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 چکیده 
گردشگری به عنوان بزرگترین تحرک اجتماعی با پیامدهای 
فرهنگی، اقتصادی و فضایی متعددی همراه است . بدین جهت 
اثربخش کردن هرچه بیشتر توسعه گردشگری  و ارتقا پیامدهای 
مثبت آن، نیازمند شناخت و توجه ویژه به توانمندسازی و سرمایه 

جامعه  توانمندسازی  بررسی تاثیر به حاضر پژوهش اجتماعی است. 
توسعه پایداری گردشگری با نقش واسطه ای سرمایه  در محلی

- توصیفی نوع از مقاله این در قتحقی  روش .پردازد میاجتماعی 

 ها، داده آوری  جمع ابزار. است کاربردی  هدف، ازنظر و مبستگیه

 در  منطقه اییساکنان شهری و  ،آماری تحقیق جامعه و پرسشنامه
 با نمونه حجم. است که بصورت نامحدود   استان آذربایجان شرقی

 آوری  جمع برای  و محاسبه نفر، 384 فرمول کوکران، از فادهاست 

 داده وتحلیل تجزیه برای  است. شده استفاده پرسشنامه از ها داده

  Pls  Smartافزار نرم و ساختاری  معادالت لیابیمد فن از ها
توانمندسازی جامعه  داد نشان تحقیق های  یافته .است شده استفاده

 دارند  داری  معنی و تاثیر مثبت محلی در توسعه پایداری گردشگری 
 .و همچنین بر سرمایه اجتماعی تاثیر دارد

پایداری    -جامعه محلیانمندسازی  تو : :کلیدواژه ها توسعه 

شرقی.  –سرمایه اجتماعی -گردشگری    استان آذربایجان 

Abstract  
Tourism, as the largest social mobility, has many 

cultural, economic and spatial consequences. 

Therefore, to make tourism development more 

effective and promote its positive consequences, 

requires special knowledge and attention to 

empowerment and social capital. The present study 

investigates the effect of empowering the local 

community in the development of tourism 

sustainability with the mediating role of social 

capital. The research method in this article is 

descriptive-correlational and applied in terms of 

purpose. The data collection tool is a  questionnaire 

and the statistical population of the study is urban 

and regional residents in East Azerbaijan province. 

The sample size was calculated using Cochran's 

formula, 384 people and a questionnaire was used 

to collect data. Structural equation modeling 

technique and Pls Smart software were used to 

analyze the data. Findings showed that 

empowerment of the local community has a 

positive and significant effect on the development 

of tourism sustainability and also has an impact on 

social capital. 
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 مقدمه  
 )بولی ماند خواهد ناکام باشند، نشده توانمند ساکنان که صورتی در  نهایت در  گردشگری پایدار  و نیست نهایی هدف  جامعه مشارکت

 توانمندسازی.  است گردشگری طریق از  جامعه رفاه توسعه منظور  به اصلی کلید یک جامعه توانمندسازی واقع در (.  2018  ،1همکاران و

 دولت اگر که میکنند اشاره موری و چوی که به طوری است، گردشگری پایدار  توسعه مهم وظایف از  یکی حاضر حال در  ساکنان

 توانمندسازی (.  1397 ،شفیعی و هراتی فرد) نمیشود تضمین گردشگری پایداری و توسعه  موفقیت کند، تقویت را ساکنان نتواند

 و پرکینز دارد.  اجتماعی بی عدالتی های بر غلبه  برای مختلف رشته های با قوی روابطی و است پایدار  گردشگری فلسفی هسته

 از   "است شده جوامع و سازمان افراد، توسعه درک برای حیاتی ساختار  یک به تبدیل توانمندسازی"که   ( معتقدند (1995زیمرمن

 و مشارکت طریق از  گردشگری فعالیتهای و کیفیت در  تقاضا افزایش با نیز گردشگری صنعت در  رشد مشخصه اهداف  اینرو
 (.  2017، 2دایک و والیک) مقصد گردشری دنبال می شود در  محلی جامعه و مردم توانمندسازی

 مورد و اجتماعی اقتصادی، طبیعی، فراوان مؤثر عوامل میان پویا موازنة ایجاد و فعالیت همچون امری در  تداوم معنای به پایداری

 از  انسانی حیات جوامع تداوم باعث که طوری به شود؛ منجر مطلوب وضعیت به که شرایطی مجموعه نیز و است بشر نوع نیاز 

 منطقه و ملی توسعة  به مطلوب شرایط از  برخورداری با و شود محیطی و کالبدی، اجتماعی،  اقتصادی های جنبه از  روستاها جمله

 به توجه با پایداری، مفهوم. توسعه نیازهای و محیطی زیست های ضرورت بین است ای معادله عمل در  پایداری  .یابد دست ای

 پایداری مفهوم از  خاص برداشت یک تعمیم تسری و امکان دلیل همین به و است متفاوت مختلف، جوامع مکان و زمان شرایط

 (. 1391، کرمی( دندار  وجود
 استفادۀ معنای به و است شده شناسایی و بررسی گسترده طور  به شاخص، بسیار  از موضوعات یکی منزلة به پایدار، توسعة به نیاز  

 منابع بهینه، برداری بهره عدم صورت در  زیرا است، آتی های نسل برای منابع این بودن استفاده شرط قابل به کنونی منابع از  بهینه

 بشر خود گیر گریبان آن پسین عواقب و ها زیان و بود خواهد بشر روزافزون نیاز  گوی پاسخ اندک برای مدت فقط تجدیدناپذیر

 نقش شک بی و دارد مؤثری بسیار  نقش پایدار  توسعة کردن فهم قابل در  که است هایی بخش از  یکی شود. گردشگری پایدار  می

 .کند می ایفا اجتماعی عدالت و ها قومیت میان وحدت ایجاد درآمد، افزایش زایی، در اشتغال فراوانی
 گردشگری اقتصاد و گردشگری   حاضر، عصر در  آید. می حساب به دنیا در  صنعت تنوعترین و بزرگترین عنوان به جهانگردی صنعت

 و جهان اقتصاد ارکان از اصلیترین ملی، درآمد برای ابزاری جهان، رشد به رو صنایع ترین سریع از  یکی به شدن تبدیل حال در 

 و اصلیترین از  یکی گردشگری، اقتصاد و گردشگری دیگر عبارتی به. میشود قلمداد پایدار  توسعه ارکان و اشکال مفاهیم، از  نیز
  (. 1391قدمی و علیقلی زاد،  )  است اقتصادی بخشهای درآمدترین پر از  یکی میآید و شمار  به جهان تجاری اقتصادی  ارکان مهمترین

 .دارد ارتباط میزبان مردم همچنین و متعدد نهادهای و ها سازمان عوامل، ارکان، با که است بعدی چند ای  مقوله گردشگری

 مهمی منبع صنعت این از  حاصل درآمد یافته توسعه از کشورهای بسیاری در  که است ملی توسعه برای قدرتمندی ابزار  گردشگری

 این از  یکی. دارد گستردهای اثرات مختلف های ه حوز  در  گردشگری.  است جامعه زیربنایی های بخش دیگر اعتبارات جبران برای

  است.  شهری گردشگری ها، حوزه

 همچون معیارهایی شامل و آید می شمار  به جامعه گروهی و فردی منافع و اهداف  به رسیدن برای ای وسیله اجتماعی سرمایه

 شود می سبب اجتماعی، سرمایه که نحوی به است، گروه یک اعضای بین متقابل رابطه و مشارکت همبستگی همکاری، اعتماد،

 سرمایه شامل اجتماعی سرمایه(. 1395حبیبی ،  ) بردارند گام جامعه در  مثبت و شده تحسین  هنجارهای و ها ارزش سمت به افراد

 و اقتصادی انسانی، سرمایه رشد به و میدهد شکل را اجتماعی متقابل کنش که است هنجارهایی و روابط نهادها، از  حاصل منبع و

 (. 1396ابراهیم پور و همکاران،  )  میکند  کمک فیزیکی

 
1Boley  et al   
2 Dukic & valic  
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های توانمندسازی   پدیده اتتأثیر و داللتها است؛ شده مواجه گردشگری پژوهشهای در  نسبی استقبال با امروزه که مباحثی از  یکی
 انسانی و فیزیکی اقتصادی، سرمایه به آنچه از  بیشتر توسعه، برای حاضر عصر در  باشد می اجتماعی سرمایه و گردشگری جوامع
 در  .شد نخواهد انجام بهینه طور  به ها  سرمایه دیگر از  استفاده سرمایه این بدون زیرا نیازمندیم، اجتماعی سرمایه به باشیم نیازمند

و   موضوع رو این از  .میشوند تلف ها  سرمایه سایر است، کافی اجتماعی سرمایه فاقد که ای  جامعه   به اجتماعی سرمایهتوانمندسازی 
  به جامعه با ارتباط در  بتوانند که میگردند قلمداد موفق مدیرانی و شده محسوب توسعه به دستیابی برای محوری اصل یک عنوان
  موجب انسانی شبکه های در  افراد کردن   درگیر و متقابل اعتماد ایجاد با اجتماعی سرمایه اساس براین گردند. نایل توسعه و تولید
 از  شود.   پایدار  گردشگری توسعه موجب  میتواند مهم این که میشود اجتماعی هنجارهای به مردم پایبندی و انسانی روابط بهبود

 از  استفاده سوی به حرکت در  محیطی زیست خدماتی،  فنی، ابعاد جامعه،   به مند نظام توجه مستلزم گردشگری در  پایداری رو این
 .است آینده برای منابع این ماندگاری حفظ و امر نیاز  با مطابق گردشگری های جاذبه

 و باکو و ترکیه کشور  به نزدیکی و کشور  غرب درشمال قرارگیری و استان آذربایجانشرقی مرکز عنوان به تبریز شهر میان این در 
  سؤالی  باشد. بنابراین می مشهود تحقیق ضرورت و اهمیت راستا، این دارد. در  گردشگران جذب در  مناسبی موقعیت عالیات عتبات

  دارد؟ گردشگریپایدار    توسعه در  تاثیری چه اجتماعی سرمایه که توانمندسازی و است این میشود مطرح  اینجا در  که

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
جامعه محلی     :توانمندسازی 

 علمی برای مختلف حوزه های در  کردارانسانها و رفتار  در  تغییر مفهوم به و جوامع بخش قدرت فرآیند یک مثابه به توانمندسازی

 و ملی دولت های تا غیرانتفاعی سازمانهای همچون مختلف سطوح در  نوآورانه اقدامات انجام و محیطی واکنشهای به سازماندهی
 قوت  نقاط بین که است ساختاری مثابه به (. بر این شالوده ، توانمندسازی2017 ،3استرلزکا)  است شده مطرح بین المللی سازمانهای

 درک تقویت باعث و  میکند برقرار  رابطه محیطی درابعاد افراد رفتارهای مسئوالنه و زیست محیط اجتماعی، و فردی شایستگیهای و

 بهره و محیط با سازنده ارتباط برقراری برای را زمینه و شده خود طبیعی محیط قابلیتهای و اجتماعی  فردی ویژگیهای از  افراد
 زندگیشان مسائل به نسبت جوامع و انسان پذیری واکنش و پاسخگویی محرک توانمندسازی سازد. همچنین، می فراهم آن از  مندی

  توانمندسازی  (. 1390)آخوندی و همکاران،  میسازد آماده کارساز  انسان به پذیر کار  انسان از  آنان تغییرکردار  برای را شرایط  و میشود؛

 د:شامل ابعا
 توانمندسازی و آموزش

 اثرگذاری و محیط از  آنها انتقادی برداشت و آگاه سازی برای وسیله ای مثابه به که است؛ انسانها حقوق اساسی ترین از  یکی آموزش
 ظرفیت ارتقای برای پایدار  رکن های توسعة از  یکی مثابه به درونی توانمندی شکوفایی با آموزش میشود.   قلمداد توسعه اهداف  بر

 مشارکت باعث آموزش طریق از  سطح خود پایینترین در  محلی ذینفعان توانمندی است. شده گرفته نظر در  محیط و جوامع مندی
  ، 4میشود) راموس و پریدوکس محیطی و فردی، اجتماعی منابع از  آگاهی به واسطه آنها کنترل میزان افزایش و آتی تغییرات در  جوامع
2014 .) 

 :توانمندسازی و بخشی آگاهی

 یا تجربه های حسی، ادراکی و تمایالت اتفاق می افتد.   کردن تجربه واسطة به که است اطراف  محیط آشکارسازی مفهوم به آگاهی
خود بودن و توانایی  صاحبِ مفهوم به آگاهی یا کنترل عقالنی است . همچنین آگاهانه دسترسی آگاهی، دیگر، سخن به   فهمی از 

 (. 1393فتایی و همکاران،  بکاریگری این فهم در تفکر در خصوص یک خود و به مفهوم درون یابی است)

 :توانمندسازی و مهارت و دانش

 مورد به اهداف  دستیابی برای را خود درونی تواناییهای مهارت، و دانش کسب و آگاهی افزایش طریق از  گردشگری محلی ذینفعان

در مدیریت و بهره مندی از آن تالش می  زندگی محیط از  صحیح درک با مهارت، و دانش دارای ذینفعان بخشند. می ارتقاء نظر
 .کنند
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محوله انجام در  توانایی و دانایی فنی، مهارت مهارت، اول سطح  برای بخشی وآگاهی آموزش مهارت نوع این در  است. وظایف 
 این است جانبه چند یا و جانبه دو تعامل نوع یک انسانی، مهارت، مهارت دوم سطح است. ضروری دسترس در  منابع از  مندی بهره
بنابراین می کسب ها دانسته و تجارب گذاری اشتراک به با مهارت نوع  تیمی کارهای طریق از  گردشگری محلی ذینفعان شود. 

 بروز  در  که ها قومیت و انگیزه ادراکات، و واکنش و کنش رفتاری، مهارت، مهارت سوم سطح دهند. ارتقاء را خود توانمندی میتوانند
 (.1391 حسومی، و است)خدادی  گردشگری توسعه در  گذاری اثر برای ها انسان رفتار 

 :توانمندسازی و منابع به دسترسی

 فضایی جدایی به عنوان همچنین دسترسی.   رسید دیگر مکان به مکان یک از  میتوان آن با که است سهولتی عنوان به دسترسی

 مالی، و اطالعاتی اقتصادی، محیطی، روانی، فیزیکی، شامل که دارد مختلفی انواع دسترسی .است شده تعریف انسانی فعالیتهای

 فرصتهای به دسترسی:  همچون از دسترسی مختلف فرمهای گردشگری محلی ذینفعان توانمندسازی در  بنابراین است؛ زیرساختی

 (.  2017،    5)آقازمانی و همکاران است مدنظر محیطی منابع انسانی، منابع مالی، منابع به دسترسی شغلی،
 :توانمندسازی و سازی تشکل

 و هستند مشترک هدف  دارای که است دولتی غیر و حقوقی یا حقیقی غیرمحلی، و محلی افراد گردآوردن سازی تشکل از  منظور 

 داشته ذینفعان  توانمندسازی در  سزایی به نقش میتوانند تشکلها میشود.  محقق گروهی فعالیت طریق از  هدف  این به دستیابی

 توسعة مسیر در   را خود توانایی گروهها دیگر اعضای با ارتباط در  و خود اعضای درون در  میتوانند گردشگری تشکلهای باشند.

 با مشورت طریق از   میتوانند هویت دارای تشکلهای در  عضویت با گردشگری محلی بخشند. ذینفعان ارتقا جامعه محور  گردشگری

 (.1394رهنمایی و همکاران،  شوند) خود اعضای اهداف  به رسیدن در  تسهیل سبب خصوصی یا دولتی بخش

 

 :گردشگریتوسعه پایداری  
های گوناگونی جهت سنجش یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. محققان از روش  شرکتعملکرد 
بهره جسته و از معیارهای متعددی نظیر اثربخشی، کارائی، کیفیت، سودآوری، بهره وری استفاده می کنند که سنجش   شرکتعملکرد 

کارایی از گستردگی برخوردار است  عملکرد از طریق  روشها     (.  1394)یاری حصار و همکاران،  و اعتبار بیشتری نسبت به سایر 
 

 :سرمایه اجتماعی
سرمایه های اجتماعی مجموعه ای از هنجارهای موجود در  سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای 

 (. شامل ابعاد :  1397رازقی و ابراهیمی ، )و ارتباطات می گردد  آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن هزینه های تبادالت

   :اعتماد اجتماعی
بیشتر و آسیب های اجتماعی کمتر است     (.1397رازقی و ابراهیمی ،  )هرچه اعتماد در جامعه ای بیشتر باشد احتمال همکاری 

 :شبکه های اجتماعی

باعث  جامعه ایی  . هر چه شبکه وجود شبکه های اجتماعی در هر  جامعه خاص می شود  در یک  تسهیل روابط و ارتقای همکاری 
کنند) بتوانند در جهت منافع همکاری  بیشتری وجود دارد که شهروندان  باشد احتمال  متراکم تر  ،   6ژو و زوهای اجتماعی بین افراد 

2017 .) 

نشان   "شهری   گردشگری توسعه در  اجتماعی سرمایه اثرات و نقش بررسی "در تحقیقی با عنوان  (  1399) صفایی پور و توکالن
گردشگری   شاخص  و محلی( نهادهای و شبکه ها و مشارکت انسجام، اعتماد،(اجتماعی سرمایه شاخص  7 در  متغیرهادادند که 

  سرمایه  متغیر بین میدهد نشان گرفتند. نتایج قرار  سنجش مورد  )کالبدی و محیطی زیست فرهنگی، اجتماعی اقتصادی، (شهری
 دارد وجود معناداری رابطه ایالم شهری گردشگری و اجتماعی

 
5 Aghazamani et al  
6 Zhao & Zhu 
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بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری   "( در تحقیقی با عنوان1398)    شکوهی و یزدان پناه  اثرات که نشان داد "تاثیر توانمندسازی 

 توسعه گردشگری از  ساکنان حمایت بر توجهی قابل تأثیر سیاسی و اجتماعی روانی، همچنین توانمندسازیهای و گردشگری مثبت

 .کرده اند را برآورد گردشگری توسعه از  حمایت واریانس از  درصد 47 مجموع در  متغیرها این .داشتهاند

( با عنوان  1397شفیعی و هراتی فرد   با  گردشگری پایدار  توسعه در  مشارکت برای محلی نفعان ذی توانمندسازی  "( در تحقیقی 

نتیجه رسیده اند که توانمندسازی  "گردشگری از  شده ادراک اثرات میانجی نقش  با و غیرمستقیم صورت به محلی ذینفعان به این 

 تنها گردشگری توسعه در  آنان مشارکت بر گردشگری طرحهای و از برنامه ها شده ادراک فرهنگی  اجتماعی اثرات میانجی نقش

 .است هداشت معناداری و مثبت تاثیر بعد این در 
( توسعه محلی در واقع بعنوان بخشی از فضا و نظام توسعه ای ( در تحقیقی به این نتیجه رسیده اند که 1395ابراهیم پور و همکاران 

جوامع محلی را در اولویت قرار می  ، رهیافتهای مشارکتی و توانمند سازی  جغرافیایی و فضایی مشخص  مطرح شد که در محدوده 
در رویکرد جدید، مشارکت مردم در تصمیم گیری و ورود افراد    رویکردهای مشارکتی حضور پررنگ تری پیدا کردند.دهد.در این باره 

به یک اصل مهم تبدیل شد. برنامه ریزی  در کلیت بیان می شود و در ادامه مهم ترین ابعاد و  در این مقاله ،توسعه محلی به عرصه 

اجتماعی مطرح شده و مهم ترین اهداف و رویکردهای    از مشارکت،توانمند سازی،سرمایه  فاکتورهای دخیل در توسعه محلی که عبارتند
دارایی مبنا و نیاز   .مبنا است بررسی خواهند شد  توسعه محلی که شامل رویکردهای 

و همکاران نشان داد که 1394)  رهنمایی  بررسی ارتباط م(  استان و مولفه های مورد  توسعه گردشگری  عناداری میان توانمندسازی 

وجود دارد. همچنین ، بر اساس نتایج آزمون ها سه مولفه مشارکت جوامع محلی ، توانمند سازی نیروی انسانی ، رقابت پذیری مناطق  
رابطه معناداری دارد.   گردشگری استان 

( نشان دادند که  شاخص 1394قنبری و همکاران   دوم، مرتبة ساختار  با داری و معنا مثبت ارتباط همه شده گرفته نظر در  های ( 

 گردشگری بر را اثر بیشترین 003/1 سالمت  استاندارد ضریب عامل با و دارند تبریز، شهر گردشگری  و بهداشت پایداری یعنی

 .دارد پایدار 

(  اجتماعی  ی سرمایه افزایش بر محور  اجتماع رویکرد با توانمندسازی های  برنامه تأثیر "( در تحقیقی با عنوان1393فتایی و همکاران 

 توانمندسازی های  مولفه بین  معناداری ی  رابطه و است پایین به رو متوسط اجتماعی یسرمایهنشان دادند که    "آباد  خرم شهر ساکنین

 .دارد وجود اجتماعی ی  سرمایه و

بر توسعه گردشگری پایدار "( در تحقیقی با عنوان 2020)7دانگ ون و همکاران عواملی به این نتیجه دست یافته اند که   "عوامل موثر 
، محصوالت و ، منابع انسانی گردشگریقتصاد ، جامعه ، محیط زیست ، منابع گردشگری انسانی ، منابع گردشگری طبیعیاهمچون  

کیفیت ، زیرساخت  ، مدیریت دولتی و گروهی از معیارها برای ارزیابی توسعه پایدار  ها ، امکانات فنیخدمات گردشگری ، گردشگری 
گردشگری   داد که  نتایج تحقیق نشان شناسایی شدند و   گردشگری چهار عامل وجود دارد که به طور قابل توجهی بر توسعه پایدار 

و امکانات فنی اینها گروهی از عوامل هستند: جامعه ، محیط زیست ،. تأثیر می گذارد در   .محصوالت و خدمات گردشگری 
نشان دادند که  2020)    8پورنما بهبود وضعیت رفاهی توانمند سازی   موفقیت روستای(  به یک روستای مستقل در  برای تبدیل شدن 

جدا نیست. از موفقیت دولت روستای پونگ گوک  گردشگری  چها جامعه برای مدیریت توسعه پایدار  با این  روشموفقیت توسعه   ر 

 )رهبری ، نوآوری ، همکاری و حکمرانی خوب( تحت تأثیر قرار می گیرد.
توانمندسازی  2019)  9رناسینگه و پرادپامالی نفس که توسط  ، عزت  تحت تأثیر منافع اقتصادی و غرور  دادند که ساکنان  نشان   )

به حمایت ساکنان از توسعه  بر تأثیرات مثبت منجر  می گیرند. توانمندسازی سیاسی  می یابد ، تحت تأثیر قرار  روانشناختی افزایش 

نیاز ب ه توجه به مالحظات غیر اقتصادی مانند ارزش ها ، اعتقادات و اخالق در گردشگری تأثیر گذاشت. دست اندرکاران گردشگری 
 حمایت از ساکنان از گردشگری دارند ، زیرا دستاوردهای اقتصادی نمی توانند آن را اطمینان دهند.

جامعه پیر در ژا"( در تحقیقی با عنوان2018)  10چن و همکاران بر معیشت روستایی در پایداری  به این نتیجه   "پنتأثیرات گردشگری 
بردن این رسیده اند که  به ارث  برای  دور افتاده شده اند و کمبود ساکنین جوان  روستاهای  و نشاط در این  باعث شور  گردشگران 
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برای توسعه آینده این صنعت است. سرمایه اجتماعی باید با اصالح شبکه های اجتماعی  مشاغل مسافرخانه های مزرعه ای گلوگاهی 
 .ی و بخش های خصوصی تقویت شودبا دولت محل

به شدت عالقه مند به توسعه پایدار هستند 2017)    11چوا و همکاران ویدیش .  ( نشان دادند که کشورهای وابسته به درآمد گردشگری 

ری اجتماعی برای مقاصد گردشگ-این مفهوم به حداقل رساندن تأثیرات زیست محیطی آنها و به حداکثر رساندن منافع کلی اقتصادی
شکل گیری و اجرای برنامه های پایداری فرآیندهای طوالنی مدت و گران قیمت هستند که تحت تأثیر عوامل محیط .  کمک می کند

نقش پایداری در صنعت گردشگری و آشکار کردن عوامل عمده تأثیرگذار بر روند  .داخلی و خارجی قرار دارند هدف این مقاله تعریف 

این مقاله عبارت .است )اهداف  )1ند از:   ، )2( مطالعه مبانی نظری مفهوم پایداری  (  3( تجزیه و تحلیل وضعیت موجود در صنعت و 
 .آشکار سازی عوامل اصلی گردشگری پایداری از شهر سوچی

 

 مدل مفهومی تحقیق

 

 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 پژوهشروش  
نظر نحوه جمع   کاربردی و از  نوع همبستگی میآوری دادهتحقیق حاضر از لحاظ هدف  به  باشد. جمع آوری دادهها توصیفی و از  ها 

اجرا شده است. استان آذربایجان ساکنان شهری و منطقه ای  پژوهش،    یجامعه آمار   شکل میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه 

نفر    384حجم نمونه   فرمول کوکرانبراساس  با توجه به نمونه آماری تحقیق حاضر .  باشندیم نامحدودباشد. که تعداد آن یم  شرقی
بر اساس تحقیق شفیعی و هراتی فرد پرسشنامه سهاز در این پژوهش    برآورد گردید. شامل   (  1397) استفاده شده است. توانمندسازی 

(،    4)سوال (، دسترسی به منابع    3) مهارتسوال(، 4) آگاهی(، سوال5) آموزش :بعد 5 ، سرمایه اجتماعی سوال(   3)   تشکل سازیسوال 

سوال( و توسعه پایدار 4شبکه های اجتماعی ) ،(سوال4( شامل دو بعد: اعتماد اجتماعی )1399بر اساس تحقیق صفایی پور و توکالن)
بر اساس مدل دانگ ون و همکاران شامل  2020)12گردشگری  ) 5بعد : جامعه ) 4(  سوال( ، محصوالت و   4سوال( ، محیط زیست 

(  سوال(.    6سوال(، امکانات فنی )5خدمات گردشگری 
ها ابتدا با استفاده از تکنیک پس از جمع آوری دادهاین تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها در دوبخش مجزا اقدام شده است،  در 

قل، حداکثر، میانگین و واریانس ها پرداخته شده است. ابتدا آماره های توصیفی که شامل مقدار حداداده های آمار توصیفی به توصیف
های تحقیق مورد فرضیه، PLS Smartو   SPSSباشد، برای متغیرهای تحقیق ارائه شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای  می

  .آزمون قرار گرفته است
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  های پژوهشیافته

بارهای عاملی  :سنجش 

 

 بارعاملی ابعاد متغیر متغیر مورد مطالعه

 توانمندسازی

 0.585781 آموزش

 0.708679 آگاهی

 0.794852 دانش و مهارت

 0.751565 دسترسی به منابع

 0.665750 تشکل سازی

توسعه پایدار 

 گردشگری

 0.710883 جامعه

 0.660764 محیط زیست

 0.721223 محصوالت و خدمات گردشگری

 0.791229 امکانات فنی

 سرمایه اجتماعی
 0.881180 اعتماد اجتماعی

 0.911151 شبکه های اجتماعی

 
بارهای عاملی،  از  .باشدمی  0.4مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب  بارهای عاملی سؤاالت  در جدول فوق تمامی اعداد ضرایب 

 بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد. 0.4

، بعد از سنجش بارهای عاملی سؤاالت، نوبت به محاسبه و گزارش ضرایب آلفای کرونباخ PLSها در مطابق با الگوریتم تحلیل داده
   آن در جدول زیر آمده است.رسد، که نتایج و پایایی ترکیبی می

 نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و واریان  استخراجی متغیرهای پنهان تحقیق -1جدول 

 متغیر
 ضریب آلفای کرونباخ

(Alpha>0.7) 

ترکیبی  ضریب پایایی 
(CR>0.7) 

 میانگین واریانس استخراجی
(AVE>0.5) 

 0.597046 0.830212 0.747547 توانمندسازی

 0.525086 0.846370 0.774195 توسعه پایدار گردشگری

 0.803337 0.890918 0.756271 سرمایه اجتماعی

 

های جدول فوق این معیارها در مورد است و مطابق با یافته 0.7با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  
نمودهمتغیرهای مکنون مقدار   توان مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را تأیید نمود.اند، میمناسبی را اتخاذ 

های جدول فوق این معیار در مورد متغیرهای مکنون مقدار  است و مطابق با یافته  13AVE  ،0.5با توجه به اینکه مقدار مناسب برای 

نموده  شود.ی پژوهش تأیید میاند، در نتیجه مناسب بودن روایی همگرامناسبی را اتخاذ 

نرم افزار    اصلی   در این قسمت به بررسی آزمون فرضیات  پردازیم.می PLSتحقیق با استفاده از 

 
13 - Average Variance Extracted 
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 مدل ساختاری فرضیات اصلی تحقیق همراه با ضرایب بارهای عاملی -2شکل 

 

 مدل ساختاری فرضیات اصلی تحقیق همراه با ضرایب معناداری- 3 شکل

 14GOF  معیار

به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و   0.36و    0.25، 0.01شود که سه مقدار استفاده می  GOFبرای بررسی برازش مدل کلی از معیار  
 معرفی شده است.   GOFقوی برای

زیر محاسبه می  گردد:این معیار از طریق فرمول 

 
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  آید.از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان پژوهش به دست می ̅̅

 متغیرهای تحقیق 2R و Communalityمیزان  -2جدول

 Communality 2R متغیرهای مکنون

 000/0 0.597045 توانمندسازی

 0.432570 0.525086 توسعه پایداری گردشگری

 0.437035 0.803337 سرمایه اجتماعی

 

 

 
14 - Goodness of Fit 

0.711

0.586

0.461

0.709 0.661

0.795 0.722

0.752 توانمندسازی 0.657 توسعه پایدار گردشگری 0.792

0.666 0.261

سرمایه اجتماعی

0.881 0.911

tavan1

0.000

tavan2

tavan3

tavan4

sarmaye1 sarmaye2

     

     

toaeh2

tosaeh3

tavan5

tosaeh1

toaeh4

20.042

14.131

20.089

16.486 17.788

31.124

18.477 توانمندسازی 7.472 توسعه پایدار گردشگری 19.831

18.237 4.562

سرمایه اجتماعی  35.526

48.332 94.838

tavane1
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tavane3

tavane4

sarmaye 1 sarmaye 2 
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 نتایج برازش مدل کلی -3جدول

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  𝐑𝟐̅̅ ̅̅  GOF 

641/0 434/0 527/0 

 

 شود.، برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید می  527/0به میزان    GOFبا توجه به مقدار بدست آمده برای 

 اصلی پژوهشمستقیم و ضرایب معناداری فرضیات  رابطۀنتایج -4جدول

 متغیرهای پژوهشروابط علی بین   فرضیه
  ضریب

 (βمسیر)

 معناداری

(T-Value) 
 آزمون نتیجه

 اول
توانمندسازی  جامعه محلی بر توسعه پایدار  

 گردشگری تاثیر دارد.
 تایید فرضیه اول 089/20 657/0

 دوم
جامعه محلی بر سرمایه اجتماعی تاثیر  توانمندسازی 

 .دارد
 تایید فرضیه دوم 472/7 461/0

 سوم
تاثیر سرمایه   اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری 

 دارد.
 تایید فرضیه سوم 562/4 261/0

 چهارم
جامعه محلی بر  سرمایه اجتماعی  تاثیر توانمندسازی 

را افزایش می دهد.  توسعه پایدار گردشگری 
 تایید فرضیه چهارم 937/3 -

 

 پژوهش مدل اصلی سازه های بین ضریب مسیر به توجه با که دهد می نشان را پژوهش فرضیه های آزمون نتایج خالصه 4 جدول

  H1فرضیه های که کرد ادعا می توان 95 % اطمینان است با بزرگتر 1/96بحرانی مقدار  از  فرضیه ها تمام در  که  t آماره  مقدار  و
 .است تأیید مورد  H4 تا

 

 نتیجه گیری 

جامعه محلی بر بررسی  به  پژوهش این با نقش واسطه ای سرمایه اجتماعیتاثیر توانمندسازی  گردشگری  در استان   توسعه پایداری 

شرقی   که: میدهد نشان    pls   افزار  نرم خروجی و پژوهش فرضیه های نتایج آزمون و پرداختهآذربایجان 
جامعه محلی بر توسعه پایدار گردشگریکه     یافته های تحقیق درفرضیه اول نشان می دهد و با نتایج تحقیق  تاثیر دارد   توانمندسازی 

)1398شکوهی و یزدان پناه )  )1397( ، شفیعی و هراتی فرد   دوره بازنگریدر یک راستا می باشد.  ( 1394( ، رهنمایی و همکاران 

برای های  دانش ارتقاء و گردشگری، توسعه واقتصادی طبیعی محیط ابعاد اثرات از  گردشگری محلی ذینفعان سازی آگاه آموزشی 

نهاد های تشکل شکل دهی موجود و منابع از  بهینه مندی بهره برای آنان مهارت محیطی و  و اعتماد جلب باعث غیره، و مردم 
 توسعه راستای در  زیست محیط حفظ تالش برای و گردشگری های طرح و ها برنامه در  مشارکت برای ساکنان مندی رضایت

 شود. می پایدارگردشگری
بر سرمایه اجتماعی  که    تحقیق درفرضیه دوم نشان می دهدیافته های   صفایی پور و توکالن و با نتایج تحقیق   تاثیر داردتوانمندسازی 

 مشارکت گردشگری توسعه درطرحهای گردشگری ذینفعان محلی که زمانی همخوانی دارد.( 1398( ، شکوهی و یزدان پناه )  1399)

 که داشت انتظار  میتوان باشند، داشته اعتماد ها طرح به نتایج همچنین و طرحها آن اجرایی عوامل به یا و باشند داشته داوطلبانه

 است. گرفته قرار  پایدار  توسعه مسیر و ریل در  توسعه ریزی برنامه
تاثیر داردکه    یافته های تحقیق درفرضیه سوم نشان می دهد صفایی   و با نتایج تحقیق سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار گردشگری 

 همخوانی دارد. (1399پور و توکالن )
گردشگری  که    یافته های تحقیق درفرضیه چهارم نشان می دهد جامعه محلی در توسعه پایدار  سرمایه اجتماعی تاثیر توانمندسازی 

می دهد.  با نتایج تحقیق  را افزایش  )  و  و همکاران  )2020( ، دانگ ون و همکاران)2020پورنما  رهنمایی و همکاران   ، )1394 ، )
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 توسعه برای ساختی زیر عنوان به گردشگری لیمح  ذینفعان توانمندسازی که صورتی در مطابقت دارد.   ( 1397شفیعی و هراتی فرد )

در  ریزی با دهد. همچنین کاهش را مقوله این با مرتبط منفی تأثیرات میتواند شود، گرفته نظر گردشگری   و الزم های  برنامه 
 .کرد کمک گردشگری پایدار  توسعه فرآیند به میتوان افراد در  توانمندسازی میزان برای افزایش اجرایی

 

نتایج تحقیق در راستای   پیشنهادات 

به   مربوط امور  مدیریت و ریزی برنامه ساماندهی با توان می تبریز، شهر در  پایدار  گردشگری توسعة مطلوب به اثرات توجه با

 .کرد فراهم شهر این گردشگری پایدار  توسعة برای تر مطلوب و تر مناسب هایی زمینه گردشگری
 پایدار  توسعه ریزی برنامه در  محلی ذینفعان توانمندسازی روشهای همگرای و نقش مثبت به گردشگری توسعه ریزی برنامه در 

  .شود توجه باید ای ناحیه و گردشگری

 .گردد تقویت آنها در  پذیری توریست فرهنگ تا جامعه افراد به گردشگر جذب غیره، و اجتماعی اقتصادی، تأثیرات شناساندن

 ناشی درآمدهای عادالنه توزیع منظور  به محلی جامعه مشارکت سازوکارهای ایجاد زمین، بازی بورس و قیمت افزایش از  جلوگیری

 .مسؤالن همچنین و درآمدی شکاف  کاهش و گردشگری توسعه از 

 برنامه های در  را آنان روابط میزان دارند، ارتباط گردشگری با مستقیم غیر و مستقیم صورت به که افرادی و محلی مردم آموزش

 .دهند قرار  خود
 و صحیح آموزشهای با دولتی بخش توسط ذینفعان آن کردن نهادینه و بومی جامعه افراد بین در  مسافر پذیرش فرهنگ تقویت

جریا سپس و مناسب تشویقی سیاستهای  و دستاوردهای اقتصادی میتواند خود که بومی نشین مناطق به گردشگری نهای هدایت 
 منافع و شود میزبان جامعه زندگی کیفی ارتقای سطح موجب همچنین و باشد داشته همراه به میزبان جامعه برای مثبتی اجتماعی

 .کند تأمین استان پایدار   گردشگری توسعه برنامه ریزی اجرای در  را آنها

 طریق برپایی از  تاریخی سایتهای کنار  مخصوصا در  بومی افراد طریق از  گردشگران به آن معرفی و میزبان جامعه فرهنگ احیای

بیشتر منظور  به محلی مردم خوراکی های و دستی صنایع مردم شناسی، غرفه های  مردم با بازدیدکنندگان و گردشگران آشنایی 

 اهداف  با تناقض  در  خود این که است محدود و شده کنترل به صورت با گردشگران میزبان جامعه ارتباط حاضر حال در  زیرا محلی،

 .دارد قرار  گردشگری پایدار  توسعه   اصول و
 آماه هدف  با بلندمدت و کوتاه دوره های آموزشی طریق از  جوانان به ویژه بومی جامعه افراد تخصص  و مهارت سطح بردن باال

 .گردشگران به پایدارتر هرچه خدمات ارائه و گردشگری صنعت شغلهای اتخاذ برای آنها کردن

 .گردشگری صنعت از   (عوارض و مالیات)دولت غیرمستقیم درآمدهای محل از  بومی نشین مناطق در  شهری امکانات توسعه

 گردشگران به گردشگری اخالق قالب کدهای در  میزبان جامعه اعتقادات و باورها مذهبی، شهای ارز  دربارۀ الزم آگاهی های ارائه

 .مسافرتی تورهای مجریان و
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