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ABSTRACT
This study aimed to explain factors affecting the support of tourism development among the residents
of wetland areas of the Khuzestan province, focusing on the development of a conceptual framework
based on the social exchange and place image theories. The research instrument was a researcher-made
questionnaire which its reliability was confirmed using composite reliability, as well as Cronbach's alpha
coefficient, and its validity was confirmed in three ways: content, construct, and discriminant. The statistical population of this study was the households living in the villages located in the four wetland areas
of Khuzestan province, namely Shadegan, Miangaran, Bamedeh, and Hoor Al Azim. Using a stratified
sampling method, we selected 316 households. The collected data were analyzed by SPSS and AMOS
software. The results showed that the framework developed in this study based on social exchange
theory and place image was able to fit the data well identify more variables affecting the support of tourism development among the residents of Khuzestan wetlands. Among the variables of the theoretical
framework, the awareness and place image had an effect on the perception of socio-cultural impacts,
and the perception of the socio-cultural effects had an influence on the residents' attitude toward tourism development and also support for tourism development in the Khuzestan wetlands.

Copyright © 2019, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

T

1. Introduction
ourism is one of the few sectors that
can be suitable for the development of
remote and far areas, provided that tour-

ists have sufficient access to these areas. Rural settlements have the capacity to develop tourism activities due
to their location and essential tourism attraction elements,
such as natural landscapes, ancient monuments, climatic
variations, social customs, and traditions, etc. Besides, a
significant part of tourism activities in the world is based
on the enjoyment of nature. Nature-based tourism is one

* Corresponding Author:
Mansour Ghanian, PhD
Address: Iran, Khuzestan, Ahvaz, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan.
Tel: +98 (61) 36522425
E-mail: m_ghanian@asnrukh.ac.ir

452

Autumn 2019. Vol 10. Num 3

of the indispensable components of tourism activities.
Of the natural attractions is wetland areas. Wetlands are
one of the most diverse and productive ecosystems of the
world that are very important to its ecological health. All
the shallow waters of the world’s wetlands are rich in biodiversity, with a variety of plants, animals, and microorganisms that are coined as ‘bio supermarkets.’ The value
of wetlands is generally grouped into three categories:
wildlife habitat and aquatic plants; basis environmental
quality; and their economic, social, and cultural benefits.
Among the functions mentioned above, wetlands can
serve as tourist attractions due to their natural beauty and
diversity of flora and fauna. But among the various types
of tourism, rural tourism in the wetland areas is not well
considered during the planning for tourism management.
In this regard, a few studies have been conducted around
the world on the tourism development in wetland areas
in general and local residents’ support towards tourism
development in the wetland areas specifically. Most of
these studies have mainly been published in recent years,
indicating a shift in the perspective and attention of researchers towards this issue. Therefore, this study aimed
to explain the affecting factors on the support of tourism
development among the local residents in wetland areas
of the Khuzestan province, focusing on the development
of a conceptual framework based on the social exchange
theory.

2. Methodology
A correlational analysis was conducted to address the
main goal of the present study. The research instrument
was a researcher-made questionnaire which its reliability was confirmed using composite reliability, as well as
Cronbach's alpha coefficient, and its validity was confirmed in three ways: content, construct, and discriminant.
The researcher-made questionnaire was divided into eight
parts, i.e., demographic characteristics, awareness of tourism, place image, environmental impacts of tourism, economic impacts of tourism, socio-cultural impacts of tourism, attitudes towards tourism development, and support
for tourism development. The statistical population of this
study was the households living in the villages in the four
wetland areas of Khuzestan province, namely Shadegan,
Miangaran, Bamedeh and Hor Al Azim). Among them,
316 households were selected using a stratified sampling
method with proportional allocation. Data collected from
the questionnaires were analyzed using SPSS and AMOS
software.

3. Results
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The results showed that the residents' awareness and
place images influence the perception of the socio-cultural impacts of tourism. Moreover, the economic impacts
of tourism are influenced by the residents' awareness and
place image. Economic and environmental impacts of
tourism have not a significant influence on the attitude
of the residents towards tourism development. Also, the
results showed that the perception of the socio-cultural
effects of tourism affects the residents' attitude toward
tourism development and residents’ support for tourism
development as well.

4. Discussion
The results showed that this study has successfully developed a detailed framework based on social exchange
theory and identified a more significant number of variables effecting in support of residents towards tourism
development. The results of the study showed that place
image through the perception of socio-cultural effects of
tourism has an impact on residents' support for tourism
development. Residents who have a more positive place
image are more likely to have a more positive perception of the socio-cultural effects of tourism. Therefore,
they are more likely to declare their place of residence
as a tourist destination and support the financing of tourism development in the region. Besides, the results of the
study provide evidence that there is an indirect relationship between the perceived place image, attitudes towards
tourism development as well as support for tourism development.

5. Conclusion
According to the results of the study, it should be noted
that tourism development should not be considered as the
main goal of tourism planners, and it is also necessary to
consider it as a tool for the development of societies. Also,
it can be concluded that residents' awareness of tourism
has a central role in the sustainable management of the
tourism sector. Accordingly, the residents' awareness of
tourism plays a central role in the sustainable governance
of the tourism sector. Therefore, planners should not overlook the role of training and education in this field. The local residents should also be aware of the positive features
of their place of life, as it will lead to residents support
the development of tourism more and encourages them
to introduce their place of residence to potential tourists.
The environmental effects of tourism have not been tangible for residents to the extent that they change their attitude towards tourism development. The environmental
impacts of tourism will be noticeable in the long term and
the more development of tourism or mass tourism.
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 -1دانشجوی دکتری ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران.
 -3استاد ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران.
 -4استاد ،گروه مدیریت گردشگری ،دانشکده کسبوکار ،کالج چارلستون ،کارولینای جنوبی ،آمریکا.
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کلیدواژهها:

تصویر مکان ،گردشگری
روستایی ،نگرش ،حمایت
از توسعه گردشگری،
تاالبهای استان خوزستان

این مطالعه با هدف تبیین عوامل اثرگذار بر حمایت از توسعه گردشگری در میان ساکنین روستاهای حوزه تاالبهای استان خوزستان
با تمرکز بر توسعه چارچوبی مفهومی بر پایه نظریه تبادل اجتماعی و تصویر مکان انجام شد .ابزار جمعآوری اطالعات در این مطالعه
پرسشنامهای محقق ساخت بود که پایایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ و روايي آن به سه شیوه
صوري ،سازهای و تشخيصي تأیید گردید .جامعه آماری در این مطالعه ،خانوارهای ساکن درروستاهای حوزه چهار تاالب گردشگری استان
خوزستان (شادگان ،میانگران ،بامدژ و هورالعظیم) بود که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای نمونهای به حجم  316خانوار از میان
آنها انتخاب و بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  AMOSبهره گرفته شد .نتایج نشان داد که چارچوب توسعهیافت ه در
این مطالعه بر مبنای نظریه تبادل اجتماعی و تصویر مکان توانسته است برازش مناسبی با دادهها ایجاد نموده و تعداد بیشتری از متغیرهای
مؤثر بر حمایت از توسعه گردشگری در میان ساکنین روستاهای حوزه تاالبهای استان خوزستان را شناسایی نماید .از میان متغیرهای
مؤثر شناساییشده در چارچوب مفهومی مذکور ،متغیرهای آگاهی و تصویر مکان بر ادراک آثار اجتماعی-فرهنگی گردشگری و ادراک آثار
اجتماعی  -فرهنگی گردشگری ،بر نگرش نسبت به توسعه گردشگری و حمایت از توسعه گردشگری در میان ساکنین روستاهای حوزه
تاالبهای استان خوزستان تاالب تأثیرگذار بود.

مقدمه

مدون بهطوریکه آن جامعه رضایت کامل داشته باشند ،بسیار

سکونتگاههای روستایی ،به لحاظ موقعیت مکانی و داشتن
عناصر مهم جذب گردشگر ،مانند مناظر طبیعی ،آثار باستانی،
تنوع اقلیمی ،آداب و سنن اجتماعی و غیره ظرفیت مناسبی
برای توسعه فعالیتهای گردشگری دارند (Saghayi & Javanbakht
) Ghahfarokhi, 2012و بر این اساس گردشگری روستایی
میتواند بخش عمدهای از مشکالت اقتصادی نواحی روستایی
کشور را -همچون بیکاری و فقرـ مرتفع سازد ;(Ghanian, 2010
 Ghanian et al., 2014).با این وجود اگرچه گردشگري يک فعاليت
مبتنی بر منابع است و به خدمات ارائهشده و جاذبههاي ديدني
بستگي دارد ،اما توسعه موفقیتآمیز آن تا حد زيادي مستلزم
میهماننوازی و استقبال از سوي جامعه محلي و ميزبان دارد
) ،(Zhang et al., 2016لذا حمایت و مشارکت جامعه میزبان ،در
زمینه مدیریت مقصد گردشگری و دستیابی به یک برنامهریزی

) .et al., 2017بنابراین ،موفقیت هر پروژه گردشگری مستلزم
شناخت و درک کیفیت حمایت جامعه میزبان است و امروزه
مطالعات مختلفی تالش دارند تا وضعیت حمایت ساکنین
نسبت به توسعه گردشگری و همچنین عوامل مؤثر بر آن را
شناسایی کنند (مراجعه شود بهAligholi Firoozjani et al., 2010;:

تعیینکننده است (Aligholizade Firoozjani et al., 2014; Ghanian

Khosrojerdi and Nuripoor, 2016; Gholizade Firoozjayi et al.,

.)2015; Muresan et al., 2016

عالوه بر این ،بخش بسيار مهمي از فعاليتهاي گردشگري در
دنيا مبتني بر بهرهمند شدن از طبيعت است (Varmazyari et al.,
) .2017یکی از انواع این جاذبههای طبیعی ،تاالبها با اهميتهاي
چندجانبه گردشگری هستند ).(Lee, 2009; Ghanian et al., 2017
این عرصههای طبیعی ازجمله مناظر زیبایی هستند که اگر در
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

جهت توسع ه گردشگری به نحوی مناسب برنامهریزی و مدیریت
شوند؛ میتوانند خالق یا محرک یک فرایند توسعه برای حصول
به پایداری توسعه در اجتماعات محلی اطراف آنکه از گذشته
به علت وجود شرایط مناسب در این مناطق تشکیل شدهاند ،و
اکوسیستمهای آبی و تاالبی گردند .با این وجود ،در میان انواع
گردشگری و بخشهای مختلف آن ،یکی از بخشهایی که در
جریان برنامهریزی مدیریت گردشگری آنچنان که باید بدان
توجه نشده است ،گردشگری روستایی حوزه تاالبهاست .در این
راستا مطالعات اندکی در سراسر جهان در رابطه با گردشگری
تاالبها بهصورت عام و تبیین میزان حمایت ساکنین محلی
بهصورت خاص انجام شده است که عمدتاً نیز در سالهای اخیر
بوده و نشان از تغییر دیدگاه و توجه بیشتر محققان نسبت به
این موضوع است .بهعنوانمثال ژانگ و لی )2012( 1مطالعهای
با عنوان «مدلسازی معادالت ساختاری نیت مشارکت ساکنین
در اکوتوریسم؛ موردمطالعه جامعه تاالبی» انجام دادند .نتایج
این مطالعه که در کشور چین انجام شده است ،نشان داد که
دانش ساکنین محلی نسبت به توسعه گردشگری ،بر نگرش
آنها نسبت به اکوتوریسم تأثیرگذار است .خوشکام و همکاران
( )2016مطالعهای با عنوان «آثار اجتماعی اقتصادی توسعه
گردشگری تاالب انزلی» انجام دادند .نتایج این مطالعه نشان داد
که میان درک آثار توسعه گردشگری و نگرش ساکنین منطقه
نسبت به توسعه گردشگری تاالب انزلی ارتباط مثبتی وجود
دارد .همچنین نگارش 2و همکاران ( )2014مطالعهای با عنوان
لدختر بر اساس
«امکانسنجی توسعه گردشگری تاالبهای پ 
مدل تحلیلی  »SWOTانجام دادند و در این مطالعه از دیدگاه
صاحبنظران  21نقطه قوت و فرصت و همچنین  27نقطهضعف
و تهدید توسعه گردشگری تاالبهای پلدختر شناسایی شد .با
این وجود ،مستندات نشان میدهد که تا کنون چارچوبی مدون و
جامع جهت تبیین حمایت ساکنین از گردشگری روستایی حوزه
تاالبها ،تدوین نشده است .لذا این مطالعه در پی آن است که
ضمن ارائه چارچوبی جهت ارزیابی حمایت ساکنین از گردشگری
روستایی در حوزه تاالبها بر اساس نظریههای تصویر مکان و
تبادل اجتماعی ،آن را در حوزه تاالبهای استان خوزستان مورد
آزمون قرار داده و عوامل مؤثر بر حمایت ساکنین روستاهای حوزه
تاالبهای این استان را تبیین نماید.

مروری بر ادبیات موضوع

نسبت به توسعه گردشگری است ) .(Prayag et al., 2013نظریه
تبادل اجتماعی ،بیان میکند که افراد زمانی تمایل به مشارکت
در تبادل را خواهند داشت که انتظار دستیابی به منافعی بدون
هزینههای غیرقابلقبول ،داشته باشند ) .(Ap, 1992در رابطه با
گردشگری ،نگرش ساکنین محلی بر اساس ارزشیابی آنها از
گردشگری «با توجه به منافع و هزینههای مورد انتظار آنها در
قبال خدماتی که فراهم کردهاند» ،شکل میگیرد (Ap, 1992.
) .P.669اگر اثرات مثبت درکشده (منافع) وزن بیشتری نسبت به
پیامدهای منفی بالقوه (هزینهها) داشته باشد ،ساکنین محلی با
احتمال بیشتری از فرایند توسعه گردشگری حمایت خواهند کرد
;(Dyer et al., 2007; Gursoy et al., 2010; Ko and Stewart, 2002

) .Lee, 2013بنابراین ،ادراک ساکنین محلی از آثار گردشگری در
موفقیت توسعه گردشگری و مدیریت آن بسیار حائز اهمیت است
).(McGehee and Andereck, 2004; Andriotis and Vaughan, 2003
نگرش ساکنین در مطالعات گردشگری متعددی در مناطق
مختلف جهان موردبررسی قرار گرفته است (Gursoy et al.,
) .2002از منظر روانشناسی ،نگرش بهعنوان گرایشی در خصوص
ارزشیابی افراد ،مسائل و دیگر چیزها به شکلی خاص تعریف
میشود ) .(Peters et al., 2018بر اساس مطالعاتی که در زمینه
گردشگری انجام شده است ،میتوان اینگونه استنباط کرد که
ادراک از آثار اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی گردشگری
بر نگرش ساکنین نسبت به توسعه گردشگری اثرگذار خواهد
بود (Vargas-Sánchez et al., 2011; Tosun, 2002; Ap, 1992; Ko
) .and Stewart, 2002در این راستا مطالعات توسان،)2002( 4
7
لیو ،)1986( 5پردو 6و همکاران ( ،)1987بلیسل و هوی
( )1980و ویور و الوتون )2013( 8بیان داشتند که ادراک
آثار اقتصادی گردشگری بر نگرش ساکنین نسبت به توسعه
گردشگری اثرگذار است .همچنین مطالعات بریزر 9و همکاران
( )2011و کالتنبورن )1998( 10نشان دادند که ارزیابی ادراک
آثار زیستمحیطی گردشگری بسیار حائز اهمیت است و در این
راستا مطالعات آندرک 11و همکاران ( ،)2005پردو و همکاران
13
( ،)1987وارگس سانچز 12و همکاران ( )2011و هال و لیو
( )2009تأثیر ادراک آثار محیطزیستی گردشگری بر نگرش
ساکنین را تأیید کردند .عالوه بر این ،مطالعات آندرک و همکاران
( ،)2005لنکفورد ،)1994( 14پردو و همکاران ( )1987و

نظریههای تبادل اجتماعی و تصویر مکان

نظریه تبادل اجتماعی 3یکی از پرکاربردترین و پذیرفتهشدهترین
چارچوبهای مورد استفاده در زمینه تبیین واکنش ساکنین
1. Zhang and Lee
2. Negaresh
3. Social Exchange Theory
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توسان ( )2002نشان دادند که ادراک آثار اجتماعی  -فرهنگی
گردشگری بر نگرش ساکنین نسبت به توسعه گردشگری اثرگذار
است .در این راستا این مطالعه نیز بر مبنای نظریه تبادل اجتماعی،
این موضوع را مفروض خود قرار میدهد که اگر ساکنین ادراک
مثبتتری (منفیتری) از آثار مترتب بر توسعه گردشگری داشته
باشند ،با نگرش مثبتتری (منفیتری) از آن حمایت خواهند
کرد .در این راستا بهطور ویژه فرضیات زیر ارائه شده است:
 -1ادراک آثار اقتصادی گردشگری دارای تأثیری مثبت بر
نگرش ساکنین نسبت به توسعه گردشگری است.
 -2ادراک آثار محیطزیستی گردشگری دارای تأثیری مثبت بر
نگرش ساکنین نسبت به توسعه گردشگری است.
 -3ادراک آثار اجتماعی  -فرهنگی گردشگری دارای تأثیری
مثبت بر نگرش ساکنین نسبت به توسعه گردشگری است.
عالوه بر آن ،در راستای حمایت از توسعه گردشگری و انجام
اقدامات حمایتگرایانه ،نگرش میتواند عاملی اثرگذار باشد .در
این راستا این مطالعه بر این باور است که هرچه افراد دارای نگرش
مثبتتری نسبت به توسعه گردشگری باشند ،حمایت بیشتری
نیز از گردشگری خواهند کرد که بهصورت فرضیه زیر بیان شده
است:
 -4نگرش ساکنین نسبت به توسعه گردشگری دارای تأثیری
مثبت بر حمایت آنها از توسعه گردشگری است.
باتوجهبه اینکه افراد در زمینه توسعه گردشگری واکنشی
یکسان را بروز نمیدهند ،مطالعات متعددی تالش نمودند تا
چارچوب نظریه تبادل اجتماعی را جهت شناسایی بهتر عوامل
مؤثر بر ادراک و حمایت ساکنین نسبت به توسعه گردشگری
بسط دهند (Gursoy et al., 2010; Nunkoo and Ramkissoon,
) .2012در این رابطه امروزه توجه بسیار زیادی به مفهوم تصویر
مکان 15میشود .بهطور عمومی این مفهوم یک مؤلفه ذهنی
است که بر مبنای جریان اطالعات نسبت به یک مکان و انتخاب
احساسی این اطالعات شکل میگیرد (Echtner and Ritchie,
) .2003بنابراین تصویر مکان ،یکی دیگر از عوامل کلیدی تأثیرگذار
بر حمایت ساکنین از توسعه گردشگری است که به ویژگیهای
خاص مکان توجه دارد.
اشکرودر )1996(16در مطالعهای که در داکوتای شمالی
بهعنوان یک مقصد گردشگری انجام شد ،نشان داد ساکنینی
که تصویر مثبتتری از مکان خود دارند ،حمایت بیشتری از
هزینهکرد دولت در زمینه توسعه گردشگری میکنند ،داکوتای
شمالی را بهعنوان یک مکان برای بازدید به دیگران معرفی
15. Place image
16. Schroeder

مینمایند و در فعالیتهای مرتبط با گردشگری در سطح منطقه
مشارکت دارند .مطالعات دیگر از قبیل سو 17و همکاران ()2004
و لیزن )2001( 18نیز به تأثیر غیرمستقیم تصویر مکان بر حمایت
از توسعه گردشگری اشاره کردهاند .در این راستا فرضیه زیر در
این مطالعه بررسی شده است:
 -5تصویر مکان ساکنین دارای تأثیری مثبت بر حمایت آنها
از توسعه گردشگری است.
نانکو و رامینکسون )2012( 19در مطالعه خود تالش نمودند
تا ارتباطات ساختاری میان تصویر مکان ساکنین ،ادراک آنها
نسبت به آثار گردشگری و حمایت از توسعه گردشگری را
تبیین نمایند .این مطالعه نشان داد که هرچه ساکنین تصویر
مثبتتری از مکان داشته باشند ،با احتمال بیشتری اثرات
گردشگری را مطلوب ارزیابی میکنند .این موضوع همچنین در
مطالعات روانشناسی محیطزیست و برنامهریزی شهری نیز که
بیان میکنند ادراک ساکنین از مکانشان ،بر ارزشیابی آنها از
اثرات پروژههای توسعهای اثر میگذارد ،همراستا است (Devine-
) .Wright and Howes, 2010در این راستا فرض میشود که هرچه
ساکنین تصویر مثبتتری (منفیتری) از مکان خود داشته باشند،
با احتمال بیشتری (کمتری) آثار مثبت برای گردشگری بر
خواهند شمرد .بهطور خاص فرضیات زیر در این مطالعه بررسی
خواهد شد:
 -6تصویر مکان دارای تأثیری مثبت بر ادراک ساکنین از آثار
اقتصادی گردشگری است.
 -7تصویر مکان دارای تأثیری مثبت بر ادراک ساکنین از آثار
اجتماعی-فرهنگی گردشگری است.
 -8تصویر مکان دارای تأثیری مثبت بر درک ساکنین از آثار
محیطزیستی گردشگری است.
از دیگر عواملی که میتواند بر ادراک آثار گردشگری از سوی
ساکنین تأثیرگذار باشد و در مطالعات گردشگری نیز بررسی
شده ،آگاهی جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری است.
دیویس 20و همکاران ( )1988در مطالعه خود نشان دادند که
آگاهی ساکنین نسبت به گردشگری میتواند پیشبینیکننده
نگرش آنها نسبت به توسعه گردشگری باشد .در همین راستا
لنکفورد و هاوارد )1994( 21نشان دادند که آگاهی بر ادراک آثار
گردشگری از سوی ساکنین مؤثر است و نیز نتایج همین مطالعه
بیانگر ارتباطی غیرمستقیم میان آگاهی و حمایت از توسعه
گردشگری بود .در این زمینه میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد
17. Hsu
18. Leisen
19. Nunkoo and Raminksoon
20. Davis
21. Lankford & Howard
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که ساکنین با آگاهی باالتر ،در خصوص آثار گردشگری دقت نظر
بیشتری خواهند داشت ) .(Andereck et al., 2005بنابراین میتوان
فرضیات زیر را بیان کرد:
 -9آگاهی ساکنین نسبت به گردشگری دارای تأثیری مثبت بر
ادراک آثار اقتصادی گردشگری است.
 -10آگاهی ساکنین نسبت به گردشگری دارای تأثیری مثبت
بر ادراک آثار اجتماعی-فرهنگی گردشگری است.
 -11آگاهی ساکنین نسبت به گردشگری دارای تأثیری مثبت
بر ادراک آثار محیطزیستی گردشگری است.
با توجه به موارد مذکور در فوق ،چارچوب نظری مطالعه حاضر
بهصورت تصویر شماره  1قابلمشاهده است.
منطقه موردمطالعه

استان خوزستان در جنوب باختری ایران واقع شده و از
جاذبههای گردشگری در زمینههای طبیعی ،تاریخی ،معماری،
اجتماعی و فرهنگی برخوردار است .در استان خوزستان چهار
تاالب به نامهای هورالعظیم ،بامدژ ،میانگران و شادگان وجود دارد.
هریک از چهار تاالب موجود در استان خوزستان دارای
ویژگیهای منحصربهفردی است که میتواند زمینهساز توسعه
گردشگری در منطقه باشد و در ادامه به برخی از آنها اشاره
شده است .بزرگترین تاالب بینالمللی ایران یعنی تاالب شادگان
یکی از مهمترین و ارزشمندترین تاالبهای کشور و حتی جهان
است .وسعت تاالب ،طبیعی بودن آن ،غنای باالی گونههای
گیاهی ،جانوری و زیستگاههای آن ،ارزش فوقالعادهای را برای
این تاالب به ارمغان آورده است؛ عالوه بر این ،شرایط کالبدی
روستاها و سبک زندگی مردم در اطراف این تاالب نیز زمینهساز
توسعه گردشگری در سطح منطقه است ،در این میان میتوان
به روستای سراخیه معروف به ونیز ایران اشاره کرد .تاالب دیگر
استان خوزستان ،تاالب میانگران نوروزی در جنوب غربی کوهپایه
زاگرس و در فاصله یک و نیم کیلومتری شهر ایذه واقع شدهاست.
این تاالب بهطور میانگین  2500هکتار وسعت دارد و عالوه بر
جاذبههای طبیعی ،دارای آثار باستانی نیز است که ازجمله آنها
میتوان به نقوش برجسته كول فرح در شرق شهرستان ايذه ،قلعه
گژدم واقع در هونگ بامیروند یا تنگ نوروزی روستای خنگ اژدر
و غیره اشاره نمود.
تاالب هورالعظیم نیز یکی از بزرگترین تاالبهای ایران است
که در مرز ایران و عراق واقع شده و حدود یکسوم این تاالب
در ایران و مابقی آن در کشور عراق قرار دارد و از دیدگاه منابع
جانوری و گیاهی بسیار غنی است .تاالب بامدژ در شمال غربي
اهواز واقع شده و یکی از تاالبهاي دائمي استان خوزستان است.
این تاالب در کمترین فاصله نسبت به مرکز استان و امکانات
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حملونقل همانند فرودگاه قرار دارد ،آب آن شیرین است و
وسعت آن حدود  4000هکتار برآورد ميشود .در تصویر شماره
 ،2موقعیت قرارگیری این تاالبها در سطح استان خوزستان
قابلمشاهده است.

روششناسی تحقیق
هدف این مطالعه تبیین چارچوبی جهت ارزیابی حمایت ساکنین
از گردشگری روستایی در حوزه تاالبها بر اساس نظریههای
تصویر مکان و تبادل اجتماعی و همچنین شناسایی عوامل مؤثر
بر حمایت از توسعه گردشگری در میان ساکنین روستاهای
حوزه تاالبهای استان خوزستان بود .روش تحقیق این مطالعه
از نوع توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری در این مطالعه،
خانوارهای ساکن در روستاهای حوزه چهار تاالب گردشگری
استان خوزستان (شادگان ،میانگران ،بامدژ و هورالعظیم) هستند.
با توجه به هدف اصلی مطالعه یعنی سنجش عوامل مؤثر بر
حمایت ساکنین از گردشگری روستایی در حوزه تاالبهای استان
خوزستان ،روستاهایی بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند که
در حریم تاالب قرار داشته و از مزایا و آب آن بهصورت مستقیم
بهرهمند بوده و امکان دسترسی گردشگران به آنها ساده باشد
و یا در مسیر جادههای اصلی منتهی به تاالبهای موردمطالعه
باشند (درمجموع  34روستا انتخاب شدند -موقعیت قرارگیری
روستاها در تصویر شماره  2قابلمشاهده است) .ابزار جمعآوری
اطالعات در این مطالعه ،پرسشنام ه محقق-ساخت بود که بر
اساس چارچوب نظری تحقیق طراحی شد .این پرسشنامه از 8
قسمت مجزا تشکیل شده که بخش اول به اطالعات و ویژگیهای
فردی و حرفهای پاسخگویان اختصاص داده شد و سایر بخشها
مؤلفههای مربوط به چارچوب نظری تحقیق را ارزیابی مینمود
که گویههای آن در قالب طیف لیکرت پنج قسمتی (خیلی کم تا
خیلی زیاد) مطرح شدند .روایی صوری پرسشنامه توسط پنلی از
متخصصان موضوعی (اعضای هیئتعلمی گروه ترویج و آموزش
کشاورزی) و پایایی آن بهوسیله انجام مطالعهای پیشاهنگ و
تعیین ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد .همچنین پیش از انجام
آزمونهای اصلی مطالعه ،ضریب چولگی و کشیدگی تمامی
گویهها بررسی شد و هیچیک از معیار  ±2تجاوز نکرد که نشان
از نرمال بودن دادههای گردآوریشده مربوط به هریک از گویهها
داشت .عالوه بر این بهمنظور اطمینان از نرمال بودن دادهها ،از
آزمون کولموگروف استفاده شد که نتایج نشان از توزیع برابر و
عدم معنیداری آزمون کولموگروف داشت .مقادیر ضریب چولگی
و کشیدگی مربوط به هریک از گویهها ،سطحمعنیداری آزمون
کولموگروف و همچنین مقدار آلفای کرونباخ هر مؤلفه در جدول
شمار  1قابلمشاهده است.
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تصویر  .1چارچوب نظری تحقیق و فرضیات مطرحشده .منبع :یافتههای مطالعه حاضر1398 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .2موقعیت قرارگیری تاالبهای استان خوزستان و روستاهای موردمطالعه .منبع :یافتههای مطالعه حاضر1398 ،
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جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ محاسبهشده ،ضرایب چولگی و کشیدگی و گویههای پرسشنامه.
منبع

ضریب
آلفای
کرونباخ

آگاهی

Nunkoo
and So,
;)(2016
Stockton,
)(2011

0/86

تصویر مکان

Stylidis et al.,
;)(2014
Stylidis et al.,
;)(2016
Stylidis et
)al., (2017

0/79

نام
مؤلفه

سطح معنیداری
آزمون
کولموگروف

0/17

0/21

ضریب ضریب
چولگی کشیدگی

کد
گویه

گویهها

-0/249

-0/897

AW1

من در خصوص گردشگرانی که وارد منطقه میشوند ،اطالعات دارم.

-0/148

-1/21

AW2

من نسبت به نقش مدیریتی دولت در توسعه گردشگری اطالع دارم.

-0/306

-0/998

AW3

من اطالعات اقتصادی زیادی در خصوص توسعه گردشگری پایدار
دارم.

-0/774

-0/387

AW4

من اطالعات فرهنگی زیادی در خصوص توسعه گردشگری پایدار
دارم.

-0/952

0/231

AW5

من اطالعات زیستمحیطی زیادی در خصوص توسعه گردشگری
پایدار دارم.

-1/77

1/45

PI1

مردم این روستا قابلاعتماد هستند.

-1/44

1/38

PI2

در صورت ایجاد شرایط اضطرار برای من ،مردم این روستا مشتاقانه
کمک خواهند کرد.

-0/782

0/296

PI3

محیط این روستا ازنظر من زیباست.

-1/17

0/929

PI4

در این روستا جو ارتباطی صمیمانهای میان ساکنان برقرار است.

-0/901

0/325

PI5

من هنگامیکه در خانه تنها هستم ،نسبت به هرگونه جرم و جنایت
احساس امنیت میکنم.

-0/920

0/242

PI6

مسئولین مدیریت روستا به خوبی وظایف خود را انجام میدهند.

منبع :یافتههای مطالعه حاضر1398 ،
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ادامه جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ محاسبهشده ،ضرایب چولگی و کشیدگی و گویههای پرسشنامه.
منبع

ضریب
آلفای
کرونباخ

Blešić et
;)al., (2014
Muresan
et al.,
)(2016

0/75

Blešić et
;)al., (2014
Muresan
et al.,
)(2016

0/73

Blešić et
;)al., (2014
Muresan
et al.,
)(2016

0/70

0/28

نگرش

Zhang and
)Lei, (2012

0/74

0/09

حمایت از توسعه گردشگری

Hanafiah et al.,
;)(2013
Stylidis et
;)al., (2014
Meimand
et al.,
)(2017

0/83

نام
مؤلفه

سطح معنیداری
آزمون
کولموگروف

آثار اقتصادی

0/12

آثار اجتماعی-فرهنگی

0/18

آثار محیطزیستی

0/25

ضریب ضریب
چولگی کشیدگی

کد
گویه

گویهها

-0/872

-0/071

EC1

صنعت گردشگری نقش مهمی در اقتصاد این منطقه ایفا میکند.

-0/861

0/170

EC2

ازنظر من ،مزایای اقتصادی گردشگری بیشتر از پیامدهای منفی آن
است.

-0/732

-0/350

EC3

گردشگری در جامعه ،منجر به بهبود کیفیت زندگی مردم شده است.

-1/03

0/505

SC1

توسعه گردشگری در این منطقه میتواند فرصتهای شغلی بیشتری
برای مردم محلی ایجاد کند.

-0/366

-1/05

SC2

کیفیت خدمات عمومی به خاطر گردشگری در این منطقه بهبود یافته
است.

-0/580

-0/598

SC3

به خاطر حضور گردشگران ،من فرصتهای تفریحی بیشتری در
اختیار دارم.

-0/640

-0/456

SC4

فرصتهای خرید درنتیجه حضور گردشگران در این منطقه بهتر شده
است.

-0/951

0/330

EN1

برنامهریزی بلندمدت مسئوالن شهرستانی میتواند آثار منفی
گردشگری بر محیطزیست را کنترل کند.

0/209

-1/13

EN2

گردشگری تأثیر منفی بر روی محیطزیست منطقه داشته است.

0/391

-1/02

EN3

مناطق تفریحی در اطراف تاالب به خاطر حضور گردشگران بسیار
شلوغ میشود.

-0/918

0/463

AT1

گردشگری تاالب باید بر مبنای استفاده و حفاظت از طبیعت و
فرهنگ منطقه باشد.

-1/07

1/14

AT2

گردشگری تاالب نباید خللی در زیستگاه گیاهان و جانوران منطقه
ایجاد کند.

-1/05

1/04

AT3

توسعه گردشگری تاالب باید متمرکز بر آموزش محیطزیستی باشد.

-1/07

0/511

AT4

گردشگری تاالب منجر به ارتقای آگاهی محیطزیستی در عموم مردم
میشود.

-0/945

1/06

AT5

گردشگری تاالب باید در گروههای کوچک انجام شود.

-0/870

0/281

AT6

گردشگری تاالب در بازههای زمانی مهم (مانند فصل جفتگیری)
باید محدود باشد.

-1/06

0/843

SU1

ازنظر من توسعه گردشگری باید بهصورت فعاالنه در این روستا ادامه
پیدا کند.

-1/06

0/951

SU2

من از گردشگری حمایت میکنم و دوست دارم ببینم که گردشگری
در این روستا رونق پیدا کرده است.

-0/850

0/551

SU3

ازنظر من ،این روستا باید بهعنوان روستای هدف گردشگری شناخته
شود.

-1/19

1/05

SU4

ال حمایت
من از توسعه گردشگری در سطح منطقه تاالب کام ً
میکنم.
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عالوه بر این ،شاخصهای روایی همگرا و واگرا نیز نشان از
صحت مدل اندازهگیری این مطالعه داشت .روش نمونهگیری در
این مطالعه ،طبقهای با انتساب متناسب بود که بر این اساس ،از
میان جامعه آماری این مطالعه که تعداد  3730خانوار روستایی
را تشکیل میداد ،نمونهای به حجم  300خانوار بر اساس جدول
کرجسی و مورگان ( )1970و با تمرکز بر اطالعات موجود در
مراکز خدمات کشاورزی مناطق بهصورت تصادفی انتخاب شد.
بهمنظور افزایش دقت و توزیع کافی نمونهها در روستاهای اطراف
هر تاالب ،تعداد نمونه به  350خانوار افزایش یافت که درنهایت
 316پرسشنامه صحیح و قابلاستفاده جمعآوری شد .در جدول
شماره  ،2حجم طبقات جامعه ،نمونه آماری تعیینشده و تعداد
پرسشنامه صحیح گردآوریشده ،قابلمشاهده است .دادهبرداری
این مطالعه در ماههای بهمن و اسفند سال  1397انجام پذیرفت
و پرسشنامههای محقق ساخت این مطالعه توسط محقق و
بهصورت چهره به چهره با تمامی پاسخگویان تکمیل گردید.

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو AMOS

بهره گرفته شد.

یافتهها
ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان در جدول شماره
 3قابلمشاهده است .همانگونه که نتایج جدول نشان میدهد
از مجموع پاسخگویان مطالعه ،تعداد  39نفر ( 12/3درصد)
از پاسخگویان زن و تعداد  277نفر ( 87/7درصد) مرد بودند.
همچنین ازنظر وضعیت تأهل پاسخگویان و آخرین مدرک
تحصیلی آنها ،بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به پاسخگویان
متأهل با فراوانی  253نفر ( 82/4درصد) و مدرک تحصیلی
ابتدایی با فراوانی  64نفر ( 21/1درصد) بود .همچنین یافتهها
نشان داد که میانگین سنی پاسخگویان  41/66سال و با کمینه
 20سال و بیشینه  92سال است.

جدول  .2حجم طبقات جامعه و نمونه آماری مطالعه.
تاالب

جامعه آماری

نمونه آماری تعیینشده

تعداد پرسشنامه جمعآوریشده

شادگان

1935

156

144

میانگران

660

53

55

بامدژ

184

76

80

هورالعظیم

951

15

37

مجموع

3730

300

316
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جدول  .3ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان.
ویژگی جمعیتشناختی

جنسیت

وضعیت تأهل

مدرک تحصیلی
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طبقه

فراوانی

درصد معتبر

مرد

277

87/7

زن

39

12/3

مجرد

54

17/6

متأهل

253

82/4

بیپاسخ

9

-

بیسواد

42

13/9

ابتدایی

64

21/1

راهنمایی

57

18/8

دیپلم

55

18/2

فوقدیپلم

33

10/9

کارشناسی

50

16/5

کارشناسی ارشد

2

0/7

بیپاسخ

12
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نظری مطالعه ،شاخصهای پایایی مرکب ،31متوسط واریانس
استخراجی ،32حداکثر واریانس مشترک 33و متوسط واریانس
مشترک 34محاسبه شد .نتایج جدول شماره  5نشان میدهد
که برای هر متغیر ) CR > (AVEو  AVE > 0/5است و درنتیجه
متغیرها از روایی همگرا برخوردارند .عالوه بر این ،باتوجهبه اینکه
برای هر متغیر  MSV < AVEو  ASV < AVEاست ،روایی واگرای
متغیرها نیز مطلوب است .عالوه بر این ،مقدار بار عاملی تمامی
گویهها بایستی بزرگتر از  0/5و معنیدار باشند که نشاندهنده
ارتباط قوی میان گویههای اندازهگیری شده و متغیر مربوطه
است ) (Hair et al, 2010که در این مطالعه نیز بنا بر آنچه در
جدول شماره  5مشاهده میشود ،مقدار بار عاملی تمامی گویهها
بزرگتر از  0/5است.

بهمنظور تبیین صحت وضعیت سنجش سازهها بهوسیله
گویههای پرسشنامه ،از تحلیل عاملی تأییدی 22استفاده گردید.
همانگونه که در جدول شماره  4مشاهده میشود مقدار آمارههای
کای اسکوئر و کای اسکوئر اصالحشده به ترتیب  1181/33و 2/83
است ،که این میزان بنا بر توصیه اشکرایبر 23و همکاران ()2006
در وضعیت مطلوبی قرار دارد .شاخصهای دیگر مورداستفاده در
این مطالعه شاخص برازش تطبیقی ،24شاخص توکر لویس،25
شاخص برازش هنجارشده 26و شاخص برازش افزایشی 27است
که بنا بر پیشنهاد هو و بنتلر )1999( 28مقادیر  0/8و باالتر دارای
برازش خوب هستند .در مطالعه حاضر ،تمامی این شاخصها
مقادیر باالتر از  0/8را کسب کردهاند که نشاندهنده برازش خوب
مدل بر اساس این شاخصها با دادههای مطالعه است .شاخص
29
نهایی بررسیشده ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد
است که بر اساس پیشنهاد هوپر 30و همکاران ( ،)2008مقادیر
کمتر از  0/08نشاندهنده برازش خوب مدل با دادهها است .در
مطالعه حاضر مقدار این شاخص برابر  0/07است که نشان از
برازش خوب متغیرها با دادهها دارد .در کل میتوان اینگونه
برداشت نمود که دادهها با متغیرهای بررسیشده در این مطالعه
برازش قابل قبولی داشتهاند و میتوان از صحت مدل اندازهگیری
مطالع ه اطمینان حاصل نمود.

بهمنظور آزمون مدل ساختاری ارائهشده در چارچوب نظری
مطالعه از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد .همانگونه که در
جدول شماره  6قابلمشاهده است ،مقدار آمارههای کای اسکوئر
 8/64و کای اسکوئر اصالحشده  2/88است که این شاخص در
وضعیت مطلوبی قرار دارد .شاخصهای دیگر مورد استفاده در
این مطالعه شاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص توکر لویس
( ،)TLIشاخص برازش مطلوب ( )GFIو شاخص برازش افزایشی
( )IFIاست که مقادیر باالتر از  0/9را کسب کردهاند و همگی
نشان از برازش بسیار خوب مدل با دادهها دارد .شاخص ریشه
دوم میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAنیز نشان از برازش
خوب مدل با دادهها دارد .در کل میتوان اینگونه برداشت نمود
که دادهها با مدل برازش قابل قبولی داشتهاند و میتوان از صحت
مدل ساختاری مطالع ه اطمینان حاصل نمود.

همچنین جهت تعیین روایی همگرا و واگرا بر اساس چارچوب
22. Confirmatory Factor Analysis
23. Schreiber
24. Comparative Fit Index- CFI
25. Tucker-Lewis Index- TLI
26. Normed Fit Index-NFI
27. Incremental Fit Index - IFI
28. Hu & Bentler
29. Root Mean Square Error of Approximation- RMSEA
30. Hooper

31. Composite Reliability
)32. Average Variance Extracted (AVE
)33. Maximum Shared Variance (MSV
)34. Average Shared Squared Variance (ASV

جدول  .4میزان شاخصهای برازش مدل اندازهگیری مطالعه.
شاخص برازش

Chi square

Chi square/DF

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

مقدار

1181/33

2/83

0/89

0/91

0/95

0/96

0/07
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جدول  .5مقادیر بار عاملی گویهها و روایی همگرا و واگرای متغیرهای موردمطالعه.
کد گویه

آگاهی

AW1

1

AW2

0/97

AW3

0/95

AW4

0/96

AW5

0/70

تصویر مکان

PI1

1

PI2

0/98

PI3

0/98

PI4

0/97

PI5

0/92

PI6

0/82

آثار اقتصادی

EC1

1

EC2

0/97

EC3

0/75

آثار اجتماعی

SC1

1

SC2

0/78

SC3

0/79

SC4

0/58

آثار محیطزیستی

EN1

1

EN2

0/96

EN3

0/95

نگرش

AT1

1

AT2

0/82

AT3

0/58

AT4

0/59

AT5

0/91

AT6

0/55

حمایت از توسعه گردشگری

SU1

1

SU2

0/92

SU3

0/99

SU4

0/87

CR

0/97

0/98

0/98

0/88

0/98

0/89

0/97

AVE

0/85

0/90

0/94

0/60

0/94

0/58

0/90

MSV

0/10

0/07

0/01

0/11

0/01

0/08

0/08

ASV

0/04

0/02

0/00

0/05

0/00

0/03

0/05
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جدول  .6میزان شاخصهای برازش مدل مسیر مطالعه.
شاخص برازش

Chi square

Chi square/
DF

GFI

IFI

TLI

CFI

RMSEA

مقدار

8/64

2/88

0/99

0/99

0/93

0/99

0/02
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تصویــر  .3مــدل مســیر چهارچــوب نظــری مطالعــه :عوامــل تأثیرگــذار بــر حمایــت از توســعه گردشــگری محاسبهشــده بهوســیله نرمافــزار .AMOS
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نتایج تصویر شماره  3گویای آن است که ادراک آثار اجتماعی-
فرهنگی گردشگری تأثیر مثبت و معنیداری بر نگرش ساکنین
نسبت به توسعه گردشگری ( )β=0/19داشته است .در این
زمینه میتوان دریافت که با افزایش ادراک ساکنین نسبت به
آثار اجتماعی-فرهنگی گردشگری ،آنها نگرش مثبتتری نسبت
به توسعه گردشگری در سطح منطقه خواهند داشت .همچنین
نتایج مطالع ه بیانگر وجود ارتباطی مثبت میان نگرش ساکنین
نسبت به توسعه گردشگری و حمایت آنها از توسعه گردشگری
است .بنابراین هرچه ساکنین نگرش مثبتتری نسبت به توسعه
گردشگری داشته باشند ،با احتمال بیشتری از آن حمایت خواهند
کرد .نتایج نشان از وجود ارتباط میان ادراک آثار اجتماعی -
فرهنگی ،نگرش نسبت به توسعه گردشگری و حمایت از توسعه
گردشگری داشت .این یافته با نتایج نانکو و رامکیسون ()2012
و کو و استوارت )2002( 35همخوانی دارد .نتایج مطالعه همچنین
نشان داد که ادراک ساکنین از آثار اجتماعی گردشگری بر حمایت
آنها از توسعه گردشگری تأثیرگذار است که این یافته منطبق با
نظریه تبادل اجتماعی و همچنین مطالعات پیشین است .مکگی
و آندرک )2004( 36و گورسوی 37و همکاران ( )2010که بیان
35. Ko & Stewart
36. McGehee & Andereck
37. Gursoy
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داشتند هرچه افراد درک مثبتتری از آثار گردشگری داشته
باشند ،حمایت بیشتری نیز از توسعه گردشگری خواهند کرد.
این یافته همچنین میتواند گویای استفاده از ظرفیت گردشگری
در راستای توانمندسازی جوامع محلی باشد ;(Byrd et al., 2009
).McDowall and Choi, 2010
تصویر شماره  3نشان از عدم تأثیر تصویر مکان بر حمایت
ساکنین از توسعه گردشگری داشت و درنتیجه فرضیه شماره 5
مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما از میان سایر فرضیات مرتبط با تصویر
مکان ،فرضیات  6و  7که بیانگر تأثیر تصویر مکان بر ادراک از
آثار اقتصادی و آثار اجتماعی  -فرهنگی بودند ،تأیید شدند .نتایج
مطالعه نشان داد که تصویر مکان از طریق ادراک آثار اجتماعی-
فرهنگی گردشگری بر حمایت ساکنین از توسعه گردشگری
تأثیرگذار است .درواقع ساکنینی که تصویری مثبتتر نسبت
به محل زندگی خود دارند ،احتمال بیشتری دارد که ادراک
مثبتتری نسبت به آثار اجتماعی  -فرهنگی گردشگری داشته
باشند و درنهایت احتمال بیشتری دارد که محل زندگی خود را
بهعنوان مقصد گردشگری معرفی کنند و در همین راستا از تأمین
هزینههای توسعه گردشگری در منطقه نیز حمایت خواهند کرد
) .(Nunkoo and Ramkissoon, 2012عالوه بر این ،نتایج مطالعه
شواهدی را مبنی بر وجود ارتباطی غیرمستقیم میان تصویر
مکان درک شده ،نگرش نسبت به توسعه گردشگری و همچنین
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حمایت از توسعه گردشگری فراهم میآورد .لذا میتوان نتایج
این مطالعه را در پاسخ به مطالعات هریل )2004( 38و همچنین
وارگس سانچز و همکاران ( )2011دانست که اعالم داشتند
بایستی متغیرهای تعیینکننده نگرش ساکنین نسبت به توسعه
گردشگری شناسایی شود.
نتایج مطالعه نشان داد که آگاهی ساکنین نسبت به گردشگری
بر ادراک اقتصادی و اجتماعی  -فرهنگی آنها تأثیرگذار است.
در این رابطه مطالعات مختلفی انجام شده که یافتههای مطالعه
حاضر را تأیید میکنند .بهعنوانمثال آندرک و همکاران ()2005
بیان میدارد که ساکنینی که آگاهی بیشتری از مباحث مرتبط
با گردشگری دارند ،بهتر میتوانند مزایا و هزینههای گردشگری
را تشخیص دهند .در همین رابطه دیویس و همکاران ()1988
بیان میدارد که مخالفان گردشگری اغلب ساکنینی هستند که
ازنظر دانش گردشگری فقیر هستند .همچنین این یافته با نتایج
سیرکایا 39و همکاران ( )2002نیز همراستا است.

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف تبیین چارچوبی جهت ارزیابی حمایت
ساکنین از گردشگری روستایی در حوزه تاالبها بر اساس
نظریههای تصویر مکان و تبادل اجتماعی ،آزمون این چارچوب
در نواحی تاالبی استان خوزستان و تبیین عوامل مؤثر بر
حمایت ساکنین روستاهای حوزه تاالبهای این استان انجام
پذیرفت .نتایج نشان داد که این مطالعه توانسته است چارچوبی
توسعهیافته بر مبنای نظریههای تبادل اجتماعی و تصویر مکان
ایجاد کند و تعداد بیشتری از مؤلفههای مؤثر بر حمایت ساکنین
از توسعه گردشگری روستایی در نواحی تاالبی را شناسایی نماید.
شاخصهای روایی و پایایی مورد استفاده در این مطالعه ،صحت
چارچوب ارائهشده را تأیید میکنند و لذا این چارچوب میتواند
بهعنوان مبنایی جهت مطالعات آتی مورد استفاده قرار بگیرد.
باتوجهبه تأثیرگذاری ادراک آثار اجتماعی  -فرهنگی بر
نگرش نسبت به توسعه گردشگری و همچنین حمایت از
توسعه گردشگری ،ضرورت دارد تا به این مهم توجه شود که
گردشگری نبایستی بهعنوان یک هدف تلقی شود؛ بلکه ضروری
است تا بهعنوان ابزاری در راستای توسعه جامعه مدنظر قرار
گیرد .در این راستا تدوین پروتکلی جهت ارزیابی میزان بهبود
در اقدامات و خدمات اجتماعی مرتبط و عملیاتی شده ضروری
است .عالوه بر این ،میتوان از ظرفیت گردشگری در راستای
ارتقاء تصویر خدمات تفریحی ارائهشده و ارتقای میزان حمایت
ساکنین از توسعه گردشگری روستایی از طریق برگزاری رویدادها
ط اطراف تاالب استفاده نمود.
و فستیوالهای مختلف در محی 

یافتههای مطالعه گویای تأثیرگذاری آگاهی ساکنین بر ادراک
آنها نسبت به آثار اقتصادی و اجتماعی  -فرهنگی گردشگری بود.
در این رابطه نبایستی از این مهم غافل شد که آگاهی ساکنین از
گردشگری ،نقش محوری و اساسی در پایداری و حکمرانی بخش
گردشگری دارد ) ،(Moscardo, 2005زیرا آگاهی میتواند با ادراک
ساکنین نسبت به توسعه گردشگری و نقش ذینفعان مختلف
در این حوزه مرتبط باشد .دانش نقش منبع بسیار مهمی برای
بازیگران عرصه گردشگری ایفا نموده و جایگاه بازیگران مختلف را
در شبکه تبادل اجتماعی تعیین میکند ،لذا متغیری بسیار مهم
در نظریه تبادل اجتماعی است ).(Cook et al., 2010
باتوجهبه تأثیرگذاری غیرمستقیم تصویر مکان بر حمایت
ساکنین ،باید مجموعه اقداماتی در راستای بهبود تصویر ارگانیک
(تصویری که افراد غیرساکن در منطقه از طریق ارتباطات خود
با ساکنین به دست میآورند) و القایی مکان (تصویری که به
شکل غیرمستقیم و توسط حمایتهای سیاسی و مالی ساکنین
از فعالیتهای ترویجی متأثر میشود) انجام شود .جامعه محلی
باید از ویژگیهای مثبت مکان زندگی خود مطلع باشد؛ چرا که
به حمایت بیشتر ساکنین از توسعه گردشگری منجر خواهد شد
و آنها را تشویق به معرفی مکان زندگی خود به گردشگران بالقوه
میکند .ازاینرو ،نیاز است تا در سیاستگذاریهای گردشگری در
منطقه موردمطالعه به بهبود تصویر مکان نزد ساکنین توجه ویژه
شود .این یافته با نتایج مطالعه استایلیدیز 40و همکاران ()2014
همراستا است.
یکی از یافتههای درخور توجه مطالعه حاضر عدم تأثیرگذاری
تصویر مکان بر ادراک محیطزیستی و بالطبع عدم تأثیرگذاری
ادراک محیطزیستی بر نگرش ساکنین بود .این یافته بدان
معناست که آثار گردشگری در بعد محیطزیستی برای ساکنین
به این حد که نگرش آنها را تغییر دهد ،ملموس نبوده است.
بایستی این نکته را مدنظر قرار داد که آثار محیطزیستی ناشی
از توسعه گردشگری معموالً برای ساکنین ملموس نیست
و این آثار در بلندمدت و توسعه بیشتر گردشگری در منطقه
محسوس میشود .عالوه بر این ،عدم تأثیرگذاری آثار درک شده
محیطزیستی گردشگری بر نگرش ساکنین نسبت به توسعه
گردشگری میتواند ناشی از توانایی اندک ساکنین محلی در
ارزیابی آثار محیطزیستی ناشی از گردشگری باشد که این موضوع
مهم در مقاصد کمتر توسعهیافته یا مقاصدی که به تازگی در
حال توسعه یافتن است نمود بیشتری پیدا میکند .با این وجود
با توجه به ماهیت حساس اکوسیستم تاالبها ،ضروری است تا
نسبت به ارتقا آگاهی ساکنین نسبت محیطزیست تاالبها از
طریق برگزاری برنامههای آموزشی مختلف و متناسب توجه ویژه
شود .همچنین پیشنهاد میشود در مطالعات آتی به ارزیابی میزان
منافع واقعی اقتصادی و غیراقتصادی که از طریق گردشگری عاید
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افراد میشود ،و تأثیرگذاری آن بر حمایت ساکنین از توسعه
گردشگری توجه شود.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.
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