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امروزه کشورهایی که اقتصاد تک محصولی دارند و درآمد سرانه آنها بر اساس اقتصاد تک محصولی است و خصوصا  چکیده:

اگر این محصول کاالی استراتژیکی مانند نفت ، که مدام قیمت آن در بازار جهانی در حال نوسان است باشد، در این صورت 

گردی در یک کشور تمامی سیستمهای تولید ی و خدماتی مانند توسعه جهانگردی ضرورت می یابد چرا که با توسعه جهان

حمل و نقل،گمرگ، بانکداری، صنایع کشاورزی ، صنایع غذایی و صنایع دستی رشد خواهند کرد .و درآمد ارزی کالن را به 

یکی از آورد .  اقتصاد ملی تزریق می کند و در نتیجه باعث افزایش درآمد سرانه و نهایتا رفاه اجتماعی را به بارخواهد

گری در حوزه ی فرایند گردشصنایعی که مستقیما از گردشگری متاثر و تاثیر گذار است صنعت هتلداری است ، در واقع 

، فرصتهای عمده شغلی را ایجاد می کند و معضل بیکاری را که گریبانگیر جوامع است ، بهبود نسبی خواهد داد . هتلداری 

نداز بیست ساله نظام بر توسعه همه سویه ی ایران اسالمی است. با توجه به اینکه رشد از سوئی دیگر تاکید سند چشم ا

در گرو ارتقاء صنعت توریسم است در حال حاضراین مناطق می توانند به منطقه آزاد اروند مناطق آزاد کشورمان به ویژه 

برنامه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  منظور تحقق اهداف اقتصادی ، آنچنان که در قانون مناطق آزاد و هم چنین در

کشور آمده است ، به صنعت گردشگری و جذب گردشگر اهتمام ویژه ای داشته باشند. بر همین اساس شناخت نسبتا 

مطلوب شرایط و زمینه های موجود درچشم اندازهای آینده می تواند بعنوان پیش نیاز و طراحی سیاست های کلی و خاص 

س برنامه عملیاتی و اجرایی پروژه ها محسوب شده و مورد مطالعه قرار گیرد. در این مقاله به نقش مناطق ، راهکارها و سپ

میزان تاثیرگذاری منطقه آزاد  بررسی پژوهش، این هدف .پرداخته شده استدر حوزه هتلداری  آزاد در توسعه گردشگری 

 های پرسشنام و میدانی پیمایش از حاصل نهایت،نتایح در هتلداری است. صنعت حوزه در منطقه گردشگری اروند در اقتصاد

پایان  هتلداری دارد که  در صنعت حوزه در منطقه گردشگری تاثیر نسبی منطقه آزاد اروند در اقتصاد بر داللت تحقیق،

 توسعه از حاصل فرهنگیو  اجتماعی اقتصادی ، منافع کردن پایدارتر هرچه منظور به پیشنهادهایی منظور همین به پژوهش

 .است شده ارائه میزبان جامعه برای گردشگری
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 مقدمه

              در اکنون که جدیدی شرایط و داده رخ جهان اقتصادی فضای در اخیر دهه های در که دگرگونیهایی و تغییرات                    

 اقتصادی برای توسعه را نوینی انگارههای و الگوها ناگزیر است، گیری شکل حال در خاورمیانه ویژه به الملل، بین روابط گستره

 سامان را اقتصادی پیشرفت رشدو جریان میتوان آن با انطباق در تنها که ساخته مطرح ها کشور برای مختلف، ابعاد در اجتماعی

 تنیدگی هم در جدید مناسبات در مسلط جمله ویژگیهای از .شد مند بهره المللی بین و ملی قابلیتهای و امکانات فرصتها، از و داد

 این با مناسب شرایط با را خود نتوانند که کشورهایی .جهانی است و منطقهای ملی، سطوح در منافع و امنیت و رشد مفاهیم

 .افتاد خواهد مخاطره به آنها ملی منافع و امنیت رشد، جریان و شد رانده خواهند حاشیه به سرعت به دهند تطبیق ها قانونمندی

 که است جهانی تجارت سازمان مقررات چارچوب در بینالمللی مبادالت زمینه در قواعدجدید گیری شکل فرایند، این مصادیق از

 :چون گوناگونی های حوزه

 همین بر .برمیگیرد در را ... و فکری دارائیهای حقوق -3 تولید و گذاری سرمایه بر ناظر ضوابط -1 خدمات و کاال تجارت 2-

 گونه هر از فارغ و نوردد درمی را مرزها که چرا مییابد باز را خود رشد راه نیز گردشگری صنعت آزاد، تجارت بحث با اساس

 که) جهانی اقتصاد عرصه در اخیر دهه دو تحوالت ویژگی مهمترین .شود می سبب را ها ملت بیشتر چه هر آشنائی زائد، تشریفات

 و بنادر .است خدمات و کاال تجارت افزون روز گسترش و تولید شدن المللی بین (میشود تعبیر شدن جهانی سوم موج به آن از

 آنها در آمد و رفت که هستند مناطقی از ویزا آسان صدور و دولتی پاگیر و دست قوانین و مسائل از بودن دور دلیل به آزاد مناطق

 به مکانی نیاز قطعا کنند می سفر تجارت قصد به که کسانی چند هر . میگیرد صورت آسان ...و سیاحت چه و قصد تجارت به چه

 آن از بخشی تنها نیست،تجارت تجارت فقط آزاد مناطق بحث .بپردازند استراحت به آرامش با آنجا در کار اتمام از بعد که دارند

 در هم با گردشگری و تجارت آزاد مناطق اینرودر از .میشود شامل نیز را ... و خدمات تولید، صنعت، گردشگری، بخشهای . است

 .شده اند ادغام هم با که گفت توان می نوعی به و است آمیخته

 دنیا آمد در لحاظ کسب از را سوم رتبه صنعت این که حاضر حال در و دارد جهانی اقتصاد در مهم سهمی گردشگری که امروزه

 ایران و برده استفاده امکانات ازحداکثر کشورمان بالفعل و بالقوه های توانائی از استفاده رساندن اکثر حد به برای که دارد جا دارد

 و است غرب و شرق پل اصطالح به که ایران موقعیت جغرافیائی به توجه با .گیرد قرار گردشگری صنعت در خود واقعی جایگاه در

 ایفا را پایلوت نقش میتوانند که قشم جزیره مخصوصا تجاری آزاد توسعه مناطق با گرم، آبهای و طوالنی سواحل به دسترسی

  .ببرد را استفاده حداکثر دارد دنبال به نیز را گردشگری توسعه قطعا که تجارت در گسترش که بود خواهد قادر کشورمان نمایند

 :وجهانگردي اقتصاد

 و استراحت و قصدتفریح به خود کار و زندگی محل از خارج مکانهای به که افرادی فعالیتهای مجموعه از عبارتست :جهانگردی

 ( 23:3723ویل ، نمیمانند)داس مکان آن در متوالی یکسال از بیش و میکنند مسافرت دیگر امور انجام

 .میدهد قرار فرایندتولید در را دادهها و میدهد قرار تاثیر تحت وسیع مقیاسی در را گردشگری تجاری جنبه های جهانگردی قتصادا

 موضوعی بهعنوان اقتصاد کلی درصورت .میدهد قرار تاکید مورد را جهانگردی منابع از پایدار استفاده و اجتماعی مصالح همچنین
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 به را خود کشور پول باید میزبان کشور به ورود دربدو خارجی مسافرانی .است موردتوجه کند می تامین را جامعه و افراد رفاه که

 در کشورهای برای امر این .میشود اضافه جهانگرد پول تبدیل به میزان کشور ارزی درآمدهای بنابراین .کنند تبدیل کشور آن پول

 فن نظیر درمسائلی ویژه به وابستگی علت به کشورها این که چرا است، برخوردار اهمیت بیشتری از یافته توسعه وکمتر توسعه حال

 جهانگردی مقاصد اکثر(.23:3 : کرمانی صباغ. (نیازمندند واردات برای خارجی ارز زیادی مقدار به فراوانی دارد، ارزبری که آوری

 دسترسی  1- (Attractions). جاذبه ها 2-زیرهستند این بهASچهار صورت به که است زیر عنصر1 از اصل شامل یک

(Access) رفاهی  امکانات- 3نقل و حمل پایانههای داخلی نقل و حمل(Amenities) ،سرگرمی، و نوشیدنی،نفریح و غذا اقامت 

 . ( (Ancillary Services:DMO2,CVB1محلی  سازمانهای شکل در جنبی خدمات- 1 خدمات سایر و خردهفروشی

 با پس  :233).  2310غمخوار( یابد توسعه منطقه آن در جهانگردی تا باشند موحود محل در باید عناصر و عوامل این از یک هر

 .است مهم بسیار گردشگری به توسعه رسیدن جهت گردشگری های جاذبه محل در گذاری سرمایه ولزوم اهمیت امر این به توجه

 اساس و پایه بر که برنامهای اساس بر و شود باید سازماندهی گیرد قرار کشوری توسعه برنامه در جهانگردی باشد الزم چنانچه

 محصول تقاضای و عرضه و جهانگردی بخش هماهنگی باید و اساسی پایه چنین .یابد توسعه است شده بنا عمیق و مستحکم

  2310 :111). غمخوار، ) آورد حساب به را جهانگردی

 محیط تابع به ترتیب، دو هر که است صنعتی تواناییهای و توسعه های فرصت بین پویا تناسب یک حفظ توسعه، اصلی وظیفه

 امور کارشناسان که است توسعه در حال کشورهای در ویژه به گردشگری صنعت توسعه بافت در این .اند بوده آن خارجی و داخلی

 اندازه چشم سند بند اولین (Gale.2331: 311) اند. شده توسعه فرآیند در گردشگری صنعت عمده نقش متوجه گردشگری

 خود، تاریخی و جغرافیایی فرهنگی، مقتضیات با متناسب توسعه یافته، باید آینده سال بیست در ایران : از عبارتست الهس بیست

 مشروع، های آزادی اجتماعی، عدالت دینی، ساالری مردم بر تأکید با و انقالبی، ملی اسالمی، های ارزش و اخالقی اصول بر متکی

 به توجه با گردشگری امرکه این به توجه با لذا.باشد قضایی و اجتماعی امنیت از مندی و بهره ها انسان حقوق و کرامت حفظ

 وجود به توجه با فارس خلیج جزایر توسعه در آن ،اهمیت دارد بیکاری رفع و اشتغال ایجاد در مهمی خود نقش فرابخشی ماهیت

 .کند می پیدا نمود گردشگری جاذبه های

    :درآمد در جهانگردي توسعه نقش

 صنایع هتلداری، بانکداری، ،گمرگ، نقل و مانندحمل خدماتی و ی تولید سیستمهای تمامی کشور یک در جهانگردی توسعه با

 باعث نتیجه در و کند می تزریق ملی اقتصاد به را کالن ارزی و درآمد کرد خواهند رشد دستی صنایع و غذایی صنایع ، کشاورزی

 و کند می ایجاد را شغلی عمده فرصتهای گردش، فرایند این .آورد رخواهد به با را اجتماعی رفاه نهایتا و سرانه درآمد افزایش

 درآمد و دارند محصولی تک اقتصاد که هایی کشور برای .داد خواهد نسبی بهبود ، جوامع است گریبانگیر که را بیکاری معضل

 بازار در آن قیمت مدام که مانند نفت، استراتژیکی کاالی محصول این اگر خصوصا و است محصولی اقتصاد تک اساس بر آنها سرانه

 .یابد -می ضرورت جهانگردی توسعه صورت این در باشد، است نوسان حال در جهانی
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 :ملي اقتصاد در جهانگردي تکاثري ضريب

 وسیع مقیاس در .میشود تلقی تکاثری ضریب میاید، در گردش به ملی اقتصاد در گردشگری از حاصل درآمد که دفعاتی تعداد

 توسعه خوبی به است توانسته حد چه تا جهانگردی خدمات و کاالها عرضه عمده بخش اینکه به است منوط تکاثری ضریب اندازه

 ضریب تاثیر شود، مصرف داخلی و کاالهای محلی و خدمات و برسانیم حداقل به را خارجی کاالی واردات که صورتی در .یابد

 مرتبط آن به بزرگ و کوچک صنایع از بسیاری و است صنعتی کاربر جهانگردی چون .بود خواهد زیادتر و بیشتر مراتب به تکاثری

 .است بیشتر سایر صنایع به نسبت آن تکاثری ضریب تاثیر بنابراین است

 که صورتی که در اشتغالزائی ازجمله است مزایائی دارای صنایع سایر به نسبت دارد که باالئی تکاثر ضریب دلیل به گردشگری

 دهنده نشان معموال تکاثری باالتر ضریب .برد خواهند آن از سهمی نیز جامعه محروم طبقه .باشد داشته مناسبی ساختار جامعه

 ایجاد پایینتری و کمتر درآمد افراد محلی، تملک تحت کوچک های هتل مثال .است جامعه میان آمدها در تر گسترده توزیع

 اشتغال میزان و بیشتر دولتی درآمدهای .استراحتگاههای بزرگ و هتلها .میکنند توزیع گستردهتر را درآمد همین اما میکنند،

 .کنند می ایجاد باالتری

 تحقیق: پیشینه و موضوع ادبیات

 نخستین جهانگردی جهانی سازمان .اقتصادی است اهداف و اجتماعی عدالت زیست، محیط از حاصل نتایج از منتج پایدار توسعه

 پایدار گردشگری» :کرد تعریف نگونه دای لن برانت گزارش معیارهای را طبق پایدار( )گردشگری اصطالح 2311 سال در بار

 ( توسعه10011 : میکند)جورج برآورده آیندگان تهای فرص ارتقای و محافظت با را میزبان جوامع و گردشگران حاضر نیازهای

 یسازد م کیفیت از باالیی سطح در بقا حفظ به را قادر سیستم که است گردشگری توسعه از خاصی شکل نیز گردشگری پایدار

 :می کندارائه  مفهوم این از بهتری درک هاوایی در پایدار گردشگری درباره لینز تحقیقات به ارجاع با23 : 1001 )وکو(

 میزبان، جوامع ساکنین، شامل ینفع ذ سه گروه عالیق مدیریت برای بلکه نشده طراحی گردشگری منع برای پایدار گردشگری»

 بهترین یافتن دنبال به طورکلیبه  و محافظت و توسعه بین تعادل ایجاد دنبال و به گردشگری صنعت دست اندرکاران و گردشگران

 موارد اساس ( بر: 1001 تونین، و میلر( است آن زیست محیط و فرهنگ به توجه با ناحیه یک برای توسعه گردشگری از شکل

 پویای نیازهای باید آینده خاطر به زیرا باشد دشوار میتواند پایدار  گردشگری برآورد و توضیح تعریف، اجل .ال نظر و هشده گفت

دستیابی  برای تصور قابل ههای را عنوان بولزبا نیکولت نو گریفی تونی مقاله .کرد مرتبط یهای فردا دلواپس با را گردشگری امروز

 میکند7  مطرح گردشگری پایداری برای را زیر کلیدی عنصر پنج پایدار گردشگری به

 هداشتن نگ برقرار 3) منابع؛ اصل نگهداشتن زایندگی برقرار1 )آینده؛ لهای نس برای کنونی منابع اصل از نگهداری و حفاظت2)

 و هداشتن نگ برقرار 1) لها؛ نس بین تساوی و عدالت تضمین 1) غیرقابل بازگشت؛ تغییرات از اجتناب و اقلیمی و زیستی تنوع

 ( 31 : 2311   اجل، .ال( کشور یا منطقه محیط، تاریخی و میراث فرهنگی از حمایت
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 ادوارد دیدگاه از .شود تبدیل مقصد گردشگری یک جاذبه بالفعل به بالقوه حالت از میتواند جامعه کل از بخشی عنوان به فرهنگ

 دیگر نسل به نسلی از و بوده مشترک مردم میان در های گسترد طرز به که و دانشی شها ارز شها، نگر از است نظامی رفرهنگ تیلو

 جوامع در بعُد جذابیت این از برخاسته که است گردشگری از های گون فرهنگی گردشگری2311711)  کروبی،( یشود م منتقل

 از بازدید منظور به که میکند  تلقی مردم جابجایی  یا را حرکت فرهنگی گردشگری گردشگری، جهانی سازمان .است گردشگرپذیر

 تاریخی، رخدادها، اماکن و هها جشنوار نمایشی، هنرهای از بازدید زیارتی، و فرهنگی آموزشی، قبیل تورهای از فرهنگی جاذبه های

 گردشگریمیدارد     بیان گردشگری ةالمعارف در دایر ی جعفر پروفسور 11 : 1001 ) ریچاردز( باشد عامه فرهنگ و طبیعت

 جنب از دیدار همچنین و مردم پیرامون محیط و زندگی چگونگی مورد در کنجکاوی ارضای حس برای انسان عالئق ظهور فرهنگی

  مذهبی نهای آیی و زبان صنایع دستی، نمایش، غذا، رقص، ادبیات، موسیقی، پیشه، و شغل در که آنهاست زندگی ههای فیزیکی

زیست  و فرهنگی  اجتماعی اقتصادی،( پایداری رویکرد سه گانهابعاد  به توجه با حال 211 : 1000 )جعفری،(  میشود  بیان

 گردشگری پایدار، در دیگر بعُد دو به نسبت گردشگری فرهنگی  اجتماعی بعُد محقق، مشاهدات سواربروک و نظر طبق ؛)محیطی

 یک طول در آرام و کند بسیار فرهنگی گردشگری  اجتماعی اثرات اینکه دلیل به احتماال .است کرده جلب کمتری بسیار توجه

 گردشگری اثرات این یکه درحال هستند؛ لمس غیرقابل و نامشهود صورت اغلب بهمی افتد اتفاق ناملموس صورت به زمانی دوره

 یگیرد م قرار توجه پایدار مورد گردشگری فرهنگی  اجتماعی اثرات که زمانی .یدهد م رخ کمتر آنها تغییر فرصت ماندگارتر و غالبا

 وجود گردشگری تهاجمی و منفی اثرات از میزبان جامعه برای حفظ خاصی احساس غالبا و است میزبان جامعه بر تمرکزها اغلب

 .13 : 2332) سواربروک( دارد

 :گردشگري توسعه در آنها نقش و تجاري آزاد مناطق معرفي

 از فارغ که بندری هستند غیر یا بندری شده حراست محدوده المللی، بین تعاریف اساس بر آزاد مناطق :تجاری آزاد منطقه تعریف

 مناطق .کنند می فراهم را و صادرات گسترده تولید و تجارت زمینه خارجی، و داخلی های سرمایه جذب با اصلی، سرزمین قوانین

 تجارت آن در و است گردیده واقع بندر یک در مجاورت یا داخل در غالبا که معینی قلمرو :از عبارتست جهانی بانک نظر از آزاد

 هامبورگ بندر تجاری آزاد مناطق حقیقی پیشگام و پیشتاز .است و مالیات گمرکی عوارض پرداخت بدون جهان نقاط سایر با آزاد

 را مناطق این تاسیس (UNIDO) متحد ملل سازمان به وابسته صنعتی توسعه سازمان. شد گذاری پایه 2111 درسال که بود

 .است کرده عنوان صنعتی برای توسعه وسیلهای بهعنوان

 که موقعیتی شدن در واقع همچنین و فراوان هنری و تاریخی آثار داشتن زیباو طوالنی سواحل داشتن با ایران پهناور و زیبا کشور

 معنای به جهانگردی و معنای اعم به جغرافیایی موقعیت نظر از میشود نامیده )ابریشم جاده یا غرب و شرق پل(تمدن راه چهار

 در و اقتصادی توسعه برای را قدرتمندی بسیار ظرفیت اول در نگاه .است برخوردار ممتازی موقعیت از خاورمیانه منطقه در اخص

 در بیشمار قابلیتهای دارای که است برخوردار فرد به منحصر شرایط از این منطقه .سازد می مطرح ساحلی جهانگردی آن کنار

  .است گردشگری زمینه
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 معرفي منطقه آزاد اروند:

با  خرمشهرو  آبادانهای در شهرستان استان خوزستانو جنوب غربی  خلیج فارسصنعتی اروند در شمال غربی -منطقه آزاد تجاری

این  است. کویتو  عراقواقع و دارای مرز مشترک با کشورهای  کارونو  وداروند رکیلومترمربع در محل تالقی 2:3وسعت بیش از 

است از کل  جزیره مینوو  شلمچه، آبادانو  خرمشهربخش اصلی شهرکهای صنعتی  3منطقه بر اساس طرح جامع تهیه شده شامل 

بازرگانی گردشگری و  ها در زمینههکتار به سایر بخش 1100هکتار به فعالیتهای صنعتی و  1100مساحت اراضی این منطقه 

، بهمنشیراست. وجود آب شیرین فراوان و رودهای اختصاص یافته ترانزیتهای بندری، انبارداری و و هکتار به بخش 3100اداری و 

کم  و فاصله فرودگاه آبادان، ریلی، دریایی و هوایی به داخل و خارج کشور و ایونقل جادهحملو امکانات دیگر مانند  اروندو  کارون

 آزاد اروند است. های منطقهبا کشورهای همجوار از مزیت

هکتار بزرگترین منطقهآزاد تجاری  2:٫100است و با وسعتی بالغ بر به تصویب رسیده 2311دوم سال  آزاد اروند در نیمه منطقه

هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و  3:100منطقه آزاد اروند با مساحت  وصنعتی کشور است.

رون واقع است. این منطقه در همجواری با کشورهای مینوشهر)جزیره مینو( می باشد که در محل تالقی دو رودخانه اروند رود و کا

عراق و کویت می باشد که با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار 

 است.

 در اهواز کیلومتری 220 رد و کیلومتر  10تا  3کیلومتر و عرض بین  11شهرستان آبادان، شبه جزیره ای بسیار زیبا است به طول 

 و درجه 11 و شمالی عرض ثانیه 30 و دقیقه11 و درجه 30 بین شهرستان مرکز آبادان شهر .دارد قرار فارس خلیج ورودی دهانه

متر است. شهرستان آبادان  1 دریا سطح از آن بلندی و گرفته قرار گرینویچ النهار نصف از خاوری درازای ثانیه 30 و دقیقه 21

 کیلومتر مربع مساحت دارد. 2/1013حدود 

شهرستان آبادان پر آب ترین شهر استان خوزستان به حساب می آید چرا که دو رودخانه اروند و بهمنشیر در آن جریان دارند و با 

در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده  وجود پاالیشگاه نفت، کارخانه پتروشیمی و با دسترسی آن به آب های آزاد جایگاه مهمی

است. ایجاد منطقه آزاد صنعتی و تجاری اروند در شهرهای آبادان و خرمشهر در سال های اخیر اهمیت و موقعیت تأثیرگذار این دو 

 شهر را دو چندان کرده است.

درجه شرقی (  11درجه شمالی و  30خرمشهر در منتهی الیه جنوب غربی کشور ایران و در استان خوزستان حاشیه خلیج فارس )

شدن در مجاورت خلیج فارس و کشور عراق، از اهمیت جهت واقعکیلومتر مربع مساحت دارد . خرمشهر به 13قرار دارد و 

ترین نقطه استان خوزستان قرار گرفته و ای برخوردار است. این شهر در انتهاییاستراتژیک اقتصادی، تجاری و سیاسی ویژه

 .استگرفته جای اروندرود ٔ  های رودخانهآن در کرانه هایاسکله

 :تحقیق روش

 است مقطعی روش اساس بر پیمایشی -توصیفی هها، داد عآوری جم نظر از و کاربردی تحقیقات نوع از هدف نظر از حاضر تحقیق

 این، بر عالوه .است گرایی ت اثبا تحقیقات نوع از پژوهش، فلسفه از نظر .یشود م محسوب کیفی و کمّی اطالعات، نظر از و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 بررسی اقتصاد منظور به زیرا است؛ استقرایی رویکرد دارای ، 2313) ن همکارا ویی فرد دانا (طبق تعریف حاضر پژوهش

 نتیجه گیری برای میزبان تهای جامعه ضرور هجزء ءب جز منطقه آزاد اروند، جزیره در هتلداری صنعت حوزه در منطقه گردشگری

 .است شده سنجیده کلی

 :فرضیه

 هتلداری تحت تاثیر منطقه آزاد اروند است. صنعت حوزه در منطقه گردشگری اقتصاد که است فرض این بر مبتنی تحقیق فرضیه

 :جامعه آماري

مطالعه میزبان)مجموعه هتلداران موجود در منطقه آزاد اروند( به عنوان گروه مورد  از جامعه عبارتند تحقیق این آماری ههای جامع

 که با هدف بررسی تاثیر پذیری از منطقه آزاد معرفی میگردند.

 متغیرهاي پژوهش:

عبارتند ازتعداد مسافران داخلی و خارجی، افزایش تقاضا برای احداث هتل جدید در منطقه،افزایش نیروی  پژوهش این متغیرهای

اثیر سازمان بر مالیات،دستمزد کارکنان،اقدام سازمان به کار،میزان بهره گیری از تاکسی تلفنی،دفاتر هواپیمایی،رستوران ها،ت

برگزاری دوره های آموزشی،تاثیر سازمان برتجهیز هتل ها،کیفیت هتل ها و هزینه اقامت مسافران و در آخر تاثیر منطقه بر ماهیت 

 یعی.گردشگران از قبیل گردشگران سالمت،گردشگران تجاری،گردشگران مذهبی،گرشگران تجاری،ورزشی و طب

 :روايي تحقیق

 شده عآوری جم پرسشنامه و های،مشاهده کتابخان مطالعه جمله از مختلفی شهای رو به تحقیق انجام برای نیاز مورد اطالعات

 بررسی از پس که ترتیب به این است؛ شده استفاده محتوایی روایی از پرسشنامه روایی تعیین منظور به پژوهش، این در .است

 شآزمون پی مرحله در یشده طراح پرسشنامة همچنین .طراحی شد پرسشنامه لهای سؤا مرتبط، قهای تحقی و موضوع ادبیات

 مجموعه هتلداران توزیع شد. از نفر هجده میان

 :پايايي تحقیق

 صفر بین مقداری ، کرونباخ آلفای ضریب .است شده استفاده کرونباخ آلفای روش از آزمون پایایی تعیین منظور به تحقیق این در 

 صفر عدد و همبستگی، حداکثر یک عدد .است مختلف نهای زما در ه ها همبستگی داد ضریب همان واقع در که است یک و

پایایی  SPSS مافزار نر از استفاده با آنها، آوریجمع   و هها پرسشنام توزیع با تحقیق، این در .هدمید  نشان همبستگی را حداقل

 برای تحقیق، این در همچنین .قبول است قابل رقمی و مناسب بسیار 0.1 از بودن بیشتر به توجه با که آمد دست به پرسشنامه ها

 .میشود (استفاده(t-testمیانگین  دو تفاوت آزمون از شده، ح مطر فرضیه به پاسخ

 



201-221، ص 2331،  خرداد 3، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره   
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir 

 
 

777 
 

 مطالعه موردي                                                   

 آزاد اروند:جاذبه هاي گردشگري در منطقه 

منطقه آزاد اروند در محل تالقی دو رودخانه بزرگ اروند رود و کارون واقع شده،و دارای مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت 

 کرده تبدیل مدیترانه سواحل  کشورهای تا آن امتداد سپس و عراق با تجارت بزرگ دروازه  است. مجاورت با بصره، این منطقه را به

که این منطقه را در محور ارتباطی و مسیر زیارتی عتبات عالیات قرار داده است. این منطقه و شهرهای همجوار آن؛  همچنان. است

از جمله پتانسیل  .است شده شناخته مهمی سیاحتی و کشاورزی ، صنعتی ، تجاری کانون  آبادان و خرمشهر، از دیر باز به عنوان

 ارد زیر میتوان اشاره کرد7های گردشگری در منطقه آزاد اروند به مو

 اجرا و حاکمیت قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری و صنعتی جهت اقدامات گردشگری ، سرمایه گذاری و بازرگانی -2

 نزدیکی بهمراکز عمده جمعیتی کشور نسبت به سایر مناطق آزاد کشور -1

 دسترسی وجاری بودن رودخانه های زیبا و پر آب وقابل کشتیرانی -3

 هم مرز بودن با کشورهای شمال خلیج فارس خصوصا کشور عراق که نیاز شدید به امکانات وکاالهای صادراتی ما دارند -1

 امکان استفاده از مزیت کاالی همراه مسافر و بازار های تحت پوشش منطقه آزاد اروند جهت خرید گردشگران -1

 رون ، بهمنشیر و جزایر پیرامون آن خصوصا جزیره مینواستفاده از جاذبه های طبیعی سواحل اروند ارود ، کا -1

 امکان مسافرت از طریق هوایی ، زمینی ، دریایی و راه آهن از تمامی نقاط کشور -:

 وجود مراکز عظیم صنعتی و دریایی و نفتی که همگی از قدیمی ترین در سطح کشور و منطقه می باشند -1

لی معتبر و مطرح کشور و بین المللی از جمله دانشگاه صنعت نفت و علوم و فنون فعالیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عا -3

 دریایی و علوم پزشکی

 امکان استفالده از مراکز و امکانات پزشکی ارزان و مناسب جهت توریسم درمانی -20

 ن نوازی مردم جنوبرایج بودن آداب و رسوم مختلف و هم زیستی مسالمت آمیز آنها و فرهنگ باالهمراه باخوی مهما-22

 وجود موزه های مطرح کشور مانند موزه دفاع مقدس ، باغ موزه جنگ ، موزه مردم شناسی و موزه تاکسی درمی -23

 هم جواری با تاالب بین المللی شادگان جهت دوست داران محیط زیست -21

 ورزش های آبی و..استفاده ازامکانات ورزشی منطقه از جمله زمین های گلف و پیست سوارکاری و  -21

 وجود یادمان های و مناطق عملیاتی دفاع مقدس و کاروان های راهیان نور -21

 وجود زیر ساخت ها از جمله بنادر شهرک های صنعتی و مراکز تفریحی، تاریخی و اقامتی مناسب -:2

 مخصوص جنوب هنر صنایع دستی منحصر به فرد هنرمندان منطقه و همچنین خوراک و غذا های محلی وبومی-21
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 هتلداري در منطقه آزاد اروند و شاخص هاي مطالعاتي :

 هتل با نام هاي زير است: 6منطقه آزاد اروند داراي 

بررسی  به تا است آن بر سعی مقاله این هتل کیوان،هتل پارسیان،هتل کاروانسرا،هتل نگین اروند،هتل سبز،هتل امیر کبیر که در

منطقه بر این تعداد هتل در شاخص های تعداد مسافران داخلی و خارجی، افزایش  گردشگری ادتاثیر منطقه آزاد اروند در اقتص

تقاضا برای احداث هتل جدید در منطقه،افزایش نیروی کار،میزان بهره گیری از تاکسی تلفنی،دفاتر هواپیمایی،رستوران ها،تاثیر 

ره های آموزشی،تاثیر سازمان برتجهیز هتل ها،کیفیت هتل ها و سازمان بر مالیات،دستمزد کارکنان،اقدام سازمان به برگزاری دو

هزینه اقامت مسافران و در آخر تاثیر منطقه بر ماهیت گردشگران از قبیل گردشگران سالمت،گردشگران تجاری،گردشگران 

 مذهبی،گرشگران تجاری،ورزشی و طبیعی پرداخته شود. 

 :تحقیق هاي يافته

 این در توصیفی آمار از . استفادهمیشود بیان تفکیک به خدهندگان نظر پاساساس  بر ها ه داد تحلیل و تجزیه ابتدا بخش، این در

 یا رد در راستای یداری معن سطح و آماری ن آزمو از استفاده با بعد قسمت . درمیکند کمک موضوع شدن ابعاد روشن به قسمت

 .میشود بیان تحقیق فرایند نظری انجام از برخاسته نتایج نهایت، در و میکنیم تالش تحقیق فرضیه  تأیید

 

 درصد   فراوانی ماهیت گردشگر

 22 1 مذهبی

 11 1 سالمت

 10.1 1 تجاری

 22 1 ورزشی

 1.1 2 طبیعی

 200 21 جمع کل

  

 درصد درصد  درصد درصد فراوانی شاخص

تاثیر منطقه آزاد اروند بر 

میزان افزایش تعداد اقامت 

 کنندگان داخلی

21 11 

افزایش تعداد اقامت تاثیر بر 

 کنندگان خادجی

22 11 
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 درصد فراوانی شاخص

تاثیر منطقه آزاد اروند بر 

میزان افزایش تقاضا برای 

 احداث هتل جدید

3 21.1 

 

 درصد فراوانی شاخص

تاثیر منطقه آزاد اروند بر 

 میزان افزایش تعداد شغل

1 22 

 

 درصد فراوانی شاخص

تاثیر منطقه آزاد اروند بر 

میزان افزایش استفاده از 

 تاکسی تلفنی های منطقه

3 13.1 

 

 درصد فراوانی شاخص

تاثیر منطقه آزاد اروند بر 

میزان افزایش استفاده از 

 خدمات دفاتر هواپیمایی

21 11 

 

 درصد فراوانی شاخص

تاثیر منطقه آزاد اروند بر 

میزان افزایش استفاده از 

های هتل های رستران 

 منطقه

: 31.1 

 

 درصد فراوانی شاخص

تاثیر منطقه آزاد اروند بر 

میزان کاهش مالیات 

 هتلداران

22 11 
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 درصد فراوانی شاخص

تاثیر منطقه آزاد اروند بر 

میزان افزایش دستمزد 

 کارکنان هتل ها

0 0 

 

 درصد فراوانی شاخص

تاثیر منطقه آزاد اروند بر 

برگزار شده تعداد دوره های 

 برای کارکنان هتل ها

1 1:.1 

 

 درصد فراوانی شاخص

تاثیر منطقه آزاد  میزان

 اروند بر تجهیز هتل ها

0 0 

 

 درصد فراوانی شاخص

تاثیر منطقه آزاد  میزان

اروند بر تعدیل هزینه اقامت 

 در هر نفر شب

0 0 

 

 درصد فراوانی شاخص

میزان تاثیر منطقه آزاد 

خدمات اروند بر کیفیت 

 دهی هتل ها

0 0 

 

 تحقیق فرضیه آزمون

 .شد مشخص آن نتیجه T-test آزمون از استفاده با و مطرح جایگزین فرضیه اساس، این بر

 هتلداری تاثیر دارد. صنعت حوزه در منطقه گردشگری منطقه آزاد اروند بر اقتصاد :(H0 ) صفر فرضیه
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 هتلداری تاثیر ندارد. صنعت حوزه در منطقه گردشگری منطقه آزاد اروند بر اقتصاد :(H2 ) فرضیه یک 

هتلداری  صنعت حوزه در منطقه گردشگری اروند بر اقتصادمنطقه آزاد زمانی میگوییم  کرد توجه باید فرضیه این به پاسخ برای

 این به پاسخ برای موضوع این به پژوهش (. با توجه تئوریک مبانی به توجه با( باشد باالتر 1 از آن پایداری تاثیر دارد که درجه

 کنیم.می  استفاده ( t- test ) تست تی آزمون از فرضیه

 

 :توصیفي آمار

تاثیر پذیری اقتصاد 

گردشگری هتل ها از 

منطقه آزاد اروند از 

 دیدگاه پاسخ دهندگان

 خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد

21 1.13:1 1.2112 0.1: 

 

 :تحقیق فرضیه تست تي آزمون

تاثیر پذیری 

اقتصاد 

گردشگری هتل 

ها از منطقه 

آزاد اروند از 

دیدگاه پاسخ 

 دهندگان

 1مقدار آزمون =

 درصد برای 31 اطمینان فاصله 

 1 از اختالف

 درجه تی آماره

 آزادی

 مقدار پی

 دوطرفه

 باال حد پایین حد 1از اختالف

-1.311 11 0.021 -0.0: -2.111 -0.211 

 

 :نتايج تفسیر

تاثیر پذیری اقتصاد 

گردشگری هتل ها از 

منطقه آزاد اروند از 

 دیدگاه پاسخ دهندگان

  1 از اختالف درصد برای 31 اطمینان فاصله 
P-value نتیجه باال حد پایین حد 

دار  معنی تفاوت وجود 0.211- 2.111- 0.001>0.021

فاصله  به توجه با و 1 با

 از کمتر منفی اطمینان
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 که تاثیر پذیری اقتصاد گردشگری هتل ها از منطقه آزاد اروند از دیدگاه پاسخ دهندگان از یشود م مشاهده باال جدول اساس بر

 آن جایگزین است؛ بنابراین فرضیه نیافته موجودیت 1 از کمتر منفی اطمینان فاصله به توجه با و 1 با دار معنی وجود تفاوت نظر

 هتلداری مورد قبول واقع میشود. صنعت حوزه در منطقه گردشگری اروند بر اقتصاد عدم تاثیر منطقه آزاد بر دال

 :پیشنهادها و گیريه نتیج

 تحقق منظور هتلداری پرداخته شد. به صنعت حوزه در منطقه گردشگری بررسی تاثیر منطقه آزاد اروند بر اقتصاد به مقاله این در

پیشنهادی به جامعه آماری که مجموعه  شاخص های دوم،  مرحله در .شد مشخص و مفهومی شناسایی مدل تحقیق، هدف

تاثیر گذار و تاثیر پذیر  شاخص های لیست نتایج، نتیجه تحلیل سپرده شد. درهتلداران منطقه بود از طریق پرسشنامه هایی مدون 

 چارت اساس بر بود، شاخص ها مقیاس کردن نیازمند مشخص پایداری سطح تعیین و پرسشنامه ها طراحی ازآنجاکه سویی، از

 گردشگری بررسی تاثیر منطقه آزاد اروند بر اقتصاد منظور به میزبان جامعه پرسشنامه مرحله قبل، دربه دست آمده  شاخص های 

 اطالعات گردآوری برای شاخص ها  اساس بر تحقیق پرسشنامه بعدی، مرحله در .شد هتلداری توزیع صنعت حوزه در منطقه

 افزار م نر  استفاده از با شده ی گردآور های مهپرسشنا اطالعات پایان، در .شد آماری پخش جامعه نمونه افراد بین در اول دست

SPSS پایداری اقتصادی  لحاظ گردشگری به مقصد شرایط جاری کردن مشخص برای روش این .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد

 منافع تعیین و آینده گردشگری هتل ها، تدوین سناریوهای در حوزه اقتصادگردشگری منطقه آزاد  فرهنگی  اجتماعی و و حتی

 .است ضروری بسیار پایداری گردشگری لهای مد در تدوین خصوصی بخش و دولت از اعم ینفعان ذ برای گردشگری

 اقتصاد منظور تاثیر هرچه بیشتر منطقه آزاد اروند بر به راهکارهايي تحقیق، ههاي يافت به توجه با پايان در

 :میشود هتلداري ارائه صنعت حوزه در منطقه گردشگري

 فعاالنه مشارکت منطقه آزاد اروند( برای سازمان (دولتی بخش سوی از جامعه محور گردشگری توسعهخط مشی های  اتخاذ −

 گردشگری توسعه فرایند در میزبان جامعه

 صنایع مشناسی، مرد ههای غرف طریق برپایی از بومی افراد طریق از گردشگران به آن معرفی و میزبان جامعه فرهنگ احیای −

 ارتباط حاضر حال در زیرا محلی، مردم با بازدیدکنندگان و گردشگران آشنایی بیشتر منظور به محلی مردم یهای خوراک و دستی

 گردشگری پایدار اصول توسعه و اهداف با تناقض در خود این که است محدود و شده کنترل به صورت با گردشگران میزبان جامعه

 .دارد قرار

 صحیح شهای آموز با دولتی بخش ینفعان توسط ذ آن کردن نهادینه و ی بوم جامعه افراد بین در مسافر پذیرش فرهنگ تقویت −

دستاوردهای  یتواند م خود ینشین که بوم مناطق به گردشگری نهای هدایت جریا سپس و مناسب تشویقی تهای سیاس و

 میزبان جامعه زندگی کیفی ارتقای سطح موجب همچنین و باشد داشته همراه به میزبان جامعه برای مثبتی اجتماعی و اقتصادی

 منطقه آزاد اروند داشته باشد.گردشگری  توسعه هریزی برنام اجرای در را آنها منافع و شود
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 آماه هدف با بلندمدت و کوتاه ههای آموزشی دور طریق از جوانان به ویژه بومی جامعه افراد تخصص و مهارت سطح بردن باال _−

 سوی از ههایی روی چنین اتخاذ با .گردشگران به پایدارتر هرچه ارائه خدمات و گردشگری صنعتشغل های  اتخاذ برای آنها کردن

 .کرد جلوگیری پایتخت و سایر شهرها به بومی جوانانبی رویه  مهاجرت از یتوانمآزاد اروند  منطقه سازمان

 گردشگری صنعت از) عوارض و مالیات (دولت غیرمستقیم درآمدهای محل از نشینی بوم مناطق در شهری امکانات توسعه −

 و گردشگران به گردشگری اخالق قالب کدهای در میزبان جامعه اعتقادات و باورها مذهبی، شهای ارز هدربار الزم یهای آگاه ارائه −

 ورود به منطقه آزاد اروند هنگام در مسافرتی تورهای مجریان

 منابع:

 شماره شرق روزنامه23:3 دوم ،چاپ فرهنگی پژوهشهای ،نشر اعرابی محمد سید ترجمه جهانگردی مدیریت ویل، داس راجر(  2

211 

 23:3 .اول،اردیبهشت جهانگردی،نشرفرآماد،چاپ مبانی و غمخوار،اصول اکبر فلچر،ترجمه کوپروجان کریس( 1

 ایران تجاری آزاد مناطق اینترنتی سایت( 3

 23:3 تهران ، اول چاپ فردا، کتاب ناشر ایران، در جهانگردی صنعت ، کرمانی صباغ مجید( 1

 ت هاسیا بررسی سمینارمقاالت مجموعه ،) سیاسی و اجتماعی فرهنگی، دیدگاه از جهانگردی توسعه 2311)(، ( علی اکبر افجه،( 1

 .طباطبایی عالمه دانشگاه مدیریت و حسابداری دانشکده :تهران ایران اسالمی جمهوری در جهانگردی توسعه برنامه های  و

 حسن موسائی، جعفری،علیرضا حمیدرضا :مترجمان آیند،ه برای میراثی پایدار؛ گردشگری مدیریت (2311) دیوید اجل .ال( 1

 .دانشگاهی جهاد انتشارات :تهران هویدی،

 :تهران جامع مدیریت7 رویکردی در کیفی پژوهش های شناسی ش رو ،(2313)  آذر عادل و الوانی مهدی حسن؛ ،دانایی فرد: )

 .اشراقی انتشارات

 عالمه دانشگاه ،1شماره ، 11 زمستان جهانگردي مطالعات علمي فصلنامه ،) گردشگری و فرهنگ (2311)  (مهدی کروبی،( 1
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