
  
  2، شماره 1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز 

  تبريز شهر اقتصادي توسعه در گردشگري نقش حليلت

  
2، جعفربهاري 1مهدي كروبي

 5 سميرا محمدي ،4حامد بهاري ،3 شهال بهاري ،*

  طباطبائي عالمه جهانگردي،دانشگاه مديريت گروه دانشيار 1
  شگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ايران (نويسنده مسئول)دانشجوي دكتري مديريت گردشگري، دان 2

  ، تهران، ايران19395-3697گروه مديريت، دانشگاه پيام نور، صندوق پستي  3
  ، تهران، ايران19395-3697گروه شيمي، دانشگاه پيام نور، صندوق پستي  4

 5  دانشجوي دكتري مديريت گردشگري، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ايران

  19/07/1397تاريخ پذيرش:                                                                                                         13/07/1397تاريخ دريافت:

  چكيده 

بوده و پيش بيني  از جمله بخش هايي كه در عرصه اقتصادي جهان طي سال هاي اخير از رشد چشمگير و قابل توجهي برخوردار
مي شود طي دو دهه آينده به پردرآمدترين و تأثيرگذارترين بخش اقتصادي كشورها تبديل شود، صنعت گردشگري است. بهره 
گيري از اين بخش براي دستيابي به توسعه پايدار در هر منطقه، نيازمند طرح و برنامه عملياتي و اجرايي متكي بر شناخت توان 

 هدف با حاضر تحقيق .از يك سو و ويزگي هاي گردشگران بهره گيرنده از اين امكانات از سوي ديگر است هاي نهفته گردشگري
 اين براي نياز مورد هاي و داده .است پذيرفته صورت 1395شهريورماه  در تبريز شهر اقتصادي توسعه در گردشگري نقش تحليل
نظران سازمان ها و موسسات دولتي و خصوصي مرتبط با حوزه  از كارشناسان و صاحب در دسترس گيري نمونه روش با تحقيق

 صاحب و و با ابزار پرسشنامه جمع آوري شده است. جامعه آماري در اين تحقيق كارشناسان 1395شهريورماه  گردشگري در
بر اساس نمونه  گردشگري استان آذربايجان شرقي است. حجم فعال در حوزه خصوصي و دولتي موسسات و ها سازمان نظران

 نرم افزارهايهمچنين از  .باشد مي همبستگي -توصيفي نوع از تحقيق ماهيت .نفر برآورد شد 267فرمول نمونه گيري كوكران 

SPSS 16  وLisrel 8.5   از روش هاي مختلف آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها استفاده
اقتصادي و هريك از ابعاد آن كه عبارتند از:  توسعه افزايش موجب گردشگري اكي از آن است كهنتايج بدست آمده ح شده است.

  .شود مي تبريز شهر در افراد افزايش درآمد، افزايش اشتغال و كاهش بيكاري

 .تبريز ليزرل، اشتغال، اقتصادي، توسعه گردشگري، :واژگان كليد 
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مقدمه    

قتصادي جهان طي سال هاي اخير از رشد چشمگير و قابل توجهي برخوردار بوده و پيش بيني از جمله بخش هايي كه در عرصه ا

مي شود طي دو دهه آينده به پردرآمدترين و تأثيرگذارترين بخش اقتصادي كشورها تبديل شود، صنعت گردشگري است. بهره 

و برنامه عملياتي و اجرايي متكي بر شناخت توان  گيري از اين بخش براي دستيابي به توسعه پايدار در هر منطقه، نيازمند طرح

رفيعي داراني و براتي، (هاي نهفته گردشگري از يك سو و ويزگي هاي گردشگران بهره گيرنده از اين امكانات از سوي ديگر است 

خاص  ي هايداراي پيچيدگ اجتماعي و جهاني پوياي پديدة يك مثابة به صنعت يك از فراتر گردشگري امروزه ).110 :1393

 كه شده سبب بين المللي تفاهم و فرهنگي در تعالي گردشگري و سفر و سير ). اهميت26: 1383 ،حيدري چيانه(خويش است 

حركت  و جابه جايي اعالم كند. لذا» گردشگري «جهاني روز را سال ) هرمهر 5(سپتامبر 29ملل متحد، روز  سازمان عمومي مجمع

توسعه گردشگري، آثار  ).15: 1380 ،محالتيمي آورد ( بار به عظيمي اقتصادي ثمرات روحي و يفرهنگ تأثيرات جز انسانها، به

فراوان در ابعاد اقتصادي، فرهنگي و سياسي در كشور برجا مي گذارد. ايجاد اشتغال، به جريان انداختن سرمايه هاي اقتصادي، 

نبال آن افزايش امنيت در كشور از جمله آثار مثبت افزايش درآمدهاي خارجي در پي افزايش تقاضاي سفر خارجي و به د

گردشگري محسوب مي گردد. دريافتي هاي ارزي حاصل از گردشگري بيشتر از صادرات نفتي، خودرو و تجهيزات ارتباطي است. 

 همچنين گردشگري نقش مهمي در ترغيب سرمايه گذاري در زيرساخت ها، ايجاد درآمد براي دولت و همچنين بخش خصوصي،

، نقش قابل توجهي در صنعت گردشگري ).111 :1393رفيعي داراني و براتي، (اشتغال زايي مستقيم و غير مستقيم داشته است 

توسعه اقتصادي نواحي مختلف دارد و مي تواند تغييرات فرهنگي و اجتماعي مهمي را در مقصد ايجاد كند و از طريق توزيع 

وسعه و پيشرفت اجتماعي شود و رفاه و سالمت عمومي را ايجاد كند. اين صنعت، رآمد، اشتغال زايي و كاهش فقر، باعث تد

تأثيرات چشمگيري بر اقتصاد و مسائل اقتصادي شهرها، نواحي و كشورها از قبيل: اشتغال، منابع انساني، درآمد سرانه، تجارت بين 

 2020 سال در كه كنند مي بيني پيش كارشناسان ).77 :1395نصيري هنده خاله و همكاران، (المللي، تراز پرداخت ها و ... دارد 

 مركز كه نامرئي صادرات عنوان به آن از طوريكه آمد، به درخواهد صنعت جهان سودآورترين عنوان به گردشگري صنعت ميالدي

 اقتصاد در ريگردشگ بخش روزافزون سهم و اهميت به توجه با ).3: 1381 ،موحد(است  شده برده نام هستند شهرها آن اقتصادي

 پيش از امكانات گردشگران، بيش و خدمات كيفيت ارتقاي و گردشگري زيرساخت هاي تقويت جهت در نوين، برنامه ريزي

 و سو يك مقصد،از به مسافرت تداوم و بازگشت باعث مي شود گردشگران رضايت كه است اين بر اعتقاد مي نمايد. زيرا ضروري

 رونق و گردشگري پايداري و تداوم ترتيب، موجبات اين به و شود واقع موثر شهر مقصد از رديدا به آشنايان و دوستان ترغيب

هاي مختلف از جمله تبريز از ديرباز تأثير زيادي در زمينهشهر  ).33 :1391، فني و همكارانمي شود ( موردنظر در منطقه اقتصادي

با كشفيات اخير  بود. قاجارنشين دودمان  و شهر وليعهد صفويانمان تبريز اولين پايتخت ايران در ز است.سياسي و اقتصادي داشته

تبريز را مشهورترين شهر  ياقوت حمويدر سده چهارم هجري  شود.سال برآورد مي 4500قدمت تبريز تا  مسجد كبوددر محوطه 

شهر  است.ران بشمار ميرفتههاي پنجم تا سوم پيش از ميالد تبريز يكي از شهرهاي پر جمعيت آن دودر سده خواند.مي آذربايجان
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به لحاظ استقرار آن در منطقه جغرافيايي خاص  است.كاروانسراي در آن جاي داشته 300هاي متعددي بوده و بيش از داراي دروازه

و روم  ارمنستانترين شهر نزديك به است و همچنين به عنوان بزرگشهر پي در پي دستخوش حوادث طبيعي مانند زلزله گشته

ت كهن آن اكثر بدين علت با وجود قدم است.شرقي آن زمان هميشه مورد تاخت و تاز دشمنان شمالي و شمال شرقي قرار گرفته

عنوان پل ارتباطي بين شرق و اهميت ترين مراكز بازرگاني آن دوران بوده و به تبريز يكي از با است.آثار تاريخي آن از بين رفته

از  است.مردمان آن از ديرباز به كار بازرگاني اشتغال داشتند و اين فرهنگ تا كنون نگهداري شده است.غرب اهمييت فراواني داشته

ن رو شهر تبريز از نظر فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي از مراكز مهم براي تحقق بخشيدن به امر گردشگري در ميان استان اي

   ).10 :1395، بهاري و همكاران(هاي مختلف ايران مي باشد

  تحقيق مباني نظري

و  دانشگاه ها دولت ها و جوامع ميزبان، يه،سرما گردشگري مجموع پديده ها و ارتباطات ناشي از كنش متقابل ميان گردشگران،

 (پاپلي يزدي و پذيرايي و كنترل گردشگران و ديگر بازديد كنندگان است حمل ونقل، در فرايند جذب، سازمان هاي غير دولتي،

دارد  تباطار جهاني اقتصاد اصلي هاي بخش از بسياري با دنيا صنايع ترين عظيم از يكي عنوان به گردشگري ). 1390:1 سقايي،

(پاپلي را زندگي موقت، متمايز، لذت بخش و خاطره انگيز تعريف مي كند  گردشگريدكتر روستا  ).21 :1388اوالدي قاديكاليي، (

يكي از اميد بخش ترين صنايعي است كه جهان سوم مي تواند از  گردشگرياقتصاددانان معتقدند كه  ). 1386:15 يزدي وسقايي،

به عنوان يك فعاليت  گردشگري ).23 :1388جاللي عنصرودي، (نشيني ديگر صنايع و توسعه استفاده كند قابليت هاي آن براي جا

رمضان زاده لسبوئي و همكاران، (پايه اقتصادي، مي تواند زمينه هاي اصلي بهبود سطح كيفيت زندگي ساكنان محلي را فراهم آورد 

و متنوع ترين صنعت و همچنين منبع اصلي اشتغال و رشد و توسعه به عنوان بزرگترين  گردشگري صنعتامروزه  ).62 :1389

 كه نحوي به توليدي منابع كاربرد از است عبارت اقتصادي توسعه ).224 :1386كارگر، (اقتصادي كشورها محسوب مي گردد 

 مباني آن طي كه است يفرآيند اقتصادي توسعه كه شده اظهار نيز بشود. و يك جامعه در سرانه درآمد مداوم بالقوه رشد موجب

در سيستم اقتصاد جهاني،  ).1392،فراهاني و بهاري(مي شوند  متحول وضعيت مدرن به سنتي وضعيت از توليد وفني علمي

وسيله مهمي براي تحصيل ارز و  گردشگريصنعت  ).284 :1386گي، (گردشگري روز به روز اهميت بيش تري مي يابد 

ي به خارجيان و در نتيجه وسعت و گسترش دادن بازارهاي صادراتي است و به لحاظ ايجاد شناساندن توليدات و محصوالت داخل

رضواني، (خدمات گوناگون و اشتغال و نيز كمك به سرعت گردش پول، يكي از مهم ترين منابع توليدي كشورها به شمار مي رود 

، كاهش اقتصادياشتغال و تنوع فعاليت هاي داراي آثار اقتصادي گسترده اي است؛ افزايش  گردشگريصنعت  ).204 :1382

بيكاري و ايجاد اشتغال براي مردم كم درآمد، ارتقاي سطح زندگي مردم، بهبود زيرساخت ها و امكانات موجود از مهم ترين 

دهاي مي تواند تأثير مهمي بر افزايش اشتغال، درآم گردشگريبه شمار مي روند. صنعت  گردشگري توسعه مثبت اقتصاديتأثيرات 

در مطالعات متعدد، نقش  ).91 :1386طيبي و همكاران، (مرتبط با مكان هاي اقامتي و نيز درآمدهاي دولتي كشورها داشته باشد 

به عنوان منبع جديدي براي ايجاد اشتغال، كسب درآمد، دريافت هاي مالياتي بيش تر، جذب ارز و تقويت زيرساخت  گردشگري
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 گردشگري امروزه ).1 :1387كاظمي، (سعه ساير صنايع مي شود، مورد تأييد قرار گرفته است هاي اجتماعي كه موجب رشد و تو

 شود. در مي محسوب جهان سطح در فرهنگي و ارتباطي، اجتماعي برجسته و مهم عوامل از و اقتصادي موثر و مهم مسائل از يكي

 در ناپذير اجتناب واقعيتي به را گردشگري يك و بيست قرن در ارتبايي و امنيتي اقتصادي، بهداشتي هاي زيرساخت گسترش واقع

 كه است جامعه هر در صنايع كليدي از يكي گردشگري رو اين ). از2: 1392، عليزاده و سقايي( است كرده تبديل ها زندگي انسان

 اقتصادي، فرهنگي هاي بخش جمله جامعه، از هاي بخش بسياري از بر صنعت اين كند، زيرا جلب را ريزان برنامه توجه تواند مي

از  يكي گردشگري است شده موجب اخير هاي سال در ها گذارد. از طرف ديگر، حجم زياد مسافرت مي تأثير محيطمي زيست و

 نقل و حمل همراه به )، به طوري كه درآمد گردشگري48: 1391، كاظمي و همكارانشود ( معرفي دنيا در صنايع بزرگترين

 رقابتي و امروز دنياي در گردشگري فزايندة اهميت به توجه را تشكيل مي دهد. با دنيا صادرات كل درصد 17 حدود در مسافران

 جذب گردشگران دارند. گسترش براي يكديگر با اي فزاينده رقابت گردشگري جهان، مقاصد سرتاسر در بازار گردشگري شدن

 طبيعي، آداب هاي باستاني، جاذبه هوا، آثار و آب مانند اي امكانات ويژه و شرايط مستلزم جهان از نقطه هر در گردشگري صنعت

تالش  بايد گردشگري مقاصد از يك هر ). لذا2: 1392،همكاران و پوراحمداست ( و تجهيزات ها، امكانات سنن، زيرساخت و

 را ن، گردشگريجـها پيشرفته بسياري از كشورهاي اكنون هم دهند. افزايش آن درآمدهاي و صنعت اين از را خود سهم كنند

: 1383،كهنمويي دخيليمي دانند ( اقتصادي سرشار درآمدهاي به و دستيابي بين المللي تـفاهم فرهنگ، ايجاد اعـتالي راه بهترين

). گردشگري از ديد اقتصادي يكي از سريع ترين راه هاي برگشت سرمايه است و باالترين ضريب انباشت سرمايه را دارد؛ زيرا 4

 خارجي، توسعة و داخلي توريسم توسعة هدف درواقع مهمترين ).31 :1384ابهري، (ت ارز وارد كشور مي شود سرمايه به صور

  .)Sharpley & Richard,1977:40(نواحي مقصد است اجتماعي - اقتصادي

  پيشينه تحقيق

انجام دادند. و نتايج » كشور پايدار و اقتصادي توسعه در گردشگري صنعت نقش «) مطالعه اي با عنوان1392بهاري و فراهاني (

 هاي شاخه در فراوان هاي توانمندي و ها پتانسيل داراي يك سو از كه كشوري عنوان به بدست آمده حاكي از آن است كه ايران

 برنامه با تواند مي دارد، بااليي نسبتا بيكاري نرخ كه جوان جمعيت داراي است كشوري ديگر سوي از است؛ و گردشگري گوناگون

 موقعيت اين از كشورمان مندي بهره شاهد كنون تا متأسفانه. آيد فائق خود بيكاري معضل بر گردشگري، حوضه در درست زيري

 سرمايه آيد مي نظر درآورد،به بودن محصولي تك يوغ از را خود دارد تالش كشورمان اقتصاد كه نكته اين به توجه با. ايم نبوده

 راهكارهاي و ها چالش تا شده سعي مقاله اين در. بنمايد راه اين در شاياني كمك تواند يم صنعت اين به بيشتر توجه و گذاري

  .گردد ارائه شود مي كشور پايدار و اقتصادي توسعه و رشد به متجر كه مواردي و مديريتي

انجام » اسان رضويايجاد اشتغال در استان خر در گردشگري صنعت نقش «) مطالعه اي با عنوان1393رفيعي داراني و  براتي (

نفر اشتغال در  15316گردشگري (هتل و رستوران)،  دادند. و نتايج نشان مي دهد افزايش يك درصدي در سرمايه گذاري صنعت

درصد كل اشتغال ايجادي)  3,5نفر شغل در صنعت گردشگري (معادل  534سطح اقتصاد استان ايجاد مي كند كه از اين ميان، 
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درصدي  58گردشگري، بيانگر سهم  اشتغال ايجادي براي افزايش يك درصدي در ارزش افزوده صنعت ايجاد خواهد شد. همچنين

  درصدي در ساير فعاليت ها مي باشد.  42اشتغال در خود بخش گردشگري  و 

 ) رابطه معني داري بين رشد گردشگري تجاري در شهر بانه و تغييرات كالبدي و فضايي شهر1388حاجي نژاد و همكاران (

گزارش دادند و افزايش جمعيت شهري، افزايش كاربري اراضي، افزايش ساخت و ساز واخدهاي مسكوني و مجتمع هاي تجاري 

  به هراه رشد مراكز اقامتي و پذيرايي، از بارزترين نمودهاي اين روابط و تغييرات ذكر كردند.

اقتصاد استان كرمان و توسعه كالبدي  در گريگردش صنعت ) در مطالعه بررسي نقش1390مهرابي بشر آبادي و همكاران (

در توسعه گردشگري در استان كرمان مي تواند محرك خوبي  صنعت شهرستان هاي آن به اين نتيجه دست يافتند كه توسعه

گردشگري از  ستانده حاكي از آن است كه بخش هاي مرتبط با صنعت -استان باشد. نتايج حاصل از تحليل جدول داده اقتصادي

اظ برقراري پيوند با ساير بخش هاي اقتصادي استان از بخش هاي پيشرو در اقتصاد استان زنجان محسوب شده و لذا اين لح

  صنعت مي تواند از دو سمت عرضه و تقاضا، توليد در ساير بخش ها و كل اقتصاد استان را رونق بخشد. 

و رشد اقتصادي استان  گردشگري صنعت ايي رابطه بين توسعهشناس «) مطالعه اي با عنوان1395نصيري هنده خاله و  همكاران (

انجام دادند. براساس يافته هاي پژوهش در استان زنجان، صنعت گردشگري و بخش هاي مرتبط با اين صنعت، از لحاظ » زنجان

ن محسوب شود، لذا اين برقراري پيوند با ساير بخش هاي اقتصادي اين استان مي تواند از بخش هاي پيشرو در اقتصاد استان زنجا

صنعت از كانال عرضه خدمات گردشگري و تقاضا براي بهره مندي از خدمات گردشگري، توليد محصوالت گردشگري در ساير 

  بخش ها، كل اقتصاد زنجان را رونق بخشد. 

افت كه به دليل واقع شدن جاذبه هاي گردشگري استان سمنان بر پويايي اشتغال به اين نتيجه دست ي) در مطالعه اثر 1386ميراج (

ميليون گردشگر در طول سال، در طول برنامه ي چهارم توسعه مي تواند  12اين استان بين شهرهاي تهران، مشهد و كريدور  عبور 

نفر از جوانان استان ايجاد  948ميليون ريال درآمد كسب نمايد كه با اين درآمد مي توان براي  24/123296از راه گردشگري 

  كرد.  اشتغال

پرداخته اند و اعالم كردند كه بين  ايراندر  اقتصاديو رشد  گردشگري توسعه) در مطالعه اي به بررسي 1386طيبي و همكاران (

رابطه متقابل و دوطرفه اي وجود دارد؛ به طوري كه مي توان گفت هر چه كشور از  اقتصاديبين المللي و رشد  گردشگري توسعه

وردار باشد، از تعداد گردشگران بيش تري نيز برخوردار است و همچنين، هرچه گردشگري بين بيش تري برخ اقتصاديرشد 

  بيش تري نيز دست خواهد يافت.  اقتصاديباالتري برخوردار باشد، كشور به رشد  توسعهالمللي كشور از ميزان 
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شهرستان مشكين شهر آثار نامطلوبي را  در گردشگري توسعه) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه 1390ضرابي و پريخاني (

، اجتماعي و فرهنگي شهرستان مشكين شهر اقتصادي توسعهدر  گردشگري توسعهدر محيط زيست به وجود آورده است. همچنين 

  تأثير داشته است. 

شهر  گريگردش فرهنگي توسعه –اقتصادي و اجتماعي سنجش تأثيرات  «) در مطالعه اي تحت عنوان1390صيدايي و رستمي (

اقتصادي و  توسعهبه ترتيب در  گردشگري توسعهبه اين نتيجه رسيده اند كه با توجه به توانمندي هاي شهر كرمانشاه، » كرمانشاه

بر مي  گردشگري توسعهبه  اقتصادي و اجتماعيدرصد تغييرات  16و  17تأثير معني داري داشته و به ترتيب  فرهنگي –اجتماعي 

  گردد.

) در نتايج بررسي اثرات گردشگري در توسعه روستايي كه در روستاي چهل چاي شهرستان مينودشت 1391ان (صيدالي و همكار

گردشگري تا به امروز نوعي از تنوع شغلي را به ويژه در بخش خدمات روستايي ايجاد  به انجام رسيده است، نشان دادند صنعت

  نموده است. 

شهرهاي مرزي كه در استان  اجتماعيگردشگري در توسعه  صنعت در بررسي نقش )1392نتايج مطالعه اسفندياري و همكاران (

با بهبود كيفيت خدمات اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي  گردشگري توسعهگلستان انجام شده، نشان داد كه بين شاخص هاي 

  جامعه محلي، رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد. 

اقتصادي ارزيابي اثرات  «تحليلي و با استفاده از ابزار پرسشنامه به  -وش توصيفي) با ر1392مطيعي لنگرودي و رضائيه (

اثرات  گردشگريپرداخته اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه » از ديدگاه جامعه ميزبان در تفرجگاه بندر اروميه گردشگري

ي و اثرات منفي مانند افزايش قيمت زمين براي ساكنين مثبتي همچون ايجاد اشتغال براي جوانان و افزايش درآمد براي ساكنين محل

  محلي به دنبال داشته است.

به  D8كشورهاي اسالمي عضو  اقتصاديگردشگري بر رشد  ) در بررسي اثرات درآمدي صنعت1390زارعي نمين و همكاران (

اقتصاد اين مجموعه از كشورها داشته شد تأثير مثبت و معناداري بر ر گردشگرياين نتيجه دست يافته اند كه درآمدهاي ناشي از 

   است.

فن رتبه بندي و براساس تشابه  و با استفاده از تحليلي و بهره گيري از پرسشنامه - با روش توصيفي )1392امير حاجلو و همكاران (

يج تحقيق بيانگر آن است در سطح ملي پرداخته اند. نتا اثرات گردشگريبه راه حل ايده آل (فن تاپسيس) به ارزيابي و الويت بندي 

كه در بين پيامدهاي گردشگري بيش ترين آثار مثبت مربوط به بعد اقتصادي و در مرحله بعد اجتماعي است. باالترين اولويت 

اثرات اقتصادي و اجتماعي گردشگري شامل اشتغال زايي و كمك به توسعه منطقه اي و تغيير در الگوهاي فرهنگي و ارتقاي سطح 

   آگاهي بود.
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 نشان پژوهش هايانجام داد. يافته» گلستان  استان اقتصادي توسعه در گردشگري نقش بررسي «) مطالعه اي با عنوان1394شربتي (

 كيفيت هايشاخص بهبود و درآمد سطح ارتقاي گذاري،سرمايه ميزان افزايش اشتغال، توسعه و ايجاد در گردشگري كه دهدمي

   .دارد مؤثر و مثبت تأثير گلستان استان مردم زندگي

 درپي مقاله انجام دادند. اين» ايران اقتصادي در توسعه گردشگري صنعت نقش «مطالعه اي با عنوان )1390(ديزجي  و نسب نجفي

 از بسياري كه مي دهد نشان آمارها. مي باشد تحليلي -توصيفي صورت به ايران و جهان كشورهاي در صنعت اين بررسي و مقايسه

 عدم علل جمله از. مي آورند دست به طريق اين از كالني درآمدهاي و برده پي صنعت اين اهميت به كه استساله كشورها

 به حد از بيش اتكا خارجي، رسانه هاي در ايران عليه منفي تبليغات وجود به ميتوان توريست جذب سياست هاي موفقيت

 بارفع مي رسد نظر به كه نمود اشاره صنعت اين در صيخصو بخش گذاري سرمايه عدم و خام نفت فروش از حاصل درآمدهاي

   .بود اميدوار صنعت اين توسعه به مي توان ساختاري مشكالت

 شهرستان: موردي مطالعه( شهر اقتصادي توسعه در گردشگري نقش بررسي« ) مطالعه اي با عنوان1392نوروزي و همكاران (

 در گردشگري نقش بررسي و زاهدان شهرستان تاريخي، طبيعي، هاي انبني شناخت حاضر پژوهش انجام دادند. هدف» زاهدان)

 به دستيابي جهت در كه باشد مي تحليلي – توصيفي روش نظر از و كاربردي نوع نظر از كه باشد مي شهرستان اقتصادي توسعه

 شامل آماري روش هاي از هاستفاد با زاهدان شهرستان اقتصادي توسعه در آن تأثير روند و گردشگري توسعه مطلوب استراتژي

 SWOT اسكوئرو ماتريس كاي آزمون هاي شامل آن تبيين و SPSS و EXCEL افزار نرم از استفاده فراواني، توزيع نمودار

و  اقتصادي رشد در سزايي به نقش گردشگري توسعه كه است آن گوياي تحقيق اين از حاصل هاي يافته .است گرفته صورت

 و بود اميدوار شهر اين در اشتغال و اقتصاد به توان مي آن محدودكننده عوامل رفع و شناسايي با و داشت خواهد زاهدان در اشتغال

 دست جهت راهكارهايي به زاهدان شهرستان در تهديدات و ضعف ها بردن بين از و فرصت ها و قوت نقاط تحليل با نهايت در

  .مايدن مي اشاره شهر اقتصادي رشد و گردشگري توسعه به يافتن

سترش آن، به مقايسه ) در مطالعه اي با عنوان نقش صنعت گردشگري در توسعه اقتصادي ايران و راه هاي گ1379يوسفي پور (

آماري بين درآمدهاي گردشگري ايران و جهان پرداخته و نشان مي دهد كه سهم ايران از اين درآمدها تنها يك درصد است و اين 

  امه هاي عمراني و توسعه كشور به گردشگري توجه بسيار كمي شده است. امر حاكي از آن است كه در برن

ستانده پرداخته اند. در اين  -) به بررسي اثرات اقتصادي گردشگري در ايران با استفاده از تحليل داده1379صباغ كرماني و اميريان (

زيع درآمد و واردات محاسبه شده است. نتايج نشان تحقيق، اثر مخارج گردشگران خارجي بر توليد درآمد، اشتغال، عوايد دولت، تو

مي دهد كه فعاليت هاي هتل داري، صنايع غذايي، صنايع دستي و حمل و نقل داخلي بيشترين تأثير را پذيرفته و بيش ترين سهم 

  را از توليد، درآمد و اشتغال ايجاد شده در اثر مخارج گردشگران خارجي را به خود اختصاص داده اند.
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تحقيق تسواال  

  سوال اصلي

  گردشگري چه نقشي در توسعه اقتصادي شهر تبريز دارد؟ 

  سواالت فرعي

  تبريز نقش دارد؟ شهر در افراد گردشگري به چه ميزان در درآمدزايي

  تبريز نقش دارد؟ شهر در افراد اشتغال ايجاد گردشگري به چه ميزان در

  تبريز نقش دارد؟گردشگري به چه ميزان در كاهش بيكاري افراد در شهر 

تحقيق اهداف  

  هدف اصلي

  تبريز است.  شهر اقتصادي توسعه در گردشگري نقش هدف اصلي اين پژوهش تحليل

  اهداف فرعي

  روشن كردن نقش گردشگري بر درآمدزايي افراد در شهر تبريز.

  مشخص كردن نقش گردشگري در ايجاد اشتغال افراد در شهر تبريز.

  كاهش بيكاري افراد در شهر تبريز.مشخص كردن نقش گردشگري در 

تحقيق مدل مفهومي  

نشانه  ها شامل مدل اجتماعي علوم ردباشد. مي اطالعات تحليل و و تجزيه جمع آوري كار و )تئوري(نظري طرح بين رابطه مدل

 مرتبط مفاهيم ريقط از طور منطقيبه  )آنها ارتباط و اجزا شامل(تجربي هاي از پديده برخي خصوصيات يعني هستند عاليم و ها

 بررسي تحت مسئله با كه را واقعي دنياي از جنبه هاي معيني و است واقعيت كننده منعكس بنابراين،مدل.شود مي بيان يكديگر با

 تجربي تئوري آزمايش امكان سرانجام و كند مي روشن جنبه هاي مذبور ميان در را عمده روابط سازند. مي مجسم ارتباط دارند

 مي حاصل دنياي واقعي هاي قسمت از بعضي از بهتري درك مدل آزمايش بعد از كند. مي فراهم روابط اين ماهيت به توجه با را

 جمع آوري و انتخاب كار ها كه شاخص و رضيه هاف مفاهيم، از متشكل است مدل دستگاهي كه گفت بايد خالصه طور به شود.

 دو به تواند مي نهايتا حققم تحليلي، ساختن مدل براي .)1390(خاكي،ندك مي تسهيل را آزمون فرضيه براي نياز مورد اطالعات
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به  بعدي مرتبه در و كند مي شروع هاه فرضي تدوين ابتدا از يا:ندارد وجود مشخصي تفاوت ميانشان كه كند متفاوت عمل شيوه

 گردشگري نقش تحليل جهت مفهومي مدلي بخش اين در .)1390(خاكي،كند مي طي را معكوسي راه كه اين يا مي پردازد، مفاهيم

 چهارچوب .گردد مي ارائه موضوع ادبيات و تحقيق شده، پيشينه مطرح هاي سازه روابط مطالعه ، باتبريز شهر اقتصادي توسعه در

و هريك از   اقتصادي توسعه و مستقل متغير عنوان بهگردشگري  شامل چهارچوباين  .است شده ارائه 1 شكل در تحقيق مفهومي

  متغير وابسته است.  عنوان بهعاد آن اب

  

. مدل مفهومي تحقيق1شكل  

 فرضيات تحقيق

  فرضيه اصلي

  گردشگري موجب افزايش توسعه اقتصادي شهر تبريز مي شود.

  فرضيات فرعي

  گسترش گردشگري باعث افزايش درآمد افراد در شهر تبريز مي شود.

  ز مي شود.گسترش گردشگري موجب ايجاد اشتغال افراد در شهر تبري

  گسترش گردشگري موجب كاهش بيكاري افراد در شهر تبريز مي شود.

  تحقيقشناسي  روش
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 پژوهش .است پذيرفته صورت 1395شهريورماه  در تبريز شهر اقتصادي توسعه در گردشگري نقش تحليل هدف با حاضر تحقيق

 .گيردمي قرار همبستگي - پيمايشي هايپژوهش زمره آن، در انجام روش حيث از و است كاربردي هدف، پژوهشي حيث حاضر، از

از روش هاي مختلف آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه تحليل داده ها و   Lisrel 8.5و  Spss 16همچنين از نرم افزارهاي

سان و صاحب از كارشنا در دسترس گيري نمونه روش با تحقيق اين براي نياز مورد هاي داده آزمون فرضيه ها استفاده شده است.

و با ابزار پرسشنامه جمع آوري  1395شهريورماه  نظران سازمان ها و موسسات دولتي و خصوصي مرتبط با حوزه گردشگري در

 فعال در حوزه خصوصي و دولتي موسسات و ها سازمان نظران صاحب و شده است. جامعه آماري در اين تحقيق كارشناسان

. باشد يم 1395شهريورماه  قيتحق يزمان قلمرو شهر تبريز و قيتحق نيا يمكان قلمرو گردشگري استان آذربايجان شرقي است.

 از كارشناسانپرسشنامه  30 شامل اوليه نمونه يك ابتدا روش، اين استفاده شده است. در كوكران فرمول نمونه از حجم تعيين براي

 انحراف گذاري با جاي و شده آزمون پيش ،گريگردش فعال در حوزه خصوصي و دولتي موسسات و ها سازمان نظران صاحب و

نفر  267حداقل حجم نمونه  0,06يخطاميزان  ، %95 اطمينان سطح و برآورد دقت كوكران با فرمول در 0,5 ميزان به آن معيار

 دسترسدر  گيري نمونهپرسشنامه به صورت  311از پرسشنامه ها،  ي تعداد بازگشت عدم بيني پيش به تعيين شده است. باتوجه

 267توزيع، و از اين تعداد  گردشگري فعال در حوزه خصوصي و دولتي موسسات و ها سازمان نظران صاحب و كارشناسانبين 

 يبرا. باشد يم ساخته محقق ،يطراح لحاظ از پرسشنامه پرسشنامه برگشت داده شده كه در فرآيند تجزيه و تحليل استفاده شد.

 پرسشنامه ابتدا محتوا يرواي ديتأي و يبررسبه منظور .شد يبررس آن ةساز و محتوا يرواي ضر،حا پرسشنامة يرواي ديتأي و يبررس

 اعمال را خود ياصالح نظرات تا شد خواسته ايشان از و گرفت قراري گردشگر و يبازارياب محققان و دياسات از يتعداد ارياخت در

 يبررس منظور به سپس .شد ديتأي آن يمحتواي يرواي ب،يترت بدين و هيته پرسشنامه ينهاي نسخة اصالحات، اين اعمال با .كنند

 0,5 از كمتر آنها يعامل بار كه يهاي پرسش تا شد محاسبه پرسشنامه يها پرسش به مربوط يعامل بار حاضر، پرسشنامة ةسازي رواي

 از يك چيه ب،يترت اين وبه بود 0,5 از شتريب پرسشنامه يها پرسش همة يعامل بار خوشبختانه .شود حذف ينهاي ليتحل از بود

 ضريب از پرسشنامه يپاياي يبررس جهت. شد برده بهره ينهاي ليتحل در يها پرسش ةيكل از و نشد حذف پرسشنامه يها پرسش

   .است بوده 0,988 با برابر پرسشنامه كلي برا ضريب اين. است شده استفاده كرونباخ يآلفا

   مطالعه مورد منطقه معرفي

 نصف از عرض شمالي دقيقة 2 و درجه 38 و شرقي طول دقيقة 25 و درجه 46 در شرقي آذربايجان مركز تبريز افيايي،جغر نظر از

 حدود وسعتي با است. تبريز متغير آن مختلف نقاط در متر 1550 تا 1350 دريا سطح از آن است. ارتفاع شده واقع گرينويچ النهار

دارد.  قرار تهران غرب كيلومتري 619 و  اروميه درياچة شمال شرقي قسمت در و يجانآذربا خطة مياني قلمرو در كيلومتر 11800

 فرهنگي و بازرگاني، اقتصادي، سياسي، هاي مهم كانون از يكي ميانه آسياي و غرب به شرق مسير در گرفتن قرار دليل به شهر اين

 است. بنابراين، برخوردار خوبي امكانات از مدنيت، سابقه در و پيشينه داشتن و استان مركزيت علت تبريز، به است. شهر بوده ايران

 اساس دهد. بر مي پوشش را شهر مركزي بخش بيشتر و قرار گرفته شهر تاريخي فضاي تأثير تحت شهر اين توريستي فضاي الگوي

 هاي خاستگاه از و سيدهر ثبت به كشور تاريخي و فرهنگي شهر شش يكي از تبريز ايران، شهرسازي و معماري عالي شوراي مصوبة
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 و فرهنگي غناي براي بااليي پتانسيل آن گستردة و غني بسيار فرهنگي و ميراث تاريخي كه است كشور در مدنيت و شهرنشيني كهن

 شهرستان ، جمعيت1390سال در مسكن و نفوس عمومي سرشماري نتايج نظر جمعيتي،براساس دارد. از شهري گردشگري گسترش

است.  شده برآورد نفر 188 و هزار 506 و ميليون 1 شهرستان اين مركز جمعيت و نفر 94 و هزار 695و  ميليون 1 حدود در تبريز

: 1394، قنبري و همكاران(است  خانوار 283 و هزار 513 آن خانوار تعداد و نفر هزار 495 و ميليون 1 اين شهرستان شهري جمعيت

209.(  
  

  

  

 در استان آذربايجان شرقي. موقعيت جغرافيايي شهر تبريز 2شكل

 يافته هاي تحقيق

 شناختي جمعيت هاي ويژگي منظور، ابتدا اين است. به شده بيان پژوهش استنباطي و توصيفي هاي يافته پژوهش از قسمت اين در

يت است. اين ويژگي ها شامل سن، جنسيت، سطح تحصيالت، محل كار و سابقه فعال شده بيان 1 جدول در آماري نمونه اعضاي

 مي توليد را برازشي هاي شاخص افزار نرم اين در مسير تحليل كه داشت توجه بايد LISREL افزار نرم از استفاده منظور است. به

 بر 2X تقسيم از كه است 1هنجارشده اسكوير كاي شاخص است. اولين استناد قابل آن نتايج و مقبول مشخصي بازة در كند كه

 بايد نيز )AGFI( انطباق ميزان شود. شاخص مي تلقي بسيار مطلوب معيار اين براي 3 از كمتر اديرمق مي آيد. دست به آزادي درجة

 هنجارنشدةو  )NFI(برازندگي هنجارشدة )،GFI(برازش نيكويي هاي شاخص براي 0/9  يباال باشد، مقادير 0/8 از بزرگتر

كمتر  RMSEA 2شاخص رداراست. عالوه براين، ميزانبرخو مطلوبي برازش از مدل كه است اين دهندة نشان )NNFI(برازندگي

 است آمده جدول اين در كه طور است. همان 2 جدول شرح شده به استخراج چارچوب براي ها شاخص انطباق ميزان است.0/1از 

                                                           
1square Index-Normed Chi   

2Root Mean Square Error of Appromimation   
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 مي حمايت  3LISREL افزار نرم از استفاده با پژوهش مدل مسير تحليل آزمون از مدل هاي برازش شاخص براي دار معني مقادير

   .كند

 نمونه دموگرافيك توزيع .1جدول  بررسي مورد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1395 ميداني، هاي يافته منبع:

  .  شاخص هاي برازندگي مدل مفهومي تحقيق2 جدول

RMSEA NNFI NFI GFI AGFI X2/df 

0.0311 0.95 0.96 0.98 0.88 1.98 

مسير تحليل  

 تحليل مي شوند مفاهيم نظرگرفته در متمايز مسيرهاي عنوان به و يابند مي جهت جريان يك در متغيرها بين روابط مسير تحليل در

 مي سازد،  آشكار را متغيرها بين احتمالي عّلي كه پيوندهاي مسير نمودار يعني آن، عمده ويژگي طريق صورت از بهترين در مسير

     د: شو برازش زير مدل كلي كه است الزم تحقيق هاي فرضيه بررسي براي .مي شوند تبيين

                                                           
3al relationslinear structur   

  درصد

 مرد % 52
 جنسيت

 زن 48%

 سال 34تا  25 24%

 سن

 سال 44تا  35 % 36

 سال 54تا  45 % 19

 سال 64تا  55 % 14

 و بيشتر سال 65 % 7

 فوق ديپلم % 6

 ليسانس % 51 تحصيالت

 فوق ليسانس و باالتر % 43

 سازمان هاي دولتي % 68

 محل كار
32 % 

سازمان ها و موسسات غير دولتي و 

 خصوصي

 سال 9كمتر از  % 30

 سال 19تا  10 % 44 سابقه فعاليت 

 و بيشتر سال 20 % 26
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ها فرضيه نتايج و كلي مدل گيري اندازه.  3 شكل  

 از بزرگتر )t(تي آمارة اگر ؛)3(جدول به توجه بااست. شده بيان پژوهش هاي فرضيه بررسي هاي يافته پژوهش از قسمت اين در

بوده  1.96بزرگتر از  4و 1،2،3فرضيه هاي در  )t(تي بخاطر اينكه آمارة فرضيه مورد تاييد قرار مي گيرد و بالعكس. باشد، 1.96

   است از اين رو فرضيه هاي مورد نظر مورد تاييد قرار مي گيرند.

 خالصه يافته هاي پژوهش. 3 جدول

  نتيجه )β(بتا ضريب  )tتي( آمارة  فرضيه هاي پژوهش

گردشگري             توسعه اقتصادي    تاييد 0.42 4.78 

  تاييد 0.34 3.56 گردشگري             افزايش اشتغال 

  تاييد 0.31 3.18 گردشگري              كاهش بيكاري 

گردشگري           افزايش درآمد    تاييد 0.38 3.89 

  نتيجه گيري

السير، توسعه و بهبود وسايل ارتباطي بين كشورهاي جهان، كوتاه شدن زمان راع وسايل نقليه سريعپس از انقالب صنعتي، با اخت

سفر، ايجاد تسهيالتي كه از جهات مختلف براي مسافرت در اكناف جهان فراهم آمده بود و افزايش نسبي درآمدهاي ناشي از رشد 

صورت گرفت. به طوري كه امروزه جهانگردي در سطوح  اقتصادي كشورها، تحوالت شگرفي در زمينه سياحت و جهانگردي

دهد. اين صنعت در مدت زمان كوتاهي المللي توسعه فراوان يافته و يكي از اركان مهم اقتصادي كشورهاي جهان را تشكيل ميبين

نبه هاي فرهنگي، به المللي را به خود اختصاص دهد. امروزه جهانگردي عالوه بر جتوانسته است اقالم بزرگي از مبادالت بين

هاي سودآور اقتصادي و اجتماعي نيز مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته و پايه هاي اقتصادي عنوان يك از فعاليت

 حمل هاي شبكه و هاراه گسترش شهرنشيني، صنعتي، انقالب از ناشي برخي از كشورها بر اين صنعت استوار گرديده است. تبعات
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 و همه دست اين از عواملي و امنيت ارتقا فراغت، اوقات افزايش آن تبع به و نو هايفناوري از استفاده المللي،بين باطاتارت نقل، و

هاي اخير، گردشگري منبع است. در سال شده بشري خانواده توجه مركز در آن گرفتن قرار و توريسم افزون روز رشد باعث همه

هاي بسياري از كشورها شده ر مهمي در بهبود و تنظيم موازنه بازرگاني و تراز پرداختدرآمد سرشار در تجارت جهاني و عنص

هاي اقتصادي، بهداشتي، امنيتي و ارتباطي به يك واقعيت است.گردشگري در قرن بيست و يكم با توجه به گسترش زيرساخت

ي مختلف جزء ملزومات زندگي در اين قرن اجتناب ناپذير بدل گشته است. سفر به ديگر نقاط براي گردشگري با انگيزه ها

ملت  -المللي را درنورديده و رويكردي فراتر از دولتدهد كه مرزهاي ملي و بينشود و در واقع جرياني را شكل ميمحسوب مي

از چنان توريسم به عنوان پديده اي با سودآوري فراوان به همراه گسترش تكنولوژي ارتباطات در وضعيت كنون جهان  يافته است.

شود. در همين راستا افزايش شمار گردشگران موجب رونق يافتن جايگاهي برخوردار گشته كه تحت عنوان صنعت از آن ياد مي

كنند. توسعه گردشگري، به ويژه در شود كه در اين عرصه فعاليت ميو مؤسساتي مي هاكسب و كار و افزايش درآمد شركت

وثري در مقابله با فقر و بيكاري است و موجب افزايش درآمد قشرهاي مختلف، كاهش كشورهاي كمتر توسعه يافته، عامل م

-دهد كه ارز بهها نشان ميشود. بررسيمي بيكاري و رونق اقتصادي و در نتيجه بهبود كيفيت زندگي مردم و افزايش رفاه اجتماعي

كشورها، به ويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته كه  هاي بسياري ازهاي گردشگري در تنظيم تراز پرداختدست آمده از فعاليت

-كارشناس ارشد بين 4اند، موثر واقع شده است و شايد به همين دليل است كه لوئيس ترنرمعموالً وابسته به اقتصاد تك محصولي

به روست و معتقد  داند كه جهان سوم با آن روترين صنعتي ميترين و پيچيدهالمللي صنعت جهانگردي، اين صنعت را اميد بخش

 2020 سال در كه كنند مي بيني پيش كارشناسان است كه گردشگري بيشترين قابليت را براي جانشيني ديگر صنايع درآمدزا دارد.

 مركز كه نامرئي صادرات عنوان به آن از طوريكه آمد، به درخواهد صنعت جهان سودآورترين عنوان به گردشگري صنعت ميالدي

 نوين، برنامه ريزي اقتصاد در گردشگري بخش روزافزون سهم و اهميت به توجه با .است شده برده نام هستند رهاشه آن اقتصادي

 مي نمايد. زيرا ضروري پيش از امكانات گردشگران، بيش و خدمات كيفيت ارتقاي و گردشگري زيرساخت هاي تقويت جهت در

 و دوستان ترغيب و سو يك مقصد، از به مسافرت تداوم و زگشتبا باعث مي شود گردشگران رضايت كه است اين بر اعتقاد

 در منطقه اقتصادي رونق و گردشگري پايداري و تداوم ترتيب، موجبات اين به و شود واقع موثر شهر مقصد از ديدار به آشنايان

 صورت 1395رماه شهريو در تبريز شهر اقتصادي توسعه در گردشگري نقش تحليل هدف با حاضر تحقيق مي شود. موردنظر

از كارشناسان و صاحب نظران سازمان ها و  در دسترس گيري نمونه روش با تحقيق اين براي نياز مورد هاي داده .است پذيرفته

نتايج و با ابزار پرسشنامه جمع آوري شده است.  1395شهريورماه  موسسات دولتي و خصوصي مرتبط با حوزه گردشگري در

اقتصادي و هريك از ابعاد آن كه عبارتند از: افزايش درآمد،  توسعه افزايش موجب گردشگري كه بدست آمده حاكي از آن است

 گردشگريگردد  مي دريافت تحقيق فرضيات بررسي از كه همانگونه .شود مي تبريز شهر در افراد افزايش اشتغال و كاهش بيكاري

)، مهرابي 1394(شربتي تحقيقات پژوهش با اين از حاصل آن مي شود. نتايج ابعاد از هريك و اقتصادي توسعه افزايش موجب

                                                           
4L. terner - 
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) و مطيعي 1390)، صيدايي و رستمي (1390زارعي نمين و همكاران (، )1390ضرابي و پريخاني ()، 1390همكاران( و بشرآبادي

   مي باشد. هم راستا) 1392لنگرودي و رضائيه (

  پيشنهادات

 نتايج بدست آمده.بررسي مجدد اين تحقيق در جوامع ديگر و مقايسه  .1

 ارائه در ريدرگ افراد همه و رديبگ مقاصد گردشگري قرار كار تيالو در ديبا گردشگران يها وخواسته ازهاين به توجه .2

 ريتصو كي جاديا باعث رايز بكنند ارائه گردشگران به شتريب تيفيك با يمحصول كه كنند تالش ديبا گردشگران به محصوالت

 .گرددي م گردشگران نظر در مقصد گردشگري آن از يذهن

هاي تبليغات مثبت و جذاب، ايجاد بانك اطالعاتي درباره جاذبه تبريز الزم است جهت افزايش تقاضا براي گردشگري شهر .3

استفاده از و همچنين . انجام شوددر ابعاد مختلف فرهنگي، تاريخي، زيارتي، درماني، ورزشي و هنري  تبريز گردشگري شهر

به منظور آموزش مردم در زمينه نحوه برخورد مناسب با گردشگران، توجه به افزايش كيفيت خدمات  هاي عموميرسانه

امري در شهر تبريز گردشگري، افزايش راهنمايان گردشگري در نقاط جذاب شهري، افزايش امكانات و تسهيالت حمل و نقل 

 .رسدضروري به نظر ميالزم و 

توريستي استان با توجه به قابليت ها و توانمندي هاي بالقوه و بالفعل تمامي مناطق تهيه طرح هاي گردشگري براي قطب هاي  .4
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