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 چکيده
در نزد جوامع مختلف به  یباالتر گاهیروز به روز جا ع،یاز صنا یکیبه عنوان  یگردشگر

 یازهایهر چه بهتر به ن ییآن هستند تا با پاسخگو یمختلف در پ یو کشورها آوردیدست م

ی تقاضا یشگردگرتوسعه ی  نکااز ار یکی. ندیاز رقبا کسب نما یشتریگردشگران سود ب

 ازیمورد ن التیاز آن جا که وجود تسه ؛ستا رداربرخو یا دهیچیپ رساختااز  که ستآن ا

رو  نیمجدد آن هاست، از ا یتقاضا یدر معن یگردشگر یگام در جذب و نگه دار نیاول

با  ییناآش یرا برا نهیعوامل، زم نیاز ا یوجود سطح ثیمنطقه از ح تیشناخت وضع

انتظارات  نیآورد تا با تام یو توسعه آن فراهم م یشناس بیمنطقه، آس یگردشگر تیوضع

منظور  نی. بددینما جادیآن ها را نسبت به مقصد ا یو وفادار تیگردشگران، رضا یازهایو ن

از شهر اصفهان  دیگردشگران در بازد تیرضا زانیم یتا به بررس میمقاله برآن نیما در ا

 نیلذا بد د،ینما نیگردشگران را تام یتوانسته خواسته ها زانیتا چه م مینیم تا ببیبپرداز

 231و توسط  هیته دکنندگانیبازد تیبر حسب عوامل موثر بر رضا یمنظور پرسشنامه ا

و  هیمورد تجزو با استفاده از آزمون تی استیودنت  شد  یگردآور دکنندگانینفر از بازد

 یدسترسنتایج به دست آمده نشان می دهد که برای بازدیدکنندگان  .قرار گرفت لیتحل

داشته و پس از آن برخورد کارکنان و  را تیاهم نیشتریب دیخرات و خدمات برای امکانبه 

از  یهستند ول یاز همه موارد راض دکنندگانیبازدی دارای اهمیت هستند. کیزیف طیشرا

 .است یدر حد متوسط تیاز امن تشانیرضا زانیندارند و م تیرضا یبهداشت سیسرو

 ازین -توسعه -تیرضا -یگردشگر :يديکل واژگان

 

 

 

 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

دو
ل 

سا
(

 

ره
ما

ش
6 

ن  
ستا

 تاب
 /

13
96

 
ص 

 /
941-

411
 

 2حسينجانی فائزه، 1یقشالق يفاطمه مراد

 ییدانشگاه عالمه طباطبا یجهانگرد تیریارشد مد یکارشناس 1
 ییدانشگاه عالمه طباطبا یجهانگرد تیریارشد مد یکارشناس 2
 

 نویسنده مسئول:ام ن
 فائزه حسينجانی

 

 يگردشگران از امکانات و خدمات گردشگر تیرضا زانيم یبررس

 : شهر اصفهان(ي)مطالعه مورد
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 مقدمه
مطرح است. توسعه گردشگری عبارت  ازین کیکه به عنوان  باشدیمهم کسب درآمد م اریاز منابع بس یکی یو توسعه صنعت گردشگر تیهدا

عناصر گردشگری به  انیکامل م ییمنطقه با استفاده از منابع موجود، به طوری که هم افزا کیصنعت و جذب گردشگران به  نیا گسترشاست از 

 (116 :1385، بخت روزیو پ ی.) الوانابدیتحقق  یاسیو س یفرهنگ ،یاقتصادی، اجتماع یهابالقوه توسعه گردشگری از جنبه یهاتیو مز دیوجود آ

آن  یمختلف در پ یو کشورها آوردیدر نزد جوامع مختلف به دست م یباالتر گاهیروز به روز جا ع،یاز صنا یکیبه عنوان  زین یگردشگر

از منابع  یکی یو توسعه صنعت گردشگر تی. هداندیاز رقبا کسب نما یشتریگردشگران سود ب یازهایهر چه بهتر به ن ییهستند تا با پاسخگو

 یا دهیچیپ رساختااز  که ستی آن اتقاضا یشگردگرتوسعه ی  نکااز ار یکیمطرح است.  ازین کیکه به عنوان  باشدیمهم کسب درآمد م اریبس

حرکت در  هی. در سادکر مشخصآن را  بر رگزاریتأث یرهایانواع متغ یراحت بهتوان  یو نم ستا وتمتفا یشگردگر یهازهیانگ رایز ؛ستا رداربرخو

به جهت  نهیزم نیدر ا تیو کسب درآمد باالتر هستند و موفق شترگردشگرانیگردشگران است که کشورها قادر به جذب ب یهاجهت تحقق خواسته

 .است تیحائز اهم زیما ن یحوزه برا نیکشور در ا یازهایبر آوردن ن

 یو رقابت یرشد روز افزون گردشگر انیم نیافزوده شده است. در ا یاوقات فراغت مردم بر تعداد مسافرت ها و رشد گردشگر زانیم شیافزا با

 ینموده است. هدف هر توسعه ا ریگردشگران را انکار ناپذ ازیمورد ن زاتیو تجه ساتیتاس یفیو ک یکم یموضوع، لزوم توسعه و ارتقا نیشدن ا

 تیفیاز خدمات هستند که ک ییبخش ها یو ارزان برا عیسر ینظرات گردشگران راه یابیو استفاده کنندگان است. ارز تیریمد تیبر رضا یمبتن

 .صنعت برخوردار است نیدر ا یاژهیو تیبه عبارت بهتر گردشگر از اهم ای یمشتر تیرضا نرویبه بهبود دارد. از ا ازیآن ها ن

 تیرو شناخت وضع نیمجدد آن هاست، از ا یتقاضا یگردشگر در معن یگام در جذب و نگه دار نیاول ازیمورد ن التیآن جا که وجود تسه از

آورد تا با  یو توسعه آن فراهم م یشناس بیمنطقه، آس یشگرگرد تیبا وضع ییآشنا یرا برا نهیعوامل، زم نیاز ا یوجود سطح ثیمنطقه از ح

مجدد  یامکان بازگشت و تقاضا گرید ی. به عبارتدینما جادیآن ها را نسبت به مقصد ا یو وفادار تیگردشگران، رضا یازهایو ن راتانتظا نیتام

 کنندهدیخواهد داد. بازد شیآن ها را از مقصد افزا یآن ها به نوبه خود وفادار تیرضا نیآن ها از مقصد دارد و تام تیرضا زانیبه م یبستگ یگردشگر

 .از مجموعه خواهد نمود دیبه بازد بیرا ترغ گرانیو در صورت عدم مراجعت د کندیمجدد مراجعه م دیبازد یو خشنود احتماال برا یراض

 ینا. هنددمی تشکیلرا  کلی ضایتر که ستا خاصی یاـیهـیژگاز و ضایتر بلکه ،کلی ضایتر تنها نه یابیارز ممستلز ضایتر انمیز درك

 ضایتر کلی یشافزا تـجهدر  راکاو  ثربخشا هایشیو بهرا  منابعو  دهنمو یلویتبندرا او یژگیهاو تا هددمیرا  ناـمکا نـیا اندیرـم هـب اهیـگآ

مورد نظر آن ها  یاز خدمات و امکانات گردشگر تیآن بر رضا ریگردشگران و تأث یها زهیانگ ییتا با شناسا میمقاله بر آن نیما در ا. هندد صختصاا

از  دکنندهیگردشگران بازد تیگذار بر رضا ریعوامل تأث یمقاله بررس نی. هدف از امیابیگردشگران دست  یازهایتوسعه متناسب با ن یبه راهبرد ها

و  رگذارندیتاث یگردشگر یکه بر انتخاب جاذبه ها یو عوامل یگردشگر یها تیاولو میبتوان قیطر نیاصفهان است، تا بد یگردشگر یجاذبه ها

که در  یگردشگران از عوامل مختلف تیرضا یپژوهش به بررس نیمنظور در ا نی. بدمیکن ییدارند را شناسا تیگردشگران اهم یکه برا ییجاذبه ها

 کنندگاندیبازد یازهایهر چه بهتر به ن ییو مسئوالن در امر پاسخگو رانیبه مد قیطر نیاپرداخت. و از  میخواه باشندیاز شهر اصفهان موثر م دیبازد

 رساند. میخواه یاری

 

 قيتحق نهيشيپ
 .میکن یاز آن ها اشاره م یبه برخ 1صورت گرفته که در جدول شماره  یادیز قاتیگردشگران تحق تیرضا یبررس نهیزم در

 

 پيشينه تحقيق -1جدول شماره 

 نوع موضوع نویسنده/سال عنوان

 محدودیت و رضایتمنــدی»

 پــارك، بازدیدکننــدة هــای

 تحلیــل و تجزیــه از فراتــر

 هریســتوس

 و دوکولیاگــوس

 2010هــال/ جــان

 از بازدیــد در را کلیــدی محدودیــت ده مطالعــات، طبــق

 زمــان،: از عبارتنــد کــه کردنــد شناســایی پــارك،

 عالقــه، دانــش، تــرس، هزینــه، نقل، و حمــل بهداشــت،

 هایــی ظرفیت پــارك ســازمان در. محل و شــریک امکانــات،

 مقاله
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 می کــه ســت های استراتژی توســعة بــه قادر و دارد وجــود

 .کنــد غلبــه هــا محدودیت ایــن بــر توانــد

ارزیابی رضایت مندی 

از کیفیت  بازدیدکنندگان

تسهیالت تفرجی به روش تجزیه 

 و تحلیل چند معیاره رضایت

سرحدی سمانه، 

میکائیلی علیرضا، میر 

 1393کریمی حامد/

این پژوهش نشان می دهد که چگونه روش تجزیه و تحلیل چند 

معیاره رضایت در بررسی رضایت گردشگران قابل استفاده است. 

ه و تحلیل شکاف در همچنین نشان می دهد چگونه رویکرد تجزی

 زمینه مدیریت تسهیالت تفرجی مفید خواهد بود.

 مقاله

سنجش میزان رضایت مندی 

 گردشگران شهر گرگان

و  زهرهی فن

 1391همکاران/

خدمات،  تیفیدهد که چهار عامل ک ینشان م قیتحق جینتا

 یخدمات م نهیو هز زبانیرفتار جامعه م تیفیک ،یطیمح تیفیک

 را یمورد بررس یرهایکل متغ انسیدرصد وار 55از  شیتوانند ب

 تیرضا زانیعوامل مذکور و م نیب نیهمچن .ندینما نییتب

 مشاهده شد. یمعنادار یهمبستگ گردشگران

 مقاله

بر  رگذاریهای تأث مؤلفه لیتحل

 از مقاصد گردشگری تمندییرضا

: گردشگران یپژوه مورد

 شهرستان قروه

و  زیپرویی آقا

 1393همکاران/

 التیخدمات و تسه تیفیاز آن است که ک یپژوهش حاک جینتا

سطح  نیاز حد متوسط است. باالتر شیاما ب باشد؛یمطلوب نم

 نیاست. همچن زبانیرفتار جامعه م تیفیمربوط به شاخص ک

خدمات و  تیفیک نینشان داد که ب رسونیمحاسبه آزمون پ

و معناداری  یمثبت یگردشگران همبستگ تمندییبا رضا التیتسه

 ها برقرار است شاخص یدر تمام

 مقاله

 جلب در مؤثر عوامل بررسی

 پارك بازدیدکنندگان رضایت

 ایالم چغاسبز جنگلی

 2 انجام ره نسیبه

  زاده حسین جعفر

 / قاسمی یارمحمد3

1394 

 چغاســبز جنگلی پــارك یافته های این پژوهش نشان داد کــه

 بعــد پنج در را بازدیدکننــدگان رضایــت اســت نتوانســته

 انتظــارات میــان شــکاف و آورد فراهم ســروکوال

 معنــادار جنگلــی، پــارك واقعــی شــرایط و بازدیدکننــدگان

 پــارك، تفرجگاهــی فضاهــای ریــزی طرح در بایــد. اســت

 بهــره افزایــش در بتوانــد کــه آیــد عمــل بــه الزم دقــت

 .باشــد ثمر مثمــر چغاســبز مثل جنگلــی هــای پارك وری

 مقاله

بررسی میزان رضایت گردشگران 

از کیفیت رستوران های شهر 

 اصفهان

زارع تیموری شیرین، 

 1393رعیسی عاطفه/

 یرستوران ها ازیبرخ یفیک تیژوهش حاضر در خصوص وضع

باشد و در آخر  یگردشگران از آن م تیرضا زانیشهر اصفهان و م

جهت ارتقا  دریشنهاداتیها به ارائه پ تیوضع نیبا توجه به ا

 شهر اصفهان پرداخته شده است. یرستوران ها

 مقاله

تحلیلی بر انگیزه گردشگران و 

تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر 

 آن

ابراهیم زاد عیسی، 

والشجردی 

 1392راضیه/

گردشگران در راستای دستیابی به الگوی شناسایی انگیزه های 

مناسب برای بازاریابی و تدوین راهبردهای توسعه محصوالت در 

شهرستان محالت(که براساس نظریه لومسدن انجام گرفته) و با 

توجه به  عوامل تأثیرگذار بر انگیزههای گردشگران، دو عامل 

 جنسیت و درآمد در این مقاله مورد آزمون قرار گرفته است

 مقاله

 تحقيق ينظر یمبان

 

 ،منیتا نچو ملیاعو ریتأث تحت یخرتا لطودر  هـگرچو ا دهوـب ننساا توجه ردمو ارههمو که ستای ا مسأله یگرد نمکا به مکانیاز  سفر

از  بعد ماا ؛ستا تهـشدا دوـجو نسانیا معاجو نمیادر  ارههمو ستا دهبو نگوناگو ،مسافتو  تمد ه،شیو ظ،اـلحاز  تافرـمس یها هنگیزو ا تمکاناا

و  نقلو  حمل سایلو نمدآ پدید با یگرد یسوو از  یافت ستد یبیشتر تـغافر تاـقاو هـب بشر سوییاز  ،صنایع نشد ماشینیو  صنعتی بنقالا

و  بیشتر ور،مر به یستیرتو یسفرهاو  یددگر حمطر تقااو ینا رانگذ ایبر صلیا یهااز راه  یکی انعنو به سفر ت،مسافر نشد رـت نـمارزان و ا
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 یــگبزر   ریاــبس دــمدرآ عــمنب ه،دــیدگر دیلــتب رگزــب نعتیــص ـهب دوــخ فرهاــس نـیا اییـبرپ مرا وزهمرا که جایی تا ؛یددگر بیشتر

 (124:1388ی، )جاروند .ددگر یم بمحسوآن  رانکارندا ستد یـراب

 یو نم ستا وتمتفا یشگردگر یهازهیانگ ریز ؛ستا رداربرخو یا دهیچیپ رساختااز  که ستی آن اتقاضا یشگردگرتوسعه ی  نکااز ار یکی

 (5: 1392ی و سیاح، )شاه آباد .دکر مشخصآن را  بر رگزاریتأث یرهایانواع متغ یراحت بهتوان 

 مانند ملاعوو  پویا راتنتظاا سطح لیلد به ی،یگرد با یکی معاملهو ست ا وتمتفا ییگرد با هکنندفمصر یک تحمل منطقه که ستا شنرو

 یناباشد.  می شخص یک راتنتظاا با بطهدر را همدآ ستد به دعملکر مقایسهاز  ناشی ضایتر سحساا. ستا وتمتفا قبلی ربتجاو  دیفر یهازنیا

از  یشگردگر صخا سیستم یکدر  گیردر که کسانی هعدو و طالعاتیا منابع ن،ستادو توصیه ،قبلی خرید تجربه تاثیر تحت گرفته شکل راتنتظاا

 به منجر مهم ملاعو انعنو به یمشتر ضایتاز ر نطمیناا لحصوو  باال کیفیت با تخدما ئهار یناست. بنابرا گرفته شکل شهر مدیر دخو جمله

 (220: 2011، 1)مین چن و همکارانست. ا هشد شناخته سمیتر به یشگردگر صنایع موفقیت

 

 
 (335: 2010، 2مشتري)سانچایلدمدل رضایت  -1شکل شماره 

 

را وا  انمسافر  که ندهست ملیاعو قعدر وا ها هنگیزا نـیا هـک درـگی می رتصو هایی هنگیزو ا افهدا با ارههمو سفر به امقدا یگرد یسواز 

حرکت در  هی( در ساید، جارون124:1388). نمایند بنتخاا هزینهو  قتو فصر ایبررا  ننظرشا ردمو مقصد اـثانیو  تافرـمس دخو الاو تا نددار یم

به  نهیزم نیدر ا تیو کسب درآمد باالتر هستند و موفق گردشگران شتریگردشگران است که کشورها قادر به جذب ب یهاجهت تحقق خواسته

 تحریک ملاعو نهمیدر ز که تحقیقی( در 1990) گلدنرو  شینتاا مک. است تیحائز اهم زیما ن یحوزه برا نیکشور در ا یازهایجهت بر آوردن ن

 : دشو یبند قسیمت ستهد رچهادر  نداتو می انمسافر یها هنگیزا که سیدندر نتیجه ینا به ندداد منجاا سفر به امقدا ایبر ها ستیتور هکنند

 نظر به ها هنگیزا از وهگر ینا. تند هس طمربو سالمتی مختص افهدو ا تفریح ن،بدو  هنذ حتیرا بهها،  هنگیزا نیا: فیزیکی ها  كمحر -1

 .هستند  طتبادر ار هندد یمتقلیل را  تنش که ها فعالیتاز  تهـسآن د اـب

 کـی عاـتبا ردوـمدر  شـندا وختنـمآ ،ها فرهنگ رـیگد ناختنـشو  ندـید به تمایل طریقاز  ها كمحر ینا: فرهنگی ها كمحر  -2

  د.شو می شناسایی قصو ر رفولکلو ،هنر ،موسیقی، آن ها دگیـنز بکـس ر،وـکش

و  جدید برتجا یجستجوو  امقوا یا نستادو تمالقا ،دـجدی دمرـم تاـمالق هـب لـتمای شامل ها كمحر نی: ادیفر نیب یها كمحر -3

 یمعنو الیلد به یحت یاو  خانه محیطو  نهمسایگاو  نستادو یا ختایکنوو  همرروز بطاز روا ارفر معنی به تمسافر باشد. می وتمتفا

 .دپذیر می رتصو حیو رو

                                                           
1 Min chen & etal 
2 sunchilde 
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 تمایل شامل ردیامودر  ده،بو زشموو آ ها سرگرمی هـمادا ایرـب لـتمای املـش اـه كرـمح نـیا:   تیژـپرسو  تـموقعیی اـه كمحر -4

 (127:1388،ی)جاروند. دشو می انیگرد هـتوج  بـجلو   ناختـش به

5-  

ب عرضه و تقاضا دسته عوامل جان توان به دو یدارند را م ریتأث یمحل گردشگر کیاستنباط گردشگران نسبت به  یریکه بر شکل گ یعوامل

 ،یتیجمع اتیصوصخو...(، تجارب و  یارزش ها، چرخه زندگ زه،ی)انگ یروان شناخت اتیجانب تقاضا شامل، خصوص رگذارینمود. عوامل تأث میتقس

وامل جانب باشد، اما ع یم ی..( گردشگر.سکونتمحل  ،یخانواده، طبقه اجتماع یزندگ کلیس الت،ی)جنس، سن، سطح تحص یماعو اجت یفرهنگ

 .مقصد و اخبار و گزارشات منتشر شده درباره آن هستند یابیبازار یعرضه، آوازه مقصد، برنامه ها

 مانند) تخدما کیفیتاز  تنها نه ن هاآ یابیارز به طمربو تـسا نـممک یترـمش کلی ضایتر که معتقدند( 1994) یبِرو  یتاملز ن،ماراسوراپا

و  ستا یبعد چند مفهومی تیرضا نیبنابرا. باشد قیمت( و هغیرو  هتل قتاا ازهندا مانند) لمحصو یها یژگیاز و بلکه( هغیرو  پاسخگویی ام،حترا

از  ریبسیا به هـتوج با ضایتر مقاصد ردمو. در ددمیگر نیز ترهپیچید ،خدمت یک هعرضهکنند تا ستا رـنظ ردوـم دـمقص بیشتر که مانیز حتی

 (843 :2006، 3. )ترونگ و فاسترددرـیگـم ابیـیارز دهستفاا ردمو تمکاناو ا تخدما شامل سفر تجربه دبعاا

 ینا. هنددمی تشکیلرا  کلی ضایتر که ستا خاصی یاـیهـیژگاز و ضایتر بلکه ،کلی ضایتر تنها نه یابیارز ممستلز ضایتر انمیزدرك 

 ضایتر کلی یشافزا تـجهدر  راکاو  ثربخشا هایه شیو بهرا  منابعو  دهنمو یلویتبندرا او یژگیهاو تا هددمیرا  ناـمکا نـیا اندیرـم هـب اهیـگآ

 (4:2007ولویگرساو  نگاهو) هندد صختصاا

 ،میکنند تجربه نکنندگافمصر که غیرملموسی یا سملمو تمحصوال به طمربو ضایتر انمیز تعیین( 2000)  چِنگو  هونگ نظر طبق

 (23: 5،2006کیم) باشد. می مهم انشگردگر فهد زاربا ثربخشا تعیین روـمنظ هـب فرـس نشاوفر دهخر ایبر

 .کنندی م یمعرف ریرا به شرح ز یمشتر تیرضا یکننده  نییجالب، عوامل تع اریبس یمدل یبا ارائه  6و ناومن نگنیهاوس

حصول، م یکیزیف یها یژگیشامل و تیفیملموس، ک یکاالهامورد  کاال و خدمت است. در یمحصول، تابع اصل تیفیمحصول: ک تیفیک -

 .ردیگ یبعد ابعاد مختلف خدمت را در بر م نیاست. در مورد خدمات ا یمشتر یبا توان و تجربه  یسازگار ایاستفاده  تیقابل

سال صورت ار ل،یموارد شامل فروش، تحو نیخدمت را در بر گرفته اند. ا یاصل یاست که هسته  یابعاد یخدمت: شامل تمام تیفیک -

 .است یحساب و خدمات مشتر

 .است جیرا یشرکت نیدر حالت مبادالت ب شتریبعد ب نیو عرضه کننده: ا یمشتر یرابطه  تیفیک- 

 کند، یدر مورد شرکت اشاره م یمشتر تیبه ذهن ری: تصوریتصو -

مختلف،  عیصنا تیارتقا و بهبود محصول است. اهم ی نهیمداوم تملک محصول و هز ی نهیهز د،یخر یاصل متیشامل ق متی: قمتیق -

 (34: 2003،نگنیمتفاوت است. )هاوس

ارزش ادراك  یواسطه  ریرا با در نظر گرفتن متغ ریخدمت، انتظارات و تصو تیفیمحصول، ک تیفیچون ک یعوامل 7و همکاران لدسنیاسک

 (862: 2004،و همکاران لدسنی)اسک دانند. یموثر م یمشتر تیشده، بر رضا

مدل هــا  ــنیکــرد. ا یطبقه بنــد یرا می تــوان در مدل هــای مختلفــ یمشــتر یتمنــدیرضا یریمختلــف شــکل گ یندهــایفرا

بــر  یــترمش یتمنــدیرضا یریمــدل شــکل گ ــنیمی کننــد. معتبرتر میآن را ترســ یو محرك هــا یمشــتر یتمنــدیارتبــاط رضا

 (189: 1384خــواه،و دل یوانــدری)د .بنــا شــده اســت« انتظــارات دییعــدم تأ» ةینظر یعنــیهــای مشــهور؛  هیاز نظر یکــیاســاس 

 

  قيروش تحق
 که با استفاده از مطالعات کتابخانه بیترت نیاست. بد یو از نوع هدف کاربرد یلیتحل -یفیتوص یتیماه یپژوهش حاضر دارا قیروش تحق

استان استفاده کرده  نیکه به استان اصفهان سفر و از امکانات و خدمات ارائه شده در ا یگردشگران ورود یبر رو یدانیم های یو با انجام بررس ای

                                                           
3 Truong & Foster 
4 Huang & Sarigöllü 
5 Kim 
6 Hoisington. & Naumann 
7 Eskildsen&etal 
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 نیز یگیرازهندا اربزگرفته شده انجام شده است. ادرنظر  یارهامعی با مطابق ها داده لیو تحل هیو سپس کار تجز آوری جمع ازین اند، اطالعات مورد

شده اند و با  نییگذارند تع ریتاث یگردشگر دکنندگانیبازد تیکه بر رضا یآن بر اساس عوامل یرهایکه متغ دمیباش تلیکر ایگزینه پنج طیف

پرسشنامه  ییروا. ستا هدـش دهستفاا نتدستیوا تی نمواز آز تحقیق تفرضیا سیربر ایبراساس  نی. بر امیآن پرداخت یبه بررس SPSS زاستفاده ا

 .برخوردار است یقابل قبول ییایاست، آزمون از پا 0.7کرونباخ بزرگتر از  یبا مقدار آلفا 2شماره  جدولشد و طبق  یمتخصص بررس دیتوسط اسات

 

 کرونباخ يآلفا زاني: برآورد م2شماره  دولج

لفای کرونباخآ  تعداد 

0.806 10 

 

 نهنمو حجمو  ينمونهگيرروش  ري،ماآ جامعه
 هـنموناز روش  قـتحقی نـیدر ا. دـنا دهنمو سفراصفهان  به 95 لسادر  که میباشد یداخل انشگردگر هیکل تحقیق ینا ریماآ جامعه

است که تعداد نمونه با استفاده از  1395نفر از گردشگران بهمن ماه سال  231و نمونه مورد نظر  ستا هشد دهستفا( اسستر)در د فیدتصایرـگی

 شده است. نییتع مورگانآزمون 

 

 :قيتحق يها هيفرض
 .هستند یبازار راض یو معرف یاطالع رسانوضعیت از  گردشگران-

 .هستند یبرخورد کارکنان راضنحوه  از گردشگران-

 .هستند یراض یکیتراف تیو وضع تیاز امن گردشگران-

 .هستند یراض یاطالعات یو نمادها یدسترس ریاز مس گردشگران-

 .هستند یو استراحت راض ییرایپذ یاز مکان ها گردشگران-

 .هستند یراض دیبه خر ی راحتردسترسوجود شرایط جهت از  گردشگران-

 .هستند یراض یکیزیف طیاز شرا گردشگران-

 .هستند یراض ی که خدمات و امکانات ارائه می گردند،از ساعت کار گردشگران-

 .هستند یراض یبهداشت سیسرو امکانات از گردشگران-

 دارند. تیرضاامکانات و خدمات اصفهان  دیاز بازد گردشگران-

 

 قيتحق يها افتهی
 یشناخت تيجمع يها افتهی

 افراد درصد 39.9 زنانو  درصد  60.1  مردانداده شده است،  شینما 3که در جدول شماره  تحقیق این از آمده دست به اطالعات اساس بر

 8.3سال،  40تا  31ن یب افراددرصد  32سال و   30 تا 21درصد افراد  47.1 وسال  20 ازکمتر  سنین در درصد 7.8. دادند تشکیل را مطالعه مورد

الت تحصی درصد متأهل بودند. 58.5درصد آن ها مجرد و  41.5سال سن داشتند که   50از  شیدرصد افراد ب 4.8سال و  50تا  41درصد افراد 

 درصد دکتری است. 5.6درصد کارشناسی ارشد و  20.4درصد کارشناسی،  64درصد افراد دیپلم،  10

 

 اطالعات جمعيت شناختی داده هاي نمونه -3جدول شماره 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی  مشخصات

 جنسیت
 60.1 60.1 139 مرد

 100 39.9 92 زن
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 سن

 7.8 7.8 18 سال 20کمتر از 

 54.9 47.1 109 سال 30تا  21

 86.9 32 74 سال 40تا  31

 95.2 8.3 19 سال 50تا  41

 100 4.8 11 سال 50بیشتر از 

 تاهل
 41.5 41.5 96 مجرد

 100 58.5 135 متاهل

 تحصیالت

 10 10 23 دیپلم

 74 64 148 کارشناسی

 94.4 20.4 47 ارشد

 100 5.6 13 دکتری

 

 فرضيه هاآزمون 
 بیان گشته است. 4جدول شماره  استفاده شده که در ودنتیاست یاز آزمون ت قیتحق یها هیفرض یبررس یبرا

 نیتوان چن یدرصد است، م 5کمتر از  کیتراف تیو وضع تیامن متغیربه جز  هامتغیرتمام  یبرا ی، درجه آزاد4شماره  با توجه به جدول

است و  شتریب 3از  هامتغیرتمام  نیانگیم tدارند. و با توجه به ستون  3با عدد  یدار یاختالف معن ها،متغیراز  کیهر  نیانگیبرداشت کرد که م

گردشگران  یرا برا تیاهم نیشتریب دیبه خر یدسترس ،نیانگیاست. با توجه به ستون اختالف م 3کوچکتر از عدد  یبهداشت سیسرو متغیر نیانگیم

 هامتغیر نیا نیانگیمورد مثبت است، م 2تمام عوامل جز  نییکه حدود باال و پا نی. با توجه به ایکیزیف طیداشته و پس از آن برخورد کارکنان و شرا

 تیامن متغیرمورد  در است. 3از عدد  متغیر نیکوچکتر بودن ا یبه معن یبهداشت سیسرو نییبودن حدود باال و پا یمنف نیاست. همچن شتریب 3از 

 دکنندگانیتوان گفت که بازد یباشد. با توجه به مطالب باال م 3تواند معادل  یم متغیر نیا نیانگیم نیو حد باال مثبت است، بنابرا یمنف نییحد پا

 .است یدر حد متوسط تیاز امن تشانیرضا زانیندارند و م تیرضا یبهداشت سیاز سرو یهستند ول یاز همه موارد راض

 

 بررسی فرضيه هاي تحقيق -4جدول شماره 

 عوامل

Test Value = 3 

t درجه آزادی Sig 
اختالف 

 میانگین

95% Confidence Interval 

of the Difference 
 باال پایین

 .70 .35 .524 .000 230 5.908 اطالع رسانی و معرفی بازار

 .84 .58 .710 .000 230 11.146 برخورد کارکنان

 .13 -.12 .004 .947 230 .066 و وضعیت ترافیکی امنیت

 .49 .18 .333 .000 230 4.260 مسیر دسترسی و نمادهای اطالعاتی

 .70 .41 .558 .000 230 7.625 مکان های پذیرایی و استراحت

 1.10 .91 1.004 .000 230 21.778 دسترسی به خرید

 .78 .59 .684 .000 230 14.396 شرایط فیزیکی

 .478 .266 .3723 .000 230 6.915 کاری ساعت

 -.03 -.26 -.143 .013 230 -2.509 سرویس بهداشتی

 .35 .19 .273 .000 230 6.866 رضایت از بازدید
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 يريگ جهينت
آنان،  یرفتار یگردشگران و الگوها یروان اتیو خصوص یشناخت تیعوامل جمع یها و اهــداف و به طور کل زهیتفاوت در انگ وجــود

 یشناخت فهم بهتر ــنیســازد. ا یهــا را روشــن مــ یــژگــیو ــنیاز ا یامــور گردشگر انیو متول زانیو شناخت برنامه ر یضــرورت آگاه

 نکااز ار یکی( 9: 1392 زاده، میرود.) ابراه یارزنـــده به شمار مـــ یمؤثرتر توسعه، راهنما یبرنامه ها یطراح یدست داده و برا به یاز گردشگر

انواع  یراحت بهتوان  یو نم ستا وتمتفا یشگردگر یهازهیانگ ریز ؛ستا رداربرخو یا دهیچیپ رساختااز  که ستی آن ا تقاضا یشگردگرتوسعه ی 

 (5: 1392 ،ی)شاه آباد .دکر مشخصآن را  بر رگزاریتأث یرهایمتغ

که سطح خدمت و  یو در صورت شود؛یم جادیخدمات ا افتیدر ایمثبت است که در هر فرد پس از استفاده از کاال  یاحساس یمشتر تیرضا

د میزان رضایت در هر فرد بنا بر سطح انتظارات او، نیازهای فردی و شویمنجر م اشیتیباشد، به نارضا یاز سطح انتظارات مشتر ترنیکاال پائ

. گردشگری فعالیتی چند بعدی است که از خدمات و امکانات و گردشگران تشکیل می گردد، و عنصر اصلی آن تجارب پیشین وی شکل می گیرد

گردشگر است، نبود گردشگر یعنی نبودن گردشگری، پس گردشگر راضی و خشنود یکی از مهمترین عواملی است که در صنعت گردشگری می 

 بایست در نظر گرفت. 

رای گردشگران جهت ایجاد رضایت در آن ها، حائز اهمیت بودند را شناسایی و به بررسی میزان اهمیت و ما در این پژوهش عواملی که ب

 رضایت گردشگران نسبت به عوامل پرداختیم که نتایج آزمون تی استیودنت گویای آن است که گردشگران استان اصفهان تقریبا از تمام خدمات و

یت دارند و تنها سرویس بهداشتی عاملی است که عدم رضایت آن ها را ایجاد نموده لذا توجه به این مورد امکاناتی که به آن ها ارائه می گردد رضا

بر  در این استان بسیار مهم می باشد تا با افزایش کیفیت، بهداشت، کمیت، دسترسی سرویس های بهداشتی رضایت گردشگران را باال ببرند، عالوه

در حد متوسطی است، امنیت یکی از مهمترین مولفه ها در گردشگری است که می بایست برای گردشگران این رضایت از امنیت در این استان 

 .و رضایت باال ایجاد نماید تأمین گردد
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