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چ یک ده

صنعت گردشگري از مهمترين منابع كسب درآمد كشورهاي جهان است و در قرن  12به تدريج به عنوان دومين صنعت مهم

یشود .گردشگري فعاليتي چند وجهي است و يکي از پيچيده ترين کسب و کارهاي بشري با توجه به موقعيت
دنيا برشمرده م 
جغرافيا يي است .به همين دليل براي دستيابي به سهم بيشتري در بازار جهاني بايد به دنبال راه كارها يي منطقي و ايجاد كي

برنامه

منظم بود تا از اين طريق و با دستيابي به اهداف دراز مدت اين صنعت ،تأثير آن بر بهبود وضعيت اقتصادي متجلي گردد .برنامه

ريزي و مديريت گردشگري ،با شناسا يي عوامل مؤثر بر توسعة آن و با پاسخ دهي مناسب به تأمين نيازهاي گردشگري در مقياس
یشود .چنانچه مؤلفههاي مؤثر بر سطح رضايت گردشگران ،با توجه به عوامل اقتصادي ،اجتماعي
محلي ،ملي و فراملي آغاز م 

یتوان از آثار بسيار زياد و مثبت توسعة گردشگري سود جست .بدين منظور تحقيق
و.. .به خوبي شناسا يي و دسته بندي شوند م 
حاضر سعي دارد تا با شناسا يي و رتبه بندي مؤلفههاي مؤثر بر رضايت گردشگران ،راهكارها يي را جهت بهبود و توسعة برنامه

ريزي افزايش رضايتمندي گردشگران در جهت شكوفا يي صنعت گردشگري ارائه نمايد .جهت دستيابي به اين هدف  72متغیر
مؤثر بر رضايت گردشگران ،مشخص گرديدند .اين پژوهش به شيوه پيمايشي انجام شده و دادهها به وسيله پرسشنامه از كي

نمونه  023نفري از گردشگران نوروزی شهر اصفهان جمع آوري شده است .نتايج به كارگيري تكن كي هاي تحليل عاملي و

تصميم گيري چندشاخصه نشان داد كه از ميان اين عوامل ،ایجاد امنیت اجتماعی ،آسایش و آرامش عمومی ،دفاتر یا کیوسک
یآورند.
اطالع رسانی و قیمت اماکن اقامتی در رأس عواملي هستند كه رضايت گردشگران در شهر اصفهان را فراهم م 

واژگان کليدي :گردشگر ،رضايت ،تحليل عاملي ،تصميم گيري چند شاخصه

 -1مسعود تقوایی (نویسنده مسئول)

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال ششم ،شماره دوم ،بهار 3931
 22فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

 -1مقدمه
 -1-1طرح مسأله
گردشگری به عنوان صنعتی نو پا در سالهای اخیر تأثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهان
داشته است .ایجاد اشتغال ،ارزآوری ،تعادل منطقه ای ،کمک به صلح جهانی ،کمک به سرمایه گذاری در میراث
فرهنگی ،بهسازی محیط ،کمک به بهسازی زیستگاههای حیات وحش ،توسعه نواحی روستایی دارای جاذبههای
گردشگری و جلوگیری از کوچ جمعیت و مانند آن ،از جمله مزایای این صنعت بوده است(.صدر موسوی و دخیلی
کهنمویی) 92 : 1383 ،گردشگري ميل به استفاده از فضا در اوقات فراغت با انگيزهها و اهداف مختلف است .و در
يک کليت در بر گيرنده جرياني از سرمايه ،انسان ،فرهنگ و کنش متقابل ميان آنها است که در فضاي جغرافيا يي آثار
مختلفي بر جاي مینهد ( .)Briedenhann,2004:7در دهههای اخیر ،اهمیت گردشگری در سطح بین المللی هم از
لحاظ تعداد گردشگران و هم از لحاظ درآمد ارزی همواره و به طور بی سابقه ای در حال افزایش بوده است
( .)Pigozzi B. and Sambrook R.2005,Thomas Rگردشگري اگرچه به عنوان يک صنعت سود آور و اشتغال
یشود ،ولي به هيچ وجه يک پديده صرفًاًا اقتصادي نيست ،بلکه دارای ابعاد گوناگون اقتصادي ،سياسي،
زا مطرح م 
زيست محيطي ،فرهنگي و مديريتي است(مهدي زاده )3 : 1377 ،و به خوبي بيانگر امور اقتصادي ،اجتماعي و
شهاي سازمان جهاني گردشگري( )WTOصنعت توريسم پس از صنايع نفت
فرهنگي است .براساس آخرين گزار 
و خودروسازي ،به سومين صنعت درآمدزاي جهان تبديل شده است و به عنوان موتور اقتصادي براي ملل توسعه
یدهد و بيش
یکند .این صنعت  11درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را تشکيل م 
يافته و در حال توسعه عمل م 
یشود
یکند که  8درصد کل اشتغال را شامل م 
از  002ميليون شغل را در سراسر جهان پشتيباني م 
) .(Rita,2000:434از اين رو بسياري از كشورها در رقابتي نزد كي

و فشرده ،در پي افزايش بيش از پيش منافع و

عوايد خود از اين فعاليت بين المللي هستند(كاظمي.) :1386 1 ،
گسترش خدمات رفاهي ،زيربنا يي

و تامين محل اقامت مناسب و ارزان در افزايش تعداد گردشگران و رونق

گردشگري ،نقش به سزا يي دارد(.زنگي آبادي و ابوالحسني) 25 : 138 7 ،از شرايط الزم براي حفظ مشتري در يک
مقصد گردشگري ،توانا يي

مديران در شناسا يي

یباشد .کوزاک و رمينگتون
نيازها و خواستههاي مشتريانشان م 

یدانند .آنها چنين بيان
()0002تجارب و ادراک گردشگران را اساس انتخاب آنها در مورد مقصد گردشگري م 
یدارند که رضايت حاصل از سفر به يک مقصد با تمايل تکرار سفر به آن مقصد و با پيشنهاد آن مقصد به ديگران
م
ارتباط دارد (کوزاک و رمينگتون) 260 : 0002 ،
یهای دوران انقالب ،سوء برداشتها از اوضاع
یدهد که عواملی مانند ناآرام 
تاریخچه گردشگری در ایران نشان م 
داخلی ایران در جهان و آغاز جنگ تحمیلی باعث شده است که رکودی در جهانگردی ایران به وجود آید .گرچه در
سالهای اخیر این صنعت از وضعیت روبه رشد نسبی در کشور برخوردار بوده است ،اما این رشد در مقایسه با
توانهای گردشگری کشور بسیار بطئی بوده است(.حیدری چیانه )4 : 1383 ،توريسم پديده اي متناقض و پيچيده
است .صنعتي ارز آور ،متعادل کننده توسعه اقتصادي در سطح مناطق و برقرار کننده توزيع عادالنه درآمد و همچنين
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برخوردار از نقش اساسي در ايجاد مشاغل و منابع تکميلي مستقيم و ثانوي در آمد است(لومسدن ) 37 : 1380 ،که
یتواند با انتقال ثروت از جوامع دارا و تزريق آن به اقتصاد کشورهاي جهان سوم ،اميد بخش ترين ابزار توسعه
م
براي کشورهاي جنوب باشد(وليزاده.)5 : 1385 ،
یتواند سبب افزايش درآمد قشرهاي
ّجه قرار گيرد م 
اين صنعت ،به ويژه اگر در كشورهاي كمتر توسعه يافته مورد تو ّج
مختلف ،كاهش ب كي اري ،توسعة سطح اقتصادي و در نتيجه بهبود يك فيت زندگي مردم شود(کاظمی.) 26 1 : 386 1
گردشگري به عنوان پديده اي با سودآوري فراوان به همراه گسترش تکنولوژي ارتباطات در وضعيت کنون جهان از
یشود (حسين زاده دلير ،حيدري ) 26 :2 138 ،و
چنان جايگاهي برخوردار گشته که تحت عنوان صنعت از آن ياد م 
به عنوان گسترده ترين صنعت خدماتي جهان حايز جايگاه ويژه اي است .اما اگر اين صنعت سودمند ،بدون برنامه
ريزي و مالحظات زيست محيطي ،اجتماعي و اقتصادي توسعه يابد ،ممكن است در ابعاد مختلف اقتصادي ،سياسي،
بهاي جدي و جبران ناپذيري را به وجود آورد (کاظمي .) :1386 1 ،امروزه
فرهنگي ،اجتماعي و زيست محيطي آسي 
همگان اذعان دارند که بايد گردشگري را به شيوه اي کنترل شده ،يکپارچه و پايدار و بر اساس برنامه ريزي عقال يي
یتواند بدون پديدآوردن معضالت جدي زيست
توسعه داد و مديريت نمود .با اتخاذ چنين رويکردي ،گردشگري م 
محيطي ،فرهنگي و اجتماعي منافع زيادي نصيب مقصد گردشگري کند (طيب .) 212:1379 ،به عبارتي میتوان
یکند تا در يک فرايند
گفت؛ برنامه ريزي به عنوان يک ابزار علمي ،به دست اندرکاران صنعت گردشگري کمک م 
پيوسته و علمي ،بهترين مسير توسعة گردشگري در يک منطقه را مشخص کنند .نکتة قابل توجه در برنامه ريزي
یباشد .بدين مفهوم که برنامه ريزي هيچ گاه متوقف نشده و با تغ يي ر شرايط و
گردشگری ،پويا بودن اين فرايند م 
یباشد ).(Stynes,2004:2
حصول اطالعات جديد ،نيازمند بازنگري و اصالح مجدد م 
یباشد و زیباترین شهر ایران
یرود که دارای تاریخی کهن م 
شهر اصفهان یکی از کالن شهرهای کشور به شمار م 
یآید .این شهر که همواره آن را نصف جهان خوانده اند ،در چهارفصل سال قابلیت پذیرایی از
زمین به حساب م 
میهمانان ایرانی و خارجی را داراست .تعداد مسافران اقامتي استان اصفهان را که  24ساعت در استان حضور داشتند
را چهار ميليون و  3 14هزار و  979نفر عنوان کرد .تعداد بازديد کنندگان جاذبههای گردشگری اين استان پنج ميليون
و  155هزار و  006بوده است .اصفهان داراي آثار تاريخي فراوان است و مسافران نوروزي ترجيح دادند که از آثار
تاريخي ،فرهنگي و فاخر اين استان بازديد کنند(.سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان)
در اين پژوهش ما سعي داشتيم تا با استفاده از روشهاي آماري مهمترین عوامل موثر بر سطح رضایت گردشگران
نوروزی را مشخص کنیم و سپس به اولویت بندی آنها بپردازیم.
 -2-1اهمیت و ضرورت
تهاي مهم اقتصادي-
توسعة چشمگير صنعت گردشگري در دهههاي اخير ،اين صنعت را به صورت يکي از فعالي 
اجتماعي بسياري از کشورها در آورده است .تعداد گردشگران روز به روز در حال افزايش است و به همين سبب،
یآيد (پورعیدی وند) 13 :09 13 ،
امروزه گردشگري ،يکي از راههاي اثر بخش ارز آوري براي کشورها به شمار م 
رضايت مشتريان به مسأله اي برجسته و چشمگير براي اكثر صنايع خدماتي تبديل شده است .با رجوع به صنعت
یتوان بيان نمود كه گردشگران راضي به احتمال فراوان مكانها يي را كه به آنجا سفر كرده اند به
گردشگري ،م 
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یكنند كه اين يكي از ارزانترين و تاثيرگذارترين نوع از بازاريابي و پيشرفت است( ; Crosby,1993
سايرين توصيه م 

 .)Soderlund, 1998عالوه بر اين رضايت گردشگران معمو ًالًال به افزايش نرخ حمايت از ماندگاري ،وفاداري و
يكند كه اين امر نيز در كسب اهداف اقتصادي چون افزايش تعداد گردشگران و ميزان سود
جذب گردشگر كمك م 
كمك كننده خواهد بود .در نتيجه عمومًاًا ارتباط مثبتي بين رضايت گردشگر و كسب موفقيت بلندمدت اقتصادي در
مقصد گردشگري وجود دارد.
جدول -1متغیرهای موثر در رضایت گردشگران نوروزی
ردیف

متغیرهای موثر در رضایت گردشگران

ردیف

متغیرهای موثر در رضایت گردشگران

1

قيمت اماكن اقامتي

51

دسترسي به اقامتگاه

2

برخورد پرسنل اقامتگاه

61

3

قيمت غذا

71

دسترسي به رستوران

4

فراواني ارزق عمومي

81

بهداشت محيط رستوران

5

وضعيت عالئم هشدار دهنده و تابلوهاي جاده اي

91

وضعيت سرويسهاي درماني در بين راه

6

وضعيت سرويس يا تعميرات وسايل نقليه

02

وضعيت سرويسهاي بهداشتي

7

قيمت بليت

8

برخورد پرسنل جاذبهها

9

21

يك فيت سرويس خدمات

دسترسي به راهنما

22

بهداشت محيط جاذبهها

تابلو و پالكاردهاي شهري

23

توزيع نقشه و بروشور

نحوه پاسخگو يي راهنما

24

دفاتر يا يك وسك اطالع رساني

11

ايجاد امنيت اجتماعي

25

آسايش و آرامش عمومي

12

برخورد عوامل انتظامي

26

برخورد عوامل راهنما يي و رانندگي

13

وضعيت اياب و ذهاب شهري

27

نظافت و پا يك زگي شهر

14

سهاي بهداشتي شهر
كميت و يك فيت سروي 

10

 -3-1اهداف پژوهش
یكند و اين امر
رضايت گردشگران معمو ًالًال به افزايش نرخ حمايت از ماندگاري ،وفاداري و جذب گردشگر كمك م 
نيز در كسب اهداف اقتصادي چون افزايش تعداد گردشگران و نيز افزايش ميزان سود مؤثر خواهد بود .در نتيجه
عمومًاًا ارتباط مثبتي بين رضايت گردشگر و كسب موفقيت بلندمدت اقتصادي در كشور مقصد وجود دارد .همچنين
یتوانند ميزان رضايت خود را از طريق راههاي زيادي چون بيان كالمي ،تمجيد از كاالها و خدمات ارائه
گردشگران م 
كننده و ايجاد و تثبيت وفاداري بلندمدت آنان نسبت به كشور مقصد ابراز كنند .در عين حال از طريق رضايت
یشود .مطالعه ،شناسا يي و تحليل جامع عوامل دخيل در
گردشگر ،ارتباط بين گردشگر و مقصد مورد نظر وي زياد م 
یتواند موانع و عوامل تهديدزا در اين صنعت گردشگري را تا حدود بسيار زيادي آشكار سازد.
رضايت گردشگران ،م 
یتوان رضايت گردشگران را بهبود و ارتقاء بخشيد .لذ:
با مهار ،بهبود و يا رفع اين عوامل ،م 
 -1-3-1هدف اصلي :شناسا يي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر رضايتمندي گردشگران نوروزی بازديدكننده از شهر
یباشد.
اصفهان م 
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-2-3-1اهداف فرعی
 -1-2-3-1بررسی عوامل موثر بر سطح رضایت گردشگران
-2-2-3-1ارائه راهكارها يي را جهت بهبود و توسعة برنامه ريزي افزايش رضايتمندي گردشگران
 -4-1سؤاالت پژوهش
لهاي اين پژوهش به صورت زير بيان شده اند:
در راستاي اهداف اصلي تحقيق ،سؤا 

 -1-4-1مهم ترين عوامل مؤثر بر سطح رضايت گردشگران نوروزی كدامند؟
 -2-4-1اولويت بندی مهمترين عوامل مؤثر بر سطح رضايت گردشگران نوروزی چگونه است؟
با بررسي مطالعات پيشين و نظرات كارشناسان ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان و نظرات اساتيد
دانشگاهها ،عوامل مؤثر بر رضايت گردشگران استخراج گرديد .اين عوامل در جدول شماره كي

آورده شده اند.

 -5-1محدوده و قلمرو پژوهش
شهر اصفهان با طول جغرافيا يي

 51درجه و  93دقيقه و  04ثانيه شرقي و عرض جغرافيا يي

 32درجه و  38دقيقه

و  30ثانيه شمالي قرار گرفته است(شفقي .)61 : 1381 ،حدود جغرافيا يي اين شهر عبارت است از :شهرستانهاي
اردستان ،کاشان و گلپايگان در شمال ،شهرضا در جنوب ،در شرق نا يي ن و در مغرب شهرستان فريدن .شهر اصفهان،
نگين زيباي فيروزه اي ايران ،شهري است در قلب ايران ،که به دليل برخورداري از ويژگيهاي منحصر به فرد ،در
ميان شهرهاي ايران و جهان شهرتي بسيار دارد.شهر اصفهان داراي آثار تاريخي ارزشمندي است که آن را از ساير
یکند(.سلطاني) 73 ، 1385 ،
شهرها متمايز کرده و ضرورت توجه به مشکالت آن را دو چندان م 

نقشه -1موقعیت جغرافیایی قلمرو مورد پژوهش

 -6-1روش شناسی پژوهش
جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش عبارت است از گردشگران نوروزی ورودي به شهر اصفهان در فروردین سال
یشود .تعداد نمونة
 29 13میباشد .در اين پژوهش براي محاسبة حجم نمونة گردشگران از روش کوکران استفاده م 
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اين پژوهش را  320نفر گردشگر ،تش يك ل میدهند .در اين پژوهش از روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده و
دادهها از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است .روش تحيق در اين پژوهش كتابخانه اي و ميداني است .با استفاده
از روشهاي مصاحبه با خبرگان ،مشاهده و بررسي اسناد و مدارك علمي موجود ،پرسشنامه طراحي و دادههاي مورد
نظر گردآوري شده است .براي رتبه بندي دادههاي اين تحقيق از طيف ل كي رت استفاده گرديده است.

 -1-6-1روش تحلیل عاملی
تحليل عاملي يکي از فنون پيشرفته آمار چند متغ يي ري است که در جهت دستيابي به بسياري از هدفهاي علمي و
تها و فراهم ساختن زمينه اجراي ساير
پژوهشي مانند مدلسازي ،فرضيه سازي ،رواسازي تستها ،تشخيص پاره تس 
یرود .اما پيچدگي و دشواري
روشهاي پيشرفته آماري مانند رگرسيون چند متغيري و معادالت ساختاري به کار م 
درک ،اجرا و تفسير نتايج تحليل عاملي موجب شده است بسياري از کاربران بدون آشنا يي

با منطق زيربنا يي ،

محدوديتها و نيز دامنه کاربرد آن به اجرا و بکارگيري يافتههاي حاصل از آن بپردازند و بدين ترتيب زمينه ساز
تفسيرهاي نامعتبر و ناروا و نيز تعميمهاي نادرست از پديدهها و متغيرهاي مورد مطالعه گردند(.هومن و عسگري،
)1 : 1384
تحليل عاملي اصطالحي است کلي براي تعدادي از تکنيکهاي رياضي و آماري مختلف اما مرتبط با هم به منظور
تحقيق درباره ماهيت روابط بين متغيرهاي يک مجموعه معين .مساله اساسي تع يي ن اين مطلب است که آيا يک
لهاي»کوچکتري نسبت به تعداد متغيرها توصيف نمود و
یتوان برحسب تعدادي از«ابعاد» يا «عام 
مجموعه متغير را م 
لها) معرف چه صفت يا ويژگي است.
هر يک از ابعاد (عام 

یباشد كه ممكن است در ظاهر وجود نداشته باشند؛ ولي
كاربرد اصلي اين روش ،كاهش تعداد متغيرها به عواملي م 
یتوان با استفاده از اين روش
یشوند .از طرف ديگر م 
در نهايت به شکل غير وابسته باعث ايجاد اختالفات مكاني م 
تع يي ن كرد كه هر كي

از عاملها چه اندازه در ايجاد اين اختالف ،نقش دارند.

تحليل عاملي شامل  5مرحله زير است:
 -1تش يك ل ماتريس دادهها؛
 -2محاسبه ماتريس همبستگي؛
لها؛
 -3استخراج عام 
 -4دوران عاملها؛
لها()Kline,1998,20
 -5نامگذاري عام 
 -2-6-1تحلیل سلسله مراتبی
تصمیم گیری ،یکی از مهمترین مشخصههای انسانی است ،هر فرد در طول شبانه روز با مسایل چندمعیاره ای روبه
روست که باید در مورد آنها تصمیم گیری کند .فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از جامع ترين سيستمهاي طراحي
شده براي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه است و بنا به تعريف  AHPعبارتست از :كي

روش تصميم گيري كه

یتوان تصميماتي كه وابسته به معيارهاي مختلف است را اتخاذ نمود .اين رو كي رد امكان فرموله كردن
توسط ،آن م 
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یكند و همچنين امكان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف كمي و يك في را در
مسأله را به صورت سلسله مراتبي فراهم م 
یباشد که با
مسأله دارد(قراگوزلوAHP .)5 : 1387 ،یک روش ساده محاسباتی بر پا ةي عملیات اصلی روی ماتریس م 
ایجاد سلسله مراتب مناسب و پردازش گام به گام و ساخت ماتریسهای تطبیقی در سطوح مختلف سلسله مراتب ,
مقادیر ويژة آن را محاسبه کرده و در بردار ضرایب وزنی نهایی ,اهمیت نسبی هر گزینه با توجه به هدف رأس
یشود.
سلسله مراتب تعیین م 
یگيرد:
اين فرايند طي دو مرحله ذيل انجام م 
 ساختن سلسله مراتبي
 انجام مقايسات زوجي و محاسبه وزن (وزن دهي)
 -2مفاهيم و مباني نظري
 -1-2گردشگری تعطيالت
واژة توريسم ،نخستين بار در سال  1811در مجلهاي به نام اسپورتينگ آمده است(محالتي .) 14 : 1380 ،از نيمة دوم
قرن نوزدهم مطالعاتي در زمينة صنعت گردشگری در دانشگاههاي كشورهاي مختلف انجام شده است .نوعي از
یباشد که فرد با استفاده از فرصت به دست آمده از تعطيالت جهت استراحت ،چند روز به محلي سفر
گردشگری م 
یشوند.در اين نوع از
یکنند تحت عنوان گردشگری تعطيالت مطالعه م 
یکند .سياحاني که با اين هدف سير و سفر م 
م
گردشگری به عوض اين که هدف گردش باشد چند روز استراحت در يک نقطه ساکت و آرام بخش منظور و
تها در اين نوع از گردشگری مرکب و پيچيده است .به طوري که از نيازهاي عمده
مقصود است .اساس نياز توريس 
اينان میتوان محل اقامت خوب و تاسيساتي که سياح بتواند لحظاتي از اوقات فراغت را با خوشي سپري کند ،نام
برد .تاسيساتي با تفريحات سالم ورزشي ،مرکز خريد و ديدار از اشيا هنري ،تاريخي ،کارهاي دستي و غيره(.قره نژاد،
 ) 74 : 1388اين نوع جهانگردي شامل افراد يا گروهها يي است که جهت استفاده از تعطيالت ،تفريح ،استراحت،
یروند (رضواني) 18 : 1385 ،
استفاده از آب و هواي گرمتر يا خنکتر از محل اقامت خود به مسافرت م 
 -2-2گردشگری داخلي
یشود که با اهداف و انگيزههاي متفاوت ،در داخل محدوده کشور
گردشگری داخلي به کليه مسافرتها يي اطالق م 
یگيرد.به علت سهولتي که در بطن گردشگری داخلي وجود دارد ،اين نوع مسافرت از رونق
خودي صورت م 
یشوند ،شامل :کوتاهي فاصلهها،
بيشتري برخوردار است ،عواملي که موجب رونق و گسترش گردشگری داخلي م 
آشنا يي با زبان رايج و محلي ،عدم مقررات عبور از مرز و گمرک و تبديل پول به ارز خارجي ،اطمينان کلي مسافر به
یبودن و صرفه جو يي
تامين ناشي از بوم 

در هزينههاي سفر به خصوص حمل و نقل(.رضواني)391 : 1385 ،

یگردد که داراي پيامدهاي مثبت و
تهاي ساکنان يک کشور را شامل م 
گردشگري داخلي بخش مهمي از مسافر 
منفي فراوان اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و زيست محيطي است .بهتيا ( )0002با اشاره به اين نکته که هنوز از
گردشگري داخلي تعريف کامل و مورد قبولي براي همه کشورها وجود ندارد ،سه عنصر محل سکونت ،محل و
یداند .سينها( )7991به اثرات
موقعيت جغرافيا يي مسافرت و مدت مسافرت را در تعريف گردشگري داخلي مهم م 
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مثبت و منفي گردشگري داخلي اشاره دارد و از جمله مزاياي اجتماعي آن را برخوردهاي فرهنگي ،علمي و هنري
یداند.
جوامع با هم م 
تهاي
مسافرتهاي داخلي دو ويژگي مهم و اساسي دارند -1:جلوگيري از خروج ارز و ايجاد توازن در تراز پرداخ 
کلي و پرداختهاي گردشگری  -2ايجاد ارتباط فرهنگي در سطح ملي براي تامين وحدت و يکپارچگي ملي و
ميهني.
 -3روش تجزیه و تحلیل دادهها
براي انجام پيش آزمون در اين تحقيق ،تعداد  50پرسشنامه به صورت آزمايشي توزيع گرديد كه ميزان پايا يي آن از
طريق نرم افزار SPSSو با استفاده از فرمول آلفا کرونباخ ،عدد 0/ 879حاصل شد كه بيانگر پايا يي خوب پرسشنامه
است .آزمون روا يي که در اين پژوهش به کار گرفته شده ،روا يي صوري و محتوا يي است .به طوري که پرسشنامهها
در اختيار متخصصين گردشگري در سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي اصفهان قرار گرفت تا مورد
آزمون صوري و محتوا يي قرار گيرد .پس از استخراج مهمترين عوامل مؤثر بر رضايت گردشگران ،از طريق به
كارگيري تحليل عاملي ،پرسشنامه AHPطراحي گرديد تا ضرايب اهميت هر كدام از نيازهاي گردشگران تع يي ن گردد.

 -1-3بررسي سؤال پژوهشی
مهم ترين عوامل مؤثر بر سطح رضايت گردشگران نوروزی كدامند؟
برای پاسخ به این سوال روشهای مختلفی را مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که روش تحلیل عاملی
یباشد .قبل از پاسخ به پرسش ،باید از کفایت نمونه مطمئن شد .برای تعیین مناسب بودن تكن كي
روش بهتری م 

در

تجزيه و تحليل دادهها ،راههای مختلفي وجود دارد یکی از این راهها استفاده از آمارهاي به نام ( KMOشاخص
يهاي
یباشد كه دامنه آن از 0تا 1است چنانچه مقدار اين آماره بيش از  % 70باشد ،همبستگ 
ارزيابي كفايت نمونه) م 
موجود به طور كلي براي تحليل عامل بسيار مناسب اند و اگر  KMOبين  50تا  69درصد باشد بايد دقت زيادي به
شهاي پژوهش در ابتدا دادههای تمام متغیرها را
یباشد .از اين رو به منظور بررسي پرس 
خرج داد و مقادير مناسب نم 
در مدل KMOقرار دادیم ،معدل به دست آمده برابر با  0/ 857بود که این مقدار تحلیل عاملی را در سطح عالی
یداند ضمن اینکه آزمون کرویت بارتلت نیز معنی دار است.
مجاز م 
0/ 857
1067.099

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity: Approx. Chi-Square

091
.000

df
Sig.

 -1-1-3نتايج تحليل عاملي
جهت تلخيص دادهها و مشخص نمودن مهمترين عوامل مؤثر بر رضايت گردشگران ،از تحليل عاملي استفاده شده
است .نتايج اين تحليل در جدول شماره دو نشان داده شده است.

ینمايند .اين  18شاخص عبارتند از-1 :
بر اساس نتايج تحليل عاملي 18 ،شاخص پرسشنامه ،متغير وابسته را تب يي ن م 
قیمت اماکن اقامتی؛ -2دسترسی به رستوران؛ -3فراوانی ارزق عمومی؛ -4وضعیت عالئم هشدار دهنده و تابلوهای
سهای درمانی در بین راه؛ -6وضعیت سرویس یا تعمیرات وسایل نقلیه؛ -7وضعیت
جاده ای؛ -5وضعیت سروی 
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سهای بهداشتی بین راه؛ -8قيمت بليت؛ -9برخورد پرسنل جاذبهها؛ - 10بهداشت محیط جاذبهها؛ - 11تابلوها
سروی 
و پالکاردهای شهری؛ -21توزیع نقشه و بروشور؛ - 13نحوه پاسخگویی راهنما؛ - 14دفاتر یا کیوسک اطالع رسانی؛
- 15ایجاد امنیت اجتماعی؛ -61آسایش و آرامش عمومی؛ - 17برخورد عوامل انتظامي؛ - 18برخورد عوامل راهنما يي
و رانندگي .نرخ واریانس تجمعی در آخرین تکرار ،برابر با  57 / 312میباشد که در تحقیقات علوم انسانی نرخ قابل
قبولی است (کالنتری)503 : 1387 ،
جدول -2ماتریس عاملهای دوران یافته
له ا
عام 
6

4

5

2

3

صه ا
شاخ 

1

قيمت اماكن اقامتي

0/546

دسترسي به رستوران

0/ 564

فراواني ارزق عمومي

0/ 599
0/ 562

وضعيت عالئم هشدار دهنده و تابلوهاي جاده اي

0/ 766

سهاي درماني در بين راه
وضعيت سروي 

0/048

وضعيت سرويس يا تعميرات وسايل نقليه

0/526

سهاي بهداشتي بین راه
وضعيت سروي 
قيمت بليت

0/1 78
0/1 69

برخورد پرسنل جاذبهها

0/537

بهداشت محيط جاذبهها
تابلو و پالكاردهاي شهري

0/ 693
0/718

توزيع نقشه و بروشور

0/028

نحوه پاسخگو يي راهنما

0/917

دفاتر يا يك وسك اطالع رساني
0/227

ايجاد امنيت اجتماعي

0/ 796

آسايش و آرامش عمومي

0/ 862

برخورد عوامل انتظامي

0/ 773

برخورد عوامل راهنما يي و رانندگي

صها در  7دسته طبقه بندی شده اند(.جدول)3
بر اساس نتایج باال ،شاخ 
جدول -3مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران نوروزی
له ا
عام 

صه ا
شاخ 

عامل امنیتی و انتظامی

ایجاد امنیت اجتماعی -آسایش و آرامش عمومی -برخورد عوامل انتظامی -برخورد عوامل راهنمایی و رانندگی

عامل اطالع رسانی

تابلو پالکاردهای شهری -توزیع نقشه و بروشور -نحوه پاسخگویی راهنما -دفاتر کیوسک اطالع رسانی

عامل حمل و نقل

سهای درمانی در بین راه(اورژانس)-
وضعیت عالئم هشدار دهنده و تابلوهای جاده ای -وضعیت سروی 
وضعيت سرويس يا تعميرات وسايل نقليه -وضعيت سرويسهاي بهداشتي بین راه

عامل جاذبهها

برخورد پرسنل جاذبهها -بهداشت محيط جاذبهها

عامل تغذیه

دسترسي به رستوران -فراواني ارزق عمومي

عامل قیمتها

قيمت اماكن اقامتي -قيمت بليت
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 -2-1-3بررسي سؤال پژوهشي
اولويت مهمترين عوامل مؤثر بر سطح رضايت گردشگران نوروزی چگونه است؟
در قسمت قبل ،مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر رضايت گردشگران استخراج و دسته بندي شد اما همه عوامل از ديدگاه
گردشگران از اهميت كي ساني برخوردار نيستند .هر كدام از عوامل براي هر كي

از گردشگران اهميت متفاوتي دارد.

به اين منظور الزم است تا اهميت عوامل مشخص گردد.

به منظور پاسخ به این سوال از روش تصمیم گیری چند شاخصه ( ،)AHPاستفاده کردیم و با استفاده از نرم افزار
 Expert choiceبه اولویت بندی شاخصها پرداختیم.
صها با استقاده از نرم افزارExpert choice
جدول -4ضرایب اهمیت شاخ 

ضرايب اهميت بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي( ،)AHPو با استفاده از نرم افزار Expert choiceتعیین گردیده
است .پس از اینکه مهمترین عوامل موثر بر سطح رضایت گردشگران مشخص شد به منظور اولویت بندی آنها از
تکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده کردیم.
پس از توزیع و جمع آوری دادههای مربوط به مقایسات زوجی از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل دادهها در نرم
صها را
افزار  ،Expert choiceضرایب اهمیت هر شاخص بدست آمد .در جدول  4ضرایب هر کدام از شاخ 
یتوان مشاهده کرد.
م
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جدول -5اولويت مؤلفههاي مؤثر بر رضايت گردشگران
ضریب اهمیت

اولویت

مولفه

1

ایجاد امنیت اجتماعی

0/ 53 1 1262

2

آسایش و آرامش عمومی

0/ 11 46497

3

دفاتر یا کیوسک اطالع رسانی

0/ 3548 01

4

قیمت اماکن اقامتی

0/22 424 080

5

دسترسی به رستوران

6

وضعیت عالئم هشدار دهنده و تابلوهای جاده ای

7

برخورد عوامل انتظامی

0/ 06886868

8

برخورد عوامل راهنمایی و رانندگی

0/ 05348625

9

نحوه پاسخگویی راهنما

0/ 05071603

توزیع نقشه و بروشور

0/ 4196314 0

10

0/ 07396285
0/ 7255414 0

سهای بهداشتی بین راه
وضعیت سروی 

0/ 04153762

12

بهداشت محیط جاذبهها

0/ 03635402

13

تابلو پالکاردهای شهری

0/ 03018609

11

14

قیمت بلیت

0/88 65 1720
0/ 77 8 44 2 02

51

وضعیت سرویس یا تعمیرات وسایل نقلیه

61

سهای درمانی بین راه(اورژانس)
وضعیت سروی 

71

برخورد پرسنل جاذبهها

0/52 019130

81

فراوانی ارزق عمومی

0/ 01673058

0/4850020

امنیت و گردشگری پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با هم دارند .در واقع همانطور که یکی از عوامل
یشود .در
مهم توسعه گردشگری وجود امنیت است ،رونق گردشگری در یک منطقه نیز سبب بوجود آمدن امنیت م 
یتوان دید ،که ایجاد امنیت و آسایش و آرامش از اهمیت بیشتری برخوردار هستند .که این
پژوهشی که انجام شده م 
یباشد و مقامات و برنامه ریزان صنعت گردشگری در این شهر باید
مساله نشان دهنده اهمیت باالی موضوع امنیت م 
به این مساله توجه زیادی داشته باشند.
 -4نتیجه گیری و پیشنهادات
امروزه صنعت گردشگری یکی از منابع درآمد و در عین حال از عوامل موثر در ارتباطات فرهنگی بین کشورهاست
و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان ،حائز جایگاه ویژه ای است .بسیاری از کشورها این صنعت پویا را
یدانند .صنعت گردشگری
بهعنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغالزایی ،رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی م 
لهای دیگر اقتصادی مانند تولید یا استخراج منابع
در سراسر دنیا ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،که شک 
یباشد.
طبیعی به صرفه نیست ،بسیار مورد توجه م 
اين پژوهش به منظور شناسا يي و اولويت بندي مؤلفههاي مؤثر بر رضايت گردشگران نوروزی در شهر اصفهان انجام
شده است .نتايج اولويت بندي مؤلفههاي مؤثر بر رضايت گردشگران در جدول شماره  5آورده شده است .بر اين
ی"" ،دفاتر یا کیوسک اطالع رسانی" ،و "قیمت
اساس ،متغيرهاي " ایجاد امنیت اجتماعی"" ،آسایش و آرامش عموم 

یباشند .اين مسأله نشان دهنده آن است كه
اماکن اقامتی" داراي بيشترين اهميت در بين متغيرهاي مورد بررسي م 
یتوان با برنامه ريزي و بهبود در آنها ،افزايش رضايت گردشگران را
امنیت و اطالع رسانی ،موضوعاتي هستند كه م 
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در شهر اصفهان ارتقاء بخشيد .اما متغيرها يي كه از نظر اهميت در سطوح پا يي ن تري قرار گرفته اند ،لزومًاًا بي اهميت
یباشند.
نم 
فرهنگ سازي و آموزش و تربيت نیروی انسانی متخصص جهت خدمات رسانی به گردشگران ،ایجاد سیستم آمار و
یهای گردشگری شهر اصفهان از جمله راهكارها يي
اطالعات گردشگری ،معرفی و تبلیغ بیشتر جاذبهها و توانمند 
است كه بهبود يك فيت خدمات در صنعت گردشگري و در نتيجه ارتقاي رضايت گردشگران را موجب خواهد شد.

یشود:
با توجه به یافتههای تحقیق پیشنهاداتی به صورت زیر ارائه م 

 -فرهنگ سازی ،آموزش و اطالع رسانی در راستای ارتقا رفتارجامعه میزبان با گردشگران در جهت جذب حداکثری

گردشگران

 -تقویت و توسعة مراکز تبلیغ ،بازاریابی ،اطالع رسانی و راهنمایی گردشگران

 -ارتقای کمی و کیفی زیرساختهای اصلی گردشگری از جمله امکانات اقامتی ،حمل و نقل و...

قهای الزم توسط مدیریت شهری برای سزمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری
 -ایجاد مشو 

 تدوین مدیریت یکپارچه گردشگری و جلوگیری از موازی کاری و هدر رفتن وقت ،سرمایه و انرژی سازمانهایمرتبط با گردشگری
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