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چکیده
مطالعه چگونگی تأثیرگذاری امنیت اجتمااعی مقاصا ماریی بار اریش ادراکشا ه ای توساعه گردشاگری و
مشارکت و حمایت ساکنان مورد غفلت قرارگرفته است .شهر مریی گرمی باه دلیات توساعه ک ا وکارهای
گردشگری نیای به توجه بیشتر به م ائت امنیتی خصوصاً امنیت اجتماعی بخش گردشگری در این مقص دارد.
همچنین به دلیت ان ایه جمعیتی کوچک این شهر ،عامت روانشناختی همچون دلب تگی مکانی نیز در روابط
ذکرش ه تأثیرگذار است .پژوهش حاضر با بررسی رابطه میان متغیرهای پژوهش در شهر گرمای باه افازایش
درک ای میزان اثرگذاری امنیت اجتماعی بار اریش ادراکشا ه ای توساعه گردشاگری و مشاارکت و حمایات
ساکنان مقاص مریی و میزان تع یت گری دلب تگی ساکنان مقاص مریی کمک کرده و داناش موجاود در
این یمینه را بیشتر نمای  .این پژوهش اینظر ه ف کاربردی و اینظر روش توصیفی -تحلیلای اسات .جامعاه
آماری آن ساکنان شهر گرمی در سال  ۱۳۹7است .حجم نمونه الیم با استفاده ای فرمول کوکران  ۳۸۴نفر در
نظر گرفته ش  .روایی و پایایی م ل تحقیق و تجزیهوتحلیت دادهها با اساتفاده ای روش م لساایی معاادالت
ساختاری در نرمافزار  SMART PLSانجام ش  .یافتههای تحقیق نشان داد که امنیت اجتماعی تأثیر مثبت
و معنیداری بر اریش ادراکشا ه ،مشاارکت و حمایات ای توساعه گردشاگری مقاصا شاهری ماریی دارد.
دلب تگی مکانی ساکنین رابطه امنیت اجتماعی و اریش ادراکش ه ای توسعه گردشگری در مقاصا شاهری
مریی را تع یت میکن ولی رابطه میان امنیت اجتماعی و حمایت و مشارکت در توسعه گردشگری در مقاص
شهری مریی نقش تع یت گر ن ارد.
واژگان کلیدی :امنیت اجتماعی ،اریش ادراکش ه ،دلب تگی مکانی ،شهر مریی گرمی.

 . ۱نوی ن ه م ئول
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مقدمه
در سالهای اخیر ارتقای امنیت و احساس آن در مقاصد از عواملی استت کت ستب توسته
پایدار صنهت گردشگری شده است (شاهیوندی و همکاران .)۱4۳ :۱۳۹۰،درواقت موضتو
امنیت ن تنها برای مقاصد ،بلک برای گردشگران نیز حائز اهمیتت استت و احستاس امنیتت،
نی تازی اساس تی در تمتتامی حوزههتتای فهالی تت بشتتر ازلمل ت گردشتتگری ب ت شتتمار م تیرود
( .)Popescu,2011:324همچنین در مناطقی ک برای توسه گردشگری و استفااده منتاف
آن برنام ریزی میکنند امنیت الفماعی از اهمیت باالیی برخوردار است .بتر ایتن استاس بت
نظر میرسد تقویت امنیت الفماعی این مقاصتد از طریتت توسته گردشتگری و استفااده از
فواید این توسه  ،ب افزایش ارزش ادراکشده از توسه گردشگری در نظتر ستاکنان من تر
شده و درنفی

حمایت و مشارکت آنتان از توسته گردشتگری مقاصتد مترزی را افتزایش

دهد .موضوعی کت یکتی از دغدغت های اصتلی برنامت ریزان بخصتو

در مقاصتد مترزی

محسوب میشود .از سوی دیگتر بت دلیتا وابستفگی زیتاد صتنهت گردشتگری بت ستاکنان
محلی ،حمایت آنان از توسه گردشگری برای عملکرد موفت و پایداری طوالنیمتد ایتن
صنهت ضروری و مهم میباشتد ( .)Vargas-Sánchez,2011:466بت دلیتا آنکت حت
مثبت و مشارکت لامه محلی برای موفقیت و پایداری صنهت گردشتگری کلیتدی استت،
فهم دیدگاه ساکنان و درخواست کمک از آنان از اهمیت فراوانی برای دولتهتای محلتی،
سیاست سازان و افراد فهتال در حتوزه گردشتگری برختوردار استت ( ;Dyer,2007:412

 .)Nunkoo & Gursoy,2012:247همچنین در گردشگری ،حمایت و مشارکت لامه
محلی مرزی درزمین مدیریت این مقاصد و دسفیابی ب یک برنام ریزی متدون ب طوریکت
هم لامه میزبان و هم لامه میهمان رضایت کاما داشتف باشتند ،بستیار تهیینکننتده استت
(علیقلی زاده و همکاران .)۱7۹ :۱۳۹۳،درواق فهم دیدگاه ساکنان مقاصد مترزی و عوامتا
تأثیرگذار بر آن میتواند پیادهسازی سیاستهای گردشگری را تسهیا نمتوده و مولت

بت

ولود آمدن حمایتهای بیشفر از این صتنهت شتود ( .)Prayag,2013:633بررستی مبتانی
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نظری مولود حاکی از آن استت کت عوامتا دیگتری ماننتد ماهتو دلبستفگی مکتانی بتر
مفغیرهای ذکرشده تأثیرگتذار هستفند .در مقاصتد شتهری مترزی ،حت

دلبستفگی مکتانی

ساکنان از عواملی است ک میتواند بر رویکرد آنان نسبت ب توسه گردشگری مؤثر باشد.
دل بسفگی مکانی پیوند عاطای قتوی میتان یتک فترد و یتک مکتان را در پتی دارد ،کت بت
نزدیکی فرد با مکان من ر میشتود ( .)Lopez & Sanchez,2013:28ایتن دلبستفگی بتا
گرایشهای رففاری نظا مند همانند حمایت بیشتفر از طر هتای عمتومی ،استفااده بیشتفر از
مکتتتان ،یتتتا اولویتتتت دادن بتتت برقتتتراری تهامتتتا بتتتا محتتتی محلتتتی در ارتبتتتا استتتت
( .)Lewicka,2008:211اما این امر همچنین میتواند بر سایر رففارها همچون وفاداری بت
مکان ()Lopez & Sanchez,2013:28؛ مشارکت در فهالیتهتای الفمتاعی یتا پتذیرش
پروژههتتای محلتتی ()Zenker & Rutter,2014:40؛ مستتلولیتپذیری در فهالیتهتتای
الفماعی و تسری و تسهیا لریان توسه محلی (مهروفی و انصتاری )4۰ :۱۳۹۳،تأثیرگتذار
باشد .باولود تول ب رابط میان امنیت و عواما تأثیرگذار بتر توسته گردشتگری ،مطالهت
میزان تأثیرگذاری امنیت الفماعی مقاصد مرزی بر ارزش ادراکشده از توسه گردشگری
و مشارکت و حمایت ساکنان در این مقاصد در مطالهتا گذشتف متورد غالتت قرارگرففت
است.
همچنین مقاصدی مانند شهر مرزی گرمتی بت دلیتا قرارگیتری در مراحتا نخستت توسته
گردشگری ،نیازمند مشارکت و حمایتت ستاکنان آن استت .بت نظتر میرستد در ایتن شتهر
توسه گردشتگری راهکتاری بترای بهبتود شترای اقفصتادی ستاکنان و کتاهش زمینت های
الفماعی مسائا امنیفی بوده است .درواق ب دلیا نیاز شهرهای گردشگر پذیری ماننتد شتهر
گرمی ب توسه کس وکارهای گردشتگری و از ستوی دیگتر بت دلیتا مترزی و کو تک
بودن آن ،تول ب مسائا امنیفی خصوصاً امنیت الفماعی بخش گردشگری در ایتن مقصتد،
ب رونت این صنهت کمک نموده است .همچنین ب دلیا اندازه لمهیفی کو ک ایتن شتهر،
عاما روانشناخفی همچون دلبسفگی مکانی نیز در رواب ذکرشده تأثیرگذار است .بر ایتن
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اساس مطاله رابط میان مفغیرهای تحقیت در شهرهای مرزی مانند شهر گرمتی میتوانتد بت
درک میزان اثرگذاری ارتقای امنیت الفماعی بر ارزش ادراکشده از توسه گردشگری و
مشارکت و حمایت ستاکنان در مقاصتد مترزی و میتزان تهتدیا گتری دلبستفگی ستاکنان
مقاصد مرزی کمک نموده و ب افزایش دانش در این زمین کمک نماید .پژوهش حاضر ب
دنبال پاسخگویی ب این سؤوال است ک امنیت الفماعی مقاصد مرزی

تأثیری بتر ارزش

ادراکشده از توسه گردشگری و مشتارکت و حمایتت ستاکنان دارد و نقتش تهتدیاگر
دلبسفگی مکانی در این رابط

گون است

پیشینه پژوهش

شربفی و عمو زاد مهدیرلی ( )۱۳۹5در تحقیقی نشان دادند ک بین افزایش امنیت الفماعی
و توسه گردشگری در نواحی مترزی رابطت مهنتیداری ولتود دارد .شتماعی و همکتاران
( )۱۳۹5در تحقیقتتی نشتتان دادنتتد منتتاطت متترزی از توانهتتای اکتتو توریستتفی قابتتاتولهی
برخوردار هسفند و میتوانند ب منظور تهادل بخشتی ناحیت ای برنامت ریزی لتام و متدیریت
بهین گردشتگری ،توسته زیرستاختهای گردشتگری را متدنظر قترار دهنتد .زینالهابتدین
عموقین و همکاران ( )۱۳۹5در تحقیت نشان دادند کت در شهرستفان مترزی آستفارا ،ولتود
ساحا ،بازار

مرزی ،لغو روادید ،لاذب های طبیهتی و مترزی بیشتفرین تتأثیر را در لتذب

گردشگر ب این منطق داشف است .و همچنین در شهرسفان مرزی بیل ستوار زبتان مشتفرک،
مسائا امنیفی و ولود بازار

مرزی ،باالترین رتب را در میان انگیزههای لذب گردشگران

داشف است .رضاپور و همکاران ( )۱۳۹5نشتان دادنتد کت میتان سترمای الفمتاعی و امنیتت
الفماعی در بین مرزنشینان کرد و ترکمن در مناطت مرزی خراسان شمالی رابط مهنتیداری
ولود دارد .حیدرنژاد و همکاران ( )۱۳۹4در تحقیقی نشان دادند احساس امنیتت در توسته
گردشگری نواحی مترزی نقتش مهنتیداری دارد .ملکحستینی و همکتاران ( )۱۳۹4نشتان
دادند در مناطت مرزی اسفان گلسفان ،از ابهتاد امنیتت الفمتاعی ،شتاخ

اعفمتاد نهتادی در
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رتب اول و شاخ

امنیت اقفصادی در رتب هشفم و پایینترین رتب قرار داشف استت .مینتایی

و صادقی ( )۱۳۹۳در تحقیقی نشان دادند ک توسه گردشگری با ارتقتای امنیتت منطقت در
نوار مرز ساحلی اسفان هرمزگان ارتبا مهنادار و مثبفی داشف است .اساندیاری و همکتاران
( )۱۳۹2در تحقیقی نشان دادند ک صنهت گردشگری در توسه الفماعی شتهرهای مترزی
نقش مؤثری دارند و بین شاخ

های توسه گردشگری با توسه الفمتاعی ،بهبتود کیایتت

خدما الفماعی و بهبود کیایت زندگی لامه محلی ،رابط مهناداری ولود داشتف استت.
سانفوس۱و همکاران ( )2۰۱8در تحقیقی نشان دادند ک مسائا امنیفتی بترای انفختاب مقصتد
تهیینکننده هسفند و امنیت گردشگری در پرتقال برای این مقصد مزیتت رقتابفی بت ارمغتان
آورده استتت .کیلتتیچ ر2و همکتتاران ( )2۰۱8تحقیتتت دیگتتری در زمینتت امنیتتت مقاصتتد
گردشگری در مقابا حم

تروریسفی ازنظر نیروهای امنیفتی و مستلولین را ان تا دادنتد.

نفایج تحقیت آنان نشان داد ک نیروهای امنیفی بیشفر بر تمرکتز بتر منتاطت لتر خیتر تأکیتد
داشف درحالیک تأکید مسلولین بر پیشتگیری و آمتوزش بتوده استت .یوست ۳و همکتاران
( )2۰۱7در تحقیقی نشان دادند ک در میان گردشگران لوان انگیزش ،ت رب سار و تصویر
مقصد از عواما اصلی انفخاب مقاصد گردشتگری بتوده و دو عامتا امنیتت و ایمنتی رابطت
میان این عواما را میان یگری میکنند .سیمپستون4و همکتاران ( )2۰۱6تحقیقتی بتا عنتوان
رویکردها نسبت ب مهالران و امنیت و تأثیر آن بر وفاداری گردشگران ان ا دادنتد .نفتایج
تحقیت آنان نشان داد ک نگرش نستبت بت مهتالرین و کتارایی نیروهتای امنیفتی ،تصتور از
امنیت مقاصد گردشگری و احفمال توصی نسبت ب سار م تدد بت آن را تحتت تتأثیر قترار
میدهد .احمدشاه و احمدوانی )2۰۱4(5نشان دادند ک گردشتگری موتتور رشتد و توسته
مناطت است و در ای اد اشفغال مسفقیم و غیرمسفقیم و همچنین در رشد صنای تأثیر شتایان
1 . Santos
2 . Kılıçlar
3 . Yusoff
4 . Simpson
5 . Ahmadshah & Ahmadwani
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تتولهی داشتف استت و بت دنبتال بیثبتاتی سیاستی و نتاامنی ،تهتداد گردشتگران کتاهش
شمگیری مییابد.
بررسی این تحقیقا نشان میدهد ک در این مطالها تنها ب رابط و تتأثیر گردشتگری بتر
امنیت مقاصد اکفاا شده و تتأثیرا ماتاهیم دیگتر تأثیرگتذار بتر توسته گردشتگری ماننتد
ارزش ادراکشده ،مشارکت و حمایت از توسه گردشگری و دلبستفگی مکتانی در کنتار
یکدیگر موردبررسی قرار نگرفف است .بر این اساس باولود تول بت رابطت میتان امنیتت و
عواما تأثیرگذار بر توسه گردشگری ،در تحقیت حاضر میزان تأثیرگذاری امنیت الفماعی
مقاصد مرزی بر ارزش ادراکشده از توسه گردشگری و مشارکت و حمایتت ستاکنان در
این مقاصد موردمطاله قرارگرفف استت کت ایتن موضتو بت پتر کتردن شتکا

تلوریتک

مولود کمک نموده و درک بهفری از رابط امنیت الفماعی و توسه گردشگری و مااهیم
مرتب با آن را ارائ میدهد.
مبانی نظري
امنیت اجتماعی

ب موازا گسفرش الفماعتا و پیچیتدهتر شتدن روابت و تهتام

الفمتاعی ،بشتر وارد

رواب گونتاگونی شتده استت کت عرصت های زنتدگی را بتا عنتاوین الفمتاعی ،اقفصتادی،
سیاسی ،فرهنگی و  ...از هم مفمایز ساخف و امنیت او را تحتالشتها قترار دادهانتد .درواقت
بشری ک برای تأمین امنیت و فرار از ناامنی ،لامه را تشکیا داده بود ب زودی دریافت کت
این بار امنیت او ن تنها از سوی طبیهتت و عوامتا طبیهتی ،بلکت از ستوی انستانها و عوامتا
گوناگون الفماعی ،اقفصادی و سیاسی تهدید میشتود؛ بتدین ترتیت

دغدغت همیشتگی او

برای تأمین امنیت در مقول ای لدید با عنوان احساس امنیت الفماعی ظهور یافتت (امینتی و
همکاران .)28 :۱۳۹4،یکی از کلیدیترین ابهاد امنیتت کت موردتولت قرارگرففت و باعت
شده برنام های مدونی از سوی نهادهتای حکتومفی بترای برقتراری آن اتختاذ شتود ،امنیتت
الفماعی است .اگر احساس امنیت در لامه ای ولود نداشف باشد؛ حفی میتوان ادعا کترد
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ک الفماعی شکا نمیگیرد (انفظاری و همکاران .)۹ :۱۳۹5،این در حالی است ک نیتاز بت
امنیت در هم لوامت و کشتورها از ارزش بستیار بتاالیی برختوردار استت و نبتود امنیتت و
آرامش در لامه  ،در مرد نارضایفی ای اد نموده و مولت

بتروز تهارضتاتی میتان ملتت و

دولت میشود (احمدی و همکاران .)8۳ :۱۳۹۳،ماهو امنیت الفماعی برای اولتین بتار در
سال  ،۱۹۹۳با عنوان «مکف کپنهاگ» و توس اندیشتمندانی نظیتر لمیفتر ،۱بتاری بتوزان2و
آل ویور ۳مطر شده است .انگیزه آنان از طر ایتن عبتار  ،امتوا تهدیتدآمیزی بتود کت
«هویت گروههتا» را در مهتر

خطتر قترار داده بودنتد (.)Tabatabaei et al,2013:87

بوزان یکی از ابهاد امنیت را امنیت الفمتاعی میدانتد .امنیتت الفمتاعی درواقت  ،توانتایی
لامهت در دفتا از ویژگیهتای اساستی ختود در برابتر حتواد ،،واکنشهتا ،تغییترا

و

تهدیدهای واقهی و احفمالی است .امنیت الفمتاعی زمتانی مطتر میشتود کت لامهت در
رابط با هویفش احستاس خطتر میکنتد ( .)Shin,2010:432بتا تولت بت تهریت
امنیت ،نانچ در ابهاد مخفل

ماهتو

الفماعی ناامنی ای تاد شتود ،بتا نقتب بستیاری از قتوانین و

مقررا  ،لامه ب سمت خودخواهیهتا ،شتهوا و درنفی ت در مستیر قهقترا ستیر میکنتد
( .)Cordner & Scarborough,2010:171ب همین دلیا است کت در تمتامی کشتورها
دولت با تشکیا نهادها و سازمانهای خاصی در پتی ای تاد و برقتراری امنیتت الفمتاعی در
کشور است.
ارزش ادراکشده از توسعه گردشگري

در مبانی نظری گردشگری ،اهمیت ارزش و فواید ادراکشده از دو منظتر مخفلت

ارزش

ادراکشده ت ربت ستار و ارزش ادراکشتده ستاکنان از توسته گردشتگری موردبررستی
قرارگرفف است .فواید ادراکشده ساکنان ب انفظارا ذهنی افراد محلی (ازنظر ارزشهتای
اقفصادی -الفماعی و فرهنگی) از اسفاادههای شخصی برآمده از بازدید گردشگران اشتاره
1 . Lemaiter
2 . Barry Buzan
3 . Ole Waever
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داد ( .)Nunkoo & So,2015:849این انفظارا را میتتوان در قالت

دودستف مشتخ

اقفصادی-الفماعی و فرهنگی خ ص نمود ( .)Sinclair et al,2015:38فواید اقفصادی-
الفماعی دربرگیرنده فرصتهای اشفغال ،بهبود زیرستاختها ،ای تاد شترکتهای محلتی و
مشارکت در شکوفایی اقفصاد محلی است .فرصتهای فرهنگی ب انگیزههای ساکنان بترای
حااظت از فرهنگ محلی ،توسته فهالیتهتای فرهنگتی ،مبادلت فرهنگتی بتا گردشتگران و
احساس دلبسفگی بیشفر ب هویت فرهنگی اشاره میکنتد (Parra-López & Martínez-

 .)González,2018:136افراد محلی ک فواید بیشفری درک میکنند حمایت بیشتفری از
توسه پایدار گردشگری ب عما میآورند .همچنین در مطالها گردشگری ایتن موضتو
ک فرصتهای ادراکشده از ورود گردشگران ،افتراد محلتی را بت حمایتت از توسته آن
ترغی

میکند ،نیز مورد تأکید قرارگرفف است ( .)Lee,2011:39بتر ایتن استاس میتتوان

گات اگر ساکنان از ورود گردشگران فوایدی را ادراک کنند آنان از گردشگری پایتدار و
طر های گردشگری حمایتت خواهنتد کترد ( .)Lopez et al,2018: 37بت دلیتا آنکت
ح

مثبت و مشارکت لامه محلی برای موفقیت و پایداری صنهت گردشتگری ضتروری

است ،فهم دیدگاه ساکنان و درخواست کمتک آنتان از اهمیتت فراوانتی بترای دولتهتای
محلتتی ،سیاستتت ستتازان و ت تتار و افتتراد درگیتتر در کستت وکار برختتوردار میباشتتد
(.)Lee,2011:38
مشارکت و حمایت از توسعه گردشگري

گردشگری الفما محور ،با تأکید بر مستلولیت و عتدالت الفمتاعی و بتا اطمینتان از اینکت
طر های الراشده ب تأمین نیازهای ستاکنان و فتراهم آوردن امکانتا بترای آنتان کمتک
میکند ،مول

مشتارکت الفمتاعی میشتود ( .)Tolkac & King,2015:388همچنتین

ساکنانی ک در طر های گردشگری مشارکت میکنند از احفمال بیشفری لهت حمایت از
توسه گردشگری برخوردار هسفند ( .)Lopez et al,2018:37بر این استاس نگرانیهتا و
نیازهتتای افتتراد محلتتی بایستتفی( .)Nunkoo & So,2015:850از طریتتت توانمندستتازی
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ستتتاکنان لهتتتت رستتتیدن بتتت شتتتکوفایی بلندمتتتد برطتتتر

گتتتردد ( & Boley

 .)McGehee,2014:87توانمندسازی ساکنان نیز از طریت درگیر ستاخفن ستاکنان محلتی
در برنام ریزی گردشگری و دلبسفگی مکانی فراهم میشود ( .)Wu et al:2015:204در
برخی از تحقیقا مشارکت لامه میزبان بت عنوان میتزان همکتاری اعیتای لامهت لهتت
برآوردن اهدافی کت بت نات همت استت ،تهری شتده استت (.)Jaafar et al,2015:338
مشارکت لامه میزبان در توسه مقاصد ب این دلیا ک ب آنان الازه کنفرل بر فهالیتهتای
تأثیرگذار بر زندگیشتان را داده و درنهایتت آنتان را از فوایتد توسته گردشتگری آگتاهتر
میسازد ،مهم و کلیدی است ( .)Rasoolimanesh et al,2015:338این امر کت مستائا
محلی میتواند بر ت ارب بازدید گردشگران و درنفی

تصویر آنان از مقصد تأثیر مسفقیمی

داشف باشد ،موضو قاباتولهی است ( .)Lopez et al,2018 :37علتیرغم اینکت ستط
مشارکت بر فواید ادراکشتده تتأثیر شتمگیری نتدارد بتااینولود در تحقیقتا دیگتری
مشخ

شده است ک مشارکت محلی تأثیرا مثبتت و شتمگیری بتر فوایتد ادراکشتده

دارد (.)Lee,2011:39
دلبستگی مکانی

ازنظر تلوریک ،دلبسفگی مکانی اشاره ب پیوندهای مؤثری دارد ک افراد با مناطت فیزیکی
خاصی ای اد مینماینتد ( .)Hernández,2007:311مهمتوالً ایتن پیونتد نستبت بت مکتان
سکونت است ،زیرا ک این نتو مکانهتا عمومتاً روابت بستیار نزدیکتی را ستب

میشتوند

( .)Casakin et al,2015:227بااینحال ،اکثر تحقیقا با موضتو دلبستفگی مکتانی بتر
توصی

یا تشری فرآیند شکاگیری آن از دیتد روانشناستی محیطتی یتا الفمتاعی تمرکتز

داشف اند ( )Lalli,1992:285و ارتبا آن را با مااهیم دیگتر ،متورد غالتت قترار دادهانتد.
دلبسفگی مکانی ممکن است در ارتبا با سایر محتدودههای محیطتی نظیتر خانت  ،محلت و
ناحی شهری یا شهر ای اد گردد ( .)Lewicka,2008:210بت دلیتا آنکت شتهرها بت منبت
مکانی مهمی برای ساکنان ختود تبدیاشتدهاند ( .)Casakin et al,2015:227دلبستفگی
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شهری ممکن است ب دالیا مفهددی گسفرش یابتد ،همچتون زمتانی کت یتک شتهر مکتان
اسکان است ،منشتأ ارتبتا بتا گروههتای الفمتاعی مرلت یتا مکتانی بترای ت تارب فتردی
میشود .ممکن است این گسفرش ب سب

مهانی توسه یافف ای در طول زمان باشد ،همچون

ریش های خانوادگی یا ب علت ویژگیهای خا

یتک شتهر کت ستاکنان آن را نستبت بت

خود نزدیکتر میسازد .ت رب زندگی شخصی کت بتر تهامتا میتان افتراد و محتی مفکتی
است ،تهیینکننده دلبسفگی شهری میباشد .مکانها محترک مهتانی الفمتاعی ،محیطتی و
شخصتی بترای هتر یتک از ستاکنین میباشتند ( .)Lalli,1992:289و هنتوز در تحقیقتا
گردشگری ناشناخف ماندهاند .در بسیاری از پژوهشهای ان ا شده گردشتگری ،دلبستفگی
ب مکان ب عنوان نوعی ساخفار نگرشی تهری

میشود ک شناخت و بینشتی را در خصتو

رففار افراد فراهم میآورد ( .)Lee,2013:39بر استاس مطالهتا گردشتگری ،دلبستفگی،
ابزاری برای توضی مؤثر مقاصد رففاری گردشگران و ساکنان مقاصد گردشگری ب شتمار
میرود .برخی از تحقیقا نشان دادهاند ک دلبسفگی ارتبا نزدیکی با مشارکت ،ت تارب
گذشتتف و رضتتایفمندی مکتتانی ( Chen & Dwyer,2018:1028; Hosany et
al,2017:631; Hwang et al,2005:143; Hammitt et al,2006:209; Kyle er
 )al,2004:209دارد.

همچنین مطابت با مبانی نظری مولتود فرضتی های تحقیتت تدوینشتده و در قالت

 4فرضتی

ارائ شدند؛
 امنیت الفماعی تأثیر مهنیداری بر ارزش ادراکشده ستاکنین از توسته گردشتگری مقاصتد
شهری مرزی دارد.
 امنیت الفماعی تأثیر مهنیداری بر مشارکت و حمایت ساکنین از توسه گردشتگری مقاصتد
شهری مرزی دارد.
 دلبستتفگی مکتتانی رابطتت میتتان امنیتتت الفمتتاعی و ارزش ادراکشتتده ستتاکنین از توستته
گردشگری را تهدیا میکند.
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 دلبستتفگی مکتتانی رابط ت میتتان امنیتتت الفمتتاعی و مشتتارکت و حمایتتت ستتاکنین از توستته
گردشگری را تهدیا میکند.
دلبستگی

ارزش

مکانی

ادراکشده

H1

H4

ساکنین

H3

امنیت اجتماعی

H2

مشارکت و
حمایت ساکنین

شکل شماره  .1مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش

این پتژوهش ازنظتر هتد  ،کتاربردی و ازنظتر روش توصتیای -تحلیلتی استت .بترای لمت آوری
اط عا از ابزار پرسشنام اسفاادهشده است .سؤاال پرسشنام با اسفااده از طی
از کام ً موافت تا کام ً مخال

پنج گزین ای لیکر

طراحیشدهاند .لامه آماری این پژوهش کلی ساکنان شهر گرمتی در

سال  ۱۳۹7بودهاند .حداقا ح م نمون الز برای تکمیا پرسشنام های این پژوهش با اسفااده از فرمول
کوکران  ۳84ناتر از ستاکنان در نظتر گرفف شتده و بتا روش نمونت گیری در دستفرس انفختاب شتدند.
همچنتتین لهتتت ستتن ش مفغیرهتتای تحقیتتت از پرسشتتنام های امنیتتت الفمتتاعی ،ارزش ادراکشتتده،
مشتتارکت و حمایتتت از توستته گردشتتگری و دلبستتفگی ب ت مقصتتد استتفااده گردیتتد .شتتاخ های
پرسشنام های تحقیت از مطالها مرتب و پیشین تحقیت اخذشده سپ

بر اساس شرای تحقیتت و شتهر

موردمطاله بومیسازی گردید .پرسشنام های تحقیت و همچنین شاخ های اسفاادهشده برای سن ش
این مفغیرهای ب همراه تهداد و مناب آن در لدول  ۱نمایش دادهشده است.
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جدول شماره  .1شاخصهاي مورداستفاده در پژوهش
سازه

تهداد گوی ها

امنیت الفماعی

4

ارزش ادراکشده

5

مشتتارکت و حمایتتت از توستته

5

مناب
منصوری مؤید و یاوری گوهر ()۱۳۹7؛ Richard,2003
&

Steiner

;Williams & Soutar,2009
Atterton,2015; Ji et al,2015
Lopez et al,2018; Lee,2013

گردشگری
دلبسفگی ب مقصد

4

& Ramkissoon et al,2013; Arnberger
Eder,2012; Yuksel et al,2010

محدوده مورد مطالعه

شهرسفان گرمی در شمال غترب کشتور لمهتوری است می ایتران ،در شتمال شتر استفان
اردبیا بین  ۳8درل و  5۰دقیق تا  ۳۹درل و  ۱۰دقیق عتر

شتمالی از خت استفوا و 47

درل و  25دقیق تا  48درلت و  ۱2دقیقت طتول شترقی از نصت النهار گرینتوی واق شتده
است .شهرسفان گرمی از شمال ب شهرسفانهای بیل سوار و پارسآبتاد مغتان ،از لنتوب بت
شهرسفان مشکینشهر و لمهوری آذربای ان ،از شر ب لمهتوری آذربای تان از غترب بت
شهرسفانهای کلیبر و اهر در اسفان آذربای ان شرقی محدود است مرز طبیهی این شهرستفان
در شمال ارتااعا خروسلوداغی و رودخان ساری قمتیش ،در لنتوب ارتااعتا صتلوا
داغی ،در شر رودخان بلغار ای و در غرب رودخان قرمسو است .شهرسفان گرمی ۱725
کیلومفرمربت مستاحت دارد کت مهتادل  ۳2درصتتد مستاحت کتا مغتان و  ۹/6درصتد کتتا
مساحت کا اسفان اردبیا است .شهر گرمی مرکز شهرسفان گرمی است ک در  48درل و
 6دقیق طول شرقی و  ۳۹درل و  ۱دقیق عر

شمالی واق شده استت .ارتاتا مفوست آن

از سط دریا  ۱۱۰۰مفر است .فاصل شهر گرمی بتا شتمالیترین شتهر مغتان پارسآبتاد ۱۱4
کیلومفر ،با بیل سوار  65کیلومفر ،با اردبیا  ۱۱۰کیلومفر و فاصتل هتوایی آن تتا تهتران 466
کیلومفر هست .بر پای سرشماری عمومی ناوس و مسکن در سال  ۱۳۹5لمهیتت ایتن شتهر
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 28٬۹67نار (در  8٬۳75خانوار) بوده است .شکا شماره ( )۱موقهیت لغرافیتایی شهرستفان
گرمی را در تقسیما سیاسی کشور نشان میدهد.

شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
یافف ت های تحقیتتت حتتاکی از آن استتت ک ت ازنظتتر لنستتیت  224ناتتر یهنتتی  58/۳۳درصتتد
شرکتکنندگان مرد و  ۱6۰نار یهنتی حتدود  4۱/66درصتد آنتان زن و همچنتین اکثریتت
اعیای نمون آماری تحقیت و در حدود  2۱4نار یهنتی در حتدود  55/7۳درصتد ،مفأهتا و
 ۳۰/72در یهنی  ۱۱8نار از تحصی

لیسان

برختوردار بودهانتد .و نیتز بیشتفرین افتراد در

رده سنی  ۳۱تا  4۰سال با میزان  ۱۱۱نار یهنی در حدود  28/۹درصد قرار داشف اند.
برای آزمون مدل این پژوهش از روش مدلسازی مهادال

ستاخفاری بتا نر افتزار Smart

 PLSاسفاادهشده است .این نر افزار ،نسبت ب ولتود شترایطی ماننتد هتم خطتی مفغیرهتای
مسفقا ،نرمال نبودن دادهها و کو ک بودن ح م نمونت ستازگار استت .در ایتن پتژوهش،
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بترازش متدل در مدلستازی مهتادال ستاخفاری بتا نر افتزار  Smart PLSدر ست بختش
ان ا شده است )۱ :برازش مدلهای اندازهگیری  )2برازش مدل ساخفاری  )۳بترازش متدل
کلی.
برازش مدل اندازهگیري :ب منظور برازش مدل اندازهگیری شاخ

های ضتری

کرونباخ ،ضری

پایایی ترکیبی و میانگین واریان

لدول  2شاخ

های برازش ب همراه مقادیر ب دستآمده ارائ شده است.

آلاتای

اسفخرا شتده متدنظر قترار گرفتت .در

جدول شماره  .2شاخصهاي برازش مدل اندازهگیري
مفغیرهای پژوهش

ضری

آلاای کرونباخ

ضری

پایایی ترکیبی

میانگین واریان

اسفخرالی

))Alpha>0.7

()CR>0.7

)(AVE>0.5

ارزش ادراکشده

۰/858

۰/۹۰۱

۰/652

دلبسفگی مکانی

۰/7۰۳

۰/8۱7

۰/527

امنیت الفماعی

۰/۹۰8

۰/۹۳6

۰/784

۰/762

۰/825

۰/56۱

مشارکت و حمایت از توسه
گردشگری

با تول ب اینک مقدار مناس

برای آلاای کرونباخ و پایایی ترکیبتی  ۰/7استت و مطتابت بتا

یاففت های لتتدول  ،2ایتتن مهیارهتتا در مفغیرهتتای تحقیتتت مقتتدار مناستتبی را اتختتاذ کردهانتتد،
میتوان مناس
مناس

بودن وضهیت پایایی پژوهش را تائید کرد .همچنین با تول ب اینکت مقتدار

برای میانگین واریان

اسفخرا شده ،بیشفر از  ۰/5است و مطابت با یافف های لتدول

 ،2این مهیار در مورد مفغیرهای پژوهش مقدار مناستبی را اتختاذ کردهانتد ،درنفی ت روایتی
همگرا پژوهش تائید میشود.
روایییی واگییرا :بتترای بررستتی روایتتی واگتترا ،از مقایست میتتزان همبستتفگی یتتک ستتازه بتتا
شاخ

هایش در مقابا همبسفگی آن سازه با سایر سازهها با اسفااده از روش فورنا و الکتر

بهره گرفف شد .روایی واگرا وقفی در سط قاباقبول است ک میزان  AVEبرای هتر ستازه
بیشفر از واریتان

اشتفراکی بتین آن ستازه و ستازههای دیگتر (یهنتی مربت مقتدار ضترای
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همبسفگی بین سازهها) در مدل باشد .همانگون ک در لدول زیر ،برگرفف از روش فورنتا
والکر ( ،)۱۹8۱مشخ

میباشد ،مقدار لذر  AVEمفغیرهای مکنون در پتژوهش حاضتر،

از مقدار همبسفگی میان آنها ،بیشفر است .ازاینرو ،میتوان اظهار داشتت کت در پتژوهش
حاضر ،سازهها (مفغیرهای مکنون) در مدل ،تهاما بیشفری بتا شتاخ

های خوددارنتد تتا بتا

سازههای دیگر .ب بیاندیگر ،روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
جدول شماره  .3روایی واگرا مدل تحقیق
ارزش ادراکشده

دلبسفگی مکانی

امنیت الفماعی

ارزش ادراکشده

۰/8۰7

دلبسفگی مکانی

۰/5۳2

۰/725

امنیت الفماعی

۰/48۹

۰/678

۰/885

۰/76۱

۰/4۳۱

۰/4۳۱

مشارکت و
حمایت

مشارکت و
حمایت

۰/748

برازش مدل ساختاري :مطتابت بتا الگتوریفم دادههتا در  SMART PLSبهتد از بترازش
مدلهای اندازهگیری برازش مدل ساخفاری ان ا میگیرد .در تحقیت حاضتر بترای بترازش
مدل ساخفاری از مهیار  R2و شاخ

افزونگی ( )CV redیا آزمون ارتبا پیشبین یتا Q2

اسفاادهشده است R2 .مهیاری استت کت بترای مفصتا کتردن بختش انتدازهگیری و بختش
ساخفاری مدلسازی مهادال ساخفاری ب کار میرود و نشان از تأثیری دارد ک یک مفغیر
برونزا بر یک مفغیر درونزا میگذارد .هر

مقدار  R2مربو ب سازههای درونزای مدل

بیشفر باشد ،نشان از برازش بهفر مدل است .ین ( )۱۹۹8ست مقتدار  ۰/۳۳ ،۰/۱۹و  ۰/67را
ب عنوان مقادیر ضهی  ،مفوس و قوی بترای بترازش متدل مهرفتی کترده استت .مطتابت بتا
لدول  ،6مقدار  R2برای سازههای درونزای پژوهش محاسب شده است ک با تول بت ست
مقدار م ک ،میتوان مناس

بودن برازش مدل ساخفاری را تأیید ساخت .دومتین شتاخ
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برازش مدل ساخفاری ،شاخ

 Q2است .این مهیار ک توس اسفون گیسر )۱۹75(۱مهرفتی

شد ،قدر پیشبینتی متدل در ستازههای درونزا را مشتخ

میکنتد .هنستلر و همکتاران

2

( )2۰۰۹س مقدار  ۰/۱5 ،۰/2و  ۰/۳5را ب عنوان قدر پیشبینی کم ،مفوس و قوی تهیتین
نمودهاند .مقادیر مربو ب شاخ

 Q2مفغیرها در لدول  4نمایش دادهشده است .بتا تولت

ب مقادیر منهک شده با تول ب اینک مقتادیر آنهتا بیشتفر از  ۰/۳5میباشتد دارای قتدر
پیشبینی قوی است و میتوان عنوان نمود ک نفایج نشاندهنده برازش قوی متدل ستاخفاری
پژوهش است.
جدول شماره  .4شاخصهاي برازش مدل اندازهگیري
مفغیرهای پژوهش

مقادیر Q2

مقادیر R2
۰/22۹

-

ارزش ادراکشده
دلبسفگی مکانی

--

۰/446

امنیت الفماعی

-

۰/4۹8

۰/6۱8

-

مشارکت و حمایت

برازش مدل کلی :برای بررسی برازش مدل کلی تنهتا یتک مهیتار بت نتا  GOFاستفااده
میشود این مهیار از طریت رابط زیر محاسب میشود.
GOF=√ Communalities × R2
GOF=√ 0/543 × 0/423=0/479
 Communalitiesنشان میانگین مقادیر اشفراکی هر سازه استت و  R2نیتز مقتدار میتانگین

مقتتادیر ستتازههای درونزای متتدل استتت .ست مقتتدار  ۰/25 ،۰/۱۰و  ۰/۳6مقتتادیر ضتتهی ،
مفوس و قوی برای  GOFهسفند .با تولت بت مقتدار محاسب شتده برابتر بتا  ۰/47۹استت و
نشاندهنده برازش قوی مدل کلی پژوهش است.

1 . Auston Gieser
2 . Henseler
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پ

از بررسی برازش مدل اندازهگیری ،مدل ستاخفاری و متدل کلتی ،نوبتت بت بررستی و

آزمون فرضی های تحقیت میرسد .مدل الراشده در محی نر افزار  SMART PLSبترای
آزمون فرضی های پژوهش ب شر شکاهای زیر ارائ شده است.
 امنیت اجتماعی تأثیر معنیداري بر ارزش ادراکشده ساکنین از توسیعه گردشیگري مقاصید
شهري مرزي دارد.

مطابت شکا  ،4مدل برازش شده نشتان میدهتد کت مقتدار ضتری

مستیر امنیتت الفمتاعی

باارزش ادراکشده ساکنین از توسه گردشگری مقاصد شهری مرزی برابر با  ۰/۳74است.
ازآن اک مقدار آماره  Tب دستآمده مطابت شتکا  ،۳بترای ایتن ضتری  ،برابتر بتا 4/۹75
استتت ،ب ت دلیتتا بیشتتفر بتتودن از  ،۱/۹6نشتتان میدهتتد ک ت در ستتط اطمینتتان  ۹5ضتتری
ب دستآمده مهنادار است .لذا فرضی پژوهش تائید میشتود و میتتوان عنتوان نمتود امنیتت
الفماعی تأثیر مهنیداری بر ارزش ادراکشده ساکنین از توسه گردشگری مقاصد شتهری
مرزی دارد.

شکل شماره  .3مدل ساختاري بررسی فرضیه پژوهش در حالت معناداري
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 امنیت اجتماعی تأثیر معنیداري بر مشارکت و حمایت ساکنین از توسعه گردشیگري مقاصید
شهري مرزي دارد.

مطابت شکا  ،4مدل برازش شده نشان میدهد ک مقدار ضتری

مستیر امنیتت الفمتاعی بتا

مشارکت و حمایت ساکنین از توسه گردشگری مقاصد شهری مرزی برابر با  ۰/۳48است.
ازآن اک مقدار آماره  Tب دستآمده مطتابت شتکا  ،۳بترای ایتن ضتری  ،برابتر بتا 2/845
استتت ،ب ت دلیتتا بیشتتفر بتتودن از  ،۱/۹6نشتتان میدهتتد ک ت در ستتط اطمینتتان  ۹5ضتتری
ب دستآمده مهنادار است .لذا فرضتی دو پتژوهش تائیتد میشتود و میتتوان عنتوان نمتود
امنیت الفمتاعی تتأثیر مهنتیداری بتر مشتارکت و حمایتت ستاکنین از توسته گردشتگری
مقاصد شهری مرزی دارد.
 دلبسییتگی مکییانی رابطییه میییا امنیییت اجتمییاعی و ارزش ادراکشییده سییاکنین از توسییعه
گردشگري مقاصد شهري مرزي را تعدیل میکند.

ازآن اک مقدار آماره  Tب دستآمده مطابت شکا  ،۳برای این ضری  ،برابر بتا  2/22۹کت
بزرگتر از  ۱/۹6میباشد و فرضی سو پژوهش مورد تائید قرار میگیترد و میتتوان نتین
اسفنبا نمود دلبسفگی مکانی رابط میان امنیت الفمتاعی و ارزش ادراکشتده ستاکنین از
توسه گردشگری مقاصد شهری مرزی را تهدیا میکند.
 دلبستگی مکیانی رابطیه مییا امنییت اجتمیاعی و مشیارکت و حماییت سیاکنین از توسیعه
گردشگري مقاصد شهري مرزي را تعدیل میکند.

ازآن اک مقدار آماره  Tب دستآمده مطابت شکا  ،۳برای این ضری  ،برابر بتا  ۰/5۳5کت
کو کتر از  ۱/۹6میباشد و فرضی

هار پژوهش مورد تائیتد قترار نمیگیترد و میتتوان

نین استفنبا نمتود دلبستفگی مکتانی رابطت میتان امنیتت الفمتاعی و ارزش ادراکشتده
ساکنین از توسه گردشگری مقاصد شهری مرزی را تهدیا نمیکند.
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شکل شماره  .4مدل ساختاري فرضیه پژوهش در حالت ضریب استاندارد

نتیجهگیري

بر اساس سؤال اصلی تحقیت در مطاله حاضتر و در فرضتی اول تتأثیر امنیتت الفمتاعی بتر
ارزش ادراکشده از توسه گردشگری مقاصد شهری مترزی متورد ارزیتابی قترار گرفتت.
نفایج حاصا از آزمون این فرضی نشتان داد کت امنیتت الفمتاعی بتر ارزش ادراکشتده از
توستته گردشتتگری مقاصتتد شتتهری متترزی تتتأثیر مهنتتاداری دارد .بنتتابراین احستتاس امنیتتت
الفماعی در شهر گرمی توسه گردشگری را ارزشمندتر ساخف است .درواقت در شتهرهای
متترزی بت دلیتتا اهمیتتت عامتتا امنیتتت در ادراک ستتاکنان ،امنیتتت الفمتتاعی و افتتزایش آن
میتواند ب ارزشمند ساخفن گردشگری در ذهن ساکنان من ر میشود .توسته گردشتگری
در شهرهای مرزی من ر ب تول بیشفر مدیران و نهادهای مسلول امنیت برافزایش امنیتت در
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مناطت مورد بازدید گردشگران شده و این امر احساس امنیت الفمتاعی ستاکنین را افتزایش
میدهد .از سوی دیگر بتا افتزایش فوایتد اقفصتادی توسته گردشتگری در مقاصتد مترزی،
فرصتهای شغلی بیشفری ای ادشده ،ضمن کاهش بیکاری زمین های الفماعی بروز لترائم
کمفر میشود .این عاما با افزایش امنیت الفماعی در مقاصد مرزی ،ارزش ادراک ستاکنان
از توسه گردشگری در این مقاصد را بیشتفر میکنتد .همچنتین در فرضتی دو تحقیتت نیتز
تأثیر امنیت الفماعی بر مشارکت و حمایت ستاکنین از توسته گردشتگری مقاصتد مترزی
مورد ارزیابی قترار گرفتت .نفتایج حاصتا از آزمتون ایتن فرضتی نیتز نشتان داد کت امنیتت
الفماعی بر مشارکت و حمایت ساکنین از توسه گردشگری مقاصد مرزی تأثیر مهنتاداری
دارد .بر این اساس در شهر گرمی امنیت الفمتاعی مشتارکت و حمایتت ستاکنان از توسته
گردشگری این مقصد را افتزایش داده و هر ت قتدر احستاس آنتان از امنیتت الفمتاعی در
سط شهر گرمی افزایش یابد ،ساکنان این شهر مشارکت بیشفری در طر های گردشتگری
آن داشف و از توسه این طر ها حمایت بیشفری ب عما خواهند آورد .همچنتین مبفنتی بتر
نظری مبادل  ،میتوان گات ک در صور مشتارکت ستاکنان مقاصتد مترزی در طر هتای
گردشگری و کس

فواید مادی و الفماعی ،تمایا آنان ب حااظت و حمایتت از امنیتت در

مقاصد بیشفر شده و مشارکت آنان در ای اد فیای امن برای گردشگران بیشفر میشود.
همچنین در فرضی سو تحقیت نیز نقش تهدیا گر دلبسفگی مکتانی در رابطت میتان امنیتت
الفماعی و ارزش ادراکشده ساکنین از توسته گردشتگری مقاصتد شتهری مترزی متورد
ارزیابی قرار گرفت .نفایج حاصتا از آزمتون ایتن فرضتی نشتان داد کت دلبستفگی مکتانی
ساکنین شهر مرزی گرمی ،توانسف است تأثیر احساس امنیت الفماعی بر ارزش ادراکشده
آنان از توسه گردشگری شهری را بیشفر نماید .درواق پیونتدهای عتاطای قتویتر مولتود
میان ساکنان و شهرهای مرزی محا زندگی ،تأثیرا مثبت گردشگری بر فیتای اقفصتادی
و الفماعی را در ذهن آنتان ارزشتمندتر ستاخف استت .بتا نتین فرضتی دلبستفگی مکتانی
ساکنان مقاصد مرزی منبهی برای تقویت ارزیابی مثبت ساکنان از توسه گردشگری شهری
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محسوب میشود .در فرضی

هار و آخر تحقیت نیز نقش تهدیا گر دلبستفگی مکتانی در

رابط میان امنیت الفمتاعی و مشتارکت و حمایتت ستاکنین از توسته گردشتگری مقاصتد
شهری مرزی ارزیابیشده و مورد تائید قرار نگرفت .بر این اساس دلبسفگی مکانی ستاکنان
شهر مرزی گرمی نفوانسف است تتأثیر احستاس آنتان از امنیتت الفمتاعی را بتر مشتارکت و
حمایت آنان از توسه گردشگری را بیشفر نماید .ب نظر میرسد بتا تطبیتت بیشتفر طر هتای
توسه گردشگری با هویتت و فرهنتگ ستاکنان مقاصتد مترزی ،میتتوان تتأثیر دلبستفگی
مکانی ساکنان بر احستاس آن از امنیتت الفمتاعی و درنفی ت مشتارکت و حمایتت آنتان از
توسه گردشگری را افزایش داد .در پایانبر اساس یافف های حاصا از ارزیتابی فرضتی های
تحقیت و افزایش امنیت الفماعی ،ارزش ادراکشده ،مشارکت و حمایت ساکنان از توسته
گردشگری در شهر مرزی گرمی ،پیشنهادهای کاربردی زیر ارائ میگردد:
 آمادهسازی و آموزش لامه میزبان در لهت شناخت هویت و ارزشهای فرهنگ بتومیو اسفااده از مشارکتهای مردمی برای مهرفی تاریخ و فرهنگ منطق .
 مهرفی ارزشهای فرهنگی و قومی منطق ب بازدیدکنندگان و مدیریت فیای شهر لهتتدر مهر

دید قرار دادن نمادهای نمایشگر ارزشهای لامه میزبان.

 تول ب زیباسازی مبلمان شهری لهت باال بردن احساس امنیتت و کتاهش تترس در نتزدگردشگران ورودی.
 ساماندهی نورپردازی شهری و افزایش کیایت و میزان نورپردازی در امکان مورداستفاادهگردشگران ورودی.
 محافظت از اماکن و فیاهای گردشگری توس نهادها مرتب  ،از طریت خلت فرصتتهایشغلی و تقویت نیروی پلی .
 اسفااده از آیینهای بومی و مراسمهای مذهبی دارای لایگاه خاصتی در هویتت فرهنگتیو الفماعی شهر گرمی ،در رویدادهای گردشگری ب عنوان لاذب های ناملموس ارزشمند.
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زنده نگ داشفن آیینهای مشفرک میان ساکنان و

برگزاری رویدادهای گردشگری با مشارکت ساکنان لهتت افتزایش ارزش ادراکشتده از
توسه .
 تبدیا فیتاهای شتهری بت تتاریخی بت لاذبت ها گردشتگری مولتد فهالیتهتا و ختدماگردشگری با تمرکز بر لاذب های ناملموس شتهر گرمتی لهتت افتزایش تهتداد شتاغ ن و
تقویت بنی اقفصادی این مقصد.
 استتفااده از نیروهتتای کتتار بتتومی ستتاکن لهتتت افتتزایش ارزش ادراکشتتده طر هتتایگردشگری.
 ای اد م فم های عرض و فتروش صتنای و محصتوالتی دستفی و محلتی بت گردشتگرانورودی لهت افزایش درآمد ساکنان.
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