
١

طبیعت گردانکیفیت تجربهبرمقاصد گردشگری در تحلیل نقش قیمت خدمات

١صدیقھ کیانی سلمی

  عضو ھیات علمی گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان-١

  چکیده

6000بهمرز2020جهانیدرسالGDPمطابقپیشبینیاتحادیهمسافرتوگردشگري،سهمگردشگریاز

. توسطآنسیصدمیلیونشغلخواهدبودمیلیارددالروتعدادمشاغالیجادشده

باتوجهبهاینآمارگردشگریرامیتوانحوزهایچندبعدیدرنظرگرفتکهبهنیازهایگردشگرانباعالیقوانگیزههایمتفاوتپاسخمید

. هد

گروههایمختلفگردشگرانخواستههاوسالیقمتمایزیدارندواطالعازسلیقههایافراد،وضعیتطراحیمکانهاوبرنامهریزیفضاهارا

. بهبودمیدهد

هماهنگکردنمحصولبانیازها،خواستههاوتقاضایبا(اینکهتوسعهگردشگریدربازارهانیازمندشناختبازاروبازاریابیباتوجهبه

اثر در این پژوهش به بررسی  .علل اثرگذار بر رضایتمندي گردشگران مورد شناسایی قرار گیرداست،باید) زار

. اخته می شودباغبهادران پرد منطقه گردشگريان دگرطبیعت بر رضایتمندي  قیمت خدمات

 .محسوب می گرددتحقیقازنظرهدفکاربردیو تحلیلیمیباشد-رویکردحاکمبراینپژوهش توصیفی

داده جهتتجزیهوتحلیل. جامعهآماریکلیهگردشگرانواردشدهبهبخشباغبهادرانمیباشد

قسمتسومپرسشنامهنیزسواالتمربوطبهمدلکانومی .استفادهشدهاستAMOSوSPSSازنرمافزارها

دهد قیمت خدمات در مقاصد حاصل از پژوهش نشان می  .ینمدلتجزیهوتحلیلشدهاستباشدکهبااستفادهازهم

درصد بر رضایتمندي  95، در سطح اطمینان 05/0و سطح معناداري کمتر از  45/0گردشگري با بار عاملی 

  .طبیعت گردان اثرگذار بوده است

.ساختاريمدلسازي معادالت ، رضایتمندي، قیمت خدمات گردشگري،:واژه هاي کلیدي

  شرح و بیان موضوع پژوهش

 2020مطابق پیش بینی اتحادیه مسافرت و گردشگري، سهم گردشگري از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 

با توجه به این . میلیارد دالر و تعداد مشاغل ایجاد شده توسط آن سیصد میلیون شغل خواهد بود 6000به مرز 

چند بعدي در نظر گرفت که به نیازهاي گردشگران با عالیق و انگیزه هاي آمار گردشگري را می توان حوزه اي 

گروه هاي مختلف گردشگران خواسته ها و سالیق  .)97: 1394نجارزاده و همکاران، (متفاوت پاسخ می دهد 



٢

اطالع از سلیقه هاي افراد، وضعیت طراحی مکان ها و  که) 45: 1996، 2و داي لمان1کالرك (متمایزي دارند 

با توجه به اینکه توسعه گردشگري در بازارها نیازمند شناخت بازار و . برنامه ریزي فضاها را بهبود می دهد

است، باید خواسته و انگیزه گردشگران که ) هماهنگ کردن محصول با نیازها، خواسته ها و تقاضاي بازار(بازاریابی

واژه رضایتمندي در فرهنگ لغت  .)182: 1392جمینی و جمشیدي، (به رضایتمندي می گردد را شناخت منجر 

همچنین ایجاد حالت شادمانی، خشنودي و . به معناي برآورده کردن یا مایه خشنودي و ارضا شدن می باشد

ده توسط ارائه دهنده خدمت مطلوبیتی که در نتیجه تأمین نیازها و برآورده کردن تقاضا و احتیاجات مراجعه کنن

. به عقیده کاتلر سطح رضایت تابعی است از تفاوت بین ادراك از عملکرد و انتظارهاي فرد. ایجاد می شود

. رضایتمندي داراي انواع مختلفی است و رضایت از محیط زندگی یا رضایتمندي سکونتی از جمله آن هاست

 (Lai&Quang vinh, 2013: 73برنیاترفتاریاست)جزءشناختی(واسطهاثرکیفیتخدمات)جزءعاطفی(رضایت

میان آرزوهاي شخصی  احساس رضایت از بازتاب توازن«: اینگلهارت مفهوم رضایت را اینگونه تعریف می نماید.)

کاتلر رضایتمندي رابه عنواندرجه اي که عملکرد واقعی یک سازمان انتظارات مشتري را » و وضعیت عینی

یع پیشروي جهان از مفهوم رضایتمندي به شدت اگردشگري به عنوان یکی از صن.ستبرآورده کند تعریف کرده ا

دستیابیبهمزیتنسبیدراینبخشنیازمندایجادزیر . متأثر است

. ساختهایمناسب،تأمیننیازمندیهایتوریستهاوایجادتسهیالتمطلوب گردشگریاست

باتوجهبهتعددنیازهایگردشگریبهعنوانعواملجذبوتوسعه 

 .خشمستلزمشناختایننیازمندیهاوتأمینآنازسوي مقصداستگردشگري،توسعهاینب

هایمختلفیاز _طوریکهبراساسایننیازها،مناطقمختلف گردشگریباویژگیمنحصربهفردشکلگرفتهونوعشناسی

 .)70: 1390ابراهیم پور و همکاران ، (گردشگریارائهشدهاست 

جغرافیاییخودنسبتبهفراهم کشورهایمقصدبرایموفقیتدرجذبگردشگرانبایستیباتوجهبه ویژگیهایفرهنگیو

اینکارنیازمند . آوردنزیرساختهایالزمو تبدیلشدنبهمقصدگردشگراندرحوزهخاصخوداقدامنمایند

رویکردینظامگرانسبتبهبخشگردشگریاستتاازطریقایجادوتأمین 

ازآنجاکهوجود . تسهیالتموردنیاززمینهتوسعهگردشگریرافراهمنمایند

ردشگراندرمعنیتقاضاي تسهیالتموردنیازاولینگامدرجذبونگهداریگ

مجددآنهااستازاینروشناختوضعیتمنطقهازحیثوجودسطحیازاین 

عوامل،زمینهرابرایآشناییباوضعیتگردشگریمنطقهوآسیب شناسیوتوسعه آنفراهممی 

. آوردتاباتأمینانتظاراتونیازهایگردشگران،رضایتو وفاداري آنهارانسبتبهمقصدایجادنمایند

کیفیتخدمات،کیفیت . به سفرهایقبلی،تبلیغات،تشویقدیگرانشکلمیگیردانتظاراتگردشگرانازمنطقهبراساستجر

ارزشهایدریافت شدهادراکشدهتأثیرمستقیمیبرکیفیتسفر، قیمت و تسهیالتو

                                                            
1. Clark  
2. Dieleman
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بهعبارتی ، )8: 3،2003یسال.  (تجربهگردشگریوسطحتقاضایآنهادرآیندهدارد

دیگرامکانبازگشتوتقاضایمجددگردشگرانبستگیبهمیزانرضایتآنهااز 

. دوتأمینرضایتآنهابهنوبهخودوفاداریآنهارابهمقصدافزایش خواهددادمقصددار

دراثراینکنشوواکنشهاچرخهتکاملیوسیکلفزاینده ایایجاد 

خواهدشدکهنتیجهآنبهرهمندیمقصدازمنابعحاصالزآندرحوزههاي مختلفاقتصادي،اجتماعیوفرهنگیخواهدبود 

  .)71: 1390ابراهیم پور و همکاران،(

ل جامع عوامل مؤثر در رضایت گردشگران می تواند موانع تهدیدزا در این صنعت را تا مطالعه، شناسایی و تحلی

در نهایت می . با مهار، بهبود و یا رفع این عوامل می توان رضایت گردشگران را ارتقا داد. حد بسیاري آشکار سازد

در مورد .ه بر قرار نمودتوان میان رضایت گردشگران و تداوم بهبود رفاه و وضعیت اقتصادي مردم محلی رابط

برخی از مطالعات انجام شده در زمینه گردشگري، به . سطح رضایت گردشگران دیدگاههاي مختلفی وجود دارد

عوامل زیست محیطی مانند پاکیزگی محوطه هاي عمومی و خصوصی، زیبایی طبیعی پارك هاي ملی، میزان 

ایش و نیازهاي دیدارکننندگان را فراهم می کنند، ترافیک و آلودگی در شهرهاي عمده و زیرساختهایی که آس

در تحلیل توانمندي هاي گردشگري مناطق و جلب رضایت گردشگران الزم است عالیق، اولویت ها . می پردازند

و عوامل مؤثر در تصمیم گیري گردشگران کامال شناخته شود؛ زیرا گروههاي مختلف خواسته هاي متفاوتی 

از بین بردن دید منفی گردشگران نسبت به جرایم در کشورها و به  .)20: 1385شکویی و همکاران،(دارند 

وجود آوردن زمینه هاي آسایش آنها توسط مأموران و واحدهاي ویژه امنیتی از دیگر عوامل مؤثر بر رضایت 

بنابراین برنامه ریزان مناطق گردشگري باید بدانند که  .)25: 1997و همکاران، 4پیزام (گردشگران است 

چرا که در این صنعت ایجاد وفاداري به محصول و جذابیت، براي دیدار . گردشگران، از کدام بخش رضایت دارند

به طور کلی دستیابی به عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران و ارائه . مجدد گردشگران از مقصد بسیار دشوار است

ي سازنده در راستاي بهبود آنها، شناسایی، دسته بندي و تحلیل مجموعه نیازها، انتظارات و ادراکات راهکارها

  . آنان است

چشم اندازهاي  ،یعالیمیاقل طیاز شرا يبهرهمند لیبهدل منطقه باغبهادران از جمله رانیامناطق از  ياریبس

در جذب گردشگر دارند که  ییباالتوان .... زیباي طبیعی، رودخانه زاینده رود، باغات و مزارع کشاورزي و 

نقصان وجود دارد که در  نیا يبرا یمختلف لیدال.افتهاندیمقوله ن نیمناسب خود را در ا گاهیمتأسفانه هنوز جا

گردشگر و  تیکه رضا زانیبه هر م. است گردشگرانی تینارضا ل،یدال نیو مؤثرتر نیاز مهمتر یکیانیم نیا

ی گردشگر و توسعه گردشگري محقق م زانجذبیشود به همان م نیتوقعات و انتظارات هنجارمند گردشگران تأم

توسعه  جهیآنها و در نت تیرضا شیافزا يبراگام نی، نخستییعوامل موثر بر رضایت گردشگرانشناسا نرویاز ا.شود

 ه،یناح کیدر میزان رضایت گردشگران سنجشي از روشها یکی. خواهد بود ي منطقهقتصاد گردشگرا داریپا

لذا  )1: 1392و همکاران،  مزادهیابراه(استگردشگري نظر بهرهبرداران و استفادهکنندگان ازخدمات  یابیارز

                                                            
1. Uysal
1. Pizam
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در طبیعت گردانیتمندیبر رضا نقش قیمت خدمات ارائه شده در مقاصد گردشگريیبررس به دنبالحاضر  قیتحق

پیش بینی می گردد نتایج تحقیق حاضر گامی در جهت افزایش رضایتمندي  .منطقه باغبهادران می باشد

  .گردشگران و به دنبال آن رونق هرچه بیشتر گردشگري و بهبود اثرات آن در منطقه باشد

  زمینه،سابقهوتاریخچهموضوعتحقیق

ادیدرسطحملیوبین المللیصورتگرفته دربارهرضایتمندیگردشگرانتاکنونپژوهشهایزی

  :ونتایجقابلتوجهینیزداشتهاست؛ازآنجمله

خود به ارائه یک مدل تئوریک ساختاري براي رفتار خرید مجدد پژوهش در  )1390(و همکارانتقوي فرد 

 نترنتیشرکت خدمات دهنده ا يمشتري با استفاده از مدل اروپایی شاخص رضایتمندیمشتریبه مطالعه مورد

از مشتریان اقدام به خرید مجدد از شرکت خواهند کرد %79که دمحاسبه این شاخص نشان می ده . پرداخته اند

درمقاله خود تحت عنوان نقش ابعاد )1390(و همکارانانیکوزه چ.از آن ها شرکت را ترك می کنند%21ولی

 تیفیابعاد مختلف ک ریتأث یچگونگ یبه بررس یگردشگران ورزش تمنديیخدمات گردشگري در رضا تیفیک

 نکهیا جهینت .اند _تهگردشگران با استفاده از پرسشنامه شانک پرداخ تمنديیبر رضا یخدمات گردشگري ورزش

به  دیگردشگران دارند که با تمنديیروي رضا یبخصوص ریتأث یخدمات گردشگري ورزش تیفیاز ابعاد ک کیهر 

از  دکنندگانیبازد يرفتار يخود به عوامل مؤثر بر واکنش هادر مقاله )1391(یو همکارانزارع.آنها توجه نمود

ارزش  ،يدرك شده خدمات گردشگر تیفیمقصد، ک يها یژگیچون و یعوامل ریو تأث يگردشگر يمقصدها

 يها یژگیو جیمطابق با نتا .اند قراردادهیگردشگران را مورد بررس يرفتار يرا بر واکنش ها تیدرك شده و رضا

گذار است و ارزش درك  ریدر مقصد تأث يدرك شده خدمات گردشگر تیفیو مثبت بر ک میمقصد بطور مستق

در مقاله ) 1391(یو همکارانبرغمد. ردیپذ یم ریدرك شده تأث تیفیو مثبت از ک میبطور مستق تیشده و رضا

 يمندتیبر رضا رگذاریعوامل تاث یابیخود با عنوان سنجش میزان رضایت مندي گردشگران شهر گرگان به ارز

خدمات،  تیفیدهد که چهار عامل ک ینشان م قیتحق جینتا .گردشگران وارد شده به شهر گرگان پرداخته اند

کل  انسیدرصد وار 55از  شیب توانندی خدمات م نهیو هز زبانیرفتار جامعه م تیفیک ،یطیمح تیفیک

 یگردشگران خارج تینامه خود به سنجش رضا انیدر پا) 1391(یمیکر.ندینما نییرا تب یمورد بررس يرهایمتغ

معادالت  يگردشگران از مقصد بااستفاده ازمدلساز یکل تیشهر اصفهان و محاسبه رضا ياز خدمات گردشگر

 تیرضا يو محاسبه شاخص ها يسازه ها در چارچوب تئور نیبه دست آوردن ارتباطات ب يبرا يساختار

نشان داد که عملکرد ادراك شده  ریمس لیحاصل از تحل يها تهافیبخش ها پرداخته است  سطحگردشگران در 

گردشگران تنها در  تیرابطه انتظارات و رضا یمثبت دارد ول ریگردشگران تأث تیشده بر رضا یابیو ارزش ارز

 يدر مقاله ) 1391(و همکاران  میرفخرالدینی.شد افتی) یرابطه منف(و فروشگاه ها) مثبت(دوبخش جاذبه ها 

 تاپسیسشوخود به بررسی میزان رضایتمندي گردشگران درمانی شهر یزد و اولویت بندي عوامل مؤثر بر آن با ر

و همراهان آنها از کیفیت  راناز آن است که بین ادراکات و انتظارات بیما یآن حاک جینتا.فازي پرداخته اند

 يمشتر ژهیارزش و یدر پژوهش) 1392(فرج و همکاران پور.خدمات ارائه شده تفاوت معنی داري وجود دارد

 یبررس يساختار یابیپنج ستاره تهران رابااستفاده از روش معادله  يازهتلها یگردشگران داخل يتمندیورضا
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پنج  يگردشگران هتلها ریبا متغ یارزش برند وارزش ارتباط یارزش ادراک يها ریآنکه رابطه متغ جهینت .کرده اند

و  تمنديیخدمات، رضا تیفیک ینامه خود به بررس انیدرپا)1392(یلیاسماع.ومعناداراست میستاره مستق

 قیتحق جینتا. پرداخته است ویمشهد بااستفاده از پرسشنامه ل یمجموعه هاي آب یوفاداري گردشگران ورزش

 نان،یطما ،ییاعتبار، پاسخگو تیملموسات، قابل(خدمات  تیفیبا تمام ابعاد ک تمنديیرضا نیدهد ب ینشان م

نامه خود تحت  انیدر پا)1392(زاده بیخط.به جز بعد ملموسات رابطه مثبت و معناداري وجود دارد) یهمدل

و ارائه الگو به  یبه بازگشت گردشگران ورزش لیو تما يتمندیخدمات با رضا تیفیعنوان ارتباط ادراك از ک

خدمات  تیفیک يرهایمتغ نید بدا ي نشانمعادله ساختار يمدل ساز جینتا. مورد پرداخته است نیا یبررس

در مقاله خود تحت عنوان سنجش )1393(ي اریز.وجود دارد يرابطه معنادار يتمندیورضا یورزش يگردشگر

 رازیمورد در شهر ش نیبه مطالعه ا سی اس ام بااستفاده ازشاخص يخدماتهتلدار تیفیگردشگران از ک تیرضا

 ،باالترند یمتوسط اندک زانیشده از م یبررس ۀاز آن است که هرچند ابعاد هفت گان یحاک جینتااست پرداخته 

در ذهن  یارزش ادراک زانیم یابیارز. فاصله دارند  100عدد  يبهعملکرد مورد انتظار بر مبنا دنیتا رس

به  را تیاهم نیشتریگردشگران ب يبرا یرامونیپ يمحل هتل و فضاها تیدهد که اهم یگردشگران نشان م

قاسم .درصد است 8/61با هیتغذ تیفیک ریگردشگران متغ يعامل مهم از سو نیدرصد دارددوم 5/65میزان 

خدمات ارائه  تیفیگردشگران از ک يتمندیرضا زانیم یدر مقاله خود به بررس )1393(ی و همکاران رکالئیزاده م

بین رضایت  دهدی نشان م جینتا.در شهرستان آمل پرداخته اند یو دولت یخصوص دهیسرپوش يشده در استخرها

کیفیت پرسنل،کیفیت امکانات و تجهیزات  يدر شاخصها یو دولت یخصوص يگردشگران استخرها يمند

همتی و .وجود دارد يدار یتفاوت معن یمحیط يها یو ویژگ يمدیریت و برنامه ریز یو ایمن یبهداشت

و وفاداري گردشگران خارجی به اصفهان به  تمنديیبه بررسی عوامل موثر بر رضا يدر مقاله ا )1393(همکاران

هره گیري از مدل ارزش ویژه برند مشتري محور براي مقصدهاي گردشگري در تبیین ب مثابه برند گردشگري با

گران از آن است تصویري که گردش یحاک جینتا .ندو وفاداري گردشگران خارجی پرداخته ا تمنديیمیزان رضا

خارحی از اصفهان در ذهن دارند و آن را تداعی میکنند نه به طور مستقیم بلکه از طریق ارزش ادراك شده و 

 یدرمقاله خود به بررس)1393( ی و همکاران الماس.گردشگران تاثیر دارد تمنديیکیفیت ادراك شده بر رضا

مازندران با استفاده ازشاخص  استان یو خصوص یدولت یدر اماکن ورزش ییمشتري و مشتري گرا تیرضا

 تیبا رضا ییگرا نمشتريیداري ب یمعن دهدارتباطی ها نشان م افتهی .پرداخته اندي آمریکا تمندیاستاندارد رضا

مشتري  ازیمشتري شامل خشنودي مشتري شناخت ن تیبا رضا ییابعاد مشتریگرا نیب. مشتري وجود دارد

با  یدر پژوهش)2003(5آتیلگان.داري وجود دارد یمشتري برقراري ارتباط با مشتري ارتباط معن ازین نیتأم

 تیانتظارات رضا نیاست که ب افتهیدست  جهینت نیبه ا يخدمات در صنعت گردشگر تیفیک يزیعنوان برنامه ر

  .تفاوت وجود دارد يخدمات گردشگر تیفیاز ک یو روس یگردشگران آلمان

  مورد مطالعه معرفی محدوده

                                                            
1. Atilgan
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کیلومتري جنوب غربی شهر 60بخش باغبادران با مرکزیت شهر باغبادران در

این بخش در نیمه غربی لنجان در  .قرارگرفتهوازلحاظتقسیماتکشورییکیازدوبخششهرستانلنجانمی باشداصفهان

ب به استان خش مرکزي و از غرببخش مرکزي قرار گرفته و از شمال به تیران و کرون و از شرق و جنوب به 

باغبادران و (بخش باغبادران در قسمت شهري داراي دو شهر با نامهاي .چهارمحال و بختیاري محدود است

است که در سه دهستان این بخش که عبارتند از  ي داراي سکنهروستا36و در قسمت روستایی داراي  )چرمهین

با مرکزیت روستاي چم یوسفعلی و  )چم کوه(با مرکزیت روستاي کرچگان، دهستان  )چم رود(دهستان : 

روستاي موجود در بخش باغبادران تعداد  36از . با مرکزیت روستاي کچوئیه پراکنده میباشند )زیر کوه(دهستان 

الزم به ذکر است که رودخانه زاینده رود از سد . عدد از آنها در ساحل رودخانه زاینده رود قرار گرفته اند 20

74مسیریبالغبرتا منتهی الیه غربی بخش باغبادران یعنی روستاي چم طاق  چادگان یا سد زاینده رود

کیلومتر بعدي نیز میهمان یا شاید با عنوانی بهتر  37هاي بسیار زیاد طی میکند و در طول  کیلومترراباپیچوخم

خش طبیعی است با وجود جاري بودن رودخانه زاینده رود با این طول در ب.میزبان بخش باغبادران است

 20باغبادران جاذبه هاي گردشگري طبیعی یا اکوتوریستی فراوانی به وجود می آید که در طول این مسیر و 

روستاي واقع در ساحل رودخانه زاینده رود پراکنده هستند و در واقع این رودخانه زاینده رود است که از دیر باز 

کیلومتر مربع  5/542این بخش در مجموع داراي .باعث تداوم حیات در این روستاها و شهر باغبادران شده است

نفر 47249جمعیت این بخش بالغ بر . درصد از وسعت شهرستان لنجان را شامل می شود 6/49وسعت است که 

سرشماري عمومی نفوس و مسکن (درصد از جمعیت شهرستان را شامل می شود 2/22است که 

. شناختهمیشود،زرینشهربه مرکزیترستانلنجانباغبهادرانبراساستقسیماتکشوریازنقاطشهریشه.)1390

1345اینشهرتاپیشازسال

  .ازنقاطشهریاصفهانمحسوبمیشدولیازسالفوقباضمیمهشدنبهشهرستانلنجانیکیازبخشهایاینشهرستانبه شمارآمد

  تحلیل یافته ها و نتایج

/8جدوالزکلنمونهتحقیقبراساساین.ردیدگ)1(بهمنظورارزیابیوضعیتجنسیتدربینپاسخگویاناقدامبهتشکیلجدولشماره

  .تشکیلداده اند260درصدرامردانبافراوانی2/68و121درصدرازنانبافراوانی31

  ویژگی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت) 1(شماره  جدول

  فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  جنسیت

  8/31  8/31  121  زن

  100  2/68  260  مرد

    100  381  مجموع

  یافته هاي پژوهش: منبع

سال قرار گرفته اند که بیشترین  30تا20درصد در گروه سنی  47کلحجمنمونهبرایپاسخگویانبراساسمیزانسن،از

درصد را افراد متاهل  2/57درصد از پاسخگویان را افراد مجرد و  8/42. فراوانی را به خود اختصاص داده است

سایر مورد پرسش قرار و  بازنشسته،آزادکارمند،کارگر،خانه دار،:دسته6وضعیتشغلیافراددرقالب.تشکیل داده اند
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) 2(نتایج تکمیلی در جدول شماره  .درصد بیشترین درصدفراوانیرابهخوداختصاصدادهاست 43شغآلزادبا . گرفت

  .بیان شده است

  ویژگی پاسخ دهندگان براساس وضعیت شغلی) 2(شماره جدول 

  فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  وضعیت شغل

  21  21  80  کارمند

  8/38  8/17  68  کارگر

  5/46  6/7  29  خانه دار

  2/52  8/5  22  بازنشسته

  3/95  43  164  آزاد

  100  7/4  18  سایر

    100  381  مجموع

  یافته هاي پژوهش: منبع

درصد باالترین فراوانی را  53میلیون تومانبا  2تا  1دستهموردپرسشقرارگرفت کهدرآمد4میزاندرآمدافراددرقالب

محل اقامت . درصد باالترین میزان فراوانی را داشته است 3/32نفره با  4در این پژوهش خانوار هاي .داشته است

درصد  4/34عدم اقامت با . دسته بندي شدچادر،هتل،ویال،منزل اقوام وعدم اقامت گروه  5در قالب  گردشگران

تایج تکمیلی مکان اقامت افراد بیان ن) 3(در جدول شماره . باالترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است

  .گردیده است

ویژگی افراد بر اساس محل اقامت) 3(شماره  جدول

  فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  محل اقامت

  7/30  7/30  117  چادر

  7/30  0  0  هتل

  9/60  2/30  115  ویال

  6/65  7/4  18  منزل اقوام

  100  4/34  131  عدم اقامت

    100  381  مجموع

  یافته هاي پژوهش: منبع

نحوه سفر در چهار قالب خانوادگی،انفرادي،همراه با .گردشگران مورد پرسش قرار گرفته است نحوه سفردر ادامه 

باالترین فراوانی را به خود اختصاص  7/56نحوه سفر خانوادگی با . استبندي شده تور و همراه با دوستان تقسیم

افراد بر نتایج بررسی  .درصد باالترین میزان فراوانی را دارا می باشد 3/59ابتحصیالت کارشناسی نیز  .داده است

باالترین فراوانی را از خود  6/28تناوب سفر دوبار درسال با  نشان می دهد اساس تناوب سفر به بخش باغبهادران

  .در جدول تعداد دفعات سفر بیان شده است .نشان می دهد

  ویژگی افراد بر اساس تناوب سفر به بخش باغبهادران در سال )4(شماره جدول

  فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  تناوب سفر در سال

  2/19  2/19  73  کمتر از یک بار در سال
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  9/45  8/26  102  یک بار درسال

  5/74  6/28  109  دو بار در سال

  1/87  6/12  48  سه بار در سال

  8/94  6/7  29  چهار بار در سال

  100  2/5  20  پنج بار و بیشتر در سال

    100  381  مجموع

  یافته هاي پژوهش: منبع

بررسی شده دف از سفر به بخش باغبهادراندر چهار قالب تفریح،تجارت،دیدار اقوام و دوستان و سایر اهداف ه

درصد،باالترین میزان  7/92با  شخصیاتومبیل  .باالترین میزان فراوانی را دارا می باشد 6/86تفریح با . است

تمامی افراد پاسخگو به سواالت از شهرستانهاي .می باشد در بین وسایل نقلیه مورد استفاده دارافراوانی را 

در این بین . مختلف دو استان اصفهان،چهارمحال وبختیاري و همچنین تعدادي از شهر تهران می باشند

  .را دارا می باشد بیشترین درصد فراوانی 4/76شهراصفهان با 

. مدل سازي معادالت ساختاري استفاده گردیداز پژوهش  هدر ادامه فرایند تحقیق جهت پاسخگویی به فرضی

به دنبال . ان بوده استرضایتمندي گردشگرو  قیمت خدماتکار بررسی ارتباط بین متغیرهاي  هدف از انجام این

مت خدمات ارائه شده با رضایت گردشگران یارتباط بین قبررسی پیشینه پژوهش و مبانی نظري تحقیق فرضیه 

یافته هاي . مطرح گردید و از مدل دوعاملی مرتبه اول براي پاسخگویی به فرضیه مطرح شده استفاده گردید

مدل دو عاملی مرتبه اول نشان می دهد که قمیت خدمات ارائه شده به چه میزان بر رضایت گردشگران 

رضایت از حضور در منطقه، عالقه براي معرفی منطقه به : (سه عامل مدل تدوین شده در. تأثیرگذار بوده است

به عنوان متغیرهاي مشاهده گر و نماگرهاي سنجش ) دیگران و انگیزه براي مسافرت مجدد به منطقه

مدل تاثیر عامل قیمت خدمات بر ) 1(شکل شماره . رضایتمندي گردشگري در نظر گرفته شده است

  .ردشگري را نشان می دهدرضایتمندي گ

  ارتباط بین قیمت خدمات و رضایتمندي گردشگري )1(شماره شکل 

  .متغیرهاي نهایی شناسایی شده در مدل بیان گردیده است) 5(در جدول شماره 

  متغیرهاي نهایی شناسایی شده در مدل عاملی )5(شماره  جدول

  کدشاخصعاملالیه اول
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)مشاهده گر

رضایت از حضور در منطقه باغبهادران- ١

عالقه براي معرفی منطقه باغبهادران به دیگران- ٢

انگیزه براي مسافرت و دیدار مجدد از منطقه - ٣

باغبهادران

A1
A2
A3

  

  

  قیمت خدمات

  

قیمت کاال و خدمات- ١

هزینه اسکان- ٢

خرید بلیط و رزرو هتل- ٣

وضعیت قیمت غذا و نوشیدنی- ۴

B1
B2
B3
B4
  

  یافته هاي پژوهش:ماخذ

نتایج حاصل از مدل فوق نشان می دهد که مدل هاي عاملی به خوبی توانسته اند متغیرهاي پنهان پژوهش را 

دو عامل پنهان پژوهش حاکی از ارتباط مثبتو معنی دار بین  45/0همچنین مدل پژوهش با .اندازه گیري نمایند

یافتههایبدستآمدهنشانمیدهدکهدر ابعاد قیمت خدمات متغیر خرید . دارد)قیمت خدماتورضایتمندي گردشگري(

پس . دربین متغیرهاي قیمت خدمات به خود اختصاص داده است77/0بلیط و رزرو هتل بیشترین بار عاملی را با 

متغیر قیمت کاال و خدمات با بار .به دوم قرار گرفته استدر رت72/0از آن متغیر هزینه اسکان با بار عاملی

  .به ترتیب در رتبه سوم و چهارم قرارگرفته اند60/0ومتغیر قیمت غذا ونوشیدنی با بار عاملی 70/0عاملی

. نشاندادهشدهاست) Pمقدار(مقادیرغیراستاندارد،خطایمعیار،نسبتبحرانیوسطحتحتپوشش )6(درجدولشماره

درکلیهروابطفوقکمترازPمقدار. باشندآناستکهکلیهپارامترهایالمدادارایتفاوتمعنیداریبامقدارصفرمینتایججدولحاکیاز

همچنین بین عامل قیمت .دهدکلیهروابطموجوددرمدلموردحمایتدادههایتجربیقرارگرفتهاند استکهنشانمی05/0

  .خدمات و رضایتمندي گردشگري رابطه مثبت و معنی داري مشاهده می شود

برآوردهاي غیراستاندارد با سطح تحت پوشش) 6(شماره  جدول

Estimate S.E. C.R. P Label

A1 <--- رضایت 1/000

A2 <--- رضایت 1/009 /092 10/935 ***

A3 <--- رضایت /880 /088 10/038 ***

B4 <--- قیمت 1/000

B3 <--- قیمت 1/348 /129 10/415 ***

B2 <--- قیمت 1/194 /118 10/102 ***

B1 <--- قیمت 1/111 /112 9/949 ***

رضایت <--> قیمت /161 /028 5/648 ***

  یافته هاي پژوهش: منبع

هاي برازش  داري پارامترها با مقدار صفر به ارزیابی مدل نهایی پژوهش توسط شاخص پس از بررسی معنی

هاي پژوهش به  دهد که داده اصلی برازش مدل نشان میهاي  شاخص) 7(در جدول شماره . شود پرداخته می

  .اند مدل مفهومی پژوهش را نمایندگی کنند خوبی توانسته

  هاي اصلی برازش مدل عاملی شاخص) 7(شماره جدول 
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  نمرات  شاخص

  DF13درجه آزادي

  CMIN/DF868/3خی دو بهنجار

  GFI963/0شاخص نیکویی برازش

  AGFI920/0شدهشاخص نیکویی برازش تعدیل 

  PGFI547/0شاخص نیکویی برازش مقتصد

  NFI938/0شاخص بهنجار بنتلر و بونت

  RFI900/0شاخص برازش نسبی

  IFI953/0شاخص برازش افزایشی

  TLI924/0لوئیس - شاخص برازش توکر 

  CFI953/0برازش تطبیقی

  PRATIO619/0شاخص نسبت اقتصاد

  PNFI581/0هنجار شدهشاخص برازش مقتصد 

  PCFI590/0شاخص برازش تطبیقی مقتصد

  یافته هاي پژوهش:ماخذ

در )CMIN/DF(شاخصبرازشمطلق. نتایج جدول نشان می دهدشاخصهایبرازشمدلدرشرایطخوبیقراردارند

شا . هستنددرشرایطخوبی) AGFI(ونیکوییبرازش اصالح شده) GFI(شاخصهاینیکوییبرازش. شرایطمطلوبیقراردارد

) PCFI(و ) PNFI(شاخصهایبرازشمقتصد. خوبیقراردارد مدلدرشرایطCFI )،NFI) ،RFI،IFI،TLIخصهایتطبیقی

رضایت نشانگر ارتباط مثبتو معنی دار بین  45/0بار عاملی در نهایت، مدل پژوهش با . نیزوضعیتخوبیدارند

  .و حاکی از تأیید فرض تحقیق می باشدگردشگرانوقیمت خدمات 

  نتیجه گیري

مشاهده می شود که ، ضریبمعناداریوخطایاستاندارد،)4(شماره  جدولنتایج جهتپاسخ گویی بهفرضیهاولباتوجهبه

می باشد، نتایج مبینآناستبینقیمت خدماتورضایتمندي P < 0.05در تمامی موارد مقدار 

افزایش میزان رضایت در  این فرضیهنشانمی دهدارائه خدمات با قیمت مناسب باعث.گردشگرانرابطهوجوددارد

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و بررسی دیدگاه گردشگران پیشنهاد می .بین گردشگران می شود

شودازطریقمتنوعساختنگزینههایگردشگري وهمچنین ارائه مراکز اقامتی ارزان قیمت و مناسب تمامی 

نبررسینشاندادکهاغلبمسافران، اقامتی یک زیرانتیجههمی. اقشار،نسبتبهافزایشتعدادروزاقامت درمنطقهتالششود

  .روزه و حتی کمتر از آن داشته اند و اکثرا از چادر براي اقامت استفاده کرده اند
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