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).حسنقلیپوروهمکاران(،)1391شیریوهمکاران

10:2018؛خدادحسینیوهمکاران2:1396،
)دراینزمینهبیانمیکنندکهاف ایشرقابتدربازارواف ایش

()1396واسپرنگو چیو2002( 1
موجبشدهمدیرانشرکتها

دانشوآگاهیمشتریاندرصنایعگوناگون،خصوصاًدرصنایعخدماتی،
رضایتونارضایتیمشتریرادررأ ساموربازاریابیقراردهندوتالشکنندرضایتمشتریانخودرا
رضایتمشتریرامیتواندراینمفهوم

آنهارااف ایشدهند.درواقع،اهمیت 
از خدماتووفاداری 
خالصه کرد :حفظ مشتریان کنونی بهمراتب ه ینهای بسیار کمتر از جذب مشتریان جدید دارد و
مشتریان راضی کنونی وسیله ای برای تبلیغات رایگان شرکت و محصوالت آن ن د مشتریان بالقوه
میشوند(کروبیوهمکاران98:1393،؛خدادحسینیوهمکاران.)3:1396،تعاریفمتعددیبرای

3
2
مفهومرضایتمشتری ارا هشدهکهدریکیازآنها،فورنل ()1992رضایتمشتریراارزیابیکلی
سرمایهگذاری

فعالیتهایی 

مشتری پساز خرید تعریف میکند .سازمانهای موفق درزمینة بهبود 
طباطبایینسبو

میشود (کیتابکیوهمکاران162:2014،4؛
میکنندکه باعثرضایتمندی مشتری  

روشهای مورداستفاده
مهمترین  
ضرابخانه .)194 :1394 ،ایجاد و تقویت برند برای شرکت یکی از  
برایدستیابیبهاینهدفاست.دلیلدیگراهمیترضایتمشتریتأثیریاستکهاینمتغیربر

کنندهمیگذارد.دراینزمینه،اوانسکیت یوووندرلیچ)2006(5وژانگو


هایرفتارمصرف
دیگر 
جنبه
همکاران )2018( 6بیان میکنند که رضایت مشتری مهمترین عامل تعیینکنندة وفاداری اوست و
میشود.سیدجوادینو
بهنوبةخود،موجباف ایشسهمبازاروسودآوریشرکت 
وفاداریمشترینی  ،
میشود .خدادحسینی و
همکاران ( )1389بر این نظرند که رضایت مشتری منجربه وفاداری او  
همکاران ( )1396و سوندوه و همکاران )2007( 7بیان میکنند که رضایت مشتریان موجب بهبود
ثربرشکلگیریوبهبود

میشود.لذا،شناساییعواملمؤ
تصویرذهنیادراكشدةآنانازبرندموردنظر 

برایکسبوکارهایامروزی،اهمیتبسیاریدارد.

رضایتمشتری،خصوصاً
منحصربهفردی

ویژگیهای بارز و 

ازسویدیگر ،بایدتوجهداشتگردشگری صنعتی پویاست و 
درحالتوسعه را به

توسعهیافته و 

فعالیتهایاقتصادی و تولیدی کشورهای 

دارد که بخش مهمی از 
(ابراهیمزادهوهمکاران.)116:1390،اینصنعتمنافعفراوانیبرایجوامع

خوداختصاصدادهاست
کارگیریسرمایههایاقتصادیو

،راهاندازیوبه
امروزیداردکهازآنجملهمیتوانبهایجاد شغل 

ارتقایمشروعیتسیاسیاشارهکرد(دانا یفردوهمکاران.)2:1391،رضایتگردشگریکیازعوامل
مهم در موفقیت مدیریت مقاصد گردشگری است (حسنقلیپور و همکاران58 :1391 ،؛ سانگ و
بینیکنندة معتبر وفاداری باشد؛ همچنین،
همکاران .)460 :2012 ،8رضایت گردشگر میتواند پیش 
رفتار گردشگر را درزمینة  انتخاب مقصد گردشگری ،تمایل به خرید و مصرف کاالها و خدمات
1. Spreng and Chiou
2. Customer satisfaction
3. Fornell
4. Kitapci et al.
5. Evanschitzky and Wunderlich
6. Zhang et al.
7. Sondoh et al.
8. Song, Veen, and Chen
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گردشگریوتمایلبهبازدیدمجددازمقصدگردشگریتحتتأثیرقراردهد(پرایاگورایان:2012،1
ادراكشدةمقصدگردشگری،باید بهاینموضو مهمتوجهکردکهکیفیت

.)345درخصوصکیفیت
ادراكشده بایدتمامی نقاطبرقراریارتباطگردشگرومقصدگردشگریرادربرگیردوصرفاً بهبخش

خدماتی خاصی محدود نشود (مساال و پا ول .)263 :2018 ،2شهر اصفهان یکی از شهرهای
گردشگرانخارجیاستکهسرمایهایارزشمندومنحصربهفرد،از

گردشگرپذیرایرانخصوصاًدرزمینة
(سیفالدینیوهمکاران.)69:1389،لذا

شمارمیآید

لحاظقدمتووجودآثارفرهنگیوتاریخی ،
به
ادراكشدة مقصدگردشگریازاهمیتفراوانی برخورداراست.شایدبههمین

شناساییابعادکیفیت
ادراكشدة مقصد گردشگری برای

دلیل بروستر )2014( 3بیان میکند که شناسایی ابعاد کیفیت 
ادراكشدة

موفقیتاینمقاصداهمیتبسیاریدارد.لذاپژوهشحاضردرصددشناساییابعادکیفیت
برندمقصدگردشگریاست .

مروری بر ادبیات موضوع
ادراكشدهازمقصدگردشگریدرادامهتشریحشدهاست .

ادراكشدهوکیفیت

ادبیاتنظریکیفیت
مهمترین
)بیانمیکنندکهکیفیتخدماتبهیکیاز 

کیفیت ادراکشده :تیتووهمکاران2016(4
موضوعاتدرصنایعگوناگون،خصوصاًصنایعخدماتینظیرگردشگری،تبدیلشدهاست.ازنظرآنان،
مهمترین دالیل تبدیل شدن کیفیت خدمات به معضل کلیدی ،در صنایع خدماتی نظیر
یکی از  
دهندگانخدماتهنوزنتوانستهاندانتظار

گردشگری،ازاینواقعیتنشئتمیگیردکهبسیاریازارا ه
بهخوبیشناساییکنند .لیو  5چنگ ()2018معتقدند کیفیت
گردشگرانراازمقاصد گردشگری 
شدهاشارهداردکهمیتواندنتایجینظیررضایت


خدماتبهارزیابیمشتریازکاالیاخدماتدریافت
یا وفاداری مشتری را بهدنبال داشته باشد .از نظر او و همکاران ،)2017( 6کیفیت خدمات یکی از
میتواند مبنایی برای سنجش عملکرد
اصطالحات پرکاربرد در دنیای کسبوکار امروزی است که  

سازمانیکسبوکارهاباشد.الوالكورایت)1395(7ازمدلکیفیتخدمات(سروکوال)،برایسنجش

میگویند کهاینمدلازپنجبعدتشکیلشدهاست :ملموسات؛
کیفیتخدمات ،استفادهمیکنندو 
بهگفتة چانگ )2008( 8و لین و همکاران ،)2017( 9کیفیت
اعتبار؛ اطمینان؛ پاسخگویی؛ همدلی  .
،چراکهمشتریانمختلفممکناستارزشهایگوناگونی

خدماتبایدازدیدگاهمشتریانبررسیشود
داشتهباشندوبههمیندلیلنی  ،سطوحمتفاوتیازکیفیتخدماتمدّنظرشان باشد.لذاضروری
استکیفیتخدماتازدیدگاهمشتریانبررسیوابعادآنشناساییشود .
1. Prayag and Ryan
2. Meesalaa and Pau
3. Brewster
4 Țîțu et al.
5. Lee and Cheng
6. Ou et al.
7. Lovelock and Wright
8. Chang
9. Lin et al.
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کیفیت ادراکشده از مقصد گردشگری :کاك)2007( 1میگوید گردشگریازصنایعیاست
که بیشترین می ان نقص خدمات در آن روی میدهد .این می ان باالی نقص را میتوان ناشی از
ویژگیهایخدماتازجملهارتباطزیادگردشگروارا هدهندة خدمات،فصلیبودنصنعتگردشگری،

بهدلیلارتباطزیاد
ناهمگنبودنوغیرقابلذخیرهبودنخدماتگردشگریدانست.کاك (  ،)2003

گردشگران و مقصد گردشگری ،بیان میکند که صنعت گردشگری را میتوان کسبوکار انسانها
دانست .لذا میتوان گفت ،کیفیت خدمات گردشگری نقش عمدهای در فرایند تحویل خدمات
گردشگری ایفا میکند .کیفیت مقصد گردشگری عنصر مهمی در قضاوت راجعبه برند مقصد
گردشگریدرنظرگرفتهمیشود(رضاییوهمکاران.)16:1393،ازنظرکلر،)2003(2کیفیتبرنداز

هفت بعد تشکیل شده :عملکرد؛ ویژگی؛ کیفیت ساختار؛ قابلیت اعتبار؛ ماندگاری؛ قابلیت استفاده؛
سبکطراحی.بسیاریازپژوهشگرانگردشگریازمدلکیفیتخدماتبرایارزیابیکیفیتخدمات
مقصدگردشگریاستفادهمیکنند(رنجبریانوهمکاران.)239:1393،هرچندمدلکیفیتخدمات

شدهترین مدلها درزمینة ارزیابی کیفیت خدمات است ،اما باید متذکر شد که
یکی از شناخته 
3
بحثهای فراوانی دربارة ابعاد این مدل (لوپ -تورو و همکاران  )270 :2010 ،و نامناسب بودن آن


(اگوستین و سیخو ا-کینگ )4 :2004 ،4برای سنجش کیفیت خدمات در صنعت گردشگری وجود
ادراكشده از مقصد گردشگری مفهومی گسترده است که به کیفیت تمامی خدمات

دارد .کیفیت 
دریافتشدة  گردشگرازکارکنانصنعتگردشگریوحتیافرادبومیمقصدگردشگریاشارهدارد.

برای مثال ،پناهی و همکاران ( )1394بیان میکنند تسهیالت ،دسترسی ،جذابیت و تصویر ذهنی
مقصد گردشگری سه بعد مهم در تعیین کیفیت خدمات مقاصد گردشگری است .بوتنارا و میلرب
مهمترین ابعاد
میگویند کیفیتفضا،کیفیت کاالهاوخدماتارا هشدهوکیفیتارتباطی 
( )2014
سنجشکیفیتخدماتهتلاست.تیتووهمکاران)2016( 5کیفیتخدماتگردشگری را مفهومی
چندبعدیمیدانند کهبرایسنجشدقیقآنباید به هریکازاینابعادتوجهکرد.لذا ضروریاست
ابعاد کیفیت برند مقصد گردشگری بهدرستی شناسایی شود .در ادامه ،به برخی از پژوهشهای
میشود .
انجامشدهدرزمینةموضو پژوهشپرداخته 

حسینیوهمکاران(،)1390درپژوهشیباعنوان«بهبودکیفیتخدماتگردشگریشهری داز
دیدگاه گردشگران خارجی» ،به مطالعة کیفیت خدمات گردشگری شهر ی د از دیدگاه گردشگران
خارجی پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد اطالعات ،قیمتهای عادالنه ،بهداشت،
زمینههاییاستکه
مهمترین 
بهکاالیدریافتشده،غذاوامنیت 


شدهنسبت

امکانات،ارزشپولصرف
یافتههایپژوهشآنان،بهبود
بهخوبیرعایتنشدهاست.همچنینبراساس 
انتظاراتگردشگراندرآن 
کیفیت خدمات از دیدگاه گردشگران خارجی سفرکرده به شهر ی د مستل م درنظرگرفتن هریک از
1. Koc
2. Keller
3. Lopez-Toro et al.
4. Augustyn & Seakhoa-King
5. Țîțu et al.
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عواملدهگانةمذکوراست .

خدمتگراییبروفاداریمشتریبا نقش

شیریوهمکاران(،)1396درپژوهشیباعنوان«تأثیر
هتلداری (مورد مطالعه :هتل پارس کرمان)» ،به مطالعة تأثیر
میانجی کیفیت خدمات در صنعت  
خدمتگرایی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات در هتل پارس کرمان پرداختند.

یافتههای پژوهش آنها بیانگر اثر مثبت خدمتگرایی بر کیفیت خدمات و وفاداری مشتری ،و اثر

مثبت ادراك کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری در هتل پارس کرمان است .بخش دیگری از
یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد کیفیت خدمات متغیری میانجی است که در رابطة بین

خدمتگرایی و وفاداری مشتریان نقش دارد .

خدادحسینیوهمکاران()1396پژوهشیباعنوان«بررسیتأثیرکیفیتخدماتالکترونیکیبر
توصیهای

ادراكشده و تبلیغات 

وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی ،ارزش 
یافتههای
فروشیهای الکترونیکی شهرتهران» انجامدادند.براساس 

الکترونیکی؛ مطالعة موردی :
خرده
بهطورمستقیم و غیرمستقیم بر وفاداری مشتریان تأثیرگذار
این پژوهش ،کیفیت خدمات الکترونیکی  
استورضایتالکترونیکیمهمترینعاملدرایجادوفاداریدربینمشتریانشناختهشدهاست .
چن و مو ،)2012( 1در پژوهشی با عنوان «دیدگاه مشارکتکنندگان دربارة کیفیت خدمات
سازماندهندگان نمایشگاه؛ مورد مطالعه :یک نمایشگاه گردشگری» ،به مطالعة دیدگاه
دهندگاننمایشگاهپرداختند.یافتههایاینپژوهش


کیفیتخدماتسازمان
مشارکتکنندگاندربارة 

نشان میدهد کیفیت خدمات نمایشگاه از شش بعد تشکیل شده :مدیریت غرفه؛ مدیریت محتوا؛
مدیریتثبتنام؛ مدیریتدسترسی؛ طراحیوکارکردغرفه؛ جذابیتنمایشگاهوغرفه.بخشدیگری

دهندةتأثیرمعنیدار هریکازابعادکیفیتخدماتنمایشگاهبررضایتکلی


هانشان

هایآن

ازیافته
بازدیدکنندگانازغرفهاست .
بوتنارا و همکاران ،)2014( 2در پژوهشی با عنوان «یک روش جایگ ین برای ارزیابی خدمات
گردشگری؛موردمطالعه:واحدهایاقامتیگردشگری»،بهتدوینروشیجایگ ینبرایارزیابیکیفیت
واحدهای اقامتی گردشگری پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد شاخصهای جهانی
ارزیابی کیفیت در گردشگری ،اب ار مفیدی برای سنجش کیفیت در صنعت گردشگری است که از
توانبهزیرساختهای مراک اقامتیوکاالهاوخدماتارا هشدهدراینمراک 


هامی

اینشاخص
جملة 
اشارهکرد .
3
لین و همکاران ( ،)2017در پژوهشی با عنوان «ارزیابی اثربخشی توانمندسازی در کیفیت
خدمات :مطالعهای چندسطحی از شرکتهای گردشگری چینی» ،به مطالعة نقش توانمندسازی در
توانمندسازیروانشناختیکارکنان

یافتههایاینپژوهش،
کیفیتخدماتگردشگریپرداختند.بنابر 
میتواند تأثیر
شرکتهای گردشگری چینی ،ازطریق بخش توانمندسازی روانشناختی کارکنان  ،

1. Chen and Mo
2. Butnarua et al.
3. Lin et al.
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هابهگردشگرانمراجعهکنندهارا همیدهند .


داربرکیفیتخدماتیداشتهباشدکهآن

معنی
هایداخلیوخارجینشانمیدهد،ابعادکیفیت


هشوپژوهش
همان طور کهمرورادبیاتپژو
خدماتدرزمینههایگوناگون متفاوتاست.برایمثال ،درپیشینة پژوهشاشارهشدکه

ادراكشدة 

ابعاد کیفیت خدمات در رستورانهای سب و مجموعههای ورزشی و سایر سازمانها متفاوت است.
تادراك شدهازمقصدگردشگریشناساییشودتاباتمرک براینابعاد

ازاینرو الزماست ،ابعادکیفی

بتوان کیفیت ادراكشده از مقصد گردشگری را بهبود بخشید .مدل مفهومی کیفیت خدمات
(سروکوال) برای تدوین چارچوب سنجش کیفیت ادراكشده از مقصد گردشگری مدّنظر پژوهش
حاضر،درشکل1نشاندادهشدهاست .


شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (مدل کیفیت خدمات سروکوال)

روششناسی تحقیق

پژوهشحاضرازنظرهدفکاربردیوازنظرروشگردآوریدادههایپژوهشپیمایشیاست.جامعة

آماریپژوهششاملآندستهازگردشگرانخارجیاستکهدرآبانماه 1396بهشهراصفهانسفر

روشنمونهگیریتصادفیانتخابشدهاست.


نفروبه
نمونهایبهحجم 300
کردهاند.ازاینجامعه  ،

بهمنظور تعیین تعداد نمونة الزم برای انجام تحلیل عاملی ،از الگوی ارا هشده توسط کومری و لی

استفادهشدهاست.براساساینالگو،وجودحداقل100نمونهبرایانجامتحلیلعاملیال امیاستو
(حبیبپور و صفری .)325 :1394 ،ویژگیهای اعضای نمونة

نمونة 300تایی نسبتاً مناسب است 
آماری (سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت و تعداد همراهان گردشگر در سفر به اصفهان) در
جدول1ارا هشدهاست .
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جدول  :1خالصة ویژگیهای جمعیتشناختی اعضای نمونة آماری
متغیرها

گروهها

فراوانی

تعداد

نخستینسفر 

 244

1-2سفر 

 34

3-4سفر 

 11

بیشتراز5سفر 

 11
 10

وضعیت

مجرد 

 182

تأهل

متأهل 

 118

مرد 

 182

زن 

 118

کمتراز 20

ابتدایی 

2

 20-30

 128

دیپلم 

 26

 30-40

 73

لیسانس 

 174

 40-50

 50

مقاطعباالتر 

 98

بیشتراز 50

 39

تنها 



باتور 



تعداد

1-2نفر 



مستقل 



همراهان

3-4نفر 



5نفروبیشتر 



جنسیت

تحصیالت

سفرهای
قبلی

سن

نوع سفر




نامهایحاوی 38سؤالبامرورادبیاتپژوهشدرزمینة
هایپژوهش،پرسش 


برایگردآوریداده
هایانجامشدهدراینزمینه


اپژوهش
متغیرهایپژوهشطراحیشد.برایتدوینپرسشنامةمذکور،ابتد

وهمچنینشناسایینقاطتماسگردشگربامقصدگردشگریمرورشدوسپس38سؤالبرایسنجش
شدهتدوینشد.سؤاالتمذکور،براساسپژوهشهایانجامشده،برایشناسایی


کیفیتخدماتادراك
کیفیتادراكشدهازمقصدگردشگریتدوینشدوسپسنقاطتماسگردشگربامقصدوهمچنین

فرداینمقصدگردشگری(نظیرمنحصربهفردبودنجاذبههایمقصدگردشگری

ویژگیهایمنحصربه

اصفهان)بهآناضافهشدتاپژوهشگربتواندچارچوبجامعیبرایسنجشکیفیتادراكشدهازمقصد

گردشگری اصفهان ارا ه دهد .همچنین هفت سؤال برای سنجش متغیرهای جمعیتشناختی (سن،
جنسیت،وضعیتتأهل،تحصیالت،تعدادهمراهان،نو سفروتعدادسفرهایقبلی)تدوینشد.برای
منظور،ابتداپرسشنامهدراختیار


نامةحاضر،رواییمحتواییآنبررسیشد.بهاین

تأییدرواییپرسش
تعدادیازاستادانومحققانبازاریابیوگردشگریقرارگرفتوازایشانخواستهشدتانظراصالحی
خود را ابراز کنند .با اعمال این اصالحات نسخة نهایی پرسشنامه تهیه شد و از این طریق روایی
محتواییآنتأییدشد.برایبررسیپایاییپرسشنامهنی ،ازضریبآلفایکرونباخاستفادهشدهاست؛

این ضریب برای کل پرسشنامه  0/918است .همچنین ضریب آلفای کرونباخ هریک از ابعاد
شدهبرایکیفیتادراكشدهازمقصدگردشگریمحاسبهشدکهدرجدول3ارا هشدهونشان


شناسایی
منظوربررسیدادههایپژوهشوپاسخبهسؤال،از


قبولیدارد.به
میدهدابعادشناساییشدهپایاییقابل

هاوفراوانیها)وآماراستنباطی(تحلیلعاملیاکتشافیوآزمونفریدمن)

آمارتوصیفی(نظیرمیا 
نگین
هایجمعیتشناختیاعضاینمونة


سازیویژگی

شدهاست.برایخالصه
درنرماف ارآماریSPSSاستفاده

آماری ،از آمار توصیفی (نظیر میانگینها و فراوانیها) ،برای شناسایی ابعاد کیفیت ادراكشده مقصد
گردشگریازروشتحلیلعاملیاکتشافیوبرایرتبهبندیابعادکیفیتادراكشدةمقصدگردشگریاز
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استفادهشد.تحلیلعاملیاکتشافیروشیاستکهمیتواندپژوهشگر

آزمونفریدمندرنرماف ار SPSS

رادرشناساییابعادپدیدةموردمطالعهیاریرساند(حبیبپوروصفری .)325:1394،


یافتهها
شدةبرندمقصدگردشگری،بهمنظور


ازانجامتحلیلعاملیاکتشافی،برایشناساییابعادکیفیتادراك

قبل
حصولاطمینانازامکانبهکارگیری دادههای موجودومناسببودن تعداد دادههابرایتحلیل عاملی
اکتشافی،ازآزمونبارتلتوشاخصکفایتحجمنمونةکیاسرمییراولیکناستفادهشدهاست.همانطور
دهددادههای

کهدرجدول2نشاندادهشده،می انشاخصکیاسرمییراولکین0/905استکهنشانمی
موردنظربرایانجامتحلیلعاملیاکتشافیکفایتمیکند.همچنینسطحمعناداریآزمونبارتلتکمتراز

0/05استونشانمیدهدتحلیلعاملیاکتشافیبرایاینمنظورمناسباستوفرضشناختهشدهبودن
شود.باتوجهبهجدول،2میتواناطمینانداشتکهایجادیکساختارعاملیاز


ماتریسهمبستگیردمی
ادراكشدهازمقصدگردشگریامکانپذیراست .
آوریشدةکیفیت 
دادههایجمع 


جدول  :2نتایج آزمون بارتلت برای متغیر کیفیت ادراکشدة برند مقصد
آمارة خی دوی بارتلت

میزان کیاسر میر اولکین

درجة آزادی

سطح معناداری

10566/728

0/905

703

0/000


شدهوسؤاالتیکهبارعاملیآنهاکمتراز0/5

بارعاملیمربوطبههریکازاینسؤاالتارا ه
سؤاالتیکهیکعاملرامیسنجند

بودهحذفشدهاست.همچنینمی اندرصد واریانستبیینشدة 
تیکهیکبعدرامیسنجند،ضریب

محاسبهوارا هشدهاست.بهعالوه،برایآگاهیازسازگاریسؤاال
آلفایکرونباخسؤاالتهربعدمحاسبهوارا هشدهاست .
دهدکیفیتادراكشدهازمقصدگردشگریاصفهانازهفت


نتایجتحلیلعاملیاکتشافینشانمی
بعدتشکیلشدهاست.هشتسؤالدریکگروهقرارمیگیردکهمربوطبهکیفیتروابطانسانیدر
مقصد گردشگریاست؛میتوانآنرا کیفیتادراكشدهاز روابطانسانینامید.اینسؤاالتتوانسته
ازواریانسکیفیتادراكشدةبرندمقصدگردشگریراتبیینکند.ضریبآلفایکرونباخسؤاالت

0/238
مربوطبهاینبعد0/816استکهنشانمیدهدسؤاالتاینبعدسازگاریدرونیمناسبیدارد .
پنج سؤال دیگر در گروهی قرار میگیرد که مربوط به تسهیالت فی یکی موجود در مقصد
گردشگری است و میتوان آن را کیفیت ادراكشده از تسهیالت فی یکی نامید .این سؤاالت توانسته
ازواریانسکیفیتادراكشدةبرندمقصدگردشگریراتبیینکند.ضریبآلفایکرونباخسؤاالت

0/065
مربوطبهاینبعد0/755استکهنشانمیدهدسؤاالتاینبعدسازگاریدرونیمناسبیدارد .
قرارمیگیرد که مربوطبهکیفیتمدیریتمقصدگردشگریاست و

پنجسؤال دیگردرگروهی 
.اینسؤاالتتوانسته  0/055از

توانآنراکیفیتادراكشدهازمدیریتمقصدگردشگرینامید


می
واریانسکیفیتادراكشدةبرندمقصدگردشگریراتبیینکند.ضریبآلفایکرونباخسؤاالتمربوط
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بهاینبعد0/746استکهنشانمیدهدسؤاالتاینبعدازسازگاریدرونیمناسبیبرخورداراست .
میتوان
مربوطبهکیفیتجاذبههایگردشگریاست و  

هفتسؤال درگروهی قرارمیگیرد که 
آن را کیفیت ادراكشده از جاذبههای گردشگری نامگذاری کرد .این سؤاالت توانسته  0/052از
واریانسکیفیتادراكشدةبرندمقصدگردشگریراتبیینکند.ضریبآلفایکرونباخسؤاالتمربوط

استکهنشاندهندةسازگاریدرونیمناسبسؤاالتاینبعداست .

بهاینبعد0/816
میتوان آن را کیفیت
سه سؤال در گروه مربوط به کیفیت ارا ة خدمات قرار میگیرد که  
ریانسکیفیتادراكشدة برندمقصد

ادراكشدهازارا ة خدماتنامید .اینسؤاالتتوانسته 0/05ازوا

گردشگری را تبیین کند .ضریب آلفای کرونباخ سؤاالت مربوط به این بعد  0/763است که نشان
میدهدسؤاالتاینبعدسازگاریدرونیمناسبیدارد .

شدهازجاذبههایبصریگردشگری قرارمیگیردکه


مربوطبهکیفیتادراك
سهسؤال در گروه
هایدیداریگردشگرینامگذاریکرد.اینسؤاالتتوانسته


شدهازجاذبه

آنراکیفیتادراك
میتوان

 0/04از واریانس کیفیت ادراكشدة برند مقصد گردشگری را تبیین کند .ضریب آلفای کرونباخ
سؤاالتمربوطبهاینبعد0/755استکهنشانازسازگاریدرونیمناسبسؤاالتاینبعددارد .
درنهایت سهسؤال دریک گروهقرارمیگیرد که مربوطبه وجوداستانداردهایبهداشتیباال،
پاکی گیشهروعاریبودنشهرازآلودگیهواست.اینسؤاالتتوانسته 0/042ازواریانسکیفیت
ادراكشده برند مقصد گردشگری را تبیین کند .ضریب آلفای کرونباخ سؤاالت مربوط به این بعد

استکهنشانمیدهدسؤاالتاینبعدسازگاریدرونیمناسبیدارد .

0/737
بارعاملیتمامیسؤاالتدرجدول3ارا هشدهاست :


جدول  :3نتایج تحلیل عاملی اکتشافی
سؤاالت

بار عاملی

ابعاد

کارکنانمشغولدرفرودگاه،جاذبههایگردشگری،رستورانهاو
هتلهایشهراصفهانظاهریپاکی هوآراستهدارند .


0/685

گذاشتهمیشود.

درشهراصفهانبهحریمخصوصیگردشگراناحترام

 0/570

رفتار کارکنان مشغول در فرودگاه ،جاذبههای گردشگری،
رستورانها و هتلهای شهر اصفهان بر اعتماد گردشگران به

کیفیتباالیخدماتمیاف اید.


0/779

ادراکشده

کارکنانمشغولدرفرودگاه،جاذبههایگردشگری،رستورانهاو
هتلهایشهراصفهانهمیشهتمایلدارندبهگردشگرانکمککنند .


0/672

انسانی

جوامعمحلیدرشهراصفهانهمکاریزیادیباگردشگراندارند .

0/539

کارکناناینمقصدگردشگریباادبومهربانند.

0/615

کیفیت
از روابط

گردشگرانهیچگونهمشکلیدرزمینةبرقراریارتباطباکارکنانو
افرادبومیاینمقصدگردشگریندارند.
کارکنان صنعت گردشگری در شهر اصفهان توجه ویژه و
شخصیبهگردشگراندارند.
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 0/716
 0/698

ضریب آلفای

واریانس

کرونباخ

تبیینشده

 0/816

23/889
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هایمتعددیباویژگیهایخاصدرشهراصفهانوجوددارد .


هتل

0/546

رستورانهایمدرنمتعددیباسیماییجذابدرشهراصفهان

وجوددارد .

0/693

هیچگونه مشکلی با سیستمهای
در طول این سفر ،من  
حملونقلشهراصفهاننداشتم.


 0/793

اصفهان هتلهای متعددی دارد که انتظارات گردشگران را
مینمیکند .

تأ

 0/550

اصفهانرستوران هایمتعددیداردکهانتظاراتگردشگرانرا

مینمیکند .

تأ

 0/634

یکمقصدگردشگری،زیرساختهایارتباطی

اصفهاندرنقش 
مناسبینظیراینترنتداردکهگردشگرانرادربرقراریارتباط
شانیاریمیرساند.

باخانواده

 0/795

در مواردی که از نقص خدمات گردشگری شکایتی داشته
باشم،بدونایجادنارضایتیبیشترمشکلمنبرطرفمیشود.


0/750

کارکنانصنعتگردشگریدرشهراصفهاندانشالزمرابرای
انجاموظایفشغلیشاندارند.


0/554

نظرمیرسدمدیریتاینمقصدگردشگری،همیشهدانشخود

به
رابرایتأمیننیازهاوخواستههایگردشگرانبهروزرسانیمیکند.
نظرمیرسدمدیرانومسئوالناینمقصدگردشگری،اموررا

به
گونهای برنامهری ی میکنند تا بتوانند نیازها و خواستههای
به 

گردشگرانراتأمینکنند .
بهنظر میرسد جوامع محلی و مدیریت مقصد سعی میکنند
گردشگرانرادرمرک توجهخودقراردهند.

0/666

 0/853

اصفهان دارای فرودگاه ،ساختمانها ،رستورانها و هتلهایی
استکهجذابیتبصریزیادیدارند.
اصفهانجذابیتهایگردشگریجالبیدارد.


0/608

اصفهانبناهاومناظرطبیعیزیباییدارد .

0/678

اصفهان یک مقصد گردشگری با فنّاوریهای فراوان است که
میکند.
انتظاراتگردشگرانراتأمین 

0/587

اصفهانمعماریزیباییدارد .

 0/632

اصفهان پاركهای متعددی دارد که انتظارات گردشگران را
مینمیکند .

تأ

 0/865

اصفهانمراک خریدمتعددیداردکهانتظاراتگردشگرانرا
میکند .
تأمین 

 0/796

اصفهانشرایطخوبیبرایتأمینلذتگردشگراندارد.

 0/850

ادراکشده

خدمات ،دراینمقصدگردشگری،دقیقاً زمانی بهگردشگران
ارا همیشودکهوعدةآندادهشدهاست.

0/652

خدمات

این مقصد گردشگری به وعدههای دادهشده در اولین زمان
ممکنعملمیکند.


0/647

ادراکشده
از
جاذبههای
گردشگری

کیفیت
از ارائة
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5/598

0/569

0/593

کیفیت

 0/755

6/568

 0/816

 0/763

5/200

 5/025
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نظرمیآید.

اصفهانشهرمدرنیبه

0/505

اصفهانتسهیالتفی یکیجالبباسیماییجذابدارد.

0/525

راهنماهای گردشگری در این شهر در موقعیت مناسبی قرار
دادهشدهاست.

 0/750

ادراکشده
از
جاذبههای
دیداری
گردشگری
کیفیت

اصفهانشهریاستکهاستانداردهایبهداشتیباالییدارد .

 0/755

4/254

0/613

ادراکشده
از

0/653

اصفهانشهرتمی وپاکی هایاست.

استانداردها
ی بهداشتی

درشهراصفهان،آلودگیهوایچندانیوجودندارد.

 0/737

4/223

 0/735

مقصد


درصدازتغییراتمتغیرکیفیتادراكشدة برند

ابعادهفتگانة مذکوردرمجمو توانسته 54/7

مقصدراتبیینکند .
رتبهبندی
ادراكشدة برند مقصد گردشگری ،با استفاده از آزمون فریدمن  ،

سپس ابعاد کیفیت 
شد .کای اسکو ر برای این آزمون  ،171/410درجة آزادی  6و سطح معنیداری نی  0/000است.
نتایجاینآزموندرجدول5ارا هشدهاست .

جدول  :5رتبة ابعاد کیفیت ادراکشدة برند مقصد گردشگری
رتبه

ابعاد

میانگین

1

جاذبههایگردشگری 
ادراكشدهاز 

کیفیت

 5/01

2

ادراكشدهازروابطانسانی 

کیفیت

 4/59

3

ادراكشدهازارا ةخدمات 

کیفیت

 4/15

4

ادراكشدهازاستانداردهایبهداشتیمقصد 

کیفیت

 4/00

5

ادراكشدهازمدیریتمقصدگردشگری 

کیفیت

 3/64

6

جاذبههایدیداریگردشگری 
ادراكشدهاز 

کیفیت

 3/45

7

ادراكشدهازتسهیالتفی یکی 

کیفیت

 3/17


بحث و نتیجهگیری

ادراكشدة برند مقصد گردشگری شامل کیفیت

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت 

ادراكشده از ارا ة

ادراكشده از روابط انسانی ،کیفیت 

جاذبههای گردشگری ،کیفیت 
ادراكشده از  

ادراكشده از مدیریت مقصد

ادراكشده از استانداردهای بهداشتی مقصد ،کیفیت 

خدمات ،کیفیت 
ادراكشده از تسهیالت

جاذبههای دیداری گردشگری و کیفیت 
ادراكشده از  

گردشگری ،کیفیت 
نتایجاینبخشازپژوهشبایافتههایپژوهشگرانپیشین،ازجملهاکینسیو همکاران

فی یکیاست.
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کوزهچیان و همکاران ( ،)1390مطابقت و همخوانی دارد.
( )2008و بتونارا و همکاران ( )2014و  
کوزهچیان و همکاران ( )1390و حسینی و همکاران ( )1390بیان میکنند که کیفیت خدمات

ازآنجملهمیتوانبهکیفیتمجموعةورزشی

گردشگریورزشیازعواملمتعددیتشکیلشدهکه
و کیفیت دسترسی اشاره کرد .همان طور که مشاهده میشود در کلیة سؤاالت مربوط به کیفیت
کردهاند .ازاینرو،
ادراكشده از روابط انسانی ،گردشگران به رفتار کارکنان صنعت گردشگری توجه  

توصیه میشود مدیران و متخصصان بازاریابی صنعت گردشگری اصفهان به همة نقاط تماس
ازجملهمواردیکهدرباالبهآنهااشارهشد ،توجهکنند تا

گردشگرانباکارکنانصنعتگردشگری ،
ادراكشده از

بتوانند ایننقاطتماسرابهترمدیریتکنند.همچنین ،کلیة سؤاالتمربوطبهکیفیت
پردازد.ازاینرو


انازجوانبملموسمقصدگردشگریمی
جاذبههایفی یکیمقصدبهبرداشتگردشگر

توصیهمیشود ،مدیرانومتخصصانمقصدگردشگریاینموضو مهمراکهادراكگردشگرانازاین

آنهاازمقصدگردشگریباشد،مدّنظرقرار
ادراكشدة  

جوانبفی یکیمیتواندتعیینکنندة کیفیت
گردشگری،گردشگرانبرتالشهایمدیریتبرای

ادراكشدهازمدیریتمقصد

دهند.درزمینةکیفیت
توصیهمیشودمدیرانومتخصصانگردشگری اقدامات

تأمین نیازهایخودتمرک کردهاند؛ بنابراین 
هاازتالشهایمدیرانومتخصصانبرایتأمیننیازهایشان

خودرابهاطال گردشگرانبرسانندتاآن
ادراكشده از ارا ة خدمات،برعامل زمانوبهموقعبودن

اطمینانحاصل کنند.درخصوص کیفیت 
جاذبههای دیداری گردشگری،توصیه
ادراكشده از  

ارا ة خدماتتأکیدشدهاست.دررابطهباکیفیت 
جاذبههایبصریشهراصفهاندربینگردشگرانانجامشودتا
رسانیهایکافیدرزمینة 

میشوداطال 

آنها کیفیت باالیی را از جاذبههای بصری شهر اصفهان ادراك کنند .همچنین توصیه میشود به

استانداردهای بهداشتی مقصد توجه شود تا گردشگران ادراك خوبی از این بعد کیفیت مقصد
گردشگریداشتهباشند .
محدودیتهاییدارد.

درنهایتبایدذکرشودکهپژوهشحاضر،همچونسایرمطالعاتپیمایشی،
آوریدادههادانست.هرچند

پرسشنامة بسته برای  
جمع

محدودیتنخسترامیتواناستفادهاز اب ار 

دهندهجلوگیریمیکند و

پرسشنامة بستهازارا ة نظراتشخصیوبعضاً متعصبانة پاسخ

استفادهاز
دهندهراموظفمیکنداز

تردادههارافراهممیکندو نی   ،
پاسخ

امکانتج یهوتحلیلآسانوسریع
بین گ ینه های موجود یکی را انتخاب کند ،اما عاری از ایراد نیست .یکی دیگر از محدودیتهای
پرسشنامه دربین

تورگردانهایایرانیباپژوهشگربرایتوزیع

پژوهشرامیتوانهمکاری نکردن 

گردشگرانخارجیدانست .
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