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چکیده
صنعت گردشگری با اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم و در نتیجه ،کسب درآمد برای مقصدهای گردشگری،
نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارد .برای دستیابی به این درآمد ،ابتدا باید گردشگر جذب شود و به منظور برخورداری
از منافع حاصل از گردشگری ،اولو ّیت گردشگران در انتخاب مقصدهای گردشگری بررسی شود .بنابراین با توجه به
اینکه اغلب گردشگران در ایران به دلیل محدود شدن گردشگری خارجی ،گردشگران داخلی هستند و بسیاری از
سفرهای داخلی نیز دیدارهای مذهبی از مکانهای مق ّدس نظیر مشهد و قم است؛ هدف از این تحقیق ،شناسایی
اولو ّیت گردشگران داخلی در انتخاب مقصدهای گردشگری در شهرستان مشهد است.
در این پژوهش ،از روش آنتروپی برای اولو ّیتبندی جاذبههای گردشگری بهره گرفته شد و نتايج به دست آمده
نشان داد که در مجموع ،بارگاه امام رضا (ع) اولو ّیت ا ّول جاذب ۀ گردشگری در میان گردشگران مورد مطالعه
است و مجتمعهای تجاری ،کوهسنگی ،طرقبه ،شاندیز ،پارک ملّت ،کوهستان پارک ،بند گلستان ،پارک جنگلی
وکیلآباد ،آرامگاه فردوسی ،آرامگاه و موزۀ نادری و دیگر مناطق تفریحی اطراف شهر مشهد به ترتیب ،اولو ّیتهای
اصلی گردشگران در میان جاذبههای گردشگری هستند .بنابراین گردشگران شهرستان مشهد با جاذبههای جدید
ایجاد شده ارتباط مناسبی برقرار نکردهاند و این شهر در ایجاد مقصدهای جذاب جدید گردشگری تاکنون موفق
نبوده است.
کلید واژهها :گردشگری ،جاذب ۀ گردشگری ،شهرستان مشهد ،روش آنتروپی
-1مقدمه
ظهور گردشگری به مثابه یک صنعت ،موجب اشتغالزایی ،کسب درآمد و توسع ۀ امکانات در بسیاری از کشورها
بوده است و کشور ما ،ایران نیز از آن مستثنی نیست .بر اساس گزارش “سفر و گردشگری در ایران” ،این کشور با
وجود بهرهمندی از جاذبههای فراوان به دلیل قرارگرفتن در خاورمیانه که منطق ۀ ناامنی شناخته شدهاست ،مقصد
مناسبی برای گردشگری به شمار نمیآید.
بنابراین گردشگری داخلی در مقایسه با گردشگری بینالمللی در سال  2008همچنان نقش اساسی در حمایت
از سفر و گردشگری در ایران داشتهاست و بسیاری از سفرهای داخلی را دیدارهای مذهبی از مکانهای مقدس
مانند مشهد و قم و یا دیدار از افراد فامیل و دوستان در دیگر نقاط کشور تشکیل میدهد (یورومانیتور.)2009 3 ،
همچنین بر اساس گزارش سازمان گردشگری جهانی در سال  ،2009با وجود کاهش چشمگیر گردشگری در
 .1نویسنده مسئول :کارشناس ارشد و عضوتمام وقت گروه اقتصاد شهری پژوهشکدۀ گردشگری جهاد دانشگاهی،

soltani.sahar@gmail.com
 .2استاد و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسیnaser.shahnoushi@gmail.com ،
http://www.euromonitor.com/Travel_And_Tourism_in_Iran .3
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دنیا و رشد قابل توجه گردشگری داخلی ،ورود گردشگر بینالمللی به کشور ایران نیز افزایش داشتهاست (سازمان
جهانی گردشگری.)2010 ،1
گردشگري ميتواند باعث افزايش درآمد مردم مقصد شود؛ زيرا پولي كه گردشگران در مقصد خرج ميكنند،
درآمد را باال ميبرد و با وضع ماليات نيز موجب افزايش پايههاي مالياتي در كشور ميگردد .گردشگري همچنين
ميتواند بر محيط نيز تأثير مثبت داشته باشد .با استفاده از درآمدي كه از گردشگري بهدست ميآيد ،ميتوان به
حفظ و بهسازي و بازسازي محيطهاي گردشگرپذير پرداخت .در واقع گردشگری بودجة الزم براي حفظ آثار
تاريخي و بهطوركلي محيط گردشگرپذير را فراهم میکند (گيچاک.)2003 ،
میان گردشگری و شهرها روابط مک ّملّی وجود دارد چرا که همۀ انواع گردشگری به نوعی به کانون و خدمات
شهری نیازمند است .بنابراین در هرگونه برنامهریزی برای توسعه و ترقی گردشگری ،باید به توانمندی کانونهای
گردشگری در ارائۀ خدمات (مستقیم و غیرمستقیم) نیز توجه شود (ویور .)2006 ،2امروزه گردشگری شهری به دلیل
ورود شمار باالیی از گردشگران به شهرهای بزرگ ،جایگاه قابل توجهی در میان حوزههای مختلف گردشگری
یافته است (ال.)1993 ،3
4
مقصدهای گردشگری ترکیبی از تولیدات و خدمات گردشگری را ارائه میدهند که با نام تجاری«مقصد»
ردهبندی میشوند (سو وهمکاران .)2009 ،5بنابراین میتوان شهرستان مشهد را در صنعت گردشگری یک نام
تجاری دانست که جاذبههای تعریف شده در داخل این شهرستان ،کاالهای مختلف آن است.
مطالعات متعددی دربارۀ اولو ّیتهای مسافران انجام شدهاست .در این مطالعات از تحلیل مشترک (روش ترجیح
ابراز شده)6ـ که در گردشگری ،روش توصیف پیشبینی رفتار انتخابی گردشگر است ،استفاده شدهاست( .سو و
گارتنر ،)2004 ،7هرچند بهطور خاص ترجیح گردشگران در مدلهای مرتبط با فرایند تصمیمگیری انتخاب مقصد
مورد توجه نبودهاست.
دیکراپ )2000( 8ترجیحات را نوع خاصی از گرایش دانست که در آن گزینههای مختلف مقایسه میشوند
و یک گزینه از میان دیگر گزینهها انتخاب میگردد .در واقع گردشگر باید انتخاب کند که کدامیک از مقصدها
را ببیند و از کدامیک چشمپوشی کند .نتیج ۀ آن ،ایجاد الگوهای مصرفی کاالی گردشگری بر اساس ترجیحات
است .تحلیل ترجیحات شامل مطالع ۀ ترجیح گردشگر در عوامل انتخاب مقصد (معیارها) و مقصدهای گردشگری
(گزینهها) است .این تحلیل عوامل انگیزشی را به رتبهبندی ترجیحات گردشگران در انتخاب مقصدهای گردشگری
مرتبط میسازد و درک عوامل محرک ترجیحات را آسانتر میکند (سو و همکاران.)2009 ،
در زمین ه اولو ّیتبندی جاذبههای گردشگری در داخل ایران مطالعهای انجام نشدهاست .مطالعات خارجی در
این زمینه به شرح زیر است:
هانگ و همکاران )2006( 9به بررسی نقش طبقهبندی ،تصویر عاطفی و محدودیتها در شکلگیری مدل
مجموعۀ انتخاب پرداختند .در این تحقیق فرض شد که افراد ،مقصدهای سفر را به گروههای مشابه طبقهبندی
میکنند و تصویر عاطفی این گروهها در فرآیند انتخاب استفاده میشود .در ابتدا مقصدهای مشابه از طریق روش
 MDSطبقهبندی شدند و سپس یک مدل الجیت چندجملهای آشیانهای برای تعیین قصد بازدید از یک
متغیرهای مؤثّر در این
مقصد معین بهکار گرفتهشد .تصاویر عاطفی از مقصدهای سفر و محدودیتهای فردیّ ،
متغیرهای وابسته ،قصد بازدید از  8پارک ملّی در کرۀ جنوبی است .نتایج نشان میدهد که مفهوم
فرآیند هستندّ .
طبقهبندی و فرایند ترتیبی در فرآیند انتخاب مقصد ،تأثیرگذار است .طبقهبندی مقصدهای سفر در گروههای
مشابه ،فرآیند انتخاب تصمیمگیران را آسان میکند ،به گونهای که برای انتخاب محل به تالش کمتری نیاز دارند.
همچنین عامل تصویر عاطفی منطقۀ مورد نظر که در اکثر تحقیقات نادیده گرفته میشود ،در این پژوهش مورد
توجه قرار گرفت و نتایج نشان داد که این عامل ،نقش مهمی در انتخاب مقصد سفر دارد.
 براو و کاو )2006( 10ترجیحات گردشگران بازدیدکننده از جزیرۀ ساردینیای ایتالیا را با استفاده از روشمدلسازی انتخاب بررسی کردند .نکت ۀ مهم در این پژوهش ،بررسی تأثیر افزایش تقاضا است .تخمین الجیت
چندجملهای ،اثر به شدت منفی برآمده از تراکم جاذبههای گردشگری و دگرگونی و تغییر شکل عمدۀ محیط
6

5.Hsu et al
9. Hong et al
6.Stated preference method 10. Brau and Cao
7.Suh & Gartner
8.Decrop

1.UNWTO
2.Weaver
3.Law
4.Brand

اولویّتبندی جاذبههای گردشگری
عمد ۀ شهرستان مشهد از منظرگردشگران داخلی

ساحلی را نشان داد .از طرف دیگر ،خدمات آمادهسازی محل برای گذران اوقات فراغت و مجاورت امکانات و
وسایل راحتی در ساحل نیز اهمیت داشت .محاسب ۀ میزان تمایل به پرداخت و احتمال انتخاب برای مقصدهای
فرضی نشان داد که چگونه این روشها میتواند اطالعات مفیدی را در تعیین فرآیند تصمیمگیری سیاستگزاران
فراهم آورند.
1
ّ
 سو و همکاران ( )2009مؤلفههایی که انتخاب مقصد گردشگر را متأثر میسازد ،شناسایی و ترجیحاتگردشگر را برای مقصد ارزیابی کردند .یک مدل  AHPچهار سطحی ،شامل  22صفت در چهار سطح پیشنهاد شد
و دادههای مورد استفاده از گردشگران بازدیدکننده از کشور تایوان برای تعیین اهمیت نسبی مؤلّفههای پیشانتخاب
(ضوابط و معیارها) جمعآوری گردید .در این مطالعه هشت مقصد گردشگری ،شامل پارکهای ملّی کنتینگ ،تارکو
و یوشان ،موزۀ قصر ملّی ،دریاچ ۀ سان مون ،تایپه ،آلیسان و رودخان ۀ الو انتخاب شد و با استفاده از تئوری فازی
و تاپسیس 2ترجیحات  8مقصد داده شده ،مطابق با هریک از معیارها ،ارزیابی و رتبهبندی نهایی شد .نتایج نشان
داد که دو عامل دیدار دوستان و خویشاوندان و سالمت شخصی از مهمترین مؤلّفهها برای گردشگر وارد شده به
تایوان و قیمت ،کماهمیتترین عامل است .دربارۀ اولو ّیتبندی مقصدهای گردشگری نیز ،تایپه ا ّولین اولو ّیت و
پارک ملّی یوشان اولو ّیت هشتم مسافران بود.
ّ
 فیلیپس وهاوس )2009( 3اولو ّیتهای گردشگری ساحلی را ارزیابی کردند .در این تحقیق  50مؤلف ۀ فیزیکی،زیستی و انسانی با یکدیگر مقایسه شد .سپس سه بازار گردشگری ،اسکی روی آب ،طبیعت گردی و خانوادگی
اولو ّیتبندی شد و فاکتورهای محرک و پنهان در تصمیمگیری برای بازدید و مشخص کردن جنبههای حفاظتی
منابع برای گروههای استفاده کننده شناسایی شدند.
 ضیایی و داغستانی ( )1389جاذبههای فرهنگی -تاریخی شهرستان نیشابور را با استفاده از روش تحلیلسلسل ۀ مراتبی رتبهبندی کردند 27 .جاذبه در این تحقیق بررسی شد .رتب ۀ هر یک از این جاذبهها ابتدا بر اساس
معیارهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،سیاسی ،زیستمحیطی ،محصول اصلی جاذبه ،تسهیالت و خدمات،
منابع انسانی ،زیرساخت ،نهادی و معیارهای بازار و عوامل رقابتی تعیین گردید .با درنظرگرفتن امتیاز نهایی و
زیرمعیارها و در نهایت جاذبههای معرفی شده ،طبقهبندی شدند .بر اساس نتایج این تحقیق ،آرامگاه خیام ،آرامگاه
کمالالملک ،منطق ۀ باستانی شادیاخ ،آرامگاه عطار ،بقع ۀ قدمگاه رضوی ،کاروانسرای شاهعباسی ،آرامگاه سعید بن
سالم مغربی برای سطحبندی و اولو ّیتهای توسعه در سطح یک و دیگر جاذبهها در سطح دو و سه قرار گرفتند.
پژوهشگران در این تحقیق نتیجه گرفتند که به جز تعداد معدودی از جاذبههای دردسترس و شناختهشده مانند
آرامگاه عطار ،آرامگاه خیام ،آرامگاه کمالالملک و قدمگاه رضوی ،برنامهریزی قابل توجهی برای ارتقا و بازاریابی
جاذبههای دیگر شهرستان صورت نگرفتهاست.
 رحیمی و رنجبردستنانی ( )1391در پژوهشی به نام «ارزیابی و اولو ّیتبندی جاذبههای اکوتوریسم چهارمحالو بختیاری» با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPاز میان 12روستای مصوب هدف گردشگری3 ،
روستا را به عنوان اولو ّیتهای نخست سرمایهگذاری برگزیدند .بر اساس نتایج این مطالعه ،روستاهای دهچشمه،
هوره و آتشگاه به ترتیب شرایط بهتری برای سرمایهگذاری دارند و دیگر روستاها در اولو ّیتهای بعدی قرار دارند.
 افتخاری و همکاران ( )1390در مطالعهای به نام «اولو ّیتبندی ظرفیتهای گردشگری مناطق روستاییشهرستان نیر» روستاهای دارای مز ّیت را با استفاده از مدل تاپسیس شناسایی کردند .یافتههای این مطالعه
نشان داد که از میان  30روستای مورد مطالعه ،روستاهایی که جاذب ه محیطی بیشتری دارند( ،سقزچی ،شیران ،ویند،
کلخوران ،برجلو ،گلستان و گوگرچین) در اولو ّیت هستند.
 فاضلنیـا و همـکاران ( )1390در پژوهشـی بـه نـام «مکانیابـی و اولو ّیتبنـدی پارکهـای شـهری» بااسـتفاده از روش تحلیل سلسـلهمراتبی و سیسـتم اطالعات جغرافیایی (مطالع ۀ موردی :شـهر الشتر) ،پارکهای
شـهر را بـا توجـه بـه مؤلّفههایی ماننـد داشـتن امکانات ،زیبایـی ،امنیت ،دسترسـی راحـت ،توزیع مناسـب در
سـطح شـهر و میـزان مسـاحت اولو ّیتبنـدی کردنـد .ایـن تحقیق نشـان داد که پارک شـهید اسـتویی ،پارک
صخـرهای ،پـارک شـهید رجایـی و پارک شـهید باهنر بـه ترتیـب در اولو ّیتهـای ا ّول تا چهارم قـرار گرفتند.
1.Suh et al
2. TOPSIS
3. Phillips & House
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نقشـ ۀ نهایـی بـا اسـتفاده از  GISو پیوند نقشـههای وزندهی شـده و با توجه به میـزان اهمیت معیارهای
موردنظـر بهدسـتآمد و در آن پـارک شـهید اسـتویی بـا  80درصـد شـرایط ،پـارک صخـرهای بـا  70درصـد
شـرایط ،پـارک شـهید رجایـی بـا  60درصد شـرایط و پـارک شـهید باهنر بـا  40درصـد شـرایط اولو ّیتبندی
شـدند .محققـان نتیجهگیـری کردند که با اسـتفاده از مدلهای کاربـردی و  ،GISاز کاربریهای زمینشـهری
میتـوان بهتـر و مناسـبتر اسـتفاده کـرد و از دوبارهکاریهـای پرهزینه درشـهرها بینیاز شـد.
همانگونـه کـه مالحظـه شـد ،دربـاره اولو ّیـت زائـران شـهر مشـهد در انتخـاب مقصدهـای گردشـگری
(گزینههـا) ،مطالعـ ۀ علمـی خاصـی صـورت نگرفتهاسـت .از این رو هـدف از این تحقیـق ،یافتـن اولو ّیتهای
گردشـگران داخلی شهرسـتان مشـهد اسـت؛ زیرا شـهر مشـهد نه تنها مهمترین شهر گردشـگری ایران است؛
بلکـه در جهـان اسلام نیـز از منظـر گردشـگری مذهبـی  -فرهنگی مـورد توجه اسـت (مؤمنی و همـکاران،
 .)1387مشـهد از شـهرهای مقـدس جهـان (جغرافیـای زائـران) اسـت کـه سرشـت و شـکلگیری فضایی و
زندگـی اجتماعـی اقتصـادی آن بهطورکامل متأثر از عوامل مذهبی فرهنگی و گردشـگری برآمده از آن شـکل
گرفتهاسـت.
ایـن شـهر پـس از انقلاب اسلامی بـا توجـه بـه پیونـد میـان حاکمیـت مذهبی کشـور بـا آسـتان قدس
و گردشـگری مذهبـی  -فرهنگـی و نیـز دیگـر عوامـل درونزا (مرکـز اسـتان خراسـان ،برخورداری نسـبی از
توانهـای محیطـی و ) ...و بـرونزا (جنـگ تحمیلـی ،جنـگ داخلـی افغانسـتان ،ناامنـی در شـهرهای زیارتی
بینال ّنهریـن ماننـد کربلا و نجـف) ،جایگاهـی ممتـاز در سـطح بینالمللـی بهدسـت آوردهاسـت.
علاوه بـر آن جمعیـت این شـهر درسـال  1385نسـبت به سـال  ،1355با میزان رشـد  4.4درصـد و تعداد
گردشـگران بـا میـزان رشـد  5.74درصـد افزایش یافتهاسـت (مرکز آمـار ایران ،مؤمنـی و همـکاران )1387 ،و
شناسـایی اولو ّیتهای گردشـگری در این شهرسـتان ،سیاسـتگزاران را در برنامهریزی توسـع ه امکانات فعلی و
خلـق فرصتهای آتـی یاری میرسـاند.
 -2روش تحقیق
بـرای اولو ّیتبنـدی جاذبههـای گردشـگری شهرسـتان مشـهد از منظـر گردشـگران ،ابتـدا بـا اسـتفاده از
آزمونهـای آمـاری ناپارامتـری ماننـد آزمـون کایدو ،قابلیـت تعمیم رأی اعضـای نمونه به کل جامعـ ۀ آماری
ارزیابـی شـد و سـپس به منظـور اولو ّیتبندی هریک از جاذبههای گردشـگری ،روش آنتروپـی که نوعی روش
تصمیمگیـری چند شـاخصه اسـت ،بهکار گرفتهشـد.
 -1-2طیـف لیکـرت و روش
آنتروپـی (روش تصمیمگیـری
نمودار  - 1مقایس ه جمعیت شهر مشهد و تعداد گردشگران مذهبی -فرهنگی
ورودی به این شهر در سالهای ( 1335-85مؤمنی و همکاران)1386 ،
چندشـاخصه)
بـراي سـنجش پدیدههـا و
مفاهیم کیفـی اجتماعـی ،مقیاسها
و یـا طیفهـای متعددی وجـود دارد
کـه مشـهورترین آنهـا عبارتنـد از:
مقایسـ ه زوجـی طیـف بـوگاردوس،
طیف تورسـتن ،طیـف لیکرت ،طیف
گوتمـن کـه در ایـن تحقیـق ،طیف
لیکـرت اسـتفاده شدهاسـت.
هـــدف این طیف اندازهگیــری
گرایـش بـه یـک موضوع بر اسـاس
ارزشهای جامعه اسـت و کاربرد این
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طیف نیز برای بررسـی گرایشها نسـبت به مسـئل ه سیاسـی ،اجتماعی و اقتصادی اسـت که در سـطح ترتیبی
سـنجیده میشـود .در ايـن روش تعـدادي گويـه كـه نشـاندهندۀ نحـوۀ نگـرش نسـبت بـه رويـدادي خاص
هسـتند ،آمـاده ميشـود .ايـن گويههـا بـا ترتيـب اتفاقـي در اختيـار پاسـخگو گذاشـته میشـود و از پاسـخگو
درخواسـت ميشـود كـه ميـزان موافقـت يـا مخالفـت خود را بـا هر گويـه بر مبناي يـك طيف بيـان كنند.
بهطورکلـی طیـف لیکـرت نسـبت بـه دیگر طیفها مزایـای بیشـتری دارد .از جملـه مزایای ایـن طیف آن
اسـت کـه بـه تعـداد زیادی گویه و همچنین بـه قضاوت داوران نیاز نـدارد و همچنین نتایج حاصـل از آن ،دقت
و اعتبار بیشـتری نیز دارد؛ از این رو این طیف برای بسـیاری از تحقیقات میدانی وسـیع در علوم اجتماعی و به
ویـژه جامعهشناسـی بـهکار مـیرود و میتوان به وسـیلۀ آن انواع مسـائل ماننـد گرایشهای سیاسـی ،مذهبی،
نژادی ،شـغلی و… را سنجید.
م دلهـای بهینهسـازی از دوران نهضـت صنعتـی در جهـان و بـه ویـژه از زمـان جنگ جهانـی دوم همواره
مـورد توجـه ریاضیدانـان و مجریـان صنعـت بودهاسـت .تأکید اصلـی مدلهای کالسـیک بهینهسـازی ،ایجاد
یـک معیار سـنجش یا یک تابع هدف اسـت .بـا وجود این محققـان در دهههای اخیر بـرای تصمیمگیریهای
پیچیـده بـه مدلهـای چندمعیاره ) 2MCDM( 1توجه داشـتهاند کـه در این نوع تصمیمگیری به جای اسـتفاده
از یک معیار سـنجش بهینگی ،ممکن اسـت از چندین معیار سـنجش اسـتفاده شـود (اصغرپور.)1377 ،
ایـن م دلهـای تصمیمگیـری به دو دسـت ه عمده تقسـیم میشـوند :مدلهـای چندهدفـه ( ) 3MODMو
مدلهـای چنـد شـاخصه ) 4MADM( .مدلهـای چندهدفه برای طراحـی بهکارگرفته میشـوند اما مدلهای
چندشـاخصه بـرای انتخـاب بهتریـن گزینـه کاربـرد دارنـد .همانطـور که بیـان شـد الگوهـاي تصميمگيري
چنـد شـاخصه ( )MADMبـرای انتخـاب مناسـبترين گزينـه از میـان  mگزينـه موجـود بـهکار میرونـد.
فرمول تصميمگيري چند شاخصه معمو ًال با استفاده از ماتريس ذير نشان ميشود:

کـه در آن  Aiنشـاندهندۀ گزينـه iام Xj ،نشـاندهنده شـاخص jام و  rijنشـاندهندۀ ارزش شـاخص j
ام بـراي گزينـه iام اسـت .بهتريـن گزينه در يـک الگوي تصميمگيري چند شـاخصه ،یک گزينـ ۀ ذهني *A
خواهـد بـود کـه ارجحتريـن ارزش يا مطلوبيت از هر مشـخص ۀ موجـود را تأميـن کند يعني:

1.Criteria
2.Multiple criteria decision making
3.Multiple objective decision making
4.Multiple attribute decision making
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( uj)0مطلوبيـت يـا ارزش مشـخص ۀ  jام اسـت .بديهي اسـت که دسترسـي به  *Aدر بیشـتر مـوارد ناممکن
اسـت امـا بـه هر حـال انتخـاب مناسـبترين بهطورنسـبي در هـر صـورت امکانپذير خواهـد بود.
در بیشـتر موارد ،تصميمگيري چند شـاخصه برای بررسـی اهميت نسـبي شـاخصها یا اهداف ضرورت دارد،
بـه گونـهای کـه مجمـوع آنهـا برابر بـا واحد شـود و اهميت نسـبي درجـ ۀ ارجحيت هر شـاخص یا هـدف را
نسـبت به بقیه بـراي تصميمگيـري موردنظر مشـخص کند.
چهـار روش «آنتروپـي»« ،برنامهريـزي خطـي بـراي تحليـل چنـد بعـدي ترجيحـات»« ،روش کمتريـن
مجـذورات وزيـن شـده» و «بـردار ويـژه» در ارزيابـي اوزان بـراي شـاخصهاي موجـود در تصميمگيـري
بهکارگرفتـه ميشـود .در ایـن تحقیـق بـراي اولو ّیتبنـدی جاذبههای گردشـگری شهرسـتان مشـهد از روش
آنتروپـي اسـتفاده شدهاسـت .آنتروپي يک مفهوم مهـم در علم فيزيک ،علوم اجتماعي و نظري ۀ اطالعات اسـت
کـه ميـزان عـدم اطمينـان موجـود از محتـوای مـورد انتظـار اطالعاتی از یـک پیام را نشـان میدهـد .به بيان
ديگـر ،آنتروپـي در نظريـ ۀ اطالعـات ،معياري اسـت بـراي ميزان عدم اطمينان بيان شـده توسـط يـک توزيع
احتمـال گسسـته ( ،)Piبهطوریکـه این عـدم اطمینان ،در صورت پخش بودن 1توزیع ،بیشـتر از مواردی اسـت
کـه توزیـع فراوانی تیزتر باشـد».
این عدم اطمينان به صورت زیر تشریح میشود( :ابتدا ارزشی را با نماد  Eمحاسبه میکنیم)
بهطوریکه درآن  Kیک ثابت مثبت است به منظور تأمين .1≤E≤0
 Eاز توزيـع احتمـال  Piبـر اسـاس سـازوکار آمـاري محاسـبه شـده و مقـدار آن در صـورت تسـاوي Piهـا با
يکديگـر (يعنـي ) حداکثـر مقـدار ممکـن خواهد بـود يعني:
در ماتريس تصميمگيري چندشاخصه ،ابتدا اطالعات ماتريس به صورت نرمال شده ( )Pijاز رابطه محاسبه ميشود:

و براي  Ejاز مجموع ه Pijها به ازاي هر مشخصه ،رابط ه زیر وجود خواهد داشت:
که در آن است .اینک عدم اطمينان يا درج ه انحراف ( )djاز اطالعات بهدستآمده به ازاي شاخص  jام بدین قرار است:
و سرانجام براي اوزان ( )Wjشاخصهاي موجود خواهیم داشت:

با توجه به Wjهاي محاسبه شده ميتوان درج ۀ اهميت هر شاخص را بهدستآورد( .اصغرپور.)1377 ،
 -2-2دادههای مطالعه
در طراحی پرسشـنامه و اسـتخراج کارکردها و جاذبههای گردشـگری شهرستان مشهد از پژوهش مؤمنی و
همکاران ( )1386بهرهگرفته شـد .در این تحقیق جاذبههای گردشـگری شهرسـتان مشـهد براساس کارکردها،
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بـا بهرهگیـری از الگوی گارتنر 2و اسـتفاده از پنج معیـار کیفیت ،اصالت ،منحصر بهفرد بودن ،گسـترش فعالیت
و قـدرت جذب بـه صورت زیر طبقهبندی شـدند:
جدول  -1تقسیمبندی انواع جاذبههای گردشگری شهرستان مشهد بر اساس کارکرد

مذهبی– فرهنگی و تاریخی

بـارگاه امـام رضـا (ع) ،مقبـرۀ خواجه ربیع ،گنبد خشـتی ،گنبد سـبز ،مقبرۀ
پیرپاالندوز و...

مذهبی -فرهنگی

امامزاده یحیی ،امامزادگان یاسر و ناصر ،خواجه مراد ،خواجه اباصلت و...

فرهنگی -تاریخی

مسـجد و حمـام شـاه ،مصالی مشـهد ،آرامـگاه و مـوزۀ نـادری ،مصالی
ُطـرق ،شـهر تـوس ،آرامگاه فردوسـی،هارونیـه و...

تاریخی -تفریحی

بند گلستان ،موزه و باغ ملکآباد و...

فرهنگی-تفریحی

کوهسـنگی ،پـارک ملّـت ،کوهسـتان پـارک ،پـارک جنگلی ُطـرق ،پارک
جنگلـی وکیلآبـاد و...

طبیعی-تفریحی

طرقبه ،شـاندیز ،ابرده ،زشـک ،جاغرق ،نقندر ،کنگ ،ازغد ،سـد کارده ،سـد
چالیدره ،سـد ُطرق و....

تجاری

بازار رضا ،بازار بینالمللی ،مجموع ۀ سـپاد ،زیسـت خاور ،الماس شـرق و....

تاریخی -طبیعی

غیره (درمانی ،ورزشی و)...

نمایشگاه حیات وحش ،موزۀ تاریخ طبیعی ،موزۀ علوم طبیعی و...

چشم ۀ گراب ،مجتمع ثامن و...

مأخذ :مؤمنی و همکاران ()1386

تفاوتهای موجود در تقسیمبندی این دو پژوهش به شرح زیر است:
 کارکردهای ورزشی و درمانی به صورت جداگانه در پرسشنامه درنظرگرفته شدهاند. بـا تکمیـل پیشپرسشـنامهای در این زمینـه ،جاذبههایی مانند مقبرۀ پیرپاالندوز ،گنبد خشـتی و گنبد سـبزکـه بهطورکامـل از نظـر گردشـگران ناشـناخته بودنـد ،از کارکـرد مذهبـی – فرهنگـی و تاریخی حذف شـد و
جاذبههایـی مانند فرهنگسـرای بهشـت بـه کارکرد فرهنگـی تاریخی افزوده شـد.
اطالعـات موردنیـاز ایـن تحقیـق از طریـق پیمایشـی جمـعآوری شدهاسـت و جامعـ ۀ آمـاری مـورد مطالعـه،
گردشـگران نـوروزی شهرسـتان مشـهد و روش نمونهگیـری ،نمونهگیری تصادفی سـاده بـود .همچنین برای
تعییـن حجـم نمونـه از فرمول زیـر بهرهگرفته شـد:

کـه در آن nحجـم نمونـه N ،حجـم جامعۀ آماری t ،برابر بـا  1.96در ضريب اطمينـان  95درصد و  eدقت
متغيرهـا P =0/5 ،و q =0/5
احتمالـي مطلـوب مطالعـه ( )0.05اسـت .بـا توجه به عدم دسترسـي به واريانـس ّ
برابـر  0/25مبنـا درنظرگرفتـه شـدهاند .بـر ایـن اسـاس در سـال  250 ،1389پرسشـنامه در میان گردشـگران
نوروزی شـهر مشـهد تکمیل شـد و برای تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات بهدسـتآمده از نرمافزارهای اکسـل
( )Excelو اس پی اس اس( )SPSSاسـتفاده شـد.
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-3نتایج
برای بررسـی اهداف تحقیق ،جامع ۀ آماری گردشـگران شهرسـتان مشـهد درنظر گرفتهشـد .پس از آشـنایی
بـا ویژگیهـای نمونـ ۀ مـورد مطالعه ،به بررسـی نتایج برآمـده از آماره خـیدو و مدل آنتروپی خواهیـم پرداخت.
مدت زمان اقامت
 -1-3توزیع گردشگران مورد مطالعه بر حسب ّ
سه گروه برای این بخش درنظرگرفته شدند؛ گردشگرانی که به م ّدت  1تا  5روز در شهر مشهد بودند (71
درصد نمونه) ،گردشگرانی که  6تا  10روز اقامت داشتند ( 25.5درصد نمونه) و گردشگرانی که بیش از  10روز
در این شهر بودند ( 2.5درصد) .بنابراین با توجه به اینکه  71درصد نمون ۀ مورد مطالعه ،م ّدت زمان  1تا  5روز را
برگزیده بودند و درحدود سه چهارم این گروه ،سه یا چهار روز را برای م ّدت اقامت درنظرگرفته بودند ،متوسط م ّدت
زمان ماندن نمون ۀ مورد مطالعه در شهر مشهد  3تا  4روز بودهاست.
 -2-3توزیع گردشگران مورد مطالعه بر اساس مذهب
در میان نمون ۀ مورد مطالعه 94.4 ،درصد شیعه و  1درصد سنی بودند و  4.6درصد به این پرسش پاسخ ندادند.
بنابراین همانگونه که پیشبینی میشد ،اغلب گردشگران شهر مشهد ،مسلمانان شیعه هستند.
 -3-3توزیع گردشگران مورد مطالعه بر اساس سطح تحصیالت
سهم عمده نمون ۀ مورد مطالعه ،به گردشگران با تحصیالت متوسطه اختصاص داشت ( 43.3درصد) .پس از
این گروه به ترتیب ،تحصیالت کارشناسی ( 32درصد) ،راهنمایی و کمتر ( 16.1درصد) و کارشناسی ارشد و باالتر
( 4.2درصد) قرار دارند 4.26 .درصد از نمون ۀ مورد مطالعه نیز به این پرسسش پاسخ ندادند.
 -4-3توزیع گردشگران مورد مطالعه بر اساس استان مبدأ
در نمون ۀ مورد مطالعه اغلب گردشگران از استان تهران بودند .استان خراسان رضوی در رتب ۀ دوم و استانهای
اصفهان و خراسان جنوبی در رتب ه سوم قرار داشتند( .نقشۀ .)2
 -5-3توزیع گردشگران مورد مطالعه بر اسـاس تعداد سفر به شهر مشهد
بیشترین فراوانی در میان نمون ۀ مورد مطالعه ،متعلق به گردشگرانی بود که سه تا پنج مرتبه به شهرستان مشهد
سفر کرده بودند .پس از این گروه ،یک تا دو مرتبه سفر بیشترین فراوانی را در نمون ۀ مورد مطالعه داشت .بنابراین
با توجه به توزیع نمونهها در هر گروه ،میتوان چنین نتیجه گرفت که اغلب نمون ۀ مورد مطالعه ،آشنایی کافی با
جاذبههای گردشگری شهرستان مشهد داشتهاند.
نقش ه  -2استانهای اصلی مبدأ گردشگران مورد مطالعه
 -6-3نتایج آزمون خیدو برای
متغیرهایموردمطالعه
ّ
برای دانستن اینکه آیا نتایج
حاصل از نمونهگیری ،قابل تعمیم
ل جامع ۀ مورد مطالعه است ،از
به ک ّ
آزمون ناپارامتری استفاده کردهایم
که در آن توزیع فراوانیهای مشاهده
شده در مورد هریک از جاذبههای
گردشگری به تفکیک ،با پاسخهای
اص ً
ال ،بسيار کم ،کم ،زياد و بسيار زياد
بیان شدهاست.
در ستون بعد آمارۀ خیدو برای
هریک محاسبه و بر اساس سطح
معنیداری دربارۀ قابلیت تعمیم
هریک قضاوت شدهاست.آمارۀ خیدو
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برای تمام موارد ذکر شده ،از معنیداری در سطح صفر برخوردار است .به این معنی که برای تمام جاذبههای بررسی
شده ،نتایج بهدستآمده ،قابل تعمیم به کل جامعه است.
جدول  -2درصد توزیع نظر گردشگران داخلی و نتایج آزمون خی دو برای میزان بهر ه بردن از جاذبههای گردشگری
شهرستان مشهد

جاذبههایگردشگری
شهرستان مشهد

اص ً
ال

بسيارکم

کم

زياد

بسيارزياد

0.4

1.3

1.7

21

75.7

آمارۀ
خیدو
490.7

مقبرۀ خواجه ربیع

61

11

15.3

10.2

2.6

255

امامزادۀ یحیی ،امامزادگان یاسر و ناصر

56.2

20

16.6

4.7

2.6

218.4

خواجه مراد ،خواجه اباصلت

70.2

12.3

9.8

7.2

0.4

379.5

مسجد و حمام شاه

86

5.1

5.1

2.1

1.7

640.1

مصالی مشهد

81.3

5.5

4.7

5.1

3.4

551.7

آرامگاه و موزۀ نادری

40.4

31.5

15.3

6.8

6

110.7

مصالی ُطرق

83.8

4.3

8.9

2.6

0.4

603

شهر توس

68.1

13.2

12.3

6.4

-

235.2

آرامگاه فردوسی

36.2

28.5

22.6

9.8

3

86.3

هارونیه

59.1

22.6

14.5

3

0.9

261.5

فرهنگسرایبهشت

81.7

7.7

7.7

3

-

404.3

بند گلستان

33.6

18

31.1

16.6

0.9

81.1

موزه و باغ ملکآباد

64.3

15

9.4

9.8

1.7

298

نمایشگاه حیات وحش

74.5

10.2

7.7

7.2

0.4

442

موزۀ تاریخ طبیعی

84.4

3.4

6.8

4.7

0.4

617

موزۀ علوم طبیعی

83.8

2.6

6

7.2

0.4

602

کوهسنگی

10.2

15.7

32.8

35.7

5.5

86.2

پارک ملّت ،کوهستان پارک

14.5

15.3

26.4

35.7

8.1

56.7

پارک جنگلی ُطرق

57.4

21.3

7.2

13.6

0.4

234

پارک جنگلی وکیلآباد

39.6

16.2

23.4

17

3.8

80

16.2

13.6

25.1

31.1

14

28.1

48.1

23.8

11.1

12.8

4.3

139.6

مجتمعهای تجاری

12.3

13.2

24.3

29.4

20.9

24.8

درمانی

80

6.8

5.1

5.5

2.6

530

بارگاه امام رضا (ع)

طرقبه و شاندیز
سایر مناطق ییالقی اطراف شهر مشهد

*

413.4
0.4
7.2
6
14
72.3
ورزشی
ُ
*منظـور از دیگـر مناطـق ییالقی اطراف شـهر مشـهد ،روسـتاهای ابرده ،زشـک ،جاغـرق ،نغندر ،کنگ ،ازغد ،سـد کارده ،سـد چالیدره ،سـد طرق
و ...اسـت کـه بـه دلیـل آشـنایی اندک گردشـگران با این مناطـق ،در یکگـروه قرار گرفتنـد( .همانگونه که مالحظه میشـود بیـش از  80درصد
از نمونـه ،آشـنایی اندکی با این مناطق داشـتند.).
مأخذ :یافتههای تحقیق
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 -7-3اولویّتبنـدی جاذبههـای
گردشـگری شهرسـتان مشـهد بـا
اسـتفاده از مـدل آنتروپـی
بـرای یافتـن اولو ّیتهـای
جاذبههـای گردشـگری شهرسـتان
مشـهد از مدل آنتروپی اسـتفاده شـد.
نتایـج بهدسـتآمده از ایـن مـدل بـر
اسـاس وزنهایـی ارائـه میشـود که
بـا مرتـب کـردن آنهـا بـه صـورت
نزولـی ،میتـوان درجـ ۀ اهمیـت
هریـک را بیـان کـرد .بـر اسـاس
نتایـج حاصـل از شـاخص آنتروپـی و
وزنهـای هریـک از کارکردهـا ،ده
اولو ّیـت ا ّول جاذبههـای شهرسـتان
مشـهد بـرای گردشـگران بـه شـرح
زیـر اسـت:
اولو ّیـت ا ّول گردشـگران مـورد
مطالعـه ،بـارگاه امام رضا (ع) اسـت و
خریـد از مراکـز تجاری شـهر مشـهد
بـرای نمونـ ۀ مـورد مطالعـه در درجۀ
دوم اهمیـت قـرار داشـت .در میـان
مناطـق تفریحـی معرفیشـده در
پرسشـنامه ،کوهسـنگی در اولو ّیـت
باالتـری قـرار گرفـت و رتب ۀ سـوم را
از نظـر اهمیـت داشـت.
در میان جاذبههای طبیعی تفریحی
معرفیشده ،مناطق طرقبه و شاندیز
برای گردشگران اولو ّیت باالتری
نسبت به دیگر مناطق ذکرشده
داشتند .نتیج ۀ این تحقیق ،مشابه
نتایج مطالع ۀ مافی و سقایی ()1387
است .بر اساس این مطالعه که دربارۀ
گردشگری روستایی در کالنشهر
مشهد انجام شدهاست ،گردشگران
بیشتر به روستاهایی سفر میکنند که
عالوه بر داشتن جاذبههایگردشگری،
از نظر مسافت قابل دسترستر و حمل
و نقل به آن آسانتر است.
اینموضـــوعنشـــاندهنــــدۀ
شکلگیری حــوزۀ نفوذ گردشگری
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جـدول  -3اولویّتبنـدی جاذبههای گردشـگری شهرسـتان مشـهد از دید
گردشـگران داخلی

اولویّت

جاذب ۀگردشگری

وزن ()Wj

دوم

مجتمعهای تجاری

0.058

سوم

کوهسنگی

0.056

چهارم

طرقبه و شاندیز

0.055

پنجم

پارک ملّت ،کوهستان پارک

0.055

ششم

بند گلستان

0.044

هفتم

پارک جنگلی وکیلآباد

0.043

هشتم

آرامگاه فردوسی

0.041

نهم

آرامگاه و موزۀ نادری

0.040

دهم

سایر مناطق ییالقی اطراف شهر مشهد

0.039

یازدهم

مقبره خواجه ربیع

0.035

دوازدهم

امامزادۀ یحیی ،امامزادگان یاسر و ناصر

0.035

سیزدهم

پارک جنگلی ُطرق

0.035

چهاردم

هارونیه

0.033

پانزدهم

موزه و باغ ملکآباد

0.033

شانزدهم

شهر توس

0.032

هفدهم

خواجه مراد ،خواجه اباصلت

0.031

هجدهم

ورزشی

0.031

نوزدهم

نمایشگاه حیات وحش

0.030

بیستم

درمانی

0.030

بیست و یکم

مصالی مشهد

0.029

بیست و دوم

موزۀ علوم طبیعی (مرکز تربيت معلم شهيد
بهشتي)

0.028

بیست و سوم

فرهنگسرایبهشت

0.028

بیست وچهارم

موزۀ تاریخ طبیعی (دانشگاه فردوسي مشهد)

0.028

بیست و پنجم

مصالی ُطرق

0.028

بیست و ششم

مسجد و حمام شاه

0.027

ا ّول

بارگاه امام رضا (ع)

مأخذ :یافتههای تحقیق
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شهرها و کالنشهرهاست .نتیج ۀ این مطالعه نیز نشان داد که گردشگران اولو ّیت چهارم بازدید از جاذبهها را به
بازدید از طرقبه و شاندیز که فاصل ه کمتری با شهر مشهد دارند اختصاص دادهاند و در میان جاذبههای طبیعی
تفریحی معرفیشده ،برای گردشگران اهمیت بیشتری دارند.
نقش ه  -2جاذبههای اصلی گردشگری شهرستان مشهد از نگاه گردشگران

پـارک ملّـت و کوهسـتان پارک اولو ّیت پنجم جاذبههای گردشـگری برای گردشـگران اسـت .بند گلسـتان در
اولو ّیـت ششـم گردشـگران مـورد مطالعـه قـرار میگیرد و نسـبت به مـوزه و باغ ملکآبـاد در کارکـرد تاریخی
تفریحـی ،رتب ۀ مناسـبتری دارد.
پـارک جنگلـی وکیلآبـاد کـه در میـان مکانهـای تفریحی ،رتب ۀ سـوم را پس از کوهسـنگی ،پـارک ملّت
و کوهسـتان پـارک دارد ،در اولو ّیـت هفتـم بازدیـد از جاذبههای گردشـگری شهرسـتان مشـهد قـرار میگیرد
و همانطـور کـه پیـش از ایـن نیز اشـاره شـد یکـی از دالیـل آن را میتـوان موقعیـت مکانی ایـن جاذبههای
گردشـگری (کوهسـنگی ،پارک ملت و کوهسـتان پارک) و قرارگرفتن آنها در داخل شـهر مشـهد دانسـت .به
عبـارت دیگـر گردشـگران بیشـتر از مناطقـی بازدیـد میکنند که علاوه بر داشـتن جاذبه ،از نظر مسـافت نیز
قابـل دسـترستر و حمـل و نقل به آن آسـانتر باشـد.
آرامـگاه فردوسـی کـه در میـان جاذبههـای تاریخـی معرفیشـده ،در رتبـ ۀ ا ّول اسـت ،در اولو ّیـت هشـتم
گردشـگران قـرار میگیـرد و پـس از آن آرامگاه و موزۀ نادری اولو ّیت نهم گردشـگران اسـت .بنابراین در جذب
گردشـگر بـرای ایـن دو جاذبـ ۀ تاریخـی معرفیشـده ،از حداکثر توان آنها اسـتفاده نشدهاسـت.
دیگـر مناطـق ییالقـی اطـراف شـهر مشـهد بـه اسـتثنای طرقبـه و شـاندیز در اولو ّیـت دهم گردشـگران
اسـت؛ زیـرا روسـتاهای اطراف کالنشـهرها بـه دلیل داشـتن قابلیتهای طبیعـی ،به مثابـه مقصدهایی برای
گردشـگری در مقیـاس خُ ـرد برگزیـده میشـوند و بازدیـد از دیگـر جاذبههـای گردشـگری نیـز در بـازۀ زمانی
اندکـی کـه در پیش روی اغلب مسـافران شهرسـتان مشـهد قـرار دارد (برای نمون ۀ مـورد مطالعه  3تـا  4روز)،
کمتـر مـورد توجه ایشـان قـرار میگیرد.
بررسـی نتایج بهدسـتآمده در این تحقیق نشـان داد که جاذبههای گردشـگری شـناخته شـدۀ شهرسـتان
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مشـهد کـه بهطـور سـنتی از دهههای گذشـته مورد توجه گردشـگران شـهر مشـهد بوده اسـت ،همچنـان در
اولو ّیتهـای ا ّول گردشـگران قـرار دارنـد .بـه عبـارت دیگر ،گردشـگران هنوز بـا جاذبههای جدید ایجاد شـده
در ایـن شهرسـتان بـه انـدازۀ کافی آشـنایی ندارند و انگیـزۀ اصلی خود را از بازدید این شـهر تنها زیـارت بارگاه
امـام رضـا (ع) ،خریـد از مراکـز تجـاری و اسـتفاده از برخی جاذبههـای تفریحی بیـان کردهاند؛ از ایـن رو نکتۀ
قابـل توجـه دربارۀ برنامهریزی گردشـگری شهرسـتان مشـهد این اسـت که تمرکـز عمده بر کارکـرد مذهبی،
موجـب غفلـت از سـرمایهگذاری در انواع دیگر گردشـگری شدهاسـت.
-4نتیجهگیریوارائ ۀپیشنهاد
بـر اسـاس آنچـه مطـرح شـد هـدف مسـافران از بازدیـد شهرسـتان مشـهد در سـالهای اخیـر از حالـت
تکانگیـزهای (بـر پایـ ۀ زیـارت) به چند انگیـزهای (با اولو ّیـت زیارت) تغییر کردهاسـت .کلّ نمون ۀ مورد بررسـی
اولو ّیـت ا ّول جاذبـ ه شهرسـتان مشـهد را بـارگاه امـام رضـا (ع) معرفـی کردنـد؛ زیرا هـدف اصلی آنـان زیارت
اسـت .امـا خریـد از مجتمعهای تجـاری و تفریح ،جایگاه قابل مالحظهای در برنام ه گردشـگران شـهر مشـهد
دارد و اغلـب مسـافران ایـن شـهر باقیمانده اوقـات خود را پس از زیـارت به این دو فعالیـت اختصاص میدهند.
ت هشـتم و نهم قرار
چنانچـه در میـان جاذبههـای تاریخـی ،آرامگاه فردوسـی و آرامگاه و موزۀ نـادری در اولو ّی 
دارنـد کـه بیانگـر توجـه نسـبت ًا اندک گردشـگران بـه ایـن جاذبههاسـت .همچنیـن جاذبههای تاریخـی دیگر
نیـز بـرای گردشـگران جذابیـت زیـادی نـدارد و اغلب آنـان بازدیـد از این مناطـق را در برنام ۀ سـفر خـود قرار
نمیدهند.
در واقـع فقـدان سـرمایهگذاری مناسـب در مر ّمـت ،بازسـازی و نوسـازی جاذبههایـی ماننـد شـهر توس و
روسـتای پاژ ،موجب مهجور ماندن بخشـی از کارکرد تاریخی شـهر مشـهد شدهاسـت .اگرچه رشـد و توسـعۀ
فضایـی شـهر از نقشپذیـری انحصاری از جاذبههای مذهبی فرهنگی به سـمت جاذبههـای طبیعی -تفریحی
و مناطق ییالقی گرایش بیشـتری داشـته اسـت ،از ظرفیت کامل جاذبههای تاریخی ،ورزشـی و درمانی شـهر
مشـهد بهرهبرداری نشدهاسـت.
در شـرایط موجـود نقـش و کارکـرد هـر یـک از سـاختارهای گردشـگری شهرسـتان مشـهد در رابطـ ه بـا
جایگاه حرم مطهر تعریف شدهاسـت حال آنکه زمین ۀ اسـتفاده از کارکردهای دیگر گردشـگری مانند ورزشـی،
تاریخـی ،فرهنگـی و درمانـی نیز در این شهرسـتان فراهم اسـت و محقق شـدن این کارکردهـا نیازمند عوامل
مک ّمـل آن اسـت؛ از ایـن رو سیاسـتگذاریهای بلندمـ ّدت در زمین ۀ فراهم آوردن بسـترهای گردشـگری برای
کارکردهـای دیگـر گردشـگری کـه کمتـر مورد توجه گردشـگران اسـت ،میتوانـد مزایای قابـل توجهی برای
این شـهر و سـاکنان آن همراه داشـته باشد.
میتـوان نتیجـه گرفـت که شـهر مشـهد از جاذبههایی ماننـد مجتمعهای تجـاری ،طرقبه ،شـاندیز ،پارک
ملّـت ،کوهسـتان پـارک و کوهسـنگی در مقایسـه بـا جاذبههـای دیگـر بهـرۀ فراوانـی بردهاسـت .بهعبـارت
دیگـر تاکنـون از ظرفیـت ایـن جاذبهها در جذب گردشـگر اسـتفاده مناسـبی شدهاسـت و از ظرفیتهای دیگر
جاذبههای شـهر مشـهد مثل پارک جنگلی وکیلآباد ،بند گلسـتان ،دیگر مناطق ییالقی اطراف شـهر مشـهد،
پـارک جنگلـی ُطـرق ،آرامـگاه و موزۀ نـادری ،آرامـگاه فردوسـی ،مقبـره خواجهربیع ،مـوزه و بـاغ ملکآباد در
جذب گردشـگر اسـتفاده نامناسـب شدهاسـت؛ زیرا باوجـود فراهم بـودن جاذبههای طبیعی و انسانسـاخت ،به
دلیـل فقـدان عناصـر ثانویـه (امکانات مـورد نیاز) و مک ّمـل (قابلیـت دسترسـی و ،) ...ظرفیتهای بالقـوۀ آنان
در جـذب گردشـگر نسـبتاً بیاسـتفاده مانـده اسـت .بـه عبـارت دیگر دسـتگاههای سرپرسـت ایـن جاذبههای
گردشـگری در ایجـاد جذابیت بـرای مناطق مذکـور نقش مؤثّری نداشـتند.
بخـش دولتـی مالـک بیشـتر جاذبههـای معرفیشـده در ایـن تحقیق اسـت با وجود این نتوانسـته شـرایط
اسـتفاده از حداکثـر ظرفیـت جاذبههـا و درنتیجـه کسـب ح ّداکثر درآمـد از آنها را فراهـم آورد .از ایـن رو برای
افزایـش اسـتفاده از ظرفیتهای گردشـگری در شـهر مشـهد ،چند پیشـنهاد ارائه میشـود:
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اولویّتبندی جاذبههای گردشگری
عمد ۀ شهرستان مشهد از منظرگردشگران داخلی

 -1بهرهگیری از موقعیت خاص شـهر مشـهد به عنوان دومین کالنشـهر مذهبی جهان اسلام برای گسترش
انواع دیگر گردشـگری مانند گردشـگری آموزشـی ،برگزاری سمینارها و همایشهای ملی و بینالمللی.
 -2ارائ ۀ تصویر مناسـبی از دیگر کارکردهای گردشـگری شهرسـتان مشـهد و اطالعرسـانی به گردشـگران از
طریـق هتلهـا و مهمانسـراها از طریق تهیـۀ بروشـور از مناطق هدف.
 -3فراهـم آوردن شـرایط اسـکان ارزانقیمـت گردشـگران بـرای افزایش مـ ّدت اقامت و بهرهگیری بیشـتر از
جاذبههای شهرسـتان مشـهد.
 -4بهبود زیرساختهای گردشگری (دربارۀ جاذبههای تاریخی و جاذبههای طبیعی درمانی).
 -5خصوصیسـازی بهرهبـرداری از جاذبههـا بـرای بـه حداکثـر رسـاندن اسـتفاده از هـر یـک از جاذبههـای
گردشـگری شهرسـتان مشهد.
 -6سرمایهگذاری در مر ّمت و باززنده کردن جاذبههای تاریخی (مانند شهر توس و روستای پاژ).
 -7فراهم آوردن تسـهیالتی برای دسترسـی راحتتر به جاذبههای تاریخی (مانند شـهر توس و روسـتای پاژ).
 -8گنجانـدن مقصدهـای گردشـگری خـاص در تورهـای مسـافرتی مشـهد (مقصدهایـی ماننـد سـرزمین
موجهـای آبـی).
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