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ستای توسعة  هدف: ستایی در را سطوح پایداری مقاصد رو ستایی با تعدیل گردشگریهدف پژوهش، ارزیابی  صویر مقصد در دهستان دراک رو گری ت

 شیراز است.

ان دهستان دراک است. براساس جدول مورگان گردشگربستگی است. جامعة آماری هم -پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی روش:

ترین های مدل معادالت ساختاری و رویکرد کمبررسی فرضیه و برای نامهها پرسشآوری دادهابزار جمعانتخاب شد.  گردشگر 385ای طبقه گیریو نمونه

 نامه با آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن با استفاده از روایی سازه سنجیده شد.مربعات جزئی استفاده شد. پایایی پرسش

ترین تأثیر را ب باالتر است. شاخص پایداری اجتماعی بیشتر و سطح اجتماعی از میزان مطلوسطح اقتصادی و محیطی از میزان مطلوب پایین ها:یافته

ست؛ به عالوه گردشگریبر  صادی دارد؛ امّا بر پایداری اجتماعی بدون تأثیر ا صویر مقصد تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری اقت ست، ت شته ا ستایی دا ، رو

 تصویر مقصد تأثیری معکوس بر پایداری محیطی دارد.
های مؤثّر، ممنوعیت ورود وسایل نقلیه به بافت قدیم روستای راهبردهر فعّالیتی با تعادل در پایداری کلّی مناطق باشد. از جمله  ها:دراهبرها/ محدودیت

سب ست. محدودیت پژوهش، عدم تعمیم نتایج در مناطق دیگر و منا ستاها ا ضای پارکینگ در بیرون رو نبودن برخی قالت در روزهای تعطیل و ایجاد ف

 های برازش مدل است.شاخص
 .روستایی گردشگریمؤثّر در پایداری و توسعة  ان به عنوان عاملگردشگرپارچگی ابعاد مهم پایداری و توجّه به تصویر ذهنی یک کارهای عملی:راه

کننده در رسیدن به زمان پرداخته شده است و تصویر مقصد به عنوان عامل تعدیلدر این پژوهش بر سه بعد اصلی پایداری به طور هم: اصالت و ارزش

 روستایی لحاظ شده است. گردشگریسطح مناسب توسعة 
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 مهمقدّ .1 
  لهأ. طرح مس1. 1

«  بیرون از شگگهر ةتجرب»روسگگتایی به عنوان  گردشگگگری

و  هاجاذبهاز  ایگسگگتردهکه شگگامل طی   شگگودمیشگگناخته 

ست  هاییفعّالیت ستاا شهری که در جوامع رو یی یا مناطق غیر

ص. ، صگگگ2011 ،سگگگتانحق)محمودی، مالکی و  دهدمی روی

 گردشگگگریه به روند بازار جهانی در راسگگتای توجّ(. 137-136

نیز گردی سگگازمان جهانی جهانکید أبا تروسگگتایی اسگگت که 

در اروپا تعداد افرادی که به طور مسگگتقیم و اسگگت.  راه بودههم

ستقیم در  شگریغیرم ستند گرد شغول به کار ه ستایی م  ،رو

ان گردشگگگر ةهزار نفر هسگگتند. مصگگرف سگگالیان 500نزدیک به 

میلیارد  65روستایی در حدود  گردشگری هایالیتفعّحاصل از 

 (.91. ، ص2012، 1، اسگگتفانوویچ، آزموویچ)نیکولیچ یورو اسگگت
داخلی محدودة در  ایگسگگتردهروسگگتایی به طور  گردشگگگری

 دشگگگگریگرگزینی برای جایی حتّو  گیردمیکشگگگورها انجام 

بوبیت مح ،شهری در مقایسه با مقاصدو  شودمیانبوه شناخته 

ستبیش ستاییتر کشورها در بیش. تری پیدا کرده ا صد رو  مقا

 تبدیل شگگده اسگگتسگگفر برای اب جذّ هایگزینجایبه یکی از 

بل تصگگگویر (. 174. ، ص1992، 3؛ اوری151. ، ص2006، 2)

مقاصگگگد  روسگگگتایی را با بازاریابی هایمحیط تواندمیمقصگگگد 

ریت مدی به منظور عاملی مهمعنوان د دهد و به پیون گردشگری

چویی، لتو ) دعمل کنان گردشگرو بازاریابی  گردشگریمقاصد 

 ؛227. ، ص2009، 5؛ دویودی119. ص، 2007، و موریسگگگون

نار این  (.559. ، ص2008، 7اسگگگتاکناکوا و موریسگگگون در ک

چون ی همروسگگتایی، مفهوم پایدار ةتوسگگعمسگگیر عوامل و در 

مل  ندمیچتری ع مةکه  ک یتفعّ ه انی را در بر انسگگگ هایال

سانی هایالیتفعّکردن پارچهکو از طریق ی گیردمی سع ،ان  ةتو

سایمان بخشدمیمناطق مختل  را تداوم  (. 21. ، ص2009 ،8)

ح پایداری مناطق در ولزوم تحلیل سگط دهندةنشگان هاپژوهش

ان گردشگرروستایی و نقش تصویر ذهنی  گردشگری ةتوسع راه

ست )ژودر به سعه ا سیدن این نوع تو  ؛239. ، ص2014، 9ثمرر

مان،  نگ و کو128 ص. ،2009سگگگگای نگ، یو ، 2016، 10، وا

تمام مشگگکالت  داروی حلّنوش گردشگگگرینوع (. این 640ص

از آن برای ایجاد فرصگگت تولید و  توانمیا امّ ؛روسگگتا نیسگگت

، 2010 )ارشاد، تر در جوامع روستایی استفاده کردیی بیشآکار

درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن  30، در ایران(. 28. ص

 .گیردمیمیلیون نفر را در بر  25هسگگگتند که جمعیتی حدود 

دالر( در  1200) تر روسگگتاییانپایین تدرآمد سگگرانه به نسگگب

مانند  ؛عواملیدالر(، در کنار  3600) مقایسگگه با بخش شگگهری

کشگگاورزی آبی و ضگگع  در  ةسگگالی، وابسگگتگی به شگگیوخشگگک

به شگگهرها روسگگتاییان بودن کشگگاورزی باعم مهاجرت کانیزهم

منجر به  ،نتیجه( که در 10. ، ص1389)چهاربالش،  شده است

و عدم شناخت این نوع  ییروستا گردشگریشدن نقش رنگکم

شگری سع گرد ستگونه مناطق این ةدر تو ستاهای  .شده ا رو

شیراز از دیرباز به دلیل  ةنمون شهر  ستان دراک در نزدیکی  ده

ه مورد توجّ  ،طبیعی و تگگاریخی خود هگگایظرفیگگتدارابودن 

ان بوده گردشگگگرو هر هفته مقصگگد بسگگیاری ان بوده گردشگگگر

دیگر قرار گرفته و از ظرفیت این روستاها در مجاورت یک است.

روسگگتایی برخوردار  گردشگگگری ةمناسگگبی به منظور توسگگع

رو هسگگگتند. بهرو ا در این راه با مشگگگکالت زیادیامّ ؛هسگگگتند

اقتصگگادی، اجتماعی و  گونه اقدامی برای بررسگگی وضگگعیتهیچ

و نقش  و مردم آن انجام نشده است این مناطقمحیطی زیست

روسگگتایی  گردشگگگریپایدار  ةاین عوامل در رسگگیدن به توسگگع

تحلیل ویت تجزیهه به اهمّنادیده گرفته شگگگده اسگگگت. با توجّ

عوامل پایداری در روسگگتاها و تصگگویری که مردم از این منطقه 

بعدهای اقتصگگگادی، اثرات دارند، در این پژوهش به بررسگگگی 

ست سع ،چنینمحیطی و هماجتماعی، زی صد بر تو صویر مق  ةت

رها مورد قالت پرداخته و نقش این متغیّة منطق گردشگگگگری

به صگگورت زیر االت تحقیق ؤسگگ ،بنابراین .گیردمیبررسگگی قرار 

 آورده شده است:

 ةبر توسگگگعدهسگگگتان دراک آیا پایداری اقتصگگگادی  •

 ثیر مثبت دارد؟أروستایی ت گردشگری

 ةآیا پایداری اجتماعی دهسگگگتان دراک بر توسگگگع •

 ثیر مثبت دارد؟أروستایی ت گردشگری

ست • ستان دراک محیطی آیا پایداری زی سعده  ةبر تو

 ثیر مثبت دارد؟أی تروستای گردشگری

ثیر أت ،گرر تعدیلآیا تصگگگویر مقصگگگد به عنوان متغیّ •

روستایی را تعدیل  گردشگری ةپایداری اقتصادی بر توسع

 ؟کندمی

ثیر أت ،گرر تعدیلآیا تصگگگویر مقصگگگد به عنوان متغیّ •

روستایی را تعدیل  گردشگری ةپایداری اجتماعی بر توسع

 ؟کندمی

ثیر أت ،گرر تعدیلمتغیّآیا تصگگگویر مقصگگگد به عنوان  •

 ؟کندمیمحیطی بر توسعه را تعدیل پایداری زیست
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  تحقیق نظری نۀیشیپ. 2. 1
گه گردشگگگگری عاملی مهم در حف  و ن تایی  داری روسگگگ

نگ و  عت، فره مار  هایارزشطبی به شگگگ یدمیسگگگنتی  و  آ

قدیمی  هایکاخبه حفاظت، بازسازی  ایویژهیت اهمّ ،چنینهم

 هایسگگگرزمینت و تاریخ جامعه را به طبیعاعضگگگای و  دهدمی

 .سازدمیمند دیگر عالقه

 گردشگگگریمزایای »عنوان با  ایمقالهدر  (2012) 11راداک

 گردشگگگریکه مزایای اقتصگگادی  کنندمیاشگگاره  «روسگگتایی

به شگگگکل ایجاد اشگگگتغال، افزایش مخار   تواندمیروسگگگتایی 

نمود  هایرساختزع اقتصادی، بازارهای کشاورزان و زندگی، تنوّ

پیگگدا کنگگد. بنگگابر پژوهش اسگگگنیسگگگکگگا، بگگارکگگایوسگگگکین، 

سکاس سع( 2014)12بارکاو صادی تو شگری ةکه اثرات اقت  گرد

مورد بررسی قرار در مقاصد روستایی کشور لیتوانی روستایی را 

ندداده تایی  گردشگگگگری، ا به را روسگگگ بل اهمّاز دو جن یت قا

 :دانندمی

روسگگتایی مزایای اقتصگگادی و اجتماعی  گردشگگگری •

. این نوع کنگگدمیبرای نواحی بیرون از شگگگهر ایجگگاد 

شگری ستاب برای جوانان الیتی جذّفعّ گرد  ،چنینو هم ا

 .رودمیمنبعی برای سودآوری مردم کشور به شمار 

شگری • ستایی عاملی مه گرد داری م در حف  و نگهرو

 دشگگگریگرتی اسگگت. سگگنّ هایارزشو طبیعت، فرهنگ 

قدیمی و  هایکاخبه حفاظت، بازسگگگازی  ایویژهیت اهمّ

تاریخی  هایپژوهش ماعی و  هدمیاجت  ،چنینو هم د

دیگر  هایسگگرزمیناعضگگای جامعه را به طبیعت و تاریخ 

 .دکنمیمند عالقه

در پژوهشگگگی با اشگگگاره به نقش تاریخ ( 1996) 13پدفورد

 کندمیاضگگگافه  مناطق، یریابی میراث محلّادر باز مردم زندگی

شگریمفهوم  ستایی بای گرد شتن حومنگهشامل زنده درو  ةدا

خانوادگی و  هایتسگگنّشگگهر همانند آداب و رسگگوم و فولکلور، 

و اعتقاداتی که میراث مشگگگترک را تشگگگکیل  هاارزشی، محلّ

شد.  ،دهدمی ستتیکبا ستانیچا سویچ و ا سیم ( در 2011) 14، 

در مدیریت مقاصگگگد عنوان نقش توسگگگعه پایدار  با پژوهشگگگی

طبیعت و محیط روسگگگتا و میراث که  کندمیروسگگگتایی بیان 

 گردشگگگریتاریخی و فرهنگی آن شگگرا اصگگلی برای توسگگعه 

ان گردشگراخیر  هایسالروستایی است؛ زیرا این خصایص در 

 .زیادی را جذب زندگی روستایی کرده است

سگگگاختارها و »در پژوهشگگگی با عنوان ( 2002) 51هنگان

که  کندمیبیان  «روسگگتایی گردشگگگری ةتوسگگعدر  فرآیندها

مبتنی بر اهداف زیر باشد: تقویت  دیک روستا بای ةاهداف توسع

اندازها و زبان، تقویت چشمجوامع می هایتفرهنگ و خصوصی

صنعت هاگاهسکونت ستا، تقویت   گردشگری، تقویت اقتصاد رو

شد، اتکه برای مدّ شته با  هاآگاهیفزایش زمان طوالنی دوام دا

که در صورت عدم تداوم  گردشگریالعات در رابطه با بازار و اطّ

ستا،  هایالیتفعّت آن، بر اثر گوناگونی درازمدّ صادی در رو اقت

شگری هایبرنامهخطراتی را در پی دارد و ایجاد  پایدار که  گرد

و  ایمنطقه هایتحلیلگسگگگترده از  محدودةبراسگگگاس یک 

عنوان  در تحقیقی با( 1994) 61لین .تاریخی اسگگگتوار باشگگگد

 گردشگگگری کندمیبیان  «؟روسگگتایی چیسگگت گردشگگگری»

 پیکیدةالگوی  دهندةنشانمتفاوتی دارد که  هایگونهروستایی 

 تصاد، تاریخ و موقعیت روستا است.محیط زیست، اق

 ةتوسع هایاستراتژیکه ( 2012) 17براساس مطالعات ژانگ

شگری ستفاه از ماتریس  گرد ستاهای چین با ا  SWOTرا در رو

 ةتوسگگعکه  اندرسگگیدهبه این نتیجه  ،انددادهمورد بررسگگی قرار 

چون افزایش اقتصاد مزایایی را هم تواندمیروستایی  گردشگری

ظاهری روستا، افزایش درآمد  ةجمعی روستایی، زیباسازی جنب

 ةمعی، تغییر سگگگبک زندگی، کاهش شگگگکاف جامحلّ ةجامع

 هماهنگ ایجاد کند. ةروستایی و ایجاد یک جامع-شهری

عات آسگگگایش  طال نابر م قبتوجّ( 1379)ب به ع ندگی ه  ما

جمعیت و شگگگرایط اجتماعی و اقتصگگگادی در روسگگگتاهای کم

جلوگیری از تخریگب منگگاظر زیبگگا و  ،چنینپرجمعیگگت و هم

تا و حف   باییطبیعی روسگگگ هداف  ترینمهمآن از  هایزی ا

 .آیدمیریزی روستاها به شمار برنامه

 تحقیق یشناسروش. 2

 تحقیق. قلمرو جغرافیایی 1. 2
شگگدن برف و باران اسگگت و جمع دراک به معنای محلّ ةواژ

شتن از  ،چنینهم شده با گذ شیراز آغاز  نام کوهی که از غرب 

ست. روستاهای نمون شیراز ادامه یافته ا دهستان  ةشمال غرب 

جانوری مت یاهی و  ندوّندراک دارای پوشگگگش گ  .عی هسگگگت

به آببا توجّ ،چنینهم ته  ،هوای مطلوبوه  ناطق هر هف این م

ان شگگیرازی و غیربومی اسگگت. گردشگگگرمقصگگد بسگگیاری از 

پژوهش در دهستان دراک شیراز  ةمورد مطالع ةروستاهای نمون

ستاها دارای اندشدهواقع  عی، تاریخی و طبی هایقابلیت. این رو

 ؛روستایی هستند گردشگری ةفرهنگی مناسبی به منظور توسع

سیاری از  صد ب شگربه طوری که هر هفته مق شیرازی و گرد ان 

ستاهای قالت و گویم،  ست. رو ستان ا غیربومی از دیگر نقاا ا
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 ،اندگرفتهگر قرار دیانجیره و قصگگر قمشگگه که در مجاورت یک

ب قدیمی منحصگگگر فت  با بای طبیعی  فرد وهدارای  ناظر زی م

ستند. هم شهر  ،چنینه ستای آب زنگی که در دوکیلومتری  رو

وهوای مطبوع و قنات قدیمی خود ت آببه علّ ،شیراز قرار دارد

شیراز امتداد دارد، تفرّ شهر  شگی مردم  که به  شهر گاه همی

ان گردشگگگگر پژوهش این آماری ةجامع شگگگیراز بوده اسگگگت.

ستاهای ست.  رو ستان دراک ا شماری عمومی ده سر ساس  برا

انجام شگگده اسگگت، دهسگگتان  90نفوس و مسگگکن که در سگگال 

 ،روسگگگتا اسگگگت که در این پژوهش 19دراک شگگگیراز دارای 

 اندشگگدهآماری انتخاب  ةنمونروسگگتا به عنوان  5ان گردشگگگر

روسگگگتاهای قالت، آب زنگی، انجیره، (. 1394ی آمار، )مرکز ملّ

طبیعی و  هایپتانسگگیلگویم و قصگگر قمشگگه به دلیل داشگگتن 

ن گردشگگگگرتاریخی در جذب  پژوهش انتخاب  ةبه عنوان نمو

 ایطبقه گیرینمونهان با روش گردشگگگر ةشگگدند. انتخاب نمون

با اسگگتفاده از جدول مورگان  ،انجام شگگده اسگگت. بر این اسگگاس

ها ندر بین آ نامهپرسگگگشان انتخاب و گردشگگگگرنفر از  385

ان منطقه گردشگرالعات دقیقی از اطّکه  جاییآناز  د.شتوزیع 

به طور تصادفی در هرکدام از روستاها  ،در دسترس نبوده است

 د.شتوزیع  نامهپرسش 77تعداد 

 پایدارییت موضوع سنجش اهمّه به با توجّ ،در این پژوهش

ابعاد  ترینمهمروسگگتاها سگگعی شگگده اسگگت  ةدر مسگگیر توسگگع

هرکگگدام از سگگگطوح پگگایگگداری )اقتصگگگگادی، اجتمگگاعی و 

ست شدهزی سایی  شنا سطح تعادل هرکدام از این و  محیطی( 

در  یمقصگگد نقش بسگگیار مهمّ ،در این بینابعاد بررسگگی شگگود. 

سگگرعت  تواندمیان مناطق روسگگتایی دارد و گردشگگگررضگگایت 

ثیر قرار دهد. أپایدار روسگگگتایی را تحت ت ةرسگگگیدن به توسگگگع

اجتماعی و  اقتصادی، لئان به مساگردشگرنگاهی که  ،بنابراین

عاملی مهم در تغییر  ،محیطی مناطق روسگگگتایی دارندزیسگگگت

ثیر سگگه أت ،. در این پژوهششگگودمیتعادل پایداری محسگگوب 

 ةزیسگگت بر توسگگع پایداری اقتصگگادی، اجتماعی و محیط عامل

ار گرفته تصویر مقصد مورد ارزیابی قرگری با تعدیل گردشگری

پژوهش به صورت زیر تدوین  هایفرضی ،است. در همین راستا

 :اندشده

روسگگتایی  گردشگگگری ةپایداری اقتصگگادی بر توسگگع •

 ثیر مثبت دارد.أت

روسگگتایی  گردشگگگری ةپایداری اجتماعی بر توسگگع •

 ثیر مثبت دارد.أت

 گردشگگگگریپایداری زیسگگگت محیطی بر توسگگگعه  •

  روستایی تاثیر مثبت دارد.

 ةمقصگگد تاثیر پایداری اقتصگگادی بر توسگگعتصگگویر  •

 کند.روستایی را تعدیل می گردشگری

 ةتصگگگویر مقصگگگد تاثیر پایداری اجتماعی بر توسگگگع •

 کند.روستایی را تعدیل می گردشگری

 ةتصویر مقصد تاثیر پایداری زیست محیطی بر توسع •

 کند.روستایی را تعدیل می گردشگری

 یدکاربر هایشپژوههدف در حوزه  از لحاظ پژوهش نیا

این پژوهش از  هادادهاست. از لحاظ شیوه گردآوری قرار گرفته 

مبتنی بر مدل  نهایتاسگگت و در  بسگگتگیهم -یفیتوصگگنوع 

ساختاری می شدمعادالت  روابط و کل  هاشاخصاین مدل . با

به خوبی تبیین  ندمیمدل را  های مهم این . ک کاربرد یکی از 

مدل  یک ازگیری روابط کارهبنوع  به هر  نه مربوا  گا ند  چ

سگگگازی معادالت سگگگاختاری متغیرهای وابسگگگته اسگگگت. مدل

ای از معادالت رگرسگگگیون چندگانه را با تعیین مدل مجموعه

طور  به PLSو LISREL ر نرم افزامورد اسگگتفاده در سگگاختاری 

مان پیشهم ندبینی میز های  .ک کار ئه راه هدف پژوهش ارا

 روستایی است. گردشگریکاربردی به منظور بهبود وضعیت 

 . روش تحقیق2. 2
 گیریابزار اندازه .1. 2. 2

سش گیریاندازهابزار  ست،  نامهپر سش اینا شامل  نامهپر

شنایی  ضوع و آ ضیح مو ست. بخش اول جهت تو سه بخش ا

سخ ستپا شده ا صات  بخش دوم .دهنده در نظر گرفته  شخ م

سخ سن، تحصیالت فرد عمومی پا سمت،  شامل چهار ق دهنده، 

ت اختصاصی سؤاالو سابقه وی است. بخش سوم  دهندهپاسخ

و  معیارهاسگگؤال اسگگت که مرتبط با  25شگگامل  نامهپرسگگش

سگگنجش متغیرها پژوهش و با اسگگتفاده از چند  هایشگگاخص

داری ت متغیر پایسؤاال شده است. طراحی استاندارد نامةپرسش

شامل  صادی  و پایداری اجتماعی  نامهپرسشکه از  سؤال 5اقت

 سؤال 5محیطی  و متغیر پایداری زیست نامهپرسشاز  سؤال 4

متغیر تصگگویر . برای بررسگگی شگگودمیرا شگگامل  نامهپرسگگشاز 

صد از  سشمق ستفاده نموده 2004) 17برلی و مارتین نامهپر ( ا

ارزیابی این متغیر  سگگگوال برای 6سگگگازی آن تعداد که با بومی

سش ستفاده قرار گرفت. این پر ستهمورد ا و بر  بوده ها از نوع ب

 ای تنظیم گردیده است.گزینه 5اساس طی  لیکرت 

 نامهپرسشروایی و پایایی  .2. 2. 2
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روش صوری ) نامهپرسشین پژوهش از دو روش اعتبار در ا

محتوا و  رواییاسگگت. اعتبار سگگازه )عاملی( اسگگتفاده شگگده  و

خاکی، ) نظر خبرگانبا استفاده از  نامهپرسشظاهری )صوری( 

( و روایی سگگگازه با اسگگگتفاده از بخش 288-291 .ص ،1378

شد. در تحلیل أگیری مدل تحلیل عاملی تاندازه ستفاده  ییدی ا

دریافت این مطلب است که  دنبال بهگر ییدی، پژوهشأعاملی ت

سنجش ،پژوهش یهاالؤسآیا  ر مورد نظر را دارا متغیّ قابلیت 

از آزمون  نامهپرسگگشبه منظور ارزیابی قابلیت اعتماد هسگگتند. 

ستفا سرمد، آلفای کرونباخ ا ست ) شده ا  (.166 ، ص1385ده 

 ؛از پایایی باال برخوردار است نامهپرسشکه  دهدنشان مینتایج 

اسگگت. میزان  904/0برابر  نامهپرسگگشطوری که پایایی کل  به

 هایمدلاسگگگت.  گزارش شگگگده (2)رها در جدول متغیّپایایی 

گیری و های اندازهترکیبی از مدل معادالت سگگگاختاری معموالً

 ، برازشرلزافزار لیهای سگگگاختاری هسگگگتند که طبق نرممدل

 19شدهط واریانس استخرا سنجش پایایی مرکب و مقدار متوسّ 

س برای مقدار واریان 5/0د. مقادیر بیش از شگگگومحاسگگگبه می

 7/0تر از گرایی( و بیشهم اسگگتخرا  شگگده )یک شگگاخص مهمّ

، ند )آذر، غالمزاده و قنواتیشگگویایی مرکب اسگگتفاده میبرای پا

به162-166 .ص ،1391 حاسگگگ قادیر م که م شگگگگده برای ( 

 اند.( به نمایش درآمده2ر جدول )رهای پژوهش دمتغیّ

که همگی  (2)ها در جدول و بار عاملی گویه  AVEمقادیر

هسگگتند و نیز پایایی مرکب )که همگی  5/0در سگگطح باالتر از 

ند(، نشگگگان 7/0باالتر از  مدل  ةدهندهسگگگت که  این اسگگگت 

 رهای اصگگگلی پژوهش از برازش نسگگگبتاًمتغیّ ةیگیری کلّاندازه

بار هم به گرایی شگگگاخصمطلوبی برخوردار اسگگگت و اعت ها 

 است.   باالیی رهای اصلی پژوهش در سطح نسبتاًمتغیّ

رهای مسگگتقل و وابسگگته در خصگگوص آمار توصگگیفی متغیّ

جدول )هم، پژوهش که از  نان  یانگین 2چ یداسگگگگت، م ( پ

ط و متوسگگگّ  تر از حدّرهای پایداری اجتماعی مناطق بیشمتغیّ

ست صادی و زی سط  تر از حدّمحیطی کممیزان پایداری اقت متو

 است.

 
 

 رهای پژوهشگیری متغیّهای برازش مدل اندازهشاخص -1 جدول
 1394، پژوهش هاییافته مأخذ:

 
 

 تحقیقی نظری مبان. 3
 تصویر مقصد. 3.1

صویر ذهنی در بعضی محصوالت، خدمات  اگرچه موضوع ت

شگریمرتبط با  هایفعّالیتو  ا به عنوان امّ شود؛میدیده  گرد

یک موضگگوع اصگگلی و فراگیر به آن پرداخته نشگگده اسگگت )بل، 

شگری(. در 149، ص. 2006 سی گرد ستایی، برر  های کمیرو

صورت گرفته است  دربارة نقش تصویر مقصد در توسعة مناطق

ص1998، 20)هال صمیم(. ت صد با فرآیند پیکیدة ت گیری ویر مق

شگر ست. به عنوان هم گرد خدمات، از کاالها و  ایمجموعهراه ا

زیاد  ةراه با ریسگگک و هزینهم گردشگگگریخرید یک محصگگول 

ست. بر خالف دیگر محصوالت ملموس، در  شگر جااینا ان گرد

شندبه تا زمانی که  توانندنمی سفر نکرده با صد  صمیم  ،مق از ت

؛ 55، ص. 1999، 21خود مطمئن شگگگوند )ایبای، مونالر، کایی

صد به 16، ص. 1989، 22گارتنر صویر مق کی در محرّ عنوان(. ت

 (،1990، 23)کروماتون کنگگدمیعمگگل  گردشگگگگربرانگیختن 

د از دانش، احسگگاسگگات و به عنوان نمایش ذهنی افرا ،چنینهم

شود. نویسندگان زیادی میمقصد خاص تعری  درک کلّی یک 

صد در صویر مق صد را مورد مطال اثر ت اند عه قرار دادهانتخاب مق

سی ،)ملکی، بلوچی ساس پژوهش 13، ص. 1394 زاده،فار (. برا

ستیانو صنعت 2005) 24ری صد فرآیند مدیریتی در  صویر مق (، ت

 ؛که در دو سطح اساسی نقش دارد شودمیشناخته  گردشگری

ستم ارزیابی  سی صد بر نگرش مردم و  صویر مق و  هاآننقش ت

سنجش رفتار ذی شارکت در ابزاری برای  ستار م نفعانی که خوا

روستایی به عنوان شکلی  گردشگری. هستند گردشگریمقصد 

که  دهدمیمهم از مصگگرف در فضگگای روسگگتایی، به ما اجازه 



 16/  پیاپی  4  شمارۀ                                                ریزی روستایی               مجلّه پژوهش و برنامه                                                                                         160   

به منظور  تایی را  به مفهوم تصگگگویر روسگگگ ئه این تصگگگویر  ارا

 (. 155، ص. 2006کنیم )بل،  ان بهتر درکگردشگر

 

 مورد مطالعه محدودۀ -1 شکل
1395، استانداری استان فارس مأخذ: 

 

یر مقصگد مناطق روسگتایی را از پیشگین تصگو هایپژوهش

شم صد مورد مطالعه قرار چ  تواندمیکه  انددادهانداز هویتی مق

بازنمایی اجتماعی و  -1 به دو بخش موضگگوعی تقسگگیم شگگود:

کاتنهولز250.، ص2002، 25فرهنگی مقصگگگد )فراسگگگت ، 26؛ 

( و نام و نشگگگان )برند( مقاصگگگد روسگگگتایی 314. ، ص2010

کایی . ، ص2010، 28؛ گریوز و اسگگگکینر723، ص2002، 27)

، فراسگگت، ؛ وییلر32. ، ص2011، 29؛ لین، پیرسگگون، کایی506

با توجّ -2( 25. ، ص2011، 30ویلر تار بررسگگگی آن  به رف ه 

)چن و  روسگگگتایی گردشگگگگریبندی بازار و بخش گردشگگگگر

. ، ص2008، 32؛ لوریزیو و گونزالس265. ، ص1999، 31کرستتر

شگری هایآژانس ،(. در این بین135  ئةی در ارانقش مهمّ گرد

صویر مثبت صد بر عهده دارند )کایو جذّ ت ، 33 لیاینگ اب مقا

 (.161. ، ص2002

 پایداری .2. 3
نابر  های 2004) 43یللیی و اونونظر ب ند یداری فرآی پا  )

محیطی، زیسگگتات ظآن مالح وسگگیلة بهکه  یی اسگگتاافزهم

 هاریزیبرنامهری در ثّؤاقتصگگگادی و کیفیت زندگی به طور م

انداختن خطرثیر گذاشگگته و نیازهای نسگگل حاضگگر را بدون بهأت

نشان  (1). این مفهوم در شکل کندمینیازهای آیندگان تعری  

 داده است.
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 مفهوم پایداری -2شکل 

 2004لی و اونیل،  :مأخذ
 دهدمیمفهوم پایداری در نمودار باال سگگه چرخه را نشگگان 

شانندمیدیگر را که هم ست، پو سی محیط زی سا سه مفهوم ا  .

( 2002) 35به تعادل برسند. بوور داقتصادی و رفاه اجتماعی بای

که پایداری یک تعادل بین این سگگگه بعد ایجاد  کندمیبیان 

ست تواندمیو  کندمی یابی به اهداف از طریق تعادل بین این د

ساند. بنابر  شینه ر  (1999) 36کاتر و هاناننظر سه بعد را به بی

 ست از:ا برخی از اصول مهم پایداری عبارت

ات محیطی، ظر بین مالحثّؤپارچگی میک پارچگی:یک

 . هاگیریاجتماعی و اقتصادی در تصمیم

رویکرد مشگگگارکت اجتماعی باعم مشااارکت اجتماعی: 

تا بتوانند هم در  شودمیتر جامعه الیت بیشایجاد حمایت و فعّ

 خود را شریک بدانند. هاآن حلراهمشکالت و هم در 

ات دقیق ظبه مالح رفتار پیشگیرانه نیازرفتار پیشگیرانه: 

به منظور  ،گذاریسیاست، ریزیبرنامهو اثرات ناسازگار محیطی 

 گیاهی و جانوری دارد. هایگونهحفاظت از 

سلرعایت عدالت بین  سی : هان ستر شاره به عدالت و د ا

کردن نسل حاضر و آینده. این مفهوم برابری به برابر در استفاده

منابع زمین به منظور پارچگی محیطی و داری یکیت نگهاهمّ

تاهفراهم ندگی مردم در کو یت ز نان از کیف ت و مدّکردن اطمی

 .کندمیت اشاره بلندمدّ

؛ افتدنمیفاق تغییرات در یک لحظه اتّ همةبهبود مداوم: 

که این دربارةبهبود مداوم، پیشگگگرفت تکنولوژی و درک علمی 

افزایش آگاهی عمومی نسگگبت به  ،چنینپایداری چیسگگت و هم

 موضوع پایداری بسیار مهم است.

رهای مهم جامعه، فرهنگ، اقتصاد و محیطی به عنوان متغیّ

روسگگتایی اسگگتفاده  گردشگگگریبه منظور سگگنجش پایداری 

براسگگاس مدل  (.2004 )سگگازمان جهانی جهانگردی، شگگوندیم

شگگگدن بین اهداف پارچگی و یکیپایدار با یک ةتوسگگگع 37کوپر

. آیدمیوجود ه محیطی جامعه باقتصگگادی، اجتماعی و زیسگگت

ی جامعه ت ارزش منابع کلّچنین پایداری، افزایش بلندمدّاین

ظارت دقیق بر مبه ه که بر چهار  آوردمیوجود ه ب هاآنراه ن

سع ءجز صلی تو صادی، رفاه اجتماعی،  پایدار ةا شامل رونق اقت

 .(2008، )کوپر کندمیکید أتمحیطی و حاکمیت زیست نظارت

مان ) ،دیگراز سگگگوی  نار 2009سگگگای به( در ک  هایجن

صادی و اجتماعی پایداری، بعد فرهنگی را نیز بوم شناختی، اقت

 .کندمیبه اصول پایداری اضافه 

ی اسگگت که راهبردروسگگتایی  ةبانک جهانی توسگگع ةبه گفت

برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصگگادی مردم فقیر روسگگتایی 

ستطرّ شده ا شاور احی  (. 20. ، صDHV، 1371 )مهندسان م

سع سکن و به  ةدر تو شتغال، آموزش، تغذیه، م ستایی باید ا رو

سع ،یطور کلّ ستایی بای ةسطح زندگی بهبود یابد. روند تو  درو

توزیع درآمدهای روسگگگتایی، کاهش  ةکاهش نابرابری در زمین

سترش  ستایی، گ شهری و رو عدم تعادل درآمدها بین مناطق 

ت تثبیت جریان پیشگگگرفت در توانایی بخش روسگگگتایی و قدر

(. با 45 .، ص1366طول زمان را در برداشگگگته باشگگگد )تودارو، 

سگگایر کشگگورها در رسگگیدن به سگگطح مناسگگب  ةنگاهی به تجرب

چنین برداشگگت کرد که از اصگگول  توانمیروسگگتایی  ةتوسگگع

 ةه به نیازهای مردم جامعتوجّ ،اسگگاسگگی رسگگیدن به این هدف

شگگروع شگگود که سگگریع  اینقطهتوسگگعه باید از  اسگگت.بومی 

مین کند. سگگیاسگگت توسگگعه باید أنیازهای اسگگاسگگی جامعه را ت

مورد مطالعه باشد  ةمنطبق بر شرایط جغرافیایی کشور و منطق

باشگگگد. هم  ةدر توسگگگع ،چنینو بدون تخریب منابع طبیعی 

ستایی باید افرادی که نفع  شند که  برندمیرو بیش از افرادی با

(. در 20 .، صDHV ،1371 شگاور)مهندسگان م کنندمیضگرر 

روسگگتایی،  ةسگگیر زمانی مفاهیم مربوا به توسگگع (2) جدول

  پایدار آورده شده است. ةو توسع گردشگری ةتوسع

 ةدر مناطق روسگگگتایی ایران و در راه رسگگگیدن به توسگگگع

چون پراکندگی بیش مشکالت زیادی هم ،روستایی گردشگری

ضع   از حدّ ستاها،  ستایی و نقش  ریزیبرنامهرو شیهرو  ایحا

، باعم کندترشگگدن مسگگیر توسگگعه شگگده اسگگت )آسگگایش هاآن

 (. 7، ص. 1375
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پایدار: رونق اقتصادی، رفاه  ۀی توسعاصل ءچهار جز -3 شکل

 محیطی و حاکمیتارت زیساجتماعی، نظ
 2008کوپر،  مأخذ:

 

 ۀروستایی، توسع ۀتوسع هاینظریهل سیر تحوّ -2 جدول

 پایدار ۀو توسع گردشگری

، 1389پور و احمدی، به نقل از جمعه 51. ، ص2008 ،38 شن مأخذ:

 39. ص

 
 

به عنوان موتور محرّعدم توجّ به بخش کشگگگاورزی   ةکه 

 هایبخشروستایی و ناتوانی این بخش در رقابت با سایر  ةتوسع

ایجاد اشگگگتغال و درآمد و )صگگگنعت و خدمات( در  اقتصگگگادی

ستاییان و کمبودن دانش فنّپایین ،چنینهم ، هاسوادی آنی رو

کشگگگاورزی را  برداریبهرهنوین  هایروشاسگگگتفاده از ابزار و 

 مشکل ساخته است.

پایداری، ما در این  دربارةشگگده ه به موضگگوعات بیانبا توجّ

ستاهای نمونه ضعیت پایداری رو سنجش و  ،پژوهش به منظور 

ست صادی، اجتماعی و زی صلی پایداری اقت محیطی را سه بعد ا

سع سیدن به تو شگری ةدر راه ر ستایی در این منطقه  گرد رو

 . دهیممیمورد بررسی قرار 

بانی نظری پژوهشبا توجّ به م ع ،ه   ةروابط بین توسگگگ

روسگگتایی، سگگطوح پایداری اقتصگگادی، اجتماعی و  گردشگگگری

نقش تصگگویر مقصگگد در  ه بهمحیطی روسگگتاها با توجّزیسگگت

شده  (4شکل )ش درارچوب مدل مفهومی پژوههچ شان داده  ن

 است.

 
 ل مفهومی پژوهشمد -4 شکل
 1394، گرانپژوهش خذ،أم

  تحقیق هاییافته .4
 تحقیق رهایمتغیّ گیریاندازه هایمدل بررسی. 1. 4

 هایمدلو  هافرضگگگیهآزمون  ةقبل از واردشگگگدن به مرحل

 گیریاندازه هایمدلت الزم اسگگت تا از صگگحّ ،تحقیق مفهومی

 ةدر ادام از این رو،حاصگگگل شگگگود. تحقیق اطمینان  رهایمتغیّ

تحقیق مورد بحگگم قرار  رهگگایمتغیّ گیریانگگدازه هگگایمگگدل

سّ  اینگیرد. می صورت گرفته  39ییدیتأ عاملی تحلیلط کار تو

نشگگان رهای تحقیق متغیّ ةیکلّ ییدیتأ عاملی تحلیل نتایج اسگگگت.

سب و  گیریاندازه هایمدل که دهدمی  پارامترهایاعداد و  یةکلّمنا

که تمامی بارهای عاملی در ه به اینبا توجّ. هسگگگتندمدل معنادار 

عاد بزرگ مامی اب یانگین واریانس 5/0تر از ت های اسگگگتخراجی و م

(AVEبیش ) سازه از نوع روایی هم 5/0تر از ست، روایی  گرا وجود ا

ارائه شگگده  (3)جدول  درشگگده نتایج تحلیل عاملی انجامدارد. 

ست. از نظر ابعاد  ،دشومیمالحظه  (3)در جدول که  طوریهمان ا

 هستند. مناسبی وضعیتتناسب در  هایشاخص

شان میأنتایج تحلیل عاملی ت سییدی ن ها الؤدهد، تمامی 

ندروایی الزم برای سگگگنجش متغیّ یار  ،رهای پژوهش را دار مع

س ییدأت سنجش یک متغیّؤیا رد یک  ر اعداد معناداری ال برای 

تر از یا کوچک 96/1تر از چه عدد معناداری بزرگ. چناناسگگت

شد -96/1 شان می ،با سن سنجش بعد مورد ؤدهد، آن  ال برای 

باال باشگگد،  بازةا اگر عدد معناداری در امّ ؛نظر مناسگگب اسگگت

سب نؤس سنجش بعد مورد نظر منا شده برای  ست. به ال یاد ی

افزار لیزرل )تحلیل پژوهش از نرم هایهمنظور بررسگگی فرضگگی

 استفاده شده است.  PLS2 افزارمسیر( و نرم
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 االت تحقیقؤد و اعداد معناداری سضرایب استاندار -3 جدول

 1394، پژوهش هاییافته مأخذ:

 
 

 ابعاد پایداری پژوهش -4 جدول

 1394، پژوهش هاییافتهخذ: أم

 
 

 رهای پژوهشمتغیّ بستگیهمتحلیل . 2. 4
میان تمامی  ،دهد( نشگگان می4طور که نتایج جدول )همان

های تحقیقمتغیّ به ،ر باا دو ناداری وجود  یدوارت بت و مع مث

 05/0تر از رهای تحقیق کمدارد. سگگگطح معناداری تمامی متغیّ

ست صفر رد و فرض یک ،بنابراین .ا جود ارتباا یعنی و ؛فرض 

 شود.  ید میأیمعنادار ت
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 رهای تحقیقپیرسون جهت بررسی ارتباط میان متغیّ بستگیهمضریب  -5جدول

 1394، پژوهش هاییافته مأخذ:

 
 

ضی. 3. 4 سی فر سازی معادالت مدلپژوهش  هایهبرر
 (پژوهش ساختاریمدل ساختاری )

سازی معادالت اول تا سوم از مدل هایهجهت بررسی فرضی

ست. ساختاری نرم شده ا ستفاده  ضیافزار لیزرل ا  هاهدر این فر

ر پایداری اقتصگگادی، پایداری اجتماعی و به بررسگگی سگگه متغیّ

ه شگگدپرداخته  گردشگگگری ةسگگعمحیطی بر توپایداری زیسگگت

ست ساختاری . در ا ضرمدل  صادی متغیّ ،حا رهای پایداری اقت

(EC( پایداری اجتماعی ،)SOو پایداری زیست )( محیطیEN)  

روسگگتایی  گردشگگگری ةر توسگگعمتغیّزا و به عنوان مکنون برون

(DE )اند.زا در نظر گرفته شدهمکنون درون 
 

 
 استاندارد تخمین بررسی مدل در حالت -5 شکل

 1394، پژوهش هاییافته مأخذ:
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 بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری -6 شکل

 1394، پژوهش هاییافته مأخذ:
 

شت   سی برازش مدل مفهومی از ه شاخص به منظور برر

شاخص پیشنهادشده در متداول به هم راه مقدار قابل قبول هر 

ش ستفاده  شته ا ستحقیقات گذ ، 39بلک ون، تاتام ود )هایر، اندر

برازش میزان شگگایسگگتگی مدل مفهومی  هایشگگاخص(. 1998

دهند پژوهش مورد نظر نشان می ةپژوهش را در سنجش جامع

های ه اندازه دادهیا به عبارت دیگر، حاکی از آن هستند که تا چ

قابل  ةکنند. نکتشگگگده از مدل پژوهش حمایت میآوریجمع

متفاوت  هاشاخصثیرگذار بر این أپارامترهای تکه ذکر آن است 

ت به حجم نمونه حساس شدّبه هاآنبرخی از  ،برای مثال ؛است

ی از این رو،ند. هسگگگت با مدل  ناسگگگب  مامی  ددر مورد ت به ت

برازش مدل  هایشاخصبودن یینها نگریسته شود و پاشاخص

ست. از  سب مدل نی شاخص، به معنای عدم تنا در یک یا چند 

نه میاین (7) جدول مدل مفهومی گو که  فت  جه گر توان نتی

شگگده  آوریجمعهای پژوهش حاضگگر، تناسگگب مناسگگبی با داده

های برازش مدل، از ذکر است جهت بهبود شاخصشایان  دارد.

 با ادبیات پژوهش استفاده شد. نطبقاصالحات پیشنهادی م
 

 های برازش مدلشاخص -6 جدول
 1394، پژوهش هاییافته مأخذ:

 
 

 گریبررسی اثرات تعدیل. 4. 4
افزار گر در نرمه به این امر که قابلیت آزمون تعدیلبا توجّ

یلپی ال اس وجود  عد به منظور آزمون اثر ت تدارد،  ثیر أگری 

از  گردشگگگری ةثیرات پایداری بر توسگگعأتصگگویر مقصگگد در ت

سی اثرات تعدیلی  PLS2 افزارنرم شد. برای برر ستفاده  صویر ا ت

ضگگربی اسگگتفاده شگگده اسگگت )آذر و از رویکرد حاصگگل مقصگگد

 (.1390کاران، هم
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 گر در حالت ضرایب مسیر ساختاریمدل تعدیل -7شکل 

  1394،پژوهش هاییافته مأخذ:

4 
 گر در حالت اعداد معناداریمدل تعدیل -8شکل 

1394، پژوهش هاییافته مأخذ:
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 رهای مکنونمیانگین اشتراک متغیّ  -7 جدول

 1394، پژوهش هاییافته مأخذ:

 
 

کردن اثر تعدیلی از شگگاخص اندازه اثر صبه منظور مشگگخّ

ست. اندازه اثر  ستفاده شده ا سبتی از تغییرات    2fا به صورت ن
2R ّزا است که به ر مکنون درونبه روی بخشی از واریانس متغی

. طبق نظر کوهن ماندمینشگگگده در مدل باقی صگگگورت تبیین

گر بیان ،به ترتیب  2fبرای 35/0و  15/0، 02/0( مقادیر 1988)

 ط و بزرگ است. اثر کوچک، متوسّ

 برازش مدل. 5. 4
از میگگانگین  گیریانگگدازهبرازش مگگدل  گیریانگگدازهبرای 

اسگگتفاده  GOFو برای برازندگی مدل سگگاختاری از  47اشگگتراک

درصگگدی از  دهندةنشگگانشگگده اسگگت. مقدار میانگین اشگگتراک 

متناظر توجیه  ةسگگاز ةاسگگت که به وسگگیل هاشگگاخصتغییرات 

. محققان سگگطح قابل قبول برای اشگگتراک آماری را شگگودمی

ندکردهذکر  5/0تر از بیش طور که (. همان2008، 48)لی و وو ا

شتراک آماری که برازندگی مدل  ،شودمیدیده  (8)در جدول  ا

  .است 5/0تر از بیش ،دهدمیرا نشان 

(1) 
f 2 

= (R2  
Included - R2  

Excluded) / (1-  R2 
Included) 

f 2 
=  (0/348– 0/226)/ (1 – 0/348) = 0/187 

 

تایج نشگگگان  ندازه اثر که متغیّ دهدمین عدیلی دارای ا ر ت

 .ط استمتوسّ

معیاری برای سگگنجش تمام  PLSسگگازی مسگگیری در مدل

یار کلّ یک مع با این وجود،  ندارد.  برای نیکویی  یمدل وجود 

( پیشگگنهاد شگگده 2005) 49تننهاوس ةبه وسگگیل( GOF) برازش

 و سگگاختاری را مدّ  گیریاندازهاسگگت. این شگگاخص هر دو مدل 

هدمینظر قرار  یاری برای  د به عنوان مع عملکرد  بینیپیشو 

صورت میانگین هندسی رودمیی مدل به کار کلّ . این معیار به 
2R ّشودمیط اشتراک محاسبه و متوس : 

 

 

(2) 

 
Communality = 5/(672/0  +60/0  +652/0  +752/0  +

39/0 )  = 657/0  

R2= 0/384  

GOF   =    509/0  

 

 2Rاثر بزرگ  ةبرای انداز 36/0تر از آسگگتانه این مقدار بیش

 ،گفت که مدل مورد مطالعه توانمی( اسگگگت. 1988، 50)کوهن

بهتری در مقایسگگگه با سگگگایر مقادیر آسگگگتانه  بینیپیشقدرت 

و  25/0ط، ، نیکویی برازش متوسگگّ 1/0)نیکویی برازش کوچک 

ی اعتبار کلّ هایافته ،( دارد. بنابراین36/0نیکویی برازش بزرگ 

 .کندمییید أمدل را ت

سجام و درک  صه،  ه، بترراحتبه دلیل ان در مورد طور خال

ضی ستآو (9) در جدول نتایج هایهفر شده ا ی طور کلّ هب. رده 

تعیین  -96/1و  96/1میزان معناداری براسگگگاس نقاا بحرانی 

چه میزان ضگگریب معناداری ین ترتیب که چنانه اب ؛شگگوندمی

فرض صگگفر مورد  ،باشگگد -96/1تر از یا کوچک 96/1تر از بیش

ه به ضرایب شود. با توجّید میأیمعنادار تة پذیرش و وجود رابط

ضیمعناداری،  صویر مقصد به عنوان متغیّأت ةفر گر ر تعدیلثیر ت

 ،روستایی گردشگری ةبر پایداری اجتماعی در رسیدن به توسع

 یید قرار گرفتند.أمورد ت هافرضیه ةرد شده و بقی

 گیری. بحث و نتیجه5

 ،اب و در عین حالامروزه مناطق روستایی به مقاصدی جذّ

به منظور افزایش  قتصگگگادی، اجتماعی و ا هاییتالفعّپررونق 

 گردشگری ةان تبدیل شده است. توسعگردشگرمحیطی تزیس

منفی را به  هم اثرات مثبت و اثراتهم  تواندیمدر این مناطق 

شد. در این پژوهش شته با سطوح پایداری مهم ،دنبال دا ترین 

ست صادی، اجتماعی و زی سطح اقت شامل  ست، که  محیطی ا

سی قرار  ضعیت هر کدام از این . با اندگرفتهمورد برر سی و برر

ص در روستاها مشخّرا  گردشگری ةمسیر توسع توانیم ،عوامل

صدی که  ،کرد. در این بین صویر مق شگرت  جاآنان پای به گرد

یامدهای مثبت و هم  تواندیم گذارند،یم در روسگگگتاها هم پ

 پیامدهای منفی بر جای گذارد. 
ستاها به پایداری عمومی و  سیدن رو سرعت ر صد بر  صویر مق ت

سعة هم شگریچنین، تو ستایی تأثیر  گرد گذارد. از این رو، در یمرو

پایداری اقتصادی، اجتماعی این پژوهش به بررسی تأثیر سه سطح 

ر گری متغیّبا تعدیل گردشگگگری ةمحیطی بر توسگگعو زیسگگت

2GOF communality R 
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سو شد. فرض اول تا  صد پرداخته  صویر مق سی تت ثیر أم به برر

ان روستایی گردشگردر بین  گردشگری ةابعاد پایداری بر توسع

ماری م تایج آ ند. ن تیّؤپرداخت عأد  عاد بر توسگگگ  ةثیر این اب

 /33ثیر أری اجتماعی با میزان تاروستایی است. پاید گردشگری

 گردشگگگری ةرا بر روند توسگگع ثیرأترین تبیش ،مثبت و معنادار

ستاهای نمون ستان دراک دارد. پس از آن ةدر رو به ترتیب  ،ده

محیطی با و زیسگگگت /22ثیر أرهای اقتصگگگادی با میزان تمتغیّ

ثیر أت گردشگگگری ةمثبت و معنادار بر توسگگع 15/0ثیر أمیزان ت

روند توسگگعة بر این عوامل ثیر أت ةدهندداشگگتند. نتایج نشگگان

 روستایی در این مناطق است. گردشگری
 

 پژوهش هایهوضعیت فرضی -8 جدول
 1394، پژوهش هاییافته مأخذ:

 
 

چون تعگگامالت اجتمگگاعی مثبگگت بین مردم عواملی هم

ثیر این أان باعم شگگده اسگگت که میزان تگردشگگگرروسگگتاها و 

روستایی  گردشگری ةبوده و توسعتر از سایر عوامل ر بیشمتغیّ

کیفیت  تواندیمروسگگتایی  گردشگگگری ةتوسگگعرا تسگگریع کند. 

و  هافرصگگت، هاجاذبهزندگی در این ناحیه را با افزایش شگگمار 

ب هاییتموقع باال ببرد. تجر با  ةتفریحی   یهافرهنگبرخورد 

سبت به دیگر هاآموختهمختل ، موجب افزایش  ، بینش جدید ن

دیگران،  ةدرباربا یادگیری . شودیم هاآناحترام به و  هافرهنگ

 ،در این حالت. شگودیم ترجالبخطرتر و موجود کم یهاتفاوت

سریعبا اف سرعت زایش پایداری اجتماعی، مردم خواهان  شدن 

 گردشگگگریبا رشگگد  هسگگتند.روسگگتایی  گردشگگگری ةتوسگگع

تری به ابعاد اقتصگگگادی و ه کمروسگگگتایی در این مناطق توجّ

روستایی  گردشگری ةتوسع ،محیطی شده است. در واقعزیست

و حفاظت از محیط اقتصگگگادی  هاییتقموفّنتوانسگگگته اسگگگت 

ست را به هم شد.زی شته با ستهبنتایج  راه دا آمده از میانگین د

بعد  کهچنان ،کندیمرها این گفته را توجیه هر کدام از متغیّ

یانگین پایداری اقتصگگگادی  عد  68/2با م محیطی زیسگگگتو ب

با میگانگین  یداری  یابی کم 86/2پا تر از میزان مطلوب ارز

میانگین پایداری اجتماعی باالتر از میزان  ،. در این بیناندشگده

ر و وضگگعیت بهتری نسگگبت به دو متغیّ اندشگگدهمطلوب ارزیابی 

تایج حاصگگگل از این پژوهش در بخش تدیگر دارد.  ثیر ابعاد أن

سع شگر ةپایداری بر تو سکا، های پژوهشبا نتایج  یگرد سنی ا

کاس کاوسگگگ بار کایوسگگگکین،  گان(؛ 2014) بار (؛ 2002) هن

نی دارد. همهم بعگگد ،چنینخوا مگگدیریگگت عگگدم وجود  در 

 محیطی مناسگگب در روسگگتاها با نتایج پژوهش آسگگایشزیسگگت

 خوانی دارد.( هم1378)

صویری که   شگرت صد مورد نظر خود در ذهن گرد ان از مق

و  شود به بازگشت هاآنباعم افزایش تمایل  اندتویمدارند هم 

 هم باعم ایجاد ذهنیت منفی نسبت به مقصد شود. 

ر ثیر متغیّ أدر تمقصگگگد  تصگگگویر که دهدنشگگگان مینتایج 

مثبت  457/0با ضریب  گردشگری ةپایداری اقتصادی بر توسع

تصویر مقصد باعم بهبود فرآیند  ،به بیان دیگر ؛گر استتعدیل

ان خواهد گردشگرپایداری اقتصادی و افزایش تاثیر آن در ذهن 

باعم افزایش سگگگطح پایداری  تواندیممقصگگگد تصگگگویر شگگگد. 

شکل افزایش درآمد مردم محلّ صادی به  شتغال و اقت ی، ایجاد ا

گونه همان -تان در بلندمدّگردشگگگگرزدید مجدد با ،در نهایت

شاهده 1394) کارانلکی و همکه در نتایج م د شو -شودیم( م

ضعیت ،یبه طور کلّو  صاد باعم بهبود و ستاهای نمونه اقت ی رو

گری پژوهش که مربوا به تعدیل (4) ةفرضگگی ،. بنابراینشگگود

صد در ت صویر مق سعأت صادی بر تو شگری ةثیر پایداری اقت  گرد

پایداری ثیر أگری تصویر مقصد در تتعدیل .شودیمد ییأت ،است

 ةفرضگگی ،معنادار نبود. بنابراین گردشگگگریة اجتماعی بر توسگگع

تصویر مقصد د که کرتوان بیان یید قرار نگرفت. میأمورد ت (5)

ضعیت اجتما بهبود ثیری برأت و  نداردعی مناطق مورد مطالعه و
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افزایش موضگگوعی نیسگگت که بتوان با آن پایداری اجتماعی را 

  .داد

بین گری تصگگویر مقصگگد تعدیل به بررسگگی (6) یةفرضگگ

ست سعپایداری زی شگری ةمحیطی و تو ستایی  گرد پرداخته رو

 -507/0ثیر أدهد که این فرضگگیه با تاسگگت. نتایج نشگگان می

بین پایداری  ةتصگگگویر مقصگگگد رابط ،اسگگگت. در واقع معنادار

. کندیمروستایی را تعدیل  گردشگری ةمحیطی و توسعزیست

ورود محیطی با پایداری زیسگگت ،مدهآدسگگتهه به عدد ببا توجّ

و سگگرعت رسگگیدن به  نقش تصگگویر مقصگگد کاهش یافته اسگگت

ه به به عدم توجّ .دهدیمکاهش روستایی را  گردشگری ةتوسع

 ةبر توسگگعمعکوس  ثیر منفی وأتمحیط منطقه زیسگگتپایداری 

که با افزایش این عامل،  یاگونهه ب ؛د داشگگتهخوا گردشگگگری

باعم افزایش و  کندیمپایدار روسگگتایی را کندتر  ةتوسگگع روند

 (2004) . با استناد به مدل لی و انویلشودیمصدمات محیطی 

سب  توانیم سطح منا سیدن به  سید که برای ر به این نتیجه ر

ست صادی، اجتماعی و زی محیطی پایداری، تعادل بین ابعاد اقت

است. ی ضرور روستایی پایدار گردشگری ةدر رسیدن به توسع

ببا توجّ تایج  به ن نتیجه گرفت که در  توانیمآمده دسگگگتهه 

 وجود ندارد.پایداری تعادل  دهستان دراک

سع سیر تو شگری ةدر م ستایی آن گرد سترو  ،چه مهم ا

این نوع از توسگگگعه اسگگگت. با  ةکننده به عوامل تسگگگریعتوجّ

درنظرگرفتن سگگگطح پگگایگگداری اقتصگگگگادی، اجتمگگاعی و 

رسگگگاندن صگگگدمات اقلحدّضگگگمن به توانیممحیطی زیسگگگت

محیطی و افزایش درآمدهای اقتصگگادی و توزیع آن در زیسگگت

یت مردم محلّبین مردم محلّ یت ی هم رضگگگا ی و هم رضگگگا

هر روستا  هاییاریده ،دست آورد. در این بین هان را بگردشگر

به عنوان نمایندگان سگگازمان میراث فرهنگی و صگگنایع دسگگتی 

جاد  کندعمل  کاهش  هایتمحدودبرخی و ضگگگمن ای باعم 

ست سایل نقلیه در صدمات زی شود. ممنوعیت ورود و محیطی 

به بافت قدیمی روسگگتای قالت و ایجاد فضگگای  روزهای تعطیل

نگ ب طتر در بیرون از یشپارکی تا، جلوگیری از  ةمحو روسگگگ

وسگگازهای مسگگکونی در مناطق بکر روسگگتاهای گویم و سگگاخت

بهداشتی در روستاهای  هایتیرساخزانجیره، ایجاد و گسترش 

نه و هم یل  ،چنیننمو یت و تشگگگک ما مردمی در  یهاگروهح

از عوامل ایجاد  تواندیمسگگازی محیط زیسگگت روسگگتاها پاک

باشگگگد. یداری  پا عاد  عادل در بین اب عدی  یهاپژوهشدر  ت ب

 ةدر توسگع هایاریدهضگگمن بررسگگی نقش  ،دشگگویمپیشگگنهاد 

ر بر مشارکت و افزایش آگاهی ثّؤعوامل مروستاها به  گردشگری

 گردشگگگری ةی روسگگتاها نسگگبت به مزایای توسگگعمردم محلّ

ته شگگگود. تایی پرداخ مل م ،چنینهم روسگگگ جذب ثّؤعوا ر بر 

این پژوهش مانند ان خارجی مورد بحم قرار گیرد. گردشگگگگر

 ،هااز جمله این محدودیت ؛دارد هایییتمحدودها پژوهش دیگر

مدل  یهابرازشنبودن برخی سبو منا انگردشگردسترسی به 

ست. شنهاد می ا سی عوامل شود برای مطالعات آینده پی به برر

ثیرات أشناختی بر تمایالت افراد به بازدید و تشخصی و جمعیت

 ه شود. توجّ گردشگری ةآن بر توسع
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
Rural tourism can be defined as the ‘country 

experience’ which encompasses a wide range of 

attractions and activities that take place in 

agricultural or non-urban areas. Its essential 

characteristics include wide-open spaces, low levels 

of tourism development, and opportunities for 

visitors to directly experience agricultural and/or 

natural environments. In the recent years, aside 

from its positive economic and social influences in 

the rural areas, tourism has been strongly accorded 

as a resource for the renewal and sustainable 

development of these areas. In fact, rural tourism is 

considered as a means of sustainable Development 

and natural resources protection. On the other hand, 

rural destination image is connected to common 

representations of rurality in tourism and rural 

imaginaries.  

In Iran, 30 percent of the population live in rural 

areas. The villages of Drak Dehestan in Fars 

province is one of the most important region in Iran 

that has the potential for tourism sustainable 

development. In this way, the purpose of this paper 

is assessing the economic, social and environmental 

sustainability with regard to destination image role 

as a modifier factor in villages of Derak Dehestan in 

Shiraz city. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Nowadays, tourism is considered as the most 

comprehensive service industry of the world that 

has acquired a special place in economic, cultural, 

social, and political realms. Worldwide changes in 

the aftermath of the Second World War regarding 

the prevalence of urbanization, large cities, urban 

environmental pollutions, and the increase of leisure 

time resulted in the expansion of rural tourism. In 

the following decades, tourism was considered as a 

tool for rural development. Scientists have tried, by 

means of different patterns, to promote the role of 

tourism in the rural development. Therefore, it is 

possible to organically combine the two streams of 

destination identity research in the examination of a 

rural destination's image structure. Moreover, to 

construct a destination identity that represents 

localized features and lifestyles and elicits a holistic 

image suitable for tourism promotion, it is 

necessary to understand the role of rurality in rural 

tourism. 

3. METHODOLOGY 
In this research, a descriptive-correlation method 

was used and in terms of purpose, it is an applied 

research. Data were analyzed with Structural 

Equation Modeling (LISREL) and Partial Least 

Squares method (PLS). According to Morgan table 

and stratified random sampling method, 385 tourists 

were selected. To collect data, questionnaire was 

used and its validity and reliability were examined 

by Cronbach's alpha, composite reliability and 

construct validity (confirmatory factor analysis). 

The levels of sustainability in the villages were done 

by selection of a number of important elements. 

Economic sustainability were measured by 5 items 

of the questionnaire including employment, living 

condition, earning money, migration of economic 

actors and land prices in the area. In order to 

investigate the social sustainability, a total of 4 

items were applied; cultural exchange between 

people and tourists, tendency to addiction, public 

security and social links. Environmental 

sustainability indicator includes 5 items, i.e., air 

pollution, noise pollution, natural areas, the 

construction in pristine areas, traditional texture 

village of Qalat. 
4. DISCUSSION 

In this research, most important aspects of 

sustainability have considered. In these villages, 

there are a range of positive and negative impacts in 
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terms of rural tourism development. Results show 

social sustainability has highest impact factor 

(0.33). After that economic sustainability (0.22) and 

environmental sustainability (0.15) have more 

impact factor in the way of rural tourism 

development in selected villages of Drake region. 

Economic and environmental sustainable levels are 

lower than mean and social level is higher than 

mean.  Moreover, the destination image as a 

modifier variable has positive and significant effect 

on economic sustainability, but it has not effect on 

social sustainability in Derak Dehestan and there is 

not significant relation between them. The 

Destination image has adverse and significant 

relation on environmental sustainability. 

5. CONCLUSION  

The image destination can have important role for 

rural destination. There is a dynamic tension 

between tourists' imagination and tourism 

destinations. The tourists' consumption of and 

interaction with rural are dependent on offering 

rural areas that match tourists' expectations. This 

research show that destination image can impacts 

rural sustainability. It can be said the more we have 

positive image towards rural destination, the more 

we have sustainability. 

Given the findings, some suggestions are also 

presented, i.e., consider the role of local authority in 

the development of tourism as an effective factor to 

participate locals and raise awareness of the benefits 

of rural tourism development. Like other studies, 

this study has limitations. Including limited access 

to some tourists and inappropriateness of fitness 

model. It is suggested for future studies to examine 

the personal and demographic factors on people's 

willingness to visit and consider its impact on 

tourism development. 

Key words: Destination image, rural tourism 

development, economic sustainability, social 

sustainability, environmental sustainability.
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