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واکاوی و تحلیل عوامل مؤثر بر گردشگری شهر تبریز از منظر گردشگران داخلی
ایرج تیموری -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
هادی حکیمی  -استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
محمدعلی کوشش وطن  -دانش وی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
فاطمه دولتی  -دانش وی کارشناسی ارشد اکوتوریسم ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
دریافت مقاله1398/01/11 :

پذیرش مقاله1398/05/09 :

چکیده
صنعت گردشگری نقش مهمی را در چرخه اقتصادی کشورها بر عهـده دارد و بـا پیشبینیهـای صـورت گرفتـه
توس برخی از سازمانها در سطح جهان ،صنعت گردشگری باگذشت زمان نقش و اهمیت بیشتری را در اقتصـاد
شهرها پیدا خواهد کرد .لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر رشد ،توسعه و رونـق گردشـگری شـهر
تبریز میباشد .پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی میباشد که جهت جمعآوری دادههـای آن از روش
پیمایش با ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد .از آزمون آلفای کرونباخ ،روایی و پایایی برای ابعاد مختلف آن محاسـبه
گردید .جامعه آماری این پژوهش ،یکمیلیون گردشگر داخلی میباشد کـه در سـال  1396بـه شـهر تبریـز سـفر
کردهاند که با استفاده از فرمول کوکران ح م نمونه  384نفر با میزان خطای  0/05و ضریب اطمینـان  95درصـد
انتخاب شد .برای ت زیهوتحلیل دادههای پرسشنامه نیز از روش تحلیل عاملی اکتشافی بر پایه مؤلفههای اصلی و
آزمون کروسکال والیس در نرمافزار  SPSS24استفاده شد .در نهایت تحلیل عاملی متغیرهای پـژوهش را در 14
عامل خالصه کرد که این عوامل بهصـورت ت معـی  62/26درصـد از عوامـل مـؤثر بـر رشـد ،توسـعه و رونـق
گردشگری شهر تبریز را تبیین میکرد .نتایج بهدستآمده نشان دادهاند که اولین عامل در رونق و یـا عـدم رونـق
گردشگری شهر تبریز در ارتباب با تبلیغات و یا عدم تبلیغات جاذبههای گردشگری شهر تبریز ،مسـائل فرهنگـی-
اجتماعی ازجمله زبان و سبک متفاوت زندگی در شهر تبریز ،کیفیت خدمات و مهماننوازی جامعه میزبـان ،تـأثیر
زیادی را در ارتقا و رونق گردشگری شهر تبریز دارد .همچنین نتایج بهدستآمده از یافتههای تحقیق نشان داد که
تأثیر شاخصهای پژوهش برخالف فرضیه تحقیق بر روی گردشگران با گروههای درآمدی و تحصـیلی متفـاوت،
یکسان میباشد.
واژههای کلیدی :گردشگری ،رونق گردشگری ،گردشگران داخلی ،تحلیل عاملی ،شهر تبریز.

 .1نویسنده مسئول

Email: iraj_teymuri@yahoo.com
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مقدمه
امروزه اکثر کشورهای جهان وابستگی زیادی را به صنعت گردشگری دارند؛ بهطوریکه این صنعت بـهعنوان یـک منبـع
درآمدی و اشتغالزا ،نقش کلیدی را در حیات و پویایی آنها بازی میکند .از جهتی گردشگری در طی چند دهه اخیر رشد
و توسعه پایداری را ت ربه کرده است که این امر آن را بهعنوان یکی از بخشهای اقتصادی با رشد سریع در دنیا معرفـی
میکند .با کمی تأمل در عرصه گردشگری کشورهای دنیا بهسادگی میتوان برابری اقتصـادی صـنعت گردشـگری را بـا
صادرات نفتی ،تولیدات غذایی و حتی اتومبیل نظارهگر شد .بهطوریکه بر اساس گزارش سـازمان گردشـگری جهـانی در
 2015صنعت گردشگری رشد سریعتری نسبت به ت ارت جهانی ت ربه کرده اسـت ( .)UNWTO, 2017:2بنـابراین
میتوان چنین گفت که گردشگری ،فرایندهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی را با خود درگیر میکند و در حـین
این درگیری خود را بهعنوان عامل اصلی چرخه اجتماعی -اقتصادی شهر معرفی میکند و زمینههای تعامالت اجتماعی و
فرهنگی را بین کشورها حاصل میسازد (تیموری .)2 :1394،طبق مطالعات و پیشبینیهای صورت گرفته توس شـورای
گردش و گردشگری جهانی1انتظار میرود در سال  2027صـنعت گردشـگری بـیش از  380میلیـون شـغل را بهصـورت
جهانی پشتیبانی کرده و از بازه دیگر بخشهای جهانی اقتصاد فراتر رود؛ ایـن بخشهـا شـامل ارتباطـات ،سـرویسهای
ت ارتی و اقتصادی ،تولید ،خردهفروشی و توزیع میباشد ( .)WTTC,2017:4بر این اساس میتوان گفـت کـه فعالیـت
گردشگری ،اگر بهطور مطلوب برنامهریزیشده باشد ،میتواند ضمن حفاظت و مدیریت بهینه طبیعت ،منفعتهای اضـافی
برای جوامع بومی و اقتصاد محلی به همراه داشته باشد؛ در غیر این صـورت ،چنانچـه توسـعه آن بـا سیاسـتگذاریها و
برنامهریزی منطبق بر نگرش زیستمحیطی و با تأکید بر توسعه پایدار همراه نباشد ،بـهطور حـتم موجـب بـروز تـأثیرات
منفی زیادی بر محی زیست و ابعاد حیات انسانی خواهد شد (عظیمی و تیمـوری .)138 :1394،ازآن اییکـه شـهر تبریـز
جایگا ه مهمی ازلحاظ تاریخی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در بدنـه شـهری ایـران ایفـا میکنـد ،هـدفپژوهش حاضـر
شناسایی عوامل مؤثر بر رشد ،توسعه و رونق گردشگری شهر تبریز میباشد .در این راستا پژوهش حاضر به "دنبال پاسخ
به این سؤال است که آیا عوامل اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی ،خدمات (نهادی سازمانی) ،زیرسـاخت و تنـوع محیطـی و
برند هویتی بر همه افراد با ویژگیهای درآمدی و تحصیلی متفاوت تأثیر یکسان دارد" .عوامل مختلفی میتواند بر رونـق
گردشگری در یک منطقه اثرگذار باشد .در این راستا بررسی ادبیات تحقیق عواملی را نشان میدهد که نقش مهمی را در
رونق گردشگری دارند؛ ازجمله میتوان به :جنگ (محمد زاده و همکاران ،)1389،درآمد سرانه و قیمتهای نسبی (حبیبـی
و عباسی نژاد ،)1384،تروریسم ( ،)Ali Raza & Jawaid,2013نـرخ تـورم و مسـائل زیسـتمحیطی (امینرشـتی و
همکاران ،)1388،درآمدهای نفتی و دولت (لطفی و سلطانی ،)1387،امنیت (صیدائی و هدایتیمقدم ،)1389،تولید ناخـالص
ملی و نرخ ارز حقیقی (محمدی و همکاران ،)1389،تولید ناخالص داخلی ،درآمد سرانه (فلیحی و جعفرزاده ،)1390،هزینـه
سفر در مقصد (مؤمنیوصالیان و غالمیپور ،)1390،احساس رضایت (هزارجریبی و همکاران )1391،اشاره کـرد .در زمینـه
گردشگری در ایران و جهان پژوهشهای مختلفی همراستا با موضوع حاضر ان امشده است که برخی از آنها بدین شرح
میباشند:
تقوی و قلیپور ( )1388نشان دادهاند که ضرایب متغیرهای مربوب به تعداد اتاق هتل ،درآمدهای ارزی دورههای گذشـته،
قیمت اتاق هتل ،نرخ آزاد ارز و آژانسهای گردشگری ،مؤثر بر درآمدهای گردشگری خـارجی ایـران میباشـند .تیمـوری
( )1394نشان داده است که در کشور ترکیه و مصر درآمد گردشگری تحت تأثیر بحران و ناآرامیهای سیاسی-اجتمـاعی
میباشد و در دورههای وقوع چنین بحرانهایی از درآمد گردشگری این کشورها کاسته شده است .این در حالی است کـه
به خاطر شرای خاص سیاسی در ایران مهمترین عامل اثرگذار بر کاهش درآمد گردشگری شاخص بهـای مصـرفکننده
1. World Travel and Tourism Council
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بوده و وقوع بحران و ناآرامیهای سیاسی-اجتماعی بر کاهش درآمد گردشگری ایران مؤثر نمیباشد .رهنمایی و همکاران
( )1396نشان دادهاند که مؤلفههای توانمندسازی جوامـع محلـی (از بعـد مشـارکت) ،نیـروی انسـانی (تصـمیم گیـران و
برنامهریزان) و رقابت پذیری مقاصد گردشگری با توانمندسازی توسعه گردشگری استان رابطه معنـاداری دارنـد و از بـین
آنها ،مؤلفه توانمندسازی نیروی انسانی ،بیشترین تأثیر را بر توسعه گردشـگری اسـتان آذربای ـان غربـی دارا میباشـد.
مارییس1و همکاران ( )2017در بررسی عوامل حیاتی موفقیـت در گردشـگری بـا بررسـی  52مقالـه نشـان دادهانـد کـه
شناسایی عوامل موفقیت حیاتی ،یک حوزه محبوب مطالعه در صنعت گردشگری است؛ روشهای مختلف من ر به نتـایج
متفاوت میشود؛ اکثریت محققان ازیکطرف عرضه به تحقیقات خود نگاه کردهاند؛ لیبلگذاری عوامل موفقیت حیـاتی در
مطالعات قبلی پیچیده و وسیع ان امشده و بیشتر تحقیقات بر روی آسیا از یک نقطه جغرافیایی متمرکزشده .کیفیت ،امـور
مالی و منابع انسانی عواملی هستند که بهصورت مکرر در یافتهها به چشم میخورد .گاسپاری و چال )2015(2بـه بررسـی
عوامل موفقیت و عدم موفقیت توسعه گردشگری آلبانی پرداخته و بر اساس جوابهای پاسخدهندگان ،وجود نیـروی کـار
ماهر ،حمایت محلی برای توریسم ،مشارکت در توسعه توریسـم ،برنامـهریزی مـدیریت گردشـگری و وجـود جاذبـههای
گردشگری فراوان بهعنوان مهمترین عوامل جهت توسعه گردشـگری آلبـانی مـدنظر قرارگرفتهانـد .سـییدو و

آدومایتینـه3

( ،)2016نشان دادهاند که سن ،درآمد ماهیانه ،و وضعیت تأهل مسافران محلی آذربای انی در رفتـار سـفر آنهـا مـنعکس
میگردد .امکانات رفاهی ،زیرساختهای گردشگری ،ویژگیهای زیستمحیطی ،منابع انسانی و قیمت بهعنوان مهمتـرین
عوامل برای توریستهای محلی در انتخاب مقصد گردشگری میباشد.
پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر گردشگری شهر تبریز از منظر گردشگران داخلی و به جهت پاسـخ
به سؤاالت زیر ان امشده است:
 -1عوامل مؤثر بر رونق گردشگری شهر تبریز کدام عوامل میباشد؟
 -2آیا عوامل اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی ،خدمات (نهادی سازمانی) ،زیرساخت و تنوع محی و برند بـر همـه افـراد بـا
ویژگیهای درآمدی و تحصیلی متفاوت تأثیر یکسان دارد؟
بر همین مبنا میتوان فرضیههای زیر را برای سؤالهای مطرحشده بیان کرد.
 -1به نظر میرسد عوامل اقتصادی و زیرساختی بیشترین بار عاملی را در توسعه گردشگری شهر تبریز دارد.
 -2به نظر میرسد تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی خدمات (نهادی سازمانی) ،زیرساخت و تنوع محی و برنـد
بر همه افراد با ویژگیهای درآمدی و تحصیلی متفاوت یکسان میباشد.
مبانی نظری
گردشگری میتواند اثرات متعددی داشته باشد؛ به نظر اوه ،صنعت گردشگری تأثیر مهمی بر افزایش اشتغال ،درآمـدهای
مرتب با مکان های اقامتی و درآمدهای دولتی کشورها دارد .در واقع گردشگری به دو صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر
رشد اقتصادی تأثیر میگذارد .و ازآن اییکه گردشگری جزئی از بخش خدمات محسوب میشود بنابراین درآمد حاصـل از
آن بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور میزبان محسوب شده و مستقیم بر رشد اقتصادی آن کشـور تـأثیر میگـذارد .در
حالت غیرمستقیم اثر پویایی را در کل اقتصاد به شکل اثرات سـرریز و یـا دیگـر آثـار خـارجی نشـان میدهـد (طیبـی و
همکاران .)69-71 :1387،در پژوهشهای مختلف اغلب انگیزه گردشگری را در قالـب عوامـل رانـش و کشـش بررسـی

1. Marais
2. Gaspari & Çela
3. Seyidov & Adomaitienė
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میکنند؛ کرامپتون1انگیزه رانشی را که بر انتخاب نوع سفر و مقصد تأثیر میگذارند در نه دسته طبقهبندی میکنـد .طبـق
دیدگاه وی ،آبوهوا ،چشماندازهای تاریخی ،مناظر طبیعی زیبا ،رویـدادهای فرهنگـی ،فرصـتهای تفریحـی ،دسترسـی
آسان ،تصورات ارائه شده از مقصد ،کیفیت خدمات و تسهیالت و انتظارات سودآور عوامل کشش و فرار از محـی روزمـره
دنیوی ،ارزیابی و شناخت از خود ،آرامش یافتن ،منزلت ،بازگشت به گذشته ،تقویت رواب خویشاوندی و اجتماعی ،تـازگی
و آموزش بهعنوان عوامل رانش مطرح میباشند (یعقوب زاده .)102-101 :1391،گولدنر و ریچـی 2،در زمینـه پارامترهـای
مؤثر بر گردشگری ،وضعیت منابع طبیعی ،روح مهماننوازی ،منـابع فرهنگـی و مـدیریت گردشـگری را مهمتـر از سـایر
عوامــل میداننــد .تریــب3معتقــد اســت ،ایــدئولوژی سیاســی ،روابـ بینالملــل ،عوامــل اجتمــاعی -فرهنگــی و دینــی،
زیرساختهای امنیتی و انتظامی ،عوامل طبیعی ،میراث فرهنگـی ،سـابقه تـاریخی ،زیرسـاختهای توسـعهای ،آمـوزش،
فناوری ،سرمایه و عوامل اقتصادی از عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری میباشند (فاخر و حسـینی .)94 :1396،در همـین
راستا طی تحوالت اخیر در گردشگری ،عرصه گردشگری داخلی و ملی بیشتر مورد تأکید قرار میگیرد ،زیـرا هـم ازنظـر
اهداف اقتصادی و اجتماعی ملی ،و هم ازنظر زمینهسازی برای توسعه گردشگری خارجی ،نقش مـؤثری ایفـا میکنـد .در
واقع تأکید یکجانبه بر گردشگری خارجی ،نهتنها مغایر با اهداف توسعه پایدار گردشگری است ،بلکه خود مانعی بـر سـر
راه توسعه گردشگری خارجی نیز می باشد ،زیرا در شرای کنونی جهان ،یکی از عوامل مهم جذب گردشگر خارجی ،وجـود
زیرساختهای الزم در گردشگری داخلی و تقویت حضور فرهنگ و ارزشهای ملی و محلـی اسـت .ایـن مهـم در سـند
آکاپولو که یکی از اسناد مهم جهانی در گردشگری میباشد ،چنین بیان میشود که توسعه گردشـگری داخلـی بایـد جـز
الینفکی از برنامه توسعه ملی کشورها باشد (سعیدنیا و مهدیزاده.)39 :1391،

شکل  :1عوامل کشش و رانش کالن مؤثر بر صنعت گردشگری

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی میباشد کـه جهـت جمـعآوری دادههـای آن از روش پیمـایش بـا ابـزار
1. Crompton
2. Goeldner & Ritchie
3. Tribe
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پرسشنامه بهره گرفته شد .برای سن ش پایایی آن ،از آزمون آلفایکرونباخ پس از تکمیـل  30پرسشـنامه اسـتفاده شـد.
جدول ( )1نتایج این آزمون را نشان میدهد .جامعه آماری این پژوهش ،یکمیلیون گردشگر داخلی میباشد کـه در سـال
 1396به شهر تبریز سفر کردهاند (شهرداری منطقه دو و میراث فرهنگی شهر تبریز) .با استفاده از فرمول کـوکران ح ـم
نمونه  384نفر با میزان خطای  0/05و ضریب اطمینان  95درصد انتخـاب شـد .بـرای ت زیـهوتحلیل دادههـا از تحلیـل
عاملی اکتشافی استفاده شد .این ت زیهوتحلیلها نیز در نرمافزار  SPSS 24ان ام گرفت .پرسشنامه طراحیشـده از پـنج
شاخص شامل؛ شاخص اقتصادی با  9گویه ،شاخص زیرساخت با  6گویه ،شاخص فرهنگی-اجتماعی با  8گویه ،شـاخص
خدمات با  11گویه و شاخص تنوع محی و برند با  3گویه برای شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری شهر تبریـز طراحـی
شد .تمام گویهها در طیف لیکرت پنج سطحی از کامالً مخالف ( )1تا کامالً موافق ( )5طراحیشدهاند.
جدول  :1نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای هر مؤلفه
ضریب آلفایکرونباخ
شاخص
0/86
اقتصادی
0/69
زیرساخت
0/79
فرهنگی -اجتماعی
0/72
خدمات (نهادی سازمانی)
0/63
تنوع محی و برند

محدوده مورد مطالعه
تبریز مرکز استان آذربای ان شرقی ،در  38درجه و  8دقیقه عرض شمالی و  46درجه و  15دقیقه طول شرقی قـرار دارد.
شهر تبریز از سمت جنوب به رشتهکوه منفرد سهند و از شمال غربی به کوه عونبنعلی محدود میشود .این شـهر جـزو
 10کالنشهر کشور و بزرگترین کالنشهر شمال غرب میباشد ،جمعیت آن در سال  1390بالغبر  1494000نفـر بـوده
که در سال  1395به  1773033نفر رسیده است (مرکز آمـار ایـران .)1395 ،شـهر تبریـز دارای آثـار و بناهـای تـاریخی
متعددی میباشد که این امر سبب شده تا به عنوان یکی از مقاصد گردشگری کشور ایران ،پـذیرای گردشـگران داخلـی و
خارجی باشد .ازجمله این آثار نیز میتوان به امارت ساعت ،ارگ علیشاه ،بازار تبریـز ،خانـههای تـاریخی آن ماننـد خانـه
حریری ،خانه امیرنظام و غیره اشاره کرد.

شکل شماره  .2نقشه محدوده موردمطالعه و برخی از آثار و جاذبههای شهر تبریز منبعUSGS :

فصلنامه گردشگری شهری ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،2تابستان 1398

38

بحث و یافتهها
در پژوهش حاضر از  387نفری که مشارکت داشتهاند 45 ،درصد را زنان و  55درصد را مردان تشکیل دادهانـد .بیشـترین
فراوانی نیز به گروه سنی  21-25با  33/1درصد و بعدازآن به گروه سنی  26-30با  30درصد تعلق دارد .بررسی وضـعیت
تحصیلی نمونه موردپژوهش نشان میدهد که افراد دارای لیسانس بـا  36/4درصـد بیشـترین تعـداد پرسششـوندگان را
تشکیل دادهاند.
جهت آزمون فرضیه اول پژوهش اقدامات زیر ان امشده است:
فرضیه اول :به نظر میرسد عوامل اقتصادی و زیرساختی بیشترین بار عاملی را در توسعه گردشگری شهر تبریز دارد.
نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی متغیرهای مورداستفاده در این پژوهش را در  14عامل دستهبندی کرد .همـانطور کـه
در جدول ( )2مشاهده میشود ،عوامل با مقدار ویژه یک و باالتر از یک نگهداشته شدهاند؛ و درصد واریانس ت معـی ایـن
 14عامل برابر با  62/26درصد میباشد که در واقع 62/26 ،درصد از م موع مسائل مربوب به عوامل رونق گردشگری در
شهر تبریز را تبیین مینماید .واریانس بهدستآمده در پژوهش حاضر با توجه به پیشـنهاد ویلیـام و همکـاران کـه مقـدار
واریانس ت معی را در حوزه علوم انسانی بین  50الـی  60درصـد موردقبـول میداننـد ،میتوانـد قابـلقبول تلقـی گـردد
(زبردست.)8 :1396 ،
جدول شماره . 2عوامل استخراجشده با تحلیل عاملی
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

واریانس تبیین شده

8/7

5/3

4/6

4/5

4/3

4/3

4/2

3/9

3/8

3/8

3/8

3/7

3/5

3/3

مؤلفهها
مقدار ویژه هر عامل

4/9

2/6

1/8

1/6

1/5

1/4

1/4

1/4

1/2

1/1

1/1

1/07

1/04

1/01

بار عاملی متغیرها
تبلیغات از جامعه میزبان و

0/744

مسائل فرهنگی و اجتماعی

0/712

جاذبههای گردشگری
جامعه میزبان در راستای
پذیرش گردشگر
سبک و کیفیت زندگی
کیفیت خدمات
مهماننوازی در جامعه میزبان

0/711
0/706
0/654

عوامل طبیعی جذاب و

0/657

قطبی شدن گردشگری

0/648
0/502

منحصربهفرد
آثار و جاذبههای تاریخی
منحصربهفرد

0/672

فرصتهای ایجاد اشتغال از
گردشگری

0/417

وجود نیروی متخصص کافی

0/498

در زمینه اهداف گردشگری
تأثیر فصلی بودن گردشگری

0/491

پتانسیل جوامع میزبان

0/428

بر درآمد

0/757
0/504
0/470

قیمت سوخت
حفاظت محیطزیست
درآمدزایی
کمبود واحدهای اقامتی و

0/779

زیرساختهای ارتباطی

0/453

خدمات
نمایشگاهها و جشنوارههای

0/775

مدیریت مناطق جاذب

0/523

اقامت غیررسمی

0/440

فرهنگی
گردشگر

0/636
0/556
0/529

سرمایهگذاری
آثار شاخص تاریخی
آشنایی با آدابورسوم
رزرو اینترنتی
سفر با آژانسها
دفاتر مسافرتی

0/417

0/472
0/771
0/458
0/441
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0/783

حمایت دولت از بخشهای
مرتبط با گردشگری
تصویرسازی مثبت از مقاصد

0/443

-0/467

گردشگری
فقدان سازمان ،برای صنعت

0/765

خدمات شهری مثل پارکینگ

0/520

گردشگری
فقدان برنامهریزی کارآمد
خدمات مناسب
قرار گرفتن مسافرت در سبد

0/741
0/450
0/852

مصرفی
عدم سرمایهگذاری
حملونقل هوایی

0/764
0/422

تورم

0/770

که در این راستا عامل اول با متغیرهای تبلیغات از جامعه میزبان و جاذبههای گردشـگری ،مسـائل فرهنگـی و اجتمـاعی
جامعه میزبان در راستای پذیرش گردشگر ،سبک و کیفیت زندگی ،کیفیت خدمات و مهماننوازی در جامعه میزبان دارای
مقدار واریانس ت معی  88درصد میباشد .عامل دوم با متغیرهای عوامل طبیعـی جـذاب و منحصـربهفرد ،قطبـی شـدن
گردشگری و آثار و جاذبههای تاریخی منحصربهفرد دارای مقدار واریانس ت معـی  14درصـد میباشـد .عامـل سـوم بـا
متغیرهای ای اد فرصتهای ای اد اشتغال از گردشگری ،وجود نیروی متخصص کافی در زمینه اهداف گردشگری ،تـأثیر
فصلی بودن گردشگری بر درآمد و پتانسیل جوامع میزبان دارای مقدار واریانس ت معی  8/8درصد میباشد .عامل چهـارم
با متغیرهای قیمت سوخت ،حفاظت محی زیست و درآمدزایی دارای مقدار واریانس ت معـی  14درصـد میباشـد .عامـل
پن م با متغیرهای کمبود واحدهای اقامتی و خدمات و زیرساختهای ارتباطی دارای مقدار واریـانس ت معـی  8/7درصـد
میباشد .عامل ششم با متغیرهای نمایشگاهها و جشنوارههای فرهنگی ،مدیریت مناطق جاذب و اقامـت غیررسـمی دارای
مقدار واریانس ت معی 23/1درصد میباشد .عامل هفتم با متغیرهای سرمایهگذاری ،آثـار شـاخص تـاریخی و آشـنایی بـا
آدابورسوم دارای مقدار واریانس ت معی  36درصد میباشد .عامل هشتم با متغیرهای رزرو اینترنتی ،سفر بـا آژانسهـا و
دفاتر مسافرتی دارای مقدار واریانس ت معی 39/9درصد میباشد .عامل نهم با متغیرهـای حمایـت دولـت از بخشهـای
مرتب با گردشگری و تصویرسازی مثبت از مقاصد گردشگری دارای مقدار واریانس ت معی  43/7درصد میباشد .عامـل
دهم با متغیرهای فقدان سازمان ،برای صنعت گردشگری و خدمات شهری مثل پارکینگ دارای مقدار واریـانس ت معـی
 47/5درصد میباشد .عامل یازدهم با متغیرهای فقدان برنامهریزی کارآمد و خدمات مناسب دارای مقدار واریانس ت معی
 51/4درصد میباشد .عامل دوازدهم با متغیرهای قرار گرفتن مسافرت در سبد مصـرفی و آشـنایی بـا آدابورسـوم دارای
مقدار واریانس ت معی  55/1/7درصد میباشد .عامل سیزدهم با متغیرهای عدم سرمایهگذاری و حملونقل هـوایی دارای
مقدار واریانس ت معی  58/7درصد میباشد .عامل چهاردهم تنها با متغیر تورم دارای مقدار واریـانس ت معـی  62درصـد
میباشد .با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول م مـوع بـار عـاملی شـاخصهای پـژوهش شـامل؛ شـاخص اقتصـادی،
زیرساخت ،فرهنگی -اجتماعی ،خدمات و تنوع و برند به ترتیب برابر بـا  5/724 ،3/848 ،3/42 ،6/06و  2/219میباشـد.
بنابراین عامل اقتصادی با داشتن بار عاملی  6/06دارای بیشترین بار عاملی بوده که فرض اول پژوهش را برای شـاخص
اقتصادی مورد تائید بوده ولی برای عامل زیرساختی با داشتن بار عاملی  3/42فرض پژوهش مورد تائید نیست.
جهت آزمون فرضیه دوم پژوهش اقدامات زیر ان امشده است:
فرضیه دوم :به نظر میرسد تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی-اجتمـاعی خـدمات (نهـادی سـازمانی) ،زیرسـاخت و تنـوع
محی و برند بر همه افراد با ویژگیهای درآمدی و تحصیلی متفاوت یکسان نمیباشد.
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جدول  .3بررسی ویژگیهای شاخصهای منتخب بر اساس ویژگیهای تحصیلی گردشگران
تحصیالت
زیر دیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
میانگین کلی
انحراف معیار

اقتصادی
4/12
4/22
4/23
4/25
4/3
4
4/25
0/36

زیرساخت
4
4
4
4
4
3/8
4
0/45

فرهنگی-اجتماعی
3/85
3/71
3/61
3/61
3/63
3/7
3/64
0/42

خدمات
3/93
3/83
3/9
3/77
3/82
3/95
3/82
0/32

تنوع محی و برند
4/44
4/38
4/37
4/4
4/39
4
4/39
0/45

همانطوری که جدول ( )3نشان میدهد میانگین کل تأثیر شاخص اقتصادی بر گردشگری برابر 4/25و با انحراف معیـار
 0/36میباشد که نشان می دهد شاخص اقتصادی تأثیری یکسان بر گردشگران بـا تحصـیالت مختلـف دارد .همینطـور
شاخص زیرساختی با میانگین کل  4و انحراف معیار  0/45نیز تأثیری یکسان بر گردشگران با تحصـیالت مختلـف دارد.
همانطوری که جدول نیز نشان میدهد میانگین تأثیرات شاخص فرهنگی -اجتماعی و خدماتی به ترتیب برابر بـا  3/6و
 3/8میباشد که نشان می دهد اثر این دو شاخص در گردشگری در حد متوس بـوده ولـی بـا توجـه بـه انحـراف معیـار
بهدستآمده برای این دو شاخص تفاوت چندانی بین گروههای تحصیلی وجود ندارد .اثر شاخص تنـوع محـی و برنـد بـا
میانگین کل  4/4و انحراف معیار  0/45نیز بهصورت یکسان بر گروههای تحصیلی میباشد.
جدول شماره .4بررسی ویژگیهای شاخصهای منتخب بر اساس ویژگیهای درآمدی گردشگران
درآمد
زیر یکمیلیون
یک تا یک و نیم میلیون
یک و نیم تا دو میلیون
دو تا دو و نیم میلیون
دو و نیم میلیون به باال
میانگین کلی
انحراف معیار

اقتصادی
4/18
4/27
4/32
4/31
4/26
4/25
0/36

زیرساخت
4
4
4
4/2
4/1
4
0/45

فرهنگی-اجتماعی
3/62
3/62
3/73
3/54
3/7
3/64
0/42

خدمات
3/83
3/79
3/84
3/82
3/82
3/82
0/32

تنوع محی و برند
4/35
4/41
4/4
4/42
4/41
4/39
0/45

همانطوری که جدول ( )4نشان میدهد تأثیر شاخص اقتصادی و زیرساختی ،فرهنگی -اجتماعی ،خدماتی و تنوع محی
و برند بر گروههای درآمدی گردشگران به ترتیـب بـا انحـراف معیـار  0/45 ،0/32 ،0/42 ، 0/45 ،0/36یکسـان بـوده و
تفاوتی بین گروه های درآمدی گردشگران وجود ندارد .در ادامه برای تائید و یا رد فرضیه ،از آزمون کروسکال والیس بهره
گرفته شد .بدین منظور ویژگیهای درآمدی و تحصیلی گردشگران بهعنوان گروه و شاخصهای اقتصـادی و زیرسـاختی،
فرهنگی -اجتماعی ،خدماتی و تنوع محی و برند بهعنوان متغیر در نرمافزار وارد شد .با توجـه بـه نتـایج بهدسـتآمده در
جدولهای ( 5و  )6در بخش معنیدار بودن که باالتر از  0/05میباشد فرض نابرابر بودن تأثیر شاخصهای پـژوهش بـر
گروههای مختلف درآمدی و تحصیلی رد میشود؛ در حقیقت میتوان چنین گفـت کـه تـأثیر شـاخصهای پـژوهش بـر
گردشگران با ویژگیهای درآمدی و تحصیلی متفاوت بهصورت یکسان میباشد.
جدول شماره  .5نتایج آزمون کروسکال والیس برای گروههای تحصیلی
درآمد
کروسکال والیس
درجه آزادی
ضریب معنیداری

زیرساخت
1/76
5
0/881

فرهنگی-اجتماعی
4/85
5
0/434

خدمات (نهادی سازمانی)
10/79
5
0/056

تنوع محیطی و برند هویتی
2/39
5
0/792

اقتصادی
3/1
5
0/685
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جدول شماره  .6نتایج آزمون کروسکال والیس برای گروههای درآمدی
درآمد
کروسکال والیس
درجه آزادی
ضریب معنیداری

زیرساخت
7/639
4
0/106

فرهنگی-اجتماعی
4/916
4
0/296

خدمات (نهادی سازمانی)
3/466
4
0/483

تنوع محیطی و برند هویتی
2/689
4
0/611

اقتصادی
5/898
4
0/207

نتیجهگیری
امروزه برخی از شهرهای کشورهای دنیا چرخه اقتصادی مؤثری را با استفاده از صنعت گردشگری برای خود شکل دادهاند
و این در حالی است که با پیشبینیهای صورت گرفته انتظـار مـیرود ایـن صـنعت در سـالهای آینـده رشـد و توسـعه
قابلتوجهتری را از خود نمایان سازد .با توجه به اهمیت این مسئله ،هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مـؤثر در رشـد،
توسعه و رونق گردشگری شهر تبریـز و همچنـین بررسـی تـأثیرات شـاخصهای منتخـب پـژوهش بـر گردشـگران بـا
ویژگیهای درآمدی و تحصیلی متفاوت بود .بدین منظور پژوهش ،جهت جمعآوری اطالعات از روش پیمایش ،مبتنی بـر
پرسشنامه استفاده کرد؛ و جهت ت زیهوتحلیل آن از تحلیل عاملی بر پایه مؤلفههای اصـلی و آزمـون کروسـکال والـیس
بهره گرفته شد .پرسشنامه طراحیشده نیز از پنج شاخص اقتصادی ،زیرساخت ،فرهنگی-اجتماعی ،خدمات و تنوع محـی
و برند بهطورکلی با  38گویه برای شناسایی عوامل مؤثر طراحی شد .برای آزمون فرضیه اول پژوهش (بـه نظـر میرسـد
عوامل اقتصادی و زیرساختی بیشترین بار عاملی را در توسعه گردشگری شهر تبریز دارد) از تحلیل عاملی بهره گرفته شد.
نتایج بهدستآمده از این تحلیل متغیرهای تأثیرگذار بر گردشگری شهر تبریز را در  14عامل با واریـانس ت معـی 62/26
درصد دستهبندی کرد که بیان میکند این عوامل میتوانند  62/26درصد از علل رونق گردشگری در شهر تبریز را توجیه
نمایند .با عنایت به نتایج بهدستآمده در جدول ( )2عامل اقتصادی بیشترین بار عاملی را در بـین شـاخصهای پـژوهش
دارد این مسئله نشان میدهد عوامل اقتصادی در رونق گردشگری شهر تبریز نقـش و اهمیـت بسـزایی را دارد .در بـین
شاخص اقتصادی قرار داشتن سـفر در سـبد مصـرفی خـانوار بـا توجـه بـه شـرای اقتصـادی خـانوار ،نـرخ تـورم ،عـدم
سرمایهگذاری در گردشگری ،قیمت سوخت به ترتیـب دارای بـار عـاملی  0/75 ،0/76 ،0/77 ،0/852میباشـد .ازایـنرو
بخش اول فرضیه مورد تائید بوده و با توجه به م موع بـار عـاملی بخـش زیرسـاختی قسـمت دوم فرضـیه مـورد تائیـد
نمیباشد .در همین راستا الزم به توضیح است قرار داشتن سفر در سبد مصرفی خـانوار بـا عوامـل مختلفـی میتوانـد در
ارتباب باشد .در شرای ایران عدم ثبات اقتصادی به همراه نرخ تورم باالی ساالنه سبب میشود خـانوار سـفر رفـتن را در
اولویتهای آخر زندگی قرار دهد؛ زی را در این شرای ترجیح خانوار بر اصل به خطـر نینـداختن سـرمایه و دارایـی اسـتوار
میباشد .از سویی دیگر باال بودن نرخ تورم ساالنه در ایران سبب میشود قدرت خرید خانوار کـاهش داشـته و در مقابـل
هزینه سفر نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند که در این شرای نیز خانوار با درآمد ثابت سعی دارند تا ب ای سفر رفـتن
سایر نیازهای اولیه را تأمین کنند .بدیهی است که عدم جذب سرمایه و سرمایهگذاریهای الزم در حوزه گردشـگری نیـز
سبب میشود تا هزینه خدمات گردشگری باال بوده و به همان نسبت میتواند از ترجیح خانوار برای تمایل به سفر بکاهد.
زیرا برای خانوار یکی دیگر از دالیل انتخاب یک مقصد برای سفر ،مقرونبهصرفه بودن بر اسـاس اصـل اولیـه هزینـه -
فایده میباشد .در نهایت باال رفتن قیمت سوخت نهتنها در باال رفتن هزینه سفر با خودروهای شخصـی تـأثیر دارد بلکـه
اثرات تبعی بر باال رفتن هزینه حمل نقل عمومی و سایر کاالها و خدمات خواهد داشت .در ادامه برای آزمون فرضیه دوم
(به نظر میرسد تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی خدمات (نهادی سازمانی) ،زیرساخت و تنوع محی و برند بـر
همه افراد با ویژگیهای درآمدی و تحصیلی متفاوت یکسان نمیباشد) از آزمون کروسکال والیس استفاده شد .نتایج ایـن
آزمون در جدول ( 5و  )6نشان میدهد که تأثیر شاخصهای منتخب پژوهش بر روی گردشگران با ویژگیهای درآمـدی
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و تحصیلی متفاوت یکسان میباشد .بنابراین فرضیه دوم تحقیق رد میشود .در واقع میتـوان گفـت؛ بـاال رفـتن آگـاهی
عمومی در جامعه امروزی سبب شده است که جوامع مدرن امـروزی تقریبـاً شـبیه بـه همفکـر کننـد .در پایـان بـر پایـه
یافتههای جدول بار عاملی میتوان این استنباب را داشت که تبلیغات و یا عدم تبلیغات جاذبههای گردشگری شهر تبریـز،
مسائل فرهنگی -اجتماعی ازجمله زبان و سبک متفاوت زندگی در شهر تبریـز ،کیفیـت خـدمات و مهمـاننوازی جامعـه
میزبان ،تأثیر زیادی را در ارتقا و رونق گردشگری شهر تبریز دارد .پر واضح است که جاذبههای گردشـگری شـهر تبریـز
بهصورت درخور و شایسته مورد تبلیغ در بازارهای هدف قرار نمیگیـرد و همـین مسـئله سـبب میشـود تـا مشـتریان از
جاذبههای منحصربهفرد شهر تبریز بیخبر باشند .از طرف دیگر نیز تفاوت زبانی شاید برای بعضـی از شـهروندان ایرانـی
محدودیت سفر به این شهر را تشدید کند .در خصوص کیفیت خدمات و مهماننوازی جامعه میزبان میتوان به این نکتـه
بسنده کرد که خاطره و حس خوب داشتن در یک مکان – فضا سبب تکرار حضور در آن ا میشود.
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