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 مقدمه

، رحيم نياا و  1394شورها )محمودي و همکاران،شرايط اقتصادي بسياري از ک صنعت گردشگري از صنايع مهم براي بهبود ،امروزه    

 يکاي از  همين جهات  . به(1396شود )رضواني و همکاران،( و همچنين يکي از منابع مهم درآمدي دنيا محسوب مي1398همکاران،

مات ت گردشاگران از خاد  ي، رضاشدهرفتهيپذن صنعت يمرتبط با ا يهابخشو  يسازمان گردشگريريتکه در مد موضوعاتي نيترمهم

گران است يشنهاد مقصد به ديبازگشت و پ يآنان برا قصدبهبردن  يپ يمهم برا يت گردشگران شاخصياست. رضا يمقاصد گردشگر

ارزيابي  (1393)کروبي و همکاران،ل دارنديان تمايمثبت از سفر با دوستان و آشنا يهاتجربهان گذاشتن يبه در م يو گردشگران راض

 کناد ماي  يماؤثر باا نيازهااي گردشاگران کماک      هاا آنشدن مقاصد و انطباق بهتر  درباره نحوه بهتر نفعانگردشگري مقصد به ذي

را از ديادگاه   هاا آنو عوامل بحراناي موفقيات    به تواناسازي نقاط قوت مقاصد، ضعف جهيدرنت (1396)مطيعي لنگرودي و همکاران، 

 نيتاأم ت گردشگر و توقعات و انتظارات گردشاگران  يزان رضايهر مبه  (2009،  1همکاران و )دميتروويچ کندگردشگران شناسايي مي

 يکا يان باه  يمشاتر  يتمنديامروزه رضا (2،2018همکاران و )دجري شوديزان جذب گردشگر و توسعه آن را منجر ميشود به همان م

 (.2016، 3همکاران و يرا)پر است شدهليتبد يت بخش گردشگريدر فعال ژهيوبه يتيفعال يهاحوزهاهداف در همه  نيترمهماز 

و  يمردم محلا  يتوانمندسازدر  ياتواند نقش عمدهيم يم گردشگرياز صنعت عظ يجزئ عنوانبه ييروستا يا گردشگري يروستاگرد

 ياقتصااد  يهابخشر يو در ارتباط با سا ييروستا يد در فضاهايجد يشغل يهان خلق فرصتيو همچن يبه رشد اقتصاد يبخشتنوع

و فعااالن   يردولتا يغ يهاا ساازمان هاا،  توجاه دولات   ييروساتا  يگردشاگر  که ياگونهبه (.206:1393ان و همکاران،يجاللفا کند )يا

 يهاا تيا به فعال يدهجهتدر  يرا نقش مهمي( ز435:1394گلو،يب خيو ش يزيان رونياکبراست )ز به خود جلب کرده يرا ن ياقتصاد

، ييروساتا  يناواح  يبرا يزيربرنامهموضوع مهم در  .(2014، 4همکاران و )چين اردد يش درآمد جامعه محليو کمک به افزا ياقتصاد

ط يت محا يا فيرا کيا ز؛ (106:1396و همکااران،  يرضاوان ) دار استيدر چارچوب اهداف توسعه پا يگردشگر يطيت محيفيک يارتقا

 يارتقاا  هاا آناز  يکا يت کاه  اسا  يو سرانجام توساعه گردشاگر   يگردشگر يحس مثبت به مقصدها يريگشکل سازنهيزممطلوب 

 حاال نيدرعا و  ماؤثر ت دارد و يبا رضا يريناپذاجتنابک و يت ارتباط نزديفيمفهوم ک .(5،2011همکاران و )موناست يطيت محيفيک

)اسااکالووي و  ن مهاام اسااتيااا دياامؤن ياز محققاا ياديااشاامار ز يهاااافتااهياساات و  کنناادهمصاارفگردشااگر /  ياز وفااادار متااأثر

( يطا يت محيا فياز ک ي)جزئا  يدارمهماان و  يق فاراهم آوردن خادمات گردشاگر   يت گردشگران از طريرضا جلب .(6،2016پرووتووا

 راثيا م يهاا ، جااذب يطا ي، آماوزش مح يطا ي، شاامل حفاتات مح  يطا يت محيفيک .(7،2014ديتويو و )کارونتودارد ياريت بسياهم

)چاين و   دارد يساهم مهما   يمقصاد گردشاگر   باودن  يت رقاابت يا تقو يبارا  يعا يو مناابع طب  يگردشاگر  يهارساختيز، يفرهنگ

و  يسات ياکاو تور ک مقصاد  يا  عنوانبهراحمد يه و بويلويشهرستان دنا از توابع استان کهگ يبخش مرکز يروستاها .(8،2014همکاران

 ،رونيا ازاد. يا را فاراهم نما  يو امکانات الزم، بستر تحقق توسعه گردشگر هارساختيز نيتأمح و يصح يزيربرنامهتواند با يم يخيتار
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باه توساعه    دنيدررسا ها ن گامياز نخست يکين عوامل، يا يت گردشگران و بهبود ارتقايدر رضا مؤثرل جامع عوامل يو تحل ييشناسا

زان يا م کاه اسات   ساؤال ن يا ن پاژوهش حاضار باه دنباال ا    يدار اقتصاد منطقه است. از ايو به دنبال آن توسعه پا يصنعت گردشگر

 است؟ يشهرستان دنا در چه سطح يبخش مرکز يگردشگر يط روستاهايمح تيفيکاز گردشگران  يتمنديرضا

 وجود دارد؟ يمعنادارط رابطه يت محيفيگردشگران و ک يتمنديزان رضاين ميا بيآ

 

 ينظر يمبان

 يگردشگر يتمنديرضا

و  ي، خشانود يشاادمان  حالات  جااد يا .اناد کارده  ( معناا شدن -و ارضا يه خشنوديا ماي)برآورد کردند را يتمنديدر فرهنگ لغت رضا

خاادمت در  کنناادهارائااهتوسااط  کنناادهمراجعااهاجااات يو احت تقاضاااهاو باارآورد کااردن  يازهاااين نيتااأم جااهيدرنتکااه  يتيمطلااوب

ک يا  عناوان به يعموم طوربهت از سفر ياصطالح رضا( 808:1396)حسام، شوديمگفته  يتمنديرضا ،شوديجاد ميا کنندگانمراجعه

 و هاشام زاده،  ياکبار اسات )  شاده اساتفاده  شاود يمکه در مقصد ارائه  يات سفر، محصول و خدماتيتجرب يابيارز يبرا، يابيابزار ارز

هااي رقاابتي باين مقاصاد     کند و نقشي اساسي در مزيترا بيان مي هاآنرضايت گردشگران نيات رفتاري که  ياگونهبه (63: 1395

افازايش رضاايت    (1،2012همکااران  و )اوستي رديگمحققان در مناطق مختلف دنيا قرار تعداد زيادي از  موردتوجه باعث شده تادارد 

نياز براي توسعه استراتژي منجر باه بهباود جاذابيت و    گردشگران يکي از توابع عملکردهاي اوليه مقاصد گردشگري بوده و يک پيش

از مصارف کاالهاا و    تيرضاا  (3،2008گورساوي  و نيال ) دهيا باه عق  .(2009، 2همکاران و )دميتروويچباشد موقعيت رقابتي مقاصد مي

از خدمات  تيرضا -؛ بقبل از سفراز خدمات  تيرضا -: الفرديگيمقرار  موردتوجهسه مرحله مختلف در  عمدتاً يخدمات گردشگر

تاابع   عناوان باه گردشاگران   تيرضاا ن، يبنابرا؛ ونقلحمل ريمس در شدهارائه خدماتاز  تيرضا -جو  ؛يگردشگر صدامقدر  شدهارائه

زان يا گردشگر درباره مقاصاد و م  يتصور ذهن يانگر رابطه مفهوميکه ب شوديمف يتعر ديو تجربه پس از بازد دياز بازد شيانتظارات پ

 انيمشاتر  تيرضاا  (2016، 5همکااران  و )هاامبور   دگاهيا دبر اساس  کهيطوربه .(4،2010چن و )چن او از مقاصد است يتمنديرضا

ل باه بازگشات   يم شدهارائهاز کاالها و خدمات  يراض انيمشتر کهيطوربهمطرح است،  يابيبازار نهيدرزم ياتيئله حمس کي عنوانبه

 يبارا  مادام  يسودآورو  يش وفاداريباعث افزا تيدرنهابوده و  يمبلغان خوب تواننديمران آگاه يسف عنوانبهمجدد به مقصد داشته و 

تعريف و تمجيدهاي گردشگران از مقاصاد   (1395)جعفري و همکاران،عقيدهبه . (6،2013ان)عثمان و همکار شوند يگردشگرمقاصد 

رضاايت تاابعي از   .(2014، 7همکاران و )بنزبورديبيشتري نسبت به تبليغات و غيره دارد از ديدگاه  ريتأثگردشگري در بسياري موارد 

گردشگران بر پايه تناسب باين انتظاارات از مقصاد و نتيجاه     رضايت ارتباط بين انتظارات پيش از سفر و تجربيات پس از سفر است 
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رضاايتمندي   ناه يدرزمتوان يکي از بهترين مطالعات موجاود  با توجه به موارد مطرح در باال، مي .از تجربه در مقصد است شدهادراک

 کرده است. ارائهر رضايتمندي گردشگري را به شرح زي يهاشاخصدانست که  (1،2015لوان و )خوونگگردشگران را مطالعه

 -3ي: )رواباط اجتمااعي،   اجتمااع  محايط  -2هااي طبيعاي و ...(  ، توپوگرافي، پوشش گياهي، تنوع جاذبهوهواآبمحيط طبيعي: )-1

 -4 هب و ...(زيرساخت، اقتصادي، فرهناگ، هنار، ماذ    نهيدرزمعملکرد و روابط اجتماعي، تعامل جامعه محلي و سهم مردم و دولت 

دسترساي باه خادمات:     -6 ت(هاي تفريحاي: )سارگرمي و اوقاات فراغا    فعاليت -5 ، خدمات و ...(هاجاذبهفاده از قيمت: )هزينه است

 مقاصد گردشگري(. ها و، اطالعات و يا توزيع جغرافيايي فعاليتونقلحملبودن، راحتي امکانات  صرفهبهمقرون)

 

 ييروستا يگردشگر

وجاه مشخصاه آن در    يوند دارد، ولا يپ يگر گردشگريد يالگوهااز  ياريست که با بسا ياز انواع گردشگر يکي ييروستا يگردشگر

باا   يرا شاامل اناواع گردشاگر    ييروساتا  ي، گردشاگر ييروساتا  يگردشاگر  ياجاالس جهاان  . (2،1998)پيرساسات  ييروستا ينواح

عات را  يطب يهاا جاذباه و  يعينابع طباز م يمندبهرهکه امکان  دانديم ييروستا يدر نواح يالت و خدمات رفاهياز تسه يبرخوردار

 يرا در ارتباط تنگاتناگ باا گردشاگر    ييروستا ياوپرمن گردشگر (.805:1396حسام، ) دانديم ييروستا يشرکت در زندگ باهمراه 

 دشويرا شامل نم شدهحفاتتات يو ح يمل يهاپارککه مناطق  دانديم يدر جامعه روستا ينه کردن ارزش کشاورزيمزرعه و نهاد

ح و يهاا و خادمات مرباوط باه تفار     تياز فعال يادامنه رندهيدربرگرا  ييروستا يگردشگر توانيم ترعيوسدگاه يد از .(3،1996)اوپرمن

کساب درآماد    منظاور باه جذب گردشگران به منااطق خاود    يبرا ييکشاورزان و مردم روستا لهيوسبهآرامش گردشگران دانست که 

 شاود ف يتعر ييروستا يمسافرت به نواح عنوانبهساده  طوربه توانديم ييروستا ي، گردشگرحالنيابا .(4،1994)کاننرديگيصورت م

 .(2003، 5جوليفر دونالد )مک

 

 طيت محيفيک

را  يمختلف يهاتالش يات گردشگري. ادبگردديبازم يالديم 1960ل دهه يحات، به اوايو تفر يت در گردشگريفيات مربوط به کيادب

، 6کنند آشکار کارده اسات )شاونک   يافت ميح دريها در طول دوره تفرکه آن يت خدماتيفيگردشگران از ک يابيارز يدر مورد چگونگ

 قرارگرفتاه  مورداساتفاده و  کاررفتهبهانسان  يبازندگمرتبط  يهانهيزمها و دانش ياست که در تمام يت، مفهوميفيواژه ک( 8: 2006

را کاه   ييهاا و ارزش ي، طرز تلقياست که ادراک انتزاع يادهيچيط موضوع پيت محيفيک( 34:1395دار و صادقلو،يق يسجاساست )

و  يرضاوان  ،1390و همکااران،  انيا عيرف ،436: 1394گلو، يخ بيو ش يزيان روني)اکبر رديگيبرمست در اها و افراد متفاوت ن گروهيب

اسات کاه باا     يک مفهاوم چندبعاد  يا ط يت محا يفيان داشت که کيتوان بي(. پس م1396، حسام و همکاران،109:1394همکاران،
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ماوارد   ياريکه در بسيطوردارد به ياشتراکات يت زندگيو قابل يتمنديت مکان، ادراک و رضايفي، کيت زندگيفيهمچون ک يميمفاه

ق و يا ع، دقف جاميفقدان تعر (.1396، حسام و همکاران 153:1393،يداريق يشوند )سجاسيمشابه در نظر گرفته م يعنوان معانبه

تواناد  ين امار ما  يا ا يل اصال ياست دل يهيکامالً بد يامر ياهينظر يهاط در چارچوبيت محيفينظران از مفهوم کصاحب موردتوافق

پاور جعفار و   ) باشاد  يداريا و پا يت زنادگ ي، قابليت زندگيفيگر مثل کيده ديچيم مبهم و پين مفهوم با مفاهيا يا همپوشانيارتباط 

از  يطا يت محيا فيک يبياز مفهوم ترک ينظر ازلحاظ يف مختلفي. تاکنون تعار(1396حسام و همکاران،نقل از  به 69:1388همکاران،

 ياز سو هاشاخصا نحوه انتخاب ي نظرانصاحب ينه فکريگوناگون، بر اساس زم يهابرداشتن ياست. ا شدهارائه نظرانصاحب يسو

دگاه يا د از يطا يمح تيا فيط و کياز محا  يف مختلفا ين رو تعاار ي(. از هما 35:1395، صادقلو،يداريق يسجاساند )گرفتهشکل هاآن

از  يحسا  يبااال  تيا فيباکط يک محا يط، يمح ( از1969)، 1نگ و مارانسيلنس کهيطوربهم يمختلف دار يالمللنيمحققان و مجامع ب

 ،نيهمچنا  ن باشاد باه هماراه دارد.   يا نمااد يا و  ي، اجتماعيکيزيکه ممکن است ف ييهاق شاخصيافراد از طر يت را برايرفاه و رضا

، ياست که دربردارنده ادراک انتزاعا  يادهيچيموضوع پ يطيت محيفيان داشته است، کيط بيمح تيفيمورد ک ( در1971)، 2وسيپورت

 تخدما يت فراهم آوريفيت دو جز دارد: کيفي، کيگردشگر در ها متفاوت استن افراد و گروهياست که در ب ييهاو ارزش يطرز تلق

 يابيا ، ارزشاوند يما ده يا کاه مرجاع نام   يبا در نظر گرفتن عاوامل  کنندهمصرف ياز سو توانديمت يفيخود خدمات. ک يفيو سطح ک

ت يا في، کيطا يت محيا في، کيت بصار يا فيرهاا شاامل ک  يعناصر و متغ ياط از مجموعهيت محيفيک (.3،2014)بوتنارو و همکارانشود

حساام و  شاده ) ليتشک يگردشگر يهات جاذبهيفيو ک يط اجتماعيت محيفيونقل، کت بافت و حمليفيط، کيمح يياي، پويعملکرد

 (.1396همکاران،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Lansing and Marans 

2 Porteous 

3 Butnaru et al 
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 .1396: عوامل تاثير گذار بر کيفيت محيطي، حسام و همکاران،1شکل 

 

 
 

 

 صاورت باه اسات کاه    گرفتاه انجاام ز کشاور  در داخل و خارج ا يقات فراوانيتحق انگردشگر يتمنديو رضا يطيت محيفيک نهيزم در

 شود.يماشاره  هاآنبه  يمورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت عملکردييفيک  
اقامتي،  تسهيالت امکانات و

 عرضه پذيرايي، خدمات و رستوران

و... مختلف هايفروشگاه خدمات  

هاي ت جاذبهيفيک

 گردشگري

ها، جاذبه ها، تنوعذبهجا زيبايي

ها، ابعاد تاريخي جاذبه تعداد

هاجاذبه مقصد، معرفي  

ت بصرييفيک  
 بافت، جذابيت و محيط زيبايي

 طبيعي، هماهنگي اندازهايچشم

محيط،  وسازها، روشناييساخت

و...مکان،  دلپذيري  

 

ت محيط اجتماعييفيک  

 ورسومآداب هاينوازي، جلوهميهمان

 محلي، حس هنمايانرا سنتي، همکاري

رسوم،  و فرهنگ جذابيت متقابل اعتماد

و... وضعيت امنيت  

 پويايي محيط
 ، رونقمحيط در آرامش وجود

جامعه محلي،  در فعاليت و وکارکسب

جامعه  در گردشگران حضور ميزان

و... محلي  

 

محيطي تيفيک  
مناسب،  آشاميدني، هواي آب

 محيط، کيفيت بهداشت و تميزي

 زيستي، تنوعسبز،  فضاي

ها، فاضالبآوري زبالهجمع  

 

و حمل و نقل ت بافتيفيک  

به  مناسب دسترسي مسيرهاي وجود

 و بافت گردشگري، خوانايي هايجاذبه

 ها، عالئمراه و مختلف، معابر مسيرهاي

 گردشگري، ايمني مسيرهاي راهنماي

بازديد مورد هايمحدوده معابر، ايمني  

 

کيفيت محيطي 

مقصدهاي 

گريگردش  
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 گردشگران. يتمنديو رضا يطيت محيفيک نهيدرزم: مطالعات صورت گرفته 1جدول 

 جينتا سندهينو عنوان و سال

ت گردشااگران يدر جلااب رضااا يسااتيتور يهاااتياافعالعملکاارد  يابيااارز

 (2015.)دانپرداخته 1يسالخورده در پاهانگ مالز

در  يمحلا  ونقال حمال راحت به مقصد و خدمات  يدو عامل دسترس هاآن يهاافتهيطبق  2و همکاران يابوعل

 شود.يسوب مت گردشگران سالخورده محين عوامل در جلب رضايترمهم عنوانبهپاهانگ 

 يماالز از پاهاناگ   يو خارج يگردشگران داخل يتمنديزان رضايم يابيارز

(2013) 

و مااان  يساااو کااا

 3همکاران

 يدر تاالش بارا   يرت خاصا ين مقصد، با بصيدر ا يانگر آن است که مسئوالن گردشگريب

 اندکردهنه موفق عمل ين زميت گردشگران بوده و در ايرضاجذب 

ت يبش جاذا يک عامل مهم در افزايعنوان به يگردشگر يت مقصدهايفيک

و  يداخلا  نن گردشگرايدر ب يگردشگر يت مقصدهايفيک يابيها با ارزآن

 يخارج

بالزسااااااااااااکا، 

و  يلنسکوفسااااکيم

 4ينوفساااااکيگرامات

(2015) 

ط يشارا  مت خدمات وي، قياجاده يهارساختيت از زيدند که عدم رضايجه رسين نتيبه ا

 رديشتر قرار گيب يموردبررسد يها بااقامت به همراه جاذبه

 نيا، رابطه با يتاليدر ا ييروستا يدر گردشگر ينيو کارآفر يطيت محيفيک

 اندکرده يبررس ييروستا يو خدمات را در گردشگر يطيت محيفيک

 5بتااااا و آمنتااااايد

(2013) 

 يدر گردشاگر  شاده ثبات  يهان تعداد شرکتيشتريدهد که بيق نشان مين تحقيج اينتا

، تنهاا  نيبهتر است. عالوه بر ا يطيت محيفيت کيقرار دارند که وضع يدر مناطق ييروستا

ان يا ب تيدرنهاارتباط دارد و  يطيت محيفيبا موضوع ک ينيرآفرکا يهاتيدرصد از فعال 7

 يطا يحت ميا فيبا بحاث ک  يخوببها يتاليدر ا ييروستا يگردشگر يهاتيکنند که فعاليم

 وند نخورده استيپ

بار   ديا تأکاز مقصاد باا    ييگردشاگران روساتا   يتمنديزان رضاا يم يابيارز

پشت پار   -ر تنگ درکشمحو يها مورد: روستاهاو رفتار سفر آن هايژگيو

 (1397) استان بوشهر

، يطهماسااااااااااب

 يان، متوسليروشن

 يهاا مؤلفاه ن يو در با  اناد داشاته  يکما  نسبتاًت يرضا ييگردشگران روستا دهديم نشان

ا ت خدمات صارف غاذ  يفيت و کيگردشگران کم بر رگذاريتأثن عوامل يشتريب يتمنديرضا

باوده   منطقاه  يارتباط يراهت يفيک منطقه و يگردشگر يهاجاذبهن عامل، يبوده و کمتر

 است.

 ييروساتا  يگردشاگر  يمقصدهاگردشگران از  يتمنديزان رضايم يابيارز

 (.1396شهرستان فومن( ) ي: روستاهاموردمطالعه)

ه با  موردمطالعه منطقهت در يو تنوع فعال يمحل ي، غذاهايت گردشگريامن دهديمنشان  حسام

ا ر موردمطالعاه گردشاگران را در منطقاه    يمندتيزان رضاا يا در م ريتاأث ن يشتريب بيترت

 داشته است.

: ي)مطالعاه ماورد   ييروستا يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيک يابيارز

 (رودمانمحور قلعه 

1396 

، يباغباااان حساااام،

 يچراغ

و  ي، بصار گردشاگري  يهاا جاذباه ، عملکاردي عوامال   دهاد کاه  ماي  نشان قيتحق نتايج

 ييروساتا  يدشاگر گر يمقصادها  يطا يمح تيا فيکعنوان عوامل ماؤثر  به يطيمحستيز

 قرار گرفتند يموردبررس موردمطالعه

ت يا تقو ييروساتا  يگردشاگر  يمقصادها  يطا يت محيا فين نقش کييتب

بخاش   يبخش گردشگر ي: روستاهاموردمطالعهگردشگران ) ير ذهنيتصو

 (1394رودبار قصران()

، يداريااق يسجاساا

طااااهره صاااادقلو و 

 يمهدو

 يدر ارزش ادراک ييبسزا ريتأث يمقصد گردشگر يروستاها يطيت محيفيک دهديمنشان 

 دارد. ييروستا يمقصدهامثبت از  ير ذهنيط و خلق تصويگردشگران از مح

در جاذب گردشاگر باه مقاصاد      يطا يت محيا فين نقاش ک ييل و تبيتحل

دهساتان   يگردشاگر  ي: روساتاها ي؛ مطالعاه ماورد  ييروساتا  يگردشگر

 (1395کوچک )لواسان 

و  يداريا ق يسجاسا 

 صادقلو

ن روساتاها  يدر ا يطيت محيفيک يهاکه گردشگران از مؤلفه اندافتهيدستجه ين نتيو به ا

ر دو  يو ادراکا  ييت مرباوط باه مؤلفاه معناا    يزان رضاين ميشتريداشته که ب يتمنديرضا

 بوده است. يو فرم يباشناختيمؤلفه ز يمرتبه بعد

                                                           
1 Penang, 
2 Abooali,IrwanaMohamed 

3 Sukiman,Irwana,Muhibuddin,Mahamad,Yossof 

4 Blazeska, Milenkovski, Gramatnikovski 
5 Di Betta and Amenta 
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 -خاش آساارا  ب موردمطالعاه  يگردشگر يط روستاهايت محيفيسنجش ک

 (1394شهرستان کرج )

و  يزيا رينا ان ياکبر

 گلويخ بيش

ت يفيک يهاشاخصن يدگاه گردشگران، بيبر اساس د موردمطالعهد منطقه  دهديمنشان 

و  رجاذب برا  ريتاأث ن يشتريب يساختار -يت عملکرديفيمطالعه شده، شاخص ک يطيمح

 داشته است. يتوسعه گردشگر

 

 موردمطالعهمحدوده 

 حادوداً باشاد کاه   يما  لومترمربعيک 1821 بربالغ يمساحت يده و دارايراحمد واقع گرديه و بويلويدر شمال استان کهگ دنا شهرستان

باه   از جناوب  ورم در استان اصفهان و شهرستان لردگان يسم بهن شهرستان از شمال ي. ارديگيبرمدرصد از وسعت استان را در  10

 ، پاتااوه و يمرکاز بخاش )  3 يدارا 1395ساال   يمات کشاور يرستان بار اسااس تقسا   شه نيشود ايراحمد محدود ميشهرستان بو

ت يا ر جمعنف 74937 يدارا 1395سال ن شهرستان در ي. اباشديمدو دهستان )دنا و توت نده(  يدارا يان( است. بخش مرکزيکبگ

( 14394) يو دارا( خاانوار  2765) يادار 1395شهرستان دناا در ساال    يمرکز بخش باشد.ي( خانوار م8877و ) ييو روستا يشهر

 (.1395راحمد،يه و بويلوياستان کهگ يسالنامه آمارباشد )يت مينفر جمع

 

 

 .1398نقشه موقعيت منطقه موردمطالعه، ترسيم نگارندگان،: 2شکل  
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 هاي گردشگري روستاهاي مورد مطالعه: جاذبه3شکل 

 
 

 قيروش تحق

-يما  يو کم ا  ياساناد  دو قسمت يق دارايگرفته است. تحقانجام يشيمايروش پکه به است  يليتحل -يفيتوصحاضر از نوع مطالعه 

کاه شاامل    يم ا ق پرداختاه شاد. در قسامت ک   يا ات تحقيا ادب يآوربه جمع ياق مطالعه کتابخانهياز طر يباشد که در قسمت اسناد

 يطراحا  2 جادول شاماره   يهاشاخص اساس بر قيتحق باشد. پرسشنامهيم ها، پرسشنامهداده ياست ابزار گردآور يدانيش ميمايپ

 اسات. جامعاه   شدهاستفاده( 5اد: يز يليخ تا 1کم:  يلي)خ کرتيل فيط يگذارارزش روش از هاشاخص به يازدهيامت يبرا و دهيگرد

 کاه ييازآنجاا  يريا گنمونهانجام  يراکنند بيبه منطقه مراجعه م يگردشگر يباشد که برايم ييروستاآماري اين تحقيق گردشگران 

از روش  يريا گنموناه  يسات بارا  يمشاخص ن  ييروساتا  يگردشاگر  يبه مقصدها واردشدهاز تعداد گردشگران  يق و روشنيآمار دق

 385رابار باا   بن زده ياستفاده شد کاه تعاداد نموناه تخما     %95نان ين و نامحدود با سطح اطميجامع نامع يکوکران برا يريگنمونه

شاده و  کرونباخ استفاده يب آلفايشده از ضرطرح يهاهيپرسشنامه گو ييو روا يدرون يمنظور سازگاربه در ادامه باشديمه مپرسشنا

 باشد.يم 918/0با  بربرا يکل صورتبهآمده دستبه يب آلفايد و ضريآزمون گردشيل و پيپرسشنامه تکم 60ن منظور تعداد يا يبرا

 Tاز  يطا يت محيا فيکت گردشگران از يزان سنجش رضايم ياستفاده و برا يل عامليها از آزمون تحلدهل دايتحل منظوربه ،نيهمچن

 د.يگرداستفاده  Amos Graphics افزارنرمدر  يو از معادالت ساختار ياتک نمونه
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 در پژوهش مورداستفاده يها: شاخص2جدول  

 (.2003)و همکاران (، ون کامپ2014) و همکاران نيچا (،1396حسام و همکاران، )

 

 تجزيه و تحليل 

 گردشگران يتمنديبر رضا يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيک يهامؤلفهسنجش اثرات 

امال مهام و   در قالاب چناد ع   گردشاگران  يتمنديبر رضاا  يگردشگر يمقصدها يطيحت ميفيک يهامؤلفهسنجش اثرات  منظوربه

 يهامقصاد  يطا يت محيا فيک يابيا ارز يل عاامل يا علات انتخااب تحل  ده اسات.  يا استفاده گرد يل عامليتحل يمحدود، از آزمون آمار

 ،ن راساتا ياشاد. در هما  بيما  يطيت محيفيتر کن مطلوبييق جهت تبيتحق يهاشاخص يسازمنطقه و خالصه ييروستا يگردشگر

 يدهامقصا  يطا يت محيا فيک خصاو   در تحليال  ماورد  متغيرهااي  مجموعاه  باه  مربوط يهابودن داده مناسب تشخيص منظوربه

 ساطح  در 264/6882و باا عادد    بارتلات  آزمون يداريمعن. شد گرفته بهره KMOشاخص  و آزمون بارتلت از ،ييروستا يگردشگر

 امليعا  تحليال  انجاام  براي موردنظر متغيرهاي مناسبت و همبستگي از ( حاکي866/0) KMOمناسب  مقدار و درصد 99اطمينان 

 1از  تار بزر  هاآن ژهيوکه مقدار  اندقرارگرفته رشيموردپذ يق، عواملين تحقين تعداد عوامل در اييتع يالزم به ذکر است برا است

 دهاد يما ج نشاان  يتاا ن(. 3د )جدول يبود، استخراج گرد 1از عدد  تربزر  هاآن ژهيوعامل که مقدار  هفتن اساس، تعداد يباشد. بر ا

 يتمنديبار رضاا   يگردشاگر  يمقصادها  يطا يت محيا فيک يهاا مؤلفاه انس اثارات  يا وار %68 اندتوانسته شدهييشناساعامل  هفت 

عامال   %462/31ول عامال ا از:  اناد عبارتت يب اهميبه ترت شدهييشناساک از عوامل ين هر ييند. درصد تبين نماييگردشگران را تب

ا باه  ر 358/3عامال هفاتم   و  535/4، عامل ششام  %492/5و عامل پنجم  %154/6، عامل چهارم %705/7، عامل سوم %378/9دوم 

 خود اختصا  داده است.

 مناسب، امکاناات  فاصله در نيبنزپمپ به اوليه، دسترسي درماني پذيرايي،، امکانات خدمات و اقامتي، رستوران تسهيالت امکانات و

 آن( و جز )تفريحي فراغت اوقات گذران
 عملکردي

 هاي گردشگريجاذبه هاجاذبه روستا، معرفي يخيروستا، ابعاد تار در سنتي و اصيل هايها، جلوهجاذبه ها، تنوعجاذبه زيبايي

 بصري هاساختمان يمکان، نما ستا، دلپذيريرو محيط طبيعي، روشنايي اندازهايچشم روستا، جذابيت بافت و محيط زيبايي

 محيطيزيست ها و فاضالبزباله يآورجمع روستا، زيستي سبز، تنوع فضاي محيط، کيفيت بهداشت و مناسب، تميزي آشاميدني و هواي آب

روساتايي،   يهاا راه و روساتا، معاابر   مختلف مسيرهاي و بافت گردشگري، خوانايي هايبه جاذبه مناسب دسترسي مسيرهاي وجود

 همراه و ثابت تلفن گردشگري ارتباطات مسيرهاي راهنماي عالئم
 هاي ارتباطيو شبکه بافت

ت يگردشاگران، وضاع   و روساتاييان  باين  متقابال  اعتمااد  روساتا، حاس   در سنتي ورسومآداب هايروستاييان، جلوه ينوازهمانيم

 يدبازد مورد يهامحدوده روستا، ايمني معابر ايمني ت،يامن
 محيط اجتماعي

 پويايي محيط روستا در گردشگران حضور روستا، ميزان در فعال اجتماعي روستا، تعامالت در فعاليت و وکارکسب روستا، رونق در آرامش وجود

، يطا يمح يهاا جاذباه ط و يت محا يا فيو خادمات، ک  هارساختيزت يفيزبان، کيرفتار جامعه م تيفيک ت اقامتگاه و رستوران،يفيک

 يمنيت و ايامن
 يتمنديرضا
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 گردشگران. يتمنديبر رضا يگردشگر يمقصدها يطيمح تيفياثرات کدر خصوص  شدهاستخراج يهاعامل :3جدول 

 انسيوار يدرصد تجمع ژهيانس مقدار ويدرصد وار ژهيقدار وم عامل

 462/31 462/31 012/11 اول

 840/40 378/9 282/3 دوم

 545/48 705/7 697/2 سوم

 698/54 154/6 154/2 چهارم

 190/60 492/5 922/1 پنجم

 725/64 535/4 587/1 ششم

 083/68 358/3 175/1 هفتم

 .1398ق،يتحق يهاافتهيمنبع               

 

 هاعامل يگذارنام

 50/0از  تربزر  يلکه بار عام ييرهاين مرحله، متغياست. در ا شدهاستفادهماکس يها از روش وارچرخش عامل ين پژوهش برايدر ا

 -يرد)عملکا  ياصال  مؤلفهاز هفت  يطيت محيفيشاخص ک کهيطوربهاند. ل عامل دادهيتشک باهمو  شدهييشناسا(، 4دارند )جدول 

 مؤلفه شد و ( ساختهيط اجتماعي، محي، بافت و شبکه ارتباطيطيمحستيزط، يمح يياي، پوي، بصريگردشگر يها، جاذبهيساختار

ط يت محيفيو خدمات، ک هارساختيزت يفيزبان، کيت رفتار جامعه ميفيت اقامتگاه و رستوران، کيفيک ريپنج متغشامل  يتمنديرضا

 است. يمنيت و ايامنت يفيو ک يطيمح يهاجاذبهو 

 

 گردشگران. يدتمنيبر رضا يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيک يهامؤلفهافتة اثرات يب عامل دوران ي، ضراهاعامل يگذارنام. 4جدول 

 يبار عامل مؤلفه عامل يبار عامل مؤلفه عامل

رد
لک
عم

   ي
 يالت اقامتيامکانات و تسه

781/0 

اط
رتب
ه ا
بک
 ش
ت و
باف

ي  

 هااي به جاذباه  مناسب رسيدست مسيرهاي وجود

 گردشگري

703/0 

 638/0 روستا مختلف مسيرهاي و بافت خوانايي 819/0 ييرايرستوران و خدمات پذ

 747/0 روستايي يهاراه و معابر 705/0 مختلف يعرضه خدمات و فروشگاها

 641/0 گردشگري مسيرهاي راهنماي عالئم 570/0 هياول يامکانات درمان

 751/0 همراه و ثابت تلفن ارتباطات 671/0 در فاصله مناسب نيپمپ بنز

يمح 643/0 امکانات گذران اوقات فراغت
ماع
جت
ط ا

ي  

 674/0 روستاييان ينوازهمانيم

ذبه
جا

ها
 ي

گر
دش
گر

ي  

 549/0 روستا در سنتي ورسومآداب هايجلوه 703/0 هاجاذبه زيبايي

 705/0 گردشگران و روستاييان بين تقابلم اعتماد حس 769/0 هاجاذبه تعداد و تنوع

 504/0 تيت امنيوضع 700/0 هاجاذبه معرفي

 626/0 بازديد مورد يهامحدوده روستا و معابر ايمني 630/0 روستا در سنتي و اصيل هايجلوه

پو 722/0 روستا يخيابعاد تار
ياياا

حاا ي
م

ي

ط  787/0 روستا در آرامش وجود 
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صر
ب

ي  

 741/0 روستا در فعاليت و وکارکسب رونق 665/0 روستا بافت و محيط زيبايي

 597/0 روستا در فعال اجتماعي تعامالت 671/0 طبيعي اندازهايچشم جذابيت

 709/0 روستا در گردشگران حضور ميزان 725/0 روستا محيط روشنايي

ضا 770/0 مکان دلپذيري
ر

ي
ند
تم

 ي

 542/0 ت اقامتگاه و رستورانيفيک

 733/0 زبانيت رفتار جامعه ميفيک 786/0 هااختمانس ينما

يز
مح
ت 
س

طي
 ي

 528/0 ها و خدماتر ساختيت زيفيک 522/0 مناسب و هواي يآشاميدن آب

 658/0 يطيمح يط و جاذبه هايت محيفيک 733/0 محيط بهداشت و تميزي

 669/0 .يمنيت و ايت امنيفيک 525/0 سبز فضاي کيفيت

  698/0 اروست زيستي تنوع

  664/0 ها و فاضالبزباله يآورجمع

 .1398هاي تحقيق،منبع يافته

 

 يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيگردشگران از ک يتمنديت رضايوضع يبررس

، يگردشگر يهامقصد يطيت محيفياز ک يتمنديزان رضايم يينها هنمر محاسبه ي، برايانمونهتک  Tج آزمون يدر ادامه نتا

کمتر از عادد   يمعنادار صورتبه( 28/2)با مقدار  شدهمحاسبهن يانگيعدد مبنا، نشان داد م عنوانبه 3رفتن عدد با در نظر گ

 يدهامقصا  يطا يت محيا فين عناوان کارد کاه ک   يچنا  تاوان يم يينها يبندجمعک ين، در ي؛ بنابرا(5جدول ) بوده است 3

 قرار دارد. قبولرقابليغت نامطلوب و يدر وضع گردشگران يتمنديرضا ازلحاظدنا  شهرستان يبخش مرکز يگردشگر

 

 گردشگران. يتمنديبر رضا يطيت محيفيک يهامؤلفهسنجش اثرات  يبرا يانمونهتک  T. آزمون 5جدول 

 گردشگران يتمنديرضا

Test Value = 3 

 .T df Sigمقدار  نيانگيم
جه ينت 95/0نان يفاصله اطم

 حد باال نييحد پا آزمون

 H0رد  -6050/0 -8336/0 /000 274 -390/12 28/2

 .1398ق،يتحق يهاافتهيمنبع 

 

 يسازمدلکرد يگردشگران با رو يتمنديبر رضا يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيک يهامؤلفهاثرات  يبررس

 ؛يمعادالت ساختار

 ها(شده )معرفمشاهده يرهايف متغيتوص

بر اساس  يتمنديرضا مؤلفهو  يطيت محيفيک يهامؤلفهگانه هفت يهااسير مقيز يريگاندازه يهاش از پرداختن به مدليپ

و نحوه پردازش  شدهمشاهده يرهايمتغ يف آماريابتدا به توص ها،سنجش اثرات آن يو مدل ساختار شدهمشاهده يرهايمتغ

ت يا فيسانجش ک  گانههفت يهاهه و مؤلفياول يرهايمتغ يفيتوص يهااز آماره يا( خالصه6م. جدول شماره )يپردازيم هاآن

-يدهد. مالحظه ما يکرونباخ نشان م يبر اساس آزمون آلفا هاآنۀ ياول يج اعتبارسنجيرا همراه با نتا يتمنديو رضا يطيمح
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 يطيت محيفيکه نشان دهندة ضعف ک رسدينم( هم 3ف )عدد يبه مقدار متوسط ط يحت هايگواز  کدامچيهن يانگيشود م

 ست.ا يگردشگر يمقصدها

 

 گردشگران. يتمنديو رضا يطيت محيفيک يرهايها و متغهيف گويتوص :6جدول 

سنجش شده يهارها و شاخصيمتغ  

 ابعاد
هاهيگو يانگيم 

 ن

اريانحراف مع  
هاهيگو ابعاد کرونباخ  

يانگيم

 ن

انحررراف 

اريمع  

کررررون 

 باخ

رد
لک

عم
 -ي

ار
خت

سا
ي

 

as1 اقامتي تسهيالت امکانات و  42/2  767/0  

900/0  

ايپو
ي

ي
 

ح
م

طي
ي

 

Po1 روستا در آرامش وجود  32/2  952/0  

835/0  

As2 پذيرايي خدمات و رستوران  35/2  760/0  Po2 روستا در فعاليت و وکارکسب رونق  24/2  960/  

As3  هافروشگاهعرضه خدمات و  37/2  789/0  Po3 روستا در فعال اجتماعي تعامالت  81/2  919/0  

As4 اوليه درماني امکانات  62/2  756/0  Po4 روستا در گردشگران حضور ميزان  75/2  034/1  

As5 نيبنزپمپ به دسترسي  98/1  902/0  

اط
تب

 ار
که

شب
 و 

ت
باف

ي
 Baf1 هابه جاذبه دسترسي مسيرهاي وجود  99/1  201/1  

As6 فراغت اوقات گذران امکانات  14/2  805/0  Baf2 روستا مختلف مسيرهاي و بافت خوانايي  23/2  211/1  

به
اذ

ج
ها

 ي
گر

ش
رد

گ
ي

 

Jg1 هاجاذبه زيبايي  50/2  906/0  

888/0  

Baf3 روستايي يهاراه و معابر  59/2  085/1  

847/0  

Jg2 هاجاذبه تنوع  41/2  062/1  Baf4 گردشگري مسيرهاي راهنماي عالئم  29/2  231/1  

Jg3 سنتي اصيل و هايجلوه  35/2  047/1  Baf5 مراهه و ثابت تلفن ارتباطات  32/2  225/1  

Jg4 روستا يخيابعاد تار  96/2  966/0  

ح
م

ي
اع

تم
اج

ط 
ي

 

Me1 روستاييان ينوازهمانيم  98/1  837/0  

Jg5 هاجاذبه معرفي  65/2  068/1  Me2 روستا در سنتي ورسومآداب هايجلوه  79/1  798/0  

صر
ب

ي
 

Bs1 روستا بافت و محيط زيبايي  34/2  875/0  

895/0  

Me3 گردشگران و روستاييان بين متقابل اعتماد حس  59/1  771/0  

878/0  Bs2 طبيعي اندازهايچشم جذابيت  38/2  942/0  Me4 روستا معابر ت و ايمنييت امنيوضع  90/1  765/0  

Bs3 روستا محيط روشنايي  42/2  914/0  Me5 بازديد مورد يهامحدوده ايمني  92/1  848/0  

Bs4 مکان دلپذيري  59/2  914/0  

ضا
ر

ي
ند

تم
ي

 

R1 ت اقامتگاه و رستورانيفيک  33/2  242/1  

830/0  

Bs5 هاساختمان ينما  77/2  001/1  R2 زبانيت رفتار جامعه ميفيک  19/2  218/1  

يز
ت

س
ح

م
طي

ي
 

Zm1 35/2 مناسب آشاميدني و هواي آب  260/1  

831/0  

R3 و خدمات هارساختيزت يفيک  33/2  347/1  

Zm2 محيط بهداشت و تميزي  19/2  206/1  R4 يطيمح يهاجاذبهط و يت محيفيک  21/2  238/1  

Zm3 سبز فضاي کيفيت  33/2  311/1  R5 ينيت و اميامن  34/2  189/1  

Zm4 روستا زيستي تنوع  21/2  228/1  
 

Zm5 ها و فاضالبزباله يآورجمع  31/2  150/1  

 .1398ق،يتحق يهاافتهيمنبع 

 

گاناه  هفات  يهاا اسيا ر مقيا ز يسااختار  يهايساز، در ادامه به مدلشدهمشاهده يرهايمتغ وانعنبهها هيف گويپس از توص

 يتمنديزان رضاا يا سانجش م  ياس کلا يا مق ،تيا درنها .ميپارداز يما  يتمنديو رضاا  يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيک

ن قسامت  يا در ا ياست. هدف اصال  شدهپرداخته موردمطالعهدر جامعه  يگردشگر يهامقصد يطيت محيفيگردشگران از ک

سانجش   يبارا  يتوان مدل معتبري، مشدهمشاهده يرهاين متغيها و رابطه با با توجه به ساختار دادهيم آينين است که ببيا
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( 4در جادول شاماره )   شاده ارائاه  ينظار  يبناد ميمطابق تقسا  يگردشگر يمقصدها يطيت محيفياز ک يتمنديزان رضايم

 نه چه اندازه و چگونه است؟ين زميفوق در ا يرهاياز متغ هرکدامر ين است، نقش و تأثيکرد؟ و اگر چن شنهاديپ

 

 يمعادالت ساختار يسازل مدليتحل

 ييايا ، پوياختارس -ياس عملکرديجاد و سنجش اعتبار هفت مقيا يبرا يک عاملي( CFA) يدييتأ يل عامليابتدا هفت تحل

سانجش   يهاا مؤلفه عنوانبه يو بافت و شبکه ارتباط يگردشگر يهاه، جاذبي، بصريطيمحستيز، يط اجتماعيط، محيمح

 يگردشاگران از مقصادها   يتمنديزان رضاا يسنجش م يبرا يتمنديرضا مؤلفهک يو  يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيک

 ل شدند.يم و تحليترس Amos Graphicsافزار ط نرميرا در مح يگردشگر

ب يستاندارد ضراا( همراه با برآورد 4)جدول  شدهمشاهده يرهايمتغ بر اساساس را يمق هشتن ير ايمس ينمودارها 1شکل 

ر، يب مسيراضاستاندارد  ين برآوردهايز اي( ن7دهد. جدول )يآن نشان م يدارياسکوئر و سطح معني، شاخص کايونيرگرس

که مالحظاه   طورهماندهد. يان مها را نش( آنP-value) يداري( و سطح معنSEاستاندارد ) ي، خطايبحران همراه با نسبت

در  يتمنديضاا و ر يطا يت محيا فيک گاناه هفات  يهاا مؤلفه يرهايک از متغيمربوط به هر  يعامل ي(، بارها3)شکل  شوديم

 قرار دارند. يت مطلوبيوضع

 يابيارز يهاشاخص نيترمهموابسته و مستقل پژوهش،  يرهايمربوط به متغ يريگاندازه يهامدلت يبرازش کل يبررس يبرا

کاه   طاور هماان د. شا ق داده يا تطب يشانهاد يپ يارهايبا مع شدهمحاسبهر يو مقاد شدهاستخراجبرازش مدل از منابع مستند 

 ييبااال  ين( همخاوا يشنهاديپ يارهاير مطلوب )معيبرآورد شده با مقاد يارهايۀ معيت کلي(، وضع7)جدول  شوديممشاهده 

مدل  يطراح يزم را براط و اعتبار الي، شراشدهميترس يريگاندازه يهامدلرد که ن عنوان کيچن توانيم درمجموعداشته و 

 ا هستند.را دار (گردشگران يتمنديزان رضايبر م يگردشگر يهامقصد يطيت محيفيک يهامؤلفهپژوهش )اثرات  يينها

 

ي مندتيرضاگانه کيفيت محيطي و هاي هفتهاي عاملي تأييدي براي اعتبارسنجي مقياس. برآوردهاي استاندارد مدل3شکل 

 گردشگران

 

 
 يساختار- ياس عملکردير مقي)الف(. ز

 
 

 طيمح يياياس پوير مقي)ب(. ز
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 ياس بصرير مقي)پ(. ز

 
 يطيمحستيزاس ير مقي)ج(. ز

 
 ياس جاذبه گردشگرير مقي)د(. ز 

 
 يط اجتماعياس محير مقي)ن(. ز

 

 ياس بافت و شبکه ارتباطير مقي)ه(. ز
 

 يتمندياس رضاير مقي)ه(. ز 

 

 

 يتمنديو رضا يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيگانه کهفت يهااسيرمقيز يريگاندازه يهابرازش مدل يها. شاخص7جدول 

-اسيرمقيز يريگاندازه يهامدل

 ها

 برازش يهاشاخص

CMIN df Sig RMR GFI NFI CFI PRATIO RMSEA 

 056/0 467/0 995/0 988/0 977/0 021/0 072/0 7 856/1 يساختار يعملکرد

 000/0 167/0 000/1 999/0 999/0 004/0 480/0 1 500/0 يطيمح ييايپو

 000/0 300/0 000/1 997/0 996/0 008/0 465/0 3 853/0 يبصر ييايپو

 008/0 400/0 000/1 992/0 994/0 030/0 398/0 4 016/1 يطيمحستيز

 047/0 400/0 997/0 992/0 991/0 014/0 171/0 4 600/1 يجاذبه گردشگر

 071/0 400/0 993/0 987/0 987/0 012/0 050/0 4 367/2 يط اجتماعيمح

 008/0 400/0 000/1 993/0 994/0 021/0 397/0 4 018/1 يبافت و شبکه ارتباط

 059/0 400/0 992/0 985/0 989/0 043/0 100/0 4 942/1 يتمنديرضا

 <08/0 0-1 >9/0 >9/0 >9/0 ≈0 >05/0 - =>5 يشنهاديار پير معيمقاد

 .1398ق،يتحق يهاافتهيمنبع 
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 آنيبا هساتند.   شدهيگردآور يهابا استفاده از داده شدهنيتدو ينظر يهاد مدلييتأ يبرا ييارهايمع درواقعها ن شاخصيا

هاا در ساه گاروه    ن شاخصيم که ايکنين نکته بسنده ميم، تنها به ايفوق بپرداز يهااز شاخص هرکدام يبه مفهوم ضمن که

: شااخص نيکاوي بارازش(،    GFIماناده و  يشه دوم مربعاات باق ي: رRMRاسکوئر، يا کاي CMINبرازش مطلق ) يهاشاخص

هااي بارازش مقصاد    : برازش تطبيقي( و شااخص CFIبونت و  -: شاخص نرمال شده بنتلرNFIهاي برازش تطبيقي )شاخص

(PRATIOجويي و : نسبت صرفهRMSEAتقسيم )گوناه کاه   شاوند. هماان  بندي مي: ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد

 يهاا را باا داده  يريا گار خاوب هار هشات مادل انادازه     يهشت شاخص فوق اعتباار و بارازش بسا    يشود، تماميمالحظه م

ن شااخص از  يتار است. مهمق فراهم يتحق يمدل اصل يابين و ارزيتدو ينه براي، زمبيترتنيابهکنند. يد مييتأ شدهيگردآور

محاسابه   يهاسات. مبناا  شتر مدل با دادهيباشد، نشانه برازش ب تر کوچکاسکوئر است که هر چه يد همان کايان شاين ميا

س يشاده و مااتر  مشااهده  يرهاا يحاصال از متغ  ياانس نموناه يا انس و کوواريا س وارين ماترياست که ب ين شاخص تفاوتيا

 درواقاع س اول يوجاود دارد. مااتر   شاده نيتادو برآورد شده در مدل  يپارامترها يشده بر مبنا ديانس بازتوليکووار -انسيوار

 يس دوم بارآورد يشود و ماتريم يتلق موردمطالعه يپژوهش در جامعه آمار يرهايمتغ يهاانسيانس و کوواريواراز  يبرآورد

 يداريشتر باودن ساطوح معنا   ين، بيبنابرا؛ دود استنامح يک جامعه آماريرها در ين متغيانس ايانس و کووارياز ساختار وار

ا يا دار يعادم تفااوت معنا    ي( باه معنا  يساختار يهاو چه در مدل يريگاندازه يها)چه در مدل 05/0اسکوئر از ير کايمقاد

 يتلق شدهيآورجمع يهاداده يشده بر مبنانيت و اعتبار مدل تدوياز مطلوب ياس است و نشانهين دو ماترير ايمقاد يکينزد

 شود.يم

 

 يمقصردها  يطر يت محير فيکر پنهران  ير ل متغير تحل يمرتبه دوم بررا  يعامل هفت يدييتأ يل عامليمدل تحل

 يگردشگر

ناا  شهرساتان د  دهساتان  ييدر مناطق روستا يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيک يهاو شاخص نما گرها ييپس از شناسا

-از مادل  يمرتبه دوم که خود نوع ياز مدل عامل يطيت محيفيک يهاشاخص يپژوهش بر مبنا يبر اساس مدل مفهوم ابتدا

در آن  شاود کاه  ياطاالق ما   يهاا مرتبه دوم به مادل  يعامل يهاد است. مدليهستند استفاده گرد يمعادالت ساختار يها

دهاد  يدوم نشان م بهج حاصل از آزمون مدل مرتيکنند. نتايم يريگرا اندازه يگرير پنهان ديرها پنهان، متغياز متغ يتعداد

ط و جاذباه  يمح يياي، پوي، بافت و شبکه ارتباطيطيمحستيز، ي، بصريط اجتماعي، محيساختار -يعملکرد يرهايکه متغ

مادل   ياالماد  يکنناد در نماودار شاماره پارامترهاا     يريگاندازهرا  يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيقادرند ک يگردشگر

 .هست يملن بار عايشتريب يدرصد دارا 80با  يساختار – يعملکرد دهد عامليمدر حالت استاندارد نشان  يطيت محيفيک
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 : مدل ساختاري تحليل هفت عاملي تأييدي مرتبه دوم براي برآورد و تحليل سنجش کيفيت محيطي مقصدهاي گردشگري4شکل 

 همراه با برآورد استاندارد

 
 

، مادل اثارات   Amos Graphicsط ي، در محا يريگاندازهمدل  ر مستقل و وابستۀ پژوهش در قالبيت متغيپس از برازش کل

ت بارازش  يوضاع  ي، در مادل ماذکور، بررسا   شوديمکه مشاهده  طورهمان(. 4م شد )شکل يترس يطيت محيفيک يهامؤلفه

کاه مادل ماذکور از اعتباار و دقات الزم       دهديمنشان  موردمطالعهدر محدودة  يطيت محيفيک يهامؤلفهاثرات  ييمدل نها

 يهاا ج حاصال از شااخص  ينتاا د. ين نماييتب موردمطالعهرا در محدودة  يطيت محيفيکرخوردار بوده و توانسته است اثرات ب

اسات کاه باا     5از  تار کوچک 842/1دو برابر با  ياست، مقدار خ يبرازش خوب ين مدل دارايدهد که ايبرازش مدل نشان م

 يهاا گار شااخص  ين ديق دارد. همچنيتحق يو تجرب ين مدل نظريب از عدم تفاوت ياست حاک 397/0که  pتوجه به مقدار 

اناد مادل   توانساته  يخاوب باه پاژوهش   يهاا دهاد داده ياست که نشان م 055/0باشد برابر با يم RMSEAبرازش مدل که 

ز کاه نشاان ا   923/0و  923/0ب برابار اسات باا    يا به ترت IFIو  CFI يهاکنند. مقدار شاخص يندگيپژوهش را نما يمفهوم

ب ي، ضار يکارد معاادالت سااختار   يدر رو يريا گانادازه  ي، با حذف اثرات خطاا يطورکلبهبرازش مدل مناسب پژوهش دارد. 

 ييايا ، پويطيمحستيز، ي، بافت و شبکه اجتماعيساختار – يعملکرد) مؤلفهاز هفت  يطيت محيفيسنجش ک يريرپذيتأث

 يطا يت محيا فين کيبا  يب همبساتگ ي، ضارا يباه عباارت   (يط اجتمااع يو محا  يبصر يياي، پويگردشگر يهاط، جاذبهيمح

 22/0و  69/0، 76/0 76/0، /60، 68/0، 80/0ب برابار باا   يا فاوق، باه ترت   مؤلفاه از هفات   هرکادام و  يگردشاگر  يمقصدها

ن يا ا يدهد که تماميز نشان مين يداريو سطوح معن يبحران يهااستاندارد، نسبت ياست. مراجعه به برآوردها آمدهدستبه
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 يبارا  شنهادشدهيپار ير معين مدل همراه با مقاديبرازش ا يهاتاً شاخصيدار هستند. نهاياستاندارد در سطح معن يوردهابرآ

 آمده است. (8)ها، در جدول آن يابيارز

 

 يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيک مرتبه دوم يل عامليمدل تحلبرازش  يها. شاخص8جدول 

 CMIN df Sig RMR GFI NFI CFI PRATIO RMSEA شاخص

 055/0 682/0 923/0 984/0 987/0 024/0 397/0 54 842/1  يطيت محيفيک

 <08/0 0-1 >9/0 >9/0 >9/0 ≈0 >05/0 - =>5 يشنهاديار پير معيمقاد

 .1398ق،يتحق يهاافتهيمنبع 

 

ان، پنها  يرهاا يغه متيا باا کل  يگردشاگران مادل سااختار    يتمنديو رضاا  يطا يت محيا فيان کين رابطه ميتب يبرا در ادامه

 ريتاأث  يگردشاگر  يمقصادها  يطا يت محيفيدهد که کي( نشان م5شماره ) شکلج يد. نتايل گرديو خطا تشک شدهمشاهده

 يهاا جاذباه  عامال  يطا يت محيا فيپنهاان ک  يهاا ن عامال يگردشگران دارناد در با   يتمنديبر رضا 14/0ب يبا ضر يزيناچ

 شنهادشاده يپار يا ر معين مدل همراه باا مقااد  يبرازش ا يهاتاً شاخصينهانقش را داشته است.  نيشتريب 83/0با  يگردشگر

 آمده است. (6)ها، در جدول آن يابيارز يبرا

 

 ندي گردشگران.هاي کيفيت محيطي بر رضايتم: مدل ساختاري نهايي سنجش اثرات مؤلفه5 شکل
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 گردشگران يتمنديبر رضا يطيت محيفيک يهامؤلفهاثرات  سنجش ييساختار نها . آزمون مدل9جدول 

 Chi-square DF Sig GFI شاخص
AGF

I 
NFI IFI CFI 

PRATI

O 
RMSEA 

 035 742/0 985/0 985/0 942/0 941/0 963/0 061/0 49 330/1 نمرات

 <08/0 0-1 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >05/0 - <=5 يش نهادير پيمقاد

 .1398،قيتحق يهاافتهيمنبع 

 

ت يا فين کيبااط با  است که ارت از آن يها حاکافتهياست.  قرارگرفته يموردبررسالمدا  يپارامترهاه ي( کل9در جدول شماره )

 .هستمعنادار  يبه لحاظ آمار يتمنديو رضا يگردشگر يمقصدها يطيمح

اثار   گردشاگران،  يتمنديبار رضاا   يگردشاگر  يمقصدها يطيت محيفيک يهامؤلفهت مدل اثرات يبرازش کل يپس از بررس

 يهاا مؤلفاه ت (، اثارا 10جادول  ) شوديمکه مشاهده  طورهمانقرار گرفت.  يموردبررسر وابسته يمستقل بر متغ يرهايمتغ

( 943/1)بارآورد شاده    ياست. باالتر بودن نسب بحران داريمعن درصد 99نان يدر سطح اطم يتمنديبر رضا يطيت محيفيک

ت يا فيک يهاا مؤلفاه ت اثار  يوضاع  ياست. بررسا  يتمندير رضاير مستقل پژوهش بر متغير متغاث يداريمعن ةدهندنشانز ين

وانساته اسات   ت يداريا پا يهامؤلفه، درمجموعبوده و  144/0مقدار اثر کل  دهديمگردشگران نشان  يتمنديبر رضا يطيمح

ط نقاش  يمحا  ييايو پو يگردشگر ياهجاذبه يهامؤلفهد؛ و ين نماييگردشگران را تب يتمنديانس رضايدرصد وار 14حدود 

ت يا فيک يهامؤلفهاز  يه اثرات ناشن عنوان کرد کيچن توانيمن، يبنابرا؛ اندداشته يتمنديدر رضا يترکنندهنييتعشتر و يب

 بوده است.ن يتوجهقابلر يتأث يدارا ستان دناشهر در گردشگران يتمنديبر رضا يطيمح

 ناگردشگران در شهرستان د يتمنديبر رضا يطيت محيفيک يهامؤلفهدارد اثرات راستاني. برآورد استاندارد و غ10جدول 

 ر مستقليمتغ
ر ياااااااامتغ

 وابسته

نساااااااابت  برآورد

 يبحران
 يداريمعنسطح  2Rن ييب تعيضر اثر کل

 استاندارد راستاندارديغ

 000/0 220/0 144/0 943/1 144/0 200/0 يتمنديرضا يطيت محيفيک

 .1398ق،يقتح يهاافتهيمنبع 

 

 يريگجهينت

ت ي، رضاا ييو درآمادزا  جااد اشاتغال  يسه اصل ا يپوشامروزه با توجه به هم يت جهانيک فعاليعنوان به ييروستا يگردشگر

 يتوساعه  يبالقوه بارا  يعنوان ابزاربه ين نواحيدر ا ي. گردشگرافته استيدوچندان  يتيست اهميزطيگردشگر و حفظ مح

باه   يق کااهش وابساتگ  يرطرا از  ييروستا ينواح يگردشگر ژهيوبهرود يبکار م ييروستا ياء نواحيو اح ياجتماع -ياقتصاد

 و يو مشاکالت اجتمااع   نجات روستاها از فقر، مهاجرت يهااز راه يکيدهد و ير قرار مين تحت تأثيمرتبط با زم يهاتيفعال

 رود.يبه شمار م ياقتصاد

مؤثر در  يهاقرار دارند، بهبود و ارتقاء شاخص يرقابت ييذب گردشگران در فضادر ج يمختلف گردشگر يازآنجاکه مقصدها

در  يدار گردشاگر يا به توسعه پا يابير دستيدر مس .برخوردار است ييت باالياز اهم ييروستا يجذب گردشگران به مقصدها
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ن يا رو در انيا سات. ازا ا يضارور  يگردشاگر  يط روستاهايت محيفيک يارتقا جهيدرنت، شناخت، سنجش و ييروستا ينواح

 شهرستان دنا يگردشگران در بخش مرکز يتمنديدر رضا يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيک اثرات يسازمدلق به يتحق

گردشاگران در   يتمنديبر رضاا  يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيک يهامؤلفهسنجش اثرات  منظوربهشده است. پرداخته

 يابيا ارز يل عاامل يا علات انتخااب تحل  ده اسات.  ياستفاده گرد يل عامليتحل يمارو محدود، از آزمون آ قالب چند عامل مهم

ت يا فيتار ک ن مطلاوب ييق جهت تبيتحق يهاشاخص يسازمنطقه و خالصه ييروستا يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيک

از  تار بزر  هاآن ژهيوکه مقدار  اندقرارگرفته رشيموردپذ يق، عواملين تحقين تعداد عوامل در اييتع يبراباشد. يم يطيمح

 دهاد يما ج نشاان  يد نتاا يا بود، استخراج گرد 1از عدد  تربزر  هاآن ژهيوعامل که مقدار  هفتن اساس، تعداد يباشد. بر ا 1

 يتمنديبار رضاا   يگردشاگر  يمقصدها يطيت محيفيک يهامؤلفهانس اثرات يوار %68 اندتوانسته شدهييشناساعامل  هفت

 يهاا ، جاذباه يسااختار  -ي)عملکارد  ياصال  مؤلفاه از هفت  يطيت محيفيشاخص ک کهيطوربه دنين نماييگردشگران را تب

 يتمنديرضاا  مؤلفه( ساخته شد و يط اجتماعي، محي، بافت و شبکه ارتباطيطيمحستيزط، يمح يياي، پوي، بصريگردشگر

ط و يت محا يا فيو خدمات، ک هااخترسيزت يفيزبان، کيت رفتار جامعه ميفيت اقامتگاه و رستوران، کيفيک ريشامل پنج متغ

زان يا م يينهاا  نمارد  محاسبه ي، برايانمونهتک  Tج آزمون ياست. در ادامه نتا يمنيت و ايت امنيفيو ک يطيمح يهاجاذبه

ن يانگيا عادد مبناا، نشاان داد م    عناوان باه  3، با در نظر گارفتن عادد   يگردشگر يمقصدها يطيت محيفياز ک يتمنديرضا

ن يچن توانيم يينها يبندجمعک ين، در يبوده است؛ بنابرا 3کمتر از عدد  يمعنادار صورتبه( 28/2ر )با مقدا شدهمحاسبه

ت ناامطلوب و  يگردشگران در وضاع  يتمنديرضا ازلحاظدنا  شهرستان يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيعنوان کرد که ک

ا يا تاليدر ا ييروساتا  يگردشاگر  يهاا تيا ان دارد فعاليا ( کاه ب 2013بتا و آمنتا )يد قيج تحقيبا نتا قرار دارد قبولرقابليغ

 دارد. ييوند نخورده است همسويپ يطيت محيفيبا بحث ک يخوببه

عامال   هفات ماام  ت يمرتباه اول بارا   يل عاامل ياز تحل Amos Graphics افزارنرمط يدر مح يدر ادامه از معادالت ساختار

باوده اسات پاس از     يخاوب  ياريبارازش بسا   يدارا ذکرشاده  يهاا استفاده شد که همه عامال  يل عاملياز تحل آمدهدستبه

 يومابتدا بار اسااس مادل مفها     ييدر مناطق روستا يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيک يهاو شاخص نما گرها ييشناسا

 يتارمعاادالت سااخ   يهاا از مادل  يمرتبه دوم کاه خاود ناوع    ياز مدل عامل يطيت محيفيک يهاشاخص يپژوهش بر مبنا

، ياختارسا  -يعملکارد  يرهاا يدهاد کاه متغ  يج حاصل از آزمون مدل مرتبه دوم نشان ما ينتا. د استيفاده گردهستند است

 يطا يمح تيا فيقادرناد ک  يط و جاذبه گردشگريمح يياي، پوي، بافت و شبکه ارتباطيطيمحستيز، ي، بصريط اجتماعيمح

ن باار  يرشات يب يدرصاد دارا  80باا   يسااختار  – يعملکرد عاملان ين ميکه در اکنند  يريگاندازهرا  يگردشگر يمقصدها

 اناد هاددنشاان   ( کاه 1396و حساام و همکااران )   (1394گلاو ) يخ بيو شا  يزيان رونيق اکبرينتايج تحقکه با  .هست يعامل

ق يا ج تحقياماا نتاا  ؛ دارد ييهمساو اسات   داشاته  گردشاگري  توسعه و جذب بر را بيشترين تأثير عملکردي کيفيت شاخص

 .کامل ندارد يق حاضر همخوانيج تحقينتابا ( 1395صادقلو )و  يداريق يسجاس

پنهاان،   يرهاا يه متغيا باا کل  يگردشاگران مادل سااختار    يتمنديو رضاا  يطا يت محيا فيان کيم ن رابطهيتب يدر ادامه برا

ب يباا ضار   يزينااچ  ريتاأث  يگردشگر يمقصدها يطيت محيفيدهد که کيج نشان ميد. نتايل گرديو خطا تشک شدهمشاهده
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 83/0باا   يگردشاگر  يهاا عامال جاذباه   يطا يت محيا فيپنهاان ک  يهاا ن عامليگردشگران دارند در ب يتمنديبر رضا 14/0

 داشته است. يي( همسو1397و همکاران ) يطهماسبق يج تحقينقش را داشته است که با نتا نيشتريب

 يباا داشاتن روساتاها    تانشهرسا  نيا ا يبخش مرکاز و  دنان نکته که شهرستان يشده و توجه به ابا توجه به مباحث مطرح

 توساعۀ  يبارا  يمناساب  طيشارا  از رهيا و غ يو فرهنگا  يخيتاار  يهاجاذبه و يمياقل يهايژگيو ،يعيطب تي، موقعيگردشگر

 مقصاد  نتعياي  باراي  مهام  نکات از منطقه شود. يکي يطيمحت يفيبه ک ياژهياست؛ الزم است توجه و برخوردار يگردشگر

 باا  ردشاگران گ صاورت  ايان  در دهاد.  قرار تأثير را تحت گردشگران است که فردمنحصربه يريتصو ايجاد گردشگري توانايي

 اصاول  باراي رعايات   يزيا رد با برناماه يبا ،نيبنابرا؛ بگذارند تأثير ديگران بر بود خواهند قادر محيط دارند از که ييهاخاطره

 از دسته اين کارکرد و بافت با ناسازگار و نامناسب وسازهاييساخت از جلوگيري و روستاها وسازهايدر ساخت بصري زيبايي

 موردمطالعاه  يدار در روساتاها يا پا يها به توساعه گردشاگر  حفاتت از آن يبرا متناسب مقررات و قوانين روستاها و تدوين

 يفاظ و نگهادار  ، حبااارزش و  يخيتاار  ي، مرمت بناهايمحل -يبوم يهاارزشحفظ و نگهداشت  ،گريد يکمک نمود. از سو

تواناد باه ارتقاا و بهباود     يبودن آن ما  فردمنحصربهبا توجه به  يموردبررسمنطقه  ستيزطيمحو حفاتت از  ييت روستايهو

زان، ماردم  يا رران، برناماه يماد  موردتوجهن موارد چنانچه يا ،نين منطقه کمک کند. همچنيدر ا يگردشگر يطيت محيفيک

 را بهبود بخشد. يطيت محيفيثبات کروند و  توانديمرد يو جامعه گردشگر قرار گ يمحل
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