
 

 به مشهد با مدت ماندگاري و تمايل به سفر مجدد آنان عرب منطقه بررسي ارتباط بين رضايت گردشگران

 محمد هادی ذاکر توالیی 
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری دانشگاه فردوسی مشهد

 محمد اجزا شکوهی 
 دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد،رشته برنامه ریزی شهری

د علی خوارزمیامی  
 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد،رشته برنامه ریزی شهری

 چکیده 

صنعت گردشگري با ويژگيهاي خاص خود بويژه براي كشورهاي در حال توسعه كه با معضالتي همچون بيكاري باا   

ار اسات   اماروز جاگر گردشاگران     محدوديت منابع ارزي و اقتصاد تك محصولي مواجه هستند از اهميت فراواناي برخاورد  

طي چند سال گگشته بيشترين تعداد  خارجي به رقابتي فزاينده در بين نهادهاي درگير در صنعت گردشگري تبديل شده است  

گردشگران خارجي كالنشهر مشهد را گردشگران عرر كشورهاي حوزه خليج فارس تشكيل مي دهند  از آنجا كاه در شاراي    

ز گردشگران از نظر كمي و سنخيت فرهنگي مگهبي و اعتقادي كه با ساختار اجتماعي ،فرهنگاي و ماگهبي   كنوني ، اين گروه ا

باراي اراهاه خادما     بناابراين  مشهد دارند نسبت به ساير گردشگران خارجي شهر مشهد از اهميت بيشتري برخوردار هستند؛ 

ميازان رااايت      هدف از اين مقاله سانج   گيردانجام  مطلور تر و ايجاد رغبت به سفرهاي مجدد بايستي برنامه ريزي  زم

جاذبه ها،حمل و نقل،امكانا  محل اقامت،خدما  و زير گردشگران عرر منطقه از خدما  گردشگري ارايه شده در پنج بعد 

نفار از گردشاگران عارر     072تحليلي مي باشد نمونه آمااري تحقياح حااار    -روش انجام پژوه  توصيفيساختها مي باشد 

طقه هستند كه از شهر مشهد بازديد نموده اند پرسشنامه اي در پنج بعد فوق الگكر با طيف پنج گزينه اي ليكر  تهيه و باين  من

و اساميرنوف   -كولماوگروف و آزمونهاايي مانناد   spssطالعا  بدست آمده با استفاده از نارم افازار   شده است و اآنان توزيع 

ساط   باين ماد  مانادگاري و    نتايج نشان داد كهه است و در انتها يل قرار گرفتاريب همبستگي اسپيرمن مورد تجزيه و تحل

وميازان رااايت آناان زابطاه      ارتباطي وجود ندارد ولي بين تمايل به سفر مجادد گردشاگران   راايت گردشگران عرر منطقه

 معناداري وجود دارد 

 گردشگر،گردشگري،راايتواژگان کلیدی: 



 

 

 مقدمه  

به  ( (Elliott,1997به مثابه پديده پوياي جهاني و اجتماعي ؛پيچيدگي هاي خاص خوي  را دارد امروزه صنعت گردشگري 

درصد از درآمد  02عبار  ديگر گردشگري يكي از بزرگترين محركه هاي اقتصادي قرن حاار بشمار مي رود كه بي  از 

پي  بيني مي شود در آمد گردشگري دنيا در  به گونه اي كه  ( Doswill , 2005ناخالص داخلي كشورها را تشكيل مي دهد )

از سوي ديگر گردشگري مزاياي اجتماعي ، فرهنگي و  ( 0131 ،سقايي و)پاپلي يزدي  ميليارد د ر برسد  0222به  0202سال 

بنابراين مهمترين وظيفه گردشگري ترويج و تقويت صل  و   محيطي نيز دارد و به صيانت ار فرهنگ ها نيز كمك مي كند

صنعت  ( Higgins,2006)به اين ترتيب مي توان گفت گردشگري بي  از يك صنعت است ،رك متقابل ميان مردم استد

گردشكري امروزه در چهار چور طرحهاي آماي  اعم از ملي ، منطقه اي و شهري بعنوان يكي از ابزارها و مولفه هاي مهم 

مهمترين عوامل ناحيه اي است فعاليتي است كه موجب توسعه  توسعه و محروميت زدايي به شمار مي رود   گردشگري كه از

كشور ايران بدليل تنوع شراي   ( 0130،اقتصادي و اجتماعي در سط  منطقه و توزيع عاد نه در آمد مي شود )كاظميان

جهاني محسور توپوگرافي ، اقليمي و با دارا بودن تاريخ و فرهنگ كهن از لحاظ جاذبه هاي سياحتي يكي از ده كشور مطرح 

و سهم  (  0173مي شود ولي از لحاظ جگر گردشگر ميان كشورهاي جهان در رتبه صدو بيستم قرار دارد ) مرتضوي نصب ، 

امروز جگر گردشگران خارجي به رقابتي فزاينده در بين نهادهاي  (0131 ،)بيگناه ايران كمتر از يك درصد سهم جهاني است

ه است  زيرا اين صنعت نه تنها در پيشبرد اقتصاد ملي و در آمدهاي ارزي نق  دارد درگير در صنعت گردشگري تبديل شد

اقتصاد ايران نيز اتكاي شديدي به  نيز مي باشد  بلكه صنعتي است پاكيزه و عاري ازآلودگي و در عين حال ايجاد كننده مشاغل

روي از قيمت جهاني نفت در طول زمان دچار در آمدهاي حاصل از صادرا  نفت دارد و متغيرهاي كالن اقتصادي آن با پي

شود   از اين رو به منظور تنوع بخشيدن به منابع رشد اقتصادي و درآمدهاي ارزي و همچنين ايجاد  نوسانا  شديدي مي

بررسي هدف ازتحقيح فرصت هاي جديد شغلي در كشور ، توسعه صنعت گردشكري از اهميت ويژه اي برخوردار است  

 مي باشد  يت گردشگران عرر منطقه با مد  ماندگاري و تمايل به سفر مجدد آنانارتباط بين راا

 بين راايت گردشگران عرر منطقه با مد  ماندگاري و تمايل به سفر مجدد آنانآيا تحقيح به اين صور  است كه  فرايه

 رابطه معناداري وجود دارد 



 

 

  مبانی تحقیق

ينگونه تعريف مي كند  به مجموعه فعاليتهاي فرد يا افرادي كه به مكانهاي ( گردشگري را اWTOسازمان جهاني گردشگري )

خارج از محل زندگي و كار خود به قصد تفري  و استراحت و انجام امور ديگر مسافر  مي كنند و بي  از يكسال متوالي در 

گري ، گردشگري را در سه قسمت سازمان جهاني گردش ( 0173آن مكانها نمي مانند گردشگري مي گويند)اعرابي و ايزدي ، 

 قرار مي دهد 

 گردشگري داخلي : ساكنان يك كشور كه در داخل كشور مسافر  مي كنند   -0

 گردشگران درون مرزي : افرادي كه ساكن يك كشور نيستند و به آن كشور مسافر  مي كنند   -0

 د  گردشگران برون مرزي : افراد ساكن يك كشور كه به كشورهاي ديگر سفر مي كن-1

 
 

 :کیفیت خدمات گردشگری

كيفيت عبار  است از مجموعه اي از جنبه ها و ويژگيهاي يك فرآورده يا خدمت كه عامل تعيين كننده اي براي 

از لحاظ خدماتي كل  ( 0171پاسخگويي به نيازهاي تصريحي و تلويحي از پي  تعيين شده به شمار مي رود  ) زمرديان ، 

ردشگر در مورد آنچه بايد اتفاق بيفتد مربوط است و اينكه انتظارا  تا چه حد در طي فرآيند مساله كيفيت به انتظارا  گ

باره راند و در نتيجه منجر به راايت گردشگر شود   گردشگران با توجه به ابعاد گوناگون به قضاو  د خدماتي بر آورده شده

 ه شده است آورد 0كيفيت خدما  مي پردازند كه شرح اين ابعاد در جدول شماره

 

 

 



 

 

 

 

 

 عوامل موثر بر كيفيت خدما  در بخ  گردشگري-0جدول     

 عوامل موثر بر کیفیت خدماتی در بخش گردشگری

 نمونه ها خصوصیات مراقبت عوامل موثر

 قابليت اعتماد

 تداوم عملكرد و قابليت اعتماد
خطوط هوايي تضمين مي كنند كه وسايل و بار با همان پرواز 

 قصد برسندمسافر به م

 پيشخدمت غگاي سفارش داده شده را به ميز مربوطه مي برد انجام درست كار در مرحله اول

 همانطور كه وعده داده شده است بايد عمل شود وفاي بعهد

 پاسخگویی

 پاسخگويي به خواست مشتري تمايل و آمادگي كاركنان براي اراهه خدمت

 اسب با زمان بنديعمليا  حمل ونقل من اراهه بموقع خدمت

 گگراندن دوره هاي مهارتي استاندارد توس  پرسنل وجود مهارتها و دان   زم بويژه براي كاركنان رواب  عمومي صالحيت و قابليت

 آسان بودن برقراري ارتباط دسترسي
مراكز اطالع رساني گردشگري نزديك جريانهاي عمده 

 گردشگري  باشد

 كاركنان به خانواده ها كمك مي كنند كه روز خوبي را بگگرانند و رفتار دوستانه هظاحترام و مالح ادر و نزاكت

 ارتباطا 
آگاه كردن مشتري با زباني كه قادر به فهم آن باشد ، شرح وتوايحا  خدما  

 اراهه شده

راننده اتوبوس اطمينان مي دهد كه طي سه ساعت به مقصد 

 خواهد رسيد

 و راستگوييقابليت اعتماد ، صداقت  راعتبا
بنكاه مسافرتي پيشنهادهايي را در مورد مسافر  دور دست اراهه 

 مي دهد



 

 يك هتل امنيت اشياي قيمتي را بعهده مي گيرد دور از خطر و تهديد امنيت

 تالش در راستاي تفهم به مشتريان درك مشتري
مسئو ن پگيرش هتل در بدو ورود احساس خوشايندي را در 

 رندمسافران بوجود مي آو

 واعيت ظاهري هتل و مراكز مختلف تسهيال  -شواهد ظاهري  امور ملموس

 

راايت گردشگر تنها زماني بدست مي آيد كه فرآيندهاي مناسب بگونه اي طراحي گردند تا خدما  اراهه شده 

ايان مي شود   بسياري از توقعا  و نيازهاي گردشگر را بر آورده نمايد    نتيجه اين امر بصور  ارزش اراهه شده به مشتري نم

رقابت مي پردازند معمو  در صنعت گردشگري هماهنگي و تطبيح  ري بر همين مبنا و اساس بهگعراه كنندگان  گردش

گردشگري بسيار مشكل مي باشد زيرا بسته به جاذبه هاي محيطي ، تسهيال  ، و قابليت دسترسي           خدما  با نيازهاي

تعيين مي شود   بر خالف  يدما  يك چال  است زيرا راايت مشتري توس  عوامل ناملموس زياددارد  ارزيابي كيفيت خ

توان آنها را مشاهده و ارزيابي كرد ، كيفيت خدما  از ويژگيهاي رواني بسياري  يك كا  با ويژگيهاي ظاهري كه عينا مي

 تشكيل مي شود  

 شود ود كه در سط  جهاني در مناطح توريستي يافت ميشدر بيشتر متون از پنج نوع تسهيال  و خدما  ياد مي

 جگابيتها: -0

، گياهان و جانوران يك سرزمين( وانسان ساخت )تاريخي يا نوين( تقسيم كرد  و اين جگابيتها را ميتوان به )شكل ارااي

 (0173 ،)لي ، موسيقي فولكلور طبقه بندي نمود يا بر اساس تمايزا  فرهنگي نظير زبان

نل از يك جاذبه بعنوان يك رابطه تجربي بين گردشگر؛ محل بازديد جزوه راهنما كه اطالعاتي مختصر در مورد مك كا

اي موسوم به جاذبه گردشگري را شكل شوند و پديدهكند  بنابراين اين سه جز با هم تركيب ميدهد ياد ميمحل را بدست مي

 ( 0132 ،)لومسون دهدمي



 

ها عبارتند از اماكن مگهبي و ديني مانند مساجدو كليساها و معابد اماكن تاريخي و ن اين جاذبههاي تاريخي: مهمتريجاذبه

 هاها،كاخباستاني كه قدمت تاريخي و ارزش فرهنگي زيادي دارند مانند كاروانسراها، حمام

ها، موسيقي، ارههاي فرهنگي: مانند كارگاههاي صنايع دستي و محصو   هنري مراكز فرهنگي و هنري جشنوجاذبه

 ها و غگاهاي محليلباس

هاي طبيعي و تنوع بسيار زيادي دارند كه مهمترين آنها هاي محي اند بر جگابيتهاي طبيعي مبتنيهاي طبيعي: جاذبهجاذبه

 سواحل، درياها ،غارها و بيابانها و     عبارتند از شراي  اقليمي

اند عمدتا در نواحي شهرهاي ي كه به دست انسان معاصر ساخته شدههاي گردشگرهاي انسان ساخت: اين جاذبهجاذبه

هاي هنري، نمايشگاههاي محصو   ها،گالرياند كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از موزهها متمركز شدهبزرگ و كالنشهر

 (0137 ،ها و مراكز پگيرايي از گردشگران )حيدري چيانهتجاري و صنعتي هتل

 حمل ونقل: -0

ستم حمل و نقل در قلب صنعت جهانگردي قرار دارد سيستم حمل ونقل خانه و يا  وطن گردشگر  و مقصد )باتمام سي

سازد كارايي، راحت بودن و ميزان سالمت و امنيت ، تسهيال  ،تشكيال  و ساير ويژگيهاي سفر( را به هم مرتب  ميجگابيتها

 آيد كه از سفر بدست مي ، تضمين كننده نوع تجربه و كيفيتي استاين سيستم

 امكانا  محل اقامت: -1

خدما  اقامتي اصطالحي است براي تسهيال  خوار و استراحت با محوريت تجاري كه در صنعت گردشگري و  

، ويال، اقامتگاههاي دسته جمعي بايد همه ، متلهاي چند ستاره، مهمان پگيررود  اقامتگاه چه به شكل هتلمهمانداري بكار مي

هاي در دسترس باشد؛ چرا كه گردشگر نيازمند اقامت در محلي براي آساي  و خوار است و حدود يك سوم از هزينه جا

 شود گردشگران معمو  صرف اقامت آنان مي

 خدما : -0



 

ركا  گيرد و دامنه تداها و رستورانها و بانكها و مراكزپزشكي را در بر ميدامنه وسيعي از خدما  حمايتي نظير فروشگاه

 شود هاي خودگردان تا تكيه كامل بر تسهيال  محلي را شامل ميآنها از پاتح

 زير ساختها: -1

اين كلمه از لحاظ معنايي واژه وسيعي است كه جهت پوش  اقالم حمايتي مورد نياز براي خدما  ذكر شده در با  

دار تهيه اين هاي سرمايه اي با  معمو  دولتها عهدهيل هزينهرود  بدل)جاده و راه آهن و فرودگاه و نيروي برق و       ( بكار مي

 خدما  هستند و اغلب به مردم  محلي سرويس مي دهند

 

 مدل استفاده شده در تحقيح براي سنج  راايت گردشگران براساس متغيرهاي فوق رانشان مي دهد  0نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جگابيتها

  سيستم حمل و نقل

 امكانا  محل اقامت

  اقامت

 خدما    امكانات محل اقامت 

  زير ساختها

 راايت گردشگر  كيفيت 

 مدل استفاده شده در سنج  راايت گردشگران 

 شكايت گردشگر 

 وفاداري گردشگر



 

   راايت گردشگران مدل استفاده شده در تحقيح براي سنج 0نمودار :

 

به   0شامل گويه هاي جدول  براساس عوامل موثر بر كيفيت خدما  و همچنين پنج متغير تاثير گگار پرسشنامه اي

  تهيه و در اختيار گردشگران قرار گرفتزبان عربي 

 

 

 

 :گويه هاي بكار رفته در تهيه پرسشنامه0جدول 

 گویه ها عنوان متغیر 

 سیستم حمل و نقل

 كان دسترسي آسان به سيستم حمل و نقل وجود داشت ؟آيا ام

 آيا هزينه استفاده از سيستم حمل و نقل مناسب است ؟

 آيا سيستم حمل و نقل درون شهري از كارايي  زم برخوردار است ؟

 آيا در استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي احساس راحتي و امنيت داشته ايد ؟

 تعيين شده پرواز كرده است ؟ آياا هواپيما در ساعت

 زیر ساختها

 

 آيا بزرگراهها و خيابانها درون شهر واعيت مناسبي داشته اند ؟

 آيا ترافيك درون شهري و عبور و مرور راحت بود ؟

 آيا امكان استفاده از اينترنت در مكانهاي مختلف منتشر بود ؟

 جذابیتها

 نظر شما را داشت ؟آيا اماكن مگهبي موجود در شهر جگابيت مد

 فرهنگي موجود در شهر جگابيت مد نظر شما را داشت ؟ –آيا اماكن تاريخي 

 آيا سيماي شهر جگابيت كافي را داشت ؟

 آيا تمايزا  فرهنگي و اجتماعي مشاهده شده براي شما جگابيت داشت ؟

 آيا پاركها و فضاي سبز به مقدار كافي در شهر وجود داشت ؟

 آيا امكان اقامت شما از امكانا  كافي برخوردار بود ؟ محل اقامتامکانات 



 

 آيا به نظر شما هزينه پرداخت شده جهت اقامت مناسب بود ؟

 آيا از محل اقامت شما امكان دسترسي آسان به جاذبه هاي گردشگري وجود داشت ؟

 آيا محل اقامت شما از راحتي و امنيت كامل برخوردار بود ؟

 وع غگا و كيفيت آن واعيت مناسبي داشت ؟آيا تن

 خدمات 

 آيا مراكز خريد به تعداد كافي وجود داشت ؟

 آيا واعيت رستورانها و اغگيه فروشيها مناسب بود ؟

 آيا در صور  نياز امكان دسترسي به بانكها و مراكز بهداشتي وجود داشت ؟

 زير رب  در خصوص جاذبه هاي گردشگري انجام شده است ؟ آيا فكر ميكنيد اطالع رساني مناسب توس  دستگاههاي

 آيا تهيه ويزا و ترخيص كا  به سرعت انجام شده است ؟

 آيا امكان دسترسي به مترجم زبان عربي در مكانهاي مختلف وجود دارد ؟

 

 سنج  پايايي پرسشنامه

ي است  مفهوم ياد شده با اين امر سر و كار دارد كه ابزار پايايي يا قابليت اعتماد، يكي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گير

اندازه گيري در شراي  يكسان تا چه اندازه نتايج مشابهي به دست مي دهد  دامنه اريب قابليت اعتماد بين صفر تا يك مي 

 باشد وهر چه اين اريب به سمت يك ميل كند از پايايي بيشتري برخوردار است 

                                   تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است  در اين پژوه  به منظور

 نتايج پايايي پرسشنامه-1جدول                                                           

 آلفاي كرونباخ متغيرها

 0/730 جگابيت ها

 784/2 سيستم حمل و نقل

 320/2 امتامكانا  محل اق



 

 303/2 خدما 

 720/2 زير ساختها

 703/2 كل

مي باشد بنابراين مي توان گفت پرسشنامه از  7/2با توجه به اينكه آلفاي كرونباخ در تمامي متغيرهاي پرسشنامه بيشتر از 

 پايايي خوبي برخوردار است  

م شده است كه در ذيل به تعدادي از تاكنون چندين پژوه  داخلي و خارجي در خصوص سنج  راايت گردشگران انجا

 تحقيقا  داخلي مرتب  با مواوع شامل : آنها اشاره خواهد شد  

قين محقپرداخته اند   شهر همدان در عوامل موثر برراايتمندي گردشگران يبررس آقاي معتقد و همكاران در مقاله اي به

د نتايج تحليل عاملي مورد تجزيه و تحليل قرار داده ان عدد پرسشنامه توزيع و با روش آمار توصيفي و 012دراين تحيقيح 

تواند بي  از  تحقيح  نشان داد كه چهار عامل كيفيت خدما  , كيفيت محي  كيفيت رفتار جامعه ميزبان و هزينه خدما  مي

گران رابطه گردشدرصد از واريانس كل متغيرهاي مورد بررسي را تبين نمايد   همچنين بين عوامل مگكور و ميزان راايت  10

  (0131)معتقد و همكاران،معناداري مشاهده شد 

در مقاله اي ديگر آقايان هزار جريبي و نجفي به بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر توسعه گردشگري در ايران با رويكرد 

مردم،تميز بودن  معرف مكان اقامت،برخوردعمومي 6جگر گردشگر خارجي پرداخته اند، براي سنج  راايتمندي از 

 36خيابانها ،رعايت قوانين و مقررا ،احترام به حقوق ديگران و رعايت نظافت از سوي مردم استفاده كرده اندكه طبح نتايج %

داراي تمايل خور و زياد براي سفر مجدد به ايران داشته  31از گردشگران داراي راايت خور و زياد بوده اندو %

  (0130 ،نجفيواند)هزارجريبي 

در مقاله اي ديگر اردكاني و همكاران به شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي موثر بر سط  راايت گردشگران خارجي در 

شيراز با استفاده از تكنيك هاي تحليل عاملي و تصميم گيري چند شاخصه پرداخته اند   نتايج  تحقيح  نشان داد كه از ميان 

بت به گردشگران،سبك زندگي،آدار و رسوم و فرهنگ ايرانيان، امنيت و اطمينان عوامل موثر بر راايت،نگرش ايرانيان نس



 

 )اردكاني هستند كه راايت گردشگران خارجي در شيراز را فراهم مي آورند خاطر و  تنگناهاي  ارتباطي در راس عواملي

  (0133 وهمكاران،

 تحقيقا  خارجي مرتب  با مواوع عبارتند از :

در ارتبااط باا ويژگيهااي     مقاله اي با عنوان انگيزه گردشگران براي  اقامت در تايلندو راايتمندي آناان در  سابس مارنآقاي   

تاريخي و فرهنگي مقصد با استفاده از تحليل همبستگي ،توصيفي و رگرسيون پرسشنامه، به اين نتيجه رسيده اند كه ويژگيهاي 

ن با راايت كلي گردشگران رابطه معناداري داشته و از شاخصاهاي  دموگرافيك،ويژگيهاي فرهنگي ،تاريخي و انگيزه گردشگرا

 (                        Seubsamarn , 2009 كليدي راايت گردشگران در تايلند مي باشد )

 آقايان مارين و تابرنر در مقاله اي با عنوان راايتمندي و ناراايتي از ويژگيهاي مقاصد گردشگري ،تاثير آن در راايت كلي  

يافته اند كه تجربيا  ناراايتي باعث كاه  راايت كلي شده و احساسا   به اين نتيجه دست ،و تمايل به بازگشت دوباره

منفي ناشي از تجاري شدن ،شلوغ شدن و تخريب محيطي به طور چشمگيري باعث كاه  تمايل گردشگران در بازگشت به 

  (Marin and Taberner , 2008) مقصد مي شود

د نتايج در تحقيح عوامل موثر بر سط  راايت گردشگران داخلي را در روسيه بررسي كرده انتشنكو و همكاران خانم مو

تم بهداشتي و تحقيح نشان داد كه گردشگران زياد از واعيت گردشگري راايت ندارند   كمترين راايت مربوطه به سيس

اي كه بعضي عوامل مانند هدف سفر , منابع پرداخت بر درماني , حمل و نقل و فروشگاه ها بود آنها همچنين دريافتند

وامل تاثير گگار مسافر  انتخابها براي اقامت در راايت توريست ها موثر هستند آنها همچنين ارتباط بين راايت گردشگر  ع

  نا داري بين عوامل فوق وجود داردو دفاداري گردشگران را بررسي كردند كه مشخص گرديد ارتباط مع

 (Matushenko et al,2013) 

 روش تحقیق

روش مورد استفاده در اين تحقيح ،پيمايشي و از نوع توصيفي همبستگي مي باشد در اين تحقيح براي جمع آوري 

اي از كتابها،مقا  ،نشريا  و آمارنامه ها  اطالعا  از روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است در روش كتابخانه



 

العا  ميداني نيز با تهيه پرسشنامه و توزيع آن بين گردشگران عرر بدست آمده است و با توجه به استفاده شده است و اط

اطالعا  بدست آمده به بررسي پنج بعد اصلي تحقيح كه شامل جگابيت ها،حمل و نقل، امكانا  محل اقامت،زير ساختها و 

 جامعه و نمونه آماریخدما  پرداخته شده است  

از شهر مقدس مشهد بازديد كرده  30گردشگران عرر منطقه هستند كه در ش  ماهه ابتداي سالجامعه آماري تحقيح 

هزار نفر گردشگر عرر از مشهد بازديد كرده  712اند  بر اساس آمار اخگ شده از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حدود 

نمونه محاسبه گرديد بر  072اي پرسشگري درصد حجم نمونه بر6اند كه با استفاده از فرمول كوكران و با اريب خطاي 

پرسشنامه صحي  تكميل شده جمع آوري و  072پرسشنامه تهيه و توزيع گرديدواز بين آنها تعداد  022همين اساس حدود 

 مورد ارزيابي قرار گرفت 

 روش گردآوري اطالعا 

  و پيشينه پژوه  ،پرسشنامه بوده ابزار گردآوري داده هاي تحقيح پس از مطالعا  كتابخانه اي و جمع آوري ادبيا

 1است  پرسشنامه شامل پنج بعد جگابيت ها،امكانا  محل اقامت،زير ساختها، خدما  و حمل و نقل مي باشدكه از طيف 

گوياي واعيت بسيار مطلور مي  1گوياي واعيت بسيارنامطلور و عدد 0گزينه اي ليكر  استفاده شده است عد 

 ي تهيه و توزيع شده است باشد پرسشنامه به زبان عرب

 

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات

دردو بخ  توصيفي )ميانگين ،انحراف معيار،فراواني و درصد(و استنباطي يعني  تجزيه و تحليل داده هاي مورد بررسي

تغير وابسته و انجام شده است متغير هاي تحقيح به دو دسته تقسيم مي شوند:م spssآزمونهاي آماري با استفاده از نرم افزار 

متغير مستقل متغير وابسته ميزان راايتمندي گردشگران عرر منطقه از خدما  گردشگري ارايه شده و متغير مستقل شامل 

 درصد فراواني فراواني، هاي شاخص مگكور هاي داده توصيف منظور متغير هاي زمينه اي)سن ،جنس و    (مي باشد  به



 

بررسي فرايا  آزمون هاي كلموگروف اسميرنوف، اريب همبستگي اسپيرمن،  براي استنباطي سط  در و  آمده بدست

 فريدمن و رگرسيون چندگانه استفاده شده است 

  یافته ها

 یافته های  توصیفی تحقیق

در اين قسمت ويژگي هاي گروه مخاطبان از جمله واعيت تاهل، مليت، سن، مد  اقامت در مشهد،  ميزان راايت 

 راهه شده و سفر به مشهد مورد بررسي قرار گرفته است از خدما  گردشگري ا

 واعيت پاسخگويان بر حسب تاهل 

 0/70، 0در اين قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر واعيت تاهل بررسي شده است  بر اساس جدول 

                     درصد مجرد مي باشند  3/07درصد متاهل و 

 فراواني و درصد واعيت تاهل پاسخ دهندگان به پرسشنامه -0جدول                                   

 درصد معتبر درصد فراواني فراواني راعبت تاهل

 72/2 72/2 195 متاهل

 27/8 27/8 75 مجرد

 100 022 072 مجموع

 وضعیت پاسخگویان بر حسب ملیت

درصد گردشگران  0/00، 1براساس جدول  است  مليت بررسي شده در اين قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر

درصد كويتي و  0/00درصد عماني،  0/00درصد عربستاني،  0/07درصد عراقي،  1/06درصد اهل سوريه،  3/00بحريني، 

           درصد لبناني مي باشد  0/00مليت 



 

                   

 مليت درصد پاسخ دهندگان به پرسشنامه از نظرفراواني و -1جدول                                       

 درصد معتبر درصد فراواني فراواني مليت

 11/1 11/1 12 بحرين

 11/9 11/9 10 سوريه

 26/3 26/3 71 عراق

 17/4 17/4 47 عربستان

 11/1 11/1 12 عمان

 11/1 11/1 30 كويت

 11/1 11/1 30 لبنان

 100 100 270 مجموع

 

 

 از لحاظ مدت اقامت در مشهدوضعیت پاسخگویان 

، مد  6براساس جدول  در اين قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر مد  اقامت درمشهد بررسي شده است 

روز و مد  اقامت در  1درصد كمتر از  0/0روز ،  1تا 1درصد بين  7/12روز ،  7تا  1درصد بين  7/12اقامت در مشهد 

 مي باشد  روز 7درصد بيشتر از  0/10مشهد 

 فراواني و درصد پاسخ دهندگان به پرسشنامه از نظر مد  اقامت در مشهد -6جدول                                       

 درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی مدت اقامت در مشهد

 30/7 30/7 83 روز 7تا  5بین 



 

 30/7 30/7 83 روز 5تا  3بین 

 4/2 4/2 11 روز 3کمتر از 

 34/4 34/4 93 روز 7بیشتر از 

 100 100 270 مجموع

 بررسی  میزان تمایل به سفر مجدد به شهر مشهد توسط گردشگران 

براساس  در اين قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر ميزان تمايل به سفر مجدد به شهر مشهد بررسي شده است 

 6/11درصد زياد و ميزان تمايل  01درصد متوس ،  3/00رصد افراد كم، د1درصد افراد بسيار كم،  1/0، ميزان تمايل 7جدول 

 باشد درصد پاسخ دهندگان براي سفر مجدد به مشهد بسيار زياد مي

 : فراواني و درصد پاسخ دهندگان به پرسشنامه از نظر سفر مجدد به شهر مشهد7جدول

 درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی سفر مجدد به شهر مشهد

 1/0 1/0 0 ر کمبسیا

 1 1 3 کم

 3/00 3/00 02 متوسط

 01 3/00 000 زیاد

 6/11 6/11 36 بسیار زیاد

 022 7/33 063 مجموع

  1/2 0 بی پاسخ

  022 072 مجموع کل



 

 بررسي  ميزان راايت از خدما  گردشگري اراهه شده توس  پاسخگويان

 خدما  گردشگري اراهه شده بررسي شده است راايت از در اين قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر ميزان 

  داشته اند ي از خدمان گردشگريزياد و بسيار زيادميزان راايت  درصد از پاسخ دهندگان 0/60  3براساس جدول 

 فراواني و درصد پاسخ دهندگان از نظرميزان راايت از خدما  گردشگري اراهه شده  -3جدول                           

 درصد معتبر درصد فراواني فراواني ميزان امنيت در ايران در مقايسه با كشور خود

 2/6 2/6 7 بسيار كم

 3/3 3/3 9 كم

 29/7 29/7 80 متوس 

 34/2 34/2 92 زياد

 30/2 30/0 81 بسيار زياد

 100 99/8 269 مجموع

  24/ 1 بي پاسخ

  100 270 مجموع كل

 

 آمار استنباطی

 مهمترين پژوه  هاي فرايه درباره منطقي واستنتاج مناسب آزمون آماره محاسبه و آماري هاي وشر اجراي براي

 اولويت از ها داده توزيع از آگاهي منظور اين براي  است پژوه  براي مناسب آماري روش انتخار اقدامي، هر از قبل قدم

 -كولموگروف معتبر آزمون از پژوه  تغيرهايم بودن نرمال فرض بررسي براي حاار پژوه  در  است برخوردار اساسي

 هاي توزيع با تجربي اطالعا  همگوني تعيين براي روشي اسميرنوف كولموگروف آزمون   است شده استفاده اسميرنوف



 

 جمع مشاهدا  فراواني توزيع بودن نرمال تشخيص براي روشي اسميرنوف كولموگروف آزمون بنابراين است، منتخب آماري

  ستا شده آوري

 اسمیرنوف  -آزمون کولموگروف 

 آمده است  3نتايج اين آزمون در جدول  واقع شده است بررسي مورد متغيرها بودن نرمال بخ  اين در

                            

 اسميرنوف-نتايج آزمون كولموگوروف -3 جدول                                 

 سط  معني داري آماره آزمون متغيرها

 0/123 1/177 جگابيت ها

 0/142 1/150 و نقل سيستم حمل

 0/232 1/130 تسهيال  و امكانا  محل اقامت

 0/243 1/026 خدما  وتسهيال  ديگر

 0/540 1/220 زير ساخت ها

 

غيرهاي پژوه  مي باشد، ادعاي نرمال بودن مت 21/2با توجه به اينكه سط  معناداري آزمون مربوط به تمام متغيرها  با تر از 

 هاي پارامتري براي بررسي فرايه ها استفاده كرد پگيرفته شده و مي توان از روش

  ه تحقیقبررسی فرضی   

فرضیه:بین مدت ماندگاری و تمایل به سفر مجدد گردشگران عرب منطقه  با سطح رضایت آنها رابطه معنا داری وجود 

   دارد



 

مي  2,223اريب همبستگي اسپيرمن بين مد  ماندگاري و ميزان راايت برابر  02 با توجه به نتايج بدست آمده از جدول

درصد مي توان گفت بين مد  ماندگاري و  31بيشتر مي باشد بنابر اين با اطمينان  2,21باشد كه سط  معناداري آزمون از 

                          شودميزان راايت گرشگران عرر رابطه معناداري وجود ندارد و بنابراين فرايه تحقيح رد مي 

                                   

 راايت و مجدد سفر به تمايل و  ماندگاري نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن  بين مد  -02جدول

 مجدد سفر به تمايل ماندگاري مد  

 123/2 223/2 اريب همبستگي

ت
ااي

ر
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مي باشد كه سط  معناداري آزمون كمتر  2,123همچنين اريب همبستگي اسپيرمن بين تمايل به سفر مجدد و ميزان راايت 

درصد مي توان گفت بين تمايل به سفر مجدد و ميزان راايت گردشگران عرر رابطه  31مي باشد بنابراين با اطمينان  2,21از 

 .اييد مي شودمعناداري وجود دارد و فرايه تحقيح ت

  گیریبحث و نتیجه

با وجود اتفاق نظر بر ظرفيتهاي گردشگري در توسعه كشور و برون رفت از اقتصاد متكي به درآمد هاي نفتي ، چال  

هاي توسعه اين صنعت كماكان باقي است و واعيت موجود آن حاكي از فاصله قابل توجه با پي  بيني اسناد فرادستي و به 

مي باشد  به اين ترتيب با توجه به اصلي ترين برنامه اقتصاد مقاومتي كه عموما بر پايه قطع  0020انداز ويژه اهداف چشم 

وابستگي به نفت برنامه ريزي مي شود  گردشگري اميد بخ  روزنه اي براي اجراي اقتصاد مقاومتي است و بخ  گردشگري 

 براي افزاي  مد  ماندگاري و تمايل به سفر مجدد را داردقابليت جانشيني و تبديل به يكي از منابع در آمدزاي كشور 

 گردشگران عرر منطقه راهكارهاي ذيل اريه كي شود 



 

 راهکارها 

 آشنا كردن مديران هتل ها و دفاتر خدما  مسافرتي با روش هاي نوين تبليغا  و بازاريابي گردشگري 

 سط  شهر   نظار  بر عملكرد واحدهاي اراهه دهنده خدما  به گردشگران در

 ايجاد و تجهيز مراكز اقامتگاهي )هتل ها ، رستوران ، مسافرخانه و   ( متناسب با اقشار مختلف گردشگران         

 سرمايه گگاري دولتي و خصوصي براي افزاي  خدما  به گردشگران  

 گسترش تبليغا  جهت معرفي جاذبه ها و جگر گردشگران  

 ردشگري جهت جلب راايت گردشگران  تنوع بخشي به امكانا  و خدما  گ

 در زمينه زير ساختها سرمايه گگاريهاي  زم توس  دولت صور  گيرد  

 چاپ مجال  گردشگري ، فراغتي براي بازارهاي هدف  

 طرح معافيتهاي مالياتي براي توسعه حضور بخ  خصوصي در تكميل يا اجراي زيرساختها  

  الي در مكانهاي هدف گردشگريراه اندازي اينترنت و خدما  بانكي و م
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