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 چکیده

آگژاهی اارشااسژان و  یرگژااریتأث ارزیژایی مژوردنررهدف اصلی پژووه   هدف:

ااوتوریسژم اسژتان توسژعة دشژگری در گر هایجاذیژهگردشگران اسژتان اردییژا از 

 .یاشدمی

 از روش، و ماهیژت نرژر از و ااریردی نوع از ،هدف ازنرر پووه  پی  رو روش:

شژاما  مژوردنرروه  وآمژاری پژجامعة . یاشدمی تحلیلی - توصیفی تحقیقات نوع

نمونژه و  911اه از میان گردشگران تعداد  یاشدمیریط یذگردشگران و اارشااسان 

قژرار  ییررسژ موردنمونه  عاوانیهامی تعداد، اا جامعه  ایدل یهن اارشااسان از یی

ااوتوریسژم  از رریژ  توسژعة ) پژووه وایسژتة ساج  متغیرهژای گرفت. جهت 

و یهبژژود نقژژات قژژوت  اارشااسژژان ،میژژزان آگژژاهی گردشژژگران) مسژژتقامتغیرهژژای 

لیا رگرسیون خطژی ، تحمتغیره و دومتغیرهمون پیرسون تکاز آز ااوتوریسم استان 

  اسژتفاده ANOVA) واریژان ، ضریب تعیین رگرسیون، تحلیا قدم یه قدمساده و 

 شد.

ن آگژاهی گردشژگران، معاژاداری یژین میژزادهادۀ نشژان هژاآزموننتژای   :هـایافته

و یهبود  درصد  4امتر از  Sigو  54/1همبستگی ) ااوتوریسمتوسعة در  اارشااسان
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امتر  Sigو  51/1) ااوتوریسم هایفرصتتوسعة ایجاد و  سم درینقات قوت ااوتور

  .یاشدمی ارمیاان فاصلة از 

ها مطلوب از قوتاستفادۀ دهد اه افزای  ها نشان مییررسی نهایی داده گیری:نتیجه

ها یه استفاده از فرصتتوسعة و یه عبارتی یهبود و افزای  اارایی نقات قوت یاعث 

 د. شونحو مطلوب می

اارشااسژان و گردشژگران، اسژتان  ،های گردشژگریجاذیهااوتوریسم،  :هاواژهکلید

 اردییا.

   مقدمه. 1

در تبادلژات فرهاگژی  مؤثرامروزه گردشگری در دنیا، یکی از ماایع مهم درآمد و از عواما 

اسژت.  ایویوهصاعت خدماتی در جهان حائز اهمیت  ترینگسترده عاوانیهیین اشورهاست و 

 ایویژوه هایزمیاهصاعت گردشگری، متااسب یا ماار  جغرافیایی،  هایپیچیدگیو  تاوع ایعاد

ایژن  ةتوسژعریزان و مدیریت گردشگری ایجاد ارده اسژت اژه در ماژار  مسژتعد یرای یرنامه

، فر، یزدانی و جعفژری، نرمگلردی) یودصاعت، یاید یه دنبال عواما محرک جریان گردشگری 

نژر  رشژد صژاعت ، سازمان جهانی جهژانگردی ییایپی  یراساس اهرورییه . 8ص.  ،6935

. شژودمیمتوسط، دو یرایر رشد متوسط جهانی یرآورد  روریهمیلادی  8181 ۀدورگردشگری تا 

رشد خواهد اژرد،  9/1سالیانه  8181میزان ثروت جهان تا سال  ،یرآورد یانک جهانی اساس یر

، زاهژدی و رنجبریژان) ااژدمیدرصد رشد  6/5یانه سال المللییینتعداد گردشگران  اهدرحالی

از توریسم است اه مشخص اردن مژرز آن  ایشاخهااوتوریسم  میان نیا در . 51ص. ، 6922

عژدم  همچاینو  ررف یک ازآن  ةن دامااردیا توریسم یه علت عدم تعریف دقی  و مشخص 

سبب شده است اه تعیین  دقی  یر روی گردشگران ورودی در هر ماطقه از ررف دیگر ةمطالع

 ،6935، نیژایونسی و قریانی) نباشددقی  گردشگران ربیعی از گردشگران صرف چادان مقدور 

المللی ااوتوریسم آن را سفری مسئولانه یه نواحی ربیعژی یژه مارژور ولی انجمن یین . 9ص. 

، 6،6481مژایر) هژا تعریژف اژرده اسژتحفاظت از محیط، پایداری مردم محلی و آمژوزش آن

                                                           
1. Mayer 
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 اصژطلا  یژه ایژ عژتیرب در سژمیتور ، WTO) 6سمیتور یجهان سازمان آمار رب  یر  .4.ص

 ةسژالان رشژد نژر  و داده ایتشک را مرزییرون یسفرها از حاصا درآمد اا %1 سم،یااوتور

 حژدود الژی رژور یه سمیتور ةسالان رشد نر  ،اه حالی در .است %91 تا 61 نیی تیفعال نیا

 اا از یاوچک یخ  حاضر حال در عتیربدر  یگردشگر ایاکه یا ،نییاایرا .است سال در 5%

رشژد  نژر  از سژمیتور از یخژ  نیا ولی ؛است داده اختصاص خود یه را المللییین سمیتور

این یخ  در اصژا وایسژتگی یژین   .5ص.  ،6923 ،یمراهر و ییلمک) است یرخوردار یییالا

در ایران اژه  یکژی  ااوتوریسم  .21. ص، 8118، 8گیون) است زیستمحیطتوریسم و  ةتوسع

متاژوع  هژایگاهذخیرهو یکژی از  از پا  اشور یرخوردار از ییشژترین تاژوع اقلیمژی در جهژان

توریسم یرخوردار  هایشاخهنسبت یه دیگر  تریافزوناز مزیت نسبی  ،زمین است ۀارزیستی 

ااوتوریسژتی ایژران، چاانچژه  ۀویژالق هایپتانسژیایا توجژه یژه   .6 .، ص6923، توانگر) است

دلژار  را یراسژاس سژفر نیمژی از  6411 تژا 6111یژین ) ااوتوریسژتمتوسط درآمد ارزی هر 

تژا چژه  یاییم، در میااوتوریست های جهان اه یین هشت تا چهارده روز است در نرر یگیریم

، 6923، یسژهمقو  سلیمانی) شدآن عاید اشور خواهد  ةتوسعمیزان ارز از رری  ااوتوریسم و 

 المللژییین، ملژی و ایماطقژهیخ  از توریسم، ماافع زیادی را در سطو  محلی،  این  .2ص. 

 را سمیااوتور ةتوسع یه توجه ضرورت مسئله نیا اه . 642 ص.، 8115، 9وئکز) اادمیایجاد 

یکژی از  و شژااخت و آگژاهی گردشژگران رسژانیارلاع در این میژان .داامی مطر  اشور در

ملژی  هایسژازمانآن گردشژگران را جژاب اژرد. وسیلة یه توانمیاست اه  ایزاری ترینمؤثر

 ازخود را یژه تبلیغژات گردشژگری اختصژاص دهاژد. یودجة درصد از  4تا  9گردشگری یاید 

تبلیغات سژود  جمله ازاز وسایا مختلف و یاید یرای استفاده از گردشگری و اثرات آن  ،رواین

اشژور اژه  هایاسژتانیکژی از در این یین  . 19ص.  ،6936،ییرضا، نائیچی و ساعی) جست

ااوتوریسژمی  فردماحصژریهیدیع و  هایجاذیهااوتوریسم یوده و  ۀحوزدارای مزیت نسبی در 

میلیژون نفژر  58/5 ،6936در سژال  ایژن اسژتان از اسژت. ایژاردی استان، داده جایرا در خود 

استان اردییژا دارای . انداردهگر خارجی یازدید گردش هزار نفر 1/81گردشگر داخلی و حدود 

                                                           
1. World Tourism Organization 

2. Gunn 

3. Voeks 
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سژایت ) اسژتمعدنی معژروف شژده  هایچشمهمشهور است اه یه نام یهشت  معدنیآب 18

 اردییژژا اسژژتان در .6 6936و گردشژژگری اردییژژا،  دسژژتیصاایعسژژازمان میژژراه فرهاگژژی و 

زیژاد،  معژدنیآب هژایچشمهمتعددی ماناد مااظر ربیعی و دیدنی فراوان،  یعیرب هایپتانسیا

گیاهی و جانوری زیژاد و ییژره  هایگونهوجود ارتفاعات متعدد یا شرایط گردشگری مااسب، 

گردشژگری ماناژد شژمال اشژور و اسژتان  هژایقطبدرونی و نزدیکی یژه  هایقوت عاوانیه

و ییژره  گردشگرفرسژت مبژد یژک  عاوانیژهآذریایجان شرقی، نزدیکی یه اشژور آذریایجژان 

ویوه  هایپتانسیا یاوجودولی  . 5، ص. 6931، آقائی) استییرونی مطر   هایفرصت انعاویه

و آگژاهی گردشژگران و آحژاد جامعژه در  رسژانیارلاعشاید عدم شااخت و یه عبژارتی نبژود 

فزایاده این یخژ  از گردشژگری در سژطس اسژتان اردییژا توسعة   ملی و محلی یاعث وسط

قژرار  یررسی موردزیر  هایفرضیهیر این اساس  .رلبدمیرا  هاننشده است اه لزوم توجه یه آ

 :گیردمی

 ةرایطااوتوریسم استان  ةتوسعگاهی گردشگران، مدیران یا آمیان میزان  رسدمییه نرر  -6

 معااداری وجود دارد.

ااوتوریسژم  ةتوسژعیهبود نقات قوت  گردشگران و اارشااسان، نرر از رسدمییه نرر  -8

 دارد. تأثیرااوتوریسم ماطقه  هایفرصت ةتوسعیر ایجاد و 

 تحقیق ةپیشین. 2

 اسژتآمژده  یه نام اسپورتیاگ ایمجلهدر  میلادی 6266توریسم، نخستین یار در سال  واژۀ

مطالعات مریوت یه صاعت توریسم یه مفهوم امروزی  6311 دهة . از 65، ص. 6921محلاتی، )

ی یه وجود آورده است و تاااون این توسژعه خود؛ جایگاه خاصی در میان سایر علوم دانشگاه

، اسژلامی) اسژت شده مطر  دانشگاهی یسیار مهم رشتةیک  عاوانیهیه نحوی یوده اه امروزه 

هژای ااوتوریسژتی و ای یژه ارزیژایی قایلیژت  ری مقاله6935) نوری و پااباز . 1، ص. 6922

ریژزی ار را یا اسژتفاده از یرنامژهاین او اند گردشگری استان فارس پرداختهتوسعة نق  آن در 

ای یه ساج  توانماژدی    در مقاله6936) فروشنسترن و حجهاند. استراتویک یه انجام رسانده

                                                           
  .6935و  6938، 6936دستی و گردشگری استان اردییا. )سایت سازمان میراه فرهاگی و صاایع . 6
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انژد اژه یا استفاده از سیستم ارلاعژات جغرافیژایی پرداختژه شدهگردی ماار  حفاظتهای یوم

ن مژورد یررسژی قژرار داده موردی از ااوتوریسم اسژتانمونة عاوان حیات وح  قمیشلو را یه

اصژفهان از  ،پژووه  هاییافتهاه یا توجه یه  داردمیییان  پووهشی،   در6921) اریمیاست. 

  در 6921) سژلطانیااوتوریسم یرخوردار اسژت.  ةتوسعای مااسب یر هایموقعیتو  هامزیت

تژوان ااوتوریسژم مخدوم  یه ارزیایی ) توریسماز مدل ااولوژیکی  گیرییهرهیا خود  نامةپایان

یایژد  هاشراتاه  اادمی، ییان ایمقالهدر   8115) 6اونتوگئورگوپولوساست. پرداخته ماطقه 

تفریحژی و  هژایمکانیژازار و  ةشژبکیژرده و  یژین ازتفکرات دوری مسیر در ااوتوریسژم را 

ییژان  ،ایمقالژه  در 8111) 5و میرانژدا 9، دایپریاژک8فرانچسکو اوئن. توریستی را توسعه دهاد

معضژا دشژوار اسژت  صژورتیهااوتوریسم در مقایسه یا استفاده از زمین، توسعة اه  ااادمی

 ااوتوریسژم همژت گماشژت. هایاسژتراتوی ةتوسعیاید یه  ترگستردهدر یک فرآیاد  حالیااین

اقتصژادی  ماژافعتوزیژع نژایرایر  نداها در چژینیرای حفاظت از پا خود،مقالة   در 8112) 4هی

آچیکسوز و همکژاران  .اادمیز ااوتوریسم میان سهامداران و ساااان روستایی را ییان حاصا ا

را    نقات قوت و ضعف مراژزECOSااوتوریسم ) هایفرصتیا استفاده از ریف  ،ایمقالهدر 

مااسژب  ةتوسژعجهژت  شژدهحفاظتشااسایی و توصیف ارده و راهکارهای آن را یه ماژار  

 مژدنررخود، مزایای مختلژف ااوتوریسژم شژهری را  ةمقال  در 8113) 1اواچ .ااادمیپیشاهاد 

سژپهر  .داندمیتسهیلات و تقاضا را مریوت یه مقصد  ةعرضقرار داده و ییشتر مسائا مریوت یه 

ااوتوریسژم در نژواحی ییایژانی ایژران توسژعة یژر مؤثر   یه تحلیا عواما 8165) و صفرآیادی

محیطژی، رشژد جمعیژت و افژزای  آگژاهی فیزیکژی، وسعة تثیرگاار را أاند و عواما تپرداخته

ای یژه تعریژف اصژطلا  مفهژوم   در مقالژه8164) سباقی و ربیبیژاناند. قیمت زمین ذار ارده

، رئژوفی راد، قریژانیاند. ااوتوریسم شهری از رری  یررسی نرری چال  های مریوره پرداخته

پایژدار ااوتوریسژم یژا توسژعة ستراتوی های ای یه ارزیایی اری مقاله  8164) آزادیرافیانی و 
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 مژورد مطالعژهماطقژة و ضمن ناپایدار خواندن  اندتهپرداخ QSPMو  SWOTاستفاده از مدل 

های ااوتوریسژمی را در جهژت اژاه  )یاتلاق نمکزر  راهبردهای مدیریتی و افزای  فعالیت

 یراهکارها یرویر  اردییا تاناس در اکهیا یه توجه یاد. اااشاهاد میپیمافی روی محیط اثرات 

و  نشژدهانجام یقژیتحق رسانی در آنیررسی نق  ارلاع ۀحوزیخصوص در  سمیااوتور ةتوسع

فراوانژی یژرای محژیط  هایمعضژااژه یژا  شده انجامتحقیقات  توریسم ةتوسع ةزمیاییشتر در 

ویک یژا امژی اسژترات ریزییرنامژهربیعی و انسژانی اسژتان رویژرو یژوده و همچاژین از روش 

 دتوانژمی پژووه  نیژا انجام است اهه شدااوتوریسم استفاده  ةتوسع یهااستراتوی یادیرتبه

ة توسژع جهژت مااسژب هایزمیاژه و داده ارائژه سمیااوتور ةتوسع ییرا را مااسب یراهکارها

مااور  های. لازم یه ذار است اه پووه داا جادیا را استان در یفرهاگ و یاجتماع ،یاقتصاد

ولژی پژووه  حاضژر یژه ییژان  ؛اندااوتوریسم پرداختهحوزۀ های موجود ا یه ییان قایلیتصرف

گردشگران و حوزۀ ساجی در ها یا استفاده از آگاهیها و فرصتها یا عاوان قوتقایلیتتوسعة 

 اارشااسان پرداخته است.

 روش تحقیق. 3

 نژوع از روش، و هیژتما نرژر از و اژاریردی نژوع از هژدف، نوع یه توجه یا پووه  این

مطالعژات میژدانی یژه یررسژی موضژوع  از اسژتفاده یژا اه یاشدمی تحلیلی توصیفی، تحقیقات

 میژدانی و ایاتایخانه روش پووه ، این در ارلاعات و هاداده گردآوری روش است. پرداخته

 آمژار ،خوانیمتن) ایاتایخانه روش از پووه  ادییات و نرری مبانی در اه ترتیب یدین. است

 از ،هافرضژیهاز  هرادامجهت یررسی  هاآنو ساج   متغیرهاتحلیا  یرای و  نقشه جداول، و

 تأثیرگژاارافژراد  آماری در این تحقی  شژاما ةجامع .شد استفاده  اینامهپرس ) میدانی روش

اارشااسژان گردشژگری در شژاما  متخصصژان گردشژگری اژه یاشادمیگردشگری حوزۀ در 

 41یه تعژداد  )تمام شماری استان هایدانشگاهان، اساتید متخصص گردشگری است هایسازمان

میلیژون  58/5شاما دلیا نبود آمار و ارقام یه روز ه ی آماری گردشگران ةجامعو  هستاد  نمونه

و گردشگری اسژتان اردییژا،  دستیصاایعسازمان میراه فرهاگی، سایت ) داخلی گردشگر نفر
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حجم نمونه از رری  روش اژواران  محاسبة. یا یاشدیم ار  استاناز ما هرادامدرون  6 6936

نمونه یه دست آمژد اژه یژرای دسژتیایی یژه  49/988، 34/1ارمیاان  ةدرجو یا  14/1طای یا خ

 افزای  یافت. 911 ، حجم نمونه یه 655. ص، 6921، حافظ نیا) یهترنتای  

           تخمین حجم نمونه از رری  فرمول اواران  6 ةرایط)
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نامه از رری  روش آلفژای پرس  یمبتای یر مقیاس لیکرت تهیه و پایای شدهتهیه ةنامپرس 

، روایژی صژوری و شژدهگرفتهآزمون روایی اه در ایژن پژووه  یژه اژار و ارونبا  ساجیده 

د و یعضی از دانشژجویان متخصژص یتاار اسدر اختی هانامهپرس اه  روریه محتوایی است. ی

 آزمژون شژود.صوری و محتژوایی  از نررتا  ااوتوریسم قرار گرفت ویوهیه وتوریسم زمیاة در 

مختلف مژرتبط یژا صژاعت  هایرشتهن ادانشجویان و محقق هایپیشاهادات و نرر ازهمچاین، 

متغیره و مون پیرسون تکزپووه  از آ یهافرضیه تحلیا و تجزیهو یرای شد استفاده  توریسم

 واریژان ، ضریب تعیین رگرسیون، تحلیژا قدمیهقدم، تحلیا رگرسیون خطی ساده و دومتغیره

(ANOVA .افزارهژاینرمآماری یا اسژتفاده از  هایوتحلیاتجزیه  استفاده شد Exel  وSpss 

آلفای ارونبژا  گردشگران، ضریب  از نمونه 11مقدماتی  مطالعة یادر این پووه ،  .انجام شد

اارشااسژان، آلفژای ارونبژا  اژا  نمونژة مطالعژةو یژا  11/1گردشژگران  نامةپرس یرای اا 

درصژد یاشژد،  11یژه دسژت آمژد. اگژر آلفژای ارونبژا  یالژای  22/1اارشااسژان  نامةپرس 

 ةنامژپرسژ . همچاین، آلفای ارونبا  یژرای متغیرهژای یاشدمیپایایی یالای ساجه  دهادۀنشان

 .  یرآورد شده است6) جداگانه در جدول صورتیهران گردشگ

 

                                                           
  .6935و  6938، 6936سایت سازمان میراه فرهاگی و صاایع دستی و گردشگری استان اردییا. ) .6



 و یکم ای                                             شمارۀ سیمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                      698

 

 به تفکیک متغیرها() نامهپرسشتعیین پایایی  -1جدول 

 6939های پووه ، خا: یافتهأم
آلفای 

 کرونباخ

تعداد 

 سؤالات

تعدادنمونة 

 مقدماتیمطالعة 

نوع 

 متغیر
 نام متغیر

  

 محلیو مردم میزان آگاهی گردشگران، مدیران  مستقا 11 1 19/1

مه
شنا

رس
پ

 
ان

گر
دش

گر
 

و 

ان
اس

شن
ار

ک
 

 ااوتوریسم ةتوسع وایسته 11 4 28/1

 ااوتوریسم ةتوسعیهبود نقات قوت  مستقا 11 64 28/1

 ااوتوریسم هایفرصت ةتوسعایجاد و  وایسته 11 66 16/1

 هانامهپرس متغیرها در  سؤالاتاا   11 92 11/1

 

 
 مدل مفهومی تحقیق -1 شکل

 6931، های پووه افتهی: مأخا

 موردمطالعه ةمنطقموقعیت . 4

ایلژومتر در  61212این استان یا مساحت حدود  .یاشدمیاستان اردییا  یررسی مورد ةماطق

دقیقه و حداقا رول  58درجه و  93دقیقه و حدااثر  66درجه و  91حداقا عرض جغرافیایی 
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یقه در شمال یریی اشور ایران جژای دق 44درجه و  52دقیقه و حدااثر  63درجه و  51شرقی 

. جمعیت اژا دهدمیدرصد مساحت اا اشور را تشکیا  13/6گرفته است. این استان حدود 

سژیمای  .اسژت یژوده 99/1اه یا نر  رشژد جمعیژت نفر، همر 6852522، 6931استان در سال 

ایژن اسژتان  زیژادی دارد. هژایتفاوتربیعی در استان اردییا یا سایر نواحی فلات آذریایجژان 

 رادرصژد آن  9/8یخشی از فلات مثلثی شکا ایران در شرق فلات آذریایجان یوده اژه حژدود 

. اراضژی دهدمییافت اوهستانی یا اختلاف ارتفاع زیاد و یقیه را ماار  هموار و پست تشکیا 

تشژکیا  ایجلگژهپست و  هایزمینیا جمهوری آذریایجان را در امتداد ارس،  مرزهمشمال و 

اصلی  هایقسمتمتر از سطس دریای آزاد ارتفاع دارند. در جاوب نیز  811اه امتر از  دهدیم

اسژت، مشژخص  قرارگرفتژهمتژر  211-6511اه یین ماحاژی  اوزنقزلرود  ۀدرمراز استان یا 

و  هادشژژت. گسژژتردگی در محژژور عژژرض جغرافیژژایی نیژژز همژژراه یژژا عامژژا ارتفژژاع شژژودمی

دریای خژزر، موقعیژت خاصژی یژه اسژتان  جواریهمهماهاگ یا  آن در ترایبی هایاوهستان

 . 6939، اا هواشااسی استان اردییا ادارۀ رسانیارلاعپایگاه ) استیخشیده 
 اکوتوریسمی استان اردبیل هایجذابیت -2جدول 

 6931خا: آقائی،أم
 تعداد جاذبه نام جاذبه

 - آن فردماحصریه هایصخرهو  هادرهاوه سبلان، 

 4 جاگلی یهاپارکیا  جاگا

 66 زیستگاه

 38 سرد و گرم ) یمعدنآب هایچشمه

 93 تالاب و دریاچه

 5 آیشار

 61 رودخانه

 8 ربیعی یارهای

 8 گردنه

 4 ااوتوریسمی ةماطق

 86 گردیربیعتمسیرهای 

 61 قلعه
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 اکوتوریستی در استان اردبیل هایجذابیتاز  اینمونه -3جدول 

 6939،میراه فرهاگی، صاایع دستی و گردشگری استان اردییا خا: سازمانأم

ردی  ف

 نام منطقه
منطقة مشخصات کلی 

 شدهانتخاب
 فردمنحصربهشاخص طبیعی 

گردشگری  هایجاذبه
 پیرامون

فصول 
 بازدید

6 

س
 ار

شیه
حا

ل 
نگ

ج
 

شمال استان اردییا و 
یا جمهوری  مرزهم

 آذریایجان

گیاهی درختی  هایگونهوجود 
مختلف و  یاهدرختچو 

 ةجانوران وحشی اعم از گری
 .جاگلی، رویاه و ییره

وجود دو ااوسیستم 
و  ایرودخانهمختلف 

 جاگلی

یهار، 
تایستان 
 و پاییز

8 

ی 
بیع

 ط
لی

ر م
اث

ان
سبل

 

 هکتار 1111مساحت  ای
 9111از تراز ارتفاعی 
 متر یه یالا 

جانوری  هایگونهوجود 
 شدهحفاظتو  فردماحصریه

و قوچ و  یاهقهوچون خرس 
 .می 

متعدد  هایقلهوجود 
اسری داغ، آیام داغ، 
سلطان سبلان؛ و دریاچه 

 قله سبلان

تایستان 
 و یهار

9 

ه 
طق

من
ت

اظ
حف

ده
ش

 
ور

نئ
 

جاوب اردییا و رشته 
های یایرو یا اوه
هکتار و  5118مساحت 

دریاچه یه مساحت 
 هکتار 581

متعدد آب  هایچشمهوجود 
دریاچه و  ةحاشیشرب در 

یات گیلاس و آلبالو و صید یا
 .تفریحی ماهی یا تک قلاب

صید ماهی یا قلاب و 
استفاده از ربیعت یکر و 
ماحصر یفرد دریاچه و 

 ماطقه

تایستان 
 و یهار

5 
ع 

نو
مم

ار 
شک

ه 
طق

من
ال

لخ
 خ

اغ
ق د

آ
 

هکتار واقع  15111یا 
 در جاوب استان

شاخص  هایگونهوجود 
شاما پلاگ،  وح حیات
و اا  و گراز ایقهوهخرس 

 .ویز وحشی

 اندازهایچشموجود 
 یسیار زیبا و متاوع

یهار و 
تایستان 
 و پاییز

4 

ار 
شک

ه 
طق

من
ین

دم
 گن

وع
من

م
 

 51111یه وسعت 
 شهرمشکینهکتار در 

شاما تاوع ااوسیستمی و 
فراوان و چشم  یاگونه

 .اندازهای ربیعی

و  نوازچشم هایجااییت
 متاوع

یهار و 
 تایستان

1 

ی 
 مل

اثر
– 

عی
طبی

 
ار 

غ
ان

خگ
ی

 

هکتار  6611یا مساحت 
 در خلخال

وجود یک دهاه یار یا 
تالارهای متعدد اه یک نفر 

خواییده امکان ورود  صورتیه
 .دارد

و  یهاایقادوجود 
استالاگیت های فراوان 
در درون یار و نیز 

 توسطیخ استفاده از 
 مردم محلی در تایستان 

یها و 
تایستان 
 و پاییز

1 

قه 
نط

و م
ب 

الا
ت

شک
ع 

نو
مم

ر 
ا

یل
راب

شو
 

هکتار  621یا مساحت 
 در شهرستان اردییا

ربیعی  هایجاذیهوجود 
حاصا از ااوسیستم دریاچه و 

 در آن ماهیگیری 
 توریستی هایتاوعوجود 

همه 
 فصول

2 
و، ربیعی فراوان در سرعین، گیلارلو، آلوارس، خیاو، یولایلار، فادقل هایگردشگاهشاما،  هاجااییتو  هانمونهسایر 

توریستی سبلان، قره شیران، یارهای  ۀدهکدازناو، تفرجگاه اندییا، سردایه، ویله درق، محوره اازق، دریاد هیر، 
  .گردیربیعتسردهای متاوع یا مسیرهای و آب هاگرمآبفراوان و  هایباگلستان، تال
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تان اردییژا، هر چه ییشتر اسژ ةتوسعجهت ییان داشت اه  توانمی، هاجاذیهیا توجه یه این 

 مطر  یاشد. مؤثریک راهکار  عاوانیهد توانمیااوتوریسم  ةتوسعشااخت و 
 

 
 موقعیت موردمطالعه ةنقش -2شکل 

 6935، : نگارندگانخاأم

 گیرینتیجهبحث و . 5

 گردشگران ةنامپرسشتحلیل توصیفی  .1. 5

قژرار دارنژد.  81-91  در سژاین یژین درصژد 94) گویانپاسخااثر یا توجه نتای  پووه ، 

درصژد  6/66، 51-41درصد در سژاین یژین  3/61، 91-51درصد در ساین  2/81علاوه یر این 

سژال قژرار دارنژد. یژا توجژه یژه  41-11در سژاین یژین  گویانپاسخدرصد  8/3و  61-81یین 

 هژازندرصد از افراد را  1/91را مردان و  گوپاسخدرصد از افراد  9/19، شدهاستخراجی هاداده

  درصژد 6/56) گویانپاسخ، ااثر هانامهپرس ی مستخرج از هادادهیا توجه یه  .دهدمیتشکیا 

درصژد افژراد دارای  8/83نفژر،  652ی گوپاسژخدارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم یژا تعژداد 

دارای مژدرک  گویانپاسژخدرصژد  8/1و  دیپلمفژوقدرصژد افژراد  4/88تحصیلات لیسژان ، 



 و یکم ای                                             شمارۀ سیمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                      691

 

درصژد از افژراد دارای تحصژیلات عژالی  3/42 ،دیگرعبارتیژه .یاشادمیاترا یا د لیسان فوق

 .یاشژدمیاز حیژث تحصژیلات  گوپاسژخاعتبژار افژراد  دهادۀنشژاناه این  یاشادمیدانشگاهی 

ها در ذیژا آمژده اژه از توضژیس هژر همچاین ریز ارزیایی امیت و ایفیت هر ادام از پتانسیا

 است. ها خودداری شده ادام از آن
 

 اکوتوریسمی از دیدگاه گردشگران هایپتانسیلارزیابی کمیت و کیفیت  -4 جدول

 6939، های پووه یافته: مأخا

 هاگویه
بسیار 

 خوب
 نامناسببسیار نامناسب متوسط خوب

جمع 

 کل

وجود پتانسیا یالای ااوتوریسمی 

، وح اتیح، یدرمانآبنریر استان )

  ییرهو  هاتالابو  هادریاچه

 611 1 1 8/65 1/59 8/58 درصد

 911 1 1 46 641 648 فراوانی

 استان اردییا هایآیگرمو  هاچشمه
 611 1 1 3/2 3/92 8/48 درصد

 911 1 1 98 651 622 فراوانی

وجود فرهاگ خاص و ساتی مردم 

 استان

 611 6/6 1/4 5/96 5/93 4/88 درصد

 911 5 81 669 658 26 فراوانی

محلی و ویوه  دستیاایعصوجود انواع 

  ییره)قالی، ورنی، گلیم و 

 611 1 4/8 3/91 1/56 3/62 درصد

 911 1 3 699 641 12 فراوانی

استان تاوع زیستی فلور و فون در 

 تاوع گیاهی و جانوری )

 611 1 1/6 2/94 6/59 5/63 درصد

 911 1 1 683 644 11 فراوانی

زمین ) سمیژئوتور هایپتانسیاوجود 

ماطقه ماناد یارها،    دردشگریگر

 ییرهو  هادره

 611 1 4/8 9/51 9/99 3/89 درصد

 911 1 3 654 681 21 فراوانی

استان یا  وهوایآبمتفاوت یودن 

سایر نقات اشور )تایستان  وهوایآب

 خاک 

 611 1 1 6/6 8/65 1/25 درصد

 911 1 1 5 46 914 فراوانی

 ةتوسعخاص یرای  هایجاذیهوجود 

انواع گوناگون ااوتوریسم )نریر 

  ییره، ماجراجویی و نوردیصخره

 611 1 6/6 2/98 3/56 8/85 درصد

 911 1 5 662 646 21 فراوانی

 یودن مردم ماطقه نوازمهمان
 611 1/9 4 1/91 2/94 84 درصد

 911 69 62 661 683 31 فراوانی
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 4ادامه جدول 

 هاگویه
بسیار 

 خوب
 بسیارنامناسب نامناسب متوسط خوب

جمع 

 کل

های سرسبز و یایات میوه یا تاوع دره

 زیاد در سطس استان

 611 9/1 1/9 1/63 2/94 1/51 درصد

 911 6 69 16 683 651 فراوانی

وجود سویات، خشکبار و تاقلات 

آن یه  ة  و عرضییرهعسا و ) یمحل

 گردشگران

 611 1 1/1 2/81 1/92 51 درصد

 911 1 8 14 693 655 فراوانی

یکی از  عاوانیهعشایری ایلسون  ةجاذی

 مهم اشور هایایا

 611 1 5/6 5/91 8/58 81 درصد

 911 1 4 696 648 18 فراوانی

وجود روستاهای هدف گردشگری در 

گردی  مسیرهای ااوتوریستی )ربیعت

 ییره  )یرندق، ازج و 

 611 1 6/6 1/94 5/55 3/62 درصد

 911 1 5 682 611 12 فراوانی

 سروصداداشتن محیط آرام و یی 

 همراه یا صدای پرندگان

 611 1 9/1 1/81 1/56 5/96 درصد

 911 1 6 31 641 669 فراوانی

 عاوانیهجااییت اوهستان سبلان 

 جاذیه خاص در استان و اشور

 611 1 1 61 6/96 3/42 درصد

 911 1 1 91 668 868 فراوانی

 

در سژطس اسژتان  معژدنیآبی هاچشمهستان اردییا وجود دلایا مسافرت یه ا ترینمهماز 

و ایژن در  یرنژدمیی معژدنی نژام هاچشژمهیهشژت  عاوانیهاه از سرعین  ایگونهیه .یاشدمی

 ةگونژو یژه  یاشژدمی معژدنیآبی هاچشژمهصورتی است اه سایر شهرهای استان هم دارای 

علژاوه  توانژدمیاه در صورت توجه وجود دارد  آیگرم 18در سطس استان یی  از  یاورنکردنی

 نویژةیهویژوه یاشژد اژه  هایجااییتیر توریست پایر یودن داخلی در سطس جهانی هم دارای 

اسژتان یژه ارمغژان ییژاورد و یژا توجژه یژه  راییژانژواع امکانژات و خژدمات را  تواندمیخود 

یژودن  فردهماحصریدرصد از گردشگران یه  3/36صورت گرفته مشخص شد اه  وتحلیاتجزیه

درصژد آن را  6/2 و انژدداده یسیار خوب و خژوب ۀنمراستان در اشور  معدنیآبی هاچشمه

اژه توجژه  یاشژدمییک فرصت عالی یرای اسژتان  دهادۀنشاناه این  انداردهمتوسط ارزیایی 

یهداشت و گرانژی  هاآناه مشکا اساسی گردشگران یا توجه یه ییان خود  رلبدمیمسئولین را 

 .یاشدمیدر این مورد  هاآنومی نج
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 های اکوتوریسمی از دیدگاه گردشگرانارزیابی کمیت و کیفیت پتانسیل -5جدول 

 6939، های پووه یافته: مأخا

 گویه ها
بسیار 

 خوب
 نامناسب متوسط خوب

بسیار 

 نامناسب

جمع 

 کل

یالقوه در  هایپتانسیاو  هاقایلیتوجود 

ااوتوریسم ورزشی )اسکی،  ةزمیا

  ییرهو  سواریاایت، هادرهدر  رویپیاده

 611 2/1 1/1 2/41 9/82 9/69 درصد

 911 9 85 629 618 52 فراوانی

 معدنیآبی هاچشمهیودن  فردماحصریه

 استان در سطس اشور

 611 1 1 6/2 2/94 6/41 درصد

 911 1 1 83 683 818 فراوانی

 ةجامعیای شدن تجارب فرهاگی افراد 

 یهمانمیزیان و م

 611 3/6 9/4 6/91 8/91 5/63 درصد

 911 1 63 691 695 11 فراوانی

 ریگردشگرپا هایمکاننزدیکی استان یه 

 عاوانیهمهم اشور نریر شمال اشور 

 سفر ۀااادسهولت 

 611 1 1/1 1/61 2/51 94 درصد

 911 1 8 11 618 681 فراوانی

نمودن ماافع اقتصادی فراوان و  فراهم

رزی و ریالی یرای استان از رری  درآمد ا

  گردیربیعتااوتوریسم ) ةتوسع

 611 9/1 2/4 3/81 1/91 9/91 درصد

 911 6 86 31 698 613 فراوانی

تسهیلات تفریحی و فرهاگی در  ةتوسع

 استان

 611 8/1 8/65 1/92 6/81 3/69 درصد

 911 81 46 693 35 41 فراوانی

 

دولژت در  گااریسژرمایهو  ریزییرنامژهدرصد افراد  9/84ها ، تاهایررسییا توجه یه نتای  

درصژد آن را  4/91متوسژط و  آن را درصد 8/91 و یخ  ااوتوریسم را خوب و یسیار خوب

 یک معضژا در امژر ااوتوریسژم دهادۀنشاناه این امر  انداردهنامااسب و یسیار نامااسب ذار 

 ؛اااژدمیزیژاد صژحبت  گااریسژرمایهو  ریزیامهیرنامر از ن امسئول ایاکه یاو  یاشدمیاستان 

موجژود،  هایپتانسیازیادی یا توجه یه  گااریسرمایهو  یاشدمیاین امر معکوس  واقع درولی 

 . نیست
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 های اکوتوریسمی از دیدگاه گردشگرانکمیت و کیفیت پتانسیل ارزیابی -6جدول 

 6939، های پووه یافته: مأخا

 گویه ها
بسیار 

 خوب
 نامناسب متوسط وبخ

بسیار 

 نامناسب

جمع 

 کل

جهت  گردیربیعت هاییسته ییخشتاوع

جاب ییشتر گردشگران از سوی 

 خصوصی هاییاگاهو  هاسازمان

 611 1/1 4/61 2/58 3/81 6/1 درصد

 911 85 19 645 31 88 فراوانی

دولت در  گااریسرمایهو  ریزییرنامه

 یخ  ااوتوریسم

 611 6/66 5/81 8/91 1/61 1/2 درصد

 911 51 34 695 11 96 فراوانی

و  هاهمای یه اجرای ن امسئولتوجه ویوه 

 ااوتوریسم ةتوسعجهت  هااجلاس

 611 1/2 1/81 1/54 64 8/5 درصد

 911 96 31 615 45 64 فراوانی

میزان آگاهی شما نسبت یه شرایط اقلیمی 

 معدنی استان یهاآبو خاصیت درمانی 

 611 4/8 4/1 8/95 1/96 8/85 درصد

 911 3 81 689 665 21 فراوانی

 هایجاذیهمیزان آگاهی شما یا 

   استان اردییاگردیربیعتااوتوریسمی )

 611 8/81 6/86 9/92 8/63 8/6 درصد

 911 1 51 692 611 13 فراوانی

 رفتار مردم محلی یا گردشگران ۀنحو
 611 5/1 6/66 6/96 4/98 3/62 درصد

 911 89 51 668 661 12 نیفراوا

 مردم محلی یه پایرش میهمان ةعلاق
 611 3/1 1/1 9/84 1/83 5/96 درصد

 911 84 85 36 611 669 فراوانی

گردشگران یه یازدید از  ةعلاقمیزان 

 ربیعی استان هایجاذیه

 611 9/1 6/6 5/61 8/93 6/59 درصد

 911 6 5 43 656 644 فراوانی

 

 کارشناساننامة پرسشفی تحلیل توصی. 2. 5

-51  در سژاین یژین درصد 11) اارشااسان گویانپاسخااثر  ،هاداده وتحلیاتجزیهیا توجه 

درصد در ساین یین  68، 81-91 سایندرصد از اارشااسان در  81قرار دارند. علاوه یر این  91

د از افژراد درصژ 28 سال قژرار دارنژد. 41-11در ساین یین  دهادگانپاسخدرصد  8و  41-51

ی هژادادهیژا توجژه یژه  .دهژدمیتشکیا  هازندرصد از اارشااسان را  62را مردان و  گوپاسخ

درصژد در سژطس تحصژیلی  48اارشااسژان، ااثژر اارشااسژان یژا  ةنامپرس از  شدهاستخراج

یا داترا  لیسان فوقدارای مدرک  گویانپاسخدرصد  61و  دیپلمفوقدرصد افراد  98لیسان ، 
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 و یاشژدمیسژطس علمژی یسژیار مااسژب در یژین اارشااسژان  دهادۀنشاناه این امر  یاشادمی

 است. شده دادهنشان ول ذیا ه در جدخلاص روریه هااز گویه هرادامدرصد اهمیت  همچاین
 

 های اکوتوریسمی از دیدگاه کارشناسانارزیابی کمیت و کیفیت پتانسیل -7جدول 

 6939، های پووه یافته: مأخا

 گویه ها
بسیار 

 خوب
 نامناسب متوسط خوب

بسیار 

 نامناسب

جمع 

 کل

ربیعی استان  هایجاذیهوجود و قایلیت 

جاب توریست و  ازلحاظاردییا 

 ااوتوریست

 611 1 1 8 91 12 درصد

 41 1 1 6 64 95 فراوانی

 معدنی استان هایآیگرمو  هاچشمه
 611 1 1 1 68 22 درصد

 41 1 1 1 1 55 فراوانی

 وجود فرهاگ خاص و ساتی مردم استان
 611 1 1 68 55 55 درصد

 41 1 1 1 88 88 فراوانی

قالی، ) استانویوه در  دستیصاایعوجود 

 ییره ورنی، گلیم و 

 611 1 1 2 51 51 درصد

 41 1 1 1 89 89 فراوانی

تاوع ) استانتاوع زیستی فلور و فون در 

  گیاهی و جانوری

 611 1 1 62 92 92 درصد

 41 1 9 3 63 63 فراوانی

زمین ) ژئوتوریسم هایپتانسیاوجود 

و  هادرهگردشگری  در ماطقه ماناد یارها، 

 ییره

 611 1 2 1 55 58 درصد

 41 1 5 9 88 86 فراوانی

استان یا اقلیم سایر  وهوایآبمتفاوت یودن 

 نقات اشور )تایستان خاک 

 611 1 1 1 61 25 درصد

 41 1 1 1 2 58 فراوانی

از رری  جاب  زاییاشتغالتقویت 

اجرایی  هایتشکاااوتوریست یا ایجاد 

 مشایا گردشگری ةتوسعیرای 

 611 1 91 58 68 5 درصد

 41 9 62 86 1 8 فراوانی

افزای  سطس رفاه و ایفیت زندگی مردم 

ااوتوریسم همراه یا  ةتوسعیومی از رری  

 درآمدزایی

 611 1 81 51 85 5 درصد

 41 9 61 89 68 8 فراوانی

 ةجامعیای شدن تجارب فرهاگی افراد 

 میزیان و میهمان

 611 8 2 48 95 5 درصد

 41 6 5 81 61 8 فراوانی



 656                                    ...   در یگردشگر یهااز جاذیه ینق  آگاه یاییارز                                   سال شانزدهم

 

 7ادامه جدول 

 گویه ها
بسیار 

 خوب
 نامناسب متوسط خوب

بسیار 

 نامناسب

جمع 

 کل

های محلی و حفظ میراه احیای سات

 ةوسعفرهاگی و تاریخی استان همراه یا ت

 های ربیعیجاذیه

 611 1 65 98 58 68 درصد

 41 1 1 61 86 1 فراوانی

تشوی  یه حفاظت ماایع نق  ااوتوریسم در 

 ربیعی از ررف گردشگران و مردم

 611 1 65 55 91 1 درصد

 41 1 1 88 62 9 فراوانی

پایر  های گردشگرنزدیکی استان یه مکان

هولت عاوان سمهم اشور نریر شمال اشور یه

 سفر ۀاااد

 611 1 1 61 15 81 درصد

 41 1 1 4 98 69 فراوانی

عاوان نزدیکی استان یه اشور آذریایجان یه

 یک فرصت

 611 1 5 8 58 48 درصد

 41 6 8 6 86 81 فراوانی

درآمد ارزی و فراهم نمودن ماافع اقتصادی و 

 ااوتوریسم ةریالی یرای استان از رری  توسع

 611 8 65 91 51 65 درصد

 41 6 1 64 81 1 فراوانی

گردی جهت یخشی یه محصولات ربیعتتاوع

ها و جاب گردشگران از سوی سازمان

 های خصوصییاگاه

 611 1 51 58 62 1 درصد

 41 1 81 86 3 1 فراوانی

گااری دولت در یخ  ریزی و سرمایهیرنامه

 ااوتوریسم

 611 1 98 98 91 1 درصد

 41 1 61 61 62 1 فراوانی

ها و ن یه اجرای همای اتوجه ویوه مسئول

 ااوتوریسم ةها جهت توسعاجلاس

 611 68 81 91 81 1 درصد

 41 1 69 62 69 1 فراوانی

یا  میزان آگاهی مدیران یخ  توریسم

 ااوتوریسم ةهای توسعریزییرنامه

 611 61 2 92 51 5 درصد

 41 4 5 63 81 8 فراوانی

 های ااوتوریستیجاذیهمیزان آگاهی شما یا 

 گردی  استان اردییاربیعت)

 611 1 8 85 52 85 درصد

 41 1 8 68 85 68 فراوانی

 مردم محلی یه پایرش میهمان ةعلاق
 611 1 1 61 45 91 درصد

 41 1 1 2 81 64 فراوانی

 یرخورد مردم محلی یا مسافرانۀ نحو
 611 1 8 68 92 52 درصد

 41 1 6 1 63 85 فراوانی

های گردشگران یه یازدید از جاذیه ةمیزان علاق

 ربیعی استان

 611 1 1 61 58 52 درصد

 41 1 1 4 86 85 فراوانی
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 تحقیق هایهفرضیآزمون . 6

 اول فرضیة. 1. 6

 ةرایطژااوتوریسژم اسژتان  ةتوسژعگاهی گردشگران، مدیران یا آمیان میزان  رسدمییه نرر  

 معااداری وجود دارد.

 گردشگران نظر از. 1. 1. 6
 یاشدمیااوتوریسم، میزان آگاهی از عااصر مهم  ةتوسعدر این قسمت یا توجه یه ایاکه در 

مقیژاس متغیرهژای ایژن  ازآنجااه. شودمیو آزمون آن پرداخته  1Hدر یرایر  0H ةفرضی ةارائیه 

ی پیرسون جهت آزمون فرضیه از آزمون همبستگ یاایراین، ،  استایفاصله -ایفاصله) فرضیه

 گیریانژدازهخطی یین دو متغیژر امژی را  ةرایطاست. ضریب همبستگی پیرسون  شده استفاده

ارمیاژان  فاصلة یا)امتر از آلفا   111/1)سطس معااداری   sig، هاآزمون. یا توجه یه این اادمی

، دو متغیژژر مریورژژه یاشژژدمی  14/1) مژژوردنرراز آلفژژای  تراوچژژک اژژه آنجژژا ازدرصژژد،  34

. شژودمیپژووه  تأییژد  فرضژیةرد و  0Hفرض  ،خطی وایسته هستاد و یه عبارتی صورتیه

. یاژایراین، یژا دهادمیاه یک همبستگی متوسط را نشان  یاشدمی 546/1ضریب همبستگی نیز 

مژدیران در  و نتیجه گرفژت اژه میژزان آگژاهی گردشژگران توانمی، موردنرر ةفرضیتوجه یه 

 .دهدمیرا نشان  هاآزمون  نتای  این 2) جدولاردییا نق  دارد.  ااوتوریسم استان ةتوسع
 

 اول از دیدگاه گردشگران ةفرضیآزمون پیرسون  -8 جدول

 6939، های پووه یافتهخا: أم
 موردنظرآلفای  سطح معناداری شدت همبستگی تعداد نوع آزمون

 14/1 111/1 546/1 911 پیرسون

 

یژا توسژژعه  غیژر میژزان آگژاهی گردشژگران، مژدیراندر ایژن پژووه  یژرای تحلیژا دو مت

اسژت.  شژده اسژتفاده ، هژم STEPWISE) قژدمیهقدمااوتوریسم از رگرسژیون خطژی از نژوع 

؛ درصژد اسژت 81ضریب تعیین یژین دو متغیژر فرضژیه  یا توجه یه رگرسیون فرضیه، یاایراین،

درصژد تغییژرات  81ا گردشژگران تاهژ نرژر ازمیزان آگاهی گردشژگران، مژدیران  ةتوسعیعای 

 .اادمی ییایپی ااوتوریسم  را  ةتوسعدر متغیر وایسته ) یجادشدها
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 ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون -9 جدول

 6939، های پووه یافتهخا: أم
 خطای معیار میانگین شدهلیتعدضریب  ضریب تعیین ضریب همبستگی

a546/1 819/1 816/1 15532/1 
a.  میزان آگاهی گردشگران، مدیران و مردم محلی اااده: ییایپی 

 

مقبولیژت مژدل را از مارژر   اژه 3)جژدول  ANOVAجدول تحلیا واریان  رگرسیون یا 

 از نیز خطی یودن رایطه یین دو متغیر میزان آگاهی گردشژگران، مژدیران اادآماری یررسی می

 F ۀآمژاریژن جژدول یژک درصژد اسژت. ا 4امتر از  Sigزیرا  ؛اادمی یدأتگردشگران را  نرر

 اه استفاده از مدل، یهتر از تخمین زدن میانگین است. دهدمیرا نشان  دارمعای
 

 ( گردشگرانbANOVA) رگرسیونتحلیل واریانس  -11 جدول

 6939، های پووه یافتهخا: أم
 داریمعنیسطح   Fتوزیع  میانگین مجذورات آزادی درجه مجموع مجذورات 

 رگرسیون

 ماندهییاق

 اا

11/41 6 11/41 96/36 a111/1 

bااوتوریسم ة. متغیر وایسته: توسع a.  میزان آگاهی گردشگران، مدیران و مردم محلیاااده:  ییایپی 
 

)سژطس  111/1معاژادار ایژن دو متغیژر یژا سژطس معاژاداری  رایطة  61) جدولیا توجه یه 

  آن Betaضژریب ) انداردشژدهاستاه ضریب  شودمیتأیید   موردنررمعااداری امتر از آلفای 

در متغیژر  54/1یه ازای هر واحد تغییری در متغیر مستقا،  دهدمیاه نشان  یاشدمی 546/1نیز 

 .شودمیتغییر ایجاد وایسته 
 

 گردشگران aتحلیل رگرسیون -11جدول 

 6939، های پووه یافتهخا: أم
 t Sig ضریب استاندارد ضریب استاندارد نشده مدل رگرسیون

 B خطای معیار Beta 
938/5 

443/3 

111/1 

111/1 
 مقدار ثایت

 میزان آگاهی

345/1 

452/1 

861/1 

141/1 
546/1 
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 کارشناسان نظر از. 2. 1. 6

، آزموناست. یا توجه یه این  شده استفادهاز آزمون همبستگی پیرسون  ةفرضیجهت آزمون 

sig   فرض یاشدمی   14/1) موردنررفای )سطس معااداری امتر از آل 111/1)سطس معااداری ،

0H  اژه یژک  یاشژدمی 121/1. ضژریب همبسژتگی نیژز شژودمیپژووه  تأییژد  ةفرضیرد و

نتیجژه گرفژت اژه میژزان  توانمی، موردنرر ةفرضیهمبستگی یالایی است. یاایراین، یا توجه یه 

  نتژای  68) ولجژدااوتوریسم استان اردییا نق  دارد.  ةفرضیمدیران در  , آگاهی گردشگران

 .دهدمیرا نشان  هاآزموناین 
 

 اول از دیدگاه کارشناسانفرضیة آزمون پیرسون  -12 جدول

 6939، های پووه یافتهخا: أم

 موردنظرآلفای  سطح معناداری شدت همبستگی تعداد نوع آزمون

 14/1 111/1 121/1 41 پیرسون
 

 51تعیژین یژین دو متغیژر فرضژیه  ضژریب اارشااسان، نرر ازیا توجه یه رگرسیون فرضیه 

گردشژگران  نرژر ازمیزان آگاهی گردشگران، مدیران و مردم محلژی  ةتوسعیعای ؛ درصد است

 .اادمی ییایپی ااوتوریسم  را  ةتوسعدر متغیر وایسته ) یجادشدهادرصد تغییرات  51
 

 ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون کارشناسان -13 جدول

 6939، پووه های یافتهخا: أم
 خطای معیار میانگین شدهتعدیلضریب  ضریب تعیین ضریب همبستگی

a121/1 518/1 546/1 51251/1 
a.  اااده: میزان آگاهی گردشگران، مدیران و مردم محلی ییایپی 

 

  نیز خطی یودن رایطه یین دو متغیژر میژزان آگژاهی 68) یونرگرسجدول تحلیا واریان  

 4امتژر از  Sigزیژرا  ؛ااژدمی یژدئأتگردشژگران را  نرژر ازردم محلی گردشگران، مدیران و م

 درصد است.
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 ( کارشناسانbANOVA) رگرسیونتحلیل واریانس  -14جدول

 6939، های پووه یافتهخا: أم

 داریمعنیسطح  Fتوزیع  میانگین مجذورات آزادی درجه مجموع مجذورات 

 رگرسیون

 ماندهیاقی

 اا

141/3 6 141/3 813/56 a111/1 

bمتغیر وایسته: توسعه ااوتوریسم . a.  میزان آگاهی گردشگران، مدیران و مردم محلیاااده:  ییایپی 
 

)آلفا ییشژتر از  111/1معاادار این دو متغیر یا سطس معااداری  رایطة  65) جدولیا توجه یه 

 یاشدمی 121/1  آن نیز Betaضریب ) استانداردشدهاه ضریب  شودمیتأیید سطس معااداری  

تغییر ایجژاد در متغیر وایسته  12/1یه ازای هر واحد تغییری در متغیر مستقا،  دهدمیاه نشان 

 .شودمی
 

 کارشناسان aتحلیل رگرسیون -15 جدول

 6939، های پووه یافته: مأخا
 t Sig ضریب استاندارد ضریب استاندارد نشده مدل رگرسیون

 B خطای معیار Beta 
416/1- 

584/1 

412/1 

111/1 
 مقدار ثایت

 میزان آگاهی

836/1- 

243/1 

463/1 

695/1 
121/1 

 

 دوم فرضیة. 2. 6

ااوتوریسژم یژر  ةتوسژعیهبود نقات قوت گردشگران و اارشااسان،  نرر از رسدمییه نرر  

 دارد. تأثیرااوتوریسم ماطقه  هایفرصت ةتوسعایجاد و 

 آزمون پیرسون

جهت آزمژون فرضژیه  ،  استایفاصله -ایفاصله) فرضیهاین  مقیاس متغیرهای اه آنجا از

)سطس  sig، هاآزموناست. یا توجه یه این  شده استفادهمتغیره از آزمون همبستگی پیرسون تک

، فژرض یاشژدمی  14/1) مژوردنرراز آلفای  تراوچکاین رقم  اه آنجا ازو  111/1معااداری  

0H  اژه یژک  یاشژدمی 519/1ریب همبسژتگی نیژز . ضژشژودمیپژووه  تأییژد  فرضیةرد و

نتیجه گرفت اه یهبژود  توانمی، موردنرر ةفرضیاست. یاایراین، یا توجه یه  یهمبستگی متوسط
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 .دارد تژأثیرااوتویرسژم ماطقژه  هایفرصژت ةتوسژعااوتوریسم یر ایجژاد و  ةتوسعنقات قوت 

 .دهدمی  نتای  این آزمون را نشان 64) جدول
 

 سوم ةفرضی پیرسون آزمون -16 جدول

 6939، های پووه یافتهخا: أم
 موردنظرآلفای  سطح معناداری شدت همبستگی تعداد نوع آزمون

 14/1 111/1 519/1 911 پیرسون

 

 قژژدمیهقدمنژژوع  ، از رگرسژژیون خطژژیهافرصژژتیژژرای تحلیژژا دو متغیژژر نقژژات قژژوت یژژا 

(STEPWISE ضریب تعیین یین  رگرسیون فرضیه،یا توجه یه یاایراین، است.  شدهاستفاده ، هم

در  ایجادشژدهدرصد تغییرات  86یعای یهبود نقات قوت، تاها ؛ درصد است 86دو متغیر فرضیه 

 .اادمی ییایپی متغیر وایسته )ایجاد فرصت  را 
 

 سومة فرضیضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون  -17 جدول

 6939، یافته های پووه : مأخا
 خطای معیار میانگین شدهتعدیلضریب  ب تعیینضری ضریب همبستگی

a519/1 865/1 868/1 56955/1 
a.  یهبود نقات قوتاااده:  ییایپی 

 

  نیز خطی یودن رایطه یین دو متغیژر نقژات قژوت و 61) یونرگرسجدول تحلیا واریان  

 درصد است. 4امتر از  Sigزیرا  ؛اادمی یدأترا  هافرصت
 

 سوم ةفرضی( bANOVA) رگرسیونس تحلیل واریان -81 جدول

 6939، های پووه یافته: مأخا

 داریمعنیسطح  Fتوزیع  میانگین مجذورات آزادی درجه مجموع مجذورات 

 a111/1 125/31 132/61 6 132/61 اا ماندهیاقی رگرسیون
b فرصت ةتوسع. متغیر وایسته: ایجاد و a.  یهبود نقات قوتاااده:  ییایپی 
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)سژطس  111/1معاژادار ایژن دو متغیژر یژا سژطس معاژاداری  رایطة ، 62جدول ) یا توجه یه

 519/1  آن نیژز Beta)ضژریب  استانداردشژدهضژریب  شود اهمیتأیید معااداری امتر از آلفا  

در متغیژر وایسژته  51/1یه ازای هر واحد تغییری در متغیژر مسژتقا،  دهدمیاه نشان  یاشدمی

 .شودمیتغییر ایجاد 
 

 سوم ةفرضی aتحلیل رگرسیون -19 جدول

 6939، های پووه یافته: مأخا
 t Sig ضریب استاندارد ضریب استانداردنشده مدل رگرسیون

 B خطای معیار Beta 
345/1 

225/3 

111/1 

111/1 
 مقدار ثایت

 نقات قوت

213/6 

448/1 

881/1 

141/1 
519/1 

 

 گیرینتیجه. 7

یژه ررفژداران آن افژزوده  هرروزهر توریسم است و پرررفدا هایشاخهااوتوریسم یکی از 

مژوارد ذیژا  دهادۀنشان هایررسی. نتای  شودمیپایدار محسوب  ةتوسعو ایزاری یرای  شودمی

 :یاشدمی هافرضیهاز  هرادامیرای 

  یررسی نشان داد اه میزان آگاهی گردشژگران نسژبت یژه شژرایط اقلیمژی و خاصژیت

 ااوتوریسم استان دارد. ةتوسع/.  در 59) زیادی أثیرتمعدنی استان  هایآبدرمانی 

  ااوتوریسژم  ةتوسژعااوتوریستی اسژتان یژا  هایجاذیهیین میزان آگاهی گردشگران یا

یژژرای  هاجاذیژژهعامژژا شژژااخت  ،یژژه عبژژارتی .  وجژژود دارد99/1) معاژژاداری ةرایطژژ

 .یاشدمیااوتوریسم  ةتوسعگردشگران از موارد افزای  

  وجژود 92/1) مستقیمی ةرایطرفتار مردم محلی  ۀنحووریسم استان یا ااوت ةتوسعیین  

د توانژمیعاما دفژع و جژاب ااوتوریسژت  عاوانیهرفتار مردم خود  ۀنحوزیرا  ؛دارد

 مطر  یاشد.
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 ااوتوریسژم دارد ةتوسژع/.  روی 84) امی تأثیرمردم محلی یه پایرش میهمان  ةعلاق. 

هژا یژرای مژردم نباشژد ایژن از سوی ااوتوریست مزاحمتی اهدرصورتی ر،دیگ ییان یه

 خواهد یود. دوررفهعدم مزاحمت 

  ااوتوریسژم  ةتوسژعربیعژی اسژتان در  هایجاذیهگردشگران یه یازدید از  ةعلاقمیزان

د یاعژث توانژمیتاهژا علاقژه ن چرااژه ؛  نسبت یه سایر موارد دارد88/1) امتری تأثیر

نیژز لژازم ییژره  سژهیلات ارتبژاری، تفریحژی ویلکه سایر موارد از قبیا ت شودتوسعه 

 .یاشدمی

  ةتوسژعااوتوریسژم، در  ةتوسژع ریزییرنامژهمیزان آگاهی مدیران یخ  توریسژم یژا 

شژژااخت مژژدیران از  ،یژژه عبژژارتی .  دارد14/1مسژژتقیم ) ةرایطژژااوتوریسژژم اسژژتان 

 .دشوسایر موارد ااوتوریسم استان  ااادۀتسهیاد توانمیااوتوریسم خود 

 از رری  ااوتوریسم یا  زاییاشتغالاقتصادی و  ةتوسعمدیران محلی یه  مادیعلاقهین ی

   وجود دارد. این یاعژث19/1) محکمیمعاادار  ةرایطااوتوریسم استان اردییا  ةتوسع

ااوتوریسژم اسژتان  ةتوسژعخژود یاعژث  نویژةیهتوجه ییشتر یه ااوتوریسژم گشژته و 

 .شودمی

  زندگی مردمان دیگر ۀ نحویجاد امکان آشاایی مردم یومی یا ااوتوریسم و ا ةتوسعمیان

  وجژود دارد. ایژن امکژان آشژاایی خژود 14/1) محکمژی ةرایطژاز رری  ااوتوریسم 

 .یاشدمیااوتوریسم  ةتوسع ااادۀتحریک

و یه عبارتی یهبژود  هاقوتمطلوب از  ۀاستفاداه افزای   دهدمینشان  هادادهیررسی نهایی 

یژا  .شژودمییژه نحژو مطلژوب  هافرصتاز استفاده  ةتوسعایی نقات قوت یاعث و افزای  اار

در متغیژر ایجژاد  ایجادشژدهدرصد از تغییرات  86متغیر مستقا تاها  ةفرضیتوجه یه رگرسیون 

، یژه ازای استانداردشژدهاما یا توجه یه ضریب همبستگی و ضریب  ؛اادمی ییایپی فرصت را 

ایجژاد و توسژعه ) وایسژتهدر متغیژر  51/1، یهبود نقات قوت ) تقامسیر هر واحد تغییر در متغ

 .شودمی  تغییر ایجاد هافرصت
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