
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

222 

 يل  استان اردببررسی عوامل تأثيرگذار بر توسعۀ صنعت گردشگري در 
 

  4آغاج یالقوز قاسمی ، اکبر5، سلیم پناهی شوربالغ1حسین پناهی

 panahi@tabrizu.ac.irدانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی،       

 panahi@acecr.ac.irجهاددانشگاهی، واحد استان اردبیل،           

 yalgouz@acecr.ac.irتهران، دفتر مرکزی جهاددانشگاهی،           

 

 

 چکیده

وجود آمده، مشارکت جوامع محلی یکی از محورهای بسیار با توجه به سمت و سوهایی که در زمینۀ پایداری به

ها در مقابل آن واکنش نشان پذیرند، بلکه آنجوامع، تنها از گردشگری تأثیر نمی های گردشگری است.مهم برنامه

توان گفت مدیریت کالن برند. در تکمیل این بحث میآورند، بهره میوجود میهایی که بهدهند و از فرصتمی

گذاری فقط ایهزند، ولی در اموراجرایی، خدماتی و سرماستان اردبیل در این صنعت حرف اول را می متخصص

رسانی را به بخش خصوصی واگذار نماید، گذار، ناظر و حامی بخش خصوصی باشد و انجام امور خدمتباید قانون

بندی در زمرۀ این تحقیق از نظر طبقه در این صورت شاهد صنعت گردشگری پویا، پایدار و درآمدزا خواهیم بود.

)مکان( این تحقیق شامل مطالعات میدانی )مورد کاوی( و از  تحقیقات با ماهیت توصیفی تحلیلی قراردارد. روش

پردازد. قلمرو مکانی و زمانی نوع کشف روابط بین متغیرها است که به صورت میدانی به گردآوری اطالعات می

است. بعد از بررسی سوال اول و دوم 1494تا خردادماه  1495ماه سال این تحقیق، استان اردبیل و از تاریخ دی

صادی، عوامل اقت ترتیبمشخص شد که بیشترین عوامل تأثیرگذار در صنعت گردشگری استان اردبیل به طرح

محیطی، فرهنگی، اجتماعی، خدمات، تراکم و ازدحام است. بیشترین عوامل مثبت و منفی در عوامل اقتصادی، 

های طبیعی ز محیطهای شغلی )مثبت(؛ افزایش قیمت )منفی(. در عوامل محیطی، حمایت اافزایش فرصت

)مثبت(؛ از دست دادن فضاهای باز )منفی(. در عوامل فرهنگی و اجتماعی، تبادل فرهنگ )مثبت(؛ افزایش جنایات 

و مواد مخدر )منفی(؛ در عوامل تراکم و ازدحام،کاهش پراکندگی )مثبت(؛ تداخل با کسب و کارهای دیگر )منفی(؛ 

 توجهی به مناطق غیر تفریحی )منفی( است. ثبت(؛ بیدر عوامل خدمات، افزایش مناطق تفریحی )م

 های کلیدی: صنعت گردشگری، جوامع محلی، جامعۀ میزبان، نگرش جامع. واژه

                                           
1  :313نویسندۀ مسئول: معاون آموزشی و دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی. کد مقاله ثبت شده در همایش 

 معاون آموزشی جهاددانشگاهی، واحد استان اردبیل.  -5

 عضو هیأت علمی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی و دانشجوی دکترای رشته اقتصاد.  -4
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 مقدمه -1

در جهان امروز، گردشگری به عنوان راهی جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع، مورد توجه اکثرکشورها 

است. با توجه به شکل گیری مفهوم توسعه پایدار، صنعت گردشگری بخصوص کشورهای جهان سوم قرار گرفته 

نیز همانند سایر صنایع به دنبال راهی جهت همسویی هر چه بیشتر با مفهوم ذکر شده بوده و درهمین راستا 

های جدید، جوامع انواع گردشگری جایگزین وارد عرصه صنعت گردشگری شده اند. از طرفی از آنجا که دردیدگاه

خود به عنوان بخشی از محصول گردشگری، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند، تلفیق این بخش  محلی

از محصول با مفهوم پایداری راهی نوین پیش روی این صنعت جهت دستیابی به توسعه پایدار گردشگری قرار 

ام اسپورتینگ مارگازین  )مجله ، در مجله ای انگلیسی به ن1211داده است. واژه گردشگری نخستین بار در سال

ورزش( آمد. در این زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی 

چیزی فراتر  گردشگری( نیز از  1W.T.O)   سازمان جهانی جهانگردیبرای کسب لذت به کار می رفت. تعریف 

گردشگران انجام  هایی است کهشامل کلیه فعالیت گردشگریست. بر اساس این تعریف، تعطیالت ا از گذراندن

کمتر از یکسال  کار و اهدافی دیگر مدتی  ) می دهند و کسانی هستند که به قصد گذراندن اوقات فراغت، کسب و

می گذرانند.عوامل و فرآیندهای تاثیرگذار بر توسعه مقصدهای  ( را در سفر و اقامت خارج از محل اقامت خود

گردشگری، به ویژه مقصدهای تفرجگاهی به عنوان یکی از مباحث دیرپای گردشگری، همواره به عنوان یک از 

صاحب نظران وعالمان صنعت گردشگری مطرح  محبوب ترین و بحث برانگیزترین موضوعات پژوهشی مدنظر

دستیابی کشور به موقعیت مطلوب در زمینه گردشگری در عرصه بین المللی بر .(55،ص1427بوده است )دلشاد،

ساله و قانون برنامه توسعه اجتماعی،اقتصادی و سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران  50اساس چشم انداز 

ساله محقق شدن این اهداف در صنعت گردشگری قطعاً بر رسیدن  50م انداز تدوین گردیده است. با توجه به چش

(. این مقاله اثرات گردشگری 5: 1422پور، به اهداف سایر قوانین برنامه توسعه تاثیر گذار خواهد بود  )حسین

رشد  مبتنی برعلل نشان می دهد. رادر هفت دسته و تقسیم منابع اثرات گردشگری را براساس علل گردشگری و

و توسعه صنعت گردشگری ضمن اینکه از یک سو به دلیل ایجاد درآمد و اشتغال زایی، منبع افزایش درآمد و 

های فعالیت اقتصادی در یک کشور است، ازسوی دیگر به دلیل افزایش درآمد در بخش رونق برای بیشترین عرصه

:، 1426سیار وسیعی خواهدگذاشت )فالح پسند،خدمات به افزایش درآمدهای مالیاتی و توزیع مجدد ثروت، اثرات ب

های مورد نیاز و معمول (. این صنعت سرمایه ای ارزشمند است که هر چند ممکن است هزینه 1421کهن،

آغازین، ظاهرا گزاف بوده و در کوتاه مدت بازدهی مستقیم نداشته باشد و بازدهی اقتصادی آن در بدو امر غیر 

رین اشکال خود به صورت منافع اقتصادی که پایه اصلی اقتصاد گردشگری هستند آشکار باشد، اما در متنوع ت

 (. 1426آشکار خواهد شد  )فالح پسند، 

 

 بیان مساله

پیدایش شهرهای مدرن و گسترش شهرنشینی منجر به دگرگونی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 

بهبود ساختار زیربنایی و گسترش مفاهیم شهر نشینی  کشورها شده است و با موتوریزه شدن نقل و انتقاالت و

شاهد رشد چشم گیر و فروغ فزاینده رجوع ناگزیر به صادرات غیر نفتی و بهبود چرخش چرخ صنعت گردشگری 

 (.1490،4و اصالح نگرش به این صنعت جهانی می باشیم  )یوسفی،

شتغال زایی، تجدید حیات مناطق توسعه نیافته از مهمترین اثرات مثبت گردشگری بر جامعه میزبان می توان به ا

های فرهنگی سنتی، بهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه یا غیرصنعتی، نوزایی هنرها و فنون محلی و فعالیت

های معماری محلی و افزایش توجه به حفاظت از مناطق فوق العاده زیبایی که دارای محلی، نوسازی سنت

                                           
1.word tourism organezation 
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و فرهنگی هستند اشاره کرد. عالوه بر آن گردشگری به ویژه در کشورهای در حال های زیبایی شناختی ارزش

توسعه نوع و میزان اثرات گردشگری در یک مقصد از عوامل متعددی متأثر می شود؛ از مهمترین اثرات مثبت 

نوزایی  ،گردشگری بر جامعه میزبان می توان به اشتغال زایی، تجدید حیات مناطق توسعه نیافته یا غیرصنعتی

های فرهنگی سنتی، بهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه محلی، نوسازی هنرها و فنون محلی و فعالیت

های زیبایی های معماری محلی و افزایش توجه به حفاظت از مناطق فوق العاده زیبایی که دارای ارزشسنت

در کشورهای در حال توسعه می تواند از  شناختی و فرهنگی هستند اشاره کرد. عالوه بر آن گردشگری به ویژه

طریق سوق دادن نیروی کار از کشاورزی سنتی به صنایع خدماتی باعث تحرک اجتماعی بیشتر و منجر به 

(. در مناطقی که گردشگری فعالیت اصلی 507،:1429دستمزد باالتر و آینده ی شغلی بهتر شود  )ضیایی، ترابیان

های سنتی از توجهی از نیروی کار( می تواند باعث کاهش رونق فعالیتاقتصادی است  )با جذب بخش قابل 

جمله کشاورزی گردد. در موارد شدید، ممکن است مناطق به گردشگری وابستگی بیش از حد پیدا کنند. استان 

های این استان آب و هوای مطبوع و خنک این اردبیل یکی از مناطق گردشگری در ایران است. از جمله ویژگی

کیلومتری غرب شهر اردبیل یکی از  55های آبگرم سرعین در های بهار و تابستان است. مجتمعطقه در فصلمن

زار نفر ها ههای گرم به خصوص تابستان میزبان دهمشهورترین مناطق گردشگری استان اردبیل است که در فصل

ها را با اد هتل و هتل آپارتمانترین تعدنقاط ایران و کشورهای خارجی است. سرعین بیشگردشگر از اقصی

های جمعیت نسبتاً کم ساکن در خود در مقایسه با سایر مناطق گردشگری ایران دارد. گردشگری یکی از بخش

مهم اقتصادی است که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک مطرح شود و ضمن افزایش درآمدهای ارزی برای 

غال و ایجاد درآمدها، نماید. این صنعت به عنوان یک صنعت جلوبرنده اقتصاد ملی، کمک شایسته ای به رونق اشت

در توسعه مجموعه ای از صنایع دیگر بویژه هتلداری، رستوران داری، حمل و نقل داخلی و بین المللی و صنایع 

ر ددستی نقش مهمی داشته و دارد. در این مقاله به دنبال پاسخ به سوال عوامل تاثیر گذار )مثبت و منفی( 

 صنعت گردشگری اردبیل هستیم.

 

 سواالت

 . بیشترین عوامل تاثیر گذار در صنعت گردشگری استان اردبیل چه عواملی هستن؟1

 های )مثبت، منفی( بیشترین تاثیر در هر یک از عوامل اصلی را دارند؟. چه شاخص5

 

 روش تحقیق

ها )روش تحقیق(، درزمره تحقیقات با ماهیت دادهاین تحقیق از نظر طبقه بندی تحقیقات با توجه نحوه گردآوری 

توصیفی تحلیلی قراردارد. ازنظر دسته بندی تحقیقات برحسب روش  )مکان( می توان این تحقیق را شامل 

مطالعات میدانی  )مورد کاوی( واز نوع کشف روابط بین متغیرها دانست که به صورت میدانی به گردآوری اطالعات 

 است.1494تا خرداد 1495و مکانی و زمانی این تحقیق استان اردبیل و از تاریخ دی سال خواهیم پرداخت قلمر

در این مرحله از تحقیق بیش از چهارده عامل تاثیر گذار در گردشگری از ادبیات و پیشینه تحقیق استخراج 

ل توسط پرسشنامه گردید و در اختیار کارشناسان مربوطه قرار گرفت نظر این کارشناسان در مورد اهمیت عوام

بر اساس طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت و در ادامه نظر گردشگران و اعضایی میزبان نیز در این خصوص 

مورد سنجش قرار گرفت که در نهایت پنج عامل مهمی که بیشترین میانگین را داشتن به عنوان عوامل تاثیر 

با اثرات گردشگری( که از ادبیات وپیشینه تحقیق گذار شناخته شدند. همچنین بیش از سی شاخص  )در رابطه 

ها توسط یک استخراج شده بود در اختیار کارشناسان قرار گرفت. نظر این کارشناسان در مورد اهمیت شاخص

های که میانگین پایینی داشتند حذف گردیدند. پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج تایی گرفته شد و شاخص
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های بر اساس همان طیف پنج تایی لیکرت از مردم محلی این اثرات به کمک پرسشنامهدر مرحله بعد سطح فعلی 

و مورد سوال قرار گرفت. بدین ترتیب نظرات جامعه محلی از سطح فعلی اثرات گردشگری در منطقه مشخص 

امه نشد. سپس سطح قابل قبول اثرات با توجه به نظرات جامعه محلی برای منطقه با استفاده از همان پرسش

تعیین شد. نهایتاً سطوح فعلی اثرات با سطوح قابل قبول آن مورد مقایسه قرار گرفت و اثراتی که فراتر از سطح 

 قابل قبول بودند، مشخص شدند.

 

 جامعه و نمونه آماری تحقیق:

 جامعه آماری پژوهش شامل: 

 د..ساکنین استان اردبیل است که تاثیرات توریستی و گردشگری را لمس می کنن1

ها و نهادهای استانی ذی ربط و استادان دانشگاهی مرتبط با رشته ها، سازمان. خبرگان و کارشناسان،تورگردان5

 ی جهانگردی می باشد.

جامعه آماری این تحقیق کلیه مراکز گردشگری و تفرجگاهی در استان اردبیل است. به جهت آنکه این مراکز در 

های بسیار است، و دسترسی به تمام آنها مستلزم وقت زیاد و صرف هزینهنقاط مختلف شهرستان پراکنده اند و 

با توجه به اینکه جامعه آماری مورد تحقیق یکسان نبوده و برای هر کدام از مناطق متفاوت است، بنابراین مجبور 

دفی غیر ها را با توجه به جامعه آماری تقسیم بندی کنیم و از روش نمونه گیری تصاشدیم تعداد پرسشنامه

احتمالی استفاده شد. یکی از دالیل نمونه گیری تصادفی غیر احتمالی این است که در جایی که مشارکت 

(. برای تعیین حجم 405، ص 1421های اقلیت در یک مطالعه مهم می باشد، بسیار مفید است. )سکاران، گروه

 1243جامعه آماری بازدید کننده نزدیک بهنمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. با توجه به اینکه کل 

نفر در نظر گرفته شد که پس از توزیع  440نفربودند. با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه، 

پرسشنامه جمع آوری شد. نظر به اینکه جامعه دارای 450پرسشنامه در سراسر استان درنهایت پس از ریزش

 51از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شده است. و در نهایت با ها نیز طبقات بود برای رعایت نسبت

 نفر صاحب نظر در حوزه گردشگری مصاحبه شد.

 

 ابزار پژوهش 

با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق، عوامل موثر از دیدگاه محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، 

محققین مطرح شده و یا مورد بررسی قرار گرفته بود در قالب یک تحقیق ابتدا تمامی متغیرهایی که توسط دیگر 

های تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. سپس با نظرسنجی از اکتشافی به منظور تعیین متغیرها و شاخص

کارشناسان،آن دسته از متغیرهایی عوامل تاثیر گذار که موضوعیت داشتند، به عنوان متغیرهای تحقیق انتخاب 

بود. همچنین  72. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با %شدند

نفر از استادان رشته جهانگردی و  9پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش برای ارزیابی روایی آن در اختیار تعداد 

 بازاریابی قرار گرفت و در نهایت مورد تأیید قرار گرفت.

 

 1اجمالیبررسی  3-4

                                           
1. Overview 
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نگاه می کنند. بااین حال طیف وسعیی از  4، و مالیاتی5،شغلی1اکثر مردم به گردشگری از دید اثرات اقتصادی

اثرات ناشی از گردشگری اغلب تحت تاثیر مناطق فراتراز آن ومعموال درارتباط با گردشگری است. مسئولین و 

توانند این صنعت را به جامعه خود و در مثبت همچنین ساکنان که اثرات ناشی از گردشگری رادرک کنند می 

 ترین راه یکپارچه سازی سوق دهند.اثرات گردشگری را می توان به هفت دسته کلی مرتبت دانست:

 نگرش جامعه-7مالیات -6خدمات -2تراکم و ازدحام -3اجتماعی و فرهنگی -4محیطی -5اقتصادی 

جامعه و گردشگری باید تعادل منظمی بین تاثیرات یعنی هرمجموعه دارای اثرات مثبت و منفی است. مسئولین 

تاثیر مثبت و یا منفی برساکنان جامعه ایجاد کنند. مسئولین جامعه بایدهوشیار باشند وبایداز حساسیت بیش 

ازحد نسبت به تغییراتی که درمواقعی که توسعه صنعت گردشگری را با مشکالتی مواجه می کند، اجتناب 

عنصری از یک جامعه است، درحالی که برای توسعه استراتژیک باید امکانات رفاهی  کنند.گردشگری تنها

گردشگری و خدمات جامعه ویا اصالح کمبودهای محلی، کسب وکار و مانند اینها اطمینان حاصل کرد که 

های محصوالت، خود  )جاذبه وخدمات(به تقویت جلب رضایت مشتری منجر می شود. قوانین غالب و محدودیت

 مالیات اضافی باعث می شود که کسب وکارها کمتر جذب گردشگری رقابتی شود.
 

 گردشگری اثرات زمینه در تحقیق پیشینه

از آنجا که در این تحقیق اثرات اجتماعی گردشگری بر جوامع محلی مورد بررسی قرار گرفته است، پیشینه 

ی واقع شده که در جدول به برخی از آنها اشاره تحقیقات انجام شده در رابطه با اثرات گردشگری نیز مورد بررس

 شده است. 

 : تحقیقات صورت گرفته در زمینه ی اثرات گردشگری1جدول 
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 نام محقق

             
1929 

 گرین

 وود

 آدامز 1990             

 پی ای 1990             

             
1994 

پیزام 

 ودیگران

 گارتنر 1996             

 لی 1997             

             
5002 

هالی 

 ودیگران

             
5002 

آندرک 

 ودیگران

                                           
1. Economic 

5.employment 
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 کی مک 5006             

 هسو 5006             

 جمع کل 4 1 3 4 4 2 4 5 1 5 1 1 5

 

 های پنهان گردشگری دراستان و اثرات آن بر جامعه شناسائی فرصت

های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون به آنها پرداخته نشده است. مدیریت کالن در استان اردبیل فرصت

گردشگری بگنجاند و ها را در استان شناسائی کرده و آنها را در طرح جامع در صنعت گردشگری باید فرصت

زمینه سرمایه گذاری را در آنها مهیا کند. در این صنعت می توان به گردشگری سالمت اشاره کرد که باعث می 

شود تا ساالنه بدون توجه به زمان خاص موجب سفر افراد برای دریافت خدمات پزشکی وآب درمانی شود. از 

های استان است که سرمایه گذاری ها،رودها و دریاچهد کوههای که به آنها تاکنون توجه نشده، وجودیگر فرصت

در این مناطق، اشتغال زائی را به همراه خواهد داشت و این امر، از مهاجرت ساکنین این مناطق به شهرها 

جلوگیری می کند. رشته کوههای سبالن: سبالن پس از دماوند معروفترین کوه آتشفشان خاموش ایران است، 

صلوات داغ، خروسلو هم جزیی از  متر ارتفاع دارد. ارتفاعات باغرو  )تالش (، 3211سـاواالن آن  که قله سـلطان

ها است. )سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان اردبیل( رودهای مهم استان: ارس  )آراز(، قره سو، این کوه

ها عه گردشگری در حوزه رودخانههای سرمایه گذاری برای توسدره رود، خیاوچای،نمین چای هم جزیی از فرصت

است. دریاچه شورابیل استان اردبیل؛ این دریاچه دارای امکانات تفریحی، ورزشی و فرهنگی بسیاری است از 

های مجهز و زیبا، مجموعه شهر بازی جمله : قایق رانی، پیست دو و میدانی، دوچرخه سواری، باغ وحش، هتل

نئور دریاچه شور گل، دریاچه نوشهر، دریاچه آلوچه، دریاچه و...دریاچۀ ها، رستوران در وسط دریاچهبرای بچه

های معروف استان است که پتانسیل تبدیل شدن به منطقه کمی آباد، دریاچه مال احمدوگالرلو از دیگر دریاچه

درآمد، شاهد  ها عالوه بر اشتغال زایی و ایجادگردشگری را دارند. )دانشنامه ویکی پدیا( توجه به اینگونه فرصت

کاهش بسیاری از ناهنجاریها همچون مشکالت امنیتی، فرهنگی و اجتماعی که عامل اصلی همه آنها فقراست، 

 خواهیم بود.

 

 اقتصادی 6-1

های های روبه سطح باال،موقعیتهای شغلی مشاغل اضافی، اعم از کم درآمد و پرداختگردشگری افزایش فرصت

فنی است.کسب درآمد و افزایش استانداردهای زندگی بخصوص درمناطق های حرفه ای در مدیریت ورشته

روستایی،به جوامعی که احتماال فقط وابسته به یک صنعت هستند را از طریق تنوع ایجاد شده توسط گردشگری 

های های بیشتری برای سرمایه گذاری، توسعه وهزینهکمک می کند.گردشگری به هر عنوانی رشد کند، فرصت

ی ایجاد می شود.گردشگری اغلب باعث بهبود خدمات عمومی مانندآب،فاضالب،پیاده زیرساخت

ها می شود. به همین های عمومی،کنترل بستر ومحوطه سازیها،پارکینگ،دستشویروها،نورپردازی

ها،حمل و نقل ها و درنتیجه به روز رسانی فرودگاههای حمل و نقل درجادهترتیب،گردشگری به بهبود زیرساخت

 عمومی و حمل ونقل غیر سنتی  )به عنوان مثال،مسیرهای پیاده روی( تشویق می کند.

 

 : عوامل اقتصادی5جدول 
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 (Allen, L.R., P.T. Long, R.R. Perdue, and S. Dieselbach1988) 

 

 محیطی 6-5

ها، گیاهان و جانوران منحصربه ها، آبشارها، کوهمناطق دارای ارزش باالی منابع طبیعی، مانند اقیانوسها، دریاچه

، و بزرگی و زیبایی منظره که موجب جذب گردشگران و شهروندان جدید )مهاجران(که به دنبال آرامش 1فرد

های طبیعت رامی دانند، محیط 5روحی و روانی به وسیله طبیعت است می شود.ازآنجایی که این مردم ارزش

ها محافظت می شود.درآمدگردشگری اغلب می تواند باعث حفظ و بازیابی طبیعی انتخاب شده توسط آن

های منابع طبعیی می تواند از طریق استفاده نامناسب و یا های تاریخی و آثار تاریخی گردد.جاذبهساختمان

ا را های بیش از حد منابع طبیعی را به خطر اندازد.ارائه خدمات گردشگری می تواند ظاهر چشم اندازهاستفاده

 تغییردهد. 

 

 : عوامل محیطی4جدول 
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 (Allen, L.R., P.T. Long, R.R. Perdue, and S. Dieselbach1988) 

 

 فرهنگی و اجتماعی  6-4

های گوناگون بر رفتار و زندگی خانوادگی جامعه نیز نفوذ می کند.افراد و جامعه جمعی رشد گردشگری باارزش

باید سعی کنند به گردشگران دراتخاذ رفتارهای گردشگری کمک کنند. اثر متقابل شهروندان تاحد امکان 

های )مثبت( و یا خفقان فردیتی با محدویت 1های جدیدوگردشگران می تواند موجب خالقیت وارائه فرصت

القی ماننددرک های مختلف رفتاری واخ)منفی(شود.افزایش گردشگری می تواند جامعه را به اتخاذ فشار 5جدید

بهتر بین جنس مذکر و مونث  )مثبت( و افزایش استفاده ازمواد مخدر غیر قانونی )منفی(منجرگرداند. ایمنی و 

امکانات بهداشتی و نیروی انسانی به افزایش مشکالت در زمان همان ایمنی از قبیل جرم و جنایات و افزایش 

ها و خدمات گری می توان کیفیت زندگی درمنطقه و فرصتهای گردشحوادث اشاره دارد. باافزایش تعدادجاذبه

 (.1472را بهبود بخشید.  )لی جان،

 

                                           
1. New Opportunities 

5. New limitations 
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 : فرهنگی و اجتماعی 3جدول 

 
 (Allen, L.R., P.T. Long, R.R. Perdue, and S. Dieselbach1988) 

 

 تراکم و ازدحام 6-3

ه تاثیر گذار باشند و ممکن است بدر خصوص ساختمانهای تاریخی که برای توسعه صنعت گردشگری می توانند 

تدریج از بین روند باید تجدید نظر وسیعی در این زمینه صورت گیرد و می توان اغلب به بازسازی این اماکن 

هایی که مردم جمع شوند، تراکم و ازدحام،استرس،ناراحتی،خشم و پرداخت. همانطوری که می دانید در مکان

داشت. ممکن است زیادی بازدیدکنندگان مانع ازکسب وکارهای محلی دیگر نگرشهای منفی را درپی خواهد 

های عادی ساکنان جلوگیری کنند. دربرخی از مناطق باایجاد تحوالت عمده ازجمله ایجاد شوند، و ازانجام فعالیت

 های تفریحی و مالکیت مشترک می تواند از ازدحام ومشکالت جلوگیری کرد.خانه

 

 : تراکم و ازدحام 2جدول 

 
 (Allen, L.R., P.T. Long, R.R. Perdue, and S. Dieselbach1988) 

 

 خدمات  6-2

های دیگر را ها،رستوران،تجارت و بخشهای محلی، مغازهانتظاراتی که گردشگران دارند، می تواند سرویس

افع شهروندان های پزشکی که منارتقاءدهد. فشردگی و تراکم گردشگر می تواند در انجام وظایف پلیس وحفاظت
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ها افزایش راهم تامین می کندخلل وارد نماید. آب، برق، سوخت و کمبودهای دیگر نیز باافزایش فشار بر زیرساخت

 یافته باشد.

 

 : خدمات6جدول 

 
 (Allen, L.R., P.T. Long, R.R. Perdue, and S. Dieselbach1988) 

 

 مالیات 6-6

ها و خرید گردشگری و خرید ایاالتی و محلی می توان مالیات بردرآمد برای افزایش فعالیت خرده فروشی رستوران

فرد را افزایش داد. محل سکونت درآمد مالیاتی و شهرستان )یادولت(باید برای افزایش مسافران تقریبا برای همه 

ک به الرسید مالیاتی محل سکونت وجود داشته باشد.افزایش بارمالیاتی از طریق افزایش مالیات به صاحبان ام

 گسترش زیرساختها و خدمات عمومی منجر خواهد شد.

 

: مالیات 7جدول 

 
 (Allen, L.R., P.T. Long, R.R. Perdue, and S. Dieselbach1988) 

 

 1نگرش جامعه 6-7

است. گردشگری از منظر توسعه امکانات و  4در جامعه منبع غرور جوامع محلی 5عالقه بازدیدکنندگان و رضایت

دامنه بیشتری از انتخاب را برای لذت بردن ساکنان محلی ایجاد می کند. با این حال، تنش و تفرقه جامعه می 

                                           
1. Community attitudes 

5. Satisfaction 

4. Communities 

اثرا
ت 
مث
بت

فروش ایاالتی و محلی و درآمد اضافی مالیات•

(یا دولت)محل سکونت درآمد مالیاتی به شهرستان•
اثرا
ت 
من
فی

مالیاتافزایش خاصیت •
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تواند میان حامیان گردشگری و غیر حامیان آن ایجاد حفره کند، همچنین می تواند موجب تنش میان ساکنان 

 وگردشگران شود. 

نگرش جامعه : 2جدول 

 
 (Allen, L.R., P.T. Long, R.R. Perdue, and S. Dieselbach1988) 

 

 منابع اثرات

شاید به همان اندازه شناسایی منابع این اثرات )نگاه کنید به جدول زیر(وچگونگی تاثیرات متقابل آنها بین 

ع را به دو گروه انجام داده گردشگران وشهروندان مهم باشد. پژوهشگران بطور کلی تقسیم تاثرات این مناب

اند:عوامل گردشگری وعوامل مقصدی، عوامل گردشگری کسانی هستند که گردشگران را به مقصد می رسانند 

ها و مقدار بازدیدگنندگان است. عوامل های جمعت شناختی،اجتماعی،تفاوتوشامل عناصری ازجمله ویژگی

نند ارتباط مسافرت وگردشگری،پذیرش محلی از مقصدی هم کسانی هستند که قسمتی از مقصدخودرا، ما

 گردشگری ونشاط محلی ورهبری را به عهده دارند.

 

ها،ساکنین،جامعه میزبان ومحیط زیست : عوامل موثر برتعامل بین گردشگر9جدول 

 
 (Allen, L.R., P.T. Long, R.R. Perdue, and S. Dieselbach1988) 

 

 

  موانع رشد صنعت گردشگری در اردبیل

 در صنعت گردشگری  1ضعف مدیریت کالن

های موفقیت در این صنعت نوظهور است. با توجه به مدیریت کالن در بحث صنعت گردشگری از مهمترین مولفه

اینکه مدیریت کوتاه مدت و سطحی نگر در صنعت گردشگری جوابگو نخواهد بود و این صنعت را به مرحله 

                                           
1. Macro Management 
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های دولتی پاسخگوی نیازهای این صنعت های سیستمولتی و دیگاهسوددهی نخواهند رساند، لذا مدیریت د

های الزم به همراه برنامه ریزهای کوتاه مدت و بلند مدت می نخواهند بود. در صنعت گردشگری ایجاد زیرساخت

تواند این صنعت را به شکوفائی برساند. در استان، صنعت گردشگری بصورت دولتی و نهادی اداره می شود. 

ها و اجرای تصمیمات همه توسط دولت صورت می گیرد، بیشتر هتلها توسط بخش دولتی اداره گیری تصمیم

های هواپیمائی همه به نوعی وابسته به دولت هستند. لذا برای پویائی و افزایش مزیت نسبی و می شوند، شرکت

گاهها به بخش خصوصی واگذار های خدماتی از قبیل هتلها، شرکتهای حمل ونقل و فرودایجاد رقابت، باید بخش

شود تا در محیط رقابت به ارائه خدمات بهتر روی آورند تا شاهد رشد و پویائی در این صنعت باشیم و از آثار 

 مثبت آن بهره مند گردیم. 

 

 در صنعت گردشگری  1عدم توجه به توسعه منابع انسانی

ت ی است. بیشتر نیروهای بکار گرفته شده در صنعیکی دیگر از مشکالت ما در این صنعت عدم توسعه منابع انسان

های گردشگری عموماً از لحاظ علمی غیر مرتبط با صنعت گردشگری است و در این صنعت بدون توجه به ویژگی

ها و این صنعت و فقط با دید تجاری و درآمد زائی وارد میدان عمل شده اند، که این خود باعث افزایش هزینه

 سعه گردشگری در استان شده است. آثار منفی و عدم تو

 

 در زمینه جذب گردشگر  5ضعف در اطالع رسانی و تبلیغات

ها اطالع رسانی و تبلیغات در خصوص استان و امکانات یکی دیگر از مهمترین عوامل جذب گردشگر از سایر استان

گردشگری که متولیان اصلی ها و نهادهای درگیر با صنعت های گردشگری آن است که متاسفانه سازمانو جاذبه

این صنعت هستند در این خصوص فعالیتی ندارند و یا بسیار ضعیف عمل کرده اند، لذا گردشگران خارج استان 

به دلیل عدم آشنائی با استان، نام استان اردبیل را به عنوان یکی از مقاصد گردشگری در لیست خود قرار نمی 

فهان، مشهد وحتی کیش با تبلیغات گسترده اقدام به جذب گردشگران هایی همچون اصدهند در صورتی که استان

 داخلی و خارجی می نماید و ساالنه درآمد کالنی از این صنعت دارند. 

 

 گردشگری 4وضعیت بازاریابی و تبلیغات

ری گفراوانی مراکز تبلیغاتی و نداشتن سیستم واحد در تبلیغات و بازاریابی، یکی از موانع توسعه صنعت گردش 

محسوب می شود. در بازاریابی گردشگری، بازاریان و دفاتر آژانس هیچ گونه نمایندگی از بخش دولتی ندارند و 

ها بسنده می کنند، در صورتی که آنها عمده هیچ گونه حمایت مالی نمی شوند و به محتوای بروشورها و سایت

 ترین سهم را در توسعه گردشگری به عهده دارند.

                                           
1. Human Resource Development 
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  1نداردها و ضوابط فنیتدوین استا 

ها، مراکز سیاحتی و واحدهای ارائه کننده خدمات گردشگری باید با رویه ای یکسان ها، هتلهر یک از اقامتگاه

 در استان فعالیت کنند تا بتوانند خدمات مطلوب تر و با کیفیت داشته باشند.

 

 ها و مناطق گردشگری ضرورت شناخت ظرفیت

های های طبیعی و معرفی نشدن آنها در سایتش پذیر، اماکن تاریخی، جاذبهشناسایی نکردن مناطق گرد

های مثبتی در شناسایی و گردشگری داخلی و خارجی، عارضه دیگر گردشگری استان است که بتازگًی حرکت

 های استان انجام شده است. معرفی جاذبه

 

 5فقدان نیروی انسانی کارآزموده و متخصص

فقدان نیروی انسانی کارآزموده و متخصص امور گردشگری در دفاتر ایرانگردی و جهانگردی و ناآگاهی و بی  

ها، کارکنان آژانس و راهنمایان جهانگردی از دیگر تجربگی کادر شاغل در مؤسسات از قبیل خدمتگزاران هتل

مترجمان و تورگردانان خبره و حرفه  موانع توسعه صنعت گردشگری در استان است و می باید با آموزش پرسنل،

 ای در حوزه گردشگری این مشکل را بر طرف کرد. 

 

 عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری

از دیگر موانع و عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری  

دولت و اقدامات سلیقه ای و محدودکننده از سوی برخی در این صنعت به علت عدم سودآوری، حمایت ناکافی 

مقامات غیرمسوول می باشد. دولت باید با کاهش تصدی گری خود در صنعت گردشگری، به وظیفه تسهیل و 

 رفع موانع سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی و افزایش منابع برای توسعه این بخش بپردازد.

 

 4مکانیزاسیون و فناوری

د بتواند از طریق اینترنت بلیت مقصد و هتلش را رزرو و از کارت اعتباری استفاده کند. اگر نتواند گردشگر بای 

این کارها را انجام دهد انگیزه و اشتیاقی برای سفر نخواهد داشت. این موضوع باید به طور جدی از سوی همه 

 های گردشگری به انجام برسد. دستگاه

 

 نتایج تحقیق

 امل تاثیر گذار در صنعت گردشگری استان اردبیل چه عواملی هستند؟: بیشترین عو1سوال

با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق، عوامل تاثیر گذار در گردشگری از دیدگاه محققین مختلف مورد بررسی قرار 

ر دگرفت. در این تحقیق، ابتدا متغیرهایی که توسط دیگر محققین مطرح شده و یا مورد بررسی قرار گرفته بود 

قالب یک تحقیق اکتشافی به منظور تعیین متغیرها تحقیق مورد استفاده قرار گرفت و نهایتاً به ترتیب عوامل 

اقتصادی، عوامل محیطی، فرهنگی و اجتماعی، خدمات و تراکم و ازدحام بیشترین میانگین را کسب کرده و به 

 شخص شدند.عنوان عوامل اصلی تاثیر گذار در صنعت گردشگری استان اردبیل م

 

                                           
1. Develop standards and technical regulations 
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 های )مثبت، منفی( بیشترین تاثیر در هر یک از عوامل اصلی را دارند؟: چه شاخص5سوال

تحقیق و همچنین مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران بومی و غیربومی،  پیشینه و ادبیات از استعانت با

 به آنها اشاره می گردد.های مربوط به هر یک از اثرات منفی و مثبت شناسایی شد. که در جدول زیر شاخص

 

 : عوامل اصلی و شاخصهای هر یک از آنها10جدول

 

ف
دی

ر
 

 شاخصهای منفی شاخصهای مثبت عوامل تاثیر گذار

 اقتصادی 1

 های شغلی. افزایش فرصت1

 های کسب و کار جدید. ایجاد فرصت5

 . افزایش درآمدهای مالیاتی4

 . افزایش قیمت کاالها و خدمات1

های تعمیر و نگهداری . افزیش هزینه5

 های حمل و نقلجاده و سیستم

 . افزایش قیمت زمین و مسکن4

 محیطی 5

های طبیعی منتخب و جلوگیری از . حمایت از محیط1

 کاهش بیشتر محیط زیست

 های تاریخی و بناهای تاریخی. حفاظت از ساختمان5

 . بهبود ظاهر منطقه4

 . از دست دادن فضای باز1

 چرخه حیاط وحش. اختالل در 5

. از دست دادن چشم اندازهای 4

 طبعیی و اراضی کشاورزی

 فرهنگی و اجتماعی 4

 . ترویج تبادل فرهنگی1

 های تاریخی و فرهنگی. افزایش تقاضا برای نمایشگاه5

 . جابجایی ساکنان برای توسعه زندگی4

 . جنایت، مواد مخدر، فحشا1

 . افزایش قاچاق5

توسعه . جابجایی ساکنان برای 4

 زندگی

 تراکم و ازدحام 3

 . پراکندگی به حداقل می رسد1

. استفاده مجدد از ساختمانهای قدیمی توسط 5

 گردشگران

 . امکانات کنسانتره یا یکجا برای گردشگر4

 . تداخل با کسب و کارهای دیگر1

 . ازدحام بیش از حد منطقه5

 . مناقشه4

 خدمات 2

 تفرجگاهی. افزایش و در دسترس بودن مناطق 1

ها و ها، رستوران. افزایش استاندارد خدمات توسط مغازه5

 سایر مراکز خدماتی

 . بهبود خدمات پلیسی4

 . بی توجهی به غیر امکانات تفریحی1

 . کمبود کاال و خدمات5

 . افزایش فشار در زیر ساختارها4

 

 راهبردها و پیشنهادات:

ایجاد هرگونه فعالیت موفق وپایدار اقتصادی است. هدف کلی ایجاد یک صنعت موفق و پایدار گردشگری مانند 

تحقیق شناسایی اثرات گردشگری و توسعه صنعت گردشگری در سطح مناطق استان، افزایش اثرات مثبت و 

های گردشگری و کاهش اثرات منفی این صنعت، ایجاد تعادل در توسعه و شناسایی و بهره گیری منابع وجاذبه

ز آنها و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار است. دراین راستا برنامه ریزی در سطوح مختلف  بهره گیری مناسب ا

استانی( ملی و بین المللی الزم است و قبل از برنامه ریزی باید با استفاده از رهیافتهای مشارکتی  –)منطقه ای 

های بالفعل و بالقوه موجود به دست آورد و ظرفیتهای پذیرش گردشگر در هر فصل شناخت مطلوبی از پتانسیل

و در هر منطقه از کشور  ) تفکیک زمانی و جغرافیایی( را با توجه به امکانات و نیازمندیهای مربوطه در کوتاه 
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شرایط مردم محلی مدت و بلند مدت را معلوم ساخت و همچنین برای برآورد اهداف فوق در نظر گرفتن نیازها و 

های شغلی برای آنها و هماهنگی بین کلیه نهادهای دولتی و غیر دولتی از طریق مشوقهایی نظیر گسترش فرصت

فعال الزم است،بنابراین از نظر نویسنده پیشنهادات زیر می تواند برای توسعه صنعت گردشگری در استان اردبیل 

 کمک کند.

 های آنبرای آشنا ساختن افراد دیگر مناطق با استان و جاذبه . استفاده از تبلیغات و بازاریابی1

 های طبیعیها و جاذبههای گردشگری در کنار باغ. ایجاد و احداث مجتمع5

 . توسعه گردشگری کوهستان به عنوان یکی از قابلیتهای استان4

 های گردشگری . حفظ و نگهداری و بازسازی جاذبه3

 ای مختلف در فصول گردشگری و تعطیالتهها و جشنواره. برپای جشن2
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