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Extended abstract
1. INTRODUCTION
urrently, in most developed countries,
the development of rural tourism is
realized through creating brands for
rural tourism destinations because
tourism brands pave the way for
competition between different service
sectors; however, in a broader context, it competes
with other tourism destinations for attracting more
tourists and investment, and providing better
services, employment, etc. In fact, rural tourism is
a valuable source of employment and income
generation that could be an important tool for socioeconomic development of rural communities. Today,
rural tourism is an invaluable source of job
creation and income generation, which can serve as
an important vehicle for social and economic
development in rural communities. Thus, the
creation of a unified brand for rural tourism and
systematic planning of rural managers in the
selection of suitable branding projects can prepare the
ground for the promotion of sustainability in
economic, social, environmental, physical, and
structural domains.

C

2. METHODOLOGY
This study is an applied one whose data are collected
using a descriptive-survey method. The population
consists of rural households in Binalood county.
According to the most recent data, there were
approximately 9263 rural households in Binaloud
county. Based on Cochran formula, the sample size
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was comprised of 166 out of 4663 households, and as
table 1.0 shows, the sample households were selected
from nine villages including Jagharq, Abardeh-Oliya,
Kang, Dehbar, Gorakhk, Abardeh-Sofla, Zoshk
Neighborhood, Hesar, Sarasiab, Azghad and Zoshk.
Households were the unit of analysis in this study,
and the respondents were the units of observation.
The required data were obtained using a
questionnaire filled out by household members. The
questionnaire designed by the authors of the study
was the main research tool to collect data and asses
the variables. Data processing and analysis were
conducted using SPSS software package. For data
analysis, descriptive and analytical statistical methods
were employed. The validity (i.e., face validity) of
data gathering tools was confirmed by experts. The
reliability of the questionnaire was assessed using
Cronbach's alpha coefficient, which showed the
questionnaire was reliable (r=0.78).

3. DISCUSSION
To analyze the impact of tourism on social
sustainability of rural settlements, the path analysis
test was used. The results were analyzed in three
stages (outputs). In the first stage, 13 independent
variables were included in the equation, with a
regression analysis explaining 35% variation in the
dependent variable (i.e., social sustainability). In
this context, the variable of appropriate
infrastructure with a coefficient of 0.364 had a
significant impact on the dependent variable.
Therefore, in the second stage, the “appropriate
infrastructure” was treated as the dependent
variable and seven other variables, which had high
Tel: +98915 571 9016
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level of significance, were incorporated as
independent variables.
The results suggest that variables included in the
regression analysis explained more than 14% of
the variation in the dependent variable (i.e.,
appropriate infrastructure) with the variable of
accessibility of tourist facilities (a=0.359) leaving
the greatest impact on the dependent variable. In
the third stage, tourism facilities were treated as
the dependent variables and other variables were
treated as independent variables. Thus, variables
included in the regression analysis explained 7% of
the variation in the dependent variable (i.e.,
tourism facilities). Finally, tourism development
remained as the last variable.

4. CONCLUSION
In this study, the effects of rural tourism brand
factors on social indicators of rural settlement were
investigated. There is a significant positive
relationship between the creation of a tourism
brand and social sustainability in most rural areas
under study. That is, the development of rural
tourism brand can lead to the sustainability of rural
areas.
Finally, the results of path analysis showed that the
independent variable (i.e., rural tourism brand), in
addition to its direct effects, had a number of
significant indirect effects on the social
sustainability of rural settlements as well. In this
context, the variable of tourist facilities, besides its
direct effects, could indirectly influence

No.4 / Serial No.20

sustainability through variables such as access to
appropriate infrastructure. Similarly, the variable
of tourism development could exert indirect effects
on variables like appropriate infrastructure and
tourism facilities.
On the other hand, entrepreneurship and
employment variables also had significant indirect
effects on sustainability. Finally, the independent
variable factors (e.g., tourism brands) were ranked
according to their impact. Out of eight variables
analyzed in the regression equation, the variables
of tourism facilities (0.472), appropriate
infrastructure (0.364), and tourism development
(0.169) had the greatest effect on social
sustainability. However, the effects of factors such
as education, artistic importance, existence of
tourism-related job opportunities, tourism assets,
accessibility, investment, natural potentials,
cultural significance, and entrepreneurship on
sustainability were identified as the least important
factors in the path analysis though they are
different from other equation variables.
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چکیده
هدف :امروزه گردشگری از راهبردهای مؤثر در توسعۀ روستايی میباشد که پايداری در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و زيستمحیطی را به همراه دارد؛ به همین دلیل
جوامع اقدام به برندسازی در عرصۀ گردشگری میکنند تا با ايجاد تمايز و موقیعت خاص برای مقصد ،گردشگری روستايی توسعه يابد.
روش :روش تحقیق در اين پژوهش ،از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی -تحلیلی است که بخش عمدهای از دادههای آن براساس مطالعات میدانی و
با روش نمونهگیری (کوکران) از سطح  167خانوار نمونه منطقه جمعآوری شده است.
یافتهها :يافتههای پژوهش حاکی از آن است که در زمینۀ توزيع فضايی متغیر مستقل (برند گردشگری روستايی) ،روستای جاغرق و ابرده علیاا باه ترتیا باا
میانگینهای  3/84و  3/74بیشترين رقم و روستای گراخک با میانگین  1/82کمترين رقم و در توزيع فضايی متغیر وابسته (پاياداری شااخ های اقتصاادی)،
روستای جاغرق و ابرده علیا به ترتی با میانگینهای 4/35و  4/09بیشترين رقم و روستای گراخک با میانگین  1/28کمترين رقم آماره را باه خاود اختصااص
دادهاند .همچنین ،ايجاد برند گردشگری و پايداری اجتماعی در هشت روستا دارای همبستگی مستقیم میباشد .در نهايت ،با اجارای آزماون تحلیال مسایر در
چندين مرحله ،متغیر «تجهیزات گردشگری» به عنوان يکی از شاخ های متغیر مستقل با  0/472درصد بیشترين تأثیرات را بر پايداری به همراه داشته است.
محدودیتها :دسترسی به روستايیان و به ويژه دهیاران و کس اطالعات در راستای اهداف تحقیق ،عمدهترين چالش تحقیق حاضر است.
راهکارهای عملی :با توجه به اين نتايج ،توجه به محصوالت خاص در منطقۀ مورد مطالعه ،توجه ويژه به بعاد کاارآفرينی در ناواحی روساتايی ،فراهمکاردن
تجهیزات گردشگری در سطح روستاهای مورد مطالعه ،بازيابی عناصر فرهنگی و توجه به آداب و رسوم محلی و غیره توصیه میشود.
اصالت و ارزش :يافتههای اين تحقیق میتواند در جهت برطرفساختن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوّت متناس با برناد گردشاگری و تاأثیر آن بار پاياداری
اجتماعی در روستاهای منطقه مورد مطالعه مفید بوده و الگويی جهت استفاده در ديگر مناطق کشور باشد.
کلیدواژهها :برند ،گردشگری روستايی ،مشارکت ،امنیت ،کیفیت زندگی ،بینالود.
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شهرستان بینالود) .مجله پژوهش و برنامهريزی روستايی.29-48 ،)4(6 ،
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
امروزه گردشگری به عنواا گورگگهه تاسو ۀ پهیوااگ تلقو
م شوواد کووه بووه مووهتی چناب ووای عووهوه بوور توویمی نیووهز
گردشگرا بهعث تغییرات عماهای دگ سیس م جهم وۀ میزبوه
م شاد (دویور ادواگد میسو لی گومو و اسو هت2009 1
ص .)67 .از طرف و تاس و ۀ گردشووگری دگ نوواا گوس و هی
کشاگتهی دگ هل تاس ه به عناا ی از سیهسو تهی موؤثر
جه تاس ۀ تمهجهنبوۀ نواا گوسو هی اتمیو فا ال وهده
یهف ه اس (سا 2011 2ص )1438 .و نقش مهم دگ بهبواد
پهیااگی اق صهدی -اج مهع س ان گههتهی گوس هی از طریق
تناع منهبع دگآمای و اش غهل داش ه بنهبرای دگ کوهتش فقور
نیز مؤثر م بهشا که به اگائۀ جرابی و ایجهد تمهیل دگ اس فهده
از فضووه و ویژگ و تووهی محووی گوس و هی بوورای گردشووگرا و
تمچنووی کووهگکردی جه و بهبوواد و اگتقووهی شووه تووهی
اق صهدی اج مهع فرتنگ و زیس محیطو منطقوۀ میزبوه
ماگد تاجوه بسویهگی واقوع شواه اسو (اعظمو جلیلیوه و
تهشوووم اموووی  1394ص .)155 .دگ واقوووع گردشوووگری
گوس هی منبع بهاگزش اش غهلزای و ایجوهد دگآموا اسو کوه
م تاانا وسیلۀ مهم برای تاس ۀ اج مهع اق صهدی جااموع
گوس هی بهشوا (سوهمهنیه و بهلو  1392ص )162 .کوه بوه
صاگت یک ف هلی پایه و چناوجه بر پهیوۀ ظرفیو و تواا
طبی کهلبای اج مهع و فرتنگ نواا گوسو هی پهیوه-
گراگی م شاد و به ای طریق نه تنهه مالا فرص تهی منهسب
اش غهل و دگآمازای گفهه و تاس ۀ اق صهدی مردم بام ااتا
فرتنگته و نشوردتناۀ
شا؛ بل ه ابزاگی منهسب برای شنه
اگزشته بهوگته و دانس هتهی جاامع گانهگا اس کوه مسویر
تحقق پهیااگی اج مهع سو ان گههتوهی گوسو هی گا تموااگ
ااتا کرد (دگام و ماگ .)1387 3از ایو گو دولو موردا دگ
دتووهتووهی ا یوور دگ تووهش بادهانووا تووه بووه مهیهسووهزی و
اگزشوومناکرد جهذبووهتووهی گردشووگری دگ منووهطق داگای
پ هنسیل فرص بهرهمنای از اب هد مثب ای صن گا فوراتم
سهزنا؛ به طاگی که بسیهگی از برنهموهگیوزا و سیهسو گراگا
تاس ه گردشگری گا گوش مطمئ و به چشمانااز گوش برای
پهیااگی اج مهع ناا گوس هی م رف کردهانا .به نظر م -
گسا دگ کشواگ موه بوه تاجوه بوه پ هنسویلتوهی بسویهگ بوهیی
34
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گردشووگری گوسوو هی سووهز وکووهگ موواو دگ جهوو تاسوو ۀ
گردشگری گوس هی از سای مراکز نههدتهی مرتب به گوس ه بوه
جای دنبهل نم شاد .ی از دییل آ گا م تاا کمتواجه
به مقالۀ برنا و برناسهزی گا بزگگتری مسیله و چوهلش پویش
گوی ای صن دگ ناا گوس هی ایرا دانسو  .بوه ات وه بور
نظرات نزدیکتری کهگشنهسه به مقالۀ گردشگری نیوز نشوه
م دتا که کهگبرد مفوهتیم برناسوهزی دگ صون گردشوگری
کشاگ و تاس ۀ آ بسیهگ نهکهگآما اسو  .تسو ۀ مرکوزی برنوا
گردشووگری ایوورا داگای ض و اسهس و بوواده و شخصووی و
ماق ی برنا ایرا بهگوشن ت ری و تبیی نشاه اسو و بوه
دلیل عام وجاد برنا گردشگری و عام وضاح و تبیی تسو ه
برنا سرمهیهگراگی کهف و اقواامهت تاسو های نیوز دگ وازۀ
امهت و تسهیهت گردشگری گوس هی صاگت نگرف وه اسو
(تم و زتران  1393ص)183 .؛ زیرا ایجوهد برنوای وا وا
بوورای گردشووگری گوس و هی و برنهمووهگیووزی صووحیی مووایرا
گوس هی دگ ان خهب پروژهتهی منهسب دگ زمینۀ برنا م تاانوا
زمینوهتهی پهیووااگی گا دگ اب وهد اق صووهدی اج موهع زیسو
محیط -کهلبای و سه هگی محقق سوهزد (ناغوهن اصوغرپاگ
مهساله صفه و کرموهن  1387ص .)113 .شهرسو ه بینوهلاد
نیز از قضیۀ فا مس ثن نیس  .برگس ته نشه م دتا که به
تاجه به تاا منایتهی بهلقاه و بهلف ل دگ صون گردشوگری
گوسوو هتهی شهرسوو ه فووا جوورب گردشووگرا و تاسوو ۀ
گردشووگری از شوورای مطلوواب بر وواگداگ نم بهشووا .عااموول
مخ لف دگ ایجهد ش هف بی وضوع ماجواد و وضوع مطلواب
مطوورح اس و کووه از جملووه آ م توواا بووه تبلیغووهت نهکووهف
زائ پوال و بوهلائ جوهم هنوه 1391
بهزاگیهب (گنجبریه
ص )14 .یه به عبهگت برناسوهزی اشوهگه کورد .بنوهبرای ایو
پژوتش دگصاد اس ته بوه شنهسوهی و برگسو ظرفیو توهی
گردشگری دگ جه برنا و نمهدسهزی و برگس نقوش نموهد دگ
پهیااگی اج مهع س ان گههتهی گوس هی شهرسو ه بینوهلاد
بپردازد و به سوؤال ذیول پهسوم منهسوب اگائوه دتوا کوه برنوا
گردشگری ته چه میزا منجر به پهیااگی اج مهع س ان گهه-
تهی گوس هی شاه اس .

 .2 .1پیشینۀ تحقیق
بووه تاجووه بووه اتمی یووهف برنووا دگ زمینووۀ گردشووگری
س ان گههتهی شهری و گوس هی بهتاگیج مطهل وهت اگزیوهب

سهل ششم

برگس نقش برنا گردشگری گوس هی بر پهیااگی اج مهع س ان گههتهی گوس هی ...

دگ جه شنه و ایجهد برنا دگ سوهلتوهی ا یور آغوهز شواه
اس  .بنهبرای به هصوهای از ن وهیج مطهل وهت انجهمشواه دگ
هگج و دا ل کشواگ پیراموا نقوش و ایجوهد برنوا دگ جهو
تاس ۀ گردشوگری دگ سو ان گههتوهی شوهری و گوسو هی و
تاس ۀ آ ته پردا ه م شاد .به برگس انجهمشاه به طاگ کل
م تاا گف ته کنا پژوتش هص دگ زمینۀ ایجوهد برنوا و
نمهدسووهزی و نقووش آ دگ پهیووااگی اق صووهدی -اج مووهع
س ان گههتهی گوس هی صاگت نگرف ه اس .
پهپسیا )2009( 4دگ برگس قهبلیو و زمینوۀ برنواینگ دگ
بخهگس  :اس راتژی و فهک اگتوهی مافقیو م قوا اسو کوه
بخهگس قهدگ به تجایا یهت و تاس ه اتا باد که از طریق
یک برنا به چنی قهبلی دس ااتا یهف  .وانالوا)2008( 5
دگ اگائۀ تصایر هقیو و اب وهگ عمول شوهری بر و اثورات
برناینگ شهری دگ تاگی نشه م دتوا کوه بحوث و موراکره
پیراما هقی و اب هگ عمل دگ بی سرمهیهگوراگا شوهری
دگ تاگی مواگد تاجوه قوراگ گرف وه اسو  .کیوا کویم و ایوم6
( )2011دگ «برگس موال برنواینگ مقصوا :ائو هف مفوهتیم
برناینگ و تصایر مقصا» م قانا که تصایر کل تح تویثیر
سه ناع گواب برنا باده و بهیوا آ گا یوک واسوطۀ مهوم بوی
گواب برنا و عمل رد آت تاگیس ته دگ نظر گرف .
تمچنی دگ دا ل کشاگ نیز دگ گابطه به برنوا تحقیقوهت
مشهبه انجهم شاه اس که دگ ذیل به آ اشهگه شاه اس از
جمله ن هیج مطهل ۀ ایاب یزدی و برگافشه ( )1390دگ زمینوۀ
اتمی برنا و برناسهزی دگ مقهصا گردشوگری نشوه داد کوه
برناسهزی یک مقصا گردشگری تنهه دگ ماگد ایجهد یک لاگوا
یه ش هگ نیس ؛ بل ه دگ ماگد بهدس آوگد عنهصر م موهیزی از
مقصا دگ قهلب برنا و چگوانگ اگتبوها ایو عنهصور از طریوق
اجووزای برنووا اسو  .ایو اجووزا عبهگتانووا از :تایو جوواتره
شخصی تصایر مشخصه و فرتنگ مایری ای اجزا جهو
ایجهد جهیگهت منحصربهفرد از برنا مقصا گردشگری دگ ذت
مصرفکنناه گا اصطه هً جهیگوههیوهب برنوا مو نهمنوا .ن وهیج
مطهل ۀ قلم هگ م ظم ( )1391دگ زمینۀ نقش گوس هتهی ایران
دگ برنا گردشگری نشوه داد کوه برنوا گوسو هی بوه ان خوهب
صوحیی پروژهتووهی گردشووگری و دگ نقوش یووک مشووهوگ بوورای
برنهمهگیزا م تاانا ماجبهت ت هل آ گا فوراتم آوگد و از ایو
صن به عناا منبع دگآما برای گوس هییه کمدگآما اس فهده

کنا .عنهبس هن و وصهل ( )1395دگ بی عاامل مؤثر بر ان خهب
برنا گردشگری گوس هی بیش ری ضریب اتمیو بوه عاامول
اق صهدی به  54/6دگصا و کم ری ضریب اتمیو بوه عاامول
کهلبای-زیس محیط مؤثر دگ ایجهد برنا گردشگری بوه 16/7
دگصا باده اس .
دگ ازۀ پهیااگی اج مهع نیوز برگسو تواکل ( )1393دگ
اگزیهب سنجش پهیوااگی اج موهع  -اق صوهدی سو ان گههتهی
گوس هی دتس ه تهی هوه شومهل و جنواب اسو ه لرسو ه
نشووه داد کووه ایوو دتسوو ه ته از نظوور پهیووااگی دگ شوورای
نیمهپهیااگ قراگ داگنا و بی سطی پهیوااگی گوسو هته و جم یو
گابط وۀ م نووهداگی وجوواد نووااگد .پاگطووهتری زال و گک الووای
اف خووهگی ( )1390دگ پژوتشوو بووه عنوواا «اگزیووهب پهیووااگی
اج مهع منهطق گوس هی شهرس ه رمبیا اسو ه فوهگ » از
گوش تهپسی بهره جس ه و  200هنااگ گوس هی دگ  14مرکوز
گوس هی شهرس ه یهدشاه گا مواگد برگسو قوراگ دادنوا .ن وهیج
برگس کهمهً منطبق بر واق ی تجربو اسو ؛ بوه گانوهای کوه
بیش ری میزا پهیااگی اج مهع مرباا به دو گوس هی قشوه
و مظفرآبهد اس کوه بیشو ری ام هنوهت و وامهت گا دگ سوطی
گوس هتهی شهرس ه به اد ا صهص داده انا .از سوای دیگور
ن هیج برگس سروبیگ شوهیه سجهسو قیوااگی و صوهدقلا
( )1390دگ اگزیهب پهیااگی گوسو هتهی شهرسو ه کمیجوه بوه
اس فهده از ت نیک چنام غیرۀ فهزی -تهپسی نشوه داد کوه دگ
و  49س ان گهه گوسو هی بیوه گر میوهنگی
سطی  62شه
پهیووااگی  2/48م بهشووا کووه از ووا م اسو پووهیی توور بوواده و
بنهبرای سوطی پهیوااگی گوسو هتهی شهرسو ه دگ وا پوهیی
اگزیهب شاه اس  .دگ نههی عبااهللزاده صهلح شوری زاده
و ااجه شوهت ات ( )1394دگ برگسو تویثیر گردشوگری بور
م یش و پهیووااگ گوسو هی دگ اس و ه گلس و ه بووه ای و ن یجووه
گسیاهانا که دگ گوس هتهی گردشگری فروش محصوایت محلو
به گردشگرا تمچوا فوروش تالیواات لبنو لبوه محلو
زگاع و غیره به عناا گاتبردتهی م یش پهیااگ نقش بسوزای
داش هانا.

 .2روش شناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
شهرس ه بینهلاد بی  59دگجه و  3دقیقه و  53ثهنیوه توه
 59دگجه و  35دقیقه و  41ثهنیه طال جغرافیهی شرق و 36
35
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دگجه و  6دقیقه و  5ثهنیه ته  36دگجه و  31دقیقه و  24ثهنیه
آ واود  1161کیلوام ر
عرض جغرافیهی شمهل و مسه
اس ه راسه گضای مو -
مربع و م هدل یک دگصا مسه
بهشا .فهصلۀ شهر طرقبه به مشها  4کیلام ر و دگ اگتفهع 1351
م ری از سطی دگیه قراگ گرف ه اس  .ای منطقه به عناا ی
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از بخشتهی شهرس ه مشها ته سهل  1386به شمهگ م گفو ؛
امه دگ دیمهه  1386به مصابۀ تییت وزیرا به شهرس ه اگتقوه
پیاا کرد (اس هنااگی راسه گضای  .)1395ش ل  1ماق ی
منطقه ماگد مطهل ه گا دگ تقسیمهت سیهس نشه م دتا.

شکل  -1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه
می ر :یهف هتهی تحقیق 1395

 .2 .2روش تحقیق
پژوتش هضور از منظور تواف کوهگبردی و از نظور نحواۀ
گردآوگی اطهعهت از نواع تاصویف -پیمهیشو اسو  .جهم وۀ
آمهگی تحقیق هضور شوهمل هنااگتوهی گوسو هی شهرسو ه
بینووهلاد اس و کووه براسووه آمهگتووهی ماجوواد  4663ووهنااگ
گوسو هی بورآوگد شوواه اسو  .جوم نمانووه براسوه فرمووال
کاکرا  167هنااگ گوس هی ت یی شا که طبق جواول ()1
از نه گوس هی (جهغر ابرده علیه کنگ دتبهگ گرا ک ابورده
سفل محله زشک صهگ سرآسیهب ازغا و زشوک) ان خوهب
شاه اس  .وا ا تحلیول دگ ایو پوژوتش وهنااگ؛ اموه وا وا
مشووهتاه فوورد پهسوومگا اسوو و اطهعووهت یزم از طریووق
پرسشنهمه از اعضهی هنااگ به دس آمواه اسو  .ابوزاگ اصول
جمعآوگی دادهته و سونجش م غیرتوهی تحقیوق پرسوشنهمۀ
محققسه ه اس  .پردازش و تجزیهوتحلیل دادهته به اسو فهده
از نرمافزاگ  SPSSانجهم گرف  .برای تحلیل دادهته از گوشتهی
آمهگی تاصیف و تحلیل م نهسب اسو فهده شوا .اع بوهگ ابوزاگ
تحقیق نیز به اس فهده از اع بهگ صاگی( 7مراج ه به م خصصه )
تیییا شا .از طرف دیگر ضریب آلفهی کرونبهخ برای محهسوبۀ
36

تمهتنگ دگون ابزاگ اناازهگیوری از جملوه پرسوشنهمهتوه یوه
آزما تهی که صیصهتهی مخ ل گا اناازه م گیرنا به کوهگ
م گود .دگ پژوتش هضر مقااگ عادی ای ضریب بهیتر از %7
م بهشا که نشه دتناۀ تمسهزی بهی و پهیهی بهیی گایوهتهی
تر سهزه اس .
جدول  -1محدودۀ مورد مطالعه وحجم نمونه در روستاها
می ر :یهف هتهی تحقیق 1395
نهم گوس ه
جهغر
ابرده علیه
کنگ
دتبهگ
گرا ک
ابرده سفل
محله زشک
صهگ
سرآسیهب
ازغا
زشک
جمع

جم ی
2459
3553
799
382
680
239
35
1764
1588
532
2984
15015

هنااگ
767
1078
271
114
224
76
112
569
445
199
808
4663

نمانه
23
30
11
8
11
8
8
18
16
10
24
167
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به تاجه به مطهل هت اک شهف که دگ ایو پوژوتش صواگت
گرف ه اس ایجهد یک برنا مافق که ب اانا به به وری هلو
یه م ه گا دگ جمهت قصهگ برای گردشگرا بهلقاه تبلیغ کنا

به اس فهده از نرمافزاگ  SPSSانجهم گرف  .برای تحلیول دادهتوه
از گوشتهی آمهگی تمچوا آزما توهی ضوریب تمبسو گ و
تحلیل مسیر اس فهده شاه اس .

به طاگ بسیهگ کهگآما بهعث جرب آ ته ااتوا شوا .بنوهبرای

 .3ادبیات نظری تحقیق

ایجهد برنا گردشگری گوسو هی بوه عنواا م غیور مسو قل دگ
ازهتهی اق صهدی اج مهع و کهلبای -زیس محیط مواگد
توهی
برگس قراگ گرف وه اسو  .تمچنوی پهیوااگی شوه
اج مهع به عنواا م غیور وابسو ه دگ ایو پوژوتش مفهوام
گس رده ای اس که برای افراد و گروه توهی مخ لو م وهن
گانهگان داگد .بر آ گا به کیفی زناگ بر دیگور
به عناا سنجه ای برای میزا مشهگک ا سه امنیو و
غیره تفسیر کردهانا .به وجاد ای پهیااگی اج مهع ویژگ -
تهی کل اج مهع گا دگ یک نه یوه نشوه مو دتوا کوه ابوزاگ
قاگتمنای برای نظهگت بر برنهمهگیزی تاس ۀ اج مهع بوه کوهگ
گود .بنهبرای دگ شو ل  2شوه ته و م غیرتوهی آ برگسو
شاه اس .

 .1 .3برند گردشگری

شکل  -2مدل تحلیلی پژوهش
یهف هتهی تحقیق 1395

ابزاگ اصل جمعآوگی دادهته و سنجش م غیرتهی تحقیوق
پرسشنهمۀ محققسه ه اس  .پردازش و تجزیهوتحلیل دادهته

صه بنظرا م قانا کوه تاسو ۀ گردشوگری دگ نواا
گوس هی نقش مؤثری دگ ایجوهد فرصو توهی شوغل افوزایش
مبهدیت هگج افزایش قیم زمی افزایش تزینۀ مسو
تقهضه برای کهی و امهت و تمچنی بهباد وامهت عموام
داگد؛ به طاگی که تهش کردهانا ته به اگائۀ الگاته و گوشتوهی
مخ ل و نقووش گردشووگری گا دگ تجایووا یووهت اق صووهدی و
اج موهع گوسو هته افوزایش دتنووا (تسوفه و اوبانووا.)2013 8
گهت از برنا به عناا برنا گردشگری تم یهد م شاد .بیشو ر
شهرته و م ه ته بوه برنوا گردشوگری یوه برنوا مقصوا گغبو
بیش ری داگنا ته به چ ر برنا؛ زیرا صاای گسهتری داشو ه و دگ
اگتبها برقراگ کرد به صاصیهت م ه سوهزمه یهف هتر عمول
م کنووا (بی وور .)2012 9ب وه طوواگ عووهم گردشووگرا بووهویژه
گردشگرا بهلقاه زمه کوهف بورای تحقیوق دگ مواگد تموهم
مقهصا سفر اد گا نااگنا و از طرف دیگر آ ته دگ صاگت از
یک م ه بهزیا ااتنا کرد که به صاگت منطق منهف کوه
ای تجربوه بهزدیوا ااتوا داشو مطموئ شوانا .بنوهبرای
گردشگرا (مش ریه ) از اطهعهت که یک برنا اگائه م کننوا
به عناا ابزاگی جه ان خهب محصوال کوه ب اانوا نیهزتوهی
آ ته گا برآوگده کنا بهره ااتا جس  .بنوهبرای بوه طرا و
عهقهنه تاشمناانه و آگهتهنه نهم برنا و پیوهم آ و تبلیوغ برنوا
طرا شاه بوه م وه بهسورع و سوهدگ منوهفع هصول از
بهزدیا برای گردشگرا اگائه ااتا شا .ایجهد یک برنا مافوق
که ب اانا به به ری هل یه م ه گا دگ جموهت قصوهگ بورای
گردشگرا بهلقاه تبلیغ کنا به طاگ بسیهگ کهگآما بهعث جورب
آ ته ااتا شا و ای ی ن اس فهدۀ بهینوه از منوهبع ایجوهد و
طرا وو برنوواتهی نووهمافق و نووهمرباا بهعووث عووام جوورب و
گاناهشا گردشگرا و ذت آ توه گا نسوب بوه ویژگو توه و
منهفع م ه بابی ااتا کرد و ای به م ن تاگداد وق و
سرمهیه م بهشا .بر تمی اسه م تاا گف که وفهداگی به
یووک برنووا براسووه اگتبووها بووی آ م ووه (شووهر-گوس و ه) و
بهزدیاکننوواه ایجووهد مو شوواد و تضوومی م دتووا زمووهن کووه
37

38

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

بهزدیاکنناه دوبهگه قصا سفر داش ه بهشا آ م وه نخسو ی
مسوویری اسوو کووه دگ ذت و او تووااع م شوواد (مووهزاده و
اف خهگنیه  1390ص .)4 .به مروگی بر ادبیهت ماضاع آشو هگ
م شاد که مجماعهتهی از عاامل دگ شو لگیری برنوا موؤثر
م بهشنا ای عاامل شوهمل عواامل مربواا بوه الو ) منوهبع
اطهعهت ماجاد و آگهت گسوهن از مقصوا ب) عاامول فوردی
م شانا .تم ویژگ تهی اطهعهت و تم ویژگ تهی یک فرد دگ
ش لگیری برنوا اثور داگنوا .توم دگ موال بیرلو و موهگتی 10
( )2004و تم دگ موال پیشونههدی تاسو بوهل اوغلوا و موک
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کلری .)1999( 11ال ) بی عاامل محور (منوهبع اطهعوهت
تجربیهت پیشی و تازیع و پراکناگ بهزدیا) و عاامول فوردی
و گوا شونه ) تموهیز قهئول شواه اسو .
(جم ی شنه
بنهبرای به تاجه به عاامل کل که دگ گابطه به ش لگیری برنا
دگ بهی مطرح شا شهیه ذکر اس کوه دگ زمینوۀ ایجوهد برنوا
گردشگری دگ منهطق گوس هی به تب ی از اصوال کلو فوا
مجماعهای عاامل اق صوهدی اج موهع و محیطو تیثیرگوراگ
م بهشنا که دگ ش ل  3به صاگت کل بیه شاه اس .

شکل  -3عوامل مؤثر بر ایجاد برند گردشگری روستایی
می ر :عنهبس هن و وصهل  1395ص136 .

 .2 .3پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی
دگ ادبیهت تاس ۀ پهیااگ که عماتهً از جنبش زیس محیط
گیشه گرف ه اسو جنبوهتهی اج موهع  -اق صوهدی پهیوااگی
کم وور موواگد تاجووه قووراگ گرف ووه و عمام وهً بووه عنوواا ابووزاگی
کمککنناه بورای گسویا بوه تاسو ۀ پهیوااگ دگ نظور گرف وه
م شانا دگ هل که پهیااگی هصل نم شاد مگر آ کوه دگ
اب هد اج مهع و اق صهدی نیز به سطح پهیوه و قهبول قبوال از
پهیااگی گسیاه بهشویم (م ینوزی 2004 12ص .)6 .بنوهبرای
پهیااگی اج مهع به عناا گابط بوی اب وهد مخ لو تاسو ۀ
پهیااگ مطورح بواده (دی سوا کهن انیوا گهنسور کوهگپن ر و
38

گامبه 2008 13ص )4 .و تواف نههیو تاس وۀ پهیوااگ اس
دگ هلو که تاسو ۀ اق صووهدی و زیسو محیط توور دو از
اتوااف تاس ۀ پهیوااگ و وسویله و ابوزاگی بورای دسو یهب بوه
پهیااگی اج مهع محساب م شا د(آسفه و فراس ل2007 14
ص .)66 .تاف اصل پهیااگی اج مهع ای اس که نسولتهی
آیناه نسب به نسل کنان دس رس ی سه و یه بیش ری بوه
منهبع اج مهع داش ه بهشونا (موک و پی وا  2011 15ص.
 .)2دگ ت ری پهیااگی اج مهع گروت از محققوه بوه چهوهگ
عنصر اصل و ت یوی کننواه اشهگه کردهانا :عواال اج موهع
تمبس و گ اج مووهع مشووهگک و امنیووو  .دگ ایووو م نوووه
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مؤلفهتهی چا فرص تهی برابور و تموراه بوه پیشورف بورای
تمهم انسه ته زنواگ تموراه به ت هو و تم وهگی فرصو -
تهی برابور بورای تموهم افوراد دگ جهو ایفوهی نقووشتووهی
اج مووهع بووه تمووراه امنیوو امووراگ م وووهش و ایمنووو
سوو ان گههتووهی انسووهن دگ برابوور مخووهطرات طبی ووو
مبنووهی سوونجش پهیووااگی اج مووهع قووراگ گرف ووهانوووا
(دی .اف .آی .دی 2002 16ص .)2 .از مهمتری شوه تهی
سنجش پهیااگی اج موهع م تواا بوه شوه تهی پایوهی
جم ی تاا مناسهزی اتحهد و تمبس گ اج مهع سوهلم
و امنی اج مهع کیفی اش غهل و دگآما آموازش کیفیو

امهت و مس و محوی کیفیو دس رسو بوه اطهعوهت
واش-
مشهگک اج مهع کیفی سه هگتهی نهوهدی-ملو
بین به آیناه گضهی از محل زنواگ و ت لوق م وه و غیوره
اشهگه کرد .به تاجه به مطهلب بیه شاه و مطهل هت انجهمگرف وه
دگ زمینۀ پهیوااگی اج موهع محققوه دگ پوژوتش هضور بوه
نگهت جهم ه به شه توه و اب وهد پهیوااگی اج موهع موال
مفهام زیر گا جه سنجش پهیااگی اج مهع به کهگ بردهانوا
دگبرگیرنواۀ زیرشوه توهی م وادی
که دگ آ تر شوه

م بهشا (ش ل .)4

شکل  -4شاخصهای پایداری اجتماعی
می ر :یهف هتهی تحقیق 1395

برنا گردشگری م تاانوا بوه افوزایش تبلیغوهت محصوایت
گوس هی افوزایش تالیواات بوه کیفیو اسو فهده از فو آوگی
منهسب تاس ۀ مشهغل امهت مرتب به گردشگری دگ گوس ه
تاس ۀ کهگآفرین گوس هی جرب سرمهیهتهی بام و غیربام
دگ نوواا گوسوو هی اسوو فهده از پ هنسوویلتهی اج مووهع -
وهص آداب و گسوام
فرتنگ گوس هته از قیبل صنهیع دسو
هص دگ جشنااگهتهی محل جهذبهتهی تهگیخ و فرتنگو و
غیووره منجوور بووه پهیووااگی گوسوو هته دگ ب ووا اج مووهع دگ
شووه تهی چووا افووزایش مهنوواگهگی جاانووه و شووهغه
گوس هی  ،افزایش مشهگک مردم محل دگ طرحتهی تاسو های
گوس ه افوزایش گضوهی

گوسو هییه از محول زنواگ

اگتقوهی

آگهت گوسو هییهن ،افوزایش دگآموا و ت وایل فهصوله طبقوهت
شهر -گوس ه و غیره م شاد.

 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4ویژگیهای فردی پاسخگویان
از مجماع  167نفر نمانۀ آمهگی از یهزده گوس هی دتسو ه
جهغر (شهمل جهغر ابرده علیه کنگ دتبهگ گرا ک ابورده
سفل محلۀ زشک صوهگ سرآسویهب ازغوا و زشوک) 70.5
دگصا مرد و  29.5دگصا زنه گا تش یل م دتنوا .بیشو ری
فراوان مرباا به گوروه سون  18-30سوهل ( 43.0دگصوا) و
کم ری فراوان مرباا به گروه سن  66-78سهل ( )3.5اس .
بیش ری فراوان سطی تحصیهت مرباا به تحصیهت سوی ل
39

40

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

( 26.3دگصا) و کم ری فراوان مرباا بوه گوسو هییهن اسو
که داگای تحصیهت فا دیوپلم بوه بوهی بادنوا ( 6.0دگصوا).
بیش ری فراوان ناع ف هلی پهسومگایه مربواا بوه مشوهغل
امهت ( 69.7دگصوا) و کم وری فراوانو مربواا بوه شوغل
صن ( 4.0دگصا) اس .
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بنهبرای به منظاگ اتمی ایو مؤلفوه دگ بد وا اج موهع
میزا مشهگک دگ سطی پونج گایوه بوی سرپرسو ه وهنااگ
سهک دگ شهرس ه بینهلاد مواگد پرسوش قوراگ گرف وه اسو .
ت ااد قط هت اگاض کشهوگزی به میوهنگی  3.10دگصوا داگای
بیش ری تیثیرگراگی بادهانا .تمچنی ن هیج بیه گر آ اسو
که دگ مؤلفۀ امنی اع موهد اج موهع بوه میهنگی توهی 3.09
داگای بهیتری گتبه نسب به سهیر مؤلفهته باده اس  .از سای
دیگر دگ مؤلفه بهباد کیفی زناگ ت لق م هن بوه میوهنگی
 3.14داگای بووووهیتری میووووهنگی م بهشووووا( .جوووواول )2

 .2 .4بررسی وضعیت شااخصهای پایاداری اجتمااعی
سکونتگاههای روستایی
تاجه به مشهگک محل دگ ناا گوسو هی عوهمل مهوم
برای دس یهب به پهیااگی اج مهع م بهشا.

جدول  -2بررسی وضعیت شاخصهای پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی
می ر :یهف هتهی تحقیق 1395
تیچ

م رفته

ته ای

کم

زیهد

بسیهگ
زیهد

میهنگی
وزن

کهی
اس ائر

مشهگک
ت همل پریری

انسجهم اج مهع

مشهگک اج مهع

40

73

29

15

10

2.08

0.000

برو گرای و ت هملپریری

23

49

43

33

19

2.84

0.001

ت همل اج مهع

14

47

41

36

29

3.11

0.000

تمبس گ اج مهع

18

49

43

37

20

2.96

0.000

مسؤولی پریری

42

41

19

36

29

3.10

0.030

امنی
اع مهدپریری
ا سه امنی

اع مهد اج مهع

19

41

42

36

29

3.09

0.000

گضهی از عمل رد نههدته

25

31

54

43

14

2.97

0.000

تر از نهتنجهگیته

19

44

39

47

18

3.06

0.003

ا سه محرومی

38

44

42

35

8

2.77

0.000

بهباد کیفی زناگ
کیفی اش غهل و
دگآما
کیفی

امهت

کیفی م ه

گضهی از مس

20

44

39

40

24

3.03

0.000

گضهی شغل

49

38

19

33

28

3.07

0.002

گضهی از دگآما

29

49

38

37

14

2.74

0.001

گضهی ازمیزا دس رس به امهت

23

38

46

39

21

2.98

0.007

گضهی ازکیفی دس رس به امهت

26

41

43

31

26

2.94

0.084

ت لق م هن

21

28

49

43

26

3.14

0.002

امیا به آیناه

30

44

42

35

16

2.77

0.004

اشبخ

84

36

26

11

10

1.96

0.000

ا سه

 .3 .4بررسی وضاعیت تأثیرگاااری شااخصهای برناد
گردشگری روستایی
طبق اطهعهت مناگج دگ جاول ( )3مؤلفهتهی ایجهد برنوا
گردشگری دگ بی سرپرس ه هنااگتوهی گوسو هی سوهک دگ
40

شهرس ه بینهلاد ماگد پرسش قراگ گرف ه اس  .ن هیج هک از
آ اس که از کل جم نمانه سرپرس ه هنااگتهی گوس هی
اکثر پهسومگایه مؤلفوهتهی داگابواد تجهیوزات گردشوگری
زیرسه تهی منهسوب و تاسو ۀ گردشوگری گا بوه ترتیوب بوه

برگس نقش برنا گردشگری گوس هی بر پهیااگی اج مهع س ان گههتهی گوس هی ...

سهل ششم

مطهل ه دانس هانا.

میهنگی  3.70 3.80و  3.62دگصا به عنواا تیثیرگوراگتری
مؤلفهته بر ایجهد برنوا گردشوگری دگ نواا گوسو هی مواگد

جدول  -3بررسی وضعیت شاخصهای برند گردشگری
می ر :یهف هتهی تحقیق 1395
م رفته

تیچ

کم

ته ای

زیهد

بسیهگ
زیهد

میهنگی
وزن

کهی
اس ائر

محصال هص

29

17

23

55

43

3.46

0.000

کهگآفرین

37

29

20

20

61

3.54

0.000

سرمهیهگراگی

46

30

30

30

31

2.85

0.000

اش غهل (ناع ف هلی اق صهدی مرتب به گردشگری)

16

44

52

27

28

3.06

0.000

تاس ۀ گردشگری

9

22

43

41

52

3.62

0.000

تهی منهسب (ام هنهت و امهت عمام )

14

37

37

41

38

3.70

0.000

داگاباد تجهیزات گردشگری

5

16

35

48

63

3.80

0.000

بر اگداگی از داگای تهی گردشگری

25

26

35

44

37

3.25

0.006

اتمی فرتنگ

12

36

31

44

44

3.43

0.000

اتمی تنری

20

21

35

53

38

3.12

0.000

افراد تحصیلکرده

14

43

45

38

27

3.40

0.001

مشهگک محل

13

24

39

51

40

3.48

0.000

قهبلی دس رس

9

17

33

65

43

3.31

0.000

ظرفی تهی طبی

16

24

40

48

39

3.41

0.000

زیرسه

کم ری گقم آمهگهته گا نشوه م دتنوا .تمچنوی دگ تازیوع
فضهی میهنگی م غیر وابس ۀ پهیوااگی شوه تهی اج موهع
(شهمل مشهگک امنی و کیفی زناگ ) دگ سوطی گوسو هته
گوس هی جهغر و ابرده علیه به دلیل بزگگ و وگود گردشوگرا
زیهد به ای گوس هته به ترتیوب بوه میهنگی توهی  4.35و 4.09
بیشوووو ری گقووووم و گوسوووو هی گرا ووووک بووووه دلیوووول
دوگی کمجم ی و باد و کمبوواد ام هنووهت بووه میووهنگی 1.28
کم ری گقم آمهگه گا به اد ا صهص دادهانا.

 .4 .4تحلیل فضایی تأثیرات برند گردشگری بر پایاداری
اجتماعی سکونتگاههای روستایی
بر پهیۀ یهف هتهی جواول ( )4دگ تازیوع فضوهی میوهنگی
م غیوور مسو قل برنووا گردشووگری دگ سووطی گوسو هتهی موواگد
مطهل ه گوس هی جهغر و ابرده علیه به دلیل داشو ام هنوهت
داگای ته و تجهیزات گردشگری نسب هً بیش ر نسوب بوه سوهیر
گوس هتهی ماگد مطهل وه بوه ترتیوب بوه میهنگی توهی  3.84و
 3.74بیش و ری گقووم و گوس و هی گرا ووک بووه میووهنگی 1.82

جدول  -4توزیع فضایی میانگین متغیرها و شاخصهای آن به تفکیک روستاها
می ر :یهف هتهی تحقیق 1395
جهغر

ابرده علیه

کنگ

دتبهگ

گرا ک

ابرده سفل

محله زشک

صهگ

سرآسیهب

ازغا

زشک

پهیااگی اج مهع

4.35

4.09

2.85

2.05

1.28

2.90

3.16

3.10

2.90

3.00

3.32

برنا گردشگری

3.84

3.74

2.66

2.45

1.82

2.14

2.03

3.17

2.45

3.20

3.27

م رفته

41

42
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براسه یهف هتهی جاول ( )5م تاا ن یجوه گرفو کوه
بی ایجهد برنا گردشگری و پهیااگی اج مهع س ان گههتوهی
گوس هی دگ اکثر گوس هتهی ماگد مطهل ه مهننا (جهغر ابورده
علیه دتبهگ ابرده سفل محله زشوک صوهگ و ازغوا) اگتبوها
مثب و م ن داگی وجاد داگد .تمبس گ ماگد اشوهگه دگ ایو
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گوس هته مس قیم و دگ ب ض مااگد نسب هً کهمل اسو ؛ بوه ایو
م نه که به ایجهد و تاس ۀ برنوا گردشوگری گوسو هی فرآینوا
دس یهب به پهیوااگی اج موهع دگ سو ان گههتهی گوسو هی
فا ذکرشاه تمااگتر م شاد.

جدول  -5تحلیل فضایی تأثیرات برند گردشگری بر پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی
می ر :یهف هتهی تحقیق 1395
نهم گوس ه

جم نمانه

مقااگ ضریب تمبس گ

مقااگ آزما

ن یجۀ آزما

جهغر

23

0.576

0.004

اگتبها م ن داگ اس

ابرده علیه

30

0.334

0.003

اگتبها م ن داگ اس

کنگ

11

0.277

0.065

دتبهگ

8

0.281

0.008

گرا ک

11

0.253

0.077

-

ابرده سفل

8

0.258

0.022

-

محلۀ زشک

7

0.243

0.020

-

صهگ

18

0.187

0.002

سرآسیهب

16

0.308

0.137

ازغا

10

0.283

0.003

اگتبها م ن داگ اس

زشک

24

0.178

0.000

اگتبها م ن داگ اس

جمع

167

0.136

0.005

اگتبها م ن داگ اس

 .5 .4تحلیل اثرگااری شاخصهای برند گردشاگری بار
پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی
به تاجه بوه مطهل وهت انجهمشواه دگ زمینوۀ گردشوگری بوه
تیکیوا بور تاسو ۀ اق صوهدی و اج موهع دگ نواا گوسو هی
شهرس ه بینهلاد دگ چنا دتۀ ا یر م تاا ن یجه گرف کوه
سووهبقۀ مطهل ووهت گردشووگری دگ منطقووه بیش و ر بوواده اس و .
بنهبرای جه ناآوگی دگ ایو پوژوتش نقوش گردشوگری دگ
پهیااگی اج مهع س ان گههتهی گوس هی سنجیاه شاه اس .
بوور ایو اسووه بووه اسو فهده از آزمووا تحلیوول مسوویر میووزا
اثرگووراگی گردشووگری بوور پهیووااگی شووه تهی اج مووهع
س ان گههتهی گوس هی نشه داده شاه اس .
تحلیل مسیر برای تبیی دقیقتر گواب علو م غیرتوه بوه
تجزیۀ تمبس گ بی م غیرته م پردازد .از طریق ای تجزیوه
اثوورات مسو قیم و غیرمسو قیم یووک م غیوور بوور م غیوور دیگوور
مشخ م شاد .آ چوه ضورایب تمبسو گ نشوه م دتنوا
اثرات مس قیم و غیرمس قیم م غیرتهس  .برای ت یی ضورایب
42

اگتبها م ن داگ اس

اگتبها م ن داگ اس
-

مسویر و محهسوبۀ اثورات مسو قیم و غیرمسو قیم م غیرتوه بووه
اس فهده از تحلیل گگرسیا دگ تر مر له ی از م غیرتوه بوه
عناا م غیر وابس ه و دیگر م غیرته به عناا م غیر مس قل دگ
تحلیل گگرسیا ماگد اس فهده قراگ م گیرنا ته از ایو طریوق
ضرایب ب هته که نشه دتناۀ اثرات مس قیم م غیرتهی مسو قل
بر م غیر وابس ه اس به دسو آیوا .دگ جواول  6م غیرتوهی
دگو م هدله گگرسیان به طاگ هصه ت ری شاهانا:

الف) خروجی مرحله اول
تمووه طاگ کووه دگ جوواول  7دیوواه م شوواد م غیرتووهی
واگدشاه دگ تحلیل گگرسیان تاانس هانا  35دگصا از تغییرات
م غیر وابس ه (پهیااگی اج مهع ) گا تبیی کننا .بوه تاجوه بوه
سطی م ن داگی مقااگ محهسبهشواه بورای ضوریب sig = ( F
 )F= 10/740 0/000نیز مشوخ شواه اسو کوه ترکیوب
ط م غیرتهی مس قل به شیاۀ م ن داگی قهدگ بوه تبیوی و
پیشبین تغییرات م غیر وابس ه تسو نا .ن وۀ جهلوب تاجوه
دگبهگۀ ضرایب فا ضریب بسیهگ زیهد م غیور «زیرسوه تهی

برگس نقش برنا گردشگری گوس هی بر پهیااگی اج مهع س ان گههتهی گوس هی ...

سهل ششم

منهسب» دگ م هدلۀ گگرسیان ( )0/364اس که بوه تاجوه بوه
جه مثب آ مشخ م شاد که م غیر مرکاگ بوه عنواا
از برنا گردشگری تیثیر قهبل تواجه دگ پهیوااگی
یک شه

شه تهی اج مهع س ان گههتهی گوسو هی منطقوۀ مواگد
مطهل ه داش ه اس .

جدول  -6خالصۀ مدل اول :تحلیل مسیر تأثیر متغیرهای مستقل بر پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی
می ر :یهف هتهی تحقیق 1395
گوش وگود م غیرته

جبری ()Enter

ضریب تمبس گ چناگهنه

R = 0/594

ضریب ت یی

R Square=0/352

ضریب ت یی ت ایلیهف ه

Adjusted R Square=0/319

طهی م یهگ ( طهی تمبس گ )

Std. Error of the Estimate= 0.27537

تحلیل واگیهن

F=10/740

سطی م نهداگی

Sig.=0/000

جدول - 7ضرایب غیر استاندارد و استاندارد متغیرهای مدل
می ر :یهف هتهی تحقیق 1395
ضرایب غیراس هنااگد
B
2/151

ضرایب اس هنااگد ب ه
Beta
-

16/673

محصال هص

-0.60

-.235

-2/425

0/016

کهگآفرین

.021

.092

0/945

0/346

سرمهیهگراگی

1.211

.028

.001

0/999

اش غهل

.016

.060

.864

0/389

تاس ۀ گردشگری

.032

.116

1.626

0/106

تهی منهسب

.095

.364

5.251

0/000

نهم م غیرتهی مس قل
عاد ثهب م هدله

زیرسه

t

سطی م ن داگی
0/000

تجهیزات گردشگری

.103

.342

5.050

0/000

اتمی فرتنگ

0/173

0/017

0/345

0/624

اتمی تنری

1/403

0/094

1/751

0/082

افراد تحصیلکرده

1/788

0/121

3/184

0/001

مشهگک محل

3/586

0/127

4/436

0/000

قهبلی دس رس

0/787

0/042

0/77

0/430

ظرفی تهی طبی

1/663

0/123

2/908

0/004

ب) خروجی مرحله دوم
م غیرتهی واگده دگ تحلیل گگرسیان بیش از  14دگصا از
تغییوورات م غیوور وابس و ه (زیرسووه تهی منهسووب) گا تبیووی
م کننا دگ هل که دگ مال قبلو م غیرتوهی بهق مهنواه دگ
مال  35دگصا از تغییرات م غیر وابس ه (پهیااگی شه تهی
اج مهع ) گا تبیی م کردنا؛ به طاگی کوه وجواد تجهیوزات

گردشگری داگای بیش ری تیثیر دگ تبیی م غیر وابس ه اسو .
بنهبرای دگ مر لۀ سام تجهیزات گردشگری به عناا م غیور
وابس ه و م غیرتهی دیگر به عناا م غیرتهی مسو قل دگ نظور
گرف ه شاه و مقااگ ب ه به اس فهده از گگرسیا به گوش جبوری
 Enterمحهسبه و ن هیج آ دگ ذیل اگائه شاه اس (جاول .)8
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جدول  -8خالصۀ مدل دوم :تحلیل مسیر تأثیر متغیرهای مستقل بر زیرساختهای مناسب
می ر :یهف هتهی تحقیق 1395
گوش وگود م غیرته

جبری ()Enter

ضریب تمبس گ چناگهنه

R = 0/382

ضریب ت یی

Square=0/146

ضریب ت یی ت ایلیهف ه

Adjusted R Square=0/108

طهی م یهگ ( طهی تمبس گ )

Std. Error of the Estimate=1/20381
F=3/883

تحلیل واگیهن

Sig.=0/001

سطی م نهداگی

جدول  -9ضرایب غیراستاندارد و استاندارد متغیرهای مدل
می ر :یهف هتهی تحقیق 1395
ضرایب غیراس هنااگد
B
1/885

ضرایب اس هنااگد ب ه
Beta
-

4.191

کهگآفرین

-0/090

-0/089

-1/122

0/274

اش غهل (ناع ف هلی اق صهدی)

0/092

0/088

1/185

0/279

تاس ۀ گردشگری

0/254

0/221

3/101

0/002

تجهیزات گردشگری

0/363

0/359

4/234

0/000

داگای تهی گردشگری

-0/045

-0/045

-0/602

0/648

مشهگک محل

0/064

0/045

0/818

0/474

ظرفی تهی طبی

0/257

0/051

1/234

0/241

نهم م غیرتهی مس قل
عاد ثهب م هدله

ج) خروجی مرحلۀ سوم
تموه طاگ کوه دگ جووااول روجو فووا دیواه م شوواد
م غیرتهی واگدشاه دگ تحلیل گگرسیان تاانسو هانا  7دگصوا
از تغییرات م غیر وابس ه تجهیزات گردشگری گا تبیی کننوا.
به تاجه به سطی م ن داگی مقااگ محهسبهشاه برای ضریب F

t

سطی م ن داگی
0/000

( )F = 0/110 sig =0/000نیووز مشووخ شوواه اس و کووه
ترکیب ط م غیرتهی مس قل به شیاۀ م نو داگی قوهدگ بوه
تبیی و پیشبین تغییرات م غیر وابسو ه تسو نا .تموه طاگ
که دگ جاول ذیل مه ظه م شاد صرفهً تاس ۀ گردشگری به
عناا آ ری م غیر بهق م مهنا (جاول .)10

جدول  -10خالصۀ مدل سوم :تحلیل مسیر تأثیر متغیرهای مستقل بر تجهیزات گردشگری
می ر :یهف هتهی تحقیق 1395
گوش وگود م غیرته

جبری ()Enter

ضریب تمبس گ چناگهنه

R = 0/236

ضریب ت یی

R Square=0/707

ضریب ت یی ت ایلیهف ه

Adjusted R Square=0/99

طهی م یهگ ( طهی تمبس گ )

Std. Error of the Estimate=1/27089

تحلیل واگیهن
سطی م نهداگی
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F=0/110
Sig.=0/000

سهل ششم

برگس نقش برنا گردشگری گوس هی بر پهیااگی اج مهع س ان گههتهی گوس هی ...
جدول  -11ضرایب غیراستاندارد و استاندارد متغیرهای مدل
می ر :یهف هتهی تحقیق 1395
م غیرتهی مس قل
عاد ثهب م هدله

ضرایب غیراس هنااگد
B
2/307

ضرایب اس هنااگد ب ه
Beta
-

13/580

0/078

0/094

2/648

تاس ۀ گردشگری

تمچنی طبق ن هیج مناگج دگ جاول ( )12مجماع آثوهگ
مس قیم و غیرمس قیم م غیر مس قل بر پهیوااگی شوه تهی
اج مهع گوس هییه آوگده شاه اس ؛ به طاگی که یهف وهتوه و
ن وهیج بوهکووهگگیری گوش تحلیول مسوویر نشوه مو دتوا کووه
م غیرتهی مس قل (برنا گردشگری گوس هی ) عهوه بور اثورات
مس و قیم اثوورات غیرمس و قیم قهبوول مه ظووهای بوور پهیووااگی
س ان گههتهی گوس هی داگنا .بهکهگگیری ای ت نیک آموهگی
تمچنی نشه م دتوا کوه بر و از م غیرتوه از مسویرتهی
م فهوت و م ادی عباگ کرده و به طاگ غیرمس قیم بور م غیور
وابس ه (پهیااگی اج مهع ) تویثیر مو گراگنوا؛ بوه طواگی کوه

T

سطی م ن داگی
0/000
0/004

م غیر «تجهیزات گردشگری» نیز م تاا گف کوه عوهوه بور
تیثیر مس قیم ای عهمول بوه طواگ غیرمسو قیم نیوز از طریوق
م غیرتهی تمچا دس رسو بوه زیرسوه تهی منهسوب بور
پهیااگی مؤثر باده اس  .تمچنی «م غیر تاس ۀ گردشگری»
عهوه بر ای که به طاگ مسو قیم بور پهیوااگی اج موهع موؤثر
باده از طریق م غیرتهی مهننا وجاد زیرسوه تهی منهسوب
تجهیزات گردشگری نیز به طاگ غیرمس قیم بر م غیور وابسو ه
مؤثر باده اسو  .تمچنوی م غیرتوهی کوهگآفرین و اشو غهل
تاانس هانا عهوه بر اثرات مس قیم به طاگ غیرمس قیم توم بور
پهیااگی اثرات قهبل مه ظهای داش ه بهشنا.

جدول  -12مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای برند گردشگری بر پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی
می ر :یهف هتهی تحقیق 1395
مؤلفهته
محصال هص
کهگآفرین
سرمهیهگراگی
اش غهل (ناع ف هلی اق صهدی)
تاس ۀ گردشگری
زیرسه تهی منهسب
تجهیزات گردشگری
داگای تهی گردشگری
مشهگک محل
افراد تحصیلکرده
اتمی تنری
قهبلی دس رس
ظرفی تهی طبی
اتمی فرتنگ

اثرات
غیرمس قیم
-0.032
0.92
0.169
0.130
-0/016
0.016
0.018
-

دگ نههی ن هیج مناگج دگ جاول ذیل شوه تهی برنوا
گردشگری بر پهیوااگی اج موهع سو ان گههتهی گوسو هی گا
براسه میزا تیثیر گتبهبنای کرده اس .

اثرات
مس قیم
-0.235
0.092
0.28
0.60
0.116
0/364
0/342
0/101
0.127
0/167
0/094
0/042
0.123
0/017

مجماع تیثیرات
مس قیم و غیرمس قیم
-0.235
0.06
0.28
0.092
0.169
0.364
0.472
0.085
0.143
0/121
0/094
0/042
0.022
0/017

گتبه
14
13
10
7
3
2
1
8
4
5
6
9
11
12

تمووه طاگ کووه مه ظووه م شوواد از بووی  8م غیوور دگو
م هدلۀ گگرسیان م غیرتهی تجهیزات گردشگری بوه مجمواع
تیثیرات  0.472زیرسه توهی منهسوب بوه مجمواع  0.364و
م غیر تاس ۀ گردشگری به مجماع  0.169گتبۀ اول ته سوام گا
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از نظر تیثیرگراگی بر پهیااگی اج مهع کسوب کردهانوا؛ ولو
افراد تحصیلکرده اتمی تنری وجاد اش غهلتهی مرتب بوه
گردشووگری داگایوو تووهی گردشووگری قهبلیوو دس رسوو
سوورمهیهگراگی ظرفی تووهی طبی وو اتمیوو فرتنگوو و
کهگآفرین به لحهظ اناازۀ تیثیر بر گوی پهیااگی م فهوت از سهیر
م غیرتهی دگو م هدله باده و به عناا کماثرتوری عاامول دگ
تحلیل مسیر مشخ شاهانا.

 .5بحث و نتیجهگیری
دگ پژوتش هضر اثرگراگی شوه تهی برنوا گردشوگری
گوس هی بر پهیااگی شوه توهی اج موهع سو ان گههتوهی
گوس هی ماگد اگزیهب قراگ گرف هانا .ایجهد برنوا گردشوگری و
پهیااگی اج موهع دگ اکثور گوسو هتهی مواگد مطهل وه اگتبوها
مثب و م ن داگی وجاد داگد؛ بوه ایو م نوه کوه بوه ایجوهد و
تاسوو ۀ برنووا گردشووگری گوسوو هی منجوور بووه پهیووااگی دگ
س ان گههتهی گوس هی م شاد.
دگ نههی یهف هته و ن هیج بهکهگگیری گوش تحلیول مسویر
نشه م دتا که م غیر «تجهیزات گردشگری» نیوز مو تواا
گف که عهوه بر تیثیر مس قیم ای عهمل به طاگ غیرمسو قیم
نیز از طریق م غیرتهی تمچا دس رس بوه زیرسوه توهی
منهسب بر پهیااگی اج مهع س ان گههته مؤثر باده اس .
تمچنی «م غیر تاس ۀ گردشگری» عهوه بر ای کوه بوه
طاگ مس قیم بر پهیااگی مؤثر باده از طریق م غیرتهی مهننوا
وجاد زیرسه تهی منهسب تجهیزات گردشگری نیز به طواگ
غیرمس قیم بر گوی پهیااگی اج مهع مؤثر باده اس .
از سای دیگور م غیرتوهی افوراد تحصویلکرده اتمیو
تنری وجاد اش غهلتهی مورتب بوه گردشوگری داگایو توهی
گردشوگری قهبلیو دس رسو سورمهیهگراگی ظرفیو تووهی
طبی اتمی فرتنگ و کهگآفرین به لحهظ اناازۀ تویثیر بور
گوی پهیااگی اج مهع سو ان گههتهی گوسو هی م فوهوت از
سهیر م غیرتهی دگو م هدله باده و به عناا کماثرتری عاامل
دگ تحلیل مسیر مشخ شاهانا .دگ نههیو از بوی  8م غیور
دگو م هدله گگرسیان م غیرتوهی تجهیوزات گردشوگری بوه
مجماع تویثیرات  0.472زیرسوه تهی منهسوب بوه مجمواع
 0.364و م غیر تاس ۀ گردشگری به مجماع  0.169گتبوۀ اول
تووه سووام گا از نظوور تیثیرگووراگی بوور پهیووااگی اج مووهع
س ان گههتهی گوس هی کسب کردهانا.
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براسه ن هیج بهدس آماه از یهف هتهی پوژوتش بوه اگائوۀ
گات هگتووهی بووه منظوواگ تاسو ۀ برنووا گردشووگری دگ گاسو هی
پهیااگی اج مهع س ان گههتهی گوس هی پردا ه م شاد.
 تاجه به محصایت هص دگ منطقۀ مواگد مطهل وه مهننوا
تالیوا محصوایت زگاعو و بوهغ (توات شوک آلبووهلا
گیه گردو) فرآوگدهتهی دام (تالیا لبنیوهت) تالیوا
ذغهل محصایت سنگ و سنگتراش و محصایت چاب
دگ سطی گوس هته برای ایجهد برنا گردشگری گوس هی .
 تاجه ویژه به ب ا کهگآفرین دگ ناا گوس هی به منظاگ
ایجهد جهذبهتهی جایا دگ منهطق گوسو هی کوه م تاانوا
زمینهسهز ایجهد برنا گردشگری بهشا.
 فراتمکوورد تجهیووزات گردشووگری دگ سووطی گوسو هتهی
ماگد مطهل ه مهننا گس اگا و مهمه پریر به تواف جورب
بیش ر گردشگر دگ منطقه و ش لگیری برنوا گردشوگری
گوس هی .
 بهزیهب عنهصر فرتنگو و تاجوه بوه آداب و گسوام کوه
بهتوواگیج دگ ووهل نووهبادی اس و م تاانووا فرص و تهی
جایای برای ایجهد برنا گردشگری گوسو هی دگ منطقوه
ایجهد کنا.
 بهرهگیری از قهبلی تهی بوهیی منطقوه دگ جهو جورب
گردشووگر دگ فصووال سوورد سووهل بووه تیکیووا بوور تاسوو ۀ
گردشووگری وگزشتووهی زمسو هن (دگ گاسو هی ووروج از
گردشگری فصل )؛
 تقایو و بهزسووهزی زیرسووه تووهی گردشووگری و ایجووهد
زیرسه تهی جایوا دگ منطقوه بورای افوزایش کیفیو
امهت گردشگری و کهتش تنگنهتهی ماجاد؛
 ایجهد مراکز اقهم  -گفهت و مهمه هنهتهی اگزا قیمو
و هنهتهی اجهگهای به عناا «مسهفر کهشهنه» دگ گوسو هته
به منظاگ اقهم کاتههمات گردشگرا ؛
 اس فهده از نیروتوهی م خصو و بهتجربوه بورای تورویج و
آمازشتهی رفهای جهم ۀ میزبه دگ زمینوۀ گردشوگری
از جملووه کووهگآفرین مب ن و بوور گردشووگری گوس و هی
آمازش آداب و گف هگ پریرای از گردشگرا ؛
تشکر و قدردانی
پژوتش هض
نایسناگه اس .
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