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 چکیده

گیـرد و بـا عنـوان یمها شکل ری است که گردشگری بر اساس آنابقا و توسعه گردشگری عوامل و عناص الزمه

ر دشوند و گردشگری بـدون یمی گردشگری( و عناصر ثانویه )خدمات گردشگری( شناخته هاجاذبه) عناصر اولیه

ل ارنـد و عامـدآن نقش مهمـی  توسعهنظر گرفتن این عناصر اعتباری ندارد. این عوامل در گردشگری شهری و 

ناصر عآیند. در این راستا هدف تحقیق حاضر ارزیابی یمحساب و ماندگاری گردشگر در شهرها به مهمی در جذب

ی هاجاذبـهباشد. در این تحقیـق بـه دو عنصـر خـدمات گردشـگری و یممؤثر بر توسعه گردشگری شهر ارومیه 

 مدی و روش ان ـاشده اسـت. نـوع تحقیـق کـاربرگردشگری که در توسعه گردشگری شهری تأثیر دارند پرداخته

سـازی معـادالت از آمار توصیفی و مدل ی تحقیقهاداده وتحلیلت زیه یبراباشد. یم یلیتحل -یفیپژوهش توص

ی گردشگری با هاجاذبهسازی تخمین معادالت ساختاری طبق نتایج مدلاستفاده شد.  لیزرل افزارنرمساختاری در 

ری شـهری در توسعه گردشگ 85/0ضریب مستقیم و مثبت و خدمات گردشگری با  99/0 ضریب مستقیم و مثبت

وهوای مطبوع و وجـود بآی طبیعی به دلیل هاجاذبهوضعیت  دهدیمشهر ارومیه نقش دارند. نتایج تحقیق نشان 

وهوای مطبوع که بـه و آب طبیعی هایتوانو  بکر یژه به دلیل طبیعتوبها همنابع و توانمندیی طبیعی و هاجاذبه

شـده گردشـگری شده است ولی وضعیت خدمات و امکانـات ارائهعیت جغرافیای که دارد، مناسب ارزیابیدلیل موق

 که باید توجه نشده است.چنانشهری این شهر آن

 

 ی گردشگری، خدمات گردشگری، ارومیه.هاجاذبهگردشگری،  یدی:کل یهاواژه
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 مقدمه

کنـد کـه یمی عواملی را فـراهم محلشود. جامعه یمی شناخته وسعه اقتصادت ابزار عنوانبه یاطور گستردهبه یگردشگر

 ها،رسـتوران ،یاتیـمال درآمـد، گذاریو سـرمایه اشـتغال یهافرصتمثال عنوانتواند کیفیت زندگی را بهبود ببخشد بهیم

 &2015:2langa,Mh) بـاز یدر فضـا حـاتیها و تفرجشـنوارهای ـاد  ،یو فرهنگـ یعیطب یهاجاذبه ،اقامتی خدمات

Tichaawa .) یر و عظـیم اقتصـادی، پـذ یدت دمنبع  عنوانبهاست که گردشگری  شدهروشنامروزه برای اکثر کشورها

 یکـه رونـدها یترین مقاصـداز مهم کی(. ی837: 1393عامل مهم و مؤثری در جهت توسعه است )موسوی و همکاران،

: 1389)نوربخش و اکبرپور سراسـکانرود، است یار داده، مرکز شهرهای گذشته تحت تأثیر قرجهان را در دهه یگردشگر

(. شهرها تصویر تفکر، نوع زندگی و تحوالت فرهنگی و تاریخی ساکنان خـود هسـتند کـه بعـد از تحـوالت انقـالب 22

 هـاهای موجـود در آنینـهزمشده و پس از مـدت کوتـاهی نیـز بـه دلیـل صنعتی عموماً به مراکز گردشگر فرست تبدیل

جهت که دارای جمعیت (. شهرها ازآن52: 1395وایقان، زادهحسن)پرچکانی و  اندگرفتهترین مقصد گردشگران جای یاصل

ی بـزرگ هـاکانونجهـت کـه ی گردشـگری و ازآنهـاحرکتزیاد بوده و مشکالت شهرنشینی خاص خود را دارند، مبدأ 

 ی گردشگری و رفاهی را در اختیاردارند مقصـد گردشـگرهاهاجاذبههای اقتصادی و مظهر تمدن بوده و یتفعالجمعیت و 

در  صبخصـو فرهنگـیو  جتماعیا دی،قتصاا فشگر تتحوال وعشر صنعتی بنقالا(. 28: 1392آیند )امامی،یمحساب به

 هـایمهاجرت یشافـزا ،متوسـ (و  رگبـز یشـهرها ،شـهرهاجمعیتی )کالن رگبز کزامر یشاپید سبب که د،بو شهرها

 ،یـددگر دشگـرو  تفـریح سـاعت کاهشو  رکا ساعت یشافزا ،طبیعی هایتفرجگاه دینابوو  کاهش همچنین ،ستاییرو

و  دیقتصـا، اوریفنـا توسـعهو  شدر سویبه چه هرو  شدنمی  ضاار گذشته مانندبه ننساا غتیافر یهازنیا که ایگونهبه

. شـدمی سحسـاا بیشـتر یشـگردگرو  تفـریح بـه زنیـاو  گشـتمی ترپیچیده جامعه رساختاو  داشتبرمی مگا فرهنگی

 تمسـافر مبـدأ عنوانبـه رکـااز  ناشـی هایخسـتگیو  هارفشـا ،جمعیـت تمرکـز لیلد به یشهر هایمحی  ،بیندراین

 -یخیرتـا هایجاذبـه شـتنو دا گـانیزربا ت،تباطـاار ،شـتیابهد ،فرهنگی ،فاهیر تمکاناا با یگرد فطرو از  انشگردگر

و  تخـدماو  تتأسیسـاو  تمکانـاا ،یسـمرتو صـنعت شـدر بهرو  ند. روآیدمی ربشما هاتوریست مقصد عنوانبه یستیرتو

)اصـغری سراسـکانرود و  ددگر امقدها اآن تأمینو  ریزیبرنامه به نسبت کهدارد  ورتضرو  ،طلبدمی یجدید هایظرفیت

 یبرا شود نیساکن یزندگ تیفیبر ک یمنف راتیبه تأث من ر تواندیم زین یگردشگر گر،ید یاز سو(. 100: 1392همکاران،

 Brida etشود ) زبانیم یزندگ وهیدر ش رییتغ و ،یزندگ نهیهز ت،یجرم و جنا نگ،یمشکالت پارک ک،یتراف شیافزا مثال

2014:38al,.) گردشـگری اسـت؛ چراکـه ایـن  هاییتترین بخش از فعالو ارزیابی صنعت گردشگری، مهم یزیربرنامه

چیانـه و یدریح) کنـد ترسـیم را گردشـگری آینـده یهاتوسـعه آتـی و برنامـه یمشـت آن را دارد کـه خ مرحله قابلیـ

از  یـریگشـهرهای کشـورها، بهرهدر حال حاضر با توجه به گسـتردگی مـدیریت شـهری در کالن(. 59: 1396همکاران،

و تأثیر فراوانی در  داردگردشگری جهانی یک جاذبه عنوآنتوریستی، نقش مؤثری در معرفی شهرها، به و خدمات هاجاذبه

ترین عناصری که (. ازجمله مهم607: 1395و درنهایت توسعه گردشگری شهری دارد )سید تقی دیزج،اقتصاد این شهرها 

 هاجاذبهباشد. شهرهایی که دارای یمی گردشگری و خدمات گردشگری هاجاذبهدر توسعه گردشگری شهری نقش دارند 

نماینـد )قالیبـاف و یمسـوی خـود جـذب ی خـوبی هسـتند، غالبـاً تعـداد زیـادی از گردشـگران را بهو خدمات گردشگر

های جغرافیایی، تـاریخی و فرهنگـی. وجـود ینهزمی گوناگون در هاجاذبهارومیه شهری است با  (.147: 1390فرد،یشعبان

هر بزرگ، چه ازنظر وسعت و چه ازنظـر قـدمت فرد، چهره متفاوتی به این شی منحصربههاسنتاقوام گوناگون با آداب و 

عنوان بهشـت گذاری کرد. لقب ارومیه در صنعت گردشـگری بـهنام هاتمدنکمان ینرنگتوان آن را یمبخشیده است که 

اند. ازآن اکـه بردهاین صنعت پردرآمد، نام خفتهعنوان غول گمشده نامیده شده است و کارشناسان گردشگری از ارومیه به

کننـد، توقـع بیشـتری ازلحـاظ امکانـات از شـهر میزبـان دارنـد یممنظور تفریح و لذت بردن سـفر زه بیشتر افراد بهامرو
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(. در این راستا هدف تحقیق حاضـر شناسـایی عناصـر مـؤثر در توسـعه گردشـگری شـهری ارومیـه 262: 1389)آزادی،

 شود:یماالت زیر مطرح باشد. در این راستا سؤیمی گردشگری و خدمات گردشگری( هاجاذبه)

 اند؟ی کدمشهر یگردشگر توسعه عناصر مؤثر برترین مهم 

  اند؟ی گردشگری مؤثر در توسعه گردشگری شهر ارومیه کدمهاجاذبهتأثیرگذارترین 

 اند؟تأثیرگذارترین خدمات گردشگری مؤثر در توسعه گردشگری شهری ارومیه کدم 

 ملاعو سیر( به بر1392توان به تحقیقات؛ زیاری و همکاران )یمضوع تحقیق شده مرتب  با موی ان امهاپژوهشازجمله 

 کـه پرداختند. نتایج نشان داد انشگردگر یضایتمندرمؤثر بر  ملاعو بر تأکید با گردشگری شهری صنعت توسعهدر  مؤثر

 ضـریب با دممر نوازیمانمه حس دجوو نهمچو دخو هی انی یهازنیا تأمین مینهدر ز دبارآنو شهراز  یدزبااز  انشگردگر

 یشهر یخدمات گردشگر تیفیبر بهبود ک یافتیره( 1396. کرمی و همکاران )اندداشته را یضایتمندر بیشترین (0.746)

و  یطـیعوامل مح نیب هایافتهمطابق را موردبررسی قرار دادند.  (اسوجیشهر  :یبا استفاده از مدل سروکوال )مطالعه مورد

. نصیری هنده خاله و رابطه مثبت و معنادار وجود دارد 676/0و  512/0 یببا ضر بیترت به شگرانگرد تیو رضا یسازمان

( به سن ش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات شهری با اسـتفاده از مـدل کـائو )مطالعـه مـوردی: 1397گن ی )

گران در ردیـف نیازهـای عملکـردی تهران( پرداختنـد. نتـایج نشـان داد بیشـترین نارضـایتی گردشـ البالغهنهجبوستان 

( و زیبایی طراحـی 84/0(، کیفیت و شرای  محیطی )92/0شوند و همبستگی معناداری بین شاخص امنیت )یمی بندطبقه

ی و دیگـر شـمال یکـایو آمر یغربـ یدر اروپـاگردشـگری گردشـگری شـهری: جـذب ( 1993) 1بوستان وجود دارد. الو

نقـش ی، در توسـعه گردشـگر یمیقـد یصـنعت یمواجـه شـهرها یهـاچالشاد. شهرهای بزرگ را مورد کـاوش قـرار د

اثـرات  یابیـارز یهـاروشی، طـیو عوامـل مح یزیربرنامـه وشـهری مراکز شهرها و مناطق درون یایدر اح یگردشگر

جنبـه از گردشـگری شـهری  و همچنـین چنـدین موردبررسی قرارگرفته است ادر شهره یو گسترده گردشگر یاقتصاد

خاص؛  یدادهایفرهنگ، ورزش و رو ؛یموجود در مناطق شهر یهاها؛ جاذبهبح  قرارگرفته است، ازجمله: کنفرانسمورد

 یچهار جز  اصل یدر شهرها دارا یشبانه در شهرها. پیشنهادشده است که سازمان گردشگر یدادهایو رو دیها، خرو هتل

منطقه،  یابیسوم، ارتقا  و بازار ،درآمدو به دست آوردن  یاستراتژ یدوم، اجرا ،یاستراتژ لیو تشک یزیر؛ اول، برنامهباشد

و توسـعه  کـاربران تیرضـا( به بررسی 1991) 2ی. برام ولستیکننده مانند مراکز اطالعات توردیو چهارم ارائه خدمات بازد

کـاربران از  تیارضـ شـتریدرک ب یمقالـه چگـونگ نیـاو در ای )شفیلد انگلستان( پرداخت. شهر یدر گردشگر هایتفعال

صنعت را موردبررسی قرار داده اسـت. او اوالً  نیریزی توسعه ابرنامه ینقاب، برا گریدر شهرها و د یمحصوالت گردشگر

 تکـاربر از محصـوال تیهای رضـاجنبـه ینیمنطقـه و ثالثـاً، بـازب یابیـکمک به چـارچوب بازار یبح  در مورد چگونگ

محصـوالت  نیـشـده اریزیوردبررسی قرار داده است تا بتواند به توسـعه برنامهها مدر شهرها را با نظرسن ی یگردشگر

و سـاکنان و  دکننـدگانیبازد یبـرا لدیشـف یاز محصوالت گردشـگر یعیوس فیها در مورد طنظرسن ی نیکمک کند. ا

( در رسـاله 0172زاده )ینـیز موردبررسی قـرار گرفـت. یورزش یدادهایبخش بازار، بازدیدکنندگان رو کی یبرا نیهمچن

درآمـد  سـطحمسـافرت،  یرفتـار یالگـورا موردبررسی قرار داد. در این تحقیق  زیگردشگری شهری در تبردکتری خود 

را  یداخلـ یگردشـگر یاصـل یهای کم، اجـزامسافرت و هزینه یمقصد، انتخاب فصل تابستان برا تا فاصله مبدأ ن،ییپا

ارائه الگوی ( به 2017. رحیمی و پازند )دارند زیدر شهر تبر یشهر یردشگربر رفتار گ یمیدهند که تأثیر مستقمی لیتشک

 دهد بر اسـاس وزن نسـبینشان می ها( پرداختند. یافتهAHP) افزارنرمبا استفاده از  رانیخالق در اشهری  یگردشگر از

اولویـت اول قـرار دارنـد و  درکه کرمان، اراک، قزوین و اردبیل  اند ازعبارت هر زیرم موعه، شهرهای گردشگری خالق
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دوم توسـعه  تیـشهرهای چابهار، یزد، کاشان، قشم، تبریز، همدان، کرمانشاه، اصفهان، یاسوج، اهواز، ایـالم، بوشـهر اولو

: یشـهر یمیراث فرهنگی و گردشـگر( به بررسی 2017و همکارانش ) 1هستند. گارسیا هرناندز یهای گردشگرزیرساخت

مطالعه  کیرا بر اساس  آنو ابعاد مختلف  یتأثیر گردشگر تیمقاله وضع نیاپرداخت.  فشارتحتی خیتار هایمراکز شهر

هدف  کند.یم یابیو ارز فیتوص ،ییشناسا (ای)کشور باسک، اسپان نیسان سباست ایشهرستان دونست یخیمرکز تار) یمورد

های مطلوب و مدل "یشهر یخیظر تارمنا"بر حفاظت از  یستیچگونه فشار تور نکهیا نییکمک به تع ق،یتحق نیا یاصل

هـا آن یهـاحفظ ارزش یبرا یدیتهد هایستتور ریرشد اخبوده است.  گذاردتأثیر می یمطلوب شهر و مقصد گردشگر ای

 جیاسـت و بسـ دهیرسـ یابـانیخی هـابارسلونا، بحـ  بـه اعتراض ای زیمانند ون ییاروپا یاز شهرها ی. در بعضشده است

تفـاوت تحقیـق حاضـر بـا  انـد.گرفته یخصمانه در برابر گردشگر اریبس هاییتوجود دارد که موقعتوجهی قابل یاجتماع

عنوان دو ی گردشگری شهری و خدمات گردشگری بههاجاذبهدر این است که این تحقیق به ارزیابی  شدهان امتحقیقات 

 پردازد.یمعنصر مؤثر بر توسعه گردشگری در شهر ارومیه 

 

 مبانی نظری

فرهنـگ  (.,1975:101Tzonev)اقتصادی در عصر حاضر اسـت  -های اجتماعیترین پدیدهشگری یکی از نهادینهگرد

و فرهنـگ « کننـدیه خدمات و پذیرایی برای مردمانی که از یک مکان دیدن میتهت ارت »آکسفورد واژه گردشگری را 

داننـد )موسـوی و می« شـروع نقطهبازگشت به  گیرد ومنظور ت ارت، لذت و یادگیری صورت میمسافرتی که به»وبستر 

منظور تفـریح و سـرگرمی و (. در فرهنگ لغت معین گردشگری به سفر کردن در اقطار عالم به13: 1392باقری کشکولی،

عنوان سـفرهای کوتـاه و سیاحت و زیارت و مسافرت به مقصدی و بازگشت به محل سکونت اصلی، اطـالق شـده و بـه

شـده اسـت )بمانیـان و محمـودی منظور سیر و سـیاحت تعریفخارج از محل کار و سکونت اصلی بهای موقتی در منطقه

مختلف  هاییتهای مختلف بر اساس جذابگردشگری شهری عبارت است از مسافرت به شهرها باانگیزه (.20: 1388نژاد،

 دعملکـر ی،شـهر یشگردگر (.,1996:25Law)کند یتی که شهر دارد و در شخص ای اد جذابیت مالو امکانات تسهی

از  یـدزدباو  دمتضـا هـایباانگیزه یشـهر منـاطق به سفر با بطهدر را یشگردگر یفضا تولیدو  نمیزبا -شگردگر متقابل

 یجـا بر یشهر دقتصاو ا فضا بررا  تیومتفا رثاآ که ستا یشگردگر به بمربو تخدماو  تتحصیالاز  دهستفاو ا هاجاذبه

تـرین اشـکال گردشـگری در سراسر جهان، گردشـگری شـهری یکـی از مهم (.52: 1391اران،و همک پورهاشمنهد )می

 هارکشـو جتماعیو ا دیقتصاا رساختا یتقارا در ار مؤثریو  لفعا و نقش (؛,2011:316Rogerson)شود یممحسوب 

های اقتصادی یتفعال در بسیاری از شهرها که (؛115: 1394)بهدوست و پوراحمد، توسعه دارددرحال یهارکشو خصوصبه

ای بـرای تقویـت فضـای شهرشـان، احیـا  و یلهوس عنوانبهیافته است، مدیران بر روی گردشگری شهری سنتی کاهش

 اعنـوا مدآسـر ی،شـهر یشـگردگر (.,1993:1Law) انـدکردهگذاری یهسـرمابازسازی فیزیکی و ای اد اشـتغال جدیـد 

 مینـهدر ز موفق یهارکشواز  ریبسیادر  ،شهر هیژو هجایگا به توجه با هکطوریبه ؛هاستآن ترینپرمشتریو  یشگردگر

 رشـما بـه نجهـا یشـگردگر مقاصد ترینبینندهاز  یکی شهرهاو  ستا یشگردگر توسعه سساو ا پایه شهر ی،شگردگر

هـای یتفعالدر  (. شهرها به دو دلیل115: 1394شگرند )بهدوست و پوراحمد،دگر نفر هامیلیون ایپذیر هرساله که آیندمی

سو با تمرکز جمعیت در خود و اضطرار ناشی از کار و فعالیت در شهر، انکار دارند. از یکمرتب  با گردشگری نقش غیرقابل

عنوان مقصـد ی تاریخی و فراغتـی بـههاجاذبهها با داشتن امکانات و گردشگر فرست هستند و از سوی دیگر برخی از آن

شـده در زمینه گردشگری رویکردهای گوناگونی مطرح (.28: 1391ند )اصغری و کالنتری،نماییمگردشگری ایفای نقش 

و گردشگری پایدار. در یک سیر تاریخی، ابتـدا بـه  محوراجتماعجغرافیایی،  -است ازجمله؛ انبوه گرایی، اقتصادی، فضایی

                                                           
1 . María García-Hernández 
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شتر از گردشگری اهمیت داده شـد و ی اقتصادی و درآمدزایی هرچه بیهاجنبههای گردشگری و یرساختزتوسعه گسترده 

های منفی زیاد بر جوامع میزبان ازنظر فرهنگـی، اجتمـاعی و اکولـوژیکی وارد یبتخرنتی ه آن تخریب منابع محیطی و 

به  محوراجتماعها تأکید داشت و رویکرد یستماکوسجغرافیایی بر حفظ هرچه بیشتر منابع محیطی و  -شد. رویکرد فضایی

کدام از این رویکردها جامع نبود و هرکدام بر یچهی اجتماع محلی مطرح شد. که هاخواستهدن به نیازها و دنبال اهمیت دا

زمـان بـر ابعـاد جنبه خاصی از توسـعه گردشـگری تأکیـد داشـتند. درنهایـت رویکـرد توسـعه گردشـگری بـا توجـه هم

ست، بر توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی زیی محمحیطی، اجتماعی و اقتصادی مطرح شد تا ضمن توجه به حفظ یستز

 (.91: 1394زاده،یلاسماعنیز اهمیت داده شود )زالی و 

 

 
 (93: 1394زاده،یلاسماعیری رویکردهای توسعه گردشگری منبع: )زالی و گجهت. 1شماره شماره شکل 

 

ای کـه اکنـون گونهاست، بهپیچیدگی مسائل شهری شده  سازینهشهرهای جهان، زمگسترش روزافزون جمعیت در کالن

شـهری، گـام اول توسـعه  یها. مسـافرتباشـندیمدیریت شهرها، نیازمند آشنایی، تحلیل و بررسی مسائل روز شهری م

تـا  گیرنـدیاست که در کنار هم قرار م هایییژگیگردشگری، شـامل همه خدمات و و گردشگری و صنعت توریسم است.

که با توجه به جایگاه طورید، ولی سرآمدترین نوع گردشگری، مدل شهری آن است، به، فراهم آورنخواهدیآنچه مسافر م

شهرها، در بسیاری از کشورهای موفق در این صنعت، شـهر، پایـه و اسـاس توسـعه گردشـگری کالن یژهوویژه شهر، به

 یهاد زنـده کـردن جنبـهقصظاهر متروک و مرده بهو توسعه فضاهای شهری مناسب، بازسازی فضاهای به ی ادا .اسـت

و  هـایژگیشهرها درصددند تـا از وکهن جامعه، ازجمله آثار توسعه گردشگری شهری است. بدین منظور، بسیاری از کالن

امکانات خاص شهر خود سود برده و از مزایای جلب توریست شهری بهره گیرنـد. ای ـاد فضـاهای شـهری، بـر اسـاس 

بیشتر برای ماندگاری مسـافران، همـراه بـا  یهاگردشگری و ای اد جاذبه هاییتعالجدید و تأکید بر توسعه ف هاییتفعال

کار و فعالیت، باهدف توسعه موزون شهر و پیوند کار و سکونت در تمام منطقه شهری و نیز ای اد یـک  یهاتوسعه هسته

 تـوانیشـهرهای جهـان م شـهرها ونظری و عملی است کـه از کالن یهاها و درسای، انعکاس ت ربهنظام چندهسته

آموخت و به کار گرفت. ای اد و توسعه انواع مراکز اقامتی مدرن، فضاهای تفریحی و سـرگرمی، فضـاهای خریـد بـزرگ 

منـد شـدن فرهنگ و هنر بومی باهدف توسعه گردشگری، موجـب بهره یژهوها و مراکز فرهنگی و هنری بهشهری، موزه

وجود گردشگری عوامل  الزمه(. 607: 1395)سید تقی دیزج، خدمات خواهد بود ساکنین شهر و گردشگران شهری، از این

شـوند و یمگیـرد و بـا عنـوان عناصـر اولیـه و ثانویـه شـناخته یمها شکل و عناصری است که گردشگری بر اساس آن

قـش مهمـی آن ن توسـعهگردشگری بدون در نظر گرفتن این عناصر اعتباری ندارد. این عوامل در گردشگری شـهری و 

(. عناصـر 31: 1391آیند )اصـغری و کالنتـری،یمحساب دارند و عامل مهمی در جذب و ماندگاری گردشگر در شهرها به
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شـود و یمفرد است و درنتی ه قادر به جذب گردشگران کند که جالب و منحصربهیمیی اشاره هاجاذبهاولیه به ترکیبی از 

؛ 4: 1395هری در ارتبـاب بـا گردشـگری اسـت )حسـین پـور و همکـاران،عناصر ثانویه شامل امکانات و تسـهیالت شـ

ی گردشـگری( و ثانویـه )خـدمات هاجاذبه(. عناصر مؤثر در گردشگری شهری در قالب دو عنصر اولیه )3: 1384دیناری،

 گردشگری( در ذیل آورده شده است:

ها برای جلب و جود آنوشهرها هستند که  ی گردشگری موجود درهاجاذبهی گردشگری شهری: عناصر اولیه هاجاذبه. 1

عناصـری کـه  جذب گردشگران به شهرها الزم است. درواقع وجود جاذبه، رکن اولیه و اصلی گردشـگری شـهری اسـت.

پـردازد عناصـر اولیـه گردشـگری نامیـده ها هزینـه میشوند و گردشگر برای بازدید از آنیمعامل اصلی جذب گردشگر 

منظور تفـریح، شـده اسـت کـه بـهی(. جاذبه گردشگری یک منبـع دائمـی طراح31: 1391نتری،شوند )اصغری و کالیم

طورکلی (. بـه337: 1387شـود )رن بریـان و زاهـدی،یمسرگرمی، لذت بردن و آمـوزش بازدیدکننـدگان کنتـرل و اداره 

ی هاجاذبـهی فرهنگـی و هاجاذبـهی طبیعی خدادادی، هاجاذبهتوان به سه گروه اصلی یکی یمی گردشگری را هاجاذبه

 بشری به شیوه زیر تقسیم نمود: سازدست

کنـد یمب وجه گردشگر را جذی طبیعی موجود در مقصد، غالباً اولین موضوعی است که تهاجاذبهی طبیعی: هاجاذبهالف. 

شگری به کار گرفـت. منظور ای اد محیطی جذاب برای توسعه گردتوان بهیمکه اصوالً ترکیب متنوعی از منابع طبیعی را 

 باشد.یموحش و ... یاتحو  هاجنگلوهوا، فضای سبز، ، آباندازهاچشمی طبیعی شامل مواردی از قبیل هاجاذبه

کند. بـرای گردشـگرانی کـه سـفر یمعامل جذب عمل  عنوانبهی فرهنگی: در صنعت گردشگری، فرهنگ هاجاذبهب. 

ی هاجاذبـهگـذارد. یمو جذاب بر آنان اثر  بخشالهامویی هنگی، همچون نیرها، رویدادها و محصوالت فریتفعالکنند یم

ها را دیـد، نمـایش داد توان آنیمبیرونی و رسمی فرهنگ هر کشور است که  ها و تبلورهاییت لفرهنگی شامل تمامی 

 .ی فرهنگی محصول تاریخ و فرهنگ بشری هستندهاجاذبهنوعی عرضه کرد. یا به

بـه های مصـنوع دارای ارزش و حـائز تعـاریف معیـار جـذابیت، جاذیـدهپد: به کلیـه عناصـر و ساختنسانای هاجاذبهج. 

 ی مصـنوعی از قبیـلهاجاذبـه(. ,1989:15Ashworth؛ 147: 1390فرد،یشـعبانشود )قالیبـاف و یمگفته  ساختانسان

 باشند.یمی تفریحی و ... هام موعهو  هاوحشباغی موضوعی، هاپارک

دمات گردشگری شهری: عناصر ثانویه گردشگری عناصری هسـتند کـه بـه گردشـگران در شـهرها خـدمات ارائـه . خ2

مـرتب  بـا ایـن نـوع از خـدمات  هاییتذاتی فعال یهای است که کیفیت آن، به جنبهالیخدمات گردشگری، کاکنند. یم

. بعضی از محققان معتقدند کیفیت خـدمات گیردیها ان ام مکه از ورود گردشگران تا خروج آن هایییتبستگی دارد؛ فعال

 یزیرشده از سرعت عمل در خدمت و کارایی برنامـهعنوان عنصر حیاتی جلب رضایت گردشگر، محصول کیفیت ادراکبه

هـا کـه از طریـق آن شـودیم گذارییهماهیت خدمات گردشگری، بیشتر در تأمین خدمات مطلوب پا .در این زمینه است

(. خـدمات شـامل تمـام 19: 1396)کرمـی و همکـاران: خـود را برطـرف سـازند داریشـهنیازهـای ر توانندیگردشگران م

شـوند و یمیک کاال و یا ترکیب فیزیکی نیست، معموالً در زمان تولیـد مصـرف های اقتصادی است که نتی ه آنیتفعال

(. نیروی انسـانی 47: 1390دشتی شاهرخ و فیاضی،کنند مانند )راحتی، سرگرمی، سالمتی و ...( )دهیمافزوده ای اد ارزش

ی گردشگری، رادیو و تلویزیون هانقشهونقل، اقامتی(، یده، خدمات تبلیغاتی، تأسیسات گردشگری )پذیرایی، حملدآموزش

(. خدمات گردشگری عامل جذب گردشگر به شهرها نیستند 1392شوند )امامی،یمو ... جز  خدمات گردشگری محسوب 

ی گردشگران دارای اهمیت هستند. کمیت و کیفیت این عناصر در کسب رضایت گردشگران و افزایش مدت اقامت اما برا

ها و ... . در بـین عناصـر ثانویـه یغـذاخور، خـدمات فروشـگاهی، بـازار و سرامهمانگذارد. یمگردشگران در شهر تأثیر 

اهمیت بیشـتری بـرای گردشـگران برخـوردار هسـتند  از هاهتل، سراهامهمانگردشگری شهری، مراکز اقامتگاهی چون 

 .1 انـد از:بعد اساسی است کـه عبارت 5مدل راتر، ابعاد کیفیت خدمات شامل (. ازنظر 31-32: 1391)اصغری و کالنتری،
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و  ؛شده، بـه طـرز مناسـب و دقیـقوعده داده گیرندگان خدماتی که به خدمتئه اعتماد بودن: توان اجرای ارااعتبار و قابل

: شـامل توانـایی جلـب اعتمـاد و . اطمینـان دادن2؛ شودیمنظور آن است که خدمات در زمان مقرر بدون اشتباه ان ام م

خدمات و رفتارهای مطلوب، احساس امنیت خدمت گیرندگان، مـؤدب  ئهاطمینان خدمت گیرندگان از طریق شایستگی ارا

ب مؤثر با خدمت گیرنده و کافی بودن دانش کارکنان بـرای پاسـخ بودن و احترام گذاشتن به خدمت گیرنده، برقراری ارتبا

ت، ت هیـزات مـدرن فیزیکـی، وجـود الظاهری محـی  خـدمت: ظـاهر تسـهی هاییژگیو .3ت خدمت گیرنده؛ االبه سؤ

احساس بر توجه خدمت دهنده به بهداشت  کارکنان با ظاهری تمیز و آراسته و وضعیت محی  فیزیکی، گواهی است قابل

: شامل درک نظریـات خـدمت گیرنـده، نشـان دادن و (دلسوزی و تعهد )همدلی داشتن .4گیرنده خود؛  متی خدمتالو س

. 5هـا؛ ش بـرای درک آنالگیرنـده و تـ گیرندگان، حساس بودن به نیازهای خدمت اعمال توجه خاص و گرم به خدمت

خـدمت فـوری و کـاهش زمـان ئه ده و ارات خدمت گیرنال: شامل میل به حل سریع مشکیری(پذواکنش)پاسخگو بودن 

میان این ابعاد با رضایتمندی مشتری را مشخص کردند. این ابعاد کیفی  بطهیانگ و فانگ، ابعاد کیفی خدمات و را. انتظار

بـه عقیـده دیویـد گـاروین، در . شامل قابلیت اعتماد، پاسخگویی، سهولت دسترسی، شایستگی و هزینه دسترسـی اسـت

 یرساناطالع :اند ازمختلفی باید مدنظر قرار بگیرند که عبارت یهاشده به مراجعین، مشخصهت ارائهسن ش کیفیت خدما

خدمات، درستی خدمات، زیبایی و تمیزی، رفتار مناسب، قانونمنـدی، سـادگی و سـهولت و ئه سریع و دقیق، سرعت در ارا

 (.20: 1396یری )کرمی و همکاران:پذانعطاف

 

 مطالعه موردمحدوده 

 این شهر طبـق ومیه است.ارومیه یکی از زیباترین شهرهای ایران و مرکز استان آذربای ان غربی و نیز مرکز شهرستان ار

بعضی از مراکز دیدنی ارومیـه  .آیدمی شماری ایران به شهرهاکالننفر جمعیت، جز   224٬736با  5913سرشماری سال 

یـه، زیارتگـاه مناره، مس د اعظم ارومیه، امـامزاده برکشـلوی اروم  داند از: مس د جامع ارومیه، مس دسردار، مسعبارت

یسـای مـریم، کل عرب باغی، زیارتگاه مهدی القدم، بقعه دیزج تکیـه، امـامزاده قریـب حسـن، سـه گنبـد، کلیسـای ننـه

یسـای لموانـا، ک مارگیوکیس، کلیسای آشوری مادت خنه، کلیسای ماردانیال، کلیسای آشوری مار صـبر شـیوع، کلیسـای

یان، مدرسـه سیای کلیممارتوما، کلیسای پطور سوپولیس، کلیسای قره باغ، کلیسای سیر ارومیه، کلیسای شرق آشوری، کل

خچال دوقوز ودو بهمن، خانه انصاری، ساختمان شهربانی، ساختمان ستاد لشگر، شهرداری ارومیه، یهدایت، مدرسه بیست

عـه اسـماعیل آقـا، قل دوک، قلعـهوی ارومیه، بازار سنتی ارومیه، قلعه تاریخی بـرپله )نه پله(، پل باراندوز چای، پل چنقرانل

 رون و مارون، غارم، غار هاتاریخی دم دم، مقبره تاریخی روستای تم تمه، مقبره روستای خانقاه، مقبره صخره ای قارلی دا

ار ارومیـه، مـوزه آثـ اریخ طبیعـیتموانا، موزه میر داوود، غار تم تمه، تپه باستانی گوی تپه، تپه باستانی کرد لرتپه تاریخی 

 یت شهرداری ارومیه(.ساوب) …تاریخی ارومیه، دریاچه ارومیه سنگ مشت عثمان در داخل دریاچه ارومیه و
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 (.48-49: 1394منبع: )سالنامه آماری، . محدوده موردمطالعه تحقیق،2شکل شماره 

 

 پژوهشروش 

ادبیات  وردنیاز در بخشبرای گردآوری اطالعات م است، یلیتحل -یفیتوص آن امنوع پژوهش حاضر کاربردی و روش ان 

رتبـاب بـا امحقق سـاخته در  پرسشنامهی موردنیاز تحقیق، از هادادهی و برای گردآوری اکتابخانهو مبانی نظری از روش 

رسشنامه پو روایی  طراحی شدموضوع و هدف تحقیق بامطالعه منابع مرتب  استفاده شد. پرسشنامه در قالب طیف لیکرت 

نفـر  2یزی گردشـگری و ربرنامـهنفـر  3نفـر از اسـاتید و کارشناسـان جغرافیـا ) 5توسـ   یامصاحبهموردنظر به روش 

 یشـامل گردشـگران یآماره ( محاسبه شد. جامع0.88یزی شهری( ان ام شد و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ )ربرنامه

از فرمـول جامعـه  گردشگران بودن تعداد با توجه به نامشخص اند.سفرکرده ارومیهبه شهر  1396در تیر و مرداد است که 

 یریگنمونـهنفر محاسبه شد.  165و ح م نمونه با این روش  ( استفاده شد.165-166: 1392نامحدود کوکران )حافظ نیا،

 افـزارنرم توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی درهای تحقیق از آمار وتحلیل دادهبرای ت زیهصورت گرفت.  یبه روش تصادف

در  ی موردبررسـیهاشـاخص، 1بهره گرفته شد. جدول شـماره  (Stimates - y-model - t-value هایلیزرل )خروجی

 دهد.یمتحقیق را نشان 

 
 ی موردبررسی تحقیقهاشاخص .1شمارهجدول شماره 

 هانام شاخص عناصر

 
 هاجاذبه

 فرهنگی هایجاذبه تیوضع. 3؛ هیشهر اروم یگردشگر هایجاذبهبه  یدسترس تیوضع. 2ها؛ جاذبه تیدر مورد موقع رسانیاطالع تیوضع. 1
 فضای ،وهوا)آب طبیعی هایجاذبه تیوضع .5؛ گردشگران هایخواستهموجود با  هایجاذبهانطباق  زانیم. 4؛ (یخیاماکن تار ،کلیسا)مساجد، 

 .(هامیدان ،یحتفری ها، مراکزپارک) ساختانسان هایجاذبه تیوضع. 6؛ سبز، جنگل و..(

 
 
 
 خدمات

 تیوضع. 3ی؛ گردشگر هایمکاندیده در آموزش یانسان یروین. 2؛ هابه آن یمشکالت گردشگران و ارائه خدمات فور عیبه حل سر لیم. 1
خدمت   یمح یظاهر های. ویژگی5؛ شدهارائه ..(و. یبهداشت سیسرو مارستان،ی)ب بهداشتیخدمات  تیوضع. 4؛ هیونقل در شهر ارومحمل

 گیرندگانخدمت  نانیعتماد و اطمجلب ا ییتوانا. 7؛ با گردشگر هیبرخورد مردم شهر اروم نحوه. 6؛ (یو آراستگ یزیو تم ییبای)ز گردشگری
مات خد یاجرا توان. 9؛ (یاشتبهد ،یرفاه ،اقامتی) شدهارائهبه خدمات  یو سهولت دسترس یسادگ. 8؛ (احترام گذاشتن و)مؤدب بودن 

 یدسترس. 12؛ موجود در شهر هایاخوریغذرستوران و  تیفیک. 11؛ موجود در شهر یبه خدمات فروشگاه دسترسی .10ی؛ شده گردشگرارائه
 منظر. 15؛ شدهائهدر مورد خدمات ار قیو دق عیسر رسانی. اطالع14؛ داخل شهر یابیرمسی وکردن آدرس  دایپ. 13ها؛ هتل و سرامهمانبه 

 به خدمات مختلف یدسترس هزینه .17؛ مختلف هایموقعیت یشده براخدمات ارائه تیوضع. 16ی؛ باسازیو ز یرا ازنظر طراح هیشهر اروم
 تیفیو ک یدرست. 20؛ هیشهر اروم هایجاده و هاراه تیفیک. 19؛ هارفع آن یگردشگران و تالش برا هایخواستهو  ازین درک. 18؛ شدهارائه

 گردشگران.( در انتخاب سفر ونیزیو تلو وی)راد غاتیتأثیر تبل زانیم. 21؛ شدهخدمات ارائه

 (.1391؛ تقوایی و همکاران،1389؛ نوربخش و اکبرپور سراسکانرود،1390فرد،یشعبان؛ قالیباف و 1394منبع: )قاسمی و همکاران،
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 هاافتهبحث و ی

 حـال در وسـتهیپ شـوندیم دهینام (Fitting indexes) یبرازندگ یهاشاخص یونه کلها که به گآزمون از انواع گوناگون

 اسـت آن  ـهیوجود نـدارد. نت یتوافق همگان زین نهیآزمون به کی یاما هنوز درباره حت باشندیتوسعه و تکامل م سه،یمقا

ماننـد  SEM یهابرنامـه مشـهور یهـانگارش یانـد و حتـرا ارائـه کرده یمختلفـ یهامختلـف، شـاخص یهاکه مقاله

دهند. پس از معین شدن مدل، یبه دست م یبرازندگ یهااز شاخص ادییتعداد ز زین lisrel, Amos, EQS یافزارهانرم

طورکلی چندین شاخص بـرای شده وجود دارد. بهی مشاهدههادادهطرق متعددی برای برآورد نیکویی برازش کلی مدل با 

 ,RMR, GFIی هاشـاخصگیرد ولی معمـوالً بـرای تائیـد مـدل اسـتفاده از یمقرار  سن ش برازش مدل مورداستفاده

AGFI, RMSEA, NFI, NNFI,CFI ،ی بـرازش در هاشـاخص 2 (. جدول شماره20-21: 1391کافی است )مسعودی

مقـادیر  اسـت )کـه 1.8( که مقدار آن برابر با X2/d.fدهد. شاخص نسبت م ذور خی به درجه آزادی )یملیزرل را نشان 

 071/0( که مقدار آن برابر با RMSEAپذیرش هستند(. همچنین م ذور میانگین مربعات خطای تقریب )قابل 3کمتر از 

 1/0قبول و اگر باالتر از باشد خطای قابل 08/0 - 05/0 ینبباشد ایده آل، و اگر  05/0 -0 ینباست )این میزان خطا اگر 

، مـدل آزمـون 2زش ضعیفی دارد(، با توجه به معیارهای فوق و نتایج جدول شـماره دهنده خطا باال است و براباشد نشان

توان نتی ه گرفت مدل نظری آزمون شده مدلی روا بر این اساس، می شده دارد.های گردآوریشده برازش مناسبی با داده

 و معتبر در جامعه و نمونه پژوهش است.
 

 عناصر گردشگری شهر ارومیهی برازش مدل ساختاری هاشاخص. 2جدول شماره
 قبولبرازش قابل شدهاصالح مدل نام شاخص هاشاخص

 نیکویی برازش برازش مطلق
 شدهنیکویی برازش اصالح

93/0 
89/0 

90 < GFI 
90 < AGFI 

 
 برازش تطبیقی

 

 برازش نرمال نشده
 برازش نرمال شده
 برازش تطبیقی
 برازش افزایش

95/0 
93/0 
89/0 
91/0 

90 < NNFI 
90 < NFI 
90 < CFI 
90 < IFI 

ــرازش تقلیــل  ب
 یافته

 شاخص برازش نرمال تقلیل یافته
 یشه میانگین مربعات خطای برآوردر

80/0 
071/0 

 درصد 50باالتر از 
RMSEA  درصد 10کمتر از 

 

بـرای الگوسـازی  توانسـتندیکـه م عناصـری ینترعمدهمطالعات در زمینه تحقیق، بعد از بررسی مبانی نظری تحقیق و 

شـاخص( تحـت  21شاخص( و خدمات گردشـگری ) 6ی گردشگری )هاجاذبهدو مؤلفه  لیزرل مفید واقع شوند درم موع

اال(، آزمـون تأثیر یک متغیر پنهان بیرونی )مستقل( با عنوان توسعه گردشگری شهری هستند. در ابتـدا )طبـق جـدول بـ

آمده دسـتی بههادادهشده در قالب تحلیل عاملی تأییدی مورد ارزیابی قرار گرفت تا مشخص شود که ی گردآوریهاداده

 27با مدل نظری برازش دارد. یعنی، این مدل در جامعه پژوهش اعتبار و روایی الزم را دارا است. پژوهش حاضـر شـامل 

دهـد. شـکل یمثر بر توسعه گردشگری شهری شهر ارومیه را موردبررسـی قـرار مشاهده است که عناصر مؤشاخص قابل

قدرت رابطه بین عامـل دهد. یمتخمین تحلیل عاملی تأییدی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری را نشان  3شماره 

بین صفر و یک است. اگر بار شود. بار عاملی مقداری وسیله بار عاملی نشان داده میمشاهده به)متغیر پنهان( و متغیر قابل

قبول قابـل 6/0تا  3/0شود. بار عاملی بین نظر میشده و از آن صرفباشد رابطه ضعیف در نظر گرفته 3/0عاملی کمتر از 

اثـرات  دو عنصر موردبررسی از شود هریکیمطور که مشاهده همان باشد خیلی مطلوب است 6/0تر از است و اگر بزرگ

و خدمات گردشگری با میزان اثر مثبـت و  99/0و مستقیم  مثبت اثر ی شهری باها: جاذبهاندگذاشته رزی ترتیب مثبتی به

 ی گردشگری اثر بیشتری بر توسعه گردشگری شهری ارومیه دارند.هاجاذبهچنانکه بیان شد  میان این در 85/0 مستقیم
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 عه گردشگری شهری. تخمین تحلیل عاملی تأییدکننده عوامل مؤثر بر توس3شکل شماره 

 

ک ی مربوب به هر یـهاشاخصو  در محی  لیزرل بارهای عاملی و خطاهای آن را بین عناصر T-Valueدستور با اجرای 

جهت بررسی معنادار بـودن دهد. یمداری نشان یمعن اعداد حالت در از عناصر مؤثر در توسعه گردشگری شهری ارومیه را

 05/0شود. چون معناداری در سطح خطـای استفاده می t-value یا همان t اره آزموناز آم با موضوع هارابطه بین شاخص

تر محاسبه شـود، رابطـه کوچک 96/1از  t-value شده با آزمونن بارهای عاملی مشاهدهشود بنابراین اگر میزابررسی می

قـادیر بارهـای چـون م 4ج شکل شماره طبق نتای .رمز نمایش داده خواهد شدافزار لیزرل با رنگ قمعنادار نیست و در نرم

 t ،65/12( بـا آمـاره هاجاذبـهدار است. طبق نتایج شکل زیر عنصر اولیه گردشگری )یمعناست اعداد  96/1عاملی باالی 

دار بـودن یمعنـبا  t ،64/3شده نیز با میزان آماره داری را در موضوع داشته است و خدمات گردشگری ارائهباالترین معنی

داری تـأثیر ایـن عناصـر در یشتر اسـت و معنـیب 96/1 آمده ازدستبه tطبق نتایج آماره  وع را تائید نموده است.در موض

 تیوضـع) j 3ی گردشـگری شـاخص هاجاذبـهی مؤلفـه هاشاخصکند. از بین یمتوسعه گردشگری شهر ارومیه را تائید 

ی گردشـگری هاجاذبـهداری را در بیشـترین معنـی t ،94/4( با آماره (یخیاماکن تار ،یسا)مساجد، کل یهای فرهنگجاذبه

ی مؤلفـه خـدمات هاشـاخصباشـد و در بـین یمغنی ایـن شـهر  فرهنگی اثمیرو  یخیرتا رثاآ که ناشی از داشته است

دارترین شاخص در بین معنی t 83/3( با آماره موجود در شهر یبه خدمات فروشگاه یدسترس، )k 10گردشگری شاخص 

 باشد.یمخدمات گردشگری  یهاشاخص
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 بر توسعه گردشگری شهری داری عناصر مؤثراز معنی t-value. خروجی 4شماره شماره

 

رومیه را های مربوب به عناصر مؤثر در توسعه گردشگری شهری ااثرات مستقیم و غیرمستقیم شاخص 3جدول شماره 

ند. و اثرات لیزرل هست افزارنرمه تحلیل عاملی تأییدی در های عاملی استانداردشددهد. اثرات مستقیم همان باریمنشان 

 تربزرگ عاملی بار چه . هراندآمدهآمده دستی اثرات مستقیم بههاشاخصها و غیرمستقیم با توجه به بارهای عاملی مؤلفه

 بیینت را گری شهری(مستقل )گردش متغیر تواندمی ( بهترهاشاخص) شدهمشاهده متغیر یعنی باشد ترنزدیک 1 عدد به و

وهوا، ی طبیعی )آبهاجاذبهت ی شهر ارومیه، وضعیهاجاذبهی مربوب به هاشاخصطبق نتایج جدول مذکور از بین . کند

و اثر  62محیطی و...( بیشترین اثر مستقیم های برجسته زیستیژگیوی طبیعی، اندازهاچشمفضای سبز، جنگل، 

ی فرهنگی و هاجاذبهی طبیعی، هاجاذبهاست. و بعد از  داشتهی طبیعی ارومیه اهجاذبه، را از بین 61.38غیرمستقیم 

 ی شهری ارومیه اثر داشته است.در توسعه گردشگر 53.46و میزان اثر غیرمستقیم  54با میزان اثر مستقیم  ساختانسان

 

 هری ارومیه. اثرات مستقیم و غیرمستقیم مربوط به عناصر مؤثر در توسعه گردشگری ش3جدول شماره 

اثرات  عالمت
 غیرمستقیم

اثرات 
 مستقیم

 عناصر هاشاخص

J1 57/42 43  هاجاذبهی در مورد موقعیت رساناطالعوضعیت 

ذبه
جا

 ها

J2 56/43 44  ی گردشگری شهر ارومیههاجاذبهوضعیت دسترسی به 

J3 46/53 54  یسا، اماکن تاریخی(کل مساجد،) یفرهنگی هاجاذبهوضعیت 

J4 52/47 48  ی گردشگرانهاخواستهی موجود با هاجاذبهمیزان انطباق 

J5 38/61 62 وهوا، فضای سبز، جنگل و..(آب) یعیطبی هاجاذبه وضعیت 

J6 46/53 54  ها(یدانم تفریحی، مراکز ،هاساخت )پارکانسانی هاجاذبهوضعیت 

K1 9/28 34 دما هافوری به آن میل به حل سریع مشکالت گردشگران و ارائه خدمات
خ

ت  رد
گ

گر
ش  ی
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K2 35/26 31 ی گردشگریهامکاندیده در نیروی انسانی آموزش 

K3 4/37 44 ونقل در شهر ارومیهوضعیت حمل 

K4 4/20 24  شدههبیمارستان، سرویس بهداشتی و...( ارائ) یبهداشتوضعیت خدمات 

K5 8/40 48 ی و تمیزی و آراستگی(بایزی) یگردشگرهای ظاهری محی  خدمت یژگیو 

K6 9/45 54 نحوه برخورد مردم شهر ارومیه با گردشگر 

K7 35/43 51  شتن(م گذامؤدب بودن و احترا) یرندگانگتوانایی جلب اعتماد و اطمینان خدمت 

K8 1/39 46  تی(ی، بهداش)اقامتی، رفاه شدهارائهسادگی و سهولت دسترسی به خدمات 

K9 35/26 31 کنید؟یمشده گردشگری را چطور ارزیابی رای خدمات ارائهتوان اج 

K10 51 60 دسترسی به خدمات فروشگاهی موجود در شهر 

K11 05/45 53  های موجود در شهریغذاخورکیفیت رستوران و 

K12 2/44 52  هاو هتل سرامهماندسترسی به 

K13 25/38 45  و مسیریابی داخل شهر آدرسپیدا کردن 

K 41  شدهی سریع و دقیق در مورد خدمات ارائهرساناطالع 36 6/30 

K15 5/42 50 منظر شهر ارومیه را ازنظر طراحی و زیباسازی 

K16 7/35 42 های مختلفیتموقعشده برای وضعیت خدمات ارائه 

K17 85/34 41 شدههزینه دسترسی به خدمات مختلف ارائه 

K18 45/31 37  های گردشگران و تالش برای رفع آنهاهخواستدرک نیاز و 

K19 35/26 31  ی شهر ارومیههاجادهو  هاراهکیفیت 

K20 3/32 38 است شده در چه حدیدرستی و کیفیت خدمات ارائه 

K21 7/35 42 میزان تأثیر تبلیغات )رادیو و تلویزیون( در انتخاب سفر شما 

 

ی مربوب به عنصر خدمات گردشگری شاخص هاشاخصدهد از بین یمان نیز نش 3طور که نتایج جدول شماره همان

را از بین  51تقیم و میزان اثر غیرمس 60دسترسی به خدمات فروشگاهی موجود در سطح شهر بیشترین اثر مستقیم 

گردشگر  رومیه بای خدمات گردشگری به خود اختصاص داده است و سپس شاخص نحوه برخورد مردم شهر اهاشاخص

های موجود در شهر با یغذاخورو سومین شاخص کیفیت رستوران و  9/45 و اثر غیرمستقیم 54میزان اثر مستقیم با 

 بوده است. 05/45 و غیرمستقیم 53میزان اثر مستقیم 

 

 ی گردشگری در توسعه گردشگری شهر ارومیههاجاذبهی هاشاخصهای یانگینمتحلیل 

شوند. یمبررسی  اندشدهیری گاندازهدشگری که در قالب طیف لیکرت ی گرهاجاذبهی بخش هاشاخصدر این بخش 

دهد. طبق نتایج یمنشان  ی گردشگری شهر ارومیه در توسعه گردشگری راهاجاذبهی هاشاخصمیانگین  5شکل شماره 

 j3ص خ، شا 3/4 کسب میانگین با (.سبز، جنگل و.. فضای ،وهوا)آب یعیهای طبجاذبه تیوضع) j5این شکل شاخص 

های جاذبه تیوضع) j6ص و شاخ 1/4با میانگین  (یخیاماکن تار سا،یکل )مساجد،ی های فرهنگجاذبه تیوضع)

های باالتر از متوس ( به ترتیب یانگینمسب )با ک 3.55با میانگین  (هامیدان ،یحتفری ها، مراکزپارک) ساختانسان

 j1دهد شاخص یمطور که شکل زیر نشان . اما همانانددادهاص به خود اختص هاجاذبههای بیشتری را در بین یانگینم

تر از متوس ( با کسب میانگین کمتر از متوس  )کم 7/2( با میانگین هاجاذبه تیرسانی در مورد موقعاطالع تیوضع)

 کند.یما گوشزد ضرورت توجه به این شاخص مهم در بح  توسعه صنعت گردشگری شهر ارومیه ر دهندهنشان
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 ی گردشگری در توسعه گردشگری ارومیههاجاذبهی هاشاخصهای یانگینم. وضعیت 5شماره شکل 

 

 ی خدمات گردشگری در توسعه گردشگری شهر ارومیههاشاخصهای یانگینمتحلیل 

رومیه را نشان ادر توسعه گردشگری شهری  ی خدمات گردشگریهاشاخصهای یانگینموضعیت  6شکل شماره 

 k 6، شاخص 4( با میانگین موجود در شهر یدمات فروشگاهبه خ یدسترس) k 10دهد. طبق نتایج نمودار زیر شاخص یم

 تیفیک) k 11شاخص  و 95/3با میانگین  (یو آراستگ یزیو تم ییبای)ز یخدمت گردشگر  یمح یظاهر هاییژگیو)

ی خدمات گردشگری هاشاخصها را در بین یانگینمباالترین  85/3 با میانگین (موجود در شهر ایهیرستوران و غذاخور

( با شدهو...( ارائه یداشتبه سیسرو مارستان،ی)ب یبهداشت خدمات تیوضع) k 4. اما طبق نتایج شاخص اندنمودهکسب 

 وها راه تیفیک) k 19( و شاخص یهای گردشگردیده در مکانآموزش یانسان یروین)k 2، شاخص 2.7میانگین 

گردشگران و ارائه  مشکالت عیبه حل سر لیم) k 1و همچنین شاخص  2.8( با کسب میانگین هیشهر اروم یهاجاده

های کمتر از یانگینمکه  95/2نگین ی( با میاشده گردشگرخدمات ارائه یتوان اجرا) k 9( و هابه آن یخدمات فور

 رسد.یمه نظر بی مذکور ضروری هاشاخصیزی برای ارتقا  ربرنامهتوجه هرچه بیشتر و  زمهال اندنمودهمتوس  را کسب 

 

 
 ی خدمات گردشگری در توسعه گردشگری ارومیههاشاخصهای یانگینم .6شماره شکل 
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 یریگجهینت

ف شهرها اهمیت گردشگری در شهرهای مختلف جهان و بخصوص کشورهای پیشرفته به حدی است که مسئولین مختل

و بـالطبع  کننـدیمبه گردشگران با یکدیگر رقابـت  هاآنجدید گردشگری و معرفی  یهاجاذبهو  هایرساختزبرای ای اد 

گردشگری )تـاریخی، فرهنگـی، هنـری( از  یهاجاذبه برداشتنکه عالوه  کندیمگردشگری نیز در شهرهایی توسعه پیدا 

 گردشـگری شـهری توسعه در مؤثرپژوهش حاضر به دنبال ارزیابی عناصر . باشند مندبهرهامکانات و خدمات مختلف نیز 

در  مـؤثر یهاشـاخص مبانی نظری بامطالعهارومیه بوده است. بدین منظور  گردشگری و خدمات گردشگری( یهاجاذبه)

در  شـد. نظرسـن یو توس  جامعه آمـاری  در قالب طیف لیکرت طراحی شد یاپرسشنامهشناسایی شد و  مربوطهعناصر 

طبـق نتـایج ، انـدکدمدر توسـعه گردشـگری شـهر ارومیـه  مـؤثرگردشـگری  یهاجاذبـه تأثیرگـذارترین سؤالپاسخ به 

، فضـای سـبز، وهـواآبطبیعـی ) یهاجاذبـهشهر ارومیه، وضـعیت  یهاجاذبهمربوب به  یهاشاخصاز بین  آمدهدستبه

و  38/61 و اثر غیرمستقیم 62و...( بیشترین اثر مستقیم  طیمحیزیستبرجسته  هاییژگیوطبیعی،  یاندازهاچشمجنگل، 

در توسـعه گردشـگری  46/53 غیرمسـتقیمو میزان اثر  54با میزان اثر مستقیم  ساختانسانفرهنگی و  یهاجاذبه سپس

ی در توسـعه گردشـگری شـهر مؤثرخدمات گردشگری  تأثیرگذارترین سؤالو در پاسخ به شهری ارومیه اثر داشته است. 

و میـزان اثـر  60دسترسی به خدمات فروشگاهی موجود در سـطح شـهر بیشـترین اثـر مسـتقیم  ، شاخصاندکدمارومیه 

 غیرمسـتقیمو اثـر  54و سپس شاخص نحوه برخورد مردم شهر ارومیه با گردشگر با میزان اثـر مسـتقیم  51 غیرمستقیم

بـوده  05/45 غیرمسـتقیمو  53میـزان اثـر مسـتقیم موجود در شهر با  هاییغذاخورشاخص کیفیت رستوران و  و 9/45

ری با میزان اثر مسـتقیم گردشگ یهاجاذبهگردشگری شهری، توسعه در  مؤثرعناصر این دو نتایج نشان داد از بین  است.

 و تـأثیربیشـترین ( لیـزرل افـزارنرم تأییـدیتحلیل عاملی  t-value)در خروجی  t، 65/12و با میزان آماره  99/0و مثبت 

نیز با میـزان اثـر مسـتقیم و  شدهارائهگردشگری شهری ارومیه داشته است و خدمات گردشگری توسعه را در  دارییمعن

تحلیـل نتایج حـاکی از  بوده است. داریمعنو  مؤثرگردشگری شهری ارومیه  توسعه رد t ،64/3و میزان آماره  85/0مثبت 

طبق همچنین . باشدیمباالی هر دو عنصر در گردشگری شهری ارومیه  داریمعنیو  تأثیرگذاریحاکی از  تأییدیعاملی 

میـانگین توسـ  گردشـگری شـهر ارومیـه بیشـترین  یهاجاذبـهاز بین توس  گردشگران  شدهکسب هاییانگینمنتایج 

 محیطیزیسـتبرجسـته  هـاییژگیوطبیعی،  یاندازهاچشم، فضای سبز، جنگل، وهواآبطبیعی ) یهاجاذبه یهاشاخص

 میـانگیننیز بیشـترین  گردشگریخدمات  یهاشاخص. از بین است شدهکسب ساختانسانفرهنگی و  یهاجاذبهو  و...(

برخورد مردم شهر ارومیه با گردشـگر، نحوه دسترسی به خدمات فروشگاهی موجود در سطح شهر،  یهاشاخصمربوب به 

در مـورد موقعیـت  یرسـاناطالعوضعیت  نتایج تحقیق،طبق  .بوده استموجود در شهر  هاییغذاخورکیفیت رستوران و 

 یبهداشـت سیسـرو مارسـتان،یب) یبهداشت خدمات تیوضعگردشگری،  یهامکاندر  دیدهآموزشنیروی انسانی ، هاجاذبه

ود نیـاز بـه تقویـت و بهبـکـه  اندکردهگین زیر متوس  را کسب شهر ارومیه میان یهاجادهو  هاراهو کیفیت  شدهارائهو...( 

 وهـوایآب طبیعـی ماننـد هاییلپتانسـ به دلیـل طبیعی یهاجاذبهوضعیت  دهدیمنتایج تحقیق نشان  طورکلیبهدارند. 

 وهـوایآبو  طبیعـی هـایتوانو  بکـر طبیعـتبه دلیـل  یژهوبه اهو توانمندی منابعطبیعی و  یهاجاذبهو وجود مطبوع 

 شـدهارائه و امکانـات خـدماتوضـعیت  اسـت ولـی شـدهارزیابیناسب مدارد،  اشایجغرافیکه به دلیل موقعیت مطبوع 

و با توجه به اینکه خـدمات گردشـگری بـرای گردشـگری  باید توجه نشده است کهچنانآن گردشگری شهری این شهر

زمینه مانـدگاری بیشـتر گردشـگر و بازگشـت  توانندیمضروری هستند هرچه از کمیت و کیفیت بیشتری برخوردار باشند 

صـنعت گردشـگری  توسـعه در عناصـر ترینیاصـل از عنوان یکیبهخدمات گردشگری  .کندیمدوباره گردشگر را فراهم 

و امـا  دهـدیمو اختصاص بودجه الزم در این زمینـه را نشـان  یزیربرنامهو این الزمه توجه،  .شوندیم شهری محسوب
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شـهری،  گردشـگری مناسـب بـرای هاییرسـاختز، وجـود شـهر گردشگری توسعهنخستین شرب موفقیت هر شهر در 

سیاسی، فرهنگی  هایعرصهتمامی و مدیریت عاقالنه و مدبرانه در  رب ذی و نهادهای مسئول هاسازمان همهیکپارچگی 

پایدار از منابع گردشگری، ای اد امکانات و تسهیالتی که  استفادهشهر،  هایجاذبهو اجتماعی است. از طرف دیگر آمایش 

گردشـگری  توسعهرا تسهیل کند، رضایت خاطر بازدیدکنندگان و کنترل محلی دومین شرب الزم در  هاجاذبهی به دسترس

 .است

 

 منابع

 یشـهرها یشـگردرگ ضعیتو یتغییرپذیر تحلیل (1392عنصرودی، طاهره؛ زینالی، بتول ) اصغری سراسکانرود، صیاد؛ جاللی (1

 .99-114. ، صص11شماره ، 3، سال 1392 ییزپا، یامنطقه یزیربرنامه، م له میهارو یاچهدر افطردر ا قعوا

 ـان، چـاپ اول، زن سـعه(،و راهبردهـای تو هـاچالش، هافرصـت( گردشگری تبریـز )1391اصغری، مریم و کالنتری، خلیل ) (2

 انتشارات آذر کلک.

 انتشارات فرهیختگان دانشگاه. :( جغرافیای گردشگری، چاپ دوم، تهران1392امامی، سیدمحسن ) (3

 چلپی. ینالدحسامانتشارات  :( تاریخ، فرهنگ و اطالعات گردشگری ارومیه، چاپ اول، ارومیه1389آزادی، م تبی ) (4

انتشارات ، انچاپ اول، تهر یی،روستا یو توسعه گردشگر ریزیبرنامه یمبان (1388)، هادی نژاد یمحمدرضا و محمود ان،یبمان (5

 .هله/ طحان

نامه فضـای ، فصـلهکرمانشـا شـهر توسـعهدر  یشـهر یشـگردگر اتتأثیر سیربر( 1394بهدوست، فرانک و پوراحمد، احمد ) (6

 .115-133، صص. 14، شماره 4سال ، 1394بهار گردشگری، 

، 1395تمدن شـرق، پـاییز  ی، فصلنامه هنر وشهر یمنظر گردشگر یستیچ( 1395وایقان، سعید ) زادهحسننی، پروانه و پرچکا (7

 .52-59، صص. 13، شماره 4سال 

 ت سمت.انتشارا :بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ نوزدهم، تهران یامقدمه( 1392، محمدرضا )حافظ نیا (8

علـوم  المللیینبکنگره  (. ارزیابی توسعه گردشگری شهر ارومیه، دومین1395، اکبر؛ دارابی، س اد )، مهدی؛ حمیدیحسین پور (9

شـت اردیبه 23، شرکت کیان طرح دانش و پژوهشکده جهاد دانشگاهی واحد استان آذربای ان شـرقیزمین و توسعه شهری، 

1395. 
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