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 دهیچک
 یالمللنیدر سطح ب زااشتغالدرآمدزا و  یهاتیفعال نیتراز مهم یکی یامروزه صنعت گردشگر

 یحوزه، جوامع و ساکنان مقاصد گردشگر نینفعان مهم در ایاز ذ یکیاین بین،  رد .است

 رگذاریتأثآن  شرفتیدر توسعه و پو هم  رندیپذیم ارییبس ریتأثصنعت  نیهستند که هم از ا

از  یجوامع محل تیبر سطح رضا رگذاریتأثپژوهش تالش شده است عوامل  نیدر ا .هستند

 اتیادب از مستخرج یمفهوم مدل آزمون و ریمس لیتحل روش از استفاده با یگردشگر ةتوسع

از ابعاد  است عبارتپژوهش  هایپرسشبا توجه به  مدنظر یاصل یرهایمتغ .شود یبررس

مثبت و  ةشدادراکاثرات  و زبانیدر جوامع م یطیمحستیزو  یاجتماع ،یاقتصاد ،یفرهنگ

 گریکدیبر  رهایمتغ نیا یریرپذیتأث یتالش شده است تا چگونگ همچنین ؛یساکنان محل یمنف

 یبررس ی. براشود بررسی یاز گردشگر زبانیم ةجامع تیرضا زانیبر م هاآن راتیتأث زین و

 است هاستفاده شد عامل لیاز روش تحل رگذاریتأثو  یاصل یهاریمتغ ییشناساو  ییایپا ،ییروا

روش  ،گریکدیپژوهش بر  نیپنهان ا یرهایمتغ نیروابط ب یچگونگ یبررس منظوربهو 

از  یریگبهرهبا  نیزپژوهش  یهاداده لیتحل ؛رفته کاربه یمعادالت ساختار یسازمدل

 یکیدهد می نشانپژوهش  جیصورت گرفته است. نتا AMOS 18 و SPSS23 یافزارهانرم

 ةشدادراک آثار واست  9/0 ریتأث بیبا ضر یبعد اجتماع ،یتمندیرضا زانیاز عوامل مهم در م

 آثار یعنی ؛است رگذاریتأث یتمندیبر رضا میمستق صورتبه 748/0 ریتأث بیز با ضریمثبت ن

 که است رگذاریتأث یااندازهبه اند،کردهدرک  یمحل ناساکنکه  یمثبت آثارو متعاقب آن  یاجتماع

 یگردشگر ةمرتبط با توسع یهاتیفعالمشارکت در  یرا برا هاآن و شودمی تیموجب رضا

 .کندمی بیترغ
 

 ،یگردشگر ةاز توسع تیرضا زبان،یم ةجامع ،یگردشگر یاثرات مثبت و منف: یدیکل هایهواژ

 .یگردشگر
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 مقدمه

 ،ست. امروزههافرهنگ ةها و عرضمکانمعاصر در کشف  یاصل یروهایاز ن یکی ،یاجتماع ایدهیپد ةمثاببه یگردشگر

و  نامندمی یاست که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئ حدیبهکشورها  یاجتماع-یاقتصاد ةدر توسع یگردشگر تیاهم

 (.106: 1388 ،همکارانو  ی)زارع آورندمی شماربه داریپا ةتوسع یرکن اصل

در  جانبههمه یشرفتیرشد و پ داریپا ةتوسع کهنیابا توجه به  .دارد داریپا ةدر توسع شهیر داریپا یمفهوم گردشگر

در  ویژهبه، هانهیزم نیدر ا یکه گردشگر ینقش لیدلبه همچنین ،است یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یهانهیزم

با  داریپا ةتوسع ةشیاست. ظهور اند مهم بسیار داریپا ی، ضرورت توجه به گردشگرکندمی فایا توسعهدرحال یکشورها

 ةحرکت به سمت توسع ت،یریو مد یزیربرنامهبه باال در  نییو نگرش پا یمحل ةنقش جامع شیبر افزا ترشیب دیتأک

  (.1 :1390سرور، ) است کرده لیرا تسه داریپا یگردشگر

 راجامعه از چند جنبه  و است یگردشگر یو راهکارها هاطرحدر تحقق  یقیحق یعنصرمشارکت جامعه است  گفتنی

 افزایشرا  یگردشگر ةو ادام یگردشگر تیرضا نیهمچن  کند،می یاری یگردشگر داریپا ةدر حرکت به سمت توسع

 زبانیم ةجامع نظر از یآگاهبنابراین،  ؛کندیم ریرا درگ زبانیتمام افراد جامعه م یصنعت گردشگر ةتوسع زیرا ؛دهدمی

حضور  از زبانیم ةجامع یتمندیوم قضاوت مثبت و رضابه مفه یاجتماع یداریپا ان،یم نیدر ا ،خواهد بود مهم اریبس

 یهایگذاراستیسو  هایریگمیتصم نییدر تب نیادیبن یعامل ،یگردشگر ةونت خود و توسعکس طیگردشگران در مح

 تیدر گرو حما یاتوسعههر نوع  یداریو پا تیموفق زیرا؛ است یگردشگر ةعرص انیارشناسان و متصدک ،زانیربرنامه

 .(82 :1391 ،یعادل) استاز آن  یمحل تیفعال جمع

 هایپژوهشاز  یاری(. بسWall, 1997: 3) است یاپایپا ةمبادل ینوع یگردشگر رشیپذ ،ین محلاساکن دگاهیاز د

 jafai, 1990:171 ,)است  شتریاز اثرات مثبت آن ب یگردشگر یکه اثرات منفدهد می نشان 1970 ةپس از ده گرفتهصورت

Wall, 1997: 3 )از  یبرخ کنندیم یاثرات مثبت و مطلوب تلق آنچه یدر ازا زبانیممکن است جوامع م ،با وجود این

به اثرات  یدر رابطه با نگرش مردم محل یادیگذشته مطالعات زة ده. در طول سه کنندتحمل  زیرا ن یاثرات منف

کمک  یگردشگرة توسعنگرش ساکنان به  بارةکه داشتن درک جامع در لیدل این به ،صورت گرفته است یگردشگر

 یاثرات گردشگر به بیشتر توجهبا  نیهمچن کند،یم راهبردها نیدر تدو یگردشگر گذاراناستیو س انیمتصدبه  یانیشا

و  زانیربرنامه رایز داشت؛خواهد  زیادی تیاهم یبه گردشگر یمحل ساکنان دگاهیو داز نگرش  آگاهی، زبانیبر جوامع م

از  یشتریب تیحما ،یاز زندگ یبهتر تیفیک کردنبر فراهمعالوه توانندمی آن کمک به یصنعت گردشگر رانیگمیتصم

 داریپا ةبه توسع یابیدر دست زبانیم ةجامع یدیبا توجه به نقش کل (.4 :1386 ان،ی)تراب داشته باشند یمردم محل

 بسیاری تیاهم یرد آثار گردشگرمودر یمحصول گردشگر ةکنندعرضه عنوانبه هجامع این دگاهیاز د ی، آگاهیگردشگر

 (.22 :1392 ،همکارانو  یقنبر) دارد

 یچه عوامل وجود با یسطح گردشگر یتوسعه و ارتقا برای یساکنان محل یبانیو پشت تیحما که داشت توجه باید

 گوناگونیخواهد شد. مطالعات  ایمه قیتوسعه از چه طر ندیادر فر زبانیجامعه م شتریشدن هرچه بریدرگ عوامل و ،کیتحر

 یبانیبر پشت رگذاریعوامل تأث یها بررسنمطالعه با آ نیا زیاند، اما وجه تمامهم پرداخته نیا یبه بررسادوار گذشته  یط

 مبنا و با نیبر هم زین پژوهش نیا یاصل پرسش .استتوسعه در جوامع درحال یگردشگر ةتوسع نظراز  زبانیم ةجامع

 گرفته است. شکل یگردشگر ةاز توسع یساکنان محل یمندتیرضابر  رگذاریهدف سنجش عوامل تأث

و گردشگران در بلندمدت  زبانیو ضامن منافع جوامع م رخواهانهیخ ،یاگرچه اصول گردشگرمهم این است که  ةنکت 

و با  ،توسعه دشواردرحال یحاکم بر کشورها یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس طیها با توجه به شراآن یاجرااست، 

 .استتوأم  یمشکالت
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و  آزمون منظوربهو پرداخته شده  یگردشگر ةاز توسع زبانیم ةجامع یتمندیموضوع رضا یمطالعه به بررس نیا در 

 یدنیو د بایمناطق ز کشور نیا ةهر گوشاست. هرچند  گرفته قرارمدنظر  رانیدر ا یگردشگر ةمنطق کی ،یمورد ةمطالع

از  ،هستند یگردشگر یهاهدف نیتراصفهان و فارس از مهمو  ،و مازندران النیگ یهااستاندهد یآمار نشان م دارد،

 یگردشگر یاز مقصدها یکیو  یگردشگر یهاجاذبهوجود  لیدلبه جانیاله آن یو از شهرها النیاستان گ میان این

از  نیز ازیموردناطالعات  ،گرفته قرارمدنظر  کنندیم دیبازد آناز  یاریساالنه گردشگران بسکه  النیدر استان گمهم 

 ریبه شکل ز توانیم را پرسش یاصل پرسششد  بیانبا توجه به آنچه  است. شده یآورجمعشهر  نیا انیساکنان و بوم

 :کردمطرح 

 هستند؟ رگذاریتأث یگردشگر ةاز توسع زبانیم ةجامع یمندتیرضابر سطح  یعوامل چه

 ةدر جامع یر گردشگرو حضو یگردشگر ةاز توسع آن یتمندیرضا ویژهبه ،زبانیم ةجامعنقش  و یگردشگر ةدر حوز

اشاره  هاآن نیترمهماز  نمونهکه در ادامه به چند  استانجام شده  کشور از خارجداخل و  در یقاتیحقمطالعات و ت یمحل

 :کرد میخواه

 راتیتأث اند کهو دریافته پرداخته زبانیم ةبر جامع یگردشگر ةتوسع راتیتأث یبررسبه  یامطالعه در یو محمد یعیفش

 ةجامع میمستق ریتأث همچنین ،منطقه در حضورنداشتن و یطیمحستیزو  یفرهنگ-ی، اجتماعیاقتصاد یمثبت و منف

 جینتا گری. از داست ینشت منافع اقتصادو  یصنعت گردشگر ةدر خصوص توسع یسازمیتصمو  یزیربرنامهدر  یمحل

 یاتوسعه یهابرنامه گریاز د مطمئناً ،در منطقه منتفع شوند یگردشگر ةن از توسعاساکن اگراست که  نیا حاضر پژوهش

استقبال و برخورد با گردشگران و  ةچه در نحو -هانهیزمگردشگر را در تمام  تی، رضاهاآن تیخواهند کرد و رضا تیحما

 .(77: 1393 ،یو محمد یعیشفداد )ارتقا خواهد  -خدمات ةارائ ةنحودر چه 

 .اندکرده مطالعه زبانیجامعه م یزندگ تیفیبر ک را یگردشگر ةشدادراکاثرات  ،یپژوهش در همکارانو  یشکوهاجزاء

 دهدیمنشان  نیهمچن ،را هدف قرار داده است یمحل ةجامع یزندگ تیفیبر ک رگذاریأثتعوامل  مطالعه نیا یاصل جینتا

از  یتمندیرضاو  کندمی تیتقو را گرید یهاعامل( یکیزیف) یطیمحستیزعامل  تیتقو ژهیوبه ،رگذاریتأثتوجه به عوامل 

 .(101: 1393 ،همکارانو  یشکوهاجزاءدهد )می شین افزااساکن نیبسکونت را  طیمح

اشاره  هاآناز  یپرداخته شده است که در ادامه به بخش زبانیم ةجامع تیرضا موضوع به زین یخارج هایپژوهش در

  خواهد شد.

 sirgy and Cronwell, 2001:125; van and)است جامعه  یزیرتوسعه و برنامهمهم  یاز اجزا یکیاز جامعه  تیرضا

Schneider, 1983: 32; sirgy et al., 2000: 281 ) 

 ko and) پرداخته است یبانیو پشت یساکنان محل ةاز جامع تیسطح رضا نیب ةرابط یبه بررس یمحدود یهاپژوهش

stewart, 2002:527 Vargas-Sánchez et al 2009: 374). 

 یکل یهایبررسو حاصل از  یاهیحاش یموضوع عنوانبه ،اندپرداخته یمحل ةجامع تیکه به موضوع رضا جینتا ةعمد 

 از جامعه و اثرات تیرضا نیب میمستق ةوجود رابط همکارانبوده است. وارگاس سانچز و  زبانیجامعه م ةمطالع برای

از  تیکه رضا نسونینانکو و رامک ات(. مطالعNunkoo Ramkisson and 2011: 968اند )مثبت را کشف کرده ةشدادراک

 تواندیاز همه م شیکه پ دهدیاست نشان م کرده یبررس ینگرش ساکنان محل ةکنندنییعنوان تععه را بهجام

را  یگردشگر یشتریبا احتمال ب ،موضوع نیاز ا راضی به توسعه باشد. ساکنانجامعه  یهااز پاسخ یخوب ةکنندینیبشیپ

 .(Nunkoo and Ramkisson, 2011: 968)ا اثرات مثبت درک خواهند کرد ب یعنوان عاملبه

 Nunkoo) است گذارریتأث زبانیم ةجامع یزندگ برو  ،همراه ییهانهیهمواره با هز یهر صنعت ةتوسع نکهیبا توجه به ا

Ramkisson and 2011: 968)، یجامعه و مردم محل از یبانیو پشت تیحما به ،یمقصد گردشگر موفق ةو توسع یزیربرنامه 
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 زبانیم -همانیکننده به روابط مناسب و متقابل مجو مثبت و کمک جادیو ا یگردشگر یهابرنامه رشیپذ منظوربه

 (.12 :1390،همکاران)ضرغام و  است ازمندین

. در این بین، ( Choi and Sirakaya, 2005: 381باشند ) یریگمیتصم ندیافر یمرکز ةدر نقط دیبا یساکنان محل

 مهم زانیربرنامه نزدصنعت  یبرا یزیرهنگام برنامه زبانیم ةبر نگرش جامع یبررسی  اطالعات درمورد اثرات گردشگر

 .(Nunkoo and Ramkisson, 2011: 964)است 

 

 ینظر یمبان

که  ییو از رفتارها رندیگیپاداش م آن که در قبال انجام کنندیتکرار مرا  ییافراد رفتارها ،یاجتماع ةمبادل ةینظر براساس

 ایمحسوس  یعمل ای مبادله یعنی یاجتماع رفتار هینظر نیا در. کنندیم زیداشته است پرهآنان  یبرا یادیز نهیقبالً هز

 :Byrd et al 2009؛ 17: 1388 ،ینیلی)د دهدیدو فرد رخ م نیکم بکه دست نهیهز ایاز پاداش  یزانیتوأم با م ،نامحسوس

696 ،gursoy et al 2010: 390،lee et al 2010: 190به شرکت در  یاست که افراد در صورت نیا هینظر نیا هی(. اصول اول

خواهند آورد  دستبه یمنافع قبولرقابلیغ یهانهیشدن هزدارند که باور داشته باشند بدون متحمل لیتماتبادالت 

صورت گرفته است.  آن ةنیزمدر  یاریو مطالعات بس شدهتوجه  هیظرن نیا به یدر گردشگر. (26: 1385 دمور،ی)اسک

معتقدند  و دانندیبالقوه سودآور م ایپرسود  یتیصورت فعالرا به یکه گردشگر یساکنان ،دموریاسک فیتعر براساس

 Allen et) شوندمی یگردشگرة توسع حامیو کنند می شرکت یاجتماع ةدر مبادل ،ستیاز منافعش ن شتریآن ب یهانهیهز

al 1993: 28134: 1386 ان،یتراب ؛.) 

 همچنین ،به آن دقت شود دیکه هنگام مشاهده با است یو موضوع لیواحد تحل فرد ،یاجتماع ةمبادل ةیدر نظر

رفتار که  کندیم دیتأک ییگراارادهنام  به یاز کنش اجتماع یبر نوع هینظر نی. اآیدمی شماربه نظم نییدر تب یموضوع اصل

 یآزادخود  یهاکنندگان در انتخاباعتقاد است که کنش نیو بر ا داندیم یفرد ةبه خواسته و محاسب یروزمره را پاسخ

 .(28: 1385 دمور،یدارند )اسک یادیز

 ةدیچیپ ندیافراز  یناش همچنین ،است یمتفاوت رگذاریو شامل عوامل تأث یچندوجه ایدهیپد یکه گردشگر جااز آن

 ةجنبممکن است  یاز گردشگرجامعه  این، درک شودمی محسوب زبانیم ةگردشگران و جامع انیم یاجتماع ةمبادل

 ندیاکه بر یگردشگر یاز اثرات کل زبانیم ةادراک جامع .(yoon et al 2001: 364)باشد  داشته با هم را یمثبت و منف

 این بیانگرها برداشت کهیدرصورت یاجتماع ةمبادل ةیاست با توجه به نظر یگردشگر یحاصل از درک اثرات مثبت و منف

تکرار و توسعه آن  برایو  داردفرد  یرا برا یکل تیرضا ،دارد یشتریوزن ب یاثرات منف با مقایسه درمثبت که اثرات  باشد

 د کرد.تالش خواه

؛ Andereck et al 2005: 1070) است یبه اثرات مثبت گردشگر میمستق کردناشارهاز مطالعات  یاریبس هدفاگرچه 

gursoy et al 2002: 79یهانهیهز یامر غافل شد که گردشگر نیاز ا دینبا گیرد،می دهیرا ناد یگردشگر ی( و اثرات منف 

 .(perdue et al 1990: 586؛ liu and var,1986: 193؛ Kwan and McCartney, 2005: 184) دهدیم شیرا افزا یزندگ

که از  دارد یطیو مح یاجتماع ،یفرهنگ ،یاقتصاد توأماناست که اثرات  یادهیچیپ ةدیپد یگردشگراست  گفتنی

 .است ابعاد ریسااثرات از  ترشدهشناخته مراتببهآن  یاثرات اقتصاد این میان،

 yoon et al) کنندمیدرک  یگردشگر ةاز توسع یساکنان محلاست که  یعناصر نیتراز مهم یکی یاقتصاد یایمزا

 ،کندیم دایارتباط پ یگردشگر ةمتعاقب از توسع جادشدهیا یاقتصاد یهافرصت اب زین هایبررس نیا بیشتر( و 365 ;2001

 همراه زبانیم ةساکنان جامع یبرا یاثرات منف با است ممکنتوسعه  نیحاصل از ا یاثرات اقتصاد یبرخ انیم نیاما در ا

 .کنند درک را آن زمان گذشت از پس یساکنان محلاما  د،نشو دهید یزیرهنگام برنامه ای مدتکوتاهباشد که در 
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 پدیده اینش کرد فرامو دینبا است، یاقتصاد تیفعال ایصنعت  کیعنوان به یگردشگر ةدیاگرچه ظهور پد

 ریتأث یساکنان محل یزندگ بر میرمستقیغ ای میاست که مستق یاجتماع یهادهیو متشکل از پد دهیچیپ یامجموعه

دم مر یو اجتماع یمسائل فرهنگ توانینم ،متعلق به تمام مردم جهان است یصنعت یگردشگر از آنجا که .گذاردمی

 (.32 -33 :1387گرفت )فروهر کلخوران،  دهیناد آنمختلف را در  یکشورها

 یهاخود قرار داده است. سازمان الشعاعتحت آن را یامدهایها و پجلوه یگردشگر یاقتصاد نموددر عصر صنعت، 

باشند  نکرده فراموشرا  یفرهنگ یهستند و اگر اثرگذار یگردشگراز  شتریمد بآدر به یابیدست دنبالبه شتریب یگردشگر

 (.7 :1390،یو صادق ی)ناد کنندیم یتلق تیاهمکمو  دومدست یموضوعآن را 

 یطیمحستیو اثرات ز ردیگیگردشگران در مناطق حساس صورت م یهاتیفعال بیشترتوجه داشت که  باید

پوشش که  است رهیخاص و غ یعیمناطق طب ،یخیآثار تار ،یباستان یهامناطق شامل مکان نیدارد. ا دنبالبه چشمگیری

 شودمی یته حرکت یرهایدر مس یعیطب ةمنطق کیگردشگران در  ادیز تیو جمع وآمدرفتدر اثر مرورزمان آن به یاهیگ

و  اهانیاز گ یاریبس بر یمناطق نیگردشگران در چن از تعدادیمخرب  یهاتیفعال یبرخ همچنین ،رودیم نیو از ب

 (.33 :1387)فروهر کلخوران،  است رگذاریتأثجانوران منطقه 

 زیها نداده و ،شنهادیپ یاتیفرض پژوهش، یاصل پرسشبه  ییپاسخگو منظوربه گرفتهصورتبا توجه به مطالعات 

 یرهایعامل متغسپس  است شده ها از پرسشنامه استفادهداده یآورجمع یمنظور برا نیبد ؛است شده لیوتحلهیتجز

 یرگذاریتأث زانیروابط و م یچگونگ یابیو ارز یبررس یو برا ،حذف لیتحل کمکبا  ،کمتر یرگذاریبا تأث ای رمرتبطیغ

 را هاآن یهاآزمون یاجرا یپژوهش و چگونگ یهاهیشده است. در ادامه فرض استفاده یها از معادالت ساختارآن

 .بینیممی

 تیو رضا یگردشگر یو اجتماع یطیمحستیز ،یفرهنگ ،یاقتصاد عواملاز  شدهادراکاثرات مثبت  نی: ب1 ةیفرض

 وجود دارد. یمعنادار ةصنعت رابط نیا ةافراد از توسع

 افراد تیرضا با یگردشگر یو اجتماع یطیمحستیز ،یفرهنگ ،یاقتصاد عواملاز  شدهادراک یمنف اثرات: 2 ةیفرض

 .دارد یمعنادار ةصنعت رابط نیا ةتوسع از
 

 
 پژوهش یمدل مفهوم .1 ریتصو

 

 داستیپ یخوببه زین ریطور که در تصو. هماناست ریصورت زبه پژوهش یمدل مفهوم ،شدهارائه اتیفرض به با توجه

 .شودمی دهآزموها رد آن ای دییتأ یکه در ادامه با استفاده از معادالت ساختار است هیفرض کی ةدهندنشان ریهر مس

 یاقتصاد عوامل

 یاجتماع عوامل

 یفرهنگ عوامل

مثبت  اثرات
 شدهادراک

 یمنف اثرات
 شدهادراک

 توسعه از تیرضا
 یگردشگر

H1 

H2 

H3 
H4 

H5 

H6 

H7 
H8 

H9 
H10 

 ستیز عوامل
 یطیمح
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 1پژوهش مطابق جدول  نیمستقل و وابسته در ا یرهایمتغ دهدینشان م یخوببه زین یطور که مدل مفهومهمان

 :است

 پژوهش یمورد استفاده در مدل مفهوم یرهایمتغ یمعرف .1جدول 

 وابسته یرهایمتغ یانجیم یرهایمتغ 1مستقل سطح  یرهایمتغ

 یعوامل اقتصاد
 یمثبت گردشگر ةشدادراکاثرات 

 یساکنان محل تیرضاسطح 
 یعوامل اجتماع

 یطیمحستیعوامل ز
 یگردشگر یمنف ةشدادراکاثرات 

 یعوامل فرهنگ
 

 .است شده دادهشان ن سنجدمیها را که آن ییهاشاخصمرتبط با هر بعد و  یهامؤلفه رگذار،یابعاد تأث ،2جدول  در

 

 پژوهش یمورد نظر در مدل مفهوم یها. ابعاد و مؤلفه2جدول 

 منبع عبارات مؤلفه بعد

صاد
اقت

 ی

 .کندیم جادیجامعه ا یبرا یشتریب یشغل یهافرصت یگردشگر اشتغال جادیا

 (؛1388) یمحسن یرضاعل (؛1391) یو صفرآباد ییتقوا
Yoon et al (2001) 
 nunkoo and smith(2013);Mohd Hafiz؛
Hanafiah et al (2013);Nunkoo and Ramkisson 
(2011); Gursoy and Rutherford (2004) 

 .شودیدر جامعه م شتریمنجر به صرف پول ب یگردشگر درآمد شیافزا
 (؛1391) یو صفرآباد ییتقوا
 Yoon et al (2001); Gursoy and Rutherford 

(2004) 

 هامتیق شیافزا

 .ابدییم شیافزا یورود گردشگر لیدلبه ییو دارا نیزم متیق
 (؛1391) یو صفرآباد ییتقوا

Yoon et al (2001); 
 Nunkoo and Ramkisson (2011)؛

خواهد  شیافزا یوجود گردشگر لیدلکاالها و خدمات به ةنیهز
 .افتی

Yoon et al (2001); Nunkoo and Ramkisson 
(2011); Gursoy and Rutherford (2004) 

 Yoon et al (2001) .است ادیز اریبس یگردشگر یهارساختیز ةتوسع ةنیهز

 تیفیسطح ک افزایش
 یرفاه

 چشمگیریطور به یدر مناطق گردشگر یزندگ یاستانداردها
 .ابدییم شیافزا

 (؛1391) یو صفرآباد ییتقوا
 Yoon et al (2001); 
Mohd Hafiz Hanafiah et al.,(2013) 

 دیصادرات تول
 یوکارهاو کسب یمردم محل یبرا یاقتصاد یایمزا یگردشگر

 .کوچک دارد
Yoon et al (2001); 
Mohd Hafiz Hanafiah et al (2013) 

نگ
ره
ف

 ی

 یهاتفاوت رشیپذ
تنوع  شی)افزا یفرهنگ

 (یفرهنگ

 قیتشو یافراد محل یرا برا یفرهنگ یهاتیفعالتنوع  یگردشگر
 .کندیم

Mohd Hafiz Hanafiah et  al,(2013) ؛Yoon et 

al.,(2001); 

 یتبادالت فرهنگ

 لیرا تعد یو سبک زندگ یفرهنگ محل ،یگردشگر ةتوسع
 .کندیم

 (؛1391) یصفرآبادو  ییتقوا
Mohd Hafiz Hanafiah et al (2013); Gursoy 
and Rutherford (2004) 

گردشگران و افراد  نیب ادیز یبه تبادالت فرهنگ یگردشگر
 .شودیممنجر  جامعه

Gursoy and Rutherford (2004);Yoon et al 
(2001) 

کردن توسعه در نهینهاد
 یفرهنگ محل

 یبرا ین توسعه در فرهنگ محلکردنهیسبب نهاد یگردشگر
 .شودیم شتریجذب گردشگر ب

Gursoy and Rutherford (2004); Mohd Hafiz 
Hanafiah et al (2013)؛ 

 انتقال فرهنگ
 به نسل بعد

مناطق و  ریانتقال فرهنگ به سا سببوررود گردشگر به منطقه 
 .بعد خواهد شد یهانسل

Azizi et al (2011) ؛Mohd Hafiz Hanafiah et al 

(2013); Gursoy and Rutherford (2004) 

 حفظ فرهنگ

در  یو فرهنگ یبه منطقه سبب انسجام محل یورود گردشگر
 .شودیم یمناطق گردشگر

 .(1388) یمحسن ی(؛ رضاعل1391) یصفرآبادو  ییتقوا

 Yoon et al (2001); Gursoy and Rutherford .دارد مثبتی أثیرت شما ةجامع یفرهنگ تیهو بر یگردشگر
(2004) 

طیمح
 ی

 یآلودگ
 .شودیم یشهر یهازباله دیتول سبب یگردشگر

Azizi et al (2011), Yoon et al (2001) 
Mohd Hafiz Hanafiah et al (2013); 
 ko and stewart(2002) Gursoy and Rutherford 

(2004) 

 Yoon et al (2001);Mohd Hafiz Hanafiah et al .شودیممنجر  و سروصدا  یآلودگ ک،یبه ازدحام تراف یگردشگر
(2013); Gursoy and Rutherford (2004) 

 ةادام
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 پژوهش یمورد نظر در مدل مفهوم یها. ابعاد و مؤلفه2جدول 

 منبع عبارات مؤلفه بعد

 ریها و ساسواحل، پارک ازحدشیب یبه شلوغ یگردشگر
 .شودیممنجر  یگردشگر یهاطیمح

Yoon et al (2001);Mohd Hafiz Hanafiah et al 
(2013) 

 یانرژ
 یآب، برق، گاز و سوخت مربوط به گردشگر یهایمصرف انرژ

 Azizi et al (2011) .ابدییم شیافزا

 ستیزطیمح بیتخر

را  یعیطب طیمح یگردشگر یهارساختیز گریساخت هتل و د
 .کندینابود م

Yoon et al (2001);Mohd Hafiz Hanafiah et al 
(2013) 

 گرید یحیو مناطق تفر شتریب یهاپارک جادیسبب ا یگردشگر
 .شودیم زبانیم ةافراد جامع یبرا

Yoon et al (2001) Gursoy and Rutherford 
(2004); Mohd Hafiz Hanafiah et al (2013) 

اع
تم
اج

 ی

 .گذاردیم ریا تأثم یگردشگران بر روش زندگ ادیز ةنیصرف هز یزندگ تیفیبهبود ک

 ؛(1388) یمحسن یرضاعل
Mohd Hafiz Hanafiah et al (2013) ؛Nunkoo 

Ramkisson (2011)  ؛ko a  stewart (2002);Yoon et 

al (2001); Gursoy and Rutherford (2004) 

 Yoon et al (2001); Gursoy and Rutherford افتخار است. سببورود گردشگران به جامعه  غرور جامعه شیافزا
(2004) 

 یاجتماع ةشبک
افراد  نیب یارتباطات اجتماع گیریشکل سبب یگردشگر

 .شودیم
Yoon et al (2001); Gursoy and Rutherford 
(2004) 

 انطباق با هنجارها

تر آسان یمردم محل یرا برا دیجد یهنجارها رشیپذ یگردشگر
 .کندیم

Yoon et al (2001); Gursoy and Rutherford 
(2004) 

 Yoon et al (2001); Gursoy and Rutherford .دهدیم رییما را تغ ارزشمندو  یفرهنگ سنت یگردشگر
(2004) 

یمتغ
ها
ر

یم ی
نج
ا

 و ی
ته
بس
وا

 

 یمنف ةشدادراکاثرات 

 Yoon et al (2001),.؛ Nunkoo and Gursoy (2012) دشویم( ی)خرابکار سمیوندال شیافزا سبب یگردشگر

 .شودیدر جامعه م تینرخ جرم و جنا افزایش سبب یگردشگر
Yoon et al (2001); Gursoy and Rutherford 
(2004); 
Mohd Hafiz Hanafiah et al (2013) 

 Nunkoo and Gursoy(2012); Gursoy and .شودیر منطقه مد تیامن کاهشورود گردشگر به جامعه سبب 
Rutherford (2004) 

 Nunkoo and Gursoy(2012); Nunkoo and .شودیفحشا م شیافزا سبب یگردشگر
Ramkisson (2011) 

 Nunkoo and Gursoy(2012) .شودیجامعه م یدر فرهنگ سنت رییسبب تغ یگردشگر

 nunkoo and smith (2013);Nunkoo and .شودیم یعیطب ستیزطیمح بیبب تخرس یگردشگر

Gursoy(2012) ko and stewart (2002) 

 .شودیمدر منطقه  یسبب بروز تورم اقتصاد یگردشگر ةتوسع
Yoon et al (2001); nunkoo  and smith 

(2013);Nunkoo Gursoy (2012); ko and stewart 
(2002) 

 Yoon et al (2001) .است دهندگاناتیاتالف پول مال ،یگردشگر التیتسه ةتوسع

 مثبت ةشدادراکاثرات 

 nunkoo and smith(2013); Mohd Hafiz .کندیم جادیا یوکار محلکسب یبرا ییهافرصت یگردشگر
Hanafiah et al (2013) ؛ko and stewart (2002؛) 

 nunkoo and smith (2013);ko and stewart (2002) .کندیمکمک  یامنطقه ةبه توسع یگردشگر
 (؛1388) یمحسن یرضاعل .شودیمدر منطقه  یتحرک اقتصاد گیریشکل سبب یگردشگر
ه در جامع ییربنایز زاتیسبب توسعه و بهبود تجه یگردشگر

 .شودیم
 Gursoy and Rutherford (؛1388) یمحسن یرضاعل

(2004) 
 Gursoy and Rutherford (2004) .شودیم یصنعتریو غ ریمناطق فق اتیح دیسبب تجد یگردشگر
 (؛1388) یمحسن یرضاعل .شودیم یاقتصاد محل تیو تقو ییسبب خودکفا یگردشگر

 Gursoy and Rutherford (2004) 

از  زبانیجامعه م تیرضا
 یگردشگر ةتوسع

 Yoon et al (2001); Gursoy and Rutherford است. شتریآن ب یهانهیاز هز یگردشگر یایمزا
(2004) 

 .دیدار یندیاحساس ناخوشا یقطب گردشگر کیدر  یاز زندگ
Nunkoo and Gursoy(2012); Mohd Hafiz 
Hanafiah et al (2013)؛Yoon et al (2001); 

Gursoy and Rutherford (2004) 

 Mohd Hafiz Hanafiah et al (2013); Nunkoo .دیکنیاز حضور گردشگر در محل سکونت خود احساس غرور م
and Ramkisson (2011) 

 

 پژوهش روش

و  یزیربرنامه ةنیدر زم یدانش کاربرد ةبه توسع رایز آید؛می شماربه یکاربرد قاتیهدف از تحق به توجه باپژوهش  نیا

از نوع  یفیتوص ازیموردن یهاداده به یابیدست یچگونگ براساس همچنین ،پردازدیم یگردشگر ةتوسع یبرا تیریمد
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 .شودیم لیتحل پژوهشهدف  براساس رهایمتغ انیم ةرابط در آناست که  یهمبستگ

اسناد و مدارک  ةو مطالع یاکتابخانهاز روش  یو استخراج مدل مفهوم پژوهش ةنیشیپ یبررس یحاضر برا ةدر مطالع

 که بیترت نیا به ؛است شده گرفتهبهره  شیمایاز روش پ قیتحق اتیآزمون مدل و فرض منظوربه نیهمچن ،شده استفاده

از  حاصل یهاداده لیوتحلهیتجز یبرا شده است. یگردآور موردنظرابزار پرسشنامه از افراد  قیو اطالعات از طر هاداده

 است. شده استفاده یکم یهاآمارهو  یاز روش معادالت ساختار نیز پرسشنامه

 

 مورد مطالعه ةمحدود

 که یساختار یهامدل اتیادب. است النیاستان گ یهاشهرستاناز  جانیهر الهش ساکنان ،مطالعه نیدر ا مدنظر ةجامع

 دهدمی نشان ،دکنیم شنهادیپحجم نمونه( را  نیترعی)شا نمونه 400تا  200 معموالًشاخص  15-10با  ییهامدل یبرا

 ریشدن مقادداریبه ناپا است ممکن 200کمتر از  یانمونه یهاحجممورد باشد،  10از  شیب رهایاگر تعداد متغ که

 ،همکارانآذر و ) دبدهخود را از دست  ییکارا زین یآمار یمعنادار یهاآزمونو  شودمنجر  پارامترها یشده برابرآورد

از ساکنان شهرستان  نفر 384 ،ده از روش کوکرانبا استفا شدهیبررس یهانمونهتعداد مطالعه  نیدر ا. (50 :1393

 .است جانیاله

عرض  ةقیدق 16درجه و  37و  یطول شرق ةدرج 50در  که است النیگ استان یشهرها نیترمهمجمله  از جانیاله

و شهرستان  اهکلیه شهر سخزر، از جنوب ب یایاز شمال به در کهگرفته  قرار ایمتر از سطح در 2ارتفاع  درو  یشمال

 داشتن باشهر  نیو کوچصفهان محدود است. ا هیاشرف ةرودبار، از شرق به شهرستان لنگرود و از غرب به شهر آستان

دو بخش  شاملو  دیآیم شماربه کشوردر  یمقاصد گردشگر نیتریاصلاز  یکی بایز یعیطب یهااندازها و جاذبهچشم

 مناطق در نفر 697هزار و  97 ،شهرستان نیا تیاز کل جمع. استنفر  829هزار و  168 تیرودبنه با جمع و یمرکز

 .(1390 ،کشور یآمار ة)سالنام هستند ساکن ییدر نقاط روستا نفر 71132و  ،یشهر

 نظراز  یمورد بررس جامعة که بیترت نیابه  ؛شده است استفاده یاخوشه یتصادف یریگنمونه روش از پژوهش نیدر ا

(، یاصل تیموقع) جانیکه شامل سه بخش اله شده میمختلف تقس ریگردشگرپذ ةبه سه خوش ییایجغراف تیموقع

با رنگ زرد مشاهده  2 ریکه در تصو است( یساحل منطقه( و بخش رودبنه )یشهرنیارتباط ب تیموقع) اگورابیبازک

 از(. پس است نگرفته قرار مدنظر ندارند، قرار گردشگران یهاتیمناطق که از نظر ورود گردشگر در اولو ریود )ساشمی

پرسشنامه  390شده که  عیتوز یتصادف یریگنمونه براساس خوشه سه نیا در تیپرسشنامه به نسبت جمع 450این 

پژوهش  نیا یهالیدر تحل کاربردیپرسشنامه  362 ،ناقص یها. پس از حذف پرسشنامهاست شده یآورجمع و لیتکم

 .است رفته کاربه
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جانیاله ستانشهر

 

 
 

 النیگ استان

 هااستانو  هابخشمرز  ــــــ مورد مطالعه ةمنطق 

 (است شده مشخص زرد رنگ با جانیدر شهرستان اله مطالعه مورد مناطق) جانیاله ستانشهر ةنقش .2شماره  ریتصو

 

 هاافتهیو  بحث

 نشان داده شده است. 3در جدول  یبررس مورد ةمشخصات نمون

 

 یبررس مورد ةمشخصات نمون .3جدول 

 درصد یفراوان یبررس مورد ةمشخصات نمون

 تیجنس
 7/41 151 زن
 3/58 211 مرد

 تأهل تیوضع
 8/37 137 مجرد
 2/62 225 متأهل

 سن

 1/17 62 25 ازکمتر 
30-25 88 3/24 
35-31 80 1/22 
40-36 58 16 
45-41 32 8/8 

 6/11 42 به باال 45

 التیتحص

 2/28 102 ترنییو پا پلمید
 8/10 39 یکاردان
 1/38 138 یکارشناس

 9/22 83 ارشد و باالتر
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 هیگو 42 شامل ایهبا استفاده از پرسشنام یشیمایاز روش پ پژوهش نیها و اطالعات در اداده یگردآور منظوربه

 ةشدکرونباخ محاسبه یآلفا زانیخ محاسبه شده است. مکرونبا یآلفا یمبنا بر نیز پرسشنامه ییایپا یبررس ،شده استفاده

 .شودمی مشاهده 4در جدول  ریمربوط به هر متغ

 
 رهایمتغ ییایپا ی. بررس4جدول 

 کرونباخ یآلفا ریتعداد متغ رینام متغ کرونباخ یآلفا ریتعداد متغ ریمتغ

 866/0 6 شدهاثرات مثبت ادراک 822/0 7 یفرهنگ
 928/0 8 شدهادراک یاثرات منف 7/0 5 یاعاجتم

 71/0 3 یگردشگر ةاز توسع تیرضا 856/0 6 یطیمحستیز
 915/0 42 کل 79/0 7 یاقتصاد

 

آمده دستونباخ بهکر یآلفا بیضر ،است 7/0 یپژوهش یهاپرسشنامه یبرا ییایپا بیحداقل ضر نکهیبا توجه به ا

 .دارد یمطلوب زانیم ،که اعتبار ابزار کردادعا  توانیم نی؛ بنابرااست فراوانی رهایمتغ یبرا

ات منظور از نظر نیبه ا ؛شده است استفاده ییمحتوا ییپرسشنامه از روش روا ییروا یبررس یبراتوجه داشت که  باید

 ،میپرسشنامه استفاده کرد یهاهیگواعتبار  یبررس یبرا تیریو مد یعلوم اجتماع ،ینفر از خبرگان گردشگر یازده

پرسشنامه  362 یبرا یاصل یهامؤلفه لیبا روش تحل را یعامل اکتشاف لیتحل ،سازه ییروا یمنظور بررسبه نیهمچن

 .بردیم کاربهشده  یآورجمع

حذف  فیضع یبار عامل لیدلبه 32و  27 ،16 ،13، 12 یرهایمتغ ،نشان داده شده است زین 5طور که در جدول همان 

 قرار گرفتند. یبعد یهایبررس یعنوان مبنابه رها،یمتغ یشدند و باق

و  یمحل ةجامع در شدهادراک یاثرات مثبت و منف ،یابعاد مختلف گردشگر نیروابط ب یپژوهش بررس نیاهدف ما در 

معادالت  یسازمدلاز روش  یمدل مفهوم لیو تحل اتیآزمون فرض یبرا. است زبانیم ةجامع تیآن بر رضا ریتأث

 است. شده استفاده AMOS 18و  SPSS 23 یافزارهانرمبا  یساختار

شده  لیتشک رهایاز متغ یو انواع یساختار و یریگندازهااز دو نوع مدل خود  یعمومدر شکل  یساختار ةمدل معادل

 تعداد ایپنهان را با استفاده از دو  ریمتغ کیسنجش  ةاست که نحو یساختار ةاز مدل معادل یجزئ یریگاندازهمدل  است.

همان  رشکاآ یرهایپنهان و متغ ریمتغ ،پژوهش یرهایاز متغ یکهر نجایا. در کندیم فیشده تعرمشاهده ریمتغ یشتریب

 پرسشنامه هستند. یهاهیگو

 

 یریگاندازه یهامدل .1 ةمرحل

 نیا جیکه نتا شودمی میتقسمختلف  یریگاندازهمدل  8به  نآ درموجود پنهان  یرهایمتغ بهبا توجه  یمدل اصل

 .نشان داده شده است 5ت در جدول متفاو یهایابیارز

 یعامل یبارها بیکه ضرا یروابط ،. براساس محاسباتاست شده دادهمدل نشان  یعامل بیضرا تمام 5جدول  در

 شده حذف شده است.اند( در مدل برازش)در جدول مشخص شده دارد ینییپا
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 املع لیتحل جی. نتا5جدول 

 یبار عامل رهایمتغ نیب ةرابط یبار عامل رهایمتغ نیب ةرابط

 764/0 ستیزطیمح --> 22 ریمتغ 636/0 فرهنگ --> 15 ریمتغ
 837/0 ستیزطیمح --> 23 ریمتغ 363/0 فرهنگ --> 16 ریمتغ
 756/0 ستیزطیمح --> 24 ریمتغ 721/0 فرهنگ --> 17 ریمتغ
 667/0 ستیزطیمح --> 25 ریمتغ 711/0 فرهنگ --> 18 ریمتغ
 682/0 ستیزطیمح --> 26 ریمتغ 759/0 فرهنگ --> 19 ریغمت
 -189/0 ستیزطیمح --> 27 ریمتغ 658/0 فرهنگ --> 20 ریمتغ
 574/0 یاقتصاد --> 8 ریمتغ 507/0 فرهنگ --> 21 ریمتغ
 -569/0 یاقتصاد --> 9 ریمتغ 426/0 یاجتماع --> 28 ریمتغ
 -502/0 یاقتصاد --> 10 ریمتغ -598/0 یاجتماع --> 29 ریمتغ
 -54/0 یاقتصاد --> 11 ریمتغ -68/0 یاجتماع --> 30 ریمتغ
 356/0 یاقتصاد --> 12 ریمتغ -464/0 یاجتماع --> 31 ریمتغ
 207/0 یاقتصاد --> 13 ریمتغ 135/0 یاجتماع --> 32 ریمتغ
 487/0 یاقتصاد --> 14 ریمتغ 753/0 مثبت شدهادراکاثرات  --> 41 ریمتغ
 845/0 یمنف شدهادراکاثرات  --> 33 ریمتغ 645/0 مثبت شدهادراکاثرات  --> 42 ریمتغ
 863/0 یمنف شدهادراکاثرات  --> 34 ریمتغ 725/0 مثبت شدهادراکاثرات  --> 43 ریمتغ
 886/0 یمنف شدهادراکاثرات  --> 35 ریمتغ 802/0 مثبت شدهادراکاثرات  --> 44 ریمتغ
 861/0 یمنف شدهادراکاثرات  --> 36 ریمتغ 758/0 مثبت دهشادراکاثرات  --> 45 ریمتغ
 775/0 یمنف شدهادراکاثرات  --> 37 ریمتغ 636/0 مثبت شدهادراکاثرات  --> 46 ریمتغ

 741/0 یمنف شدهادراکاثرات  --> 38 ریمتغ 628/0 تیرضا --> 47 ریمتغ
 621/0 یمنف شدهادراکاثرات  --> 39 ریمتغ 548/0 تیرضا --> 48 ریمتغ
 696/0 یمنف شدهادراکاثرات  --> 40 ریمتغ 576/0 تیرضا --> 49 ریمتغ

 

 یمدل ساختار .2 ةمرحل

برازش شده  ریشکل ز صورتبه کم یبار عاملبا  ییهابارتعپس از اصالح و حذف  دیدج بیبا ضرا شدهاصالحمدل 

 است:

 

 
 پژوهش ییشده و نها. مدل برازش3 ریتصو

 

با توجه به  اما ،در پژوهش ارائه شده ینظر اتیاست که با توجه به ادب یاتیفرض ةدهندنشاندر مدل  نیچنقطهخطوط 
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 یهاشاخص انگریجدول ب نیا کهارائه شده  6در جدول برازش مدل  یهاشاخص .است نشده دییتأ آمدهدستبه جینتا

 :است پژوهش یهاهیفرضبرازش مدل مربوط به  یکل

 
 برازش مدل یهاشاخص. 6جدول 

 2𝝌 شاخص
DF df/2𝝌 PNFI PCFI IFI RMR RMSEA 

 047/0 118/0 740/0 671/0 624/0 37/2 605 85/14 مقدار آماره

 05/0کمتر از  کوچک بودن  6/0حداقل  است مناسب 6/0 ای 5/0باالتر از  است لوقبقابلدو و سه  نیب ر بهترتشیب کمتر بهتر حد مطلوب

 

 یبرازش کل یهاشاخص ةهم مدل نیدر ا آمدهدستبه جینتا براساس ،شودیممشاهده  6که در جدول  طورهمان

. است شده یبررس مدل بیو ضرا یعامل یبارها یمعنادارسطح  ،جیبا توجه به نتاقرار دارد.  بهتری ةمدل در محدود

 یپژوهش خواهد بود که در ادامه به بررس یشنهادیپ یهاهیفرضآزمون  واقعدرمدل،  بیو ضرا یمعنادارسطوح  یبررس

 .پرداخت میخواه هاآن

 تیو وضع یدارامعنسطح  ،یاستاندار، مقدار بحران ی، خطایعامل یبارها ر،یمس بیضرا ةشدمدل آزمون براساس

در سطح  یفرض ریمس ازدهی. آمده است 7که در جدول  شدهمحاسبه  مدل یرهایمتغ یبرارد  /دییتأ نظر از هیفرض

( βبتا ) ریاز مقاد همساختار پنهان  ای ریدو متغ نیارتباط ب نییتع منظوربه و اندشده یبررس 05/0کمتر از  یمعنادار

 آن در روابط است. یو نقش نسب تیاهم ةدهندنشانبودن مقدار بتا . بزرگشودیماستفاده 

 
 هاهیفرضآزمون  جی. نتا7جدول 

 ةشمار

 هیفرض
 رهایمتغ نیب ریمس

 /ریتأث بیضر

 یعامل بار

 یخطا

 استاندارد
 رد /دییتأ (P) یمعنادار یمقدار بحران

 قبولقابل *** 838/3 094/0 74/0 زبانیجامعه م تیرضا <----- مثبت شدهادراکاثرات  1

 قبولقابل *** 106/4 039/0 373/0 زبانیم ةجامع تیرضا <----- یمنف شدهادراکاثرات  2

 رد 684/0 -798/1 0 -09/0 مثبت ةشدادراکاثرات  <----- یاقتصاد 3

 قبولقابل 036/0 -1839/0 199/0 -020/0 یمنف ةشدادراکاثرات  <----- یاقتصاد 4

 قبولقابل 0286/0 -576/1 126/0 -23/0 مثبت ةشدادراکاثرات  <----- ینگفره 5

 رد 833/0 126/0 136/0 04/0 یمنف ةشدادراکاثرات  <----- یفرهنگ 6

 قبوللقاب *** 711/2 037/0 183/0 مثبت ةشدادراکاثرات  <----- یطیمحستیز 7

 قبولقابل *** 234/8 090/0 707/0 یمنف ةشدادراکاثرات  <----- یطیمحستیز 8

 قبولقابل *** 843/4 272/0 933/0 مثبت ةشدادراکاثرات  <----- یاجتماع 9

 قبولقابل *** 316/3 210/0 288/0 یمنف ةشدادراکاثرات  <----- یاجتماع 10

 .است 001/0کمتر از  یدارامعنسطح  ةدهندنشان ***

 

 یریگجهینت

 ریدو مس ییشناسا نیهمچن ،(رهای)مس هاهیفرض گرید دییتأو H6  و H3 یهاهیفرض با رد هاداده لیو تحل ییمدل نها

 بیضر نیشتریب (93/0) یبعد اجتماع است که نیا انگریب جینتا لیارائه شده است. تحل رهایمتغ نیب دیجد یارتباط

ادراک  قیو از طر میرمستقیغ صورتبهنقش را  نیشتریب بیترت نیا به دارد؛را  مثبت ةشدادراکبر اثرات  یکنندگنییتب

از ورود  احساس خوباز  یبازتاب عمدتاً یاجتماع شاخص نیا. دارد زبانیم ةعجام تیرضادر  یاثرات مثبت گردشگر

 نیباالتر یبعد اجتماع ایناز  پس. استافراد  نیب یارتباطات اجتماع گیریشکلمحل سکونت و  ةگردشگران در جامع

 است که هرچه نیگر اانیو ب ،میمستق صورتبه ریتأث نیا دارد. 748/0 یعامل بیبا ضر مثبت ةشدادراکاثرات را  ریتأث



  139 ...یاز توسعة گردشگر یزبانجامعة م یتمندیمدل رضا ینتدو
 

 

 زین یگردشگر ةاز توسع یمندتیرضاسطح  ،بر جامعه وجود داشته باشد یاثرات گردشگر با مقایسه در یترمثبتدرک 

 .باالتر خواهد بود

اثرات  ،ردیپذیم ریتأث یمثبت و منف ةشدادراکاثرات  ریبا توجه به مدل از دو متغ یاز گردشگر زبانیم ةجامع تیرضا

از  ی. هرچه درک ساکنان محلکنندمی نییتبرا  ریمتغ نیا 25/0با  یمنف ةشدادراکو اثرات  7/0مثبت با  ةشدادراک

 ؛خواهند بود ترنیبخوش دهیپد نیا ةبه توسع جهیدرنتو  کنندمیرا تجربه  یباالتر تیسطح رضا ،باشد ترمثبت یگردشگر

 تالش خواهند کرد. یگردشگر شتریهرچه ب ةو توسع تیحما برای رواین از

 ،یفرهنگ ،یچهار بعد اقتصاد قیپژوهش از طر یشده در ابتداارائه یمثبت با توجه به مدل مفهوم ةشدادراکاثرات 

 جینتا براساس. دارد ریمتغ نیرا بر ا یرگذاریتأث زانیم نیباالتر یاعبعد اجتمکه  شودیم نییتب یو اجتماع یطیمحستیز

 داستیپ یخوببه زیطور که در مدل نهمان یینها جینتااما  رد،ندا ریمتغ نیبر ا یاثر معنادار یبعد اقتصاد ،شدهحاصل

در  مربوط ریمس رواین از ؛است رگذاریتأث یساکنان محل یمندتیرضا زانیبر م میمستق صورتبه ریمتغ نیادهد نشان می

 یطیمحستیزو  یفرهنگ ،یاجتماع اما دو بعد ،حذف شده است قیتحق یشنهادیپارتقا و بهبود مدل  منظوربه ییمدل نها

 ،نشددییتأ وجود با یطیمحستیزو  یدو بعد فرهنگ یاثرگذار انزیالبته م ،خواهد کرد نییتبرا  ریمتغ نیاز ا یبخش

 .داردقرار  تریپایین گاهیدر جا یبعد اجتماعبا  سهیمقادر  و است فیضع

 بیترتاما به ،کندیمن افتیدر یاز بعد فرهنگ یمیمستق ریتأث هاافتهیو  جیبا توجه به نتا یمنف ةشدادراکاثرات 

وجود اگرچه . شودمی نییتب -18/0و  28/0، 72/0 یعامل یبا بارها یو اقتصاد ی، اجتماعیطیمحستیز ابعاد وسیلةبه

دو  نیا نیمعکوس ب ةرابط یمنف بیضر ،تاس شده دییتأ یاز گردشگر یو ادراک منف یعوامل اقتصاد نیب میمستق ةبطرا

 یاز گردشگر یادراک منف زانیم میابی دست یدر سطح باالتر یهرچه به ابعاد اقتصاد یعنی دهد؛می نشان را ریمتغ

 زانیو م یقتصادابعد  نیب میمستق ةوجود رابط بیانگر که شده ییشناسا زین دیجد ریمس کی .افتیکاهش خواهد 

 .است شدهاضافه  ییبه مدل نها و است یاز گردشگر یمندتیرضا

 یبانیو پشت تیحما در جوامع الزم است یصنعت گردشگر ةتوسعبه  یابیدست منظوربه ش،پژوه جینتابا توجه به 

 ریاز مس زیامر ن نیا .میداشته باش اریمهم در اخت نفعانیذ از یکی عنوانبهرا  یاز توسعه گردشگر یمحل ةجامع

به  آناننگرش و درک الزم است  هاآن تیبه سطح رضا یابیدست یبرا ،شودیمساکنان حاصل  یمندتیرضا

دسترسی به  منظوربه بنابراین ؛از مضرات آن است شیکه منافع حاصل از توسعه ب ابدی شیسمت گرا نیبه ا یگردشگر

 نکهیا ایندارد ) یضرر یگردشگر یهاتیفعالحاصل از  جینتامشخص شود  اگر. کرد تالشراستا  نیادر  دیباهدف، 

 آن ةصنعت و توسع نیا بهورود  برای یهر فرد ،داشته باشد زیرا ن ییاهمنفعت است ممکن ودارد(  یمضرات محدود

در چهار  ییبناریز ییکارها دیمدل با یهاافتهی بهبا توجه  زبانیم جوامع  حس در  نیا جادیا منظوربهخواهد کرد.  یهمکار

 یبا توجه به بارها توانیمکه  شودانجام  یو اجتماع یطیمحستیز ،یفرهنگ ،یابعاد اقتصاد یعنی ،یگردشگر یبعد اصل

 کرد؛اجرا را  آنو  ،یزیربرنامهالزم  یهاتیفعالبرای  ،یگردشگر تیموجود در هر موقع یهانهیزماز ابعاد و  کیهر یعامل

 .برد کاربه موردنظر یهابرنامه هاتیفعال یبندتیاولو یبرا را شدهحاصلاطالعات  یعنی
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