فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگری،سالدوازدهم،شماره،83تابستان،6831صفحات16-6

تأثیر ارزش ادراک شده مقصد زیارتی بر رضایت گردشگر خارجی مسلمان با
در نظر گرفتن نقش دینداری اسالمی
فاطمه یاوری گهر 6،مهدی ابراهیمی 1،سولماز بهبودی عیسی لو
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(تاریخوصول-39/66/66:تاریخپذیرش)31/8/61:

چکیده
اینمقالهبهارزشدرکشده،ازمنظراسالمینگریستهوبهبررسیتأثیرارزشادراکشدهمقصدزیارتیبر
رضایت گردشگر خارجی مسلمان پرداخته است .روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده و تعداد153نمونه ،با
استفادهازنمونهگیریدردسترسبرایمطالعهانتخابشد.جهتبررسیرواییسازههایموجوددرپرسشنامه،
تحلیلعاملیتأییدیصورتگرفتوسپسبرایآزمونفرضیههاازنرمافزارمعادالتساختاریاستفادهشد.
یافتههایتحقیقنشاندادهزینههایادراکشدهشاملارزشپولیادراکشده،ریسکدرکشدهوزمانو
تالشصرفشدهتأثیرمنفیبررضایتمندیگردشگرومزایایادراکشدهشاملارزشکیفی،کارایی،ارزش
احساسی،ارزشاجتماعی،وشواهدفیزیکیوغیرفیزیکیاسالمیتأثیرمثبتیبررضایتگردشگرداشتهاند.
ضمناینکهاثرتعدیلکنندگیدینداریاسالمیبررابطهشواهدغیرفیزیکیاسالمیورضایتگردشگربیشترو
بررابطهشواهدفیزیکیاسالمیورضایتگردشگرکمتربودهاست.
واژگان کلیدی :ارزشادراکشده،دینداریاسالمی،رضایتگردشگر،گردشگریزیارتی

 .1استادیار گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت وحسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی (نویسنده مسئول)
yavarigohar@gmail.com
 .2استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت وحسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی
. 3کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت وحسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی
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مقدمه
توسعهکلیسطحزندگیجوامع،پیشرفتروندهایگردشگریوتغییرنیازهاوسالیقگردشگرانموجب
شدهتاایجادرضایتدرگردشگرانووفادارکردنآنهابهمقاصددرمقایسهباگذشتهفرایندیپیچیدهتر
باشد.بررسیهایاخیرنشاندادهاستکهدرکبهتررفتارمصرفکنندهزمانیصورتخواهدگرفتکه
درقالبارزشادراکشدهموردبررسیقرارگیرد.ازاینرو،اینمفهومبرایهردوگروهشاغالنو
محققانحوزهیگردشگریبهعنوانیکیازمعیارهایقابلتوجهمطرحگردیدهاست.
ارزش،کلیدکسبمزیترقابتیبودهوگزینهایقابلاطمیناندربهبودموقعیترقابتیمقاصدمیباشد
(گاالرزاوسائورا6.)1001،یکیازمهمترینعواملفرهنگیکهبرارزشها،رفتارونگرشافراددرسطح
فردیواجتماعیتأثیرگذاراست،مذهبودینداریمیباشد.مذهبیکیازتأثیرگذارترینوگستردهترین
نهادهایاجتماعیاستوتأثیرقابلتوجهیبرنگرشها،ارزشهاورفتارهایافراددرسطحفردیو
اجتماعیدارد(علویجهوهمکاران.)6831،دینداریباجهتدهیبهعقایدافراد،نقشیبسزادررفتارخرید
میتوان
آنهابازیمیکند (ادوالگوهری.) 1069،1بانگاهیبهآمارمسلمانانوکشورهایاسالمی  
دریافتکهمنطقهآسیادارایقابلیتهایفراوانیبهمنظورتوسعهگردشگریاسالمیمیباشد%16.از
مسلمانانجهاندرمنطقهآسیا-اقیانوسیهوحدود%10ازآناندرخاورمیانهومنطقهشمالآفریقازندگی
میکنند.ازمیان 60کشوراولجهانکهبیشترینتعدادمسلماناندرآنهازندگیمیکنند 9،کشوردر
منطقهآسیاواقعشدهاستولیبااینحالکمتراز 60درصددرآمدجهانیگردشگریبهکشورهای
اسالمیاختصاصدارد(ادوالگوهری.)1069،
بازارگردشگریاسالمیاقتضائاتوفرهنگخاصیداردکهنمیتواننادیدهگرفت(.باتورواسماعیل،8
 .)1061اما فقدان توجه کافی در زمینهی فهم و سنجش ارزش ادراک شده خصوصاً در حوزهی
گردشگرانمسلمانکامالًمحسوساست(گاالرزاوسائورا)1001،ونیازبهمطالعاتمفهومیوکاربردی
کهبهبررسیمفهومارزشادراکشدهازدیدگاهگردشگرمسلمانبپردازندوجوددارد(ادوالگوهری،
.)1069

1 . Gallarza& sara
2 .Eid & El-Gohari
3 .Battour & Smail
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کشور ما به منظور گذر از اقتصاد تک محصولی نیاز به درآمدهای جایگزین دارد .یکی از
گزینههایمناسب،توسعهیگردشگریاسالمیمیباشد.بامطالعهعواملدینیمؤثربرارزش
ادراک شده گردشگران میتوان فاکتورهایی را که از نظر گردشگران مسلمان حائز اهمیت
هستندراشناسایینمودهوبااعمالاینمتغیرهادرتسهیالتوخدماتیکهبرایگردشگران
تدارکدیدهمیشود ،درجهترضایتبیشازپیشآنانتالشنمود.لذاهدفازاینتحقیق
بررسیتأثیرارزشادراکشدهبررضایتگردشگرخارجیمسلماندرمقاصدگردشگری
اسالمیمیباشد.


مبانی نظری و پیشینه تحقیق
طبقتعریفزیتامل6ارزشادراکشده،ارزیابیکلیمصرفکنندهازمطلوبیتیکمحصول
یاخدمتبنابرادراکاتیاستکهازدریافتیوپرداختیهادارد؛اینارزیابیدرقالبمقایسهایاز
دادههاوستاندههاازیکمحصولیاخدمتدرنظرگرفتهمیشود.بهعبارتیارزشادراکشدهبهعنوان
ساختاریبادوبخشدرنظرگرفتهمیشود؛یکبخشمزایایدریافتشده(مانندمزایایاقتصادی،
اجتماعیورابطهای)وبخشدیگرهزینههایپرداختشده(مانندقیمت،زمان،تالش،ریسکوراحتی).
معمولترینتعریفازارزشکهبرپایهیایندیدگاهقراردارد.ارزشرانسبتیامبادلهبینکیفیتوقیمت
درنظرمیگیردکهمفهومیبرپایهیارزشپولیمیباشد(زیتامل.)6333،
در سالهای اخیر ،دیدگاه نوینی مطرح شده است که ارزش ادراک شده را ساختاری چند
بعدیدرنظرمیگیرد.نویسندگانی(مانندشکتر6331،1؛بولتونودروو)6336،8اذعانداشتهاند
کهدرنظرگرفتنمفهومارزشبهعنوانمبادلهیبینتنهادومتغیرکیفیتوقیمتبسیارساده
انگارانهاست(لی،یونولی )1002،1چراکهارزشادراکشدهمفهومیچندبعدیوپیچیده
است(ریگاتی،لوچینیوماسون(،)1060،9سوئینیوسوتار.)1006،1
1 .Zeithaml
2 .Schechter
3 .Bolton & Drew
4 .Lee, Yoon & Lee
5 .Rigatti, Luchini & Mason
6 .Sweeney & Soutar
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دیدگاهجدیددرحلمشکالترویکردسابقبهارزشادراکشدهبهویژهتمرکزبیشازحدآنبرفواید
اقتصادیکمککنندهبودهاست.ازسویدیگررویکرددومانعکاستحوالتنظریانجامشدهدرزمینه
رفتارمصرفکنندهاستکهتوجهویژهایبهنقشاحساساتدرعادتهایخریدومصرفافرادمبذول
میدارد(سنچزوهمکاران.)1001،6
شث) 6338( 1براینباوراستکهدوادراکارزشیجهانشمولبرایتحلیلرفتارمصرف
کنندهوجودداشتهوانگیزههایخریدافراددردوبخشقابلبررسیاست:نخستانگیزههای
کارکردیکهمرتبطبانیازهایملموسمانندراحتی،کیفیتوقیمتهستندوسپسانگیزههای
غیرکارکردی که مربوط به خواستههای نامشهود مانند نیاز به شهرت و نیازهای اجتماعی و
احساسیبرایتعاملمیباشند.محققانحوزهیارزشادراکشدهبهایننتیجهرسیدهاندکه
بعدعاطفیرابهدوبخشبعداحساسیکهمربوطبهعواطفواحساساتدرونیمیباشدوبعد
اجتماعیکهمربوطبهاثراتاجتماعیایجادشدهباانجامخریدمیباشدتقسیمنمایند(سنچزو
همکاران.)1001،
درسالهایاخیرارزشادراکشدهموردتوجهمحققانحوزهیگردشگریقرارگرفتهاست.
مطالعه ایدرامریکاازتأثیرمثبتومعنادارارزشادراکشدهبررضایتمندیمشتریانحمایت
کردهاست(پورفرجوهمکاران.)6831،برخیمطالعات(مانندمورفیوهمکاران1000،8؛اوه
و جنگ 1008 ،1؛ دومان و ماتیال )1001 ،9رویکرد اول و برخی محققین دیگر رویکرد
چندبعدیرااتخاذنمودهاند.برایمثالکوآن)1001(1برند،قیمتوریسکرابهعنواناجزای
تشکیلدهنده ارزش در صنعت رستورانداری و بنکنستین و همکاران )1008(2دریافتند که
رضایتازخدماتتفریحیتابعیازارزیابیهایشناختیواحساسیاستبا اینتفاوتکه
ارزیابیهایاحساسیتعیینکنندهترهستند.

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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فعالیتهایمرتبطبااوقاتفراغتمانندگردشگریبرایتوضیحرفتارخریدگردشگرنیازمند
توجهبهتخیالت،احساساتوعواطفگردشگرهستند.بسیاریازمحصوالتگردشگریدر
ورای ویژگیهای ملموسی مانند کیفیت و قیمت دارای معانی نمادین نیز میباشند و منافع
احساسیقادربهتأثیرگذاریبرانتخابمصرفکنندهمیباشد(سنچزوهمکاران.)1001،
باتوجهبهبررسیهایانجامشده،رویکردهایموجوددرزمینهارزشادراکشده،درجدول
زیربهصورتمختصرارائهمیشوند:
جدول  . 1رویکرد چند بعدی به ارزش ادراک شده؛

نویسنده

 ابعاد









شثوهمکاران()6336










گروث)6339(6




گرونروس)6332(1
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دورویتروهمکاران 
()6332


سوئینیوهمکاران()6333







ارزشاجتماعی
ارزشاحساسی
ارزشکارکردی
ارزششناختی
ارزشموقعیتی
شناختی:فایدهدرکشده
روانشناختی
درونی
بیرونی
شناختی
احساسی(روانشناختی)
بعداحساسییاارزشدرونی
بعدکارکردییاارزشبیرونی
بعدمنطقی
ارزشاجتماعی(مقبولیتاجتماعی)
ارزشاحساسی
ارزشکارکردی(قیمتیاارزشپولی)
1. Groth
2. Gronroos
3. De Ruyter et al
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سوئینیوسوتار()1006




گاالرزاوسائورا()1001














ادوالگوهری()1069












سنچزوهمکاران()1001








ارزشکارکردی(عملکردیاکیفیت)
ارزشکارکردی(تنوع)
بعدکارکردی(اقتصادیوکیفیت)
بعداجتماعی
بعداحساسی
کارایی
کیفیتخدمت
ارزشاجتماعی
تفریح
بعدزیباییشناختی
هزینهپولیدرکشده
ریسکدرکشده
زمانوتالشصرفشده
ارزشکیفی
ارزشپولی
ارزشاحساسی
ارزشاجتماعی
شواهدفیزیکیاسالمی
شواهدغیرفیزیکیاسالمی
ارزشکارکردیآژانسمسافرتی(تاسیسات)
ارزش کارکردی نحوه ارتباط کارکنان آژانس
مسافرتی(حرفهایبودن)
ارزشکارکردیبستهسفرخریداریشده(کیفیت)
ارزشکارکردیقیمت
ارزشاحساسی
ارزشاجتماعی

سنچزوهمکاران()1001؛گاالرزاوسائورا()1001؛ادوالگوهری()1069
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باتوجهبهتعریفارزشادراکشدهودووجهمنافعدریافتشدهوهزینههایپرداختشده،می-
تواندریافتکهدراغلبمطالعاتمذکورابعادمنفیارزشکمتردرنظرگرفتهشدهاست،دراکثر
پژوهشهایصورتگرفتهازارزشپولیسخنگفتهشدهدرحالیکههزینههایغیرپولینیزحائز
اهمیتبودهوبایدموردبررسیقرارگیرند.عالوهبراینبهمنظورتحقیق بررویارزشادراک
شدهیگردشگرمسلمانعالوهبرابعادمثبتومنفیارزش،ابعاداسالمی ارزشنیزبایددرنظر
گرفتهشوند.همچنیندینودینداریعواملشناختهشدهایهستندکهرفتارفرددرموقعیتهای
مختلفاجتماعی را تحت تأثیر قرارمیدهند .دینداری بهطورکلییعنیداشتناهتمامدینیبه
نحویکهنگرش،گرایشوکنشهایفردرامتأثرسازد(شجاعیزند 6831،؛ بهنقلازصافدل
دهمیانی.)6838،درمیانمحققین،استفادهازسهبعددینداریمعمولتراست.بااینحال،همهآنها
در دو بعد توافق دارند :اعتقاد و عمل .اما در مورد بعد سوم بهخاطر وجود عناصر متفاوت در
سنجش،تفاوتنامگذاریوجوددارد.ازبعدسومباعناوینیچونتجربهدینیومعنویتنامبرده
شدهاست.تیلیوموبلگیومیدی)1003(6ابعاددینداریاسالمیرابااستفادهازمتوندینیاسالمی-
قرآنوحدیث-موردسنجشقراردادهاندکهازمجموع 10آیتمدینداریاسالمی 8،بعداصلی
دینداری اسالمی بهدست آمد .اینها شامل اعتقاد مذهبی ،اعمال مذهبی و غنیسازی مذهبی
(آموزشمادامالعمر)هستند.هرچندمیتوانگفتکهغنیسازیمذهبیازاجزایاعمالاسالمی
میباشد.بهطورخالصهمیتوانگفتکهاستفادهازدووسهبعدبرایسنجشدینداریاسالمی
رایجتراست.تفاوتدرآنهاعمدتاًدرنتیجهعناصرمتفاوتاستفادهشدهدراندازهگیریهایشان
است.براساسبررسیهایانجامگرفته،درنهایتابعادعقایداسالمیواعمالاسالمیکهابعادبه
کارگرفتهشدهتوسطصافدلدهمیانی()6838میباشدبهکارگرفتهشدهاست.لذادرمدلمفهومی
مورداستفادهدراینتحقیق،ضمنبررسیکارایی،ارزشکیفی،ارزشاحساسیوارزشاجتماعی
بهعنوانمنافعدریافتشده،ارزشپولی،ریسکدرکشدهوزمانوتالشصرفشدهرابه
عنوان هزینههایپرداخت شدهازسویگردشگرو شواهد فیزیکیو غیرفیزیکی اسالمی را به
عنوانابعاداسالمیارزشموردتوجهقراردادهواثرآنهابررضایتگردشگرمسلمانباتوجهبه
نقش تعدیل کنندهی دینداری مورد سنجش قرار میگیرد .در این تحقیق به منظور سنجش
1 - Tiliouine&Belgoumidi
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رضایتمندیگردشگرازشاخصسنجشرضایتگیلبرت()1000استفادهشدهاست ولذامدل
مفهومیوفرضیههایتحقیقبهشرحذیلخواهندبود:

ارزشهای ادراک شده
ارزش کیفی
کارایی
ارزش احساسی
ارزش اجتماعی
رضایت گردشگر
ارزش پولی
ریسک درک شده
زمان و تالش صرف شده
شواهد فیزیکی اسالمی
دینداری اسالمی

شواهد غیر فیزیکی اسالمی

نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق برگرفته از اد و الگوهری ( ،)5112گاالرزا و سائورا ( ،)5112گیلبرت

()5111
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باتوجهبهتوضیحاتفوقسؤاالتوفرضیههایتحقیقبهشرحزیرمیباشند:

فرضیههای تحقیق
 .6بینارزشکیفیادراکشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداریوجوددارد.
 .1بینکاراییادراکشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداریوجوددارد.
 .8بینارزشاحساسیادراکشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداریوجوددارد.
 .1بینارزشاجتماعیادراکشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداریوجوددارد.
 .9بینارزشپولیادراکشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداریوجوددارد.
 .1بینریسکادراکشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداریوجوددارد.
 .2بینزمانوتالشصرفشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداریوجوددارد.
 .3بینارزششواهدفیزیکیاسالمیادراکشدهورضایتگردشگرمسلمانرابطهمعناداری
وجوددارد.
 .3بین ارزش  شواهد غیر فیزیکی اسالمی درک شده و رضایت گردشگر مسلمان رابطه
معناداریوجوددارد.
 .60دینداریاسالمی،رابطهشواهدفیزیکیاسالمیورضایتگردشگرمسلمانراتعدیلمیکند.
 .66دینداری اسالمی ،رابطهشواهد غیر فیزیکی اسالمی و رضایت گردشگر مسلمان را تعدیل
میکند.

روش شناسی تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردیبودهو بهاینعلت کهبه توصیفوضعیت جامعهمورد
تحقیقخودازطریقپیمایشمیدانیمیپردازددرزمرهتحقیقاتتوصیفی-پیمایشیقرارمیگیرد.
درجهتگردآوریدادههاوسنجشابعادمختلفمدلازابزارپرسشنامهاستفادهشدهاست.
جامعهآماریاینتحقیق ،گردشگرانمسلمانیهستندکهبهقصدزیارتازخارجازکشوربه
شهرمشهدسفرکرده اند.ازجامعهآماریموردمطالعهبهروشنمونهگیریدردسترسبین
گردشگرانمسلمانخارجیکهدرهتلهای 1و 9ستارهاطرافحرمشهرمشهداقامتدارند
پرسشنامهپخششدهونسبتبهجمعآوریدادههااقدامشدهاست.تعدادنمونهمورداستفاده
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دراینتحقیقتوسطفرمولنمونهگیریکوکرانبرابر831محاسبهشدودرنهایتتعداد698
پرسشنامهبهدستآمد.
در این پرسشنامه از مقیاس  9گزینهای لیکرت استفاده شده است .روایی پرسشنامه از طریق
نظرخواهیازخبرگانوهمچنینازروشتحلیلعاملیتأییدیموردتأییدقرارگرفتوپایایی
آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ محاسبه گردید .ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه
0/218میباشد.
جدول1چگونگیتوزیعسواالتدرپرسشنامهراباتوجهبهمتغیرهایتحقیقنشانمیدهد.
جدول  .5دستهبندی سواالت پرسشنامه ارزش ادراک شده

متغیر

شاخص

مولفه

شماره

تعداد

سواالت

سواالت

زیرساختها
کارایی

مراکز خرید

منبع
گاالرزا و سائورا

1-6

6

امکانات اقامتی

( )2006؛
هنگ)2000(1

اطالعات ارائه
شده
ارزش کیفی

ارزش ادراک شده

قابلیت اطمینان
پاسخگویی
همدلی

7-9

3

اد و الگوهری()2012

اطمینان
عوامل ملموس

ارزش احساسی

اد و الگوهری () 2012
لذت درک شده
تازگی
کنترل

؛ لی ،یون و لی ()2007
41-41

5

؛ سوئینی و سوتار
( ) 2001؛ سنچز و
همکاران () 2006

1. Heung
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ارزش اجتماعی

اد و الگوهری ()2012
خودانگاره

45-41

3

موقعیت

؛ سنچز و همکاران
( ) 2006؛ گاالرزا و
سائورا () 2006
اد و الگوهری () 2012

ارزش پولی

اقتصادی بودن
بهره وری

؛ سنچز و همکاران
11-23

6

اثربخشی

( ) 2006؛ سوئینی و
سوتار ( )1991؛ گاالرزا
و سائورا ()2006

حمالت
تروریستی
ریسک درک شده

بزهکاری
بیماری و عفونت

22-31

1

بالیای طبیعی

گاالرزا و
سائورا()2006

حوادث غیر
مترقبه
نابسامانیهای
سیاسی

شده

تالش ذهنی
و

تالش صرف

زمان

زمان صرف شده
32-37

6

گاالرزا

و

سائورا

اسالمی

شواهد فیزیکی

تالش فیزیکی

()2006

امکانات نماز

اد و الگوهری () 2012

غذای حالل

31-23

6

؛ باتور و نظری ()2012
؛ باتور و همکاران
() 2011
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خدمات تفکیک
شده
ممنوعیت مصرف
شواهد غیر فیزیکی اسالمی

الکل و انجام قمار
ممنوعیت

22-29

6

فعالیتهای آزادانه

اد و الگوهری () 2012
؛ باتور و نظری ()2012

جنسی

؛ باتور و همکاران

امکانات تفریحی

() 2011

مطابق با قوانین
اسالمی
پوشش مناسب
اسالمی
پخش اذان

دینداری

دینداری اسالمی

رضایت

رضایت گردشگر

عقاید اسالمی

20-29

10

اعمال اسالمی

60-69

10

ادراکی

70-72

6

اد و الگوهری () 2012
؛ انصاری () 2012
اد و الگوهری () 2012
؛ انصاری ()2012
اد و الگوهری ()2012؛

احساسی

گیلبرت

()2000؛

کرونین ،بریدی وهالت
()2000؛

مورفی

همکاران ()2000

و
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ارزیابی پایایی گویهها و سازههای تحقیق
برایمحاسبهپایاییسازههایتحقیقازروشپایاییمرکبوآلفایکرونباخاستفادهشدهاست.
چنانکهچین()6333بیانمیکند،حداقلقابلقبولبرایپایاییمرکببرابربا0/202وحداقلقابل
قبول برای آلفای کرونباخ برابر با  0/19میباشد( چین .) 6333 ،1در این تحقیق ضریب آلفای
کرونباخارزشپولی ،ریسک درکشدهوزمانوتالشصرفشدهپایینتر از  0/19وپایایی
ترکیبیارزشپولیوزمانوتالشصرفشدهپایینتراز 0/202میباشد.بنابرایناینسازههااز
پایاییالزمبرخوردارنیستند.سازههایمذکوردرتحلیلمدلنهاییتحقیقحذفشدند.عالوهبر
اینچین()6333بیانمیکندکهشاخصمیانگینواریانساستخراجشده،شاخصمناسبیبرای
تعیینرواییهمگرایسازههایتحقیقمیباشد.حداقلقابلقبولبرایاینضریبازنظرنویسنده
مذکوربرابربا0/9است(چین.)6333،بررسیاینشاخصبینسازههایاینتحقیقنشانمیدهد
کهدرتمامیسازههایتحقیقبهجزارزشپولی،ریسکدرکشدهوزمانوتالشصرفشده
امتیازاینضریبباالترازحدآستانهمذکورمیباشد.بنابراینازنظررواییهمگرااینسازههادر
حدقابلقبولیهستند.همانطورکهذکرشدسهسازهیمذکوردرمدلنهاییتحقیقحذفشدهاند.
جدول .3شاخصهای پایایی سازههای تحقیق

سازه

AVE

آلفای

پایایی

میانگین

کرونباخ

مرکب

واریانس

کارایی

0/212

0/318

0/939

0/939

ارزشکیفی

0/212

0/399

0/101

0/101

ارزشاحساسی

0/211

0/381

0/916

0/916

ارزشاجتماعی

0/266

0/363

0/911

0/911

ارزشپولی

0/131

0/169

0/899

0/899

ریسکدرکشده

0/918

0/213

0/112

0/112

زمانوتالشصرفشده

0/962

0/136

0/108

0/108

شواهدفیزیکیاسالمی

0/383

0/311

0/269

0/269

شواهدغیرفیزیکیاسالمی

0/309

0/366

0/133

0/133

دینداریاسالمی

0/211

0/320

0/112

0/112

رضایت

0/293

0/336

0/936

0/936
1 .Chin
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آزمون فرضیههای تحقیق و مدل ساختاری
فرضیههای تحقیق حاضر بر مبنای دادههای جمعآوری شده و با استفاده از روش مدلسازی
معادالتساختاریبهکمکنرم افزارپیالاسموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتند.باتوجهبه
الگویتفسیریدرمدلسازیمعادالتساختاری،چنانچهقدرمطلقمقدارآماره(t-value) T
بدستآمدهبرایهرمسیربزرگتراز 6/31باشدمیتوانادعانمودکهمسیرمربوطهدرسطح
39درصدمعناداراستوفرضیهمربوطبهآنمسیرتأییدمیگردد.ازسویدیگرمیزانضریب
مسیر  6نشاندهندهمیزانیاشدتوجهتارتباطاست.هرچقدراینمقدارباالترباشد،رابطه
قویتراست.نمادمنفینشاندهندهرابطهمعکوساست.درادامهبهبررسیهریکازفرضیات
بااستفادهازدوآمارهمذکورپرداختهمیشود.
جدول .4رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

فرضیهها

متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب
مسیر

فرضیهاول

رضایتگردشگر

1/113 0/889

تأیید

مثبت

فرضیهدوم ارزشکیفیادراکشده رضایتگردشگر

1/131 0/893

تأیید

مثبت

رضایتگردشگر

1/168 0/886

تأیید

مثبت

فرضیهسوم

کاراییدرکشده

آماره
T

نتیجه

اثر

ارزشاحساسیادراک
شده

فرضیهچهارم ارزشاجتماعیادراک رضایتگردشگر

1/139 0/863

تأیید

مثبت

شده
فرضیهپنجم ارزشپولیادراکشده رضایتگردشگر 0/288 -0/669

رد

منفی

رضایتگردشگر 6/113 -0/113

رد

منفی

فرضیههفتم زمانوتالشصرفشده رضایتگردشگر 6/193 -0/102

رد

منفی

رضایتگردشگر

8/129 0/183

تأیید

مثبت

رضایتگردشگر

8/833 0/180

تأیید

مثبت

فرضیهششم

ریسکادراکشده

فرضیههشتم شواهدفیزیکیاسالمی
فرضیهنهم

شواهدغیرفیزیکی
اسالمی


1 .Coefficient
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فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

متغیر

تعدیل ضریب

کننده

شواهدفیزیکی

رضایت

دینداری

فرضیهدهم

اسالمی

گردشگر

اسالمی

فرضیه

شواهدغیر

رضایت

دینداری

یازدهم

فیزیکی

گردشگر

اسالمی

آماره T

نتیجه

مسیر

0/181
0/116

8/112
8/313

تأیید
تأیید

اسالمی


میباشدکهنشاندهندهمعناداریرابطهدرسطح
درفرضیهاول،ضریبمعناداریبرابربا 1/113
اطمینان39%است.وباتوجهبهضریبمسیر0/889میتوانبیاننمودکهکاراییادراکشده
بررضایتگردشگرمسلمانتأثیرمثبتومعناداریدارد.درفرضیهدومضریبمعناداریبرابر
با 1/131ا ستکه نشان دهندهمعناداریرابطهاست .باتوجهبهضریبمسیر بهدست آمده
می توانبیاننمودکهمیزانتاثیرارزشکیفیادراکشدهبررضایتگردشگربرابر 0/893و
مثبتاست.درفرضیهسومضریبمعناداریبرابربا1/168استکهنشاندهندهمعناداریرابطه
است .با توجه به ضریب مسیر به دست آمده میتوان بیان نمود که میزان تاثیر ارزش کیفی
ادراکشدهبررضایتگردشگربرابر0/886ومثبتاست.درفرضیهچهارمضریبمعناداری
برابربا 1/139استکهنشاندهندهمعناداریرابطهاست.باتوجهبهضریبمسیربهدستآمده
میتوانبیاننمودکهمیزانتاثیرارزشکیفیادراکشدهبررضایتگردشگربرابر 0/863و

مثبتاست.درفرضیهپنجمضریبمعناداریبرابربا0/288استکهنشاندهندهعدممعناداری
رابطهاست.بنابراینرابطهارزشپولیدرکشدهورضایتگردشگرمعنادارنبودهوفرضیه
مذکوررد میشود.درفرضیهششمضریبمعناداریبرابربا 6/113استکهنشاندهندهعدم
معناداری رابطه است .بنابراین رابطه ریسک درک شده و رضایت گردشگر معنادار نبوده و
میشود.درفرضیههفتمضریبمعناداریبرابربا6/193استکهنشاندهنده
فرضیهمذکوررد 
عدممعناداریرابطهاست.بنابراینرابطهزمانوتالشدرکشدهورضایتگردشگرمعنادار
میشود.درفرضیههشتمضریبمعناداریبرابربا 8/129استکه
نبودهوفرضیهمذکوررد  
میتوانبیاننمودکه
نشاندهندهمعناداریرابطهاست.باتوجهبهضریبمسیربهدستآمده  
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میزانتاثیرارزششواهدفیزیکیاسالمیادراکشدهبررضایتگردشگربرابر0/183ومثبت
است.درفرضیهنهمضریبمعناداریبرابربا8/833استکهنشاندهندهمعناداریرابطهاست.
میتوان بیان نمود که میزان تاثیر ارزش شواهد
با توجه به ضریب مسیر به دست آمده  
غیرفیزیکیاسالمیادراکشدهبررضایتگردشگربرابر0/180ومثبتاست.درفرضیهدهم
ضریبمعناداری برابر 8/112استکه نشاندهندهمعناداری رابطهاست .با توجهبهضریب
مسیربهدستآمدهبرایاینمسیربهمیزان0/181کهدرمقایسهباضریبمسیرمربوطبهمسیر
شواهدفیزیکیاسالمیورضایتقبلازواردنمودنمتغیرتعدیلکنندهکهمعادل0/183است
میتوان دریافت که اثر تعدیل کنندگی دینداری اسالمی در
میباشد  ،
به میزان  0/001کمتر  
رابطهشواهدفیزیکیاسالمیورضایتگردشگربسیارناچیزبودهومنجربهکاهشضریب
مسیرمربوطبهاینرابطهشدهاست.درفرضیهیازدهمضریبمعناداریبرابر 8/396استکه
نشاندهن دهمعناداریرابطهاست.باتوجهبهضریبمسیربهدستآمدهبرایاینمسیربهمیزان
  0/192کهدرمقایسهباضریبمسیرمربوطبهمسیرشواهدغیرفیزیکیاسالمیورضایتقبل
میتوان
میباشد ،
ازواردنمودنمتغیرتعدیلکنندهکهمعادل0/180استبهمیزان0/012بیشتر 
دریافتکهاثرتعدیلکنندگیدینداریاسالمیدررابطهشواهدغیرفیزیکیاسالمیورضایت
گردشگربسیارناچیزبودهومنجربهافزایشضریبمسیرمربوطبهاینرابطهشدهاست.

برازش مدل تحقیق
دررویکردحداقلمربعاتجزئی)  ( PLSکیفیتوبرازشمدلبااستفادهازشاخصهای
روایی افتراقی ،6مانده استاندارد شده ریشه میانگین مربعات 1و  Rاسکوئر سنجیده میشود.
رواییافتراقی یکیازتستهای برازشمدل و همچنین یکیاز شاخصهای سنجش روایی
مدلاست.تحققرواییافتراقینشانمی دهدکهسازهمنحصربهفرداستاگراینعددمثبت
باشدنشاندهندهبرازشمناسبمدلووجودرواییمتناسباست.شاخص SRMRیکیاز
شاخصهای برازش مطلق مدل است .عدد قابل قبول کمتر از 0/6و عدد مطلوب کمتر از
1 .Cross validate
) 2 .standardized root mean square residual (SRMR
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0/09استR.اسکوئرویا  R2نیزیکیازشاخصها یکیفیتوبرازشمدلاست.اینضریب
تواناییپیشبینیمتغیروابستهتوسطمتغیرمستقلرابررسیمیکند.مقادیرباالوحدود0/3
مناسببودهودرمدلهایکوچکترحدود0/9نیزقابلقبولاست.دراینتحقیقمقدارضریب

تعیینچندگانه

برابر 0/386شدهاست.برایناساسمتغیرارزشادراکشدهتوانسته38

درصد در پیشبینی متغیر رضایتمندی گردشگر نقش داشته باشد .مقادیر بدست آمده برای
شاخصهایمذکوردرجدول3نشاندادهشدهاست.

جدول  .2مقادیر شاخصهای , SRMR

متغیر

CV

رضایتگردشگر

0/603

 CV ,برای متغیرهای مدل تحقیق

SRMR
0/386

0/011
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براساساطالعاتگردآوریشدهازاعضایجامعهیآماریتحقیقونتایجمدلیابیمعادالت
ساختاری ،یازده فرضیه ی تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند .بر این اساس رابطه مثبت میان
مزایای ادراک شده شامل کارایی ادراک شده ،ارزش کیفی ادراک شده ،ارزش احساسی
ادراک شده ،ارزش اجتماعی ادراک شده ،شواهد فیزیکی اسالمی و شواهد غیر فیزیکی
اسالمیورضایتگردشگربهتأییدرسید.نتایجحاصلازفرضیههایمذکوربهجزدربعد
کاراییباپژوهشاد()1069وادوالگوهری()1069دریکراستاهستند.بهمنظورباالبردن
میزانکاراییادراکشدهدرذهنگردشگران،میتوان نسبتبهنصبتابلووارائهنقشههایی
برای راهنمایی گردشگران اقدام نموده و برای ارتقاء تنوع غذاهای ارائه شده در هتلها،
منوهاییمطابقباذائقههایبین المللیعرضهکرد.درجهتافزایشارزشاحساسیادراک
شدهمیتوانازطریقآموزشهایپیوسته،نسبتبهافزایشمهارتهایکارکناندربرقراری
رابطه با مهمانان اقدام نمود چرا که برقراری رابطهای با کیفیت باال بر رضایت گردشگر از
خدماتهتلتأثیرقابلتوجهیدارد.باتوجهبهاینکهشواهدفیزیکیاسالمیادراکشدهتأثیر
مثبتیبررضایتگردشگردارد؛پیشنهاددیگراینتحقیق افزایشچنینتسهیالتیبرایمقصد
گردشگری مشهدمیباشد.تجهیزاتاقهایهتلهابهقرآنکریم،درنظرگرفتننمازخانهدر
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هتلها و ایجاد نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی مناسب در اماکن عمومی میتواند
رضایتمندیگردشگرازمقصدراافزایشدهد.براساسنتایجفرضیههایهشتمونهمشواهد
فیزیکی و غیر فیزیکی اسالمی تأثیر قابل توجهی بر رضایت گردشگر مسلمان دارند و طبق
شاخصهایآماریمندرجدرجدول  1شهرمشهدازنظرارائهاینشواهدمثبتعملکرده
است.بااینحالنتایجآمارتوصیفینشانمیدهدغالبگردشگرانازدوکشوربحرین()%88
وعراق()% 81ودرصدکمینیزازسایرکشورهایحوزهیخلیجفارسبودهاندکهحکایت
ازعدمهزینهکردمناسببرایتبلیغاتومطرحنمودنچهرهایراندرعرصهبینالمللیدارد.
لذا میتوان از طریق بهکارگیری استراتژیهای مناسب بازاریابی زمینه را برای جذب بیشتر
گردشگرانبینالمللیفراهمنمود.
هزینههای ادراک شده شامل ریسک درک شده ،ارزش پولی درک شده و زمان و تالش
صرفشدهرابطهمنفیبارضایتگردشگرخارجیمسلماندارند.نتیجهحاصلازفرضیهپنجم
(ارزشپولیادراکشده)باپژوهشاد()1069وادوالگوهری()1069مغایرتدارد.دلیل
رد این فرضیه میتواند این نکته باشد که برای جلب رضایت گردشگران مسلمان خارجی
مواردیازجملهکیفیتووجودشواهدفیزیکیوغیرفیزیکیاسالمیهتلهاواماکنعمومی
شهرازقیمتپرداختیبابتخدماتتأثیرگذارتربودهاست؛میانگیندرآمداغلبگردشگران
آزمونشده()% 36باالتراز 8-1میلیونتوماندرماه بودهودریافتخدماتمطلوبوبا
کیفیت،احساسآرامش ،پرستیژاجتماعیوشواهدفیزیکیوغیرفیزیکیاسالمیدارایتأثیر
بیشتری از قیمت و هزینهپولی پرداختی میباشد .بنابراین این موارد نسبت به قیمت خدمات،
ذهنگردشگرانرابیشتردرگیرمیکند .بااینکهقیمتجزومالکهایاصلیگردشگراندر
انتخاب مقصد نبوده است اما گردشگران قیمت انواع خدمات ارائه شده در مقصد را باال
ارزیابیکردهاندکهبهتراستتمهیداتیبرایکاهشقیمتخدماتارائهشدهدرنظرگرفت.با
میتواندریافتکهازنظرسطوحمتفاوت
توجهبهنتایجفرضیهششم(ریسکدرکشده) ،
امنیت (مانند ناآرامیهای درونی ،انواع بیماریها ،جرایم اجتماعی و  )...کشور ما در سطح
مناسبیقراردارد.لذادرشرایطکنونیکهدیگرکشورهایمنطقهبهجهتمشکالتسیاسی،
درگیرنابسامانیوبعضاًجنگهایمنطقهایهستند،کهازمهمترینموانعپیشرویگردشگران
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میباشد،کشورمامیتواندبابهرهگیریازاینپتانسیلازفرصتموجوداستفادهنمودهودر
جهت جذب گردشگران منطقه چه در حوزهی گردشگری زیارتی و چه در سایر انواع
گردشگری اقدام نماید .با رد فرضیه هفتم میتوان چنین استنباط کرد که بین زمان و تالش
صرف شده و رضایت گردشگر مسلمان رابطه معناداری وجود ندارد .با این حال از دیدگاه
گردشگرانزمانهایزیادیدرطولسفرتلفشدهوهزینهزمانیمربوطبهاینسفرباالبوده
است.بنابراینپیشنهادمیگرددسرویسهایانتقالگردشگرانازفرودگاهبههتلوبالعکس
طبقزمانبندیمناسبیاقدام بهجابجاییمسافراننمایندوفرایندثبتناموتسویهحساب6ونیز
ارائهخدماتغذاونوشیدنیباسرعتبیشتریانجامگیرد.
 دینداری اسالمی رابطه شواهد فیزیکی اسالمی و شواهد غیر فیزیکی اسالمی با رضایت
گردشگرمسلمانراتعدیلمینماید .نقشتعدیلکنندگیدینداریاسالمیباتحقیقاد()1069
وادوالگوهری()1069همراستامیباشد.
نتایج حاصل از این تحقیق در بعد کاربردی قابل استفاده است .دفاتر خدمات مسافرتی و
سازمان هایمرتبطباگردشگرانکهدرکبهتریازعواملمؤثربررضایتگردشگرانداشته
باشند،میتوانندباتوجهبهنتایجبهدستآمدهازتأثیرهریکازابعادارزشهابررویرضایت
گردشگرانبرایبرنامهریزیوهدایتاستراتژیهایبازاریابیآتی،سیاستهاوخطمشیها
استفادهنمایندومقاصدگردشگریکهاز اهمیتابعاداسالمیارزشدرشکلگیریرضایت
گردشگرانمسلمانآگاهیداشتهباشندمیتوانندباارائهمحصوالتیباویزگیهایاسالمی،به
مقاصدبالقوهگردشگرانمسلمانتبدیلگردند.
ازجملهمحدودیتهایتحقیقعدمامکانبررسیتمامیابعادارزشادراکشدهمیباشدکه
در پژوهشهای آتی ،محققان میتوانند سایر متغیرهای موثر بر ارزش ادراک شده مقصد
زیارتی  رابهکارگرفتهوبهتوسعهاینابعادبپردازند.ضمناینکهدرنظرگرفتنابعادرضایت
گردشگروسنجشرابطههریکازمتغیرهایمستقلباابعادرضایتمندینیزتوصیهمیگردد.

1 .Chech in and check out
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