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 چکیده

ضر، به صر حا شگری در ع صنعت بدون دود، توانمندیگرد شد قابلعنوان  سیاری دارد. ر توجه و ها و طرفداران ب

شمگیر  شانچ شته، ن سال گذ شگری در پنجاه  ست. گرد صادی و اجتماعی این پدیده ا دهنده اهمیت فراوان اقت

ترین پهنه مکانی و فضایی، سو و وسیعاز یک تنوع و تحرك، های فراغتی، از بیشترینگردشگری، در میان فعالیت

وهوای ت دارا بودن آبن شرقی به علاز سوی دیگر برخوردار است. در این میان منطقه آزاد ارس در استان آذربایجا

شگری متنوع، همهمعتدل و جاذبه سافران میهای گرد شگران و م سی ساله جاذب تعداد کثیری از گرد شد. برر با

شگری مؤثر در منطقه آزاد ارس موجب میگونه گیری از شود تا این منطقه جایگاه واقعی خود را در بهرههای گرد

ست آورد.  شگری به د سی گونهصنعت گرد ضر باهدف برر سعه بنابراین پژوهش حا شگری مؤثر بر تو های گرد

شگری منطقه آزاد ارس انجام ضر در منطقه آزاد ارس در گرد شگران حا ست. جامعه آماری این تحقیق گرد گرفته ا

سال  ست، که حجم نمونه به روش نمونه 96خردادماه  ساده ا صادفی  ستنفر به 100گیری ت ست. برای د آمده ا

شــده اســت. در فادهاســت Warp-PLSافزار های تحقیق از مدل حداقل مجذورات جزئی در نرموتحلیل دادهزیهتج

ــاختاری به ــتمدل س ــریب تأثیر دس ــگری تفریحی با ض ــترین تأثیر را بر متغیر  59/0آمده از پژوهش، گردش بیش

شگری گگونه شگری، گونههای گرد ست. بعدازاین گونه گرد شته ا شگریذا شگر های گرد ی طبیعت، تاریخی، گرد

ضریب تأثیر  شهری به ترتیب با  شگری  شگری تجاری و گرد شتر 21/0و  26/0، 36/0، 49/0گرد ین تأثیر را بی

تباط با متغیرهای توسعه است. در ار 01/0دارند، کمترین تأثیر نیز مربوط به گونه گردشگری ماجراجویانه با ضریب 

شترین تأثیر مربوط به متغ شگری، بی سرمایهیرهای زمینهگرد صت برای  صی، سازی ایجاد فر صو گذاری بخش خ

گذاری در بخش گردشــگری این منطقه و ایجاد تســهیالت در افزایش توجه ســازمان منطقه آزاد ارس به ســرمایه

ضریب تأثیر را متغیر تقوی ست. کمترین  شگران خارجی ا صدور ویزا و روادید برای گرد ت ارائه امکانات در زمینه 

به خود اختصــاص داده اســت. همینین با  19/0های گردشــگری منطقه آزاد ارس با ضــریب تأثیر ت جاذبهمجاور

بینی شده در این پژوهش، ظرفیت و توان پیشتوان گفت که مدل در نظر گرفتهگیسر، می -توجه به آزمون استون

 الزم را دارد.

 

  ، منطقه آزاد ارس.ریهای گردشگری، توسعه گردشگگردشگری، گونه ی:کلید یهاواژه
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 مقدمه

 Edvard et)شده ترین مقاصد گردشگری در بین گردشگران شناختهعنوان یکی از مهمدر چند دهه گذشته، شهرها به

al,2008:1032)  ته اســــت قان قرارگرف یاری از محق بال آن، گردشـــگری شـــهری موردبررســـی بســـ به دن و 

(Pothof,2006:15.) شهری ترکیب پییی شگری  ستن ویژگیای از فعالیتدهگرد ست که به هم پیو های های مختلف ا

ست. می شهر در جذب بازدیدکنندگان و ارائه خدمات ا شش  شت که محیطی و میزان توانمندی و ک توان چنین اذعان دا

های های مناسب شهری، یکپارچگی همه سازماننخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری، وجود زیرساخت

صهرذی ست. از طرف دیگر آمایش جاذبهبط و مدیریت عاقالنه و مدبرانه در عر سی، فرهنگی و اجتماعی ا سیا های های 

ها را تسهیل کند، رضایت خاطر شهر، استفاده پایدار از منابع گردشگری، ایجاد امکانات و تسهیالتی که دسترسی به جاذبه

(. امروزه گردشگری یکی 15: 1384سعه گردشگری است )دیناری،بازدیدکنندگان و کنترل محلی دومین شرط الزم در تو

ست )تیموری و همکاران،  سته ارتباط اجتماعی و فرهنگی ا صادی و یکی از عوامل برج سائل مهم و مؤثر اقت : 1393از م

به63 یا و دارای ویژگی( درواقع گردشـــگری  یک رویکرد اقتصـــادی پو بهعنوان  بارز و منحصـــر فرد اســـت های 

(UNWTO,2007:11) شده است ترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیلترین و پرمنفعتو به یکی از بزرگUNWTO, 

سیاری از کشورهای درحالو به (.(2013:2 صادی در ب ستری جهت ایجاد تغییرات اجتماعی و اقت شمار عنوان ب توسعه به 

ها برای توسعه کشور محسوب شود )جعفری ترین گزینهتواند یکی از مناسبتگردشگری می (.WTO,2009:14)رود می

شد بافته35: 1396و همکاران،  شگری یکی از ر ست که اغلب به(. درواقع گرد ستم ا صنایع نیمه دوم قرن بی عنوان ترین 

(. Font & Ahjem,1999:63)شده است توسعه استفادهیافته و درحالکلیدی برای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه

میلیون نفر بوده و از این جریان  701بر تعداد گردشــگران در ســرتاســر جهان بال  2000ک جهانی، در ســال بنا بر آمار بان

ــگری، مبلغی حدود  ــت. برخی منابع، درآمد میلیارد دالر به 475گردش ــده اس ــاد جهان ش ــتقیم وارد چرخه اقتص طور مس

سال شگری را در  سعه 29: 1388اند )آریافر،ردهمیلیارد دالر برآورد ک 2000برابر با  2020های گرد ست که با تو (. بدیهی ا

( ایران ازنظر 2012این صــنعت، آمارهای یادشــده نیز افزایش خواهند یافت. طبق گزارش ســازمان جهانی جهانگردی )

بها های تاریخی و فرهنگی گرانآید و همین جاذبههای تاریخی و طبیعی جزء ده کشـــور برتر جهان به شـــمار میجاذبه

شد. ولی باوجوداین، ایران تنها تواند بهمی شور ما با شگر در ک صلی برای جذب گرد صد از  1/0عنوان یکی از ابزارهای ا در

وهوای جهانی و نوع اقلیم و آب 17نوع از  12میلیارد دالری توریسم دنیا را دارد. در کشور ایران علیرغم وجود  500درآمد 

ر فهرست میراث فرهنگی جهانی متأسفانه باید گفت که در حال حاضر از این صنعت شده تاریخی دهزار اثر ثبت 11تعداد 

ست )کهزادی و همکاران،  ستفاده نگردیده ا سیار خوبی ا شور به نحو ب صادی، فرهنگی و اجتماعی ک سعه اقت ستای تو در را

ضرورت(. بنابراین بررسی گونه4: 1388 ست. در ی اجتنابهای گردشگری مؤثر بر توسعه گردشگری در کشورمان  ناپذیر ا

باشیم. های گردشگری مؤثر بر توسعه گردشگری در منطقه آزاد ارس میاین راستا در این تحقیق به دنبال شناسایی گونه

سواحل رودخانه ارس، بازارچهمنطقه آزاد ارس به سیاحتی،  شگری و  سطه وجود بناهای تاریخی، اماکن گرد ضه وا های عر

ســـاله گراد، همهدرجه ســـانتی 17وهوای معتدل با میانگین دمای تر از همه وجود آبمهممحصـــوالت لوکس خارجی و 

سافران از اقصی نقاط کشور می سالپذیرای خیل عظیمی از گردشگران و م شد. طی  ست رونق مراکز با سیا های گذشته 

سئوالن امر تجاری به سافر به منطقه آزاد ارس موردتوجه م سطه ورود کاالی همراه م شاهد افزایش این مراکز و وا بوده و 

ستقبال بی سرمایها سایش و اقامت نظیر  شگری و بخصوص رفاه، آ ضوع گرد ستیم؛ بدون اینکه به مو گذاران این حوزه ه

شده سبب  سلم عوامل متعددی  شد. قدر م صورت گرفته با شگران توجه ویژه  اند که منطقه آزاد ارس از خیل عظیم گرد

شناخت کافی از گونههجایگاه واقعی خود در بهر شاید دلیل آن عدم  شد و  شگری برخوردار نبا صنعت گرد های گیری از 

رسانی در این خصوص از سوی متولیان امر باشد ایجاد مختلف گردشگری در این منطقه توسط گردشگران و ضعف اطالع
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سرمایه نسبتاً طوالنی مواجه است و  بر و با دوره بازگشتها و تأسیسات موردنیاز صنعت گردشگری عموماً هزینهزیرساخت

ها شود. با توجه به ایجاد مناطق آزاد در گذاریچنانیه بامطالعه دقیق تعیین نشوند، ممکن است منجر به هدر رفت سرمایه

ــاخت ــوع زیرس ــابه آن، مطالعه و تحقیق جامع در موض ــته در این زمینه یا مش ــور و تجارب گذش ــگری و کش های گردش

ساندن گونه شگری میهشنا ستای گرد سیا سئوالن منطقه کمک نماید تا در امر  ستای گذاریتواند به م های خود در را

ساخت شترین بازدهی را از منابع ملی و امکانات موجود ببرند. از طرف دیگر با توجه ها با هزینهایجاد این زیر های کمتر بی

شورهای همبه موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد ارس و رقابت روزافزون تمام شگر و ایجاد امکانات ی ک جوار برای جذب گرد

های گردشگری و خدمات موردنیاز گردشگری در قبول در سط  منطقه از سوی رقبا، ایجاد زیرساختنسبتاً مناسب و قابل

شد که هممنطقه آزاد ارس نیازمند یک تحقیق و مطالعه هدفمند می شد و توسعه پایدار منطقه را و نیز با مالحظات زمان ر

شـــده پژوهش با توجه به مطالب عنوان ها را موردتوجه قرار دهد.ای و ملی مرتبط با ایجاد این زیرســـاختبومی، منطقه

وتحلیل قرار دهد تا های گردشگری مؤثر بر توسعه گردشگری منطقه آزاد ارس را مورد تجزیهحاضر در تالش است گونه

شگری منطقه  صنعت گرد سعه  سش گامی مؤثر در تو سخگویی به این پر شد. بنابراین این تحقیق به دنبال پا آزاد ارس با

شد که گونهمی شگری منطقه میبا شگری منطقه آزاد ارس چه اثری بر گرد سعه گرد شگری مؤثر در تو گذارند؟ های گرد

سایی گونه شنا شگری و  ست که در زیر به مهمهای زیادی انجامهای آن پژوهشدرزمینه گرد شاره آن ترینگرفته ا ها ا

 کنیم:می

نقش توریســم شــهری در توســعه راهبردی منطقه براســو در کشــور  "ای با عنوان ( در مقاله2010و همکاران ) 1پوپســکو

سیل "رومانی سو دارای پتان ست که منطقه برا سیده ا های طبیعی، تاریخی و فرهنگی مختلفی ها و ظرفیتبه این نتیجه ر

 ها موجب توسعه این منطقه خواهد گردید.رفیتگذاری در این ظاست که سرمایه

ــبکه2010) 2یابوتا و اســکات ــیده( بر اســاس تحقیقی در مورد ش ــبکه های گردشــگری به این نتیجه رس اند که: فرایند ش

عنوان یک فاکتور، برای تعیین میزان رشد مقصد گردشگری عمل کند. و از طرفی دیگر ارائه یک تواند بهگردشگری، می

های گردشــگری کاربردی وســیعی برای تشــری  اینکه چطور شــبکه -ری، منجر به ایجاد چهارچوب تحلیلیشــبکه بصــ

 کنند، بکار گرفته شود.یابند و چطور در جهت گسترش گردشگری عمل میگسترش می

شبکه2010) 3یینگ ساله دکتری خود با عنوان  شگری، اعالم می( در ر صنعت گرد شگرهای اجتماعی و  ی دارد که گرد

سترده صال و ارتباط میان اجزاء گ شبکه واری را ایجاد میشهری به دلیل ایجاد ات کند. ای از همه جای دنیا، نوعی ارتباط 

 …ونقل، منافع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و شهرها و در پی آن گردشگری شهری نقطه اتصال بین فاکتورهای حمل

 المللی هستند.در سط  ملی و بین

ریزی راهبردی توسعه گردشگری بر اساس تحلیل سوات در شهر برنامه"ای با عنوان ( در مقاله1391کاران )هادیانی و هم

گیری از این راهبرد، تقویت و اند که برای نیل به تحقق اهداف و توسعه گردشگری با بهرهیافتهبه این نتیجه دست "شیراز

المللی، باهدف   ملی و بینها و منابع گردشگری دارای اهمیت در سطافزایش میزان ارائه امکانات و خدمات در کنار جاذبه

شگران به شتر گرد ضایت بی شگران خارجی بهجلب ر تمدنی و  -منظور معرفی جایگاه واقعی کارکردهای تاریخی ویژه گرد

پایدار پیشنهاد  درآمد فرهنگی شهر شیراز به سایر کشورها باهدف جذب هر چه بیشتر گردشگران خارجی و ایجاد اشتغال و

 شود.می

ستفاده از مدل برنامه "ای تحت عنوان ( در مقاله1392خاوریان و همکاران ) ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری با ا

ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری را در شهر تفت موردبررسی قرار دادند. بر برنامه "استراتژیک سوآرا در شهر تفت

                                                           
1 . Popescu 

2 . Yabuta & Scott 

3 . Ying 
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های وهوایی بهتر نسبت به شهر یزد و مزیتده، وجود فضای سبز مناسب در شهر تفت، داشتن آبآمدستاساس نتایج به

صت شهر، و همینین موجب پدید آمدن فر شگری در این  سعه گرد سیلی باال در جهت تو هایی از دیگر باعث ایجاد پتان

 گذاری شده است.ای سرمایهگذاران برقبیل دست یافتن به منبع درآمد مطمئن در شهر و افزایش رغبت سرمایه

شگری ) سی گرد شنا سی تمام نظریه1394یعقوب زاده در کتاب گونه  شگری ها و مدل( با برر هایی که تاکنون درباره گرد

ست، طبقهارائه سبتاً جامعی از انواع گردشگری ارائه میشده ا تواند تمام انواع گردشگری را در برگیرد و دهد که میبندی ن

سب و شگران و عالقه الگوی منا شگری در اختیار پژوه سی گرد شنا مندان این حوزه قرار کاملی برای مطالعه درباره گونه 

 دهد.

شمند ) شهری منطقه آزاد ارس "ای تحت عنواننامه( در پایان1394هو شگری  سی گرد شنا سی  "تحلیلی بر گونه  به برر

تواند نقش کلیدی در برنامه راهبردی توسعه میهای مختلف گردشگری و بررسی نقاط قوت و ضعف گردشگری که گونه

شان می ست. نتایج ن شد، پرداخته ا شته با شگری در این منطقه آبدهد که مهمآن دا سعه گرد وهوای ترین نقاط قوت تو

شهرهای بزرگ، و تنوع محیط سال، وجود محیطی آرام و دور از هیاهوی  سرد  صل  های طبیعی و بکر بودن مطبوع در ف

زایی و ایجاد های رشد توسعه گردشگری در این منطقه اشتغالترین فرصتاندازهای متنوع جغرافیایی و مهممها و چشآن

ــواحل رودخانه ارس به ــعه س ــور، توس ــگری و نزدیکی به درآمد ارزی برای کش ــعه گردش عنوان یکی از راهبردهای توس

 د.باش، جمهوری خودمختار نخجوان و جمهوری ارمنستان میCISکشورهای 

 

 مبانی نظری

ــنعت به ــگری فراتر از یک ص ــنعت گردش های خاص مثابه یک پدیده پویای جهانی و اجتماعی دارای پیییدگیامروزه ص

(. اهمیت توریســم در عصــر حاضــر بیش از همه وابســته به چرخه اقتصــادی آن 23: 1390خویش اســت )حیدری چیانه،

ای که مصــرف گردشــگری، گونهباشــد. بهالمللی دارا میمحلی و بینباشــد که قابلیت باالیی درزمینه پویایی اقتصــاد می

سال سرمایه صنعت گردشگری در  صادرات در  صد در  5.9رشدی معادل  2004گذاری دولتی و خصوصی و همینین  در

درواقع هدف توسعه توریسم داخلی و خارجی، توسعه  (.Chiang Lee,2008:180)تریلیون دالر داشته است  5.5حدود 

اهمیت سیروسفر و گردشگری در تعالی  (.Sharpley & Richard,1977:40)اجتماعی نواحی مقصد است  -تصادیاق

سازمان ملل متحد، روز فرهنگی و تفاهم بین ست که مجمع عمومی  شده ا سبب  سال را  5سپتامبر ) 29المللی  مهر( هر 

ــاناعالم کند. لذا جابه« جهانگردی»روز جهانی  ــادی ، بههاجایی و حرکت انس جز تأثیرات فرهنگی و روحی ثمرات اقتص

(. در این میان توجه به انواع مختلف گردشــگری برای توســعه گردشــگری در 15: 1380آورد )محالتی،عظیمی به بار می

شگری همان سزایی دارد. منظور از انواع گرد شهری اهمیت ب شگری  صد گرد شگری مقا صی از گرد شاخه و نوع خا گونه، 

شگ ستنظیر: گرد شگری زی شگری تفریحی، گرد شگری ری فرهنگی، گرد شهری، گرد شگری  سم، گرد بوم یا اکوتوری

 (.19:1393روستایی، گردشگری مذهبی، گردشگری ماجراجویانه و غیره است )یعقوب زاده،

 توان به یازده گروه اصلی به شرح زیر تقسیم نمود:بر این اساس، انواع مختلف گردشگری را می

ی: در این نوع گردشــگری، گردشــگری ســاحلی بســیار موردتوجه اســت و گردشــگران معموالً برای گردشــگری تفریح

 کنند.به سواحل نقاط مختلف سفر میS (sun, sea, sex, sand )برداری از چهار بهره

ساحل، جنگل، کوه، غار و نظیر این ضایی این الگو، محیط طبیعی مثل  ستره ف شگری طبیعت: گ شمند،گرد ست )هو  ها ا

1394 :26.) 

 شود.گردشگری تجاری: در سفرهایی که باهدف بازرگانی و تجارت انجام می

 شوند.های بسیار دارند غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب میگردشگری شهری: نواحی شهری به علت آنکه جاذبه
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صی شخا شورهای مختلف ا شمار زیادی از میهمانان ک شی:  شگری ورز صد ورزش گرد شرکت در اند که با ق و تمرین یا 

اند شــان، یا گذراندن اردوهای ورزشــی به ســفر رفتهها یا بازیکنان موردعالقهمســابقات ورزشــی، تماشــای مســابقه تیم

 (.27: 1394ای،)گنجه

ستند که به انجام دادن کارهای متهورانه و مخاطره سانی ه شگری ماجراجویانه: در هر جامعه ک آمیز عالقه وافر دارند. گرد

سافرتبرخ سخ میی از این افراد با اقدام به م سازمان جهانی جهانگردی، های ماجراجویانه به این نیاز درونی خودپا دهند )

1379 :33.) 

شــود که باهدف تأمین بهداشــت و ســالمت فرد یا های گوناگونی میگردشــگری ســالمت: چنین ســفری شــامل فعالیت

 (.14: 1393گذراندن دوره نقاهت و بازپروری )فتان،شود مانند مراقبت بهداشتی و گردشگر انجام می

 های اخیر آغازشده است.گردشگری فضایی: نوع دیگری از گردشگری مسافرت به فضا است که در سال

شگری تاریخی: این شگری میراث نیز نامیده میگرد شگری که گرد ها و ابنیه ها، مکانشود، به بازدید از موزهگونه از گرد

 ای از گردشگری را به خود اختصاص داده است.ازد، امروزه بخش عمدهپردتاریخی می

ــگری فرهنگی:  ــکونت خود به مکان»گردش ــافرت افراد از محل س ــت از مس ــگری فرهنگی عبارت اس هایی که گردش

ام قصد کسب اطالعات و تجارت برای ارضای نیازهای فرهنگی گردشگران انججایی بههای فرهنگی دارند. اینجا بهجاذبه

 (.154: 1389)کاظمی،« شود.می

 

 روش پژوهش

میدانی  –آوری اطالعات از روش اســنادی تحلیلی  و از نوع کاربردی اســت که برای جمع –روش  پژوهش توصــیفی 

باشند که با توجه به می 1396شده است. جامعه آماری تحقیق گردشگران منطقه آزاد ارس در تابستان )پیمایشی( استفاده

شخص نبود شنامه جمعنفر به روش نمونه 100ن حجم جامعه آماری از م س ساده پر صادفی  ست. در آوریگیری ت شده ا

سط  شگری مورد تائید قرارگرفته و پایایی آن نیز تو ضوع گرد ساتید مرتبط با مو سط ا شنامه تو س ضر روایی پر تحقیق حا

وتحلیل اطالعات از مدل حداقل منظور تجزیهتائید شــده اســت. در این تحقیق به 879/0آزمون آلفای کرونبا  با ضــریب 

شـده اسـت. همینین در این قسـمت برای سـهولت کار تمام متغیرهای اسـتفاده Warp-plsافزار مجذورات جزئی در نرم

شگری و گونهموجود در پژوهش کدبندی صنعت گرد سعه  ست. در این پژوهش برای هریک از متغیرهای تو های شده ا

 شده است.کدبندی𝑄24 تا𝑄1شده است که در تجزیه تحلیل حاضر ازسؤال مطرح گردشگری به ترتیب دو

 

 کدبندی متغیرهای تحقیق .1جدول شماره
 (TSهای گردشگری )متغیرهای گونه (TDمتغیرهای توسعه گردشگری )

 (CTنطقه آزاد ارس )گذاری در بخش گردشگری مسازمان منطقه آزاد ارس به سرمایه افزایش توجه د
 (TAهای گردشگری منطقه آزاد ارس )تقویت ارائه امکانات در مجاورت جاذبه

 (TCهای ناشناخته گردشگری منطقه آزاد ارس )لزوم استفاده سازمان منطقه آزاد ارس از ظرفیت
 (CPگذاری بخش خصوصی )سازی ایجاد فرصت برای سرمایهزمینه

 (TFیزا و روادید برای گردشگران خارجی )ایجاد تسهیالت در زمینه صدور و

 (PPوجود فرصت مناسب برای شکوفایی نظرات نیروهای متخصص باتجربه )

 (ATگردشگری ماجراجویانه )
 (UTگردشگری شهری )
 (BTگردشگری تجاری )
 (RTگردشگری تفریحی )
 (HTگردشگری تاریخی )

 (NT)گردشگری طبیعت 

 

 

 

(1)  
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 ساختاری مدل تفسیر و تحلیل

ستفاده آن حل در (PLS) جزئی مربعات حداقل روش از که ساختاری معادالت دلم یک ست، شدها ستمی ا  دو در بای

 منظور. گرفت خواهد قرار تفسیر و تحلیل مورد ساختاری مدل سپس و گیریاندازه مدل ابتدا. شود تفسیر و تحلیل مرحله

 ضرایب بررسی ساختاری مدل بررسی از منظور و مکنون یمتغیرها بارهای و هاوزن بررسی گیری،اندازه مدل بررسی از

 .است مکنون متغیرهای میان مسیر

 

 گیریاندازه مدل تحلیل

ستیبه نظری مفاهیم آیا که شودمی تعیین مرحله، این در سط در شاهده متغیرهای تو . خیر یا اندشده گیریاندازه شدهم

 مکنون متغیرهای  هایشــاخص از هریک پایایی ،PLS مدل یک در. شــودمی بررســی هاآن پایایی و روایی منظور بدین

 گیردمی قرار وتحلیلتجزیه مورد افتراقی روایی و همگرا روایی همینین و(  ســـازه ) پایایی درونی ســـازگار ،( هاســـازه)

 (.57: 1394 فر، موحدی نوروزی،)

 

 مطالعه محدوده مورد

صله  شور در نقطه  761کیلومتری تبریز و  137منطقه آزاد ارس با مرکزیت جلفا در فا شمال غرب ک کیلومتری تهران در 

صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان و حاشیه رودخانه زیبای ارس به 

 اندازی زیبا و دیدنی استقراریافته است.کیلومتر با چشم 128طول 

 

 
 ایی محدوده موردمطالعهموقعیت جغرافی .1شکل شماره 

 

 باشد.مشاهده میباشد که در جدول زیر قابلهای گردشگری میمنطقه آزاد ارس دارای انواع جاذبه
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 های گردشگری در منطقه آزاد ارسانواع جاذبه .2جدول شماره 

 
 های تاریخیجاذبه

م، کلیسای گریگوروس گوهر، قلعه کردشت، کلیسای سنت استپانوس، کلیسای نه نه مری -قلعه گاوور
یا جرجیس، کلیسای ناخیرچی، امامزاده سید محمدآقا، امامزاده حق وردی آباد، پل چوبی، پل فلزی 

عباس )خواجه نظر(، گورستان قدیمی جلفا، مقبره حکیم )پل آهنی(، حمام جلفا، کاروانسرای شاه
 ابوالقاسم نباتی.

 ر آسیاب خرابه، آبشار مناطق ییالقی مهاران، گئیی قاالسیوحش کیامکی، آبشاپناهگاه حیات های طبیعیجاذبه

 ها و مراسمها، آئیندستی منطقه جلفا، جشنها، صنایعبازارهای تجاری، پارك هاسایر جاذبه

 
 

 هابحث و یافته

 های متغیرهای مکنونپایایی شاخص

شود. ارزش املی هر شاخص مشخص میتوسط میزان بارهای ع PLSهای مورداستفاده در مدل پایایی هریک از شاخص

شاخص ست بزرگهای مربوطه میهریک از بارهای عاملی  ساوی بای شد. جدول زیر میزان بارهای عاملی  5/0تر یا م با

 مشاهده است.های متغیرهای مکنون تحقیق قابلبرای شاخص

 

 های متغیرهای مکنون)توسعه گردشگری( . ارزش بارهای عاملی شاخص3جدول شماره 

 متغیر مکنون
 

 شدهمتغیر مشاهده

CT TA TC CP TF PP 

P
- 

v
al

u
es

 

𝑸𝟏 682/0 121/0 113/0 215/0- 052/0- 012/0- 001/0> 

𝑸𝟐 682/0 121/0- 113/0- 215/0 052/0 012/0 001/0> 

𝑸𝟑 011/0 796/0 321/0 113/0- 259/0- 136/0 001/0> 

𝑸𝟒 011/0- 796/0 321/0- 113/0 259/0 136/0- 001/0> 

𝑸𝟓 159/0- 206/0 762/0 181/0 162/0- 276/0- 001/0> 

𝑸𝟔 159/0 206/0- 762/0 181/0- 162/0 276/0 001/0> 

𝑸𝟕 198/0- 216/0 205/0 719/0 305/0 139/0- 001/0> 

𝑸𝟖 198/0 216/0- 205/0- 719/0 305/0- 139/0 001/0> 

𝑸𝟗 205/0- 114/0- 197/0 259/0- 701/0 206/0- 001/0> 

𝑸𝟏𝟎 205/0 114/0 197/0- 259/0 701/0 206/0 001/0> 

𝑸𝟏𝟏 141/0- 219/0 266/0- 319/0- 149/0 687/0 001/0> 

𝑸𝟏𝟐 141/0 219/0- 266/0 319/0 149/0- 687/0 001/0> 

  
 های گردشگری(مکنون )گونه های متغیر. ارزش بارهای عاملی شاخص4جدول شماره 

 متغیر مکنون  

 
 شدهمتغیر مشاهده

AT UT BT RT HT NT 

P
- 

v
al

u
es

 

𝑸𝟏𝟑 711/0 698/0 132/0 159/0- 119/0- 002/0- 001/0> 

𝑸𝟏𝟒 711/0 698/0- 132/0- 159/0 119/0 002/0 001/0> 

𝑸𝟏𝟓 011/0 783/0 321/0 143/0- 498/0- 219/0 001/0> 

𝑸𝟏𝟔 011/0- 783/0 321/0- 143/0 498/0 219/0- 001/0> 

𝑸𝟏𝟕 161/0- 206/0 762/0 181/0 162/0- 276/0- 001/0> 

𝑸𝟏𝟖 161/0 206/0- 762/0 181/0- 162/0 276/0 001/0> 

𝑸𝟏𝟗 017/0 121/0 419/0- 619/0 114/0 113/0- 001/0> 

𝑸𝟐𝟎 017/0- 121/0- 419/0 619/0 114/0- 113/0 001/0> 

𝑸𝟐𝟏 010/0- 187/0 158/0 218/0 667/0 321/0 001/0> 
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𝑸𝟐𝟐 010/0 187/0- 158/0- 218/0- 667/0 321/0- 001/0> 

𝑸𝟐𝟑 019/0 269/0 358/0 499/0- 512/0 648/0 001/0> 

𝑸𝟐𝟒 019/0- 269/0- 358/0- 499/0 512/0- 648/0 001/0> 

 

های مرتبط با متغیر مکنون که پررنگ شده است. باالتر شود تمامی مقادیر سنجهطور که در جدول فوق مالحظه میانهم

ست. بنابراین می 5/0از  شاخصتوان گفت مدل اندازها ست. با توجه گیری از پایایی کافی در زمینه  های مکنون برخوردار ا

ــماره ) ــترین ارزش بار عاملی م3به جدول ش ــگری ربوط به متغیر تقویت ارائه امکانات در مجاورت جاذبه( بیش های گردش

 منطقه آزاد ارس است و کمترین این مقدار را گردشگری تفریحی به خود اختصاص داده است.

 

 پایایی سازه )سازگاری درونی(

شاخص پایایی ترکیبی در مدل برای اندازه شاخص بر ارائه می PLSگیری این پایایی،  ضریب آلفای شود. این  ساس  ا

سبه می شاخص باید بزرگکرونبا  محا ساوی شود. مقدار این  سازه را برای  7/0تر یا م شد. جداول زیر مقدار پایایی  با

 دهد.هریک از متغیرهای مکنون نشان می

 
 های متغیر مکنون )توسعه گردشگری(. پایایی سازه4جدول شماره 

 متغیر مکنون
 پایایی سازه

CT TA TC CP TF PP 

 729/0 687/0 713/0 699/0 736/0 711/0 پایایی ترکیبی

 774/0 759/0 711/0 788/0 749/0 732/0 آلفای کرونبا 

 
 های گردشگری(. پایایی متغیرهای مکنون )گونه5جدول شماره 

 متغیر مکنون
 پایایی سازه

AT UT BT RT HT NT 

 741/0 739/0 729/0 690/0 678/0 704/0 پایایی ترکیبی

 710/0 736/0 793/0 709/0 715/0 799/0 آلفای کرونبا 

  

شده است. مقدار آلفای محاسبه 7/0شود، در جداول فوق تمامی مقادیر پایایی ترکیبی، باالتر از طور که مشاهده میهمان

ند بنابراین مدل هست 7/0شود که این ضرایب نیز همگی باالتر از شده و مالحظه میکرونبا  نیز در جدول فوق نشان داده

بیشترین و کمترین مقدار آلفای کرونبا   5و  4گیری از پایایی سازه مناسبی برخوردار است. با توجه به جداول شماره اندازه

برای متغیر لزوم استفاده سازمان منطقه آزاد ارس  788/0در ارتباط با متغیرهای توسعه گردشگری به ترتیب برابر است با 

ـــازی ایجاد فرصـــت برای برای متغیر زمینه 711/0ناخته گردشـــگری منطقه آزاد ارس و مقدار های ناشـــاز ظرفیت س

ــرمایه ــترین و کمترین مقدار آلفای کرونبا  در ارتباط با متغیرهای گونهس ــی. همینین بیش ــوص های گذاری بخش خص

 رای گردشگری تجاری.ب 709/0برای گردشگری ماجراجویانه و مقدار  799/0گردشگری به ترتیب برابر است با 

 

 روایی همگرا

 گیرد.مورد تحلیل قرار می (AVEشده )توسط معیار میانگین واریانس استخراج PLSروایی همگرا در مدل 
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 . روایی همگرای متغیرهای مکنون )توسعه گردشگری(6جدول شماره 

 متغیر مکنون

 روایی همگرا

CT TA TC CP TF PP 

 791/0 666/0 719/0 698/0 709/0 749/0 پایایی ترکیبی

  
 های گردشگری(. روایی همگرای متغیرهای مکنون )گونه7جدول شماره

 متغیر مکنون
 روایی همگرا

AT UT BT RT HT NT 

 698/0 779/0 729/0 690/0 681/0 751/0 پایایی ترکیبی

  

گیری از روایی بوده و بنابراین مدل اندازهبیشتر  5/0شده از با توجه به جدول فوق تمامی مقادیر میانگین واریانس استخراج

 همگرایی مناسب برخوردار است.

 

 روایی افتراقی

( برای یک سازه )متغیر AVEشده )برای ارزیابی اعتبار افتراقی باید بررسی شود که آیا میزان میانگین واریانس استخراج

 مدل است یا خیر. های دیگرمکنون(، بیشتر از توان دوم همبستگی میان آن سازه و سازه

 
 های گردشگری(. اعتبار افتراقی متغیرهای مکنون )گونه8جدول شماره 

 UT AT BT RT HT NT متغیر مکنون

UT 789/0 229/0 338/0 287/0 279/0 721/0 

AT 239/0 728/0 215/0 321/0 178/0 239/0 

BT 217/0 369/0 789/0 123/0 110/0 416/0 

RT 339/0 193/0 215/0 776/0 341/0 413/0 

HT 256/0 223/0 662/0 189/0 762/0 426/0 

NT 275/0 198/0 374/0 641/0 321/0 747/0 

 
 . اعتبار افتراقی متغیرهای مکنون )توسعه گردشگری(9جدول شماره 

 CT TA TC CP TF PP متغیر مکنون

CT 741/0 426/0 321/0 413/0 205/0 436/0 

TA 321/0 725/0 234/0 397/0 269/0 174/0 

TC 314/0 118/0 698/0 218/0 269/0 189/0 

CP 183/0 147/0 009/0 711/0 531/0 215/0 

TF 340/0 387/0 376/0 252/0 602/0 681/0 

PP 401/0 219/0 297/0 289/0 136/0 695/0 

 

ــان ــلی در جدول فوق نش ــه دوم مقادیر قطر اص ــان AVEدهنده ریش ــایر مقادیر نیز نش ــتگی میان دهنده همو س بس

ها از توان بیان کرد که سازهها با شرایط موردنظر مطابقت دارند بنابراین میشود که تمامی سازههاست. مالحظه میسازه

شتری اعتبار افتراقی برخوردارند. همان صلی دارای مقادیری بی صر روی قطر ا ست، عنا شخص ا گونه که در جداول باال م

شتر ستند. بی سبت دیگر مقادیر ه سازمان ن شگری مربوط به متغیر افزایش توجه د  سعه گرد ین این مقدار در متغیرهای تو

گذاری در بخش گردشگری منطقه آزاد ارس و کمترین آن مربوط به متغیر ایجاد تسهیالت در منطقه آزاد ارس به سرمایه

های متغیرهای مربوط به گونه زمینه صـدور ویزا و روادید برای گردشـگران خارجی اسـت. همینین کمترین این مقدار در
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 .گردشگری شهری، کمترین آن مربوط به گردشگری ماجراجویانه است گردشگری مربوط به گردشگری تجاری و

 

 تحلیل مدل ساختاری

دهد، ضرایب هریک از مسیرها به نمایش در آمده است هریک از ضرایب شکل زیر که تحلیل مدل ساختاری را نشان می

مربوط به هریک  P-values(10باشد جدول شماره ) 05/0آن کمتر از  P-valuesل است که مقدار قبودر صورتی قابل

 از مسیرها را ارائه داده است.

 

 
 . مدل ساختاری تحقیق2شکل 

 
 . معناداری ضرایب مسیر10جدول شماره 

 نتیجه P-values ضریب مسیر مسیر

TS AT 01/0 22/0 تائید 

TS UT 21/0 087/0 تائید 

TS BT 26/0 26/0 تائید 

TS RT 59/0 037/0 تائید 

TS HT 49/0 012/0 تائید 

TS NT 36/0 04/0 تائید 

TD CT 32/0 19/0 تائید 

TD TA 19/0 011/0 تائید 

TD TC 22/0 36/0 تائید 

TD CP 44/0 045/0 تائید 

TD TF 31/0 0321/0 تائید 

TD PP 29/0 34/0 تائید 

TD TS 29/0 06/0 تائید 
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ضرایب به ستدر جدول فوق هرچه  شاند شند ن شتری دارد. در آمده باالتر با ست که متغیر مدنظر اثرگذاری بی دهنده آن ا

ساختاری به ستمدل  ضریب تأثیر د شگری تفریحی با  شترین تأثیر را بر متغیر گونه 59/0آمده، گرد شگری بی های گرد

های گردشگری تاریخی، گردشگری طبیعت، گردشگری تجاری و گردشگری گونه گذاشته است. بعدازاین گونه گردشگری

بیشترین تأثیر را دارند، کمترین تأثیر نیز مربوط به گردشگری  21/0و  26/0، 36/0، 49/0شهری به ترتیب با ضریب تأثیر 

مربوط به متغیرهای اســـت. در ارتباط با متغیرهای توســـعه گردشـــگری، بیشـــترین تأثیر  01/0ماجراجویانه با ضـــریب 

گذاری در گذاری بخش خصوصی، افزایش توجه سازمان منطقه آزاد ارس به سرمایهسازی ایجاد فرصت برای سرمایهزمینه

بخش گردشگری منطقه آزاد ارس و ایجاد تسهیالت در زمینه صدور ویزا و روادید برای گردشگران خارجی است. کمترین 

به خود  19/0های گردشگری منطقه آزاد ارس با ضریب تأثیر امکانات در مجاورت جاذبه ضریب تأثیر را متغیر تقویت ارائه

های گردشگری ( ذکرشده است. ضریب تأثیر گونه7ها در جدول )اختصاص داده است. سایر ضرایب به همراه معناداری آن

 است. 29/0بر توسعه گردشگری برابر 

 

 ته. ضرایب تعیین متغیرهای وابس11جدول شماره 

 شاخص
 متغیرهای وابسته

𝑹𝟐 

TS 211/0 

TD 181/0 

  

سته تحلیل میبینی مدل طراحیقدرت پیش ضریب، برای متغیرهای واب ستفاده از مقدار  تر یا شود، مقادیر بزرگشده با ا

ساوی  ضریب تعیین قید کرده 1/0م شماره )را برای  ساختاری توان نتیجه گرفت که مد( می11اند. با توجه به جدول  ل 

ست در این مدل  ضر از قدرت کافی برخوردار ا صد از واریانس متغیر گونه 1/21تحقیق حا سط در شگری را تو های گرد

کند. همینین این مقدار برای متغیر توسعه گردشگری های گردشگری( توجیه میمتغیرهای وارد شونده بر آن )انواع گونه

 درصد است. 1/18برابر با 
 

 گیسر -آزمون استون .12جدول شماره 

            

 

       

 

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

ست بینی الزم را دارد.شده، ظرفیت و توان پیشگرفته شگری برابر  -ونمقدار آزمون ا سعه گرد سر برای متغیرهای تو گی

 .156/0های گردشگری برابر است با و این مقدار برای متغیرهای گونه 173/0است با 

 

 گیرینتیجه

ت سرمایه نسبتاً طوالنی مواجه بر و با دوره بازگشها و تأسیسات موردنیاز صنعت گردشگری عموماً هزینهایجاد زیرساخت

ها شود. با توجه به ایجاد مناطق گذاریطالعه دقیق تعیین نشوند، ممکن است منجر به هدر رفت سرمایهاست و چنانیه بام

شابه آن، مطالعه و تحقیق جامع در موضوع زیرساخت های گردشگری و آزاد در کشور و تجارب گذشته در این زمینه یا م

ساندن گونه شگری میشنا سئوالن منطقه کمک نماهای گرد ستتواند به م سیا ستای گذاریید تا در امر  های خود در را

 شاخص
 متغیرهای وابسته

𝑸𝟐 

TS 156/0 

TD 173/0 
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های کمتر بیشــترین بازدهی را از منابع ملی و امکانات موجود ببرند. بنابراین در این مقاله ها با هزینهایجاد این زیرســاخت

ای استفاده ایم. در این پژوهش برهای تأثیرگذار گردشگری بر توسعه گردشگری منطقه آزاد ارس پرداختهبه شناسایی گونه

شاخص Warp-PLSافزار در نرم PLSاز مدل  سازهپایایی هریک از  سازگار درونی )پایایی های متغیرهای مکنون ) ها(، 

ـــازه( و همینین روایی همگرا و روایی افتراقی مورد تجزیه دهد که متغیرها از وتحلیل قرار گرفت که نتایج نشـــان میس

ــتند. یافته پایایی و روایی کافی برای بکار گرفته ــاختاری برخوردار هس ــدن در مدل س ــان میش دهد که های پژوهش نش

های گردشگری و توسعه گردشگری مورد تائید قرارگرفته است. در اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته گونه

ضرایب به ساختاری هرچه  شاندستمدل  شند ن ست که متغیر مدنظر اثرآمده باالتر با شتری دارد. در دهنده آن ا گذاری بی

ساختاری به ستمدل  ضریب تأثیر د شگری تفریحی با  شترین تأثیر را بر متغیر گونه 59/0آمده، گرد شگری بی های گرد

های گردشگری تاریخی، گردشگری طبیعت، گردشگری تجاری و گردشگری گذاشته است. بعدازاین گونه گردشگری گونه

بیشترین تأثیر را دارند، کمترین تأثیر نیز مربوط به گردشگری  21/0و  26/0، 36/0، 49/0شهری به ترتیب با ضریب تأثیر 

اســـت. در ارتباط با متغیرهای توســـعه گردشـــگری، بیشـــترین تأثیر مربوط به متغیرهای  01/0ماجراجویانه با ضـــریب 

گذاری در ارس به سرمایهگذاری بخش خصوصی، افزایش توجه سازمان منطقه آزاد سازی ایجاد فرصت برای سرمایهزمینه

بخش گردشگری منطقه آزاد ارس و ایجاد تسهیالت در زمینه صدور ویزا و روادید برای گردشگران خارجی است. کمترین 

به خود  19/0های گردشگری منطقه آزاد ارس با ضریب تأثیر ضریب تأثیر را متغیر تقویت ارائه امکانات در مجاورت جاذبه

است.. همینین با توجه به آزمون  29/0های گردشگری بر توسعه گردشگری برابر تأثیر گونه اختصاص داده است. ضریب

های گردشگری برابر شده است و برای متغیر وابسته گونهگیسر، چون مقادیر آزمون گیسر باالتر از صفر محاسبه -استون

شا 173/0و برای توسعه گردشگری برابر با  156/0با  شده، ظرفیت دهد که مدل در نظر گرفتهن میاست بنابراین نتایج ن

( مطابقت دارد، نتایج پژوهش 1394بینی الزم را دارد. نتایج این پژوهش تا حدودی با نتایج پژوهش هوشمند )و توان پیش

دهد که یکی از نقاط قوت گردشگری منطقه آزاد ارس نزدیکی به جمهوری خودمختار نخجوان و این پژوهشگر نشان می

باشد که در پژوهش حاضر نیز بیشترین تأثیر در میان متغیرهای توسعه گردشگری مربوط به ایجاد ارمنستان می جمهوری

شنهادهای زیر قابل ست. با توجه به مطالب فوق پی سهیالت در زمینه صدور ویزا و روادید برای گردشگران خارجی ا ارائه ت

 است:

 صتایجاد زمینه سرمایهها و فر صاً جمهوری خودمختار نخجوان و  گذاریهایی برای  صو سایه مخ شورهای هم ک

 جمهوری ارمنستان.

 .ایجاد زمینه مناسب و تسهیل صدور ویزا برای گردشگران خارجی 

  ایجاد امکانات رفاهی برای گردشگران داخلی و خارجی و استفاده بهینه از گردشگری تفریحی در جهت ایجاد درآمد

 منطقه.

 

 منابع

ستفاده از روش ( امکان1388آریافر، کاظم ) (1 ستان لرستان با ا سیس ژئوپارك در ا شد ، پایانAHPسنجی تأ سی ار شنا نامه کار

 شهرسازی، به راهنمایی دکتر کرامت اا زیاری، دانشگاه آزاد واحد قزوین.

صفدری، امین ) (2 ضیه؛ کرمی، فریبا؛ تیموری، زینب؛  شگری مکان1393تیموری، را شهری های تاری( عوامل مؤثر بر گرد خی 

 .63-78، صص.1393، زمستان 1، شماره 1شهر تبریز، نشریه گردشگری شهری، دوره نمونه موردی: بازار تاریخی کالن

( حمایت ساکنان از توسعه گردشگری: نقش تصویر مکان و اثرات 1396جعفری، سکینه؛ احسان فر، سعید؛ ملکی مجد، شیال ) (3

 .35-53، صص.1396، زمستان 4، شماره 4تصوری گردشگری، نشریه گردشگری شهری، دوره 
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 ریزی صنعت گردشگری، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.( مبانی برنامه1390حیدری چیانه، رحیم ) (4

ستاورس، ژاکلین ام؛ علیان، مهدی ) (5 ضا؛ ا سیر، امیرر شهری با ( برنامه1392خاوریان گرم شگری  سعه گرد ریزی راهبردی تو

، پاییز 3، شماره 17ریزی و آمایش فضا، دوره )نمونه موردی: شهر تفت(، فصلنامه برنامه SOARاستفاده از مدل استراتژیک 

 .127-143، صص.1392

 (، گردشگری شهری در ایران و جهان. چاپ دوم مشهد: انتشارات واژگان خرد.1389دیناری، احمد ) (6

ــگری ) (7 ــازمان جهانی گردش ــط  ملی و منطقه( برنامه1379س ــم در س ترجمه دکتر بهرام رنجبریان و محمد  ای،ریزی توریس

 زاهدی، چاپ اول، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.

های شـــهر مطالعه موردی: جاذبه ANPبندی بازار توریســـم شـــهری مبتنی بر مدل ( تحلیلی بر بخش1393فتان، فاطمه ) (8

ستان شد جغرافیا و برنامهآباد، پایانب سی ار شنا شهری، به راهنمنامه کار شکده ریزی  ایی آقای دکتر رحیم حیدری چیانه، دان

 ریزی، دانشگاه تبریز.جغرافیا و برنامه
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