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بررسی و تحليل عوامل مؤثر بر رضايتمندی گردشگران از منطقه بنای گنبد قابوس
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چکيده
زمينه و هدف :صنعت گردشگری به لحاظ درآمدزایی و تأثیر در رشد اقتصادی کشورها در حال تبدیلشدن به صنعت اول در جهان است؛
یکی از عوامل رقابتی ،رضایتمندی گردشگران است که بهعنوان بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آتی بهحساب میآید .ازاینرو،
هدف از این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی گردشگران میباشد.
روش بررسی :پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی -پیمایشی و از نوع همبستگی محسوب میگردد .جامعه
آماری این پژوهش گردشگران مراجعهکننده به بنای گنبد قابوس در ایام نوروز سال  4931میباشند .باا بارآورد انجامشاده ،در روز 9333
گردشگر از این بنا در این ایام بازدید میکردند ،تعداد  913گردشگر بهعنوان نمونه آماری از طریق جدول مورگان انتخاب شادند و جهات
انتخاب نمونه مناسب از روش تصادفی ساده استفادهشده است .روش جمعآوری دادهها نیز میدانی و کتابخانهای و ابزار آن پرسشنامه است.
يافتهها :آزمون همبستگی نشان میدهد که بین ادراکات ،انتظارات و نوستالژی با رضایتمندی گردشگران ارتباط معنایداری وجاود دارد.
همچنین از میان متغیرهای بررسیشده متغیرهای ادراکات ( )β=3/562و نوستالژی ( )β=3/412در پیشبینای رضاایتمندی گردشاگران
مؤثر بودهاند و متغیر انتظارات نقش معنیداری ایفا نکرده است.
بحث و نتيجهگيری :از اینرو با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود مسئولین توجه بیشاتری باه انتظاارات گردشاگران و ارتقااء
سطح نوستالژی و ادراکات آنان داشته باشد و در راستای آن بتوانند با ارائه استراتژیهای مدون در جذب و نگهداشت بهیناه گردشاگران و
افزایش سطح رضایتمندی آنان باعث ترقی و پیشرفت گنبدکاووس شوند.
واژههای کليدی :گردشگری ،رضایتمندی ،انتظارات ،ادراکات ،نوستالژی.

 -4کارشناسی ارشد مهندسی معماری ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران.
( -*5مسوول مکاتبات) :استادیار ،گروه معماری ،دانشکده فنی و مهندسی گرگان ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: Tourism with its positive social, cultural, and econmical effects attracts
more attention in various countries. Tourism industry is the first industry in the world because of its
high income and effects on economic growth in countries. One of the competitive factors is
satisfaction of tourists that is accounted as the best indicator for assuring the growth of future profit. In
this way, the aim of this study is to investigate the factors which influence satisfaction of tourists.
Method: This study is descriptive-survey according to practical purpose and research methodology
and is considered as a correlation. Participants are tourists who visited Gonband Kavous building
during Nowruz Holiday in 2015. According to the estimates, 3,000 tourists visited this building during
Nowruz Holiday per day. 340 tourists as participants are chosen and also simple randomization is
employed. The method for data collection is field and library research and the instrument is
questionnaire.
Findings: The results of correlation test show a significant correlation among receptions, expectations,
nostalgia and satisfaction of tourists. To predict satisfaction, regression is used by these three factors.
Results show that the multiple correlation coefficient is 0.32 and correlation of model determining is
10%. Among the checked variables, perception variables (b: 0.275) and nostalgia (0.145) are effective
in predicting satisfaction of tourists and expectations variables do not play a significant role.
Conclusion: According to the results, it is suggested that authorities should pay more attention to
expectations of tourists and promoting nostalgia and their perception in order to present modern
strategies for attracting tourists and increasing their satisfaction to develop Gonbad-e Kavous.
Keywords: Tourism, Satisfaction, Expectations, Perceptions, Nostalogia.
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مقدمه
گردشگری یکی از سریعترین صنایعی اسات کاه درزمیناههاای

حاصل این روند تکرار مسافرت به آن محال گردشاگر میشاود

اقتصادی جهانی درحالتوسعه می باشد که همواره اهمیت ایان

(.)2

صنعت بهاندازهای است که تنها صنعتهایی همانند صنعت نفت

با توجه به افزایش روزافازون گردشاگران پا

و صنایع خاودرو از آن باارتر هساتند ( .)4باا توجاه باه تعادد

گنبد قابوس ،مطالعاه زیرسااختارهای گردشاگری و اجارای آن

نیازهای گردشگری بهعنوان عوامل جذب و توسعه گردشاگری،

نقش مؤثری در میزان رضایتمندی گردشگران خواهد داشات.

توسعه این بخش مستلزم شناخت این نیازمندیها و تاأمین آن

مطالعه حاضر برای دستیاابی باه راهکارهاای توساعه صانعت

از سااوی مقصااد اساات طااوری کااه باار اساااس ایاان نیازهااا و

گردشگری ،به بررسی عوامل رضایت گردشگری در بناای گنباد

خواستههای توریستها ،مناطق مختلف گردشگری و با ویژگای

قابوس پرداخته است .نکته قابلذکر ایان اسات کاه در بررسای

منحصربهفرد شاکلگرفتهاند و باه ناوع شانا سایهاای علمای،

تاریخچه گردشگری پیدایش رضایت ماردم و یاا افاراد و نحاوه

ورزشی ،جنسی ،ماجراجویانه و طبیعتگرا اشارهشده اسات کاه

برخورد ادراک درمییابیم که این شاخه علمی مرتبط باا پدیاده

هرکدام از این مواردی که ذکر شد موردتوجه و خواست بخشای

گردشگر میباشد .با توجه باه نقاش فزایناده گنباد قاابوس در

از گردشگران است (.)5

ادراک و رضایتمندی افراد مراجعهکننده ایرانی و غیر ایرانی که

کشورهای مقصد برای موفقیت در جذب گردشگران باید با توجه

انتظارات و نوستالژی گردشگران را برطرف میسازد میتاوان از

به ویژگیهای فرهنگی و جغرافیایی خود نسبت به فراهم آوردن

عواماال مااؤثر باار گردشااگران مؤلفااهها وکارکردهااای مااذکور را

زیرساختهای رزم و تبدیلشدن به مقصد گردشگران در حوزه

برشمرد.

خاص خود اقدام نمایند ( .)4ازآنجاکه وجود تسهیالت موردنیااز

مروری بر مبانی نظری پژوهش

اولین گام در جذب و نگهداری گردشگری است باید به تقاضای

با شروع قرن بیست و یکم صنعت گردشگری به یکی از

مزیتهااای مطلااوب گردشااگری پاس ا داد .ازای انرو شااناخت

پردرآماادترین صنایع دنیا تبدیلشااده و رقابت فشااردهای میان

وضعیت منطقه از حیث وجود این عوامل ،زمینه را برای آشنایی

بسیاری از کشورهای جهان برای جذب گردشگران به ﭼشم

با وضعیت گردشگری منطقه در توسعه آن فاراهم مایآورد کاه

میخااااااورد؛ صنعت گردشگری بااااااهعنوان صنعتی پویا و با

امکان بازگشت و تقاضای مجدد گردشگری بساتگی باه میازان

ویژگیهای منحصربهفرد ،بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی و

رضایت آنها از مقصد دارد و تأمین رضایت آنهاا بهنوباه خاود

تولیدی کشورهای توساااعهیافتاااه و درحالتوساااعه را به خود

نوستالژی آنها را به مقصد افزایش خواهد داد که با داشتن این

اختصاص داده است (.)43

اطالعات و تصمیمگیری مناسب ،برای توسعه صنعت گردشگری

گردشگری

در این منطقه امری حیاتی به نظر میرسد (.)9

در لغت به معنی سیاحت در داخال یا

یکی از عوامل رقابتی ،رضایتمندی گردشگران است که بهعنوان

خااارجی اساات و معااادل توریساام اساات .در فرهناا

بهترین شاخص بارای تضامین رشاد ساودهای آتای بهحسااب

گردشااگری را در اقطااار عااالم ساافر کااردن شااناخت ،تفااریح و

میرود .امروزه بسیاری از مراکاز ،ساازمانها و ارگانهاا ،میازان

سرگرمی و نیز سفری که در آن مسافر به مقصدی رفته ساس

رضایت گردشگران را باه عناوان معیااری مهام بارای سانجش

به محل سکونت خود بازمیگردد ،تعریف کردهاند .گردشاگر باه

کیفیت کار خود تلقی نمودهاند و این روند همچنان روبه افزایش

کسی اطالق میشود که دو شرط درباره او مصداق داشته باشد:

است ( .)1بنابراین رضایت گردشگر زمانی به دست میآیاد کاه

اول آنکه از محل اقامت خود برای مادتی کمتار از یا

ساال

فرایندها بهگونهای طراحی شوند که خدمات ارائهشده ،انتظارات

باشد و دوم آنکه ،در محل جدید کسب درآمد نماید( .)44ازنظر

گردشگری را برآورده نماید .ازآنجااییکاه گردشاگران راضای،

اقتصادی نیز گردشگری نشاندهندهی انفعال قدرت خرید یا

تمایل دارند تجربههای مثبت خود را به دیگاران منتقال کنناد،

منطقه به منطقه دیگر است که بارای تحلیلهاای اقتصاادی در
این صنعت قابلتأمل میباشد(.)6

از ثبات جهاانی

کشاور یاا کشاورهای
لغاات،

930

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 0930

گردشگری اساساً به معنای مسافرت از ی

مبدأ به ی

بشارت و همکاران

مقصاد

رضایت گردشگران معمورً به افزایش نرخ حمایت از مانادگاری،

بهمنظور سیاحت یا تجارت است و مفهوم آن فرایندهای مبادلاه

وفاداری و جذب گردشگر کم

میکند که ایان امار نیاز درک

فرهنگی ،اقتصاادی ،اجتمااعی را نیاز در برمایگیارد ( .)3ایان

اهداف اقتصادی ﭼون افزایش تعداد گردشگران و میازان ساود،

عوامل درمجموع شبکهای را پدید میآورد که ماا واژه مساافرت

کم کننده خواهد باود .درنتیجاه عمومااً ارتبااط مثبتای باین

یا گردشگری را برای آن بکار میبریم .بهطورکلی میتوان گفات

رضایت گردشگر و کسب موفقیت بلندمدت اقتصادی در مقصاد

سیاحتگر

گردشگری وجود دارد ( .)5افازایش میازان رضاایت مشاتریان،

اتفاق میافتد گردشگری تلقی میگردد ( .)45گردشاگری یکای

عالوه بر کاهش شکایت مشتری ،میزان اعتماد و وفااداری او باه

از راههای مؤثر در تولیاد ارز ،ایجااد فرصاتهای اشاتغال بارای

سازمان را نیز مضاعف میکند .در جذب و رضاایت گردشاگر دو

افااراد ،تشااویق صنایعدسااتی و نااوعی صااادرات در توسااعه

عامل اصلی و اساسی بیان میشود که این دو عامل عبارتاند از:

زیرساختهای حملونقل محسوب میشود(.)7

عوامل سازمانی و عوامل محیطی (.)46

رضايتمندی

عوامل سازمانی

معنااای رضااایتمندی بااه دامنااه گسااتردهای از تمااایالت و

شامل کلیاه عاواملی هساتند کاه مرباوط باه ارائاه خادمات و

مطلوبیتها برای نیازهای پایه و یاا متعاالی انساان اشااره دارد.

سازمانهای مرتبط با صنعت گردشگری میشودکه برخای ایان

بسیاری از افراد ،تمایل به ﭼیزهایی دارند که نمیتوانناد داشاته

عوامل عبارتاند از :خدمات بهداشتی منطقه ،خدمات اورژانسای

باشند .بنا بر دریل مختلفی که وجود دارد انتخاب و تأمین ایان

و اضطراری منطقه ،امنیت اجتمااعی منطقاه ،قیمات کارهاا و

نیازها باید از مناطقی که تمایال کمتاری نسابت باه آن وجاود

خاادمات ،هزینااه هتاال و اسااکان ،کیفیاات مراکااز اقااامتی و

دارد ،شکل بگیارد .وقتای آنﭼاه را کاه تمایال داریام بتاوانیم

رستورانها ،وضعیت خدمات سرویسی و تعمیر اتومبیل (.)9

انتخاب و کساب نمااییم ،رضاایتمان حاصال میشاود .هرﭼناد

عوامل محيطی

ممکن است که این رضاایتمندی تحات طیاف مختلفای قارار

شامل کلیه عاواملی هساتند کاه مرباوط باه محایط طبیعای و

بگیرد)49( .

جذابیتهای منطقه نظیار ﭼشامانداز و مناارر طبیعای ،ﭼهاره

رضااایت (جاازء عاااطفی) ،واسااطه اثاار کیفیاات خاادمات (جاازء

راهری و عمومی بنا ،وضعیت آبوهوای منطقه ،نحاوه برخاورد

شناختی) بر نیات رفتاری است .افزایش میزان رضایت مشتریان

اهااالی منطقااه و مهماااننوازی مااردم منطقااه بااا گردشااگران

عالوه بر کاهش شکایت مشتری ،میزان اعتماد و وفااداری او باه

میباشند(.)44

سازمان را نیز مضاعف میکند( .)4در ماورد مساافرت ،موتینهاو

عوامل مؤثر بر رضايتمندی

( )4397عنوان کرد که رضایت یاا نارضاایتی از سافر قبلای باه

این تحقیق بر ادراکات ،انتظارات و نوستالژی نسبت باه رضاایت

ادراک (تجربه) آن مربوط میشود( .)6پیزام ،نیاومن وریچال در

گردشگران تأکید دارد .بارای ارزیاابی میازان رضاایتمندی در

سال  4397بیان کردند که رضایت گردشگر به معناای مقایساه

گردشگران عواملی بررسی شد که این عوامال نقاش ماؤثری در

گردشاگر از مقصادی کاه از آن دیادن کارده و

میاازان رضااایت یااا نارضااایتی افااراد گردشااگر میتوانااد داشااته

انتظاری که در ماورد آن مقصاد داشاته ،مرباوط میشاود (.)9

باشندکه این عوامل عبارتاند از انتظارات ،ادراکات و نوستالژی.

رضایت گردشگر زمانی به دست میآیدکاه فراینادهای مناساب

انتظارات

بهگونهای طراحای میشاوند کاه خادمات ارائهشاده توقعاات و

این متغیار شاامل دو بخاش میشاود :اولاین بخاش انتظاارات

انتظارات گردشگر را برآورده نماید( .)41ازآنجاکه رضایتمندی

مشتری ،پیش از مصرف محصول یا دریافت خدمت است کاه از

گردشگر نقش مهمی در تداوم گردشگری و آیناده ایان صانعت

منابع غیرتجربی و از راههایی مانناد آگهیهاا و تبلیغاات ایجااد

ایفا میکند ،از موضوعاتی است که در حوضه گردشگری بسایار

میشود .دومین بخش شامل پیشبینی مشتری دربااره قابلیات

مورد کنکاش قرارگرفته است(.)42

تولیدکننده و یا ارائهکننده خدمت درزمینهی تأمین کیفیت کار

هرگونه فعالیت و فعلوانفعال که در جریان سفر ی

بین تجربه ی

یا خدمت در آینده میباشد( .)1پاراسورمان و همکاران در ساال
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 4399بر ایان عقیدهاناد کاه مصارفکنندگان دارای دو ساطح

درصااد ،مهمتاارین الاازام عملکااردی و دسااتگاههای ارتباااطی

انتظااارات میباشااند :سااطح مطلااوب و سااطح مناسااب .سااطح

(اینترنت ،تلفن )... ،با ضریب رضایتمندی  95درصد ،مهمترین

مطلوب ،آنﭼه شما میخواهید دریافت خواهیاد کارد و ساطح

الزام انگیزشی گردشگران است( .)6زیااری و همکااران در شاهر

مناسب که برای دریافت ،ﭼه ﭼیزی قابالقبول اسات .البتاه باا

نوراباد ممسنی با بررسی رضاایتمندی گردشاگران درزمیناهی

ساطح قابلتحمال وجاود

مهمااننوازی

توجه به اینکه بین این سطوح ،یا

تأمین نیازهای هیجانی خود همﭼون وجود حا

دارد( .)46انتظارات مشتری شامل آن ﭼیزهایی است که او واقعاً

مردم با ضریب  716بیشاترین درصاد رضاایتمندی را داشاته

میخواهااد و باارای او مطلااوب اساات و انتظااار مشااتری و

باشااد( .)7نتااایج تحقیااق فناای و همکاااران در ساانجش میاازان

خواستههایش از مواجهه با سازمان شاکل میگیارد .ولای درک

رضایتمندی گردشگران شهر گرگان نشان میدهاد کاه ﭼهاار

وی از خاادمات لحظااهای شااکل میگیاارد کااه وی خاادمات را

عامل کیفیت خدمات ،کیفیت محیطای ،کیفیات رفتاار جامعاه

دریافت میکند (.)2

میزبان و هزینه خدمات ،میتواند بایش از  12درصاد واریاان

ادراکات

کل متغیرهای موردبررسی را تبیاین نمایناد و هامﭼناین باین

رابینز بر این عقیده است ادراک فرایندی است که بهوسایله آن،

عوامل مذکور و میزان رضایت گردشاگران همبساتگی معناادار

افراد پنداشتهها و برداشتهایی که از محیط خوددارند تنظیم و

مشاهده شد( .)9ابراهیم پور و همکاران در مطالعه موردی که در

تفسیر میکنند و بدینوسیله به آن معنا میدهناد .ادراک یا

منطقه گردشگری سرعین بر طبق رضایت و وفاداری انجامشاده

نفر میتواند با واقعیت عینی بسایار متفااوت باشاد و افاراد نیاز

است به این نتیجه رسیدند که بین عوامل ساازمانی و محیطای

میتوانند از ی ﭼیز واحد برداشاتهای متفااوتی داشاته باشاد

با رضایت گردشگران و همینطاور باین ایان عوامال و رضاایت

(.)41

گردشگران با وفاداری باا ضاریب همبساتگی  74درصاد رابطاه

نوستالژی (وفاداری)

مثبت و معناداری وجود دارد(.)9

ایجاد وفااداری در مشاتریان مفهاومی اسات کاه در تجاارت و

در تحقیق عوامل مؤثر در توساعه گردشاگری شاهر کرمانشااه،

کسبوکار امروزی به این دلیل که مشتریان وفادار عامل اصالی

تقوایی و همکاران به این نتیجه رسایدند کاه باهرغم برخاوردار

موفقیت زمانی موردتوجه بیشازپیش قرارگرفته است ،نوستالژی

بودن از ررفیتهای بااری گردشاگری در بخشهاای تااریخی،

به معنی افزایش مشتری برای انجام معامله با ساازمان خااص و

فرهنگی و طبیعی ،با کمبود امکانات زیربناایی و رفااهی مواجاه

خرید مجدد و مکارر کاار و خادمات آن ساازمان میباشاد(.)9

است( .)4هزارجریبی و همکاران طباق بررسای جامعهشاناختی

نوستالژی به معنای پیشبینی بازگشت و پیشانهاد باه دیگاران

توسعه گردشگری در ایران (بارویکردجذب گردشگران خاارجی)

است .عالوه بر این ارتباط بین شاکایت گردشاگر و وفااداری او

به این تیجه رسیدند که  96درصد از گردشگران دارای رضاایت

قابلتغییر میباشد .زیرا این احتمال وجود دارد کاه رسایدگی و

خوب و زیاد به مردم ایران داشتهاند و  32درصاد از اناان دارای

برطرف کردن عواملی که در گردشگر نارضایتی ایجاد کارده ،در

تمایل خوب و زیاد برای سفر مجدد به ایران را داشتند( .)3طبق

طی زمانبر نوستالژی اثر گذارد و در صورت تبدیل شاکایت باه

شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای مؤثر بر رضاایت گردشاگران

وفاداری در توسعه گردشگری حاصل میشود (.)2

خارجی در شیراز ،اردکانی و همکاران ﭼنین اشاره کردند کاه از

پيشينه تحقيق

میان این عوامل ،نگرش ایرانیها نسبت باه گردشاگران ،ساب
ایرانیان ،امنیت و اطمینان خااطر

درزمینااهی گردشااگری و رضااایتمندی گردشااگری تحقیقااات

زندگی ،آدابورسوم و فرهن

فراوانی در داخل و خارج از کشور انجامگرفته است که بهصورت

در رأس عواملی هستند که رضایت گردشگران خارجی در شیراز

موردی به آنها اشاره میشود .در الزاماات رضاایتمندی شاهر

را فراهم میآورند(.)5

بروجرد ابراهیمزاده و همکاران به این نتایج رسیدند کاه امنیات

با توجه به پیشینه تحقیق ،هر محقق به بررسای مجموعاهای از

گردشگران با ضریب رضاایتمندی  26درصاد ،مهمتارین الازام

عوامل بر رضایتمندی گردشگران پرداخته است و بیان کردهاناد

اساسی ،رستورانها و تدارک غاذا باا ضاریب رضاایتمندی 93

که این عوامل میتواند متأثر از ادراکات و انتظارات گردشگران از
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عو امل محیطی و عوامل سازمانی باشاد .عاالوه بار ایان عامال،

ﭼون گردشگران راضی تمایل به انتقال تجربهی مثبت خود به

نوستالژی یا وفاداری گردشگران با شناخت قبلی باه آن منطقاه

دیگران و تکرار مسافرت به محل دارند ،شناخت عوامل

هم میتواند بهعنوان عامل دیگر در رضایتمندی آنها که منجر

رضایتمندی گردشگر یکی از مهمترین حوزههای پژوهشی

به سفر مجدد به آن منطقه شده است را اشاره کرد .ازایانرو در

صنعت گردشگری است .ادبیات موضوع بیانگر این واقعیت است

تحقیق حاضر در راساتای تحقیقاات انجامشاده باه ساه عامال

که سطح رضایتمندی گردشگر در ی

سفر نتیجهی عوامل

ادراکات ،انتظارات و نوستالژی توجه کرده است و به بررسی این

متعددی است که بهطورکلی در فرآیند مقایسه بین دیدگاه

عاملها بر رضایتمندی گردشگران پرداختهشده است.

گردشگر نسبت به محصورت و خدمات دریافتی و انتظارات قبل

مدل مفهومی تحقيق

و حین مسافرت او مورد ارزیابی قرار میگیرد ( .)43رضایت

رضااایتمندی گردشااگران یکاای از مهمتاارین عواماال رقااابتی و

گردشگر نقش مهمی در موفقیت بازاریابی مقصد گردشگری ایفا

بهترین شاخص بارای تضامین رشاد ساودهای آتای محساوب

میکند .زیرا انتخاب مقصد ،مصرف کارها و خدمات گردشگری

میشود .امروزه بسیاری از مراکز ،ارگانهاا و ساازمانها ،میازان

و تصمیم به بازگشت دوباره به مقصد را تحت تأثیر قرار میدهد.

رضایت گردشگران را معیاری مهم بارای سانجش کیفیات کاار

با توجه به عوامل ذکرشده شامل انتظارات ،ادراکات و نوستالژی،

خود قلمداد میکنند و این روند همﭼنان در حال افزایش است.

میتوان بیان داشت که برای پیشبینی رضایت گردشگران

رضایت گردشگر زمانی به دست میآید که فرآینادهای مناساب

مراجعهکننده به این منطقه این متغیرها میتوانند بهنوعی بر

بهگونهای طراحی شوند که خدمات ارائهشده توقعات و انتظارات

بهبود رضایت گردشگران مؤثر واقع گردد .با توجه به مباحث

گردشااگر را باارآورده نماینااد ( .)47ازآنجاکااه رضااایتمندی

مطروحه مدل مفهومی تحقیق با تکیهبر تحقیق ابراهیم پور و

گردشگر نقش مهمی در تداوم گردشگری و آیناده ایان صانعت

همکاران( )44به شرح شکل ( )4ترکیببندی و ارائه میشود.

ایفا میکند ،از موضوعاتی است که در حوزهی گردشگری بسیار
مورد کنکاش قرارگرفته است(.)49
انتظارات

رضايت مندی

ادراکات
نوستالژی

شکل  -0مدل مفهومی تحقيق (نگارندگان)
)Figure 1- Conceptual framework (authors

فرضيههای تحقيق

معرفی منطقه موردمطالعه

عوامل نامبرده با شاخصهای آن در جامعه هدف با فرضایههای

نام گنبدکاووس از نام ،قابوس بن وشمگیر  -یکی از حاکمان آل

زیر بررسی میشود:

زیار ( 139-966ها .ق) که از سال  942تا  173هجاری قماری

 -4بین انتظارات گردشگر و رضایتمندی گردشاگران در بناای

در گرگاان و طبرساتان حکوماات داشاتند  -گرفتهشاده اساات.

گنبد قابوس رابطه معناداری وجود دارد.

جرجان در اثر تهاجمات تیموریان و مغولها از بین رفت و بعاداً

 -5بین ادراکات گردشگر و رضایتمنادی گردشاگران در بناای

شااهر گنبااد بنااا گردیااد کااه در سااال  4946هجااری شمساای

گنبد قابوس رابطه معناداری وجود دارد.

گنبدکاووس نامیده شد .نقشه اصلی این شهر در اوایل سالطنت

 -9بین نوستالژی و رضایتمنادی گردشاگران در بناای گنباد

رضاشاه توساط مهندساان آلماانی طراحای و باه مرحلاه اجارا

قابوس رابطه معناداری وجود دارد.

گذاشته شد و از شهرهایی است که با اصول شهرساازی مادرن

بررسی و تحليل عوامل مؤثر بر رضايتمندی گردشگران....
طراحیشده و فاقد هرگونه معابر تن
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و پارپیچوخم اسات .ایان

هنری و تکنیکی در زمره بزرگترین مفاخر معماری قرن ﭼهارم

شهر امروزه از شهرهای زیبا و دیدنی استان گلساتان محساوب

هجری قمری ایران به شمار مایرود .سااختمان ایان میال کاه

میشود .مرکز شهرستان گنبدکاووس در  43کیلاومتری شامال

آرامگاه شم المعالی قابوس بن وشمگیر زیاری است  ،در باری

جاده گرگان – مشهد و در  556کیلومتری شمال خاوری شاهر

تسهای در میان پارک بزرگ شهر گنبدکاووس واقعشده و عناصر

ساری مرکاز اساتان مازنادران اسات .آبوهاوای آن معتادل و

تزئیناای و ساااختارهای متناسااب ،مااوزون ،مسااتحکم و زیبااایی

مرطوب است و میزان بارش سارنه حدود  233میلیمتر اسات.

ساختمان میل از سه قسمت شاالوده ،سااقه و گنباد مخروطای

گنبدکاووس دارای آبوهوای مساعد و خاکی حاصالخیز اسات.

تشکیلشده که رویهمرفته  22متر ارتفاع دارند.

بنای آجری میل گنبد ازنقطهنظر عظمت معماری  ،ویژگیهاای

شکل  -1موقعيت جغرافيايی گنبد قابوس(منبع :نگارندگان)
Figure 2- Geographic of ghabos Dome

روش پژوهش

عوامل سازمانی :نحوه پاذیرایی و کیفیات غاذا در رساتورانها،

پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کااربردی و ازنظار روش توصایفی-

وضعیت قیمت در مقایسه با مبادأ ،خادمات بهداشاتی درماانی

پیمایشی و از نوع همبستگی است .جمعآوری دادهها ،از طریاق

موردنیاز گردشگر ،هزینه حملونقل و دسترسی آسان به محال،

بررسیهای اسنادی و کتابخانهای و مطالعات میدانی انجامگرفته

کیفیت اطالعرسانی و راهنماایی گردشاگر ،حفارات پلیسای و

و با اطالعات بهدستآمده ،به بررسی امکانات ،جاذبهها ،خدمات

همکاری ماأموران انتظاام ،وضاعیت ترافیا

در داخال شاهر و

و وضعیت کلی گردشگری در این منطقه پرداختهشاده اسات و

جادهها.

دادههااا از طریااق پرسشاانامه جمااعآوریشااده اساات و باارای

متغیر نوستالژی بر اسااس ساه شااخص بازدیاد دوبااره از ایان

رتبهبندی دادههای این پژوهش از طیف لیکرت استفادهگردیاده

منطقه در برنامه آینده ،داشتن ذهنیت مثبت قبلای نسابت باه

است  .متغیرهای انتظارات و ادراکات محیط در بررسی حاضر بر

شهر ،معرفی منطقه به گردشگران مورد ارزیابی و آزماون قارار

اساس دو شاخص عوامل محیطی و سازمانی که هردو با  7گویه

گرفتند.

سنجیده شدهاند و مورد ارزیابی و آزمون قارار گرفتناد کاه باه

رضایتمندی در تحقیق حاضر بر اساس میزان رضایت کلی افراد

شرح ذیل میباشد.

از منطقه موردنظر می باشد.

عوامل محیطی شامل ﭼشمانداز و منارر طبیعی ،ﭼهره راهری

قلمرو مکانی تحقیق ،بنای گنبد قابوس استان گلستان و ازنظار

و عمومی ،وضعیت آبوهوای منطقه  ،آبهای معدنی منطقه ،

زمانی ایام نوروز سال  4931میباشد .جامعه آماری این پژوهش

نحوه برخورد اهالی منطقه و مهماننوازی مردم منطقه.

گردشگران مراجعهکننده به بنای گنبد قابوس در ایام نوروز سال
 4931میباشند .با برآورد انجامشده ،در روز  9333گردشاگر از
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این بناا در ایان ایاام بازدیاد میکردناد ،تعاداد  913گردشاگر

شناختی بر اساس آمار توصیفی به شرح جدول ( )4آمده اسات.

بهعنوان نمونه آماری از طریق جدول مورگان انتخااب شادند و

جدول ( )4بیانگر آن است که توزیع افراد نمونه ازنظر جنسیت،

جهت انتخاب نمونه مناسب از روش تصادفی ساده استفاده شده

 21/4درصد جمعیت حجام نموناه را ماردان و  12/3درصاد را

است .برای تحلیل دادهها از روشهای آزماون نرمالیتاه ،آزماون

زنان تشکیل میدهند .ازنظر سن 7/6 ،درصد ( 52نفر) زیار 53

همبستگی و ضریب رگرسیون استفادهشده است .برای سانجش

سال 55/9 ،درصد ( 71نفار) باین  52-54ساال 52/7 ،درصاد

پایااایی پرسشاانامههای تحقیااق از ضااریب آلفااای کاارون باااخ

( 92نفر) بین  93-56سال 47/2 ،درصد ( 29نفر) باین 92-94

استفادهشده اسات .ضاریب آلفاای کارون بااخ پرسشانامههای

سال 43 ،درصد ( 99نفر) باین  13-96ساال 3/9 ،درصاد (94

رضاااایتمندی ( ،)3/93انتظاااارات ( ،)394ادراکاااات ( )3/95و

نفر) بین  12-14سال 7/6 ،درصد ( 52نفار) بایش از  16ساال

نوستالژی ( )3/99نشان میدهد ﭼون ضریب آلفا بیشتر از 3/7

نمونااه موردمطالعااه را تشااکیل میدهنااد .برحسااب تحصاایالت

است ،پرسشنامهها از پایاایی قابال قباولی برخوردارناد .روایای

بیشترین فراوانای در طبقاه لیساان

و دیاسلم باا  99/5درصاد

محتوایی پرسشنامهها بر اساس نظر خبرگان تأییاد شاد .بارای

( 443نفر) و  94/9درصد ( 432نفر) مشاهده میشود و کمترین

سنجش سؤارت پرسشانامهها از طیاف لیکارت پانج گزیناهای

فراوانی را طبقات فاوقدیسلم و فوقلیساان

باا  41/2درصاد و

استفادهشده است.

 53/2درصد به خود اختصاص دادهاند .توزیع افراد نموناه ازنظار

يافتهها

تأهل 14/4 ،درصد جمعیت حجم نمونه را مجرد و  29/3درصاد

خالصه نتایج بهدستآمده از تجزیاهوتحلیل دادههاای جمعیات

را متأهلین تشکیل میدهند.

جدول  -1ويژگیهای جمعيت شناختی نمونه آماری
Table 4 - Demographic of sampling

ويژگی

درصد فراوانی

فراوانی

21/4

473

مرد

12/3

425

زن

433

993

7/6

52

زیر  53سال

55/9

71

52-54

52/7

92

93-56

47/2

29

92-94

43/3

99

13-96

3/9

94

12-14

7/6

52

بیش از  12سال

433

993

94/9

432

دیسلم

41/2

19

فوقدیسلم

99/5

443

لیسان

53/2

69

433

993

14/4

496

مجرد

29/3

432

متأهل

جنسیت
جمع کل

سن

جمع کل

فوقلیسان

تحصیالت

و بارتر
جمع کل

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

تأهل
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در پاس به سؤال «دوست دارید ﭼه میزان از اوقات فراغت شما

گردشگران گزینه شناخت قبلای 56 ،درصاد گزیناه دوساتان و

صرف گردشگری شود؟»  23درصد گردشاگران باه گزیناههای

بستگان 53،درصد گزینه مطالعاات مطبوعااتی و کتابخاناهای و

بسیار زیاد و زیاد و  93درصد آناان باه گزیناه تاا حادی و 44

 44درصد تبلیغات را بیان کردهاند.

درصد کم و بسیار کم را انتخاب کردهاند.

آمار توصيفی متغيرها :آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیاق

انگيزه مسافرت :در پاس به سؤال «انگیزه مساافرت شاما باه

در جدول ( )2ارائهشده است .مقدار میانگین و انحاراف و تعاداد

(منطقه موردنظر) کدام است؟»  17درصد استفاده از منارر زیبا

مشاهدات به تفکی

از متغیرهای تحقیق در جدول

و آبوهوای مطبوع 57 ،درصد صرفاً فقط دیدن بناای تااریخی،

( )5مشخصشده است .میانگین و انحاراف معیاار رضاایتمندی

 45درصد مالقات با اقوام منطقاه و  41درصاد صنایعدساتی و

گردشگران به ترتیب  9/79و  3/21میباشد .از بین شاخصهای

تولیدات این منطقه را انگیزه مسافرت به منطقه اعالم کردند.

اناادازهگیری مربااوط بااه متغیرهااای اثرگااذار باار رضااایتمندی

نوع شناخت :در پاس باه ساؤال «ناوع شاناخت شاما از ایان

گردشگران متغیر ادراکاات باا میاانگین  9/69و انحاراف معیاار

منطقه تاریخی بیشتر از ﭼه طریقای باوده اسات؟»  19درصاد

 3/79از سایر متغیرهای دیگر بیشتر است.

برای هری

جدول  -3آمار توصيفی متغيرهای تحقيق
Table 5- Descriptive of variables

متغيرها

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

رضایتمندی گردشگران

913

9/79

3/21

انتظارات

913

9/19

3/33

ادراکات

913

9/69

3/79

نوستالژی

913

9/99

3/66

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

میکنند و میتوان از آزمونهاای پارامتریا

نتيجه آزمون فرضيهها

اساتفاده کارد .باا

با توجه به آزماون اسامیرنوف و کولماوگروف بارای متغیرهاای

توجه به سطح معنیداری کمتر از ی

تحقیق ﭼون سطح معنیداری بارای متغیرهاا بیشاتر از ساطح

بین متغیرهای تحقیق با آزمون همبستگی پیرساون در جادول

معنیداری  2درصد است .پ

درصد میزان همبساتگی

( )6نشان دادهشده است.

متغیرها از توزیع نرماال پیاروی

جدول  -0ماتريس همبستگی بين متغيرهای تحقيق
Table 6 - Correlation among the rating variables

متغيرها

رضايتمندی گردشگران انتظارات ادراکات

رضايتمندی گردشگران

4

انتظارات

3/996

4

ادراکات

3/244

3/944

4

نوستالژی

3/169

3/164

3/159

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

فرضيه  .0بين انتظارات گردشگر و رضايت گردشگران در

بنای گنبد قابوس با ضریب همبستگی  3/996رابطه معنیداری

بنای گنبد قابوس رابطه معنیداری وجود دارد.

وجود دارد.

با توجه به جدول ( )9در ساطح اطمیناان  33درصاد میتاوان

فرضيه  .1بين ادراکات گردشگر و رضايت گردشگران در

گفت که بین انتظارات گردشاگر و رضاایتمندی گردشاگران در

بنای گنبد قابوس رابطه معنیداری وجود دارد.
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با توجه به جدول ( )9در ساطح اطمیناان  33درصاد میتاوان

قابوس با ضریب همبستگی  3/169رابطه معنیداری وجود دارد.

گفت که بین ادراکاات گردشاگر و رضاایتمندی گردشاگران در

برای تحلیال و پیشبینای متغیار وابساته رضاایتمندی توساط

بنای گنبد قابوس با ضریب همبستگی  3/244رابطه معنیداری

متغیرهای مستقل تحقیق از تحلیل رگرسایون خطای اساتفاده

وجود دارد.

خواهد شد .مقادیر  R Squareنشاندهنده این است که ﭼناد

فرضيه  .9بين نوستالژی و رضايت گردشگگران در بنگای

درصد از تغییارات متغیار وابساته تحات تاأثیر متغیار مساتقل

گنبد قابوس رابطه معنیداری وجود دارد.

میباشد .در قسمت  ،ANOVAاگر  .Sigکمتر از  3/32باشد،

با توجه به جدول ( )9در ساطح اطمیناان  33درصاد میتاوان

معادله رگرسیون خطی میباشد.

گفت که بین نوستالژی و رضایتمندی گردشگران در بنای گنبد
جدول  -1خالصه نتايج تخمين الگوی پژوهش
Table 7- Summer of analysis of reserch

ضريب
متغير

استاندارد

خطای استاندارد

آماره T

شده

بررسی هم خطی

سطح
معنیداری

عرض از مبدأ

4/122

3/596

6/479

3/333

تولرانس

عامل تورم
واريانس

انتظارات

3/397

3/367

3/653

3/296

3/796

4/575

ادراکات

3/562

3/379

1/13

3/333

3/734

4/561

نوستالژی

3/412

3/326

5/713

3/336

3/333

4/343

آزمون  Fفیشر (سطح معنیداری))3/33( 45/94 :

ضریب تعیین تعدیلشده3/434 :

آماره دوربین-واتسون5/34 :
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

هنگامیکه متغیرهای مستقل دارای همبستگی باریی در میاان
خودشان باشند ،ارزیابی مشاارکت ت تا

متغیرهاای مشاکل

برآورد شده به لحاظ آماری معنایدار و رواباط باین متغیرهاای
تحقیق ،خطی میباشد.

خواهد بود؛ که آنهم به دلیل تسهیم و همسوشاانی واریان هاا

با توجه به نتاایج بهدساتآمده بارای پیشبینای رضاایتمندی،

و عامل

برآورد مدل نشان داد که ضریب متغیرهای مستقل باا مقادار t

بزرگتر از  3/4و

بارتر از  4/36و سطح معناداری آن کمتر از  2درصاد ،میتاوان

کمتر از  43هستند که هار دو جازو

گفت ادراکات و نوستالژی بر رضایتمندی گردشگران تأثیر مثبت

میتوان نتیجه گرفت که مشاکل

و معناایداری دارنااد .همچنااین انتظااارات باار رضااایتمندی

هم خطی میان متغیرهای مستقل مشاهده نمیشود .نتایج نشان

گردشگران تأثیر معنایداری نادارد .باهعبارتیدیگار متغیرهاای

میدهد که این الگو توانسته است  43/4درصد از تغییرات متغیر

ادراکات و نوستالژی در تبیاین رضاایتمندی گردشاگران نقاش

وابسته را از طریق تغییرات متغیر مستقل باا توجاه باه ضاریب

مؤثری را ایفا نمودهاند.

تعیین ،تبیین نماید .آماره دوربین واتسون عدد  5/34میباشاد،

بحث و نتيجهگيری

بنابراین بین خطاهای الگوی رگرسیونی خودهمبساتگی وجاود

گردشگری منبع مهمی برای فعالیتهای تجاری ،کسب درآماد،

رگرسیون ،که بر اساس آمااره  Fدر

اشتغالزایی و مبادرت خارجی محسوب میشود .یکی از مناطق

خصوص آن تصمیمگیری میشود .ساطح معنایداری آمااره F

گردشگری در ایران ،منطقه گردشگری بناای گنباد قاابوس در

کمتر از سطح خطای آزمون ( )α=3/32است و درنتیجه الگاوی

استان گلستان است .از عوامل ماؤثر بار رضاایتمندی گردشاگر

بین متغیرهای مستقل است .جدول ( )7مقادیر تولران
تورم واریان

را نشان میدهد .مقادیر تولران

مقادیر عامل تورم واریان
مقادیر قابلقبول هستند؛ پ

ندارد .نتایج تحلیل واریان

میتوان به ادراکات ،انتظارات و نوستالژی اشاره کرد که در ایان
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تحقیق به بررسی ایان ساه عامال ماؤثر در رضاایتمندی افاراد

بهطورکلی با توجه به این باید باه عوامال محیطای و ساازمانی

گردشگر در بازدید از بنای گنباد قاابوس پرداختاه شاد .نتاایج

منطقه نگاه ویژه داشت تاا گردشاگران درک بهتاری از محایط

تحقیق نشان دادند که ادراکات و نوستالژی نقش باه سازایی در

داشته باشند .درواقع اگر گردشگران مقصاد خاصای را انتخااب

افزایش رضایتمندی گردشاگران دارناد اماا انتظاارات نتوانسات

کنند و از تجربه سفر خود راضی برگردند ،بدون ش

آشنایان و

باعث افزایش رضایتمندی گردشگران شود.

اطرافیان خود را تشویق به سفر باه آن مقصاد نماوده و تمایال

ادراکااات بااهعنوان مهمتاارین عاماال در افاازایش رضااایتمندی

خود گردشگران بارای بازگشات و بازدیاد دوبااره از آن مقصاد

شناخته شد که نتایج نشان میدهاد کاه درک ماردم از عوامال

بیشتر میشود .ممکن است رضایت گردشگران به افازایش نارخ

محیطی و سازمانی محایط در رضاایتمندی گردشاگران بسایار

حمایت از ماندگاری ،وفاداری و جذب گردشگر کم

میکناد و

مؤثر است .هر ﭼه میزان سازمانها در بهبود عوامال محیطای و

این امر نیاز در کساب اهاداف اقتصاادی ﭼاون افازایش تعاداد

سازمانی تالش بیشتری داشته باشند .رضاایتمندی بیشاتری از

گردشگران و نیز افزایش میزان سود مؤثر خواهد بود .با توجه به

گردشگری را دربردارد .نتایج حاصل از ایان مطالعاه همسااز باا

اینکه هدف اصلی سفر به ایان منطقاه دیدن بنای میال گنباد

مطالعات قبلی میباشد (.)9

قابوس است ازاینرو پیشنهاد میشاود نسبت به توساعه کمی و

ناهمساز با نتایج مطالعات پیشین ( ،)44باوجوداینکه محققین به

کیفای و بهبود خدمات گردشگری یعنی بهبود وضاعیت منطقه

ارتباط میان انتظارات و رضاایتمندی گردشاگران اشاارهکرده

و محدوده آن تاالش رزم صورت گیرد .توجه به عوامال و ماؤثر

بودنااد انتظااارات نقشاای در افاازایش رضااایتمندی گردشااگران

سازی و در ماواردی ایجااد تمهیاادات رزم باارای بهرهمنادی

نداشت .این پژوهش اشاره میکند که انتظاارات آن ﭼیازی کاه

مطلوب از آنها در توسعه گردشگری در منطقه نقاش کلیاادی

مردم در موردان مکان فکر میکنناد و انتظاار دارناد نقشای در

ایفاا خواهااد کرد ،این عوامل عبارتاناد از :ﭼشامانداز و منارر

رضایتمندی افراد ندارد .بلکه آن ﭼه که ماردم باا آن مواجهاه

طبیعاای ،راهر ﭼهرهی عمااومی ،تعداد گزینااههای گردشگری،

میشوند نقش اساسی در رضاایت و جلاب گردشاگران دارد .در

وضعیت آبوهوای منطقه ،آبهای معدنی منطقه ،نحوه برخورد

بعضی مواقع شاید انتظار منفای باشاد ولای ادراکاات محایط و

اهالی منطقه و مهمااااننوازی مردم منطقه .پیشنهاد میشاااود

حضور در محیط باعث رضایتمندی افراد شود.

نسبت به حفارت از منارر طبیعی ،بهبود و زیباسازی راهر

وفاداری یا نوستالژی گردشگران نیز عامل مؤثر در رضاایتمندی

ﭼهرهی عمااااومی شهر ،افزایش تعدد گزینااااههای گردشگری،

گردشگران دیده شد .نوستالژی در حوزه گردشگری به بازدیاد

معرفی منطقه بر اسااس وضعیت آب و هاوایی ،ارتقاء وضااعیت

مکرر و تمایل به بازگشت اشاره دارد ( .)49نوستالژی و وفاداری

فیزیکای و بهداشتی محدوده میل گنبد اقدامات رزم باه عمال

به مکان عامل مهمی در بازگشت گردشگرانی که مکرراً باه ایان

آید.

مکان سفرکردهاند میتواند داشته باشد .بیشتر مطالعات به نقش

منابع

نوستالژی در افازایش رضاایتمندی اشااره دارناد( .)44 ،9اماا

 -4تقوایی .مسعود ،وارژی ،حمیدرضا .صفرآبادی ،اعظام

نوستالژی گردشگران که با شناخت قبلی به این مکاان آمدهاناد

 ،4934،عوامل ماؤثر در توساعه گردشاگری شاهری

نیز میتواند در رضایتمندی آنها تأثیر داشته باشد .با توجه به

کرمانشاه .فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیای

اینکه اکثریت پاسا دهندگان ( )%16طریقاه شاناخت آنهاا از

ایران ،شماره  ،99صص .57-17

منطقه با شناخت قبلای باوده اسات مبتنای بار نوساتالژی یاا

 -5سعید اردکانی ،سعید ؛ میرغفوری ،حبیباهلل؛ برقای،

وفاداری به منطقه سفرکردهاند .درواقاع رضاایتمندی در سافر

شاهین ،4993،شناسایی و اولویاتبنادی مولفاههای

اول منجر به افزایش نوستالژی و وفاداری گردشگران شده است

مؤثر برسطح رضایت گردشگران خاارجی در شایراز،

و در سفر بعدی نوستالژی منجر به افزایش رضایتمندی میشود.

فصلنامه مطالعات گردشگری ،شماره ،49صص.4-59

البته این نوع تفسیر به تحقیقهای بیشتری نیازمناد اسات کاه

 -9ابراهیم پاور .حبیاب ،سایدنقوی .میرعلای ،یعقاوبی.

برای مطالعات آینده پیشنهاد میشود.

نورمحمد ،4933،عوامل مؤثر بار رضاایت و وفااداری
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گردشگری ،شماره  ،35صص.73- 41
 -1ساعت ﭼیاان .وحیاد .صافری ،حمیدرضاا .رساولی،
سیدمهدی .اسکندری ،عیسی الهی ،علیرضاا ،4935،

بشارت و همکاران

 -44ابراهیم پور .حبیب ،روشندل اربطانی .طااهر ،4933،
بررسی عوامل مؤثر درگردشگری براسااس انتظاارات
وادراکات گردشگران و مدل تحلیل شکاف ،مادیریت
بازرگانی ،شماره  ،9صص .4-55

ارتباط کیفیت خدمات ،رضایت مندی و وفااداری باا

 -45راوری .علی ،میرزایای .طیباه ،ونکای ،زهاره ،4934،

قصد حضورآتی مشتریان در مراکز آمادگی جسامانی

تبیااین ماهیاات مفهااوم رضااایت شااغلی ،فصاالنامه

و ایروبی  ،دو فصلنامه پژوهش درمادیریت ورزشای

مدیریت پرستاری ،شماره  ،1صص .64-74

ورفتارحرکتی ،شماره  ،42صص .452-499

 -49همتی .رضا ،زهرانای .داوود  ،4939،بررسای عوامال

 -2نااااااداف .مهاااااادی ،گسااااااکری .ریحانااااااه،

مؤثر بر رضایت مندی و وفاداری گردشگران خاارجی

زمانی.مصطفی ،4933،بررسای و رتباه بنادی نقاش

بااه اصاافهان بااه مثابااه برنااد گردشااگری ،مجلااه

عناصاار آمیختااه بازاریااابی در رضااایتمندی مصاارف

برناماااهریزی و توساااعه گردشاااگری ،شاااماره ،43

کنناادگان ماااهی پرورشاای درشهرسااتان خرمشااهر،

صص.495-531

تحقیقات اقتصادکشاورزی ،شماره  ،1صص.54-97

 -41کروباای .مهاادی ،یوساافی .جااواد  ،4993،مقایسااه

 -6اباااراهیم زاده .عیسااای ،یااااری .منیااار ،یااااری.

ادراکات و انتظاارات مهماناان نسابت باه پانج بعاد

یاسامن ،4933،شناساایی و اولویات بنادی الزامااات

کیفیت خادمات (هتال هماای  5مشاهد) ،فصالنامه

رضایتمندی گردشگری شاهری باا اساتفاده از مادل

مطالعات گردشگری ،شماره  ،49صص.62 – 91

کانو ،فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا ،شماره  ،3صص

 -42خوشفر .غالم رضا ،اسفندیان .آزیتا  ،رحماانی .ماریم

.457-423

 ،4935،بررسی احساس امنیت فردی و اجتمااعی از

 -7زیاری .کرامت اهلل ،امانسور .ساعید ،امیاری فهلیاانی.

دیدگاه گردشگران و عوامل مؤثر بر آن ،مجله برناماه

محمدرضا ،4935 ،بررسای عوامال ماؤثر در توساعه

ریزی و توسعه گردشاگری ،شاماره  ،6صاص -535

صاانعت گردشااگری بااا تاکیااد باار عواماال مااؤثر باار

.494

رضایتمندی گردشگران (نور اباد ممسنی) ،فصالنامه
جغرافیای سرزمین ،شماره  ،97صص.42-95
 -9فنی .زهاره ،برغماری .مجتبای ،اساکندرپور .مجیاد،

 -46وثوقی .لیال  ،دادورخانی .فضیله ،مطیعای لنگارودی.
حسن ،رهنمایی .محمدتقی  ،4933،ارزیاابی عوامال
مؤثر بر رضایت درگردشاگری زمساتانی (شمشا

و

سالیمانی .منصاور  ،4934،سانجش میازان رضاایت

دربند) ،فصلنامه مطالعاات گردشاگری ساال هفاتم،

مناادی گردشااگران شااهرگرگان .فصاالنامه علماای-

شماره  ،42صص .4-57

پژوهشی مطالعات مدیریت گردشاگری ساال هفاتم،
شماره  ،53صص .94-19
 -3هزارجریباای .جعفاار ،نجفاای .مل ا

 -47پورسلیمانی .قلی فرزاد ،رشیدی علی و فرزاد ،4997،
عواماال مااؤثر باار رضااایت گردشااگران در ایااران:

محمااد ،4934،

بررساای جامعااه شااناختی عواماال مااؤثر برتوسااعه
گردشگری درایاران (باا رویکارد جاذب گردشاگران
خارجی) ،جغرافیا و برنامهریزی محیطای ،شاماره ،9
صص .499-417
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