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  :ها کلید واژه

 ي توسعه پیشران،

 آزاد منطقه گردشگري،

 مجذورات حداقل مدل ارس،

  .جزئی

  چکیده

 شناسایی مختلف، ابعاد در میزبان ي جامعه وضعیت بهبود راستاي در گردشگري ي توسعه از ناشی هاي مزیت به توجه با

 اهمیـت  بـه  توجـه  بـا . باشـد  مـی  ناپذیر اجتناب ضرورتی صنعت این ي توسعه بر تأثیرگذار ي عمده نیروهاي و ها پیشران

 منطقـه . باشد می ارس آزاد منطقه گردشگري ي توسعه بر تأثیرگذار هاي پیشران شناسایی پی در حاضر تحقیق موضوع،

 همچنـین  و المللـی  بین و ملی ي عرصه در استراتژیک موقعیت داراي گردشگر جاذب مناطق از یکی عنوان به ارس آزاد

 ماهیت با کاربردي حاضر ي مطالعه در تحقیق روش. باشد می متعدد فرهنگی و تاریخی اقتصادي، طبیعی، هاي پتانسیل

 دانشـگاهی  نخبگان و شهري کارشناسان مسئوالن، مدیران، شامل نیز تحقیق آماري ي جامعه. است تحلیلی – توصیفی

. اسـت  شـده  بـرآورد  نفـر  340 کـوکران  شده اصالح مدل اساس بر نمونه حجم و باشد می) نفر 1400( ارس آزاد منطقه

 شده استفاده Warp-PLS افزار نرم در جزئی مجذورات حداقل مدل از تحقیق هاي داده تحلیل و تجزیه  براي همچنین

 هـاي  پیشـران  بـه  مربـوط  تأثیرگـذاري  بیشترین بررسی مورد هاي پیشران بین در که دهد می نشان تحقیق نتایج. است

 ضـرایب  ترتیـب  بـه  کـه  باشـد  مـی  (ED( آموزش و (MAA( تبلیغات و بازاریابی ،(MA( مدیریتی ،(EC( اقتصادي

 اثـر  دیگر طرف از. است بوده 48/0 و 51/0 ،59/0 ،67/0 کدام هر براي تحقیق ساختاري مدل اساس بر شده استخراج

 (PSC( فرهنگـی  و اجتماعی سیاسی، و (EP( کالبدي و اقتصادي یعنی گردشگري ي توسعه بعد دو بر ها پیشران این

 در گردشـگري  ي توسـعه  هاي مؤلفه و ها پیشران بین داري معنی ي رابطه است آن زا حاکی نتایج که است شده سنجیده

 ي توسـعه  هـاي  پیشـران  متغیـر  بـراي  کـه  گیسـر  -استون آزمون نتایج همچنین. دارد وجود درصد 95 اطمینان سطح

 مـدل  که دهد یم نشان است، شده محاسبه 138/0 با برابر گردشگري ي توسعه متغیر براي و 142/0 با برابر گردشگري

  .دارد را الزم بینی پیش توان و ظرفیت شده، گرفته نظر در

 
 
  

                                                             
کید بر رونق اقتصاد أهاي گردشگري با ت افزایش فعالیت صنعتی در -بررسی نقش مناطق آزاد تجاري «ي اول با عنوان  ي دکتري نویسنده این مقاله مستخرج از رساله - 1

  .باشدمی ي سوم نویسندهي  و مشاوره ي دوم ه راهنمایی نویسندهب  و»  )مطالعه موردي منطقه آزاد ارس(اي  منطقه
   ي مسئول نویسنده)  :a_azar@iau-maragheh.ac.ir(   
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  مقدمه

 با اقتصادي هاي بخش از به یکی که طوري به است، بوده برخوردار اي پیوسته از رشد گردشگري صنعت اخیر، هاي دهه طی در

درصد، از  5/6ساالنه  رشد نرخ با المللی ینب گردشگري 1950-2005هاي  در طی سال. است شده تبدیل در جهان باال رشد سرعت

عنوان یکی از مهمترین  صنعت بهاین . یافته است افزایش 2005 سال نفر در میلیون 806 به 1950 سال نفر در میلیون 25

قادري، ( شودمحسوب میبراي آنها آور ترین فعالیت اقتصادي ارزهاي اقتصادي جهان براي برخی از کشورها و به عنوان مهم تفعالی

 از و بوده نفر میلیون 701 بر بالغ جهان سرتاسر در گردشگران تعداد 2000 سال در جهانی، بانک آمار همچنین بنابر .)1: 1388

 درآمد منابع، برخی. است شده جهان اقتصاد ي چرخه وارد مستقیم طور به دالر میلیارد 475 حدود مبلغی گردشگري، جریان این

 است بدیهی ،)29:1388 آریافر،( اند کرده برآورد دالر میلیارد 2000 و 1550 ترتیب به 2020 و 2010 يها سال در را گردشگري

 يگردشگرامروزه توان گفت  با توجه به موارد بیان شده می .یافت خواهند افزایش نیز شده یاد آمارهاي صنعت، این ي توسعه با که

 ,Yao and Fotheringham)شود  می ي جوامع محسوب ر توسعهمنظو بهی اقتصاد جهان در يدیصنعت کل کیعنوان به 

بزرگترین و پردرآمدترین ارزش و اهمیت این صنعت تا آن جایی است که سازمان جهانگردي از آن به عنوان یکی از . (2016:190

هان را به خود درصد از اشتغال ج 10درصد تولید ناخالص و  10به طوري که  ،(WTO, 2006:1)دنیا نام برده است  صنایع

است که به وابسته  يگردشگري  توسعهبه  هاکشور يسطح اقتصادامروزه رو  از این. (UNWTO, 2008:3)اختصاص داده است 

این ي  توسعه .(Pratt, 2015:149) ابدیارتقاء  يسطح گردشگر شیبا افزا) میمستق ریغ ای میبه طور مستق(تواند  یم خود ي نوبه

 ،اشتغال يها فرصتایجاد  ،یصنعت يها رساختیز يساز نهیو به میتنظي میزبان از جمله  بر جامعه اثرات مثبت مختلفی صنعت

 Yang and)گذارد  المللی می اي و گسترش تجارت بین ي اقتصادي منطقه توسعه، (Jin et al, 2018:192)زندگی  تیفیبهبود ک

Fik, 2014:145; Qian et al, 2012:153). المللی و ملی ي بین اي است که عوامل توسعهیند پیچیدهي این صنعت فرا توسعه

 رو از این. (Tefler and Sharpley, 2008:80)گیرد  گذاري را دربر میریزي و قانونهاي درگیر با سیاست دولت، برنامهگروه

 از منديبهره فرصت انسیل،پت داراي مناطق در گردشگري هايجاذبه نمودن ارزشمند و مهیاسازي با تا تالشند در کشورهاي مختلف

 1يگردشگرجهانی  سازمانگزارش طبق . (Rosentraub and Joo, 2009:759-770)سازند  فراهم را صنعت این مثبت ابعاد

هاي تاریخی و فرهنگی  همین جاذبهو  آیدکشور برتر جهان به شمار می یازدهمینهاي تاریخی و طبیعی ایران از نظر جاذبه )2018(

درصد از  1/0  ایران تنهاولی با وجود این،  .در کشور ما باشدجذب گردشگر  براياصلی ابزارهاي یکی از  تواند به عنوان می گرانبها

نوع اقلیم و آب و هواي جهانی و  17نوع از  12در کشور ایران علیرغم وجود  .را دارد دنیا  گردشگريمیلیارد دالري  500 درآمد 

 گردشگري در فهرست میراث جهانی ،(WTO, 2018:2) )اثر فرهنگی 23و  طبیعیاثر  2(جهانی  ي اثر ثبت شده 25تعداد 

اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی کشور به نحو بسیار خوبی  ي متأسفانه باید گفت که درحال حاضر از این صنعت در راستاي توسعه

الخصوص ایران  در کشورهاي مختلف علی امروزه مناطق آزاد تجاري به عنوان مناطق جاذب گردشگر. یده استاستفاده نگرد

هاي اقتصادي شکل گرفته است، اما  لفهؤمناطق بر اساس م نیا شیدایو اصل پ ییابتدا تیهر چند ماه در ایران. گردند محسوب می

ق گردشگري در مناط ،شود یاقتصاد محسوب م یهاي عمده و اساس امروز از بخش ايیموضوع که گردشگري در دن نیبا توجه به ا

 نیا ي گردشگري در توسعه ریثأمناطق آزاد و نقش و ت گاهیتوان از جا یبرخوردار است و نم یاتیآزاد تجاري و اقتصادي از نقش ح

 یمیاقل یو حت یو فرامل یمل طینبوده و با توجه به شرا یقاعده مستثن نیاز ا زیارس ن يآزاد تجار همنطق. گذشت یمناطق به سادگ

   .الشعاع قرار دهد و اقتصاد منطقه را تحت باشد دیمف يگردشگر يبرا تواند یاست که م یاطقدر زمره من ،یتیو موقع

ي این صنعت با توجه به  ریزي استراتژیک و شناسایی عوامل کلیدي در توسعه ي گردشگري، نیاز به برنامه با توجه به اهمیت توسعه

  :باشد تحقیق در پی پاسخگویی به سؤال زیر می رو این از این. گردد هاي بومی احساس می امکانات و محدودیت

                                                             
1 - WTO 
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  ي گردشگري در منطقه آزاد ارس کدامند؟ هاي تأثیرگذار بر توسعه مهمترین پیشران -

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق

 در عمده ینقش آن، از حاصل درآمد و افزوده ارزش زانیم که است حاضر جهان در گسترش به رو يها صنعت جمله از يگردشگر

 این صنعت بخش امروزه ).208: 1389 ،پورحسین و یهاشم( دارد داریپا شتیمع از شهروندان يبرخوردار و یمل ناخالص دیتول

تعداد ،  2020سال تا که شود می بینی پیش. باشدمی جهان صنایع بزرگترین از یکی و دهد می تشکیل را جهانی اقتصاد ي عمده

 افزایش یابد دنیا سراسر در دالر تریلیون 2 از نیز به بیش آن از ناشی مالی گردش و برسد نفر میلیارد 1/6 به المللیبین گردشگران

 و مرزي، درون یا داخلی سیاحت هاآن ترینمهم که گیرد،می صورت مختلفی به اشکال گردشگري .)5: 1393نظریان و همکاران، (

 منابع همزمان کارگیري به و ترکیب طریق از صنعت این ).2: 1391موسایی، (است  المللیبین و مرزيبرون یا سیاحت خارجی

 زاده، و آقاسی زاده ابراهیم( دارد دنبال به را زیادي فرهنگی و محیطی زیست اقتصادي، اجتماعی، منافع ،خارجی و داخلی

فرهنگی و  و اعیاجتم و اقتصادي امور ترکیب بیانگر خوبی به که است جهانی هايجریان از یکی همچنین گردشگري ).107:1388

در سراسر  نده،یآ يها برآوردن انتظارات و خواسته يالزم برا يهارساختیز نیو تأم يگردشگر ي توسعهبنابراین . است طبیعی

 ي دربرگیرنده یک کلیت در گردشگري ).72:1398و همکاران،  یمیکر(دارد  ازین کپارچهی يکردیبه رو ،یها و سطوح دولت بخش

 گسترش .گذاردجاي می بر مختلفی آثار جغرافیایی فضاهاي در که هاستآن میان متقابل کنش و فرهنگ نسان،ا سرمایه، از جریانی

 و رشد جهت در کارآمد ابزاري عنوان به تواند می دارند را گردشگر جذب ي بالقوه پتانسیل که هایی مکان در گردشگري صنعت

 صنعت ي توسعه و رشد جهت در کافی نه و الزم عنصر، یک ي جاذبه وجود. شود گرفته کار به میزبان جوامع ي جانبه همه ي توسعه

 و ي خدمات ارائه محدوده، دقیق شناسایی نیازمند منطقه هر در گردشگري صنعت ي توسعه زیرا شود، می محسوب گردشگري

 منافع گردشگري گسترش و همچنین رشد. باشد می گردشگران جذب جهت در معرفی نیز و گردشگران نیاز مورد تسهیالت

 از توان گفت که گردشگري به طور کلی می. است اقتصادي منافع آنها از یکی که دارد همراه به میزبان جوامع براي متعددي

 اقتصادي، سیاسی، اوضاع زمین، سیماي در شگرف تغییرات آوردن وجود به با همراه که است معاصر انسانی هاي فعالیت مهمترین

ي گردشگري  با توجه به مزایاي مختلف توسعه ).13:1380 محالتی،( سازد می دگرگون را انسانها ندگیز روش و منش فرهنگی،

 ریاخ يها يگذار هیسرما چنانچه. ي اصلی اکثر کشورهاي جهان تبدیل شده است گذاري در انواع گردشگري به برنامه امروزه سرمایه

عوامل  .مناطق دارند نیدر ا يبر رونق گردشگر اریبس يدیاند، تأک فتهشکل گر يکه با اهداف اقتصاد زین يق آزاد تجارطدر منا

ي  ي گردشگري موجب توسعه بخشند و عالوه بر توسعه ي آن را بهبود می ي گردشگري تأثیرگذارند که روند توسعه مختلفی بر توسعه

  .گردند ي میزبان می جامعه

ترسیم  1توان مدل مفهومی تحقیق را به شرح شکل شماره  دنظر میبا توجه به ادبیات و مبانی نظري تحقیق، همچنین اهداف م

هاي تأثیرگذار بر گردشگري منطقه آزاد در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی،  دهد که شناسایی پیشران این مدل نشان می. کرد

ي  طقه و در راستاي آن توسعهي گردشگري من ریزي استراتژیک در راستاي ارتقاي آنها موجبات توسعه سیاسی و کالبدي و برنامه

  .ي میزبان را به دنبال خواهد داشت جامعه
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    مدل مفهومی تحقیق ):1(شکل 

  تحقیق حاضر: منبع

ي گردشگري و عوامل مؤثر بر آن را  نحوي توسعه هاي متعددي انجام گرفته که هر کدام به در راستاي موضوع مورد مطالعه، پژوهش

هاي غیرساختاري مانند  مؤلفهتوجه به مطالعات صورت گرفته تأکید بر عوامل ساختاري مانند مدیریت و  با. اند مورد بررسی قرار داده

رو این تحقیق به دنبال پر کردن خأل پژوهشی موجود  هاي پیشین مورد بررسی قرار نگرفته است؛ از این دمحوري در پژوهشرویدا

  .باشد می

  ي تحقیق بررسی پیشینه ):1(جدول 

  )انمحقق(محقق 
عنوان یا شرح 

  موضوع
  نتایج

و همکاران  1جی

)2018(  

تأثیرات مناطق آزاد 

تجاري جدید چین 

ي  بر توسعه

گردشگري 

  کنگ هنگ

به  نیدولت چ ی،در مواجهه با اقتصاد جهان کپارچهی ي ندهیبه طور فزا

 يگذار هیکشور را به منظور جذب سرما) FTZ(تجاري آزاد  مناطق جیتدر

که  کند یم شنهادیپحاضر  رو تحقیق از این .داده است ءاارتق ،شتریب یخارج

تنوع  ،ینیچ يها شرفتیدر پ همسو یکپارچگیبه دنبال  دیکنگ با هنگ

 يها از تجربه يبردار خود و بهره یفعل يبه محصوالت گردشگر دنیبخش

 تیحما FTZ ياقتصاد ي که از توسعه یدر مناطق يمربوط به گردشگر

  .کنند، بهره ببرد یم

  )2018( 2اپراک

هاي  نقش دولت

یابی  محلی در دست

ي پایدار  به توسعه

 62(در لهستان  یمحل يها اکثر دولتدهد  نتایج این تحقیق نشان می

 يها برنامه يو اجرا يزیر در برنامه داریپا ي اند که توسعه اعالم کرده) درصد

 چهارم سهاز  شیبین همچن. در نظر گرفته شده است يمربوط به گردشگر

                                                             
1 - Ji 
2 - Kapera 
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گردشگري در 

  لهستان

در  زین ینظرات ساکنان محلاز اند که  اظهار داشته یدولت محل هاي مقام

کنندگان در  درصد از شرکت 60از  شیحال، ب نیدر ع. است استفاده شده

 يبرگزار قیاز طر ،یمحل دولتکه  اند اظهارنظر کرده ینظرسنج نیا

دانش و  ي دلهمناسب، مبا یآموزش يها ها، جلسات و کارگاه کنفرانس

 یمقامات دولت. نماید ینم لیرا تسه داریپا ي توسعه ي نهیدر زم اتیتجرب

در بخش  يمربوط به همکار يها يریباور هستند که درگ نیبر ا یمحل

 طیاختالف نظر در مورد حفاظت از مح ي نشان دهنده شتریب ،يگردشگر

ده است نشان دا قاتیحال، تحق نیبا ا .است يگردشگر ي و توسعه ستیز

  .رود میباالتر  يهمکار تیفیکهاي پایین باشد،  درگیري یکه وقت

و همکاران  1جین

)2019(  

بندي  نقش زمان

ي  مناسب در توسعه

  اي گردشگري منطقه

 مناطقدر ي اقتصاد گردشگري  تفاوت توسعهاز آن است که  ینتایج حاک

مچنین عدم بندي مناسب و ه یافته مربوط به زمان یافته و غیرتوسعه توسعه

  .باشد تأخیرهاي موقتی می

اسمالش و 

  )2019( 2کومار

ي بین  بررسی رابطه

رضایت گردشگران و 

ي پایدار  توسعه

گردشگري فرهنگی 

در شهر تیگراي 

  3اتیوپی

ي مدیریت  دهد که پایداري سازمانی در حوزه نتایج این تحقیق نشان می

همچنین به . ردگردشگري موجبات رضایت گردشگران را فراهم خواهد آو

ي گردشگري بر  رسد ادراك گردشگران از پویایی اقتصادي منطقه نظر می

درحالی که با توجه به گردشگري فرهنگی . باشد رضایت آنها تأثیرگذار می

ي مورد  ي معناداري بین رضایت و وضعیت محیط زیست منطقه رابطه

  .شود مطالعه دیده نمی

دلشاد و همکاران 

)1396(  

و  يدبن  تیاولو

 نیروابط ب نییتع

سنجش  يها شاخص

 ي توسعه يداریپا

  يگردشگر

شاخص در  نیمهمتر يعامل اقتصاددهد که  نتایج تحقیق نشان می

 يها شاخص نیهمچن. رود یبه شمار م يگردشگر يداریسنجش پا

به عنوان  یفرهنگ يها و شاخص نیرگذارتریثأبه عنوان ت ياقتصاد

 نییتع ،يگردشگر ي توسعه يداریپاها در سنجش  شاخص نیرتریرپذیثأت

  .اند شده

اکبري و  علی

همکاران 

)1397(  

 ییشناسا

ثر بر ؤم يها شرانیپ

 یندهیآ تیوضع

 داریپا يگردشگر

شهر کرمان با 

  یپژوه ندهیآ کردیرو

 ي در توسعه يدیکل عامل نیرگذارتریتأثدهد که  نتایج تحقیق نشان می

 است و حذف موانع سفر، يریپذ رقابت شهر کرمان، داریپا يگردشگر

در  محیط تخریب ،يمرتبط با گردشگر ي ساخته شده يگسترش فضاها

 یدوم و مشارکت و همبستگ يهاخانه حداز  بیش زساو  ساخت ي نتیجه

  .قرار دارند تیاهم يدر درجات بعد

و  ییموال

همکاران 

)1397(  

و سنجش  ییشناسا

 يدیکل يها شرانیپ

حس  نییمؤثر در تع

مکان مقاصد 

شهر  يگردشگر

  اصفهان

 يو هنرها یدست عیصنا" شرانیسه پدهد که  نتایج این تحقیق نشان می

 يدارا "یو تمدن یخیتار ي سابقه"و  "یخیتار يها جاذبه"، "یسنت

شکل گرفته از  تیو ذهن ریتصو" ییعوامل معنا نیو از ب ازیامت نیشتریب

و  طیمح ادراك شده از تیفیک"و  "ناملموس یفرهنگ راثیم"، "مقصد

عوامل  نیرا در ب يگذاراثر نیکمتر يدارا "در مقصد شهر اصفهان یزندگ

  .باشند یاصفهان دارا م يحس مکان مقصد گردشگر ي کننده نییتع

شهماري 

اردجانی و 

کاموسی 

 يها گونه یررسب

ثر بر ؤم يگردشگر

 يگردشگر ي توسعه

مستقل بر  يرهایمتغ يگذار که اثر هدد یپژوهش نشان م يها افتهی

 دأییمورد ت يگردشگر ي و توسعه يگردشگر يها وابسته گونه يرهایمتغ

 ربرا  ریثأت نیشتریب یحیتفر يگردشگر بدین صورت که. قرار گرفته است

                                                             
1 - Jin 
2 - Asmelash and Kumar 
3 - Tigrai, Ethiopia 
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علمداري 

)1398(  

 ،يگونه گردشگر نیا زبعد ا. گذاشته است يگردشگر يها گونه ریمتغ  منطقه آزاد ارس

و  يتجار يگردشگر عت،یطب يگردشگر ،یخیتار يگردشگر يها گونه

مربوط به  زین ریثأت نیرا دارند، کمتر ریثأت نیشتریب يشهر يگردشگر

 يرهایدر ارتباط با متغهمچنین . است انهیماجراجو يگردشگر ي گونه

 جادیا يساز نهیزم يرهایمربوط به متغ ریثأت نیشتریب ،يگردشگر ي توسعه

سازمان منطقه توجه  شیافزا ،یبخش خصوص يگذار هیسرما يفرصت برا

 جادیمنطقه و ا نیا يدر بخش گردشگر يگذار هیآزاد ارس به سرما

  .است یگردشگران خارج يبرا دیو رواد زایصدور و ینهیدر زم التیتسه

  تحقیق حاضر: منبع

  

  شناسی تحقیق روش

ي دانش در راستاي  این پژوهش به دنبال توسعه. تحلیلی است –روش تحقیق در پژوهش حاضر کاربردي با ماهیت توصیفی 

آزاد بوده که بر این اساس از مدیران، مسئوالن، کارشناسان شهري  اطقي گردشگري در من هاي تأثیرگذار بر توسعه شناسایی پیشران

نفر  1400ي آماري حدوداً  قابل ذکر است که جامعه( پرسشگري به عمل آمده است  منطقه آزاد ارسو نخبگان دانشگاهی 

پیروي ) مدل استفاده شده در این تحقیق( روش حداقل مربعات جزئیتعیین حجم نمونه هم از قواعد خاص  در خصوص. )باشد می

اي کوچکتر از حجم نمونه مورد نیاز در مدلسازي مسیري روش حداقل مربعات جزئی به طور قابل مالحظهاي که گونه هشده است، ب

 را قواعدي را دارداز جدیدترین قواعد انتخاب حجم نمونه  روش که یکیدر این . روش معادالت ساختاري مبتنی بر کواریانس است

اي که داراي  هاي سازه تعداد شاخصیا بزرگتر از برابر : موارد باشداین برابر یا بزرگتر از باید کند که حجم نمونه  پیشنهاد می

که  باشد یشاخص آشکار م 11پنهان و  شاخص 22 قیتحق نیدر ا يا سازه يها شاخص( هاي ترکیبی استبیشترین تعداد معرف

خاص در مدل مسیري داخلی  ي ده برابر بیشترین تعداد مسیرهاي ساختاري که به یک سازه؛ )باشد یم شتریمراتب ب حجم نمونه به

 مسیر مستقیم و 9که شامل  بوده ها ي گردشگري از طریق پیشران سعهدر این تحقیق بیشترین مسیرها به سمت تو( شود ختم می

 )باشد برابر این مسیرها می 10بوده و حجم نمونه بیشتر از مسیر  27باشد، بنابراین مجموع آنها  مسیر غیرمستقیم می 18

)Henseler et al, 2009: 288; Taherizadeh, 2015: 23(. با توجه به این نکته  وحداقل مربعات جزئی  مدل يبا توجه به قاعده

 از استفاده با نمونه حجمهاي ناهمگون و غیرقابل اعتماد باشند، آوري شده داراي دادههاي جمعکه ممکن است تعدادي از پرسشنامه

در این تحقیق . تقلیل یافت 340ي کوکران به تعداد به دست آمد که با استفاده از فرمول اصالح شده 383 تعداد کوکران فرمول

به صورت ) 2(هاي جدول شماره تحقیق حاضر با استفاده از گویه ينامهپرسش. باشد برفی می گیري بر اساس الگوي گلوله روش نمونه

  .مقیاسی طراحی شده است 5لیکرت 

 شده استفاده پرسشنامه اعتبار افزایش براي محتوا اعتبار روش از نیز ابتدا درونی اعتبار سنجش منظور همچنین در این تحقیق به

 و اساتید از نظرخواهی مربوط به موضوع مورد مطالعه و يها پژوهش در شده ونآزم يها اسیمق از استفاده با این راستا در. است

تکمیل  نهایی و مقدماتی يمرحله دو طی شده تدوین ي پرسشنامه سپس. شد برداشته اول گام زمینه این در کارشناسان متخصص

 تدوین ي نهاییپرسشنامه الزم، آماري اتمحاسب انجام و مقدماتی يپرسشنامه 30 از آمدهبه دست  يها پاسخ بررسی با و گردید

 از استفاده با پژوهش حاضر، تحلیل در ابزار مناسبت سطح سنجش و پرسشنامه سؤاالت صحت میزان بررسی و تحلیل جهت .گردید

 2آلفاي ضرایب گرفته صورت محاسبات اساس بر. است گردیده محاسبه سؤاالت تمامی آلفاي ضرایب 1اطمینان قابلیت تحلیل روش

  .باشدمی 783/0آلفا  کل ضریب و همچنین 6/0 از بزرگتر پرسشنامه سؤاالت تمامی

                                                             
1 - Reputation of places 
2 - Deep Interview 
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. استفاده شده است Warp-PLS افزارنرم در جزئی مجذورات حداقل از مدل اطالعات تحلیل و تجزیه منظور به تحقیق این در

در این پژوهش براي هر یک از  .اند هموجود در پژوهش کدبندي شد همچنین در این قسمت براي سهولت کار تمام متغیرهاي

به ترتیب دو گویه مطرح شده که در تجزیه تحلیل ي گردشگري  و همچنین توسعه ي گردشگري توسعههاي  پیشرانمتغیرهاي 

 .اند کدبندي شده Q22تا Q1  حاضر از 

 
  متغیرهاي تحقیق و کدبندي آنها ):2(جدول 

 گویه
 ي سعههاي تو پیشران

 (PTD) گردشگري

 ي آموزش نحوه، Q1ي ها و مسائل گردشگر مردم با جاذبه ییآشنا زانیسطح اطالعات و م

 Q2ي گردشگر يها گاه برخورد افراد فعال در مراکز و اقامت حیصح
 (ED) آموزش

و  شتریب مشارکت، Q3ي گرد بوم يها گاه اقامت يانداز راه ي نهیمشارکت مردم در زم

 Q4 ها رساختیز ي در توسعه یبخش خصوصتر  آگاهانه

حمایت بخش خصوصی 

(PS) 

هایی براي  برنامه ي ارائه، Q5 هیهمسا يارتباط سالم و خوب با کشورها يبرقرار

 Q6 هیخواهرخواندگی منطقه با مناطق گردشگري مهم همسا

روابط با  ي توسعه

  (DR) گانیهمسا

 يبرگزار، Q7مخصوص  يها و مراسم یانابیخ يها، تئاترها ها و جشنواره مراسم يبرگزار

   Q8 و جاذب گردشگر یخیدر اماکن تار یمذهب ي ژهیمراسم و
 (OE) رویدادمحوري

به اقتصاد محلی  خشیدنیو غنا تنوع، Q9ی الملل نیو ب یداخل يها يگذار هیجذب سرما

 يپخت غذاها ،یمشاغل سنت عیو رونق صنا اءیاح ،یدست عیو رونق صنا اءیهمچون اح(

 Q10ی محل داتیتول يبرا دیجد يبازارها جادیا نیو همچن) یو محل یسنت

  (EC) اقتصادي

از  یفعال مردم محل مشارکت ،Q11 گردشگران حاتیو ترج ازهاین ینیب شیو پ قیتحق

 Q12 تا اجرا يهدفگذار ي مرحله
  (SO) اجتماعی

نهادها و  انیم یهماهنگ دجایا ،Q13 اندرکار دست يها دستگاه انیم یهماهنگ جادیا

 Q14ی مردم يها تشکل
  (MA) مدیریتی

و  یدر ارتباط با گردشگران داخل یمشخص یو مقررات حقوق نیچارچوب قوان میتنظ

مختلف  يکالبد يها بافت یو سامانده یعیرطبیو غ یعینظارت طب شیافزا، Q15ی خارج

 Q16 گردشگران تیامن شیدر منطقه به منظور افزا

حقوق  تیاو رع تیامن

  (SL) انگردشگر

 منطقه يگردشگر تیسا و وب يبصر يمحتوا دیتول ،يمجاز يدر فضا يقو غاتیتبل

Q17 ،از ...)قطار، فرودگاه و  يها ستگاهیمانند ا(منطقه  يها يمناسب در ورود غاتیتبل ،

 Q18 منطقه يگردشگر يها جاذبه یمعرف يبروشورها دیتول قیطر

 غاتیو تبل یابیبازار

(MAA)  

  (TD) ي گردشگري توسعه  گویه

ها، تسهیالت و  ارتقاي زیرساخت  ،Q19 هاي شغلی شکوفایی اقتصادي و افزایش فرصت

  Q20خدمات در منطقه 
 (EP) کالبدي –اقتصادي 

 اي افزایش امنیت و ثبات منطقه ،Q21ي فرهنگ  اشاعهرونق دیپلماسی فرهنگی، ترویج و 

Q22 

سیاسی، اجتماعی و 

 (PSC) فرهنگی

  تحقیق حاضر: منبع

در حل آن استفاده شده  (PLS)یک مدل معادالت ساختاري که از روش حداقل مربعات جزئی  :تحلیل و تفسیر مدل ساختاري

گیري و سپس مدل ساختاري مورد تحلیل و تفسیر قرار خواهد ابتدا مدل اندازه. بایست در دو مرحله تحلیل و تفسیر شود است، می

ها و بارهاي متغیرهاي مکنون و منظور از بررسی مدل ساختاري بررسی  گیري، بررسی وزنسی مدل اندازهمنظور از برر. گرفت

  .ضرایب مسیر میان متغیرهاي مکنون است
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شود که آیا مفاهیم نظري به درستی توسط متغیرهاي مشاهده شده  در این مرحله، تعیین می :گیري تحلیل مدل اندازه

 1هاي یک از شاخص پایایی هر ،PLSدر یک مدل . شود ها بررسی می بدین منظور روایی و پایایی آن. یراند یا خ گیري شده اندازه

و همچنین روایی همگرا و روایی افتراقی مورد تجزیه و تحلیل قرار ) پایایی سازه( 3، سازگار درونی2)ها سازه(متغیرهاي مکنون 

  .گیرد می

ي صفر مرزي در مجاورت با کشورهاي  ارس در شمال غرب ایران در نقطه ي آزاد منطقه :ي مورد مطالعه محدودهمعرفی 

ي  ي منطقه ، محدوده1382ي هیئت وزیران در سال  بر اساس مصوبه. آذربایجان و جمهوري خودمختار نخجوان استقرار یافته است

هزار  51ي این منطقه به  محدوده ي دیگري، و با مصوبه 1387شد که در سال   هکتار از اراضی منطقه می 9700آزاد ارس شامل 

ي اصلی را از  ي ابالغی در بخش متصل، محدوده این محدوده. هایی از دو شهرستان جلفا و کلیبر افزایش یافت هکتار شامل بخش

هزار هکتار  24در سه بخش منفصل نیز قسمتی از شهرستان کلیبر به وسعت . هکتار افزایش داده است 20500هکتار به  9700

) مرز ایران با ارمنستان(ك نوردوز ي گمر هکتار و محدوده 6100هاي اطراف سد خداآفرین به وسعت  ، زمین)لو وم به قلی بیگموس(

این منطقه داراي . دهد ي آزاد ارس را تشکیل می ي منطقه هزار هکتار کل محدوده 51هکتار در مجموع به وسعت  240به وسعت 

ان به توه میمنطق یعیو طب یخیتار يروستاهااز  .شود باشد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می هاي گردشگري می انواع جاذبه

 يبایز يروستا، ردشتکو یخیتار يروستا، هیزاو یارتزی – یاحتیس يروستا، )ماسوله آذربایجان( نیاشتب يبایو ز یخیتار يروستا

 دیامامزاده س :.جلفا حمامو  ردشتوک حمامعبارتند از؛  منطق یخیتار يها حمامهمچنین . اشاره کرد )ماهاران ي منطقه( قشالق

ی، ابولقاسم نبات میحکي  مقبره، عقوبیبابا ي  بقعه، )هیزاو( لیاسماع دیس امامزاده، )دوزال( بیشع امزادهام، )نوجه مهر( محمدآقا

این منطقه به سبب گذشته تاریخی داراي اقالع متنوعی همچون . هستند آرامگاه و اماکن متبرکه از جمله امبریپ سیجرج آرامگاه

هاي طبیعی و اکوتوریستی ار جاذبه. باشدمی کردشت ي قلعه، )یس گوور قلعه( مرازاد ي قلعه، )گاوور( گوهر ي قلعه، کیب یعل يقلعه

 سد، ماهاران آبشار، ارسباران يها جنگل، )کمتال( و کوه کنتال یامکیک کوه، ابیآس آبشار :یعیمناظر طبتوان به  این منطقه می

المللی از  هاي تجاري بین این منطقه داراي انواع مجتمع  مضاف اینکه. اشاره نمود و مراکان یامکیوحش ک اتیح پناهگاه، ارس

  .باشد جمله ستارخان و برلیان می

                                                             
1- Indicators 
2- Individual reliability of each item for constructs  
3-Internal Consistency 
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    موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد ارس ):2(شکل 

  تحقیق حاضر: منبع

 ها تجزیه و تحلیل داده

  هاي متغیرهاي مکنون پایایی شاخص

ارزش هر یک از بارهاي . شود زان بارهاي عاملی هر شاخص میتوسط می PLSهاي متغیر مکنون، در مدل  پایایی هر یک از شاخص

میزان بارهاي عاملی براي  3در جدول شماره . باشد 5/0بایست بزرگتر یا مساوي  هاي متغیر مکنون مربوطه می عاملی شاخص

  .هاي متغیرهاي مکنون تحقیق قابل مشاهده است شاخص

  مکنونهاي متغیرهاي  ارزش بارهاي عاملی شاخص ):3(جدول 

  متغیر مکنون         

  

  متغیر

  مشاهده شده

ED  PS  DR  OE  EC  SO  MA SL MAA  EP PSC 

P
- 

va
lu

es
 

Q1  721/0  237/0  082/0  172/0  077/0  315/0  288/0  401/0  091/0  160/0  417/0  001/0<  

Q2 721/0  237/0 -  082/0 -  172/0 -  077/0 -  315/0 -  288/0 -  401/0 -  091/0 -  160/0-  417/0 -  001/0<  

Q3  235/0  742/0  271/0  147/0  249/0  075/0  146/0  043/0  320/0  426/0  076/0  001/0<  

Q4  235/0 -  742/0  271/0 -  147/0 -  249/0 -  075/0 -  146/0-  043/0 -  320/0 -  426/0-  076/0-  001/0<  

Q5  085/0  181/0  735/0  401/0  152/0  262/0-  079/0  273/0  208/0  074/0  139/0  001/0<  

Q6  085/0 -  181/0 -  735/0  401/0 -  152/0 -  262/0  079/0 -  273/0 -  208/0 -  074/0 -  139/0 -  001/0<  

Q7  263/0  244/0  191/0  719/0  273/0  178/0  009/0  421/0  126/0  249/0  282/0  001/0<  

Q8  263/0-  244/0 -  191/0 -  719/0  273/0 -  178/0 -  009/0 -  421/0 -  126/0-  249/0 -  282/0 -  001/0<  

Q9  156/0  118/0  156/0  244/0  754/0  391/0  247/0  138/0  154/0  109/0  314/0  001/0<  

Q10  156/0-  118/0 -  156/0-  244/0 -  754/0  391/0 -  247/0 -  138/0 -  154/0 -  109/0 -  314/0  001/0<  

Q11  284/0  257/0  312/0  254/0  227/0  708/0  112/0  143/0  253/0  316/0  269/0  001/0<  

Q12  284/0 -  257/0 -  312/0 -  254/0 -  227/0 -  708/0  112/0 -  143/0 -  253/0 -  316/0-  269/0-  001/0<  

Q13  073/0  208/0  152/0  079/0  087/0  411/0  762/0  140/0  156/0  258/0  068/0  001/0<  
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Q14  073/0 -  208/0 -  152/0 -  079/0 -  087/0 -  411/0 -  762/0  140/0 -  156/0-  258/0 -  068/0-  001/0<  

Q15 145/0  309/0  214/0  008/0  256/0  352/0  004/0  729/0  172/0  172/0  247/0  001/0<  

Q16 145/0 -  309/0 -  214/0 -  008/0 -  256/0-  352/0 -  004/0 -  729/0  172/0 -  172/0 -  247/0 -  001/0<  

Q17 065/0  301/0  085/0  194/0  064/0  122/0  179/0  325/0  719/0  088/0  164/0  001/0<  

Q18 065/0-  301/0 -  085/0 -  194/0 -  064/0-  122/0 -  179/0 -  325/0 -  719/0  088/0 -  164/0-  001/0<  

Q19 232/0  179/0  145/0  368/0  217/0  096/0  185/0  206/0  122/0  747/0  309/0  001/0<  

Q20 232/0 -  179/0 -  145/0 -  368/0-  217/0 -  096/0-  185/0 -  206/0-  122/0 -  747/0  309/0 -  001/0<  

Q21 155/0  274/0  093/0  317/0  296/0  352/0  401/0  136/0  212/0  197/0  738/0  001/0<  

Q22 155/0 -  274/0 -  093/0 -  317/0 -  296/0-  352/0 -  401/0 -  136/0  212/0 -  197/0 -  738/0  001/0<  

  1398، پژوهشهاي  یافته: منبع

 5/0هاي مرتبط با متغیر مکنون که پررنگ شده است، باالتر از  شود تمامی مقادیر سنجه طور که در جدول فوق مالحظه می همان

  .هاي مکنون برخوردار است ي شاخص گیري از پایایی کافی در زمینه توان گفت مدل اندازه بنابراین می. ستا

  )سازگاري درونی(پایایی سازه 

این شاخص بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه . شود ارائه می PLSگیري این پایایی، شاخص پایایی ترکیبی در مدل  براي اندازه

مقدار پایایی سازه را براي هر یک از متغیرهاي مکنون  4جدول شماره . باشد 7/0ن شاخص باید بزرگتر یا مساوي مقدار ای. شود می

  .دهد نشان می

  هاي متغیرهاي مکنون پایایی سازه ):4(جدول 

  متغیر مکنون     

  

  پایایی سازه

ED  PS  DR  OE  EC  SO  MA SL MAA  EP PSC 

  762/0  763/0  724/0  765/0  753/0  741/0  745/0  715/0  783/0  751/0  746/0  پایایی ترکیبی

  742/0  744/0  709/0  739/0  714/0  724/0  745/0  739/0  726/0  736/0  728/0  آلفاي کرونباخ

  1398پژوهش، هاي  یافته: منبع

اخ نیز در جدول مقدار آلفاي کرونب. محاسبه شده است 7/0شود، تمامی مقادیر پایایی ترکیبی، باالتر از  همانطور که مشاهده می

گیري از پایایی  هستند بنابراین مدل اندازه 7/0شود که این ضرایب نیز همگی باالتر از  نشان داده شده و مالحظه می 4شماره 

  .ي مناسبی برخوردار است سازه

  روایی همگرا

  . گیرد مورد تحلیل قرار می (AVE)توسط معیار میانگین واربانس استخراج شده  PLSروایی همگرا در مدل 

  ) متغیرهاي مکنون(هاي  روایی همگراي سازه ):5(جدول 

  متغیر مکنون

  

  روایی همگرا

ED  PS  DR  OE  EC  SO  MA SL MAA  EP PSC 

  629/0  762/0  685/0  548/0  719/0  581/0  763/0  691/0  622/0  718/0  732/0  پایایی ترکیبی

  1398هاي پژوهش،  یافته: منبع

گیري از روایی  بیشتر بوده و بنابراین مدل اندازه 5/0ی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده از تمام 5با توجه به جدول شماره 

  .همگرایی مناسب برخوردار است
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  روایی افتراقی

، )متغیر مکنون(براي یک سازه (AVE)براي ارزیابی اعتبار افتراقی باید بررسی شود که آیا میزان میانگین واریانس استخراج شده 

 . هاي دیگر مدل است یا خیر از توان دوم همبستگی میان آن سازه و سازه بیشتر

  ) متغیرهاي مکنون(ها  اعتبار افتراقی سازه ):6(جدول 

  سازه           

  

  سازه

ED  PS  DR  OE  EC  SO  MA SL MAA  EP PSC 

ED  763/0  423/0  193/0  369/0  093/0  629/0  541/0  301/0  452/0  156/0  197/0  

PS  521/0  749/0  229/0  175/0  255/0  194/0  376/0  226/0  643/0  184/0  485/0  

DR  318/0  250/0  734/0  067/0  319/0  230/0  216/0  217/0  245/0  505/0  603/0  

OE  372/0  178/0  253/0  772/0  356/0  369/0  169/0  245/0  252/0  238/0  255/0  

EC  416/0  139/0  265/0  569/0  758/0  426/0  201/0  342/0  411/0  374/0  371/0  

SO  267/0  273/0  420/0  641/0  412/0  742/0  231/0  258/0  345/0  249/0  469/0  

MA  312/0  227/0  118/0  239/0  314/0  202/0  736/0  245/0  563/0  176/0  086/0  

SL 458/0  408/0  361/0  425/0  377/0  319/0  347/0  714/0  376/0 089/0  143/0  

MAA 371/0  277/0  503/0  321/0  174/0  262/0  347/0  192/0  733/0  308/0  364/0  

EP 094/0  175/0  249/0  187/0  502/0  461/0  270/0  284/0  119/0  764/0  290/0  

PSC 305/0  096/0  473/0  381/0  275/0  298/0  182/0  431/0  514/0  279/0  758/0  

  1398هاي پژوهش،  یافته: منبع

ها  ي همبستگی میان سازه و سایر مقادیر نیز نشان دهنده AVEدوم ي  ي ریشه مقادیر قطر اصلی در جدول فوق نشان دهنده

ها از اعتبار افتراقی  توان بیان کرد که سازه ها با شرایط مورد نظر مطابقت دارند بنابراین می شود که تمامی سازه مالحظه می. هستند

راي مقادیري بیشتري نسبت دیگر مقادیر مشخص است، عناصر روي قطر اصلی دا 6گونه که در جدول شماره  همان. برخوردارند

  .هستند

  تحلیل مدل ساختاري

هر یک از ضرایب در . دهد، ضرایب هر یک از مسیرها به نمایش در آمده است که تحلیل مدل ساختاري را نشان می 3در شکل 

وط به هریک از مسیرها را مرب P-values، 7جدول شماره . باشد 05/0آن کمتر از   P-valuesصورتی قابل قبول است که مقدار 

  .ارائه داده است
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  مدل ساختاري تحقیق ):3(ل شک

  1398هاي پژوهش،  یافته: منبع

  معناداري ضرایب مسیر ):7(جدول 

  نتیجه P-values  ضریب مسیر  مسیر

PTD                            ED  483/0  006/0  تایید  

PTD                            PS  364/0  009/0  تایید  

PTD                            DR  252/0  012/0  تایید  

PTD                            OE  224/0  014/0  تایید  

PTD                           EC 669/0  013/0  تایید  

PTD                           SO 341/0  042/0  تایید  

PTD                           MA 588/0  018/0  تایید  

PTD                             SL 427/0  016/0  تایید  

PTD                             MAA  514/0  011/0  تایید  

TD                             PTD 487/0  017/0  تایید  

EP                             TD 592/0  008/0  تایید  

PSC                             TD 273/0  024/0  تایید  

  1398هاي پژوهش،  یافته: منبع

دهد، همانطوري که قابل مشاهده است اثرگذاري  مقدار تأثیرگذاري متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان می 7جدول شماره 

مورد تأیید قرار  درصد 95در سطح اطمینان ي گردشگري را  ها و توسعه ي بین پیشران رابطهبودن  دار معنی مورد بررسیمتغیرهاي 

درصد  95ي گردشگري در سطح اطمینان  داري با توسعه ي معنی هاي مورد بررسی رابطه مورد از پیشران 9ي  همچنین همه .دهد می
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بازاریابی و  ،(MA)مدیریتی ، (EC)هاي اقتصادي  هاي مورد بررسی بیشترین تأثیرگذاري مربوط به پیشران دارند که در بین پیشران

باشد که به ترتیب ضرایب استخراج شده بر اساس مدل ساختاري تحقیق براي هر کدام  می (ED)و آموزش  (MAA)تبلیغات 

ي گردشگري یعنی اقتصادي و کالبدي  ها بر دو بعد توسعه سنجش این پیشراناز طرف دیگر . بوده است 48/0و  51/0، 59/0، 67/0

(EP) هنگی و سیاسی، اجتماعی و فر(PSC) ها و  داري بین پیشران ي معنی سنجیده شده است که نتایج حاکی از آن است رابطه

همچنین ضرایب حاصل از مدل ساختاري براي این دو . درصد وجود دارد 95ي گردشگري در سطح اطمینان  هاي توسعه مؤلفه

 .باشد می 27/0و  59/0مؤلفه به ترتیب 

  وابستهضرایب تعیین متغیرهاي  ):8(جدول 

  شاخص                    

  متغیرهاي وابسته
R2  

PTD 134/0  

TD  121/0  

  1398هاي پژوهش،  یافته: منبع

 1/0شود، مقادیر بزرگتر یا مساوي  بینی مدل طراحی شده با استفاده از مقدار ضریب، براي متغیرهاي وابسته تحلیل می قدرت پیش

توان نتیجه گرفت که مدل ساختاري تحقیق حاضر از قدرت کافی  می 8ه به جدول شماره با توج. اند ن قید کردهضریب تعیی را براي

توجیه  ي گردشگري را متغیرهاي وارد شونده بر آن هاي توسعه پیشراندرصد از واریانس متغیر  4/13برخوردار است در این مدل 

 .کند می

  گیسر -آزمون استون ):9(جدول 

 
 

  

  

  1398هاي پژوهش،  یافته: منبع

دهد که مدل در نظر گرفته شده،  گیسر، چون مقادیرآزمون گیسر باالتر از صفر محاسبه شده است نشان می -بر اساس آزمون استون

و  142/0برابر با  ي گردشگري اي توسعهه پیشرانگیسر براي متغیر  -ضریب آزمون استون. بینی الزم را دارد ظرفیت و توان پیش

  .است 138/0برابر با  ي گردشگري توسعهبراي متغیر 

  گیري بحث و نتیجه

در شمال غرب ایران  بوده و... مذهبی، تجاري و هاي گردشگري طبیعی، تاریخی،  داراي انواع پتانسیلمنطقه آزاد تجاري ارس 

هاي  با توجه به پتانسیل. ایجان و جمهوري خودمختار نخجوان استقرار یافته استدر مجاورت با کشورهاي آذرب ،)ي صفر مرزي نقطه(

. تواند موجب رونق گردشگري در این منطقه گردد در ابعاد مختلف میو استراتژیک مناسب  ریزي منطقه آزاد ارس، برنامه موجود در

ناشی از ارتقاي ي گردشگري در منطقه آزاد ارس  سعهتو عنوان کردتوان  با توجه به وضعیت موجود و نتایج مستخرج از تحقیق می

جذب  مانند ،)بر اساس مدل ساختاري 67/0با ضریب ( هاي اقتصادي ي اول تأکید بر مؤلفه در وهلهباشد که  هاي مختلف می مؤلفه

 يها دستگاه انیم یهماهنگ جادیا همچون، )59/0با ضریب (هاي مدیریتی  مؤلفه، یالملل نیو ب یداخل يها يگذار هیسرما

و  يبصر يمحتوا دیتول ،يمجاز يدر فضا يقو غاتیتبلاز جمله  ،)51/0با ضریب ( هاي تبلیغات و بازاریابی مؤلفهاندرکار،  دست

ها و  مردم با جاذبه ییآشنا زانیسطح اطالعات و مارتقاي مانند  ،)48/0با ضریب ( هاي آموزشی ، و مؤلفهمنطقه يگردشگر تیسا وب

ي دوم نیز  در وهله .باشد می يگردشگر يها گاه برخورد افراد فعال در مراکز و اقامت حیصح ي آموزش نحوهو  يمسائل گردشگر

در  یمشخص یو مقررات حقوق نیچارچوب قوان میتنظمانند ، )43/0با ضریب (هاي امنیت و رعایت حقوق گردشگران  تأکید بر مؤلفه

  شاخص                 

  وابستهمتغیرهاي 
Q2  

PTD  142/0  

TD  138/0  
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تر  و آگاهانه شتریمشارکت بهمچون  ،)36/0با ضریب ( حمایت بخش خصوصیهاي  مؤلفه، یو خارج یارتباط با گردشگران داخل

 حاتیو ترج ازهاین ینیب شیو پ قیتحقهمچون  ،)34/0با ضریب ( هاي اجتماعی ، مؤلفهها رساختیز ي در توسعه یبخش خصوص

مانند ، )25/0با ضریب (همسایگان  ي روابط با ي توسعه ، مؤلفهتا اجرا يهدفگذار ي از مرحله ی، مشارکت فعال مردم محلگردشگران

هایی براي خواهرخواندگی منطقه با مناطق گردشگري مهم  برنامه ي ، ارائههیهمسا يارتباط سالم و خوب با کشورها يبرقرار

و  یابانیخ يها، تئاترها ها و جشنواره مراسم يبرگزاراز جمله  ،)22/0با ضریب ( محوريي رویداد ، و همچنین مؤلفههیهمسا

  . باشد میو جاذب گردشگر  یخیدر اماکن تار یمذهب ي ژهیمراسم و يبرگزارو ، مخصوص يها سممرا

مانند مدیریتی و (با اولویت استخراج شده یعنی ابتدا عوامل کالن و ساختاري ریزي مناسب در ابعاد ذکر شده  عبارتی برنامه هب

ي گردشگري را بهبود بخشیده و موجبات رونق و  توسعه روند، )مانند رویدادمحوري(و سپس عوامل غیرساختاري ) اقتصادي

 ي،  ارتقایشغل يها فرصت شیو افزا ياقتصاد ییشکوفاتوان به  شکوفایی منطقه را فراهم خواهد آورد که از آن جمله می

 يا بات منطقهو ث تیامن شیافزا و فرهنگ ي و اشاعه جیترو ،یفرهنگ یپلماسید رونق، و خدمات در منطقه التیتسه ها، رساختیز

  .اشاره کرد

چنانچه . شدبا نتایج حاصله میاهداف و در  ییها ها و شباهت ي تحقیق حاضر با مطالعات پیشین حاکی از تفاوت از طرفی مقایسه

دلشاد و همکاران و مشارکت  در راستاي تأثیر رویکرد ،)1397(و همکاران  ياکبر یعلهاي  نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهش

و   یجي نتایج با مطالعات  همچنین مقایسه. مورد تأیید بوده استي گردشگري  بر توسعه هاي اقتصادي شاخصتأثیر  ،)1396(

ي  بر توسعه و یکپارچگی آنعوامل کالن ساختاري همچون مدیریت تأثیر نیز تأییدي بر  )2018(کاپرا  و  )2018(همکاران 

بر  )1398( يعلمدار یو کاموس یاردجان يشهمارو  )1397(و همکاران  ییالمومطالعات تأکید درحالی که  .است بودهگردشگري 

   .باشد می ي گردشگري هاي گردشگري همچون تاریخی و تفریحی و حس مکان مقاصد گردشگري بر توسعه تأثیر انواع گونه

س رویکرد ترکیبی و سیستمی با ي گردشگري منطقه آزاد ار توسعه راهبردتوان عنوان کرد که  با توجه به نتایج استخراج شده می

گذاري داخلی  با بازاریابی و تبلیغات مناسب روند جذب سرمایهتوان  میبدین صورت که . باشد تأکید بر ابعاد و معیارهاي مختلف می

، نفعان و از طرف دیگر با تنوع بخشیدن به اقتصاد محلی، مشارکت تمامی ذيرا بهبود بخشید  و همچنین جذب گردشگر و خارجی

ي گردشگري و  گیري مدیریت یکپارچه، تنظیم قوانین و مقرراتی در حوزه آموزش مناسب افراد درگیر با صنعت گردشگري، شکل

یابی به  منظور دست همچنین راهکارهاي اجرایی به. ي گردشگري منطقه را فراهم آورد ي روابط با همسایگان موجبات توسعه توسعه

    :باشند این اهداف به شرح زیر می

باشند؛ بنابراین با  ي منطقه توانایی حمایت از انواع پروژهاي گردشگري را دارا نمی هاي اداره کننده سازماناز نظر اقتصادي  -

هاي منطقه، موجبات  توانند عالوه بر بهبود و کیفیت زیرساخت گذاران می هاي حمایتی و تشویقی به سرمایه ي بسته ارائه

 .یندي گردشگري را فراهم نما توسعه

باشد که به نحوي ناشی از ضعف مدیریتی و  یکی از مشکالت عمده در منطقه عدم وجود برند متناسب با گردشگري منطقه می -

ي گردشگري و همچنین  کارگیري مدیران مستعد و توانا در عرصه بنابراین به. همچنین بازاریابی و تبلیغات نامناسب بوده است

 .گشا باشد تواند راه ي و برندسازي گردشگري منطقه میزمجا يدر فضا يقو غاتیتبلي  ارائه

این امر ناشی از . توان به عدم شناخت نیازها و ترجیحات گردشگران اشاره کرد از مسائل و مشکالت دیگر در منطقه می -

با سطح اطالعات  کارگیري افراد فعال و آگاه در این راستا به. باشد کارگیري افراد ناآگاه و سودجو در مراکز گردشگري می به

 .شود مناسب در مراکز گردشگري به عنوان راهنما و همچنین نیازسنجی ترجیحات گردشگران احساس می

ي برخورد با گردشگران با توجه  گیري از نیروهاي بومی مستعد و متعهد در مراکز گردشگري و آموزش مناسب آنها در نحوه بهره -

 .المللی به تجربیات موفق ملی و بین
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