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کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،مؤسسه آموزش عالی قشم ،قشم ،ایران
تاریخ دریافت مقاله4931/ 10 /90 :

تاریخ پذیرش مقاله4931/21/ 24 :

چ يك ده
ن دغدغ یلصا ه   
گردشگری و سفر امروزه در وج امع صنعتی بهعنوان یک نی هتخانش یساسا زا     م ممیشوددد .در ه رفس ر    مهمممت یر ن ن
گردشگران ،مکان مناسبی برای اقامت و اسکان است .شهر مق سد

مشهد ،شهري با كاركرد مذهبي  -زيارتي ،زمینهههی مناسب ييي را

براي توسعهی گردشگري داخلی بهعنوان يكي از اشكال ع هدم ی گردشگري فراهم كرده است .با ت جو ه به اه يم تتت شهررر مشه ددد
بهعنوان كي

ی در
قطب گردشگري و اقتصادي ،پ وژ هش حاضر بر آن است تا نقش اقامتگاههای توری عسوت رد یتس هه ههه گردش رگ ی ی

اين شهر را تعیین و ميزان تأثير هتل آپارتمانها را در این توسعه برآورد نما دي  .در تحق قي حاض  هجوت اب ر به گژيو يييييييييييها اي جامعه
آماري ش هوي ن وم نهگیری طبقهای متناسب  مجح اب  ب ش هديزگر ددددددددددد  .در ا پرس ره شور ني ر و نارفاسم هداوناخ تس ر لته هب یدو        
آپارتمانهای شهر مشهد يک واحد ن وم نه در نظر گرفت ش ه ددددد و ب اد ليلحت و هيزجت روظنم ه دد دددددددهها ا از روشها اي آم و يفيصوت را
استنبا يط استفاده شد .در آمار توص يفي از دج اول فراواني و درصدها ،ميان يگ نها و انحراف معياره نتسا رامآ رد و ا ب زا يطا آز نوم     
کول گوم روف و اس يم رنف براي تع يي ن نرمال بودن مت يغ ره زآ و ا مم مممونها ای ی ومن ک نن نننهای عالم  نومزآ و ت ن  تبس ب پ يار ا هب خس       
فرضيههاي تحق قي استفاده شد .بر اساس نتایج به دست آم هد گردشگران از خدمات ارائه ش هد در هتل آپارتمانها با به یتخادرپ یا   
رضایت دارند ،نزدیکی اماکن اقامتی به حرم مطهر امام رضا (ع) در انتخاب محل اقامت تأثیر نداشت ،رعای دهب ت ا و تش

ن فاظ تتت تتتت،

مشتری مداری مدیر و پرسنل ،نمای هتل آپارتمان و معماری دج ید و زیبا ،رفتار مناسب پرسنل و در کل دی گد اه مسافران از اقامت
درهتل آپارتمانهای شهر مشهد مثبت میباشد.

واژگان كليدي :اقامتگاه ،توسعه گردشگری ،گردشگری داخلی ،هتل آپارتمان ،شهر مشهد

 -1ندا قاسم نیا ( نویسنده مسئول) Neda.ghasemnia@yahoo.com
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مقدمه
گردشگری یکی از رشد یافتهترین صنایع قرن بیست و یکم است و بهعنوان یک عنصر کلیدی ب یداصتقا دشر یار    
ی ه وشک ر رر ررر در
در جهان نگریسته میشود .توسعهی گردشگري بهعنوان بخشی از ابعاد توسعهی اجتماعی و فرهنگی ی
ک نی ور ييي محرک د ه ررر توسعهههی
کنار توجه به درآمدزایی و اشتغال زایی بسیار حائز اهمیت است و از آن بهعن او ننن یک ک
یو
ش اقا تم ی ی
شهاا ،بخش ش
ن بخش ش
اقتصادي یاد میشود .این صنعت داراي بخشهاي متفاوت و متنوعی است ،یکی از این ن
ت
یکنددد .اهمیت ت
صنعت هتلداري است که نقش مهم و غیر قابل انکاري در توسعهی زیرساختهاي این صنعت ایفا م مم 
هتلها و هتل آپارتمانها و یا به عبارت گستردهتر « ،اقامتگاهها »در تأمین مکانی ب ار ييي اس حارت تتت و اقامتتت مهماناننن
روشن است .ازاینرو بخش قابل توجهی از هزینهی سفر گردشگران را به خود اختصاص م 
یدهد.(WTTC; p, 6) .
طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی مسافرت و توریسم تعداد شاغالن در این صنعت در سال

 2010تع داد

ت .انتظار
 235میلیون نفر ( یعنی  %1 .8کل مشاغل جهان و بعبارت دیگر  1شغل به ازای هر  3 .21شغل ) بوده است ت
میرود این تعداد در سال  2020به  303میلیون نفر ( یعنی  %6 .9مشاغل جهان و بعبارت دیگر  1شغل ب ره یازا ه   
 9 . 10شغل ) برسد) World Tourism Organization( .
با توجه به اینکه شهر مشهد ،مجموع ًاًا دارای  470مهمان پذیر  300 ،هتل آپارتمان (  100هتل آپارتما زاجم ریغ ن ))) )))) و
یباشددد( .
 166هتل است _  7هتل پنج ستاره تاپ _که البته این مجموعه بزرگترین مرک روشک لک رد یتماقا ز      م مم 
 )Khorasan Razavi Cultural Heritage;2013که این مراکز علیرغم تقسیم بندی از لحاظ س ورگ ره رد هرات ههه هههه ،با
توجه به کیفیت خدمات، ،و سرویس دهی ،گرید بندی نیز شدهاند.
برآورد خدمات اقامتي و اسكان زائر بهعنوان دغدغه اول زائران در شهر مشهد سبب گرديده كه اقامتگااههااي عم مو ييي
فراواني در اين كالنشهر احداث و مورد بهره برداري قرار گيرد ،به گونهههای كههه ح ود دد  41/39درص گتماقا د اااااههاای
عمومي رسمي كشور در اين كالنشهر واقع است (.)Maf, Ezatolah and Saghayi; 2007
ع
سترررين ص يان ع ع
ميان كليه صنايع خدماتي ،صنعت توريسم به علت ا في اي نقش اساسي در اقتصاد ملی ،اسحزا يكي سس سس
نسبت به موضوع اقامت است .در اين راستا ،تحقيقات متعددي در دنيا بر روي سنجش يفيك ت خدمات و اندازهگیری ی
ی
تو
رضايت مشتري در صنعت هتلداري صورت گرفته است كه غالب آنها برروي تع يي ن ابعاد مختلف يفيك ت خ امد ت ت
شناخت عوامل مؤثر بر روي رضايت مشتريان انجام شدهاند(Tat, Tanika ; 2004 and Nadiri, Kashif ; 2005) .

یت او ننن تح ي ت ككككك
ت ارائههه شدهه در آن را نمی ی
یدهد كه هتل آپارتمان و خ امد ت ت
بررسي اجمالي ادبيات تحقيق نشان م 
چارچوب خاصي مطالعه كرد .سطح بندي هتل آپارتمانها بر اساس قیمت ،ميزان خالقيت در طراحي و دامنه وس عي ييي
از خدماتي كه كي

ینمايددد تا عماج  هه ههه م رو دد
یتواند ارائه دهد ،خود بر پيچيدگي مسأله افزوده ،الزم می ی
هتل آپارتمان م 

مطالعه تا جا يي كه نمونههاي مورد مطالعه همگن باشند ،نامحدود شود.
یرود کههه
صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین و پر درآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بههه ش ام ررر م مم 
یدهد.
بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشورها را به خود اختصاص م 
گردشگری فعالیتی فرابخشی است که توسعه نظاممند آن به رشد همه اجزاء عرض هتسباو یرگشدرگ یاضاقت و ه     
است .در بعد عرضه ،کمیت و کیفیت زیر ساختها و نحوه استقرار آنها در فضا ،نق عسوت رد یدیلک ش ههه هههه ص تعن
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گردشگری دارد .زیر ساختها مجموعهای از عوامل فیزیکی و غیر فیزیکی هستند که بهطور مستقیم و غیر مستقیم با
یشوند:
گردشگری در ارتباطاند .این عوامل در مجموع به دو دسته تقسیم م 
تاسیسات و تجهیزات گردشگری و تسهیالت یا خدمات گردشگری ،سیستم حملونقل ،مراک  ز ااقا و ییاریذپ و یتم
شبکههای توزیع آب و انرژی جزء دسته اول بشمار میروند .اما تسهیالت و خدمات گردشگری سا هنامز اا ،امکانات
ی،
یش نو ددد :مانن  رودص د ر یداو د دد دددد ،تبلیغا ناسر تاعالطا و ت ییی ییی
یا اقداماتی هستند که باعث آسانتر شدن مسافرت م مم 
تهای جنبی گردشگری که برخ و تلود ار ی
خدمات مسافرتی خدماتی بانکی و بیمه و فعالی 

ار یخرب

شخب زین     

خصوصی سازماندهی و عرضه م 
شهاای متعدد لماش ی   
یکند ( .)Ali Akbari;2012, 110ای خب زا یرگشدرگ ن ششش ششش
حم 
لونقل ،جاذبهها ،غذا و نوشیدنی ،مراکز خرید ،تاسیسات اقامتی و غیره تشکیل شده است( )Jahanian;2008, 47
یشود:
در متون اقتصادی از پنج نوع تسهیالت در زمینه عرضه در گردشگری یاد م 
یتوان آنها را به جذابیتهای {جاذبه}های طبیعی و انسانی تقسیم نمود.
تها که م 
)1جذابی 
لونقل که رابطه تنگاتنگی با توسعه گردشگری دارد.
)2ح م 
)3تسهیالت تجاری (هتلها مهمانسراها و اردوگاههای تفریحی) و خصوصی (اقامتگااههاای خصوص و )اهالیو و ی
کاروانهای مسافرتی.
یگیرد و
کها ،مراکز پزشکی و خدمات انتظامی –امنیتی را در بر م 
)4خدمات که بان 
تها که جاده ،راه آهن ،فرودگاه ،نیروی برق ،کانالهای فاضالب و نظیر اینها را شامل م 
 )5زیر ساخ 
یشود ( Lee, E
.)2002, 46
با توجه به دگرگونیهای صورت گرفته در جوامع و روند جهانی شدن میزان تمایل مردم نقاط مختلف دنیا بهههطوررر
روز افزونی افزایش یافته است .آمار نشان دهنده نرخ فزاینده میزان گردشگران در طی سالهای اخی و تسا ر

شیپ    

بینیها بیانگر آن است که میزان توریسم در سالهای آتی با نرخ فزایندهای افزایش خواهد یافت .اثرات فراوان مثبت
اقتصادی و به خصوص نقش اشتغال زایی این صنعت توجه استراتژیستها و دولت مردان کشورهای مختل هب ار ف   
تهاا و س ذگ هیامر ا بلج شخب نیا رد یر
برنامهریزی جهت توسعه زیر ساخت ت

ت Meymand, and
سا هدومن تتتتتتت تتتتتتت

) .)Moghadami;2011
جاذبههای گردشگری به تنهائی موجبات سفر یا رونق این صنعت را فراهم نمیکنند .بلکه امکانا رش و ت ا یارب طی    
جابه جائی و اقامت گردشگران نیز باید فراهم باشد .صنعت گردشگری نظام منس مزال نآ رصانع هک تسا یمج و   
ملزوم یکدیگرند .بدین مفهوم که اگرچه اسکان در اقامتگاهها هدف اصلی یک گردشگر نیست اما بدون فراهم ب ندو
امکانات ،رغبتی برای دیدار از یکجاذبه ایجاد نمیشود .بنابراین تقاضا برای استفاده از امکانات اقا ضاقت کی یتم ای    
مشتق شده است.
یآورد شامل تشکیالت و تسهیالتی اس  هک ت یی یییک زا ی
فراهم کردن امکانات اقامتی که صنعت هتلداری را به وجود م 
بخشهای پویای صنعت گردشگری را تشکیل میدهد .مسافر در هر کجا به محل رب ی ا رتسا ی ا خ و تح و زاین با      
دارد .تشکیالت اقامتگاهی بهصورت هتلهای مجلل با کلیه امکانات و گاه تنها به محلی ساده ب وخ یار ا هصالخ ب
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میشود .میزان امکانات فراهم شده بازتابی از نیازها و سلیقههای مسافران و امکانات و ابتکا مرس لمع ر ا راذگ هی ان     
م
یباشد ،که همگی حاکی از پویایی این بازار است (.) Ranjbarian;2004, 99
ب ب ار ييي همه
يكي از مشكالت خدمات گردشگري نبود استاندارد الزم مكانننهااي س تنوك ييي و اقامتگااههاای مناسب ب
قشرهاي جامعه با درآمدهاي مختلف است .هدف اين پژوهش بررسي وضعيت و تأثیر هتل آپارتمانننهاا با یگژیو    
قیمت مناسب و خدمات نسبت ًاًا پایین برای گردشگران داخلی شهر مشهد و تأثیر آن در توسعه گردشگری شهر مشهددد
و آر ائه راهكارهاي مناسب در جهت ارتقاء سطح كمي و يفيك آنها است.
مساله اصلی این پژوهش آن است که آیا اقامتگاههای توریستی (هتل آپارتمانننهاا) در توس و یرگشدرگ هع

بذج    

گردشگر نقشی دارد یا خیر .در این تحقیق نقش اقامتگاههای توریس رگشدرگ بذج رد یت ا یسررب دهشم رهش ن       
خواهد شد.
محل اقامت يكي از نيازهاي ضروري زائران است كه شناسا يي كم و يك ف اين نياز براي برنامهريزان شهررري ض يرور
است .هدف از اجراي اين تحقيق شناخت نيازهاي سكونتي زائران و گردشگران شهر مشهد است.
یباشد.
-1فرض صفر :دیدگاه مثبت مسافران از اقامت در این هتل آپارتمان مؤثر نم 
یباشد.
فرض یک :دیدگاه مثبت مسافران از اقامت در این هتل آپارتمان مؤثر م 

H 0 -2

 :نزدیکی و یا دوری اماکن اقامتی به حرم مطهر امام رضا (ع) در انتخاب هتل آپارتمان تأثیر ندارد.

H 0 -3

 :پاسخگویان از خدمات ارائه شده در هتل آپارتمانها با بهای پرداختی رضایت ندارد.

 : H 1نزدیکی و یا دوری اماکن اقامتی به حرم مطهر امام رضا (ع) در انتخاب هتل آپارتمان تأثیر دارد.
 : H 1پاسخگویان از خدمات ارائه شده در هتل آپارتمانها با بهای پرداختی رضایت دارد.

ی ،و ورود گردش راخ نارگ جج جججی،
با توجه به توسعه روزافزون گردشگری در شهر مشهد ،ازجملههه گردش لخاد یرگ یی یی
فراهم کردن زیرساختهای مناسب برای جذب هرچه بیشتر و موفقیت در حوزهی اقتصاد گردشگری ام هیدب یر ی   
میباشد .از آنجا که اقامتگاه یکی از ضروریترین مسائل مربوط در رضایتمندی گردشگر از دورهی اقامتش در مقصد
یتواند تأثیر بسزایی در هرچه بیش سوت رت عع عععهی گردش شاب هتشاد یرگ ددد دددد .در زمینه
میباشد ،پرداختن به این بخش م 
اقامتگاه ،از بنیادیترین موضوعات ( ،خدمات و قیمت ،رضا نیا رد دوخ ناکسا زا نارگشدرگ )یدنمتی اقا هاگتم       
یباشد .با این تفاصیل در این تحقیق سعی شده است به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
م
یباشد؟
 -1آیا دیدگاه مثبت مسافران از اقامت در این هتل آپارتمان مؤثر م 
یتواند در انتخا رثؤم نامتراپآ لته ب     
 -2نزدیکی و یا دوری اماکن اقامتی به حرم مطهر امام رضا (ع) تا چه حد م 
واقع شود؟
 -3آیا پاسخگویان از خدمات ارائه شده در هتل آپارتمانها با بهای پرداختی رضایت دارند؟
با توجه به اهمیت مسئله سکونتگاه برای گردشگران و نحوه خدمات رسانی آنها ،همچنین تالش برای هرچه بیشتررر

استانداردسازی مراکز اقامتی و کسب موفقیت بلندمدت در عرصه گردشگری; پرداختن به مبحث نقش اقامتگااههاای
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ب
ی گردشگگگران و جلب ب
ب ب ار ی ی
ی مناسب ب
گردشگری یکی از اساسیترین مباحث موجود در فراهم کردن زیرساختهای ی
یباشد.
هرچه بیشتر رضایتمندی آنها م 
یتوان به این صورت بیان کرد:
با در نظر گرفتن این موارد اهداف اصلی از انجام این تحقیق را م 
-1شناسایی دیدگاه مسافران از اقامت در هتل آپارتمانها
-2شناسایی تأثیر مسافت محل اقامت به حرم مطهر در جذب گردشگران
-3تعیین میزان رضایت مسافران از بهای پرداختی برای اقامت
با توجه به موضوع و فرضيهها ،تحقيق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردي و از حيث روش توص یشیامیپ و یفی   
است.
تحقيق حاضر طی یک بررسی مقطعی در فصل اوج گردشگری شهر مشهد طی فصل بهاررر سال  4931ب ماجنا یار   
پایان نامه دورهی ارشد ،انجام شد.
با توجه به ويژگيهاي جامعه آماري شيوه نمونهگیری طبقهای متناسب با ش هديزگرب مجح  دددد ددددد .در ا ره شور ني   
سرپرست خانواده مسافران ورودی به هتل آپارتمانهای شهر مشهد يک واحد نمونه در نظر گرفته ش روظنم هب و د    
شهاي آمار توص يفي و استنباطي استفاده شد.
تجزيه و تحليل دادهها از رو 
در آمار توص يفي از ج و يناوارف لواد

صرد ددد ددددهاا ،ميا يگن نننها رحنا و  ا رد و اهرايعم ف

 رامآ ا نومزآ زا يطابنتس       

کولموگروف و اسميرنف براي تع يي ن نرمال بودن متغيرها و آزمونهای یک نمونهای عالم  نومزآ و ت ن  تبس ب يار     
پاسخ به فرضيههاي تحقيق استفاده شد.
بر اساس نتایج به دست آمده گردشگران از خدمات ارائه شده در هتل آپارتمانها با بها نراد تیاضر یتخادرپ ی دددد ددددد،
ت ،رعای و تشادهب ت
نزدیکی اماکن اقامتی به حرم مطهر امام رضا (ع) در انتخاب محل اقامت تأثیر نداشت ت
مشتری مداری مدیر و پرسنل ،نمای هتل آپارتمان و معماری جدید و زیبا ،رفتا رد و لنسرپ بسانم ر

ت،
فاظن تتت تتت

لک هاگدید      

یباشد
مسافران از اقامت درهتل آپارتمانهای شهر مشهد مثبت م 
در تحقيق حاضر جامعه آماري عبارت است از کليه مسافران ورودی به هتل آپارتمانهای شهر مشهد ،که تع لک داد   
یباشد.
آنها نامحدود م 
یباشد .ل  اب اذ ا باختن    
بر اساس اطالعات جدول مورگان حجم نمونه در جامعه آماری با حجم نا محدود  384نفر م 
حداقل  384نفر از جامعه آماري کار انجام خواه ش د دد ددد .اما ير زا يريگولج روظنم هب  ز پ دادعت ش ا يوگخس ا و ن

     

همچنين پيش بيني تکميل اطالعات موردنياز بر اساس برآورد نمونه ،حجم نمونه در نظر گرفته ش هب هد    تع داد

400

ص 384 ،پرسش ملاس همان   
پرسشنامه توزيع ،که پس از جمع آوري اطالعات و حذف پرسشنامههاي مخ قان و شود صص صص
عودت شد .و همان بهعنوان نمونه نها يي در نظر گرفته شد.
قلمرو تحقیق
یباشددد .ای اب رهش ن    
شهر مشهد با جمعیتی معادل  ، 2766258نفر در سرشماری سال  09دومین شهر بزرگ کشور م 
دارا بودن جاذبههای گوناگون گردشگری ازجمله مذهبی که بارگاه اما هشتم شیعیان امام رضا(ع) در بزرگترین کشور
شیعه مذهب جهان در رأس آن م 
یباشد ( .)national statistics yearbook;2013
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یت او ننن
دهها آرامگاه بزرگان دینی ،مدارس ،مساجد ،بناهای اسالمی و جاذبههای تاریخی ،فرهنگی که ازجملهی آن م مم 
یهارونیه ،موزه ع تسآ میظ ا دوخ هک یوضر سدق ن
به آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی ،مقبره نادرشاه افشار ،بنا 

    

یباشد.
شامل چندین گنجینه م 
راههای باستانی ،کتیبهها و سنگ نگارهها و میلهای مختلفی که نشان از تاریخ و پیشینه تاریخی این منطقه را دارد به
عالوه جاذبههای اکوتوریستی و طبیعی در ییالقات اطراف شهر مشهد حال و هوای خاصی را برای شهر ایجاد ک هدر
است که ازجمله میتوان به تفرجگاههای طرقبه ،شاندیز ،عنبران ،رودخانه و دره کشف رود ،رستای کنگ و بس یرای
یبخشند ازجمله پا کر
مناطق خوش آب و هوای دیگر و فضای سبز و تفرجگاههای مشهد که جلوهای زیبا به شهر م 
ی ،پا و سیدرپ کر
ی ،با لم غ یی یی
ملت ،مجموعه فرهنگی -تفریحی کوهسنگی ،وکیل آباد ،کوهستان پارک شادی ی

هریغ    

ت بارگاهه مل توك ييي
ف زيارت ت
میباشند اشاره کرد .گونه شناسي گردشگري مشهد از نوععع گردش بهذم يرگ ييييي باا هدف ف
حضرت رضا (ع) است .كالن شهر مذكور عالوه بر جاذبه قوی مذهبي ،از بسياري از جاذبههااي تا خير ييي  ،فرهنگ ييي ،
تفريحي و طبيعت گردي برخوردار است (.)Mashhad Municipality;2003, 45
بررسي وضعيت مدت اقامت گردشگران وارده به مشهد نشان میدهد که متوسط اقامت گروههای مختلف

گردش رگ

در شهر مشهد  7 .6شبانه روز است که بین حداقل  2شبانه روز تا ودح  د     21ش راد ناسون زور هناب دد ددد ( Mashhad

.)Municipality;2003, 125
بر پایهی اطالعات موجود ،شهر مشهد ،مجموع ًاًاًاًادارای  470مهما ریذپ ن     300 ،هت اجم نامتراپآ ل ززز زززز و  100هتل
آپارتمان غیر مجاز و  166هتل است که البته این مجموعه بزرگترین مرکز اقامتی در کل کشور م 
یباشد ( Khorasan
.)Razavi Cultural Heritage;2013

نقشه  :1نقشه جمهوری اسالمي ایران

Source: Tourism Atlas of Iran

نقشه  :2نقشه کالنشهر مشهد

Source: statistical Yearbook of Khorasan Province, 2010

مبانی نظری
در طول تاریخ ،مسافران و گردشگران برای استراحت و غذا همواره به استراحتگاهها نیازمند بودهانددد ؛ آنهاا ب ره ه   
مقصدی که عزیمت نمایند نیاز به محلی برای خواب ،استراحت و غذا دارند (.) Chuck Y. Gee ;1997

نقش اقامتگاههای گردشگری در541 ...

یش نو ددد ،ی و تراجت یارب هورگ ک   
مسافرانی که در سراسر دنیا وارد اقامتگاهها میشوند در دو گروه دسته بندی م 
یروند
گروه دیگر افرادی هستند که برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت در روزهای تعطیل به مسافرت م 

Chuck

.)Y. Gee 2002
معموًالًال کسانی که به قصد تجارت و بازرگانی به مسافرت میروند ،بیشتر در اقامتگاههاای ش ازرا و یره نننت تماقا ر   
میکنند؛ در حالیکه کسانی که با هدف تفریح به مسافرت میروند در اقامتگاههای گرانقیمتتر و پرهزینهههت تماقا ر   
یکنن رد و د آنهاا
مینمایند ،طبق برآوردهای انجامشده % 40 ،از مسافرانی که به اقامتگاهها در سراسر دنیا مراجع م ه یی یی
یگزینند با هدف تفریح و گذراندن روزهای تعطیل به آن مکانها م 
اقامت م 
یروند (.)Ibid. 1997
یشود.
ولذا توجه به هر دو گروه مسافران تجاری وگردشگران بخاطر پیشبرد اهداف اقامتگاهها اهمیت داده م 
یتوانند یکجاذب  یرگشدرگ ه
ینفسه م 
عالوه بر اینها ،اقامتگاهها و تفرجگاههایی که خوب طراحی شدهاند خود ف 

بب ب ببببه

شمار آیند (.)Zargham Boroojeni ;2008
بدین سبب توجه به توسعه اینگونه اقامتگاهها که کمک ویژهای به توسعه صنعت گردش یرگ

م ممینماینددد نی یاراد ز

اهمیت است ،به همین دلیل اقامتگاهها همواره برای به دست آوردن مزیت رقابتی در رقاب  دنتسه رگیدکی اب ت تا    
ن وظی یمامت هف   
لکننددد ،درنتیجههه اول و نی مهمممت یر ن ن
استراتژیهای به دست آوردن جایگا ار دوخ روخرد ه یدعت لللل لللل
ی آنهاا
تأمینکنندگان جا و منزل به ترتیب شناخت انتظارات میهمانان و سپس به تناسب آن ب  ندومن هدروآر ن اهزای ییی ییی
م
یباشد ( .)Taj zadeh ; 2001
اولین دغدغه گردشگران هنگام ورود به مقصد یافتن محلی جهت اقامت شبانه است ،ن مدخ تیفیک و عو ا  ت ا هئار     
شده در اقامتگاهها اهمیت اساسی داشته و بر ارزیابی از سفر اثرگذار است (.)Chuck Y. Gee; 1997
تجزیهوتحلیل دادهها
يتواند موض ار شهوژپ عو   
يباشد و رسيدن به آن اهداف م 
از آن جا يي كه هر پژوهش به دنبال اهداف خاص خود م 
توجيه نمايد لذا ،تجزيه و تحليل آماري و بررسي يافتههاي تحقيق ،محققان و پژوهشگران را به سوي ش رتهب تخان   
يسازد.
شهاي بعدي آماده م 
هدايت و زمينه را براي پژوه 
بدین منظور در این قسمت ضمن توصيف دادههاي آماري در زمينههاي مختلف به تحل اد يرامآ لي دددددههاا ،و آزم نو
فرضيهها پرداخته شده است.
بخش اول :سيماي پاسخگویان
شها بوسحم دنيارف نآ مهم ي
در هر پژوهشي آمار توص يفي و بررسي متغيرهاي جمعيتش خب زا يکي يتخان ششش ششش
ميشود که در جاي خود از اهميت قابل مالحظهاي برخوردار است ،لذا نتا جی

    

د زا شخب نيا ليلحت ا دد دددددددههاا ن رد زي

فرايند تحقيق و پژوهش م يف د و مؤثر خواهد بود.
 -1در نتایج شغل پاسخگویان ،بیش دودح یناوارف نیرت    

 % 43در ش وب دازآ لغ دد ددد .و ب نادنمراک بیترت ه     ،% 29 /2

بازنشستهها  ،% 17 /4و دانشجوها و بیکاران در آخرین درصد فراوانی ورود به هتل آپارتمانها قرار گرفتند.
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نمودار :1توزيع فراواني پاسخگویان برحسب شغل
Source: Research Findings

 -2بیشترین توزيع فراواني پاسخگویان برحسب سن ،بین  36تا  45سال بود % 28 /4 .بین  26تا  53سال % 19 /3 ،ب نی
 46تا  55سال و در آخرین این لیست سن  55سال و  7درصد کمتر از  25سال بودند.
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نمودار  :2توزيع فراواني پاسخگویان برحسب سن
Source: Research Findings

 -3توزيع فراواني پاسخگویان برحسب جنسيت  % 91پاسخ دهندگان به پرسشنامه مرد بودند.
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نمودار  :3توزيع فراواني پاسخگویان برحسب جنسيت
Source: Research Findings

 -4نتایج پاسخ دهندگان در همراهان سفر ،بیشترین توزیع فراوانی در همراهی با خانواده بود.
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نمودار  :4توزيع فراواني پاسخگویان برحسب همراهان سفر
Source: Research Findings
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نقش اقامتگاههای گردشگری در741 ...

 -5توزيع فراواني پاسخگویان برحسب مدرک تحصيلي مورد تحليل قرار گرفت .بیشترین توزی خساپ رد یناوارف ع    
دهندگان با  %72دیپلم و  % 22لیسانس بیشترین توزیع فراوانی را به خود اختصص داد.
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نمودار  :5توزيع فراواني پاسخگویان برحسب مدرک تحصیلی
Source: Research Findings

 -6ورود با ماشین شخصی با  %93در اولویت انتخاب گردشگران داخلی به شهر مشهد بود.
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نمودار  :6توزيع فراواني پاسخگویان برحسب وسیله سفر
Source: Research Findings

 %72/6 -7از گردشگران با سابقه اقامت قبلی دوباره در این هتل آپارتمانها اقامت داشتند که این خود نشا هدنهد ن   
یباشد .در اولویت بعدی ،استفاده از اینترنت و رزرو هتل آپارتمان قرار گرفت.
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نمودار  :7توزيع فراواني پاسخگویان برحسب روش آشنایی با این هتل
Source: Research Findings

یکنند.
 % 66 /6 -8از پاسخ دهندگان ،برای چندمین مرتبه است که در این هتل آپارتمان اقامت م 
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نمودار  :8توزيع فراواني پاسخگویان برحسب اولین بار اقامت در هتل
Source: Research Findings
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 -9توزيع فراواني پاسخگویان برحسب مدت اقامت در هتل آپارتمانها در نمونه تحت بررسي براب نیب اب ر      3تا 5
شب است.
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نمودار  :9توزيع فراواني پاسخگویان برحسب مدت اقامت
Source: Research Findings

 - 10نزدیکی به حرم مطهر ،بیشترین توزیع فراوانی در انتخاب هتل آپارتمان در شهر مشهد داشت.
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نمودار  :01توزيع فراواني پاسخگویان برحسب علت انتخاب هتل
Source: Research Findings

 - 11توزيع فراواني پاسخگویان برحسب دیدگاه مثبت مسافران از اقامت در این هتل  /هتل آپارتمان بنا اد هب  دددددههاا،
دیدگاه مسافران از اقامت در هتل/هتل آپارتمان مثبت است.
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نمودار  :11توزيع فراواني پاسخگویان برحسب دیدگاه مثبت مسافران از اقامت در این هتل
Source: Research Findings

 % 49 /2 -21از مسافران رفتار مناسب پرسنل را تأیید کردند.
100
80

40

22.9

20.3
6.3
بی پ اسخ

کام ًالًال موافقم

موافقم

نظری ن دارم

1.3

0

مخ الفم

کام ًالًال مخ الفم

نمودار  : 12توزيع فراواني پاسخگویان برحسب رفتار مناسب پرسنل
Source: Research Findings

20
0

درصد

49.2

60

نقش اقامتگاههای گردشگری در941 ...

 - 13با اینکه  % 50پاسخ دهندگان نظری در این مورد نداشتند %12 ،از آنها دیدگاه موافقی از فضای هت یرامعم و ل   
آن داشتند
100
80
51

40

21.9

19
6
کام ًالًال موافقم

بی پ اسخ

درصد

60

نظری ن دارم

موافقم

2.1

0

مخ الفم

کام ًالًال مخ الفم

20
0

نمودار  : 13توزيع فراواني پاسخگویان برحسب زیبایی فضا و معماری هتل
Source: Research Findings

ًال با مشتری مداری مدیریت هتل /هتل آپارتمان موافق بودند.
 % 26 /8 -41مسافران کام ًال
100
80

40
1.3

1.3
کام ًالًال موافقم

بی پ اسخ

نظری ن دارم

موافقم

0
کام ًالًال مخ الفم

مخ الفم

درصد

39.6

31

26.8

60

20
0

نمودار  : 14توزيع فراواني پاسخگویان برحسب مشتری مداری مدیریت و پرسنل
Source: Research Findings

 % 61 - 15از پاسخ دهندگان در سال حداقل یکبار سفر میکنند .این نتیجه حاکی از آن است که هزینه س رهش هب رف    
مشهد برای گردشگران داخلی مناسب است.
100
80

61.5

15.9
0
ب یش از  4مرت به در
سال

بی پ اسخ

40

12.8

ب ین  2ت ا  4مرت به در
سال

9.9

س الی ی ک ب ار

هر چ ند س ا ل

درصد

60

20
0

نمودار  :51توزيع فراواني پاسخگویان برحسب میزان دفعات سفر Source: Research Findings

 % 68 /5 - 16از  % 100پاسخ مواف رگشدرگ ندوب ق ا  ن از  تامدخ و یتخادرپ یاهب ا هئار

لته زا تماقا   

رد هدش

آپارتمانهای مشهد حاکی از موفقت هتل آپارتمانها و البته تالش بیشتر برای هرچ بذج رد طیارش ندش رتهب ه
گردشگران داخلی است
100
68.5

80

13.5

بی پ اسخ

40

18

خ یر

درصد

60

20
بلی

0

نمودار  : 16توزيع فراواني پاسخگویان برحسب رضایت از بهای پرداختی در مقابل خدمات ارائه شده Source: Research Findings
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 - 17توزيع فراواني پاسخگویان برحسب رعایت مسائل بهداشتی در هتل در نمونه تحت بررسي شامل ص دصرد رف   
ًال مخالفم 1/8 ،درصد مخالفم 64 /1 ،درصد نظری ندارم 9/4 ،درصد م و مقفاو  2/9درص ماک د ًالًال دراوم مقفاوم      
کام ًال
بوده است 12/9 .درصد به اين سؤال پاسخ ندادند.
100
80

64.1

40

21.9
2.9
بی پ اسخ

کام ًالًال موافقم

9.4

نظری ن دارم

موافقم

1.8

0

مخ الفم

کام ًالًال مخ الفم

درصد

60

20
0

نمودار  : 17توزيع فراواني پاسخگویان برحسب رعایت مسائل بهداشتی در هتل
Source: Research Findings

بخش دوم :آزمون فرضيههاي تحقيق
الف) آزمون فرض نرمال بودن متغيرها
قبل از تع يي ن نوع آزمون مورد استفاده به خصوص در آزمونهاي مقایسهای الزم است از نرمال بودن متغيرها مطمئن
یش تروص نيا ريغ رد و دو     
شويم .در صورتي كه متغيرها نرمال باشند ،استفاده از آزمونهاي پارامتري توص هي می ی
استفاده از آزمونهاي معادل غير پارامتري مد نظر قرار خواهد گرفت .براي تع يي ن نرمال بودن متغيرهاا بايس حطس يت   
معني داري بررسي شود .درصورتي که سطح معني داري از عدد  0/ 05کمت رد و لامرن ريغ ريغتم دشاب ر

صصصصص ص صصصصصصصورت

بيشتر از  0/ 05نرمال است.
جدول  : 18آزمون كولوموگروف اسميرنف متغيرهاي تحقيق
يافتههاي توصيفي
رديف

متغيرهاي تحقيق

1

دیدگاه مثبت مسافران از اقامت

ميانگين
3/63

ف-
آزمون کولم ورگو ف ف
اسميرنف

انحراف   

آما هر    

0/ 97

5/ 936

معيار

Z

سطح معني

نتيجه

داري
0/ 0001

غیر نرمال

در این هتل /هتل آپارتمان
2

رفتار مناسب پرسنل

3

نمای جدید و زیبای هتل  /هتل

3/ 94

0/ 717

5/ 171

0/ 0001

غیر نرمال

3/93

0/ 662

6/ 684

0/ 0001

غیر نرمال

آپارتمان
4

مشتری مداری مدیران و پرسنل

3/ 84

0/ 838

5

حفظ محیط زیست و کم هب ک   

3/ 17

0/ 511

نگهداری از آن در محیط

5/ 008
8/2

0/ 0001

غیر نرمال

0/ 0001

غیر نرمال

Source: Research Findings

ک يفي ت متغيرها در جدول ثبت شده و همه نرمال هستند.
ب) آزمون سوالهاي پژوهش
پس از اطمينان از توزيع دادهها ،از آزمونهاي مناسب استفاده خواهد شد .سطح معني داري براي مقايسههااي آماررري
یشود.
در سطح (  )p<0/ 05و دو سويه در نظر گرفته م 
یباشد؟
-1آیا دیدگاه مثبت مسافران از اقامت در این هتل /هتل آپارتمان مؤثر م 

نقش اقامتگاههای گردشگری در151 ...

با توجه به آنکه متغير تأثیر دیدگاه مثبت مسافران از اقامت در این هتل /هتل آپارتمان ،مقادير بين  1تا  5را ب دوخ ه   
یدهد از اينرو مقادير کمتر و يا مساوي  3را بهعنوان عدم تأثیر و بيش زا رت  3را بهههعن او ننن ت یثأ ررر در ن رظ
اختصاص م 
یگيريم لذا بايستي فرضهاي زير را آزمون کنيم:
م

یباشد.
فرض صفر :دیدگاه مثبت مسافران از اقامت در این هتل /هتل آپارتمان مؤثر نم 
یباشد.
فرض یک :دیدگاه مثبت مسافران از اقامت در این هتل /هتل آپارتمان مؤثر م 
جدول  : 19آزمون عالمت کي
م يا ن گ ي ن
3/ 68

انحراف معيار
0/ 98

نمونهای ،تأثیر دیدگاه مثبت مسافران از اقامت در این هتل /هتل آپارتمان
میانه
3

تعداد کمتر از

تعداد         

تعداد بیش زا رت

س ينعم حط     

میانه

مساوی میانه

میانه

داري

179

28

Source: Research Findings

177

0/ 0001

 ،0/ 0001ل حطس رد اذ   

یگردد ،سطح معن لداعم تمالع نومزآ يراد ي     
همانطور که از نتا جي جدول  19مالحظه م 

یپذيريم ،يعني دیدگاه مثبت مسافران از اقامت در ایننن هت لته /ل   
 α = 0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را م 

یباشد.
آپارتمان مؤثر م 
یتواند در انتخاب هتل مؤثر واقع شود؟
 -2نزدیکی و یا دوری اماکن اقامتی به حرم مطهر امام رضا (ع) تا چه حد م 
با توجه به آنکه متغير تأثیر نزدیکی و یا دوری اماکن اقامتی به حرم مطهر امام رضا (ع) در انتخاب هتل ،مقا نيب ريد   
یدهد از اينرو مقادير کمتر و يا مساوي  0/5را بهعن او ننن ع مد
 0تا  1را به خود اختصاص م 

ت یثأ ررر و بيش زا رت  0/5را

یگيريم لذا بايستي فرضهاي زير را آزمون کنيم:
بهعنوان تأثیر در نظر م 

 : H 0نزدیکی و یا دوری اماکن اقامتی به حرم مطهر امام رضا (ع) در انتخاب هتل تأثیر ندارد.

 : H 1نزدیکی و یا دوری اماکن اقامتی به حرم مطهر امام رضا (ع) در انتخاب هتل تأثیر دارد.
ضمنٌاٌا شیوه نگارش ریاضی فرضیههای تحقیق به شکل زیر است.

 H 0 : p ≤ 0.5

 H 1 : p > .05
جدول  : 20نتايج آزمون نسبت ،تأثیر نزدیکی و یا دوری اماکن اقامتی به حرم مطهر امام رضا (ع) در انتخاب هتل
م يا ن گ ي ن
0/ 45

انحراف معيار
0/ 49

آماره Z
-1/ 95

سطح معني داري
0/ 97

Source: Research Findings

یگ در دد ،س لداعم تبسن نومزآ يراد ينعم حط      
همانطور که از نتا جي جدول  20مالحظه می ی

 0/ 97ل حطس رد اذ   

یپذيريم ،يعني نزدیکی و یا دوری اماکن اقامتی به حرم مطه ماما ر   
یکنیم و آن را م 
 α = 0.05فرض صفر را رد نم 
رضا (ع) در انتخاب هتل تأثیر ندارد.
لها با بهای پرداختی رضایت دارند؟
-3آیا پاسخگویان از خدمات ارائه شده در هت 
با توجه به آنکه متغير رضایت پاسخگویان از خدمات ارائه شده در هتلها با بهای پرداختی ،مقادير بين  0تا  1را به
یدهد از اينرو مقادير کمتر و يا مساوي  0/5را بهعنوان عدم تأثیر و بيشتر از  0/5را بهعنوان تأثیر در
خود اختصاص م 
یگيريم لذا بايستي فرضهاي زير را آزمون کنيم:
نظر م 

لها با بهای پرداختی رضایت ندارد.
 : H 0پاسخگویان از خدمات ارائه شده در هت 
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لها با بهای پرداختی رضایت دارد.
 : H 1پاسخگویان از خدمات ارائه شده در هت 
ضمنٌاٌا شیوه نگارش ریاضی فرضیههای تحقیق به شکل زیر است.
 H 0 : p ≤ 0.5

 H 1 : p > .05

لها با بهای پرداختی
جدول  : 21نتايج آزمون نسبت ،رضایت پاسخگویان از خدمات ارائه شده در هت 
م يا ن گ ي ن

انحراف معيار

0/8

0/93

آماره Z
21/ 98

سطح معني داري
0/ 0001

Source: Research Findings

یگردد ،سطح معن  نومزآ يراد ي ن لداعم تبس     
همانطور که از نتا جي جدول  12مالحظه م 

 0/ 0001ل حطس رد اذ   

یپذيريم ،يعني پاسخگویان از خدمات ارائه شده در هتل آپارتمانهاا
 α = 0.05فرض صفر را رد وفرض مقابل را م 
با بهای پرداختی رضایت دارند.
نتیجهگیری
بهطورکلی تحقیق حاضر حاکی از آن است که توجه هرچه بیشتر به اقامت گردشگران ،بهویژه گردشگران داخل هب ی   
منظور توسعهی گردشگری ش و دهشم ره

تیاضر ممم ممممندی آنهاا از مح وخ تماقا ل ددد دددد_هت امتراپآ ل نن نننهاا_ بای رد د

اولویتهای برنامه توسعه گردشگری شهر قرار بگیرد د .در مياننن با ارگيز ننن عرصههه گردش رگ ييي  ،هتل اراد ننن و م اريد ننن
یآيند و از وضعيت اقتصاد ييي بهتر ييي برخوردارند؛؛ چراا كههه براساس س
س
واحدهاي اقامتي ،چهرهی شناختهتر به شمار م 
یشود.
ادبيات موجود در زمینهی گردشگري ،بيش از  60درصد از هزينههاي گردشگر صرف اقامت م 
و نیز یافتهها حاکی از این بود که بیشترین قشر از گردشگران با متوسط در آمد ،خواستار اقامت در هتل آپارتمانننهاا
به دلیل قیمت پایین و خدمات مناسب آن هستند .و گردشگران دیدگاه مثبتی به اقامت در هتل آپارتمانهاا داش و دنت
مسافت تا حرم مطهر رضوی در انتخاب محل اقامتشان مؤثر نبود.
مورد دیگر روند ساماندهي تشكلهاي صن يف صنعت گردش يرگ

ت .در ص و عماج لكشت داجيا ترو   
اس ات ننن است ت

استانی مرتبط با دست اندركاران صنعت گردشگري ،شاهد انسجام فعاليتهاي انجام شده در اين خص وخ صو ا ميه   
یفعاالن ص تعن
یكه درواقع پارلمان بخش خصوصي صنعت گردشگري خواهد بود و در آن تمام 
بود .اين نهاد عموم 
حضور خواهند داشت در جهت پيشبرد اهداف بخش و حذف موانع موجود كمك شايان توجهي خواهد نمود
پس از تعیین تأثیر قیمت ،خدمات و نیز تأثیر مسافت اقامتگاه تا حرم مطهر در انتخاب نوع اقامتگاه ،با توجه به ت یثأ ررر
یتوان با بکارگیری این م دراو
رفتار پرسنل آموزش دیده ،و نما و معماری هتل آپارتمان ،نظافت و بهداشت محیط -م 
– در توسعهی گردشگری شهر مشهد ایفای نقش کرد.
برای باالبردن رضایتمندی گردشگران و نیز آگاهی از نیازها و خواستههای فردی آنان ،ه امتراپآ ت نن نننهاا م ممیتواننددد
فرمهایی را طراحی کرده و در ورود گردشگر آن را در اختیار او قرار داده تا در صورتی که فردی با حساس ای و تی   
خواستههای کمی متفاوت از دیگر گردشگران وجود دارد ،آنها از آن اطالع داشته و س رف رد یع ا ندرک مه     اقا یتم
آرام و بی دغدغه برای مسافرین خود ،کنند.
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