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چکیده
برنامهريزان و سیاستگذاران توسعه از گردشگری بهعنوان رکن اصلی توسعه ياد میکنند و در همین ارتباط
گردشگری با برنامهريزی اصولی و شناسايی مزيتها و محدوديتها میتواند نقش موثری بر توسعه شهرها و
روستاها ،توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و در نتیجه توسعه اقتصادی شهرها گردد .در اين ارتباط
پژوهش حاضر به بررسی و ارزيابی اثرات گردشگری بر توسعه اقتصاد شهر اربیل پرداخته است .جامعه آماری
پژوهش شامل کارشناسان و صاحبنظران صنعتگردشگری شهر اردبیل به تعداد  80نفر میباشد .باتوجه به
اهداف درنظر گرفته شده برای تحقیق از  3مولفه عدالت اقتصادی ،ثبات اقتصادی و رفاه اقتصادی در قالب 23
گويه بهره گرفته شد .پرسشنامه با پرسشهای بسته در قالب طیف لیکرت(خیلیزياد ،زياد ،متوسط ،کم و خیلی
کم) طراحی گرديد .جهت تجزيه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  LISRELو  SPSSبهره گرفته شد .نتايج
حاصل از تجزيه و تحلیل اطالعات نشان داد که بیشترين بار عاملی در بین نشانگرهای بعد عدالت اقتصادی به
گويه میانگین درآمد ساالنه خانوار(بار عاملی  ،)0.81در بین نشانگرهای عامل ثبات اقتصادی به گويه رشد
سريع بخش خدمات تجاری(بار عاملی  )0.87و در بین نشانگرهای رفاه اقتصادی به گويه افزايش میزان مراکز
خدماتی و رفاهی(بار عاملی  )0.87اختصاص يافته است .به عبارتی ،اين نشانگرها بیشترين تاثیرپذيری را از
گردشگری داشتهاند .در بین ابعاد سهگانه نیز به ترتیب بعد رفاه افتصادی با ضريب  ،0.94بعد ثبات اقتصادی با
ضريب  0.90و عدالت اقتصادی با ضريب  0.85بیشترين تأثیرپذيری را از گردشگری داشتهاند.
واژگان کلیدی :گردشگری ،توسعه اقتصادی ،توسعه پايدار ،LISREL ،شهر اردبیل.
شاپا الکترونیکی2645-3851 :

قربانی و همکاران

 -1مقدمه
گردشگری يکی از قديمیترين فعالیتهايی است که انسانها به انجام آن پرداختهاند و به اشکال گوناگون
در زمانهای مختلف وجود داشته است( .)Martins et al,2017:16صنعت گردشگری جايگاه خاصی در
اقتصاد کشورها دارد و نقش فعّال و مؤثر در ارتقای ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها ،بخصوص
در کشورهای رو به توسعه بازی میکند( .)Zroke et al, 2018:95اين صنعت به عنوان يکی از شیوههای
رشد و توسعه مقوالت مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و يکی از بزرگترين بخشهای اقتصادی در سطح
بینالمللی مورد توجه بوده که بدون شک يکی از فعالیتهای اقتصادی و مهم در حال رشد است( Smit,

 .)2015:220امروزه گردشگری ضمن اين که مزايای اقتصادی زيادی برای جوامع دارد ،نقش مهمی نیز در
توسعه پايدار و تعامالت بین سطوح محلی و جهانی ايفا میکند(حکمتنیا و باقری کشکولی .)2:1398،امروزه
بیش از ده درصد از درآمد ناخالص داخلی کشورها در سطح جهان را گردشگری تشکیل میدهد( World

 .)tourism organization,2018:58براساس آمارهای جهانی گردشگری ،درآمد حاصل از گردشگری
بینالمللی در سال  ،2015سی درصد از درآمد ناخالص اکثر کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است.
در سال  2017تعداد گردشگران بینالمللی به بیش از  1/3میلیارد نفر و درآمد حاصل از اين صنعت به بیش از
 1/23تريلیون دالر رسیده است( .)World tourism organization,2018گردشگری امروزه نقش
قابلتوجهی را در توسعه اقتصادی نواحی مختلف داشته و عالوه بر جنبه اقتصادی ،اين صنعت میتواند
تغییرات فرهنگی و اجتماعی مهمی را در مقصد ايجاد کند و از طريق توزيع درآمد ،اشتغالزايی و کاهش فقر
باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی شده ،رفاه و سالمت عمومی را ايجاد نمايد().عالوه بر اين ،اين صنعت
فعالیتی چند بعدی اسیت و از آن به عنوان« امیدبخشترين صنعت کشورهای جهان سوم» ياد شده
است( .)Saraii et al, 2019:9چرا که يکی از منابع بسیار مهم در کسب درآمد در اين کشورها تبديل شده
است(حکمتنیا و باقری کشکولی.)3:1398،
کشور ايران با داشتن پیشینه تاريخی و طبیعی غنی ،از نظر تنوع طبیعی و آب وهوايی جز پنج کشور برتر
جهان و از نظر جاذبهها و منابع تاريخی و فرهنگی ،دارای رتبه دهم در بین کشورهای دنیا میباشد(عینالی و
رومیانی )5:1394،و توانسته است گردشگری را در چهارچوب طرحهای آمايشی و کالبدی ،اعم از ملی،
منطقهای و محلی به عنوان يکی از مهمترين ابزارها و مولفههای مهم توسعه و محرومیتزدايی بپذيرد و در
راستای شکلدهی به ساختار و بازار گردشگری و توسعه آن گام بردارد(براری و همکاران .)3:1395،هر چند
به علت نبود مديريت و برنامه ريزی مناسب  ،عوامل دخیل سیاسی و اقتصادی و نیز تبلیغات منفی علیه ايران،
امر گردشگری در ايران دارای مشکالت و چالشهای فراوانی است و با توجه به غنای منابع گردشگری ،هنوز
نتوانسته به حد شايسته خود در اين زمینه دست يابد ،اما همین اندک جريانات گردشگری توانسته است در
بیشتر نقاط گردشگر پذير ايران تاثیرگذار باشد و بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زيستمحیطی ،تاثیرات مثبت و
نیز منفی داشته باشد(الهیمنش و همکاران .)2:1397،با توجه به پتانسیلهای باالی گردشگری در مناطق
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مختلف ايران ،درک رابطه بین افزايش میزان گردشگری و نقش آن در توسعه اقتصادی ،محیطی نواحی میزبان،
نیازمند بررسیهای بیشتری است .از جمله مناطق گردشگر پذير کشور که در سالهای اخیر پذيرای شمار
زيادی از گردشگران داخلی و خارجی بوده ،شهر اردبیل میباشد که وجود جاذبههای فرهنگی و اجتماعی،
موقعیت تفريحی و گذران اوقات فراغت ،سبب جذب گردشگران محلی و غیرمحلی و در نتیجه رونق و
توسعه شهر شده است.
شهر اردبیل نیز در دهههای گذشته توانسته با پیشینه تاريخی و فرهنگی خود به جذب گردشگری چه داخلی و
چه خارجی همت بگمارد و اين خود توانسته نقش مهمی را در توسعه اقتصادی اين شهر بازی کند .با توجه به
پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در شهر اردبیل ،امید است گردشگری بتواند راهکارهای جديد در رفع
چالش های اقتصادی شهر موثر واقع شود .برای اين منظور نیاز به مديريت و برنامهريزی منسجم در زمینههای
مختلف و فعال کردن تمامی پتانسیلهای موجود قوياً احساس میشود .در اين پژوهش با در نظر گرفتن قابلیت
گردشگر پذيری شهر اردبیل ،به بررسی اثرات گردشگری بر توسعه اقتصادی شهر اردبیل پرداخته شده است.
 -1 -1پیشینه پژوهش
در ارتباط با موضوع مورد مطالعه ،پژوهشهای مختلفی انجام گرديده است که در جدول( )1-1به مهمترين
آنها اشاره شده است.
جدول( :)1پیشینه پژوهش
پژوهشگر

سال

روزنتراب و جو

2008

ويور

2013

هامان

2014

نتیجه

عنوان پژوهش
اثر اماکن توريستی بر درآمد و

مکانهای تفريحی اثر مثبت و معناداری بر اشتغال و درآمد دارند.

اشتغال در اياالت متحده
مقدمهای بر تأثیر توريسم در
اقتصاد شهری

بین توسعه مراکز خريد و ايجاد فروشگاههای ويژه گردشگران با
تقويت اقتصاد شهری و توسعه ساير بخشهای اقتصادی در برزيل،
رابطهای همسو وجود دارد.
در اين تحقیق ،ارتباط بین جاذبههای گردشگری و توسعه اقتصادی
نواحی به اثبات رسیده اسیت .اين مطالعه در ايالت کالیفرنیای آمريکا
انجام شد و نشان داد که با توجیه به منابع گردشگری در سطح ايالت

توريسم و توسعه اقتصادی

کالیفرنیا طی سالهای  2011تا  2014موج افزايش ارزش ملی و
تقويت اقتصاد در نواحی شهری شده است .بنابراين تقويیت اقتصاد
شهری ،از نتايج مستقیم سرمايهگذاری در صنعت گردشگری بوده
است.
گردشگری شهری اغلب به منظور بهبود کیفیت زندگی در جوامع

خوشکام و
همکاران

2016

اثرات اجتماعی ـ اقتصادی

محلی به میزان زيادی مورد توجه قرار گرفته و در فرايند جهانی

گردشگری تاالب انزلی

شدن اهمیت روزافزونی يافته است و همچنین پويايی اقتصاد شهری
را به ارمغان میآورد.
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در شهر بابلسر گردشگری در زمینه اقتصادی ،اثرات قابل توجهی
ابراهیمنیا
سماکوش و

ارزيابی نقش گردشگری شهری
1392

همکاران

در توسعه اقتصادیـ محیطی
شهر بابلسر

داشته و عالوه بر اشتغالزايی و درآمدزايی ،سبب باال رفتن قیمتها
نیز گرديده است .همچنین در زمینیه زيستمحیطی و کالبدی نیز
مشخص گرديد که ورود گردشگران منجر به کاهش اراضی زير
کشت کشاورزی و تغیر کاربری آنها و افزايش خدمات و تسهیالت
کالبدی گردشگری شده است.

واکاوی اثرات جهانی شدن بر
کريمیان بستانی
و لطیفیپور

1397

توسعه اقتصاد شهری با تاکید بر
توريسم(مطالعه موردی :شهر
شیراز)

در تمامی شاخصهای مطرح شده ،میانگین به دست آمده باالتر از
حد میانه عدد  3میباشد و اين نشان دهنده میزان اثرات زياد و
مثبت جهانی شدن بر توسعه اقتصاد شهری با تاکید بر توريسم
شیراز میباشد .در نهايت میتوان گفت جهانی شدن تاثیرات
مستقیمی بر توسعه اقتصادی شهر داشته است.
رشد گردشگری و منابع درآمدی حاصل از اين صنعت میتواند يکی

پروين و
همکاران

1398

ارزيابی تأثیر گردشگری در

از عوامل مهم و تأثیرگذار در توسعه اقتصادی و پايداری درآمدی شهر

توسعه اقتصادی شهر تهران

تهران باشد .همچنین توسعه صنعت گردشگری متأثر از عواملی نظیر
زيرساختها و تسهیالت ،اطالعرسانی و تبلیغات میباشد.

برآورد و تحلیل اثرات
حکمتنیا و
باقری کشکولی

گردشگری بر پايداری اقتصاد و
1398

درآمد شهروندی و
شهرداریها(مطالعه موردی شهر
بابک – کرمان)

نتايج نشان میدهد که اوالً گردشگری توانسته است موجبات
توانمندی و پايداری اقتصاد شهری را در شهربابک فراهم آورد .ثانیاً
بر اساس يافتهها مشخص گرديد که در سطح  99درصد اطمینان
مابین گردشگری به عنوان متغیر مستقل تحقیق و پايداری درآمد
شهروندان و شهرداری شهر بابک رابطه مستقیم و معنیداری پابرجا
است.

مأخذ :مطالعات نگارندگان

 -2روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است که با توجه به مؤلفههای مورد بررسی رويکرد حاکم بر آن
توصیفی ـ تحلیلی میباشد .تکنیک الزم برای بهدست آوردن دادههای موردنیاز کتابخانهای و
میدانی(پرسشنامه) است .جامعه آماری پژوهش کارشناسان و صاحبنظران صنعتگردشگری شهر اردبیل به
تعداد  80نفر میباشد .باتوجه به اهداف درنظر گرفته شده برای تحقیق انتخاب چارچوب شاخصهای پايهای
تحقیق از اهمیت زيادی برخوردار میباشد .لذا از  3مولفه عدالت اقتصادی ،ثبات اقتصادی و رفاه اقتصادی در
قالب  23گويه بهره گرفته شد(جدول  .)2پرسشنامه تحقیق برای تعیین روايی در اختیار تنی چند از متخصصان،
صاحب نظران و کارشناسان مجرب در اين زمینه قرار گرفت و پس از بررسیها و اصالحات الزم مورد تأيید
آنان قرار گرفت.
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جدول( :)2مولفهها و گویههای سنجش اثرات گردشگری بر توسعه اقتصادی
بعد

مولفه

عدالت اقتصادی

ثبات اقتصادی

اقتصادی

رفاه اقتصادی

گویه

نماگر

جمعیت زير خط فقر

X1

میانگین درآمد ساالنه خانوار

X2

نسبت درآمد به هزينه خانوار

X3

تراکم زيستی

X4

دسترسی به مراکز خدماتی و رفاهی

X5

میزان بهرهگیری شهروندان از خدمات اعتباری

X6

ضريب تنوع شغلی

X7

تمايل به سرمايهگذاری

X8

افزايش پايداری درآمد شهروندان

X9

نسبت جمعیت شاغل در بخش گردشگری

X10

درصد درآمد از فعالیتهای بخش گردشگری برای شهروندان

X11

گسترش مراکز مهم تولیدی

X12

رشد سريع بخش خدمات تجاری

X13

درصد هزينههای تفريحی

X14

باال رفتن درصد باسوادی شهروندان

X15

باال رفتن ضريب تکنولوژی مورد استفاده

X16

افزايش میزان مراکز خدماتی و رفاهی

X17

درصد رضايت شغلی

X18

نرخ اشتغال مردان

X19

نرخ اشتغال زنان

X20

افزايش راندمان تولید

X21

میزان پسانداز واقعی

X22

ضريب تنوع معیشت

X23

مأخذ :نگارندگان با اقتباس از :حکمتنیا و باقری کشکولی( ،)1398کريمیان بستانی و لطیفیپور( ،)1397نصیری و همکاران(،)1394
)Terzidou, M. and Stylidis(2014) ،Butler(2010

پرسشنامه اساساً با پرسشهای بسته در قالب طیف لیکرت(خیلیزياد ،زياد ،متوسط ،کم و خیلی کم)
طراحی گرديد .جهت تجزيه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  LISRELو  SPSSبهره گرفته شد .در اين
پژوهش از تکنیک تحلیل عاملی تأيیدی بهعنوان تکنیک تحلیل چند متغیره برای دستهبندی و اولويتبندی
تأثیرگردشگری بر اقتصاد شهری استفاده گرديد .بهمنظور نشاندادن معناداری هر کدام از پارامترهای مدل از
آماره  Tاستفاده میشود .اين آماره از نسبت ضريب هر پارامتر به خطای انحراف معیار آن پارامتر بهدست
میآيد که قادر مطلق آن بايد از  1/96بزرگتر باشد تا اين تخمینها از لحاظ آماری معنادار شود .در تحلیل
عاملی مرتبه دوم ،فرض بر آن است که خود متغیرهای پنهان در واريانس مشترک ناشی از يک يا چند عامل
مرتبه باالتر سهیم هستند .بهعبارت ديگر ،عاملهای مرتبه دوم به واقع عاملهای عاملها به حساب میآيند.
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 -2-1محدوده مورد مطالعه
شهر اردبیل در شمال غرب ايران بین َ 38∘ 11تا َ 38∘ 18عرض شمالی و َ 48∘ 14تا َ 48∘ 20طول
شرقی از نصفالنهار گرينويچ با ارتفاع متوسط  1400متر از سطح دريا قرار گرفته است .شهر اردبیل مرکز
استان اردبیل در فاصله  588کیلومتری شمالغرب تهران واقع شده است و براساس آخرين گزارشات ،جمعیت
آن  529374نفر بوده و مساحتی برابر  62.890.962متر مربع را شامل میشود و طبق آخرين تقسیمبندی شامل
 5منطقه و  51محله میباشد(معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اردبیل()54:1396،شکل .)1

شکل( :)1موقعیت محدوده مورد مطالعه

 -3یافتههای پژوهش
 -1-3یافتههای توصیفی
بر اساس نتايج توزيع فراوانی پاسخگويان بخش کمی پژوهش ،میانگین سنی پاسخگويان  45سال
میباشد .به لحاظ سطح تحصیالت 47/5 ،درصد دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد 23/75 ،درصد
کارشناسی 18/78 ،فوق ديپلم و  10درصد دکتری بودند .رشته تحصیلی  23/75درصد جغرافیا و برنامهريزی
شهری 21/25 ،درصد گردشگری و توريسم 17/50 ،درصد مديريت جهانگردی 16/25 ،درصد جغرافیا و
برنامهريزی توريسم 8/75 ،درصد عمران 7/50 ،درصد شهرسازی و  5درصد مديريت شهری بود .به لحاظ
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سازمانی  18/75درصد بهعنوان معاون و مدير 30 ،درصد کارشناس مسئول و  51/25درصد کارشناس اجرايی
مشغول بهکار بودند .میانگین فعالیت کارشناسان در حدود  4سال بوده و اکثريت آنها بین  1تا  5سال سابقه
فعالیت داشتند.

 -3-2یافتههای استنباطی
اثرات گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری
در مرحله اول ،براساس تحلیل محتوای کیفی دادههای گردآوری شده از طريق بررسی منابع موجود و
مصاحبهها ،مفاهیم کلیدی از متن يادداشتها و مصاحبهها استخراج و طی انجام کدگذاری باز  23مولفه
اقتصادی که گردشگری بر روی آن تأثیرگذار است ،شناسايی شدند .طی کدگذاری محوری ،مضامین و مفاهیم
استخراج شده در مرحله کدگذاری باز با يکديگر مقايسه و با ادغام مواردی که ماهیت مشابه داشتند ،سه گروه
اصلی شامل عدالت اقتصادی ،ثبات اقتصادی و رفاه اقتصادی شناسايی شدند.
جدول( ،)3رتبهبندی تأثیرگذاری گردشگری بر عوامل توسعه اقتصاد شهری برحسب ضريب تغییرات را
نشان میدهد .براساس ضريب تغییرات کلی به ترتیب بعد رفاه اقتصادی(ضريب تغییرات  ،)0/246عدالت
اقتصادی(ضريب تغییرات  )0/245و ثبات اقتصادی(ضريب تغییرات  )0/240به ترتیب بیشترين تأثیرپذيری را
از گردشگری داشتهاند .همچنین براساس نتايج بدست آمده در بین بعد عدالت اقتصادی گويه دسترسی به
مراکز خدماتی و رفاهی(ضريب تغییرات  )0/257در بین بعد ثبات اقتصادی گويه رشد سريع بخش خدمات
تجاری(ضريب تغییرات  )0/265در بین بعد رفاه اقتصادی گويه ضريب تنوع معیشت(ضريب تغییرات )0/72
به لحاظ اهمیت در رتبه نخست تأثیرپذيری از گردشگری قرار دارند.
جدول( :)3رتبه بندی اثرات گردشگری بر عوامل توسعه اقتصاد شهری برحسب ضریب تغییرات
ابعاد

عدالت اقتصادی

عوامل توسعه اقتصاد شهری

نماگر

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

جمعیت زير خط فقر

X1

4/02

0/931

0/242

میانگین درآمد ساالنه خانوار

X2

4/03

0/960

0/244

نسبت درآمد به هزينه خانوار

X3

3/97

0/896

0/236

تراکم زيستی

X4

3/91

0/951

0/248

دسترسی به مراکز خدماتی و رفاهی

X5

3/85

0/875

0/257

3/29

0/908

0/245

میزان بهرهگیری شهروندان از خدمات اعتباری

X6

3/98

0/991

0/239

ضريب تنوع شغلی

X7

4/02

0/891

0/223

تمايل به سرمايهگذاری

X8

3/91

0/935

0/241

افزايش پايداری درآمد شهروندان

X9

3/97

0/933

0/235

کل
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X10

3/98

0/991

0/240

X11

3/91

0/935

0/241

گسترش مراکز مهم تولیدی

X12

3/97

0/933

0/236

رشد سريع بخش خدمات تجاری

X13

3/87

0/949

0/265

3/95

0/944

0/240

درصد هزينههای تفريحی

X14

4/02

0/931

0/242

باال رفتن درصد باسوادی شهروندان

X15

4/03

0/960

0/245

باال رفتن ضريب تکنولوژی مورد استفاده

X16

3/97

0/896

0/234

افزايش میزان مراکز خدماتی و رفاهی

X17

3/91

0/951

0/249

درصد رضايت شغلی

X18

4/06

0/901

0/230

نرخ اشتغال مردان

X19

3/98

0/985

0/264

نرخ اشتغال زنان

X20

3/84

0/952

0/243

افزايش راندمان تولید

X21

3/98

0/989

0/259

میزان پسانداز واقعی

X22

4/15

0/905

0/226

ضريب تنوع معیشت

X23

3/73

0/934

0/272

3/96

0/941

0/246

نسبت جمعیت شاغل در بخش گردشگری
درصد درآمد از فعالیتهای بخش گردشگری برای
شهروندان

کل

رفاه اقتصادی

کل

منبع :يافتههای حاصل از پژوهش1400 ،

بهمنظور تأيید مدل حاصل از بخش اول پژوهش و بررسی برازش الگوی اندازهگیری مربوط به
تأثیرگذاری گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری ،از تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم استفاده شد .جهت ارزيابی
مدل تحلیل عاملی ،از شاخصهای برازندگی ذکر شده در جدول( )4استفاده شده است .در حالت ايدهآل
مقدار مربع کای بايد دارای سطح معنی داری بیش از  0.05باشد تا بتوان گفت مدل از برازش کامل برخوردار
است ،اما از آنجا که مقدار آماره مربع کای به حجم نمونه بسیار حساس است ،معموالً از شاخص نسبت
مربع کای به درجه آزادی برای ارزيابی برازش مدل استفاده میشود که حد مطلوب آن کمتر از  3است .بر
اساس نتايج بدست آمده مقدار مربع کای برابر با  856.23با درجه آزادی  421.78میباشد که در سطح خطای
يک درصد( (p<0/01معنیدار شده است ،اما مقدار نسبت کای اسکوير به درجه آزادی برابر با  2.03می
باشد که نشاندهنده برازش قابل قبول مدل است .نتايج شاخصهای بررسی باقیمانده کوواريانس و واريانس
در بافت دادهها( SRMR=0/05و )RMR=0/05نشان میدهد که کوواريانس و واريانس خطا بهخوبی کنترل
شده است .شاخص  GFIنشاندهنده مقدار نسبی واريانسها و کوواريانسهايی است که توسط مدل تبیین
میشوند .مقدار بدست آمده برای اين شاخص( )GFI=0.88تأيیدکننده نتايج مربع کای است .نتايج
شاخصهای بررسی الگوهای جايگزين نیز نشان میدهد که مقادير اين شاخصها برای مدل باالتر از 0.9
محاسبه شده که مقدار قابل قبولی است .مقدار شاخص RMSEAبرای مدلهای با برازش مطلوب  0.08و
549

جغرافیا و روابط انسانی ،بهار  ،1400دوره 3شماره4

کمتر میباشد که مقدار اين شاخص برای مدل بازدارنده در توسعه مشارکت زنان روستايی برابر  0.073بدست
آمده که حاکی از برازش نسبتاً مناسب مدل است .در مجموع ،مدل از معیارهای برازش کلی قابل قبولی
برخوردار است .بدين معنی که دادههای میدانی جمع آوری شده تأيید کننده عوامل شناسايی شده در مرحله
کیفی پژوهش هستند(جدول .)5

جدول ( :)5نتایج میزان انطباق مدل اندازه گیری با شاخصهای برازندگی
شاخص های برازش مدل

حد مطلوب

گزارش شده

مقدار کای اسکوير()X2

-

856.23

درجه آزادی()df

-

421.78

نسبت کای اسکوير به درجه آزادی()x2/df

≤3

2.03

ريشه میانگین توان دوم خطای تقريب())RMSEA

≤ 0/08

0.073

مجذور مقادير باقیمانده())RMR

RBMR ≤0/05

0.05

مجذور مقادير باقیمانده استاندارد شده())SRMR

SRBMR ≤0/05

0.05

شاخص برازندگی())GFI

0/80 ≤ GFI

0.88

شاخص برازش تطبیقی())CFI

0/90 ≤ CFI

0.91

شاخص برازش نرم شده())NFI

0/90 ≤ NFI

0.95

شاخص برازش نرم نشده())NNFI

0/90 ≤ NNFI

0.90

شاخص برازندگی فزاينده())IFI

0/90 ≤ IFI

0.92
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ارزيابی روايی مدل اندازهگیری با استفاده از بارهای عاملی ،آماره  tو میانگین واريانس استخراج
شده( )AVEو پايايی مدل اندازهگیری ،با استفاده از ضريب پايايی ترکیبی ( )CRانجام شد .چنانچه مقدار
ضرايب بارهای عاملی برابر و يا بیشتر از  ،0.4مقدارآمار  Tبیشتر از 1.96باشد ،مقدار  AVEبیش از  0.05و
مقدار پايايی ترکیبی بیش از  0.7ياشد ،روايی و پايايی بخش اندازهگیری مدل مناسب و قابل قبول است.
براساس نتايج بهدست آمده ،همه نشانگرها دارای بار عاملی استاندارد شده بیشتر از  0.4و مقدار آمار  Tدر
مورد همه نشانگرها بیشتر از 1.96است که حاکی از وجود رابطه معنیدار بین نشانگرها و عاملهاست،
بنابراين ،همه نشانگرها از دقت الزم برای اندازهگیری سازه مربوط به خود برخوردار بودند .همچنین مقدار
شاخص میانگین واريانس استخراج شده برای هر سه سازه مورد مطالعه بیشتر از  0.05است(جدول .)6
بنابراين ،هر نشانگر فقط سازه مربوط به خود را اندازهگیری کرده و نشانگرها به درستی در قالب عوامل
تأثیرگذاری گردشگری بر توسعه اقتصادی طبقهبندی شدهاند .جهت بررسی پايايی مدل اندازهگیری از شاخص
پايايی ترکیب استفاده شد .مقادير ضريب پايايی ترکیبی برای هر يک از سازههای مدل بیشتر از  0.7بدست
آمد ،بنابراين برداشت يکسانی از نشانگرها در بین پاسخگويان در زمان پاسخگويی به پرسشنامه وجود داشته
است .در مجموع ،نشانگرها به خوبی توانسته اند متغیرهای پنهان را اندازهگیری کنند.
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براساس تخمینهای اين بخش بیشترين بار عاملی در بین نشانگرهای بعد عدالت اقتصادی به گويه
میانگین درآمد ساالنه خانوار(بار عاملی  ،)0.81در بین نشانگرهای عامل ثبات اقتصادی به گويه رشد سريع
بخش خدمات تجاری(بار عاملی  )0.87و در بین نشانگرهای رفاه اقتصادی به گويه افزايش میزان مراکز خدماتی
و رفاهی(بار عاملی  )0.87اختصاص يافته است .به عبارتی ،اين نشانگرها بیشترين تاثیرپذيری را از گردشگری
داشتهاند.
جدول( )6به ترتیب مدل نهايی تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم تأثیرگذاری گردشگری بر توسعه اقتصاد
شهری را بر اساس ضرايب استاندارد شده و ضرايب معنیداری نشان میدهد.
جدول( :)6مدل نهایی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم تأثیرگذاری گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری
ابعاد

عدالت اقتصادی
ثبات اقتصادی
رفاه اقتصادی

نماگر

بار عاملی استاندارد

خطای استاندارد

آمار T

R2

X1

0.67

0.069

11.21

0.74

X2

0.81

0.074

11.14

0.67

X3

0.74

0.062

10.87

0.66

X4

0.75

0.059

12.12

0.75

X5

0.79

0.025

13.15

0.79

X6

0.87

0.011

14.08

0.78

X7

0.76

0.045

12.45

0.55

X8

0.79

0.012

13.52

0.66

X9

0.81

0.038

13.45

0.67

X10

0.82

0.0231

13.32

0.60

X11

0.77

0.0214

12.85

0.59

X12

0.61

0.0514

10.07

0.49

X13

0.87

0.010

14.06

0.79

X14

0.79

0.011

12.23

0.65

X15

0.74

0.057

12.41

0.69

X16

0.82

0.093

13.27

0.67

X17

0.87

0.095

14.21

0.75

X18

0.82

0.093

13.27

0.67

X19

0.79

0.011

12.23

0.65

X20

0.82

0.093

13.27

0.67

X21

0.85

0.096

14.11

0.75

X22

0.77

0.078

12.63

0.68

X23

0.84

0.090

13.42

0.70
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CR

0.752

0.893

0.925

AVE

0.931

0.641

0.693
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شکل( 2و  )3پارامترهای تخمین زده شده برای بخش ساختاری مدل تأثیرگذاری گردشگری بر توسعه
اقتصاد شهری را نشان میدهد .بر اساس مقادير آماره  tارتباط بین ،متغیرهای پنهان درونی و بیرونی مدل از
نظر آماری معنیدار است .در اين قسمت با توجه به مقادير ضرايب اثر میتوان به رتبهبندی و تعیین سهم هر
يک از عوامل در مدل تحقیق بهطور مجزا پرداخت .بر اساس نتايج بهدست آمده ،به ترتیب بعد رفاه افتصادی با
ضريب  ،0.94بعد ثبات اقتصادی با ضريب  0.90و عدالت اقتصادی با ضريب  0.85بیشترين تأثیرپذيری را از
گردشگری داشتهاند.

شکل( :)2مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم تأثیرگذاری گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری بر اساس بار
عاملی
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بحث و نتیجهگیری
امروزه صنعت گردشگری باعث ايجاد و رونق سرمايهگذاریهای کالن در آن دسته از زيرساختهايی
شده که شرايط زندگی افراد محلی را بهبود و ارتقاء میبخشند و از سوی ديگر از طريق اشتغال و ارز آوری
برای شهروندان و سازمانهای متولی مديريت شهری همچون شهرداریها با ايجاد منابع درآمدی میتواند
موجبات توانمندی اقتصاد شهروندان و سازمانهای متولی را فراهم آورد .بنابراين با علم به اين موضوع ،در
پژوهش حاضر به ارزيابی اثرات گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری(اردبیل) پرداخته گرديد .جهت به رسیدت
به اهداف پژوهش  23مولفه در قالب سه بعد عدالت اقتصادی ،ثبات اقتصادی و رفاه اقتصادی شناسايی گرديد.
نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل يافتهها بیانگر اين بود که بیشترين بار عاملی در بین نشانگرهای بعد عدالت
اقتصادی به گويه میانگین درآمد ساالنه خانوار(بار عاملی  ،)0.81در بین نشانگرهای عامل ثبات اقتصادی به
گويه رشد سريع بخش خدمات تجاری(بار عاملی  )0.87و در بین نشانگرهای رفاه اقتصادی به گويه افزايش
میزان مراکز خدماتی و رفاهی(بار عاملی  )0.87اختصاص يافته است .به عبارتی ،اين نشانگرها بیشترين
تاثیرپذيری را از گردشگری داشتهاند .در بین ابعاد سهگانه نیز به ترتیب بعد رفاه افتصادی با ضريب  ،0.94بعد
ثبات اقتصادی با ضريب  0.90و عدالت اقتصادی با ضريب  0.85بیشترين تأثیرپذيری را از گردشگری داشتهاند.
با توجه به نتايج پژوهش در راستای اثرگذاری هرچه بیشتر گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری پیشنهاداتی
بدين شرح ارائه میگردد:
 ايجاد زيرساختهای اقتصادی برای توسعه توريسم فرهنگی و تاريخی شهر اردبیل؛ استفاده از اراضی دولتی به منظور ايجاد خدمات و زيرساختهای رفاهی الزم برای گردشگران در فصولمختلف سال؛
 بهرهگیری از ظرفیت و پتانسیلهای جذب سرمايهگذاری در بخشهای خصوصی و دولتی به منظوربسترسازی برای توسعه همه جانبه امکانات الزم در حوزه گردشگری؛
 بازنگری در سیستم مديريتی يکپارچه و انتخاب يک مديريت واحد جهت توسعه و پیشبرد اهدافگردشگری پايدار؛
 فراهم کردن زمینههای ايجاد اشتغال زنان در بخشهای گردشگری مانند حمايت از مشاغل خانگیحوزه صنايع دستی در شهر اردبیل.
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