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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 socio-

economic 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.   

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 

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 
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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 

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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 مقدمه. 1
 مسأله طرح. 1. 1

 تلقو  پهیوااگ ۀتاسو  گورگگهه عنواا  به یگردشگر امروزه

 نیووهز توویمی  عووهوه بوور چناب ووای  مووهتی   بووه کووه شووادم 

 میزبوه ۀ جهم و سیس م دگ ایعماه تغییرات بهعث ا  گردشگر

  9200  1دویور  ادواگد  میسو لی   گومو  و اسو هت) شادم 

ی دگ نوواا   گوسوو هی  گردشووگر ۀتاسوو   از طرفوو . (67ص. 

ثر ؤتهی مودگ  هل تاس ه به عناا  ی   از سیهسو  کشاگتهی

ال وهده نواا   گوسو هی  اتمیو  فا  ۀجهنبوتمه ۀجه  تاس 

 بهبواد دگ مهم  نقش و (1438ص.   2011  2سایهف ه اس  )

 طریق از تهی گوس هی ههگاج مهع  س ان  -ی اق صهدیپهیااگ

 فقور کوهتش دگ  بنهبرای  داش ه  اش غهل و دگآمای منهبع تناع

 اس فهده دگ ایجهد تمهیل و جرابی  ۀاگائ به که بهشام  مؤثر نیز

 و ا گردشووگر بوورای گوسوو هی  محووی  تووهیویژگوو  و فضووه از

 تووهیشووه   یاگتقووه و جهوو  بهبوواد کووهگکردی  تمچنووی 

 میزبوه  ۀمنطقو محیطو زیس  و فرتنگ  اج مهع  اق صهدی 

   جلیلیوه  و اعظمو) اسو  شواه واقوع بسویهگی تاجوه ماگد

ی گردشوووگردگ واقوووع   .(155   ص.1394 تهشوووم  اموووی  

زای  و ایجوهد دگآموا اسو  کوه اگزش اش غهلگوس هی   منبع به

ع اج مهع   اق صهدی جاامو ۀمهم  برای تاس  ۀتاانا وسیلم 

کوه بوه  (162   ص.1392سوهمهنیه  و بهلو   ) هی  بهشواگوس 

 تواا  و ظرفیو  ۀبر پهیو چناوجه   و پایه ف هلی  یک صاگت

-پهیوه نواا   گوسو هی  فرتنگ  و اج مهع  کهلبای  طبی   

 منهسب تهیفرص  مالا تنهه نه ای  طریق به و شادم  گراگی

 بام   ااتا مردم اق صهدی ۀتاس  و گفهه گآمازای  د و اش غهل

 اۀنشوردتن و تهفرتنگ شنه   برای منهسب ابزاگی بل ه شا؛

کوه مسویر  اس  گانهگا  تهی جاامعدانس ه و بهوگته ته اگزش

تموااگ توهی گوسو هی  گا گههپهیااگی اج مهع  سو ان تحقق 

 دگ موردا دولو   گو ایو  از(. 1387  3گدگام و ما)  ااتا کرد

 و مهیهسووهزی بووه تووه انوواباده تووهش دگ تووهی ا یووردتووه

داگای  منووهطق دگ یگردشووگر تووهیجهذبووه د کراگزشوومنا

 فوراتم گا صن   ای  مثب  اب هد از منایبهره فرص  پ هنسیل 

 گراگا سیهسو  و گیوزا برنهموه از که بسیهگی طاگیه ب ؛سهزنا

 برای گوش  اناازچشم به و مطمئ  گا گوش  یگردشگر تاس ه 

-م  نظر به. اناکرده م رف  پهیااگی اج مهع  ناا   گوس هی 

 بوهیی بسویهگ توهیپ هنسویل بوه تاجوه بوه کشواگ موه دگ گسا

 ۀتاسوو  جهوو  دگ موواو  سووهز وکووهگ گوسوو هی   یگردشووگر

 بوه گوس ه به مرتب  نههدتهی مراکز سای از گوس هی  یگردشگر

 تواجه کم تاا م شاد. ی   از دییل آ  گا م ن دنبهل جای 

له و چوهلش پویش یمس تری بزگگ گا برناسهزی و برنا ۀمقال به

 بور ات وه دانسو . بوه ایرا  دگ ناا   گوس هی  صن   ای  گوی

 نشوه  نیوز یگردشگر ۀمقال به کهگشنهسه  تری نظرات نزدیک

 یگردشوگر دگ صون   برناسوهزی مفوهتیم کهگبرد که دتام 

 برنوا مرکوزی ۀتسو . اسو  نهکهگآما بسیهگ آ  ۀتاس  و شاگک

 و شخصووی  و بوواده اسهسوو  ضوو   ایوورا  داگای یگردشووگر

بوه  اسو  و نشاه تبیی  و ت ری  گوشن به ایرا  برنا ماق ی 

 تسو ه تبیی  و وضاح عام و یگردشگر برنا وجاد عام دلیل

 ۀ واز دگ نیوز ایتاسو ه و اقواامهت کهف  گراگیسرمهیه برنا 

اسو   نگرف وه صاگت ی گوس هی گردشگر تسهیهت و  امهت

ایجوهد برنوای وا وا  زیرا ؛(183   ص.1393  و زتران  تم  )

گیووزی صووحیی مووایرا  ی گوسوو هی  و برنهمووهگردشووگربوورای 

تاانوا برنا  م  ۀتهی منهسب دگ زمینگوس هی  دگ ان خهب پروژه

اق صووهدی  اج موهع   زیسوو  ا دگ اب وهد تهی پهیووااگی گزمینوه

اصوغرپاگ  ناغوهن  کهلبای و سه  هگی محقق سوهزد )-محیط 

(. شهرسو ه  بینوهلاد 113   ص.1387  مهساله  صفه و کرموهن 

 به که دتام  نشه  تهبرگس . نیس  مس ثن  فا  ۀقضی از نیز

ی گردشوگر صون   دگ بهلف ل و بهلقاه تهیمنایبه تاا  تاجه

 ۀو تاسوو  ا گردشووگر جوورب گوسوو هتهی شهرسوو ه  فووا  

بهشووا. عااموول ی از شوورای  مطلوواب  بر وواگداگ نم گردشووگر

 مطلواب  وضوع و ماجواد وضوع بی  ش هف ایجهد دگ مخ لف 

 نهکووهف  تبلیغووهت توواا  بووهم  آ  جملووه از کووه اسوو  مطوورح

  1391   هنوه جوهم بوهلائ  و پوال    زائ گنجبریه ) بهزاگیهب 

ایو   بنوهبرای   .کورد اشوهگه برناسوهزی  عبهگت  به یه( 14ص. 

توهی پژوتش دگصاد اس  ته بوه شنهسوهی  و برگسو  ظرفیو 

ی دگ جه  برنا و نمهدسهزی و برگس  نقوش نموهد دگ گردشگر

تهی گوس هی  شهرسو ه  بینوهلاد گههپهیااگی اج مهع  س ان 

برنوا ال ذیول پهسوم منهسوب اگائوه دتوا کوه ؤردازد و به سوبپ

-گههی ته چه میزا  منجر به پهیااگی اج مهع  س ان گردشگر

 اه اس .ش تهی گوس هی 

 تحقیق ۀ. پیشین2. 1
ی گردشووگر ۀیووهف   برنووا دگ زمینووبووه تاجووه بووه اتمی 

تاگیج مطهل وهت اگزیوهب  تهی شهری و گوس هی   بهگههس ان 
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اه شوتوهی ا یور آغوهز و ایجهد برنا دگ سوهلدگ جه  شنه   

شواه دگ ای از ن وهیج مطهل وهت انجهمبه  هصوه بنهبرای  اس . 

 هگج و دا ل کشواگ پیراموا  نقوش و ایجوهد برنوا دگ جهو  

توهی شوهری و گوسو هی  و گههی دگ سو ان گردشوگر ۀتاس 

طاگ کل   شاه بهشاد. به برگس  انجهمته پردا  ه م آ  ۀتاس 

ایجوهد برنوا و  ۀکنا  پژوتش  هص  دگ زمین ته گف   تاام 

اج مووهع   -نمهدسووهزی و نقووش آ  دگ پهیووااگی اق صووهدی

 صاگت نگرف ه اس .تهی گوس هی  گههس ان 

برنواینگ دگ  ۀدگ برگس  قهبلیو  و زمینو (2009) 4پهپسیا

اسو  کوه بخهگس : اس راتژی و فهک اگتوهی مافقیو  م  قوا 

بخهگس  قهدگ به تجایا  یهت و تاس ه  اتا باد که از طریق 

 (2008) 5وانالواه چنی  قهبلی   دس   ااتا یهف . یک برنا ب

تصایر  هقیو  و اب  وهگ عمول شوهری بر و  اثورات  ۀدگ اگائ

دتوا کوه بحوث و موراکره برناینگ شهری دگ تاگی  نشه  م 

گوراگا  شوهری  هقی  و اب  هگ عمل دگ بی  سرمهیه پیراما 

 6  کویم و ایومکیوا دگ تاگی  مواگد تاجوه قوراگ گرف وه اسو .

ائو هف مفوهتیم  :برگس  موال برنواینگ مقصوا»دگ  (2011)

م  قانا که تصایر کل  تح  تویثیر  «برناینگ و تصایر مقصا

مهوم بوی   ۀبهیوا آ  گا یوک واسوط سه ناع گواب  برنا باده و

 ته دگ نظر گرف . گواب  برنا و عمل رد آت  تاگیس 

تحقیقوهت   دگ دا ل کشاگ نیز دگ گابطه به برنوا  تمچنی 

مشهبه  انجهم شاه اس  که دگ ذیل به آ  اشهگه شاه اس   از 

 ۀدگ زمینو (1390)  برگافشهیزدی و  ایاب  ۀجمله ن هیج مطهل 

ی نشوه  داد کوه گردشوگراتمی  برنا و برناسهزی دگ مقهصا 

ی تنهه دگ ماگد ایجهد یک لاگوا گردشگرصا قبرناسهزی یک م

آوگد  عنهصر م موهیزی از دس هبل ه دگ ماگد ب ؛یه ش هگ نیس 

مقصا دگ قهلب برنا و چگوانگ  اگتبوها ایو  عنهصور از طریوق 

 جوواتره  تایوو   :نووا ازاایوو  اجووزا عبهگت .برنووا اسوو  یاجووزا

مایری  ای  اجزا جهو   مشخصه و فرتنگ  تصایر  شخصی  

ی دگ ذت  گردشگرفرد از برنا مقصا ایجهد جهیگهت  منحصربه

ن وهیج  نهمنوا.یوهب  برنوا مو جهیگوهه کنناه گا اصطه هًمصرف

هتهی ایران  نقش گوس  ۀدگ زمین (1391) قلم هگ م ظم ۀمطهل 

ی نشوه  داد کوه برنوا گوسو هی  بوه ان خوهب گردشگردگ برنا 

ی و دگ نقوش یووک مشووهوگ بوورای گردشووگرتووهی صوحیی پروژه

تاانا ماجبهت ت هل  آ  گا فوراتم آوگد و از ایو  گیزا  م برنهمه

دگآما اس فهده یه  کمیصن   به عناا  منبع دگآما برای گوس ه

عاامل مؤثر بر ان خهب دگ بی   (1395عنهبس هن  و وصهل )ا. کن

 عاامول  بیش ری  ضریب اتمیو  بوه ی گوس هی گردشگربرنا 

 عاامولدگصا و کم ری  ضریب اتمیو  بوه  6/54اق صهدی به 

 7/16بوه  یگردشگرثر دگ ایجهد برنا ؤممحیط  زیس -کهلبای

 دگصا باده اس .

 دگ (1393) تواکل  یوز برگسو پهیااگی اج مهع  ن ۀدگ  از

تهی گههاق صوهدی سو ان  -سنجش پهیوااگی اج موهع  اگزیهب 

 تهی  هوه شومهل  و جنواب   اسو ه  لرسو ه گوس هی  دتس ه 

شوورای   دگ پهیووااگی نظوور ته ازدتسوو ه  ایوو  کووه داد نشووه 

ته و جم یو  پهیااگ قراگ داگنا و بی  سطی پهیوااگی گوسو هنیمه

الووای    زال و گک پاگطووهتریم نووهداگی وجوواد نووااگد.  ۀگابطوو

 پهیووااگی اگزیووهب » دگ پژوتشوو  بووه عنوواا  (1390) اف خووهگی

 از «فوهگ  اسو ه  شهرس ه   رمبیا گوس هی  منهطق اج مهع 

مرکوز  14 دگ گوس هی   هنااگ 200 و بهره جس ه تهپسی  گوش

 ن وهیج. دادنوا قوراگ برگسو  مواگد گا یهدشاه شهرس ه  س هی گو

 کوه ایگانوه بوه ؛اسو  واق ی  تجربو  بر منطبق کهمهً برگس 

 قشوه  گوس هی دو به مرباا اج مهع  پهیااگی میزا  بیش ری 

 سوطی دگ گا  وامهت و ام هنوهت بیشو ری  کوه اس  و مظفرآبهد

ز سوای  دیگور  ا .داده انا  اد ا  صهص به شهرس ه  گوس هتهی

 صوهدقلا قیوااگی و سجهسو  شوهیه     سروبیگ ن هیج برگس  

 بوه کمیجوه  شهرسو ه  گوسو هتهی پهیااگی اگزیهب  دگ (1390)

 دگ نشوه  داد کوه تهپسی  -فهزی ۀچنام غیر ت نیک از اس فهده

 گر میوهنگی گوسو هی  بیوه  گههس ان  49 و شه   62 سطی

 و بوواده توورپووهیی  م اسوو   ووا بهشووا کووه ازم  48/2پهیووااگی 

 پوهیی   وا دگ شهرسو ه  گوسو هتهی پهیوااگی سوطی  بنهبرای 

زاده  صهلح   شوری  زاده  عبااهلل  دگ نههی  .اس  شاه اگزیهب 

ی بور گردشوگرثیر یدگ برگسو  تو (1394) و  ااجه شوهت ات 

گ گوسوو هی  دگ اسوو ه  گلسوو ه  بووه ایوو  ن یجووه م یشوو  پهیوواا

ی فروش محصوایت محلو  گردشگردگ گوس هتهی  که اناگسیاه

چوا  فوروش تالیواات لبنو   لبوه  محلو   ا  تمگردشگربه 

به عناا  گاتبردتهی م یش  پهیااگ نقش بسوزای   غیره زگاع  و

 انا. داش ه

 روش شناسی تحقیق. 2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 توه ثهنیوه 53دقیقه و  3دگجه و  59 بی  بینهلاد رس ه شه

 36 و جغرافیهی  شرق  طال ثهنیه 41 و دقیقه 35 و دگجه 59
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 ثهنیه 24 و دقیقه 31 و دگجه 36 ته ثهنیه 5 و دقیقه 6 و دگجه

 کیلوام ر 1161  واود آ  و مسه   شمهل  جغرافیهی  عرض

-مو  گضای  راسه  اس ه  مسه   دگصا یک م هدل و مربع

 1351 اگتفهع دگ و کیلام ر 4 مشها به طرقبه شهر ۀفهصل .بهشا

 ی   عناا  به منطقه ای  .اس  گرف ه قراگ دگیه سطی از م ری

 ؛گفو م  شمهگ به 1386 سهل ته مشها شهرس ه  تهیبخش از

 اگتقوه شهرس ه  به وزیرا  تییت ۀمصاب به 1386 مههدی دگ امه

ماق ی   1ش ل  (.1395  اس هنااگی  راسه  گضای) دکر پیاا

 منطقه ماگد مطهل ه گا دگ تقسیمهت سیهس  نشه  م  دتا.

 

 
 مورد مطالعه ۀموقعیت منطق -1 شکل

 1395  تهی تحقیقیهف همی ر: 

 . روش تحقیق2. 2

نحواۀ نظور  پژوتش  هضور از منظور تواف  کوهگبردی و از

پیمهیشو  اسو . جهم وۀ -گردآوگی اطهعهت از نواع تاصویف 

آمهگی تحقیق  هضور شوهمل  هنااگتوهی گوسو هی  شهرسو ه  

 ووهنااگ  4663 تووهی ماجووادبینووهلاد اسوو  کووه براسووه  آمهگ

اسوه  فرمووال گوسو هی  بورآوگد شوواه اسو .  جوم نمانووه بر

 (1)جواول  هنااگ گوس هی  ت یی  شا که طبق  167 کاکرا  

 علیه  کنگ  دتبهگ  گرا ک  ابورده جهغر   ابرده) گوس هی از نه

زشک   صهگ  سرآسیهب  ازغا و زشوک( ان خوهب  سفل   محله

اموه وا وا  ؛شاه اس . وا ا تحلیول دگ ایو  پوژوتش   وهنااگ

طریووق  گا اسوو  و اطهعووهت یزم ازمشووهتاه  فوورد پهسووم

دس  آمواه اسو . ابوزاگ اصول   بهنهمه از اعضهی  هنااگ پرسش

نهمۀ ته و سونجش م غیرتوهی تحقیوق  پرسوشآوگی دادهجمع

ته به اسو فهده تحلیل دادهوسه  ه اس . پردازش و تجزیهمحقق

تهی ته از گوشانجهم گرف . برای تحلیل داده SPSSافزاگ نرماز 

آمهگی تاصیف  و تحلیل  م نهسب اسو فهده شوا. اع بوهگ ابوزاگ 

)مراج ه به م خصصه (  7قیق نیز به اس فهده از اع بهگ صاگیتح

 ۀمحهسوب برای کرونبهخ آلفهی از طرف  دیگر  ضریب تیییا شا.

 یوه توهنهمهپرسوش جملوه از گیوریاناازه ابزاگ دگون  تمهتنگ 

 کوهگ به  گیرنام  اناازه گا مخ ل  تهی صیصه که تهی آزما 

 %7بهیتر از  ضریب ای  دگ پژوتش  هضر مقااگ عادی. گودم 

تهی سهزی بهی و پهیهی  بهیی گایوهتم ۀدتنابهشا که نشه م 

 تر سهزه اس .

 مورد مطالعه وحجم نمونه در روستاها ۀمحدود -1 جدول
 1395تهی تحقیق  می ر: یهف ه

 نمانه  هنااگ جم ی  نهم گوس ه
 23 767 2459 جهغر 

 30 1078 3553 ابرده علیه
 11 271 799 کنگ
 8 114 382 دتبهگ
 11 224 680 گرا ک
 8 76 239 ابرده سفل 
 8 112 35 محله زشک
 18 569 1764  صهگ
 16 445 1588 سرآسیهب
 10 199 532 ازغا
 24 808 2984 زشک
 167 4663 15015 جمع
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  پوژوتش صواگت به تاجه به مطهل هت اک شهف  که دگ ایو

گرف ه اس   ایجهد یک برنا مافق که ب اانا به به وری   هلو  

  اکنا  بهلقاه تبلیغ گردشگریه م ه  گا دگ جمهت قصهگ برای 

 بنوهبرای   . ااتوا شوا تهطاگ بسیهگ کهگآما بهعث جرب آ ه ب

ی گوسو هی  بوه عنواا  م غیور مسو قل دگ گردشگرایجهد برنا 

محیط  مواگد زیس  -و کهلبای تهی اق صهدی  اج مهع  ازه

توهی پهیوااگی شوه    تمچنوی برگس  قراگ گرف وه اسو . 

مفهوام   به عنواا  م غیور وابسو ه دگ ایو  پوژوتش ج مهع ا

توهی مخ لو  م وهن  ای اس  که برای افراد و گروهگس رده

  بر   دیگور کیفی  زناگ گانهگان  داگد. بر   آ  گا به 

 و ا سه  امنیو   شهگک مای برای میزا  به عناا  سنجه

-ویژگ  اج مهع پهیااگی به وجاد ای    .اناتفسیر کرده غیره

کوه ابوزاگ  دتواگا دگ یک نه یوه نشوه  مو  اج مهع تهی کل 

گیزی تاس ۀ اج مهع بوه کوهگ منای برای نظهگت بر برنهمهقاگت

برگسو  ته و م غیرتوهی آ  شوه   2 شو لدگ  بنهبرای  گود. 

  شاه اس .
 

 
 مدل تحلیلی پژوهش -2 شکل

 1395  تهی تحقیقیهف ه
 

ته و سنجش م غیرتهی تحقیوق  آوگی دادهابزاگ اصل  جمع

ته وتحلیل دادهسه  ه اس . پردازش و تجزیهنهمۀ محققپرسش

توه برای تحلیول دادهانجهم گرف .  SPSSافزاگ نرمبه اس فهده از 

بسو گ  و توهی ضوریب تمچوا  آزما تم تهی آمهگیاز گوش

 تحلیل مسیر اس فهده شاه اس .

 . ادبیات نظری تحقیق3
 یگردشگر. برند 1. 3

ی دگ نواا   گردشوگر ۀنظرا  م  قانا کوه تاسو صه ب

 افوزایش شوغل   توهیفرصو  ایجوهد دگ مؤثری نقش گوس هی 

 مسو    ۀتزین افزایش زمی   قیم   هگج   افزایش مبهدیت

  وامهت عموام  بهباد  تمچنی  و  امهت و کهی ایبر تقهضه

 توهیگوش و الگاته ۀاگائ به ته انادهکر تهشکه  طاگیه ب ؛داگد

 و اق صووهدی  یووهت تجایووا دگ گا یگردشووگر نقووش مخ لوو  

 (.2013  8اوبانووا و سوفهتدتنووا ) افوزایش گوسوو هته اج موهع 

شاد. بیشو ر ی تم یهد م گردشگرنا گهت  از برنا به عناا  بر

ی یوه برنوا مقصوا گغبو  گردشوگرته بوه برنوا شهرته و م ه 

زیرا صاای گسهتری داشو ه و دگ  ؛بیش ری داگنا ته به چ ر برنا

تر عمول یهف هاگتبها برقراگ کرد  به  صاصیهت م ه   سوهزمه 

ویژه ا  بووهگردشووگر  مطوواگ عووهه (. بوو2012  9بی وورکنووا )م 

ا  بهلقاه زمه  کوهف  بورای تحقیوق دگ مواگد تموهم  گردشگر

ته دگ صاگت  از آ   مقهصا سفر  اد گا نااگنا و از طرف  دیگر

صاگت منطق  منهف   کوه ه یک م ه  بهزیا  ااتنا کرد که ب

  بنوهبرای  .مطموئ  شوانا  ای  تجربوه بهزدیوا  ااتوا داشو 

  اکننوهعهت  که یک برنا اگائه م ا  )مش ریه ( از اطگردشگر

به عناا  ابزاگی جه  ان خهب محصوال  کوه ب اانوا نیهزتوهی 

بوه طرا و    بهره  ااتا جس . بنوهبرای   اکنگا برآوگده  تهآ 

عهقهنه تاشمناانه و آگهتهنه نهم برنا و پیوهم آ  و تبلیوغ برنوا 

سورع  و سوهدگ  منوهفع  هصول از شاه بوه م وه   بهطرا  

ا  اگائه  ااتا شا. ایجهد یک برنا مافوق گردشگرا برای بهزدی

که ب اانا به به ری   هل  یه م ه  گا دگ جموهت قصوهگ بورای 

طاگ بسیهگ کهگآما بهعث جورب ه ب  اکنا  بهلقاه تبلیغ گردشگر

بهینوه از منوهبع  ایجوهد و  ۀ ااتا شا و ای  ی ن  اس فهد تهآ 

عووام جوورب و طرا وو  برنوواتهی نووهمافق و نووهمرباا بهعووث 

توه و گا نسوب  بوه ویژگو  توها  و ذت  آ گردشگرشا  گاناه

د و ای  به م ن  تاگداد  وق  و کرمنهفع م ه  بابی   ااتا 

تاا  گف  که وفهداگی به م   تمی  اسه  بهشا. برسرمهیه م 

گوسوو ه( و -)شووهر یووک برنووا براسووه  اگتبووها بووی  آ  م ووه 

دتووا زمووهن  کووه  د و تضوومی  مشووابهزدیاکننوواه ایجووهد موو 
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آ  م وه  نخسو ی    بهزدیاکنناه دوبهگه قصا سفر داش ه بهشا

مووهزاده و ) شووادمسوویری اسوو  کووه دگ ذتوو  او تووااع  م 

(. به مروگی بر ادبیهت ماضاع   آشو هگ 4   ص.1390اف خهگنیه  

ثر ؤگیری برنوا موتهی  از عاامل دگ شو لشاد که مجماعهم 

بهشنا  ای  عاامل شوهمل عواامل  مربواا بوه الو ( منوهبع م 

گسوهن  از مقصوا  ب( عاامول فوردی اطهعهت  ماجاد و آگهت 

تهی یک فرد دگ تهی اطهعهت و تم ویژگ شانا. تم ویژگ م 

 10بیرلو  و موهگتی گیری برنوا اثور داگنوا. توم دگ موال ش ل

بوهل اوغلوا و موک دگ موال پیشونههدی تاسو   و تم (2004)

)منوهبع اطهعوهت    . ال ( بی  عاامل محور (1999) 11کلری

تجربیهت پیشی  و تازیع و پراکناگ  بهزدیا( و عاامول فوردی 

 شونه   ( تموهیز قهئول شواه اسو .شنه    و گوا )جم ی 

گیری برنا گ گابطه به ش لبه تاجه به عاامل کل  که د بنهبرای  

ایجوهد برنوا  ۀذکر اس  کوه دگ زمینو شهیه ا  شدگ بهی مطرح 

ی دگ منهطق گوس هی  به تب ی  از اصوال کلو  فوا   گردشگر

ثیرگوراگ یای عاامل اق صوهدی  اج موهع  و محیطو  تمجماعه

    شاه اس .بیهصاگت کل  ه ب 3ش ل بهشنا که دگ م 

 

 
 ی روستاییگردشگرثر بر ایجاد برند ؤعوامل م -3 شکل

 136   ص.1395عنهبس هن  و وصهل  می ر: 

 

 های روستاییگاه. پایداری اجتماعی سکونت2. 3
محیط  زیس  جنبش از عماتهً که پهیااگ ۀتاس  ادبیهت دگ

 پهیوااگی اق صوهدی - اج موهع تهیجنبوه اسو   گرف ه گیشه

 ابووزاگی عنوواا  بووه عمامووهً و گرف ووه قووراگ تاجووه موواگد کم وور

 گرف وه نظور دگ پهیوااگ ۀتاسو  بوه گسویا  بورای کنناهکمک

 دگ کوه آ  مگر شادنم   هصل که پهیااگی  هل  دگ  شانام 

 از قهبول قبوال و پهیوه سطح  به نیز اب هد اج مهع  و اق صهدی

 بنوهبرای  (. 6   ص.2004  12م ینوزیبهشویم ) گسیاه پهیااگی

 ۀعناا  گابط  بوی  اب وهد مخ لو  تاسو  پهیااگی اج مهع  به

  گهنسور  کوهگپن ر و ا انیونکهدی سوا   ) هپهیااگ مطورح بواد

  پهیوااگ اس  ۀو تواف نههیو  تاس و( 4   ص.2008  13گامبه

محیط   توور دو از اق صووهدی و زیسو  ۀ هلو  که تاسو  دگ

یهب  بوه پهیوااگ و وسویله و ابوزاگی بورای دسو  ۀاتوااف تاس 

  2007  14س لاآسفه و فرد) شاپهیااگی اج مهع  محساب م 

ی هتتاف اصل  پهیااگی اج مهع  ای  اس  که نسول .(66 ص.

کنان   دس رس  ی سه  و یه بیش ری بوه آیناه نسب  به نسل 

   ص.2011  15موک و پی وا ) منهبع اج مهع  داش ه بهشونا

دگ ت ری  پهیااگی اج مهع   گروت  از محققوه  بوه چهوهگ  .(2

انا: عواال  اج موهع   کننواه اشهگه کردهعنصر اصل  و ت یوی 

 . دگ ایووو  م نوووه  بسوو گ  اج مووهع   مشووهگک  و امنیوووتم
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بوه پیشورف  بورای  تموراهتهی برابور و تهی  چا  فرص مؤلفه

-ته  زنواگ  تموراه به ت هو  و تم وهگی  فرصو تمهم  انسه 

تووهی تهی برابور بورای تموهم  افوراد دگ جهو  ایفوهی نقووش

اج مووهع  بووه تمووراه امنیوو  امووراگ م وووهش و ایمنووو  

نسووهن  دگ برابوور مخووهطرات طبی ووو   تووهی اگههسوو ان 

 انوووامبنووهی سوونجش پهیووااگی اج مووهع  قووراگ گرف ووه

تهی تری  شوه  از مهم (.2   ص.2002  16دی آی. اف. دی.)

تهی پایوهی  تواا  بوه شوه  سنجش پهیااگی اج موهع  م 

س گ  اج مهع   سوهلم   بمناسهزی  اتحهد و تمجم ی   تاا 

و امنی  اج مهع   کیفی  اش غهل و دگآما  آموازش  کیفیو  

عوهت   امهت و مس   و محوی   کیفیو  دس رسو  بوه اطه

-ملو    واش-مشهگک  اج مهع   کیفی  سه  هگتهی نهوهدی

 غیوره و بین  به آیناه  گضهی  از محل زنواگ  و ت لوق م وه 

گرف وه و مطهل هت انجهمشاه بیه به تاجه به مطهلب د. کراشهگه 

پهیوااگی اج موهع   محققوه  دگ پوژوتش  هضور بوه  ۀدگ زمین

توه و اب وهد پهیوااگی اج موهع   موال نگهت  جهم ه به شه  

انوا کهگ برده مفهام  زیر گا جه  سنجش پهیااگی اج مهع  به

توهی م  وادی زیرشوه   ۀکه دگ آ  تر شوه   دگبرگیرنوا

 .(4ش ل ) بهشام 

 

 
 های پایداری اجتماعیشاخص -4شکل 

 1395تهی تحقیق  یهف همی ر: 
 

تاانوا بوه افوزایش تبلیغوهت محصوایت ی م گردشگربرنا 

وگی آگوس هی   افوزایش تالیواات بوه کیفیو   اسو فهده از فو 

 ی دگ گوس ه گردشگرمشهغل  امهت  مرتب  به  ۀمنهسب  تاس 

تهی بام  و غیربام     جرب سرمهیهکهگآفرین  گوس هی ۀتاس 

 -تهی اج مووهع ه از پ هنسوویلددگ نوواا   گوسوو هی   اسوو فه

فرتنگ  گوس هته از قیبل صنهیع دسو    وهص  آداب و گسوام 

 تهی تهگیخ  و فرتنگو  وتهی محل   جهذبه هص دگ جشنااگه

منجوور بووه پهیووااگی گوسوو هته دگ ب ووا اج مووهع  دگ  غیووره

هنوواگهگی جاانووه  و شووهغه  تهی  چووا  افووزایش مشووه  

ای تهی تاسو هطرح افزایش مشهگک  مردم محل  دگ، گوس هی 

 یگوس ه  افوزایش گضوهی  گوسو هییه  از محول زنواگ   اگتقوه

افوزایش دگآموا و ت وایل فهصوله طبقوهت   ن،آگهت  گوسو هییه

 د.شام  غیره گوس ه و -شهر

 های تحقیق . یافته4
 گویانهای فردی پاسخویژگی. 1. 4

 دتسو ه  گوس هی یهزده از آمهگی نمانۀ نفر 167از مجماع 

 علیه  کنگ  دتبهگ  گرا ک  ابورده شهمل جهغر   ابرده) جهغر 

 70.5زشک   صوهگ  سرآسویهب  ازغوا و زشوک(  ۀسفل   محل

بیشو ری   دتنوا.دگصا زنه  گا تش یل م  29.5 دگصا مرد و

و  دگصوا( 43.0) سوهل 18-30 سون  فراوان  مرباا به گوروه

( اس . 3.5سهل ) 66-78کم ری  فراوان  مرباا به گروه سن  

بیش ری  فراوان  سطی تحصیهت مرباا به تحصیهت سوی ل 
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دگصا( و کم ری  فراوان  مرباا بوه گوسو هییهن  اسو   26.3)

دگصوا(.  6.0) بادنوادیوپلم بوه بوهی  که داگای تحصیهت فا 

ا بوه مشوهغل گایه  مربوابیش ری  فراوان  ناع ف هلی  پهسوم

دگصوا( و کم وری  فراوانو  مربواا بوه شوغل  69.7)  امهت 

 دگصا( اس . 4.0صن   )

 جتمااعیا پایاداری هایشااخصوضعیت  بررسی .2. 4

 روستایی هایگاهسکونت

عوهمل  مهوم  ناا   گوسو هی دگ  تاجه به مشهگک  محل 

  .بهشام  اج مهع یهب  به پهیااگی دس برای 

  اج موهع تمی  ایو  مؤلفوه دگ بد وا منظاگ ا به بنهبرای  

گایوه بوی  سرپرسو ه   وهنااگ  پونجدگ سطی  مشهگک میزا  

سهک  دگ شهرس ه  بینهلاد مواگد پرسوش قوراگ گرف وه اسو . 

دگصوا داگای  3.10به میوهنگی   ت ااد قط هت اگاض  کشهوگزی

گر آ  اسو  ن هیج بیه   انا. تمچنی گراگی بادهثیریبیش ری  ت

  3.09توهی بوه میهنگی  اع موهد اج موهع   نی ام ۀلفؤکه دگ م

ته باده اس . از سای  لفهؤداگای بهیتری  گتبه نسب  به سهیر م

بوه میوهنگی   ت لق م هن   بهباد کیفی  زناگ لفه ؤدیگر  دگ م

(2جوووواول . )بهشوووواداگای بووووهیتری  میووووهنگی  م  3.14

 
 های روستاییگاهسکونت اجتماعی پایداریهای بررسی وضعیت شاخص -2 جدول

 1395تهی تحقیق  می ر: یهف ه

 زیهد ته ای کم  تیچ تهم رف
بسیهگ 

 زیهد

میهنگی  

 وزن 
کهی 

 اس ائر

 مشهگک 

 ت همل پریری

 0.000 2.08 10 15 29 73 40 مشهگک  اج مهع 

 0.001 2.84 19 33 43 49 23 پریریگرای  و ت هملبرو 

 0.000 3.11 29 36 41 47 14 ج مهع ت همل ا

 انسجهم اج مهع 
 0.000 2.96 20 37 43 49 18 بس گ  اج مهع تم

 0.030 3.10 29 36 19 41 42 پریریمسؤولی 

 امنی 

 اع مهدپریری
 0.000 3.09 29 36 42 41 19 اع مهد اج مهع 

 0.000 2.97 14 43 54 31 25 گضهی  از عمل رد نههدته

 ی ا سه  امن
 0.003 3.06 18 47 39 44 19 تهتر  از نهتنجهگی

 0.000 2.77 8 35 42 44 38 ا سه  محرومی 

 بهباد کیفی  زناگ 

کیفی  اش غهل و 

 دگآما

مس   از گضهی   20 44 39 40 24 3.03 0.000 

شغل  گضهی   49 38 19 33 28 3.07 0.002 

 0.001 2.74 14 37 38 49 29 گضهی  از دگآما

 ی   امهتکیف
 0.007 2.98 21 39 46 38 23 گضهی  از میزا  دس رس  به  امهت

 0.084 2.94 26 31 43 41 26 گضهی  از کیفی  دس رس  به  امهت

 کیفی  م ه 

 0.002 3.14 26 43 49 28 21 ت لق م هن 

 0.004 2.77 16 35 42 44 30 امیا به آیناه

 0.000 1.96 10 11 26 36 84 ا سه   اشبخ  

 

های برناد ثیرگاااری شااخصأوضاعیت ت بررسی. 3. 4

 ی روستاییگردشگر

ایجهد برنوا  تهیلفهؤم (3) جاولبق اطهعهت مناگج دگ ط

ی دگ بی  سرپرس ه   هنااگتوهی گوسو هی  سوهک  دگ گردشگر

شهرس ه  بینهلاد ماگد پرسش قراگ گرف ه اس . ن هیج  هک  از 

 ه از کل  جم نمانه سرپرس ه   هنااگتهی گوس هی  آ  اس  ک
ی  گردشوگرتهی داگابواد  تجهیوزات لفوهؤم گایه اکثر پهسوم

بوه  ی گا بوه ترتیوبگردشوگر ۀتهی منهسوب و تاسو زیرسه  
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ثیرگوراگتری  یدگصا به عنواا  ت 3.62و  3.70  3.80میهنگی  

دگ نواا   گوسو هی  مواگد ی گردشوگرته بر ایجهد برنوا لفهؤم

  انا.دانس ههل ه مط

 

 یگردشگرهای برند بررسی وضعیت شاخص -3 جدول

 1395تهی تحقیق  می ر: یهف ه
بسیهگ  زیهد ته ای کم  تیچ تهم رف

 زیهد

میهنگی  

 وزن 

کهی 

 اس ائر

 0.000 3.46 43 55 23 17 29 محصال  هص

 0.000 3.54 61 20 20 29 37 کهگآفرین 

 0.000 2.85 31 30 30 30 46 گراگیسرمهیه

 0.000 3.06 28 27 52 44 16 اش غهل )ناع ف هلی  اق صهدی مرتب  به گردشگری(

 0.000 3.62 52 41 43 22 9 تاس ۀ گردشگری

 0.000 3.70 38 41 37 37 14 تهی منهسب )ام هنهت و  امهت عمام (زیرسه  

 0.000 3.80 63 48 35 16 5 داگاباد  تجهیزات گردشگری

 0.006 3.25 37 44 35 26 25 تهی گردشگریداگای بر اگداگی از 

 0.000 3.43 44 44 31 36 12 اتمی  فرتنگ 

 0.000 3.12 38 53 35 21 20 اتمی  تنری

 0.001 3.40 27 38 45 43 14 کردهافراد تحصیل

 0.000 3.48 40 51 39 24 13 مشهگک  محل 

 0.000 3.31 43 65 33 17 9 قهبلی  دس رس 

 0.000 3.41 39 48 40 24 16 طبی   تهیظرفی 

 
ی بر پایاداری گردشگرثیرات برند أتحلیل فضایی ت .4. 4

 های روستاییگاهاجتماعی سکونت
 میوهنگی  فضوهی  تازیوع دگ  (4) جواول تهییهف ه ۀپهی بر

ی دگ سووطی گوسوو هتهی موواگد گردشووگربرنووا  مسوو قل م غیوور

  هغر  و ابرده علیه به دلیل داشو   ام هنوهتمطهل ه  گوس هی ج

بیش ر نسوب  بوه سوهیر  ی نسب هًگردشگرتجهیزات  ته وداگای 

و  3.84توهی بوه میهنگی   گوس هتهی ماگد مطهل وه بوه ترتیوب

 1.82بیشوو ری  گقووم و گوسوو هی گرا ووک بووه میووهنگی   3.74

 تازیوع دگ  دتنوا. تمچنوی ته گا نشوه  م کم ری  گقم آمهگه

 تهی اج موهع پهیوااگی شوه   ۀوابس  م غیر میهنگی  فضهی 

 سوطی گوسو هته  دگ (مشهگک   امنی  و کیفی  زناگ  )شهمل

ا  گردشوگربزگگ  و وگود  دلیل به جهغر  و ابرده علیه گوس هی

 4.09و  4.35توهی زیهد به ای  گوس هته به ترتیوب بوه میهنگی 

بیشوووو ری  گقووووم و گوسوووو هی گرا ووووک بووووه دلیوووول 

 1.28بووه میووهنگی   و کمبوواد ام هنووهت باد  جم یووکم دوگی

 انا. اد ا  صهص دادهه کم ری  گقم آمهگه گا ب
 

 های آن به تفکیک روستاهاتوزیع فضایی میانگین متغیرها و شاخص -4 جدول

 1395تهی تحقیق  می ر: یهف ه

 تهم رف

ر 
جهغ

لیه 
ه ع
رد
اب

 

گ
کن

بهگ 
دت

ک 
را 
گ

ل  
سف
ده 
ابر

ک 
زش
له 
مح

 

صهگ
 

ب 
سیه
سرآ

 

از
ک غا
زش

 

 3.32 3.00 2.90 3.10 3.16 2.90 1.28 2.05 2.85 4.09 4.35 پهیااگی اج مهع 

 3.27 3.20 2.45 3.17 2.03 2.14 1.82 2.45 2.66 3.74 3.84 برنا گردشگری
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 کوه گرفو  ن یجوه تاا م   (5) جاولتهی براسه  یهف ه

توهی گههس ان  اگی اج مهع پهیای و گردشگرایجهد برنا  بی 

)جهغر   ابورده  مهننا مطهل ه ماگد گوس هتهی اکثر دگگوس هی  

 اگتبوها علیه  دتبهگ  ابرده سفل   محله زشوک   صوهگ و ازغوا(

ایو   دگ اشوهگه ماگد بس گ تم. داگد وجاد داگیم ن  و مثب 

 یو ه ابو ؛اسو  کهمل نسب هً مااگد ب ض  دگ و مس قیم گوس هته

فرآینوا  ی گوسو هی  گردشوگربرنوا  ۀایجهد و تاس  به که م نه

تهی گوسو هی  گههدگ سو ان  به پهیوااگی اج موهع یهب  دس 

 . دشا تمااگتر م شاهذکر فا 

 
 

 روستایی هایگاهسکونت اجتماعی پایداریبر  یگردشگر ثیرات برندأتحلیل فضایی ت -5 جدول
 1395تهی تحقیق  می ر: یهف ه

 آزما  ۀن یج مقااگ آزما  بس گ مقااگ ضریب تم انه جم نم نهم گوس ه

 داگ اس اگتبها م ن  0.004 0.576 23 جهغر 

 داگ اس اگتبها م ن  0.003 0.334 30 ابرده علیه

 - 0.065 0.277 11 کنگ

 داگ اس اگتبها م ن  0.008 0.281 8 دتبهگ

 - 0.077 0.253 11 گرا ک

 - 0.022 0.258 8 ابرده سفل 

 - 0.020 0.243 7 زشک ۀمحل

 داگ اس اگتبها م ن  0.002 0.187 18  صهگ

 - 0.137 0.308 16 سرآسیهب

 داگ اس اگتبها م ن  0.003 0.283 10 ازغا

 داگ اس اگتبها م ن  0.000 0.178 24 زشک

 داگ اس اگتبها م ن  0.005 0.136 167 جمع

 
بار  یگردشاگرهای برند تحلیل اثرگااری شاخص .5. 4

 روستایی هایگاهسکونت جتماعیا پایداری
ی بوه گردشوگر ۀشواه دگ زمینوبه تاجه بوه مطهل وهت انجهم

اق صوهدی و اج موهع  دگ نواا   گوسو هی   ۀکیوا بور تاسو یت

 تاا  ن یجه گرف  کوها یر  م  ۀشهرس ه  بینهلاد دگ چنا دت

 .ی دگ منطقووه بیشوو ر بوواده اسوو گردشووگرمطهل ووهت  ۀسووهبق

ی دگ گردشوگرناآوگی دگ ایو  پوژوتش نقوش  جه  بنهبرای  

تهی گوس هی  سنجیاه شاه اس . گههپهیااگی اج مهع  س ان 

بووه اسوو فهده از آزمووا  تحلیوول مسوویر میووزا    بوور ایوو  اسووه 

تهی اج مووهع  ی بوور پهیووااگی شووه  گردشووگراثرگووراگی 

 نشه  داده شاه اس .تهی گوس هی  گههس ان 

  م غیرتوه بوه گواب  عل وتر تحلیل مسیر برای تبیی  دقیق

پردازد. از طریق ای  تجزیوه  بس گ  بی  م غیرته م تم ۀتجزی

اثوورات مسوو قیم و غیرمسوو قیم یووک م غیوور  بوور م غیوور دیگوور 

دتنوا بسو گ  نشوه  م چوه ضورایب تمد. آ شا مشخ  م

اثرات مس قیم و غیرمس قیم م غیرتهس . برای ت یی  ضورایب 

غیرمسو قیم م غیرتوه بووه  اثورات مسو قیم و ۀمسویر و محهسوب

اس فهده از تحلیل گگرسیا  دگ تر مر له ی   از م غیرتوه بوه 

دیگر م غیرته به عناا  م غیر مس قل دگ  عناا  م غیر وابس ه و

گیرنا ته از ایو  طریوق تحلیل گگرسیا  ماگد اس فهده قراگ م 

اثرات مس قیم م غیرتهی مسو قل  ۀدتناضرایب ب هته که نشه 

م غیرتوهی  6جواول دسو  آیوا. دگ ه بس ه اس   ببر م غیر وا

 انا:دگو  م هدله گگرسیان  به طاگ  هصه ت ری  شاه

 خروجی مرحله اولالف( 
شوواد  م غیرتووهی دیوواه م  7 ولجوواطاگ کووه دگ تمووه 

ز تغییرات دگصا ا 35انا واگدشاه دگ تحلیل گگرسیان  تاانس ه

( گا تبیی  کننا. بوه تاجوه بوه اج مهع پهیااگی م غیر وابس ه )

 = F (sigشواه بورای ضوریب داگی مقااگ محهسبهسطی م ن 

0/000   F= 10/740 نیز مشوخ  شواه اسو  کوه ترکیوب )

داگی قهدگ بوه تبیوی  و م ن  ۀ ط  م غیرتهی مس قل به شیا

جهلوب تاجوه  ۀبین  تغییرات م غیر وابس ه تسو نا. ن  وپیش

تهی زیرسوه  »ضرایب فا   ضریب بسیهگ زیهد م غیور  ۀدگبهگ
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( اس  که بوه تاجوه بوه 364/0گگرسیان  ) ۀدگ م هدل« منهسب

شاد که م غیر مرکاگ بوه عنواا  جه  مثب  آ   مشخ  م 

پهیوااگی ی تیثیر قهبل تواجه  دگ گردشگرشه   از برنا  کی

مواگد  ۀمنطقو تهی گوسو هی گههس ان  اج مهع تهی شه  

 . مطهل ه داش ه اس 

 

 های روستاییگاهسکونت تغیرهای مستقل بر پایداری اجتماعیل مسیر تأثیر ممدل اول: تحلی ۀخالص -6 جدول
 1395تهی تحقیق  می ر: یهف ه

 (Enterجبری ) گوش وگود م غیرته

 R=  594/0 بس گ  چناگهنهضریب تم

 =352/0R Square ضریب ت یی 

 =319/0Adjusted R Square یهف ه  ت ایلضریب ت یی

  =0.27537Std. Error of the Estimate بس گ ( طهی م یهگ ) طهی تم

 =740/10F تحلیل واگیهن 

 =.000/0Sig سطی م نهداگی
 

 ضرایب غیر استاندارد و استاندارد متغیرهای مدل - 7جدول

 1395 تهی تحقیق می ر: یهف ه

 یب غیراس هنااگدضرا نهم م غیرتهی مس قل

B 

 ب هضرایب اس هنااگد 

Beta 
t  داگیسطی م ن 

 000/0 673/16 - 151/2 عاد ثهب  م هدله

 016/0 -425/2 -.235 -0.60 محصال  هص

 346/0 945/0 .092 .021 کهگآفرین 

 999/0 .001 .028 1.211 گراگیسرمهیه

 389/0 .864 .060 .016 اش غهل

 106/0 1.626 .116 .032 یگردشگرتاس ۀ 

 000/0 5.251 .364 .095 تهی منهسبزیرسه  

 000/0 5.050 .342 .103 یگردشگرتجهیزات 

 624/0 345/0 017/0 173/0 اتمی  فرتنگ 

 082/0 751/1 094/0 403/1 اتمی  تنری

 001/0 184/3 121/0 788/1 کردهافراد تحصیل

 000/0 436/4 127/0 586/3 مشهگک  محل 

 430/0 77/0 042/0 787/0 رس قهبلی  دس 

 004/0 908/2 123/0 663/1 تهی طبی  ظرفی 
 

 خروجی مرحله دومب( 
دگصا از  14م غیرتهی واگده دگ تحلیل گگرسیان  بیش از 

تهی منهسووب( گا تبیووی  تغییوورات م غیوور وابسوو ه )زیرسووه  

مهنواه دگ که دگ مال قبلو  م غیرتوهی بهق  دگ  هل   کننام 

تهی پهیااگی شه  ا از تغییرات م غیر وابس ه )دگص 35مال 

تجهیوزات کوه وجواد  طاگیه ب ؛کردنا( گا تبیی  م اج مهع 

 .داگای بیش ری  تیثیر دگ تبیی  م غیر وابس ه اسو  یگردشگر

به عناا  م غیور ی گردشگرتجهیزات سام   ۀدگ مر ل بنهبرای  

نظور وابس ه و م غیرتهی دیگر به عناا  م غیرتهی مسو قل دگ 

گرف ه شاه و مقااگ ب ه به اس فهده از گگرسیا  به گوش جبوری 

Enter  (.8جاول ) محهسبه و ن هیج آ  دگ ذیل اگائه شاه اس 
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 های مناسبمدل دوم: تحلیل مسیر تأثیر متغیرهای مستقل بر زیرساخت ۀخالص -8 جدول

 1395تهی تحقیق  می ر: یهف ه
 (Enterجبری ) د م غیرتهگوش وگو

 R=  382/0 بس گ  چناگهنهضریب تم

 =146/0Square ضریب ت یی 

 =108/0Adjusted R Square یهف هضریب ت یی  ت ایل

 =20381/1Std. Error of the Estimate بس گ ( طهی م یهگ ) طهی تم

 =883/3F تحلیل واگیهن 

 =.001/0Sig سطی م نهداگی
 

 غیراستاندارد و استاندارد متغیرهای مدلضرایب  -9 جدول

 1395 تهی تحقیق می ر: یهف ه

 ضرایب غیراس هنااگد نهم م غیرتهی مس قل

B 

 ب هضرایب اس هنااگد 

Beta 
t  داگیسطی م ن 

 000/0 4.191 - 885/1 عاد ثهب  م هدله

 274/0 -122/1 -089/0 -090/0 کهگآفرین 

 279/0 185/1 088/0 092/0 اش غهل )ناع ف هلی  اق صهدی(

 002/0 101/3 221/0 254/0 یگردشگرتاس ۀ 

 000/0 234/4 359/0 363/0 یگردشگرتجهیزات 

 648/0 -602/0 -045/0 -045/0 یگردشگرتهی داگای 

 474/0 818/0 045/0 064/0 مشهگک  محل 

 241/0 234/1 051/0 257/0 تهی طبی  ظرفی 

 

 سوم ۀخروجی مرحلج( 
شوواد  ه دگ جووااول  روجو  فووا  دیواه م طاگ کوتموه 

دگصوا  7انا م غیرتهی واگدشاه دگ تحلیل گگرسیان  تاانسو ه

گا تبیی  کننوا.  یگردشگرتجهیزات از تغییرات م غیر وابس ه 

 Fشاه برای ضریب داگی مقااگ محهسبهبه تاجه به سطی م ن 

(000/0 =sig    0/110 =F نیووز مشووخ  شوواه اسوو  کووه )

داگی قوهدگ بوه م نو  ۀرتهی مس قل به شیاترکیب  ط  م غی

طاگ بین  تغییرات م غیر وابسو ه تسو نا. تموه تبیی  و پیش

ی به گردشگر ۀشاد  صرفهً تاس که دگ جاول ذیل مه ظه م 

 . (10جاول ) مهناعناا  آ ری  م غیر بهق  م 
 

 یگردشگرر متغیرهای مستقل بر تجهیزات یر تأثیمدل سوم: تحلیل مس ۀخالص -10 جدول
 1395تهی تحقیق  می ر: یهف ه

 (Enterجبری ) گوش وگود م غیرته

 R=  236/0 بس گ  چناگهنهضریب تم

 =707/0R Square ضریب ت یی 

 =99/0Adjusted R Square یهف هضریب ت یی  ت ایل

 =27089/1Std. Error of the Estimate بس گ ( طهی م یهگ ) طهی تم

 =110/0F تحلیل واگیهن 

 =.000/0Sig سطی م نهداگی
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 ضرایب غیراستاندارد و استاندارد متغیرهای مدل -11 جدول
 1395تهی تحقیق  می ر: یهف ه

 ضرایب غیراس هنااگد م غیرتهی مس قل
B 

 ب ه ضرایب اس هنااگد

Beta 
T  داگیسطی م ن 

 000/0 580/13 - 307/2 عاد ثهب  م هدله

 004/0 648/2 094/0 078/0 گردشگری ۀتاس 

 

  مجماع آثوهگ (12) جاولطبق ن هیج مناگج دگ   تمچنی 

تهی پهیوااگی شوه  مس قیم و غیرمس قیم م غیر مس قل بر 

توه و که یهف وه طاگیه ب ؛گوس هییه  آوگده شاه اس  اج مهع 

دتوا کووه نشوه  موو کووهگگیری گوش تحلیول مسوویر هن وهیج بو

ی گوس هی ( عهوه بور اثورات گردشگر)برنا  م غیرتهی مس قل

 پهیووااگیای بوور مسوو قیم  اثوورات غیرمسوو قیم قهبوول مه ظووه

کهگگیری ای  ت نیک آموهگی هداگنا. ب تهی گوس هی گههس ان 

دتوا کوه بر و  از م غیرتوه از مسویرتهی تمچنی  نشه  م 

گ غیرمس قیم بور م غیور ده و به طاکرم فهوت و م  ادی عباگ 

کوه  طواگیه بو ؛گراگنوا( تویثیر مو پهیااگی اج مهع وابس ه )

کوه عوهوه بور  ا  گف تانیز م  «یگردشگرتجهیزات »م غیر 

تیثیر مس قیم  ای  عهمول بوه طواگ غیرمسو قیم نیوز از طریوق 

تهی منهسوب  بور چا  دس رسو  بوه زیرسوه  م غیرتهی تم

 «یگردشگر ۀم غیر تاس »  ثر باده اس . تمچنی ؤم هیااگیپ

ثر ؤمو اج موهع پهیوااگی که به طاگ مسو قیم بور  عهوه بر ای 

تهی منهسوب  باده  از طریق م غیرتهی  مهننا وجاد زیرسوه  

نیز به طاگ غیرمس قیم بر م غیور وابسو ه ی گردشگرتجهیزات 

اشو غهل  کوهگآفرین  وم غیرتوهی   تمچنوی ثر باده اسو . ؤم

طاگ غیرمس قیم توم بور ه ب  اثرات مس قیم انا عهوه برتاانس ه

  .ای داش ه بهشنااثرات قهبل مه ظهپهیااگی 
 

 های روستاییگاهبر پایداری اجتماعی سکونت یگردشگربرند مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای  -12جدول 
 1395تهی تحقیق  می ر: یهف ه

 تهلفهؤم
اثرات 

 غیرمس قیم
اثرات 
 مس قیم

ماع تیثیرات مج
 و غیرمس قیم  مس قیم

 گتبه

 14 -0.235 -0.235 - محصال  هص
 13 0.06 0.092 -0.032 کهگآفرین 
 10 0.28 0.28 - گراگیسرمهیه

 7 0.092 0.60 0.92 )ناع ف هلی  اق صهدی( اش غهل
 3 0.169 0.116 0.169 یگردشگر ۀتاس 

 2 0.364 364/0 - تهی منهسبزیرسه  
 1 0.472 342/0 0.130 یدشگرگرتجهیزات 
 8 0.085 101/0 -016/0 یگردشگرتهی داگای 

 4 0.143 0.127 0.016 مشهگک  محل 
 5 121/0 167/0 - کردهافراد تحصیل

 6 094/0 094/0 - اتمی  تنری
 9 042/0 042/0 - قهبلی  دس رس 

 11 0.022 0.123 0.018 تهی طبی  ظرفی 
 12 017/0 017/0 - اتمی  فرتنگ 

 

تهی برنوا ن هیج مناگج دگ جاول ذیل  شوه    دگ نههی 

گا  تهی گوسو هی گههسو ان  اج موهع  پهیوااگیی بر گردشگر

  .بنای کرده اس ثیر گتبهیبراسه  میزا  ت

م غیوور دگو   8از بووی    شووادطاگ کووه مه ظووه م تمووه 

بوه مجمواع  یگردشگرتجهیزات م غیرتهی   گگرسیان  ۀم هدل

و  0.364بوه مجمواع  توهی منهسوبزیرسه   0.472ثیرات یت

اول ته سوام گا  ۀگتب 0.169ی به مجماع گردشگر ۀم غیر تاس 
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 ولو  ؛انوادهکرکسوب  اج مهع پهیااگی ثیرگراگی بر یاز نظر ت

تهی مرتب  بوه وجاد اش غهل کرده  اتمی  تنری افراد تحصیل

قهبلیوو  دس رسوو   ی  گردشووگرتووهی ی  داگایوو گردشووگر

تووهی طبی وو   اتمیوو  فرتنگوو  و   ظرفی گراگیسوورمهیه

م فهوت از سهیر پهیااگی ثیر بر گوی یت ۀبه لحهظ اناازکهگآفرین  

اثرتوری  عاامول دگ م غیرتهی دگو  م هدله باده و به عناا  کم

 انا.تحلیل مسیر مشخ  شاه

 گیریبحث و نتیجه. 5
 یگردشوگر برنوا تهیشوه   دگ پژوتش  هضر اثرگراگی

توهی گههسو ان  اج موهع توهی پهیااگی شوه   رب گوس هی 

و  یگردشوگرایجهد برنوا  .اناماگد اگزیهب  قراگ گرف ه گوس هی 

 اگتبوها مطهل وه مواگد گوسو هتهی اکثور دگ اج موهع پهیااگی 

ایجوهد و  بوه کوه م نوه یو ه ابو ؛داگد وجاد داگیم ن  و مثب 

منجوور بووه پهیووااگی دگ  ی گوسوو هی  گردشووگربرنووا  ۀتاسوو 

 . دشاتهی گوس هی  م گهه س ان

ر کهگگیری گوش تحلیول مسویهته و ن هیج بیهف ه  دگ نههی 

تواا  نیوز مو  «یگردشگرتجهیزات »دتا که م غیر نشه  م 

یم که عهوه بر تیثیر مس قیم  ای  عهمل به طاگ غیرمسو ق گف 

توهی چا  دس رس  بوه زیرسوه  نیز از طریق م غیرتهی تم

 ثر باده اس . ؤم تهگههس ان  ج مهع پهیااگی امنهسب  بر 

کوه بوه  عهوه بر ای  «یگردشگر ۀم غیر تاس »  تمچنی 

ننوا ثر باده  از طریق م غیرتهی  مهؤمپهیااگی طاگ مس قیم بر 

نیز به طواگ ی گردشگرتجهیزات تهی منهسب  وجاد زیرسه  

 ثر باده اس .ؤم اج مهع پهیااگی غیرمس قیم بر گوی 

کرده  اتمیو  افوراد تحصویلم غیرتوهی   از سای  دیگور 

توهی   داگایو یگردشوگرتهی مورتب  بوه تنری  وجاد اش غهل

تووهی   ظرفیوو گراگیسورمهیه  قهبلیوو  دس رسوو   یگردشوگر

ر ثیر بویتو ۀبه لحهظ انااز طبی    اتمی  فرتنگ  و کهگآفرین 

تهی گوسو هی   م فوهوت از گههسو ان اج مهع   گوی پهیااگی

اثرتری  عاامل گو  م هدله باده و به عناا  کمسهیر م غیرتهی د

ر م غیو 8از بوی    نههیو  دگ. انادگ تحلیل مسیر مشخ  شاه

بوه  یگردشوگرتجهیوزات م غیرتوهی   دگو  م هدله گگرسیان 

بوه مجمواع تهی منهسوب زیرسوه    0.472ثیرات یمجماع تو

اول  ۀگتبو 0.169ی به مجماع گردشگر ۀو م غیر تاس  0.364

 اج مووهع پهیووااگی ثیرگووراگی بوور یاز نظوور ت تووه سووام گا

 انا. دهکرکسب  تهی گوس هی گههس ان 

 ئوۀاگا تهی پوژوتش بوهآماه از یهف هدس براسه  ن هیج به

دگ گاسوو هی  یگردشووگربرنووا  ۀتاسوو  گات هگتووهی  بووه منظوواگ

 .شادپردا  ه م  تهی گوس هی گههس ان  اج مهع پهیااگی 

 مواگد مطهل وه مهننوا  ۀنطقتاجه به محصایت  هص دگ م

تالیوا محصوایت زگاعو  و بوهغ  )توات  شوک  آلبووهلا  

تهی دام  )تالیا لبنیوهت(  تالیوا گیه   گردو(  فرآوگده

تراش  و محصایت چاب  ذغهل  محصایت سنگ  و سنگ

 ی گوس هی .گردشگردگ سطی گوس هته برای ایجهد برنا 

 گ ی  به منظاتاجه ویژه به ب ا کهگآفرین  دگ ناا   گوس ه

تاانوا تهی جایا دگ منهطق گوسو هی  کوه م ایجهد جهذبه

 ی بهشا.گردشگرسهز ایجهد برنا زمینه

 ی دگ سووطی گوسوو هتهی گردشووگرد  تجهیووزات کوورفراتم

پریر به تواف جورب ماگد مطهل ه مهننا گس اگا  و مهمه 

ی گردشوگرگیری برنوا دگ منطقه و ش ل گردشگربیش ر 

 گوس هی .

 گسوام  کوه  صر فرتنگو  و تاجوه بوه آداب وبهزیهب  عنه

تهی تاانووا فرصوو توواگیج دگ  ووهل نووهبادی اسوو   م به

ی گوسو هی  دگ منطقوه گردشگرجایای برای ایجهد برنا 

 ا.کنایجهد 

 تهی بوهیی منطقوه دگ جهو  جورب گیری از قهبلی بهره

 ۀکیووا بوور تاسوو یدگ فصووال سوورد سووهل بووه ت گردشووگر

گاسوو هی  ووروج از  تووهی زمسوو هن  )دگی وگزشگردشووگر

 ی فصل (؛گردشگر

   ی و ایجووهد گردشووگرتووهی تقایوو  و بهزسووهزی زیرسووه

تهی جایوا دگ منطقوه بورای افوزایش کیفیو  زیرسه  

 ی و کهتش تنگنهتهی ماجاد؛گردشگر امهت 

   قیمو  تهی اگزا  هنهفهت  و مهمه گ -ایجهد مراکز اقهم

هته گوسو  دگ« مسهفر کهشهنه» ای به عناا تهی اجهگهو  هنه

 ا ؛گردشگرمات به منظاگ اقهم  کاتهه

  اس فهده از نیروتوهی م خصو  و بهتجربوه بورای تورویج و

ی گردشوگر ۀمیزبه  دگ زمینو ۀای جهم تهی  رفهآمازش

ی گوسوو هی   گردشووگراز جملووه  کووهگآفرین  مب نوو  بوور 

 ا ؛گردشگرآمازش آداب و گف هگ پریرای  از 

 تشکر و قدردانی

مهل  نااش ه و  هصل ف هلی  علمو  پژوتش  هض   هم  

 نایسناگه  اس .
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