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 چکيده

دهه اخیر مراکز اقاامتی متتلفای،  های اقامتی متفاوت، در یکبا توجه به تعداد زیاد گردشگران و زائران با سلایق و ذائفه

 کنند،می اقامتی استفاده تأسیسات از که گردشگرانی واقع، اعم از رسمی و غیررسمی، در شهر مشهد ایجاد شده است. در

های سفر گردشاگران که هزینه اقامتگاه عمدتا اولویت اول هزینه طوری به گذارند.می بر مقصد را اقتصادی تأثیر بیشترین

بیانگر اهمیت این موضوع می باشد. این پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل تشتیصی درصدد که  گیردا بر میدرمشهد ر

روش پژوهش پیمایشی و ابزار ماورد  شناسایی الگوهای تمایزبتش انتتاب محل اقامت گردشگران در شهر مشهد است.

جامعه آماری تحقیق، گردشگران و زائران بومی شاهر ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. استفاده برای جمع آوری داده

انتتاب محل اقامت گردشگران مشهدی به شایوه های تحقیق نشان داد که است. یافته 0931مشهد در فصل زمستان سال 

گیرد. بررسی عوامل تمایزگذار در انتتاب محل درصد( صورت می 66)درصد( و بر اساس تصمیم جمعی  86غیرنهادی )

کنناده نشان داد که اگرچه پایگاه اجتماعی گردشگران در انتتاب محل اقامت نقش دارد، اما تنهاا عامال تعیاین اقامت نیز

 های اقامتی گردشگران و نظام ترجیحات آنان در سافر و انگیازه سافر نیاز در انتتااب محال اقامات؛ بلکه ارزشنیست

 ،نادارد یاقامت تنها بعد اقتصادپژوهش ، انتتاب محل  گردشگران در شهر مشهد تاثیرگذار است.بر اساس یافته های این

 یزنادگ ساکک و یاجتمااع پایگااه تاابعاسات؛  درآمد تابع نکهآبر  افزون اقامتنیز است.  یبلکه متضمن معنایی اجتماع

دهناد، بناابراین مادیریت مای تشاکیل پاایین باه رو متوسا  طکقه را مشهدی گردشگران باشد. اکثریتگردشگر نیز می
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ریزان حوزه اقامت در توسعه مراکز اقامتی، باید بر بعد عملگرایای تمرکاز بیشاتری داشاته گری شهر مشهد و برنامهگردش

 باشند تا بعد نمادین

 گردشگری، مشهد .های اقامتی، اقامت، انگیزه سفر، تحلیل تمایزیارزش ها:کليدواژه

 مقدمه .2

متعااددی  عوامالگیاری، تصمیم اسات و در فرایناد تصامیمی یک دهد، نتیجههر عمل ارادی که انسان انجام می

مکاانی، -. مطالعات نشان داده است که معیارهای متتلفی از جمله کیفیت خدمات، موقعیات جغرافیااییدخیال هستند

( امنیت، رفاه و آرامش، هزیناه و قیمات خادمات )ساهرابی و دیگاران، 09، ص.0931امکانات )جاودان و فتحی زاده، 

 الزاماات از یکای پاذیرایی، امکاناات ( در انتتاب نوع محل اقامت گردشگران تاثیرگذار اسات. وجاود06، ص.0930

 تاأمین و استراحت و خواب برای گردشگر فرد هر دیگر، عکارت است. به گردشگران پذیرای که است مکانی هر یاولیه

 شاودخوابگاهی می تشکیلات از ایمجموعه شامل یدارد. پذیرای پذیرایی به نیاز سفر، در ترین نیازهااصلی عنوان به غذا،

 یصاکحانه و معماولی خاواب یاک تتات به محدود تنها حتی یا مجلل بسیار هایاستراحتگاه صورت به دارد امکان که

 باه هاای گردشاگریجاذبه از ثقل گردشگری )بعد ینقطه (. به عکارتی دومین000و002، ص.0960 ،0گیباشد ) ساده

 تنظایم گردشاگری – شاهری الگوی فضایی یک در خود با را گردشگری عناصر و نقاط سایر که دگاهیپیون نقاط عنوان

 عناوان باه شاهر،  ی گردشاگران درروزانه پایان و شروع حرکت یها نقطهاقامتگاه است. گردشگر اقامت محل کند(می

 گاره عناوان به بیشتر، برجستگی تصور در و گردشگری – شهری الگوی فضایی مهم اجزای از و شهر در پیوندی نقاط

 (.  02، ص.0968شود )موحد، فضایی شهر محسوب می الگوی از اصلی

های اقامتی متفاوت، در یک دهه اخیر مراکز اقامتی متتلفای، اعام با توجه به تعداد زیاد گردشگران با سلایق و ذائفه

 کنناد،مای اقامتی اساتفاده تأسیسات از که انیگردشگر واقع، از رسمی و غیررسمی، در شهر مشهد ایجاد شده است. در

درصد زائران مشاهد، اساکان اولویات اول در  62که برای  طوری به گذارند؛می گردشگری بر را اقتصادی تأثیر بیشترین

گیارد هاای سافر گردشاگران را در بار مایحوزه  امکانات و خدمات است و هزینه اقامتگاه عمدتا اولویت اول هزیناه

(. همچناین اکثار زائاران آن ناوع از واحادهای اقاامتی را 0939زاده،زاده و فروغ، رضوی0931، توانگر، 0966)رفیعی، 

کنند که جا و مکان همه اعضای خانواده یا گروه را تامین کندو هزیناه کمتاری را بارای خاانواده باه هماراه انتتاب می

واحدهای اقامتی، گسترش واحادهای اقاامتی غیرمجااز و بودن هزینه واحدهای اقامتی، وجود تنوع در  بالاداشته باشد. 

 یکای،ط و یبادر) میزان درآمد سالانه زائران، از جمله دلایلی است که می توان برای توجیه این وضاعیت مطارن نماود

0930). 

ر افزایش درک رواب  میان سفر باه یاک مقصاد در برابار ی نظام خرید مصرف در گردشگری و سفر ناظر بمطالعه

مقصدهای دیگر در طی یک سفر، سفر بوسیله هواپیما، اتوبوس، قطار، یا ماشین شتصی، یا اساتفاده از وساایل حمال 

                                                           
1. Gee 
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هاای مقصاد و ی دوستان، صرف غذا در رستوران یا خرید هدیه، بازدید از جاذباهونقل عمومی، اقامت در هتل یا خانه

ریازی قکال از سافر، بندی به سه دساته متغیرهاای مرباوط باه تفکار و برناماهآن است که در مجموع قابل دسته مانند

متغیرهای مربوط به رفتار و تصمیم خاصی در سفر و متغیرهای مربوط به ارزیابی رویدادهای خاص و تجربیاات پا  

ای از د. جهت توصیف رفتار گردشاگری مجموعاهگیری نزدیک به اتمام سفر را در بر میاز سفر است که معمولا دوره

، 0پاردازد )پیارسهای گردشاگران مایها و انتتاببه کار می رود که به توصیف نقش "متغیرهای سفر"متغیرها به نام 

 (.  00، ص.0931

صنعت گردشگری وابسته به کنش سفر از سوی کنشگران است. نیروی محرک کنش، انگیزه اسات. بناابراین بقاای 

ی سفر در افراد بالقوه گردشگری بستگی دارد که با سفر کردن و تقاضاای خادمات ردشگری به وجود انگیزهصنعت گ

دارد )ماایو اندازند. انگیزه نیروی محرکی است که افراد را به انجام کاری وا مایگردشگری، این صنعت را به جریان می

 باه را فارد کاه دانادمای نیاازی  یا شرای  را انگیزه( 2111) 0. موتینهو(0362، 9؛ ایزوآهولا0360، ص.2،01و جاروی 

( هفات 0313) 1کرامپتاون .شاودمی وی در رضایت آمدن بوجود باعث احتمالا که دهدمی سوق خاصی فعالیت سوی

گشت و گاذار، اساتراحت، پرساتیژ،  روانشناختی را برای سفر شناسایی کرد: گریز از محی  روزمره، –انگیزه اجتماعی 

 گذشته، بهکود رواب  خویشاوندی، تسهیل رواب  اجتماعی.  بازگشت به

گیری بارای سافر از متغیرهاای اصالی در شاناخت رفتاار گردشاگران اسات. یکای از پ  از انگیزه سفر، تصمیم

هاای کنناده اسات. مادلریزی بازاریابی صنعت گردشگری، فرایناد رفتاار مصارفهای برنامهمهمترین عناصر و مولفه

کننده گره خورده اسات. از هماین رو، باه گیری در رفتار مصرفهای اصلی تصمیمگردشگری با مدل گیری درتصمیم

-گیاری مصارفهای تصامیمرسد برای ورود به مکحث رفتار تصمیم در گردشگری باید از دروازه بررسی مدلنظر می

کناد را توصایف ل تجربه میکننده گذشت. این پروسه خطی و منطقی مراحلی را که یک فرد برای انتتاب یک محصو

و  8تاوان تعمایم داد. مادل جدیادی کاه توسا  انگالهای خانوادگی نیاز مایگیرینماید. این مراحل را به تصمیممی

 -9جساتجو بارای اطلاعاات،   -2انگیازه و تشاتین نیااز،   -0( ارائه شد شامل مراحل زیر اسات: 0331همکاران )

دهناد کاه ماواردی اساتثنایی ( همچنین توضیح می0331ا. انگل و همکاران )پیامده -1خرید،   -0ارزیابی جایگزین،  

گیاری بارای ( تصامیم0366) 1انگارناد. گاانگیری برخی موارد بالا را نادیده مایوجود دارد که افراد در هنگام تصمیم

ایاد. مرحلاه دوم نمگیاری مایکند. در مرحله اول فرد در مورد انتتاب مقصاد تصامیمسفر را به سه مرحله تقسیم می

هاایی دیادن نمایاد. مرحلاه کند چه اقداماتی در مقصد انجام دهد و یا از چه جاذباهای است که فرد انتتاب میمرحله

                                                           
1. Pearce 

2. Mayo and Jarvis 

3. Iso-Ahola 

4. Moutinho 

5. Crompton 

6. Engel 

7. Gunn 
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کند. افراد در هنگام تصمیم بارای سافر، سوم تصمیماتی است که فرد در مقصد سفر خود و با توجه به شرای  اتتاذ می

کنند. اماا اگار اطلاعاات درونای آنهاا کاافی ها و اطلاعات درونی خود اکتفا میاشتهاگر تجربیات کافی داشته باشند به د

گیری برای سفر، عمدتا هماراه باا جساتجوی اطلاعاات در ارتکااط باا کنند. تصمیمنکاشد به اطلاعات بیرونی مراجه می

ماورد در برناماه سافر  مقصد و چگونگی انجام سفر است. گردشگران بندرت از یک منکع واحد برای تمامی اطلاعاات

هاا رساانه -9اطلاعات مکتوب در مورد مقصدهای متتلاف  -2بستگان، دوستان و آشنایان،  -0خود استفاده می کنند: 

مشاوران گردشگری، چهار منکع بیرونی مناسب هستند که افراد عموما برای کسب اطلاعات در ماورد مقصادهای  -0و 

 عناوان باه انتتاابی فعالیتهاای گردشاگری ادبیات درکنند. ز آنها استفاده میگیری برای انتتاب یکی امتتلف و تصمیم

 .  (86ص.  ،0930موذن هوجقان، شود )نقل از می گردشگران و مقصد توصیف هایمیان انگیزه راب  مکانیسم

گر و ساایر ها و سلایق گردشاگیری در انتتاب محل اقامت )همانند هر نوع انتتابی در سفر( تابعی از انگیزهتصمیم

های زیارتی، تفریحی و کاری و درمانی در نوع اقامتگاه و حتی محادوده مکاانی اقامتگااه ویژگیهای سفر اوست. انگیزه

تاثیرگذار است. همچنین سلایق و ذائقه گردشگران در انتتاب محل اقامت در سفر متفااوت اسات. اقامتگااه در اولاین 

که امروزه به مکانی چند کارکردی تکادیل شاده اسات. از شود، در حالینگاه، محلی برای استراحت و خواب دیده می 

یک سوی با فراهم شدن امکانات تفریحی و سرگرمی و خرید درون مراکز اقامتی، بتشی از اوقاات فراغات گردشاگر 

ا امکاانی هاشود. همچنین نه تنها سفر بلکه تمامی زنجیره خدمات گردشگری از جمله اقامتگااهها سپری میدر اقامتگاه

تمایل انسان به چشم و همچشامی، برای بازنمایی طکقاتی و کسب پرستیژ گردشگران را فراهم می آورد. به تعکیر وبلن 

ای برای مقایسه رشک درآورده، و از این رو مصرف کالا را با فایده دومای آمیتتاه کاه مصرف کالا را به صورت وسیله

ردن پول است. این فایاده دوم یاا غیرمساتقیم کالاهاای مصارفی، خصالتی ای از توانایی مصرف کننده در خرج کنشانه

، 0969، 0دهد که منظاور چشام و همچشامی را باه خاوبی بارآورده مای کنناد)وبلنمحترمانه به مصرف کالاهایی می

ره( در نیز مصرف را با هویت طکقاتی در ارتکاط می بیند و آن را با مفهوم ریتتار طکقااتی )عاادت وا 2(. بوردیو061ص.

دهد. از نظر وی ریتتار همان جکر و ضرورتی است که درونی شده و تکادیل باه طکاع و قریحاه گشاته ارتکاط قرار می

هاای هاا محصاول انتتاابسالیقه بوردیاو، کند. از نظارهای معنابتش ایجاد میاست که کردوکارهای معنادار و تلقی

بنادی کنناده هاا طکقاهقرار دارناد، در عاین حاال سالیقه کنشگرانی هستند که در شرای  اقتصادی و اجتماعی خاصی

، 0930هاای تشاتن و تماایز اسات )بوردیاو، کنشگران هستند. سلیقه عامل واقعی تکدیل کردن هر چیاز باه نشاانه

 در تماایز (. این ترجیحات ممکن است در خرده فضاهای نمادین معینی مانند سفر خود را نشان دهد. بوردیاو206ص.

سارمایه اقتصاادی، سارمایه اجتمااعی، سارمایه ) متتلاف سارمایه هاایگوناه میزان اساس بر ی طکقاتی راهاعاداتواره

کناد )هماان، مای ترسایم است، دسترس در خاص اجتماعی فضای یک در عاملان برای ( کهفرهنگی و سرمایه نمادین

جساتجوی  اقتصاادی آنهاسات.(. لذا سلایق و ترجیحات گردشگران در سفر، تابعی از سرمایه هاای فرهنگای، 21ص.

                                                           
1. Veblen 

2. Bourdieu 
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ها در رابطه مراکز اقامتی مفاهیمی چاون رضاایت سوابق تجربی در حوزه اقامت گردشگری نشان داد که اغلب پژوهش

و   (0939واشاقانی فراهاانی،  ،0931و یا شکاف انتظارات و ادراک واقعی خدمات مراکاز اقاامتی )فای  و دیگاران، 

؛ 0930؛ اباراهیم پاور و دیگاران، 0930؛ رحایم نیاا و دیگاران، 0931مین و دیگران، زاده نوفاداری به مراکز اقامتی)تاج

مهمترین نتایج حاصال از بررسای اند. ( را مورد بررسی قرار داده0938؛ بهاری و دیگران، 0930حقیقی کفاش و باقری، 

 ست:مطالعات تجربی در مورد اقامتگاه زائران در شهر مشهد در چند محور اصلی خلاصه شده ا

های اول انتتااب اقامتگااه در باین زائاران ایرانای پذیر و هتل اولویتمسافرخانه، منزل اقوام، مهمان: نوع اقامتگاه .2

ها کمتر تمایل دارند. میازان اساتفاده از هار ها و حاشیه خیابانباشد و به اسکان در منازل زواری، حسینیهشهر مشهد می

متفاوت باوده اسات. چنانکاه میازان اساتفاده از مساافرخانه در فصاول بهاار و  یک از مراکز اقامتی در فصول متتلف

رسد همچنین کمپ کمتارین میازان جاذب مساافر را باه زمستان بیشتر است، این میزان در تابستان به حداقل خود می

یاز در فصال پااییز باشد، میزان مراجعه به هتل نخود اختصاص داده است. کمترین میزان نوسان متعلق به منزل اقوام می

-(. هتال و هتال0930زاده، و فاروغ 0960رساد )موساوی، به بیشترین میزان و در تابستان به کمترین میزان خاود می

 (.0963ترین نوع اقامتگاه زائران خارجی است )شرفی،آپارتمان به ترتیب رایج

راجعه به مشهد اقدام به انتتاب محال بارای ها نشان داده است که معمولا زائرین بعد از میافته گيری:زمان تصميم .1

بتش زیادی از گردشگران تجربه سفر به مشهد را داشته اند. اغلب ایان افاراد از طریاق سانتی یعنای نمایند. اسکان می

     (.0938 ،بتشی) پرس و جو از دوستان و آشنایان اطلاعاتی در مورد مقصد سفر خود کسب کرده اند

هاا باه ترتیاب باشاد، از دیگار ملاکمهمترین معیار انتتاب، فاصله اقامتگاه تا حرم می :تمعيار انتخاب محل اقام .0

هزینه پایین، امکانات، امنیت، راحتی، داشتن استقلال، تمیزی و بهداشت، بزرگای، نزدیکای باه باازار، شاناخت قکلای و 

(. الکته معیار انتتاب محال اقامات 0931؛ مظهری، 0961)شرفی، باشد زیکایی در انتتاب مکان اقامت دارای اهمیت می

بدین معنا که زائرانی که قصدشان دیدن اقوام دوستان و یا انجاام کاار شتصای باوده، تارجیح با انگیزه زائر رابطه دارد. 

اند در اقامتگاهی دور از حرم اسکان نمایند و زائرانی که انجام زیارت برایشان در رده اول اهمیت باوده اسات و دادهمی

گیریشان برای انتتاب محدوده محل اقامات، نزدیاک اند، در تصمیمشان رضایت داشتهن کسانی که از سفر قکلیهمچنی

 (.  0932زاده، دانند)فروغحرم را مطلوب می

عمدتا به صورت مراجعه حضوری و اتفاقی اعلام شاده اسات بعاد از آن باه ترتیاب از  :نحوه جستجوی اقامتگاه .4

نمایناد )رضاوی زاده ها، شهرداری محل اسکان خود را انتتاب ماین، تجربه سفرهای قکل، دلالطریق دوستان و آشنایا

 (.   0930، چیت ساز،0938، بتشی، 0939و فروغ زاده،

نیمی از زائران نگرش مثکتی نسکت به اماکن اقامتی شاهر مشاهد ندارناد نگرش نسبت به اماکن اقامتی شهر مشهد:  .5

 (0910)مجدی، 

 ها:های جمعيت شناختی زائران در اقامتگاهویژگی .0

 (.0910دهند )مجدی، ها عمدتا افراد جوانتر با بعد خانوار کمتر تشکیل میساکنان در هتل -
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 (.0968ها است )بهروان، بیشترین اقامت در هتل مربوط به مسافرین خارج کشور و سپ  سایر استان -

 (.0968ه مسافرانی از سایر شهرهای خراسان رضوی است )بهروان، بیشترین اقامت در منزل بستگان مربوط ب -

رضاوانی، ؛ 0910مجادی، )اناد عمادتا دارای درآماد پاایین های زواری مشهد اقامات داشاتهکسانی که در خانه -

 (.0910اند )مجدی، و میانگین سنی بیشتری برخوردار بوده (0930؛ چیت ساز، 0960

اجتمااعی )میازان درآماد، ناوع شاغل، تحصایلات(، تعاداد  -پایگاه اقتصادی اقامتگاه: عوامل موثر بر انتخاب نوع .7

همراهان، نوع حرکت )کاروانی، خانوادگی( و طول دوره اقامت شکانه در شهر مشهد، انگیزه سفر بر انتتااب زائاران در 

 .(0930 یکی،ط و یبدر)خصوص مکان و نوع واحدهای اقامتی تاثیرگذار است

بین میزان درآمد و رضایت از مکان اقامتی و مدت اقامات رابطاه مثکات وجاود دارد عوامل موثر بر مدت اقامت:  .1

 (.0910)مجدی، 

)مجادی،  اق خاالیتاگیر نیاوردن ا کمکود مسکن، گرانی مسکن،: مهمترین مشکلات زائران در حيطه مکان اقامتی .3

 (.0930ساز،، چیت0961(، شلوغی و کیفیت پایین آن )شرفی، 0910

ها در انتتاب محل اقامات و مادت بررسی سوابق تجربی جهانی نیز بیانگر آن است که هزینه اقامتگاه یکی از مولفه

ن . منطقاه زنادگی گردشاگرا(2109، 1و جیمناز 0سایمن؛ 2100، 9؛ نیکولا2،2111و شیائو 0اقامت در سفر است )هانگ

( )به لحاظ سطح توسعه اقتصادی، بین سطح توسعه اقتصادی محال زنادگی گردشاگران و ناوع 2111)هانگ و شیائو،

هاای کااری و تجااری، هزیناه بیشاتری بارای محل اقامت رابطه مثکت وجود دارد( و انگیزه سفر )گردشگران با انگیزه

( و ویژگیهاای 1،2111و چاوی 8دهناد( )چاویح میاقامت می پردازند و گردشگران تفریحی مراکز ارزان قیمت را ترج

؛ 2111جمعیت شناختی گردشگران )سن و شغل، میزان تحصیلات( بر انتتاب اقامتگااه تاثیرگذارناد )هاناگ و شایائو، 

(.امروزه بتش زیادی از مطالعاات خاارجی در حاوزه اقامتگااه گردشاگری، بار مراکاز اقاامتی 2101و دیگران،  6چن

هایی که ایان ناوع اقامات را فاراهم ای اشتراکی و سایتهای اجارهو خانه (2119، 01جوفریلیو  3)کارلسنغیررسمی 

هاای اشاتراکی شاکاهت (. اقامتگااه2118و دیگاران،  09؛ ناش2118، 02و هااگ  00)وودآورد، متمرکز شده اسات می

صورت رسمی ثکت شاده اسات  های اشتراکی بههای اجاره ای در مشهد دارد، با این تفاوت که اقامتگاهبسیاری به خانه

                                                           
1. Huang 

2. Xiao 

3. Nicolau 

4. Saayman 

5. Jiménez 

6. Chu 

7. choi 

8. Chen 

9. Carlsen 

10. Jaufeerally 

11. Wood 

12. Hughes 

13. Nash 
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ها نشان داده است کاه ایان ناوع از شوند. پژوهشبه گردشگران پیشنهاد می  Airbnbمانندای های ویژهو توس  سایت

هاای ها گونه جدیدی از گردشگری را رقم زده است و بر کیفیت سفر از نظر انتتاب مقصد، مدت سافر، فعالیاتخانه

؛ 2101، 2؛ تاسایاده2101، 0جامعه میزبان و وفاداری به مقصد تاثیرگذار است )گاتنتاا مشارکتی در مقصد، نوع رابطه با 

 در چاه و رسامی واحادهای قالاب در چاه متعاددی اقامتی واحدهای شهر مشهد در حاضر حال (. در2108تاسیاده، 

 مناازل هاا، کماپ نه،مساافرخا -مهمانپذیر آپارتمان، هتل هتل، باشند؛می فعالیت به مشغول غیررسمی واحدهای قالب

 زائرساراهای دولتای، مهمانسراهای فرهنگیان، مراکز و مدارس گردی، بوم هایاقامتگاه ها، حسینه زائرسراها، استیجاری،

 در را اساتان ایان در خود حضور زمان مدت گردشگران و زائران که هستند مراکزی جمله از زائرسراها و قدس آستان

-ویژگیهای متتلف و با سلایق و ترجیحات متفاوت، واحد اقامتی خاود را انتتااب مای کنند و زائران بامی سپری آنها

تحقیق درصدد بررسی این امر است که علاوه بر تاوان ماالی چاه عاواملی الگوهاای انتتااب محال اقامات این کنند. 

 کند؟یکدیگر متمایز می گردشگران در شهر مشهد را از

 متدولوژی .1

 روش پژوهش .2 .1

ها پرسشنامه محقق ساخته باوده اسات. جامعاه ژوهش پیمایشی و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری دادهروش پ

اسات، کاه حجام نموناه باا اساتفاده از  0931آماری تحقیق، گردشگران و زائران داخلی مشهد در فصل زمستان سال 

 وابساته متغیار واریاان  برآورد پیش) ،(t= 38/0) %31 سطح در اطمینان ضریبنفر محاسکه شد ) 960فرمول کوکران 

1/1 =
2s، 31/1 مطلوب احتمالی دقت =d  .)نیآنلاا یافزارهاا نارم و تکلات از اساتفاده با پرسشنامه که ییآنجا از 

 لیاتحل یمکناا معتکار پرسشانامه 992 تینها در و دیگرد متدوش آن یهاداده پرسشنامه 11 حدود د،یگرد اجرا

 یپژوهشا طرن و 0931 سال در زاده یرضو یپژوهش طرن جمله از شده جامان مطالعات حسب بر. گرفت قرار

 تعاداد نیاا ،(اناد داده قارار مطالعاه ماورد را مشهد شهر زمستان فصل گردشگران که) 0932 سال در زاده فروغ

و  هاای سافرسال بوده است که از هزیناه 01ملاک انتتاب پاستگویان،  مسافران بالای . است قکول قابل نمونه حجم

گیاری زماانی در گیری به صورت تصادفی بوده است. باه لحااظ زماانی، نموناهاند. شیوه نمونهمحل اقامت مطلع بوده

های مذهکی و ملی تقارنی نداشاته باشاد. بارای تاامین روایای ابازار از روایای روزهایی انجام شده است که با مناسکت

یه ابزار سانجش باا مشاورت افاراد متتصان )اسااتید و صوری استفاده شده است، بدین ترتیب که محقق پ  از ته

در ایان پاژوهش باه منظاور محققان حوزه گردشگری و جامعه شناسی( روایی ابزار را تاحد امکاان ارتقاا داده اسات. 

 های اقامتی متفاوت، از روش تحلیل تشتیصی استفاده شده است.تحلیل عوامل موثر بر سنخ

                                                           
1. Guttentag 

2. Tussyadiah 
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 متغيرها و قلمرو پژوهش  .1 .1

متغیرهاای پاژوهش در جادول زیار باه طاور خلاصاه  مشهد است شهر حاضر، پژوهش در مطالعه مورد حدودۀم

 گزارش شده است:

 

 . متغيرهای پژوهش2 جدول
 کنش اقامتی های سفرویژگی ویژگيهای جمعيت شناختی

 سن

 وضعیت تاهل

 قومیت

 مکدا محل سکونت

 پایگاه اجتماعی

 

 دفعات سفر به مشهد

 وسیله سفر

 سفر )تور یا شتصی( شیوه

 مدت اقامت

 همراهان

 محل اقامت

 انگیزه سفر

 رضایت از سفر

 ترجیحات سفر

 نوع اقامتگاه

 درجه اقامتگاه

 هزینه اقامتگاه

 وفاداری به انتتاب محل اقامتی پیشین

 منکع جستجوی اطلاعات اقامتگاه

 معیارهای انتتاب محل اقامت

 ترجیحات سفر

 

 (0933های پژوهش، مأخذ: )یافته

 های پژوهشیافته .0

 های سفر گردشگران به مشهدویژگی .2 .0

درصد پاستگویان اولین بار اسات کاه باه مشاهد  1اند. تنها اکثریت گردشگران تجربه قکلی سفر به مشهد را داشته

اناد شهد سفر کاردهبار به م 01تا  1درصد بین  21اند، بار تجربه سفر به مشهد داشته 1تا  2درصد بین  99اند، سفر کرده

درصاد( گردشاگران باه  89شوند. اکثریت )بار( به مشهد محسوب می 01درصد نیز افراد پرسفر )بیش از  01و حدود 

درصاد باا امکاناات و تساهیلات  0اند و تنها درصد با تور یا کاروان آمده 92اند و صورت شتصی به مشهد سفر کرده

اند، شامل اساکان، صاکحانه، بیشترین خدماتی که تورها به گردشگران ارائه کردهاند. اداره یا محل کارشان به مشهد آمده

هاا و حمال و ناهار، شام و حمل و نقل بین شهری بوده است. در حالی که میزان خدمات در بتاش بازدیاد از جاذباه

همسفر )خاانواده یاا  درصد 60اند و درصد از پاستگویان به تنهایی به سفر آمده 03نقل درون شهری کمتر بوده است. 

 208اند، بدین ترتیب اقتضائات سفر گروهی توس  خدمات رسانان باید دیاده شاود. از خویشاوندان یا دوستان( داشته

اناد. ها دارای فرزناد و نیمای بادون فرزناد باودهاند، نیمی از خانوادهپاستگویی که به همراه خانواده خود به سفر آمده

 6درصاد باا وسایله شتصای و  21درصد باا قطاار،  28اند، با اتوبوس به مشهد آمدهدرصد پاستگویان  01همچنین 

شان از سافر باه مشاهد پرسایده شاده اسات. اکثریات اند. از پاستگویان انگیزه اصلیدرصد نیز با هواپیما به سفر آمده

درصاد نیاز باه دلیال  9و  درصد با انگیازه درماان 9اند. شان را زیارت ذکر کردهدرصد( انگیزه اصلی 30پاستگویان )

درصاد پاساتگویان اولاین  60اناد. درصد نیز با انگیزه تفریح و سیاحت به مشهد سفر کارده 0مامویت کاری، کمتر از 
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 0درصاد باه مراکاز درماانی و  9درصد به خانه اقاوام،  0اند، حرم بوده است. حدود مکانی که در مشهد مراجعه کرده

بندی اهداف سفر گردشگران مورد بررسی قرار گرفتاه اسات، اند. همچنین اولویتدرصد به محل کارشان مراجعه کرده

 اولین هدف اکثر پاستگویان از آمدن مشهد زیارت بوده است و اولویت دوم آنها تفریح و سیاحت بوده است. 

نازل اقاوام و درصد نیز در م 21پذیر و درصد در میهمان 20درصد(،  20اند )اغلب گردشگران در هتل اقامت داشته

درصاد هتال  00اند. میزان اقامت در سایر مراکز اقامتی به ترتیب بدین شارن باوده اسات: دوستان خود سکونت داشته

درصد نیز در سایر مراکاز اقاامتی  9درصد حسینیه و  9درصد مهمانسرای دولتی،  1ای، درصد خانه کرایه 00آپارتمان، 

 اند. )از جمله اقامتگاه داخل حرم( ساکن بوده

 

 . نوع محل اقامت گردشگران1 جدول
 فراوانی درصدی محل اقامت

 0/20 هتل

 0/20 میهمان پذیر

 3/03 منزل اقوام و دوستان

 0/00 ایخانه کرایه

 0/00 هتل آپارتمان

 1/0 مهمانسرای دولتی

 1/2 حسینیه

 6/0 خانه شتصی

 1/2 سایر

 011 جمع کل

 (0933های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

-درصد( در مراکز اقامتی اطراف حرم اقامات داشاته 62به لحاظ محدوده محل اقامت، اکثریت پاستگویان )حدود 

درصد در مراکز اقامتی سایر نقااط شاهر سااکن  9اند و تنها های مرکز شهر ساکن بودهدرصد در اقامتگاه 00اند. حدود 

اناد. محال اقامتگااه درصد نیز شب در حرم مطهر اقامت داشاته 2اند. حدود اند که عمدتا از حرم مطهر دورتر بودهبوده

 های اصلی گردشگران در انتتاب محل اقامت، یعنی نزدیکی به حرم مطهر، همتوانی دارد.گردشگران با ملاک

درصاد پاساتگویان بار  20از گردشگران درباره نحوه جستجوی محل اقامتشان سوال پرسیده شده اسات. حادود 

محال اقامات خاود را  اینترنات از طریق مکداءدرصد نیز در  01اند. کان اقامتشان را انتتاب نمودهحسب تجربه قکلی م

درصد نیز با گشات و گاذار  2اند و درصد نیز به صورت اتفاقی در مسیر محل اسکان خود پیدا کرده 01اند و دهپیدا کر

جاو از ودرصد باا پارس 9و از راهنمای مسافر و جودرصد با پرس 6اند. در شهر مشهد محل اقامتشان را انتتاب کرده

هاای دیگاری محال اقاامتی خاود را در شاهر درصد به شیوه 01اند. حدود مردم محلی، محل اقامت خود را پیدا کرده

 93شان منزل اقوام و آشنایان اقامت باوده اسات )محل اقامت معمول اکثر پاستگویان در سفر قکلی اند.مشهد پیدا کرده
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ای اقامات درصد در خاناه کرایاه 8درصد در هتل آپارتمان،  6درصد در میهمان پذیر،  09درصد در هتل،  21درصد(. 

دهد کاه ناوع محال اقامات فعلای اند. مقایسه درصدها در دو سفر )سفر فعلی مشهد و سفر قکل از آن( نشان میداشته

 گردشگران با اقامتگاه قکلی آنان تا حد زیادی شکاهت دارد.

 معيارهای  انتخاب محل اقامت .1 .0

های اقامتی گردشگران یکی از متغیرهایی است که در سه بعد عملگرا، لذت جویانه و نمادین سانجیده شاده ارزش

دهد که گردشگران مشهد بایش از هماه افارادی عملگارا هساتند تاا های اقامتی نشان میاست. مقایسه میانگین ارزش

تا اینکه معیار نمادین و هویتی برایشان اهمیت داشته باشاد. بررسای میاانگین هار گویاه  لذتجو و بیشتر لذتجو هستند

حکایت از آن دارد که تمیزی و بهداشت، نزدیکی به حرم و قیمت مهمترین ملاک در انتتاب محل اقامت باوده اسات. 

گری است که در رتکاه چهاارم نزدیک بودن به بازارهای خرید و جدید و جذاب بودن مکان اقامتی از معیارهای مهم دی

و پنجم قرار دارد. لوک  و شیک بودن و معروف و تک بودن مکان اقامتی برای گردشگران کمتارین اهمیات را داشاته 

 است.

 . ذائقه اقامتی گردشگران0جدول

 ميانگين شاخص ميانگين هامولفه ابعاد

 عملگرایی

 06/0 حرم به آمد و رفت راحتی

01/0 
 23/0  انارز و مناسب قیمت

 03/0 امکانات و خدمات ت،بهداشخوب بودن 

 00/9 نزدیک خرید بازارهای به نزدیکی 

 لذتجویی

 33/2  سرگرمی و تفریحی برخورداری از امکانات

 12/9 تجدید خاطره و نوستالژی 6/9

 29/9 بودن جذاب و جدید

 نمادین

 61/2 امخانواده و من پرستیز یدهندهنشان

 11/2 بودن تک و معروف 8/2

 09/2 ودنب شیک و لوک  

 (0933های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

گردشگران در مورد جستجوی اطلاعات در مورد اقامتگاه در شهر مشهد مورد سانجش قارار  همچنین شیوه معمول

کنناد و مناسب تحقیق مای درصد از پاستگویان قکل از آمدن به مشهد در مورد اقامتگاه 81به طور معمول گرفته است. 

درصد پاستگویان پیش از سافر باه مشاهد باه  21که کنند. در حالیدر جستجوی محل اقامت را به مقصد موکول نمی

کنناد کاه خودشاان یاا درصد پاساتگویان نیاز در جاایی اقامات مای 16پردازند. همچنین تحقیق و پرس و جو نمی

درصاد  29حادود اناد. و تجرباه رضاایت بتشای از اقامات در آنجاا داشاته اندشان در آنجا قکلا اقامت داشتهاطرافیان

همراهان و نظارات آناان یکای از عاواملی کنند. پاستگویان لزوما بر مکنای تجربه قکلی خود و یا اطرافیانشان عمل نمی
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راهاان در اناد کاه نظارات همدرصاد( اذعاان داشاته 66است که در انتتاب محل اقامت موثر است. اکثر پاستگویان )

 زنند. انتتاب اقامتگاه در مشهد برایشان مهم است و تنها براساس تشتین خودشان دست به انتتاب نمی
 

 و نظرات همراهان در مورد اقامتگاه در شهر مشهد اطلاعات یجستجو. شيوه معمول 4 جدول
 ميانگين گویه ها 

شیوه معمول 

 یجستجو

 اطلاعات

م که کجا برای اقامت خوب هست و در شهر دنکال محل اقامت کنقکل از آمدن به مشهد تحقیق می

 گردم.نمی
09/9 

 02/9 اند. ام یا دیگران به من توصیه نمودهام و راضی بودهکنم که قکلا اقامت کردهدر جایی اقامت می

اهمیت نظرات 

 همراهان

 06/0 پرسم.ها را میآننظرات همراهان در انتتاب اقامتگاه در مشهد، برایم خیلی  مهم است و نظر 

کنم و انتظار دارم دیگران در انتتاب اقامتگاه در مشهد، بیشتر بر اساس تشتین خودم عمل می

 متالفتی نکنند
90/2 

 (0933های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

ریزی و چگونگی گاذران سافر اسات. بارای شناساایی نظام ترجیحات در سفر یکی از مهمترین معیارها در برنامه

اگر شما از وضعيت مالی بهتری برخووردار موی بودیود و "نظام ترجیحات در سفر، از گردشگران پرسیده شده است که 

درصاد( در  96بیشاتر پاساتگویان ) "مسافر این شهر مشهد بودید ؛ هزینه بيشتر را صور  کوداح حووزه موی نمودیود 

دهناد درصاد تارجیح مای 26هند. در حالی که دهند مدت سفر خود را افزایش دصورت داشتن پول بیشتر، ترجیح می

دهند در صاورت تاوان ماالی بیشاتر، هزیناه بیشاتری درصد نیز ترجیح می 01در اقامتگاه بهتری اقامت گزینند. حدود 

دهند، مکلغ بیشتری برای ساوغات هزیناه کنناد و وسایله درصد نیز ترجیح می 02برای گردش و تفریح صرف کنند و 

 درنظام ترجیحات گردشگران از اهمیت کمتری برخوردار است. سفر و خورد و خوراک 
 

 گردشگران سفر حاتيترج .5 جدول

 درصد معتبر ترجيحات در سفر

 9/26 محل اقامت مناسکتر

 3/91 دوره سفر طولانی تر

 6/08 گردش و تفریح

 1/00 سوغات  بیشتر

 2/2 تغییر مقصد گردشگری

 2/0 وسیله حمل و نقل بین شهرها

 2/2 د و خوراکخور

 011 کل

 (0933های پژوهش، مأخذ: )یافته
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ای سه سنخ زائاران کام سافر ای دو مرحلهدر این پژوهش گردشگران به لحاظ سکک اقامتی با روش تحلیل خوشه

گردیدناد. زائاران کام سافر  بنادی طکقاه غیرمنفرد، سنخ زائر پرهزینه کوتاه سفر، سنخ گردشاگرکم هزیناه کثیرالسافر

اند و باه نساکت هزیناه کمتاری بارای اقامت داشته 9ای، هتل و هتل آپارتمان درجه د در مهمانپذیر، خانه کرایهغیرمنفر

تاری برخوردارناد و اکثار زائاران در ایان خوشاه باا اند. این گونه زائران از پایگاه اجتماعی پاییناقامت پرداخت کرده

در هتال و هتال آپارتماان و  سنخ زائر پرهزینه کوتاه سفراند. آمده همراهان به سفر اتوبوس، با اولویت انگیزه زیارت، با

هاسات و باه هماین ساکب مادت مهمانپذیر با درجه بالا اقامت دارند که هزینه اقامت در این گروه بیش از سایر خوشه

تاری اهاسات. ایان گوناه زائاران از پایگااه اجتمااعی بالااقامت در بین گردشگران این خوشه کمتار از ساایر خوشاه

گردشاگرکم هزیناه اناد. سانخ برخوردارند و اکثرا در این خوشه با قطار و انگیزه زیارت و با همراهانی باه سافر آماده

ای از گردشگران مشهد در این گاروه قارار سومین گونه شناسایی شده در این پژوهش است که بتش عمده کثیرالسفر،

کنناد. باه دلیال اینکاه ایان گاروه از یاا خاناه شتصای اقامات مای دارند. این گونه از گرشگران عمدتا در خانه اقوام

مشهد برخوردارند، دفعات سفر این گروه باه شاهر مشاهد بایش از ساایر  مشهدگردشگران از اقامتگاهی ثابت در شهر 

 هاست.هاست و بدین ترتیب در این گروه تنوع انگیزه سفر بیش از سایر گروهگروه

های رسمی )هتل، هتال آپارتماان زائران شهر مشهد در اقامتگاه اکثراده شده است همانطور که در شکل زیر نشان د

هاا، مادارس و خاناه کرایاه ای باه نساکت های غیررسمی چون حسینیهاند  و سهم اقامتگاهپذیر( اقامت داشتهو میهمان

تمامی سالهای ماورد بررسای بایش اند، در کمتر است. الکته درصد زائرانی که در خانه اقوام و دوستان خود اقامت داشته

 درصد بوده است.  01از 

 

 
 در شهر مشهد 2031تا  2034. محل اقامت زائران طی سالهای 2شکل 

 (19،ص. 0938اککری،؛  90، ص.0936)مسعودی، مأخذ: 

 

 عوامل متمایزکننده الگوهای انتخاب محل اقامت گردشگران  0 .0

های مستقل ورودی، متغیرهای پایگاه اجتماعی، ارزش عملگرایی، ترجیحاات سافر و انگیازه سافر باه از بین متغیر

های متتلف تفاوت معناداری ندارناد. لامکادای ویلکاز ها متفاوت هستند. سایر متغیرها در گروهطور معناداری درخوشه
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هاا باشد، نشان این است کاه میاانگین گاروهبین صفر و یک در نوسان است. به هر میزان آماره مذکور به صفر نزدیکتر 

هاا یکساان اسات تر است و اگر نزدیک به یک باشد، نشان این است که میاانگین گاروهدر شاخن مورد نظر متفاوت

 (.923، ص.0930)کفاشی، 
 

 ها. آزمون برابری ميانگين گروه0 جدول
 عناداریسطح م 1درجه آزادی  2درجه آزادی  Fآزمون  لامبدای ویلکز متغيرها

 1/1 916 2 008/01 300/1 پایگاه اجتماعی

 0/1 916 2 92/1 311/1 عملگرایی ارزش

 019/1 916 2 630/0 366/1 ارزش لذت جویی

 198/1 916 2 809/1 338/1 های نمادینارزش

 1/1 916 2 181/6 311/1 سفر ترجیحات

 1/1 916 2 69/93 131/1 سفر انگیزه

 (0933 های پژوهش،مأخذ: )یافته

 

( دارای بالااترین ظرفیات تماایز بتشای Wilks' Lambd=0.795بر اساس نتایج جدول فوق الذکر، انگیزه سفر )

های مورد مطالعه است. بدین ترتیب افراد بر حسب اینکه صرفا انگیزه زیاارت داشاته باشاند و نسکت به سایر شاخن

گزینناد. چنانکاه زائرانای کاه باا ی اقامتی متفاوتی را بار ماییا انگیزه سفر آنان ترکیکی از زیارت و سیاحت باشد، الگو

 اند. اند، خانه اقوام را برای اقامت انتتاب کردههدف زیارت و بازدید اقوام به مشهد سفر کرده
 

 . خلاصه  مقادیر ویژه در توابع  تشخيصی کانونی7 جدول

 همبستگی کانونی  واریانس تراکمی% واریانس% مقدار ویژه توابع

0 008/1a 1/68 1/68 012/1 

2 80/1a 9/09 011 201/1 

 (0933های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

دهد که تکنیک تحلیل تشتیصی توانسته است دو تابع تشتیصای کاانونی را شناساایی کناد. جدول فوق نشان می

دهاد ایان تاابع است، نشان مای(  بهتر از تابع دوم است، و از آنجایی که به یک نزدیکتر 00/1مقدار ویژه در تابع اول )

 09ها را تکیین کناد و تاابع دوم درصد از واریان  گروه 1/68قدرت پیش بینی بهتری نسکت به تابع دوم دارد. تابع اول 

دهاد است که نشان مای 102/1کند. مقدار ضریب همکستگی کانونی در تابع اول ها را تکیین میدرصد از واریان  گروه

ها وجود دارد و این تاابع توانساته اسات تاا حادودی اعضاای گاروه را مرات تشتیصی و گروهرابطه متوسطی بین ن

درصد از تغییرات متغیر وابسته را تکیاین کناد )باا تاوان رسااندن  23/1متمایز کند. به بیان دیگر، این تابع توانسته است 

 آید(. درصد به دست می 23/1، درصد تکیین یعنی 102/1
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 ره لامبدای ویلکز. نتایج آما1 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی کای اسکوئر لامبدای ویلکز آموزن توابع

 1/1 02 000/021 880/1 2بر  0تاثیر تابع 

2 301/1 399/06 1 2/1 

 (0933های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

ناادار اسات. و همچناین دهد که تاثیرات تابع اول و دوم بر روی هم معنتایج مربوط به معناداری توابع نیز نشان می

 تاثیر تابع دوم بر روی متغیر وابسته معنادار است. 
 

 . ضرایب استاندارد شده تابع تشخيصی کانونی3 جدول

 متغير
 توابع

2 1 

 199/1 -011/1 پایگاه اجتماعی

 -018/1 -262/1 عملگرایی ارزش

 109/1 018/1 ارزش لذت جویی

 -011/1 26/1 ارزشهای نمادین

 -1/1 988/1 سفر ترجیحات

 220/1 600/1 سفر انگیزه

 (0933های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

در جدول فوق ضرایب استاندارد شده متغیرهای مستقل در توابع تشتیصی گزارش شده است کاه همانناد مقادار 

هاا و تفکیک گروه کند. به عکارت دیگر هر اندازه مقدار آن بیشتر باشد، سهم آن متغیر در مدلبتا در رگرسیون عمل می

های جادول فاوق، در تاابع اول، انگیازه سافر دارای بیشاترین ساهم (.  طکق داده990،ص.0930بیشتر است )کفاشی، 

 است. در تابع دوم متغیر پایگاه اجتماعی و ارزش لذت جویی دارای بیشترین تاثیر است. 
 

 یبندطبقه جینتا. 23 جدول

 اقامتی سنخ
 شده بينی پيش گروهی عضویت

 کل
 پایين به متوسط هزینه فاقد بالا به متوسط

 011 0/91 1/00 2/19 بالا به متوس 

 011 0/91 8/01 0/01 هزینه فاقد

 011 0/11 2/01 1/90 پایین به متوس 

 (0933های پژوهش، مأخذ: )یافته
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بینای کنناد. در گاروه درصد موارد عضویت گروهی افراد را دقیاق پایش 0/12اند توابع تشتیصی حاصله توانسته 

درصاد باه  8/01اند. در گروه اقامتی فاقد هزینه بینی شدهدرصد موارد به طور دقیق پیش  2/19اقامتی متوس  رو به بالا،

 اند. بینی شدهدرصد به درستی پیش 0/11اند و در گروه اقامتی متوس  رو به پایین بینی شدهطور دقیق پیش

 بحث  .4

هاا و رفتارشناسای هاا، نگارشهاای طارن ملای ارزشنشان می دهد که این نتایج با یافتاهدقت در نتایج پژوهش 

انجام شاده اسات، همراستاسات،  0938که توس  پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی در سال  "گردشگری ایرانیان

مشاهد سافر  درصد( به صورت شتصی و سازماندهی نشده به 13چنانکه در این طرن نیز اکثر گرشگران شهر مشهد )

درصاد ایرانیاان  63درصد گردشگران از طریق کاروان یا تور به مشهد سفر کرده اند. در ایان پاژوهش  20اند تنها کرده

اند. بدین خاطر کاه در ایان پاژوهش بتاش زیاادی از گردشاگران قکل از سفر به مشهد اطلاعاتی را جستجوی نکرده

درصاد گردشاگران پایش از سافر باه مشاهد باه جساتجوی اطلاعاات  00اند، تنها تجربه سفر قکلی به مشهد را داشته

پرداخته اند. اغلب گردشگران از طریق سنتی یعنی پرس و جو از دوستان و آشانایان اطلاعااتی در ماورد مقصاد سافر 

( رضاوی زاده و فاروغ زاده 0930های سایر محققان از جملاه بادری و طیکای )خود کسب کرده اند. این نتایج با یافته

 ( نیز همتوانی دارد.0939)

بر اساس ارزشهای اقامتی گردشگران، کیفیت، تمیزی و قیمت محل اقامات بارای گردشاگران مشاهدی بیشاترین  

اهمیت را دارد. این یافته با نظریه تمایز بوردیو در مورد سلیقه طکقاات اجتمااعی متتلاف همتاوانی دارد. بوردیاو در 

کاه در طکقاات الای جامعه بعد نمادین مصرف اهمیات بیشاتری دارد. در حاالیدهد که در طکقه بنظریه تمایز نشان می

 را مشاهدی گردشاگران اکثریات که در این پژوهش آنجایی یابد. ازتر، بعد علمکردی مصرف اهمیت بیشتری میپایین

انتتااب  درصد(، طکیعی است که بارای ایان گاروه بعاد عملگرایای در 38دهند )می تشکیل پایین به رو متوس  طکقه

ریزان حوزه اقامت در توساعه مراکاز محل اقامت اهمیت بیشتری دارد. بنابراین مدیریت گردشگری شهر مشهد و برنامه

اقامتی، باید بر بعد عملگرایی تمرکز بیشتری داشته باشند تا بعد نمادین. بنابراین سااخت مراکاز اقاامتی گرانقیمات کاه 

گونه اقامتی پررنگتر است با سانخ معماول گردشاگران مشاهد همتاوانی  بعد نمادین وهویتی برای مصرف کننده این

بهداشات "تارین عملکارد، سارمایه گاذاری در حاوزه ندارد. برای سوددهی بیشتر حوزه اقامت؛ مهمتارین و پرباازده

 ( متفاوت است، بدری و طیکی در تحقیق خاود باه0931های پژوهش بدری و طیکی )است. این نتایج با یافته "محیطی

 خاانوادگی، گاروه یاک مسافران زیاد تعداد پایین و درآمد مثل دلایلی به گردشگران شهر مشهد این نتیجه رسیده اند که

 شامردن غیراولویات باا هااخاانواده اکثار که طوری به ندارد؛ اهمیت زیادی آنان برای اقامتگاه، در رفاهی امکانات نکود

-ابتادایی و کمتارین باا حتی قیمت،ارزان اقامتی واحدهای به دست، این از مواردی و امنیت، بیمه بهداشت، مانند مواردی

هاای عملکاردی چاون ت های این پژوهش نشاان مای دهاد کاه ارزشکنند. حال آنکه یافته می بسنده ترین امکانات

 کیفیت، تمیزی و قیمت محل اقامت در انتتاب محل اقامت بیشترین اهمیت را دارد. 
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( اکثار گردشاگران باا 0968و بهاروان،  0938، بتشای، 0932ژوهشی )از جمله فروغ زاده، مطابق با سایر سوابق پ

و ذائقه اقامتی آنان به لحاظ فضایی، مجاورت و نزدیکی باا حارم اماام  (درصد 30)آیند هدف زیارت به شهر مشهد می

ساتاره  0تی رسمی مانند هتال )درصد( در اماکن اقام 80باشد. به لحاظ نوع محل اقامت، اکثر گردشگران )رضا )ع( می

درصاد نیاز در امااکن اقاامتی  01اناد. حادود به پایین(، هتل آپارتمان، مهمانپذیر و مهمانسارای دولتای اقامات داشاته

درصد در خانه اقوام و آشانایان و خاناه شتصای سااکن  22اند و ای و حسینیه اقامت داشتهغیررسمی مانند خانه کرایه

( نیز موید این موضاوع اسات کاه 0936و مسعودی،  0938)اککری،  36تا  30پژوهشی از سال بررسی سوابق   .اندشده

اماکن اقامتی رسمی از جمله هتل، هتل آپارتمان و مسافرخانه اولویات اول امااکن اقاامتی گردشاگران شاهر مشاهد را 

جتمااعی گردشاگران یکای از دهند.بررسی عوامل موثر بر انتتاب محل اقامت نشان داد که اگرچاه پایگااه اتشکیل می

عوامل موثر بر انتتاب محل اقامت است، اما تنها عامل تعیین کننده در انتتاب محال اقامات نیسات. بار خلااف ساایر 

و بادری و طیکای،  0966های انجام شده که بر بعد اقتصادی در انتتاب محال اقامات تاکیاد دارناد )رفیعای، پژوهش

0930) 

 گيرینتيجه .5

غیرنهاادی )شتصای و  صاورت پژوهش نشان داد که شیوه سفر گردشگران شهر مشهد، عمادتا باه های اینیافته

کنناد. درصد( به صورت شتصی )غیرتور( و با ماشین شتصی سافر مای 86که اکثر گردشگران )غیرتور( است. چنان

گیارد. ی صورت مایگیری جمعبه علاوه انتتاب محل اقامت گردشگران مشهدی نیز به شیوه سنتی و بر اساس تصمیم

بدین معنا که گردشگران مشهدی عمدتا بر حسب تجربه قکلی یا از طریق تکلیغات دهان به دهان اطرافیان محال اقامات 

های رسمی و مدرن جستجوی محل اقامت )اینترنت، راهنمای مساافر و ...( در باین . کانال(درصد 16)یابند خود را می

درصد از گردشگران از طریق اینترنت محل اقامات خاود را  01هی ندارد )تنها گردشگران به  شهر مشهد چندان جایگا

اند(.   گردشگران در انتتاب محل اقامتشان در مشهد، نظرات همراهانشاان برایشاان اهمیات دارد. طکاق جستجو کرده

رد. ساایر نظام ترجیحات گردشگران مشهدی، از باین زنجیاره خادمات گردشاگری اقامتگااه در اولویات اول قارار دا

های گردشگری، وسیله سفر، خرید و سوغات و خوراک در مراتاب بعادی خدمات زنجیره گردشگری از جمله جاذبه

 اهمیت قرار دارند.

 نقاش گردشاگران سافر انگیزه در مجموع در این پژوهش بررسی عوامل موثر بر انتتاب محل اقامت نشان داد که

 سافر باه زیاارت انگیازه باا مشهدی گردشگران اغلب که آنجایی از .اردد اقامت محل انتتاب در بیشتری کنندگیتعین

هاای اقاامتی بعلااوه ارزش .باشاند داشاته اقامات( ع) رضاا امام حرم نزدیک اقامتی اماکن در دهندمی ترجیح آیند،می

 یا بعاد اقتصااداقامت تنهگردشگران و نظام ترجیحات آنان در سفر، در انتتاب محل اقامت تاثیر گذارند. بدین ترتیب 

 پایگااه تاابعاسات؛  درآماد تاابع نکاهآبار  افازون اقامتنیز است. به این معنا که  یبلکه متضمن معنایی اجتماع ،ندارد

 باشد. گردشگر نیز می یزندگ سکک و یاجتماع
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 نامهبکتا

مطالعاات . رفتار شهروندی ساازمانی و وفااداری گردشاگران(. 0930، و. )نعمتی، م.، و زادهحسن ، ن.،پورابراهیم  .0
 .19-32، (06)1 ، مدیریت گردشگری

 رفتاار و شاهری خدمات از شهروندان مندی یترضا میزان و خدماتی اقامتی، الگوهای تحلیل(. 0938اککری، ن. ) .2
 . مشهد: شهرداری ثامن.  اقتصادی و فرهنگی شناسی

مشاهد: جهااد دانشاگاهی اساتان  .ها و رفتاری شناسی گردشگری ایرانیانها و نگرشارزش(. 0938بتشی، ن . )  .9

 خراسان رضوی. 

 ماوردی: شاهر ی ماذهکی مطالعاه ردشگریگ هزینه های بر مؤثّر عوامل (. بررسی0930بدری، ع.، و طیکی، ص. ) .0

  .019-011(، 0)0 ،و توسعه گردشگری ریزینامهمجله برمقدس.  مشهد

وفااداری  تأثیر کیفیت خدمات بر رضاایت مشاتری،(. 0938ری، ش.، بذله، م.، و حامد بهاری، ن. )بهاری، ج.، بها .1

فصالنامه جغرافیاایی (. مطالعه موردی: هتلهای پانج ساتاره شاهر تکریاز)مشتری و تصویربرند در صنعت هتلداری 

 .10-69(، 18)00، سرزمین

. مشهد: مرکاز 68ردشدگان به شهر مشهد در ایام تابستانتفکیک زائرین و مجاورین در میان وا(. 0968بهروان، ن. ) .8

 پژوهشهای شورای شهر مشهد.

 .ثالث . تهران: حسن چاوشیان. مترجم (تمایز )نقد اجتماعی قضاوت های ذوقی(. 0930بوردیو، پ. ) .1

. تهاران: حمیاد ضارغام بروجنای. متارجم (های مفهومیها و طرندشگر )بن مایهرفتار گر(. 0931. )ل. ف، پیرس .6

 مهکامه. 

وامل مرتک  با وفاداری مشتریان ایرانی در هتل هاای (. ع0931) .م ،رمضانی .، وآ، اج زاده نمین.، تا ،تاج زاده نمین .3

 .006-091(، 1)9، کاوش های مدیریت بازرگانی. پنج ستاره تهران

فصالنامه فضاای شاهر مشاهد. (. معیارهای انتتاب هتل از دیدگاه گردشگران 0931زاده. ف. )جاودان، م.، و فتحی .01

 .13-61(، ص 06)1، گردشگری

. مشهد: مرکز پژوهشهای شورای شاهر غیررسمی زائر در مشهد آسیب شناسی مراکز اقامتی(. 0930چیت ساز، م. ) .00

 مشهد. 

شایراز.  شاهر ساتاره چهار های هتل در مشتریان وفاداری و خدمات (. کیفیت0930حقیقی کفاش، م.، باقری، ن. ) .02

 .0-91(، 21)1 ،مطالعات مدیریت گردشگری )مطالعات جهانگردی(

ا مشتری بار کیفیات ادراک شاده و وفااداری تأثیر کیفیت رابطه ب(. 0930رحیم نیا، ف.، هرندی، ع.، و فاطمی، ز. ) .09

 .69-010(، 01)1 ،های مدیریت عمومیپژوهش. مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد

. مشاهد: شاهرداری درآمد زائرین بارگااه رضاویکالکدی استقرار اقشار کم-الگویابی فضایی(. 0960رضوانی، س. ) .00

 ثامن مشهد.

فصالنامه مطالعاات اجتمااعی (. تأملی بر اساکان زائاران در شاهر مشاهد. 0939وغ زاده، س. )رضوی زاده، ن.، فر .01

 .090-018(، 0)2، گردشگری
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. مشهد: پژوهشکده گردشگری بررسی وضعیت اقتصادی زائرین و عوامل موثر بر ماندگاری آنها(. 0966رفیعی، ه. ) .08

 مشهد، جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی. 

 هاایمجموعه تکیین و معیارها (. شناسایی0930وانانی، ا.، و فضلی، ص. ) ماسب پور، ک.، رئیسیسهرابی، ب.، طه .01

 . 11-10، 13 ،انسانی جغرافیای های پژوهشتهران.  مقیم گردشگران دیدگاه از هتل انتتاب فازی
مشاهد:  .زائاراندیادگاه  از شاهرداری عملکارد ارزیاابی و رضایتمندی مشکلات، نیازها، بررسی (.0961) ا. شرفی، .06

 .مشهد شهرداری الملل بین و عمومی رواب  مدیریت

. مشهد: رواب  عمومی و باین الملال بررسی و طکقه بندی نیازهای زائران خارجی در شهر مشهد (.0963) ا. شرفی، .03

 شهرداری مشهد.

. مشاهد: شاهدبررسی کیفیت اقامت و ترجیحات زائران ایرانی در مدت حضور در شاهر م(. 0932زاده، س. )فروغ .21

 پژوهشکده گردشگری مشهد، جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی.

ماورد )کیفیت خادمات و رضاایت مشاتریان در صانعت هتلاداری (. 0931، ن.، و زارعی، ع. )طاهریان فی ، د.، .20
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