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تأثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به
شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن
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تاریخ دریافت - 35/81/81 :تاریخ پذیرش37/88/4 :

چکیده
تصویر شهر که یکی از پیشنیازهای اصلی ساخت برند شهری است ،از جنبههای مختلفی تشکیل میشود.
این جنبهها میتواند شامل؛ بعد معماری و شهرسازی ،ترافیک و زیرساختهای حملونقل ،آثار تاریخی،
ویژگیهای محیطی ،محدودۀ خدمات ،فرهنگ ،ویژگیهای اقتصادی و علم و فناوری شهر باشد .مجموعۀ
این عوامل در کنار یکدیگر ،تصویری کلی از شهر را در ذهن ساکنان و گردشگران ایجاد میکند که در
زمینههای مختلف بر نگرش و رفتار آنان تأثیرگذار است .ازجمله این رفتارها ،انتخاب زمان سفر برای
گردشگران آن شهر است .در این تحقیق ،این تأثیر مورد بررسی قرار گرفته و بررسی شده است که آیا
میتوان با کمک اصالحاتی که در تصویر شهر انجام میشود توزیع زمانی سفر به شهر را به حالت دلخواه
نزدیکتر کرد و به عبارتی با پدیدۀ فصلی بودن در گردشگری مقابله نمود؟ بر اساس نتایج بهدستآمده از
تجزیهوتحلیل پرسشنامهای که بین  3۴2نفر از گردشگران شهر مشهد توزیع شده بود ،اینطور دریافت شد
که از میان ابعاد سازندۀ تصویر شهر ،ارتقاء دو بعد «اقتصاد و تجارت» و «محیط» این شهر میتواند بیشترین
تأثیر را در تعادل بخشی به توزیع زمانی سفر در طول سال و مقابله با پدیدۀ فصلی بودن داشته باشد.
واژگان کلیدی :تصوير شهر ،توزيع زماني سفر ،فصلي بودن گردشگری.
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مقدمه
با توجه به محدودیت بازارهای مصرف ،رقابت بين توليدکنندگان امری اجتنابناپذیر است.
امروزه ،یکی از دغدغههای مهم مقامات سياسی و اقتصاددانان شهری شدت یافتن رقابت ميان
شهرها در مقياس جهانی و ایجاد توان رقابتی در شهرها برای ایفای نقش بهتر در تقسيمکار
جهانی است (کاظميان و همکاران .)333 :8933 ،شهرها هم بهعنوان مقصد گردشگری ،در
زمينه سرمایه و نيروی انسانی متخصص با هم در رقابت هستند .برای کسب برتری ،مهمتر از
امکانات و دارایی شهرها ،جایگاهی است که آنها در فضای جریانهای مختلف مانند سرمایه و
نيروی کار برای خود تعریف میکنند .یکی از روشهای مؤثر تعریف این جایگاه« ،برند
گذاری شهری» است .برند سازی شهری به کليه تالشهایی اشاره دارد که در جهت تبدیل شهر
از یک مکان به مقصد صورت میگيرد و شامل شهرت و آوازهای است که اغلب با یک نماد و
شعار ویژه همراه است .فرایند برند گذاری از تصویر سنجی آغاز میشود و از آن برای تبيين
هویت شهری استفاده میگردد؛ بنابراین تعيين تصویر و تبيين هویت آن زیربنای تعيين برند برای
شهرها است ؛ تصویری که در طول زمان در ذهن ساکنان و گردشگران شکل گرفته و بر نگرش
و رفتار آنها نسبت به آن شهر تأثير میگذارد .یکی از دغدغههای اصلی مدیران در صنایع
مختلف افزایش بهرهوری است .ازجمله عواملی که بهرهوری را کاهش میدهد و موجب
ناتوانی در استفادۀ حداکثر از ظرفيت موجود توليد میشود عدم تعادل در بازار تقاضا است .در
صنعت گردشگری نيز اینچنين است .چنانچه تصویر گردشگری شهر بهگونهای باشد که
مخاطبان آن تنها در ایام خاصی از سال اقدام به بازدید کنند و در سایر ایام ظرفيتها بالاستفاده
باقی بماند مسلماً بهرهوری کاهش خواهد یافت .برخی از مشکالت ناشی از نوسانات فصلی سفر
عبارتاند از :فشار بر قيمت کاالها و خدمات و کاهش کيفيت و نارضایتی مشتری از خدمات
در طول فصل تراکم ،آلودگیهای محيطی و بروز آسيبهای جبرانناپذیر به محيطزیست و به
دليل تراکم بيش از ظرفيت ،بروز مشکالت روزمره و معيشتی ازجمله گرانی مقطعی و ترافيک
شهری و کاهش سطح کيفی زندگی برای شهروندان ،بروز مشکالت مدیریت و کنترل شهری،
کاهش کيفيت خدمات شهری و فشار بر زیرساختها ،افزایش احتمال بروز و شيوع بيماریهای
جسمی و روحی ،افزایش کاذب کميت اقامتگاههای غيراستاندارد برای گردشگران و کاهش
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کيفيت و اخالل در سودآوری صنعت هتلداری ،افزایش ریسک ناامنی و بزهکاری در ایام
شلوغ ،فنا شدن محصوالت گردشگری که به علت عدم امکان ذخيرهسازی نوع آن رخ
میدهد ،هزینه اضافی برای استخدام فصلی و کاهش امنيت شغلی کارکنان ،بیثباتی درآمد و
نرخ بازگشت سرمایه که منجر به باال رفتن ریسک سرمایهگذاری برای سرمایهگذار و منطقه
میشود ،بروز دغدغن پوشش هزینههای ثابت ساالنه و کاهش بازدهی به علت وجود ظرفيت
بالاستفاده در فصل کاهش تقاضا و کمبود ظرفيت در فصل تراکم .شهر مشهد نيز به علت وجود
بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) ،ساالنه زائران و گردشگران زیادی را بهسوی خود میکشد ولی
نوسانات فصلی سفرها موجب بروز مشکالتی از نوع آنچه گذشت برای این شهر شده است.
اگر بتوان در توزیع زمانی ورود گردشگران به این شهر توازن ایجاد کرد به این معنی خواهد
بود که در فصول خلوت سال ظرفيتهای خالی کمتری وجود خواهد داشت و در فصول
پرتراکم فعلی فشار کمتری به تأسيسات وارد خواهد آمد و شهر از بسياری از عوارض ناشی از
عدم تعادل در امان خواهد ماند .در چنين شرایطی بهرهوری فضا ،تأسيسات و نيروی انسانی
بهشدت افزایش پيدا میکند و زیان ناشی از عدم بهرهبرداری از زیرساختهای موجود در ایام
کم رونق از ميان خواهد رفت و در پی آن سودآوری اقتصادی فعاالن گردشگری و رونق
کسبوکار عمومی بهبود خواهد یافت .از طرف دیگر گردشگران نيز انتخابهای بيشتری را در
این شهر پيش رو خواهند داشت و از امکانات و آسایش بيشتری بهرهمند خواهند شد .به نظر
میرسد یکی از راههای اثربخش ایجاد این تعادل شناسایی و مدیریت صحيح تصویر شهر باشد؛
موضوعی که موردنظر این پژوهش است.

مباني نظری و پیشینه تحقیق
در این بخش تالش میشود به مبانی نظری موضوع مقاله پرداخته شود و مروری بر تحقيقات
پيشين انجام پذیرد .الزم به ذکر است که آنچه در پی میآید تنها بخشی از ادبيات مرتبط با
موضوع مورد بررسی است .امروزه گردشگری بهعنوان یکی از بخشهای اقتصادی با رشد باال
در جهان ،بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه است (ریزین و همکاران .)3009 ،8در صنعت
1. Rinzin et al.

61

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری ،سال چهاردهم ،شماره  ،84زمستان 8934

گردشگری نيز همچون سایر صنایع ،دانش بازاریابی نقشی اساسی ایفا میکند .بازاریابی
«فرایندی اجتماعی -مدیریتی است که به واسطه آن افراد و مکانها از طریق ایجاد و تبادل
محصوالت و ارزشها با دیگران نيازهایشان را تأمين میکنند» (کاتلر و همکاران.)98 :8333،8
فعاليتهایی نظير توليد کاال ،تحقيق ،ارتباط ،توزیع ،قيمتگذاری و خدمات از جمله
فعاليتهای اساسی بازاریابی هستند (کاتلر و آرمسترانگ  .)44 :8983فصلی بودن تقاضا در
صنعت گردشگری امری متداول است که برای افزایش بهرهوری باید به کمک بازاریابی
تعدیلی بر آن فائق آمد.
فصلی بودن ،بهعنوان یکی از خصوصيات برجستن گردشگری شناخته شده است و پس از عنصر
جابجایی موقت افراد شاید معمولترین ویژگی گردشگری در چارچوب جهانی باشد .طبق
تعریف ،فصلی بودن به عدم توازن موقت در پدیدۀ گردشگری اطالق میشود که میتواند در
قالب ابعادی چون تعداد و هزینه کرد بازدیدکنندگان ،ترافيک در بزرگراهها و سایر انواع
حملونقل قرار گيرد (باتلر .)5 :3008،3فصلی بودن مسئلهای هميشگی در سياستگذاری
مقاصد گردشگری ،بهخصوص مقاصد وابسته به محيط و دارای اقليم سرد و همچنين یکی از
معضالت سياستگذاری و عملياتی بخشهای گردشگری هم در بخش خصوصی و هم در
بخش عمومی است که همواره این بخشها سعی بر غلبه و کاهش تأثيرات آن میکنند (حاجی
نژاد و همکاران 8939 ،به نقل از بام و الندتروپ .)9باتلر ( )8334در مورد آنچه موجب به وجود
آمدن فصلی بودن و دورههای متفاوت رونق در مقاصد گردشگری میشود بحث کرده و در
واقع دو نوع فصلی بودن را از هم تفکيک میکند :فصلی بودن طبيعی و فصلی بودن
سازمانیافته .فصلی بودن طبيعی حاصل تغييرات منظم شرایط اقليمی مثل باد ،بارش برف و باران
و ميزان تابش آفتاب است و فصلی بودن سازمانیافته حاصل تصميمات و فعاليتهای انسانی
بوده و نسبت به فصلی بودن طبيعی ،بيشتر قابل پيشبينی است و نتيجه ترکيبی از فاکتورهای
دینی و مذهبی ،فرهنگی ،قومی و اجتماعی است .مثل دوران تعطيالت مذهبی ،زمان عبادت
ادیان و تعطيالت مدارس و صنعتی (حاجی نژاد و همکاران.)8939 ،
1. Kotler et al.
2. Butler
3. Baum & Lundtrop
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امروزه دولتها ،شهرداریها و شوراهای منطقهای تالش زیادی برای خلق یک مزیت رقابتی
واقعی در ميان کشورها ،شهرها و مناطق برای تبليغ برتریشان در زمينه گردشگری و مکانی
برای جذب کارخانهها ،شرکتها و افراد و گردشگران انجام دادهاند (کاتلر و همکاران،
 .)8339فرایند برنامهریزی شهری نياز دارد که همه اطالعات ممکن را جمعآوری کند و
بهصورت کافی مورد بهرهبرداری قرار دهد .هر برنامهریزی باید مبتنی بر پایههای تحقيقات
محکم باشد که شامل دادههای کمی و کيفی بهطور همزمان و نيز اطالعات مربوط به موردی
باشد که فعاليتها برای آن انجام میشود .بدون شک یکی از اولين قدمها تعریف یک تصویر
شهری است (مارتينزو همکاران .)3009 ،8پادیسون اینطور بيان میکند که مفهوم بازاریابی
شهری بهمثابه راهی برای بهبود و پيشرفت رقابتپذیری شهرها است .در مفهوم جدید ،بازاریابی
شهری فراتر از ارتقاء صرف یک مکان بوده و در بعضی شهرها حتی بهمنظور بازسازی و
تعریف دوباره از تصویر شهر به کار گرفته میشود (پدیسون.)993 :8339 ،3
ترکيب مشخصههای فيزیکی ،خدمات و رویدادها تصویر شهر را خلق میکند (کلب:8930،
 .)93این تصویر میتواند زیبایی ،هيجان ،جذابيت یا ارزشهای هنری باشد .همچنين میتواند از
شيوۀ زندگی و ارزشهای ساکنين نشئت بگيرد (موحد .)99 :8986 ،هاگس ( )3000اینطور
بيان میکند که خدماتی که شهر به گردشگران ارائه میدهد نيز بخش مهمی از تجربن بازدید
هستند .این خدمات شامل :خدمات گردشگری ،ارائن اقامتگاه و خدمات پذیرایی است .همچنين
رویدادهایی مانند تئاتر ،کنسرت و جشنواره ،خرید و حتی رویدادهای ورزشی را نيز در بر
میگيرد (موحد و همکاران .)8930 ،تصویر مقصد سادهسازی اعتقادات پيچيده ،نگرشها،
ادراکات و تصورات یک شخص درباره یک مکان است .مجموع این ادراکات ممکن درست
یا غلط ،واقعی یا فرضی باشد اما آنها رفتارهای یک شخص را هدایت میکنند و شکل
میدهند (بریچ و کاتلر.)8338 ،9
مزیت رقابتی نهتنها به کيفيت ویژگیهای ملموس یک مکان ،بلکه به ویژگیهای ناملموس آن
مانند کيفيت خدمات و تصویر نيز بستگی دارد (جليل و سایرین .)3003 ،4تصویر ،بهویژه در
1. Martınez et al.
2. Paddison
3. Barich & Kotler
4. Jalil & Sabreen
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گردشگری که از خدمات ناملموس است و نمیتوان آن را قبل از خرید تجربه کرد از اهميت
بسيار زیادی برخوردار است (فکيه و کرامپتون .)8338 ،8لمس ناپذیری خدمات گردشگری به
این معناست که تصاویر آنها تنها راه مقایسه بين مکانهای رقيب و انتخاب از سوی گردشگران
بالقوه است (سونمز و سيراکایا 3003 ،3و مارینو .)3008 ،9همچنين تصویر ،یک ساختار کليدی
در موقعيتیابی مکان است .موفقيت یا شکست مکانها به تصویر آنها در اذهان گردشگران
بالقوه خارج از آنها و مدیریت مؤثر آن تصاویر توسط مدیران مکان بستگی دارد (سونمز و
سيراکایا .)3003 ،شواهد قابلتوجهی وجود دارد که نشان میدهد تصویر مکان فرایند
تصميمگيری گردشگر را هنگامیکه گزینههای گوناگون را برای تجربه سفر در نظر میگيرد،
تحت تأثير قرار میدهد (ازليزام و زاینول .)3088 ،4تصاویر ممکن است ارتباطی غيرمستقيم یا
ظریف با واقعيت داشته باشند .بااینحال تصاویر ادراکشده افراد چنانچه صحيح باشد یا نباشد
بهاندازه آنچه مشتریان در عمل صحيح میپندارند ،مهم نيست (هانت .)8395 ،5این نظریه
همچنان زیربنای تحقيقات رفتار مصرفکننده امروز را تشکيل میدهد و اغلب با عبارت
«ادراک ،واقعيت است» مورد اشاره قرار میگيرد (نصراللهی 8939 ،به نقل از رینوالس،6
 .)8365بلين ،لوی و ریچی بر اساس مطالعات خود بيان داشتهاند که برای آغاز فرایند برندینگ،
ابتدا شهر باید برای خود تصویری را خلق و تعریف نماید .سپس این تصویر را به کمک
کانالهای بازاریابی به گروه هدف خود منتقل کند (بلين ریچی و لوی.)3005 ،
آخرین راهکارهای بازاریابی گردشگری پذیرفتهاند که توسعن تصویر یک مقصد گردشگری بر
اساس منطق و احساس مشتری و نتيجن ترکيب دو بعد مؤلفههای احساسی و شناختی است
(گارتنر .)8339 ،9ارزشگذاری شناختی به باورها و دانش از یک شیء بر میگردد درحالیکه
ارزشگذاری عاطفی به احساسات درباره شیء بر میگردد (کو و همکاران .)3088،8مفهوم

1. Fakeye & Crompton
2. Sonmez & Sirakaya
3. Marino
4. Azlizam and Zainol
5. Hunt
6. Reynolds
7. Gartner
8. Qu et al.
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مهم دیگر برای موجودیتهای دارای ویژگیهای چندگانه مانند مکانها ،تصویر کلی و مرکب
آنهاست .تصویر کلی یک مکان ترکيبی از اجزای شناختی و احساسی است .در ادبيات
گردشگری بهطور گسترده اذعان شده که تصویر کلی یک مقصد تحت تأثير ارزیابیهای
شناختی و عاطفی قرار میگيرد (استرن و کراکوور .)8339،8یک مؤلفن تصویر برند دیگر نيز
وجود دارد که تصویر منحصربهفرد ناميده میشود؛ تصویر منحصربهفرد در برابر تصویر رایج
بهعنوان یکی از مؤلفههایی که تصویر کلی مقصد را تشکيل میدهد مورد تائيد قرار گرفته است
(اچنر و ریچی .)8339 ،3منحصربهفرد بودن دليلی منطقی برای انتخاب یک مقصد خاص از
ميان گزینههای مختلف از سوی مسافران فراهم میکند؛ بنابراین تصویر منحصربهفرد مکان در
ایجاد تصویر کلی در ذهن مشتریان حائز اهميت است (کلر.)56 :3008 ،9
پژوهشهای پيشين :در مدلی که توسط کو و همکاران وی برای سنجش تصویر یک مقصد
گردشگری پيشنهاد شده مجموعه ابعاد تصویر در سه دسته شناختی ،احساسی و منحصربهفرد
دستهبندی شدهاند .این ابعاد در شکلگيری یک تصویر کلی از مقصد ایفای نقش میکنند که
در نهایت منجر به بازدید مجدد یا پيشنهاد مقصد به دیگران توسط بازدیدکننده میگردد (کو و
همکاران.)3088 ،

شکل  .1مدل تصویر شهر از دید گردشگران اوکالهما (کو و همکاران)2011،

1. Stern & Krakover
2. Echtner & Ritchie
3. Keller
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محققانی مانند لينچ بر اهميت فضا و دامنن چشمانداز ،نشانههای طبيعی شهر ،محيطهای سبز یا وجود
آب و روشی که در آن محيطهای فيزیکی گذر زمان را به تصویر کشيدهاند تأکيد میکند .لينچ به
مسيرها ،حاشيهها ،زیرگذرها ،گرهها و جاهای دیدنی بهعنوان عوامل معرف تصویر شهر اشاره
میکند .ولی ما باید جنبههایی را که شخصيت مردم و روابط فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی آنها را
هدف میگيرد اضافه کنيم .برای مثال ،این مهم است که ارزشهای غالب (اتحاد ،احترام ،وفاداری
به تعهدات ،مشارکت در حيات اجتماعی)؛ توسعن اجتماع شهری ،مشتمل بر زندگی در کنار هم و
روابط داخلی؛ یا دانش و مدیریت آن (قابليت یادگيری ،سطح فنّاوری و گفتگو پيرامون عوامل
دانش) را تشخيص دهيم .همه اینها برنامهریزی شهری و ارتقاء شهر را تحت تأثير میگذارند
(مارتينز و همکاران 3009 ،به نقل از نيل .)3008 ،8بر اساس مدلسازی که توسط مارتينز و همکاران
او پيرامون سنجش تصویر شهر از دید ساکنان آن صورت گرفته ،اینطور بيان میشود که عوامل
سازنده تصویر از جمله زیرساختها ،ترافيک ،آلودگی ،جاذبههای تاریخی و فرهنگی و  ...منجر به
ایجاد یک تصویر کلی از مکان میشود که این تصویر کلی در صورت مطلوب بودن برای
شهروندان حس افتخار و رضایت از زندگی در آن شهر را ایجاد میکند و مسئوليتپذیری و
مشارکت آنان را ارتقا میبخشد (مارتينز و همکاران.)3009 ،

شکل  .2مدل تصویر شهر از دید شهروندان گرانادا (مارتینز و همکاران)2007 ،

1. Neill
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تقاضا برای محصوالت گردشگری دارای مشخصن توزیع زمانی موقت نابرابر است که این
پراکندگی از کشوری به کشور دیگر و از مقصدی به مقصد دیگر متفاوت است .عمدتاً پذیرفته
شده است که فصلی بودن گردشگری دو عامل اساسی دارد که به دو بخش عمده قابل
تقسيماند :طبيعی و نهادی (باتلر .)3008 ،عامل اول مربوط به تغييرات منظم و موقتی در عوامل
طبيعی است؛ خصوصاً عواملی که مربوط به آبوهوا و فصول حقيقی سال است .متغيرهای
اصلی شامل چرخهها یا الگوهای متفاوت دما ،بارش باران و برف ،نور آفتاب و طول روز است.
بهاینترتيب این عوامل و تغييرات حاصل از آنها کمتر قابل پيشبينی هستند .شدت این
تغييرات با دور شدن از خط استوا افزایش مییابد (جعفری .)538 :3000 ،8نوع دوم فصلی بودن
حاصل فعاليتها و سياستهای انسان است و بهطورکلی به متغيرهای سنتی و فعاليتهای
قانونگذاری باز میگردد .فصلی بودن نهادی گسترۀ تغيير بيشتری دارد و درعينحال الگوی
رفتاری آن تداوم کمتری را نسبت به عوامل طبيعی داراست .عوامل نهادی شامل فاکتورهایی
چون مذهبی ،فرهنگی ،قومی-نژادی و اجتماعی میشود و در بعضی مواقع با عوامل طبيعی
ارتباط دارند .یکی از رایجترین انواع فصلی بودن نهادی ،تعطيالت عمومی است که تقریباً در
تمام کشورها وجود دارد؛ اما زمان آن متفاوت است و گاهی ترکيبی از فاکتورهای مذهبی،
جشن و رویدادهای خاص و پدیدههایی چون انقالب زمستانی و تابستانی است (باتلر:3008 ،
.)6
پتروسکا 3در پژوهش خود تحت عنوان «بررسی فصلی بودن در گردشگری مقدونيه» که با
هدف بررسی تأثير فصلی بودن در جریانهای ورود گردشگران با استفاده از شاخص فصلی
بودن و ضریب جينی انجام گرفته است ،فصلی بودن را از محدودیتهای اصلی توسعن
گردشگری دانسته و فاکتورهای متضرر از آن را در  9دسته جای میدهد :مشاغل گردشگری
(پارهوقت بودن ،عدم امنيت شغلی و ثبات اجتماعی) ،سرمایهگذاری (ریسک باال به دليل نرخ
اشغال کم) و محيط اطراف (آلودگی ،شلوغی ،ترس از بيگانه و افزایش جرائم) و به این نتيجه
میرسد که گردشگری مقدونيه دارای روال منظم نبوده و بهخصوص در فصل تابستان دارای
الگویی فصلی است (پتروسکا .)3089 ،کشورهای مقصد گردشگری جهت کاهش اثرات منفی
1. Jafari
2. Petrevska
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فصلی بودن ،روشها و تکنيکهای متفاوتی اتخاذ میکنند .بهطورکلی سه تکنيک شناخته
شده و در مقاصد مختلف پيشنهاد و اجرا میشود که عبارتاند از:
تغيير آميخته محصول گردشگری (جهت تحریک افزایش تقاضا در فصل کم رونق و در نتيجه
طوالنی شدن فصول گردشگری منطقه)،
ارائه قيمتهای متنوع در فصول مختلف (که این راهکار در صنعت هتلداری زیاد مورد
استفاده قرار میگيرد) (اشوورث و همکاران.)3080 ،
متنوعسازی در بازار هدف گردشگری (جذب بخشهای جدید بازار و بخصوص افراد بازنشسته)
بازارهای هدف در مورد مکانها به مفهوم بخشها و مشتریان انتخابشده برای ارسال پيامهای
بازاریابی مکان هستند .عوامل بازاریابی مکان شامل جذابيتهای مکانی ،زیرساختها ،مردم،
تصویر و کيفيت زندگی مکان است (کاتلر .)46 :3003 ،در پژوهش پورجهان ( )8930از
آميختن بازاریابی خدمات که شامل  9عامل :محصول ،ترویج و ترفيع ،قيمت ،توزیع ،شواهد
فيزیکی ،افراد و عنصر فرایند است بهعنوان ابزاری برای مقابله با پدیدۀ فصلی بودن خدمات
گردشگری یاد شده است.
در شهر ساحلی ماریلند واقع در جزیرهای نزدیک به سواحل آتالنتيک ،محلی است که با عنوان
«تفرجگاه شماره یک سواحل شرقی» برند گذاری شده است .بااینحال شهردار و شورای شهر
تصميم گرفتند برای جذب گردشگران بيشتر از کارشناسان کمک بگيرند .در این راستا از یک
آژانس تبليغاتی جدید خواستند که راهبردهای خود را در زمينه چگونگی توسعن برند ارائه
دهند .راهبرد انتخابی آژانس بهجای افزایش بازدیدهای تابستانی در زمانی که تسهيالت
گردشگری بسيار شلوغ هستند ،تالش برای افزایش بازدیدها در فصول کم تقاضا بود .برندی
که آنها بهمنظور افزایش تقاضا در قبل و بعد از فصل پر تقاضا ارائه کردند ( 8)XLSبود که
برای توزیع تراکم گردشگران در محدودۀ زمانی طوالنیتر برنامهریزی شده بود .پيامی که این
برند ارائه میداد گویای این واقعيت بود که تمام تسهيالت در سایر فصول نيز با شلوغی کمتر
وجود دارد .عالوه بر این بازدید قبل و بعد از فصل پر تقاضای تابستان ،گردشگری طوالنیتر و
مفيدتری خواهد بود (مالزاده و افتخارنيا.)8930 ،
1. Extra Long Summer
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مدل مفهومي
برای استخراج ابعاد سازنده تصویر شهر از ادبيات پيشين و بهویژه آنچه توسط پژوهشهای کو
و همکاران در مورد شهر اوکالهما و مارتينز و همکاران در مورد شهر گرانادا به کار گرفته شده
بود ،استفاده شده است .الزم به ذکر است که پژوهشهای یاد شده ،در گزینش این ابعاد توسط
مبانی نظری قوی و روشهای مصاحبن عمقی و جلسه با گروههای کانونی حمایت میشدهاند.
در نهایت برای گزینش مناسبترین ابعاد ،از نظرات کارشناسان و صاحبنظران استفاده شده و
در این فرآیند یکی از مهمترین معيارهای مورد نظر ،قابل ارزیابی بودن ابعاد و شاخصهای
انتخابی توسط گردشگران شهر مشهد بوده است .این ابعاد در کنار یکدیگر تصویر گردشگران
از شهر مشهد را تشکيل میدهند؛ که بهعنوان یکی از عوامل تعيينکننده در انتخاب زمان سفر
آنان در نظر گرفته میشود .از طرفی راهکارهایی که بر اساس اجزاء آميختن بازاریابی خدمات
دستهبندی شدهاند بهعنوان تعدیلکنندههای الگوی زمانی سفر در نظر گرفته شدهاند .در نهایت
ميزان تأثير اجرای هر یک از این راهکارها در بين گردشگران به نظرسنجی گذاشته شده است.
این فرآیند در مدل مفهومی (شکل ( ))9به نمایش در آمده است.

شکل .3مدل مفهومی پژوهش
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بر اساس این مدل ،برآیند ابعاد سازندۀ تصویر شهر ،یک تصویر کلی را در ذهن گردشگران
ایجاد میکند  .این تصویر کلی در رفتارهایی مانند انتخاب زمان سفر که تعيينکننده الگوی
توزیع زمانی است ایفای نقش میکند .در کنار این عامل مورد بررسی ،تأثير احتمالی برخی
متغيرهای ميانجی مانند «سنتها»« ،ویژگیهای جمعيتشناسی» و «واکنش به فصول طبيعی سال»
بر انتخاب زمان سفر نيز بهعنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شده در مدل قيد گردیده است .برای
ارزیابی ميزان ترجيح زمانهای سفر ،شماری از موقعيتهای زمانی شاخص بر مبنای
دستهبندیهای «فصلهای طبيعی سال»« ،مناسبتهای مذهبی» و «تعطيالت نهادی» که با نظر
خبرگان برگزیدهشده ،به نظرسنجی گردشگران گذاشته شده است.

روششناسي پژوهش
این پژوهش از نظر فلسفه ،تحقيقی کاربردی است زیرا درصدد یافتن راهی برای افزایش
بهرهوری و رضایت در صنعت گردشگری بوده است .همچنين از نظر ماهيت و روش ،جزء
دسته توصيفی و تحليلی است؛ زیرا ابتدا در تالش بوده است که به ارائه اطالعات وضعيت
موجود در رابطه با اهداف تحقيق بپردازد و پسازآن با استفاده از معيار عقل ،شهود و ادراک
به تجزیهوتحليل اطالعات و در نهایت به ارائه پيشنهادهایی برای افزایش بهرهوری در جذب
گردشگران پرداخته است .هدف پژوهش ،دستيابی به پيشنهادهایی در جهت برقراری توازن
بيشتر در توزیع زمانی سفر گردشگران به شهر مشهد است و از روش کمی پرسشنامه برای
جمعآوری نظرات گردشگران و تحليل آنها در راستای هدف تحقيق استفاده شده است؛
بنابراین ،روش جمعآوری دادهها از نوع ميدانی است که جامعن آماری آن شامل گردشگران
شهر مشهد است و بهصورت نمونهگيری ساده انتخاب شدهاند .بر اساس آمارنامههای معتبر،
ساالنه بيش از  35ميليون گردشگر از شهر مشهد بازدید میکنند .بر همين اساس ،با توجه به
جدول مورگان برای جامعن آماری بيش از  800هزار نفر و فرمول کوکران در تعيين تعداد نمونه
با توجه به حجم جامعه آماری ،با ضریب خطای  5درصد ،تعداد  984پرسشنامه مورد نياز است
که در این پژوهش  933پرسشنامه تهيه شده است .در مرحلن اول برای جمعآوری دادههای
مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخصهای اوليه از منابع کتابخانهای نظير کتب،
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مقاالت ،آمارنامهها نشریات و منابع اینترنتی استفاده شده و در مرحلن بعد ،ابزار پرسشنامه برای
گردآوری دادههای مورد نياز به کار گرفته شده است .این پرسشنامه از  4بخش کلی تشکيل
شده است :بخش اول آن مربوط به مشخصات کلی پاسخدهندگان مانند سن ،جنسيت،
تحصيالت ،شغل ،مبدأ سفر و ...است .بخش دوم از  99سؤال تشکيل شده که به بررسی تصویر
کلی شهر مشهد از دید گردشگران بر اساس  8بُعد «معماری و شهرسازی»« ،ترافيک و
زیرساختهای حملونقل و ارتباطات»« ،آثار تاریخی»« ،ویژگیهای محيطی»« ،ویژگیهای
فرهنگی»« ،اقتصاد و تجارت»« ،وضعيت محدوده خدمات» و «علم و فناوری» میپردازد .این
ابعاد و شاخصهای آنها از مبانی نظری تحقيقات پيشين و روشهای مصاحبن عمقی مربوط به
آنها گردآوری شده است .بخش سوم از  3پرسش تشکيل شده که به بررسی زمانهای
ترجيحی سفر هر یک از گردشگران میپردازد .سؤاالت مربوط به این بخش با نظر اساتيد و
کارشناسان بر اساس دستهبندیهای شاخص زمانی و به تفکيک مناسبتهای مذهبی ،فصول
سال و تعطيالت گردآوری شد .بخش چهارم پرسشنامه شامل  36سؤال است که شاخصهای
ترغ يب سفر در ایام خلوت سال را از نظر گردشگران مورد ارزیابی قرار میدهد .این شاخصها
و پرسشهای مربوط به آنها بر اساس عناصر آميختن بازاریابی خدمات شامل  9عنصر
«محصول»« ،ترفيع و ترویج فروش»« ،قيمت»« ،توزیع»« ،شواهد فيزیکی»« ،افراد» و «فرایند»
گردآوری شده است .محدودۀ زمانی این پژوهش شامل سالهای  8939تا  8935هجری شمسی
است که جمعآوری دادههای پرسشنامه در اواخر سال  34و اوایل  35انجام شده است .مقياس
مورد استفاده برای سؤاالت این پژوهش در بخش اول مقياسهای ترتيبی و اسمی است و در سه
بخش بعدی از مقياس ترتيبی طيف پنجتایی ليکرت استفاده شده است که از «خيلی نامطلوب»
( )8تا «خيلی مطلوب» ( )5و همچنين از «تأثير خيلی کم» ( )8تا «تأثير خيلی زیاد» ( )5دستهبندی
شدهاند .دو سؤال باز هم ابتدا در پرسشنامه وجود داشت ،ولی در مرحلن آزمون اوليه که بر روی
 98پرسشنامه انجام گرفت ،پاسخهایی که بيشترین تکرار را داشتند بهعنوان گزینههای پيشنهادی
در پرسشنامههای بعدی مورد استفاده قرار گرفتند؛ که امکان چند انتخاب همزمان نيز وجود
داشت .یک گزینن «سایر موارد با ذکر مورد» نيز به انتهای این دو سؤال اضافه شد.
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بهمنظور تعيين روایی پرسشنامه از روایی صوری یا روایی محتوایی استفاده شده است .بدین
ترتيب که پرسشنامه پس از تهيه و تطبيق با موضوع ،توسط اساتيد و کارشناسان مربوطه بررسی
شد و با مطابقت مدل مفهومی ،مورد تائيد قرار گرفت .برای بررسی پایایی پرسشنامه هم از
روش «آلفای کرونباخ» استفاده شد .نتيجه این آزمون در جدول ( )8آمده است.
جدول  .1میزان آلفای کرونباخ به تفکیک بخشهای پرسشنامه
میزان آلفای

وضعیت آلفای

مؤلفه

تعداد سؤال

کرونباخ

مؤلفه

تصویر شهر

33

1/936

پایایی باال

زمان ترجیحی سفر

9

1/749

قابلقبول

روشهای ترغیب سفر در ایام خلوت سال

26

1/934

پایایی باال

کل سؤاالت

68

1/949

پایایی باال

در نهایت ،تجزیهوتحليل دادهها به دو صورت توصيفی و استنباطی و با استفاده از نرمافزار اس
پی اس اس انجام گرفته است.

نتايج و تحلیل يافتهها
بيش از  80درصد پاسخدهندگان ،بيش از  3بار به شهر مشهد سفر داشتهاند و حدود نيمی از
آنان دارای تحصيالت ليسانس و باالتر بودهاند .بر اساس یافتههای این پژوهش ،بيش از 60
درصد افراد در هتلها و هتلآپارتمانها سکونت داشتهاند که میتواند نشاندهنده وجود
زیرساختهای نسبتاً مناسب و رونق کسبوکار گردشگری شهر مشهد باشد .بدین معنی که اگر
رونق کافی در این بازار وجود نداشته باشد ،سرمایهگذاران عالقهای به سرمایهگذاری
زیرساختی و احداث مراکز اقامتی از خود نشان نمیدهند و احتماالً درصد زیادی از اقامتها
بهصورت کمپ یا منزل شخصی خواهد بود .حالآنکه این موارد تنها حدود  30درصد از نحوۀ
اقامت مسافران مشهد را تشکيل میدهد .همچنين ،بيش از  66درصد افراد ،در کنار زیارت
هدف غير زیارتی هم از سفر به مشهد داشتهاند و حدود  85درصد فقط انگيزۀ غير زیارتی
داشتهاند .یافتههای پژوهش مافی و سقایی ( )8983که بيان میکند سفرهای تک انگيزهای با

78

تأثير تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری ...

انگيزه زیارت ،در حال تبدیلشدن به سفرهای چند انگيزهای با اولویت زیارت هستند نيز با
نتایج بهدستآمده در این پژوهش هماهنگی دارد.
طبق نظر پاسخدهندگان مهمترین عوامل تعيينکننده زمان سفر فعلی این افراد به ترتيب «وجود
تعطيالت»« ،قيمتها» و «خلوتی» بوده است .در ميان فصلهای سال ،زمستان بهطور معنیداری برای
سفر به مشهد کمتر ترجيح داده شده است .طبق اظهارنظرهای شفاهی که از پاسخدهندگان شنيده
شد ،علت اصلی این ارزیابی سردی هوا در این فصل بود .گردشگران ایام غير نوروزی فصل بهار را
با اختالف زیادی بر تعطيالت نوروز ترجيح دادهاند که نشان از اهميت باالی «تعادل آبوهوا»،
«خلوتی» و «سطح قيمتها» در انتخاب زمان سفر دارد .دو عامل اخير در اولویت عوامل تعيينکنندۀ
زمان فعلی سفر نيز تائيد شدهاند .ولی اینکه عمالً مسافرتهای نوروزی حجم بسيار باالتری دارند
نشان از تأثير جبری عامل «وجود تعطيالت» در زمان انجام سفر است.

وضعیت تصوير شهر مشهد
بر اساس نتایج آزمون مقایسن ميانگين تک نمونهای انجام گرفته بر روی دادهها ،تصویر کلی در
حدی باالتر از متوسط قرار دارد .ميانگين تصویر کلی نيز عدد  9/5459را نشان میدهد که در سطح
بين متوسط و خوب قرار دارد .در مورد ابعاد تشکيلدهنده تصویر شهر ،هم بر اساس نتایج آزمون
دوجملهای –که به علت غير نرمال بودن دادههای مربوطه از آن استفاده شده است و هم بر اساس
آمار توصيفی که در کليه ابعاد ،ميانگين نظرات باالتر از ( 9متوسط) بوده است؛ وضع موجود تصویر
شهر مشهد در سطحی بين متوسط و خوب قرار دارد .بر اساس نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن،
ترتيب درجن اهميت ابعاد سازندۀ تصویر شهر مشهد بر اساس ميانگين رتبه به شرح جدول  3است.
جدول .2رتبه ابعاد تصویر شهر

رتبه

ابعاد

میانگین رتبه

اول

0/۰۰

معماری و شهرسازی

دوم

۰/۴۱

اقتصاد و تجارت

سوم

۰/۳1

آثار تاریخی

چهارم

۰/۳۴

علم و فناوری

پنجم

۰/20

ترافیک و زیرساختهای حملونقل
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ششم

۰/1۶

محیط

هفتم

۰/۱۰

محدودۀ خدمات

هشتم

3/۶2

فرهنگ

بر اساس اطالعات جدول ( ) 3رتبه اول تا سوم و نقاط قوت تصویر شهر مشهد را ابعاد «معماری
و شهرسازی» و «اقتصاد و تجارت» و «آثار تاریخی» تشکيل میدهند .شخصيت برند در فرایند
برندسازی شهری ،از تصویر شهر استخراج میشود .تصویری که دارای قدرت بيشتری باشد در
ساخت برند قوی مؤثرتر است؛ بنابراین در فرایند ساخت برند شهری مشهد ،این ابعاد تصویر در
کنار جنبن زیارتی و مذهبی باید بهعنوان نقاط قوت در نظر گرفته شوند؛ اما «رفتار شهروندان از
نظر رعایت ادب و مهماننوازی» که در بعد فرهنگی قرار میگيرد وضعيت مناسبی ندارد .این
مسئله نياز به کار فرهنگی در این زمينه را به مسئوالن گوشزد میکند .البته نباید از نظر دور
داشت که بخشی از این نوع رفتار نيز به منفعتطلبی ناشی از عدم توازن عرضه و تقاضا در
فصلهای مختلف بر میگردد.

تأثیر تصوير شهر بر توزيع زماني سفر
برای سنجش ميزان همبستگی بين زمان ترجيحی سفر (متغير وابسته) و تصویر کلی گردشگران از
شهر مشهد (متغير مستقل) از آزمون اسپيرمن استفاده شده که نتایج آن در جدول ( )9آمده است.
جدول  .3همبستگی بین زمان ترجیحی سفر و تصویر کلی

بعد
تصوير شهر

تصوير کلي

زمان ترجیحي سفر
اعیاد مذهبی

۱/3۶۰

عزاداریهای مذهبی

۱/3۶۱

عید نوروز

۱/31۴

بهار (غیر از نوروز)

۱/332

تابستان

۱/30۴
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پاییز

۱/311

زمستان

۱/2۰۳

روزهای کاری هفته

۱/23۱

تعطیالت و آخر هفته

۱/221

بر اساس اطالعات جدول ( ،)9در مجموع همبستگی متوسطی بين تصویر کلی و زمانهای
ترجيحی برای سفر به مشهد وجود دارد و این موضوع بيانگر تأثير سایر عوامل (مانند وجود
تعطيالت و عادات سفر) بر انتخاب این زمانهای ترجيحی است که بایستی مورد توجه قرار
گيرند .بيشترین همبستگی مثبت بين تصویر کلی و اعياد مذهبی ( ،)0/964عزاداریهای مذهبی
( )0/96و تابستان ( )0/953وجود دارد .میتوان این نسبتها را اینطور تفسير کرد که به دليل
قوی بودن جنبن مذهبی شهر مشهد و شناخته شده بودن آن به این جنبه ،افرادی که با هدف و
رویکرد مذهبی به این شهر سفر میکنند تصویر کلی مثبتتری نسبت به آن دارند .این آزمون
برای هر یک از ابعاد سازندۀ تصویر شهر هم انجام شده که بر اساس آن بيشترین همبستگی بين
«اعياد و عزاداریهای مذهبی» و بعد «معماری و شهرسازی» مشاهده شده است .مقادیر این ضرایب
عبارتاند از )0/995( :و ()0/963؛ یعنی بين مناسبتهای مذهبی و تصویر بعد معماری و
شهرسازی مشهد بيشترین همبستگی همجهت نسبی که مقدار آن در دامنن متوسط قرار میگيرد
وجود دارد؛ بنابراین میتوان گفت «نسبت بيشتری از افراد با تصویر معماری و شهرسازی مثبت از
شهر مشهد ،مناسبتهای مذهبی را هم برای سفر به مشهد ترجيح میدهند و بلعکس».
همبستگی و رگرسيون ،هر دو در بر دارندۀ رابطن بين دو متغير هستند و هر دو از مجموعن
مشابهی از اعداد زوجی که از یک آزمودنی حاصل شده استفاده میکنند؛ اما همبستگی با
بزرگی و جهت یک رابطه سروکار دارد و رگرسيون بهمنظور «پيشبينی» بر آن رابطه تمرکز
میکند (نيکنام و فراهانی.)8938 ،
در این پژوهش نيز برای پيشبينی تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته و با استناد به قضين حد
مرکزی برای دادههایی با توزیع غير نرمال از محاسبن رگرسيون خطی استفاده شده است .فرمول
توابع مربوط به رگرسيون خطی تأثير تصویر کلی بر هر یک از زمانهای ترجيحی سفر به مشهد
در جدول ( )4آمده است.
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جدول  .4توابع ریاضی رگرسیون خطی تأثیر تصویر شهر بر زمان ترجیحی سفر گردشگران

متغیر وابسته

معادله رگرسیون خطي()Y=aX+b

اعیاد مذهبی ( )

= 0.774(X) + 0.959

عزاداریهای مذهبی ( )

= 0.706(X) + 1.388

عید نوروز ( )

= 0.662(X) + 1.224

فصل بهار غیر از نوروز ( )

= 0.499(X) + 2.503

تابستان ( )

= 0.673(X) + 1.365

پاییز ( )

= 0.583(X) + 1.647

زمستان ( )

= 0.554(X) + 1.147

روزهای کاری هفته ( )

= 0.519(X) + 1.449

تعطیالت هفته و مناسبتی ( )

= 0.438(X) + 2.164

برای مثال ،فرمول رگرسيون تأثير تصویر کلی بر انتخاب اعياد مذهبی که دارای باالترین سطح
است.؛ کهدر آن  Xمتغير

نسبی همبستگی هستند بهصورت
مستقلِ «تصویر کلی» و

متغير وابستن «زمان ترجيحی سفر» است.؛ عنی چنانچه فردی ارزیابی

خود از تصویر کلی شهر مشهد را خوب ( )X=4ارزیابی کند ،پيشبينی میشود ميزان ترجيح
اعياد مذهبی برای سفر به مشهدِ وی (

) باشد.

اطالعات جدول ( )4تأثير تصویر کلی از شهر مشهد بر زمان ترجيحی سفر را در نظر دارد؛ ولی
تصویر کلی ،خود از ابعاد هشتگانن معماری و شهرسازی ،حملونقل و ترافيک ،آثار تاریخی،
محيط ،فرهنگ ،اقتصاد و تجارت ،محدودۀ خدمات و علم و فناوری تشکيل شده است .اگر
بخواهيم سهم نسبی هر یک از متغيرهای مستقل (ابعاد مختلف سازندۀ تصویر شهر) را در
پيشبينی متغير وابسته (زمان ترجيحی سفر) بهطور جداگانه بسنجيم به جدول ( )5خواهيم رسيد.
بهاینترتيب برای پيشبينی زمان ترجيحی سفر هر فرد باید عدد بهدستآمده از تصویر او برای
هر بُعد از ابعاد تصویر کلی در ضریب مشترک مربوطن آن ضرب شود تا متغير وابسته ،یعنی
ميزان ترجيح وی برای انتخاب یک زمان خاص برای سفر به مشهد به دست آید.
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جدول  .5سهم نسبی هر یک از ابعاد سازنده تصویر شهر در پیشبینی زمان ترجیحی سفر (ضرایب بتا)
متغیر مستقل
متغیر وابسته

محیط

معماری و

حملونقل و

آثار

شهرسازی

ترافیک

تاریخی

اعیاد مذهبی

1/096

1/168

1/167

-1/110

عزاداریهای

1/048

1/173

1/182

1/266

اقتصاد و

محدودۀ

علم و

فرهنگ

تجارت

خدمات

فناوری

1/044

-1/030

1/007

1/138

1/046

-1/008

1/146

-1/106

مذهبی
عید نوروز

1/168

1/102

-1/160

1/024

1/032

-1/129

1/177

1/172

فصل بهار غیر

-1/113

1/178

-1/007

1/236

-1/128

1/230

1/124

1/149

از نوروز
تابستان

1/066

1/167

1/012

1/148

-1/136

-1/006

1/169

1/08

پاییز

1/149

-1/138

1/188

1/008

1/109

1/081

-1/161

1/173

زمستان

1/106

-1/119

1/198

1/014

1/03

1/128

-1/066

1/064

روزهای کاری

1/006

1/126

-1/123

-1/116

1/179

1/016

-1/126

1/169

هفته
تعطیالت هفته

-1/104

1/174

1/133

1/160

1/017

1/139

1/110

-1/119

و مناسبتی

مثالً در یک نمونن واقعی اعداد مربوط به ارزیابی از ابعاد مختلف سازندۀ تصویر شهر برای یک
فرد معين بهصورت جدول ( )6بوده است.
جدول  .6ارزیابی ابعاد تصویر شهر مشهد از دید یکی از گردشگران
ابعاد
تصویر شهر

معماری و

حملونقل

آثار

شهرسازی

و ترافیک

تاریخی

محیط

فرهنگ

اقتصاد

محدودۀ

علم و

و

خدمات

فناوری

تجارت
برآیند ارزیابی
گردشگر A

3/61

3/11

2/67

3/11

2/67

4/11

3/61

4/33

حال برای پيشبينی ارزیابی وی از ترجيح اعياد مذهبی برای سفر به مشهد ،محاسبات مربوطه از
ترکيب اطالعات سه جدول ( )5( ،)4و ( )6بهصورت زیر انجام میشود.
تابع رگرسيون برای اعياد مذهبی:

= 0/994(X) + 0/353

(0/836*9/60)+ (0/068*9)+ (0/059*3/69)+ (-0/008*9)+ (0/844*3/69)+
(-0/898*4)+ (0/889*9/50)+ (0/098*4/99)+ 0/353= 3/453
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یعنی ارزیابی چنين فردی از ترجيح سفر به مشهد در اعياد مذهبی در حدود متوسط ()37453
خواهد بود.
اگر بهينهسازی الگوی توزیع زمانی ورود گردشگران به شهر مشهد با ایجاد اصالحاتی در ابعاد
سازندۀ تصویر شهر ،مورد نظر باشد؛ توجه به ضرایب مشترک تعيينکنندۀ سهم هر متغير
( )Betaاهميت ویژهای پيدا میکند (جدول .)5
در تئوری چنانچه افزایش سفرها در یک موقعيت زمانی خاص ،مورد نظر باشد باید تصویر
ابعاد ی که دارای ضریب بتای مثبت در آن موقعيت زمانی هستند تقویت شود و یا تصویر ابعاد
دارای ضریب منفی برای گردشگران هدف آن زمان خاص تضعيف شود تا حاصل معادلن خط
رگرسيون ،عددی بزرگتر شود که نشاندهندۀ افزایش ترجيح سفر است .بهطور مشابه اگر قرار
باشد از تراکم سفرها در یک زمان مورد بررسی کاسته شود باید تصویر ابعاد دارای ضریب
بتای مثبت تضعيف و تصویر ابعاد دارای ضریب منفی تقویت شود تا حاصل معادلن خط
رگرسيون عددی کوچکتر (ترجيح پایينتر) شود.
البته شرایط در عمل با تئوری متفاوت است و نمیتوان چنين حکمی را بیچونوچرا پذیرفت.
بهعنوانمثال تضعيف ابعاد تصویر شهر بر اساس معيار عقل و منطق در هيچ موردی پذیرفتنی نيست.
به کمک دادههای جدول ( )5ابعادی از تصویر شهر که ارتقاء آنها دارای بيشترین تأثير در
تنظيم تراکم سفر هر یک از زمانها است در جدول ( )9گردآوری شده است .جهت برقراری
توازن در ایام شلوغ ،کاهش سفرها و در ایام خلوت ،افزایش سفرها هدف قرار گرفته است.
سپس ابعاد دارای ضریب بتای مثبت بزرگتر برای افزایش ترجيح سفر در زمان مربوطه و ابعاد
دارای ضریب بتای منفی کوچکتر برای کاهش ترجيح سفر انتخاب شدهاند.
جدول .7مؤثرترین ابعاد تصویر شهر جهت ارتقاء در هر یک از زمانهای ترجیحی سفر
زمان سفر

هدف

ابعاد نیازمند ارتقاء تصویر و ضریب مربوطه

اعیاد مذهبی شلوغ

کاهش سفر

اقتصاد و تجارت ( ،)-1/030محیط ()-1/110

عزاداریهای مذهبی شلوغ

کاهش سفر

اقتصاد و تجارت ( ،)-1/008علم و فناوری ()-1/106

عید نوروز

کاهش سفر

آثار تاریخی ( ،)-1/160اقتصاد و تجارت ()-1/129

فصل بهار غیر از نوروز

افزایش سفر

محیط ( ،)1/236اقتصاد و تجارت ()1/230

تابستان

کاهش سفر

اقتصاد و تجارت ( ،)-1/006فرهنگ ()-1/136

پاییز

افزایش سفر

اقتصاد و تجارت ( ،)1/081محیط ()1/008
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زمستان

افزایش سفر

علم و فناوری ( ،)1/064فرهنگ ( ،)1/031محیط ()1/014

روزهای کاری هفته

افزایش سفر

معماری و شهرسازی ( ،)1/006اقتصاد و تجارت ()1/016

تعطیالت هفته و مناسبتی

کاهش سفر

حملونقل و ترافیک ( ،)-1/104علم و فناوری ()-1/119

شلوغ

حال از ميان موارد ذکرشده در جدول ( )9ابعادی که دارای بيشترین فراوانی تکرار هستند
برگزیده میشوند .این ابعاد شامل «اقتصاد و تجارت» با  9مرتبه تکرار و «محيط» با  4مرتبه
تکرار میباشند .این بدان معناست که ارتقاء بعد «اقتصاد و تجارت» میتواند در ایجاد توازن
سفر برای اعياد و عزاداریهای مذهبی شلوغ ،فصل بهار شامل نوروز و بعدازآن ،فصلهای
تابستان و پایيز و روزهای کاری هفته تأثير زیادی داشته باشد .همچنين ارتقاء تصویر «محيط» در
متوازنسازی سفر برای اعياد مذهبی شلوغ ،ایام بعد از نوروز فصل بهار و فصلهای پایيز و
زمستان تأثير قابلتوجهی خواهد داشت؛ بنابراین بهبود وضعيت تصویر دو بعد یاد شده بيشترین
تأثير را در ایجاد توازن سفر به شهر مشهد و مقابله با پدیدۀ فصلی بودن گردشگری در کل سال
خواهد داشت.
الزم به ذکر است که هدف افزایش یا کاهش سفر در هر یک از زمانهای مورد بررسی ،تنها از
منظر مقابله با فصلی بودن گردشگری انتخاب شده است .درحالیکه ممکن است از یک
دیدگاه دیگر گزینش صحيح این اهداف بهگونهای متفاوت باشد .مثالً وجود تراکم باالی سفر
در مناسبتهای مذهبی برای مشهد بهعنوان یکی از مهمترین شهرهای جهان اسالم میتواند
نشاندهندۀ اقتدار مسلمين باشد که موجب میشود کاهش سفر در این ایام توجيهپذیر نباشد.

تعديل تقاضای فصلي سفر به کمک آمیختۀ بازاريابي
طبق نظر دکتر روستا و همکاران ( )8989برای مقابله با تقاضای فصلی باید از راهحلهای
بازاریابی تعدیلی بهره گرفت .تعدیل تقاضا به کمک ایجاد تغييراتی در اجزاء آميختن بازاریابی
امکانپذیر است که در این پژوهش بهعنوان مهمترین عوامل تشویق گردشگران به سفر در ایام
خلوت سال موردسنجش قرار گرفته است .در این بررسی از آزمون رتبهبندی بين بُعدی و درون
بُعدی فریدمن استفاده شده که نتایج آن در جدول ( )8آمده است.
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جدول  .8رتبهبندی ابعاد و شاخصهای هر بعد بر اساس میزان تأثیر در تشویق سفر در ایام خلوت سال

به رتبه

ابعاد

ترتیب رتبه

شاخص

درون
ابعاد

 .1قیمت

اول

 .2افراد

اول

تعدیل قیمت توسط هتلها ،رستورانها ،ورودی جاذبهها و سایر تسهیالت
گردشگری
پاسخگویی ،مسئولیتپذیری و خوشبرخورد بودن کارکنان با هدف باال بردن کیفیت
خدمات گردشگری ارائهشده در فصلهای خلوت

اول

ارائۀ خدمات رضایتبخش در سایتهای گردشگری ،اقامتگاهها ،رستورانها و سایر
تسهیالت گردشگری در جهت افزایش کیفیت خدمات و استقبال گردشگران از

.3

عنصر

فرآیند

مقصد ،در فصلهای غیر اوج گردشگری
دوم

بهبود و تقویت عواملی چون گرمایش و تهویۀ داخل فضاهای گردشگری با هدف
افزایش بازدیدها در فصلهای غیر اوج سفر مقصد

سوم

انعطافپذیری در تأمین خدمات برای افزایش پاسخگویی به نیازهای مختلف
گردشگران

چهارم

به خدمت گرفتن فنّاوری برای عرضۀ خدمات بهتر با هزینۀ کمتر و افزایش دسترسی
به تسهیالت گردشگری در فصلهای کم رونق گردشگری مقصد مانند امکان رزرو و
خرید آنالین

اول

ارائۀ برخی گشتهای کوتاهمدت ارزانقیمت یا رایگان در طول فصلهای کم رونق

 .۰بعد ترفیع دوم

ارائۀ تخفیفهای ویژه برای خرید خدمات و محصوالت ارائهشده در فصلهای کم

و ترویج

رونق گردشگری مقصد
سوم

معرفی شهر مشهد بهعنوان مقصدی برای فصلهای کم رونق در نمایشگاههای
بازرگانی و گردشگری ملی و بینالمللی

چهارم

طراحی و توزیع بروشورها ،کتابچههای راهنما ،کاتالوگها و نقشههای گردشگری در
مبادی ورودی شهر ،پایانهها ،فرودگاه و اماکن تفریحی مهم در ایام غیر اوج سفر

پنجم

استفاده بهینه از تبلیغات اینترنتی و بهکارگیری وبسایت های مناسب برای معرفی
فعالیتهای گردشگری مقصد در فصلهای کم رونق

ششم

گزینش و استفاده از رسانههایی مانند روزنامهها ،مجالت ،رادیو ،ارسال نامههای
مستقیم و تبلیغ روی تابلوهای خیابان جهت معرفی محصوالت ارائهشده در
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فصلهای غیر اوج گردشگری
شواهد اول

.0

فیزیکی

تقویت نمای بیرونی و ویژگیهای معماری ،دکوراسیون و نورپردازی متناسب با
فصل در اماکن اقامتی و جاذبههای گردشگری برای ایجاد تصویر ذهنی بهتر در
گردشگر و بازدید او از مقصد در فصول غیر اوج

دوم

افزایش پاسخگویی به گردشگران ایام خلوت سال؛ تدارک و ایجاد سیستمی برای
رسیدگی سریع به مشکالت و شکایات گردشگران

اول

ایجاد تنوع در خدمات ارائهشده و افزودن جاذبههای جانبی مکمل از قبیل
طبیعتگردی ،بازدید از آثار و بناهای تاریخی و باستانی ،بازارها و ...

دوم
بعد

.۶
محصول

تناسب محصول و خدمات گردشگری ارائهشده با نیازهای هر فصل (مانند تور
طبیعتگردی در فصلهای گرم و فضای سرپوشیده در فصلهای سرد)

سوم

افزایش قابلیتها و تأسیسات گردشگری و ارائۀ محصوالت و خدمات جدید در
فصلهای کم رونق گردشگری (پاییز و زمستان)

چهارم

تغییر یا اصالح محصوالت و خدمات کنونی برای ارائۀ محصوالت جدید (مثل
پارکهای موضوعی)

پنجم

برگزاری رویدادهای گردشگری از قبیل جشنوارهها ،نمایشگاهها ،کنفرانسها و ...در
فصول غیر اوج گردشگری

اول
عنصر

.۳
توزیع

توزیع تورهای سفر به مقصد از طریق ارگانهایی مانند سازمان تربیتبدنی ،سازمان
بازنشستگی کشور و سازمان ملی جوانان برای هدفگیری گردشگران خاص

دوم

برگزاری تورهای بیشتر و ویژۀ گردشگران داخلی در فصلهای کم رونق مقصد

سوم

تغییر یا تقویت کانال توزیع (مثالً عرضۀ محصوالت و خدمات گردشگری مقصد از
طریق مراکز اقامتی)

چهارم

برگزاری تورهایی با عالیق ویژه از جمله صخرهنوردی ،کوهنوردی و غیره

بر اساس اطالعات جدول ( )8مؤثرترین جزء از اجزاء آميخته بازاریابی خدمات برای تشویق
گردشگران به سفر در ایام خلوت سال عنصر «قيمت» است که بيانگر نقش با اهميت بازی با
قيمت در مدیریت و کنترل زمان سفر است .بر این اساس همانطور که ارائن تخفيفها میتواند
جاذب گردشگران به سفر در ایام خلوت سال باشد ،افزایش هدفمند قيمت تورها و خدمات نيز
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میتواند بر انتقال زمان سفر گردشگران به ایام خلوت مؤثر باشد .از این عملکرد در مطالعات
سيتون و بنت )8336( 8با عنوان «نقش قيمت در کنترل تقاضا در طول زمان» یاد شده است.
در رتبه دوم اهميت ،عنصر «افراد» قرار دارد .طبق نظر کارشناسان ماهيت تعامالت بين مشتری و
کارکنان خدماتی ،ادراک مشتری از کيفيت را بهشدت تحت تأثير قرار میدهد .در حقيقت
کيفيت خدمات از کيفيت ارائن خدمات جدا نيست و یک بخش مهم بازاریابی خدمات ،ایجاد
استانداردهایی جهت بهبود کيفيت ارائن خدمات بهوسيله کارکنان و کنترل عملکرد آنهاست؛
چراکه قضاوت مشتری دربارۀ کيفيت خدماتی که دریافت میکند بر ارزشيابی او از افرادی که
اینگونه خدمات را تأمين میکنند استوار است (باقری و عبدی 8933 ،به نقل از الواالک و رایت)
بنابراین «تعدیل قيمت توسط هتلها ،رستورانها ،ورودی جاذبهها و سایر تسهيالت
گردشگری» که شامل کاهش قيمتها در ایام خلوت و افزایش قيمتها در فصلهای پر تقاضا
میشود و همچنين «پاسخگویی ،مسئوليتپذیری و خوشبرخورد بودن کارکنان با هدف باال
بردن کيفيت خدمات گردشگری ارائهشده در فصلهای خلوت» میتوانند مؤثرترین نقشها را
در تعدیل الگوی توزیع زمانی سفر به شهر مشهد ایفا کنند.

بررسي تفاوتهای معنيدار پاسخها
در مقایسن بين نظرات مردان و زنان مشاهده میشود که تنوع فروشگاهها و مجتمعهای تجاری
مدرن و هایپر مارکت ها توجه زنان را بيشتر به خود جلب کرده است .همانطور که در مبانی
نظری به آن اشاره شد بر اساس نظر باتلر عوامل فصلی بودن به دو دسته طبيعی و نهادی تقسيم
میشوند .به نظر میرسد عوامل طبيعی فصلی بودن بر گردشگری شهری تأثير کمتری داشته
باشند .ازاینرو گسترش گردشگری خرید که از گونههای گردشگری شهری است میتواند در
جذب زنان –که در اغلب موارد همراهی مردان را نيز به دنبال خواهد داشت -مؤثر باشد.
اینگونه از گردشگری به دليل ماهيتی که دارد از عوامل فصلی بودن طبيعی کمتر تأثير
میپذیرد و به همين خاطر یک نقطه قوت برای شهر مشهد بهحساب میآید .تنوع فروشگاههای

1. Seaton & Bennett
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مدرن در بعد «اقتصاد و تجارت» تصویر شهر جای میگيرد و در ميان ابعاد آميختن بازاریابی
خدمات میتوان آن را جزء شواهد فيزیکی بهحساب آورد.
بر اساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،زنان ،افراد پردرآمد و افراد با تحصيالت باالتر
مناسبتهای مذهبی را برای سفر به مشهد غير مطلوبتر ارزیابی کردهاند .در این مناسبتها
اغلب تراکم سفر به شهر مشهد وجود دارد .در رتبهبندی فریدمن دادههای این پژوهش نيز
ترجيح سفر در عزاداریهای مذهبی دارای رتبن دوم و ترجيح سفر در اعياد مذهبی دارای رتبن
چهارم است که نشاندهندۀ جذابيت عمومی باالی این مناسبتها برای سفر به مشهد است.
ازاینرو تمایل کمتر این گروهها میتواند فرصتی برای کاهش پدیدۀ فصلی بودن گردشگری
این شهر بهحساب آید .مثالً برگزاری جشنوارههای خرید در فصلهای خلوت میتواند جاذب
گروه زنان باشد و برگزاری کنفرانسهای علمی میتواند افراد تحصيلکرده را در ایام خلوت
سال به خود جذب کند .با توجه به حساسيت پایين افراد پردرآمد به قيمت و حتی نگاه متفاوت
آنان به کاالی لوکس که گرانتر بودن آن جذابيت بيشتری را برایشان ایجاد میکند ،برگزاری
تورهای ویژه و تفریحات گرانقيمت در ایام خلوت سال میتواند در جذب افراد پردرآمد مؤثر
باشد .همچنين از تأثير برگزاری نمایشگاههای تجاری و بازرگانی در فصول کم تراکم سفر
برای جذب فعاالن کسبوکار نباید غفلت کرد .این راهکارها جزء روشهای «گسترش
بازارهای کنونی» و «جستجوی بازارهای جدید برای محصوالت کنونی» که سيتون و بنت
( )8336به آنها بهعنوان تعدیل گر پدیدۀ فصلی بودن اشاره کردهاند ،قرار میگيرد.
اینکه افراد با تحصيالت باالتر ،ارائن تخفيفها ویژه -از عناصر پيشبرد فروش بر اساس
دستهبندی کاتلر و آرمسترانگ ( -)8983را در جذب گردشگران برای ایام خلوت سال مؤثرتر
میدانند شاید به علت خوشبينتر بودن این افراد به واقعی بودن تخفيفها باشد؛ یعنی افراد با
تحصيالت پایينتر بر اساس تجربه و آموختههای خود بر این باورند که عرضهکنندگان حاضر
به ارائن خدماتی باکيفيت یکسان و قيمت پایينتر نيستند و به این امر با دیدۀ تردید مینگرند.
تحليل کاملتر تفاوتهای معنیدار پاسخها بر اساس شاخصهای جمعيتشناسی که از آزمون
مان-ویتنی بهدستآمده ،در جدول ( )3تنظيم شده است.
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جدول  .9تحلیل تفاوتهای معنیدار پاسخها بر اساس شاخصهای جمعیتی

دسته افراد

عامل مورد

دستهبندی

نحوه

ارزيابي

مربوط به

ارزيابي

پیشنهادها

علل و پیامدها

عامل
تنوع فروشگاهها

اقتصاد و

مطلوبتر علت :دقت و عالقه بیشتر استفاده از این فرصت و

و مجتمعهای

تجارت

تبلیغ مجتمعهای تجاری

زنان به بازار گردی و خرید

تجاری مدرن و

پیامد :وجود فرصت برای مدرن مشهد برای توسعۀ

هایپر مارکت ها

با

شهری

استفاده از این عامل بهعنوان گردشگری
یکی از شیوههای گردشگری هدفگیری زنان -به همراه
شهری برای هدفگیری و مردان -در ایام کم تراکم
جذب زنان که اغلب به سفر.
همراهی مردان هم منجر
میشود.

زنان

روزنامه و مجله

ترفیع و

و تبلیغات رادیو

ترویج

مؤثرتر

علت :عالقهمندی بیشتر زنان توجه بازاریابان به این
به کانالهای تبلیغی سنتیتر

کانالهای تبلیغی که برای

و تلویزیونی

پیامد :تأثیرپذیری بیشتر زنان هدفگیری

برای تشویق سفر

از تبلیغات روزنامه و مجله اثربخشترند.

در ایام خلوت

و...

تغییر یا اصالح
محصوالت

عنصر
محصول

مؤثرتر

جامعۀ

زنان

علت :عالقه بیشتر به تنوع ایجاد پارکهای موضوعی
(احتماالً)

یا نمایشگاههای تخصصی

کنونی برای ارائۀ

پیامد :وجود فرصت در زنان مانند مد و لباس

محصوالت جدید

جذب این جامعۀ هدف با اسالمی در ایام خلوت سال
ایجاد تغییر یا اصالح (متناسب با نظر استین و
محصوالت کنونی مانند بنت ())1۴۴۶

برای تشویق سفر
در ایام خلوت

احداث پارکهای موضوعی
سطح عمومی

اقتصاد و

مطلوبتر علت :حساسیت کمتر این برگزاری تورها و تفریحات

قیمتها

تجارت

لوکس برای این گروه افراد

افراد به سطح قیمتها.

پیامد :آمادگی برای پرداخت در فصلهای کم تقاضای
بیشتر در ازای خدمات بهتر

سفر

۰

 .0پيشنهاد تور استثنایی بهجای استفاده از عامل تخفيف قيمت در فصلهای کم تراکم سفر توسط صاحبنظران بهعنوان
یکی از استراتژیها ی جذب گردشگر در ایام کاهش تقاضا معرفی شده است
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رونق کسبوکار

اقتصاد و

تجاری

تجارت

مطلوبتر علت :شم اقتصادی و توجه تشویق

افراد

این

به

بیشتر این افراد به محیط سرمایهگذاری
کسبوکار

با درآمد

پیامد :عالقه به سرمایهگذاری

باالتر
تبلیغات اینترنتی

ترفیع و

و استفاده از

ترویج

مؤثرتر

علت :آشنایی بیشتر افراد توجه بازاریابان به استفاده از
پردرآمد با کانالهای مدرن تبلیغات اینترنتی بهعنوان
کانال

برای

مناسب

وبسایتهای

تبلیغات و تجارت

مناسب برای

پیامد :تأثیرپذیری بیشتر افراد هدفگیری این گروه افراد.

تشویق سفر در

پردرآمد از تبلیغات اینترنتی

ایام خلوت
ارائۀ تخفیفها
تحصیالت ویژه خدمات و
باالتر

ترویج و

مؤثرتر

ترفیع

افراد به واقعی بودن تخفیفها تخفیفها

محصوالت برای

هدف از ارائۀ تخفیفها ویژه افراد
باالتر
در ایام خلوت سال

ایام خلوت
ارائۀ تخفیفها

ترویج و

ویژه خدمات و

ترفیع

کم اثرتر

تعدیل قیمت

دارای

تحصیالت

علت :حساسیت کمتر این گرچه این گروه اغلب هزینه
افراد به قیمتها به دلیل عدم کننده سفر نیستند ولی نقش

محصوالت برای

کمتر از  2۹تشویق سفر در
ایام خلوت
سال

ویژه

برای

پیامد :تأثیرپذیری این گروه بازاریابی و جذب هدفمند

تشویق سفر در

با سنّ

علت :خوشبینی بیشتر این استفاده بهینه از ابزار ارائۀ

استقالل مالی .ضمناً این نتیجه مهمی

در

تصمیمگیری

میتواند تائید کنندۀ وجود خانواده ایفا میکنند .با توجه
سبک زندگی متفاوت جوانان به اینکه ارزیابی آنان از
قیمت

کم اثرتر

در خانوادههای ایرانی باشد .تصویر شهر مطلوبتر بوده،

توسط هتلها،

چراکه در بسیاری از کشورها ،هدف مناسبی برای تبلیغات

رستورانها،

جوانان در این سنین استقالل محسوب میشوند؛ چراکه

ورودی جاذبهها

مالی دارند و با توجه به جذب این گروه ،اغلب

و سایر تسهیالت

درآمد نسبی پایینشان ،به همراهی سایر افراد خانواده

گردشگری

سطح

قیمتها

حساسیت را هم به دنبال خواهد

باالیی نشان میدهند .یکی از داشت.
دالیل ایجاد اقامتگاهها و
مراکز

ارزانقیمت

برای

جوانان گردشگر این کشورها
نیز همین مورد است.
پیامد :تأثیرپذیری کمتر افراد
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با سن کمتر از  20سال از
روشهای تعدیلی قیمت

با درآمد يا تصویر کلی شهر
تحصیالت مشهد

تصویر
شهر

نامطلوب علت:
تر

پیشین ارتقاء اجزاء تصویر مورد

تجربیات

باکیفیتتر و سطح توقع توجه و عالقۀ این افراد
باالتر

باالتر

پیامد :کاسته شدن از عالقه
این گروهها برای سفر
زنان و

اعیاد و

افراد با

عزاداریهای

درآمد يا

مذهبی

زمان
ترجیحی
سفر

تحصیالت
باالتر

نامطلوب علت :میتوان شلوغی و با توجه به وجود تراکم
تر

تراکم

باالی

سفر

در سفر در ایام مذهبی ،این

مناسبتهای مذهبی و نگاه موضوع را میتوان یک
متفاوت این گروهها به سفر را فرصت در نظر گرفت.
علت این امر دانست

برگزاری

جشنوارههای

پیامد :سفر کمتر این گروهها به خرید و مد و لباس اسالمی
مشهد در مناسبتهای مذهبی و برای زنان و تورها و
وجود فرصت بالقوه برای تفریحات لوکس برای
پردرآمد

تقسیمبندی مشخصتر بازار گروههای
هدف در جهت جذب این کنفرانسهای علمی برای
افراد با تحصیالت باالتر و
گروهها در ایام خلوت سال
نمایشگاههای

تجاری

یا

و

بازرگانی برای فعاالن حوزۀ
کسبوکار در ایام خلوت
سال میتواند جاذب این
افراد باشد.

پیشنهادهای کاربردی تحقیق
در این مرحله با توجه به نتایج کسبشده از مراحل مختلف تحقيق و در راستای اهداف آن به
ارائن پيشنهادهایی برای شهر مشهد پرداخته میشود.
 .8همانطور که در عنوان پاسخ به سؤال سوم تحقيق از پردازش دادهها به دست آمد ،تقویت
ابعاد «اقتصاد و تجارت» و «محيط» برای برقراری توازن در توزیع زمانی سفر گردشگران به شهر
مشهد بيشترین اثربخشی را خواهد داشت .بر اساس نتایج آزمون فریدمن ،از ميان شاخصهای
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مورد بررسی در بعد اقتصاد و تجارت« ،سطح عمومی قيمتها» و «وضعيت تبليغات تجاری مانند
نمایشگاهها ،بيلبوردها ،تلویزیونهای شهری و سایر تبليغات رسانهای» حائز پایينترین رتبه
بودهاند .در بين شاخصهای بررسی شده در بعد محيط هم «وضعيت وجود معتادان و متکدیان
خيابانی» و «وضعيت آلودگی هوا» پایينترین رتبهها را کسب نمودهاند .در نتيجه به نظر میرسد
شاخصهای ذکرشده برای بهبود نياز به توجه بيشتری دارند.
 .3بر اساس نتایج حاصل از آزمون فریدمن در رتبهبندی دادهها ،ابعاد «فرهنگ»« ،محدودۀ
خدمات» و «محيط» دارای پایينترین رتبهها هستند که جهت بهبود تصویر کلی شهر مشهد
(جدا از توزیع زمانی سفر و پدیدۀ فصلی بودن) نياز به تقویت دارند.
بر مبنای نتایج همين آزمون ،در بعد فرهنگی ضعيفترین شاخص «رفتار شهروندان از نظر
رعایت ادب و مهماننوازی» است .در بعد محدودۀ خدمات« ،وضعيت کنترل و نظارت بر
مواردی چون قيمت و کيفيت کاال ،غذا ،مراکز اقامتی و  »...و در بعد محيط هم «وضعيت وجود
معتادان و متکدیان خيابانی» بيش از سایر شاخصها نيازمند توجهاند.
 .9همانطور که بسياری از فعاالن بازارهای تجاری دریافتهاند و از نتایج رتبهبندی دادهها در
مورد ابعاد آميختن بازاریابی خدمات نيز برداشت میشود ،عنصر قيمت و بازی با آن نقش زیادی
در متعادلسازی ميزان تقاضا و مقابله با فصلی بودن در صنعت گردشگری ایفا میکند که باید
به آن توجه شود.
 .4در این پژوهش اهميت زیاد عنصر «طرز رفتار و برخورد» هم در مورد شاخصهای فرهنگی
تصویر شهر و هم در مورد عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در ایام خلوت سال مورد اتفاقنظر
گردشگران بوده است .در واقع مشتریان ،کيفيت خدمات دریافتی را بر اساس کيفيت رفتار
ارائهدهندگان خدمت میسنجند .این موضوع بيانکنندۀ اهميت آموزشهای فرهنگی و رفتاری
برای کارکنان این صنعت و شهروندان در پاسخ به جایگاه ویژۀ حفظ کرامت افراد است که
باید مورد توجه ویژه قرار گيرد.
 .5بر اساس آنچه پيشازاین ذکر شد یکی از مهمترین عوامل ایجاد رفتار نامناسب فعاالن
گردشگری با گردشگران میتواند پدیدۀ فصلی بودن باشد .ازیکطرف وجود نيروی کاری
موقت هزینههای آموزش افراد را برای کارفرمایان افزایش میدهد و از طرفی دیگر کارکنان
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هم با توجه به پایين بودن سطح امنيت شغلی (به دليل دائمی نبودن) انگيزۀ کافی برای یادگيری
و رفتار مناسب را ندارند .ضمن اینکه افزایش کمّی و ارتقاء سطح کيفی محصوالت گردشگری
پيش از هر چيز نيازمند توسعن منابع انسانی و برخورداری از نيروی انسانی توانمند و آشنا با
دانش نظری و مهارتهای عملی این صنعت است (ضيایی .)8989 ،ترس از عدم توانایی در
پوشش هزینههای ایام خلوت سال نيز موجب میشود فعاالن این صنعت در ایام پر تقاضا به
گردشگران با دید منفعت طلبانه بنگرند و تنها به دنبال کسب سود کوتاهمدت بيشتر باشند که
موجب خدشهدار شدن تصویر شهر در ذهن گردشگران میشود .این مسئله بيانگر وجود ارتباط
متقابل بين رفتار فرهنگی و پدیدۀ فصلی بودن است .بهاینترتيب اگر تعادل در توزیع زمانی سفر
افزایش یابد تأثير آن در بهبود نحوۀ رفتار با گردشگران مشاهده خواهد شد و بلعکس همانطور
که از تحليل دادهها دریافت شد؛ «پاسخگویی ،مسئوليتپذیری و خوش برخورد بودن کارکنان
با هدف باال بردن کيفيت خدمات گردشگری ارائهشده در فصلهای خلوت سال» موجب
افزایش تعادل در تقاضا میشود.
« .6وجود تعطيالت»« ،قيمتها» و «خلوتی» بهعنوان عواملی که از طرف گردشگران بهعنوان
تعيينکنندههای بااهميت زمان ترجيحی سفر نام برده شدهاند باید از طرف مدیران شهری مورد
توجه قرار گيرد .یکی از نکات با اهميت این ردهبندی این است که بهجز عامل اول ،یعنی زمان
تعطيالت که اغلب به سياستهای کالن کشوری مربوط میشود و میتوان گفت خارج از
کنترل مدیریت شهری است؛ دو عامل دیگر یعنی قيمتها و خلوتی عواملی هستند که تا حد
زیادی با سياستگذاریهای شهری قابل کنترلاند و ازاینجهت نقطن قوت محسوب میشوند.
بسياری از افزایش قيمتها در ایام فشار تقاضا ناشی از دغدغه صاحبان کسبوکار برای پوشش
هزینههای فصلهای کاهش تقاضا است .در نتيجه حرکت در جهت یکنواخت سازی تراکم
سفر گردشگران عالوه بر اینکه میتواند موجب خلوتتر شدن ایام شلوغ شود ،بهطور همزمان
قيمتها را نيز تعدیل خواهد نمود.
 .9با توجه به وجود پایينترین ترجيح برای سفر به مشهد در فصل زمستان ،جاذبههای زمستانی و
گونههای گردشگری متناسب با این فصل ارتقاءیافته و معرفی شود .توجه به این نکته ضروری
است که سرما و زمستان هم مخاطبان و جامعن هدف خاص خود را دارد .بسياری از مقاصد
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گردشگری با تأکيد بر زمستانهای سرد و برفی خود گردشگران را جذب میکنند .گسترش
ورزشهای زمستانی یا گونههایی از گردشگری که در فضاهای سرپوشيده صورت میپذیرد
(مانند کنفرانس و نمایشگاه و )...میتواند در این زمينه راهگشا باشد .در تحقيقات جفری و
باردن )3008( 8هم این امر تائيد شده است .الزم به ذکر است که شهر مشهد با وجود جذابيت
باال برای سرمایهگذاران و شرایط اقليمی و طبيعی مربوطه ،هم در زمينه گسترش تفریحات
زمستانی دارای استعداد و قابليت است و هم در حوزۀ وقایع دانشگاهی و کنفرانس.
 .8در فرایند برندسازی شهری برای مشهد در کنار ویژگیهای مذهبی ،به سایر جنبههای قوی
تصویر شهر که بر اساس نتایج این تحقيق عبارتاند از «معماری و شهرسازی» و «اقتصاد و
تجارت» توجه شود.

پیشنهاد برای پژوهشهای آينده
ازآنجاکه توزیع یافتگی سفر نقش به سزایی در افزایش بهرهوری مقاصد گردشگری دارد
پيشنهاد میشود تأثير سایر عوامل مؤثر در نحوه توزیع تقاضا -از جمله آنچه در مدل مفهومی
این پژوهش قيد گردیده -شامل «سنتها»« ،ویژگیهای جمعيتشناسی» و «واکنش به فصول
طبيعی سال» در پژوهشهای آتی مورد بررسی قرار گيرد.
بعالوه ،توزیع یافتگی در حوزۀ مکانی نيز میتواند باعث جلوگيری از بروز ازدحام در مناطق
خاص یک مقصد گردشگری شود که نقشی به سزایی در بازدهی این اماکن خواهد داشت و
بررسی آن به پژوهشگران توصيه میشود.
* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسندۀ مسئول در دانشگاه عالمه طباطبایی
است که با حمایت مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد مقدس انجام گرفته است.
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