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Aims Religious tourism is considered one of the most prosperous tourism types by many planners and 
managers of holy cities. Tourists are one of the most influential groups in planning holy cities, and it is 
necessary to see tourists’ behavior in the plans and policies of urban planners because planning holy 
cities by the behavior of tourists lead to their satisfaction. Therefore, this study aimed to identify and 
prioritize tourists’ behavioral components in Mashhad to obtain their satisfaction.
Methodology This descriptive study was conducted in the summer of 2019 in tourists in Mashhad. 384 
people were randomly selected and answered the researcher-made questionnaire. Confirmatory factor 
analysis was used to analyze the data, and the Friedman test was used to prioritize.
Findings The loyalty component related to the satisfaction dimension with an average of 4.80, the mental 
image component related to the attitude dimension with an average of 4.35 and the needs component 
related to the motivation dimension with an average of 4.18 had the most and the commitment 
components with an average of 3.46 and participation with an average of 3.28 had the least impact on 
urban planning.
Conclusion To gain more satisfaction with tourists, the results of which can be reflected in participation, 
commitment, and loyalty to the destination city, accurate and comprehensive identification of tourist 
behavior in the destination city should be considered by managers and urban planners.
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م اولویت  در  لفه ؤ بندی  گردشگران  رفتاری  های 
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 چکیده 

گردشگری  انواع  ترین  عنوان یکی از پر رونقگردشگری مذهبی به  :ها ف و زمینه ا هد ا 
برنامه از  بسیاری  توجه  ممورد  شهرهای  مدیران  و  شده   قدسریزان  است.    واقع 
ضروری    و   هستند  قدسریزی شهرهای مها در برنامهگردشگران از موثرترین گروه

  ،ریزان شهری، رفتار گردشگران دیده شودهای برنامهها و سیاستدر برنامه  که  است
برنامه مذهزیرا  شهرهای  کسب  ریزی  به  منجر  گردشگران  رفتار  با  منطبق  بی 

میمندی  رضایت اولویتشودايشان  و  شناسایی  پژوهش،  این  هدف  لذا  بندی  . 
 .  بود ايشان مندیدر جهت کسب رضایتشهر مشهد های رفتاری گردشگران لفهؤم

در گردشگران شهر مشهد    1398در تابستان  پژوهش توصیفی  اين    شناسی:روش 
شد و    384.  انجام  شده  انتخاب  ساده  تصادفی  صورت  به  نامه  پرسشنفر 

دادند محقق پاسخ  را  دادهتجزیه  برای.  ساخته  عاملی  وتحلیل  تحلیل  روش  از  ها 
 بندی از آزمون فریدمن بهره گرفته شد.  اولویت برای تأییدی و 

وفادار   ها:یافته  رضا   یمؤلفه  بعد  به  تصو،  4.80  نیانگیم  با   تی مربوط   ر یمؤلفه 
  زه یمربوط به بعد انگ ازهای و مؤلفه ن  4.35  ن یانگیمربوط به بعد نگرش با م  یذهن
م مولفه  4.18  نیانگی با  و  با   هایبيشترين  م   3.46  ميانگين  تعهد    با   شارکتو 

 .ريزی شهری داشتندکمترين تاثير را بر برنامه 3.28 ميانگين
  هتواند ب یگردشگران که نتایج آن م  بيشتر   مندی رضایت  برای کسب  گیری:نتیجه 

پذیری و تعهد و وفاداری به شهر مقصد نمود پیدا کند، شناسایی  صورت مشارکت
ریزان  دقیق و جامع رفتار گردشگران در شهر مقصد باید مورد توجه مدیران و برنامه

 شهری واقع شود. 
 مندی، گردشگران مذهبی، مشهدرفتار، رضایت ها:کلیدواژه 
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 مقدمه 
دین و جهانگردی همواره با یکدیگر پیوندناپذیر بوده است. دین یکی  

های سفر است و سفر با انگیزه مذهبی که یکی  ترین انگیزهاز متداول
قدیمی شکلاز  حال  ترین  در  است،  جهان  در  تحرک  حاضر  های 

بخشبه از  یکی  است عنوان  ظهور  حال  در  گردشگری  مهم  های 
[Collins-Kreiner, 2020].   به مذهبی  از  سفرهای  یکی  عنوان 

گونه صنعت اولین  در  بازار  از  مهمی  بخش  هنوز  گردشگری،  های 
می تشکیل  را  و  گردشگری  اجتماعی  منافع  گسترش  برای  دهند. 

ریزان و مدیران  ، برنامهدهداقتصادی که گردشگری مذهبی ارایه می

شهری مقصد مذهبی باید الگوهای رفتاری گردشگران را درک کنند. 
 یی از بازار با شناسا یکه هر درک کنندی از محققان اعتراف م  یار یبس
در مقصد    ات یو با کشف تجرب  شودیشروع م  یگردشگر   یهازهیانگ
طرفی و از    [Van Vuuren & Slabbert, 2011]  شودیم   دیبازد

در انسانی  رفتار  تحلیل  گردشگری  دیگر   ها،نگرش  راکات،اد  بر 
گردشگرانگیزش  ترجیحات، رضایت   گوناگون  هایمکان  از  ها، 

  [Imani Khoshkhoo & Bad, 2016]کند  می  گردشگری تمرکز
برنامه نظام  در  بایستی  بکه  مذهبی  شهرهای  ارایه  ه  ریزی  صورت 

د گردشگران،  نیازهای  با  منطبق  حملخدمات  و  ونقل  سترسی 
های گردشگران های مکمل و منطبق با خواستهمناسب، ارایه فعالیت

گرفتن، منجر به عدم تطابق  صورت نادیده  دیده شود، که در  غیره  و
شود و نتیجه آن عدم  های شهری با رفتار گردشگران میریزی برنامه

گردشگری شهر  شدن عملکرد  رنگرضایت گردشگر از شهر مقصد و کم
می برنامهمقصد  و  مدیران  است،  ضروری  لذا  شهری شود.  ریزان 

برنامههب و  مدیریت  صحیحمنظور  کسب  ریزی  راستای  در  تر 
انواع  رضایت بررسی  و  شناخت  به  ابتدا  مذهبی،  گردشگران  مندی 

راستا،   این  در  بپردازند.  مذهبی  شهرهای  در  گردشگران  رفتارهای 
 :هستیم ش زیر درصدد رسیدن به پاسخ پرس

های رفتاری گردشگران مذهبی شهر بندی مؤلفه توان به اولویتچگونه می 
 مندی گردشگر پرداخت؟مشهد در راستای کسب رضایت 

منظور و    نظری   متون  بر  مروری  بدین  شد  تببین    ضرورتانجام 
  بررسی قرار  مورد  ریزی شهرهای مذهبیهای رفتاری در برنامهمؤلفه

و رفتاری  گرفت  مشهد    مؤثر  عوامل  شهر  مذهبی  گردشگران  در 
 SPSS  افزارنرم   عاملی تأییدی در  تحلیل  روش  با  شد که  شناسایی

بندی آنها  مدنظر و اولویت هایعامل سنجش  و  بررسی  به 22نسخه 
ترین عامل در  تا بتوان مهم  .شد  جهت کسب رضایت گردشگر اقدام

ریزی صحیح  برنامهریزی شهری شناخته شود و به مدیریت و  برنامه
 آنها پرداخته شود. 

برنامه مطالعات  سوابق  حوزه  در  مباحث  مذهبی  شهرهای  ریزی 
است و این عامل در این    طور خاص دیده نشدههرفتاری گردشگران ب

می بهپژوهش  جنبهتواند  دیده  عنوان  پژوهش  اما  نوآوری  شود، 
در مطالعات خود    [Aghajani et al., 2012]و همکاران    آقاجانی

  کشور  توسعه  کالن  اسنادو    هابرنامه  در  گردشگری  و  به بررسی زیارت
  مضامین مطرح  ، که تعداداندپرداختهرضا )ع(    امام  زیارت  بر  تأکید  با

و گردشگری،    زیارت   با  ارتباط   در   انقالب  از  بعدو    قبل  مقطعدر دو  
مدیریت    عرصهبه    مربوط   آن،  تعداد  بیشترین  که  است  بوده  مورد  148

مشاوره و نظارت( است، که کلیه این موارد در حوزه    رسانی، )اطالع
به برنامه شهری  حوزه  ریزی  از  جدا  و  کالن  رفتاری  صورت  های 

در مطالعات خود    [Veicy, 2017]  ویسید.  هستنگردشگران مطرح  
  اهمیت  تواند میزانمی  به خوبی   که   مواردی  از  کند، یکی عنوان می

را صنع  جایگاه   و گردشگری  پس   در   ت    اسالمی   انقالب  از  ایران 
است. وی   باالدستی ایران  و  زیربنایی  قوانین  و  اسناد  کند،  مشخص

  ارانذگتوجه سیاست  مورد  کمتر  گردشگریه  مقول  که  دهدمی  نشان
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  نگاه با  آنان و  بوده است ایران  اسالمی جمهوری کالن  ریزانبرنامه و
  نگرش  با  گردشگری  از  کوچکی  بعد  به  تنها  شدهکنترل  گرایانه وتقلیل

لذا در راستای دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا   .دارند  توجه  فرهنگی
ریزی شهری  به تعاریف گردشگری مذهبی و جایگاه آن در نظام برنامه 

می مؤلفهپرداخته  بررسی  به  سپس  گردشگران  شود،  رفتاری  های 
 است. اقدام شده

در   مذهبی  گردشگری  شهری:برنامه جایگاه  ب  ریزی  مذهبی،    هسفر 
دالیل سکوالر یا مذهبی شکل  ه  های معنوی بصورت سفر به مکان

اصل،    [Zamani-Farahani & Eid, 2016]گیرد  می در 
های گردشگری در مقاصد بازدیدشده، گردشگران مذهبی را  فعالیت 

.  [Bozic et al., 2016]دهد  های مذهبی، انگیزه میعالوه بر انگیزه
شناسایی  م  با  را  زیارت  و  مذهبی  گردشگری  بین  تمایز  حققان، 

شرکت ویژگی کردههای  مستند   ,.Galzacorta et al]  اندکننده، 

2016; Kujawa, 2017]    عالوه بر این، گردشگران مذهبی ممکن
ب  بخواهند  دیدن  ه است  مقصد  یک  از  تحسین  یا  کنجکاوی  دالیل 

شده در منطقه، بهره ببرند پشتیبانیکنند، همچنین از بعضی خدمات  
[Bideci & Albayrak, 2016]  . 

ریزی صحیح رفتارهای  لذا در این امر مهم ضروری است تا به برنامه
و    اجلطور که    گردشگران در شهرهای مذهبی پرداخته شود. همان

سیاست   [Edgell et al., 2008]  همکاران و  ذگمعتقدند؛  اری 
گردشگریبرنامه   ها،هنمودنر   ها،فعالیت   پیشرفت  شرو  ریزی 

عمل  و  اصول   دستورات،  شیوه    خالقیا  چارچوب   در  هامجموعه 
نحو برای   بهترین  به  را  ملت  یا  جامعه   اراده  که  ست،ا  حوریم   مسئله

 اهداف و    بازاریابی  خدمات،  تولید،  توسعه،  ریزیبرنامهر  د  کارآمدی
  داشت که  توجه  بایددهد.  می  نشان   آینده گردشگری  رشد  و  پایدار
ماهیت از    متأثر  کشور  هرا در  ه اریذگسیاست و    توسعه  هایبرنامه
  ریزی نظام برنامه  بر  که  است،  حاکم  سیاسی   ایدئولوژی  وت  حکوم 

الزم زمامداران کشور    هگذارد. عالوه بر آنها، ارادمستقیم می  تأثیر  آنها
و  پایه  قوانین  و  اسناد  در  که  است  نیاز  گردشگری  توسعه  برای 

تر  صورت عملیاتی و جزئی  فرادستی ملی انعکاس دارد و سپس به
نامه تفاهم  قوانین عادی،  آییندر  متبلور  ها و بخشنامهنامهها،  ها 

سیاستمی وجود  مشخص  ذگشود.  مفاد  با  فرادستی  اسناد  و  اری 
کند،  گری، بخش دیگر مؤثر بر توسعه گردشگری معنا پیدا میگردش

ها( است. بنابراین در رسیدن  که آن بخش )اجرا و نظارت بر سیاست
ای رفتار گردشگران است،  به این امر مهم ضرورت به شناخت ریشه

ب بتوان  به سیاستهتا  برنامهذگطور صحیح  رفتارها  اری،  این  ریزی 
های اساسی رفتار زیر به تعریف مؤلفه  در بخشلذا    پرداخته شود.

 شود. گردشگران مذهبی پرداخته می 
سفر:   انسانی  انگیزه  رفتارهای  تمامی  پشت  زیربنایی  عامل  انگیزه 

ها( اشاره دارد، که  و به عوامل روانی درونی )نیازها و خواسته  است
می ایجاد  تعادل  عدم  یا  تنش  از  حالتی  فرد   & Hung]  کنددر 

Petrik, 2011]  .دن  [Dan, 1981]   انگیزه که  است  معتقد 
جدایی نیروهایی  شامل  برمیگردشگری  که  است  انگیزد،  ناپذیر 

 ,Lo & Lee]بخشد  کند و رفتار و فعالیت فرد را نظم میهدایت می

توانایی    [2011 افزایش  موجب  اغلب  انگیزه  در مجموع، شناخت 
می بیشتر بازدیدکنندگان  نگهداری  و  جذب  امکان  و  شود، 

 . [Jang & Feng, 2007]آورد بازدیدکنندگان را فراهم می
انگیزشی:  نظریه  نظریه های  چگونگی  این  درک  به  کمک  برای  ها 

مذهبی و  در گردشگری  مشارکت  زیارت و  برای  نحوه    انگیزه مردم 
بخش   رود. می کاره درک فرآیندهای انگیزه برای تسهیل و حمایت ب

های پردازش(  های محتوا و نظریههای انگیزشی )نظریهزیر بر نظریه
هستند،   مذهبی  گردشگری  و  زیارت  مطالعه  به  مربوط  بیشتر  که 

 . [Raj & Morpeth, 2007]تمرکز خواهد کرد 
ی از توصیف و نیازها  احتوهای م نظریه   ی انگیزه: ا های محتو نظریه 

می تئوریصحبت  دیگر  عبارت  به  به کنند.  بیشتر  محتوایی  های 
مسائل درونی انسان و عوامل انگیزش توجه دارند و در جستجوی 

سازد برخی  چیزهایی هستند که رفتار فرد را برای انجام کار فعال می
و، نظریه مراتب نیازهای مازلها عبارتند از: نظریه سلسلهاز این نظریه

دو عاملی هرزبرگ، نظریه نیاز به موفقیت مک کللند، نظریه زیستی،  
 . [Ahmadi & Mohammadi, 2014] وابستگی و رشد الدرفر 

انگیزش نظریه  فرآیند  نظریههای  شناختی :  بیشتر  فرآیندی  های 
موثر در انگیزش چندان    دهند. عواملها پاسخ میهستند و به چرایی
نظریه توجه  نمیهای  مورد  قرار  نظریهفرآیندی  این  ها، گیرد. 
دهند. به عبارت  نده را مورد نظر قرار میز   موجود  فرآیندهای رفتاری

شده و دلیل توقف آن تبیین  دیگر چگونگی آغاز و تداوم رفتار بررسی
پاداشمی انتظارها،  نیازها،  مانند  متغیرهایی  معموال  و  شود.  ها 

میکنندهتقویت قرار  توجه  مورد   & Ahmadi]گیرند  ها 

Mohammadi, 2014]  لذا در این قسمت به بعد دیگری از عوامل .
 : استشود که به شرح ذیل انگیزه اشاره می 

: عوامل موثر رانشی از  نیات رفتاری )عوامل کشش و رانش( گردشگر 
   .است 1پردازان مختلف به شرح جدول  نظریه

های صرفًا ذبهها و جا عوامل کششی برخالف عوامل رانشی به ویژگی
های  کنند کدام یک از ویژگیشوند و مشخص میمقصد مربوط می 

بیرونی افراد را جذب کرده و آنها را به بازدید از مقاصدی خاص سوق  
شامل  [Sangpikul, 2008; Prayag, 2012]  دهندمی که   .

 .  هستندها های مذهبی، محیط فرهنگی و دسترسیجاذبه
دسته از محصول گردشگری مذهبی هستند  های مذهبی آن  جاذبه

و   اجتماعی  مراسمات  قبیل:  از  گوناگون  و  متفاوت  تجربیات  که 
گروه اجرای  تکمذهبی،  )تواشیح(،  سرود  )مانند نوازیهای  ها 

معماریمداحی فیزیکی،  فضاهای  سرودها(،  )جنبهها،  زیبایی    ها 
شگر را  دهد که فرد گرد شناختی اثر مذهبی( به گردشگران ارایه می

با خود درگیر می  آنان  به لحاظ احساسی  از اجرا و مشاهده  کند و 
 .[Collins Kreiner et al., 2015; Chand, 2010]برد لذت می
آنجا گردشگر   ییاز  عم  یمذهب  یکه  گردشگر   یقیارتباط    یبا 

فرهنگ  یالتیتعط اجتماع  یگروه  ،یو  و    یو  فضاها  از  دارد، 
بنابراین   رد یپذیم   ر یتأث  زین  هایگردشگر   نگونهیا  یذهن  یهاطیمح

محیط فرهنگی حاکم بر مقاصد گردشگری بر جذب گردشگران موثر  
 .  [Shinde, 2012]است 
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ب در  هدسترسی  سهولت  جهت  در  زمانی  و  مکانی  شاخص  عنوان 
دسترسی به مقصد گردشگری به لحاظ وسایل ارتباطی و همچنین  

 Toth]تواند در جذب گردشگر موثر باشد  نزدیکی به محل زندگی می

& David, 2010]  . 
 

 انواع عوامل موثر رانش  ( 1 جدول 
 فاکتورها  عوامل موثر رانش  نام نویسنده 

[Turner,1973] طبقات اجتماعی  مالقات گردشگر مذهبی با جامعه بدون طبقه 
[Smith, 1992] نوع اعتقادات گردشگر  سکوالربودن گردشگر بودن یا مقدس 
[Ideas, 1992]  نوع احساسات و عواطف  رهایی احساسی از ساختار زندگی روزمره 

[McKay &  Fesnmeie, 1998] میزان آمادگی گردشگر   ریزی، آماده برای عمل، فعال، وفادار ریزی، برنامهپیش از برنامه 
[McCracker & Cross, 2003] نوع قصد سفر دار، تماشاگر، علی، تصادفی، شانسی گردشگر مذهبی هدف 

 [Hosseinipoor et al., 2016] 
سن، اعتقاد گردشگر به لزوم زیارت منطقه گردشگری مذهبی، مذهبی بودن گردشگر،  

 انگیزه برای افزایش ایمان، تجربه سفر، انگیزه برای بخشش گناهان 
 گردشگران های سنی گروه

مذهبی:  گردشگر  پیش  نگرش  یک  گردشگر  در  نگرش  مؤثر  بینی 
.  [Ragheb & Tate, 1993]مشارکت و رضایت گردشگری است  

های مربوط  در زمینه گردشگری، نگرش شامل احساسات و گرایش
های به یک منطقه گردشگری یا خدمات گردشگری مبتنی بر ویژگی

 . [Moutinho, 1987] ادراکی چندگانه کاالها است
مذهبی  گردشگر  جمعادراک  شامل  ادراک  فرآیند  ابعاد  آوری،  : 

است. محیط  اطالعات  معنادارکردن  و    کارمونا  ساماندهی 
[Carmona et al., 2003]    چهار بعد گوناگون ادراک را شناسایی

 و معرفی کرده است که به شرح ذیل است: 
اول   کهبعد  سازمان  ،شناختی  فکرکردن،  ذخیره  شامل  و  بخشیدن 
آمده با حواس و تفکر است و به معنادارشدن محیط  دستبهاطالعات  

کند. بعد دوم احساسی، بر کیفیت ادراک محیط برای فرد کمک می
می مؤثر  اثر  فرد  احساسات  بر  محیط  ادراک  آن  مقابل  در  و  گذارد 

تداعی حاصل از تماس با   است. بعد سوم تفسیری، شامل معانی یا
های جدید محیطی  محیط است. فرد در تفسیر تجربه حاصل از محرک

های ذهنی خود تکیه دارد و  و یافتن معنی به خاطرات و اندوخته
ها و ها و ترجیحاتی است که خوبگذاری، ارزشبعد چهارم ارزش

سازند. تصاویر ذهنی از محیط، نتیجه فرآیندی است که بدها را می
هر  ط ارزشی  سیستم  همراه  به  محیط  از  شخصی  تجربیات  آن  ی 

ای را به منزله پاالیه در درک محرکات محیطی  شخص نقش عمده
 کند. ایفا می

تصویر ذهنی به دانش فردی از فضا  تصویر مقصد گردشگر مذهبی:  
و ارتباطات محیطی و فرآیندهای شناختی همبسته با رمزگذاری و 

ک آنچه  از  اطالعات  دارد  بازیابی  اشاره  است،  شده  ترکیب  آن  در  ه 
[Brennan-Horley, 2012]  براساس نظر گارتنر، تصویر مقصد .

کدیگر تشکیل  توسط سه جزء متفاوت و در عین حال مرتبط به ی
را "مجموع    است: شناختی، عاطفی و سازنده. مؤلفه  شده شناختی 

نگرش و  از  اعتقادات  برخی  به  منجر  که  جسم  یک  تصورات های 
پذیرفته ویژگیداخلی  از  میشده  آن"  میهای  توصیف  کند.  شود، 

 ک یانتخاب  یبرا یگردشگر  یهازهیمربوط به انگ یعاطف یهامؤلفه
. اجزای کنجکاوی  است  گرید  یدادن مقصد از دست  نهیمقصد به هز

است بستگی دارد و    به تصاویری که در مرحله شناختی ایجاد شده 

شود  گیرد. استدالل میمورد ارزیابی قرار میدر طول مرحله عاطفی  
-گیری ایفا میکه تصویر مقصد نقش بسیار زیادی در روند تصمیم

کند. لذا عاملی جهت نفوذ برای اولین بار برای بازدید و یا بازگشت  
   .[Astuti Perthmaningsey et al., 2014] به مقصد است

وجود  ه  واسطه دو بعد به مندی برضایترضایت و وفاداری گردشگر:  
گردشگر می گردش  از  پیش  تجربه    یآید:  براساس  سفر  از  پس  و 

شود  واقعی، به توجیه گردشگرها در قبال خدمات تحویل داده می
[Sadeh et al., 2012] ،وفاداری افزایش  به  منجر  آن  افزایش   .

می بازار  سهم  افزایش  و   & Van Vuuren]ود  شسودآوری 

Slabbert, 2011]مندی یکی از عوامل موثر بر وفاداری  . رضایت
های مختلف در ادبیات وفاداری به روش  .[Buckley, 2016]است  

دارد:   وجود  رفتاری،  1موجود  وفاداری  نگرشی،  2(  وفاداری   )3  )
رفتار   به  مربوط  پیامدهای  بر  رفتاری  وفاداری  ترکیبی.  وفاداری 

ما نگرش  گردشگران  وفاداری  دارد.  تأکید  تکراری  بازدیدهای  نند 
ترکیبی   رویکرد  است.  توصیه  قصد  مانند  روانی  تظاهرات  مستلزم 

 ,.Zhang et al]وفاداری، شاخصی از نگرش و رفتار وفاداری است  

2014] . 
به تعریف  تعهد گردشگر مذهبی:   به تضعیف  الیوربا توجه  ، تعهد 

پردازد، زیرا دقیقًا به  رفتاری میرابطه مستقیم بین رضایت و قصد  
تحت به شدت  تعهد  خدمات،  زمینه  در  که  است  دلیل  تأثیر    این 

. این رابطه [Pritchard et al., 1999]وفاداری قرار گرفته است  
 ,Li & Petrick]است    نیز در زمینه گردشگری شهادت داده شده

2010]  . 
مشارکت گروهی را  تأثیر      [Berger,1967]  برگرمشارکت گروهی:  

های در توسعه دنیای دینی دید و ساختارهای قابل اعتماد )مکان
انجمنمذهبی، خانواده با  ها و  سازگار  دیدگاه  های داوطلبانه( یک 

کنند، ارایه  جهان برای افرادی که در یک جهان پلورالیزه زندگی می
-گاه، مطابق با وایت، به این نتیجه رسید که معرفی دیدبرگردهد.  می

می جهان  جایگزین  دهد.  های  تغییر  را  فرد  ذهنی  واقعیت  تواند 
شدن به حدی موثر است که واقعیت ذهنی، واقعیت عینی اجتماعی

رابطه بسیار کمی بین مشارکت انجمن    . لنسکیدهدگروه را نشان می
مکان در  با )حضور  اولیه  )روابط  جمعی  مشارکت  و  مقدس(  های 
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 کرد.  گروهی از افراد جامعه( پیدا
اینکه   به  توجه  مؤلفهبا  شناسایی  پژوهش  رفتاری  هدف  های 

ها با هم بود، جهت گردشگران مذهبی و بررسی ارتباط میان مؤلفه
پژوهش   ادبیات  بررسی  به  مذکور  هدف  به  شناسایی  رسیدن  در 

رضایت   و  نگرش  انگیزه،  که  گردشگران  رفتار  اساسی  متغیرهای 
روش  است  گردشگر با  و  شد  در  پرداخته  سعی  زیر  شناسی 
 د. شبندی و ارتباط میان متغیرهای اساسی پژوهش اولویت

 
 شناسی  روش 

هدف،   نظر  از  و  توصیفی  روش  و  ماهیت  نظر  از  حاضر  پژوهش 
 اتیکه از ادب  ییرهایمتغ  نیب  و همبستگی   که ارتباط  استکاربردی  

  است.  دادهرار  مورد آزمون ق  شده،  ییپژوهش در جامعه خاص شناسا
مشهد   شهر  در  مسافر  اوج  دوران  در  پژوهش  آماری  جامعه  حجم 

(، طبق استعالم اخذشده از کمیته زیارت استانداری 1398)تابستان 
میلیون نفر    5خراسان رضوی از کلیه گردشگران مذهبی داخلی ایران  

میلیون نفر در   4لذا با استفاده از ضریب احتمالی  ،تخمین زده شده
 است.  نظر گرفته شده

با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه آماری با خطای  
 است.  نفر در نظر گرفته شده 384برابر  0.05

ای و اسنادی  نامه و مطالعات کتابخانهابزار گردآوری اطالعات پرسش 
پر  نبود  به  توجه  با  موضوع  سشاست  با  مرتبط  استاندارد  نامه 

ها و  پژوهش، از طریق مروری بر ادبیات پژوهش و استخراج گویه
نامه متناسب با آن توسط متغیرهای پنهان مرتبط با موضوع، پرسش

تنظیم   نمونهشمحقق  روش  از  پرکردن  د.  به  ساده  تصادفی  گیری 
م نامهپرسش در  مشهد  در شهر  مذهبی  گردشگران  میان  در  راکز  ها 

رضا )ع(، مراکز اقامتی اطراف  مذهبی مرکز شهر مشهد و حرم امام
های تجاری در سطح شهر مشهد، مبادی ورودی  مرکز شهر، مجتمع

 اقدام شده است. غیره مراکز تفریحی و 
نامه از روش اعتبار محتوا استفاده  اعتبار پرسش  جهت تعیین روایی

اینکه  به  با توجه  لذا  بایستی    SPSSافزار  نرم  در  شد.  روایی  جهت 
  35نامه مورد بررسی قرار گیرد، به این منظور از  پرسش   30حداقل  
مشخصات پرسش بخش  دو  در  پژوهش  محققین  توسط  که  نامه 

فردی گردشگران و بخش دوم که بخش اصلی است، تنظیم شد و  
-برای متخصصان از اساتید دانشگاهی و پژوهشگران در حوزه برنامه

آوری  نامه جمعپرسش  30فتاری ارسال شد، که  ریزی شهری و علوم ر 
پرسشش در  الزم  اصالحات  آنها،  نظرات  براساس  و  د.  اعمال  نامه 

ای  گزینه  5صورت طیف لیکرت    هوال بئس  31نامه اصلی شامل  پرسش
 د. شطراحی 

 
 های پژوهش متغیرها و گویه (2جدول  

 ها گویه  متغیرهای پنهان  متغیرهای اصلی 

 انگیزه سفر گردشگر مذهبی 

 نیاز گردشگر مذهبی 
 نیازهای رشد

 عزت نفس  -1
 اجتماعی  -2
 خودآموزی  -3

 نیازهای اولیه 
 امنیت  -4

 فیزیولوژیکی -5

 دراک گردشگر مذهبی ا

 شناختی  -6
 احساسی  -7
 تفسیری  -8
 ارزشگذاری  -9

 نیات سفر 

 رانش مدل 

 زمان  -10
 نوع تجربه  -11

 مرحله آمادگی  -12
 بودن مقدس -13

 فاصله  -14

 مدل کنش 
 جاذبه  -15

 محیط فرهنگی  -16
 دسترسی  -17

 تصویر مقصد نگرش گردشگرش مذهبی 
 تصویر ذهنی شناختی  -18
 تصویر ذهنی سازنده  -19
 تصویر ذهنی عاطفی  -20

 رضایت 

 تعهد 
 وابستگی  -21

 پذیری مسئولیت -22
 اجتماعی سازی مذهبی  -23

 وفاداری 
 رفتاری  -24
 نگرشی  -25

 های مذهبی تعامالت مذهبی در گروه -26 مشارکت 
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روایی محتوا از طریق مروری گسترده بر ادبیات در مورد موضوع مورد  
شده از چند تن از محققان و اساتید  های دریافت بازبینیپژوهش و  

د. همچنین پس از بررسی روایی محتوا، عالوه بر  شدانشگاهی تأیید  
انتخاب  نشانگرهای  اهمیت  بررسی  برای  که  سازه  برای روایی  شده 

رود، روایی تشخیصی نیز مورد نظر بود؛  ها به کار میهگیری سازاندازه
نشانگرهای هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را به  به این معنا که  

اندازه سازهلحاظ  به  نسبت  به  گیری  آورند.  فراهم  مدل  دیگر  های 
گیری کند و ترکیب خود را اندازه  تر هر نشانگر فقط سازهعبارت ساده
از یکدیگر تفکیک  ای باشد که تمام سازهآنها به گونه ها به خوبی 

 .شوند
ا پژوهش  تحلیل  استفاده  ابزار  تأییدی  عاملی  تحلیل  روش  ز 

زیراشده پرکاربردترین    است.  از  یکی  تأییدی  عاملی  تحلیل  روش 
ب روش فرآیند  در  است.  شهرسازی  در  جمله  از  علوم  همه  در  ه  ها 

نتایج  در  که  را  متعددی  جدی  تصمیمات  روش،  این  کارگیری 
وب  شود. لذا پس از تهیه چارچآمده تأثیر گذارند، اتخاذ می دستهب

مبانی نظری، مدل مفهومی در مطالعه حاضر مورد توجه قرار گرفته  
متغیر    7متغیر اصلی و    3متغیر    10گویه در    26است که در مجموع  
بندی  مورد بررسی قرار گرفت و جهت اولویت  2پنهان مطابق جدول  

 عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. 
اعتماد پایایی/قابلیت  ضریب  محاسبه  بود  پرسش  برای  الزم  نامه 
اند یا به نامه را ساختههمبستگی و روابط میان عباراتی که پرسش

نامه بررسی شود. برای این منظور، با  عبارتی، همسانی درونی پرسش
آلفای کرونباخ و پرسش از روش  آوری شده  های جمع نامهاستفاده 

حاسبه  نفر از گردشگران صورت گرفت. در مرحله دوم از م   30اولیه از  
س پایایی  از  اطمینان  برای  پژوهش  بهئپایایی  جداگانه  واالت  طور 

باالبودن   پایایی  تأیید  الزمه  محاسبه شد.  آنها  برای  کرونباخ  آلفای 
طور که محاسبه شد، مقدار است. همان  0.7شاخص آلفای کرونباخ از  

آلفای کرونباخ پرسش پایایی و    0.918نامه  ضریب  بیانگر  است که 
 (. 3)جدول  نامه استاعتبار مطلوب پرسش

 
 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی پژوهش  (3  جدول 

 آلفای کرونباخ متغیرها  واالت ئ تعداد س  ابعاد 
 0.833 15 انگیزه 
 0.764 7 نگرش 
 0.842 9 رضایت 
 0.918 31 نامه کل پرسش 

 
نمونه کفایت  بررسی  مدل    گیری: نتایج  ارزیابی  از  ساختاری، پیش 

)بار عاملی( سازه های مختلف  الزم است معناداری وزن رگرسیونی 
پیشپرسش در  گویهنامه  بررسیبینی  مربوطه،  از های  تا  شده 

رهای آنها در گبودن نشانگیری و قابل قبولهای اندازهبرازندگی مدل
سازهاندازه از گیری  استفاده  با  مهم،  این  حاصل شود.  اطمینان  ها 

تأییدی  تکنیک تحل نرم  (CFA)یل عاملی  .  شدانجام    PLSافزار  و 
مدل از  هریک  اندازهسپس  به های  مدل گیری  و  جداگانه  طور 

بررسی  اندازه از  قبل  گرفت. ضمنًا  قرار  بررسی  مورد  نیز  کلی  گیری 

گیری که از دو های کفایت نمونهمعناداری بارهای عاملی، شاخص
است، مورد بررسی قرار و آزمون بارتلت استفاده شده    KMOشاخص  

قرار دارد. اگر مقدار شاخص    1تا    0در دامنه    KMOگرفت. شاخص  
به   داده  1نزدیک  مناسب  باشد،  عاملی  تحلیل  برای  نظر  مورد  های 

( نتایج تحلیل عاملی  5/0هستند و در غیر این صورت )معمواًلکمتر از  
ررسی  ستند. آزمون بارتلت بیهای مورد نظر چندان مناسب نبرای داده

شده )از نظر ریاضی کند چه هنگام ماتریس همبستگی، شناختهمی
ساختار  شناسایی  برای  بنابراین  و  است  همانی(  و  واحد  ماتریس 

داری در آزمون بارتلت )مدل عاملی( نامناسب است. اگرسطح معنی
باشد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب   %5تر از  کوچک

شود.  بودن ماتریس همبستگی رد می هشداست؛ زیرا فرض شناخته
نامه نشان  های مختلف پرسشهطبق نتایج این دو شاخص برای ساز 

شاخص  می که  انگیزه    KMOدهد  نگرش  0.757برای  و    0.872، 
دهد،  نشان می  KMOاست. نتایج آزمون بارتلت و    0.823رضایت  

که مقادیر هر دو شاخص در سطح مطلوبی قرار دارند. مقدار معیار 
KMO و مقدار معناداری آزمون  5/0متغیرها بیشتر از   میبرای تما ،

بودن  توان از مناسببر این اساس می است  05/0بارتلت نیز كمتر از 
 . حجم نمونه جهت انجام تحلیل عاملی اطمینان حاصل کرد 

 
 ها یافته 

های پژوهش، به تجزیه و تحلیل  آوری دادهدر این بخش پس از جمع
های آمار توصیفی و آمار استنباطی  آمده از روش دستهای بهداده

شده استفاده  داده  توأمًا  تحلیل  و  تجزیه  برای  آمار  است.  ابتدا  ها 
ها و متغیرهای پژوهش و سپس آمار  توصیفی مربوط به آزمودنی

واالت  ئ واالت ارایه خواهد شد، در این راستا سئاستنباطی مربوط به س
 شوند. ساختاری تحلیل می های معادالتپژوهش با آزمون

داده تلخیص  و  بررسی  مورد  متغیرهای  بیشتر  شناخت  های برای 
یافتهآوریجمع مانند جداول  شده،  بررسی  از  حاصل  توصیفی  های 

معیار  انحراف  میانگین،  شناختی،  جمعیت  متغیرهای  فراوانی 
 متغیرهای اصلی پژوهش، به شرح ذیل است:

اند. افراد  نمونه را تشکیل داده  % 53.9و زنان با    46.1تعداد مردان با  
، بین  %41.4سال با    40تا    30، بین  %13.5سال با    30با سن کمتر از  

نمونه را تشکیل   %18.2سال با    50و بیش از    %26.8سال با    50تا    40
سال بیشترین حجم نمونه را    40تا    30اند و افراد با سن بین  داده

زمان سفر آنها کمتر از سه روز است شوند. افرادی که مدت  شامل می
و افرادی که مدت    %16.1، سه روز تا یک هفته  %17.2، سه روز  28.4%

از یک هفته طول می بیشتر  آنها  از حجم    %38.3کشد  زمان سفر 
دهند. افرادی که مدت زمان سفر آنها بیشتر از نمونه را تشکیل می

می طول  به  هفته  را  یک  نمونه  حجم  بیشترین  خود  انجامد  به 
نامه افرادی که مبدأ سفر آنها داخل  اند و طبق پرسشاختصاص داده

و افرادی که مبدأ سفر آنها خارج از ایران    %89.8ایران بوده است  
شوند. متغیرهای اصلی پژوهش  حجم نمونه را شامل می  %10.2است  

شوند، که طبق  بندی میبه سه دسته انگیزه، نگرش و رضایت تقسیم
ابررسی مقدار  نجامهای  بیشترین  دارای  وفاداری  متغیر  شده، 
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و کمترین   است  مقدار  کمترین  دارای  مشارکت  متغیر  و  میانگین 
نیاز  متغیر  به  متعلق  معیار  به انحراف  مربوط  آن  بیشترین  و  ها 

است. مقدار  به  پژوهش،    وفاداری  استنباطی  آمار  بررسی  جهت 
گرفت.  ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار 

متغیرها   بین  روابط  در  معناداری  سطح  به  مربوط  مقادیر  تمامی 
توان نتیجه گرفت بین متغیرها  است. بنابراین می  0.05کوچکتر از  

به جدول   با توجه  دارد.  بین می  4رابطه وجود  نتیجه گرفت  توان 
 تمامی متغیرها همبستگی مثبت وجود دارد.  

 
 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش  (4  دول ج 

 رضایت  نگرش  انگیزه  مشارکت  وفاداری  تعهد  تصویر  ادراک  نیات  نیازها  متغیرها 
          1 نیازها 
         1 0.477 نیات 
        1 0.476 0.553 ادراک 
       1 0.513 0.442 0.505 تصویر 
      1 0.464 0.485 0.425 0.478 تعهد 

     1 0.358 0.314 0.360 0.180 0.225 وفاداری 
    1 0.236 0.535 0.230 0.308 0.352 0.343 مشارکت 
   1 0.341 0.207 0.489 0.501 0.551 0.881 0.801 انگیزه 
  1 0.564 0.275 0.382 0.517 0.835 0.887 0.487 0.574 نگرش 

است در مدل تحلیل عاملی    نشان داده شده  1  شکلطور که در  همان
معنادار   95/0ها در سطح اطمینان  یافته بار عاملی تمامی گویهبرازش

هیچ  بنابراین  گویهاست.  از  پرسشکدام  نشدند. های  حذف  نامه 
ها این است که سطح معناداری برای آنها زیر  مبنای معناداری گویه

نامه، مورد  وال پرسشئس  31یه از  گو  26باشد. لذا در نهایت،    05/0
 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

به همراه مقادیر مطلوب   CFAهای برازش مدل  همچنین شاخص
 است.   ارایه شده 1 آنها در شکل

 

 
 نامه های پرسشبرای گویه (CFA)برازش مدل و نتایج تحلیل عاملی تأییدی  (1  شکل 

 

ان از برازش مطلوب مدلاین ـشاخص ته  های اندازهها نـش گیری داـش
شده به متغیر مکنون  و معناداری بارهای عاملی هر متغیر مشاهده 

ـهایی ـکه دارای ـبار ـعاملی دـهد و گوـیهمیمربوـطه را مورد ـتأیـید قرار  

متغیر    1 در شـکل باالتری باشـد از اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت.
ــان    Q15و    Q3انگیزه   د و نشــ ار ـعاملی هســــتـن االترین ـب دارای ـب

ترین عامل انگیزه ســفر گردشــگران به شــهر مشــهد  دهد که مهممی
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ر  بودن شــهر و شــرکت در مراســمات مذهبی اســت. دعامل مذهبی
از همه بیشـــتر اســـت که مربوط به اثر مثبت،    Q20متغیر نگرش 

ــد بر انتخاب ــگران از مقص ــویر ذهنی گردش ــم و تص ــان در  تجس ش
ار در آن مـکان اســــت و در متغیر   انتـخاب مـکان ســــفر و نوع رفـت

ــایت   ــت که نوع رفتار جامعه    Q25رضـ دارای بار عاملی باالیی اسـ
هر مقصـد را   ایت آنها از ـش گران مذهبی بر میزان رـض میزبان با گردـش

 دهد.  نشان می

ــتلذا با توجه به نتایج به ــهر  توان گفت ویژگیآمده می دس های ش
هر، اثر گذاری ـشهر مقـصد بر تـصویر  مقـصد از جمله )مذهبی بودن ـش

نوع رفتار جامعه میزبان با گردشــگران مذهبی(  ذهنی گردشــگران و 
ترین عامل در نوع رفتار گردشــگران در شــهر مقصــد اســت، لذا مهم

اـمه ا در نظر گرفتن ـمدیران و برـن ایســــتی ـب ــد ـب ریزان شــــهر مقصــ
ریزی و طراحی  ها و نیازهای گردشــگران مذهبی به برنامهخواســته

 (.5)جدول  شهری بپردازند
 

 ی های تحلیل عاملی تأییدهای برازش مدلشاخص (5جدول 

 
  (t-value)مدل تحقیق را در حالت معناداری ضرایب    2  در شکل

 دهد.  نشان می
گیری )بارهای عاملی مرتبه  این مدل در واقع تمامی معادالت اندازه

کند. نتیجه آزمون نشان  آزمون می  tاول و دوم( را با استفاده از آماره  

ها باالتر از  دهد، اواًل مقدار میانگین حاصل، برای تمامی مؤلفهمی
شده    0.05است )سطح معناداری کمتر از    حد متوسط ارزیابی شده

  1.96از مقدار بحرانی تک دنباله    tاست(. از سوی دیگر مقدار آماره  
 تر است.گبزر 
 

 
 (t-value)ای در حالت معناداری مدل تحلیل عاملی تأییدی دو مرتبه  (2  شکل 

 
توجه به انتخاب طیف    های رفتار گردشگران: بابررسی و آزمون مؤلفه

س برای  تشکیلئلیکرت  باید  واالت  بررسی،  مورد  متغیرهای  دهنده 
مقادیر حاصل از نظرات پاسخگویان را مورد بررسی قرار داد تا روشن  

پاسخ میانگین  آیا  که  متشود  طور  به  ایشان  مقدار های  با    3وسط 

 گیری مدل اندازه  ال مقدار ایده  مقدار قابل قبول  نماد  نام شاخص 
 df - - 434 درجه آزادی  
 χ2 2df ≤ χ2 ≤ 3df 0 ≤ χ2 ≤ 2df 2949 کای اسکوئر  
 df /χ2 1 <χ2/df ≤ 5 0 ≤ χ2/df ≤ 2 6.79 شده کای اسکوئر بهینه 

 GFI .80 ≤ GFI<.95 .90 ≤ GFI ≤ 1.00 0.686 نیکوئی برازش  
 RMR 0 <RMR ≤.10 0 ≤ RMR ≤.05 0.141 ریشه میانگین مربعات باقیمانده  

 CFI .70 ≤ CFI<.97 .8 ≤ CFI ≤ 1.00 0.551 شاخص برازش تطبیقی 
 PGFI .50 ≤ PGFI<.60 .60 ≤ PGFI ≤ 1.00 0.600 شاخص نیکویی برازش ایجازی  

 PNFI .50 ≤ PNFI<.60 .60 ≤ PNFI ≤ 1.00 0.480 شاخص برازش ایجازی هنجارشده  
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سازی شده  نامه یکسان)عدد وسط طیف لیکرت که برای کل پرسش
مقایسه   آزمون  از  بنابراین،  خیر؟  یا  دارد  معناداری  تفاوت  است( 

های  ای استفاده شده است. برای بررسی مؤلفهمیانگین تک نمونه
گردشگران مذهبی )انگیزه، نگرش و رضایت(، میانگین تمامی    رفتار

است، مورد مقایسه قرار   3میانگین جامعه که برابر با  ها بامؤلفه

به  نتایج  جدول دستگرفتند.  از  می  4  آمده  بررسینشان  در    دهد، 
آماره  مؤلفه گردشگران  رفتاری  سطح  محاسبه  tهای  در    0/ 001شده 

های توان گفت مؤلفهبنابراین می  ،(p-value<0.05)معنادار است  
های رفتاری گردشگران عنوان یکی از مؤلفههانگیزه، نگرش و رضایت ب

 (. 6)جدول  های شهری هستندریزیثیرگذار در برنامهأت
 

 گردشگران  انگیزه سفرت موجود مولفه ی ن وضعییتع یبرا یاتك نمونه tج آزمون  ینتا  (6 جدول

 
ب  نتایج  در  دسته طبق  گویهآمده  از  بررسی  و  دسترسی  باال  های 

میا اختالف  باالترین  دارای  فیزیولوژیکی  نیاز  اولیه،  گین ننیازهای 
بودن دیدگاه گردشگران  دهنده درجه اهمیت و مثبتاست، که نشان

 مذهبی به این دو گویه بوده است.  
دسترسی و  فیزیولوژیکی  خدمات  برای  ارایه  مشهد  شهر  به  ها 

در شهر مشهد ارزیابی   امتیاز مثبت و کیفیت باالگردشگران دارای 

   اند.کرده
گویه  بین  در  عاطفی  باالترین  تصویر  دارای  نگرش  متغیر  های 

اختالف میانگین است. بیانگر این است، گردشگران مذهبی تصویر  
دارند و تصویر ذهنی  را  به شهر مشهد  باال و مثبتی نسبت  ذهنی 

ایل به سفر به شهر مشهد نسبت  عاطفی مثبت گردشگران منجر به تم
 (. 7 )جدول دهدبه شهرهای مذهبی دیگر را نشان می 

 
 ای برای تعیین وضعیت موجود مولفه نگرش رفتاری گردشگران تك نمونه tنتایج آزمون  (7 جدول 

 درجه آزادی  t   آماره آزمون ها مؤلفه 
سطح  

 معناداری 
اختالف  
 میانگین 

   % 95  فاصله اطمینان 
 کران باال  کران پایین 

 ادراک گردشگر مذهبی 

q8 3.336 3.076 3.2057 0.001 383 48.568 = شناختی 
q9 3.470 3.217 3.3438 0.001 383 52.064 = احساسی 

q103.290 3.038 3.1641 0.001 383 49.265 = تفسیری 
q113.377 3.133 3.2552 0.001 383 52.427 = ارزشگذاری 

 تصویر مقصد 
q20 3.394 3.137 3.2656 0.001 383 50.098 = تصویر شناختی 
q21 3.308 3.057 3.1823 0.001 383 49.855 = تصویر سازنده 
q22 3.582 3.329 3.4557 0.001 383 53.780 = تصویر عاطفی 

گردشگران مذهبی تصویر ذهنی باالیی نسبت به  با توجه به اینکه  
گردشگر   وفاداری  گویه  در  میانگین  اختالف  لذا  دارند،  مشهد  شهر 

که گردشگران نسبت به این شهر رضایت نسبی دارند    ن استبیانگر ای

کنند که این عامل برای و سفر به این شهر را به دیگران توصیه می
یکی از نتایج مطلوب و مثبت تواند ریزان و مدیران شهری میبرنامه

های شهرهای مذهبی باشد. اما باید در نظر گرفت که  ریزی در برنامه

 درجه آزادی  t    آماره آزمون ها مؤلفه 
سطح  

 معناداری 
اختالف  
 میانگین 

 % 95فاصله اطمینان 

 کران باال  کران پایین      
نیازهای  
 گردشگر 

 3.238 2.997 3.1172 0.001 383 50.894 = عزت نفس q1 نیازهای رشد 

  q2 3.317 3.078 3.1979 0.001 383 52.632 = اجتماعی 
  q3 3.166 2.923 3.0443 0.001 383 49.324 = اجتماعی 
  q4 = 3.152 2.926 3.0391 0.001 383 53.063 خودآموزی 
 3.396 3.167 3.2813 0.001 383 56.410 = امنیت q5 نیازهای اولیه  

  
q6  مواد( فیزیولوژیکی   =

 غذایی(
58.569 383 0.001 3.5026 3.385 3.620 

  q7 )3.523 3.285 3.4036 0.001 383 56.253 = فیزیولوژیکی )اقامت 
 3.358 3.116 3.2370 0.001 383 52.673 = زمان سفر q12 رانش مدل   نیات سفر 

  q13 3.397 3.155 3.2760 0.001 383 53.342 = نوع تجربه 
  q143.477 3.216 3.3464 0.001 383 50.300 ریزی سفر= برنامه 
  q153.144 2.898 3.0208 0.001 383 48.194 بودن = مقدس 
  q16 3.333 3.068 3.2005 0.001 383 47.434 = فاصله 
 3.233 2.944 3.0885 0.001 383 42.009 = جاذبه مقصد q17 مدل کشش  
  q18 3.228 2.986 3.1068 0.001 383 50.500 = محیط فرهنگی 
  q193.689 3.457 3.5729 0.001 383 60.558 = دسترسی 
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های رفتاری بایستی ایجاد شود تا  رضایت گردشگران در همه زمینه
نتیجه آن به وفاداری، تعهد و مشارکت گردشگران در امور شهری 

های مذهبی از گویه  شرکت در گروه 8جدول  طبقمنجر شود. 

بیشتر  مشارکت بایستی  که  است  برخوردار  پایینی  امتیاز  از  پذیری 
-ریزان و مدیران شهری قرار گیرد، چون منجر به شکلمدنظر برنامه

 گیری عدم تعهد گردشگران نسبت به شهر مقصد شود. 
 

 ای برای تعیین وضعیت موجود مولفه رضایت رفتاری گردشگران تك نمونه tنتایج آزمون  (8 جدول 

 اختالف میانگین  سطح معناداری  درجه آزادی   t آماره آزمون ها مؤلفه 
 % 95فاصله اطمینان 

 کران باال  کران پایین 

 تعهد 

q23 3.176 2.907 3.0417 0.001 383 44.493 = وابستگی 
q243.310 3.044 3.1771 0.001 383 46.863 پذیری = مسئولیت 
q253.173 2.915 3.0443 0.001 383 46.357 پذیری = مسئولیت 
q263.124 2.850 2.9870 0.001 383 42.901 پذیری = مسئولیت 
q27 2.986 2.732 2.8594 0.001 383 44.311 = اجتماعی سازی مذهبی 

 3.601 3.352 3.4766 0.001 383 54.714 = رفتاری q28 وفاداری 
q29 3.068 2.786 2.9271 0.001 383 40.936 = نگرشی 

 3.170 2.913 3.0417 0.001 383 46.647 های مذهبی = شرکت در گروهq30 مشارکت 
q312.949 2.708 2.8281 0.001 383 46.136 های مذهبی = شرکت در گروه 

 ریزی شهری: با های رفتاری گردشگران در برنامهمؤلفهبندی  اولویت
های پژوهش مقدار سطح معناداری آزمون فریدمن  توجه به یافته

از  برای رتبه از    0.001نامه،  پرسش   384بندی،    0.05است، که کمتر 
نمی تأیید  صفر  فرض  بنابراین  میاست،  و  که شود  گفت  توان 

رتبه پژوهش  ندارنمتغیرهای  یکسانی  می های  و  را  د  آنها  توان 
آزادی  اولویت درجه  است  ذکر  قابل  و  كرد  آزمون    6بندی  آماره  و 

-توجه به نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای رتبه  با است.    144.913
میانگین ب باالترین  در  رضایت  بعد  به  مربوط  وفاداری  مؤلفه  ندی، 

با   4.80 نگرش  بعد  به  مربوط  ذهنی  تصویر  مؤلفه  آن  از  بعد  و 
در رتبه دوم و مؤلفه نیازها مربوط به بعد انگیزه با    4.35نگین  میا

در رتبه سوم قرار گرفته است. آخرین میانگین رتبه    4.18میانگین  
 است. 3.28و مشارکت با  3.46مربوط به تعهد با 

 
 بحث 

های این پژوهش، میان انگیزه و نگرش گردشگر با  با توجه به یافته
-گردشگری ارتباط معناداری وجود دارد که با یافتهرضایت از مقصد 
پژوهش همکاران    پراگمنیتکش  های   Astuti]و 

Perthmaningsey et al., 2014]    که به بیان ارتباط معنادار
بین انگیزه و تصویر مقصد با رضایت گردشگر اشاره دارد، مطابقت 

توجهی   قابل  مدیریتی  پیامدهای  مطالعه  این  نتایج  برای دارد. 
 امیری عقدائیهای پژوهش  مدیران مقصد دارد. همچنین طبق یافته

تصویر مقصد بر    [Amiri Aghdaei et al., 2016]  و همکاران
صورت مستقیم اثر  به  توسعه گردشگری مذهبی تأثیرگذار است که  

صورت غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی رضایت اثر    ضعیف و به
م  نشان  موضوع  این  دارد.  متغیر  ی قوی  غیرمستقیم  اثر  که  دهد 

نتیجه   این رابطه بیشتر از اثر مستقیم است؛ در  رضایت گردشگر در
های این  گردشگر نقش اساسی در این رابطه دارد که با یافته   رضایت

 Bozic]، همکارانو  بوزیک طبق مطالعات  . پژوهش مطابقت دارد

et al., 2016]  فعالیت اصل،  مقاصد در  در  گردشگری  های 

های مذهبی، انگیزه  ازدیدشده، گردشگران مذهبی را عالوه بر انگیزهب
های این پژوهش سه مؤلفه نگرش، انگیزه و  دهد، که طبق یافتهمی

ت مقصد  شهر  در  مذهبی  گردشگران  رفتار  روی  بر  ثیرگذار أرضایت 
های رفتاری گردشگران مذهبی و  از این رو شناسایی مؤلفه  ،هستند
در  اولویت آنها  ویژهبندی  اهمیت  از  مذهبی  برخوردار  شهرهای  ای 

تواند  های رفتاری گردشگران میترین مؤلفهزیرا شناسایی مهم  ؛است
-ریزان شهری را در جهت اتخاذ تصمیماتی متناسب با خواستهبرنامه

به گردشگران  نیازهای  و  مهمها  توسعه  عنوان  و  رشد  عامل  ترین 
همان رساند.  یاری  مذهبی  دشهرهای  که  اطور  تحقیقات  و    جلر 

اری ذگمشخص است؛ سیاست   [Edgell et al., 2008]همکاران  
برنامه فعالیت و  پیشرفت  روش  گردشگری  رهنمودها، ریزی  ها، 

عمل شیوه  مجموعه  و  اصول  اخالقی  دستورات،  چارچوب  در  ها 
محوری است، که اراده جامعه یا ملت را به بهترین نحو برای   همسئل

ریزی توسعه، تولید، خدمات، بازاریابی و اهداف برنامهکارآمدی در  
می  نشان  گردشگری  آینده  رشد  و  یافتهپایدار  طبق  لذا  های  دهد، 
مؤلفه بین  است،  آن  بیانگر  که  بپژوهش،  رفتاری  آمده  ستده های 

-)انگیزه، نگرش و رضایت( ارتباط معناداری وجود دارد و نحوه شکل
ر میزان رضایت گردشگر مذهبی از  گیری دو مؤلفه انگیزه و نگرش د

رفتار  نوع  نحوه  بر  رضایت  میزان  و  دارد  بسزایی  تأثیر  مشهد  شهر 
بایست مورد بررسی و  گردشگر در شهر میزبان تأثیرگذار است، و می

ریزان در شهرهای مذهبی قرار گیرد، لذا ریزی مدیران و برنامهبرنامه
ریزان  مدیران و برنامه  تواند پایه و اساسی براینتایج این پژوهش می

گردشگران مذهبی و توجه به این امر    جهت شناخت صحیح رفتار
ها و راهکارهای اجرایی اصالح  مهم در شهرهای مقصد باشد. پیشنهاد 

توان به چهار  های موجود در رابطه با موضوع پژوهش را میچالش
 بندی نمود:دسته عمده به شرح ذیل تقسیم

های جامع و تفصیلی شهر  یه و تدوین طرحدر زمینه مدیریت: ته -1
همسوشدن   مذهبی.  گردشگران  نگرش  و  انگیزه  براساس  مشهد 

ریزی  های برنامهها و سیاستمدیریت گردشگری شهر مشهد با برنامه
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 شهری.
وضع قوانین و مقررات مرتبط با حضور گردشگران مذهبی در شهر    -2

سیاست با  متناسب  برنامهمشهد  شهری  های  ایجاد  ریزی  همچون 
 قوانین استفاده از فضاهای توریستی و زیارتی. 

های شهری: حفاظت از  های معطوف به زیرساختایجاد سیاست  -3
حملجاذبه نظام  در  انسجام  زیارتی،  با  های  متناسب  شهری  ونقل 

برای  اطالعات  و  فناوری  توسعه  مذهبی،  گردشگران  سفر  نیازهای 
 مذهبی شهر مشهد. گردشگران جهت تامین رفاه گردشگران 

سیاستذگسیاست  -4 مذهبی:  گردشگر  به  معطوف  های  اری 
تامین  پهنه گردشگران،  برای  مناسب  اسکان  جهت  شهری  بندی 

های مناسب به نیازهای اولیه برای گردشگران مذهبی شهر دسترسی
مشهد، توجه و کنترل نیات رفتاری گردشگران از جمله زمان، سن،  

گردشگر، بررسی ادراک و تصویر ذهنی گردشگر از نوع  غیره.  فاصله و  
 .غیره دهی مناسب به ادراک گردشگران از مقصد سفر و  سفر و جهت

اد گردشگران داخلی و خارجی، برای این پژوهش با توجه به شمار زی
پژوهش در  و  است  گرفته  صورت  داخلی  آینده گردشگران  های 

شود، رفتار میان گردشگران داخلی و خارجی به تفکیک  پیشنهاد می
دلیل استفاده  ه  جداگانه مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. پژوهش ب

ت نه اس  و نظر افراد مورد سنجش واقع شده  شنامه نگر از پرسش
نظر   که  دارد  وجود  واقعیت  این  یعنی  واقعیت.  براساس 

-دهندگان براساس واقعیت نباشد. سوم، ناشی از مقیاس درجهپاسخ
دگان  ندهبندی لیکرت است که تمایل به پاسخ متوسط را در پاسخ

شده در این پژوهش، میزان  با توجه به عوامل شناخته  کند.ایجاد می
رض بر  گردشگر  نگرش  و  شهر  ایتانگیزه  از  مذهبی  گردشگر  مندی 

، لذا مسئوالن و مدیران مقصد باید تالش خود را  موثر استمقصد  
این  با  متناسب  گردشگری  خدمات  و  محصوالت  توسعه  در جهت 
نیازها قرار دهند. همچنین باید دانشی بهتر و درکی روشن نسبت به 

خواستهبخش براساس  بازار  مختلف  موردهای  منافع  و  نیازها    ها، 
همان آورند.  دست  به  مذهبی  گردشگران  نتایج تعقیب  از  که  طور 

اولویت طبق  شد،  مشخص  فریدمن  پژوهش  آزمون  براساس  بندی 
  میانگین رتبه وفاداری و تصویر ذهنی از همه متغیرها بیشتر شده

پذیری گردشگران  است و کمترین میانگین رتبه به متغیر مشارکت
عنوان نقطه ضعفی در یتم بهمذهبی در شهر مقصد است، که این آ

-ریزان و مدیران در شهرهای مذهبی عنوان میهای برنامهسیاست
بر پهنه شهری داشته باشد. شود، که می  اثرات منفی جانبی  تواند 

مندی گردشگران مذهبی که نتایج بنابراین جهت اخذ میزان رضایت
،  پذیری، تعهد و وفاداری به شهر مقصد استورت مشارکتصه  آن ب

نیازها و خواسته از  نیازمند شناخت دقیق و جامع  های گردشگران 
 .  کندنمود پیدا میصورت رفتار  هشهر مقصد، که ب

 
 گیری تیجه ن 

  صورتبه    آن  نتایج  که  مذهبی  گردشگران  مندیرضایت  میزان
  نیازمند   است،  مقصد  شهر  به  وفاداری  و  تعهد  پذیری،مشارکت
  شهر  از  گردشگران  هایخواسته  و   نیازها  جامع  و  دقیق  شناخت

 کند. می پیدا  نمود رفتار، صورت به که مقصد،
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