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چکیده
کشور ایران از مناطق پراستعداد در صنعت گردشگری به شمار مـیرود و جاذبـههای فـراوان طبیعـی ،تـاریخی و
فرهنگی آن زبانزد خاص و عام است .ولی مشکالت متعدد باع شده علیرغم وجود چنـین اسـتعدادهایی سـهم
کشورمان از درآمدهای صنعت گردشگری بسیار ناچیز باشد .با توجه به خودگردان بودن شهرداری کالنشهر تبریز
و ناپایداری منابع درآمدی آن تقویت اقتصاد گردشگری شهری از مهمتـرین و ضـروریترین راهبردهـای توسـعه
شهر تبریز است تا عالوه بر رشد اقتصادی شهر بتوان شهر تبریز را بهعنوان یک شهر جهانی بااستعدادهای فراوان
تاریخی و طبیعی معرفی کرد .جهت خروج از این شرای و بهبود وضعیت گردشـگری ایـن کالنشـهر بایـد یـک
برنامه راهبردی بر اساس واقعیات و آیندههای پیش روی این شهر تهیه شود که اولین قدم در این مسیر شناسایی
پیشرانهای حیاتی مؤثر بر توسعه گردشگری در این شهر است .این مقاله با استفاده از روشهای دلفی و تحلیـل
اثرات متقاطع و استفاده از نرمافزار میک مک به کشف و شناخت این پیشرانها پرداخته است .این تحقیق ازلحاظ
هدف توصیفی – تبینی و ازلحاظ کاربست نتایج کاربردی است .نتایج نشـان میدهـد از بـین  38شـاخص مـؤثر
کشفشده در توسعه گردشگری شهری تبریـز  10شـاخص بـهعنوان پیشـران حیـاتی مشـخص شـدند .در بـین
پیشرانهای کشفشده پیشران فرهنگ با امتیاز  1107باالترین و پیشران تبلیغات با امتیاز  695کمتـرین امتیـاز را
کسب کردهاند .بهصورت کلی میتوان گفت وضعیت تحقق پیشرانهای کشفشده در شهر تبریز وضعیت مطلوبی
نیست و در صورت توجه به این پیشرانها و اجرای راهبردهای متناسب با این پیشرانها میتـوان آینـده مطلـوبی
برای توسعه آتی گردشگری شهر تبریز متصور شد.
واژگان کلیدی :گردشگری شهری ،آیندهپژوهی ،پیشرانهای حیاتی ،شهر تبریز.

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای حسین قهرمانی فرد در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری به راهنمایی نویسـنده دوم و مشـاوره نویسـنده سـوم در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند میباشد.
Email: karimhoseinzade2018@gmail.com
 .1نویسنده مسئول
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مقدمه
گردشگری یکی از ابزارهای مهم توسعه در جهان شناختهشده است و پیشبینی میشود بزرگترین صنعت جهان در قرن
 10میالدی باشد ( .)Thabet,2007:3بیتردید بسیاری از کشورهای جهان در رقابت نزدیک بـه دنبـال کسـب منـابع و
مزایای بیشتر اجتماعی ،اقتصادی و سیاسـی در کشـورهای متبـوع هسـتند (هـال .)17 :1387،بنـابراین ،در سیاسـتها و
برنامههای کشورشان ،به گردشگری بهعنوان ابزاری مؤثر در ادامه روند توسـعه سیاسـی ،فرهنگـی و اقتصـادی تـوجهی
خاص مبذول میکنند (ختایی .)3 :1378،گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسـائل
و عوامل مؤثر اقتصادی ،اجتمـاعی و فرهنگـی در هـر منطقـه اسـت (زرآبـادی و همکـاران .)2 :1392،امـروزه ،صـنعت
گردشگری یا جهانگردی بهمنزله یکی از ابزارها و راهکارهای مناسب جهت کسب درآمد و شـکوفایی اقتصـاد دولتهـا و
ملتها از یکسو و توسعه و آبادانی مناطق در نقـاط مختلـف دنیـا از سـوی دیگـر مطـرح اسـت (ابـراهیمزاده)6 :1390،؛
بهنحویکه این صنعت سومین پدیده اقتصادی پویا و درحالتوسعه پس از صنایع نفت و خودرو به شـمار مـیرود .کشـور
ایران نیز از مناطق پراستعداد در این زمینه به شمار میرود و جاذبههای فـراوان طبیعـی ،تـاریخی و فرهنگـی آن زبـانزد
خاص و عام است (کاظمی .)1 :1386،تاریخ ،ایران را بهعنوان یکی از قدیمیترین تمدنهای جهان میشناسد ،همچنـین
ازنظر وسعت ،هجدهمین کشور دنیا است و در نقشه جهـانی گردشـگری جایگـاه منحصـربهفردی دارد( .حیـدری چیانـه،
 .)12 :1392سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی ،و گردشگری اعالم کرده است ایران مقام دهم جهان را ازنظر داشـتن
آثار تاریخی و رتبه پنجم دنیا را ازلحاظ تنوع اقلیمی دارد .اهمیت جهانگردی بهمنزله بخشی از فعالیت اقتصادی ،که سهم
بسزایی در رشد اقتصادی یک کشور دارد ،با جریان سرمایههای وسیعی که هرساله صرف سـرمایهگذاری در ایـن بخـش
میشود و با توجه به افزایش حجم مبالغی که همچنان برای توسعه جهانگردی به کار میرود ،روزبهروز بهطور وسـیعتری
موردقبول عامه قرار میگیرد (بحرینی و مقدم .)34 :1383،نواحی شهری به علـت آنکـه جاذبـههای تـاریخی و فرهنگـی
بسیار دارند ،اغلب مقاصد گردشگری مهمی محسوب میشوند .شهرها معموالً جاذبههای متنوع و بزرگی شـامل موزههـا،
بناهای یادبود ،سالنهای تئاتر ،استادیومهای ورزشی ،پاركها ،شهربازی ،مراکز خریـد ،منـاطقی بـا معمـاری تـاریخی ،و
مکانهایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارند که خود گردشگران بسیاری را جـذب میکنـد (پـاپلی یـزدی و
سقایی .)189 :1385،بهعبارتدیگر ،محل سکونت ،سرو غذا ،ارتباطات ،حملونقل و سایر خدمات گردشـگری در شـهرها
واقعاند که بازدیدکننـدگان از منـاطق اطـراف شـهر و خـود شـهر از آن اسـتفاده میکننـد (فـرج زاده اصـل.)41 :1384،
گردشگری بهطور عام و گردشگری شهری بهطور خاصی بر اقتصاد شهرهای دنیا تأثیرگذار اسـت .ایـن پدیـده نهچنـدان
نوظهور معادالت اقتصادی جهان را بهطور گستردهای تحت تـأثیر خـود قـرار داده اسـت چنانچـه هماکنـون بسـیاری از
اقتصادهای کالن دنیا علیالخصوص اقتصادهای شهری وابستگی شدید به آن دارند .در کشور ما ایران نیـز بـا توجـه بـه
اینکه از سال  1368شهرداریهای کشور بهصورت خودگردان اداره میشوند شهرداریهای کشور نیازمنـد کسـب درآمـد
برای مدیریت شهرها هستند که متأسفانه تاکنون اکثراً محل ایـن درامـدها منـابع حاصـل از تخلفـات مـاده  100قـانون
شهرداریها بوده و نتیجهای جز فروش تراکم و از بین رفتن کاربریها و فضاهای عمومی شهرها نداشته اسـت کـه ایـن
امر خود در کاهش جاذبه شهرها برای ساکنین و گردشگران شهری تأثیر بسیار منفی دارد .با توجه به اینکـه گردشـگری
یکی از پایدارترین و پاكترین منابع درآمدی شهرها به شمار میآید به نظـر میرسـد بتـوان گردشـگری را در شـهرهای
کشور بهعنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی هم برای شهروندان و هم برای شهرداریها معرفی و جایگزین کرد .برای
نیل به این هدف باید راهکارهای اساسی ،منطبق با واقعیت امروز و آیندههای محتمل روبرو ارائه داد تا عالوه بر تکیه بـر
توانمندی های موجود بتوان تحلیلی از وقایع محتمل آینده که بر توسعه گردشگری شهری مؤثر خواهند بود داشته باشـیم.
برای رسیدن به اهداف یادشده آیندهنگاری متأخرترین و کارآمدترین رویکرد علمی معرفیشـده اسـت .از اوایـل دهـه 33
میالدی علم و هنر آیندهنگاری بهعنوان ابزار سیاستگذاری بهطور رسمی در چند کشور محدود بهخصوص ژاپن بـه کـار
گرفته شد .ولی از اوایل دهه  33میالدی بهطور گسترده با همکاری نهادهای بینالمللی جهـت توانمندسـازی کشـورها از
این روش استفاده شد و امروزه بهعنوان رویکرد غالب شناسایی فنآوری در اکثـر کشـورهای توسـعهیافته درآمـده اسـت
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(زالی .)1 :1395،لذا در جهان رقابتی امروز ،فناوریهای نرم بهتدریج جایگزین فناوریهای سـخت و مزیتهـای فناورانـه
شده و فراینـدها بـهجای سـاختارها موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت .کشـورهایی کـه خواهـان تحـوالت بنیـادین هسـتند،
برنامهریزیهای پابرجا و مبتنی بر طراحی سناریو با رویکرد آیندهنگاری را محور عمده برنامهریزی توسعه آتی خـود قـرار
دادهاند (تدبیر .)6 :1386،لذا تصمیمگیرندگان حوزه جغرافیا و برنامهریزی شهری و منطقهای در جهان پر از تغییر و تحول،
نیازمند توسعه رهیافتهای جدید پیشبینی و آمادگی برای آینده هستند .در این میـان ،یکـی از ایـن موضـوعات مهـم و
اساسی که نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی شهرها و روستا دارد و میتواند با آیندهنگری و طراحی سناریو منجر بـه
بهبود رشد اقتصادی و باال رفتن کیفیت زندگی افراد شود ،مقوله توسعه صنعت گردشگری است.
کالنشهر تبریز مهمترین شهر شمال غرب کشور و پایتخت فرهنگی آذربایجان بهعنوان نگینی با ارزش در شمال غـرب
کشور میدرخشد .سبقه تاریخی به همراه انواع جاذبههای گردشگری این شهر را به جاذبهای قوی جهت جذب گردشگر و
مولد اقتصادی تبدیل کرده است .ازجمله نقاط قوت گردشگری شهر تبریز این است که این شهر جز شش شهر فرهنگـی
مهم کشور است و دارای پیشینه غنی و بناهای تاریخی ،باستانی و مذهبی متعددی مانند بازار سرپوشیده و مسقف جهـان
میباشد .ثبت  1800مکان با ارزش تاریخی و فرهنگی این شهر در فهرست آثار ملی استان آذربایجان شرقی تائیـدی بـر
ارزشهای فرهنگی این شهر است .شهر تاریخی و فرهنگی تبریز افزون بر جاذبـههای تـاریخی خـود ،دارای جاذبـههای
طبیعی نیز میباشد .وجود صنایعدستی متنوع و با ارزش مانند فرش تبریـز کـه شـهرت جهـانی دارد از دیگـر قوتهـای
گردشگری این شهر است که ازلحاظ اقتصادی برای این شهر اهمیت زیادی دارد( .حسـینزاده دلیـر .)29 :1395 ،وجـود
چنین استعدادهایی برای شهر تبریز به همراه وقایع مهم گردشگری مانند تبریز  2018و وابستگی شدید اقتصاد شهری به
اقتصاد گردشگری از یکسو و پیچیدگی مسائل گردشگری از سوی دیگر باع میشود تحقیقات جدی درزمینـه تحلیـل
روندهای گردشگری و آیندهپژوهی گردشگری شهری انجام شود .عالوه بر این با توجه بـه خـودگردان بـودن شـهرداری
کالنشهر تبریز و ناپایداری منابع درآمدی آن تقویت اقتصاد گردشگری شهری از مهمترین و ضـروریترین راهبردهـای
توسعه شهر تبریز است تا عالوه بر رشد اقتصادی شهر بتوان شهر تبریز را بهعنوان یک شهر جهانی بااستعدادهای فراوان
تاریخی و طبیعی معرفی کرد .که با این توصیفات لزوم انجام تحقیقی با موضوع این مقاله باهـدف شـناخت پیشـرانهای
حیاتی مؤثر بر آینده توسعه گردشگری شهر تبریز اثبات میشود.
هارتمن1و همکاران ( )2020در مقالهای با عنوان آینده مدیریت مقاصد گردشگری به بررسی مدیریت مقصـد گردشـگری
در کشور هلند پرداختهاند .روش تحقیق از نوع کیفی و بر اساس مصاحبههای عمیق صـورت گرفتـه اسـت .نتـایج نشـان
میدهد در مورد آینده توسعه مقصد گردشگری ،ایجاد شبکههای بازیگر مولـد اهمیـت پیـدا میکنـد و بیشـتر در دسـتور
کارهای سیاسی ظهور میکند .کارال یسل2و همکاران ( )2016در طرح پژوهشی خود ،به بررسی اسـتراتژیهای مـؤثر در
مدیریت گردشگری شهری و نقـش آن در توسـعه پایـدار بورنمـوت پرداختنـد .یافتـههای آنهـا نشـان داد رویکردهـای
یکپارچهسازی سیستمی ،در ایجاد انگیزه برای سرمایه  -گذاری در بافتهای شهری بهمنظور احیای این بافتها و توسعه
پایدار گردشگری نقش اساسی دارند .لوب3و همکارانش ( )2016در راسـتای آینـدهنگری صـنعت گردشـگری در مطالعـه
موردی هلند با استفاده از روش تفکر طراحی و تمرکز بر مفهوم سبک زندگی در هتلها ،بینش جدیـدی در گردشـگری و
مهماننوازی را ایجاد کرده و جایگزینهای باارزشی در روشهای سناریونویسی فعلی ارائه دادند .منطقه آسیا و اقیانوسـیه
کانون توجه آینده گردشگری جهان و در نتیجه کاتالیزور آینده برای تحقیقات گردشگری است .انجمن تحقیقـات سـفر و
گردشگری ( )TTRAدر فصل آسیا و اقیانوسیه کتاب خود به طبقهبندی ماهیتی دیدگاه محققان درباره آینده گردشـگری
میپردازد .این طبقهبندی که در دو بعد ادعاهای واقعی و ادعاهای تبیینی است چهـار وجـه را در برمیگیرنـد :پیشبینـی،
آیندهنگری ،علمی تخیلی ،و آرمانگرایی .هفتاد درصد از مقاالت منتشرشده در بعد ادعاهای مبتنی بر واقعیـت و در وجـه
1. Hartman
2. Carla Yessel
3. Lub
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آیندهنگری و یا پیشبینی فـرار میگیرنـد و تعـداد کمـی از مقـاالت مربـوط بـه بخـش روایـات علمـی تخیلـی هسـتند
( .)Yeoman & Beeton,2014النگـوار )2013(1در مقالـه خـود بـرای آینـده گردشـگری کشـورهای کوچـک و متوسـ
خاورمیانه در سال  2030چهار سناریو متصور میشود :سناریو مرجع ،سناریو توسـعه پایـدار (همکـاری مشـترك) ،سـناریو
توسعه قطبی (منطقهای) و سناریو رکود ،درگیری و کاهش توسعه .النگار با معرفی امنیـت ،رقابـت در اسـتفاده از فنـاوری
اطالعات و تغییرات آبوهوایی بهعنوان سه فاکتور اصلی تأثیرگذار در توسعه توریسم ،بیان میکند که در همه حال تعـداد
گردشگران داخلی و خارجی رو به افزایش خواهد بود .گاسلینگ2و اسـکات )2012(3در مقالـهای بـا عنـوان مقدمـهای بـر
برنامهریزی سناریو مبنا جهت گردشگری پایدار» نتیجه گرفتند که توسعه این نوع برنامهریزی برخالف مدلهای متمرکـز
نسل اول ،از دهه  1980جای خود را به نسل جدید مدلهای پیچیـده یکپارچـه ،سلسـله مراتبـی سـازگارتر از مـدلهای
امروزی نمانده است .ایشان در مقاله خود ضمن معرفی نقش برجسته مدلهای سناریونویسی در حوزه گردشگری و سـیر
تکاملی آنها از نسل اول مدلهای مبتنی بر پیشبینی سالهای  1980تا نسل جدید مدلهای پیچیده ،یکپارچه ،سلسـله
مراتبی ،پویا و حتی تطبیقی امروزی ،به معرفی یک سری از مقاالت برنامهریزی سناریو جدید پرداختند که طیـف وسـیعی
از موضوعات ازجمله تجزیهوتحلیل سناریو تئوری پردازی ،برنامهریزی سناریو خالف ،سیستمهای پشتیبانی اقتصـاد سـبز،
سناریوهای تغییر آبوهوا (برای اسکی و گردشگری ساحلی) ،ابزارهای سناریویی تعیین مقصد و مدیریت انتقـال بـهعنوان
یک ابزار برای سناریوسازی را پوشش میدهد .پیج4و همکـارانش ( )2010از نتـایج سـناریو  2020اسـکاتلند بـرای درك
وضعیت بخش حملونقل در سال  2007و پیشبینی آن برای توریسم  2007استفاده کردند .آنها دو سناریو برای تلفیـق
حملونقل و گردشگری در ایجاد مقصد ،توانایی جذب انواع مختلف گردشگری و تجربه تـدوین کردنـد و بـرای سـنجش
پایایی و اعتبار ،این دو سناریو را در کارگاهی متشکل از ذینفعان کلیدی صنایع ارائه دادند .نتـایج تحقیـق آنهـا نـهتنها
چارچوبی برای تحقیقات سناریوی گردشگری شد بلکه دیدی مخالف با استراتژی گردشگری کنونی اسـکاتلند و در واقـع
تغییری برای چارچوب گردشگری قرار گرفت .دراپـر5و همکـارانش ( )2009از بـهکارگیری روش سناریوسـازی در حیطـه
گردشگری .وی چهار سناریوی :ترقی ناگهانی و شکوفا شدن ،ناآرامی توزیعشده ،قیمت و مزیت و فشار سوخت فسـیلی را
برای  14سال آتی گردشگری گزارشی ارائه میکند و تصویری از جهان  2023در اختیـار مخاطـب قـرار میدهـد .تاکـانو6
( )2009از مدل ترکیبی  SWOTو فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHPبرای برنامـهریزی اسـتراتژیک بازاریـابی احیـای
گردشگری ،مطالعه موردی سریالنکا ،استفاده کردند .آنها با استفاده از تکنیک  SWOTعوامل بیرونی و درونی صـنعت
را بررسی و برای اولویتبندی فاکتورهای  SWOTاز تکنیک  AHPاستفاده کردند .نتایج نشان داد که استراتژی ارتباطی
و تفکیکی محافظهکارانه با استراتژی ترغیبی بازاریابی بهترین استراتژیهایی بودند که برای فرایند احیای گردشگری بـه
کار گرفته شد .عزت پناه ( )1399در مقالهای با عنوان تبیین نیروهای پیشران مؤثر بر آینده توسعه صنعت گردشـگری در
شهرهای مرزی مطالعه موردی :شهر بانه؛ به بررسی شاخصهای تأثیرگذار بر رونق گردشگری در شهر بانه پرداخته است.
روش تحقیق بر اساس روشهای آیندهپژوهی و استفاده از مدل تحلیل ساختاری است .نتایج نشان میدهد بـا توجـه بـه
امتیاز باالی تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم از میان  50متغیر 10 ،پیشران کلیدی ازجمله؛ تصویب و اجرای منطقه آزاد
تجاری -صنعتی ،ایجـاد کارخانهها و صنایع ،رونق سرمایهگذاریهای خـارجی و خصوصـی و منطقـه ویـژه اقتصـادی در
آینده صنعت گردشگری شهر بانـه تأثیرگذارند .حسنی و رحیم زاده ( )1398در مقالـهای بـا عنـوان آینـدهنگاری صـنعت
گردشگری در شهر تهران به بررسی وضعیت آینده صنعت گردشگری در شهر تهران پرداختهاند .روش تحقیق این مقالـه
کاربردی و توصیفی – تحلیلی است و از روشهـای کارگـاه آینـده ،پانـل خبرگـان و سـناریو نگـاری بـر ا سـاس عـدم
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قطعیتهای بحرانی در آن استفادهشده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که جز در سناریوی تهران :بازدیـد بـرای عمـوم
آزاد ،وضعیت گردشگری تهران خوب نیست و این صنعت نمیتواند کمکی به اقتصاد شهری تهران داشته باشد .سـرابی و
همکاران ( )1397در پژوهشی با عنوان «راهبرد توسعه گردشگری پایدار در شهر نیریز با اسـتفاده از تحلیـل اسـتراتژیک
 SOARبه این نتیجه رسیدند که از بین ابعاد اقتصادی ،محیطی کالبدی ،اجتماعی فرهنگی و نهادی به لحاظ پایداری در
دو بعد اقتصادی با میانگین  35/64و بعد محیطی  -کالبدی با میانگین  30/64توانسته به سطح مورد انتظـار از پایـداری
برسد ،ولی در دو بعد دیگر پایداری یعنی اجتماعی  -فرهنگی با میانگین  20/66و نهـاد بـا میـانگین  9/37نتوانسـته بـه
سطح پایداری مطلوب برسد .اسماعیلزاده ( )1396در مقالهای تحت عنـوان شناسـایی حلقـههای تأثیرگـذار و تأثیرپـذیر
گردشگری پایدار در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی :بندر انزلی)» به این نتیجـه رسـید کـه شـاخصهای حفـظ عـزت،
نهادسازی شهری ،توسعه زیرساختهای گردشگری ،بهبود سـطح ،افـزایش میـزان مشـارکت و کنتـرل آلودگیهـا جـزر
شاخصهای تأثیرگذار و شاخصهایی چون ارتقار سطح رضایتمندی تأمین زیرساختهای اطالعرسانی و کنترل قیمتهـا
جزر شاخصهای تأثیرپذیر بر گردشگری شـهر سـاحلی بنـدر انزلـی بـوده و شـاخصهای تـأمین خـدمات شـهری جـزر
شاخصهای بیتأثیر محسوب میشوند .شمش و همکاران ( )1395در پژوهشی با عنوان تحلیـل و ارزیـابی کـاربرد روش
تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویتبندی سناریوهای توسعه گردشگری روستایی به این نتیجه رسیدهاند که پژوهش به
محتمل بودن سه سناریو؛ توسعه گردشگری سـالمت ،گردشـگری روسـتاهای بکـر و گردشـگری خـوراك اشـاره دارد و
بنابراین میتوان نتیجه گرفت سرمایهگذاری در حوزه تحقق این سه سناریو میتواند راهکار خوبی برای توسعه گردشگری
روســتایی در اســتان مازنــدران باشــد .عطریــان و همکــاران ( )1394در پژوهشــی بــا عنــوان آینــدهنگاری راهبــردی و
سیاستگذاری توسعه گردشگری منطقهای با رویکرد سناریونویسی در استان همدان به این نتیجه رسیدهاند که 11 ،عامل
کلیدی در توسعه گردشگری آینده استان همدان تأثیرگذار هستند .بعد از تحلیل وضعیتهای احتمـالی 4111 ،سـناریو بـا
احتمال وقوع ضعیف 11 ،سناریو باورکردنی و  1سـناریو بـا احتمـال وقـوع قـوی در توسـعه گردشـگری اسـتان همـدان
شناساییشده است .کالنتری و همکاران ( )1393در پژوهشی به تحلیل فضـایی و سـطحبندی جاذبـههای گردشـگری و
زیرساخت ارتباطی و شبکه راه در شهرستان خور و بیابانک پرداخته است .و بررسی الگوی استقرار زیرساختهای ارتباطی
و توزیع فضایی جاذبههای گردشگری نشان میدهد باکم شدن مساحت پهنـههای رتبهبنـدی زیرسـاختهای ارتبـاطی از
میزان جاذبههای گردشگری کاسته میشود .توزیع جاذبههای گردشگری در شهرستان خور و بیابانک بـا الگـوی فضـایی
پراکنش زیرساختهای ارتبـاطی و شبکه راه تناسب ندارد و ایـن موضـوع نیازمنـد توجه ویژه است .راستقلم و همکاران
( )1389به بررسی مزیتها و محدودیتهای توسعه کانونهای گردشگری با استفاده از تحلیل  SWOTمطالعه مـوردی،
کانونهای گردشگری شهرسـتان شـهرکرد پرداختنـد .آنهـا در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از تحلیـل  SWOTمزیتهـا و
محدودیتهای توسعه کانونهای گردشگری در مناطق میزبان شهرکرد را مشخص کردند و سپس با طیف لیکـرت ،وزن
هریک از ارکان چهارگانه  SWOTرا سنجیدند .نتایج نشان داد میزان محدودیتها در سطح بـاالتری نسـبت بـه میـزان
مزیتها است .آنها همچنین پیشنهاد کردند جهت دستیابی به اهـداف توسـعه کانونهـای گردشـگری بهمنزلـه مکمـل
فعالیتهای مناطق میزبان الزم است برای حفظ طبیعت بکر و چشماندازها ،بهمثابه مهمترین جاذبه گردشگری ،از اصـول
مدیریت حفاظت محی زیست و قوانین مربوطه ،به همراه ضـمانت اجرایـی آن اسـتفاده کـرد .تقریبـاً در اکثـر تحقیقـات
انجامیافته در حوزه گردشگری این پدیده بهصورت عام و یا در قالبهای عمومی آن موردبررسی قرارگرفته است .در ایـن
تحقیق گونه گردشگری شهری صرفاً موردبررسی است و تالش شده عوامل اختصاصی که در توسعه گردشگری در داخل
فضاهای شهری مؤثر و تأثیرگذار است مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد .از طرفی مزیـت ایـن تحقیـق نسـبت بـه سـایر
تحقیقات فوق استفاده از دو دیدگاه و پارادایم برنامهریزی استراتژیک (راهبردی) و آیندهپژوهی با دیدی جامع و جغرافیایی
جهت کشف پیشرانهای حیاتی مؤثر بر گردشگری شهری است که در این راستا از نرمافزارهای کامپیوتری اعم از Mic
 Macاستفادهشده است .با توجه به آنچه گفته شد یکی از مهمترین دغدغههای مدیران شهری تـأمین منـابع اقتصـادی
پایدار برای تأمین مخارج شهرها است بخصوص در شهرهای ایران که شهرداریها و متولیان شهر خودکفا هستند و خـود
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مجبور به تأمین مخارج خود هستند .در این شرای گردشگری شهری یکی از جدیـدترین و پایـدارترین منـابع اقتصـادی
شهرها است که متأسفانه در سالهای گذشته توجهی بدان صورت نگرفته و بخصوص در شهر تبریز رو به افول است که
مهمترین دغدغه محقق نیز عدم مدیریت صحیح گردشگری شهری در شهر تبریـز اسـت کـه در ایـن راسـتا محقـق در
راستای یافتن عوامل و پیشرانهای حیاتی مؤثر بر توسعه آینده گردشـگری شـهری در کالنشـهر تبریـز بـا اسـتفاده از
برنامهریزی راهبردی و تکنیکهای مرتب با آن است.
مبانی نظری
گردشگری در چهارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل میکند .یکی از این الگوهای فضـایی گردشـگری شـهری اسـت.
نواحی شهری به علت آنکه جاذبه های تاریخی و فرهنگـی بسـیاری دارنـد غالبـاً مقاصـد گردشـگری مهمـی محسـوب
میشوند (پاپلی و سقایی .)188 :1385 ،محی های شهری از دونقطه نظر در صنعت توریسـم اهمیـت دارنـد .کانونهـای
شهری به لحاظ تمرکـز جمعیـت در آنهـا و فشـارها و خسـتگیهای ناشـی از کـار و تـالش و فعالیـت بـهعنوان مبـدم
مسافرتهای توریستی محسوب میشوند .از سوی دیگر به علت وجود امکانات معیشتی و رفاهی ،فعالیتهای اقتصـادی،
بازرگانی ،صنعتی ،فرهنگی ،سیاسی ،بهداشتی ،ارتباطی ،فراغتی و داشتن جاذبههای تاریخی و توریسـتی بـهعنوان مقصـد
مسافرتهای جهانگردی بهحساب میآیند (رضوانی .)86 :1386،بنابراین گردشگری شهری عبارت اسـت از مسـافرت بـه
شهرها باانگیزههای مختلف بر اساس جذابیتها و امکانـات و تسـهیالتی کـه شـهر دارای آن بـوده و در شـخص ایجـاد
جذابیت میکند (موحد« .)65 :1386،گردشگری شهری» درصدد تثبیـت نمـودن الگـوی مرکزیـت بـا اسـتفاده از ایجـاد
تقاضای بیشتر برای کاالها و خدمات در شهرهای بزرگ است.
جهان معاصر آوردگاه تحوالت شگرف و شتابنده شده است و تغییرات چنان غافلگیرکننده و برقآسـا از راه میرسـند کـه
حتی لحظهای درنگ میتواند به بهای گزاف غافلگیری راهبردی در عرصههای گوناگون فردا تمـام گـردد و ایـن خطـر
وجود دارد که اگر رویکردهای خود را متناسب با تهدیدها و فرصتهای ناشی از این تحـوالت طراحـی نکنـیم و مسـائل
مطرح در این حوزهها را بهدقت و با موشکافی الزم موردمطالعه و پژوهش مستمر قرار ندهیم و اجازه دهـیم کـه تغییـر و
توسعه بهصورت نامنظم و بدون مدیریت هدفدار شکل بگیرد ،در آینده با مشکالتی بهمراتب بیشـتر و بزرگتـر از امـروز
مبتال میشویم .در چنین شرایطی ،طبیعی است که انسانها باید نسبت به حوزههایی که تأثیر مستقیم ،اساسی و مداوم بر
زندگی آنها دارد ،حساسیت بیشتری به خرج بدهند تا مبادا با خطاهای بزرگ امروز ،فرد ایشان را تباه سازند (ملکـی فـر،
 )65 :1385آیندهپژوهی ،اصول و روشهای مطالعه و سپس تصمیمگیری ،طرحریزی و اقدام در خصوص علوم و فنـاوری
مرتب با آینده است .آیندهپژوهی ،تفکرات فلسفی و روشهای علمی و مدلهای مختلف بررسی و مطالعه آینده را مطـرح
و با استفاده از آنها ،آیندههای بدیل و احتمالی را ترسیم مینماید .لـذا ،آینـدهپژوهی ابـزاری بـرای معمـاری و مهندسـی
هوشمندانه آینده است .به دلیل تنوع موضوعهای مطـرح در آینـدهپژوهی ،بهتـر اسـت بـهجای رشـتهای مسـتقل ،آن را
حوزههای چند رشتهای یا فرارشتهای بنامیم (تیموری.)61 :1395،
محدوده موردمطالعه
محدوده موردمطالعه این پژوهش کل محدوده شهر تبریز میباشد .شهر تبریز در شـمال غربـی ایـران واقعشـده و مرکـز
استان آذربایجان شرقی است .شهر تبریز بهعنوان بزرگترین کالنشهر شمال غرب ایران با وسعتی حدود  24498هکتار
(مهندسین مشاور نقش محی  .)1397،در موقعیت جغرافیایی  46 ،11 ،46 ،23طول شرقی و  38 ،1 ،38 ،9عر شمالی
با ارتفاع متوس حدود  1340متر در جلگهای به نام جلگه تبریز واقعشده است (زمانی .)1379،فالت آذربایجان که شهر
تبریز در آن واقع است ،حلقه اتصال مابین فالت ایران با فالت ارمنستان از سوی شمال و فالت آناتولی از سوی غـرب
است .جلگه تبریز در مرکز این فالت در ضلع شرقی کرانههای دریاچه ارومیه قرارگرفته و بخشی از جلگـه بـزرگ کنـار
دریاچه ارومیه محسوب میشود .بستر طبیعی شهر در میان دو رشته ارتفاعاتی واقـع گردیـده اسـت .در راسـتای سـمت
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شرقی شهر ،ارتفاعات شمالی با انحراف حدود  30درجه نسبت به راستای شرقی غربی و ارتفاعات جنوبی نیز بـا همـان
راستا به همدیگر نزدیک میشوند (خوب آیند .)67 :1379،موقـع جغرافیـایی ،اسـتقرار شـهر در محـل مقـاطع درههـا و
شیبهای مالیم به همراه عوامل اقتصادی و انسانی و بهویژه مرزهـای سیاسـی و فرهنگـی ،طـرق ارتبـاطی داخلـی و
راههای ترانزیتی تبریز به کشورهای همجوار شوروی سابق ،ترکیه و عراق باع ایجاد یک موقعیت ممتاز و استراتژیک
برای شهر تبریز شده است .به عبارتی عوامل فوق برای شهر موقعیتی چهارراهی ایجاد کرده اسـت (کرمـی.)52 :1382،
جمعیت این شهر در سرشماری نفوس و مسکن سال  1395تعداد  1593373نفر برآورد شده است (مرکز آمار ایران).

شکل شماره .1موقعیت محدوده موردمطالعه

روش پژوهش
با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق بهبود شرای اقتصادی شهر تبریز از طریق اعتالی گردشگری است این تحقیق
را میتوان ازنظر هدف جز تحقیقات کاربردی به شـمار آورد چـون نتـایج ایـن تحقیـق میتوانـد بهصـورت کـاربردی در
سیستمهای مدیریت گردشگری شهری به کار رود .ازنظر روش نیز این تحقیق جز روشهای توصیفی-تحلیلی میباشـد.
روش اصلی مورداستفاده در این تحقیق انواع روشهای متداول آینـدهپژوهی اسـت .فرآینـد پـژوهش از دو مرحلـه کلـی
تشکیلشده است .در مرحله اول با استفاده از تکنیک دلفـی و ابـزار پرسشـنامه عوامـل و شـاخصهای مـؤثر در توسـعه
گردشگری شهری تبریز شناسایی شد .در این راستا ابتدا به جستوجوی انتخاب متخصصـان و کارشناسـان و مجریـان
دخیل در حوزه موردمطالعه پرداختهشده و بعد از انتخاب آنها ،فرایند انجام پرسشگری و استخراج نظرات آنها در رابطه
با توسعه گردشگری شهری کالنشهر تبریز انجامگرفته است .در مرحله دوم نیـز بـا اسـتفاده از روش تحلیـل سـاختاری
شاخصهای شناساییشده در ماتریس اثرات متقاطع واردشده و توس کارشناسان گـروه دلفـی مـورد ارزیـابی ،تحلیـل و
ارزشگذاری عددی قرارگرفته و ماتریس نهایی جهت تجزیهوتحلیل و استخراج پیشرانهای حیاتی و جداول و نمودارهای
مربوطه وارد نرمافزار  Micmacشده و درنهایت عوامل کلیدی شناساییشده و جداول و نمودارهای مرتب با نتایج تحقیق
با استفاده از نرمافزار مذکور ترسیم و ارائهشده است.
بحث و یافتهها
در این بخشبر اساس روش تحقیق ،اقدام به برآورد و بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه گردشـگری شـهری کالنشـهر
تبریز شده است .همچنین با نگاهی سیستماتیک و ساختاری سعی شده است تمامی عوامل دخیل در توسـعه گردشـگری
شهری کالنشهر تبریز را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و با استفاده از رواب ایجادشده بین این عوامل ،عوامل کلیدی
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و پیشران که مهمترین عوامل میباشند ،استخراج نماید ،لذا جهت نائل شدن به این امر ،ابتدا با استفاده از روش دلفی و
تحلیل عوامل مستخرج در نرمافزار  ،MICMACارتباط عوامل دخیل در توسعه گردشگری شهری کالنشـهر تبریـز را
مورد تحلیل قرار داده و نهایتاً عوامل کلیدی استخراج میشوند.
 -1شناسایی پیشرانهای کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده توسعه گردشگری شهری کالنشهر تبریز
 -2نظرسنجی از کارشناسان توس روش دلفی
در این روش از متخصصان و کارشناسان حوزه موردمطالعه درخواست میشود که نظریات و قضاوتهای خود را دربـاره
موضوع ارائه دهند .در این راستا ،در پژوهش حاضر جهت شناسایی متغیرهای اولیه مؤثر بر توسـعه گردشـگری شـهری
کالنشهر تبریز( ،آنچنانکه در بخش روش تحقیق شرح دادهشده است) از روش دلفی ،استفادهشده است .در ایـن روش
پس از انتخاب گروه دلفی از متخصصان و کارشناسان حوزه موردمطالعه (اعضای گروه دلفـی) درخواسـت میشـود کـه
نظریات و قضاوتهای خود را درباره موضوع ارائه دهند .در ایـن راسـتا ابتـدا بـه جسـتوجوی انتخـاب متخصصـان و
کارشناسان و مجریان دخیل در حوزه موردمطالعه پرداختهشده و بعد از انتخاب آنها ،فرایند انجام پرسشگری و استخراج
نظرات آنها در رابطه با توسعه گردشگری شهری کالنشهر تبریز انجامگرفته است .با توجه به محدودیتهای پیشآمده
بر اثر انتشار ویروس کرونا مصاحبه با گروه دلفی بهصورت بر خـ و اسـتفاده از پرسشـنامه در فضـای اینترنـت و پسـت
الکترونیکی انجامگرفته است .درنهایت بعد از بررسی متغیرها 38 ،متغیر در قالب  6عامل (محیطی ،اقتصادی ،فرهنگـی-
اجتماعی ،زیرساختی ،تبلیغات و بازاریابی و نهادی و قانونی) بهعنوان متغیرهای اولیه مؤثر بر توسـعه گردشـگری شـهری
کالنشهر تبریز انتخابشدهاند.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

جدول شماره  .1شاخص های توسعه گردشگری شهری کالن شهر تبریز
شاخص
مؤلفه کالن
ردیف
مؤلفه کالن
تقویت زیرساختهای حملونقل
20
اقلیم
تقویت زیرساختهای اسکان و اقامت
21
پوشش گیاهی
محیطی
تقویت زیرساختهای ارتباطجمعی
22
سازندهای زمینشناسی
(اینترنت)
زیرساختی
تقویت فضاهای شاخص معماری
23
مشارکت بخش خصوصی
مبلمان شهری
24
سرمایهگذاری خارجی
بازآفرینی بافتهای واجد ارزش تاریخی
25
تسهیالت بانکی
بخشبندی بازار گردشگری شهری
26
بیمه گردشگری
برند سازی مقاصد گردشگری
27
نیروی انسانی متخصص
اقتصادی
مدیریت تصویر مقصد
28
برگزاری نمایشگاههای تخصصی
ایجاد مراکز اطالعرسانی گردشگری
29
برگزاری کنفرانسهای علمی
شهری
تبلیغات و بازاریابی تبلیغات رسانهای
30
برگزاری رویدادهای ورزشی
تقویت تبلیغات گردشگری در صفحات
31
تقویت گردشگری درمانی
مجازی و شبکههای اجتماعی
تقویت آژانسهای مسافرتی
32
امنیت
33
آموزش و آگاهی مردم نسبت به
ارائه تورهای تخصصی
گردشگری
تسهیل صدور ویزا
34
فرهنگ عمومی
صدور حق مالکیت به سرمایهگذاران
35
اجتماعی –فرهنگی
برگزاری جشنوارههای محلی-آئینی
خارجی
نهادی و قانونی
طرحهای توسعه گردشگری
36
صنایعدستی
مقررات و سیاستهای تشویقی
37
تقویت گردشگری ادبی
تخصیص بودجه
38
تقویت گردشگری میراث
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تحلیل ماتریس اثرات متقاطع

بر اساس روش دلفی که در باال اشاره شد 38 ،متغیر در  6حوزه بهعنوان عوامل مـؤثر بـر وضـعیت توسـعه گردشـگری
شهری کالنشهر تبریز شناساییشده است و سپس با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل یا ساختاری توس نرمافـزار
 MICMACجهت استخراج عوامل اصلی تأثیرگذار بر وضعیت آینده محی موردمطالعه مورد تحلیل قـرار گرفتنـد .بـر
اساس تعداد متغیرها ابعاد ماتریس  38*38میباشد .با قرار دادن این عوامل در یک ماتریس  38در  38تأثیر هرکدام از
این عوامل بر یکدیگر توس وزندهی به عوامل (از صفر تا  )3مشخص شد .تمامی عوامل دخیل ،همچون سیستمی با
عناصر درهمتنیده و بهصورت یک ساختار ،در نظر گرفته میشود ،و ارتباطات ایـن عوامـل بـا هـم موردسـنجش قـرار
میگیرد تا عوامل برتر که تأثیرگذاری بیشتری دارند استخراج شوند.
ارزیابی پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها

شیوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه پراکندگی ،حاکی از میزان پایداری و یا ناپایداری سیستم است .در حوزه روش
تحلیل اثرات متقاطع ساختاری ،تحت نرمافزار  MICMACدرمجموع دو نوع پـراکنش تعریفشـده اسـت کـه بـه نـام
سیستمهای پایدار و سیستمهای ناپایدار معروف هستند .در سیستمهای پایدار پـراکنش متغیرهـا بهصـورت  Lنگلیسـی
است ،یعنی برخی متغیرها دارای تأثیرگذاری باال و برخی دارای تأثیرپذیری باال هستند .در سیستمهای پایـدار مجمـوع
سه دسته متغیر قابلمشاهده است:
الف :متغیرهای بسیار تأثیرگذار بر سیستم (عوامل کلیدی)
ب :متغیرهای مستقل
ج :متغیرهای خروجی سیستم (متغیرهای نتیجه)
در این سیستم جایگاه هر یـک از عوامـل کـامالً مشـخص و نقـش آن نیـز بهوضـوح قابلارائـه اسـت .در مقابـل در
سیستمهای ناپایدار وضعیت پیچیدهتر از سیستمهای پایدار است و در این سیستم ،متغیرها در حول محور قطری صفحه
پراکنده هستند و متغیرها در اکثر مواقع حالت بینابینی از تأثیرگـذاری و تأثیرپـذیری را نشـان میدهنـد کـه ارزیـابی و
شناسایی عوامل کلیدی را بسیار مشکل مینماید ( .)Godet,2003:21در سیستم ناپایدار نیز متغیرهای زیر قابلمشاهده
است:
الف :متغیرهای تأثیرگذار؛ ب :متغیرهای دووجهی (ریسک و متغیرهـای هـدف)؛ ج :متغیرهـای تنظیمـی؛ د :متغیرهـای
تأثیرپذیر یا نتیجه سیستم؛ ه :متغیرهای مستقل
آنچه از وضعیت صفحه پراکندگی متغیرهای مؤثر بر وضعیت آینده توسعه گردشگری شهری کالنشهر تبریـز میتـوان
فهمید ،وضعیت ناپایداری سیستم است .متغیرها دارای دو نوع تأثیر هستند ،تأثیرات مستقیم و تأثیرات غیرمستقیم که در
زیر بهتفصیل توضیح داده میشود.
ارزیابی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم متغیرها

جهت تحلیل تأثیرات مستقیم متغیرها ،هرکدام از رواب متغیرها توس نرمافزار  MICMACسنجیده میشود .با توجـه
به جدول زیر ،میزان و درجه تأثیرات مستقیم متغیرها بر همدیگر بهدستآمده است و همچنین بـه دلیـل اینکـه شـیوه
توزیع و پراکنش متغیرهای مؤثر در صفحه پراکندگی ،حاکی از پایداری سیستم میباشد ،پس بنـابراین 3 ،دسـته متغیـر
(تأثیرگذار ،متغیرهای تأثیرپذیر ،متغیرهای مستقل) قابلشناسایی هستند که توضیح داده میشود.
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تأثیرپذیری
10
8
4
8

تأثیرگذاری
26
11
26
25

10
31
12

6
28
7

18

21

55
10
6
21

13
6
17
22

14
30
6
5

14
21
18
10

10
4
3

23
22
18

جدول شماره  .2تأثیرات مستقیم متغیرها
تأثیرگذاری
تأثیرپذیری
ردیف
شاخص
27
0
20
زیرساخت حملونقل
12
3
21
زیرساخت اسکان
8
4
22
زیرساخت ارتباطجمعی
19
60
23
فضاهای شاخص معماری
مبلمان شهری
بازآفرینی شهری
بخشبندی بازار
گردشگری
برند سازی مقاصد
گردشگری
مدیریت تصویر مقصد
مراکز اطالعرسانی شهری
تبلیغات رسانهای
تبلیغات در صفحات
مجازی
آژانسهای مسافرتی
تورهای تخصصی
تسهیل در صدور ویزا
مالکیت سرمایهگذاران
خارجی
طرحهای گردشگری
مقررات و سیاستها
تخصیص بودجه

ردیف
1
2
3
4

شاخص
اقلیم
پوشش گیاهی
سازندهای زمینشناسی
مشارکت بخش
خصوصی
سرمایهگذاری خارجی
تسهیالت بانکی
بیمه گردشگری

5
6
7
8

24
25
26

74
4
10

31
13
8

27

8

14

نیروی متخصص

28
29
30
31

21
15
20
21

11
10
11
11

نمایشگاههای تخصصی
کنفرانسهای علمی
رویدادهای ورزشی
گردشگری درمانی

9
10
11
12

32
33
34
35

28
4
14
19

18
22
35
19

36
37
38

20
18
22

11
8
8

امنیت
آموزش همگانی
فرهنگ عمومی
جشنوارههای بومی-
محلی
صنایعدستی
گردشگری ادبی
گردشگری میراث

13
14
15
16
17
18
19

متغیرهای تأثیرگذار

متغیرهایی که درصد تأثیرگذاری آنها نسبت به تأثیرپذیری آنها بسـیار بـاالتر هسـتند ،متغیرهـای تأثیرگـذار نامیـده
میشوند .این متغیرها در شمال غربی پالن تأثیرگذاری-تأثیرپذیری قرار میگیرند .این متغیرها بیشتر تأثیرگـذار بـوده و
کمتر تأثیرپذیر میباشند .بنابراین سیستم بیشتر به این متغیرها بستگی دارد .متغیرهای تأثیرگذار بحرانیتـرین مؤلفـهها
میباشند ،زیرا که تغییرات سیستم وابسته به آنها است و میزان کنترل بر این متغیرها بسـیار مهـم میباشـد .از طـرف
دیگر ،این متغیرها ،بهعنوان متغیرهای ورودی سیستم میباشند .متغیرهای زیر با توجه به موقعیت قرارگیـری آنهـا در
پالن تأثیرگذاری تأثیرپذیری متغیرهای تأثیرگذار شناخته میشوند .فرهنگ عمومی ،اقلیم ،بـازآفرینی شـهری ،برگـزاری
تورهای تخصصی ،تقویت تبلیغات گردشگری در صفحات مجازی و شبکههای اجتماعی ،برند سازی مقاصـد گردشـگری
شهری ،مقررات و سیاستهای تشویقی ،آموزش همگـانی ،تقویـت فضـاهای شـاخص معمـاری ،تقویـت زیرسـاختهای
حملونقل و تقویت زیرساختهای ارتباطجمعی متغیرهایی هستند که بسیار مهم و تأثیرگذار میباشند.
متغیرهای تأثیرپذیر

این متغیرها در قسمت جنوب شرقی پالن تأثیرگذاری – تأثیرپذیری قرار دارند و میتوان آنها را متغیرهای نتیجه نیز
نامید .این متغیرها از تأثیرپذیری بسیار باال از سیستم و تأثیرگذاری بسیار پایین در سیستم برخوردار هسـتند .متغیرهـای
زیر با توجه به موقعیت قرارگیری آنها در پالن تأثیرگذاری -تأثیرپذیری ،متغیرهای تأثیرپذیر شناخته میشوند:
مشارکت بخش خصوصی ،سرمایهگذاری خارجی و مدیریت تصویر مقصد.
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متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل ،شمال متغیرهایی است که دارای تأثیرگذاری پائین و همچنین میزان تأثیرپذیری پـایین باشـد .ایـن
متغیرها در قسمت جنوب غربی پالن تأثیرگذاری  -تأثیرپذیری قرار دارند .متغیرهای زیر با توجه به موقعیت قرارگیـری
آنها در پالن تأثیرگذاری-تأثیرپذیری متغیرهای مستقل خوانده میشوند:
پوشش گیـاهی ،سـازندهای زمینشناسـی ،تسـهیالت بـانکی ،بیمـه گردشـگری ،نیـروی انسـانی متخصـص ،برگـزاری
نمایشگاههای تخصصی ،برگزاری کنفرانسهای علمی ،برگزاری رویدادهای ورزشی ،تقویت گردشگری درمـانی ،امنیـت،
برگــزاری جشــنوارههای محلــی-آئینــی ،صنایعدســتی ،تقویـت گردشــگری ادبــی ،تقویـت گردشــگری میــراث ،تقویـت
زیرساختهای اسکان و اقامت ،مبلمان شهری ،بخشبندی بازار گردشگری شهری ،ایجاد مراکز اطالعرسانی گردشـگری
شهری ،تبلیغات رسانهای ،تقویت آژانسهای مسافرتی ،تسهیل صدور ویزا ،صدور حق مالکیت به سرمایهگذاران خارجی و
تخصیص بودجه.

شکل شماره  .2پالن تأثیرگذاری مستقیم متغیرها

در نمودار میک مک ،ابتدا به بررسی وضعیت عوامل دخیل در توسعه گردشگری شهری کالنشهر تبریـز و بـه تحلیـل
کلی سیستم پرداخته شد .طبق مباح پیشین 38 ،عامل شناسایی شد و تأثیرات آنها برهم سـنجیده شـد و نهایتـاً 10
عامل بهعنوان پیشرانهای کلیدی مؤثر بر توسعه گردشگری شهری کالنشهر تبریز استخراج شـد کـه همـه ایـن 10
عامل در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم تکرار شدند .عوامل کلیدی با توجه به ترتیب وزنشان به شرح جـدول زیـر
میباشند.
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

جدول شماره  .3پیشران های کلیدی
تأثیر غیرمستقیم
تأثیر مستقیم
متغیر
541
566
فرهنگ
427
453
بازآفرینی شهری
411
436
اقلیم
402
420
زیرساختهای حملونقل
406
404
فضاهای شاخص معماری
387
420
زیرساختهای ارتباطجمعی (اینترنت)
411
355
آموزش همگانی
386
372
طرحهای توسعه گردشگری
364
355
مقررات و سیاستهای تشویقی
340
355
تبلیغات گردشگری در صفحات مجازی

مجموع تأثیرگذاری
1107
880
847
822
810
807
766
758
719
695
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نتیجهگیری
در این تحقیق با استفاده از روش دلفی پس ازنظر سنجی از کارشناسـان مـرتب در امـر گردشـگری شـهری ،عوامـل و
متغیرهای دخیل در امر گردشگری استخراجشده و پس از وزن دهی بر اساس نظـر کارشناسـان ،در نرمافـزار سـاختاری
میک مک ،عوامل پیشران جهت توسعه آینده گردشگری شهری تبریز مشخصشـده اسـت .آنچنانکـه بخـش پیشـینه
تحقیق شرح داده شد تحقیقات بسیار کمی در حوزه گردشگری شـهری انجامشـده و اکثـر تحقیقـات حـوزه گردشـگری
بهصورت عام به بح گردشگری پرداختهاند درحالیکه گونه گردشگری شهری گونهای خاص و مشخص از گردشـگری
با مقتضیات خاص خود است چنان چه در گردشگری شهری منابع ثانویه گردشگری در برخی موارد اهمیت بسیار بیشتری
نسبت به منابع اولیه و استعدادهای طبیعی یک شهر دارند و این مسئله در شهرهای کشورمان بخصوص شهر تبریز یکـی
از مهمترین مشکالت و موانع رشد گردشگری شهری است .پس آنچه در این تحقیق وجه تمایز و نقطه عطـف آن اسـت
توجه به گونه گردشگری شهر تبریز با استفاده از یک دید جامع و جغرافیایی است و در این راسـتا نیـز در تشـکیل گـروه
دلفی تالش شده خبرگان و کارشناسان حوزه با دیدی سیستماتیک و از متخصصین حوزههـای میانرشـتهای گردشـگری
انتخابشده و گروه دلفی ضمن تعامل و همفکری اعضا مختلف با تعار دیدگاهها در برخی موارد بهصورت دورهای و در
چندین دوره تشکیل شود تا از بازخورد نتایج و آرا کسبشده بتوان نتیجهای شایسته و مطلوب کسب کرد.
توسعه گردشگری شهر تبریـز بـرای وضـعیت موجـود و آینـده مسـتلزم در نظـر گـرفتن عوامـل کلیـدی مسـتخرج در
برنامهریزیها میباشد .جهت توسعه گردشگری شهر تبریز ،تمامی عوامل دخیل ،همچون سیستمی با عناصر درهمتنیده،
و بهصورت یک ساختار ،در نظر گرفته میشود ،و ارتباطات این عوامل با هم موردسنجش قرارگرفته و عوامل برتـر کـه
تأثیرگذاری بیشتری دارند استخراج میشود .درنهایت از بین چندین عامل ده عامل که عبارتاند از "فرهنـگ ،بـازآفرینی
شهری ،اقلیم ،زیرساختهای حملونقل ،فضـاهای شـاخص معمـاری ،زیرسـاختهای ارتبـاطجمعی (اینترنـت) ،آمـوزش
همگانی ،طرحهای توسعه گردشگری ،مقررات و سیاستهای تشویقی و تبلیغات گردشگری در صـفحات مجـازی "جـزو
عوامل کلیدی و مهم جهت توسعه گردشگری شهر تبریز تعیینشدهاند .عوامل و شاخصهای مذکور نسـبت بـه وضـعیت
اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی شهر تبریز در نظر گرفتهشده است .نتایج نشان میدهد شاخصهای مذکور اکثـراً در حـوزه
مسائل شهری و مشکالت مبتال به مدیریت شهری در اکثر شهرهای ایران علیالخصوص شهر تبریز است کـه میتـوان
آن را گواهی بر صحت انجام تحقیق دانست .در خصوص تکتک این پیشـرانها آنچنانکـه گفتـه شـد در شـهر تبریـز
مشکالت عدیده ای وجود دارد که طبق نتایج این تحقیق که بر اساس نظرات گـروه دلفـی بهدسـتآمده توجـه بـه ایـن
شاخصها میتواند در بهبود وضعیت گردشگری شهر تبریز نقش بسزایی داشته باشد .چنانچه حضور بافتهای تـاریخی و
فرسوده عظیم در شهر تبریز در کنار بیتوجهی به ارزش و هویت این بافتها باعـ شـده توجـه بـه احیـای محـالت و
بناهای تاریخی این شهر یکی از ملزومات توسعه گردشگری و پیشرانهای حیـاتی ایـن امـر باشـد و یـا داشـتن اقلیمـی
کوهستانی و وجود بادهای مالیم شر قی غربی در فصل تابستان و به وجود آمدن شرای اقلیمی بسـیار مناسـب در فصـل
گرما در شهر تبریز توانسته بهعنوان یک شاخص مهم در جذب گردشگر در این شهر باشد .شاخص فرهنگ که بـهعنوان
مهمترین پیشران کشفشده یکی از مهمترین مشکالت شهر تبریز است چنانچه فرهنگ پذیرش گردشگر در این شهر به
خاطر نبود آگاهی و آموزش های همگانی نسبت به منافع گردشگری شهری منجر بـه افـت شـدید ایـن شـاخص شـده و
علیرغم مهمان نوازی مردم آذربایجان و شهر تبریز نتوانسته پذیرای گردشگران بیشتری شود .زیرساختهای حملونقل و
مشکالت ترافیکی نیز یکی دیگر از مشکالت ش هر تبریز است کـه ایـن شـاخص در خصـوص گردشـگران درمـانی کـه
میتوانند درصورتی که مدیریت مطلوب به گردشگران شهری تبدیل شوند بسیار نمـود بیشـتری دارد چنانچـه مکانیـابی
ناصحیح مراکز درمانی در کنار عدم رعایت مسائل ترافیکی منجر به ایجاد ترافیک سنگین در محورهای صلی شهر شـده
است که عالوه بر ایجاد انواع آلودگیهای زیستمحیطی باع ایجاد آلودگیهای بصری و کاهش جاذبه شهری شده بـر
سایر شاخصها نیز تأثیر منفی گذاشته است .بناهای شاخص معماری دیگر پیشران مؤثر یکی از استعدادهای عظیم شـهر
تبریز به خاطر سابقه تاریخی کهن و پرعظمت این شهر است که متأسفانه رویکردهـای مدرنیسـمی مـدیریت شـهری در
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سنوات گذشته منجر به فراموشی و از بین رفتن این بناها کرده است .در خصوص پیشران زیرسـاختهای ارتبـاطجمعی و
شبکه اینترنت میتوان گفت با ظهور نرمافزارهای متعدد مسیریابی و ظهور شبکههای مجـازی و تمایـل گردشـگران بـه
اشتراك گذاشتن لحظات خود در سفرهای گردشگری و نبـود زیرسـاختهای شـبکه اینترنـت و علیالخصـوص اینترنـت
رایگان برای گردشگران خارجی این مشکل در شهر تبریز بهصورت جدی خودنمایی میکند که ایـن مسـئله بـر پیشـران
تبلیغات در صفحات مجازی نیز تأثیرگذار است چراکه بخش عظیمی از تبلیغات توس خود گردشگران تولید و به اشتراك
گذاشته میشود چنانچه پایگـاه اینترنتـی "تریـپ ادوایـزر "1بـهعنوان یکـی از برتـرین پایگاههـای گردشـگری بـر پایـه
اشتراكگذاری نظرات و دیدگاه های گردشگران بنانهاده شده و جستجو در این پایگاه متأسفانه نتایج بسیار اندکی از شـهر
تبریز را نشان میدهد که این نشاندهنده و گویای مشکالت تبلیغاتی و زیرسـاختهای اینترنتـی در شـهر تبریـز اسـت.
درنهایت مشکالت نهادی و مدیریتی که در دو پیشران طرحهای توسعه گردشـگری و مقـررات و سیاسـتهای تشـویقی
نمود دارد از مشکالت بزرگ این شهر است چنانچه مدیریت شهری تاکنون هیچ نقـش مـؤثر و تأثیرگـذاری در مـدیریت
گردشگری شهری نداشته و نتوانسته نقش سازنده و مؤثری در هدایت این جریان بازی کند.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است ،حامی مالی نداشته است.
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