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چکیده
از آنجا که گردشگری اساساً یک پدیدۀ مکان محور است ،این فرض وجود دارد کهه وویهت مکهاني افهراد ،نگهرم و مایهت از توسه
گردشگری ساکنان را تحتتأثیر قرار دود؛ ازاینرو ،ودف این مطال ه بررسي این مسأله است که آیا وویت مکاني ساکنان محلي ميتوانهد
نگرم آن وا را نسبت به اثرات گردشگری و ومچنین مایت از توس

گردشگری تحت تأثیر قرار دود .وویت مکاني به وسیل چهار اصه

تمایز ،تداوم ،اعتماد به نفس و خودکارآمدی ودایت ميشود .برای سنجش وویت مکاني ساکنان منطق گردشگری کمردوغ و نیز نگرم و
مایت از توس

گردشگری ،پرسشنامه ای طرا ي شد .جم یت مورد مطال ه شام ساکنان منطق گردشگری کمردوغ بودند .اندازۀ نمونه

با استفاده از جدول کرجسي و مورگان ( )n=220ت یین شد .برای جمعآوری دادهوا از روم نمونهگیری و برای آزمون فرضیهوای تحقیه،،
از رگرسیون خطي استفاده شد .نتایج نشان داد ،ارتباط مثبت و م ناداری بین مایهت از توسه

گردشهگری بها تمهایز ،عهزت نفهس،

خودکارآمدی و نگرم نسبت به اثرات مثبت گردشگری وجود دارد .متغیّر نگرم نسبت بهه تهأثیرات منفهي گردشهگری رابطه منفهي و
م ناداری با مایت از گردشگری داشته است .رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی ،عزت نفس و تداوم ،پیش بیني کننده وای قاب توجهي
از نگرم نسبتبه اثرات مثبت گردشگری ميباشند .ومچنین دربارۀ پیشبینيکنندهوای اثرات منفي گردشگری ،تمهایز و تهداوم ،تهأثیر
منفي و اعتماد به نفس تأثیر مثبتي بر نگرم نسبتبه اثرات منفي گردشگری داشتهاند .ومچنین ،نتایج رگرسیون نشهان داد کهه تمهایز،
تداوم ،اعتماد به نفس و نگرم نسبت به اثرات منفي و مثبت گردشگری بر مایت ساکنان از توس
استدالل ميکند که اثرات مثبت و منفي ا ساسشده از گردشگری و مایت از توسه

گردشگری تأثیر ميگذارد .این مقاله

گردشهگری ،تهابع وویهت مکهاني و عناصهر آن

ميباشند.
کلید واژگان :توس

روستایي ،توس

پایدار ،مایت از توس

گردشگری ،اثرات گردشگری ،وویت مکاني.

*پژووش اضر از پایان نام دورۀ کارشناسي ارشد در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی ي خوزستان و با راونمایي دکتر مس ود یزدانپناه استخراج شده است.
 -1دانشجوی کارشناسي ارشد توس

روستایي ،گروه ترویج و آموزم کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی ي خوزستان mehdishokohi68@gmail.com

 -2دانشیار ،گروه ترویج و آموزم کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی ي خوزستان (نویسنده مسؤول)

yazdanm@ramin.ac.ir

 -3استادیار ،گروه ترویج و آموزم کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی ي خوزستان

m.forouzani@yahoo.com

 -4استادیار ،گروه ترویج و آموزم کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی ي خوزستان

mostafa.korg@yahoo.com

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هشتم ،شماره  ،28پاییز 1397

168


مقاصب گردشببرر  ،ب کب بببرا ت سببۀ یببص صببنۀ

مقدمه
افزایش انتقادات و نارضایتیها نسبت بب گردشبرر و
همچنین تبثيیر گردشبرر در ببتب د فیتیب گنب گی
سافنان م جب شب برنامب ریبزان گردشبرر ت جب
بیشتر ب نربر سبافنان می بی نسبت بب ت سبۀ
گردشبرر داشبت باشبن (Wang & Chen, 2015: 17
 .)Wang, 2016: 14در ط ل س ده گذشبت  ،مطالۀبات
گیاد دربارۀ نرر سافنان نست ب ت سۀ گردشرر
و درک ايرات گردشرر ص رت گرفت اس ( Choi and
& Murray, 2010: 578; Hasani & et al, 2016: 5; Song
et al, 2017: 279

اغ

این مطالۀات اگ تئب ر متادلب
و ايببرات

اجتمببا ی بببرا ت ضببی رابط ب بببین نرببر
گردشرر استتاد فرد انب ( Harril, 2004: 255; Choi
and Murray, 2010: 579; Látková and Vogt, 2012:
;54; Lee, 2013: 38; Stylidis & et al, 2014: 262
Nunkoo and So; 2016: 849; Song & et al, 2017:

 .)274تئ ر متادل اجتما ی بر این فرض است ار اس ،
سافنانی ف اگ گردشبرر منتتب مبیشب ن  ،اتتمبا
گردشرر را مثتب و متیب مبیبیننب درتبالی فب
افراد ف اگ گردشرر متیمل هزین میش ن  ،آن را
منتی میبینن ( Nunkoo & et al, 2010: 678ب بوو ،
براساس م ل متادل اجتما ی ،نرر نست بب ايبرات
منتببی و مثتبب گردشببرر بببر تمایبب اگ صببنۀ
گردشبرر تبثيیر مبیگبذارد ( Nunkoo & et al, 2010:
 678درواق  ،آگاهی اگ درک و نرر سافنان میت انب
سیاسببب هبببا را درجبببب ت افثرسببباگ منببباف و
ت اقلساگ ايرات منتیِ بالق تسبیل سباگد و منربر
ب ت سۀ جامۀ و تمای بیشبتر اگ گردشبرر شب د.
ت سۀ گردشبرر بب ون تمایب و مشبارف جامۀب
میزبان امکبانپبذیر نیسب تمایب سبافنان فبافت ر
اساسی در ت سۀ جامۀ و میزان م فقیب گردشبرر
می ی اس ( & Choi and Murray, 2010: 582; Stylidis
 et al, 2014: 262; Chen & et al, 2014: 827و ب نب ان
پیشنیاگ پای ار دی شب اسب ( Wang and Chen,
2015: 17; Nunkoo & So, 2016: 850; Song et al,
2017: 275; Abdollahzadeh and Sharifzadeh, 2014:

)126؛ اگایببنرو ،فشببن نرببر سببافنان نسببت ببب
گردشرر ن تنبا برا تتظ فیتی گن گی سافنان در

گردشببرر پای ب ارتر مببب اس ب  .ببب تببارت دیرببر،
گردشرر گمانی مبیت انب ت سبۀ یابب فب سبافنان
نرر مثتتی نست ب آن داشت و در فراین ت سۀ آن
نقش داشبت باشبن  Ambrož, 2008بنبابراین یکبی اگ
فافت رهببایی اسبب فبب تمایبب سببافنان اگ ت سببۀ
گردشرر پای ار را تی تثيیر قرار میدهب ( Ambrož,
 .)2008; Lee, 2013: 39تیقیقببات ملت تببی در ایببران
دربارۀ امل مؤير بر نرر و ت سۀ گردشرر انربا
ش اس ب ط ر مثال مطالۀ دلافروگ و سب یمینیبا
( )1396نشان داد  ،میزان مشارف اجتما ی ج ام
میزبان در فراین ت سۀۀ گردشرر مقاص بر تمای
آنها اگ گردشرر نقش بسزایی داشت و با افزایش
مناف و سب مشارف ج ام در گردشرر  ،این
تمای نیز بیشتر میش د .همچنببببببین مطالۀبببببب
یق ببیگاد فیروگجببایی و همکبباران ( )1393نشببان
میده  ،تمای میزان ج ام می بی تبابۀی اگ سبط
ت سۀ گردشرر  ،وابستری شغ ی ،وابستری درآمب ،
سط تیصیوت و غیر اسب  .همچنبین ببا ت جب بب
تصبب یر نهنببی سببافنان در روسببتاها گردشببررپذیر
نست ب سافنان در روستاها فمتبر گردشبررپذیر در
بُۀ ايرات مثت گردشبرر قب تبر و در بُۀب ايبرات
منتی گردشرر ضبۀینتبر درک ش اس  .ب لیبا
میزان تمایب  ،روسبتاها ببا سبط گردشبررپذیر
بیشتر ،تمای بیشتر داشت و تتاوت ب لیا میبزان
درآم مۀنادار ب د اس .
با این تبال ،مبرور مطالۀبات نشبان مبیدهب  ،نربر
نست بب گردشبرر تنببا ببا منبافۀی فب سبافنان اگ
گردشرر دریاف میفنن  ،تی تثيیر قرار نمبیگیبرد
(تئ ر متادل اجتما ی) ،ب ک بب وسبی ه یب هبا
مکانمی ر ب ون ت ج ب مناف ت سۀ گردشرر نیبز
تی تثيیر قبرار مبیگیرنب ( .)Wang, 2016: 17شبرو
افتشاف این ای ف سط ح وابستری ب جامۀ و مکان
مببیت انبب نرببر سببافنان نسببت ببب گردشببرر را
تی تثيیر قرار ده  ،ب ده  1990باگمیگردد ( Banks,
 .)2010درواق تئ ر ه ی میت ان م میتر اگ یبص
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تئ ر نرر می ر دی ش د و پتانسیل تتیبین ترب
وسیۀی اگ رفتارهبا در م قۀیب هبا ملت بن همچب ن
رفتار جامۀ میزبان و تمای شان اگ ت سۀ گردشبرر
را دارد ( .)Nunkoo et al., 2010: 680تیقیقبات نشبان
میده  ،تۀ ق مکانی یص ساگۀ دو بُۀ شبامل ه یب
مکان و وابستری مکبان اسب فب اییبراد در مطالۀبات
گردشرر ب فار گرفت ش ان  .ه ی مکان بب نب ان
یص ارتتاط ویژ بین فرد و میبی فیزیکبی ،پیشبنباد
میفن ف میی بب ی بق و تتبظ ی یشبتن فمبص
میفن  .ه ی مکان یبص ارتتباط ببین یب د و مکبان
براساس مرم ا اگ یاطرات ،برداش هبا ،ایب هبا و
اتساسبات نسبت بب آن مکبان اسب ( Silva & et al,
 )2013: 23و ظاهر فیزیکی ،فۀالیب هبا و مۀبانی ،مب اد
یا ه ی مکبان هسبتن (فاشبی و بنیباد )1392 ،
اگایببنرو بببریوف تئبب ر هببا متادلبب اجتمببا ی،
تئ ر ها ه ی مکانی نشبان مبیدهنب فب پ یبایی
اولی در تثيیر نرر ها سافنان نست بب گردشبرر
ممکن اس اگ ی د و متبب یب د وابسبت بب مکبان
ریش بریرد و چنین ی د-متب می متتنیبر مکان برا
دستیابی ب ت سۀ گردشرر نستتا فۀا ن تبر هسبتن
( .)Wang & Chen, 2015: 19ب بوو اگ آنربایی فب اگ
یصس فشن ارتتاط ممکبن ببین وابسبتری سبافنان و
نرر نست بب گردشبرر اتتمبا د بینشبی ف یب
ها نرر سافنان فراه میفنب ،
نست ب ریش
میت ان ب واسبط آن منباف مثتب را مب رد تثفیب و
تش یق قرار داد و ايرات منتی را بب تب اقل رسبانی
( .)Gross and Brown, 2008: 1142اگ سبب دیرببر،
گردشرر ب نب ان یبص پ یب ۀ مکبانمیب ر ،شبامل
م کرد ه ی مکانی در سط ح ملت ن اسب ( Wang
; .)& Chen, 2015: 19ه یبب مکببانی ببب یکببی اگ
جنتب هببا گ و ضببرور ببرا افببزایش گردشببرر
تت یل ش و میت ان فیتی گن گی افراد را نیز ببت د
بلشب ( )Ginting & et al, 2017: 178اگایبنرو بررسبی
دی گا مکانمی ر و نررانیها سبافنان نیبز درجبب
تتظ تمای م می آنان تیاتی اس .

169

فارایی تئ ر متادلب اجتمبا ی و لبزو
با ت ج ب
شتافساگ نقش ه ی مکانی در درک نرر سافنان
نست ب گردشرر ( )Wang, 2016: 15مطالۀات ان فی
ماهی ارتتاط بین ساگۀ ه ی مکان و نرر سبافنان
نست ب ت سۀ گردشرر را بررسی فرد انب ( Wang,
 )2016: 15و همچنببین ایببن مطالۀببات نت انسببت انبب
ب ص رت سیستماتیص ارتتاط بین ه ی مکانمیب ر و
نرر سافنان نست ب ايرات گردشبرر و ت سبۀ آن
را تتیبین فننب ( .)Wang & Chen, 2015: 19اگ طبرف
دیرر ،با وج د مطالۀات متۀب د در تب گۀ درک جامۀب
میزبان اگ ايرات گردشرر در فنبار انتقبادات وارد ببر
گردشرر و نیز ايرات ت سۀ گردشرر بر ه ی هبا
جامۀ  ،باگ ه ت ج فمی ب نقش سافنان در تمایب
اگ گردشرر ب ویژ در جایی ف ه ی مکانی سبافنان
اير مۀنبادار ببر دفبا و تمایب اگ گردشبرر دارد،
ص رت گرفتب اسب ( .)Wang, 2016: 16بب بوو  ،در
ایران هیچگ ن مطالۀ ا دربارۀ تثيیر ه ی مکبانی ببر
نرر و ت سۀ گردشرر یاف نش اسب بنبابراین
این تیقیق با ه ف بررسی اير ه ی مکان ببر نربر
سافنان یکی اگ مناطق گردشبرر اگ ت ابب شبرسبتان
فبری ی ب نا منطق گردشبرر فمبردو ببا جانبب
آبشار فمردو نست ب ت سۀ گردشرر انرا گرفتب
اس ف این شکاف مطالۀاتی را با ت تیق متب ه یب
مکان با تئ ر ها ت سۀ گردشرر پر فن  .با ت جب
ب این ف آبشار فمردو در فاص  ۸0فی متر شببر
ده ش مرفز شبرستان فبری ی و در فنار روسبتا
فمردو واق ش ف ب واسبط آب سبتی رنربش بب
فمببردو (فمببردو) مۀببروف اسبب و در طبب ل سببال
ب یص ص در فصل ببار و تابستان پذیرا گردشرران و
مسافرانی اگ سراسر ایران اس  .این منطق برا مطالۀ
انتلاب ش اس  .آبشار فمردو فبری ی در م قۀی
جغرافیببایی  E503257و N310950در اسببتان
فبری ی و ب یراتم واق اس  .ایبن آبشبار ببیبب یل
نزدیص ب  100متبر ارتتبا و ببیش اگ  60متبر برض
دارد.
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مواد و روموا

ب -مباني نظری تحقی،

الف -رومشناسي

تحقيقات نشان میدهند ،هویوت مکوانی ،نگورش افوراد
نسبتبوه گردشوگری و حمایوت آنوان از گردشوگری ا
تحتتأثير لرا میدهود ( .)Nunkoo et al, 2010: 675د
مطالعووات گتشوواه ،حمایووت سوواکنان از گردشووگری
بووهعنوووان تمایوول فاووا ی سوواکنان و یووا فاووا نشووان
داداشدۀ ساکنان نسبت بوه گردشوگری د نظور گرفاوه
شوودا اسووت ;(Jackson and Inbarakan, 2006: 356
) .Mackay and Campbell, 2004: 447همچنين نگورش
ساکنان به گردشگری ازطریق نگورش آنوان بوه اثورات
مثبت و مندی این صنعت مدهومسازی شدا است ( Huh
 .)and Vogt, 2008: 447حسونی و همکوا ان ()2016: 5
نگرش ا عنصوری کوه ا زیوابی ،احساسوات و تموایحت
نسبااً یکسان نسبت به یوک شویء یوا ایودا ا توصويگ
میکند ،تعریگ کردااند .د والوع د زمينوۀ گردشوگری
نگرشها و اد اک د والع مزایا و هزینه های تجربهشودا
مربوط بوه گردشوگری توسوط سواکنان هسواند؛ ولوی
عبا ت «هویوت مکوان» بورای بيوان مدواهيمی بوهکوا
می وند که با مکانهای خاص و با گرواهای مخافدی از
افراد ،مرتبط هساند که مکانها ا به شيواهای مخافگ
مووثحً بووهعنوووان سوواکنان ،کسووبه ،سياسووتگووت ان و
گردشگران تجربه کردااند .برای وشنشودن موضوو ،
ابادا به تعریگ دو واژۀ مکان و هویت پرداخاوه خواهود
شد .یک مکان بهعنوان یک محيط تعریگشدا است که
براساس تجا ب ،وابط ،احساسوات و افکوا بشور معنوا
یافاهاند .مکوان شوامل محويط فيزیکوی ،فعاليوت هوای
انجامشدا د آن محيط و فرایندهای اجاماعی یا وانوی
است .بهطو خاص ،احساس مکانی ا کوه د برگيرنودۀ
هویت مکانی است ،مویتووان بوهعنووان مجموعوهای از
معانی ،دانش ،دلبساگی ،تعهد و ضایت توصويگ کورد
که فرد یا گروا ا با یک مکان خاص مورتبط مویکنود.
د والع فضوای فيزیکوی تنهوا زموانی «مکوان» ناميودا
میشود که فرایندهای شخصوی ،گروهوی یوا فرهنگوی
ازطریق آن معنا پيودا کننود (Stedman & et al, 2004:
) .580همچنين براساس عقيدا (Stets and Biga, 2003:
) ،398هویت مجموعهای از معانی وابساه بوه خویشوان

این تحقيق به منظوو بر سوی توأثير هویوت مکوان بور
نگرش و حمایوت از توسوعۀ گردشوگری بوا اسوادادا از
وش پيمایشی طراحی و اجرا شد .جامعوۀ آموا ی ایون
پژوهش سواکنان منطقوۀ گردشوگری کموردو بودنود.
بهمنظو اناخاب افراد مو د مطالعه از وش نمونهگيری
تصادفی بهرا گرفاه شد که براساس جدول کرجسوی و
مو گان ،نمونهای  220ندری برای تحقيق اناخاب شود.
جمع آو ی دادا ها با پرسشنامۀ محققساخت انجام شد.
بهمنظو بهدستآو دن گویه های هریک از ماغيّرهوا ،از
مرو مطالعات و پيشينۀ نگاشاه ها اسادادا شد .بهطوو
خاص ،برای ماغيّر نگرش نسبت به اثرات مثبت و مندی
گردشگری  4بُعد از اثورات گردشوگری د لالوب ابعواد
اجاماعی ،فرهنگی ،الاصوادی و زیسوتمحيطوی د دو
بخش مثبت و مندی از ميان منوابع مخافوگ گوردآو ی
شد و از ميان هر کدام از ابعاد  4گویه و د مجموو 16
گویه برای اثرات مثبوت گردشوگری و  16گویوه بورای
اثرات مندی اناخاب شد .وایی پرسشنامه با اسوادادا از
نظرات اعضای هيأتعفمی موو د تأیيود لورا گرفوت و
بهمنظو سنجش پایایی ابزا تحقيق مطالعۀ پایفوت بور
وی  30توون از وسوواایيان خووا ن از منطق وۀ کمووردو
جمع آو ی شد .با توجوه بوه جودول  ،1ضوریب آلدوای
کرونبووان نشووان داد پایووایی همگووی ماغيّرهووا د حوود
مناسبی بودند ( .)0/73 - 0/91د نهایت پس از اصوح
پرسشنامه ،پس از انجام پایفوت و جموعآو ی داداهوای
 220نمونه ،داداها د محيط نرمافزا  SPSSنسخۀ 20
مو د توصيگ و تجزیهوتحفيل لرا گرفاند.
جدول  .1آلفای کرونباخ متغیّروای پژووش
ضریب آلفا

تعداد گویه

نام متغیّر

0/۸5

4

نرر

مثت ب ايرات گردشرر

0/۸5

16

نرر

منتی ب ايرات گردشرر

0/75

16

تمایز

0/76

2

ت او

0/67

2

0/75

3

0/72

3

تمای اگ گردشرر

زت نتس
ی دفارآم

(منبع :یافاههای نگا ندگان)1396 ،
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است که این معانی بوهعنووان اسوااندا دها یوا مرجعوی
برای هدایت فاا ها د مولعيوتهوای مخافوگ بوهکوا
گرفاه میشووند؛ بنوابراین ،وابسواگی و هویوت مکوانی
مثبت زمانی ن میدهد که منابع اجامواعی و فيزیکوی
د محيطهای مسکونی به اندازۀ کوافی بورای بورآو دن
نيازهووا و ترجيحووات سوواکنان کووافی باشوود و د نايجووه
نگرش ها و فاا ها ا به یک مکان تحتتأثير لرا دهود
( .)Wang & Chen, 2015: 17هویت مکان یک وابساگی
هيجانی است که به اهميوت سومبفيک و نموادین یوک
مکان بهعنوان یک منبوع بورای هيجانوات و ا تباطوات
اشا ا دا د .به بيان دیگر ،هویت مکان بخشی از هویوت
فرد تعریگ شدا کوه براسواس ویژگویهوای فيزیکوی و
سووومبوليک مکوووانی کوووه فووورد زنووودگی مووویکنووود
مویباشووند)(Bonaiuto & et al, 2002: 234؛ بنووابراین
هویت مکان شامل ابعادی از خویشان است که هویوت
شخصی فرد ا ازطریق الگوی پيچيوداای از ایودا هوای
آگاهانووه یووا گيرآگاهانووه ،عقایوود ،عمفکوورد ،احساسووات،
ا زشها ،اهداف و گرایش های فاا ی تعریگ موی کنود
)(McKercher & et al, 2015: 53؛ ازاین و هویت مکوان،
ا تباط عميق بين یک مکان و هویوت شخصوی فورد ا
توصويگ مویکنود ( .)Budruk et al, 2009: 824هویوت
مکان با چها جنبه شکل گرفاه است که تمایز ،توداوم،
عزت ندس و خودکا آمدی ناميدا میشوند & (Ginting
;et al, 2017: 170; Ginting & Rahman, 2016: 76

) .Wang & Chen, 2015: 13بوورای حمایووت از هویووت
مکانی این چها جنبه باید د تعادل با یکودیگر باشوند
) (Ginting & et al, 2017: 171و اگر همه یا یکی از ایون
ابعاد مو د مصالحه لرا گيرد ،هویوت مکوان مویتوانود
تهدید شود ).(McKercher & et al, 2015: 55
اولين اصل هویت مکان تمایز است که بهعنووان ایجواد
احساس تمایز شخصی و یا منحصربهفورد بوودن اسوت
).(Breakwell, 1986; Ginting & Rahman, 2016: 73

تمایز ناشی از د ک فرد از تدواوت بوين یوک مکوان بوا
دیگر مکان هاسوت .یوک ویژگوی خواص از یوک مکوان
موجب میشود کوه فورد ا تبواط خاصوی بوا آن مکوان
داشاه باشد .مکانی که ویوژا و منحصوربوهفورد اسوت و
شناخت آن برای او نسبتبه سوایر مکوانهوا احوتتور
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است ) .(Gintingv& et al., 2017به عبا ت دیگر ،تموایز
اشا ا به مکان یوا شوهری دا د کوه مویتوانود از دیگور
شهرها مامایز باشد و مورتبط اسوت بوا د ک مثبوت از
منحصربوهفورد بوودن یوک مکوان (Ginting & Wahid,
) .2017: 3بهطو خحصه تموایز ،هموان حوس و انگيوزۀ
تداوت داشان با دیگران است (.)Wang, 2016
دومين اصل هویوت ،اصول توداوم یوا پيوسواگی اسوت.
اسادالل میشود که تداوم یک انگيزا یا تمایفی کفيدی
اسووت کووه ایجوواد و حدو هویووت ا هوودایت موویکنوود
) (Breakwell, 1986و باید بهعنوان یک مؤلدوۀ کفيودی
د توضيح فرایند هویت و تعریگ وابط با سایر عناصور
هویت مکانی د نظر گرفاه شود .براساس اصول توداوم،
اسادالل میشود که یک مکان میتوانود یوک احسواس
وانی ازنظر پایدا ی زموانی ایجواد کنود؛ یعنوی توداوم
هویت ،بيشار ازطریق افورادی کوه احسواس دلبسواگی
بيشاری نسبتبه مکان دا ند ،سخن مویگویود (Wang
) .& Chen, 2015: 15تداوم ،بازتوابی از تمایول فورد بوه
حد نوعی ا تباط د طول زمان است که این امر برای
سحمای وان مهم است ).(McKercher & et al, 2015: 54
عزت ندس سومين اصل است کوه اشوا ا بوه ا زشويابی
مثبت یک فرد یوا گوروا از هویوت وی دا د & (Wang
) .Chen, 2015: 15با توجه بوه هویوت مکوان ،مویتووان
گدت مکان ها و محيط های مو د عحله میتوانند منجور
به عزت ندس شوند .به عبوا ت دیگور ،ا زیوابی اعضوای
مکان بر عزت ندس تأثير میگتا د (Gu & Ryan, 2008:
)638؛ بهعنوان مثال محققان شواهدی ا مبنیبر اینکوه
زندگی د یک شهر تا یخی باعث ایجاد گورو ازطریوق
ا تباط میشود ،بهدست آو داانود .عوزت ندوس زموانی
بهوجود میآید که فرد خوودش ا موو د ا زیوابی لورا
میدهد و بوه فورد احسواس وابسواگی بوه یوک مکوان
میبخشد و باعث میشود که به توسعۀ آن مکان ماعهد
شود .فرد با مکان هوایی کوه نمواد لابول ؤیوت دا نود،
خوشحال میشوود و احسواس گورو خواهود کورد و از
دیگر مکانها که حسهوای دیگوری بوه او مویبخشود،
اجاناب میکنود ) .(Ginting & et al, 2017: 173د والوع
عزت ندس به ا زیابی مثبت از خویشان ( Wang, 2016:
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 )15و احسوواس ا زشوومندی و ا زشهووای اجاموواعی
) (McKercher & et al, 2015: 56اشا ا دا د .اصل بعدی
هویووت مکووان ،خودکا آموودی اسووت .احسوواس تعفووق
نسبت به یک مکان با حس خودکا آمودی فورد ا تبواط
دا د ) .(Gu & Ryan, 2008: 635خودکا آمودی احسواس
باو یک فرد به توانایی های خود بورای مقابفوهکوردن و
کنا آمدن با شرایط د حوال تغييور (هموان) .یوا کناورل
محيط تعریگ شدا اسوت .خودکا آمودی یوک محويط
موودیریای اسووت کووه آیووامهووای آن احاووی ،ایمنووی و
سهولت دسارسوی د آن محويط اسوت؛ بنوابراین فورد
میتواند آنچه ا که میخواهد انجام دهود ( (Ginting et
al., 2017: 170; Ginting & Rahman, 2016: 76; Wang

) .& Chen, 2015: 13تویگر اس و همکوا ان
 )Ross, 2003: 203توضوويح موویدهنوود کووه احسوواس
خودکا آمدی د صوو تی حدو مویشوود کوه محويط
(Twigger-


زیست زندگی وزمرۀ فورد ا تسوهيل کنود یوا حودالل


مانعی برای آن نباشد .بوهطوو خحصوه ،خودکا آمودی
حدووو و تقویوووت احسووواس شایسووواگی و کناووورل
اسووت) (McKercher & et al., 2015: 53د ابطووه بووا
گردشگری ،بهطو کفی مطالعات لبفی نشان میدهد د
صو تی که ساکنان احساس کنند هویت آنان بهواسوطۀ
توسووعۀ گردشووگری مووو د تهدیوود لوورا موویگيوورد بووا
گردشگری مخوالگ خواهنود بوود ( (Mason & Cheyne,
 2000: 392و برعکس ،اگر احسواس کننود کوه توسوعۀ
گردشووگری هویووت مکووان آنهووا ا تووداوم موویبخشوود
احساس مطفووبتوری نسوبت بوه گردشوگری خواهنود
داشووت) .(Wang & Chen, 2015: 15خحصووهای از
ویژگی های هریک از ابعاد هویوت مکوانی د جودول 2
نشان دادا شدا است.

جدول  .2اجزای وویت مکان و ویژگيوای آنوا
تمایز

تداوم

عزت نفس

خودکارآمدی

برجساهبودن

ا زش

ا زیابی

اعاماد

منحصربهفرد بودن

احساس گربت /خاطرات

احساس گرو

احای

ویژگی خاص

خویشاوندی

وابساگی

ایمنی

تعهد

دسارسی

د ک ماداوتبودن

(منبع(Ginting et al., 2017 :

بهطو خحصه ،هویت مکان یکی از مهومتورین عووامفی
است که میتواند نگرش افراد ا نسبتبه اثرات مثبت و
مندی گردشگری تحوتتوأثير لورا دهود .د والوع ایون
مسأله که افوراد خوود ا وابسواه بوه مکوانی مویداننود
میتوان آن چيزی ا که آنها میبينند و یوا د بوا ۀ آن
فکر میکنند ماأثر سازد .به عبا ت وشنتر ،افرادی بوا
هویت مکانی باالتر احاماالً بيشار ماوجه اثرات مثبت و
مندی گردشوگری د آن جامعوه خواهنود بوود .نگورش
نسبتبه اثرات مندی و مثبوت گردشوگری نيوز ماعالبوا
منجر به حمایت یا مخالدوت بوا توسوعۀ گردشوگری د

ميان مردم خواهد شد .همچنين اناظا موی ود ماغيّور
هویت مکانی بهطوو مسواقيم نيوز حمایوت از توسوعۀ
گردشگری ا تحوتتوأثير لورا دهود؛ بنوابراین اناظوا
می ود ،هویت مکانی هم ازطریق تأثيرگتا ی بر نگرش
افراد نسبت به اثرات گردشگری و هم بهطوو مسواقيم،
حمایت افراد از توسعۀ گردشوگری ا تحوتتوأثير لورا
دهد .بر ایون اسواس چوا چوب مدهوومی توأثير هویوت
مکانی بور نگورش و حمایوت از توسوعۀ گردشوگری د
شکل  1ا ائه شد.
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تمایز

نگرش به
حمایت از

تداوم

اثرات مثبت

گردشگری

عزت نفس

نگرش به
اثرات منفی

خودکارآمدی

شک  .1چارچوب مفهومي عوام مؤثر بر مایت از گردشگری
(منبع :یافاههای نگا ندگان)1396 ،

یافتهوای تحقی،
آما توصويدی نشوان داد ،ميوانگين سونی پاسوخگویان
حدوداً  35سال بودا است .کماورین سون پاسوخگویان
 13سووال و بيشووارین  75سووال بووودا اسووت .از ميووان
پاسووخگویان 52/3 ،د صوود ( 115ندوور) موورد و 47/7
د صوود ( 105ندوور) زن بودنوود .ميووانگين افووراد خووانوا
ساکنان  5/3ندر بوا انحوراف معيوا  1/64اسوت .شوغل
اصفی ( 29/1د صود) افوراد موو د مطالعوه مربووط بوه
گردشگری و شغل اصفی بقيۀ آنها گيرگردشگری بودا
اسووت .طووول موودت سووکونت د منطقووۀ گردشووگری
کمووردو حوودالل  1و حووداکثر  75سووال بووودا اسووت.
همچنين ميانگين مودت سوکونت د منطقوۀ کموردو
نزدیک به  30سال بودا است.
رابط بین متغیّروای تحقی،

بهمنظو بر سی ابطۀ بوين ماغيّرهوای تحقيوق شوامل
تمایز ،توداوم ،عوزت ندوس ،خودکا آمودی ،حمایوت از
گردشگری ،نگرش مثبت به اثرات گردشوگری ،نگورش
مندووی بووه اثوورات گردشووگری و حمایووت از توسووعۀ
گردشگری از همبساگی پيرسون اسادادا شد.

همانگونه که جدول  3نشان میدهد ،ماغيّر حمایت از
توسعۀ گردشگری با ماغيّرهای تمایز ( ،)r =0/60عزت
ندس ( ،)r =0/55خودکا آمودی ( )r =0/49و نگورش
نسبتبه اثرات مثبت گردشوگری ( )r =0/52د سوطح
یک د صد ابطۀ مساقيم معنادا ی دا د؛ به عبوا تی بوا
افزایش همۀ عناصر هویت مکانی بهجز توداوم ،حمایوت
سوواکنان از توسووعۀ گردشووگری بيشووار خواهوود شوود.
همچنين ماغيّر نگرش نسبت بوه اثورات مندوی ،ابطوۀ
مندووی و معنووادا ی ( )r =-0/16بووا حمایووت از توسووعۀ
گردشگری دا د .بهعحوا دو ماغيّر تمایز ( )r =-0/20و
تداوم ( )r =-0/16ابطۀ مندی و معنادا ی با نگرش به
اثرات مندی داشاهاند .به عبا تی ،هر چقد افراد منطقۀ
گردشگری ،محول سوکونت خوود ا ماموایزتز کوردا و
بيشار تمایل به پایدا ی محول داشواه باشوند ،نگورش
مندی کماری ا به اثرات گردشوگری خواهنود داشوت.
همچنين سه عنصر هویت مکانی شامل تموایز (=0/20
 ،)rعزت ندس ( )r =0/48و خودکا آمدی (،)r =0/60
ابطۀ مثبای بوا نگورش بوه اثورات مثبوت گردشوگری
داشاهاند .سایر وابط د جدول  3لابل مشاهدا است.
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جدول  .3ومبستگي بین متغیّروای مدل

تمایز

تداوم

عزت نفس

مایت از گردشگری

**0/60

1
**0/60

1

0/02

-0/08

0/06

1

**0/16**- 0/52** 0/49** 0/55

0/07

* معنیدا ی د سطح  99د صد

خودکارآمدی

نگرم به اثرات منفي

**-0/16** -0/20

نگرم به اثرات مثبت

1
0/12
**0/43
0/08

1
**0/46
**0/48

نگرم به اثرات منفي

تمایز
تداوم
عزت نفس
خودکارآمدی
نگرم به اثرات مثبت

1
*0/133
**0/44
**0/36
**0/20

**

مایت از گردشگری

متغیّروا

1

معنیدا ی د سطح  95د صد
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عوامه مههؤثر بهر نگههرم نسههبتبهه اثههرات مثبههت
گردشگری

بهمنظوو تعيوين اثورات ماغيّورهوای موؤثر بور نگورش
نسبت به اثرات مثبت گردشوگری و پويشبينوی ميوزان
تغييرات هر ماغيّر ،از گرسيون بوه وش گوامبوهگوام
اسادادا شد .ماغيّرهوای تموایز ،توداوم ،عوزت ندوس و
خودکا آمدی بهعنوان ماغيّر مسواقل و ماغيّور نگورش
نسبتبه اثرات مثبت گردشگری بهعنوان ماغيّر وابسواه
وا د معادله شدند .همانگونه که جدول  4نشان داد د
گام اول ،ماغيّر خودکا آمدی بهعنوان لویترین ماغيّور
پيشبين ،بوهتنهوایی  36د صود از تغييورات وا یوانس
نگرش به اثرات مثبت ا تبيين مویکنود (.)R2 =0/36
د گام دوم این تحفيل ماغيّور توداوم بوهعنووان ماغيّور
بعدی وا د معادلۀ پيشبينوی شودا اسوت .ایون ماغيّور
بهتنهایی  0/05از تغييرات ماغيّر وابساه ا پويشبينوی
کووردا اسووت ( .)R2Change =0/05همچنووين د
مرحفو وۀ سووووم ،ماغيّووور عوووزت ندوووس بوووا لووود ت

پيشبينیکنندگی  0/03از تغييرات ماغيّر وابساه ،وا د
معادلو وۀ گرسووويونی شووود ()R2Change =0/03؛
بنابراین ،این ماغيّرهوا د مجموو  0/44از تغييورات د
ميزان نگرش افراد نسبتبه اثرات مثبت گردشوگری د
سووطح معنوویدا ی ا توضوويح موویدهنوود (*0/0001
= .)R2 =0/44 ،F=56/78 ،Sigهمچنين ناایج نشان
میدهد ،ماغيّرهای خودکا آمودی ( )β =0/57و عوزت
ندس ( )β =0/24بهطو مثبوت ،اموا ماغيّور توداوم بوه
شکل مندوی ( )β =-0/24بور نگورش افوراد بوه اثورات
مثبت تأثير گتاشاه است .براساس این ناایج ،هنگوامی
که افراد د ون مکان سکونت خود کوه د ایون مطالعوه
یک منطقۀ گردشگری است ،احساس احای میکنند و
میتوانند بر آن کنارلی داشاه باشند یا احساس گرو و
افاخا به محل زندگی خوود دا نود ،موجوب مویشوود
نگرش مثبتتوری بوه گردشوگری و اثورات آن داشواه
باشند.

175

تأثير هویت مکانی بر نگرش ساکنان نسبتبه اثرات گردشگری و حمایت از توسعۀ گردشگری ...
جدول  .4تحلی رگرسیون عوام مؤثر بر نگرم به اثرات مثبت
متغیّروا

B

S.E.B

β

Sig.t

خودکارآمدی

3/95

0/44

0/57

0/0001

عزت نفس

1/45

0/35

0/24

0/0001

تداوم

-1/77

0/52

-0/19

0/001

F=56/78 Constants=49/86

**

Sig=0/0001
2

متغیّروا

Multiple R

R2

خودکارآمدی

0/60

0/36

R
Adjust
0/35

0/36

عزت نفس

0/64

0/41

0/40

0/05

تداوم

0/66

0/44

0/43

0/03

R2Change
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د مجمووو  0/07از تغييوورات د ميووزان نگوورش افووراد
نسبتبه اثرات مندی گردشوگری د سوطح معنویدا ی
توضووويح مووویدهنووود (*،F=6/18 ،Sig= 0/0001
 .)R2 =0/07این نايجه نشان میدهد برخحف اناظوا ،
اجزای هویت مکان تأثير چندانی د پيشبينی نگورش
افراد نسبت به اثرات مندی گردشگری د جامعه نداشاه
است .با این حال ،ناایج نشان میدهد ماغيّرهای تموایز
( )β =-0/25و توداوم ( )β =-0/15بوهطوو مندوی و
ماغيّر عزت ندس به شکل مثبت ( )β =0/15بر نگرش
افراد به اثرات مندی توأثير گتاشواه اسوت .بوه عبوا ت
دیگر ،هنگامی که افراد ،منطقوۀ گردشوگری ا ماموایز
میدانند و تمایل به پایودا ی آن دا نود ،نگورش مندوی
کماری ا نسبت به آن بروز دادااند و برعکس هنگوامی
که احساس گرو و عزت ندس از زندگی د آن منطقوه
داشاهاند ،اثرات مندی گردشگری ا بيشار د یافاهاند.

عوام مؤثر بر نگرم نسبتبه اثرات منفي گردشگری

بهمنظوو تعيوين اثورات ماغيّورهوای موؤثر بور نگورش
نسبت به اثرات مندی گردشگری ،از گرسيون بوه وش
گامبهگام اسادادا شد .ماغيّرهای تموایز ،توداوم ،عوزت
ندس و خودکا آمدی بهعنوان ماغيّور مسواقل و ماغيّور
نگرش نسبتبه اثرات مندی گردشگری ،بهعنوان ماغيّور
وابساه وا د معادله شدند .همانگونه که جدول  5نشان
داد ،د گام اول ،ماغيّر تمایز بهعنوان لویترین ماغيّور
پويشبوين ،تنهووا توانسواه اسووت  4د صود از تغييوورات
وا یوانس نگوورش بوه اثوورات مندوی ا تبيووين مویکنوود
( .)R2 =0/04د گام دوم ،تحفيل ماغيّر تداوم بهعنوان
ماغيّر بعدی وا د معادلۀ پويشبينوی شود .ایون ماغيّور
 0/01از تغييرات ماغيّر وابساه ا پيشبينی کردا است
( .)R2Change =0/02همچنووين د مرحف وۀ سوووم،
ماغيّر عزت ندس با لد ت پيشبينویکننودگی  0/01از
تغييرات ماغيّور وابسواه ،وا د معادلوۀ گرسويونی شود
()R2Change =0/01؛ بنوووابراین ،ایووون ماغيّرهوووا

جدول  .5تحلی رگرسیون عوام مؤثر بر نگرم به اثرات منفي
B

S.E.B

β

Sig.t

تمایز

-1/04

0/30

-0/25

0/001

تداوم

-0/61

0/26

-0/15

0/02

عزت نفس

0/39

0/19

0/15

متغیّروا

0/04

F=6/18 Constants=40/89

**Sig=0/0001

Multiple R

R2

R2 Adjust

R2Change

تمایز

0/20

0/04

0/03

0/04

تداوم

0/24

0/06

0/05

0/02

عزت نفس

0/28

0/07

0/06

0/01

متغیّروا
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عوام مؤثر بر مایت از توس


( .)R2Change =0/02همچنين براساس ضرایب باوا


گردشگری

بهمنظو تعيين اثرات ماغيّورهوای موؤثر بور حمایوت و
پشايبانی از گردشوگری از گرسويون خطوی بوه وش
گامبهگام اسادادا شد .ماغيّرهای تموایز ،توداوم ،عوزت
ندس ،خودکا آمدی و نگرشها نسبتبه اثرات مثبوت و
مندوی گردشووگری بوهعنوووان ماغيّور مسوواقل و ماغيّور
حمایت از توسعۀ گردشگری بهعنوان ماغيّر وابساه وا د
معادلووه شوودند .همووانگونووه کووه جوودول  6نشووان داد،
ماغيّرهووای تمووایز ،نگوورش نسووبتبووه اثوورات مثبووت
گردشگری ،عزت ندس و نگرش نسبت به اثورات مندوی
گردشگری بهترتيب لویترین پويشبينویکننودا هوای
حمایت از توسعۀ گردشگری بودااند .د گام اول ،ماغيّر
تمایز بهعنوان لویترین ماغيّر پيشبين توانساه اسوت
 36د صد از تغييرات وا یانس نگرش به اثرات مندوی ا
تبيين میکند ( .)R2 =0/36د گام دوم ،ایون تحفيول
ماغيّر نگرش به اثرات مثبت گردشگری بهعنوان ماغيّور
بعدی وا د معادلۀ پيشبينی شد .این ماغيّر بوهتنهوایی
 0/17از تغييرات ماغيّر وابساه ا پيشبينی کردا است
( .)R2Change =0/17د مرحفۀ سوم ،ماغيّور عوزت
ندس با لود ت پويشبينویکننودگی  0/02از تغييورات
ماغيّووور وابسووواه ،وا د معادلوووۀ گرسووويونی شووود

مشخص شدا است که این سه ماغيّر توأثير مثباوی بور
حمایت از توسعۀ گردشگری داشاهاند .د مرحفۀ آخور،
ماغيّر نگرش نسبتبه اثرات مندی توانساه اسوت 0/01
از تغييرات ماغيّر حمایت از گردشوگری ا پويشبينوی
کند؛ بنوابراین ،ایون ماغيّرهوا د مجموو  56د صود از
تغييرات د ميزان حمایوت از توسوعۀ گردشوگری ا د
سطح معنیدا ی توضيح میدهنود (*،Sig= 0/0001
 .)R2 =0/56 ،F=69/57همچنوين ایون ماغيّور توأثير
مندی بر حمایوت داشواه اسوت ()β =-0/10؛ ازایون و
میتوان از ناایج چنين اسانباط کرد کوه هنگوامی کوه
افراد نگرش مثبای نسبت به اثورات گردشوگری داشواه
باشند ،از توسعۀ آن حمایت خواهند کرد و هنگامی که
اثرات گردشگری ا مندی بدانند ،حمایای از گردشگری
بروز نخواهند داد .همچنين دو عنصر از هویوت مکوانی
شامل تمایز و عزت ندس نيز بهطوو مسواقيم حمایوت
افراد از توسعۀ گردشگری ا ماأثر ساخاه است .د والوع
تمایزلایلشدن بين منطقۀ گردشوگری محول تولود یوا
سکونت با سایر مناطق و افاخا کوردن بوه آن منطقوه،
منجر به حمایت از توسعۀ گردشگری شدا است.

گردشگری

جدول  .6تحلی رگرسیون عوام مؤثر مایت از توس
B

S.E.B

β

Sig.t

تمایز

0/83

0/10

0/42

0/0001

نگرم به اثرات مثبت

0/07

0/01

0/35

0/0001

عزت نفس

0/24

0/07

0/19

0/001

نگرم به اثرات منفي

-0/04

0/02

-0/10

متغیّروا

Constants=2/16

0/03

F=69/57

Sig=0/0001

Multiple R

R2

R Adjust

R Change

تمایز

0/60

0/36

0/36

0/36

نگرم به اثرات مثبت

0/73

0/53

0/53

0/17

عزت نفس

0/74

0/55

0/55

0/02

نگرم به اثرات منفي

0/75

0/56

0/55

0/01

متغیّروا

2

**
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نتیجهگیری و پیشنهاد
هدف این تحقيق بر سی تأثير ماغيّر هویوت مکوان بور
نگرش ساکنان منطقۀ گردشگری نسبت به اثرات مثبت
و مندی گردشگری و همچنين حمایت آنوان از توسوعۀ
گردشگری بودا است .هویت مکوانی د والوع وابسواگی
هيجانی فرد به یک مکوان همچوون محول زنودگی وی
است .هویت مکانی شامل  4جزء یا اصل اسوت .اصوول
هویت مکانی ا میتوان د یک تعریگ بدینگونه بيوان
کرد که هنگامی که یک فرد مکانی ا مامایز ،برجساه،
خاص و ماداوتتر از سایر مکانها میدانود (تموایز) ،از
گتشاه ها با آن مکان خاطرا دا د یا خویشاندان وی د
آن سکونت داشواه انود (توداوم) ،بوه آن مکوان افاخوا
میکند یا بهعبا ت صوحيحتور از اینکوه ماعفوق بوه آن
مکان است احساس مباهوات و افاخوا دا د و بورای آن
مکان تعهد و ا زش لایل است (عزت ندس) و آن مکوان
ا لابل اعامادتر ،احتتر و امونتور و زنودگی د آن ا
سهلترمیداند(خودکا آمدی)،هویتمکانیباالتری دا د.
براساس ناایج بهدستآمدا ،سوه جوز از هویوت مکوانی
شامل خودکا آمدی ،عزت ندس و توداوم از مهومتورین
عوامل تعيينکنندۀ نگرش افراد نسبت به اثورات مثبوت
گردشوووگری بوووودا اسوووت .براسووواس ایووون نايجوووه،
خودکا آمدی افراد یکی از عوامل نسبااً مهم د تعيوين
نگرش به اثرات مثبت گردشوگری بوودا اسوت و دا ای
تأثير مثبای نيز بر نگرش است؛ بهطو مثال افرادی که
احساس میکنند گردشگری توانایی آنهوا ا د یوافان
شغل ایداآل افزایش میدهد ،نگرش بهاوری بوه اثورات
مثبت گردشگری خواهند داشت .بوهعوحوا ،ماغيّرهوای
عزت ندس نيز به شکل مثبت و ماغيّر تداوم بوه شوکل
مندی پيشبينیکننودا هوای نگورش بوه اثورات مثبوت
بودااند .نايجۀ مطالعۀ بنکوز ( )Banks, 2010د بر سوی
تووأثير وابسوواگی جامعووه و مکووان بوور نگوورش سوواکنان
نسبتبوه توسوعۀ گردشوگری نشوان داد کوه وابسواگی
جامعه و وابساگی مکوان بوهطوو لابول مححظوهای بوا
نگرش ساکنان نسبتبه گردشگری بهویژا د مناطق بوا
منووافع الاصووادی ،شووهری و بسوويا شووفو همبسوواگی
داشاه اسوت .براسواس مطالعوۀ (،)Wang and Xu, 2015
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ابعاد عزت ندس و خودکا آمدی به شکفی مثبت و بُعود
تمایز به شکفی مندی نگرش افوراد ا بوه اثورات مثبوت
گردشگری تحتتأثير لرا دادا اند .بهعبا ت وشونتور،
افرادی که عزت ندس باالتری داشواند ،نگورش بهاوری
به اثرات مثبت و افرادی کوه احسواس توداوم بيشواری
داشاند از نگرش پایينتری به اثرات مثبت گردشوگری
برخو دا بودااند .د این زمينه ناایج مطالعوۀ دانيوال و
همکووا انش د بر سووی ابط وۀ بووين وابسوواگی ،هویووت
منطقه و نگرش ساکنان نسبت به گردشگری نشوان داد
که هویت منطقه بهطو معنیدا ی با نگرش نسوبت بوه
گردشگری (اثورات اجامواعی و الاصوادی) همبسواگی
داشاه است.
همچنين براساس ناایج بهدستآمدا ،دو بُعود از هویوت
مکانی شامل تمایز ،تداوم بهطوو مندوی و عوزت ندوس
بهطو مثبت از مهمترین عوامل تعيوينکننودۀ نگورش
افراد نسوبتبوه اثورات مندوی گردشوگری بوودا اسوت.
بهعبا ت دیگر ،ساکنانی که سوطح بواالتری از تموایز و
توداوم مکووانمحوو ا نشووان مویدادنوود ،اثورات مندووی
گردشگری بر وی آن منطقه یا جامعه ا کمار احساس
میکردند .همچنين افورادی کوه عوزت ندوس بواالتری
احساس میکردند ،اثرات مندی گردشگری ا نيز بيشار
میدانساند .این نايجه بوا نايجوۀ مطالعوۀ ( Wang and
 )Xu, 2015: 241که د یافاه است ،تمایز به شکفی مثبت
و عزت ندس به شکل مندی توانسواه اسوت نگورش بوه
اثرات مندوی ا تحوت توأثير لورا دهود ،مغوایرت دا د.
د والع د ایران با توجه به فرهنگ گردشگری پایينتر،
و ود گردشگران به منطقۀ گردشگری هموراا بوا اثورات
مندووی ازجمفووه اثوورات زیسووتمحيطووی ماننوود برجووای
گتاشان زباله ها و تخریب محيط زیست بودا است .بوه
عقيدۀ نگا ندا ،این تحقيق هنگامی که افراد نسوبت بوه
منطقۀ خود احساس گرو داشاه باشند ،اثرات مندوی ا
نيز بيشار دیوداانود کوه نشوانهای از احسواس تعهود و
دلسوزی آنان به منطقۀ خود بودا است.
همچنووين مطالعووات دیگووری همچووون مطالعووۀ وانووگ
) )2016نشان داد که توداوم و تموایز ازطریوق ندوو بور
عووزت ندووس بوور نگوورش سوواکنان نسووبتبووه توسووعۀ
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گردشگری اثرگتا خواهنود بوود .مطالعوۀ جيناينوگ و
همکا ان ) (2017د انودونزی بوهمنظوو بر سوی توأثير
ماغيّرهای هویت مکان د افزایش گردشگران نشان داد
که لویترین آیامها د هویت مکان منطقه ،عزت ندس
و تمایز بودا است؛ د حالی که آیامهوای خودکا آمودی
و تووداوم ضووعيگ بودنوود .همچنووين بوورخحف ناووایج
بهدستآمودا ،ویفيوامز و همکوا ان ( )1995د پوژوهش
خود نشان دادند کوه ا تبواط معنویدا ی بوين نگورش
ساکنان و هویت جامعه وجود ندا د.
همچنين ناایج نشان داد ،تمایز ،نگرش نسبتبه اثورات
مثبت عزت ندس به شوکل مثبوت و نگورش بوه اثورات
مندی به شکل مندی از عوامل مهم د تعيين حمایت از
توسعۀ گردشگری بودااند .نايجۀ بهدستآمدا د ابطه
با تأثير مندی نگرش به اثرات مندی بور وی حمایوت از
توسعۀ گردشگری نشان میدهد که اگر ساکنان اثورات
مندی بيشاری از گردشگری احساس کنند ،تمایل آنان
برای حمایت از گردشوگری کماور خواهود بوود .ابطوۀ
مندی ميان نگرش به اثرات مندی و حمایوت از توسوعۀ
گردشگری لابل پيشبينی بوودا اسوت؛ چراکوه اناظوا
می ود افرادی که گردشگری ا دا ای اثرات اجامواعی،
فرهنگی ،الاصادی و زیسوتمحيطوی مندوی و مخورب
میدانند ،از توسعۀ آن منطقوه بوهعنووان یوک منطقوۀ
گردشووگری نا اضووی بووودا و بووا آن مخالدووت کننوود.
همچنين تأثير سایر ماغيّرها بر وی حمایوت از توسوعۀ
گردشگری مثبوت بوودا اسوت .ایون نايجوه بوا نايجوۀ
( )Wang and Xu, 2015: 241مطابقووت دا د .د ایوون
زمينه تحقيقات نشان میدهد ،ساکنان با وابساگی بواال
نسووبتبووه مقصوود گردشووگری (کووه بووا هویووت منطقووه
سوونجيدا شوود) ،تمایوول بووه حمایووت بيشووار از توسووعۀ
گردشوگری داشواند ( .)Williams et al, 1995نايجوۀ
مطالعۀ حسنی و همکا ان ) (2016نشان داد که نگورش
سوواکنان نسووبتبووه توسووعۀ گردشووگری اثوور مثبووت و
معنیدا ی بر حمایت از توسعۀ گردشگری دا د.
د نهایت ،این مقاله اسادالل میکند کوه نگورش افوراد
نسبتبه اثرات مثبت و مندوی گردشوگری و حمایوت از
توسعۀ گردشگری ،تابع هویت مکانی هسواند؛ ازایون و
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حمایت ساکنان مناطق گردشگری از گسارش و توسعۀ
این صنعت باشود .بوا توجوه بوه اصوول هویوت مکوانی
پيشنهاد میشود ،ازطریق بهبود فعاليتهای سانههوای
دیدا ی و شنيدا ی ،بوهطوو مثوال ازطریوق پرهيوز از
تحقيوور سوواکنان وسوواایی د برنامووههووای مخافووگ،
نشاندادن جا بههای گردشگری د تفویزیون ،احسواس
گوورو و افاخووا نسووبتبووه مکووان سووکونت ا د ميووان
ساکنان یک منطقۀ گردشگری افزایش داد و منجور بوه
افزایش تمایز و عزت ندس د کشدا د ميوان سواکنان
شد.
بهطو کفی براساس ناایج این مطالعه ،نگورش سواکنان
نسووبتبووه تووأثير گردشووگری ،خووواا تووأثيرات مندووی
گردشگری و خوواا اثورات مثبوت آن ،نقوش مهموی د
مدیریت ابطۀ بين هویت مکوانی و اجوزای آن و لصود
فاووا ی آنهووا د جهووت حمایووت از گردشووگری دا د.
بهعحوا مدل ا ائهشودا ،لود ت بواالیی د پويشبينوی
حمایت از توسعۀ گردشگری دا د .این مدل میتواند د
سایر مطالعات مرتبط مو د اسادادا لرا گيورد .بوا ایون
حال عفی گم اینکه ناایج این تحقيق از مدل ا ائهشودا
حمایت میکنند ،برخی از محدودیت ها و فرصوت هوای
مقالۀ فعفی برای تحقيقات آتی الزم به کور اسوت .اول
از همه اینکه این یک مطالعۀ همبساگی اسوت و نبایود
بهدنبال نايجهگيری صرفاً عفّی از وابط بود .دم اینکوه،
این مطالعه تنهوا بور وی یوک نمونوه از سواکنان یوک
منطقۀ گردشگری انجام شدا که ممکن اسوت نماینودۀ
کل ساکنان مناطق گردشگری ایوران نباشود و ازایون و
نياز به آزمون د مناطق گردشگری بيشاری دا د .سوم
اینکه ،د این مطالعه با توجه به محودودیتهوا ،امکوان
اندازاگيری حمایوت سواکنان از گردشوگری بوه شويوۀ
دیگری نبودا است .د والع حمایوت سواکنان بوهشويوۀ
خود گزا شی بودا است؛ به ایون معنوی کوه صورفاً بوه
تمایحت ،هنيوات و نظورات پاسوخگویان ماکوی بوودا
است؛ بنابراین پيشنهاد میشود که د مطالعوات آینودا
به شيوۀ عينی به سنجش حمایت والعی افراد از توسعۀ
گردشگری د ميان ساکنان پرداخاه شود.
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