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Bu çalışmanın amacı yerel halkın turizmden elde ettiği ekonomik faydaların ve yer
aidiyetlerinin turistlerle duygusal dayanışmayı nasıl etkilediği ve en nihayetinde bu
duygusal dayanışma ölçeği faktörlerinin (sempatik anlayış, karşılama doğası ve duygusal
yakınlık) turizm gelişmelerine desteği nasıl şekillendirdiğini saptamaktır. Çalışma verileri
(n= 366) küme örneklemesi kullanarak Fredericksburg, Texas, ABD halkı ile anket
uygulanarak toplanmıştır. Literatürde yerel halkın turizm gelişmelerine karşı tutumsal,
niyetsel ve davranışsal desteklerini odaklanan birçok çalışma olmasına rağmen; yer aidiyeti,
bireysel ekonomik faydalar ve duygusal dayanışmayı birlikte ele alarak yerel halkın turizm
gelişmelerine desteğini saptamaya çalışan bir araştırmaya hala ihtiyaç vardır. Önerilen 12
hipotezden 8’i desteklenmiştir. Yapısal eşitlik modeli kullanılarak yapılan araştırma
sonuçlarına göre yerel halkın yer bağımlılığı ve elde ettiği kişisel ekonomik faydalar artıkça
turistler ile olan duygusal dayanışması artmaktadır. Bununla birlikte yerel halkın turistlerle
olan duygusal dayanışmasını ölçen faktörlerden ikisi (sempatik anlayış & karşılama doğası)
turizm gelişmelerine desteği anlamlı ve önemli bir ölçüde belirlemektedir (R2SMC: 0.66).
Araştırma sınırlılıkları ve gelecekteki çalışmalar için birtakım tavsiyeler çalışmanın sonuç
kısmında sunulmuştur.

Kabul Tarihi: 16.03.2022
Anahtar Kelimeler
Yer kimliği
Yer bağlılığı
Kişisel ekonomik faydalar
Duygusal dayanışma
Turizm gelişmelerini
destekleme

Keywords

Abstract

Place ıdentity

The purpose of this study is to determine how residents’ perceived personal benefits, as
well as their attachment to the destination, influence on the degree of solidarity towards
tourists; ultimately, how this emotional solidarity scale factors (sympathetic understanding,
emotional closeness & welcoming nature) shape support for tourism developments. The
data of this study (n=366) was distributed to residents of Fredericksburg, Texas, the USA
through using cluster sampling. Although several studies have been focused on residents’
attitudinal, intentional, and behavioral support for tourism development, there is still a need
to examine the relationship between place attachment, personal economic benefits,
emotional solidarity, and support for tourism development. 8 of the 12 proposed hypotheses
were supported. The results of this study showed that as residents’ degree of place
dependence and personal economic benefits of residents from tourism were increased so
do the degree of solidarity with tourists. Furthermore, two of the three Emotional Solidarity
Scale (ESS) factors (sympathetic understanding & welcoming nature) were significantly
predicted residents' support for tourism development (R2SMC: 0.66). Limitations of this
research and several future study recommendations are presented in the conclusion section.
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