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  چکیده

نقش مهمی در موفقیت  ،محصوالت گردشگري با مصرف کنندگان ةنهایی ارتباط دهند ۀعنوان حلقبه  دفاتر خدمات مسافرتی
، شامل آن موفقیت این دفاتر نیز بسته به یکسري عوامل داخلی و خارجی است. عوامل خارجی حالاینصنعت گردشگري دارند. با 

لـذا  وابسـته اسـت؛گذاي هاي دولت و قانونبه سیاست غلباکه مدیریت و کنترل آن خارج از توان دفاتر و  دسته عواملی است که
هاي هر دفتر وضعیت متفاوتی را  و برنامهها سیاستتاثیر یکسانی براي تمامی دفاتر دارد. از سوي دیگر عوامل داخلی در ارتباط با 

اي داخلـی در شـهر مشـهد ثر در موفقیـت برگـزاري تورهـبه بررسی عوامل داخلـی مـؤ ةکل ویژبه ش پژوهشدهد. این  نشان می
هاي گردشـگري هاي آن را در خصوص فعالیتقابلیت ،دفتر خدمات مسافرتی در این شهر 209وجود  ،پردازد. در شرایط فعلی   می

بیانگر عدم موفقیت آنهـا در راسـتاي اهـداف و  ،عنوان مهمترین فعالیت دفاتر از سوي دیگر فروش انواع بلیت به دهد، اما نشان می
مـوثر در برگـزاري تورهـاي  این اساس در این مطالعه ضمن تشکیل مدل مفهومی تحقیق از عوامل داخلیِ است. بر ۀمحول وظایف

پـس از ورود بـه  آوري شدهدر شهر مشهد گردید. اطالعات جمع دفتر خدمات مسافرتی 62از  نامهپرسشداخلی، اقدام به تکمیل 
رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قـرار گرفـت. نتـایج ایـن  ةهاي لجستیک بویژو مدل با استفاده از جداول ترکیبی Spssافزار  نرم

از دفاتر در خصوص برگزاري انواع تور در شهر مشهد فعالیت دارند. از سوي  درصد 45,2مطالعه نشان داد که در شرایط فعلی تنها 
فاتر به عنوان مهمتـرین عامـل تاثیرگـذار در موفقیـت نامه با سایر د، تنها عقد تفاهممورد بررسیمتغیر مستقل  20دیگر در میان 

تحصصی بـه جایگـاه واقعـی  ۀعنوان یک حرف تورگردانی در شهر مشهد به دهد نشان میبرگزاري تورهاي داخلی شناسایی شد. که 
  است.  هخود نرسید

  
  تور داخلی، شهر مشهد: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري، کلیدي هاي واژه

  

 1همقدم
تـرین عنوان بزرگتـرین و مهـم گردشگري به ةامروز

 -اقتصـادي ۀصنعت اقتصادي جهان به قدري در توسع
اجتماعی کشورها اهمیـت یافتـه اسـت کـه مـدیران و 

اي و ملـی همـواره بـراي ریـزان محلـی، منطقـهبرنامه
 ونیا  (فاضل نمایندریزي و تالش میگسترش آن برنامه

ازمان جهـانی بر اساس آمار س .)132 :1394 ،معصومی
در  تعداد کـل گردشـگران جهـان) WTOگردشگري (

که نسـبت بـه  میلیارد نفر است 1,2حدود  2016سال 

                                                             
 amirfakhriyan@yahoo.com  مسئول:نویسنده *

 دهددرصد رشد را نشان می 3,9در حدود  2015سال 
)WTO, 2016.(  21این در حـالی اسـت کـه در قـرن 

گسترش و پیشرفت فنـاوري موجـب شـده کـه وقـت 
 ن گردد و زمـانانسان بیش از پیش آزاد و ثروتش افزو

به عـالوه بشـر در بیشتري را صرف اوقات فراغت کند؛ 
گردشـگري کـه یـناین صنعت کشف عظیمـی کـرد، ا

 ،(پـاپلی ها باشـدتواند زیربناي صلح و دوستی ملت  می
1385: 6(.  

هاي مختلـف اي از فعالیت صنعت گردشگري آمیزه
رسـانی اي در جهت خـدمات زنجیره صورتبهاست که 

ــگ ــه گردش ــام ب ــیران انج ــردم ــان از  .گی ــن می در ای
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وگردشـگري خـدمات مسـافرتی  دفاترهاي دور   گذشته
نقش یک خرده فـروش را در صـنعت جهـانگردي ایفـا 

که در فرآینـد مصـرف محصـوالت  ايگونهاند. به  کرده
دریافـت نهایی هستند که  ۀحلقاین دفاتر این صنعت، 

). 265:1386، (لومسـدن باشـندن خدمات میکننده ای
 ) اینTravel Agent( مسافرتیدفتر خدمات در تعریف 

اي کـه گونه بیان شده است کـه هـر فـرد یـا موسسـه
فروشـد. یـا فـرد و  محصوالت مربـوط بـه سـفر را مـی

توانـد اي که خدمات مربوط به سفر را کـه مـیموسسه
کنندگان و مجموعـه اسـتانداردها بسته به نوع استفاده

شد، براسـاس حـداقل شـرایط بسیار متفاوت و متنوع با
ــــین مــــی -Travel-industry) فروشــــد الزم و مع

dictionary, 2010).  
ها به عنوان ها و شرکت در حال حاضر این موسسه

بخش اساسی صنعت گردشگري و به عنوان  5یکی از 
یکی از عوامل موثر در تکامل صنعت توریسم به شمار 

   .)38 :1374 ،(رضوانی آیند می
یل مهم فعالیـت و اسـتقبال گردشـگران از از جمله دال

از  عبارتنــد دفــاترو فعالیــت ایــن  گروهــیهــاي ســفر
  :)14 :1387 ،(رنجبریان

 کـه داراي سفر با تـور امکـان همراهـی بـا کسـانی
 .کندعالیق نزدیکی با هم هستند را فراهم می

 ریـزي شـده  برنامـهاز قبل که سفر با تور از آنجائی
ي مسافران را در خصـوص است، اطمینان خاطر برا

 دسترسی به انواع امکانات به همراه دارد.
 را در  این گونه سـفر، تجربـه یـک برنامـه گروهـی

 دهد.اختیار افراد قرار می
 هاي سفر به دلیل سرشکن شدن بسـیاري از  هزینه

  آید.پائین می ها هزینه
مســافرتی براســاس نــوع  دفــاتر خــدماتدر ایـران 

(دینـاري،  شـوندبندي مـی فعالیت در سه دسته طبقه
1384: 89(:  

 ۀدفاتر خدمات مسافرت هوایی (بند الـف): وظیفـ -الف
اصلی اینگونه دفـاتر فـروش و رزرو بلـیط هواپیمـا بـه 

بـرداري از ایـن باشد. مجوز ایجـاد و بهـره  مسافران می
دفاتر در ایران توسط سازمان هواپیمایی کشوري صادر 

 شود.می

و جهـانگردي (بنـد ب):  دفاتر خـدمات مسـافرتی -ب
اینگونه دفاتر مجوز فعالیت خـود را از سـازمان میـراث 

کننـد و مهمتـرین فرهنگی و گردشگري دریافـت مـی
آنها تهیه بلیط و برگـزاري تورهـاي گردشـگري  ۀوظیف

باشـد و  داخلی و خارجی و همچنین تهیه روادیـد مـی
فعالیت آنها منحصر به تورهـاي سـیاحتی و توریسـتی 

 است. 
اصـلی  ۀدفاتر خدمات زیارتی (بند پ): کـه وظیفـ -ج

خــدمات مســافرتی بــه زائــران و برگــزاري  ۀآنهــا ارایــ
تورهاي زیارتی به شهرهاي مذهبی داخلـی و خـارجی 

باشد. مجوز اینگونه دفاتر در ایـران توسـط سـازمان  می
 گردد. حج و زیارت صادر می

  
  : مسئلهبیان 

ــونی  ــرایط کن ــرادر ش ــائل ف ــکالت و مس روي مش
بـا وجـود کشـور این  ،گرشگري ایران باعث شده است

 يمناطق بالقوه برتر جهـان از نظـر گردشـگر دارابودن
از جذب گردشگر و کسب درآمد  اندکیسهم دارد قرار 

که در این خصوص نقش دفـاتر مسـافرتی ،باشد داشته
ــه ــاطق داراي جاذب ــین من ــت. در ب ــاتی اس ــاي حی ه

اي است. این  ویژهگردشگري، شهر مشهد داراي جایگاه 
در ســال میلیـون نفـر  2,7شـهر بـا جمعیـت بــیش از 

جمعیت گردشـگر و  میلیون 27ساالنه و حضور  1390
زائر به دلیل حضور مرقد مطهر امام هشتم علیه السالم 
یکـی از مقاصـد مهــم گردشـگري در ایــران بـه شــمار 

 ،درصد امکانات اقامتی کشور 50بیش از  وجودآید.  می
در جذب گردشـگر اسـت.  آند جایگاه ؤیدر این شهر م

مسافران و زائران داخلی، ساالنه از سوي دیگر عالوه بر 
دشــگر خــارجی وارد ایــن شــهر گر هــزار 400حــدود 

که مسایل مربوط به عدم شناخت (ناآشـنایی شوند  می
با زبـان فارسـی، سـردرگمی هنگـام ورود بـه مشـهد، 

و...) از  رسانی ناقص از نحوه اقامت در شهر مشهداطالع
 :1388 ،(شـرفی اسـتآنـان جمله مهمترین مشکالت 

 ۀمسافرتی به عنوان حلق دفاتر). در این میان جایگاه 5
رابط بین گردشگران و محـیط گردشـگري در برطـرف 

ــکالت  ــن مش ــردن ای ــتک ــت اس ــین داراي اهمی . چن
ریــزي برنامــهجایگــاهی توجــه بــه مقولــه مــدیریت و 
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پــیش مطــرح گردشــگري را در شــهر مشــهد بــیش از 
دفتر خـدمات 209در شرایط کنونی نزدیک به کند.  می

مسافرتی و گردشگري در شهر مشهد وجود دارنـد کـه 
فعالیت این دفاتر در خصوص فروش انواع بلیط و  اغلب

رزرو هتل است. این در حالی است که فلسفه وجـودي 
هـاي انـواع بسـتهدر دنیـا ارایـه و برگـزاري این دفاتر 

مطالعـات انجـام شـده دانی اسـت. گردشگري و تـورگر
درصد از دفاتر  45,2تنها هم اکنون بیانگر آن است که 

مسافرتی در خصوص برگـزاري انـواع تورهـاي داخلـی 
فعالیت دارند و فعالیت سایر دفاتر در خصـوص فـروش 

میـزان فعالیـت . پائین بودن باشدمی بلیط و رزرو هتل
نگر بیـادفاتر در خصوص برگزاري تورهاي گردشـگري 

این دفاتر به عنوان مهمتـرین نماینـدگان فعلی جایگاه 
ریـزي گردشـگري در مدیریت و برنامه یبخش خصوص

با توجـه بـه مطالـب گفتـه شـده در شهر مشهد است. 
بررسـی و شناسـایی عوامـل  ،پژوهشاصلی این  مسئله

موثر در برگزاري تورهاي داخلی توسط دفاتر خـدمات 
بندي ایـن یک دستهدر مسافرتی در شهر مشهد است. 

عوامل به دو دسته عوامل داخلی و خارجی قابل طبقـه 
. عوامل خـارجی شـامل عـواملی اسـت کـه استبندي 

هاي نظیر سیاست .باشدکنترل آن در اختیار دفاتر نمی
بـراي تـاثیر آن دولت، قانون و مواردي از این قبیل که 

تمامی دفاتر یکسان است. اما عوامل داخلی در ارتبـاط 
آن وضعیت و بنابراین باشد برنامه و رویکرد دفاتر می با

در بین دفاتر متفاوت است. آنچه کـه ایـن مطالعـه بـه 
وضـعیت دنبال آن است شناسـایی عوامـل داخلـی در 

 است.فعلی 
 

  هدف تحقیق
هدف اصلی این مطالعه در واقـع شـامل شناسـایی 
عامل یا عوامل موثر در برگزاري تورهاي داخلی توسط 

 باشد. خدمات مسافرتی در شهر مشهد میدفاتر 
  

  پیشینه تحقیق
مطالعــات چنــدي در خصــوص جایگــاه و کــارایی 
اینگونه دفاتر به انجام رسیده است که به عنوان نمونـه 

) 1997( هـاي لیکـوریش و جنکینـزیافتـهمی توان به 

دفـاتر  اشاره کرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد کـه
تواننـد در انتخـاب ها میخدمات مسافرتی و تورگردان

هـاي مقصد گردشگران ودر نتیجه تحـول زیـر سـاخت
مطالعـه باشـند.  گـذارهـا تـاثیراقامتی و پذیرایی درآن

دهـد کـه ) در کشور چین نشـان مـی1998سنتوس (
دفاتر خدمات مسـافرتی بـه دلیـل عـدم بکـارگیري از 
ــگري  ــد گردش ــا مقاص ــنا ب ــه و آش ــان باتجرب کارکن

 فیــق زیــادي در جــذب گردشــگر و درانــد تو  نتوانســته
تحقیقات نگی  نتیجه تحوالت گردشگري داشته باشند.

هـا در ، هتـلدهـدمی) در باهاما و میامی نشان 2004(
این مناطق درصد باالي اشتغال خود را مـدیون دفـاتر 

مطالعه بان جویک و پـدوکوا  خدمات مسافرتی هستند.
ه رغـم ) در چهار شهر بزرگ هند نشان داده، بـ2006(

هاي بالقوه گردشـگري، بـه دلیـل پـایین وجود فرصت
آوري اطالعـات، عـدم آگـاهی و بودن نسبی سطح فـن

هــا ازفــن آوري اطالعــات و آمــوزش کارکنــان شــرکت
ها و مشکالت فیزیکی وابستگی به بروکراسی در شرکت

ها و قوانین فرهنگـی و اجتمـاعی حـاکم در زیر ساخت
اید گردشگري توسـعه که ببر نواحی مختلف هند چنان

) در ترکیـه نشـان 2003مطالعات کـوك (. نیافته است
داد که عدم درك کارکنـان و مـدیران دفـاتر خـدمات 

هــاي هــا و خواســتهگردشــگري و مســافرتی از انگیــزه
گردشگران و در دسترس نبـودن بروشـورهاي منـاطق 
گردشگري سبب گردیده این دفاتر در جذب گردشـگر 

  تاثیر گذار باشندنتواند به طور مطلوب 
هـاي دادن فعالیـت هدف نشان اي دیگر،در مطالعه

هاي مسافرتی به عنوان یکی از اجـراء نوآوري در آژانس
دهـد صنعت گردشگري است. نتایج مطالعه نشـان مـی

هـاي هـاس مسـافرتی بـه نـوآوريکه پرسـنل آژانـس
   هاس مسافرتی گرایش دارندسازمانی در آژانس

میــزان اشــتغال  لعــه خــود)، در مطا2017تاســی (
عنوان مـدیران  به اي از دانشگاه راالتحصیالن حرفه فارغ

نتـایج  دهـد.هاي مسافرتی درتـایوان نشـان مـیآژانس
ــس ــدیران آژان ــه م ــه ک ــافرتی نشــان داد ک ــاي مس ه

هـاي عمـومی را بـه عنـوان مهمتـرین مهــارت  مهـارت
اي، اند به دنبال آن نگرش حرفـهکارآیی شناسایی کرده

 بندي شده استاط در کار دستهانظب
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بررسـی )، 2016( اي کوینتانـا و دیگـراندر مطالعه
هاي مسافرتی سنتی را بـا پذیري و حیات آژانسرقابت

استفاده مطالعه کیفی در اسپانیا بررسـی کـرده اسـت. 
بینش بیشـتر نسـبت بـه رونـد  ۀهدف این مطالعه ارائ

 یهـایاتژيراسـتدر پایان هاي مسافرتی سنتی و آژانس
)، 2012( اوریـان و گـرس. دهدمی ۀبراي بهبود آن ارائ

هـاي در پژوهشی توسعه یک مدل ریسـک در فعالیـت
ــانی را بررســی آژانــس هــاي مســافرتی در کشــور روم

  .اند کرده
اي تاثیر  ) در مطالعه1391( قره بیگلو و دیگران

بازار یابی اینترنتی بر میزان عملکرد توریسم در دفاتر 
تی و جهانگردي استان آذربایجان شرقی خدمات مسافر

  اند.بررسی کرده
  

  تحقیقشناسی روش 
ــوع کــاربردي و  ایــن مطالعــه براســاس هــدف از ن

تحلیلــی و علــی  -توصــیفی ،براســاس ماهیــت و روش
ــهب مــی صــورت  اشــد. روش گــردآوري اطالعــات نیــز ب

و میـــدانی بـــویژه پیمـــایش و تکمیـــل  ايکتابخانـــه
. اسـت ی در شـهر مشـهدنامه از دفـاتر مسـافرت پرسش

گیـري از اسـناد و منـابع براي این منظور ضـمن بهـره
عوامـل موجود نظیر مقاالت، کتـب و شـبکه اینترنـت، 

موثر در موفقیت برگزاري تورهـاي گردشـگري توسـط 
دفاتر شناسایی و به دو دسته عوامل داخلی و خـارجی 

بندي گردید. با توجه بـه اینکـه دفـاتر مسـافرتی طبقه
کنترل عوامـل خـارجی ندارنـد و تـاثیر ایـن نقشی در 

لـذا ضـمن مبنـا ؛ عوامل بر تمامی دفاتر یکسـان اسـت
تهیـه مـدل مفهـومی تحقیـق  ،قراردادن عوامل داخلی

در ادامه پـس از متغیرسـازي مفـاهیم مـرتبط بـا  ،شد
از  نامـهپرسـش عوامل داخلی اقدام به تدوین و تکمیل

ــاتر خــدمات  ــه مســافرتی دف ــد. در ادام ــگردی ورود  اب

و ضـمن  Spssافـزار  نـرم آوري شـده بـه اطالعات جمع
دفـاتر ، ابتـدا هـاي آمـاري مناسـبگیري از آزمونبهره

در شهر مشهد موفق در زمینه برگزاري تورهاي داخلی 
هـاي گیـري از مـدلبهـرهبا  در نهایتو شد. شناسایی 

با توجه به قابلیت ( لجستیک لجستیک بویژه رگرسیون
، )هـاي خطـیی آن در مقایسه بـا مـدلاعتماد و کارای

عوامــل مــوثر در موفقیــت برگــزاري  امکــان شناســایی
. فـراهم گردیـد تورهاي داخلی بوسیله دفاتر مورد نظر

شامل دو دسته متغیر مسـتقل و نیز هاي تحقیق متغیر
متغیر وابسته تحقیق در واقع شـرکت یـا  است.وابسته 

 عدم شـرکت دفـاتر خـدمات گردشـگري در برگـزاري
خلـی و متغیـر مسـتقل نیـز براسـاس مـدل اتورهاي د

متغیـر در سـه دسـته کلـی  20مفهومی تحقیق شامل 
هاي مـدیر متغیرهاي مربوط به ویژگیهاي دفتر، ویژگی

  باشد.  هاي مدیر فنی میمسئول و ویژگی
  

  ۀآماري و حجم نمون ۀجامع
آماري ایـن مطالعـه شـامل دفـاتر خـدمات  ۀجامع
مشهد است کـه زیـر نظـر  شهرگردشگري  و مسافرتی

سازمان میراث فرهنگی و گردشگري مشـغول فعالیـت 
باشند. براساس آمار موجود در حـال حاضـر تعـداد می

در شــهر و گردشــگري دفتــر خــدمات مســافرتی  209
 ۀجهت انتخـاب نمونـ .باشندمشهد مشغول فعالیت می

اي اسـتفاده گیري خوشـهآماري مناسب از روش نمونه
-ها شامل نواحی شهر مشهد مـیهکه در آن خوششد 

باشد که با توجه به تعداد دفاتر در هر ناحیه اقـدام بـه 
با توجـه بـه ها به صورت تصادفی گردید. انتخاب نمونه

کـوکران تعـداد  ۀبـا اسـتفاده از رابطـ ،تعداد کل دفاتر
توزیـع دفتر تعیین شد. جـدول زیـر  62ها حجم نمونه

در سـطح نـواحی و  هاي مورد مطالعـه رافراوانی نمونه
  گذارد.مناطق شهر مشهد به نمایش می

   
 ها به تفکیک منطقه و ناحیه در سطح شهر مشهد فراوانی نمونه: 1 جدول

  جمع  یازده  ده  نه  هشت  هفت  چهار  سه  دو  یک  منطقه
  2  1  1  3  2  1  3  2  1  1  1  2  1  3  3  2  1  ناحیه

  62  4  3  1  1  2  4  3  2  6  1  1  2  1  1  15  5  11  دفاتر انتخابیتعداد  
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بـا اسـتفاده از  نامـه تحقیـقپرسشسنجش پایایی 
نتایج این ضریب در  شد.ضریب آلفاي کرونباخ ارزیابی 

نامـه مربوطـه بیـانگر عـدد خصوص سـئواالت پرسـش
است که مبین پایایی همسـازي درونـی بـاالي  0,951

  آن است. 
طـور کـه عنـوان شـد همـان: مدل مفهومی تحقیق

دفـاتر خـدمات مسـافرتی و عوامل مـوثر در موفقیـت 
گردشگري به دو دسته عوامل داخلـی و خـارجی قابـل 

در اختیـار  اغلـباند. کنترل عوامل خارجی طبقه بندي
لذا تاثیر آن بـر تمـامی دفـاتر یکسـان باشد؛ دفاتر نمی

ها است. از سوي دیگر عوامل داخلی در ارتباط با برنامه
نظـر از یـک مباشـد. مـیمتفـاوت و اقدمات هر دفتـر 

ــی ــوان  م ــل را ت ــن عوام ــل ای ــه عام ــا س ــاط ب در ارتب
ــی ــی ویژگ ــر، ویژگ ــاي دفت ــئول و ه ــدیر مس ــاي م ه
این عوامل در ارتبـاط بـا  .دانست هاي مدیر فنی ویژگی

یکدیگر نقـش مهمـی در تعامـل بـا مشـتریان و درك 
. از سـوي دیگـر بخـش مهمـی از دارنـدنیازهاي آنـان 

فنـاوري و نظیـر سـطح تاثیرگـذار تحوالت و تغییـرات 
نتیجـه در در دفـاتر ارتباط با شبکه داخلی و خـارجی 

  باشند. می به شرح زیرباشد. این عوامل عوامل میاین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مدل مفهومی تحقیق1شکل 
  یافته هاي تحقیق

 ،مشهد: گسترش شهر مشهد ۀتاریخچه و سابقالف) 
 سال در کشور مذهبی شهر بزرگترین و شهر دومین
 شهر  جامع  (طرح جمعیت نفر میلیون 2,7 با 1390
 - مذهبی ممتاز موقعیت دلیل به .)1346 ،مشهد

 و السالم علیه رضا حضرت مطهر مرقد وجود( گردشگري
 ساالنه) گرانبها تاریخی میراث و زیبا طبیعت و اقلیم

 باشدمی زائر و مسافر نفر میلیون 19,8 حدود پذیراي
 هجري 203 سال در. )1388 ،فرهنگی میراث (سازمان

 رسیدند شهادت به طوس در السالم علیه رضا امام قمري

 مکان این تاریخ، این از. شدند سپرده بخاك هارونیه در و
 موسوم مشهدالرضا امبه ن و گردید شیعیان زیارتگاه محل
 صفویه زمان در. )10 :1346 ،شهرمشهد جامع (طرح شد

 با گاهزیارت دومین بصورت و گرفت رونق واقعا مشهد
 ایران شیعیان زیارتگاه مهمترین و جهان شیعیان اهمیت
 ،بعد به زمان این از. )148 :1376 ،(رهنـما درآمد

 با 40 دهه در اینکه تا نهاد فزونی به رو مشهد جمعیت
 به منجر... و نفت درآمد تزریق ارضی، اصالحات اجراي
 این به روستایی مهاجران هجوم و اشتغال زمینه ایجاد
 شد باعث جمعیت، رشد از ناشی مشکالت. گردید شهر

  سابقه دفتر
 

 ویژگیهاي دفتر

  نوع مالکیت
 

  وسعت
 

 تعداد پرسنل

تحصیالت مرتبط با 
  گردشگري

 

  سطح تحصیالت
 

ویژگیهاي مدیر 
  مسئول

میزان آشنایی با جاذبه هاي گردشگري 
  (مشهد، استان، کشور)

 

انهاي غیر میزان آشنایی با زب
 فارسی

  سن
 

  جنسیت
 

تحصیالت مرتبط 
  با گردشگري

سطح 
  تحصیالت

  ویژگیهاي مدیرفنی 

میزان آشنایی با جاذبه هاي 
گردشگري (مشهد، استان، 

  کشور)

میزان آشنایی با زبانهاي 
 غیر فارسی

  سن
 

  جنسیت
 

تفاهمنامه با 
 دفاتر هواپیمایی

تفاهمنامه با 
 هتلها

ا سایر تفاهمنامه ب
 دفاتر مسافرتی

داخلی برگزاري تورهاي  در شرکت/عدم شرکت
 گردشگري
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 این در ساله 25 دوره یک براي شهر جامع طرح تهیه که
 دنبال به و اسالمی انقالب وقوع از پس. شود انجام دهه
 نفر 296500 افغانستان در مارکسیستی کودتاي وقوع آن
 در همچنین؛ گزیدند سکنی مشهد در افغانی مهاجران از

 زده جنگ مهاجرین از اي عده میلیتح جنگ وقوع نتیجه
 هايمهاجرت همراه به فوق عوامل. شدند مشهد وارد

 سریع رشد باعث و داد هم دست به دست شهري روستا
 وسعت دوره همین در. گردید دوره این در شهر جمعیت

 مربع کیلومتر 220 حدود به مربع کیلومتر 33 از شهر
 و سکنم مشکالت با جمعیت سریع رشد. یافت افزایش
 شهر تفصیلی طرح تهیه ضرورت ها،زیرساخت کمبود
 یک براي 1365را در قالب طرح جامع در سال  مشهد
 مطرح کرد 1395 سال تا 1370 سال از ساله 25 دوره

 به 1372 سال درکه  طرحاین  در. )293 :1375 (رهنما،
 است رسیده ومعماري شهرسازي عالی شوراي تصویب

 حدود به 1395 سال تا رشه وسعت که شده بینیپیش
 برسد نفر 5,400,000 به آن وجمعیت کیلومترمربع 245

  .)71 :1372 غمامی،(
هاي مسافرتی در  آژانستوزیع مسافرتی ب) 

  شهر مشهد
دفتر خدمات مسافرتی  209در وضع موجود تعداد 

باشند. نحوه توزیع در شهر مشهد در حال فعالیت می
دهد که این دفاتر فضایی آنها در شهر مشهد نشان می

داراي توزیع یکنواختی در سطح شهر نبوده و در برخی 
دهند. این مسئله بویژة مناطق تراکم باالیی را نشان می

در مناطق یک و هشت شهر مشهد قابل مشاهده است. 
اي در مقابل تراکم کمی از این دفاتر در مناطق حاشیه

ات وجود دارد. برخی از مطالع 6و  4،5همچون مناطق 
استقرار دفاتر  ةصورت گرفته در خصوص توزیع و نحو
دهند مهمترین مسافرتی در شهر مشهد نشان می

یافتگی عامل در پراکنش این دفاتر سطح توسعه
باشد. به عبارتی در مناطق با مناطق شهري مشهد می

خدمات  سطح توسعه یافتگی باال تمرکز بیشتري از این
  ).1391:140 ،رهنماو (امیرفخریان  وجود دارد

  

  
  

   تراکم جمعیتسطح توسعه یافتگی و پراکنش دفاتر خدمات مسافرتی در ارتباط با : 2 شکل
  مشهد در سطح نواحی شهري

  
هــاي دفــاتر خــدمات مســافرتی و ویژگــی) پ

  گردشگري در شهر مشهد
  ا در خصوص  هنامهپرسش  از آمده   دست نتایج  به

طور  بهو گردشگري دفاتر خدمات مسافرتی هاي یویژگ
  باشد:خالصه به شرح زیر می

هاي کلی دفاتر: ) ویژگی1
  

  هاي کلی دفاتر مسافرتی و گردشگري در شهر مشهد: ویژگی3جدول
  ین تعداد پرسنل هر دفترگمیان  میانگین وسعت دفاتر  مالکیت عمده دفاتر  میانگین سابقه دفاتر  شاخص
  نفر 11  مترمربع 91,5  دفاتر) %75استیجاري (  سال 9,5  مقدار

  هاي تحقیق منبع : یافته
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  :دفاتر و پرسنلمدیر فنی  ،هاي مدیر مسئول دفتر) ویژگی2
  

  هاي مدیر مسئول دتر، مدیر فنی و پرسنل دفاتر : ویژگی4جدول

  شاخص

  پرسنل  مدیر فنی  مدیر مسئول دفتر
میانگین سنی

ت غالب  
جنسی

سطح تحصیالت  
  

تحصیال
ت مرتبط با 

گردشگري
میانگین سنی  

ت غالب  
جنسی

سطح تحصیالت  
تحصیالت مرتبط با   

گردشگري
  

میانگین سابقه مدیر فنی
میانگین تعداد پرسنل  
  

جنسیت
میانگین سنی  

سطح تحصیالت  
نفرات مرتبط با   

گردشگري در هر دفتر
ت پرسنل  

سابقه فعالی
  

نحوه استخدام
  

 41  مقدار
سال

  

مرد 
85,5

%  

س 
لیسان

58,1
%  

13,5
%  

36,2
 

سال
  

زن با 
77,2

%  

س 
لیسان

70,4
%  

17,2
%  

7,4
 

سال
  

11 
نفر

  

زن 
60

%  

29 
سال

  

55,6
س

% لیسان
  

4,5
 

نفر
  

3,8
 

سال
  

52
 %

از طریق 
آگهی استخدام 

ومصاحبه
  

  منبع : یافته هاي تحقیق
  
  ) انواع فعالیت دفاتر در حوزه گردشگري: 3

دفـاتر در شرایط فعلی منـابع درآمـدي و فعالیـت 
شـامل فـروش انـواع در شهر مشـهد تی خدمات مسافر

بلیت، برگزاري انواع تور و همچنـین رزرو هتـل اسـت. 
ــک از  ــر ی ــاتر در ه ــت دف ــی فعالی ــر فراوان ــودار زی نم

  دهد. را نشان می هن شداهاي عنو بخش
  

  
  (درصد ) 1392 : منابع درآمدي و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري در شهر مشهد3کلش

  
درصـد  88شود بـیش از طور که مشاهده میهمان

بـه ، از دفاتر در خصوص فـروش بلیـت فعالیـت دارنـد
بیشـترین فعالیـت دفـاتر  ،تفروش انـواع بلیـ ،عبارتی

است یـا مشهد خدمات مسافرتی و گردشگري در شهر 
فـروش انـواع بلیـت  ،بیشترین فعالیت در شهر مشـهد

درصد از دفاتر در شـهر  45,2از سوي دیگر تنها  است.
تورهـاي گردشـگري  مشهد در خصوص برگزاري انـواع

هـاي که در مقایسه بـا سـایر فعالیـتکنند فعالیت می
 69همچنین در بـیش از . هستندمیزان کمتري  ،دفاتر

اي از فعالیـت درصد از دفاتر نیز رزرو هتل بخش عمده
  آید. آنها به شمار می

ري تورهاي برگزار شـده توسـط دفـاتر مـورد برگزا
متفـاوت اسـت. نتـایج ایـن  بر حسب نوع تـور ،بررسی

برگـزاري دفاتر در زمینه  %71دهد که  بخش نشان می
 %62,9، مبدا سایر استانها به مقصد شهر مشـهد ازتور 

، برگزاري تور از مبدا مشهد به خارج از کشوردر زمینه 
ور از مبـدا مشـهد برگزاري تـدر خصوص دفاتر  32,3%

در زمینــه دفــاتر  %25، هــاي کشــورســایر اســتان هبــ
و  برگزاري تور از مبدا خـارج کشـور بـه داخـل مشـهد

از دفاتر در خصوص برگزاري انواع تورهاي یـک  33,9%
که در مجمـوع میـانگین دفـاتر در فعالیت دارند.  روزه

طور که عنوان شد خصوص برگزاري تورهاي فوق همان
  ت. درصد اس 45,2



 96مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال هفتم /شماره مسلسل بیست و پنجم/ پاییز                                                                                   214

توان تورها را براسـاس بندي دیگر میدر یک طبقه
مقصد به دو دسـته تورهـاي داخلـی و خـارجی مبدا و 

مقصد تورهاي داخلـی یکـی از مبدا و بندي کرد. طبقه
مناطق کشور و تورهاي خـارجی نیـز خـارج از کشـور 

درصـد از دفـاتر مسـافرتی و  32,8است. براین اسـاس 
هاي داخلـی در شـهر گردشگري در زمینه برگزاري تور
درصـد دیگـر از  67,2مشهد فعالیت دارند و در مقابـل 

  دفاتر نیز در این خصوص فعالیتی ندارند. 
  

هـاي گونـاگون در   بررسی وضعیت شـاخص ) ت
  دفاتر داراي تور داخلی و فاقد آن

ــان ــاتر هم ــوع دف ــد از مجم ــوان ش ــه عن ــور ک ط
درصـد آنهـا در  32,8تنهـا  در شهر مشـهد گردشگري
درصـد رگزاري تور داخلی فعالیت دارند کـه خصوص ب

سـت. بـه منظـور آگـاهی از وضـعیت بـاالیی نی چندان
در ایـن بخـش از  ،هاي گوناگون در ایـن دفـاترصشاخ

اقدام بـه مقایسـه ایـن  ،جداول ترکیبیبوسیله مطالعه 

ــاخص ــد آن ش ــی و فاق ــور داخل ــاتر داراي ت ــا در دف ه
تفکیـک  نتایج به دست آمده از این بخش بـهشود.  می

هـاي مـدیر هـاي دفتـر، ویژگـیدر سه بخـش ویژگـی
  باشد: هاي مدیر فنی به شرح زیر میمسئول و ویژگی

هـاي دفـاتر بـه تفکیـک گـیژوی: هاي دفتـرویژگی) 1
براســاس شــرکت یــا عــدم شــرکت آنهــا در برگــزاري 

در ل زیر مشخص شـده اسـت. وتورهاي داخلی در جد
هایی نظیر جدول باید گفت شاخصاین نتایج خصوص 

تعداد پرسنل، وسعت و سابقه دفتر در دفـاتري کـه در 
بـه برگزاري تورهـاي داخلـی شـرکت دارنـد وضـعیت 

تري را در مقایسه با سـایر دفـاتر نشـان مناسب نسبت
هـا یر شـاخصادهد. از سوي دیگـر در خصـوص سـمی

نوع مالکیـت  ،نتایج بیانگر آن است که در اینگونه دفاتر
ــا داراي تفــاهم اکثــر و دفتــر اغلــب اســتیجاري نامــه ب

ــل ــدمات  هت ــاتر خ ــایی و ســایر دف ــاتر هواپیم ــا، دف ه
  باشند. (جدول زیر)گردشگري و مسافرتی می

  

  هاي دفتر: وضعیت دفاتر خدمات بر حسب شرکت/عدم شرکت در برگزاري تورهاي داخلی و وضعیت آن در ارتباط با ویژگی5 جدول

 هاي مورد بررسی شاخص

با  تفاهمنامهعقد 
 دفاترسایر 

  (%) گردشگري

با  تفاهمنامهعقد 
  (%)هواپیماییدفاتر

با  تفاهمنامهعقد 
  (%)هاهتل

میانگین   (%)دفتر نوع مالکیت
تعداد 
  پرسنل

 وسعتمیانگین 
  دفتر (مترمربع)

میانگین 
دفتر  سابقه

  (سال)
  ملکی  استیجاري  بله  خیر  بله  خیر  بله  خیر

شرکت در برگزاري 
  تورداخلی

 خیر
 بله

  

هــاي : بررســی ویژگــیهــاي مــدیر مســئولویژگـی) 2
مدیران مسئول دفاتري که در برگزاري تورهاي داخلی 

دفـاتر مـدیران دهـد کـه در ایـن نقش دارند نشان می
ــامــرد و داراي رشــته تحصــی اغلــب  لی غیــر مــرتبط ب

و سـوي دیگـر میـانگین سـنی  گردشگري هسـتند. از
هاي گردشگري بیشـتر از میانگین آشنایی آنها با جاذبه

باشـد. جـدول زیـر بیـانگر ایـن مدیران سایر دفاتر می
  موضوع است. 

  

برگزاري تورهاي داخلی و وضعیت آن در ارتباط با ویژگیهـاي   : وضعیت دفاتر خدمات بر حسب شرکت/عدم شرکت در6 جدول
  مدیر مسئول

  هاي شاخص
 مورد بررسی

(%)جنس  
رشته مرتبط با 

  سن  (%) گردشگري

  میزان آشنایی با انواع شاخص 
میزان آشنایی با شاخص   1هاي گردشگري جاذبه

   2هاي غیر فارسی زبان
  رانیا  استان  مشهد

  بله  خیر  زن  مرد
شرکت در برگزاري 

  تورداخلی
   خیر
 بله

  
                                                             

 (بسیار خوب) سنجیده شده است. 5هاي گردشگري و زبانهاي غیر فارسی براساس طیف لیکرت و نسبت به شاخص  میزان آشنایی با جاذبه  - 1



 215                                                                                                   گردشگري و مسافرتی خدمات دفاتر موفقیت در موثر عواملِ بررسی

هـاي مـورد نظـر در شـاخص: هاي مدیر فنی) ویژگی3
عـدم  /خصوص مدیران فنی دفاتر بـه تفکیـک شـرکت

نیز مبـین آن دفاتر در برگزاري تورهاي داخلی  شرکت
هاي میانگین سنی، و میـزآن آشـنایی است که شاخص

ــا  ــا اذبــهجآنهــا ب هــاي گردشــگري ایــران و آشــنایی ب

هــاي غیــر فارســی در دفــاتري کــه در برگــزاري  زبــان
تورهاي داخلی شرکت دارند بیشتر از سایر دفاتر است. 
همچنین در این دفاتر اکثـر مـدیران فنـی زن و داراي 

رتبط بـا گردشـگري هسـتند. رشـته تحصـیلی غیـر مـ
  (جدول زیر)

  
: وضعیت دفاتر خدمات بر حسب شرکت/عدم شرکت در برگزاري تورهاي داخلی و وضعیت آن در ارتباط با ویژگیهـاي  7 جدول

  مدیر فنی

  
ـ ) ج ل مـوثر در برگـزاري تورهـاي    بررسی عوام

  داخلی
تا این بخش از مطالعه براساس مدل مفهومی تحقیـق، 
 عوامل تاثیرگذار در موفقیت برگزاري تورهـاي داخلـی

به منظـور  ۀدر ادامبوسیله دفاتر مسافرتی بررسی شد؛ 
سنجش میزان تاثیرگذاري و سطح معناداري هر یک از 

رگرسـیون با استفاده از مدل  ةهاي بررسی شدشاخص
مسافرتی دفاتر  لجستیک، عوامل تاثیرگذار در موفقیت

در برگزاري تورهاي داخلی مشخص خواهد شد. مزیت 
در  ،هـاي خطـیاستفاده از این مدل در مقایسه با مدل

. ایـن اسـتبـا واقعیـت  آنواقع انطبـاق بیشـتر نتـایج 
ویژگـی ناشــی از جــنس متغیرهـاي مــورد اســتفاده از 

متغیرهـا اسـت. در  ۀمحاسـب ةیکسو و همچنـین نحـو
اي هاي خطی تنهـا از متغیرهـاي نسـبی و فاصـلهمدل
کـه بسـیاري از متغیرهـا توان استفاده کرد در حالیمی

 صـحتماهیت اسمی و ترتیبی دارند. و از سوي دیگـر 
هـاي دلیـل حساسـیت بـهاي هاي نسـبی و فاصـلهداده

موضـوع  ،دهندگان مورد تردید است. در خصوصپاسخ

ســب اطــالع از کمیــت کــه کطالعــه از آنجــائیمــورد م
ي شده توسط دفاتر، بـه دالیلـی امکـان تورهاي برگزار

پذیر نگردید (ناشـی از حساسـیت دفـاتر در خصـوص 
حجم فعالیتشان) لذا فعالیت آنهـا در ایـن خصـوص از 
طریق برگزاري یا عدم برگزاري تورهاي داخلی (بلی یا 

ن متغیـر و بـه عنـوا مورد سـنجش قـرار گرفـت ،خیر)
ــد.  ــاب ش ــته انتخ ــر وابس ــایی نظی ــل متغیره در مقاب

 20هاي دفتر، مدیر مسئول و مدیر فنی (شامل  ویژگی
متغیر) نیز به عنوان متغیرهاي مستقل مـورد اسـتفاده 

دسـت آمـده از تحلیـل رگرسـیون  نتایج بهقرار گرفت. 
  :نشان داد کهلجستیک 

از مدل با اسـتفاده  یارزیابی کلسطح برازش مدل:  -1
دهد که بـرازش مـدل در  نشان می آزمون اوم نی بوس

پایان مرحله دوم قابـل قبـول و در سـطح کـوچکتر از 
بـــه عبـــارتی در دو مرحلـــه دار اســـت. معنـــی 0,08

متغیرهاي مسـتقل قـادر بـه سـنجش متغیـر وابسـته 
  (جدول زیر) باشندمطالعه می

  
  ازش مدل: نتایج استفاده از آزمون اوم نی بوس در خصوص بر8 جدول

 Chi-square df Sig. 

Step 1 
Step 4.755 1 .029 

Block 4.755 1 .029 
Model 4.755 1 .029 

Step 2 
Step 4.972 1 .026 

Block 9.727 2 .008 
Model 9.727 2 .008 

  هاي  شاخص
 مورد بررسی

(%)جنس  
رشته مرتبط با 

  سن  (%)گردشگري

میزان آشنایی با انواع شاخص 
یزان مشاخص   جاذبه هاي گردشگري

آشنایی با زبانهاي 
3غیر فارسی  

  سابقه 
  مدیرفنی

  رانیا  استان  مشهد
 بله خیر  زن  مرد

شرکت در برگزاري 
  تورداخلی

 خیر

 بله



 96مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال هفتم /شماره مسلسل بیست و پنجم/ پاییز                                                                                   216

  : نقش متغیرهاي مستقل در تبیین تغییرات متغیر وابسته9 جدول
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 31.743a .156 .214 
2 26.772b .293 .403 

  
  : میزان صحت طبقه بندي دفاتر براساس متغیرهاي وابسته و مستقل10جدول

 
Observed 

Predicted 
  تورداخلی؟ 

Percentage Correct 
 no yes 

Step 1 
 No 13 5 72.2  تورداخلی؟

Yes 3 7 70.0 
Overall Percentage   71.4 

Step 2 
 No 17 1 94.4  تورداخلی؟

Yes 5 5 50.0 
Overall Percentage   78.6 

a. The cut value is .500
  
متغیرهـاي مـورد اسـتفاده در تبیـین میزان نقـش  -2

دست آمـده از ضـرایب  نتایج بهتغییرات متغیر وابسته: 
ول (جـد "2نیجـل کـرك"و  "1نلاسکاکس و "تعیین 

دهد که در مرحلـه دوم، مقـادیر هـر دو نشان می زیر)
است و به ایـن معنـی  0,403و  0,293به ترتیب  ةآمار
انـد متغیر مستقل این مطالعه توانسـته 20باشد که می

درصد از تغییـرات تورهـاي داخلـی  40,3تا  29,3بین 
ــگري و  ــدمات گردش ــاتر خ ــط دف ــده توس ــزار ش برگ

  مسافرتی را تبیین نماید. 
میزان صحت طبقه بندي دفاتر براساس متغیرهـاي  -3

کند بندي (جدول زیر) کمک می ۀجدول طبقمستقل: 
ها در طبقات مشـاهده تا از طریق ترسیم توافقی پاسخ

شده و مورد انتظار، عملکـرد مـدل در طبقـات متغیـر 
براسـاس نتـایج ایـن جـدول  وابسته را ارزیـابی کنـیم.

بنـدي ل در طبقـهتوان به میزان صحت و سقم مـد می
طور دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري پی برد. همان

شـود، درصـد صـحت پـیش که در جدول مالحظه می
مرحله پـس از ورود هـر  2بینی و طبقه بندي مدل در 

ایـن اسـاس در  متغیر به مدل نشان داده شده است. بر
صـحت طبقـه  ،مربوطـه هايبا ورود متغیر ،مرحله دوم

افـزایش یافتـه اسـت. ایـن درصد  78,6بندي دفاتر به 
دهد که بـا اطمینـان بندي نشان میمقدار صحت طبقه

متغیـر  20تـوان گفـت بـا اسـتفاده از درصد می 78,6

                                                             
1  - Cox & Snell 
2- Nagelkerke 

مستقل در این تحقیق قادریم تغییرات متغیـر وابسـته 
  برگزاري تورهاي داخلی را تبیین کنیم. 

ــر وابســته:  -4 ــذار در متغی ــاي تاثیرگ ــدول متغیره ج
باقیمانده در معادله (جدول زیر)، ضمن ارایه  متغیرهاي

دهد کـه اي از نقش هر متغیر در مدل نشان میخالصه
کدام متغیرها بعد از اجـراي رگرسـیون لجسـتیک، در 

اند. ایـن جـدول، مهمتـرین جـدول در مدل باقی مانده
داري و میزان تاثیر متغیـر تفسیر نتایج مربوط به معنی

براساس ایـن جـدول باشد. بر متغیر وابسته میمستقل 
  باید گفت:

ــر  ــا متغی ــی تنه ــورد بررس ــاي م ــین متغیره از ب
نامه با سایر دفاتر خـدمات گردشـگري قـادر بـه  تفاهم
و توانـایی باشـد بینی تغیرات متغیـر وابسـته مـیپیش

ــیش ــی پ ــوچکتر از آنبین ــاي ک ــطح خط  0,05 در س
در این جـدول بـا اینکـه در مرحلـه باشد. دار می معنی

متغیر نوع مالکیت دفتـر بـه عنـوان متغیـر داراي  ،دوم
تاثیر وارد مدل شده است اما به دلیل عدم معنی داري 

 ، تاثیر معناداري بر متغیر وابسته ندارد. 3آماره والد
گونه که عنوان شد در بین متغیرهـاي مـورد همان

نامــه بــا دفــاتر خــدمات بررســی متغیــر انعقــاد تفــاهم

                                                             
همترین آماره براي آزمـون معنـی داري م )wald( آماره والد -3

حضور هر متغیر مستقل در مدل می باشد.  این آمـاره معـادل 
داري  ون خطی است. که با توجه سطح معنـیدر رگرسی tآماره 

)sig براي هر متغیر، بیانگر میـزان اثرگـذاري و مفیـد بـودن (
 متغیر مستقل است. 
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معنــاداري بــر احتمــال  مســافرتی و گردشــگري تــاثیر
برگزاري تورهاي داخلـی توسـط دفـاتر دارد. براسـاس 

 0,165بـراي ایـن متغیـر برابـر  ها نسبت بخت ،جدول
 داشـتنول آمـاري ااست. بـا توجـه بـه اینکـه در جـد

 2و نداشتن آن نیز عدد  1نامه با سایر دفاتر عدد  تفاهم
اختصاص یافته است، و از سوي دیگر با توجه به اینکـه 

باشـد. لـذا بایـد گفـت می 1سبت بختها کمتر از عدد ن
تاثیر این متغیـر معکـوس اسـت. بـه عبـارتی داشـتن 

درصـد در  16,5نامه بـا سـایر دفـاتر بـه انـدازه تفاهم
برگزاري تورهاي داخلی توسط دفاتر خدمات مسافرتی 

  موثر است. 

  
 : متغیرهاي تاثیرگذار در متغیر وابسته11 جدول

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a 
 165. 038. 1 4.316 868. 1.803-  )1( دفاتر_تفاهمنامه

Constant .336 .586 .330 1 .566 1.400 

Step 2b 
 056. 019. 1 5.466 1.232 2.880-  )1( دفاتر_تفاهمنامه

 12.261 057. 1 3.615 1.318 2.506  )1( مالکیت
Constant -.770 .851 .820 1 .365 .463 

  
  گیريبندي و نتیجهجمع

این مطالعه به بخشی از ابعاد مـدیریت گردشـگري 
پردازد که تاکید آن بر فعالیت دفاتر در شهر مشهد می

-ۀخدمات مسافرتی و گردشگري به عنوان یکی از حلق
 209. وجـود اسـتهاي مهم و کارآمد در ایـن بخـش 

سـو دفتر خدمات گردشـگري در شـهر مشـهد از یـک
هاي ل باالي این شهر در خصوص فعالیتبیانگر پتانسی
درصد آنهـا  45فعالیت تنها از سوي دیگر گردشگري و 

در زمینه تورگردانی بیانگر جایگاه ضعیف این دفاتر در 
-هاي گردشگري است. یافتـهخصوص استفاده از جاذبه

دفـاتر  هاي این مطالعه نشان داد کـه در شـهر مشـهد
ر میـانگین مورد بررسی از نظر شاخص وسعت بـه طـو

سال سـابقه دارنـد.  9,5مترمربع و از نظر قدمت  91,5
نفر اسـت و از نظـر  11میانگین تعداد پرسنل هر دفتر 

میـانگین سـنی اسـتیجاري هسـتند.  اغلـبالکیت نیزم
سـال اسـت.  36,2یران فنـی دو مـ 46مدیران مسئول 

مرد و مدیران فنـی نیـز جنسیت غالب مدیران مسئول 
 اکثـرسطح تحصیالت آنهـا نیـز همچنین  باشد؛زن می

غیـر  اغلبهاي تحصیلی آنها رشته ودر سطح لیسانس 
فعالیـت دفـاتر در خصـوص  اغلب. باشدمیگردشگري 

درصـد دفـاتر  88شـامل  ت اسـت کـهفروش انواع بلی
درصـد از دفـاتر در خصـوص  45,2شود. همچنـین  می

 32,8د که در ایـن بـین برگزاري انواع تور فعالیت دارن
  شود. امل تورهاي داخلی میش ،درصد

بررســی وضــعیت دفــاتر برحســب شــرکت و عــدم 
هـاي شرکت در برگزاري تورهاي داخلی از نظر شاخص

گوناگون نشان داد که در دفاتر فعال در امـر برگـزاري 
هـایی نظیـر تعـداد پرســنل، تورهـاي داخلـی شـاخص

وسـعت دفتــر و ســابقه دفتــر وضــعیت بهتــري دارنــد. 
مـرد، و  اغلـبر مـدیران مسـئول همچنین در این دفات

هـاي  میانگین سـنی و میـزان آشـنایی آنهـا بـا جاذبـه
باشد. در خصوص گردشگري بیشتر از سایر مدیران می

هـاي مدیران فنی نیـز میـزان آشـنایی آنهـا بـا جاذبـه
هاي غیر فارسـی وضـعیت بهتـري را گردشگري و زبان

   دهد.نشان می
رگـزاري به منظور سـنجش عوامـل تاثیرگـذار در ب

هاي دفاتر، مدیران از ویژگی متغیر 20 ،تورهاي داخلی
مسئول و مدیران فنـی در مـدل رگرسـیون لجسـتیک 

نامـه بـا عقد تفاهمگرفته شد که در این بین تنها  ةبهر
  عنوان عامل تاثیرگذار شناخته شد. سایر دفاتر به

ثیرگـذاري ایـن تأنامه با سایر دفـاتر و وجود تفاهم
دفاتر مسافرتی در برگزاري تورهـاي  در موفقیتعامل 

هـاي بیانگر بخشی از زوایاي فعالیـت ،به تنهاییداخلی 
است چنین مسـاله اي از دو گردشگري در شهر مشهد 

سطح تحصیالت، نـوع منظر قابل توجه است اول اینکه 
تحصیالت (گردشگري یا غیر آن)، سابقه دفاتر، میـزان 

بـا اینکـه  ارسـیهـاي غیـر فها و زبانآشنایی با جاذبه
توانند به عنوان توانی جهت  داراي اهمیت هستند و می
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تـاثیر  موفقیت دفاتر به شمار آیند اما در شرایط فعلـی
تورهـاي برگزاري معناداري در موفقیت دفاتر در زمینه 

داخلی ندارد. و این به معناي آن است کـه تـورگردانی 
در شهر مشهد به عنوان یک حرفه تخصصی هنـوز بـه 

نرسیده است. لذا دفـاتر گردشـگري یگاه واقعی خود جا
که نتواننـد در صورتی ،در صورت احراز شرایط گوناگون

تعـامالت خـوبی بــا یکـدیگر برقــرار نماینـد، موفقیــت 
لـذا در در زمینه تورگردانی نخواهنـد داشـت؛ چندانی 

ــر  ــال حاض ــح ــی و  ۀزمین ــوان تخصص ــتفاده از ت اس
و گردشـگري در  هاي مدیریت دفـاتر مسـافرتی قابلیت

و ایـن  باشـد.هـاي مربوطـه فـراهم نمـیفعالیت ۀزمین
بـراي متخصصـان  ةفعالیت در این حـوزه بـویژ مسئله
  سازد. با مشکل مواجه میرا علمی 

 نامـهعامل عقـد تفـاهم تاثیربررسی  ؛از منظر دیگر
با سایر دفـاتر در موفقیـت برگـزاري تورهـاي داخلـی 

ی دفـاتر بـه تنهـایی بیانگر آن است که در شرایط فعلـ
باشــند و  قـادر بـه فعالیـت در زمینــه تـورگردانی نمـی

تورگردانی نیاز به هماهنگی و تعامل دفاتر گوناگون بـا 
توانــد ناشــی از عــدم اســتقبال  یکــدیگر دارد کــه مــی

هـاي سـفر و عـدم انطبـاق آن بــا گردشـگران از بسـته
    ها و خواست گردشگران باشد.ویژگی

طرح شده موارد زیـر بـه عنـوان با توجه به موارد م
پیشنهاد در خصوصـی موفقیـت در برگـزاري تورهـاي 

  شود:داخلی بیان می
هـاي آموزشـی تخصصـی در زمینـه برگـزاري دوره

ــوع تحصــیالت  ــدم انطبــاق ن ــه دلیــل ع ــورگردانی ب ت
آکادمیک در حوزه گردشگري با وضعیت تورگردانی در 

ان یـک اي که تورگردانی به عنـوشرایط کنونی به گونه
   حرفه تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

ــه منظــور شــناخت  ــاتر ب ــابی در دف ــت بازاری تقوی
هـاي سـفر نیازهاي مشتریان و گردشگران و تهیه بسته

  مطابق با خواست آنان.
تقویت پیوند بین عناصر دخیل در امـر گردشـگري 

  ها و مراکز خرید.نظیر پیوند بین دفاتر، هتل
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