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مجید ولی شریعت پناهی* ،دانشيار گروه جغرافيا ،دانشکده علوم انساني ،واحد يادگار امام خميني (ره) شهرری ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
بیژن رحمانی ،دانشيار گروه جغرافيا ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
تاريخ پذيرش98/8/2 :

تاريخ دريافت97/10/10 :

چکیده :يکي از مهمترين فضاهايي که در ميان مقصدهای گوناگون مورد توجه و بازديد گردشگران قرار ميگيرد ،شهرها هستند در اين ميان شهرهای پرجمعيت
و تاريخي جاذب گردشگران بيشتری هستند و در اين ميان گردشگران خارجي و بازار و تقاضای گردشگری ،در توسعه گردشگری شهرها اهميت بسياری دارد .بر همين
اساس است که برنامهريزان شهری همواره به دنبال برنامهريزی و اولويتبندی سرمايههای شهری ،شناخت تقاضای گردشگری و ارائه راهبردها و مدلهای توسعه
گردشگری ورودی 2در کنار گردشگری داخلي در شهرها بودند .شهر تبريز با داشتن سرمايههای گردشگری مختلف ،يکي از مقصدهای گردشگری برای گردشگران
به شمار مي رود .ضرورت توسعه مطلوب گردشگری خارجي شهر تبريز ،شناخت عوامل مؤثر ،تقاضای گردشگری خارجي شهر ،ارائه راهبردهای توسعه گردشگری
خارجي و در نهايت ارائه مدل مطلوب توسعه گردشگری شهری است .بنابراين هدف اصلي پژوهش ،ارائه مدل پيشنهادی مطلوب برای توسعه گردشگری خارجي در
شهر تبريز است و سواالت اصلي پژوهش در ارتباط با مقولههای موثر بر جذب گردشگران ،سنجش ميزان تقاضای گردشگران ورودی خارجي به شهر تبريز ،تدوين
راهبردهای توسعه گردشگری ورودی و ارائه مدل مطلوب توسعه گردشگران خارجي ورودی در شهر تبريز است .برای اين منظور ابتدا از طريق روشهای ميداني و
کتابخانهای ،دادهها گردآوری شد .جامعه آماری ،کليه گردشگران خارجي ور ودی به شهر به همراه مردم ساکن و کارشناسان است .حجم نمونه آماری در بخش
گردشگران خارجي ،از طريق فرمول کوکران بدون حجم و با خطای  6درصد محاسبه شده که برابر با  221گردشگر بوده و در بخش کارشناسان برابر با  30کارشناس
است .همچنين در بخش مصاحبه با مردم شهر ،از روش گلوله برفي برای انتخاب مصاحبه شوندگان و از روش اشباع نظری برای محاسبه نمونه آماری استفاده شده است.
دادههای پژوهش در بخش تقاضای گردشگران خارجي ،از طريق آزمونهای آماری دوجملهای و همبستگي تحليل شده و راهبردهای توسعه گردشگری ورودی از طريق
مدل تحليلي  SWOTتدوين و مقولههای موثر بر توسعه گردشگری از طريق روش تحليل محتوای کيفي استقرايي تبيين شد .نتايج نشان ميدهد که تقاضای گردشگری
در شهر تبريز دارای کشش پذيری بااليي است و توانهای گردشگری و امنيت باال و برنامههای تازه در کنار رقبای گردشگری ،چالشهای شهری و ضعف حفاظت و
مسائل قومي و نژادی در شکل گيری سيستم گردشگری ورودی تبريز ،نقش آفرين هستند .در نهايت مدل مطلوب توسعه گردشگری ورودی در اين شهر بر پايه گردشگران
چند کارکردی ،آژانسهای چند منظوره ،فرهنگ سازی گردشگری ،تجربههای گردشگری ،رقبای گردشگری ،مديريت يکپارچه گردشگری ،تطبيق محصول – بازار

گردشگری ،نوآوری و کارآفريني و پيوندهای قومي و فرهنگي طرح ريزی و ارائه شده است.
كلید واژه :گردشگری شهری ،گردشگران خارجي ،SWOT ،شهر تبريز ،مدل توسعه گردشگری

Analysis of Challenges, Solutions and Presentation of Desirable Model
)of Foreign Tourist Attraction (Case Study: Tabriz City
Sayyad Irani Heris, Geography & Urbon Planning, Sciences & Researches Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran

Majid Valishariatpanahi*, Geography & Urbon Planning, Yadegare Emam Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran

Bijan Rahmani, Geography & Urbon Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Abstract: Urban tourism is one of the tools and strategies for sustainable development of cities.In this context, foreign
tourists and markets and tourist attractions are important in developing city tourism. Accordingly, urban planners have
always sought to plan and to prioritize urban capital, to identify tourism demand and to recognize models for developing
foreign tourism in cities.The necessity of favorable development of foreign tourism in Tabriz,recognizing effective
factors, demand for foreign tourism of the city,providing strategies for foreign tourism development and finally providing
an optimal model for urban tourism development. Therefore, the main purpose of the proposed model is to present a
favorable model for development of foreign tourism in Tabriz. For this purpose, firstly,through the method of analyzing
the content of quality inductive and with data from people, domestic and foreign tourists, experts and field observations,
the categories and main factors affecting foreign tourism in Tabriz were identified and then,by completing a questionnaire
of221Foreign visitors tourists’ demand has examined. The results show that tourism demand in Tabriz has high elasticity
and the tourism potential and high security and new plans along with its competitors, urban challenges and weakness of
protection and ethnic and racial issues play a role in formation of Tabriz foreign tourism system. Finally, the desirable
model of tourism development in the city is designed and presented based on multifunctional tourists, multi-purpose
agencies, development of tourism, tourism experiences, tourism competitors, integrated tourism management, producttourism market alignment, innovation and entrepreneurship, and ethnic and cultural links of the project
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مقدمه:

گردشگران (تعداد دفعات سفر) ميزان هزينه سفر و زمان سفر

شهرها ميتوانند محل توليد کاالهای مختلفي باشند که خود

(تازگي سفر) بررسي شده است .ورود گردشگران خارجي به

عاملي در جهت جذب مسافران و گردشگران باشند

هر کشور يا منطقه و توسعه گردشگری ،بينالمللي ،ارتباط

( .)Bramwell; 1998, 35در دهههای گذشته شهرها به عنوان

عميقي با قوانين و ضوابطي دارد که از حقوق گردشگران

مهمترين مقاصد گردشگری در بين گردشگران شناخته شده

حمايت کند .نبايد فراموش کرد که گردشگران خارجي از

است (حاتمي نژاد و همکاران؛  .)1392يکي از نقشهای مهم

طيفهای متعدد هستند که هر يك ترجيحات متفاوت از هم

شهرها ،جذب گردشگران خارجي است .خدمات گردشگری

دارند .با بررسي و سنجش تقاضای گردشگری ميتوان

و کيفيت خدمات در جذب گردشگران خارجي تأثيرات بااليي

شناسايي نمود که عوامل فرصت و تهديد مربوط به کدام بخش

دارد .از ديدگاه مديريت خدمات ،گردشگری به منزله صنعتي

از سيستم گردشگری است و چگونه ميتوان اين عوامل تهديد

خدماتي ،دارای فرآيندی برای توليد و مصرف همانند ساير

را به فرصت تبديل کرد.

خدمات است که نيازمند همکاری بخشهای گوناگوني برای

ايران به دليل داشتن سرمايههای گردشگری در زمينههای

رفع نياز گردشگر خارجي است.

مختلف ،مستعد جذب گردشگران مختلف با گروهها و اقشار و

بازاريابي يکي از موضوعات مهم در فرايند جذب گردشگران

فرهنگهای مختلف است .عدم شناخت اين گروهها ،موجب

خارجي ميباشد .بازاريابي به معنای فعاليتهای ارزيابي بازار و

عدم برنامهريزی صحيح و اصولي برای گروههای گردشگران

نيازهای مشتريان آن بازار ،همراه با ارزيابي خدمات ،امکانات،

و در نتيجه نارضايتي گردشگران و متعاقب آن کاهش تقاضای

هزينههای حصول به هدف و تسهيالتي که رضايت مشتريان در

گردشگری در کشور شده و خواهد شد .يکي از شهرهايي که

بر دارد .اين کار شامل هدف گذاری شده بر گروه خاصي از

در ارتباط با جذب گردشگری خارجي دارای توانهای بااليي

مشتريان و ترغيب آنها به خريد يا استفاده از خدمات است

است ،شهر تبريز است .شهر تبريز از هر حيث دارای جايگاه

(منفردی؛  .)1393تقاضای گردشگری خارجي ،يکي از مفاهيم

ويژهای در گردشگری بين المللي ميتواند باشد به گونهای که

مهم در حوزه گردشگری خارجي و جذب گردشگر محسوب

شهرهای منطقه کمتر ميتوانند ظرفيت و قابليتي مانند تبريز را
داشته باشند در نتيجه اگر بر روی سيستمهای ارائه خدمات به

ميشود .شناسايي تقاضای گردشگری يکي از چالشهای

مسافران توجه بيشتری شود با برنامهريزی صحيح برای

اساسي در توسعه گردشگری در دنيا محسوب ميشود .مفهوم

گردشگری ميتوان اميدوار بود که در پي آن با سيستمهای

تقاضا برای محصوالت گردشگری و خدمات مرتبط به آن ،تحت

صحيح بازاريابي گردشگران را به اين شهر جذب نمود .تبريز با

تأثير عوامل مختلفي مانند :سن ،درآمد ،مليت ،تحصيالت و

توجه به پتانسيلهای بااليي که در زمينه گردشگری دارد (به

فرهنگ است ( .)Jefferson & Lickorish; 1988اخيراً برخي

لحاظ مسير عبور چهار راهي و عبور جاده ابريشم ،مراکز ارائه

تحقيقات نشان داده است که اعضای نسلهای مختلف دارای

خدمات و داشتن جذابيتهای تاريخي ،طبيعي و جاذبههای

تقاضاهای مختلفي هستند .مفهوم رضايت در پس مفاهيم

فرهنگي و  ،)...ميتواند به مقصد بسيار مهمي برای گردشگران

بازاريابي و تقاضای گردشگری در شهرها نهفته است .رضايت

داخلي و خارجي تبديل شود .همچنين انتخاب تبريز به عنوان

گردشگر ميتواند از طريق افزيش آگاهي از برند ،تداعي برند

پايتخت گردشگری شهرهای اسالمي در سال  2018يك ظرفيت

و وفاداری به برند مقصد گردشگری تأثيرگذار باشد .ميزان

کم نظيری را برای اين شهر ميتواند بسترسازی تبريز به لحاظ

وفاداری گردشگر به مقصد در تمايل وی به بازديد مجدد مقصد

موقعيت مناسب ،ظرفيتهای تاريخي و سنتهای محلي و زير

و در تمايل به توصيه آن به ديگران بازتاب دارد( .ايراني هريس

ساختهای خدماتي نظير آبهای درماني ،گردشگری سالمت،

و همکاران؛  )1397وفاداری با سه شاخص بازگشت پذيری

گردشگری فرهنگي و مذهبي و  ...موقعيت و پتانسيل آنرا دارد.
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در باب پيشينه پژوهش ،مطالعات متعددی در ارتباط با

فصلي و توزيع تعطيالت مربوطه بوده و بين ميزان رضايت از

1

امکانات موجود گردشگری در تبريز و ميزان تمايل به مسافرت

( ،)1992اقدام به تدوين مدلي در حوزه تقاضای گردشگری

مجدد گردشگران رابطه وجود دارد .حسينزاده دلير و

نموده است .نويسنده به اين نکته اشاره ميکند که مدل جديد

همکاران ( )1390راهبردهای توسعه پايدار گردشگری در شهر

عالوه بر شاخص دو مرحلهای تصميم به سفر همراه با انتخاب

تبريز را از طريق تحليلهای آماری و تکنيك  SWOTمورد

تور ،شاخص زمان و ميزان بودجه را نيز در نظر گرفته و آنها را

بررسي قرار دادند .نتايج حاکي از ضعف زيرساختها و خدمات،

باهم ترکيب ميکند .تانگ و جانگ )2006( 2در تحقيقي تحت

جاذبههای فرهنگي و گردشگری ،عدم توجه به زيباسازی

عنوان عليت ميان گردشگری و رشد اقتصادی در آمريکا به

شهری ،ضعف مديريت و غيره در حوزه گردشگری ميباشد.

تحليل رابطه عملکردی صنايع مرتبط با گردشگری (خطوط

تيموری ( )1393عوامل موثر بر گردشگری مکانهای تاريخي

هوايي ،هتلها ،رستورانها و )...و توليد ناخالص داخلي در

شهر تبريز را مورد بررسي قرار داده است .در اين پژوهش

آمريکا پرداخته و به اين نتيجه رسيدهاند که مکانيزمهايي که در

محقق از تحليل  SWOTاستفاده نموده است .سليماني صديق

ارتباط با افزايش درآمد صنايع گردشگری هستند به صورت

( )1393در مقالهای با عنوان" بررسي نقش ديپلماسي شهری

بالقوه در بلند مدت موفق هستند .برامول )1998( 3نقش

برای ايجاد تعامل در صنعت توريسم و جذب گردشگر با مدل

رضايتمندی گردشگران از کاالهای شهری را در توسعه کيفيت

 SWOTو تاکيد بر توانهای فضايي تاريخي  -فرهنگي

اين کاالها در چند شهر کشور انگلستان مورد بررسي قرار داده

گردشگری" بيان داشته که کالن شهر تبريز از نظر دسترسي به

است .اين تحقيق ،ديدگاهها درباره توليدات شهری را برای

شبکههای شهری همکار در سطح جهان و بازار گردشگران بين

گردشگران و افراد مقيم شهر مورد آزمايش قرار داد .نويسنده

المللي و همچنين از نظر بافت تاريخي -فرهنگي از شرايط

معتقد است که که نتايج تحقيق ميتواند زمينه مناسبي برای

مساعدی برای ورود به عرصه ديپلماسي شهری و برنامهريزی

برنامهريزی گردشگری توليدات گردشگری شهری فراهم نمايد.

در جهت جذب توريست برخوردار است .حيدری چپانه و

چونگ سي يه و همکاران )2003( 4به بررسي ميزان رضايت

سعدلونيا ( )1395به بررسي مديريت تصوير مقصد گردشگری

مسافرين از خدمات فرودگاهي در  14فرودگاه اصلي منطقه

در شهر تبريز پرداخته است .برای تحليل مديريت تصوير

آسيا-پاسيفيك پرداخته و با روش مدلسازی فازی و نظريههای

استراتژيك برند تبريز ،از مدل ترکيبي  AHP-SWOTاستفاده

تصميم ،به فهرستي از عوامل مؤثر و اولويت بندیها در رضايت

شده است .همچنين هاشمي ( )1396به بررسي وضعيت

مسافر از فرودگاه رسيدهاند.

زيرساختهای خدمات الکترونيك گردشگری شهر تبريز در افق

ولي زاده ( )1385در پژوهشي به بررسي چالشهای فراروی

تبريز  2018پرداخته است.

صنعت توريسم در شهر تبريز پرداخته است و ضمن بررسي

بر اساس نتايج بررسي ميزان بهرهمندی مراکز از شاخصها بر

پتانسيلها و قابليتهای گردشگری اين شهر ،به موانع و

اساس روش  AHPشاخص فني و محتوايي ،ارتباط با مشتری،

مشکالت آن پرداخته و در نهايت اذعان کرده که برای رسيدن

هزينهای و تشويقي و شاخص وب دارای بيشترين مقدار بودند.

به توسعه گردشگری شهری ،نياز به همکاری سازمانهای

همچنين در مجموع بانك گردشگری تبريز ،ساتراپ پرواز،

مختلف گردشگری اين شهر است .آذردوست ( )1389در پايان

آرام گشت تبريز  2018و آتروگشت مهمترين مراکز مورد

نامه خود عوامل موثر بر تقاضای گردشگری شهر تبريز را

بررسي شناخته شدند.

گردشگری شهر به ويژه تبريز صورت گرفته است .مورلي

بررسي کرده است .از نتايج و تجزيه و تحليلهای بدست آمده

1. Morley
2. Tang & Jang
3. Bramwel
4. Chong Si Ye

چنان برمي آيد که بازار گردشگری تبريز عمدتاً متأثر از عامل
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بر اساس پيشينه پژوهش اساسا پژوهشهای اندکي در حوزه

گردشگری ،بتواند زمينه استفاده از اين فرصتها را فراهم آورد.

گردشگری خارجي شهر تبريز صورت گرفته و تنها به بررسي

در حقيقت ،ضرورت اصلي پژوهش در بعد نظری آن نهفته

گردشگری پزشکي و برخي از ويژگيهای رضايت گردشگران

است .کمبود مطالعات سيستماتيك و شبکهای در حوزه

خارجي مورد بررسي قرار گرفته است .عمده پژوهشهای

گردشگری خارجي و ارائه مدل مطلوب در جهت بازتعريف

صورت گرفته در حوزه گردشگری تبريز در موضوعات و

آن و هدايت پايدار ،موجب شده تا بر اساس نياز سنجيهای

مولفههای متفاوت و پراکنده بوده است .در واقع کمتر مطالعه

صورت گرفته ،اين پژوهش انتخاب شود .در واقع يکي از

سيستمي و سامانمند در مورد سيستم گردشگری شهری صورت

مسائل اصلي که باع ث گرايش به سمت اين پژوهش بود ،خأل

گرفته است .در هيچ مطالعه و پژوهشي در حوزه گردشگری

مطالعاتي در ارتباط با مدل توسعه گردشگری خارجي در سطح

شهر تبريز اساسا ارائه مدل و الگو نشده و هيچ طرح و الگويي

کشور و همچنين ناموفق بودن مدلهای کنوني است .در واقع

برای اجرای راهبردها و برنامههای توسعه و بازتعريفي از عوامل

برنامهها و راهبردها و مدلهای فعلي در همان سطحي که قرار

و اجزای سيستم گردشگری شهری و ارائه چشم انداز در اين

دارند ،نتوانستهاند به نياز شهرها در جذب گردشگران خارجي
پاسخگو باشند ،بنابراين ضرورت انجام يك پژوهش در ارتباط

ارتباط نشده است.

با راهبردها و مدل جذب گردشگری خارجي وجود داشت و

يکي از مسائل مهم در باب گردشگری خارجي ،ارائه مدل

از طرفي نياز هست از اين طريق مشارکتي در حوزه نظری دانش

مناسب در همين ارتباط است .مدلها ميتواند تبيين کننده

گردشگری بينالمللي صورت گرفته و به نوعي بازتعريفي از

عوامل و مقولههای تأثيرگذار و تعيين کننده در يك سيستم

عوامل و بازگيران دخيل در سيستم توسعه گردشگری خارجي

گردشگری خارجي بوده و جايگاه و قدرت هر عنصر و عامل

شهری صورت گيرد .بنابراين مسئله اصلي پژوهش فراتر از شهر

و همچنين روابط بين پديدهها و عوامل را نشان ميدهد .اين

تبريز و در واقع در حوزه نظری سيستم جذب گردشگری

مورد از آن جهت اهميت دارد که نداشتن يك مدل و الگوی

خارجي است .عالوه بر اين مسئله توانهای شهر تبريز و داشتن

مطلوب نميتواند موجب سامانمند شدن گردشگری و پايداری

زمينهها و البته آسيبهای موجود نيز باعث شده تا اين شهر به

گردشگری شود .بررسي پيشينه و سوابق پژوهش نيز نشان داده

عنوان نمونه مورد مطالعه پژوهش انتخاب شود .بنابراين در اين

است که هنوز مطالعه خاصي در ارتباط با راهبردها و مدلهای

پژوهش ضمن شناسايي عوامل و مقولههای موثر بر توسعه

جذب گردشگر خارجي در سطح داخلي و تا حدی در سطح

گردشگری خارجي و سنجش تقاضای گردشگری خارجي و

خارجي صورت نگرفته است .در خصوص گردشگری شهر

مدل مناسب برای تدوين چشم انداز گردشگری خارجي شهر

تبريز با رويکرد تحليل چالشهای آن که مي تواند به بازآفريني

تبريز ارائه ميشود تا بدين طريق بازتعريفي از سيستم گردشگری

برخي از مناطق کمك نمايد و همچنين ميتواند شهر را با

انجام شده و مشارکتي در دانش نظری مربوطه صورت گرفته

معضالتي روبرو کند .تحليل چالشهای گردشگری شهر تبريز

باشد.

يك رويکرد يا استراتژی جديد به مشکل است که نگاهي

روش شناسی
اين پژوهش از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهيت دادهها به

تحليل گونه بر چالشهای موجود و آتي داشته و به پتانسيلهای
اقتصادی ،اجتماعي ،اکولوژيکي ،معماری ،آثار و ابنيه باستاني،

صورت کمي و کيفي ميباشد .روش گردآوری دادهها به

سنتهای بومي و محلي بها ميدهد و عناصر موجود را بدون

صورت کتابخانهای و ميداني است .جامعه و نمونه آماری در

اينکه اساسا تغيير دهند احياء ميکند .بايد به مسئله تبديل شدن

در بخش تحليل محتوا و شناسايي عوامل و پارامترهای

تبريز به عنوان شهر پايلوت گردشگری آسيا اشاره کرد .اين

تأثيرگذار در توسعه گردشگری خارجي و شناسايي چالشها و

مسئله فرصت بزرگي را در اختيار شهر تبريز قرار داده است تا

مشکالت آن ،جامعه آماری ،کليه کارشناسان و صاحب نظران

بتواند با شناسايي حوزه نفوذ گردشگری و بازار هدف
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در ارتباط با موضوع گردشگری خارجي و عوامل موثر برآن

اسووت ،از تحليل محتوای اسووتقرايي بهره گرفته شووده اسووت.

در شهر تبريز آگاهي دارند .همچنين مردم بومي شهر تبريز و

تحليل محتوای کيفي به ترتيب شوووامل تعيين موضووووع ،تهيه

شهروندان ساکن شهر نيز در قالب مصاحبه و گفتگو مدنظر

داده های خام ،کد گذاری باز داده ها ،جداول کد گذاری،

هستند .در اين ميان گردشگران داخلي و خارجي شهر تبريز و

دسووتهبندی کدها ،مقوله سووازی ،خالصووه سووازی و در نهايت

فعاالن اقتصادی و آژانسها و در واقع کليه اجزای سيستم

تعيين مدل ،نق شه يا سي ستم مفهومي ا ست (تبريزی .)1393 ،به

گردشگری در شناسايي عوامل و مقولههای موثر درگير هستند

اين ترتيب پس از گردآوری دادهها ،بر طبق روش کار ابتدا به

به عنوان نمونه آماری محسوب ميشود .از آنجاييکه اين بخش

ترت يب ع بارات ،م فاهيم ،مقو له های خرد و مقو له های کالن
شووناسووايي شووده و ارتباطات و روابط علي – حلقوی بين آنها

به صورت کيفي و از طريق مصاحبههای عميق و نيمه عميق و
ايجاد فضاهای گفتمان و گفتگوهای گروهي صورت ميگيرد،

م شخص شده ا ست .به منظور سنجش تقا ضای گرد شگری

روش نمونه گيری به صورت اشباع نظری است .در بخش

خارجي از تحل يل ها و آزمون های آ ماری از طريق نرم افزار

سنجش تقاضای گردشگران خارجي ،جامعه آماری کليه

 SPSSا ستفاده شده ا ست و از آزمون های دوجمله و  Tتك

گردشگران خارجي ورودی به شهر تبريز است .به منظور

نمونهای برای سنجش معناداری دادهها و از آزمون همب ستگي

انتخاب تعداد نمونه با توجه به عدم وجود آمار مشخص از

برای سووونجش روابط بين متغيرها و آزمون کروسوووکال واليس

گردشگران خارجي ورودی به شهر تبريز ،از فرمول کوکران

برای سنجش تفاوت معناداری بين متغيرها ا ستفاده شده ا ست.

بدون حجم نمونه استفاده شده است .در اين جا به دليل وجود

در نهايت مدل نهايي بر اسوواس ترکيب و تلفيق کيفي مجموعه

محدوديت در مورد دسترسي به گردشگران خارجي ،ميزان

دادهها حاصل شده است.

خطای  0.06در نظر گرفته شده که بر اين اساس حجم نمونه

شهر تبريز مرکز استان آذربايجان شرقي و در  38و  4درجه

گردشگران خارجي برابر با  221نفر خواهد بود.

عرض جغرافيايي و  46و  18درجه طول جغرافيايي واقع شده

تجزيه و تحليل دادهها به صووورت توصوويفي – تحليلي و تبييني

است و ارتفاع متوسط آن ازسطح دريا  1366متر است .اين

در سه بخش مجزا صورت خواهد گرفت .به منظور شنا سايي

شهر ،بزرگترين قطب اقتصادی منطقه آذربايجان ايران بوده و

عوامل و فرايندهای موثر و چالش ها و مشوووکالت توسوووعه و

مرکز اداری ،ارتباطي ،بازرگاني ،سياسي ،صنعتي ،فرهنگي و

جذب گردشگری خارجي شهر تبريز ،از روش تحليل محتوای

نظامي اين منطقه شناخته ميشود .در سال  1395خورشيدی،

کيفي استقرايي استفاده شده است .از آنجاييکه ،هدف ،تحليل

جمعيت تبريز بالغ بر  1/558/693نفر بوده است.

داده های خام و سوووپس انطباق نتايج تحليل محتوا با نظريه ها

نقشه ( :)1موقعيت شهر تبريز در استان آذربايجان شرقي و ايران
مأخذ :سازمان نقشه برداری کشور (ترسيم :نويسندگان ) 1397

77

تحليل چالشها ،راهکارها و ارائه مدل مطلوب جذب گردشگران خارجي (مورد مطالعه :شهر تبريز) ،ص88-73 .

یافتههای پژوهش

انگيزهها و داليل و عوامل موثر بر مسافرت گردشگران است.

در بخش نخست به بررسي وضعيت تقاضای گردشگری

ارزيابي ميزان انگيزه هر يك از مولفهها ،از طريق طيف و در

خارجي در شهر تبريز پرداخته شده است .هدف از اين بخش

بازه عددی ( 1بدون تأثيرگذاری) تا ( 6بيشترين نقش و

شناسايي انگيزهها و داليل اصلي سفر گردشگران خارجي به

تأثيرگذاری) محاسبه شده است .ضريب تغييرات نيز از دامنه

شهر تبريز و اولويتهای سفر آنها از منظر مکانهای گردشگری

صفر تا  1به معنای ميزان اختالف نظر بين گردشگران در ارتباط

است .برای اين منظور از گردشگران خارجي ورودی به شهر

با تأثيرات مختلف انگيزهها و همچنين اختالف ميان جاذبههای

تبريز در قالب پرسشنامه ،اطالعات الزم گردآوری شده و مورد

مختلف شهر است .مالک ارزيابي سنجش ميزان سازگاری،

تحليل قرار گرفته است .در بين گردشگران ورودی به شهر،

استفاده از شاخص ميانگين است اما چنانچه ميزان ميانگين

تعداد مردان کمي بيشتر از زنان بوده و  52درصد از گردشگران

متغيرهايي کامال مشابه يا بسيار نزديك به هم باشد ،متغيری که

را شامل ميشدند و از نظر شرايط سني ،نيمي از آنها در رده

ضريب تغييرات کمتری داشته باشد ،مقدار ميانگينش معتبرتر

سني  20تا  30سال قرار داشتند .کليه گردشگران دارای مدارک

ا ست ،چرا که هر چقدر اختالف نظر بين گردشگران خارجي

و تحصيالت دانشگاهي بوده و نزديك به  52درصد از آنها

و بين جاذبه ها شهر کمتر باشد ،نتيجه حاصله از کل شهر ،اعتبار

دارای تحصيالت تکميلي بودند .نيمي از گردشگران دارای کار

بيشتری خواهد داشت.

در امور و ادارات دولتي بوده و بخش کمي از آنها در فعاليتهای

در جدول  ،1نتايج ميانگين و ضريب تغييرات انگيزههای اصلي

آزاد مشغول بودند .از منظر اقتصادی نيز عمده گردشگران

گردشگران در مسافرت فعلي خود به شهر مورد بررسي قرار

دارای شرايط اقتصادی متوسط بوده و نزديکي به  27درصد نيز

گرفته است .همانطور که مشخص است جاذبههای گردشگری

دارای شرايط اقتصادی مرفه بودند .شرايط اقتصادی محل

شهر تبريز دارای بيشترين انگيزه و تأثيرگذاری برای سفر

سکونت اين گردشگران عموما در وضعيت متوسط و مرفه قرار

گردشگران خارجي به شهر بودند .اين جاذبهها شامل جاذبههای

دارد .عمده مسافرتهای گردشگران ورودی به صورت

شهری مانند جاذبههای تاريخي و فرهنگي و همچنين جاذبههای

خانوادگي و گروهي انجام شده و تنها  22درصد به صورت

ميراث زمين مانند جاذبههای پارکهای شهری ،پارکهای

انفرادی بوده است .گردشگران خارجي عمدتا از کشورهای

جنگلي و جاذبههای اکوتوريستي پيرامون شهر است .اين

آذربايجان ،ترکيه ،سوئد ،سوييس ،نروژ ،فرانسه ،آلمان ،هلند،

جاذبهها ،انگيزه و دليل اصلي سفر گردشگران خارجي است و

ايتاليا ،يونان ،مصر ،عراق  ،ارمنستان ،چين ،هند و ژاپن بودند.

ميانگين نزديك به  5.5نيز اين مسئله را تأييد ميکند .همچنين

آگاهي نزديك به نيمي از گردشگران نسبت به شهر تبريز و

ضريب تغييرات اين متغيرها نيز پايين است که نشان از اعتبار

سفر به اين شهر از طريق رسانههای ارتباطي بوده و آژانسها و

ميانگينها دارد.

دوستان و آشنايان نقش چنداني در اين زمينه نداشتند .همچنين

انگيزه تفريح و کسب آرامش ،انگيزههای خريد و استفاده از

تجربه سفرهای قبلي نقش بسيار کمي در مسافرت گردشگران

بازارها و وجود تفاوتهای فرهنگي بين شهر تبريز با کشور محل

داشته و بيشتر آنها سابقه زيادی در سفر به شهر تبريز ندارند.

سکونت گردشگران نيز از ديگر انگيزههايي بود که تأثير بااليي

در اين بخش انگيزههای اصلي گردشگران در سفر فعلي به شهر

در انتخاب شهر تبريز جهت مسافرت داشت .در اين ميان

تبريز که باعث انتخاب اين شهر جهت مسافرت شده ،بررسي

تأثيرات انگيزههايي چون تجربه اسکان در اقامتگاه ،ارتباط و

گرديده است که در واقع تقاضای گردشگری شهر تبريز را

تعامل با مردم و شرايط اقتصادی گردشگران ،نسبي و متوسط

مشخص ميکند .تقاضای گردشگری با بازار گردشگری يعني

بوده و نقش قابل توجهي در انتخاب شهر تبريز جهت مسافرت

گردشگران ارتباط دارد .تقاضای گردشگری در واقع شناخت

فعلي به اين شهر را ،نداشتند.
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جدول ( :)1ميانگين و ضريب تغييرات انگيزههای فعلي سفر گردشگران خارجي به شهر تبريز
انگیزهها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

جاذبههای تاريخي

5.52

0.78

0.14

جاذبههای ميراث زمين

5.46

0.95

0.17

تجربه اسکان در اقامتگاههای شهر

4.44

1.43

0.32

جهت تفريح و کسب آرامش

4.78

1.20

0.25

جهت انجام تحقيق علمي و افزايش دانش و آگاهي

4.48

1.09

0.24

انگيزه اقتصادی مانند خريد يا تجارت

4.83

0.85

0.18

تمايل به ارتباط با مردم بومي و ايجاد تعامل با آنها و کسب تجربه جديد

4.56

0.97

0.21

قدرت و جايگاه اقتصادی و اجتماعي شما

4.42

0.89

0.20

تفاوتهای فرهنگي و اجتماعي ببن تبريز با کشور شما

4.72

1.06

0.23

مأخذ :يافتههای پژوهش

شکل ( :)2نمودار ميانگين انگيزههای فعلي سفر گردشگران خارجي به شهر تبريز
مأخذ :يافتههای پژوهش

به منظور سنجش ميزان اعتبار و معناداری نتايج حاصله از

کمتر از  0.05به معنای معتبر بودن و معنادار بودن نتايج دارد و

پژوهش ضرورت دارد از آزمونهای آماری معتبر استفاده شود.

متغيرهايي که دارای ضريب معناداری باالتر هستند ،از نظر

اين آزمونها نشان ميدهد که آيا نتايج حاصله ،ناشي از

آماری معنادار نيستند .نتايج آزمون (جدول  )2نشان ميدهد که

تصادفات يا خطای پژوهش بوده يا اينکه دارای اعتبار ميباشد

نتايج دو متغير قدرت و جايگاه اقتصادی گردشگران و همچنين

و ميتوان به کل شهر تبريز تعميم داد .جهت انتخاب نوع

تجربه اسکان در اقامتگاههای شهر ،ازنظر آماری ،معنادار نبوده

آزمون ،ابتدا از طريق آزمون کولموگراف – اسميرينوف،

و نميتوان در مورد آن با قطعيت قضاوت کرد و ممکن است

نرمال بودن توزيع دادهها محاسبه شد .با توجه به اينکه دادههای

ناشي از شانس يا تصادف يا خطای نمونهگيری باشد و نميتوان

پرسشنامه دارای توزيع نرمال نبودند ،از آزمون ناپارامتريك

نتايج آن را به کل گردشگران خارجي به شهر تبريز نسبت داد

دوجملهای استفاده شده است .در آزمون دوجملهای ،ضريب

و ضرورت دارد با احتياط بررسي شود.

معناداری مهمترين شاخص به شمار ميرود .ضريب معناداری
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جدول ( :)2نتايج آزمون دوجملهای انگيزههای فعلي سفر گردشگران
عامل
بازديد از جاذبههای گردشگری تاريخي

دسته

تعداد

نسبت مشاهده شده

ضریب معناداری

گروه 1

<= 4

19

09.

000.

گروه 2

>4

202

91.

221

1.00

گروه 1

<= 4

19

09.

گروه 2

>4

193

91.

212

1.00

گروه 1

<= 4

113

53.

گروه 2

>4

99

47.

212

1.00

گروه 1

<= 4

86

41.

گروه 2

>4

126

59.

212

1.00

گروه 1

<= 4

122

58.

گروه 2

>4

90

42.

212

1.00

گروه 1

<= 4

75

37.

گروه 2

>4

127

63.

202

1.00

گروه 1

<= 4

77

36.

گروه 2

>4

135

64.

212

1.00

گروه 1

<= 4

115

54.

گروه 2

>4

97

46.

212

1.00

گروه 1

<= 4

87

43.

گروه 2

>4

116

57.

203

1.00

مجموع
بازديد از جاذبههای گردشگری ميراث زمين

مجموع
تجربه اسکان در اقامتگاههای شهر

مجموع
جهت تفريح و کسب آرامش

مجموع
جهت انجام تحقيق علمي و افزايش دانش و آگاهي

مجموع
انگيزه اقتصادی مانند خريد يا تجارت

مجموع
تمايل به ارتباط با مردم بومي و ايجاد تعامل با آنها و کسب تجربه جديد

مجموع
قدرت و جايگاه اقتصادی و اجتماعي شما

مجموع
تفاوتهای فرهنگي و اجتماعي ببن تبريز با کشور شما

مجموع

000.

0.372
0.007

0.033

000.

000.

0.243

0.049

ماخذ :نويسندگان()1397

پس از بررسي انگيزههای سفر فعلي گردشگران ،در اين بخش

طبيعي و انساني ،بيشترين انگيزههای گردشگران خارجي برای

به اين مسئله پرداخته شده است که گردشگران خارجي چنانچه

سفر آينده به شهر تبريز را تشکيل ميدهد .اين مسئله حاکي از

در آينده مجددا قصد سفر به شهر تبريز را داشته باشند ،چه

رضايت گردشگران فعلي از جاذبههای شهر تبريز است که

انگيزههايي در اين تصميم گيری نقش موثری داشته است .اين

انگيزه آنها برای سفر آتي را نيز حفظ ميکند .همچنين عامل

بررسي از آنجايي صورت ميگيرد که ممکن است گردشگران

انگيزه اقتصادی در سفر آتي گردشگران ،بيشتر از سفر فعلي

خارجي در سفر فعلي خود با تجربيات و آگاهيهای مثبت و

تأثيرگذار است ،چرا که به نظر ميرسد آشنايي با بازار تبريز و

منفي رو به رو شوند و اين تجربيات در انگيزههای سفر آتي

نزديکي به منطقه جلفا و مناطق مرزی ،انگيزه اقتصادی آنها

آنها موثر باشد .بر همين اساس انگيزههای آتي در کنار

برای سفر آتي ،تقويت کرده است .نکته جالب توجه ،انگيزه

انگيزههای فعلي مورد بررسي قرار گرفته است .بر اساس نتايج

باالی علمي و تحقيقاتي گردشگران در سفر به تبريز است که

جدول  ،4همانند بخش انگيزههای آتي ،جاذبههای گردشگری

مقدار قابل توجهي ميباشد ،اين در حالي است که گردشگران
80

فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي  -سال هشتم – شماره سي و يك  -پاييز 1398

داخلي ،انگيزه چنداني از باب مطالعه و تحقيق ندارند .بنابراين

تجربه اسکان در اقامتگاهها و تفاوتهای فرهنگي اشاره شود که

اين مسئله نشان ميدهد که عمده گردشگران خارجي ورودی

انگيزههای اصلي سفر آتي گردشگران نيست.

به شهر تبريز ،افراد خاص و علمي و ماجراجو هستند .همچنين

همانند بخش انگيزههای سفر فعلي ،در اين بخش نيز ،بر اساس

نکته قابل توجه ديگر اينکه انگيزههای ارتباط با جامعه بومي و

نتايج آزمون دوجملهای ،به غير از دو متغير تجربه اسکان در

شرايط اقتصادی گردشگران نسبت به سفر فعلي کمي باالتر

اقامتگاه و قدرت اقتصادی گردشگران ،ديگر متغيرهای مرتبط،

رفته است که اين مسئله به افزايش شناخت گردشگران از

همگي معنادار و معتبر بوده و ميتوان به کل جامعه گردشگران

فرهنگ و جامعه شهر تبريز و همچنين انگيزههای اقتصادی آنها

خارجي تعميم داد.

مربوط ميشود .در اين ميان بايد به تأثيرگذاری نه چندان زياد
جدول ( :)4ميانگين و ضريب تغييرات انگيزههای سفر آتي گردشگران خارجي به شهر تبريز
عوامل

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

بازديد از جاذبههای گردشگری تاريخي

5.72

0.45

0.08

بازديد از جاذبههای گردشگری ميراث زمين

5.66

0.47

0.08

انگيزه اقتصادی مانند خريد يا تجارت

5.10

0.78

0.15

تجربه اسکان در اقامتگاههای شهر

4.50

1.09

0.24

جهت تفريح و کسب آرامش

4.73

1.04

0.22

جهت انجام تحقيق علمي و افزايش دانش و آگاهي

4.97

0.94

0.19

تمايل به ارتباط با مردم بومي و ايجاد تعامل با آنها و کسب تجربه جديد

4.93

1.00

0.20

قدرت و جايگاه اقتصادی و اجتماعي شما

4.79

0.96

0.20

تفاوتهای فرهنگي و اجتماعي ببن تبريز با کشور شما

4.63

1.08

0.23

ماخذ :يافتههای پژوهش()1397

پس از بررسي انگيزههای فعلي و آتي مسافرت گردشگران

از نکات قابل توجه در عوامل موثر بر سفر گردشگران خارجي،

خارجي ،در اين بخش ،مجموعه اين انگيزهها به صورت ريزتر

قرار داشتن جاذبههای بکر و کمياب در صدر عوامل تأثيرگذار

و در قالب مجموعه عوامل و فاکتورها مورد بررسي قرار گرفته

برای سفر گردشگران است .در اين ميان با توجه به اينکه طيف

است .در مجموع  37عامل موثر در سفر گردشگران توسط آنها

عمده گردشگران خارجي ،گردشگران علمي و فرهنگي

ارزيابي شد .در جدول  ،5نتايج ميانگين عوامل موثر بر سفر

هستند ،غنا و سرمايههای فرهنگي و تاريخي شهر تبريز و

گردشگران خارجي مشخص شده است که در واقع تقاضای

جاذبه های طبيعي ،موجب جذب بيشتر اين گردشگران شده و

گردشگری شهر تبريز را نشان ميدهد .ميانگين کلي برابر با

اين جاذبهها و سرمايه اصلي شهر تبريز در صدر اولويتهای سفر

 4.88نشان از تأثيرگذاری باالی مجموع عوامل بر مسافرت

برای آنها قرار داده است .با وجود مسائلي که در چالشهای

گردشگران دارد که نشان از کشش باالی تقاضای گردشگری

قومي و نژادی در اين شهر وجود دارد اما فرهنگ جامعه شهر

شهر تبريز دارد .در واقع همه اين عوامل به نوبه خود در مسافرت

تبريز نيز يکي از داليل مسافرت آنها محسوب ميشود و اين را

گردشگران خارجي تأثيرات به سزايي داشته و منحصر به يك

بايد در کنار شرايط سياسي مطلوب شهر و قوانين و مقررات

عامل خاص نبوده است .همچنين ميانگين ضريب تغييرات اين

مناسب قرار داد .همچنين شرايط اقليمي و جاذبههای طبيعي و

عوامل نيز برابر با  19درصد است که نشان از ميزان اختالف نظر

اکوتوريستي پيرامون شهر ،نيز از داليل مهم سفر گردشگران

اندک بين گردشگران و بين جاذبههای گردشگری است .يکي

خارجي است.
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بخش ديگری از داليل سفر گردشگران که تقاضای

ضريب همبستگي در حد متوسط رو به پايين بوده و بين  0.2تا

گردشگری شهر را تحت تأثير قرار ميدهد ،تجربيات سفرهای

 0.4است .بيشترين ميزان همبستگي نيز بين انگيزههای فعلي

پيشين و تصوير ذهني قبلي گردشگران و وجود افراد آشنا در

تقاضا با عوامل موثر ميباشد .همچنين از طريق آزمون

شهر تبريز که تأثير زيادی در سفر گذاشته و نشان ميدهد

کروسکال واليس برای سنجس تفاوت انگيزههای گردشگران

گردشگران از سفرهای پيشين خود رضايت کافي داشتند .با

بر اساس ويژگيهای شغلي ،اقتصادی و تحصيلي استفاده شده

عوامل فوق که تأثيرات بااليي در سفر گردشگران داشتند ،اما

است .بر اساس نتايج ،در بين کليه ابعاد تقاضای گردشگری

وضعيت شهر تبريز نسبت به رقبا و همسايگان ،سطح خالقيت و

خارجي ،از نظر شرايط تحصيلي تفاوت معناداری وجود دارد و

کارآفريني گردشگری ،قيمت خدمات و محصوالت گردشگری

ضريب معناداری کمتر از  0.05اين مسئله را تاييد ميکند .بدين

و شرايط قومي و نژادی و وضعيت تبليغات با ميانگين

معني که تفاوت در سطح تحصيلي گردشگران ،باعث تفاوت

تأثيرگذاری بين  4.5تا  4.7نشان از تأثيرگذاری نسبي بر

در انگيزهها و داليل مسافرت آنها به شهر تبريز شده است و اين

مسافرت گردشگران دارد .در اين ميان به نظر ميرسد ويژگي

تفاوت ،واقعي و معتبر بوده و بر اثر حوادث يا اتفاق نيست.

های مختلف کشور گردشگران خارجي شامل وضعيت

همين شرايط براير ويژگيهای شغلي و اقتصادی نيز صادق

اقتصادی ،فاليتهای بازاريابي و هزينهها تأثير چنداني در مسافرت

است و تفاوت در نوع اشتغال و سطح اقتصادی باعث تفاوت

آنها ندارد .همچنين وضعيت بازاريابي و فعاليت آژانسهای

معنادار در انگيزههای فعلي مسافرت گردشگران و عوامل موثر

گردشگری در شهر تبريز ،شرايط حفاظت از جاذبهها ،دسترسي

بر مسافرت شده است اما در بخش انگيزههای آتي ،تفاوت در

به جاذبهها ،معماری و بافت شهر و مراکز تفريحي ،تأثيرات

اشتغال و سطح اقتصادی ،باعث تفاوت معتبر و معنادار در سفر

زيادی بر مسافرت گردشگران خارجي به شهر تبريز نداشته

آتي گردشگران نشده است و نميتوان قبول کرد که سطح
اقتصادی و شغلي مي تواند بر سفر آتي گردشگران به شهر تبريز

است و در تقاضای گردشگری خارجي تبريز کشش پذيری

تأثيرگذاری معنادار داشته باشد.

پاييني داشته است.

در بخش پاياني ،از طريق تحليل محتوای کيفي ،به بررسي

با توجه به توزيع نرمال متغيرها بر اساس آزمون کالموگراف –

مجموعه عوامل و مقولههای موثر بر گردشگری خارجي شهر

اسميرينوف( ،)Kolmogorov-Smirnov testاز آزمون

تبريز شناسايي شده است .مراحل شناسايي و تعيين مقولهها

پارامتريك  Tتك نمونهای جهت سنجش معناداری متغيرها

شامل گردآوری دادههای نظری و ميداني ،استخراج عبارات و

استفاده شده است .همانطورکه مشخص است ضريب معناداری

جمالت مرتبط با گردشگری خارجي شهر تبريز کدگذاری

کليه متغيرها برابر با صفر است که نشان از معناداری کليه نتايج

عبارات بر اساس نوع دادهها .اين عبارات از مصاحبه با

اين بخش ميباشد.

گردشگران (کد  )Tکارشناسان (کد  ،)Eمردم شهر (کد )P

همچنين در بخش تقاضای گردشگری خارجي ،ميزان

و همچنين مطالعات نظری و مشاهدات (کد  )Oاستخراج شده

همبستگي و تفاوت معناداری بين متغيرها نيز محاسبه شده است

است؛ استخراج مفاهيم از طريق ترکيب مفهومي و معنايي

که رد اينجا به دليل طوالني شدن مقاله ،از ذکر جداول خوداری

عبارات مشترک و استخراج مقولههای اصلي از طريق ترکيب

شده است .بر اساس نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن بين

و تلفيق علي – معلولي مفاهيم است .با توجه به طوالني شدن

انگيزههای فعلي ،انگيزههای آتي و عوامل موثر ،ضريب

پژوهش ،در اينجا تنها جدول مقولههای اصلي در جدول  7نشان

معناداری کمتر از  0.05نشان از وجود همبستگي بين هر سه بعد

داده شده است.

از تقاضای گردشگری در شهر تبريز است .با اين حال ميزان و
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جدول ( :) 5ميانگين و ضريب تغييرات عوامل موثر بر سفر گردشگران خارجي به شهر تبريز
متغیر

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

بکر بودن و کمياب بودن جاذبههای منطقه

5.65

0.48

0.08

بازديد از خانهها و ساختمانهای قديمي شهر

5.51

0.75

0.14

بازديد از مساجد قديمي و مراکز مذهبي شهر

5.24

0.89

0.17

قوانين و مقررات مربوط به گردشگری در شهر

5.21

0.99

0.19

شرايط اقليمي شهر

5.15

0.83

0.16

فرهنگ باالی جامعه شهری تبريز

5.15

0.84

0.16

بازديد از جاذبههای طبيعي و اکوتوريستي شهر و پيرامون

5.15

0.92

0.18

وضعت سياسي کشور شما

5.11

0.90

0.18

وجود افراد آشنا و ارتباط با آنها در تبريز يا ايران

5.09

0.71

0.14

انگيزه سفر به کشورهای مختلف

5.05

0.82

0.16

وضعيت زيرساختهای شهر مانند راههای ارتباطي ،حمل و نقل ،تاسيسات)

5.03

1.29

0.26

ميزان تجربيات گردشگری و تجربه سفرهای قبلي

5.00

0.75

0.15

قيمت خدمات و جاذبههای گردشگری در مناطق پيرامون و کشورهای همسايه

4.97

0.99

0.20

ميزان تمايل شما به تجربه جاذبههای خاص و ماجراجويانه

4.95

0.78

0.16

داشتن مرخصي از کار و وجود زمان فراغت

4.94

1.05

0.21

امنيت سياسي و اجتماعي شهر

4.92

0.91

0.18

بازديد از موزههای شهری

4.91

0.63

0.13

بازديد از پارکها و فضاهای سبز شهری

4.91

0.91

0.19

بازديد از پلها و قلعهها و برجهای تاريخي

4.90

0.93

0.19

قدمت تاريخي شهر تبريز

4.90

0.69

0.14

ميزان آگاهي کشور شما از شهر تبريز

4.89

0.72

0.15

نوع و کيفيت خدمات و جاذبهها در در مناطق پيرامون و کشورهای همسايه

4.81

1.00

0.21

نزديکي و سازگاری فرهنگي شهر با کشور شما

4.80

1.16

0.24

چهره و تصوير ذهني مردم کشور شما در مورد ايران

4.76

1.05

0.22

ميزان تنوع ،خالقيت و نوآوری و کارآفرين در جاذبه و خدمات بومگردی در شهر

4.74

0.88

0.18

ميزان فعاليتهای بازاريابي و آژانسهای گردشگری در کشور شما

4.74

0.71

0.15

ميزان هزينههای استفاده از جاذبهها و خدمات گردشگری در شهر

4.68

1.08

0.23

وجود جاذبههايي در شهر ،که در کشور خودتان وجود ندارد

4.67

1.17

0.25

وضعيت تبليغات در مورد شهر و ايران در کشور شما

4.65

0.98

0.21

ويژگيهای قومي و نژادی مردم شهر تبريز

4.64

1.20

0.26

ضعيت قوانين و مقررات گردشگری در کشور شما

4.56

1.37

0.30

قيمت و هزينه خدمات و گردشگری در کشور شما

4.55

0.99

0.22

وجود بافت و معماری زيبا و جذاب در شهر

4.52

1.07

0.24

بازديد از مراکز و خدمات تفريحي شهر

4.52

1.12

0.25

عدم ايجاد تخريب يا آسيب چندان باال در جاذبهها

4.49

1.09

0.24

دسترسي آسان به استفاده از جاذبهها و عدم محدوديتهای قانوني

4.49

1.24

0.28

ميزان فعاليتهای بازاريابي و فعاليت آژانسها در شهر نسبت به جذب گردشگران

4.45

1.00

0.22

ميانگين

4.88

0.94

0.19

ماخذ :يافتههای پژوهش()1397
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در جدول  ،23-4مقوله نهايي در ارتباط با گردشگری خارجي

وضعيت رقابتي کشورهای همسايه :اين مورد از دو بعد فرصت

شهر تبريز تعيين شده است .به صورت کلي ميتوان اين مقولهها

و تهديد قابل بررسي است .از بعد فرصت وجود مناطقي مانند

را اينگونه تشريح کرد:

جلفا و اروميه و همچنين کشورهايي ماند آذربايجان و ترکيه با

ضعف مديريت شهری و سازماني :اين ضعفهای سازمان

فرهنگ و سرمايههای فرهنگي و تاريخي مشترک ،ميتواند

عمدتا مربوط به چالشهای شهری تبريز مانند آلودگي شهری،

فرصتي برای همکاری و تعامل بين تبريز با آنها و جذب

ترافيك ،مشکالت کالبدی شهری ،ضعف در برخي تاسيسات

گردشگران از آن مناطق باشد اما از جنبه منفي رشد توسعه

و خدمات شهری ،ضعف نسبي در قوانين و مقررات شهری و

گردشگری در آن کشورها به صورت بالقوه و بالفعل ميتواند

همچنين کمبودهای الزم در حوزه سرمايه گذاری ،فضاهای

تهديدی برای تبريز باشد و آنها را از ميدان رقابت خارج کند.

سبز و تفريحي و حمل و نقل عنوان کرد .اگرچه بيشتر اين

در حال حاضر ( )1397دو شرايط حکمفرماست.

عوامل به صورت مستقيم به گردشگر مرتبط نميشود و در

ضعف نيروهای ماهر و آموزشديده :کمبود نيروی انساني ماهر

حالت زنجيرهوار به عنوان بخشي از سيستم گردشگری محسوب

و آموزش عالوه بر ضعف دورههای آموزشي ،چندان به مسئله

ميشود و ميتواند در فرايند گردشگری تأثيرگذار باشد.

تعصبات قومي بيارتباط نيست .امنيت باالی گردشگری :شرايط

ضعف تبليغات و سرمايه گذاری :در اين ارتباط به نظر ميرسد

امنيت در بيشتر مناطق کشور در سطح بااليي قرار دارد و شهر

وضعيت تبليغات در شهر تبريز چندان مطلوب نيست و با اينکه در

تبريز نيز همين شرايط را دارد و گردشگران نيز از امنيت شهر

سال  2018به عنوان گردشگری جهان اسالم انتخاب شده است

تبريز بسيار رضايت داشتند .نقش تجربههای گردشگران :اين

اما توجه چنداني از منظر تبليغات انجام نشده و حتي در شبکههای

عامل نيز هماکنون ( )1397کارکرد و خروجي دوگانه دارد.

اجتماعي نيز چندان مورد استقبال قرار نگرفته و حتي مسئولين

ابتدا اينکه تجربه جاذبههای متنوع تبريز ،گردشگران خارجي

امور شهری در مناطق مختلف شهر نسبت به ترويج اين روديداد

ترغيب کرده است تا نسبت به سفر مجدد شهر ابزار عالقه کنند.

و سرمايهها و جاذبههای مهم گردشگری کمي بي تفاوت بودند.

در واقع تصوير ذهني که از آنها در حين سفر شکل ميگيرد

همين مسئله در سرمايه گذاری در اين حوزه بيتأثير نبوده است

عموما تصوير ذهني مثبتي است و همين مورد برای تمايل به

و ضرورت دارد تمهيداتي در اين زمينه صورت گيرد.

سفر مجدد کفايت ميکند .اما از طرف ديگر ،تصوير ذهني

توانها و سرمايههای گردشگری :اين توانها و سرمايهها در بخش

گردشگران خارجي پيش از سفر ،به دليل تصوير ذهني نامناسب

تاريخ و فرهنگي ،جاذبههای اکوتوريستي شامل ميراث زمين

القا شده در سطح جهان و ضعف تبليغات در سطح شهر ،تصوير

شناسي و بيوتوريستي و شرايط اقليمي مطلوب ،ويتريني از

منفي بوده و تصور شهر يا کشوری تقريبا ناامن دارند.

دستاوردها و سرمايهها را تشکيل داده است .فراموش نشود که

طيف متنوع گردشگری :گردشگران ورودی دارای عاليق و

برای گردشگران خارجي بيشتر اين جاذبهها دارای ويژگيهای

ساليق متفاوت بوده و دارای جنبههای مختلف بوده و از گونههای

بکر و مطلوب است و با کمي سرمايهگذار و تبليغات ميتوان در

گردشگران علمي ،فرهنگي ،ماجراجويانه بوده و همين مسئله

امر جذب گردشگر خارجي بهترين بهرهبرداری را صورت داد.

در افزايش قدرت تقاضای گردشگری شهر تبريز موثر بوده و

تعصبات قومي و نژادی :حس تعلق خاطر مردم شهر تبربز به

قدرت و توان گردشگری شهر را افزايش داده است.

زبان و نژاد و فرهنگ اگرچه در يك جنبه خاص ،باعث حفظ

خطر تخريب و عدم حفاظت از آثار :اين مسئله نيز در سالهای

اصول و فرهنگ بومي شده و در واقع يك سرمايه گردشگری

اخير نمود بيشتری داشته و بعضا مالحظه شده است که برخي از

و فرهنگي را در اختيار گردشگران قرار ميدهد اما تعصب به

آثار تاريخي دچار تخريبهای نسبي شده و دولت به آن کم

تکلم با يك زبان خاص و تعصبات افراطي قومي موجب شده

توجهي ميکند .همچنين توجه به عناصر و سرمايه گذاران

تا گاهي اوقات برخورد درخوری با گردشگران صورت نگرفته

غيربومي نيز در اين رويداد بيتأثير نبوده است.

و خدمات و درخواستهای گردشگران استجابت نشود.
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اقدامات تازه مديريت شهری :با وجود ضعفها و چالشهای

زيباسازی شهری ،افزايش فضاهای سبز و تفريحي و غيره

مديريت شهری ،امام اقدامات و طرحهای جديد مديريت شهر

ميتواند اميدوار کننده باشد.

به ويژه در زمينه مرمت و اقدامات بهسازی و نوسازی ،طرحهای
جدول ( :)6مقولههای استخراج شده مرتبط با گردشگری خارجي شهر تبريز
مقوله

مفاهیم
ضعفهای مديريت شهری و سازماني
ضعف قوانين

ضعفهای مديريت شهری و سازماني

مشکالت و چالشهای شهری
مشکالت حمل و نقل
کمبود فضاهای تفريحي
ضعف در امر تبليغات

ضعف تبليغات و سرمايه گذاری

کمبود سرمايه گذاری در حوزه گردشگری

وجود تعصبات قومي و نژادی

وجود تعصبات قومي و نژادی
قدمت باال و تاريخ غني فرهنگي شهر
جاذبههای گردشگری غني طبيعي و انساني

توانهای گردشگری

وجود رويداد گردشگری جهان اسالم تبريز 2018
شرايط اقليمي مناسب
وضعيت رقابتي گردشگری با کشورهای همسايه

وضعيت رقابتي گردشگری با کشورهای همسايه

تمايل ايرانيان به سفر

ضعف وجود نيروی ماهر و آموزش ديده و تورليدر

ضعف وجود نيروی ماهر و آموزش ديده و تورليدر
امنيت باالی گردشگری

امنيت باالی گردشگری

نقش محدود آژانسها
نقش تجربههای گردشگران

نقش تجربههای گردشگران

تصوير ذهني نه چندان مطلوب گردشگران
رضايت نسبي گردشگران

طيف متنوع گردشگران

طيف متنوع گردشگران
خطر تخريب و عدم حفاظت از آثار گردشگری

خطر تخريب و عدم حفاظت از آثار گردشگری

توسعه آثار غيربومي در شهر

اقدامات تازه مديريت شهری

اقدامات تازه مديريت شهری

ماخذ :يافتههای پژوهش()1397

برخي از مقولهها است .برای مثال وضعيت کشورهای همسايه

نتیجهگیری
در اين پژوهش با بررسي تقاضای گردشگری خارجي و

دارای نکات و شرايط نگران کننده و اميدوار کننده برای شهر

شناخت عوامل موثر بر سيستم گردشگری ،مدل مطلوب توسعه

تبريز به صورت همزمان است .در تعيين مقولهها بعضا برخي

گردشگری شهر تبريز ارائه شده است .پيش از آن در يك نتيجه

مقوله ها ظاهرا همتراز باهم به نظر برسند .برای مثال ارتباط

گيری نهايي از نتايج بايد گفت نکته قابل تامل در مورد اين

موضوع خطر تخريب آثار با مسئله تعصبات قومي و نژادی

مقولهها ،کارکردها و ترکيب و تلفيق عوامل مثبت و منفي در

است .به نظر حس تعلق خاطر قومي و نژادی بتواند در حفظ

بين اين عوامل است .برای مثال در حاليکه عوامل مديريت

آثار بومي و ورود افراد غيربومي تأثيرگذار باشد اما تعصبات

شهری به عنوان يك نقطه ضعف در امور شهری مطرح شده

قومي و نژادی در اينجا يك مقوله منفي در برابر پذيرش

است اما در مقابل اقدامات تازه مديريت شهری و شورای

گردشگران خارجي مطرح شده است و ميتواند مانعي بر سر

شهرداری به عنوان يکي از ارکان مهم در توسعه گردشگری

راه توسعه گردشگری خارجي باشد .در مجموع بررسيهای

خارجي مطرح شده است .نکته ديگر کارکردهای چندگانه

کلي نشان ميدهد تقاضای گردشگری خارجي در شهر تبريز
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کشش بااليي دارد و نسبت به کليه انگيزههای مسافرت

از مجموع مطالعات و نتايج پژوهش ،مدل نهايي و پيشنهادی

گردشگران ،دارای کشش پذيری بااليي است و در بيشتر

پژوهش برای توسعه گردشگری خارجي ارائه شده است .اين

عوامل موثر بر گردشگران ،کششپذيری بااليي دارد .همچنين

مدل بهصورت کيفي بر اساس مجموعه عوامل و متغيرهای مطالعه

کششپذيری گردشگری خارجي نسبت به عامل جاذبههای

شده و راهبردهای مربوطه ارائه شده و به صورت شماتيك روند

گردشگری بيشتر است که اين مسئله به وضعيت روحيات و

توسعه و عملکرد اجزا را تشريح ميکند( .شکل )3

شناخت گردشگران خارجي برميگردد در حاليکه برای
گردشگران داخلي ،چنين کششي به اين اندازه وجود ندارد.

شکل ( :)3مدل توسعه گردشگری خارجي در شهر تبريز
ماخذ :نويسندگان()1397

الگوی توسعه گردشگری خارجي را ميتوان به يك چرخ و

 -وضعيت رقبای گردشگری شهر تبريز در سطح داخلي و

الستيك يك خودرو تشبيه کرد که دارای يك بخش مرکزی

بينالمللي که بايد در چارچوب برنامههايي به گونهای عمل

به عنوان محرک خودرو و بخشهای پوششي بوده و يك بخش

شود که در نهايت در عين حفظ روابط بتواند زمينه را برای

حفاظتي نيز برای اين چرخ مدنظر است .با توجه به اين تشبيه،

پيشي گرفتن يا حفظ سطح با رقبا را فراهم نمايد و تبديل به

الگوی توسعه گردشگری خارجي دارای سه بخش کلي است:

يك مقصد جايگزين نشود.

 -1عوامل محرک

 -کارآفريني و نوآوری که به فضاهای  1`2کارآفريني و

 -2عوامل هدايت کننده

ايدهپردازی و عناصر بومي اشاره دارد .به عنوان ايدهپردازان و

 -3عوامل توسعه دهنده

کساني که توانايي ارائه دادههای جديد و گرفتن ستانده بيشتر

عوامل محرک شامل دو عامل مهم است .اين عوامل ،عامل اصلي

را دارند و به خوبي با نقاط حساس و انعطافپذير سيستم

در حرکت سيستم و راهاندازی آن است :اين بخش شامل عواملي

آشنايي کامل دارند و ميتوانند با توجه به شرايط يك سيستم،

است که ميتوانند آغازگر و توسعه دهنده گردشگری در شهر

بهترين تصميمات را با سودآوری سريع ،بگيرند .ضرورت دارد
که اين کارآفرينان بومي باشد .اين مسئله منوط به داشتن

تبريز که عمدتا بر بازار گردشگری تاکيد دارد .تاکيد بر

آژانسهای قدرتمند و فعال در اين زمينه که هم اکنون يکي از

گردشگران چند طيفي با روحيات و گونهها و عملکردهای

ضعفهای اين شهر است.

مختلف ميتواند در عرضه و تقاضای گسترده گردشگری نقش

عوامل توسعه دهنده مجموعه عواملي هستند که ميتوانند در

موثری داشته باشد .همچنين تصوير ذهني گردشگران و

گرادگرد عوامل محرک و هدايت کننده ،بستر اصلي توسعه و

تجربههايي که از سفرهای پيشين يا سفر فعلي به دست ميآورند.

حرکت سيستم را تضمين کنند .مهمترين اين عوامل در اين مدل

عوامل هدايت کننده مکمل عوامل محرک است:

شامل مؤلفههای زير است:
86

فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي  -سال هشتم – شماره سي و يك  -پاييز 1398

 -تطبيق محصول با بازار گردشگری :به معنای ايجاد

بازيگران مختلف شامل دو بال محرک و پيشران فرهنگ-

هماهنگي و تناسب بين تقاضای گردشگری با همان بازار

سازی گردشگری و آژانسهای مسافرتي چندمنظوره ،بازيگران

گردشگری با عرضه گردشگری در شهر تبريز .چنانچه هر کدام

مربوط به مبدا گردشگری شامل تصوير ذهني گردشگران و

از اين دو عنصر به صورت نامتناسب رشد کند تبعات بدی به

رقبای گردشگری و بازيگران توسعهدهنده سيستم شامل عنصر
تطبيق محصول – بازار ،کارآفريني ،پيوندهای قومي و مديريت

همراه خواهد داشت.
 -پيوندهای قوم و ملي که بر کاهش چالشهای ذهني و عيني

شهری و در نهايت بازيگران حرکت سيستم از ارتباط عوامل

گردشگری اشاره دارد و الزم است از طريق فرهنگسازی و

قبلي شکل ميگيرد .چنانچه نتايج مدل ارائه شده و ساير نتايج

برنامهسازی انجام پذيرد.

بررسي شود ميتوان به تحققپذيری اهداف پژوهش اشاره نمود.

 -در کنار اين عوامل ،وجود تبادالت اجتماعي بين

با توجه به اينکه هدف اصلي پژوهش ارائه يك مدل توسعه

گردشگران با جامعه ميزبان ،در هدايت سيستم و جلوگيری از

گردشگری خارجي بود که برای شهر تبريز و دانش نظری حوزه

ناپايداری آن ،ضروری است .همچنن اکتشاف جاذبهها و

توسعه گردشگری شهری خارجي مورد استناد باشد ،اين امر به
خوبي صورت گرفته است چرا که مدل ارائه شده که بر گرفته

مکانهای جديد ميتواند ابزار مناسبي برای توسعه باشد.

از اطالعات حاصله از دادههای پژوهش بود ،عاله بر اينکه توانسته

حرکت سيستم گردشگری:

مجموعه مؤلفههای موثر بر توسعه گردشگری اعم از مؤلفههای

مجموعه عوامل فوق سيستم گردشگری خارجي شهر تبريز را

قوت و ضعف را در يك سيستم و الگو درگير نموده و موجب

به سمت پيشرفت سوق ميدهد.

توسعه گردشگری شهر شود ،از طرفي با پيوند منطقي مجموعه

نتیجه گیری

اجزای سيستم گردشگری شهری و مشخص نمودن جايگاه و

هدف اصلي اين پژوهش ،ارائه مدل توسعه گردشگری خارجي

قدرت هر مؤلفه ،بازتعريفي از عوامل درگير در گردشگری

به منظور مشارکت در دانش نظری آن و بازتعريفي از عناصر و

شهری ارائه داده و يك الگوی جديد به دانش نظری اين حوزه

عوامل درگير آن بود .در واقع ارائه يك مدل جهت توسعه

اضافه نمايد .چنانچه اين نتايج با پژوهشهای پيشين در ارتباط

گردشگری خارجي شهر تبريز ،تنها بخشي از اهداف پژوهش

با گردشگری شهری تبريز مقايسه شود ،مشخص است که هيچ

به شمار ميرود و ارائه يك الگو يا مدل که بتواني تعريف

يك از پژوهشها الگو و مدلي در ارتباط توسعه سيستم

جديدی از اجزا و عوامل موثر بر سيستم گردشگری شهری

گردشگری خارجي شهر تبريز ارائه ندادهاند و گردشگری

خارجي را تببيين کند ،هدف اصلي پژوهش است .از مجموع

خارجي به صورت سيستمي بررسي نشده است .عمده

مطالعات و نتايج پژوهش مدل نهايي و پيشنهادی پژوهش برای

پژوهشهای صورت گرفته در حوزه گردشگری تبريز در

توسعه گردشگری خارجي ارائه شده است و همچنين بررسي

موضوعات و مؤلفههای متفاوت و پراکنده بوده است .در واقع

پيشينه پژوهش نيز نشان داد که خالء و کمبود پژوهشي در اين

کمتر مطالعه سيستمي و سامانمند در مورد سيستم گردشگری

ارتباط وجود دارد و نياز است تا الگويي در اين ارتباط ارائه

شهری صورت گرفته و در واقع مطالعات همگي به صورت تك

شود .اين مدل به صورت کيفي بر اساس مجموعه عوامل و

مؤلفه بوده و مطالعات سامانمند تنها به صورت ارائه راهبرد و

متغيرهای مطالعه شده و راهبردهای مربوطه ارائه شده و به

استراتژی بوده و به نقش عوامل و بازيگران سيستم گردشگری

صورت شماتيك روند توسعه و عملکرد اجزا را تشريح ميکند.

اشارهای نشده است .به اين ترتيب اين پژوهشها عمدتاً به

برای اين منظور از مدل سيستم يك هواپيما استفاده شده است

موضوعات منفرد در ارتباط با گردشگری شهر تبريز پرداخته و

تا بتواند تفسير واقع بينانهای از حرکت سيستم گردشگری

بيشتر به ارائه راهبردها پرداختند .بنابراين از اين منظر ،اين

شهری ارائه نمايد .در نهايت مدل ارائه شده دارای عوامل و

پژوهش گام مثبت و جديدی را برداشته است.
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