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 دهیچک

 لیدلنیدب .کشور محسوب شود ۀتوسع یبرا هانهیگز نیترمناسب از یکی تواندیم یگردشگر

 یرا برا ییباال یطیمحستیزو  یفرهنگ-یاجتماع ،یمنافع اقتصاد تواندیصنعت م نیا که

مردم  تیاز نظر دور بماند نقش حما دینبا آنچه اما ،کند فراهم یاو منطقه یمل ،یساکنان محل

 و صنعت نیا ۀتوسعمردم را در  دیبا ،اساس نیا بر. است صنعت نیا ۀتوسعدر 

 ۀتوسع یمناسب برا یداشته و بستر تکها مشاربرنامه یکرد تا در اجرا وارد هایسازمیتصم

 یبررسبه  یهمبستگ-یفیتوصشده با روش  یپژوهش سع نیا در .دوشفراهم  یگردشگر

 یتصور اثرات و مکان ریتصو نقش گرفتننظردر با یگردشگر ۀتوسع از ساکنان تیحما

 بدره شهر ساکنان یتمام شامل یآمار ۀجامع .شود پرداخته بدره یمحل ۀجامع در یگردشگر

( زن نفر 135 مرد، نفر 90) نفر 225 ،یاخوشه یریگنمونه روش از استفاده با که ستا

 ۀتوسع از ساکنان تیحما یهااسیمق هاآن ۀهم. ندشد انتخاب پژوهش ۀنمون عنوانبه

 و یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد) یدشگرگر یتصور اثرات و مکان ریتصو ،یگردشگر

 با هاآن ییروا و کرونباخ یآلفا روش به هانامهپرسش ییایپا. کردند لیتکم را( یطیمحستیز

 همزمان یمتوال ۀویش به ،ونیرگرس از استفاده با. شد محاسبه یدرون یهمسان روش از استفاده

 .شد لیتحل و هیتجز یفرض مدل ،(1986) یکن و بارون یشنهادیپ مراحل یریکارگبه با و

. دارد یمیمستق اثر یگردشگر ۀتوسع از آنان تیحما بر ساکنان نزد مکان ریتصو ج،ینتا مطابق

 ۀتوسع از ساکنان تیحما بر یاقتصاد یتصور اثرات یگریانجیم با ساکنان نزد مکان ریتصو

 اثرات یگریانجیم با ساکنان نزد مکان ریتصو ،نیهمچن. دارد یمیرمستقیغ اثر یردشگرگ

 اما ،دارد یمیرمستقیغ اثر یرگردشگ ۀتوسع از ساکنان تیحما بر یفرهنگ-یاجتماع یتصور

 از ساکنان تیحما بر یطیمحستیز یتصور اثرات یگریانجیم با ساکنان نزد مکان ریتصو

 و میمستق طوربه تواندیم ساکنان نزد مکان ریتصو .ندارد یمیرمستقیغ اثر یگردشگر ۀسعتو

 ۀتوسع بر ساکنان تیحما یفرهنگ-یاجتماع و یاقتصاد یتصور اثرات ۀواسط با و میرمستقیغ

 .بگذارد ریتأث یگردشگر
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 مقدمه

 ینابع اقتصادآن بتوانند م ۀلیوسبههستند تا  نیگزیجا یراه افتنی دنبالبه جوامع از یبرخ یسنتعیصنا نقش تنزل با رأیاخ

 یصنعت گردشگر امروزه ،گرید یسو از(. Wang and et al., 2010: 759کنند ) تیتقو یگردشگر ۀتوسع یرا برا

 ،یاقتصاد راتییدر تغ ییکه از تحرک باال شودیمحسوب م یادر هر جامعه داریپا ۀتوسعمهم  عیاز صنا یکی عنوانبه

 عنوانبه یگردشگر صنعت(. Ramkissoon and Nunkoo, 2008: 8) برخوردار است یطیو مح یرشه ،یاجتماع ،یاسیس

 یاو منطقه یمل ،یدر قلمرو محل داریپا ۀتوسع یبرا یافتیره تواندیم یاشتغال در سطح مل جادیاز منابع درآمد و ا یکی

از  یکی عنوانبه زبانیم ۀجامع تیتوجه به مشارکت و حما ،گرید یسو زا(. 1: 1390 ،یو اعتماد ی)احمد دیآ شماربه

اثرات  ،صنعت نیا که مهم موضوع نی. ادارد یاریبس تیاهمآن  یزیربرنامه در صنعت نیا ۀتوسع یداریپا یعناصر اصل

توسط  ،افراد و اقتصاد مقصد دارد یجامعه، سبک زندگ یاجتماع بر ساختار یو فرهنگ یگسترده و شگرف اجتماع

 ,.Gursoy and et al ؛Pérez and Nadal, 2005 ؛Jurowski and Gursoy, 2004) استشده  اثباتمتعدد  قاتیتحق

 ,Sharpley) هارساختیز ۀمد، تبادل ارز، توسعانتقال ثروت، منبع درآ انیجر عنوانبه یگردشگر ،اساس نیا بر(. 2010

 یمنافع اقتصاد نیصنعت قادر به تأم نیا چراکه ؛دیجوامع به شمار آ ۀتوسع یبرا نهیگز نیترمناسب تواندیم (37 :2014

 یاتجربه ۀارائ( و Boo and Busser, 2006) زبانیمقاصد م ۀتوسع ،(Mehmetoglu, 2001: 94) یساکنان محل یباال برا

 (.Lee, 2009 ؛Shrestha and et al., 2007؛ Lepp, 2007) است دکنندهیبازدبه  عیوس یو شناخت یفیک

 یندهایافر از اغلب ساکنان که دارد تیواقع نیا برداللت ،یگردشگر ۀتوسع در جامعه مشارکت بر دیتأک و رشیپذ

 با(. Teye and et al., 2002: 670) شوندیم گذاشته کنار یگردشگر یهاپروژه تیریمد البته و یریگمیتصم ،یزیرنامهبر

عمده  یعامل یو منافع گردشگر هانهیاز هز هاآن ادراکاتو توازن  ساکناناست که نگرش  نیا انگریبمطالعات  ،حالنیا

 Terzidou ؛Andriotis and Vaughan, 2003: 172) استصنعت  تیمنطقه و موفق یکل تیجذاب گردشگر و تیرضا در

116 :2008et al.,  and). که  دیمقصد با کیدر  یرونق گردشگر منظوربه ،کندی( ذکر م1992) 1که اپ طورهمان

 Terzidou) شود هستیمطلوب نگر یبه شکل زبانیم ۀجامعتوسط  ،نیو همچن افتهی کاهشن به حداقل معکوس آ راتیتأث

and et al., 2008.) 

 تیساکنان و حما تیاهمبه  توانیم ،دهدیم لیگردشگر را در مقصد تشک ۀتجرباز  یبخش زبانیم ۀجامع آنجاکه از

 ریتصو یریگدر شکل گذاردیم ریتأث هاآن دیرفتار خر بر گردشگران از مقصد و ادراکخود  ۀنوببهصنعت که  نیاز ا هاآن

به  حالنیا با(. Bigné and et al., 2005: 291) شده است انجام یالبته مطالعات فراوان ،راستا نیبرد. در هم یمقصد پ

 & Ramkissoon ؛Schroeder, 1996: 71) یمقصد گردشگر کی عنوانبهخود  یموضوع نگرش ساکنان از محل زندگ

Nunkoo, 2011: 124، Stylidis and et al., 2014: 260- 261) .از اثرات  یکیچه اندازه تا  هاآنموضوع که  نیا ،نیهمچن

(. Stylidis and et al., 2014: 266) گرفته استصورت  یتوجه اندک ،رندیگیم نظردر یمنف ای صنعت را مثبت نیخاص ا

 ای یمامتبهنسبت  ساکناننگرش  یاغلب حول محور بررس ،در کشور ما یدر رابطه با آثار گردشگر شدهانجاممطالعات 

آنان  تیحما زانیم ،یشهر داریپا ۀنقش آن در توسع ای یمحل ۀجامع یزندگ تیفیآن بر ک ریتأث ،نیاز آثار و همچن یبرخ

؛ 1391 ،انهمکارو  پورهاشم) است یمحل ۀجامع دگاهیاز د یگردشگر ۀتوسعابعاد  یداریپا یصنعت، بررس نیا ۀتوسعاز 

؛ 1390 ان،یشهاب؛ 1393 ،انگریدو  یشکوهاجزا؛ 1392 ،یآزاد هیو رضائ یلنگرود یعی؛ مط1391 ،رانگیدو  یسیتقد

 ،یعادل؛ 1391 ،یکرم؛ 1390 ،رانگیدو  یوثوق؛ 1394 ،رانگیدو  یمانیبر؛ 1393 ،رانگیدو  ییروزجایف زادهیقلیعل

 (.1394 ،انگریدو  ییروزجایف زادهیقلیعل؛ 1391

                                                                                                                            
1. Ap 
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 نیاز ا هاآن تیها و حمابر نگرش ساکنان دیمقصد از د ریتصو ریبا توجه به خأل موجود در رابطه با تأث ،درمجموع

بدره  شهرمذکور در  یطالعاتم یهاشکاف یبررس یبراحاضر  ۀمطالع ،در کشور ما شدهانجام یهاپژوهش انیصنعت در م

به  یرسانموضوع منفعت یگردشگر ۀتوسع ،قتیحقدر .شده است یطراح است المیاستان ا ریاز نقاط گردشگر پذ یکیکه 

ا صنعت را کاهش و منافع آن ر نیا یهانهیکه هز یگذاریمشخط لیانداز ساکنان در تسهساکنان بوده و درک چشم

 :Prayag and et al., 2013) است دیمف اریبس ،شودیم منجرصنعت  ۀتوسعساکنان از  شتریب تیحما به و دهدیم شیافزا

و  یفرهنگ-یاجتماع ،ی)اقتصاد یتصور راتیتأث 1گانهسه نییخط پا یکردهایرو ،اساسبر زین مطالعه نیا(. 629

 راتیتصورات ساکنان از تأث ترقیبه شناخت دق ،دوم کردیرو نیا. شده است یطراح 2یراجباریغ( و یطیمحستیز

 ،یگردشگر ۀتوسع تیحما از ساکنانمؤثر  نقشبا توجه به  (.Stylidis and et al., 2014: 261) کندیکمک م یگردشگر

تا ضمن  و اجرا شده است یزیرطرح یآنان از گردشگر تیخود و حما یتصور ساکنان از محل زندگ منظوربهپژوهش  نیا

در  کردیرو نیا ۀتوسع یبرا یکاربرد یهاهیتوصبه  ،یگردشگر ۀاز توسع تیحما ۀدربار یساکنان محل دگاهیسنجش د

 شده است: یریگیمطرح و پ ریاهداف ز ،اراست نیا در. ابدی دست وهشژقلمرو پ

 ؛یگردشگر ۀتوسع از ساکنان تیحما بر مکان ریتصو نقش میاثر مستق زانیم نییتع .1

 و یفرهنگ-یاجتماع ،یاثرات اقتصاد یگریانجیمبا  مکان ریتصو نقش میرمستقیاثر غ زانیم نییتع .2

 .یگردشگر ۀتوسع از انساکن تیحما بر یطیمحستیز

 :شد آزمون و مطرح ریز یهاهیفرض ،پژوهش هدف یراستا در

 ؛دارد میمستق ریتأث یگردشگر ۀتوسع از آنان تیحما بر ساکنان نزد مکان ریتصو نقش  .1

 ؛دارد میمستق ریتأث یگردشگر ۀتوسع از ساکنان تیحما بر یگردشگر از یناش یاقتصاد یتصور اثرات .2

 د؛دار میمستق ریتأث یگردشگر ۀتوسع از ساکنان تیحما بر یگردشگر از یناش یفرهنگ-یاجتماع یتصور اثرات .3

 ؛دارد میمستق ریتأث یگردشگر ۀتوسع از ساکنان تیحما بر یگردشگر از یناش یطیمحستیز یتصور اثرات .4

 ریتأث یگردشگر ۀتوسع از ساکنان تیحما بر گانهسه یتصور اثرات ۀواسط با ساکنان نزد مکان ریتصو نقش .5

 .دارد میرمستقیغ

و اثرات  مکان ریکه نقش تصو رسدینظر مپژوهش حاضر، به یرهایمتغ نهیدر زم شدهانجام یهابه پژوهش توجه با

 یهاپژوهشاز  یبرخ یدر ادامه به بررس ن،یبنابرا ؛دارد تیاهم یدشگرگر ۀاز توسع ساکنان تیدر حما شدهدرک

عنوان به ساکنانمقصد و  ریکه در رابطه با تصو یاز مطالعات مهم یکی. شودیمراستا پرداخته  نیدر ا شدهانجام

 نیها در ا( است. آن2005ان )گریدو  هینیب زیآلکان ۀمطالعصورت گرفته است، محل سکونت خود  ۀمنطقاز  دکنندگانیبازد

 ومهم دارد  یریها تأثآن ۀندیآو رفتار  یابیبر ارزش ،سکونت خود محلاز  ساکنان ریکه تصو دندیرس جهینت نیمطالعه به ا

 ۀرابط ،نشان داد نیمطالعه همچن نیقرار دهد. ا ریخود را تحت تأث ۀمنطقها در مثبت قصد سفر آن یبه شکل تواندیم

 یادر مطالعه (. (Andereck and et al., 2005شودیم دییتأ ساکنانمورد خود در ۀقمنطو قصد بازگشت و سفر در  تیرضا

 یاقتصاد ۀتوسع یبرا یگردشگر کنندیکه گمان م ییهاآن ،دادند نشان یاز اثرات گردشگر ساکنانعنوان ادراک  با

 یگردشگر یمنف یامدهایدر رابطه با درک پ اما ،دارند یتر آن آگاهمثبت راتیمورد تأثو در برندیاست، از آن سود م دیمف

 (.Andereck and et al., 2005: 1056ندارند ) یتفاوت گرانیبا د

مرتبط در ساحل  یهاو توسعه یاز گردشگر ساکنانادراک  یمدل ساختار یبه بررس یادر مطالعه زین یافراد

                                                                                                                            
1. the triple bottom line approach 

2. Non-forced approach 
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مثبت  تصور ریکه تأث دندیرس جهینت نیخود به ا ۀمطالعها در آن (.Dyer et al., 2007) دپرداختن ایاسترال نیسانشا

 گرید یامقاله در (.Dyer and et al., 2007: 409صنعت دارد ) شتریب ۀتوسعاز  ساکنان تیرا بر حما ریتأث نیشتریب ،یاقتصاد

 (. ,.2011Elliot and et al) پرداختند 1شورک محصول ریتصو و یگردشگر مقصد ریتصو مقصد، نیب روابط یبررس به زین

 کشور یعاطف ریتصو کهی، درحالبر عوامل محصول دارد شتریب یریتأث ،کشور یشناخت ریکه تصو است نیا انگریب جینتا

عالوه . بهدرنظر گرفته شود بر باورها میرمستقیصورت غبه نکهیا دارد تا 2رشیپذ قدرت بر یشتریب ریتأث میمستق طوربه

مقصد وجود  رشیمحصول و قدرت پذ یباورها نیب یپوشان قدرتمندهم ریتأث ،کنندهباور مصرف و پژوهش نیا ساسبرا

در  نیگزیانبوه و جا ینسبت به گردشگر ساکنانبا عنوان نگرش  یادر مطالعه(. Elliot and et al., 2011: 520دارد )

جامعه،  یسطح نگران ۀلیوسبه میرمستقیغ ای میصورت مستقجامعه به تیفاش ساختند که حما ایاسترال نیساحل سانشا

 یتصور راتیو تأث یاقتصاد محل تیوضع ،یاستفاده از منابع گردشگر ست،یزطیدوستدار مح یهاجامعه، ارزش یوستگیپ

انبوه و  یگردشگر برها از عوامل نگرش یبرخ ج،ینتا مطابق (.Gursoy and et al., 2010) شودیم انیب یگردشگر ۀتوسع

 Gursoy) رندیگیشکل م یعوامل متفاوت ۀیپابر  از اشکال توسعه کیها نسبت به هرنگرش و گذارندیم ریتأث نیگزیجا

and et al., 2010: 381 .)نشان داد  یگردشگر داریپا ۀتوسعاز  ساکنان تیحما ریتأث لیتحل و هیبا عنوان تجز یادر مقاله

 گذارندیم ریتأث یگردشگر داریپا ۀتوسعاز  تیسطح حمابر  هستند که یاتیح یعوامل ،و مشارکت جامعه یوستگیکه پ

(Lee, 2013) .از  تیجامعه و حما یوستگیپ نیب ۀرابط زبانیم ساکنانشده توسط درک یایمزا ،پژوهش نیا براساس

 :Lee, 2013) گذاردیم ریتأث یگردشگر داریپا ۀتوسعاز  تیمشارکت جامعه و حما بر نیو همچن یگردشگر داریپا ۀتوسع

37.) 

 یگردشگر ۀتوسعبه  زبانیم ۀجامع شیعنوان نگرش و گرا با یادر مقاله ،(1389ران )گیدو  ییروزجایف زادهیقلیعل

 گریکدیبا  ینسبت به گردشگر مطالعه مورد ۀمحدودساکنان  شینگرش و گرا تینشان دادند که ماه ییروستا یدر نواح

 زانیم شیبا افزا کهیطوربه ؛است یگردشگر ۀتوسعسطح  ریتحت تأث ساکنان تیحما زانیدارند و م یداریتفاوت معن

ه خواهد شد. کاست زبانیم یهاتیحما زانیاز م جیتدر، بهبا منافع حاصل سهیدر مقا یگردشگر ۀتوسعاز  یناش یاثرات منف

 تیحما ،یگردشگر یمنف یامدهایاثرات و پ ،تریبا درک قو یساحل ینشان داد که روستاهامطالعه  نیا ن،یهمچن

: 1389ران، گیدو  ییروزجایف زادهیقلی)عل دادندیدور از ساحل نشان م ینسبت به روستاها یگردشگر ۀتوسعاز  یکمتر

آن در فهادان  یامدهایو پ ینسبت به گردشگر زبانیم ۀنگرش جامع یبا عنوان بررس ی( در پژوهش1391) ی(. عادل35

 ینیبشیپ ،یمنطقه به گردشگر یوابستگ ،نیبوده و همچن داریپا یگردشگر یکه از بعد اجتماع دیرس جهینت نیبه ا زدی

 یتیو هو یافراد نسبت به مسائل فرهنگ تیو حساس یآگاه زانیم ،یطیو مح یتیامن ۀعرصدر  ژهیومحله به طیبهبود شرا

 (.81: 1391 ،ی)عادل است یافراد نسبت به گردشگر یابیارز رگذاریجمله عوامل تأث از

 یگردشگگر ۀتوسعاز  یمحل ۀجامع تینگرش و حما یبه بررس یدر پژوهش ،(1393ران )گیدو  ییروزجایف زادهیقلیعل

 یمحلگ ۀجامع نکهیبر اکه عالوه است نیا انگریبپژوهش  نیا جیپرداختند. نتا ابانکیشهرستان خور و ب ییروستا ۀمنطقدر 

سطح  ،یدرآمد یوابستگ ،یشغل یوابستگ ،یگردشگر ۀتوسعسطح  ریتحت تأث تیحما نیا ،است یگردشگر ۀتوسع یحام

و از  تریاز اثگرات مثبگت قگو ساکنان یذهن ریبودند تصو رتریکه گردشگرپذ ییدر روستاها ن،یهمچن. است ...و التیتحص

. (37: 1393ران، گگید و ییروزجگایف زادهیقلیبوده است )عل ریکمتر گردشگرپذ یروستاها ساکناناز  ترفیضع یاثرات منف

 ،یگردشگر ۀتوسعها از آن تیدر جلب حما یاز آثار گردشگر ساکنان ادراککرد که فهم  انیب گونهنیا توانیم ت،یدرنها

                                                                                                                            
1. Product-country image 

2. Receptivity 
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 Gursoy ؛Sheldon and Abenoja, 2001: 436) اردد یاریسگب تیاهم صنعت نیا ۀتوسعداشتن نگه داریچه پامنظور هربه

and et al., 2003: 98 ؛Andriotis and Vaughan, 2003: 172.) 

 

 ینظر یمبان

 ازآن است.  یامدهایو پ یگردشگر ۀتوسع یبرا یمحل ۀجامع تیبهتر حما فیو توص نییتب ،ینظر یمبان مرور از هدف

 گسترش یگردشگر ۀتوسعاز  یمحل ۀجامع تیحما و گانهسه ابعاد در یتصور اثرات مکان، ریتصو میفاهم ادامه در ،رونیا

 کینزد اریو بس دهیچیارتباط پ انگریب یگردشگر ۀتوسعاز  تیحما و موضوع اتیادب ۀمطالع ،راستا نیا در. است شده داده

 تیحما برشده انجام یهاطبق پژوهش یگردشگر راتیتأث چراکه ؛است زبانیم ۀنعت بر جامعص نیا راتیآن با تأث

 و پژوهش نیا رظن مورد میمفاه یمنطق تسلسل ظحف یبرا .(Gursoy and et al., 2010) گذاردیم ریتأث ساکنان

 اتیادب مروربه ابتدا ،یگردشگر ۀتوسع از ساکنان تیحما در راتیتأث نیا ینیآفرنقش یچگونگ بهتر چههر نییتب ،نیهمچن

 در و شودیم پرداخته تیحما بر آن یرگذاریتأث یچگونگ و مکان ریتصو ۀدیپد به ،سپس. شودیم پرداخته یگردشگر آثار

 .میپردازیم یگردشگر ۀتوسع از تیحما اتیادب یبررس به زین انیپا

 

 یگردشگر اثرات از ساکنان ادراک

 جهیرا نت ییهانهیمنافع و هز یعبارتبه ای امدهایو پ ایبشر به همراه خود مزا یاجتماع یاز زندگ یهر بعد مانند ،یگردشگر

آثار  نیا یو معرف یبررس ص،یبه تشخ درواقع،. 1: اجراستقابلر از دو منظ یآثار گردشگر اتیادب ی. بررسداده است

 تیاهم نظر نیاز ا ،دوم دگاهید نیا. پردازدیممذکور  اتیادب یمطالعات یکردهایبه رو زیمنظر ن نیدوم از. 2 پردازد؛یم

 ،گرید عبارتبه. دهدیم وسوسمت ،شودیم دهینام یاثرات گردشگر آنچهبه  شیوبکم پژوهش یمطالعات کردیدارد که رو

منجر  یراز آثار گردشگ یبه درک بهتر چراکه ؛دارد یادیز تیاهمچنانکه در ادامه خواهد آمد  یمطالعات کردیانتخاب رو

 .میپردازیم زیها نپژوهش نیا یمطالعات یکردهایبه رو یآثار گردشگر اتیادب یادامه ضمن معرف در ن،یبنابرا ؛شودیم

 شامل که استو منافع  هانهیتبادل هز ندیامهم فر ۀحوزسه  انگریب ،یگردشگر یآثار تصور ۀگذشت مطالعات

 Andriotis and Vaughan, 2003: 175 ؛Gursoy and et al, 2002: 80) است یطیمحستیز ،یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد

 نی(. اPrayag and et al., 2013: 630 ؛Nunkoo and Ramkissoon, 2012:1008؛Andereck and et al., 2005: 1057 ؛

 ,Andersson and Lundberg) استهماهنگ  یگردشگر داریپا ۀتوسع اتیگانه در ادبسه نییخط پا کردیبا رو یبنددسته

 ) دارند یاثرات مثبت و منف هر سه بعد یطبق مطالعات گردشگر ،نیهمچن(. Prayag and et al., 2013: 630 ؛100 :2013

Andriotis and Vaughan, 2003؛Prayag and et al., 2013)( 1996) زامیطبق پژوهش هاراالمبوپولوس و پ ،مثال یبرا ؛

و بهبود نگرش نسبت به کار منجر  یاستاندارد زندگ شیافزا ،یاتیو مال یبه درآمد شخص تواندیم نکهیضمن ا یگردشگر

کاهش شاغالن بخش  ،یزندگ ۀنیهز شیافزا ،جهیدرنتکاالها و خدمات و  ۀنیهز شیافزا موجب تواندیم نیهمچن ،شود

 زین یفرهنگ-یاجتماع بعد در(. 1386 ران،گیدو  ییروزجایف زادهیقلیعل ؛Andereck and et al., 2005شود ) یکشاورز

و  هاتیفعال قیو تشوها، توسعه و جاده یبهبود امکانات عموم ،یحیها و مناطق تفرپارک جادیا به تواندیم صنعت نیا

 شود منجر یخیتار هیحفاظت از ابن ،یاستاندارد زندگ شیافزا ،یعموم یهایباالرفتن آگاه ،یو تبادالت فرهنگ التیتسه

(Dyer and et al., 20071391 ان،گریدو  یسی؛ تقد1391 ،یعادل ؛). در رییتغ و جرم نرخ شیافزا به تواندیم ،نیهمچن 

ها و سبک در باورها، ارزش رییتغ نیقمار و همچن ،فحشا شیافزا فرهنگ، یسازیتجار ازدحام، ،یسنت یهافرهنگ

 (.Stylidis and et al., 2014؛Andereck and et al.,  2005) انجامدیب زبانیجوامع م یزندگ

فاضالب، نشت کود،  ۀیآب، تخل یآلودگ مانند یطیمحستیاغلب در ارتباط با مسائل ز یگردشگر ،رگید یسو از
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 ،ییزداو جنگل اهانیگ بیتخر ،یعیطب ستگاهیاختالل در ز ،یریگیو ماه یگذارشکار، تله ۀجیدرنت وحشاتیح بیتخر

 کیو گردشگران، تراکم تراف هالیاتومب ماها،یاز هواپ یناش یوتص یآلودگ ،یمعمار یهاتصادم و عدم تناسب سبک

و  وحشاتیحها، محافظت از پارک شیدر افزا ،نیصنعت همچن نیاست که ا نیا تیواقع .دشویمسئول شناخته م

 ,Ko and Stewart) کندیم فایو عمده را ا یاساس یبهبود ظاهر منطقه نقش نیو همچن یفرهنگ ،یعیطب یهاتیسا

اثرات  مورددر جامعه دگاهید ،درمجموع(. 1391 ران،گیدو  پورهاشم ؛Vargas-Sanchez and et al., 2009 ؛2002

بر ابعاد  یمنف راتیآن را حامل تأث گرید یو برخ دانندیم یمثبت و منف راتیتأث یآن را دارا ی. برخاستمتنوع  یگردشگر

 (.Gursoy and Rutherford, 2004: 499) نگرندیمثبت م آن را گرید یو برخ پندارندیخود م ۀجامع یو فرهنگ یماعاجت

 نیعمده را در ا کردیسه رو یاثرات گردشگر یهابر پژوهش یحوزه، مرور نیا یمطالعات یکردهایدر رابطه با رو 

 منافع-هانهیهز کردیرو ،1منافع- هانهیهز کردیاز: رو اندعبارت بیعمده به ترت کردیوسه ر نی. ادهدیمطالعات نشان م

 ۀآثار بالقو ،استغالب  کردیاول که رو کردی(. رو2014et al.,  and Stylidis: 261) 3یراجباریغ کردیو رو 2یادامنه

آثار غافل  نیا ۀگانسهو از ابعاد  دهدیم یجا یمنف و مثبت آثار یعبارتبه ایو منافع  هانهیهز ۀدسترا در دو  یگردشگر

(. Stylidis and et al., 2014: 261نقل از  بهدو  هر ؛Lee, 2013; Nunkoo and Ramkissoon, 2011)همچون؛  ماندیم

 Gursoy and)همچون؛ دهدیم قرار توجه مورد زین آثار را ۀگانسهابعاد  ،داستیچنانکه از نام آن پ دوم کردیرو

Rutherford, 2004؛ Gursoy and et al., 2010 .)که است نیا ،استاول وارد  کردیکه به دو رو یجد یانتقاد ،حالنیا با 

به  یو استقالل کرده یبندطبقه یمثبت و منف ۀتدسدر ابعاد مختلف را خود به دو  یآثار گردشگر ،شیپ از کردهایرو نیا

 یگردشگر» ۀیگو نمونه، یراب. دهندینم ،هستند یمنف کیکداماز اثرات مثبت و  کیکدام نکهیا مورددر انیپاسخگو

 سوم کردیرو در اما ،پاسخگو داللت دارد دگاهید یجابههشگر پژو یذهن ۀنیزمشیپ بر «کندیم جادیا اشتغال یهافرصت

 یارزش میمفاه با یخال یبا سؤاالت انیپاسخگو ،است زیپژوهش حاضر ن ۀاستفادو مورد  دارد نام یراجباریغ کردیرو که

 (.Stylidis et al., 2014: 266) کنندیم یابیزاررا  هاآنکه ادراک خود  بود خواهند روهروب

 

 ساکنان مکان ریتصو نقش

 نیکه در ا شده یبررس کشور-محصول ریتصو مقصد و ریعنوان عبارت تصو با ،مکان ریتصو مفهوم یگردشگر اتیادب در

 Stylidis؛ Elliot and et al, 2011: 520) شده استانتخاب مقصد تمرکز  آن بر رفتار گردشگر و ریاغلب بر تأث ،مطالعات

and et al., 2014: 263پرداختند  کجای صورتبه ساکنانمقصد نزد گردشگران و  ریتصو یبه بررس زیمطالعات ن ی(. برخ

(Ryan and Aicken, 2010 اندک مطالعات .)مقصد از  ریتصو یمحدود به بررس زیحوزه در کشور ما ن نیر اد شدهانجام

 بوده استگردشگران از مقصد  یذهن ریتصو یریگشکلدر  یابیبازار ینقش ابزارها ،نیگردشگران و همچن دید

 ،مفهوم نیا فیتعار در(. 1391 ،یمانیسل و دیمؤ یمنصور؛ 1391 ،زادهاهللشمس؛ زنگنه و 1386 ،یو قنبر انی)رنجبر

. باشد ساکن فرد خواه ای فرد خواه گردشگر نیحال ا ،دارند اجماع «مکان به نسبت فرد احساسات»بر عبارت  ایگو محققان

 کی موردکه مردم در یا، نظرات و احساساتمجموع باوره عنوانبهمقصد  ریتصو ،(1993) رانگیدکاتلر و  فیتعر براساس

 انیب به مکان ریتصو(. Stylidis and et al., 2014: 263 ؛Elliot and et al, 2011: 520) شده است فیتعر ،دارند مکان

                                                                                                                            
1. The costs-benefits approach 

2. domain related costs-benefits approach 

3. The non-forced approach 
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-به. استن مکا کی مورداطالعات در انیاندک و منتخب از جر یاحساسات ۀیبر پا یذهن یساخت زین ،(1965) 1نولدزیر

 Echtner and) شودیم فیتوص طیمح کیاز  یادراکات ایاحساسات مکان  عنوانبهمفهوم اغلب  نیا ،ترساده یعبارت

Ritchie, 2003: 3)،  گرفتهمکان اغلب در ارتباط با افراد گردشگر مورد مطالعه قرار  ریتصوشد،  انیبکه  طورهماناما 

از  هاآنادراک  چراکه ؛دارد یادیز تیاهم زین خود دارند یاز مکان زندگ ساکنانکه  یریاست که تصو یحالدر نیا. است

 ،گرید یو از سو شده منتقل زین هاآنگردشگران به  یحت ای انیبا دوستان و آشنا هاآنتماس  قیخود از طر یزندگ مکان

ساکنان عامل  دیمکان از د ریتصو اساس، نیا رب. کرد توجه یداخل یگردشگر یبرا یبازار عنوانبه توانیم هاآنبه 

مکان تمرکز دارد  فردمنحصربهکه بر مشخصات  است یگردشگر ۀتوسعاز  تیحما یریگدر فهم شکل یگرید یدیکل

(Stylidis and et al., 2014: 263 .)و  ساکنان دیمقصد از د ریتصو یبه بررس یاندک مطالعات تاکنون ،حالنیا با

 گرفته استآن صورت  ۀتوسعاز  تیحما ،نیو همچن یگردشگر راتیآن بر ادراک ساکنان از تأث راتیتأث خصوصبه

(Schroeder, 1996؛ Ramkissoon and Nunkoo, 2011؛ Stylidis et al., 2014) رابطه  نیکه البته در کشور ما در ا

که گردشگران  یریتصو دیگویغالب باشد که م دگاهید نیا علتبه تواندیشکاف م نیاست. ا نشده انجام یپژوهش

 ؛Bigné and et al., 2005 : 292) استمهم  دارند مکان مورددرآمد در یاصل دکنندگانیو تول نفعانیذ عنوانبه

Ramkissoon & Nunkoo, 2011: 129)ستین دهیپوش یصنعت بر کس نیا داریپا ۀتوسعنقش ساکنان در  کهیدرحال ؛ .

 Stylidisفراهم کنند ) یابیتوسعه و بازار یارزشمند برا ینشیب توانندیم خود ۀیناحگردشگر در  عنوانبه ساکنان عالوهبه

and et al., 2014: 263.) 

 

 یگردشگر ۀتوسعساکنان از  تیحما

سوء هرگونه  کهیطورهب ؛است زبانیم ۀجامعال و استقب ینوازهمانیمستلزم م یصنعت گردشگر زیآمتیموفق ۀتوسع

چنانکه در  ،گرید یسو. از شودیممجدد را موجب  دیبه بازد نداشتنلیتماسرانجام گردشگران را متأثر کرده و  ،یبرخورد

 ،یجامعه به مقصد گردشگر کی لیتبد موازاتبهاست که  نیا تیواقع ،مشخص شد یگردشگر یبخش آثار تصور

 .(Gursoy and et al., 2002: 79- 80) گذاردیم اثرصنعت  نیا ۀتوسع یامدهایپ ۀلیوسبهساکنان آن  یزندگ تیفیک

و  زانیربرنامه یرز تفکرها براط نیو عوامل مؤثر بر ا یمحل ۀجامع یهادگاهیها و دها، درخواستشناخت و درک واکنش

 ؛Dyer and et al., 2007: 410) دارد یاریبس تیاهم یگردشگر ۀتوسعساکنان از  تیجلب حما یبرا گذارانیمشخط

Lee, 2013: 37؛ Nunkoo and Gursoy, 2012: 261 واکنش  ،یتصور راتیؤثر بر تأثعوامل م ۀمطالع ،ریاخ ۀده(. در دو

 :Gursoy and et al., 2002: 498 Gursoy and Rutherford, 2004) است افتهی شیافزا زبانیم ۀجامع تیحما ساکنان و

اثرات و نگرش جوامع  نیب ۀرابطدر  لیعوامل دخ عنوانبهرا  لیحوزه اغلب عوامل ذ نیمطالعات ا ،راستا نیا در(. -496

 یاسیس تیتماس با گردشگران، موقع ای یگردشگر ۀمنطق با مجاورت ،یو سرگرم حیسطوح مشارکت در تفر .کردند انیب

 ،2یتیجمع-یو طول مدت اقامت، سطح تماس با گردشگران و مشخصات اجتماع یجامعه، تعلق اجتماع کیو دموگراف

 Williams and ؛Akis & et al., 1996 ؛Lankford, 1994 ؛Mansfeld, 1992 ؛Keogh, 1990) جامعه قدرت سطح

Lawson, 2001؛ Nunkoo and Ramkissoon, 2012.) ( در پژوهش خود 1992مطالعات مانسفلد ) نیا از ،نمونه عنوانبه

در  ینسبت به اثرات گردشگر تریمنف مراتببه ینگرش ،هستند ساکن یگردشگر ینواح از دورتر که یساکنانکه  افتیدر

مطالعات  نیا ،حالنیا با(. Jurowski and Gursoy, 2004: 299دارند ) یگردشگر یبه نواح کینزد ساکنانبا  سهیمقا

                                                                                                                            
1. Reynolds 

2. sociodemographic 
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 (.Gursoy and Rutherford, 2004: 496) اندگرفته قرار انتقاد مورد خود یفیتوص کردیرو لیدلبه هیاول

 یمبنابر ،متفاوت یهادگاهید کسب یبرا الزم چارچوب آوردنفرآهم لیدلبه 1یاجتماع ۀمبادل ۀینظر گر،ید یسو از

- Fredline and Faulkner, 2000: 766) است گذاشته ریتأثحوزه  نیمطالعات ا شتریبر ب یو روانشناخت یتجرب یامدهایپ

Prayag and et al., 2013: 630؛ Stylidis and et al., 2014: 261 .)یبه بررس یمطالعات فراوان ،هینظر نیا چارچوب در 

 Gursoy) شده استانجام  یگردشگر ۀتوسعاز  هاآن تیبر حما و یرگذاریدر تأث یاز آثار گردشگر ساکناندرک  تیاهم

and et al, 2002؛ Andriotis and Vaughan, 2003؛ Jurowski and Gursoy, 2004؛ Gursoy and Rutherford, 2004؛ 

Ramkissoon and Nunkoo, 2011؛ Nunkoo and Ramkissoon, 2012 Prayag et al., 2013;ان،گریدو  یوثوق ؛ 

که  شودیاظهار م گونهنیاکه در آن  ردیگیم نظرمنابع دراز  یامبادله عنوانبهرا  یتعامالت اجتماع ،هینظر نیا(. 1390

 ن،یبنابرا ؛کنندیمدر آن مبادله شرکت  ،آورند دستبه قبولرقابلیغرا بدون تقبل مخارج  یمنافع یاافراد اگر در مبادله

 Gursoy خواهد بود ) شتریب هاآن تیسطوح حما احتمال کنند، ورتص سودمند را یاتوسعه اگر ساکنان یتئور نیطبق ا

and Kendall, 2006: 606- 607؛Gursoy and et al., 2010: 384؛ Nunkoo and Ramkissoon, 2012: 998؛ Nunkoo 

and Gursoy, 2012: 246؛ Stylidis and et al., 2014: 261 .)یمنفعت دنبالمبادله به نیساکنان در ا ،گرید عبارتبه 

 انگریب یگردشگر ۀتوسعاز  تیکه حما کنندیمحققان اظهار م ،راستا نیا در. دهستن ،دهندیکه ارائه م یبا منفعت سطحهم

 (.Gursoy and et al, 2002: 82) استمبادله  کیورود به  لیتما

از  تیمکان و حما ریتصو ۀحوزدر  شدهانجام یهاکه اندک پژوهش دشویپژوهش مشخص م ۀنیشیپ به توجه با

 .اندهمراه بوده راتیگانه تأثبه ابعاد سه نکردنتوجه و یعدم سنجش روابط ساختار مانند یبا اشکاالت ،یگردشگر ۀتوسع

 اثرات یانجیمو نقش  یگردشگر ۀاز توسع ساکنان تیبا حما مقصد ریتصو نقش نیاز روابط ب یمدل ،پژوهش حاضر

زاد بر برون ریمتغ عنوانبه مقصد ریتصو نقش ،شدهارائه یمدل مفهوم در. است گرفته نظررا در یگردشگر شدهادراک

 ۀدر رابط ،گانهدر ابعاد سه یگردشگر ۀشدادراکاثرات  ن،یدارد. همچن میاثر مستق یگردشگر ۀاز توسع ساکنان تیحما

 (.1)شکل  کنندیم فایا یانجینقش م یگردشگر ۀاز توسع ساکنان تیبر حما مقصد ریتصو نقش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یگردشگر ۀشدمکان و اثرات ادراک ریبا نقش تصو یگردشگر ۀساکنان از توسع تیحما: 1شماره  شکل

 سندگانینو: منبع

                                                                                                                            
1. Social exchange Theory 

 ۀاز توسع ساکنان تیحما
 یگردشگر

 یاقتصاد اثرات

 صدمق ریتصو نقش

 یاجتماع گ یفرهنگ اثرات

 یطیمحستیز اثرات

 هستند ماندهیمدل اثرات باق ریز یهافلش
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 مورد مطالعه ۀمحدود

غرب مرکز  یلومتریک 38است و مرکز آن شهر بدره است. بدره در  المیاز ده شهرستان استان ا یکی بدره شهرستان

 625و با مساحت  یلومتریک 9در  70 یبیبدره با طول و عرض تقر ییایجغراف ۀشهر واقع شده است. حوزشهرستان دره

انبوه بلوط است.  یهاجنگلاز  دهیپوش ،درصد منطقه 80است که حدود  یو جنگل یکوهستان یعتیطب یدارا لومترمربعیک

 70است. فاصله تا مرکز استان  ایسطح در از یمتر 3200با ارتفاع  نیورزر ۀشهرستان قل نیدر ا یارتفاع ۀنقط نیبلندتر

 از پس یخیتار یهادوران-انیساسان ۀدورالرت )مربوط به  یهاتپه ،شهرستان نیا یخیتار یهاجاذبهاست.  لومتریک

 24 خیاثر در تار نیو ا شده واقع نییپا ابهر یروستا ،بدره شهرستان یمرکز خشبستان بدره، است و در شهر اسالم

 ۀدوردربند )مربوط به  ۀ( و تنگتاس دهیرسبه ثبت  رانیا یمل آثاراز  یکیعنوان به 8ثبت  ۀبا شمار 1310 وریشهر

دهستان آبچشمه،  ،ینیدر شهرستان بدره، بخش هندماست و  اسالم از پس یخیتار یهادوران ۀیاول یهاسده-انیاسانس

 یمل آثاراز  یکیعنوان به 24616ثبت  ۀبا شمار 1387بهمن  27 خیاثر در تار نیو ا شده واقعدربند  ۀتنگ یلومتریک 3

و  انهیراز ۀتنگالرت،  یباستان ۀکلم، تنگ یروستابه  توانیمنطقه م نیا یدنیجمله مناطق د از. است( دهیبه ثبت رس رانیا

 .است دهیپوش برف از بهار اواخر تا و زمستان فصل در که کرد اشاره رکوهیکب کوهستان و دربند یآبشارها

 

 
 المیا استان در( بدره)شهرستان  مطالعه مورد ۀمحدود :  2شماره  شکل

 یسندگاننو: بعمن

 پژوهش روش

 ۀجامع .است یهمبستگ-یفیتوص قاتیتحق نوع از هاداده یگردآور ۀنحو به توجه با و یکاربرد ،هدفحاضر از نظر  ۀمطالع

 شدهفرض یرهایمس به توجه با. است بوده (نفر 16،517) شهر بدره یساکنان محل یتمامشامل  ،پژوهش نیا یآمار

 سیپارامتر در ماتر 4و  یفا سیپارامتر در ماتر 1بتا،  سیپارامتر در ماتر 3گاما،  سیپارامتر در ماتر 4پارامتر ) 12عداد ت

 نیا بر(. 1390)مولر،  باشد نظر مورد پارامترها برابر 50 تا 5 حداقل دیبا نمونه حجم ،بیترتنیدببرآورد شود.  دی( بایسا

 با که بودندشهر بدره  یمحل ساکناننفر از  225 کنندگانشرکتنفر درنظر گرفته شد.  225ه حجم ب یااساس، نمونه

( %7/59نفر ) 135( مرد و %3/40نفر ) 90پژوهش  ۀنمون نفر 225 ازانتخاب شدند.  یاخوشه یریگنمونه روش از استفاده

 زن بودند.

 استفاده شده است.  ریاطالعات از سه پرسشنامه با مشخصات ز یگردآور منظوربه ،پژوهش نیا در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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( استفاده شده است که Stylidis et al., 2014) مکان ریتصو ۀپرسشنامپژوهش از  نیا در :مکان ریتصو( الف

 شده یبند( درجه5)( تا کامالً موافقم 1مخالفم ) کامالًاز  یانهیپنج گز کرتیل فیط صورتبهو  است هیگو 14مشتمل بر 

. است شده گزارش( 73/0) کرونباخ یآلفا روش به( 2014) انگریدو  سیدیلیاست توسط ،پرسشنامه نی. اعتبار ابعاد ااست

 یهمبستگ ۀدامن .است شده استفاده 85/0 کرونباخ یآلفا بیضر با مکان ریتصو نقش ۀپرسشناماز  ،پژوهش نیا در

 .است بوده 44/0-87/0کل  ۀنمر با هاهیگو

 ,.Stylidis and et al) یتصور اثرات ۀپرسشناماز  ،پژوهش با توجه به هدف پژوهش نیدر ا :یتصور اثرات( ب 

 ،یطیمحستیز یاثرات تصور ،یفرهنگ-یاجتماع یتصور اثرات ،یداقتصا یتصور اثرات یهااسیمقریز شامل( 2014

 اثرات هیگو 6 ،یاقتصاد یتصور آن اثرات ۀیگو 5 که است هیگو 15 بر مشتمل پرسشنامه نی. ااست شده استفاده

از  یانهیپنج گز کرتیل فیط صورتبه و سنجدیم را یطیمحستیز یتصور اثرات ،هیگو 4و  یفرهنگ-یاجتماع یتصور

 ،(87/0) یاقتصاد یتصوراثرات  ،کرونباخ یلفاآ بیضر. است شده یبند( درجه5( تا کامالً موافقم )1کامالً مخالفم )

( Stylidis and et al., 2014( توسط )85/0) یطیمحستیز یتصور( و اثرات 81/0) یفرهنگ-یاجتماع یتصور اثرات

 راتاث ،(83/0) یاقتصاد یتصور اثرات با است برابر بیترتبه پرسشنامه ییایپا ،پژوهش نی. در ااست شده گزارش

 -89/0کل  ۀنمر با هاهیگو یهمبستگ ۀ( و دامن90/0) یطیمحستیز یتصور اثرات و( 87/0) یفرهنگ-یاجتماع یتصور

  است. 79/0

 تیحما ۀپرسشناماز  ،پژوهش با توجه به هدف پژوهش نیدر ا :یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان تی( حماج

و  است هیگو 3مشتمل بر  پرسشنامه نیا. است شده استفاده( 2014) رانگیدو  سیدیلیاست یگردشگر ۀعتوساز  ساکنان

 نیشده است. اعتبار ابعاد ا یبند( درجه5( تا کامالً موافقم )1از کامالً مخالفم ) یانهیپنج گز کرتیل فیط صورتبه

 ،پژوهش نیا در. است شده گزارش( 92/0) کرونباخ یآلفا روش به( 2014) رانگیدو  سیدیلیاست توسط ،پرسشنامه

 .است بوده 87/0-95/0کل  ۀنمر با هاهیگو یهمبستگ ۀدامن و شد حاصل 98/0 برابر پرسشنامه ییایپا

 ن،یانگیم شامل یفیتوص یهاشاخص. است هاستفاده شد 191 ۀنسخ یعلوم اجتماع یآمار ۀبستها از داده لیتحل یبرا

موجود در  یرهایمس یبررس ی)برا ونیرگرس لیتحل شامل یاستنباط یهاشاخص و یهمبستگ بیضرا و استاندارد انحراف

 .است شدهاستفاده  54/28 ۀخنس یساختار یمدل از نرم افزار روابط خط ییکارا نییتع یبرا ،نیهمچن. است همدل( محاسبه شد

 

 هاافتهیو  بحث

و  یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد)اثرات  یاثرات تصور ،ساکنانمکان نزد  ریتصو یرهایمتغ نیانگیم نییتع یبرا

 یهمبستگ سیانحراف استاندارد و ماتر ن،یانگیم یفیاز آمار توص یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان تی( و حمایطیمحستیز

 ۀتوسعاز  ساکنان تیحما نیانگیم ،مورد مطالعه ۀنمون(. در 1 جدول شماره پژوهش استفاده شد ) یرهایمتغ نیب

را  یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان تیحما ،کنندگانکه شرکت دهدینشان م یادرجه 5 ۀباز کی در( M= 20/4) یگردشگر

 نی. با اشودیمشاهده م ساکنانمکان نزد  رینقش تصو مورددر یمشابه یاند. الگوکرده یابیمتوسط ارز یدر سطح باال

 یابعاد اثرات تصور نیانگیاست. م یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان تیکمتر از حما یپراکندگ اس،یمق نیتفاوت که در ا

-یاجتماع یتصور اثرات نیانگیممتوسط  طوربهکه  دهدینشان م (یطیمحستیزو  یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد)

مکان  ریتصوبا  یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان تیحما .است شتریب یطیمحستیزو  یبا اثرات اقتصاد سهیدر مقا یفرهنگ

                                                                                                                            
1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19) 

2. Linear Structural Relations (LISREL V8.54) 
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 شدت. دارد ینظر جهت درار و معناد ۀرابط یطیمحستیزو  یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد یتصور اثرات ،ساکناننزد 

 = rاست ) رهایمتغ ریاز سا شتریب اما ،متوسط حد در یفرهنگ-یاجتماع یبا اثرات تصور ساکنانمکان نزد  ریتصو ۀرابط

0/48, p<.001تیدارد. حما انساکنمکان نزد  ریرابطه را با نقش تصو نیشتریب ،یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان تی(. حما 

 یتصور اثرات با شتریب ،یطیمحستیو ز یفرهنگ-یاجتماع یبه اثرات تصور نسبت یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان

 .(r = 0/34, p<.001) است مرتبط یاقتصاد

 

 رهایمتغ اعتبار بیو ضرا یهمبستگ دارد،استان انحراف ن،یانگیم: 1 جدول شماره 

 نیانگیم رهایمتغ
 انحراف

 استاندارد
1 2 3 4 5 

     85/0 61/0 70/3 مکان ریتصو .1

    83/0 34/0** 78/0 57/3 یاقتصاد یتصور اثرات .2

   87/0 54/0** 48/0* * 78/0 91/3 یفرهنگ-یاجتماع یتصور اثرات .3

  90/0 29/0** 43/0** 14/0* 82/0 38/3 یطیمحستیز یتصور راتاث .4
 98/0 25/0** 32/0** 34/0** 41/0** 71/0 20/4 یگردشگر ۀاز توسع ساکنان تی. حما5

 >P< 001/0**P*05/0 دارند قرار یمثلث نییپا سیماتر یفرع قطر یرو اعتبار بیضرا *
 پژوهش یها یافته: منبع

 

 رتقد زانیم و نظر مورد مدل در موجود یرهایمتغ یارتباط ساختار یبه سؤال پژوهش و بررس ییپاسخگو منظوربه

و  یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد یتصور)اثرات  یاواسطه یرهایمتغ و (ساکنانمکان نزد  ریتصو) زادبرون ریمتغ ینیبشیپ

با استفاده از  1ریمس لیتحل یاز روش آمار ،(یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان تیزاد )حمادرون ریمتغ ی( رویطیمحستیز

موجود در  یرهایمس یبررس یتفاده شد. برااس 3یکن و بارون مراحل اساسبر 2همزمان یچندگانه به روش متوال ونیرگرس

 اجرا شد: ریمدل مراحل ز

 ؛یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان تیبر حما ساکنانمکان نزد  ریتصونقش  ونیرگرس .1

 ؛یبر ابعاد اثرات تصور ساکنانمکان نزد  رینقش تصو ونیرگرس .2

 ؛یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان تیبر حما یاد اثرات تصورمکان و ابع ریتصو یرهایهمزمان متغ ونیرگرس .3

 ،یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان تیو حما ساکنانمکان نزد  ریتصو نیب یابعاد اثرات تصور یگرهواسط نییتع یبرا .4

 .دش سهیمقا 4با  1 ۀمرحل

از آن  یحاک 2 جدول شماره  یاهافتهی. اندداده نشان را مراحل نیا به مربوط جینتا 5، 4، 3، 2 یهاجدول شماره 

 ۀتوسعاز  ساکنان تیمعنادار حما ۀکنندینیبشیپ( β= 412/0؛ P <001/0) ونیرگرس بیضر با مکان ریتصواست که 

 ونیرگرس بیضر با یاقتصاد یتصور اثرات دهند،یم نشان 4 ره جدول شما یهاافتهیکه  گونههمان. است یگردشگر

(016/0> P 189/0؛ =β )ونیرگرس بیضر با یتصور یفرهنگ-یاجتماع اثرات و (012/0> P 186/0؛ =βپ )ۀکنند ینیبشی 

= 118/0؛ P >05/0) ونیرگرس بیبا ضر یطیمحتسیز یاثرات تصور .دهستن یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان تیمعنادار حما

β )مکان ریتصو 5 جدول شماره  یهاافتهی اساسبر ،تیدرنها. ستین یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان تیحما ۀکنندینیبشیپ 

( و اثرات β= 148/0؛ P <049/0) ونیرگرس بیبا ضر یصاداقت یاثرات تصور ،(β= 139/0؛ P <001/0) ونیرگرس بیضر با

                                                                                                                            
1. Path Analysis 

2. Sequential Simultaneous Regression Analyses 

3. Baron and Kenny Steps 
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 ۀتوسعاز  ساکنان تیمعنادار حما ۀکنندینیبشیپ( β= 131/0؛ P <048/0) ونیرگرس بیبا ضر یطیمحستیز یتصور

 .نداشت را یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان تیحما ینیبشیپ تیقابل ،یفرهنگ-یاجتماع یاما اثرات تصور ،دهستن یگردشگر

 

 مکان تصویر نقش اساسبر یگردشگر ۀاز توسع ساکنان یتحما ینیبشیپ زانیم :2 جدول شماره 

 یگردشگر ۀاز توسع ساکنان تی: حمایینها زاددرون ریمتغ رهایمتغ
 یمعنادار سطح t مقدار R 2R F β دزابرون ریمتغ

 001/0 763/6 412/0 734/45 166/0 412/0 مکان ریتصو

 پژوهش یهاافتهی: منبع

 

 مکان تصویر اساسبر یابعاد اثرات تصور ینیبشیپ زانیم :3 جدول شماره 

 یتصور اثرات: یاواسطه ریمتغ 

 یاقتصاد

 یتصور اثرات: یاواسطه ریمتغ

 یفرهنگ-یاعاجتم

 یتصور اثرات: یاواسطه ریمتغ

 یطیمحستیز

 t Pمقدار  t P R 2R βمقدار  t P R 2R βمقدار  R 2R β زادبرون ریمتغ

 032/0 08/2 14/0 02/0 14/0 001/0 16/8 48/0 26/0 48/0 001/0 35/5 34/0 11/0 33/0 مکان ریتصو

 پژوهش یهاافتهی: منبع
 

 تصوری اثرات ابعاد اساسبر یگردشگر ۀاز توسع ساکنان یتحما ینیبشیپ زانیم :4 جدول شماره 

 یگردشگر ۀاز توسع ساکنان تی: حمایینها زاددرون ریمتغ رهایمتغ

 tمقدار  R 2R F β زادبرون یرهایمتغ
 سطح

 یمعنادار

 یاقتصاد یتصور اثرات
392/0 142/0 438/13 

189/0 423/2 016/0 
 012/0 528/2 186/0 یفرهنگ-یاجتماع یتصور اثرات
 087/0 717/1 118/0 یطیمحستیز یتصور اثرات

 پژوهش یهایافته: منبع

 

 تصوری اثرات ابعاد و مکان تصویر نقش اساسبر یگردشگر ۀاز توسع ساکنان یتحما ینیبشیپ زانیم :5 جدول شماره 

 یگردشگر ۀاز توسع ساکنان تی: حمایینها زاددرون ریمتغ رهایمتغ

 یمعنادار سطح tمقدار  R 2R F β زادبرون یرهایمتغ

 مکان ریتصو

481/0 217/0 62/16 

139/0 722/4 01/0 
 049/0 001/2 148/0 یاقتصاد یتصور اثرات
 502/0 673/0 051/0 یفرهنگ-یاجتماع یتصور اثرات
 048/0 02/2 131/0 یطیمحستیز یتصور اثرات

 پژوهش یهایافته: منبع

 

 آمد: دستبه ریز جینتا سوم ۀمرحل تا اول ۀمرحل از ونیرگرس بیضرا زانیم سهیو مقا یبررس با

 که است بوده 412/0 ،یگردشگر ۀتوسع از ساکنان تیحما زاددرون ریمتغ با مکان ریتصو ۀرابط ونیرگرس بیضر .1

 اثگرات معنگادار یگرواسطه نقش ۀددهننشان که است افتهی کاهش 319/0 به میمستق ریتأث حالت در بیضر نیا

 ؛است یگردشگر ۀتوسع از ساکنان تیحما با مکان ریتصو زادبرون ریمتغ نیب ارتباط رد یتصور

 189/0 ،یگردشگگر ۀتوسگع از سگاکنان تیحما زاددرون ریمتغ با یاقتصاد یتصور اثرات ۀرابط ونیرگرس بیرض .2

 یگرواسگطه نقگش ۀددهننشگان کگه است افتهی کاهش 148/0 میمستق ریتأث حالت در بیضر نیا که است بوده
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 ؛است یگردشگر ۀتوسع از ساکنان تیحما با مکان ریتصو ریمتغ نیب ارتباط در یاقتصاد یتصور اثرات معنادار

 ،یگردشگگر ۀتوسع از ساکنان تیحما زاددرون ریمتغ با یفرهنگ-یاجتماع یتصور اثرات ۀرابط ونیرگرس بیضر .3

 نقگش ۀدهندنشگان کگه اسگت افتگهی کگاهش 051/0 میمسگتق ریتگأث حالت در بیضر نیا که است بوده 186/0

 از سگاکنان تیگحما بگا مکگان ریتصگو ریمتغ نیب ارتباط در یفرهنگ-یاجتماع یتصور اثرات معنادار یگرواسطه

 ؛است یگردشگر ۀتوسع

 118/0 ،یگردشگگر ۀتوسگع از سگاکنان تیگحما زاددرون ریمتغ با یطیمحستیز یتصور اثرات ۀرابط ونیرگرس بیضر .4

 یدارا یطیمحسگتیز یتصگور اثگرات امگا ،اسگت افتهیکاهش 131/0 میمستق ریتأث حالت در بیضر نیا که است بوده

 .ستین یگردشگر ۀتوسع از ساکنان تیحما با مکان ریتصو ریمتغ نیب ارتباط در یگرسطهوا نقش

 
 

 
 مدل نهایی ضرایب مسیر تأثیر نقش تصویر مکان حمایت ساکنان بر توسعۀ گردشگری : 3شماره  شکل

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

شد. مدل  یرسبر مدل-داده یاز مدل حذف شدند و برازندگ رمعناداریغ یرهایاصالح مدل، مس منظوربه ،تیدرنها

 یشگرگرد ۀاز توسع ساکنان تیبر حما ساکنانمکان نزد  ریتصو ،ییاست. در مدل نها آمده 3در شکل  یینها ۀشداصالح

 یهنگفر-یو اثرات اجتماع یاقتصاد یاثرات تصور یگریانجیبا م ساکنانمکان نزد  ریتصو ،نیهمچن .دارد میمستق اثر

 تیبر حما میرمستقیاثر غ یطیمحستیز یتصور اما با اثرات ،دارد میرمستقیغاثر  یگردشگر ۀاز توسع ساکنان تیبر حما

ازش محاسبه مختلف بر ریمقاد ،Liserl افزارنرمبرازش مدل، با استفاده از  نییتع یندارد. برا یگردشگر ۀاز توسع ساکنان

، 1NFI( ،89/0 )2CFI( 90/0برازش ) یهاشاخص بودناز آن است که با توجه به باال یحاک آمدهدستبه جیشد. نتا

(92/0 )3IFI ( 87/0و )4GFI 5( 081/0) یخطا شاخص وSRMR استبرخوردار  یمدل مذکور از برازش مطلوب. 

 

                                                                                                                            
1. Normed Fit Index 

2. Comparative Fit Index 

3. Incremental Fit Index 

4. Goodness of Fit Index 

5. Root Mean Squared Error of Approximation 

**412/0 

 

**34/0 

 

*14/0 

 

*186/0 

 

 ۀاز توسع نانساک تیحما
 یگردشگر

 یاقتصاد اثرات

 یاجتماع-یفرهنگ اثرات مکان ریتصو نقش

 یطیمحستیز اثرات

**48/0 

 

*189/0 

 

Chi – Square = 9.09 df=4 P-value = 0.000 RMSEA = 0.O81 
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 یاز توسعه گردشگر ساکنان یتبر حما یمکان، ابعاد اثرات تصور تصویرو کل  یرمستقیمغ یم،تقاثر مس :  6 جدول شماره 

 کل اثر میرمستقیغ اثر میمستق اثر ریمس اثر

 بر زادبرون
 زاددرون

 565/0** 531/0** 412/0** یگردشگر ۀاز توسع ساکنان تیبر حما ساکنانمکان نزد  ریتصو نقش
 34/0** - 34/0** یبر اثرات اقتصاد ساکنانمکان نزد  ریتصو نقش
 48/0** - 48/0** یفرهنگ-یبر اثرات اجتماع ساکنانمکان نزد  ریتصو نقش
 ./14* - 14/0** یطیمحستیزبر اثرات  ساکنانمکان نزد  ریتصو نقش

 بر زاددرون
 دزادرون

 ./189** - ./189** یگردشگر ۀاز توسع ساکنان تیبر حما یاقتصاد اثرات
 ./186** - ./186** یگردشگر ۀاز توسع ساکنان تیبر حما یفرهنگ-یاجتماع اثرات

 05/0*P< 001/0**P< 

 پژوهش یهایافته: منبع

 

 یریگجهینت

 در .استتوسعه  ۀنیگز نیترو گردشگران فراهم آورد، مناسب ساکنان یرا برا یمنافع متعدد تواندیم یگردشگرآنجاکه  از

 ندیادر فر هاآن دادنبا مشارکت دیبا کهیطورهب است؛ صنعت نیا ۀتوسعر بماند نقش مردم در از نظر دو دینبا آنچه ادامه،

 کی ،یگردشگر ۀاز توسع ساکنان تیحما نقشبا توجه به  ،مطالعه نیدر ا .دیآ فراهم توسعه یبرا یمناسب بستر توسعه،

اثرات  یانجیشد و نقش م نیتدو یگردشگر ۀاز توسع ساکنان تیحما با ساکنانمکان نزد  ریتصو ۀرابط از یفرض مدل

 .دشبرجسته  هاآن نیب ۀدر رابط یتصور

 اثر یگردشگر ۀتوسع از آنان تیحما بر ،ساکنان نزد مکان ریتصو هکآن است  انگریبپژوهش  نیا ۀافتی نینخست

 Stylidis ؛Ramkissoon and Nunkoo, 2011؛Schroeder, 1996 همسو است ) یبا مطالعات قبل افتهی نیا .دارد یمیمستق

et al., 2014 .)که  یریتصو ،گرید عبارتبه. کندیم دییتأ را ساکنان دیمکان از د ریتصو تیاهم ،پژوهش نیا یهاافتهی

 تیبر حما ،تیدرنهاو  هاآنروابطشان با  قیاز طر عمده بر گردشگران یریتأث یدارا خود دارند یزندگ از محل ساکنان

دارد  یشتریاحتمال ب ،دارند خود یزندگ محل به نسبت ترمثبت یریتصو که یساکنان. است یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان

دولت  یجیترو یمال نیو از تأم (Schroeder, 1996: 72) کند یمعرف یگردشگر یمقصد عنوانبهود را خ یکه محل زندگ

با  ت،یدرنها. (Schroeder, 1996: 72 Ramkissoon and Nunkoo, 2011: 130کنند ) تیحما زین یگردشگر ۀتوسع و

(، سنجش نگرش Ramkissoon and Nunkoo, 2011: 124) یگردشگر داریپا ۀتوسعدر  یتوجه به نقش مهم جوامع محل

 افراد که یریتصو) کیارگان ریتصو بهبود در دیبا ،راستا نیا در. دارد یاریبس تیاهم خود ینسبت به محل زندگ هاآن

 میرمستقیغ شکل به که یریتصو) مکان ییالقا و( آورندیم دستبه اکنانس با خود ارتباطات قیطر از منطقه در ساکنریغ

 یمحل ۀجامع .شود انجام الزم اقدامات( شودیم متأثر یجیترو یهاتیفعال از ساکنان یمال و یاسیس یهاتیحما توسط و

 و شده منجر یگردشگر ۀتوسع از ساکنان شتریب تیحما به چراکه باشد؛ مطلع خود یزندگ مکان مثبت یهایژگیو از دیبا

 دییتأ را امر نیا زین پژوهش نیا ۀافتی آنجاکه از .کندیم بالقوه گردشگران به خود یزندگ مکان یمعرف به قیتشو را هاآن

 ،قیطرنیبد. شود توجه ساکنان نزد مکان ریتصو بهبود به دیبا منطقه نیا در یگردشگر یگذاراستیس در ،کندیم

 خود ۀجامع شتیمع و اقتصاد ییایپو پول، گردش شیافزا به خود ۀمنطق در گردشگر عنوانبه توانندیم زین بدره ساکنان

 مرتبط گرید یمقصد دکنندگانیبازد عنوانبه هاآن خروج احتمال با ساکنان نیب در فیضع یریتصو چراکه ؛کنند کمک

 یزندگ محل از ریغ یمحل به شتریب دارند، خود یزندگ محل از مثبت یریتصو که هاآن با سهیمقا در یافراد نیچن و است

 شتریب ،دارند خود یزندگ محل از مثبت یریتصو که یساکنان ،حالنیا با. کنندیم سفر یحیتفر اهداف با البته و خود

 شیافزا به بدره ساکنان نزد مکان ریتصو بهبود دگاهید ،اساس نیا بر. دارند خود یزندگ ۀمحدود در سفر به لیتما
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 .شودیم منجر آنان یمحل اقتصاد ییایپو و بهبود و هانآ یاحوزهدرون یسفرها

 بر یاقتصاد یتصور اثرات یگریانجیم با ساکنان نزد مکان ریتصو هکآن است  انگریبپژوهش  نیا گرید ۀافتی

 Akis and) هماهنگ است یاز مطالعات قبل یبرخ با افتهی نیا .دارد یمیرمستقیغ اثر یگردشگر ۀتوسع از ساکنان تیحما

et al., 1996 .)شتریب تیحما به ساکنانمکان نزد  ریبا بهبود تصو ،یگردشگر از برگرفته یکه آثار اقتصاد ،یمعننیبد 

 ریبه بهبود تصو یگردشگر ۀمنطق یصاداقت یبهبود و ارتقا ،گرید عبارتبه. شودیم منجر یگردشگر ۀتوسعآنان از 

 نیب دربعد  نیا ن،یهمچن. شودیم لیتبد یگردشگر ۀتوسعاز  هاآن تیحما به شده و منجر خود یاز محل زندگ ساکنان

 تیواقع نی. ااست یگردشگر ۀتوسعاز  تیبا حما در رابطه تیاهم نیشتریب یدارا ساکناننزد  یابعاد آثار تصور ریسا

پژوهش  نیکه ا یاز موارد یکیاست.  یجوامع محل یاقتصاد ۀتوسع یبرا یابزار ،یکه گردشگر استمطلب  نیا انگریب

در  یگردشگر یمنافع اقتصاد چراکه ؛است یتصاداق منافع از داریپا یگردشگر ۀتوسع یریرپذیتأث ،است کرده دییتأ را آن

 به یگردشگر ۀتوسع کهیزمان ،آمدهدستبه یهاافتهیبا توجه به  .استمنفعت  نیترباارزشاغلب  یمحل ساکنان نیب

 بهبود و یعموم التیتسه جادیا ،یمحل مردم یبرا ییدرآمدزا د،یخر یهافرصت شیافزا ،یشغل یهافرصت شیافزا

 .شود لیتبد یگردشگر ۀتوسع به تواندیخود م ۀنوببه ،دشو منجر... و یمحل یهارساختیزبهبود  ،هاراه تیوضع

 ۀتوسعاز  ساکنان تیبر حما یفرهنگ-یاجتماع یاثرات تصور یگریانجیبا م ساکنانمکان نزد  ریتصو ن،یهمچن

( و 1997) رانگیدو  یاروفسکی مانندمطالعات  ریسا جیبا نتا ریاخ ۀجیدو نت ،درمجموعداشت.  میرمستقیغ یاثر یگردشگر

 راتیدر سنجش تأث یراجباریغ کردیاز رو زیالعات نمط نیهر دو ا رایز ؛است( هماهنگ 2014) انگریدو  سیدیلیاست

 شیافزا با یبهبود گردشگر کرد که انیب توانیم ،آمدهدستبه ۀافتی هیاستفاده کرده بودند. در توج یگردشگر یتصور

مکان  ریبا بهبود تصو ،جهیدرنت واست  همراه یاستاندارد زندگ شیافزا و گرانیدفرصت مالقات با  شیافزا ،ساکنان ۀیروح

 یسبب ارتقا یگردشگر ۀرونق و توسع ،نیهمچن. دشویم منجر یگردشگر ۀتوسعآنان از  شتریب تیحما به ساکناننزد 

موارد  یدر برخ ،گرید یو از سو یاهال یدرک عموم یو بهبود ارتباطات و ارتقا شیافزا ،یمردم محل یفرهنگ عموم

 .دشویم یطبقات ۀو فاصل یاجتماع یهایناهنجارموجب کاهش 

 ۀتوسع از ساکنان تیحما بر یطیمحستیز یتصور اثرات یگریانجیم با ساکنان نزد مکان ریتصو ،تیدرنها

 نیبه ا ساکنان یبرا یطیمحستیدر بعد ز یگردشگر آثار که معناستبدان افتهی نیا. ندارد یمیرمستقیغ راث یگردشگر

 ساکناندرک  ،آنجاکه از است ذکرانیشا .استملموس نبوده  ،دهد رییتغ خود یزندگ محل موردرا در هاآنحد که نگرش 

را  ساکنانتوجه  ریبا تأخ زین یطیمحستیز راتیتأث ،گوناگون متفاوت است یآنان در مقصدها تیحما ،نیاز آثار و همچن

 ،است یشگرگرد ۀتوسع شهر بدره در مراحل آغاز ،آنجاکه از عالوههب(. 85: 1390 ان،گریدو  ی)وثوق کندیبه خود جلب م

 شتریب ۀتوسع و بلندمدتآثار در  نیو ا ستیملموس ن ساکنان یبرا یگردشگر ۀتوسعاز  یناش یطیمحستیهنوز آثار ز

 تیحما بر یطیمحستیز یتصور اثرات میرمستقیغ ریتأث نبود ن،یا برعالوه. شودیم محسوسدر منطقه  یگردشگر

 یطیمحستیآثار ز یابیشهر بدره در ارز ساکناناندک  ییو توانا یاز آگاه یناش تواندیم یگردشگر ۀتوسع از ساکنان

 افتنی توسعهدرحال یتازگبهه ک یمقاصد ای افتهیتوسعهمقاصد کمتر  درمهم  موضوع نیکه ا باشد یاز گردشگر یناش

 .کندیم دایپ یشترینمود ب ،است

 ۀرا به خود معطوف داشته است؛ چراکه منطق یکنشگران شهر گریو د زانیرشهر بدره توجه برنامه ،ریاخ یهادهه در

 تا اجراشده یهابرنامه. است یگردشگر نظراز  یارزشمند یو فرهنگ یاجتماع ،یعیطب ،یخیتار یهالیپتانس یدارا

 ۀتوسع به و رندیبگ کاربه یگردشگر خدمت در را شهر یفرهنگ و یخیتار ،یعیطب یهاهیسرما از یبخش توانسته یحدود

آن  یستعدادهاشهر را متناسب با ا نیا ینتوانسته به نحو مطلوب تاکنونبوده و  زیناچ هاتیموفق نیاما ا ،شهر کمک کنند

 یهاجاذبه حال نیع دربدره و  یکیزیو ف ییایجغراف تیموقع لیدلبه ،گرید یتوسعه بخشند. از سو یاز نظر گردشگر
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 که یگردشگر ۀدر توسع ساکنان تیحما ۀمسئلاز جمله  د،یبزرگ و متفاوت د اسیدر مق دیتمام مسائل آن را با ،گوناگون

 جادیمردم در ا تیاز مشارکت و حما توانیم آمدهدستبه یهاافتهیبا توجه به  ،راستا نیهم در. است دهیچیپ مهم و اریبس

 .دکراستفاده  یمکان مطلوب در ذهن گردشگران و خود مردم محل رینقش تصو

 ۀمطالعه به جامع نیحاصل از ا یهاافتهیکنندگان است. شرکت ۀبه نمون مربوط ،حاضر ۀمطالع تیمحدود نینخست

 یریگاندازه یاست. ابزارها یریگاندازه یمربوط به ابزارها ،مطالعه نیدوم ا تیاست. محدود میتعمقابلبدره  یمحل

 رشیپذقابل یهاپاسخ ،ینگرشتنیخوعدم  ،یریگاندازه ی)خطاها یذات یهاتیاز محدود یتعداد یدارا یاپرسشنامه

تا  ندکنحاضر را تکرار  ۀمطالع ،جوامع ریسا یرو ،شودیم شنهادیپ یپژوهشگران در مطالعات آت بهو...( هستند.  یاجتماع

 یمعتبرتر برا یاستفاده از ابزارها برعالوه ن،یهمچن. دیدر کشور فراهم آ شدهمشاهده یاز بسط روابط ساختار یشواهد

روش به  کیاز  شدهمشاهدهاز بسط روابط  یاستفاده شود تا شواهد یریگاندازه یهاروش ریها، از ساسازه یریگاندازه

از  یمطالعه در بعض نیدر ا هیدر مدل اول شدهنیتدو یهااحتمال وجود دارد که فرض نی. ادیآ دستبه گرید یهاروش

پژوهشگران  به ن،یبنابرا ؛دشو دییتأ یگردشگر ۀتوسعاز  ساکنان تیبر حما ،یطیمحستیزاز لحاظ اثرات  یمحل جوامع

 .رندیبگ درنظرمورد را  نیا یدر مطالعات آت ،شودیم شنهادیپ
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