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 چکیده

، اقتصادی توسعۀ درنهایت و شود می ملی و محلی درگسترۀ کارآفرینی ایجاد موجب که است درآمدزا صنعتی، گردشگری صنعت

. یکشی از مهشت تشریو عوامشس توسشعه گردششگری       ششود  مشی  ملشی  بخش   در رشد ایجاد موجب و دارد پی در را فرهنگی و اجتماعی

برخورداری شهرها از پتانسیس ها و جاذبه های قوی در ایو زمینه می باشد.پژوه  حاضر که بشه منوشور ارزیشابی و بررسشی پتانسشیس      

بشه ححشام ماهیشت از    ، آرامگاه شمس تبریزی در توسعه گردشگری و جذب گردشگر در شهر میانه اندام خوی صورت گرفته است

گرد آوری داده های آن روش اسنادی و مطاحعشات کتابخانشه ای همینشیو پیمشای       نوع پژوه  های کاربردی توسعه ای که روش

بشوده و  ۶۹۳۱میدانی با استفاده از پرس  نامه محقق ساخته و مشاهده است.جمعیت آماری تحقیق گردشگران شهر خوی در تابستان 

تکمیس و جمع آوری شد.تحلیس ، پرسشنامه توزیع ۰۲۲در مجموع تعداد  و، انتخاب در دسترس –ساده  تصادفی صورت نمونه ها به

و ضریب همبسشتگی  one sample t- test  و آزمون های SPSSداده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 

 مشس پرسشنامه کا ۶۸۱پس از حذف پرسشنامه های مخدوش و ناقص تعداد  پیرسون صورت گرفت که برای تحلیس توسط نرم افزار

گرفت.یافته های پژوه  حاکی از آن است که وجود آرامگشاه ششمس تبریشزی در ششهر خشوی بشه        قرار تایید مورد ارزیابی جهت

در ایشو   کشانون فرهنگشی بسشیار قشوی    ، ایو مقبرهعنوان بزرگتریو ظرفیت در جذب گردشگران داخلی و خارجی بسیار موثر بوده و 

 .برای توسعه گردشگری می باشد شهرستان

 

 .فرهنگی -اماکن تاریخی ، آزمون پیرسون، شهرخوی، گردشگری، شمس تبریزی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                               
بررسی چالش های توسعه گردشگری در شهرهای میانه اندام )مطالعه موردی آرامگاه شمس تبریزی شهرستان خوی( » این پژوهش برگرفته از رساله دکتری با عنوان  -1

 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند است.« 
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 مقدمه  

 درنهاییت  و شیود  میی  ملیی  و محلی درگسترۀ کارآفرینی ایجاد موجب که است درآمدزا صنعتی، گردشگری صنعت

 Katja et al, 2014)شود می ملی بخش در رشد ایجاد موجب و دارد پی در را فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی توسعۀ

 تلقیی  مؤثر دارویی نوش عنوان به کشور فرهنگ و اشتغال، معیشت وضیعت به بخشی رونق برای صنعت .این(378 :

، UNWTOبراساس آمارها و با توجه به آخرین شیاخ  جهیانی گردشیگری    (.(Kachniewska,2015:501 دشو می

رشد کردنید تیا بیه مجمیو  یی        3311درصدی در سال  1 گردشگران بین المللی توریست با افزایش قابل مالحظه

 4با نیر    3312انتظار می رود این حرکت و روند صعودی در سال .میلیارد و سیصد و بیست و دو میلیون نفر برسند

، دارای بسیاری از جاذبه هیا ماننید بناهیای تیاریخی    ، (.شهرها به طور بالقوه(UNWTO,2017:2 درصد ادامه یابد 5تا 

حتی شهرهای محیروم  ، در درون خود می باشند . همه شهرها، رویداد ها و جاذبه های از این دست، فرهنگیمیراث 

جیذابیت هیای طبیعیی و فایاهای خیا       ، نیز به طور بالقوه دارای جذابیت هایی از قبیل بناهای تاریخی و فرهنگی

بناها و یادمان های تیاریخی بیه   ، کلیخود هستند که می توانند در رقابت مقصدهای گردشگری شرکت کنند.به طور 

 1235، عنوان یکی از الویت هیای اصیلی گردشیگران جهیت انتخیاد مقصید عمیل میی کننید)جهانیان و احمیدیان          

 یی   سمت به مردم برای که شود.آنچه می آن محسود گردشگری تقاضای پایه شهر ی  گردشگری (.جاذبه های13:

، همکیاران  و حبیبی هستند) ها جاذبه، اصلی بازدیدها است.هسته گردشگری منابع، کند می ایجاد کشش مقصد شهری

پژوهش های زیادی در داخل و خارج از کشور انجام شده که به برخی از ، (. در ارتباط با موضو  پژوهش15: 1231

 آنها اشاره می شود: 

آداد و رسوم در توسیعه گردشیگری   فرهنگ و ، نقش تاریخعنوان »با  (در مقاله ای1231زند مقدم و حبیبی کوتنائی)

های تاریخی و فرهنگی در توسعه گردشگری منطقیه و نییز   تعیین جایگاه جاذبهبه «  )مطالعه موردی: استان مازندران(

راهکارهای الزم را بیرای   پرداخته و هاگیری از این جاذبهدر ارتباط با بهره، شناسایی و بیان مشکالت و موانع موجود

» ( در مقاله ای بیا عنیوان   1231لوافیان و همکاران ) .وده اندبهبود توسعه گردشگری این استان ارائه نمبرداری و بهره

بیه دنبیال پاسیخ    « مسجد امام و ارگ سمنان، گردشگری سمنان با تاکید مجموعه بازار توسعهمه ریزی برنا و مدیریت

چگونیه بایسیتی انجیام گییرد کیه بتیوان از       گردشگری در سیمنان   توسعهمه ریزی برنا و مدیریت این سوال است که

مسجد امام و ارگ سمنان بهترین استفاده را برد؟نتایج این تحقیق نشیان میی دهید    ، پتانسیل هایی مانند مجموعه بازار

گردشگری در سمنان به نحوی انجام شود که سهم این پتانسیل ها به خیا  میورد    توسعهمه ریزی برنا و مدیریت که

آثار تاریخی و فرهنگی راهی بیرای توسیعه گردشیگری    »( در مقاله ای با عنوان 1231)قربانی رضوانتوجه قرار گیرد.

نگیی در  فره -به ارائه ی محورهای تاریخی، بر آن است که با انتخاد مسیرهای نمونه در محدوده شهر قم« استان قم

برای توسعه هر چه بیشتر صینعت  ، فرهنگی را در کنار جاذبه های زیارتی -سطح استان بپردازد و انگیزه های تاریخی

بررسیی نقیش و    »( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود بیا عنیوان  1235انفجاری)گردشگری این استان معرفی نماید. 

پرداخته است و به ایین نتیجیه   « جایگاه میراث فرهنگی در توسعه گردشگری نمونه موردی شهر تاریخی تابران توس

میی تیوان گفیت آثیار     و شهر داشته انید   این بیشترین تاثیر را بر گردشگری  فرهنگی اجتماعی دو شاخ رسیده که 

 .جذد گردشگر و توسعه گردشگری موثربوده و آن را تقویت نمایید شهر می تواند در این  فرهنگی میراث -تاریخی

http://confpaper.com/articles/fa/search?writer=OTU4NQ%3D%3D
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/957605
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/957605
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/957605
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=313287&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%B0%D8%B1%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=313287&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%B0%D8%B1%DB%8C
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هیای مییراث فرهنگیی در توسیعه و      تحلیلی بر نقش جاذبیه » با عنوان  (در مقاله ای1235ن)و همکارا زار  اشکذری

نامیۀ   امایای تفیاهم  به این نتیجه رسییدند کیه   « جذد گردشگری شهری در ایران مرکزی )مطالعۀ موردی: شهر یزد(

ای مراکیز تیاریخی   بازسیازی و احیی  ، گذاری در بخش میراث مادی فرهنگی سرمایه، های همجوار همکاری بین استان

کییان  -سییوو  .های گردشگری فرهنگی شهر ییزد دارد  بیشترین تأثیر را در رونق جاذبه، وهمکاری با مراکز دانشگاهی

مطالعیه جیورج    ( در مقاله ای به مطالعه حس مکان و پایداری میراث فرهنگی نامشهود ) مورد3312تان و همکاران )

 "پیوند فردی"این مطالعه به بررسی عناصر ، توجه به مفاهیم وابستگی به محلتاون و مالکا مالزی( پرداخته اند که با 

فرهنگی نامشیهود کمی  کنید و اینکیه چگونیه ایین عوامیل بیه          -می پردازد که می تواند به پایداری میراث تاریخی

 .فرهنگی میراث کم  می کند -پایداری و حفظ گردشگری تاریخی

اعتبار و وفاداری در سایت های مییراث فرهنگیی: اثیر معتبیر     »مقاله ای با عنوان ( در 3312شیائولی یی و همکارانش)

بیرج هیای تماشیای کینگینیگ در اسیتان      ، با توجه به موارد تحقیق دو میراث جهانی میراث چینی« اعتبار پست مدرن

شان می دهد که اعتبیار  را مورد بررسی قرار داده اند.نتایج ن، گوانگدونگ و ساختمان زمین یانگینگ در استان فوجیان

فرهنگی معماری بر اعتبار و وفیاداری گردشیگران بیه مقصید وجیود دارد.خیوان        –پست مدرن تاثیر میراث تاریخی 

بیه  « استفاده از ارزش رویدادهای فرهنگیی) میورد بیازار کریسیمس ایتالییا(     »(درمقاله ای با عنوان3311گابریل بریدا )

( در مقالیه  3311ویداد فرهنگی پرداخته است. روی بیاالنتین و همکیارانش)  تخمین ارزش اقتصادی یا اجتماعی این ر

تیاریخی و   ای با استفاده از ی  رویکرد دلفی برای شناسایی ترجیحات مدیران برای تفسیر بازدیید کننیده در سیایت   

دگان و میراث جهانی کلیسای جامع کانتربری پرداختیه انید کیه نتیایج حیاکی ازافیزایش قابیل مالحظیه بازدیید کننی          

گردشگران از سایت های میراث تاریخی و نشانگر نقش ویژه این سایت ها می باشد. شهر خوی نیز با داشتن جاذبیه  

فرهنگی و طبیعی فراوان و موقعیت جغرافیایی ویژه می تواند به عنوان قطبی توانمند در راستای جذد ، های تاریخی

ترین مراکیز   خوی یکی از کهن(.1: 1233، نماید)پوریوسفگردشگری و بالطبع توسعه صنعت گردشگری ایفای نقش 

.خیوی بعنیوان دومیین    (25: 1214، است)ریاحی تمدن در شمال غرد ایران و کانون بسیاری از حوادث تاریخی بوده

فرهنگی -شهرستان استان با دارا بودن تاریخ و تمدن بسیار کهن با قدمتی سه هزار ساله و استقرار جاذبه های تاریخی

شمند همچنین به علت قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم و شاهراه ارتباطی بین دنیای شرق و غیرد و دارا بیودن   ارز

کوتاه ترین راه ارتباطی با کشور های اروپایی بویژه ترکیه همواره مورد توجه بود و گردشگران و سیاحان بسییاری را  

خی و باستانی از پتانسیل هیا و ررفییت هیای قابیل تیوجهی      مکان های دارای آثار تاری، پذیرا بوده است.بدین ترتیب

 خیود  موجیود  توانمنیدیهای  و پتانسییلها  بیه  توجه با منطقه برای جذد گردشگران)داخلی و خارجی(برخوردارند.هر

فرهنگیی از نقیش بسییار مهیم و میوثری در       -گیرد که در این میان جاذبه های تیاریخی  قرار توسعه مسیر در میتواند

 مکان ها و جذد گردشگر و ایجاد کشش جهت سوق دادن میردم بیه سیمت خیود برخوردارنید.ارتباط و     توانمندی 

فرهنگی و توسعه گردشیگری بیه طیور طبیعیی وجیود       -پیوند بین جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های تاریخی 

ر میانیه انیدام خیوی میی     اما این تحقیق تنها به تاثیر آرامگاه شمس تبریزی بر توسعه گردشگری در شیه ، داشته است

اسیتان و بیویژه    در آرامگیاه شیمس تبرییزی    های گردشگری قابلیت بررسی پژوهش این اصلی هدف بنابراین پردازد.

https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=313287&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%B0%D8%B1%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=313287&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%B0%D8%B1%DB%8C
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 منطقه گردشگری به قطب شدن تبدیل باالیی برای توان و قابلیت و فرهنگی تاریخی لحاظ به که است شهرستان خوی

 .شود منطقهگردشگری  توسعه تواند باعث می و دارد را

 مبانی نظری

جهانگردی پدیده ای نو در تاریخ زندگی بشر اسیت در حیالی کیه ایین صینعت در تیاریخ        که رسد می نظر به چنین

صورت های مختلف جهانگردی و گردشگری وجود داشیته اسیت.از   ، زندگی جمعی ریشه دارد و از دوره های کهن

ازدیید از امیاکن تیاریخی و شیهرهای بیزرگ بیه سیفر میی         ب، گشت و گیذار ، گذشته های دور مردم به منظور خرید

(.در ی  تقسیم بندی می توان نظریه های گردشگری را بر مبنای محیر  هیا و   153: 1231، رفتند)لوافیان و همکاران

انگیزه های جذد به سه دسته تقسیم کرد:دسته اول آن دسته از نظریه ها را شامل می شود که بیه وجیود عیواملی در    

ایین عوامیل بیشیتر عوامیل روانشیناختی      ، د اشاره می کنند که باعث سفر افراد به مقصد خاصی میی شیوند  خود افرا

هستند دسته دوم شامل نظریه هایی می شوند که به وجود عواملی در مبداء اشاره دارند و باعث سفر افراد بیه مقصید   

ی در مقصد اشاره دارند که باعث سیفر  خاصی می شوند و دسته سوم نظریه هایی هستند که به وجود محر  و عوامل

افراد به آن مقصد خا  می شوند مانند نظریه سلسله مراتب نیازهای میازلو و نظرییه عوامیل جیذد کننیده میارتین       

 گردشیگری  هیای  جاذبه سایر از را فرهنگی و تاریخی های جاذبه، مهم (.دو ویژگی113: 1233، باربر)ساعی و همکار

 بیرای  را سیفر گردشیگری   انگیزه که هاست جاذبه این مورد قبلی در اطالعات و آگاهی وجود، کند نخست می متمایز

 دومیین ، خصیو   همین کند.در می سفر شناسی بیشتر معرفت منظور به گردشگر و آورد می فراهم آثار این از بازدید

 آن اجتمیاعی  آسیبهای و زیست محیطی ضایعات بودن اند ، زیارتی گردشگری ویژه به، فرهنگی گردشگری ویژگی

 شیده  تحقیقات فهرست وارد 1980 دهۀ از شهری گردشگری (.مفهوم13: 1233، است)علی اکبری میزبان جامعه برای

 مقاصید  اغلب، دارند زیادی بسیار فرهنگی و تاریخی های آنکه جاذبه دلیل به شهری نواحی 3:1384).، دیناری(است 

 و طیوالنی  تیاریخ  بیودن  دارا لحیاظ  بیه  .شیهرها ( Timothy & wall ,1995: 6 )شوند می محسود مهمی گردشگری

، همکیاران  و رسیتگار (میی آینید   به حساد کشوری هر ملی های ارزش، فرهنگی و تاریخی، باستانی نمادهای استقرار

 هیای  اسیتادیوم ، تئاترها، یادبود بناهای، ها قبیل موزه از بزرگی و متنو  های جاذبه شهرها چون، (.درواقع151: 1233

 افیراد  با مهم حوادث به مربوط هایی و مکان تاریخی معماری که مناطقی خرید و مراکز، شهربازیها، ها پار ، ورزشی

 برای جایی جابه زمان و هزینه بودن دلیل پایین به دیگر سوی از و( 123: 1233، همکاران و خاکساری(دارند را مشهور

گردشیگری  » (Cooper et al 1998: 42).کنند می جذد را بسیاری گردشگران نتیجه در، گردشگری مقاصد به دستیابی

 وتسیهیالت  امکانیات ، گونیاگون  های جاذبه پایه ی بر مختلف ه های انگیز با شهر به مسافرت از است عبارت«شهری

 دو شیهری  توریسیم ، عمیده  کلی و طور (.بهLaw,1996 :168نماید) می انگیزه و جذابیت ایجاد شخ  در که شهری

: 1233.همکیاران  و فرهنگی )قربیانی  اهداف و تجاری اهداف از است عبارت که کند می دنبال را اصلی هدف و انگیزه

 هیم  منافعی و مزایا ممکن است، شود مدیریت و، یابد توسعه، شود ریزی برنامه درستی به اگر، شهری (.گردشگری32

.جاذبه ها و ررفیت هیای  ((Iordache & Cebuc,2009: 86-92کند ایجاد کلی طور به جامعه هم و شهری جوامع برای

طبقه بندی و برنامیه رییزی   ، گردشگری از سرمایه های منحصر به فرد هر کشور و منطقه بشمار می رود که شناسایی

برای آنها جهت توسعه گردشگری دارای اهمیت باالیی می باشد.در این راسیتا توسیعه صینعت گردشیگری نیازمنید      
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اجتمیاعی و  ، فرصت بزرگ فرهنگی، زی جامع و کارآمد است این در حالیست که امروزه صنعت گردشگریبرنامه ری

مراکز فرهنگیی  ، فااهای سبز، اقتصادی برای شهرهایی می باشد که دارای جاذبه های متنوعی همچون اماکن تاریخی

 گردشگری شهری هستند.و...هستند که این عوامل به نوبه خود جزء پارامترهای مهم شکل گیری 

 سواالت و فرضیات تحقیق  

بر پایه مسائل مطرح شده در پژوهش این سوال مطرح می شود که آیا آرامگاه شمس تبریزی در جلب گردشگران بیه  

 شهر خوی مؤثر بوده است.؟

   :فرضیه ای بدین شکل صورت بندی شده است، از این رو برای پاسخ دادن به این سوال

 نقش آرامگاه شمس تبریزی در جهت جذد گردشگران داخلی و خارجی مثبت و مؤثر بوده است.به نظر می رسد 

 مورد مطالعه   محدوده

شهرستان خوی در دشتی نسبتا وسیع در شمال غربی ایران و در استان آذربایجان غربی قرار گرفتیه و بعید از اورمییه    

 142ری شهر ارومیه مرکیز اسیتان آذربایجیان غربیی و     کیلومت 141این شهرستان در  .دومین شهرستان استان می باشد

کیلیومتر فاصیله    23کیلومتری شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی قرار دارد و تا مرز ترکیه به خط مستقیم حدود 

واز شرق به شهرستان مرند و از غیرد  ، از جنود به شهرستان سلماس، از شمال به شهرستان ماکو و چالدران دارد و

 اسیتان  شهرسیتان  ترین وسیع مربع کیلومتر 1333 حدود در وسعتی با خوی شور ترکیه محدود می شود.شهرستانبه ک

 52درجیه و  44شهرخوی در موقعیت جغرافییایی   1235بوده و براساس سالنامه آماری استان آذربایجان غربی در سال

متیر میی    1123توسط آن از سیطح درییا   دقیقه عرض شمالی واقع شده و ارتفا  م23درجه و 22دقیقه طول شرقی و 

بیه همیین جهیت در اصیطالح عیوام آنیرا خیوی         که از تمام جلگه های مجاور دریاچه اورمیه پست تیر اسیت   باشد

 )چاله خوی( می نامند. چوخوری

 
 (1931، ( موقعیت منطقه مورد مطالعه)منبع:سالنامه آماری استان آذربایجانغربی1شکل)
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، صیفائیه ، )اییواوغلی  بخیش  چهیار این شهرستان از  1223در حال حاضر بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی در سال 

روستای خالی از سکنه تشکیل شیده   12 روستای دارای سکنه و321، دهستان11، شهری هنقط شش، قطور و مرکزی(

 1235(.بر طبق سرشیماری  11: 1231، وبنامهندسان مشاور پویا نقش شهر  و 53: 1213، )مهندسان مشاور فرافزااست

. نفیر سیاکن شیهر خیوی هسیتند      132, 245که ازاین تعیداد  نفر جمعیت داشته است  242،114این شهرستان بالغ بر 

 ( موقعیت آثار گردشگری شهر خوی را نشان می دهد.3( موقعیت منطقه مورد مطالعه و شکل )1شکل)

 
 (1931، خوی)منبع:سالنامه آماری استان آذربایجانغربی( موقعیت آثار گردشگری شهر 2شکل )
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 روش پژوهش

تحلیلی می باشید.در  _توصیفی ترکیبی از روش های، به لحاظ نو  کاربردی و به لحاظ روش مطالعه، پژوهش حاضر

جهیت گیرد آوری اطالعیات میورد اسیتفاده قیرار       ، طی این تحقیق روش های اسنادی)کتابخانه ای( و پرسشنامه ای

پیمایشی به دست آمده است.جهت آگاهی از مشخصیات عمیومی    –.داده های الزم با استفاده از روش میدانی گرفت

نو  عالیق شان و انتظارات آن ها از مقصد گردشگری از پرسشنامه محقیق سیاخته   ، انگیزه آن ها از سفر، گردشگران

گیری و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مشیاهده  گردآوری اطالعات از طریق نمونه ، استفاده گردید.در برداشت میدانی

 شیهر  گردشیگران  تعیداد  درخصو  دقیق اطالعات نبود به حجم نمونه باتوجه، نمونه گیری انجام شده است . برای

 ,Barlett, Kotrlik, & Higgins )گییرد  نمیی  درنظیر  را آمیاری  جامعیۀ  که حجیم ، کوکران روش براساس خوی ابتدا

 های داده آوری جمع شدند.برای انتخاد ساده در دسترس تصادفی صورت نمونه ها به سپس و شد تعیین، (2001:64

بیرای  ، ادامیه  در تکمیل شد و1231تابستان  در شهرخوی گردشگران توسط پرسشنامه 333در مجمو  تعداد ، موردنیاز

-Oneگروهیی ییا تی  نمونیه ای )    آزمون پارامتری یی    t. test و از تکنی  آماری SPSS نرم افزار از داده ها تحلیل

sample t- testشد که برای تحلیل توسط نرم افزار پس از حذف پرسشنامه های مخدوش  ( و آزمون پیرسون استفاده

 گرفتند. قرار تایید مورد ارزیابی جهت، که قابلیت تجزیه و تحلیل را داشتند عدد پرسشنامه 125و ناق  تعداد 

 ها یافته و بحث

درصید را   43درصید از پاسیخگویان زن و   13، از لحاظ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس :سواالت عمومی

 12-35سینی  گیروه  در پاسیخگویان  از درصید  33، سنی توزیع نظر از پاسخگویان مجمو  مردان تشکیل می دهند. از

درصد آن هیا در   11، سال 41-24درصد آن ها در گروه سنی 31، سال 22-31درصد از آن ها در گروه سنی 11، سال

درصد آن ها به طور مساوی در هیر یی  از    2، سال 53-51درصد آن ها در گروه سنی  13، سال 43-43گروه سنی 

درصید میدر  زییر    15، مطالعه مورد های نمونه میان سال به باال قرار داشته اند. از 15سال و  52-15گروه های سنی 

درصید فیوق لیسیانس و بیاالتر داشیته انید.        23درصد لیسانس و  31، درصد فوق دیپلم 33، درصد دیپلم 13، دیپلم

 سیایر  مشیاغل  دارای درصید  15درصید دارای شیغل آزاد و   22، درصد کارمند 41نمونه جمعیت از، ها یافته براساس

، نمونه جمعیت از آمده دست به اطالعات براساس، همچنین .اند ( بوده ...و دانشجو، دبیر، دانشگاه علمی هیئت عاو(

درصید و پیس از آنهیا     33درصد و آذربایجان شیرقی بیا    3/34از نظر مبداء سفر گردشگران مقیم آذربایجان غربی با 

درصید گردشیگران و پاسیخگویان را     14درصد اکثریت داشته اند.این سیه اسیتان بییش از     4/32گردشگران تهران با 

اسیتان زنجیان   ، درصد 1/4استان اصفهان با ، درصد 5/2یل با تشکیل داده اند.پس از این استانها گردشگران استان اردب

بیه ایین شیهر مسیافرت کیرده       1231درصید در تابسیتان سیال    3/11درصد و گردشگران از سیایر اسیتانها بیا     4/1با 

 پیذیرا  و نزدیی   همسایه استانهای از را گردشگر تعداد بیشترین مطالعه مورد منطقه که دهد می نشان نتایج بررسیاند.

 .و این نشان دهنده آن است که بین میزان فاصله محل اقامت گردشگران و سفر به خوی رابطه وجود دارد.باشد می

 سواالت توصیفی مرتبط با فرضیه تحقیق

 کدامی  برایتان جذاد و جالب بود.؟ از بین مراکز گردشگری بازدید شده در خوی :سوال
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درصید گردشیگران مقبیره شیمس     41گردشیگری خیوی از دیید    جذاد ترین و جالب ترین مرکز  نتایج نشان داد که

درصید آثیار طبیعیی شیهر خیوی میی       13درصد بازار تیاریخی و عناصیر اطیراف آن و از دییدگاه      23از دید، تبریزی

سیاختمان قیدیم   ، پیل هیوایی  ، درصد گردشگران سایر مراکز گردشگری خوی مانند آرامگیاه پورییای ولیی   13باشدو

 ظرشان جذاد و جالب بود. پل قطور و...در ن، شهرداری

 سوال: انگیزه شما از سفر به شهرستان خوی چیست ؟

فرهنگیی خیوی    -درصد با انگیزه و هدف دیدن آثیار گردشیگری تیاریخی    42، نتایج نشان داد که از کل پاسخگویان

 درصد با انگیزه تفریحی به خوی مسافرت نموده اند. 25مانند مقبره شمس تبریزی و 

 داشتید یا دارید از مقبره شمس تبریزی خوی دیدن فرمایید.؟   چقدر دوست :سوال

درصد از دیدن مقبره شمس تبریزی خوشیحال بودنید وییا بیه      41مطابق یافته های این تحقیق اکثریت گردشگران با 

درصید   21فرهنگی دیدار داشته باشندو پیس از ایین گیروه حیدود      –عبارتی دوست داشتند که از این مکان تاریخی

 ران تمایل کمی برای دیدن مقبره شمس داشتند.گردشگ

 از طریق چه منابعی از وجود چنین جاذبه گردشگری )آرامگاه شمس تبریزی (در خوی اطال  یافتید.؟ :سوال

درصد از پاسیخگویان از طرییق تعرییف و تبلیغیات آشینایان و دوسیتان و        22، با توجه به نتایج و یافته های تحقیق

ها از وجود آرامگاه شمس تبریزی در خوی آشنا شده اند و همین عامل تبلیغات عامل اصلی  همچنین تبلیغات رسانه

سفرشان به خوی و حاور آنها در آرامگاه شمس تبریزی خوی می باشد و میتوان چنین استنباط کرد تبلیغیات نقیش   

گردشیگری را عامیل و   درصد پاسخگویان تورهیا و موسسیات    4موثری در ترغیب سفر آنها به این مکان بوده است.

درصد حاور خود در این مکیان را اتفیاقی و   12منبع اصلی آگاهی خود از وجود این جاذبه گردشگری دانسته اند و 

 گذری اعالم نموده اند.

در صورتی که قبال از وجود چنین جاذبه گردشگری )آرامگاه شمس تبریزی(در این مکان اطال  داشیتید پییش   :سوال

 سفر می کردید.؟از این به این مکان 

درصید از آنهیا تیا حیدودی موافیق ایین        42موافق و  کامالًدرصدپاسخگویان  23، براساس نتایج و یافته های تحقیق

از وجود چنین جاذبه گردشگری)آرامگاه شمس تبریزی(در این مکان اطال  داشیتید پییش از    الًموضو  که اگر که قب

درصد پاسخگویان گزینیه نظیری    12درصد گردشگران مخالف این قایه بودند و  4این به این مکان سفر می کردند 

 ندارم را پاسخ داده و انتخاد نموده اند.

 آن تجدید دیدار خواهید نمود.؟ آیا بار دیگر از خوی و مراکز گردشگری :سوال

درصد گردشگران احتمیال تجدیید دییدار خیود از شیهر خیوی و مراکیز        32نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد 

درصد پاسیخ شیاید را   43درصد تجدید دیدار خود را بستگی به شرایط و 23گردشگری آن را حتمی اعالم کرده اند و

 ف سوال فوق بوده اند.درصد کامال مخال32اعالم کرده اند و 

 آزمون فرضیه با استفاده از روش آمار استنباطی

 روش محاسبه

 تعیین می شود. tو  انحراف معیار، نظر پاسخ دهندگان به هر سوال با استفاده از فرمول های میانگین
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 :به صورت زیر تعریف شده است 1فرضیه صفر و فرضیه  -

H3 : MU ≤ 5/3                        H1: MU ≥ 5/3 

 :براساس رابطه فوق نتایج آزمون یکی از دوحالت را در پی خواهد داشت

نقش مقبره شمس تبریزی در جهت جذد گردشگران داخلی و خارجی مؤثر نبوده است و این حالیت   3Hدر حالت 

 داللت بر رد فرضیه خواهد بود. نشانگر و

نقش مقبره شمس تبریزی در جهت جذد گردشگران داخلی و خارجی مؤثر بوده است و این حالیت    1Hدر حالت 

 نشانگر و داللت بر تایید فرضیه خواهد بود.

که در واقع ادعای محقق می باشد. اثبات می گردد و در  1Hفرضیه  سوال اگر شرط باال برقرار بود هر t تعیین پس از

 غیر اینصورت فرضیه رد می شود.

محاسبات آماری:نتایج محاسبات مطابق آنچه که در قسمت مواد و روش ها تحت عنیوان روش محاسیبات و آزمیون    

 (.1فرضیه تشریح شد در ادامه ارایه می گردد)جدول

درصید تاییید    33معناداری تفاوت ها مورد بررسی قرار می گیرد.تمامی شاخ  ها در سطح معنیاداری  ، 1در جدول 

درصید میی باشید. همچنیین بیه کرانیه بیاال و پیایین          31/3لفا یا خطای انان کوچکتر و کمتر از می شود زیرا مقدار آ

 تفیاوت  درصید 33 اطمینان سطح با که است این سواالت نیز درردیف انتهایی آن اشاره شده است.نتایج جدول بیانگر

 .دارد وجود (5/3) متوسط میانگین با بررسی شاخصهای مورد میانگین بین معناداری
 One-Sample Test  برای سواالت مرتبط با فرضیه spss نمونه محاسبات آماری خروجی از نرم افزار :1جدول 

 

 (Test Value  = 5/3نمره معیار و پایایی آزمون ) 

T 

df 
 )درجه آزادی(

Sig. (2-tailed) 
 ) سطح معناداری(

Std.deviation 
 ) انحراف معیار(

     95% Confidence Interval of the 

Difference    
Mean 

 ) میانگین(

Lower 
 )حد پایین (

Upper 
 )حد باال (

سوال سیزدهم ) در بین مراکز گردشگری که در خوی یا شیهرهای  

مقبره شمس تبرییزی را چگونیه ارزییابی میی       دیگر دیدن کرده اید

 نمایید؟(

242  /3  124 333/3 33134 /3 1123 /2 4223 /3  1431 /3 

 فاای پیش بینی شده بعنوان پارکینیگ در اطیراف   )سوال شانزدهم

 مقبره شمس تبریزی را چگونه ارزیابی می کنید؟(

313  /1  124 333/3 25233 /3 3453 /3 2315 /3 5134 /3  

اقدامات جدیید بیرای تعیری  و توسیعه محوطیه       )سوال هفدهم

 اطراف مقبره شمس را چگونه ارزیابی می کنید؟(

233 /13  124 333/3 33315 /3 1222 /2 5533 /3 2141/3 

 کنگیره  هیا و  نظر شما درباره ی برگزاری همیایش )سوال هیجدهم

 (چیست؟برگزار می شود در خوی  که المللی شمس بین های

123  /1  

 

124 333/3 23321 /3 

 

3354 /2 2143  /3 1253 /3 

 

 (1231، )محاسبات نویسندگان :منبع

 t. Test تحلیل فرضیه براساس نتایج آزمون

آزمون این فرضیه با روش آمار استنباطی در قالب چهار سوال مورد نظرخواهی از گردشگران قرار گرفت کیه پیس از   

بدست آمدند که نتایج بدست آمیده در جیداول    1پردازش اطالعات و تحلیل آنها نتایج جداول ، جمع آوری پاسخ ها

محاسبه شیده در همیه سیواالت بیا نمیره معییار و        tفوق بیانگر آن است که میانگین پاسخ های بدست آمده و مقدار 

مفهوم آن تایید فرضیه محقق میی   پایایی آزمون اختالف معناداری را نشان می دهند و از آن نمره بزرگتر می باشند که

در شهرستان خوی وجیود مقبیره شیمس تبرییزی در جیذد      دهد که  نشان می نتایج حاصل از آزمونباشد. بنابراین 

محاسیبه شیده در همیه سیواالت نییز       همچنین سطح معنیاداری تأثیر مثبت داشته است.، گردشگران داخلی و خارجی
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درحقیقیت  . دنی کن را تأیید میی مقبره شمس که تأثیر رصد را نشان می دهد د 33توافق معنادار بودن در سطح اطمینان 

مطلیوبی  مثبیت و  تیأثیر  شهرسیتان خیوی    مقبره شمس در جذد گردشگران داخلی و خیارجی دهد وجود  نشان می

و رابطه مثبت و مستقیمی بین این دو موضو  وجود دارد.همچنین نشانگر آن است همه میوارد و مولفیه    داشته است

در جیذد گردشیگر    مطلیوبی مثبیت و  تیأثیر  اقدامات کالبدی مناسب  مذکور و سوال شده در سواالت به عنوانهای 

از این رو نباید اهمیت ایین مولفیه هیا را نادییده گرفیت       دارند و می توانند در توسعه گردشگری موثر و مفید باشند

اقیدامات جدیید بیرای    ، مقبیره شیمس   ففاای پیش بینی شده به عنوان پارکینیگ در اطیرا   دهد درحقیقت نشان می

برگزاری همایش ها و کنگره های بین المللی شیمس و برنامیه هیایی از ایین     ، تعری  و توسعه محوطه اطراف مقبره

و رابطیه مثبیت و    مطلیوبی داشیته اسیت   مثبیت و  تأثیر شهرستان خوی  قبیل در جذد گردشگران داخلی و خارجی

 گرفیت  نتیجه توان می پایین حد و باال حد وضعیتمستقیمی بین این دو موضو  وجود دارد..با توجه به این موارد و 

که این اقدامات و وجود آرامگاه شمس در توسعه گردشیگری و جیذد گردشیگر در شهرسیتان خیوی تیاثیر مثبیت        

 ومطلوبی داشته اند.

 ارزیابی همبستگی موجود در بین سواالت مرتبط با فرضیه 

ها بر یکدیگر باید ابتدا مشخ  شیود  برای مشخ  کردن وجود یا فقدان تاثیر مولفه، بعد از بررسی فرضیات تحقیق

هیای تحقییق و شیدت    که آیا میان مولفه های تحقیق ارتباط وجود دارد.برای بررسی وجیود همبسیتگی مییان مولفیه    

 ییا  بودن معنادار همبستگی محاسبه ضریب از همبستگی از آزمون پارامتری  پیرسون استفاده شده است. پسوجهت 

قرارگرفت.اگر بین تمامی شاخ  هاو مولفه هیا همبسیتگی مثبیت و معنیاداری برقیرار باشید        بررسی مورد آن نبودن

طبیعی باعث توسعه و رونق گردشیگری   بنابراین رضایت مندی گردشگران نیز به همان میزان خواهد یافت و به طور

 را سیرصیعودی  مییزان  همیان  به نیز یابد جذد گردشگران افزایش مقصد از رضایتمندی چه خواهد شد.به عبارتی هر

 .کرد خواهد طی

  براساس آزمون همبستگی پیرسون : نتایج ارزیابی رابطه همبستگی سواالت مرتبط با فرضیه دوم2جدول شماره 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     (1231، )محاسبات نویسندگان :منبع  

 سوال هیجدهم سوال هفدهم سوال شانزدهم سوال سیزده 

 Pearson Correlation سوال سیزده 

 (R)همبستگی مقدار

1 111/3** 333/3** 111/3** 

Sig. (2-tailed) 

  داری معنی سطح
333/3 333/3 333/3 

N (تعداد) 125 125 125 125 

 Pearson Correlation سوال شانزدهم

 (R)همبستگی مقدار

111/3** 1 123/3** 253/3** 

Sig. (2-tailed) 

 داری معنی سطح

333/3 
 

333/3 333/3 

N (تعداد) 125 125 125 125 

 سوال هفدهم 

 

Pearson Correlation 

   (R)همبستگی مقدار

333/3** 123/3** 1 233/3** 

Sig. (2-tailed) 

 داری معنی سطح
333/3 333/3 

 
333/3 

N (تعداد) 125 125 125 125 

 Pearson Correlation سوال هیجدهم 

 (R)همبستگی مقدار

111/3** 253/3** 233/3** 1 

Sig. (2-tailed) 

 داری معنی سطح

333/3 333/3 333/3 
 

N (تعداد) 125 125 125 125 
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 و همبسیتگی مثبتیی   تمیامی سیواالت رابطیه و    بیین  کیه  نشان می دهد پیرسون آزمون نتایج 3براساس جدول شماره 

گردشیگری نییز در   ، است بدین معنا که با بهبود کیفیت و توسعه موضوعات مطرح شده در سیواالت  برقرار معناداری

 مقیدار عیدد  ، SPSS شمس توسعه و بهبود خواهد یافت.با توجه به خروجیی  شهرستان خوی بویژه با تاکید بر مقبره

( کمتیر اسیت.لذا   =α %5می باشد که از سطح معناداری استاندارد) 31/3( مشاهده شده کوچ  تر از Sigمعنی داری)

دارای  درصد رابطه معناداری وجود دارد.با توجه به اینکیه ضیریب همبسیتگی   33میان این متغییرها در سطح اطمینان 

عالمت مثبت می باشد.بنابراین می توان گفت جهت این تغییرات با یکدیگر هم جهت و از نیو  مثبیت بیوده اسیت     

مذکور در سواالت )در نظیر   های مؤلفه بهبود و افزایش یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش خواهد یافت.بنابراین

 هیای  کنگیره  هیا و  برگیزاری همیایش  ، ه اطیراف مقبیره  تعری  و توسیعه محوطی  ، گرفتن پارکینگ در اطراف مقبره

( در رونق گردشگری خوی با تاکید بر آرامگاه شمس تاثیرگذار بود.در بین مولفه ها بین سواالت سییزده و  المللی بین

( وجود دارد یعنی می توان گفت اقدامات جدید برای تعیری   333/3هفده قوی ترین و باالترین رابطه و همبستگی)

محوطه اطیراف مقبیره شیمس تیاثیر مثبیت و مطلیوبی در ارزییابی مثبیت گردشیگران و در نتیجیه جیذد            و توسعه 

 گردشگران به شهر خوی برای دیدن مقبره شمس داشته است.

 جمع بندی و نتیجه گیری

نتایج توصیفی و استنیاطی تحقیق نشان می دهد که وجود آرامگاه شمس در شهر خوی به عنیوان بزرگتیرین ررفییت    

بیرای توسیعه    در این شهرسیتان  کانون فرهنگی بسیار قویذد گردشگران داخلی و خارجی بسیار موثر بوده و در ج

آمار و اطالعات نیز حاکی از افزایش تعداد گرشگران بازدید کننیده از جاذبیه هیای گردشیگری      گردشگری می باشد

مربوطه و درگییر در موضیو  گردشیگری    همچنین یافته ها بیانگر این است که همه دستگاههای  شهرستان می باشد.

 آرامگاهتبدیل  هماهنگی و همسویی باید به عنوان ی  رسالت و وریفه فرهنگی با شمسآرامگاه تولیت بویژه بنیاد و 

تیایج ملیی   قرار دهندچرا که این موضو  ن را در راس امورات خود گردشگری -ی فرهنگی  در خوی به ی  مجموعه

را بیه یکیی از   و میی توانید آنهیا    دارد استان و شهرستان خوی، برای کشوردر زمینه جذد گردشگر و فراملی زیادی 

تبدیل کند و شاهد حاور عالقمندان عرفان و ادد ایرانیی   فرهنگی -تاریخی های های مهم گردشگری درزمینه قطب

 آنجیایی  ازی استان و کشور باشیم.آن به خارج از مرزهاو معرفی اسالمی در مقبره این عارف پر آوازه ایران در خوی 

 شهرسیتان  گردشیگری  و فرهنگیی  هیای  قابلیت توسعه و خارجی و داخلی گردشگران جذد هدف با مهر 1 روز که

 هشید  ثبت کشور ملی رویدادهای و ها جشنواره رسمی تقویم در شمس نکوداشت و بزرگداشت روز عنوان به خوی

و یا همایشی بخاطر بزرگداشت شمس در خیوی برگیزار   نشست ، کنگره، کنفرانس مهر اول دهه در ساله هر و است

انعقیاد تفیاهم نامیه    ، ملی و المللی بین سطح در آن اعالم و شمس روز فرهنگی رویدادهای ثبت با یقین قطع ومیشود

امگیاه  های فرهنگی و خواهرخواندگی با شهرهای نامداری چون شیراز به عنوان آرامگاه حافظ و نیشابور به عنیوان آر 

در سیال هیای    ،برگزاری هفته های فرهنگی خوی در شهرهایی چون شیراز و بالعکس و سایر اقدامات، قونیهو ر عطا

اخیر توانسته در جهت جذد گردشگران داخلی و خارجی موثر واقع شود و به عنوان وجه مثبت توسعه گردشیگری  

خوی قلمداد می گرددو تداوم این روند موجب تحقق ایده و فرض محقق خواهد شد. مقبره ها و آرامگاهها فراوانیی  

حافظ و سعدی در شیراز و باطاهر در همدان و فردوسی در  در سراسر کشور وجود دارد ازعطار در نیشاپور گرفته تا
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طوس مشهد و...که هر کدام به تنهایی قطب گردشگری در کشور می باشند.آرامگاه شمس نیز یکی از این آرامگاههیا  

و پتانسیل گردشگری شهرستان خوی می باشد شهر خوی این روزها با حایور مقبیره شیمس شیناخته شیده تیر از       

و توانسته در جذد گردشگران داخلی و خارجی موثر باشد کیه ایین موضیو  در سیالهای اخییر بیا       گذشته می باشد

، جذد گردشگران به اثبات رسیده است.با برگزاری روز موالنا در قونیه کشور ترکیه و روز شمس نیز در شهر خیوی 

فاده کنند که این امیر در جهیت   عالقه مندان به موالنا و شمس در هر دو کشور از این بسته گردشگری می توانند است

میی  ، توسعه گردشگری شهرستان خوی و جذد گردشگران داخلی و خارجی بویژه جذد گردشگران کشیور ترکییه  

 ایین  بر انتظار و نیزمیشود خوی اقتصادی رونق باعث بلکه فرهنگی توسعه موجب تنها نه این وتواند موثر واقع شود 

 ولینئمسی  بنیابراین  باشیند  داشیته  تنگاتنگی همکاری مردم و تولیت شمس، ذیربط اجرایی دستگاههای، مدیران ،است

از طرفی همانطور کیه در منبیع   .دورنبرای ثبت مزار تاریخی شمس در یونسکو بعمل آ را اقدامات الزم بایستیمحترم 

، گردشیگری  های توان دارای مناطق به گردشگر جذد راههای از یکی، آشنایی گردشگران با مقبره شمس مشاهده شد

 در میوثری  نقیش  توانید  باشد که می می مناطق این با گردشگران جهت تبلیغات و آشنا کردن مناسب های زمینه ایجاد

نقش تبلیغیات بیه خصیو  تبلیغیات شیفاهی در      .باشد داشته منطقه در مسافران ماندگاری و گردشگر افزایش جذد

غیر رسمی مثل دوستان و  رسمی و گردشگران عالقه دارند از منابعدارد. اهمیت ویژه ای گردشگریبازاریابی صنعت 

بیی دارد و تبلیغیات   میاهیتی تجر  گردشیگری صنعت .آشنایان درباره خدمات مورد استفاده خود اطالعات کسب کنند

هیای   توانسیته بیه پیشیرفت   ، کشور ترکیه با تکیه بر تبلیغات گسترده .رود ی  روش قابل اطمینان در آن به شمار می

 ازدواج و....، پزشیکی ، تفریحیی ، هنیری ، فرهنگیی  -تیاریخی  بسیاری درزمینه گردشگری به خصو  در گردشگری

 د.برس

 پیشنهادات

شهرستان خوی و برنامه ریزی مناسب در رابطه با ایجاد و مکان یابی مناسب خیدمات  تهیه برنامه جامع گردشگری  -

 گرشگری.

گسترده صحیح و اطال  رسانی وسیع در زمینه معرفی جاذبه های گردشگری منطقیه بیویژه مقبیره شیمس      تبلیغات -

 سیازمان  سیوی  از ندهایهنیری و تهییه فییلم هیا و مسیت      و فرهنگیی  آثار تبریزی در سطح ملی و بین المللی و تولید

 در این زمینه. استان و سیمای صدا سازمان و گردشگری

فعالیتهیای   -انجمن ها و سازمان های مردم نهاد در قالیب ارائیه دسیتاوردها    -مایت از مشارکت بخش خصوصیح -

 .فرهنگی محلی به گردشگر شهری

 منابع
اولیین همیایش ملیی    ، شهر خوی:مطالعه موردی، پایدار و سیمای شهرگردشگری شهری و تاثیر آن بر توسعه .(1233احسان )، پوریوسف

 شهرسازی و محیط زیست پایدار.، مرمت، معماری

(.ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشیگری)نمونه  1231محمد)، جاهده  و آزاداحمدی، کیومرث تکیه خواه، حبیبی

 .15 ، 1-3، 2، لعات شهریفصلنامه مطا، موردی:پار  جنگلی آبیدر(

http://b2bnet.info/tag/گردشگری
http://b2bnet.info/tag/گردشگری
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 نور. پیام تهران:انتشارات دانشگاه، گردشگری جغرافیای.(1222محمود )، ضیایی
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