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سنجش پایداری توسعة گردشگری از نگاه جامعة محلی
(مطالعة موردی :شهر تبریز)
ابوالفضل قنبری *  -دانشیار گروه پژوهشهای جغرافیای دانشگاه تبریز
معصومه آدمی  -دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری ،دانشگاه تبریز
سمیرا هاشمی امین  -دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری ،دانشگاه تبریز

دریافت مقاله 1394/3/25 :پذیرش مقاله1394/6/27 :
چکیده
هدف از این پژوهش ،سنجش پایداری توسعة گردشگری شهر تبریز بود .مقالة حاضر از نوع
توصیفیـ تحلیلی است و جمعآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهدة میدانی
(توزیع پرسشنامه) انجام گرفته است .جامعة آماری این پژوهش  400نفر از ساکنان محلی
شهر تبریز در سال  1393بود که برای تع یین حجم ن مونه و روش نمونه گیری ،به ترتیب از
روش تع یین حجم نمون ة کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه بهره
گرفته شد .به منظور روایی و پایایی پرسش نامه ،به ترتیب از روایی محتوا (نظر استادان و
کارشناسان مرتبط با مسائل شهری و گردشگری) و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .از
طریق پرسشنامه های تکمیل شده از سوی گردشگران و همچنین بهکارگیری نرم افزار
 ،AMOSنیازهای این افراد و هماهنگی شاخص ها با عوام ل توسعة پایدار استخراج شد ند.
برای ارزیابی گردشگری پایدار و ارزیابی شاخص های عملیاتی ،روش تحلیل عاملی مرتبة دوم
بهکار گرفته شد  .نتایج نشان داد که شاخص های در نظر گرفته شده همه ارتباط مثبت و
معناداری با سا ختار مرتبة دوم ،یعنی پایداری گردشگری شهر تبریز ،دارند و عام ل «بهداشت و
سالمت» با ضریب استاندارد  1/003بیشترین اثر را بر گردشگری پایدار دارد.
کلیدواژگان :تحلیل عاملی ،توسعة گردشگری ،شهر تبریز ،گردشگری پایدار.

* نویسندۀ مسئول،

تلفن 0914- 4017490 :و 041 - 33392265

Email: a_ghanbari@tabrizu.ac.ir
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مقدمه
بدون شک  ،گردشگری موضوع جدید ذهن بشر نیست .مسافرت روی زمین یکی از فعالیتهای انسان است که در تاریخ
زندگی انسان ثبت شده است .در هرم نیازهای مازلو  ،نیاز به مسافرت و گردشگری در رأ س هرم پس از نیازهایی نظیر
شناخت مسئولیت یک فرد قرار میگیرد (  .)Maslow 1945: 50فعالی ت گردشگر ی امروزه بهمنزلة یکی از فعالیتهای مهم
و پویا در جهان مطرح است؛ بهطوریک ه شمار گردشگران خارج ی و داخل ی و میزان درآمدزایی آن در سطح جهانی پیوسته
رو به افزایش است .براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری  ،درآمد حاصل از گردشگر ی بینالملل ی در سال  1990تا
 2005تقریب اً بیش از دو برابر شده و از  270میلیارد دالر به  680میلیارد دالر افزای ش پیدا کرده است .تعداد گردشگران
بینالملل ی نیز از  439میلیون نفر در سال  1990به  806میلیون نفر در سال  2005رسیده است ) .(WTO 1999: 2005از
طرف دیگر  ،یکی از مقصدها ی مهمی که روندها ی گردشگری جهان را در دهه های گذشته تحتتأثی ر قرار داده ،مراک ز
شهری است .رشد سفرهای کوتاهمدت این مقصدها را به یکی از مراک ز اصلی گردشگری تبدیل کرده است
 .(1998:145بهطوریکه شهرها هم بهمنزلة مبدأ توریستفرست و هم بهمنزلة مقصد توریستپذیر محسوب میشوند.
)Cooper et al

شهرها معموالً جاذبههای متنوع و بزرگی شامل موزه ها ،بناهای یادبود ،سالن های تئاتر ،استادیوم های ورزشی ،پارکها،
شهر بازی ،مراکز خرید ،مناطقی با معماری تاریخی و مکانهایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارند که خود
گردشگران بسیاری را جذب میکند ( .)Timothy 1999: 63در همین زمینه ،گردشگری شهری میتواند تأثیرات مثبت و
منفی انکار ناپذیری در زمینههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و اکولوژیکی داشته باشد .بنابراین ،برای حل اثرات
نامطلوب این صنعت ،توجه به گردشگری پایدار خیلی اساسی بوده و تعیین معیارهای گردشگری پایدار و اندازهگیری
درجة پایداری آن در جوامع شهری مباحث مهمی در این عرصهاند (.)Rees 1989
پایداری به معنای تداوم در امری همچون فعالیت و ایجاد موازنة پویا میان عوامل مؤثر فراوان طبیعی ،اقتصادی ،و
اجتماعی مورد نیاز نوع بشر است و نیز مجموعه شرایطی که به وضعیت مطلوب منجر شود؛ بهطوریکه باعث تداوم حیات
جوامع انسانی از جمله روستاها از جنبه های اقتصادیـ اجتماعی ،کالبدی ،و محیطی شود و با برخورداری از شرایط مطلوب به
توسعة ملی و منطقهای دست یابد (بارو  .)45 :1376پایداری در عمل معادلهای ا ست بین ضرورتهای زیستمحیطی و
نیازهای توسعه .مفهوم پایداری ،با توجه به شرایط زمان و مکان جوامع مختلف ،متفاوت است و به همین دلیل امکان تسری
و تعمیم یک برداشت خاص از مفهوم پایداری وجود ندارد (بدری و افتخاری  .)10 :1382نیاز به توسعة پایدار ،بهمنزلة یکی از
موضوعات بسیار شاخص ،به طور گسترده بررسی و شناسایی شده است و به معنای استفادۀ بهینه از منابع کنونی به شرط
قابل استفاده بودن این منابع برای نسل های آتی است ،زیرا در صورت عدم بهره برداری بهینه ،منابع تجدیدناپذیر فقط برای
مدت اندک پاسخگو ی نیاز روزافزون بشر خواهد بود و زیان ها و عواقب پسین آن گریبان گیر خود بشر میشود .گردشگری
پایدار یکی از بخشهایی است که در قابل فهم کردن توسعة پایدار نقش بسیار مؤثری دارد و بیشک نقش فراوانی در
اشتغالزایی ،افزایش درآمد ،ایجاد وحدت میان قومیتها و عدالت اجتماعی ایفا میکند.
گنجینههای معماری باستانی و تاریخی ،ک ه در گسترۀ استان آذربایجان شرقی پراکندهاند ،به همراه زیباییهای سحرانگیز
این استان مجموعهای ارزشمند برای جذب توریستهای داخلی و خارجی بهوجود آورده است .تبریز بهمنزلة بزرگترین شهر
منطقة شمال غرب کشور و قطب اداری ،ارتباطی ،بازرگانی ،سیاسی ،صنعتی ،فرهنگی ،و نظامی این منطقه شناخته میشود.
تبریز شهری است که در طول جادۀ ابریشم ،غرب را به شرق پیوند داده و دروازۀ مشرق زمین خوانده شده است و از روزگاران
گذشته تا به امروز به علت نزدیک ی به روسیه و عثمانی و ارتباط با ک شورهای اروپایی مورد توجه قرار داشته و سیاحان و
گردشگران بسیاری را پذیرا بوده است .در حال حاضر ،پس از بهرهبرداری از آزادراه نبیاکرم (تبریزـ زنجان) ،میزان
مسافرپذیری تبریز رو به افزایش نهاده و این شهر ،پس از مشهد ،دومین شهر مسافرپذیر کشور مطرح شده است (استانداری
آذربایجان شرقی .)1391 ،با توجه به روند توسعة گردشگری شهر تبریز ،ارزیابی شاخصهای پایداری این شهر در گردشگری
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اهمیت فراوان دارد .مطالعات اساسی جهت شناخت محدودیتها و کمبودها و برنامهریزی مناسب در این خصوص میتواند
آیندۀ بهتری را برای دسترسی مناسب به فرصتها و امکانات گردشگری در شهر تبریز به ارمغان آورد.
با توجه به طرح موضوع ،مقالة حاضر در پی پاسخگو یی به این سؤال است که آیا شهر تبریز در روند توسعة
گردشگری خود به به پایداری دست یافته است؟ بنابراین ،مهمترین هدف پژوهش حاضر سنجش پایداری توسعة
گردشگری شهر تبریز با ظرفیتهای موجود است.
مبانی نظری
از اوایل قرن یازدهم ،بسیاری از متفکران و کارشناسان اروپایی ،بهخصوص انگلیسی و همچنین امریکایی ،در مورد رشد
سریع شهرهای صنعتی و اثرات منفی که از آنها بهوجود میآید (ازدحام جمعیت ،مسائل بهداشتی  ،آلودگیهای
زیستمحیطی ) نگران بودند .ازاینرو ،نخستینبار به طور رسمی براندت لند  1در سال  1987توسعة پایدار را ،که درحقیقت
تعادل میان تو سعه و محیط زیست است ،در گزارش «آیندۀ مشترک ما» مطرح کرد (مکنول  .)5 :1376در این گزارش،
هدف از توسعة پایدار « رفع نیازهای نسل حاضر بدون تضییع توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازشان» است .کمیسیون
جهانی محیط زیست و توسعه (  2 )WCEDتوسعة پایدار  3را چنین تعریف میکند« :توسعة پایدار فرایند تغییر است در
استفاده از منابع ،هدایت سرمایهگذاریها ،سمتگیری توسعة تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده
سازگار باشد» .این واژه در مفهوم گستردۀ آن به معنا ی « اداره و بهره برداری صحیح و کارا از منابع پایه ،طبیعی ،مالی  ،و
نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب است که با به کارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیالت مناسب
برای رفع نیاز نسل امروز و آینده به طور مستمر و رضایتبخش» امکان پذیر میشود (مکنول  .)5 :1374در این نظریه،
موضوع نگه داری منابع برای حال و آینده از طریق استفادۀ بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع
تجدیدناپذیر مطرح است (زیاری 17 :1378ـ.)18

شکل .1الگوی ارزیابی گردشگری پایدار شهر تبریز
(مأ خذ :نگارندگان)
1. Brandt land
2. World Commission on Environment and Development
3. Sustainable Development
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گردشگری عبارت است از فعالیتهای افراد ی که برای استراحت ،کار  ،و دیگر دالیل به خارج از محیط سکونت معمول
خویش سفرکرده و حداکثر یک سال متوال ی در آنجا اقامت میکنند (پاپلی یزدی  .)1385در تعریف دیگر ،گردشگری نظام
(سیستم) پیچیده ای است ک ه ابعاد مختلف زندگی انسانها اعم از اجتماعی  ،فرهنگی  ،اقتصادی  ،سیاسی  ،زیستمحیطی و
کالبدی (هم فضاها ی شهری و هم فضاها ی روستایی) را تحت تأثی ر خود قرار داده است  .درواقع  ،گردشگری صنعت تول ید و
مصرف است که توسعة آن همواره به افزای شِ میزان اشتغال و درآمد مل ی کمک کرده و موجب ایجاد تقاضا برای بسیاری از
کاالها و خدمات شده است و در مبادالت فرهنگی ،رشد اجتماع ی و تفاهم ملی  ،سهم عمده ای دارد و در سالهای اخی ر
بهمثابة یک صنعت سودده با درآمد سرشار ارز ،مورد توجه همة کشورهای جهان قرار گرفته است (الیوت .)21 :1379
گردشگری پایدار  ،که برگرفته از مفهوم توسعة پایدار است  ،نوعی گردشگری تلقی شده است که نیازهای نسل کنونی را
بدون استفاده از منابع نسلهای آینده برطرف میکند  .گردشگری پایدار به شیوهای اجرا میشود که اثرات منفی بر روی
محیط زیست ،اقتصاد و فرهنگ جامعة میزبان نداشته باشد (  .)Weaver 2001گردشگری پایدار منجر به مدیریت منابع
میشود به گونه ای که نیازهای اقتصادی ،اجتماعی ،و زیباییشناختی را برآورده کند ؛ درحالی که حفظ یکپارچگی فرهنگی ،
فرایندهای زیستمحیطی ،تنوع زیستی و پشتیبانی از حیات ضروری است (  .)WTO 2001بنابراین ،گردشگری پایدار باید
استفاد ۀ بهینه از محیط زیست ،منابع ،احترام به اصالت اجتماعی ،و فرهنگی جوامع میزبان و فراهم آوردن منافع اجتماعی
و اقتصادی به همه را در درازمدت هدف قرار دهد ).(WTO 2001
شهرها معموالً جاذبههای متنوع و بزرگی شامل موزهها ،بناهای یادبود ،مکانهای تاریخی را دارند که خود ،گردشگران
بسیاری را جذب میکند (  .)Hall 2001گردشگری شهری ،اگر بهدرستی برنامهریزی شود ،توسعه یابد ،و مدیریت شود ،ممکن
است مزایا و منافعی هم برای جوامع شهری و هم جامعه بهطورکلی ایجاد کند )).Iordache & Cebuc 2009: 86-92
گردشگری توسعه برخی از امکانات فرهنگی و تجاری جدید را تشویق میکند و میتواند امکاناتی را که هم از سوی ساکنان
و هم گردشگران استفاده میشود ،بهبود دهد .گردشگری اجازه میدهد که هزینة الزم برای حفظ آثار طبیعی ،باستانشناسی،
بناهای تاریخی ،سنت ،هنر ،و فرهنگ و از مهمتر بهبود کیفیت محیط زیست فراهم شود ) .(Stanciulescu 2009در جامعة
شهری ،گردشگری میتواند مزایای درخور توجهی به ارمغان بیاورد .این منافع عبارتاند از :ایجاد مکانهای کار جدید ؛
چشمانداز جدید برای شرکتهای گردشگری محلی؛ فرصتهای سرمایهگذاری جدید؛ افزایش درآمد و بهبود استانداردهای
زندگی برای جمع محلی؛ درآمد مولد از مالیاتهای محلی که میتواند برای بازسازی زیرساختها و بهبود امکانات جامعه
استفاده شود ( )Stanciulescu 2009؛ بهبود زیرساختهایی که عالوه بر گردشگران منطقه ساکنان نیز ذینفع مستقیم آن
خواهند بود؛ و تضمین منابع مالی برای حفاظت از مناطق طبیعی ،هنر ،صنایعدستی ،مناطق باستانشناسی و تاریخی و
سنتهای فرهنگی ). (European Commission 1998: 76

گردشگری پایدار شهری گردشگری است که هم پایدار است و هم در مناطق شهری رخ میدهد .پایداری مطلق ایده آل
است و باید به دنبال بهبود پایداری گردشگری بود ) .(Jim 2000: 233درواقع مزایای در حال توسعة گردشگری پایدار
شهری شامل بازسازی مناطق طبیعی در شهرستانها ،کاهش اثرات مربوط به حملونقل بازدیدکنندگان ،توانایی ارائة
آموزش و پرورش در جهت تغییر نگرشها و ارزشها ،پرورش رفتار طرفداران محیط زیست به طیف وسیعتر و تعداد زیادی
از مردم ،هم برای ساکنان و هم گردشگران ،و درنهایت ،بهبود گردشگری است (.)Higham & Lueck 2002: 51

تحقق گردشگری پایدار شهری نیازمند شهری پایدار و انسانهایی با کنشهای فرهنگ شهرنشینی است .آنچه در
توسعة گردشگری پایدار شهری بر آن تأکید میشود عالوه بر ره آ وردهای اقتصادی و اجتماعی این صنعت برای
شهروندان و شهرها ،اهمیت تداوم برنامههای توسعة گردشگری در زمان (توجه به نسلهای آینده) و آثار توسعه در مکان
جغرافیایی (اثرات زیستمحیطی) است (تقوایی .)82 :1388

سنجش پایداری توسعة گردشگری از نگاه جامعة محلی...

209

محدودة مطالعهشده
از نظر جغرافیایی ،تبریز مرکز آذربایجان شرقی و در  46درجه و  25دقیقة طول شرقی و  38درجه و  2دقیق ة عرض
شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است .ارتفاع آن از سطح دریا  1350تا  1550متر در نقاط مختلف آن متغیر است.
تبریز با وسعتی حدود  11800کیلومتر در قلمرو میانی خطة آذربایجان و در قسمت شرقی شمال دریاچة ارومیه و 619
کیلومتری غرب تهران قرار دارد .این شهر بهدلیل قرار گرفتن در مسیر شرق به غرب و آسیای میانه یکی از کانونهای
مهم سیاسی ،اقتصادی ،بازرگانی ،و فرهنگی ایران بوده است .شهر تبریز ،به علت مرکزیت استان و داشتن پیشینه و سابقه
در مدنیت ،از امکانات خوبی برخوردار است .بنابراین ،الگو ی فضا ی توریستی این شهر تحت تأثیر فضا ی تاریخ ی شهر قرار
گرفته و بیشتر بخش مرکزی شهر را پوشش میدهد .براساس مصوبة شورای عال ی معمار ی و شهرسازی ایران ،تبریز یکی
از شش شهر فرهنگی و تاریخ ی کشور به ثبت رسیده و از خاستگاههای کهن شهرنشینی و مدنیت در کشور است که میراث
تاریخ ی و فرهنگی بسیار غن ی و گستردۀ آن پتانسیل باالیی برای غنا ی فرهنگی و گسترش گردشگری شهری دارد .از نظر
جمعیتی ،براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسک ن در سال  ،1390جمعیت شهرستان تبریز در حدود  1میلیون و
 695هزار و  94نفر و جمعیت مرکز این شهرستان  1میلیون و  506هزار و  188نفر برآورد شده است .جمعیت شهری این
شهرستان  1میلیون و  495هزار نفر و تعداد خانوار آن  513هزار و  283خانوار است (استانداری آذربایجان شرقی.)1393 ،

شکل .2موقعیت جغرافیایی شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و در آن از روش پژوهش توصیفیـ تحلیلی استفاده شده است .جمعآوری دادهها عالوه
بر مشاهدۀ میدان ی و تکمیل پرسشنامه از طریق مطالع ة اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفت .برای دستیابی به اهداف
تحقیق ،ابتدا جنبههای مختلفی از توسعة پایدار و نقش آن در پایداری شهری بررسی شد .پس از معرفی انواع مختلف
شاخصها ،مفاهیم پایداری توریسم بررسی شدهاند .سرانجام ،پس از ادغام شاخصهای پایداری شهری ،که از مفهوم توسعة
پایدار با شاخصهای توسعة گردشگری حاصل شدهاند ،پرسشنامة محققساختهای براساس مقیاس لیکرت طراحی و پس از
تأیید روایی آن از سوی افراد صاحبنظر بین جامعة آماری توزیع و بعد از تکمیل ،جهت تحلیل دادههای مستخرج از
پرسشنامهها از نرمافزار آماری آموس

AMOS

(یکی از نرمافزارهای قوی مدلیابی معادالت ساختاری) بهره گرفته شد .در

تحقیق حاضر ،سعی شده است با توجه به معنای توسعة پایدار گردشگری ،شاخصهای ذکرشده در پرسشنامهها با استفاده از
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تحلیل عاملی مرتبة دوم ارزیابی شود .درواقع ،این شاخصها تالش برای قاعدهمند کردن اطالعات کنونی در مورد محیط و
گردشگری و کمک به شناخت بهتر رابطة متقابل بین فعالیت گردشگری و اثرات محیطی و درنهایت سیاستهای گردشگری
پایدار مربوط به آن را نشان میدهد .همچنین ،محدودیت مهم این مطالعه ابهام در قابلیت تعمیم نتایج این مطالعه به سایر
جامعه های آماری است.
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ،1390جمعیت شهر تبریز  149500نفر است (استانداری
آذربایجان شرقی ) 1392 ،که برای برآورد حجم نمونه از روش نمونهگیری کوکران با سطح اطمینان 95درصد و احتمال
خطای 5درصد ،از  384نفر به دست آمد .از حدود  400نفر پرسشگری شد که روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای متناسب
با حجم نمونه بود .پس از جمعآوری اطالعات و پردازش آن ها در محیط نرم افزاری  ،AMOSبه تحلیل دادهها و تبیین
موضوع مطالعهشده پرداخته شد.
z2pq
d2
n
1  z2pq 
1   2  1

N  d


 t 1 / 96سطح اطمینان %95؛  P= 0/5وجود صفت در جامعة آماری؛  q= 0/5عدم وجود صفت در جامعة آماری؛
 d= 0/05مقدار خطای نمونهگیری؛  n=1495000تعداد جامعة آماری.
حجم جمعیت شهر تبریز  1495000نفر که حجم نمونه با فرمول کوکران برابر است با  384نفر .فاصلة نمونه برابر
است با  .3893.2برای بهدست آوردن سهمیة هر منطقه جمعیت منطقة مورد نظر تقسیم بر فاصلة نمونه میشود؛ مثالً ،
سهمیة منطقة  1برابر است با تقسیم عدد  212206بر  3893.2که عدد مورد نظر  54.5است.
جدول .1تقسیم بندی سهمیة حجم نمونه برای هر منطقه
مناطق

جمعیت

سهمیه برای هر منطقه

منطقة 1
منطقة 2
منطقة 3
منطقة 4
منطقة 5
منطقة 6
منطقة 7
منطقة 8
منطقة 9
منطقة 10
تبریز

212206
169047
243400
316126
92274
94897
143460
28700
324
194564
1494998

54/5
43/4
62/5
81/1
23/7
24/3
36/8
7/3
0
49/97
384

بحث و یافتهها
نتایج توصیفی پژوهش
وضعیت جنسی پاسخگویان

از کل نمونة بررسیشده ،براساس جنسیت55 ،درصد پاسخگو یان را مردان و 45درصد آنان را زنان تشکیل میدهند که
بیانگر تسلط غالب مردان در نمونه و نیز جامعة آماری است (جدول.)2
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جدول .2وضعیت جنسی پاسخگویان
جنسیت

فراوانی

درصد

زن
مرد

179
221

45
55

جمع

400

100

250
200
150
100
50
0
زن

مرد

شکل .3نمودار وضعیت جنسی پاسخگویان

وضعیت تأهل پاسخگویان

جدول 3نشان میدهد که از نمونة  400نفری 269 ،نفر آنان مجرد و فقط  131نفر متأهلاند .حدود  67درصد پاسخگویان
مجرد و 33درصد متأهلاند.
جدول .3وضعیت تأهل پاسخگویان
وضعیت تأهل

فراوانی

درصد

مجرد
متأهل

269
131

67
33

جمع

400

100

300
250
200
150
100
50
0
متاهل

مجرد

شکل .4نمودار وضعیت تأهل پاسخگویان
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وضعیت سنی پاسخگویان

در این جدول ،وضعیت سنی پاسخگو یان و تعداد کل آنان نشان داده شده است .بیشترین درصد پاسخگو یان به گروه سنی
15ـ 19ساله اختصاص دارد.
نتایج حاصله در زمینة وضعیت سنی پاسخگویان  ،نمایانگر این مطلب است که از کل تعداد پاسخگو یان این تحقیق
جوانترین یا کوچکترین فرد به لحاظ سنی  15سال و مسنترین یا بزرگترین این افراد از نظر سنی  62سال دارد.
جدول .4وضعیت سنی پاسخگویان
گروه سنی

15- 19

20- 24

25- 29

30- 34

35- 39

40- 44

45- 49

50- 54

55- 59

60- 64

گمشده

جمع

تعداد
درصد

175
44

53
13

69
17

24
6

32
8

6
1/6

12
3

12
3

0
0

12
3

5
1/4

400
100

میزان تحصیالت پاسخگویان

جدول 5نشان می دهد که 46درصد از پاسخگو یان مدرک تحصیلی دیپلم تا لیسانس دارند و افراد با مدرک تحصیلی فوق
لیسانس و باالتر از نمونة کمتری برخوردارند.
جدول .5میزان تحصیالت پاسخگویان
تحصیالت

کمتر از دیپلم

دیپلم تا لیسانس

فوق لیسانس و باالتر

جمع

تعداد
درصد

124
31

184
46

92
23

400
100

کمتر از دیپلم

فوق لیسانس و باالتر

% 31

% 23

دیپلم تا لیسانس
% 46

شکل .5نمودار میزان تحصیالت پاسخگویان

نتایج استنباطی پژوهش
سنجش پایداری توسعة گردشگری شهر تبریز

در تحقیق حاضر  ،برای ارزیابی موفقیت گردشگری پایدار در شهر تبریز ،یکی از فرمولهای پیچیدهای که به نیازهای
اساسی گردشگری مربوط میشود بهکار گرفته شده است .برای این کار  ،فهرستی از نیازهای انسانی گردشگری بهمنزلة
مبنای جمعآوری مجموعهای از شاخصهای گردشگری فرض شده است .پس از تکمیل و بررسی پرسش نامه ها ،
هماهنگیشان با عوامل توسعة پایدار بهدست آمد (جدول.)6
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A

حملونقل

B

شبکة راه

C

مراکز اقامتی و پذیرایی

D

خدمات بانکی

E

بهداشت و سالمت

F

فناوری اطالعات

G

موقعیت اداری و سیاسی

جاذبههای گردشگری

H

موقعیت اقتصادی

I

موقعیتهای اجتماعی

گروه

J

زیرساختار

طبقه

حوزة فعالیت

مناسبتهای سیاسی

جدول .6ش اخص های ارزیابی گردشگری پایدار در شهر تبریز

جاذبههای شهری

جاذبههای فرهنگی تاریخی

جاذبههای طبیعی

هزینهـ سود

سرمایهگذاری

آگاهی فرهنگی و محلی درجة
رضایت امنیت مشارکت

شاخص ارزیابی
 .A1تعداد و انواع ناوگان حملونقل عمومی
 .A2تعداد وسایل نقلیة اختصاص یافته برای گردشگران
 .A3تعداد توقفگاههای ایستگاه اتوبوس
 .B1فاصله از مسیرهای بین شهری و شاهراهها
 .B2انواع مختلف راههای اصلی ،خطوط هوایی ،زیر زمینی
 .B3فاصله از فرودگاه تا نواحی غیرمسکونی شهری
 .C1تعداد هتلهای تحت سیستمهای حفاظت زیستمحیطی
 .C2تعداد مراکز خدماتی گردشگری
 .C3تعداد رستورانها
 .C4بودجة اختصاص یافته به فعالیت گردشگری
 .C5کل هزینة گردشگری در هر سال
 .C6اشتغال در هتلها و رستورانها
 .C7درصد جمعیت گردشگر
 .D1تعداد تسهیالت بانکی برای پشتیبانی از توسعة گردشگری (شعبات بانکی ،خودپردازها ،و)...
 .E1تعداد مراکز بهداشتی و درمانی
 .E2تعداد کسانی که از بیماریهای واگیردار و خطرناک رنج میبرند
 .E3میزان آلودگی محیطی
 .F1داشتن  ADSLبه ازای هر  1000نفر
 .F2تعداد تلفنهای همراه به ازای هر  1000نفر
 .F3مراکز خدمات الکترونیکی
 .G1تعداد کنفرانسهای علمی و سیاسی و درجة اهمیت آنها
 .G2تعداد رویدادهای ورزشی و درجة اهمیت آنها
 .H1تعداد مکانهای عمومی جذاب
 .H2تعداد پارکهای تفریحی
 .H3تعداد بازدید گردشگران در هر سال از جاذبههای شهری
 .H4تعداد جشنوارههای هنری و فرهنگی ،موسیقی و انواع مختلف نمایشگاهها
 .H5تعداد مکانهای تاریخی یا فرهنگی
 .H6روش اطالع رسانی در مورد این مراکز
 .H7تعداد بازدید گردشگرها از جاذبههای فرهنگی و تاریخی در هر سال
 .H8تعداد مکانهای طبیعی مجهز به خدمات گردشگری
 .H9نوع خدمات ارائهشده به گردشگران در این مکانها (جاذبههای طبیعی)
 .H10تعداد بازدید گردشگران از جاذبههای طبیعی در هر سال
 .I1هزینة انرژی صرفشده در بخش گردشگری
 .I2جمع اشتغال
 .I3میانگین درآمد خانوارها
 .I4بهرهگیری از انواع مختلف خدمات (آب ،برق ،گاز ،تلفن ،اینترنت)
 .I5درصد سرمایهگذاری مستقیم گردشگری
 .I6تولید ناخالص ملی
 .I7نرخ رشد سود گردشگری
 .I8نرخ سوددهی و کارآیی مؤسسات گردشگری
 .J1نحوۀ برخورد و رفتار ساکنان با گردشگران
 .J2میزان آموزش
 .J3آشنایی با زبان غیربومی به ازای هر  1000نفر
 .J4درصد رضایت گردشگران از خدمات
 .J5تعداد مراکز پلیس ،امداد ،و نجات
 . J6تعداد کارکنان پلیس که از فعالیتهای گردشگری و مربوط به آن حفاظت می کنند
 .J7تعداد سازمانهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینة گردشگری
 .J8تعداد افراد فعال در این زمینه
 .J9تعداد خانههای دوم اجارهای برای گردشگران
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با استفاده از تحلیل عاملی ت أییدی به آزمون مدل ارائه شده در این پژوهش پرداخته شد .با توجه به مدل ارائهشده از
تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم استفاده شد که شامل  10بعد بود .این ابعاد ،ساختار نهایی متغیر گردشگری پایدار را
شکل میدهند .شاخص های خوبی برازش نشان میدهد که داده های موجود تا حد خوبی با مدل ارائه شده سازگار است.
تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم زمانی انجام میگیرد که شاخص های تعریفکنندۀ متغیر اصلی خودشان متغیر پنهان
باشند .در مدل اشارهشده ،سعی در توضیح عوامل تشکیلدهندۀ گردشگری پایدار شده است  .بدین معنی که خود متغیر
گردشگری پایدار یک متغیر پنهان است که باید از طریق تحلیل عاملی تأ ییدی اثر شاخص هایش توضیح داده شوند.
مالحظه میشود که شاخصهای تعریفشده برای گردشگری پایدار متغیر پنهان است و هریک از چند متغیر آشکار قابل
توضیح و اندازهگیری تشکیل شدهاند .بنابراین ،ابتدا ساختار را تعریف کرده و با اندازه گیری متغیرهای آشکار به
شاخص های توضیحدهندۀ متغیر گردشگری پایدار پی برده شده است  .بارهای عاملی جدول 7میزان اثرگذاری هر متغیر
آشکار را بر ساختار های عاملی شاخصهای تشکیلدهندۀ متغیر گردشگری پایدار نشان میدهد .سپس میزان اثرگذاری
هر متغیر پنهان بر متغیر گردشگری پایدار اندازهگیری شده است.
جدول .7بارهای عاملی بهدستآمده برای شاخص های مطالعهشده
CR

بار عاملی استانداردشده

عامل

0/875

A

14/653

0/736

A1

15/904
13/026

0/797
0/661

A2
A3

0/835

B

12/743
13/817

0/676
0/789

B1
B2

12/336

0/692

B3

16/583

0/956
0/771

C
C1

16/339

0/753

C2

13/520
17/034

0/641
0/780

C3
C4

17/142

0/784

C5

14/639
17/303

0/687
0/789

C6
C7

14/332

0/788

D1

15/542

1/003
0/783

E
E1

17/855

0/787

E2

12/939

0/604
0/981

E3
F

19/764

0/840

F1

9/684
19/380

0/465
0/795

F2

t-value

13/457

12/316

14/960

14/318

14/894

F3
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ادامة جدول .7بارهای عاملی بهدستآمده برای شاخص های مطالعهشده
CR

t-value

بار عاملی استانداردشده

عامل

0/851

G

0/831
0/899

G1
G2

0/972

H

23/825
21/674

0/860
0/824

H1
H2

26/202

0/908

H3

20/124
22/569

0/789
0/842

H4
H5

23/729

0/865

H6

25/190
21/401

0/892
0/816

H7
H8

22/382

0/839

H9

25/146

0/890
0/967

H10
I

16/717

0/793

I1

17/387
17/536

0/817
0/823

I2
I3

15/251

0/762

I4

16/985
18/881

0/799
0/875

I5
I6

19/224

0/926

I7

19/120

0/885
0/983

I8
J

15/294

0/759

J1

18/707
19/468

0/854
0/881

J2
J3

19/527

0/882

J4

18/568
16/631

0/780
0/773

J5
J6

17/224

0/796

J7

18/598
19/934

0/848
0/896

J8

13/266
19/542
22/233
15/149

14/048

13/762

J9

جدول 7نیز با رهای عاملی هر ساختار ،آماره را نشان میدهد .همة بارهای عاملی استاندارد شده باالی  0 /6است و
تأثیر باالیی بر ساختار مرتبة دوم ،یعنی گردشگری پایدار ،دارند .در بین عوامل مؤثر ذکرشده عامل «بهداشت و سالمت »
با ضریب استاندارد  1/003بیشترین اثر را بر گردشگری پایدار نشان میدهد .همچنین ،بقیة عوامل نیز بار عاملی باالی
 0/7دارند که نشاندهندۀ توضیح باالی متغیر توسط عوامل آزمونشده است .به عبارت دیگر ،یافتهها ی کلی مطالعه نشان
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میدهد که رابطة مثبتی بین شاخص های توسعة گردشگری و پایداری گردشگری وجود دارد .بدان معنا که وقتی در ک
مثبت ساکنان از شاخص های توسعة گردشگری افزایش مییابد ،همین باعث افزایش پایداری در گردشگری شهر تبریز
میشود.
NFI= 0.822 RMEA= 0.08 CMIN/DF= 3.88 IFI= 0.862 CFI=0.861

شکل .6بارهای عاملی استانداردشدة ابعاد با توجه به متغیرهای آشکار

شکل 6بارهای عاملی استاندارد شدۀ هر بعد را با توجه به متغیرهای آشکار آن نشان میدهد .همة ابعاد ارتباط مثبت و
معناداری با ساختار مرتبة دوم دارند.
نتیجهگیری
توسعة پایدار شهری و گردشگری رهنمونی برای مدیریت کلیة منابع قلمداد میشود  ،به طریقی که بتوان نیازهای اقتصادی
و اجتماعی را برآورده کرد و همگنی فرهنگی و سیستمهای حفاظت زندگی را همراه با افزایش عدالت و مساوات در توسعه،
بهبود کیفیت زندگی جوامع  ،و بهوجود آوردن کیفیت برتر محیط زیست ایجاد کرد .بنابراین ،بهبود مدیریت زیستمحیطی
تسهیالت گردشگری برای کاهش آسیبهای آن گام اول جهت نیل به اهداف توسعة پایدار شهری و گردشگری است.
آشنایی با ظرایف و قابلیتهای کنونی سیستم موجود و شناخت فرصت و تهدیدهای محیطی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای
برنامهریزان توسعة پایدار است .با کمک یک مدیریت آگاهانه و با استفاده از ابزارهای مدیریت کارآمد عالوه بر حفظ محیط،
کارایی و کاربرد مناسب مکانهای جذب گردشگر نیز میتواند افزایش

یابد.

برای دستیابی به این هدف ،پایداری گردشگری شهر تبریز به صورت پیمایشی ـ تحلیلی و با استفاده از پرسشنامة
محققساخته از طریق بهرهگیری از روش تحلیل عاملی مرتبة دوم صورت گرفت .یافتههای پژوهش حاضر با توجه به
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شاخص های در نظر گرفته شده ،در شکل 4ساختار نهایی ت أثیر متغیر گردشگری پایدار را در شهر تبریز نشان میدهد.
نتایج نشان می دهد ،روابط میان مؤلفههای پایداری گردشگری در حوزۀ مقصد مطالعه شده کیفیت مطلوبی دارد .بر این
اساس ،گردشگری بر منابع مقصد در طبقة پایدار قرار گرفته است .همچنین ،بارهای عاملی بهدست آمده از این پژوهش
بیشتر از  0/6بوده (جدول )7که تأثیر باالیی بر ساختار مرتبة دوم ،یعنی گردشگری پایدار ،دارند .از نتایج بهدست آمده
میتوان دریافت عامل «بهداشت و سالمت» با ضریب  1/003بهمنزلة مهمترین عامل در اثرگذاری توسعة گردشگری در
شهر تبریز شناخته شد .پس از آن ،به ترتیب عامل «آگاهی فرهنگی و محلی و درجة رضایت از امنیت» و عامل «وجود
جاذبه های گردشگری» با ضرایب  0/983و  0/972تأثیر باالیی در پایداری گردشگری شهر تبریز دارند.
نتیجة این تحقیق با نتایج تحقیق اکبرپور سراسکانرود و همکاران ( )1390همخوانی ندارد؛ بهطوریکه نتایج تحقیق
اینگونه نشان میدهد که براساس نظر مردم و مسئوالن ،بهرغم اثرات مثبت اقتصادی در برخی جنبه های اجتماعی ،
اغلب پیامدهای منفی دارد که به اشکال گوناگون سبب ناپایداری گسترش گردشگری شهری میشود .نتیجة تحقیق
حاضر با تحقیق کرمی ( )1391همخوانی ندارد .او بیان میکند منافع جامعة میزبان در روند اجرای توسعة گردشگری
پایدار شهر نیاسر لحاظ نشده و تاکنون این صنعت منافة پایداری از توسعة گردشگری برای ساکنان محلی به ارمغان
نداشته است« .ارزیابی توسعة گردشگری مقصد در چارچوب پایداری» عنوان تحقیق دیگری است که با نتایج پژوهش
حاضر همخوانی ندارد .قدمی و همکاران ( )1391در نتایج آن چنین بیان میکند که فرایند توسعة پایدار گردشگری در
شهرستان تنکابن با تخریب منابع ،نارضایتی جامعة گردشگران ،و نگرش منفی ساکنان محلی همراه است و از اصول و
معیارهای توسعه پایدار گردشگری فاصلة زیادی دارد و از الگویی ناپایدار پیروی میکند  .از طرفی  ،در بررسی سنجش
پایداری توسعة گردشگری در جزیرۀ کیش ،ضرغام و نیکبین ( )1391بیان میکنند که نتایج به دستآمده حاکی از درجة
پایداری باالی توسعة گردشگری در جزیرۀ کیش است که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد .درنهایت ،با توجه به
اثرات مطلوب توسعة گردشگری پایدار در شهر تبریز ،میتوان با ساماندهی برنامه ریزی و مدیریت امور مربوط به
گردشگری زمینه هایی مناسبتر و مطلوبتر برای توسعة پایدار گردشگری این شهر فراهم کرد.
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