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 چکیده 
ای مطرح شدن و ماندگاری در عرصه رقابتی، نگاه به شهر به با توجه به جهان رقابتی امروز و نياز شهرها بر

های عنوان شدن در بازار رقابتی جهان، تعریف  یكی از راه. ناپذیر است عنوان یک محصول، امری اجتناب

به نظر . برند مؤثر و پایدار برای شهر است، که ضمن معرفی چهره شهر، قادر به جذب مخاطبان باشد
باشد،  ه در تعریف برند شهری مخصوصاً از دیدگاه گردشگران بسيار حائز اهميت میرسد اولين عاملی ک می

شهر مشهد از جمله مقاصد گردشگری شهری با گونه زیارت و . بعد تصویر شهر و عوامل وابسته به آن است

گردشگری مذهبی در سطح کشور است که مختصات مخصوص به خود را دارا بوده و این موضوع ناشی از 

. باشد اه این شهر به عنوان مقصد اول سفرهای گردشگری داخلی به عنوان پایتخت معنوی کشور میجایگ

گيری تصویر شهر  کاربردی به ارزیابی عوامل مؤثر در شكل-در این پژوهش، با استفاده از روش تحليلی
مورد مطالعه ها نيز  گردشگران پرداخته شده است؛ و همچنين وضعيت کنونی آن/مشهد از دیدگاه زائران

گردشگر از طریق  171 آوری نظرات های کمی پژوهش حاضر که حاصل جمع داده. قرار گرفته است

نمونه و زوجی و نمودار راداری با استفاده از  تک T-Testهای آزمون نرمال،  پرسشنامه است از روش

عامل مورد  5ان دهد که از مي نتایج نشان می. سنجيده شده است Smart PLSو  SPSSافزارهای  نرم
تاریخی، معماری و شهرسازی، حمل و نقل و ارتباطات، محدوده خدمات و -فرهنگی)بررسی 

باشد و  ، عامل معماری و شهرسازی مؤثرترین عامل در تشكيل تصویر شهر مشهد می(محيطی زیست

 .شود داری بين وضع موجود و وضعيت مطلوب عوامل فوق مشاهده می همچنين اختالف معنا
  
 

 برند شهر ، تصویر شهر ، شهر مشهد ، عوامل مؤثر ، گردشگران :های کلیدی اژهو
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 :مقدمه  -1
پيشرفت سریع جهانی شدن بدین معنا است که هر کشوری، هر شهر و هر . جهان به بازاری بزرگ تبدیل شده است امروزه

هانی با دیگران به های جران، دانشجویان و شرکتگذاای باید برای گرفتن سهم خود از مشتریان، گردشگران، سرمایهمنطقه

از این گذشته، شهرها ممكن است مبادی ورودی و خروجی گردشگران بهه کشهور یها    . (15: 1331انهالت، ) رقابت بپردازد
موحد و همكهاران،  ) کنند تبدیل به پایگاه شوندمنطقه باشند و برای گردشگرانی که به نواحی اطراف آن شهر مسافرت می

1331 :11). 

های  الگوی اساسی شهر، عملكردهای عمومی و مؤسسات آن را بشناسند و از فرصت. مردم باید قادر به درک شهرشان باشند

این بدان مفهوم است . شود ها با شفافيت دیده می در یک شهر اصيل، سرچشمه پيدایش چيزها و مكان. موجود آگاهی یابند
تصویر یک شهر از نظهر ههر شهخ ،    بنابراین، . (22: 1331بهزادفر، ) ا فاش نمایدکه محيط شهری باید معانی مهم خود ر

 .(31: 1331پور و همكاران، قلی) های آن مكان خاص دارد منحصر به فرد است و بستگی به تجارب گذشته و نمایش

ه بازدید مجدد تصویر گردشگری شهر، مرجع مستقيم نگرش کيفيت، رضایتمندی، قصد بازگشت و مشتاق برای توصيه ب

ههای سهفر گردشهگران، ميهزان درک و      به عبارت دیگر، تصویر مقصد گردشگری تأثير مستقيم بر تصهميم . مقصد است

 .(Martı´nez et al., 2007: 338)ها از مقصد دارد  رضایتمندی آن
توانهد   ی آن شهر، مهی شود که به طور همزمان با شناخت مزیت رقابت تصویر شهر به عنوان یكی از ابزارهایی شناخته می

ایهن پهژوهش سهعی دارد، بها شهناخت      . گذاران بهه وجهود آورد   تصویری مطلوب در ذهن ساکنان، گردشگران و سرمایه

ها و همچنين کشف رابطه  گيری تصویر شهر مشهد، به ارزیابی شدت تأثير آن ترین و مهمترین عوامل مؤثر در شكل کليدی

 .وضع موجود و وضعيت مطلوب بپردازد بين عوامل و همچنين تحليل اختالف بين
 

 :بیان مسئله  -2
این جمله شاید متشكل از . کنند گردشگری ناملموس هستند، تصاویر نيز از واقعيات مهمتر جلوه می خدماتطور که  همان

 :Sonnleitner, 2011)بينی به عنوان مشكل اصلی در مسئله بازاریابی شهرهای امروزی باشد  بيشترین حاالت قابل پيش

تر  تر و سریع بدین معنی که موقعيت امروزی شهرها در صنعت گردشگری، سزاوار رویدادها و تمایالتی است که پيچيده. (10

تواند از قبل مورد ارزیابی  طور که دستاوردهای نهایی گردشگری و خدمات آن، نمی همان. دارد از مباحث دیگر قدم برمی

گرچه کهه ایهن   . د تصاویرشان را بسازند و بر اساس آن تصاویر، تصميم خود را بگيرندقرار گيرد، بلكه بازدیدکنندگان بای
خطا از هدفی است که به راستی شبيه خودِ تصویر است، اما موضوع بسيار مهم، وجهود  تصویر، تصویرسازی و بازنمود بی

 .(Mayo, 1975: 15)تصویر بالقوه در ذهن مخاطبان است 

مقصد داشته و بر روی انتخاب هدف اصلی هر مقصهد، انتخهاب مربهوه بهه سهفر بهرای        ، نقش مهمی در انتخابتصویر

توانند کنترل شوند، اما  اگرچه همه عوامل مؤثر بر توسعه تصویر نمی. های بازاریابی آن بسيار مؤثر است گردشگران و فعاليت
 :Chi & Qu, 2008) شان را تغيير دهندبازارهای گردشگری قصد دارند سودمندانه تأسيس، تقویت و در صورت نياز، مقاصد

634). 

های محيطی و ميزان  های مختلف است که حاصل به هم پيوستن ویژگی ای از فعاليت گردشگری شهری، ترکيب پيچيده

گردشگری توسط شهر . (11: 1331موحد و همكاران، ) توانمندی و کشش شهر در جذب بازدیدکنندگان و ارائه خدمات است

 .(31: 1331کلب، ) گيردبخشی به اقتصاد شهر، مورد توجه قرار میی جهت تنوعبه عنوان اهرم
گردشگری، به کارگيری مفاهيم مناسب بازاریابی برای اتخاذ راهبردهایی به منظور جذب گردشگران به یک مقصد  بازاریابی

ازاریهابی بایهد نيازههای شههر و     دارد کهه مبادلهه ب   همچنين، این تعریف بيان می. است( تفرجگاه، شهر، منطقه یا کشور)

ها، تأمين امنيت  شهر، مسئول فراهم آوردن نيازهای شهروندانش مانند حفظ و نگهداری زیرساخت. شهروندان را تأمين کند
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پذیر است که منافع  عمومی و توسعه اقتصادی است؛ بنابراین توسعه شهر به عنوان مقصد گردشگری تنها در صورتی توجيه

 .(23-22: 1331کلب، ) ها، کيفيت زندگی شهروندان را بهبود بخشد ز آناقتصادی حاصل ا
نقطه شروع برای توسعه و نگهداری . دهی برند مقصد و همچنين بر موفقيت آن، تأثير دارد به عالوه، تصویر مقصد بر شكل

نيهازی بهرای    پهيش  یک تصویر برند قوی، درک اصلی و اوليه از تصاویر مقصد گردشگران و مطالعه تصویر آن است کهه 

در نتيجه، واضح است که تصویر به شدت به مسایل بازاریهابی گردشهگری   . باشد آميز بازاریابی می استراتژی کلی موفقيت

 :Tasci & Gartner, 2007) کند وابسته است و به طور باور نكردنی نقش مهمی برای موفقيت مقصد گردشگری بازی می

413). 

زمانی که تصویر دارای )تواند مثبت و جذاب، منفی و ضعيف، ترکيبی  تصویر یک شهر می کهرند کاتلر و همكاران بر این باو

قلی) باشد( فی و برای گروهی دیگر مثبتزمانی که تصویر شهر برای گروهی من)و یا متناقض ( عناصر منفی و مثبت است

ههای متعهدد    ی بر اساس تحقيقات و پهژوهش عوامل مختلفی سازنده این تصاویر مثبت و منف. (31: 1331پور و همكهاران،  

 & Hanna)تهاریخی  -ها بحهث نمهود شهامل فرهنگهی     توان روی آن باشند؛ این عوامل که در حوزه گردشگری نيز می می

Rowley, 2008: 65 ; Minghui, 2009: 317) معماری و شهرسازی ،(Zhang & Zahao, 2009: 250; Kavarazaki, 2013: 

 :König, 2011)، محدوده خدمات (Martı´nez et al., 2007: 120 ; Järvisalo, 2012: 25-26)باطات ، حمل و نقل و ارت(44

40 ; Parkerson & Saunders, 2005: 246)  محيطهی   و زیسهت(Zhao et al., 2009: 3 ; Gaggiotti et al., 2008: 120) 

 .باشند می
پس از تهران و اولين کالنشهر مذهبی ایران شناخته شهده  ، کالنشهر مشهد که به عنوان دومين کالنشهر تحقيقدر این 

در بيشتر ایام سال و ( ع)شهر مشهد به دليل وجود بارگاه مطهر امام رضا . است، به عنوان محدوده تحقيق انتخاب گردید

عليرغم شهر مشهد . باشد های مذهبی پذیرای حجم عظيمی از زائران و گردشگران از سراسر کشور می مخصوصاً در مراسم

باشد؛ که درصورت عدم توجه  می... هایی در بخش ارائه خدمات، شهرسازی و  برخورداری از نقاه قوت فراوان، دارای ضعف

 .ناپذیری بر روی تصویر شهر مشهد و تأثير آن بر روی ذهن گردشگران بود به این مسایل، باید شاهد ورود صدمات جبران
ق، یافتن نظرات گردشگران و زائران در کالنشهر مذهبی مشهد در دسهتيابی بهه   ، مسئله اساسی در این تحقيرو هميناز 

در این تحقيق، تالش بر آن بوده است تا با تحليل نظرات گردشگران در . گيری تصویر شهر است مؤثرترین عوامل در شكل

ترین  کنونی و آرمانیگيری تصویر شهر مشهد در وضعيت  دو بخش وضعيت موجود و وضعيت مطلوب، عوامل مؤثر در شكل

 .وضعيت مورد بررسی قرار گيرد

 

 :تحقیقسئواالت   -2-1
تاریخی، معماری و شهرسازی، حمل و نقل و ارتباطهات، محهدوده   -بندی عوامل فرهنگیميزان تأثيرگذاری و اولویت -1

 گيری تصویر شهر مشهد از دیدگاه گردشگران چگونه است؟ محيطی در شكل خدمات و زیست

 اس ارزیابی مدل معادالت ساختاری، کداميک از متغيرهای عوامل یاد شده از اهميت بيشتری برخوردار است؟بر اس -2
 دهنده تصویر شهر در کالنشهر مشهد وجود دارد؟ داری بين وضع موجود و وضع مطلوب عوامل تشكيل آیا شكاف معنا -3

 

 :های تحقیقفرضیه  -2-2
گيری تصویر شهر مشهد می یدگاه گردشگران، عامل معماری و شهرسازی در شكلرسد مهمترین عامل از د نظر میبه  -1

 .باشد

تاریخی، متغير حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی، در عامل معمهاری و شهرسهازی،   -رسد در عامل فرهنگیبه نظر می -2

، متغير وجهود امنيهت در   های معماری و شهرسازی، در عامل حمل و نقل و ارتباطات متغير مطلوبيت در وجود جذابيت
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های مناسب زیارت و گردشگری و در عامل خدمات حمل و نقل عمومی، در عامل محدوده خدمات، متغير وجود زیرساخت

 . باشندمحيطی، متغير وجود شبكه فضاهای سبز و باز شهری از اهميت بيشتری برخوردار می زیست
گيری تصهویر   وضعيت مطلوب در عوامل یاد شده مؤثر در شكل رسد اختالف معناداری بين وضع موجود وبه نظر می -3

 .شهر مشهد از دیدگاه گردشگران وجود دارد

 

 :پیشینه تحقیق  -3
برند و جایگاه آن در شهر، موضوعی جدید در بازار رقابتی شهرهای امروز است و پژوهشگران در نقاه مختلف جهان  بحث

 .اند فاوت پرداختههای مت به تحقيق در این زمينه و از دیدگاه

به معرفی عوامل “ تصویر مقصد و تأثير آن بر روی بازاریابی و برند گردشگری”در پژوهشی با عنوان ( 2111) 1سانليتنر

گيری استراتژیک، هویت و تصویر مقصد، مشارکت ذینفعان و کنترل و پایش پرداخته  کليدی موفقيت در چهار بعد جهت

توان یک استراتژی واحد برای همهه   هارگانه به شدت به یكدیگر وابسته هستند و نمیوی معتقد است این ابعاد چ. است
 .ها باید برآمده از فرهنگ و اقتصاد آن مكان باشند شهرها پيشنهاد نمود؛ بلكه این استراتژی

برند مقصد  دهند که تصویر منحصر به فرد به عنوان یک جزء جدید از در پژوهش خود نشان می( 2111) 2و همكاران یو کی

از )تواند به عنوان یک واسطه بين مجموعه عناصر برند  نمایند که تصویر کلی مقصد می ها پيشنهاد می آن. شود شناخته می

عمل ( مانند هدف و توصيه به بازدید)و رفتارهای آینده گردشگران ( جمله شناختی، عاطفی و اجزای تصویر منحصر به فرد

 .نمایند
دارند که  ها بيان می آن. پردازند نيز به مدلسازی تصویر شهر گرانادا با رویكرد برندینگ می (2117) 3و همكاران مارتينز

شود؛ بلكه شامل ابعاد بسياری است  های شهری محدود نمی تصویر شهر، موضوعی چند بعدی است و تنها به یكی از جنبه

 .که ممكن است پيامدهایی را برای تشكيل تصویر شهر شناسایی نماید

ها در این پژوهش به ارائه مدلی برای  آن. اشاره نمود (1331)توان به پژوهش دیواندری و همكاران  در مطالعات داخلی، می
ها  های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویكرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده پروژه برندسازی کالن

 .اند ها را بيان نموده گر برای برندسازی این نوع پروژه ای و مداخله نهو در این مدل، شرایط علی، زمي  پرداخته

به بررسی اثرات ایجاد برند در توسعه گردشگری کالنشهر مشهد به عنوان یک بازار ( 1331)همچنين، سقایی و همكاران 

ردشگری این کالنشهر مورد گردشگری پرداخته و در چارچوب عرضه و تقاضا، هزینه و درآمدهای ایجاد شده را در اقتصاد گ

توان خدمات تجاری را نقطه عطفی در ایجاد  در نهایت، با توجه به اطالعات به دست آمده می. دهند تجزیه و تحليل قرار می
ای نوین از گردشگری با عنوان گردشگری خرید، مشهد را به  و مدیریت برند در کالنشهر مشهد دانست که با ایجاد گونه

 .کند ر مذهبی با برندی برجسته در ميان کالنشهرهای مذهبی معرفی میعنوان یک کالنشه

 

 :شناسی تحقیق روش  -4
 :روش تحقیق  -4-1
در ههر  (. 133: 1371 ،یخهاک ) کند یم یرا راهبر یعلم یاست که جستجو یو اصول یمطالعه منظم، منطق ،یشناس روش
و  هیاطالعات و روش تجز یآور روش جمع ق،يروش تحق ق،ينوع تحق: توجه کرد دیبا یبه چهار عنصر و موضوع اصل ق،يتحق

                                                 
1 Sonnleitner, K. (2011) 
2 Qu, H. et al. (2011) 
3 Martı ńez, T. L. et al. (2007) 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

 5 

در  یکمه  یهها  از روش ق،يه تحق نیه ا یکهاربرد -یله يتحل تيماه هبا توجه ب. (2: 1311 ،یاضه يو ف یاعراب) اطالعات ليتحل

 .اطالعات استفاده شده است ليو تحل هیو تجز یآور جمع
حمل و نقل و ارتباطات،  ،یو شهرساز یمعمار ،یخیتار-ینگفره) یبعد فرع 5سئوال در  27با  یا پرسشنامه منظور، نیبد

 ليکه گردشگران و زائران شهر مشهد آن را تشك یجامعه آمار انيو در م دیگرد یطراح( یطيمح ستیمحدوده خدمات، ز

شگران و تعداد گرد قيبا توجه به نامعلوم بودن آمار دق یآمار مونهحجم ن. دیگرد عیساده، توز یا به روش خوشه دادند یم

نفر بهرآورد   171 زانيم نیاساس، ا نیبرآورد شده، که بر ا (1331،یبيحب) ریآن، از فرمول ز انسیزائران شهر مشهد و وار
 .است دهیگرد

 
 

 مقداری ثابت که به فاصله اطمينان و سطح خطا بستگی دارد=     حجم نمونه = 

 مقدار خطای مجاز=    نه اوليهواریانس نمو = 
 

           کهم،  /نهامطلوب = 2بسهيار کهم،   /بسهيار نهامطلوب  = 1برای این پرسشنامه بر مبنای طيهف ليكهرت از    پاسخگوییمقياس 

برای سنجش روایی محتوایی و صوری، پرسشهنامه بهه   . بسيار زیاد است/بسيار مطلوب= 5زیاد و /مطلوب= 2 متوسط،= 3
پایایی پرسشنامه نيز از طریق . ها اصالح، و در نهایت تائيد گردید نظران داده شد و بر اساس نظرات آن دی از صاحبتعدا

 .محاسبه گردید 373/1ضریب آلفای کرونباخ سنجيده شد و ميزان آن 

ار راداری با استفاده و زوجی و نمود نمونه تک T-Testهای آزمون نرمال،  های کمی، از روش به منظور تجزیه و تحليل داده

 Smart PLSافهزار   از نرم (Structural Equation Modeling)سازی معادالت ساختاری  و برای مدل SPSSافزار  از نرم

 .استفاده شده است

 

 :محدوده تحقیق  -4-2
ن افشاریان، این شهر در زما(. 1شكل شماره )شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است  در شمال کالنشهریمشهد، 

نفهر جمعيهت    2766251، این شهر با 1331بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال . پایتخت ایران بوده است

دومين شهر  (1311فرنههاد،  ) (با احتساب محدوده و حریم)هكتار وسعت  23511و بيش از ( 21: 1332افضلی و همكاران، )

، ساالنه پذیرای بيش از (ع) الرضا موسی بن جود حرم مطهر حضرت علیهمچنين، این شهر به واسطه و. پس از تهران است
خبرگزاری مهر، )و بيش از یک ميليون زائر از خارج از کشور  (1317خبرگزاری جام جم آنالین، )ميليون نفر زائر از داخل  32

سال  3يانگين هر ایرانی، هر به طور م( ع)آمارها حاکی از آن است که به سبب وجود بارگاه مطهر امام رضا . است( 1311

 .(wikipedia, 2014) کند یكبار به شهر مقدس مشهد سفر می

 

 

 
 

 
 

 (پایگاه ملی دادهای علوم زمین کشور: منبع) موقعیت جغرافیایی شهر مشهد -1شکل 
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  :مبانی نظری  -5

  :گردشگری  -5-1
شهود و در   جا ختم می شروع و در نهایت به همان ای داند که از نقطه مدت می مفهوم گردشگری را مسافرتی کوتاه کلتمن

شود و مبالغ زیادی ارز عاید کشور ميزبان  های متعددی دیده می مكان طول مسافرت بر اساس یک برنامه و سفر خاص، 

بنا به تعریف سازمان جهانی گردشگری، گردشگری، فرآیندی است که با کيفيت . (76-77: 1313ساعی و همكاران، ) گردد می

ساخت در ارتباه  ندگی ميزبانان، تأمين تقاضای بازدیدکنندگان و به همان نسبت با حفاظت منابع محيط طبيعی و انسانز
 .(Hunter & Green, 1995: 22)است 

ها به عنوان دروازه ورودی به کشور، مراکز اقامت  شهرها به عنوان مقصد گردشگری، دارای عملكرد چندمنظوره هستند؛ آن

ها جمعيتی با  عالوه بر این، شهرها فقط مقاصدی که در آن. شوند به روستاها و مقاصد مجاور خود شناخته می و مبدأ سفر

باشند، بلكه نقش مهمی  شوند نمی های اقتصادی، زندگی فرهنگی و تحت کنترل نيروهای سياسی کنار هم جمع می فعاليت

چارچوب تجزیهه و تحليهل گردشهگری شههری در      2ماره شكل ش. را به عنوان مراکز فعاليت گردشگری بر عهده دارند
دهد که گردشگری شهری را تحت تأثير  این چارچوب، عوامل، فرآیندها و مسایلی را نشان می. دهد کالنشهرها را نشان می

 .(22-23: 1313نوربخش و اکبرپور سراسكانرود، ) دهد قرار می

. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 (23: 1331نوربخش و اکبرپور سراسکانرود، : منبع) چارچوب گردشگری در کالنشهرها -2شکل 

 

 :تصویر شهر  -5-2
باشهد،   گيرد و ذهنيتی حاصل از عينيت که قابل ادراک مهی توان، تصاویری که در ذهن ناظر شكل می شهر را می تصویر
شكل شهر است که به به عبارتی، قدرت و قابليت ایجاد تصور ذهنی از شكل شهر در ذهن فرد، قابليتی موجود در . دانست

تواند توسط ایجاد کيفيهاتی در الیهه منظهر     گردد و این خصوصيات شكل شهر می واسطه خصوصياتی منتقل و حمل می

 .(1-3: 1315حبيب، ) شهری به ایجاد تصور ذهنی از شكل شهر در ذهن شهروند و ایجاد حس مكان بيانجامد

عوامل شناختی شامل آن دسته از خصوصيات . و عوامل مؤثر است به عبارت دیگر، تصویر شهر ترکيبی از عوامل شناختی
عوامل مؤثر نيز . ها را شناسایی کرده است ها آگاه شده و یا آن باشد که فرد، به طور شخصی و ویژه نسبت به آن شهری می

اف رویكردهای شخصی و تمایل شهر برای کمک به توسعه تجربيهات گذشهته مهرتبط بها آن مكهان، سهاکنينش و اههد       

 .(Martı´nez et al., 2007: 338)دهد  ساختارهای متصل به آن را نشان می
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  :برند مقصد  -5-3
. (Cai et al., 2009: 3)ای جدید نيست، اما عالقه و توجه به آن وارد مراحل جدید خود شده است  برندینگ مقصد، حرفه

ها در نظر گرفت که در راستای تعریف و تميز  رکيبی از آنتوان به عنوان نام، عبارت، عالمت، نماد، طرح و یا ت برند را می

 .(23-22: 1331خداداد حسينی و رضوانی، ) رود ها به کار می کاالها و خدمات یک فروشنده از سایر فروشنده
، دانند که مردم از مقصد و روابطی که مقصد با عوامل متعدد خود دارد نيكرسون و مویسی، برندینگ مقصد را تصاویری می

 .(Nickerson & Moisey, 1999: 217)کنند  در ذهن خود حک می

 هایی است که یک شخ  از هدف یا مقصد خود دارد همچنين، از نظر کرامپتون، برند، مجموع تصورات، عقاید و برداشت

 .(15: 1332کارولين، )

 

  :بازاریابی و برند گردشگری  -5-4
ایمانی ) هی از مقصد گردشگری به وسيله ایجاد برندی منحصر به فرد استهدف از بازاریابی مقصد گردشگری، افزایش آگا

در دو بعد )رسد بازاریابان گردشگری در گذشته، جهان را به صورت دو بعدی  به نظر می. (111: 1313خوشخو و ایوبی یزدی، 

ردند و بر یک هستی زمهانی  ک ها زمان را به قطعات کوچک تقسيم می در دنيای قدیم، آن. کردند تصور می( زمان و مكان
صهورت،   کردند، در حالی کهه بهدین   بازاریابان گردشگری نوعاً تنها بر سوی عرضه تكيه می. ایستا و مجرد تأکيد داشتند

بنابراین، بازاریابان گردشگری . گردشگران را برای تجارت جذب کنيد: گردید بعدی منعكس می مشاهداتشان به صورت تک

باور بر این است که در آینده، بازاریابان گردشگری باید . دارند( در برابر جزءنگر)نگر  و کل( برابر ایستا در)نياز به روشی پویا 

ای به یک مقياس جههانی گسهترش    تری را مدنظر قرار دهند و آن را از یک مقياس محلی و منطقه های فضایی وسيع افق
 .(3شكل شماره )( 13: 1313موسایی و ميرطالبی اقدم، ) دهند

 

 

 
 

 
 

 

 
 (33: 1331موسایی و میرطالبی اقدم، : منبع)تغییرات در تفکر بازاریابی  -3شکل 

 

شود که از نام و نشان تجاری یا دیگهر اشهكال    های بازاریابی می ای از فعاليت برندسازی مقصد گردشگری شامل مجموعه

یت نماید؛ توان انتقال تجارب مثبت را منحصراً سازد، حما گرافيكی که به مقصد گردشگری ماهيت داده و آن را متمایز می

در پيوند با مقصد گردشگری داشته باشد؛ ارتباه احساسی بين بازدیدکننده و مقصد گردشگری را تقویت و مستحكم کند؛ 
 .(Blain et al., 2005: 331-332)کننده را کاهش دهد  های تحقيق و ریسک ادراکی مصرف و هزینه

تصویر . شود کننده منعكس می گرهای برند در ذهن مصرف یفی، ادراکاتی از برند است که توسط تداعیتصویر برند بنا به تعر

 .(113: 1313ایمانی خوشخو و ایوبی یزدی، ) دهنده واقعيت باشد برند، لزوماً نباید عينی یا نشان
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  :بندی مبانی نظری و ارائه مدل مفهومی جمع  -6

گيری تصویر شهر و همچنين خصوصيات  ورت گرفته بر روی عوامل تأثيرگذار در شكلدر این تحقيق، بر اساس مطالعات ص

بر این اساس متغيرهای شناسایی شده (. 1جدول شماره )شهر مشهد، عوامل مؤثر و متغيرهای هر یک شناسایی گردیدند 
 Zhao et al., 2009: 3 ; Kavaratzis, 2008: 137 ; König, 2011: 40 ; Martı´nez et)تاریخی -فرهنگی( 1)عامل  5در 

al., 2008: 120 ; Parkerson & Saunders, 2005: 246)  ،(2 )   معمهاری و شهرسهازی(Gaggiotti et al., 2008: 120 ; 

Vanolo, 2008: 377; Pfefferkorn, 2005: 138 ; Jason & Power, 2006: 16)  ،(3 )   حمهل و نقهل و ارتباطهات(Vary, 

2011: 558 ; Sonnleitner, 2011: 36 ; Helmy, 2008: 42)  ،(2 )   محهدوده خهدمات(Qu et al., 2011: 470; Boisen, 

2007: 13 ; Prilenska, 2012: 13)  محيطی  زیست( 5)و(Martı´nez et al., 2008: 120 ; Vanolo, 2008: 377 ; Zhang & 

Zhao, 2009: 250) جای گرفتند. 

 (اننگارندگ: منبع)چارچوب نظری تحقیق  -1جدول 

ر کد عامل ر کد عامل کد متغی  کد متغی

ی
نگ
ره
ف

-
ی
یخ
تار

 

CI/HC 

 یها بافت یو بازساز ینوساز ،یبهساز

ال رامونيشهر و پ یمرکز  یحرم مطهر و اعت
 یها و عرصه یشهر یفضاها اتيفيک

 یعموم

CI/HC1 

ی
ساز
هر
 ش
ی و
مار
مع

 

CI/AU 

ر یها و فضاها بافت یارتقا و بهساز  یشه

 یها بافت ژهیوب تيفرسوده و فاقد فعال

ونيپ یشهر ر رام  و مرتبط با حرم مطه
CI/AU2 

ا  ییحوزه فضا یکالبد یبهساز مرتبط ب
ز الگوها و نمادها ستفاده ا  یحرم مطهر و ا

 یاسالم-یرانیا یمعمار
CI/HC2 

ی و معمار یها تيدر وجود جذاب تيمطلوب

 (یشهر ینمادها/ها المان) شهرسازی
CI/AU3 

متناسب  یعموم یها وجود عرصه
، ابانيخ)  یها ها، مجتمع پارک ن،یاديم ها

به منظور تعامل ...( و  یتجار

و  یفرهنگ مل تیزائران و تقو/گردشگران

 یرانیوحدت اقوام ا

CI/HC3 
در  یوجود و پراکنش مناسب مبلمان شهر

 شهر ادهيپ یرهايو مس روها ادهيپ
CI/AU4 

اارزش تار ر ب ز آثا و  یو فرهنگ یخیحفاظت ا

ه  یتيو فعال یتوسعه کالبد ميظتن ا توجه ب ب

 آثار نیا
CI/HC4 

ت
طا
تبا
 ار
 و
ل
 نق
ل و
حم

 

CI/TC 

ز  یخدمات حمل و نقل عموم یبرخوردار ا
 CI/TC1 یکاف تيامن

ا ک نمايس یها وجود سالن مطلوب در  تيفيب

 شهر مشهد
CI/HC5 

باط یرهايمناسب مس تيفيک درون  یارت

 یشهر
CI/TC2 

مطلوب در  تيفيئاتر با کت یها وجود سالن

 شهر مشهد
CI/HC6 

 یحمل و نقل عموم یها راننده ییآشنا

 یشهر یرهايبا مس یشهر
CI/TC3 

ی
ساز
هر
 ش
ی و
مار
مع

 

CI/AU 
و  ها راه ادهيشبكه پ زيتوسعه و تجه

 دوچرخه در کالنشهر مشهد یرهايمس
CI/AU1 

ر ب یونديپ ارتباه و هم  نيمناسب و سازگا

و  یشهر ونشبكه حمل و نقل بر

عموم  یسهولت دسترس یبرا یشهر درون

 یها کانون ریمردم در کالنشهر مشهد و سا

 مشهد یمجموعه شهر یتيجمع

CI/TC4 
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 (نگارندگان: منبع)چارچوب نظری تحقیق  -1ادامه جدول 

ر کد عامل ر کد عامل کد متغی  کد متغی

ت
طا
تبا
 ار
 و
ل
 نق
ل و
حم

 

CI/TC 

 CI/TC5 هر مشهددر ش نگيپارک یبودن فضا یکاف

ت
دما
 خ
ده
دو
مح

 

CI/S 

 ،یخیتار راثيمطلوب و مناسب م یمعرف
ر  یحیتفر زو مراک ینقاه گردشگر شه

 مشهد
CI/S5 

د یكيبودن عالئم تراف یکاف  CI/TC6 در شهر مشه
 یمعرف یبه بروشورها یسهولت دسترس

 CI/S6 شهر مشهد

و  یكيانضباه تراف زانيدر م تيمطلوب
 CI/TC7 کردن شهروندان یرانندگ یقانون

 یرسان در وجود مراکز اطالع تيمطلوب
 CI/S7 یگردشگر

ت
دما
 خ
ده
دو
مح

 

CI/S 

ه  یمناسب برا یها رساختیوجود ز رائ ا

 یو گردشگر ارتیز ژهیخدمات برتر و
سيکالنشهر مشهد در مق مل یمل ا  یو فرا

CI/S1 
ت
س
زی

 
ی
يط
مح

 

CI/EN 

 CI/EN1 یسبز و باز شهر یوجود شبكه فضاها

زائران /گردشگرانی مراکز اقامت یبرخوردار
 CI/S2 یکاف تياز امن

و  یکالبد تياصالح وضع یها برنامه یاجرا

 یساز منیدر شهر بر طبق ضوابط ا ییفضا
 طيدر مح رسان بيو کاهش عوامل آس

 یشهر

CI/EN2 

ه مراکز اقامت یدسترس  CI/S3 یمطلوب ب
ه مسایل ز  ستیتعهد شهروندان نسبت ب

 CI/EN3 یطيمح

اقامت  یها نهیهز زانيدر م تيمطلوب
ز گردشگران یافتیدر      CI/S4 زائران/ا

 

گانهه   ، این تحقيق در پی کشف شدت و ميزان رابطه بين هر کدام از عوامل پنج(2شكل شماره )با توجه به مدل مفهومی 

محيطی با تصویر شهر مشهد از  و زیست تاریخی، معماری و شهرسازی، حمل و نقل و ارتباطات، محدوده خدمات-فرهنگی

 .باشد دیدگاه گردشگران و زائران می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (نگارندگان: منبع)مدل مفهومی تحقیق  -4شکل 
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  :های تحقیق یافته  -7
 :های توصیفی یافته  -7-1

گردشهگر  /ر زائهر نفه  171توان بيان نمود که از ميهان   در خصوص مشخصات نمونه آماری این تحقيق به طور خالصه می
 12سال،  21درصد کمتر از  6/1)، در بحث گروه سنی (درصد زن 35درصد مرد و  65)کننده، در بحث جنسيت  شرکت

، (سال 25درصد بيشتر از  6/1درصد،  25تا  35درصد بين  12سال،  35تا  25درصد بين  72سال،  25تا  21درصد بين 

درصهد   12درصد ليسهانس و   22دیپلم،  درصد فوق 6درصد دیپلم،  31درصد کمتر از دیپلم،  25)در بحث تحصيالت 

ههای   درصد سایر گهروه  13درصد کارمند و  22درصد شغل آزاد،  37)و در بحث نوع گروه شغلی ( ليسانس و باالتر فوق
 .اند را به خود اختصاص داده( شغلی

ها برای رسيدن به وضعيت مطلوب که از  آن توصيف آماری متغيرهای این تحقيق در دو حالت وضع موجود و ميزان تأثير

 .نشان داده شده است 2ها استخراج گردیده است، در جدول شماره  پرسشنامه
 

 (های تحقیق یافته: منبع)های تحقیق در وضع موجود و میزان تأثیر  توصیف آماری عامل -2جدول 

 وضع موجود

 عامل

 میزان تأثیر

انحراف 

 استاندارد
ن میانه ن تعداد دتعدا میانگی  میانه میانگی

انحراف 

 استاندارد

 371/1 5 71/2 171 تاریخی-فرهنگی 171 62/3 67/3 621/1

 511/1 75/2 57/2 171 معماری و شهرسازی 171 21/3 25/3 362/1

ت 171 12/3 2 171/1 تباطا  221/1 5 65/2 171 حمل و نقل و ار

ت 171 35/3 22/3 116/1  355/1 5 72/2 171 محدوده خدما

 222/1 5 73/2 171 محيطی زیست 171 65/3 2 312/1

 

 :های استنباطی یافته  -7-2

 :برازش مدل  -7-2-1
ههای   که مربهوه بهه بخهش کلهی مهدل      GOF (Goodness Of Fit)برای بررسی برازش مدل کلی این تحقيق، از معيار 

تواند پس از بررسی برازش بخش  محقق میبدین معنی که توسط این معيار، . ه شده استمعادالت ساختاری است، استفاد

 .گيری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را نيز کنترل نماید اندازه
 

 (نگارندگان: منبع)زای مدل  متغیرهای درون R Squareمیانگین مقادیر اشتراکی و مقادیر  -3جدول 

 Communality R Square عامل

تاریخی -فرهنگی   716/1  326/1  

626/1 معماری و شهرسازی  353/1  

722/1 حمل و نقل و ارتباطات  116/1  

711/1 محدوده خدمات  333/1  

محيطی زیست  113/1  115/1  

713/1 ميانگين  313/1  
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معرفهی شهده اسهت و     GOFکه به عنوان مقادیر ضعيف، متوسط و قوی برای  36/1و  25/1، 11/1با توجه به سه مقدار 

 .برای این تحقيق، نشان از برازش کلی قوی مدل دارد 115/1حصول مقدار 

 

 :(ارزیابی میزان تأثیر متغیرها)بررسی ضرایب معناداری   -7-2-2
های تحقيق  که به بررسی فرضيه محقق مجاز استگيری، مدل ساختاری و مدل کلی،  های اندازه بررسی برازش مدل از پس

آمده  t-valueی بررسی فرضيات، به دو نمودار نياز است، در  نمودار اول، مقادیر برا. دهای پژوهش برس پرداخته و به یافته

 .رود است و برای تائيد یا رد فرضيه به کار می

بر این اساس، اگهر ضهریب   . دهد مربوه به هر یک از فرضيات را نشان میt (t-value )دار  ضرایب معنی 5شكل شماره 

دار بودن تأثير متغير مسهتقل بهر    بيشتر باشد، حاکی از معنی 36/1و وابسته از داری مسير ميان دو متغير مستقل  معنی
 .شود درصد داشته و باعث تائيد یا رد فرضيه مورد نظر می 35وابسته در سطح اطمينان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 (نگارندگان: منبع)متغیرهای تحقیق  t (t-value)دار  ضرایب معنی -5شکل شماره 
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 :ضرایب استاندارد شده محاسبه  -7-2-3
در نمودار دوم نيز، ضرایب هر متغير مستقل نسبت به متغير وابسته آمده است که برای بررسی ميزان تغييهرات متغيهر   

با استفاده از ضرایب استاندارد شده بار عاملی مربوه به مسيرهای هر یک از . رود وابسته در برابر متغير مستقل به کار می

 .توان به ميزان تغييرات متغير وابسته از متغير مستقل پی برد ، می(6شكل شماره )ها  فرضيه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

(نگارندگان: منبع)ضرایب استاندارد شده بار عاملی متغیرهای تحقیق  -6شکل شماره   
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  :ها آزمون فرضیه  -7-2-4
گیرری تصرویر شرهر     عامل معماری و شهرسازی در شکل رسد مهمترین عامل از دیدگاه گردشگران، به نظر می -1فرضیه 

 .باشدمشهد می

زائران عامل معماری و شهرسازی با /که عوامل را مورد بررسی قرار داده است، از منظر گردشگران 2بر اساس جدول شماره 

طات، محدوده تاریخی، حمل و نقل و ارتبا-به عنوان مهمترین عامل نسبت به دیگر عوامل فرهنگی 376/1ضریب مسير 

نيز ضرایب معناداری عوامل، بررسی شده و مقدار  5بر اساس شكل شماره . محيطی شناسایی گردیده است خدمات و زیست

 .گانه این تحقيق بر روی تصویر شهر تأثيرگذار هستند باشد؛ بنابراین تمامی عوامل پنج می 36/1ها باالتر از  آن

 

 (نگارندگان: منبع)یق بررسی ضریب مسیرهای عوامل تحق -4جدول 

 ضریب مسیر کد عامل کد بعد اصلی

 CI تصویر شهر

تاریخی-فرهنگی  CI/HC 362/1  

CI/AU 376/1 معماری و شهرسازی  

CI/TC 321/1 حمل و نقل و ارتباطات  

CI/S 366/1 محدوده خدمات  

محيطی زیست  CI/EN 331/1  

 
و  یدر عامرل معمرار   ،یو فرهنگر  یخیحفاظرت از آثرار ترار    ریمتغ ،یخیتار-یدر عامل فرهنگ رسد یبه نظر م -2فرضیه 

وجرود   ریر در عامل حمل و نقرل و ارتباطرات، متغ   ،یو شهرساز یمعمار یها تیدر وجود جذاب تیمطلوب ریمتغ ،یشهرساز

 یو گردشرگر  ارتیمناسب ز یهارساختیزوجود  ریدر عامل محدوده خدمات، متغ ،یدر خدمات حمل و نقل عموم تیامن

 .باشند یم برخوردار یشتریب تیاز اهم یسبز و باز شهر یوجود شبکه فضاها ریمتغ ،یطیمح ستیو در عامل ز

تهاریخی،  -بر این اساس، در عامل فرهنگی. برای بررسی این فرضيه، الزم است که عوامل به صورت جداگانه بررسی شوند

در وجود  تيمطلوبر عامل معماری و شهرسازی، متغير ، دمطلوب در شهر مشهد تيفيبا ک نمايس یها وجود سالنمتغير 

 زانيدر م تيمطلوب، در عامل حمل و نقل و ارتباطات، متغير (یشهر ینمادها/ها المان) ی و شهرسازیمعمار یها تيجذاب
 یامناسب بر یها رساختیوجود ز، در عامل محدوده خدمات، دو متغير کردن شهروندان یرانندگ یو قانون یكيانضباه تراف

 راثيمطلوب و مناسب م یمعرفی و متغير و فرامل یمل اسيکالنشهر مشهد در مق یو گردشگر ارتیز ژهیارائه خدمات برتر و

سبز و بهاز   یوجود شبكه فضاهامحيطی، متغير  و در عامل زیست شهر مشهد یحیتفر زو مراک ینقاه گردشگر ،یخیتار

تأثيرگذاری تمامی . گردشگران دارند/هد بر اساس دیدگاه زائرانگيری تصویر شهر مش ی بيشترین تأثير را در شكلشهر

 . ارائه شده است 5گانه تحقيق بر اساس ستون ضریب مسير در جدول شماره متغيرهای عوامل پنج
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 (نگارندگان: منبع)بررسی ضریب مسیرهای متغیرهای تحقیق  -5جدول 

ر عامل  کد متغی
ضریب 

ر  مسی
ر عامل  کد متغی

ضریب 

 رمسی

ی
نگ
ره
ف

-
ی
یخ
تار

 

ر  یمرکز یها بافت یو بازساز ینوساز ،یبهساز شه

ها اتيفيک یحرم مطهر و اعتال رامونيو پ  یفضا

 یعموم یها و عرصه یشهر
CI/HC1 121/1 

ت 
طا
تبا
 ار
 و
ل
 نق
ل و
حم

 

ر ب یونديپ ارتباه و هم شبكه  نيمناسب و سازگا

 یبرا یشهر و درون یشهر حمل و نقل برون

م مردم در کالنشهر مشهد و عمو یسهولت دسترس
 مشهد یمجموعه شهر یتيجمع یها کانون ریسا

CI/TC4 316/1 

ر  ییحوزه فضا یکالبد یبهساز مرتبط با حرم مطه
ز الگوها و نمادها -یرانیا یمعمار یو استفاده ا

 یاسالم
CI/HC2 733/1 

راف زانيدر م تيمطلوب  یو قانون یكيانضباه ت

 کردن شهروندان یرانندگ
CI/TC5 321/1 

، ابانيخ)متناسب  یعموم یها وجود عرصه  ها
به ...( و  یتجار یها ها، مجتمع پارک ن،یاديم

تقو/منظور تعامل گردشگران فرهنگ  تیزائران و 

 یرانیو وحدت اقوام ا یمل

CI/HC3 176/1 

ت
دما
 خ
ده
دو
مح

 
رائه خدمات  یمناسب برا یها رساختیوجود ز ا

مشهد در  کالنشهر یو گردشگر ارتیز ژهیبرتر و

 یو فرامل یمل اسيمق

CI/S1 173/1 

اارزش تار ر ب  ميو تنظ یو فرهنگ یخیحفاظت از آثا

 آثار نیبا توجه به ا یتيو فعال یتوسعه کالبد
CI/HC4 131/1 

ز /گردشگران یمراکز اقامت یبرخوردار زائران ا

 یکاف تيامن
CI/S2 716/1 

ر  تيفيبا ک نمايس یها وجود سالن مطلوب در شه
ه مراکز اقامت یدسترس CI/HC5 311/1 دمشه  CI/S3 163/1 یمطلوب ب

مطلوب در شهر  تيفيتئاتر با ک یها وجود سالن
 CI/HC6 123/1 مشهد

ز  یافتیاقامت در یها نهیهز زانيدر م تيمطلوب ا
 CI/S4 163/1 زائران/گردشگران

ی
ساز
هر
 ش
ی و
مار
مع

 

تجه  یرهايو مس ها راه ادهيشبكه پ زيتوسعه و 

 خه در کالنشهر مشهددوچر
CI/AU1 132/1 

ثيمطلوب و مناسب م یمعرف نقاه  ،یخیتار را

د یحیتفر زو مراک یگردشگر  شهر مشه
CI/S5 173/1 

ر یها و فضاها بافت یارتقا و بهساز فرسوده و  یشه

ونيپ یشهر یها بافت ژهیبو تيفاقد فعال و  رام

 مرتبط با حرم مطهر
CI/AU2 516/1 

شهر  یمعرف یوشورهابه بر یسهولت دسترس

 مشهد
CI/S6 125/1 

 یمعمار یها تيدر وجود جذاب تيمطلوب

 (یشهر ینمادها/ها المان)
CI/AU3 316/1 یگردشگر یرسان در وجود مراکز اطالع تيمطلوب CI/S7 767/1 

در  یوجود و پراکنش مناسب مبلمان شهر

 شهر ادهيپ یرهايو مس روها ادهيپ
CI/AU4 136/1 

ت
س
زی

 
ی
يط
مح

 

 CI/EN1 325/1 یسبز و باز شهر یجود شبكه فضاهاو

ت 
طا
تبا
 ار
 و
ل
 نق
ل و
حم

 

 تياز امن یخدمات حمل و نقل عموم یبرخوردار
 CI/TC1 113/1 یکاف

 ییو فضا یکالبد تياصالح وضع یها برنامه یاجرا

کاهش عوامل  یساز منیدر شهر بر طبق ضوابط ا و 

 یشهر طيدر مح رسان بيآس
CI/EN2 312/1 

باط یرهايمناسب مس تيفيک  CI/EN3 122/1 یطيمح ستیتعهد شهروندان نسبت به مسایل ز CI/TC2 131/1 یدرون شهر یارت

با  یشهر یحمل و نقل عموم یها راننده ییآشنا

     CI/TC3 615/1 یشهر یرهايمس
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گیرری   مل یاد شده مؤثر در شرکل داری بین وضع موجود و وضعیت مطلوب در عوا رسد اختالف معنیبه نظر می -3فرضیه 

 .تصویر شهر مشهد از دیدگاه گردشگران وجود دارد

مقایسه )استودنت زوجی به منظور مقایسه ميانگين مربوه به متغير در دو گروه وابسته -tبرای آزمودن این فرضيه از آزمون 
های مورد بررسی در اینجا به صورت زیر  فرضيه(. 6جدول شماره )استفاده شده است ( ميانگين قبل و بعد از اجرای آزمایش

 :باشد می

 
 

 
 (نگارندگان: منبع)استودنت زوجی عوامل تصویر شهر -tآزمون  -6جدول 

ن گروه ی tآماره آزمون  انحراف معیار میانگی  سطح معنادار
1فاصله اطمینان  5% 

 کران باال کران پایین

 -116/1 -161/1 111/1 -51/26 535/1 -117/1 تصویر شهر

 
مقایسه شده،  15/1درصد، سطح معناداری به دست آمده برای هر یک از متغيرها با مقدار  35بنابراین، در سطح اطمينان 

در نتيجه، بها  . شود رد می H0باشد، فرضيه  می( 15/1)با توجه به اینكه سطح معناداری کمتر از ضریب خطای مورد نظر 

دهنده باالتر بودن ميانگين در وضعيت مطلوب  متغير تصویر شهر منفی است، نشانتوجه به اینكه فاصله اطمينان متناظر 
گانهه نشهان    ، این موضوع را در قالب نمودار راداری و برای عوامل پهنج 7شكل شماره . باشد نسبت به وضعيت موجود می

ترین وضعيت مربوه به عامل  ترین وضعيت مربوه به عامل حمل و نقل و ارتباطات و ضعيف بر این اساس، مطلوب. دهد می

 .محدوده خدمات است

 

 
 

 

 

 

 
 

 

(نگارندگان: منبع)گیری تصویر شهر در وضع موجود و مطلوب  نمودار راداری عوامل مؤثر در شکل -7شکل   

 

  :گیری بحث و نتیجه  -3

ان، موجبات ارتقای شهرهای برخوردار از محيط بصری مطلوب قادرند تا با وسعت بخشيدن به تجربه زیباشناختی شهروند

تصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت غرور مدنی آنان را فراهم ساخته و با اعتال بخشيدن به وجهه شهر در سطح ملی و 
اهميت جنبه بصری شهر از . المللی، توان رقابتی شهر را برای جذب هر چه بيشتر سرمایه و اقشار خالق تقویت نماید بين

 .(36: 1317گلكار، )آورد  فراهم می“ متن”محيط را به مثابه یک “ تقرائ”رو است که امكان  آن
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های آماری تحقيق به دست آمده است، با وجود باال بودن ميزان تأثير همه عوامل مورد  بر اساس آنچه که از تحليل یافته

-خدمات، فرهنگهی بندی این عوامل به ترتيب معماری و شهرسازی، محدوده  بررسی بر روی تصویر شهر مشهد، اولویت
ها حاکی از آن است که  همچنين، نتایج حاصل از آزمون فرضيه. باشد محيطی می تاریخی، حمل و نقل و ارتباطات و زیست

 .شود رد می 2تائيد و فرضيه شماره  3و  1های شماره  فرضيه

پيرامونی مشهد و توان محيطی، به کيفيت محيط زیست  شود برای ارتقای سطح عامل اولویت آخر یعنی زیست توصيه می

همچنين، برای عامهل حمهل و نقهل و    . مناسب این شهر برای ایجاد کمربند سبز و توسعه فضاهای باز و سبز توجه شود
توان مواردی از قبيل ایجاد امكانات ویژه برای تفرج گسترده از جمله مسيرهای پياده و دوچرخه ارتباه دهنده  ارتباطات می

های نوین را به منظور  ف شهر و توجه جدی به تجهيز نظام شبكه حمل و نقل شهری به فناوریشهر و مناطق تفرجی اطرا

 .بهبود در وضعيت آن، برشمرد

های تحقيق  تأکيد بر بعد تصویر شهر در این تحقيق و همچنين اهميت بيشتر عامل معماری و شهرسازی منطبق با یافته

های معماری و ادراک  طبق این پژوهش به ترتيب عوامل جذابيت. باشد یبرای شهر گرانادا م( 2117)مارتينز و همكاران 
محيطی دارای کمترین تأثير بر روی تصویر شهر  شهروند دارای بيشترین تأثير و عوامل مشكالت آلودگی و تعهدات زیست

گيری  عوامل مؤثر در شكل های اول و آخر شود اولویت همانطور که مشاهده می. (Martı´nez et al., 2007)باشند  گرانادا می

گونه نتيجه گرفت که  شاید بتوان از این موضوع این. تصویر شهر مشهد با موارد همسان آن در شهر گرانادا مطابقت دارد

های حاصل از آن، اولين عاملی است که در هر شهری و در هر کشوری قادر به جذب  جذابيت عامل معماری و شهرسازی و 
محيطی تأثير چندانی در مقایسه با دیگر عوامل این  شد و همچنين، مسایل مربوه به عامل زیستبا بيشتر گردشگران می

 .تحقيق در روند تفكر گردشگران نسبت به یک مكان ندارد
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