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 چکیده

ر رسیده است. دهاي پایداري گردشگري شهري در شهر اهواز به انجام منظور ارزیابی پیشرانپژوهش حاضر به
 هاي پایداري گردشگري و شناختراستاي هدف اصلی پژوهش، دو هدف فرعی شناخت اولویت کاربست پیشران

ها در پایداري گردشگري شهري اهواز در فرایند انجام پژوهش دنبال گردید. براي گردآوري میزان تأثیر پیشران
نفر از کارشناسان مرتبط با حوزه  30پرسشنامه از نظرات  هاي پژوهش به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزارداده

) و MPNN( هیچندالها از رهیافت شبکه عصبی پرسپترون موردپژوهش استفاده شد. براي تحلیل اولویت پیشران
رسیونی ي رگهالیتحلها در فرایند پایداري گردشگري شهري در شهر اهواز از براي تحلیل میزان تأثیر پیشران

) استفاده شد. نتایج پژوهش R-Logistic( کیلجست) و R- Logarithmic( یتمیلگار)، R-Linear( یخط
ها شرانهاي پایداري اقتصادي و اجتماعی بقیه پیپیشران رازیغبهي رگرسیونی هامدلنشان داد که با توجه به نتایج 

ی از آن ایج رهیافت شبکه عصبی حاکدر فرایند پایداري گردشگري شهري اهواز تأثیري ندارند. از سوي دیگر نت
داراي اولویت بیشتري براي بهبود  235/0بود که پیشران پایداري سیاسی بر اساس نظر کارشناسان با میزان اهمیت 

 .استشرایط و بسترسازي شرایط براي پایداري در گردشگري شهري شهر اهواز 
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 مقدمه

 و آزاد شیازپشیب انسان وقت گردیده است تا موجب فناوري پیشرفت یکم، و بیست قرن در 
 باید را قرن ایندرواقع  .نماید خود غتفرا اوقات صرف را زمان بیشتري و شود افزون ثروتش

امروزه گردشگري فراتر  .)34: 1386 نهاد (پاپلی یزدي و همکاران، نام گردشگري صنعت عصر
یک پدیده پویاي جهانی و اجتماعی است که داراي ابعاد و رویکردهاي  مثابهبهاز یک صنعت 

 چراکه است، عنصري پویا ) بنابراین گردشگري40: 1393فنی و همکاران، است (متنوعی 
صورت به و ینوعبه و سایر ابعاد هر یک مدرن دانش و تکنولوژي نو، مقاصد جدید، هايفعالیت

صاد، فرهنگ، در فرایند اقت رگذاریتأثتغییر است. این پویایی و ارتباط آن با ابعاد  حال در يالحظه
ي مهم گفتمان جهانی نیز تبدیل هاعرصهاین بخش را به یکی از  1تکنولوژي و جامعه جهانی

از کل تولید درصد  10 حدود. این فرایند در حالی است که )101: 2،2009سازمان مللاست (
 ).141: 3،2011(هیروتسان آیدناخالص دنیا نیز در ارتباط با صنعت گردشگري به دست می

د. به اعتقاد کننحوزه گردشگري در بین شهرها نقش بسیار مهمی را در رونق و شکوفایی بازي می 
دوین ت ي توسعه در بخش گردشگري در شهرهااندازهاچشمو  هابرنامهمحققان امروزه بسیاري از 

ي هايگذاراستیس). بسیاري از 81: 1394حیدري چیانه و همکاران، شود (ی میدهسازمانو 
ي گردشگري، تدوین الگوها و مقررات هارساختیزتوسعه گردشگري، بسط و گسترش 

 هاي ارتباطی چون خواهرخواندگی و غیره در این حوزه،و تسهیل در روابط، رواج رویه آمدوشد
 )95: 1394تیموري، افتد (اتفاق می شهرهاکالن خصوصبهعمدتاً در بستري به نام شهرها و 

 قرنمین لطو در حوزه شهري در خصوصبه گردشگري سریع البته بایستی اشاره کرد که رشد 
 عمناب از رویهبی برداريباعث بهره هاي سنتینگرش اساس بر شهرها هیرویب توسعه و گذشته

اترل و کاست (آورده  به بار شهري ستیزطیمح براي اثرات منفی بسیاري که طبیعی شده
ي هاریزي نشده باعث زوال در محیطکه رشد گردشگري برنامهطوريبه. 4)42: 2013همکاران،

فرهنگی بسیاري از مقاصد گردشگري شده و عدم تمرکز بر یکپارچه نگري  -طبیعی و اجتماعی

1. World Society 
2. UN 
3. Hirotsune 
4. Cottrell et al. 
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 آن صرفاً به رشد نواحی کانونی در گردشگري منجر شده و کنندهبیینهاي تها و پیشرانبر مؤلفه
هاي هاي ناصحیح و ایجاد موانعی در رشد مؤلفهریزيبسیاري از مقاصد مستعد به علت برنامه

 ).1035: 1،2012ویور( اندماندهگردشگري ناشناخته و ضعیف باقی  کنندهلیتسه
قرن بیستم و سپس رسوخ آن در تمامی  70مفهوم توسعه پایدار از اواخر دهه  شدنمطرحبا  

یدار هاي مبتنی بر پایداري و توسعه پاریزيي توسعه، حوزه گردشگري نیز در سایه برنامههاحوزه
ریزي جامع براي رشد، گسترش و ). برنامه145: 1392علیزاده و همکاران، گرفت (قرار 

 نیرتمهماز  هاآندر راستاي پایداري  همآنبط با گردشگري شهري ي مرتهاحوزهیکپارچگی 
: 2009قرار گرفته است (سازمان ملل، افتهیتوسعهي گردشگري شهري در کشورهاي هاتیاولو
). بسط کالن عملکردي و تغییر نگاه این حوزه از مفاهیم صرفاً فراغتی به سمت مباحث 103

با نگاه  همآن کنولوژیکی و اکولوژیکی در کنار هماقتصادي و فرهنگی و توجه به مباحث ت
). نبعهمان مپایداري به آن از دستاوردهاي مهم این حوزه در قرن بیست و یکم شناخته شده است (

در این راستا بنا به اذعان مجامع جهانی، تسهیالت فرهنگی و ابعاد سیاسی مرتبط با حوزه 
 تواندیمبسط پایداري در حوزه گردشگري شهري، هاي تأثیرگذار در مؤلفه عنوانبهگردشگري 

هاي بهتر در يریزدر پایداري این حوزه و یکپارچگی و شکوفایی سایر ابعاد مرتبط با آن و برنامه
). عالوه بر این، به دلیل تأثیر زیاد این حوزه در شناخت 99: 2،2009تائو و والباشد (این راستا مؤثر 

جوامع انسانی و تأثیر آن در ابعاد مختلف توسعه و پیشرفت جوامع هاي جوامع و آگاهی از نگرش
 ).659: 3،2012انسانی، داشتن رویکردي پایدار در این حوزه ضرورت دارد (اویوال و همکاران

ي هاي حاضر به ارزیابی وضعیت مؤلفهموضوع موردپژوهش، در مطالعه ضرورتبهبا توجه  
ي رهاشهکالنیکی از  عنوانبهته شده است. شهر اهواز پایداري گردشگري در شهر اهواز پرداخ

هاي مختلف قابلیت اي در حوزه گردشگري شهري است.هاي عمدهکشور داراي قابلیت
 مذهبی و غیره و همچنین آثار ارزشمند معنوي -هاي تاریخی جغرافیایی، فرهنگی، طبیعی و جاذبه

به گردشگري شهري این شهر داده است ي خاصی ي مانده از هشت سال دفاع مقدس چهرهجابه
 اوجودبپذیراي گردشگران داخلی و حتی خارجی در سطح گسترده باشد.  سالههمهتواند که می

1. Weaver 
2. Tao & Wall 
3. Oyola et al. 
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ي مسئوالن این ورزغفلتنبود مدیریت یکپارچه و  ازجملهبه دالیلی  متأسفانههایی، چنین قابلیت

ي هاخترسایزعدم توجه کافی به است، ریزي نیز شده حوزه که موجب ضعف ساختارهاي برنامه
ها شرانزمینه شناسایی پی، بها ندادن به تحقیقات درهاآنگذاري الزم براي تقویت اولیه و سرمایه

هاي مؤثر در ارتقا یکپارچگی و فرهنگ پایداري در این حوزه و عدم تالش براي شناسایی و مؤلفه
هاي راهبردي و کالن فرهنگی، مؤلفهجذب گردشگر و عدم نگاه جامع به  راهکارهاي افزایش

سیاسی و حتی تکنولوژیکی در این حوزه وضعیت کنونی شهر اهواز در صنعت گردشگري را 
ي بندطبقهبا  توانیم کهیدرحال در مسیر پایداري آن با ابهام مواجه ساخته است. خصوصبه

وزه به ی را در این حروشن گردشگري طبیعی، انسانی، معنوي و تاریخ اندازچشماستراتژیک و 
اضر سعی ، در مطالعه حادشدهي یهاچالشبنابراین با توجه به ؛ یک راهبرد و سند الگو تبدیل نمود

هاي پایداري گردشگري شهري در شهر اهواز از دیدگاه کارشناسان مرتبط گردیده است پیشران
اري ا بر فرایند پایدهاز پیشران هرکدامو تأثیر  قرارگرفتهمورد ارزیابی  موردبحثبا حوزه 

ر این تحقیق د گفتهشیپتوجه به موارد  با گردشگري شهري شهر اهواز مورد شناسایی قرار گیرد.
 زیر هستیم: سؤاالتبه دنبال پاسخگویی به 

هاي پایداري گردشگري شهري در بسترسازي فرایند پایداري در گردشگري از پیشران کیکدام
 ست؟شهر اهواز از اولویت برخوردار ا

 هاي پایداري در فرایند گردشگري شهر اهواز چگونه است؟ي هر یک از پیشرانرگذاریتأثمیزان 

 
 مبانی نظري و پیشینه پژوهش

متعاقب با ضرورت موضوع موردپژوهش، مطالعات متعددي در این زمینه به انجام رسیده است 
)، علیزاده 1390نژاد ()، استعالجی و الهقلی 1386( یشجاعتوان به نوري و ها میآن ازجملهکه 

همکاران )، ضیایی و 1393زاده ()، حسین 1393همکاران ()، حاتمی نژاد و 1392همکاران (و 
) اشاره کرد که در تحقیقات خود ضمن تأکید بر اهمیت 1393باباخانزاده () و لطفی و 1393(

ي در اهاي نظریهین حوزه و ارائه دیدگاهریزي گردشگري و توجه به مبحث پایداري در ابرنامه
هاي مؤثر در ارزیابی پایداري در حوزه گردشگري، نقش این رابطه، به لزوم تدوین شاخص

زمینه تقویت و ارتقاي پایداري در حوزه گردشگري، توسط دولت در کنندهلیتسههاي سیاست
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وجه به تکنولوژیکی و تهاي گردشگري به سمت مباحث فرهنگی، ریزي و بسط شاخصبرنامه
ر این حوزه و هاي مؤثر دبعد سیاسی در توسعه گردشگري، نگاه یکپارچه به تقویت تمامی مؤلفه

به  اند. مطالعات خارجی مرتبطي در ترویج پایداري و توسعه این حوزه تأکید کردهگذارهیسرما
)، 2009( 3)، تائو و وال2008( 2)، ادواردز و همکاران2007( 1مانند هانتر و شاو موردبحثحوزه 

که در تحقیقات خود ضمن  باشندیم) 2012( 5ایوال و همکاران ) و2011( 4زانگ و همکاران
ی تمامهبکلید یکپارچگی و توجه  عنوانبهي گردشگري ارزیابی راهکارهاي پایداري در حوزه

ی، اکولوژیک هاي اقتصادي، فرهنگی،ابعاد توسعه در این حوزه، بر نقش آن در اعتالي حوزه
 هافرهنگاند. این مطالعات نقش عمده گردشگري را در ارتباط تاریخی و اجتماعی اشاره کرده

جهیز که در صورت ت ادکردهی هامکاني مکانی و ارتباط سازنده و مناسب بین هاارزشو شناسایی 
 و پویاتر خواهد بود. ترجامعي ترویج و شناسایی هاحوزهبه مقوله پایداري این 

). در 529: 6،2012باکلی( آیندي عمده گردشگري به شمار میهاکانون عنوانبهامروزه شهرها 
ن یکی عنوااست و همچنین به شدهشناختهعنوان یک صنعت حقیقت امروزه گردشگري خود به

). از سوي دیگر بایستی 660: 7،2011نینگ و هونگردد (ي رشد و توسعه قلمداد میهاکانوناز 
و  سعهتودرحالعنوان کلید توسعه اقتصادي کشورهاي اذعان کرد صنعت گردشگري خود به

: 1393؛ لطفی و باباخانزاده، 138: 1392حتی جهان سوم نیز قلمداد شده است (علیزاده و همکاران، 
یا و در دن زااشتغالصنعت  نیرشدتر). اهمیت توجه به این حوزه تا بدان جاست که رو به 153

با  زمانهماست. توجه به این حوزه و پایداري آن  شدهشناختهدومین صنعت پس از نفت 
مفهوم توسعه پایدار نیز افزایش یافته است. توجه به مفهوم پایداري در این حوزه به  شدنمطرح

اجتماعی و  ي اقتصادي وهابخشهاي توسعه در خاطر تأثیر مستقیم آن بر کالن مؤلفه

1. Hunter & Shaw 
2. Edwards et al. 
3. Ashworth & Page 
4. Zangh et al. 
5. Oyola et al. 
6. Boukley 
7. Ning & Hoon 
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 ریزيبرنامه بنابراین؛ )261: 2014، 1ی یا اکولوژیکی است (استایلتدیس و همکارانطیمحستیز

 اتفاق یرگذارتأث يهاحوزه تمامی در پایداري سطح ارتقاء برمبناي بایستی امروزه براي گردشگري
 قرارموردتوجه  ودخ در را اصلی رویکرد پنج بایستی توریسم ریزيبرنامه گتز اعتقاد به بیافتد.

 فضایی،-یفیزیک رویکرد مدار، صنعتی اقتصادي رویکرد گرایی،تقویت رویکردها این که دهد
 جدول در. )151: 1392علیزاده و همکاران، است ( پایدار توسعه رویکرد و مدار اجتماعی رویکرد

 بدان مربوط يهاروش و هامدل و مفروضات گردشگري، ریزيبرنامه در موجود رویکردهاي 1
 است. شده ذکر

 )136: 1390استعالجی و اللهقلی نژاد، ( يشهرریزي در گردشگري رویکردهاي برنامه .1جدول 
-روش برنامه

 ریزي

ي هاروشهایی از مثال ي مربوطههادهیامفروضات و 

 مربوطه

ي هامدلچند مثال از 

 مربوطه

رویکرد 
 تقویت گرا

 توریسم ذاتاً خوب است -
 باید توسعه یابدتوریسم  -

منابع طبیعی و فرهنگی بایستی  -
 قرار گیرد مورداستفاده

تعریف توسعه صنعت توریسم  -
 در تجارت و کار جمعی

 تشویق -
گسترش روابط  -

 اجتماعی
 تبلیغ و ترویج -

گسترش اهداف رشد  -
 و توسعه

ی نیبشیپي هامدل -
 کننده تقاضا

رویکرد 
 اقتصادي

ع صنایتوریسم برابر با سایر  -
 است

استفاده از توریسم براي اشتغال  -
و درآمد و فائق آمدن بر 

 يامنطقهي هاتفاوت
تعریف توسعه در صنعت  -

ي هاروش لهیوسبهتوریسم 
 اقتصادي

 آنالیز عرضه و تقاضا -
 آنالیز هزینه و فایده -
 همخوانی بازار تولید -
ي توسعه و هامحرك -

 تقسیم بازار

ه پیشرفتریزي برنامه -
 توریسم

 انگیزش -
 آثار اقتصادي -

 ضریب اقتصادي -

رویکرد 
 -فیزیکی 
 فضایی

 کنندهمصرفعنوان توریسم به -
 منابع

 آثار محیطیارزیابی  -
 مطالعات اکولوژیکی -
 يامنطقهریزي برنامه -

روند و الگوهاي  -
 فضایی

 تأثیرات فیزیکی -

1. Styltidis et al. 
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توریسم پایه و اساس  -
 اکولوژیکی براي توسعه

یک پدیده  عنوانبهتوریسم  -
 فضایی

تعریف توسعه توریسم در  -
 شرایط محیطی

 ي ژنتیکیهاگونهحفظ  -

ی مناطق شناسختیر - مطالعات ادراکی -
 تفریحی

ي توسعه اندازهاچشم -
 توریسم

کاهش آثار مخرب  -
 محیطی

رویکرد 
 جامعه مدار

 حمایت از کنترل محلی -

 بررسی توسعه متعادل -
بررسی جانشین براي توسعه  -

 توریسم انبوه
تعریف توسعه در شرایط  -

 اجتماعی -فرهنگی 

 توسعه اجتماعی -
 آگاهی و آموزش -
 مطالعات رفتاري -

بررسی تأثیر  -
 اجتماعی

 

دیدگاه اکولوژیکی از  -
 جامعه

ي اجتماعی هاتیظرف -
 موجود

 رفتاري راتییتغ -
 دهندهشیافزا -

 اجتماعی
رویکرد 

 پایدار توسعه
ي هاحوزهیکپارچگی تمام  -

 تأثیرگذار در صنعت توریسم

یکپارچگی توریسم با فرایند  -
 ریزيبرنامه

ي بشري هاراثیممحافظت از  -
 و تاریخی

 حفاظت از منابع اکولوژیکی -
ریزي پایدار و وجود برنامه -

 نگر جانبههمه

زي ریتبعیت از برنامه -
 استراتژیک

هاي افزایش آگاهی -
و  دکنندهیتول

 کنندهمصرف
 و هاستمیستحلیل  -

 اقتصاد سیاسی منعطف
تحلیل انگیزه و  -

 حسابرسی محیطی

ي سیستمی در هامدل -
 ي پایدارهامدلکنار 

 شکل صورتبهمنابع  -
 یافته فرهنگی

اکولوژي تجاري  -
 متوازن

درك و استنباط  -
 سازمانی

 
ي توسعه و تحول در هاحوزهرویکرد در حوزه گردشگري، متناسب با دیگر  نیترمهمامروزه 

قرن بیستم  80ي شهرها، توسعه پایدار آن است. مفهوم پایداري گردشگري براي اولین بار در دهه
مطرح شد. بنا به تعریف سازمان جهانی گردشگري توسعه پایدار گردشگري فرایندي است که با 

ع انان، تأمین تقاضاي بازدیدکنندگان و به همان نسبت با حفاظت مناببهبود کیفیت زندگی میزب
 )106: 1394امراللهی بیوکی و نظري دهقی، باشد (طبیعی و انسانی در ارتباط 
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ان زبان واحد عنواز سوي دیگر مطابق مطالعات بانک جهانی براي تثبیت جایگاه گردشگري به 

اي هعنوان پیشرانهاي سیاسی و فرهنگی بهرانتوجه به پایداري پیش توسعه در مرزهاي دور،
ان توجه ، به اعتقاد محققدرواقعکلیدي در رشد و شناسایی مقاصد گردشگري بسیار مؤثر است. 

و  هارانشیپآفرین گردشگري با یکپارچگی توجه و ممارست در پیشرفت به حوزه تحول
پیشرفته عصر  ي از توان تکنولوژيریگبهرهکننده آن، اتخاذ تسهیالت سیاسی و با هاي تبیینمؤلفه

). شناسایی هویت بومی در قالب 662: 2012خواهد بود (اویوال و همکاران، ریپذامکانحاضر 
ي اجتماعی و طبیعی و توجه به رشد و هاداشتهفرهنگ و تاریخ ملی؛ شناسایی و ارج نهادن به 

نکات توجه به پایداري در حوزه گردشگري ذکر شده است  نیترمهمتعالی اقتصادي از 
، یک سیستم رمجموعهیز صورتبهاي که برندهها و راهبردهاي پیش). پیران531: 2012باکلی،(

 را حمایت کرده و در پایداري سیستمی به نام گردشگري تأثیر به سزایی دارند. گریهمد

 
 )2012اویوال و همکاران، ؛20061چوي و سیراکایا،(پایداري در گردشگري شهري و ابعاد آن  .1شکل 

عالوه بر رهاوردهاي اقتصادي و  شودیمدر گردشگري پایدار شهري بر آن تأکید  کهآنگاه 
ن، هاي توسعه گردشگري برحسب زمااجتماعی این صنعت، لزوم اهمیت قائل شدن به تداوم برنامه

در مکان جغرافیایی از نگاه اکولوژیکی است هاي آینده و آثار این توسعه یعنی توجه به نسل
هاي سیاسی و ). براي رسیدن به این مفهوم، نگاه پایدار در مؤلفه16: 1388اکبري،  (تقوایی و

ین دو مؤلفه ا چراکههاي تکنولوژي بسیار حائز اهمیت است. استفاده به هنگام و صحیح از داشته
گردشگري را مورد شناسایی قرار داده و تسهیل در هاي مؤثر در ها و مؤلفهی سایر پیشراننوعبه

1. Choi & Sirakaya 
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هاي گردشگري شهري خواهد بود و همین تداوم با منجر به تداوم در پویایی پیشران هاآنشرایط 
ریزي یکپارچه براي توسعه آن مفهوم پایداري در این حوزه را به دنبال خواهد داشت (اویوال برنامه

 ).562: 2012و همکاران،
نگاه کالن  ردیگیمبنابراین آن چیزي که در گردشگري پایدار شهري امروزه مورد تأکید قرار  

-ي در حوزههاي پایداردر تحقیقات اخیر عالوه بر پیشران چراکههاي بسترساز آن است. به پیشران

ی سعی شده است الگوها و تفکر پایداري به سایر طیمحستیزهاي اقتصادي، اجتماعی و 
در  هاقوتي دخیل در امر گردشگري شهري نیز بسط و گسترش یابد تا نقاط ضعف و هاحوزه

 نیتریمتعالعنوان ی شناسایی گردد. پس ضروري است که مفهوم پایداري بهخوببهاین حوزه 
ر کلیه د جانبههمهحوزه گردشگري شهري با یک نگاه  خصوصبه هاحوزهچهره توسعه در کلیه 

ر در راستاي ریزي بهتن مورد ترویج، تحلیل و ارزیابی قرار گیرد تا به برنامههاي آابعاد و پیشران
 توسعه پایدار این حوزه بیانجامد.

 ی پژوهششناسروش
رسیده  به انجام» تحلیلی –توصیفی «ی شناسروشگذاري کاربردي و با  باهدفمطالعه حاضر 

زمینه در ي مرجعاکتابخانههاي بخش توصیفی پژوهش از منابع و اسناد است. براي گردآوري داده
اي هها و شاخصپیشران موضوع موردپژوهش استفاده شده است. در این مطالعه براي گردآوري

تدا ، ابموردمطالعهها از منابع مطالعاتی مرجع درزمینه حوزه ي و تدوین آنآورجمعپژوهش بعد از 
بندي براي جمع 1کارشناس و متخصصان مرتبط 15یري هدفمند از نظرات گبه روش دلفی و نمونه

و تدوین نهایی نیز استفاده شد. این مرحله در دو راند انجام شد و براي محاسبه میزان اجماع 
یی مورد هاشاخصو  هاشرانیپاستفاده شد. در این مرحله  2کارشناسان از ضریب روایی کندال

بودند. در مرحله بعد، به روش  7/0اي ضریب کندال نهایی باالي استناد قرار گرفتند که دار
نفر از کارشناسان براي ارائه وزن و ارزش به این  30از نظرات  نامهپیمایشی و با ابزار پرسش

با توجه به وضعیت موجود گردشگري شهري در شهر اهواز استفاده شد.  هاشاخصو  هاشرانیپ

شته جغرافیا و برنامه .1 شگاه در ر ساتید دان سان پژوهش را ا شنا سازمان میراث  يزیرکار سان  شنا شگري و همچنین کار شهري و گرد

به  1393تا اردیبهشت  1392ها از اسفند که زمان مصاحبه و پرسشگري از آن دهدیفرهنگی و گردشگري و شهرداري اهواز تشکیل م
 طول انجامیده است.

2. Kendall 
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یت یعنی ارزیابی میزان اولو شدهنییتعوهش متناسب با اهداف هاي پژبراي تحلیل داده تیدرنها

ي پایداري گردشگري شهري در شهر اهواز از رهیافت شبکه عصبی هاشاخصها و پیشران
اري هاي پایداري در فرایند پایدها و شاخصو ارزیابی میزان تأثیر پیشران هیچندالپرسپتورن 

رگرسیونی خطی، لگاریتمی و لجستیک استفاده ي هامدل گردشگري شهري در شهر اهواز از
 گردید.

 
 فرایند اجراي پژوهش .2شکل 
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 )MPNN( 1هیچندالساختار عملکردي شبکه عصبی پرسپترون 
بسیاري از محققان قرار  موردتوجهي عصبی مصنوعی در طی دو دهه اخیر هاشبکهاستفاده از 

ها در ها بایستی در بازدهی این روشگرفته است. علت این امر را عالوه بر سادگی کاربرد آن
: 1391فالحتی و همکاران، دارند (شدت غیرخطی سازي فرایندهایی دانست که رفتاري بهمدل

تار ایجاد مدل از ساخ ها واي براي آزمون داده). در حقیقت شبکه عصبی ابزار محاسباتی ساده14
الیه الیه خروجی و یکالیه ورودي، یکهاست. در این فرایند هر شبکه عصبی داراي یکداده

گردند ها در الیه مجاور به هم وصل میاین گره باشندها داراي گره میپنهان است و همه این الیه
استفاده  پرسپترون چندالیه). در مطالعه حاضر از شبکه عصبی 53: 1389اسفندیاري و همکاران، (

یه است. در این نوع شبکه ال روندهشیپي عصبی هاشبکه نیترمتداولشده است که یکی از 
و الیه خروجی نیز همانند  کندیممتغیر مستقل عمل کرده و اطالعات را دریافت  مانندبهورودي 

ه هاي آن بستگی به تعداد متغیر وابسته دارد. در بخش الیکند و تعداد نرونمتغیر وابسته عمل می
 .ردیگیمپنهان نیز پردازش اطالعات صورت 

 
 )MPNNساختار معماري شبکه عصبی پرسپترون چندالیه ( .3شکل 

 
سمت الیه در ق گانه پایداري گردشگري در نقش متغیر مستقلهاي ششدر مطالعه حاضر پیشران

ي شده بر مبناي صفر و گذارارزشگانه  30ي هاشاخصورودي وارد مدل شده و متغیر وابسته 
. در این اندي شدهگذارارزشمیزان میانگین حد واسط نظرات کارشناسان  بر اساسیک است که 

ها یعنی بخش آموزشی و بخش آزمایش وجود دارد که مدل دو بخش براي ورود و تدارك داده

1. Multilayer Perceptron Neural Network 
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 افتهیاختصاصهاي میزان داده توانیممیزان انحرافات  داشتننگهبا توجه به ساختار مدل و پایین 

 به بخش یادگیري و بخش آزمایش را تعیین نمود.

 ي پژوهشهاافتهی
هش هاي پژوو شاخص هاپیشران موردمطالعهو منابع  در این مرحله، با توجه به نظر کارشناسان

؛ رستسکی و 2012، 2؛ اویال و همکاران2006، 1؛ چویی و سیراکایا1392،همکاران(علیزاده و 
 دییتأشاخص (که به روش دلفی مورد  30پیشران و  6) در 2012؛ 4و بوکلی 2012، 3همکاران

 قرار گرفته بودند) در اختیار کارشناسان براي ارائه وزن و ارزش نهایی قرار گرفت.
 

 هاي پژوهشها و شاخصپیشران .2جدول 
 هاشاخص هاشرانیپ

ي گردشگري براي هانهیهزمیزان  –میزان توزیع درآمد  – جادشدهیامیزان اشتغال  - اقتصادي

و منابع در  میزان مصرف انرژي -میزان تقاضا براي گردشگري –مدیریت محلی 

 حوزه گردشگري

حمایت از انسجام و  –میزان خلق فرصت برابر براي رفاه و آسایش اجتماعی  - اجتماعی

حمایت از گردشگري جوامع با تنوع قومیت و طبقات اجتماعی  –وحدت اجتماعی 

 کمک به ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی –حمایت از ایمنی و سالمتی اجتماعی  –

حمایت از رویکردهاي  –ي کلی مدون در حوزه گردشگري هانامهنییآتدوین  - سیاسی

ها و جلوگیري از تسهیل در مراودات و ترویج ارزش -نوین در حوزه گردشگري

ي محلی در مبحث هادولتي راهگشا براي هااستیستدوین  – محدودکنندهقوانین 

 ریزي و مدیریت مکانیتدوین سیاست درزمینه برنامه –حوزه گردشگري 

1. Choi & Sirakaya 
2. Oyola et al. 
3. Restesky et al. 
4. Bukley 
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ي پنهان در حوزه هافرصتشناسایی و ساماندهی  –مدیریت تنوع فرهنگی  - فرهنگی

حمایت از  –کمک به آموزش و ترویج فرهنگ مکانی  –ي مکانی هافرهنگخرده

حمایت از شناسایی و ترویج  -پیشرفت ترویج و صدور محصوالت فرهنگی مکانی

 فرهنگ نهفته در آثار یادمانی و تاریخی

ی از بانیپشتحمایت و  –ي نوین درزمینه حوزه گردشگري هايفناوراتصال به - تکنولوژیکی

تجهیز ناوگان هوایی و زمینی به  -در حوزه صنعت گردشگري ICTو  ITفناوري 

ي نوین در ارتباطات ملی و هايفناوری از بانیو پشتاتکاء  –هاي نوین فناوري

بکه شي گردشگري به هامکانتجهیز  –ی براي تسهیل در حوزه گردشگري المللنیب

 ارتباطات نوین

جلوگیري از  -و افزایش زیست پذیري محیطی ستیزطیمححمایت از پاکی - اکولوژیکی

کاهش استفاده از منابع  -ی اکولوژیکیرسانبیآسکاهش نرخ  -ییوهواآبي هاندهیآال

 ي زمین بخصوص در حوزه طبیعیهايکاربرعدم تخریب  –تجدید ناپذیر 

 
اي هها بر فرایند پایداري گردشگري شهري در اهواز از مدلتأثیر پیشران ابتدا براي ارزیابی میزان

استفاده گردید. نتایج این  SPSS افزارنرمرگرسیونی خطی، لگاریتمی و لجستیک در قالب 
 آمده است. 3مرحله در جدول 
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 ها بر پایداري گردشگري شهر اهوازهاي رگرسیونی تأثیر مؤلفهنتایج مدل .3جدول 

 درجه R Fمربع  مؤلفه

 آزادي

 درجه R Fمربع  مؤلفه معناداري

 آزادي

 معناداري

صادي
پایداري اقت

 007/0 29 27/9 340/0 خطی 

پایداري فرهنگی
 217/0 29 64/1 083/0 خطی 

 197/0 29 79/1 090/0 لگاریتمی 004/0 29 13/11 382/0 لگاریتمی

 298/0 29 25/1 065/0 لجستیک 011/0 29 13/8 311/0 لجستیک

پایداري اجتماعی
 

 012/0 29 72/7 300/0 خطی

پایداري تکنولوژیکی
 135/0 29 45/2 120/0 خطی 

 057/0 29 14/4 187/0 لگاریتمی 006/0 29 58/9 347/0 لگاریتمی

 092/0 29 17/3 150/0 لجستیک 017/0 29 90/6 277/0 لجستیک

پایداري سیاسی
 

پایداري اکولوژیکی 735/0 29 118/0 007/0 خطی
 042/0 29 76/4 209/0 خطی 

 047/0 29 54/4 202/0 لگاریتمی 647/0 29 217/0 012/0 لگاریتمی

 053/0 29 28/4 192/0 لجستیک 830/0 29 047/0 004/0 لجستیک

 
گانه بر روي هاي ششي تحلیل رگرسیونی براي تحلیل تأثیر پیشرانهامدلاز  آمدهدستبهنتایج 

هاي پایداري اقتصادي و که پیشران دهدیمپایداري گردشگري شهري در شهر اهواز نشان 
هاي پژوهش در هر سه مدل رگرسیونی خطی، لگاریتمی و پایداري اجتماعی در بین پیشران

اي سیاسی، هلجستیک بر روي پایداري گردشگري در شهر اهواز تأثیر مستقیمی دارند و پیشران
فرهنگی، تکنولوژیکی و اکولوژیکی این تأثیر را به علت عدم معناداري و ضریب همبستگی 

خود گویاي این مهم است که بسترهاي الزم و توجهات الزم  مسئله. این دهندینمنشان  چندگانه
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هاي سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیکی و اکولوژیکی در شهر اهواز براي ارتقاي وضعیت پیشران
وسعه براي سازي ت اندازچشمریزي و ضعیف بوده و نیازمند برنامه گردشگريراي توسعه پایدار ب

تصادي و هاي پایداري اقهاست. هرچند میزان ضریب همبستگی چندگانه براي پیشراناین پیشران
 .دهدیمنشان  معناداري میزان پایینی را از حد متوسط رغمیعلاجتماعی نیز 

اي ههاي پژوهش سعی گردید براي ارزیابی میزان اولویت پیشرانحلیل دادهدر ادامه فرایند ت 
 افزاررمنگانه پایداري گردشگري از رهیافت شبکه عصبی پرسپترون چندالیه در قالب شش

SPSS یادگیري و همچنین  –ها در دو بخش آموزشی شود. در این مرحله سعی گردید داده
ها یعنی نظرات درصد از داده 66ن گذاشته شود. در این راستا ي و به مرحله آزموبندطبقهآزمایشی 

هاي یادگیري و آموزش شبکه و ها و وزنعنوان دادهتصادفی به صورتبهنفر از کارشناسان  20
تصادفی در بخش آزمایشی  صورتبهنفر از کارشناسان نیز  10ها یعنی نظرات درصد از داده 34

 رهیافت شبکه عصبی بکار گرفته شد.
 

 در رهیافت شبکه عصبی پرسپترون چندالیه هاوزني ریکارگبهي و بندطبقهمشخصات  .3جدول 
 مشخصات وضعیت طبقه تعداد درصد

 میزان نمونه 1یادگیري 20 66/0

 2آزمایشی 10 34/0

 مجموع - 30 100/0

1- Training 
2 - Testing 
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 هاي پژوهشساختار معماري شبکه عصبی چندالیه براي تحلیل اولویت پیشران .4شکل 

 

ها براي ورود به رهیافت شبکه عصبی در ي دادهبندطبقهدر مرحله  آمدهدستبههاي تحلیل داده
و این میزان  003/0هاي بخش آموزش داده 1مرحله اول نشان داد که مجموع انحراف مربعات

آمد که میزان ناچیزي بوده و نشان از موفقیت  به دست 002/0هاي بخش آزمایشی خطا براي داده
 هايي نهایی پیشرانگذارتیاولوها دارد. مرحله بعدي وزن بندي و مدل در تحلیل دقیق داده

 آمده است. 4پایداري گردشگري بود که در جدول 
  

1. Sum of Squares Error 
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 شهر اهوازهاي پایداري گردشگري در وزن نهایی و اولویت مؤلفه .4جدول 
 میزان اهمیت وزن نهایی

 وزن غیر نرمال

 هامؤلفه

 پایداري اقتصادي 65% 153/0

 پایداري اجتماعی 8/55% 131/0

 پایداري سیاسی 100% 235/0

 پایداري فرهنگی 84/5% 199/0

 پایداري تکنولوژیکی 1/40% 094/0

 پایداري اکولوژیکی 9/79% 188/0

 
که مؤلفه پایداري سیاسی با کسب  دهدیماز تحلیل رهیافت شبکه عصبی نشان  آمدهدستبهنتایج 
وزن نهایی، حائز اولویت اول در راستاي بهبود شرایط و بسترسازي وضعیت براي پایداري  235/0

هاي پایداري فرهنگی و اکولوژیکی با توجه به وضعیت گردشگري شهري در اهواز است. پیشران
و  هااستیسدهد که نشان می آمدهدستبهدي اولویت قرار دارند. نتایج هاي بعموجود در رتبه

اي هو مساعدت و تسهیالت نهادهاي قانونی، تدوین رهیافت شدهنیتدوهاي نامهقوانین و آیین
پایدار براي گردشگري و نظارت بر عملکردها در این حوزه از دیدگاه کارشناسان در اولویت 

 براي پایداري گردشگري در شهر اهواز است. اول براي بسترسازي شرایط
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 يریگجهینت

از رویکرد  پیروي پژوهش و لزوم برخورداري و مسئلهدر پژوهش حاضر با توجه به ماهیت 
ریزي گردشگري شهري، از شش پیشران مؤثر در پایداري گردشگري پایداري در توسعه و برنامه

شهري تحت عنوان پایداري اقتصادي، پایداري اجتماعی، پایداري سیاسی، پایداري فرهنگی، 
شاخص براي ارزیابی پایداري  30پایداري تکنولوژیکی و پایداري اکولوژیکی در قالب 

یوه به ش پژوهشهاي تحلیلی ردآوري دادهگردشگري شهري در شهر اهواز استفاده شد. براي گ
 يمتصدو  موردبحثنفر از کارشناسان مرتبط با حوزه  30پیمایشی و با ابزار پرسشنامه از نظرات 

ي بر هاي گردشگردر این زمینه بهره برده شد. اهداف عمده پژوهش ارزیابی میزان تأثیر پیشران
ها براي شناسایی اهمیت و اولویت آن زانیم فرایند پایداري این حوزه در شهر اهواز و ارزیابی

ایج با توجه به نت هامؤلفهنقاط ضعف و قوت براي بسترسازي شرایط براي بهبود وضعیت 
ي هامدلها متناسب با اهداف پژوهش از در شهر اهواز بود. براي تحلیل داده آمدهدستبه

اس پی  افزاررمنبی در قابل رگرسیونی خطی، لگاریتمی و لجستیک و همچنین رهیافت شبکه عص
ی در هاي رگرسیونهاي پژوهش نشان داد که بر اساس نتایج مدلاستفاده شد. تحلیل داده اس اس

هاي پایداري گردشگري فقط پیشران پایداري اقتصادي و پایداري اجتماعی در فرایند بین پیشران
أثیري را از خود ها چنین ته پیشرانباشند و بقیپایدار گردشگري شهر اهواز داراي تأثیر مستقیم می

هاي پژوهش در پایداري گردشگري نشان ندادند. نتایج بررسی میزان اولویت و اهمیت پیشران
 دادهخرشهري در اهواز با استفاده از رهیافت شبکه عصبی نشان داد که با میزان کمترین انحراف 

ها در این مدل، پیشران پایداري سیاسی با توجه به شرایط موجود در آموزش و آزمایش داده
داراي اولویت اول براي بسترسازي شرایط براي پایداري گردشگري شهري در اهواز است. این 

 ي قرار دارند.ي بعدهارتبههاي پایداري فرهنگی و اکولوژیکی در نتیجه در حالی است که پیشران
 
 

  



 201 ملکی و همکاران
 

 منابع
 ري:گردشگ بر تأکید با پایدار توسعه ریزيبرنامه .)1390( مهناز. نژاد، اللهقلی و علیرضا استعالجی،

 .129-144 ،30 جغرافیا. فصلنامه اطراف. روستاهاي و سرعین موردي مطالعه

). 1389اسفندیاري درآباد، فریبا؛ حسینی، سید اسعد؛ آزادي مبارکی، محمد و حجازي زاده، زهرا. (
 هیندالچی میانگین دماي ماهانه ایستگاه سینوپتیک سنندج با استفاده از شبکه عصبی پرپسترون نیبشیپ
)MLP .(44-65. 23. فصلنامه جغرافیا. 

). اثرات تصور ذهنی گردشگران شهر اصفهان 1394( امراللهی بیوکی، ناهید و نظري دهقی، اعظم.
 .103-129. 31. مدیریت گردشگري فصلنامه مطالعاتبر توسعه پایدار گردشگري آن. 

. مفاهیم و ماهیت گردشگري). 1386( ؛ سقایی، مهدي و محمدي، مرتضی.نیمحمدحسپاپلی یزدي، 
 چاپ اول. انتشارات سمت. تهران.

 ریزي و مدیریت گردشگري شهري.ي بر برنامهامقدمه). 1388( تقوایی، مسعود و اکبري، محمود.
 اصفهان.چاپ اول. انتشارات پیام علوي. 

 و گردشگري صنعت در دولت يهااستیس بررسی .)1386( نورالدین. نوري، و منوچهر شجاعی،
 .63-90 ،78 مدیریت. فصلنامه دانش .کشور گردشگري صنعت پایدار توسعه الگوي ارائه

). توسعه پایدار گردشگري 1393( ضیایی، محمود؛ زندي، ابتهال؛ عباس پور، نیلوفر و مرجان عبدي.
 .11-30، 8 .ریزي و توسعه گردشگريفصلنامه برنامهو پراگماتیسم.  سمیدئالیااز دیدگاه دو مکتب 

). سنجش 1392( علیزاده، هادي؛ فیروزي، محمدعلی؛ اجزا شکوهی، محمد و نقیبی رکنی، نرگس.
، 2. ریزي و آمایش فضاصلنامه برنامهف. هاي پایداري در صنعت توریسم در شهر اهوازو ارزیابی شاخص

172-145. 

ي هابازارچهبررسی عوامل مؤثر بر صادرات ). 1391( فالحتی، علی؛ نظیفی، مینو و عباسپور، سحر.
 .1-23، 3اي. مجله اقتصاد و توسعه منطقه. مرزي ایران؛ رهیافت شبکه عصبی مصنوعی

). تأثیرات گردشگري بر توسعه پایدار 1393فنی، زهره؛ علیزاده طولی، محمد و زحمتکش، زینب. (
 .39 -72، 28. فصلنامه مدیریت مطالعات گردشگري )،مطالعه موردي: جزیره قشمساکنان ( ازنظرشهري 



 1399، بهار 49سال پانزدهم، شماره فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري،   202

 
 در مقصد گردشگري توسعه ). ارزیابی1391( ناصر. فیروزجایی، زاده قدمی، مصطفی و علیقلی

 ،جغرافیایی تحقیقات فصلنامهتنکابن.  شهرستان -تمشکل دهستان موردمطالعهپایداري نمونه:  چارچوب
1 ،29-14. 

شهر بررسی اثر گردشگري پایدار شهر بر ساکنان ). 1393( لطفی، صدیقه و باباخانزاده، ادریس.
 .131-151، 9 گردشگري.ریزي و توسعه فصلنامه برنامهنمونه موردي: شهر جوانرود کرمانشاه). (

 شنق و شهري گري گردش صنعت: اقتصادي تحول و شهري گردشگري ).1394( تیموري، راضیه.
 .94 – 99 ،26 شهر. اقتصاد شهري. فصلنامه اقتصاد تحول در آن

 سعهتو بر برند تصویر نقش بر ). تحلیلی1394( حیدري چیانه، رحیم؛ صنوبر، ناصر و حسن سعدلونیا.
 .79-94 ،22 شهري، يزیربرنامه و پژوهش فصلنامه تبریز.شهر : کالنموردي مطالعه شهري گردشگري

Boukley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. Annals 
of Tourism Research, 39, 528-546 

Choi, C., & Sirakaya, A. (2006). Sustainability indicator for managing 
community tourism. Tourism Management, 27,1274–1289. 

Cottrell, S., Vaske, J., & Roemer, M. (2013). Resident satisfaction with 
sustainable tourism: The case of Franken Wald Nature Park, Germany. 
Tourism Management Perspectives, 8, 42-48. 

Hirotsune, K. (2011). Tourism, sustainable tourism and ecotourism in 
developing countries. ANDA International Conference in Nagoya. 

Ning, C. & Hoon, D. (2011). Sustainable development strategy of 
tourism resources offered by regional advantage: Exploring the feasibility 
of developing an ‘exotic culture’ resource for Weihai City of China. 
Procedia Engineering, 21, 543-552. 

Oyola, M., Blancas, F., González, M. & Caballero, R. (2012) . 
Sustainable tourism indicators as planning tools in cultural destinations. 
Ecological Indicators, 18, 659-675. 

Stylidis, D., Biran, A., Sit, J., & Szivas, M. (2014). Residents' support 
for tourism development: The role of residents' place image and perceived 
tourism impacts. Tourism Management, 45, 260-274. 

Tao, T. & Wall, G. (2009) Tourism as a sustainable livelihood strategy. 
Tourism Management, 30, 90–98. 



 203 ملکی و همکاران
 

UN (2009) Final report of tourism and sustainability. UN publications. 
USA 

Weaver, D. (2012). Organic, incremental and induced paths to 
sustainable mass tourism convergence. Tourism Management, 33, 1030-
1037. 


