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 چکیده

 و اقتصـادی توسـعه در قـدریبه و بـوده جهـان اقتصـادی هـایفعالیت ترینپررونـ  از یکی گردشگری

 اند. در این میان گردشگرینهاده نام نامرئی صادرا  را آن اقتصاددانان که دارد اهمیت کشورها اجتماعی

یفـا اویوه دین مبـین اسـالم جایگـاه خاصـی را مذهبی تحت عنوان زیار  در میان همه ادیان جهانی به

نفعـان در آن نماید. در راستای دستیابی به گردشگری مـذهبی پایـدار الزامـی اسـت کنشـگران و ذیمی

 گردشـگری حاضر، شناسایی ذینفعـان کلیـدی حـوزه موردتوجه قرار بگیرند. بر این اساس هدف پووه 

وع نـتحلیلـی و از -بنـدی آن تعیـین گردیـد. روش پـووه  توصـیفیشهر مشهد و اولویتمذهبی کالن

ای و های کمی و کیفی، گـردآوری اطالعـا  بـه دو صـور  کتابخانـهپیمای  است. با استفاده از روش

بنـدی هـا بـرای اولویتمنظور تحلیـل دادهذیرفته است. بهمیدانی )با استفاده از ابزار پرسشنامه( صور  پ

بـا ) شده است. بر اساس نتایج حاصل از پووه  جامعـه میزبـاناستفاده AHP-Fuzzyمعیارها از روش 

بـا وزن نرمـال ) ، جامعه میهمان(184/0با وزن نرمال شده ) ها و نمادها(، سازمان191/0وزن نرمال شده 

بـا وزن نرمـال ) کنندگان کاال و خدما  گردشگری(، عرضه162/0ن نرمال شده با وز) (، رقبا179/0شده 

تـرین اهمیـت را دارا ( بـه ترتیـب مهم130/0با وزن نرمال شـده ) ( و محققین و کارشناسان152/0شده 
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 مقدمه

 اوایل به آن آغاز که شودمی محسوب ایپدیده درواق  است، مدنظر فراگیری و گسترده شکل به اکنونمه که گردشگری

 عمده هایفعالیت از یکی عنوانبه آن اتخاذ و گردشگری صنعت توسعه و رشد اخیر هایگردد. در دههبازمی نوزدهم قرن

 هـایفعالیت توسـعه جهـت تـا داشـته آن بـر را ریزانبرنامـه توسـعه،درحال و یافتهتوسـعه کشورهای از طرف اقتصادی

 جوامـ  منـاف  حفـظ جهـت در تالش دیگری و گردشگری تجربه کیفیت افزای  شامل که مهم مقوله دو به گردشگری

 جهان اقتصادی هایفعالیت ترینپررون  از یکی و یکم، گردشگری بیست قرن شروع با نمایند. امروزه توجه است، میزبان

. انـدنهاده نـام نـامرئی صادرا  را آن اقتصاددانان که دارد اهمیت کشورها اجتماعی و اقتصادی توسعه در قدریبه و بوده

 تـوانمی کـه ایگونـهبه .باشـدمی مختلـف مقیـاس در سـفر زمینه در شهرها اهمیت دهندهنشان گردشگری تبارشناسی

 شـهری، زنـدگی منحنـی هـایبازتاب آشکار شـدن الدنب به درواق  نمود محسوب هم همزاد را شهرنشینی و گردشگری

 منجـر شـهری گردشگری زای  به امر این و گرفت قرار شهرها هایاولویت صدر در فراغت اوقا  زمینه در ریزیبرنامه

ترین انواع گردشگری درگذشته و اکنون در جهان به ترین و پررون در این میان گردشگری مذهبی یکی از قدیمی گردید.

ن ویوه دیـ(. گردشگری مذهبی تحت عنوان زیار  در میان همه ادیان جهانی بـه1391آقاجانی و همکاران،) آیدمیشمار 

ای پیوسته بـرای سـفر از ای جدید نیست. مذهب انگیزهنماید. مسافر  مذهبی پدیدهمبین اسالم جایگاه خاصی را ایفا می

 ,Olsen & timothy) شودرهای غیراقتصادی در نظر گرفته میترین شکل از سفعنوان قدیمیقدیم بوده و معموالً به

های مذهبی میلیون گردشگر از مکان 330تا  300بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، هرساله حدود  (.2006:1

ترین نمونه آن سفر زیارتی حج که بزرگ .(religious tourism in Asia and Pacific,2011:15کنند )بازدید می

 :Malas,2009دهد )درصد از درآمد حاصل از گردشگری عربستان را تشکیل میباشد و بی  از پنجاهشهر مکه می در

 و هـاگروه افـراد، عنوانبه نفعانذی اهمیت و هاست. نق آفرینی آننفعان ارزشترین وجه مشتر  همه ذی(. مهم11

 سیاسـی جهت یا و پروژه یک سازمان، اهداف و اقداما  بر اریتأثیرگذ پتانسیل و دارند سهام() که منافعی هاییسازمان

اسـت. در راسـتای دسـتیابی بـه گردشـگری پایـدار الزم اسـت  روشـن محققان و گذارانمدیران، سیاست برای دارند، را

های زیادی صور  گرفتـه اسـت کـه در ابتـدا ذینفعـان آن نفعان آن شناسایی شوند. در خصوص گردشگری پووه ذی

هـا بـه اثـرا  نفعـان و نـوع نگـاه آنذی"ای تحـت عنـوان ( در مقالـه1395) اند ازجمله همتی و همکارانشدهییشناسا

هـا از اثـرا  گردشـگری موردبررسـی قـرار نفعان، ادرا  آنبا شناسایی ذی "مطالعه موردی: اورامان تخت() گردشگری

نفعان این ای قدر ، مشروعیت و ضرور  بودند و ذیهنفعان شامل ویوگیگرفت. متغیرهای تحقی  بر اساس تئوری ذی

کند. و به این نتیجه بندی میوکار، ادارا  دولتی و گردشگران تقسیمهای کسبحوزه را در چهار دسته جامعه محلی، بنگاه

نفعان از اثرا  گردشـگری بـرای مـردم محلـی و رسد رابطه بین متغیرهای قدر ، مشروعیت و ضرور  و ادرا  ذیمی

نفعـان از اثـرا  گردشـگران در جامعـه نمونـه گردشگران اورامان تخت تائید شد اما رابطه بین متغیر قدر  و ادرا  ذی

نفعـان از تحلیـل در  ذی"ای با عنوان ( در مقاله1394) گردشگران اورامان تخت تائید نشد. اکبریان رونیزی و همکاران

چهـار گـروه عمـده گردشـگران،  "ایی نمونه موردی: منطقه لواسـانا آثار و پیامدهای توسعه گردشگری در نواحی روست

گیـرد. در ایـن مقالـه بـا عنوان ذینفعان گردشگری در نظر میساکنین، کارآفرینان و مقاما  محلی یا همان مدیران را به

ار و پیامـدها نفعـان از آثـبررسی و شناخت آثار گردشگری نواحی روستایی منطقه لواسانا  به تحلیل در  و نگـرش ذی

نفعان از آثار و پیامدهای گردشگری ناحیه موردمطالعه آمده مبین آن است بین در  ذیدستشده است و نتایج بهپرداخته

تفاو  معنادار آماری وجود دارد که مربوط به تفاو  در در  ساکنین محلی و گردشگران، ساکنین محلـی و کارآفرینـان، 
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( در مقالـه خـود بـا عنـوان 1992) 1باشـد. الیـز ترولـی سـاترن محلی و کارآفرینان میمدیران محلی و گردشگران، مدیرا

وکار محلی، کارمنـدان، دولـت نفعان گردشگری را شامل کسبذی "ریزی گردشگرینفعان یک مدل برنامهمدیریت ذی"

داند. فرزین و  همکـاران می های فعال، ساکنان و برنامه ریزان گردشگریهای شغلی ملی، گردشگران، گروهرقبا، زنجیره

 "های توسعه آن در ایـران( و چال DSM) شناخت نظام مدیریت مقصد گردشگری"( در مقاله خود تحت عنوان 1388)

بندی بوهالیس و اسپادا شامل هفت دسته عمده مشتریان یا بازدیدکنندگان، برگزارکننـده را طب  تقسیم DMSنفعان ذی

داند. این مقاله در ابتدا به بررسی دهندگان تکنولوژی میگذاران و توسعهبخ  دولتی، سرمایههای مسافرتی، تورها، آژانس

های متـولی های موجود سازمانهای مدیریت مقصد پرداخته سپس با بررسی زیرساختکاربرد، عملکرد و ذینفعان سیستم

های متولی مدیریت مقصـد وجود سازمانهای موجود و وضعیت ممدیریت مقصد ایران پرداخته سپس با بررسی زیرساخت

سازی نظام مدیریت مقصد ایران پرداختـه شـد. ایـن مطالعـه سنجی پیادهها به امکانایران الزاما  اطالعاتی موردنیاز آن

عنوان سـازمان متـولی گردشـگری در ایـران دارای دستی و گردشـگری بـهنشان داد که سازمان میراث فرهنگی، صنای 

های بازاریـابی خـارجی باشد و انجام فعالیتشده جهت مدیریت و بازاریابی مقصد ایران نمیدهای طراحیساختار و عملکر

ای اثـربخ  گونـهدسـتی و گردشـگری بههای توسعه داخلی مقاصد در سازمان میراث فرهنگـی، صنای مقاصد و فعالیت

 پذیرد.صور  نمی

ترین ممالـک دنیـا در ازجمله گردشگری مـذهبی(، یکـی از برجسـتههای بسیار گردشگری )کشور ایران با توجه به جاذبه

های زیاد در زمینه توسعه گردشگری و بـاخخص گردشـگری باشد؛ ولی با توجه به چال های توریستی میزمینه پتانسیل

ایـن حـوزه نیازمنـد های فراوان، نتوانسته جایگاهی در شأن خود بیابد و بر این اسـاس در ها و قابلیتپایدار، باوجود جاذبه

 باشـد.گذاری در ایـن حـوزه جهـت رفـ  مشـکل میریزی و سیاسـتبه برنامـه ریزان، مدیرانتوجه متخصصان، برنامه

ترین میزبان گردشـگران مـذهبی در ، بزرگایرانعنوان قطب اول جهان تشی  و دومین شهر مذهبی شهر مشهد بهکالن

های طبیعی و تاریخی و قرارگیری به علت وجود بارگاه مقدس رضوی، جاذبه( که 105:1390توانگر،) باشدکشور ایران می

 گـرددعنوان کارکرد اصـلی ایـن شـهر تلقـی میجنوبی، کارکرد زیار  و گردشگری به -در مسیر کریدور فراملی شمالی

ی و فضایی( شـهر (. کارکردها و ساختارهای شئون زندگی معنوی )اجتماعی و فرهنگی( و مادی )اقتصاد36:1386فرنهاد،)

ازآنقـالب بر خواسته از سرشت مذهبی و فرهنگی است. اهمیت و تعداد گردشـگران مـذهبی و فرهنگـی ایـن شـهر پس

مـثمنی و ) مـذهبی، بـه فزونـی گذاشـت -اسالمی ایران با ایجاد تسهیال  و تأسیسا  موردنیاز و تقویت باورهای دینـی

 ایانگیزه چند سفرهای به اخیر سالیان طول در زیار  به این شهر یزهباانگ ایانگیزه تک سفرهای (.13:1387همکاران،

: 1389سـقایی، و مـافی) گیـردبرمی در را مشـهد بـه سـفرهای درصد 84 حدود کهطوریبدل گشته؛ به زیار  اولویت با

 در کـه هـاییوهگر و افـراد دیگـر و ساالراندیوان جوام  محلی، رهبران فشار، های(. عوامل مختلفی ازجمله گروه283

 گردشگری بر مختلف هایشیوه به کنند،می فعالیت قواعد چارچوب این از خارج یا دولت توسط شدهتعیین قواعد راستای

 ذینفعـان تمـامی شوند. بنابراین در راستای دستیابی به گردشگری پایدار مشـارکتمی هاآن تغییر موجب و گذاشته تأثیر

 گردشگری، به دنیا گذارانسیاست از گری مطالعا  بسیاری انجام گردیده و بسیاریاست. در زمینه گردش ضروری امری

 و اهمیت بیانگر امر این اند.توجه نموده آن محیطی و جغرافیائی هایو جلوه گردشگری از حاصل اقتصادی مناب  و مزایا

 خخص گردشـگری مـذهبینفعـان گردشـگری بـاذی زمینـه در اسـت امروز دنیای در جهانگردی و گردشگری جایگاه

هـا از گردشـگری، نحـوه و این در حالی است که ذینفعان گردشـگری، شـناخت و ادرا  آن نشدهچندانی انجام مطالعا 

تعامل و برقراری ارتباط و چگونگی فراهم نمودن زمینه مشارکت و همکاری در راستای توسعه گردشگری ازجمله مواردی 

                                                           
1 . Charter 
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نفعان قرار گیرد. بنابراین در این پووه  به این مهم توجه گردیده و به شناسایی ذی ها موردتوجهاست که باید در تحلیل

 شده است.ها پرداختهبندی آنشهر مشهد و اولویتکلیدی حوزه گردشگری مذهبی کالن

 

 مبانی نظری 

توسـعه  ی اینکـههای خاصی بگذارد. بـراتوسعه گردشگری یک فرآیند است و ممکن است تأثیر مثبت و یا منفی بر گروه

گیرند. بر این نفعان در آن موردتوجه قرار بگردشگری بیشترین شانس موفقیت را داشته باشد؛ الزامی است کنشگران و ذی

-169: 1387شـوند )رضـوانی،ریزی گردشگری محسـوب میهای اساسی در فرآیند برنامهنف ، مثلفههای ذیاساس گروه

نف  برای تشریح، هـدایت سـاختار و ئوری ذیتدر زمینه مدیریت و تجار  دارد و  نف  ریشه در تحقیقا (. مفهوم ذی170

هی است که بـدون هر فرد و یا گرو "نف  وسسه تحقیقاتی استنفورد، یک ذیرود. ازنظر معملیا  یک سازمان به کار می

ردهای گـروه دسـتاو(. هر شخص یا گروهی که تحت تأثیر JR,2003:27) "شودحمایت آن موجودیت گروه متوقف می

 ایـگـروه  ایفرد  ف ،نیذ ک(. درواق  یfreeman,2001:42قرار دارد و وجود آن برای بقا و موفقیت گروه حیاتی هستند )

 م،یتصـم کیـ اثـر ضمعـر در کنـد اساحس نکهیا ایو  ردیتحت تأثیر قرار بگ ایاست که ممکن است اثر بگذارد  ازمانیس

نفعـان و کنشـگران یت ذی(. میزان اهمیت و اولو1394ی و همکاران،فروشان ی)ابطح رددا پروژه قرار کی جهینت ای تیفعال

نفعان بر اساس تئوری میشـل، قـدر ، میزان نیست. سه ویوگی یا خصوصیت ذیگذاری به یکریزی و سیاستدر برنامه

نمایـد. یـک ها را تشریح میاتویها و استرنفعان بر سازمان، فعالیتها تأثیر ذیباشد. این ویوگیمشروعیت و ضرور  می

هـای  مطلـوب و نفعی کـه فعالیتهای  را تحمیل کند و در این مورد او دارای قدر  است، ذیتواند خواستهنف  میذی

نف  دارای موضوع حساس به لحاظ زمانی شود، دارای مشروعیت است و ضرور  زمانی است که یک ذیسودآور دیده می

نفعـان را تری از ذییپولوژی صـحیحت(. در راستای این هدف Celement,2005جه فوری است )باشد که نیازمند تومی

نفعان را در ارتباط با دهد. تئوری میشل سطح نفوذ ذیهای عمومی پیشنهاد میواسطه تعریف سه ویوگی برآمده از گروهبه

ای نفعان در یک دیاگرام سه مرحلهی ذیبندی نموده است. تئورضرور  دسته های قدر ، مشروعیت وشماری از ویوگی

گـروه  نماید که هر مرحله دربرگیرنده یکی از سه ویوگی است. نفوذ و قدر  حدود اختیاراتی است کـه یـکمشخص می

عنوان مفهـوم کلـی بـا گرایانه، سودجویانه یا هنجارگونه به دست آورد. مشروعیت بـهتواند با ابزارهای سرکوبدارد یا می

هـا، زشهای درونی مطلوب، شایسته یا مناسب را در سیستم سـاختارمند اجتمـاعی شـامل هنجارهـا، اره کن پنداشتی ک

باشد که نیازمند توجه جـدی نفعان میهای ذیشده است. ضرور  سطحی از خواستهکند، تعریفباورها و تعاریف بیان می

نف  در جامعه یا گروه بـه شـرح ذیـل وجـود ذی (. بر اساس این تئوری هفت نوع1395و ضروری است )همتی و رسولی،

 دارد:

های ضـروری و مشـروعیت و همچنـین )پنهان(: قدر  نفوذ بر شرکت را دارند اما نه بر اساس خواسته 1نفعان ساکتذی-

 قدرتشان بدون استفاده باقی خواهد ماند.

های ضـروری هـم ندارنـد. درنتیجـه واسـته: دارای مشروعیت هستند اما قدرتی برای نفوذ ندارنـد و خ2نفعان محتاطذی-

 نفعان وجود ندارد..فشاری برای ارتباط با این ذی

های ضروری دارند، اما هیچ قـدر  و ها خواستهنفعان است. آن: ضرور  تنها ویوگی ارتباطی این ذی3نفعان متقاضیذی-

 مشروعیتی ندارند.

                                                           
1 . Dormant Stakeholders 

2 . Discretionary Stakeholders 

3 . Demanding Stakeholders 
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 اطمینان است.و تأثیرشان در روابط قابل )حاکم(: دارای مشروعیت و قدر  هستند 1نفعان مسلطذی-

های مشروع و ضروری دارند. این قـدر  اند اما خواستهشدهنفعانی با فقدان قدر  توصیف)محتاج(: ذی 2نفعان وابستهذی-

 شوند.در رابطه دوطرفه نیست و از طری  ارزش گذاشتن به دیگران موردحمایت واق  می

  دارند اما مشروعیت ندارند و ممکن است اجباری و یا خطرنا  باشند و اسـتفاده از : ضرور  و قدر3نفعان خطرنا ذی-

 آورد.قانونی را به وجود میقدر  اجبار اغلب وضعیت بی

 Fanatain) نف  با یک ویوگی خواهد بودنفعی که دو یا سه ویوگی را داشته باشد دارای اولویت باالتری نسبت به ذیذی

et al,2006.) 

 

 بندی ذینفعان. طبقه1ماره جدول ش

 تعریف تیپولوژی نفعانطبقه بندی ذی ویوگی

  قدر 
 

 نفعان نهانذی

 وهای مشروعیت نفعان پنهان: باوجوداینکه دارای نفوذ و قدر  هستند اما ویوگیذی
 مشروعیت گیری از قدست و نفوذ بدون استفاده است.ضرور  اند  و اغلب بهره

 ضرور 
 
 

 معهحتاط: فاقد قدر  و ضرور  برای تأثیرگذاری بر جانفعان مذی

 های ضروری بدون داشتن قدر  و مشروعیت در راستاینفعان طالب: دارای خواستهذی
 تأثیرگذاری بر جامعه

  قدر  و مشروعیت
 

 نفعان منتظرذی

ت ی دسدر  براهای مشروع و قانونی، توانایی اعمال قذینفعان پرنفوذ: بر اساس خواسته
 قدر  و ضرور  باشند.های خود را دارا مییازیدن به خواسته

مشــــــــروعیت و 
 ضرور 

یر تأث ذینفعان خطرنا : دارای مشروعیت کمتر و قدر  و ضرور  بسیار در جهت
 گذاشتن روی سازمان

شان های مشروع و ضرورینفعان وابسته: با توجه به عدم قدر  و نفوذ، خواستهذی
 شوندیمان مبنابراین متکی به قدر  دیگران در اثر گذاشتن بر سازتحلیل رفته و 

قدر ، مشروعیت و 
 ضرور 

وی سازمان نفعان نهایی: همه سه ویوگی ذینفعان را دارا بوده و توانایی اثر گذاشتن رذی نفعان نهاییذی
 را در آینده نزدیک دارد.

 (Russel & Currie,2008منبع: )

 

 
 (Russel & Currie, 2008:منبعنفعان )بندی ذی. طبقه2شکل  شماره 

 

عنوان طورکلی چهـار گـروه بـهنفعان گردشگری چه کسانی هسـتند نظریـا  متفـاو  هسـتند. بـهدر ارتباط بااینکه ذی

آیند: گردشگران، ساکنین، کارآفرینان، مقامـا  محلـی یـا همـان مـدیران منـاب  نفعان عمده گردشگری به شمار میذی

                                                           
1 . Dominant Stakeholders 

2 . Dependent Stakeholders 

3 . Dengerous Stakeholders 



 1398 زمستان، 4، شمارۀ 6گردشگری شهری، دورۀ  فصلنامه                                                                                          134

 

(Byrd,2009:694هاردی و بتون نیز ذی .)نمایـد: جامعـه میزبـان، نفعان حوزه گردشگری را به چهار گروه تقسـیم می

 & Hardyزیسـت طبیعـی )کننـدگان( و محیطاپراتورها و تنظیم) های گردشگریگردشگران(، سازمان) جامعه میهمان

Beeton,2001:173.) زیسـت، هـای حـامی محیطیاسـتمداران، گروهها، سبه عقیده چارتون ذینفعان دربرگیرنده رسانه

ای و هـای حرفـههای فشار، واحدهای تجاری، انجمنکنندگان، گروهگذاران، عرضهاجتماع عمومی، سطوح دولت، سرمایه

اکبریان رونیزی و بدری نیز در پووه  خود چهار گروه جامعـه محلـی،  (.Charter,1992) حتی سطوح آکادمیک است

 نمایند.نفعان گردشگری معرفی میعنوان ذینان و مدیران محلی را بهگردشگران، کارآفری

 

 
 (1394. کنشگران گردشگری )منبع: اکبریان رونیزی و بدری،3شکل شماره

 

نفعان، کنشگران و بازیگران در صحنه گردشگری را محققـین و کارشناسـان، کارشناسـان بخـ  ضرغام بروجنی نیز ذی

های های دولتی، گروهها، دولت و ارگانرسانه ندگان کاالها و خدما  خاص گردشگری،کنگردشگری، گردشگران، عرضه

 نماید.گرا، مردم محلی و رقبا معرفی میعمل

 

 
 (1390. کنشگران گردشگری )منبع: ضرغام بروجنی،4شکل شماره

 

الذکر شناسـایی و بـا توجـه بـه فوانفعان مشتر  در تمامی نظرا  ها در این زمینه ذیبنابراین با توجه به تفاو  دیدگاه

 وضعیت شهر مشهد و دیدگاه محق  به شرح شکل ذیل ارائه گردید.
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 شهر مشهد. کنشگران گردشگری مذهبی در کالن5شکل شماره

 

وه کـن  و در بخ  بعدی هر یک از کنشـگران و بـازیگران گردشـگری معرفـی و نحـ منظور تکمیل و تحلیل بح به

 نماییم:نف  را معرفی میتأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن را بر گردشگری تبیین و سپس بر اساس تئوری میشل نوع ذی

ریزی و توسعه موف  یک مقصد گردشگری نیازمند حمایت و پشـتیبانی از طـرف جامعـه و مـردم جامعه محلی: برنامه-1

میزبـان -کننده به روابط مناسب و متقابـل میهمـانمثبت و کمک های گردشگری و ایجاد جومحلی جهت پذیرش برنامه

بـین، گذاری گردشگری مـردم محلـی هسـتند. دراینباشد. درواق  عنصر کلیدی در توسعه پایدار گردشگری و سیاستمی

شارکت دهد ریزی گردشگری مترین ذینفعان در برنامهعنوان یکی از اصلیتواند به نحوی جامعه محلی را بهابزاری که می

هـای هـا را بـرای پـذیرش و همکـاری در اجـرای طرحباشند که از طری  مطل  سـاختن جامعـه محلـی، آنها میرسانه

دهند. این گروه ذینفعان نهان با ویوگی مشروعیت نام برد کـه ها میهای الزم را به آنگردشگری آماده ساخته و آموزش

. بدون حمایت مردم در جامعه، توسعه گردشگری پایدار ممکن نیست. جامعـه گیرندبندی ذینفعان محتاط قرار میدر دسته

های توسعه قرار دارند، در صور  عدم توجـه از سـوی مـدیریت و نفعانی که در ارتباط مستقیم با طرحعنوان ذیمحلی به

ازی بـرای مشـارکت جامعـه سـتوانند مان  اساسی در راستای اهداف طرح توسعه باشند. لذا زمینهدهنده، میعوامل توسعه

نظرها و ایجاد روحیه هماهنگی و همکاری برای پیشبرد اهداف طرح، همسو با اهـداف مـردم محلی، کسب نظرها، اعمال

(. این گروه در 1395های توسعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد )همتی و رسولی،های حاصل از طرحمحلی، موفقیت فعالیت

 گردد.بندی میمجاورین تقسیم شهر مشهد تحت عنوان مردم و

تب  آن محققین و کارشناسان بسیار در های زیادی در شهر مشهد و بهمحققین و کارشناسان: با توجه به وجود دانشگاه-2

نفعان مهـم در زمینـه گردشـگری را محققـین و کارشناسـان معرفـی نمـود. حوزه آکادمیک سبب گردیده که یکی از ذی

ها حضوری فعـال داشـته باشـند چراکـه آنـان ریزین آکادمیک بخ  گردشگری باید در برنامهنظراکارشناسان و صاحب
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های تواننـد ایـدهدهنـد و میصنعت گردشگری را با دید منسجم و یکپارچه ازنظر تئوریک و عملی موردبررسـی قـرار می

 (.1390ضرغام بروجنـی،) هگشا باشندجدید را به این صنعت وارد کنند و مشکال  آن را از طری  خالقیت و کارآفرینی را

توان از ایـن گـروه نف  میشل، میباشند و فاقد قدر  هستند؛ بنابراین بر اساس تئوری ذیاین گروه دارای مشروعیت می

 نفعان محتاط نام برد.تحت عنوان ذی

دما  در طـرف تقاضـا قـرار گردشگران و بازدیدکنندگان: برخالف دیگر ذینفعان، گردشگران ازنظر استفاده از کاال و خ-3

ریزی برای مقاصد گردشگری، شناسایی نیازهـا و رفتـار گردشـگران و دارند و ازآنجاکه هدف اصلی از مشارکت در برنامه

ریزی و ها در برنامهباشد، مشارکت و استفاده از نظرا  آنهای ارضای این نیازها در سطحی باالتر از رقبا میتدوین برنامه

 (.1393ضرغام بروجنی، ) باشدساز میامری سرنوشت توسعه گردشگری

کنندگان در بخـ  گردشـگری، متشـکل از افـراد، کنندگان کاالها و خدما  خاص گردشگری: این نوع عرضـهعرضه-4

بندی مورداسـتفاده در باشد و بر اساس طبقههایی هستند که وجودشان وابسته به وجود گردشگری میها و سازمانشرکت

 باشند:( شامل هفت مورد زیر میWTO) ساب اقماری گردشگری از طرف سازمان جهانی گردشگریحمحاسبه

 خدما  اقامتی-

 خدما  غذا و نوشیدنی-

 ونقلخدما  حمل-

 های مسافرتی، متصدیان تور و خدما  راهنمایان تورهای مسافرتیآژانس-

 خدما  تفریحی-

 تفریح و دیگر خدما  سرگرمی-

 ط با گردشگریخدما  متفرقه مرتب-

کنند کـه کنندگان، خدما  و کاالهایی را تولید میکنندگان کاال و خدما  مرتبط با گردشگری: این دسته از عرضهعرضه

فروشـان از قبیـل ونقـل شـهری و برخـی خردهشـوند مثـل خـدما  حملدر حجم زیـاد توسـط گردشـگران تقاضـا می

این گروه با توجه به اینکه خـدما  گردشـگری را در  (.1395رسولی،ها و فروشندگان لوازم عکاسی )همتی و سوپرمارکت

 نمایند، ضرور  دارند و مشروعیت را از دید گردشگران و جامعه محلی به سبب ارائه خدما  دارند.شهر مشهد تأمین می

نق  دولت در این  باشند.ذینفعانی بانفوذ و مسلط با ویوگی قدر  و مشروعیت می های دولتی: این گروهدولت و ارگان-5

هـای ریزی و طرحتی و نظار  بر میزان پیشرفت فرایند اجرایی فراینـد برنامـهریزی مرحله مشارکزمینه تا حد زیادی پایه

گذاری در ایجـاد همـاهنگی بـین نمادهـا و مشـیباشد. دولت در این فرایند نقـ  راهبـردی و خطتوسعه گردشگری می

سـاز همـاهنگی دیگـر کنـد و زمینههای گردشـگری هسـتند ایفـا میایجاد زیرساخت های دولتی که غالباً متصدیارگان

باشد. کارکنان بخ  گردشگری به ایـن دلیـل کـه عنوان یک سازمان سطح باالتر از سازمان گردشگری مینفعان بهذی

حضـور کارکنـان های خاصی برخـوردار اسـت، بخ  گردشگری و مدیریت آن و کار در امور گردشگری اصوالً از ویوگی

های آینـده و توسـعه گردشـگری مقاصـد نقـ  ریزیعنوان بخشی از این سیستم و آموزش و توسعه آنـان در برنامـهبه

کند، به دلیل ماهیت غالباً خدماتی صنعت گردشگری ایـن نقـ  از اهمیتـی اساسـی برخـوردار اسـت ای ایفا میبرجسته

 عنوان ذینفعان نهایی نام برد. ها تحتتوان از آن( که می1390)ضرغام بروجنی،

پذیری و کیفیت رقبا: رقبا در سطوح مختلف برای مقاصد گردشگری ایجادکننده جو رقابتی و تأثیرگذار بر قابلیت رقابت-6

ریزی و توسعه گردشگری مخصوصاً بـا باشند. بنابراین حضور رقبا به هر نحو ممکن در فرآیند برنامهجذب گردشگری می

فرما بـر مقاصـد گردشـگری و سـالی  و عالیـ  در حـال تغییـر گردشـگران، امـری شدیداً رقابتی حکم توجه به محیط

نفعـان متقاضـی باشند، بر این اساس در گـروه ذیباشد. این گروه فاقد قدر  و مشروعیت میانکار و ضروری میغیرقابل
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 گیرند.قرار می
 هبی شهر مشهدنفعان گردشگری مذ. خصوصیات کنشگران و ذی2جدول شماره

 نوع دسته بندی هاخصوصیا  و ویوگی نفعانذی

 نفعان وابستهذی نفعان نهان با ویوگی مشروعیت و ضرور ذی جامعه میزبان-1

 نفعان محتاطذی نفعان با ویوگی مشروعیتذی محققین و کارشناسان-2

 نفعان نهاییذی های قدر ، مشروعیت و ضرور نفعان نهایی با ویوگیذی جامعه مهمان-3

 نفعان وابستهذی نفعان منتظر با ویوگی مشروعیت و ضرور ذی کنندگان کاالها و خدما  خاص گردشگریعرضه-4

 نفعان مسلطذی نفعان منتظر با ویوگی قدر  و مشروعیتذی ها و نمادهاسازمان-5

 نفعان متقاضیذی نفعان با ویوگی ضرور ذی رقبا-6

 

 روش پژوهش

ها و اطالعا  موردنیاز از روش پیمایشـی و اسـنادی آوری دادهتوصیفی و نوع آن پیمای  است. برای جم  روش پووه 

گردیـد؛ سـپس  نفعان و کنشگران گردشگری شهر مشهد شناسـاییذی موضوع، ادبیا  بررسی با شده است. ابتدااستفاده

 مورداسـتفاده جهـت ستفاده گردیـد. ابـزارا AHP-Fuzzyمنظور وزن دهی و سنج  میزان اهمیت هر یک، از مدل به

ــ ، هــایداده آوریجمــ  ــن در .باشــدمی پرسشــنامه تحقی ــ  ای ــه روش از تحقی ــد گیرینمون  Purposeful) هدفمن

Sampling )بـر اسـاس هانمونـه تا شودمی تالش روش این در. شودمی استفاده است، مطالعا  در مرسومی روش که 

 انتخـاب مـال  و شـدهانتخاب غیر احتمالی و غیر تصادفی صور به نمونه روش، این رد لذا. شوند انتخاب تحقی  هدف

 و رانیمـد هیـکلکـه در ایـن پـووه  . دارنـد تحقیـ  موضـوع بـا ارتباط در هاآن که است اطالعاتی میزان نمونه، افراد

شـوند کـه از بـین می بمحسـو تحقی  این نمونه که هستند مشهد شهر یگردشگر یمتول یهاسازمان ارشد کارشناسان

شامل سه شاخص قدر ، مشروعیت و ضرور  بر اساس  های پووه شاخص داشتند. مشارکت پووه  در نفر 25 هاآن

کارشناسـان،  و نمادها، رقبا، محققـین و هامیزبان، سازمان میهمان، جامعه ها نیز جامعهباشد و گزینهتئوری دی نفعان می

 شگری تعیین گردید.خدما  گرد و کاال کنندگانعرضه

 

 فازی روش

 یا و موجود معیارهای میان رابطه که مواقعی در روش این شد ارائه( 1965) زاده عسگر لطفی توسط بار اولین فازی روش

 فـازی تئـوری از اسـتفاده نیستند، بیانقابل اعداد قطعی قالب در روابط این و باشد قطعیت عدم دارای مختلف هایگزینه

 مقادیر از استفاده با ایساده شکل به را پیچیده مسئله یک تا سازدقادر می را گیرندگانتصمیم فازی تئوری .باشدمی مفید

 .کنند فرموله زبانی

. گردنـدمی بیـان زبان طبیعی قالب در جمال  و کلما  از استفاده با هاآن ارزش که هستند زبانی مقادیر زبانی متغیرهای

 بـا تواننـدمی متغیرهـا ایـن. کننـد ارزیابی معیارها را به توجه با هاگزینه و معیارها اهمیت ات کندمی کمک را خبرگان این

معیارهـا  اهمیت نرخ تعریف برای اینقطه 9 مقیاس یک از این مقاله در. شوند تعریف مختلف زبانی هایارزش از استفاده

 .است شدهاستفاده 3 جدول در شدهداده نشان صور به AHP-FUZZYدر فرایند 
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 . مقیاس زبانی و اعداد فازی متناظر3 جدول شماره

 متغیرهای زبانی اعداد فازی

 اهمیت برابر (1،1،1)

 اهمیت بسیار ناچیز (1، 2، 3)

 اهمیت ناچیز (2، 3، 4)

 اهمیت کمی بیشتر (3، 4، 5)

 اهمیت متوسط (4، 5، 6)

 تا حدودی مهم (5، 6، 7)

 مهم (6، 7، 8)

 خیلی مهم (7، 8، 9)

 کامالً مهم (8، 9، 9)

 

 AHP –Fuzzy مراتبی فازیتکنیک تحلیل سلسله

 عـدد یـک صـور به گزینـه یک در مورد نهایی نظرنقطه که است این بر فرض معموالً قطعی چند شاخصه هایمدل در

دم اطمینـان موجـود در عـ باشـد. نداشـته وجـود فـرض این دیگر است ممکن واقعی شرایط در اما گردد،می بیان حقیقی

ثبـا  ) دهـد و بـه همـان نسـبت، تعیـین توافـ ها را افزای  میبندی گزینههای ترجیحی، عدم اطمینان اولویتقضاو 

 های مختلف انجـام شـد و درنهایـت منجـر بـه ارائـه روشسازد. مطالعا  زیادی از جنبهها را مشکل میاولویت( منطقی

AHP   .فازی شدAHP مراتبی دارای ابهـام یافت تا مسائل سلسلهناب از این مخاطرا  عملکردی توسعهفازی برای اجت

دهند، مقادیر مثلثـی فـازی، جـایگزین گیرندگان به سثاال  میهایی که تصمیمدر این روش بر اساس جواب .را حل کند

در رویکـرد . شـودیمراتب، ماتریس مقایسـا  زوجـی تشـکیل مشوند و برای یک سطح خاص سلسلههای مبهم میداده

شود. بعـد شود و سپس مقدار عضویت نقطه با وزن آن برابر میمنط  فازی، برای هر مقایسه زوجی، نقطه تقاط  پیدا می

شود تا سطوح اهمیت این معیارها تعیین شود. برای ارزیابی سثاال ، افراد تنهـا از تعریف معیارها، یک پرسشنامه تهیه می

که شامل اعداد فازی مثلثی  3 های جدولهای منتخب، به مقیاسکنند، سپس گزینهانتخاب می متغیر توصیفی مربوطه را

 شوند.است، تبدیل می

اگر یک ماتریس مقایسـه زوجـی  .(1996چانگ،) شودمراتبی از دیدگاه چانگ بیان میدر ادامه روش فرایند تحلیل سلسله

 :ترتیب خواهند بود فازی باشد و یک عدد فازی مثلثی باشد، محاسبا  بدین

های فازی و اعداد مثلثی فـازی در این مرحله خبرگان ترجیحا  خود را با مقایسه زوجی با استفاده از طیف مقیاس. 1گام

 .کنندعناصر هر سطح نسبت به عناصر سطوح باالتر را بیان می

ها ها و شـاخصدهنده گزینـهنشـان j و iبـه ترتیـب : )شـودگونه محاسـبه میامین عنصر این iسپس مقدار برای  .2گام

 (.باشدمی

  
 =Si= (li,mi,ui) Sj شـود؛ بـه طـوری کـهها را نسبت به هـم ارزیـابی میها، درجه بزرگی آنپس از محاسبه .3گام

(lj,mj,uj) 
 

 

(2)                                                                        
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  :          ت   ز       ط             ث ث  ع       k      ث ث  ع        ک  ز    ز    پس   .3  م

 
 :فازی است به شرح زیر تعریف شد AHP بهنجار ها که همان بردار ضریب غیربنابراین بردار وزن شاخص

(4)                                                     

 .فازی محاسبه شد AHPهای بهنجار شده ای نابهنجار، وزنهدرنهایت با نرمال کردن وزن .5گام

  
 

 مطالعه محدوده مورد

دارد. ایـن  مقاصد سفرهای زیارتی، شهر مقدس مشهد به علت وجود بارگاه ملکوتی امـام رضـا )ع( جایگـاه خاصـی میان

زائـران و گردشـگران  ه، تعـدادشـدهای انجامبه بررسی شهر هرساله پذیرای میلیونی زائران آن حرم مطهر است. بناکالن

معادل حدود نوزده میلیـون بـرآورد گردیـده کـه در طـول سـال در رونـدی از  1388شهر مشهد در سال ورودی به کالن

شـهر مشـهد در طـی سفرهای زیارتی به کالن .کنندمی شهر سفرفرازوفرودهای متفاو  )پیک و غیر پیک( به این کالن

بستری از تحوال  اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی شکل گرفته  یراتی را شاهد بوده که درسالیان اخیر ازنظر ماهیتی تغی

بعـدی انجـام صور  تکمشهد در قالب زیار  و گردشگری مذهبی دیگر به شهراست. در واق  سفرهای زیارتی به کالن

ای )بر شهر از حالت تک انگیزهن کالناین نکته است که سفرهای زیارتی به ای دهندهنشان شدهگیرد. مطالعا  انجامنمی

شـهر مشـهد، هرچنـد دیگر، سـفر بـه کالنعبار بـه. ای )با اولویت زیـار ( تغییریافتـه اسـتچند انگیزه پایه زیار ( به

تمامی زمان اقامت زائر یا گردشگر در مشهد به امر زیـار  اختصـاص نداشـته،  اصلی زیار  است، ولی انگیزه دربرگیرنده

)سرایی  پردازندهای دیگر میمانده را در رابطه با گذران اوقا  فراغت به انگیزههای باقیزمان اتی را به زیار  وبلکه ساع

 (.1397پور،و افشاری

 

 
  ت محدوده موردمطالعه. موقعی1شکل شماره
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 هابحث و یافته

ها بر اساس هدف مسـئله از طری  مقایسا  زوجی بین شاخص هاهای نسبی شاخصبر اساس هدف اصلی پووه  وزن

ها )قـدر ، مشـروعیت، فوریـت( تعیـین ها بر اساس شـاخصها نیز از طری  مقایسا  زوجی بین گزینههای گزینهو وزن

های فازی و اعداد مثلثی فـازی گان ترجیحا  خود را با مقایسه زوجی با استفاده از طیف مقیاسگردید. در این مرحله خبر

 کنند که نتایج در جداول زیر آمده است.عناصر هر سطح نسبت به عناصر سطوح باالتر را بیان می

 
 ها برمبنای اعداد فازی. میانگین مقایسات زوجی شاخص4جدول شماره 

 ضرور  مشروعیت قدر  

 4 75/3 3 9 425/2 2/0 1 1 1 قدر 

 7 031/5 125/0 1 1 1 5 412/0 111/0 مشروعیت

 1 1 1 8 198/0 142/0 333/0 266/0 25/0 ضرور 

 
 ها برمبنای اعداد فازی. میانگین مقایسات زوجی گزینه4جدول شماره 

 کنندگانعرضه-6
خدما   و کاال

 گردشگری

محق  و  -5
 کارشناس

  میهمان جامعه -1 میزبان جامعه -2 نهادها و هاسازمان -3 رقبا -4

4 55/2 2/0 7 87/3 5/0 4 83/1 14/0 2 80/0 11/0 7 93/1 14/0 1 1 1 1 

9 06/4 25/0 6  3 6 11/3 12/0 5 34/2 16/0 1 1 1 99/6 51/0 14/0 2 

6 5/3 2 6 75/3 2 5 3 2 1 1 1 02/6 42/0 2/0 09/9 23/1 5/0 3 

1 52/0 25/0 6 87/2 5/0 1 1 1 5/0 33/0 2/0 8 32/0 16/0 99/6 54/0 25/0 4 

5 81/1 25/0 1 1 1 2 34/0 16/0 5/0 26/0 16/0 33/0 2/0 16/0 2 25/0 14/0 5 

1 1 1 4 55/0 2/0 4 92/1 1 5/0 28/0 16/0 4 24/0 11/0 5 39/0 25/0 6 

 
ها نیز مطاب  مراحـل زیـر ر محاسبا  جهت گزینهو دیگ شدهارائه اصلی معیارهای برای چانگ روش محاسبا  اینجا در

 پذیرد.مراحل به ترتیب زیر صور  می گردد.ها خودداری میباشد که به دلیل حجم باالی محاسبا  از ذکر آنمی

 با اعمال عملگر جم  فازی داریم:

 
 بنابر این 

 
 شود:صور  زیر محاسبه میامین هدف به iبسط مرکب فازی برای 

)2.050, 0.4756, 0.1155) = (0.1464, 0.0662, 0.02752(  , 14)7.175, 4.2= (1 S 

)1.9036, 0.4271, 0.0340)= (0.1464, 0.0662, 0.02752( , 13)6.44362, 1.23611= (2 S 

).36671, 0.0383,0.09715)=(0.02752,0.0662,0.1464(9.3333) ,1.46542 ,1.39285=(3S 

 :    م2S 3S        ث لع      .      (         V     م  ع       ح     )
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ها، اولویـت نهـایی ذینفعـان کلیـدی حـوزه گردشـگری مـذهبی درنهایت بر طب  بردار وزن نرمال شده معیارها و گزینه

 باشد:صور  زیر میشهر مشهد بهکالن

)0.7677, 97350., 1( ´  W 

       ت.                      ص              ل       

)0.280, 0.355, 0.364( W 

       ت.       ج م  ح          ط       س  ز     ز     چ                  ل     

W  (0.1796, 0.1912, 0.1843, 0.1622, 0.1302, 0.1523) 

 

ها، اولویـت نهـایی ذینفعـان کلیـدی حـوزه گردشـگری مـذهبی رنهایت بر طب  بردار وزن نرمال شده معیارها و گزینهد

 باشد:صور  زیر میشهر مشهد بهکالن

 
 شهر مشهدبندی نهایی ذینفعان کلیدی حوزه گردشگری مذهبی کالنرتبه .5 شماره جدول

 نام عامل رتبه وزن نرمال شده

 میزبانجامعه  1 191/0

 ها و نمادهاسازمان 2 184/0

 جامعه میهمان 3 179/0

 رقبا 4 162/0

 کنندگان کاال و خدما  گردشگریعرضه 5 152/0

 محققین و کارشناسان 6 130/0

 

 گیرینتیجه

ی مختلف آن و توجه به مشارکت ذینفعان مختلـف در هابخ گردشگری ازجمله صنایعی است که اتحاد استراتویک بین 

 منشأ تواندیم. اگر هر یک از ذینفعان از فهرست حذف شود دیآیمحساب ریزی و توسعه، جزء الینفک آن بهرآیند برنامهف

یک مقصـد گردشـگری و بروز موان  دیگر در مسیر دستیابی به گردشگری پایدار باشـد. درواقـ  بـرای توسـعه ریتأخبروز 

ید در جهتی باشد که بتوانند نیازهای مختلف و گـاهی متضـاد ذینفعـان را بـر و راهبردها با هایزیربرنامهپایدار،  صور به

ی و سـنج  بنـدتیاولوشناسایی و تحلیل هر یک از بـازیگران ایـن صـنعت و  رونیازاکنند.  تأمین هاآناساس اولویت 

ی ادامنـهری شـامل تر عنـوان گردیـد؛ ذینفعـان گردشـگکه پی  طورهمان، امری گریزناپذیر است. هاآنمیزان اهمیت 

کـاال و خـدما  گردشـگری، رقبـا و  کنندگانعرضـهو نمادهـا،  هاسازمانگسترده ازجمله جامعه میزبان، جامعه میهمان، 

 ی در توسعه صنعت گردشـگری نقـ  داشـته باشـند.نوعبه توانندیمها که هرکدام از آن باشندیممحققین و کارشناسان 

اهداف و نیازهای خود، ممکن است به مشارکت با بخ  گردشگری پرداختـه و  ر اساسب، نفعانیذدرواق  هر یک از این 

سـازوکاری  توانـدیم نفعـانیذیا تهدیدی بالقوه در برابر توسعه گردشگری باشند. درهرصور ، مدیریت هر یک از ایـن 

. با بررسی و مقایسه مدل ها با سازمان مجری گردشگری باشدمناسب جهت تعدیل تهدیدا  بالقوه و افزای  همکاری آن

 هاپووه ی صور  گرفته در این حوزه مشخص شد که در همه این هاپووه شده از ذینفعان گردشگری با پیشینه ارائه

یکـی از  عنوانبهکنندگان کاال و خدما  گردشگری ها و نمادها، جامعه میزبان و عرضهی به جامعه مهمان، سازماننوعبه

یکی از ذینفعـان  عنوانبهشده که به محققین و کارشناسان که در مدل ارائهشده است درصورتیهذینفعان گردشگری اشار

نتایج حاصل از پـووه   ر اساسب ای نشده است.به این مورداشاره هاپووه شده است در سایر گردشگری در نظر گرفته
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نندگان کـاال و خـدما  گردشـگری و محققـین و کو نمادها، جامعه میهمان، رقبا، عرضه هاسازمانحاضر جامعه میزبان، 

 نفعانیذمحققین و کارشناسان یکی از  متأسفانهباشند. با توجه به نتایج، اهمیت را دارا می ترینمهمکارشناسان به ترتیب 

 البـه دنبـ. بنـابراین اگـر باشـندیمباقدر  پایین در شهر مشهد هستند، افرادی که دارای مشروعیت باال و قدر  پایین 

 هاسـازمانتوسعه گردشگری در این شهر هستیم بایستی از طری  راهکارهایی چون جذب محققین و کارشناسان در بدنه 

نفعـان یکـی دیگـر از ذی جلو بـرداریم.ی مرتبط با گردشـگری گـامی روبـههایزیربرنامهها در و نمادها و استفاده از آن

ی بانفوذ و مسلط بـا ویوگـی قـدر  و نفعانیذنمادها هستند این گروه و  هاسازمانگردشگری مشهد که به آن اشاره شد 

مشـهد در سـطح  شهرکالنو نهادهای گردشگری مذهبی  هاسازمان. که در سه سطح مطرح هستند. باشدیممشروعیت 

ی، فرهنگـملی شامل آستان قدس رضوی، سـازمان حـج و زیـار ، وزار  فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، سـازمان میـراث 

و نمادهـا شـامل اسـتانداری، اداره  هاسازمانی، امنطقه. در سطح شودیمی و گردشگری و سازمان صداوسیما دست یصنا

ی و گردشگری، اداره اوقاف و امور خیریه، اداره کل تبلیغا  اسالمی، اداره کل فرهنـگ و دست یصناکل میراث فرهنگی، 

و در سـطح محلـی شـامل  شـودیموپرورش، فرمانـداری و ... وزشارشاد اسالمی، اداره کل راه و ترابـری، اداره کـل آمـ

و نهادهـای  هاسـازمان. با توجه بـه تعـدد باشدیمی و گردشگری و ادارا  دست یصناشهرداری، سازمان میراث فرهنگی، 

وجـود  سـرمایه و ... هدر رفتمشهد، احتمال بروز مشکالتی ازجمله موازی کاری،  شهرکالنمرتبط با گردشگری مذهبی 

و  هاسازماندارد. در راستای توسعه گردشگری شهر مشهد مشارکت تمامی ذینفعان ازجمله جامعه میزبان، جامعه میهمان، 

کنندگان کاال و خدما  گردشگری، رقبا و محققین و کارشناسان موردنیاز اسـت کـه بـا در تمامی سطوح(، عرضه) نمادها

در پیشبرد گردشـگری کمـک کننـد و از طـرف دیگـر ممکـن اسـت  توانندیمطرف توجه به نیازهای و اهدافشان ازیک

همکـاری بـا ذینفعـان در  و نفعـانیذی گردشگری محسوب شوند. بنابراین راهکار مشارکت هابرنامهتهدیدی در جهت 

گری همسو کردن اهداف این ذینفعان با اهداف توسعه گردش ،خاص نفعانذیبر یک گروه کاه  تکیه، هایمشایجاد خط

ی گردشگری درگیر کرد. در طول روند مشـارکت ریگمیتصماست. درواق  در این استراتوی باید تمام ذینفعان را در فرایند 

ها و در نظر گـرفتن یی وجود داشته باشد که توجه به آنهاتیمحدودی گردشگری ممکن است زیربرنامهجامعه در فرایند 

ی مجری بخ  گردشگری را در پیشبرد هـر چـه هاسازمان تواندیمازآن، و پسی زیربرنامهها قبل و در طول فرآیند آن

 مشارکت ذینفعان یاری دهند. تراثربخ کاراتر و 
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