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 چکیده

اسرت.  شرده مطرر  به پایداری رسیدن برای ایزمینه نهایتاً و توسعه شهریبه  رسیدن برای مناسب هایحلراه از یکی عنوان به پذیریامروزه زیست
پذیری شهری بر آن تاثیرگذار باشد، گردشگری شهری است. اردبیل به عنوان نمونه مطالعاتی ایر  تحقیرق، یکری از تواند زیستیکی از مباحثی که می

شهر اردبیل و  داریپا یگردشگر و یریپذستیز وضعیت ی پتانسیل باالی گردشگری است. از ای  جهت هدف اصلی ای  پژوهش سنجششهرهای دارا
های مورد نیاز بره وسریله باشد. دادهتحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می -باشد. در همی  رابطه، ای  تحقیق از لحاظ روش توصیفیرابطه بی  آنها می

 Tهرای آمراری ها نیز از آزمرونآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهگردشگر جمع 100شهروند و  385نامه محقق ساخته و از طریق ابزار پرسش
پذیری های تحقیق نشان داده است که وضعیت زیستیافته استفاده شده است. SPSSدر قالب نرم افزار  مستقل و همبستگی پیرسون Tای، نمونهتک

 یل و گردشگری آن در حد متوسط است. از نظر ابعاد نیز، بعد اقتصادی در شرایط بدتری نسبت به ابعاد اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی قرارشهر اردب
ی هرای گردشرگرجهت و قوی وجود دارد، یعنی با توسعه و بهبرود وضرعیت مولفرهمعنادار، هم ، رابطهداریپا یو گردشگر یرپذیستیزدارد و اینکه بی  

 پذیرتر خواهد شد و بر عکس.پایدار، شهر اردبیل زییست
 

  یکلیدکلمات 
 ."شهر اردبیل"، "توسعه پایدار"، "گردشگری"، "پذیریزیست"

 

  مقدمه -1
 به جمعیتی؛ پرداخت  تغییرات و شدنشهری شدن،امروزه در پی صنعتی

 شهری، مشکالت حل هدف با یک هر که شهری جدید هایتئوری

 کیفیت ارتقاء شهرها، در شهروندان زندگی کمی و کیفی توضعی بهبود

 ... و شدن مطلوبتر سوی شهر به پیشبرد شهر، مدیریت شهر، محیط

پذیری در همی  راستا، زیست است. مهم پیش از بیش اند،شده مطر 
 شهری ریزیشهرسازی و برنامه دانش محوری مفاهیم از یکی شهری

 تیفیک میاست که گاه با مفاه یدبع چند یمفهوم یرپذیستیزاست. 
 هاییهمپوشان یدارا یزندگ طیاز شرا یتمندیرفاه و رضا ،یزندگ
را در  یرمادیو غ یمسائل ماد رینظ یمختلف هایاست و جنبه یاریبس
 ییهاتیفی( و به ک38: 1393 ،یدارقییصادقلو و سجاس) ردگییبر م
  ،یتوسط ساکن یاشاره دارد که به خوب قهمنط کی یو اجتماع یطیمح

موارد شامل   ی. اباشدیقابل درک م دارکنندگانیو د انیکارکنان، مشتر
( یبهداشت عموم ،یشخص تیامن ک،یتراف یمنیا)و بهداشت  یمنیا

هوا،  تیفیسروصدا، غبارات، ک ،یزیمحل )تم یطیمح یستیز طیشرا
 ،یمحل، برابر بودن ریدلپذی)تعامالت اجتماع تیفیآب(، ک تیفیک

 ،یو سرگرم حیتفر یبرا هاییو غرور جامعه( فرصت تی، هواحترام
مثالً ) یطیو مح یو وجود منابع منحصربه فرد فرهنگ یشناس ییبایز

مفهوم باشد. ی( میسنت یمعمار هایوهیو ش یخیتار یساختارها
معاش و  رارام و زندگی یکی روست؛ دو ایسکه همانند پذیریزیست
 دسترسی معاش، امرار و زندگی از ورمنظ. محیطیپایداری زیست یدیگر
 یک موردنیاز امکانات تمام از برخورداری با مناسب مسک  و شغل به

رمحیط زیست و ب را مخربی آثار که شرطی به است؛ سالم زندگی
سالمت اجتماع بر جای نگذارد؛ برخورداری از رفاه فردی و اجتماعی در 

  محیط زیست و اتالف روزمره زندگی اما نه به قیمت از دست رفت رامو
 هم با را سکه روی دو هر باید بودن پذیرمنابع. یک شهر برای زیست

هروندان ش برای را فعالیت و سکونت ابزار که حالی در و باشد داشته
 به حفاظت نیز اجتماع سالمت و زیست محیط کیفیت از کندفراهم می

ذیری پیکی از مباحثی که زیست (.Evans, 2002: 2-8) آورد عمل
تواند در آن تاثیرگذار باشد، گردشگری شهری است. شهری می
 آوردندسررت به یخرروب برررا یعاملرر ررحیو تفر یگردشررگر

 یکشررورها ٔەرردیچیپ یدر شررهرها ررژهیو به یشررهر یررداریپا
 یارردهیتنهررا پد نه یگردشررگر رر یجهرران سرروم اسررت. بنابرا

 هسرت  رزیبزرگ ن یوکار بکسر اسررت، یاجتماعرر

(Krippendorf , 1986)ررریناپذییمهررم و جدا یعنصررر که به 
 ,Jenkins) شررده اسررت ررلیتبد توسررعه یاز راهبردهررا

که با  یبه گونه ا یگردشگر تیریرو توسعه و مد  یاز ا. ( 1991:61
در  یعامل اساس انجامد،یآن ن تیفیسازگار باشد و به افت ک طیمح
گردشگری و محیط  چراکه .دیآیبه حساب م داریپا یبه توسعه یابیتدس

زیست وابستگی متقابل دارند. از ای  رو، توسعه و مدیریت گردشگری به 
گونه ای که با محیط سازگار باشد، عامل اساسی در دستیابی به توسعة 

(. گردشگری باید خود بخشی 4 :1394خطیبی، پایدار به حساب می آید )
بی  آنها را  عادلط های طبیعی و فرهنگی و انسانی باشد تا تاز محی

(. زیرا بخش Altinay and Husain, 2005: 274حفظ کند )
عظیمی از فعالیت های تفریحی به طور مستقیم به منابع طبیعی در 

بنابرای ، منابع طبیعی و  Shale, 2014: 22)مقصد وابسته است)
حفظ  دهبرای استفادة دائم در آینفرهنگی و سایر منابع جهانگردی باید 

شوند، و در عی  حال منافعی هم برای جامعه داشته باشند )سازمان 
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(. اصوالً سیاست های گردشگری باید به 17: 1384جهانی جهانگردی، 
ارتقای استانداردهای زندگی مردم مناطق مورد بازدید و رفع نیازهای 

  (.10: 1394خطیبی، آنان کمک کنند )
باالی گردشگری،  استا، شهر اردبیل به واسطه وجود پتانسیلدر ای  ر

همه ساله پذیرای تعداد زیادی از گردشگران و مسافران داخلی و خارجی 
پذیری ای  شهر اثرگذار بوده است که بدون شک تعدد گردشگر بر زیست

است و کیفیت زندگی ساکنان ای  شهر متاصر ساخته است، در همی  
پذیری و گردشگری پایدار شهر اردبیل و زیستخصوص بررسی وضعیت 

ناپذیر است. بنابرای  ای  پژوهش تالشی رابطه بی  آنها ضرورتی اجتناب
و  یریپذستیزخواهد بود در جهت پرداخت  به ای  مساله که 

ای در چه وضعیتی قرار دارند و چه رابطه لیشهر اردب داریپا یگردشگر
  بی  آنها وجود دارد؟

 یقپیشینه تحق 

پذیری شهری و رابطه بی  آنهرا، در خصوص گردشگری پایدار و زیست
تحقیقات انگشت شماری انجام شده است که در ادامه بره آنهرا اشراره 

 شده است:
سرنجش و "ای تحرت عنروان ( در مقالره1395امیری و جانباز قبادی )

مطالعره  یفرهنگر یاجتمراع یریپذ ستیدر ز ینقش گردشگر یابیارز
 64مولفره و  11 اند کره از، به ای  نتیجه دست یافته"ورشهر ن یمورد
که مناسب با سراختار  یفرهنگ یدر ابعاد اجتماع یفیشاخص ک در هیگو

 قراتیبدست آمرده از تحق جینتا  یشهر نور است انتخاب شده و همچن
مطلرب اسرت کره   یرا انگریرب مذکور، یشاخص ها یابیو ارز یدانیم
 سرتیز  یانگیربرا م یپزشرک یهرا در مراقبت یریپذ ستیز  یشتریب
متوسط و در رتبره اول قررار دارد و مشرارکت و  تیدر وضع 7/2یریپذ

متوسط و در رتبره  تیدر وضع 2/4یریپذ ستیز  یانگیبا م یهمبستگ
بررا عنرروان  یقررتحقی در( 1395) زادهحسرر  .پررنجم قرررار گرفترره اسررت

در  یشررهر یزیررمرروثر برنامرره ر هایشرراخص یابیررسررنجش و ارز"
: منراطق ی)مطالعره مرورد داریتوسعه پا کردیبا رو یشهر یرذیپستیز

اسرت کره شراخص  افترهیدست  جهینت  یبه ا "چهارگانه شهر کرمان(
 طیدر شررا یرپذیسرتیز هایشراخص  یدر ب 6/3  یانگیبا م یکالبد

 گرریشهر نسربت بره منراطق د 2منطقه   یقرار دارد. همچن یمطلوبتر
(، در 1398اکبرری و همکراران ) ست.برخور دار ا یبهتر طیشهر از شرا

 یگردشگر یداریبر پا ابانیخ یریپذستیز راتیتأث"پژوهشی با عنوان 
به ایر  نتیجره  ،"یت ساختارداالامع یو مدلسازبا روش کمی  یشهر
 یدر توسرعه گردشرگر عصرریول ابانیخ یریپذستیز اند کهیافته دست
بررر اسرا    ،یهمچن. گذاردیم داریمثبت و معن یریتأث داریپا یشهر
 یو کالبرد سرتیزطیمؤلفه مح بیبتا مشخص شد کره بره ترت بیضرا
 دارند.  داریپا یشهر یرا در توسعه گردشگر ریتأث  یشتریب

و توسررعة  یشررهر یریپررذسررتیز" یدر بررسرر (،2017)1 یلئررو و لرر
با توجره بره  یکه گردشگر دندیرس جهینت  یبه ا " یدر چ یگردشگر

و  یسرنت ینقرش شرهرها رییر. با تغستین ینثخ یمحل یزندگ تیفیک
 یزنردگ تیرقابل و یتعامل گردشرگر  ،یدر چ یشهر یرونق گردشگر

 یمناطق شهر داریتوسعة پا یبرنامه ها یبرا یا ندهیبه طور فزا یمحل
و عوامل مرتبط به آن به  یشهر یزندگ تیطرف قابل کیمهم است. از 

                                                           
1 - Liu and Lin 

 یریترأث یدشرگرگر گریکند و از طرف د یکمک م یتوسعة گردشگر
 .دارد یدر مناطق شهر یزندگ تیقابل معکو  بر

 

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده  

عنوان قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر، شهر اردبیل است. ای  شهر به
 سیاسی استان اردبیل در دشتی به همی  نام و به -مرکزیت اداری

مار ارائه شده از است. براسا  آخری  آ یافته گسترش شعاعی صورت
هزار نفر و  570جمعیت شهر اردبیل  1398طرف شهرداری، در سال 

هکتار گزارش شده است. همچنی  براسا   6100مساحت آن بیش از 
 191ناحیه و  51منطقه،  5آخری  تقسیمات شهری، شهر اردبیل دارای 

از شهر اردبیل به ( الزم بذکر است که 1محله شهری است )شکل 
شود. از جمله از مهمتری  مقاصد گردشگری کشور یاد می عنوان یکی

ی توان به بقعهالمللی و ملی گردشگری شهر اردبیل میهای بی جاذبه
-ها و حمامالدی  اردبیلی، جمعه مسجد )مسجد آدینه(، خانهشیخ صفی

چای اشاره ی شورابیل و رودخانه بالغلیهای تاریخی متعدد، دریاچه
 کرد.

 

   مطالعه مورد ودهمحد -1 شکل

 تحقیق روش  

تحلیلری و از نظرر -پژوهش حاضر از نظرر ماهیرت  و روش، توصریفی
های مورد نیاز ای  تحقیق از طریق اسرنادی هدف، کاربردی است. داده

تحقیق، شرهروندان  جامعه آماریو میدانی )پرسشنامه( جمع آوری شد. 
هروندان برا نفرر از شر 385و گردشگران شهر اردبیل بودند کره تعرداد 

استفاده از فرمول ریاضی کوکران تعیی  حجم شده و به روش تصادفی 
نفر از گردشگران نیز  100ساده از آنها داده برداشت شد. همچنی  تعداد 

به دلیل نامعی  بودن تعداد آنها، به عنوان نمونه آماری دیگر تحقیرق و 
 گیرریابرزار انردازهبه روش تصادفی ساده مورد بررسری قررار گرفرت. 

از  روائری آنبررای تعیری   ای بود کرهساختهپرسشنامه محقق تحقیق،
بهرره  متخصصان مررتبط برا ایر  موضروع اساتید ونظرات کارشناسی 

)و آلفای کرونباخ  آزموناز  پرسشنامهپایایی برای  همچنی  و گرفته شد
به دست  792/0نفری شهروندان( استفاده شد و نتیجه آزمون  30نمونه 
بیانگر پایایی قابل قبول پرسشرنامه تحقیرق اسرت. الزم برذکر آمد که 

پذیری و گردشگری های زیستاست که جهت بررسی وضعیت شاخص
ای، جهت مقایسه نظرات گرشگران نمونهتک Tآماری  پایدار از آزمون

-زیسرتمستقل و جهت بررسی رابطره بری   Tو شهروندان از آزمون 

در قالرب نررم افرزار  گی پیرسرونهمبستپذیری و گردشگری پایدار از 
SPSS .استفاده شده است 
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 های تحقیقشاخص -1جدول 

 منابع هاشاخص

 امنیت، عدالت و برابری، میزان میزان سالمت و بهداشت، میزان آموزش، میزان مشارکت، فرهنگی: میزان-اجتماعی

 فرهنگی. بادالتت محلی، میزان حفظ هویت مهمانوازی، میزان گردشگران، میزان رضایت میزان
 گردشگری. از درآمد ها، میزانسرمایه گذاری میزان اشتغال گردشگری، اقتصادی: میزان

تبلیغات نوی  در حوزه  نوی ، میزان ارتباطات شبکه به گردشگری هایمکان تجهیز فناوری: میزان/ تکنولوژی
 گردشگری.

گردشگری،  در محلی هایدولت دخالت میزان گردشگری؛ توسعه کالن هاینهادی: وضعیت سیاست/ مدیریتی
 دسترسی میزان گردشگری، با مرتبط مدیریتی قوانی  سطح کیفیت گردشگری، توسعه هایبرنامه و هاطر  میزان/تعداد

-پایبندی به برنامه میزان گردشگری، توسعه برای هاسازمان و نهادها بی  ارتباط میزان ،محلی نهادهای و به اطالعات

 نگری گردشگری. آینده ی وقانونمند ریزی
 از حاصل زباله و فاضالب وضعیت انرژی تجدیدپذیر، مصرف زیستی، میزان تنوع اکولوژیکی: میزان/ زیست محیطی

 گردشگری، میزان اثر بر اراضی کاربری تغییر میزان هوا، کیفیت ترافیک، وضعیت سبز و پارک، فضای میزان گردشگری،

 .بهداشت محیط تاریخی، میزان ارآث از حفاظت صوتی، میزان آلودگی
ها، میزان/تعداد پارکینگ  میزان/تعداد مراکز پذیرایی، ها،نقل، میزان/تعداد اقامتگاه و حمل کالبدی: وضعیت/ زیرساختی

 میزان/تعداد مراکز کردشگری.

-(؛ گل1398اکبری و همکاران، )

 (؛ اسماعیل1396) سلطانی و آمیز

(؛ 1390) همکاران، و زاده
 (1396ان و همکاران )شاطری

Liu & Lin, 2017; 

Kozak, 2002; Mason, 

2013; Mccrea & 

Walters, 2012; 

English Tourist Board, 

2010. 

 

و  حاتیتفر میزان ؛یبهداشت و مراقبت پزشک میزان ؛یهمبستگ میزان ت؛یهو میزان ؛یآموزش عموم میزان: یاجتماع
 .تیو سطح امن یاجتماع یبرابر میزان ت؛کمشار زانمیحس تعلق به مکان؛  میزاناوقات فراغت؛ 

 .اشتغال و درآمد و وضعیت کمیت و کیفیت مسک  میزاناقتصادی: میزان کاالهای مصرفی؛ 
دسترسی؛ وضعیت تاسیسات زیربنایی؛ کیفیت شبکه  میزانکالبدی: کیفیت حمل و نقل عمومی؛ میزان تاب آوری شهر؛ 
 منعطف و  سطح تنوع محیطی.معابر؛ میزان کاربری های مختلط و 

ها؛ زیست محیطی: کیفیت فضای سبز؛ وضعیت محیط طبیعی و آب و هوا؛ میزان نظافت و پسماند؛ وضعیت آلودگی
 وضعیت تامی  انرژی و وضعیت تامی  آب.

؛ 1393نژاد، بندرآباد و احمدی
؛ ؛ 1395زاده، ؛ حس 1396مجرد، 

؛ امیری و جانباز  1398محمدی ، 
؛ 1394؛ ارادی، 1395قبادی، 

 1393علیزاده، 
Lee, 2021; Liu & Lin, 

2017; Lowe et al, 

2013. 
 

  نتایج -3
های ای  مقاله شرامل دو بخرش اسرت. بر اسا  اهداف تحقیق، یافته

ری شررهری و پررذیهررای زیسررتبخررش اول، سررنجش وضررعیت مولفرره
-گردشگری پایدار و بخش دوم نیز بررسی میزان همبستگی بی  زیست

پذیری شهری و گردشگری پایدار است، که در ادامه بره ترتیرب ارائره 
و  یشرهر یرپرذیستیزهای در راستای بررسی وضعیت مولفه اند.شده

-ترا خیلری 1کرم ، از پرسشنامه طیف لیکرات )خیلیداریپا یگردشگر

بره عنروان میرانگی   3فاده شده است. بدی  ترتیرب عردد ( است5زیاد 
ای به عنوان تک نمونه tشود که در آزمون ها محسوب مینظری پاسخ

شود )ارزش تست(، یعنری میرانگی  میزان قابل قیا  از آن استفاده می
الزم  کنریم.( مقایسه مری3به دست آمده را با میانگی  نظری تحقیق )

های پارامتریک اسرت. ای جزو آزموننمونه تک tبذکر است که آزمون 
های مربوطه قبل از انجام آزمون، الزم است که نرمال بودن توزیع داده

 -تری  آزمون نرمالی، آزمون کلموگروفمورد بررسی قرار گیرد. معمول
اسمیرنوف است که در ای  آزمون کرل توزیرع برا یرک توزیرع نرمرال 

 -ج آزمررون کولمرروگروفدر همرری  خصرروص نتررایشررود. مقایسرره مرری
)با مقدار آمراره  527/0 یشهر یرپذیستیزهای اسمیرنوف برای مولفه

  )با مقدار آماره 443/0 داریپا یگردشگر های( و برای مولفه928/0
 
 
 

 
 

-( به دست آمده است که نشان دهنده نرمال برودن توزیرع داده892/0

مچرون های پارامتریرک ههای آنهاست. یعنی اینکه زمینه برای آزمون
مستقل و ضریب همبستگی پیرسرون فرراهم  tای، تک نمونه tآزمون 

 -هرا )کولمروگروفاست چرا که معیار تصمیم آزمون توزیع نرمرال داده
رو و در اسرت. از همری  5/0اسمیرنوف( برای هر دو مولفره بزرگترر از 

پذیری شهری و گردشرگری پایردار برا های زیستادامه وضعیت مولفه
ای و رابطه بی  آنها با استفاده از ضرریب تک نمونه tمون استفاده از آز

 همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفته است.

و  یشییهر یرپییذیسییتیزهیای بررسیی وضییعیت مولفییه

  داریپا یگردشگر
ترر توضریح داده شرد، جامعره آمراری ایر  تحقیرق همانگونه که پیش

ررسی وضرعیت باشد از همی  رو، پیش از بشهروندان و گردشگران می
های تحقیق، اقردام بره مقایسره نظررات دو گرروه شرهروندان و مولفه

هرا بره گردشگران شد تا در صورت تفاوت در میرانگی  نظررات، یافتره
صورت مجزا ارائه شوند و اگر هم میرانگی  نظررات تفراوت معنراداری 
نداشت، آزمون ها و تحلیل ها برای هر دو گروه به صورت ادغام شده و 

هرای دو ارائه شود. الزم بذکر است که جهت مقایسه میرانگی  ترکیبی
 (.2مستقل استفاده شده است )جدول  tگروه از آزمون 

 

 

https://www.semanticscholar.org/author/M.-Lowe/40606387
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 پذیری و گردشگری پایدار شهر اردبیلمقایسه میانگین نظرات شهروندان و گردشگران در خصوص زیست  -2جدول 

 شاخص
 جامعه
 آماری

 میانگی  فراوانی
اختالف 
 میانگی 

 T sigآماره 

 پذیریزیست
 08/3 100 گردشگران

09/0- 76/0- 515/0 
 99/2 385 شهروندان

 گردشگری پایدار
 86/2 100 گردشگران

06/0 51/0 709/0 
 92/2 385 شهروندان

     1401ماخذ: یافته های تحقیق،

 
 

بیانگر ای  امر است که بی  میانگی  نظرات شهروندان و  2نتایج جدول 
پذیری و گردشگری پایدار شرهر اردبیرل خصوص زیستگردشگران در 

و معیار تصمیم  96/1اختالف معناداری وجود ندارد )مقدار آماره کمتر از 
-ها براسرا  داده(، فلذا در ادامه تحقیق، نتایج و تحلیل05/0بیشتر از 

از آنجایی که یکی از اهداف  شود.های ادغام شده هر در گروه ارائه می
پرذیری شرهری و هرای زیسرتمولفهبررسی وضعیت مهم ای  تحقیق 
ترک  tشهر اردبیل بود در همی  خصوص از آزمرون  گردشگری پایدار

در  3نتایج جردول شرماره  (.4و  3ای استفاده شد )جداول شماره نمونه
شهر اردبیل حاکی از ای  امر است پذیری خصوص وضعیت ابعاد زیست

-فرهنگی، تکنولروژی، کالبردی -بعد اجتماعی 4بعد مربوطه،  6که از 
اکولوژیکی میانگینی بیشتر از حد متوسرط -زیرساختی و زیست محیطی

نهرادی و -بعد دیگرر یعنری مردیریتی 2اند و در مقابل ( کسب کرده3)
انرد. در ب کرردهرا کسر 3اقتصادی میانگینی کمتر از حد متوسط یعنی 

به دست  01/3گویه مربوطه برابر با  36بعد با  6حالت کلی نیز میانگی  
 پذیری شهر اردبیل اسرت.آمده است که بیانگر حد متوسط بودن زیست

ای هم ادعای مطر  شرده تک نمونه tدر همی  خصوص نتایج آزمون 
(، 009/0) 96/1کمترر از  tکند. بگونه ای که مقدار آماره را تصدیق می

 3ناچیز بی  میانگی  به دست آمده با ارزش تسرت    اختالف میانگی 
(. یعنری بری  957/0درصرد اسرت ) 5بزرگترر از  معیار تصمیم(، 01/0)

 ( و میانگی  نظری تحقیق یعنی میانگی  01/3به دست آمده )میانگی  
یا همان ارزش تست، اختالف معناداری وجود نردارد )متوسرط برودن  3

در خصروص وضرعیت گردشرگری  4نتایج جردول شرماره ها(. ی میانگ
بعرد  3بعرد مربوطره،  4پایدار شهر اردبیل حاکی از ای  امر است که از 

( 3ی میانگینی بیشتر از حد متوسرط )اجتماعی، کالبدی و زیست محیط
اند و در مقابل بعد دیگر یعنی بعد اقتصادی میانگینی کمترر کسب کرده

(. در حالت کلری نیرز 69/1است )را کسب کرده  3از حد متوسط یعنی 
به دست آمده است که  91/2گویه مربوطه برابر با  25بعد با  4میانگی  

ضرعیت گردشرگری پایردار شرهر بیانگر پایی  تر از حد متوسط بودن و
ای هم ادعای تک نمونه tدر همی  خصوص نتایج آزمون  اردبیل است.

 96/1کمتر از  tکند. بگونه ای که مقدار آماره مطر  شده را تصدیق می
ناچیز بی  میانگی  به دست آمرده برا ارزش  (، اختالف میانگی -04/1)

(. 317/0رصرد اسرت )د 5بزرگترر از  معیار تصمیم(، -09/0) 3تست   
( و میانگی  نظری تحقیق یعنی 91/2به دست آمده )یعنی بی  میانگی  

یا همان ارزش تست، اختالف معناداری وجود ندارد )نزدیک  3میانگی  
 ها(. متوسط بودن میانگی 

 

 پذیری و گردشگری پایداربررسی رابطه بین زیست
برود  داریرپا یرو گردشگ یرپذیستیزهدف بعدی تحقیق بررسی رابطه 

که در ای  خصوص از ضریب همبستگی پیرسرون اسرتفاده شرده اسرت 
 (. 5)جدول 
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پذیری شهر اردبیلهای زیستارزیابی وضعیت مولفه -3دول ج  

3رزش تست   ا  
میانگی  
هامولفه  

میانگی  
هاگویه  

هاگویه هامولفه   R  معیار تصمیم 
sig 

 مقدار 
 Tآماره 

اختالف 
 میانگی 

000/0  61/4  28/0  28/3  

38/3  مشارکت میزان 

-اجتماعی
 فرهنگی

1 

72/3  امنیت میزان 

89/3  آموزش میزان 

23/3  سالمت و بهداشت میزان 

46/2  عدالت و برابری میزان 

61/2  گردشگران رضایت میزان 

14/3  فرهنگی تبادالت میزان 

97/3  مهمانوازی میزان 

37/3  محلی حفظ هویت میزان 

000/0  
05/29
- 

12/1-  88/1  

64/1  گردشگری از درآمد میزان 

79/1 2 اقتصادی هاسرمایه گذاری میزان   

23/2  اشتغال گردشگری میزان 

000/0  42/8  59/0  59/3  
56/3  

انمیز هایمکان تجهیز   شبکه به گردشگری 
 نوی  ارتباطات

 تکنولوژی
فناوری/  

3 

63/3  تبلیغات نوی  در حوزه گردشگری میزان 

000/0  37/3  37/0  37/3  

17/3  نقل و حمل وضعیت 

 زیرساختی
کالبدی/  

4 

51/3 هامیزان/تعداد اقامتگاه   

74/3  میزان/تعداد مراکز پذیرایی 

88/2 هامیزان/تعداد پارکینگ   

59/3  میزان/تعداد مراکز گردشگری 

129/0  76/1  13/0  13/3  

41/3  زیستی تنوع میزان 

زیست 
 محیطی

اکولوژیکی/  
5 

17/3  انرژی تجدیدپذیر مصرف میزان 

09/3  
گردشگری  از حاصل زباله و فاضالب وضعیت

 )معکو (

52/3 پارکسبز و  سطح فضای   

81/2  ترافیک )معکو ( وضعیت 

55/3  هوا کیفیت 

17/3  
گردشگری  اثر بر اراضی کاربری تغییر میزان

 )معکو (

76/2  صوتی )معکو ( وضعیت آلودگی 

59/2  کیفیت بهداشت محیط 

27/3  تاریخی آثار از حفاظت میزان 

068/0  26/1-  11/0-  98/2  

81/2 هایدولت میزان دخالت   گردشگری در محلی 

 مدیریتی
نهادی/  

 

6 

86/2  
هاطر  میزان/تعداد هایبرنامه و   توسعه 

 گردشگری

74/2  گردشگری با مرتبط مدیریتی قوانی  کیفیت 

57/3 هایوضعیت سیاست   گردشگری توسعه کالن 

82/2  محلی نهادهای و به اطالعات دسترسی میزان 

84/2  
ریزیپایبندی به برنامه میزان  آینده قانونمندی و 

 نگری گردشگری

75/2  
هاسازمان و نهادها بی  ارتباط میزان  برای 

 گردشگری توسعه

957/0  009/0  01/0  01/3  مجموع 

 1401های تحقیق، ماخذ: یافته
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 های گردشگری پایدار شهر اردبیلارزیابی وضعیت مولفه -4جدول 

 3ارزش تست   
میانگی  
 هامولفه

میانگی  
 هاگویه

 معیار تصمیم R هامولفه هاگویه

sig 
اختالف  Tمقدار آماره 

 میانگی 

000/0 51/4 26/0 26/3 

 یآموزش عموممیزان  61/3

 1 یاجتماع

 تیوهمیزان  18/3

 یهمبستگمیزان  57/3

 یبهداشت و مراقبت پزشکمیزان  23/3

 و اوقات فراغت حاتیتفرمیزان  54/3

 حس تعلق به مکانمیزان  60/3

 تکمشارمیزان  03/3

 تیامنمیزان  25/3

 یاجتماع یبرابرمیزان  33/2

000/0 02/11- 04/1- 96/1 

 میزان اشتغال و درآمد 86/2

 میزان کاالهای مصرفی 54/1 2 اقتصادی

 وضعیت کمیت و کیفیت مسک  51/1

000/0 43/4 24/0 24/3 

 کیفیت حمل و نقل عمومی 17/3

 کالبدی
 

3 

 میزان تاب آوری شهر 64/3

 وضعیت تاسیسات زیربنایی 09/3

 کیفیت شبکه معابر 93/2

 میزان کاربری های مختلط و منعطف 98/2

 میزان تنوع محیطی 69/3

 هامیزان دسترسی 17/3

009/0 02/3 17/0 17/3 

 کیفیت فضای سبز 55/3

زیست 
 محیطی

4 

 وضعیت محیط طبیعی و آب و هوا 63/3

 ها )معکو (وضعیت آلودگی 75/2

 کیزگیوضعیت نظافت و پا 40/3

 وضعیت تامی  انرژی 21/3

 وضعیت تامی  آب 45/2

 مجموع 91/2 -09/0 -04/1 317/0

1401های تحقیق، ماخذ: یافته
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 داریپا یو گردشگر یرپذیستیزبررسی رابطه بین  -5جدول 

 گردشگری پایدار هاآماره ویژگی

 پذیریزیست

 806/0 ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 (sig) معیار تصمیم

 485 تعداد نمونه

 1401های تحقیق، ماخذ: یافته
 

آزمرون  گیرریتصمیم و با توجه به اینکه معیار 5مطابق با جدول شماره 
توان گفت کره (، بنابرای  می000/0درصد است ) 5بدست آمده کمتر از 

، رابطه معناداری در سرطح آمراری داریپا یو گردشگر یرپذیستیزبی  
 806/0ی درصد وجود دارد. حال با توجه به اینکه ضرریب همبسرتگ 99

جهرت یرا است، پس رابطه از نظر شدت از نوع قوی و از نظر جهت، هم
-مستقیم است، یعنی با توسعه گردشگری پایدار، شرهر اردبیرل زییسرت

 شود و بر عکس.پذیرتر می

  یریگجهینت -4
توانند پذیری از جمله مباحث روز جهان است که میگردشگری و زیست

د. در همی  خصوص ای  تحقیق با بررسی جامعه را تحت تاثیر قرار دهن
پذیری و گردشگری شهر ادربیل و رابطه بی  های زیستوضعیت مولفه

 آنها اقدام نمود و نتایج زیل به دست آمد:
نتایج تحقیق بیانگر ای  امر است که از نظرر شرهروندان و گردشرگران 

پرذیری قررار دارد. در همری  شهر اردبیل در وضرعیت متوسرط زیسرت
وضعیت ابعاد اجتماعی، کالبدی، تکنولوژی و زیست محیطری  خصوص

آن به مراتب بهتر از ابعاد اقتصادی و نهادی اسرت. همچنری  وضرعیت 
گردشگری شهر اردبیل نیز در حد متوسط روبه پایی  ارزیابی شده است. 
در ای  خصوص نیز وضعیت ابعاد اجتماعی، کالبدی و زیسرت محیطری 

 صادی گردشگری پایدار است.به مراتب بهتر از بعد اقت
پذیری شهر اردبیل و گردشگری آن در حرد نتیجه اینکه وضعیت زیست

متوسط ارزیابی شده است و از نظر ابعاد نیز، بعرد اقتصرادی در شررایط 
بدتری نسبت به ابعاد اجتماعی، کالبدی و زیست محیطری قررار دارد و 

جهرت و نادار، هممع ، رابطهداریپا یو گردشگر یرپذیستیزاینکه بی  
های گردشرگری قوی وجود دارد، یعنی با توسعه و بهبود وضعیت مولفه

 پذیرتر خواهد شد و بر عکس.پایدار، شهر اردبیل زییست
در همی  خصوص نتایج ای  تحقیق مبتنی بر مطلوبیت ابعاد اجتمراعی، 
کالبدی و زیست محیطی نسبت به بعد اقتصادی با نتایج تحقیق امیری 

، در خصوص وضعیت قابل قبول شهر نور( برای 1395از قبادی )و جانب
هررای درمررانی، مشررارکت و پررذیری )شرراخصبعررد اجتمرراعی زیسررت

، شهر کرمانبرای ( 1395) زادهحس همبستگی( نسبت به دیگر ابعاد؛ و 
نسبت بره سرایر ابعراد،  یرپذیستیز یکالبد در خصوص مطلوبیت بعد

 همخوانی دارد.
تحقیق مبنی بر وجود رابطه مستقیم بی  گردشگری همچنی  نتایج ای  

پذیری شهری برا نترایج تحقیقرات اکبرری و همکراران پایدار و زیست
 عصریول ابانیخ یریپذستیز داریمثبت و معن ریتأثدر خصوص ( 1398)

خصروص در  (2017)  یلئرو و لر؛ و داریپا یشهر یدر توسعه گردشگر
بهترر،  یزنردگ تیرقابل و  یدر چر یشرهر یرونق گردشگررابطه بی  

 همخوانی دارد.
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Abstract  

Today, livability has been proposed as one of the appropriate solutions to achieve urban development 

and ultimately a basis for achieving sustainability. One of the topics that urban livability can affect is 

urban tourism. Ardabil, as a study sample of this research, is one of the cities with high tourism 

potential. For this reason, the main goal of this research is to measure the livability and sustainable 

tourism of Ardabil city and the relationship between them. In this regard, this research is descriptive-

analytical and practical in terms of purpose. The required data was collected by means of a researcher's 

questionnaire tool and through 385 citizens and 100 tourists. For data analysis, one-sample T, 

independent T, and Pearson correlation tests were used in SPSS software. The findings of the research 

have shown that the livability of Ardabil city and its tourism are average. In terms of dimensions, the 

economic dimension is in a worse condition than the social, physical and environmental dimensions, 

and that there is a meaningful, consistent and strong relationship between livability and sustainable 

tourism, that is, with the development and improvement of the condition of the component. With 

sustainable tourism, the city of Ardabil will become more sustainable and vice versa. 

 

Introduction  
Today, due to industrialization, urbanization and demographic changes; Dealing with new urban 

theories, each of which has been proposed with the aim of solving urban problems, improving the 

quality and quantity of citizens' lives in cities, improving the quality of the city environment, city 

management, advancing the city towards becoming more desirable, etc. It is already important. In this 

regard, urban livability is one of the core concepts of urban planning and knowledge. Livability is a 

multi-dimensional concept that sometimes overlaps with the concepts of quality of life, well-being 

and satisfaction with living conditions, and includes various aspects such as material and non-material 

issues.One of the topics that urban livability can influence is urban tourism. The development of 

tourism in a way that is compatible with the environment is considered to be the main factor in 

achieving sustainable development.In this regard, the city of Ardabil receives a large number of 

domestic and foreign tourists and travelers every year due to its high tourism potential, which 

undoubtedly has affected the livability of this city and the quality of life of its residents. In this regard, 

examining the livability and sustainable tourism situation of Ardabil city and the relationship between 

them is an inevitable necessity. Therefore, this research will be an attempt to deal with the issue of 

what is the state of the livability and sustainable tourism of Ardabil and what is the relationship 

between them? 

Methodology  
The current research is descriptive-analytical in terms of its nature and method, and practical in terms 

of its purpose. The data needed for this research were collected through documents and field 

(questionnaire). The statistical population of the research was the citizens and tourists of Ardabil city, 

the number of 385 citizens was determined using Cochran's mathematical formula and data was 

collected from them by a simple random method. Also, the number of 100 tourists was investigated as 

another statistical sample of the research and by a simple random method due to the uncertainty of 

their number. The measuring tool of the research was a researcher-made questionnaire, which was 

used to determine its validity from the expert opinions of professors and specialists related to this 

issue, and also for the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha test (and a sample of 30 
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citizens) was used. The result of the test was 0.792, which indicates the acceptable reliability of the 

research questionnaire. It should be noted that in order to examine the status of indicators of livability 

and sustainable tourism from the one-sample T-test, to compare the opinions of tourists and citizens 

from the independent T-test, and to investigate the relationship between livability and sustainable 

tourism from correlation Pearson was used in the form of SPSS software. 

 Results 
The results of the Kolmogorov-Smirnov test for urban livability components are 0.527 (with a 

statistical value of 0.928) and for sustainable tourism components are 0.443 (with a statistical value of 

0.892), which indicates normal is the distribution of their data.The results of the independent t-test 

show that there is no significant difference between the average opinions of citizens and tourists 

regarding the livability and sustainable tourism of Ardabil city.The results of the one-sample t-test 

regarding the state of the livability dimensions of Ardabil city indicate that there is no significant 

difference between the obtained average (3.01) and the theoretical average of the research, i.e. the 

average of 3 or the test value (average being averages).Also, the single-sample t results regarding the 

state of sustainable tourism in Ardabil indicate that there is no significant difference between the 

obtained average (2.91) and the theoretical average of the research, i.e. the average of 3 or the same 

test value (close to the average averages).Finally, the results of the Pearson correlation test regarding 

the relationship between livability and sustainable tourism indicate that there is a significant 

relationship between them at the 99% level. A relationship that is strong in terms of intensity and in 

the same direction or direct in terms of direction. 

Conclusion  
Tourism and livability are among the topics of the day in the world that can affect the society. In this 

regard, this research investigated the status of livability and tourism components of Aderbil city and 

the relationship between them, and the following results were obtained: 

The results of the research show that according to citizens and tourists, Ardabil city is in an average 

livable state. In this regard, its social, physical, technological and environmental aspects are far better 

than its economic and institutional aspects. Also, the state of tourism in Ardabil city has been 

evaluated as moderately low. In this regard, the social, physical and environmental aspects are far 

better than the economic aspects of sustainable tourism.The result is that the livability of Ardabil city 

and its tourism are evaluated as average, and in terms of dimensions, the economic dimension is in a 

worse condition than the social, physical and environmental dimensions, and that there is a 

relationship between livability and sustainable tourism. There is meaningful, consistent and strong, 

that is, with the development and improvement of the state of sustainable tourism components, the 

city of Ardabil will become more sustainable and vice versa. 
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