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Extended Abstract 
Introduction 
A tourism destination is competitive if it can attract and satisfy potential tourists; this 

competition is determined by both specific tourism factors and a wide range of factors that 

affect tourism service providers, so many of these competitive efforts focus on destination 

advertising and destination development. The attractiveness of tourism destinations is one of the 

main factors in the competitiveness of tourism destinations. The main motivation for tourists to 

choose a place is according to their interests and preferences. The attractiveness of effective 

factor goals to achieve better economic conditions for the local community, as well as reflects a 

new mentality among people in one place. The concept of the attractiveness of destinations 

examines how social, political, economic, and environmental factors influence the promotion of 

competition in development. This study seeks to answer the following questions: 

-what factors affect the attractiveness of tourism destinations? 

-what is the structural model resulting from the attractiveness of tourism destinations? 
 
Methodology 
In terms of results, this research is considered as part of development research because it seeks 

to design a model of structural interpretive analysis of factors affecting the attractiveness of 

tourism destinations. In terms of purpose, this research is part of applied research. In fact, the 

research approach of this study is inductive-deductive in terms of data collection logic. For this 

purpose, first, by examining the theoretical foundations of the research, the effective factors on 

the attractiveness of tourism destinations were identified. Based on the deductive approach, an 

attempt was made to design essential and effective factors on the attractiveness of tourism 

destinations based on the attractiveness of tourism destinations on interpretive structural 

modeling. The data collection tool is a questionnaire based on an interpretive structural model. 

The statistical population was university professors and experts in the field who were selected 

by purposive sampling. Therefore, this study has selected a purposeful judgmental sampling (20 

university professors and research experts) to conduct research. In the present study, in order to 

answer the research questions, the structural-interpretive modeling technique in MATLAB 

software environment has been used. 
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Results and discussion 
The findings of this study indicated that the structural model was classified into seven levels. 

The most effective level is the seventh one, which includes two factors such as natural 

landscape and infrastructure facilities. The natural landscape is considered as one of the main 

pillars of tourism so that tourism and the natural landscape are interdependent. The natural 

landscape forms many tourist attractions and the promotion and development of tourism in 

destinations depends on the natural landscape along with other factors. Also, along with the 

natural landscape, infrastructure facilities were identified as the most effective factor. 

Considering that nowadays, tourists are always looking for a quiet and pleasant place with 

desirable amenities, it can be done by providing services and infrastructure facilities such as 

accommodation, optimal transportation and creating a dynamic environment which can invite 

all members of society into the space of tourism destinations, create attractiveness of tourism 

destinations, and, consequently, provide the ground for attracting more and more tourists. This 

level directly affects the factors of the sixth level, i.e. welfare facilities. The sixth level also 

directly affects the fifth level, which includes proper access and environmental quality, and also, 

the fifth level affects the factors of the fourth level, as well as the fourth level on the third, the 

third level on the second, and finally the second on the first. 

 

Conclusion 

The purpose of this study was to design an interpretive structural model of the effective factors 

on the attractiveness of tourism destinations using the ISM approach. The results of 

implementing the ISM model showed that the model includes seven levels. The seventh level is 

the most effective one, which includes two factors such as natural landscape and infrastructure 

facilities. Also, the results of leveling the identified factors showed that the highest level of 

mental image factors and the reputation and credibility of the destination have taken place. In 

other words, it can be said that the output resulting from the strengthening of the mentioned 

factors leads to a positive mental image of tourism destinations, as well as promoting the 

reputation and credibility of tourism destinations. The results of the implementation of the Mick 

Mac model showed that in the first area, the independent cluster, none of the identified factors 

were located, which indicates strong interactions and connections between the identified factors 

for the attractiveness of tourism destinations. In other words, it can be said that the interaction 

between the identified factors provides the basis for the attractiveness of tourism destinations. In 

the dependent cluster, i.e. the second area, environmental security factors, situation of reputation 

and credibility of the tourism destination, and mental image of the destination are located. It can 

be said that these factors are influenced by other ones; that is, other factors try to come these 

factors to fruition. In the third area, i.e. the cluster of factors of people's economic interactions 

with tourists, the shape and natural landscape, local community behaviour, special events, 

factors, amenities, environmental quality of the destination are located. The identified factors 

play the role of an intermediate factor, that is, they affect the stimulus cluster and affect the 

dependent cluster. The fourth cluster (stimulus cluster) are the factors of the amount of media 

advertising, appropriate access, attractive cultural and historical resources, and infrastructure 

facilities. Factors related to stimulus clusters have high impact power. 

 
Keywords: Attractiveness of Tourism Destinations, Urban Tourism, Mental Image, 
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 چکیده

اهمیت جذابیت مقاصد گردشگری برای محققین و متولیان صنعت گردشگری روشن است. این اهمیت بـه دلیـل 
و پژوهش حاضر باهدف رتأثیر بر رفتار گردشگران یعنی انتخاب مقاصد گردشگری موردتوجه قرارگرفته است. ازاین

 تفسیری تدوین شد. از ساختاری مدل رویکرد از استفاده با گردشگری شهری مقاصد جذابیت بر مؤثر عوامل تبیین
جامعه آمـاری، اسـاتید دانشـگاهی و خبرگـان حـوزه . است کاربردی تحقیقات جزه تحقیق این انجام هدف لحاظ

ها و متخصصـین عرصـه پـژوهش نفر از اساتید دانشگاه 20 گیری هدفمندموضوع موردنظر بود که به روش نمونه
نشـان داد کـه مـدل مـوردنظر  ISMسـازی مـدل اند. نتـایج حاصـل از پیادهشـدهمنظور انجام پژوهش انتخاببه

 امکانـات و طبیعـی اندازباشـد کـه دو عامـل چشـمیم، سطح هفـتم تأثیرگذارتریندربرگیرنده هفت سطح است. 
طور مستقیم بر سطح بعدی یعنی سـطح ششـم کـه دربرگیرنـده عامـل شود. این سطح بهیمرا شامل  زیرساختی

محیطی بـود کـه از گذارد. سطح پنجم دربرگیرنده دسترسی مناسب و کیفیت زیستیمامکانات رفاهی است تأثیر 
ذارد. در سـطح گـیم ویژه و منابع تاریخی بود، تأثیر سطح ششم تأثیر و بر سطح چهارم که دربرگیرنده رویدادهای

ی و در نهایـت ارسانهسوم عوامل تعامالت اقتصادی و رفتار جامعه محلی، در سطح دوم امنیت محیطی و تبلیغات 
باشـد. یمدر سطح اول شهرت و اعتبار مقصد و تصویر ذهنی قرار داشت سطح اول در واقع تأثیرپذیرترین سـطح 

داد که از بین نواحی چهارگانه، ناحیه سوم که مربوط به سازی مدل میک مک نشان همچنین نتایج حاصل از پیاده
 و شـکل تعامالت اقتصادی مردم با گردشـگران،دارای بیشترین عامل بود این عوامل شامل است، خوشه پیوندی 

محیطی مقصد است. عوامل، امکانات رفاهی، کیفیت زیست طبیعی، رفتار جامعه محلی، رویدادهای ویژه، اندازچشم
 باشـد دربرگیرنـده عوامـل امنیـتیمهای پیوندی و خوشه محـرك شه وابسته که تحت تأثیر خوشههمچنین خو
 بود. ، و تصویر ذهنی از مقصدوضعیت شهرت و اعتبار مقصد گردشگری محیطی،

 

 سـاختاری مـدل جذابیت مقاصد، گردشگری شهری، تصویر ذهنی، امکانات زیرساختی، رویکرد: کلیدی واژگان

 تفسیری

 

                                                           
 باشدیقزوین م المللییندر دانشگاه ب دومدر رشته مدیریت به راهنمایی نویسنده  صمدی آقای محمود  این مقاله مستخرج از رساله پسادکتری. 

 Email: fazli@soc.ikiu.ac.ir ولنویسنده مسئ .1



 1400تابستان ، 2، شمارۀ 8گردشگری شهری، دورۀ فصلنامه                                                                                           98

 مقدمه
 طبیعـی، منابع از استفاده با محرکی همچون و است بوده دنیا تمام کشورهای پیشرفت جهت در عاملی همواره گردشگری
 را واقعـی مزایـای و آوردمـی فراهم را دنیا سرتاسر مردمان ارتباط موجبات محلی ورسومآداب و هاسنت فرهنگی، انسانی،
کنـد )اسـدی پیمـان و می کمـک اشـتغال و ملـی ناخـالص تولیـد رشـد به مستقیماً و آوردمی بار به میزبان جامعه برای

های مهـم اجتمـاعی و اقتصـادی عنوان یکـی از پدیـده(. امروزه در بسیاری از جوامع گردشـگری بـه39:1399همکاران،
 کـه پـولی زیـرا شـود؛ مقصد مردم درآمد افزایش باع  تواندمی (. گردشگریFernandez,2020:187) شده استتبدیل

 کشـور در مالیـاتی هایپایـه افزایش موجب نیز مالیات وضع با و بردمی باال را درآمد کنند،می خرج مقصد در گردشگران
 بـه گردشـگری از کـه درآمـدی از استفاده با. باشد داشته مثبت تأثیر نیز محی  بر تواندمی همچنین گردشگری. گرددمی
 الزم بودجـه گردشـگری در واقع. پرداخت پذیر گردشگر هایمحی  سازیباز و بهسازی و حفظ به توانمی آید،می دست
 (. میـانPhillips & House,2009:179) کنـدمی فـراهم را پـذیر گردشگر محی  طورکلیبه و تاریخی آثار حفظ برای

 زمنـدنیا شـهری خـدمات و کـانون به نوعیبه گردشگری انواع همه چراکه دارد وجود مکملی رواب  شهرها و گردشگری
 ارائـه در گردشـگری هـایکانون توانمندی به باید گردشگری، ترقی و توسعه برای ریزیبرنامه هرگونه در بنابراین. است

 بـه گردشـگران از بـاالیی شـمار ورود دلیـل بـه شـهری گردشگری شود. امروزه توجه نیز غیرمستقیم و مستقیم خدمات
 از ترکیبـی گردشـگری مقصدهای است. یافته گردشگری مختلف ایهحوزه میان در توجهیقابل جایگاه بزرگ، شهرهای
(. Hsu et al,2009:291) شـوندمی بنـدیرده «مقصـد» تجاری با نام که دهندمی ارائه را گردشگری خدمات و تولیدات
 هـم رقابـت ایـن کنـد؛ راضی و نموده جذب را بالقوه گردشگران بتواند که است رقابتی صورتی در مقصد گردشگری یک
 گردشـگری خـدمات دهنـدگانارائه بـر کـه عـواملی از ایگسترده طیف وسیلهبه هم و گردشگری خاص عوامل وسیلهبه

. دارد تمرکـز مقصـد توسـعه و مقصـد تبلیغات بر رقابتی هایتالش این از بسیاری بنابراین شود،می تعیین است تأثیرگذار
 موجـب تجربیـات ایـن. است گردشگری تجربیات توزیع و ودننم یکپارچه خلق، در مقصد یک توانایی گردشگری رقابت
 تـوجهی شـایان کمـک مقصـدها سـایر بـا مقایسه در بازار نسبی جایگاه حفظ جهت در و شودمی مقصد یک منابع تداوم
پـذیری مقاصـد گردشـگری (. جذابیت مقاصد گردشگری یکی از عوامل اصـلی در جهـت رقابتDey,2020:56کند )می
 طبـق مکـان، یک انتخاب در گردشگران برای اصلی محرکی (. جذابیتMorozov & Morozova,2016:13باشد )می

 بهتـر اقتصـادی شرای  کسب برای مؤثر مقاصد فاکتوری (. جذابیتPrideaux,2005:20هایشان است )اولویت و عالیق
 مقاصد جذابیت مفهوم است. انمک یک در افراد میان در جدید ذهنیت یک دهندهنشان آن همچنین و محلی، جامعه برای
 توسـعه زمینـه رقابـت در ارتقـا بـرای محیطی،زیست و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، عوامل اثرگذاری چگونگی بررسی به
این پژوهش تالش دارد تا به این سؤاالت پاسخ دهد؛ چه عواملی بر جذابیت مقاصد گردشگری مـؤثر اسـت؟ و  .پردازدمی

 ل جذابیت مقاصد گردشگری به چه صورت است؟مدل ساختاری حاصل از عوام
 گردشـگران فرهنگـی توریسـت جذب در گردشگری مقصد هایجاذبه ( پژوهشی با عنوان نقش1389) ساعی و همکاران

تـرین انگیـزه انداز تـاریخی ایـران مهماند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که چشماصفهان انجام داده شهر خارجی
 جـذابیت نـرخ بـر ( پژوهشی بـا عنـوان تحلیلـی1395) ارجی است. رضا طبع ازگمی و حیدری چیانهبرای جذب مسافر خ

انـد. در ایـن پـژوهش از عـواملی ماننـد گـیالن انجـام داده غـرب کوهسـتانی نواحی: موردی مطالعه گردشگری مقاصد
های تـرین شـاخصا از مهمهفاکتورهای اکوتوریستی، آثار تاریخی، سبک معیشت نیمـه نومـادیزم و وضـعیت زیرسـاخت

 جـذب مدل ( پژوهشی با عنوان تبیین1396) هرندی و میرزاییان .بندی مقاصد گردشگری انتخاب شدندبررسی برای رتبه
اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کالسیک انجام داده بنیاد داده تئوری استراتژی از استفاده با: سالمت گردشگر

آفرینی درمان، اند از: کیفیت و ارزششده است که عبارتت در ایران از پنج مقوله اصلی تشکیلمدل جذب گردشگر سالم
بیکـی و  .های گردشـگری اسـتتبلیغات سالمت، ارزش ویژه برند شهری، خدمات درمان اسالمی و زیرسـاخت و جاذبـه

انـد. به مدیریت مقصد انجام داده( پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت اجزای مقصد گردشگری شهری از جن1397) تردست
دهد که در این پژوهش ضمن برآورد وضعیت مقصد گردشگری موردمطالعـه از های حاصل از این پژوهش نشان مییافته
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عنوان یکی از عوامـل مـؤثر در کیفیـت اجـزای مقصـد گردشگران به با مردم اقتصادی های موردبررسی از تعامالتمؤلفه
عنوان ( بـه2003)2(، ونگسی2015) و همکاران 1های لی کاالهانن عامل همچنین در پژوهشگردشگری یادشده است. ای

( پژوهشی بـا 1398) زادزاد و بحرینییکی از عوامل در جذابیت و کیفیت مقاصد گردشگری یادشده است. بوشهری سنگی
گردشـگری  مقصـد بوشـهر بندر: بنیاد داده بر مبتنی کیفی رویکرد با گردشگری مقصد به وفاداری بومی مدل عنوان ارائه
مؤلفـه شـامل: ارزش  45دهد وفاداری به مقصد گردشـگری بـا پـنج عامـل و پژوهش نشان می هایاند. یافتهانجام داده
مؤلفـه( و ادراك از  11) شـناختمؤلفـه(، آگـاهی و  3) میزبـانیمؤلفه(، شـرای   5) خدماتمؤلفه(، کیفیت  5) شدهادراك
 گردشـگری اطالعات کیفیت تأثیر ( پژوهشی با عنوان ارزیابی1399) شود. احدی و همکارانمیتبیین  مؤلفه( 21) تنگناها

انـد. راف انجـام داده هایمجموعـه از نظریـه گیـریبهره بـا مقصـد ذهنـی تصویر گیریشکل بر اجتماعی هایرسانه در
بسـیار  تـأثیریویر شناختی و عـاطفی کـاربران تص گیریشکلاجتماعی، بر  هایرسانه، مرتب  و کامل در روزبهاطالعات 

ضـعیفی بـر  تـأثیرگردشگری،  هایسایتوب هایویژگیکمابیش قوی و  تأثیرقوی دارند و اطالعات جالب و ارزش افزا، 
. مثبتـی دارد تـأثیر. همچنین تصویر شناختی و عاطفی بر تصویر رفتاری قصـد خریـد کـاربران گذارندمیشاخص یادشده 

در پژوهش خود با عنوان تأثیر تصویر مقصد بر جذابیت مقاصد گردشگری به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه ( 2011)3کیم
کنـد کـه ایـن امـر بـر روی گیری تصویر مقصد را فـراهم میتصویر شناختی و کیفیت تسهیالت زیرساختی زمینه شکل

بستگی مکان با نقش جذابیت مقصد و دل ( پژوهشی با عنوان2016) و همکاران 4جذابیت مقاصد تأثیرگذار است. ریتسمار
بسـتگی بـه دهنده آن است که جذابیت مقصـد بـر دلاند. نتایج این پژوهش نشانمیانجی وفاداری گردشگران انجام داده

بستگی مکـانی دارد. مکان تأثیر مثبتی دارد همچنین وفاداری گردشگران نقش متغیر میانجی در رابطه بین جذابیت و دل
( پژوهشی با عنوان تدوین و استخراج مقاصد جـذاب گردشـگری در جهـت توسـعه پایـدار در 2020) مکارانو ه 5جیانگ

ای بـرای شناسـایی هـای تصـاویر مـاهوارهاند. در این پژوهش تالش شده است کـه از قابلیتمنطقه هوکایدو انجام داده
برای مدیریت توسـعه پایـدار مقاصـد گردشـگری  مقاصد پربازدید و جاذب استفاده شود و استخراج این اطالعات زمینه را

( پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر انتخاب مقاصـد گردشـگری پزشـکی انجـام 2020) و همکاران 6سازد. زاریفراهم می
محیطی مقصـد و همچنـین امکانـات ونقل عمومی، کیفیـت زیسـتدر این پژوهش از عواملی مانند شرای  حمل اند.داده

عنوان عوامل جذابیت مقصد یادشده است. همچنین در مطالعه صورت گرفتـه توسـ  های درمان بهینهپزشکی مقاصد، هز
 عنوان عاملی مؤثر در جذابیت مقاصد گردشگری یادشده است.محیطی مقصد به( از کیفیت زیست2020) و همکاران 7آالم

 شـدهانجامشود کـه اغلـب تحقیقـات ده میدر داخل و خارج کشور مشاه شدهانجامبا بررسی مباح  تئوریک و تحقیقات 
یافتـه اسـت. ایـن درباره موضوع جذابیت مقاصد گردشگری، بیشتر مبتنی بر بررسی یک عامل و یا عواملی محدود انجام

بر آن را شناسایی کنـد؛  مؤثر هامؤلفهتحقیق با بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر جذابیت مقاصد گردشگری تالش دارد، 
بر جذابیت مقاصد گردشـگری را  تأثیرگذار هامؤلفههای مشخصی از د یک ادراك مفهومی بین متخصصین، الیهتا با ایجا

سـاختاری کمتـر در حـوزه مباحـ  گردشـگری -ی شناسایی کند. همچنین روش طراحی مـدل تحلیـل تفسـیریدرستبه
هـای اجـرای ای از روشکار نیز فصل تازهروش اجرای  ازنظرو این پژوهش تالش دارد تا از این منظر  است، شدهاستفاده

 تحقیق را در این حوزه برای تولید محتوای بیشتر مهیا نماید.
 

 مبانی نظری
 گردشگری محصوالت از ترکیبی مقاصد. اندکرده ذکر گردشگری مقصد از متعددی تعاریف گردشگری ادبیات در محققین

                                                           
1. Le-Klähn 

2. Vangsi 

3. Kim 

4. Reitsamer 

5. Jiang 

6. Zarei 

7. Alam 
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 جغرافیـایی نـواحی عنوانبـه مقاصد طورمعمول،به. دهندمی هادپیشن کنندگانمصرف به را یکپارچه تجربه یک که هستند
 مفهـوم یـک تواندمی مقصد یک همچنین،. شهر یک یا جزیره یک کشور، یک مانند شوند،می گرفته نظر در شده،تعریف
 فرهنگـی، پیشـینه سفر، برنامه به بسته شود، تفسیر مشتریان توس  ذهنی طوربه تواندمی که شود داده تشخیص ادراکی،
 یـک کـه کننـدعنوان می 1نیجکمپ و کلیسی (. کرو,2000:45Buhalisگذشته ) تجربه و آموزشی سطح دیدار، از هدف
 یـا هنـری فرهنگی، طبیعی، منابع از مجموعه یک عنوانبه دیگر حاضر حال در مکان یا منطقه شهر،) گردشگری مقصد
 پیچیده بسته یک معین، ناحیه یک در دسترس در و جذاب کلی محصول یک عنوانبه بلکه شود،نمی دیده مجزا محیطی

 فـراهم را گردشـگران نیازهـای که سفر تجربه یک و شودمی پیشنهاد مقصد یک وسیلهبه که است خدمات از یکپارچه و
 موجـودی پتانسـیل اسـاس بـر را خـدمات از ترکیبـی بسته یک گردشگری، مقصد یک بنابراین،. کندمی ایجاد سازد،می
 و نگهـداری طلـب در کـه سـنتی مقاصـد بـین شـدیدی رقابت است ممکن مسئله این همچنین،. کندمی تولید اشاتیذ

 هسـتند، بازارشـان سـهم رشـد و مهم این به دستیابی برای تالش در که جدید مقاصد و هستند خود بازار سهم گسترش
 کـه جـذابیت هـایویژگی ازلحـاظ گردشگری طقهمن پذیریرقابت به گردشگری مقصد یک موفقیت بنابراین،. کند ایجاد
 (. مفهـومCracolici & Nijkamp,2008:126) دارد بسـتگی دهـد،می شـکل را معـین ناحیـه یـک گردشگری قدرت
اسـت  قرارگرفتـه گذارانسیاسـت و گردشـگری پژوهشگران موردتوجه اخیر هایدهه در آن گیریاندازه و مقصد جذابیت

(Formica & Uysal,2006; Cho,2008; Lee et al,2010جذابیت مقاصد .) انتخـاب احساسـات، تعیـین مهم بر اثر 
 یـک از شـدهادراك توانـایی» را مقصـد جذابیت مفهوم( 1981) 2جارویس و مایو. دارد گردشگر انتظار مورد رفتار و مقصد
 مقصـد یـک جـذابیت (.Morozov & Morozova,2016:13) کنندمی تعریف «فردمنحصربه مزایای تولید برای مقصد

 کششـی اثـر مقصد، جذابیت اصلی ارزش بنابراین،. کندمی تشویق مقصد در زمان گذراندن و دیدار به را مردم گردشگری
. نیسـت گردشـگری خـدمات و تسهیالت به نیازی و داشت نخواهد وجود گردشگری جذابیت، بدون. است گردشگران بر
 (. جذابیتVengesayi,2003:1679باشد ) موجود تسهیالت و خدمات هک شوندمی جذب مقصد یک به مردم زمانی تنها
 (. دوMa et al,2018:203دارد ) اشـاره هـاآن نیازهـای تـأمین در آن توانـایی و مقصد از گردشگران برداشت به مقصد
 جـذابیت ادبیـات، از جریـان یـک .داده اسـت تکامـل مقصد را در ادبیات گردشگری، جذابیت تحقیقات از گسترده جریان
ــد ــاس را مقص ــر اس ــایویژگی ب ــی ه ــک فیزیک ــد، ی ــی مقص ــودی یعن ــابع موج ــگری، من ــف گردش ــد می تعری  کن

(Formica & Uysal,2006:421 .)برای گردشگران برای اولیه انگیزش جذابیت که کرد بیان( 1989) ویکتور همچنین 
 فعالیـت یـک در شـرکت از گردشـگران مهـم ادراك جـذابیت،. است آنان هایاولویت و عالیق طبق مقصد یک انتخاب

. شـودمی تعریـف «گردشـگری مقصـد یـک دائمی ساختمان» یا «پایدار منبع یک» عنوانبه است، همچنین گردشگری
 بازار در حال،بااین (.Cheng et al,2013:1198است ) منطقه عملکرد و اقتصادی توسعه به مربوط مقصد جذابیت قدرت
 بلکـه شـوند،نمی شـناخته متمـایز محیطیزیست یا فرهنگی طبیعی، منابع عنوانبه قصدم دیگر امروز، گردشگری جهانی

 ارائـه (.Buhalis,2000:99شـود )است، شناخته می دسترس در خاص منطقه یک در کلی جذاب محصول یک عنوانبه
 اسـت شده مقصد از ییادماندنبه و جذاب ایتجربه ایجاد شرطپیش چندوجهی، خدمات و محصوالت از ایمجموعه چنین

(Fadda & Sørensen,2017:198.) مقصـد یـک از گردشـگران تصـویر درك بر اسـاس را مقصد جذابیت دوم، جریان 
 خـاطر بـه و تصـویر گیریشکل برای مقصد یک جذابیت توان گفت که عواملمی جریان، دو این ادغام کند. بامی عنوان
 کـه هستند فردمنحصربه تجربیات دنبال به ایفزاینده طوربه گردشگران .است مهم بسیار ای،مرحله مقصد تجربه سپردن
 "تحویـل بر متمرکز" خدماتی اقتصاد از گردشگری ریزیبرنامه اساس این بر. باشد خدمات یا محصوالت مصرف از فراتر
 عقایـد و سـاتاحسا مقصـد، یـک جـذابیت طورکلی،(. بـهWoyo,2019,3) کننـدمی تغییر "ایمرحله" تجربه اقتصاد به

 بیشـتر مقصـد یـک چه هر. کندمی منعکس را آنان نیازهای برآوردن برای مقصد شدهادراك توانایی درباره دیدارکنندگان
 خواهـد بیشتر مقصد انتخاب احتمال و بود خواهد بیشتر جذابیت از آنان ادراك سازد، برطرف را گردشگران نیازهای بتواند

                                                           
1. Cracolici & Nijkamp 

2. Mayu&Jaroise 
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 دسترسـی، بـر متمرکز عمدتاً دهندمی تشکیل را مقاصد جذابی که عواملی مورد در یق(. تحقJiang et al,2020:49) شد
 مقصـد یـک طبیعـی اندازچشـم و شـکل تر،دقیـق عبـارت بـه. است محلی جامعه و مناظر زیرساختی، و رفاهی امکانات
 عنوانبه مقصد یک به دسترسی که هاستمدت مناظر، بر عالوه است مکان یک به گردشگر جذب در عنصر تریناساسی
 محـل بـودن دسـترس در ازجملـه رفـاهی، امکانات از وسیعی شود. دستهمی شناخته مقصد جذابیت اصلی محرکه نیروی
 یـک در را تجربی و طبیعی منابع تواندمی محلی است. جامعه دیگری مهم عامل ها،رستوران و اقامت هایفرصت اقامت،
 رفتـاری و شناختی عاطفی، هایپاسخ برای محلی جامعه دارد. اهمیت اشاره حلیم مردم با ارتباط به و کند تکمیل مقصد

 کنند،می تجربه را محلی فرهنگ و جامعه نزدیک از که افرادی مثال،عنوانبه. است قرارگرفته موردتوجه اخیراً گردشگران
 مؤثر ( عوامل1(. در جدول شماره )Kim et al,2012:56) هستند یادماندنیبه گردشگری هایتجربه دارای زیاداحتمالبه
 شده است.شده، ارائهکه از طریق مطالعه مبانی نظری پژوهش شناسایی شهری گردشگری مقاصد جذابیت بر

 

 شهری گردشگری مقاصد جذابیت بر مؤثر . عوامل1 جدول شماره

 هامؤلفه اختصاری حرف منابع
Le-Klähn et al(2015), Vengesayi(2003) (،1397ست )بیکی و ترد A1 تعامالت اقتصادی مردم با گردشگران 

Le-Klähn et al(2015), Vengesayi(2003) A2 طبیعی اندازچشم و شکل 

Cracolici & Nijkamp, (2008) A3 ایمیزان تبلیغات رسانه 
Cracolici & Nijkamp, (2008);Jeuring(2017); Kim, & Perdue 

(2011), 
A4 رفتار جامعه محلی 

Lee et al (2010); Krabokoukis, & Polyzos (2020). A5 وضعیت شهرت و اعتبار مقصد گردشگری 

Prideaux (2005), Alam et al (2020). A6 امنیت محیطی 
Kim, & Perdue(2011), Sultana et al, (2014), Vengesayi(2003) A7 تصویر ذهنی 

Vengesayi (2003). A8 امکانات رفاهی 
Le-Klähn et al(2015), Cheng et al, (2013), 9A رویدادهای ویژه 

Jin et al, (2013), A10 دسترسی مناسب 

Biswas et al(2020), Le-Klähn et al(2015),  همکاران ساعی و
(1389) 

A11  منابع فرهنگی و تاریخی جذاب 

Zarei et al(2020), Alam et al(2020) A12 محیطی مقصدکیفیت زیست 

Zarei et al (2020), Vengesayi (2003),، Le-Klähn et al (2015). A13 امکانات زیرساختی 
 

 پژوهش روش
 سـاختاری تفسـیری تحلیـل مدل طراحی دنبال زیرابه گرددمی قلمداد ایتوسعه تحقیقات جزه نتیجه، ازنظر پژوهش این

 درواقـع. است کاربردی تحقیقات جزه تحقیق نای انجام هدف ازلحاظ. باشدمی جذابیت مقاصد گردشگری بر مؤثر عوامل
 بررسـی بـا ابتدا منظور بدین است؛ قیاسی - استقراه نوع از هاداده گردآوری منطق لحاظ به مطالعه این پژوهشی رویکرد
 تـالش قیاسی رویکرد مبنای بر عوامل مؤثر بر جذابیت مقاصد گردشگری شناسایی شد، و تحقیق تئوریک و نظری مبانی
 گردند. در طراحی جذابیت مقاصد گردشگری بر تأثیرگذار و عوامل مهم تفسیری ساختاری سازیمدل روش اساس شد بر
 تفسـیری، -سازی ساختاریمدل. کندمی بررسی را سیستم یک عناصر میان پیچیده رواب ِ جهت و ترتیب روش این واقع
 و مسـتقیم طوربـه خـاص موضـوع یـک بـه مرتب  متغیرهای از ایمجموعه آن در که است تعاملی یادگیری فرایند یک

 روابـ  نحوه و مختلف عناصر درباره قضاوت برای تفسیری، شیوه دهند. یکمی تشکیل را جامع سیستم یک غیرمستقیم
 تشخیصقابل راحتیبه و شدهمشخص پیچیده کامالً سیستم یک در متغیرها بین رابطه طریق، این از که است؛ هاآن بین

(. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه مبتنی بر مدل ساختاری تفسیری است. جامعه آماری، اساتید Visi,2017:179است )
ذکر اسـت کـه گیری هدفمنـد انتخـاب شـدند. قابـلدانشگاهی و خبرگان حوزه موضوع موردنظر بود که به روش نمونـه

گیری شـود؛ کـه در ایـن پـژوهش از نمونـهمیای و قضـاوتی تقسـیم گیری سهمیهگیری هدفمند به دودسته نمونهنمونه
شود که طبقه محدودی از افـراد دارای اطالعـاتی هسـتند کـه گیری قضاوتی زمانی مطرح میقضاوتی استفاده شد. نمونه

ها و نفـر از اسـاتید دانشـگاه 20) گیری هدفمنـد قضـاوتیرو در ایـن پـژوهش از نمونـههاست. ازایـنمحقق به دنبال آن
منظور پاسـخگویی بـه سـؤاالت اند. در پژوهش حاضر بهشدهمنظور انجام پژوهش انتخابه پژوهش( بهمتخصصین عرص
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هـای ایـن روش، بـه شـده اسـت. گامافزار متلـب استفادهدر محی  نرم تفسیری -سازی ساختاریپژوهش از تکنیک مدل
 شده است.های پژوهش ارائههمراه یافته

 محدوده موردمطالعه
 دقیقـه 5 و شمالی عرض درجه 35 و دقیقه 59 تا درجه 35 و دقیقه 34 بین کیلومترمربع 730 حدود وسعت با تهران شهر
 معـادل تهـران شهر جمعیت 1395 سال سرشماری طبق. است شدهواقع شرقی طول درجه 51 و دقیقه 53 تا درجه 51 و

 مسـتر اخیـر گزارش اساس بر. است متر 1800 تا 900 حدود در دریا سطح از تهران شهر ارتفاع. باشدمی نفر 8693٫706
 نفـر میلیـون 11/1بـه  میـزان این 2012 سال در که بود خارجی گردشگر هزار 646 میزبان 2009 سال در کارت، تهران

 هایسـال در گردشـگران این آمار است شده موجب شهر این به خارجی گردشگران ورود مستمر افزایش همچنین. رسید
 را تهران به خارجی مسافران بیشترین همه،بااین. یابد افزایش توریست میلیون 64/1و  51/1به  بترتی به 2016 و 2015

 تهـران در شـبانه اقامـت عراقـی هـزار 305 حدود 2012 سال در. دهندمی تشکیل عراقی اتباع سو،این به 2012 سال از
 مهـم مسـافران دومـین هـاآذربایجانی عـراق، از پس. است رسیده نفر هزار 487 به 2016 سال در میزان این که داشتند
 بـه تـوانمی میـان ایـن از که است دادهجای خود در را گردشگری مکان د ص از بیش اند. تهرانبوده تهران به واردشده
های طبیعی مانند توچـال و همچنین جاذبه .کرد اشاره داوود امامزاده و عبدالعظیم شاه مانند مذهبی گردشگری هایجاذبه
ها جزئـی از میـراث گردشـگری شـهر ها و بوسـتانها و نیز بایها، موزهها، میدانهای تاریخی مانند کاخلتیان، جاذبه سد

 (.143:1398زاده، تهران هستند )حسنی و رحیم
 

 
 (1398)پروین و همکاران، . موقعیت جغرافیایی شهر تهران، منبع:1 شکل شماره

 

 هابحث و یافته
 تریس خود تعاملیگام اول: تشکیل ما

شود. برای تشکیل ماتریس ایجاد می دهندگانپاسختعاملی ساختاری پژوهش را با استفاده ازنظر  در گام اول ماتریس خود
گیرنـد و بـر اسـاس طیـف صورت زوجی با یکدیگر در نظـر میشده را بهها شناساییخود تعاملی ساختاری خبرگان مؤلفه

سازی ساختاری تفسیری در تدوین ماتریس خود تعاملی سـاختاری دهند. منطق مدلیبه مقایسات زوجی پاسخ م 2 جدول
شـود کـه توسـ  صـورت نهـایی در جـدول وارد میکند به این شکل که عالمتـی بهمی ها عملبر مبنای مد در فراوانی

 شده است.نمایش داده 3ره بیشترین تعداد کارشناسان مورد تأیید قرارگرفته باشد. نتایج حاصل از این گام در جدول شما
 

 تعاملی روابط مفهومی در تشکیل ماتریس خود .2 جدول شماره
 مفهوم نماد نماد

V  عامل سطرi  باع  محقق شدن عامل ستونj شود.یم 
A  عامل ستونj  باع  محقق شدن عامل سطرi شود.یم 
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X  عامل یمهر دو عامل سطر و ستون باع  محقق شدن یکدیگر( شوندi  وj .)رابطه دوطرفه دارند 
O .بین عامل سطر و ستون هیچ ارتباطی وجود ندارد 

 (Jitesh et al,2010 :134منبع )

 (SSIM) ساختاری تعاملی خود . ماتریس3 جدول شماره

 i یرهایمتغ
  jمتغیرهای 

13A 12A 11A 10A 9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 

1A A V V A X V V X V O V A  

2A X V V O V V V A X O V   

3A A V V X V V V X V V    

4A O O V O X V V X O     

5A A A A A A O V O      

6A A O V V V V V       

7A A A A A A A        

8A A V V O X         

9A X X A X          

10A A X V           

11A A X            

12A O             

13A              

 

 تشکیل ماتریس دستیابی اولیهگام دوم: 

توان به می 4 به اعداد صفر و یک بر حسب قواعد به شرح جدول شماره SSIMدر این مرحله با تبدیل نمادهای ماتریس 
 دست پیدا کرد. RMماتریس 

 

 تبدیل روابط مفهومی به اعداد نحوه .4شماره جدول 
 تبدیل نمادهای مفهومی به اعداد نماد
V ( اگر نماد خانهjiدر ماتریس ) SSIM  حرفV  شود.یمو در خانه قرینه عدد صفر گذاشته  1باشد در آن خانه عدد 
A ( اگر نماد خانهjiدر ماتریس ) SSIM  حرفA  شود.یمگذاشته  1باشد در آن خانه عدد صفر و در خانه قرینه عدد 
X ( اگر نماد خانهjiدر ماتریس ) SSIM  حرفX  شود.یمگذاشته  1و در خانه قرینه نیز عدد  1در آن خانه عدد باشد 
O ( اگر نماد خانهjiدر ماتریس ) SSIM  حرفO  شود.یمباشد در آن خانه عدد صفر و در خانه قرینه نیز عدد صفر گذاشته 

 (Jitesh et al,2010 :134منبع )

 آورده شده است. 5شماره ماتریس دستیابی اولیه در جدول 
 

 (RM. ماتریس دسترسی اولیه )5شماره  جدول

  jمتغیرهای  i یرهایمتغ
1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12A 13A 

1A 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
2A 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
3A 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
4A 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
5A 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
6A 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
7A 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
8A 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
9A 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
10A 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
11A 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
12A 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
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13A 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

 نهاییماتریس دستیابی  تشکیلگام سوم: 

( باهم در ارتباط I,jاگر )صورت که ازآنکه ماتریس دسترسی اولیه به دست آمد، باید سازگاری درونی برقرار شود. بدینپس
(. در گـام سـوم بـا 23:1396)آذر و همکاران، ( باهم در ارتباط هستندI,k( باهم رابطه داشته باشند؛ آنگاه )j,k) یزنباشند و 

قـدرت نفـوذ بیـانگر تعـداد نهـایی  شـود.یممشـخص  هـاعاملریس دستیابی نهایی قدرت نفوذ و وابسـتگی تشکیل مات
ها نقش داشته باشد. و میزان وابستگی عنوان کننـده تعـداد نهـایی تواند در ایجاد آنیم)شامل خود متغیر( که  متغیرهایی

در این ماتریس قدرت نفوذ و وابستگی (.17:1395اکبری،اکبری و )علی شوندیممتغیرهایی که موجب ایجاد متغیر یادشده 
دهند که در ماتریس یم، نشان اندگرفته *عالمت  6جدول شده است. اعدادی که در نشان داده 6جدول هر عامل نیز در 

 .اندشدهدسترسی اولیه صفر بوده و پس از سازگاری تبدیل به عدد یک 
 

 زگار شدهماتریس دستیابی اولیه سا. 6جدول شماره 
 jمتغیرهای  i یرهایمتغ

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12A 13A قدرت نفوذ 

1A 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 
2A 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10 
3A 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 
4A 0 1* 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 6 
5A 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 
6A 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 9 
7A 0 0 0 1* 1* 0 1 0 0 0 0 1* 1* 4 
8A 1* 1* 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 7 
9A 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 
10A 1 0 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 0 11 
11A 0 1* 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 6 
12A 0 1* 0 1* 1 0 0 0 1 1 1 1 0 7 
13A 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 12 

 - 4 10 11 6 11 9 11 6 11 7 5 8 8 میزان وابستگی

 

 سطح و اولویت عواملتعیین گام چهارم: 

. مجموعـه شـودیم تعیـین عامـل هـر بـرای نیازیشمجموعه پ و دستیابیمجموعه  ،هامؤلفه اولویت و سطح تعیین برای
 شـامل نیـازیشمجموعـه پ و رسـید آن بـه تـوانیم لعام این طریق از که شودیم یهامؤلفه شامل عامل هر دستیابی
. شودیم انجام دستیابی ماتریس از استفاده با کار این. رسیدها مؤلفه این به توانیم هاآن طریق از که شودیم یهامؤلفه
 عامـل هر یبرا نیازیشپ و دستیابیمجموعه  در مشترك عناصر عامل، هر برای نیازیشپ و دستیابی ماتریس تعیین از بعد

 عناصـر سـطح از منظـور. رسدی( معناصرها )مؤلفه سطح تعیین به نوبتها مجموعه این تعیین از پس. شوندیم شناسایی
 سـطح بـاالترین در کـه یها. مؤلفـهپذیرندیم تأثیرها مؤلفه سایر از یا ندها تأثیرگذارمؤلفه سایر برها عامل که است این
 عاملی جدول اولین در. دهندینم قرار تأثیر تحت را دیگری عامل و بودهها مؤلفه سایر أثیرت تحت گیرندیم قرار( 1 سطح)

 یـا عامل این از تعیین پس. باشند یکسانکامالً  آن مشترك عناصر و دستیابی مجموعه که باشدیم سطح باالترین داری
 نیـز دوم جـدول در. شـودیم تشـکیل بعـدی جـدول ماندهیها باقمؤلفه سایر با و شوندیم حذف جدول از هاآن ،هامؤلفه
 تحـت خـود و دهنـدیم قـرار تأثیر تحت را یک سطحها مؤلفه این. شودیم مشخص دوم سطح عامل اول جدول همانند
 شدهارائهدر ادامه نتایج حاصل از این گام  .یابدیم ادامه عوامل تمام سطح تعیین تا کار این. هستند سه سطح عوامل تأثیر
 است.
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 (1)سطح  یینهایری پذدسترس. ماتریس در 7شماره جدول 

 سطح مجموعه مشترك مجموعه خروجی مجموعه ورودی هامؤلفه
1A 1،2،6،9،10،13 1،5،6،7،9،11،12 1،6،9 - 
2A 2،6،13 2،3،5،7 ،8،9،11،12،13 2،13 - 
3A 3،6،10،13،2 3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13 3،6،10،13 - 
4A 3،4،6،9 4،6،7،8،9،11 4،9 - 
5A 1،2،3،5،9،10،11،12،13، 5،7،11 5،7 1 
6A 1،3،4،6،13 1،2،3،4،6،7،8،9،10،11، 1،3،4،6 - 
7A 5،7 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13 5،7 1 
8A 1،2،3،4،6،8،9،10،13 7،8،9،11،12 8،9  
9A 1،2،3،4،،6،،8،9،10،11،12،13 1،4،5،7،8،9،10،12،13 1،4،8،9،10،12،13  

10A 3،6،9،10،12،13 1،3،5،7،8،9،10،11،12، 3،9،10،12  
11A 1،2،3،4،5،6،8،10،11،12،13 5،7،9،11،12، 5،1112؛  
12A 1،2،3،8،9،10،11،12 1،2،3،5،6،7،8،9،10،11،13 1،2،3،8،9،10،11  
13A 2،9،13 1،2،3،5،6،7،8،9،10،11،13 1،2،3،13 - 

 
 (2)سطح  یینهایری پذدسترسماتریس در  .8شماره جدول 

 سطح مجموعه مشترك مجموعه خروجی مجموعه ورودی هامؤلفه
1A 1،2،6،9،10،13 1،6،8،9،11،12 1،6،9 - 
2A 2،13 1،2،3،8،9،11،12،13، 2،13 - 
3A 2،3،6،10،13 3،4،6،8،9،10،11،12 2،3،6 2 
4A 3،4،6،10 4،6،8،9،11 4،6، - 
6A 2،3،6،13 ،2،3،4،6،8،9،10 2،3،6 2 
8A 1،2،3،4،6،8،9،10،12،13 8،9،11،12 8،9،12 - 
9A 1،2،3،4،6،8،9،10،11،12،13 1،4،8،9،10،12،13، 1،4،8،9،10،12،13 - 

10A 3،6،9،10،12،13 1،3،8،9،10،11،12، 3،10،12 - 
11A 1،2،3،4،6،8،10،11،12،13، 9،11،12 11،12 - 
12A 1،2،3،8،9،10،11،12، 9،10،11،12 9،10،11،12 - 
13A 2،9،13 1،2،3،6،8،9،10،11،13، 2،9،13 - 

 
 (3)سطح  یینهایری پذدسترس. ماتریس در 9شماره جدول 

 سطح مجموعه مشترك مجموعه خروجی مجموعه ورودی هامؤلفه
1A 1،2،9،10،13 4،8،9،11،12 4،9 3 
2A 2،13 1،2،8،9،11،12،13، 2،13 - 
4A 4،9 4،8،9،11 4،9 3 
8A 1،2،4،8،9،10،13 8،9،11،12 8،9 - 
9A 1،2،4،8،9،10،11،12،13 1،4،8،9،10،12،13 1،4،8،9،10،12،13 - 
10A 9،10،12،13 1،8،9،10،11،12 9،10،12 - 
11A 1،2،4،8،10،11،12،13، 9،11،12 9،11،12 - 
12A 9،10،11،12 1،2،8،9،10،11،12 9،10،11،12 - 
13A 1،2،8،9،10،11،13 2،9،13 2،9،13 - 
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 (4)سطح  یینهایری پذدسترس. ماتریس در 10شماره دول ج

 سطح مجموعه مشترك مجموعه خروجی مجموعه ورودی هامؤلفه
2A 2،13 2،8،،9،11،12،13 2،13 - 
8A 2،8،9،10،13 8،9،11،12 8،9 - 
9A 2،8،11،12،13 8،9،10،12،13 8،12،13 4 

10A 9،10،12،13 8،9،10،11،12 9،10،12،13 - 
11A 2،8،10،11،12،13 8،12،13 8،12،13 4 
12A 2،8،9،10،11،12 9،10،11،12 9،10،11،12 - 
13A 2،9،13 2،8،9،10،11،13 2،9،13 - 

 
 (7الی  5)سطوح  یینهایری پذدسترس. ماتریس در 11شماره جدول 

 مجموعه ورودی هامؤلفه
مجموعه 
 خروجی

 سطح مجموعه مشترك

2A 2،13 2،8،12،13 2،13 7 

8A 2،8،10،13 8،12 8 6 

10A 10،12،13 8،10،12 10،12 5 

12A 2،8،10،12 10،12 10،12 5 

13A 2،13 2،8،10،13 2،13 7 
 

 اعتبـارو  شهرت، عوامل وضعیت 1است، در سطح  شدهارائه یری نهایی عواملپذدسترسماتریس در  11الی  7جداول در 
ی، در سـطح سـوم، ارسـانهامنیـت محیطـی و تبلیغـات  املی و تصویر ذهنی از مقصد، در سطح دوم، عوگردشگرمقصد 

عوامل رفتار جامعه محلی و تعامالت اقتصادی مردم با گردشگران، در سـطح چهـارم عوامـل رویـدادهای ویـژه و منـابع 
محیطی و دسترسی مناسب، در سطح ششم عامل امکانات ، در سطح پنجم عوامل کیفیت زیستجذابتاریخی  وی فرهنگ

 انداز طبیعی و امکانات زیرساختی قرارگرفته است.سطح هفتم عوامل چشم رفاهی و در
 

 گام پنجم: تفسیر و تحلیل سطر بندی

 jو  i. اگـر بـین دو متغیـر شـودیرسـم م ISMشبکه تعامالت  ها،مؤلفهآمده از دستدر گام پنجم با استفاده از سطوح به
 یبنـد. دیاگرام نهایی ایجادشده که با اسـتفاده از بخششودیمداده دار نشان وسیله یک پیکان جهترابطه باشد آن را به

 شده است.نشان داده 2شماره  شکلآمده است در دستسطوح به
 

 
 پژوهش ISMمدل . 2شمار شکل 
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باشـد کـه دو یمسـطح، سـطح هفـتم  تأثیرگذارترین باشدیسطح م هفت، مدل پژوهش شامل 2با توجه به شکل شماره 
عنوان یکی از ارکان اصلی گردشـگری انداز طبیعی بهشود. چشمیمرا شامل  زیرساختی امکانات و طبیعی زانداعامل چشم

طبیعـی  اندازچشمباشند. یمطور متقابل به همدیگر وابسته انداز طبیعی بهای که گردشگری و چشمگونهشود بهیم شمرده
انداز توسـعه گردشـگری در مقاصـد گردشـگری بـه چشـم ی گردشگری است و پیشبرد وهاجاذبهدهنده بسیاری از شکل

انداز مالحظـه اسـت، در کنـار چشـم( قابل2شـکل )گونه که در طبیعی در کنار سایر عوامل وابسته است. همچنین همان
پی عنوان تأثیرگذارترین عامل شناسایی شد. با عنایت به اینکه امروزه گردشگران همواره در طبیعی، امکانات زیرساختی به

توان از طریق تأمین خـدمات و امکانـات زیرسـاختی از یمباشند، یمیافتن مکانی آرام و دلپذیر با امکانات رفاهی مطلوب 
ای که بتواند کلیه افراد جامعـه را بـه درون گونهونقل مطلوب و به وجود آوردن محیطی پویا بهقبیل امکانات اقامتی، حمل

تبع آن زمینـه بـرای جـذب هرچـه بیشـتر مینه جذابیت مقاصد گردشگری و بـهفضای مقاصد گردشگری دعوت نماید؛ ز
گذارد. سـطح یم تأثیرششم یعنی امکانات رفاهی  حی سطهاعاملمستقیم بر  طوربهگردشگران را فراهم آورد. این سطح 

ذاشته و همچنین گ تأثیرمحیطی دسترسی مناسب و کیفیت زیست دربرگیرندهمستقیم بر سطح پنجم که  طوربهششم نیز 
عامل سطح پنجم بر روی عوامل سطح چهارم و به همین ترتیب سطح چهارم بر سوم، سـطح سـوم بـر دوم و در نهایـت 

 گذارد.یمسطح اول تأثیر 
 

 وابستگی -گام ششم: تحلیل قدرت نفوذ

کنیـد یممشـاهده  3که در شکل  طورهمانهدف از این گام، تشخیص و تحلیل قدرت هدایت و وابستگی متغیرها است. 
متغیر مستقل؛ پیونـدی، محـرك و وابسـته تقسـیم  4دو بعد قدرت نفوذ و میزان وابستگی به  بر اساسمتغیرهای تحقیق 

 شود:یم
 ایـن. باشـندیم متوس  و ضعیف و وابستگی هدایت قدرت دارای که است متغیرهایی شامل دسته این: مستقل متغیرهای
 .باشندیم سیستم با ضعیف و کم ارتباطات و دارای هستند تمسیس به متصل غیر نسبتاً متغیرها

 از دسـته ایـن. باشـندیم بـاالنسـبتاً  وابستگی ولی کم کنندگییتهدا قدرت دارای متغیرها از نوع این: وابسته متغیرهای
 قـدرت رایدا کـه هسـتند متغیرهـایی دسـته سـومین پیوندی متغیرهای هستند.باهدف  نتیجه متغیرهایمعموالً  متغیرها
 تحـت را سیسـتم تواندیم آنان در تغییر نوع هر زیرا هستند، ایستا غیر متغیرها این. باشندیم زیاد وابستگی و زیاد هدایت
 کـه متغیرهـایی نفـوذی متغیرهای. دهد تغییر دوباره را متغیرها این تواندیم نیز سیستم بازخور یتدرنها و دهد قرار تأثیر
 یرندگیم قرار محرك یگردعبارتبه یا نفوذی متغیرهای جزه باشندیم کم وابستگی ولی زیاد یکنندگیتهدا قدرت دارای

(Malone,2014:76 نتایج تحلیل میک مک عوامل .)خوشه مستقل(  ( نشان داد که در ناحیه اول3شکل شده )ییشناسا(
یـه قـرار نگرفتنـد کـه ایـن عامـل شـده در ایـن ناحکـدام از عوامـل شناساییمشخص است هیچ 3که از شکل  گونهآن

هـا ارتباطـات قـوی و مطلـوبی شده برای جذابیت مقاصد گردشگری در میان آندهنده آن است که عوامل شناسایینشان
 وجود دارد.

(، و تصـویر 5A) ، وضعیت شـهرت و اعتبـار مقصـد گردشـگری(6A) یطیمح در ناحیه دوم )خوشه وابسته( عوامل امنیت
قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی و اثرپذیری باالیی برخوردارنـد. بـه  هامؤلفهکه این قرارگرفته است، ( 7Aمقصد )ذهنی از 
کنند تا این عوامل یمگیرد یعنی سایر عوامل تالش یمتوان گفت که این عوامل تحت تأثیر عوامل دیگر قرار یمعبارتی 

تعـامالت اقتصـادی  شود عواملیماستنباط  2شماره شکل که از  گونهآنبه نتیجه برسند. در ناحیه سوم )خوشه پیوندی( 
عوامـل،  (،9A) و رویـدادهای ویـژه( 4A) رفتار جامعـه محلـی (،2A) طبیعی اندازچشم و شکل(، 1A) مردم با گردشگران

(، قرارگرفته است. عواملی کـه در ایـن خوشـه قـرار دارنـد هـم 12Aمقصد )محیطی کیفیت زیست (،8A) یرفاهامکانات 
 گذارند. در خوشـه چهـارمپذیرند و بر خوشه وابسته تأثیر میذیر و هم اثرگذار هستند. یعنی از خوشه محرك تأثیر میاثرپ
و  (،11Aجـذاب ) یخیتـار و فرهنگـی منابع (،10Aمناسب )دسترسی ( 3A) ایخوشه محرك( عوامل میزان تبلیغات رسانه)

دارای قدرت نفوذ باال و وابسـتگی پـایینی هسـتند؛ و بـرای ایجـاد قرارگرفته است. این عوامل ( 13A) یرساختیزامکانات 
 جذابیت بیشتر در مقاصد گردشگری ابتدا به این عوامل نیاز است.
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 شده. تحلیل میک مک عوامل شناسایی3شماره شکل 

 

 گیرینتیجه
( ISMستفاده رویکرد )با ا هدف از این پژوهش طراحی مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر جذابیت مقاصد گردشگری

پس از شناسایی عوامل، از طریق تشـکیل مـاتریس دسـتیابی  منظور دستیابی به اهداف مدنظر در این پژوهش،بود. لذا به
 ISMسـازی مـدل های مؤثر بر جذابیت مقاصد گردشگری موردبررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از پیادهتالش گردید الیه

 اندازباشـد کـه دو عامـل چشـمیم، سطح هفـتم تأثیرگذارترینگیرنده هفت سطح است. نشان داد که مدل موردنظر دربر
(، 2015همکـاران )های پـژوهش لـی کاالهـان و شود. نتایج این بخش با یافتهیمرا شامل  زیرساختی امکانات و طبیعی
انداز طبیعـی سـاختی و چشـماز امکانـات زیر هاپژوهش( همخوانی دارد. در این 2003) یونگس(، 2020همکاران )زاری و 

تـوان گفـت کـه یمعنوان عوامل مؤثر در جذابیت مقاصد گردشگری یادشده است در تبیین نتایج حاصل از این بخش به
های گردشـگری یرسـاختزمقاصد گردشگری برای دستیابی به جذابیت در مقاصد نیازمند توجه جدی به تـأمین و ایجـاد 

بخش از مقاصـد گردشـگری بـرای ی رضـایتاتجربـهاین طریـق زمینـه بـرای ایجـاد ازجمله امکانات اقامت است تا از 
های حاصل در سطح ششم عامل امکانات رفاهی قـرار داشـت کـه ایـن عامـل در گردشگران فراهم شود. بر اساس یافته

یت مقاصـد عنوان یکی از عوامـل مهـم در جـذاب( به2003) یونگس( و 1395) رضا طبع ازگمی و حیدری چیانهتحقیقات 
شـده نشـان داد کـه در بندی عوامـل شناساییگردشگری یادشده است همخوانی دارد. همچنین نتـایج حاصـل از سـطح

توان گفت که خروجی ناشی یمباالترین سطح عوامل تصویر ذهنی و شهرت و اعتبار مقصد جایی گرفته است به عبارتی 
ت به مقاصد گردشگری و همچنین زمینه بـرای ارتقـاه شـهرت و شده زمینه برای تصویر ذهنی مثباز تقویت عوامل گفته

سازی مدل میک مک نشان داد که در ناحیه اول یعنـی خوشـه نتایج حاصل از پیادهرود. یماعتبار مقاصد گردشگری باال 
هـای شده قرار نگرفت که این امر حـاکی از تعـامالت و ارتباطـات قـوی بـین عاملکدام از عوامل شناساییمستقل هیچ
توان گفت که با کنش و ارتباطات متقابـل بـین شده برای جذابیت مقاصد گردشگری حکایت دارد. به عبارتی میشناسایی

 امنیتشود. در خوشه وابسته یعنی ناحیه دوم عوامل شده زمینه برای جذابیت مقاصد گردشگری فراهم میعوامل شناسایی
تـوان گفـت کـه ایـن یمقرارگرفته اسـت،  و تصویر ذهنی از مقصد،، وضعیت شهرت و اعتبار مقصد گردشگری محیطی،

کنند تا این عوامل بـه نتیجـه برسـند. در ناحیـه یمگیرد یعنی سایر عوامل تالش یمعوامل تحت تأثیر عوامل دیگر قرار 
 ه محلـی،طبیعـی، رفتـار جامعـ اندازچشم و شکل تعامالت اقتصادی مردم با گردشگران،سوم یعنی خوشه پیوندی عوامل 

ای گونـهشـده بهقرارگرفته است. عوامـل شناسایی محیطی مقصدعوامل، امکانات رفاهی، کیفیت زیست رویدادهای ویژه،،
گـذارد. در خوشـه پذیرد و بر خوشـه وابسـته تـأثیر میکنند یعنی از خوشه محرك تأثیر مینقش عامل واس  را بازی می

و امکانـات ب، جـذا یخیتـار و یفرهنگـ منـابع، دسترسی مناسـبای سانهخوشه محرك( عوامل میزان تبلیغات ر) چهارم
 قرارگرفته است. عوامل مرتب  به خوشه محرك دارای قدرت تأثیرگذاری باالیی هستند. زیرساختی
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 تشکر و تقدیر

 .است نداشته مالی حامی میباشد دکتری رساله از برگرفته که مقاله این مسئول، نویسنده اظهار به بنا

 

 عمناب
 بـر اجتمـاعی هایرسـانه در گردشـگری اطالعات کیفیت تأثیر ارزیابی (1399فاطمه ) ،الهام؛ صابریان حقدادی، پری؛ احدی، (1

، شماره 12دوره  ،(مدیریت دانش) بازرگانی مدیریت راف، هایمجموعه از نظریه گیریبهره با مقصد ذهنی تصویر گیریشکل
 .455-476، صص. 2

 کننـدهتأمین انتخـاب هایشـاخص از تفسیری ساختاری مدل ( ارائه1396محمدی، محمد )ر، رضا؛ شاهپوآذر، عادل؛ اسماعیل (2
 .21-45، صص. 47، شماره 15شرکت، نشریه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره  اجتماعی مسئولیت بر مبتنی

 مرکـز گردشـگری مقصـد کیفیت ارزیابی( 1399)مرتضی  محمدتقی؛ قورچی، رضویان، جمیله؛ نیا، زهرا؛ توکلی پیمان، اسدی (3
 .35-50، صص. 3، شماره 7شهری، دوره  گردشگری فصلنامه تهران، 12 منطقه بزرگ، بازار: موردی مطالعه تهران شهر

 بر مبتنی کیفی رویکرد با گردشگری مقصد به وفاداری بومی مدل ارائه (1398منیژه ) زاد،بحرینی بابک و زاد،سنگی بوشهری (4
 .193-220، صص. 45، شماره 14گردشگری، دوره  مدیریت مطالعات گردشگری، مقصد بوشهر بندر: بنیاد داده

: موردی مطالعه) مقصد مدیریت جنبه از شهری گردشگری مقاصد اجزای کیفیت ( ارزیابی1397بیکی، پریسا و تردست، زهرا ) (5
 .53-68، صص. 1، شماره 5، فصلنامه گردشگری شهری، دوره (رضوی خراسان شهر توس،

( ارزیابی تأثیرات گردشـگری در توسـعه اقتصـادی شـهر تهـران، 1398نیا، جمیله )پروین، محمد؛ رضویان، محمدتقی؛ توکلی (6
 .214-230، صص.39، شماره 10های دانش زمین، دوره فصلنامه پژوهش

: مـوردی العـهمط گردشـگری مقاصـد جـذابیت نرخ بر ( تحلیلی1395رحیم ) چیانه، حیدری و خدیجه سیده ازگمی، رضا طبع (7
 انزلی. گیالن، بندر توسعه اندازچشم و خزر سرزمین، جایگاه آمایش گیالن، همایش غرب کوهستانی نواحی

 فرهنگـی توریسـت جـذب در گردشـگری مقصـد هایجاذبـه نقـش (1389فاطمـه ) همدانیان، مختار؛ نائیجی، علی؛ ،ساعی (8
 .121-144، صص. 20، شماره 6دوره  ارتباطات، و فرهنگی مطالعات اصفهان، شهر خارجی گردشگران

شـهر تهـران، تفسیری عوامل مؤثر بر زیست پذیری کالن-سازی ساختاری( مدل1395اکبری، اسماعیل و اکبری، مجید )علی (9
 .1-25، صص. 1، شماره 21ریزی و آمایش فضا، دوره فصلنامه برنامه

ذب گردشگر سالمت: با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد ( تبیین مدل ج1396) پیوند ،میرزائیان خمسه و عطاهاهلل ،هرندی (10
 .87-98، صص. 1، شماره 4، دوره گردشگری شهری فصلنامه ک،کالسی

11) Ahadi, Parry. & Haghdadi, inspiration. & Saberian, Fatemeh. (2021) Evaluating the effect of the 

quality of tourism information on social media on the formation of the mental image of the 

destination using the theory of rough sets, business management, Vol. 12, No. 2, pp. 455-476. [In 

Persian]. 

12) Alam, M. S. & Mahmod, S. & Das, S. (2020) Factors affecting tourists satisfaction: An empirical 

study on Rangamati as a tourism destination, Hospitality & Tourism Review, Vol.1, No.1, pp.35-47. 

13) Ali Akbari, Esmaeil. & Akbari, Majid. (2016) Structural-interpretive modeling of factors affecting 

the livability of Tehran metropolis, Journal of Spatial Planning and Planning, Vol. 21, No. 1, pp.1-25. 

[In Persian]. 

14) Asadi Peyman, Zahra. & Tavakoli Nia, Jamileh. & Razavian, Mohammad Taghi. & Ghorchi, 

Morteza. (2021) Assessing the quality of tourism destinations in the center of Tehran Case study: 

Grand Bazaar, District 12 of Tehran, Journal of Urban Tourism, Vol. 7, No. 3, pp. 35-50. [In 

Persian]. 

15) Azar, Adel. & Ismailpour, Reza. & Shah Mohammadi, Mohammad. (2017) Presenting an interpretive 

structural model of supplier selection indicators based on corporate social responsibility, Journal of 

Industrial Management Studies, Vol.15, No.47, pp.21-45. [In Persian]. 

16) Beiki, Parisa & Tardast, Zahra. (2018) Assessing the quality of components of urban tourism 

destinations from the perspective of destination management (Case study: Shahrtous, Khorasan 

Razavi), Journal of Urban Tourism, Vol.5, No.1, pp.53-68. [In Persian]. 

17) Biswas, C. & Omar, H. & Rashid-Radha, J.R. (2020) the impact of tourist attractions and 

accessibility on tourists' satisfaction: The moderating role of tourists' age, GeoJournal of Tourism and 

Geosites, Vol.32, No.4, pp.1202-1208. 

18) Buhalis, D. (2000) Marketing the competitive destination of the future, Tourism Management, 



 1400تابستان ، 2، شمارۀ 8گردشگری شهری، دورۀ فصلنامه                                                                                           110

Vol.21, No.4, pp.97-116. 

19) Bushehri Sangizad, Babak. & Bahreinizad, Manijeh. (2019) Presenting a local model of loyalty to the 

destination of tourism with a qualitative approach based on data Foundation: Bushehr Port, 

destination of tourism, Tourism Management Studies (Tourism Studies), Vol. 14, No. 45, pp. 193-

220. [In Persian]. 

20) Cheng, T. M.& C. Wu, H. & Huang, L, M. (2013) The influence of place attachment on the 

relationship between destination attractiveness and environmentally responsible behavior for island 

tourism in Penghu, Taiwan, Journal of Sustainable Tourism, Vol.21, No.8, pp.1166-1187. 

21) Cho, V. (2008) Linking location attractiveness and tourist intention, Tourism and Hospitality 

Research, Vol.8, No.3, pp.220-224. 

22) Cracolici, M. F. & Nijkamp, P. (2008) The attractiveness and competitiveness of tourist destinations: 

A study of southern Italian regions, Tourism Management, Vol.30, No.8, pp.336-344. 

23) Dey, B. & Mathew, J. & Chee-Hua, C. (2020) Influence of destination attractiveness factors and 

travel motivations on rural homestay choice: the moderating role of need for uniqueness. 

International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol.12, No.4, pp.245-265. 

24) Fadda, N. & Sørensen, J. (2017) the importance of destination attractiveness and entrepreneurial 

orientation in explaining firm performance in the Sardinian accommodation sector, International 

Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.14, No.2, pp.189-204. 

25) Fernandez, J. A. S.& Azevedo, P. S.& Martín, J. M. M. & Martín, J. A. R. (2020) Determinants of 

tourism destination competitiveness in the countries most visited by international tourists: Proposal 

of a synthetic index, Tourism Management Perspectives, Vol.33, No.3, pp.435-450. 

26) Formica, S. & Uysal, M. (2006) Destination attractiveness based on supply and demand evaluations: 

An analytical framework, Journal of Travel Research, Vol.44, No.4, pp.418-430. 

27) Harandi, Ataollah. & Mirzaeian Khamseh, Payvand. (2017) Explaining the model of attracting health 

tourists: Using the data theory strategy of the Classical Foundation, Journal of Urban Tourism, Vol. 

4, No. 1, pp. 87-98. [In Persian]. 

28) Hsu, Tzu-Kuang. & Tsai, Yi-Fan. & Wu, Herg-Huey. (2009) the preference analysis for tourist 

choice of destination: A case study of Taiwan, Tourism management, Vol.30, No.4, pp.288-297. 

29) Hu, Y. & Ritchie, J. B. (1993  ( Measuring destination attractiveness: A contextual approach, Journal 

of travel research, Vol.32, No.2, pp.25-34. 

30) Jeuring, J. H. G. & Haartsen, T. (2017) The challenge of proximity: the (UN) attractiveness of near-

home tourism destinations, Tourism Geographies, Vol.19, No.1, pp.118-141. 

31) Jiang, F. & Yuen, K. K. R. & Lee, E. W. M. & Ma, J. (2020) Analysis of Run-Off-Road Accidents 

by Association Rule Mining and Geographic Information System Techniques on Imbalanced 

Datasets, Sustainability, Vol.12, No.12, pp.48-65. 

32) Jin, X. & Weber, K. & Bauer, T. (2013) Dimensions and perceptional differences of exhibition 

destination attractiveness: The case of China, Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol.37, 

No.4, pp.447-469. 

33) Jitesh, P. & Thakkar, J. J. & Ghosh, K. K. (2010) Analysis of supply chain sustainability with supply 

chain complexity, inter-relationship study using delphi and interpretive structural modeling for Indian 

mining and earthmoving machinery industry, Resources Policy, Vol.68, No.3, pp.126-145. 

34) Kim, D. & Perdue, R. R. (2011) The influence of image on destination attractiveness, Journal of 

Travel & Tourism Marketing, Vol.28, No.3, pp.225-239. 

35) Kim, J. & Ritchie, J. R. B. & McCormick, B. (2012) Development of a scale to measure memorable 
tourism experiences, Journal of Travel Research, Vol.51, No.1, pp.46-63. 

36) Krabokoukis, T. & Polyzos, S. (2020) An Investigation of Factors Determining the Tourism 

Attractiveness of Greece’s Prefectures, Journal of the Knowledge Economy, Vol.5, No.2, pp.1-19. 

37) Lee, C. F. & Huang, H. I. & Huery-Ren, Y. (2010) Developing an evaluation model for destination 

attractiveness: Sustainable forest recreation tourism in Taiwan, Journal of Sustainable Tourism, 

Vol.18, No.6, pp.811-828. 

38) Le-Klähn, D. T. & Roosen, J., Gerike, R. & Hall, C. M. (2015) Factors affecting tourists' public 

transport use and areas visited at destinations, Tourism Geographies, Vol.17, No.5, pp.738-757. 

39) Ma, E. & Hsiao, A. & GAO, J. (2018) Destination attractiveness and travel intention: the case of 

Chinese and Indian students in Queensland, Australia, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 

Vol.23, No.2, pp.200-215. 

40) Morozov, M. A. & Morozova, N. S. (2016) Attractive tourist destinations as a factor of its 

development, Journal of Environmental Management and Tourism, Vol.7, No.1, pp.13-28. 

41) Parvin, Mohammad. & Razavian, Mohammad Taghi. & Tavakolnia, Jamileh. (2019) Assessing the 

effects of tourism on economic development in Tehran, Journal of Earth Knowledge Research, Vol. 



 111                    تبیین عوامل مؤثر بر جذابیت مقاصد گردشگری شهری ...                                                    /صمدی و فضلی 

10, No. 39, pp.214-230. [In Persian]. 

42) Phillips, M.R. & House, C. (2009) an evaluation of priorities for beach tourism: Case studies from 

South Wales, UK, Tourism Management, Vol.30, No.1, pp.176-183. 

43) Prideaux, B. (2005) Factors affecting bilateral tourism flows, Annals of Tourism Research, 

44) Reitsamer, B. F.& Brunner-Sperdin, A. & Stokburger-Sauer, N. E. (2016) Destination attractiveness 

and destination attachment: The mediating role of tourists' attitude, Tourism Management 

Perspectives, Vol.19, No.8, pp.93-101. 

45) Rezatebeh Azgami, Seyedeh Khadijeh. & Heidari Chianeh, Rahim. (2016) Analysis of the 

attractiveness rate of tourist destinations Case study: Mountainous areas of West Gilan, Land 

Management Conference, Caspian Sea and Gilan development perspective, Bandar Anzali. [In 

Persian]. 

46) Saei, Ali; Naiji, Mukhtar; Hamedanian, Fatemeh. (2010) The role of tourist destinations in attracting 

cultural tourists to foreign tourists in Isfahan, Cultural Studies and Communication, Vol. 6, No. 20, 

pp. 121-144. [In Persian]. 

47) Sultana, S.& Haque, A. & Momen, A. & Yasmin, F. (2014) Factors affecting the attractiveness of 

medical tourism destination: an empirical study on India-review article, Iranian journal of public 

health, Vol.43, No.7, pp.851-867. 

48) Vengesayi, S. (2003) A conceptual model of tourism destination competitiveness and attractiveness, 

Journal of Chemical Information and Modeling, Vol.53, No.9, pp.1689-1699. 

49) Visi, S. K. (2017) Analyzing the barriers of green textile supply chain management in Southeast Asia 

using interpretive structural modeling, Sustainable Production and Consumption, Vol.17, No.4, 

pp.176-188. 

50) Woyo, E.& Slabbert, E. & Saayman. M. (2019) Do socio-demographic characteristics influence 

destination attractiveness perceptions after political turmoil: the case of Zimbabwe, African Journal 

of Hospitality, Tourism and Leisure, Vol. 8, No.3, pp.1-20. 

51) Zarei, A. & Feiz, D. & Maleki Minbashrazgah, M. & Maleki, F. (2020) Factors influencing selection 

of medical tourism destinations: A special niche market, International Journal of Healthcare 

Management, Vol.10, No.4, pp.192-198. [In Persian]. 

 


