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چکیده
ترین اشکال عنوان یکی از پررونقهاي دور تاکنون بهگردشگري مذهبی، از گذشته

گردشگري اسالمی در اصل، تعبیر گردشگري جدیدي از . آیدگردشگري در جهان به شمار می
یابی به دستبراي. کندزیارت است که گردشگري مذهبی و تفریحی را با یکدیگر ادغام می

در هر مقصدو وفاداري گردشگرانرضایتعاملدوبررسیگردشگري،توسعهاهکارهاير
آن گردشگران رضایت گردشگر از آن جهت که در نتیجه. داراي اهمیت استگردشگري

گردد، براي صنعت شوند و درآمد خارجی بیشتري براي کشور حاصل میبیشتري وارد کشور می
هاي هاي سنتی و ارزشپژوهش بررسی تأثیر ارزشهدف از این. گردشگري ضروري است

نفر از 387در این پژوهش تعداد . اسالمی بر رضایت و وفاداري گردشگران مسلمان است
لحاظ هدف کاربردي، به این پژوهش از. گردشگران مسلمان به روش در دسترس انتخاب شدند

هاي براي آزمون فرضیه. شدبالحاظ شیوه گردآوري اطالعات، توصیفی و از نوع همبستگی می
. استفاده گردیدAmos22افزار یابی معادالت ساختاري و نرمپژوهش از مدل

هاي هاي فیزیکی اسالمی و ویژگیها حاکی از تأثیر ارزش کیفیت، ارزش اجتماعی، ویژگییافته
. باشدمیغیر فیزیکی اسالمی بر رضایت گردشگران و تأثیر رضایت بر وفاداري گردشگران مسلمان 

.ها و پیشنهاد به پژوهشگران آتی ارائه شده استدر بخش پایانی نیز پیشنهادهاي کاربردي، محدودیت

هاي اسالمی، قمهاي سنتی، ارزشرضایت، وفاداري، ارزش:واژگان کلیدي

mr.karimi@atu.ac.ir)نویسنده مسئول(یو حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائاستادیار دانشکده مدیریت *

یو حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائدانشکده مدیریت ارشد مدیریت بازرگانیکارشناسی**
یو حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائارشد مدیریت اجرایی دانشکده مدیریت دانشجوي کارشناسی***
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مقدمه
فرهنگیاقتصادي، اجتماعی وتحوالتدراساسیومهمموضوعیعنوانبهگردشگري

ودرآمدهاي کشوربراي افزایشراتوان مسیريمیآنگسترشباوشودمیمحسوبکشورها
بهیابیدستبرايمطلوبمسیرينمودندرنتیجه فراهموهاي نفتیدرآمدبهوابستگیکاهش
عنوان هاي گردشگري بهامروزه فعالیت. )1388الدین، تاج(ترسیم نمودجانبهو همهپایدارتوسعه

وارثی و (شودهاي انسانی پس از کشاورزي، صنعت و خدمات محسوب میبخش چهارم فعالیت
و رضایتعاملدوبررسیتوسعه گردشگري،به راهکارهايیابیدستبراي.)1393صفرآبادي، 

موفقیتمقصد برايکشورهاي. داراي اهمیت استمقصد گردشگريدر هروفاداري گردشگران
شده گردشگر، تأثیر ه ممکن است بر ارزش ادراكباید عوامل احتمالی کجذب گردشگراندر

اي ذهنی و پویا است که در شده، سازهآنجاکه ارزش ادراكاز. بگذارند را مورد بررسی قرار دهند
کند، بنابراین الزم است تا هاي مختلف، فرق میهاي مختلف در زمانها و فرهنگمیان گردشگر

و 1پربنسن(شودکننده، تولید میدر ذهن مصرفهاي ذهنی یا احساسی را شامل شود کهواکنش
).2013همکاران، 
تعالیم مذهبی با اندیشه و هنر و زندگی ایرانی آمیختگیاماکن مذهبی ایران که هايجاذبه

است هاي گردشگران خارجی براي سفر به ایران اولین اولویتازگذارد، هنوز را به نمایش می
با توجه به همسایگی کشورهاي مسلمان و عربی با ایران مذهبی،اماکن این ). 25: 1377مؤمنی، (

در این راستا ثبت بیش از چهار هزار . آوردمیفراهم مسلمان را زمینه جذب گردشگران 
زاده و نصیري(باشدمیزیارتگاه مذهبی در ایران خود زمینه جذب گردشگران مذهبی 

هاي قابلیتون قم که داراي کارکردها واین زمینه، براي شهري همچدر ). 33:1382توتونچی، 
تواند بسیار راهگشا باشد، توسعه گردشگري میمتعدد مذهبی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی می

).1392موسوي و همکاران، (باشد 
ترین ترین و گستردهمذهب عامل فرهنگی مهمی است چرا که مذهب یکی از تأثیرگذار

هاي افراد در سطح فردي ها و رفتارها، ارزشوجهی بر نگرشتنهادهاي اجتماعی است و تأثیر قابل
سرعت بیشتري از نرخ در حال حاضر، گردشگران مسلمان به). 2009، 2مخلص(و اجتماعی دارد 

از گردشگران مسلمان در سال درآمدهاي حاصل. حال افزایش هستندجهانی رشد گردشگري در 
میلیارد 192درآمد مذکور به 2020گردد که تا سال بینی میمیلیارد دالر بود و پیش126، 2011

درصد از جمعیت 30، 2025جمعیت پیروان دین اسالم تا سال و این در حالی است که دالر برسد 
1 . Prebensen
2 . Mokhlis
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طور صعودي در حال ازآنجاکه جمعیت جهان به). 2014، 1رحمان(جهان را تشکیل خواهد داد 
جمعیت . گرددمهمی محسوب میرشد است، هدف قرار دادن گردشگران اسالمی، تصمیم

که جمعیت برخوردار خواهد بود درحالی% 5/1هاي آینده از رشد ساالنه مسلمانان در دهه
.)2011، 2گیریم و کریم(گردد میبرخوردار % 7/0غیرمسلمانان از رشد ساالنه 

وادهاعضاي خانوودوستاندیدارقبیلازدالیلیباجهانسفرهاياز% 27، 2013سالدر
مقاصدازیکیعنوانبهقمشهر). 2014گردشگري، جهانیسازمان(انجام گرفتمذهبیسفرهاي

حضرت حرمجملهازبسیاريگردشگريومذهبیهايجاذبهدارايخارجیوداخلیگردشگران
. باشدمیقاهاندرهحوض سلطان ودریاچهجمکران،مسجد،)ص(معصومه

هاي گردشگري در شهر قم، حوزه علمیه قم جایگاه و جاذبهدر میان آثار متعدد مذهبی
هاي مراکز علمی و حوزهشهر قم با دارا بودن . اي، باألخص در میان طالب شیعه داردویژه

را به مقوله ذاتی خود مبدل ساخته و همواره از مداريدینعلمیه متعدد با اشاعه فرهنگ دینی، 
هاي جذب توریسم علمی ظرفیتازنظربنابرایناست آن با عنوان شهر علم و تقوا یاد شده

قممقدسشهرجملهازایرانمذهبیمقاصدگردشگري درتوسعه. باالیی را در خود نهاده است
.استاهمیتقابلبسیاراندجاي دادهخوددررااسالمیمیراثاینازعظیمیقسمتکه

و شناختی و اثرگذار اسالمیهايؤلفهمشناساییباتاگردیدتالشپژوهشایندرروازاین
اینتوسعهدراسالمیتمدننقشقم،مذهبیمقصداحساسی بر رضایت و وفاداري گردشگري

.شودبررسیمقاصدنوع

مبانی نظري پژوهش
3گردشگري اسالمی

هاي گذشته و حال حاضر ترین گردشگريترین و پررونق، یکی از قدیمی4گردشگري مذهبی
با (است از بازدید گردشگران اندعبارتمذهبی گردشگران). 2004، 5آجیت(هان است در سراسر ج

.ها و نظایر آنهامقابر امامزاده،هااز اماکن مقدسی نظیر زیارتگاه) تعریف ویژه جهانگردي
هاي یادمانوآثاراماکن،زیارتبرايکههستندايفرهنگیگردشگرانمذهبی،گردشگران

مراکز مذهبیوهامکانبهفراغتاوقاتگذراندنودینیهايآموزشمذهبی،مالاعانجاممذهبی،
در میان گردشگران اسالمی با دو ). 1393موسوي، سلطانی و باقري کشکولی، (کنندمیسفرجهان

1 . Rahman
2 . Grim & Karim
3 . Islamic Tourism
4 . Religious Tourism
5 . Ajit
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شود، انجام سیاحتی یا آنچه حج نامیده می- هاي زیارتیگروه اول، فعالیت: گروه مواجه هستیم
هاي گردشگري گروه دوم از فعالیت). 2013، 1اید(گردشگري مذهبی شهرت دارددهند و بهمی

شود و نوع مذکور، موردنظر گیرد، گردشگري اسالمی نامیده میکه توسط مسلمانان انجام می
گردشگري اسالمی در اصل، تعبیر گردشگري جدیدي از . باشدپژوهشگران در این پژوهش می

، 2جعفري و اسکات(کند و تفریحی را با یکدیگر ادغام میزیارت است که گردشگري مذهبی
هاي گردشگري در برخوردهاي تاریخی، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان با انجام چنین فعالیت). 2014

هاي مندي و قدردانی از آفرینشاهللا و بهرهبراي کسب دانش، معاشرت با دیگران، ترویج کالم
).2006، 3اولسنتیموتی و(گردند اللهی، تشویق می

به این نکته اشاره نمودند که زیارت و گردشگري مذهبی ) 1390(زاده و همکاران ابراهیم
هاي ساختاري و کارکردي ریشه در باورها و اعتقادات دینی و مذهبی دارد و به دلیل ویژگی

به ارتوجهی از گردشگري جهانی توانسته است در متن گردشگري جهانی قرار گیرد و سهم قابل
کنند که تقویت فضاهاي سرگرمی، تفریحی  و سبز و آنها پیشنهاد می. خود اختصاص داده است

عنوان عنصر مکمل گردشگري مذهبی، در تمام سال، براي جلوگیري هاي طبیعی بههمچنین جاذبه
از فصلی شدن گردشگري در شهر قم و افزایش مدت اقامت گردشگران خارجی و داخلی در 

کنند که گردشگران بیان می) 1387(مؤمنی و همکاران. مد پایداري گرددآجاد درشهر باعث ای
یکی زائران، یا کسانی که انگیزه آنها فقط زیارت و : تواند به دو گروه تفکیک نمودمذهبی را می

انجام امور مذهبی است و زمان و مدت اقامتشان تابع اوقات فراغت نیست؛ گروه دوم گردشگران 
هاي گردشگري که ضمن انجام زیارت و شرکت در مراسم مذهبی از سایر جاذبهمذهبی هستند 
به عبارت دیگر اهداف مسافرت . کنندکنند و اوقات بیشتري را در سفر صرف مینیز بازدید می

این گروه چندمنظوره با اولویت زیارت است که باعث افزایش مدت سفر و در نتیجه افزایش 
لذا استفاده کامل از مواهب گردشگري  مذهبی جز با . شودها میهاي مسافرت آنمیزان هزینه

پذیر هاي گردشگري در شهرهاي مذهبی امکانفراهم آوردن بستر مناسب توسعه زیرساخت
نمونه شهر : عنوان یک سیستمگردشگري به"در پژوهشی با عنوان) 1390(قاسمی. نخواهد بود

نی شهر مشهد محصول پیامدهاي فضایی بیان داشته است که سیستم گردشگري کنو"مشهد
هاي طبیعی، سیاسی، منابع و توازن(با محیط) فرهنگی/باورهاي مذهبی(بینیارتباط متقابل جهان

ونقل، واحدهاي ها، حملجاذبه(از یک طرف با اجزاء و عناصر عرضه ...) اجتماعی، فرهنگی و
از ) المللیاي، ملی و بینمحلی، منطقهزائران و گردشگران(و تقاضا ...) پذیرایی، خدمات و/اقامتی

1 . EID
2 . Jafari & Scott
3 . Timothy & Olsen
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وجود تقاضاي بالقوه سفر به مراکز مذهبی و مقدس فرصتی براي توسعه شهري . طرف دیگر است
. کندو ایجاد امکانات بالقوه براي اتصال گردشگري مذهبی به سایر انواع گردشگري کمک می

وسعه گردشگري فرهنگی را تواند امکان تتوسعه در بخش عرضه در گردشگري مذهبی حتی می
ها و به این معنی که گردشگرانی از سایر ادیان که انگیزه آشنایی با سایر فرهنگ. نیز فراهم سازد
در ) 1393(فردآقاجانی و فرهانی. هاي فرهنگی را دارند را نیز تشویق به سفر نمایدادیان و جاذبه

، عوامل مؤثر )مطالعه موردي ایران(گردشگري مذهبی و عوامل مؤثر بر آن"پژوهش خود با عنوان
) بازدارنده(و عوامل منفی) برندهپیش(بر گردشگري مذهبی در ایران را به دو گروه عوامل مثبت

هاي سنتی و جذاب، ها و مراسمآیین: اند ازبرنده عبارتعوامل پیش. نمایندتفکیک و تقسیم می
ی، مسیرهاي ویژه گردشگري مذهبی؛ و هاي مقدس، سرو غذاهاي حالل و محلها، مکاناقامتگاه

موقع و صحیح، تأمین امنیت رسانی و بهتبلیغات و اطالع: عوامل بازدارنده نیز شامل این موارد است
هاي سفر، و آرامش جانی و مالی و روحی گردشگران، عدم وجود امکانات رفاهی مناسب، هزینه

هاي فرهنگی دیده، تفاوتان تور آموزشونقل، کمبود راهنمایهاي حملنیافتگی زیرساختتوسعه
.و بودجه خیلی محدود سازمان گردشگري

شده گردشگرارزش ادراك
آنچهازادراکشاناساسمزایاي خدمت برازکنندهمصرفکلیارزیابیبهشدهارزش ادراك

و همکاران،1منگ(شوداطالق میاند،دادهآن خدمتگرفتنبرايو آنچهاندکردهدریافت
ودریافتیمزایايبین،تبادلهمانشدهادراكارزشگفتتوانمیدیگرعبارتبه). 2011
ارزش گردشگري،ادبیاتدر).2012، 2جانکینگتون و گونجانارت(استپرداختیهايهزینه

دریافتآنچهازاوارزیابیمبنايبرسفرخالصارزشازبازدیدکنندهکلیارزیابیشده،ادراك
خدماتکیفیتازشدهادراكارزشبنابراین،). هزینه(است کردهآنچه پرداختو) منافع(کرده
را آنتوانمیواستمقصدازبازدیدکنندهتوسطشدهبر تصویر ادراكتأثیرگام براياولین

، 3النگ و کوانگ وي(گرفتنظردربازدیدزمانطولدررفتاريهايواکنشپیشایندعنوانبه
2012.(

چندبعديوسیله مقیاسبههموبعديتکمقیاسوسیلهبهتواندمیهمشدهارزش ادراك
اینپایهمقیاس براینکهاستاینبعديتکگیرياندازهمقیاسمشکالتازیکی. شودارزیابی

بهنداردصحتچنین چیزيامادارندارزشمفهومازیکسانبرداشتیمشتریانکهاستفرض
1 . Meng
2 . Jankingthong & Gonejanart
3 . Lai & Quang Vinh
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هايروشدیگرمشکل. اعتبار نداردزیادوگرفتهقرارانتقادموردروشاینییرواعلتهمین
چگونهارزشازشخصفرديدهد ارزیابیمینشانفقطکهاستاینبعديتکگیرياندازه
چگونگیبرايخاصیدهیجهتتواندندارد نمیخاصیبعدمقیاساینچونامااستبوده

2دروووبولتونجملهازمحققینازدر نتیجه برخی). 2010، 1چن(دهدارائهارزشارتقاي

موازنه یکنتیجهوبعديتکصورت بهنبایدراشدهارزش ادراكکهنمودندبیان) 1991(
مفهومیشدهارزش ادراكچرا کهسنجیدپرداختیهايهزینهودریافتیمزایايبینتجاري

ن شک، براي درك معناي کامل تصمیم بدو). 2007و همکاران، 3لی(است پیچیدهوچندبعدي
هاي گردشگري، باید به رؤیاها، احساسات و عواطف گردشگر توجه خرید گردشگر و فعالیت

ها و اي ذهنی و پویا است که در میان گردشگرشده، سازهعالوه بر این، چون ارزش ادراك. کرد
بنابراین الزم است تا . دباشهاي مختلف متفاوت میزمانهاي مختلف است، درفرهنگ
پربنسن (گردندکننده، تولید میهاي ذهنی یا احساسی را شامل گردد که در ذهن مصرفواکنش

). 2013و همکاران، 
هاي پیشین بر وجود ابعاد شناختی و عاطفی از ارزش حال، اگر چه اکثر پژوهشبااین
کلی گردشگران، از شدهلعه ارزش ادراكیک از آنان، به مطااند، اما هیچشده، تأکید نمودهادراك

ارزیابی ارزش محصوالت گردشگري براي گردشگري اسالمی به . اندانداز اسالمی، نپرداختهچشم
مشارکت . کنددلیل الزامات و مقتضیات قوانین شرع اسالمی، فرآیند کامالً متفاوتی را ایجاب می

. کندمحیط مورد قبولی را ایجاب میهاي گردشگري کاالها، خدمات و مسلمانان در فعالیت
گردشگر مسلمان از شدهبنابراین، هرگونه تالشی براي طراحی مقیاسی از سنجش ارزش ادراك

اي باشد که ابعاد کارکردي و عاطفی یا احساسی خرید یا شناسایی ابعاد آن، نباید تنها بازتابنده سازه
).2013اید، (با شرع را نیز شناسایی نمایدکند، بلکه همچنین باید صفات منطبقرا شناسایی می

ارزش اسالمی
توان گردشگران را هدایت کرد و هاي گردشگري، میهاي اسالمی در فعالیتبا رعایت آموزه

گردشگران اسالمی ). 2011، 4باتور و اسماعیل(در جذب وفاداري آنان به مقصد، موفق بود 
صورت مستقیم و چه بههاي اسالمی چه بهد و آموزهکننهاي اسالمی پیروي میخوبی از آموزهبه

رحمان، (گیري آنان درباره برنامه گردشگري، تأثیرگذار هستندصورت  غیرمستقیم بر تصمیم

1 . Chen
2 . Bolton & drew
3 . Lee
4 . Battour & Ismail
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هایی را مصرف نمایند که خداوند مصرف بر تمامی مسلمانان واجب است تا محصول).2014
در دین اسالم، محصوالت گردشگري منطبق .داند و مطابق قوانین شرع هستندها را مجاز میآن

متعال و پیامبر تمامی محصوالتی اشاره دارند که مطابق با دستورات خداوندبا شرع، عموماً به
خصوص براي را به» حالل«قوانین شرع، اصطالح . هستند) ص(اسالم حضرت محمد

). 2013اید، (است عیب براي مصرف هستند، انتخاب کردههایی که جایز، قانونی و بیمحصول
دهد که بر طبق آن اصول، ی را به پیروان خود آموزش مییاههاي رفتارمذهب، دستورالعمل

عنوان به. شوندمسلمانان به مصرف یا عدم مصرف بعضی از محصوالت گردشگري تشویق می
دانند میمثال، بعضی از افراد بنا به باورهاي مذهبی خود، مصرف مشروبات الکلی را بسیار ناپسند

عفتی، قماربازي، مصرف گوشت خوك افزون بر آن، قوانین شرع؛ بی). 2011باتور و اسماعیل، (
و دیگر مواد خوراکی حرام، فروش یا نوشیدن مشروبات الکلی و پوشش نامناسب را منع کرده 

).2010، 1زمانی فراهانی و هندرسون(است 
بنابراین براي هدف قرار دادن صنعت روابط گردشگري و اسالم، مسئله بسیار مهمی است،

منظور آنکه گردشگران اسالمی را مورد هدف قرار دهد، باید بر گردشگري در کشور ایران به
صفات اسالمی که در دسترس دارد تمرکز نماید تا از آن طریق گردشگران اسالمی را راضی نگاه 

لمان در جذب گردشگران بیشتري به کند که بعضی از کشورهاي مسشده بیان میمطالعه انجام. دارد
در این پژوهش صفات . )2003هندرسون، (فکري دارندکشورهاي خود، آزاداندیشی و روشن

صفات . شوداسالمی به دو دسته صفات فیزیکی اسالمی و صفات غیرفیزیکی اسالمی تقسیم می
قوانینی براي پوشش فیزیکی اسالمی عواملی هستند که نیازهاي مسلمانان، از جمله تأمین اصول و

اتاقدرکریمقرآنازنسخهیکبودندسترسهاي حالل، دراسالمی، غذاهاي حالل و نوشیدنی
. شوندهاي بهداشتی مناسب را شامل میهتل و تسهیالتی براي نمازگذاران و برخورداري از سرویس

اي ویزیونی و ماهوارههاي تلصفات غیرفیزیکی اسالمی عواملی هستند که نیازهاي دسترسی به شبکه
.شونداسالمی و برخورداري از ابزار سرگرمی مناسب را شامل می

رضایت گردشگر
قبلی وانتظاراتبینادراكاختالفازارزیابیبهکنندهمصرفواکنشتوانمیرارضایتمندي

ي، زاده سرورقلی(شودمیمحصول ادراكآنمصرفازپسکهکردتعریفمحصولفعلیعملکرد
آیااینکهدربارهقضاوتیوکنندگانمصرفخشنوديبهمربوطواکنشرضایتمندي. )2012

زیتامل (کنند یا خیرفراهم میرارضایتازقبولیقابلسطحآنهاهايویژگییاوخدماتوهامحصول
1 . Zamani-Farahani & Henderson
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آن گردشگران بیشتري وارد کشور جهت که در نتیجهرضایت گردشگر ازآن). 2003، 1و بیتنر
گردد، براي صنعت گردشگري ضروري شوند و درآمد خارجی بیشتري براي کشور حاصل مییم

رضایت گردشگر همچنین بر وفاداري وي به مقصد نیز تأثیرگذار است بنابراین صنعت . است
موفقیت بازاریابان گردشگري بر نحوه ). 2002، 2کوزاك(گردشگري باید آن را مدنظر قرار دهد 

کسب رضایت گردشگر براي ذینفعان صنعت گردشگري، . شگر، تکیه دارددستیابی رضایت گرد
اي را ایجاد کند و تواند تبلیغات مثبت توصیهرضایت گردشگران می. شودمرحله مهمی محسوب می

شود که عنوان پاسخ هیجانی در نظر گرفته میرضایت مشتري به. باعث وفاداري مشتري به مقصد شود
).2010و همکاران، 3زابکار(خدمات و تجربه گردشگر را به دنبال داردپاسخ شناختی چون کیفیت 

وفاداري گردشگر
هاي را شاخصبازگشتبهتمایلومکرربازدیدها،پژوهشبیشترگردشگري،حوزهدر

ويتمایلدرمقصدبهگردشگرمیزان وفاداري). 2011و همکاران، 4نام(اندگرفتهنظردروفاداري
ازگردشگرمثبتتجربه.داردبازتابدیگرانبهآنتوصیهبهدر تمایلومقصدمجدددبراي بازدی

طور،و همینمجددبازدیدموجبگردشگريمقصددرشدهارائهمنابعسایروخدمات، کاالها
در). 2010، 5کوننیک و دي کرناتونی(شودمیوابستگانسایرودوستانبهاي توصیهمثبتتأثیرات
دوشاملرغم مطالعات متعددي که درباره وفاداري مشتري انجام شده است، وفاداري، علیمجموع

ي رفتاري به فراوانی تکرار خرید، وفادار).1994، 6دیک و باسو(استرفتاري و نگرشیمؤلفه
گردشگرانآتیوفعلیهايتصمیمبرقبلیتجربیآشناییکهدارداینبرگردد و داللتاطالق می

ي نگرشی نیز به تعهد روانی اطالق وفادار. گذاردتأثیر میگردشگريمقصدانتخابدرصاًمخصو
کننده در اقدام خرید خود دارد، از جمله تمایل به خرید و تمایل به توصیه به گردد که مصرفمی

فاداري این نوع و. که لزوماً رفتار تکرار خرید در آن نقشی داشته باشدمشتریان بالقوه دیگر بدون آن
اي  مثبت، به قصد خرید و تعهد بلندمدت مشتري به یک برند و گرایش آنها به تبلیغات توصیه

گردد است که به خرید واقعی تبدیل بامعنیتعهد مشتریان هنگامی ارزشمند و . شودتعریف می
، وفاداري)2013(با این وجود در این پژوهش مطابق پژوهش اید ). 2008و همکاران، 7کلوتی(

.بعدي در نظر گرفته شده استاي تکسازه

1 . Zeithaml & Bitner
2 . Kozak
3 . Zabkar
4 . Nam
5 . Konecnik & De Chernatony
6 . Dick & Basu
7 . Clottey
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پیشینه و مدل مفهومی پژوهش
صفات ظاهري و غیر ظاهري اسالمی از مقصد سفر که گردشگران ) 2011(باتور و اسماعیل 
هاي تسهیالتی براي اقامه نماز، غذاهاي حالل، تفریحات و سرگرمی(کنند مسلمان را جذب می

را مورد بررسی ) مومی اسالمی و صوت اذان براي نمازگذاراناسالمی، پوشش اسالمی، اخالقیات ع
منظور آنان پیشنهاد کردند که صفات اسالمی ظاهري و غیرظاهري از مقصد سفر باید به. قرار دادند

کند که ارزش قیمت، اي دیگر بیان میدر مطالعه) 2013(اید . برآوردن تحقیق تجربی، توسعه یابند
و ارزش احساسی و ارزش اسالمی با رضایت گردشگر و وفاداري ارزش کیفیت، ارزش اجتماعی

.گردشگر در ارتباط است و رضایت گردشگر بر وفاداري به مقصد نقش دارد
کنند که صفات اسالمی و خدمات کیفی داراي اثر مثبتی بر رضایت بیان می) 2014(رحمان 

داد که رضایت کلی گردشگر گردشگر مسلمان و وفاداري او نسبت به مقصد است؛ همچنین نشان 
نیز روابط میان ارزش ) 2015(1گوهري- و الاید. مسلمان رابطه مؤثري با وفاداري به مقصد دارد

و ارزش ابعاد اسالمی ) ارزش قیمت، ارزش کیفیت، ارزش اجتماعی و ارزش احساسی(ابعاد  سنتی 
ضیه در مورد گردشگران را با ارائه شش فر) صفات فیزیکی اسالم و صفات غیرفیزیکی اسالم(

هاي غیر فیزیکی اسالمی هاي فیزیکی اسالمی و ویژگیهاي ویژگیمسلمان آزمون کردند؛ ارزش
شده قیمت، ارزش کیفیت، اثر مثبتی بر رضایت گردشگر مسلمان خواهد گذاشت و ارزش ادراك

مدل 1شکل. ارزش اجتماعی و ارزش احساسی نیز بر رضایت گردشگر مسلمان تأثیرگذار است
.دهدمفهومی پژوهش را نمایش می

1 . Eid & El-Gohary

د ابعا
ارزش 
سنتی

اجتماعیارزش 

وفاداري 
گردشگر

رضایت 
گردشگر 

اسالمیفیزیکیغیرهايویژگی

اسالمیفیزیکیهايویژگی

قیمتارزش 

احساسیارزش 

کیفیتارزش 

ابعاد 
ارزش 
اسالمی 

)2015گوهري، -و ال؛ اید2013اید، : منبع(مدل نظري پژوهش . 1شکل 

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7
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.دهدهاي انتخابی را نشان میپیشینه فرضیه1جدول
هاي پژوهشجدول پشتیبان فرضیه: 1جدول

منابعهافرضیهشماره فرضیه
H1

شده کیفیت بر رضایت گردشگران ارزش ادارك
.مسلمان تأثیرگذار است

-و ال، اید)2013(اید 
)2015(گوهري 

H2
شده قیمت بر رضایت گردشگران ارزش ادراك

.مسلمان تأثیرگذار است
- و ال، اید)2013(اید 

)2015(گوهري 
H3

شده احساسی بر رضایت گردشگران ارزش ادراك
.مسلمان تأثیرگذار است

- و ال، اید)2013(اید 
)2015(گوهري 

H4
شده اجتماعی بر رضایت گردشگران ارزش ادراك

.ان تأثیرگذار استمسلم
- و ال، اید)2013(اید 

)2015(گوهري 
H5

هاي فیزیکی اسالمی بر شده ویژگیارزش ادراك
.رضایت گردشگران مسلمان تأثیرگذار است

- و ال، اید)2013(اید 
)2015(گوهري 

H6
هاي غیر فیزیکی اسالمی شده ویژگیارزش ادراك

.بر رضایت گردشگران مسلمان تأثیرگذار است
- و ال، اید)2013(اید 

)2015(گوهري 
H7

رضایت گردشگران مسلمان بر وفاداري آنان به 
.مقصد گردشگري تأثیرگذار است

- و ال، اید)2013(اید 
)2015(گوهري 

شناسی پژوهشروش
باشد، زیرا به دنبال آزمون اي و کاربردي میهاي توسعهاین پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهش

باشد و همچنین با تکیه بر آزمون مدل در صنعت گردشگري به بعد بین متغیرهاي جدید میرابطه 
ها، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی نظر نحوه گردآوري دادهاز. کاربردي پژوهش نیز توجه گردید

علمیسؤاالت پرسشنامه این تحقیق توسط سه نفر از اعضاي هیئت. باشدبر مدل معادالت ساختاري می
جامعه آماري . دانشگاه و نیز پنج نفر از خبرگان صنعت گردشگري مورد تأیید قرار گرفته است

با توجه به نامحدود بودن . دهندپژوهش حاضر را کلیه گردشگران خارجی شیعه شهر قم تشکیل می
. نفر تعیین گردید385مورگان، - تعداد گردشگران، حداقل حجم نمونه مطابق با جدول کرجسی

نمونه اولیه و بیشتر شدن مقدار آلفاي کرونباخ از حد 40هاي پرسشنامه نیز با در نظر گرفتن ی سؤالپایای
پرسشنامه با استفاده از روش 630تعداد . براي همه متغیرها مورد تأیید واقع گردید) 7/0(قبول قابل

هایی ها و مکانزمان یک ماه و در ساعات مختلف روز و در زمانگیري در دسترس، طی مدتنمونه
72. آوري گردیدپرسشنامه جمع459که گردشگران خارجی حضور بیشتري داشتند، توزیع و تعداد 

استفاده با نرخ پرسشنامه قابل387نهایت تعداد ها به دلیل ناقص بودن حذف و درعدد از این پرسشنامه
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براي نمونهکافیاطمینان از حجم منظوربه. استفاده قرار گرفتندبراي تحلیل مورد% 4/61دهی پاسخ
بیشتر از مقدار KMOمقدار . انجام گردید) KMO(مایر و اوکلینکایزر،اجراي تحلیل عاملی آزمون 

حاکی از عالی بودن تعداد نمونه 9/0مقدار باالتر از . باشدها میحاکی از مناسب بودن مقدار داده5/0
به دست 94/0در این تحقیق KMOآمارهمقدار). 365: 1،2013ورما(باشد براي انجام تحلیل عاملی می

یهتجزيبرا). 365: 2013ورما، (دهنده عالی بودن حجم نمونه براي تحلیل عاملی دارد که نشانآمد و 
.شداستفاده Amos 22و SPSS 22هايافزارها از نرمدادهتحلیلو

هاي پژوهشیافته
شناختی بر اساس آمار توصیفی به هاي جمعیتزیه و تحلیل دادهآمده از تجدستخالصه نتایج به

. باشند، بیشتر گردشگران از کشورهاي همسایه می2مطابق جدول . آمده است2تفکیک جدول 
کننده در این تحقیق را به خود اختصاص بیشترین شرکت% 8/32نفر معادل 127کشور کویت با 

.اندجاي گرفته39تا 30کننده در این پژوهش در رده سنی همچنین بیشتر افراد مشارکت. داده است
نگویاپاسخشناختیجمعیتتطالعاانیاوافریعزتونتایج: 2جدول 

درصدفراوانیعنوان متغیر

سن
29-20738/18
39-301926/49
49-409324
>50294/7

کشور مبدأ

1278/32کویت
927/23بحرین
821/21عراق
617/15سوریه
254/6سایر

2تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول

با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول و روش برآورد 3گیريآزمون روایی سنجی مدل اندازه
هاي گیري کلی شامل تمام سازهدر این مرحله یک مدل اندازه. حاصل شد4نماییحداکثر درست

. دهدگیري را نشان میهاي نهایی مدل اندازهفهرستی از شاخص4جدول . تمرتبه اول انجام گرف
1 Verma
2 First-order CFA
3 Measurement model
4 Maximum Likelihood Estimation
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2(اسکوئر معنادار شد - اگرچه آماره کاي
f750.152,d 436, P .001   (هاي ، شاخص

CFI(9/0برازش مدل بیشتر از  .94,TLI .92, NFI .95   (دهنده این مطلب است کهنشان
همچنین .استتأییدقابلیکامل دارند و مدل مفهومیمفروض هماهنگیعاملیلبا مدل تحلهاداده

). 2009و همکاران، 1هیر(باشد می08/0قبول کمتر از مقدار قابلRMSEA=.062مقدار 
سطح (باشد می12ها بیشتر از براي تمامی شاخصC.Rو آماره 5/0تمام بارهاي عاملی بیشتر از 

هاي قابل اعتباري براي ها مقیاسده این مطلب است که این شاخصدهن، که نشان)001/0<معناداري
همچنین روایی همگرا با توجه به باال بودن ).2012و همکاران، 2ینج(هاي تعریف شده است سازه

مقدار ). 2015و همکاران، 3سارمنتو(مورد تأیید قرار گرفت ) 87/0و 59/0بین (بارهاي عاملی 
بیشتر از مقدار ) 2012جین و همکاران، (هاست نده پایایی درونی سازهدهپایایی ترکیبی که نشان

شده براي میانگین واریانس تبیین). 1988، 4باگوزي و یی(باشد می) 90/0و 81/0بین (6/0پیشنهادي 
دو سازه چندگانهیمجذور همبستگمقدار . باشدمی68/0تا 52/0و بین 5/0هر سازه بیشتر از 
هاي سنتی و دهد که ارزشکه نشان می) 772/0، 616/0به ترتیب (زیاد است رضایت و وفاداري

از % 2/77از واریانس رضایت گردشگران و رضایت آنان % 6/61اند توانستههاي اسالمیارزش
نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول در . دهندواریانس وفاداري گردشگران را پوشش می

.استآورده شده 4جدول 
همبستگی بین متغیرها: 3جدول 

12345678
59/0ارزش کیفیت1
54/057/0ارزش قیمت2
64/066/057/0ارزش احساسی3
57/057/054/052/0ارزش اجتماعی4
56/060/062/051/052/0هاي فیزیکی اسالمیویژگی5
62/062/071/055/053/064/0کی اسالمیهاي غیرفیزیویژگی6
53/049/044/038/056/043/054/0رضایت گردشگران7
57/061/066/059/052/054/047/058/0وفاداري گردشگران8

19/386/294/239/312/395/214/325/3میانگین
90/08/091/097/097/093/083/092/0انحراف معیار

1 . Hair
2 . Jin
3 . Sarmento
4 . Bagozzi & Yi

.باشندمیAVEمعنادار هستند و اعداد روي قطر >01/0pها در سطح همبستگی بین سازه: توجه
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همچنین روایی واگرا نیز با این نکته مورد تأیید است که واریانس مشترك بین هر دو سازه 
کمتر از مقدار میانگین واریانس تبیین شده براي هر سازه است ) هامجذور همبستگی بین آن(
).1981، 1فورنل و الرکر(

نتایج تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول:  4جدول 

لی بار عامگویه/عامل
)*(استاندارد 

آماره 
C.R

CRAVESMC

- 85/059/0ارزش کیفیت
- 874/0گردشگريتور سازماندهی مناسب این 

786/0317/18گردشگريتور تداوم کیفیت این 
718/0066/16گردشگريتور قبول این کیفیت قابل
69/0187/15گردشگريتور هاي این تحقق وعده

بار عاملی یهگو/عامل
)*(استاندارد 

آماره 
C.R

CRAVESMC

- 84/057/0ارزش قیمت
- 679/0قیمت مناسب خرید این تور گردشگري
791/0020/14قیمت معقول خرید این تور گردشگري

795/0073/14معیار اصلی تصمیم به سفرعنوانبهقیمت 
758/0504/13قیمت اقتصادي خرید این تور گردشگري

- 84/057/0ارزش احساسی
- 678/0احساس راحتی با خرید این تور گردشگري

786/0407/13احساس آرامش با خرید این تور گردشگري
754/0955/12احساس مثبت با خرید این تور گردشگري
794/0508/13احساس لذت با خرید این تور گردشگري

- 81/052/0ماعیارزش اجت
- 85/0حس مقبولیت با خرید این تور گردشگري

حس درك شدن با خرید این تور 
گردشگري

807/0018/15

حس پذیرفته شدن در جامعه با خرید این تور 
گردشگري

597/0427/12

596/0406/12خریدن این تور گردشگري توسط سایر مردم
- 90/068/0المیهاي فیزیکی اسویژگی

1 . Fornell & Larcker
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- 815/0در دسترس بودن امکانات مذهبی
845/0199/19در دسترس بودن غذاي حالل

832/0814/18در دسترس بودن قرآن در هتل محل اقامت
814/0246/18بهداشتی اسالمیدر دسترس بودن سرویس

بار عاملی گویه/عامل
)*(استاندارد 

آماره 
C.R

CRAVESMC

- 88/064/0هاي غیر فیزیکی اسالمیویژگی
- 78/0به تفکیک جنسیتیخدماتبودندسترسدر
871/0418/18هاي تلویزیونی اسالمیکانالبودندسترسدر
یرانسانی غهنرهاي تجسمی بودندسترسدر

اسالمی
742/0232/15

807/0852/16ابزارهاي سرگرمی اسالمیبودندسترسدر
85/058/0616/0رضایت گردشگران

- 789/0تصمیم خردمندانه با خرید این تور گردشگري
821/0681/17تصمیم درست با خرید این تور گردشگري

682/0069/14این سفرقبولقابلتجربه 
76/0041/16حس خوب با خرید این تور گردشگري

83/055/0772/0وفاداري گردشگران
سال 5احتمال سفر مجدد به این مقصد در 

آینده
716/0 -

641/0888/12احتمال توصیه این مقصد به دوستان و آشنایان
818/0062/15انتخاب این مقصد در شرایط یکسان

775/0308/14انتخاب این تور گردشگري در شرایط یکسان
)مجذور همبستگی چندگانه= SMCپایایی ترکیبی؛ =CRواریانس استخراج شده؛ میانگین= AVE: توجه(

هانتیجه آزمون فرضیه
صورت خالصه و به2یابی معادالت ساختاري در شکل نتایج حاصل از تحلیل مسیر و مدل

.بیان شده است5در جدول 
و آماره 16/0د تأثیر ارزش کیفیت بر رضایت گردشگران با ضریب مسیر استاندار.1فرضیه 

. اطمینان تأیید شد% 99در سطح C.R=48/3معناداري 
و آماره 01/0تأثیر ارزش قیمت بر رضایت گردشگران با ضریب مسیر استاندارد .2فرضیه 

.تأیید نشدC.R=15/0معناداري 
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و 02/0تأثیر ارزش احساسی بر رضایت گردشگران با ضریب مسیر استاندارد .3فرضیه 
. تأیید نشدC.R=45/0ناداري آماره مع

و 10/0تأثیر ارزش اجتماعی بر رضایت گردشگران با ضریب مسیر استاندارد .4فرضیه 
. اطمینان تأیید شد% 95در سطح C.R=13/2آماره معناداري 

هاي فیزیکی اسالمی بر رضایت گردشگران با ضریب مسیر تأثیر ویژگی.5فرضیه 
. اطمینان تأیید شد% 99در سطح C.R=81/8اري و آماره معناد45/0استاندارد 

هاي غیر فیزیکی اسالمی بر رضایت گردشگران با ضریب مسیر تأثیر ویژگی.6فرضیه 
. اطمینان تأیید شد% 99در سطح C.R=29/10و آماره معناداري 61/0استاندارد 

88/0تاندارد تأثیر رضایت گردشگران بر وفاداري گردشگران با ضریب مسیر اس.7فرضیه 
. اطمینان تأیید شد% 99در سطح C.R=68/10و آماره معناداري 

. دهدمدل نهایی پژوهش حاضر را نمایش می2شکل 

صورت خالصه در جدول هاي پژوهش بهآمده از تحلیل مسیر و آزمون فرضیهدستنتایج به
.آورده شده است5
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شهاي پژوهخالصه رد یا تأیید فرضیه: 5جدول 
ضریب مسیر فرضیه

استاندارد
آماره
C.R

نتیجه 
فرضیه بهاز

ارزش کیفیت

رضایت 
گردشگران

تأیید45/3**16/0
رد01/0ns15/0ارزش قیمت

رد02/0ns45/0ارزش احساسی
تأیید13/2*10/0ارزش اجتماعی

تأیید81/8**45/0هاي فیزیکی اسالمیویژگی
تأیید29/10**61/0کی اسالمیهاي غیر فیزیویژگی

وفاداري رضایت گردشگران
تأیید68/10**88/0گردشگران

معنییبns؛ 05/0<معنادار در سطح *: ؛ 01/0<معنادار در سطح **: توجه

گیري و پیشنهادهانتیجه
ول با نتیجه حاصل از فرضیه ا. ها، مدل مفهومی پژوهش مورد تأیید قرار گرفتبا توجه به یافته

توان در این خصوص می. در یک راستا هستند) 2015(گوهري - و اید و ال) 2013(پژوهش اید 
عنوان مثال، به. تورهاي گردشگري با کیفیت متناسب با نیازهاي گردشگران مسلمان ارائه نمود

هاي اسالمی مانند عرضه غذاهاي حالل و برگزاريبازدید از اماکن مذهبی، بازدید از نمایشگاه
هاي متنوع آمیخته با هنر اسالمی به کیفیت تورها افزود تا موجب رضایتمندي بیشتر فستیوال

گوهري - و اید و ال) 2013(نتیجه حاصل از فرضیه دوم با پژوهش اید . گردشگران مسلمان گردد
گویان کمتر از حد ، میانگین ارزش قیمت از نظر پاسخ3مطابق جدول . مغایرت دارد) 2015(

هاي قیمت بر رضایت تواند دلیلی بر عدم تأثیر ارزشاین موضوع می. باشدمی) 86/2(متوسط 
، تعداد گردشگران خارجی از دو 3نکته حائز اهمیت دیگر در جدول . گردشگران خارجی باشد

که تقریباً نیمی از نمونه پژوهش حاضر را تشکیل ) نفر188(باشد کشور کویت و بحرین می
تواند دلیلی دیگر بر عدم پول این دو کشور نسبت به پول ایران نیز میارزش باالي. دهندمی

در خصوص سایر گردشگران . هاي قیمت بر رضایت گردشگران خارجی باشدتأثیرگذاري ارزش
هاي مالیاتی یا توان تورهایی با قیمت مناسب ایجاد نمود و تفاوت قیمتی از طریق معافیتنیز می
نتیجه حاصل از فرضیه سوم با پژوهش اید . دمات مسافرتی ارائه نمودهاي مالی به دفاتر خمشوق

تواند برآورده نشدن دلیل رد این فرضیه می. مغایرت دارد) 2015(گوهري - و اید و ال) 2013(
توان مراسم مذهبی که موجب براي این منظور می. باشدانتظارات گردشگران از تور گردشگري
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عنوان مثال برگزاري مراسم ختم قرآن به به. گردد در نظر گرفتیایجاد آرامش براي مسلمانان م
نتیجه . گرددخوانی و دعا نیز توصیه میکمک تعداد زیادي از گردشگران، برگزاري مراسم مرثیه

در ) 2015(گوهري - مغایرت و با پژوهش اید و ال) 2013(حاصل فرضیه چهارم با پژوهش اید 
هاي برتر هنر، سینما و توان از چهرهمقبولیت اجتماعی میبراي افزایش حس. یک راستا هستند

با عناوینی نظیر (عنوان سفیر اسالمی مواردي از این قبیل که محبوبیت خاصی بین مردم دارند به
را با گردشگران مسلمان همراه نمود تا از طریق همراهی با این ) سفیر قرآنی یا سفیر فرهنگی

نتیجه حاصل فرضیه پنجم با پژوهش اید و .  ن ایجاد گردداشخاص، حس مقبولیت در گردشگرا
توان با در نظر گرفتن امکانات در این خصوص می. در یک راستا هستند) 2015(گوهري - ال

این . ها از مقصد موردنظر را افزایش دادرفاهی براي گردشگران مسلمان، احتمال بازدید مجدد آن
هاي بهداشتی اسالمی و فراهم آوردن سرویسامکانات شامل در دسترس بودن قرآن مجید،

در یک ) 2015(گوهري - نتیجه حاصل از فرضیه ششم با پژوهش اید و ال. شودغذاهاي حالل می
هاي تلویزیونی و توان شبکههاي غیر فیزیکی اسالمی میدر خصوص ویژگی. راستا هستند

در این زمینه . فراهم نمودهاي مختلف دارد رااي اسالمی که قابلیت پخش به زبانماهواره
نتیجه حاصل از . قدم بوده استاندازي شبکه قرآن پیشصداوسیماي جمهوري اسالمی ایران با راه

در زمینه . در یک راستا هستند) 2015(گوهري - و اید و ال) 2013(فرضیه هفتم با پژوهش اید 
. ابزاري قدرتمند استفاده نمودعنواناي بهتوان از تبلیغات توصیهوفاداري گردشگران مسلمان می

توان بروشورهاي تبلیغاتی به گردشگران ارائه نمود تا با خروج از کشور بتوانند عنوان مثال میبه
همچنین . هاي گردشگري و مذهبی مقصد را به سایر گردشگران خارجی انتقال دهندجاذبه

هاي درصدي براي افزایش توان از ابزارهاي پیشبرد فروش نظیر تخفیف گروهی یا تخفیفمی
.ورود گردشگران خارجی استفاده نمود

ها و اماکن مذهبی جایگزینی وجود ندارد لیکن الزم به توضیح است که اگرچه براي زیارتگاه
تواند هاي سنتی و اسالمی به زائران و گردشگران مذهبی میدر ارائه خدمات با کیفیت و ارزش
اي شفاهی براي سفر به این مقاصد را افزایش داده و انگیزه هموجبات تکرار سفر و انجام توصیه

از سوي دیگر نیز ارائه خدمات مناسب و جلب رضایت . قصد سفر به این مقاصد را افزایش دهد
هاي گردشگري تواند مدت اقامت گردشگران مذهبی و استفاده آنها از سایر جاذبهگردشگران می

.هاي سفر را براي گردشگران افزایش دهده و هزینهشهرهاي زیارتی را تحت تأثیر قرار داد
هاي سنتی و شامل ارزش(هاي نوآوري این پژوهش توسعه مدلی جامع که دربرگیرنده ارزش

. باشدمؤثر بر رضایت و وفاداري گردشگران خارجی مسلمان در شهر قم می) هاي اسالمیارزش
کیفیت، قیمت، احساسی، (عد ها شامل شش بمجموع این پژوهش نشان داد که ارزشدر
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است و این ابعاد ) هاي غیر فیزیکی اسالمیهاي فیزیکی اسالمی و ویژگیاجتماعی، ویژگی
ها یر ابعاد ارزشتأثتنها به بررسی این پژوهش نه. باشندپیشایندهاي رضایت گردشگران مسلمان می

ابعاد بر روي رضایت بر روي رضایت گردشگران مسلمان پرداخته، بلکه اهمیت هر یک از این
هاي غیر فیزیکی اسالمی با ضریب مسیر ویژگی. گردشگران را نیز مورد بررسی قرار داده است

یر بر روي رضایت تأثکمترین 01/0داراي بیشترین و ارزش قیمت با ضریب مسیر 61/0
ردشگران هاي مرتبط با گعد کاربردي، دفاتر خدمات مسافرتی و سازماندر ب. گردشگران را دارند

توانند با توجه به نتایج که درك بهتري از عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداري گردشگران دارند، می
ریزي و ها بر روي رضایت گردشگران براي برنامهیر هر یک از ابعاد ارزشتأثدست آمده از به

هر یک از درك. ها استفاده نمایندیمشخطها و هاي بازاریابی آتی، سیاستهدایت استراتژي
هاي مرتبط با گردشگران را قادر ابعاد ارزش و اهمیت آنها دفاتر خدمات مسافرتی و سازمان

هاي همچنین این پژوهش اهمیت ابعاد ارزش. هاي جدیدي را ارائه نمایندسازد تا استراتژيمی
ه گیري رضایت گردشگران مسلمان و تمایل آنها به خرید تورهاي مسافرتی کاسالمی در شکل
هاي این پژوهش لزوم ایجاد بازارهاي یافته. دهدهاي اسالمی هستند را نشان میآمیخته به ارزش

با ایجاد این نوع بازارها، مقصدهاي . کندیید میتأهاي اسالمی گردشگري اسالمی با محصول
.انتخاب بالقوه گردشگران مسلمان تبدیل شوندعنوانبهتوانند اسالمی می

نخست اینکه . هایی بوده استها داراي محدودیتمانند دیگر پژوهشاین پژوهش نیز ه
تفکیک گردشگران مذهبی به دو گروه زائران و گردشگران مذهبی با اهداف چندمنظوره در این 

دوم اینکه در . باشدپژوهش براي محققین میسر نشد و لذا جامعه آماري ترکیبی از هر دو گروه می
کنندگان بیشتر از مشارکت. کننده صورت نگرفته استراد مشارکتاین پژوهش کنترلی بر روي اف

اند که در زمان توزیع پرسشنامه بیشتر تورهاي گردشگري از این دو کشور کویت و بحرین بوده
هاي همچنین ارزش. کشور بوده است و تغییر افراد نمونه ممکن است منجر به نتایج متفاوتی گردد

هاي و ارزش) 2008، 1ناسوتیون و ماوندو(تواند شامل شهرت میاست که سنتی مفهومی گسترده
. باشد) 2006، 2گاالرزا و سورا(شناختی یباییز

هاي هاي سنتی و ارزشتوانند به توسعه ابعاد ارزشهاي آتی، پژوهشگران میدر پژوهش
اري و بیمه هاي دیگر صنعت خدمات مانند بانکدها را در شاخهاسالمی اقدام نمایند و این ارزش

هاي آتی  به بررسی سایر متغیرهاي مؤثر بر گردد تا در پژوهشهمچنین پیشنهاد می. وارد نمایند
و در نهایت . یر آن بر قصد بازدید مجدد گردشگران بپردازندتأثرضایت گردشگران مسلمان و 

1 . Nasution & Mavondo
2 . Gallarza & Saura
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راي بررسی احساس تعلق به مقاصد  گردشگري مذهبی بر قصد تکرار سفر در شهرهاي مذهبی ب
.گرددگردشگران خارجی توصیه می
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