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اردبیلیاستادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه محقق -1

دانشجوي ارشد اکوتوریسم،دانشکده برنامه ریزي و علوم محیطی،دانشگاه تبریز-2

  کیدهچ

اقتصادي بالقوه وبالفعل آن بر اقتصاد  تأثیراست که  توسعه درحالیکی از صنایع روبه رشد در کشورهاي  گردشگري صنعت

هـاي طبیعـی، فرهنگـی،    اردبیل به دلیل ویژگـی  شهر. و اشتغال مشهود است گذاري سرمایهتولید، مصرف،  ازجملهکشورها 

ولی بنابه دالیلی ایـن  . باشداي که دارد پتانسیل بیشتري براي داشتن صنعت توریسم قوي میاجتماعی و نیز قدمت دیرینه

-گذار در بخـش گردشـگري مـی   اهداف پژوهش حاضر بررسی علل عدم جذب سرمایه. توان گفت محقق نشده استامر می

گذار در بخش گردشگري در نظر گرفتـه  زیر شاخص براي بررسی علل عدم جذب سرمایه30شاخص و 7ین راستا در ا. باشد

پرسشنامه در قالب پرسشنامه متخصصین تهیه و به دلیل تخصصی بودن موضوع، از جامعه  50ها براساس این شاخص. شد

شده و توزیـع   گویی به پرسشنامه انتخاببراي پاسخآموختگان مرتبط ها و دانشآماري خبرگان و کارشناسان که در سازمان

شده از ایـن   هاي گردآوريوتحلیل داده منظور تجزیه به .قرار دارد 70/0مقدار آلفاي کرونباخ تمامی متغیرها باالتر از . گردید

بـراي  . ه شـد هـا در نظـر گرفتـ    درصد براي آزمون فرضـیه  5استفاده گردید و سطح خطاي  SPSSافزار  ها از نرمپرسشنامه

بـراي  . اسـتفاده شـد   )KS(اسـمیرنوف  -هاي آماري منتخب از آزمون کولموگروفتعیین همگونی اطالعات تجربی با توزیع

هاي پژوهش حاکی از آن است که براي یافته. شده است اي استفاده تک نمونهTهاي با توزیع نرمال از آزمون میانگینفرضیه

هـاي مـالی، حمایـت دولـت،     هاي شفافیتدرخور پتانسیل شهر اردبیل شاخص گذاري مناسب ومحقق شدن جذب سرمایه

  .شاخص اجتماعی و منابع انسانی بیشتر موردتوجه مسئولین امر قرار گیرد

).شهر اردبیل( ،)گردشگري شهري(، )گذاريموانع سرمایه(، )يگذار سرمایه(: کلمات کلیدي
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  مقدمه .1

ملی و در سطح تجارت  هاي زمینهکه یکی از  اي گونه به[1]باشد میگردشگري سومین بخش بزرگ اقتصادي در جهان 

عنوان یک و به رود میهاي اقتصادي قرن حاضر به شمار محرکه ترین بزرگیکی از  دیگر عبارت به. [2]است )المللیبین(فراملی 

منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی،  زمان کارگیریهم بهاین صنعت با ترکیب و  که طوري بهباشد ابزار اقتصادي مطرح می

، "جغرافیاواقتصادجدید"،"یدهکده جهان" هاي واژه[3].و فرهنگی زیادي را به دنبال دارد محیطی زیستاقتصادي، 

-هاوچالش دغدغه.آورند هایهوشیارباشرابهصدا درمی زنگ ...و "داریجهانی سرمایه"

کارش[4].سازد شدنباتوجهبهقوانینبازیجهانیبانگرشبومینمایانمی ستویکمضرورتتدویناستراتژیاثربخشوپویارادرراستایجهانیهایقرنبی

تا با  کوشند میو  اند دانستهمهم گردشگري، نقش آن را در پویایی اقتصادي بسیار مهم  هاي جنبهبر  تأکیداقتصادي با  ناسان

-گذاري در گردشگري، بخشهاي سرمایهوزهح.[5]توسعه را در این افق بررسی کنند يها راهگردشگري،  ابعاداقتصاديشناخت 

، گردشگري بازرگانی، تورهاي ماجراجویی، گردشگري )گردشگري سالمت(ها، مراکز بهداشـت و درمـان هایی نظیرهتل

درمسیرهاي  ویژه به( ها جادهو  ها فرودگاه، آموزش کارکنان شاغل در بخش گردشگري، نوسازي ها پاركو  ها موزهورزشی، 

دیگر، علیرغم جذب گردشگر و ارتقاي سطح درامد حاصل از آن، باعث افزایش خدمات  عبارت به.[6]را شامل شود) توریستی

  .براي ساکنین منطقه شده و ارتقاء سطح رفاه منطقه را به همراه دارد

هایبسیارباالیآناست  مجاذبهرغ دهندهسهمبسیاراندکایرانازدرآمدجهانیگردشگریبه آمارگویانشان

دهدکهگردشگریماهنوزنتوانستهسهمبازارشایستهخودرابهدستآوردواینامرنَهبهدلیل  وشواهدنشانمی

افزار  بلکهصرفاًمحصولبینشمدیریتونرم.هایطبیعییاآثارباستانیویاشرایطآبوهواییاست فقدانجاذبه

استراتژیروشنوعملیاینصنعتباشد دهنده گذارکالنوارائه دولتکهبایدسیاست.موجوددراینصنعتاست

.[4]وبسترمعرفیورشدپایداراینصنعترافراهمکند

جانبهوپایداروهمچنینجایگزینیمنابعجدیدکسب  برایایجادیکتوسعههمه

باشیمدراین  هامی جایمنابعنفتینیازمنداستفادهازتمامیامکاناتوقابلیت درآمدبه

عنواننیازاساسیکشورمطرح  راستاتوسعهصنعتجهانگردي،به

یکی از موانع موجود بر سر راه توسعه گردشگري .[7]یابد ودلذابررسیموانعتوسعهاینصنعتدرمناطقمختلفکشورضرورتمیش می

که صنعت گردشگري در زمره  با توجه به این. باشد گذار در حوزه گردشگري می الخصوص شهر اردبیل عدم وجود سرمایه علی

هاي بخش خصوصی  رو برطرف کردن موانعی که سد راه فعالیت ست ازاینگذاري در آن مناطق ا هاي اقتصادي و سرمایه فعالیت

هایشان به این حوزه الزمه تحول  گذاران جهت آوردن سرمایه است و نیز فراهم آوردن مشوق براي ایجاد انگیزه در سرمایه

  .وشکوفایی گردشگري در کشور است



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

٣

www.tourism2019.ir  

- یمختلفسفرمیها زهیباانگ   کهمسافرانیبرتعدادهرسال  ستوافتهاییا گسترده يابعاد،گردشگریها تیفعال قرنگذشته، مین یط

. باشد هاي بزرگ و ازلحاظ گردش مالی بسیار پررونق در این دوره زمانی می توریسم یکی از صنعت.[8]ودشیکنند،افزودهم

هاي فراوان از قبیل  شهر اردبیل با دارا بودن پتانسیل. باشد ساله شهر اردبیل پذیراي هزاران گردشگر داخلی و خارجی می همه

که ...هاي تاریخی و فرهنگی و  و یادمان) ترین دریاچه طبیعی محصور داخل شهر ایران دریاچه شورابیل؛ بزرگ(مناظر طبیعی 

گذاران  حساب بیایید؛ اما به دلیل عدم وجود سرمایه تواند یکی از عوامل توسعه اقتصادي و گردشگري کشور به باشد می دارا می

ی در این شهر منجر به مشکالتی از قبیل بیکاري جوانان، عدم وجود مراکز ورزشی مجهز، مراکز تفریحی و تجاري، کافی و واف

هاي المللی، ناتمام ماندن برخی از پروژه هاي مناسب با استاندارد بین هاي گردشگري، عدم وجود هتلفرسوده بودن اقامتگاه

گذاران بزرگ در جهت نیل  ه وضع موجود شهر اردبیل نیازمند جذب سرمایهبراي بهبود بخشیدن ب. شده است... گردشگري و 

  .باشد به مسیر مناسب براي جذب گردشگران می

:الذکر؛ سعی شده پژوهش حاضر در راستاي پاسخ به سؤاالت مسیر پژوهش را گسیل دهد با توجه مطالب و اهداف فوق

  گذار در شهر اردبیل چیست؟ علت عدم جذب سرمایه

گذاران در جهت توسعه گردشگري در شهر اردبیل چیست؟ موجود بر سر راه سرمایه موانع

:باشدو به شرح ذیل می شده لیتشکفرضیه  7مطروحه پژوهش حاضر  سؤاالتبراي پاسخ به 

  .گذاري در شهر اردبیل دانستتوان مانع سرمایه ها را می رسد شاخص زیرساختبه نظر می

  .گذاري در شهر اردبیل دانستتوان مانع سرمایه گذاري را میرسد شاخص قانونبه نظر می

  .گذاري در شهر اردبیل دانستتوان مانع سرمایه رسد شاخص شفافیت مالی را میبه نظر می

  .گذاري در شهر اردبیل دانستتوان مانع سرمایه رسد شاخص حمایت دولت را میبه نظر می

  .گذاري در شهر اردبیل دانستانع سرمایهتوان م رسد شاخص اجتماعی را میبه نظر می

  .گذاري در شهر اردبیل دانستتوان مانع سرمایه رسد شاخص اقتصادي را میبه نظر می

.گذاري در شهر اردبیل دانستتوان مانع سرمایه رسد شاخص منابع انسانی را میبه نظر می

  پیشینه تحقیق.2

قانون  44هاي مختلف در بخش گردشگري و نیز اصل  گذاري سرمایههاي مربوط با با توجه به اهمیت روزافزون بحث

هاي اي، توجه محققین بسیاري به این حوزه جلب شده است و پژوهشهاي شهري و منطقهریزياساسی کشوري در برنامه

به  1ول ها صورت گرفته است که در جد گذاري در شهرها و شهرستان متنوعی نیز در ارتباط با جذب و عدم جذب سرمایه

  شود؛ها اشاره میتعدادي از آن

  روش نتایج  موضوع  نویسندگان

مظاهري و 

  )1383(دیگران

جذب سرمایه گذاران 

  خارجی  در ایران

نتایج تحقیق نشان می دهد اهمیت سرمایه در رشد توسعه اقتصادي کشور  

نقش محوري سرمایه گذاري خارجی مورد تاکید قرار گرفته همچنین عالوه 
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عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاري برخی از موانع جذب سرمایه نیز بر ذکر 

  عنوان  شده

زاده و رضا نجار

دیگران

)1384(  

تخمین تابع عرضه 

سرمایه گذاري مستقیم 

خارجی در کشورهاي 

عضو سازمان کنفرانس 

  اسالمی

نتایج تحقیق نشان می دهد گسترش اندازه بازار اجراي سیاست هاي مناسب 

کاهش بی ،یر کاهش تعرفه ها و آزاد سازي بازرگانی خارجی بازرگانی نظ

کاهش کسري بودجه ،ثباتی و ناپایداري اقتصادي از طریق کاهش نرخ تورم 

کشورهاي اسالمی FDIو نیز بدهی هاي خارجی دولت اثرات مبتنی بر جذب 

  دارد

اصغر نظریان و 

  )1385(دیگران

امکان سنجی توسعه 

  صنعت جهانگردي

موردي مطالعه (

  )شهرستان اردبیل

نتایج تحقیق نشان می دهد در این شهرستان به دلیل عدم تجهیز و بهره 

برداري از پتانسیل هاي موجود  صنعت توریسم  منطقه این منطقه با 

مشکالت عدیدي روبه رو شده است که نیازمند بهبود امکانات اقامتی تجهیز 

نیاز به سرمایه گذاران داخلی و بهسازي امکانات است که براي تخقق این امر 

  .و خارجی  و حمایت دولت مسئولین می باشد

چالش هاي سرمایه   )1387(عاقلی 

  گذاري در گردشگري

نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند برقراري امنیت  قوانین و مقرارت 

تقویت زیرساخت ها قوانین مالکیت میتواند تاثیر مثبتی بر سرمایه گذاري 

  .گردشگري داشته باشددر بخش 

یوسفی 

  )1388(ودیگران

بررسی عوامل تعیین 

کننده سرمایه گذاري 

  خصوصی در ایران

نتایج تحقیق نشان می دهد تولید ناخالص داخلی و زیر مثبت بر سرمایه 

گذاري خصوصی داشته اند مهمترین عامل بازدارندگی سرمایه گذاري 

نبودن امنیت سرمایه  ،قضاییخصوصی  در ایران مربوط به مسائل حقوقی 

  .حقوق مالکیت و فساد و رانت بوده است ،گذاري

عوامل موثر بر سرمایه   )1388(فلیجی

گذاري بخش 

گردشگري و مقایسه 

هاي تامین مالی 

  سرمایه

نتایج نشان می دهد که ارزش افزوده بخش کردشگري و تسهیالت بانکی 

در سرمایه گذاري در اعطایی به بخش خدمات تاثیر مثبت و معنی داري 

بخش گرذگري دارد ولی نرخ بهره تاثیر معنی داري بر سرمایه گذاري بخش 

  .ندارد

حسین محمد پور 

زرندي و 

  )1391(دیگران

جذب سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی و 

مشارکت مردمی بر 

  توسعه پایدار

نتایج نشان می دهد سرمایه گذاري داخلی و خارجی در پروژهاي شهري هم 

لفانی دارد و هم موافقانی و این اختالف عقیده بر سر میزان تاثیرگذاري مخ

این عوامل می باشد و مشارکت شهروندان تاثیر گذاري شدیدي بر جذب 

  .سرمایه گذاران و اقتصاد شهري پایدار دارد



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

۵

www.tourism2019.ir  

اکبرپورفرج و 

  )1391(دیگران

امکان سنجی فرصت 

هاي سرمایه گذاري 

صنعت 

مطالعه (گردشگري

شهرك موردي 

توریستی طارم -تفریحی

  استان زنجان

نتایج نشان می دهد که اجراي طرح شهرك تفریحی توریستی طارم از نظر 

  .شاخص هاي ارزیابی مالی و اقتصادي داراي توجیه نیست 

  

  

میرباقري هیر و 

  )1395(سالحورزي

  

- موانع جذب سرمایه

گذار در حوزه شهري 

  براي استان لرستان

  

گذاري، وضعیت که وضعیت توسعه زیرساخت سرمایه دهد یمنشان  جینتا

دولتی به  مؤسساتو  ها سازمانگذاري، نگرش سرمایه) عدم امنیت(ریسک 

-سرمایه برجذبي گذار هیسرماگذاري و وضعیت قوانین و مقررات سرمایه

  .زیادي دارند ریتأثگذاري در استان لرستان 

  

  

هاي کمی و کیفی  در موردبررسی و ارزیابی شاخصتحقیق اقدام به یگري نیز پژوهشگران د به جز تحقیقات یاد شده در فوق 

لذا با توجه به خأل . اي صورت نگرفته است گونه مطالعه اند؛اما با توجه به محدوده موردمطالعه هیچ گذاري پرداخته سرمایه

اردبیل مطالعه حاضر انجام گذار در بخش گردشگري در شهر  هاي صورت گرفته در بعد بررسی علل جذب سرمایهپژوهش

  .پذیرد می

  

  مبانی نظري.3

مدل هاي موجود در سرمایه گذاري را می توان به سه طبقه کلی مدل هاي شـتاب مـدل هـاي سـود انتظـاري مـدل هـاي        

اقتصاد دانان کالسیک با استفاده از روش هـاي اقتصـاد کـالن مسـئله رشـد اقتصـادي را       .نئوکالسیک ها تقسیم بندي کرد

میکننداز نظر آنان تقاضا براي سرمایه گذاري تابع غیر مستقیمی از نرخ بهره و بازار سرمایه نظریه تعیین ایـن نـرخ   بررسی 

  .[9]است

نئوکالسیک ها عالوه بر تایید نظرات کالسیک ها نظریات خود را بر اساس مفاهیم نهایی و مطلوبیت نهایی بیان می کنند در 

رمایه شروع می شود و قیمت ها در تصمیمات سرمایه گذاري نقش زیادي دارند از نظر این مکتی سرمایه گذاري در عامل س

کینز سرمایه گذاري به کارایی نهایی سرمایه نیست نرخ بهره هزینه فرصت منابع سرمایه گذاري شده بستگی دارد وسرمایه 

  .[10]ر می شود گذار واقعی تا آن حد صورت می گیرد نرخ بازدید نهایی باالتر از نرخ بهره بازا

هـا   گذاري خصوصی را در کشور فیجـی موردبررسـی و آن   کننده سرمایه عوامل تعیین 2001سروواتو و جایارامان در سال 

در این بررسی نشـان داد کـه   گذاري و عوامل اقتصادي باز تقسیم کردند نتایج  رابهسه دسته عوامل نئوکالسیکی عوامل سیاست
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گـذار خصوصـی در    روي رفتار سرمایه... نرخ مبادله و ، اعتبارات، گذاري دولت در محل سرمایه هاي اقتصادي مورداستفادهمتغیر

گذاري ماننـد   گذاري شامل عوامل سیاست کشور فیجی نسبت به عوامل دیگر تأثیر کمتري دارد و عوامل اصلی بازدارنده سرمایه

  .[11]ق نبود نیروي کار ماهر استهاي کاربردي آب و بر موقعیت سیاسی هزینه، قوانین و مقررات دولت

در نظریه مرکز پیرامون عامل اقتصاد پیرامونی با مرکز تحت تاثیر مرکز به تجارت و سرمایه گذاري آن در تولید می باشد 

ما در گردشگري سرمایه گذاري در مقاصد یا .[12]نتیجه ي این وضعیت خروج مداوم مازاد از پیرامون به سوي مرکز است

پی جذب گردشگر از مرکز می باشد الگوي تجارت در این رویه مانور بازاریابی در مرکز و عمل در پیرامون است در  پیرامون در

که جریان . مرکزي  میابد_روندي پیرامونی،پیرامونی _این بین جریان دو سویه اي شکل می گیرد که در فراتر از تجارت مرکز 

در این زمینه جذب سرمایه گذاري در زمینه گردشگري در پیرامون بر پایه سرمایه و گردشگر را به پیرامون سبب می شود 

سرمایه گذاري در پیرامون عالوه بر شکل دهی به محصول گردشگري آنها را به . جذب گردشگر از بازارهاي مرکز می باشد

می توانند به این محصول به علت پایین بودن قدرت خرید ساکنین محلی آنها ن(کند مرکز عرضه می) گردشگران(خریداران 

هزینه هاي سرمایه گذاري منابعی است که براي خرید یا تولید کاالهاي .[7]علت باال بودن قیمت آن دست یابند  گردشگري به

سرمایه اي استفاده می شودمنابع سرمایه گذاري در محل منابع بخش خصوصی بخش دولتی بانک و یا منابع خارجی تامین 

قد بودند که سرمایه گذاري تابعی از نرخ بهره می باشد به طوري که با افزایش نرخ بهره سرمایه گذاري گردد کالسیک ها معت

ابد تحت فروض این مکتب اقتصادي اگر ارزش فعلی خالص پروژه اي  بزرگتر از صفر باشد آن طرح داراي ارزش کاهش می

ه نبوده ودرآمد ملی و سطح تولید ملی را از عوامل تعیین کینزین ها معتقدند که صرفا نرخ بهره تعیین کنند.اقتصادي است 

نرخ بازده داخلی نرخی است که ارزش فعلی (کننده سرمایه گذاري می دانند بر اساس این مکتب اقتصادي نرخ بازده داخلی 

بهره بازار می  تعیین کننده سرمایه گذاري است به طوري که نرخ بازده داخلی بزرگتر از نرخ.)خالص پروژه را صفر می کند

وش است باشد طرح داراي توجیهه اقتصادي است اصل شتاب که توسط کالرك مطرح شذ سرمایه گذاري تابعی از تغییرات فر

.[13]سرمایه گذاري افزابش خواهد یافت فزایش یابدبه عبارت دیگر اگر فروش ا

  :انواع منابع مالی براي تامین سرمایه گذاري گردشگري-٣-١

منابع مالی براي هر طرح سرمایه گذاري به دو طریق منابع داخلی و منابع خارجی تامین می گردد منابع داخلی از طریق منابع 

سهامداران و یا منابع بانکی تامین می شود منابع بانکی تحت شرایط مقررات بانکی بوده که نرخ بهره آن بستگی به نوع قرارداد 

 23درصد و نرخ بانک هاي خصوصی  12ک دارد اما در شرایط عادي نرخ بهره بانک هاي دولتی فی ما بین سرمایه گذار و بان

درصد  8درصد می باشد در صورتی که دولت از طریق وجوه اداره شده تسهیالت را به سرمایه کذاران پرداخت کند نرخ بهره تا 

  .کاهش میابد

  :ویژگی هاي سرمایه گذاري در صنعت گردشگري-2-3

 وقوع بی ثباتی هاي :تقاضا در صنعت گردشگري به شدت تحت تاثیر عوامل غیراقتصادي قرار دارد سمت

گسترش بیمار هاي خاص از جمله مسائلی هستند که می توانند به آسیب پذیر جدي صنعت ،تروریسم،سیاسی

یا اینترنت در  جهانگردي یک منطقه منجر شود حتی یک خبر دروغ یا بزرگ نمایی یک خبر امنیتی در رسانه و

آمدهاي گردشگري کشوري را براي مدتی دچار کاهش شدید می کند ویا وضعیت سهام و هتل ها و غیره را در بازار 

  .بورس تنزل می دهد
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 عمدتا غیر قابل انبار کردن هستند صنعت جهانگردي یک صنعت  ،کاالها و خدمات تولید شده در صنعت گردشگري

ان در انبار نگهداري کرد فی المثل هتلی که چهارصد اتاق دارد در یک شب خدماتی است و خدمت را نمی تو

اتاق دیگر را نمی توان مانند یک کاال در انبار نگهداري کند تا بعدا مورد استفاده  50اتاق آن اشغال شده باشد 350

د آن را نگهداري میکند یک فروشنده کاال معموال در صورتی که تقاضا براي خرید کاالیش وجود نداشته باش.قرار دهد

و هزینه انبار داري و هزینه بهره را تقبل می کند تا بعدا نسبت به فروش کاالها اقدام نمایید اما در خدمات 

اناق که بالاستفاده مانده است دقیقا صفر می باشد  50در واقع ارزش اقتصادي .جهانگردي وضعیت اینگونه نیست

وسان عرضه و تقاضا در جهانگردي بسیار حساس تر از سایر صنایع تولیدي بدین ترتیب روشن می شود که مساله ن.

است زیرا ارزش اقتصادي که تقاضا براي آنها وجود ندارد برابر صفر شده و زیان هاي هنگفتی را به صاحبان صنعت 

  .وارد می سازد 

زیرا نقصان در ارئه  این ویژگی یکی از نقاط حساس صنعت گردشگري تلقی می شود:گردشگري صنعتی چتري است

هر یک از کاالها و خدمات مذکور به ایجاد محدودیت در تقاضا براي سایر کاالها و خدمات این صنعت مبدل می 

شود مثال اگر خدمات اقامتگاهی مناسبی در یک مقصد گردشگري عرضه نشود کارایی سیستم هاي مرتبط را هم 

این درست نظیر آن است که قسمتی از یک چتر سوراخ شده باشد  تحت تاثیر قرار داده و تاثیر منفی وارد می کند

  .[14]که کل آن بی فایده می سازد 

الزمه ي توجه به گسترش سرمایه گذاري در صنعت گردشگري :تاثیر شدید سیستم حمل و نقل بر این صنعت

آهن بدون شک منظم ترین اهمیت دادن به زیر ساخت هاي الزم براي توسعه کشور از جمله راه آهن می باشد راه 

وسیله حمل و نقل است در واقع جز در مورد بسیار استثنایی تغییرات شرایط جوي بر آن بی اثر می باشد و قطارها 

قیمت تمام شده بسیار ارزانتر و .مجبور نیستند که به علت بدي هوا یا کمی دید مسیرشان را در طول راه عوض کنند

تر توسط گردشگر در هنگام سفر به عنوان مناسبترین گزینه براي سفرهاي بهره گیري از مشاهده مناظر بیش

گردشگري قابل تلقی است استهالك کمتر ناوگان حمل ونقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده اي ایمینی باالتر به 

  .جاده بهره وري باالتر در مسیرهاي طوالنی دارا می باشد

 گذاري در صنعت گردشگري مبالغ زیادي را می طلبد و سال هاي  سرمایه:بلند بودن مدت زمان برگشت سرمایه

لذا نسبت هزینه هاي ثابت به سایر هزینه ها باال بوده به .زیادي الزم است تا سرمایه گذاري شده بازیافت شود 

حفظ نقدینگی یا سرمایه در گردش در یک حجم .تناسب آن ضریب ریسک سرمایه گذاري افزایش خواهد یافت 

  .ز شرایط الزم براي بقا یک بنگاه می باشدمطلوب ا

 بهبود وگسترش سرمایه گذاري صنعت گردشگري زمینه مناسب براي :افزایش شرکت هاي بزرگ چند ساعتی

لذا ماهیت اصلی شرکت هاي چند ملیتی .تشکیل شرکت هاي بزرگ و مشارکت هاي چند ملیتی فراهم خواهد نمود

یت هاي اینگونه شرکت ها در صحنه اقتصاد جهانی به ویژه در ارتباط با و تاثیرات  مثبت و منفی عملکرد فعال

  .کشورهاي توسعه نیافته را همواره باید مد نظر قرار داد

  تحقیق روش  .4

پیمایشی  -ها اسناديشیوه گردآوردي داده. تحلیلی است -نوع تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردي و روش تحقیق در آن توصیفی

آوري اطالعات موردنیاز و پس از بررسی پیشینه تحقیق و  براي جمع. شده است مقاالت و اسنادي استفادهاست که از کتب، 
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به صورت هدفمند و حجم نمونه به مورد کاوي، پرسشنامه خبرگان و متخصصین طراحی و به دلیل جامعه آماري نامشخص به

آلفاي کرونباخ تمامی متغیرها باالتر از . ردیدمتخصص و خبرگان موضوع پژوهش توزیع گ 50صورت گلله برفی در بین 

هاي  وتحلیل داده منظور تجزیه به.ظ پایایی در سطح خوبی قرار داردتوان بیان کرد که پرسشنامه به لحامی ؛قرار دارد70/0

نظر گرفته  ها در براي آزمون فرضیه %5خطاي و سطح استفاده گردید  SPSSافزار  ها از نرمشده از این پرسشنامه گردآوري

. استفاده شد) KS( اسمیرنوف - هاي آماري منتخب از آزمون کولموگروفبراي تعیین همگونی اطالعات تجربی با توزیع. شد

آوري  سؤال براي سنجش متغیرهاي مستقل جمع 30سؤال عمومی و  5اي با هاي این تحقیق از طریق توزیعپرسشنامهداده

شاخص موردبررسی قرارگرفته است  7در تحقیق حاضر . اي طیف لیکرت طراحی شدند گزینهها با مقیاس پنج همه گویه. شدند

  .منابع انسانی) 7اقتصادي؛) 6اجتماعی؛) 5حمایت دولت؛) 4شفافیت مالی؛) 3گذاري؛ قانون) 2زیرساخت؛) 1:اند از که عبارت

  شناخت محدوده مورد مطالعه -1-4

 15درجه و   38این شهر در شمال غربی کشور و در موقعیت ریاضی . باشد یشهر اردبیل مرکز استان و شهرستان اردبیل م

باشد  متر می 1345شده است و متوسط ارتفاع آن از سطح دریا  دقیقه طول شرقی واقع 17درجه و   48دقیقه عرض شمالی و 

. باشدهاي معتدل می هاي سرد و تابستان هاي تالش و سبالن استقرار یافته و داراي زمستانین شهر در میان کوها

  .دهدموقعیت شهر اردبیل را در سطح استان و شهرستان اردبیل نمایش می1شکل

  

  

  )نگارندگان: مآخذ(محدوده مورد مطالعه : 1شکل

. گردد ارتباطات شهر اردبیل با سایر نقاط شهري، چه در استان و چه در خارج از آن از طریق محورهاي اصلی برقرار می

طبق .باشد غربی می -آستارا با جهتی شرقی -سراب، اردبیل -آباد بستان -ترین محور ارتباطی شهر اردبیل، محور تبریز اصلی

آباد،  شهر، پارس شامل اردبیل، نیر، نمین، خلخال، کوثر، مغان، مشکین(شهرستان  10، استان اردبیل داراي 1390آمار سال 

آبادي داراي سکنه  151دهستان و داراي  10شهرستان اردبیل داراي دو نقطه شهري، سه بخش، . است) بیله سوار و سرعین

اخلی استان و پذیرش وظیفه ارتباط هزار نفري با ایفاي نقش مدیریت د 450- 500شهر اردبیل با مقیاس جمعیتی  .باشد می
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کننده کلیه خدمات عمومی و برخی خدمات تخصصی و برتر شامل خدمات  و رقابت با سطوح باالتر مراکز شهري و عرضه

مدیریت داخلی و حوزه نفوذي به هاي ارتباطی و اطالعاتی، خدمات مالی و بانکی در  ونقل و شبکه اي، خدمات حمل مشاوره

در نظام شبکه شهري ملی، شهر . آید حسابمی اي و استان به اي از مراکز عمده شهري در مقیاس منطقهناحیهعنوان مادر شهر 

  .[15]آید  مراتب نظام شهري در روابط شهرهاي بزرگ و کوچک به حساب می اردبیل تکیه اصلی ایجاد سلسله

  یافته هاي پژوهش-5

چنین بیان نمود که تنها بین شفافیت مالی و متغیر زیرساختی،  توان یممیزان همبستگی متغیرها را  2جدول شماره  بر اساس

همچنین بین حمایت اقتصادي و حمایت دولت و بین متغیر منابع انسانی و حمایت اقتصادي رابطه مثبت و معناداري وجود 

بوده و لذا به 0.05طح خطاي ري بین متغیرها کمتر از سچنین ادعایی را مطرح نمود که سطح معنادا توان یمبدین دلیل . دارد

  شودآماري روابط بین متغیرها تأیید میحاظل

  ضریب همبستگی متغیرها: 2جدولایفاي نقش 

  شفافیت  يگذار قانون  زیرساختی  

حمایت 

  اقتصادي  اجتماعی  دولت

منابع 

  انسانی

  یرساختیز

  1  همبستگی

سطح معناداري  

  20تعداد  

  

يگذار قانون

  1  086/0  همبستگی

  720/0سطح معناداري  

  20  20تعداد  

  

شفافیت 

مالی

  1  268/0  542/0  همبستگی

  254/0  014/0سطح معناداري  

  20  20  20تعداد  

  

حمایت 

دولت

  1  165/0  - 258/0  304/0  همبستگی

  487/0  273/0  192/0سطح معناداري  

  20  20  20  20تعداد  

  

اجتماعی

  1  153/0  082/0  413/0  293/0  همبستگی

  520/0  731/0  70/0  210/0سطح معناداري  

  20  20  20  20  20تعداد  

  

اقتصادي

    1  232/0  700/0	**  164/0  -146/0  146/0  همبستگی

  325/0  001/0  491/0  539/0  540/0سطح معناداري

    20  20  20  20  20  20تعداد  
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منابع 

انسانی

  1  640/0	**  233/0  296/0  307/0  005/0  367/0  همبستگی

    002/0  323/0  204/0  188/0  983/0  112/0  سطح معناداري

  20  20  20  20  20  20  20تعداد

  

. درتحلیلیافتههایاستنباطی،هموارهمحققباجریاننمونهگیریوانتخابگروهکوچکیموسومبهنمونهسروکاردارد

هایحاصالزنمونهبهنمون نتایجحاصالزمشاهداتمحققدرنمونهانتخابیخودبهجمعیتاصلیاستوبرمبنایارزشهدفازتحلیالستنباطی،تعمیم

 -دربخشیافتههایاستنباطیابتدابررسینرمالبودنمتغیرهایتحقیقبااستفادهازآزمونکلموگروف. هانتخابیآزمونفرضیهمتوسلمیشود

. شود اسمیرنوفانجاممی

  .شود ایبرایشناساییوضعموجوداستفادهمی اییادوجمله تکنمونهTهاي نسپس،باتوجهبهنرمالبودنیانبودنمتغیر،ازآزمو

  

  ها دادهاسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن  - آزمون کولموگروف: 3جدول

 - مقدار کولموگروفانحراف معیارمیانگینتعداد  

اسمیرنف

سطح معناداري

209625/28932/0746/0634/0یرساختیز

205875/35733/1281/1074/0يگذار قانون

200000/35875/0903/0388/0شفافیت مالی

204333/34339/0078/0196/0حمایت دولت

202250/3.4360/0743/0654/0اجتماعی

201333/35118/0980/0293/0اقتصادي

203500/33500/0079/1194/0منابع انسانی

  

بوده و لذا فرض صفر مبنی  05/0شود سطح معناداري تمامی متغیرها باالتر از سطح خطاي با توجه به باال مالحظه می

ي پارامتریک براي تحلیل ها آزمونتوان از بنابراین می؛ شودشود و فرض پژوهشی رد میتأیید می ها دادهبر نرمال بودن 

ها در ذیل به بررسی این آزمون. است شده استفادهي مستقل ا نمونهتک  Tآزمونها استفاده کرد که در پژوهش حاضر از  یهفرض

  .است شده پرداخته

  

  یرساختیزتک متغیره معیار  Tآماره : 4جدول

نتیجه Tمقدار   سطح معناداري میانگین  انحراف معیار تعداد گویه ها

رد فرض تحقیق 562/0 590/0 - 13671/1 8500/2 20 S1

رد فرض تحقیق 591/0 -.547 22582/1 8500/2 20 S2

رد فرض تحقیق 285/0 101/1 - 21828/1 7000/2 20 S3
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رد فرض صفر 004/0 327/3 60481/0  4500/3 20 S4

رد فرض تحقیق 853/0 188/0 -  89323/0 9525/2 20 یرساختیز

  

باال بوده،  05/0از سطح خطاي ) 4جز سؤال  به(شود که سطح معناداري تمامی سؤاالت  الذکر مالحظه می با توجه به جدول فوق

  .توان دانست گذاري در شهر اردبیل نمی عنوان موانع سرمایه درنتیجه شاخص زیرساخت را به

گذاري تک متغیره معیار قانون Tآماره : 5جدول

Tمقدار   سطح معناداري  نتیجه میانگین  انحراف معیار تعداد گویه ها

رد فرض صفر 015/0 666/2-  17429/1  3000/2  20  S5  

تحقیقرد فرض  069/0  926/1  81273/0  3500/3  20  S6  

رد فرض تحقیق 283/0  106/1  27002/1  550/4  20  S7  

رد فرض صفر 005/0  199/3 -  97872/0  3000/2  20  S8  

رد فرض تحقیق 226/0  250/1  19430/1  8500/3  20  S9  

رد فرض صفر 004/0  240/3  75915/0  5500/3  20  S10  

رد فرض صفر 002/0  684/3  60698/0  5000/3  20  S11  

رد فرض تحقیق 137/0  552/1  86450/0  3000/3  20  S12  

رد فرض تحقیق   گذاري قانون  20  3.5875  57337/1  670/1  111/0

  

باال بوده، درنتیجـه شـاخص    05/0گذاري از سطح خطاي شود که سطح معناداري قانون با توجه به جدول باال مالحظه می

  .توان دانست گذاري در شهر اردبیل نمی سرمایهعنوان موانع  گذاریرا به قانون

تک متغیره معیار شفافیتمالی Tآماره : 6جدول

سطح معناداري  نتیجه Tمقدار  گویه ها  تعداد  میانگین  انحراف معیار

رد فرض تحقیق 137/0  552/1 -  86450/0  7000/2  20  S13

رد فرض تحقیق 309/0  045/1  06992/1  2500/3  20  S14

تحقیقرد فرض  125/0  561/1  71635/0  2500/3  20  S15

رد فرض صفر 017/0  629/2  68056/0  4000/3  20  S16

رد فرض صفر 049/0  108/2 -  27321/1  2500/2  20  S17

رد فرض صفر شفافیت مالی  20  1400/3  58759/0  040/3  013/0

  

ــذکورمالحظهمی ــطحخطاي باتوجهبهجدولمــــــــــــــ  05/0 شودکهسطحمعناداریشاخصشفافیتمالیازســــــــــــــ

  .توانتلقیکرد گذاریدرشهراردبیلمی عنوانموانعسرمایه پایینبوده،درنتیجهشاخصشفافیتمالیرابه
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حمایت دولتتک متغیره معیار Tآماره: 7جدول

سطح معناداري  نتیجه Tمقدار  میانگین  انحراف معیار تعداد گویه ها

رد فرض صفر 000/0 399/5 50262/0 6000/3 20 S18

رد فرض صفر 002/0 559/2 50262/0 4000/3 20 S19

رد فرض صفر 010/0 285/2 47016/0 3000/3 20 S20

رد فرض صفر 000/0 466/4 43394/0 4333/3 20 حمایت دولت

  

 05/0 شودکهسطحمعناداریشاخصحمایتدولتازســــــــــــطحخطاي مالحظهمــــــــــــی7باتوجهبهجــــــــــــدول

  .توانتلقیکرد گذاریدرشهراردبیلمی سرمایهعنوانموانع حمایتدولترابه پایینبوده،درنتیجهشاخصعدم

  

تک متغیره معیار اجتماعی Tآماره : 8جدول

Tمقدار   سطح معناداري  نتیجه میانگین  انحراف معیار تعداد گویه ها

رد فرض صفر 030/0 2349/0 57124/0 3000/3 20 S21

رد فرض تحقیق 000/1 000/0 91766/0 0000/3 20 S22

رد فرض صفر 004/0 327/3 60481/0 4500/3 20 S23

رد فرض تحقیق 330/0 000/1 67082/0 1500/3 20 S24

رد فرض صفر 320/0 308/2 43604/0 2250/3 20 اجتماعی

  

پـایین   05/0شود که سطح معناداري شاخص حمایـت اجتمـاعی از سـطح خطـاي      با توجه به جدول باال مالحظه می  

  .توان تلقی کرد گذاري در شهر اردبیل می عنوان موانع سرمایه اجتماعی را بهحمایت  بوده، درنتیجه شاخص عدم

  

تک متغیره معیار اقتصاديTآماره : 9جدول

سطح معناداري  نتیجه Tمقدار  میانگین  انحراف معیار تعداد گویه ها

رد فرض صفر 002/0 284/3 60698/0 3500/3 20 S25

رد فرض تحقیق 028/0 -371/2 22582/0 3500/3 20 S26

رد فرض صفر 000/0 819/4 51042/0 5500/3 20 S27

رد فرض تحقیق 258/0  165/1 51185/0 1333/3 20 اقتصادي

  

ــدهمالحظهمی ــطحخطاي باتوجهبهجدولیادشــــــــــــ  05/0 شودکهسطحمعناداریشاخصحمایتاقتصادیازســــــــــــ

  .توانتلقیکرد نمیگذاریدرشهراردبیل عنوانموانعسرمایه باالبوده،درنتیجهشاخصاقتصادیرابه
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  تک متغیره معیار منابعانسانیTآماره : 10جدول

سطح معناداري  نتیجه Tمقدار  میانگین  انحراف معیار تعداد گویه ها

رد فرض تحقیق 186/0 371/1 48936/0 1500/3 20 S28

رد فرض تحقیق 257/0 165/1 76777/0 2000/3 20 S29

رد فرض صفر 000/0 273/4 73270/0 7000/3 20 S30

رد فرض صفر 000/0 272/4 35002/0 3500/3 20 منابع انسانی

  

 05/0 شودکهسطحمعناداریشاخصمنابعانسانیازسطحخطاي شدهاستمالحظهمی کهدرباالبداناشاره10باتوجهبهجدولشماره

  .توانتلقیکرد گذاریدرشهراردبیلمی عنوانموانعسرمایه پایینبوده،درنتیجهشاخصمنابعانسانیرابه

  :گیري نتیجه- 6

حسابمیآید طورکلیدرسیستمسلسلهمراتبیشهرهاجزوچهارگروهاصلیخدماتپیشرفتهبه امروزه،گردشگریدرجهانوجهانشهرهاوبه

. واینمسئلهخوداهمیتگردشگریرادرپیشرفتوتوسعهاجتماعیواقتصادیشهرهانمایانمیسازد

. شود وابعادروندتحقیقبررسیمیهاواهدافیاستکهدرراستایبهبودیاتوسعهموارد حل هدفهرپژوهشیدستیابیبهراه

 ترینمزیتنسبیایراننسبتبهکشورهایمنطقهدرجذبگردشگرخارجیمحسوبمی برخورداریازمیراثغنیفرهنگی،باستانیوتاریخیوطبیعیمهم

. باشد سالهشاهدجذبهزارانگردشگرداخلیوخارجیمی شهراردبیلنیزبهدلیلوجودغنایعواملیادشدههمه. گردد

سالهبرمیزانگردشگراف باشدتاهمه گذاریوهزینهکردهایمناسبیمی امازعواملگردشگرینیازمندسرمایهدهیبهترهرکد برایاستفادهوخدمات

 7 درپژوهشحاضر. پذیرد گیریدرجهتجذبگردشگرانجامنمی گذاریمناسبوچشم شودسرمایه زودهشود؛اماسالهاستکهمشاهدهمی

) 1 درراستایسؤالواهدافپژوهشکه؛ .گذاردربخشگردشگریدرنظرگرفتهشد زیرشاخصجهتتبیینعللعدمجذبسرمایه 30 شاخصو

) 2 گذاردرشهراردبیلچیست؟ علتعدمجذبسرمایه

. فرضیهمطرحگردید 7 باشند؛ گذاراندرجهتتوسعهگردشگریدرشهراردبیلچیست؟می موانعموجودبرسرراهسرمایه

 50 عدادنمونهبرابربانمونهآماریپسازمحاسباتالزمت. ها،اقدامبهتهیهپرسشنامهصورتگرفت گوییوتائیدویاعدمتائیدفرضیه برایپاسخ

) 50( برایجمعآوریاطالعاتموردنیازهمانمقدار. پرسشنامهبهدستآمد

آموخت هاودانش پرسشنامهدرقالبپرسشنامهمتخصصینتهیهوبهدلیلتخصصیبودنموضوع،ازجامعهآماریخبرگانوکارشناسانکهدرسازمان

. شود هایپژوهشپرداختهمی هابراساسیافته درادامهبهبررسیآن. شدهوتوزیعگردید گوییبهپرسشنامهانتخاب گانمرتبطبرایپاسخ

. شدهاست عنوانفرضیهمطرح هایپژوهش،هرکدامازشاخصاصلیپژوهشرابه دررابطهبافرضیه

گذاریدرسطح عنوانازموانعسرمایه توانبه گذاریونیزشاخصاقتصادیرانمی هایزیرساخت،قانون هایپژوهشحاضرحاکیازآناستکهشاخص یافته

 7 و 5 ،4 ،3 هاي ردوفرضیه 6 و 2 ،1 ي هایشماره شهراردبیلدانستوفرضیه

. شود باشد،تائیدمی هایمالی،حمایتدولت،شاخصاجتماعیومنابعانسانیمی هایشفافیت کهبهترتیبشاخص

هایمالی،حمایتدولت،شاخصاجتماعیومنابع هایشفافیت بدینترتیببرایجذبسرمایهگذاردرسطحشهراردبیلنیازمندبازنگریدرموردشاخص

  .باشد انسانیمی
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-شهرسـتان ) انسـانی و طبیعـی  (امکان سنجی بهره برداري بهینه از توان هاي محیطی "،)1390( غفاري گیالنده،ع، -15

، طـرح پژوهشـی دانشـگاه محقـق     " سـوات هاي اردبیل، نیرو نمین با استفاده از قواعد تصمیم گیري چنـد معیـاري و تحلیـل    

  .ردبیلی،اردبیلا

، 33مجلـه برنامـه بودجـه، شـماره      "بررسی وضعیت سرمایه گذاري در بخش کشاورزي"،)1377( امینی،ع،فلیحی،ن-16

  95 – 119 	صفحه
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