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  گردشگران  از دید استان آذربایجان شرقیی گردشگرتسهیالتارزیابی وضعیت 
 

  ∗استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز - میرستار صدر موسوی
   مرکز آموزش عالی فنی تبریز-ی شهری کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریز- جواد دخیلی کهنموئی

 26/10/1384:   تایید نهایی30/5/1384: دریافت مقاله

  
  چکیده

  درگردشگریاز   اغلب کشورهامددرآ، گردشگری سازمان جهانی وسیله بههای ارائه شده   بر اساس گزارش
ی ها قابلیترغم دارا بودن  یعل بایجان شرقیر استان آذ.است  اخیر با سرعتی چشمگیر در حال افزایش بودههای سال

مقاله  .  خود را متحول سازد)خارجی و داخلی(گردشگری صنعت  ،است هماهنگ با این رشد ، نتوانستهبسیار باال
  متعدداست تا این سرزمین از مزایای شدهال که چه عامل یا عواملی باعث ؤحاضر با هدف یافتن پاسخ به این س

 گردشگریها و نتایج یک بررسی میدانی از سه جاذبه  مقاله بر اساس یافته. است شدهبهره بماند، تهیه   بیگردشگری
تحقیق به صورتی . است  تهیه شده1382در تابستان ) کندوان، قلعه بابک و شرفخانه(استان آذربایجان شرقی 

خدمات  و  ی گردشگران، میزان رضایت آنان از امکاناتها ویژگیاست که ضمن شناخت  ریزی شده برنامه
 و امکانات موجود ها قابلیته و پیشنهاداتی برای استفاده بهینه از شد استان ارزیابی گردشگریگردشگری مناطق 

ها فاقد امکانات و   استان در اغلب زمینهگردشگریی ها مکان، دست آمده بهبراساس نتایج  .گردشگری ارائه نماید
ویژه تهیه و اجرای طرح جامع  هریزی اصولی و ب برنامه. دباشن تسهیالت الزم برای جلب رضایت گردشگران می

بار توسعه   زیانآثارتواند  تواند امکان جذب گردشگر بیشتر را فراهم آورد، بلکه می  استان نه تنها میگردشگری
 توسعه گردشگری استان برایدر خاتمه پیشنهاداتی . گردشگری بر محیط زیست و فرهنگ جامعه را نیز کاهش دهد

  .  است ئه شدهارا
  . قلعه بابک، کندوانگردشگر، خدمات گردشگری، آذربایجان شرقی،: واژه ها کلید

  
  مقدمه 

. ات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته استتأثیرهای اخیر  عنوان صنعتی نوپا در سال گردشگری به
گذاری در میراث فرهنگی، بهسازی محیط،  جهانی، کمک به سرمایهبه صلح ای، کمک  اد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقهایج

برون کوچی  های گردشگری و جلوگیری از توسعه نواحی روستایی دارای جاذبههای حیات وحش،  کمک به بهسازی زیستگاه
 ی صنعت کنار مزایادر. )92 1383،صدر موسوی و دخیلی کهنموئی ( از جمله مزایای این صنعت بوده است،مانند آنجمعیت و 
های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در   منفی از جمله در اقتصادهای وابسته و در زمینهعواقب بعضی گردشگری
  . استمشاهده شده پذیرگردشگرکشورهای 

                                     
  :ssadr@tabrizu.ac.irE-mail                                                                                                                                          09143110371: نویسنده مسئول ∗



  
  1386، پاییز 61 شماره –های جغرافیایی  پژوهش                                                                                                                                                  130

 

 

به رزی همواره و  امددرآ در سطح بین المللی هم از لحاظ تعداد گردشگران و هم از لحاظ گردشگریهای اخیر، اهمیت  در دهه
شود تا سال  می و پیش بینی) Thomas R.،Pigozzi B. and Sambrook R. 2005 (ای در حال افزایش بوده است سابقه  بیطور

 میلیون نفر به یک کشور غیر از 698 بیش از2000در سال. کنند بیش از یک میلیارد جهانگرد در سراسر جهان سفر سالیانه 2010
 از طریق مددرآ. شد از این طریق عاید کشورهای میزبان ، میلیارد دالر500 که در این میان حدود ندکردکشور خود مسافرت 

از کل . شد میلیارد دالر در سال گذشته میالدی بالغ 622، به 2004 و 2003  سالهای درصد بین3/10 با رشدی معادل گردشگری
 20 در صد به قاره امریکا و 21 درصد به کشورهای اروپایی، 52ای،  ، از نظر منطقه2004های جهانی توریسم در سال مددرآ

 های پتانسیل دارا بودن علی رغم کشور ایران، مددرآ ).WTO, 2005b(درصد نیز به کشورهای آسیا و اقیانوسیه تعلق داشته است
 ,WTO(  است  ارش شده کشور ترکیه گزمددرآ میلیارد دالر یعنی تنها حدود یک هشتم 777/1، معادل گردشگریبسیار باالی 

2004b.(  
ات منفی توریسم نیز در تأثیر ،دهد که همزمان با این رشد سریع فته در مناطق مختلف جهان نشان میمطالعات صورت گر
گردشگری  از طریق مددرآ افزایش برایریزان هرکشوری باید  اران و برنامهذگ ستا سی،بنابراین. حال گسترش بوده است

 گردشگری باشند که این افزایش نباید به بهای مخاطره افتادن توسعه پایدار  لی در عین حال باید توجه داشتهریزی کنند و برنامه
  ).Papatheodorou A.،Haiyan S. 2005 (دصورت پذیر

 از اوضاع داخلی برداشتهاهای دوران انقالب، سوء  دهد که عواملی مانند ناآرامی گردشگری در ایران نشان میتاریخچه 
های اخیر این  گرچه در سال. وجود آید  که رکودی در جهانگردی ایران به استان در جهان و آغاز جنگ تحمیلی باعث شدهایر

ی توریستی کشور بسیار بطئی ها توان این رشد در مقایسه با  اماصنعت از وضعیت روبه رشد نسبی در کشور برخوردار بوده است،
  ).4، 1383حیدری چیانه (بوده است 
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز، باید با نظری بلند  در زمینه گردشگری شگرف تأثیروجه به با ت

ده و آثار منفی آن را به حداقل کرریزی درست، در جهت گسترش آن تالش  تی عالمانه، آگاهانه و با برنامهومدیری
  ).6 ،1380محالتی، (رسانید

تی ح. ناآشناست گردشگرهاهای گردشگری فراوان همچنان برای  ها و جاذبه آذربایجان شرقی با وجود قابلیت
های متعدد طبیعی مانند کوهها، دریاچه زیبای  این استان با دارا بودن جاذبه. دان ای با آن بیگانه گردشگران داخلی نیز تا اندازه

ای زیبا و همچنین با ه خانه رود، آبشارها، غارهاهای آب معدنی، ی سرسبز، چشمهها دشتها و  هی ارسباران، درّها جنگلارومیه، 
ز مواهب های فرهنگی متنوع از قبیل روستاهای تاریخی، شهرهای زیبا و بناهای متعدد تاریخی و فرهنگی، همچنان ا داشتن جاذبه

ها و  توریسم استان نیازمند شناخت توانمندی). 1382دخیلی کهنموئی (بهره مانده است  گوناگون صنعت گردشگری بی
  .های مرتبط با این صنعت می باشد ریزی بلند مدت و نگرش واقع بینانه تمامی دستگاه برنامه

 
  مبانی نظری
عبارت است از گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت خویش در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد  گردشگری

عنوان اقدام به مسافرت با هدف تفریح و ارائه  را به شگریگردبعضی دیگر نیز  ). 94 ،1377 ؛باهر( التذاذهای گردشگری 
: است از توریسم ارائه شده 1گردشگری سازمان جهانی وسیله بهتری نیز  تعریف جامع. اند کردهخدمات برای این عمل تعریف 

                                     
1.World Tourism Organization 
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های  امل سیستمعناصر مادی ش. باشد  می3 و غیر مادی2یک صنعت خدماتی است که شامل تعدادی از ترکیبات مادی گردشگری

نظیر  آن ه بوخدمات مربوط)  تورها، غذا،مسکن( پذیرایی ،) آبی و امروزه فضایی،ای اده ج، راه آهن،هوایی(حمل و نقل 
 ، ماجراجویی، فرار، فرهنگ، آرامش،عناصر غیرمادی شامل استراحت.  بیمه و خدمات بهداشتی و ایمنی می شود،خدمات بانکی

  ).WTO, 2004a (باشد یو تجربیات جدید و متفاوت م
ها و   در اینجا به برخی  نقش.ات مفید یا مخربی در بر داشته باشدتأثیرتواند  پیچیده خود میبه دلیل ماهیت  گردشگری

  :کارکردهای گردشگری اشاره می شود
  

  گردشگرینقش اقتصادی ) الف
های  های مالیاتی از محل فعالیتمددرآا، افزایش ه  ارزی برای کشور میزبان و بهبود تراز پرداختمددرآاشتغال، کسب  ایجاد 

 مد آدرهای اقتصادی و سوق دادن  ای، تعدیل ثروت، دگرگون ساختن فعالیت ،ایجاد تعادل منطقه گردشگریاقتصادی مرتبط با 
  ). 15، 14، 1379استاد حسین، ( از مناطق شهری به روستاها و باالخره جلوگیری از برون کوچی روستاییان

  
   اجتماعی و فرهنگی توریسمنقش )ب

تواند نقش بسیار مهمی در کاهش فقر  رود و می در جهان امروز به شمار می گردشگریفرهنگی از انواع بسیار مهم  گردشگری
 ,WTO ( بازی کند،در مناطق محروم و دور افتاده که دارای منابع غنی فرهنگی و غیر مادی نظیر آداب و رسوم و فولکلور هستند

2005a .(نگری به جامعه و فرهنگ حاکم، توجه به هنرهای محلی  افزایش درک متقابل، برانگیختن حس احترام و خوش)ویژه  هب
، 1379 ،داس ویل، راجر(برشمرد  گردشگریهای اجتماعی و فرهنگی  توان از جمله نقش را می) موسیقی، تئاتر و صنایع دستی

های جدید اجتماعی برای ساکنان،  ی اجتماعی، ایجاد فرصتها نقشییر در همچنین تغییر در ساختار اجتماعی و نیز تغ ). 190
در این زمینه به  گردشگریی مهم صنعت ها نقشهای اجتماعی و کمک به حفظ  میراث فرهنگی از دیگر  کاهش نابرابری

  ).Kin Hang,. 2004 (آید حساب می
 
  گردشگرینقش زیست محیطی  )ج

چرا که جهانگردان عالقه مند به (حیات وحش، کمک به اصالح کیفیت محیطی نواحی   نواحی طبیعی مهم وحفظکمک به 
، توسعه و بهبود تشکیالت زیر بنایی، جاده سازی، لوله کشی آب، )بازدید از جاهای جذاب، تمیز و بدون آلودگی هستند

   ).359 ،1377گی، چاک، (د شونواع آلودگیها می که موجب بهبود شرایط محیطی و کاهش ا... تدارک سیستم فاضالب و 
 این صنعت  در که هرگونه توسعه بدون برنامهونالبته به هیچ عنوان نباید از پیامدهای منفی گردشگری غافل بود چ

   .تواند عواقب منفی زیست محیطی و اجتماعی و حتی اقتصادی را در پی داشته باشد می
  
  ضرورت تحقیق ویان مسالهب

های متعدد  سفرنامه. طالبان علم بوده است ربایجان شرقی از دیرباز دیار آشنای جهانگردان، سفرنامه نویسان، تجار وآذ
اما چه عامل  .تاریخی این سرزمین دارد فرهنگی و جهانگردان مسلمان و شرق شناسان غربی حکایت از جایگاه واالی جغرافیائی،

                                     
2.Tangible 
3 Intangible 
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 مددرآ پر- های اقتصادی مواهب اقتصادی و فرهنگی توریسم که تبدیل به یکی از بخش که این سرزمین از شدهیا عواملی باعث 
  ی می توان این صنعت نوپا و سود آور را در استان توسعه داد؟وشاز چه رو بهره بماند؟  بی جهان شده است،

زی متناسب با شرایط برنامه ری ها، انتظارات گردشگران و برای رسیدن به پاسخ سؤاالت فوق شناخت امکانات، کاستی
سفانه تحقیقات اندکی در زمینه نقش توریسم در توسعه نواحی مختلف أمت. اجتماعی، طبیعی و فرهنگی استان ضرورت دارد

   .در این میان استان آذربایجان شرقی نیز در بحث گردشگری زمینه زیادی برای تحقیق و بررسی دارد. کشور انجام شده است
  

  اهداف تحقیق
  :ن تحقیق عبارتند از اهداف ای

 ؛بررسی و شناخت وضعیت امکانات و تسهیالت توریستی در مناطق توریستی استان آذربایجان شرقی -

 ؛شناخت ویژگیهای گردشگران ورودی به مناطق توریستی استان آذربایجان شرقی -

  ؛ی استانبررسی میزان رضایت گردشگران از امکانات، تجهیزات و خدمات گردشگری مناطق توریست -
 .ها و امکانات موجود گردشگری استان آذربایجان شرقی ارائه پیشنهادات برای استفاده بهینه از قابلیت -

  
  فرضیه های تحقیق

  : این تحقیق به قرار زیر است یاه هفرضی
  ؛به نظر می رسد بین تبلیغات و تعداد گردشگران ورودی رابطه وجود دارد

 ؛رابطه وجود دارد) اکوتوریسم ( و عالقه به طبیعت گردی ) شهر نشینی یا روستا نشینی ( به نظر می رسد بین مکان اقامت 

 ؛ها رابطه وجود داردگردشگربه نظر می رسد بین رفتار شهروندان با گردشگران و مقدار هزینه کردن 

  ؛به نظر می رسد بین وضعیت امکانات موجود در محل و تعداد گردشگران رابطه وجود دارد
 
   1ین متغیرهای پژوهشتعی 

  متغیرهای مستقل
  ؛گردشگریهای  ن تبلیغات، مکان اقامت، رفتار شهروندان و امکانات موجود در مکا 

  متغیرهای وابسته
   ؛ها آنو تعداد گردشگرهاتعداد گردشگران ورودی، عالقه به اکوتوریسم، مقدار هزینه کردن 

  
  روش شناسی تحقیق
   فرایند کار تحقیق

پس از انتخاب موضوع .  موضوع تحقیق انجام شدهرباوهش پس از مطرح شدن سوال تحقیق ،مطالعات مقدماتی در در این پژ
-On های اطالعاتی ای و بانک در این مرحله با مراجعه به منابع کتابخانه. شدای آغاز  مرحله تحقیق اسنادی و کتابخانه تحقیق،

line، و تنظیم پرسشنامه، این سؤاالت مطالعات میدانی پس از طرح برای. شدفیش برداری و جمع آوری  اطالعات موردنظر 
آوری شده با استفاده از  سپس داده های جمع  وشد گردشگران تکمیل به وسیلهپرسشنامه در مکانهای مورد نظر 

                                     
1. variables 
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 آخرین مرحله فرایند ، و باالخره نگارشها تنظیم یافته. مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرارگرفتSPSS  و  Excelافزارهای نرم

  .تحقیق حاضر را تشکیل داده است
  

  شیوۀ گردآوری اطالعات
استفاده  2و مطالعات میدانی 1از دو روش مطالعۀ اسنادی ه، شدر تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت نظری ـ کاربردی مباحث مطروحد

استان فاقد اطالعات قابل استناد در پذیر  گردشگریهای  مطالعات میدانی از آن جهت صورت گرفته است که مکان. شده است
  . این تحقیق بودند

استان بیشتر ماهیت  گردشگریبا توجه به اینکه استان آذربایجان شرقی از نظر اقلیمی جزء مناطق سردسیر کشور بوده و 
  .دشفصلی دارد، جهت دسترسی به گردشگران از هر نوع و طبقه ای، فصل تابستان به عنوان زمان پرسشگری انتخاب 

  
  جامعۀ آماری

عنوان جامعه آماری و افراد گردشگر  کرده اند؛ به استان بازدید گردشگری از مناطق 1382کلیه گردشگرانی که در تابستان 
  .اند عنوان واحد آماری مد نظر بوده به

های گردشگری  ها، ابتدا جاذبه عدم امکان مطالعه تمامی جاذبه  ومطالعه شدها توجه به گستردگی منطقه بدر عین حال 
ن دسترسی به ای است که امکا منظور از جاذبه فعال، جاذبه. شدهای غیر فعال تقسیم  ه جاذبه های فعال و جاذبهاستان به دو گرو

 های آبی، بناهای جاذبه. باشند می، قابل تقسیم  نیزهای فعال از نظر نوع جاذبه جاذبه. ای امکانپذیر باشد گردشگران از هر طبقه
بعد همچنین این جاذبه ها از نظر ... . های کوهستانی، مناطق جنگلی، جاذبه های شهری و روستاهای تاریخی، جاذبهتاریخی، 

 نزدیک و دور های نزدیک، نسبتاً عنوان بزرگترین مرکز گردشگرفرست استان به سه گروه جاذبه فاصله نسبت به مرکز استان به
 های نسبتاً های نزدیک، کندوان، از جاذبه  جاذبهاز. شدوان مکان تحقیق انتخاب عن  از هر گروه یک جاذبه بهسپس ،تقسیم شدند

هایی دارند که  این مناطق ویژگی.  برگزیده شدندهای پرسشگری عنوان مکان بههای دور قلعه بابک،  نزدیک، شرفخانه و از جاذبه
های اکوتوریستی را نیز عرضه  تاریخی، جاذبهک عالوه بر جاذبه قلعه باب.  همه مناطق توریستی استان باشندنمایندهند توان بهتر می

ای دیگری مانند آب معدنی و ه ستای منحصر به فرد تاریخی، جاذبهکندوان عالوه بر نوع معماری و به عنوان یک رو. دارد می
عنوان  ، بهبر استفاده تفریحیبندر شرفخانه در ساحل دریاچه ارومیه، عالوه . دهد ی کوهستانی را نیز در خود جای میها جاذبه

با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و کاربرد نداشتن . گیرد درمانی نیز مورد استفاده قرار مییک منطقه آب درمانی و لجن 
ه طی این روزها در قلع در. شدها در روزهای تعیین شده در این مناطق تکمیل  ج در برآورد حجم نمونه، پرسشنامههای رای فرمول
 از مطالعه شده گردشگریه و در مجموع از سه مکان شد نفر پرسشگری 100 نفر و در کندوان و شرفخانه هر کدام 112بابک 

  .عمل آمد  نفر پرسشگری به312
  
  
  

                                     
1. Document Study 
2. Field Study 
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  ابزار اندازه گیری
 موضوع تحقیق هدربار سوال 36این پرسشنامه حاوی . آوری بهره گرفته شده است عنوان ابزار جمع ر این تحقیق از پرسشنامه بهد

ی از قبیل جنس، سن، محل سؤاالت باز، سؤاالتدر . االت بسته می باشندؤ باز و سسؤاالت به دو صورت سؤاالتاین . است
این .  از طیف لیکرت استفاده شده است نیز بستهسؤاالتدر .  استشده مطرح  مانند آن  اند وکردهسکونت، مبلغی که هزینه 

. دهد، تشکیل شده است ه نشان می شد مطرحسؤاالتزان موافقت و مخالفت گردشگران را با طیف از شش قسمت مساوی که می
ترین زمان ممکن قابل  در کوتاهای باشد که   به گونهسؤاالت طراحی شده، تالش )گردشگر(به دلیل وضعیت واحد آماری 

  .گویی باشند پاسخ
دست آوردن  هال قابل سنجش هستند و لذا برای بیک سؤای است که با  گونه  متغیرها به ماهیت برخی ازبا این وجود

برای مثال مکان اقامت، رضایت از رفتار شهروندان و مبلغ هزینه . ها فقط از یک گویه استفاده شده است ن  آدربارهاطالعات 
 گوناگون سؤاالت از گردی و امکانات موجود در محل با استفاده از جمله تبلیغات، عالقه به طبیعت ولی برخی از متغیرها .شده

ها از  بعد از اینکه پایداری درونی این گویه .شده استاند که در این مورد از طیف لیکرت استفاده  گیری قرار گرفته مورد اندازه
نشان دهنده روایی قابل قبول محاسبه شده که  =a 62/0 از این گویه هابه دست آمده، روایی بررسی شدطریق آلفای کرونباخ 

  .می باشد ذکر شده های گویه
ابتدا میزان روایی وآلفای کرونباخ آنها آزمون .  گویه استفاده شده است6 گردی نیز از گیری عالقه به طبیعت برای اندازه

ری عالقه به    گی  درونی گویه های مربوط به اندازهدهنده روایی قابل قبول و پایداری دست آمد که نشانه ب =64/0a و آلفایشد
  . می باشدطبیعت گردی

  
  یافته های تحقیق

  نتایج توصیفی ) الف
   وضعیت جنسی گردشگران -

نی توزیع مکا. دهند می  درصد را زنان تشکیل 4/31 درصد گردشگران را مردان و 6/68دهد که  ترکیب جنسی  نشان میبررسی 
ت به شرفخانه و قلعۀ بابک اندکی  درصد نسب72دهد که گروه گردشگران مرد در کندوان با  گردشگران از نظر جنسی نشان می

   .بیشتر است
  
   توزیع سنی گردشگران -

 5/28باشد که   ساله می25ـ21 بیشترین تعداد گردشگران مربوط به گروه سنی ،گانۀ سنی های ده  در گروهنشان می دهدبررسی 
 ساله با 35ـ31درصد و گروه سنی 2/19 سال با 20، گروه سنی کمتر از های بعدی در رده. شود درصد گردشگران را شامل می

 سال 40 درصد گردشگران را افراد زیر 2/84در مجموع  .اند  گردشگران را به خود اختصاص داده درصد بیشترین تعداد7/15
 . ارند درار سال ق30 درصد گردشگران در گروههای سنی زیر 8/60تشکیل می دهند و در این میان 
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  های سنی گردشگران در گروهتوزیع سنی  1لشک

  
   وضعیت تحصیالت گردشگران-

  درصد آنها دارای تحصیالت1/47 یعنی ،دهد که بیشترین تعداد گردشگران  میزان تحصیالت گردشگران نشان میبررسی
 درصد 2/12و گروه بعد از این د .اند س یا دانشجوی دورۀ کارشناسی بوده درصد گردشگران لیسان5/20 .باشند متوسطه می

 درصد دارای مدرک فوق 5/3  درصد فوق دیپلم،5/4ی، ی درصد دارای مدرک راهنما6/9 ی و سیکل،یدارای مدرک ابتدا
  .دمی باشنسواد  رصد گردشگران بید 6/2لیسانس و باالتر و تنها 

 
   گردشگرانیمکانمبداء -

شهر و  درصد از گردشگران ساکن 91ای این مطلب است که گوی) شهرـ روستا( بررسی وضعیت گردشگران از نظر مکان اقامت 
با توجه به نسبت شهرنشینی در کشور و استان، ارقام فوق حاکی از این موضوع است که . باشند  درصد ساکن روستا می9تنها 

 گردشگراناد ، تعدمطالعه شده گردشگریهای سه گانۀ  در مکان. کنند ر از همتایان روستایی خود سفر میساکنان شهر بیشت
  . اندکی بیش از کندوان و شرفخانه است که البته اختالف بسیار ناچیز است،شهرنشین در قلعۀ بابک

  
  وسیلۀ نقلیۀ گردشگران  -

البته این رقم افرادی را که به همراه نزدیکان و دوستان و با استفاده . اند  سفر از وسیلۀ شخصی استفاده کرده درصد در6/60حدود 
 درصد نیز از 2/2. اند کرده درصد نیز از وسایل نقلیۀ عمومی استفاده 2/37. شود اند نیز شامل می کردهخصی آنان سفر از وسیلۀ ش

بررسی مناطق سه گانۀ . اند  خود را به مکان مورد نظر رسانده، نظیر تورهای گردشگری و اردوهای تفریحیها روشسایر 
لیۀ عمومی در سفر به کندوان بیشتر از شرفخانه و قلعۀ بابک بوده است که علت دهد که استفاده از وسایل نق نشان می گردشگری

  .می باشد م از تبریز به این مکان و بالعکسطور منظ ط نقلیۀ عمومی بهیعمدۀ آن نیز نزدیکی فاصله به تبریز و فراهم بودن وسا
 

   شدههای توریستی بررسی  تعداد دفعات بازدید از مکان-
 درصد 17. نده ا بازدید کردمطالعه شدههای توریستی   درصد گردشگران برای اولین بار از مکان5/45د که ده بررسی نشان می

 درصد نیز برای چهارمین بار و 4/31. اند های مورد بررسی بازدید کرده  درصد نیز برای سومین بار از مکان1/6برای دومین بار و 
کنندگان  یک به یک سوم گردشگران از بازدیدام فوق حاکی از آن است که نزدارق .اند کرده سفر مطالعه شدهبیشتر به منطقۀ 
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حساس ا ،کنند می گانه سفر سه گردشگریباتوجه به رقم باالی افرادی که برای اولین بار به مناطق . باشند میها  مداوم آن مکان
تعداد افرادی که چهاربار و بیشتر از مناطق  .ندککنندگان منظم تبدیل تواند آنها را به بازدید رضایت آنان در اولین سفر می

 علت عمدۀ آن نزدیکی فاصله تا تبریز است که افراد ودر کندوان بیشتر از دو منطقۀ دیگر است  اند، کردهبازدید  گردشگری
  .هوای مطبوع این منطقه از آن استفاده می کنند معموال در پایان هفته به طور نسبتا منظم به خاطر آب و

  
  ان رضایت از رفتار و برخورد شهروندان واهالی با گردشگران میز-

بسیار خوب  وخوب  گردشگریگانۀ  اهالی و شهروندان را در مناطق سهگردشگران رفتار و برخورد از  درصد 4/76 ،مجموعدر 
  .اند رد شهروندان ابراز نارضایتی کرده در صد گردشگران از رفتار و برخو2,6تنها . اند کردهارزیابی 
ر کندوان از به نظر می رسد که علت عمدۀ نارضایتی د. یشترین میزان نارضایتی در روستای توریستی کندوان بوده استب

های گردشگری در این روستا کامال در بطن روستا یا در مناطق کشاورزی اطراف روستا  شود که فعالیت این مسأله ناشی می
 برخی گردشگران به وسیلههای کشاورزی روستائیان  جریان دارد و از آنجایی که گاهی حریم خصوصی مردم روستا یا زمین

این در حالی است . آیدبه وجود دشگران بی توجهی قرار می گیرد، ممکن است در این مورد سوء تفاهمی میان اهالی وگر مورد
  .دنهای روزانۀ ساکنان شهرهای کلیبر و شرفخانه قرار دار قلعۀ بابک و شرفخانه خارج از محدودۀ فعالیت گردشگریکه منطقۀ 

 
 میزان رضایت از امکانات خرید  -

 8/29.  ارزیابی کرده اندبه وسیلهی را  امکانات خرید در مکانهای توریست، پاسخگویان از درصد7/40مطالعه نشان می دهد که 
 درصد از پاسخگویان 8/21.  اندکرده درصد نیز امکانات خرید را بسیار خوب ارزیابی 7/7درصد، امکانات خرید را خوب و 

که با توان چنین گفت  در مجموع می. اند نامناسب دانسته نامناسب و بسیار ،مطالعه شدههای سه گانۀ  در مکان امکانات خرید را
توان شاهد بهبود ارائۀ خدمات خرید به گردشگران  های خصوصی می های بیشتر به بخش تر و دادن فرصت برنامه ریزی صحیح

 درصد گردشگران 50طوری که  بت به کندوان و شرفخانه دارد، بهتری نس قلعۀ بابک از نظر امکانات خرید وضعیت مناسب. بود
  .باشد  درصد می38این رقم در کندوان .ندا  بسیار خوب ارزیابی کردهرا خوب وامکانات خرید در این مکان 

  
  گردشگریهای  ده های منتهی به مکان وضع راه ،کیفیت و ایمنی جا-
رضایت  گردشگریهای  های منتهی به مکان  از وضع راه ،کیفیت و ایمنی جادهگویان  درصد پاسخ8/46دهد که  ررسی نشان میب

بیشترین نارضایتی . اند را بسیار نامناسب دانسته  درصد نیز آن1/6ها وضعیت راه را نامناسب و  صد آن در6/17 .اند کامل داشته
توان با کوهستانی بودن راه در  ایتی بیشتر از جادۀ کندوان را مییکی از دالیل نارض. مربوط به راه منتهی به کندوان بوده است

ۀ تبریز به کندوان در مسیر خود از داخل مناطق مسکونی از جمله اسکو، از طرف دیگر با توجه به اینکه جاد .ارتباط دانست
   .فسقندیس و اسفنجان عبور می کند، جاده در داخل این مناطق از کیفیت و ایمنی مطلوبی برخوردار نیست

  
گردشگریهای  ضعیت پارکینگ در مکان و-  

بیشترین نارضایتی از پارکینگ  .ا نامطلوب می دانند درصد پاسخگویان وضعیت پارکینگ ر2/37ارقام بیانگر آن است که 
توان  دلیل عمدۀ این امر را می. د درصد می باش2/31 درصد و قلعۀ بابک با 32 درصد و سپس شرفخانه با 43مربوط به کندوان با 
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رودی روستا احداث شده  وسیعی در محل واًالبته پارکینگ نسبت. به کمبود فضا در کندوان به دلیل کوهستانی بودن منطقه دانست

  .آید عمل نمی ای از آن به  روستا ،در حال حاضر هیچ استفادهاست که متأسفانه به دلیل بعد مسافت تا داخل
 نقلیه به داخل منطقۀ یلقلعۀ بابک نیز آن است که متأسفانه به دلیل ورود وسا گردشگری منطقۀ دربارهمطلب قابل ذکر 

 ، مشهود است که با اندکی توجهجنگلها، آلودگی هوا وآلودگی صوتی در این مکان کامالًتوریستی، مسائلی از قبیل تخریب 
البته وضعیت . توان این مشکل را مرتفع ساخت لف منطقه میسرمایه گذاری و ایجاد یک یا چند پارکینگ در قسمتهای مخت

  .پارکینگ در شرفخانه نیز چندان مطلوب نیست
 
 های بهداشتی  وضع سرویس -

 درصد نیز 5/40 درصد خوب و بسیار خوب و 4/33، متوسطهای بهداشتی  ردرصد وضعیت سرویس 1/26دهد  نشان میبررسی 
ترین امکانات هر  های بهداشتی یکی از ضروری با توجه به اینکه سرویس. اند نستهنامطلوب دا های بهداشتی را وضعیت سرویس

بیشترین میزان . رساند و ضرورت توجه به این مسئله را می نبوده بخش است، ارقام فوق به هیچ وجه رضایت گردشگریمنطقۀ 
  . های بهداشتی مربوط به منطقۀ قلعۀ بابک می باشد نارضایتی از وضع سرویس

  
   به آب سالموضعیت دسترسی  -

گویان  صد پاسخ در4/63 در کل،. باشد ها می گاه دسترسی آسان به آب سالم و بهداشتی یکی از اصول مهم در برنامه ریزی تفرج
گانه دسترسی به آب   درصد گردشگران در مناطق سه7/8. اند کردهنحوۀ دسترسی به آب سالم را خوب و بسیار خوب ارزیابی 

  . درصد می باشد6/11بیشترین میزان نارضایتی از دسترسی به آب سالم در منطقۀ قلعۀ بابک به میزان . اند انستهسالم را نامطلوب د
  

  مطالعه شده گردشگریهای  های مطرح شده در مکان ضایت گردشگران از گویهمیزان ر 1جدول 
 )درصد موثر(ارزیابی گردشگران

  بسیار گویه ها
  نامناسب

 خوب وسیلهمت نامناسب
  بسیار 
 خوب

 جمع

 100 8/25 50/6 21 1 6/1 رضایت از رفتار و برخورد اهالی محل

 100 7/7 8/29 7/40 9/18 9/2  امکانات خریدزرضایت ا

 100 6/23 2/37 5/20 4/9 4/9 رضایت از برخورد نیروی انتظامی

 100 8/13 33 5/29 6/17 1/6 وضع راه، کیفیت و ایمنی جاده ها

 100 5/10 3/19 9/32 3/20 9/16 وضعیت پارکینگ

 100 2/8 2/25 5/26 5/22 18 وضع سرویسهای بهداشتی

 100 9/17 5/45 9/27 4/7 3/1 دسترسی به آب سالم

 100 8 26 4/39 6/17 9 پاکیزگی محیط

 100 2/8 1/33 37 7/15 9/5 تعداد و کیفیت مکانهای فروش مواد غذایی

 100 2/3 5/15 6/40 8/26 9/13 رضایت از قیمت مواد غذایی
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   منبع کسب اطالع دربارۀ جاذبۀ گردشگری -
 درصد 74اند،  ، آگاه شدهمورد نظر خودی ها از وجود جاذبه از طریق چه منبعی ال کهؤگو به این س  نفر پاسخ308 از مجموع 

 درصد گردشگران، تبلیغات 4/9. اند شدهآشنا  گردشگریاند که از طریق دوستان وآشنایان با مکان  گویان بیان کرده پاسخ
 درصد 2/3.اند ود از وجود جاذبۀ گردشگری دانسته درصد تورهای جهانگردی را عامل اصلی آگاهی خ1/7ها و  رسانه

 درصد گردشگران نیز سایر 2/6. اند سه گانه، اتفاقی و گذری دانسته گردشگریهای  گردشگران حضور خود را در مکان
  .اند تبلیغاتی را وسیلۀ اطالع خود بیان کردهپوسترهای  مانند مطالعۀ کتب و ها روش

  
   محل سکونت گردشگران-

، شهر تبریز به عنوان مطالعه شده گردشگریدهد که در هر سه مکان   مییایی محل سکونت گردشگران نشانبررسی توزیع جغراف
توان چنین استنباط کرد که اغلب گردشگران  همچنین می. است گردشگریمهمترین مرکز فرستادن گردشگر به هر سه مکان 

ای  توان تعداد قابل مالحظه ک می قلعه بابدربارهتنها . باشند ، گردشگران داخل استانی میمطالعه شدههای  مراجعه کننده به مکان
آذربایجان غربی نسبت به دیگر  در این میان گردشگران استان تهران و. های کشورمشاهده نمود از گردشگران را از سایر استان

  .خورند ها بیشتر به چشم می استان
 شگران از توزیع نسبتاً قلعه بابک که گرددربارهدهد که جز  برحسب شهرستان محل سکونت نشان میتوزیع گردشگران 

های مجاور به آن مکان   از نواحی پیرامون و شهرستانطور عمده بهتری برخوردارند، در کندوان و شرفخانه، گردشگران  گسترده
توان چنین استدالل کرد که به   شرفخانه میدربارهالبته . های دور گردشگر زیادی مشاهده نمی شود اند و از شهرستان روی آورده

استان گردشگری در این مکان این های جنوبی  وجود سواحل قابل شنا در جزیره اسالمی و بندر رحمانلو، از شهرستاندلیل 
  .شودمشاهده نمی 

  

  
   توزیع جغرافیایی محل سکونت گردشگران در روستای توریستی کندوان 1شکل 
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  توزیع جغرافیایی محل سکونت گردشگران در قلعه بابک 4شکل         انهتوزیع جغرافیایی محل سکونت گردشگران در بندر شرفخ 3شکل 

  
   موانع و مشکالت سر راه گردشگران -

 درصد گردشگران، 6/30دهد که   نشان می شدهبررسی موانع و مشکالت بر سرراه مسافرت گردشگران در مناطق بررسی
 درصد مهمترین موانع سفر 6/14 درصد و کمبود وقت با 3/23یۀ با نبود وسیلۀ نقل. دانند الت مالی را مهمترین مانع سفر میمشک

ها، مشکالت   امنیت جاده،مشکالت خانوادگی، مشکالت کاری، امکانات مالی و وقت توأماً. گردشگران عنوان شده است
  . گذار استتأثیر جامعه و نیروی انتظامی از دیگر موانعی است که در مسافرت گردشگران  بودنجسمی، محدود

  مهمترین موانع و مشکالت بر سر راه مسافرت گردشگران2جدول 
 نوع مشکل قلعۀ بابک کندوان شرفخانه  درصد موثر

 مشکل مالی 3/23 29 29  6/30

 نبود وسیله نقلیه 17 25 20  3/23

 کمبود وقت 17 11 10  6/14

 مشکالت خانوادگی 8  7          8  8/8

 مشکالت کاری 9/8 5 7  8

 امکانات مالی و وقت 5/4 4 5  1/5

 امنیت جاده ها 5/4 2 2  3/3

 مشکل جسمی 8/1 3 2  6/2

 محدودیت جامعه 7/2 1           3  6/2

 نیروی انتظامی 9/0 0 2  1/1

  مجموع پاسخگویان  4/88 87   88  100
  بدون جواب  6/11 13 12  -

  جمع  100 100 100  100
  
  ها نتایج مربوط به آزمون فرضیه) ب
  ). رابطه وجود دارد،بین تبلیغات وتعداد گردشگر ورودیرسد  به نظر می(: آزمون فرضیۀ اول -

های مستقل و برای سنجش متغیرها و آزمون فرضیۀ فوق از آزمون پیرسون استفاده شده است، زیرا سطوح سنجش متغیر
داری  از سطح معنا )Sig =0.00 (داری محاسبه شده عنامبا عنایت به اینکه سطح . اند بوده) ای  فاصله –ای  فاصله(وابسته هر دو 

به عبارتی بین دو متغیر تبلیغات و تعداد گردشگران رابطۀ . دشو باشد، لذا این فرضیۀ  تأیید می کمتر می (α=0.05) مورد نظر
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های   مکانباشد، یعنی هرچه تبلیغات بیشتری در خصوص  نوع رابطه مستقیم میضمناً. ه استدار حاصل آمد معناخطی 
همچنین شدت رابطه بین این . و برعکسکند  پیدا می صورت گیرد، به همان اندازه تعداد گردشگران ورودی افزایش گردشگری

  . نتایج مربوط به آزمون پیرسون آمده است3در جدول .  به پایینی است متوسطمی باشد که بیانگر همبستگی 0/38 دو
  

  ابطۀتبلیغات ـ تعداد گردشگران پیرسون برای بررسی ر rآزمون 3جدول 
 نوع آزمون تعداد شدت همبستگی  داریمعناسطح  آلفای مورد نظر

  پیرسون 191 0//38 00/0 05/0

  
  .رابطه وجود دارد) اکوتوریسم(و عالقه به طبیعت گردی ) شهر ـ روستا(رسد بین محل سکونت  به نظر می:  آزمون فرضیۀ دوم-

آزمون (T-Test است، لذا از آزمون) ای  فاصله(و سطح سنجش متغیر وابسته)هسمی دو حالتا(چون سطح سنجش متغیر مستقل 
شهرـ (دهد میانگین عالقه به اکوتوریسم به تفکیک محل سکونت نتایج یافته ها نشان می. شده استاستفاده )ها  تفاوت میانگین

   .Sig = 0.45<0.05ازیر. داری از هم دارند معناتفاوت ) روستا
  .مربوط به این فرضیه است 6 ،5، 4جداول 

  گردی و عالقه به طبیعت )شهر ـ روستا(بین محل سکونت  آزمون لون فرضیه رابطه 4جدول
  آزمون f کمیت  داریمعنا سطح

 لون 074/37 000/0

وط  مرب در جدول پایینی باید قضاوت از روی ردیفدر این صورتها همگن نیستند  دهد که واریانس جدول فوق نشان می
  .ها صورت پذیرد به ستون نابرابری واریانس

  
  )محل سکونت ـ عالقه به طبیعت گردی ( T-Test آزمون 5 لجدو
  t کمیت درجۀ آزادی  داریمعناسطح  تفاوت میانگین ها

 برابری واریانسها 994/2 294 003/0 1189/2

 نابرابری واریانسها 957/1 947/28 045/0 1189/2

  
ا هم ب داری معنایان با شهریها در خصوص طبیعت گردی تفاوت ی روستادهد که میزان عالقه ی نشان میاالیدر واقع جدول ب

  .طبیعت گردی دارندرای ها عالقۀ زیادتری نسبت به روستائیان ب  شهری6یعنی با توجه به جدول . دارد
  

به تفکیک محل سکونت آمارهای توصیفی عالقه به طبیعت گردی6جدول   
 محل سکونت تعداد میانگین انحراف معیار از میانگیناشتباه معیار 

 شهر 268 44/21 2820/3 2005/0

 روستا 28 32/19 6310/5 0642/1
  

  .رابطه وجود دارد هاگردشگررسد بین رفتار شهروندان با گردشگران و مقدار هزینه کردن  به نظر می : آزمون فرضیه سوم-
 لذا از آزمون آنالیز واریانس ؛بوده است) ای اسمی چند حالته و فاصله(ترتیب  هبچون سطوح سنجش متغیرهای مستقل و وابسته 

، این فرضیۀ مورد تأیید واقع به دست آمدهبا توجه به نتایج  Sig =0.001<0.05.  دار بود زیرا معناپاسخ آزمون . شداستفاده 
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ها در حد امکان هزینه خواهندکرد گردشگرهمان اندازه اهالی محل معقول باشد، به  به عبارتی هر چه رفتار شهروندان و. شود می

  . مربوط به این فرضیه است7جدول . که این امر بهبود وضعیت رفاهی شهروندان را در پی خواهد داشت
  )گردشگرهارفتار شهروندان ـ مقدار هزینه کردن (طرفه  آنالیز واریانس یک آزمون 7جدول 

آلفای 
 موردنظر

 داری معناسطح 
 دهمحاسبه ش

  مجموع مجذورات درجۀ آزادی میانگین مجذورات fکمیت

 واریانس بین گروهی 000000018/0 4 00000450/0 722/4 001/0 05/0

 واریانس درون گروهی 0000000221/0 232 95315798 - - -

 جمع کل 0000000239/0 236 - - - -

  . یین بین دو متغیرمذکور است به پامتوسط نشان دهندۀ همبستگی Eta 27/0همچنین شدت همبستگی 
  
 .بین وضعیت امکانات موجود در محل و تعداد گردشگران رابطه وجود داردرسد  به نظر می : آزمون فرضیۀ چهارم -

 پیرسون  اند، لذا از آزمون بوده)  ای   فاصله–ای  فاصله( در فرضیۀ باالیی  شدهبا توجه به اینکه سطوح سنجش متغیرهای مطرح
بیشتر بود، لذا این  α =0.05 نظر داری مورد معنااز سطح  Sig= 0.4 داری محاسبه شده معناچون سطح . ه استاستفاده شد

ی در افزایش گردشگران تأثیر، وضعیت امکانات موجود دست آمده بههای  عبارتی با توجه به یافته هب. شدفرضیۀ مورد تأیید واقع ن
توان استنباط کرد که گردشگران  رو می از این. داری وجود ندارد معناغیر رابطۀ خطی نداشته است یا به عبارت دیگر بین این دو مت

 به دلیل زیبایی و جاذبیت آن مکان، اقدام به سفر مورد نظر از چه امکاناتی برخوردار است، صرفاً گردشگریفارغ از اینکه مکان 
  .اند کرده

  
   موجود در محل وتعداد گردشگرانیرسون برای بررسی رابطۀ بین امکاناتپ r  آزمون8جدول 

 آزمون تعداد شدت همبستگی   داری معناسطح  آلفای مورد نظر 

05/0 4/0 061/0 184 rپیرسون   
  

   نتیجه گیری
توان استنباط  گانه قلعه بابک، کندوان و شرفخانه می ها در مطالعه میدانی مناطق سه ث مطرح شده و تجزیه و تحلیل دادهاز مباح

جوانان بیشتر از میانساالن و سالمندان، مردان بیشتر از زنان و .  گذارندتأثیر جنس و محل اقامت در میزان سفر کرد که سن،
 و حدود نیمی از گردشگران  ان با وسیله نقلیه شخصی سفر کردهبیشتر گردشگر. کنند ان بیشتر از روستا نشینان سفر میشهرنشین

رخورد  از برخورد شهروندان و اهالی محل و بطور عمده بهگردشگران . اند ازدید کرده بمطالعه شدهاولین بار است که از منطقه 
های بهداشتی چندان مطلوب نبوده و  امکانات زیربنایی از جمله راه ارتباطی، پارکینگ، سرویس. اند نیروی انتظامی رضایت داشته

تبلیغات و معرفی . ت مناطق نیازمند توجه جدی اسبه دلیل ازدحام شدید جمعیت در روزهای تعطیل، وضعیت زیست محیطی این
مشکالت مالی، نبود وسایل نقلیه و کمبود وقت از در عین حال . تواند در آینده گردشگری این مناطق موثر باشد این مناطق می

  . است که گردشگران را از سفر باز می داردیجمله مهمترین مشکالت
 منطقه از این نظراندو  گردشگران، مبدأ درون استانی داشته اکثردشگران،  پراکندگی جغرافیایی محل سکونت گردرباره

بیشترین گردشگران خارج از استان متعلق به استان تهران و . دهد نشان میتری را   بابک پراکندگی جغرافیایی گستردهقلعه
  .آذربایجان غربی بوده است
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  :توان گفت که در یک بیان کلی می
  ؛گردشگران ورودی رابطه وجود دارد بین تبلیغات و تعداد -
  ؛داری وجود داردمعنارابطه و عالقه به طبیعت گردی ) و روستاشهر ( بین محل سکونت -
  ؛ها رابطه وجود داردگردشگر بین رفتار شهروندان با گردشگران و مقدار هزینه کردن -
 یعنی وضعیت کمی و کیفی امکانات موجود در ؛دداری وجود ندارمعنا بین امکانات موجود در محل و تعداد گردشگران رابطه -

 .ی در افزایش گردشگران نداشته استتأثیرمحل 

ها و استعدادهای بالقوه استان آذربایجان شرقی  توان به این نتیجه رسید که با وجود توان از مجموع آنچه که بیان شد می
  .استنیاز مورد ها  از این توان استفاده مطلوب برایهای اساسی  برای جذب گردشگر، به برنامه ریزی

های اقتصادی و اداری کشور و  زایی، نیازمند توجه تمام بخش  و اشتغالمددرآ مانند گردشگریبهره مندی از مزایای 
  . باشد می ها با یکدیگر استان به این صنعت و تالش در جهت هماهنگی این بخش

 از بسیاری جهات، فاقد ها آنو شرفخانه نشان داد که قلعه بابک، کندوان  گردشگریهای  مطالعه موردی در مکان
ویژه تهیه و اجرای طرح جامع  هریزی اصولی و ب برنامه. باشند الزم برای جلب رضایت گردشگران میامکانات و تسهیالت 

 عه گردشگری بربار توس  زیانآثارتواند می تواند امکان جذب گردشگر بیشتر را فراهم آورد، بلکه استان نه تنها می گردشگری
  .دهد میکاهش را نیزمحیط زیست و فرهنگ جامعه 

  
    پیشنهادها

  ؛های بالقوه و بالفعل مناطق مختلف استان ها و توانمندی  تهیه طرح جامع گردشگری استان با توجه به قابلیت -

 ؛رهای غیر فعال استان در سطح کشو های استان بویژه جاذبه تبلیغات منظم و موثر جاذبه -

  ؛ای  و ایجاد تعادل در توسعه منطقهمددرآعنوان عامل موثر در توزیع  توجه به گردشگری داخل استانی به -

  ؛منظور ارائه خدمات کارآمد دراین بخش بههای بخش گردشگری  توسعه آموزش نیروی انسانی در فعالیت -

   ؛ویژه در جزیره اسالمی و بندر رحمانلو ههای گردشگری در ساحل دریاچه ارومیه ب ایجاد واحداث مجتمع -
 ردن توریسم زمستانی که این مسئلهاستان از ماهیت فصلی بودن این صنعت و فعال ک گردشگریتالش در جهت خارج کردن  -

 ؛های تاریخی و فرهنگی صورت گیرد ای اسکی استان و فعال کردن جاذبهه ند از طریق تجهیز و تبلیغ پیستتوا می

  ؛های مهم گردشگری استان ویژه مسیرهای منتهی به جاذبه هه و بهسازی شبکه ارتباطی استان بتوسع -

های ممتاز استان از طریق تجهیز ارتفاعات مهم استان به پناهگاه و راه  وسعه گردشگری کوهستان به عنوان یکی از قابلیتت -
   ؛ارتباطی
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