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 مندی گردشگران مذهبیی اماکن گردشگری بر رضایتتأثیر توسعه
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(63/66/39پذیرش-69/1/39)دریافت

 
 

 چکیده 
توسعه و موجبتغییرگستردگی تفریحی و اقامتی تجاری، فضاهای دومینچهرهی عنوان به مشهد شهر ی

یاماکنگردشگریبریگذشتهشدهاست،هدفاصلیاینپژوهشبررسیتاثیرتوسعهکالنشهرایرانطیدهه

به6939دشگرانمذهبیهستندکهدرنوروزیموردمطالعهگرمندیگردشگرانمذهبیاست.جامعهرضایت

بینتوسعهمشهدسفرنموده نشاندادکه نتای رگرسیونچندمتغیره مندییاماکنگردشگریورضایتاند.

یتوسعهگردشگرمذهبیرابطهمثبتومعناداریوجودداردوازبینمتغیرهایمستقلوموثردرمدل،متغیر

هایبهعنوانمتغیروابستهداردوپسازآنمتغیریگردشگرانمذهبتیرضاتاثیررابریبیشترینحیمراکزتفر

توسعهمراکزیتوسعه نتای آزمونگردشگرانمذهبتیرضاخریدبرمراکزیاقامتیو ضمنا یموثرهستند.

انگیزه بین که داد نشان پیرسون ویژگیهمبستگی و سفر ی با گردشگر جمعیتشناختی مندیرضایتهای

ایوجودندارد.گردشگرانمذهبیرابطه



رضایتکلیدیواژگان توسعه: انگیزمندی، مذهبی، گردشگر گردشگری، اماکن ویژگیهی سفر، هایی

جمعیتشناختی.
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 مقدمه

 معنوی-مذهبی هایانگیزه با نفر میلیون 122 هرساله گردشگری جهانی سازمان بنابرمطالعات

 به پیش از بیش جهان امروزهکشورهای که است دلیل همین کنندبهمی سفر نجها سراسر در

)سازمان و اشتغال برای منبعی عنوان به مذهبی گردشگری توسعه دنبال درآمدزاییهستند

 آداب گیریشکل به منجر که بسیار فرهنگی تنوع با ایران (.کشور6،6266جهانیگردشگری

 هایآئین دارای ها،جاذبه دیگر بودن دارا بر عالوه شده،کشور سراسر در گوناگون رسوم و

 توسعه برای راآن از اینقطه هر که است بسیاری مقدس هایومکان هازیارتگاه بناها، مذهبی،

 (.6936:93است)ضرغامبروجنیوترکمان، نموده مذهبیمساعد گردشگری

یزیاد،مشکالتفراوانیرادرزمینههامیلیوننفرعالوهبرظرفیت9مشهدباجمعیتحدود

دالیلاینمعضالت،فراهمنبودنزمینهرشدوتوسعهصنعتگردشگریمذهبیدارد.یکیاز

ریزیدراسنادکالنملیدرارتباطبازیارتاست زیراتوانمندیشهرمشهد،بهتوجهدربرنامه

سازمان استو نیازمند ملی استانعرصه مانند متعددی شهرداریهای رضوی، داریخراسان

مشهد،سازمانمیراثفرهنگی،صنایودستیوگردشگریوآستانقدسرضویدرسطحملی

ناینمیاهایزیارتیدرشهرمشهدرابرعهدهدارندکههماهنگیومحلیمسئولیتانجامبرنامه

ت.ریزیدقیقوتعیینرأسهرماینمدیریتاسهاخودمستلزمبرنامهسازمان

هایگردشگریویگستردهفضاهایگذشتهشهرمشهدبهدلیلتوسعهازسوییدیگردرسال

طیکمترازهادرصدیهتل61رشدچندبرابریساختوسازهایمراکزتجاریوخرید،رشد

هایآبیکهدرکشوربینظیراست،موردنقدقرارگرفتهواینبرابریپارك4سالورشد1

 ساختپرو هنگرانیرا روند ادامه با استکه اقامتیتداعینموده تجاریو هایتفریحی،

نمادهایمعرفشهرمشهددگرگونشودوافرادبرخالفگذشتهپسازبازگشتازسفربه

هایگردشگریتعریفکنند.لذاجایاینکهازخاطراتمعنویزیارتصحبتکنندازلذت

مندیوسعهاماکنگردشگری)کمیوکیفی(بررضایتدراینپژوهش،ضمنبررسیتمثیرت

گردشگران6هایجمعیتشناختییسفروویژگیگردشگرانمذهبی،بهبررسیارتباطانگیزه

                                                                                                                                                                                 

1- UNWTO 

2 - Demographic 
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مندیایشان،پرداختهشدهاست.مذهبیبارضایت

هایهایگردشگریمذهبیدرمشهدمرتبطباشاخصدرصدهزینه72باتوجهبهاینکهحدود

ا طیبی،خرید، )بدریو بوده تفریحگردشگران و بازدید 6936قامت، :679 بیشاز که )62

شاخص هدرصد شامل را مذهبی گردشگری خدمات )سقایی،میای 6939شود لذا61: ،)

شناختاینموضوعسرمایه بابهتوسعهاینخدماتپرداختهیگذشتهطیدههگذارانبا اند.

هایاخیروبویژهرشدقابلمالحظهفضاهایتجاریویسالتوجهبهتغییرسیمایشهرمشهدط

پارك اماکناقامتیو اینتحقیقمی6و6هایآبی)جدولخرید، از نتای حاصله توانددر(

بادرنظریاماکنگردشگریوسرمایهیتوسعهسیاستگذاریادامه گذاریبخشخصوصی،

دشگرانمورداستفادهقرارگیرد.گرفتنرویکردهایفرهنگیوتغییرنیازونگرشگر


 88-93هاي : مراک  اقامتی گردشگري در مشهد )هتل و هتل آپارتمان( طی سال1جدول

 سال
 مراکز اقامتی گردشگری

١٣3١٣ ٣3١٣ ٢3١٣ ١31 ١٣33 ١٣33 

 هتل 669 696 696 696 619 616

924 922 636 674 674 699  هتلآپارتمان

 مجموع 913 421 421 449 419 419

 منبع: تحقیق حاضر  بر اساس آمار نامه شهر مشهد      

 
 88-93هاي : آمار خدمات رفاهی گردشگري در مشهد )مراک  خرید و پارک آبی( طی سال2جدول

خدمات رفاهی  سال

 ١٣33 ١٣33 ١٣31 ١٣3١ ١٣3٢ ١٣3٣ گردشگری

6229247 6734462 766739 9939939 634727 932363 
ریپروانهتجا

(m2) 

9 9 9 9 6 6 پاركآبی

 منبع: تحقیق حاضر بر اساس آمار نامه شهر مشهد          
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 مبانی نظری پژوهش

بهوسیله رضایت ولی است شده ارائه رضایت مورد در زیادی تعاریف اگرچه  میزان عموما 

از خرید از مشتری یک نارضایتی یا رضایت . شودمی خدمتمشخص یا محصول قبلی

 داده شرح کامل صورت به را گردشگری مندیرضایت تعریف گردشگری جهانی مانساز

شامل که است روانشناسانه و روانی ذهنی، مفهوم یک مندیرضایت تعریف این طبق است.

 از است امیدوار فرد که است چیزی آن آوردن دست به از ناشی هایلذت و مثبت احساس

 راآن و دارد راآن شدن برآورده انتظار گردشگر ر،دیگ نوع به یا و آورد دست به مقصد یک

آورد. خواهد دست به

 ذهنی پویاییو بودن، نامحسوس علت به مصرف تجربه دیگر، خدمات مانند گردشگری در

 اجزایمحسوس، از پیچیده ترکیبی شامل گردشگری یمصرفتجربه است. پیچیده بودن،

 و احساسی نمادین، همچنیناجزای و فریح(ت و نوشیدنی خوراك، عملی)مسافرت، و عینی

)لذت، جامعه لحظات داشتن خندیدن، خوشی و  ،6سوتار و )ویلیامز است گرایی خوش(

6229:626.)

 ارائه9مازلوهرم شبیه هرمی گردشگران رفتار تحلیل و تجزیه برای (6226) 6بللو وزگونزال

 این به پرداز نظریهدو این. ندکمی عمل مازلو مراتبی سلسله نیازهای یپایه بر که کنندمی

 به و بوده تغییر حال درزمان طول در افراد در سفر هایانگیزه و نیازها که دارند اشاره نکته

-می حرکت حال در باالتر سطحبه سطح یک از و است حرکت حال در باالتر نیازهای سوی

 از رضایت بر گردشگران هایانگیزه آن در که دادند ارائه (مدلی6229)4یوسال و .یونباشد

برخی تمثیرگذار مقصد از وفاداری بر رضایت و سفر  نتیجه این به نیز پژوهشگران از است.

 نیزیگردشگرانوانگیزه نژادی( حتی و سنی هایدموگرافیک)جنسیتی،ویژگی که اندرسیده

(نیز6933فر)افشاری(.همچنین9،6223مؤثرهستند)کانوکنون گردشگران مندیرضایت  در

                                                                                                                                                                                 

1 -Williams & Soutar 

2 -Gonzales & Bello 

3 -Maslow 

4 - Yoon & Uysal 

5 -Kanoknon 
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ورضایت بینمتغیرهایدموگرافیک)جنسیتوسن( مندیگردشگرانازسفرنشاندادکه

میانانگیزه واز دارد مثبتومعناداریوجود انگیزهرابطه بهشیراز، هایتاریخیوهایسفر

رابطه و داشته بیشتری فراوانی انگیزهفرهنگی بین مثبت رضی و فرهنگی مندیایتهای

واسوتی و تسوتسو دارد. وجود ویژگی6221)6گردشگران تاثیر بررسی هدف با های(

رضایت بر یونان گردشگران یافتهدموگرافیک دست نتیجه این به آنها سطحمندی که اند

تحصیالت،سنونوعفعالیتتفریحیدردوگروهازگردشگرانبارضایتزیادوکم،تفاوت

کو همکارانمعناداریدارد. و تابو6269)6ریا لیسبون شهر رضایتگردشگران کردند بیان )

انگیزهویژگی به و نبوده شناختی جمعیت بهرههای شامل که آنها مختلف ازهای برداری

شمس و امکانات،تحصیلعلمودانشویاتجربهوسفرجدیدبهاینشهربستگیدارد.زنگنه

 تصویر گیریشکل در مقصد اجتماعی-اقتصادی خصوصیات(نشاندادندکه6936اهللزاده)

 تمثیر رضایت بر مستقیم بهطور ذهنی یسفروتصویرباشندوانگیزهمی مؤثر گردشگران ذهنی

امراللهیونظری)9،6223میگذارند)لی هایفردی)انگیزه،کنندکهویژگی(بیانمی6934(.

یبررفتارگردشگری،دستاوردهایگردشگریویتصویرذهنسن،تحصیالتو...(بهواسطه

رشتهتوسعه متخصصان و استمدیران والزم معناداریدارند مثبتو تاثیر ییگردشگری

ویژگی نیازهایگردشگری و انتظارات به نسبت و شناسایی را گردشگران فردی های

فاوتتعریفکنند.یاجتماعیبازاریمتگردشگرانبیتفاوتنباشندوبرایهرقشروطبقه

حسینی) درآمد تاهل، وضعیت سن، متغیرهای کندبینبیانمی(6936شاه رضایت و شغل،

نداردولیبینجنسیت،سطحتحصیالتومحلسکونت وجود معناداری رابطه گردهاطبیعت

رضایت میبا نظر به لذا دارد. معناداریوجود بهرهمندیرابطه میزان امکاناترسد مندیاز

محلسکونتگردشگربرتوقعاتوانتظاراتاوازشهرمقصد،تصویرذهنیاوازشهرمقصد

-مندیاواثرگذارباشدبهعبارتدیگرافرادیکهدرشهرهایتوسعهیافتهزندگیمیورضایت

مناطق در افرادیکه و باشند داشته مقصد امکاناتگردشگریشهر از توقعاتبیشتری کنند

                                                                                                                                                                                 

1- Tsiotsou & Vasioti 

2 -Correia & Kozak & Ferradeira 

3 - Lee 
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کنندسطحتوقعاتکمتریدارند.محرومزندگیمی

مندی(رارفتارگردشگران)جذبورضایتبر تمثیرگذار عوامل(،6221)6اسواربروكو هورنر

دسته دو انگیزهبه شامل درونی فردیی زندگی،،های سبک سالمتی، درآمد، شخصیت،

 مقصداز هیآگا،ادراکات هاوهایگذشته،باورها،ارزشتعهداتکاریوخانوادگی،تجربه

گردشگری خارجیو ی،بازاریابایهنسازما یاهتفعالی ،هارسانه سیاسی، عواملشامل

 مقاصد از اطالعات کسب،هاسفرگذاری توصیه ،گردشگری مطلوب محصوالت به سترسید

 در بهداشتی مسائل ،دوستان و خانواده هایتوصیه ،گردشگریهایسازمانو رسانه طریق از

اند.نمودهرو...تقسیمبندیسف گردشگریهایناسازم سوی از ویژه سهیالتت وجود ،مقصد

 نخواهند مشابهی وزن زمانی هر در و گردشگران یهمه برایاینعوامل کنندکهآنهابیانمی

 مهمتری نقش و تمثیرگذارتر عوامل یبقیه به نسبت مشخصی عوامل ،متفاوت افراددر توداش

 .کنندمی زیبا گردشگران رفتار در

یکالنشهرمشهدازگذشتهتاکنوندرهایمطالعاتیصورتگرفتهوبویژهدرحوزهدرطرح

هایگوناگونوجودداشتهاستهایمتعددیبهشکلارتباطبازیارتوگردشگری،پژوهش

طرح حیطه در آنها از برخی توسعههاکه حوزهی در دیگر برخی و شهری مطالعاتی ی

هایتاثیرگذارخدماتگردشگریمذهبیدرمشهد(شاخص6939ت.سقایی)گردشگریاس

امنیت، ترتیباقامت، به ارتقای و بهداشت جابجایی، تغذیه، و پذیرایی خدمات را سالمت،

فرهنگمیزبانی،اطالعرسانی،گذراناوقاتفراقت،زیباییمناظر،روانیترافیک،دسترسیبه

هایفرهنگیومذهبی،دسترسیبههایاجتماعیبیمه،برنامهتجاری،حمایت-مراکزخدماتی

مراکزتفریحیبیاننمودهاست.

 منظوره سفرهایتک از گردشگری و زیارت روند کنندکه(بیانمی6936سقاییوطباطبائی)

حال در مذهبی گردشگری سمت به و داده ماهیت تغییر رو پیش هایافق در دار اولویت و

گیردکهگردشگرعالوههایچندگانهصورتمیعنیسفربهمشهدباانگیزهاست.ی گسترش

هایگردشگریموجود)غیرزیارتی(راداراست.اینبرزیارت،تمایلبهبازدیدازدیگرجاذبه

پژوهش استدر مذهبیتبدیلشده گردشگر درحالحاضرمشهدبهشهریبا واقعیتکه

                                                                                                                                                                                 

1- Horner & Swarbrooke  
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 مورد هایپژوهش از ایخالصه زموردتائیدقرارگرفتهاست.نی(6934)مشکینیواعظمنبوی

است. مشاهده قابل 9 درجدول پژوهش مفهومی مدل طراحی بهمنظور استفاده


 اي از تبیین چارچوب نظري مدل مفهومی پژوهش: خالصه3جدول

 ردیف
 رضایت بر مؤثر عوامل

 گردشگران
 منبع

6

کیفیتوکمیت
 به خدمات و امکانات 

رانگردشگ
 )اقامتی،تفریحیوفروشگاهی(

6936اسکندریپوروهمکاران،
6936رهنماوهمکاران،

6939حقیقینسبوهمکاران،
6934آقاییوهمکاران،

6939جمشیدیوهمکاران،
Hui & Wan, 2007 
Aksu, et al., 2010 

Song & Cheong, 2010 
 Cam, 2011 

Abu Ali & Howaide, 2012 
Mukhles, 2013 

 Rajesh, 2013,  Salleh, et al., 2013 

 یسفرانگیزه6

6933فر،افشاری
6936حسینی، شاه

Mannell & IsoAhola, 1987 
Fielding, et al, 1992
Yoon & Uysal, 2005 

Horner & Swarbrooke, 2006 
Lee, 2009 
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 ش های پژوهمعرفی مدل مفهومی و فرضیه

توسعه تاثیر بررسی حاضر مدل رضایتدر بر گردشگری اماکن مذهبیی گردشگر مندی

توسعه از عبارتند تحقیق مستقل متغیرهای است، شده شاملاستخراج گردشگری اماکن ی

یسفرهایآبی(،انگیزهمراکزتفریحی)پاركها(ویمراکزخرید،مراکزاقامتی)هتلتوسعه

شناختی)سن،میزانتحصیالت،میزاندرآمدومیزانتوسعهیافتگیشهرهایجمعیتوویژگی

(ومتغیروابستهتحقیقعبارتندازرضایتگردشگرمذهبی.6سکونتگردشگر



 
                               منبع: نگارندگان

 : مدل مفهومی پژوهش1شکل





                                                                                                                                                                                 

 ایاران باا   هاای نشهرستا در توسعه هایفضایی شاخص ای تحت عنوان پراکنشهای کشور بر اساس مقالهشهرستان - 1

 اند.ترکیبی، سطح بندی شده رتبه بندی از استفاده
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هایپژوهشنیزعبارتنداز:فرضیه

ومعناداریدارد.یبررضایتگردشگرانمذهبیتاثیرمثبتمراکزتفریحتوسعه

توسعهمراکزخریدبررضایتگردشگرانمذهبیتاثیرمثبتومعناداریدارد.

مراکزاقامتیبررضایتگردشگرانمذهبیتاثیرمثبتومعناداریدارد.توسعه

.مندیگردشگرانمذهبیرابطهوجودداردیسفرورضایتبینانگیزه

وبینویژگی یافتگیشهرسکونت( توسعه درآمدو تحصیالت، هایجمعیتشناختی)سن،

مندیگردشگرانمذهبیرابطهوجوددارد.رضایت



 روش شناسی پژوهش

داده گردآوری نظر از و هدفکاربردی نظر پژوهشاز این توصیفی است.-ها پیمایشی

باشد.می«اندواردمشهدشده6939نوروزگردشگرانمذهبیکه»پژوهشاینآمارییجامعه

توجهبهنامحدودبودنجامعه یآماریبرایبدستآوردنحجمنمونهازفرمولکوکرانبا

باشدکهازمی نفر934تحقیق،برابربا این نمونه حجم حداقل اساس استفادهشدهاستبراین

6939روزابتدایسال66مدتپرسشنامهطی462گیریغیراحتمالیدردسترسروشنمونه

طبرسیو نوابصفوی، )ع(، رضا مطهر)امام حرم منتهیبه محور چهار توزیودر شیرازی(

گردید.

ایسهبخشیاستفادهگردیدکهدربخشاولمتغیرهایجمعیتپرسشنامهدراینپژوهشاز

 و لی ازاستانداردیسفر،دربخشدومرضایتگردشگرباتوجهبهسواالتشناختیوانگیزه

مورد6266) 6همکاران در سواالتی نیز سوم بخش در و ازتوسعه( گردشگری اماکن ی

تا6ایلیکرت)کامالمخالف=درجه9مخاطبانمطرحشدکهتوسطمحققبراساسمقیاس

(طراحیگردید.9کامالموافق=

تعیینپایاییپرسشنامه گردید.محاسبهپرسشنامه92برای،کرونباخآلفایمقدارها،بهمنظور

میزانمیمشاهده4کهدرجدولهمانطور برایآمدهدستآلفایکرونباخبهضرایبشود،

توانپایاییپرسشنامهراتاییدنمود.باشدلذامیمی7/2پرسشنامهوابعادموردبررسی،باالتراز

                                                                                                                                                                                 

1- Lee & Kyle &  Scott  
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 : بررسی پایایی مت یرهاي پژوهش4جدول

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سواالت د مورد بررسیپرسشنامه و ابعا

7314/2رضایتگردشگرمذهبی

9724/2یمراکزتفریحیتوسعه

9719/2یمراکزخریدتوسعه

9737/2یمراکزاقامتیتوسعه

61393/2کل



توصیفداده برای توصیفی روشآمار دو پژوهشاز این آماردر و هایجمعیتشناختی

فرضیهاستنب آزمون منظور به آزموناطی از همبستگیها و چندگانه رگرسیون آماری های

استفادهشدهاست. SPSS18پیرسونبهکمکنرمافزار



 های پژوهشها و یافتهتحلیل داده

درصد4/94دهدازبینجامعهآماریگردشگرانمذهبیمشهدنتای آمارتوصیفینشانمی

سال9درصدگردشگرانمذهبیحداقلطی9/37اندوبهمشهدآمدهیزیارتافرادباانگیزه

1و9هایجمعیتشناختیدرجداولنتای مرتبطباسایرمتغیراند.گذشتهبهمشهدسفرداشته

آمدهاست.
 : آمار توصیفی سن پاسخ دهندگان و می ان تح یالت5جدول 

 درصد تحصیالت درصد سن

 26/0لمپیدزیر 12/3سال62زیر

 25/0پلمید 36/8سال92تا62

 12/5 فوقدیپلم 27/6 سال42تا92

 26/5 سانسیل 12/0 سال92تا42

 7/7 سانسیفوقل 7/8سال12تا92

 2/3دکتری 3/5سال12باالی

 100/0مجموع 100/0مجموع
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 تگی شهر سکونت گردشگر: آمار توصیفی می ان درآمد ماهیانه و می ان توسعه یاف6جدول

 درصد  یافتگیتوسعه  درصد   انهیدرآمد ماه

 10/9 فروبرخوردار 39/9کمترازیکمیلیونتومان

 17/4میانبرخوردار 44/3بینیکتادومیلیونتومان

 23/3فرابرخوردار 9/8 بیندوتاسهمیلیونتومان

 48/4ورابرخوردار 6/0باالترازسهمیلیونتومان

 100/0مجموع 100/0مجموع

منبو:محاسباتتحقیقحاضر


درصد74سالو42تا62درصدبین4/14باتوجهبهدرصدسنیوتحصیلیپاس دهندگان)

شودکهاکثرافرادتواناییدارایمدركتحصیلیدیپلموباالترهستند(ایناطمینانحاصلمی

اند.سواالتپرسشنامهراداشتهدركصحیحیاز



 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

یمراکزمیانگینمتغیرهایپژوهشیعنیرضایتگردشگرمذهبی،توسعه7باتوجهبهجدول 

،96/4،39/9،34/9یمراکزاقامتیبهترتیببرابربایمراکزخریدوتوسعهتفریحی،توسعه

باشد.می33/9
 (N=  411ی مت یرهاي پژوهش ) : آمار توصیف7جدول

 میانگین ماکزیمم مینیمم متغیر
انحراف 

 معیار

 0/54 4/31 1/865رضایتگردشگرمذهبی

 0/65 3/95 5 1یمراکزتفریحیتوسعه

 0/71 3/94 5 1یمراکزخریدتوسعه

 0/63 3/98 5 1یمراکزاقامتیتوسعه

منبو:محاسباتتحقیقحاضر
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 زمون نرمال بودن متغیرهاآ

یرهایرضایتگردشگرمذهبیوتوسع متغبودننرمالفرضیبررسیدرپژوهشحاضربرا

استفادهیرنوفاسم-ازآزمونکولموگروفهایآنها،مراکزتفریحی،اقامتی،خریدومولفه

شدهاست.

.هستندنرمالتوزیودارایها:دادهH0فرضیه

.نیستندنرمالتوزیودارایهاداده:H1فرضیه

(Sigنشاندادهشدهاست.باتوجهبهاینکهسطحمعناداریآزمون)3نتای آزموندرجدول

باشدلذاتماممتغیرهایاینپژوهشدارایتوزیومی29/2درتماممتغیرهایپژوهشبیشتراز

  .ودشهایپارامتریاستفادهمیباشندوبنابراینازآزموننرمالمی

 اسمیرنوف  -: نتایج آزمون کولموگوروف 8جدول

 متغیر
                 Zآماره 

 اسمیرنف -کولموگروف

سطح معنا 

 (Sig)  داری

نتیجه 

 آزمون

رضایتگردشگر

 966/2 973/2مذهبی

 نرمالاست

یمراکزتوسعه

 629/2 964/2تفریحی

 نرمالاست

 نرمالاست 627/2 139/2یمراکزخریدتوسعه

 نرمالاست 996/2 323/2یمراکزاقامتیتوسعه

منبو:محاسباتتحقیقحاضر



 های اول تا سوم بررسی فرضیه

سومپژوهشبهبررسیاینموضوعپرداختهمیدرفرضیه هریکازهایاولتا شودکهآیا

تیبررضایتیمراکزتفریحی،خریدواقامتوسعهیاماکنگردشکریشاملهایتوسعهمولفه

دارد.برایاینمنظورازآزمونرگرسیونچندگانهمعناداریومثبتتاثیرمذهبیگردشگران

وسطحمعناداریمدل993/49برابرباFی،مقدارآماره3شود.باتوجهبهجدولاستفادهمی

حاطمینانیکفایتمدلدرسطکمتراستکهنشاندهنده29/2باشدکهازمی222/2برابربا

ایناساسمیدرصدمی39 بر توانپذیرفتکهمدلبهطورکلیتوانتبیینبخشیازباشد.
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می دارا همچنینمقدارآمارهتغییراتمتغیروابستهتوسطمتغیرهایمستقلرا یضریبباشد.

نشانمی2R(696/2تعیینتعدیلشده 6/69مجموعتوانتبییندهدکهمتغیرهایمدلدر(

باشد.درصدازتغییراتمتغیروابستهرادارند.مدلرگرسیونیبهدستآمدهبهصورتزیرمی

Aیمراکزتفریحی،:توسعهBیمراکزخرید،:توسعهC یمراکزاقامتی:توسعه

C   (1)     947/2+B 677/2+A 974/2+699/6مذهبی=رضایتگردشگران

مقایسههمچنین بینمتغیرهایمستقلوبا از مشخصاستکه یضریببتایاستاندارشده،

(،بیشترینتاثیررا447/2ی)باضریببتایاستانداردحیمراکزتفریتوسعهموثردرمدل،متغیر

ضریبمراکزیتوسعهداردوپسازآنمتغیرهاییگردشگرانمذهبتیرضابر اقامتی)با

 و422/2بتایاستاندارد یتوسعه( مراکز ضریببتایاستاندارد بر919/2خرید)با تیرضا(

یموثرهستند.گردشگرانمذهب
 نتایج آزمون رگرسیون چندگانه )مت یر وابسته: رضایت گردشگران م هبی(: 9جدول

 متغیر
 (β ضریب بتا ) 

 tآماره 

سطح 

 معناداری
( Sig) 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance VIF 
 استاندارد غیر استاندارد

 167/66 --- 699/6ضریبثابت
*222/2 ------

 37/3 447/2 974/2توسعهمراکزتفریحی
*222/2 176/2 432/6 

 734/7 919/2 677/2توسعهمراکزخرید
*222/2 162/2 142/6 

 726/3 422/2 947/2توسعهمراکزاقامتی
*222/2 769/2 973/6 

222/2*(Sig)سطحمعناداریمدلF 993/49آماره

693/2ضریبتعیین
ضریبتعیینتعدیل

 (adj)شده
696/2

سطحمعناداریکولموگرف

(K-S)اسمیرنف
214/2

آمارهدوربینواتسون

(Durbin- Watson)
79/6

درصد39درصدوبااطمینان9*معناداریدرسطحمنبو:محاسباتتحقیقحاضر
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 ی چهارم و پنجم هابررسی فرضیه

فرضیه رابطههادر بررسی به پنجم و چهارم متغیری بین انگیزهی ویژگیهای و سفر هایی

شود.لذابهمنظوربررسیرابطهپرداختهمییگردشگرانمذهبیمندتیبارضاجمعیتشناختی

می استفاده پارامتریهمبستگیپیرسون آزمون جدولاز نتای در نشانمی62شود. دهدکه،

متغیرپیرسونهمبستگیضریب انگیزهبین  باهای شناختی جمعیت و سفر یمندتیرضای

باشدمی29/2بیشترازهاآزمونمعناداریبسیارکوچکاست.همچنینسطحیگردشگرانمذهب

باهایانگیزهتوانگفتبینمتغیردرصدمی39اطمینانبابنابراین یسفروجمعیتشناختی

مذهبیمندتیرضا رابطهیگردشگران معناداری ی فرضیهداردنوجود پنجمو و چهارم ی

گردد.پژوهشتائیدنمی
 چهارم و پنجم هاينتایج آزمون همبستگی پیرسون در فرضیه: 11جدول

متغیرها و 

 نتایج

ی انگیزه

 سفر

توسعه 

  یافتگی
 سن تحصیالت درآمد

ضریب

همبستگی
266/2229/2296/2-26/2246/2-

ت
ضای

ر
دی

من
  937/2 347/2 191/2399/2943/2سطحمعناداری

 422 422 422 422 422تعداد

 

 گیرینتیجه

رتوسعه بر مشهد اماکنگردشگریدر معناضایتی مثبتو تاثیر مذهبی مندیگردشگران

(،حقیقینسبوهمکاران6934هایمشابهتوسطآقاییوهمکاران)داریداردکهدرپژوهش

(ارتباطمعناداربینخدمات6227وان) و (وهوی6936(،اسکندریپوروهمکاران)6939)

رضا با فروشگاهی و تفریحی اقامتی، مراکز شامل تائیدیتگردشگری به گردشگران مندی

فرضیه تایید است. میرسیده نشان مذکور های بیشاز چه اگر که با92دهد افراد درصد

تاثیریاماکنگردشگریبررضایتاندولیتوسعهیزیارتبهمشهدآمدهانگیزه مندیآنها

تغییرسبکزندگیونگرشگردشگرانمذهبیوتغییرنیازمثبتیداشته افراددرگذراست.

اندتحتتاثیردهدکهگردشگرانمذهبیکهبهقصدزیارتبهمشهدسفرکردهزماننشانمی
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است.بهاندوایناماکنوامکاناتجزءنیازهاوضروریاتسفرشدهاماکنگردشگریقرارگرفته

ودرکالنشهرتفریحیدرشهرهانقشداشته-یمراکزتجاریهرحالعواملمختلفیدرتوسعه

ایمشهدنیزعاملگردشگریمذهبیباتوجهبهرفتارگردشگراندرامرخریدتوانستهنقشعمده

نسبتبهدیگرعواملدرتوسعه نمایدوازهمبستگیمستقیمبینگردشگریرا یاینمراکزایفا

 (.6934یاینمراکزحکایتدارد)مشکینیواعظمنبوی،مذهبیوتوسعه

ایوجودندارد.ایننتیجهبامندیگردشگرانمذهبیمشهدرابطهیسفربارضایتنگیزهبینا

هایمشابهاشارهدراینپژوهشبهدلیلتفاوتماهیتشهرمشهدبهعنوانیکنتای پژوهش

تاریخی(،تفاوت-هایتایلند،لیسبون،شیرازوقشم)شهرهایفرهنگیکالنشهرمذهبیباشهر

انگی و زهقصد مشهد به گردشگران زیارتاست-یسفر با توام همواره سایر-که نسبتبه

هایغیرمذهبی،مطابقتندارد.شهر

مندیگردشگرانمذهبیاوالبهدلیلهایجمعیتشناختیبارضایتعدمارتباطبینویژگی

هدرمندیووابستگیآنبهعواملمختلفداخلیوخارجیاستکچندبعدیبودنرضایت

توسعه و رشد آناستکه حاکیاز ثانیا و شد اشاره آن به یاماکنمبانینظریپژوهش،

ازشهریصرفازیارتیبهشهریباگردشگریدرشهرمشهدطیدهه یاخیر،شهرمشهدرا

یامکاناتوخدماتگردشگریموردمطالعهگردشگرانمذهبیمبدلنمودهاستومجموعه

م اینپژوهشکه پاسخگویبخشعمدهدر سیاستگذاریشهریاست، نیازهایتوجه ایاز

هایمختلفمختلفسنی،درآمدی،تحصیلیساکندرشهرهاییگردشگراندرگروهاولیه

انتظاراتمتفاوتمی توقعاتو داراینیازها، یافتگیکه لحا توسعه بهبه یا و شده باشند،

یخدماتگردشگریبامندیگردشگرانازتوسعهعبارتبهتر،تفاوتمعناداریبینرضایت

هایجمعیتشناختیموردمطالعهدراینپژوهشوجودنداردوانتظاراتوتوقعاتبندیطبقه

زمینه در مختلف شهرهای توسعهگردشگران طبقهی هر با گردشگری اماکن سنی،ی ی

درآمدیوتحصیلیفراهمشدهاست.

مذهبیگردشگرمندیرضایتبهیافتندستوگردشگرانرضایتباتوجهبهاینکهارزیابی

:شودمیاست،پیشنهادبعدیچندمالحظاتنیازمند
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رابطه وجود تایید پژوهشو این از حاصل نتای  به استناد توسعهبا بین  مثبت اماکنی ی

رضایت میگردشگریو نظر به مذهبی، شدمندیگردشگر فرصتایجاد از باید که هرسد

یایناماکننسبتبهسایرشهرهاییخیرهکنندهحداکثراستفادهرانمودوباتوجهبهتوسعه

هایگذشتهوآتینسبتبهسیاستگذاریالزمکشوروتوجهبهمیزانرشدگردشگرانطیسال

وهدایتاینموضوعبهسمتوسویسایرخدماتوجهتجلوگیریازاتالفسرمایه ها

)نظیرحملو دنیازگردشگرانکهدراینپژوهشموردبررسیقرارنگرفتهاستامکاناتمور

نقلداخلشهریوپارکینگ،پذیراییوتغذیهو...(وباوضومطلوبفاصلهزیادیدارداقدام

نمودتااینتوسعهیافتگیبهصورتنسبتاهمگنصورتپذیرد.

هاونیازهادرطولزمانهتغییرانگیزهمذهبیباتوجهب گردشگران به خدمات همچنینسطح

شاخص به و یابد ارتقا رضایتباید بر تاثیرگذار زمینههای دو هر در گردشگران یمندی

یازتوسعه مذهبی گردشگران رضایت گردشگریوزیارتتوجهشود.ضمنا باتوجهبهجلب

گردشگری تامین اماکن دقیق هایخواسته و توجه آنها، بهمادی وتر فرهنگی موضوعات

توسعه در سبکزندگیمعنوی بویژه و ادراكافراد نگرشو بر که گردشگری اماکن ی

هاتاثیرگذاربودهومستلزمبرنامهریزیطوالنیمدتتریهستند.خانواده
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-(.تحلیلمولفه6934آقایی،پرویزورضویان،محمدتقیوسعیدیراد،مجیدوخرایی،مصطفی)

 رضایتهای بر گذار قروهتاثیر شهرستان گردشگری مقاصد از مندی  فضای فصلنامه.

4(64:)33-669،گردشگری

 توسعه هایفضاییشاخص پراکنش(.6934ابوالحسنی،فرحنازوبختیاری،نرجسونسترن،مهین)
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7(62:)96-43،فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگریمندیگردشگرانشهرگرگان.رضایت

)افشاری امین محمد 6933فر، رضایت(. میزان بر موثر عوامل خارجیبررسی گردشگران مندی
ریزیگردشگری،دانشکدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران..پایاننامهکارشناسیارشدبرنامهشیراز

(.اثراتتصویرذهنیگردشگرانشهراصفهان6934امراللهیبیوکی،ناهیدونظریدهقی،اعظم)

62(96:)629-663،فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگریبرتوسعهگردشگریپایدارآن.

(.بررسیعواملموثربرهزینهگردشگریمذهبی،مطالعه6936یوطیبی،صدراله)بدری،سیدعل

6(6:)699-677،ریزیوتوسعهگردشگریمجلهبرنامهموردی:شهرمشهدمقدس.

علی) مروتیشریفآبادی، و فاطمه عزیزی، زینبو  بر مؤثر عوامل تحلیل(.6939جمشیدی،

ازا با یزد استان داخلی گردشگران رضایت  دیمتل مدل ستفاده مدیریتفازی. مطالعات فصلنامه
66(99:)39-624،گردشگری

( انسیهویزدانی،حمیدرضا بررسیعواملموثربررضایت6939حقیقینسب،منیژهوکریمی، .)

مجلهگردشگرانخارجیونتای آنوسنجشرضایتآنانازخدماتگردشگریدرشهراصفهان.
1(4:)796-799،مدیریتبازرگانی

وسادات محمد رهنما، و غفاری، حسینی رحیم (.6936) مجتبی روستا، و امیر اشنویی، طاهره

رضایت سنجش )مطالعه خدمات کیفیت از داخلی گردشگران میزان  کالنشهر موردی هتلداری

 6(6:)13-31،گردشگری مطالعات فصلنامه دومشهد(.
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بررسی6936یاسر) شمساهللزاده، و یعقوب زنگنه،  توسعهصنعت در مقصد تصویر تحلیل و (.

 61(46:)699-613،ریزیوبرنامه جغرافیا مجلهتبریز(. کالنشهر : موردی )مطالعه گردشگری

-کال در مذهبی گردشگری رفاهی خدمات هایعرصه استراتژیک تحلیل(.6939سقایی،مهدی)

ششمینکنفرانسملیبرنامهریزی.هبیمذ گردشگری منسجم کیفیت مدیریت بر تاکید مشهدبا نشهر
،مشهد.ومدیریتشهری

( باقر محمد سید طباطبایی، و مهدی زیارت6936سقایی، فضایی متن راهبردی فرا خوانش .)

 مدیریتشهری. بر تاکید با مشهد شهر در توسعهوگردشگری در نقشزیارت مقاالت مجموعه
66-92،جلدسوم،گردشگریدینی

(.تحلیلنقشمراکزخریددر6936مافی،عزتا...وجوانبختقهفرخی،زهره)سقایی،مهدیو

مطالعاتجغرافیاییمناطقها،مطالعهموردیکالنشهرمشهد.رابطهباگردشگریوزیارتدرکالنشهر
6(3:)77-626،خشک

 رب تمکید با مذهبی گردشگری خدمات سنجی(.رضایت6934سلطانی،علیوشریف،حمیدرضا)

-44شهری، برنامهریزی و پژوهش مجله.شیراز شاهچرا  حرم موردی مطالعه عواملمحیطی، نقش

99(:69)1

شناخت6936شاهحسینی،حدی )  از گردها طبیعت رضایت میزان بر مؤثر عوامل و هاانگیزه (.

3(64:)649-636،فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگریقشم. به سفر

تو حمیدو بروجنی، معصومه)ضرغام مورد6932حیدلو، الگویمدیریتاثربخشگردشگری، .)

7(61:)69-96،فصلنامهمطالعاتجهانگردی.مطالعهمقصدمذهبیمشهد

 استان در مذهبی گردشگری توسعه بر تحلیلی(.6936،نسرین)ترکمان،حمیدوبروجنی ضرغام

3(92:)97-32،ایران مدیریت علوم فصلنامه.همدان

(.ارزیابینقشگردشگریمذهبیدرتوسعهمراکز6934والفضلواعظمنبوی،مهدی)مشکینی،اب

 -تجاری تجاری مرکز موردی: )مطالعه مشهد-تفریحی شرق الماس کنفرانس(.تفریحی اولین
.،شیراز،موسسهعالیعلوموفناوریحکیمعرفیشیرازتخصصیمعماریوشهرسازیایران
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