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ABSTRACT
This study aims to investigate the role of Destination image and the perceived effects of local residents
and tourists in the tourism development of the rural tourism region of Babolsar. The present study is
an applied research in terms of purpose and it is a descriptive-correlation study. The population of the
study consists of tourists who have visited the villages of Babolsar (Azizak, Karfun, Arabkhail) at least
once. The statistical sample of tourists consists of 265 tourists selected using the convenience sampling
method, and the statistical sample of the local population consists of 210 residents of the Babolsar region, where the villages have been selected using multi-stage cluster sampling. Data were collected by
questionnaire with five Likert scales. The data were analyzed by SPSS and LISREL software. The results
showed that the Destination image of local residents and tourists affects tourism development both
directly and indirectly by the mediating role of perceived socio-cultural and environmental effects, but
only the Destination image of tourists affects tourism development indirectly by the mediating role of
perceived economic effect.

Copyright © 2021, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

T

1. Introduction
oday, the role of local residents and the
destination image and tourists' perception of the destination is well defined,
but the point is the relationship and
dependence of these elements on each
other and the role and influence of each

of these elements on the other. Achieving the maximum
welfare of citizens has been a constant policy of governments, so planners have always been looking for ways to
meet this goal. As is known, northern Iran is one of the
most prosperous tourist destinations (nature tourism, rural
tourism) in the country. This study examines the various
elements and factors affecting the destination image and
the support of local residents and its relationship to the development of villages in the Babolsar region, villages that
are full of tourists during the holidays and an interactive
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and unpleasant relationship is formed between the local
community and tourists, and finally, suggestions for the
best and most effective implementation of tourism programs in the study area and other tourism destinations are
presented.

2. Methodology
This study examines the various elements and factors
affecting the destination image and the support of local
residents and its relationship to the development of villages in the Babolsar region, villages that are full of tourists during the holidays and an interactive and unpleasant
relationship is formed between the local community and
tourists, and finally, suggestions for the best and most effective implementation of tourism programs in the study
area and other tourism destinations are presented.
In the present study, due to the limited statistical population, the Morgan table has been used to determine the
sample size. Thus, 300 questionnaires were distributed
and 265 questionnaires were approved. Also, 270 questionnaires were distributed among the rural residents of
Babolsar, of which 215 questionnaires were approved,
collected and analyzed. After estimating the sample size,
three districts were selected from three districts of Babolsar city, one district from each district, and three villages
from each district, small, medium, and large, respectively.
Subsequent stages of sampling were performed in the villages. Thus, based on the population of each village and
face-to-face visits to the houses, several rural numbers
were selected and studied. To determine the reliability of
the questionnaire, 30 tourists and 30 locals of Babolsar
villages who answered the questionnaire questions were
first randomly examined using the pre-test method. Reliability was obtained using Cronbach's alpha test. The obtained reliability coefficient was acceptable. In this study,
to analyze the data, the information was coded based on
questionnaires and processed using SPSS and Lisrel statistical software at both descriptive and analytical levels.
In descriptive statistics, mean, standard deviation and
frequency table have been used. In this section, Pearson
correlation tests and path analysis are used for analysis.

3. Results
The first result of the research indicates that the destination image has a direct and positive effect on tourism development. Therefore, the existence of God-given attractions in the region and the favorable climate for tourism
has made Babolsar villages a suitable place for travel and
tourism. On the other hand, various factors such as appropriate services by the public and private sectors have
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played a significant role in creating a positive image of
tourists. The other part of the results is related to examining the opinions of local residents of the Babolsar region
about the destination image of their village and tourism
development. The image that local residents have of their
place of residence has an impact on tourists through the
relationships between them and the development of tourism. Therefore, in tourism development programs, the
importance of the image of the local community of their
destination in attracting tourists should be given more importance. For this purpose, it is possible to create attractions for the local community, create job opportunities for
residents, etc. in tourism development programs.

4. Discussion
Despite trying to examine all aspects of the subject matter and include all the conditions to ensure comprehensiveness, the present research faces unavoidable limitations. Research limitations include: Spatial constraints:
The present study is spatially limited to villages in the
Babolsar region or northern cities of the country and the
Babolsar region cannot be a complete representation for
other tourism destinations in the country, so this study requires a larger sample to eliminate this spatial constraint.
Researcher Limitations: One of the limitations of the researcher is the lack of cooperation of local residents and
tourists to fill in the research questionnaire manually or
online. Thematic limitations: In the present research only
the impact of a series of important indicators on tourism
development is evaluated.

5. Conclusion
The results of the present study are presented in a conceptual model. This model shows that the destination
image directly affects the development of tourism. In
addition, the destination image indirectly affects the development of tourism due to the mediating variable of
perceived effects, including perceived economic effects,
social and cultural effects, and perceived environmental
effects.
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 -1استادیار ،گروه گردشگری ،دانشکده گردشگری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2کارشناسی ارشد ،گروه گردشگری ،دانشکده گردشگری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.

تاریخ دریافت 21 :بهمن 1399
تاریخ پذیرش 18 :مرداد 1400

کلیدواژهها:

تصویر مقصد ،ساکنان
محلی ،اثرات ادراکشده
گردشگران ،توسعه پایدار

هدف از پژوهش بررسی نقش تصویر مقصد و اثرات ادراکشده ساکنان محلی و گردشگران در توسعه گردشگری مناطق روستایی بابلسر
است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و در دسته تحقیقات توصیفی همبستگی قرار دارد .جامعه آماری تحقیق شامل
گردشگرانی است که حداقل یکبار به روستاهای بابلسر (کرفون ،عربخیل ،عزیزک) سفر کردهاند .نمونه آماری گردشگران شامل  265نفر
از گردشگران است که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدهاند و نمونه آماری مردم محلی شامل  210نفر از ساکنین روستاهای
منطقه بابلسر هستند که بهصورت نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدهاند .دادهها توسط پرسشنامه و بهصورت  5سطح
لیکرت جمعآوری شدهاند .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو  lisrelتحلیل شدهاند .یافتههای پژوهش نشان دادند که تصویر مقصد
ساکنان محلی و گردشگران هم بهطور مستقیم و هم بهطور غیرمستقیم با میانجی اثرات ادراکشده اجتماعی  -فرهنگی و محیطی بر
توسعه گردشگری تأثیرگذار هستند .اما فقط تصویر مقصد گردشگران بهطور غیرمستقیم با میانجی اثرات ادراکشده اقتصادی بر توسعه
گردشگری تأثیرگذار هستند.

مقدمه
در چند دهه اخیر یکی از موضوعات مهمی که در مطالعه
مربوط به گردشگری موردتوجه محققان قرارگرفته است،
تصویر گردشگران از یک مقصد گردشگری بوده است .امروزه
فعالیتهای گردشگری در شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ
امری متداول و رو به گسترش است .بازاریابی گردشگری به علت
خدماتی بودن ،حساسیت ویژهای دارد .ناملموس بودن ،ناپایداری،
ناهمگونی ،تفکیکناپذیری و تملکی نبودن از ویژگیهای این
صنعت خدماتی است که در فرایند برنامهریزی برای بازاریابی،
لزوم استفاده از یک مدل ترکیبی بازاریابی را آشکار میکند
) .(Heydari Chianeh, 2008تصویر مقصد یک عامل کلیدی و مهم
در موفقیت توسعه گردشگری و بازاریابی مقصد با توجه به تأثیر
آن بر هر دو عامل تقاضا و عرضه است (Asli & William, 2007:
)  .413برای موفقیت مقاصد باید رابطه میان استفاده از ابزارهای
توسعه مقصد و فرآیند شکلگیری تصویر مقصد را بررسی کرده

تا بتوان از این ابزارها ،برای انتقال تصویری مثبت به بازار هدف،
بهصورت مؤثرتر استفاده و گردشگران را برای سفر به مقصدی
خاص متقاعد کنند .تحقیقات چند دهه گذشته نشان داده که
تصویر ،یک مفهوم ارزشمند در شناخت فرآیند انتخاب مقصد
گردشگران است ).(Baloglu & McCleary, 1991
ازآنجاکه توسعه گردشگری بهصورت چشمگیری به حسن نیت
جامعه میزبان بستگی دارد و حمایت آن در توسعه و عملکرد
موفقیتآمیز گردشگری امری ضروری محسوب میشود ،در این
رویکرد ،موفقیت هر پروژه گردشگری مستلزم شناخت و درک
کیفیت حمایت جامعه میزبان است (Aligholizadeh Firoozjaei
) .et al., 2015: 35تعبیر مردم شامل کارکنانی است که خدمات
مربوطه را ارائه میدهند و نیز مشتریانی که همزمان مصرفکننده
محصول هستند .مث ً
ال همانطور که رفتار نامناسب راهنمای تور
میتواند بر رضایت مشتریان تأثیر نامطلوبی بر جای بگذارد،
حضور یک مسافر مزاحم که با بقیه اعضای گروه ناسازگار است
نیز بر رضایت مشتریان تأثیری منفی بر جای میگذارد (Zahedi
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) .& Ranjbarian, 2008متأسفانه مشاهده میشود که برخی از
ساکنان روستاها ،گردشگران را نهتنها به نفع روستا نمیدانند،
بلکه در بعضی مواقع آنها را سبب آسیبرساندن به جنبههای
مختلف روستا (فرهنگ ،کشاورزی و غیره) میدانند .به همین
علت برخورد ساکنان با گردشگران وضعیت مناسبی ندارد
) .(Hesam et al., 2017اگر جامعه میزبان بر این باور باشد که توسعه
گردشگری در حال تخریب محیط اجتماعی و فیزیکی آنها است
و گردشگران عامل این روند هستند ،ممکن است کیفیت تعامالت
میان ساکنان و گردشگران دچار تنزل شود ،از اینرو گردشگری
باید بر اساس اهداف و اولویتهای ساکنین باشد و حتی برخی از
محققین گام را از این هم فراتر گذاشته و پیشنهاد میکنند که
سطح فعالیتهای گردشگری محلی تنها به هنگام کسب اجازه
قانونی از ساکنین ارتقاء یابد ).(Hesam et al., 2017: 36
امروزه نقش تصویر ذهنی و ادراک گردشگران و ساکنان محلی
از مقصد در توسعه پایدار گردشگری کام ً
ال مشخصشده است؛ اما
نکته موردتوجه ارتباط و وابستگی این عناصر با یکدیگر و نقش
تأثیرپذیری و تأثیرگذاری هریک از این عناصر بر دیگری است.
همانطور که میدانید شمال ایران به خصوص منطقه بابلسر یکی
از پررونقترین مقاصد گردشگری (طبیعتگردی ،روستاگردی)
در کشور است .متأسفانه به دلیل توریسم انبوه و توسعه ناپایدار،
تعارضهای شدیدی بین ساکنان محلی و گردشگران رخ داده
است بهطوری که در برخی از روستاها ،مردم محلی گردشگران
را عامل تخریبی محیطزیست و گرانی اقالم مصرفی و هزینه
زندگی میدانند .متأسفانه مشاهده میشود که برخی از ساکنان
روستاها ،گردشگران را نهتنها به نفع روستا نمیدانند ،بلکه در
بعضی مواقع آنها را سبب آسیبرساندن به جنبههای مختلف
روستا (فرهنگ ،کشاورزی و غیره) میدانند .به همین علت
برخورد ساکنان با گردشگران وضعیت مناسبی ندارد (Hesam et
) .al., 2017تاکنون بخش وسیعی از مطالعات گردشگری در نواحی
روستایی بر شناخت اثرات مثبت و منفی آن در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،و محیطزیستی متمرکز شده است .اما با در
نظر گرفتن ناهمسانی دیدگاههای مردم محلی از اثرات یادشده،
پژوهشهای اندکی در زمینه مقایسه ادراکات ذینفعان ،بهویژه
ساکنان روستایی انجام شده است ) .(Bayat et al., 2018این
پژوهش به بررسی نقش تصویر مقصد و اثرات ادراکشده هم از
دید ساکنان محلی و هم از دید گردشگران در توسعه گردشگری
روستاهای بابلسر میپردازد.

مروری بر ادبیات موضوع

اعتبار در نظر گرفته میشود .آنچه مردم درباره یک فرد یا یک
نهاد اعتقاد دارند ،در برابر آنچه واقعاً هستند .بهطورکلی ،اصطالح
تصویر داللت بر مجموعهای از عقاید و احساساتی دارد که مبتنی بر
پردازش اطالعاتی گرفتهشده از منابع متعدد است که این ساختار
ذهنی را پدید آوردهاند .با در نظر گرفتن تعاریف باال میتوان
گفت تصویر ذهنی از مقصد ادراک شخصی از یک مکان است که
میتواند از شخصی به شخص دیگر تغییر کند .بنا به گفته ین و
کروی )5 :2013( 2تصویر مقصد از طریق پردازش اطالعات از
عوامل متفاوت در طول زمان شکل میگیرد .بهطورکلی محققان
تصویر مقصد گردشگری را به دو دسته تصویر شناختی 3و تصویر
عاطفی 4تقسیمبندی میکنند .تصاویر شناختی به عقاید یا دانش
پیرامون مقصد اشاره دارد درحالیکه تصاویر عاطفی به احساسات
نسبت به آن میپردازد .بیرلی و مارتین )2004( 5نیز به جهت
ارائه معیاری جامع معیاری جامع و بررسی جاذبهها و ویژگیهای
موجود ،تمام عوامل مؤثر در ارزیابی تصویر را گردآوری کرده و
در  9بعد طبقهبندی کردهاند که انتخاب و گزینش آنها تا حد
زیادی به نوع جاذبه هر مقصد ،مکان و اهداف آن بستگی دارد.
بیرلی و مارتین ( )2004موارد صمیمیت و مهماننوازی افراد
بومی ،فقر ،کیفیت زندگی و محدودیتهای زبانی را در بعد محیط
اجتماعی میداند.
بالگلو و مککلیری )1999( 6ساختار تصویر مقصد را عوامل
عاطفی و ادراکی که بنیان تشکیلدهنده تصویر را میسازد
تقسیم کردهاند که عوامل شخصی و عوامل انگیزشی بر روی آن
تأثیر میگذارند .عوامل انگیزشی شامل منابع اطالعاتی ،تجربیات
سفرهای قبلی و توزیع اطالعات تشکیل میدهد .عوامل شخصی
شامل خصوصیات فردی ،تحصیالت ،جنسیت ،و وضعیت تأهل
است .در تصویر شماره  ،1میتوان مدل بالگلو و مک کلیری را
مشاهده کرد.
تصویر مقصد دو نقش مهم در رفتار گردشگران ایفا میکند.
نخست بر فرآیند تصمیمگیری در انتخاب مقصد تأثیر میگذارد
و دوم بر رفتارهای بعد از تصمیمگیری گردشگر همچون مشارکت
(در تجربه فعالیتهای موجود در مکان) ،ارزیابی (رضایت) و
تصمیمات رفتاری آتی (قصد بازدید مجدد و تمایل به توصیه
به دیگران) مؤثر است & (Chen & Tsai, 2007; Ramkissoon
) .Uysal, 2011فرودر و وافیلد )2002( 7دریافتند که تصویر
مقصد میتواند معیاری برای ارزیابی منفی نیز باشد .زمانی که
گردشگران با شرایطی مواجه میشوند که کام ً
ال با انتظارات آنها
متفاوت است ،ارزیابی ایشان از مقصد میتواند بسیار منفی باشد.

تصویر مقصد

رینالدز )1965( 1معتقد است که اغلب واژه «تصویر» معادل
1. Reynolds
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عوامل تقاضا
انگیزه

ویژگیهای
روانشناختی

ادراک

تجربیات

ویژگیهای اقتصادی
و جمعیتشناختی

تصویر

سخن مردم

تحصیالت
رسانهها

بازاریابی
عوامل عرضه

تصویر  .1عوامل تأثیرگذار بر تصویر مقصد .منبعBaloglu & McCleary, 1999 :

اثرات گردشگری

گردشگری اثرات گوناگونی بر مقصد و جامعه میزبان بهجای
میگذارد .این اثرات طیف گستردهای از اثرات اجتماعی  -فرهنگی،
اقتصادی ،سیاسی و یا زیستمحیطی را شامل میشود .نوع و
میزان اثرات گردشگری در یك مقصد از عوامل متعددی متأثر
میشود؛ ازجمله مهمترین این عوامل ویژگیهای جامعه میزبان
و میهمان و ماهیت فعالیتهای گردشگر در مقصد هستند .طبق
نظر برنز و هلدن )69 :1995( 8زمانی كه اختالف زیادی بین
فرهنگ جامعه میزبان و جامعه مبدأ وجود داشته باشد ،احتمال
افزایش اثرات بسیار زیاد خواهد بود (Cited by Ziayee & Torabian,
).2010: 207
توسان 9در مطالعه تطبیقی خود در یوگاپ ترکیه ،نادی فیجی
و فلوریدای مرکزی آمریکا ،ایجاد فرصتهای شغلی از طریق
گردشگری را بهمثابه یکی از اثرات مثبت گردشگری ذکر کرده
است ) .(Tosun, 2002: 232گورسوی و رادرفورد )2004( 10در
پیدا کردن نگرانیهای اجتماعی ،ارزشهای اقتصادی ،استفاده از
منابع گردشگری ،دلبستگی جامعه ،دولت از اقتصاد محلی ،منافع
اقتصادی ،منافع اجتماعی ،هزینههای اجتماعی،فرهنگی و مزایای
عوامل کلیدی پشتیبانی ساکنان برای گردشگری است .دلبستگی
جامعه ،نگرانی جامعه ،استفاده از منابع گردشگری ،گرایش به
خودمحوری ،و دولت از اقتصاد محلی ادراک جامعه میزبان نسبت
به گردشگری و حمایت از گردشگری تأثیر داشته است .رونق
8. Burns and Holden
9. Tosun
10. Gursoy and Rutherford

فصلنامه پژوهشهای روستایی

گردشگری در هر مكان جغرافيايي در كنار پیامدهای مثبت و
منفي اقتصادي ،اجتماعي ،اثرات زیستمحیطی به همراه دارد كه
در صورت ادامه يافتن میتواند خسارتهای جبرانناپذیری را به
بار آورد ) .(Gharakhloo et al., 2009يافتههاي ديگر پژوهش نشان
میدهند كه از بين عوامل مؤثر بـر ميـزان رعايـت رفتارهـاي
زیستمحیطی گردشگران فقط عامـل تصـوير مقصـد وضـعيت
نـامطلوبي دارد .در ايـن زمينـه ،مهمترین نگراني گردشگران از
شاخصهای مربوط به تصوير مقصد رزرو الكترونيكي محصوالت،
پایین بودن سطح آموزش ،و رفتارهاي مشتریپسند كاركنان
بومي نواحي روستايي ايـن منطقـه بوده است (Aligholizadeh
).Firoozjaei et al., 2018
توسعه گردشگری

توسعه گردشگری روستایی بر مبنای توسعه گردشگری پایدار
و تبدیل گردشگری به موتور محرکه اقتصادی منطقه برای
توسعه مناطق روستایی از مهمترین مواردی اسـت کـه نیازمنـد
اتخـاذ راهبردهـای اصولی و منطقـی متناسـب بـا قابلیتهای
ی برنامهریزی راهبردی فضایی
منطقهای و محلی و با جهتگیر 
است ) .(Roumiani et al., 2020توسعه گردشگری درنتیجه منافع
اقتصادی و اجتماعی برای مقاصد است .از طرفی موفقیت
گردشگری بستگی به حمایت فعال از مردم محلی ،که بدون
آن ماندگاری این صنعت را تهدید میشود .ساکنان باید نقطه
کانونی در فرآیند تصمیمگیری گردشگری قرار گیرند & (Nunkoo
).Ramkissoon, 2011: 984
سازماندهی گردشگری در یک مکان با توجه به آنکه آغاز
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برنامهریزی گردشگری شناخت رفتار گردشگران را در برمیگیرد،
با تأکید بر سنجش وضعیت موجود پیرامون قابلیتها و
تطبیقپذیری آن با خواست گردشگران در رابطه با انگیزه اصلی
سفر این گردشگران ،بستری را فراهم میآورد که روند برنامهریزی
برای توسعه را تسهیل میکند بهگونهای که از طریق سازماندهی
میتواند زمینههای اصلی توسعه گردشگری پایدار را پیرامون
رشد آهسته گردشگری ،ظرفیتیابی تعداد گردشگران ،تعیین
نوع مناسب توسعه گردشگری ،مشارکت مردم محلی و چگونگی
ارتباط و همکاری با سایر بخشهای اقتصادی مشخص سازد.
بین گردشگری پایدار و توسعه پایدار ارتباطی دوجانبه آشکار و
قوی وجود دارد ،زیرا گردشگری پایدار ابزاری قوی در راستای
کمک به تحقق توسعه پایدار تلقی میشود ،چرا که ب ه منزله
کاتالیزوری در ارتباط با توسعه حرف کوچک و تأمین بازار جهت

محصوالت کشاورزی عمل مینماید و درمجموع به احیای اقتصاد
محلی میانجامد .توسعه پایدار پیشنیاز گردشگری پایدار است
چراکه توسعه غیر پایدار میتواند کیفیت محصوالت گردشگری و
خدمات مربوطه را تحتالشعاع قرار دهد (Afrakhteh & Khodayee,
).2011: 73
الزم به ذکر است پژوهشهایی در زمینه تصویر مقصد در داخل
و خارج از کشور بر روی عوامل شکلگیری تصویر مقصد و ارتباط
آن بر ساکنین محلی و بالعکس انجام گرفته که پژوهشگر در
جدول شماره  1به آن اشاره کرده است.
با توجه به پیشینه تحقیق و ادبیات مرتبط مدل مفهومی
تحقیقی ترسیم و فرضیههای مرتبط برای پژوهش تدوین گردید
(تصویر شماره .)2

جدول  .1خالصه پژوهشهای مرتبط انجامشده در رابطه با مقصد گردشگری.
12

نویسندگان

موضوع

نتیجه و یافتهها

منصور و سلیمانی ()2012

ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی
گردشگران از مقصد

بااینکه اینترنت مهمترین ابزار بازاریابی شناخته شد،کتابچه راهنما مجالت بیشترین تأثیر را بر
تصویر ذهنی گردشگران از ایران داشتند و بعدازآن ،تبلیغات دهانبهدهان ،ازنظر میزان تأثیر
بر تصویر ،در رده دوم قرار داشت.

کاظمی و همکاران ()2011

کیفیت ادراکشده نسبت به ارزش ادراکشده از مهمترین پیامدهای تصویر ذهنی گردشگران
تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش
است همچنین ،مشخص گردید که کیفیت عوامل ناملموس در تصویر ذهنی گردشگران تأثیر
ادراکشده از شهرهای ساحلی دریای خزر
معناداری ندارد.

سریچوته)2012( 1

تصویر مقصد گردشگری جنوب تایلند در
منطقه سونگال و ساتون

تصویر مقصد پنج بعد :مهماننوازی ،طبیعت ،برند گردشگری ،حملونقل ،سرگرمی است هیچ
تفاوت معناداری میان تصویر کلی ادراکشده از دو مقصد از منظر گردشگران یافت نشد.

چوئی 2و همکاران ()2011

تصویر مقصد کره جنوبی از منظر
گردشگران روسیه

میان تصویر کلی و وفاداری به مقصد ارتباطی قوی وجود دارد .گردشگران روسی که به کره
جنوبی سفرکردهاند بیشتر تمایل دارند تا این کشور را به دیگران برای سفر توصیه کنند.

حیدری و همکاران ()2019

تأثیر بازاریابی گردشگری (آمیخته محل و
مردم) بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه
ریجاب استان کرمانشاه

هر چه تنوع امکانات محل و خالقیت در ارائه خدمات به گردشگران باالتر باشد ،میزان
توسعه منطقه نیز بیشتر خواهد بود
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

1. Orachan Sirichote
2. Jeong Gil Choi

تصویر  .2مدل مفهومی .منبعGhanbari et al., (2013); Nematolahi et al., (2016) :
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روششناسی تحقیق
این پژوهش ازنقطهنظر هدف ،از نوع تحقیق کاربردی است،
برای انجام این پژوهش از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی
استفادهشده است .همچنین از لحاظ روش گردآوری اطالعات
از نوع میدانی و با استفاده از پرسشنامه در مقیاس  5سطحی
لیکرت است .متغیرهای پژوهش و گویه های پرسشنامه مربوط
به آن در جدول شماره  2قابل مشاهده است .جامعه آماری این
تحقیق تمامی گردشگرانی هستند که در دوره موردنظر (فروردین
ماه) حداقل یکبار بهعنوان گردشگر به روستاهای بابلسر (کرفون،
عربخیل ،عزیزک) سفرکردهاند و مردم روستایی بابلسر که در
حومه شهر اقامت دارند.

در تحقیق حاضر از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه
استفادهشده است .بدین ترتیب تعداد  300پرسشنامه توزیع شد
که تعداد  265پرسشنامه مورد تأیید قرارگرفته است؛ همچنین
تعداد  270پرسشنامه در بین ساکنین روستایی بابلسر پخش شد
که  210پرسشنامه مورد تأیید و جهت تجزیهوتحلیل جمعآوری
و موردبررسی قرارگرفته است .تعداد و منبع گویه های پرسشنامه
نیز در جدول شماره  3قابل مشاهده است .بعد از برآورد حجم
نمونه ،از سه بخش شهرستان بابلسر سه بخش ،از هر بخش يك
دهستان ،و از هر دهستان سه روستا ،به ترتيب كوچك و متوسط
و بزرگ ،انتخاب شد .مراحل بعدي نمونهگيري نيز داخل روستاها
انجام گرفت .بدين ترتيب كه بر اساس جمعيت هر روستا و
مراجعه حضوري به خانهها ،بهصورت تصادفی ،تعـدادي روستایی
انتخاب شدند و درباره آنها مطالعه شد.

جدول  .2گویههای تحقیق.
تصویر مقصد
ردیف

گویه

1

بابلسر دارای مناظر جذاب است

2

بابلسر دارای آبوهوای مطلوب است

3

بابلسر دارای معماری و ساختمانهای زیبایی است

4

بابلسر دارای مکانهای تاریخی است

5

بابلسر دارای ارگانهای دولتی مثبتی است

6

بابلسر دارای خدمات عمومی مناسب است

7

بابلسر دارای فرصتهای شغلی مناسبی دارد

8

بابلسر دارای سیستم حملونقل عمومی مناسبی است

9

بابلسر دارای رستورانها و غذاخوریهای مناسبی است

10

بابلسر دارای سرگرمیهای مناسب است

11

بابلسر دارای مکانهای مناسب خرید است

12

بابلسر دارای میزبانان مهماننوازی است

13

بابلسر دارای مکانی مناسب برای زندگی است

14

بابلسر شهر تمیزی است
اثرات گردشگری

1

افزایش تعداد مشاغل

2

بهبود کیفیت زندگی

3

افزایش درامد مردم محلی

4

بهبود زیرساخت (آب ،برق و)...

5

افزایش هزینههای زندگی

6

افزایش فعالیتهای فرهنگی(برگزاری کنسرتها در نوروز و)...

7

افزایش امکانات تفریحی

8

افزایش فرصت مالقات مردم بافرهنگهای مختلف
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ادامه جدول  .2گویههای تحقیق.
اثرات گردشگری

9

افزایش آگاهی و بهبود ارتباطات بین مردم محلی و گردشگران

10

بهبود کیفیت خدمات عمومی (پلیس ،آتشنشانی ،اورژانس و)...

11

افزایش جرم و جنایت

12

موجب افزایش و بهبود کیفیت رستورانها و مواد غذایی شده است

13

موجب ساماندهی انواع کاربریها در نقاط مختلف شهر شد

14

افزایش آلودگی محیطی (منابع آبوخاک و)...

15

افزایش میزان آلودگیهای صوتی

16

افزایش قیمت زمین و مسکن

17

افزایش میزان شلوغی و ازدحام

18

افزایش میزان ترافیک
توسعه گردشگری

1

من حاضرم در کنار ارگانهای دولتی به توسعه گردشگری کمک کنم

2

دولت (شهرداری ،فرمانداری) به توسعه گردشگری کمک میکنید

3

بخش خصوصی باعث توسعه گردشگری بابلسر شده است

4

به نظرم مردم بابلسر خواستار توسعه گردشگری بابلسر هستند

5

اگر بتوانم خوشحال میشوم در کنار بخش خصوصی باعث توسعه گردشگری شوم

6

گردشگری باید باعث پیشرفت بیشتر شهر بابلسر شود

7

ارگانهای دولتی باید برای توسعه گردشگری شهر برنامههای ترفیعی تدارک ببینند
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
جدول  .3گویههای پژوهش و منابع آن (مردم محلی و گردشگران).
12

آمار

توصیفی

تحلیلی-استنباطی

ابعاد

گویه

منبع

جنسیت

2گویه

محقق ساخته

شغل

 8گویه

محقق ساخته

تحصیالت

 5گویه

محقق ساخته

تصویر مقصد

14گویه

بیرلی مارتین3 :2004 1

اثرات گردشگری

18گویه

استیلیدیس و همکاران2014 ،

توسعه گردشگری

7گویه

استیلیدیس و همکاران2014 ،

2

فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

1. Beerli
2. Stylidis

برای تعیین پایایی ،در ابتدا با استفاده از روش پیشآزمون ،از
 30گردشگر و  30نفر از مردم محلی روستاهای بابلسر بهطور
تصادفی به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند موردبررسی قرارگرفته
است .در جداول شماره  4و  5ضرایب پایایی متغیرهای پرسشنامه
با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ قابل مشاهده است.
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در این تحقیق بهمنظور تحلیل دادهها اطالعات بر اساس
پرسشنامهها کدگذاری و با استفاده از نرمافزار آماری  Spssو
 Lisrelمورد پردازش قرار گرفت در دو سطح توصیفی و تحلیلی
است .در آمار توصیفی ازجمله میانگین و انحراف معیار و
جدول فراوانی استفادهشده است .در این قسمت برای تحلیل از
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آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفادهشده است.
بهمنظور بررسی نرمال بودن یا نبودن دادههای پژوهش از آزمون
شاپیرو ویلک با استفاده از نرمافزار  Spss21پرداختهشده است و
سپس در آمار تحلیلی این پژوهش بهمنظور بررسی روایی سازه
پرسشنامهها از فن تحلیل عاملی تأییدی و همچنین بهمنظور
بررسی تأثیر نقش تصویر مقصد ،اثرات اقتصادی ادراکشده ،اثرات
اجتماعی ادراکشده و اثرات زیستمحیطی ادراکشده بر توسعه
گردشگری از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده
شده است (جدول شماره .)7
معرفی ناحیه موردمطالعه

بابُلْ َسر یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران ،در شمال
ایران ،بین دریای مازندران و رشتهکوه البرز قرار دارد .این شهر
مرکز شهرستان بابلسر است .جمعیت بابلسر بر اساس سرشماری
سال  ۹۵معادل  ۵۹٬۹۶۶نفر است .بابلسر با پهنه  ۱۳۵۰هکتار در
مصب رودخانه بابلرود و در کرانه جنوبی دریای مازندران و در ۵۲
درجه و  ۳۹دقیقه و  ۳۰ثانیه طول جغرافیایی و  ۳۶درجه و ۴۳
دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد .شهرستان بابلسر از سه بخش
مرکزی ،رودبست و بهنمیر تشکیلشده است که دارای  3شهر و

 6دهستان است .روستاهای موردمطالعه از بخش بهنمیر هستند.

یافتهها
مردان پاسخدهنده به پرسشنامه  137نفر معادل ( )51/7درصد
و زنان پاسخدهنده به پرسشنامه  128نفر معادل ( )48/3درصد
است 23 .نفر معادل با ( )8/7درصد کارمند بخش خصوصی؛ 23
نفر معادل با ( )8/7درصد کارمند بخش عمومی؛  72نفر معادل با
( )27/2درصد شغل آزاد؛  30نفر معادل با ( )11/3درصد بیکار؛
 29نفر معادل با ( )10/9درصد خانهدار؛  9نفر معادل با ()3/4
درصد بازنشسته؛  29نفر معادل با ( )10/9درصد دانشجو و 50
نفر معادل با ( )18/9درصد دارای شغلهای دیگر هستند 32 .نفر
معادل با ( )12/1درصد دارای تحصیالت دیپلم؛  23نفر معادل
با ( )8/7درصد دارای تحصیالت فوقدیپلم؛  133نفر معادل با
( )50/2درصد دارای تحصیالت کارشناسی؛  70نفر معادل با
( )26/4درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  7نفر معادل
با ( )2/6درصد دارای مدرک تحصیلی دکترا هستند .پژوهشگر
بهمنظور بررسی نوع انگیزه سفر گردشگران 4 ،طبقه برای آنها
در نظر گرفت .جدول شماره  ،6چگونگی توزیع نوع انگیزه سفر
در گروههای چهارگانه را نشان میدهد.

جدول  .4ضریب پایایی متغیرها و ابعاد پژوهش بر اساس پرسشنامه مردم محلی.
نام متغیر

مؤلفهها

تصویر مقصد
ادراک گردشگران

تعداد سؤال

ضریب پایایی متغیر

14

0/878

اثرات اقتصادی ادراکشده

6

اثرات محیطی ادراکشده

6

اثرات اجتماعی و فرهنگی ادراکشده

6
7

توسعه گردشگری

0/82
0/78
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جدول  .5ضریب پایایی متغیرها و ابعاد پژوهش بر اساس پرسشنامه گردشگران.
نام متغیر

مؤلفهها

تصویر مقصد
ادراک گردشگران
توسعه گردشگری

تعداد سؤال

ضریب پایایی متغیر

14

0/872

اثرات اقتصادی ادراکشده

6

اثرات محیطی ادراکشده

6

اثرات اجتماعی و فرهنگی ادراکشده

6
7

0/76
0/73
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

«محمد نجارزاده و همکاران .تحلیل نقش تصویر مقصد ساکنان محلی و اثرات ادراکشده گردشگران در توسعه پایدار گردشگری»

455

پاییز  . 1400دوره  .12شماره 3

فصلنامهپژوهشهایروستایی

جدول  .6توزیع فراوانی گردشگران بر اساس نحوه مسافرت.
نحوه مسافرت

فراوانی

درصد

تنها

19

7/2

خانواده

120

45/3

تور

8

3/0

دوستان

118

44/5

کل

265

100
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
جدول  .7آزمون شاپیرو ویلک (نمونه مردم محلی).
درجه آزادی

متغیر

سطح معناداری ()sig

تصویر مقصد

210

0/079

اثرات اقتصادی ادراکشده

210

0/122

اثرات اجتماعی ادراکشده

210

0/130

اثرات زیستمحیطی ادراکشده

210

0/174

حمایت از توسعه گردشگری

210

0/079
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

مردان پاسخدهنده به پرسشنامه  104نفر معادل ( )49/5درصد
و زنان پاسخدهنده به پرسشنامه  106نفر معادل ( )50/5درصد
است 11 .نفر معادل با ( )5/2درصد کارمند بخش خصوصی؛ 21
نفر معادل با ( )10درصد کارمند بخش عمومی؛  52نفر معادل با
( )24/8درصد شغل آزاد؛  39نفر معادل با ( )18/6درصد بیکار؛
 21نفر معادل با ( )10درصد خانهدار؛  6نفر معادل با ( )2/9درصد
بازنشسته؛  47نفر معادل با ( )22/4درصد دانشجو 12 ،نفر کشاورز
معادل ( )5/7درصد و 1نفر معادل با ( )0/5درصد دارای شغلهای
دیگر هستند 46 .نفر معادل با ( )21/9درصد دارای تحصیالت
دیپلم؛  17نفر معادل با ( )8/1درصد دارای تحصیالت فوقدیپلم؛
 104نفر معادل با ( )49/5درصد دارای تحصیالت کارشناسی؛
 38نفر معادل با ( )18/1درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و
 5نفر معادل با ( )2/4درصد دارای مدرک تحصیلی دکترا هستند.
برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون شاپیرو ویلک
استفاده گردید در این پژوهش نتایج مربوط به آزمون شاپیرو
ویلک (جداول شماره  8و  )9نشان میدهد .که همه متغیرها
سطح معناداری آنها بزرگتر از ( )0/05و سطح آن نرمال است.
نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون (عاملها)
و متغیرهای مشاهدهشده (سؤاالت) توسط تحلیل عاملی مرتبه
اول در جدول شماره  9آمده است که بیانگر کفایت حجم نمونه
در بررسی متغیرها است.
در ادامه پژوهشگر برای بررسی روایی متغیرهای پژوهش با
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استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیرهای تصویر
مقصد و اثرات اقتصادی ادراکشده و اثرات اجتماعی ادراکشده و
اثرات زیستمحیطی ادراکشده و حمایت از توسعه گردشگری در
هر دو حالت تخمین ضرایب استاندارد و اعداد معناداری ضرایب
اندازهگیری تحلیل کرد و نتایج به دست آمده حاکی از این بود که
تمامی متغیرهای آزمون شده از بار عاملی بیشتر از  0/3برخوردار
و نیز با میزان ()T<1/96معنادار بودهاند .در پژوهش حاضر از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است .بر اساس نتایج
بهدستآمده در جدول شماره  ،10بین تمام متغیرهای پژوهش
رابطه معناداری وجود دارد.
پس از بررسی مدلهای اندازهگیری و سنجش روایی آنها به
کمک تحلیل عاملی تأییدی ،در این قسمت با انجام تحلیلهای
مناسب به آزمون فرضیات پژوهشپرداخته شده و نتایج حاصل
از آزمون فرضیات در ذیل آمده است.
فرضیه اصلی اول  :نقش تصویر مقصد باواسطه اثرات ادراکشده
گردشگران بر توسعه گردشگری از دیدگاه گردشگران تأثیر
معنادار دارد.
با توجه به مقدار استاندارد بهدستآمده ( )0/14براي رابطه و
همچنين مقدار معناداري معادل آن ( )3/11كه باالتر  1/96است،
تأثير معنادار تصویر مقصد بر توسعه گردشگری در سطح اطمينان
 95درصد تائید میشود .از طرفی با توجه به مثبت بودن مقدار
استاندارد حاصل برای اين متغير ،مستقيم بودن اين رابطه تائید
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همچنين مقدار معناداري معادل آن ( )8/43كه باالتر  1/96است،
تأثير معنادار تصویر مقصد بر توسعه گردشگری در سطح اطمينان
 95درصد تأیید میشود .از طرفی با توجه به مثبت بودن مقدار
استاندارد حاصل برای اين متغير ،مستقيم بودن اين رابطه تأیید
میشود .بهاینترتیب فرض  H0رد میشود و نقش تصویر مقصد
اثر مثبتي بر توسعه گردشگری دارد.

میشود .بهاینترتیب فرض  H0رد میشود و نقش تصویر مقصد
اثر مثبتي بر توسعه گردشگری دارد.
مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش از دیدگاه
گردشگران در دو حالت استاندارد و ضرایب معناداری به ترتیب
در تصاویر شماره  3و 4آمده است .همچنین سایر ضرایب برازش
مدل ساختاری نیز در جدول شماره  11قابل مشاهده است.

مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش از دیدگاه مردم
محلی در دو حالت استاندارد و ضرایب معناداری به ترتیب در
تصاویر شماره  5و 6آمده است ،همچنین سایر ضرایب برازش
مدل ساختاری نیز در جدول شماره  12قابل مشاهده است.

فرضیه اصلی دوم :نقش تصویر مقصد با میانجی اثرات
ادراکشده گردشگران بر توسعه گردشگری از دیدگاه جامعه
محلی تأثیر معنادار دارد.
با توجه به مقدار استاندارد بهدستآمده ( )0/27براي رابطه و
جدول  .8آزمون شاپیرو ویلک (نمونه گردشگران).
متغیر

سطح معناداری ()sig

درجه آزادی

تصویر مقصد

265

0/095

اثرات اقتصادی ادراکشده

265

0/169

اثرات اجتماعی ادراکشده

265

0/114

اثرات زیستمحیطی ادراکشده

265

0/129

حمایت از توسعه گردشگری

265

0/072
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جدول  .9آزمون  KMOو بارتلت متغیرهای نقش تصویر مقصد ،اثرات اقتصادی ادراکشده ،اثرات اجتماعی ادراکشده ،اثرات زیستمحیطی ادراکشده و توسعه
گردشگری.
متغیر

نقش تصویر مقصد

اثرات اقتصادی
ادراکشده

اثرات اجتماعی
ادراکشده

اثرات زیستمحیطی
ادراکشده

توسعه گردشگری

مقدار KMO

0/801

0/723

0/761

0/741

0/865

مقدار بارتلت

720/972

233/634

556/835

504/485

1256/254

درجه آزادی

21

15

21

10

66

سطح معناداری

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
جدول  .10ميانگين ،انحراف استاندارد ،همبستگي بین متغیرهای پژوهش.
متغيرها

تصویر مقصد

تصویر مقصد

-

اثرات اقتصادی
ادراکشده

اثرات اقتصادی ادراکشده

*0/156

اثرات اجتماعی ادراکشده

0/247

0/475

**

اثرات اجتماعی
ادراکشده

اثرات زیستمحیطی
ادراکشده

-

**

اثرات زیستمحیطی ادراکشده

0/233

0/473

0/500

-

حمایت از توسعه گردشگری

**0/226

**0/270

**0/344

**0/295

**

حمایت از توسعه
گردشگری

**

**

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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تصویر  .3مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد (از دیدگاه گردشگران) .منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .4مدل معادالت ساختاری در حالت اعداد معناداری (از دیدگاه گردشگران) .منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .11شاخصهای برازش مدل تحلیل مدل.
شاخصهای برازش مدل

مقدار

X2

6/16

Df

3

X /df

2/05

RMSEA

0/071

GFI

0/90

NFI

0/92

CFI

0/91

IFI

0/92

P-value

0/001

2

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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تصویر  .5مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد (از دیدگاه جامعه محلی) .منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .6مدل معادالت ساختاری در حالت اعداد معناداری (از دیدگاه جامعه محلی) .منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .12شاخصهای برازش مدل تحلیل مدل.
شاخصهای برازش مدل

مقدار

X2

8/69

Df

3

X /df

2/89

RMSEA

0/05

GFI

0/89

NFI

0/92

CFI

0/91

IFI

0/90

P-value

0/001

2
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بحث و نتیجهگیری
در تحقیق حاضر نیز علیرغم اینکه سعی شده است تا تمامی
جوانب آن بررسی گردد و تا حد امکان تمام شرایط را ازلحاظ
جامع بودن داشته باشد اما درعینحال با محدودیتهایی روبهرو
است که غیرقابلاجتناب هستند .محدودیتهای تحقیق شامل
محدودیت مکانی :تحقیق حاضر ازنظر مکانی صرفاً محدود به
روستاهای منطقه بابلسر یا شهرهای شمالی کشور است و منطقه
بابلسر نمیتواند نماینده کاملی برای سایر مقاصد گردشگری
کشور باشد ،لذا میطلبد که این تحقیق با انجام یک نمونهگیری
بزرگتر این محدودیت مکانی را از بین ببرد .محدودیت محقق:
از محدودیتهای محقق میتوان به عدم همکاري ساکنان محلی
و گردشگران براي پر نمودن پرسشنامه تحقیق بهصورت دستی
و یا برخط نام برد .محدودیت موضوعی در تحقیق فقط تأثیر یک
سری از شاخصههای مهم بر توسعه گردشگری ارزیابی میشود.
نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که تصویر مقصد بهطور
مستقیم بر توسعه گردشگری تأثیر میگذارد .عالوه بر این
تصویر مقصد بهطور غیرمستقیم با توجه به متغیر میانجی اثرات
ادراکشده شامل اثرات اقتصادی ادراکشده ،اثرات اجتماعی و
فرهنگی و اثرات محیطی ادراکشده بر توسعه گردشگری اثرگذار
است.
نخستین یافته پژوهش حاکی از آن است تصویر مقصد بر توسعه
گردشگری اثر مستقیم و مثبت دارد از این رو وجود جاذبههای
خدادادی در منطقه و آبوهوای مطلوب برای گردشگری موجب
شده روستاهای بابلسر مکانی مناسب برای سفر و گردش باشد.
از طرفی عوامل مختلفی چون خدمات مناسب توسط بخشهای
دولتی ،عمومی و بخشهای خصوصی نقش بسزایی در ایجاد
تصویر مثبت بر گردشگران داشته است .بخش دیگر یافتهها مربوط

به بررسی نظرات ساکنان محلی منطقه بابلسر به تصویر مقصد
روستای خود و توسعه گردشگری است .تصویری که ساکنین
محلی از محل زندگی خوددارند ،دارای تأثیر بر گردشگران ،از
طریق روابط بین آنها و توسعه گردشگری است .از این رو باید
در برنامههای توسعهای مقصد در رابطه با گردشگری بر اهمیت
تصویر جامعه محلی از مقصدشان برجذب گردشگر اهمیت
بیشتری قائل شد .برای این منظور میتوان از ایجاد جاذبههای
جذاب برای جامعه محلی ،ایجاد فرصتهای شغلی برای ساکنین
و  ...در برنامههای توسعه گردشگری مدنظر قرارداد.
یافته دیگر تحقیق بیانگر آن است که تصویر مقصد باواسطه
اثرات اقتصادی ادراکشده گردشگران رابطه مثبت و معنادار دارد
(تصویر شماره  .)7این یافته با مطالعات گورسوی و همکاران
( )2002همسو است .تصویر مثبت ایجادشده در ذهن گردشگران
باعث افزایش هزینه در مقصد و افزایش تعداد سفرهای انجامشده
توسط گردشگران میشود افزایش هزینه کرد توسط گردشگران
موجب افزایش تعداد مشاغل است؛ پس نرخ بیکاری در منطقه
کاهش مییابد و رضایت از زندگی در منطقه افزایش مییابد،
افزایش رضایت نیز باعث بهبود کیفیت زندگی است.
اما تصویر مقصد باواسطه اقتصادی ادراکشده توسط جامعه
محلی رابطه معنادار ندارد (تصویر شماره  .)8این یافته با مطالعات
گورسوی و همکاران ( )2002و علیقلیزاده فیروزجایی و
همکاران ( )2015ناهمسو است .گرچه اثرات مثبت اقتصادی
گردشگری مورد تأیید است اما باید توجه داشت که توسعه
گردشگری موجب افزایش هزینههای زندگی و افزایش قیمت
زمین و مسکن ،افزایش قیمت کاال و خدمات ،برگشت کم
سرمایه ،فصلی بودن فرصتهای شغلی ،جابجایی در اشتغال افراد
بومی و منسوخ شدن برخی از فعالیتها در مقصد میشود .این امر
در مقاصد گردشگری شمال کام ً
ال محسوس است.
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همچنین یافته دیگر پژوهش تأثیر مثبت و غیرمستقیم تصویر
مقصد با میانجی اثرات ادراکشده اجتماعی  -فرهنگی جامعه
محلی و گردشگران بر توسعه گردشگری است .این یافتهها با
مطالعات استیلیدیس 11و همکاران ( )2014هماهنگ بوده است.
بهبود گردشگری با افزایش روحیه جامعه محلی و گردشگران،
افزایش فرصت مالقات با سایرین و افزایش استاندارد زندگی و
درنتیجه با بهبود تصویر مکان نزد جامعه محلی و گردشگران
منجر به حمایت بیشتر آنان از توسعه گردشگری است.
درنهایت تصویر مقصد نزد جامعه محلی و گردشگران با
میانجیگری اثرات زیستمحیطی ادراکشده بر حمایت از
توسعه گردشگری اثر مستقیم دارد .این یافته با مطالعات قراخلو
و همکاران ( )2009همسو است .این یافته بدان معناست
که آثار گردشگری در بعد زیستمحیطی همچون آلودگی
هوای ناشی از ضایعات خروجی از اتومبیلها و تخلیه فاضالب،
ساختمانسازیهای گسترده ،فرسایش و غیره برای مردم در طی
سالیان سال امری بدیهی شده است و آنان نسبت به تأثیرات
محیطی حساسیت چندانی ندارند؛ که البته باید یادآور شد
توسعه گردشگری منطقه بابلسر مدیون نعمتهای خدادادی
چون دریا و رودخانه و ...است .بهعالوه تأثیر مستقیم اثرات
ادراکشده زیستمحیطی بر حمایت ساکنین و گردشگران از
توسعه گردشگری میتواند ناشی از آگاهی آنان در ارزیابی آثار
زیستمحیطی ناشی از گردشگری باشد؛ که این مهم معموالً در
مقاصد توسعهیافته نمود بیشتری پیدا میکند.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.

11. Stylidis
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