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ن با تأثیر ارزش ادراک شده مقصد زیارتی بر رضایت گردشگر خارجی مسلما

 در نظر گرفتن نقش دینداری اسالمی

 
 8سولماز بهبودی عیسی لو 1،مهدی ابراهیمی 6،فاطمه یاوری گهر

 
(61/8/31تاریخپذیرش:-66/66/39تاریخوصول:)

 

 

 چکیده 
گریستهوبهبررسیتأثیرارزشادراکشدهمقصدزیارتیبرازمنظراسالمین،اینمقالهبهارزشدرکشده

روشتحقیقتوصیفی است. پرداخته خارجیمسلمان تعداد-رضایتگردشگر و نمونه153پیمایشیبوده با،

،نامههایموجوددرپرسشاستفادهازنمونهگیریدردسترسبرایمطالعهانتخابشد.جهتبررسیرواییسازه

ازنرمأییدیصورتگرفتوسپسبرایآزمونفرضیهتحلیلعاملیت افزارمعادالتساختاریاستفادهشد.ها

ریسکدرکشدهوزمانو،هایادراکشدهشاملارزشپولیادراکشدههایتحقیقنشاندادهزینهیافته

ارزش،اراییک،تالشصرفشدهتأثیرمنفیبررضایتمندیگردشگرومزایایادراکشدهشاملارزشکیفی

احساسی ارزشاجتماعی، وشواهدفیزیکیوغیرفیزیکیاسالمیتأثیرمثبتیبررضایتگردشگرداشتهاند.،

ضمناینکهاثرتعدیلکنندگیدینداریاسالمیبررابطهشواهدغیرفیزیکیاسالمیورضایتگردشگربیشترو

 .ودهاستبررابطهشواهدفیزیکیاسالمیورضایتگردشگرکمترب
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 مقدمه 

پیشرفتروندهایگردشگریوتغییرنیازهاوسالیقگردشگرانموجب،توسعهکلیسطحزندگیجوامع

ترتهفرایندیپیچیدههابهمقاصددرمقایسهباگذششدهتاایجادرضایتدرگردشگرانووفادارکردنآن

هایاخیرنشاندادهاستکهدرکبهتررفتارمصرفکنندهزمانیصورتخواهدگرفتکهباشد.بررسی

اینمفهومبرایهردوگروهشاغالنو،درقالبارزشادراکشدهموردبررسیقرارگیرد.ازاینرو

همطرحگردیدهاست.یگردشگریبهعنوانیکیازمعیارهایقابلتوجمحققانحوزه

باشدکلیدکسبمزیترقابتیبودهوگزینهایقابلاطمیناندربهبودموقعیترقابتیمقاصدمی،ارزش

رفتارونگرشافراددرسطح،هایکیازمهمترینعواملفرهنگیکهبرارزش6(.1001،وسائوراگاالرزا)

ترینباشد.مذهبیکیازتأثیرگذارترینوگستردهمذهبودینداریمی،فردیواجتماعیتأثیرگذاراست

تأثیرقابلتوجهیبرنگرش هانهادهایاجتماعیاستو ورفتارهایافراددرسطحفردیوارزش، ها

نقشیبسزادررفتارخرید،(.دینداریباجهتدهیبهعقایدافراد6831،اجتماعیدارد)علویجهوهمکاران

بازیمیآن الگوهری)اکندها 1دو نگاهیبهآمارمسلمانانوکشورهایاسالمی1069، با توانمی(.

دارایقابلیت همنظورتوسعهگردشگریاسالمیمیهایفراوانیبدریافتکهمنطقهآسیا %از16باشد.

ندگی%ازآناندرخاورمیانهومنطقهشمالآفریقاز10اقیانوسیهوحدود-مسلمانانجهاندرمنطقهآسیا

کشوردر9،کنندهازندگیمیکشوراولجهانکهبیشترینتعدادمسلماناندرآن60کنند.ازمیانمی

درصددرآمدجهانیگردشگریبهکشورهای60منطقهآسیاواقعشدهاستولیبااینحالکمتراز

(.1069،ادوالگوهریاسالمیاختصاصدارد)

،8تواننادیدهگرفت.)باتورواسماعیلئاتوفرهنگخاصیداردکهنمیبازارگردشگریاسالمیاقتضا

زمینه1061 در کافی توجه فقدان اما حوزه(. در خصوصاً ادراکشده سنجشارزش و فهم یی

(ونیازبهمطالعاتمفهومیوکاربردی1001،گاالرزاوسائورا)گردشگرانمسلمانکامالًمحسوساست

،)ادوالگوهریمارزشادراکشدهازدیدگاهگردشگرمسلمانبپردازندوجودداردکهبهبررسیمفهو

1069.)

                                                                                                                                                                                 

1 . Gallarza& sara 

2 . Eid & El-Gohari  

3 . Battour & Smail  



 3 ...   نتأثیر ارزش ادراک شده مقصد زیارتی بر رضایت گردشگر خارجی مسلما

 

درآمدهایجایگزیندارد به تکمحصولینیاز اقتصاد از گذر منظور به ما یکیاز.کشور

باشد.بامطالعهعواملدینیمؤثربرارزشیگردشگریاسالمیمیتوسعه،هایمناسبگزینه

میاد گردشگران اهمیتراکشده حائز مسلمان گردشگران نظر از که فاکتورهاییرا توان

اعمالاینمتغیرهادرتسهیالتوخدماتیکهبرایگردشگران شناسایینمودهوبا هستندرا

درجهترضایتبیشازپیشآنانتالشنمود.لذاهدفازاینتحقیق،شودتدارکدیدهمی

بررضایتگردشگرخارجیمسلماندرمقاصدگردشگریبررسیتأثیرارزش ادراکشده

 باشد.اسالمیمی



 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

ارزیابیکلیمصرفکنندهازمطلوبیتیکمحصول،ارزشادراکشده6املطبقتعریفزیت

ایازلبمقایسهدرقاهادارد؛اینارزیابییاخدمتبنابرادراکاتیاستکهازدریافتیوپرداختی

عنوانشود.بهعبارتیارزشادراکشدهبههاازیکمحصولیاخدمتدرنظرگرفتهمیهاوستاندهداده

دوبخشدرنظرگرفتهمی )مانندمزایایاقتصادیساختاریبا یکبخشمزایایدریافتشده ،شود؛

(.ریسکوراحتی،تالش،زمان،قیمتمانند)هایپرداختشدهای(وبخشدیگرهزینهاجتماعیورابطه

ارزشرانسبتیامبادلهبینکیفیتوقیمت.یایندیدگاهقرارداردترینتعریفازارزشکهبرپایهمعمول

(.6333،باشد)زیتاملیارزشپولیمیگیردکهمفهومیبرپایهدرنظرمی

سال هایاخیردر ارزش، استکه نوینیمطرحشده ساختاریچنددیدگاه را ادراکشده

اند(اذعانداشته8،6336؛بولتونودروو1،6331گیرد.نویسندگانی)مانندشکتربعدیدرنظرمی

یبینتنهادومتغیرکیفیتوقیمتبسیارسادهکهدرنظرگرفتنمفهومارزشبهعنوانمبادله

دهمفهومیچندبعدیوپیچیدهچراکهارزشادراکش(1،1002یونولی،انگارانهاست)لی

(.1،1006)سوئینیوسوتار،(9،1060لوچینیوماسون،)ریگاتیاست

                                                                                                                                                                                 
1 . Zeithaml  

2 . Schechter 

3 . Bolton & Drew  

4 .Lee, Yoon & Lee  

5 .Rigatti, Luchini & Mason  

6 . Sweeney & Soutar  
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ویژهتمرکزبیشازحدآنبرفوایددیدگاهجدیددرحلمشکالترویکردسابقبهارزشادراکشدهبه

جامشدهدرزمینهاقتصادیکمککنندهبودهاست.ازسویدیگررویکرددومانعکاستحوالتنظریان

هایخریدومصرفافرادمبذولایبهنقشاحساساتدرعادترفتارمصرفکنندهاستکهتوجهویژه

(.6،1001سنچزوهمکاراندارد)می

(براینباوراستکهدوادراکارزشیجهانشمولبرایتحلیلرفتارمصرف6338)1شث

هایددردوبخشقابلبررسیاست:نخستانگیزههایخریدافراکنندهوجودداشتهوانگیزه

هایکیفیتوقیمتهستندوسپسانگیزه،کارکردیکهمرتبطبانیازهایملموسمانندراحتی

خواسته به مربوط نیازهایاجتماعیوغیرکارکردیکه شهرتو به نیاز مانند نامشهود های

محققانحوزهاحساسیبرایتعاملمی اندکهدراکشدهبهایننتیجهرسیدهیارزشاباشند.

باشدوبعدبعدعاطفیرابهدوبخشبعداحساسیکهمربوطبهعواطفواحساساتدرونیمی

)سنچزوباشدتقسیمنماینداجتماعیکهمربوطبهاثراتاجتماعیایجادشدهباانجامخریدمی

(.1001،همکاران

یگردشگریقرارگرفتهاست.توجهمحققانحوزههایاخیرارزشادراکشدهمورددرسال

ایدرامریکاازتأثیرمثبتومعنادارارزشادراکشدهبررضایتمندیمشتریانحمایتمطالعه

؛اوه8،1000)مانندمورفیوهمکاران(.برخیمطالعات6831،کردهاست)پورفرجوهمکاران

جنگ 1و ماتیال1008، و دومان 9؛ رویکردرویکر(1001، دیگر محققین برخی و اول د

عنواناجزایقیمتوریسکرابه،(برند1001)1اند.برایمثالکوآنچندبعدیرااتخاذنموده

رستورانتشکیل صنعت در ارزش همکاراندهنده و بنکنستین و که1008)2داری دریافتند )

اینتفاوتکههایشناختیواحساسیرضایتازخدماتتفریحیتابعیازارزیابی استبا

ترهستند.کنندههایاحساسیتعیینارزیابی

                                                                                                                                                                                 

1.Sanchez et al  

2  . Sheth  

3.Murphy et al   

4.Oh & Jeong   

5.Dumad & Mattila   

6  . Kwun  

7.Benkenstein et al  
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هایمرتبطبااوقاتفراغتمانندگردشگریبرایتوضیحرفتارخریدگردشگرنیازمندفعالیت

احساساتوعواطفگردشگرهستند.بسیاریازمحصوالتگردشگریدر،توجهبهتخیالت

ویژگی کیفیتوورای مانند ملموسی میهای نیز نمادین معانی منافعقیمتدارای و باشند

(.1001،سنچزوهمکارانباشد)احساسیقادربهتأثیرگذاریبرانتخابمصرفکنندهمی

درجدول،رویکردهایموجوددرزمینهارزشادراکشده،هایانجامشدهباتوجهبهبررسی

شوند:زیربهصورتمختصرارائهمی
 د چند بعدی به ارزش ادراک شده؛ . رویکر 1جدول 

ابعادنویسنده




(6336)شثوهمکاران

 ارزشاجتماعی

 ارزشاحساسی

 ارزشکارکردی

 ارزششناختی

 ارزشموقعیتی


(6339)6گروث

 شناختی:فایدهدرکشده

 روانشناختی

 درونی

 بیرونی

شناختی (6332)1گرونروس

 )احساسی)روانشناختی


8دورویتروهمکاران

(6332)

 بعداحساسییاارزشدرونی

 بعدکارکردییاارزشبیرونی

 بعدمنطقی




(6333سوئینیوهمکاران)

 )ارزشاجتماعی)مقبولیتاجتماعی

 ارزشاحساسی

 رزشپولی(ارزشکارکردی)قیمتیاا

                                                                                                                                                                                 

1  . Groth  

2  . Gronroos  

3  . De Ruyter et al  
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 )ارزشکارکردی)عملکردیاکیفیت

 )ارزشکارکردی)تنوع


(1006سوئینیوسوتار)



 )بعدکارکردی)اقتصادیوکیفیت

 بعداجتماعی

 بعداحساسی






(1001گاالرزاوسائورا)

 کارایی

 کیفیتخدمت

 ارزشاجتماعی

 تفریح

 بعدزیباییشناختی

 هزینهپولیدرکشده

 یسکدرکشدهر

 زمانوتالشصرفشده



(1069ادوالگوهری)
 ارزشکیفی

 ارزشپولی

 ارزشاحساسی

 ارزشاجتماعی

 شواهدفیزیکیاسالمی

 شواهدغیرفیزیکیاسالمی







(1001سنچزوهمکاران)

 )ارزشکارکردیآژانسمسافرتی)تاسیسات

 آژانس کارکنان ارتباط نحوه کارکردی ارزش

(حرفهایبودنمسافرتی)

 )ارزشکارکردیبستهسفرخریداریشده)کیفیت

 ارزشکارکردیقیمت

 ارزشاحساسی

 ارزشاجتماعی
(1069(؛ادوالگوهری)1001ئورا)(؛گاالرزاوسا1001سنچزوهمکاران)
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-می،هایپرداختشدهباتوجهبهتعریفارزشادراکشدهودووجهمنافعدریافتشدهوهزینه

دراکثر،هشدهاستتواندریافتکهدراغلبمطالعاتمذکورابعادمنفیارزشکمتردرنظرگرفت

هایغیرپولینیزحائزهایصورتگرفتهازارزشپولیسخنگفتهشدهدرحالیکههزینهپژوهش

بررویارزشادراکاهمیتبودهوبایدموردبررسیقرارگیرند.عالوهبراینبهمنظورتحقیق

برابعادمثبتومنفیارزششده ارزشنیزبایددرنظرابعاداسالمی،یگردشگرمسلمانعالوه

همچنیندینودینداریعواملشناختهشده هایایهستندکهرفتارفرددرموقعیتگرفتهشوند.

می قرار تحتتأثیر دینیبهمختلفاجتماعیرا کلییعنیداشتناهتمام طور دینداریبه دهند.

بهنقلازصافدل؛6831،هایفردرامتأثرسازد)شجاعیزندگرایشوکنش،نحویکهنگرش

همهآنها،تراست.بااینحالاستفادهازسهبعددینداریمعمول،(.درمیانمحققین6838،دهمیانی

به سوم بعد مورد در اما عمل. و اعتقاد توافقدارند: بعد دو متفاوتدردر عناصر وجود خاطر

ونتجربهدینیومعنویتنامبردهگذاریوجوددارد.ازبعدسومباعناوینیچتفاوتنام،سنجش

-(ابعاددینداریاسالمیرابااستفادهازمتوندینیاسالمی1003)6شدهاست.تیلیوموبلگیومیدی

بعداصلی8،آیتمدینداریاسالمی10اندکهازمجموعموردسنجشقرارداده-قرآنوحدیث

به اسالمی ایندینداری آمد. مذهبدست اعتقاد شامل یها غنی، و مذهبی مذهبیاعمال سازی

سازیمذهبیازاجزایاعمالاسالمیتوانگفتکهغنی)آموزشمادامالعمر(هستند.هرچندمی

بهطورخالصهمیمی توانگفتکهاستفادهازدووسهبعدبرایسنجشدینداریاسالمیباشد.

تفاوتدرآنرایج درنتیجهعناصرمتفاتراست. هایشانگیریوتاستفادهشدهدراندازههاعمدتاً

درنهایتابعادعقایداسالمیواعمالاسالمیکهابعادبه،هایانجامگرفتهاست.براساسبررسی

کارگرفتهشدهاست.لذادرمدلمفهومیباشدبه(می6838کارگرفتهشدهتوسطصافدلدهمیانی)

تماعیارزشاحساسیوارزشاج،ارزشکیفی،ییضمنبررسیکارا،مورداستفادهدراینتحقیق

بهعنوانمنافعدریافتشده ارزشپولی، به، را ریسکدرکشدهوزمانوتالشصرفشده

بهعنوانهزینه فیزیکیاسالمیرا غیر فیزیکیو شواهد و ازسویگردشگر هایپرداختشده

هابررضایتگردشگرمسلمانباتوجهبهعنوانابعاداسالمیارزشموردتوجهقراردادهواثرآن

کننده تعدیل مینقش قرار سنجش مورد دینداری تحقیقی این در سنجشگیرد. منظور به

                                                                                                                                                                                 
1 - Tiliouine&Belgoumidi 
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مدل(استفادهشدهاست1000رضایتمندیگردشگرازشاخصسنجشرضایتگیلبرت) ولذا

یتحقیقبهشرحذیلخواهندبود:هامفهومیوفرضیه

گیلبرت ، (5112گاالرزا و سائورا )، (5112ومی تحقیق برگرفته از اد و الگوهری ). مدل مفه1مودار ن

(5111)

  رزش کیفیا

 یارزش احساس

 یارزش اجتماع

 شواهد فیزیکی اسالمی 

 شواهد غیر فیزیکی اسالمی 

 ییکارا

 ارزش پولی 

 ریسک درک شده

 مان و تالش صرف شده ز

 های ادراک شده ارزش

 رضایت گردشگر 

 دینداری اسالمی 
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باشند:هایتحقیقبهشرحزیرمیباتوجهبهتوضیحاتفوقسؤاالتوفرضیه

 

 های تحقیقفرضیه

 ورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداریوجوددارد.ادراکشدهارزشکیفیبین .6

 کشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداریوجوددارد.بینکاراییادرا .1

 بینارزشاحساسیادراکشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداریوجوددارد. .8

 بینارزشاجتماعیادراکشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداریوجوددارد. .1

 عناداریوجوددارد.بینارزشپولیادراکشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهم .9

 بینریسکادراکشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداریوجوددارد. .1

 بینزمانوتالشصرفشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداریوجوددارد. .2

بینارزششواهدفیزیکیاسالمیادراکشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداری .3

 وجوددارد.

3.  ارزش رابطهبین مسلمان گردشگر رضایت و شده درک اسالمی فیزیکی غیر شواهد

 معناداریوجوددارد.

کند.راتعدیلمیمسلمانگردشگرتیورضایاسالمیکیزیشواهدفرابطه،میاسالیندارید .60

دینداریاسالمی .66 تعدیل، مسلمانرا رضایتگردشگر فیزیکیاسالمیو رابطهشواهدغیر

کند.می

 

  ی تحقیقروش شناس

لحاظهدف اینتحقیقاز مورد، توصیفوضعیتجامعه به اینعلتکه به و کاربردیبوده

گیرد.پیمایشیقرارمی-پردازددرزمرهتحقیقاتتوصیفیتحقیقخودازطریقپیمایشمیدانیمی

نامهاستفادهشدهاست.هاوسنجشابعادمختلفمدلازابزارپرسشدرجهتگردآوریداده

گردشگرانمسلمانیهستندکهبهقصدزیارتازخارجازکشوربه،جامعهآماریاینتحقیق

ازجامعهآماریموردمطالعهبهروشنمونهگیریدردسترسبینشهرمشهدسفرکرده اند.

ستارهاطرافحرمشهرمشهداقامتدارند9و1یهاگردشگرانمسلمانخارجیکهدرهتل

هااقدامشدهاست.تعدادنمونهمورداستفادههونسبتبهجمعآوریدادهپرسشنامهپخششد
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698محاسبهشدودرنهایتتعداد831دراینتحقیقتوسطفرمولنمونهگیریکوکرانبرابر

پرسشنامهبهدستآمد.

اینپرسش مقیاسدر از طریقگزینه9نامه از رواییپرسشنامه است. شده ایلیکرتاستفاده

نظرخواهیازخبرگانوهمچنینازروشتحلیلعاملیتأییدیموردتأییدقرارگرفتوپایایی

ضریبآلفایکرونباخکلپرسش گردید. آلفایکرونباخمحاسبه طریقمحاسبه از نامهآن

باشد.می218/0

د.دهنامهراباتوجهبهمتغیرهایتحقیقنشانمیچگونگیتوزیعسواالتدرپرسش1جدول
 نامه ارزش ادراک شدهبندی سواالت پرسش. دسته5جدول 

شماره  شاخص مولفه متغیر

 سواالت

تعداد 

 سواالت

 منبع

ده
 ش

ک
درا

ش ا
رز

ا
 

یی
ارا

ک
 

 هازیرساخت

 مراکز خرید

 امکانات اقامتی

اطالعات ارائه 

 شده

 

6-1 

 

6 

گاالرزا و سائورا 

( ؛ 2006)

 (2000)1هنگ
فی

 کی
ش

رز
ا

 

 قابلیت اطمینان

 گوییپاسخ

 همدلی

 اطمینان

 عوامل ملموس

 

 

9-7 

 

 

3 

 

 

 ( 2012اد و الگوهری)

ی 
اس

حس
ش ا

رز
ا

 

 

 لذت درک شده

 تازگی

 کنترل

 

 

41-41 

 

 

5 

(  2012ری )اد و الگوه

( 2007یون و لی )، ؛ لی

؛ سوئینی و سوتار 

( ؛ سنچز و  2001)

 ( 2006همکاران )

                                                                                                                                                                                 

1  . Heung  
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ی 
اع

تم
اج

ش 
رز

ا
 

 

 خودانگاره

 موقعیت

 

41-45 

 

3 

( 2012الگوهری ) اد و

؛ سنچز و همکاران 

( ؛ گاالرزا و  2006)

 ( 2006سائورا )

لی
پو

ش 
رز

ا
 

 

 اقتصادی بودن

 بهره وری

 اثربخشی

 

 

23-11 

 

 

6 

 

(  2012اد و الگوهری )

؛ سنچز و همکاران 

( ؛ سوئینی و  2006)

( ؛ گاالرزا 1991سوتار )

 (2006و سائورا )

ده
 ش

ک
در

ک 
یس

ر
 

حمالت 

 تروریستی

 یبزهکار

 بیماری و عفونت

 بالیای طبیعی

حوادث غیر 

 مترقبه

های نابسامانی

 سیاسی

 

 

 

31-22 

 

 

 

1 

 

 

 

گاالرزا و 

 (2006سائورا)

 

و 
 

ان
زم

ف 
صر

ش 
تال

ده 
ش

 

 زمان صرف شده

 تالش ذهنی

 تالش فیزیکی

 

37-32 

 

6 

 

گاالرزا و سائورا 

(2006) 

ی 
یک

فیز
د 

واه
ش

می
سال

ا
 

 امکانات نماز

 غذای حالل
 

23-31 

 

6 

(  2012ری )اد و الگوه

( 2012؛ باتور و نظری )

؛ باتور و همکاران 

(2011 ) 
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می
سال

ی ا
یک

فیز
ر 

 غی
هد

شوا
 

خدمات تفکیک 

 شده

ممنوعیت مصرف 

 الکل و انجام قمار

ممنوعیت 

ی آزادانه ها فعالیت

 جنسی

امکانات تفریحی 

مطابق با قوانین 

 اسالمی

پوشش مناسب 

 اسالمی

 پخش اذان

 

 

 

 

29-22 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

(  2012ری )اد و الگوه

( 2012؛ باتور و نظری )

؛ باتور و همکاران 

(2011 ) 

ری
دا

دین
 

می
سال

ی ا
دار

دین
 

(  2012اد و الگوهری ) 10 20-29 عقاید اسالمی

 ( 2012؛ انصاری )

(  2012اد و الگوهری ) 10 60-69 اعمال اسالمی

 (2012؛ انصاری )

ت
ضای

ر
گر 

دش
گر

ت 
ضای

ر
 

 

 ادراکی

 احساسی

 

72-70 

 

6 

؛ (2012اد و الگوهری )

(؛ 2000گیلبرت )

لت ها بریدی و، کرونین

؛ مورفی و (2000)

 (2000همکاران )
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  های تحقیقها و سازهارزیابی پایایی گویه

هایتحقیقازروشپایاییمرکبوآلفایکرونباخاستفادهشدهاست.برایمحاسبهپایاییسازه
وحداقلقابل202/0حداقلقابلقبولبرایپایاییمرکببرابربا،کند(بیانمی6333چنانکهچین)

 با برایآلفایکرونباخبرابر چینمی19/0قبول 1باشد) تحقیقضریبآلفای6333، این در .)
کرونباخارزشپولی پایینریسکدرک، زمانوتالشصرفشده و شده از پایایی19/0تر و

هاازباشد.بنابرایناینسازهمی202/0ترازشصرفشدهپایینترکیبیارزشپولیوزمانوتال

هایمذکوردرتحلیلمدلنهاییتحقیقحذفشدند.عالوهبرپایاییالزمبرخوردارنیستند.سازه
بیانمی6333اینچین) کندکهشاخصمیانگینواریانساستخراجشده( شاخصمناسبیبرای،

باشد.حداقلقابلقبولبرایاینضریبازنظرنویسندهیتحقیقمیهاتعیینرواییهمگرایسازه
دهدهایاینتحقیقنشانمی(.بررسیاینشاخصبینسازه6333،است)چین9/0مذکوربرابربا

ریسکدرکشدهوزمانوتالشصرفشده،هایتحقیقبهجزارزشپولیکهدرتمامیسازه

هادرباشد.بنابراینازنظررواییهمگرااینسازهآستانهمذکورمیامتیازاینضریبباالترازحد
اند.یمذکوردرمدلنهاییتحقیقحذفشدهحدقابلقبولیهستند.همانطورکهذکرشدسهسازه

 های تحقیقهای پایایی سازه. شاخص3جدول

آلفای  سازه

 کرونباخ

پایایی 

 مرکب

میانگین 

 واریانس

AVE 

212/0318/0939/0939/0کارایی

212/0399/0101/0101/0ارزشکیفی

211/0381/0916/0916/0ارزشاحساسی

266/0363/0911/0911/0ارزشاجتماعی

131/0169/0899/0899/0ارزشپولی

918/0213/0112/0112/0ریسکدرکشده

962/0136/0108/0108/0زمانوتالشصرفشده

383/0311/0269/0269/0یکیاسالمیشواهدفیز

309/0366/0133/0133/0شواهدغیرفیزیکیاسالمی

211/0320/0112/0112/0دینداریاسالمی

293/0336/0936/0936/0رضایت

                                                                                                                                                                                 

1 . Chin  
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 های تحقیق و مدل ساختاری آزمون فرضیه

مبنایدادهفرضیه بر استفادهایجمعهایتحقیقحاضر با و روشمدلآوریشده از سازیه

افزارپیالاسموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتند.باتوجهبهمعادالتساختاریبهکمکنرم

T (t-value)چنانچهقدرمطلقمقدارآماره،سازیمعادالتساختاریالگویتفسیریدرمدل

وطهدرسطحتوانادعانمودکهمسیرمربباشدمی31/6بدستآمدهبرایهرمسیربزرگتراز

گردد.ازسویدیگرمیزانضریبدرصدمعناداراستوفرضیهمربوطبهآنمسیرتأییدمی39

نشاندهندهمیزانیاشدتوجهتارتباطاست.هرچقدراینمقدارباالترباشد6مسیر رابطه،

رضیاتتراست.نمادمنفینشاندهندهرابطهمعکوساست.درادامهبهبررسیهریکازفقوی

شود.بااستفادهازدوآمارهمذکورپرداختهمی
 . رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق4جدول

ضریب  متغیر وابسته متغیر مستقل  ها فرضیه

 مسیر

آماره 
T 

 اثر نتیجه

مثبتتأیید889/0113/1رضایتگردشگرکاراییدرکشدهفرضیهاول

مثبتتأیید893/0131/1رضایتگردشگرارزشکیفیادراکشدهفرضیهدوم

ارزشاحساسیادراکفرضیهسوم

شده

مثبتتأیید886/0168/1رضایتگردشگر

ارزشاجتماعیادراکفرضیهچهارم

شده

مثبتتأیید863/0139/1رضایتگردشگر

منفیرد288/0-669/0رضایتگردشگرارزشپولیادراکشدهفرضیهپنجم

منفیرد113/6-113/0رضایتگردشگرریسکادراکشدهفرضیهششم

منفیرد193/6-102/0رضایتگردشگرزمانوتالشصرفشدهفرضیههفتم

مثبتتأیید183/0129/8رضایتگردشگرشواهدفیزیکیاسالمیفرضیههشتم

شواهدغیرفیزیکیفرضیهنهم

اسالمی

تمثبتأیید180/0833/8رضایتگردشگر
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متغیر تعدیل  متغیر وابسته  متغیر مستقل  فرضیه 

 کننده 

ضریب 

 مسیر 

 نتیجه  Tآماره 

شواهدفیزیکیفرضیهدهم

اسالمی

رضایت

گردشگر

دینداری

اسالمی

تأیید181/0112/8

فرضیه

یازدهم

شواهدغیر

فیزیکی

اسالمی

رضایت

گردشگر

دینداری

اسالمی

تأیید116/0313/8



باشدکهنشاندهندهمعناداریرابطهدرسطحمی113/1ضریبمعناداریبرابربا،اولدرفرضیه

توانبیاننمودکهکاراییادراکشدهمی889/0است.وباتوجهبهضریبمسیر39اطمینان%

بررضایتگردشگرمسلمانتأثیرمثبتومعناداریدارد.درفرضیهدومضریبمعناداریبرابر

 بهدستآمدها131/1با بهضریبمسیر توجه با است. معناداریرابطه نشاندهنده ستکه

و893/0توانبیاننمودکهمیزانتاثیرارزشکیفیادراکشدهبررضایتگردشگربرابرمی

استکهنشاندهندهمعناداریرابطه168/1مثبتاست.درفرضیهسومضریبمعناداریبرابربا

ض به توجه با میاست. دستآمده به ارزشکیفیریبمسیر تاثیر میزان که نمود بیان توان

ومثبتاست.درفرضیهچهارمضریبمعناداری886/0ادراکشدهبررضایتگردشگربرابر

استکهنشاندهندهمعناداریرابطهاست.باتوجهبهضریبمسیربهدستآمده139/1برابربا

و863/0تاثیرارزشکیفیادراکشدهبررضایتگردشگربرابرتوانبیاننمودکهمیزانمی

استکهنشاندهندهعدممعناداری288/0مثبتاست.درفرضیهپنجمضریبمعناداریبرابربا

بنابراینرابطهارزشپولیدرکشدهورضایتگردشگرمعنادارنبودهوفرضیه رابطهاست.

استکهنشاندهندهعدم113/6معناداریبرابرباشود.درفرضیهششمضریبمیمذکوررد

و نبوده معنادار رضایتگردشگر و ریسکدرکشده بنابراینرابطه است. معناداریرابطه

استکهنشاندهنده193/6شود.درفرضیههفتمضریبمعناداریبرابربامیفرضیهمذکوررد

الشدرکشدهورضایتگردشگرمعنادارعدممعناداریرابطهاست.بنابراینرابطهزمانوت

وفرضیهمذکوررد مینبوده درفرضیههشتمضریبمعناداریبرابربا استکه129/8شود.

توانبیاننمودکهمینشاندهندهمعناداریرابطهاست.باتوجهبهضریبمسیربهدستآمده
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ومثبت183/0گردشگربرابرمیزانتاثیرارزششواهدفیزیکیاسالمیادراکشدهبررضایت

استکهنشاندهندهمعناداریرابطهاست.833/8است.درفرضیهنهمضریبمعناداریبرابربا

آمده دست به مسیر ضریب به توجه شواهدمیبا ارزش تاثیر میزان که نمود بیان توان

درفرضیهدهمومثبتاست.180/0غیرفیزیکیاسالمیادراکشدهبررضایتگردشگربرابر

 بهضریب112/8ضریبمعناداریبرابر توجه با است. معناداریرابطه نشاندهنده استکه

کهدرمقایسهباضریبمسیرمربوطبهمسیر181/0مسیربهدستآمدهبرایاینمسیربهمیزان

است183/0شواهدفیزیکیاسالمیورضایتقبلازواردنمودنمتغیرتعدیلکنندهکهمعادل

میزان باشدمیکمتر001/0به تعدیلکنندگیدینداریاسالمیدرمی، اثر دریافتکه توان

ومنجربهکاهشضریب رابطهشواهدفیزیکیاسالمیورضایتگردشگربسیارناچیزبوده

استکه396/8مسیرمربوطبهاینرابطهشدهاست.درفرضیهیازدهمضریبمعناداریبرابر

دهمعناداریرابطهاست.باتوجهبهضریبمسیربهدستآمدهبرایاینمسیربهمیزاننشاندهن

کهدرمقایسهباضریبمسیرمربوطبهمسیرشواهدغیرفیزیکیاسالمیورضایتقبل192/0

توانمی،باشدمیبیشتر012/0استبهمیزان180/0ازواردنمودنمتغیرتعدیلکنندهکهمعادل

کهاثرتعدیلکنندگیدینداریاسالمیدررابطهشواهدغیرفیزیکیاسالمیورضایتدریافت

گردشگربسیارناچیزبودهومنجربهافزایشضریبمسیرمربوطبهاینرابطهشدهاست.

 

 برازش مدل تحقیق 

ازشاخص( PLS )دررویکردحداقلمربعاتجزئی استفاده هایکیفیتوبرازشمدلبا

افتراقیروای 6ی مربعات، میانگین ریشه شده استاندارد 1مانده میRو سنجیده شود.اسکوئر

تست شاخصرواییافتراقییکیاز همچنینیکیاز هایسنجشرواییهایبرازشمدلو

دهدکهسازهمنحصربهفرداستاگراینعددمثبتمدلاست.تحققرواییافتراقینشانمی

یکیازSRMRشمناسبمدلووجودرواییمتناسباست.شاخصباشدنشاندهندهبراز

شاخص از کمتر قبول قابل عدد است. مدل برازشمطلق از6/0های کمتر مطلوب عدد و

                                                                                                                                                                                 

1 . Cross validate  

2 . standardized root mean square residual (SRMR )  
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یکیفیتوبرازشمدلاست.اینضریبهانیزیکیازشاخصR2 اسکوئرویاRاست.09/0

تواناییپیش بررسیمیبینیمتغیروابستهتوسطمتغیرمستقلرا باالوحدود مقادیر 3/0کند.

نیزقابلقبولاست.دراینتحقیقمقدارضریب9/0یکوچکترحدودهامناسببودهودرمدل

توانسته386/0برابرتعیینچندگانه برایناساسمتغیرارزشادراکشده 38شدهاست.

پیش در نقشدرصد رضایتمندیگردشگر متغیر برایبینی بدستآمده مقادیر باشد. داشته

نشاندادهشدهاست.3یمذکوردرجدولهاشاخص

 برای متغیرهای مدل تحقیق CV , , SRMRهای . مقادیر شاخص2جدول 

 CV متغیر
 

SRMR 

603/0386/0011/0رضایتگردشگر



 گیری نتیجه

یابیمعادالتیآماریتحقیقونتایجمدلهبراساساطالعاتگردآوریشدهازاعضایجامع

ساختاری فرضیه، میانیازده مثبت اساسرابطه این بر گرفتند. قرار آزمون مورد تحقیق ی

ادراکشده شاملکارایی مزایایادراکشده ادراکشده، ارزشکیفی ارزشاحساسی،

ادراکشده ادراکشده، اجتماعی ارزش شوا، و اسالمی فیزیکی فیزیکیشواهد غیر هد

نتایجحاصلازفرضیه تأییدرسید. به بعداسالمیورضایتگردشگر بهجزدر هایمذکور

(دریکراستاهستند.بهمنظورباالبردن1069(وادوالگوهری)1069کاراییباپژوهشاد)

هاییشهنسبتبهنصبتابلووارائهنق توانمی،میزانکاراییادراکشدهدرذهنگردشگران

هتل در شده ارائه غذاهای تنوع ارتقاء برای و نموده اقدام گردشگران راهنمایی ،هابرای

ذائقه درجهتافزایشارزشاحساسیادراکمنوهاییمطابقبا هایبینالمللیعرضهکرد.

هایکارکناندربرقرارینسبتبهافزایشمهارت،هایپیوستهتوانازطریقآموزششدهمی

برقراریرابطهرابط که چرا نمود اقدام مهمانان با ازه رضایتگردشگر بر کیفیتباال با ای

خدماتهتلتأثیرقابلتوجهیدارد.باتوجهبهاینکهشواهدفیزیکیاسالمیادراکشدهتأثیر

افزایشچنینتسهیالتیبرایمقصدمثبتیبررضایتگردشگردارد؛پیشنهاددیگراینتحقیق

تجهیزاتاقمشهدمیگردشگری بهقرآنکریمهایهتلباشد. ها درنظرگرفتننمازخانهدر،
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نمازخانههتل ایجاد و وها میسرویسها عمومی اماکن در مناسب بهداشتی تواندهای

هایهشتمونهمشواهدافزایشدهد.براساسنتایجفرضیهرضایتمندیگردشگرازمقصدرا

فیزیکیاس غیر طبقفیزیکیو و دارند مسلمان رضایتگردشگر قابلتوجهیبر تأثیر المی

شهرمشهدازنظرارائهاینشواهدمثبتعملکرده1هایآماریمندرجدرجدولشاخص

%(88دهدغالبگردشگرانازدوکشوربحرین)حالنتایجآمارتوصیفینشانمیاست.بااین

اندکهحکایتیخلیجفارسبودهشورهایحوزه%(ودرصدکمینیزازسایرک81وعراق)

ازعدمهزینهکردمناسببرایتبلیغاتومطرحنمودنچهرهایراندرعرصهبینالمللیدارد.

می بهلذا طریق از استراتژیتوان بیشترکارگیری جذب برای را زمینه مناسببازاریابی های

گردشگرانبینالمللیفراهمنمود.

شاملریسکدرکشدههایاهزینه دراکشده تالش، و زمان و ارزشپولیدرکشده

صرفشدهرابطهمنفیبارضایتگردشگرخارجیمسلماندارند.نتیجهحاصلازفرضیهپنجم

(مغایرتدارد.دلیل1069(وادوالگوهری)1069)ارزشپولیادراکشده(باپژوهشاد)

می فرضیه این باشدرد نکته این خارجیتواند مسلمان جلبرضایتگردشگران برای که

هاواماکنعمومیمواردیازجملهکیفیتووجودشواهدفیزیکیوغیرفیزیکیاسالمیهتل

شهرازقیمتپرداختیبابتخدماتتأثیرگذارتربودهاست؛میانگیندرآمداغلبگردشگران

ودریافتخدماتمطلوبوبامیلیونتوماندرماه8-1%(باالتراز36آزمونشده) بوده

پرستیژاجتماعیوشواهدفیزیکیوغیرفیزیکیاسالمیدارایتأثیر،احساسآرامش،کیفیت

هزینه قیمتو قیمتخدماتپولیپرداختیمیبیشتریاز نسبتبه بنابرایناینموارد ،باشد.

هایاصلیگردشگراندربااینکهقیمتجزومالککند.ذهنگردشگرانرابیشتردرگیرمی

باال را مقصد در شده ارائه خدمات انواع قیمت گردشگران اما است نبوده مقصد انتخاب

اندکهبهتراستتمهیداتیبرایکاهشقیمتخدماتارائهشدهدرنظرگرفت.باارزیابیکرده

نتایجفرضیهششم)ریسکدرکشده( به توجه ازنظرسطوحممی، تفاوتتواندریافتکه

ناآرامی هایدرونیامنیت)مانند بیماری، هاانواع سطح، در ما کشور )... و اجتماعی جرایم

،مناسبیقراردارد.لذادرشرایطکنونیکهدیگرکشورهایمنطقهبهجهتمشکالتسیاسی

کهازمهمترینموانعپیشرویگردشگران،ایهستندهایمنطقهدرگیرنابسامانیوبعضاًجنگ
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باشدمی بهرهکشورمامی، گیریازاینپتانسیلازفرصتموجوداستفادهنمودهودرتواندبا

حوزه در چه منطقه گردشگران جذب انواعجهت سایر در چه و زیارتی گردشگری ی

هفتممی فرضیه رد با نماید. تالشگردشگریاقدام بینزمانو که توانچنیناستنباطکرد

رضایت و دیدگاهصرفشده از اینحال با ندارد. معناداریوجود مسلمانرابطه گردشگر

هایزیادیدرطولسفرتلفشدهوهزینهزمانیمربوطبهاینسفرباالبودهگردشگرانزمان

بنابراینپیشنهادمی بالعکسگرددسرویساست. بههتلو هایانتقالگردشگرانازفرودگاه

نیزو6بهجابجاییمسافراننمایندوفرایندثبتناموتسویهحساببندیمناسبیاقدامطبقزمان

ارائهخدماتغذاونوشیدنیباسرعتبیشتریانجامگیرد.

رضایت با اسالمی فیزیکی غیر شواهد و اسالمی فیزیکی شواهد رابطه اسالمی دینداری

(1069میباتحقیقاد)کنندگیدینداریاسالنقشتعدیل نماید.گردشگرمسلمانراتعدیلمی

باشد.راستامی(هم1069وادوالگوهری)

و مسافرتی خدمات دفاتر است. استفاده قابل کاربردی بعد در تحقیق این از حاصل نتایج

هایمرتبطباگردشگرانکهدرکبهتریازعواملمؤثربررضایتگردشگرانداشتهسازمان

هابررویرضایتبهدستآمدهازتأثیرهریکازابعادارزشتوانندباتوجهبهنتایجمی،باشند

هایبازاریابیآتیریزیوهدایتاستراتژیگردشگرانبرایبرنامه وخطمشیسیاست، هاها

گیریرضایتاهمیتابعاداسالمیارزشدرشکلاستفادهنمایندومقاصدگردشگریکهاز

به،هایاسالمیتوانندباارائهمحصوالتیباویزگیگردشگرانمسلمانآگاهیداشتهباشندمی

مقاصدبالقوهگردشگرانمسلمانتبدیلگردند.

باشدکههایتحقیقعدمامکانبررسیتمامیابعادارزشادراکشدهمیازجملهمحدودیت

پژوهش آتیدر های می، مقصدمحققان ادراکشده ارزش بر موثر متغیرهای سایر توانند

رابهکارگرفتهوبهتوسعهاینابعادبپردازند.ضمناینکهدرنظرگرفتنابعادرضایتزیارتی

گردد.مندینیزتوصیهمیگردشگروسنجشرابطههریکازمتغیرهایمستقلباابعادرضایت

                                                                                                                                                                                 

1 . Chech in and check out  
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