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عوامل مؤثر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان مناطق روستایی از گردشگری
(مورد مطالعه :شهرستانهای مسجدسلیمان ،اندیکا و اللی)
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دریافت مقاله............................1394/10/30 :پذیرش نهایی1395/03/29 :

چکیده
یکی از عوامل مؤثر در افزایش روند گردشگری ،توجه به جامعه میزبان در محیطهای گردشگری
و میزان رضایتمندی و خشنودی آنها از این فعالیتهاست .موفقیت هر پروژه گردشگری
مستلزم شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر رضایت و حمایت جامعه میزبان است .به همین دلیل
این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر رضایت ساکنان محلی از گردشگری ،همچنین حمایت
آن ها نسبت به گردشگری انجام شد .در این پژوهش از فن پیمایش استفاده شد .جامعه آماری
پژوهش ،تمامی ساکنان روستاهای گردشگری در شهرستانهای مسجدسلیمان ،اندیکا و اللی در
استان خوزستان بودند که نمونهای به حجم  250نفر از میان آنها به روش نمونهگیری تصادفی
ساده انتخاب شد .جمعآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه انجام شد که روایی آن را
متخصصان امر تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( 0/63تا )α=0/92
تأیید شد .نتایج آزمون همبستگی نشان داد رضایت ساکنان مناطق گردشگری با متغیرهای کیفیت
درکشده ،تصویر (وجهه) استنباطشده و تعهد رابطه آماری معنیدار دارد و متغیر حمایت ساکنان
نیز با متغیرهای کیفیت درکشده ،ارزش درکشده ،تصویر (وجهه) استنباطشده ،تعهد و رضایت
رابطه آماری معنیدار دارد .همچنین ،نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای تعهد ،رضایت
و وجهه استنباطشده در مجموع  38/2درصد از تغییرات در متغیر حمایت ساکنان را تبیین
مینمایند و متغیر کیفیت درکشده نیز قادر است در مجموع  11/7درصد از تغییرات در متغیر
رضایتمندی را تبیین کند.
کلیدواژهها :گردشگری ،ساکنان محلی ،رضایت ،حمایت  ،مدل رضایتمندی آمریکایی.

 .1نویسنده مسئول،

Gmail: a.r.ahmadi13@gmail.com
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مقدمه
یکی از عوامل مؤثر در توسعه گردشگری ،توجه به جامعه میزبان در محیطهای گردشگری
و میزان رضایتمندی و خشنودی آنها از این فعالیت است (افراخته و همکاران.)1391 ،
به عبارت دیگر از الزامات موفقیت در گردشگری ،رضایت ساکنان مناطق گردشگری
بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام گردشگری است .توسعه و موفقیت در گردشگری بدون
آگاهی از چگونگی رضایت ساکنان مناطق گردشگری و شناخت عوامل مؤثر بر آن
امکانپذیر نیست (وثوقی و همکاران )1390 ،و باید هنگام ارزیابی توسعه گردشگری
پایدار در نظر گرفته شود .توسعه گردشگری پایدار شامل به حداقل رساندن هزینهها و
حداکثر کردن منافع زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و  ...و مشارکت اجتماع محلی و
تجربیات گردشگری رضایتبخش است .بنابراین برای رشد در صنعت گردشگری
استفاده از اصول توسعه پایدار بهطور فزآینده برای ذینفعان ،گردشگران و جوامع میزبان
مهم میشود (کوتریل 1و همکاران .)2012 ،همچنین حفظ یکپارچگی فرهنگی،
فرآیندهای زیستمحیطی ضروری ،تنوعزیستی و سیستمهای پشتیبانی زندگی بهعنوان
گرد شگری پایدار در تعریف سازمان تجارت جهانی که نیاز به نظارت دقیق شامل سطح
رضایت گردشگری ،ظرفیتسازی جامعه محلی و بهطور مستمر نظارت بر عکسالعمل
آنها به فعالیتهای گردشگری و گردشگران دارد (فاالک 2و همکاران.)2014 ،
توسعه گردشگری یکی از روشهای بازسازی ،توسعه اجتماعی -اقتصادی و افزایش
رفاه ساکنان مقصد است و عالوه بر گردشگران باید برای ساکنان و سایر ذینفعان نیز
مفید باشد .بدین ترتیب فراهم آوردن یک تجربۀ رضایتبخش برای ساکنان و جلب
رضایت آنها یکی از ابعاد توسعۀ گردشگری پایدار محسوب میشود (ضیایی و عباسپور،
 .)1390زیرا تأثیرات ناشی از گردشگری ممکن است باعث ناراحتی و نارضایتی جامعه
میزبان شود که آن نیز به نوبه خود ممکن است باعث مشکالتی در پایداری درازمدت
صنعت گردشگری و منافع اقتصادی حاصل از آن شود (الوسون 3و همکاران.)1998 ،
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همچنین این نارضایتی ،عصبانیت ،بیعالقگی و سوءظن جمعیت میزبان در نهایت به
گردشگران منتقل خواهد شد و شاید منجر به عدم تمایل گردشگران به بازدید از مکان-
هایی شود که آنها احساس ناخوشایندی در آنجا دارند (رضوانی.)171 :1387 ،
اگر جامعه میزبان بر این باور باشد که توسعه گردشگری در تخریب محیط اجتماعی
و فیزیکی آن ها مؤثر است و گردشگران عامل این روند هستند ،ممکن است کیفیت
تعامالت میان ساکنان و گردشگران دچار تنزل شود (علیقلی زاده فیروزجائی و همکاران،
 .)1389در صورتی که میزان رضایت جامعه میزبان در ایجاد یک تصویر مثبت از مقصد
و پس از آن تبلیغات زبان به زبان نقش اساسی را ایفا میکند .همچنین رضایت جامعه
میزبان ،نگرش و رضایت بازدیدکننده و تکرار مالقاتها را تحتتأثیر قرار میدهد.
بنابراین اندازهگیری برداشت جامعه میزبان و رضایت ساکنان از توسعه صنعت گردشگری
نقش حیاتی در موفقیت مقصد گردشگری در آینده ایفا میکند (زمانی فراهانی و غزالی،1
 ،)2012زیرا رضایت ساکنان از گردشگری باعث حمایت آنها از گردشگری میشود و
توسعه گردشگری به صورت چشمگیری به حسن نیت و حمایت جامعه میزبان بستگی
دارد و این امر در توسعه و عملکرد موفقیتآمیز گردشگری ،ضروری محسوب میشود.
در این رویکرد ،موفقیت هر پروژه گردشگری مستلزم شناخت و درک رضایت و حمایت
جامعه میزبان است (علیقلی زاده فیروزجائی و همکاران.)1389 ،
همچنین گردشگری یک فعالیت اقتصادی است که افراد و مکانها را برای ارتباط در
مقیاس جهانی قادر میسازد .دولتهای ملی و سازمانهای بینالمللی ،گردشگری را برای
توسعه ملی و محلی در نظر می گیرند و برای ترویج آن نیاز به کسب حمایت ساکنان
است (وانگ و ایکسیو .) 2015 ،2برای ارائه یک مزیت رقابتی به این صنعت و انتقال
جذابیت آن به بازار هدف ،نیاز شدید به مدیریت منابع است ،به گونهای که نیازهای
اجتماعی  -اقتصادی با در نظر گرفتن همه ذینفعان از جمله جامعه محلی برآورده شوند
(فاالک و همکاران .)2013 ،همچنین جامعهای که در نظر دارد از گردشگری بهعنوان یک
جایگزین در توسعۀ اقتصادی استفاده کند ،باید گردشگری پایدار را برای پاسخگویی به
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نیازها و خواستههای ساکنان توسعه دهد و توسعه گردشگری پایدار بدون حمایت و
مشارکت ساکنان محل و وفاداری آنها نسبت به گردشگران دشوار است.
بنابراین حمایت ساکنان عاملی بسیار مهم برای توسعه گردشگری است .بهطوریکه
درک سوابق حمایت از سوی ساکنان محلی برای توسعه صنعت گردشگری پایدار می-
تواند به ترویج گردشگری پایدار کمک کند .عواملی مانند رضایت ،تصویر (وجهه)
گردشگری ،اثرات درکشده ،تعهد درکشده ،کیفیت درکشده و ارزش درکشده ممکن
است حمایت ساکنان برای توسعۀ گردشگری را تحت تأثیر قرار دهند (لی.)2013 ،1
از آنجا که حسن نیت و همکاری جامعه محلی برای موفقیت و پایداری هر پروژه
توسعه گردشگری ضروری است ،درک درستی از دیدگاه ساکنان و درخواست از چنین
حمایتی از اهمیت زیادی برای دولت ،سیاستگذاران و کسب و کار برخوردار است
(استایلدز 2و همکاران .)2014 ،بنابراین توسعه گردشگری به صورت 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 .اساس گردشگری ،یک فعالیت منبع پایه است و به جاذبهها و خدمات
وابسته است ،اما در عین حال توسعه موفقیتآمیز آن مستلزم میهماننوازی و استقبال از
طرف جامعه میزبان است .بدینسان درک واکنش جامعه محلی و عواملی که بر روی این
طرز تفکر تأثیر میگذارند ،برای دستیابی به حمایت مطلوب جامعه روستایی از توسعه
گردشگری امری ضروری به شمار میآید (علیقلیزاده فیروزجائی و همکاران.)1389 ،
تجربیات زیادی در جهان نشان میدهند که هر جا گردشگری بهطور اتفاقی و بدون
برنامهریزی توسعه یافته ،مشکالت زیستمحیطی و اجتماعی ظاهر شده و در درازمدت
مشکالت گردشگری بر فواید آن پیشی گرفتهاند .زیرا توسعه غیرقابل کنترل و فقدان
مدیریت گرد شگری ،مشکالت جدی اقتصادی و اجتماعی را برای جوامع محلی پدید
می آورد .برخی تجربیات در نواحی روستایی ایران با جاذبههای گردشگری از اثرات
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مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،فیزیکی و زیستمحیطی حکایت میکند که گاه
بار منفی حضور گردشگران از تأثیرات مثبت آن بیشتر است و این باعث عدم رضایت و
حمایت ساکنان از گردشگری و حضور گردشگران است (سید علیپور و همکاران،
.)1388
در زمینه بررسی رضایت گردشگران مطالعاتی زیادی انجام شد ،اما متأسفانه مطالعات
اندکی رضایت و وفاداری ساکنان را در زمینه گردشگری بررسی کردهاند که به گزیدهای
از آنها اشاره میشود .استایلیدز و همکاران ( ،)2014در مطالعه خود با عنوان «حمایت
ساکنان از توسعه صنعت گردشگری :نقش ساکنان ،تصویر محل و درک اثرات
گردشگری» نشان دادند که تصویر گردشگری برای ساکنان ،درک آنها را از اثرات
گردشگری تحت تأثیر قرار میدهد و اثرات (ارزش) درکشده گردشگری برای ساکنان
منجر به حمایت آنها از توسعه گردشگری میگردد.
همچنین در این زمینه مطالعات متعدد با استفاده از نظریه مبادله اجتماعی نشان دادهاند
که منافع مثبت و معنادار ،حمایت برای توسعه صنعت گردشگری را تحت تأثیر قرار
میدهند و هزینههای درکشده بر روی حمایت ساکنان از توسعه گردشگری تأثیر منفی
میگذارند .به عبارت دیگر ،ارزش درکشده تأثیر معناداری بر حمایت ساکنان از
گردشگری دارد (لی .)2013 ،کو و استوارت )2002( 1هم در مطالعه خود نشان دادند که
رضایت ساکنان جامعه ،ارتباط نزدیکی با درک اثرات گردشگری مثبت و منفی دارد.
وارگاس ،2پالزا 3و پوراس بنو )2009( 4روابط بین ارزش درکشده ،رضایت جامعه و
نگرش ساکنان نسبت به گردشگری را ثابت کردهاند (وانگ 5و همکاران .)2014 ،بوسکو
و سان مارتین ( )2008هم در مطالهای رابطه مثبت معنیداری بین انتظارات گردشگری و
رضایت کلی را نشان دادند (غنیان 6و همکاران .)2014 ،گالرزا و سائورا )2006( 7با
توجه به تحقیقات انجام شده ،وجود یک زنجیره ارزش  -رضایت – وفاداری را در
گردشگری گزارش دادهاند (سون 8و همکاران.)2013 ،
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در شمال شرقی استان خوزستان و به خصوص شهرستانهای مسجدسلیمان ،اندیکا
و اللی روستاهای گردشگری زیادی از نظر تاریخی ،فرهنگی و طبیعی وجود دارد و
دارای پتانسیل فراوانی برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری استان خوزستان
است ،اما به دلیل اینکه تاکنون توجه زیادی به آسیبشناسی ،نیازها در گردشگری و
بحث رضایتمندی در این صنعت نشده است ،گردشگری در این مناطق نتوانسته پیشرفت
الزم را داشته باشد .این شهرستانها جمعیتی بیش از  200420نفر دارند که تقریباً 77000
( 38درصد) آنها در روستا زندگی میکنند .شغل بیشتر مردم این روستاها کشاورزی و
دامداری است که به نوعی زندگی آنها تحت تأثیر گردشگری قرار میگیرد و نیاز است
تعاملی میان ساکنان این مناطق و گردشگران ایجاد شود که مستلزم بررسی و تعیین عوامل
مؤثر بر رضایت و حمایت آنها از گردشگری و وفاداری آنها نسبت به گردشگران
می باشد .بنابراین هدف این تحقیق بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر رضامندی و وفاداری
ساکنان روستاهای گردشگری شهرستانهای مسجدسلیمان ،اندیکا و اللی از گردشگری
است.
مبانی نظری
رضایت مشتری با توسعه روشهای اندازهگیری و شاخصهای رضایت ملی در سوئد،
ایاالت متحده و نروژ ،اهمیت ملی و بینالمللی یافته است .این شاخصها در نیوزلند،
اتریش ،کره و اتحادیه اروپا آزمایش شدند (جانسون 1و همکاران .)2000 ،در اواسط دهه
 ،1990شاخصهای رضایتمندی مشتری  2بهتدریج بهعنوان ابزار مفید برای اندازهگیری
کیفیت خروجی ،مورد توجه دولتها و شرکتها در سطح جهان واقع شدند (تقوی فرد و
همکاران.)1390 ،
بر اساس این مدلها متغیرهای وجهه استنباطشده (تصویر) ،انتظارات ،کیفیت درک
شده و ارزش درکشده محرکهای اصلی رضایتمندی و متغیرهای وجهه استنباطشده
(تصویر) ،رضایتمندی و تعهد متغیرهایی هستند که وفاداری ساکنان را تحت تأثیر قرار
2. CSI: Customer Satisfaction
Index

1. Johnson
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میدهند .همچنین پژوهشهای زیادی در زمینههای مختلف این متغیرها را برای بررسی
عوامل مؤثر بر رضامندی و وفاداری بهکار بردهاند .بنابراین احتمال تأثیر این متغیرها بر
متغیرهای رضامندی و وفاداری اثبات شده است .بههمین دلیل در این پژوهش از این
متغیرها بهعنوان متغیرهای اصلی پژوهش استفاده شده است که در ادامه به شرح این
متغیرها پرداخته میشود:
انتظارات یکی از متغیرهای تأثیرگذار در رضایت است .رضایت مصرفکننده تابع
انتظارات وی با عملکرد واقعی محصول است .فورنل رضایت را بر مبنای ارزیابی کلی بر
اساس عملکرد ذهنی محصول بعد از خرید و در مقایسه با انتظارات قبل از خرید تعریف
میکند (بیرلی پاالسیو 1و همکاران .)2002 ،با این حال این دیدگاه وجود دارد که انتظارات
نقش محوری در تعیین رضایت بازی میکند .کادوت ،وودراف و جنکینز )1982( 2مطرح
کردهاند که رضایت ،اشاره به مقایسه انتظارات با آنچه که از نظر عملکرد تجربه شده
دارد (ترونگ و فاستر.)2006 ،3
همچنین در گردشگری شناسایی انتظارات مشتریان (در این پژوهش ساکنان بهعنوان
مشتری میباشند) ،ارائه خدمات با کیفیت بهتر و رضایت آنها را در پی خواهد داشت و
رضایت ،وفاداری مشتریان و در نهایت سودآوری هر چه بیشتر را به ارمغان خواهد آورد
(کروبی و یوسفی .)1389 ،در این پژوهش وفاداری به معنای حمایت ساکنان از برنامههای
گردشگری و حضور گردشگران ،مهماننوازی و توصیه به همشهریان برای احترام به
گردشگران و حمایت از گردشگری و  ...است.
وقتی انتظارات مردم از گردشگری به واقعیت نپیوندد ،آنها احساسات منفی یا
ترکیبات مختلف خشم ،ترس و نگرانی را تجربه خواهند کرد .برعکس وقتی انتظارات
مردم به واقعیت بپیوندد ،احساس رضایت و شادی میکنند و اگر سود بهدست آمده بیش
از حد انتظار باشد ،مردم معموالً احساس رضایت میکنند و در نتیجه از گردشگری و
حضور گردشگران حمایت خواهند کرد (یعقوبی چوبری و جلیلی دمدل.)1393 ،

3. Truong & Foster

1. Beerli Palacio
2. Cadotte,Woodruff & Jenkins
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یکی دیگر از متغیرهای مؤثر بر رضایت ،کیفیت درکشده است .به عقیدۀ گرونروس

1

( )1980کیفیت درکشده از خدمات ،ناشی از یک فرآیند ارزیابی است که در آن مشتری
انتظارات خود از خدمات را با خدمات دریافتشده یا بهعبارت دیگر خدمات درکشده
مقایسه مینماید (کروبی و یوسفی .)1389 ،بهطور کلی به رسمیت شناخته شده است که
کیفیت درکشده بهطور مستقیم بر رضایت تأثیر دارد .از این رو اگر کیفیت درکشده
بهبود یابد ،رضایت بهبود خواهد یافت .پاراسورامان ،زیتمال و بری )1994( 2ادعا میکنند
که رضایت کلی مشتری ممکن است حاصل ارزیابی آنها از کیفیت خدمات و همچنین
ویژگیهای محصول باشد (ترونگ و فاستر.)2006 ،
گردشگری نیز بهعنوان فعالیت پایه بالقوهای که میتواند زمینههای اصلی بهبود سطح
کیفیت زندگی ساکنان بومی را فراهم آورد ،اهمیت دارد و میتواند اثرات مثبتی بر
شاخصهای کیفیت زندگی ساکنان نظیر سالمتی ،تفریح ،خدمات ،کاهش سطح فقر ،تنوع
شغلی و  ...بهوجود آورد و بدین ترتیب کیفیت درکشده از گردشگری افزایش یابد .با
این حال ،توسعه گردشگری ممکن است اثرات و پیامدهای منفی همچون تهدید امنیت
و سالمت جامعه ،ازدحام و شلوغی ،ترافیک سنگین ،افزایش میزان جرم ،کاهش بهداشت
و غیره را نیز در پی داشته باشد که سبب کاهش سطح کیفیت زندگی ساکنان و کیفیت
درکشده از گردشگری برای آنها شود (قائدی .)1393 ،همچنین توسعه گردشگری به
افزایش تبادل فرهنگی و ارائه فرصتهای تفریحی کمک میکند ،اما میتواند به افزایش
نرخ جرم و جنایت منجر شود .اغلب ،گردشگری مسئول آلودگی محیط زیست ،سر و
صدا و ازدحام در نظر گرفته میشود .با این حال ،ممکن است اثرات زیستمحیطی مثبتی
را با بهبود ظاهر در منطقه و افزایش حفاظت طبیعی و فرهنگی بهدنبال داشته باشد
(استایلیدیز و همکاران .)2014 ،بهطور کلی کارکردهای گردشگری در پیوند با سطح
کیفیت زندگی جامعه بومی میتواند پیامدهای مطلوب و نامطلوب همراه داشته باشد و
به شدت بر نحوه نگرش جامعه میزبان و رضایت آنها تأثیر خواهد گذاشت (قائدی،
.)1393
& 2. Parasuraman, Zeithaml
Berry

1. Gronroos
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وجهه استنباط شده (تصویر) نیز یکی از عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری مشتری
است .کاتلر وجهه استنباطشده را «مجموعهای از باورها ،ایدهها و تصوری که فرد در مورد
یک شی ،محل یا گروه دارد» تعریف کرده است .این تداعی میتواند از تجربه مستقیم
مشتریان و یا از اطالعات بهدست آمده از ارائه بازار و یا بهدلیل تأثیر تداعیهای موجود
از قبل که سازمان بر مصرفکننده داشته ،شکل گیرد (ابراهیمی و منصوری .)1392 ،تصویر
(وجهه) منفی نسبت به گردشگری در جوامع توسط ساکنان ممکن است صنعت
گردشگری را از بین ببرد .اگر این احساسات منفی به گردشگران انتقال یابد ،ممکن است
باعث توقف بازدید از منطقه گردشگری شود (گیونس.)2003 ،1
بنابراین برای حفظ گردشگری ،وجهۀ مثبت گردشگری برای ساکنان و نگرش آنها
نسبت به توسعه گردشگری مهم است .زیرا باعث تعامل دوستانه بین بازدیدکنندگان و
ساکنان میشود که اثر معنا داری بر رضایت بازدیدکننده از مقصد دارد (وانگ و ایکسو،2
 .) 2015نگرش جامعه میزبان و تصویر گردشگری ،رضایت بازدیدکننده و تکرار مالقات-
ها را تحتتأثیر قرار میدهد .بنابراین اندازهگیری برداشت جامعه میزبان از توسعه صنعت
گردشگری نقش حیاتی در موفقیت مقصد گردشگری در آینده ایفا میکند .واکنش جامعه
به گردشگری از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت است .برخی جوامع در مورد تأثیرات
غیر اخالقی گردشگری و اثرات آن بر جوامع محلی نگران هستند (زمانی فراهانی و
غزالی .)2012 ،در نتیجه ،وجهه استنباطشده (تصویر) و برداشت ساکنان از گردشگری
یکی از شاخصهای مهم برای توسعه گردشگری پایدار هستند (فون 3و همکاران.)2014 ،
ارزش درکشده از دیگر متغیرهای مؤثر بر رضایت است .ارزش ،یک ساختار مهم
در رابطه بازاریابی و یکی از موفقترین استراتژیهای رقابتی در نظر گرفته شده است.
ارزش درکشده ،مهمترین معیار برای بهدست آوردن مزیت رقابتی ،یک عامل مهم و
تعیینکننده اصلی رضایت مشتری و وفاداری در نظر گرفته شده است (لی و همکاران،
 .)2007همچنین ارزش درکشده میتواند «ارزیابی کلی مشتری از ارزش خالص خدمات
براساس ارزیابی مشتری از آنچه دریافت میشود (مزایای ارائه شده توسط خدمات) و

3. Fun

2. Wang & Xu

1. Gunce
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آنچه پرداخت شده است (هزینه یا تالش یا زمان صرف شده در کسب و استفاده از
خدمات) تعریف شود .مطالعه لی و همکاران ( )2007نشان داد ارزش درکشده از بهترین
پیشبینیکنندههای نیات رفتاری است.
هاشیموتو ( )2002اظهار داشت که توسعه گردشگری میتواند در جهت مثبت و
همچنین منفی به رفاه جامعه میزبان کمک کند .از جمله مزایای مثبت اجتماعی و فرهنگی
گردشگری ،توسعه فرهنگی ،تغییرات اجتماعی ،بهبود تصویر جامعه میزبان ،بهبود
بهداشت عمومی ،بهبود مالیمتهای اجتماعی ،آموزش و پرورش و حفاظت محیطزیست
میباشند .از سوی دیگر هزینههای اجتماعی و فرهنگی شامل تخریب فرهنگی و ارزش-
های جامعه میزبان ،بیثباتی اجتماعی ،مصرفگرایی ،تغییر در قانون و نظم اجتماعی،
روابط تجاری و تغییرات در ارزشهای سنتی از اثرات منفی و هزینههای گردشگری
است (زمانی فراهانی و غزالی.)2012 ،
درک جوامع محلی از این هزینهها و مزایای گردشگری (ارزش درکشده) عامل مهمی
در رضایت گردشگری است و برای موفقیت صنعت گردشگری مهم هستند (فون و
همکاران .)2014 ،به طوریکه اگر درک اثرات مثبت (منافع) گردشگری بیشتر از عواقب
منفی بالقوه آن بود ،ساکنان به احتمال زیاد از گردشگری حمایت میکنند .به این ترتیب،
برداشت ساکنان از اثرات گردشگری برای توسعه موفق و بهرهبرداری از گردشگری مهم
در نظر گرفته میشود (استایلیدیز و همکاران.)2014 ،
عالوه بر رضایت و وجهۀ استنباط شده ،تعهد نیز یکی از متغیرهای مؤثر بر وفاداری
است که خود از رضایت تأثیر میپذیرد .تعهد یکی از مفاهیم اصلی در پارادایم بازاریابی
رابطهای است .تعهد ،یک نگرش است که منعکسکننده تمایل به حفظ رابطه با ارزش
تعریف شده است .همچنین تعهد ضمنی یا صریح و روشن عبارتست از تداوم رابطه بین
شرکا (بنسال 1و همکاران .)2003 ،در گردشگری نیز سطح تعهد ساکنان به توسعه صنعت
گردشگری قبل از در نظر گرفتن هر نوع برنامهریزی گردشگری منطقهای مهم است .از
سوی دیگر ،افزایش در تعهد ساکنان نسبت به گردشگری برای حمایت از استراتژی برای

1. Bansal
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جذب گردشگران به مقصد ضروری است .در نتیجه ،اگر سطح تعهد ساکنان به توسعه
صنعت گردشگری باال باشد ،درگیریهای بالقوه بین ساکنان و مؤسسات گردشگری از
طریق گفتوگوی باز و همکاری با تمرکز بر اهداف مشترک کاهش مییابد (غنیان و
همکاران.)2014 ،
بدین ترتیب براساس بررسی پیشینه و مبانی نظری تحقیق مدل مفهومی پژوهش به
دست آمد (نک شکل .)1
تصویر
(وجهه)
وفاداری
انتظارات
رضایت-
مندی

ارزش
درکشده

تعهد

کیفیت درک-
شده
شکل  .1مدل رضایتمندی پژوهش

بنابراین بر اساس چارچوب مفهومی رضایتمندی پژوهش ،مبانی نظری و پژوهش-
های پیشین ،فرضیههای زیر مطرح و آزمون شدند:
 .1تصویر (وجهۀ استنباطشده) بر رضایتمندی ساکنان تأثیر معنیدار دارد.
 .2انتظارات ساکنان بر رضایتمندی آنها تأثیر معنیدار دارد.
 .3کیفیت درکشده از فعالیتهای گردشگری توسط ساکنان بر رضایتمندی آنها از
این فعالیتها تأثیر معنیداری دارد.
 .4ارزش درکشده از فعالیتهای گردشگری بر رضایتمندی ساکنان تأثیر معنادار
دارد.
 .5تصویر (وجهۀ استنباطشده) بر وفاداری ساکنان تأثیر معنیدار دارد.
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 .6رضایت ساکنان از گردشگری بر وفاداری آنها نسبت به گردشگران تأثیر معناداری
دارد.
 .7تعهد ساکنان نسبت به گردشگری بر وفاداری آنها تأثیر معناداری دارد.
در این پژوهش ،چون از رگرسیون استفاده شده ،بررسی فرضیههای غیرمستقیم امکان-
پذیر نبوده است.
روش تحقیق
این تحقیق از طریق فن پیمایشی طراحی و اجرا شد .نوع پژوهش توصیفی -تحلیلی
است که در آن جامعه آماری تمامی ساکنان مناطق گردشگری شهرستانهای
مسجدسلیمان ،اندیکا و اللی است .روش نمونهگیری ،تصادفی طبقهای و حجم نمونه
 250نفر است .هر شهرستان ،یک طبقه در نظر گرفته شد ،سپس براساس اینکه هر
شهرستان چ ه درصدی از کل جمعیت ساکنان را در بر دارد ،مقدار سهم آن شهرستان از
نمونه مشخص شد .جمعآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه انجام شد که روایی آن
به وسیله متخصصان فن که در پژوهش شرکت داشتند و پایایی آن از طریق آزمون آلفای
کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت (نک جدول  .)1تعاریف عملیاتی و تعداد گویههای
متغیرهای چارچوب تحقیق که در آنها از یک طیف خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی
زیاد استفاده شده ،در جدول  1آمده است .در این تحقیق چون سنجش کیفیت شامل 8
جنبه مختلف است ،به ناچار تعداد گویههای کیفیت براساس آن  8جنبه ،بیشتر از
متغیرهای دیگر میشود و در تمامی تحقیقات داخلی و خارجی در زمینههای مختلف
بدین صورت بوده است .جانسون ( )2001این جنبهها را در  8بعد مجزا بیان نموده است.
جدول  .1تعاریف عملیاتی ،تعداد گویهها و ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق

گویهها

متغیر

انتظارات من از گردشگران برای احترام به فرهنگ و سنن مردم برآورده شده

انتظارات

است.
انتظارات من از خدمات عرضه شده برای توسعه گردشگری برآورده شده
است.

تعداد
گویهها
10

ضریب
آلفا
0/908
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تعداد
گویهها

ضریب
آلفا

انتظارات شخصی من از ورود گردشگران به منطقه برآورده شده است.
انتظارات من از ورود گردشگران برای بازاریابی محصوالت و فروش سوغاتیها
و صنایع دستی برآورده شده است.
انتظارات من از گردشگران برای حفظ محیطزیست برآورده شده است.
انتظارات من از گردشگران برای حفظ میراث تاریخی و فرهنگی برآورده شده
است.
تأثیر کلی فعالیتهای گردشگری آن طور بود که من انتظار داشتم بود.
انتظارات من از عملکرد کلی حاصل از فعالیتهای گردشگری برآورده شده
است.
انتظارات من از تأثیر فعالیتهای گردشگری بر روی پیشرفت منطقه برآورده
شده است.
به طور کلی ورود گردشگران به منطقه انتظارات مرا برآورده کرده است.
گردشگری عامل اساسی در اقتصاد جامعه ماست.

11
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گردشگری عامل اخالل در آرامش جامعه ما است.
حضور گردشگر ،علت افزایش امنیت عمومی است.

تصویر
(وجهه
استنباط-
شده)

گردشگری ،عامل ایجاد فرصت تفریح و سرگرمی در جامعه است.
گردشگری ،عامل افزایش فرصت مالقات با افراد از فرهنگهای دیگر است.
با گردشگری انگیزه برای حفظ فرهنگهای محلی فراهم شده است.
گردشگری ،عامل به رسمیت شناختن منطقه است.
گردشگری ،عامل بهبود تصویر جامعه است.
گردشگری ،باعث افزایش هویت منطقه شده است.
گردشگری ،صنعتی است که نیاز به تخصص ندارد.
گردشگری باعث شده به محل زندگیمان بیشتر توجه کنیم.
گردشگری عامل حفاظت از نواحی جذاب است.
حضور گردشگر ،باعث افزایش کیفیت زندگی در جامعه ما شده است.
گردشگری ،بازارهای جدید را برای محصوالت محلی ایجاد میکند.
گردشگری ،مشاغل بیشتر را برای زنان فراهم میکند.
حضور گردشگر ،علت افزایش قیمت زمین در جامعه ما است.
گردشگری علت افزایش تقاضا برای صنایع دستی محلی است.

کیفیت

گردشگری باعث کاهش مهاجرت مردم منطقه شده است.
توسعه گردشگری به افزایش متوسط استاندارد زندگی در منطقه کمک خواهد
کرد.
وجود گردشگری ،آسیب رساندن به محیط زیست روستایی است.
گردشگری ،مواد زائد زیادی را در منطقه تولید میکند.
گردشگری باعث ایجاد انگیزه در ساکنان برای حفظ منابع طبیعی شده است.

34

0/859

74

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال سوم ،شمارۀ ششم ،پاییز و زمستان 1394
گویهها

متغیر

تعداد
گویهها

ضریب
آلفا

حضور گردشگری باعث بهبود بهداشت عمومی و امکانات بهداشتی در جامعه
ما است.
گردشگری باعث شلوغی در جامعه شده است.
سنتهای محلی به دلیل گردشگری مهمتر میشوند.
گردشگری به بازسازی اماکن تاریخی کمک میکند.
گردشگری باعث حفظ آثار تاریخی میشود.
گردشگری باعث مرمت امکانات تاریخی و فرهنگی میشود.
وجود گردشگری باعث از بین بردن آداب و رسوم محلی ما میشود.
گردشگری ،هنجارهای اجتماعی در جامعه ما را تغییر داده است.
گردشگری باعث افزایش درگیریهای اجتماعی در جامعه شده است.
گردشگری ،عامل وحدت اجتماعی بیشتر در منطقه است.
حضور گردشگر ،علت افزایش خدمات اجتماعی است.
گردشگری باعث مختل کردن زندگی ساکنان محلی شده است.
گردشگری باعث افزایش جرم و جنایت در جامعه شده است.
گردشگری عامل افزایش اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق است.
وجود گردشگر ،باعث افزایش تراکم جمعیت در جامعه ما شده است.
گردشگری عامل در دسترس بودن امکانات تفریحی در منطقه است.
افزایش گردشگری ممکن است به درگیریهای اجتماعی بین گردشگران و
ساکنان منجر شود.
گردشگری خدمات عمومی را در جامعه ما بهبود میبخشد.
گردشگری عامل بهبود ظاهر فیزیکی جامعه است.
وجود گردشگری باعث شده ادارات دولتی به جامعه ما بیشتر توجه کنند.
به دلیل گردشگری ،جادهها و سایر خدمات محلی بهخوبی در جامعه مستقر
شدهاند.
گردشگری عامل ایجاد تقاضا برای محصوالت منطقه است.
گردشگری عامل سرمایهگذاری در منطقه است.
گردشگری عامل توسعه منطقه است.
حضور گردشگر ،باعث ایجاد فرصتهای شغلی برای جامعه محلی است.
حضور گردشگر ،باعث افزایش درآمد روستاییان شده است.

ارزش
درکشده

حضور گردشگر ،باعث افزایش قیمت محصوالت غذایی و هزینههای زندگی
در جامعه ما است.
بهطور کلی ،مزایای مثبت گردشگری بیشتر از اثرات منفی آن در منطقه است.
بهطور کلی توسعه گردشگری از اهمیت زیادی برای رفاه اقتصادی در جامعه
برخوردار است.

13

0/761

عوامل مؤثر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان مناطق …
گویهها

متغیر

75
تعداد
گویهها

ضریب
آلفا

در مقایسه با شلوغی و آلودگی ایجاد کرده ،گردشگری دارای ارزش بسیار
زیادی است.
در مقایسه با صنعتهای دیگر ،گردشگری هزینه کمتری دارد.
در مقایسه با کشاورزی و دامپروری ،گردشگری اثر بیشتری را بر روی زندگی
ساکنان محلی دارد.
گردشگری از نظر تأثیر آن بر روی درآمد ساکنان منطقه ،دارای ارزش زیادی
است.
در مقایسه با خسارتهایی که گردشگران بر جامعه ما وارد میکنند ،گردشگری
دارای ارزش بسیار بیشتری است.
ارزش گردشگری بیشتر از آنچه انتظار داشتم ،است.
گردشگری از نظر تأثیر آن بر روی اقتصاد ساکنان منطقه ،دارای ارزش زیادی
است.
در کل ارزش گردشگری باال است.
به طور کلی از توسعه گردشگری در جامعه راضی هستم.

11
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به طور کلی از تأثیرات گردشگری در کیفیت زندگیام رضایت دارم.
من از حضور گردشگران در منطقه رضایت دارم.

رضامندی

حضور گردشگران در منطقه بسیار خشنود کننده است.
من از تأثیر حضور گردشگران در برآورده کردن نیازهایم راضی هستم.
از اینکه گردشگران به این منطقه میآیند ،خوشحال هستم.
اقامت در این منطقه به خاطر حضور گردشگران رضایت بخش بوده است.
من در حال حاضر نگرش مثبتی نسبت به گردشگران دارم.
من از تأثیراتی که گردشگری در منطقه دارد ،راضیام.
من از تأثیرات گردشگری بر روی درآمد خانوادهام ،رضایت دارم.
در کل از حضور گردشگران رضایت دارم.
وجود گردشگری فقط برای یک گروه کوچک از مردم در جامعه ما سودآور
است.
معتقدم باید تالش بیشتر برای جذب گردشگر صورت گیرد.

تعهد

منطقه باید یک مقصد گردشگری باقی بماند.
منطقه باید ترویج گردشگری را پشتیبانی کند.
من از وجود گردشگران احساس غرور میکنم.
من نسبت به گردشگران احساس احترام میکنم.
من واقعا به گردشگران و گردشگری وابسته هستم.
برای من گردشگری از هر نوع صنعت دیگری بهتر است.
جامعه به حضور گردشگران وابسته است.
من نسبت به دیگر بخشها ترجیح میدهم ،گردشگری توسعه یابد.

12
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گویهها

متغیر

تعداد
گویهها

ضریب
آلفا

من حاضرم شلوغی حاصل از گردشگری را تحمل کنم.
من آلودگیها و تخریبهای گردشگری را نادیده میگیرم.
من توسعه گردشگری را در جامعه حمایت میکنم.

وفاداری

11
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من از افزایش تعداد گردشگران در جامعه حمایت میکنم.
من باور دارم گردشگری باید به طور فعال در منطقه تشویق شود.
مفتخر هستم که گردشگری در جامعه من توسعه پیدا کند.
من در آینده مایل به شرکت در برنامهریزی توسعه گردشگری در جامعه هستم.
توسعه گردشگری در این منطقه به من حس اعتماد به نفس بیشتری می دهد.
من گردشگران را برای آمدن به این منطقه تشویق میکنم.
من احترام به گردشگران را به افراد دیگر توصیه خواهم کرد.
من دوستان و بستگانم را تشویق به حمایت از گردشگران خواهم کرد.
من همه تأثیرات مثبت حضور گردشگران و توسعه گردشگری را برای دیگران
توضیح خواهم داد.
من دوستان و بستگانم را برای شرکت در برنامههای توسعه گردشگری تشویق
خواهم کرد.
برای سنجش همه گویهها از طیف ( 1خیلی کم) تا ( 5خیلی زیاد) امتیازی استفاده شد.

یافتهها
آمار توصیفی
آمار توصیفی نشان داد میانگین سن پاسخگویان در این پژوهش  34/37سال و کمینه سن
پاسخگویان  18سال و بیشینه سن آنها  69سال است .توزیع فراوانی افراد پاسخگو بر
اساس جنسیت و وضعیت تأهل نشان داد که 70درصد افراد پژوهش مرد و  30درصد
آنها زن و همچنین  35/6درصد مجرد و  64/4درصد متأهل بودند .از لحاظ درآمد41/1 ،
درصد افراد پژوهش دارای درآمد زیر یک میلیون 25 ،درصد دارای درآمد یک میلیون،
 18/1درصد دارای درآمد یک تا دو میلیون تومان و  15/7درصد دارای درآمد باالی دو
میلیون تومان بودند .همچنین بر اساس دادههای جمعآوری شده ،شغل  88نفر (35/3
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درصد) از افراد پاسخگو به گردشگری ارتباط داشت و  161نفر ( 64/7درصد) شغلی
مرتبط با گردشگری نداشتند.

مقایسه میانگین متغیرهای چارچوب نظری در بین آزمودنیها بر اساس نوع شغل
(ارتباط یا عدم ارتباط با گردشگری)
برای مقایسه میانگین متغیرهای اصلی پژوهش بین دو گروه ساکنانی که شغل آنها به
گردشگری ارتباط داشت و ساکنانی که شغل آنها به گردشگری ارتباطی نداشت ،از
آزمون  tاستفاده شد ،نتایج نشان داد که بین این دو گروه از لحاظ متغیرهای کیفیت
درکشده و ارزش درکشده ،تفاوت آماری معنیداری در سطح  1درصد وجود داشت و
ساکنانی که شغل آنها به گردشگری ارتباط داشت کیفیت و ارزش بیشتری نسبت به
ساکنانی که شغل آنها به گردشگری ارتباط نداشت ،درک کردند .همچنین میانگین متغیر
تعهد در دو گروه ساکنان در سطح  1درصد معنیدار شد و ساکنانی که شغل آنها به
گردشگری ارتباط داشت ،تعهد بیشتری از خود نشان دادند .اما بین دو گروه ساکنان از
لحاظ متغیر وفاداری ،تفاوت آماری معنیداری در سطح  5درصد وجود دارد و ساکنانی
که شغلی مرتبط با گردشگری داشتند ،وفاداری بیشتری نسبت به گردشگری از خود نشان
دادند.
جدول  . 2مقایسه میانگین متغیرهای چارچوب نظری در بین آزمودنیها بر اساس نوع شغل
(ارتباط یا عدم ارتباط با گردشگری)

ارتباط شغل به گردشگری

متغیر

بلی ()N=88

خیر ()N=162

آماره

T

0/543

تصویر

40/26

40/71

کیفیت درکشده

119/44

111/87

**

2/623

ارزش درکشده

46/27

41/45

**

3/718

Sig

0/588
0/009
0/0001
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ارتباط شغل به گردشگری

متغیر

بلی ()N=88

خیر ()N=162

آماره

T

Sig

انتظارات

33/08

32/01

0/832

0/406

رضایت

41/08

39/05

1/553

0/122

تعهد

43/48

39/29

وفاداری

46/39

43/76

* :معنیداری با اطمینان  95درصد

**
*
**

3/555

2/413

0/0001
0/017

 :معناداری با اطمینان  99درصد

تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رضایت ساکنان با استفاده از مدل مفهومی پژوهش
برای تعیین اثرات متغیرهای مؤثر بر رضایت گردشگران و پیشبینی میزان تغییرات
هر متغیر اقدام به تحلیل و تخمین معادله رگرسیون چند متغیره به روش استپوایز1
گردید .در این معادله متغیر رضایت بهعنوان متغیر وابسته و متغیرهای وجهه استنباط شده
و کیفیت درکشده به عنوان متغیرهای مستقل وارد معادله رگرسیون شدند .تأثیر متغیر
کیفیت درکشده بر متغیر رضایت معنیدار شد ،اما تأثیر متغیر وجهه استنباط شده بر
رضایت معنیدار نشده است .همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،متغیر کیفیت
درکشده در مجموع  11/7درصد از تغییرات متغیر رضایت را پیشبینی مینمایند .با
توجه به نتایج جدول  6معادله خطی حاصل از رگرسیون چندمتغیره رضایت گردشگران
بهصورت زیر میباشد:
=1 X0/151 + 9/411Y
: X1کیفیت درکشده

 :Yرضایت

جدول  .3تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رضایت ساکنان

متغیر

B

β

Sig T

Multiple R

کیفیت درکشده

0/151

0/342

0/0001

0/342

Constant: 9/411

Sig: 0/0001

2

2

R

R Adjust

0/117

0/113

F: 32/03

1. Stepwise
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تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری ساکنان نسبت به توسعه گردشگری و حضور گردشگران

برای تعیین اثرات متغیرهای مؤثر بر وفاداری گردشگران و پیشبینی میزان تغییرات
هر متغیر اقدام به تحلیل و تخمین معادله رگرسیون چند متغیره به روش استپوایز گردید.
در این پژوهش متغیر وفاداری بهعنوان متغیر وابسته و متغیرهای وجهه استنباط شده،
رضایت و تعهد بهعنوان متغیرهای مستقل وارد معادله رگرسیون شدند .همانطور که در
جدول  7مشاهده میشود سه متغیر تعهد ،رضایت و تصویر در مجموع  38/2درصد از
تغییرات متغیر وفاداری را پیشبینی مینمایند .بهعبارت دیگر با تغییر در متغیرهای
رضایت ،تعهد و وجهه استنباطشده میتوان بیشترین تغییر را در متغیر وفاداری ساکنان
ایجاد کرد .همچنین متغیر تعهد ( )β=0/408نسبت به متغیرهای رضایت ( )β=0/226و
تصویر ( ،)β=0/15قدرت بیشتری در پیشبینی متغیر وفاداری گردشگران دارد .بهعبارت
دیگر با یک واحد تغییر در متغیر تعهد ،رضایت و وجهه استنباط شده به ترتیب ،0/408
 0/226و  0/150در متغیر وفاداری تغییر ایجاد میشود .با توجه به نتایج ،معادله خطی
حاصل از رگرسیون به صورت زیر میباشد:
13/799 + 0/370X1 + 0/2X2 +0/193 X3
 :X2رضایت

 :Yوفاداری  :X1تعهد

 :X3تصویر

جدول  .3تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر وفاداری ساکنان با استفاده از مدل مفهومی پژوهش

متغیر
تعهد
رضایت

2

B

β

Sig T

Multiple R

R2

R Adjust

0/370
0/200

0/408
0/226

0/0001
0/0001

0/566
0/602

0/321
0/362

0/318
0/357

0/193

0/006

0/150
Sig:0/0001

0/618
F:48/609

0/382

0/374

تصویر
Constant:13/799

=Y
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تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رضایتمندی و وفاداری ساکنان با استفاده مدل
مفهومی پژوهش
تصویر

0/15

وفاداری
( R2 = 0/382
)

0/226

0/408

0/481

انتظارات
رضایت-
مندی
( = 0/117

تعهد
( ) R2 = 0/231

ارزش
درکشده
0/342

0/156

کيفيت درک-
شده

شکل  .2تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری ساکنان

نتیجهگیری
رضایت ساکنان از حضور گردشگران و همچنین حمایت آنها از توسعه گردشگری و
وفاداری آنها نسبت به گردشگری و حضور گردشگران تأثیری شگرف بر آینده
گردشگری در هر منطقهای دارد .گردشگری نیازمند مهماننوازی ساکنان محلی و تعامل
آنها با گردشگران است .در صنعت گردشگری مدیریت باید بهگونهای باشد که ارزش،
کیفیت و تعهد دو طرفهای ایجاد شود .بهعبارت دیگر گردشگری هم برای گردشگران و
هم برای ساکنان دارای مزیت باشد .اگر در گردشگری به خواستههای ساکنان و تأمین
رضایت و حمایت آنها بیتوجهی شود ،قطعاً کشور در حوزه گردشگری به اهداف تعیین
شده نخواهد رسید.
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در این پژوهش نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد که متغیرهای تعهد ،رضایت و
تصویر ،تأثیر معنی داری بر وفاداری ساکنان نسبت به توسعه گردشگری و حضور
گردشگران دارند .به طوریکه متغیر تعهد دارای بیشترین تأثیر بر متغیر وفاداری ساکنان
و حمایت آنها نسبت به حضور گردشگران است .افزایش در تعهد ساکنان نسبت به
گردشگری برای جذب گردشگران ضروری است .ایجاد و حفظ تعهد عمیق به توسعه
گردشگری و حمایت از حضور گردشگران تأثیر بسزایی در توسعه گردشگری و بهدنبال
آن توسعه منطقه دارد .اگر سطح تعهد ساکنان باال باشد ،تعامل بین ساکنان و مؤسسات
گردشگری و گردشگران افزایش مییابد .در نتیجه زمینه برای حمایت ساکنان از
گردشگری و حضور گردشگران فراهم میشود.
تعهد ساکنان نسبت به گردشگری موقعی ایجاد میشود که خود ساکنان برای توسعه
گردشگری و ایجاد خدمات موردنیاز گردشگران دست بهکار شوند که خود باعث افزایش
درآمد ساکنان در قبال ارائه خدمات و در نتیجه وفاداری آنها نسبت به گردشگری خواهد
شد .برای افزایش حمایت ساکنان از حضور گردشگران باید اقدامات الزم از جمله کاهش
تأثیرات منفی حضور گردشگران بر محیطزیست ،تعدیل تأثیرات فرهنگی – اجتماعی
حضور گردشگران ،افزایش نقش فعالیتهای گردشگری در وضعیت اقتصادی ساکنان
برای افزایش رضایت ساکنان ،افزایش تعهد آنها نسبت به توسعه گردشگری و حضور
گردشگران ،همچنین بهبود تصویر گردشگری در ذهن ساکنان را انجام داد.
رضایت ساکنان از حضور گردشگران و فعالیتهای گردشگری دومین عامل مؤثر بر
وفاداری ساکنان است .ساکنانی از حضور گردشگران و برنامههای مربوط به گردشگری
حمایت خواهند کرد که از حضور گردشگران و تأثیرات گردشگری در روند زندگی و
جامعه رضایت داشته باشند .اگر ساکنان از گردشگری و حضور گردشگران رضایت
نداشته باشند ،مخالف حضور گردشگران خواهند بود و این امر باعث بروز خشونت و
بدرفتاری نسبت به گردشگران و افزایش درگیریهای اجتماعی بین ساکنان و گردشگران
خواهد شد .گردشگری ممکن است باعث ناراحتی و نارضایتی جامعه میزبان شود و
جامعه ناراضی قطعاً از حضور گردشگران در منطقه خود حمایت نخواهد کرد و این
باعث کاهش سطح وفاداری ساکنان نسبت به گردشگران خواهد شد .بنابراین پیشنهاد
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میشود اقدامات حفاظتی برای حفظ ارزشهای جامعه محلی ،احترام به عقاید آنها،
حفظ محیطزیست جامعه محلی ،جلوگیری از تجمعات بیرویه و حاوی موارد ناپسند و
دیگر مواردی که باعث نارضایتی ساکنان میشود ،انجام شود.
مطابق با نتایج این پژوهش تصویر (وجهۀ استنباط شده) نیز دارای تأثیر معنیداری بر
وفاداری ساکنان است که این نتیجه با نتیجه پژوهش استایلیدز و همکاران ()2014
مطابقت دارد؛ آنها در مطالعه خود با عنوان «حمایت ساکنان از توسعه صنعت گردشگری:
نقش تصویر و درک اثرات گردشگری در حمایت ساکنان» نشان دادند که تصویر
گردشگری برای ساکنان منجر به حمایت آنها از توسعه گردشگری میگردد .اگر وجهۀ
صنعت گردشگری نزد ساکنان مثبت نباشد و آنها احساسات منفی نسبت به گردشگری
داشته باشند ،از حضور گردشگران حمایت نخواهند کرد و این باعث کاهش تعامل میان
ساکنان و گردشگران میشود .بنابراین اگر از نظر ساکنان نتایج گردشگری در زندگی
آن ها و جامعه اطرافشان مطلوب باشد ،نگرش مثبتی نسبت به حضور گردشگران و
همچنین تصویر مثبتی از گردشگری و گردشگران در ذهن خود داشته باشند ،آنها از
گرشگری حمایت خواهند کرد و قطعاً نسبت به حضور گردشگران وفادار خواهند ماند.
برای ایجاد یک تصویر یا وجهۀ خوب از گردشگری ،باید اقدامات الزم برای
جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی ،تجمعهای بیرویه ،قاچاق ،جلوگیری از قطع
درختان و آسیب به منابع طبیعی ،استعمال دخانیات ،درگیریهای بیمورد و غیره به انجام
برسد .همچنین تمهیدات الزم برای اسکان گردشگران در نقاط مخصوص ،حفظ و احترام
به ارزشها و فرهنگ ساکنان محلی ،احترام به طبیعت ،محیطزیست و نقاط تاریخی،
احداث رستورانها ،سوئیتها ،خوراکسراها ،پارکینگهای مخصوص گردشگران و ...
که از بروز بسیاری از مشکالت ناشی از حضور گردشگران جلوگیری میکند ،اندیشیده
شود.
نتایج تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رضایت ساکنان نشان داد که کیفیت درکشده
دارای تأثیر معنیداری بر رضایت ساکنان است .پژوهشهای گردشگری نشان میدهند
که کیفیت درکشده ،رضایت را تحت تأثیر قرار میدهد و منجر به نیت رفتاری آینده
میشود .همچنین اثر غیرمستقیم کیفیت خدمات در قصد رفتاری از طریق ارزش درکشده
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و رضایت گردشگری در متون گردشگری نشان داده شده است (سونگ 1و همکاران،
.)2012
بهطور کلی به رسمیت شناخته شده است که کیفیت درکشده بهطور مستقیم بر
رضایت تأثیر دارد .اگر تأثیرات حضور گردشگران در بهبود کیفیت زندگی ساکنان و
کیفیت درکشده از فعالیتهای گردشگری مثبت باشد ،قطعاً آنها از حضور گردشگران
رضایت خواهند داشت .به عبارت دیگر اگر گردشگری باعث افزایش درآمد ساکنان،
ایجاد اشتغال ،تفریح ،خدمات ،حفاظت محیط زیست و غیره و در نهایت باعث افزایش
رفاه ساکنان ،بهبود معیشت مردم و افزیش کیفیت زندگی مردم شود ،آنها از گردشگری
رضایت خواهند داشت و اگر گردشگری برای مردم پیامدهای منفی همچون تهدید امنیت
و سالمت جامعه ،ازدحام و شلوغی ،ترافیک ،افزایش میزان جرم ،کاهش بهداشت،
تخریب محیطزیست و غیره داشته باشد و باعث کاهش کیفیت زندگی مردم شود ،آنها
از گردشگری رضایت نخواهند داشت.
برای افزایش کیفیت درکشده پیشنهاد میشود ،زمینههای الزم برای ایجاد فروشگاهها،
رستورانها ،مهمانسراها و  ...توسط مردم ،ایجاد جایگاههای مناسب برای عرضه صنایع
دستی و غذاهای محلی ،مستقر کردن سطلهای زباله در تمام نقاط گردشگری و ارتقای
بهداشت محیطی ،کمک به ایجاد محیطزیستی زیبا و جذاب در نقاط گردشگری ،بهسازی
و ترمیم جادههای دسترسی به نقاط گردشگری ،ایجاد زمینههای الزم برای تبادل فرهنگی
مثبت ،ایجاد پایگاههای امنیتی برای افزایش امنیت مردم و  ...فراهم شود.

1. song
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