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چکیده
گردشگری میتواند یکی از مناسبترین گزینهها برای توسعۀ کشور محسوب شود .بدیندلیل
که این صنعت میتواند منافع اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و زیستمحیطی باالیی را برای
ساکنان محلی ،ملی و منطقهای فراهم کند ،اما آنچه نباید از نظر دور بماند نقش حمایت مردم
در توسعۀ این صنعت است .بر این اساس ،باید مردم را در توسعۀ این صنعت و
تصمیمسازیها وارد کرد تا در اجرای برنامهها مشارکت داشته و بستری مناسب برای توسعۀ
گردشگری فراهم شود .در این پژوهش سعی شده با روش توصیفی-همبستگی به بررسی
حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری با درنظرگرفتن نقش تصویر مکان و اثرات تصوری
گردشگری در جامعۀ محلی بدره پرداخته شود .جامعۀ آماری شامل تمامی ساکنان شهر بدره
است که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای 225 ،نفر ( 90نفر مرد 135 ،نفر زن)
بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند .همۀ آنها مقیاسهای حمایت ساکنان از توسعۀ
گردشگری ،تصویر مکان و اثرات تصوری گردشگری (اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و
زیستمحیطی) را تکمیل کردند .پایایی پرسشنامهها به روش آلفای کرونباخ و روایی آنها با
استفاده از روش همسانی درونی محاسبه شد .با استفاده از رگرسیون ،به شیوۀ متوالی همزمان
و با بهکارگیری مراحل پیشنهادی بارون و کنی ( ،)1986مدل فرضی تجزیه و تحلیل شد.
مطابق نتایج ،تصویر مکان نزد ساکنان بر حمایت آنان از توسعۀ گردشگری اثر مستقیمی دارد.
تصویر مکان نزد ساکنان با میانجیگری اثرات تصوری اقتصادی بر حمایت ساکنان از توسعۀ
گردشگری اثر غیرمستقیمی دارد .همچنین ،تصویر مکان نزد ساکنان با میانجیگری اثرات
تصوری اجتماعی-فرهنگی بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری اثر غیرمستقیمی دارد ،اما
تصویر مکان نزد ساکنان با میانجیگری اثرات تصوری زیستمحیطی بر حمایت ساکنان از
توسعۀ گردشگری اثر غیرمستقیمی ندارد .تصویر مکان نزد ساکنان میتواند بهطور مستقیم و
غیرمستقیم و با واسطۀ اثرات تصوری اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی حمایت ساکنان بر توسعۀ
گردشگری تأثیر بگذارد.
واژههای کلیدی :اثرات تصوری ،حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری ،گردشگری ،نقش تصویر
مکان نزد ساکنان.
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مقدمه
اخیرأ با تنزل نقش صنایعسنتی برخی از جوامع بهدنبال یافتن راهی جایگزین هستند تا بهوسیلۀ آن بتوانند منابع اقتصادی
را برای توسعۀ گردشگری تقویت کنند

(and et al., 2010: 759

 .)Wangاز سوی دیگر ،امروزه صنعت گردشگری

بهعنوان یکی از صنایع مهم توسعۀ پایدار در هر جامعهای محسوب میشود که از تحرک باالیی در تغییرات اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی ،شهری و محیطی برخوردار است ( .)Ramkissoon and Nunkoo, 2008: 8صنعت گردشگری بهعنوان
یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی میتواند رهیافتی برای توسعۀ پایدار در قلمرو محلی ،ملی و منطقهای
بهشمار آید (احمدی و اعتمادی .)1 :1390 ،از سوی دیگر ،توجه به مشارکت و حمایت جامعۀ میزبان بهعنوان یکی از
عناصر اصلی پایداری توسعۀ این صنعت در برنامهریزی آن اهمیت بسیاری دارد .این موضوع مهم که این صنعت ،اثرات
گسترده و شگرف اجتماعی و فرهنگی بر ساختار اجتماعی جامعه ،سبک زندگی افراد و اقتصاد مقصد دارد ،توسط
تحقیقات متعدد اثبات شده است

(Jurowski and Gursoy, 2004؛ Pérez and Nadal, 2005؛ Gursoy and et al.,

 .)2010بر این اساس ،گردشگری بهعنوان جریان انتقال ثروت ،منبع درآمد ،تبادل ارز ،توسعۀ زیرساختها (

Sharpley,

 )2014: 37میتواند مناسبترین گزینه برای توسعۀ جوامع به شمار آید؛ چراکه این صنعت قادر به تأمین منافع اقتصادی
باال برای ساکنان محلی ( ،)Mehmetoglu, 2001: 94توسعۀ مقاصد میزبان ( )Boo and Busser, 2006و ارائۀ تجربهای
کیفی و شناختی وسیع به بازدیدکننده است ( Lepp, 2007؛Shrestha and et al., 2007؛ .)Lee, 2009
پذیرش و تأکید بر مشارکت جامعه در توسعۀ گردشگری ،داللتبر این واقعیت دارد که ساکنان اغلب از فرایندهای
برنامهریزی ،تصمیمگیری و البته مدیریت پروژههای گردشگری کنار گذاشته میشوند ( .)Teye and et al., 2002: 670با
اینحال ،مطالعات بیانگر این است که نگرش ساکنان و توازن ادراکات آنها از هزینهها و منافع گردشگری عاملی عمده
در رضایت گردشگر و جذابیت کلی منطقه و موفقیت صنعت است
et al., 2008: 116

(Andriotis and Vaughan, 2003: 172؛ Terzidou

 .)andهمانطور که اپ )1992( 1ذکر میکند ،بهمنظور رونق گردشگری در یک مقصد باید که

تأثیرات معکوس آن به حداقل کاهش یافته و همچنین ،توسط جامعۀ میزبان به شکلی مطلوب نگریسته

شود ( Terzidou

.)and et al., 2008
از آنجاکه جامعۀ میزبان بخشی از تجربۀ گردشگر را در مقصد تشکیل میدهد ،میتوان به اهمیت ساکنان و حمایت
آنها از این صنعت که بهنوبۀ خود ادراک گردشگران از مقصد و بر رفتار خرید آنها تأثیر میگذارد در شکلگیری تصویر
مقصد پی برد .در همین راستا ،البته مطالعات فراوانی انجام شده است ( .)Bigné and et al., 2005: 291با اینحال به
موضوع نگرش ساکنان از محل زندگی خود بهعنوان یک مقصد گردشگری

(Schroeder, 1996: 71؛ & Ramkissoon

 .)Stylidis and et al., 2014: 260- 261 ،Nunkoo, 2011: 124همچنین ،این موضوع که آنها تا چه اندازه یکی از اثرات
خاص این صنعت را مثبت یا منفی درنظر میگیرند ،توجه اندکی صورت گرفته است (.)Stylidis and et al., 2014: 266
مطالعات انجامشده در رابطه با آثار گردشگری در کشور ما ،اغلب حول محور بررسی نگرش ساکنان نسبت بهتمامی یا
برخی از آثار و همچنین ،تأثیر آن بر کیفیت زندگی جامعۀ محلی یا نقش آن در توسعۀ پایدار شهری ،میزان حمایت آنان
از توسعۀ این صنعت ،بررسی پایداری ابعاد توسعۀ گردشگری از دیدگاه جامعۀ محلی است (هاشمپور و همکاران1391 ،؛
تقدیسی و دیگران1391 ،؛ مطیعی لنگرودی و رضائیه آزادی1392 ،؛ اجزاشکوهی و دیگران1393 ،؛ شهابیان1390 ،؛
علیقلیزاده فیروزجایی و دیگران1393 ،؛ بریمانی و دیگران1394 ،؛ وثوقی و دیگران1390 ،؛ کرمی1391 ،؛ عادلی،
1391؛ علیقلیزاده فیروزجایی و دیگران.)1394 ،
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درمجموع ،با توجه به خأل موجود در رابطه با تأثیر تصویر مقصد از دید ساکنان بر نگرشها و حمایت آنها از این
صنعت در میان پژوهشهای انجامشده در کشور ما ،مطالعۀ حاضر برای بررسی شکافهای مطالعاتی مذکور در شهر بدره
که یکی از نقاط گردشگر پذیر استان ایالم است طراحی شده است .درحقیقت ،توسعۀ گردشگری موضوع منفعترسانی به
ساکنان بوده و درک چشمانداز ساکنان در تسهیل خطمشیگذاری که هزینههای این صنعت را کاهش و منافع آن را
افزایش میدهد و به حمایت بیشتر ساکنان از توسعۀ صنعت منجر میشود ،بسیار مفید است

( Prayag and et al., 2013:

 .)629این مطالعه نیز براساس ،رویکردهای خط پایین سهگانه 1تأثیرات تصوری (اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و
زیستمحیطی) و غیراجباری 2طراحی شده است .این رویکرد دوم ،به شناخت دقیقتر تصورات ساکنان از تأثیرات
گردشگری کمک میکند ( .)Stylidis and et al., 2014: 261با توجه به نقش مؤثر ساکنان از حمایت توسعۀ گردشگری،
این پژوهش بهمنظور تصور ساکنان از محل زندگی خود و حمایت آنان از گردشگری طرحریزی و اجرا شده است تا ضمن
سنجش دیدگاه ساکنان محلی دربارۀ حمایت از توسعۀ گردشگری ،به توصیههای کاربردی برای توسعۀ این رویکرد در
قلمرو پژوهش دست یابد .در این راستا ،اهداف زیر مطرح و پیگیری شده است:
 .1تعیین میزان اثر مستقیم نقش تصویر مکان بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری؛
 .2تعیین میزان اثر غیرمستقیم نقش تصویر مکان با میانجیگری اثرات اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و
زیستمحیطی بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری.
در راستای هدف پژوهش ،فرضیههای زیر مطرح و آزمون شد:
 .1نقش تصویر مکان نزد ساکنان بر حمایت آنان از توسعۀ گردشگری تأثیر مستقیم دارد؛
 .2اثرات تصوری اقتصادی ناشی از گردشگری بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری تأثیر مستقیم دارد؛
 .3اثرات تصوری اجتماعی-فرهنگی ناشی از گردشگری بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری تأثیر مستقیم دارد؛
 .4اثرات تصوری زیستمحیطی ناشی از گردشگری بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری تأثیر مستقیم دارد؛
 .5نقش تصویر مکان نزد ساکنان با واسطۀ اثرات تصوری سهگانه بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری تأثیر
غیرمستقیم دارد.
با توجه به پژوهشهای انجامشده در زمینه متغیرهای پژوهش حاضر ،بهنظر میرسد که نقش تصویر مکان و اثرات
درکشده در حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری اهمیت دارد؛ بنابراین ،در ادامه به بررسی برخی از پژوهشهای

انجامشده در این راستا پرداخته میشود .یکی از مطالعات مهمی که در رابطه با تصویر مقصد و ساکنان بهعنوان
بازدیدکنندگان از منطقۀ محل سکونت خود صورت گرفته است ،مطالعۀ آلکانیز بینیه و دیگران ( )2005است .آنها در این
مطالعه به این نتیجه رسیدند که تصویر ساکنان از محل سکونت خود ،بر ارزشیابی و رفتار آیندۀ آنها تأثیری مهم دارد و
میتواند به شکلی مثبت قصد سفر آنها در منطقۀ خود را تحت تأثیر قرار دهد .این مطالعه همچنین نشان داد ،رابطۀ
رضایت و قصد بازگشت و سفر در منطقۀ خود درمورد ساکنان تأیید میشود ) .)Andereck and et al., 2005در مطالعهای
با عنوان ادراک ساکنان از اثرات گردشگری نشان دادند ،آنهایی که گمان میکنند گردشگری برای توسعۀ اقتصادی
مفید است ،از آن سود میبرند و درمورد تأثیرات مثبتتر آن آگاهی دارند ،اما در رابطه با درک پیامدهای منفی گردشگری
با دیگران تفاوتی ندارند (.)Andereck and et al., 2005: 1056
افرادی نیز در مطالعهای به بررسی مدل ساختاری ادراک ساکنان از گردشگری و توسعههای مرتبط در ساحل
1. the triple bottom line approach
2. Non-forced approach
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سانشاین استرالیا پرداختند

(et al., 2007

 .)Dyerآنها در مطالعۀ خود به این نتیجه رسیدند که تأثیر تصور مثبت

اقتصادی ،بیشترین تأثیر را بر حمایت ساکنان از توسعۀ بیشتر صنعت دارد ( .)Dyer and et al., 2007: 409در مقالهای دیگر
نیز به بررسی روابط بین مقصد ،تصویر مقصد گردشگری و تصویر محصول کشور1پرداختند (.)Elliot and et al., 2011
نتایج بیانگر این است که تصویر شناختی کشور ،تأثیری بیشتر بر عوامل محصول دارد ،درحالیکه تصویر عاطفی کشور
بهطور مستقیم تأثیر بیشتری بر قدرت پذیرش 2دارد تا اینکه بهصورت غیرمستقیم بر باورها درنظر گرفته شود .بهعالوه
براساس این پژوهش و باور مصرفکننده ،تأثیر همپوشان قدرتمندی بین باورهای محصول و قدرت پذیرش مقصد وجود
دارد ( .)Elliot and et al., 2011: 520در مطالعهای با عنوان نگرش ساکنان نسبت به گردشگری انبوه و جایگزین در
ساحل سانشاین استرالیا فاش ساختند که حمایت جامعه بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بهوسیلۀ سطح نگرانی جامعه،
پیوستگی جامعه ،ارزشهای دوستدار محیطزیست ،استفاده از منابع گردشگری ،وضعیت اقتصاد محلی و تأثیرات تصوری
توسعۀ گردشگری بیان میشود ( .)Gursoy and et al., 2010مطابق نتایج ،برخی از عوامل نگرشها بر گردشگری انبوه و
جایگزین تأثیر میگذارند و نگرشها نسبت به هریک از اشکال توسعه بر پایۀ عوامل متفاوتی شکل میگیرند

( Gursoy

 .)and et al., 2010: 381در مقالهای با عنوان تجزیه و تحلیل تأثیر حمایت ساکنان از توسعۀ پایدار گردشگری نشان داد
که پیوستگی و مشارکت جامعه ،عواملی حیاتی هستند که بر سطح حمایت از توسعۀ پایدار گردشگری تأثیر میگذارند
( .)Lee, 2013براساس این پژوهش ،مزایای درکشده توسط ساکنان میزبان رابطۀ بین پیوستگی جامعه و حمایت از
توسعۀ پایدار گردشگری و همچنین بر مشارکت جامعه و حمایت از توسعۀ پایدار گردشگری تأثیر میگذارد

( Lee, 2013:

.)37
علیقلیزاده فیروزجایی و دیگران ( ،)1389در مقالهای با عنوان نگرش و گرایش جامعۀ میزبان به توسعۀ گردشگری
در نواحی روستایی نشان دادند که ماهیت نگرش و گرایش ساکنان محدودۀ مورد مطالعه نسبت به گردشگری با یکدیگر
تفاوت معنیداری دارند و میزان حمایت ساکنان تحت تأثیر سطح توسعۀ گردشگری است؛ بهطوریکه با افزایش میزان
اثرات منفی ناشی از توسعۀ گردشگری در مقایسه با منافع حاصل ،بهتدریج از میزان حمایتهای میزبان کاسته خواهد شد.
همچنین ،این مطالعه نشان داد که روستاهای ساحلی با درک قویتر ،اثرات و پیامدهای منفی گردشگری ،حمایت
کمتری از توسعۀ گردشگری نسبت به روستاهای دور از ساحل نشان میدادند (علیقلیزاده فیروزجایی و دیگران:1389 ،
 .)35عادلی ( )1391در پژوهشی با عنوان بررسی نگرش جامعۀ میزبان نسبت به گردشگری و پیامدهای آن در فهادان
یزد به این نتیجه رسید که از بعد اجتماعی گردشگری پایدار بوده و همچنین ،وابستگی منطقه به گردشگری ،پیشبینی
بهبود شرایط محله بهویژه در عرصۀ امنیتی و محیطی ،میزان آگاهی و حساسیت افراد نسبت به مسائل فرهنگی و هویتی
از جمله عوامل تأثیرگذار ارزیابی افراد نسبت به گردشگری است (عادلی.)81 :1391 ،
علیقلیزاده فیروزجایی و دیگران ( ،)1393در پژوهشی به بررسی نگرش و حمایت جامعۀ محلی از توسعۀ گردشگگری
در منطقۀ روستایی شهرستان خور و بیابانک پرداختند .نتایج این پژوهش بیانگر این است که عالوهبر اینکه جامعۀ محلگی
حامی توسعۀ گردشگری است ،این حمایت تحت تأثیر سطح توسعۀ گردشگری ،وابستگی شغلی ،وابستگی درآمدی ،سطح
تحصیالت و ...است .همچنین ،در روستاهایی که گردشگرپذیرتر بودند تصویر ذهنی ساکنان از اثگرات مثبگت قگویتر و از
اثرات منفی ضعیفتر از ساکنان روستاهای کمتر گردشگرپذیر بوده است (علیقلیزاده فیروزجگایی و دیگگران.)37 :1393 ،
درنهایت ،میتوان اینگونه بیان کرد که فهم ادراک ساکنان از آثار گردشگری در جلب حمایت آنها از توسعۀ گردشگری،

1. Product-country image
2. Receptivity
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دارد (Sheldon and Abenoja, 2001: 436؛ Gursoy

 and et al., 2003: 98؛.)Andriotis and Vaughan, 2003: 172
مبانی نظری
هدف از مرور مبانی نظری ،تبیین و توصیف بهتر حمایت جامعۀ محلی برای توسعۀ گردشگری و پیامدهای آن است .از
اینرو ،در ادامه مفاهیم تصویر مکان ،اثرات تصوری در ابعاد سهگانه و حمایت جامعۀ محلی از توسعۀ گردشگری گسترش
داده شده است .در این راستا ،مطالعۀ ادبیات موضوع و حمایت از توسعۀ گردشگری بیانگر ارتباط پیچیده و بسیار نزدیک
آن با تأثیرات این صنعت بر جامعۀ میزبان است؛ چراکه تأثیرات گردشگری طبق پژوهشهای انجامشده بر حمایت
ساکنان تأثیر میگذارد

(and et al., 2010

 .)Gursoyبرای حفظ تسلسل منطقی مفاهیم مورد نظر این پژوهش و

همچنین ،تبیین هرچه بهتر چگونگی نقشآفرینی این تأثیرات در حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری ،ابتدا بهمرور ادبیات
آثار گردشگری پرداخته میشود .سپس ،به پدیدۀ تصویر مکان و چگونگی تأثیرگذاری آن بر حمایت پرداخته میشود و در
پایان نیز به بررسی ادبیات حمایت از توسعۀ گردشگری میپردازیم.
ادراک ساکنان از اثرات گردشگری

گردشگری ،مانند هر بعدی از زندگی اجتماعی بشر به همراه خود مزایا و پیامدها یا بهعبارتی منافع و هزینههایی را نتیجه
داده است .بررسی ادبیات آثار گردشگری از دو منظر قابلاجراست .1 :درواقع ،به تشخیص ،بررسی و معرفی این آثار
میپردازد؛  .2از دومین منظر نیز به رویکردهای مطالعاتی ادبیات مذکور میپردازد .این دیدگاه دوم ،از این نظر اهمیت
دارد که رویکرد مطالعاتی پژوهش کموبیش به آنچه اثرات گردشگری نامیده میشود ،سمتوسو میدهد .بهعبارت دیگر،
انتخاب رویکرد مطالعاتی چنانکه در ادامه خواهد آمد اهمیت زیادی دارد؛ چراکه به درک بهتری از آثار گردشگری منجر
میشود؛ بنابراین ،در ادامه ضمن معرفی ادبیات آثار گردشگری به رویکردهای مطالعاتی این پژوهشها نیز میپردازیم.
مطالعات گذشتۀ آثار تصوری گردشگری ،بیانگر سه حوزۀ مهم فرایند تبادل هزینهها و منافع است که شامل
اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،زیستمحیطی است (Gursoy and et al, 2002: 80؛ Andriotis and Vaughan, 2003: 175

؛ Andereck and et al., 2005: 1057؛Nunkoo and Ramkissoon, 2012:1008؛  .)Prayag and et al., 2013: 630این
دستهبندی با رویکرد خط پایین سهگانه در ادبیات توسعۀ پایدار گردشگری هماهنگ است

( Andersson and Lundberg,

2013: 100؛  .)Prayag and et al., 2013: 630همچنین ،طبق مطالعات گردشگری هر سه بعد اثرات مثبت و منفی دارند (
Andriotis and Vaughan, 2003؛)Prayag and et al., 2013؛ برای مثال ،طبق پژوهش هاراالمبوپولوس و پیزام ()1996
گردشگری ضمن اینکه میتواند به درآمد شخصی و مالیاتی ،افزایش استاندارد زندگی و بهبود نگرش نسبت به کار منجر
شود ،همچنین میتواند موجب افزایش هزینۀ کاالها و خدمات و درنتیجه ،افزایش هزینۀ زندگی ،کاهش شاغالن بخش
کشاورزی شود (Andereck and et al., 2005؛ علیقلیزاده فیروزجایی و دیگران .)1386 ،در بعد اجتماعی-فرهنگی نیز
این صنعت میتواند به ایجاد پارکها و مناطق تفریحی ،بهبود امکانات عمومی و جادهها ،توسعه و تشویق فعالیتها و
تسهیالت و تبادالت فرهنگی ،باالرفتن آگاهیهای عمومی ،افزایش استاندارد زندگی ،حفاظت از ابنیه تاریخی منجر شود
(Dyer and et al., 2007؛ عادلی1391 ،؛ تقدیسی و دیگران .)1391 ،همچنین ،میتواند به افزایش نرخ جرم و تغییر در
فرهنگهای سنتی ،ازدحام ،تجاریسازی فرهنگ ،افزایش فحشا ،قمار و همچنین تغییر در باورها ،ارزشها و سبک
زندگی جوامع میزبان

بیانجامد (2005

Andereck and et al.,؛.)Stylidis and et al., 2014

از سوی دیگر ،گردشگری اغلب در ارتباط با مسائل زیستمحیطی مانند آلودگی آب ،تخلیۀ فاضالب ،نشت کود،
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تخریب حیاتوحش درنتیجۀ شکار ،تلهگذاری و ماهیگیری ،اختالل در زیستگاه طبیعی ،تخریب گیاهان و جنگلزدایی،
تصادم و عدم تناسب سبکهای معماری ،آلودگی صوتی ناشی از هواپیماها ،اتومبیلها و گردشگران ،تراکم ترافیک
مسئول شناخته میشود .واقعیت این است که این صنعت همچنین ،در افزایش محافظت از پارکها ،حیاتوحش و
سایتهای طبیعی ،فرهنگی و همچنین بهبود ظاهر منطقه نقشی اساسی و عمده را ایفا میکند (
2002؛ and et al., 2009

Ko and Stewart,

Vargas-Sanchez؛ هاشمپور و دیگران .)1391 ،درمجموع ،دیدگاه جامعه درمورد اثرات

گردشگری متنوع است .برخی آن را دارای تأثیرات مثبت و منفی میدانند و برخی دیگر آن را حامل تأثیرات منفی بر ابعاد
اجتماعی و فرهنگی جامعۀ خود میپندارند و برخی دیگر آن را مثبت مینگرند (.)Gursoy and Rutherford, 2004: 499
در رابطه با رویکردهای مطالعاتی این حوزه ،مروری بر پژوهشهای اثرات گردشگری سه رویکرد عمده را در این
مطالعات نشان میدهد .این سه رویکرد عمده به ترتیب عبارتاند از :رویکرد هزینهها -منافع 1،رویکرد هزینهها-منافع
دامنهای 2و رویکرد

غیراجباریand et al., 2014: 261( 3

 .)Stylidisرویکرد اول که رویکرد غالب است ،آثار بالقوۀ

گردشگری را در دو دستۀ هزینهها و منافع یا بهعبارتی آثار مثبت و منفی جای میدهد و از ابعاد سهگانۀ این آثار غافل
میماند (همچون؛ Lee, 2013; Nunkoo and Ramkissoon, 2011؛ هر دو به نقل از .)Stylidis and et al., 2014: 261
رویکرد دوم چنانکه از نام آن پیداست ،ابعاد سهگانۀ آثار را نیز مورد توجه قرار میدهد (همچون؛

Gursoy and

Rutherford, 2004؛  .)Gursoy and et al., 2010با اینحال ،انتقادی جدی که به دو رویکرد اول وارد است ،این است که
این رویکردها از پیش ،آثار گردشگری در ابعاد مختلف را خود به دو دستۀ مثبت و منفی طبقهبندی کرده و استقاللی به
پاسخگویان درمورد اینکه کدامیک از اثرات مثبت و کدامیک منفی هستند ،نمیدهند .برای نمونه ،گویۀ «گردشگری
فرصتهای اشتغال ایجاد میکند» بر پیشزمینۀ ذهنی پژوهشگر بهجای دیدگاه پاسخگو داللت دارد ،اما در رویکرد سوم
که رویکرد غیراجباری نام دارد و مورد استفادۀ پژوهش حاضر نیز است ،پاسخگویان با سؤاالتی خالی با مفاهیم ارزشی
روبهرو خواهند بود که ادراک خود آنها را ارزیابی میکنند (.)Stylidis et al., 2014: 266
نقش تصویر مکان ساکنان

در ادبیات گردشگری مفهوم تصویر مکان ،با عنوان عبارت تصویر مقصد و تصویر محصول-کشور بررسی شده که در این
مطالعات ،اغلب بر تأثیر آن بر رفتار گردشگر و انتخاب مقصد تمرکز شده است

(Elliot and et al, 2011: 520؛ Stylidis

 .)and et al., 2014: 263برخی مطالعات نیز به بررسی تصویر مقصد نزد گردشگران و ساکنان بهصورت یکجا پرداختند
( .)Ryan and Aicken, 2010اندک مطالعات انجامشده در این حوزه در کشور ما نیز محدود به بررسی تصویر مقصد از
دید گردشگران و همچنین ،نقش ابزارهای بازاریابی در شکلگیری تصویر ذهنی گردشگران از مقصد بوده است
(رنجبریان و قنبری1386 ،؛ زنگنه و شمساهللزاده1391 ،؛ منصوری مؤید و سلیمانی .)1391 ،در تعاریف این مفهوم،
محققان گویا بر عبارت «احساسات فرد نسبت به مکان» اجماع دارند ،حال این فرد خواه گردشگر یا خواه فرد ساکن باشد.
براساس تعریف کاتلر و دیگران ( ،)1993تصویر مقصد بهعنوان مجموع باورها ،نظرات و احساساتی که مردم درمورد یک
مکان دارند ،تعریف شده است (Elliot and et al, 2011: 520؛  .)Stylidis and et al., 2014: 263تصویر مکان به بیان

1. The costs-benefits approach
2. domain related costs-benefits approach
3. The non-forced approach
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رینولدز ،)1965( 1نیز ساختی ذهنی بر پایۀ احساساتی اندک و منتخب از جریان اطالعات درمورد یک مکان است .به-
عبارتی سادهتر ،این مفهوم اغلب بهعنوان احساسات مکان یا ادراکاتی از یک محیط توصیف میشود (

Echtner and

 ،)Ritchie, 2003: 3اما همانطور که بیان شد ،تصویر مکان اغلب در ارتباط با افراد گردشگر مورد مطالعه قرار گرفته
است .این درحالی است که تصویری که ساکنان از مکان زندگی خود دارند نیز اهمیت زیادی دارد؛ چراکه ادراک آنها از
مکان زندگی خود از طریق تماس آنها با دوستان و آشنایان یا حتی گردشگران به آنها نیز منتقل شده و از سوی دیگر،
به آنها میتوان بهعنوان بازاری برای گردشگری داخلی توجه کرد .بر این اساس ،تصویر مکان از دید ساکنان عامل
کلیدی دیگری در فهم شکلگیری حمایت از توسعۀ گردشگری است که بر مشخصات منحصربهفرد مکان تمرکز دارد
(and et al., 2014: 263

 .)Stylidisبا اینحال ،تاکنون مطالعات اندکی به بررسی تصویر مقصد از دید ساکنان و

بهخصوص تأثیرات آن بر ادراک ساکنان از تأثیرات گردشگری و همچنین ،حمایت از توسعۀ آن صورت گرفته است
(Schroeder, 1996؛ Ramkissoon and Nunkoo, 2011؛ et al., 2014

 )Stylidisکه البته در کشور ما در این رابطه

پژوهشی انجام نشده است .این شکاف میتواند بهعلت این دیدگاه غالب باشد که میگوید تصویری که گردشگران
بهعنوان ذینفعان و تولیدکنندگان اصلی درآمد درمورد مکان دارند مهم است

(and et al., 2005 : 292

Bigné؛

)Ramkissoon & Nunkoo, 2011: 129؛ درحالیکه نقش ساکنان در توسعۀ پایدار این صنعت بر کسی پوشیده نیست.
بهعالوه ساکنان بهعنوان گردشگر در ناحیۀ خود میتوانند بینشی ارزشمند برای توسعه و بازاریابی فراهم کنند

( Stylidis

.)and et al., 2014: 263
حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری

توسعۀ موفقیتآمیز صنعت گردشگری مستلزم میهماننوازی و استقبال جامعۀ میزبان است؛ بهطوریکه هرگونه سوء
برخوردی ،سرانجام گردشگران را متأثر کرده و تمایلنداشتن به بازدید مجدد را موجب میشود .از سوی دیگر ،چنانکه در
بخش آثار تصوری گردشگری مشخص شد ،واقعیت این است که بهموازات تبدیل یک جامعه به مقصد گردشگری،
کیفیت زندگی ساکنان آن بهوسیلۀ پیامدهای توسعۀ این صنعت اثر میگذارد

(et al., 2002: 79- 80

.)Gursoy and

شناخت و درک واکنشها ،درخواستها و دیدگاههای جامعۀ محلی و عوامل مؤثر بر این طرز تفکرها برای برنامهریزان و
خطمشیگذاران برای جلب حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری اهمیت بسیاری دارد (Dyer and et al., 2007: 410؛

Lee, 2013: 37؛  .)Nunkoo and Gursoy, 2012: 261در دو دهۀ اخیر ،مطالعۀ عوامل مؤثر بر تأثیرات تصوری ،واکنش
ساکنان و حمایت جامعۀ میزبان افزایش یافته است

(Gursoy and Rutherford, 2004: Gursoy and et al., 2002: 498

 .)496در این راستا ،مطالعات این حوزه اغلب عوامل ذیل را بهعنوان عوامل دخیل در رابطۀ بین اثرات و نگرش جوامعبیان کردند .سطوح مشارکت در تفریح و سرگرمی ،مجاورت با منطقۀ گردشگری یا تماس با گردشگران ،موقعیت سیاسی
و دموگرافیک جامعه ،تعلق اجتماعی و طول مدت اقامت ،سطح تماس با گردشگران و مشخصات
سطح قدرت جامعه

اجتماعی -جمعیتی2،

(Keogh, 1990؛ Mansfeld, 1992؛ Lankford, 1994؛ Akis & et al., 1996؛ Williams and

Lawson, 2001؛  .)Nunkoo and Ramkissoon, 2012بهعنوان نمونه ،از این مطالعات مانسفلد ( )1992در پژوهش خود
دریافت که ساکنانی که دورتر از نواحی گردشگری ساکن هستند ،نگرشی بهمراتب منفیتر نسبت به اثرات گردشگری در
مقایسه با ساکنان نزدیک به نواحی گردشگری دارند ( .)Jurowski and Gursoy, 2004: 299با اینحال ،این مطالعات

1. Reynolds
2. sociodemographic
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اولیه بهدلیل رویکرد توصیفی خود مورد انتقاد قرار گرفتهاند (.)Gursoy and Rutherford, 2004: 496
از سوی دیگر ،نظریۀ مبادلۀ اجتماعی 1بهدلیل فرآهمآوردن چارچوب الزم برای کسب دیدگاههای متفاوت ،برمبنای
پیامدهای تجربی و روانشناختی بر بیشتر مطالعات این حوزه تأثیر گذاشته است (- Fredline and Faulkner, 2000: 766
Prayag and et al., 2013: 630؛  .)Stylidis and et al., 2014: 261در چارچوب این نظریه ،مطالعات فراوانی به بررسی
اهمیت درک ساکنان از آثار گردشگری در تأثیرگذاری و بر حمایت آنها از توسعۀ گردشگری انجام شده است

( Gursoy

and et al, 2002؛ Andriotis and Vaughan, 2003؛ Jurowski and Gursoy, 2004؛ Gursoy and Rutherford, 2004؛
Ramkissoon and Nunkoo, 2011؛ et al., 2013; Nunkoo and Ramkissoon, 2012

Prayag؛ وثوقی و دیگران،

 .)1390این نظریه ،تعامالت اجتماعی را بهعنوان مبادلهای از منابع درنظر میگیرد که در آن اینگونه اظهار میشود که
افراد اگر در مبادلهای منافعی را بدون تقبل مخارج غیرقابلقبول بهدست آورند ،در آن مبادله شرکت میکنند؛ بنابراین،
طبق این تئوری اگر ساکنان توسعهای را سودمند تصور کنند ،احتمال سطوح حمایت آنها بیشتر خواهد بود (

Gursoy

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: 261بهعبارت دیگر ،ساکنان در این مبادله بهدنبال منفعتی
همسطح با منفعتی که ارائه میدهند ،هستند .در این راستا ،محققان اظهار میکنند که حمایت از توسعۀ گردشگری بیانگر
تمایل ورود به یک مبادله است (.)Gursoy and et al, 2002: 82
با توجه به پیشینۀ پژوهش مشخص میشود که اندک پژوهشهای انجامشده در حوزۀ تصویر مکان و حمایت از
توسعۀ گردشگری ،با اشکاالتی مانند عدم سنجش روابط ساختاری و توجهنکردن به ابعاد سهگانه تأثیرات همراه بودهاند.
پژوهش حاضر ،مدلی از روابط بین نقش تصویر مقصد با حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری و نقش میانجی اثرات
ادراکشده گردشگری را درنظر گرفته است .در مدل مفهومی ارائهشده ،نقش تصویر مقصد بهعنوان متغیر برونزاد بر
حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری اثر مستقیم دارد .همچنین ،اثرات ادراکشدۀ گردشگری در ابعاد سهگانه ،در رابطۀ
نقش تصویر مقصد بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری نقش میانجی ایفا میکنند (شکل .)1

اثرات اقتصادی

حمایت ساکنان از توسعۀ
گردشگری

نقش تصویر مقصد
اثرات فرهنگی گ اجتماعی
اثرات زیستمحیطی

فلشهای زیر مدل اثرات باقیمانده هستند
شکل شماره  :1حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری با نقش تصویر مکان و اثرات ادراکشدۀ گردشگری
منبع :نویسندگان

1. Social exchange Theory
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محدودۀ مورد مطالعه
شهرستان بدره یکی از ده شهرستان استان ایالم است و مرکز آن شهر بدره است .بدره در  38کیلومتری غرب مرکز
شهرستان درهشهر واقع شده است .حوزۀ جغرافیایی بدره با طول و عرض تقریبی  70در  9کیلومتری و با مساحت 625
کیلومترمربع دارای طبیعتی کوهستانی و جنگلی است که حدود  80درصد منطقه ،پوشیده از جنگلهای انبوه بلوط است.
بلندترین نقطۀ ارتفاعی در این شهرستان قلۀ ورزرین با ارتفاع  3200متری از سطح دریا است .فاصله تا مرکز استان 70
کیلومتر است .جاذبههای تاریخی این شهرستان ،تپههای الرت (مربوط به دورۀ ساسانیان-دورانهای تاریخی پس از
اسالم است و در شهرستان بدره ،بخش مرکزی شهرستان بدره ،روستای ابهر پایین واقع شده و این اثر در تاریخ 24
شهریور  1310با شمارۀ ثبت  8بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است) و تنگۀ دربند (مربوط به دورۀ
ساسانیان-سدههای اولیۀ دورانهای تاریخی پس از اسالم است و در شهرستان بدره ،بخش هندمینی ،دهستان آبچشمه،
 3کیلومتری تنگۀ دربند واقع شده و این اثر در تاریخ  27بهمن  1387با شمارۀ ثبت  24616بهعنوان یکی از آثار ملی
ایران به ثبت رسیده) است .از جمله مناطق دیدنی این منطقه میتوان به روستای کلم ،تنگۀ باستانی الرت ،تنگۀ رازیانه و
آبشارهای دربند و کوهستان کبیرکوه اشاره کرد که در فصل زمستان و تا اواخر بهار از برف پوشیده است.

شکل شماره  : 2محدودۀ مورد مطالعه (شهرستان بدره) در استان ایالم
منبع :نویسندگان

روش پژوهش
مطالعۀ حاضر از نظر هدف ،کاربردی و با توجه به نحوۀ گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است .جامعۀ
آماری این پژوهش ،شامل تمامی ساکنان محلی شهر بدره ( 16،517نفر) بوده است .با توجه به مسیرهای فرضشده
تعداد  12پارامتر ( 4پارامتر در ماتریس گاما 3 ،پارامتر در ماتریس بتا 1 ،پارامتر در ماتریس فای و  4پارامتر در ماتریس
سای) باید برآورد شود .بدینترتیب ،حجم نمونه باید حداقل  5تا  50برابر پارامترها مورد نظر باشد (مولر .)1390 ،بر این
اساس ،نمونهای به حجم  225نفر درنظر گرفته شد .شرکتکنندگان  225نفر از ساکنان محلی شهر بدره بودند که با
استفاده از روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .از  225نفر نمونۀ پژوهش  90نفر ( )40%/3مرد و  135نفر ()59%/7
زن بودند.
در این پژوهش ،بهمنظور گردآوری اطالعات از سه پرسشنامه با مشخصات زیر استفاده شده است.
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الف) تصویر مکان :در این پژوهش از پرسشنامۀ تصویر مکان ( )Stylidis et al., 2014استفاده شده است که
مشتمل بر  14گویه است و بهصورت طیف لیکرت پنج گزینهای از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5درجهبندی شده
است .اعتبار ابعاد این پرسشنامه ،توسط استیلیدیس و دیگران ( )2014به روش آلفای کرونباخ ( )0/73گزارش شده است.
در این پژوهش ،از پرسشنامۀ نقش تصویر مکان با ضریب آلفای کرونباخ  0/85استفاده شده است .دامنۀ همبستگی
گویهها با نمرۀ کل  0/44-0/87بوده است.
ب) اثرات تصوری :در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش ،از پرسشنامۀ اثرات تصوری

( Stylidis and et al.,

 )2014شامل زیرمقیاسهای اثرات تصوری اقتصادی ،اثرات تصوری اجتماعی-فرهنگی ،اثرات تصوری زیستمحیطی،
استفاده شده است .این پرسشنامه مشتمل بر  15گویه است که  5گویۀ آن اثرات تصوری اقتصادی 6 ،گویه اثرات
تصوری اجتماعی-فرهنگی و  4گویه ،اثرات تصوری زیستمحیطی را میسنجد و بهصورت طیف لیکرت پنج گزینهای از
کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5درجهبندی شده است .ضریب آلفای کرونباخ ،اثرات تصوری اقتصادی (،)0/87
اثرات تصوری اجتماعی-فرهنگی ( )0/81و اثرات تصوری زیستمحیطی ( )0/85توسط ()Stylidis and et al., 2014
گزارش شده است .در این پژوهش ،پایایی پرسشنامه بهترتیب برابر است با اثرات تصوری اقتصادی ( ،)0/83اثرات
تصوری اجتماعی-فرهنگی ( )0/87و اثرات تصوری زیستمحیطی ( )0/90و دامنۀ همبستگی گویهها با نمرۀ کل -0/89
 0/79است.
ج) حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری :در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش ،از پرسشنامۀ حمایت
ساکنان از توسعۀ گردشگری استیلیدیس و دیگران ( )2014استفاده شده است .این پرسشنامه مشتمل بر  3گویه است و
بهصورت طیف لیکرت پنج گزینهای از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5درجهبندی شده است .اعتبار ابعاد این
پرسشنامه ،توسط استیلیدیس و دیگران ( )2014به روش آلفای کرونباخ ( )0/92گزارش شده است .در این پژوهش،
پایایی پرسشنامه برابر  0/98حاصل شد و دامنۀ همبستگی گویهها با نمرۀ کل  0/87-0/95بوده است.
برای تحلیل دادهها از بستۀ آماری علوم اجتماعی نسخۀ  119استفاده شده است .شاخصهای توصیفی شامل میانگین،
انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی و شاخصهای استنباطی شامل تحلیل رگرسیون (برای بررسی مسیرهای موجود در
مدل) محاسبه شده است .همچنین ،برای تعیین کارایی مدل از نرم افزار روابط خطی ساختاری نسخۀ  82/54استفاده شده است.
بحث و یافتهها
برای تعیین میانگین متغیرهای تصویر مکان نزد ساکنان ،اثرات تصوری (اثرات اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و
زیستمحیطی) و حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری از آمار توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی
بین متغیرهای پژوهش استفاده شد (جدول شماره  .)1در نمونۀ مورد مطالعه ،میانگین حمایت ساکنان از توسعۀ
گردشگری ( )M =4/20در یک بازۀ  5درجهای نشان میدهد که شرکتکنندگان ،حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری را
در سطح باالی متوسط ارزیابی کردهاند .الگوی مشابهی درمورد نقش تصویر مکان نزد ساکنان مشاهده میشود .با این
تفاوت که در این مقیاس ،پراکندگی کمتر از حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری است .میانگین ابعاد اثرات تصوری
(اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و زیستمحیطی) نشان میدهد که بهطور متوسط میانگین اثرات تصوری اجتماعی-
فرهنگی در مقایسه با اثرات اقتصادی و زیستمحیطی بیشتر است .حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری با تصویر مکان
)1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19
)2. Linear Structural Relations (LISREL V8.54
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نزد ساکنان ،اثرات تصوری اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و زیستمحیطی رابطۀ معنادار و در جهت نظری دارد .شدت
رابطۀ تصویر مکان نزد ساکنان با اثرات تصوری اجتماعی-فرهنگی در حد متوسط ،اما بیشتر از سایر متغیرها است

(=r

 .)0/48, p<.001حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری ،بیشترین رابطه را با نقش تصویر مکان نزد ساکنان دارد .حمایت
ساکنان از توسعۀ گردشگری نسبت به اثرات تصوری اجتماعی-فرهنگی و زیستمحیطی ،بیشتر با اثرات تصوری
اقتصادی مرتبط است (.)r = 0/34, p<.001
جدول شماره  :1میانگین ،انحراف استاندارد ،همبستگی و ضرایب اعتبار متغیرها
متغیرها

 .1تصویر مکان
 .2اثرات تصوری اقتصادی
 .3اثرات تصوری اجتماعی-فرهنگی
 .4اثرات تصوری زیستمحیطی
 .5حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری

میانگین

3/70
3/57
3/91
3/38
4/20

انحراف
استاندارد

0/61
0/78
0/78
0/82
0/71

3

1

2

0/85
**0/34
* *0/48
*0/14
**0/41

0/83
**0/54
**0/43
**0/34

0/87
**0/29
**0/32

4

5

0/90
**0/98 0/25

* ضرایب اعتبار روی قطر فرعی ماتریس پایین مثلثی قرار دارند **P<0/001 *P<0/05
منبع :یافته های پژوهش

بهمنظور پاسخگویی به سؤال پژوهش و بررسی ساختار ارتباطی متغیرهای موجود در مدل مورد نظر و میزان قدرت
پیشبینی متغیر برونزاد (تصویر مکان نزد ساکنان) و متغیرهای واسطهای (اثرات تصوری اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و
زیستمحیطی) روی متغیر درونزاد (حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری) ،از روش آماری تحلیل مسیر 1با استفاده از
رگرسیون چندگانه به روش متوالی همزمان2براساس مراحل بارون و کنی3استفاده شد .برای بررسی مسیرهای موجود در
مدل مراحل زیر اجرا شد:
 .1رگرسیون نقش تصویر مکان نزد ساکنان بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری؛
 .2رگرسیون نقش تصویر مکان نزد ساکنان بر ابعاد اثرات تصوری؛
 .3رگرسیون همزمان متغیرهای تصویر مکان و ابعاد اثرات تصوری بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری؛
 .4برای تعیین واسطهگری ابعاد اثرات تصوری بین تصویر مکان نزد ساکنان و حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری،
مرحلۀ  1با  4مقایسه شد.
جدول شماره های  5 ،4 ،3 ،2نتایج مربوط به این مراحل را نشان دادهاند .یافتههای جدول شماره  2حاکی از آن
است که تصویر مکان با ضریب رگرسیون

(P >0/001

؛ )β =0/412پیشبینیکنندۀ معنادار حمایت ساکنان از توسعۀ

گردشگری است .همانگونه که یافتههای جدول شماره  4نشان میدهند ،اثرات تصوری اقتصادی با ضریب رگرسیون
(P >0/016؛  )β =0/189و اثرات اجتماعی-فرهنگی تصوری با ضریب رگرسیون ( P >0/012؛ )β =0/186پیشبینی کنندۀ
معنادار حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری هستند .اثرات تصوری زیستمحیطی با ضریب رگرسیون ( P <0/05؛=0/118

 )βپیشبینیکنندۀ حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری نیست .درنهایت ،براساس یافتههای جدول شماره  5تصویر مکان
با ضریب رگرسیون (P >0/001؛  ،)β =0/139اثرات تصوری اقتصادی با ضریب رگرسیون ( P >0/049؛ )β =0/148و اثرات
1. Path Analysis
2. Sequential Simultaneous Regression Analyses
3. Baron and Kenny Steps
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(P >0/048

تصوری زیستمحیطی با ضریب رگرسیون

؛ )β =0/131پیشبینیکنندۀ معنادار حمایت ساکنان از توسعۀ

گردشگری هستند ،اما اثرات تصوری اجتماعی-فرهنگی ،قابلیت پیشبینی حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری را نداشت.
جدول شماره  :2میزان پیشبینی حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری براساس نقش تصویر مکان

متغیرها
متغیر برونزاد
تصویر مکان

متغیر درونزاد نهایی :حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری
F
R2
مقدار t
β
6/763
0/412
45/734
0/166

R
0/412

سطح معناداری
0/001

منبع :یافتههای پژوهش
جدول شماره  :3میزان پیشبینی ابعاد اثرات تصوری براساس تصویر مکان

متغیر برونزاد
تصویر مکان

متغیر واسطهای :اثرات تصوری

متغیر واسطهای :اثرات تصوری

متغیر واسطهای :اثرات تصوری

اقتصادی

اجتماعی-فرهنگی

زیستمحیطی

R

R2

β

مقدار t

P

R

R2

β

مقدار t

R

P

R2

β

مقدار t

P

0/032 2/08 0/14 0/02 0/14 0/001 8/16 0/48 0/26 0/48 0/001 5/35 0/34 0/11 0/33
منبع :یافتههای پژوهش
جدول شماره  :4میزان پیشبینی حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری براساس ابعاد اثرات تصوری

متغیرها
متغیرهای برونزاد

اثرات تصوری اقتصادی
اثرات تصوری اجتماعی-فرهنگی
اثرات تصوری زیستمحیطی

متغیر درونزاد نهایی :حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری
R

0/392

R2

0/142

F

13/438

β

مقدار t

0/189
0/186
0/118

2/423
2/528
1/717

سطح
معناداری

0/016
0/012
0/087

منبع :یافتههای پژوهش
جدول شماره  :5میزان پیشبینی حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری براساس نقش تصویر مکان و ابعاد اثرات تصوری
متغیرها
متغیرهای برونزاد

تصویر مکان
اثرات تصوری اقتصادی
اثرات تصوری اجتماعی-فرهنگی
اثرات تصوری زیستمحیطی

متغیر درونزاد نهایی :حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری
R

0/481

R2

0/217

F

16/62

β

مقدار t

سطح معناداری

0/139
0/148
0/051
0/131

4/722
2/001
0/673
2/02

0/01
0/049
0/502
0/048

منبع :یافتههای پژوهش

با بررسی و مقایسه میزان ضرایب رگرسیون از مرحلۀ اول تا مرحلۀ سوم نتایج زیر بهدست آمد:
 .1ضریب رگرسیون رابطۀ تصویر مکان با متغیر درونزاد حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری 0/412 ،بوده است که
این ضریب در حالت تأثیر مستقیم به  0/319کاهش یافته است که نشاندهندۀ نقش واسطهگری معنگادار اثگرات
تصوری در ارتباط بین متغیر برونزاد تصویر مکان با حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری است؛
 .2ضریب رگرسیون رابطۀ اثرات تصوری اقتصادی با متغیر درونزاد حمایت سگاکنان از توسگعۀ گردشگگری0/189 ،
بوده است که این ضریب در حالت تأثیر مستقیم  0/148کاهش یافته است کگه نشگاندهندۀ نقگش واسگطهگری
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معنادار اثرات تصوری اقتصادی در ارتباط بین متغیر تصویر مکان با حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری است؛
 .3ضریب رگرسیون رابطۀ اثرات تصوری اجتماعی-فرهنگی با متغیر درونزاد حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگگری،
 0/186بوده است که این ضریب در حالت تگأثیر مسگتقیم  0/051کگاهش یافتگه اسگت کگه نشگاندهندۀ نقگش
واسطهگری معنادار اثرات تصوری اجتماعی-فرهنگی در ارتباط بین متغیر تصگویر مکگان بگا حمایگت سگاکنان از
توسعۀ گردشگری است؛
 .4ضریب رگرسیون رابطۀ اثرات تصوری زیستمحیطی با متغیر درونزاد حمایگت سگاکنان از توسگعۀ گردشگگری0/118 ،
بوده است که این ضریب در حالت تأثیر مستقیم  0/131کاهشیافته اسگت ،امگا اثگرات تصگوری زیسگتمحیطی دارای
نقش واسطهگری در ارتباط بین متغیر تصویر مکان با حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری نیست.

اثرات اقتصادی
*0/189

حمایت ساکنان از توسعۀ
گردشگری

*0/186

**0/34

اثرات فرهنگی-اجتماعی

نقش تصویر مکان

**0/48
*0/14

اثرات زیستمحیطی

**0/412
Chi – Square = 9.09 df=4 P-value = 0.000 RMSEA = 0.O81
شکل شماره  : 3مدل نهایی ضرایب مسیر تأثیر نقش تصویر مکان حمایت ساکنان بر توسعۀ گردشگری
منبع :یافتههای پژوهش

درنهایت ،بهمنظور اصالح مدل ،مسیرهای غیرمعنادار از مدل حذف شدند و برازندگی داده-مدل بررسی شد .مدل
اصالحشدۀ نهایی در شکل  3آمده است .در مدل نهایی ،تصویر مکان نزد ساکنان بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری
اثر مستقیم دارد .همچنین ،تصویر مکان نزد ساکنان با میانجیگری اثرات تصوری اقتصادی و اثرات اجتماعی-فرهنگی
بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری اثر غیرمستقیم دارد ،اما با اثرات تصوری زیستمحیطی اثر غیرمستقیم بر حمایت
ساکنان از توسعۀ گردشگری ندارد .برای تعیین برازش مدل ،با استفاده از نرمافزار  ،Liserlمقادیر مختلف برازش محاسبه
شد .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که با توجه به باالبودن شاخصهای برازش (،CFI2 )0/89( ،NFI1 )0/90
( IFI3)0/92و ( GFI4)0/87و شاخص خطای ( SRMR5)0/081مدل مذکور از برازش مطلوبی برخوردار است.

1. Normed Fit Index
2. Comparative Fit Index
3. Incremental Fit Index
4. Goodness of Fit Index
5. Root Mean Squared Error of Approximation
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جدول شماره  : 6اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل تصویر مکان ،ابعاد اثرات تصوری بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری
اثر

برونزاد بر
درونزاد
درونزاد بر
درونزاد

مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

نقش تصویر مکان نزد ساکنان بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری
نقش تصویر مکان نزد ساکنان بر اثرات اقتصادی
نقش تصویر مکان نزد ساکنان بر اثرات اجتماعی-فرهنگی
نقش تصویر مکان نزد ساکنان بر اثرات زیستمحیطی
اثرات اقتصادی بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری
اثرات اجتماعی-فرهنگی بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری

**0/412
**0/34
**0/48
**0/14
**./189
**./186

**0/153
-

**0/565
**0/34
**0/48
*./14
**./189
**./186

**P<0/001 *P<0/05
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری
از آنجاکه گردشگری میتواند منافع متعددی را برای ساکنان و گردشگران فراهم آورد ،مناسبترین گزینۀ توسعه است .در
ادامه ،آنچه نباید از نظر دور بماند نقش مردم در توسعۀ این صنعت است؛ بهطوریکه باید با مشارکتدادن آنها در فرایند
توسعه ،بستر مناسبی برای توسعه فراهم آید .در این مطالعه ،با توجه به نقش حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری ،یک
مدل فرضی از رابطۀ تصویر مکان نزد ساکنان با حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری تدوین شد و نقش میانجی اثرات
تصوری در رابطۀ بین آنها برجسته شد.
نخستین یافتۀ این پژوهش بیانگر آن است که تصویر مکان نزد ساکنان ،بر حمایت آنان از توسعۀ گردشگری اثر
مستقیمی دارد .این یافته با مطالعات قبلی همسو است ( Schroeder, 1996؛Ramkissoon and Nunkoo, 2011؛ Stylidis

 .)et al., 2014یافتههای این پژوهش ،اهمیت تصویر مکان از دید ساکنان را تأیید میکند .بهعبارت دیگر ،تصویری که
ساکنان از محل زندگی خود دارند دارای تأثیری عمده بر گردشگران از طریق روابطشان با آنها و درنهایت ،بر حمایت
ساکنان از توسعۀ گردشگری است .ساکنانی که تصویری مثبتتر نسبت به محل زندگی خود دارند ،احتمال بیشتری دارد
که محل زندگی خود را بهعنوان مقصدی گردشگری معرفی کند ( )Schroeder, 1996: 72و از تأمین مالی ترویجی دولت
و توسعۀ گردشگری نیز حمایت کنند ( .)Ramkissoon and Nunkoo, 2011: 130 Schroeder, 1996: 72درنهایت ،با
توجه به نقش مهم جوامع محلی در توسعۀ پایدار گردشگری ( ،)Ramkissoon and Nunkoo, 2011: 124سنجش نگرش
آنها نسبت به محل زندگی خود اهمیت بسیاری دارد .در این راستا ،باید در بهبود تصویر ارگانیک (تصویری که افراد
غیرساکن در منطقه از طریق ارتباطات خود با ساکنان بهدست میآورند) و القایی مکان (تصویری که به شکل غیرمستقیم
و توسط حمایتهای سیاسی و مالی ساکنان از فعالیتهای ترویجی متأثر میشود) اقدامات الزم انجام شود .جامعۀ محلی
باید از ویژگیهای مثبت مکان زندگی خود مطلع باشد؛ چراکه به حمایت بیشتر ساکنان از توسعۀ گردشگری منجر شده و
آنها را تشویق به معرفی مکان زندگی خود به گردشگران بالقوه میکند .از آنجاکه یافتۀ این پژوهش نیز این امر را تأیید
میکند ،در سیاستگذاری گردشگری در این منطقه باید به بهبود تصویر مکان نزد ساکنان توجه شود .بدینطریق،
ساکنان بدره نیز میتوانند بهعنوان گردشگر در منطقۀ خود به افزایش گردش پول ،پویایی اقتصاد و معیشت جامعۀ خود
کمک کنند؛ چراکه تصویری ضعیف در بین ساکنان با احتمال خروج آنها بهعنوان بازدیدکنندگان مقصدی دیگر مرتبط
است و چنین افرادی در مقایسه با آنها که تصویری مثبت از محل زندگی خود دارند ،بیشتر به محلی غیر از محل زندگی
خود و البته با اهداف تفریحی سفر میکنند .با اینحال ،ساکنانی که تصویری مثبت از محل زندگی خود دارند ،بیشتر
تمایل به سفر در محدودۀ زندگی خود دارند .بر این اساس ،دیدگاه بهبود تصویر مکان نزد ساکنان بدره به افزایش
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سفرهای درونحوزهای آنها و بهبود و پویایی اقتصاد محلی آنان منجر میشود.
یافتۀ دیگر این پژوهش بیانگر آن است که تصویر مکان نزد ساکنان با میانجیگری اثرات تصوری اقتصادی بر
حمایت ساکنان از

توسعۀ گردشگری اثر غیرمستقیمی دارد .این یافته با برخی از مطالعات قبلی هماهنگ است ( Akis and

 .)et al., 1996بدینمعنی ،که آثار اقتصادی برگرفته از گردشگری ،با بهبود تصویر مکان نزد ساکنان به حمایت بیشتر
آنان از توسعۀ گردشگری منجر میشود .بهعبارت دیگر ،بهبود و ارتقای اقتصادی منطقۀ گردشگری به بهبود تصویر
ساکنان از محل زندگی خود منجر شده و به حمایت آنها از توسعۀ گردشگری تبدیل میشود .همچنین ،این بعد در بین
سایر ابعاد آثار تصوری نزد ساکنان دارای بیشترین اهمیت در رابطه با حمایت از توسعۀ گردشگری است .این واقعیت
بیانگر این مطلب است که گردشگری ،ابزاری برای توسعۀ اقتصادی جوامع محلی است .یکی از مواردی که این پژوهش
آن را تأیید کرده است ،تأثیرپذیری توسعۀ گردشگری پایدار از منافع اقتصادی است؛ چراکه منافع اقتصادی گردشگری در
بین ساکنان محلی اغلب باارزشترین منفعت است .با توجه به یافتههای بهدستآمده ،زمانیکه توسعۀ گردشگری به
افزایش فرصتهای شغلی ،افزایش فرصتهای خرید ،درآمدزایی برای مردم محلی ،ایجاد تسهیالت عمومی و بهبود
وضعیت راهها ،بهبود زیرساختهای محلی و ...منجر شود ،بهنوبۀ خود میتواند به توسعۀ گردشگری تبدیل شود.
همچنین ،تصویر مکان نزد ساکنان با میانجیگری اثرات تصوری اجتماعی-فرهنگی بر حمایت ساکنان از توسعۀ
گردشگری اثری غیرمستقیم داشت .درمجموع ،دو نتیجۀ اخیر با نتایج سایر مطالعات مانند یاروفسکی و دیگران ( )1997و
استیلیدیس و دیگران ( )2014هماهنگ است؛ زیرا هر دو این مطالعات نیز از رویکرد غیراجباری در سنجش تأثیرات
تصوری گردشگری استفاده کرده بودند .در توجیه یافتۀ بهدستآمده ،میتوان بیان کرد که بهبود گردشگری با افزایش
روحیۀ ساکنان ،افزایش فرصت مالقات با دیگران و افزایش استاندارد زندگی همراه است و درنتیجه ،با بهبود تصویر مکان
نزد ساکنان به حمایت بیشتر آنان از توسعۀ گردشگری منجر میشود .همچنین ،رونق و توسعۀ گردشگری سبب ارتقای
فرهنگ عمومی مردم محلی ،افزایش و بهبود ارتباطات و ارتقای درک عمومی اهالی و از سوی دیگر ،در برخی موارد
موجب کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و فاصلۀ طبقاتی میشود.
درنهایت ،تصویر مکان نزد ساکنان با میانجیگری اثرات تصوری زیستمحیطی بر حمایت ساکنان از توسعۀ
گردشگری اثر غیرمستقیمی ندارد .این یافته بدانمعناست که آثار گردشگری در بعد زیستمحیطی برای ساکنان به این
حد که نگرش آنها را درمورد محل زندگی خود تغییر دهد ،ملموس نبوده است .شایانذکر است از آنجاکه ،درک ساکنان
از آثار و همچنین ،حمایت آنان در مقصدهای گوناگون متفاوت است ،تأثیرات زیستمحیطی نیز با تأخیر توجه ساکنان را
به خود جلب میکند (وثوقی و دیگران .)85 :1390 ،بهعالوه از آنجاکه ،شهر بدره در مراحل آغاز توسعۀ گردشگری است،
هنوز آثار زیستمحیطی ناشی از توسعۀ گردشگری برای ساکنان ملموس نیست و این آثار در بلندمدت و توسعۀ بیشتر
گردشگری در منطقه محسوس میشود .عالوهبر این ،نبود تأثیر غیرمستقیم اثرات تصوری زیستمحیطی بر حمایت
ساکنان از توسعۀ گردشگری میتواند ناشی از آگاهی و توانایی اندک ساکنان شهر بدره در ارزیابی آثار زیستمحیطی
ناشی از گردشگری باشد که این موضوع مهم در مقاصد کمتر توسعهیافته یا مقاصدی که بهتازگی درحالتوسعه یافتن
است ،نمود بیشتری پیدا میکند.
در دهههای اخیر ،شهر بدره توجه برنامهریزان و دیگر کنشگران شهری را به خود معطوف داشته است؛ چراکه منطقۀ
دارای پتانسیلهای تاریخی ،طبیعی ،اجتماعی و فرهنگی ارزشمندی از نظر گردشگری است .برنامههای اجراشده تا
حدودی توانسته بخشی از سرمایههای طبیعی ،تاریخی و فرهنگی شهر را در خدمت گردشگری بهکار بگیرند و به توسعۀ
شهر کمک کنند ،اما این موفقیتها ناچیز بوده و تاکنون نتوانسته به نحو مطلوبی این شهر را متناسب با استعدادهای آن
از نظر گردشگری توسعه بخشند .از سوی دیگر ،بهدلیل موقعیت جغرافیایی و فیزیکی بدره و در عین حال جاذبههای
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گوناگون ،تمام مسائل آن را باید در مقیاس بزرگ و متفاوت دید ،از جمله مسئلۀ حمایت ساکنان در توسعۀ گردشگری که
بسیار مهم و پیچیده است .در همین راستا ،با توجه به یافتههای بهدستآمده میتوان از مشارکت و حمایت مردم در ایجاد
نقش تصویر مکان مطلوب در ذهن گردشگران و خود مردم محلی استفاده کرد.
نخستین محدودیت مطالعۀ حاضر ،مربوط به نمونۀ شرکتکنندگان است .یافتههای حاصل از این مطالعه به جامعۀ
محلی بدره قابلتعمیم است .محدودیت دوم این مطالعه ،مربوط به ابزارهای اندازهگیری است .ابزارهای اندازهگیری
پرسشنامهای دارای تعدادی از محدودیتهای ذاتی (خطاهای اندازهگیری ،عدم خویشتننگری ،پاسخهای قابلپذیرش
اجتماعی و )...هستند .به پژوهشگران در مطالعات آتی پیشنهاد میشود ،روی سایر جوامع ،مطالعۀ حاضر را تکرار کنند تا
شواهدی از بسط روابط ساختاری مشاهدهشده در کشور فراهم آید .همچنین ،عالوهبر استفاده از ابزارهای معتبرتر برای
اندازهگیری سازهها ،از سایر روشهای اندازهگیری استفاده شود تا شواهدی از بسط روابط مشاهدهشده از یک روش به
روشهای دیگر بهدست آید .این احتمال وجود دارد که فرضهای تدوینشده در مدل اولیه در این مطالعه در بعضی از
جوامع محلی از لحاظ اثرات زیستمحیطی ،بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری تأیید شود؛ بنابراین ،به پژوهشگران
پیشنهاد میشود ،در مطالعات آتی این مورد را درنظر بگیرند.
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