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نوع مقاله: پژوهشی

هاي گردشگري در میان ساکنان نواحی ترجیح فعالیتتعهد و ثر بر ؤهاي ملفهؤم
هاي استان خوزستانروستایی تاالب

4کراتزو جان سی3پور، بهمن خسروي*2، منصور غنیان1امید مهراب قوچانی

)18/03/98؛ پذیرش: 12/12/97(دریافت: 
چکیده

ي ساز توسعهي میزبان، زمینهشدن با رضایت جامعهتوأمتواند در صورت ها میي تاالبریزي گردشگري روستایی حوزهمدیریت و برنامه
ي نسبت به توسعه، یمحلدهد که کدام عوامل بر تعهد و ترجیح ساکنان پاسخ میسؤالي حاضر به این در این راستا مطالعهشود. منطقه 

نظرازوکاربرديهدف،لحاظازمطالعهاین هاي استان خوزستان اثرگذار است؟ ي تاالبگردشگري در میان ساکنان روستاهاي حوزه
استانتاالبچهاريحوزهروستاهايخانوارهاي ساکن در مطالعه،ایندرآمارييجامعه.باشدمیپیمایشیومیدانیها،گردآوري داده

ي پرسشنامهمطالعه،ایندراطالعاتآوريجمعابزار.باشندمیخانوار 3730به تعداد ) هورالعظیموبامدژمیانگران،شادگان،(خوزستان
يلهیوسبهروایی صوري پرسشنامه توسط پنلی از متخصصان موضوعی و پایایی آن .بودتحقیقنظريچارچوباساسطراحی شده بر

نیز نشان از صحت مدل و پایایی مرکبهاي روایی همگرا و واگراشاخص،شد. عالوه بر ایندییتأضریب آلفاي کرونباخ ي محاسبه
ي آماري نمونهعنوانبه،اي با انتساب متناسبگیري طبقهنمونهروش خانوار با استفاده از350تعداد گیري این مطالعه داشت. اندازه

نتایج نشان داد که تصویر مکان ها بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل دادهمنظوربه20نسخه AMOSو SPSSافزار از دو نرم. گردیدانتخاب 
همچنین و دارندي گردشگري نسبت به توسعهنواحی تاالبی داري بر رضایت ساکنان مثبت و معنیریتأثو آگاهی ساکنان از گردشگري، 

بنابراین، ؛ داردنواحی تاالبی ي گردشگري در میان ساکنان داري بر تعهد و ترجیح نسبت به توسعهمثبت و معنیریتأثرضایت ساکنان نیز 
پیشنهاد آتیمطالعاتدرگردشگرييتوسعهبهنسبتساکنانترجیحتعهد و ارزیابیجهتمبناییعنوانبههامؤلفهاینازاستفاده 

شود تا ضمن ساماندهی هاي گردشگري در نواحی مورد مطالعه عمدتاً خانواده محور است، پیشنهاد میبا توجه به اینکه فعالیتشود. می
ها ارائه شود.ي آنها و کسب و کارها، تسهیالت الزم جهت توسعهفعالیت

.، استان خوزستانتعهد و ترجیحگردشگري تاالب، گردشگري روستایی، :هاي کلیديواژه

، ایران.، مالثانیعلوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاهگروه ترویج و آموزش کشاورزيدانشجوي دکتري1
علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، ایران.، دانشگاهدانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي2
، ایران.، مالثانیعلوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاهگروه ترویج و آموزش کشاورزياستاد 3
، آمریکا.گروه مدیریت گردشگري، کالج چارلستوناستاد 4
m_ghanian@asnrukh.ac.ir، پست الکترونیک: نویسنده مسئول*
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مقدمه
اندازها و مناظر زیباي شدن از طبیعت است. چشممندمبتنی بر بهره،هاي گردشگري در دنیابخش بسیار مهمی از فعالیت

. زیبایی طبیعی و تنوع هستندریگردشگر پذهاي ها و جاذبهاز کانونغیره ها و ها، تاالبطبیعت مانند سواحل دریاها، دریاچه
گردشگري تبدیل نموده استقاصد ها را به مها در سراسر جهان این اکوسیستمباالي گیاهان و جانوران در بسیاري از تاالب

)Turner et al., ریزي و صنعت گردشگري به نحوي مناسب برنامهيها در جهت توسعه. از این رو در صورتی که تاالب)2014
هاي آبی به پایداري توسعه در اجتماعات محلی و اکوسیستمدستیابی توانند خالق یا محرك یک فرایند براي مدیریت شوند، می

Uehara(و تاالبی گردند  et al., این مناطق شده درمنجر به پراکنش جغرافیایی روستاهاها، شرایط مساعد اطراف تاالب. )2016
Bassi(است et al., ي تاالب باشندزهي گردشگري حونفعان توسعهترین ذيتوانند مهممی،لذا روستاهاي اطراف تاالب)، 2014

با مسائل و کهکنند زندگی میهاي روستایی با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشورهاي در حال توسعه در سکونتگاهو
ي گردشگري در این ي توسعهضرورت دارد که از ظرفیت بالقوه، )1393زاده و همکاران، اند (شریفمشکالت حادي مواجه

به گردشگريآن،مختلفهايبخشوگردشگريانواعمدیریت ریزيبرنامهجریاندربا این وجود، .شودمناطق استفاده 
شایسته، توجه نشده است.صورتبهها تاالبيحوزهروستایی
منابعبرمبتنیفعالیتیکاگرچه گردشگريباید این نکته را مد نظر داشت کهریزي گردشگري ي مدیریت و برنامهدر زمینه

ينوازهمانیممستلزمزیاديحدتاآنزیآمتیموفقيتوسعهاما،داردبستگیدیدنیهايجاذبهوشدهارائهخدماتبهواست
مدیریت مقصد گردشگري و دستیابی به يدارد، لذا حمایت جامعه محلی، در زمینهمیزبانومحلیجامعهسويازاستقبالو

,Brokajباشد (کننده میطوري که جامعه میزبان رضایت کامل داشته باشند، بسیار تعیینریزي مدون بهیک برنامه از).2014
کهاستآنیا تعهد بهتداومبلکهنیست،آنموفقیتمعنیبهاقتصاديفعالیتیکآغازامروزرقابتیدنیايدر،دیگرطرف

,Chang & Gibsonثبات و مقاومت در برابر تغییر (عنوانبهتعهد. بزندرقممدتبلنددرراآنموفقیتتواندمی به و یا )2015
,Rajeshاهداف یا رفتار واقعی براي تکرار استفاده از محصول یا خدماتی خاص تعریف شده است (عنوانبهعبارت دیگر،  2013 .(

هاي گردشگري و حضور گردشگران، به معناي حمایت ساکنان از برنامههاي مرتبط با گردشگري، تعهد و ترجیحپژوهشدر 
. در واقع بدان استغیره تعریف شدهن و حمایت از گردشگري و براي احترام به گردشگراسایر ساکنیننوازي و توصیه به مهمان

هاي خاص منطقه ي آن را بر اساس شرایط و ویژگیها و اقدامات مرتبط با گردشگري و توسعهفعالیت،نیمعنی است که ساکن
Zhang(دهندهاي دیگر ترجیحی بر فعالیتزیستمحیطهاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و از جنبه et al,. ،روایناز. )2016

بلندمدتموفقیتدربسزایینقشاقتصادييتوسعهراهبردیکعنوانبهگردشگريبهتعهد و ترجیحشدبیانکهطورهمان
Ghanian(بر همین اساس، غنیان و همکاران. کندمیایفاگردشگريمقاصد et al., تعهد و ترجیح دارند که ) بیان می2014

استگردشگريقبیلازاقتصاديهايفعالیتبلندمدتموفقیتبررگذاریتأثعواملترینانگیزانندهوترینمهمازیکیساکنان
.گذارند، شناسایی شوندمستقیم یا غیرمستقیم بر آن اثر میصورتبهو الزم است تا عواملی که 

Haghkhah(استفعالیتاینازساکنینخشنوديورضایتمنديمیزانگردشگري،يتوسعهدرمؤثرعواملدیگراز et al.,

نظاماصلیارکانازیکیعنوانبهگردشگريمناطقساکنانرضایتگردشگري،درموفقیتالزاماتاز،دیگرعبارتبه). 2011
Meimandاست و نبایستی از آن غافل شد (گردشگري et al., Som(سام و همکارانهمطالع. نتایج)2017 et al., با) 2011

يتوسعهازمحلیيجامعهرضایتمیاندارمعنیارتباطیوجود»مقصدبهتعهدوگردشگررضایتانتقاديتحلیل«عنوان
صورتبهتواند ي که میدیگرواملعاز .کندمیدییتأراگردشگرييتوسعهبهنسبتتعهدومنطقهازمکانتصویرگردشگري،

مکانتصویر،عمومیطوربهبگذارد، تصویر مکان است. ریتأثي گردشگري غیرمستقیم بر تعهد ساکنین نسبت به توسعه
,Crompton(شودمیتعریفمکانیکبهنسبتافراداحساساتوهاایدهباورها،عنوانبه یکمکان،تصویرواقعدرو) 1979

گیردمیشکلاطالعاتایناحساسیانتخاباتومکانیکبهنسبتاطالعاتیجریانمبنايبرکهاستذهنیيمؤلفه
)Echtner & Ritchie, يتوسعهازنیساکنرضایتيدهندهشکلکلیديعواملازدیگریکیمکان،تصویر،بنابراین؛ )2003

Hsuهمکاران (سو و قبیلازدیگريمطالعات. داردتوجهمکانخاصهايویژگیبهکهاستگردشگري et al., ) و لیزن 2004
)Leisen, .اندکردهاشارهگردشگرييتوسعهازحمایتبرمکانتصویرغیرمستقیمریتأثبهنیز)2001
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گردشگريازشدهدركانتظاراتمیاندارمعنیارتباطیوجود)Del Bosque & San Martín,2008(مارتینسنودلبوسکهيمطالعه
هاآننپیوندد،واقعیتبهگردشگريازمردمانتظاراتوقتیکهشودمیبیانمطالعهایندر. کرددییتأرامحلیجامعهرضایتو

بپیوندد،واقعیتبهمردمانتظاراتوقتیبرعکس. کردخواهندتجربهرانگرانیوترسخشم،مختلفترکیباتیامنفیاحساسات
وغنیانيمطالعهنتایج. کردخواهندحمایتگردشگرانحضوروگردشگريازنتیجهدروکنندمیشاديورضایتاحساس
Ghanian(همکاران et al., دركکیفیتوشدهدركتصویرریتأثتحتروستاییگردشگريازنیساکنرضایتکهدادنشان) 2014

دریافتهاین. داشتگردشگرييتوسعهبهنسبتساکنانتعهدبرمستقیماثريرضایتپژوهشایندرسو،دیگرازوباشدمیشده
کهايبالقوهيپایهفعالیتعنوانبهگردشگريواقعدر. شدتکرارنیزدادندانجام) 1395(همکارانوغنیانکهدیگريپژوهش

هايشاخصبرمثبتیاثراتتواندمیودارداهمیتآورد،فراهمرابومیساکنانزندگیکیفیتسطحبهبوداصلیهايزمینهتواندمی
کیفیتترتیببدینوآوردوجودبهغیرهوشغلیتنوعفقر،سطحکاهشخدمات،تفریح،سالمتی،نظیرساکنانزندگیکیفیت

وامنیتتهدیدهمچونمنفی،پیامدهايواثراتاستممکنگردشگريتوسعهحال،اینبا. یابدافزایشگردشگريازشدهدرك
سببکهباشدداشتهپیدرنیزراغیرهوبهداشتکاهشجرم،میزانافزایشسنگین،ترافیکشلوغی،وازدحامجامعه،سالمت
Stylidis(شودهاآنبرايگردشگريازشدهدركکیفیتوساکنانزندگیکیفیتسطحکاهش et al., 2014.(

شده،بررسیگردشگريمطالعاتدروباشدرگذاریتأثگردشگرييتوسعهبهنسبتساکنانرضایتبرتواندمیکهعواملیدیگراز
Davis(همکارانودیویس. استگردشگرييتوسعهبهنسبتمحلیجامعهآگاهی et al., کهدادندنشانخوديمطالعهدر) 1988
راستاهمیندر. باشدگردشگريتوسعهبهنسبتهاآندیدگاهيکنندهبینیپیشتواندمیگردشگريبهنسبتمحلیساکنانآگاهی

,Lankford & Howard(هاواردوالنکفورد مؤثرگردشگريآثاربهنسبتساکناندیدگاهبرساکنانآگاهیکهدادندنشاننیز) 1994
در. داردریتأثگردشگريتوسعهازحمایتبرغیرمستقیمطوربهگردشگريبهنسبتآگاهیکهدادنشانهاآنيمطالعهنتایجواست
خواهندگردشگرييتوسعهبهنسبتبیشتريرضایتباالتر،آگاهیبامحلیساکنانکهکردگیرينتیجهگونهاینتوانمیزمینهاین

Andereck(داشت et al., این مطالعه با هدف تبیین عوامل مذکور در مطالعات پیشین، يهامؤلفهدر مجموع با تمرکز بر ).2005
در وانجام پذیرفتهاي استان خوزستاني تاالبحوزهروستایی درگردشگري يتوسعهنسبت بهساکنین ترجیحتعهد و اثرگذار بر 

.)1نگاره (گرددمیارائه مشروح در زیرهاي هاین راستا فرضی
است.یرگذارتأث): تصویر مکان بر رضایت نسبت به توسعه گردشگري H1فرضیه اول (
است.یرگذارتأث): انتظارات از گردشگري بر رضایت نسبت به توسعه گردشگري H2فرضیه دوم (
است.یرگذارتأثبر رضایت نسبت به توسعه گردشگري ): کیفیت درك شده از گردشگريH3فرضیه سوم (

است.یرگذارتأث): آگاهی ساکنان از گردشگري بر رضایت نسبت به توسعه گردشگري H4فرضیه چهارم (
.استیرگذارتأثنسبت به گردشگري تعهد): رضایت نسبت به توسعه گردشگري بر H5فرضیه پنجم (

تصویر مکان

شدهدركانتظار

کیفیت درك شده
رضایت تعهد

آگاهیچارچوب نظري تحقیق-1نگاره
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پژوهشروش
وپیمایشـی هـا دادهگـردآوري نظـر ازآزمایشی،غیرهامؤلفهکنترلدرجهونظارتمیزاننظرازکاربردي،هدفلحاظازحاضرتحقیق

تـاالب چهـار يحـوزه روسـتاهاي خانوارهاي سـاکن در  مطالعه،ایندرآمارييجامعهبود. همبستگی- توصیفیهادادهتحلیلنظراز
تـاالب آبومزایـا ازوداشـته قـرار تـاالب حـریم درکهباشندمی)هورالعظیموبامدژمیانگران،شادگان،(خوزستاناستانگردشگري

ابـزار . باشـد سـاده هـا روسـتا آنبـه گردشـگران دسترسیامکانبر این، عالوه. )1نقشه()=3730N(بودند مندبهرهمستقیمصورتبه
ایـن پرسشـنامه از   .شـد طراحیتحقیقنظريچارچوببر اساسکهبودساخت- محققپرسشنامهمطالعه،ایندراطالعاتآوريجمع

اي پاسـخگویان اختصـاص داده شـد و سـایر     هـاي فـردي و حرفـه   قسمت مجزا تشکیل شده بود که بخش اول به اطالعات و ویژگـی 8
از(قسـمتی پـنج لیکـرت طیـف قالـب درهـاي آن مربوط به چارچوب نظري تحقیق اختصاص داده شد کـه گویـه  يهامؤلفهها بخش
ت علمـی گـروه تـرویج و    أ(اعضاي هیـ شدند. روایی صوري پرسشنامه توسط پنلی از متخصصان موضوعی مطرح) زیادخیلیتاکمخیلی

و تعیـین ضـریب   راهنمـا  اي انجام مطالعـه يلهیوسبهو پایایی آن ) دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستانآموزش کشاورزي
سـنجش نرمـال بـودن توزیـع     منظـور بـه همچنین . )1(جدول شددییتأ)هامؤلفهبراي تمامی 7/0(مقدار آلفاي بیش از آلفاي کرونباخ 

تجـاوز  ±2هـا ها بررسی شد و هیچ یک از معیـار هاي اصلی مطالعه، ضریب چولگی و کشیدگی تمامی گویهپیش از انجام آزمونها، داده
بـا توجـه   گیري این مطالعـه داشـت.  نشان از صحت مدل اندازهنیز و پایایی ترکیبی هاي روایی همگرا و واگرا شاخص،نکرد. عالوه بر این

هـا در تمـامی   گرفته شد تا توزیع پرسشـنامه بهرهاي با انتساب متناسب گیري طبقهروش نمونهبه پراکندگی روستاهاي مورد مطالعه، از
میان جامعـه آمـاري ایـن مطالعـه کـه تعـداد       بر این اساس، از انجام شود. با حجم جامعه آماري متناسب صورتبهمناطق مورد مطالعه 

Krejcie(کرجسـی و مورگـان  خانوار بـر اسـاس جـدول   300اي به حجم داد، نمونهخانوار روستایی را تشکیل می3730 & Morgan,

ي در هریـک از  بیشـتر ها در روستاهاي اطراف هر تاالب، تعداد نمونـه  افزایش دقت و توزیع کافی نمونهمنظوربه) انتخاب شد، اما 1970
نمونـه  جامعـه، طبقـات حجـم ،2جـدول . درگردیـد آوري پرسشنامه صحیح و قابل استفاده جمع316که در نهایت مناطق توزیع شد 

منظـور بـه انجـام پـذیرفت.   1397برداري این مطالعه در سـال  داده. باشدمیمشاهدهقابلآماري تعیین شده و تعداد پرسشنامه صحیح
بهره گرفته شد.20نسخه AMOSو SPSSافزارهاي ها از نرمتجزیه و تحلیل داده

هاي استان خوزستانموقعیت قرارگیري تاالب-1نقشه 
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چارچوب نظري مطالعهيهامؤلفهضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي تمامی -1جدول 
ضریب آلفاي کرونباخمؤلفه

79/0تصویر مکان
72/0انتظارات از گردشگري

75/0کیفیت درك شده از گردشگري
86/0آگاهی ساکنان از گردشگري

81/0رضایت نسبت به توسعه گردشگري
78/0تعهد نسبت به گردشگري

ي آماري مطالعهحجم طبقات جامعه و نمونه-2جدول 

آوري شده و پرسشنامه جمعتعداد شدهیینتعنمونه آماري جامعه آماريتاالب
قابل استفاده

1935156144شادگان
6605355میانگران

1847680بامدژ
9511537هورالعظیم

3730300316مجموع

و بحثهایافته
شناختی پاسخگویانهاي جمعیتویژگی
مجموعازدهدمینشانجدولنتایجکهگونههمان. باشدمیمشاهدهقابل3جدولدرپاسخگویانشناختیجمعیتهايویژگی

نظرازهمچنین. بودندمرد) درصد7/87(نفر277تعدادوزنپاسخگویاناز) درصد3/12(نفر39تعدادمطالعه،پاسخگویان
نفر253فراوانیبامتأهلپاسخگویانبهمربوطترتیببهفراوانیبیشترینها،آنتحصیلیمدركآخرینوپاسخگویانتأهلوضعیت

سنیمیانگینکهدادنشانهایافتههمچنین. بود) درصد1/21(نفر64فراوانیباابتداییتحصیلیمدركو) درصد4/82(
.باشدمیسال92بیشینهوسال20کمینهباوسال66/41پاسخگویان

گیري مطالعهمدل اندازهنییتب
استفاده گردید. صحت يدییتأهاي پرسشنامه، از تحلیل عاملی گویهيلهیوسبهها تبیین صحت وضعیت سنجش سازهمنظوربه

قابل 4هاي برازش مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل در جدول اي از شاخصمجموعهيلهیوسبهها وضعیت سنجش سازه
و 33/546کاي بهنجار به ترتیب مربعکاي ومربع هاي شود مقدار آمارهگونه که در جدول مشاهده میباشد. همانمشاهده می

Schreiberي اشکرایبر (که این میزان بنا بر توصیهباشدمی86/2 et al., هاي ) در وضعیت مطلوبی قرار دارد. شاخص2006
-Comparative Fit Indexدیگر مورد استفاده در این مطالعه شاخص برازش تطبیقی ( CFI ،() شاخص توکر لویسTucker-

Lewis Index- TLIشده ()، شاخص برازش هنجارNormed Fit Index-NFI() و شاخص برازش افزایشیIncremental Fit

Index - IFIباشد که بنا بر پیشنهاد هو و بنتلر () میHu & Bentler,1999 8/0بخش، و باالتر داراي برازش رضایت7/0) مقادیر
ها مقادیر ي حاضر، تمامی این شاخصباشند. در مطالعهو باالتر داراي برازش بسیار خوب می9/0برازش خوب و و باالتر داراي 

باشد. شاخص هاي مطالعه میها با دادهي برازش خوب مدل بر اساس این شاخصدهندهاند که نشانرا کسب کرده8/0باالتر از 
-Root Mean Square Error of Approximationي برآورد (نهایی بررسی شده ریشه دوم میانگین مربعات خطا RMSEA (

Hooperاست که بر اساس پیشنهاد هوپر ( et al., ها نشان از برازش قابل قبولی میان مدل و داده10/0تا 05/0)، مقادیر 2008
کنند که تر خاطر نشان میدقیقطوربهها نشان از برازش ضعیف دارد. همچنین آن10/0شود و مقادیر باالتر از مشاهده می
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ها است. در ي برازش خوب مدل با دادهدهندهنشان08/0نشان از برازش متوسط و مقادیر کمتر از 10/0تا 08/0مقادیر 
گونه توان اینها دارد. در کل میاست که نشان از برازش خوب متغیرها با داده07/0ي حاضر مقدار این شاخص برابر مطالعه

توان از صحت مدل اند و میها با متغیرهاي بررسی شده در این مطالعه برازش قابل قبولی داشتهنمود که دادهبرداشت
اطمینان حاصل نمود.گیري مطالعهاندازه

شناختی پاسخگویانهاي جمعیتویژگی-3جدول 
درصد معتبرفراوانیطبقهشناختیویژگی جمعیت

جنسیت
2777/87مرد
393/12زن

تأهلوضعیت 
546/17مجرد
2534/82متأهل

-9پاسخبی

مدرك تحصیلی

429/13سوادبی
641/21ابتدایی

578/18راهنمایی
552/18دیپلم

339/10یپلمدفوق
505/16کارشناسی

27/0کارشناسی ارشد
-12پاسخبی

گیري مطالعهاندازههاي برازش مدل میزان شاخص-4جدول 

RMSEA NFI CFI TLI IFI Chi square/DF Chi square شاخص برازش

07/0 96/0 90/0 91/0 92/0 86/2 33/546 مقدار

روایی همگرا، واگرا و پایایی مرکبنییتب
، )Composite Reliability(هـاي پایـایی مرکـب   همچنین جهت تعیین روایی همگرا و واگرا بر اساس چارچوب نظري مطالعه، شـاخص 

Maximum Shared Variance(، حـداکثر واریـانس مشـترك   )Average Variance Extracted (AVE(متوسط واریـانس اسـتخراجی  

)(MSV(و متوسط واریانس مشترك))Average Shared Squared Variance (ASV( دهـد کـه   نشان می5محاسبه شد. نتایج جدول
< CRبراي هر متغیر  (AVE) 5/0وAVE >    است. در نتیجه متغیرها از روایی همگرا برخوردارند. عالوه بر این، با توجه بـه اینکـه بـراي

باشد.نیز مطلوب میهامؤلفهی یاست، روایی واگراASV < AVEو MSV < AVEهر متغیر

مورد مطالعهيهامؤلفهروایی همگرا و واگراي -5جدول 
گردشگرينسبت به تعهدرضایت از گردشگريکیفیت درك شدهانتظاراتتصویر مکانآگاهیشاخص

CR97/086/080/084/084/083/0
AVE85/051/051/051/064/055/0
MSV10/005/017/017/006/014/0
ASV04/003/010/006/004/007/0
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مدل ساختاري مطالعهنییتب
منظور تعیـین صـحت مـدل    . بهشداز تحلیل مسیر استفاده ،چارچوب نظري مطالعهشده در منظور آزمون مدل ساختاري ارائهبه

مشـاهده اسـت، مقـدار    قابـل 6گونه که در جدول استفاده قرار گرفت. همانموردبسیاريهاي برازش ساختاري مذکور، شاخص
کـه بایسـتی   بهنجارکاي مربع قبول شاخص میزان قابلبر بنا ؛ کهباشدمی49/0بهنجارکايمربع و 99/0کاي مربعهايآماره

شـاخص بـرازش   ،استفاده در این مطالعههاي دیگر موردباشد، این شاخص در وضعیت مطلوبی قرار دارد. شاخص3تر از کوچک
انـد و  را کسب کرده9/0مقادیر باالتر از باشد که ) میIFIشاخص برازش افزایشی (و )TLI)، شاخص توکر لویس (CFIتطبیقی (

ریشه دوم میـانگین مربعـات خطـاي بـرآورد     ،ها دارد. شاخص نهایی بررسی شدههمگی نشان از برازش بسیار خوب مدل با داده
)RMSEAمـدل بـا   نشان از برازش خـوب  این شاخص نیز است که 02/0ي حاضر مقدار این شاخص برابر ) است که در مطالعه

تـوان از صـحت مـدل    انـد و مـی  ها با مدل برازش قابل قبولی داشـته گونه برداشت نمود که دادهتوان اینها دارد. در کل میداده
اطمینان حاصل نمود.ساختاري مطالعه

مسیر مطالعههاي برازش مدل میزان شاخص-6جدول 
RMSEA CFI TLI IFI Chi square/DF Chi square شاخص برازش

01/0 99/0 91/0 99/0 49/0 99/0 مقدار

ي داري بـر رضـایت سـاکنان از توسـعه    معنـی ریتـأث کیفیت درك شده و انتظـار داراي  باشد،مشاهده میقابل2نگارهگونه که در همان
) به منظور سـنجش وفـاداري   1395شود. در این زمینه، غنیان و همکاران (باشند و لذا فرضیه دوم و سوم مطالعه رد میگردشگري نمی

نتظـار درك شـده   اي انجام دادند و به این نتیجه رسـیدند کـه ا  صاحبان کسب و کارهاي مرتبط با گردشگري در شهرستان پاوه مطالعه
2هاي گردشـگري دارد. نتـایج نگـاره    ي فعالیتها از توسعهي مستقیم بر رضایت آنریتأثي بر رضایت ندارد، اما کیفیت درك شده ریتأث

) داشـته اسـت. لـذا    β=50/0(ي گردشگري داري بر رضایت ساکنان نسبت به توسعهمثبت و معنیریتأثگویاي آن است که تصویر مکان 
باشـند، رضـایت   تري نسبت بـه روسـتاي خـود داشـته    بنابراین هرچه ساکنان تصویر مثبتگیرد؛ مطالعه مورد تائید قرار میلاوفرضیه 

Ghanianي گردشگري خواهند داشت. این یافته با نتایج مطالعات غنیـان و همکـاران (  بیشتري نیز از توسعه et al., ) و همچنـین  2014
ي آگـاهی سـاکنان از   رگـذار یتأثدارد. نتایج همچنین نشان داد که فرضیه چهارم مطالعه که نشـانگر  ) مطابقت1395غنیان و همکاران (

قـرار گرفـت   دییـ تأداري مـورد  مثبـت و معنـی  صـورت بـه ي گردشـگري بـود   رضایت ساکنان از توسعهبري ریتأثي گردشگري توسعه
)15/0=β(  .

ـ شـده بـه  محاسـبه ساکنان نسبت به توسـعه گردشـگري   تعهدبر مدل مسیر چهارچوب نظري مطالعه: عوامل تأثیرگذار-2نگاره یلهوس
AMOSافزار نرم

82/0

تصویر مکان

درك شدهانتظار

کیفیت درك شده

رضایت تعهد

داراثر معنی

NS

53/0

آگاهی
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Andereckمثال آندرك (عنوانبهکنند، میدییتأدر این رابطه مطالعات مختلفی انجام شده است که این یافته مطالعه را  et al.,

هـاي  تواننـد مزایـا و هزینـه   دارد که ساکنانی که آگاهی بیشتري از مباحث مرتبط با گردشگري دارند، بهتـر مـی  ) بیان می2005
Davisهمین رابطه دیویس (گردشگري را تشخیص دهند. در  et al., دارد که مخالفان گردشگري اغلب ساکنانی ) بیان می1988

,Larkova & Vogtباشند. همچنین این یافته با نتـایج الرکـوا و وگـت (   هستند که از نظر دانش گردشگري فقیر می ) نیـز  2012
ي گردشـگري بـر تعهـد    دار رضایت ساکنان از توسعهي مثبت و معنیرگذاریتأثبیانگر 2باشد. در نهایت نتایج نگاره راستا میهم
ي شود و با افزایش رضایت ساکنان نسبت بـه توسـعه  میدییتأفرضیه شماره پنج این مطالعه نیز ،بنابراین)؛ β=82/0(ها دارد آن

Somان (ي سام و همکـار ها نیز افزایش خواهد یافت. این یافته با نتایج مطالعهگردشگري، تعهد آن et al., ) کـه در کشـور   2011
راسـتا  دار بر وفاداري نسبت بـه گردشـگري دارد، هـم   قوي و معنیيریتأثضایت مالزي انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که ر

باشد.می
و پیشنهادهاگیرينتیجه

هاي استان تاالبحوزه انروستاییي گردشگري در میان ترجیح توسعهبر مؤثريهامؤلفهمطالعه حاضر با هدف تبیین 
آگاهی از گردشگري و تصویر مکان از طریق رضایت يهامؤلفهاین است که نتایج این مطالعه بیانگر خوزستان انجام پذیرفت. 
با توجه به بررسیتبیین کنند. ي گردشگري در میان ساکنان را ترجیح توسعهقادرند،ي گردشگريساکنان نسبت به توسعه

توان استفاده از هاي مرتبط با روایی همگرا و واگرا و همچنین پایایی مرکب متغیرهاي مورد استفاده در این مطالعه، میشاخص
ي گردشگري در ساکنان نسبت به توسعهتعهدي گردشگري یا ترجیح توسعهمبنایی جهت ارزیابی عنوانبهرا هامؤلفهاین 

مطالعات آتی توصیه نمود.
تعهدي گردشگري بر غیرمستقیم و از طریق رضایت از توسعهصورتبهکه ییهامؤلفههاي مطالعه، یکی از بر اساس یافته

همچنین نتایج نشان داد که باشد.است، آگاهی ساکنان از گردشگري مییرگذارتأثي گردشگري ساکنان نسبت به توسعه
ي ي گردشگري روستایی حوزهغیرمستقیم بر تعهد ساکنان نسبت به توسعهصورتبهاست که ییهامؤلفهتصویر مکان از دیگر 

گذارد. به این معنی که هرچه فرد تصویر بهتري از روستا و گردشگران داشته باشد، رضایت هاي استان خوزستان اثر میتاالب
ي بخش گردشگري مستقیم و مثبت رضایت بر تعهد، توسعهیرتأثکند و در نهایت با توجه به بیشتري از گردشگري احساس می

,Rajeshشخصی (مفهومودرونیدركعنوانبهمکان،را ترجیح خواهند داد. در این راستا با توجه به اینکه تصویر و)2013
,Stylidis & Terzidou(باشدمینظرموردمحلمورددراطالعاتازبرداشتاساسبرذهنیساختاریک )، ضروري است 2014

منجر به ،هاي موجود و ارتقا تصویر مکان نزد ساکنین تمهیداتی اندیشیده شود، چرا که این مهمتا در راستاي درك ظرفیت
آگاهی همچنین با توجه به اینکه ي گردشگري و ترجیح و تعهد نسبت به آن در میان ساکنین خواهد شد.رضایت از توسعه

,Moscardoمحوري و اساسی در پایداري و حکمرانی بخش گردشگري دارد (ساکنان از گردشگري نقش  ) پیشنهاد 2005
ي مورد مطالعه در راستاي شناخت منطقهساکنینیآگاهيجهت ارتقایو گروهیعموميهانواع رسانهز ظرفیت ااتا شودمی

،عالوه بر ایناستفاده شود.باشند،میهاي خاص و منحصر به فردي هاي استان خوزستان که هریک داراي ویژگیو تاالب
هاي مورد مطالعه در هاي تاالبمعرفی ظرفیتمنظوربههاي هدف خاص هاي تبلیغاتی متناسب با گروهضرورت دارد تا بسته

، گرديیعتطبزیستی خاص منطقه، هاي مختلف گردشگري از قبیل گردشگري علمی با توجه به ظرفیت محیطزمینه
گیري از فرصت مشارکت، تا ضمن بهرهگردشگري تاریخی و غیره با مشارکت ساکنین منطقه طراحی شودگردشگري ورزشی،

بتوان در راستاي ارتقاي آگاهی و همچنین تصویر مکان ساکنین گام برداشت.
ساکنانیرتی،عبابر ترجیح ساکنان محلی نسبت به توسعه گردشگري دارد. بهمثبتیريتأث،نتایج مطالعه نشان داد که رضایت

درگردشگريتأثیراتوگردشگرانحضورازکهکردخواهندحمایتگردشگريبهمربوطهايبرنامهوگردشگرانحضوراز
منطقهدرگردشگريهايشواهد و مشاهدات پژوهشگران گویاي آن است که فعالیت. باشندداشتهرضایتجامعهوزندگیروند
یرتأثهاي اقتصادي است و در واقع گردشگري روستایی نتوانسته از جنبهخانوادگیهايفعالیتبرمبتنیعمدتاًمطالعه،مورد

مثبت یرگذاريتأثشود در راستاي بهبود رضایت ساکنین و مییشنهادپ؛ بنابراینزیادي بر زندگی روستاییان داشته باشد
جهتالزمتسهیالتها و کسب و کارها،فعالیتساماندهیها، ضمنني گردشگري در زندگی آتوسعهو اجتماعیاقتصادي

همچنینواداريبروکراسیتسهیلمالی،تسهیالتيارائهباتوانمیزمینهایندر. شودارائههافعالیتقبیلاینيتوسعه
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گامدروگردشگريبامرتبطکوچککارهايوکسباندازيراهبهنسبترامحلیيجامعهآموزشی،هايکارگاهبرگزاري
وکسببامرتبطافزودهارزشوتولیدهايزنجیرهتعریفراستاایندر. نمودترغیبکاروکسبهايخوشهتشکیلبعدي،

.باشداهمیتحائزتواندمیمطالعهموردمنطقهدرگردشگريبخشبامرتبطکارهاي
گردشگريازباالییآگاهیوباشدبینانهخوشومثبتمنطقهازفردتصویرچنانچهکهگفتتوانمیکلیگیرينتیجهیک در

خواهدافزایشخوزستاناستانهايتاالبيحوزهروستاهايدرگردشگرانحضورازويرضایتآندنبالبهباشد،داشته
بررسی يهامؤلفهشود که با توجه با در این زمینه پیشنهاد می.گرددمیساکنانتعهدسطحافزایشبهمنجرمهماینکهیافت

مورد بررسی قرار هامؤلفهي گردشگري در هر منطقه، ابتدا این ریزي جهت توسعهشده در این مطالعه، پیش از آغاز برنامه
حضورباعمومیجلساتیامر،مسئوالنتاشودمیپیشنهادبر این اساسگرفته و در راستاي جلب رضایت ساکنین تالش شود. 

این. نمایندبرگزارمستمرصورتبهمنطقهدرگردشگرييتوسعهمزایايمعرفیجهتتاالبيدهمحدوروستاهايساکنین
منطقهبیشترگذاريارزشبهمنجرگردشگري،يتوسعهفرایندبهنسبتساکنینآگاهیيارتقابرعالوهتواندمیجلساتقبیل

باغیرمستقیمصورتبهوشدهساکنیننزددرغیرهومحلیخوراك،دستییعصناقبیلازآنمحصوالتهمچنینو
در راستاي همچنین. بگذاردیرتأثتاالبینواحیدرروستاییگردشگرييتوسعهترجیحوتعهدبرها،آنرضایتگريمیانجی

یژهوبهواستانسطحدراندرکاردستهايسازمانهمکاريبامدون،يبرنامهیکطیشودمیپیشنهادنتایج مطالعه 
تاالبیکارکردهايوهاویژگیبرتمرکزبایژهوبهمناطقازهریکدررامتنوعی)Daily events(رویدادهايروزها،دانشگاه
مناطقاقلیمیاجتماعیساختارهايبرمنطبقالزمهايزیرساختوامکاناتيفراهم آورضمناین،برعالوهونمودهتعریف
راعلمیهايهمایشوهاکنفرانسنشین،عربوگرممناطقدر)مردم عربخانهمهمانمحلوضیافتمکان(هایفضممانند

.نمودبرگزارتاالبیمناطقدر

سپاسگزاري

در راستاي انجام این مطالعه وسیله نویسندگان از دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان به خاطر همکاريبدین
نمایند.تشکر و قدردانی می
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Abstract
Management and planning of rural tourism in the wetland areas, if combined with the consent of the residents,
can pave the way for the development of the region. In this regard, the present study answered this question:
which factors affect the commitment and preference of local residents to the development of tourism among the
villagers of the Khuzestan province wetland areas? This applied research was conducted as survey. The
statistical population was the households living in the villages in the four Khuzestan province wetland areas
(Shadegan, Miangaran, Bamdezh and Hoor Al Azim). The research instrument was a researcher-made
questionnaire which developed based on the theoretical framework of the study. A total of 350 households were
selected using a stratified random sampling method as a statistical sample. Content validity and reliability
confirmed by a panel of experts and calculated Chronbach’s alpha. Moreover, the convergent and discriminant
validity and composite reliability confirmed the accuracy of the measurement model. SPSS and AMOS software
version 20 were used to analyze the data. The results showed that the place image and awareness of tourism had
a positive and significant effect on residents' satisfaction with tourism development and residents' satisfaction
also has a significant and positive impact on the commitment and preferences of tourism development among
the residents in the wetland areas. In this regard, it is suggested to use these components as a basis for assessing
the residents' commitment and preferences to tourism development. Also, due to the family-oriented tourism
activities in the studied regions, it is suggested that, while organizing activities and businesses, facilities should
be provided to develop them.
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