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 گیریتصویرمقصدازدیدگاهگردشگرانداخلیعواملموثربرشکل
9،سعیدهصمدزاد2،حسینپناهی4پرویزمحمدزاده

24/1/36تاریخپذیرش:-4/4/39تاریخدریافت:

 

 یدهچک
ازدیدگاهگردشگرانداخلی تبریز تصویرشهر گیریشکل در موثر کلیدی عوامل بررسی تحقیق این هدف

می تبریز باشد.می گردآوریاطالعاتپرسشنامه اصلی ابزار باشد.شهر تعداد به981بدینمنظور  پرسشنامه

 تحلیل و تجزیه منظور بهبینگردشگرانتوزیعو4939دومسالگیریتصادفیساده،درسهماههروشنمونه

 نشان هایتحقیقیافته گردید. استفاده ایفریدمنساختاریوآزمونرتبه مدلسازیمعادالت هایپژوهشازداده

-جاذبه هایشهری،ترتیبزیرساخت گیریتصویرشهرتبریزبهشکل دهندهتشکیل اجزای اولویت که دهدمی

اقتصادهایگ و رویدادها و وقایع تجارتمی و ردشگری، آنجاییباشد. از زیرساختبنابراین عامل هایکه

 ها،استانداردهاوباشد،ارتقاءزیرساختگیریتصویرتبریزمطرحمیشهریبهعنوانموثرترینعاملدرشکل

 ریزانشهریقرارگیرد.ههموارهبایدموردتوجهمسئولینوبرنام گردشگری تسهیالت و خدمات کیفیت

 

تصویرمقصد،توسعهگردشگری،معادالتساختاری،شهرتبریزواژگانكلیدی:

 

 

                                                                                                                                                                                 

 pmohamadzadeh@yahoo.com دانشیاردانشکدهاقتصاد،مدیریتوبازرگانیدانشگاهتبریز)نویسندهمسئول(.4

 دانشیاردانشکدهاقتصاد،مدیریتوبازرگانیدانشگاهتبریز.2

 ای،دانشکدهاقتصاد،مدیریتوبازرگانی،دانشگاهتبریزشهریومنطقهدانشجویدکتریاقتصاد.9
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 مقدمه

صنعت می امروزه محسوب اقتصادی توسعه و رشد در مهمی عامل گردد.گردشگری

قیمت تغییر بردرآمدملی، اشتغالاقتصادگردشگریازطریقتاثیر بازرگانیملیو تراز ها،

هادرتالشهستندتابخشمهمیازدرآمدملیدهد.اکثردولتکشورراتحتتاثیرقرارمی

هزینه درآمدزاییاینصنعتنسبتبه که چرا اینصنعتتامینکنند، از هایآنخویشرا

 ایران امتیاز اقتصاد، جهانی مجمع گزارش اساس بر(.4،2449:448)دایزپیسنروبسیارباالست

 در امتیاز این که است 1/9 معادل ،2441 درسالگردشگری و سفر پذیریرقابت شاخص در

 در خاورمیانه کشورهای بین در نهم جایگاه از ایران رتبه همچنین.است بوده 2449،9/9 سال

است کردهصعود گروه این در 2441 سال در هشتم جایگاه به 2449 سال و سفر صنعت.

 تولید کل از درصدی 9/2سهم دالری، میلیارد4/44حدود افزودهارزش با ایرانگردشگری

 اشتغال کل از درصدی 3/4سهم شغل، هزار 116با و داده تشکیل را ایران داخلی ناخالص

(.2،2441)گزارشمجمعجهانیاقتصاداست داده اختصاص خود به را کشور

جهانداشتهاست،امابایدایکهاینصنعتبرایبسیاریازکشورهایباوجوددرآمدگسترده

 وجود نیازمند گردشگری صنعت آمیزموفقیت توسعه جوامعو در اهدافی چنین دانستتحقق

 خرده و عناصر از متشکل پیچیده، سیستمیاست گردشگری زیرا است. بسترهایمتعددی

 دبهتوانزمانیمی مجموعه مختلف.این ذینفع و درگیر هایگروه با متعددهمراه هایسیستم

عنوان خود نقش همه کند عمل توسعه دهندهتحقق به مجموعه یک در آن عناصر که

داده یکدیگر با هماهنگشده  رضایتمندی دارای ذینفع و هایدرگیرگروه و شوند قرار

 عملکردکل باشد، داشته وجود عناصر و هابخش از دریکی وکمبودی خلل چنانچه باشند.

گردد)فراهانیومنوچهری،می موجب را مطلوبگردشگری توسعه عدم و مختل مجموعه

(.دراینمیانشهرتبریزنیزبهعنوانیکمقصدگردشگری،ازاینقاعدهمستثنی4931:462

کهن از تاریخیخود و علتموقعیتخاصجغرافیایی به تبریز  هایخاستگاه تریننیست.

 آن، گسترده و غنی فرهنگیبسیار و تاریخی میراث که است کشور در مدنیت و شهرنشینی

                                                                                                                                                                                 

1 . Diez Pisonero, 2013 
2 . World Economic Forum (WEF), 2017 
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کهموجبیکیازعواملیگردشگردارد.تحقیقاتنشاندادهاست برایجذب باالیی پتانسیل

تصویردرکشدهگردشگرازمقصدشود،مکانمی ازیک بازدید برای گردشگران جذب

انتخابواقعموردبیشتر،ترقویترومثبتتصویربایگردشگرمقاصدبدینصورتکهست.ا

مقصدبایدخودرابهشکلمطلوبومناسبیازرقبامتمایزکردهودرذهنمشتریانشوند.می

مقصدیجایگاه گردشگر، که چرا شود. موقعیت مقصد این که گیردمی نظر در را یابی

دارد او ذهن در متمایزی سلیمانی، و 4934)منصوریموید مناسباز (.444: تصویر عدم

 و گردشگری مقصد بهیک تشویقگردشگران باعث تواندنمی رذهنگردشگرانمقصدد

ازآنجایی(.4،2441:486شود)استایلیدیسوهمکاران آنجا سفربه جهت آنها انگیزه ایجاد

 باشد،شناختموثرمی گردشگریمقصد از ذهنی تصویر گیریشکل بر عواملی مجموعه که

 فرآیند، این در موثر عوامل و گردشگریمقصد یک از ذهنی تصویر گیریشکل چگونگی

فلذادراینپژوهشبهبررسی.باشدمیگردشگریصنعت توسعه در مهم و اساسی ابعاد از یکی

درابعادعواملکلیدیموثربرشکل گیریتصویرشهرتبریزازدیدگاهگردشگران)داخلی(

شود.رویدادهاپرداختهمیهایگردشگریووقایعوها،جاذبهاقتصادی،زیرساخت



 چارچوب نظري و پیشینه تحقیق

تصویر، مورد در مطالعات اولین یا مارتینو4396بولدینگ) تحقیقات به مربوط انگاره و )

می4398)  هایواقعیت به نه و دارد هایویانگاره به بستگی فرد رفتار آن، در که شود(

 عینی هایواقعیت از تحریفی روانشناسانهو نمود افراد، اطراف طبقایننظریهدنیای عینی.

 یک از 2جامع و کلی ادراک را (تصویر4381دارد.آسائل) وجود افراد ذهن کهدر است

 شود،توصیفمی ایجاد گوناگون ازمنابع اطالعات پردازش طی زمان مرور به که محصول

اینمی 9شناختی – ادراکی بعد روی بر بیشتر تعریف کند. تأکید ارهانگ دارد. )تصویر(

 و هیجانی افکار هاوبرداشت دانش، اظهار و بیان را (نیزانگاره4311باوی) باود و الوسن

                                                                                                                                                                                 

1 . Stylidis et al, 2017 
2  . Overall Image 
3  .  Cognitive 
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،2دانند)گاالرزاوهمکارانمشخصمی مکان یا شی یک از گروه یک یا فرد یک 4عاطفی

شودساتیتعریفمیهاواحساایازاعتقادات،ایدهمجموعهتصویریکمکان(.درواقع2442:64

بدینمعنیکهباورهاودانشافرادنسبتبهیکمکانبخشدهند.کهمردمبهیکمکاننسبتمی

شود.دهدواحساساتبخشعاطفیتصویرمحسوبمیادراکیتصویرراتشکیلمی

مکبال و پذیرفتهاوگلو نیز بر که اندکلیری مقصد کلی  احساس و منطق اساس تصویر

یابد.بعدشناختیتصویرهمتصویرشناختیوعاطفیشکلمی نتیجهترکیبیاز ودر گردشگر

هایروانشناختیوغیرملموسهاو...(وهمویژگیهایعینیوملموس)طبیعت،جاذبهویژگی

شناختی،دانش هایشود.مولفهنوازیمردم،فضایحاکمدرمقصدو...(راشاملمی)مهمان

هایقابلمشاهده(یکمکاناست.کیفیتتجربه)کیفیتهایفیزیکی)ویژگیدربارهویژگی

امنیتو...(،جاذبهزیرساخت تاریخیو...(،ارزش/محیط)ارزشها)جاذبهها، هایفرهنگی،

شناختیمی متغیرهاییبرایارزیابیتصویر جمله از )... و هوا آبو پول، وباشند )فرناندز

9همکاران ،2449 بعداحساسیتصویرنیزدربرگیرندهعواطفوهیجاناتیاستکهدر(18: .

 احساساتی به شودیاانتظارداردکهدرآنمقصدتجربهکندوشخصدرموردمکانیایجادمی

... تنفر، عشق، چون متغیرهایی.دارد اشاره لذتو ازجمله ... و مکانیآرام مکانیدلپذیر،

احساسی تصویر ارزیابی میبرای علیمقصد وباشند. ادراکی ابعاد بین تمایزی اینکه رغم

ووابستگی ارتباطبوده همدر با ایکههاییدارندبهگونهاحساسیوجودداردولیایندو

بعدادراکواکنش عملکرد با و ارزیابیادراکیازعینیاتبستگیدارد ارزیابیاحساسیبه

(.4983:493مینوقضاریان،زادهنشود)تاجعاطفیبروزدادهمی

هایادراکیواحساسیدرنهایتتصویرکلییاجامعازیکمکاننیزدرنتیجهجمعارزیابی

نکتهقابلتوجهدیگریکهدراینزمینهوجوددارداین(.1،2449:63)راجشگرددایجادمی

ویرمقصدنقشدارد.گیریتصاستکهمحققینمعتقدندعواملانگیزشیوفردینیزدرشکل

انگیز در ریشه انگیزشی تجربههعوامل همچنین و فیزیکی و عینی عوامل هایهایخارجی،

                                                                                                                                                                                 

1 . Affective 
2  . Gallarza et al, 2002 
3  . Fernandz et al, 2015 
4  . Rajesh, 2013 
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گیریدرموردمقصدموردنظرگذشتهفرددارد.یکفردکهتمایلبهسفرداردبرایتصمیم

مختلفمی منابع کسباطالعاتاز و جستجو به شروع جمخود از اطالعاتی منابع لهکند.

گیریتصویرعواملانگیزشیبودهاست.منابعاطالعاتیباعثایجادادراکاتشدهودرشکل

گیریتصویراحساسیچنیننقشیندارند.بخشادراکیمقصدتاثیرفراوانیدارد،امادرشکل

مدت طول این، بر عالوه است. احساسی تصویر و اطالعاتی منابع بین فقطواسطه ادراکی

گیریانتقابلفردبامقصدوتعدادبازدیدهاازمقصدازدیگرعواملموثربرشکلاقامت،میز

هایاجتماعی(.عواملفردینیزاشارهبهویژگی4،2441باشد)برلیومارتینتصویرمقصدمی

کنندهدارد.رهاییاززندگیروزمرهوفشارها،کسبآرامشو...بهوروانشناختیفردادراک

ان میگیزهعنوان روانشناختی مصرفهای رفتار منظر از ویژگیباشند. جمعیتکننده، -های

)انگیزه ماهیتروانشناختیدارند عواملیکه و )... تحصیالتو )جنسیت، افراد ها،شناختی

می تصویر ایجاد بر اثرگذار شخصی عوامل از نیز، )... و )تاجشخصیت وباشند نمین زاده

 4983قضاریان، آنجاییبنابراین(.464:  سفرهای برای قوی انگیزاننده مقصد، تصویر که از

 گیریشکل موثربر عوامل آید،لذاهدفمطالعهحاضر،بررسیشمارمی به فراغتی و تفریحی

.است گردشگریمقصد از ذهنیگردشگران تصویر اینراستا  به مدلمفهومیپژوهشدر

بود. خواهد ذیل شرح
(2115ومیتحقیقبرگرفتهازفرناندزوهمکاران)(:مدلمفه1نمودار)

 


                                                                                                                                                                                 

.1 Beerli and Martin, 2004 
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 باشد.فرضیاتپژوهشنیزبهشرحزیرمیباتوجهبهمدلمفهومی،

 زیرساخت شکلبهبود مثبتبر تاثیر ذهنگردشگرانهایشهر، در شهر گیریتصویر

 دارد.

 ارد.گیریتصویرشهردرذهنگردشگراندتوسعهاقتصادیشهر،تاثیرمثبتبرشکل 

 جاذبه شکلتنوع بر مثبت تاثیر شهر، گردشگری ذهنهای در  شهر تصویر گیری

 گردشگراندارد.

 شکل بر مثبت تاثیر شهر، مطلوب رویدادهای و ذهنوقایع در  شهر تصویر گیری

 گردشگراندارد.

( همکاران و مطالعه4(2449فرناندز رادر پالسنسیا شهر شهریدر تصویر بر ایعواملموثر

هایگردشگریدرها،رویدادهایشهر،آثارفرهنگیوجاذبهبررسیونشاندادندزیرساخت

 بررسی نیزدر2(2441همکارانش) و ژانگداردارند.گیریتصویر،تاثیرمثبتومعنیشکل

 وفاداری در مقصد تصویر که دهدمی نشان ووفاداریگردشگر، مقصد تصویر بین رابطه

مهم نقش گردشگران دارد. )ی بازرگانی مطالعه9(2441محمدی تصویردر نمود بیان ای

منجربهتوسعهگردشگریمی مطلوبگردشگران، ازدیگرمطالعاتصورتگرفتهدرشود.

و...6(2444،جاتال)9(2442همکاران) و ،کاتلر1(2449توانبهمطالعاتاسمیت)اینزمینهمی

نمود. درمقاله4936طی)طوالبیونصرالهیوساشاره منابعاطالعاتیبر( بررسیتاثیر ایبه

 مشخص ساختاریتحلیل اساس تصویرذهنیازمقصدگردشگریدرخرمشهرپرداختند.بر

گردشگران عاطفی و شناختی ذهنی تصویر بر زیادی تأثیر گردشگران اطالعاتی منابع که شد

(در4934اهللزاده)زنگنهوشمس.بود موثر سفرگردشگران قصد بر کلی داردوتصویرذهنی

پورلیتحلیلیبیانکردندسفربهتبریزباعثتغییرنگرشگردشگرانبهشهرتبریزشدهاست.ق

به1390وهمکاران) برندسازی راستای در شهر گیریتصویرشکل در موثر عوامل بررسی(
                                                                                                                                                                                 

1  . Fernandz et al, 2015 
2  . Zhang et al, 2014 
3  . Mohammadi Bazargani, 2014 
4  . Smith, 2005 
5  . Kotler et al, 2002 
6  . Jutla, 2000 
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اقتصادبهعنوانمهمترینعاملدر عدبدهدکهاند.نتایجنشانمیشهریدرتهرانپرداخته موثر

شوددراکثرمطالعاتداخلی،همانطورکهمشاهدهمی.باشدگیریتصویردرونیشهرمیشکل

عنوانیکیازکالنشهرهایایرانباتوجهکافیبهتصویرذهنیگردشگراندرشهرتبریز)به

(صورتنگرفتهاست.4موردجاذبهتوریستی244بیشاز

 تحقیق اسيشنروش

 شیوهگردآوریاطالعات، و هاداده ماهیت اساس تحقیقحاضرازنظرهدف،کاربردیوبر

همچنین پیمایشی -توصیفی  از مدل، مختلف ابعاد سنجش و هاداده گردآوری جهتاست.

پرسشنامه.است شده استفاده پرسشنامه ابزار زیرساخت ایبدینمنظور اقتصادی، ابعاد ها،در

)تیرماهالی4939درسهماههدومسال هایگردشگریووقایعورویدادهاطراحیوجاذبه

-نمونه روش تبریز(به شهر آماری)گردشگرانداخلیواردشدهبه جامعه شهریورماه(درمیان

 توزیع ساده، تصادفیگیری است. فرمولگردیده از نیز آماری نمونه حجم تعیین برای

شود.ادهمیمحاسباتیکوکراناستف



(4-4)

نفرمحاسبهشدهاست981درمطالعهحاضربراساسحجمجامعهآماری،تعدادنمونهآماری

 تبریز114)تعداد شهر گردشگرپذیر مناطق به شده وارد داخلی گردشگران بین پرسشنامه

هصورتکاملپرسشنامهب981هاو...(توزیعگردیدکهازاینتعداد،ها،هتلها،پارک)موزه

 انگیزه نظیر)کنترلی سئوال چندتکمیلوبازگشتدادهشد.الزمبهذکراستکهباپرسیدن

تاریخی،–گردشگرانبااهدافتفریحی،فرهنگیو...(مشخصگردیداینسفر ماهیت سفر،

دیداراقوام،تجاریوکاریواردشهرتبریزشدهبودند(.

                                                                                                                                                                                 

 4939سایتمیراثفرهنگیوگردشگریاستانآذربایجانشرقی، .1
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،لوکمارتینزوهمکاران4(2444اسمطالعاتبرلیومارتین)هایاصلیپرسشنامهبراسگویه

(ونظرخبرگان)بهروشمصاحبه(شناساییشدند.بنابراین2449،فرناندزوهمکاران)2(2441)

پیشنهادی متغیرهای هایداده گردآوری ابزار .است ساخته محقق ایپرسشنامه پژوهش، مدل

متوسط، =9=خوب،2خیلیخوب، =4بهصورت لیکرت طیف مبنای بر پاسخگویی مقیاس

1 و بد است.9= خیلیبد نظرات روایی، سنجش برای = دانشگاهیو از تعدادی از اساتید

 از نیز پرسشنامه پایایی گردید. نواقصموجوداصالح و متخصصینحوزهگردشگریاستفاده

تعریفمحاسبهگ892/4کرونباخسنجیدهشدهومقدارآن طریقضریبآلفای ردیدهاست.

باشد.(می4عملیاتیمتغیرهایتحقیقنیزبهشرحجدول)

(:تعریفعملیاتیمتغیرهایتحقیق1جدول)

 تعریفعملیاتی  ابعاد






اقتصادو

 تجارت

ECO1 هایسیستمحملونقلعمومیسطحعمومیقیمت 

ECO2 هایسیستمحملونقلخصوصیسطحعمومیقیمت 

ECO3 ها،مهمانسراهاو...(ایاقامتهتل)هتلههزینه 

ECO4 هایتئاترو...ها،سینماها،سالنها،موزههایورودیپارکهزینه 

ECO5 مراکزخرید به گردشگران اقتصادی و آسان دسترسی امکان 

ECO6 ها،صنایعدستیو...سوغاتیسطحعمومیقیمت 

ECO7 گردشگران امتاق هایومحل هاهتل درجه تنوع 

ECO8 گردشگری فصل از خارج ها،تسهیالتو...درارائهتخفیف 


 
 
 

هایجاذبه

 گردشگری

TA1 جذاب تفریحی مراکز و هاپارک وجود 

TA2 وجذاب متنوع دستی وجودصنایع 

TA3 ها،نورپردازیو...(تمیزبودنوزیباییشهر)گلکاریخیابان 

TA4 ریخیجذابمنابعفرهنگیوتا 

TA5 مردمونحوهبرخوردمردمباگردشگران نوازیروحیهمیهمان 

TA6 تاریخیو فرسوده و شده تخریب اماکن و بناها بازسازیوحفاظتاز

 فرهنگی

TA7 چهرهشهرازنظرمعماری 

                                                                                                                                                                                 

.1 Beerli and Martin, 2004 
2. Luque-Martı´nez et al, 2007  



 90 گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی عوامل موثر بر شکل

 

 

TA8 آدابورسوممحلی 





-زیرساخت
های

 شهری

INF1 خصوصی)تاکسیو...(رسانیسیستمحملونقلوضعیتخدمات 

INF2 وضعیتترافیکیشهر 

INF3 رعایتنظموقوانینومقرراتراهنماییورانندگیدرشهر 

INF4 هایارتباطیمناسببینشهریبرایسفربهتبریزراه 

INF5 گردشگری هایجاذبه دسترسیبه برای مناسب ارتباطی هایراه وجود 

INF6 هایگردشگرییومعرفیجاذبهرسانوضعیتاطالع 

INF7 اقامتی مراکز به مطلوب دسترسی 

INF8 اماکنگردشگری در بهداشتی و درمانی خدمات مراکز وجود 

وقایعو

 رویدادها

EV1 اجتماعیبرگزارشده–وضعیترویدادهایفرهنگی 

EV2 وضعیترویدادهایورزشیبرگزارشدهدرتبریز 





 تصویرشهر

IM1 ضعیتشهرتواعتبارشهرتبریزبهعنوانیکمقصدگردشگریو 

IM2 گیریتصویرشهرتاثیرعواملاحساسیازبازدیدشهرتبریزبرشکل 

IM3 گیریتصویرشهرتاثیرعواملشناختیبرشکل 


IM4 

تاثیرانتخابتبریزبهعنوانشهرنمونهگردشکریکشورهایاسالمیسال

 شهربرتصویر2448



درصد12درصدمردو98گردشگر،دربحثجنسیت، 981 میان آوریشدهازدرنمونهجمع

42سال،93-14درصدافرادبین92سال،93-29درصدافرادبین18زن،دربحثگروهسنی،

درصد49سالهستند.دربحثتحصیالت،29درصدافرادپایینتراز8سالو64درصدباالی

درصددکترا6درصدفوقلیسانسو29درصدلیسانس،91درصددیپلم،24دیپلم،کمتراز

میلیون24درصدافراددرآمدیکمتراز91باشند.درخصوصمیزاندرآمدگردشگران،می

میلیون64تا14درصددرآمدیبین44میلیونریال،14تا24درصددرآمدیمابین92ریال،

میلیونریالهستند.64یزدارایدرآمدیباالیدرصدافرادن1ریالو

آزمونفرضیهداده تحلیل و تجزیه منظور به نیزها، وبرازشمدلتحقیق ازتحلیلعاملی ها

وآزمون4(PLS،روشحداقلمربعاتجزئی)4(SEMرویکردمعادالتساختاری)تاییدیو
                                                                                                                                                                                 

1 . Structural Equation Models 
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 نیرومنداز و بسیارجامع تکنیکی ختاریسا معادالت شود.مدلسازیمی ایفریدمناستفادهرتبه

محقق به که است عمومی خطی مدل بسط تر،دقیق بیان به و متغیری چند رگرسیون خانواده

 کند. آزمون همزمان ایگونه به را رگرسیون معادالت از ایمجموعه دهدمی امکان



 هاي تحقیقیافته

بررسیسازگاریدرونیمدل منظور به تحقیقحاضر شاخصپایایییاندازههادر گیریاز

می باالیمرکباستفاده مقادیر مینشان1/4شود. درونی سازگاری بهدهنده همچنین باشد.

مشاهده متغیرهای درونی همسانی یا انسجام سنجش آلفایمنظور از پنهان متغیر هر پذیر

مقدارقابلقبولبرایاینشاخصکرونباخاستفادهمی همانطورکهمیبهباال1/4شود. باشد.

است.کیفیتمدلساختاری1/4شودمقادیراینشاخصبرایتمامیمتغیرهاباالیمشاهدهمی

دهندهکیفیتمناسبمدلشود.مقادیرباالیصفرنشاننیزتوسطشاخصافزونگیمحاسبهمی

(،مقداراینشاخصنشاندادهشدهاست.2ساختاریاست.درجدول)

خصپایاییمركبوآلفایكرونباخمتغیرهایتحقیق(:شا2جدول)

 شاخص افزونگي آلفاي کرونباخ پایایي مرکب متغیرهاي تحقیق

 118/1 2622/1 8026/1 قصویا مقصد

همت  مذبه

 تار گات

8262/1 8221/1 - 

 - 8122/1 8262/1 امخصمر و قجمرت

 - 2681/1 2226/1 همشیاسمتن

 - 8266/1 2181/1 حوارث و رویدارهم

هایتحقیقمنبع:یافته

 بررسی مورد را وجزئی کلی برازش یهاشاخص است الزم آزمونفرضیات از همچنینقبل

 شد. مدلمطمئن به هاداده برازش بودن مناسب از تا داده قرار

محدوده در هاهمهشاخص تقریباً است. شده داده نشان (9) جدول در برازش کلی هایشاخص

.نمود حاصل اطمینان مدل کلیت از توانمی و اندتهگرف قرار مناسب

                                                                                                                                               
1 . Partial Least Square (PLS) 
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هایبراز مدل(:شاخص9جدول)

 مقادیر هاشاخص

ضایب ق ززپ )
2R) 626/1 

 (Chi-Squareکمت اسکوئا )
12/6 

 1122/1 (SRMRباآورر ) تطمت مج ور مزم گزپ ریشه

 82/1 (NFIهنجمر د  ) بااشش تک م

هایتحقیقمنبع:یافته

چنانچه نمود. استفاده ساختاری مدلسازیمعادالت از توانمی پژوهش هایفرضیه آزمون منظور به

توانادعاکردمسیرمربوطهباشد،می36/4بهدستآمدهبرایهرمسیربزرگترازtقدرمطلقآماره

نمودارهمانطورکهدرشود.درصدمعناداربودهوفرضیهمربوطبهآنمسیرتاییدمی39سطحدر

باشد.دارمیشودتمامیضرایبمسیرازلحاظآماریمعنامشاهدهمی(2)















 



گیریمدلساختاریومدلاندازهt – value(:مقادیر2نمودار)

هایتحقیق()منبع:یافته

تصویر 

 شهر 

اقتصاد و 

 تجارت 

 

ECO
1 

ECO
2 

ECO
3 

ECO
4 

ECO
5 

ECO
6 

ECO
7 

ECO
8 

11/4 

وقایع و 

 ها رویداد

171/7 

زیرساخ

 هات

44/

11 

 جاذبه

گردشگر

 ی 

117/1 

13/14 

14/6 

11/6 

41/6 
41/6 

16/14 

71/11 

 66/11 

  

3/71 41/41 

EV1 EV
2 

TA
2 

TA3 TA
4 

TA
5 

TA
6 

TA
7 

33/8 41/14 11/8 64/1 11/17 61/13 

INF
1 

INF
2 

INF
3 

INF
4 

INF
5 

INF
6 

INF
7 

INF
8 

11/7 
41/7 

73/11 

1/6 

11/6 

78/11 

71/7 

14/11 

IM1 IM2 IM3 IM4 

67/11 43/13 47/146 18/8 

TA
8 

TA
1 

76/1 87/11 
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(،موردتجزیهو9ضرایبمسیروبارهایعاملیدرنمودار)،t-valueسیمقادیرپسازبرر

گردشگرانداخلیواردشدهبه دیدگاه ازشودهمانطورکهمشاهدهمیگیرد.تحلیلقرارمی

گیریدرشکل عامل مهمترین عنوان به942/4هاباضریبمسیرزیرساخت شهرتبریز،عامل

 ترینبنیادی از یکی عنوان به گردشگری خدمات و هاست.تسهیالتتصویرشهراثرگذاربود

 به جوامعمیزبان برای را توانددرآمدزاییباالییمی گردشگری، صنعت در اشکالعرضه

 هاییزیرساخت ابتدا باید گردشگریمطلوب خدمات و تسهیالت ارائه برای آورد،اما ارمغان

 با هازیرساختاین از بسیاری گرچه هایناستکهتوج دراینمیاننکتهقابلشود. تأمین

 امکانات این از نیز میزبان جامعه در ساکن مردم اما شوند،می گردشگریایجاد توسعه هدف

 رضایت ومیزان فرابخشیشده توسعه به منجر گردشگری توسعه گونه بدین و نمودهاستفاده

هایعنایتبهاهمیتموضوع،زیرساختدهد.بنابراینبامی افزایش را بومی مردم زندگیاز

گردشگریتبریزازمهمترینمسائلیاستکهبایدموردتوجهمسئولینقراربگیرد.

عاملزیرساخت جاذبهبعداز ها، ضریبمسیر اهمیتباالییدر189/4هایگردشگریبا از

 یک به مردم مسافرت دالیل مهمترین از یکی هاجاذبه وجودگیریتصویرشهردارد.شکل

 بالفعل و بالقوه هایتوان و هاجذابیت ها،ویژگی معرفی و شناسایی است. خاص مقصد

 پذیرش ظرفیت تعیین برای معیاریاست و بوده صنعتگردشگری اساسی ارکان از هاجاذبه

 ها،وجذابیت هاویژگی مدیریتبازاریابی.بنابراین و بازار توسعه و ریزیبرنامه گردشگران،

 برای ریزیبرنامه و موجود تقاضای به پاسخگویی هدف، بازارهای انتخاب در را ریزانامهبرن

فرهنگی–همچنیندراینمیانحفظومرمتازآثارتاریخی.نمود خواهد آتییاری توسعه

پسازهایگردشگریدرکشورهموارهبایدموردتوجهمسئولینقرارگیرد.بهعنوانجاذبه

-ازدیدگاهگردشگرانمی269/4ده،عاملوقایعورویدادهانیزباضریبمسیرابعادمطرحش

هایتالشدرجهتبرپایینمایشگاهگیریتصویرمقصدموثرباشد.بدینمنظورتوانددرشکل

همایش المپیادهایمختلف، بینمتنوع، منطقههایملی، و فرصتالمللی از استفاده هایایو

هایگردشگریهموارهبایدموردتوجهقرارهابرایمعرفیجاذبهفعالیتمناسبدرزماناین

گیریتصویرشهرموثردرشکل462/4تجارتباضریبمسیر و درنهایتعاملاقتصادگیرد.

یکمقصدباشد.می خدماتدر و قیمتکاالها که احساسکنند گردشگران اگر که چرا
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انهمحلیاست،ممکناستتاثیرنامطلوبیبرذهنگردشگریبیشترازبهایمتعارفومنصف

.یکمقصدگردشگریبهمنظورگردشگرانبرجایگذاشتهوبهعنوانعاملدافعهعملنماید

گذاریصحیحپیروینماید.رقابتموثربایدازیکسیستمقیمت





















هایتحقیق()منبع:یافته



یبرایمتغیرهایتحقیق(:ضرایبمسیروبارهایعامل9نمودار)
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می آنها معناداری و مسیر ضرایب از آمده دست به نتایج تحلیل و تجزیه وضعیتبا توان

فرضیاترابدینصورتبیاننمود:

(:نتایجتاییدیاردفرضیات4جدول)

 

 شماره

 

 فرضیات

وضعیت 

 فرضیه

 قمیزد ارر.تزات قصویا  ها رهمت  ها قمثزا مثبن با  کفبهبور شیاسمتن 1

 قمیزد  تزات قصویا  ها رارر.قوس ه امخصمرت  ها قمثزا مثبن با  کف 2

 قمیزد تزات قصویا  ها رارر.همت تار گات قمثزا مثبن با  کفقنوع  مذبه 2

 قمیزد تزات قصویا  ها رارر.مثبن با  کف وممیع و رویدارهمت مطلوب قمثزا 6

هایتحقیقمنبع:یافته

بندیفریدمنبندیهریکازعواملازآزمونرتبهمقایسهتاثیرگذاریواولویتهمچنینبرای

باتوجهبهفرضیهصفر)اولویت9استفادهشدهونتایجدرجدول) های(نشاندادهشدهاست.

)اولویت مقابل فرضیه و است( یکسان زیرعوامل شرح به نتایج نیست(، یکسان هایعوامل

است:

بندیعواملموثربرتصویرشهرآزمونفریدمنبرایاولویت(:نتایج5جدول)

 داريسطح معني رتبه میانگین عوامل

  17/3 هاي شهرعامل زیرساخت

 

000/0 

 

24/9هایگردشگریشهرجاذبهعامل

39/4وقایعورویدادهاشهرعامل

41/4ابعاداقتصادی)اقتصادوتجارت(شهرعامل

حقیقهایتمنبع:یافته

می مشاهده که همانطور اینکه به توجه با sigشود از )برابر49/4کمتر فرضیهصفر است،

شود.بنابراینمیزانتاثیرگذاریهریکازعواملباتوجهبهیکسانعوامل(ردمیبودناولویت

رتبه زیرسانتایجآزمون استبا: ترتیببرابر به جاذبهختبندیفریدمن هایگردشگری،ها،

وقایعورویدادهاوابعاداقتصادیشهر.
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رسانیوها،اطالععاملزیرساخت درنهایتمطابقنتایجبهدستآمدهازبارهایعاملی،در

جاذبه درمعرفی نقشمهمی گردشگری تصویرشکل های هرچه گیری دارد.  مقصد شهر

شهر نیزوارد بیشتری گردشگران فراهمکند نبرایگردشگرا بیشتری هایجاذبه گردشگری

اینمیاناطالع.شوندمی )منطقه( معرفیجاذبهدر هایگردشگری)تبلیغدررسانیمناسبو

میشبکه )... فرصتانتخابهایتلویزیونیو باشد. گردشگران کثیریاز تواندجاذبعده

ریزیدرستبایدبابرنامه2448تبریزبهعنوانپایتختگردشگریکشورهایاسالمیدرسال

ومدیریتقاطعقدردانستهشودوباتبلیغفراملیاینانتخاب،ازآنبهبهترینشکلممکندر

هایگردشگریاینکالنشهر،درسطحخردوایران،درسطحکالنراستایمعرفیظرفیت

المللیدارد.ازآنجاییکهبیننیازبهتولیدمحتواواشاعهدرسطح2448رویدادتبریز.بهرهبرد

-المللینیازاست.انسجامرسانیبینالمللیاست،بنابرایندراینزمینهبهاطالعجامعههدف،بین

 و قوی سازمان ایجاد ازطریق تبریز شهر گردشگری ریزیبرنامه به مربوط امور به بخشی

توانددراینزمینهموثرباشد.منسجممی

فرسووده و شوده تخریوب امواکن و بناهوا هوایگردشوگری،بازسوازیوحفاظوتازجاذبه عامل در

.دارد گردشوگران دیودگاه اساس بر شهر تصویر گیریشکل در را تأثیر تاریخیوفرهنگی،بیشترین

هوایتواریخیشوهروبازسوازیفضواهایتفریحویبواارائوهتسوهیالتبنابراینتأکیدبرنوسازیبافت

 استان مرکز عنوان به تبریز شهرکند.شایانیبهتوسعهپایدارگردشگریتواندکمکمناسبمی

 شوش از یکوی عنووان به ایران وشهرسازی معماری شورایعالی مصوبة براساس آذربایجانشرقی

 و غنوی فرهنگویبسویار و تواریخی رسیدهاسوتکوهمیوراث ثبت به کشور تاریخی و فرهنگی شهر

 پیشدرآمود اما شهریدارد. گردشگری گسترش و فرهنگی غنای یبراباالیی پتانسیل آن گسترده

 فرهنگوی میراث حفظ،احیاوبازسازی گرو در آن، هایجاذبه و شهر این هویت حفظ ضرورت و

.است گردشگری تجهیزات و امکانات وتوسعة شهر این تاریخی بافت و

کتاب،هایشده)نمایشگاهاجتماعیبرگزار–درعاملوقایعورویدادها،رویدادهایفرهنگی

بیشتریننمایشگاه  شهر تصویر گیریشکل در را تأثیر هایصنایعدستیوگردشگریو...(

فعالیت.دارند گردشگران دیدگاه اساس بر تبریز سطح گردشگریارتقای و فرهنگی های

تالشدرجهتبرپایینمایشگاه المپیادهایمختلف)ملیتبریز، -بین-ایمنطقه-هایمتنوع،
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هایمناسبدرزماناینایواستفادهازفرصتالمللیومنطقههایملیوبینالمللی(،همایش

برایمعرفیجاذبهفعالیت دستهایگردشگریمیها به نتایج همچنین باشد. مثمرثمر تواند

گرانهایاقامتگردشهاومحلاقتصادوتجارت،تنوعدرجههتل عامل دهددرآمدهنشانمی

چراکه.دارد گردشگران دیدگاه اساس بر تبریز شهر تصویر گیریشکل در را تأثیر بیشترین

مهمترینعناصرصنعتگردشگریواحدهایاقامتی بعدازجاذبهیکیاز اینمراکز هایاند.

عمده نکتهتوریستیمقاصد، توریستترین توجه معطوفمیایاستکه خود به را کند.ها

ادهازامکاناتهتلیامهمانسراهابهعنوانانگیزهاصلیمسافرتبهیکمقصدتلقیاگرچهاستف

گیردولیشودوازاینلحاظتامینجاومکانبهعنوانیکتقاضادردرجهدومقرارمینمی

زمانیکهامکاناتسکونتخاصیامنحصربهفردباشدویابالعکسدارایشرایطنامطلوبی

می بایداصولقیمتتوانباشد، البته قائلشد. موارد(استثنا سایر )و اینزمینه در گذارینیز

گذاریرعایتگرددورابطهبینقیمتوکیفیتکاالحفظشود.درتعیینراهبردهایقیمت

هاودرکمشتری،گرایشبهسفرومیزانفعالیترقبادراینزمینهنیزگردشگریبایدازبینش

 بود. شکلدرآگاه بر عواملموثر و تبریز شهر بررسیتصویر ازنهایتپساز گیریآن،

 به دوباره سفر برای انگیزه و رضایت بر تواندمی واضح و مستحکم آنجاییکهیکتصویر

 داشته بسیارزیادی تأثیر دوستان و خانواده به مکان آن به سفر پیشنهاد انتقال و آنمقصد

هایبهعاتبهدستآمدهدراینحوزهپرداختهشدهاست.یافتهباشد،بهتجزیهوتحلیلاطال

(است.9(و)1دستآمدهازگردشگرانشهرتبریزبهشرحنمودار)



هایتحقیقمنبع:یافته
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هایتحقیقمنبع:یافته

درصدگردشگرانواردشدهبهشهر،تبریزرابه11شود،(مشاهدهمی1همانطورکهدرنمودار)

(9انیکمقصدگردشگریدوبارهانتخابخواهندکرد.همچنیننتایجحاصلازنمودار)عنو

نیزنشان ایناستکه بهعنوانیک63دهنده تبریزرا بهشهر، درصدگردشگرانواردشده

 گردشگری مقصد یک مقصدگردشگریبهدیگرانتوصیهخواهندکرد.ازآنجاییکهتصویر

داردو گردشگر رفتار و مقصد انتخاب گیری،فرآیندتصمیم در مهمی تاثیر و نقش دارای

آنمقصد پیشنهاد مقصدو از بازدیدمجدد به تمایلبیشتر تصویرکلیمثبت، با گردشگران

می دارند، دیگران به نسبتاًگردشگری تصویر از تبریز شهر کل، در گرفتکه نتیجه توان

مطلوبیدرنزدگردشگرانبرخورداراست.

 گیري تیجهن

منبع و داشته کشورها اقتصادی توسعه و رشد در مهمی نقش گردشگری صنعت امروزه

هایدرحالتوسعهبودهاست.ازاینروالزمایبرایبسیاریازکشورآمدیقابلمالحظهدر

استدرموردعواملموثربرایموفقیتمقصدگردشگریمطالعهگردد.یکیازعواملمهمی

می نتایجحاصلازتواکه مقصداست. تصویر نماید، ایفا جذبگردشگر نقشمهمیدر ند

هایگردشگری،وقایعورویدادهاوابعاداقتصادیها،جاذبهدهدکهزیرساختتحقیقنشانمی

معنی مثبتو داریبرشکلتاثیر ذهنگردشگراندارد. تبریزدر وگیریتصویرشهر تجزیه

است:شرحهابهاینتحلیلیافته
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زیرساخت عامل مثبت عاملتاثیرگذاری گردید مشاهده که همانطور شهر: تصویر بر ها

گیریتصویرشهراثرگذارعواملدرشکل دیگر به مهمترینعاملنسبت عنوان بههازیرساخت

گیردکهرفاهگردشگرهایگردشگری،خدماتوتسهیالتیرادربرمیبودهاست.زیرساخت

ردهودسترسیمناسببهاینعناصر،درجذبگردشگروافزایشماندگاریآنهارافراهمک

هایارتباطیمناسب،وضعیتترافیکیدرمقصدتاثیربسزاییدارد.بهعبارتیدیگر،وجودراه

خدمات وضعیت شهر، حملمطلوب سیستم عاملرسانی ... و مناسب اقامتی مراکز ونقل،

برایجذبگردشگتضمین میکننده ران اما  توجه قابل هازیرساخت توسعه در آنچهباشند.

 به منجر گردشگری توسعه کهگونه بدین .استتسهیالت این از میزبان جامعه استفاده است،

 مردم زندگی از رضایت میزان و شدهشهری جوامع بخصوص میزبان جامعه در فرابخشی توسعه

دهدمی افزایش را بومی  به تواندمی گردشگری در هازیرساختمنظوره دچن کاربردهای.

 یاری گیرددربرمی را گردشگریاجتماعی -اقتصادی منافع که هازیرساخت هزینه پرداخته

ها،معرفیوعاملزیرساخت دهددرنتایجبهدستآمدهازبارهایعاملینیزنشانمی.رساند

املیبیشتریناهمیترادارااست.هایگردشگریازمنطقهباباالترینبارعرسانیجاذبهاطالع

است داده نشان  باالی درآمد با کشورهای موفقیت دالیل از یکیمطالعاتصورتگرفته

 جهت یکپارچه و مشخص تبلیغات و بازاریابی جهت سیستمی وجود گردشگری، از حاصل

 دلیل به ایران در متأسفانه باشد.می گردشگران جذب و گردشگری هایجاذبه ومعرفی شناسایی

گردشگرانناآگاهی گردشگران، وتشویق تبلیغات جهت هدفمند و یکپارچه سیستمی ضعف

عاملی عنوان به هارسانه نقش زمینه این در همچنانپابرجاست. گردشگری هایجاذبه به نسبت

ایناست. اهمیت حائز بسیار کند، آفرینی نقش مختلف مناطق هایجاذبه معرفی در تواندمی که

،4(2444(،کووهمکاران)2449جهبانتایجبهدستآمدهازمطالعاتفرناندزوهمکاران)نتی

-(وبالاوگلوومک2441،برلیومارتین)9(2441،لینوهمکاران)2(2448مارتینوبسکو)

 (مطابقتدارد.4333کلیری)

                                                                                                                                                                                 

1 . Qu et al, 2011 
2  . Martin and Bosque, 2008 
3  . Lin et al, 2007 
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یگردشگرییکیازهاهایگردشگریبرتصویرشهر:امروزهجاذبهتاثیرگذاریمثبتجاذبه

محسوبمی جذبگردشگران در مهم جاذبهعوامل عواملهایگردشگریشود. عنوان به

توانندگردشگرانراهاییکهدارندمیهایخاصوجذابیتباتوجهبهویژگیکششیاجذب،

هایگردشگریمتنوعومنحصربهفردوازنقاطدوربهسمتخودجذبکنند.هرچقدرجاذبه

نفوذوسیعجذاب نتیجهحوضه در ازقدرتکششباالییبرخوردارخواهندبود، تریباشند،

باعث خودیخود به صرفجاذبه، حضور ایناستکه قابلذکر نکته اما داشت. خواهند

پیوندیبینهاوایجادهمجذابیتیکمقصدنخواهدشد،بلکهمدیریتوسازماندهیاینجاذبه

 در را قدرتآنها باالآنها، میجذبگردشگران اینراستا، در بارهایبرد. نتایجحاصلاز

حفاظتازجاذبه عامل دهددرعاملینشانمی بازسازیو  اماکن و بناها هایگردشگری،

تخریبونابودیباشد.میاهمیترادارافرسودهتاریخیوفرهنگی،بیشترین و شده تخریب

میراثفرهنگیوطهایجاذبه مستقیمبرجذبگردشگرگردشگری، تاثیر بیعییککشور

هاییکمنطقهگردیدهکهاینامرصدماتتوجهیبهآن،باعثازبینرفتنپتانسیلداردوبی

بنابراینجبران حفاظتازمیراثناپذیریبهصنعتگردشگریوجامعهمیزبانخواهدداشت.

نجامچنینکاریمنافعاقتصادی،ابودهوفرهنگیوطبیعیدرعصرحاضریکضرورتحیاتی

باتوانزیادیخواهدداشت.همچنیننکتهقابلذکرایناستکهمیاجتماعیوفرهنگیبسیار

ریزیصحیحازاینآثاربرایرشدگردشگریبهرهجستهوازمنابعومدیریتمناسبوبرنامه

ایننتیجهبانتایجبه.هکرددرآمدهایناشیازآنبرایحفظونگهداریخوداینآثاراستفاد

،4(2441هیگهام)(،2444(،کووهمکاران)2449دستآمدهازمطالعاتفرناندزوهمکاران)

 (مطابقتدارد.4333کلیری)وبالاوگلوومک2(2442(،راندال)2441برلیومارتین)

گ شهر: تصویر بر رویدادها و وقایع مثبت یکتاثیرگذاری رویداد جنبهردشگری از هایی

.توانددرآمدزاییقابلتوجهیبرایکشورمیزبانداشتهباشدمختلفگردشگریاستکهمی

شوند،امامزایایناشیازگردشگرانواردشدهرچندمیزبانانمخارجیدراینزمینهمتقبلمیه

آنیمربوطبههادهدکههزینهبهاندازهکافیسوددراختیاربرگزارکنندگانقرارمیبهمقصد

                                                                                                                                                                                 

1 . Higham, 2007 
2  . Randall, 2002 
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.عالوهبراین،گردشگریرویدادرامتحملشوند...(هایالزموتامینامنیت،تهیهزیرساخت)

برسند. خود اهدافچندگانه به بتوانند آن طریق از استتا گردشگری مقاصد برا فرصتی

 میراث به توجه گردشگری، خدماتی هایبخش در گذاریسرمایه و شهری اقتصاد پویایی

نتایجحاصلازگردشگریرویداد هایجاذبه و تاریخی آثار هنگی،فر ازجمله ... شهریو

دهددرعاملوقایعورویدادها،باشد.دراینمیاننتایجحاصلازبارهایعاملینیزنشانمیمی

هایصنایعدستیوکتاب،نمایشگاههایاجتماعیبرگزارشده)نمایشگاه–رویدادهایفرهنگی

 ها،شگریو...(باالتریناهمیتراداراهستند.آنچهقابلتوجهاستایناستکهفستیوالگرد

جاذبهکنگره یا هاهمایش ها،نمایشگاه ها،جشنواره اصلی ارکان از تنها نه ... و هایها

می محسوب شهری بهگردشگری شهر شناساندن و تبلیغ بزرگبرای فرصتی بلکه شوند،

باشد.دراینمیاننبایدازنقشرویدادهایورزشینیزغافلیدکنندگانمیگردشگرانوبازد

 ایرانوبخصوصباشدوکشوردارایطرفدارانزیادیمیهموارههایزمستانیورزشماند.

تبریز کوهشهر از برخورداری و بودن کوهستانی دلیل میبه بلند، فرصتتواندهای این از

.ایننتیجهبانتایجحاصلازبیافزایدوشهرهایتوریستیکشورجاذبهبهمعرفیاستفادهنمودهو

الو)4981مطالعاتکازس) نیروتی)4(4336(، کووهمکاران)2449، وفرناندزو2444(، )

 (مطابقتدارد.2449همکاران)

ذبتاثیرگذاریمثبتابعاداقتصادیبرتصویرشهر:ارائهخدماتباقیمتمناسببرافزایشج

گذاری،آنچهبرایمشتریاناهمیتداردمتناسبگردشگرتاثیربسزاییدارد.درپدیدهقیمت

 ارائه و هابودنقیمت،باارزشمحصولیاخدمتبهلحاظکمیتوکیفیتاست.تنوعقیمت

نتیجه در و برده باال را گردشگران انتخاب حق تواندمی متفاوت، هاینرخ با مختلف خدمات

نماید.درعاملابعاد جذب منطقه به متفاوت درآمدهای با را گردشگران از متفاوتی یهاگروه

می بارهایعاملینشان از نتایجحاصل هتلاقتصادی، درجه تنوع محلدهد و اقامتها های

است. دارا را باالترینتاثیر  با گردشگران سکونت محل به بخشیبنابراینتنوعگردشگران

گذاریصحیحبرایکاالهاتالشدرجهتارائهسیستمقیمتوآنها درآمد و سالیق به توجه

 اقامتی،متناسب تسهیالت قیمت وخدماتگردشگریبایدهموارهموردتوجهباشد.چراکه

                                                                                                                                                                                 

1  . Law, 1996 



 013 گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی عوامل موثر بر شکل

 

 

 مشتریان جوابگوی بتواند که نحوی به آنها، در قیمتی تنوع و اقامتی مراکز قیمت بودن

اینمطالعهبانتایج باشد.می گردشگران جذب در مقصد یک ترغیبی عوامل گردداز مختلف

وهونگوهمکاران)2449مطالعاتفرناندزوهمکاران) توجهبه4(2446( با مطابقتدارد.

هابهشرحمطالبفوق،پیشنهادهایسیاستیبهمسئوالنصنعتگردشگریدرهریکازبخش

زیراست:

 هاي شهريعامل زیرساخت

واستاندارد بردن باال  تسهیالت و خدمات کیفیت ها طریق )از امورگردشگری واگذاری

 (خصوصی بخش اجراییبه

 کشور در گردشگری هایجاذبه معرفی و برایگسترش بازاریابی و تبلیغات سیستم یک ایجاد

وگسترشکیوسک تعبیه و سال طی در مختلفشهر نقاط در گردشگری اطالعاتی های

 رایگردشگران.یابیبافزایشدستگاهایمکان

 هایواسطهبرای گردشگری و فرهنگی میراث سازمان توسط آموزشی هایدوره برگزاری-

 .گردشگران برای مناسب سفر هایبسته معرفی منظور به گردشکری صنعت



 هاي گردشگريعامل جاذبه
بهره و احیاء منابعطبیعیومیراثفرهنگیتالشدرجهتحفظ، از یتاریخ–برداریبهینه

 مقاصدگردشگری.

 امکانات و گردشگری هایجاذبه از حفاظت جهت آنها وآموزش بومی افراد دادن مشارکت

 خدماتی.

 عامل وقایع و رویدادها
 افراد بکارگیری طریق از گردشگری سمینارهای ها،المیپادهاونمایشگاه ها،برگزاریجشنواره

 .ماهر متخصصو

                                                                                                                                                                                 

.1 Hoang et al, 2016 
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ورزشیدررو باالی پتانسیل از مناسب استفاده هایجاذبه معرفی جهت یدادهایفرهنگیو

 دیده.آموزش ماهرو افراد بکارگیری طریق ازگردشگری

 

 عامل ابعاد اقتصادي )اقتصاد و تجارت(

 هایمناسبت مراکزاقامتیبه تسهیالتبرخیمحصوالتازجمله قیمت نرخ در هاتخفیف ارائه

 مختلف. شغلی هایگروه برای یا و مختلف

مسافر کم فصول در قیمت کاهش جمله از مختلف، فصول در قیمت بودن ییرمتغ
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