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Abstract
The main purpose of the present study was to classify destinationbased factors affecting attracting tourists and their length of stay in
Mashhad and provide interpretive structural modeling and clustering of
these factors to assist tourism industry executives in this metropolis for
optimal planning. A qualitative approach has been used to achieve this
goal. Experts' opinions on the factors that could influence attracting
tourists and their length of stay in Mashhad were collected through semistructured interviews and questionnaire distribution. MICMAC analysis
is used to classify the elements and validate the interpretive structural
model factors in the study to reach their results and conclusions.
The results show that "legal and governmental," and "managerial"
aspects as driver factors have a great influence on "welfare,"
"infrastructural," "economical," "socio-cultural," and "marketing" ones as
related factors.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري

ارائه الگوی ساختاری تفسیری عوامل مقصد محور مؤثر بر

کارشناس ارشد ،مدیریت صنعتی ،گروه مدیریت صنعتی،

ناهید پورنگ

علی پورنگ

موسسه آموزش عالی بینالو مشهد ،ایران



دانشجوی دکتری ،رشته بازرگانی گرایش بازاریابی ،دانشکده
علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
استادیارگروه مدیریت دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه

سیدمرتضی غیورباغبانی

بین المللی امام رضا(ع) مشهد ،مشهد  ،تهران

چكیده
امروز گردشگری از اهميت بااليي در اقتصاد جهاني برخوردار بوده و از منابع مهم درآمدهای ارزی کشورها و برونرفت از
مشکالت اقتصادی در صحنههای بينالمللي ،ملي ،منطقهای ،ناحيهای و محلي است .کالنشهر مشهد ،به دليل وجود بارگاه

تاریخ دریافت 89/2/08 :؛ تاریخ بازنگری ،88/5/08:تاریخ پذیرش88/1/1 :

جذب و مدت اقامت گردشگران (مطالعه موردی :شهر مشهد)

مقدس امام رضا (ع) و دارا بودن جاذبههای متنوع ديگر ،پتانسيل و ظرفيت قابلتوجهي در جذب گردشگران دارد.
ازآنجاييکه برنامهريزی و ارزيابي صنعت گردشگری ،مهمترين بخش از فعاليتهای گردشـگری اسـت و بسياری از
محققين معتقدند ميزان اثرات مثبت گردشگری بر جوامع به طول اقامت گردشگران وابسته است؛ بنابراين هدف اصلي
تفسيری و خوشهبندی اين عوامل بهمنظور کمک به متوليان صنعت گردشگری در اين کالنشهر در جهت برنامهريزی
مطلوبتراست .بهمنظور دستيابي به اين هدف از رويکرد کيفي بهره گرفته شده است .بدين ترتيب که نظرات خبرگان در

ارتباط با سطحبندی عواملي که ميتوانند بر جذب و ماندگاری گردشگران در شهر مشهد مؤثر باشند ،طي مصاحبههای نيمه
ساختاريافته و همچنين توزيع پرسشنامه جمعآوری شده و پس از تجزيهوتحليل دادههای حاصل ودستيابي به اشباع نظری،
الگوی تعامالت عوامل حاصل با روش مدلسازی ساختاری تفسيری و خوشهبندی آنها نيز با روش  MICMACانجام
پذيرفت .نتايج نشان ميدهد که عوامل «قانوني و دولتي» و «مديريتي» بهعنوان عوامل محرک تأثير فراواني بر عوامل
«رفاهي»« ،زيرساختي»« ،اقتصادی»« ،فرهنگي اجتماعي» و «بازاريابي» بهعنوان عوامل پيوندی دارند.

کلیدواژهها :جذب گردشگر ،طول مدت اقامت گردشگر ،عوامل مقصدمحور ،الگوی ساختاری
تفسیری ،خوشهبندی عوامل.
 نويسنده مسئولa.pourang@stu.umz.ac.ir :

EISSN:2476597x IS SN:23223394

پژوهش حاضر سطحبندی عوامل مقصدمحور مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر در شهر مشهد و ارائه الگوی ساختاری
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مقدمه
گردشگری صنعتي است که امروزه موردتوجه بسياری از دولتها قرار گرفته و در حال
حاضر يکي از پردرآمدترين بخشهای اقتصاد جهاني است .اين صنعت حدود  9درصد
کل اشتغال جهاني را به خود اختصاص داده و با نرخ رشدی تا  2برابر نرخ رشد اقتصاد
جهاني يکي از پررونقترين بخشهای اقتصادی جهان محسوب ميشود (فعالجو و
نصيريان .)189۷ ،طبق مطالعات و پيشبينيهای صورتگرفته توسط انجمن سفر و
گردشگری جهاني 1در سال  ،2219بخش مسافرت و جهانگردی رشد  8/۱درصدی را
تجربه کرده است که از رشد اقتصاد جهاني  2/۱درصدی برای نهمين سال متوالي پيشي
گرفته است .در طي پنج سال گذشته ،از هر چهار شغل جديد يک شغل توسط اين بخش
ايجاد شده است که سفر و جهانگردی را بهعنوان بهترين شريک برای دولتها برای ايجاد
اشتغال ،تبديل کرده است( .انجمن سفر و گردشگری جهاني .)2219 ،در حال حاضر با
توجه به گسـتردگي مـديريت شـهری در کالنشـهرهای کشـورها ،بهرهگيـری از جاذبهها
و خدمات توريستي ،نقش مؤثری در معرفي شهرها ،بهعنوان يک جاذبه گردشگری جهاني
دارد و تأثير فراواني در اقتصاد اين شهرها و درنهايت توسعه گردشگری شهری دارد (سيد
تقي ديزج و همکاران .)189۱ ،توسعه صنعت گردشگری مقدمهای برای توسعه
سرمايهگذاری ديگر بخشهای اقتصادی است که الزمه آن حضور در زنجيره جهاني

گردشگری و نظامهای بزرگ سامانيافته است .شايد به همين دليل است که لويس ترنر

2

گردشگری را اميدبخشترين و پيچيدهترين صنعتي ميداند که جهان سوم با آن روبهرو
است و معتقد است گردشگری بيشترين قابليت را برای جانشيني ديگر صنايع درآمدزا دارد
(محرابي و همکاران .)1891 ،تا جايي که سازمان جهاني گردشـگری ،گردشگری را نياز
اساسي در هزاره سوم معرفي کرده است (حاجينژاد و همکاران )1892 ،و اقتصاددانان آن
را صادرات نامرئي نام نهادهاند (واسيل و بانيکا .)2219 ،8به نظر ميرسد اين عوامل سبب
گرديده که توسعه و ارتقای گردشگری بـهطور وسـيعي ،بـهويژه در کشـورهای
1. World Travel and Tourism Councilr
2. terner
3. Vasile & Banica
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درحالتوسعه ،پذيرفته شـده و در دسـتور کـار دولـتها قرارگرفته است (لي و همکاران،1
 )2213و از گردشـگری بـهعنـوان عاملي تسهيلکننده و کارآمـد بـرای بازسـازی و توسـعه
اجتماعي نواحي ياد ميکنند (شيونز و بيدالف )2213 ،2که ميتواند نقش مهمي در توسعه
پايدار ايفا نمايد (ريانيان 8و همکاران)2212 ،
ايران از نظر جاذبههای تاريخي و طبيعي جزء ده کشـــور برتـر جهـان بـه شــــمار مـيآيـد
(گزارش سازمان جهـاني گردشـگری )2212 ،۷و جـزو  ۱کشــور بـالقوه توانمنـد در زمينـه
جذب گردشـگر خارجي اســت .همچنين بهعنوان يکي از کشــورهای درحالتوســـعه کـه
ذخاير نفتـي آن در آينـدهای نـهچنـدان دور بـه پايـان مـيرسـد؛ نيازمنـد اسـتفاده از تمـامي
پتانسيلها و قابليتهای خود در صنعت گردشگری و ايجاد يک توسعه همهجانبـه و پايـدار
جهت جايگزيني منابع جديد کسب درآمد بهجای منابع نفتي اسـت (کشـاورز ،)1893 ،امـا
متأسفانه هرگز نتوانسته به جايگاه شايسته خـود در عرصـه رقابـت بـينالمللـي دسـت يابـد و
هماکنون در رتبه  39جهان به لحاظ رقابـتپـذيری صـنعت گردشـگری قـرار دارد (مجمـع
جهــاني اقتصــاد .)2219 ،۱لــذا منطقــي اســت بــا برنامــهريــزی مناســبي در جهــت ســاماندهي
نيازمندیها و ملزومات اين صنعت بتواند گردشگران مشتاق را از سراسر جهان بهسوی خود
جذب کند و موجب توسعه گردشگری پايدار گردد.
شهر مشهد ازجمله شهرهای ايران است که بهصورت مداوم بر تعداد گردشگران و زائران
گونهای
آن افزوده شده ،ولي متوسط ماندگاری گردشگران و زائران کاهش يافته است .به 
که ميانگين ميزان ماندگاری گردشگران در مشهد از  ۴/8روز در دهه ( 32رفيعي و
همکاران )189۱ ،به کمتر از  2روز؛ طبق اعالم رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوی،
کاهش پيدا کرده است .همچنين بنا به قول معاون هماهنگي و مديريت امور زائران استاندار
خراسان رضوی ،ميانگين مدت ماندگاری زائران ايراني در مشهد مقدس  2/۴روز و زائران
خارجي  12روز است (اسحاقي و همکاران .)189۱ ،درواقع کاهش ماندگاری زائران به
1. Li et al.
2. Scheyvens & Biddulph
3. Reihanian
)4. United Nation World Tourism Organization (UNWTO
5. World Economic Forum
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معني آن است که شهر مشهد ،ساالنه بخش زيادی از بودجههای شهری را صرف
خدمترساني به زائران ميکند ،درحاليکه نهتنها خود از حضور زائر در شهر استفاده
چنداني نميبرد ،بلکه رضايت زائران را نيز تأمين نميکند (فروغزاده و همکاران.)1891 ،
طول مدت اقامت گردشگران در دو دسته عوامل وابسته به گردشگران و عوامل وابسته به
مقصد (مقصدمحور) قابل بررسي است؛ عوامل وابسته به گردشگران از ويژگيهای انساني
آنان نظير عاليق شخصي ،سن ،جنس و ...تأثير ميپذيرند .مديران شهری و شهروندان
نمي توانند تأثير چنداني بر روی اين عوامل داشته باشند ،اما عوامل مقصدمحور بهطور
مستقيم با کمبودها و مشکالت موجود در مقصد مرتبط هستند که در دو حوزه طبيعي و
انساني اقدامات اصالحي را ميطلبد .بخش انساني اين عوامل شامل عوامل مختلف
اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي ،مديريتي و سياسي است (حسام و آقاييزاده )189۴ ،که
مديران و متوليان گردشگری ميتوانند با شناخت اين عوامل ،راهکارهای کارآمدی را
برای دستيابي به اهداف مقصد گردشگری ارائه دهند (سانتوز .)221۱ ،1نبايستي از نظر دور
داشت که گردشگری به عنوان يک بخش رو به رشد اقتصادی ،به فراخور نوع مکان و
منطقه گردشگری ،شکلهای مختلفي به خود ميگيرد .هر منطقه ،مکان يا مقصد
خصوصيات خاص خود را دارد و بايد استراتژیهای مختلف بر اساس نقاط قوت اين
مکانها توسعه يابند (دومان 2و همکاران.)2213 ،
برنامهريزی و ارزيابي صنعت گردشگری ،مهمترين بخش از فعاليتهای گردشـگری
اسـت؛ چراکـه ايـن مرحله قابليـت آن را دارد کـه خطمشي توسـعه آتـي و برنامـههای
آينـده گردشـگری را ترسـيم کنـد (حيدریچيانـه و همکاران .)189۱ ،با توجه به پتانسيل و
ظرفيت قابل توجه شهر مشهد در جذب گردشگران مخصوصاً گردشگران مذهبي و نيز با
توجه به اهميت جذب و ماندگاری گردشگران مشهد بر اقتصاد شهر و وابستگي آن با
عوامل کالن سياسي ،دولتي ،اقتصادی ،اجتماعي ،مديريتي و ،...الزم و ضروری است،
ضمن شناسايي عوامل مقصدمحور مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگران در اين شهر به
شناسايي روابط ميان اين عوامل و تجزيهوتحليل قدرت هدايت -وابستگي اين عوامل در
1. Santos
2. Duman
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راستای اتخاذ راهبردهای مناسب جهت بهبود شرايط و همچنين تناسب بودجهبندی
اقدامات سياستگذاران و متوليان در عرصه گردشگری اين شهر پرداخته شود تا زمينه
برای اجرای برنامههای مؤثر و کارآمد در راستای توسعه پايدار اين مقصد گردشگری و
افزايش بهرهمندی آن از مواهب گردشگری فراهم گردد .ازآنجاييکه تدابير و اقدامات
اعمال شده در هر مقصد گردشگری بر روی تمامي گردشگران داخلي و خارجي
تأثيرگذار است ،بنابراين در اين پژوهش ،اولويتبندی عوامل مقصدمحور مؤثر بر تمامي
گردشگران (داخلي و خارجي) مدنظر قرار گرفته است .لذا در پژوهش حاضر ارائه مدل
ساختاری تفسيری عوامل مقصدمحور مؤثر در جذب و ماندگاری گردشگر در مشهد
مدنظر قرار گرفته است.

مباني نظري پژوهش
مقصد گردشگري
در ادبيات گردشگری ،مفهوم مقصد هم بهمثابه سامانهای از جاذبهها و هم يک محدوده
جغرافيايي شامل جاذبه ها و بر پايه محدوده نيازهای مشتريان مياني و نهايي تعريف شده
است .مقصد که از مبدأ يا بازار متمايز است به مکاني اشاره دارد که گردشگران تمايل
دارند زمان خود را در خارج از خانه در آن سپری کنند .اين واحد جغرافيايي مورد بازديد
توسط گردشگران مي تواند يک مرکز مستقل ،يک روستا يا يک شهر ،يک منطقه يا يک
جزيره يا يک کشور باشد .بهعالوه ،يک مقصد گردشگری ،ميتواند يک مکان مجرد،
مجموعهای از چند مقصد به عنوان بخشي از يک تور و يا حتي يک مقصد متحرک مثل
سفر دريايي باشد (بوشهری سنگيزاد و بحرينيزاد.)1893 ،

رويكرد مقصدمحور يا عرضهمحور
رويکرد عرضه محور گردشگری بر منابع موجود تمرکز دارد که برای ارائه به
بازديدکنندگان يک مقصد طراحي و آماده شدهاند .اين عناصر ،با سياستها و عملکرد سه
بخش دولتي ،خصوصي و غيرانتفاعي هدايت و کنترل ميشوند .موفقيت و توسعه

پورنگ و همکاران | 599

گردشگری وابسته به شناسايي صحيح اجزاء و عناصر بعد عرضه است .به گفته گان

1

( )199۷برای برنامهريزی در اين زمينه ،بايد دستکم پنج عنصر يعني جاذبهها ،حملونقل،
خدمات ،اطالعات و پيشبرد فروش موردتوجه قرار گيرند .برخي معتقدند محصول
قابلعرضه گردشگری شامل کاالها ،خدمات غذايي ،حملونقل ،دفاتر سياحتي ،امکانات
سرگرمي و تفريحي و ساير خدمات مسافرتي ميشود (نصرالهي و همکاران.)1898 ،

جذب و ماندگاري گردشگر
با توجه به اينکه خـدمات گردشـگری بـرای گردشـگری ضروری هستند هرچه از کميت و
کيفيت بيشتری برخوردار باشند ميتوانند زمينه مانـدگاری بيشـتر گردشـگر و بازگشـت
دوباره گردشگر را فراهم کنند (ابراهيمزاده و همکاران .)189۷ ،خدمات گردشگری
بهعنوان يکي از اصـليترين عناصـر در توسـعه صـنعت گردشـگری شهری محسوب
ميشوند؛ بنابراين توجه ،برنامهريزی و اختصاص بودجه الزم در اين زمينـه ضرورتي
اجتنابناپذير است .امـا نخستين شرط موفقيت هر شهر در توسعه گردشگری شـهر ،وجـود
زيرسـاختهای مناسـب بـرای گردشـگری شـهری ،يکپارچگي همه سازمانها و نهادهای
مسئول ذیربط و مديريت عاقالنه و مدبرانه در تمامي عرصههای سياسي ،فرهنگي و
اجتماعي است (محمدپور زرندی و امينيان .)189۷ ،از طرف ديگر آمايش جاذبههای شهر،
استفاده پايدار از منابع گردشگری ،ايجاد امکانات و تسهيالتي که دسترسي به جاذبهها را
تسهيل کند ،رضايت خاطر بازديدکنندگان و کنترل محلي دومين شرط الزم در توسعه
گردشـگری است (موسوی و همکاران .)1893 ،تريـب 2معتقد است ،ايـدئولوژی سياسـي،
روابـط بينالملـل ،عوامـل اجتمـاعي -فرهنگـي و دينـي ،زيرساختهای امنيتي و انتظامي،
عوامل طبيعي ،ميراث فرهنگـي ،سـابقه تـاريخي ،زيرسـاختهای توسـعهای ،آمـوزش،
فناوری ،سرمايه و عوامل اقتصادی از عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری ميباشند (فاخر و
حسـيني .)189۱ ،مقوله ماندگاری يا طول مدت اقامت 8گردشگران مفهومي است که نه به
تعداد گردشگران ورودی ،بلکه بر اساس طول مدت اقامت آنها در شهرها توجه دارد که
1. Gunn
2. Tribe
)3. Length of Stay (LOS
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منجر به کسب درآمد باالتر در جامعه ميزبان خواهد شد؛ بنابراين ،طول مدت اقامت
گردشگران ،عاملي مهم در کسب درآمد پايدار است که به همافزايي بين گردشگری و
توان شهرها در ارائه خدمات بهتر خواهد انجاميد (حسام و آقاييزاده .)189۴ ،کاهش مدت
اقامت گردشگران ،از يک سو موجب افزايش هزينههای عملياتي مؤسسات اقامتي ميشود
و از سوی ديگر سبب رونق فعاليت سازمانهای ديگر مرتبط با گردشگری مانند
شرکتهای حملونقل ميگردد که اين خود موجب عدم توسعه پايدار و متعادل مقاصد
گردشگری ميگردد (ياکوبسن 1و همکاران.)2213 ،
تمايل نداشتن يا ميل اندک ماندگاری گردشگران بهرغم جمعيت زياد آنها ،بهطور
آشکار مفهوم پايداری را برای گردشگری شهری به چالش ميکشد؛ زيرا مهمترين انگيزه،
يعني انگيزه اقتصادی مديران و شهروندان را برای سرمايهگذاری در افزايش خدمات
گردشگری در شهرها و اميد مردم را برای تحمل پيامدهای منفي گردشگری از بين ميبرد
و آن را به مفهومي ناپايدار برای شهر و شهروندان تبديل ميکند (حسام و آقاييزاده،
 .)189۴مدت اقامت گردشگران بهعنوان مدتزمان صرف شده برای اوقات فراغت فرد و
همه خدمات و فعاليتهايي که تقاضای آنها بهواسطه بازديد از مقصد به وجود آمده،
اطالق ميشود (آدونگو 2و همکاران.)221۴ ،

پیشینه پژوهش
حسام و آقاييزاده ( )189۴در مقالهای داليل تمايل اندک گردشگران به ماندگاری در
شهر مشهد را بررسي کردند و دريافتند که عوامل بسياری مانند تبليغات ،کيفيت مرکز
اقامتي ،هزينه ،مديريت و برنامهريزی ،ايجاد جاذبهها ،ميراث فرهنگي و دسترسي به مکانها
از داليل کمرغبتي گردشگران برای ماندگاری بيشتر در اين شهر است .جاني و دنيابين
( )189۱در مطالعهای با موضوع «بررسي عوامل مؤثر بر تعداد و طول اقامت گردشگران
ملي :مطالعه بين استاني» دريافتند که عوامل طرف عرضه (تعداد اماکن اقامتي ،تعداد تخت
مراکز درماني ،اعتبارات دولتي ،آزادراهها) و برخي از جاذبههای گردشگری استانها
1. Jacobsen
2. Adongo
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(جاذبه های طبيعي و فرهنگي) بر تعداد گردشگران تأثير مثبت و معنادار دارند .يافته
پژوهش آنها نشان ميدهد که طول مدت اقامت گردشگران و فاصله جغرافيايي تأثير منفي
بر تعداد گردشگران دارد .همچنين درآمد گردشگر و برخي از ويژگيهای منطقه از جمله
جمعيت ،تعداد پزشک متخصص ،تعداد دانشجو و جاذبههای طبيعي مقصد گردشگری بر
طول اقامت گردشگر تأثير معناداری دارند .رفيعي و همکاران ( )189۱در مطالعهای
دريافته اند که متغيرهای نحو سفر ،وسيله سفر و درآمد اثرات مثبت و معناداری بر
ماندگاری گردشگران و زائرين در کالنشهر مشهد دارند .جليلي گندماني ( )1898در
پژوهش خود دريافت که عوامل جمعيت شناختي ،تأثير معناداری بر طول مدت اقامت
گردشگران ندارد ،اما از بين اين عوامل ،سطح تحصيالت و شغل از عوامل تأثيرگذار
برانداز گروه گردشگران است ،همچنين تمام عوامل مربوط به سفر يعني هدف ،شيوه
حملونقل ،نوع اقامت و تکرار سفر در طول مدت اقامت تأثيرگذار است .سقايي و
همکاران ( ،)1898در مقالهای علل اصلي ناکارآمدی استان خراسان رضوی در جذب و
ماندگاری گردشگر را ،کمبود زيرساختها و امکانات زيربنايي ،مراکز اقامتي و پذيرايي و
نبود مديريت صحيح دفاتر خدماتي و تبليغات کافي در زمينه گردشگری استان دانستهاند و
معتقدند عوامل شخصي مانند سن ،شغل ،درآمد ،تعداد همراهان و انگيزه اصلي سفر نيز در
ضريب ماندگاری تأثيرگذار است .موسوی و همکاران ( )1892دريافتند مسائل دارای
اهميت در رضايت گردشگران در شهر قم از نظر گردشگران شامل :حملونقل بينشهری
جادهای و برخورد رانندگان مربوطه ،قيمت ها در مقايسه با مبدأ ،کيفيت مراکز اقامتي،
پذيرايي و تفريحي ،تابلوهای راهنما و کيفيت اطالعرساني به گردشگران ،رسيدگي به
وضعيت مراکز گردشگری ،امکانات خريد سوغات و معماری و مرمت جاذبههای تاريخي
و گردشگری بودند .فروغزاده و همکاران ( ،)1891در مقالهای به توصيف و تحليل
جامعه شناختي مـدت اقامت زائرين ايراني در مشهد پرداخته و دريافتهاند که بين متغيرهای
فاصله شهر محل سکونت زائر تا مشهد ،ميزان آشنايي وی با اين شهر ،تعداد دفعات
سفرهای پيشين او به مشهد و مدت اقامتش در اين شهر رابط مستقيمي وجود دارد ،همچنين
زائرين روستانشين در مقايسه با شهرنشينها و کساني که پيش از سفر هزينه کمتری برای
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اسکان روزانه در اين شهر پرداختهاند ،مدت بيشتری در مشهد ميمانند .عالوه براين ،دو
متغير درآمد ماهيانه خانواده و تعداد همسفران ،هزينههای اقامت روزانه را افزايش و
ماندگاری را کاهش ميدهند .واحدی ( ،)1892در مقالهای مدت ماندگاری گردشگران را
در شهر نور بررسي کرده و به اين نتيجه رسيده است که دسترسي به ساحل حاشيه شهر نور،
مهمترين عامل جذب گردشگر به اين شهر است .در ميان ديگر جاذبهها ،آبوهوا ،پارک
جنگلي ،اماکن مذهبي ـ تاريخي و آدابورسوم سنن محلي نيز به ترتيب مهمترين عوامل
در ماندگاری گردشگران بوده است .رمضاني و نيکدل ( ،)1839در پژوهشي دريافتند که
رابط معنادار و مثبتي بين تجهيزات و مدت ماندگاری گردشگر است ،اما ميان معرفي و
شناخت جاذبه های گردشگری با مدت ماندگاری گردشگران رابطه معناداری وجود ندارد.
همچنين مشخص شد که گردشگراني که بهصورت خانوادگي سفر ميکنند تمايل به
اقامت بيشتری دارند .رفيعي و همکاران ( )1833در مطالعهای دريافتند که متغيرهای سن،
جنس ،وضعيت تأهل ،نوع وسيله مسافرت ،استان مبدأ ،متوسط درآمد و بازديد از
مکان های ديدني مشهد ،تأثير معناداری بر مدت اقامت زائرين نداشته است .بهعالوه شکل
مسافرت (خانوادگي يا مجردی) و اسکان (مهمانپذير ،هتل )... ،و نحوه مسافرت (مستقل
يا با تور) نيز تأثير مثبت و معناداری برافزايش ماندگاری زائرين داشته است .جکمن 1و
همکاران ( ) 2222در پژوهشي به مطالعه تأثير فاصله ميان مبدأ و مقصد گردشگری بر مدت
اقامت گردشگران در مقصد بارادوس پرداختند .آنها دريافتند که مدت اقامت گردشگران
با فاصله جغرافيايي ،فرهنگي و اقليمي نسبت مستقيم دارد اما با افزايش فاصله اقتصادی
نسبت معکوس دارد .آگويالر و دياز ،)2219( 2در مطالعهای با موضوع بررسي عوامل مؤثر
بر ماندگاری گردشگران بينالمللي در اسپانيا دريافتند که هدف از گردشگری ،شرايط آب
و هوايي مقصد ،سن ،وضعيت اشتغال گردشگران ،فصل سفر ،وضعيت بودجه سفر ،محل
اقامت ،وضعيت همراهان ،مليت و شرايط جغرافيايي مبدأ گردشگران و بينش گردشگران،
عواملي هستند که بر طول مدت اقامت گردشگران مؤثر هستند .ياکوبسن و همکاران
( )2213در مطالعهای دريافتند که درک مدت زمان الزم برای انجام فعاليتها مهمترين
1. Jackman
2. Aguilar & Díaz
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جنبه برنامهريزی ماندگاری گردشگران در مقصد گردشگری نروژ است و تعداد روزهای
فراغت ،بودجه مربوط به تعطيالت ،ويژگيهای مقصد گردشگری ،نوع وسيله سفر و
عاليق گردشگران در بازديد از مناظر و چشماندازها ،در مدت اقامت آنها مؤثر هستند.
سولر 1و همکاران ( )2213در پژوهشي دريافتهاند که برای گردشگران داخلي شرايط
اقامت بر طول اقامت در سفر به استان ماالگا در کشور اسپانيا تأثيرگذار است اين در حالي
است که برای گردشگران بينالمللي ،رضايت بيشترين تأثير را بر طول اقامت آنان در اين
مقصد دارد .وانگ 2و همکاران ( )2213در پژوهشي تأثيرات طول اقامت بازديدکنندگان
کشور ماکائو را بر هزينههای گردشگری ،رضايت بازديدکنندگان و قصد تبليغات شفاهي
و بازديد مجدد بررسي نمودند .اين پژوهش بهصورت عملي تأثير طول مدت سفر را تأييد
ميکند و ويژگيهای سفر مبتني بر مقصد ،منبع اطالعات ،نوع اياب و ذهاب و وضعيت
مقصد را در طول اقامت گردشگران مؤثر دانستند .نيکوال 8و همکاران ( )2213در پژوهش
خود که فاصله مقصد گردشگری (سواحل اقيانوس اطلس در اياالتمتحده) از مبدأ و
بازديد مرتبه اول بر طول مدت اقامت گردشگران مؤثر هستند .آشتون )221۴( ۷در بررسي
داليل اقامت بلندمدت گردشگران در تايلند انگيزه دروني ،تجربه سفرهای پيشين ،انتظار از
مدت اقامت در مقصد ،ويژگيهای مقصد ،انتظار از مقصد و ميزان حس يگانگي با مردم
محلي را از عوامل مؤثر بر ماندگاری گردشگران معرفي نمود .تينگ ۱و همکاران ()221۴
دريافتند رابط انساني ،کيفيت مدرنيزاسيون ،تنوع نقاط ديدني ،منطقه اقامت و سن
گردشگرا ن ،در طول اقامت بازديدکنندگان شهر تاينان در کشور تايوان مؤثر هستند.
آدونگو ۱و همکاران ( ) 221۴در پژوهش خود به مطالعه عوامل مؤثر بر طول مدت اقامت
بازديدکنندگان کشور غنا پرداختند .نتايج پژوهش نشان ميدهد که تجربه گردشگری
بهطور قابلتوجهي تغييرات در طول مدت اقامت گردشگران را با توسعه نفس ،تعامالت
تفريحي ،ميهماننوازی ،آبوهوا و بهداشت بهعنوان عوامل تعيينکننده توضيح ميدهد.
1. Soler
2. Wang
3. Nicolau

4. Ashton
5. Ting
6. Adongo
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اين پژوهش همچنين تأثير عوامل سن ،مليت ،تعداد همراهان ،بودجه سفر ،تعداد سفرهای
بينالمللي و رفتار ريسکپذيری گردشگران را بهعنوان عوامل مؤثر بر مدت اقامت
گردشگران معرفي نموده است .ترين )221۱( 1دريافت که عوامل هزينههای سفر برای هر
روز اقامت ،فصل و ماه سفر ،جنسيت و انگيزههای سفر در ماندگاری بازديدکنندگان
بينالمللي نروژ مؤثرند .گريگولون 2و همکاران ( )221۷در پژوهش خود نشان دادند که
بين دوره زندگي و طول اقامت رابطه معناداری وجود دارد در واقع آنها شرايط مربوط به
زمان فراغت و درآمد که در دوره خاصي از عمر انسان برای گردشگری مناسب است را بر
طول اقامت مثبت ارزيابي ميکنند .ترين و فارستاد )2212( 8در پژوهشي که در ميان
بازديدکنندگان بينالمللي کشور نروژ انجام دادند ،دريافتند که مليت گردشگران بسياری از
تفاوتها در مدت اقامت گردشگران را توجيه ميکند .همچنين سن بازديدکنندگان
ويژگيهای مرتبط با سفر گردشگران ،تعيينکننده

بينالمللي ،الگوی هزينه گردشگران و 
پيپوچ ۷و همکاران ( )2212يک مدل چندجملهای چندمتغيره
مدت اقامت آنها است .
برای محاسبه مدت اقامت گردشگران در مقصد ماداگاسکار ارائه نمودند که متغيرهای
ميزان درآمد گردشگران ،سن ،مليت و جنسيت آنها و ويژگيهای اقتصادیـ اجتماعي
گردشگران و هزينه سفر در آن ديده شده است .در مطالعهای که باروس و ماچادو

۱

( )2212انجام دادند معلوم شد که اين عامل قوياً به ويژگيهای اجتماعي -جمعيتي
گردشگران و در درجه پايينتری به ويژگيهای متصور مقصد وابسته است .نتايج مطالعه
باروس و همکاران ( ) 2223نشان داد که مدت اقامت به نحو مثبتي با عواملي نظير بودجه،
طبيعت و ف رهنگ در سرزمين مقصد و به شکلي منفي با سن ،قوميت و اهميت امنيت در
مقصد آمريکای جنوبي ارتباط دارد .مارتينز و رايا )2223( ۱به بررسي مدت اقامت در
مقصد گردشگری ارزان در اسپانيا با استفاده از مدل بقا پرداختند و با استفاده از دادههای
پيمايش تأثير متغيرهای اقتصاد خرد همچون مليت ،سن ،تحصيالت ،شغل و ويژگيهای
1. Thrane
2. Grigolon
3. Thrane & Farstad
4. Peypoch
5. Barros & Machado
6. Martinez & Raya
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سفر را بر مدت اقامت تحليل کردند .دیمنزس 1و همکاران ( )2223مدت اقامت
گردشگران در پرتغال را تحليل کردند و دريافتند که ويژگيهای اجتماعي و جمعيتي و
اهداف سفر ميتوانند مدت اقامت گردشگران را تبيين کنند .گوکوالي 2و همکاران
( )222۴مليت ،تحصيالت ،درآمد ،تجربه ،آشنايي و هزينههای روزانه را از جمله
اصليترين عوامل تعيين کننده طول اقامت سفر برای بازديدکنندگان از ترکيه دانستند.

الگره و پو ) 222۱( 8متغيرهای اقتصاد خرد را برای تحليل مدت اقامت در مقصد جزيره
بالريک ۷مورد تحليل قرار دادند .بعضي از آن متغيرها مثالً اندازه خانواده تأثيری مستقيم بر
مدت اقامت داشتند ،ولي متغيرهای ديگر مانند سن ،تحصيالت و شغل دارای تأثير
غيرمستقيم بودند.

روش شناسي پژوهش
هدف کلي پژوهش حاضر پاسخگويي به سه سؤال زير است:
عوامل مقصدمحور مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر در شهر مشهد کدماند؟
روابط دروني ميان عوامل مقصدمحور مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر در شـهر مشـهد
چگونه است؟
تحليل مدل روابط ميان عوامل مقصدمحور مؤثر بر جـذب و مانـدگاری گردشـگر در شـهر
مشهد بر اساس قدرت هدايت -وابستگي چگونه است؟
اين مطالعه ،بر اساس هدف در گروه پژوهشهایکاربردی و بر اسـاس گـردآوری دادههـا
در گروه پژوهشهایتوصيفيپيمايشي است که با ابزار مصاحبه و پرسشنامه انجام گرديد.
جامعه آماری اين پژوهش شامل کليـه افـراد متخصـص و خبره (خبرگـان در ايـن پـژوهش
افرادی هستند که در زمينه گردشگری و مديريت آن فعال هستند و سابقهای باالی  22سـال
دارند يا مقـاالت و تأليفـاتي در ايـن زمينـه دارنـد و دارای مـدرک تحصـيلي فـوقليسـانس
مديريت گردشـگری يـا بـاالتر هسـتند) در زمينۀ گردشـگری ،مـديريت شـهری ،مـديريت
1. De Menezes
2. Gokovali
3. Alegre & Pou
4. Balearic
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فرهنگي ،متوليان حوزه معاونت رفاه زائران در شهر مشهد ،اقتصاددانان ،اعضای هيئتعلمي
پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهي مشهد و اساتيد دانشگاه در حوزه مـديريت هســتند
کـه بـه روش هدفمند انتخــاب شدهانــد .بهطور مشخص افراد انتخابي شامل دوازده نفـر از
اعضای هيئت علمي پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهي مشهد ،مديران مـرتبط بـا امـور
زائرين در استانداری و آستان قدس رضوی ،مديران سازمان حج و زيارت ،سياستگذاران
حوزه گردشگری در سازمان ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگری و همچنين مـديران
سازمان فرهنگي شهرداری مشهد بودهاند .روش جمـعآوری اطالعات در قسـمت شناسـايي
عوامل مقصـدمحور مـؤثر بـر جـذب و مانـدگاری گردشـگر در شـهر مشـهد ،مطالعه اسناد
باالدستي (برنامه پنجم توسعه ،سند چشمانداز مشـهد  ،1۷2۷اساسـنامههـا و آيـيننامـههـا) و
مصاحبه عميق و باز و نيمه ساختاريافته بود و در قسمت سطحبندی و بخشبندی اين عوامـل
از پرسشنامه استفاده گرديد که روايي آن توسـط تنـي چنـد از صـاحبنظـران و خبرگـان و
بهصورت روايي صوری بررسي و مورد تأييد قرار گرفت.
در اين پژوهش پس از مطالعه ادبيات تحقيق و نظرخواهي از خبرگان ،عوامـل مقصـدمحور
مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر در شهر مشهد شناسايي شـده و سـپس ايـن عوامـل بـا
استفاده از مدلسازی ساختاری تفسيری سطحبندیشدند و با هدف شناسايي ميـزان قـدرت
هدايت و قدرت وابستگي عوامل تحت بررسي ،تجزيهوتحليـل قـدرت هـدايت -وابسـتگي
( )MICMACعوامل شناساييشده انجام پذيرفت.درنهايت نيز راهبردهايي جهـت افـزايش
جذب و ماندگاری گردشگر در اين شهر برای اجرا توسط متوليان گردشگری در اين شـهر
ارائه گرديده است.
روش مدلسازی ساختاری تفسيری برای اولين بار توسط وارفيلد 1مطرح شد .در ايـن روش
بر اساس قضاوت گروهي تصميمگيری ميشود که عوامل ،چگونـه بـا يکـديگر در ارتبـاط
هستند و درنهايت الگو يا مدلي از روابـط درونـي (پنهـاني) شناسـايي شـده بـين عوامـل ،در
قالب يک ساختار کلي يا مدل ترسيم ميشود .به عبارتي با دريافت نظرات و نتـايج حاصـل
از پرسشنامه روابط پيشنيازی ،تقدم و تأخر منطقي عوامل در خصوص هـر مؤلفـه مشـخص
1. Warfield
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مي شود و پس از تشکيل مـاتريس خودتعـاملي (مـاتريس ارتباطـات داخلـي) رابطـه علـي و
معلولي بين مؤلفهها و نيز رابطه اثرپذيری و اثرگذاری بين آنهـا ارائـه مـيشـود (کريمـي و
همکاران .)1893 ،در اين مرحله عوامل شناساييشده از مرحله قبل بهعنـوان ورودیهـای ()ISM
در نظر گرفته شدهاند و بر مبنای آنها به سطحبندی پرداخته شده است .مراحـل مختلـف ()ISM
به شرح زير است (گوويندن و همکاران2212 ،1؛ هسياو و همکاران:)2218 ،2

تشکيل ماتريس خودتعاملي ساختاری ()SSIM3؛ عوامل شناسـاييشـده ليسـت شـده و وارد
ماتريس خودتعاملي ساختاری ميشوند .تعداد سطرها و سـتونهـای ايـن مـاتريس بـه تعـداد
عوامل است که در سطر و سـتون اول آن عوامـل بـه ترتيـب ذکـر مـيشـود .آنگـاه روابـط

دوبهدوی متغيرها توسط نمادهای زير مشخص ميشود:
جدول  .6روابط مفهومی در تشکیل ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها
نماد
V
A

مفهوم نماد
 iمنجر به  jميشود (عامل سطر ( )iميتواند زمينهساز رسيدن به عامل ستون ( )jباشد .ارتباط يکطرفـه از ()i
به ())j
 jمنجر به  iميشود (عامل ستون ( )jميتواند زمينهساز رسيدن به عامل سطر ( )iباشد (ارتبـاط يـکطرفـه از j
به ))i

X

ارتباط دوطرفه ميان  iو ( jبين عامل سطر ( )iو عامل ستون ( )jارتباط دوجانبه وجود دارد)

O

رابطه معتبری ميان  iو  jوجود ندارد (هيچ ارتباطي بين دو عنصر (( j , iوجود ندارد)

در اين ماتريس اگر عنصر سطر  iمنجر به ستون  jشود ،حرف V؛ و اگر عنصر ستون  jمنجر
به سطر  iشود حرف

را قرار داده و درصورتيکه ايـن رابطـه دوطرفـه باشـد ،حـرف  Xو

اگر ارتباطي نباشد ،حرف قرار داده ميشود.
تشکيل ماتريس دسـتيابي اوليـه ()RM۷؛ ايـن مـاتريس بـا تبـديل نمادهـای روابـط مـاتريس
 SSIMبه اعداد صفر و يک ،تشکيل مييابد .اين روابط در جدول  2آمده است.
1. Govindan et al.
2. Hsiao et al.
)3. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM
)4. Reachability Matrix (RM
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جدول  .2نحوه تبدیل نمادهای ماتریس  SSIMبه اعداد صفر و یک و تشکیل ماتریس RM
نماد مفهومي
V
A
X
O

عدد جايگزين در درايه ()i j ,

عدد جايگزين در درايه قرينه نسبت به قطر ()j i ,

1
2
1
2

2
1
1
2

در واقع بجای هر يک از نمادها در ماتريس  SSIMمطابق جدول  2عمل نموده و خانههـای
ماتريس  RMبه ترتيب زير پر ميشود:

الزم به ذکر است که در خانههای قطر ماتريس همگي عدد يک جايگزين ميشود.
تشکيل ماتريس دستيابي نهايي؛ با در نظر گرفتن رابطه تعدی بين عناصر الزم است مـاتريس
دستيابي اوليه سازگار شود .بهعنوان نمونه اگرعامل يک منجر به عامل دو شـود و عامـل دو
هم منجر به عامل سه شود ،بايد عامل يک نيز منجر بـه عامـل سـه شـود و اگـر در مـاتريس
دستيابي اين حالـت برقـرار نبـود ،بايـد مـاتريس اصـالح شـده و روابطـي کـه از قلـم افتـاده
جايگزين شوند .بدين منظور بايد ماتريس اوليه را به توان ( )K+1رساند؛ بهطوریکه حالـت
پايدار برقرار شود ( .)MK+1=MKبدين ترتيب برخي عناصر صفر تبديل به يک خواهـد شـد
که بهصورت (* )1نشان داده ميشود .ازآنجاکه در اين تحقيق برای استخراج عوامـل مـؤثر
بر جذب و ماندگاری گردشـگر در شـهر مشـهد از نظـر چنـدين خبـره اسـتفاده شـده بـرای
تشکيل ماتريس دستيابي نهايي از روش «مد» بر اساس بيشترين فراواني در هر درايه اسـتفاده
شده است.
تعيين سطح و اولويت متغيرها؛ پس از تعيين مجموعه دستيابي و مجموعه پيشنياز بـرای هـر
عامل و تعيين مجموعه مشترک ،سطحبندی عوامل انجام ميشـود .مجموعـه دسـتيابي بـرای
هر عنصر ،مجموعهای است که در آن سطرهای مـاتريس دسـتيابي نهـايي بـهصـورت يـک
ظاهر شده باشند و مجموعه پيشنياز ،مجموعهای است که در آن ستونهـا بـهصـورت يـک
ظاهر شده باشند .با به دست آوردن اشتراک اين دو مجموعه ،مجموعه مشـترک بـه دسـت
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خواهد آمد .اگر عوامل مجموعه مشـترک بـا مجموعـه دسـتيابي يکسـان باشـد ،سـطح اول
اولويت را به خود اختصاص ميدهند .با حذف اين عوامل و تکرار ايـن مرحلـه بـرای سـاير
عوامل ،سطح تمام عوامل تعيين ميشود.
ترسيم مدل ساختاری تفسيری :بر اساس سطوح تعيينشده و ماتريس دسـتيابي نهـايي ،مـدل
ترسيم ميشود.
بهمنظور بخشبندی معيارها ،در ماتريس دسترسي نهايي بايد برای هريک از عناصر ،قدرت
نفوذ و وابستگي محاسبه شود .قدرت نفوذ يا محرکه يک عنصر يـا معيـار تعـداد معيارهـايي
است که متأثر از معيار مربوطه ميشوند از جمله خود آن معيار .قدرت وابسـتگي نيـز تعـداد
معيارهايي است که بر معيار مربوطه تأثير ميگذارنـد و منجـر بـه دسـتيابي بـه آن مـيشـوند
(فيروزجائيان و همکاران .)1892 ،جمع سطری مقادير در ماتريس دستيابي نهـايي بـرای هـر
عامل بيانگر ميزان نفوذ و جمع ستوني نشانگر ميزان وابستگي خواهد بود .بـر اسـاس قـدرت
نفوذ و وابستگي ،چهار گروه از عناصر قابل شناسايي خواهند بود (راوی و شنکر:)222۱ ،1
خودمختار يا خودگردان :عواملي که دارای قـدرت نفـوذ و وابسـتگي ضـعيف مـيباشـند و
دارای ارتباطات ضعيف با سامانه هستند و نسبتاً غير متصل به آن ميباشند.
وابسته :عواملي که دارای قدرت نفوذ کم ولي وابستگي شديد ميباشند،
متصل يا ارتباطي (پيوندی) :عواملي که دارای قـدرت نفـوذ و وابسـتگي زيـاد هسـتند ،ايـن
متغيرها غير ايستا هستند ،زيرا هر نوع تغييری در آنها ميتوانـد سـامانه را تحـت تـأثير قـرار
دهد و درنهايت بازخوردسامانه نيز ميتواند اين متغيرها را تغيير دهد.
مستقل :عواملي که دارای قدرت نفوذ قوی ولي وابستگي ضعيف ميباشند.

تجزيهوتحلیل دادهها
عوامل مقصدمحور مؤثر بر جذب و مانـدگاری گردشـگر در شـهر مشـهد بامطالعـه ادبيـات
تحقيق شناساييشده و پس از بررسي و تأييد خبرگان به شرح جدول  8کدبندی گرديد.

1. Ravi & Shanker
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جدول  .8عوامل مقصدمحور مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر در شهر مشهد

1

عوامل

منابع

عوامللل رفللاهی (شتترایط استتکان ،امکانتتات و

جکمن و همکاران2121 ،؛ آگتویالر و دیتاز2163 ،؛

تسهیالت حملونقل مناسب ،تغذیه ،وقوع رویدادها،

یاکوبستتن و همکتتاران2163 ،؛ ستتولر و همکتتاران،

ایجاد بازارهای محلی ،ایمنی و امنیت ،شرایط تبدیل

2163؛ اشتتتون2167 ،؛ آدونگتتو همکتتاران2167 ،؛

ارز و ستتهولت خریتتد ،راهنمتتای زائتتر و گردشتتگر،

جانی و دنیابین6831 ،؛ جلیلی گندمانی6838 ،؛ آلتن

بهداشت و درمان)

و همکتتتاران2164 ،؛ ستتتقایی و همکتتتاران6838 ،؛
باروس و ماچادو2161 ،؛ باروس و همکتاران2113 ،
و مارتینز و رایا2113 ،

2

عوامل قانونی و دولتی (وجود مدیریت یکپارچه،

این عوامتل از طریتق مصتاحبه بتا خبرگتان در ایتن

تتدوین و اجترای قتوانین حتامی گردشتگر ،عوامتتل

پتتژوهش حاصتتل شتتد و در پتتژوهشهتتای گذشتتته

ایدئولوژیک و روابط بینالمللتی ،ثبتات حاکمیتت و

اشارهای به این عوامل صورت نگرفته است.

امنیت ملی ،استقرار و توسعه دولت الکترونیک)

8

عوامل مدیریتی (مدیریت فضتای کالبتدی شتهر،

این عوامتل از طریتق مصتاحبه بتا خبرگتان در ایتن

توجه به مبلمان شهری ،مدیریت تصویر برند مقصتد

پتتژوهش حاصتتل شتتد و در پتتژوهشهتتای گذشتتته

گردشتتگری ،متتدیریت ترافیتتک ،تعریتتف ستتوغات

اشارهای به این عوامل صورت نگرفته است.

فرهنگی و مذهبی ،توسعه سرمایهگذاری پایدار)
عوامل زیرساختی (مسیرهای دسترسی به مقصد و
جاذبههای آن ،زیرساختهای گردشگری و گسترش
۷

یاکوبستتن و همکتتاران2163 ،؛ وانتتگ و همکتتاران،
2163؛ اشتتتون2167 ،؛ تینتتگ و همکتتاران2167 ،؛

فضتتاهای ستترگرمی وتفریحتتی ،پایگتتاههتتایداده و

آدونگو و همکاران2167 ،؛ جتانی و دنیتابین6831 ،؛

اطالعات ،امکانات ارتباطی و مخابراتی)

سقایی و همکاران6838 ،؛ باروس و ماچتادو2161 ،؛
باروس و همکاران 2113 ،و مارتینز و رایا2113 ،

۱

عوامل اقتصادی (هزینههای گردشگری ،تسهیالت

جکمن و همکاران2121 ،؛ جتانی و دنیتابین6831 ،؛

مالی گردشگری)

ترین و فارستاد2162 ،؛ پیپتو و همکتاران2162 ،؛
بتتاروس و همکتتاران2113 ،؛ گوکتتوالی و همکتتاران،
 2117و آلگره و پو2111 ،

۱

عوامللل فرهنگللی اجتمللاعی (اعتمتتاد اجتمتتاعی،

جکمن و همکاران2121 ،؛ آگتویالر و دیتاز2163 ،؛

نگرش جامعه میزبان ،تعامل جامعه میزبان)

اشتون2167 ،؛ تینتگ و همکتاران2167 ،؛ آدونگتو و
همکاران2167 ،؛ پیپو و همکاران2162 ،؛ بتاروس
و ماچتتتادو2161 ،؛ بتتتاروس و همکتتتاران 2113 ،و
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دیمنزسو همکاران2113 ،

۴

عوامللل بازاریللابی (آمتتوزش ،هوشمندستتازی،

وانگ و همکاران2163 ،؛ سقایی و همکاران6838 ،؛

اطتتتالعرستتتانی و تبلیغتتتات بتتترای گردشتتتگران،

دیمنزس و همکاران 2113 ،و گوکوالی و همکاران،

اطتتالعرستتانی و تبلیغتتات بتترای ستترمایهگتتذاران،

2117

پژوهش)

در اين پژوهش عوامل مهمي مانند عوامل قانوني و دولتي کـه خـود مشـتمل بـر مؤلفـههـای
تعيينکننده ای همچـون مـديريت يکپارچـه مقصـد گردشـگری ،ثبـات حاکميـت و توسـعه
امنيت ملي ،استقرار و توسعه دولت الکترونيک ،تدوين و اجرای قوانين حـامي گردشـگر و
عوامل ايدئولوژيک و روابط بينالمللي مقصد گردشگری است و نيز عوامـل مـديريتي کـه
مستقيماً مديران و عملکرد آنها در بهبـود شـرايط مقصـد را شـامل مـيشـود و مشـتمل بـر
عوامل مهمي همچون مديريت تصوير برند مقصد ،مديريت فضای کالبدی شـهر ،مـديريت
ترافيک ،سوغات سفر و توسعه پايدار سـرمايهگـذاری اسـت را معرفـي شـدند کـه خـود از
نوآوری های ايـن پـژوهش اسـت؛ بنـابراين هـدف اول ايـن پـژوهش کـه شناسـايي عوامـل
مقصدمحور مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر در شهر مشـهد اسـت ،تـأمين گرديـد .در
مرحله بعد ،پرسشنامههایمربـوط بـهمنظـور تجزيـهوتحليـل روش  ISMو شناسـايي روابـط
داخلــي ميــان عوامــل در اختيــار خبرگــان قــرار گرفــت .بــه ايــن صــورت کــه هفــت عامــل
انتخابشده در سطر و ستون جدول قرار گرفتنـد و از پاسـخدهنـدگان خواسـته شـد کـه بـا
بهدوی عوامل را مشخص کننـد .روابـط
توجه به نمادهای  O, A, Vو  Xنوع و ارتباطات دو 
بهدستآمده از اين پرسشنامهها در جدول شماره  ۷نشان داده شده است.
جدول  .4ماتریس خودتعاملی ساختاری ()SSIM
عوامل
عوامل رفاهی
عوامل قانونی و دولتی
عوامل مدیریتی
عوامل زیرساختی
عوامل اقتصادی
عوامل فرهنگی اجتماعی
عوامل بازاریابی

ردیف
6
2
8
4
5
1
7

6

2
A

8
A
V

4
A
V
V

5
X
V
V
A

1
X
V
V
V
V

7
V
V
V
X
X
X
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در سيستم های بزرگ و پيچيده ،فرض بر اين اسـت کـه هـر جـزء قابـل حصـول از خـودش
است .ازاينرو کليه درايههای قطر اصلي ماتريس نهايي سيستم همواره  1است.
جدول  .5ماتریس دستیابی اولیه ()RM
عوامل
6
2
8
4
5
1
7

6
6
6
6
6
6
6
1

2
1
6
1
1
1
1
1

4
1
6
6
6
6
1
6

8
1
6
6
1
1
1
1

1
6
6
6
6
6
6
6

5
6
6
6
1
6
1
6

7
6
6
6
6
6
6
6

پس از تشـکيل مـاتريس دسـتيابي اوليـه ،سـازگاری درونـي در آن از طريـق دخيـل کـردن
انتقالپذيری در روابط بهدست آمـده در مـاتريس دسـتيابي اوليـه حاصـل مـيگـردد .نتـايج
ماتريس نهايي يا سازگار شده در جدول  ۱نشان داده شده است.
جدول  .1ماتریس دستیابی نهایی یا سازگار شده
عوامل

6

2

8

4

5

1

7

قدرت
نفوذ

6
2
8
4
5
1
7
قدرت
وابستگی

6
6
6
6
6
6
1

1
6
1
1
1
1
1

1
6
6
1
1
1
1

*6
6
6
6
6
*6
6

6
6
6
*6
6
*6
6

6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6

4
7
1
5
5
5
4

1

6

2

1

7

7

7

در ماتريس دستيابي نهايي ،تعداد  1هايي که در سطر اول قرار ميگيرد نشاندهنـده خطـوط
يا تأثيراتي است که ناشي از معيار اول است .تعداد  1هايي که در ستون اول قرار مـيگيـرد،
نشاندهنده تأثيراتي است که بر معيار اول گذاشته ميشود .جزئي که بر کليه اجزای سيسـتم
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تأثير ميگذارد و هيچ جزئي بر آن تأثير نميگذارد ،منبع 1نـام دارد .در ادامـه بـا اسـتفاده از
ماتريس دسترسي نهايي ،سطحبندی عوامل شناسايي شده صورت پذيرفت که در جـدول ۴
نمايش داده شده است.
جدول  .7تعیین روابط و سطوح عوامل شناساییشده پژوهش
عوامل
عوامل رفاهی
عوامل قانونی و دولتی
عوامل مدیریتی
عوامل زیرساختی
عوامل اقتصادی
عوامل فرهنگی
اجتماعی
عوامل بازاریابی

ردیف

مجموعه دستیابی

پیشنیاز
مجموعه 

6

()7 ،1 ،5 ،6

2

(،1 ،5 ،4 ،8 ،2 ،6
)7

8

()7 ،1 ،5 ،4 ،8 ،6

4

()7 ،1 ،5 ،4 ،6

5

()7 ،1 ،5 ،4 ،6

1

()7 ،1 ،5 ،4 ،6

7

()7 ،1 ،5 ،4

مجموعه

سطح

مشترک

()1 ،5 ،4 ،8 ،2 ،6

()1 ،5 ،6

دوم

()2

()2

چهارم

()8 ،2

()8

سوم

()7 ،1 ،5 ،4 ،6

دوم

()7 ،1 ،5 ،4 ،6

اول

()7 ،1 ،5 ،4 ،6

اول

()7 ،1 ،5 ،4

اول

(،1 ،5 ،4 ،8 ،2 ،6
)7
(،1 ،5 ،4 ،8 ،2 ،6
)7
(،1 ،5 ،4 ،8 ،2 ،6
)7
(،1 ،5 ،4 ،8 ،2 ،6
)7

پس از تعيين روابط و سطح عوامل ميتوان آنها را به شکل مدلي ترسيم کرد .به همين
منظور ابتدا عوامل برحسب سطح آنها به ترتيب از باال به پايين تنظيم ميشوند .در پژوهش
حاضر عوامل در چهار سطح قرار گرفتهاند .مدل  ISMاين پژوهش بهصورت شکل 1ترسيم
ميگردد .همانطور که در شکل مشخص است ،با توجه به حذف نمودن روابط تسری و
ترسيم دياگرام نهايي« ،عوامل قانوني و دولتي» در سطح چهارم قرار گرفته است و بر ساير
عوامل اثرگذار است .عدم وجود يک برنامه منسجم و مدون بازاريابي متأثر از ساير موانع
است و بهخودیخود تأثيری بر عوامل ديگر نميگذارد .در واقع ضعف در عوامل
بازاريابي ،اقتصادی و فرهنگي اجتماعي که در جذب و ماندگاری گردشگران در شهر
1. Source
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مشهد تأثير فراواني دارند ،ريشه در عوامل قانوني دولتي و مديريتي گردشگری در اين شهر
دارد که بايد موردبررسي بيشتر قرار گيرد.
عوامل قانونی و دولتی

سطح ۷

عوامل مدیریتی

سطح 8

عوامل زیرساختی

عوامل رفاهی

عوامل اقتصادی

عوامل فرهنگی اجتماعی

عوامل بازاریابی

سطح 2

سطح 1

شکل  .6مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر در شهر مشهد

تجزيهوتحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگي ()MICMAC
در ادامه ،برای پاسخ به سؤال سوم و در گامي فراتر از تحليلهای سـاختاری -مقايسـهای ،بـا
هدف شناسـايي ميـزان قـدرت هـدايت (نفـوذ) و قـدرت وابسـتگي عوامـل تحـت بررسـي،
تجزيه وتحليل قدرت هـدايت -وابسـتگي ( )MICMACعوامـل شناسـاييشـده انجـام شـده
است .در اين تحليل ،عوامل برحسب قدرت هدايت و وابستگي ،ميبايسـتي در چهـار دسـته
طبقهبندی شوند (شکل .)2
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جدول  .3درجه قدرت هدایت و وابستگی متغیرها
عوامل

رفاهی

قانونی و
دولتی

مدیریتی

زیرساختی

اقتصادی

فرهنگی
اجتماعی

بازاریابی

قدرت نفوذ

4

7

1

5

5

5

4

میزان
وابستگی

1

6

2

1

7

7

7

قدرت وابستگی

خوشه بندی عوامل
عوامل اقتصادی
عوامل فرهنگی
اجتماعی
عوامل زیرساختی

8

عوامل بازاریابی

7
6

عوامل رفاهی

5

پیوندی

وابسته

مورک

ودمختار

4
3

عوامل مدیریتی
عوامل قانونی و دولتی

2
1
0

8

7

6

5

4

3

2

1

0

قدرت نفوذ

شکل  .2خوشهبندی عوامل مقصدمحور مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر در شهر مشهد

دسته اول ،شامل عوامل مستقلي است که دارای قدرت هدايت و وابستگي ضعيف ميباشند
و تحت عنوان عوامل خودمختار معرفي و شناخته ميشوند .اين عوامل نسـبتاً غيـر متصـل بـه
سيستم هستند و دارای ارتباطات کم و ضعيف بـا سيسـتم مـيباشـند .در دسـته دوم ،عوامـل
وابسته سيستم قرار دارنـد کـه بـاالترين قـدرت وابسـتگي و کمتـرين قـدرت هـدايت را در
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سيستم برخوردارند ،در تحقيق حاضر هيچ يک از عوامل تحت مطالعه در اين دو دسته قـرار
نگرفتهاند.
سومين دسته ،عوامل مستقلي هستند که دارای قـدرت هـدايت و وابسـتگي زيـاد مـيباشـند.
عوامل «رفاهي»« ،زيرساختي»« ،فرهنگي اجتماعي»« ،اقتصـادی» و «بازاريـابي» در ايـن دسـته
قرار دارند .چهارمين دسته شامل عوامل مستقلي هستند که دارای قدرت هـدايت قـوی ولـي
وابستگي ضعيف ميباشند؛ اين دسته مانند زيربنـای سـاختاری سيسـتم عمـل کـرده و بـرای
شروع يک تغيير و تحول اساسي در عملکرد سيستم ،در وهلـه اول بايسـتي بـر آنهـا تأکيـد
نمود؛ عوامل «مديريتي» و «قانوني دولتي» در اين دسته قرار دارند.

نتیجهگیري
توسعه صنعت گردشگری فوايد زيادی از جمله ايجاد اشتغال ،رونق اقتصادی و بهبود توزيع
درآمد برای منطقه گردشگری را به همراه دارد و بهعنوان يک صنعت پيشرو نقش مهمي را
در توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگـي جوامـع مـيتوانـد ايفـاء نمايـد .عـالوه بـر جـذب
گردشگر ،طول اقامت گردشگران نيز يکي از متغيرهای مهم در صنعت گردشـگری اسـت.
بسياری از پژوهشگران معتقدند که ميزان اثرات مثبت گردشگری بر جوامع به طـول اقامـت
گردشگران وابسته است .هرچه طول اقامت گردشـگر در مقصـد گردشـگری بيشـتر باشـد،
نــرخ اســتفاده از هتــلهــا و ميــزان هزينــه گردشــگران در مقصــد گردشــگری بيشــتر بــوده و
بهاين ترتيب مقصد گردشـگری از منـافع گردشـگر اسـتفاده بيشـتری خواهـد بـرد .ازايـنرو
مطالعه در خصوص صنعت گردشگری مستلزم توجه به هر دو بعد يعني تعداد گردشگران و
طول اقامت آنها است که در مطالعات انجام شده کمتر به اين نکته توجه شده است (جـاني
و دنيابين .) 189۱ ،هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي عوامل مقصدمحور مؤثر بـر جـذب
و ماندگاری گردشگر در شهر مشهد و روابط داخلي ميان اين عوامـل و همچنـين شناسـايي
ميزان قدرت هدايت و وابستگي آنها از ديدگاه خبرگان است؛ بنابراين تمام تالش محققان
بر آن بود تا پس از تجزيهوتحليل دادهها به استنباط مفاهيم و مقولههايي از مـتن مصـاحبههـا
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بپردازد که اين عوامل را تبيين و تشريح کرده باشند؛ لذا پس از تحليـلهـای صـورتگرفتـه
پژوهشگران موفق به استخراج  ۴مقوله مهم و تأثيرگـذار بـر جـذب و مانـدگاری گردشـگر
شدند که مبتني بر ويژگيها و خصوصيات مقصدبودنـد .بـر خـالف پـژوهشهـای پيشـين،
محققان در اين مطالعه تنها سعي در استخراج عوامـل مقصـدمحور کـه قابليـت تأثيرگـذاری
متوليان اين شهر و همچنين سياستگذاران اين حوزه در مقياس ملي در آنها مقدور اسـت،
نمودند که خود يکي از نوآوریهای اين پژوهش است .در ادامه ،بهمنظور بررسي تعـامالت
ميان اين عوامل و با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسيری ،الگوی سـطحبنـدی ايـن
عوامل و روابط ميان آنها ترسيم و ارائه گرديد .با استفاده از ايـن الگـو ،ارتباطـات علـت و
معلولي ميان عوامل به روشي نظاممند تعيين ميشود و مشـکالت روشهـايي چـون دلفـي و
محدوديت تکنيکهایآماری مانند روش همبستگي حل خواهد شد (تقویفـرد و اسـديان
اردکاني .)189۱ ،در پايان و بهمنظـور خوشـهبنـدی عوامـل مقصـدمحور مـؤثر بـر جـذب و
ماندگاری گردشگر در شهرمشهد ،با استفاده از روش تجزيهوتحليل قـدرت نفـوذ و ميـزان
وابســتگي ( )MICMACايــن عوامــل در دو خوشــه عوامــل پيونــدی و عوامــل محــرک
(مستقل) خوشهبندی شدند .نتايج نشان ميدهد که عوامل «دولتي و قانوني» و «مديريتي» در
خوشه عوامل مستقل (محرک) قرار دارند و دارای تأثير زيادی بر عوامل پيوندی که شـامل
عوامل «رفاهي»» ،زيرساختي»« ،فرهنگي اجتماعي»» ،اقتصادی» و «بازاريـابي» هسـتند دارنـد.
عوامل پيوندی نيز تأثير مستقيمي بر تصوير ذهني گردشگران و کيفيت ادراکشـده آنـان از
خدمات گردشگری مقصد دارند کـه بـه نوبـه خـود مـيتواننـد زمينـه جـذب و مانـدگاری
گردشگران را در مقاصد گردشگری فراهم نمايد.

پیشنهادهاي کاربردي
در سطح ذينفعان کالن پيشنهاد ميگردد متوليان با رصد و پذيرش تغيير و تحوالت
بينالمللي و تغيير ديدگاهها و نگرشهای خود در زمينه گردشگری ،آمادگي الزم را

بهمنظور وارد شدن در عرصه رقابت جهاني گردشگری به دست آورده و با ايجاد نظام
مديريتي کارآمد به منظور افزايش تمايل گردشگران به جذب و ماندگاری در مقاصد
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گردشگری ايران و سرعت بخشيدن به رشد و توسعه گردشگری ،با تدوين قوانين حمايتي
برای گردشگران و استفاده از الگوهای مؤثر و غيرسليقهای و برنامهريزی جهت آموزش و
ارتقای سطح آگاهي مسئوالن و مديران مرتبط با گردشگری در زمينه حقوق گردشگران
در سطح بينالمللي و بسترسازی فرهنگي و اطالعرساني به مردم و جامعه ميهمان و
شناسايي موانع فرهنگي و تدوين قوانين مربوط به گردشگران متناسب با محدوديتهای
فرهنگي و قوانين و مقررات بينالمللي ،نهادهای حقوق بشر و کنوانسيونهای جهاني
درکنار تدوين کدهای اخالقي گردشگری کشور متناسب با کدهای اخالقي گردشگری
بينالمللي و تدوين نظام جامع حقوق گردشگری بهمنظور حذف قوانين محدودکننده و
اصالح ساختار اداری کشور در تمامي دستگاههای مرتبط با گردشگری و ايجاد هماهنگي
و تناسب مسئوليتها و منافع ذينفعان گردشگری در سطوح سهگانه خرد ،محلي و کالن و
مشارکت تمامي ذينفعان در فرآيند تصميمسازی و تدوين ،تصحيح ،رفع تداخل و اجرای
قوانين گردشگری و وظايف نظارت ،بازرسي و اجرای آنها ،در جهت بهرهبرداری هرچه
بيشتر از مواهب گردشگری و کاهش فشار تحريمها گام بردارند.
تدوين استراتژیهای توسعه مقاصد گردشگری با اولويت گردشگری مذهبي؛ همچون
مشهد مقدس؛ نيازمند تعامل تمامي ذینفعان و متوليان در اين مقاصد است تا با نگاهي
کلنگر ،موضوع توسعه شهر از تمام زوايا بررسي شود و استراتژیهای تدوين شده مورد
وثوق تمامي ذینفعان قرار داشته و تمامي ذینفعان در اجرای آنها مشارکت خودجوش
داشته باشند .در توسعه زيرساختهای شهری ،منابع و امکانات زيادی تأثيرگذار هستند که
گروهي از اين منابع مکمل منابع ديگر هستند و در اختيار سازمانهای متولي ديگر است.
ايجاد و گسترش زمينه استفاده از منابع مکمل سازمانهای متولي امر گردشگری در مقاصد
مذهبي مي تواند باعث توسعه گردشگری در مقاصد گردشگری مذهبي گردد .با توجه به
اثر افزايشي گردشگری و تأثير معکوس محصوالت وارداتي بر ضرايب گردشگری الزم
است که متوليان امر گردشگری مذهبي در شهر مشهد و در سطح کالن ملي ،در جهت
اتخاذ استراتژی های توليد تمامي محصوالت فرهنگي و مذهبي در داخل جامعه ميزبان و
افزايش ارتباطات ميان بخش های مختلف اقتصادی اقدام نمايند تا هم از نشت درآمدهای

پورنگ و همکاران | 069

اين بخش جلوگيری نمايند و نيز باعث تقويت معنويت جامعه ميزبان شده و سبب تقويت
روح معنوی محصوالت فرهنگي گردد .در راستای تدوين اين راهبردها ،تصويب سازوکار
ضمانت اجرايي مصوبات مديريت فرهنگي و تسريع در ايجاد و توسعه و تجهيز زائر شهر
در شهر مشهد مقدس ميتواند در توسعه اين شهر راهگشا باشد.
با يکپارچگي مديريت شهری در مقاصد گردشگری با اولويت گردشگری مذهبي همچون
شهر مشهد که مورد وثوق تمامي ذینفعان صنعت گردشگری در سه سطح محلي،
منطقهای و ملي باشد و بازتعريف نقشهای سازماني مرتبط با گردشگری ،سازمانهای
متولي ميتوانند با توجه به امکانات و تواناييهای خود در جهت دستيابي به سند چشمانداز،
اهداف خود را انتخاب نموده و عملکرد مديران خود را به لحاظ دستيابي به اين اهداف
ارزيابي نمايند .بدين ترتيب با شفافسازی آئيننامهها ،قوانين و استانداردها ،ميتوان از
تعارض و موازیکاری سازمانهای متولي در اين بخش جلوگيری نمود.
در راستای تدوين استراتژیهای افزايش جذب و ماندگاری گردشگران در مقاصد
گردشگری همچون مشهد مقدس ،لزوم تعامل با مراکز پژوهشي و دانشگاهي جهت
برنامهريزی و سياست گذاری اثربخش در حوزه گردشگری مذهبي متکي بر شرايط بومي،
انعطافپذير و جامع و به دور از بخشينگری و سياستگذاری تقليدی از مقاصد
گردشگری ديگر و ايجاد الگوی سياستگذاری مطلوب برای گردشگری شهر مشهد،
همچنين جمعآوری ،تحليل و برنامهريزی در خصوص پاسخ به نيازهای طبقات مختلف
زائرين و گردشگران با کمک اين مراکز پژوهشي و تعريف و ارائه سوغات فرهنگي
مذهبي متناسب با هويت فرهنگي تاريخي مذهبي مقصد ،به وضوح ديده ميشود .ايجاد
بانکهای اطالعاتي از جاذبههای گردشگری مقصد گردشگری و اطالعات گردشگران و
نيازهای متنوع آنان ،يافتن راههای مختلف اطالعرساني و بازاريابي جاذبههای گردشگری
مقصد ،برگزاری کنگرههای بينالمللي ،برپايي سمينارهای ملي و سمپوزيومهای تخصصي
توسعه گردشگری ،حمايت از پاياننامهها و رسالههای مرتبط با گردشگری ،همچنين
تعريف اهداف استراتژيک و استفاده از تمامي ظرفيتهای گردشگری مقصد در مسير
توسعه پايدار آن امری ضروری است.
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شهر مشهد مقدس دارای قابليتهای فراواني جهت ايجاد جاذبههای گردشگری فرهنگي،
مذهبي ،تفريحي و تاريخي است که با استفاده از آنها ،ضمن اشاعه فرهنگ معنوی شهر
مشهد ميتوان بهعنوان فرصتهايي برای تنوعبخشي جاذبههای گردشگری اين شهر
استفاده نمود .خانه موزهها به خانههای چهرههای بزرگ گفته ميشود که کودکي خود را
در آن گذراندهاند و دستنخورده باقيمانده و رنگ و بوی گذشته را ميدهد .يکي از
فرصتهای موجود در مقاصد گردشگری وجود اماکني است که با رعايت قواعد الزم
ميتوان به خانه موزهها تبديل نمود و آنها را به جاذبههای گردشگری در اين مقاصد
تبديل نمود و عالوه بر توسعه گردشگری و ايجاد منافع اقتصادی ،به هويت فرهنگي و
تاريخي اين اماکن نيز افزود .استان خراسان رضوی و شهر مشهد با معرفي چهرههای
بزرگي چون رهبر معظم انقالب ،استاد مطهری ،استاد شريعتي و  ...دارای اين قابليتهای
ويژه است .معرفي جاذبههای گردشگری مقاصد گردشگری تنها با استفاده از ابزارهای
معمول و منابع سازمانهای متولي کافي نيست و برای معرفي مطلوب آن ميتوان با بسيج
امکانات تمامي دستگاهها از آژانسهای بينالمللي و موجود در مبدأ کشورهای اسالمي تا
سفارتخانههای ايران در کشورهای مختلف با توجه به آشنايي آنان از نيازهای کشورهای
مبدأ از ظرفيتهای آنان استفاده نمود .همچنين نفوذ رسانههای اجتماعي واقعيت
غيرقابلانکار جامعه است و استفاده از آنها برای اهداف گردشگری ميتواند در جهت
جذب گردشگر و سرمايهگذار ،توسعه برند ،ماندگاری تجارب سفر و تبليغات شفاهي و
توصيه به ديگران برای سفر به مشهد از سوی بازديدکنندگان قبلي بسيار مفيد باشد .امضای
تفاهمنامههای همکاریهای فرهنگي و مذهبي با ديگر مراکز بزرگ دنيا ،تشکيل پيمانهای
خواهرخواندگي مقاصد گردشگری با مقاصد گردشگری پربازديد دنيا ،برگزاری
جشنوارههای موسيقي سنتي ـ مذهبي ،نمايشگاههای صنايعدستي و رويدادهای ورزشي ميان
ملل اسالمي بهمنظور ا فزايش تنوع و کاهش معضل فصلي بودن تقاضای سفر به اين مقاصد
ميتواند به افزايش جذب و ماندگاری گردشگر در اين مقاصد کمک شاياني نمايد.
يکي از نيازهای عمده گردشگران در مقاصد گردشگری با اولويت گردشگری مذهبي
همچون مشهد مقدس ،استفاده از بوستانها و فضاهای سبز شهر و حومه اين مقاصد است
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که شهرداری مشهد مقدس با همکاری با بخشهای خصوصي و سازمانهای مردمنهاد در
جهت توسعه و تجهيز بوستانهای جديد همچون بوستان چهلبازه و بوستان کمربند سبز
مشهد و  ...گامهای خوبي در اين زمينه برداشته است .دولت نيز ميتواند با تخصيص
اعتبارات به بنگاههای اقتصادی زودبازده بهعنوان سازوکار يا مکانيسم جذب سرمايه به شهر
مشهد و همچنين ارائه تسهيالت بانکي و حمايتهای قانوني برای توسعه امکانات تفريحي
طبيعي در اين شهر ،سازمانهای متولي گردشگری را ياری نمايد.
در راستای افزايش جاذبه و قابليتهای مؤثر بر ماندگاری گردشگران در شهر مشهد ،لزوم
توجه به ايجاد و توسعه رشتههای دانشگاهي و دورههای فني حرفهای مرتبط با صنعت
گردشگری و ارتقای جايگاه علمي و اجتماعي اساتيد ،دانشجويان ،هنرآموزان و متوليان
آموزش و توسعه رشتههای مرتبط با اين صنعت در کشور ،همچنين ايجاد امکانات تبادل
استاد ،دانشجو و فنآوریهای نوين صنعت گردشگری با کشورها و ملل مختلف و
بوميسازی اين فنآوری ها به مقتضای فرهنگ و شرايط ديني و مذهبي و هويت شهر
مشهد ضرورتي انکارناپذير جلوه ميکند .در همين راستا برپايي استارتآپها و
رويدادهای مرتبط با صنعت گردشگری در شهر مشهد و استفاده از خالقيت و ابتکار
جوانان عالقهمند و دانشآموخته در حوزههای مختلف در جهت تشکيل گروههای
دانش بنيان در جهت پاسخگويي به نيازهای زائرين و گردشگران و افزايش حمايت
سازمانهای متولي در اين راستا ميتواند منشأ تحولي عمده باشد.
از جمله عوامل مؤثر بر جذابيت مقاصد گردشگری و افزايش ماندگاری زائران و
گردشگران در اين مقاصد توسعه برند و ايجاد هويتي مطلوب برای برند اين مقاصد
گردشگری است که بتواند با ايجاد تعاملي سازنده ميان معنويت و تجاریسازی در اين
مقاصد با استفاده از ابزارهای توسعه برند همچون سرود شهر و شعار برند و  ...در جهت
ايجاد تصويری مطلوب از برند اين مقاصد در اذهان مخاطبان خود در طيفهای مختلف
سني و روانشناختي و ارائه آموزشهای الزم به شهروندان در جهت افزايش تعهد آنان به
هويت مقصد گردشگری ،اسباب افزايش ارزش ويژه برند اين مقاصد را فراهم نموده و
ضمن ايجاد تجربه ای شيرين از سفر به اين مقاصد در ذهن زائران و گردشگران زمينه را

 | 022فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری| سال | 61شماره |35بهار6011

برای ايجاد و افزايش تبليغات شفاهي مثبت گردشگران درباره مقصد گردشگری مذهبي را
فراهم نمايد (پورنگ.)189۴ ،
پاسخگويي به خواستهها و نيازهای مختلف زائران و گردشگران و عملياتي نمودن ايدهها و
ابتکارات دانشآموختهها و فعالين صنعت گردشگری و به تبع آن افزايش جاذبههای مقصد
گردشگری متضمن تبليغات گسترده جاذبهها و قابليتهای توسعه مقصد گردشگری در
ميان مخاطبان و سرمايهگذاران اين حوزه در رسانههای مختلف از جمله رسانههای
اجتماعي است تا زمينه برای جذب سرمايهها و افزايش احتمال تبديل ايدهها به عمل فراهم
گردد .در اين راستا ايجاد و معرفي جشنوارهها ،آئينها ،رويدادها و جاذبههای نوين در
مقصد گردشگری و ايجاد پنجره واحد سرمايهگذاری و تجميع فرآيندهای کسب
مجوزهای سرمايهگذاری و انجام فعاليت در حوزه گردشگری ميتواند زمينه را برای
جذب سرمايهگذاری در اين مقاصد هموارتر سازد.
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گردشگری از منظر توسعه پايدار شهری (مطالعه موردی :خيابان  1۱خرداد تهران) ،اقتصاد
و مديريت شهری.1-21 ،)11(8 ،

پورنگ ،علي ( .)189۴واکاوی تعامل معنويت و تجاریسازی برند مقاصد گردشگری مذهبي
رويکرد داده بنياد (مطالعه موردی :شهر مشهد) ،پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت
بازرگاني استراتژيک ،دانشگاه بينالمللي امام رضا(ع) ،شهريورماه .189۴
تقویفرد ،محمدتقي و اسديان اردکاني ،فائزه ( .)189۱ارائه مدل توسعه گردشگری الکترونيکي با
رويکرد مدلسازی ساختاری -تفسيری ،مطالعات مديريت گردشگری.19-89 ،)88(11 ،
جاني ،سياوش و دنيابين ،فهيمه ( .)189۱بررسي عوامل مؤثر بر تعداد و طول اقامت گردشگران
ملي :مطالعه بين استاني ،برنامهريزی و توسعه گردشگری.82-۱8 ،)22(۱ ،
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جليلي گندماني ،صديقه ( .)1898تحليل تأثير طول مدت اقامت و انداز گروه گردشگران بر
مخارج گردشگری داخلي شهر اصفهان ،پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت ،دانشگاه شيخ
بهايي.
حاجي نژاد ،علي ،رحيمي ،دانا ،تقيزاده ،زهرا ( .)1892تدوين برنامه استراتژيک توسعه
گردشگری در مناطق نمونه گردشگری روستايي (مطالعه موردی :روستای نمونه
گردشگری هجيج در شهرستان پاوه) ،آمايش سرزمين.۱1-۴3 ،)1(۱ ،
حسام ،مهدی و آقاييزاده ،اسماعيل ( .)189۴واکاوی داليل تمايل اندک گردشگران به
ماندگاری در شهر رشت ،گردشگری شهری.8۱-۱1 ،)1(۱،
حيدریچيانه ،رحيم؛ راحلي ،حسين و فکری ،فاطمه ( .)189۱ارزيابي جاذبههای گردشگری
شهری با روش ارزشگذاری مشـروط (( )CVMمطالعه موردی :جاذبه شورابيل اردبيل)،
گردشگری شهری.۱۴-۴2 ،)1(۷ ،
رفيعي ،هادی؛ پارساپور ،سارا و رهنما ،علي ( .)189۱عوامل اقتصادی اجتماعي مؤثر بر ماندگاری
گردشگران داخلي (موردمطالعه :شهر مشهد) ،مطالعات اجتماعي گردشگری.3-8۱ ،)۴(۷ ،
رفيعي ،هادی؛ شاهنوشي ،ناصر؛ رحماني ،فاطمه؛ حاتمي ،عليرضا و شاکری ،مجتبي (.)1833
بررسي وضعيت اقتصادی زائرين و عوامل مؤثر بر ماندگاری آنها ،طرح پژوهشي به
کارفرمايي معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهي خراسان رضوی.
رمضاني ،بهمن و نيکدل ،نسرين ( .)1839شناخت عوامل مؤثر بر افزايش مدت ماندگاری
گردشگران در شهرستان صومعهسرا ،چشمانداز جغرافيايي.۷3-۱9 ،)18(۱ ،
سقايي ،مهدی؛ خواجوی ،محمد و اسالمي ،عليرضا ( .)1898واکاوی ضريب ماندگاری پايين

گردشگران در استان گلستان با تأکيد بر گردشگران عبوری ،اولين همايش بينالمللي
علمي راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسالمي ايران ،چالشها و چشماندازها،
مشهد :پژوهشگاه گردشگری جهاد دانشگاهي.
سيد تقي ديزج ،عاطفه؛ شجاعي ،عطيه و موسوی نژاد ،سيده فاطمه ( .)189۱بررسي نقش

گردشگری شهری در رشـد و توسـعه اقتصادی شهرها ،اولين همايش بينالمللي اقتصاد
شهری) با رويکـرد اقتصـاد مقـاومتي ،اقـدام و عمـل) 82 ،ارديبهشـت  ، 9۱انجمن علمي
اقتصاد ايران.۱21-۱2۴ ،
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فاخر ،حسنعلي و حسيني گلافشاني ،سيد احمد ( .)189۱بررسي رابطه بين شاخصهای ذهني
مبتني بر درک جامعـه محلـي و بهبود کيفيت صنعت گردشگری (مطالعه موردی :استان
البرز) ،گردشـگری شـهری.91-12۱ ،)۷(۷ ،
فعالجو ،حميدرضا و نصيريان ،ابراهيم ( .)189۷تأثير بحران مالي جهاني بر تقاضای گردشگری در
کشورهای منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ،مطالعات مديريت گردشگری.2۱-۱2 ،)82(12 ،
فروغزاده ،سيمين؛ شريعتي مزيناني ،سعيد و دانايي سيج ،مجيد ( .)1891تحليل جامعهشناختي مدت
اقامت زائرين ايراني در شهر مشهد ،مطالعات اجتماعي ايران 8(۱ ،و .1۱۴-1۴9 ،)۷
فيروزجائيان ،علياصغر؛ فيروزجائيان ،مجتبي؛ هاشمي پطرودی ،سيدحميد و غالمرضازاده ،فاطمه
( .)1892کاربرد تکنيک مدلسازی ساختاری تفسيری ( )ISMدر مطالعات گردشگری
(تحليلي با رويکرد آسيبشناسانه) ،برنامهريزی و توسعه گردشگری.129-1۱9 ،)۱(2 ،
کريمي ،مهناز؛ فقيهي ،ابوالحسن و عالم تبريز ،اکبر ( .)1893هوش سازماني :شناسايي مؤلفهها با
رويکرد رفتاری و عاطفي /اجتماعي و رتبهبندی به روش مدلسازی ساختاری تفسيری.
پژوهشهای مديريتمنابع انساني،1(11 ،پياپي .۴۱-122 ،)8۱

کشاورز ،مهناز ( .)1893شناسايي عوامل تأثيرگذار در توسعه گردشگری پايدار شهری با استفاده از

روش مدلسازی ساختاری تفسيری ( ،)ISMمطالعه موردی :شهر خرمآباد .گردشگری
شهری.121-18۷ ،)1(۱ ،
محرابي ،جواد؛ خليلي شوريني ،سياوش و خلفي ،احمد ( .)1891بررسي موانع توسعه صنعت
گردشگری در جمهوری اسالمي ايران .مديريت توسعه و تحول.1-12 ،9 ،
موسوی ،ميرنجف؛ کهکي ،فاطمه سادات و جالليان ،سيداسحاق ( .)1893ارزيابي عناصر مؤثر بر
توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی :شهر اروميه .گردشگری شهری.۱1-۴۴ ،)2(۱ ،
موسوی ،ميرنجف؛ ابراهيمزاده ،عيسي؛ کاظميزاد ،شمساله و قنبری ،حکيمه ( .)1892تحليل
عوامل مؤثر بر رضايتمندی گردشگران خارجي از کارکردها و زيرساختهای گردشگری
شهر قم .مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای.۱9-33 ،)13(۱ ،
نصرالهي ،زهرا؛ جهانبازی ،ندا و ناصری ،طاهره ( .)1898ردهبندی استانهای کشور بر حسب
جاذبههای گردشگری .مطالعات مديريت گردشگری.1۴-8۴ ،)23(9 ،
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 بررسي عوامل مؤثر در جذب و ماندگاری گردشگر در شهرها مدت.) 1892(  صديقه،واحدی

 دومين همايش منطقهای توسعه پايدار.) شهر نور:ماندگاری گردشگران (مطالعه موردی
. دانشگاه آزاد اسالمي: نور،منابع طبيعي در حاشيه جنوب دريای خزر
Adongo, C. A., Badu-Baiden, F., & Boakye, K. A. A. (2017). The tourism
experience-led length of stay hypothesis. Journal of outdoor
recreation and tourism, 18, 65-74.
Aguilar, M. I., & Díaz, B. (2019). Length of stay of international tourists in
Spain: A parametric survival analysis. Annals of Tourism
Research, 79, 102768.
Alegre, J., & Pou, L. (2006). The length of stay in the demand for
tourism. Tourism management, 27(6), 1343-1355.
Ashton, A. S. (2017). An investigation of a decision making
process. CAUTHE 2017: Time For Big Ideas? Re-thinking The Field
For Tomorrow, 73.
Barros, C. P., & Machado, L. P. (2010). The length of stay in
tourism. Annals of Tourism Research, 37(3), 692-706.
Barros, C. P., Correia, A., & Crouch, G. (2008). Determinants of the length
of stay in Latin American tourism destinations. Tourism
Analysis, 13(4), 329-340.
De Menezes, A. G., Moniz, A., & Vieira, J. C. (2008). The determinants of
length of stay of tourists in the Azores. Tourism Economics, 14(1),
205-222.
Gokovali, U., Bahar, O., & Kozak, M. (2007). Determinants of length of
stay: A practical use of survival analysis. Tourism management, 28(3),
736-746.
Govindan, K., Palaniappan, M., Zhu, Q., & Kannan, D. (2012). Analysis of
third party reverse logistics provider using interpretive structural
modeling. International Journal of Production Economics, 140(1),
204-211.
Grigolon, A. B., Borgers, A. W., Kemperman, A. D., & Timmermans, H. J.
(2014). Vacation length choice: A dynamic mixed multinomial logit
model. Tourism Management, 41, 158-167.
Highlights (2012). unwto (World Tourism Organization 1. Data as collected
by UNWTO. August 2012 Madrid, Spain.
Hsiao, S. W., Ko, Y. C., Lo, C. H., & Chen, S. H. (2013). An ISM, DEI, and
ANP based approach for product family development. Advanced
Engineering Informatics, 27(1), 131-148.

027 | پورنگ و همکاران

Jackman, M., Lorde, T., Naitram, S., & Greenaway, T. (2020). Distance
matters: the impact of physical and relative distance on pleasure
tourists' length of stay in Barbados. Annals of Tourism Research, 80,
102794.
Jacobsen, J. K. S., Gössling, S., Dybedal, P., & Skogheim, T. S. (2018).
Exploring length of stay: International tourism in south-western
Norway. Journal of Hospitality and Tourism Management, 35, 29-35.
Li, K. X., Jin, M., & Shi, W. (2018). Tourism as an important impetus to
promoting economic growth: A critical review. Tourism Management
Perspectives, 26, 135-142.
Martinez-Garcia, E., & Raya, J. M. (2008). Length of stay for low-cost
tourism. Tourism management, 29(6), 1064-1075.
Nicolau, J. L., Zach, F. J., & Tussyadiah, I. P. (2018). Effects of distance and
first-time visitation on tourists’ length of stay. Journal of Hospitality
& Tourism Research, 42(7), 1023-1038.
Peypoch, N., Randriamboarison, R., Rasoamananjara, F., & Solonandrasana,
B. (2012). The length of stay of tourists in Madagascar. Tourism
Management, 33(5), 1230-1235.
Ravi, V., & Shankar, R. (2005). Analysis of interactions among the barriers
of reverse logistics. Technological Forecasting and Social
Change, 72(8), 1011-1029.
Reihanian, A., Mahmood, N. Z. B., Kahrom, E., & Hin, T. W. (2012).
Sustainable tourism development strategy by SWOT analysis:
Boujagh National Park, Iran. tourism management Perspectives, 4,
223-228.
Santos, G. E. D. O. (2016). An efficient method for modelling tourists’
length of stay. Tourism Economics, 22(6), 1367-1379.
Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism
development. Tourism Geographies, 20(4), 589-609.
Soler, I. P., Gemar, G., & Correia, M. B. (2018). Length of stay for tourists'
inland trips. Journal of Destination Marketing & Management, 10, 49-60.
Thrane, C., & Farstad, E. (2012). Tourists' length of stay: the case of
international summer visitors to Norway. Tourism Economics, 18(5),
1069-1082.
Travel, W. T. T. C. (2017). Tourism: Global Economic Impact & Issues
2018. WTTC: London, UK.
Thrane, C. (2016). Students' summer tourism: Determinants of length of stay
(LOS). Tourism Management, 54, 178-184.
Ting, C., Lin, C., Huang, Y., & Yang, Y. (2017). Analysis of tourists' length

6011|بهار35  | شماره61 | فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری| سال028

of stay: a case study of Tainan City, Taiwan. Journal of Tourism
Research & Hospitality, 6(1).
Vasile, V., & Bănică, E. (2019). Cultural Heritage Tourism Export and Local
Development. Performance Indicators and Policy Challenges for
Romania. In Caring and Sharing: The Cultural Heritage Environment
as an Agent for Change (pp. 271-290). Springer, Cham.
Wang, L., Fong, D. K. C., Law, R., & Fang, B. (2018). Length of stay: Its
determinants and outcomes. Journal of Travel Research, 57(4), 472-482.
Wang, S. M., Fang, L. Y., & Deng, F. (2014). Research on the evaluation
model of urban tourism management efficiency with uncertain
linguistic
information. Journal
of
Control
Science
and
Engineering, 2014.
WEF .(2019). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019.
WEF .(2019) .The World Travel & Tourism Council (WTTC) represents the
Travel & Tourism sector globally .https://wttc.org.
In Persian
Ebrahimzadeh, E., Daraee, M., Daraee, A. (2015). An analysis of the
situation of tourism facilities in Semnan from the perspective of
tourists using Pearson test. Journal of Research and Urban Planning,
22, 43-60.
Eshaghi, F., khorasani, M., majdi, A. (2018). Stereotype imaginations
influencing pilgrims’ social trust toward people of Mashhad. Social
studies of tourism, 10, 157-192.
Bahrainizadeh, M., Busheri Sangizad, B. (2019). Providing a Local Model of
Tourism Destination Loyalty Based on Grounded Theory Approach:
Boushehr Port as a Tourism Destination. Tourism Management
Studies, 14(45), 193-220. doi: 10.22054/tms.2019.23042.1654
Aminian N. Evaluation of Tourism Sidewalks Recreation Potentials from the
Perspective of Urban Sustainable Development (The case of 15
Khordad Avenue - Tehran). IUESA. 2015; 3 (11), 1-23.
Pourang, A. (2018). Analysis of the Interaction between Spirituality and
Commercialization of the Brand of Religious Tourism Destinations
Foundation Data Approach (Case Study: Mashhad), Master Thesis in
Strategic Business Management, Imam Reza International University,
September 2016.
Asadian Ardakani, F. (2016). Providing a Model for Electronic Tourism
Development with an Interpretive Structural Modeling (ISM)
Approach. Tourism Management Studies, 11(33), 19-39. doi:
10.22054/tms.2016.4162

029 | پورنگ و همکاران

Jani, S., Donyabin, F. (2017). Analyzing the Effective Factors on the
Number of National Tourists and Tourists’ Length of Stay: A
Province-wide Study. Journal of Tourism Planning and Development,
6(22), 30-53. doi: 10.22080/jtpd.2017.1706
Jalili Gandmani, S. (1393). Analysis of the effect of length of stay and the
size of the tourist group on domestic tourism expenditures in Isfahan,
M.Sc. Thesis, Sheikh Baha'i University.
Hajinejad, A., Rahimi, D., Taghizadeh, Z. (2013). Codification of Strategic
plan of Tourism Development in Rural Tourism Sample Areas Case
Study: The Tourism Sample Village of Hajij in Paveh. Town and
Country Planning, 5(1), 51-78. doi: 10.22059/jtcp.2013.35471
hesam, M., Aghaeizadeh, E. (2018). Examination of the Reasons for the
Slight Tendency of Tourists to Survive in Rasht. urban tourism, 5(1),
35-51. doi: 10.22059/jut.2018.232906.313
Heydari Chenaneh, R., Raheli, H., Fekri, F. (2017). Evaluation of Urban
Tourism Attractions Through Contingent Valuation Method (CVM),
Shorabil Attractions Case Study in Ardabil. urban tourism, 4(1), 5770. doi: 10.22059/jut.2017.61999
Rafiee, H., Parsapour, S., Rahnama, A. (2016). Socio - economic factors
affecting overnight stays of domestic tourists (case study: Mashhad).
4970, 8-35.
Rafiei, H., Shahnoushi, N., Rahmani, F., Hatami, A., Shakeri, M. (2009).
Investigating the economic status of pilgrims and the factors affecting
their survival, a research project commissioned by the Vice
Chancellor for Research and Technology of Khorasan Razavi
University Jihad.
ramezani, B., nikdel, N. (2011). Recognizing the factors affecting the
increase of tourists' stay in Soomehsara city. Journal of Studies of
Human Settlements Planning, 5(13), 48-59.
Saghaei, M, Khajavi, M, Eslami, A. (1393). Analysis of low tourist retention
rate in Golestan province with emphasis on transit tourists, the first
international scientific-strategic conference on tourism development
of the Islamic Republic of Iran, challenges and prospects, Mashhad:
Jihad University Tourism Research Institute.
Dizaj, S. T., Shojaei, A., Mousavinejad, S. F. (2015). Investigating the role
of urban tourism in the economic growth and development of cities,
the first international conference on urban economics (with the
approach of resistance economy, action and practice), May 20, 1995,
Iranian Scientific Association of Economics, 607-601.
Fakher, H., Hosseini Galfashani, S. (2018). Investigating the Relationship
between Subjective Indices Raised by Local Society’s Perception and
Attitudes and Improving the Tourism Industry Quality (Case Study:

6011|بهار35  | شماره61 | فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری| سال051

Alborz
Province). urban
tourism,
4(4),
91-106.
doi:
10.22059/jut.2018.227222.283
faaljou, H., Nasirian, E.. (2015). The Impact of the Global Financial Crisis
on Tourism Demand in the Middle East and North Africa. Tourism
Management Studies, 10(30), 25-52.
Foroughzadeh, S., Shariati, S., Danaee, M. (2013). The Iranian Pilgrims'
Length of Stay in Mashhad A Sociological Analysis. Journal of
Iranian Social Studies, 6(3-4), 157-179.
Firuzjaeyan, A., Firuzjaeyan, M., Hashemi Petroodi, S., Gholamrezazadeh,
F. (2013). Applying Techniques of Interpretive Structural Modeling
(ISM) in Tourism Studies (A Pathological Approach). Journal of
Tourism Planning and Development, 2(6), 129-159.
karimi, M., Faghihi, A., Alam Tabriz, A. (2019). Identifying the
Components of Organizational Intelligence through Behavioral and
Emotional/Social Approach and Ranking them by Interpretive
Structural Modeling. Journal of Research in Human Resources
Management, 11(1), 163-188.
Keshavarz, M. (2019). Identifying factors influencing on Sustainable
Tourism Development using interpretive structural modeling (ISM) in
Khorramabad. urban
tourism,
6(1),
121-134.
doi:
10.22059/jut.2019.246390.414
mehrabi, J., khalili shavarini, S., khalafi, A. (2012). A Study of the Barriers
to Iran's Tourism Industry Development. Journal of Development &
Evolution Mnagement, 1391(9), 1-10.
mousavi, M., kahaki, F., Jalalian, E. (2019). Evaluation of Elements
Affecting Urban Tourism Case Study: Urmia City. urban tourism,
6(2), 61-77. doi: 10.22059/jut.2019.240063.371
ghanbari, H., mousavi, M., kazemizad, S., Ebrahimzadeh, I., mousavi, M.
(2013). Analysis of Factors Affecting of the Foreign Tourists
Satisfaction of Tourism Attractions and Facility Services, Case Study:
City of Qom. Journal of Urban - Regional Studies and Research,
5(18), 69-88.
Nasrolahi, Z., Jahanbazi, N., Naseri, T. (2016). Province Classification in Terms
of Tourist Attractions. Tourism Management Studies, 9(28), 17-37.
Vahedi, S. (2011). Investigating the effective factors in attracting and
retaining tourists in cities Duration of tourists (Case study: Shahr
Noor), the second regional conference on sustainable development of
natural resources on the southern shore of the Caspian Sea, Noor:
Islamic Azad University.

