
 1397بهار  ،1 ةشمار، 5 ةدور ،یشهر یگردشگر

 53-68. صص

 

 مقصد  تیریمد ةجنباز  یشهر یگردشگر مقصد یاجزا تیفیک یابیارز

 (توسشهر  ،یفردوس آرامگاه :یمورد ة)مطالع

 
 

 ی، تهران، ایرانواحد تهران مرکز یاسالم آزاددانشگاه  یشهر یزیربرنامهو  ایجغراف یدکتر یدانشجو -یکیب سایپر

 ، تهران، ایرانیواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم یشهر یزیرو برنامه یاجغراف یدکتر یدانشجو -*تردست زهرا

 

 30/02/1397: مقاله پذیرش         18/09/1396: مقاله دریافت

 

 دهیچک
 یگردشگر مقصد اغلب ،اریبس یفرهنگ و یخیتار یهاجاذبه داشتن علتبه یشهر ینواح

 اماکنوجود  لیدلمقصد تنها به کی ایدن یگردشگر نینو صنعت در البته آید،می شماربه یمهم

 ،ستو یخیواقع در شهر تار یآرامگاه فردوس ةمجموع. ستین گردشگران ةکنندجلب ،یخیتار

استقبال گردشگران و توجه سازمان  رغمیعل که است مشهور یخیتار یهاجاذبهاز  یکی

( رانیا یامور گردشگر یمتول نیترمهم عنوانبه) یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیم

 مسئله نیا ةعمد لیاز دال یکینکرده است.  دایپ یمقاصد گردشگر نیب یاژهیو گاهیهنوز جا

 تیفیبهبود ک منظوربهها آن نکردنیابیو ارز نشناختن مقصد و یدیبه عناصر کل یتوجهبی

پرداخته شده  مسئله نیبه ا حاضر پژوهشکه در  استشهر  این یمقصد گردشگر تیریمد

 لیو تکم یاکتابخانه یهااطالعات به روش یو گردآور یلیتحل -یفیتوص پژوهش،است. روش 

 یگردشگران داخل نیز پژوهش یآمار ةجامع. است گرفته صورتپرسشنامه از گردشگران 

ها نفر از آن 383ساده  یبه روش تصادف که هستند 1395در سال  توس ةدکنندیبازد

در قالب  یانهیگزپنج کرتیل یگذاراسیمقبا استفاده از  پرسشنامه همچنین شدند، یریگنمونه

 لیتحل روشو  یانمونهتک Tبا استفاده از آزمون  و ،یطراح پرسش نوزدهو  مؤلفه شش

 توسدر  یمقصد گردشگر تیریمد یطورکلبهکه  داد نشان جینتاشد.  لیوتحلهیتجز تیمطلوب

 اساساند. بر داده نیانگیکمتر از م ینمرات ها،پرسش شتریموفق نبوده است و گردشگران به ب

 و ،07/4 یارتبه نیانگیمقصد با م یگردشگر یهاجاذبه ةمؤلف تیوضع نیبهتر ،نیا

 یذهن ریتصو ،یدسترس یهامؤلفه. است متیو ق یمنابع انسان تیریمد زین مؤلفه نیترنامطلوب

 .دارند یمطلوب نسبتاً تیوضع که است ییقلمروها یرفاه التیگردشگران و تسه

 
 .مقصد مقصد، تیریمد توس، شهر ،یفردوس آرامگاه: یدیکل هایهواژ
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 مقدمه

 ها،پارک ،یورزش یهاومیاستاد تئاتر، یهاسالن ادبود،ی یبناها ،هاموزه شامل یبزرگ و متنوع یهاجاذبه معموالً شهرها

 که دارند را مشهور افراد ای مهم حوادث به مربوط ییهامکان و یخیتار یمعمار با یمناطق د،یخر مراکز ،یشهرباز

 غذا، سرو سکونت، محل گرید عبارت به ؛(135: 2015 ،یجعفر و اینییرضاکند )یم جذب را یاریبس گردشگران

 و شهر اطراف مناطق از دکنندگانیبازد برای کاربردی موارد از شهرها در یگردشگر خدمات دیگر و نقلوحمل ارتباطات،

 ةکنندجلب ییتنهابه یخیتار اماکن ایدن یگردشگر نینو صنعت در ،متأسفانه(. 57 :1384 ،اصل زادهفرج) است شهر خود

 فهرست به گذرا ینگاه ،اندکرده حفظ را خود تیمحبوب همچنانها آن از یبرخ اگرچه. ستندین گردشگران

تعداد گردشگر در جهان،  نیشتریکه رکورددار جذب ب دهدمی نشان یالدیم 2012 سال در اماکن نیتردکنندهیپربازد

 15 از شیب با استانبول بازارمانند  هامکان یبرخ. هرچند یخیتار یهامکان نه ستواقع در شهرها یحیتفر یهامکان

 نیا ،ددار قرار دکنندهیبازد اماکن دوازدهم گاهیجا در دکنندهیبازد ونیلیم 9 با نیچ وارید و ششم ةرتب در گردشگر ونیلیم

 یشهرها یبرا یاعمده ینگران ،رونیاز ا ؛ستین شدنیمقایسهکوچک  یواقع در شهرها یخیتار یهامکان بادو مکان 

 ) کندمی روهرا با چالش روب هامکان نیا یبازار گردشگر ةندیآ کهدارد  وجود دارند یفرهنگ -یخیتار آثارکه  یکوچک

203:Travel Leisure Organization, 2013.) 

از  یکی ،درواقعهدفمند آن است.  تیریو ضرورت مد یدیمقصد، عناصر کل استمطرح  نیب نیکه در ا یامسئله

گردشگران  هاآن در کهاست  یگردشگر یمقصدها ،یگردشگر یزیرو برنامه تیریمد ییایجغراف یهاکانون نیتریاصل

 تأثیرو خود گردشگران  طیمح ،یمحل تیجمع بر که کنندمی دایو تعامل پ ،برخورد یمحل ستیز طیبا اجتماع و مح

 (37 :1390 سون،ی)م گذاردمی

 یموضوع به شدنلیتبد در حال ندهیفزا طوربه نیز یگردشگر 1مقصد تیریمد ،یگردشگر صنعترشد  موازاتبه

از  یکی ایدن در( DMO) 2مقصد تیریمد یهاسازمانو گسترش  جادیا(.  ,2000Buhalis) است یجهان سطح در یرقابت

 تیریمد سازمان در این بین، .(Balakrishinan, 2008) بوده است یمقاصد گردشگر تیریتوجه به مد جینتا نیترمهم

 Adeyinka-Ojo : 67) استدار و ماندگار یپا یگردشگر ةتوسعحاصل کند  نانیجامع است تا اطم یردکیرو دنبالبهمقصد 

et al 2014). یکسب سود در راستا ،یریپذآن در جهت رقابت یدیعناصر کل یمقصد، هماهنگ تیریمد یهدف اصل 

 .(UNWTO, 2013) است مقصد داریپا ةتوسع و نفعیذ یهاسازمانو  یمحل ةمنافع جامع

 اهمیت یاز مقاصد گردشگر یاریدر بس ،یدر سطح جهان مقصد یابیبازار یهاو سازمان تیریمداست  گفتنی

 :48 ) رشد و پیشرفت کرده است یصنعت گردشگر ةافتیتوسعهو  توسعهدرحال یاز اقتصادها یاریبسیابند؛ زیرا می

Adeyinka-Ojo et al 2014.) 

 یایمزا بااست که  یصنعت خدمات نیترگستردهدر جهان  یدر حال حاضر گردشگر که داشت توجه باید ،درواقع

در سرتاسر  مناطق بیشتر ،جهیدرنت. است همراه رهیو غ یالمللنیب راتیتأث ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصادگوناگون 

 صنعت نیا توسعه از یناش اشتغال شیافزادرآمد و  از زیادیسهم  افتیدر ژهیوبه ،ایمزا این از استفاده دنبالبهجهان 

 یدیکل و ممه اریبس عوامل جمله از یگردشگر مقصد یاجزا تیفیک دیگر، سوی ازهستند.  گریکدیدر رقابت با  ،یخدمات

سفر به مقصد مورد نظر  رایبآنان را  هم که باز است یریدلپذ ةتجرب و خوب حس جادیا ،گردشگران تیرضا جلب در

در  ژهیو یگاهیجا جادیا دنبالبهکه  یالزم است مقاصد جهیدرنت. دارد یرقابت ةعرص نیا در یو نقش اساس کندمی بیترغ

 و ینابود هب محکوم صورت نیا ریغ در باشند، داشتهخود  یاجزا تیفیبه ک ژهیو توجهو  تمرکز ،هستندعرصه  نیا
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 یاجزا تیفیک ةمسئل ضرورتو  تیاهمدر سطح جهان با درک  شرفتهیپ یکشورهااست  گفتنی. بود خواهند یفراموش

 .اندبرداشتهمقصد گام  تیریاز مد یریگبهرهدر جهت  یگردشگر مقصد

گردشگران در  دیبازد محل همواره( مشهد کینزد) توسو مشهور  یخیدر شهر تار واقع یآرامگاه فردوس ةمجموع 

و  یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاستقبال گردشگران و توجه سازمان م رغمیعل توس البته ،استمختلف سال  امیا

 نظربه و است نکرده دایپ یگردشگر مقاصد نیب یاژهیو گاهیجا هنوز( رانیا یامور گردشگر یمتول نیترمهم) یگردشگر

 تیفیک بهبود منظوربه هاآن یابیو ارز نشناختنمقصد و  یدیبه عناصر کل یتوجهبی آن ةعمد لیدال از یکی رسدیم

 شیافزامقاصد و  ریسا نیمعتبر در ب گاهیکسب جا یبرا لیدل نیبه هم ،است شهر این یمقصد گردشگر تیریمد

است که  یاهدفمند و نوآور مقصد، مسئله تیریضرورت مد ،یمحل ةجامع کردنمنتفع همچنین ،یگردشگر یدرآمدها

سنجش  قیاز طر توسمقصد شهر  تیریمد یابیارز پژوهش نیا هدف شد، گفته آنچه به نگاهی با. شود توجه آن به دیبا

مقصد و  ییشناسا منظوربه ینظر میمفاه بررسی از پس ،مقاله نیا در. است شدهمطالعه ةمحدود یمقصد گردشگر یاجزا

مورد  ةمقصد با نمون یدیعناصر کل قیبا تطب شودمی یسع ،مقصد و اهداف آن تیریمد همچنینآن،  یدیعناصر کل

 برایالزم  یراهکارها قیطر نیاز ا تا شود یابیهدفمند مقصد ارز تیریرابطه با مد در آناجزا و عناصر  تیمطالعه، وضع

 .گرددمشخص و ارائه  یشهر یگردشگر ةتوسع

 صورتکشور  در مقصد تیریمد ةجنب از یگردشگر اصدمق یاجزا تیفیک یابیارز باارتباط  در یچندان مطالعات تاکنون

 است شده انجام چشمگیری یهاپژوهش مقصد، تیریو مد یدر رابطه با مقصد گردشگر یالمللنیباما در سطح  ،نگرفته

 .شد خواهد اشارهموضوع بحث  به نزدیک تنها به موارد نجایکه در ا

 مقاصد بر نظارت و فیتعر: یاقتصاد ةنیزمشیپمقصد و  تیریمد»ارتباط با  ردرا  یپژوهشماننت  راما ،2008 الس در

 پژوهش این یاصل هدف. پرداخت یگردشگر مقصد تیریمدآن به  مکه در بخش چهار داد انجام «یمحل یگردشگر

در  یاقتصاد لیمقصد در چهارچوب تحل فیتعر ،مقصد تیریمد یبرا یگردشگر یقتصادا یهالیتحلبهتر نقش  درک

تمرکز بر مقصد  ،گرفتهصورت یهالیتحل با. است بودهمقصد  ینظارت برا یهاستمیس تیاهم تیدرنها و یسطح محل

نظارت، که از  یستمس یکو توسعه  یگردشگر یزیربرنامه یبعد مناسب برا یکبه عنوان  یدر سطح محل یگردشگر

 یریتساختار منعطف با هر نوع برنامه توسعه و مد یو کنترل و از طرف یریت، مدیزیربرنامه ینماب یکسو ارتباط نزد یک

رود که یبه کار م یابه گونه یارهاکه مع یلدل ینبه ا یصیتشخ یکردرو کاربردعدم  ینو همچن یدنمایرا فراهم م

صورت  یهایلتحل یجاز نتا یامدل مرحله یشنهادو پ یردگیم یدهموجود را ناد یتوضع یدایشموثر در پ یهایمتصم

 .باشندیگرفته، م

: گردشگران یرفتار میمفاه و مقصد تیفیک»عنوان  با را پژوهشی Sushila Devi Rajaratnam, et al ،2015سال  در

مقصد بر رفتار  یفیتک یممستق یرتأث یابیآن ارز یکه هدف اصل انجام داد «یمالز در ییروستا یگردشگر مقاصد

 که نتایج آن نشان دادبوده است  یدر مالز ییروستا ید گردشگربر بافت مقاص یترضا یرمستقیمغ یرگردشگران و تأث

 یریگشکلدر  یعوامل اساس ،گردشگرة شدکسبو تجربه  ینوازمهمان، ارزش پول امنیت،بهداشت،  دسترسی،امکانات، 

 .استگردشگران  یتمقصد و رضا کیفیت ساختار

 Daliborkaاست که  یگرید پژوهش عنوان «هاآن تیجذاب شیدر افزا یدیکل لعام یگردشگر مقاصد تیفیک»

Blazeska et al محل اقامت و  ،خدمات متیق ،یدسترس یهارساختیز تیفیک که دریافتند و دادند انجام 2015 سال در

 .ددار میمستق ریتأثگردشگران  یتیرضاناو  تیرضا در هاجاذبهاز  یبرخ

  (DMS)یگردشگر مقصد تیریمد نظام شناخت» عنوان با یامقاله در یو سارا صفر نیمحمدرضا فرز ،1388 سال در

 را شدهیطراح یو عملکردها ساختار ،رانیا در یگردشگر یمتول سازمانکردند که  بیان «رانیآن در ا ةتوسع یهاچالش و
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 .کرد اجرا رانظام  نیا تواننمیالزم  یهارساختیز نبودنفراهم لیدلو به ندارد رانیمقصد ا یابیو بازار تیریمد برای

)مورد  یگردشگر اثربخش تیریمد یالگو» عنوان با پژوهشی در دلویتوح معصومه و یبروجن ضرغام دیحم 1390سال  در

به  دنیرس یکه برا رسیدند جهینت نیا به و کردند استفاده یچیر و کراچ مقصد تیریمد مدل از «(مشهد یمذهب مقصد: مطالعه

در  ژهیوبه ،یمختلف گردشگر یهاسازمانو  هادستگاهدر  یهماهنگ و منسجم یبا طراح یستمیس دیوضع مطلوب در مشهد با

 .ردیصورت بگ یگردشگر یهافرصت ازتجربه و بهبود درک جامعه  و خدمات تیفیک شینظارت بر افزا ةحوز

 یامقالهعنوان  «چابهار ةمنطق: یمورد ةمطالع) یرقابت تیمز دگاهید از یگردشگر مقصد تیریمد تیفیک یابیارز»

 یبرا یعامل عنوانبهمقصد  تیریمد تیفیک یبررس آنهدف  کهرا نگاشته  آن 1392سال  در پورینادعل زهرااست که 

 ،توسعه که مشخص شد گرفتهصورت یهالیتحلاز  پس است. در این پژوهش، چابهار بوده ةدر منطق یرقابت تیکسب مز

 تجربه خدمات تیفیدر مقصد و ک دکنندگانیبازد یبرا یگردشگر یهابرنامهوجود  ،محصوالت مقصد یو معرف یابیبازار

 .هستندمقصد  تیریمد تیفیک یارتقا مهم عوامل از

 که داد انجام «یفردوس آرامگاه یتفرجگاه برد تیفظر نییتع» عنوان با یپژوهش ثابت یموریت مژگان 1393 سال در

 است: کرده دیتأکدو عامل  برآن  در

 ارائه در مؤثر یعامل و ،هاارزش حفظ سبب یتفرجگاه منابع یتمام یبرا برد تیظرف نییتع با که یتفرج یزیربرنامه .1

 .است کنندگانمراجعه یبرا پذیرفته یتفرج ةتجرب

 یبرداربهره مقدار و یطیمحستیز مهم کارکرد عنوانبه طیمح کی یتفرجگاه تیقابل انیم مطلوب توازن تیاهم  .2

 .است مدنظر طیمح در یآشفتگ جادیا از ممانعت در فضا آن از گردشگران

 این در که کنند یبرداربهره یفردوس آرامگاه ازتوانند می نفر 311 زمانهم که کندمی بیان مطالعه نیا از حاصل جینتا

 موضوع رامونیپ یهاپژوهش یبررس از .کرد جادیا هاآن یبرا یشتریب یمندتیرضا توانیم قیدق یزیربرنامه با میان

 تیریمد با ارتباط در نظارت ستمیس و یاقتصاد ساختار ،هالیتحل بر شتریب مطالعات تاکنون که شودیم روشن بحث، مورد

 عملکرد و ساختار همچنین مقصد، بافت بر تیرضا میرمستقیغ ریتأث و گردشگران رفتار بر مقصد تیفیک ریتأث مقصد،

 تمرکز مطالعه مورد منطقه با ارتباط در و یرقابت تیمز کسب عامل عنوانبه مقصد تیریمد ،مقصد یابیبازار و تیریمد

 تفاوت گفت توانیم نیبنابرا ؛است شده انجام یتفرجگاه منابع یتمام یبرا بُرد تیظرف نییتع بر گرفته صورت پژوهش

 بر است، شده انجام یفردوس آرامگاه با ارتباط در که پژوهشی خصوصبه ،یقبل مواردمقایسه با  در حاضر پژوهش یاساس

 ،یتوجهبی بین این در دارد، دیتأک مطالعه مورد مقصد تیریمد تیفیک در یاساس عوامل عنوانبه مقصد یدیکل عناصر

 .است شده مقصد در الزم تیفیک و ییکارا نبود ،یآشفتگ بروز موجب عوامل نیا نکردنیابیارز و نشناختن

 

 پژوهش ینظر یمبان

 مقصد مفهوم

 ،درواقع .(63: 1390 سون،ی)م نداهگرفت شکل یگردشگر یمقصدها مهم، یتیفعال به یحیتفر یهامسافرت شدنلیتبد با

محل  توانیمرا  یگردشگر مقاصد. دهدمی رخدر آن  کنندهدیبازد التیتعط ةتجرب ةعمد قسمت که است یمکان مقصد

 Cooper et al:118 ) است شده یگردشگران طراح یازهایرفع ن منظوربهو خدمات درنظر گرفت که  التیتمرکز تسه

 یهاتیفعالکه محل تمرکز  دشویم فیتعر ییایجغراف یمناطق صورتبه یمقاصد گردشگراست  گفتنی. (1998

نقل، عرضه وحملتقاضا،  یعنی ،یگردشگر یهاجنبه ةشامل هم درواقع و (Tasci, 2011) استهنآ راتیگردشگران و تأث

 .(Framke, 2001: 215) است یابیو بازار

 ریبا ساخاص  یکه در بازارها دانست یمحصول گردشگر را یگردشگرصد امق توانمی( 1998) گریبنظر  از
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 نظراز  یگردشگرصد امق هستند، داریپا کامالًمرتبط با محصوالت  یبازارها که آنجا از. کنندمیرقابت محصوالت 

 (.Flagestad, A and Hope, C.A, 2001: 31) شوندمی یتلق وکارکسب راهبردی یهاواحد تیریمد

 

 یگردشگر صدامق یدیکل عناصر

 یازهاین یگوپاسخ و شودمی منجر دکنندهیبه جذب بازدشده است که  لیتشک یاساس جزءاز چند  یمقصد گردشگر هر

 ةگانچهار عوامل از ،شودیم مقصد یهایژگیو از صحبت یدر منابع مختلف گردشگر که یزمان ،یطورکلبه ؛استآنان 

منابع، از جمله  ی. در بعضشودمی ادی دارد نام A4 1 طورکلیبه که ،یفرع ای یاضاف خدمات و التیتسه ،یدسترس ها،جاذبه

)سازمان است  هشد اضافه زین یانسان منابع و یذهن ریتصو مت،یق عوامل ،موارد نیا ربعالوه یگردشگر یجهان سازمان

 صورتهب توانیرا م یمقصد گردشگر کی یعناصر اصل یجهانگرد ینظر سازمان جهان از(. 1390 ،یجهانگرد یجهان

 :کرد یبنددسته زیر

 از مقصد هستند دیبازد یگردشگران برا ةیاول زهیانگ و دارند قرار کنندهدیبازد توجه کانون در معموالً :هاجاذبه، 

بشر  ساختدست یهاجاذبه(، رهیغ و هاپارک ها،کوهستان سواحل،) یعیطب یهاجاذبه هب توانیم را عنصر این

 تئاتر، ها،موزه) یفرهنگ یهاجاذبه ای( رهیغ و یمذهب اماکن ،یخیتار یهاادمانی ن،ینماد یهاساختمان)

 .کرد می( تقسیفرهنگ یدادهایو رو هاوالیفست ،یهنر یهاشگاهینما

 کنندهدیبازد اقامت ازکه  ردیگیمبر را در التیاز خدمات و تسه یاگسترده فیطعنصر  این :یرفاه التیتسه 

 اطالعات اقامتگاه، ها،جاده و یعموم نقلوحمل نقل،وامکانات حمل مانند ییهارساختیو شامل ز کندمی تیحما

 .است دیخر مراکز و ییغذا خدمات ،یحیتفر امکانات ،یگردشگر

 عموم  یبرا یحیتفر یهایکشت ای آهنراه ،ییمسافرت هوا تجاده، خدما قیاز طر دیبا یهر مقصد :یدسترس

 یهادرگاه د،یرواد یاعطا نیقوان. شوند جاهجاب یراحتبه زیمقصد ن در بتوانند دیبا دکنندگانی. بازدباشد دسترس در

 .باشدمقصد  یدسترس تیاز قابل یبخش دیبا زیخاص ورود ن طیو شرا یورود

 دارد؛ یادیز اریبس تیاهم دکنندگانیمقصد در جذب بازد فردمنحصربه یذهن ریتصو ای یژگیو :یذهن ریتصو 

صوص خگردشگر در ةبر تجربو  رملموسیغن آ محصوالت تیاست که ماه یدماتخ یصنعت ،یگردشگر رایز

 باشند، نداشته یاطالع یذهن ریتصو نیبالقوه از ا دکنندگانیبازد اگر(. Elain and Siti, 2014است ) یمبتنمقصد 

 ،یدنید بودن، مناظر فردمنحصربهمقصد شامل  یذهن ری. تصونیست یکافمناسب  یرفاهو امکانات  هاوجود جاذبه

 .است یمردم محل ةو رفتار دوستان یمنیا ،یطیمحستیز تیفیک

 درون به نقلوحمل ةنیهز با متیق عوامل. استمقاصد  گریاز رقابت مقصد با د یمهم ةجنب یگذارمتیق :متیق 

 در زیارز ن ةنرخ مبادل نیهمچن است،تور مرتبط  و یدنیخدمات غذا و نوش ها،جاذبه اقامتگاه، مقصد، از خارج و

 .است مؤثر خاص یمقصدسفر به  یگردشگر برا یریگمیتصم

 یمهم اریبس یهاجنبه یمحل جوامع با تعامل و آیدشمار میبه نیآفراشتغال یصنعت ،یگردشگر :یانسان منابع 

حضور گردشگران را  یکه آمادگ یو شهروندان یگردشگر ةنیدر زم دهیدآموزشکار  یروی. ناستگردشگر  ةاز تجرب

ارائه خدمات مقصد  ریناپذییجدا یاجزا باشند، آگاه یمرتبط با رشد گردشگر یهاتیمسئول و ایمزا به و دارند

 1 شکل در(. 1390 ،یجهانگرد ی)سازمان جهان شوند تیریمد مقصد راهبردمطابق با  دیبا و هستند یگردشگر

 .است شده دادهمقصد نشان  تیرینظر مد از یمقاصد گردشگر یاصل یاجزا

                                                                                                                                                            
1. Attraction, Amenities, Accessibility and Ancillary 
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  یمقصد گردشگر یدیعناصر کل .1 شکل

 (1390 ،یجهانگرد یجهان سازمان :منبع)

 

 مقصد تیریمد

 نیا دادنوندیپ یبرا را راهبردی یکردیرو که استمقصد  ةدهندلیتشک یاجزا تمام هماهنگ تیریمد مقصد، تیریمد

 یهدفبه  دنیرس برایکه  است نفعیذ یهاها و گروهاز سازمان یاتحاد تعداد دنبالبههمچنین  ،ردیگیم کاربه هابخش

 دیباکه نقش آن  شودمی انجام عنوان همین با یسازمان درمقصد  تیریمد ن،یهم اساسبر دارند.  یمشترک با هم همکار

 ،یدر سه سطح مل معموالً قصدم تیریمد یهامنسجم باشد. سازمان راهبردی تحت هاتیفعال کردنهماهنگ و تیهدا

 .(1390 ،یجهانگرد ی)سازمان جهان دشونیم یبنددسته یمحل و یتاناس ای یامنطقه

 تیریمد یاصل اهداف بارةدر یگریموارد د بهبرگزار شد،  2008که در سال  (ای)اسپان ماالگا یالمللنیب کنفرانس در

 اشاره شد: مقصد

 ؛بازار از یخاص بخش یبرا محصوالت دیتول و خلق .1

 ؛یمحل ةجامع یزندگ تیفیک یارتقا .2

 ؛گردشگران دیبازد تیفیک از نانیاطم .3

 ؛یمحل منابع حفظ .4

 ؛داریپا توسعة یارتقا .5

 (.Manante, 2008در بازار ) یریپذرقابتعامل  کسب .6

 

 
 مقصد  تیریمد .2 شکل

 (1390 ،یجهانگرد یجهان سازمان :منبع)

 یگردشگر مقصد یدیکل عناصر

 متیق یرفاه التیتسه

 یدسترس تیقابل هاجاذبه

 یذهن ریتصو یانسان منابع

 مقصد عناصر
 (متیق و یذهن ریتصو ،یانسان منابع ،یدسترس الت،یتسهها، )جاذبه

 DMO  یسازهماهنگو  یرهبر

 (ینیزم لی)تحو مقصد یهایژگیو تیفیک افراد به سفر( بی)ترغ یابیبازار

 داریپا ستیز طیمح جادیا
 اتیمال وضع مقررات و نیقوان ،یمشخط 
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 پژوهش روش

 یگردآور. است یکاربرد هدف، نظرو از  یلیتحل -یفیتوص قاتیتحق ةزمر در روش و محتوا ةطیح از حاضر پژوهش

 نیز قیتحق یآمار ةپرسشنامه از گردشگران صورت گرفته است. جامع لیو تکم یاکتابخانه ةمطالع سطح دو در اطالعات

 یگردشگر یکاهش روندذکر است که  شایان. هستند 1395در سال  توساز شهر  دکنندهیبازد یگردشگران داخل

 پژوهش نیگروه از گردشگران در ا نیابه  کهو نداشتن ساختار منسجم آن موجب شد  ریاخ یهاسالدر  یالمللنیب

  .نشود توجهی

 نیا در هکنیا به توجه با. است شده استفاده رانکوک فرمول ازگردشگران،  ةنمون حجم ةمحاسب یبرااست  گفتنی

 بودن،یارزش دو فرض با مطالعه مورد صفات یندگکپرا نیشتریب ،نبود دست در نمونه تیجمع انسیوار از یبرآورد مطالعه

 است هشد گرفته درنظر 0.95 هم d یاحتمال دقت و 0.05 از مترک یریگنمونه یخطا احتمال و برابر q=0.5و  p=0.5 با

 استسال  در نفر 586 و هزار 159 و میلیون یککه برابر با  قیتحق یآمار ةجامع تعداد به توجه با(. 262: 1384 دالور،)

 95 نانینمونه در سطح اطم حجم (1393 ،یاستان خراسان رضو یدستعیصناو  یگردشگر ،یفرهنگ راثیم سازمان)

 .استساده  یتصادف صورتبه نیز یریگنمونه روشبر این،  افزوننفر.  383درصد برابر است با 
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 و ،یطراح پرسش نوزدهو  مؤلفه ششدر قالب  یانهیگزپنج کرتیل یگذاراسیمقگردشگران با استفاده از  ةپرسشنام

با استفاده از آزمون  نیز نامهپرسش ییایپا ه،شد لیوتحلهیتجز تیمطلوب لیتحل روشو  یانمونهتک Tبا استفاده از آزمون 

 نشان داده شده است. 1در جدول  و دییتأکرونباخ  یآلفا

 
 کرونباخ یآزمون آلفا جیپرسشنامه و نتا یرهایو متغ هامؤلفه .1 جدول

 آزمون جهینت هاهیگو یمقصد گردشگر ءاجزا

 یگردشگر جاذبة
 یاثربه  شدنلیتبدمقصد در  لیپتانس زانیمموجود در مقصد،  یهامکان تیجذاب زانیم
 یالمللنیب

0.89 

 0.71 یاقامت مراکزسبز،  یو فضاها هاپارکو رستوران،  ییرایپذ مراکزشهر،  یحیتفر امکانات یرفاه التیتسه

 یدسترس
از  تیرضا ،یشهردرون نقلوحمل ستمیاز س تیرضا ،مقصد به یدسترس راه تیفیک

 اتوبوس و قطار ،ییهوا یهاآژانس مانند نقلوحمل التیتسه
0.79 

 یذهن ریتصو
 بعد مقصد از یذهن ریتصو سفر، از قبل مقصد از یذهن ریتصو مجدد، مسافرت به لیتما زانیم
 مقصد یمحصوالت گردشگر یابیو بازار غیتوسعه، تبل ،محل مردم برخورد و فرهنگ سفر، از

0.78 

 متیق
 ،یاستان بیرق یمقصدها لیتحل به توجه با یرقابت یگذارمتیقو خدمات،  یورود تیبل متیق

 یالمللنیب و یمل
0.83 

 یانسان منابع
 ،مرتبط با صنعت در مقصد یوکارهاکسبدر  یمنابع انسان ةتوسعاز راهنما و مترجم،  تیرضا

 و کارا دهیدآموزش کارکنان یروین وجود
0.76 

 

 مورد مطالعه ةمحدود

 970 ارتفاع در و قهیدق 29 و درجه 36 و قهیدق 31 و درجه 59 تیموقع در ،مشهد یکینزد درو  رانیا شرق در ،توس شهر
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 یشهرساز و یمعمار یعال یشورا تأیید با اما بود، مشهد تابع یهاروستا از یکی 1391 سال تا شهر این .دارد قرار یمتر

 توس، یفردوس میحک پژوهشگاه) شد واگذار مشهد یشهردار به یشهر منفصل ةمحدود عنوانبه سال نیا در کشور

5139). 

 28 ةفاصل در و دارد قرار شهر محدودةدر  و مشهد یلومتریک ستیب فاصلة در یفردوس آرامگاه باغ یفرهنگ ةمجموع

 ییبرپا با زمانهم 1303 سالدر  .شودمی مشاهدهشاعر نامدار  نیپاژ، زادگاه ا یروستا ،یاز آرامگاه فردوس یلومتریک

 ازآن  در که یمنبع نینخست. شود ساخته یمل آثار انجمن همت به شاعر این آرامگاه تا شد مقرر یفردوس ةهزار جشن

 باغ محل در توس 1رزان ةدرواز کینزد ییجا را آن که است یعروض ینظام ةچهارمقال برده نام توس میحک مدفن

. شد کاوش باغ سراسر استان، مقامات یهمکار با و آمدهعملبه قاتیتحق با 1305 سال در. است کرده ذکر او یخانوادگ

 مساحت. شد یطراح «هرتسفلد پروفسور» و «گدار آندره»به دست  و کوروش آرامگاه هیشب انجمن، اصرار به بنا نیز نقشه

 در آرامگاه یبنا درنهایت، .کردند حک شیوارهاید بر را شاهنامه از یریتصاو حجاران نیبهتر و بود متر 945 ساختمان

 و موزه کی و مساحت هکتار شش حدود که آرامگاه باغ نکیا. شد افتتاح یفردوس ةهزار جشن مناسبت به 1313 سال

 .(1390 ،یهانیکشجاع) ردیپذیم را دکنندهیبازد ونیلیم کی از شیب ساالنه دارد، کتابخانه

 

 هاافتهیو  بحث

 دکنندهیبازد گردشگران یکیدموگراف یهایژگیو

 49ها )آن یشترب ودرصد زن هستند  41.86درصد مرد و  58.13 تعداد از ایننفر است که  383گردشگران  نمونة حجم

 17 شماره در جدول. هستنددرصد متأهل  63و  نیز مجرد یاندرصد پاسخگو 37. دارندمتوسطه  یالتدرصد( تحص

 .مشاهده کردگردشگران را  یزانمتوان می

 

 

 استان و شهرستان مشهد ،شهر توس در کشور تیموقع .3 شکل

                                                                                                                                                            
1. Razaan 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


  61 ...مقصد یریتاز جنبة مد یشهر یمقصد گردشگر یاجزا یفیتک یابیارز

 

 
 توس شهر در یفردوس آرامگاه یاماهواره ریتصو .4 شکل

 
 گردشگران ةنمون حجم سن زانیم. 2 ةشمار جدول

 درصد سن فیرد

 17 سال 20 از کمتر 1
 30 30 - 20 نیب 2
 29 40-30 نیب 3
 12 50- 40 نیب 4
 12 50از  باالتر 6

 

 پرسشنامه جینتا لیتحل و نظر مورد مقصد یدیکل عناصر یبررس

 تیوضع یابیارز منظوربه. است شده ییشناسا و یمعرف توس یگردشگر مقصد یدیکل یاجزا و عناصر بخش نیا در

 قیتحق یهاهیاز گو هریکابزار پرسشنامه از گردشگران خواسته شد تا به  کمک، با شهر این یعناصر مقصد گردشگر

 5خوب و  4متوسط،  3 ف،یضع 2 ف،یضع اریبس 1 ةنمر .بگیرند درنظر را 5تا  1 نیب امتیازیخود  تیرضا زانیم براساس

 .کرد مشاهده 7تا  2 هایولجد درتوان می را جی. نتااستخوب  اریبس

 

 یگردشگر یهاجاذبه

 ،تابران یخیتارشهر  آرامگاه به دنیرس از شیپ و ریمس در ،است توس ةبرجسته منطق ةجاذب که یفردوس ةمقبر برعالوه

 یروستا ،میحک آرامگاه و باغ یشرق ضلع از گذر با نیهمچن ،دارد قرار زین هیهارون یخیتار ةبقع و یغزال محمد امام زادگاه

 ةمنطق وتوس  ةموز. است مخروبه و محقر اریحاضر بس در حال متأسفانهکه  شودمی دیده یفردوس میحک زادگاه پاژ

از  آمدهدستبه جی. نتادشویم مشاهده 7تا  4 یهادر شکل که استمقصد  نیا یهاجاذبه گرید از نیز السیچشمه گ
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باالتر از  یانمره پرسشدو  هر به کهیطوربه ؛مقصد دارد نیا یبناها ژهیو تینشان از جذاب مؤلفه نیا یبرا Tآزمون 

 .است شده داده( 3)عدد  نیانگیم

 

  
 هیهارون ةمقبر .6 شکل یفردوس آرامگاه .5 شکل

  
 توس ةموز .8 شکل السیگ ةچشم .7 شکل

 
 مقصد یگردشگر یهاجاذبه ةمؤلف یبرا T آزمون جینتا .3 جدول

 Mean Test Value T Sig df هیگو

 382 0.03 8.34 3 3.74 مقصد در موجود یهامکان تیجذاب زانیم

 382 0.00 16.23 3 4.41 یالمللنیب یاثربه  شدنلیتبدمقصد در  لیپتانس زانیم

 

 یرفاه التیتسه

 التیتسه کنند،می دیبازد یآرامگاه فردوس ةمجموع از لینوروز و تعط امیدر ا ویژهبه یاریبس گردشگران نکهیوجود ا با

 خانه،یچا تنها کنندگاندیبازد حال رفاه یبرا جموعهدر م که آنجا تا ،است افتهین توسعه توس شهر و مجموعه یرفاه

مسافرخانه در شهر  ای هتل ،رستوران از یخبر و استشده  هیتعب یبهداشت سیتوقف و نشستن و سرو یبرا ییهامحل

و  ،باال T ةنمر و نیانگیم یحیو امکانات تفر یمراکز اقامت شودیمشاهده م ریکه در جدول ز طورهمان. ستین توس

 .دارند ینییپا نیانگیمها و پارک ییرایمراکز پذ

 
 رفاهی تسهیالت ةمؤلف یبرا Tآزمون  یجنتا .4 جدول

 Mean Test value T Sig df گویه

 382 0.004 -2.884 3 2.80 رستوران و ییرایپذ مراکز
 382 0.00 13.941 3 2.26 سبز یو فضاها هاپارک
 382 0.00 11.729 3 3.61 یاقامت مراکز

 382 0.001 3.487 3 3.21 شهر یحیتفر امکانات



  63 ...مقصد یریتاز جنبة مد یشهر یمقصد گردشگر یاجزا یفیتک یابیارز

 

 یدسترس

 یکی ،شودیم دوطرفه راه قوچان طرفبه مشهد شهر یلومتریک ستیب در یفردوس آرامگاه باغ یفرهنگ ةمجموع ریمس در

 لیوسا و رسدیم یفردوس ابوالقاسم میحک آرامگاه باغ به لومتریک 7 طول به سیپرد بلوار با شمال جهت در هاراه نیا از

آن دسته از  نقلوحمل یبرا یو مجموعه آرامگاه فردوس توسبه  مشهداز  یاز جمله اتوبوس و تاکس یعموم ةینقل

در  مؤلفه نیا یها برااز پرسشنامه آمدهدستبه جینتا .است شده گرفته نظردر ندارند، یشخص هینقل لةیوسکه  یگردشگران

 نشان داده شده است. ریجدول ز
 دسترسی ةمؤلف یبرا Tآزمون  یجنتا .5 جدول

 Mean Test value T Sig df گویه

 382 0.01 6.21 3 3.87 مقصد به یدسترس راه تیفیک

 382 0.00 -4.26 3 2.69 یشهردرون نقلوحمل ستمیاز س تیرضا

 قطار ،ییهوا یهاآژانس مانند نقلوحمل التیاز تسه تیرضا
 اتوبوس و

3.68 7.37 3 0.00 382 

 

 از مقصد یذهن ریتصو

 هادر آن کهدارد  وجود ظرن مورد یهاستگاهیدر داخل ا ییهادکه ،ییو راه هوا آهنراه قیاز طر مشهدورود به  هنگام

در شناخت  یادیز ریتأث و شودمی عیتوز -ردیگیدر برم زیرا ن توسکه شهر  -آن اطراف و مشهد یهاجاذبه یبروشورها

 .دارد منطقه از گردشگران شتریب چههر

 
 قصدم از ذهنی تصویر ةمؤلف یبرا Tآزمون  یجنتا .6 جدول

 Mean Test value T Sig df گویه

 382 0.00 6.23 3 3.71 سفر از پیشاز مقصد  یذهن ریتصو

 380 0.02 -0.114 3 2.97 سفر از پساز مقصد  یذهن ریتصو
 380 0.00 3.487 3 3.21 مجدد مسافرت به لیتما زانیم

 382 0.01 2.66 3 3.38 محل مردم برخورد و فرهنگ

 380 0.03 -2.24 3 2.83 مقصد یمحصوالت گردشگر یابیو بازار غیتبل
 

 کهیطوربه ؛دارد هم با یریچشمگ تفاوت سفر از پس و پیش ،گردشگران از مقصد یذهن ریجدول، تصو جینتا به توجه با

از  هآمددستبهنمره  بودنکم. است نیانگیم از کمترنمره  اینسفر  از پس و دارد نیانگیم از بیشتر یانمرهسفر  از پیش

داشته توقع اندکرده تجربه یگردشگر مقصد در چهآن از شیبآن است که گردشگران  ةدهندنشانبعد از سفر  یذهن ریتصو

 ریتصو و شناخت ،جذب آنان شده است سببآن در ذهن گردشگران  ریو تصو توسو  یآرامگاه فردوس شهرت هرچند. اند

 ضرورتامر  ایننکرده است که  دایپ یمعلوم یگاهیآن هنوز جا یکیپاژ در نزد یتوس و روستا یخیشهر تار مورددر یذهن

 یابیو بازار غیبه تبل مربوط پرسش نیهمچن ،طلبدیم نظر مورد مقصد یبراتر را گسترده غاتیتبل و یبرند تجار ثبت ،یطراح

در  مندندعالقههمچنان  دکنندگانیحال بازد نیا با ،شده است یابیارز نیانگیمقصد کمتر از م یمحصول گردشگر یبرا

 .استمقصد  نیبه ا هاآن یوفادار ةدهندنشان نیا که کنند سفر مقصد نیا به دوباره ندهیآ
 

 متیق

از  دیخر نقل،وحملآرامگاه،  ةمجموع یورود هایهزینه شامل کنند،یم پرداخت منطقه درکه گردشگران  یمبالغ

کسب منفعت و  ،یشهر یگردشگر توسعةاز اهداف  یکیتوجه داشت که  باید. استو تنقالت  فروشاندست ،یدستعیصنا
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 نیمنطقه در ا یو شهر یامور گردشگر یمتول یدولت یهاسازمانضرورت دارد  است. یمحل ةجامع نیبدرآمد  عیتوز

در شهر  متیمربوط به ق یهاهیگو شود،یمشاهده م ریکه در جدول ز طورهمان. کنند گیریتصمیمجدی  طوربهخصوص 

 .ندارند یمطلوب تیوضعتوس 
 قیمت ةمؤلف یبرا Tآزمون  یجنتا .7 جدول

 Mean Test value T Sig df گویه

 382 0.01 -2.719 3 2.47 و خدمات یورود تیبل متیق

 یمل ،یاستان بیرق یمقصدها لیتحل به توجه با یرقابت یگذارمتیق
 یالمللنیب و

2.03 3 6.896- 0.01 380 

 

 یانسان منابع

 یو گردشگر یدستعیصنا فرهنگ، راثیاز طرف سازمان م دهیدآموزش یآرامگاه که افراد ةمجموع کارمندان از ریغ

)در جدول زیر به این منابع اشاره شده  ندارد وجود مکان این در یآگاه ةجامع و دهیدآموزش یروین متأسفانه ،هستند

برخورد با  ةنحو ،آن ةتوسع ،یگردشگر از آگاه ةجامع وجود ،یشهر یگردشگر تیموفق یهاراه نیتریاز اصل یکی است(.

 .بگیردصورت  مؤثر اقدامات دیبا نهیزم نیکه در ا استمتخصص  ییروین و  ردشگرانگ

 
 انسانی منابع ةمؤلف یبرا Tآزمون  یجنتا .8 جدول

 Mean Test value T Sig df گویه

 382 0.004 -2.284 3 2.18 مترجم و راهنما از تیرضا

 382 0.00 -13.94 3 1.26 مرتبط با صنعت در مقصد یوکارهاکسبدر  یمنابع انسان ةتوسع

 380 0.04 -4.73 3 2.2 و کارا دهیدآموزش کارکنان وجود

 

 توس یعناصر مقصد گردشگر یبندتیاولو

مورد  در پژوهش یهاهیگو تیمطلوب زانیمالزم است  ،یاز پرسشگر آمدهدستبه یهاپاسخ نیانگیم ةسیمقا از پس

( 23 :1386 ،همکاران و)بازرگان  تیمطلوب فیط روش از کار نیا یبرا. دشو یبندتیاولو و یریگاندازه هامؤلفهاز  یکهر

. شودمی مشخص مؤلفه هر ازیامت ،سؤاالتاز مجموع  مؤلفه هر کل نیانگیم ةمحاسب با که صورت نیبد ؛کنیممیاستفاده 

 ازیامت آن، ازیامت نییتع و مؤلفه هر به مربوط یهاپاسخ یفراوان نییتع با است مشخص ریز فرمول در که گونههمان

 .(همان) شودمی مشخص هامؤلفه از کیهر

امتیاز هر سطح×فراوانی مربوط به آن

دهندگانپاسخ به سؤال تعداد 
 ؟= 

 فیط ةفاصل ،نیست کی از کمتر پرسشی چیه نیانگیم و دارد کرتیل یانهیگز پنج فیط پرسشنامه از آنجا که

 ازاتیامت که میکنیم نیمع پرسش هر به مربوط ازیامت ةمحاسب از پس همچنین ،است 33/2 پرسشنامه یبرا تیمطلوب

 .ردیگیم قرار ریز فیط قسمت کدام در موردنظر
 

 نامطلوب                       مطلوب نسبتاً                        مطلوب                                

 

                       5                             66/3                               33/2                             1 
 



  65 ...مقصد یریتاز جنبة مد یشهر یمقصد گردشگر یاجزا یفیتک یابیارز

 

 33/2 نیب موردنظر پرسش ازیامت اگر است. نامطلوب تیوضع باشد 33/2 تا 1 نیب پرسش ازیامت پرسشنامه در چنانچه

 ضرب باکه  است مطلوب تیوضع باشد 5 تا 66/3 نیب ازیامتاین  چنانچه و ،مطلوب نسبتاً تیوضع دیبیا دستبه 66/3 تا

 نیا یمبنااست  گفتنی(. همان) دیآیم دستبه عامل هر یبرا تیمطلوب فیط هاپرسش تعداد در نقاط نیا از کیهر

 تمام نیانگیم ،روش نیا دراستوار است.  یانمونهتک Tروش  براساسو  گریکدیبا  هانیانگیم ةسیمقا بر روش،

 جینتا 8 جدول در. است شده حاصل SPSS افزارنرمدر  Comput فناستفاده از  با قبل، ةمرحل در آمدهدستبه هایپرسش

 .شودمی مشاهده قیتحق یهاهیاز گو یکهر یبرا تیآزمون مطلوب یینها

 
 توس شهر یگردشگر مقصد عناصر یینها یبندتیاولو .9 جدول

 تیمطلوب آزمون ةجینت یینها ةرتب یارتبه نیانگیم یگردشگر مقصد یاجزا

 مطلوب 1 4.07 یگردشگر یهاجاذبه
 مطلوب نسبتاً 4 2.97 یرفاه التیتسه

 مطلوب نسبتاً 2 3.41 یدسترس
 مطلوب نسبتاً 3 3.22 یذهن ریتصو

 نامطلوب 5 2.25 متیق
 نامطلوب 6 1.88 یانسان منابع

 

 یریگجهینت

 برای ینهای مکان درواقع که گرفتند شکل یگردشگر یمقصدها مهم، یتیبه فعال یحیتفر یهامسافرت شدنلیتبد با

رفع  منظوربه وو خدمات  التیمحل تمرکز تسه یگردشگر مقاصد. هستند دکنندهیبازد التیتعط ةتجرب ةعمد قسمت

 ةبه عوامل چهارگان شودیممقصد  یاجزاکه صحبت از  یزمان یطورکلبه ؛است شده یگردشگران طراح یازهاین

هماهنگ تمام  تیریمد نیز مقصد تیریمداین بین،  در. شودیم دیتأک یو خدمات اضاف التیتسه ،هاجاذبه ،یدسترس

 یمناسب تیریتا مد ردیگیم کاربه هابخش نیا دادنوندیپ یبرا را راهبردی یکردیرو است که مقصد ةدهندلیتشک یاجزا

 ةاز جنب (توس شهر ،یفردوس آرامگاه) یگردشگر مقصد یاجزا تیفیک یبررس حاضر پژوهش هدفدر مقصد داشته باشد. 

گردشگران و  تیرضا شتریمقصد و جلب هر چه ب تیفیک یارتقا منظوربهمنطقه  تیوضع یسامانده برایمقصد  تیریمد

مقصد  تیریاز نظر مد توس یمقصد گردشگر یپژوهش اجزا نیا در ،منظور نیهم به ؛استمطلوب در آنان  ةتجرب جادیا

موفق نبوده  توسدر  یمقصد گردشگر تیریمد یطورکلبه که دادنشان  جینتا و دش یبندتیو اولو یابیارز ،لیوتحلهیتجز

 اند.داده نیانگینمرات کمتر از م هاپرسش شتریاست و گردشگران به ب

 4.07 یارتبه نیانگیمقصد با م یگردشگر یهاجاذبه ةمؤلفمتعلق به  تیوضع نیبهتر ،آمدهدستبه جینتا به توجه با

. است 2.25کل  نیانگیبا م متیو ق 1.88کل  نیانگیم بامقصد  یمنابع انسان تیریمد ز،ین مؤلفه نیترنامطلوببوده و 

 نیهمچن ،دارد یمطلوب نسبتاً تیوضع مشابه یاگردشگران از مقصد با داشتن نمره یذهن ریو تصو هایدسترس یهامؤلفه

 ،است شده یابینامطلوب ارز تیوضع عنوانبهمحقق  ةمشاهد دیدگاه ازو  تیدر واقع نکهیبا ا یرفاه التیتسه ةمؤلف

 مطلوب عنوان شده است. نسبتاً تیوضع یدارا ةمؤلفاز پرسشنامه  آمدهدستبه جینتا براساس

بهبود و  برایمقاصد موجود و نوظهور، تالش  ریبا سا ریپذرقابتمناسب و  گاهیکسب جا منظوربهاذعان کرد که  دیبا 

 راستا نیا در. است یآن ضرور داریپا ةتوسع منظوربههدفمند و نوآور  تیریمد قیمقصد از طر یدیعناصر کل ةتوسع

 یهاتیفعالدر  ینحوکه به ییهادستگاهو  هاسازمان یو تمام یامور گردشگر یسازمان متول میان کپارچهی تیریمد

 ،مطلوب در گردشگران ةتجربآن  دنبالبهخدمات و  ةمقصد و ارائ تیفیک یارتقا برای ،هستند مؤثر یمربوط به گردشگر
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 تیوضع بهبود برای ییهاشنهادیپموضوع  تیو اهم آمدهدستبه جیتوجه به نتا با. است چشمگیریمهم و  ةنکت

 .است شده ارائه مطالعه مورد ةمحدود در یگردشگر

 ؛یشهر یاز نقاط هدف گردشگر یکی عنوانبهدولت در شهر توس  یگذارهیسرماو  تیحما. 1

 ازین با مطابق یرفاه التیتسهضرورت دارد  که برای این امر توس ةمنطق یشهر یگردشگر شتریچه بهر ةتوسع .2

 ةتوسع ،متعدد ییرایو مراکز پذ یغذاخور یهاسالن ،رستوران جادیا جمله از ،ابدی توسعه و شود یطراح گردشگران

و  منطقه تیموقع به توجه با که) یو مراکز اقامت هااستراحتگاه سیتأس ،آرامگاه ةمجموع اطراف در سبز یفضا

 ؛(شود احداثدر ابتدا به شکل تک مسافرخانه  است ممکن هیاول یهایبررس منظوربه

که  یاخانه یبازساز و (یرفاه امکانات حداقل و یدسترس ریمس نظر از)پاژ  یروستا تیدادن به وضع سروسامان .3

 سببکند و  فایشهر توس ا یمکمل را برا ةجاذب نقشپاژ  ی. روستااست یفردوس میحک ةمعروف و منتصب به خان

آن  نامورد نظر و ساکن یستارو تیوضع بهبود و توس شهر یگردشگر ةتوسع ،گردشگران یبرا دیجد ریمس خلق

 ؛شودمی

 یبرا فردمنحصربه یگاهیجاو  تیهو نشیآفر سببمورد  نیکه ا ،یعاطف نظراز  رومندین یو برند گاهیجا ةتوسع .4

 سطح در آن با که یبرند اختصاص شناسند،می را توسمختلف  گردشگران. هرچند مقصد مورد نظر خواهد شد

بار  چههر. کردکمک خواهد  اریحاضر بس یرقابت ةآن در عرص اتیح ةادام و توسعه به ،شود شناخته یخارج و یداخل

 واژگان بیترک از که است بهتر منظور نیهم به ،دارد زین یشتریب ریتأثو  ارزش باشد شتریب برند یگفتار و یعاطف

 .شود استفاده یپارس زبان ،یفردوس ،توس

 خصوصدر یمحل ةجامع یآگاه شیافزا یبرا ییهابرنامهدر منطقه و  یکارآمد گردشگر و متخصص یروین آموزش .5

 ؛برخورد آنان با گردشگران ةنحو و یگردشگر یایمزا

 درآمد و بهبود یمحل ةجامع یدستعیصنامحصوالت و  فروش منظوربهمنطقه  در افتهیسازمان دیخر کزمر سیتأس. 6

 یهاتیفعالدر  یبه همکار یمحل ةجامع بیترغمنطقه و  یگردشگر ةتوسع در یمهم اریعامل بس که آنان

 .است یگردشگر

 عملکرد و داریپافعال و  یهامشارکت جادیا ،بودنیراهبرد دیبا مؤثر تیمقصد در جهت فعال تیریسازمان مسئول مد .7

 یدیو به طبع آن مقاصد جد ابدییمتوسعه  یصنعت گردشگر روزروزبه رایز ؛دارد قرار خود کار دستور در را خالقانه

 یبندبخش ،بازار هدف منطقه قیشناخت دق برای یاتیعمل جمله از یمواردبه  توانیماین باره  در. دکنیم دایظهور پ

 .کرداشاره  ،رهیو غمنطقه  یهارساختیز ةتوسع ،هیبازگشت سرما یبررس منظوربهبازار و سنجش عملکرد آن 
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