
 

 از خدمات گردشگری در مشهدمنطقه  بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب 
 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

یامید علی خوارزم  
 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد،رشته برنامه ریزی شهری

 چکیده 

که باالترین میزان ارزش افززوده   یکی از بزرگترین و پربازده ترین فعالیتهاي اقتصادي در دنیا است صنعت گردشگري 

حزت تزاریر قزرار داده اسزتربطوري کزه      را ایجاد کرده و بطور مستقیم و غیر مستقیم سایر فعالیتهاي اقتصزادي و فرننگزی را ت  

بسیاري از ان بعنوان صنعت اول دنیا یاد می کنند راگر چه ایران از جاذبه نزاي بسزیار فراوانزی بردزوردار اسزت کزه دن را در       

فهرست ده کشور تاریخی جهان و پنج کشور داراي بیشترین تنوعزیستی و جانوري قرار داده است اما متاسفانه ننزوز نتوانسزته   

ر امروز جذب گردشگران دارجی به رقابتی فزاینده در بین  ست به جایگاه شایسته دود در صنعت گردشگري دست پیدا کندرا

طی چند سال گذشته بیشترین تعزداد گردشزگران دزارجی کهنشزهر      نهادناي درگیر در صنعت گردشگري تبدیل شده است ر

و  براي ارائه ددمات مطلوب تر و ایجاد رغبت به سزفرناي مجزدد   بنابراین رتشکیل می دنند منطقهمشهد را گردشگران عرب 

رضزایت   بررسزی مهتتزرین عوامزل مزورر بزر     گیزردر نزدا از ایزن مقالزه     انجام بایستی برنامه ریزي الزم  ماندگاري بیشتر دنها

ت،ددمات و زیر گردشگران عرب منطقه از ددمات گردشگري ارایه شده در پنج بعد جاذبه نا،حتل و نقل،امکانات محل اقام

نفزر از گردشزگران عزرب     072تحلیلی می باشدرنتونه دمزاري تحقیزح حاضزر    -سادتها می باشدرروش انجام پژونش توصیفی

منطقه نستند که از شهر مشهد بازدید نتوده اندرپرسشنامه اي در پنج بعد فوق الذکر با طیف پنج گزینه اي لیکرت تهیه و بزین  

اسزتیرنوا    -کولتزوگروا و دزمونهزایی ماننزد    spssبدست دمده با اسزتفاده از نزرم افززار     طهعاتشده است و ادنان توزیع 

رضایت گردشگران عزرب  مهتترین عوامل مورر برنتایج نشان داد که ه است و در انتها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت وفریدمن

 دمات و زیر سادتها می باشدر،دبه ترتیب شامل جاذبه نا،سیستم حتل و نقل ،امکانات محل اقامت منطقه 

 گردشگر،گردشگري،رضایتواژگان کلیدی: 



 

 مقدمه  

با شروع قرن بیست و یکم بدلیل وجود زیر سادتهاي اقتصادي ، بهداشتی ، امینتی ، ارتباطی گردشگري به یکی از سه 

طح جهانی تعداد گردشگران در ( دمار نشان می دند  در س 3131صنعت برتر دنیا تبدیل شده استر ) پایلی یزدي و سقایی ، 

براي اولین بار از مرز یك میلیارد نفر گذشت ) سازمان جهانی گردشگري ،  0233افزایش نسبت به سال  4با % 0230سال 

با استناد به دمار و گزارش نا می توان گفت که صنعت گردشگري در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین و پردر  ر( 0231

)  درصد از اشتغال 32(؛  0232درصد از تولید نادالص ) کیاسی ،  33جهانی است راین صنعت  دمدترین صنعت در ابعاد

درصد از سرمایه گذاري جهانی را  5( و 3130و نتکاران، درصد از صادرات )بیاتی دطیبی 5(؛ 3132و نتکاران، استاعیلی

ر و یا حتی بیشتر از صادرات نفت ، تولید مواد شامل می شودر و در بسیاري از نواحی جهان نیز میزان تجارت گردشگري براب

غذایی و اتومبیل است ر چنین گسترش جهانی منجر به رشد اقتصادي و اشتغال در بسیاري از بخشهاي مرتبط ، از سادت و 

 ر( 0233ساز گرفته تا کشاورزي و مخابرات شده است ) بونالیس و دارکی ، 

ملی و در دمدناي ارزي نقش دارد بلکه صنعتی است پاکیزه و عاري از دلودگی و در زیرا این صنعت نه تنها در پیشبرد اقتصاد 

عین حال ایجاد کننده مشاغل ، اقتصاد ایران نیز اتکاي شدیدي به در دمدناي حاصل از صادرات نفت دارد و متغیرناي کهن 

شود ر از این رو به منظور تنوع بخشیدن اقتصادي دن با پیروي از قیتت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدي می 

به منابع رشد اقتصادي و دردمدناي ارزي و نتچنین ایجاد فرصت ناي جدید شغلی در کشور ، توسعه صنعت گردشکري از 

انتیت ویژه اي بردوردار است رموفقیت در بازار گردشگري بویژه در عرصه بین التللی عهوه بر شنادت عتیح از بسترنا و 

موجود مقاصد گردشگري ، مدیون و مرنون نیاز سنجی ) دواسته نا و نیازنا ( گردشگران وشنادت مهتترین چالش  توانهاي

نا و تنگنانایی است که گردشگران در بردورداري از منابع گردشگري و جاذبه ناي جامعه میزبان در پیش رودارند ، تا بتوان 

میزان ندا ازتحقیح بررسی مهتترین عوامل مورر بر  .(3137 ،)حسینی رانکارناي کاردمد براي رفع دنها را ارائه کرد ر

مهتترین  تحقیح به این صورت است کهناي  رضایت گردشگران عرب کهنشهر مشهد از ددمات ارائه شده می باشدرفرضیه

مات و تسهیهت عوامل مورر بر رضایت گردشگران به ترتیب اولویت شامل جذابیت نا،امکانات محل اقامت،زیر سادتها، دد

 و حتل و نقل می باشدر



 

 

 

  مبانی تحقیق

گردشگري پدیده اي است کهن که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج در طی مراحل تاریخی مختلف ، به 

ا و انسانها در اولین سفرناي دود با سختیهر(3132 ،)رضوانی موضع فنی ، اقتصادي و اجتتاعی کنونی دود رسیده است

مشکهت زیادي مواجه بودند و از پیامدناي احتتالی دن نیز نیچ اطهعی نداشتند و تنها انگیزه اي که دنان را به مسافرت وا 

شاید ریشه و منشاء این صنعت به قبل از تاریخ مدون  ر(3132 ،)رضوانی می داشت حس کنجکاوي و جستجو گري دنها بود

از تاریخ به منظور محافظت از دود در مقابل بهیاي طبیعی به ناچار گرد نم جتع می  جهان برسد، زمانی که انسانهاي ماقبل

شدند و ننگام شکار و یافتن غذا و محیط امن از نظر سرما و گرما و درندگان و مهاجتین ناگریز دست در دست یکدیگر 

ي مذکور به طور منظم و تکراري و نیز لزوم محل زندگی دود را به طور دائم متغیر می دادندر نیاز بشر اولیه به جابجایی نا

تسهیل در این امر سبب شد که اشکال ابتدایی راه و گذرگاه ایجاد شودر وجود رانهاي مواصهتی در ایران و چین در نزاران 

 سال قبل از میهد مسیح موید نتین امر استر

ایز در رویکرد به مکان بازدید بصورت زیر ( گردشگري را از ابعاد مختلف بر اساس تتWTOسازمان جهانی گردشگري ) 

دیگر به دارج از محل   دالیل تقسیم کرده است رگردشگري عبارت است از فعالیتهاي افرادي که براي استراحت ، کارو

 سکونت معتول دویش سفر کرده ، حداکثر براي یکسال متوالی در دنجا اقامت می کنند ر

ماه به محلی در کشور دودشان که دارج  30یم یك کشور حداکثر براي مدت گردشگري دادلی : در این حالت اشخاص مق

کنند و ندا اصلی دنها از این بازدید انجام کاري نیست که سرانجامش  از محیط معتول زندگی شان قرار دارد سفر می

 دریافت مزد از کشور مورد بازدید باشد ر

شوري که محل اقامت معتول دنها نیست و دارج از محیط معتول ماه به ک 30گردشگري دارجی : افراد براي حداکثر مدت 

زندگی شان قرار دارد سفر می کنند و ندا اصلی دنها از این بازدید انجام کاري نیست که سرانجامش دریافت مزد از کشور 

 ( 3131 ،سقایی و)پاپلی یزدي  مورد بازدید باشد ر



 

 

 انواع گردشگري

می شود که شامل گردشگري طبیعی ، گردشگري فرننگی ، گردشگري اجتتاعی ،  گردشگري به انواع متفاوتی تقسیم

 (00: 3137گردشگري تاریخی ، گردشگري تجاري ، گردشگري درمانی و گردشگري سیاسی می شودر )کوشش تبار ، 

)کوتاه مدت ،  عهوه بر این گردشگري طبقه بندي ناي مختلفی را در برمی گیرد مانند طبقه بندي گردشگري از نظر زمانی

میان مدت ، بلند مدت ( ، از نظر تابعیت )بین التللی و دادلی (  از نظر انگیزه سفر )استراحتی ، تفریحی ، درمانی ، زیارتی ، 

فرننگی ، اقتصادي ، ورزش (از نظر فصل گردشگري ، از نظر شکل و سازماندنی سفر ) انفرادي ، گرونی ، دانوادگی  ( از 

 (3131 ،مورد استفاده و از نظر نوع و محل اقامتر )ارمغاننظر وسیله نقلیه 

 :کیفیت خدمات گردشگری

کیفیت عبارت است از مجتوعه اي از جنبه نا و ویژگیهاي یك فردورده یا ددمت که عامل تعیین کننده اي براي 

از لحاظ ددماتی کل ر( 3171پاسخگویی به نیازناي تصریحی و تلویحی از پیش تعیین شده به شتار می رود  ) زمردیان ، 

مساله کیفیت به انتظارات گردشگر در مورد دنچه باید اتفاق بیفتد مربوط است و اینکه انتظارات تا چه حد در طی فردیند 

اند و در نتیجه منجر به رضایت گردشگر شود ر گردشگران با توجه به ابعاد گوناگون به قضاوت دوباره  ددماتی بر دورده شده

 دورده شده استر3می پردازند که شرح این ابعاد در جدول شتاره  کیفیت ددمات

 :رضایت 

توان تحت عنوان اختالف میان انتظارات پیش از سفر و تجربیات بعد از در زمینه گردشگری رضایت را می

زمانی که  زمانی که تجربیات بیش از انتظارات باشند گردشگر راضی خواهد بود و برعکس، سفر تعریف نمود.

 (.Reisinger and Turner,2003) تر از سطح انتظارات باشد گردشگر ناراضی خواهد بودجربیات پایینت

 



 

 

 

 عوامل مورر بر کیفیت ددمات در بخش گردشگري-3جدول     

 عوامل موثر بر کیفیت خدماتی در بخش گردشگری

 نمونه ها خصوصیات مراقبت عوامل موثر

 قابلیت اعتتاد

 لیت اعتتادتداوم عتلکرد و قاب
دطوط نوایی تضتین می کنند که وسایل و بار با نتان پرواز 

 مسافر به مقصد برسند

 پیشخدمت غذاي سفارش داده شده را به میز مربوطه می برد انجام درست کار در مرحله اول

 نتانطور که وعده داده شده است باید عتل شود وفاي بعهد

 پاسخگویی

 پاسخگویی به دواست مشتري اي ارائه ددمتتتایل و دمادگی کارکنان بر

 عتلیات حتل ونقل مناسب با زمان بندي ارائه بتوقع ددمت

 گذراندن دوره ناي مهارتی استاندارد توسط پرسنل وجود مهارتها و دانش الزم بویژه براي کارکنان روابط عتومی صهحیت و قابلیت

 دسان بودن برقراري ارتباط دسترسی
سانی گردشگري نزدیك جریانهاي عتده مراکز اطهع ر

 گردشگري  باشد

 کارکنان به دانواده نا کتك می کنند که روز دوبی را بگذرانند ه و رفتار دوستانهظاحترام و مهح ادب و نزاکت

 ارتباطات
دگاه کردن مشتري با زبانی که قادر به فهم دن باشد ، شرح وتوضیحات ددمات 

 ارائه شده

ینان می دند که طی سه ساعت به مقصد راننده اتوبوس اطت

 دواند رسید

 قابلیت اعتتاد ، صداقت و راستگویی راعتبا
بنکاه مسافرتی پیشنهادنایی را در مورد مسافرت دور دست ارائه 

 می دند

 یك نتل امنیت اشیاي قیتتی را بعهده می گیرد دور از دطر و تهدید امنیت



 

 ریانتهش در راستاي تفهم به مشت درك مشتري
مسئوالن پذیرش نتل در بدو ورود احساس دوشایندي را در 

 مسافران بوجود می دورند

 وضعیت ظانري نتل و مراکز مختلف تسهیهت -شواند ظانري  امور ملتوس

مانی بدست می دید که فردیندناي مناسب بگونه اي طراحی گردند تا ددمات ارائه شده توقعات و نیازناي رضایت ز

دورده نتاید  ر نتیجه این امر بصورت ارزش ارائه شده به مشتري نتایان می شود ر بسیاري از عرضه کنندگان   گردشگر را بر

 رقابت می پردازندرمعتوال در صنعت گردشگري نتاننگی و تطبیح ددمات با نیازناي ري بر نتین مبنا و اساس بهگگردش

یطی ، تسهیهت ، و قابلیت دسترسی داردر ارزیابی کیفیت گردشگري بسیار مشکل می باشد زیرا بسته به جاذبه ناي مح

تعیین می شود ر بر دها یك کاال با ویژگیهاي  يددمات یك چالش است زیرا رضایت مشتري توسط عوامل ناملتوس زیاد

 د رتوان دنها را مشانده و ارزیابی کرد ، کیفیت ددمات از ویژگیهاي روانی بسیاري تشکیل می شو ظانري که عینا می

 مدل استفاده شده در تحقیح براي سنجش رضایت گردشگران براساس متغیرناي فوق رانشان می دندر 3نتودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مدل استفاده شده در تحقیح براي سنجش رضایت گردشگران  3نتودار :                   

 جذابیتها

 سیستم حتل و نقل 

وامکانات تسهیالت 
 محل اقامت 

 انات محل اقامت امک

 ددمات  

 زیر سادتها 

ر رضایت گردشگ کیفیت   

 مدل استفاده شده در سنجش رضایت گردشگران 

ر شکایت گردشگ  

وفاداري 
 گردشگر 



 

 

به   0شنامه اي شامل گویه ناي جدول براساس عوامل مورر بر کیفیت ددمات و نتچنین پنج متغیر تاریر گذار پرس

 زبان عربی تهیه و در ادتیار گردشگران قرار گرفتر

 :گویه ناي بکار رفته در تهیه پرسشنامه0جدول 

 گویه ها عنوان متغیر 

 سیستم حمل و نقل

 دیا امکان دسترسی دسان به سیستم حتل و نقل وجود داشت ؟

 اسب است ؟دیا نزینه استفاده از سیستم حتل و نقل من

 دیا سیستم حتل و نقل درون شهري از کارایی الزم بردوردار است ؟

 دیا در استفاده از سیستم حتل و نقل عتومی احساس راحتی و امنیت داشته اید ؟

 دیاا نواپیتا در ساعت تعیین شده پرواز کرده است ؟

 زیر ساختها

 

 داشته اند ؟دیا بزرگرانها و دیابانها درون شهر وضعیت مناسبی 

 دیا ترافیك درون شهري و عبور و مرور راحت بود ؟

 دیا امکان استفاده از اینترنت در مکانهاي مختلف منتشر بود ؟

 جذابیتها

 دیا اماکن مذنبی موجود در شهر جذابیت مدنظر شتا را داشت ؟

 فرننگی موجود در شهر جذابیت مد نظر شتا را داشت ؟ –دیا اماکن تاریخی 

 دیا سیتاي شهر جذابیت کافی را داشت ؟

 دیا تتایزات فرننگی و اجتتاعی مشانده شده براي شتا جذابیت داشت ؟

 دیا پارکها و فضاي سبز به مقدار کافی در شهر وجود داشت ؟

 امکانات محل اقامت

 دیا امکان اقامت شتا از امکانات کافی بردوردار بود ؟

 دت شده جهت اقامت مناسب بود ؟دیا به نظر شتا نزینه پردا

 دیا از محل اقامت شتا امکان دسترسی دسان به جاذبه ناي گردشگري وجود داشت ؟

 دیا محل اقامت شتا از راحتی و امنیت کامل بردوردار بود ؟

 دیا تنوع غذا و کیفیت دن وضعیت مناسبی داشت ؟

 خدمات 
 دیا مراکز درید به تعداد کافی وجود داشت ؟

 دیا وضعیت رستورانها و اغذیه فروشیها مناسب بود ؟



 

 دیا در صورت نیاز امکان دسترسی به بانکها و مراکز بهداشتی وجود داشت ؟

 دیا فکر میکنید اطهع رسانی مناسب توسط دستگانهاي زیر ربط در دصوص جاذبه ناي گردشگري انجام شده است ؟

 انجام شده است ؟دیا تهیه ویزا و تردیص کاال به سرعت 

 دیا امکان دسترسی به مترجم زبان عربی در مکانهاي مختلف وجود دارد ؟

 

 سنجش پایایی پرسشنامه

پایایی یا قابلیت اعتتاد، یکی از ویژگی ناي فنی ابزار اندازه گیري استر مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار 

اندازه نتایج مشابهی به دست می دندر دامنه ضریب قابلیت اعتتاد بین صفر تا یك می اندازه گیري در شرایط یکسان تا چه 

 باشد ونر چه این ضریب به ستت یك میل کند از پایایی بیشتري بردوردار استر

                                   در این پژونش به منظور تعیین پایایی دزمون از روش دلفاي کرونباخ استفاده شده استر

 نتایج پایایی پرسشنامه-1جدول                                                           

 دلفاي کرونباخ متغیرنا

 0/730 جذابیت نا

 784/2 سیستم حتل و نقل

 323/2 امکانات محل اقامت

 343/2 ددمات

 723/2 زیر سادتها

 743/2 کل

می باشد بنابراین می توان گفت پرسشنامه از  7/2امی متغیرناي پرسشنامه بیشتر از با توجه به اینکه دلفاي کرونباخ در تت

 پایایی دوبی بردوردار استر 



 

تاکنون چندین پژونش دادلی و دارجی در دصوص سنجش رضایت گردشگران انجام شده است که در ذیل به تعدادي از 

 : تحقیقات دادلی مرتبط با موضوع شامل دنها اشاره دواند شد ر

قین محقپردادته اند ر شهر نتدان در عوامل مورر بررضایتتندي گردشگران یبررس دقاي معتقد و نتکاران در مقاله اي به

د نتایج عدد پرسشنامه توزیع و با روش دمار توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ان 052دراین تحیقیح 

تواند بیش از  دمات , کیفیت محیط کیفیت رفتار جامعه میزبان و نزینه ددمات میتحقیح  نشان داد که چهار عامل کیفیت د

گران رابطه درصد از واریانس کل متغیرناي مورد بررسی را تبین نتاید ر نتچنین بین عوامل مذکور و میزان رضایت گردش 54

ر(3131)معتقد و نتکاران،معناداري مشانده شد   

ریبی و نجفی به بررسی جامعه شنادتی عوامل مورر بر توسعه گردشگري در ایران با رویکرد در مقاله اي دیگر دقایان نزار ج

مردم،تتیز بودن  معرا مکان اقامت،بردوردعتومی 1جذب گردشگر دارجی پردادته اند، براي سنجش رضایتتندي از 

 31دم استفاده کرده اندکه طبح نتایج %دیابانها ،رعایت قوانین و مقررات،احترام به حقوق دیگران و رعایت نظافت از سوي مر

داراي تتایل دوب و زیاد براي سفر مجدد به ایران داشته  35از گردشگران داراي رضایت دوب و زیاد بوده اندو %

 ر(3133 ،نجفیواند)نزارجریبی 

رضایت گردشگران دارجی در  در مقاله اي دیگر اردکانی و نتکاران به شناسایی و اولویت بندي مولفه ناي مورر بر سطح

شیراز با استفاده از تکنیك ناي تحلیل عاملی و تصتیم گیري چند شادصه پردادته اندر  نتایج  تحقیح  نشان داد که از میان 

عوامل مورر بر رضایت،نگرش ایرانیان نسبت به گردشگران،سبك زندگی،دداب و رسوم و فرننگ ایرانیان، امنیت و اطتینان 

 )اردکانی نستند که رضایت گردشگران دارجی در شیراز را فرانم می دورند ناناي  ارتباطی در راس عواملیداطر و  تنگ

 ر(3133 ونتکاران،

 تحقیقات دارجی مرتبط با موضوع عبارتند از :

بزا ویژگیهزاي   در ارتبزاط   در مقاله اي با عنوان انگیزه گردشگران براي  اقامت در تایلندو رضایتتندي دنزان  سابس مارندقاي   

تاریخی و فرننگی مقصد با استفاده از تحلیل نتبستگی ،توصیفی و رگرسیون پرسشنامه، به این نتیجه رسیده اند که ویژگیهاي 



 

دموگرافیك،ویژگیهاي فرننگی ،تاریخی و انگیزه گردشگران با رضایت کلی گردشگران رابطه معناداري داشته و از شادصزهاي  

 (                        Seubsamarn , 2009 تایلند می باشدر)کلیدي رضایت گردشگران در 

دقایان مارین و تابرنر در مقاله اي با عنوان رضایتتندي و نارضایتی از ویژگیهاي مقاصد گردشگري ،تاریر دن در رضایت کلی   

ش رضایت کلی شده و احساسات یافته اند که تجربیات نارضایتی باعث کان به این نتیجه دست ،و تتایل به بازگشت دوباره

منفی ناشی از تجاري شدن ،شلوغ شدن و تخریب محیطی به طور چشتگیري باعث کانش تتایل گردشگران در بازگشت به 

 ر(Marin and Taberner , 2008مقصد می شود )

د نتایج کرده اندر تحقیح عوامل مورر بر سطح رضایت گردشگران دادلی را در روسیه بررسی دانم موتشنکو و نتکاران 

تم بهداشتی و تحقیح نشان داد که گردشگران زیاد از وضعیت گردشگري رضایت ندارند ر کتترین رضایت مربوطه به سیس

اي درمانی , حتل و نقل و فروشگاه نا بود دنها نتچنین دریافتند که بعضی عوامل مانند ندا سفر , منابع پردادت بر

وامل تاریر گذار یت توریست نا مورر نستند دنها نتچنین ارتباط بین رضایت گردشگر  عمسافرت انتخابها براي اقامت در رضا

رنا داري بین عوامل فوق وجود داردو دفاداري گردشگران را بررسی کردند که مشخص گردید ارتباط مع  

 (Matushenko et al,2013) 

 روش تحقیق 

فی نتبستگی می باشدردر این تحقیح براي جتع دوري روش مورد استفاده در این تحقیح ،پیتایشی و از نوع توصی

اي از کتابها،مقاالت،نشریات و دمارنامه نا  اطهعات از روش کتابخانه اي و میدانی استفاده شده استردر روش کتابخانه

توجه به استفاده شده است و اطهعات میدانی نیز با تهیه پرسشنامه و توزیع دن بین گردشگران عرب بدست دمده است و با 

اطهعات بدست دمده به بررسی پنج بعد اصلی تحقیح که شامل جذابیت نا،حتل و نقل، امکانات محل اقامت،زیر سادتها و 

 جامعه و نمونه آماریددمات پردادته شده است ر

از شهر مقدس مشهد بازدید کرده  34جامعه دماري تحقیح گردشگران عرب منطقه نستند که در شش مانه ابتداي سال

نزار نفر گردشگر عرب از مشهد بازدید کرده  752اندر بر اساس دمار ادذ شده از سازمان میراث فرننگی و گردشگري حدود 

نتونه محاسبه گردیدربر  072درصد حجم نتونه براي پرسشگري 1اند که با استفاده از فرمول کوکران و با ضریب دطاي 



 

پرسشنامه صحیح تکتیل شده جتع دوري و  072یدواز بین دنها تعداد پرسشنامه تهیه و توزیع گرد 422نتین اساس حدود 

 مورد ارزیابی قرار گرفتر

 روش گرددوري اطهعات

ابزار گرددوري داده ناي تحقیح پس از مطالعات کتابخانه اي و جتع دوري ادبیات و پیشینه پژونش ،پرسشنامه بوده 

 5اقامت،زیر سادتها، ددمات و حتل و نقل می باشدکه از طیف استر پرسشنامه شامل پنج بعد جذابیت نا،امکانات محل 

گویاي وضعیت بسیار مطلوب می  5گویاي وضعیت بسیارنامطلوب و عدد 3دگزینه اي لیکرت استفاده شده استرعد

 باشدرپرسشنامه به زبان عربی تهیه و توزیع شده استر

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات

دردو بخش توصیفی )میانگین ،انحراا معیار،فراوانی و درصد(و استنباطی یعنی  سیتجزیه و تحلیل داده ناي مورد برر

انجام شده استرمتغیر ناي تحقیح به دو دسته تقسیم می شوند:متغیر وابسته و  spssدزمونهاي دماري با استفاده از نرم افزار 

گردشگري ارایه شده و متغیر مستقل شامل متغیر مستقل متغیر وابسته میزان رضایتتندي گردشگران عرب منطقه از ددمات 

 درصد فراوانی فراوانی، ناي شادص مذکور ناي داده توصیف منظور متغیر ناي زمینه اي)سن ،جنس و ررر(می باشدر به

 ، فریدمن و استفاده شده استر براي بررسی فرضیات دزمون ناي کلتوگروا استیرنوا استنباطی سطح در و  دمده بدست

  یافته نار

 فته های  توصیفی تحقیقیا

در این قستت ویژگی ناي گروه مخاطبان از جتله وضعیت تانل، ملیت، سن، مدت اقامت در مشهد،  میزان رضایت 

 از ددمات گردشگري ارائه شده و سفر به مشهد مورد بررسی قرار گرفته استر

 وضعیت پاسخگویان بر حسب تانل 



 

 0/70، 4نظر وضعیت تانل بررسی شده استر بر اساس جدول  در این قستت تعداد و درصد پاسخ دنندگان از

 درصد مجرد می باشندر 3/07درصد متانل و 

 فراوانی و درصد وضعیت تانل پاسخ دنندگان به پرسشنامه -4جدول                           

 درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی رضعبت تانل

 72/2 72/2 195 متانل

 27/8 27/8 75 مجرد

 100 322 072 مجتوع

 وضعیت پاسخگویان بر حسب ملیت

درصد گردشگران  3/33، 5براساس جدول  ملیت بررسی شده استر در این قستت تعداد و درصد پاسخ دنندگان از نظر

درصد کویتی و  3/33درصد عتانی،  3/33درصد عربستانی،  4/37درصد عراقی،  1/01درصد انل سوریه،  3/33بحرینی، 

 درصد لبنانی می باشدر 3/33ملیت 

                          

 ملیت فراوانی و درصد پاسخ دنندگان به پرسشنامه از نظر-5جدول                                       

 درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی ملیت

 12 بحرین
11/1 11/1 

 10 سوریه
11/9 11/9 



 

 71 عراق
26/3 26/3 

 47 عربستان
17/4 17/4 

 12 عتان 
11/1 11/1 

 30 کویت
11/1 11/1 

 30 لبنان
11/1 11/1 

 100 100 270 مجتوع

 وضعیت پاسخگویان بر حسب سن

درصد کتتر از 32، سن 1براساس جدول  در این قستت تعداد و درصد پاسخ دنندگان از نظر سن بررسی شده استر

درصد 1/30سال و سن  52تا  42درصد بین 3/05سال،  42تا  12بین  درصد 3/04سال،  12تا  02درصد بین  7/01سال،  02

 سال  می باشدر 52باالي 

 

 فراوانی و درصد پاسخ دنندگان به پرسشنامه از نظر سن -1جدول                                  

 سن
 درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی

 27 سال 02کتتر ار 
10 10 

 72 سال 12تا  02بین 
26/7 26/7 

 67 سال 42تا  12بین 
24/8 24/8 

 70 سال 52تا  42بین 
25/9 25/9 



 

 34 سال 52 باالي
12/6 12/6 

 100 100 270 مجتوع

 

 

 وضعیت پاسخگویان از لحاظ نحوه سفر

درصد  3/04، 7براساس جدول  بررسی شده استر در این قستت تعداد و درصد پاسخ دنندگان از نظر نحوه سفر

درصد گردشگران به صورت گرونی مسافرت  5/03درصد مجردي و  0/5درصد با دانواده، 5/43با دوستان، گردشگران 

 اندرکرده

 

 

 

 فراوانی و درصد پاسخ دنندگان به پرسشنامه از نظر نحوه سفر :7جدول

 درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی نحوه سفر

 3/04 3/04 17 با دوستان

 5/43 5/43 330 با دانواده

 0/5 0/5 34 مجردي

 5/03 5/03 77 گرونی

 322 322 072 مجتوع

 بررسی  میزان رضایت از ددمات گردشگري ارائه شده توسط پاسخگویان

 ددمات گردشگري ارائه شده بررسی شده استررضایت از در این قستت تعداد و درصد پاسخ دنندگان از نظر میزان 

 رداشته اند ي از ددمان گردشگريزیاد و بسیار زیادمیزان رضایت  گاندرصد از پاسخ دنند 4/14ر  3براساس جدول 



 

 فراوانی و درصد پاسخ دنندگان از نظرمیزان رضایت از ددمات گردشگري ارائه شده  -3جدول                            

 درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان امنیت در ایران در مقایسه با کشور دود

 2/6 2/6 7  بسیار کم

 3/3 3/3 9 کم

 29/7 29/7 80 متوسط

 34/2 34/2 92 زیاد  

 30/2 30/0 81 بسیار زیاد

 100 99/8 269 مجتوع

  24/ 1 بی پاسخ

  100 270 مجتوع کل

 دمار استنباطی

 رینمهتت پژونش ناي فرضیه درباره منطقی واستنتاج مناسب دزمون دماره محاسبه و دماري ناي روش اجراي براي

 اولویت از نا داده توزیع از دگانی منظور این براير است پژونش براي مناسب دماري روش انتخاب اقدامی، نر از قبل قدم

 -کولتوگروا معتبر دزمون از پژونش متغیرناي بودن نرمال فرض بررسی براي حاضر پژونش درر است بردوردار اساسی

 ناي توزیع با تجربی اطهعات نتگونی تعیین براي روشی استیرنوا کولتوگروا دزمونر  است شده استفاده استیرنوا

 جتع مشاندات فراوانی توزیع بودن نرمال تشخیص براي روشی استیرنوا کولتوگروا دزمون بنابراین است، منتخب دماري

 راست شده دوري

 استیرنوا  -دزمون کولتوگروا 

 دمده استر3نتایج این دزمون در جدول راستواقع شده  بررسی مورد متغیرنا بودن نرمال بخش این در

 استیرنوا-نتایج دزمون کولتوگوروا -3جدول                            



 

 سطح معنی داري دماره دزمون متغیرنا

 0/123 1/177 جذابیت نا

 0/142 1/150 و نقل  سیستم حتل

 0/232 1/130 تسهیهت و امکانات محل اقامت

 0/243 1/026 ددمات وتسهیهت دیگر

 0/540 1/220 زیر سادت نا

می باشد، ادعاي نرمال بودن متغیرناي پژونش  25/2با توجه به اینکه سطح معناداري دزمون مربوط به تتام متغیرنا  باالتر از 

 ناي پارامتري براي بررسی فرضیه نا استفاده کردر  پذیرفته شده و می توان از روش

ر رضایت گردشگران به ترتیب اولویت شامل جذابیت ها،امکانات محل اقامت،زیر فرضیه: مهمترین عوامل موثر ب

 ساختها، خدمات و تسهیالت و حمل و نقل می باشد

از دید گردشگران عرب از دزمون فریدمن استفاده شده استر نتایج این دزمون در  گردشگري جهت رتبه بندي ددمات

 دمده استر32جداول

 گردشگري دزمون فریدمن جهت رتبه بندي ددمات -32جدول                                                              

 سطح معنی داري درجه دزادي دماره دی دو

011/315 4 222/2 



 

 

است بنابراین فرض برابري و میزان  222/2، سطح معنی داري به دست دمده از دزمون فریدمن برابر 32با توجه به جدول

از دید پاسخ دنندگان از نظر میزان  گردشگري یت یکسان متغیر ناي مورد نظر رد می شود و می توان بین ددماتمطلوب

 اولویت بندي شادص نا-11جدول                                                     رضایت  اولویت بندي انجام دادر 

  رتبه میانگین رتبه اي شادص نا

 3 4/21 جذابیت نا

 0 3/31 سیستم حتل و نقل

 1 2/64 تسهیهت و امکانات محل اقامت

 4 2/57 ددمات و تسهیهت دیگر

 5 2/27 زیر سادتها

با توجه به نتایج به دست دمده، بیشترین میزان رضایت گردشگران عرب از ددمات گردشگري مربوط به جذابیت نا  و 

تحقیح تایید  یهنا فرضبنابراین در دصوص شادص جذابیت.  را می باشدکتترین میزان رضایت مربوط به زیر سادت ن

 رگرددشود و در دصوص بقیه شادصها فرضیه تحقیح رد میمی

 ر  

 

 



 

  گیریبحث و نتیجه
صنعت گردشگري با ویژگیهاي داص دود بویژه براي کشورناي در حال توسعه که با معضهتی نتچون بیکاري باال 

اقتصاد تك محصولی مواجه نستند از انتیت فراوانی بردوردار است ر امروز جذب گردشگران محدودیت منابع ارزي و 

بنابراین براي ارائه ددمات مطلوب  ردارجی به رقابتی فزاینده در بین نهادناي درگیر در صنعت گردشگري تبدیل شده است 

ا توجه به نتایج بدست دمده رانکارناي ذیل جهت برتر و ایجاد رغبت به سفرناي مجدد بایستی برنامه ریزي الزم انجام گیرد

 صنعت گردشگری کشور ارایه می گردد.امید آنکه این صنعت روز به روز شکوفاتر وپویاترگردد. ارتقائ

 راهکارها 

 دشنایی با سهیح و فرننگ گردشگران عرب و نتچنین دموزش شهروندان جهت احترام و بردورد مناسب با گردشگرانر 

 با زبان و نبود مترجم در مکانهاي مورد نیازر عدم دشنایی 

 راه اندازي اینترنت و ددمات بانکی و مالی در مکانهاي ندا گردشگرير

فرانم دوردن امکانات و تسهیهت گردشگري در اطراا مکانهاي تاریخی و اکوتوریستی جهت استراحت و اقامت بیشتر 

 گردشگرانر

 ص نیروي انسانی در صنعت گردشگرير ضعف مهارتهاي ارتباطی میزبانان در دصو

 ضعف و فرسودگی زیرسادتهاي حتل و نقل نواي ، ریلی و زمینیر -3                      

 عدم بردورداري از استاندارناي جهانی در حوزه حتل و نقلر -0                      

                    

 ناي با کیفیت و ارزان جهت گردشگران رکتبود اقامتگاه -3                       

                 وجه به روند رو به رشد گردشگران کتبود تعداد نتل نا و اقامتگاه نا با ت-0                    

 کتبود نتل و مراکز اقامتی داراي استاندارد بین التللی -3                                

 ضعف فرایند مهتانداري، پذیرایی و فضاي مناسب جهت پذیرایی از گردشگران دارجی -0                             

 حتل و نقل 

 

 اقامت 

 

 پذیرایی و مهتانداري  

 



 

 

 عدم شناساندن فرننگ بومی و جاذبه ناي گردشگري به دارجی نا ر-3                                 

 ل به سفر به کشور می شود رتبلیغات منفی علیه کشور که منجر به کانش تتای-0                                  

 

 عدم وجود سازوکارناي قانونی مناسب جهت جذب سرمایه دارجیر -3                              

 دم وجود امنیت سرمایه گذاري در صنعت توریسم رع -0                 -0                  

 در ایران بعلت بروکراسی فراوان ر روند سخت سرمایه گذاري -1                              
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