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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between the 
cultural values of Babolsar citizens and their satisfaction with tourism 
activities. The present study is applied in terms of purpose and 
descriptive-analytical in methodological view. The sampling method of 
this research is simple randomization. The statistical population of the 
study is the citizens of Babolsar, of which 382 were selected using the 
Cochran's formula. The research questionnaire was developed from 
standard questionnaires related to Hofstede cultural dimensions and 
satisfaction with tourism. For the first time, the present study measured 
the relationship between Hofstede dimensions and citizen satisfaction. 
SPSS software was used to perform descriptive tests and Inferential 
statistics of the research were done by PLS software. The results 
showed that the cultural values of citizens have a significant 
relationship to their satisfaction with tourism activities and this 
relationship was observed in three components of the six studied 
dimensions, including individualism/ collectivism, long/short-term 
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orientation and indulgence/restraint. The city of Babolsar is a society 
with a cultural balance in the distribution of power, strong uncertainty 
avoidance, individualism, balance with a tendency towards feminism 
and a long-term and extremist orientation. 

Introduction 
Tourism is a global market in which the host and guest communities 
both have diverse cultures and interact with each other (Huang & 
Crotts, 2019). Cultural differences between communities can be seen as 
an attraction for deciding which tourist destination to choose. 
According to Hofstede's theory of cultural dimensions, the common 
cultural points of the people of a society can be achieved and based on 
this theory, the views and attitudes of the people of that society can be 
acquainted (Jung et al, 2017). On the other hand, cultural values are an 
essential part of the cultures of each region and affect other parts of it 
(Hassanzadeh, 1396). Further understanding of the culture of the host 
community and examining the dimensions and components affecting it 
can be effective in increasing the level of residents' satisfaction with 
tourism activities in a destination. The coastal city of Babolsar is one of 
the tourist areas of the country that has a long history of tourism and 
receives a large number of tourists every year (Khaksari et al, 1392). 
Therefore, the main question of the present study is what is the 
relationship between the cultural values of Babolsar citizens and their 
satisfaction with tourism activities? 

Materials and Methods 
The purpose of this study is to investigate the relationship between the 
cultural values of Babolsar citizens and their satisfaction with tourism 
activities. This research is descriptive-analytical in terms of practical 
purpose and the sampling method of this research is simple random and 
the statistical population of the study, the citizens of Babolsar, 382 
people were selected as a sample through Cochran's formula. 

Discussion and Results 
The results showed: The cultural values of the citizens of Babolsar have 
a significant relationship with their satisfaction with tourism. Thus, 
among the 6 dimensions of Hofstede's cultural values studied in this 
study, 3 components: individualism/ collectivism, long-term/ short-
term orientation and indulgence/ restraint have a significant relationship 
with citizens' satisfaction with tourism. The findings of the present 
study are consistent with the findings of Hassanzadeh (1397) who 
studied the effect of cultural values on the perceived quality of health 
tourism services and concluded that the cultural dimensions of Hofstede 
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have a positive and significant relationship with the perceived quality 
and the cultural values of tourists play a very important role in the 
quality of their perceived services of health tourism, but Findings from 
the present study with the findings of Radojevic et al (2019) who 
examined the hospitality culture of hotel staff in several countries 
studied based on two cultural aspects of Hofstede and concluded that 
the less individualism and extremism be, better service provided, does 
not match. 

Conclusions 
The results show that the cultural values of the citizens of Babolsar, 
which were measured by Hofstede theory of cultural dimensions, have 
a significant relationship with the level of citizens' satisfaction with 
tourism activities. 
The culture of a society can also be examined by measuring its specific 
cultural values. In this study, the cultural values of the host community 
were measured according to Hofstede's theory of cultural dimensions. 
Based on the results obtained from the present study, the culture of 
Babolsar citizens can be interpreted as follows: The analysis of the 
research findings showed that Babolsar society is a society with a 
cultural balance in the distribution of power, avoiding strong 
uncertainty, individualistic, balanced with a tendency towards 
feminism, a tendency to long-term and extreme orientation. 
The results of the research show that citizens have understood the 
positive and negative economic, environmental and social effects and 
to increase the level of satisfaction, the positive effects should be 
strengthened and the negative effects of tourism, which leads to a 
decrease in residents' satisfaction with tourism activities, should be 
more careful. Be. More attention to the welfare of residents, 
development of infrastructure, transportation and amenities and 
services, reduction of noise pollution and traffic control with better 
management and more detailed planning in the field of tourism, is 
effective in increasing residents' satisfaction with tourism activities. 
This issue has a significant impact on the lives of residents, especially 
during peak tourism times. 

Keywords: Cultural values, Hofstede, Citizens’ satisfaction, Tourism 
activities, Babolsar City. 
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 هروندانش رضایتمندي میزان بر هافستد فرهنگی هايارزش تأثیر
  )بابلسر شهر: موردمطالعه( گردشگري هايفعالیت از

 لهه بابایی گت فاطمه
 دانشگاه مازندران، جهانگردي،مدیریت  ارشد، رشته دانشجوي کارشناسی

 ایران بابلسر،
  

 دانشیار، گروه مدیریت جهانگردي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران تبریزي نازنین
  

 استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران پور شارع محمود

  چکیده
 زا هاآن رضایتمندي و بابلسر شهروندان فرهنگی هايارزش میان ارتباط بررسی باهدف پژوهش، این

 ماهیت، ازنظر و کاربردي هدف، ازنظر حاضر، پژوهش. است گرفته صورت گردشگري، هايفعالیت
 وردمطالعه،م آماري يجامعه. باشدمی ساده تصادفی پژوهش، این گیرينمونه روش. است تحلیلی – توصیفی

 پژوهش، پرسشنامه. شدند انتخاب هاآن از نفر 382 کوکران، فرمول طریق از که باشندمی بابلسري شهروندان
 پژوهش. شد وینتد گردشگري، از رضایتمندي و هافستد فرهنگی ابعاد با مرتبط استانداردي هايپرسشنامه از

 بخش هايآزمون انجام براي. سنجید را شهروندان رضایت و هافستد ابعاد بین ارتباط بار، اولین براي حاضر
 استفاده ، اسالپی افزارنرم از پژوهش، استنباطی بخش هايآزمون نیز و  اساسپیاس افزارنرم از توصیفی

 ريگردشگ هايفعالیت از هاآن رضایتمندي با شهروندان فرهنگی هايارزش: داد نشان پژوهش نتایج. شد
 گیريجهت گرایی،جمع/ فردگرایی: مؤلفه 3 موردبررسی، بعد 6 میان از که صورتی به داشت، معناداري رابطه

 هايلیتفعا از شهروندان رضایتمندي میزان با معناداري رابطه داريخویشتن/ افراط و مدتکوتاه/ بلندمدت
 قطعیت عدم زا اجتناب قدرت، توزیع در فرهنگی تعادل با ايجامعه بابلسر، شهر همچنین و داشتند گردشگري

 .است افراطی و بلندمدت گیريجهت سالاري،زن سمت به یشگرا با متعادل فردگرا، قوي،

  .لسرباب شهر گردشگري، هايفعالیت شهروندان، رضایتمندي هافستد، فرهنگی، هايارزشها: کلیدواژه

 است مازندران دانشگاه گردشگري، مدیریت رشته ارشد کارشناسی نامهپایان از برگرفته حاضر مقاله -
 :نویسنده مسئول N.tabrizi@umz.ac.ir 
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 مقدمه
 یراز برد؛ نام گردشگري در اهمیت حائز و اساسی هايشاخص از یکی توانمی را فرهنگ
 و ددهمی نشان دیگر، جوامع به نسبت متمایزي رفتاري الگوهاي اي،جامعه هر فرهنگ

 خاله، ندهه نصیري( باشندگردشگري می هايفعالیت ساززمینه فرهنگی، هايتفاوت همین
 دمقص در را خود اجتماعی و فرهنگی آثار گردشگري، هايفعالیت مرورزمانبه ).1399
 غییراتت دچار ساکنان، زندگی سبک درازمدت در تأثیرگذاري، این پی در. دهندمی نشان

 اساسی بخش فرهنگی، هايارزش ).1397 راجی،( شودمی فرهنگی – اجتماعی
 هستند تأثیرگذار آن هايبخش سایر بر و شوندمی محسوب منطقه هر هايفرهنگ

 هايمؤلفه و ابعاد بررسی و میزبان جامعه فرهنگ بیشتر . لذا شناخت)1396 زاده،حسن(
 یک در ريگردشگ هايفعالیت از ساکنان رضایتمندي میزان شیبرافزاتواند می آن بر مؤثر

 سابقه که تاس کشور پذیر گردشگر مناطق ازجمله بابلسر، ساحلی شهر. باشد مؤثر مقصد،
 جودو. باشدمی گردشگران از زیادي شمار پذیراي سالههمه و دارد گردشگري در طولانی

 ارکن در تفریحی موقعیت فرهنگی، - اجتماعی هايجاذبه خزر، دریاي ساحلی کرانه
 و يخاکسار( است شده شهر این به گردشگران تربیش جذب سبب رود، بابل رودخانه

 ). 1392 همکاران،
 یرگذارتأث و مهم عناصر از یکی تواندمی گردشگري، هايفعالیت از ساکنان رضایت

 شهر که درازآنجایی). 1398 شکوهی، و پناه یزدان( باشد مقصد توسعه به دستیابی در
 و ساکنان یزندگ سبک مختلف، هايبافرهنگ حضور افراد و گردشگرانی علت به بابلسر

، )1397 همکاران، و ارمکی آزاد( است شده مختلفی هايچالش دچار هاآن فرهنگ
 میزان با نآ ارتباط و بابلسري شهروندان فرهنگی مقوله به تربیش توجه بنابراین، لزوم

 لسر بهشهر باب. شودمی احساس ازپیش،بیش گردشگري، هايفعالیت ها ازآن رضایتمندي
 اییجغرافی موقعیت توجه،قابل نسبتاً ساحلی کرانه مطلوب، وهوايآب بودن دارا علت

 بودن دیکنز همچنین و گردشگري و تفریحی تسهیلات بازار، به راحت دسترسی مناسب،
 آید. درمی شمار به گردشگران، براي شدهشناخته مقصدي عنوانبه کشور، پایتخت به

 تلفیمخ هايبافرهنگ گردشگرانی حضور شاهد بابلسر شهر ساکنان سال، طول تمامی
 مؤثر باطیارت برقراري نیازمند شهر، در گردشگران پیوسته حضور اساس همین بر هستند،
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 ترشیببا آگاهی و شناخت  تواندیماست که این امر،  ساکنان و گردشگران بین دوسویه و
 اب پژوهش، این در لذا .فرهنگ جوامع و آثار مثبت گردشگري در مقصد، به دست آید

رایی/ فردگ قطعیت، عدم از اجتناب قدرت، (فاصله شامل: هافستد فرهنگی بعد 6 بررسی
افراط/  و مدتکوتاهبلندمدت/  گیريجهت سالاري،مردسالاري/ زن گرایی،جمع

زان شود و سپس با سنجش میداري)، به فرهنگ شهروندان بابلسري پرداخته میخویشتن
هاي گردشگري در شهر خود، ارتباط میان این دو متغیر رضایتمندي شهروندان از فعالیت

 اي بینبنابراین سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که چه رابطه؛ را بررسی نمود
گري هاي گردشها از فعالیتهنگی شهروندان بابلسر و میزان رضایتمندي آنهاي فرارزش

 وجود دارد؟

 پیشینه پژوهش
 که دهدمی نشان شده،انجام گردشگري صنعت در موضوع پیرامون تاکنون که مطالعاتی

 فرهنگی ابعاد از بعد پنج میان که دریافتند) 2019( 1کراتز و هانگمانند  پژوهشگرانی
 مدت،وتاهک/ بلندمدت گیريجهت گرایی،جمع/ فردگرایی قدرت، فاصله: یعنی هافستد،

 معناداري يرابطه گردشگران، رضایت و قطعیت عدم از اجتناب نیز و داريخویشتن/ افراط
 هايهتل کارکنان نوازيمهمان فرهنگ) 2019( 2همکاران و رادوجویک. دارد وجود

 میزان هچ هر نشان دادند که نموده و بررسی هافستد فرهنگی بعد دو اساس بر را کشورها
  .کنندمی ارائه را تريباکیفیت خدمات باشد، کمتر افراط و فردگرایی

 با را جامعه دو هر فرهنگی هايارزش خود، کیفی پژوهش در) 2016( 3ایکساومی
امعه جهاي فرهنگی میان دو سنجید و نشان داد که شباهت فرهنگ را دو هر تطبیقی مقایسه

 قدرت فاصله بعد 2 هافستد، فرهنگی بعد 6 و از میان بر میزان رضایتمندي تأثیرگذار است
. دارد ناداريمع نیز رابطه چینی، گردشگران رضایتمندي میزان با گراییفردگرایی/ جمع و

 از اجتناب فردگرایی، بعد 3 میان که دریافتند خود پژوهش در) 2016( 4خونون و باوفی
 محصولات رضایت و هافستد فرهنگی ابعاد از داري،خویشتن/ افراط و قطعیت عدم

1 Huang and Crotts 
2 Radojevic et al. 
3 Xiaomei, H 
4 Buafai and Khunon 
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 و مردسالاري قدرت، فاصله اما؛ دارد وجود معناداري و مثبت رابطه گردشگري،
 ريگردشگ محصولات رضایت میزان با معناداري و مثبت رابطه بلندمدت گیريجهت
 . اندنداشته

 توسعه از میزبان جامعه رضایتمندي مدل تدوین به) 1397( همکاران و محمد پور
 رضایت طحس میزان در مستقیم طوربه اجتماعی، بعد که دادند نشان و پرداختند گردشگري

 درك ثبتم آثار تبعبه و اجتماعی آثار و بوده اثرگذار گردشگري توسعه از میزبان جامعه
 محور، يگردشگر هايفعالیت در کردن مشارکت براي هاآن تمایل افزایش با ساکنان شده

نشان داد که  خود پژوهش در) 1397( زادهحسن. گرددمی گردشگري از رضایت به منجر
ها نشده آادراك خدمات کیفیت در را مهمی بسیار نقش گردشگران فرهنگی هايارزش

 ابعاد که داد نشان خود پژوهش در) 1395( کند. رفیعیمی ایفا سلامت ياز گردشگر
 بر ناداريمع و مثبت رابطه قطعیت، عدم از اجتناب همچنین و ییفردگرا برند، شخصیتی

 ري،گردشگ مقاصد از بازدید براي گردشگران و دارد گردشگري مقاصد از بازدید هدف
 .هستند قائل زیادي اهمیت جامعه دو میان فرهنگی بین هايتفاوت به

 دابعا پیرامون محدودي مطالعات تاکنون دهد کهمی نشان فوق هايپژوهش بررسی
 ارتباط ررسیب به مطالعات، این اکثریت و شدهانجام گردشگري صنعت در هافستد فرهنگی

 تعداد وجود،بااین اندپرداخته گردشگران رضایتمندي با هافستد فرهنگی ابعاد میان
 يحیطه رد هافستد فرهنگی ابعاد ترجامع هايمؤلفه سنجش به آن تبعبه خارجی و مطالعات

 لذا در ،ستا نشدهانجام پژوهشی چنین تاکنون. است داخلی مطالعات از بیشتر گردشگري
 يرضایتمند شهروندان و فرهنگی هايارزش میان ارتباط بار اولین براي حاضر پژوهش

 .شودمی سنجیده هافستد فرهنگی ابعاد هايمؤلفه بر مبناي گردشگري را از هاآن
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 نظري مبانی
 فرهنگی هايارزش
 روهیگ بین که رفتارها و باورها از ايمجموعه: از است عبارت هافستد دیدگاه از فرهنگ

 ،3لاکانن و هالیکین ؛2017 ،2همکاران و جانگ ؛2011 ،1هافستد( است مشترك مردم از
 توانمی آن، کمک به که است فرهنگ مهم عناصر از یکی فرهنگی، هايارزش). 2018
). 1396 حیدریان، و پرور گل( نمود تفسیر گوناگون هايفرهنگ در را هاپدیده اکثر بروز

 افراد رفتارهاي و هادیدگاه از ايمجموعه توانرا می جامعه هر فرهنگی هايارزش همچنین
 ).1393 نجاتی،( متفاوت تعریف نمود بافرهنگ

 با هاملت ثراک در تواندمی هافستد فرهنگی نظریه ابعاد :هافستد فرهنگی ابعاد تئوري
 بررسی ند،هست متفاوتی هايفرهنگ داراي که زبانی یا مذهبی قومی، هايگروه از ترکیبی

 عدم از اجتناب قدرت، فاصله: بعد 6 شامل هافستد، مدل). 2019 کراتز، و هانگ( شود
/ مدتبلند گیريجهت سالاري،زن/ مردسالاري گرایی،جمع/ فردگرایی قطعیت،

). 2019 ،4همکاران و زاتزمان( باشدمی داريخویشتن/ افراط و مدتکوتاه گیريجهت
 رهنگف از تريجامع تصویر تواندمی هافستد، فرهنگی ابعاد يهمه سنجش کهازآنجایی

 به پژوهش این در خاطر، همین به). 2018 لاکانن، و هالیکینن( دهد ارائه میزبان جامعه
 :شودمی پرداخته هافستد فرهنگی ابعاد همه بررسی

 طلاقا شود،می پذیرفته جامعه در که طبقاتی اختلافات از ايدرجه به: قدرت فاصله
 درتق نابرابر توزیع و مراتبسلسله پذیرش و میزان )239: 2019 کراتز، و هانگ( گرددمی
 سري یک پذیرش، از میزان این). 2019 ،5همکاران و اسشوفر( دهدمی نشان جامعه در را

 بیشتري قدرت فاصله که زمانی آورد ومی وجود به جامعه در را مشخص هنجارهاي
 مقامات دياقتصا و سیاسی اجتماعی، فاصله راحتیبه فرهنگی هنجارهاي باشد، قبولقابل

 ).1396 حیدریان، و پرور گل( آیدمی حساببه قانونی خود، ترپایین مقام با بالا

1 Hofstede, G 
2 Jung et al. 
3 Hallikainen and Laukkanen 
4 Zotzmann et al 
5 Schoefer et al 
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 را هآیند تواندنمی قطعیت، عدم از ویژگی اجتناب با جامعه: قطعیت عدم از اجتناب
 که تاس ايگونهبه آن اعضاي از یک هر فرهنگ که دارند وجود کند. جوامعی بینیپیش
 میزان، این هرچه). 1396 نسب، حامدي و ورهامی( ترسندمی نامعلوم هايجایگاه در افراد

بینی پیشغیرقابلاز وقوع اتفاقات  جامعه افراد باشد، برخوردار بالاتري سطح از ايجامعه در
 زا باشند، تريپایین در سطوح که زمانی اما شده در آینده دچار ترس و اضطراب شده،

 و کوهینژادش( دارند تغییرات مقابل در بیشتري سازگاري و ترسندنمی آینده اتفاقات
 ).1393 دعایی،

 عضو با ای و تنهاییبه افراد که میزانی به توانمی را این بعد: گراییجمع فردگرایی/
 گرایانه، جمع هايفرهنگ در. نمود اطلاق دهند،می ادامه خود هايفعالیت به بودن گروه

 رودب بیرون گروه آن از تواندنمی که داندمی گروه چند یا یک از عضوي را خود فرد هر
 فردگرایانه، هايفرهنگ در ولی). 1395 همکاران، و زاده حسین( ماندمی وفادار آن به و

 يبیشتر عمل آزادي خود، روزانه هايفعالیت انجام طی در و دارد را خود شخصی نظر فرد
 ).2019 همکاران، و رادوجویک( کاربرد به را خود عملکردي هايروش تواندمی و داشته

 تارهايرف به افراد تشویق میزان دهندهنشان مردسالاري: سالاريزن مقابل در مردسالاري
 یبترغ را دهندهپرورش و لطیف رفتار سالاريزن برعکس،. است ياقاطعانه و ترسخت

 خاصی هايویژگی مردسالار جوامع در تفکر این). 2019 همکاران، و اسشوفر( کندمی
 اديم پاداش و زیاد رقابت میزان قاطعیت، قهرمانی، موفقیت، براي جامعه ترجیح: ازجمله

 نی،فروت رینظ هاییویژگی سالارزن جوامع در کهدرحالی. دهدرا نشان می موفقیت براي
 ).2016 ،1سوواز لیتینن و( هستند ترمحسوس زندگی کیفیت و ضعیف افراد از مراقبت

 ايهویژگی با جامعه افراد مدتطولانی گرایش: مدتکوتاه بلندمدت/ گیريجهت
 مشخص بهتر ايآینده به دستیابی براي پذیري و تلاشسازش انداز،پسمانند  فرهنگی

 به مایلت بر متمرکز مدت،کوتاه گرایش با هاییفرهنگ در زندگی کهدرحالی. شوندمی
 گیريجهت که ايجامعه در). 2015 ،2آگدزو( است افراد و شانس فوري ارضاي

1 Laitinen and Suvas 
2 Agodzo, D 
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 ارگون(دارند  نامعلوم شرایط بیشتري به تحمل تمایل جامعه افراد وجود دارد، مدتطولانی
 ).2017 ،1کیتاپسی و

 هايزندگی در مقابل خواسته از بردن لذت به این بعد مربوط: داريخویشتن افراط/
 افراطی يجامعه هايویژگی از). 2017 ،2همکاران و هالابی ال( باشدانسان می اساسی

ی و شاداب انضباط پایین، و نظم مثبت، خاطرات یادآوري فراغت، اوقات اهمیت توانمی
 ).2020 ،3همکاران وروجو ( برد نام خوشحالی

 گردشگري هايفعالیت از رضایتمندي
 یبررس لزوم هستند، ارتباط در گردشگران با مستقیماً میزبان جامعه کهازآنجایی

 آثار از ادراك ساکنان ).2020 ،4همکاران و ژانگ( است ضروري هاآن رضایتمندي
و  ريگردشگ هايفعالیت ها ازآن رضایتمندي میزان در تواندگردشگري می هايفعالیت

 ،5همکاران و گروسیا(مؤثر باشد  مقصد هر گردشگري توسعه از جامعه حمایت میزان
 ند،آیمی شمار به ايمنطقه توسعه مهم ذینفعان از یکی ساکنان، که گونههمان). 2020

 توسعه حققت و محور گردشگري هايپروژه در موفقیت به دستیابی براي آنان رضایتمندي
 مطلوب درك). 2020 ،6همکاران و کانوال(باشد می اهمیت حائز منطقه در گردشگري

 توسعه زا حاصل شخصی منافع و رفاه بهبود اقتصادي، فرهنگی، مثبت آثار از ساکنان
 ).2020 ،7انچارونسیل وات فکفیر( گردد ساکنان رضایت به منجر تواندمی گردشگري،

 روش
 به هک هست تحلیلی - توصیفی ماهیت، ازنظر و کاربردي هدف، ازنظر حاضر پژوهش

 آماري، يجامعه و ساده تصادفی گیري،نمونه روش شده است.انجام پیمایشی روش
. (انتخاب این بازه سنی به سبب افزایش کیفیت اندبوده سال 20بابلسري بالاي  شهروندان

1 Ergün and Kitapci 
2 El-halaby et al 
3 Rojo et al 
4 Zhang et al 
5 Gursoya et al 
6 Kanwal et al 
7 Fakfare and Wattanacharoensil 
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 شتریبه نین تجربي فرهنگی شهروندان و همچهاارزش ترقیدقپاسخگویی، بررسی بهتر و 
 فادهاست با آماري ينمونه ي گردشگري، مدنظر قرار گرفت.) حجمهاتیفعالاز آثار  هاآن
 از نفر 342 تعداد و گردید برآورد نفر 382 درصد، 5 خطاي سطح با کوکران، فرمول از

 ظورمندادند. به پاسخ نامهپرسش سؤالات به آنلاین صورتبه بابلسر شهر شهروندان
 گردآوري ابزار شد.استفاده  میدانی و ياکتابخانه روش دو از اطلاعات آوريجمع
 عاداب يدرزمینه هاییپرسشنامه شده ازبرگرفته ايپژوهش حاضر، پرسشنامه هايداده

 باشد.گردشگري می از رضایت و هافستد فرهنگی
 بخش کلی: 3پرسشنامه این پژوهش، به 

 ي)انهیچندگزشناختی (سؤالات  جمعیت هايالف) ویژگی
له قدرت فاصطیف لیکرت شامل:  صورتبهسؤالات (جامعه بابلسر  فرهنگی هايب) ارزش

سؤال، مردسالاري/  5گرایی سؤال، فردگرایی/ جمع 7سؤال، اجتناب از عدم قطعیت  5
 6داري خویشتنسؤال و افراط/  5 مدتکوتاه/ بلندمدتي ریگجهتسؤال،  6سالاري، زن

 ؤال).س
طیف  صورتبه سؤال 16هاي گردشگري (شامل ج) رضایت شهروندان بابلسري از فعالیت 

 ي شده است.بندمیتقسلیکرت)، 
 آزمون از واگرا روایی شده،استخراج واریانس متوسط از همگرا سنجش رواییبراي 

 معیار ود از هاسازه پایایی سنجش عاملی، بارهاي ضرایب از ها،معرف پایایی لارکر، فورنل
 مدل بررسی و غیرهامت بین رابطه براي سنجش ترکیبی استفاده شد. پایایی و کرونباخ آلفاي

 يآورجمع از استفاده شد. در ابتدا پس ساختاري معادلات سازيمدل از پژوهش مفهومی
 سن، أهل،ت جنسیت،: ازنظر بابلسر شهر شهروندان وضعیت فراوانی، جدول ترسیم ها، باداده

 بخش هايآزمون انجام براي. شد تحلیل مسکونی منطقه و درآمد شغل، تحصیلات،
افزار منر از پژوهش، استنباطی بخش هاينیز آزمون اس واسپیافزار اسنرم از توصیفی

 جدول در پژوهش مفهومی مدل در موردنظر هايمؤلفه و ابعاد گردید. استفاده اس،الپی
 :شودیمپرداخته  )1(
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 پژوهش مفهومی مدل در موردنظر هايمؤلفه و ابعاد. 1جدول 
 منبع متغیرها منبع هر مؤلفه مؤلفه متغیر

 فرهنگی هايارزش
 شهروندان

افراط/ 
داريخویشتن  

هافستد (2011)؛ مونیایی و 
1 (2018)؛ ناطقی فر همکاران

)1395(  
)؛ 2016ایکساومی (

ارگون و کیتاپسی 
)؛ مونیایی و 2017(

)؛ 2018(همکاران 
)؛ 2011هافستد (
انسیمی و  

)؛ 2014همکاران (
پارچینی پارچین 

)؛ ناطقی فر 1396(
)؛ نوقابی 1395(

)1394(  

فردگرایی/ 
گراییجمع  

)؛ 2018مونیایی و همکاران (
)؛ 1396پارچینی پارچین (

)1394نوقابی (  
گیري جهت

بلندمدت/ 
مدتکوتاه  

)؛ 2017ارگون و کیتاپسی (
)2016(ایکساومی   

اجتناب از عدم 
 قطعیت

)؛ 2018مونیایی و همکاران (
)1396پارچینی پارچین (  

مردسالاري/ 
سالاريزن  

2 ناطقی فر (1395)؛ میسیان

)2014و همکاران (  

 فاصله قدرت
)؛ مونیایی و 2011هافستد (

)؛ ناطقی فر 2018همکاران (
)1395(  

رضایتمندي 
شهروندان از 

هاي فعالیت
 گردشگري

 

 رضایت

)؛ 1397محمد پور و همکاران (
)؛ 1394احمدي و همکاران (

 )؛1396محمدزاده و همکاران (
)؛ یزدان پناه و 1395بهبودي (

شکوهی (1398)؛ اید و 
3 (2015)؛ حسین ایلگوهاري

 4 (2015)و همکاران

 

 1400منبع: نگارندگان، 

 

1 Munyanyi et al 
2 Mee Thien et al 
3 Eid & El-Gohary 
4 Hussain et al 
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 )2011از مدل هافستد ( برگرفتهمنبع: 

 هایافته
 شنامهپرس شناختی جمعیت هايویژگی بررسی با حاضر پژوهش توصیفی هايیافته

 پرسشنامه، سؤالات به که بابلسري شهروندان از نفر 342 تعداد از که داد نشان پژوهش،
 درصد 8/27 و درصد متأهل 2/72. بودند مرد درصد 9/45 و زن درصد 1/54 دادند پاسخ
 50 از بالاتر افراد و فراوانی بیشترین درصد 2/41 سال با 29 تا 20 بین افراد. بودند مجرد

 2/46 اب گویان لیسانسپاسخ. دادند تشکیل را فراوانی درصد کمترین درصد 6/7 سال با
 ازنظر. دادند اختصاص خود به را درصد کمترین درصد 3/5 و دکتري با بیشترین درصد

داشتند.  آزاد شغل درصد 5/29 و دولتی شغل درصد 7/28 دهندگان،پاسخ شغل وضعیت
درصد و کمترین درصد  6/50میلیون با  4بیشترین درصد پاسخگویی درآمد، کمتر از 

، خ دهندگانپاسخمیلیون تومان بود. منطقه مسکونی  10مربوط به درآمد بالاتر از 
، خ بهشتی %4/11، خ شریفی %8/10، بلوار بسیج %14، خ ولیعصرو چمران 6/7ذوالفقاري 

ي که نام ايبابلسرو شهروندان  %12، خ امام %2/22 دهزایبلوار عل، خ پاسداران و 9/14%
درصد فراوانی را به خود  7منطقه مسکونی خود را با جزئیات بیشتري ذکر نکردند، 

 اختصاص دادند.

 فاصله قدرت

از عدم قطعیتاجتناب   

گراییفردگرایی/ جمع  

سالاريمردسالاري/ زن   

گیريجهت بلندمدت/  
مدتکوتاه  

يدارشتنیخو /افراط  

فرهنگی  هايارزش

 هافستد

رضایتمندي جامعه 
 هايفعالیتمیزبان از 

 گردشگري
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ملاك  3جامعه از دیدگاه هافستد،  فرهنگیسطوح  تریقدقمنظور سنجش همچنین به
 جامعه فرهنگ باشد: تربزرگ 3 از آمدهدستبه اعداد میانگین : الف) اگرشدهمشخص

 هب گرایش مردسالار، شدید، فردگرا، قطعیت عدم از اجتناب زیاد، قدرت فاصله داراي
 در هاي موردبررسییعنی: مؤلفه باشد، 3 برابر اگر افراطی؛ ب) بلندمدت، گیريجهت
کم،  قدرت فاصله بافرهنگ ايجامعه باشد: 3 از کمتر دارد؛ ج) اگر قرار فرهنگی تعادل

 و دتمکوتاه گیريجهت به گرایش سالار،زن گرا،جمع ضعیف، قطعیت عدم از اجتناب
بررسی فرهنگ جامعه  براي در این پژوهش،). 2016 ایکساومی،( باشدمی دارخویشتن

 که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. شد استفاده پژوهش، هايسازه میانگین از میزبان،

 پژوهش حاضر هايسازه یینها نیانگیم یفیتوص آمار. 2جدول 

 سازه
فاصله 
 قدرت

 از اجتناب
 عدم

 قطعیت

 /فردگرایی
 گراییجمع

مردسالاري/ 
 سالاريزن

 

 گیريجهت
/ بلندمدت

 مدتکوتاه

افراط/ 
 داريخویشتن

 0624/4 0977/4 6730/2 4982/3 8897/3 0070/3 میانگین
انحراف 

 معیار
07128/1 70938/0 93580/0 03438/1 63166/0 66802/0 

 1400منبع: نگارندگان، 

ها، از ضریب بار عاملی روش حداقل مربعات جزئی، براي سنجش پایایی معرف در
عاملی هر سؤالی  /. باشد. اگر بار4تر از ها باید، بیششود. میزان بار عاملی معرفمی استفاده

تواند هان خود، مناسب نیست و نمیاز این مقدار، کمتر باشد، یعنی براي سنجش متغیر پن
بینی کردن آن متغیر، تأثیري داشته باشد لذا باید آن سؤال را حذف کرد. ولی اگر در پیش

سؤال با دیگر سؤالات پرسشنامه، روایی همگرایی زیادي داشته باشد، در این صورت، 
/. شدند، 4ز پژوهشگر مجاز به حذف آن نیست. ضرایب بارهاي عاملی همه سؤالات بالاتر ا

ی زیست است، ضریب بار عاملیطمحاما در سازه رضایت، یک سؤال که مربوط به تخریب 
حاصل شد که با توجه به ماهیت سؤال که براي سنجش عوامل کاهش  29/0آن 

دهد شان میآمده، ندستپوشی است. نتایج ضرایب بار عاملی بهچشمرضایتمندي بود، قابل
رونباخ و ي آلفاي کوسیلهها، بهسبی برخوردار است. پایایی سازهکه سؤالات از پایایی منا
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روش ترکیبی محاسبه شد. همچنین روایی همگرا، میزان همبستگی درونی و همسویی 
باشد و مقادیر حاصله، می 5/0یار آن و معدهد سؤالات براي سنجش یک سازه را نشان می

 شود.یمارائه  )3(ها در جدول دهد و نتایج آنمی نشان را هاسازه مناسب همگراي روایی

 هاسازهو روایی  ییایپا. 3 جدول

 شدهمتوسط واریانس استخراج پایایی ترکیبی آلفاي کرونباخ سازه

 568869/0 837800/0 737506/0 هاي فرهنگی هافستدارزش

 657420/0 904849/0 869892/0 فاصله قدرت

 675599/0 934442/0 922560/0 اجتناب از عدم قطعیت

 561869/0 866593/0 802676/0 گراییفردگرایی/ جمع
 623035/0 904849/0 866239/0 سالاريمردسالاري/ زن

 510870/0 838128/0 764168/0 مدتگیري بلندمدت/ کوتاهجهت

 522462/0 863314/0 815939/0 داريافراط/ خویشتن

 439293/0 921397/0 922560/0 رضایتمندي از گردشگري
 1400هاي پژوهش، منبع: یافته

  

 



 25 |لهه و همکاران گت بابایی
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 و ندانشهرو فرهنگی هايارزش متغیر بین معناداري براي آزمون فرضیه اصلی، ضریب
 از این عدد، خارج که دهدرا نشان می 324/6 عدد گردشگري، هايفعالیت از هاآن رضایت

 95 اناطمین سطح در بابلسر شهروندان فرهنگی هايارزش متغیر قرارگرفته و ±96/1 بازه
 وجیخر و دارد گردشگري هايفعالیت از هاآن رضایتمندي میزان با معناداري رابطه درصد،
 هايارزش متغیر دهد،می نشان که آمد دست به/. 906 مؤلفه، دو این بین مسیر ضریب

ند کمی تشریح را رضایتمندي میزان تغییرات درصد، 90 زانیم به بابلسر شهروندان فرهنگی
و بر این اساس، فرضیه اصلی این پژوهش، تأیید شد. آزمون فرضیه فرعی اول نشان داد که 

 بازه درون )414/1شهروندان ( رضایتمندي و قدرت فاصله مؤلفه دو بین معناداري ضریب
 رابطه درصد، 95 اطمینان سطح در قدرت فاصله مؤلفه دهد،می نشان و قرار گرفت 96/1±

آزمون فرضیه فرعی دوم نشان  .ندارد، لذا این فرضیه رد شد شهروندان رضایت با معناداري
 از ابلسرب شهروندان رضایت و قطعیت عدم از اجتناب مؤلفه دو بین معناداري ضریبداد که 
 رابطه درصد 95 اطمینان سطح و در بود ±96/1 بازه داخل )333/0گردشگري ( هايفعالیت

 ندارد و این فرضیه نیز رد شد.  گردشگري هايفعالیت از شهروندان رضایت با معناداري
/ راییفردگ مؤلفه دو این بین معناداري ضریبآزمون فرضیه فرعی سوم نشان داد که 

 این و نشان داد که بود ±96/1 بازه از ) خارج455/2( شهروندان رضایتمندي و گراییجمع
 مسیر ضریب. دارد شهروندان رضایت با معناداري رابطه درصد 95 اطمینان سطح در مؤلفه

 از بابلسر شهروندان رضایت تغییرات از درصد 3/12 میزان به مؤلفه این داد که نشان آن
 کند. آزمون فرضیه فرعی چهارم نشان داد که ضریبمی تشریح را گردشگري هايفعالیت

 هايفعالیت از بابلسر شهروندان رضایت و سالاريزن/ مردسالاري مؤلفه دو بین معناداري
 درصد 95 اطمینان سطح در و این مؤلفه قرار گرفت ±96/1 بازه داخل )868/0گردشگري (

. ندارد و این فرضیه رد شد گردشگري هايفعالیت از شهروندان رضایت با معناداري رابطه
/ لندمدتب گیريجهت مؤلفه دو بین معناداري آزمون فرضیه فرعی پنجم نشان داد که ضریب

 قرار گرفت و این ±96/1 بازه از خارج )375/2( بابلسر شهروندان رضایتمندي و مدتکوتاه
 هايفعالیت از شهروندان رضایت با معناداري رابطه درصد 95 اطمینان سطح در مؤلفه

 . دارد گردشگري
 /بلندمدت گیريجهت که دهدمی نشان مؤلفه دو این بین مسیر ضریب خروجی

کند یم تشریح را بابلسر شهروندان رضایتمندي تغییرات از درصد 6/19 میزان به مدتکوتاه
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 معناداري ضریب ششم نشان داد کهلذا این فرضیه تأیید شد. درنهایت آزمون فرضیه فرعی 
 هايفعالیت از بابلسر شهروندان رضایت و داريخویشتن مقابل در افراط مؤلفه دو بین

 درصد، 95 اطمینان سطح در مؤلفه این باشد ومی ±96/1 بازه از خارج )241/3گردشگري (
دهد می شانن مؤلفه دو این بین مسیر ضریب. دارد بابلسر شهروندان رضایت با معناداري رابطه

کند می تشریح را بابلسر شهروندان رضایتمندي تغییرات از درصد 1/35 میزان به مؤلفه که این
 دهد.که نشان از تأیید این فرضیه می

 . خلاصه نتایج پژوهشی4جدول 

 فرضیه ردیف
ضریب 

 مسیر
ضریب 
 معناداري

 نتیجه آزمون

 فرضیه اصلی
 و بابلسر شهروندان فرهنگی هايارزش میان

 گردشگري هايفعالیت از هاآن رضایتمندي
 .دارد وجود معناداري رابطه

 تأیید 324/6 906/0

 فرضیه فرعی اول
 شهروندان رضایتمندي و قدرت فاصله میان
 داريمعنا رابطه گردشگري هايفعالیت از بابلسر

 .دارد وجود
 رد 414/1 -

 فرضیه فرعی دوم
 رضایتمندي و اجتناب از عدم قطعیت میان

 گردشگري هايفعالیت از بابلسر شهروندان
 .دارد وجود معناداري رابطه

 رد 333/0 -

 فرضیه فرعی سوم
 رضایتمندي و گراییفردگرایی/ جمع میان

 گردشگري هايفعالیت از بابلسر شهروندان
 .دارد وجود معناداري رابطه

 تأیید 455/2 123/0

فرضیه فرعی 
 چهارم

 رضایتمندي و سالاريزنمردسالاري/  میان
 گردشگري هايفعالیت از بابلسر شهروندان

 .دارد وجود معناداري رابطه
 رد 868/0 -

 فرضیه فرعی پنجم
 و مدتگیري بلندمدت/ کوتاهجهت میان

 هايفعالیت از بابلسر شهروندان رضایتمندي
 .دارد وجود معناداري رابطه گردشگري

 تأیید 375/2 196/0

 فرضیه فرعی ششم
 رضایتمندي داري و افراط/ خویش میان

 گردشگري هايفعالیت از بابلسر شهروندان
 .دارد وجود معناداري رابطه

 تأیید 241/3 351/0
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 گیريبحث و نتیجه
یکی از عوامل مؤثر در توسعه گردشگري مقاصد، رضایتمندي ساکنان است، به صورتی که 

هاي گردشگري، نیازمند فراهم نمودن بستري افزایش رضایتمندي شهروندان از فعالیت
از مزایا و پیامدهاي مثبت گردشگري نسبت به  هاآنمناسب براي بهبود نگرش و ادراك 

دان هاي شهرونها و دیدگاه. با توجه به اینکه نگرشباشدیممعایب و پیامدهاي منفی آن 
تر نگرش ساکنان و آشنایی بافرهنگ هاي فرهنگی هستند، شناخت دقیقبخشی از ارزش

 هاي فرهنگیشود. در این پژوهش از طریق سنجش ارزشتر از گذشته، حس میها بیشآن
ابلسري هاي فرهنگی شهروندان بشهروندان بر مبناي تئوري ابعاد فرهنگی هافستد، با نگرش

هاي ها و میزان رضایتمندي از فعالیتآشنا شده و درنتیجه ارتباط میان فرهنگ آن
ن رضایت شهروندا که دهدیمگردشگري، موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان 

گردشگري در سطح متوسط قرار داشته و میان فرهنگ و رضایتمندي  يهاتیفعالبابلسري از 
 فرضیه از حاصل هايهاي گردشگري، رابطه معناداري وجود دارد. یافتهها از فعالیتآن

) 1397( زادهو پژوهش حسن) 2015( همکاران و حسین پژوهش از حاصل هايیافته با حاضر
مطابقت دارد. لذا مسئولین گردشگري از طریق توجه بیشتر به دیدگاه و نگرش شهروندان و 

در سطح شهر ازجمله: فضاهاي شهري، امکانات رفاهی و غیره شناسایی مشکلات موجود 
گري هاي گردشبهتر فعالیتتوانند سطوح بالاتري از حمایت ساکنان را در انجام هر چهمی

گذاري در این صنعت، مشارکت و تعهد اجتماعی جلب نمایند و تمایل ساکنان به سرمایه
 ها افزایش یابد.آنها را بهبود داد و درنتیجه میزان رضایتمندي آن

یکی دیگر از نتایج پژوهش عدم ارتباط بین فاصله قدرت و رضایتمندي شهروندان 
نتایج  ) مطابقت داشته و با2016خونون ( و هاي پژوهش باوفیبابلسري می باشد که با یافته

توان ) مطابقت ندارد. یکی از علل اصلی نبود این ارتباط را می2019کراتز ( و پژوهش هانگ
احی خصوص در نوهاي افراد غیربومی در شهر بابلسر بهگذاريرویه سرمایهگسترش بی

در  اي با تعادل فرهنگیجامعه بابلسر، جامعه دهدیمساحلی این شهر دانست. مطالعات نشان 
 هاي گردشگريها و طرحتوزیع قدرت است و شهروندان بابلسري به مشارکت در پروژه

صورت متعادل میان افراد جامعه تقسیم هستند که قدرت و منافع به مندتمایل دارند و علاقه
تر به مشارکت افراد بومی و نیز استفاده از نیروي کار متخصص بومی شود که با توجه بیش

تواند در درازمدت، دیدگاه ساکنان هاي گردشگري محور میهاي مدیریتی پروژهدر بخش
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ان ري را تغییر دهد. همچنین نتایج پژوهش نشهاي گردشگنسبت به رضایتمندي از فعالیت
اي هداد که بین مؤلفه اجتناب از عدم قطعیت و رضایت شهروندان بابلسر از فعالیت

 گردشگري رابطه معناداري وجود ندارد. 
) مطابقت 2016پژوهش ایکساومی ( جینتاهاي هاي فرضیه پژوهش حاضر با یافتهیافته

) همخوانی ندارد. علت نبود ارتباط بین این 2016خونون ( و داشته و با نتایج پژوهش باوفی
هاي خصوص در زمانتوان ناشی از حضور حجم انبوه گردشگران در شهر بهدو مؤلفه را می

هاي متعددي شده و در ادراك ساکنان اوج گردشگري دانست که باعث ایجاد هنجارشکنی
منظور بهبود شرایط موجود باید هاي گردشگري اثرگذار است. بهاز آثار منفی فعالیت

وضعیتی را فراهم نمود تا شهروندان بابلسري، بتوانند با اضطراب کمتري در برخورد با 
گردشگران رفتار کنند و نگرش مثبتی نسبت به حضور گردشگران در شهر خود پیدا کنند 

 احترام اًهاي فرهنگی گردشگران و متقابلسازي جامعه محلی از تفاوتتوان با آگاهکه می
یر نگرش تا حدودي منجر به تغی هاي فرهنگی شهروندان بابلسريتر گردشگران به ارزشبیش

اد که پژوهش نشان د يهاافتهیساکنان نسبت به رفتارهاي گردشگران شد. از سوي دیگر 
اي فردگرا بوده و بین مؤلفه فردگرایی و رضایتمندي از گردشگري جامعه بابلسر جامعه

 داري وجود دارد. ارتباط معنا
با  نبوده ولی راستاهم) 2019( همکاران و رادوجویک پژوهش پژوهش با يافتهیاین 

توان در همخوانی دارد. علت این ارتباط را می) 2016( خونون و باوفی هاي پژوهشیافته
ن به افزایش توایم: این منافع ازجملهمنافع متعدد اقتصادي گردشگري براي ساکنان دانست. 

از  هاو تنوع اشتغال، بهبود درآمد، رونق بازارهاي محلی در جهت افزایش رضایتمندي آن
باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که جامعه بابلسر، هاي گردشگري مؤثر میفعالیت
 تسالاري هست لذا این مؤلفه در شهر بابلسر، نتوانساي متعادل با گرایش به سمت زنجامعه

 هاي گردشگري نشان دهد. ارتباط معناداري با رضایتمندي شهروندان از فعالیت
مطابقت داشته ) 2016هاي پژوهش باوفی و خونون (هاي حاصل از این فرضیه یافتهیافته

توان پررنگ شدن می) همخوانی ندارد. علت نبود این ارتباط 1397( زادهحسنو با پژوهش 
د در نوبه خوهاي گردشگري محور دانست که بهر فعالیتتر دنقش زنان با حضور بیش

سالاري نیز مؤثر بوده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین دو تقویت فرهنگ زن
هاي مدت و رضایتمندي شهروندان بابلسر از فعالیتگیري بلندمدت/ کوتاهمؤلفه جهت
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اي با گرایش زیاد به معهگردشگري رابطه معناداري وجود دارد و جامعه بابلسر، جا
 گیري بلندمدت است.جهت
) همخوانی 2019هاي پژوهش هانگ و کراتز (هاي حاصل از این فرضیه با یافتهیافته 

توان علت این ارتباط می مطابقت ندارد.) 2016( خونون و هاي پژوهش باوفیداشته و با یافته
ه ایجاد گردشگر دانست که منجر برا تجربه ساکنان از پیشرفت شهر بابلسر به علت ورود 

گیري در مسائل اقتصادي اجتماعی شده است نگري در بین شهروندان براي تصمیمآینده
ها، ها، اشکال مختلف اقامتگاهدر هتل گذاريها به سرمایهمثال: تمایل بیشتر آنعنوانبه

مله این وسازهاي تجاري و مسکونی ازجهاي گوناگون و انواع دیگر ساخترستوران
نگري هستند. لذا ساکنان شهر بابلسر تقریبًا به درك مثبتی از منافع و مزایاي آینده

اند که باعث یافتههاي گردشگري در کنار پیامدها و آثار منفی آن دستآمده فعالیتدستبه
هاي گردشگري در شهر بابلسر شده است. نتایج پژوهش ها از فعالیتافزایش رضایتمندي آن

باشد و داري) میاي افراطی (منظور در تقابل با خویشتنداد که جامعه بابلسر، جامعهنشان 
ردشگري هاي گارتباط معناداري بین این مؤلفه و رضایتمندي شهروندان بابلسر از فعالیت

 وجود دارد. 
هاي نبوده و با یافته راستاهم) 2016هاي حاصل از این فرضیه با پژوهش ایکساومی (یافته

توان در دیدگاه ) همخوانی دارد. علت وجود این ارتباط را می2019وهش هانگ و کراتز (پژ
ت طورکلی گذران اوقاشهروندان بابلسري نسبت به جایگاه لذت، سرگرمی، ورزش و به

که این بعد یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار بر فراغت در زندگی خود دانست و ازآنجایی
ان باشد، باعث افزایش رضایتمندي ساکناي مربوط به آن میهپذیرش گردشگري و فعالیت

 هاي گردشگري در شهر بابلسر شده است.از فعالیت
 :اندبودهزیر مواجه  يهاتیمحدودپژوهشگران در انجام این پژوهش با   
 زمینه، این در گرفته صورت اندك مطالعات و پژوهش موضوع بودن جدید علت . به1

 دشواري با ،یموردبررس متغیرهاي با مرتبط خارجی و داخلی يیشینهپ تدوین در پژوهشگران
 نامهپرسش میدانی، به سبب شرایط کرونایی، هايداده گردآوري ينهیدرزم. 2 اند.شده مواجه

 هب چهره ارتباط و شهر در حضور کهیدرصورت شد. آوريجمع و توزیع آنلاین، صورتبه
هد. د قرار پژوهشگران اختیار در را تريجامع و کامل اطلاعات توانستمی ساکنان با چهره

ي در علمی گردشگر يزیربرنامهتوجهی مسئولان گردشگري به مطالعات و . به علت کم3
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تلف وجود دارد که در شناخت ابعاد مخ بارهنیدراشهر بابلسر، اطلاعات مستند و معتبر اندکی 
 آورده است. وجودبه آن مشکلاتی را  يهاجاذبهمنطقه موردمطالعه و 

 پژوهشگران سایر .1 :گرددیم ارائه بعدي يهاپژوهش انجام جهت ییهاشنهادیپ تیدرنها
 ختلفم شهر چند در زمانهم صورتبه را پژوهش فعلی عنوان تطبیقی، مقایسه با توانندمی

 جامع و کلی الگوي یک ارائه به و مقایسه یکدیگر با را خودشان هايیافته و نمایند اجرا
 با ار گردشگران رضایت میزان بر بومی فرهنگ تأثیر توانندمی پژوهشگران. 2بپردازند.
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 منابع
 و فرهنگی تحولات). 1397. (مینو کسمایی، صدیقی و محمود پور، شارع تقی، ارمکی، آزاد

 و نگیفره مطالعات نشریه .اول پهلوي دوره در بابلسر در شهري تغییرات بر مؤثر اقتصادي
 .70 – 49 ،44 شماره ،19 دوره ،ارتباطات

 مؤثر عوامل). 1394( مسعود پناه، یزدان و معصومه فروزانی، عبدالعظیم، آجیلی، علیرضا، احمدي،
 هايشهرستان: موردمطالعه( گردشگري از روستایی مناطق ساکنان حمایت و رضایتمندي بر

 مارهش سوم، سال ،گردشگري اجتماعی مطالعات فصلنامه دو). لالی و اندیکا مسجدسلیمان،
 .86 – 61 ششم،

 رضایت با زیارتی مقصد شده درك ارزش رابطه سنجش). 1395. (سولماز لو، عیسی بهبودي
 انشکدهد طباطبایی، علامه دانشگاه رشته ارشد، کارشناسی نامهپایان. مسلمان خارجی گردشگر
 .حسابداري و مدیریت

 تهوی برند، نگرش بر فرهنگی هايارزش تأثیر ررسیب). 1396. (السادات صدیقه پارچین، پارچینی
 ورهد نامهانیپا .کرج شهر در بهداشتی لوازم موردمطالعه: خرید قصد و برند ویژه ارزش برند،

 .مدرس ربیتت دانشگاه ،المللنیب بازرگانی گرایش بازرگانی، مدیریت رشته ارشد کارشناسی
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 گردشگري خدماتشده ادراك کیفیت بر فرهنگی هايارزش تأثیر). 1397. (رضا ،زادهحسن
 ی،بازرگان مدیریت رشته ارشد کارشناسی نامهپایان ).سرعین شهر: موردي مطالعه( سلامت
 .اردبیل نوین عالی آموزش مؤسسه بازاریابی، گرایش

 قابتیر مزیت ابعاد برکنندگان مصرف فرهنگی هايارزش تأثیر بررسی). 1396. (سمانه ،زادهحسن
). نتهرا شهر در پوشاك داخلی برندهايکنندگان مصرف و مشتریان: موردي مطالعه( پایدار
 ارومیه، اهدانشگ داخلی، بازرگانی گرایش بازرگانی، مدیریت رشته ارشد کارشناسی نامهپایان

 .مدیریت و اقتصاد دانشکده
 تأثیر بررسی). 1395. (منا سیده پور، فاضلی و عبدالحسین سید نبوي، حسین، علی زاده، حسین

 ارمندانک موردمطالعه( کار اخلاق بر سازمانی پذیريجامعه و يسالارستهیشا فرهنگی، هايارزش
 .108 -78 ،)3(17 ایران، یشناسجامعه مجله). اهواز چمران شهید دانشگاه
 ارزیابی). 1392. (وحید معزز، و محمد دامادي، سعید، سماکوش، نیا ابراهیم علی، خاکساري،

 و ریزينامهرب. بابلسر شهر مردم زندگی نحوه بر شهري گردشگري فرهنگی -اجتماعی تأثیرات
 .147-126 ،7 شماره دوم، سال گردشگري، توسعه

 نگیفره مدل منظر از دنیا مختلف کشورهاي ملی فرهنگ تطبیقی مقایسه). 1397. (سامان راجی،
 هران،ت ایران، در انسانی علوم و مدیریت يهاپژوهش ملی همایش نجمینپ. هافستد بعدي شش

1- 20. 
 زا گردشگري مقاصد از بازدید هدف بر فرهنگی يهاتفاوت اثر بررسی). 1395. (فرزانه رفیعی،

 بازرگانی، تمدیری رشته ارشد کارشناسی نامهپایان. برند شخصیت ادراکات میانجی متغیر طریق
 .کرج مرکز نور، پیام دانشگاه بازاریابی، گرایش

 عدالت رابطه در فرهنگی هايارزش کنندهتعدیل نقش). 1396. (سعید حیدریان، و محسن پرور، گل
 .210 – 181 ،40 شماره ،10 دوره ،فرهنگ راهبرد. انحرافی رفتارهاي با
 مدل تدوین). 1397. (حمید بروجنی، ضرغام و عادل آذر، علی، قطري، زادهرجب نسیبه، پور، محمد

 ردشگريگ). لاهیجان شهر ساکنان: موردمطالعه( گردشگري توسعه از میزبان جامعه رضایتمندي
 .141 – 127 ،1 شماره ،5 دوره ،شهري

 حمایت سطح بر مؤثر عوامل تبیین). 1396. (سعیده صمدزاد، و حسین پناهی، پرویز، زاده، محمد
 علمی فصلنامه. )فرهنگی _ اجتماعی ابعاد بر تأکید با( گردشگري توسعه از تبریز شهر ساکنان

 .77 – 63 ،10 شماره ششم، سال توسعه، و گردشگري پژوهشی
 دانشگاه يهاکتابخانه کارکنان مجموعه بین دانش تسهیم وضعیت بررسی). 1395. (جمیله فر، ناطقی

 و اطلاعات علم رشته ارشد کارشناسی نامهپایان .هافستد فرهنگی مؤلفه اساس بر طباطبائی علامه
 .تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده طباطبائی، علامه دانشگاه شناسی، دانش
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 و فرهنگی يهاارزش سنجش براي شناختی - اجتماعی معماهاي طراحی). 1393. (وحید نجاتی،
 .68 – 51 ،1 شماره هفتم، دوره ایران، فرهنگی پژوهشات فصلنامه. آن روایی بررسی

 رد مشتري اعتماد بر هافستد فرهنگ ابعاد تأثیر). 1393. (اللهبیحب دعایی، و فاطمه نژادشکوهی،
 ،12 ورهد ،یسازمانفرهنگ مدیریت. شرکت از مشتري ادراك يگریانجیم با اینترنتی خرید
 .123 – 105 ،1 شماره

 وفاداري رضایت بر میزبان جامعه رفتار کیفیت تأثیر). 1399. (اسماعیل خاله، هنده نصیري
 ،شهري گردشگري صلنامهف. لاهیجان شهر سبز بام تفریحی مجتمع: موردي مطالعه گردشگران

 .126 – 113 ،2 شماره ،7 دوره
 يها(شاخص اقتصادي توسعه و هافستد فرهنگی ابعاد يهارابطه واکاوي. )1394. (مهدي نوقابی،

 ارشد کارشناسی نامهپایان. ایران)مردم زندگی يهاشاخص و گذاريسرمایه درآمد، اشتغال،
 و يادار علوم دانشکده مشهد، فردوسی دانشگاه ،يزیربرنامه و اقتصادي توسعه علم رشته

 .اقتصادي
 لنامهفص. گردشگري و اقتصادي رشد بر فرهنگ تأثیر). 1396. (مریم نسب، حامدي و ویدا ورهامی،

 .166 – 139 ،5 شماره ،2 دوره ،گردشگري و میراث
 اب محلی ساکنان رضایت بر گردشگري آثار بررسی). 1398. (مهدي شکوهی، و مسعود پناه، یزدان

 ضاییف ریزيبرنامه .کمردوغ يمنطقه: موردي ينمونه بالا؛ به پایین سرریز ينظریه کاربرد
 .38-2 ،2 شماره ،9 دوره ،)جغرافیا(
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