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  چكيده

هاي مختلفي ي مختلف مطالعات گردشگري، بسته به نياز و كاربرد، گردشگران به دستههادر حوزه
. شوندها بر مبناي معيارهاي متفاوتي تنظيم ميشناسيها يا گونهبنديانواع اين دسته. شوندتقسيم مي

قيق در اين تح. شدن يكي ازاين انواع استشناختي كوهن بر مبناي مفهوم نهاديشناسي جامعهگونه
و ميزان برخورداري از خدمات ) سرپناه، خوراك و جابه جايي در مقصد(ي تأمين نيازهاي اوليه نحوه

به اين منظور . ميزباني نهادي شده در شهر مشهد، شاخصي از ميزان نهادي بودن گردشگري تعريف شد
» در شهر مشهدبررسي كيفيت اقامت و ترجيحات زائران ايراني در مدت حضور «هاي طرح پژوهشيداده

    زائر ايراني شهر مشهد در  1600ي تصادفي شاملجمعيت نمونه. مبناي تحليل ثانويه قرار گرفت
 ي مدل كوهن، گردشگران در سه دسته نهادي، نيمه نهادي وبا اتكا به درونمايه. بود 90و  89هاي سال

صورت غيرنهادي، كمي به) درصد 3/68(سوم زائران - نتايج نشان داد حدود دو. غير نهادي قرار گرفتند
 .طور نهادي به مشهد سفر كرده بودنددرصد نيز به10درصد به صورت نيمه نهادي و حدود  20بيش از 

ها، افراد با درآمد، تحصيالت و منزلت شغلي باالتر بيش از تر، شهريهمچنين نتايج نشان داد افراد جوان
  هايي براياين نتايج داللت. اند استفاده كرده ديگران از خدمات نهادي گردشگري در شهر مشهد

 .هاي آتي در بخش خصوصي و عمومي در توسعه گردشگري شهر مشهد داردريزي برنامه
  شناسي، گردشگر، زائر، مشهد، مدل كوهنگونه :واژگان كليدي 
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  مقدمه 
ي يش از سدهبا اين حال تا پ. سفر در ميان مردم جوامع مختلف وجود داشته استاز ديرباز 

عنوان يكي از اما امروزه گردشگري به. گرفته استاخير به ندرت و با مقاصد خاصي صورت مي
همزمان با تحوالت در دنياي كار و . هاي رايج در برنامه زندگي افراد درآمده استفعاليت

ژي تر شدن آمد و شد به دليل رشد تكنولواشتغال، و پديد آمدن اوقات فراغت، همچنين آسان
در صنعت حمل و نقل و كم و بيش نهادي شدن صنعت گردشگري، سفر جايگاهي ويژه در 

اي هاي تازهترك محل دائمي زندگي و كار، فرصت. هاي بشري يافته استي فعاليتمجموعه
 دهد كه تجربيات متفاوت و جذابي براي او به ارمغان پيش چشم مسافر يا گردشگر قرار مي

 .ها گاه تنها هدف نمايي سفر استي از اين فرصتبرداربهره. آوردمي

ها و ترجيحات مشابهي ندارند و در تنظيمات ساختاري  ي گردشگران، انگيزهبا اين حال همه
تر اي عميق و ملموسگزينند كه تجربههايي از سفر را برميبعضي شيوه. كنندمشابهي سفر نمي

بعضي از خدمات سازماندهي شده براي پذيرايي آورد و ها فراهم ميي مقصد براي آناز جامعه
كنند كه نظم، امنيت، سهولت دسترسي و آرامش خاطر بيشتري براي از گردشگر استفاده مي

شناسي گردشگري را بر مبناي چنين معيارهايي، محققان، انواعي از گونه. كندشان فراهم مي
ريابي گردشگري حايز اهميت باشد و هم تواند هم در بازا ها ميشناسياين گونه. اندارائه كرده
ريزي توسعه و سرمايه گذاري در گردشگري براي بخش خصوصي و عمومي، و هم در برنامه

  .ارزشي محسوب شودي بابراي مديريت فرايند و آثار گردشگري در مقصد داده
دهد كه تاكنون پژوهشي فارسي نشان مي -با اين حال بررسي پايگاه هاي داده ي علمي

 .شناسي از گردشگران شهري يا زائران داخلي در كالن شهر زيارتي مشهد انجام نشده استگونه
اين در حالي است كه هر ساله گروه عظيم و بسيار متنوعي از گردشگران از سراسر كشور به 

مركز آمار ايران، ( 1391طبق نتايج آمارگيري از گردشگران ملي در بهار . مشهد سفر مي كنند
عنوان دومين مقصد اصلي سفر سفر به 71145480سفر از ميان  4384571مشهد با ، )1391

درصد كل سفرهاي داخلي را در كشور  6ي كمي پس از تهران بوده است كه داخلي با فاصله
كنند، رسد مسافران با انگيزه ها ي مختلفي به مشهد سفر مينظر مياگرچه به. دهدتشكيل مي

   درصد سفرهاي داخلي با اقامت شبانه، با هدف زيارت انجام11اما همين آمار حاكي است
  .دهدها را نشان مياند كه اين امر اهميت سفرهاي زيارتي در كشور و لزوم مطالعه آنشده

درصد  72دهد در كل كشور از لحاظ استفاده از خدمات گردشگري آمار مذكور نشان مي
ي ناچيز از ساير آشنايان بوده كه استفادهنفرشب اقامت شبانه داخلي در خانه بستگان و 

از . دهدپذيرها را نشان ميها و مهمانهاي عمومي همچون هتلها، خصوصا اقامتگاهاقامتگاه
درصد با وسايل نقليه  2/63. انددرصد همراه با تور سفر كرده 17/2 ميان مسافران داخلي تنها

همچون قطار، هواپيما، اتوبوس و ميني بوس اي با وسايل نقليه 75/32اند، و شخصي سفر كرده
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شود كه بنابراين مشاهده مي. انداند سفر كردهبيني شدهكه عموماً براي مسافران پيش غيرهو 
محل هاي مختلف سفر اعم از ي صنعت گردشگري در حوزهشدهاستفاده از خدمات نهادي

رسد بنا به نظر ميبه. اد نيستچندان زي اقامت، نحوه سازماندهي سفر، نوع وسيله نقليه سفر
گذاري هاي كالن شهر زيارتي، و همچنين سياستهاي مديريتي در يك كالنضرورت

هاي غالب گردشگران در مدت حضور در شهر مشهد و گردشگري در كشور، الزم است كنش
چه  :ي حاضر اين است كهاز اين رو سوال اصلي مقاله. گزينند بررسي شودنوع خدماتي كه برمي

عنوان سوال فرعي، مقاله در است؟ بههايي از گردشگري در شهر مشهد قابل شناسايي گونه
ي خاصي از گردشگري انتخاب گونهاي و هاي زمينهاي بين ويژگيصدد است دريابد آيا رابطه

سن، جنس، درآمد، (اي هاي زمينهوجود دارد يا خير؟ مفروض آن است كه بين ويژگي
همچنين مقاله . بطه وجود داردي خاصي از گردشگري راو انتخاب گونه )تحصيالت و منشأ

عنوان دومين سوال ي گردشگري، بهكرد گردشگران در هر گونهتوصيف ميزان هزينه ضمن
در  سفر يروزانه يهاي سرانهمجموع هزينهآيا «در صدد پاسخ به اين پرسش است كه فرعي 

 در اين مورد فرضيه اين است كه. »ست يا خير؟هاي مختلف گردشگري متفاوت ابين گونه
 .»هاي مختلف گردشگري متفاوت استدر بين گونه سفر يروزانه يهاي سرانهمجموع هزينه«

  
  هاي نظري پژوهشمفاهيم و بنيان

بندي عام، يك دسته. ها از گردشگران ارائه شده استدر متون گردشگري انواع گونه شناسي
گردشگري انبوه به صنعت . كندي انبوه و جايگزين تقسيم ميهگردشگري را به دو گون

هاي معين و داراي ها و موسسات خدمات گردشگري وابسته است و برنامهگردشگري و سازمان
مقبوليت عمومي دارد، در حالي كه گردشگري جايگزين شامل هر شكل و انتخاب ديگري غير 

هاي گردشگران شناسيواع ديگري از گونهان). 25: 1385كاظمي، (از گردشگري انبوه است 
سن،  ،از نظر درآمد گردشگرانهاي طبقه بنديتوسط محققان ديگر ارائه شده است، از جمله 

صورت گروهي، دهي مسافرت، شخصي يا بهزندگي، سطح آموزش و فرهنگ، شيوه سازمان دوره
متحرك آن، اقامتي يا هاي مسافرت، مدت اي كامل يا بر مبناي قيمت پايه، ويژگيمقاطعه
نوع وسيله آمد ( تجهيزات مورد استفاده، شيوه رفت و آمد ،، كشورها يا نواحي مورد بازديدبودن

كاري، ماموريت، ديدار پدر و از قبيل  دليل مسافرت مسرانجاو  ،گزينيو نوع مسكن) و رفت
  .)2003، 1تاكر( مادر يا دوستان، سفرهاي ورزشي، مذهبي

  سبب تمايز  بندي هاي جديدتري كه منحصراًدر مقايسه با طبقه هااين طبقه بندي
 .شناختي كمتري دارندشوند ارزش جامعهي ميگردشگران نسبت به تجارب گردشگرهاي نگرش

هاي اجتماعي، شغلي، چگونگي ، ويژگيگردشگريمتخصصان بازاريابي در مورد داليل اصلي 
                                           

1 Tucker 
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. )1381النكوار،( اندهايي نوشتهشتريان شرحهاي مان در مسافرت و محدوديتگردشگررفتار 
؛ 1989، 2؛اسميت1979،  1استاوريكس(ي سفر هايي بر مبناي انگيزهشناسيهمچنين سنخ
هاي گردشگر و نقش) 2006، 4به نقل از كاكوسيس و كانستنت اوغلو 1995،  3كوپر و همكاران

  .ارائه شده است) 2006اوغلو،  به نقل از  كاكوسيس و كانستنت 1992، 5يانناكيس و گيبسون(
. هاي ديگري هم ارائه دادتوان گونه شناسياز سوي ديگر با توسل به تعريف گردشگري مي

يكي از اركان تعاريف مختلفي كه از گردشگري شده است، دور شدن از محل دائمي زندگي 
ني سازمان جها(توان مواردي همچون خروج از محيط معمول زندگي از جمله مي. است

و غيبت  )7: 2009،  6به نقل ازگولدنر و برنت ريچي UNWTO(،1991(گردشگري ملل متحد 
اشاره به دور شدن از . را مد نظر قرار داد )2004از كوهن، به نقل 1934،  7اوجيليوي(از خانه 

از . خانه هم واجد دافعه و هم جاذبه است كه در متون گردشگري مكرراً به آن اشاره شد است
پارادايمي اوليه براي فهم انگيزش گردشگران » رانش - كشش«در مدل ) 2000( 8نجمله د

در اين مدل دن بين عوامل رانش، يعني عواملي كه فرد را به حركت از خانه . فراهم كرده است
كند، و عوامل كشش، يعني عوامل خاص يك محل كه گردشگران را به سمت خود ترغيب مي

   .تكشاند، تمايز قايل شده اسمي
عوامل دافعه در سطح فردي يا اجتماعي يا تركيبي از هر دو مالحظه مي شوند، براي مثال 

تواند از عوامل دافعه يا رانش باشد، حال آن كه هاي اجتماعي در يك جامعه ميوجود آسيب
عوامل جاذبه به كيفياتي از مقصد اطالق . تر عامل جاذبه يا كشش استمحيط اجتماعي مطلوب

نظير (، ناشي از عوامل اجتماعي )نظير اقليم يا توپوگرافي( ه ممكن است طبيعيشود كمي
). 2000دن، (باشد ) هاهاي موضوعي و هتلمثل پارك(شده ريزييا برنامه) خوشرويي مردمان

تواند عامل جاذبه باشد زيرا فاصله گرفتن از خانه حس تنوع و تازگي اما دوري از خانه، خود مي
كند، و جذابيت سفر در همين نكته دهد و او را از روزمرگي و تكرار دور ميبه گردشگر مي

  ).41: 2004كوهن، (نهفته است 
نظر كوهن نوع  از. شناسي مبتني بر رويكرد جامعه شناختي را توسعه دادكوهن اولين سنخ

ست، از شود نيز منشأ تجارب تازه و متنوع، و عامل جاذبه اسفر انجام مي هايي كه درفعاليت
. آوردهاي جديد را براي گردشگر فراهم ميديد وي، قرار گرفتن در محيط جديد، فرصت تجربه

بر آن است ) 38: 2004(كوهن .ي هيجاني و هم شناختي دارندهاي جديد هم جنبهاين تجربه

                                           
1 Stavrakis 
2 Smith 
3 Cooper et al 
4 Coccossis  & Constantoglou 
5 Yiannakis and Gibson 
6 Goeldner  and Brent Ritchie 
7 Ogilivie 
8 Dann 
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از نظر وي . است 2با درجاتي از آشنايي 1ي گردشگر تركيبي از درجاتي از تازگيكه تجربه
ي هيجان تغيير در زندگي خود دارند، تمايل دارند ران ضمن آن كه ميل به تجربهگردشگ

ي هر يك از اين لكن ميزان دقيق تجربه. امنيت حاصل از عادات مأنوس خود را نيز حفظ كنند
     بنابراين براي . ها و ترجيحات فردي و ترتيبات نهادي سفر فرد وابسته استدو به ذائقه

تازگي را / غريبگي يا مأنوس بودگي/توان پيوستاري از آشناييگردشگري، مي بندي انواعطبقه
ي شناختي پديدهاين پيوستار را مبناي تحليل جامعه) 39: 2004( كوهن. در نظر گرفت

هاي نوعي از او با تقسيم اين پيوستار به تركيب. المللي خود قرار مي دهدگردشگري مدرن بين
اين تركيب نه تنها كيفيت . رسدهاي گردشگر ميشناسي نقشهآشنايي و تازگي به يك گون

ي ميزبان معين كند، بلكه ميزان تاثير گردشگران را بر جامعهي گردشگر را تعيين ميتجربه
  .كندمي

. هاي گردشگر غيرنهادي استهاي گردشگر نهادي و نقشبندي كلي او شامل نقشدسته
 همچون محصولي صنعتي  و شده استاندارد يستهب كي البق در توربراي گردشگري نهادي 

 تا اول از كنترل تمام عياري يگردشگر موسساتدر اين حالت . شوديم فروخته انبوه صورتبه
ريزي ها را از قبل برنامهو آن دارندهاي بازديد شده بر همه رفت و آمدها و مكان سفر آخر به

مقصد  در» يتازگ« به باور كردن فراهم شگري،اين موسسات يا اين نوع از گرد مشكل .اندكرده
ي براي گردشگر پيش بيايد، در اكنندهناراحت يتجربه  چيه آنكه بدون ،براي گردشگران است

). 41: 2004كوهن، (شده است واقع مواجهه با تازگي براي گردشگر نهادي، تا حد زيادي كنترل
 سروكار ،يگردشگر موسسات عمولم يهاروش باگردشگر غيرنهادي، برخالف نوع نهادي، 

سفر استانداردشده و از پيش به دقت . ي تازگي داردگردشگر فرصت بيشتري براي تجربه. داردن
شده، اي كه در نوع نهادي كنترل شده نيست، و محيط و مواجهات گردشگر به اندازهريزيبرنامه

گردشگر با اجتماع ميزبان ميزان و كيفيت ارتباط ). 40- 39: 2004كوهن، (تحت نظارت نيست 
  .و نيز كم و كيف تأثير گردشگر بر جامعه ميزبان، در نوع غيرنهادي بيشتر از نوع نهادي است

گردشگر در گونه . كندشناسي، او چهار نقش گردشگر را پيشنهاد ميبر اساس همين گونه
 ي،نهاد گونه گردشگرو در  دهدميرا جاي  4و سياح 3هدفگردشگر بي ،نهاديغير 

در شرح اين . مي كندرا معرفي  6اي انفراديو گردشگر توده 5شدهدهياي سازمانگردشگرتوده
  :آورده است) 39: 2004(انواع كوهن 

                                           
1 Novelty 
2 Familiarity 
3 drifter 
4 explorer 
5 Organized mass tourist 
6 Individual mass tourist 
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 در ياديز حد تا و دارد را ييماجراجو زانيم نيكمتر او: شدهدهياي سازمانگردشگرتوده .1

 بزرگ بازار از –كاالها گريد چون –يمسافرت بسته كي. دارد قرار 1»يطيمح حباب« حصار
 و ستين رندهيگ ميتصم. است شده ينيبشيپ قبل از او سفر ريس خط .كند يم يداريخر مدرن

 خود يباال حد در» ييآشنا«در اين گروه  .مانديم يباق خودش كشور كوچك طيمح در
  .دارد قرار خود نييپا حد در» يتازگ«و
   قبل از تماماً تور كه تفاوت نيا با است يقبل مدل به هيشب: 2يانفراد يجمع گردشگر .2

. دارد مسافرتش برنامه و زمان بر را كنترل از مشخص يمقدار گردشگر و كندينم يزيربرنامه
 اوقات يگاه» يتازگ« تجربه .است يقبل موارد از كمتر يگاه اما دارد، تسلط هنوز» ييآشنا«
  .اما اغلب از نوع روزمره و معمول است است شتريب

 نديبيم كه يمردم با .كنديم يزيربرنامه را سفرش خودش گردشگر نوع نيا :3احيس .3
 حباب« گذاشتن كنار جرات احيس .گويدمي سخن آنها با خودشان زبان با و كندمي معاشرت

 سخت رفتن كه يزمان - برگشت يچگونگ مراقب هنوز او اما دارد، قبل نوع از شتريب را» يطيمح
 .دباشيم - شود

 را كشورش مرسوم يزندگ از معمول ريغ يزندگ يوهيش سكير گردشگر نيا: 4شدوبهخانه  .4
 او .شوديم كيشر اشميزبانان با عاداتش و غذا سرپناه، هاي روزمره،و در فعاليت رديپذيم را

در اين . مانديم وفادار شيهاسنت نيترياساس به تنها و ندارد سفر يبرا ياشده فيتعر هدف
 .شوديم ديناپد كامل بطور» ييآشنا« و شودتجربه مي زانيم نيالتربا در» يتازگ «سنخ، 

 :صورت شكل يك تصوير كردتوان بهديدگاه كوهن را مي

  
  

  هاي مختلف گردشگر كوهنتازگي در نقش -ي آشنايينسبت تجربه : 1شكل شماره
  نگارندگان :منبع

 
  يزبان و در يك كالم ميزان ي مميزان استفاده از تمهيدات نهادي، ميزان تعامل با جامعه

به نظر . هاي نهادي و غيرنهادي كوهن استهاي گونهترين شاخصآشنايي مهم/ي تازگيتجربه
نهادي «تر كرده و با استفاده از مفهوم هاي ديگران را دقيقبنديرسد كوهن بعضي دستهمي

   ه كوئن نهادي شدن چنان ك. ي جامعه شناختي بيشتري به آن داده استوجهه» شدن
                                           

1 Environmental bubble 
2 The individual mass tourist 
3 Explorer 
4 drifter 
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هاي ها و نقشي نظام منظمي از هنجارها، پايگاهفرايند توسعه« :گويدمي) 153: 1385(
از طريق نهادي شدن، رفتارهاي . را پذيرا شده استمشخص و به هم پيوسته است كه جامعه آن

. »دهدپذير ميبينييافته و پيشناپذير، جاي خود را به رفتار نظامبينيخودانگيخته و پيش
  .يابدبنابراين از طريق نهادي شدن رفتار اجتماعي نظم مي

هاي ي گردشگري كه در آژانسشدهبا استناد به تعريف فوق، در قالب صورت نهادي
دهنده به هاي خدماتگردشگري، موسسات تبليغات و بازاريابي گردشگري، موسسات و سازمان

هاي است، نقش تجلي پيدا كرده...) ا و هاي حمل و نقل، رستوران هها، شركتهتل( گردشگران
ساز هنجارها و رفتارهاي نقشي نظام يافته براي همه خاص گردشگر تعريف شده و زمينه

. است) ي تور، ميزبانان، كاركنان صنعت گردشگرياعم از گردشگر، سازمان دهنده(كنشگران 
به . پذيرتر استبينيپيش بدين ترتيب رويدادها و تعامالت در مقايسه با گردشگري غير نهادي

ي تازگي را تعبير كوهن گردشگري نهادي امنيت و آسايش بيشتري را تأمين مي كند و تجربه
در حالي كه در گردشگري . دهدشده و نهادمند در اختيار گردشگر قرار ميبه صورت مديريت

تماع ميزبان كند و حتي بيشتر با اجغيرنهادي گردشگر تازگي و تنوع بيشتري را تجربه مي
 .كند و بر جامعه ميزبان تأثير مي گذاردتعامل برقرار مي
  مرور پيشينه

رغم نظرات كوهن، در بسترهاي اجتماعي متفاوت، گردشگري نهادي و غيرنهادي صورت به
المللي خوانده شناسي گردشگران بينشناسي خود را گونهكوهن صراحتاً گونه. يابدمتفاوتي مي

   هايي مشاهده شود يا بعضيكن است در مورد گردشگري داخلي تفاوتبنابراين مم. است
براي مثال كوهن . هاي گردشگران شودهايي در انتخابهاي گردشگري منجر به تفاوتانگيزه

روند مشاهده در بررسي دانشجويان آمريكايي يهودي كه براي تحصيل به اسرائيل مي) 2003(
يل مذهبي و گردشگري را عامل خيلي مهم براي تصميم درصد دال25كرد از بين اعضاي نمونه، 

 درصد فقط 29درصد فقط به قصد گردشگري، و 31به تحصيل در اسرائيل ذكر كرده بودند، 
درصد هم داليل مذهبي و گردشگري را عامل مهم 15داليل مذهبي به اسرائيل آمده بوند، به

  ي مذهبي آمده بودند عمدتاً زهمشاهده شد دانشجوياني كه با انگي. سفرشان ذكر نكردند
ي خود كشور يا ي خود را در اسرائيل فرصتي براي يادگيري در مورد يهوديت و نه دربارهتجربه

. ديدندي اسرائيل متعهد ميها خود را نسبت به آيندهبا اين وجود آن. ساكنان آن مي دانستند
در . تر عالقه دارندو فرهنگ اسرائيل كم هارسيد به معاشرت و مواجهه با اسرائيلينظر مياما به

مند به جامعه، تاريخ، سياست و عوض گروهي كه با انگيزش غيرمذهبي آمده بوند، بيشتر عالقه
. نگريستند نه زيارت مذهبيعنوان گردش به سفر خود ميها بيشتر بهفرهنگ اسرائيل بودند، آن

ا را مالقات كنند و دوست اسرائيلي پيدا هها بيشتر از گروه مذهبي مشتاق بوند اسرائيليآن
  .كنند
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اي از سفر داشته باشند، نوع دهد بسته به اين كه گردشگران چه انگيزهاين يافته نشان مي
شناسي از يك سنخ) 2004( 1زاالتان .كنندي مقصد را تعيين ميي خود با جامعهمواجهه

. بندي مفروضي آزمون كرداتكا به رده اي، بر روي دو نمونه، باگردشگران را برمبناي مطالعه
روند كه كساني كه به جايي مي(درصد در رده گردشگر اجتماعي 45: هاي زير مشاهده شدرده

عمدتĤً به خدمات (درصد گردشگران قراردادي  8/19، )رونددوستان، اقوام و همسايگان شان مي
طور به جاهايي كه به(بي درصد گردشگر بازاريا5/17، )كننديك آژانس گردشگري تكيه مي

همه جوانب سفر را با جزئيات (ريز درصد گردشگر برنامه7/10، ) روندشود ميگسترده تبليغ مي
رسد به نظر مي). گيرددر لحظه تصميم مي(درصد گردشگر تكانشي  1/6، )كندريزي ميبرنامه
نهادي دارد، و گردشگر هايي با گردشگر ريز شباهتهاي قراردادي، بازاريابي و برنامهگونه

  .تكانشي نيز بيشتر شبيه گردشگر غيرنهادي است
شناسي هاي مگيران با كليدواژه گردشگر و گونههمانگونه كه اشاره شد بررسي پايگاه داده

اي دربرنداشت و بررسي پايگاه علمي اطالعات جهاد دانشگاهي با كليدواژه نوع شناسي، نتيجه
در يكي از آثار پوررمضان و . دست داداثر مرتبط با گردشگري بهشناسي دو شناسي و گونهسنخ

شناسي گردشگري روستاي لنگرود پرداخته بودند كه بر اساس محل گونهبه) 1388(قاسمي 
اي و مساكن و كشاورزي ، جادههاي ساحلي، جنگليبازديد گردشگران انجام شده بود و گونه

هاي نيز به گونه شناسي گردشگران خانه) 1387(ضيائي و صالحي نسب . شناسايي گرديده بود
در اين تحقيق نيز عمدتاً آثار حضور گردشگران . ي رودبار قصران پرداخته بودنددوم در ناحيه

  .بررسي شده بود 2هاي دومجديد و قديم خانه
، گردشگران بر )1391مركز آمار ايران، (اما در نتايج آمارگيري از گردشگران ملي كشور 

درصد سفرهاي داخلي با اقامت شبانه  55اي كه به گونه. اندبندي شدهدف سفر، دستهاساس ه
درصد 6درصد زيارت، 11درصد با هدف گردش و تفريح، 25با هدف ديدار دوستان و آشنايان، 

  . درصد با اهداف ديگر انجام شده است3درمان و 
ظر نهادي يا غيرنهادي طور خاص از منشناسي گردشگري را بهدرمجموع تحقيقي كه گونه

اين موضوع . بودن و كنش غالب در سفر انجام داده باشد، در ايران تاكنون صورت نگرفته است
هايي بين نوع نهادي و غيرنهادي گردشگري در ايران با مدل گردشگر ويژه از آن رو كه تفاوتبه

  . المللي كوهن وجود دارد قابل بررسي استبين
  
  

                                           
1 Zalatan 

باتلر، (شان نيستند هاي اصلي صاحبانها دوم امالكي هستند كه با اهداف تفريحي حفظ مي شوند در حالي كه اقامتگاهخانه. 2
2000 :522.( 
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  چارچوب مفهومي
تر شده باشد فرد احساس امنيت هرچه سفر نهادي) 39: 2004(حليل كوهن بنا به ت

با محيط و اجتماع  نشده و تعاملبينيهاي پيشتر باشد تجربهبيشتري دارد، و هرچه غيرنهادي
توان مدل با تطبيق نوع گردشگري داخلي شهري و زيارتي در ايران مي. ميزبان بيشتر است

ترين نياز گردشگران در اگر بپذيريم كه مهم. شگري منطبق كردكوهن را با اين شكل از گرد
ي تأمين اين نيازها و ميزان برخورداري از خدمات طول سفر نيازهاي زيستي آن ها است، نحوه

لذا رفع نيازهايي . ميزباني نهادي شده در مقصد شاخصي از ميزان نهادي بودن گردشگري است
  .تراز ديگر نيازها استمهمچون سرپناه، خوراك و تحرك در مقصد 

نوع اقامتگاه در شهر «،»چگونگي صرف غذا در طول سفر«در اين تحقيق  به اين منظور
در عين . مد نظر قرار گرفت» نوع وسيله نقليه درون شهري«، »نوع وسيله نقليه سفر«، »مشهد

گيرد و اين يحال از آنجا كه تأمين خود اين نيازها در گردشگري از مسيرهاي متفاوتي صورت م
چگونگي يافتن محل «كند، لذا متغيرهايموضوع ميزان نهادي بودن گردشگري را مشخص مي

به اين ترتيب در . به متغيرهاي فوق اضافه شد»نحوه سازماندهي سفر«و» اقامت در شهر مشهد
اين تحقيق شش متغير كه ذكر آن رفت شاخصي براي ميزان نهادي بودن گردشگري فرض 

ي كنندهآشنايي كوهن دارند و تعيين /ن متغيرها اهميتي اساسي در پيوستار تازگيزيرا اي. شد
پذيري، مأنوس و آشنا بودن، و قرارگرفتن در حباب محيطي و ميزان ارتباط با بينيميزان پيش

  . ميزبان است جامعه
 خوبي طيف متنوع گردشگران را از لحاظي نهادي و غيرنهادي بهجا كه دو گونهاز آن

با توجه به مقتضيات » نيمه نهادي«يداد، گونهبرخورداري از خدمات گردشگري پوشش نمي
ي مدل بنابراين با اتكا به درونمايه .1هاي كوهن اضافه شدگردشگري داخلي در ايران به گونه

سازي اين تحقيق، اگر گردشگر از هيچ خدمتي استفاده نكرده يا از يك يا كوهن، طبق مفهوم
ايم، و در صورتي كه از سه يا چهار استفاده كرده باشد با گردشگر غير نهادي مواجهدو خدمت 

خدمت استفاده كرده باشد، گردشگر نيمه نهادي است، و اگر از پنج يا شش خدمت استفاده 
  .شودكرده باشد، گردشگر نهادي محسوب مي

 ايزمينهاي گري مي تواند تحت تاثير متغيرهي خاصي از گردشهمچنين انتخاب گونه
  . باشد) درآمد، مبداء، سن، تحصيالت و شغل(

  شناسي تحقيق  روش
بررسي كيفيت اقامت و «هاي آماري طرح پژوهشياين مقاله با استفاده از تحليل ثانويه داده

در پژوهش مزبور . تنظيم شده است» ترجيحات زائران ايراني در مدت حضور در شهر مشهد
                                           

ر بين المللي ارائه شده است، در حالي كه گردشگري در ايران شناسي كوهن براي گردشگالزم به يادآوري است كه گونه 1
  .عمدتا به شكل داخلي است و مقتضيات خاص خود را دارد
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. دادندجامعه آماري پژوهش را تشكيل مي 90و  89د در سال كليه زائران ايراني شهر مشه
بود كه به روش تصادفي انتخاب  90و  89زائر ايراني شهر مشهد در سالهاي  1600نمونه شامل 

  . براي انتخاب نمونه مراحل ذيل انجام شده است. شدند
) 90و بهار 89ان ، زمست89، پاييز 89تابستان(بندي زمان انجام تحقيق در چهار مقطع طبقه. 1

با اين توضيح كه هر . بندي فصول چهارگانه سال مد نظراستبوده است كه در اين تقسيم
روز براي  40در مجموع ) روز در هر فصل 10(روز است و با انتخاب تصادفي روزها 120فصل

آوري اطالعات در فصل زمان جمع. مراجعه به پاسخگو و تكميل پرسشنامه انتخاب گرديد
مهرماه تا پايان پائيز  15، در فصل پاييز از  89مهرماه  15ن از آغاز تعطيلي مدارس تا تابستا

 و در فصل بهار از روزهاي پايان سال 89، درفصل زمستان از دي ماه تا روزهاي پايان سال 89
  .بوده است 90فروردين سال  15تا  89
  . زائران انتخاب شدندسپس در هر طبقه با استفاده از روش خوشه اي دو مرحله اي . 2
بر اي انتخاب نمونه از فرمول . 3

2

22

d
Zn 

 استفاده شده است. 

حجم نمونه پس از انجام تست مقدماتي و بدست آوردن واريانس متغير اصلي بر روي نمونه .4
به اين ترتيب تعداد نمونه در هر يك از فصول تابستان و . اي كوچك از زائران تعيين شد

در اين تحقيق حجم . نفر تعيين گرديد 300نفر و در فصول زمستان و پاييز  500ربها
  .بوده است 1600نمونه

هاي حرم مطهر در در تمام صحن) گيرنده اصلي در سفرتصميم(در مرحله بعدي با سرپرست  .5
  .ساعات فعال شبانه روز مصاحبه صورت گرفت

ار گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقق و ابزروش تحقيق در طرح پژوهشي مزبور، پيمايش 
براي اعتباريابي آن نيز به نتايج . ساخته بوده كه با استفاده از مطالعات اكتشافي ساخته شد

  .آزمون مقدماتي و اعتبارصوري تكيه شد
  تعريف عملياتي متغيرها

در اين تحقيق با اقتباس از نظريه كوهن، گردشگران بر اساس نوع و ميزان استفاده از 
استفاده از پنج يا شش خدمت (ي نهادي خدمات گردشگري در شهر مشهد، به سه گونه

از هيچ (و غير نهادي ) استفاده از سه يا چهار خدمت گردشگري(، نيمه نهادي )گردشگري
     ) انداند و يا حداقل از يك يا دو خدمت گردشگري استفاده كردهخدمتي استفاده نكرده

  . اندبندي شدهطبقه
) 1( اين توصيف خدمات مورد استفاده گردشگران با متغيرهاي معرفي شده در جدول با

    نهادي، : گانه داراي سه طبقه استهر يك از متغيرهاي شش. مورد سنجش قرار گرفتند
نوع اقامتگاه «گانه يعني البته در واقعيت، هنگام سنجش متغيرهاي شش.نهادي، غيرنهادينيمه

چگونگي صرف غذا در طول «، »گي يافتن محل اقامت در شهر مشهدچگون«، »در شهر مشهد
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، »نوع وسيله نقليه درون شهري«، »نحوه سازماندهي سفر« ، »نوع وسيله نقليه سفر«، »سفر
به پاسخگو ارائه شده تا از ميان آن ها يكي را انتخاب ) 1(ستون سوم جدول (مقوالت مختلف 

) نهادي، غيرنهادينهادي، نيمه(در قالب سه طبقه  سپس در هنگام كدگذاري اين مقوالت. كند
مثال اگر پاسخگويي نوع اقامتگاه خود را هتل ذكر كرده است، نوع . بندي شده استدسته

  .گيردي نهادي قرار مياقامتگاه او در دسته
  متغيرهاي پژوهش و معرف هاي آن : 1جدول 

  مقوالت طبقات طبقات متغيرها
نوع اقامتگاه در 

  شهدشهر م
  ...هتل، هتل آپارتمان، مهمانسراي دولتي و غير دولتي، مسافرخانه و نهادي

  ...كمپ، مدرسه، حسينيه، سوئيت، خانه اجاره اي و نيمه نهادي
  ...منزل اقوام، خانه شخصي، چادر شخصي، پارك و حاشيه خيابان و غير نهادي

چگونگي يافتن 
محل اقامت در 

  شهر مشهد

  ..خدماتي، رزرو از شهر محل سكونت، ستاد اسكان زائران، راهنماي زائر وتور و دفاتر نهادي
  )واسطه( دالل ها نيمه نهادي
پرس و جو از مردم مشهد، مراجعه اتفاقي به محل، دوستان وآشنايان، تجربه سفر   غير نهادي

  ..قبلي و
چگونگي صرف 

  غذا
  در طول سفر

  ...صرف در رستوران، خريد غذاي آماده و نهادي
  گاه خريد و گاه پخت نيمه نهادي
  مهمان شدن در منزل اقوام، آوردن مواد اوليه و پخت غذا غير نهادي

نوع وسيله نقليه 
  سفر

  اتوبوس، قطار، هواپيما نهادي
  سواري جاده، ميني بوس نيمه نهادي
  وسيله شخصي، پياده، دوچرخه، آمبوالنس غير نهادي

نحوه 
  سازماندهي سفر

  نهادي
هاي  هيات محل كار يا ادارهسازماندهي توسط كاروان، تور، اگر سفر به صورت

اسكان، حمل و نقل، (عزاداري بوده و براي استفاده دو يا سه خدمت  گردشگري
  .هزينه كردند )خوراك

  نيمه نهادي
هاي  هيات محل كار و يا ادارهسازماندهي توسط كاروان، تور، اگر سفر به صورت

اسكان، حمل و نقل، (عزاداري بوده و براي استفاده يكي از خدمات گردشگري 
  هزينه كردند )خوراك

استفاده  )اسكان، حمل و نقل، خوراك( خدمات گردشگريدر طول سفر از هيچ يك از   غير نهادي
  .نكرده اند

وسيله نقليه 
  درون شهري

  امتتاكسي ويژه و بيسيم و تلفني، وسيله محل اق نهادي
  اتوبوس، ميني بوس، تاكسي خطي، مترو نيمه نهادي
  وسيله شخصي، وسيله شخصي اقوام، مسافركش شخصي، پياده رفتن مسيرها غير نهادي

  نگارندگان: منبع
  

  هاتجزيه و تحليل داده
جداول (پردازش و تجزيه و تحليل آماري اطالعات عالوه بر استفاده از آمار توصيفي  براي

آزمون كراسكال (اطي از آمار استنب) اني اعم ازيك بعدي و دو بعدي و ترسيم نمودارهاتوزيع فراو
منظور تعميم نتايج به جامعه آماري نيز به) و ضرايب في و كرامر، اسپيرمن واليس، كي دو

  .استفاده شد
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  جمعيتي گردشگران شهر مشهد  -هاي اجتماعي ويژگي
. دادند درصد را مردان تشكيل مي 9/53ن و درصد نمونه را زنا1/46به لحاظ تركيب جنسي

سال و بيشترين  16سال سن داشتندكه كمترين سن  9/37طور متوسط پاسخگويان نمونه به
. درصد بودند 6/11درصد زائران متاهل و زائران مجرد 6/84از اين ميان . سال بود 80آنها 

اني كه داراي تحصيالت درصد زائران زير ديپلم بود و زائر 2/41همچنين ميزان تحصيالت 
زائران بيسواد . دادنددرصد نمونه مورد بررسي را تشكيل مي 2/35ديپلم و فوق ديپلم بودند، 

درصد نمونه را تشكيل  14درصد و آنهايي كه تحصيالت ليسانس و بيشتر از آن داشتند  7/9
  .دادندمي

بيشترين  وده وشهرنشين ب )درصد 6/81(اطالعات بدست آمده اكثريت زائران  براساس
) تهران و البرز گيالن، اردبيل، گلستان، مازندران،( دراستانهاي شمالي )درصد29( نسبت آنها

اصفهان، (كه از استانهاي مركزي ) درصد 5/20(پس از اين گروه زائراني بودند  .ساكن بودند
در استانهاي زائراني كه اظهار كردند  .بودند  به مشهد آمده) قم يزد، سمنان، مركزي، قزوين،
كهكلويه و  زنجان، كرمانشاه، همدان، چهارمحال بختياري، لرستان، آذربايجان شرقي،( غربي

نمونه مورد بررسي را  درصد 6/18اند  ساكن) غربي و ايالمآذربايجان  بويراحمد، كردستان،
لت داراي مشاغلي با منز) درصد 9/34( به نسبت ساير مشاغل، بيشترين گروه. دادند تشكيل مي
هزار تومان  500تا 250و ميزان درآمد ماهيانه نيمي از نمونه مورد بررسي بين 1اندمتوسط بوده

  . بود
  توصيف كنش غالب گردشگران شهر مشهد در فصول مختلف سال

در نمودار شماره يك كنش غالب گردشگران در مدت حضور در شهر مشهد در فصول 
درصد گردشگران در  85تا  80دهد تقريباً بينمينتايج نشان . چهارگانه سال مقايسه شده است

كساني ) درصد 20تا  15(اند و مابقي صرفاً به زيارت رفته) پاييز و زمستان(نيمه دوم سال 
. اندهستند كه عالوه بر زيارت، از اماكن سياحتي و تفريحي شهر مشهد هم ديدن كرده

طرز اين درصدها به) تابستان بهار و(ي اول سال شود در نيمههمانگونه كه مالحظه مي
درصد  40تا  35درصد صرفاً به زيارت و  65تا  60كه حدود طوريبه. يابدمحسوسي تغيير مي

تر شدن هوا، افراد توان ادعا كرد با گرمدر مجموع مي. اندنيز عالوه بر زيارت، سياحت هم كرده
  .آورندزيارتي رو مي -بيشتري به سفر سياحتي

  

                                           
در اينجا براي دريافت كلي وضعيت شغل .براي سنجش متغير شغل از الگوي طبقه بندي تريمن استفاده شد 1

 ،معلم( ، متوسط..)و بازرگان ،مدير، ندس ، استاد دانشگاهپزشك، مه(پاسخگويان،مشاغل ذكر شده در سه رده با منزلت باال 
مجدد طبقه بندي  )...و كارگر ساختماني،نامه رسان،نظافتچي، دربان ،كارگر(و پايين ) ...وآرايشگر،كاشي كارتراشكار، كارمند،

  .شد
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   توزيع فراواني كنش غالب زائران در مدت حضور در شهر مشهد برحسب چهار فصل سال :1نمودار 
  هاي تحقيقيافته: منبع

  
هاي غيرنهادي و درصد زائراني كه در گونه 70دهد كنش غالبِ بيش ازنشان مي) 2(جدول 

آنكه در ميان زائران گونه نهادي، كنش حال . اند، صرفاً زيارتي بوده استنيمه نهادي سفر كرده
ه در مقايس بنابراين زائران گونه نهادي. ، صرفاً زيارتي بوده استدرصد افراد 60غالب تنها حدود 

  .زيارتي سياحتي اقدام كرده اند با دو گونه ديگر، بيشتر به سفر
  هاي گردشگري از حيث كنش غالب در شهر مشهدگونه توزيع فراواني :2جدول 

  هاي تحقيقيافته: منبع
  
  توصيف گونه هاي گردشگري در شهر مشهد  

خدمات نهادي گردشگري  مندي ازهاي گردشگري را از حيث ميزان بهرهگونه) 3(جدول 
) درصد 3/68(نتايج بيانگر آن است كه اكثريت . دهددر مدت حضور در شهر مشهد نشان مي

اي از خدمات درصد هيچ استفاده5/13از اين تعداد عمالً . گردشگران غيرنهادي بودند
دمت درصد نيز گردشگران نيمه نهادي بودند كه از سه يا چهار خ 1/21 .گردشگري نكرده بودند

  درصد از كل زائران را تشكيل 6/10گردشگران نهادي تنها . گردشگري استفاده كرده بودند
نوع اقامتگاه، (از هر شش خدمت گردشگري ) درصد6/2(از اين گروه تعداد قليلي . دادندمي

درون شهري، نوع وسيله نقليه سفر،  نحوه يافتن محل اقامت، نحوه صرف غذا، نوع وسيله نقليه
  . استفاده كرده بودند) ازماندهي سفرنحوه س

  كل  هاي سه گانهگونه غالبكنش
 غير نهادي نيمه نهادي نهادي

5/70  6/59  72 7/71  صرفاً زيارتي 

5/29  4/40  28 3/28  زيارتي سياحتي 
 كل 100 100 100 100
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   نهادي گردشگريخدماتازمندياز حيث ميزان بهرهگردشگريهايگونهفراوانيتوزيع: 3جدول 

  هاي تحقيقيافته: منبع
  

د گردشگران با توجه به نوع و ميزان استفاده از خدمات همانگونه كه پيش از اين ذكر ش
محل اقامت، چگونگي يافتن اقامتگاه در شهر مشهد، چگونگي صرف غذا در ( جاري گردشگري

طول سفر، نوع وسيله نقليه سفر، چگونگي حمل و نقل درون شهري و همچنين نحوه 
. دي و غير نهادي معرفي شدندگانه نهادي، نيمه نهاهاي سهعنوان گونهبه) سازماندهي سفر

هاي سه گانه را از خدمات گردشگري شهر مشهد نشان مندي اين گونهميزان بهره) 4(جدول 
تعداد . دردسته غير نهادي قرار داشتند) درصد 3/68(اكثريت قابل توجهي از زائران . دهدمي

ري و نحوه سازماندهي زيادي از اين گونه براي يافتن اقامتگاه، صرف غذا، حمل و نقل درون شه
هاي غيرنهادي فوق، اين گروه براي به رغم انتخاب. شدندسفر، به شيوه غير نهادي متوسل مي

زائران نيمه نهادي با . كردندانتخاب نوع وسيله نقليه سفر عمدتاً به شيوه نهادي عمل مي
طور كلي در چه بهاكثريت اين گروه از زائران اگر.درصد جمعيت كل در رده دوم قرار دارند1/21

ي وسيله) درصد 50بيش از(ها شدند، اما بخش قابل توجهي از آني نيمه نهادي طبقه ميگونه
همانگونه كه مالحظه . كردندي سفر، محل اقامت، و تغذيه خود را از نوع نهادي انتخاب مينقليه
اين گروه . ه استي نهادي دربرگرفترا گونه) درصد6/10(شود تعداد كمي از افراد نمونه مي

به شيوه نهادي ) شهريجز حمل و نقل درونبه(عمدتاً براي استفاده از كليه خدمات گردشگري 
  .كردندعمل مي

  
  
  

هاي گونه
 سه گانه

ميزان بهره مندي از
 خدمات نهادي گردشگري

)از ميان شش خدمت(  
 تعداد

درصد 
 معتبر

درصد 
 تجمعي

فراواني 
  هاگونه

درصد 
  هاگونه

  ر نهاديغي
 5/13 5/13 210 هيچ

 4/45 7/31 495 يك  3/68  1066

 3/68 1/23 361 دو

  1/21  329 2/81 9/12 202 سه  نيمه نهادي
 4/89 1/8 127 چهار

  نهادي
 3/97 8 125 پنج

 100 6/2 41 شش  6/10  166

 100 1579 كل
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  گانه گردشگري به تفكيك نوع خدمات نهادي گردشگريسههايگونهمنديبهرهميزان :4جدول 

  هاي تحقيقيافته: منبع
  

ن شش خدمت گردشگري، سه خدمت يعني نحوه سازماندهي سفر، نوع محل اقامت، از ميا
    زيرا تاثيرگذارترين متغيرها در طيف . ي يافتن محل اقامت شايان توجه ويژه استنحوه
ريزي در صورتي كه نوع و يافتن محل اقامت و برنامه. شوندآشنايي كوهن محسوب مي - تازگي

ستماتيك از قبل براي سفر گردشگر تعيين شده باشد، و محل طور سيو سازماندهي سفر به
برداري گردشگران طراحي شده باشد، تازگي در منظور بهرهاقامت نيز محلي باشد كه مشخصاً به

  . ترين حد و آشنايي در بيشترين حد خواهد بودكم
شهد را مندي گردشگران شهر منظر به اهميت اين سه متغير، نمودار شماره دو درصد بهره

درصد زائران از هيچ يك از سه خدمت اصلي  50نزديك به . دهداز سه خدمت مزبور نشان مي
به شكل نهادي ) ي يافتن محل اقامتنحوه سازماندهي سفر، نوع محل اقامت، نحوه(گردشگري 

سل ها به شيوه نيمه نهادي يا غير نهادي متواند و براي رفع نيازشان در اين زمينهاستفاده نكرده
  .اندصورت نهادي استفاده كردهدرصد نيز تنها از يكي از اين خدمات به 9/31. اندشده

درصد  افراد مورد بررسي با كاروان يا 3/10ذكر است از لحاظ نحوه سازماندهي سفر الزم به
درصد با هماهنگي اداره 7/10به صورت اردويي،  درصد 3/0درصد با هيات عزاداري، 2/2تور، 

  .اندصورت شخصي اقدام به سفر كردهدرصد به 4/76 محل كار و
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نحوه (درصد بهره مندي گردشگران شهر مشهد ازسه متغير اصلي گردشگري نهادي: 2نمودار 
  )ي يافتن محل اقامتسازماندهي سفر،نوع محل اقامت، نحوه

  هاي تحقيقيافته: منبع
  اي هاي زمينهر مشهد برحسب ويژگيهاي گردشگري شهتوصيف گونه

مبدأ سن، (اي هاي گردشگري شهر مشهد را به تفكيك متغيرهاي زمينهگونه) 5(جدول 
نتايج بيانگر . دهدنشان مي) روستايي، ميزان درآمد خانواده، تحصيالت، منزلت شغلي/ شهري

، اكثريت افراد در )تاروس/ شهر(رغم تفاوت در سن، تحصيل، شغل، درآمد و مبدأ اين است كه به
   هاي غيرنهادي بيشتر با اين حال با افزايش سن، انتخاب. اندي غيرنهادي جاي گرفتهگونه
هاي نهادي شود، و با افزايش درآمد، سطح تحصيالت و منزلت شغلي، احتمال انتخابمي

ي نهادي قرار ههمچنين زائرانِ با مبدأ شهري بيش از زائرانِ روستايي در گون. يابدافزايش مي
  .ي آماري استهاي مذكور قابل تعميم به جامعهتفاوت .دارند

  اي گردشگرانهاي زمينههاي گردشگري شهر مشهد با ويژگيبررسي همبستگي گونه: 5 جدول
متغيرهاي
  تعداد غير نهادي نيمه نهادي نهادي طبقات زمينه اي

 سن

 516 6/61 2/24 1/14 سال30كمتر از

 434 2/71 1/19 7/9 سال40تا30بين

 321 3/71 7/18 10 سال50تا40بين

 184 8/72 2/21 6 سال60تا50بين

 101 3/71 8/20 9/7 سال60بيش از

(Correlation Coefficient= - 094/0  sig=0.000 )

/ مبدا شهري
 روستايي

 1273 3/66 22 7/11 شهر

 287 77 1/17 9/5 روستا

(chi-square= 977/13 , sig=  001/0 ) (Phi and Cramer's V =  095/0 , Sig= 001/0 )

ميزان درآمد 
 خانواده

 365 1/72 2/19 8/8 هزار تومان250كمتر از

هزار500تا250بين
 756 3/69 2/20 4/10 تومان

هزار تومان500بيش از  5/12 2/24 3/63 401 

(Correlation Coefficient= 068/0 , sig= 008/0  ) 
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  هاي تحقيقيافته: منبع
  

  ي سفرهاي گردشگري در امور اوليهكرد گونهتوصيف ميزان هزينه
اسكان، خوراك، (هزينه هاي پرداخت شده توسط گردشگران در امور اوليه سفر ) 6(جدول 
انگر آن است اطالعات حاصله بي. دهدرا نشان مي) }درون شهري و برون شهري{حمل و نقل

و ) تومان 710/ 9128(و خوراك ) تومان4841/1814(ي روازنه اسكان كه ميانگين هزينه سرانه
  . درگونه نهادي در مقايسه با دو گروه ديگر كمتر است) صفر(حمل و نقل شخصي 

متغيرهاي
 نيمه نهادينهادي طبقات زمينه اي

غير 
 نهادي

  تعداد

 151 2/76 2/17 6/6بيسواد تحصيالت

 642 6/74 11/18 3/7زير ديپلم

 549 6/65 4/22 12ديپلم و فوق ديپلم

 218 9/50 4/29 7/19ليسانس و باال

(Correlation Coefficient= 171/0 , sig=0.000 ) 

 شغل
 122 4/57 9/27 8/14بيكار

 591 6/70 3/18 2/11خانه دار

بازنشسته يا بيكار داراي
 80 5/67 8/28 8/3 درآمد

 190 2/74 5/19 3/6شغلي با منزلت پايين

 544 1/67 9/21 11شغلي با منزلت متوسط

 30 60 7/26 3/13شغلي با منزلت باال

(chi-square= 282/21 , sig=  019/0 ) (Phi and Cramer's V = 117/0 , Sig= 019/ ) 
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  ي روزانه پرداخت شده توسط گردشگران در امور اوليه سفرميزان هزينه سرانه: 6جدول 

 هاي تحقيقيافته: منبع
     

هاي در بين گونه سفر يروزانه يهاي سرانهمجموع هزينهآيا «براي پاسخ به اين سوال كه 
 روزانه سفر و هاي سرانهمجموع هزينه ابتدا وضعيت متغير» گردشگري متفاوت است؟مختلف 

 2آزمون كولموگروف اسميرنف نتايج. ازحيث نرمال يا غير نرمال بودن مورد بررسي قرار گرفت
لذا از آزمون ). =000/0Asymp.sig(2-tailed)(نشان داد كه متغير فوق غير نرمال است

نتايج حاصله در  .استفاده شد) 3يل واريانس رتبه اي كراسكال واليستحل(ناپارامتريك مرتبط 
ي گردشگري با گانههاي سهي روزانه در گونههاي سرانهدهد ميزان هزينهنشان مي) 7(جدول 

از ).  = sig=  ,388/72chi-square 000/0( درصد تفاوت معناداري دارد 95سطح اطمينان 
در ميان گونه نيمه  سفر يروزانه يهاي سرانهمجموع هزينه گانه گردشگري،هاي سهميان گونه

ي غير نهادي هزينه ها نيز به گونه ،كمترين)70/961 =هاميانگين رتبه(نهادي بيشتر است 
    ).97/720 =هاميانگين رتبه(تعلق دارد 

و ي نهادي، از امكانات اي از گردشگران در گونهبا توجه به اين كه تعداد قابل مالحظه
    نظير(خدمات رايگاني استفاده كرده اند كه محل كار آن ها در مقصد فراهم كرده بوده 

                                           
دشگراني  هستند كه با وسيله دسته اول گر: گردشگران از حيث هزينه پرداختي براي وسيله نقليه به دو دسته تقسيم شدند 1

از شهر مبدا تا مشهد و درون شهر مشهد ...لذا هزينه پرداخت شده توسط آنها بابت تعمير، بنزين و.نقليه خود به سفر آمده اند
دسته دوم گردشگراني  هستند كه با وسيله ..نام گداري شد "حمل و نقل شخصي"حمل و نقل اين گروه با عنوان . بوده است

كليه هزينه هاي پرداخت شده بابت رفت و برگشت از شهر مبدا تا .به مشهد آمده اند) هواپيما، قطار و اتوبوس(مومي نقليه ع
مشهد و همچنين هزينه پرداخت شده براي تردد در شهر مشهد،مجموع هزينه هايي است كه اين گروه براي حمل و نقل مي 

 .گرفت نام"حمل و نقل  عمومي"اين گروه تحت عنوان.پردازند
2 Kolmogorov - Smirnov Test 
3 Kruskal Wallis Test 

ي  هزينه سرانه
روزانه در امور اوليه 

  سفر
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داخ
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  4841/1814  2770/9068  4200/  8724 9458/4960 95000 اسكان
  9128/710  9613/4649  1325/3130 8321/3187 35000 خوراك

حمل و 
  1نقل

حمل و نقل 
  0  2541/609  5777/1194  0096/942  27777  شخصي

حمل و نقل 
  3973/6785  7539/12523  2867/9609  4420/9918  100600  عمومي



  187....................................................كاربست مدل نهادي كوهن : يشناسي گردشگران شهرگونه
  

 
 

هزينه سفر اين گونه كمتر  توان پذيرفت كه ميانگين، مي)ي دولتيسراها و وسايل نقليهمهمان
  .است

  
  در بين گونه هاي مختلف گردشگري روزانه سفر يمجموع هزينه هاي سرانهمقايسه :  7جدول 

  هاي تحقيقيافته: منبع 
  

  اتگيري و پيشنهادنتيجه
بيني رفتار گردشگر نياز تبيين و پيشهاي گردشگر پيشبنديها و دستهع نقشفهم انوا

بندي با اين حال استاندارد يا دسته). 33: 2004به نقل از مهمت اوغلو،  1994شارپلي، ( است
هاي متعددي براي خلق هر چند تالش. اي براي تعريف گردشگر وجود نداردعموماً پذيرفته شده

ها در پي فهم گردشگر، دنياي بعضي از اين تالش. ردشگران انجام شده استهايي گشناسيسنخ
، در حالي )از جمله در جامعه شناسي(عنوان يك پديده صورت گرفته است او، و گردشگري به

  كننده برخورد عنوان مصرفهاي تجاري با گردشگر بهبنديكه بعضي ديگر به قصد دسته
  ). 33: 2004مهمت اوغلو، (اند كرده

ها در اين كالن شناسايي گونه. شناسي گردشگران شهر مشهد بوداين پژوهش در پي گونه
شهر مذهبي از اين حيث حائز اهميت است كه مديريت گردشگري شهر مشهد، بخش عمومي و 

هايي را در جهت تطبيق امكانات و شناسي گامتوانند با تكيه بر اين گونهبخش خصوصي مي
ها نشان داد يافته. هاي گردشگران برداردهد با نيازها و خواستهخدمات گردشگري مش

ي زيارتي ي مورد مطالعه، از لحاظ كنش غالب به دو دستهگردشگران واردشده به مشهد در بازه
همچنين مشخص شد كنش غالب گردشگراني كه در . شدندسياحتي تقسيم مي - و زيارتي

د، زيارتي بود، در حالي كه كنش غالب آنهايي كه كردنفصل زمستان و پاييز به مشهد سفر مي
در واقع اين گروه كساني . سياحتي بود - آمدند، زيارتيدر فصول بهار و تابستان به مشهد مي

   در اين تحقيق با استفاده از . دادبودند كه زيارت تنها يك وجه از سفرشان را تشكيل مي
نوع ديگري از ) 2004( شناسي كوهنز گونهبندي گردشگر نهادي و غيرنهادي برگرفته ادسته
برمبناي شش متغير . عمل آمدشناختي از گردشگران مشهد بهي جامعهشناسي با صبغهگونه

نوع  ،ر شهر مشهد، نوع وسيله نقليه سفرچگونگي صرف غذا در طول سفر، نوع اقامتگاه د(

 هاي گردشگريگونه تعداد هاميانگين رتبه

   يهاي سرانهمجموع هزينه
  سفر يروزانه

  غير نهادي 1066 97/720
  نيمه نهادي 329 70/961
  نهادي 166 36/808

 كل 1561  

chi-square =  388/72  ,df =  2 , sig=  000/0  
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) نحوه سازماندهي سفر وسيله نقليه درون شهري، چگونگي يافتن محل اقامت در شهر مشهد و
نتايج . ي نهادي، نيمه نهادي و غيرنهادي تقسيم شدندگردشگران شهر مشهد به سه گونه

صورت غيرنهادي، كمي بيش از به) درصد 3/68(سوم گردشگران  - مطالعه نشان داد حدود دو
. ددرصد نيز به طور نهادي به مشهد سفر كرده بودن10درصد به صورت نيمه نهادي و حدود 20

گونه نهادي  صورت غيرنهادي و تعداد كمي بهبنابر اين اكثريت قابل توجهي از گردشگران به
درصد 6/26يافته ها همچنين حاكي است كه تنها . سفر زيارتي خود را سازمان داده اند

اند، در مند شدهطور نهادي ارائه مي شود، بهرهگردشگران از هر شش خدمت گردشگري كه به
اين مقادير نشان از آن . انددرصد از هيچ يك از خدمات گردشگري استفاده نكرده5/13مقابل 

چگونگي صرف غذا در «شده گردشگري اعم از طور كلي استفاده از خدمات نهاديدارد كه به
نوع وسيله نقليه «، »نوع وسيله نقليه درون شهري«، »نوع اقامتگاه در شهر مشهد«، »طول سفر

در ميان » نحوه سازماندهي سفر« و » محل اقامت در شهر مشهد چگونگي يافتن«، »سفر
هاي عملي براي مديران صنعت گردشگري و ها داللتاين يافته. گردشگران مشهد ناچيز است

چراكه اين مساله در واقع به معني آن است كه شهر مشهد ساالنه بخش . مديران شهري دارد
كند در حالي كه صنعت ني به گردشگران ميرساهاي شهري را صرف خدماتزيادي از بودجه

برد، چه بسا رضايت ي اقتصادي چنداني نميگردشگري از حضور گردشگران در شهر بهره
اي از گردشگراني كه خارج عالوه بر آن مديريت طيف گسترده. كندگردشگران را هم تامين نمي

زيرا اين . ريزي خاص استآيند، نيازمند برنامهاز موسسات نهادي گردشگري به اين شهر مي
اند و دسترسي و مديريت خدمات و تأمين نيازهاي آنان با دشواري گردشگران در شهر پراكنده

  . طلبدمواجه است و ساز و كارها و تمهيدات خاص خود را مي
تر از افراد تر كماي، مشخص شد افراد مسنهاي زمينهها برحسب ويژگياز لحاظ توزيع گونه

ها، افراد با درآمد و خدمات نهادي صنعت گردشگري استفاده كرده اند، شهري تر ازجوان
و منزلت شغلي باالتر، بيشتر از روستايي ها، افراد با درآمد، تحصيالت و منزلت  ت باالترتحصيال

رسد چنين توزيعي دال بر اين است كه نظر ميبه. اندصورت نهادي سفر كردهتر بهشغلي پايين
ه منابع مالي و اجتماعي بيشتري دسترسي داشتند، بيشتر به شكل نهادي به مشهد افرادي كه ب
يعني افرادي كه درآمد بيشتري داشتند توان مالي بيشتري براي برخورداري از . اندسفر كرده

خدمات نهادي داشتند، تحصيالت و منزلت شغلي باالتر نيز امكان بهره مندي از خدمات را هم 
دليل  در تعدادي از موارد نيز اين گروه به. بيشتر فراهم كرده استي درآمد به واسطه

) نظير زائرسراهاي سازماني(آورده بود  ها فراهمهاي متبوع آنبرخورداري از خدماتي كه سازمان
ها توزيع نابرابر دسترسي اين يافته. بيش از ديگران از خدمات نهادي شده استفاده كرده بودند

  .دهدرا نشان مي شدهبه خدمات نهادي
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هاي گردشگري با توجه به هاي متنوع سفر توسط آژانستوان پيشنهاد كرد كه بستهمي
طوري كه انواع مختلفي از امكانات موجود در مشهد، طراحي و به گردشگران پيشنهاد گردد به

بر اساس تواند ها مياين بسته. هاي مختلف به گردشگران مشهد ارائه دهدها را با قيمتانتخاب
ها، هاي گوناگون زائران مثال جوانان، سالمندان، مجردها، متأهلها، نيازها و عاليق گروهتوانايي

ها اين مزيت اين بسته. افراد با تحصيالت باال يا پايين، افراد با درآمد باال يا پايين تعريف شود
تر تر و مطمئنلاست كه دسترسي به خدمات نهادي و منظم گردشگري را براي گردشگران سه

تري از زائران بر اساس وضعيت فردي و توان اقتصادي بتوانند از اين كند و هم طيف گسترده
هايي با توجه به اين كه منجر به عالوه بر اين ارائه و ترويج چنين بسته. مند شوندخدمات بهره

    ...) و  مراكز اقامتي، پذيرايي، حمل و نقل(دهي عناصر مختلف صنعت گردشگري خدمات
دهد و مسايلي همچون خالي شود، به صنعت گردشگري مشهد هم رونقي بيش از پيش ميمي

همچنين اين . هاي مراكز اقامتي در بعضي ايام سال را مي تواند تا حدودي حل كندماندن اتاق
طرز هاي سفر را بهتواند هزينهشود ميصورت انبوه توليد و مصرف ميجا كه بهها از آنبسته

اي هاي از پيش آمادهدليل اين كه چنين بستهدر حال حاضر به. اي كاهش دهدقابل مالحظه
نتايج تجقيق نيز . باال است ي استفاده از اين خدمات به صورت پراكنده نسبتاًوجود ندارد، هزينه

  .بردار استي ديگر هزينهنهادي بيش از دو گونهنشان داد كه گردشگري نيمه
    تواند بر اين نكته متمركز شود كه آيا كمبود خدمات نهادي و ي ميتحقيقات آت

شود، يا هاي غيرنهادي گردشگران ميناپذيري آن براي تمام اقشار منجر به انتخابدسترس
هاي ساختاري همچون درآمد پايين تمايل به استفاده از گردشگران مشهد بر اساس محدوديت

ي تازگي و تنوع دليل ميل به تجربهآيا گردشگران به شده ندارند، همچنينخدمات نهادي
 ي ميزبان به تنظيمات غيرنهادي گردشگري روي بيشتر، يا تمايل به تعامل بيشتر با جامعه
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