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ارزیابی عناصر مؤثر بر توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی :شهر ارومیه
میرنجف موسوی1ـ استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
فاطمه سادات کهکی ـ دانش وی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
سیداسحاق جاللیان ـ استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
دریافت مقاله1398/01/12 :

پذیرش مقاله1398/05/10 :

چکیده
الزمه ابقا و توسعه گردشگری عوامل و عناصری است که گردشگری بر اساس آنها شکل میگیـرد و بـا عنـوان
عناصر اولیه (جاذبههای گردشگری) و عناصر ثانویه (خدمات گردشگری) شناخته میشوند و گردشگری بـدون در
نظر گرفتن این عناصر اعتباری ندارد .این عوامل در گردشگری شهری و توسعه آن نقش مهمـی دارنـد و عامـل
مهمی در جذب و ماندگاری گردشگر در شهرها بهحساب میآیند .در این راستا هدف تحقیق حاضر ارزیابی عناصر
مؤثر بر توسعه گردشگری شهر ارومیه میباشد .در این تحقیـق بـه دو عنصـر خـدمات گردشـگری و جاذبـههای
گردشگری که در توسعه گردشگری شهری تأثیر دارند پرداختهشده اسـت .نـوع تحقیـق کـاربردی و روش ان ـام
پژوهش توصیفی -تحلیلی میباشد .برای ت زیهوتحلیل دادههای تحقیق از آمار توصیفی و مدلسـازی معـادالت
ساختاری در نرمافزار لیزرل استفاده شد .طبق نتایج مدلسازی تخمین معادالت ساختاری جاذبههای گردشگری با
ضریب مستقیم و مثبت  0/99و خدمات گردشگری با ضریب مستقیم و مثبت  0/85در توسعه گردشگری شـهری
شهر ارومیه نقش دارند .نتایج تحقیق نشان میدهد وضعیت جاذبههای طبیعی به دلیل آبوهوای مطبوع و وجـود
جاذبههای طبیعی و منابع و توانمندیها بهویژه به دلیل طبیعت بکر و توانهای طبیعی و آبوهوای مطبوع که بـه
دلیل موقعیت جغرافیای که دارد ،مناسب ارزیابیشده است ولی وضعیت خدمات و امکانـات ارائهشـده گردشـگری
شهری این شهر آنچنانکه باید توجه نشده است.
واژههای کلیدی :گردشگری ،جاذبههای گردشگری ،خدمات گردشگری ،ارومیه.

 .1نویسنده مسئول

Email : mousavi424@yahoo.com
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مقدمه
گردشگری بهطور گستردهای بهعنوان ابزار توسعه اقتصادی شناخته میشود .جامعه محلی عواملی را فـراهم میکنـد کـه
میتواند کیفیت زندگی را بهبود ببخشد بهعنوانمثال فرصتهای اشـتغال و سـرمایهگذاری ،درآمـد مالیـاتی ،رسـتورانها،

خدمات اقامتی ،جاذبههای طبیعی و فرهنگـی ،ای ـاد جشـنوارهها و تفریحـات در فضـای بـاز (&Mhlanga,2015:2
 .)Tichaawaامروزه برای اکثر کشورها روشنشده است که گردشگری بهعنوان منبع ت دید پـذیر و عظـیم اقتصـادی،
عامل مهم و مؤثری در جهت توسعه است (موسوی و همکاران .)837 :1393،یکی از مهمترین مقاصـدی کـه رونـدهای
گردشگری جهان را در دهههای گذشته تحت تأثیر قرار داده ،مرکز شهری است (نوربخش و اکبرپور سراسـکانرود:1389،
 .) 22شهرها تصویر تفکر ،نوع زندگی و تحوالت فرهنگی و تاریخی ساکنان خـود هسـتند کـه بعـد از تحـوالت انقـالب
صنعتی عموماً به مراکز گردشگر فرست تبدیلشده و پس از مـدت کوتـاهی نیـز بـه دلیـل زمینـههای موجـود در آنهـا
اصلیترین مقصد گردشگران جای گرفتهاند (پرچکانی و حسنزاده وایقان .)52 :1395،شهرها ازآنجهت که دارای جمعیت
زیاد بوده و مشکالت شهرنشینی خاص خود را دارند ،مبدأ حرکتهـای گردشـگری و ازآنجهـت کـه کانونهـای بـزرگ
جمعیت و فعالیتهای اقتصادی و مظهر تمدن بوده و جاذبههای گردشگری و رفاهی را در اختیاردارند مقصـد گردشـگرها
بهحساب میآیند (امامی .)28 :1392،انقالب صنعتی شروع تحوالت شگرف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگـی بخصـوص در
شهرها بود ،که سبب پیدایش مراکز بزرگ جمعیتی (کالنشـهرها ،شـهرهای بـزرگ و متوسـ ) ،افـزایش مهاجرتهـای
روستایی ،همچنین کاهش و نابودی تفرجگاههای طبیعی ،افزایش ساعت کار و کاهش سـاعت تفـریح و گـردش گردیـد،
بهگونهای که نیازهای فراغتی انسان بهمانند گذشته ارضا نمیشد و هر چه بهسوی رشد و توسـعه فنـاوری ،اقتصـادی و
فرهنگی گام برمیداشت و ساختار جامعه پیچیدهتر میگشـت و نیـاز بـه تفـریح و گردشـگری بیشـتر احسـاس میشـد.
دراینبین ،محی های شهری به دلیل تمرکـز جمعیـت ،فشـارها و خسـتگیهای ناشـی از کـار بـهعنوان مبـدأ مسـافرت
گردشگران و از طرف دیگر با امکانات رفاهی ،فرهنگی ،بهداشـتی ،ارتباطـات ،بازرگـانی و داشـتن جاذبـههای تـاریخی-
توریستی بهعنوان مقصد توریستها بشمار میآید .روند رو به رشـد صـنعت توریسـم ،امکانـات و تأسیسـات و خـدمات و
ظرفیتهای جدیدی میطلبد ،و ضرورت دارد که نسبت به برنامهریزی و تأمین آنها اقدام گردد (اصـغری سراسـکانرود و
همکاران .)100 :1392،از سوی دیگر ،گردشگری نیز میتواند من ر به تأثیرات منفی بر کیفیت زندگی ساکنین شود برای
مثال افزایش ترافیک ،مشکالت پارکینگ ،جرم و جنایت ،هزینه زندگی ،و تغییر در شیوه زندگی میزبان شود ( Brida et

 .)al,2014:38برنامهریزی و ارزیابی صنعت گردشگری ،مهمترین بخش از فعالیتهای گردشـگری اسـت؛ چراکـه ایـن
مرحله قابلیـت آن را دارد کـه خ مشـی توسـعه آتـی و برنامـههای آینـده گردشـگری را ترسـیم کنـد (حیدریچیانـه و
همکاران .)59 :1396،در حال حاضر با توجه به گسـتردگی مـدیریت شـهری در کالنشـهرهای کشـورها ،بهرهگیـری از
جاذبهها و خدمات توریستی ،نقش مؤثری در معرفی شهرها ،بهعنوآنیک جاذبه گردشگری جهانی دارد و تأثیر فراوانی در
اقتصاد این شهرها و درنهایت توسعه گردشگری شهری دارد (سید تقی دیزج .)607 :1395،ازجمله مهمترین عناصری که
در توسعه گردشگری شهری نقش دارند جاذبههای گردشگری و خدمات گردشگری میباشد .شهرهایی که دارای جاذبهها
و خدمات گردشگری خـوبی هسـتند ،غالبـاً تعـداد زیـادی از گردشـگران را بهسـوی خـود جـذب مینماینـد (قالیبـاف و
شعبانیفرد .)147 :1390،ارومیه شهری است با جاذبههای گوناگون در زمینههای جغرافیایی ،تـاریخی و فرهنگـی .وجـود
اقوام گوناگون با آداب و سنتهای منحصربهفرد ،چهره متفاوتی به این شهر بزرگ ،چه ازنظر وسعت و چه ازنظـر قـدمت
بخشیده است که میتوان آن را رنگینکمان تمدنها نامگذاری کرد .لقب ارومیه در صنعت گردشـگری بـهعنوان بهشـت
گمشده نامیده شده است و کارشناسان گردشگری از ارومیه بهعنوان غول خفته این صنعت پردرآمد ،نامبردهاند .ازآن اکـه
امروزه بیشتر افراد بهمنظور تفریح و لذت بردن سـفر میکننـد ،توقـع بیشـتری ازلحـاظ امکانـات از شـهر میزبـان دارنـد
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(آزادی .) 262 :1389،در این راستا هدف تحقیق حاضـر شناسـایی عناصـر مـؤثر در توسـعه گردشـگری شـهری ارومیـه
(جاذبههای گردشگری و خدمات گردشگری) میباشد .در این راستا سؤاالت زیر مطرح میشود:
 مهمترین عناصر مؤثر بر توسعه گردشگری شهری کدماند؟
 تأثیرگذارترین جاذبههای گردشگری مؤثر در توسعه گردشگری شهر ارومیه کدماند؟
 تأثیرگذارترین خدمات گردشگری مؤثر در توسعه گردشگری شهری ارومیه کدماند؟
ازجمله پژوهشهای ان امشده مرتب با موضوع تحقیق میتوان به تحقیقات؛ زیاری و همکاران ( )1392به بررسی عوامل
مؤثر در توسعه صنعت گردشگری شهری با تأکید بر عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران پرداختند .نتایج نشان داد کـه
گردشگران از بازید از شهر نورآباد در زمینه تأمین نیازهای هی انی خود همچون وجود حس مهماننوازی مردم با ضـریب
( )0.746بیشترین رضایتمندی را داشتهاند .کرمی و همکاران ( )1396رهیافتی بر بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهری
با استفاده از مدل سروکوال (مطالعه موردی :شهر یاسوج) را موردبررسی قرار دادند .مطابق یافتهها بین عوامل محیطـی و
سازمانی و رضایت گردشگران به ترتیب با ضریب  0/512و  0/676رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نصیری هنده خاله و
گن ی ( ) 1397به سن ش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات شهری با اسـتفاده از مـدل کـائو (مطالعـه مـوردی:
بوستان نهجالبالغه تهران) پرداختنـد .نتـایج نشـان داد بیشـترین نارضـایتی گردشـگران در ردیـف نیازهـای عملکـردی
طبقهبندی میشوند و همبستگی معناداری بین شاخص امنیت ( ،)0/92کیفیت و شرای محیطی ( )0/84و زیبایی طراحـی
بوستان وجود دارد .الو )1993(1گردشـگری شـهری :جـذب گردشـگری در اروپـای غربـی و آمریکـای شـمالی و دیگـر
شهرهای بزرگ را مورد کـاوش قـرار داد .چالشهـای مواجـه شـهرهای صـنعتی قـدیمی در توسـعه گردشـگری ،نقـش
گردشگری در احیای مراکز شهرها و مناطق درونشـهری و برنامـهریزی و عوامـل محیطـی ،روشهـای ارزیـابی اثـرات
اقتصادی و گسترده گردشگری در شهرها موردبررسی قرارگرفته است و همچنـین چنـدین جنبـه از گردشـگری شـهری
موردبح قرارگرفته است ،ازجمله :کنفرانسها؛ جاذبههای موجود در مناطق شهری؛ فرهنگ ،ورزش و رویدادهای خاص؛
و هتلها ،خرید و رویدادهای شبانه در شهرها .پیشنهادشده است که سازمان گردشگری در شهرها دارای چهار جز اصلی
باشد؛ اول ،برنامهریزی و تشکیل استراتژی ،دوم ،اجرای استراتژی و به دست آوردن درآمد ،سوم ،ارتقا و بازاریابی منطقه،
و چهارم ارائه خدمات بازدیدکننده مانند مراکز اطالعات توریستی .برام ول )1991(2به بررسی رضـایت کـاربران و توسـعه
فعالیتها در گردشگری شهری (شفیلد انگلستان) پرداخت .او در ایـن مقالـه چگـونگی درک بیشـتر رضـایت کـاربران از
محصوالت گردشگری در شهرها و دیگر نقاب ،برای برنامهریزی توسعه این صنعت را موردبررسی قرار داده اسـت .او اوالً
بح در مورد چگونگی کمک به چـارچوب بازاریـابی منطقـه و ثالثـاً ،بـازبینی جنبـههای رضـایت کـاربر از محصـوالت
گردشگری در شهرها را با نظرسن یها موردبررسی قرار داده است تا بتواند به توسـعه برنامهریزیشـده ایـن محصـوالت
کمک کند .این نظرسن یها در مورد طیف وسیعی از محصوالت گردشـگری شـفیلد بـرای بازدیدکننـدگان و سـاکنان و
همچنین برای یک بخش بازار ،بازدیدکنندگان رویدادهای ورزشی موردبررسی قـرار گرفـت .زینـیزاده ( )2017در رسـاله
دکتری خود گردشگری شهری در تبریز را موردبررسی قرار داد .در این تحقیق الگـوی رفتـاری مسـافرت ،سـطح درآمـد
پایین ،فاصله مبدأ تا مقصد ،انتخاب فصل تابستان برای مسافرت و هزینههای کم ،اجـزای اصـلی گردشـگری داخلـی را
تشکیل میدهند که تأثیر مستقیمی بر رفتار گردشگری شهری در شهر تبریز دارند .رحیمی و پازند ( )2017به ارائه الگوی
از گردشگری شهری خالق در ایران با استفاده از نرمافزار ( )AHPپرداختند .یافتهها نشان میدهد بر اسـاس وزن نسـبی
هر زیرم موعه ،شهرهای گردشگری خالق عبارتاند از کرمان ،اراک ،قزوین و اردبیل که در اولویـت اول قـرار دارنـد و
1. Law, C. M
2. Bill Bramwell
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شهرهای چابهار ،یزد ،کاشان ،قشم ،تبریز ،همدان ،کرمانشاه ،اصفهان ،یاسوج ،اهواز ،ایـالم ،بوشـهر اولویـت دوم توسـعه
زیرساختهای گردشگری هستند .گارسیا هرناندز1و همکارانش ( )2017به بررسی میراث فرهنگی و گردشـگری شـهری:
مراکز شهرهای تاریخی تحتفشار پرداخت .این مقاله وضعیت تأثیر گردشگری و ابعاد مختلف آن را بر اساس یک مطالعه
موردی (مرکز تاریخی شهرستان دونستیا سان سباستین (کشور باسک ،اسپانیا) شناسایی ،توصیف و ارزیابی میکند .هدف
اصلی این تحقیق ،کمک به تعیین اینکه چگونه فشار توریستی بر حفاظت از "مناظر تاریخی شهری" و مدلهای مطلوب
یا مطلوب شهر و مقصد گردشگری تأثیر میگذارد بوده است .رشد اخیر توریستها تهدیدی برای حفظ ارزشهـای آنهـا
شده است .در بعضی از شهرهای اروپایی مانند ونیز یا بارسلونا ،بحـ بـه اعتراضهـای خیابـانی رسـیده اسـت و بسـیج
اجتماعی قابلتوجهی وجود دارد که موقعیتهای بسیار خصمانه در برابر گردشگری گرفتهانـد .تفـاوت تحقیـق حاضـر بـا
تحقیقات ان امشده در این است که این تحقیق به ارزیابی جاذبههای گردشگری شهری و خدمات گردشگری بهعنوان دو
عنصر مؤثر بر توسعه گردشگری در شهر ارومیه میپردازد.
مبانی نظری
گردشگری یکی از نهادینهترین پدیدههای اجتماعی -اقتصادی در عصر حاضر اسـت ( .)Tzonev,1975:101فرهنـگ
آکسفورد واژه گردشگری را «ت ارت تهیه خدمات و پذیرایی برای مردمانی که از یک مکان دیدن میکننـد» و فرهنـگ
وبستر «مسافرتی که بهمنظور ت ارت ،لذت و یادگیری صورت میگیرد و بازگشت به نقطه شـروع» میداننـد (موسـوی و
باقری کشکولی .)13 :1392،در فرهنگ لغت معین گردشگری به سفر کردن در اقطار عالم بهمنظور تفـریح و سـرگرمی و
سیاحت و زیارت و مسافرت به مقصدی و بازگشت به محل سکونت اصلی ،اطـالق شـده و بـهعنوان سـفرهای کوتـاه و
موقتی در منطقهای خارج از محل کار و سکونت اصلی بهمنظور سیر و سـیاحت تعریفشـده اسـت (بمانیـان و محمـودی
نژاد .)20 :1388،گردشگری شهری عبارت است از مسافرت به شهرها باانگیزههای مختلف بر اساس جذابیتهای مختلف
و امکانات تسهیالتی که شهر دارد و در شخص ای اد جذابیت میکند ( .)Law,1996:25گردشگری شـهری ،عملکـرد
متقابل گردشگر -میزبان و تولید فضای گردشگری در رابطه با سفر به منـاطق شـهری باانگیزههـای متضـاد و بازدیـد از
جاذبهها و استفاده از تحصیالت و خدمات مربوب به گردشگری است که آثار متفاوتی را بر فضا و اقتصاد شهری بر جـای
مینهد (هاشمپور و همکاران .)52 :1391،در سراسر جهان ،گردشـگری شـهری یکـی از مهمتـرین اشـکال گردشـگری
محسوب میشود ()Rogerson,2011:316؛ و نقش فعال و مؤثری را در ارتقای ساختار اقتصادی و اجتماعی کشـورها
بهخصوص کشورهای درحالتوسعه دارد (بهدوست و پوراحمد)115 :1394،؛ در بسیاری از شهرها که فعالیتهای اقتصادی
سنتی کاهشیافته است ،مدیران بر روی گردشگری شهری بهعنوان وسیلهای بـرای تقویـت فضـای شهرشـان ،احیـا و
بازسازی فیزیکی و ای اد اشـتغال جدیـد سـرمایهگذاری کردهانـد ( .)Law,1993:1گردشـگری شـهری ،سـرآمد انـواع
گردشگری و پرمشتریترین آنهاست؛ بهطوریکه با توجه به جایگاه ویژه شهر ،در بسیاری از کشورهای موفق در زمینـه
گردشگری ،شهر پایه و اساس توسعه گردشگری است و شهرها یکی از بینندهترین مقاصد گردشـگری جهـان بـه شـمار
میآیند که هرساله پذیرای میلیونها نفر گردشگرند (بهدوست و پوراحمد .)115 :1394،شهرها به دو دلیل در فعالیتهـای
مرتب با گردشگری نقش غیرقابلانکار دارند .از یکسو با تمرکز جمعیت در خود و اضطرار ناشی از کار و فعالیت در شهر،
گردشگر فرست هستند و از سوی دیگر برخی از آنها با داشتن امکانات و جاذبههای تاریخی و فراغتـی بـهعنوان مقصـد
گردشگری ایفای نقش مینمایند (اصغری و کالنتری .)28 :1391،در زمینه گردشگری رویکردهای گوناگونی مطرحشـده
است ازجمله؛ انبوه گرایی ،اقتصادی ،فضایی -جغرافیایی ،اجتماعمحور و گردشگری پایدار .در یک سیر تاریخی ،ابتـدا بـه
1. María García-Hernández
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توسعه گسترده زیرساختهای گردشگری و جنبههای اقتصادی و درآمدزایی هرچه بیشتر از گردشگری اهمیت داده شـد و
نتی ه آن تخریب منابع محیطی و تخریبهای منفی زیاد بر جوامع میزبان ازنظر فرهنگـی ،اجتمـاعی و اکولـوژیکی وارد
شد .رویکرد فضایی -جغرافیایی بر حفظ هرچه بیشتر منابع محیطی و اکوسیستمها تأکید داشت و رویکرد اجتماعمحور به
دنبال اهمیت دادن به نیازها و خواستههای اجتماع محلی مطرح شد .که هیچکدام از این رویکردها جامع نبود و هرکدام بر
جنبه خاصی از توسـعه گردشـگری تأکیـد داشـتند .درنهایـت رویکـرد توسـعه گردشـگری بـا توجـه همزمـان بـر ابعـاد
زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی مطرح شد تا ضمن توجه به حفظ محی زیست ،بر توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی
نیز اهمیت داده شود (زالی و اسماعیلزاده.)91 :1394،

شکل شماره شماره .1جهتگیری رویکردهای توسعه گردشگری منبع( :زالی و اسماعیلزاده)93 :1394،

گسترش روزافزون جمعیت در کالنشهرهای جهان ،زمینهساز پیچیدگی مسائل شهری شده است ،بهگونهای کـه اکنـون
مدیریت شهرها ،نیازمند آشنایی ،تحلیل و بررسی مسائل روز شهری میباشـند .مسـافرتهای شـهری ،گـام اول توسـعه
گردشگری و صنعت توریسم است .گردشگری ،شـامل همه خدمات و ویژگیهایی است که در کنار هم قرار میگیرنـد تـا
آنچه مسافر میخواهد ،فراهم آورند ،ولی سرآمدترین نوع گردشگری ،مدل شهری آن است ،بهطوریکه با توجه به جایگاه
ویژه شهر ،بهویژه کالن شهرها ،در بسیاری از کشورهای موفق در این صنعت ،شـهر ،پایـه و اسـاس توسـعه گردشـگری
اسـت .ای اد و توسعه فضاهای شهری مناسب ،بازسازی فضاهای بهظاهر متروک و مرده بهقصد زنـده کـردن جنبـههای
کهن جامعه ،ازجمله آثار توسعه گردشگری شهری است .بدین منظور ،بسیاری از کالنشهرها درصددند تـا از ویژگیهـا و
امکانات خاص شهر خود سود برده و از مزایای جلب توریست شهری بهره گیرنـد .ای ـاد فضـاهای شـهری ،بـر اسـاس
فعالیتهای جدید و تأکید بر توسعه فعالیتهای گردشگری و ای اد جاذبههای بیشتر برای ماندگاری مسـافران ،همـراه بـا
توسعه هستههای کار و فعالیت ،باهدف توسعه موزون شهر و پیوند کار و سکونت در تمام منطقه شهری و نیز ای اد یـک
نظام چندهستهای ،انعکاس ت ربهها و درسهای نظری و عملی است کـه از کالنشـهرها و شـهرهای جهـان میتـوان
آموخت و به کار گرفت .ای اد و توسعه انواع مراکز اقامتی مدرن ،فضاهای تفریحی و سـرگرمی ،فضـاهای خریـد بـزرگ
شهری ،موزهها و مراکز فرهنگی و هنری بهویژه فرهنگ و هنر بومی باهدف توسعه گردشگری ،موجـب بهرهمنـد شـدن
ساکنین شهر و گردشگران شهری ،از این خدمات خواهد بود (سید تقی دیزج .)607 :1395،الزمه وجود گردشگری عوامل
و عناصری است که گردشگری بر اساس آنها شکل می گیـرد و بـا عنـوان عناصـر اولیـه و ثانویـه شـناخته میشـوند و
گردشگری بدون در نظر گرفتن این عناصر اعتباری ندارد .این عوامل در گردشگری شـهری و توسـعه آن نقـش مهمـی
دارند و عامل مهمی در جذب و ماندگاری گردشگر در شهرها بهحساب میآیند (اصـغری و کالنتـری .)31 :1391،عناصـر
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اولیه به ترکیبی از جاذبههایی اشاره میکند که جالب و منحصربهفرد است و درنتی ه قادر به جذب گردشگران میشـود و
عناصر ثانویه شامل امکانات و تسـهیالت شـهری در ارتبـاب بـا گردشـگری اسـت (حسـین پـور و همکـاران4 :1395،؛
دیناری .)3 :1384،عناصر مؤثر در گردشگری شهری در قالب دو عنصر اولیه (جاذبههای گردشـگری) و ثانویـه (خـدمات
گردشگری) در ذیل آورده شده است:
 .1جاذبههای گردشگری شهری :عناصر اولیه جاذبههای گردشگری موجود در شهرها هستند که وجود آنها برای جلب و
جذب گردشگران به شهرها الزم است .درواقع وجود جاذبه ،رکن اولیه و اصلی گردشـگری شـهری اسـت .عناصـری کـه
عامل اصلی جذب گردشگر میشوند و گردشگر برای بازدید از آنها هزینـه میپـردازد عناصـر اولیـه گردشـگری نامیـده
میشوند (اصغری و کالنتری .)31 :1391،جاذبه گردشگری یک منبـع دائمـی طراحیشـده اسـت کـه بـهمنظور تفـریح،
سرگرمی ،لذت بردن و آمـوزش بازدیدکننـدگان کنتـرل و اداره میشـود (رن بریـان و زاهـدی .)337 :1387،بـهطورکلی
جاذبههای گردشگری را میتوان به سه گروه اصلی یکی جاذبههای طبیعی خدادادی ،جاذبـههای فرهنگـی و جاذبـههای
دستساز بشری به شیوه زیر تقسیم نمود:
الف .جاذبههای طبیعی :جاذبههای طبیعی موجود در مقصد ،غالباً اولین موضوعی است که توجه گردشگر را جذب میکنـد
که اصوالً ترکیب متنوعی از منابع طبیعی را میتوان بهمنظور ای اد محیطی جذاب برای توسعه گردشگری به کار گرفـت.
جاذبههای طبیعی شامل مواردی از قبیل چشماندازها ،آبوهوا ،فضای سبز ،جنگلها و حیاتوحش و  ...میباشد.
ب .جاذبههای فرهنگی :در صنعت گردشگری ،فرهنگ بهعنوان عامل جذب عمل میکند .بـرای گردشـگرانی کـه سـفر
میکنند فعالیتها ،رویدادها و محصوالت فرهنگی ،همچون نیرویی الهامبخش و جذاب بر آنان اثر میگـذارد .جاذبـههای
فرهنگی شامل تمامی ت لیها و تبلورهای بیرونی و رسمی فرهنگ هر کشور است که میتوان آنها را دیـد ،نمـایش داد
یا بهنوعی عرضه کرد .جاذبههای فرهنگی محصول تاریخ و فرهنگ بشری هستند.
ج .جاذبههای انسانساخت :به کلیـه عناصـر و پدیـدههای مصـنوع دارای ارزش و حـائز تعـاریف معیـار جـذابیت ،جاذبـه
انسانساخت گفته میشود (قالیبـاف و شـعبانیفرد147 :1390،؛  .)Ashworth,1989:15جاذبـههای مصـنوعی از قبیـل
پارکهای موضوعی ،باغوحشها و م موعههای تفریحی و  ...میباشند.
 .2خ دمات گردشگری شهری :عناصر ثانویه گردشگری عناصری هسـتند کـه بـه گردشـگران در شـهرها خـدمات ارائـه
میکنند .خدمات گردشگری ،کاالیی است که کیفیت آن ،به جنبههای ذاتی فعالیتهای مـرتب بـا ایـن نـوع از خـدمات
بستگی دارد؛ فعالیتهایی که از ورود گردشگران تا خروج آنها ان ام میگیرد .بعضی از محققان معتقدند کیفیت خـدمات
بهعنوان عنصر حیاتی جلب رضایت گردشگر ،محصول کیفیت ادراکشده از سرعت عمل در خدمت و کارایی برنامـهریزی
در این زمینه است .ماهیت خدمات گردشگری ،بیشتر در تأمین خدمات مطلوب پایهگذاری میشـود کـه از طریـق آنهـا
گردشگران میتوانند نیازهـای ریشـهدار خـود را برطـرف سـازند (کرمـی و همکـاران .)19 :1396:خـدمات شـامل تمـام
فعالیتهای اقتصادی است که نتی ه آنیک کاال و یا ترکیب فیزیکی نیست ،معموالً در زمان تولیـد مصـرف میشـوند و
ارزشافزوده ای اد میکنند مانند (راحتی ،سرگرمی ،سالمتی و ( )...دهدشتی شاهرخ و فیاضی .)47 :1390،نیروی انسـانی
آموزشدیده ،خدمات تبلیغاتی ،تأسیسات گردشگری (پذیرایی ،حملونقل ،اقامتی) ،نقشههای گردشگری ،رادیو و تلویزیون
و  ...جز خدمات گردشگری محسوب میشوند (امامی .)1392،خدمات گردشگری عامل جذب گردشگر به شهرها نیستند
اما برا ی گردشگران دارای اهمیت هستند .کمیت و کیفیت این عناصر در کسب رضایت گردشگران و افزایش مدت اقامت
گردشگران در شهر تأثیر میگذارد .مهمانسرا ،خـدمات فروشـگاهی ،بـازار و غـذاخوریها و  . ...در بـین عناصـر ثانویـه
گردشگری شهری ،مراکز اقامتگاهی چون مهمانسراها ،هتلها از اهمیت بیشـتری بـرای گردشـگران برخـوردار هسـتند
(اصغری و کالنتری .)31-32 :1391،ازنظر مدل راتر ،ابعاد کیفیت خدمات شامل  5بعد اساسی است کـه عبارتانـد از.1 :
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اعتبار و قابلاعتماد بودن :توان اجرای ارائه خدماتی که به خدمت گیرندگان وعده دادهشده ،بـه طـرز مناسـب و دقیـق؛ و
منظور آن است که خدمات در زمان مقرر بدون اشتباه ان ام میشود؛  .2اطمینـان دادن :شـامل توانـایی جلـب اعتمـاد و
اطمینان خدمت گیرندگان از طریق شایستگی ارائه خدمات و رفتارهای مطلوب ،احساس امنیت خدمت گیرندگان ،مـؤدب
بودن و احترام گذاشتن به خدمت گیرنده ،برقراری ارتبا ب مؤثر با خدمت گیرنده و کافی بودن دانش کارکنان بـرای پاسـخ
به سؤاالت خدمت گیرنده؛  .3ویژگیهای ظاهری محـی خـدمت :ظـاهر تسـهیالت ،ت هیـزات مـدرن فیزیکـی ،وجـود
کارکنان با ظاهری تمیز و آراسته و وضعیت محی فیزیکی ،گواهی است قابل احساس بر توجه خدمت دهنده به بهداشت
و سالمتی خدمت گیرنده خود؛  .4دلسوزی و تعهد (همدلی داشتن) :شامل درک نظریـات خـدمت گیرنـده ،نشـان دادن و
اعمال توجه خاص و گرم به خدمت گیرندگان ،حساس بودن به نیازهای خدمت گیرنـده و تـالش بـرای درک آنهـا؛ .5
پاسخگو بودن (واکنشپذیری) :شامل میل به حل سریع مشکالت خدمت گیرنده و ارائه خـدمت فـوری و کـاهش زمـان
انتظار .یانگ و فانگ ،ابعاد کیفی خدمات و رابطه میان این ابعاد با رضایتمندی مشتری را مشخص کردند .این ابعاد کیفی
شامل قابلیت اعتماد ،پاسخگویی ،سهولت دسترسی ،شایستگی و هزینه دسترسـی اسـت .بـه عقیـده دیویـد گـاروین ،در
سن ش کیفیت خدمات ارائهشده به مراجعین ،مشخصههای مختلفی باید مدنظر قرار بگیرند که عبارتاند از :اطالعرسانی
سریع و دقیق ،سرعت در ارائه خدمات ،درستی خدمات ،زیبایی و تمیزی ،رفتار مناسب ،قانونمنـدی ،سـادگی و سـهولت و
انعطافپذیری (کرمی و همکاران.)20 :1396:
محدوده مورد مطالعه
ارومیه یکی از زیباترین شهرهای ایران و مرکز استان آذربای ان غربی و نیز مرکز شهرستان ارومیه است .این شهر طبـق
سرشماری سال  1395با  736٬224نفر جمعیت ،جز کالنشهرهای ایران به شمار میآید .بعضی از مراکز دیدنی ارومیـه
عبارتاند از :مس د جامع ارومیه ،مس دسردار ،مس د مناره ،مس د اعظم ارومیه ،امـامزاده برکشـلوی ارومیـه ،زیارتگـاه
عرب باغی ،زیارتگاه مهدی القدم ،بقعه دیزج تکیـه ،امـامزاده قریـب حسـن ،سـه گنبـد ،کلیسـای ننـه مـریم ،کلیسـای
مارگیوکیس ،کلیسای آشوری مادت خنه ،کلیسای ماردانیال ،کلیسای آشوری مار صـبر شـیوع ،کلیسـای موانـا ،کلیسـای
مارتوما ،کلیسای پطور سوپولیس ،کلیسای قره باغ ،کلیسای سیر ارومیه ،کلیسای شرق آشوری ،کلسیای کلیمیان ،مدرسـه
هدایت ،مدرسه بیستودو بهمن ،خانه انصاری ،ساختمان شهربانی ،ساختمان ستاد لشگر ،شهرداری ارومیه ،یخچال دوقوز
پله (نه پله) ،پل باراندوز چای ،پل چنقرانلوی ارومیه ،بازار سنتی ارومیه ،قلعه تاریخی بـردوک ،قلعـه اسـماعیل آقـا ،قلعـه
تاریخی دم دم ،مقبره تاریخی روستای تم تمه ،مقبره روستای خانقاه ،مقبره صخره ای قارلی دام ،غار هارون و مارون ،غار
میر داوود ،غار تم تمه ،تپه باستانی گوی تپه ،تپه باستانی کرد لرتپه تاریخی موانا ،موزه تاریخ طبیعـی ارومیـه ،مـوزه آثـار
تاریخی ارومیه ،دریاچه ارومیه سنگ مشت عثمان در داخل دریاچه ارومیه و… (وبسایت شهرداری ارومیه).
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شکل شماره  .2محدوده موردمطالعه تحقیق ،منبع( :سالنامه آماری.)48-49 :1394،

روش پژوهش
نوع پژوهش حاضر کاربردی و روش ان ام آن توصیفی -تحلیلی است ،برای گردآوری اطالعات موردنیاز در بخش ادبیات
و مبانی نظری از روش کتابخانهای و برای گردآوری دادههای موردنیاز تحقیق ،از پرسشنامه محقق سـاخته در ارتبـاب بـا
موضوع و هدف تحقیق بامطالعه منابع مرتب استفاده شد .پرسشنامه در قالب طیف لیکرت طراحی شد و روایی پرسشنامه
موردنظر به روش مصاحبهای توسـ  5نفـر از اسـاتید و کارشناسـان جغرافیـا ( 3نفـر برنامـهریزی گردشـگری و  2نفـر
برنامهریزی شهری) ان ام شد و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ ( )0.88محاسبه شد .جامعه آماری شـامل گردشـگرانی
است که در تیر و مرداد  1396به شهر ارومیه سفرکردهاند .با توجه به نامشخص بودن تعداد گردشگران از فرمـول جامعـه
نامحدود کوکران (حافظ نیا )165-166 :1392،استفاده شد .و ح م نمونه با این روش  165نفر محاسبه شد .نمونـهگیری
به روش تصادفی صورت گرفت .برای ت زیهوتحلیل دادههای تحقیق از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی در نرمافـزار
لیزرل (خروجیهای  )t-value -Stimates - y-modelبهره گرفته شد .جدول شـماره  ،1شـاخصهای موردبررسـی در
تحقیق را نشان میدهد.
جدول شماره شماره .1شاخصهای موردبررسی تحقیق
عناصر
جاذبهها

خدمات

نام شاخصها
 .1وضعیت اطالعرسانی در مورد موقعیت جاذبهها؛  .2وضعیت دسترسی به جاذبههای گردشگری شهر ارومیه؛  .3وضعیت جاذبههای فرهنگی
(مساجد ،کلیسا ،اماکن تاریخی)؛  .4میزان انطباق جاذبههای موجود با خواستههای گردشگران؛  .5وضعیت جاذبههای طبیعی (آبوهوا ،فضای
سبز ،جنگل و)..؛  .6وضعیت جاذبههای انسانساخت (پارکها ،مراکز تفریحی ،میدانها).
 .1میل به حل سریع مشکالت گردشگران و ارائه خدمات فوری به آنها؛  .2نیروی انسانی آموزشدیده در مکانهای گردشگری؛  .3وضعیت
حملونقل در شهر ارومیه؛  .4وضعیت خدمات بهداشتی (بیمارستان ،سرویس بهداشتی و )...ارائهشده؛  .5ویژگیهای ظاهری محی خدمت
گردشگری (زیبایی و تمیزی و آراستگی)؛  .6نحوه برخورد مردم شهر ارومیه با گردشگر؛  .7توانایی جلب اعتماد و اطمینان خدمت گیرندگان
(مؤدب بودن و احترام گذاشتن)؛  .8سادگی و سهولت دسترسی به خدمات ارائهشده (اقامتی ،رفاهی ،بهداشتی)؛  .9توان اجرای خدمات
ارائهشده گردشگری؛  .10دسترسی به خدمات فروشگاهی موجود در شهر؛  .11کیفیت رستوران و غذاخوریهای موجود در شهر؛  .12دسترسی
به مهمانسرا و هتلها؛  .13پیدا کردن آدرس و مسیریابی داخل شهر؛  .14اطالعرسانی سریع و دقیق در مورد خدمات ارائهشده؛  .15منظر
شهر ارومیه را ازنظر طراحی و زیباسازی؛  .16وضعیت خدمات ارائهشده برای موقعیتهای مختلف؛  .17هزینه دسترسی به خدمات مختلف
ارائهشده؛  .18درک نیاز و خواستههای گردشگران و تالش برای رفع آنها؛  .19کیفیت راهها و جادههای شهر ارومیه؛  .20درستی و کیفیت
خدمات ارائهشده؛  .21میزان تأثیر تبلیغات (رادیو و تلویزیون) در انتخاب سفر گردشگران.

منبع( :قاسمی و همکاران1394،؛ قالیباف و شعبانیفرد1390،؛ نوربخش و اکبرپور سراسکانرود1389،؛ تقوایی و همکاران.)1391،
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بحث و یافتهها
انواع گوناگون از آزمونها که به گونه کلی شاخصهای برازندگی ( )Fitting indexesنامیده میشـوند پیوسـته در حـال
مقایسه ،توسعه و تکامل میباشند اما هنوز درباره حتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی وجود نـدارد .نتی ـه آن اسـت
که مقالههای مختلـف ،شـاخصهای مختلفـی را ارائـه کردهانـد و حتـی نگارشهـای مشـهور برنامـههای  SEMماننـد
نرمافزارهای  lisrel, Amos, EQSنیز تعداد زیادی از شاخصهای برازندگی به دست میدهند .پس از معین شدن مدل،
طرق متعددی برای برآورد نیکویی برازش کلی مدل با دادههای مشاهدهشده وجود دارد .بهطورکلی چندین شاخص بـرای
سن ش برازش مدل مورداستفاده قرار می گیرد ولی معمـوالً بـرای تائیـد مـدل اسـتفاده از شـاخصهای RMR, GFI,

 AGFI, RMSEA, NFI, NNFI,CFIکافی است (مسعودی .)20-21 :1391،جدول شماره  2شـاخصهای بـرازش در
لیزرل را نشان میدهد .شاخص نسبت م ذور خی به درجه آزادی ( )X2/d.fکه مقدار آن برابر با  1.8اسـت (کـه مقـادیر
کمتر از  3قابلپذیرش هستند) .همچنین م ذور میانگین مربعات خطای تقریب ( )RMSEAکه مقدار آن برابر با 0/071
است (این میزان خطا اگر بین  0/05 -0باشد ایده آل ،و اگر بین  0/08 - 0/05باشد خطای قابلقبول و اگر باالتر از 0/1
باشد نشاندهنده خطا باال است و برازش ضعیفی دارد) ،با توجه به معیارهای فوق و نتایج جدول شـماره  ،2مـدل آزمـون
شده برازش مناسبی با دادههای گردآوریشده دارد .بر این اساس ،میتوان نتی ه گرفت مدل نظری آزمون شده مدلی روا
و معتبر در جامعه و نمونه پژوهش است.
جدول شماره .2شاخصهای برازش مدل ساختاری عناصر گردشگری شهر ارومیه
شاخصها
برازش مطلق

برازش تطبیقی

بــرازش تقلیــل
یافته

نام شاخص
نیکویی برازش
نیکویی برازش اصالحشده
برازش نرمال نشده
برازش نرمال شده
برازش تطبیقی
برازش افزایش
شاخص برازش نرمال تقلیل یافته
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

مدل اصالحشده
0/93
0/89
0/95
0/93
0/89
0/91
0/80
0/071

برازش قابلقبول
GFI < 90
AGFI < 90
NNFI < 90
NFI < 90
CFI < 90
IFI < 90
باالتر از  50درصد
 RMSEAکمتر از  10درصد

بعد از بررسی مبانی نظری تحقیق و مطالعات در زمینه تحقیق ،عمدهترین عناصـری کـه میتوانسـتند بـرای الگوسـازی
لیزرل مفید واقع شوند درم موع دو مؤلفه جاذبههای گردشگری ( 6شاخص) و خدمات گردشـگری ( 21شـاخص) تحـت
تأثیر یک متغیر پنهان بیرونی (مستقل) با عنوان توسعه گردشگری شهری هستند .در ابتـدا (طبـق جـدول بـاال) ،آزمـون
دادههای گردآوریشده در قالب تحلیل عاملی تأییدی مورد ارزیابی قرار گرفت تا مشخص شود که دادههای بهدسـتآمده
با مدل نظری برازش دارد .یعنی ،این مدل در جامعه پژوهش اعتبار و روایی الزم را دارا است .پژوهش حاضـر شـامل 27
شاخص قابلمشاهده است که عناصر مؤ ثر بر توسعه گردشگری شهری شهر ارومیه را موردبررسـی قـرار میدهـد .شـکل
شماره  3تخمین تحلیل عاملی تأییدی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری را نشان میدهد .قدرت رابطه بین عامـل
(متغیر پنهان) و متغیر قابلمشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و یک است .اگر بار
عاملی کمتر از  0/3باشد رابطه ضعیف در نظر گرفتهشده و از آن صرفنظر میشود .بار عاملی بین  0/3تا  0/6قابـلقبول
است و اگر بزرگتر از  0/6باشد خیلی مطلوب است همانطور که مشاهده میشود هریک از دو عنصر موردبررسی اثـرات
مثبتی به ترتیب زیر گذاشتهاند :جاذبههای شهری با اثر مثبت و مستقیم  0/99و خدمات گردشگری با میزان اثر مثبـت و
مستقیم  0/85در این میان چنانکه بیان شد جاذبههای گردشگری اثر بیشتری بر توسعه گردشگری شهری ارومیه دارند.
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شکل شماره  .3تخمین تحلیل عاملی تأییدکننده عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری

با اجرای دستور  T-Valueدر محی لیزرل بارهای عاملی و خطاهای آن را بین عناصر و شاخصهای مربوب به هر یـک
از عناصر مؤثر در توسعه گردشگری شهری ارومیه را در حالت اعداد معنیداری نشان میدهد .جهت بررسی معنادار بـودن
رابطه بین شاخصها با موضوع از آماره آزمون  tیا همان  t-valueاستفاده میشود .چون معناداری در سطح خطـای 0/05
بررسی میشود بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهدهشده با آزمون  t-valueاز  1/96کوچکتر محاسبه شـود ،رابطـه
معنادار نیست و در نرمافزار لیزرل با رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد .طبق نتایج شکل شماره  4چـون مقـادیر بارهـای
عاملی باالی  1/96است اعداد معنیدار است .طبق نتایج شکل زیر عنصر اولیه گردشگری (جاذبـهها) بـا آمـاره 12/65 ،t
باالترین معنیداری را در موضوع داشته است و خدمات گردشگری ارائهشده نیز با میزان آماره  3/64 ،tبا معنـیدار بـودن
در موضوع را تائید نموده است .طبق نتایج آماره  tبهدستآمده از  1/96بیشتر اسـت و معنـیداری تـأثیر ایـن عناصـر در
توسعه گردشگری شهر ارومیه را تائید میکند .از بین شاخصهای مؤلفـه جاذبـههای گردشـگری شـاخص ( 3 jوضـعیت
جاذبههای فرهنگی (مساجد ،کلیسا ،اماکن تاریخی)) با آماره  4/94 ،tبیشـترین معنـیداری را در جاذبـههای گردشـگری
داشته است که ناشی از آثار تاریخی و میراث فرهنگی غنی ایـن شـهر میباشـد و در بـین شـاخصهای مؤلفـه خـدمات
گردشگری شاخص ( ،10 kدسترسی به خدمات فروشگاهی موجود در شهر) با آماره  3/83 tمعنیدارترین شاخص در بین
شاخصهای خدمات گردشگری میباشد.
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شماره شماره .4خروجی  t-valueاز معنیداری عناصر مؤثر بر توسعه گردشگری شهری

جدول شماره  3اثرات مستقیم و غیرمستقیم شاخصهای مربوب به عناصر مؤثر در توسعه گردشگری شهری ارومیه را
نشان میدهد .اثرات مستقیم همان بارهای عاملی استانداردشده تحلیل عاملی تأییدی در نرمافزار لیزرل هستند .و اثرات
غیرمستقیم با توجه به بارهای عاملی مؤلفهها و شاخصهای اثرات مستقیم بهدستآمده آمدهاند .هر چه بار عاملی بزرگتر
و به عدد  1نزدیکتر باشد یعنی متغیر مشاهدهشده (شاخصها) بهتر میتواند متغیر مستقل (گردشگری شهری) را تبیین
کند .طبق نتایج جدول مذکور از بین شاخصهای مربوب به جاذبههای شهر ارومیه ،وضعیت جاذبههای طبیعی (آبوهوا،
فضای سبز ،جنگل ،چشماندازهای طبیعی ،ویژگیهای برجسته زیستمحیطی و )...بیشترین اثر مستقیم  62و اثر
غیرمستقیم  ،61.38را از بین جاذبههای طبیعی ارومیه داشته است .و بعد از جاذبههای طبیعی ،جاذبههای فرهنگی و
انسانساخت با میزان اثر مستقیم  54و میزان اثر غیرمستقیم  53.46در توسعه گردشگری شهری ارومیه اثر داشته است.
جدول شماره  .3اثرات مستقیم و غیرمستقیم مربوط به عناصر مؤثر در توسعه گردشگری شهری ارومیه
عناصر

شاخصها

جاذبهها
خدما
ت
گرد
شگر
ی

وضعیت اطالعرسانی در مورد موقعیت جاذبهها
وضعیت دسترسی به جاذبههای گردشگری شهر ارومیه
وضعیت جاذبههای فرهنگی (مساجد ،کلیسا ،اماکن تاریخی)
میزان انطباق جاذبههای موجود با خواستههای گردشگران
وضعیت جاذبههای طبیعی (آبوهوا ،فضای سبز ،جنگل و)..
وضعیت جاذبههای انسانساخت (پارکها ،مراکز تفریحی ،میدانها)
میل به حل سریع مشکالت گردشگران و ارائه خدمات فوری به آنها

اثرات
مستقیم
43
44
54
48
62
54
34

اثرات
غیرمستقیم
42/57
43/56
53/46
47/52
61/38
53/46
28/9

عالمت
J1
J2
J3
J4
J5
J6
K1
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نیروی انسانی آموزشدیده در مکانهای گردشگری
وضعیت حملونقل در شهر ارومیه
وضعیت خدمات بهداشتی (بیمارستان ،سرویس بهداشتی و )...ارائهشده
ویژگیهای ظاهری محی خدمت گردشگری (زیبایی و تمیزی و آراستگی)
نحوه برخورد مردم شهر ارومیه با گردشگر
توانایی جلب اعتماد و اطمینان خدمت گیرندگان (مؤدب بودن و احترام گذاشتن)

سادگی و سهولت دسترسی به خدمات ارائهشده (اقامتی ،رفاهی ،بهداشتی)
توان اجرای خدمات ارائهشده گردشگری را چطور ارزیابی میکنید؟
دسترسی به خدمات فروشگاهی موجود در شهر
کیفیت رستوران و غذاخوریهای موجود در شهر
دسترسی به مهمانسرا و هتلها
پیدا کردن آدرس و مسیریابی داخل شهر
اطالعرسانی سریع و دقیق در مورد خدمات ارائهشده
منظر شهر ارومیه را ازنظر طراحی و زیباسازی
وضعیت خدمات ارائهشده برای موقعیتهای مختلف
هزینه دسترسی به خدمات مختلف ارائهشده
درک نیاز و خواستههای گردشگران و تالش برای رفع آنها
کیفیت راهها و جادههای شهر ارومیه
درستی و کیفیت خدمات ارائهشده در چه حدی است
میزان تأثیر تبلیغات (رادیو و تلویزیون) در انتخاب سفر شما

31
44
24
48
54
51
46
31
60
53
52
45
36
50
42
41
37
31
38
42

26/35
37/4
20/4
40/8
45/9
43/35
39/1
26/35
51
45/05
44/2
38/25
30/6
42/5
35/7
34/85
31/45
26/35
32/3
35/7

K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21

همانطور که نتایج جدول شماره  3نیز نشان میدهد از بین شاخصهای مربوب به عنصر خدمات گردشگری شاخص
دسترسی به خدمات فروشگاهی موجود در سطح شهر بیشترین اثر مستقیم  60و میزان اثر غیرمستقیم  51را از بین
شاخصها ی خدمات گردشگری به خود اختصاص داده است و سپس شاخص نحوه برخورد مردم شهر ارومیه با گردشگر
با میزان اثر مستقیم  54و اثر غیرمستقیم  45/9و سومین شاخص کیفیت رستوران و غذاخوریهای موجود در شهر با
میزان اثر مستقیم  53و غیرمستقیم  45/05بوده است.
تحلیل میانگینهای شاخصهای جاذبههای گردشگری در توسعه گردشگری شهر ارومیه

در این بخش شاخصهای بخش جاذبههای گردشگری که در قالب طیف لیکرت اندازهگیری شدهاند بررسی میشوند.
شکل شماره  5میانگین شاخصهای جاذبههای گردشگری شهر ارومیه در توسعه گردشگری را نشان میدهد .طبق نتایج
این شکل شاخص ( 5jوضعیت جاذبههای طبیعی (آبوهوا ،فضای سبز ،جنگل و )...با کسب میانگین  ، 4/3شاخص 3j
(وضعیت جاذبههای فرهنگی (مساجد ،کلیسا ،اماکن تاریخی) با میانگین  4/1و شاخص ( 6jوضعیت جاذبههای
انسانساخت (پارکها ،مراکز تفریحی ،میدانها) با میانگین ( 3.55با کسب میانگینهای باالتر از متوس ) به ترتیب
میانگینهای بیشتری را در بین جاذبهها به خود اختصاص دادهاند .اما همانطور که شکل زیر نشان میدهد شاخص 1j
(وضعیت اطالعرسانی در مورد موقعیت جاذبهها) با میانگین ( 2/7کمتر از متوس ) با کسب میانگین کمتر از متوس
نشاندهنده ضرورت توجه به این شاخص مهم در بح توسعه صنعت گردشگری شهر ارومیه را گوشزد میکند.
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شکل شماره  .5وضعیت میانگینهای شاخصهای جاذبههای گردشگری در توسعه گردشگری ارومیه

تحلیل میانگینهای شاخصهای خدمات گردشگری در توسعه گردشگری شهر ارومیه

شکل شماره  6وضعیت میانگینهای شاخصهای خدمات گردشگری در توسعه گردشگری شهری ارومیه را نشان
میدهد .طبق نتایج نمودار زیر شاخص ( 10 kدسترسی به خدمات فروشگاهی موجود در شهر) با میانگین  ،4شاخص 6 k
(ویژگیهای ظاهری محی خدمت گردشگری (زیبایی و تمیزی و آراستگی) با میانگین  3/95و شاخص ( 11 kکیفیت
رستوران و غذاخوریهای موجود در شهر) با میانگین  3/85باالترین میانگینها را در بین شاخصهای خدمات گردشگری
کسب نمودهاند .اما طبق نتایج شاخص ( 4 kوضعیت خدمات بهداشتی (بیمارستان ،سرویس بهداشتی و )...ارائهشده) با
میانگین  ،2.7شاخص (2 kنیروی انسانی آموزشدیده در مکانهای گردشگری) و شاخص ( 19 kکیفیت راهها و
جادههای شهر ارومیه) با کسب میانگین  2.8و همچنین شاخص ( 1 kمیل به حل سریع مشکالت گردشگران و ارائه
خدمات فوری به آنها) و ( 9 kتوان اجرای خدمات ارائهشده گردشگری) با میانگین  2/95که میانگینهای کمتر از
متوس را کسب نمودهاند الزمه توجه هرچه بیشتر و برنامهریزی برای ارتقا شاخصهای مذکور ضروری به نظر میرسد.

شکل شماره  .6میانگینهای شاخصهای خدمات گردشگری در توسعه گردشگری ارومیه
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نتیجهگیری
اهمیت گردشگری در شهرهای مختلف جهان و بخصوص کشورهای پیشرفته به حدی است که مسئولین مختلف شهرها
برای ای اد زیرساختها و جاذبههای جدید گردشگری و معرفی آنها به گردشگران با یکدیگر رقابـت میکننـد و بـالطبع
گردشگری نیز در شهرهایی توسعه پیدا میکند که عالوه برداشتن جاذبههای گردشگری (تـاریخی ،فرهنگـی ،هنـری) از
امکانات و خدمات مختلف نیز بهرهمند باشند .پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی عناصر مؤثر در توسعه گردشـگری شـهری
(جاذبههای گردشگری و خدمات گردشگری) ارومیه بوده است .بدین منظور بامطالعه مبانی نظری شـاخصهای مـؤثر در
عناصر مربوطه شناسایی شد و پرسشنامهای در قالب طیف لیکرت طراحی شد و توس جامعه آمـاری نظرسـن ی شـد .در
پاسخ به سؤال تأثیرگـذارترین جاذبـههای گردشـگری مـؤثر در توسـعه گردشـگری شـهر ارومیـه کدمانـد ،طبـق نتـایج
بهدستآمده از بین شاخصهای مربوب به جاذبههای شهر ارومیه ،وضـعیت جاذبـههای طبیعـی (آبوهـوا ،فضـای سـبز،
جنگل ،چشماندازهای طبیعی ،ویژگیهای برجسته زیستمحیطی و )...بیشترین اثر مستقیم  62و اثر غیرمستقیم  61/38و
سپس جاذبههای فرهنگی و انسانساخت با میزان اثر مستقیم  54و میزان اثر غیرمسـتقیم  53/46در توسـعه گردشـگری
شهری ارومیه اثر داشته است .و در پاسخ به سؤال تأثیرگذارترین خدمات گردشگری مؤثر در توسـعه گردشـگری شـهری
ارومیه کدماند ،شاخص دسترسی به خدمات فروشگاهی موجود در سـطح شـهر بیشـترین اثـر مسـتقیم  60و میـزان اثـر
غیرمستقیم  51و سپس شاخص نحوه برخورد مردم شهر ارومیه با گردشگر با میزان اثـر مسـتقیم  54و اثـر غیرمسـتقیم
 45/9و شاخص کیفیت رستوران و غذاخوریهای موجود در شهر با میـزان اثـر مسـتقیم  53و غیرمسـتقیم  45/05بـوده
است .نتایج نشان داد از بین این دو عناصر مؤثر در توسعه گردشگری شهری ،جاذبههای گردشگری با میزان اثر مسـتقیم
و مثبت  0/99و با میزان آماره ( 12/65 ،tدر خروجی  t-valueتحلیل عاملی تأییـدی نرمافـزار لیـزرل) بیشـترین تـأثیر و
معنیداری را در توسعه گردشگری شهری ارومیه داشته است و خدمات گردشگری ارائهشده نیز با میـزان اثـر مسـتقیم و
مثبت  0/85و میزان آماره  3/64 ،tدر توسعه گردشگری شهری ارومیه مؤثر و معنیدار بوده است .نتایج حـاکی از تحلیـل
عاملی تأییدی حاکی از تأثیرگذاری و معنیداری باالی هر دو عنصر در گردشگری شهری ارومیه میباشد .همچنین طبق
نتایج میانگینهای کسبشده توس گردشگران از بین جاذبـههای گردشـگری شـهر ارومیـه بیشـترین میـانگین توسـ
شاخصهای جاذبههای طبیعی (آبوهوا ،فضای سبز ،جنگل ،چشماندازهای طبیعی ،ویژگیهـای برجسـته زیسـتمحیطی
و )...و جاذبههای فرهنگی و انسانساخت کسبشده است .از بین شاخصهای خدمات گردشگری نیز بیشـترین میـانگین
مربوب به شاخصهای دسترسی به خدمات فروشگاهی موجود در سطح شهر ،نحوه برخورد مردم شهر ارومیه با گردشـگر،
کیفیت رستوران و غذاخوریهای موجود در شهر بوده است .طبق نتایج تحقیق ،وضعیت اطالعرسـانی در مـورد موقعیـت
جاذبهها ،نیروی انسانی آموزشدیده در مکانهای گردشگری ،وضعیت خدمات بهداشتی (بیمارسـتان ،سـرویس بهداشـتی
و )...ارائهشده و کیفیت راهها و جادههای شهر ارومیه میانگین زیر متوس را کسب کردهاند کـه نیـاز بـه تقویـت و بهبـود
دارند .بهطورکلی نتایج تحقیق نشان میدهد وضعیت جاذبههای طبیعی به دلیـل پتانسـیلهای طبیعـی ماننـد آبوهـوای
مطبوع و وجود جاذبههای طبیعی و منابع و توانمندیها بهویژه به دلیـل طبیعـت بکـر و توانهـای طبیعـی و آبوهـوای
مطبوع که به دلیل موقعیت جغرافیایاش دارد ،مناسب ارزیابیشـده اسـت ولـی وضـعیت خـدمات و امکانـات ارائهشـده
گردشگری شهری این شهر آنچنانکه باید توجه نشده است و با توجه به اینکه خـدمات گردشـگری بـرای گردشـگری
ضروری هستند هرچه از کمیت و کیفیت بیشتری برخوردار باشند میتوانند زمینه مانـدگاری بیشـتر گردشـگر و بازگشـت
دوباره گردشگر را فراهم میکند .خدمات گردشگری بهعنوان یکی از اصـلیترین عناصـر در توسـعه صـنعت گردشـگری
شهری محسوب میشوند .و این الزمه توجه ،برنامهریزی و اختصاص بودجه الزم در این زمینـه را نشـان میدهـد و امـا
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نخستین شرب موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری شـهر ،وجـود زیرسـاختهای مناسـب بـرای گردشـگری شـهری،
یکپارچگی همه سازمانها و نهادهای مسئول ذیرب و مدیریت عاقالنه و مدبرانه در تمامی عرصههای سیاسی ،فرهنگی
و اجتماعی است .از طرف دیگر آمایش جاذبههای شهر ،استفاده پایدار از منابع گردشگری ،ای اد امکانات و تسهیالتی که
دسترسی به جاذبهها را تسهیل کند ،رضایت خاطر بازدیدکنندگان و کنترل محلی دومین شرب الزم در توسعه گردشـگری
است.
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