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 چکیده
 و متوازن توسعة فرایند بر اثرگذاری توان امروزی دنیای در که است فعالیتی گردشگری

 و سیاستگذاران از وسیعی گروه توجه مورد و گذارد می نمایش به دنیا همة در را رزانهخردو

 این در. شهرهاست و مختلف کشورهای در اجرایی مدیران و سیاسی هاینظام ریزانبرنامه

 در گردشگر جذب عمدة موانع و گردشگری توسعة موانع تحلیل و بررسی به پژوهش

 آن در تحقیق روش و کاربردی هدف نوع براساس پژوهش این. ایم پرداخته مهاباد شهرستان

 منظور به. است پیمایشی -دیاسنا نیز هاداده گردآوری شیوة ،همچنین. است تحلیلی -توصیفی

 گردشگری توسعة با رابطه در بعد چند در و تدوین ایپرسشنامه اطالعات ها داده وتحلیلتجزیه

 آمدهدست هب نتایج. شد توزیع مهاباد به واردشده نگردشگرا بین در گردشگری توسعة موانع و

 سه جغرافیایی و طبیعی کالبدی، موانع و اقتصادی موانع قانونی، موانع که ستا آن بیانگر

 موانع ،گرید عبارت به .است مهاباد شهرستان شهری گردشگری توسعة در جدی مشکل

 از پس و شهرستان شهری گردشگری توسعة در مانع ترینمهم( مقررات و هانامه آیین) قانونی

 سازی،زمینه و آموزش موانع اقتصادی، موانع جغرافیایی، و طبیعی کالبدی، موانع ترتیببه آن

 گردشگر جذب و گردشگری توسعة موانع ترینمهم یکاف یهاجاذبه فقدان و فرهنگی موانع

  .است مهاباد شهری
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 مقدمه

 و است کشور آن اقتصادی مختلف های فعالیت و ها بخش در گذاریسرمایه نیازمند کشوری هر در اقتصادی توسعة      اصوال 

 تداش را اقتصادی رفاه و تولید اشتغال، گسترش انتظار تواننمی روبنایی، و زیربنایی هایطرح در گذاریسرمایه بدون

 (Lozano-Oyola et al., 2012: 659) جهان در اقتصادی بزرگ بخش سومین گردشگری(. 1 ،1158 ،سلیمی و شاکری)

 یچشمگیر بسیار اهمیت گذشته سال پنجاه طی که است المللیبین و ملی تجارت های زمینه از یکی که ایگونه به ،است

 دنیا، خدماتی صنعت ترینگسترده منزلة به گردشگری که یطور به( 9: 1123 ،دیگران و محمدامینی حاجی) است یافته

 933 با که طوری به ،است داده اختصاص خود به سیاسی و اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، هایعرصه در ایویژه جایگاه

 ترین متنوع و ترینبزرگ به دالر، تریلیون 8.1 حدود در ساالنه مالی گردش و( دنیا اشتغال کل درصد 5) شاغل میلیون

 03 در و است خارجی ارز کسب مهم منبع پنج از یکی گردشگری کشور، 183 از بیش در. است شده تبدیل دنیا صنعت

 که است ای توسعه گردشگری گفت توانمی(. 50: 1152 کهزادی، و موحد) است داده اختصاص خود به را اول رتبة کشور

 هم همراه به همه اقتصادی هایمزیت نیز و اقتصادی اصول و تاخالقیا کیفیت و ها ارزش حفظ و تعامل و توازن آن در

: 1155 محسنی،) شود اقتصادی      صرفا  توسعة جایگزین جانبههمه و متعادل ایتوسعه تا شودمی کوشش و شده دیده

 بهبود وجهیت درخور حد تا را خویش وضعیت اندتوانسته رهیافت این از استفاده با کشورها از بسیاری ،اساس این بر(. 189

 ارزی درآمدهای کمبود و بیکاری فراوانی سرانه، درآمد سطح بودنپایین قبیل از خویش، اقتصادی مشکالت به و بخشند

 کشورها از بسیاری در که است تغییر برای العاده فوق نیرویی گردشگری ،بنابراین(. 990: 1151 موسایی،) آیند فائق

 خود همراه پول تنهانه آیند،می گردش برای که ایبازدیدکننده هزاران .آیدمی حساب به خوشبختی برای نیرویی

  .(Galdini, 2007: 95) گذارند می تأثیر نیز محلی ساکنان زندگی بر بلکه ،آورند می

 محیطیزیست و فرهنگی -اجتماعی سیاسی، اقتصادی، مختلف ابعاد از نوین، ایپدیده منزلة به گردشگری اهمیت

 را آن تواننمی و است بیستم قرن هایپدیده جمله از گردشگری(. Rojet & Urry, 1997: 12) است رسیبر و بحث قابل

 به آن از توانمی بنابراین بازدارد، سفر از را ها آن تواند نمی کسی و روند می سفر به نفر ها میلیون ساله هر. گرفت نادیده

 اشتغال ایجاد و درآمد منابع از یکی گردشگری ،دیگر عبارتی به. (Kuban, 1980) کرد استفاده توسعه برای منبعی عنوان

 دیگر هایفعالیت سود که زمانی در خصوصبه. است ملی قلمرو در اقتصادی توسعة برای رهیافتی و ملی سطح در

 لیلد مبنا این بر. است توسعه برای راهبردی و هاآن برای مناسبی جایگزین ،است کاهش حال در اقتصادی های بخش

 در اجتماعی تحوالت و شغلی جدید هایفرصت آوردن فراهم و درآمد سطح بودنیینپا بر غلبه گردشگری توسعة اصلی

 توانیم جمله آن از که دربردارد ایعمده دستاوردهای و نتایج صنعت این(. 59 ،1150 سقایی، و یزدی پاپلی) است جامعه

 به ،کرد اشاره کشور یا منطقه در اجتماعی -اقتصادی و ایتوسعه هایدارکرک توسعه، بر آن رتأثی و زاییاشتغال جنبة به

 دارددرپی را ارز و تولید صادرات، اقتصاد، در هماهنگی درآمدها، تنوع توسعه، حال در و صنعتی کشورهای در که طوری

(Holjevac, 2003: 130 .) 

. است شده تبدیل جهان اقتصادی های بخش دترینپردرآم و ترینبزرگ از یکی به گردشگری صنعت امروزه ،طرفی از

 تاریخی، فرهنگی، همانند مختلف های جاذبه به مندعالقه شهروندان که است گردشگری نوعی شهری گردشگری

 ,Higham & Lueck) گذرانندمی اماکن این در را خود فراغت اوقات از بخشی والنهئمس گردش ضمن طبیعی و مذهبی

 بر بالغ ساالنه زاییاشتغال و دالر میلیارد 883 بر بالغ ساالنه کالن درآمد گردشگری، بیستم، قرن اوایل در(. 2002

 از یکی(. 19: 1150 سرور،) است شده مبدل المللی بین تجارت مهم هایلفهؤم از یکی به و داشته شغل 083333

 است شهری مراکز است، تهداش رتأثی اخیر های دهه در جهان گردشگری روندهای بر که مقصدهایی ترین مهم

 گردشگری مراکز ترین اصلی از یکی به را مقصدها این مدتکوتاه سفرهای رشد (.05: 1152 دیگران، و الدینی سیف)
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 کشور، به ورودی ةدرواز: است چندمنظوره عملکرد دارای گردشگری مقاصد عنوان به شهرها ،طرفی از. است کرده تبدیل

 گردشگری فعالیت در مهمی نقش شهرها ،دلیل همین به .خود مجاور مقصدهای و روستاها به سفر مبدأ و اقامت مراکز

 اندتوانسته رهیافت این از کشورها از بسیاری و یافته یفراوان توسعة جهان در گردشگری اکنون(. 1158 ،رهنمایی) دارند

 درآمد سطح بودنپایین قبیل از خویش، اقتصادی مشکالت بر و بخشند بهبود توجهی درخور حد تا را خویش وضعیت

 گردشگری از حاصل هایدرآمد حاضر حال در کهطوری هب آیند، فایق ارزی درآمدهای کمبود و بیکاری فراوانی سرانه،

  (.1108 کرمانی، صباغ) دهدمی تشکیل را جهان صادرات مهم هایجنبه از یکی

 جهانی را آن که شدهباعث گوناگون هایجاذبه غنای و رددا زیادی بسیار هایتوانمندی گردشگری زمینة در نیز ایران

 این به سفر برای کافی انگیزة ایسلیقه هر برای        تقریبا  که است زیاد حدی به ایران در هاجاذبه تنوع. بنامند مرز یک در

 مهم بسیار منابع از یکی گردشگری توسعة و هدایت ،ریزی برنامه ،رواین از (.03 ،1102 فراهانی، زمانی) دارد وجود کشور

 اماکن بر ایالعادهفوق محیطیزیست و فرهنگی اجتماعی، تأثیرات که شود می محسوب اشتغال ایجاد و درآمد کسب

 محل در موجود و مناسب انسانی و طبیعی شرایط دلیل به و نیست امستثن قاعده این از نیز مهاباد شهر. دارد گردشگری

 مهم مناطق از یکی ،اخیر دهة در خصوص هب مناسب تسهیالت و هازیرساخت بهبود همچنین ،گردشگر ورود جهت

 اقلیم) خارجی و داخلی گردشگران ورود با ،رواین از .شود می محسوب منطقه آن از فراتر حتی و استان گردشگری

 ی،محل مردم رآمدید مهم منابع از یکی به شغل افزایش و ایجاد و آن از حاصل درآمدهای ،اخیر دهة در( عراق کردستان

 که شود می سعی پژوهش این در ،اساس این بر. است شده تبدیل شهر اقتصاد در أثیرگذارت های گزینه از یکی به همچنین

 کاهش جهت مناسب راهکارهای و شود وتحلیلتجزیه و بررسی شهر این در گردشگری توسعة موانع عوامل ترینمهم

 .شود ارائه مهاباد گردشگری داقتصا بیشتر هچ هر شکوفاشدن آن تبع به و موانع این

 

  نظری مبانی

 بسیاری میان ایفشرده رقابت و شده تبدیل صنایع پردرآمدترین از یکی به گردشگری صنعت ،ویکمبیست قرن شروع با

 هایویژگی با و پویا صنعتی گردشگری صنعت. خوردمی چشم به گردشگران جذب برای جهان کشورهای از

 خود به را توسعه حال در و یافتهتوسعه کشورهای تولیدی و اقتصادی هایفعالیت از مهمی بخش که است ردف منحصربه

 متوازن توسعة فرایند بر اثرگذاری توان امروز دنیای در که است فعالیتی گردشگری.(Unwto, 2007) است داده اختصاص

 سیاسی های نظام ریزانبرنامه و سیاستگذاران از وسیعی طیف توجه مورد و گذاشته، نمایش به دنیا همة در را خردورزانه و

 به شدنمبدل حال در گردشگری(. 135: 1150 همکاران، و زاده ابراهیم) است مختلف کشورهای در اجرایی مدیران و

 ةتوسع اصلی رکن را گردشگری صنعت نظرانصاحب و ریزانبرنامه از بسیاری و است جهان تجاری اصلی ارکان از یکی

 صنعت این(. 12: 1158 زاهدی،) آورند شمارمی به گوناگون مثبت آثار و کارکردها دارای و چندوجهی فعالیتی و اقتصادی

 گردشگری، محصوالت فروشندگان و کنندگانعرضه گردشگران، تعامل از حاصل روابط و هاپدیده تمامی ةدربردارند

 و نتایج گردشگری صنعت .(Mcintosh, 1995: 9) است گردشگران پذیرایی و جذب فرایند در میزبان جوامع و هادولت

 در اجتماعی -اقتصادی و ایتوسعه کارکردهای بر آن ثیرأت و زاییاشتغال ةجنب جمله آن از ،دارد نیز ایعمده دستاوردهای

 هایریافتد درآمد، کسب اشتغال، ایجاد برای جدیدی منبع گردشگری نقش .(Holjevac, 2003: 2) کشور یا منطقه

 مطلب این. شودمی صنایع سایر توسعة و رشد موجب که است اجتماعی هایزیرساخت تقویت و ارز جذب بیشتر، مالیاتی

 کالن، درآمدهای به توجه با بیستم، قرن اوایل در کهطوری به ،(1: 1150 کاظمی،) است هشد ییدأت متعدد مطالعات در

 بدل المللی بین تجارت مهم هایلفهؤم از یکی به شغل، 083333 ساالنه زاییغالاشت و دالر میلیارد 883 بر بالغ ساالنه

 مفهوم از گوناگون جوامع تصویر در ریشه گردشگری به نسبت رویکردها تفاوت و تنوع(. 19: 1150 سرور،) است شده
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 هایمشیخط و هااستسی رویکردها، ها،راهبرد مبین گردشگری توسعة هایطرح و هابرنامه فرایند. دارد گردشگری

 در اجراقابل و پیوسته پایدار، هایروش بر مبتنی باید فرایند این. است گردشگری مقولة به نسبت گوناگون کشورهای

 .(Hall, 2000: 53) شود واقع ثرؤم کشور اجتماعی و اقتصادی کالن سیاست از بخشی در و باشد ایحوزه و ملی سطوح

 . نیست پذیر امکان گردشگری توسعة مناسب بستر کردنفراهم با جز گردشگری هایجاذبه و منابع امروزه ،دلیل همین به

 نظر به ضروری امری ،بعدی مراحل در هاآن توسعة برای ریزی برنامه و اول مرحلة در ها جاذبه شناسایی ،رو ایناز

 کمک گردشگری صنعت اندرکارانستد به که است علمی یابزار ریزیبرنامه .(9 ،1150 ،زمانیان و بهزادفر) رسد می

 را توسعه این و کنند مشخص را منطقه در گردشگری توسعة راهکار مسیر بهترین علمی، و پیوسته ییندافر در تا کند می

. است فرایند این پویابودن گردشگری، ریزیبرنامه در توجهقابل نکتة. قراردهند اقتصادی هایبخش سایر توسعة مسیر در

 و بازنگری نیازمند جدید، اطالعات حصول و شرایط تغییر با و شود نمی متوقف گاه هیچ ریزیبرنامه که مفهوم بدین

 ساختار مانند عواملی به گردشگری توسعة به دستیابی برای(. 19 :1102 ،جهانگردی جهانی سازمان) است مستمر اصالح

 همچنین،. است نیاز سرمایه جذب و گردشگری قرراتم و قوانین انسانی، نیروی آموزش و ریزیبرنامه سازمانی، مناسب

 و تقوایی) دارد اهمیت خصوصی و دولتی هایبخش بین هماهنگی و منسجم و توانا مدیریتی وجود فرایند این در

 هاآن بین توسعة و ارتباط که دارد نقش منطقه در گردشگری صنعت توسعة در متعددی عوامل(. 99 :1121 همکاران،

 گردشگران، از است عبارت گردشگری توسعة در اصلی عامل سه ارتباط، این در. دهدمی شکل را یگردشگر توسعة

 توسعة بر مؤثر عوامل ،طورکلیبه(. 1 :1121 همکاران، و محرابی) (هاجاذبه) مقصد هایویژگی و میزبان، جامعة

 اجتماعی، عوامل. 1 ؛المللبین روابط و سیاسی ،یایدئولوژیک عوامل. 9 ؛اقتصادی عوامل. 1 از است عبارت گردشگری

 ؛تاریخی سابقة. 0 ؛فرهنگی میراث .0 ؛کالبدی و طبیعی عوامل. 8 ؛انتظامی و امنیتی هایزیرساخت. 1 ؛دینی و فرهنگی

 (. Tribe, 1997) فناوری. 19 ؛کافی جاذبة فقدان. 11 ؛قانونی. 13 ؛آموزشی. 2 ؛ای توسعه های زیرساخت. 5

 

 پژوهش روش

 -اسنادی هاداده گردآوردی شیوة. است تحلیلی -توصیفی آن در تحقیق روش و کاربردی هدف، لحاظ از قیقتح نوع

. است شده استفاده شهر امعج طرح و استان گردشگری جامع طرح قبیل از اسنادی و مقاالت کتب، از که است پیمایشی

 در شهری اقتصاد و گردشگری توسعة با رابطه در بعد چند شامل پرسشنامه 133 نیاز مورد اطالعات آوری جمع برای

 .(1 جدول) است 3.20 با برابر کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با پرسشنامه این پایایی. شد توزیع و طراحی مهاباد

 
 تحقیق متغیرهای .4 جدول

رهایمتغ  

 یشهر یگردشگر توسعة در یاجتماع و یفرهنگ موانع

 یشهر یگردشگر توسعة یهاساختریز جادیا در یاقتصاد موانع

 مهاباد یشهر یگردشگر توسعة در موجود یها نامه نییآ و مقررات قانونی، موانع

 یساز نهیزم و آموزش بعد در مهاباد یشهر یگردشگر توسعة موانع

 مهاباد در یشهر گردشگر جذب جهت در یکاف یهاجاذبه فقدان

 یگردشگر توسعة در ییایجغراف ،یعیطب ،یکالبد موانع

 نگارندگان: مأخذ       

 

 . است دهآم پژوهش در استفاده مورد متغیرهای به مربوط توصیفی هایداده 9 جدول در
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 اجتماعی -فرهنگی موانع متغیر به مربوط توصیفی هایداده .2 جدول

 موانع
 فرهنگی

نمونه حجم عمجمو حداکثر حداقل   
 میانگین

استاندارد انحراف  واریانس 
استاندارد خطای  

Q8 133 33/1  33/8  33/1905  9900/1  38180/3  52190/3  025/3  

Q5 133 33/9  33/8  33/1911  1100/1  38155/3  52589/3  530/3  

Q13 133 33/1  33/8  33/1911  1133/1  38251/3  31001/1  308/1  

Q11 133 33/1  33/8  33/1911  1111/1  30315/3  31911/1  350/1  

Q19 133 33/9  33/8  33/1912  1133/1  31551/3  51850/3  018/3  

Q11 133 33/1  33/8  33/1105  5211/1  30815/3  11111/1  950/1  

Q11 133 33/1  33/8  33/1998  3511/1  38511/3  33258/1  393/1  

Q10 133 33/1  33/8  33/1910  1811/1  38905/3  21910/3  511/3  

Q91 133 33/1  33/8  33/1989  1011/1  38511/3  33220/1  393/1  

Q95 133 33/1  33/8  33/1931  1133/1  30301/3  38913/1  130/1  

Q11 133 33/1  33/8  33/1905  9900/1  38299/3  39801/1  389/1  

Q18 133 33/1  33/8  33/1931  3311/1  38001/3  22222/  333/1  

Q10 133 33/1  33/8  33/1911  3111/1  38005/3  22230/  225/3  

Q80 133 33/1  33/8  33/1910  3811/1  38511/3  31391/1  391/1  

         

 

 اقتصادی موانع متغیر به مربوط توصیفی هایداده .3 جدول

اقتصادی موانع نمونه حجم   مجموع حداکثر حداقل 
 میانگین

استاندارد انحراف  واریانس 
استاندارد خطای  

Q1 133 33/1  33/8  33/1920  1911/1  38318/3  50503/3 088/3  

Q0 133 33/1  33/8  33/1921  1111/1  3125/3  50901/3  011/3  

Q11 133 33/1  33/8  33/1905  9033/1  38301/3  50089/3  005/3  

Q13 133 33/1  33/8  33/1950  9233/1  31228/3  50813/3  015/3  

Q11 133 33/1  33/8  33/1991  3533/1  38051/3  33153/1  331/1  

Q10 133 33/1  33/8  33/1919  1300/1  38009/3  25911/3  208/3  

Q12 133 33/9  33/8  33/1930  3933/1  38838/3  28180/3  232/3  

Q81 133 33/1  33/8  33/1900  9911/1  38010/3  20535/3  280/3  

Q85 133 33/1  33/8  33/1935  3900/1  30131/3  13235/1  913/1  

Q01 133 33/1  33/8  33/1155  2033/1  38211/3  39098/1  388/1  

Q00 133 33/1  33/8  33/1935  3900/1  38512/3  31192/1  391/1  

Q00 133 33/1  33/8  33/1931  3111/1  38011/3  22155/3  223/3  

 

 به متغیر موانع قانونی و مقرراتی های توصیفی مربوط . داده1جدول 

قانونی موانع نمونه حجم   مجموع حداکثر حداقل 
  میانگین

 استاندارد خطای
استاندارد انحراف  واریانس 

Q1 133 33/1  33/8  33/1905  9033/1  38031/3  25008/3  200/3  

Q9 133 33/1  33/8  33/1981  1000/1  38115/3  29139/3  515/3  

Q0 133 33/1  33/8  33/1901  9100/1  38121/3  52212/3  532/3  

Q12 133 33/1  33/8  33/1902  9133/1  31211/3  58035/3  011/3  

Q93 133 33/1  33/8  33/1910  3811/1  38511/3  33021/1  311/1  

Q91 922 33/1  33/8  33/1185  5092/1  30111/3  30381/1  198/1  

Q99 133 33/1  33/8  33/1915  1900/1  38812/3  28218/3  293/3  

Q91 133 33/1  33/8  33/1908  1900/1  38108/3  21510/3  522/3  

Q13 133 33/1  33/8  33/1931  3133/1  38201/3  31958/1  300/1  

Q11 133 33/9  33/8  33/1952  9200/1  31858/3  02193/3  011/3  

Q18 133 33/1  33/8  33/1980  1500/1  38131/3  55102/3  051/3  

Q10 133 33/1  33/8  33/1981  1000/1  31215/3  58030/3  018/3  

Q10 133 33/1  33/8  33/1988  1511/1  38810/3  28812/3  211/3  
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 به متغیر موانع قانونی و مقررات های توصیفی مربوط . داده1جدول ادامة 

موعمج حداکثر حداقل حجم نمونه موانع قانونی  
 میانگین 

 انحراف استاندارد
 موانع قانونی واریانس

Q11 133 33/1  33/8  33/1905  9033/1  38053/3  33193/1  339/1  
Q11 133 33/1  33/8  33/1919  1300/1  38011/3  22982/3  258/3  

Q81 133 33/1  33/8  33/1911  1311/1  38051/3  33111/1  331/1  

Q89 133 33/1  33/8  33/1998  3511/1  38081/3  22081/3  221/3  

Q81 133 33/1  33/8  33/1911  1311/1  38111/3  21951/3  552/3  

Q88 133 33/9  33/8  33/1992  3200/1  38155/3  28301/3  231/3  

Q80 133 33/1  33/8  33/1919  3133/1  30302/3  38925/1  132/1  

Q82 133 33/1  33/8  33/1185  5033/1  30130/3  13285/1  911/1  

Q03 133 33/1  33/8  33/1151  2111/1  30300/3  38309/1  131/1  

Q09 133 33/1  33/8  33/1931  3133/1  38880/3  20910/3  290/3  

 

 آموزشی موانع متغیر به مربوط توصیفی هایداده .5 جدول

 مجموع حداکثر حداقل نمونه حجم آموزشی موانع
 میانگین

 واریانس استاندارد انحراف
 استاندارد خطای

Q1 133 33/1 33/8 33/1910 1911/1 38551/3 31528/1 315/1 

Q01 133 33/1 33/8 33/1998 3511/1 38101/3 21380/3 500/3 

Q05 133 33/1 33/8 33/1910 3800/1 38050/3 25123/3 203/3 

Q03 133 33/1 33/8 33/1953 9000/1 38112/3 29081/3 585/3 

 

 جاذبه فقدان متغیر به مربوط توصیفی هایداده .2 جدول

جاذبه فقدان مانع نمونه حجم   مجموع حداکثر حداقل 
 میانگین

استاندارد انحراف انسواری   
استاندارد خطای  

Q2 133 33/1 33/8  33/1150  2811/1  38000/3  33385/1  331/1  

Q11 133 33/1 33/8  33/1128  2111/1  38201/3  31900/1  300/1  

Q15 133 33/9  33/8  33/1981  1533/1  38118/3  29851/3  580/3  

Q98 133 33/1 33/8  33/1931  3311/1  38502/3  31085/1  311/1  

Q11 133 33/1 33/8  33/1919  3133/1  38133/3  21891/3  508/3  

Q19 133 33/1 33/8  33/1912  1011/1  31215/3  58123/3  090/3  

Q12 133 33/1 33/8  33/1910  1811/1  38001/3  22221/3  333/1  

Q01 133 33/1 33/8  33/1911  1311/1  30830/3  19031/1  903/1  

Q08 133 33/1 33/8  33/1991  3033/1  38031/3  25011/3  208/3  

 

 جغرافیایی و کالبدی موانع متغیر به مربوط توصیفی هایداده. 2 جدول

جغرافیایی موانع نمونه حجم   مجموع حداکثر حداقل 
 میانگین

استاندارد انحراف  واریانس 
استاندارد خطای  

Q90 133 33/1  33/8  33/1181  5111/1  30183/3  32200/1  932/1  

Q90 133 33/1  33/8  33/1111  0111/1  30099/3  10111/1  180/1  

Q92 133 33/1  33/8  33/1192  0200/1  30295/3  93338/1  113/1  

Q19 133 33/1  33/8  33/1990  3233/1  38801/3  20891/3  219/3  

Q15 133 33/1  33/8  33/1911  3100/1  38011/3  20915/3  218/3  

Q83 133 33/1  33/8  33/1938  3100/1  38010/3  20901/3  210/3  

Q02 133 33/1  33/8  33/1992  1133/1  38118/3  21135/3  552/3  

 

 مطالعه مورد محدودة

 و درجه 18 در مهاباد شهر آن مرکز .است غربی آذربایجان استان جنوب در کردنشین شهرهای از یکی مهاباد هرستانش

 مهاباد، جامع طرح) است شده واقع شمالی عرض ثانیه 1 و دقیقه 10 و درجه 10 و جغرافیایی طول ثانیه 1 و دقیقه 11
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 یک در دهکبر و بیطاس دوشاخة الحاق از و شده واقع مهاباد رودخانة راست ساحل بر مهاباد شهر اصلی ةهست(. 1150

. (1121 مهاباد، شهرداری) است محصور اطراف های کوه بین در که قرارگرفته همواری       نسبتا  اراضی در شهر کیلومتری

 شهرستان به جنوب از بوکان، نشهرستا به شرق از میاندوآب، شهرستان و ارومیه دریاچة به شمال طرف از شهرستان این

 از 0.2 با کیلومترمربع 9829 آن مساحت .است محدود نقده و پیرانشهر هایشهرستان به غرب طرف از و سردشت

 دو و بخش دو شامل کشوری تقسیمات آخرین اساس بر مهاباد شهرستان(. 1121 مهاباد، رمانداریف) است استان مساحت

 تعداد این از .بود نفر 918892 با برابر 1123 سال سرشماری نتایج براساس آن جمعیت تعداد که است شهری نقطة

 (.1121 ایران، آمار مرکز) اند ساکن شهرستان روستایی مناطق در نفر 00922 و شهری نقاط در نفر 115913

 
 مهاباد شهر جغرافیایی موقعیت .4 ةنقش

 
 

 همین بر. است مختلف کشورهای و شهرها در رگردشگ جذب اصلی عوامل از یکی گردشگری هایجاذبه وجود

 جمله از یمختلف هایجاذبه شامل پردازیم،می مهاباد شهرستان گردشگری هایجاذبه معرفی و بررسی به ابتدا در اساس

 طبیعی و فرهنگی های جاذبه که گفت توانمی میان این در. تفریحی -سالمتی و طبیعی، اقتصادی، تاریخی، -فرهنگی

  (.5 جدول) ستدارا شهرستان این در گردشگر جذب در تریگسترده و ترمهم نقش

 .شد توزیع مهاباد شهر به وارد گردشگران میان در و طراحی ایپرسشنامه ،اطالعات بهتر تحلیل و بررسی منظور به
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 مهاباد شهرستان گردشگری مختلف هایجاذبه .2 جدول

 
 نگارندگان: مأخذ

 

 هایافته و بحث

 تحقیقات بیشتر در ،امروزه .دارد خاصی اهمیت تحقیق نوع هر در فرضیه وسقم صحت بررسی برای ها داده وتحلیل زیهتج

 های بخش ترین مهم و ترین اصلی از اطالعات وتحلیل تجزیه پیشین، های پژوهش از شدهآوری جمع اطالعات بر مبتنی

 شکل به پردازش از پس و شد وتحلیلتجزیه آماری افزارهاینرم از استفاده با خام های داده. شود می محسوب پژوهش

 آوری جمع برای که گفت باید پژوهش هاییافته توصیف با رابطه در .گرفتقرار کنندگان استفاده اختیار در اطالعات

 اساس بر گاندهند پاسخ جنسی وضعیت 2 جدول در. است شده  استفاده پرسشنامه ابزار از تحقیق این نیاز مورد اطالعات

 .است آمده زن و مرد گروه دو
 پاسخگویان جنسی وضعیت فراوانی .3 جدول

 ینسب یفراوان درصد یفراوان تیجنس

 1/01 993 مرد

 91/0 08 زن

 3/8 18 شده گم یها داده

 133 133 کل
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 که گونه نهما ،همچنین. بودند زن درصد 91.1 و مرد مطالعه مورد گردشگران درصد 01.1 ،2 جدول اساس بر

 تحصیالت سطح 13 جدول در. اند نکرده مشخص را خود جنسیت مطالعه مورد گردشگران از درصد 8.3 ،است مشخص

 .است ه آمد باالتر و دکتری و ،لیسانسفوق تر،پایین و لیسانس گروه سه اساس بر دهندگان پاسخ

 
 دهندگان پاسخ تحصیالت وضعیت .42 جدول

 ینسب یراوانف درصد یفراوان التیتحص سطح

 3/91 01 ترنییپا و سانسیل

 0/10 113 سانسیلفوق

 1/91 01 باالتر و یدکتر

 3/5 91 شده گم یها داده

 133 133 کل

 

 دهندگان پاسخ درصد 10.0 و ترپایین و لیسانس تحصیالت دارای دهندگان پاسخ درصد 91 ،13 جدول اساس بر

 توجه باید. داشتند باالتر و دکتری تحصیالت دهندگان پاسخ درصد 91.1 ،همچنین .بودند لیسانسفوق تحصیالت دارای

 سنی توزیع وضعیت 11 جدول در .اند نکرده مشخص را خود تحصیالت حسط دهندگان پاسخ درصد 5 که داشت

 .شود می مشاهده سال 83 باالی و سال 83 تا 13 سال، 13 زیر گروه سه در دهندگان پاسخ
 

 دهندگان سخپا سنی توزیع. 44 جدول

 ینسب یفراوان درصد یفراوان سن

 0/99 05 سال 13 ریز

13-83 101 0/81 

 1/18 10 سال 83 یباال

 1/0 99 شده گم یها داده

 133 133 کل

 

 دهندگان پاسخ درصد18.1 و سال 83 تا 13 درصد 81.0 سال، 13 زیر دهندگان پاسخ درصد99.0 ،11 جدول اساس بر

 .اند نکرده مشخص را خود سن دهندگان پاسخ درصد 0.1 همچنین،. دارند سن سال 83 باالی

 

 پژوهش هاییافته

. دارد سروکار نمونه به موسوم یکوچک گروه انتخاب و گیری نمونه جریان با محقق همواره استنباطی، هاییافته تحلیل در

 بر و است اصلی جمعیت به خود انتخابی نمونة در محقق مشاهدات از حاصل نتایج تعمیم استنباطی، تحلیل از هدف

 ابتدا استنباطی هاییافته بخش در. شود می متوسل فرضیه آزمون انتخابی نمونة به نمونه از حاصل های ارزش مبنای

 به توجه با ،سپس. شود می انجام فواسمیرن -کلموگروف آزمون از استفاده با تحقیق متغیرهای بودننرمال بررسی

 .شود می استفاده موجود وضع ناساییش برای ای دوجمله یا ای نمونهکت تی های آزمون از یر،متغ نبودن یا بودن نرمال

 

 مهاباد  یشهر یگردشگر ةدر توسع اجتماعی و فرهنگی موانع

 مشخص گردشگری ةتوسع مانع و محدودیت دهندگانپاسخ که است مقادیری شامل اجتماعی و فرهنگی موانع ابعاد
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 انجام با .شود می استفاده اسمیرنوف -کلموگروف آزمون از متغیر توزیع کردنمشخص منظور به ها،هداد تحلیل در .اند کرده

 یا درصد 8 از بیش( Sig) داری امعن چنانچه ،بودننرمال آزمون در .کند می محاسبه داری امعن عدد افزارنرم ،آزمون این

 .شود می رفتهگ نتیجه توزیع بودن نرمال و پذیرفته فرض الؤس باشد، 38/3

 

  یشهر گردشگری توسعةدر  اجتماعی و فرهنگی موانع یرمتغ یبرا یرنوفاسم -فوکلموگر آزمون نتایج

 .شود می تدوین زیر فرضی یالؤس ،متغیر بودننرمال بررسی برای

 ؟است نرمال اجتماعی و فرهنگی موانع متغیر به مربوط های داده توزیع آیا

 کمتر آزمون داری امعن است مشخص که گونه همان. دهد می نشان را اسمیرنوف -فوکلموگر آزمون نتایج 19 جدول

 .کند نمی تبعیت نرمال توزیع از متغیر این که گفت توان می نتیجه در .است 3.38 از

 
 اجتماعی و فرهنگی موانع متغیر بودننرمال تعیین برای اسمیرنوف -کلموگروف آزمون نتایج. 42 جدول

 جهینت Sig یمعنادار عدد Z فورنیاسم -روفکلموگ آمارة ریمتغ

 رنرمالیغ عیتوز 333/3 553/9 یاجتماع و یفرهنگ موانع

 

 نرمال توزیع از مهاباد یشهر یگردشگر توسعة در یاجتماع و یفرهنگ موانع متغیر شد داده نشان که گونه همان

 نسبت مقدار آزمون این در. شود می استفاده ای دوجمله آزمون از آن موجود سطح نمایش برای ،بنابراین کند؛ نمی تبعیت

 .شود می گرفته نظر در 1 عدد یعنی لیکرت طیف وسط حد ها داده تقسیم نقطة و است شده گرفته نظر در 3.8 آزمون

 ؟(P=1) است نیانگیم سطح در یاجتماع و یفرهنگ موانع آیا

 یمعنادار عدد و 1 از تر کوچک ریمقاد نسبت ،1 از تر بزرگ ریمقاد نسبت آزمون، نسبت ریمقاد بیترت به ،11 جدول در

 گفت توان می بنابراین، شود؛ می تأیید فرضی سؤال است،% 8 از بیش داری معنا سطح اینکه به توجه با. شود یم مشاهده

 .است میانگین حد در مهاباد یشهر یگردشگر توسعة در یاجتماع و یفرهنگ موانع که

 
 اجتماعی و فرهنگی موانع متغیر ای جملهدو تی آزمون نتایج .43 جدول

 آزمون نسبت ریمتغ
تر  بزرگ ریمقاد نسبت

 3از 

تر  کوچک ریمقاد نسبت
 3از 

 جهینت Sig یمعنادار عدد

 و یفرهنگ موانع
 یاجتماع

8/3 11/3 80/3 80/3 
 فرض الؤس دییتأ

 (نیانگیم تی)وضع

 

 مهاباد  یشهر گردشگری توسعة هایزیرساخت ایجاد در اقتصادی موانع

 در .اند کرده عنوان گردشگری توسعة برای مانع و محدودیت دهندگانپاسخ که است مقادیری شامل اقتصادی موانع ابعاد

 انجام با .(11 جدول) شود می استفاده اسمیرنوف -کلموگروف آزمون از متغیر توزیع کردنمشخص منظور به ها،داده تحلیل

 یا درصد 8 از  بیش (Sig) یدار امعن چنانچه ،بودننرمال آزمون در .کند می محاسبه داری امعن عدد افزارنرم ،آزمون این

 .شود می گرفته نتیجه توزیع بودن نرمال و پذیرفته فرض الؤس باشد، 38/3

 

 

 



  213   شهرها در گردشگر جذب عمدة موانع و گردشگری توسعة وضعیت بر تحلیلی

 گردشگری توسعة هایزیرساخت ایجاد در اقتصادی موانع متغیر برای اسمیرنوف -فوکلموگر آزمون نتایج

  مهاباد شهری

 .شود می تدوین زیر صورت به فرضی الؤس متغیر بودننرمال بررسی برای

 ؟است نرمال اقتصادی موانع متغیر به مربوط های داده توزیع آیا

 کمتر آزمون داری امعن است مشخص که گونه همان. دهد می نشان را اسمیرنوف -فوکلموگر آزمون نتایج ،11 جدول

 .کند نمی تبعیت نرمال توزیع از یرمتغ این که گفت توان می نتیجه در ،است 3.38 از
 

 اقتصادی موانع متغیر بودننرمال تعیین برای اسمیرنوف -کلموگروف آزمون نتایج .41 جدول

 جهینت Sig یمعنادار عدد Z فورنیاسم -کلموگروف آمارة ریمتغ

 رنرمالیغ عیتوز 339/3 501/1 یاقتصاد موانع

 

 سطح نمایش برای ،بنابراین کند؛ نمی تبعیت نرمال توزیع از اقتصادی موانع تغیرم ،شد داده نشان که گونه همان

 وسط حد ها داده تقسیم نقطة و 3.8 آزمون نسبت مقدار آزمون این در. شود می استفاده ای دوجمله آزمون از آن موجود

 .شود می گرفته نظر در 1 عدد یعنی لیکرت طیف

  ؟(P=1) ستا نیانگیم سطح در یاقتصاد موانع آیا

 یمعنادار عدد و 1 از تر کوچک ریمقاد نسبت ،1 از تر بزرگ ریمقاد نسبت آزمون، نسبت ریمقاد بیترت به ،18 جدول در

 نسبت اینکه به توجه با. شود می رد  فرض سؤال است،% 8 از کمتر داری معنا سطح اینکه به توجه با. شود یم مشاهده

 خود به را زیاد خیلی و زیاد مقادیر لیکرت طیف در که مقادیری) است بیشتر 1 از تر کوچک مقادیر برای شده مشاهده

 یشهر یگردشگر توسعة یهارساختیز جادیا در اقتصادی موانع که گفت توان می% 28 اطمینان با ،( داده اختصاص

 عدد به توجه با هنتیج این که داشت توجه باید. کند می ایجاد شهرستان این گردشگری توسعة در جدی مشکلی مهاباد

 دولت مناسب هایگذاریسرمایه نبود خصوص به اقتصادی، موانع .است صادق نیز% 22 اطمینان سطح برای معناداری

 بوده مطرح اقتصادی های شاخص بخش در اساسی ها گویه از یکی گردشگری الزم بسترهای و هازیرساخت ایجاد برای

 . اند هداشت آن بر زیادی تأکید پاسخگویان که است

 
 اقتصادی موانع متغیر ای دوجمله تی آزمون نتایج. 45 جدول

 ریمتغ
 نسبت
 آزمون

 ریمقاد نسبت
 3 از تر بزرگ

 ریمقاد نسبت
 3تر از  کوچک

 یمعنادار عدد
Sig 

 جهینت

 موانع
 یاقتصاد

8/3 90/3 01/3 333/3 
تر  کوچک ریو نسبت باالتر مقاد فرض الؤس رد

 (مانع دیی)تأ 1از 

 

  مهاباد یشهر یگردشگر توسعة در موجود یها نامه نییآ و مقررات انونی،ق موانع

 مشخص گردشگری ةتوسع مانع و محدودیت دهندگانپاسخ که است مقادیری شامل (11جدول) قانونی موانع ابعاد

 انجام با .شود می استفاده اسمیرنوف -کلموگروف آزمون از متغیر توزیع کردنمشخص منظور به ها،داده تحلیل در .اند کرده

 یا درصد 8 از تر بیش( Sig) داری معنا چنانچه ،بودننرمال آزمون در .دکن می محاسبه داری معنا عدد افزار نرم ،آزمون این

 .شود می گرفته نتیجه توزیع بودن نرمال و شود می پذیرفته فرض الؤس باشد، 38/3
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 گردشگری توسعةدر  موجود های نامه آیینو  یقانونموانع  یرمتغ یبرا یرنوفاسم -فوکلموگر آزمون نتایج

 مهاباد  یشهر

 .شود می تدوین زیر صورت به فرضی الؤس متغیر ،بودننرمال بررسی برای

 است؟ نرمال قانونی موانع متغیر به مربوط های داده توزیع آیا

 کمتر آزمون داری امعن است مشخص که گونه همان. دهد می نشان را اسمیرنوف -فوکلموگر آزمون نتایج ،10 جدول

 .کند نمی تبعیت نرمال توزیع از متغیر این که گفت توان می نتیجه در .است 3.38 از
 

 قانونی موانع متغیر بودننرمال تعیین برای اسمیرنوف -کلموگروف آزمون نتایج. 42 جدول

 جهینت Sig یمعنادار عدد Z فورنیاسم -کلموگروف ةآمار ریمتغ

 رنرمالیغ عیتوز 333/3 092/9 یقانون موانع

 

 موجود سطح نمایش برای ،بنابراین کند؛ نمی تبعیت نرمال توزیع از قانونی موانع متغیر ،شد داده نشان که گونه همان

 تقسیم نقطة و است شده گرفته نظر در 8/3 آزمون نسبت مقدار آزمون این در. شود می استفاده ای دوجمله آزمون از آن

 .شود می گرفته نظر در 1 عدد یعنی لیکرت یفط وسط حد ها داده

  ؟(P=1) است نیانگیم سطح در یقانون موانع آیا

 یمعنادار عدد و 1 از تر کوچک ریمقاد نسبت ،1 از تر بزرگ ریمقاد نسبت آزمون، نسبت ریمقاد بیترت به ،10 جدول در

 نسبت اینکه به توجه با. شود می رد فرضی سؤال لذا است،% 8 زا کمتر داری معنا سطح اینکه به توجه با. شود یم مشاهده

 خود به را زیاد خیلی و زیاد مقادیر لیکرت طیف در که مقادیری) است بیشتر 1 از تر کوچک مقادیر برای شدهمشاهده

 مهاباد یشهر یگردشگر توسعة در موجود یها نامه نییآ و قانونی موانع که گفت توان می% 28 اطمینان با ،(داد اختصاص

 عدد به توجه با نتیجه این که داشت توجه باید. کند می ایجاد جدی مشکلی مهاباد شهرستان شهری گردشگری توسعة در

 موانع از گرید یکی یقانون و نامهنییآ موانع شد مشاهده کههمچنان .است صادق نیز% 22 اطمینان سطح برای معناداری

 کشور، در موجود یبوروکراس و یادار نظام ل،یقب از یاعمده موانع. است ابادمه شهرستان یگردشگر توسعة در عمده

 و گردشگران یبرا یادیز مشکالت ن،یهمچن. شود یم یخارج و یداخل گذارانهیسرما یبرا یادیز یقانون مشکالت باعث

 و گردشگر عنوان به عراق نکردستا میاقل از که یگردشگران مثال، یبرا است؛ آورده وجود به شهرستان به وارده احانیس

 ازین کردستان میاقل و عراق کشور در رانیا خانةکنسول و سفارت از زایو اخذ به سالمت گردشگر خصوصبه ستیتور

 گرفتهانجام یهایبررس یط و ستین زایو اخذ به ازین کردستان میاقل و عراق کشور به سفر یبرا که یصورت در دارند،

 مطرح مهاباد یشهر اقتصاد یبرا یارزآور و گردشگر شتریب جذب در یمهم مانع موجود یها هنام نییآ و قانونی موانع

 . است

 
 قانونی موانع متغیر ای دوجمله تی آزمون نتایج .42 جدول

 ریمتغ
 نسبت
 آزمون

 ریمقاد نسبت
 3تر از  بزرگ

 ریمقاد نسبت
 3تر از  کوچک

 یمعنادار عدد
Sig 

 جهینت

 موانع
 یقانون

8/ 93/ 53/ 333/ 
تر از  کوچک ریو نسبت باالتر مقاد فرض الؤس رد

 مانع( دیی)تأ 1

 

  یساز نهیزم و آموزش بعد در مهاباد یشهر یگردشگر توسعة موانع

 مشخص گردشگری ةتوسع مانع و محدودیت دهندگانپاسخ که است مقادیری شامل سازیزمینه و آموزشی موانع ابعاد



  215   شهرها در گردشگر جذب عمدة موانع و گردشگری توسعة وضعیت بر تحلیلی

 استفاده اسمیرنوف -کلموگروف آزمون از متغیر توزیع کردنمشخص منظور به ها،هداد تحلیل در (.15 جدول) اند کرده

 بیش( Sig) داری امعن چنانچه ،بودننرمال آزمون در .کند می محاسبه داری معنا عدد افزار نرم ،آزمون این انجام با .شود می

 .شود می رفتهگ نتیجه توزیع بودن نرمال و پذیرفته فرض الؤس باشد، 38/3 یا درصد 8 از

 

 سازی ینهموانع آموزش و زم یرمتغ یبرا یرنوفاسم -فوکلموگر آزمون نتایج

 .شود می تدوین زیر صورت به فرضی الؤس متغیر ،بودننرمال بررسی برای

 است؟ نرمال سازی زمینه و آموزش موانع متغیر به مربوط های داده توزیع آیا

 بیش آزمون داری امعن است مشخص که گونه همان. دهد می نشان ار اسمیرنوف -فوکلموگر آزمون نتایج 15 جدول

 .کند می تبعیت نرمال توزیع از متغیر این که گفت توان می نتیجه در .است 3.38 از

 
 سازی زمینه و آموزش موانع متغیر بودننرمال تعیین در اسمیرنوف -کلموگروف آزمون نتایج. 42 جدول

 جهینت Sig یمعنادار عدد Z فورنیاسم -کلموگروف ةآمار ریمتغ

 نرمال عیتوز 108/3 110/1 یساز نهیزم و آموزش موانع

 

 تی آزمون از آن موجود سطح نمایش برای ،بنابراین کند؛ می تبعیت نرمال توزیع از سازی زمینه و آموزش موانع متغیر

 گرفته نظر در 1 عدد یعنی لیکرت طیف وسط حد آزمون، مورد میانگین مقدار آزمون این در. شود می استفاده ای نمونهتک

 .شود می

 گرفته نظر در 1 لیکرت طیف وسط مقدار اینجا در) آزمون مورد مقدار با سازی زمینه و آموزش موانع میانگین مقدار آیا

  ؟(µ=1) ندارد معناداری تفاوت( شود می

 اطمینان درصدی 28 فاصلة و آزمون مقدار با میانگین الفاخت ،sig مقدار ،t آزمون آمارة مقدار ترتیب به 12 جدول در

 گفت توان می و شود می تأیید فرض سؤال لذا است،% 8 از بیش داری معنا سطح اینکه به توجه با. شود می داده نمایش آن

 .است (1=طیف وسط عدد) میانگین برابر یساز نهیزم و آموزش بعد در مهاباد یشهر یگردشگر توسعة موانع میزان که
 

 سازی زمینه و آموزش موانع متغیر برای T آزمون نتایج. 43 جدول

 یمعنادار عدد T آزمون آمارة ریمتغ
Sig 

 تفاوت
 نیانگیم

 جهینت باال حد نییپا حد

 و آموزش موانع
 یساز نهیزم

 (1) نیانگیو برابر م فرض الؤس دییتأ 3018/3 -3911/3 39811/3 950/3 300/1

 

  مهاباد در یشهر گردشگر جذب جهت در یفکا یهاجاذبه فقدان

 اند کرده مشخص گردشگری توسعة برای مانع و محدودیت دهندگانپاسخ که است مقادیری شامل انگیزشی موانع ابعاد

 با. شود می استفاده اسمیرنوف -کلموگروف آزمون از متغیر توزیع کردنمشخص منظور به ها،داده تحلیل در (.93 جدول)

 درصد 8 از بیش ،(Sig) داری امعن چنانچه ،بودننرمال آزمون در .کند می محاسبه داری معنا عدد افزار نرم ،زمونآ این انجام

 .شود می گرفته نتیجه توزیع بودن نرمال و شود می پذیرفته فرض الؤس باشد، 38/3 یا
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  یکاف یهاجاذبه فقدان متغیر برای اسمیرنوف -فوکلموگر آزمون نتایج

 .شود می تدوین زیر صورت به فرضی الؤس متغیر بودننرمال سیبرر برای

 است؟ نرمال کافی هایجاذبه فقدان به مربوط های داده توزیع آیا

 کمتر آزمون داری امعن است مشخص که گونه همان. دهد می نشان را اسمیرنوف -فوکلموگر آزمون نتایج 93 جدول

 .کند نمی تبعیت نرمال توزیع از متغیر این که گفت توان می نتیجه در و است 3.38 از
 

 کافی هایجاذبه فقدان متغیر بودننرمال تعیین برای اسمیرنوف -کلموگروف آزمون نتایج. 22 جدول

 جهینت Sig یمعنادار عدد Z فورنیاسم -کلموگروف ةآمار ریمتغ

 رنرمالیغ عیتوز 333/3 092/9 یانگیزش عوامل فقدان

 

 برای ،بنابراین کند؛ نمی تبعیت نرمال توزیع از کافی هایجاذبه فقدان موانع متغیر دش داده نشان که گونه همان

 دهش گرفته نظر در 3.8 آزمون نسبت مقدار آزمون این در. شود می استفاده ای دوجمله آزمون از آن موجود سطح نمایش

 .شود می گرفته نظر در 1 عدد یعنی لیکرت طیف وسطحد ها داده تقسیم نقطة و است

  ؟(P=1) است نیانگیم سطح در یکاف یهاجاذبه فقدان آیا

 یمعنادار عدد و 1 از تر کوچک ریمقاد نسبت ،1 از تر بزرگ ریمقاد نسبت آزمون، نسبت ریمقاد بیترت به 91 جدول در

 نسبت اینکه به توجه با شود؛ می رد فرض سؤال لذا است،% 8 از کمتر داری معنا سطح اینکه به توجه با. شود یم مشاهده

( داده اختصاص خود به را زیاد خیلی و زیاد مقادیر لیکرت طیف در که مقادیری) 1 از تر کوچک مقادیر برای شده  مشاهده

 شهری گردشگری ةتوسع در جدی مشکل کافی های جاذبه فقدان که گفت توان می% 28 اطمینان با است، کمتر

 نیز% 22 اطمینان سطح برای معناداری عدد به توجه با نتیجه این که داشت توجه باید. کند نمی ایجاد مهاباد شهرستان

 .است صادق

 
 کافی هایجاذبه متغیر ای دوجمله تی آزمون نتایج .24 جدول

 ریمتغ
 نسبت
 آزمون

 ریمقاد نسبت
 3تر از  بزرگ

 ریمقاد نسبت
 3تر از  کوچک

 جهینت Sig یمعنادار عدد

جاذبه فقدان
 یکاف یها

8/3 09/3 95/3 333/3 
 ریو نسبت باالتر مقاد فرض الؤس رد

 مانع( دییتأ )عدم 1تر از  بزرگ

 

 مهاباد یگردشگر توسعة در ییایجغراف و یعیطب ،یکالبد موانع

 ةتوسع مانع و محدودیت دهندگانپاسخ که است مقادیری شامل( 99 جدول) جغرافیایی و طبیعی کالبدی، موانع ابعاد

 اسمیرنوف -کلموگروف آزمون از متغیر توزیع کردنمشخص منظور به ها، داده حلیلت در .اند ه کرد مشخص گردشگری

 داری معنا چنانچه ،بودننرمال آزمون در .کند می محاسبه داری معنا عدد افزار نرم ،آزمون این انجام با .شود می استفاده

(Sig )شود می گرفته نتیجه توزیع نبود  نرمال و شود می پذیرفته فرض الؤس باشد، 38/3 یا درصد 8 از بیش. 

 

 جغرافیایی و طبیعی کالبدی،موانع  یرمتغ یبرا یرنوفاسم -فوکلموگر آزمون نتایج

 .شود می تدوین زیر صورت به فرضی الؤس متغیر بودننرمال بررسی برای

 است؟ نرمال جغرافیایی و طبیعی کالبدی، موانع به مربوط های داده توزیع آیا
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 گفت توان می نتیجه در و است 3.38 از کمتر آزمون داری امعن است مشخص دهد، می نشان 99 جدول که گونه همان

 .کند نمی تبعیت نرمال توزیع از متغیر این که

 
 جغرافیایی و طبیعی موانع متغیر بودننرمال تعیین در اسمیرنوف -کلموگروف آزمون نتایج. 22 جدول

 جهینت Sig یدارمعنا عدد Z فورنیاسم -کلموگروف ةآمار ریمتغ

 رنرمالیغ عیتوز /333 918/1 ییایجغراف و یعیطب موانع

 

 برای ،بنابراین کند؛ نمی تبعیت نرمال توزیع از جغرافیایی و طبیعی کالبدی، موانع متغیر شد داده نشان که گونه همان

 شده گرفته نظر در 3.8 زمونآ نسبت مقدار آزمون این در. شود می استفاده ای دوجمله آزمون از آن موجود سطح نمایش

 .شود می گرفته نظر در 1 عدد یعنی لیکرت طیف وسط حد ها داده تقسیم نقطة و است

  ؟(P=1) است نیانگیم سطح در ییایجغراف و یعیطب وانعم آیا

 یارمعناد عدد و 1 از تر کوچک ریمقاد نسبت ،1 از تر بزرگ ریمقاد نسبت آزمون، نسبت ریمقاد بیترت به 91 جدول در

 نسبت اینکه به توجه با شود؛ می رد فرض سؤال لذا است% 8 از کمتر داری معنا سطح اینکه به توجه با. شود یم مشاهده

 اختصاص خود به را زیاد خیلی و زیاد مقادیر لیکرت طیف در که مقادیری) 1 از تر کوچک مقادیر برای شده مشاهده

 مشکل یگردشگر توسعة در ییایجغراف و یعیطب ،یکالبد موانع که گفت توان می% 28 اطمینان با است، بیشتر( اند داده

 نیز% 22 اطمینان سطح برای معناداری عدد به توجه با نتیجه این که داشت توجه باید. کند می ایجاد مهاباد در جدی

 و ای جاده بمناس های زیرساخت عدم به توان می موجود جغرافیایی و کالبدی موانع ترین مهم جمله از. است صادق

 پاسخگویان طرف از بارها که کرد اشاره جزآن و اقامتی مراکز کبود تفریحی،-اقامتی مراکز کیفیت بودن پایین ونقل، حمل

 . است شده مطرح شهرستان در گردشگری توسعة سر بر مانع و مشکل

 
 جغرافیایی و طبیعی کالبدی، موانع متغیر ای دوجمله تی آزمون نتایج. 23 جدول

 ریمتغ
 نسبت
 آزمون

 ریمقاد نسبت
 3 از تر بزرگ

 ریمقاد نسبت
 3 از تر کوچک

 عدد
 Sig یمعنادار

 جهینت

 و یعیطب موانع
 ییایجغراف

8/3 10/3 51/3 333/3 
تر  کوچک ریو نسبت باالتر مقاد یفرض الؤس رد

 مانع( دیی)تأ 1از 

 

 توسعة در جدی مشکل سه جغرافیایی و طبیعی بدی،کال موانع و اقتصادی موانع قانونی، موانع تحقیق نتایج به توجه با

 ترینمهم( مقررات و هانامه آیین) قانونی موانع است مشخص که گونههمان .است مهاباد شهرستان شهری گردشگری

 موانع جغرافیایی، و طبیعی کالبدی، موانع ،ترتیب به آن از پس. است مهاباد شهرستان شهری گردشگری توسعة در مانع

 توسعة موانع ترینمهم ترتیب به یکاف یهاجاذبه فقدان و فرهنگی موانع سازی،زمینه و آموزش موانع ی،اقتصاد

  .(1 شکل) است شهری گردشگر جذب و گردشگری
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 مهاباد شهرستان در شهری گردشگر جذب و گردشگری توسعة موانع ترین مهم. 4 شکل

 

 مدیریت و قوانین هایبخش در که است آن بیانگر نتایج گفت باید حاضر پژوهش هاییافته با رابطه در ،کلی طور هب

 در است الزم. است جامع و علمی ریزیبرنامه و سیستمی ینگرش نبود از ناشی رتبیش که ایمبوده بحران بیشترین شاهد

 طبیعی های دیتمحدو به ،مچنینه کرد؛ منظور قوانین در را علمی و فکری ةسرمای غیرمستقیم صورت به نیز مهاباد شهر

 هایپژوهش در .باشیم اقتصادی بخش در متغیرها ترشدنقوی شاهد و شود رنگکم هامحدودیت از بسیاری تا داد ربط

 طبیعی عوامل ها محدودیت این. است نشده گرفته نظر در گردشگری توسعة ةمحدودکنند عوامل مهاباد شهر در قبلی

 مناسب صورت به ایمنطقه و ملی هایریزیبرنامه و دستورات ،مرکز از دوری و ایران کشور پهناوری به توجه با که است

 .رددا اهداف پیشبرد در ریمؤث نقش ایمنطقه هایریزیبرنامه و ایمنطقه مطالعات وجود لذا ،گیرد نمی صورت

 ناحیه این در که شود ریفتع اقتصادی هایفعالیت از هاییبخش و هاتوانمندی راستای در باید منطقه این در ریزی برنامه

 قوانین نظر از که گرفت نادیده را استانی ریزیبرنامه و استان نقش نتوامین راستا این در .یابد توسعه و کند رشد خوبی هب

 لزوم و شود تلقی ملی برنامة راستای در ای ناحیه ای برنامه مانند ریزیبرنامه نظر از و ایمنطقه و محلی حکومت مانند

 .است ناپذیراجتناب امری منطقه هایپتانسیل و هاتوانمندی با رابطه در پژوهش

 

 گیرینتیجه

 خدمات صلیا گروه چهار جزو شهرها یمراتبسلسله سیستم در کلی طوربه و شهرهاجهان و جهان در گردشگری ،امروزه

 نمایان شهرها اقتصادی و اجتماعی توسعة و پیشرفت در را ریگردشگ اهمیت خود مسئله این و آیدمی حساب هب پیشرفته

 تحقیق روند ابعاد و موارد توسعة یا بهبود راستای در که است اهدافی و هاحلراه به دستیابی پژوهشی هر هدف .سازدمی

 اداقتص و شهری اقتصاد زمینة در که است شده بررسی زیرساختاهایی و ابعاد ،حاضر پژوهش در .شود می بررسی

 .ایم پرداخته ابعاد این هایوکاستکم به ها،تحلیلوتجزیه و آماری های آزمون به توجه با. است مهم عوامل از گردشگری

 های زیرساخت و ها زمینه ،ابعاد از بسیاری در که گفت توانمی گردشگری، اقتصاد توسعة موانع میانگین جدول به توجه با

 بعد با رابطه در. است ناشناخته توسعه قابلیت و سودمندی نظر از هاآن بندیرتبه و پویایی زمینة در ولی دارد، وجود نسبی

. دارد دسترسی زمینه این در کافی       نسبتا  های زیرساخت به مهاباد شهر گفت توانمی ،پژوهش روند اجتماعی و فرهنگی

 و درمانی و پزشکی اهزیرساخت و امکانات همچنین ،منطقه سطح در مطرح علمی مراکز و ها دانشگاه توانمی ،مثال برای

 و مناطق سایر مردم بین ارتباط ایجاد و هاجاذبه معرفی در توانسته خود ةنوب به که برد نام را نقلوحمل ریلی خطوط
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 و کند عمل ایمنطقه سطح در زیرساخت و هاجاذبه هم که سازد برقرار اجتماعی رابطة و تعامل ینوع همسایه کشورهای

 ایفرامنطقه و ایمنطقه و محلی سطح در را مراوداتی آن بعت به و باشد آمدورفت برای اطیارتب گره ینوع به خود هم

 اقتصادی ارتباط کهطوری به باشد، حیاتی و مهم عامل حاصل سود و اقتصاد و گردشگری توسعة برای و کند ایجاد

 در. آیدمی وجود به انسان دست اختس و ونقلحمل هایشبکه طریق از       اساسا  که بخشدمی توسعه را فضایی یکپارچگی

 طریق از ایران نقاط سایر با مهاباد شهر فیزیکی ارتباط ریلی ونقلحمل کار به شروع و احداث به توجه با نیز مهاباد شهر

 پویایی به چنانآن نوپابودن دلیل به اما است، یمهم و عمده زیرساخت که شود می برقرار راحت و ایمن ونقلحمل این

 را مسئوالن ویژة توجه لزوم ،لذا .یابد دست کالن و عمده تجاری روابط به گردشگری توسعة کنار در بتواند که نرسیده

 . طلبدمی پویایی و توسعه جهت

 مهاباد شهری اقتصاد نیز ایزنجیره یها فروشگاه و هارستوران و لداریهت بخش در گذاریسرمایه ةزمین در ،همچنین

 بازارچه، هتل، احداث جهت در هاییگذاریمایهسر چند هر. کند می طی را خود بلوغ و رشد مراحل و نوپا هنوز

 خود ةتوسع و شدر مراحل ،گرفته انجام جزآن و شهربازی ،پذیرایی گردشگری، توسعة هایطرح ای،زنجیره های فروشگاه

 خود به را توجه بیشترین پایانی نمودار به توجه با مقرراتی و قانونی موانع. دهند افزایش پویایی و تکامل مرحلة به را

 ،همسایه کشور گردشگران برای معضلی صورت هب سالمت، گردشگری بخش در خصوص هب که است کرده معطوف

 بودن کافی عدم و کم اقامت مدت و ویزا اخذ سخت شرایط دلیل به .است شده نمایان عراق ستانکرد اقلیم خصوص هب

 در را گردشگر جذب و دارد وجود ایعدیده مشکالت کیفی نظر از مرزی و تجاری ایهدروازه و گمرکی هایزیرساخت

 . است کرده روروبه مشکل با سالمت حوزة

 بسیار یعامل صورت هب گردشگری ،روازاین. دارد گردشگر جذب در خوبی ایمنطقه و جغرافیایی موقعیت مهاباد شهر

 و طلبدمی آموزشی و فرهنگی هایزمینه نیز گردشگر جذب و گردشگری اما کند، می نقش ایفای شهری اقتصاد در پرسود

 نقش کردیم، اشاره که گونههمان .است توسعه مانع و مفید شهری اقتصاد توسعة در گردشگران سهم افزایش و کاهش در

 با سبنام رفتار جهت آگاهی باالبردن نینهمچ ،افراد تخصص و آموزش امر در علمی های سازمان و ها دانشگاه

 انسانی و تاریخی دالیل نیز گردشگری های جاذبه نبود یا وجود. است اصلی و کلیدی عاملی و مهم بسیار گردشگران

 اکتفا گردشگر جذب برای یعامل تاریخی یا طبیعی هایجاذبه به      صرفا  امروزی پیشرفتة بسیار جوامع در کهطوری هب ،دردا

 موزة دارابودن اب مهاباد شهر .شود می ارائه گردشگری متنوع ماتخد آن کنار در و است جذب برای عاملی بلکه ،شودنمی

 جمله از ساخت و یانسان هایجاذبه کنار در طبیعی هایجاذبه همچنین ی،تجار هایبازارچه ،معاصر شناسیمردم

 و دارد میبر دمق گردشگر جذب و بهبود راستای در سالمت گردشگری بعد در بهداشتی و درمانی مراکز و بیمارستان

 شهری اقتصاد و گردشگری کیفی و ی   کم  رشد آن تبع به و گردشگر جذب سود به هم جغرافیایی ابعاد از نآ درکنار

  .کند می استفاده

 و مرکز از دوربودن که است قرارگرفته قانونی موانع بعد و اقتصادی بعد بین جغرافیایی و طبیعی موانع ،دیگر سوی از

 و پهناوری به نیز لهئمس این .است بعد این دالیل از همجوار هایاستان و شهرها به نسبت شهر این نقرارگرفت حاشیه در

 ونقلحمل هایزیرساخت بهبود و پویایی با نیز را بخش این در موجود هایضعف اما ،شود می مرتبط ایران کشور وسعت

 توسعة پویایی نفع به نیز منطقه این جغرافیایی موقعیت از و کرد برطرف توان می زیادی حدود تا سریع و پیشرفته

 پیشرفت و توسعه در بسزایی سهم و است اقتصادی هایپایه از یکی گردشگری امروزه اگرچه .کرد استفاده گردشگری

 به منطقه در فرهنگی برتر موقعیت و فراوان تاریخی آثار وجود و طبیعی غنای به توجه با مهاباد شهرستان دارد، مناطق

. است داده اختصاص خود به را منابع این از حاصل منافع از ناچیزی سهم آن از ناشی درآمدهای کسب و اقتصادی ظلحا

 مقصد مجدد انتخاب به اقدام ای ویژه مکان از خود جمعی و انفرادی تجربة مبنای بر گردشگران که دهدمی نشان تجارب



 4331پاییز ، 3 شمارة، 2 دورة گردشگری شهری،  252

 مقصد فرهنگی و تاریخی اکوتوریستی، لحاظ از خود فردحصربهمن موقعیت علت به مهاباد شهرستان .کنندمی نظر مورد

 از گردشگر جذب امکان نیز ارتباطی خطوط و هاشبکه تقویت و توسعه صورت در که بود خواهد گردشگران از انبوهی

 وسعةت راه سر بر نیز مشکالتی ها،قابلیت و مزایا این کنار در ،البته. یابدمی افزایش شهرستان به مختلف نواحی

 ماهر انسانی نیروی نبود ،مقرراتی و قانونی موانع همچنین ناکارآمد مدیریت ،طرفی از .دارد وجود شهرستان در گردشگری

 و گردشگری بیشتر هرچه توسعة مانع گردشگری تسهیالت و اقامتی امکان قبیل از ها،زیرساخت برخی کمبود و

 سطوح در خصوصی و دولتی هایارگان بیشتر توجه نیازمند رام این .است شده شهرستان در آن از ناشی درآمدهای

 و گردشگری جامع طرح قبیل از هاییطرح تدوین لزوم و شهرستان سطح در گردشگری امر به ریزیبرنامه مختلف

 . است شهرستان و استان سطح در گردشگری جامع اطلس

 آیینی، مذهبی، طبیعی، -معماری مندارزش ةمجموع با مهاباد شهرستان شد، بررسی پژوهش این در آنچه اساس بر

 و گردشگری پیشرفت مرکز تواندمی فرامنطقه در و منطقه در فرهنگی مرکزیت و تجاری موقعیت و فرهنگی -تاریخی

 هایقابلیت و هاظرفیت معرفی و شناخت باید اساسی و اصلی اهداف از یکی ،بنابراین. باشد منطقه در اقتصاد پویایی

 و زیستمحیط مسائل حفظ بر مبتنی اصولی ریزی برنامه با هاآن ساختن بالفعل جهت در حرکت و ابادمه گردشگری

 طور هب که باشد گردشگری متوازن و پایدار توسعة هایسیاست و راهبردها قالب در اجتماعی و فرهنگی مسائل رعایت

 در و رساند می خود واقعی جایگاه به را آن و کند می ایجاد شهرستان گردشگری در تحولی و عطف ةنقط رویکرد این قطع

 کاهش و گردشگری وضعیت بهبود جهت. سازد می محقق را شهرستان هایقابلیت و هامزیت بر مبتنی توسعة ،نهایت

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی مهاباد شهرستان در آن سر بر موجود موانع

 ریزیبرنامه راستای در شهر اقتصاد به توجه با شهر ریگردشگ جامع طرح تدوین و تهیه جهت زمینه ایجاد .1
 ایفا نقش شهر اقتصاد پویایی در ایجادشده هایشغل در مشارکت با بتوانند نیز درآمدکم اقشار که خواهانه عدالت
  .باشند شریک آن از حاصل سود در نیز خود ،همچنین .کنند

 وسایل ها،چهبازار تقویت برای الزم روبسترهای سازیینهزم و تجاری و اقتصادی توریسم موضوع به دادناولویت .2
 با رستانشه و شهر سطح در گردشگری های پروژه و ها برنامه مالی تأمین جهت در تالش و خانگی کاالهای و

 .شهری گردشگری بخش در اشتغال از حاصل آن نظایر و مالیات عوارض، پرداخت

 هایآگهی و پوستر شناسنامه، نقشه، و اطلس طریق از شهر شگریگرد های جاذبه و اماکن معرفی جهت در تبلیغ .3
 .جمعی هایرسانه در تبلیغاتی

 زایاشتغال و پردرآمد حال عین در و هزینه کم گذاری سرمایه به شهر و استان متولیان و مسئوالن بیشتر توجه .4
 .آن های پتانسیل و امکانات و شهر در صنعت ضعف به توجه با گردشگری

 و سنن و آداب معرفی جهت دستی صنایع و فرهنگی هنری، مندارزش آثار عرضة فضاهای طراحی و ییاب مکان .5
 .محلی رسوم

 در تسهیل برای آهن راه های پایانه و ها ترمینال مانند گردشگری با مرتبط هایزیرساخت ایجاد و کیفیت ارتقای .6
 .گردشگران ورود

 .ایفرامنطقه و ای منطقه سطح در سالمت گردشگری و رفاهی -خدماتی محور عنوان به شهر از استفاده .7

 زمینة در ،(عراق کردستان اقلیم) ایفرامنطقه سطح در گردشگری خدمات و مسافربری های شرکت با روابط ایجاد .8
 فرهنگی و اجتماعی پیوندهای به توجه با که سالمت، گردشگری همچنین ،گردیطبیعت و توریسم و گردشگری

 .ستمهیا آن ةزمین تاریخی و

 در گردشگر امنیت و رفاه درنظرگرفتن همچنین ،خدمات عرضة در تخفیف شامل تشویقی هایسیاست اجرای .9
 .اقامتی و جمعیدسته تورهای سالمت، بخش در خصوص هب همراهی خدمات و گردشی تورهای یا اقامت زمان
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