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 چکیده
 و تـاریخی طبیعـی، فـراوان هایجاذبـه و رودمـی شمار به صنعت گردشگری در پراستعداد مناطق از ایران کشور

تعدادهایی سـهم وجود چنـین اسـرغم ولی مشکالت متعدد باع  شده علی است. عام و خاص زبانزد آن فرهنگی
 تبریز شهرکالن یشهردار بودن خودگردان به توجه کشورمان از درآمدهای صنعت گردشگری بسیار ناچیز باشد. با

 توسـعه راهبردهـای ترینضـروری و تـرینمهم از شهری گردشگری اقتصاد تقویت آن درآمدی منابع ناپایداری و
 فراوان بااستعدادهای هانیج شهر یک عنوانبه را تبریز شهر بتوان شهر یاقتصاد رشد بر عالوه تا است تبریز شهر

شـهر بایـد یـک جهت خروج از این شرای  و بهبود وضعیت گردشـگری ایـن کالن کرد. معرفی طبیعی و تاریخی
یی یر شناساهای پیش روی این شهر تهیه شود که اولین قدم در این مسبرنامه راهبردی بر اساس واقعیات و آینده

های دلفی و تحلیـل های حیاتی مؤثر بر توسعه گردشگری در این شهر است. این مقاله با استفاده از روشپیشران
ها پرداخته است. این تحقیق ازلحاظ افزار میک مک به کشف و شناخت این پیشراناثرات متقاطع و استفاده از نرم

 مـؤثر شـاخص 38 بـین از دهـدمی نشـان نتایج ت.تبینی و ازلحاظ کاربست نتایج کاربردی اس –هدف توصیفی 
در بـین  دند.شـ مشـخص حیـاتی پیشـران عنوانبـه شـاخص 10 تبریـز شهری گردشگری توسعه شده درکشف
کمتـرین امتیـاز را  695باالترین و پیشران تبلیغات با امتیاز  1107شده پیشران فرهنگ با امتیاز های کشفپیشران

شده در شهر تبریز وضعیت مطلوبی های کشفپیشران توان گفت وضعیت تحققیصورت کلی مبه اند.کسب کرده
تـوان آینـده مطلـوبی ها میها و اجرای راهبردهای متناسب با این پیشراننیست و در صورت توجه به این پیشران

 برای توسعه آتی گردشگری شهر تبریز متصور شد.
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 مقدمه
 قرن در جهان صنعت ترینبزرگ شودمی بینیپیش و است شدهشناخته جهان در توسعه مهم ابزارهای از یکی گردشگری

 و منـابع کسـب دنبـال بـه نزدیک رقابت در جهان کشورهای از بسیاری تردیدبی (.Thabet,2007:3)باشد  میالدی 10
 و هاسیاسـت در . بنـابراین،(17: 1387هـال،) هسـتند متبـوع کشـورهای در سیاسـی و اقتصادی اجتماعی، بیشتر مزایای
 تـوجهی اقتصـادی و فرهنگـی سیاسـی، توسـعه روند ادامه در مؤثر ابزاری عنوانبه گردشگری به کشورشان، هایبرنامه
 مسـائل از کافی آگاهی و ناختش نیازمند آن توسعه که است صنعتی . گردشگری(3: 1378ختایی،) کنندمی مبذول خاص

 صـنعت . امـروزه،(2: 1392همکـاران، و زرآبـادی) اسـت منطقـه هـر در فرهنگـی و اجتمـاعی اقتصادی، مؤثر عوامل و
 و هـادولت اقتصـاد شـکوفایی و درآمد کسب جهت مناسب راهکارهای و ابزارها از یکی منزلهبه جهانگردی یا گردشگری

 ؛(6: 1390زاده،ابـراهیم) اسـت مطـرح دیگـر سـوی از دنیـا مختلـف نقـاط در مناطق انیآباد و توسعه و یکسو از هاملت
 کشـور. رودمـی شـمار به خودرو و نفت صنایع از پس توسعهدرحال و پویا اقتصادی پدیده سومین صنعت این کهنحویبه

 زبـانزد آن فرهنگـی و تـاریخی یعـی،طب فـراوان هایجاذبه و رودمی شمار به زمینه این در پراستعداد مناطق از نیز ایران
 همچنـین شناسد،می جهان هایتمدن ترینقدیمی از یکی عنوانبه را ایران تاریخ، .(1: 1386کاظمی،) است عام و خاص
 چیانـه، حیـدری. )دارد فردیمنحصـربه جایگـاه گردشـگری جهـانی نقشه در و است دنیا کشور هجدهمین وسعت، ازنظر
 داشـتن ازنظر را جهان دهم مقام ایران است کرده اعالم گردشگری و دستی،صنایع فرهنگی، ثمیرا . سازمان(12: 1392
 سهم که اقتصادی، فعالیت از بخشی منزلهبه جهانگردی اهمیت. دارد اقلیمی تنوع ازلحاظ را دنیا پنجم رتبه و تاریخی آثار

 بخـش ایـن در گذاریسـرمایه صرف هرساله که وسیعی هایسرمایه جریان با دارد، کشور یک اقتصادی رشد در بسزایی
 تریوسـیع طوربه روزروزبه رود،می کار به جهانگردی توسعه برای همچنان که مبالغی حجم افزایش به توجه با و شودمی

 فرهنگـی و تـاریخی هایجاذبـه آنکـه علـت به شهری (. نواحی34: 1383مقدم، و بحرینی) گیردمی قرار عامه موردقبول
 هـا،موزه شـامل بزرگی و متنوع هایجاذبه معموالً شهرها. شوندمی محسوب مهمی گردشگری مقاصد اغلب ارند،د بسیار
 و تـاریخی، معمـاری بـا منـاطقی خریـد، مراکز شهربازی، ها،پارك ورزشی، هایاستادیوم تئاتر، هایسالن یادبود، بناهای
 و یـزدی پـاپلی) کنـدمی جـذب را بسیاری گردشگران خود که ددارن را مشهور افراد یا مهم حوادث به مربوط هاییمکان
 شـهرها در گردشـگری خدمات سایر و ونقلحمل ارتباطات، غذا، سرو سکونت، محل دیگر،عبارتبه .(189: 1385سقایی،
 (.41: 1384اصـل، زاده فـرج) کننـدمی اسـتفاده آن از شـهر خـود و شـهر اطـراف منـاطق از بازدیدکننـدگان که اندواقع

چنـدان طور خاصی بر اقتصاد شهرهای دنیا تأثیرگذار اسـت. ایـن پدیـده نهطور عام و گردشگری شهری بهگردشگری به
اکنـون بسـیاری از ای تحت تـأثیر خـود قـرار داده اسـت چنانچـه همطور گستردهنوظهور معادالت اقتصادی جهان را به

در کشور ما ایران نیـز بـا توجـه بـه  گی شدید به آن دارند.الخصوص اقتصادهای شهری وابستعلی اقتصادهای کالن دنیا
های کشور نیازمنـد کسـب درآمـد شوند شهرداریصورت خودگردان اداره میهای کشور بهشهرداری 1368اینکه از سال 

قـانون  100که متأسفانه تاکنون اکثراً محل ایـن درامـدها منـابع حاصـل از تخلفـات مـاده  برای مدیریت شهرها هستند
کـه ایـن  ها و فضاهای عمومی شهرها نداشته اسـتای جز فروش تراکم و از بین رفتن کاربریها بوده و نتیجهشهرداری

با توجه به اینکـه گردشـگری  امر خود در کاهش جاذبه شهرها برای ساکنین و گردشگران شهری تأثیر بسیار منفی دارد.
رسـد بتـوان گردشـگری را در شـهرهای آید به نظـر میبه شمار میترین منابع درآمدی شهرها یکی از پایدارترین و پاك

برای  ها معرفی و جایگزین کرد.ترین منابع درآمدی هم برای شهروندان و هم برای شهرداریعنوان یکی از مهمکشور به
تا عالوه بر تکیه بـر های محتمل روبرو ارائه داد منطبق با واقعیت امروز و آینده نیل به این هدف باید راهکارهای اساسی،

 های موجود بتوان تحلیلی از وقایع محتمل آینده که بر توسعه گردشگری شهری مؤثر خواهند بود داشته باشـیم.توانمندی
 33 دهـه اوایـل شـده اسـت. ازنگاری متأخرترین و کارآمدترین رویکرد علمی معرفیبرای رسیدن به اهداف یادشده آینده

 کـار بـه ژاپن خصوصبه محدود کشور چند در رسمی طوربه گذاریسیاست ابزار عنوانبه گارینهنر آینده و علم میالدی
 از کشـورها توانمندسـازی جهـت المللیبین نهادهای همکاری با گسترده طوربه میالدی 33 دهه اوایل از ولی. شد گرفته
 اسـت درآمـده یافتهتوسـعه کشـورهای اکثـر در آوریفن شناسایی غالب رویکرد عنوانبه امروزه و شد استفاده روش این
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 فناورانـه هـایمزیت و سـخت هایفناوری جایگزین تدریجبه نرم هایفناوری امروز، رقابتی جهان در . لذا(1: 1395زالی،)
 هسـتند، بنیـادین تحـوالت خواهـان کـه کشـورهایی. اسـت قرارگرفتـه موردتوجـه سـاختارها جایبـه فراینـدها و شده
 قـرار خـود آتی توسعه ریزیبرنامه عمده محور را نگاریآینده رویکرد با سناریو طراحی بر مبتنی و پابرجا هایریزیبرنامه
 تحول، و تغییر از پر جهان در ایمنطقه و شهری ریزیبرنامه و جغرافیا حوزه گیرندگانتصمیم . لذا(6: 1386تدبیر،) اندداده

 و مهـم موضـوعات ایـن از یکـی میـان، این در. هستند آینده برای مادگیآ و بینیپیش جدید هایرهیافت توسعه نیازمند
 بـه منجر سناریو طراحی و نگریآینده با تواندمی و دارد روستا و شهرها اقتصادی توسعه در مهمی بسیار نقش که اساسی
 .است گردشگری صنعت توسعه مقوله شود، افراد زندگی کیفیت رفتن باال و اقتصادی رشد بهبود
 غـرب شمال در ارزش با نگینی عنوانبه آذربایجان فرهنگی پایتخت و کشور غرب شمال شهر ترینمهم تبریز شهرنکال
 و گردشگر جذب جهت قوی ایهجاذب به را شهر این گردشگری هایجاذبه انواع همراه به تاریخی سبقه. درخشدمی کشور
 فرهنگـی شهر شش جز شهر این که است این تبریز شهر گردشگری قوت نقاط ازجمله است. کرده تبدیل اقتصادی مولد
 جهـان مسقف و پوشیدهسر بازار مانند متعددی مذهبی و باستانی تاریخی، بناهای و غنی پیشینه دارای و است کشور مهم
 بـر تائیـدی شرقی بایجانآذر استان ملی آثار فهرست در شهر این فرهنگی و تاریخی ارزش با مکان 1800 ثبت .باشدمی

 هایجاذبـه دارای خـود، تـاریخی هایجاذبـه بر افزون تبریز فرهنگی و تاریخی شهر. است شهر این فرهنگی هایارزش
 هـایقوت دیگـر از دارد نیجهـا شـهرت کـه تبریـز فرش مانند ارزش با و متنوع دستیصنایع وجود. باشدمی نیز طبیعی

 (. وجـود29: 1395 دلیـر، زادهحسـین. )دارد زیادی همیتا شهر این برای اقتصادی ازلحاظ که است شهر این گردشگری
 به شهری اقتصاد دیدش وابستگی و 2018 تبریز مانند گردشگری مهم وقایع همراه به تبریز شهر برای استعدادهایی چنین
 تحلیـل درزمینـه دیج تحقیقات شودمی باع  دیگر سوی از گردشگری مسائل پیچیدگی و سویک از گردشگری اقتصاد
 شـهرداری بـودن گردانخـود بـه توجه با این بر عالوه. شود انجام شهری گردشگری پژوهیآینده و گردشگری ندهایرو

 راهبردهـای ترینضـروری و ترینمهم از شهری گردشگری اقتصاد تقویت آن درآمدی منابع ناپایداری و تبریز شهرکالن
 فراوان بااستعدادهای جهانی شهر یک عنوانبه را تبریز شهر بتوان شهر اقتصادی رشد بر عالوه تا است تبریز شهر توسعه
های شـناخت پیشـران باهـدف مقاله این موضوع با تحقیقی انجام لزوم توصیفات این با که. کرد معرفی طبیعی و تاریخی

 .شودمی اثبات تبریز شهر گردشگری حیاتی مؤثر بر آینده توسعه

عنوان آینده مدیریت مقاصد گردشگری به بررسی مدیریت مقصـد گردشـگری  ای با( در مقاله2020) و همکاران 1هارتمن
های عمیق صـورت گرفتـه اسـت. نتـایج نشـان بر اساس مصاحبه اند. روش تحقیق از نوع کیفی ودر کشور هلند پرداخته

 دسـتور در ربیشـت و کنـدمی پیـدا اهمیـت مولـد بازیگر هایشبکه ایجاد گردشگری، مقصد توسعه آینده مورد دهد درمی
 در مـؤثر هایاسـتراتژی بررسی به خود، پژوهشی طرح در( 2016) همکاران و 2یسل کارال .کندمی ظهور سیاسی کارهای
 رویکردهـای داد نشـان هـاآن هاییافتـه. پرداختنـد بورنمـوت پایـدار توسـعه در آن نقـش و شهری گردشگری مدیریت
 توسعه و هابافت این احیای منظوربه شهری هایبافت در گذاری - مایهسر برای انگیزه ایجاد در سیستمی، سازییکپارچه
 مطالعـه گردشـگری در صـنعت نگریآینـده راسـتای در (6201همکارانش ) و 3دارند. لوب اساسی نقش گردشگری پایدار
 و گردشـگری در جدیـدی بینش ها،هتل در زندگی سبک مفهوم بر تمرکز و طراحی تفکر روش از استفاده با هلند موردی
 اقیانوسـیه و آسیا دادند. منطقه ارائه فعلی سناریونویسی هایروش در باارزشی هایجایگزین و کرده ایجاد را نوازیمهمان
 و سـفر تحقیقـات انجمن. است گردشگری تحقیقات برای آینده کاتالیزور نتیجه در و جهان گردشگری آینده توجه کانون

 گردشـگری آینده درباره محققان دیدگاه ماهیتی بندیطبقه به خود کتاب یانوسیهاق و آسیا فصل در (TTRAگردشگری )
 بینـی،پیش: گیرنـدبرمی در را وجـه چهـار است تبیینی ادعاهای و واقعی ادعاهای بعد دو در که بندیطبقه این. پردازدمی
 وجـه در و واقعیـت بر مبتنی ادعاهای دبع در منتشرشده مقاالت از درصد هفتاد. گراییآرمان و تخیلی، علمی نگری،آینده
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 هسـتند  تخیلـی علمـی روایـات بخـش بـه مربـوط مقـاالت از کمـی تعـداد و گیرنـدمی فـرار بینیپیش یا و نگریآینده
(2014Yeoman & Beeton,النگـوار .)متوسـ  و کوچـک کشـورهای گردشـگری آینـده بـرای خـود مقالـه در( 2013) 1 

 سـناریو ،(مشـترك همکـاری) پایـدار توسـعه سناریو مرجع، سناریو: شودمی متصور اریوسن چهار 2030 سال خاورمیانه در
 فنـاوری از اسـتفاده در رقابـت امنیـت، معرفی با النگار. توسعه کاهش و درگیری رکود، سناریو و( ایمنطقه) قطبی توسعه

 تعـداد حال همه در که کندمی بیان ریسم،تو توسعه در تأثیرگذار اصلی فاکتور سه عنوانبه وهواییآب تغییرات و اطالعات
 بـر ایمقدمـه عنـوان بـا ایمقالـه در( 2012) 3اسـکات و 2گاسلینگ .بود خواهد افزایش به رو خارجی و داخلی گردشگران

 متمرکـز هایبرخالف مدل ریزیبرنامه نوع این توسعه که گرفتند نتیجه «پایدار گردشگری جهت مبنا سناریو ریزیبرنامه
 هایمـدل از سـازگارتر مراتبـی سلسـله یکپارچـه، پیچیـده هایمدل جدید نسل به را خود جای 1980 دهه از ول،ا نسل

 سـیر و گردشگری حوزه در سناریونویسی هایمدل برجسته نقش معرفی ضمن خود مقاله در است. ایشان نمانده امروزی
 سلسـله یکپارچه، پیچیده، هایمدل جدید نسل تا 1980 هایسال بینیپیش بر مبتنی هایمدل اول نسل از هاآن تکاملی
 وسـیعی طیـف که پرداختند جدید سناریو ریزیبرنامه مقاالت از سری یک معرفی به امروزی، تطبیقی حتی و پویا مراتبی،

 سـبز، اقتصـاد پشتیبانی هایسیستم خالف، سناریو ریزیبرنامه پردازی، تئوری سناریو وتحلیلتجزیه ازجمله موضوعات از
 عنوانبـه انتقـال مدیریت و مقصد تعیین سناریویی ابزارهای ،(ساحلی گردشگری و اسکی برای) وهواآب تغییر سناریوهای

 درك بـرای اسـکاتلند 2020سـناریو  نتـایج از( 2010) همکـارانش و 4پیج .دهدمی پوشش را سناریوسازی برای ابزار یک
 تلفیـق برای سناریو دو هاآن. کردند استفاده 2007 توریسم برای آن بینیپیش و 2007 در سال ونقلحمل بخش وضعیت
 سـنجش بـرای و کردنـد تـدوین تجربه و گردشگری مختلف انواع جذب توانایی مقصد، ایجاد در گردشگری و ونقلحمل
 تنهانـه هـاآن حقیـقت نتـایج. دادند ارائه صنایع کلیدی نفعانذی از متشکل کارگاهی در را سناریو دو این اعتبار، و پایایی

 واقـع در و اسـکاتلند کنونی گردشگری استراتژی با مخالف دیدی بلکه شد گردشگری سناریوی تحقیقات برای چارچوبی
 حیطـه در سناریوسـازی روش کارگیریبـه از( 2009) همکـارانش و 5دراپـر .گرفت قرار گردشگری چارچوب برای تغییری

 فسـیلی را سوخت فشار و مزیت و قیمت شده،توزیع ناآرامی شدن، شکوفا و نیناگها ترقی: سناریوی چهار وی. گردشگری
 6دهـد. تاکـانومی قـرار مخاطـب اختیـار در 2023 جهان از تصویری و کندمی ارائه گردشگری گزارشی آتی سال 14 برای
 احیـای بازاریـابی اسـتراتژیک ریزیبرنامـه برای AHP مراتبی سلسله تحلیل فرایند و SWOT ترکیبی مدل از( 2009)

 صـنعت درونی و بیرونی عوامل SWOT تکنیک از استفاده با هاآن. کردند استفاده سریالنکا، موردی مطالعه گردشگری،
 ارتباطی استراتژی که داد نشان نتایج. کردند استفاده AHP تکنیک از SWOT فاکتورهای بندیاولویت برای و بررسی را
 بـه گردشگری احیای فرایند برای که بودند هاییاستراتژی بهترین بازاریابی ترغیبی اتژیاستر با کارانهمحافظه تفکیکی و
تبیین نیروهای پیشران مؤثر بر آینده توسعه صنعت گردشـگری در ای با عنوان ( در مقاله1399عزت پناه ) .شد گرفته کار

رونق گردشگری در شهر بانه پرداخته است. های تأثیرگذار بر ه؛ به بررسی شاخصشهرهای مرزی مطالعه موردی: شهر بان
بـا توجـه بـه دهد پژوهی و استفاده از مدل تحلیل ساختاری است. نتایج نشان میهای آیندهروش تحقیق بر اساس روش

پیشران کلیدی ازجمله؛ تصویب و اجرای منطقه آزاد  10متغیر،  50امتیاز باالی تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم از میان 
های خـارجی و خصوصـی و منطقـه ویـژه اقتصـادی در گذاریها و صنایع، رونق سرمایهصنعتی، ایجـاد کارخانه -تجاری

نگاری صـنعت آینـدهای بـا عنـوان ( در مقالـه1398) حسنی و رحیم زاده .آینده صنعت گردشگری شهر بانـه تأثیرگذارند
 مقالـهروش تحقیق این  اند.ر شهر تهران پرداختهبه بررسی وضعیت آینده صنعت گردشگری د گردشگری در شهر تهران

کارگـاه آینـده، پانـل خبرگـان و سـناریو نگـاری بـر ا سـاس عـدم  هـایروش از و است تحلیلی –کاربردی و توصیفی 
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که جز در سناریوی تهران: بازدیـد بـرای عمـوم دهد شده است. نتایج تحقیق نشان میدر آن استفاده های بحرانیقطعیت
 و سـرابی .تواند کمکی به اقتصاد شهری تهران داشته باشدیت گردشگری تهران خوب نیست و این صنعت نمیآزاد، وضع
 اسـتراتژیک تحلیـل از اسـتفاده با ریزنی شهر در پایدار گردشگری توسعه راهبرد» عنوان با پژوهشی در( 1397) همکاران
SOAR در پایداری لحاظ به نهادی و فرهنگی اجتماعی کالبدی، محیطی اقتصادی، ابعاد بین از که رسیدند نتیجه این به 

 پایـداری از انتظـار مورد سطح به توانسته  64/30 میانگین با کالبدی - محیطی بعد و 64/35 میانگین با اقتصادی بعد دو
وانسـته بـه نت 37/9 میـانگین بـا نهـاد و 66/20 میانگین با فرهنگی - اجتماعی یعنی پایداری دیگر بعد دو در ولی برسد،

 تأثیرپـذیر و تأثیرگـذار هایحلقـه شناسـایی عنـوان تحت ایمقاله در( 1396) زادهمطلوب برسد. اسماعیل سطح پایداری
 عـزت، حفـظ هایشـاخص کـه رسـید نتیجـه این به« (انزلی بندر: موردی مطالعه) ساحلی شهرهای در پایدار گردشگری
 جـزر هـاآلودگی کنتـرل و مشـارکت میـزان افـزایش سـطح، هبودب گردشگری، هایزیرساخت توسعه شهری، نهادسازی
 هـاکنترل قیمت و رسانیاطالع هایزیرساخت تأمین رضایتمندی سطح ارتقار چون هاییشاخص و تأثیرگذار هایشاخص
 جـزر شـهری خـدمات تـأمین هایشـاخص و بـوده انزلـی بنـدر سـاحلی شـهر گردشگری بر تأثیرپذیر هایشاخص جزر

 روش کـاربرد ارزیـابی و تحلیـل عنوان با پژوهشی در( 1395) همکاران و شوند. شمشمی محسوب تأثیریب هایشاخص
 به پژوهش که اندرسیده نتیجه این به روستایی گردشگری توسعه سناریوهای بندیاولویت در فازی مراتبی سلسله تحلیل
 و دارد اشـاره خـوراك گردشـگری و بکـر روسـتاهای گردشـگری سـالمت، گردشگری توسعه سناریو؛ سه بودن محتمل
 گردشگری توسعه برای خوبی راهکار تواندمی سناریو سه این تحقق حوزه در گذاریسرمایه گرفت نتیجه توانمی بنابراین
ــا پژوهشــی در( 1394) همکــاران و عطریــان .باشــد مازنــدران اســتان در روســتایی  و راهبــردی نگاریآینــده عنــوان ب
 عامل 11 که، اندرسیده نتیجه این به همدان استان در سناریونویسی رویکرد با ایمنطقه گردشگری توسعه گذاریسیاست
 بـا سـناریو 4111 احتمـالی، هایوضعیت تحلیل از بعد. هستند تأثیرگذار همدان استان آینده گردشگری توسعه در کلیدی
 همـدان اسـتان گردشـگری توسـعه در قـوی عوقـو احتمـال بـا سـناریو 1 و باورکردنی سناریو 11 ضعیف، وقوع احتمال
 و گردشـگری هایجاذبـه بندیسـطح و فضـایی تحلیل به پژوهشی در( 1393) همکاران و کالنتری .است شدهشناسایی
 ارتباطی هایزیرساخت استقرار الگوی بررسی و. است پرداخته بیابانک و خور شهرستان در راه شبکه و ارتباطی زیرساخت

 از ارتبـاطی هایزیرسـاخت بنـدیرتبه هایپهنـه مساحت شدن باکم دهدمی نشان گردشگری هایذبهجا فضایی توزیع و
 فضـایی الگـوی بـا بیابانک و خور شهرستان در گردشگری هایجاذبه توزیع. شودمی کاسته گردشگری هایجاذبه میزان

 همکاران و قلمراست .است ویژه توجه منـدنیاز موضـوع ایـن و ندارد تناسب راه شبکه و ارتبـاطی هایزیرساخت پراکنش
 مـوردی، مطالعه  SWOTتحلیل از استفاده با گردشگری هایکانون توسعه هایمحدودیت و هامزیت بررسی به( 1389)

 و هـامزیت SWOTتحلیـل  از اسـتفاده بـا مقالـه ایـن در هـاآن. پرداختنـد شـهرکرد شهرسـتان گردشگری هایکانون
 وزن لیکـرت، طیف با سپس و کردند مشخص را شهرکرد میزبان مناطق در گردشگری هایانونک توسعه هایمحدودیت
 میـزان بـه نسـبت بـاالتری سطح در هامحدودیت میزان داد نشان نتایج. سنجیدند را SWOT چهارگانه ارکان از هریک
 مکمـل منزلـهبه گردشـگری هـایکانون توسـعه اهـداف به دستیابی جهت کردند پیشنهاد همچنین هاآن. است هامزیت
 اصـول از گردشگری، جاذبه ترینمهم مثابهبه اندازها،چشم و بکر طبیعت حفظ برای است الزم میزبان مناطق هایفعالیت
تقریبـاً در اکثـر تحقیقـات  .کـرد اسـتفاده آن اجرایـی ضـمانت همراه به مربوطه، قوانین و زیستمحی  حفاظت مدیریت
در ایـن  های عمومی آن موردبررسی قرارگرفته است.صورت عام و یا در قالبگری این پدیده بهیافته در حوزه گردشانجام

تحقیق گونه گردشگری شهری صرفاً موردبررسی است و تالش شده عوامل اختصاصی که در توسعه گردشگری در داخل 
 سـایر بـه نسـبت تحقیـق ایـن یـتفضاهای شهری مؤثر و تأثیرگذار است مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. از طرفی مز

با دیدی جامع و جغرافیایی  پژوهیآینده و( راهبردی) استراتژیک ریزیبرنامه پارادایم و دیدگاه دو از استفاده فوق تحقیقات
     Mic از اعم کامپیوتری افزارهاینرم از راستا این در که است شهری گردشگری های حیاتی مؤثر برپیشران کشف جهت
Mac اقتصـادی منـابع تـأمین شهری مدیران هایدغدغه ترینمهم از یکی شد گفته آنچه به توجه با .شده استادهاستف 
 خـود و هستند خودکفا شهر متولیان و هاشهرداری که ایران شهرهای در بخصوص است شهرها مخارج تأمین برای پایدار
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 اقتصـادی منـابع پایـدارترین و جدیـدترین از یکی شهری گردشگری شرای  این در. هستند خود مخارج تأمین به مجبور
 که است افول به رو تبریز شهر در بخصوص و نگرفته صورت بدان توجهی گذشته هایسال در متأسفانه که است شهرها
 در محقـق راسـتا ایـن در کـه اسـت تبریـز شهر در شهری گردشگری صحیح مدیریت عدم نیز محقق دغدغه ترینمهم

 از اسـتفاده بـا شـهر تبریـزهای حیاتی مؤثر بر توسعه آینده گردشـگری شـهری در کالنو پیشران عوامل یافتن راستای
 آن است. با مرتب  هایتکنیک و راهبردی ریزیبرنامه

 

 مبانی نظری
کند. یکی از این الگوهای فضـایی گردشـگری شـهری اسـت. گردشگری در چهارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل می

های تاریخی و فرهنگـی بسـیاری دارنـد غالبـاً مقاصـد گردشـگری مهمـی محسـوب که جاذبهآن نواحی شهری به علت
هـای های شهری از دونقطه نظر در صنعت توریسـم اهمیـت دارنـد. کانون(. محی 188: 1385 شوند )پاپلی و سقایی،می

عنوان مبـدم فعالیـت بـهالش و تـهای ناشـی از کـار و هـا و فشـارها و خسـتگیشهری به لحاظ تمرکـز جمعیـت در آن
های اقتصـادی، شوند. از سوی دیگر به علت وجود امکانات معیشتی و رفاهی، فعالیتهای توریستی محسوب میمسافرت

عنوان مقصـد های تاریخی و توریسـتی بـهبازرگانی، صنعتی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی، ارتباطی، فراغتی و داشتن جاذبه
بـه  (. بنابراین گردشگری شهری عبارت اسـت از مسـافرت86: 1386آیند )رضوانی،می حسابهای جهانگردی بهمسافرت

ها و امکانـات و تسـهیالتی کـه شـهر دارای آن بـوده و در شـخص ایجـاد های مختلف بر اساس جذابیتشهرها باانگیزه
د فاده از ایجـادرصدد تثبیـت نمـودن الگـوی مرکزیـت بـا اسـت« گردشگری شهری(. »65: 1386کند )موحد،جذابیت می

 تقاضای بیشتر برای کاالها و خدمات در شهرهای بزرگ است.
رسـند کـه یآسـا از راه مچنان غافلگیرکننده و برق راتییمعاصر آوردگاه تحوالت شگرف و شتابنده شده است و تغ جهان
خطـر  نیـام گـردد و اردا تمـفهای گوناگون در عرصه یگیری راهبردگزاف غافل یتواند به بهاای درنگ میلحظه یحت

مسـائل  و مینکنـ یت طراحـتحـوال نیاز ا یهای ناشو فرصت دهایخود را متناسب با تهد یکردهایوجود دارد که اگر رو
و  رییـکـه تغ میو اجازه دهـ میموردمطالعه و پژوهش مستمر قرار نده الزم یدقت و با موشکافها را بهحوزه نیمطرح در ا
تـر از امـروز زرگبو  شـتریمراتب ببه یبا مشکالت ندهیآدر  رد،یدار شکل بگهدف تیریمدصورت نامنظم و بدون توسعه به
و مداوم بر  یساسا م،یکه تأثیر مستق ییهاهنسبت به حوز دیها بااست که انسان یعیطب ،یطیشرا نیشویم. در چنمبتال می

 فـر، یازند )ملکـرا تباه س شانیز، فرد ارگ امروبز یبه خرج بدهند تا مبادا با خطاها یشتریب تیها دارد، حساسآن یزندگ
 یریزی و اقدام در خصوص علوم و فنـاورطرح ،گیریمیمهای مطالعه و سپس تصاصول و روش ،پژوهیآینده (65: 1385

را مطـرح  ندهیو مطالعه آ یهای مختلف بررسو مدل یهای علمو روش یتفکرات فلسف ،پژوهیاست. آینده ندهیمرتب  با آ
 یو مهندسـ یمعمـار یبـرا یپژوهی ابـزارنماید. لـذا، آینـدهمی میرا ترس یو احتمال لیهای بدها، آیندهاستفاده از آن و با

ای مسـتقل، آن را جای رشـتهبهتـر اسـت بـه ،پژوهیهای مطـرح در آینـدهتنوع موضوع لیبه دل .است ندهیهوشمندانه آ
 .(61: 1395وری،)تیم میای بنامفرارشته ایای های چند رشتهحوزه

 
 محدوده موردمطالعه

شـده و مرکـز باشد. شهر تبریز در شـمال غربـی ایـران واقعمحدوده موردمطالعه این پژوهش کل محدوده شهر تبریز می
 هکتار 24498 حدود وسعتی با ایران غرب شمال شهرکالن ترینبزرگ عنوانبه تبریز استان آذربایجان شرقی است. شهر

شمالی  عر  38 ،1 ،38، 9 شرقی و طول 46 ،11 ،46 ،23 جغرافیایی موقعیت در .(1397نقش محی ،)مهندسین مشاور 
 شهر فالت آذربایجان که .(1379)زمانی، است شدهواقع تبریز جلگه نام به ایجلگه در متر 1340 حدود متوس  ارتفاع با

 غـرب سوی از آناتولی فالت و سوی شمال از تانارمنس فالت با ایران فالت مابین اتصال حلقه است، واقع آن در تبریز

کنـار  جلگـه بـزرگ از بخشی و قرارگرفته ارومیه دریاچه هایکرانه شرقی ضلع در فالت این مرکز در جلگه تبریز .است
 سـمت راسـتای در .اسـت گردیـده واقـع ارتفاعاتی رشته دو میان در شهر طبیعی شود. بسترمحسوب می ارومیه دریاچه



 73                       های حیاتی مؤثر بر آینده توسعه گردشگری ...                  فرد و همکاران / شناخت و ارزیابی پیشرانقهرمانی

 بـا همـان نیز جنوبی ارتفاعات و غربی شرقی راستای به نسبت درجه 30 حدود انحراف با شمالی ارتفاعات شهر، شرقی

 و هـادره مقـاطع محـل در شـهر اسـتقرار جغرافیـایی، موقـع .(67: 1379شوند )خوب آیند،می نزدیک همدیگر به راستا
 و ارتبـاطی داخلـی طـرق فرهنگـی، و سیاسـی مرزهـای ویژهبه و انسانی و اقتصادی عوامل همراه به مالیم هایشیب
 استراتژیک و ممتاز یک موقعیت ایجاد باع  عراق و ترکیه سابق، شوروی جوارهم کشورهای به تبریز ترانزیتی هایراه

 .(52: 1382کرمـی،) اسـت کرده ایجاد موقعیتی چهارراهی شهر برای فوق عوامل به عبارتی .است شده تبریز شهر برای
 نفر برآورد شده است )مرکز آمار ایران(. 1593373تعداد  1395ر در سرشماری نفوس و مسکن سال جمعیت این شه

 

 
 .موقعیت محدوده موردمطالعه1شکل شماره 

 

 روش پژوهش
 تحقیق این است ریگردشگ اعتالی طریق از تبریز شهر اقتصادی شرای  بهبود تحقیق این اصلی هدف اینکه به توجه با
 در کـاربردی صـورتبه توانـدمی تحقیـق ایـن نتـایج چـون آورد شـمار به کاربردی تحقیقات جز هدف ازنظر توانمی را

 باشـد.می تحلیلی-توصیفی هایروش جز تحقیق این نیز روش ازنظر. رود کار به شهری گردشگری مدیریت هایسیستم
 یمرحلـه کلـ دو از پـژوهش نـدیفرآ .پژوهی اسـتههای متداول آینـدانواع روش تحقیق نیمورداستفاده در ا یاصل روش
وسـعه تمـؤثر در  یهاشـاخص عوامـل وو ابـزار پرسشـنامه  یدلفـ کیمرحله اول با استفاده از تکن درشده است. تشکیل

 مجریـان و شناسـانکار و متخصصـان انتخاب وجویجست به ابتدادر این راستا شد.  ییشناسا زیتبر گردشگری شهری

 رابطه در هاآن نظرات استخراج و پرسشگری انجام فرایند ها،آن انتخاب از بعد و شدهاختهپرد موردمطالعه حوزه در دخیل

 یسـاختار لیـبـا اسـتفاده از روش تحل نیـز له دوممرح در .است گرفتهشهر تبریز انجامتوسعه گردشگری شهری کالن با
یـل و گـروه دلفـی مـورد ارزیـابی، تحلن در ماتریس اثرات متقاطع واردشده و توس  کارشناسا شدههای شناساییشاخص
های حیاتی و جداول و نمودارهای پیشران وتحلیل و استخراججهت تجزیه ماتریس نهایی گذاری عددی قرارگرفته وارزش
ق مودارهای مرتب  با نتایج تحقیو جداول و ن شدهشناسایی یدیکلشده و درنهایت عوامل  Micmac افزارنرموارد  مربوطه

 شده است.افزار مذکور ترسیم و ارائهاز نرمبا استفاده 
 

 هابحث و یافته
شـهر توسعه گردشـگری شـهری کالن بر تأثیرگذار عوامل بررسی و برآورد به اقدام تحقیق، روش اساس بربخش این در

توسـعه گردشـگری  در دخیل عوامل تمامی است شده سعی ساختاری و سیستماتیک نگاهی با همچنین .است شده تبریز
 کلیدی عوامل عوامل، این بین ایجادشده رواب  از استفاده با و داده قرار بررسی و تحلیل مورد را شهر تبریزشهری کالن
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 و دلفی روش از استفاده با ابتدا امر، این به شدن نائل جهت لذا نماید، استخراج باشند،می عوامل ترینمهم که پیشران و
 را شـهر تبریـزتوسعه گردشگری شهری کالن در دخیل عوامل ارتباط ،MICMAC افزارنرم در مستخرج عوامل تحلیل
 .شوندمی استخراج کلیدی عوامل نهایتاً و داده قرار تحلیل مورد
 شهر تبریزگردشگری شهری کالن توسعه آینده وضعیت بر مؤثر کلیدی هایپیشران شناسایی -1
 دلفی روش توس  کارشناسان از نظرسنجی -2

 دربـاره را خود هایقضاوت و نظریات که شودمی درخواست موردمطالعه حوزه کارشناسان و متخصصان زا روش این در

گردشـگری شـهری  توسـعه بر مؤثر اولیه متغیرهای شناسایی جهت حاضر پژوهش در راستا، این در .دهند ارائه موضوع
 روش ایـن در .است شدهاستفاده دلفی، وشر از شده است(که در بخش روش تحقیق شرح دادهچنانآن، )شهر تبریزکالن

 کـه شـودمی تدرخواسـ اعضای گروه دلفـی(موردمطالعه ) حوزه کارشناسان و متخصصان از پس از انتخاب گروه دلفی

 و متخصصـان انتخـاب وجویجسـت بـه ابتـدا در ایـن راسـتا .دهند ارائه موضوع درباره را خود هایقضاوت و نظریات
 استخراج و پرسشگری انجام فرایند ها،آن انتخاب از بعد و شدهپرداخته موردمطالعه حوزه در لدخی مجریان و کارشناسان

آمده های پیشبا توجه به محدودیت .است گرفتهمشهر تبریز انجاتوسعه گردشگری شهری کالن با رابطه در هاآن نظرات
ت و پسـت رسشـنامه در فضـای اینترنـپاسـتفاده از صورت بر خـ  و بر اثر انتشار ویروس کرونا مصاحبه با گروه دلفی به

-یفرهنگـ ی،اقتصاد )محیطی، املع 6 قالب در متغیر 38 متغیرها، بررسی از بعد درنهایت .گرفته استالکترونیکی انجام
توسـعه گردشـگری شـهری  بر ؤثرم اولیه متغیرهای عنوانبه (و بازاریابی و نهادی و قانونی غاتیتبل ی،رساختیز اجتماعی،
 .اندشدهانتخاب شهر تبریزکالن

 

 شهر تبریزتوسعه گردشگری شهری کالنهای شاخص. 1 شماره جدول
 ردیف مؤلفه کالن  ردیف مؤلفه کالن شاخص

 ونقلهای حملتقویت زیرساخت

 زیرساختی

 اقلیم 20

 محیطی

1 

 2 پوشش گیاهی 21 های اسکان و اقامتتقویت زیرساخت

 جمعیطهای ارتباتقویت زیرساخت
 اینترنت()

22 
 شناسیسازندهای زمین

3 

 مشارکت بخش خصوصی 23 تقویت فضاهای شاخص معماری

 اقتصادی

4 

 5 گذاری خارجیسرمایه 24 مبلمان شهری

 6 تسهیالت بانکی 25 های واجد ارزش تاریخیبازآفرینی بافت

 بندی بازار گردشگری شهریبخش

 تبلیغات و بازاریابی

 7 ردشگریبیمه گ 26

 8 نیروی انسانی متخصص 27 برند سازی مقاصد گردشگری

 9 های تخصصیبرگزاری نمایشگاه 28 مدیریت تصویر مقصد

رسانی گردشگری ایجاد مراکز اطالع
 شهری

29 
 های علمیبرگزاری کنفرانس

10 

 11 برگزاری رویدادهای ورزشی 30 ایتبلیغات رسانه

ی در صفحات تقویت تبلیغات گردشگر
 های اجتماعیمجازی و شبکه

31 
 تقویت گردشگری درمانی

12 

 امنیت 32 های مسافرتیتقویت آژانس

 فرهنگی–اجتماعی 

13 

 ارائه تورهای تخصصی
آموزش و آگاهی مردم نسبت به  33

 گردشگری
14 

 تسهیل صدور ویزا

 نهادی و قانونی

 15 فرهنگ عمومی 34

گذاران یهصدور حق مالکیت به سرما
 خارجی

35 
 ئینیآ-های محلیبرگزاری جشنواره

16 

 17 دستیصنایع 36 گریهای توسعه گردشطرح

 18 تقویت گردشگری ادبی 37 های تشویقیمقررات و سیاست

 19 تقویت گردشگری میراث 38 تخصیص بودجه
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 ماتریس اثرات متقاطع تحلیل

توسـعه گردشـگری  وضـعیت بـر مـؤثر عوامل عنوانبه حوزه 6در  متغیر 38 شد، اشاره باال در که دلفی روش اساس بر
 افـزارنرم توس  ساختاری یا متقابل اثرات تحلیل روش از استفاده با سپس و است شدهشناسایی شهر تبریزشهری کالن

MICMAC بـر .گرفتنـد رقـرا تحلیل مورد موردمطالعه محی  آینده وضعیت بر تأثیرگذار اصلی عوامل استخراج جهت 

 از هرکدام تأثیر 38 در 38 ماتریس یک در عوامل این دادن قرار با .باشدمی 38*38 ماتریس ابعاد متغیرها تعداد اساس

 با سیستمی همچون دخیل، عوامل تمامی .شد مشخص (3 تا صفر )از عوامل به دهیوزن توس  یکدیگر بر عوامل این

 قـرار موردسـنجش هـم بـا عوامـل ایـن ارتباطات و شود،می گرفته نظر در ،ساختار یک صورتبه و تنیدهدرهم عناصر

 .شوند استخراج دارند بیشتری تأثیرگذاری که برتر عوامل تا گیردمی
 

 متغیرها تأثیرپذیری و تأثیرگذاری پالن ارزیابی

 روش حوزه در .است تمسیس ناپایداری یا و پایداری میزان از حاکی پراکندگی، صفحه در متغیرها پراکنش و توزیع شیوه

 نـام بـه کـه اسـت شـدهتعریف پـراکنش دو نوع درمجموع MICMAC افزارنرم تحت ساختاری، متقاطع اثرات تحلیل

 نگلیسـی  Lصـورتبه متغیرهـا پـراکنش پایدار هایسیستم در .هستند معروف ناپایدار هایسیستم و پایدار هایسیستم

 مجمـوع پایـدار هایستمسی در .هستند باال تأثیرپذیری دارای برخی و باال ذاریتأثیرگ دارای متغیرها برخی یعنی است،

 :است مشاهدهقابل متغیر دسته سه
 (کلیدی عوامل) سیستم بر تأثیرگذار بسیار متغیرهای :الف
 مستقل متغیرهای :ب
 (نتیجه متغیرهای) سیستم خروجی متغیرهای :ج
 در مقابـل در .اسـت ارائـهقابل وضـوحبه نیـز آن نقـش و مشـخص کـامالً عوامـل از یـک هر جایگاه سیستم این در

 صفحه قطری محور حول در یرهامتغ سیستم، این در و است پایدار هایسیستم از ترپیچیده وضعیت ناپایدار هایسیستم

 و ارزیـابی هکـ دهنـدمی نشـان را تأثیرپـذیری و تأثیرگـذاری از بینابینی حالت مواقع اکثر در متغیرها و هستند پراکنده
 مشاهدهقابل زیر تغیرهایم نیز ناپایدار سیستم در (.Godet,2003:21) نمایدمی مشکل بسیار را کلیدی عوامل شناسایی

 :است
 متغیرهـای :د ؛تنظیمـی متغیرهـای :ج ؛(هـدف متغیرهـای و ریسک) دووجهی متغیرهای :ب؛ تأثیرگذار متغیرهای :الف

 مستقل رهایمتغی: ه؛ سیستم نتیجه یا تأثیرپذیر
 تـوانشهر تبریـز میتوسعه گردشگری شهری کالن آینده وضعیت بر مؤثر متغیرهای پراکندگی صفحه وضعیت از آنچه

 در که غیرمستقیم أثیراتت و مستقیم تأثیرات هستند، تأثیر نوع دو دارای متغیرها .است سیستم ناپایداری وضعیت فهمید،
 .شودمی داده توضیح تفصیلبه زیر
 

 متغیرها مستقیم تأثیرپذیری و ابی تأثیرگذاریارزی

 توجـه با .شودمی جیدهسن MICMAC افزارنرم توس  متغیرها رواب  از هرکدام متغیرها، مستقیم تأثیرات تحلیل جهت

 شـیوه اینکـه دلیـل بـه همچنین و است آمدهدستبه همدیگر بر متغیرها مستقیم تأثیرات درجه و میزان زیر، جدول به

 متغیـر دسـته 3 بنـابراین، پس باشد،می سیستم پایداری از حاکی پراکندگی، صفحه در مؤثر متغیرهای پراکنش و توزیع

 .شودمی هداد توضیح که هستند شناساییقابل (مستقل متغیرهای تأثیرپذیر، متغیرهای تأثیرگذار،)
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 تأثیرات مستقیم متغیرها. 2 شماره جدول

 تأثیرپذیری تأثیرگذاری شاخص ردیف تأثیرپذیری تأثیرگذاری شاخص ردیف

 10 26 ونقلحمل زیرساخت 20 0 27 اقلیم 1

 8 11 اسکان زیرساخت 21 3 12 گیاهی پوشش 2

 4 26 جمعیارتباط زیرساخت 22 4 8 شناسیزمین سازندهای 3

 بخش مشارکت 4
 خصوصی

 8 25 معماری شاخص فضاهای 23 60 19

 10 6 شهری مانمبل 24 74 31 خارجی گذاریسرمایه 5

 31 28 شهری بازآفرینی 25 4 13 بانکی تسهیالت 6

 بازار بندیبخش 26 10 8 گردشگری بیمه 7
 گردشگری

7 12 

 مقاصد سازی برند 27 8 14 متخصص نیروی 8
 گردشگری

21 18 

 55 13 مقصد تصویر مدیریت 28 21 11 تخصصی هاینمایشگاه 9

 10 6 شهری رسانیاطالع مراکز 29 15 10 علمی هایکنفرانس 10

 6 17 ایرسانه تبلیغات 30 20 11 ورزشی رویدادهای 11

 صفحات در تبلیغات 31 21 11 درمانی گردشگری 12
 مجازی

22 21 

 14 14 مسافرتی هایآژانس 32 28 18 امنیت 13

 30 21 تخصصی تورهای 33 4 22 همگانی آموزش 14

 6 18 ویزا صدور در تسهیل 34 14 35 عمومی فرهنگ 15

-بومی هایجشنواره 16
 محلی

 گذارانسرمایه مالکیت 35 19 19
 خارجی

10 5 
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 تأثیرگذار متغیرهای

 نامیـده تأثیرگـذار غیرهـایمت هسـتند، بـاالتر بسـیار هاآن تأثیرپذیری به نسبت هاآن یرگذاریتأث درصد که متغیرهایی

 و بـوده تأثیرگـذار بیشتر متغیرها این .گیرندمی قرار تأثیرپذیری-تأثیرگذاری پالن غربی شمال در متغیرها این .شوندمی
 هامؤلفـه تـرینبحرانی تأثیرگذار هایمتغیر .دارد بستگی امتغیره این به بیشتر سیستم بنابراین .باشندمی تأثیرپذیر ترکم

 طـرف از .باشـدمی مهـم بسـیار هامتغیر این بر کنترل میزان و است هاآن به وابسته سیستم تغییرات که زیرا باشند،می

 در هـاآن گیـریقرار موقعیت به وجهت با زیر متغیرهای .باشندمی سیستم ورودی متغیرهای عنوانبه متغیرها، این دیگر،

ی برگـزار ی شـهری،نیازآفربـ ،میاقل فرهنگ عمومی، .شوندمی شناخته تأثیرگذار متغیرهای تأثیرپذیری تأثیرگذاری پالن
 سازی مقاصـد گردشـگری دبرن های اجتماعی،تبلیغات گردشگری در صفحات مجازی و شبکه تیتقو تورهای تخصصی،

های زیرسـاخت تیـوتق فضـاهای شـاخص معمـاری، تیـتقو گـانی،هم آموزش های تشویقی،و سیاست مقررات شهری،
 .باشندمی تأثیرگذار و مهم بسیار که هستند متغیرهایی جمعیهای ارتباطونقل و تقویت زیرساختحمل

 

 تأثیرپذیر متغیرهای

 نیز نتیجه رهایمتغی را هاآن توانمی و دارند قرار تأثیرپذیری – تأثیرگذاری پالن شرقی جنوب قسمت در متغیرها این 

 متغیرهـای .هسـتند برخوردار سیستم در پایین بسیار تأثیرگذاری و سیستم از باال بسیار تأثیرپذیری از متغیرها این .نامید

 :شوندمی شناخته رپذیرتأثی متغیرهای تأثیرپذیری، -تأثیرگذاری پالن در هاآن قرارگیری موقعیت به توجه با زیر
 گذاری خارجی و مدیریت تصویر مقصد.هیسرما مشارکت بخش خصوصی،
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 مستقل متغیرهای
 ایـن .باشـد پـایین تأثیرپذیری میزان همچنین و پائین تأثیرگذاری دارای که است متغیرهایی شمال مستقل، متغیرهای

 ریقرارگیـ موقعیت به توجه اب زیر متغیرهای .دارند قرار تأثیرپذیری - تأثیرگذاری پالن غربی جنوب قسمت در متغیرها

 :شوندمی خوانده مستقل متغیرهای تأثیرپذیری-تأثیرگذاری پالن در هاآن
 یبرگـزار ،انسـانی متخصـص یرویـن ،گردشـگری مـهیب ،بـانکی التیتسـه ،شناسـیزمین یسـازندها ،پوشش گیـاهی

 ،تیـامن ،گردشگری درمـانی تیوتق ،رویدادهای ورزشی یبرگزار ،لمیعهای کنفرانس یبرگزار ،های تخصصینمایشگاه
 تیــتقو ،گردشــگری میــراث تیــتقو ،گردشــگری ادبــی تیــتقو ،دســتیعیصنا ،آئینــی-های محلــیجشــنواره یبرگــزار

رسانی گردشـگری مراکز اطالع جادیا ،بندی بازار گردشگری شهریبخش ،مبلمان شهری ،های اسکان و اقامتزیرساخت
و  گذاران خارجیمالکیت به سرمایه صدور حق ،ویزاصدور  لیتسه ،های مسافرتیآژانس تیتقو ،ایرسانه غاتیتبل ،شهری

 .تخصیص بودجه

 
 رهایمتغ میپالن تأثیرگذاری مستق .2 شکل شماره

 

 تحلیـل بـه شهر تبریـز وتوسعه گردشگری شهری کالن در دخیل عوامل وضعیت بررسی به ابتدا مک، میک نمودار در

 10نهایتـاً  و شـد هسـنجید برهم هاآن تأثیرات و شد ییشناسا عامل 38 پیشین، مباح  طبق .شد پرداخته سیستم کلی

 10 ایـن همـه کـه شـد استخراج شهر تبریزمؤثر بر توسعه گردشگری شهری کالن کلیدی هایپیشران عنوانبه عامل

 زیـر جـدول شرح هب وزنشان ترتیب به توجه با کلیدی عوامل .شدند تکرار غیرمستقیم و مستقیم روش دو هر در عامل

 .دباشنمی
 های کلیدی. پیشران3جدول شماره 

 مجموع تأثیرگذاری تأثیر غیرمستقیم تأثیر مستقیم متغیر رتبه
 1107 541 566 فرهنگ 1

 880 427 453 بازآفرینی شهری 2

 847 411 436 اقلیم 3

 822 402 420 ونقلهای حملزیرساخت 4

 810 406 404 فضاهای شاخص معماری 5

 807 387 420 جمعی )اینترنت(های ارتباطزیرساخت 6

 766 411 355 آموزش همگانی 7

 758 386 372 شگریهای توسعه گردطرح 8

 719 364 355 های تشویقیمقررات و سیاست 9

 695 340 355 تبلیغات گردشگری در صفحات مجازی 10
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 گیرینتیجه
 و عوامـل ،ریگردشـگری شـه امـر در رتب مـ کارشناسـان از سنجی ازنظر پس دلفی روش از استفاده با تحقیق این در

 سـاختاری افـزاررمن در کارشناسـان، نظـر اساس بر وزن دهی از پس و شدهاستخراج گردشگری امر در دخیل متغیرهای
بخـش پیشـینه  کـهچنانآن .اسـت شـدهمشخص گردشگری شهری تبریز آینده توسعه جهت پیشران عوامل مک، میک

 شـده و اکثـر تحقیقـات حـوزه گردشـگریار کمی در حوزه گردشگری شـهری انجامتحقیق شرح داده شد تحقیقات بسی
ای خاص و مشخص از گردشـگری که گونه گردشگری شهری گونهاند درحالیصورت عام به بح  گردشگری پرداختهبه

یشتری ب یت بسیاربا مقتضیات خاص خود است چنان چه در گردشگری شهری منابع ثانویه گردشگری در برخی موارد اهم
ریز یکـی وص شهر تبنسبت به منابع اولیه و استعدادهای طبیعی یک شهر دارند و این مسئله در شهرهای کشورمان بخص

سـت آنچه در این تحقیق وجه تمایز و نقطه عطـف آن ا پس ست.اترین مشکالت و موانع رشد گردشگری شهری از مهم
شـکیل گـروه تتا نیـز در دید جامع و جغرافیایی است و در این راسـتوجه به گونه گردشگری شهر تبریز با استفاده از یک 

ای گردشـگری رشـتههـای میاندلفی تالش شده خبرگان و کارشناسان حوزه با دیدی سیستماتیک و از متخصصین حوزه
ای و در صورت دورهها در برخی موارد بهشده و گروه دلفی ضمن تعامل و همفکری اعضا مختلف با تعار  دیدگاهانتخاب

 ای شایسته و مطلوب کسب کرد.شده بتوان نتیجهچندین دوره تشکیل شود تا از بازخورد نتایج و آرا کسب
 در مسـتخرج کلیـدی عوامـل گـرفتن در نظـر مسـتلزم آینـده و موجـود وضـعیت بـرایتوسعه گردشگری شهر تبریـز 

 تنیده،درهم عناصر با سیستمی همچون دخیل، لعوام تمامی ،توسعه گردشگری شهر تبریز جهت .باشدمی هاریزیبرنامه
 کـه برتـر عوامل و قرارگرفته موردسنجش هم با عوامل این ارتباطات و شود،می گرفته نظر در ساختار، یک صورتبه و

 ینیبـازآفر ،فرهنـگ "اند ازعامل که عبارت از بین چندین عامل ده تیدرنها .شودمی استخراج دارند بیشتری تأثیرگذاری
آمـوزش  ،جمعی )اینترنـت(های ارتبـاطرسـاختیز ،شـاخص معمـاری یفضـاها ،ونقلهای حملرساختیز ،میاقل ،ریشه

 جـزو "تبلیغات گردشگری در صـفحات مجـازیو  های تشویقیمقررات و سیاست ،های توسعه گردشگریطرح ،همگانی
های مذکور نسـبت بـه وضـعیت و شاخص عوامل .اندشدهتعیین توسعه گردشگری شهر تبریز جهت مهم و کلیدی عوامل

های مذکور اکثـراً در حـوزه دهد شاخصنشان می جینتا شده است.ی و کالبدی شهر تبریز در نظر گرفتهاجتماع اقتصادی،
تـوان الخصوص شهر تبریز است کـه میمسائل شهری و مشکالت مبتال به مدیریت شهری در اکثر شهرهای ایران علی

کـه گفتـه شـد در شـهر تبریـز چنانها آنتک این پیشـرانخصوص تک در جام تحقیق دانست.آن را گواهی بر صحت ان
آمده توجـه بـه ایـن دسـتای وجود دارد که طبق نتایج این تحقیق که بر اساس نظرات گـروه دلفـی بهمشکالت عدیده

های تـاریخی و حضور بافت چنانچه تواند در بهبود وضعیت گردشگری شهر تبریز نقش بسزایی داشته باشد.ها میشاخص
ها باعـ  شـده توجـه بـه احیـای محـالت و توجهی به ارزش و هویت این بافتفرسوده عظیم در شهر تبریز در کنار بی

های حیـاتی ایـن امـر باشـد و یـا داشـتن اقلیمـی بناهای تاریخی این شهر یکی از ملزومات توسعه گردشگری و پیشران
قی غربی در فصل تابستان و به وجود آمدن شرای  اقلیمی بسـیار مناسـب در فصـل کوهستانی و وجود بادهای مالیم شر

عنوان فرهنگ که بـه شاخص عنوان یک شاخص مهم در جذب گردشگر در این شهر باشد.گرما در شهر تبریز توانسته به
ر در این شهر به ترین مشکالت شهر تبریز است چنانچه فرهنگ پذیرش گردشگشده یکی از مهمترین پیشران کشفمهم

های همگانی نسبت به منافع گردشگری شهری منجر بـه افـت شـدید ایـن شـاخص شـده و خاطر نبود آگاهی و آموزش
ونقل و های حملرساختیز نوازی مردم آذربایجان و شهر تبریز نتوانسته پذیرای گردشگران بیشتری شود.رغم مهمانعلی

هر تبریز است کـه ایـن شـاخص در خصـوص گردشـگران درمـانی کـه مشکالت ترافیکی نیز یکی دیگر از مشکالت ش
یـابی که مدیریت مطلوب به گردشگران شهری تبدیل شوند بسیار نمـود بیشـتری دارد چنانچـه مکانتوانند درصورتیمی

ناصحیح مراکز درمانی در کنار عدم رعایت مسائل ترافیکی منجر به ایجاد ترافیک سنگین در محورهای صلی شهر شـده 
های بصری و کاهش جاذبه شهری شده بـر محیطی باع  ایجاد آلودگیهای زیستاست که عالوه بر ایجاد انواع آلودگی

ی شاخص معماری دیگر پیشران مؤثر یکی از استعدادهای عظیم شـهر بناها ها نیز تأثیر منفی گذاشته است.سایر شاخص
که متأسفانه رویکردهـای مدرنیسـمی مـدیریت شـهری در  تبریز به خاطر سابقه تاریخی کهن و پرعظمت این شهر است
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جمعی و های ارتبـاطخصوص پیشران زیرسـاخت در سنوات گذشته منجر به فراموشی و از بین رفتن این بناها کرده است.
های مجـازی و تمایـل گردشـگران بـه افزارهای متعدد مسیریابی و ظهور شبکهتوان گفت با ظهور نرمشبکه اینترنت می

الخصـوص اینترنـت های شـبکه اینترنـت و علیراك گذاشتن لحظات خود در سفرهای گردشگری و نبـود زیرسـاختاشت
کند که ایـن مسـئله بـر پیشـران صورت جدی خودنمایی میرایگان برای گردشگران خارجی این مشکل در شهر تبریز به

غات توس  خود گردشگران تولید و به اشتراك تبلیغات در صفحات مجازی نیز تأثیرگذار است چراکه بخش عظیمی از تبلی
هـای گردشـگری بـر پایـه عنوان یکـی از برتـرین پایگاهبـه "1تریـپ ادوایـزر"شود چنانچه پایگـاه اینترنتـی گذاشته می
های گردشگران بنانهاده شده و جستجو در این پایگاه متأسفانه نتایج بسیار اندکی از شـهر گذاری نظرات و دیدگاهاشتراك

 های اینترنتـی در شـهر تبریـز اسـت.دهنده و گویای مشکالت تبلیغاتی و زیرسـاختدهد که این نشانیز را نشان میتبر
 های تشـویقیمقـررات و سیاسـتو  های توسعه گردشـگریطرحمشکالت نهادی و مدیریتی که در دو پیشران  تیدرنها

کنون هیچ نقـش مـؤثر و تأثیرگـذاری در مـدیریت نمود دارد از مشکالت بزرگ این شهر است چنانچه مدیریت شهری تا
 گردشگری شهری نداشته و نتوانسته نقش سازنده و مؤثری در هدایت این جریان بازی کند.

 

 تقدیر و تشکر
 ست.شته ابنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است، حامی مالی ندا
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