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  چکیده

به عنووان یوک  هد. منطقه یک شهر اردبیلد تغییر را خدمات فرهنگی اکوسیستم دریافت میزان فرهنگ، تغییردادن با تواندمی گردشگری
لوذا  شوود.های مختلف همواره به عنوان یکی از مقاصد گردشگران داخلی و خوارجی شوناخته مویفضای گردشگری و به دلیل وجود جاذبه

 ت.تودوی  شوده اسو بررسی نقش فضای گردشگری منطقه یک شهر اردبیل بر ارتقاء خدمات فرهنگوی اکوسیسوتمپژوهش حاضر با هدف 
ها برای تجزیه و تحلیل دادهروش تحقیق در ای  پژوهش ترکیبی)کمی و کیفی( است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. 

نتایج حاصول از  استفاده شده است. SMART PLS و  SPSSو اطالعات از روش پیمایشی)پرسشنامه( و نرم افزارهای تحلیل آماری 
رابطوه  ستمیاکوس یو ارتقاء خدمات فرهنگ لیشهر اردب کیدر منطقه  یگردشگر یفضا  یبدهد که نشان می هاتجزیه و تحلیل پرسشنامه

بنودی عوامول خودمات فرهنگوی اکوسیسوتم در میوزان . همچنی  نتایج حاصل بکارگیری تکنیک کوپراس برای رتبهوجود دارد دارییمعن
Qi (0.213 )دهد که عامل دانش و ارزشهای آموزشی با بیشتری  میوزان ن میتاثیرپذیری از فضای گردشگری منطقه یک شهر اردبیل نشا

 در جایگاه نخست قرار دارد.
 

  یکلیدکلمات 
 "SMART PLS"، "COPRAS" ،"منطقه یک شهر اردبیل"، "خدمات فرهنگی اکوسیستم"، "گردشگری فضای"
 

  مقدمه -1
 و نهاانسا یعنی اجتماعی سیستم میان تعامل از اکوسیستم شهری

انوریی،  جریان مانند اکوسیستم فرایندهای سایر از حاصل عناصر
 بوه (.Dover, 2018: 3گیورد)موی شوکل موواد و اطالعات

هوای سیستم از ایپیچیده ترکیب شهری اکوسیستم دیگر عبارت
 :Dizdaroglu, 2015)اسوت مصونوعی و طبیعوی زیسوتی

 پیچیده تتعامال از متأثر و انسان پایة بر اکوسیستم ای  (.119

 کوه اسوت مکانیسوم ینوع و کننده تنظیم سازنده، میان اجزای

 ,Baiدهود)موی شوکل را محیطیزیست و اجتماعی فرایندهای

 کیفیوت و عموومی سوالمت بوا مستقیمی و ارتباط (2 :2016

 United Nations)دارد شووهری سوواکنان زنوودگی

Conference and Sustainable Urban 

Development, 2015: 2.) منوواف   سووتمیخوودمات اکوس
 ایو میطوور مسوتقبوه یعویطب طیمحو کیکه  تندهس یمندارزش
 ,.Daily et al)آوردیانسووان فووراهم موو یبوورا میمسوتقریغ

 زمینوة در اصولی یمفهوماکوسیستم  خدمات اصطالح (.2009

خودمات  ،یبوه طوورکل (.Prip, 2017)اسوت پایودار توسوعة
اسوت: خودمات  ی شودهبنوددسته یبه چهار گروه اصل ستمیاکوس
ات و خودم کننوده، خودمات فرهنگوی، خدمات تنظویمکنندهتامی 

 خدمات (.1396)مثنوی و دبیری،  پشتیبان یا وابسته به زیستگاه

 به محیط از مردم که است غیرمادی اکوسیستم مزایایی فرهنگی

 روابوط فرهنگوی، هویوت زیباشوناختی، شامل و آورندمی دست

 و آموزشوی هوایارزش و شدانو سیستم حس مکان، اجتماعی،
 ناملموس خدمات (. ای Alcamo et al., 2003) است غیره

 اکوسیسوتم خودمات سوایر بوا متفواوتی هوایویژگوی و اسوت

 از افوراد درک براسواس (؛ زیوراMilcu et al., 2013دارد)

 اکوسیسوتم خوود ماهیوت دلیول به نه شود،می ایجاد اکوسیستم
(Dickinson and Hobbs, 2017: 183 )از رابطوة و 

 ,Vaz and Santos) شوودموی تولیود افوراد و محویط میان

 میوان فرهنگی تعامالت با کاهشبه طور کلی (. 168 :2018

 بوه و رودمی دست از جمعی هویت ها،آن زندگی محیط و مردم

شوود. موی منجور منوزوی خلوق اجتمواع و فرهنگوی اخوتالتت
 مزایای و زیباشناختی هایویژگی از بردن لذت فرصت همچنی 

 آثواری موضووع ای  و شودمی محیط محدود فرهنگی و طبیعی

 ایو  داشوت. خواهود شوهروندان روح و جسم سالمت بر منفی

 محویط از دریوافتی فرهنگی کاهش خدمات به در نهایت فرایند

-بیمواری درمان برای بسیاری هایهزینه متعاقباً و شودمی منجر

 خواهود همراه به رائمج با مبارزه و محیطی مشکالت زیست ها،

بوه  .(Rudolf de Groot et al., 2006: 473)داشوت
محویط  مودیریت فرهنگوی در خدمات نادیده گرفت عبارت دیگر 

 نوابودی تواند موجبمی آن با مرتبط هایگیریتصمیم و زیست

 افوزایش افراد، سالمت انداخت  خطر به هویت، و زندگی سبک
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 ,.Klain et al)جامعه شود رد مناقشه بروز و اجتماعی نابرابری

گیری مناب  عرضه و تقاضای فضای شهری، بستر شکل (.2014
 اموروزه بوهاز آنجاییکوه   (.1393زاده، یعقوبگردشگری است. )

 بیشوتر در شده ریزیبرنامه کمتر و نامناسب سری ، توسعة دلیل

 خطور معرض در مردم دریافتی فرهنگی خدمات کشور شهرهای

 نقش بررسی؛ بنابرای  (45:1386آبادی و تبریزی، )زنگیدارد قرار

رونق خودمات فرهنگوی  و توسعه در شهری گردشگری فضاهای
 ایو  چگوونگی زیورا دارد؛ ایویژه اهمیت و ضرورت اکوسیستم

-تعیوی  نقوش شهر فرهنگی رونق یا خلق ناهنجاری در ارتباط،

 .(116:1399)تبریزی و همکواران،داشوت خواهد برعهده ایکننده
 و فرهنگی مناب  از نامحدود حمایت تواندمی گردشگریر واق  د

 آنهووا تخریووبجلوووگیری از  باعوو  و داشووته باشوود طبیعووی
در ای  راسوتا هودف اصولی پوژوهش . (33:1395)ایسکیپ، گردد
بررسی نقش فضای گردشگری منطقه یک شهر اردبیل بر حاضر 

  ایو مبنوا ایو  بور باشود.ارتقاء خدمات فرهنگی اکوسیستم می
 .باشدمی زیر سواتت به پاسخگویی دنبال به پژوهش

های خدمات فرهنگی اکوسیستم که تحت تاثیر عوامل و مولفه -
 اند؟گیرند کدامفضای گردشگری شهری قرار می

و ارتقواء  لیوشهر اردب کیدر منطقه  یگردشگر یفضا  یب ایآ -
 وجود دارد؟ دارییرابطه معن ستمیاکوس یخدمات فرهنگ

های خدمات فرهنگی اکوسیستم به یک اندازه از تمام مولفهآیا  -
 پذیرند؟فضاهای گردشگری منطقه یک شهر اردبیل تاثیر می

تووان فرضویه پژوهش علّی است، می دومبا توجه به اینکه سوال 
 زیر را برای آن چنی  بیان نمود:

رسد بی  فضای گردشگری منطقه یک شهر اردبیل به نظر می -
 داری وجود دارد.مات فرهنگی اکوسیستم رابطه معنیو ارتقاء خد

 

   روش انجام تحقیق -2
همچنوی ،  پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کواربردی اسوت.

هوای برای توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصویات و ویژگوی
ه تحلیلی بهره گرفته شود -منطقه مورد مطالعه از روش توصیفی 

 رکیبی)کمی و کیفی( اسوت.روش تحقیق در ای  پژوهش ت .است
در ای  تحقیق ابتدا با مطالعه مبانی نظری، ابعواد مختلوف خودمات 

عامل از  6فرهنگی اکوسیستم مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 
جمله تنووع فرهنگوی، حوس مکوان، روابوط اجتمواعی، ارزشوهای 
زیباشناختی، میراث فرهنگی و دانش و ارزشهای آموزشی به عنوان 

قیق شناسایی شد. بطور کلی ای  عوامل تموامی جوانوب عوامل تح
خدمات فرهنگی اکوسیستم که به نحووی از فضواهای گردشوگری 

گیورد. در اداموه بورای شناسوایی شوند را در برمویشهری متاثر می
از روش دلفووی  خودمات فرهنگووی اکوسیسووتمهووای عواموول مولفوه

سونجش  هوا بوه عنووان ابوزاری بورایاستفاده گردید تا ای  مولفه
تاثیرگذاری گردشگری بر خدمات فرهنگی اکوسیستم به کار گرفته 

نظران بور شود. بدی  ترتیب در طی دو مرحله متخصصان و صاحب
 مولفوه 36ها به توافق رسیدند کوه در نهایوت تری  مولفهروی مهم

 در آمواری جامعوهشناسایی شود.  برای خدمات فرهنگی اکوسیستم
شوند. دسته اول شامل گوروه یم میپژوهش به دو دسته تقس ای 

خودمات هوای عوامول باشد که بورای شناسوایی مولفوهدلفی می
 ای گرفتوه شود. اعضوای از نظرات آنها بهره فرهنگی اکوسیستم

 و متخصصان از همگی که بوده نفر 15 ازای مجموعه گروه
 شهریگردشگری  توسعه زمینه در نظر صاحب افراد و سانکارشنا
 کارشناسان ،مدیران ،هادانشگاه اساتید از گروه ای . اندبوده

 ای  در کار اندردست افراد و گردشگری در مسئول هایسازمان
به  مربوط امور در خبرگان و کارشناسان از جمعی و زمینه

گیوری هدفمنود انتخواب که به روش نمونوهباشند می گردشگری
ر یوک شوه منطقوه شوهروندان شواملجامعه آماری دوم  .اندشده

کوه بوه طوور  یافوراد او یشاغالن ، ساکناناردبیل یا به عبارتی 
بورای تعیوی   .باشدمی ارتباط دارند مورد مطالعه مستمر با منطقه
از فرمول کووکران اسوتفاده گردیود و براسواس ایو  حجم نمونه 

درصد احتمال وجود  70درصد و با  95فرمول و با سطح اطمینان 
عنووان نمونوه تحقیوق انتخواب هنفر ب 384صفت در جامعه تعداد 

-جهت جم  باشد.ی تصادفی ساده میریگروش نمونه .ه استشد

 در قالب طیف لیکرت آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته
 و روش ابتدا از برای سنجش روایی پرسشنامه استفاده شده است.

 ایو  کوه اسوت شودهاسوتفاده  صوری و روایی محتوایی تکنیک
متغیرهوای  دربواره( دانشوگاه اساتید)متخصصان قضاوت با مرحله

 مشوخ  جهوت تحقیق )عوامل خودمات فرهنگوی اکوسیسوتم(
 میزانوی چوه تا صوری و محتوایی ازنظر ای  متغیرها اینکه کردن
 .هستند بهره گرفته شده اسوت پژوهش هایو هدف محتوا معرف

 ییایو پاکرونباخ  آلفای روشهای از روایی سنجش همچنی  برای
یافتوه ( و همچنی  روش استاندارد میانگی  توسوعه1CRی )بیترک
(2AVE که در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم بورای بررسوی )

 کاربرد دارد استفاده شوده اسوت. مقودارپژوهش  یهمگراروایی 

 متغیرهوای مناسوب از روایوی و پایوایی نشان شده ذکر ضرایب

 .(1)جدول  دارد پژوهش

 تغیرهای پژوهشروایی و پایایی م: 1جدول 

 عوامل
تعداد 
 سواتت

آلفای 
 کرونباخ

AVE CR 

 0.743 0.695 0.769 6 تنوع فرهنگی

 0.802 0.821 0.709 6 حس مکان

 0.817 0.769 0.733 6 روابط اجتماعی

ارزشهای 
 زیباشناختی

6 0.761 0.833 0.833 

 0.772 0.622 0.802 6 میراث فرهنگی

-دانش و ارزش

 های آموزشی
6 0.816 0.789 0.748 

 0.784 0.681 0.751 5 گردشگری

                                                           
1. Composite Reliability 
2. Average Variance Extracted 
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جهوت از روش دلفوی،  تحقیوق اولجهت پاسوخگویی بوه سووال 
سواختاری و  معوادتت از مدلیابی وم تحقیقدپاسخگویی به سوال 

 SMARTافوزاردر محیط نورم تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم

PLS از روش کوپراس  م تحقیقسوجهت پاسخگویی به سوال  و
هوای ه شده است. در ادامه به شرح مختصر هر یک از روشاستفاد

 بکار گرفته شده در ای  تحقیق پرداخته شده است.

 روش دلفی

از  خدمات فرهنگی اکوسیسوتمهای عوامل برای شناسایی مولفه 
ها به عنوان ابوزاری بورای روش دلفی استفاده گردید تا ای  مولفه

گی اکوسیستم به سنجش تاثیرگذاری گردشگری بر خدمات فرهن
 دوره ای  باز هایپرسشنامه و راند اولی  نتایجکووار گرفتووه شووود. 

در  شد. ترکیب بعد مراحل در استفاده برای و گردید بندیطبقه
باشوود از هووای بسووته موویرانوود دوم کووه بووه صووورت پرسشوونامه

های استخراج شده پاسخگویان خواسته شد تا به هر کدام از مولفه
امتیوازی  5توا  1وجه به میزان اهمیوت آنهوا بوی  از راند اول با ت

ها امتیاز میانی اختصاص دهند. بازه قابل قبول برای انتخاب مولفه
باشد. بدی  ترتیوب در طوی یا اعداد بزرگتر از آن می 3یعنی عدد 

هوا تری  مولفهنظران بر روی مهمدو مرحله متخصصان و صاحب
بورای عوامول خودمات مولفوه  36به توافق رسیدند که در نهایت 

 .(2)جدول  شناسایی شد فرهنگی اکوسیستم

فضای های خدمات فرهنگی اکوسیستم متاثر از مولفه: 2جدول 

 گردشگری
 هامولفه عوامل

تنوع 
 فرهنگی

تمایول بوه آشونایی بوا آداب و سون  ، انعطاف در برقراری ارتباط
کاهش تعصبات قوومی در ، تبادل فرهنگی ،های متفاوتفرهنگ
درک و  ،هوای متفواوتاحتورام بوه افوراد دارای فرهنوگ ،هجامع

 های فرهنگیاهمیت دادن به تفاوت

 حس مکان
دلبسووتگی و تعلووق خوواطر نسووبت بووه  شووهر، حووس مسووئولیت 

توداعی ، شوناخت از شوهر، تصوور و برداشوت از شوهر، اجتماعی
 ارزش و اهمیت شهر از نگاه شهروندان، تجارب گذشته

روابط 
 اجتماعی

دوسوتی و حس نوع، برقراری رابطه با سایر همشهریانتمایل به 
بهبوود ، کاهش نزاع و درگیوری در جامعوه، همدلی در شهروندان

تقویووت هویووت ملووی در ، کیفیووت روابووط اجتموواعی شووهروندان
 ارتباطات درون خانواده در شهروندان ،شهروندان

ارزشهای 
 زیباشناختی

تنووع ، نظورزیبوایی م، بهبود کیفیت مبلمان شهری، نظم بصری
تناسوب و تعوادل در ، خوانایی در فضای شهری، فضاهای شهری
 فضای شهری

میراث 
 فرهنگی

حمایوت از ، حفاظت از ابنیه تواریخی، احیاء هنرها و صنای  دستی
شناخت شهروندان ، تاریخی -ارتقاء هویت فرهنگی، آثار فرهنگی

 تقویت سن  محلی و فرهنگ بومی، از میراث فرهنگی

دانش و 
شهای ارز

 یآموزش

یادگیری احترام به حقوو  ، بهبود اعتماد به نفس و هویت فردی
، هواارتقاء آگاهی و اطالعات شهروندان از سایر فرهنگ، دیگران

یوادگیری تبعیوت از ، یادگیری استفاده صحیح از اموال همگوانی
-یادگیری حفظ و حراسوت از جاذبوه، قوانی  و هنجارهای جامعه

 ارزش های گردشگری و آثار با

 مدلیابی معادالت ساختاری
 میووان روابووط بررسووی بوورای روشووی یموودل معووادتت سوواختار

پذیر را نیوز همزمان متغیرهای مشاهده که است پنهان متغیرهای
ای ای  روش یک ساختار علی ویژه بی  مجموعهگیرد. در نظر می

-)حبیبی و عدنپذیر استاز متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده

کوه از  یمودل معوادتت سواختار کی ،لیدر حالت ک (.1396ور، 
آن اسوتفاده شوده ( در حول PLSیوی )ل مربعات جزقروش حدا
ابتودا مودل  .شوود ریو تفسو للیتح هلدر دو مرح ستیبایاست، م
رار قو ریو تفسو للیوموورد تح یو سپس مدل ساختار یریگاندازه
 یهوا شاخ از کیهر ییایپا، PLSدر یک مدل گرفت.  خواهد
سوازه( و  ییایو)پا یمکنون )سوازه هوا(، سوازگار درونو یرهایمتغ

رار ق للیو تح هیمورد تجز قیافترا ییهمگرا و روا ییروا  یهمچن
 (.56:1397، هوم )ردیگیم

 

 COPRAS مدل

 یریوگمیاستفاده از روش کوپراس روش تصوم ر،یاخ یهادر سال
 یسوادگ :کاربرد فوراوان داشوته اسوت ریز لیچند شاخصه به دت

هوا، نوهیکامول گز یبندروش محاسبه، زمان اندک محاسبه، رتبه
 یامحاسبه تیقابل ،یفیو ک یکم یهاهمزمان از مدل یریگبهره
)حووداقل( بووه طووور یمنف یارهووایمثبت)حووداکثر( و مع یارهووایمع

بوه  نوهیگز هر تیاهم یدرجه  یتخم ،یابیارز ندیجداگانه در فرا
 کیوبدتر بودن  ایبهتر  زهانداصورت درصد به منظور نشان دادن 

و  یمحلو یهواتیوواقع و طیبوا شورا شوتریب قیوتطب زیو ن نهیگز
 (.122:1395شفیعی ثابت و همکاران، )یتجرب

وضوو  موجووود براسوواس  سیموواتر لیتشووک گااام اول و دوم:

 ارهووایاز مع کهریوو وزن یمحاسووبهو شووده  یطراحوو یارهووایمع

 .یدهوزن یهااز روش یکیبراساس 

گیری بر اساس رابطه یزه کردن ماتریس تصمیمنرمال گام سوم:

مقدار هر گزینه بوه ازای  xijام و  Iوزن معیار  qiکه در اینجا 1

 هر معیار: 

(1رابطه )  
  

براسواس  یریوگمیتصوم سیکوردن مواتر زهینرموال سوم: گام

 :2 یرابطه

(2رابطه)  

 

ه شود زهینرموال ارمعیو وزن مجمووع یمحاسوبهگام چهاارم: 

مثبوت  یارهوایکه با مع ییوهایآلترنات وها؛آلترناتی یکننده فیتوص

 یمنفو یارهوایکه با مع ییوهایو آلترنات Sj+شوند، با یمحاسبه م

   Sj- و Sj+شوند. مجموع ینشان داده م Sj-شوند، با یم محاسبه

 شود:یمحاسبه م 3 رابطهبراساس 
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(3رابطه)   

 

کوه براسواس  وهوایآلترنات یاسوهیمقا ینودبرتبوه گام پانجم:

 ینسوب تیوشوند. اهمیم محاسبه (-)یمثبت)+( و منف یارهایمع

Qj ویاز هر آلترنات Aj  شود:یمحاسبه م 4 رابطهطبق 

 (4رابطه )

      

 

  Qjبراساس  وهایآلترنات یبندتیاولوگام ششم: 

 مطالعه مورد محدوده   

( محودوده حووزه یمانیقاسم سول حاج دیه)شداخل بزرگراه شهدا 

مسواحت آن  شوود کوهشهرداری اردبیل محسوب می کیمنطقه 

متوور مربوو  بوووده و جمعیووت آن بوور حسووب  9629381معووادل 

منطقه شوامل   یا .باشدنفر می 113476، 1395سرشماری سال 

شوهر  یکویو تراف یهسته مرکز  یو همچن یفت فرسوده شهراب

)ره( بعنووان شواهراه  ینویخم اموام ابانیعمده خ قسمت باشد.یم

و  مطوب واق  شده است. کی، در حوزه منطقه لیشهر اردب یاصل

ی، بووازار سوونت ا،مارسووتانهیعمووده ب ی،پزشووک یهوواکیوونیکل

 یدولتو یهانو سازما ادارات، انواع پاسایها ی،خیتار ایکاروانسراه

محووالت و  ،لیوواردب یمصووالی، و شووهردار یجملووه اسووتاندار از

 یخیمسوجد توار ی،لیاردب  یالدیصف خیقعه شب ،گانهمساجد شش

قرار  کیدر حوزه منطقه  لیاردب یرهایخانقاه پ زیجمعه مسجد و ن

تنهوا رودخانوه فعوال و روان  یقلو؛اعظم رودخانه بال قسمت دارند.

 یهواپولباشود. جاری میمنطقه ای  در حوزه  لیداخل شهر اردب

 ،آبواد میاهپل ابور ،دآبادیپل س ،همچون پل هفت چشمه یخیتار

-انود از جاذبوهیقلو احداث شدهرودخانه بال یکه بر رو هیعقوبیپل 

 یمیقود یپارکهوا آینود. همچنوی های ای  منطقه به حساب می

بوا  عوارف جوزو  و لیوبوا  وک، پوارک ملوتی، مانند پارک آزاد

)شوهرداری اردبیول، باشند یمو کیوسبز حوزه منطقوه  یفضاها

1398). 

  تایجن -3
 اریآزمون مدل ساخت

 متغیرهوا بوه مربووط مسیرهای ضرایب تحقیق از بخش ای  در

 متغیور بور متغیور مسوتقل گیرد)اثرگوذاریمی قرار بررسی مورد

 رابطوه قووت و قودرت نشان دهنده مسیر وابسته(. اندازه ضریب

 مسیر ضریب که باورند ای  بر محققان برخی است. متغیر بی  دو

موی نشوان را مدل در تأثیر از مشخ  میزان یک 0.1بزرگتر از 
داخول  اعداد مسیر، ضریب دهنده نشان مسیرها روی دهد. اعداد

هوای فلش روی اعداد و 2Rبیانگر  زادرون متغیرهای برای دوایر
 کنویممی فرض واق  است. در عاملی بارهای بیانگر پنهان متغیر

فضاهای گردشگری موجود در منطقه یک شهر اردبیل بر هور  که
 تأثیرگوذار قیق )خدمات فرهنگوی اکوسیسوتم(یک از عوامل تح

  .است

 

 
اثرگذاری متغیر مستقل بر روی متغیرهای وابسته)ضرایب  -1شکل 

 مسیر و بارعاملی(

میزان ضرایب مسیر که بیانگر شدت تاثیر اسوت  1بر طبق شکل 
دهد که بوه ترتیوب بیشوتری  تاثیرگردشوگری بور روی نشان می

وزشی، میراث فرهنگی، حوس عوامل سیستم دانش و ارزشهای آم
های زیباشناختی و تنووع فرهنگوی مکان، روابط اجتماعی، ارزش

مربووط بوه هور کودام از  2Rباشد. همچنی  بررسوی میوزان می
دهد که متغیر گردشگری هموه زا نشان میمتغیرهای پنهان درون

عوامل مربوط به خدمات فرهنگی اکوسیسوتم را در حود مناسوبی 
یعنی  متغیرها، بی  روابط داریمعنی بررسی تجهکند. تبیی  می

 مقودار از وابسته، متغیر بر مستقل متغیر اثرگذاری بودن دارمعنی

-گونوه به شود.می استفاده مدل خروجی از آمده دست بهt آماره 

 95 سطح در داریمعنی برای 1.96از  بزرگتر آماره مقدار ای که

 باشد. درصد اطمینان مورد قبول می

 
 (قیتحق یرهایمتغ نیب tآماره ) یآزمون مدل ساختار -2 شکل
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دهد که گردشگری به عنوان متغیر مستقل بور نشان می 2شکل 
روی تمامی عوامل شناسایی شده برای تحقیق )خدمات فرهنگی 

 دهدمی نشان 3 جدول که طور همانگذارد. اکوسیستم( تاثیر می

 قورار تأییود دشده برای مطالعه حاضر موور فرض عوامل تمامی

، مقودار 0.05برای همه عوامول کمتور از  Pاند. زیرا مقدار  گرفته

و همچنوی  مقودار   1.96برای هموه عوامول بزرگتور از  Tآماره 
Beta  میزان ضریب مسیر( برای تمامی عوامل تحقیوق بزرگتور(

 می باشد.  0.1از 

: فرضیه پژوهش3 جدول

 

 

 گیریآزمون بررسی کیفیت مدلهای اندازه
 آزمون گیری انعکاسی،اندازه مدل ارزیابی آزمونهای از دیگر یکی

 اعتبوار کوه از اسوت آن گیوریکیفیت ابزارهوای انودازه بررسی

شواخ  اعتبوار  SSE/SSO-1شوود. موی اسوتفاده اشوتراک
دهد. اگور شواخ  وارسوی اعتبوار اشوتراک اشتراک را نشان می

گیوری کیفیوت مناسوب متغیرهای پنهان مثبت باشد، ابزار انودازه
 بینویدر پویش را مسویر مودل توانایی درواق  شاخ  دارد. ای 

-موی متناظرشوان پنهوان متغیور طریوق از آشوکار متغیرهوای

 (.4)جدول سنجد
 

 گیریآزمون بررسی کیفیت مدل اندازه -4جدول 
 SSE/SSO-1 عوامل

 0.028 تنوع فرهنگی

 0.166 حس مکان

 0.053 روابط اجتماعی

 0.038 ارزشهای زیبا شناختی

 0.201 میراث فرهنگی

 0.294 دانش و ارزشهای آموزشی

 

 آزمون بررسی کیفیت مدل ساختاری
 Goodness of fit که به معنی GOF عیار یا شاخ م

شود. استفاده می pls باشد برای برازش کلی مدل در تحلیلمی
برای بررسی اعتبار یا  معیار یا شاخ ای  به عبارت دیگر ما از 
عددی  کنیم. ای  شاخ استفاده می pls کیفیت مدل در تحلیل

زدیکتر باشد بی  صفر تا یک است که هر چه مقدار آن به یک ن
 صورتشاخ  به . ای نشان از اعتبار و کیفیت باتتر مدل است

دستی بر اساس  صورتبه اشتراکی مقادیر متوسط و 2R میانگی 
 .(237:1397)دیوید گارسون، شودمی محاسبه 5رابطه 

 

  (5رابطه )
 

 0.350معموت مقادیر به دست آمده از ای  فرمول که باتتر از 
 . متوسطاست pls اعتبار قابل قبولی در مدلباشد نشان از 

 2Rو میانگی   0.187مدل در تحقیق حاضر  اشتراکی مقادیر
به دست  0.609ای  مدل  GOFباشد؛ نهایتا می 0.371برابر با 

 باشد.آمده که بیانگر مطلوبیت مدل می
 

در  های خدمات فرهنگی اکوسیستممولفه بندیاولویت

ری منطقه یک شهر تاثیرپذیری از فضای گردشگ

 COPRASاردبیل بر اساس مدل 

مولفه  6 انیدر م گردد،یمشاهده م زین 5همانطور که در جدول 
 زانیم  یشتریبا ب یآموزش یمورد مطالعه مولفه دانش و ارزشها

Qi (0.213 )نخست قرار گرفته است. گاهیدر جا 
در  ستمیاکوس یخدمات فرهنگ هایمولفه بندیتیاولو: 5جدول 

بر اساس مدل  لیشهر اردب کیمنطقه  یگردشگر یاز فضا یریرپذیتاث
COPRAS 

 Qi Ni رتبه هامولفه

 100 0.213 1 دانش و ارزشهای آموزشی

 91.71 0.196 2 میراث فرهنگی

 87.75 0.187 3 حس مکان

 83.54 0.178 4 روابط اجتماعی

 66.04 0.141 5 ارزشهای زیباشناختی

 63.58 0.136 6 تنوع فرهنگی

 

گیرینتیجه -4  
 دی،قتصاا) یشگردگر اتثرا اعنواز ا یک هر سیربر مهنگا به
 اتثرا ی ا که شتدا خاطر به باید و محیطی(فرهنگی  -جتماعیا

 ه،شدداده  ننشا غالباً که رطوآن ،نهاآ یتقسیمبندو  نداجانبه چند

-t ضریب مسیر جهت رابطه رابطه فرضیه

value 

p-

value 
نتیجه 
 آزمون

 تایید 0.000 7.279 0.327 مستقیم تنوع فرهنگی  گردشگری 1

 تایید 0.000 9.129 0.432 مستقیم حس مکان  گردشگری 2

 تایید 0.000 8.520 0.402 مستقیم روابط اجتماعی  گردشگری 3

 تایید 0.000 11.019 0.660 مستقیم های آموزشیدانش و ارزش  گردشگری 4

 تایید 0.000 7.839 0.399 مستقیم های زیباشناختیارزش  گردشگری 5

 تایید 0.000 9.623 0.540 مستقیم میراث فرهنگی  گردشگری 6
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 بهرا  یشگردگر اتثرا اننمیتو ،یگرد نبیا به ؛نیست نساآ
 یا یستمحیطیز ،جتماعیا اتثرا انعنو تحت صرفاًو  گیدسا
بندی کرد؛ بلکه ای  اثرات گرایش به داشت  ابعاد طبقه دیقتصاا

در ای  پژوهش با بررسی مطالعات   به هم پیوسته بسیاری دارند.
های نظری، چارچوب تحلیلی بر ای  اساس پیشی  و دیدگاه

ارتباط استوار شده است که فضاهای گردشگری موجود در شهرها 
های داری با خدمات فرهنگی اکوسیستم دارند. بنابرای  یافتهمعنی

ای  پژوهش در راستای تحلیل کمی و کیفی تاثیر فضای 
گردشگری منطقه یک شهر اردبیل بر ارتقاء خدمات فرهنگی 

دهد که فضاهای نتایج نشان می اکوسیستم انجام شده است.
باع  ارتقاء خدمات گردشگری موجود در منطقه یک شهر اردبیل 

همه  tزیرا مقدار آماره  گردد.فرهنگی اکوسیستم در ای  شهر می
همچنی  نتایج حاصل . باشدمی 1.96متغیرهای تحقیق باتتر از 

بندی عوامل خدمات بکارگیری تکنیک کوپراس برای رتبه
فرهنگی اکوسیستم در میزان تاثیرپذیری از فضای گردشگری 

دهد که عامل دانش و ارزشهای شان میمنطقه یک شهر اردبیل ن
( در جایگاه نخست قرار 0.213) Qiآموزشی با بیشتری  میزان 

به ای  صورت که تحت تاثیر فضای گردشگری حاکم بر  دارد.
مسائلی همچون احترام به حقو  شهروندان  ؛منطقه مورد مطالعه

دیگران، استفاده صحیح از اموال همگانی، تبعیت از قوانی  و 
های گردشگری و ارهای جامعه و حفظ و حراست از جاذبههنج

اند و همچنی  آگاهی و اطالعات آثار با ارزش را آموخته
 ها نیز افزایش یافته است.شهروندان از سایر فرهنگ

لذا در راستای بهگشت فضای گردشگری منطقه یک شهر رادبیل 
ارائه و در نتیجه ارتقاء خدمات فرهنگی اکوسیستم پیشنهادات زیر 

 گردد:می
 های محلی های آموزشی از طریق رسانهتقویت برنامه

در زمینه ارتقاء آگاهی شهروندان درباره آثار و مزایای 
 های گردشگری؛ رونق فعالیت

 محور ایجاد بستر مناسب برای توسعه گردشگری اجتماع
در راستای مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در حمایت 

 های گردشگری؛از فعالیت

 های شهروندی در زمینه برخورد و گیری از آموزشبهره
 های متفاوت؛رفتار مناسب با گردشگران و فرهنگ

  منابع 
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Abstract  

Introduction  
Ecosystem services are valuable resources that a natural environment provides directly or 

indirectly to humans. The term of ecosystem services is a key concept in the field of 

sustainable development. Cultural ecosystem services are the immaterial benefits and out 

comes that people receive from the environment. These services are intangible and have 

different features from other ecosystem services. In general, with the decrease of cultural 

interactions between people and their environment, social identity is lost and it leads to 

cultural disorders and will lead to an isolated society. Also, the opportunity to enjoy the 

aesthetic features and natural and cultural benefits of the environment will be limited, and 

this will have negative effects on the mental and psychological health of the citizens.  This 

process will ultimately lead to a reduction in cultural services received from the environment, 

which will in turn lead to high costs for the treatment of diseases and environmental problems 

and the fight against crime. In other words, ignoring cultural services in the environment and 

related decisions can destroy lifestyles and identities, endanger people's health, increase 

social inequality and cause conflicts in society. Urban space is the platform for the formation 

of sources of tourism supply and demand. Tourism can ultimately change the cultural 

services in the ecosystem by changing the culture. As the importance of culture in receiving 

cultural services in ecosystem becomes clear, the protection of culture becomes necessary; 

and since there is a mutually beneficial relationship between culture and tourism, the 

protection of culture and its expansion can be guaranteed by truism. District 1 of Ardabil city 

includes the central core of Ardabil city. Therefore, this region houses most of historical 

complexes of Ardabil city, which has a unique composition and spatial organization in terms 

of history. also the oldest and most valuable textures and buildings of Ardabil city are located 

in this district. Therefore, the special touristic conditions of this district and due to the 

existence of various attractions it have always been known as one of the destinations of 

domestic and foreign tourists. Since this tourism space can play an important role in 

promoting the cultural services of the ecosystem, so it is selected as a case study of the 

present study. 

 

Methodology 

The present study is applied in terms of purpose. Also, descriptive-analytical method has 

been used to describe the characteristics and features of the study area in a realistic and 

systematic way. The research method in this research is a combination of quantitative and 

qualitative method. In this study, a sequential exploratory design of equal importance has 

been used. Also, for data analysis and information, survey method (questionnaire) and 

statistical analysis software SPSS and SMART PLS were used. The statistical population in 

this study is divided into two categories. The first category includes the Delphi group, whose 

opinions were used to identify the components of cultural services of the ecosystem. In this 

field there are, experts from professors, managers, experts in tourism and people working in 

this field and experts related to tourism; whom were selected by purposive sampling method. 

The second statistical population includes citizens of district 1 of Ardabil city, or in other 
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words, residents, employees or people who are constantly in contact with this study area. 

Cochran's formula was used to determine the sample size, and based on this formula, with a 

95% confidence level and a 70% probability of having the characteristic in the community, 

384 people were selected as the research sample. The method of this study is simple random 

sampling. The Delphi method was used to identify the components of factors of ecosystem's 

cultural services so that these components could be used as a tool to measure the impact of 

tourism on ecosystem's cultural services. Finally, 36 components were identified for 

ecosystem cultural services factors. Structural equation modeling and second-order factor 

analysis have been used to assess the significance of the relationships between the 

independent variable and the dependent variables. Also, COPRAS technique has been used to 

prioritize the components of ecosystem's cultural services in being affected by the tourism 

environment of district 1 of Ardabil city.  

 

Conclusion  
When considering the types of impacts of tourism (economic, social, cultural and 

environmental) we should consider the fact that segregating this multilateral effects and 

dividing them are not as easy as it seems. In other words, we cannot classify the effects of 

tourism only as social, environmental or economic effects. Rather, these effects tend to have 

many interconnected dimensions. In this study, by reviewing previous studies and theoretical 

perspectives, the analytical framework is based on the fact that tourism spaces in cities have a 

significant relationship with ecosystem cultural services. Therefore, the results of this study 

have been considered to be used to analyze the quantitatively and qualitatively of the impact 

of tourism in the district 1 of Ardabil city to promote then cultural services of the ecosystem. 

The results of the analysis of questionnaires show that there is a significant relationship 

between tourism in district 1 of Ardabil city and the promotion of cultural services in the 

ecosystem. Because the amount of t value of all research variables is higher than 1.96. So that 

the factor of knowledge and educational with t- value equal to 11.019 has the highest value 

and then the factor of cultural heritage with the value of 9.623, the factor of sense of place 

with the value of 9.129, the factor of social relations with the value of 8.520, the factor of 

aesthetic values with 7.839 and cultural diversity with 7.279 shows a significant relationship 

with tourism. Also, analyses of the amount of R2 related to each of the endogenous hidden 

variables shows that the tourism variable explains all the factors related to the ecosystem's 

cultural services in a relative way. The results of using the COPRAS technique to rank the 

factors of cultural services in ecosystem in the extent of being affected by the tourism 

environment of district 1 of Ardabil city, show that the factor of knowledge and educational 

values with the highest Qi (0.213) is in the first place. 
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