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Abstract 
The purpose of this study, which is descriptive-analytic and survey method, is to 
investigate the tourism sustainability of Tabriz and its effective factors. The 
statistical population of the study consisted of three groups of tourism 
stakeholders (citizens, tourists and experts). 380 citizens (family caretakers) were 
selected by stratified random sampling method and were asked to use the 
Cochran formula. Also, 100 tourists as well as 50 experts were randomly selected 
as sample and information was gathered using the research tool. The tool used in 
this research is a researcher-made questionnaire whose validity has been 
formally (formal) and structural and its reliability has been confirmed using 
combination reliability. In this study, using the stability barometer tool to 
measure the stability of tourism in Tabriz. Analysis of the data was done through 
correlation analysis and structural equation modeling using SPSS and Smart PLS 
software. The model evaluated in the study had acceptable fitness indices. The 
results indicate that tourism dimensions and indicators are more stable than 
other dimensions, and tourism in Tabriz has a moderate level of sustainability. 
Also, the structural model showed that security, advertising, infrastructure, 
welfare factors and human resources management variables have positive and 
significant effects on the status of stable tourism development in Tabriz city in 
terms of three groups of citizens, experts and tourists. 
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1. Introduction 
Tabriz has been recognized as the largest 
city of western –North region of country 
and the center of official, communicative, 
commercial, political, industrial, cultural, 
and military activities in the region. 
recently, many attempts are made in 
Tabriz in order to develop tourism 
industry so that these outcomes are 
expected to be showed in the short term 
and long-term time. Tourism developing 
in this area, will be in harmony with deep 
influences on economic, Social, cultural 
and environmental demotions. It is also 
possible to see some unsustainable 
development in some areas of Tabriz. the 
main purpose of this study is to consider 
the factors impact on the beneficiary’s 
perspectives in relation to Tabriz tourism 
position. In this study two main questions 
including Tabriz tourism position 
according to the sustainable criteria of 
interestedness and the factors impacts on 
this sustainable situation will be answered. 

Research method:  
This research is a kind of quantitative 
study and according to its purpose is a 
applied research and form the point of 
data gathering is related to descriptive 
correlation that enjoys covariance and 
variance methods so, statically societies 
are including 3 groups of host (Tabriz 
citizens) urban mangers (urban  tourism ) 
and tourists that are 18 years old. In order 
to determine samples form tourism ,100 
persons are selected randomly due to lack 
0f their exact stoical information and with 
considering at least sample in correlation 
researches and 50 persons are selected 
randomly for bosses, including city 
managers and experts. The way of 

gathering information in this research was 
questionaries’ that was accomplished 
through asking experts and university 
professors in a convergent state. The 
result showed that the reliability of 
combination and Cronbach alfa were in 
suitable level variations after gathering of 
concepts, sustainable factors and urban 
tourism development, Index, were 
analyzed by questionaries’ and finally final 
index were selected in order to evaluation 
of Tabriz tourism, developing. then 
through statically and sustainable 
barometers, these factors were studies. In 
this study in order to analysis data in 
addition to above mentioned method, 
structure egualens model analysis method 
has been studied and in order to analysis 
data software’s like SPSS and Smart PLS 
are used. 

Results: 
The gathered information was calculated 
in Tabriz sustainable level by means of 
sustainable barometer in terms of 
sustainable ecosystem and humanistic 
ecosystem. The results of study show, that 
ecosystem reliabilities less is than 
humanistic one. The average of natural 
ecosystem reliability point is 0.485 and the 
second is 0.519. It is of course vice versa 
from the point of Tabriz tourism. Experts 
and managers believe both of two system 
have good reliability. But the main 
advantages are related to humanistic 
system rather than natural one, and it is 
average reliability point equals 0.649. On 
the contrary, citizens believe natural 
ecosystem have better position, and the 
point of humanistic system reliability is 
0.503. 
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 چکیده
  وضعیت   بررسی  شده،  انجام  پيمايشی  روش  به  و  تحليلي  ـ  توصيفي   نوع  از  که  حاضر  پژوهش  از  هدف

  سه   را  حاضر  تحقیق  آماری  ی جامعه .  باشد می  آن  بر   مؤثر   عوامل  و  تبریز  شهر   گردشگری  پایداری
  از   نفر  380.  اند داده  تشکیل(  کارشناسان  و   گردشگران  شهروندان،)  گردشگری  ذینفعان  گروه

  کوکران  فرمول  از   استفاده  با   و  تصادفی   ای طبقه  گیری نمونه  روش  به (  خانوار  سرپرستان)  شهروندان
  کارشناسان  از  نفر  50  تعداد   نیز  و  گردشگران   از  نفر  100  همچنین،.  گرفتند  قرار  پرسش  مورد  و  انتخاب

  تحقیق   ابزار  از  استفاده  با  الزمه  اطالعات  و  گرديد  انتخاب  تصادفی  صورت  به  نمونه  عنوان  به
  که  است  ای ساخته  محقق  ي پرسشنامه   شامل پژوهش  این  در استفاده  مورد  ابزار.  شد  آوری جمع

  تأیید  مورد  ترکیبی  پایایی  از   استفاده  با  آن  پایایی  و  ای سازه  و(  صوری)  محتوایی  صورت  به  آن  روایی
  پایداری   وضعیت  گيري اندازه  به  پايداري  بارومتر  ابزار  از  استفاده  با  مطالعه  این  در.  است  گرفته  قرار

 الگویابی   و  همبستگی   تحلیل  طریق   از   ها  داده  از  بخشی  تحلیل.  شد  پرداخته   تبریز  شهر   گردشگری 
 مدل .  است  شده  انجام   Smart PLSو   SPSS   افزارهای نرم  از  استفاده  با   و  ساختاري  معادالت

  مطلب  اين  بيانگر  نتايج .  بود  برخوردار  قبولی  قابل  برازندگی   هاي شاخص  از  پژوهش  در  شده  ارزیابی
  ابعاد   سایر  به  نسبت  بيشتري  پايداري  از  گردشگري  اقتصادي  هاي شاخص  و   ابعاد  كه  است

  همچنین، .  است  برخوردار  متوسطی  پايداري  سطح  از  تبریز  شهر  گردشگری  همچنين   و  برخوردارند
 امنیت،   متغیرهای  گردشگران  و  کارشناسان  شهروندان،  گروه  سه  نظر  از  داد،  نشان  ساختاری  مدل

نابع  مدیریت  و  رفاهی  عوامل  ها، زیرساخت  تبلیغات،   در   داری معنی  و  مثبت  آثار  دارای  انسانی  م
 . دارند تبریز شهر در  گردشگری   پایدار توسعه وضعیت بر اطمینان  درصد 95 سطح

 کلیدواژه ها: 
  پایداری  گردشگری، ذینفعان
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عنوان سنجش ظرفیت پذیرش گردشگری  مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند با  
 کالنشهرهای کشور با تاکید بر توسعه پایدار، مطالعه موردی کالنشهر تبریز 

  مقدمه 1
یک سیستم   از بارزی ی نمونه توان می را گردشگری

فعال و  که   است  سیستمی  گردشگری.  نامید   کامل 
  اقتصادی،   های قسمت  سایر   با  ای گسترده  ارتباطات

  ابعاد   از  تنها  توان می  سو  یک  از.  دارد  غیره  و  اجتماعی
توجه  همچنین  و  اقتصادی   کردن   معرفی  به  با 

ست  خدمات  از  بخشی  عنوان  به  گردشگری  از   و  نگری
توجه   با  را  دیگر  ابعاد  از  بسیاری  توان می   دیگر  سوی

  این   ی گسترده  ابعاد  به  توجه  با.  داد  توضیح  آن  به
است    ضروری  آن  به  سیستمی   نگاهی  بخش،

13)فیروزی و زادولی خواجه،     دیگر،   طرف  از (.30:  96
  اقتصادی   های  فعالیت  پویاترین   از  یکی  گردشگری

ی   توسعه  در   مهمی   نقش  که  است،  حاضر  عصر
زاده،  زاده و ابراهیم کند )آقاسی می  ایفا  محلی  پایدار

محیطی   پیامدهای زیست   1980(. از دهه  107:  1388
از   مهمناشی  از  یکی  به  دغدغه   گردشگری  ترین 

دهه   در  و  گشت  تبدیل  حوزه  این  در    1990محققان 
سنتی   رویکردهای  پایدار،  توسعه  پارادایم  راستای 

گردشگري  تاكيد  با  و  كشيده  چالش  به  توسعه 
  نامطلوب گردشگري،   و  مطلوب  پيامدهاي  بر  همزمان

  توسعه  رويكرد  سوي  به  انبوه  گردشگري   از  حركت
کومار  شگريگرد  پايدار و  )آسمالش  شد  :  2019،  1آغاز 

67  .) 

  از   جابجايي يك  گردشگري،  پايدار  توسعه   رويكرد
  زمينه   در  نئوكالسيك   اقتصاد  سنتي  رويكردهاي

رويكرد   به  گردشگري،  توسعه  نگرتر   كلي  يك 
  تنها   نه   آن  در  كه  دهد مي  نشان  را(  تر  سيستمي)

توجه  بازار   نيازهاي   نيازهاي   بلكه  است،  مورد 
 مورد   نيز طبيعي زيست  محيط و جامعه( ضروريات)

: 1993،  2گيرد )هاواک و ویلیامز مي  قرار  و تأكيد  توجه
به5   پايدار  توسعه رويكرد  در   ديگر،  عبارت  (. 

  عامل   عنوان  به  گردشگري  به  توجه  كنار  در  گردشگري

 
1 Asmelash & Kumar 
2 Hawkes & Williams 

در  پيش  كليدي   اي، منطقه  و   ملي  توسعه  ران 
  و   اجتماعي  هاي ويژگي  بر  آن   احتمالي   پيامدهاي

جامعه   هاي  ظرفيت  و  محلي  فرهنگي 
  قالبي  در  مقصد  طبيعي  منابع  و  محيطي زيست

مورد  و  تركيبي  و    توجه  تواًمان  )قدمی  است 
  پایدار   ی (. توسعه 80:  1391زاده فیروزجایی،   علیقلی

  بنابراین،   دارد؛  اهمیت  گردشگری   ریزی برنامه  در
در  این  های چالش  به  توجه   مختلف   مناطق  صنعت 

  راهکارهای   ی ارایه  و  کشور به ویژه در مناطق شهری
شهری .  دارد  ضرورت  آن  پایدار  ی  توسعه    گردشگری 

  تواند  می  پایدار،  ی توسعه  امر   در  مهم  دلیل نقش   به
باشد  صنعت  کل  برای   کاملی  الگوی    به   و  گردشگری 
 و   ها سیاست  از  حمایت  به  باید  دلیل  همین

شهری  ی  زمینه  در  که  هایی برنامه اند   گردشگری 
  اثر   بر  تاکید  ضمن  منتقدان  از  بسیاری.  پرداخت

اقتصادی    و  اجتماعی  زیستی، محیط  نشده  کنترل
  که   کنند می  توصیه  (73:  1397گردشگری )محمدی،  

: 2015همکاران،    شود )امیر و  برقرار  آنها  میان تعادلی
  دخالت  است  معتقد  گردشگری  جهانی  (. سازمان117

برای    الزم  شرایط   از  یکی  فرآیند  این  در  ذینفعان
  محسوب   گردشگری  پایداری  ی توسعه  گیری  شکل

)بیرد  می برای    اصلی  کلید  بنابراین  (. 7:  2007،  3شود 
 حمایت  گردشگری،  پایدار  توسعه  اجرای  موفقیت 

)گان  ذینفع  های گروه (.  41:  2002وار،    و  است 
  ذینفعان،   ی همه  های دیدگاه  ترکیب  و  شناسایی 

بلندمدت    در  و  افزایش  را  ها آگاهی  و  دانش  تواند می
    (.73: 1397دهد )محمدی،  کاهش را ها تعارض

غرب   شمال   منطقۀ  شهر   بزرگترین  عنوان   به  تبریز
سیاسی،    بازرگانی،  ارتباطی،  اداري،  قطب  و  کشور

  شناخته   منطقه   این  نظامی   و  فرهنگی  صنعتی،
تبریز می  جاده  طول  در  که  است  شهري  شود. 

شرق  را  غرب   ابریشم،  مشرق  دروازة  و  داده  پیوند  به 
است  خوانده  زمین    به   تا  گذشته   روزگاران  از  و  شده 

3 Byrd 
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به   علت   به  امروز  ارتباط  و  عثمانی   و  روسیه  نزدیکی 
توجه  اروپایی  کشورهاي   با  و  داشته   قرار   مورد 

پذیرا  بسیاري  گردشگران  و  سیاحان  و   است  بوده  را 
  اکرم   نبی   از آزاد راه   برداري بهره  از  پس  حاضر  حال   در

تبریز  میزان   ،(زنجان  -  تبریز )   به   رو   مسافرپذیري 
عنوان  مشهد   از  پس  شهر   این   و  نهاده   افزایش   به 

گردیده   مطرح  کشور  مسافرپذیر   شهر   دومین
در  1392  شرقی،  آذربایجان  استانداري)  باشد می  .)

های اخیر اقدامات زیادی در شهر تبریز )و دیگر   سال
بخش توسعه  زمینه  در  ایران(  مختلف   شهرهای  های 

رضایت  و  گردشگران  بشتر  هرچه  جذب  در  موثر  و 
می انتظار  که  گرفته  صورت  این   آنها  نتایج  رود 

شود.   مشاهده  بلندمدت  و  مدت  کوتاه  در  اقدامات 
)که   نظر  مورد  منطقه  در  گردشگری  رشد  عبارتی  به 

برنامه و  اقدامات  ای ریزی حاصل  در  مختلف  ن  های 
تأثیرگذاری با  است(  ابعاد   زمینه  در  عمیقی  های 

زیست و  فرهنگی  ،اجتماعی،  محیطی   اقتصادی 
در   داشت  نظر  در  باید  اگرچه  بود.  خواهد  همراه 

نظریه بین  مواقع  از  برنامه بسیاری  عمل   ها،  و  ها 
در   گردشگری  پایدار  توسعه  زمینه  در  نتیجه  ـ  )اجرا( 

دا وجود  تبریز  شهر  حتی  و  مختلف  و مناطق  شته 
شهری   گردشگری  توسعه  روند  که  شد  خواهد  باعث 
مطالب   براساس  نماید.  میل  ناپایداری  سمت  به 
گفته شده هدف اصلی مطالعه حاضر »تبیین عوامل  
مؤثر بر دیدگاه ذینفعان به وضعیت پایداری توسعه  

می تبریز«  شهر  به   گردشگری  بین  این  در  که  باشد 
»وضعیت یعنی  مطالعه  این  اصلی  سوال    دو 

های پایداری   گردشگری شهر تبریز براساس شاخص
دیدگاه  از  و  است؟  چگونه  ذینفعان  دیدگاه  از 
ذینفعان چه عواملی بر این پایداری تأثیرگذار است؟  

 « نیز پاسخ داده خواهد شد. 

 
1 Fokiali 
2 Hunter & Green 

ری و پیشینه مبانی نظ 2
 تحقیق

چالش  پایدار  گردشگری  توسعه   )به   محیطی  شامل 
در  شکل    و   طبیعی  منابع  نرفت   بین  از   برابر   مقاومت 

چالش   درآمد   افزایش  شکل   )به  اقتصادی   محیطی(، 
حاضر    را   آینده  نسل   درآمد  که   حالی   در  جامعه 

  ارتقاء  شکل  )به  اجتماعی  چالش  کند(،   تضمین
اجتماعی، چالش   و  امنیت  عدالت    فرهنگی  برابری(، 

های   ارزش  و  ها فرهنگ  ارتقای  و  محافظت  شکل  )به
و  زیبا  ارتقاء   شکل  )به  نهادی  چالش  شناختی( 

استراتژیک   تصمیم  در  محلی  جوامع  مشارکت گیری 
)فوکیالی  بود  همکاران،    1خواهد  توسعه27:  2006و   .)  

  كيفيت  بهبود با كه است فرآيندي گردشگري، پايدار
تقاضاي  ميزبانان،  زندگي  و  بازديدكنندگان  تأمين 

  و   طبيعي  محيطي  منابع  حفاظت  نسبت  همان به
گرین   در  انساني و  )هانتر  است  ؛ 22:  1995،  2ارتباط 

گردشگري25:  1998،  3باتلر  همچنین  را   (.  پايدار 
  كيفيت   و  حيات  براي  عملكردي  مستلزم   كه  رويكردي

انساني  و  طبيعي  منابع  هم   بلندمدت   است،  هم 
کومار،   مي  تعريف و  )آسمالش  (.  67:  2019كنند 

  تواند  مي  پايدار  گردشگري   سنتي،  پارادايم  برخالف 
  محيطي  زيست و اقتصادي اجتماعي متعادل  اهداف

)قدمی    برآورده  را  اي منطقه  و  محلي  سطح  در سازد 
علیقلی فیروزجایی،   و  از83:  1391زاده   در   رو  اين  (. 

نقش    بررسي  گردشگري، پايدار  توسعه  رويكرد  قالب
ً   محلي   و  اي منطقه  توسعه  در  گردشگري   از  عموما

فرهنگي   يا  اجتماعي  اقتصادي،  ابعاد   و   اجتماعي 
چراكه مي  صورت  محيطي گردشگري   گيرد.    ابعاد 

ً   و  يكديگرند  ملزوم  و  الزم   پايدار   را  يكديگر   متقابال
کومار،   مي  تقويت و  )آسمالش    در  (. 69:  2019كنند 

  اقتصادي   پايداري    اصلي  موضوعات  گردشگري  ادبيات
متنوع  منافع  شامل   محلي،  اقتصاد  سازي  اقتصادي، 

  و   محلي  روابط   بهبود  شده،  كنترل   اقتصادي   رشد
  اقتصاد  در  اقتصادي  منافع  عادالنه   و توزيع  اي منطقه

3 Butler 
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)چمبرالین   مي  محلي همچنين134:  2002،  1باشد   .)  
  مناسب،   درآمد   بر  گردشگري،  پايداري  اقتصادي  بعد

  هاي  فرصت  برابري  و  خدمات  و  كاالها  قيمت  ثبات
  طرفداران   راستا  اين  دارد. در  داللت  جامعه  در  شغلي 

توسعه   هدف  انبوه،  گردشگري  سنتي  پاردايم   اصلي 
  آن   اقتصادي  منافع  حداكثررساني  به  را  گردشگري

)ویتون  مي مفهوم 134:  2002،  2دانند    پایداری  (. 
ـ همویت   معیارهایی  با  فرهنگی  اجتماعی  مانند 

انسجام   نفس،  عزت  اجتماعی،  سرمایه  و  اجتماعی 
)چوی    های  ارزش  رعایت  (،33:  2003،  3اجتماعی 

  زندگی   کیفیت  مردمی،  مشارکت   فرهنگی،  اجتماعی ـ 
)واندردوئیم می  مشخص   فردی  ی توسعه  و ، 4شود 

   با   محیطی زیست  پایداری  مفهوم  .( 45:  2005
زیستی  حفظ   مانند  معیارهایی   استفاده   و   تنوع 

برای    طبیعی   منابع   حفظ  و  طبیعی   منابع  از  عاقالنه 
)رضوانی می  معرفی   بعدی  های  نسل   و  شود 

  منظور  (. الزم به ذکر است، به288:  1395  همکاران،
گردشگري  به   دستيابي  مشاركت   پايدار،  هدف 

است    الزام   يك  گيري تصميم  فرايند   در  محلي   ساكنان 
در29:  1386)قدمی،   همچنین،    گردشگري   ادبيات  (. 

  و   ساكنان  نگرش  كليدي  نقش  بر  همواره   پايدار
عنوان   گردشگران   گردشگري  اصلي  هاي مولفه   به 

ارزيابي    و  درك  منظور به  و  است  شده  تاكيد  پايدار
  گردشگران،   و  ساكنان  نگرش  و  فكر  طرز  عقايد،  مداوم

 ً استفاده   هاي شاخص  از  عمدتا  و  شده  ذهني 
 بوده  ها شاخص  نوع  اين  بسط   جهت  در   ها  تالش

آبنوجا  و  )شلدون  آلن 435:  2001،  5است  و   6؛ 
به 16:  1988همکاران،     برای   (2007)  بیرد  ی عقیده  (. 

 مشارکت   گردشگری،  پایدار  ی توسعه  به  دستیابی
ذینفعان  همه  دادن   بدون   که  چرا   است،  ضروری   ی 

)گردشگران،  حمایت  و   محلی  جامعه  ذینفعان 
  به   گردشگری  ی توسعه   کنندگان( و عرضه  مسئولین

)رضوانی  ناممکن  تاحدودی  پایدار  شکل   و   است 
بنابراین288:  1395همکاران،     شناخت   و   بررسی  (. 

  ی  توسعه   برای  ذینفعان  عالیق  و  ها نگرش  کامل
شهری   پایدار گردشگری    ناپذیر  اجتناب  موضوعی  در 

( فریمن    افرادی   یا  گروه  را  ذینفعان  (1983است. 
و   عملکرد  بهبود  بر  سزایی  به  نقش  که  داند می

  در   (2010)  فریمن   اعتقاد  به .  دارند  ها برنامه  کارآمدی
ضروری  سه  درک  ذینفعان  کارآمد  مدیریت   مفهوم 

  و  آنان  منافع  شناسایی  بر  اول  مفهوم  دو:  است
سازمان  ی رابطه  درک  برای  الزم  فرآیندهای  و  بین 

  بین   تبادل  مدیریت  بر  سوم  مفهوم  و  ذینفع  افراد
در  عالوه  به.  دارد  تمرکز  ها ذینفع   ی همه   نظر   باید 

  توسعه   در   ذینفعان  های دیدگاه  که  داشت
مانند    متغیرها،  برخی  اساس  بر  ناحیه  در  گردشگری

است   متفاوت  انتظارتشان  و  منافع  از  آگاهی  سطح
انجام  (.  78:  1397)محمدی،   مطالعات  بر  مروري 

با   ارتباط  در  عوامل  شده  و  پایدار  گردشگری  توسعه 
دهد   نشان ميموثر بر آن به ویژه در مناطق شهری،  

براساس   پایدار  گردشگری  توسعه  کلی  صورت  به 
های اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و زیست  شاخص

همچنین،   و  شده  سنجیده  مختلفـي  محیطی  عوامـل 
هستند   آنبر   خالصه  تأثيرگذار  مطالعات   که  از  ای 

در  شده  هدف    انجام  براساس  کشور  خارج  و  داخل 
جدول   در  حاضر  مطالعه  شده   1اصلی  داده  نشان 

اين عوامل با توجه  است. البته الزم به توضیح است،  
مختلف   مناطق  بين  در  زماني  و  مكاني  شرايط  به 

شيوه به  گوناگون   جغرافيايي  گردشگری هاي    توسعه 
   .اند را تسهيل يا محدود كرده شهری

 

 

 
1 Chamberlain 
2 Whitton 
3 Choi 

4 Van der Duim 
5 Sheldon & Abenoja 
6 Allen 
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 دار ی پا   ی توسعه گردشگر   نه ی بر مطالعات انجام شده در زم   ی مرور 1  جدول 

 متغیرهای مؤثر  موضوع تحقيق  نويسنده 

  پایداری  میزان به بررسی نگرش ذینفعان ( 1397محمدی ) 
 گردی شهرستان رامسر  طبیعت ی توسعه

)اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی،  معیارهای توسعه پایدار گردشگری 
 محیطی(، نگرش ذینفعان،   زیست

مله و ابراهیمی   رازقی
(1397 ) 

  پایدار توسعه و اجتماعی سرمایه رابطه
 گردشگری شهر ساری 

ص  محیطی،   های اقتصادی، زیست توسعه گردشگری پایدار )شاخ
اجتماعی، و فرهنگی(، سرمایه اجتماعی )شبکه روابط، مشارکت  

 تماد اجتماعی( اجتماعی، اع

شاطریان و همکاران 
(1396 ) 

ص  های توسعه گردشگری شهر  ارزیابی شاخ
 کاشان 

آوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت خوب،   آسایش، رقابتی بودن، فن
ص  های اقتصادی، محیطی، اجتماعی،   توسعه گردشگری پایدار )شاخ

 نهادی و فرهنگی( 
خواه  تقوایی و حسینی 

(1396 ) 
  مبتنی  گردشگری صنعت توسعه  ریزی برنامه

و سناریونویسی در شهر   آینده پژوهی روش بر
 یاسوج 

  زیربنایی، تأسیسات گردشگری،  جامع  طرح اقلیم، و  هوایی  و آب شرایط
 امنیت   و خصوصی  بخش رسوم، و آداب  رفاهی، ها، خدمات رسانه

وندی   قنبری و شجاعی
(1394 ) 

بررسی نگرش مردم نسبت به توسعه  
ریز  گردشگری شهری تب

نگرش نسبت به محل زندگی، نگرش نسبت به مشارکت در گردشگری،  
سعه گردشگری   آثار توسعه گردشگری، نگرش نسبت تو

تقوایی و همکاران  
(1391 ) 

عوامل موثر بر توسعه گردشگری شهری  
 کرمانشاه 

و سازمان مرتبط   نهادهای مدیریتی، تبلیغات، تعامل بین مسئوالن  های 
 گردشگری، تعامل مسئوالن با مردم با 

زاده  قدمی و علیقلی
 ( 1391فیروزجایی ) 

شگری مقصد در چارچوب   ارزیابی توسعه گرد
 پایداری در شهرستان تنکابن 

معیارهای توسعه پایدار گردشگری )اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی،  
شگران، نگرش ساکنان  زیست  محیطی(، نارضایتی جامعه گرد

ش و کومار   آسمال
(2019 ) 

ص  های پیشرفت توسعه   توسعه شاخ
 گردشگری پایدار 

 پایداری اقتصادی، محیطی، اجتماعی ـ فرهنگی، نهادی )سازمانی( 

همکاران   و 1مانوئل
(2017 ) 

طرفدار   رفتارهای اتخاذ و ساکنان نگرش
ورد )سواحل غری   کیپ  جزایر  در  گردشگری

 آفریقا( 

  گردشگران، منافع رفتارهای گردشگران، از ساکنان استقبال  رفتار
 اقتصادی، تبلیغات، شناخت رفتار  و شخصی

همکاران   و 2کانکهان
(2015 ) 

شگری پایدار مدیریت کلر،   شهرستان در گرد
 کشور ایرلند 

سامانه    اندازی گردشگری، راه ها، مدیریت دستورالعمل  و مقررات
شگری، مشارکت مقصد مدیریت  جمعی  های گرد

  به ساکنان وابستگی اقتصادی ساکنان، تبلیغات فردی ویژگیهای  مدیریت مقصد برای آینده گردشگری  (2009همکاران ) و 3دیر 
 گردشگری  به  نسبت ساکنان نگرش گردشگری، اثرات درک گردشگری،

-شریف و زادهعبدهللا
 ( 2014) 4زاده 

نسبت به توسعه   ییادراک ساکنان روستا
 ی در ایران گردشگر

و   اشتغال درآمد،  سن، جنسیت،  پرورش، و ساکنان، آموزش نگرش
 گردشگری  زمینه در دانش و آگاهی

  همکاران و 5مورسان
(2016 ) 

نگرش ساکنان محلی نسبت به توسعه 
 گردشگری پایدار روستایی در کشور رمانی

گردشگری،   زمینه در  دانش و  و آگاهی اشتغال درآمد،  سن، جنسیت،
 تبلیغات ساکنان،  نگرش
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 شناسی تحقیق روش 3
 معرفی منطقه  3.1

و  شرقی  آذربایجان  استان  مرکز  تبریز،  کالنشهر 
در   ایران  غرب  شمال  در  تبریز    524شهرستان 

کیلومتری جنوب    135کیلومتری شمال غربی تهران و  
و   سهند    50جلفا  کوهستان  غرب  شمال  کیلومتری 

در   شهر  این  است.  شده  از    1365ارتفاع  واقع  متر 
خشک  و  سرد  به  مایل  معتدل  اقلیم  در  دریا،  سطح 

جغرافیایی   موقعیت  در  و  دارد  قرار    46کوهستانی 
و    18درجه   شرقی  طول  و    38دقیقه  دقیقه    4درجه 

آجی  45و   کنار  شمالی  عرض  حاشیه   ثانیه  و  چای 
به   تبریز  است.  شده  واقع  سهند  کوه  غربی  شمال 

های   می ایران دارای جاذبهعنوان یکی از شهرهای قدی
گردشگری فراوانی از جمله بازار تبریز )بزرگترین بازار  
ارگ   کبود،  مسجد  یا  مسچید  گوی  دنیا(،  سرپوشیده 
علی شاه، استخر ائل گلی، خانه مشروطه، کاخ موزه  
موزه  قاجار،  موزه  الشعرا،  مقبر  شهرداری،  میدان 

جاذبه از  بسیاری  و  دیگر آذربایجان  گردگشری    های 
 باشد.   می

 روش تحقیق 3.2
  با   کمی،   تحقیقات   نوع  از   ماهیت  نظر   از  تحقیق   این

به   لحاظ   به  و  کاربردي  تحقیقات  نوع  از  هدف   توجه 
گردآوري نحوه ـ    تحقیقات  جزء  ها، داده  ي  توصیفی 

می   هاي  روش  بین  از  که   باشد همبستگی 
ـ   روش  از   همبستگی، کوواریانس    واریانس   تحلیل 

مطالعه  در.  است  برده  بهره   گرداوري   منظور  به  اين 
  و  ايي كتابخانه  و  اسنادي  هاي روش  از  اطالعات

ميداني روش   مردم،   با  مصاحبه   و  پرسشنامه  هاي 
لذا،   شده  گرفته  بهره  گردشگران  و  مسئولين است. 

  جامعه   گروه  سه  شامل  مطالعه  مورد  آماري  جامعه
کارشناسان و مدیران    ،(شهروندان شهر تبریز)  ميزبان

گردشگران شهری   و  شهری(  گردشگری  به    )مربوط 
براي  مي  سال  18  باالي   آنها  سن  كه   باشد مي   باشد. 

شهروندان  نمونه  حجم  تعيين   كوكران   فرمول  از  از 
خانوار    سرپرستان  از   نفر  380  تعداد  و   شد  استفاده

نمونه روش  طبقه  به  )طبقات  گیری  تصادفی  ای 

ده مناطق  است( شامل  شهری   موردو    انتخاب  گانه 
  از گردشگران   نمونه   انتخاب  براي  گرفتند،  قرار   پرسش 

قانون   به  باتوجه  و  آنها  دقیق  تعداد  نبود  دلیل  به 
تحقيقات   در  نمونه  حجم  و حداقل  همبستگی 

تصادفی   100پیمایشی،   صورت  به  ازگردشگران    نفر 
براي  شد  انتخاب مدیران    و  و  )کارشناسان  مسئوالن 

نیز صورت   عنوان  به   نفر  50  تعداد  شهری(  به  نمونه 
 گرديد.   انتخاب تصادفی

  تحقیق   این   در  ها داده  گردآوري  ابزار
دو  که  بود  ای  پرسشنامه اصلی  از  (  الف  بخش 

های مربوط به پایداری توسعه   های و نماگر شاخص
فرهنگی،   ـ  اجتماعی  )اقتصادی،  گردشگری 

)جدول   زیست مؤلفه(  2محیطی(  ب(    هاي  و 
( گردشگری  توسعه  بر   - 2تبلیغات،    -1تأثیرگذار 

رفاهی،    -3ها،   زیرساخت منابع    - 4عوامل  مدیریت 
و   گردشگری(    -5انسانی  توسعه  به  نسبت  نگرش 

تحقیق  ابزار    .(3  جدول)  بود  شده  تشکیل
ادبیات   پرسشنامه از  برگرفته  که  ساخته  محقق  ای 

شاخص بخش  طراحی  برای  که  بوده  و   تحقیق  های 
از  ها نماگر گردشگری  توسعه  پایداری  به  مربوط  ی 

( کومار  و  آسمالش  و 2019مطالعه  قدمی   ،)
) علیقلی فیروزجایی  اکبريان1391زاده  رونيزي    (، 

و برای طراحی  (  1389افتخاري )  الدين  ( و ركن1395)
توسعه   مؤلفه بخش   بر  تأثیرگذار  عوامل  هاي 

مطالعات   از  تبریز  شهری  و گردشگری  آسمالش 
علیقلی2019)کومار   و  قدمی  فیروزجایی   (،  زاده 

شجاعی1391) و  قنبری   ،) ( محمدی  1394وندی   ،)
(1397( همکاران  و  شاطریان  و  جسته  (  1396(  بهره 

است.   از  شده  نظرخواهی  با  تحقیق  ابزار  روایی 
و   صوری(  )روایی  دانشگاه  اساتید  و  کارشناسان 
قرار   تأیید  و  ارزیابی  مورد  همگرا  صورت  به  همچنین، 

پایایی گر  ضرایب  از  ایایی  پ سنجش  برای  است.  فته 
از   )بزرگتر  از  0/ 7ترکیبی  )بزرگتر  کرونباخ  آلفای  و   )

می7/0 استفاده  بودن   (  مناسب  صورت  در  که  شود 
می ضرایب  پایاست.   این  پژوهش  ابزار  گفت،  توان 

جدول   همان در  که  می  3طور  شود،  مشاهده 
متغیره کرونباخ  آلفای  و  ترکیبی  پایایی  ای  وضعیت 
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نشان و  بوده  مناسبی  سطح  در  بررسی  دهنده   مورد 
 پایایی ابزار مورد تحقیق است.

جمع از  پس  است  ذکر  به  مفاهيم،  الزم    آوری 
به    توسعه  پايداري  هاي  شاخص شهری،  گردشگري 

منظور    منظور عملیاتی کردن آنها و به عبارتی دیگر به
تبریز  مقتضيات  و  شرايط  با  آنها  شدن  بومي   از   شهر 

متخصصان   رگانخب  ديد تبریز    و  شهر  گردشگری 
  ( 2نهايي )جدول    شاخص  71  تعداد  و  شد  نظرخواهي

توسعه  ارزيابي   جهت تبریز   گردشگري   پايداري    شهر 
  در سطوح   پرسشنامه   در  ها گويه  صورت  به  و  انتخاب

  در .  گرديد  آوري، جمع  و  توزيع   آماري  جامعه  مختلف
از  اطالعات  نهايت   اطالعات   تلفيق   و  تركيب  پس 

و   آماري  هاي روش  از  استفاده  با  شده،  آوري جمع
  گيري  اندازه  به  پايداري(  )بارومتر   پايداري  ابزار ارزيابي 

 شهر مورد   سطح  در  ها داده  تحليل  و  ها شاخص  اين

نهايي    برايشد.    پرداخته  مطالعه شاخص  محاسبه 
اول  مرحله  در  ابعاد  از  يك  هر  در  پايداري 

مورد شاخص سپس    هاي  و  شده  جهت  هم  مطالعه 
داده كميت به  حاصله  مختلف  نسبي   هاي  هاي 

گرديد بي تبديل  ميزان  .  مقياس  كار  اين  انجام  براي 
معين معرف  هر  حداكثر  و  دامنه    حداقل  و  شد 

آمد دست  به  مقدار  .  تغييرات  از  حداقل  مقدار  پس 
معرف هر   نوسانات   دامنه   بر  حاصل  و  كم  عددي 

  بين   مقياس بي  نسبي  هاي داده  تا  گرديد   تقسيم
تا  هاي  داده  از  نهايت  در.  آيد  دست  به  يك  صفر 

  يك   هر  در  ها تك معرف  تك  براي   شده  حاصل  نسبي
  عدد  و  آمد  عمل  به  گيري ميانگين  گانه سه  ابعاد  از

  در   گردشگري   پايداري   شاخص  عنوان   شده به  حاصل
است  .  گرديد  منظور  ابعاد  از  يك  هر توضیح  به  الزم 

  از   نيز  كيفي  مقادير  به  كمي   محاسباتتبديل    براي
 است.  شده استفاده آلن پرسكات گانه پنج طبقات

 

 

 ز ی شاخص نهايي جهت ارزيابي پايداري توسعه گردشگري شهر تبر  2  جدول 

آن  توزيع و درآمد اقتصادی    ايجاد درآمد گردشگري، از ميزبان جامعة رضايت برابر،  درآمد ايجاد  درآمد، افزايش 
  نهادهاي براي درآمد ايجاد محلي، درآمد کسبة افزايش  درآمد، ثبات قبول، مورد درآمدهاي

فقر کاهش محلي،  
زندگي هزينة يمت زمين، باالرفتن زندگي، هزينة تأمين براي خانوارها توانايي افزايش   توانايي افزايش ق

 مسکن تهية در خانوار سرپرست توانايي زنان افزايش  نياز، مورد مسکن  تهية در خانوارها
  ساکنان خريد قدرت  افزايش  و نياز، مورد مسکن تهية جوانان در توانايي افزايش نياز، مورد

 محلي
اشتغال  و فعاليت   به  ميزبانجامعة  برابر دستيابي  امکان ميزبان،  جامعة براي شغلي هاي  فرصت ايجاد 

  ايجاد شغلي، هاي فرصت کارآفريني، تنوع توسعة و ايجاد ايجادشده، شغلي هاي فرصت
  گردشگري،  بخش  در  شغل از شغلي، رضايت امنيت جوانان، براي هاي شغلي فرصت

گردشگري  بخش  محوري و مشاغل سودآور در غيربومي افراد اشتغال  
و  ها فراورده كيفيت

گردشگري خدمات  
  و محصوالت كيفيت تجربه گردشگري، و خدمات كيفيت گردشگران، رضايتمندي

هاي سنتی)صنایع دستی و محلی(  فعاليت گسترش و  هاي گردشگري، استمرار فرآورده  
گذاري  سرمايه   در  گذاري افزايش سرمايه گردشگري،  بخش با مرتبط جديد   اقتصادي هاي موسسه ايجاد 

  هاي فعاليت زمينة در  گذاري افزايش سرمايه گردشگري، به مربوط رفاهي خدمات زمينة
 به مربوط زيربنايي تأسيسات زمينة در  گذاري افزايش سرمايه گردشگري،   به مربوط توليدي

رساني  اطالع و ترويجي خدمات آموزشي در گذاري گردشگري، سرمايه  
محیطی زیست آگاهی  

محیطی زیست  
  در شهروندان  توجه محیط شهری، مديران  توجه  شهر، زيست محيط کيفيت بهبود

 و زائد، مواد مناس دفن براي  ريزي برنامه و توجه زيست محل سکونت، محيط  از حفاظت
اطراف شهر  طبيعي هاي جاذبه  از حفاظت به مديران محلي توجه  
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هاي سنتی)صنایع دستی و محلی(  فعاليت گسترش و  هاي گردشگري، استمرار فرآورده  
گذاري  سرمايه   در  گذاري افزايش سرمايه گردشگري،  بخش با مرتبط جديد   اقتصادي هاي موسسه ايجاد 

  هاي فعاليت زمينة در  گذاري افزايش سرمايه گردشگري، به مربوط رفاهي خدمات زمينة
 به مربوط زيربنايي تأسيسات زمينة در  گذاري افزايش سرمايه گردشگري،   به مربوط توليدي

رساني  اطالع و ترويجي خدمات آموزشي در گذاري گردشگري، سرمايه  
  آلودگي و آلودگي صوتي، ايجاد  هوا، آلودگي زيست، محيط آلودگي زباله، حجم افزايش آلودگی

های اطراف شهر آب  
محيط بهداشت فاضالب سيستم مديريت  زايد، مواد مديريت و توليد   

جهاني مسايل زمين  شدن گرم و اقليمي تغييرات انرژي، مصرف   
 اجتماعي ـ 

 فرهنگي 
زندگي بهبود كيفيت درآمد،   و اشتغال كيفيت از  رضايت زيرساختارهاي محلي، و اجتماعي خدمات توسعه 

اجتماعي  امنيت گردشگري، از جامعه محلي رضايت احساس سالمتي، و بهداشت  
الگوهاي  از حفاظت  
نگي و اجتماعي فره  

  حفظ  ميزبان، جامعة و بين گردشگران فرهنگي تعارض سنتي،  رسوم و آداب احياي و حفظ
 و  شهروندان بين فرهنگي تبادل فرصت ايجاد جامعة محلي، در سنتي مراسم احياي و

 ساکنان محلي الگوبرداري و فرهنگي، الگوهاي و ها ارزش از  حفاظت و گردشگران، حمايت
گردشگران منش  و رفتار از  

و امکانات  توسعة  
 خدمات

  يا بهبود خدمات آموزشي، و امکانات بهبود  گردشگري، با مرتبط خدمات کيفيت بهبود
 خدمات و امکانات بهبود ورزشي،خدمات   و امکانات بهبود  ارتباطي، هاي شبکه توسعة

  جامعة براي رفاهي امکانات گسترش تفريحي، و خدمات  امکانات افزايش درماني، بهداشتي
 و کاهش خدمات بر تقاضا فشار کاهش گردشگران، براي رفاهي گسترش امکانات  ميزبان،

ها زيرساخت تقاضا فشار  
 كنترل  و مشاركت

 محلي
محلي   نهادهاي  اداره  برداري، بهره و اجرا گيري، تصميم ريزي، برنامه در  مشاركت

محوری( )محله  
 (  1395رونيزي،   ؛ اکبريان1394 رضواني، و  رونيزي اکبريان ؛1391 همکاران، و رضواني  ؛1389 همکاران، و الدین افتخاري )رکن: منبع
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 ز ی در شهر تبر   ی توسعه گردشگر   ی دار ی بر پا   رگذار ی ها تأث  ها و مولفه  شاخص   یی ا ی پا   3  جدول 

ها گویه مفاهیم   میانگین واریانس   آلفای کرونباخ   پایایی ترکیبی   

م  
رد

 م
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ان 
گر

ش
رد

 گ

گردشگری  هدف بازار مناسب انتخاب  تبلیغات   79/0  78/0  78/0  88/0  87/0  79/0  65/0  6/0  59/0  

ارتباطات و اطالعات به دسترسی کیفیت  

بازاریابی  و تبلیغات  

88/0 جانی  امنیت   87/0  8/0  74/0  77/0  79/0  59/0  62/0  62/0  

 روحی 

 وسایل شخصی 

ها )کمی(  زیرساخت  های اقامتی   زیرساخت    88/0  77/0  79/0  81/0  8/0  79/0  62/0  57/0  55/0  

های رفاهی زیرساخت   

 حمل و نقل 

ها  کیفیت زیرساخت  

عوامل رفاهی  
 )کیفیت( 

8/0 بهداشتی   77/0  79/0  85/0  8/0  72/0  63/0  62/0  6/0  

سویت، خانه های   هتل )مسافرخانه، 
ای و ..(  اجاره  

و ذهاب  ایاب  

 آرامش 

72/0 مدیران شهری  مدیریت منابع انسانی  78/0  76/0  8/0  77/0  79/0  6/0  58/0  61 /0  

گری شهری   مدیران بخش گردش

 کارشناسان بخش گردشگری 

 فعاالن بخش خصوصی

بخش گردشگری   شهروندان فعال در 

توسعه پایدار  
 گردشگری 

8/0 اقتصادی   73/0  74/0  84/0  8/0  81/0  59/0  61 /0  6/0  

 اجتماعی ـ فرهنگی 

محیطی  زیست  

 1397های تحقیق،  مأخذ: یافته

 

ها   داده تحلیل و تجزیه  براي حاضر پژوهش  در
 از روش پايداري توسعه گردشگری(   )عالوه بر ارزيابي

حداقل   معادالت مدل  تحلیل )روش  ساختاري 

استفاده جزئی(  در شده مربعات  راستا   این است. 
 مرتبط افزارهاي نرم از ها  داده تحلیل و تجزیه  براي 

  شده است. استفاده  Smart PLS و   SPSSنظیر 
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 نتایج و بحث 4
  پايدار توسعه ابعاد ارزيابي  4.1

 گردشگري در شهر تبریز 
آمده   دست  به  مي (4)جدول  نتايج  از   نشان  دهد 

بعد دهنده  پاسخ  گروه  هرسه  با    ديدگاه  اقتصادی 
ابعاد    571/0امتیاز   بين  در  پايداري  امتياز  بيشترين 

گردشگري   داده   شهریپايداري  اختصاص  خود  به  را 
  0/ 466فرهنگي با امتياز    ـ  اجتماعي  است و سپس بعد

ترين امتياز را به   كم  محیطی زیستو در نهايت بعد  
ين معني است كه بد  خود اختصاص داده است. اين

هاي   شاخص  لحاظ  به  تبریز  فرهنگي–تاريخي  شهر  
بهتري    ـ اجتماعي   وضعيت  از  اقتصادي  و  فرهنگي 

نظر   از  و  هستند  توجه   با  محیطی  زیستبرخوردار 
منابع طبيعي و آلودگي   به تخريب جاذبه و    هواها و 

از وضعيت    اطراف شهر مورد مطالعهاندازهاي   چشم
هس مقايسه نتايج  .  تندناپايدارتري برخوردار  بنابراين 

شهر    پايداري گردشگري  حاصله از نظر ابعاد سه گانه
ديدگاه   تبریز از  كه  است  مطلب  اين  بيانگر 

 بوده داراي پايداري متوسطي  شهروندان و گردشگران  
ديدگاه   از  در   مسئوالنو  ابعاد  وضعیت    پايداري 

 بهتری )خوب( قرار دارد.  

 

 گويان   پاسخ   ديدگاه   از   ز ی تبر   شهر   ی گردشگر   پايداري   ابعاد   وضعيت   4  جدول 

محیطی  پایداری زیست  پایداری اجتماعی ـ فرهنگی  پایداری اقتصادی    پایداری کل  
619/0 شهروندان   386/0  333/0  446/0  
824/0 کارشناسان  474/0  533/0  61/0  
27/0 گردشگران   541/0  589/0  466/0  
571/0 کل  466/0  485/0  507/0  

 1397های تحقیق،  مأخذ: یافته

 

 در  پايدارگردشگري توسعه ارزيابي  4.2
مدل   وسيله به شهر تبریز  سطح

 بارومتر 
 از  استفاده  با  شده  گردآوري  اطالعات  مرحله  اين  در

دو  در  پايداري  بارومتر پایداری   قالب    شاخص 
  سطح   ارزيابي  جهت  بشري  پایداری  و  اكوسيستم

  نتايج   كه  گرديد   محاسبه  و  تجميع   شهر تبریز  پايداري
است.    5  جداول   در   آن شده  داده  به  نشان  نتايج 

دهد كه از ديدگاه   نشان مي  5دست آمده در جدول  
اكوسيستم طبيعي كمتر از  پایداری    كليه پاسخ گويان

امتياز    پایداری ميانگين  است.    پایداری انساني 
با  طبیعی  سيستماكو امتياز    485/0  برابر  ميانگين  و 

امتياز  پایداری با  برابر  از   مي   0/ 519  انساني  باشد. 
تبریزديدگاه   شهر  در  مطالعه  مورد  اين    گردشگران 

باشد. بدين معني كه برتري در   مي  موضوع بر عكس
شاخص است   پایداریبا    ها اين  طبيعي  اكوسيستم 

گونه امتياز   به  ميانگين  كه  اكوسيستم    پایداری اي 
برابر ميانگين    589/0  طبيعي  از  و  باشد    پایداری مي 

با برابر  كه  بيشتر    0/ 184است،    405/0  انساني 
ديدگاه  .  باشد مي مورد از  مدیران  و  کارشناسان 

شهر تبریز   هردو سيستم از رفاه و سطح   مطالعه در 
ا  برخوردار  خوبیپايداري   حال  عين  در  اين  هستند.  ز 

سيستم انساني    پایداریها با   برتري شاخص  ،ديدگاه
گونه به  امتياز   است  ميانگي  كه  سيستم    پایداریاي 

  در نهايت از ديدگاه   .باشد مي 0/ 649انساني برابر با  
نيز سيتم انساني نسبت به  شهروندان مورد مطالعه  

برخوردار بهتري  وضعيت  از  طبيعي   اكوسيستم 
سيستم    پایداریين امتياز  اي كه ميانگ است. به گونه 

از اين  .  باشد مي  503/0انساني از اين ديدگاه برابر با  
رو با توجه به نتايج به دست آمده مالحظه مي شود 

پاسخ گروه  سه  هر  بين  در  ديد  كه  و  نگرش  دهنده، 
مدیران و  تبریز نسبت به    کارشناسان  شهر    وضعیت 

ديدگاه    گردشگران  و  شهرونداناز   از  و  بوده  بهتر 
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مطالعهها   آن مورد  گردشگری،از    شهر  لحاظ    به 
این پايدارتري برخوردارند.    وضعيت انساني و طبيعي

ناشي از آگاهي و اشراف آنها   توان گفت دیدگاه را می

بيش درگيري  و  موجود  وضعيت  به  با  نسبت  آنها  تر 
موجود   واقعیت اطالعات  و  آمار  براساس  نسبت ها 

 باشد.  ها مي به ساير گروه

 

 ز ی تبر   شهر   در   طبيعي   اكوسيستم   و   انساني   سيستم   ی دار ی پا   كل   وضعيت 5  جدول 

سيستم انساني پایداری  اكوسيستم طبيعي  پایداری   پایداری کل  

503/0 شهروندان   333/0  418/0  

649/0 کارشناسان  533/0  591/0  

405/0 گردشگران   589/0  497/0  

519/0 کل  485/0  502/0  

 1397های تحقیق،  مأخذ: یافته

 

 یابی معادالت ساختاری  مدل 4.3
اندازه بخش  بررسی  از  مدل   قبل  ساختاری  و  گیری 

طبقه از  اطمینان  برای  ساختاری،  بندی   معادالت 
اعتبار   و  اعتماد  بررسی  به  تحقیق،  متغیرهای  صحیح 

می پرداخته  بررسی   مدل  ابتدا  در  عبارتی  به  شود. 

شاخص و  متغیرهای  آیا  که  است  مورد   شده  های 
بوده ساختاری  مدل  انجام  برای  مناسب  یا  نظر  اند 

براي  است.  شده  داده  نشان  ادامه  در  نتایج  که    نه؟ 
  ماتريس  روش  از  مدل  )واگرا(  تشخیصی  اعتبار  برآورد

 . استفاده شد الركر و فورنل

 
 الرکر   و   فورنل   س ی ماتر   ج ی نتا   براساس   مطالعه   مورد   ی رها ی متغ   ی افتراق   یی روا 6  جدول 
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جدول   همان در  که  می  6طور  شود،   مشاهده 
جذر   مقادیر  الرکر،  و  فورنل  ماتریس  نتایج  براساس 

AVE  در در  که  )ابعاد(  پنهان  متغیرهای  تمامی  برای   ،
دارند،   خانه قرار  ماتریس  اصلی  قطر  در  موجود  های 

ن   از مقدار همبستگی میان آنها که در خانه های زیری
گرفته قرار  اصلی  بنابراین   قطر  است؛  بیشتر  اند، 

مدل   می در  مکنون  متغیرهای  که  نمود  اذعان  توان 
خود  پذیرهای  مشاهده  با  بیشتری  تعامل  حاضر، 

سازه با  تا  واگرای   دارند  اعتبار  عبارتی  به  دیگر،  های 
 باشد. مدل در حد مناسبی بوده و مورد تأیید می

 بخش ساختاری مدل  4.4
ارتباط متغیرهای پنهان با یکدیگر در بخش ساختاری  

می همان1)شکل  شود   بررسی  جدول   (.  در  که  طور 
می  7 ضریب   مشاهده  برای    tشود،  آمده  بدست 

از   بزرگتر  مطالعه  این  نظر  مورد  روابط   96/1تمامی 
داری آن روابط در   دهنده معنی بوده و این امر نشان

نتایج کلی    7درصد است. جدول    95سطح اطمینان  
 دهد.   بخش ساختاری مدل را نشان می

 

 
 ب                                                  ج                                                    الف                     

 مورد مطالعه )الف: شهروندان؛ ب: کارشناسان و ج: گردشگران(   ی مدل ساختار 1 شکل 
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توسعه  ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر    7در جدول  
در شهر تبریز را براساس نظرات یه    پایدار گردشگری

نشان   گردشگران  و  کارشناسان  شهروندان،  گروه 
جدول   می نتایج  براساس  دیدگاه 7دهد.  از   ،

متغیر    شهروندان بین  توسعه  ارتباط  با  تبلیغات 
گردشگری میزان    پایدار  باتوجه    373/0به  که  است 

دار است. در این   ، این ارتباط معنیt  45/4به مقدار  
ا  متغیر  بین  ارتباط  پایدار  گروه  توسعه  با  منیت 

ضریب    با  سطح    0/ 31گردشگری  درصد   99در 
 دار و قابل توجه است. از  ( معنیt    =49/4اطمینان )

متغیر   بین  ارتباط  نیز  کارشناسان  با  دیدگاه  تبلیغات 
گردشگری پایدار  میزان    توسعه  که   0/ 555به  است 

مقدار   به  معنیt  67/8باتوجه  ارتباط  این  بوده   ،  دار 
م  تأثیرگذار  متغیر  دومین  بر  و  انسانی  منابع  دیریت 

ضریب   با  گردشگری  پایدار  سطح    0/ 438توسعه  در 
99  ( اطمینان  معنیt    =68 /5درصد  می (  باشد.   دار 

همچنین، از دیدگاه گردشگران همانند دو گروه قبلی 
با   را  تبلیغات  سطح    429/0ضریب  متغیر    99در 

( اطمینان  بر  t    =23/5درصد  اثر  بیشترین  داری   )
 باشد.  توسعه پایدار گردشگری در شهر تبریز می 
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 ق ی مورد تحق   ی مدل ساختار   ی دار  ی معن   ب ی و ضرا   م ی رابطه مستق   ج ی نتا   7  جدول 
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< توسعه پایدار گردشگری  -امنیت  31/0  28/0  24/0  06/0  07/0  062/0  **4/4  **6/3  **9/3  

< توسعه پایدار گردشگری -تبلیغات  37/0  55/0  42/0  08/0  06/0  082/0  **4/4  **6/8  **2/5  

< توسعه پایدار گردشگری  -زیرساخت  1/0  36/0  31/0  04/0  1/0  085/0  *2/2  **4/3  **7/3  

< توسعه پایدار گردشگری  -عوامل رفاهی  23/0  33/0  33/0  07/0  06/0  065/0  **2/3  **8/4  **1/5  

< توسعه پایدار گردشگری -مدیریت  24/0  43/0  33/0  1/0  07/0  08/0  **4/2  **6/5  **9/3  

 01/0داری در سطح  : معنی**    05/0داری در سطح  : معنی*   1397های تحقیق،  مأخذ: یافته

 

 برازش کلی مدل ساختاری  4.5
مدل   برازش  تعیین  تحقیق  مدل  کیفیت  تأیید  برای 
کلی پژوهش ضروری است، به عبارتی برای محاسبه  

مدل   در  تناسب  روش   می  PLSشاخص  از  از  توان 
GOF    رابطه( است  شده  داده  نشان  دامه  ا در  (، 1که 

( شاخص  این  این  در  نمود.  مقادیر  GOFاستفاده   ،)
عیف  به ترتیب قوی، متوسط و ض  01/0و    25/0،  36/0

 اند.   برای مدل مورد نظر توصیف شده

 ( 1رابطه )

 𝐺𝑂𝐹 =  √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ×  �̅�2  

جدول   نتایج  آمده 8براساس  دست  به  مقدار   ،
نمونه از  هریک  کلی  مدل  برازش  تعیین  های   برای 

بوده و در نتیجه    0/ 36مورد مطالعه، بیشتر از مقدار  
 شود.  برازش قوی برای مدل پژوهش تأیید می

 
 ق ی مورد تحق   ی مدل ساختار   ی دار  ی معن   ب ی و ضرا   م ی رابطه مستق   ج ی نتا 8  جدول 

 R2 Communaluty1 GOF 

 4/0 31/0 543/0 شهروندان 
 47/0 36/0 632/0 کارشناسان 

 46/0 39/0 55/0 گردشگران 
 متوسط مقادیر اشتراکی  1397های تحقیق،  مأخذ: یافته

 

  ن ییتع  بی ضری تحقیق، از  مدل ساختاربرای ارزیابی  
(2R)    ی مورد نظر  مدل ساختار  یابیارز  یاصل  اریمعکه

و   م بوده  دهنده  شده   نیی تب  انسیوار  زانینشان 
درون  ری متغ برون  زا پنهان  متغیرهای  زای   توسط 

شود. به صورت کلی، مقدار   دیگر است، استفاده می

  0/ 67و    33/0،  0/ 19ضریب تبیین براساس سه معیار  
و   متوسط  ضعیف،  ترتیب  مالک ارزیابی به  عنوان  به 

طور که در جدول  شود. همان قوی در نظر گرفته می
می   8 در سطح    یحی قدرت توضشود،   مشاهده  مدل 

  در   دیگر  معیارهاي  ازقرار دارد.  مناسب و قابل قبولی  
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گرفت،  این قرار  بررسی  مورد     اشتراكی   مقادیر   زمینه 
این   هاي  مدل  كیفیت  كه  كند می  بیان  معیار  است. 

معیار    دهد  می  نشان  را  گیري اندازه این  همچنین،  و 
 ها شاخص  تغییرپذیري  از  مقدار  چه  کند كه بیان می

نتایج  می  تبیین  خود  با  مرتبط  سازه  توسط که  شود 
د است.   3آن در جدول    قابل مشاه

 نتایج و پیشنهادها  5
  توسعه   جديد  پارادايم  شده،  انجام   مطالعات  براساس 

مختلف   داراي  گردشگري   پايدار   ابعاد 
  اقتصادي   و  فرهنگي   ـ  اجتماعي   محيطي، زيست

منظور  توصيف،  اين   با .  است   توسعه  ارزيابي  به 
چنانچه  گردشگري  پايدار شهری  مناطق  در  ویژه    به 

  عوامل   كه  مفهومي   عنوان  به  گردشگري  پايداري
اجتماعي  اكولوژيكي  اقتصادي،  شامل  را  فرهنگي   ـ  و 

  اي  جانبه  همه  و  فراگير  سيستم  تا  دارد  ضرورت   شود،
پارامترها   طريق  اين  از  تا  شود  گرفته  قرار  مدنظر  از 

در  گردشگري  پايدار  توسعه   تري  عميق  سطح  شهری 
  حاضر   مقاله  در  لذا  بگيرد.  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد

شده  نيز   ارزيابي   ابزارهاي  از  گيري بهره  با  سعي 
با   پايداري  بارومتر   چون  هم   پايداري   به   توجه  و 

  مهم   بعد  سه  بر  مبتني  كه  مقاله  انتخابي  چارچوب
اقتصاد  يعني   پايداري   به   است  اجتماعی   و  محيط، 

شود. الزم به    پرداخته  شهر تبریز  در  ابعاد  اين  تحليل
توضیح است، در این مطالعه پس از بررسی وضعیت  
از  استفاده  با  تبریز،  شهر  در  گردشگری  پایداری 
و  کارشناسان  شهروندان،  گروه  سه  نظرات 
توسعه   بر  تأثیرگذار  عوامل  بررسی  به  گردشگران 
تحلیل   مدل  کمک  به  شهر  این  در  گردشگری  پایدار 

 ساختاری پرداخته شده است. 

 نشان   پايداري   بارومتر  از  آمده  دست  به  نتايج
تبریز  در  كه  دهد مي شهر    پايداري   سطح  از  مجموع 

بوده  متوسطی  ديدگاه  چنين   هم  و  برخوردار    كليه   از 
( بیشتر  0/ 519پايداري سیستم انسانی )  گويان پاسخ

اكوسيستم پایداری  به  از  است.    كه   طوري طبيعي 
اكوسيستم  امتياز   ميانگين   با   برابر طبيعي    پایداری 

طبقه  اين  و  بوده  485/0 به  باتوجه    پنج   بندی امر 

بودن    تر شكننده   بيانگر  آلن،  پرسكات  گانه
  تاريخي   منابع  و  ها جاذبه  آثار،  و  فيزيكي  هاي محيط

  تخريب  در معرض و شهر مورد مطالعه  در طبيعي و
ابعاد    آنها  گرفتن  قرار بررسی  نتایج  همچنین،  است. 

از   تبریز  شهر  در  مطالعه  پایداری  مورد  جوامع  نظر 
نشان داد که به صورت کلی وضعیت ابعاد سه گانه  

باشند که در این بین   پایداری در سطح متوسطی می
وضعیت   در  فرهنگی  ـ  اجتماعی  پایداری  وضعیت 

قرار   ضعیف بررسی  مورد  دیگر  ابعاد  به  نسبت  تری 
می زمینه  این  در  و  دارد.  ناپایدار  وضعیت  به  توان 

مولفه  در    امکانات   توسعة  های ضعیف  خدمات  و 
  مرتبط  خدمات  منطقه مورد مطالعه از جمله کيفيت

آموزشي،   و  امکانات   گردشگري،  با وضعیت    خدمات 
خدمات   امکانات  ارتباطي،  هاي شبکه   تفريحي،   و 

  رفاهي   امکانات  ميزبان،  جامعة   براي  رفاهي  امکانات
حومه  براي  در  ویژه  به  هدف   گردشگران  که  شهر  ی 

است با  گردشگران  آمده  بدست  نمود. نتیجه  ، اشاره 
علیقلی و  قدمی  مطالعات  فیروزجایی  نتایج  و  زاده 

رکن1391)  ،)  ( همکاران  و  افتخاری  و 1389الدین   )
 ( مطابقت دارد. 1390کاظمیان و آزادی )

ساختار مدل  مطالعه  ی در  گروه    ،این  سه  نظر  از 
متغیرهای   گردشگران  و  کارشناسان  شهروندان، 

زیرساخت تبلیغات،  و   امنیت،  رفاهی  عوامل  ها، 
داری   مدیریت منابع انسانی دارای آثار مثبت و معنی

سطح   توسعه    95در  وضعیت  بر  اطمینان  درصد 
پایدار گردشگری در شهر تبریز دارند. الزم به توضیح  

ن  از  تبلیغات  متغیر  مورد است،  گروه  سه  هر  ظر 
توسعه گردشگری    مطالعه دارای باالترین اثرگذاری با

بررسی  مورد  عوامل  سایر  به  نسبت  را  تبریز  شهری 
تبلیغات مناسب باعث   دهد که  ینشان م  نیادارند.  

مناسب و  بهتر  بازار شناخت  به    هدف  تر  گردشگری 
طریق   عالقه این  از  و  شده  گردشگری  به  مندان 

مس قصد  که  تصمیم  افرادی  هنوز  و  داشته  افرت 
نگرفته را  هدف   قطعی  منطقه  جذب  راحتی  به  اند، 

طریق   از  همچنین،  شوند.  نظر  مورد  گردشگری 
ارگان طریق  از  و  مناسب  سازمان تبلیغات  و   ها،  ها 

شرکت یا  افراد  گردشگری،  سایر  در زمینه  فعال  های 



 

304 

3 شماره .10 دوره 3تا  283 صفحات .1400  تابستان . 7 07 . 

 

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  

Journal of Tourism Planning and Development 

 

تبیین عوامل موثر بر دیدگاه ذینفعان به وضعیت پایداری توسعه گردشگری شهری  . مصطفی شگوری بشیر بیگ بابایی و پرویز نوروزی ثانی
 )مطالعه موردی: کالنشهر تبریز( 

موقع   می به  و  مناسب  دسترسی  شاهده  توان 
به  با    و  اطالعات  گردشگران  و  مناسب  ارتباطات 

توان شاهد جذب بیشتر   کیفت شده و در نهایت می
بدست  نتایج  بود.  کردشگری  توسعه  و  گردشگران 

مطالعه نتایج  با  )ی   آمده  همکاران  و  (،  1391تقوایی 
دیر2016)  همکاران  و  مورسان   ( 2009)  همکاران  و  ( 

 مطابقت دارد.    (2017همکاران ) و مانوئل

 

 منابع
 منابع فارسی

ابراهیم آقاسی و  عبدهللا  ) زاده،  عیسی  (.  1388زاده، 
تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری  
از   استفاده  با  چابهار  ساحلی  ناحیه  در 
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  حاشیه  روستایی  مناطق  در   گردشگری

)مورد  کالنشهر    روستای   :مطالعه  تهران 
  دوم،  دوره  روستایی،  های پژوهش   آهار(.

 .286-298صص   هفتم، شماره
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و    الدين ركن داوود  مهدوي،  عبدالرضا.،  افتخاري، 
( مهدي    ارزيابي   (.1389پورطاهري، 

  ـ   تاريخي  روستاهاي  در  گردشگري  پايداري
تأكيد  ايران  فرهنگي   توسعه   پارادايم  بر  با 

فصلنامة  پايدار   مطالعات   گردشگري. 
 .1-39، صص 14 شمارة گردشگري،

میرمحمدی،   و  یونسی  غالمی،  محسن.،  شاطریان، 
( ارزیابی1396محمد    های  شاخص  (. 

)مطالعه   پایدار  گردشگری  توسعه   شهری 
شهر   تحقیقات   نشریه  کاشان(.  موردی 

 شماره  ،17  سال  جغرافیایی،  علوم  کاربردی
 .195-214، صص 64

(.  1396فیروزی، محمدعلی و زادولی خواجه، شاهرخ )
استراتژیک   سوی    SOARمدل  به  گامی 

توسعه برنامه راهبردی  ی   ریزی 
کالنشهر   موردی  )نمونه  شهری  گردشگری 

برنامه فصلنامه  منطقه تبریز(.  ای،   ریزی 
 . 29-40، صص 25دوره هفتم، شماره 

  شهري   توسعه  سازي مدل  (.1386)  مصطفي  قدمي،
  .(كالردشت  شهر :  نمونه)    يگردشگر   -

جغرافيا  در  دكتري  رساله  و   رشته 

تهران،   دانشگاه  شهري،  ريزي برنامه
 تهران. 

ناصر  مصطفي  قدمي، فیروزجایی،  علیقلی  و  زاده 
( ارزيابي1391ناصر    گردشگري   توسعه  (. 

نمونه  چارچوب  در  مقصد  مورد   پايداري 
 شهرستان   /تمشكل  دهستان)  مطالعه

  جغرافيايي،  تحقيقات   فصلنامه.  (تنكابن
صص  104  پياپي  شماره  ،27  سال  ،104-

79 . 

شجاعی و  ابوالفضل  ) قنبری،  بهمن  (.  1394وند، 
توسعه   به  نسبت  مردم  نگرش  بررسی 
مناطق   موردی  مطالعه  شهری،  گردشگری 

تحقیقات   10و  7 فصلنامه  تبریز. 
، شماره چهارم، صص 30جغرافیایی، سال  

185-168. 

مصطفی بررسی1397)  محمدی،    ذینفعان   نگرش  (. 
  ی  توسعه  پایداری   میزان   به

)مطالعه طبیعت :  موردی  ی گردی 
  در   جواهرده  روستایی  ی مجموعه

مجلهی  شهرستان   و   ریزی برنامه  رامسر(. 
سال  توسعه    ی  شماره  هفتم،  گردشگری، 

 .15-39، صص 52
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