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 چکيده

ضار از نرار تحقيا  حا با هدف واكاوی رضايتمندی گردشگران انجاام گرفات  گردشگری روستايی و پژوهش حاضر در راستای توسعه

گردد  جامعاه آمااری اياژ پاژوهش، گردشاگران پيمايشی و از نوع همبستگی محسوب می -هدف كاربردی و از نرر روش تحقي  توصيفی

گيری در دساترس اساتفاده شاد  روش ها از روش نموناهباشند  بارای انتخااب نموناهدر روستای ونائی بروجرد می 1400روستای در سال 

ها و اعتبار پرسشنامه از طري  اعتباار صاوری و اعتباار ساازه ها، ميدانی و ابزار آن پرسشنامه محق  ساخته است دادهو  اطالعاتآوری جمع

های فضايی، نيازهای ايمنی، نيازهاای زيرساخت دهد كه بيژآزمون همبستگی نشان میپايايی آن از طري  ضريب آلفای كرونباخ تأييد شد  

رابطه معناداری وجود دارد  با توجه به ضرايب رگرسيونی،  خودشکوفايی، تأميژ نيازهای فيزيکی و رضايتمندیپذيری، نيازهای محبت و تعل 

نتايج   رابطه مستقيم و مثبت دارند ها، نيازهای فيزيکی و نيازهای خودشکوفايی و نيازهای ايمنی با متغير وابسته يعنی رضايتمندیزيرساخت

های گردشگران در حد قابل قبولی است كه رضايت گردشگران به واسطه ماهيت سفر و همچنيژ انگيزهپژوهش حاضر بطور كلی بيانگر آن 

های ارتقای كمی و كيفی زيار سااختشود جهت با توجه به عالقمندی گردشگران به تمايل مجدد سفر به ايژ روستا پيشنهاد می می باشد 

و همچنيژ نرارت جدی بر كميت و كيفيات خادمات طی مخابراتی، حمل و نقل های ارتبااصلی گردشگری روستائی نرير ارتقای زيرساخت

 و غيره اقدامات اساسی صورت پذيرد  بهداشتی وضعيتها، گذاری كرايهارائه شده نرير نرخ
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  مقدمه

ات زايای، تاأريرگردشگری غير از مزايای اقتصادی و اشتغال

اجتماااعی و فرهنگاای عريماای را از طرياا  آشاانايی مااردم بااا 

ها، آداب و رسوم، باورها و سبک زندگی جامعه ميزبان به فرهنگ

جا گذاشته و باعا  نزديکای بيشاتر ماردم جواماع باا يکاديگر 

شود  واژه گردشگر و گردشگری توسط اتحادياه گردشاگری می

استفاده شد  برای اوليژ بار به صورت رسمی  1937ملل در سال 

سازمان جهانی گردشگری، انواع مختلفی از گردشاگری را کكار 

نمايااد از قبياال گردشااگری فرهنگاای، گردشااگری هنااری، می

گردشگری تاريخی، گردشگری تجاری و بازرگاانی، گردشاگری 

طبيعاات گااردی، گردشااگری دريااايی، گردشااگری روسااتايی، 

 گردشگری ورزشی، گردشگری الکترونيکی، گردشگری ساالمت،

گردشگری آموزشی، گردشاگری بياباانی و گردشاگری ماذهبی 

 (  1392فراهانی، )جاللی

های نريار  پررونا  باودن، گردشگری روستايی با شاخص 

المللی بودن و ابعاد و صورگوناگون فراگيربودن، قديمی بودن، بيژ

گردشگری روستايی  توسعه درداشتژ قدمتی به اندازه تاريخ دارد  

گردشگران و تأميژ نيازهای ايشان در جامعاه رضايتمندی  عنصر

 مندیرضاايت شاود وميزبان يک اصال اساسای محساوب می

بارای  شاخصای و رقاابتی عوامال تاريژازمهم يکی گردشگران

آيد  از ايژ رو به حساب می آتی سودهای درآمدها و رشد تضميژ

 انترارات و توقعات و گردشگر روستايی رضايت كه نسبت هر به

 جاذب گردشاگر ونسابت  هماان باه شود تأميژ آنها هنجارمند

 شود می محق   توريسم توسعه

روستای ونائی شهر بروجرد در استان لرستان به عنوان يکای 

های مهم گردشگری روستايی در غرب كشور، از بستر و از قطب

های متناوعی برخاوردار اسات و در اساتان لرساتان، در پتانسيل

تريژ و به عنوان يکای از پرجاکباه های نخست قرار داشتهجايگاه

روستاهای گردشگری، نازد ماردم مطارس هسات  باا توجاه باه 

مندی گردشاگران ضرورت كنکاش علمی پيرامون مقوله رضايت

ها و هااای متااولی بتواننااد سياسااتگزاریبااه نحااوی كااه ارگان

های الزم را در ايژ زمينه اتخاک نمايند بار اياژ مبناا ريزیبرنامه

رضاايتمندی  عوامال مارتبط بار بررسای هشهدف اصلی پاژو

در راستای هادف تحقيا ، ساوال  باشد گردشگران روستايی می

اساسی پژوهش آن است كه ميزان احساس رضايت گردشاگران 

روستايی در روستای ونايی شهر بروجرد تاا چاه انادازه و در چاه 

 ابعادی است؟

در حوزه مقوله گردشگری، محصول جهانگردی هار مقصاد 

ای فراهم شاود كاه ضامژ ايجااد رضاايتمندی به گونهبايستی 

گردشگران بتواند پويايی و استمرار گردشگری در آن مکان را نيز 

فراهم نمايد  مراد از محصاول جهاانگردی خادمات، امکاناات و 

باشد كه مورد استفاده گردشاگران تسهيالت موجود در مقصد می

، 1رر داس ويال(  از من1389نژاد و احمدی، گيرد )حاجیقرار می

محصول جهانگردی دو دسته است: دساته اول، اجازا و قطعااتی 

كه قابل تکثير، افزودنی، قابل گسترش و تقويت هستند و دساته 

هاا را تاوان آناند و نمیدوم، منابعی است كه از قبل موجود بوده

ايجاد كرد؛ ايژ منابع ممکژ است طبيعی، فرهنگی و يا تااريخی 

 ( 1384باشند ) داس ويل، 

های نرری در حوزه جامعه شناسی مصارف يکی از چارچوب

در نرر گرفتژ گردشگر در مقام مشتری اسات كاه كاااليی كاه 

كند در واقع خادمات گردشاگرانه از ساازمان ارائاه خريداری می

های مفهومی مناسب در دهنده و شهر ميزبان است  يکی از مدل

ص رضاايت باشاد كاه در واقاع شااخمی  CSIايژ زمينه، مادل

 ( 2009، 2مشتريان اروپايی از كاال است )كله و استيو

                                                                                           
1 - Daas vil 
2 - Coelho & Esteves 
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توان گفت كه متغيرهاای ماررر بار بر اساس مدل مذكور می

افزايش رضايت گردشگران در جامعه ميزبان تنها خادمات ارائاه 

شده از سوی جامعه ميزبان نيست؛ بلکاه بخشای از رضاايت باه 

بار اسااس آن  تصور از جامعه ميزبان و انتراارات شاکل گرفتاه

توان ارزيابی شاناختی فارد در شود  رضايتمندی را میمربوط می

ها های مختلف از ميزان دست يابی به انترارات، خواستموقعيت

های فرد در موقعيت مربوطه دانست  رضاايت گردشاگر آلو ايده

يکی از فاكتورهای موفقيت در صنعت گردشگری است  شاناخت 

گر از اهميت قابل تاوجهی برخاوردار ابعاد مررر بر رضايت گردش

 ( 2012و همکاران،  1است )سد

مشتری ارائاه گردياده اسات   رضايت متعددی برای تعاريف

ارزيابی كلای مشاتری پاس از رضايت مشتری را بعنوان  2فورنل

 و  خشنودی معنای كند  واژه رضايت مشتری بهخريد تعريف می

شنودی و لاذت ميل، مفهومی روان شناسی بوده كه احساسات خ

حاصل از به دست آوردن اميد و انترار از يک محصول يا كاالی 

 را رضايت/ نارضايتی سازد جذاب و خدمات را در کهژ متبادر می

 ياا كااال از ارزياابی كاه باه دانسات احساسی پاسخ يک ميتوان

 شاود  رضاايتمی داده شاده اسات، ارائاه يا مصرف كه خدمتی

آيا  كه ايژ به توجه با است، خدمت يا مشتری از محصول ارزيابی

 كارده را ارضاا  مشاتريان انتراارات و نيازها خدمت يا محصول

 عادم باه منجر و انترارات نيازها ارضای در شکست نه؟ يا است

يا خدمت خواهد شد )حساينی هاشام  محصول به نسبت رضايت

  ( 1388زاده ، 

تاوان محصاول می 3و كاالر  مطاب  بر نرريات ميادلتون

ای شامل پانج مرلفاه اصالی شاامل عناصار گری را بستهگردش

 ملموس و غير ملموس دانست:

هااا، های مقصااد )بناهااای تاااريخی، پار محاايط و جاکبااه  1

                                                                                           
1 - Sadeh 

2 - Fornel 

3 - Middleton  and Clarke 

 ها و غيره(موزه

خدمات رفاهی در مقصد ) حمل و نقل، واحادهای اقاامتی،   2

 خدمات ارتباطی و غيره(

ها، تجهيازات، مقاررات و دسترسی به مقصاد ) زيرسااخت  3

 يژ دولتی و غيره(قوان

تصوير از مقصاد ) چشام اناداز، زيباا باودن، ايماژ باودن،   4

 بازاريابی و غيره(

های گردشگر ) بليط رفت و برگشت، اسکان، تغذيه و هزينه  5

 غيره( 

 نهفتاه واقعيات اياژ در گردشاگر رضايت اهمّيت دليل مهم

 از معتبار كننادهبينیتواناد پيشمی گردشاگر رضاايت كه است

در  را گردشاگر رفتاار توانادمی گردشاگر رضايت د  باش وفاداری

 كاالها مصرف و خريد به تمايل گردشگری، مقصد انتخاب زمينه

 مقصاد از مجادد بازدياد باه و تمايال گردشاگری خادمات و

(  2012، 4دهاد  )پريااو و رياان قارار تاأرير تحات گردشاگری

 مقاصاد موفقيات در اصلی نياز پيش عامل يک گردشگر رضايت

رضايت از سفر در  ( 2011و همکاران ،  5است )سانگ گردشگری

عناوان بارون داد اساسای در نرار گرفتاه هگردشگری مذهبی ب

شود  رضايت بيشتر جنبه اجتماعی و روانی دارد و در برابر آن می

واژه خوشااايندی قاارار دارد كااه جنبااه عاااطفی و روان شااناختی 

ماورد نرار تر دارد  رضايت بيشتر از يک عيژ يا امر خاا  قوی

سنجد )چلبای، است و نهايتاً تمايل شخص را به يک موضوع می

های روان شناختی تأكياد (  ايژ تعريف از رضايت بر مرلفه1375

آيد  تاورن در كتااب دارد كه در راه رسيدن به هدف به وجود می

جامعه شناسی كنش، زيارت را رابطه بيژ انترار و تجربه زيساتی 

هاای تاوان بار حساب موقعيته را میكند  ايژ رابطاتعريف می

ها دارد و بازگشت ناشی از فردی و تبادلی كه فرد با ايژ موقعيت

ايژ تبادل )انترار و تجربه زيستی( تعييژ كرد )عريمی هاشامی، 

                                                                                           
4 - Prayag and Ryan  

5 -  Song 
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1381 ) 

وفاداری به مقصد به عنوان احساس تعهد يا عالقه باه ياک 

 كنادشود كه گردشگر را مجااب میمقصد گردشگری اطالق می

بار ديگر به آن سفر كرده، مدت اقامت خود را تمديد نموده يا آن 

را به ديگران پيشنهاد دهد  بر ايژ مبنا وفاداری فارد باه مقصاد 

توان رضايت او از سفرش در نرر گرفت )سانگ گردشگری را می

(  وفاااداری را بااه عنااوان يااک اصااالس در 2011و همکاااران، 

 كرد:  توان در دو مفهوم خالصهگردشگری می

 پيشنهاد 2 تصميم به بازگشت دوباره به مقصد گردشگری   1

 ( 2001، 1مقصد به ديگران )فالويژ

مطرس شاد  1980 سال در تأييد  اُليور كه عدم -انترار نرريه

 است  اياژ گردشگر رضايت مستقل در اررات با فرآيند دو شامل

 زانتراارات ا آن تأيياد عادم و انتراارات گيری شکل فرآيند، دو

 ( 1992و وودروف ،  2است )كلمژ عملکرد مقايسه طري 

سواب  داخلی و خارجی مرباوط باه بررسای  و ادبيات بررسی

در کيل به  .بسيار اند  است رضايتمندی در گردشگری روستايی

 شود برخی موارد اشاره می

با هدف تبييژ عوامال  ی راتحقيق( 1398عباسی و همکاران )

  دادنادگردشاگری روساتايی انجاام رر در توساع  كاارآفرينی رم

به ترتياب از ديد پاسخگويان، های پژوهش بيانگر آن است يافته

ويژگای؛ های خا  بساتر محيطایبعد بهبود و توجه به ويژگی

سااختار نهاادی و قاانونی و بعاد های نيروی انساانی روساتايی 

های پاژوهش يافتاهتاأرير دارناد  كاارآفرينی مناسب در توساعه 

رر بر موفقيت رعوامل م( با عنوان 1399جی حيدری )ساربان و حا

دهندة نشااان رشااهگردشااگری روسااتايی شهرسااتان مشگيژ

مررربودن شش عامل طبيعای، اقتصاادی، اجتمااعی، فرهنگای، 

كالبدی و نهادی بر موفقيت توسع  گردشگری روساتايی اسات؛ 

ياد أيت 000/0كه فرضيات پژوهش باا ساطم معنااداری طوریبه
                                                                                           
1 -  Falvin 
2 -  Colman 

دهناد دو عامال مچنايژ نتاايج بررسای نشاان میشده است  ه

كالبدی و نهادی در وضعيت نامطلوبی قرار دارند و نيازمند توجاه 

و رسيدگی هستند و دو عامل طبيعی و فرهنگی در اياژ روساتا، 

مطلوبياات زيااادی باارای جااذب گردشااگر و موفقياات توسااع  

 گردشگری روستايی دارند  

نشاان داد كاه از  (1398) نتايج پژوهش تقديسی و همکاران

دياادگاه متخصصااان و كارشناسااان حااوزه گردشااگری، توسااعه 

ها و امکانات پيش نياز گسترش گردشگری در منااط  زيرساخت

روستايی شهرساتان جيرفات، چنادان رضاايت بخاش نيسات و 

دار باايژ مياازان رضااايتمندی مشاااهده شااده ناازد تفاااوت معناای

د هرچند بايژ ها نشان داكارشناسان وجود دارد  همچنيژ بررسی

توسع  گردشگری و توسع  اقتصادی ايژ منطقاه رابطاه معناادار 

وجود دارد، اما توسعه گردشگری در شرايط كنونی نتوانسته است 

آنگونااه كااه بايااد در توسااعه اقتصااادی مناااط  روسااتايی ايااژ 

( در پاژوهش 1398  محمدی و همکااران )شهرستان، مررر باشد

امل ماررر بار توساعه پايادار شناسايی و بررسی عوخود با عنوان 

های ماورد كه تماامی شااخص ندنشان داد( گردشگری روستايی

نرر بر توسعه پايدار گردشگری روستايی دارای تأرير معنادار بوده 

كيفيت محيطی، كيفيت خدمات، كيفيات هايی مانند مرلفه  است

رفتار جامعه ميزبان، كيفيت هزينه خدمات، كيفيت امنيت، كيفيت 

بر رضايتمندی گردشگران داخلای ارار گاذار  ونقل ملخدمات ح

تصااوير مثباات از مقصااد    ( 1396، احماادی و همکاااراناساات )

گردشگری و رضايت دو مرلفه اساسی سفر گردشاگران هساتند  

اگر شرايط رفاهی خوبی برای گردشگران در مقصاد گردشاگری 

فراهم گردد ايژ امر منجر به بازديد مجدد از سوی آنهاا خواهاد 

(  گردشاگرانی كاه مقصاد گردشاگری را باا 2012، 3كوبانشد )

كنند، نه تنها عالقمند هساتند دوبااره باه رضايت خاطر تر  می

آن مکان سفر نمايند بلکه مشوق ديگران برای سفر به آن مقصد 

                                                                                           
3 - Coban 
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هاا بارای تريژ انگيزه(   برجساته2011، 1گردشگری هستند )سو

د، خادمات باا انتخاب مقصد گردشگری عبارتند از: جذابيت مقص

های آموزشای و كيفيت، امکانات رفااهی، خودشاکوفايی، زميناه

های فراغتاای و تفريحاای، موقعياات مناسااب فرهنگاای، جنبااه

 ( 2004، 2)آواريتفه

الااذكر درباااره موضااوع فوق هااای پژوهش اشااتراكی وجااه

باا توجاه باه  مشتر  نيازها و رضايتمندی گردشگران است ولی

وان دريافت كه تحقيقاات نرامناد تمطالعات مذكور به وضوس می

معدودی در ايژ زمينه انجام گرفته است  در نتيجه اهميات اياژ 

پژوهش در آن است كه بطور ويژه به ايژ موضوع مهم در ميدان 

گيری از بنادی و نتيجاهپردازد  بطور كلای جمعوسيع تحقي  می

های تجربی کكر شده در مقاله حاضار حکايات از فقادان پيشينه

مستقل و مستقيم مرتبط با اهداف، روش و ساختار ايژ  پژوهشی

 تحقي  دارد 

 

 هامواد و روش

تحقي  حاضر از نررهدف، كاربردی و  باا رويکارد توصايفی 

تحليلی و با استفاده ازروش پيمايشی صورت گرفته است  جامعاه 

آماری پژوهش حاضر شامل گردشگرانی است كه از اقصی نقااط 

ستای ونائی شهر بروجرد حضور پيادا در رو 1400كشور در سال 

كردند كه بر اساس اطالعات ارائه شده اداره ميارا  فرهنگای و 

باشند  باا اساتفاده از هزار نفر می 100گردشگری بروجرد بالغ بر 

باه عناوان نموناه  گردشاگراننفر از  384فرمول كوكران تعداد 

آوری اسات  در اياژ پاژوهش باه منراور گارد انتخاب گردياده

نموناهعات از پرسشنامه محق  ساخته اساتفاده شاد  روش اطال

گيری در ايااژ پااژوهش، روش نمونااهدر مااورد اسااتفاده گيااری 

جهت اعتباار و پاياايی ابازار تحقيا ، ابتادا دسترس بوده است  

پرسشاانامه مقاادماتی آماااده شااد و پااس از اسااتفاده از نراارات 

                                                                                           
1 - Su 

2 - Awaritefe 

 27صاحبنرران اعتبار صاوری آن بدسات آماد  بعاد از تکميال 

پرسشنامه به عنوان پيش آزمون از ضريب آلفای كرونبااخ بارای 

بدست آوردن ميزان پايايی سازه هاای تحقيا  اساتفاده گردياد  

هايی كه همبستگی كمتاری داشاتند اصاالس بديژ ترتيب، گويه

های متناسب ديگری جايگزيژ آنها شد و در نهايات شده يا گويه

( بدسات 831/0) های نهايی تحقيا مجموع ضريب پايايی سازه

 آمد  

و جمع آوری اطالعات مورد نياز، داده  هاپس ازگردآوری داده

انتقاال داده شادند  تحليال  SPSS زار افها جهت تحليل به نرم 

گردياد  ها در دو بخش آمار توصيفی و آمار استنباطی ارائاه يافته

هاای وابساته و مساتقل و در بخش آمار توصيفی وضعيت متغير

ها و مشخصات جامعه آماری مانند جدول فراوانی توصيف ويژگی

و درصد فراوانی ارائه شاده اسات  بارای آماار اساتنباطی نياز از 

های ماورد نيااز از جملاه ضاريب همبساتگی پيرساون و آزمون

 رگرسيون استفاده شد 

 

 های توصيفیيافته

 های استنباطی یافته

در ايژ پژوهش با توجه به اهداف تحقي  و ساطم سانجش 

همبساتگی "هاایهاا از آزماونتغيرها  جهات آزماون فرضايهم

استفاده شده است باه اياژ  "رگرسيون گام به گام"و  "پيرسون

صورت كه رابطه متغيرهاای مساتقل باا متغيار وابساته بررسای 

 شوند شوند كه در ادامه بررسی میمی

رسد بيژ به نرر می»بر اساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه 

منادی گردشاگران رابطاه ها با ميازان رضاايتايجاد زير ساخت

( و سااطم 486/0ضااريب همبسااتگی پيرسااون ) « وجااود دارد

كاه ساطم معنااداری  ( اسات ازآنجايی000داری برابر باا )معنی

رد  H0اطمينان فار   99/0باشد پس با می 01/0تر از كوچک

گيارد، بناابرايژ بايژ ياد قارار میأيماورد ت H1شود و فر  می

رابطه معنااداری وجاود دارد  الزم باه  و رضايتمندی هازيرساخت
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است يعنی هر  ثبتصورت مکكر است رابطه بيژ ايژ دو متغير به

ها افزايش پيدا كند ميزان رضاايتمندی نياز ميزان زيرساختچه 

 افزايش خواهد يافت 

رسد بيژ به نرر می»بر اساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه 

مانی باا ميازان رضاايتمندی احساس نيازهاای فيزيکای و جسا

ضااريب همبسااتگی پيرسااون  « گردشااگران رابطااه وجااود دارد

كاه آنجايی ( است از033/0داری برابر با )( و سطم معنی389/0)

اطميناان  99/0باشاد پاس باا می 05/0از كمتر سطم معناداری 

تاأميژ ، بناابرايژ بايژ شاودمید تأيي H1د و فر  ر H0فر  

 رابطه معناداری وجود دارد   مندینيازهای فيزيکی و رضايت

 

 مصاحبه شوندگان توصيفی اطالعات .1جدول

 درصد فراوانی متغير

 جنسيت

 

 62% 238 مرد

  %38 146 زن

 تحصيالت

 

 1/39 150 ابتدايی و راهنمايی
 9/21 84 دبيرستان و ديپلم

 5/19 75 كاردانی و كارشناسی
 5/19 75 كارشناسی ارشد و دكتری

 سژ

14-24 75 5/19 

25-34 88 9/22 
35-45 90 4/23 
46-56 56 6/14 
57-67 28 3/7 

68+ 47 2/12 

 شغل

 3/38 147 دانشجو يا دانش آموز
 6/27 106 شاغل در بخش دولتی يا غير دولتی

 3/7 28 آزاد شغل
 2/17 66 دارخانه

 5/6 25 بازنشسته
 2/3 12 ساير

 ونائیروستای  در حضور مرتبه
 1/39 150 اوليژ سفر

 9/60 234 يکبار از بيش
 100 384 مجموع مصاحبه شوندگان

 

 بيژ متغيرهای وابسته و مستقل همبستگی آزمون  .2جدول 

 سطح معناداری ضريب همبستگی پيرسون تعداد فرضيه

 0 648/0** 384 های فضايی، اجتماعی، فرهنگی و دينی و رضايتمندیرابطه بيژ ايجاد زيرساخت
 033/0 389/0 384 جسمانی و رضايتمندی-رابطه بيژ احساس نيازهای فيزيکی

  0 342/0** 384 رابطه بيژ احساس نيازهای ايمنی و رضايتمندی
 005/0 145/0** 384 تعل  پذيری و رضايتمندی -رابطه بيژ نيازهای احساس محبت

 025/0 291/0** 384 رابطه بيژ نيازهای خودشکوفايی و رضايتمندی

 

رسد بيژ به نرر می»بر اساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه 

احساس نيازهای ايمنی با ميزان رضايتمندی گردشاگران رابطاه 

( و سااطم 342/0ضااريب همبسااتگی پيرسااون ) « وجااود دارد

كاه ساطم معنااداری ( اسات ازآنجايی000/0داری برابر با )معنی
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رد  H0مينان فار  اط 99/0باشد پس با می 01/0تر از كوچک

گيارد، بناابرايژ بايژ ماورد تائياد قارار می H1شود و فر  می

رابطه معناداری وجود دارد  الزم به  نيازهای ايمنی و رضايتمندی

است يعنی هر  مثبتصورت کكر است رابطه بيژ ايژ دو متغير به

ميزان نيازهای ايمنی افزايش پيدا كناد ميازان رضاايتمندی چه 

 فت افزايش خواهد يا

رسد بيژ به نرر می»بر اساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه 

نيازهای احساس محبت و تعل  پاذيری باا ميازان رضاايتمندی 

ضااريب همبسااتگی پيرسااون «  گردشااگران رابطااه وجااود دارد

كاه ( اسات ازآنجايی000/0داری برابر با )( و سطم معنی145/0)

اطمينان  99/0باشد پس با می 01/0تر از سطم معناداری كوچک

گيارد، ياد قارار میأيماورد ت H1شود و فر  رد می H0فر  

رابطه معناداری وجود  نيازهای محبت و رضايتمندیبنابرايژ بيژ 

 ثباتصورت مدارد  الزم به کكر است رابطه بيژ ايژ دو متغير به

ميزان نيازهای محبت افزايش پيدا كند ميازان است يعنی هر چه 

 د يافت رضايتمندی افزايش خواه

رسد بيژ به نرر می»بر اساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه 

نيازهای خودشکوفايی با ميزان رضاايتمندی گردشاگران رابطاه 

( و سااطم 291/0ضااريب همبسااتگی پيرسااون ) « وجااود دارد

كاه ساطم معنااداری ( اسات ازآنجايی025/0داری برابر با )معنی

د و تأييا H0فر  اطمينان  99/0باشد پس با می 05/0از  كمتر

نيازهاای خودشاکوفايی و ، بناابرايژ بايژ شودمیرد  H1فر  

رابطه معناداری وجود دارد  الزم به کكر است رابطاه  رضايتمندی

ميازان اسات يعنای هار چاه  مثبات صورتبيژ ايژ دو متغير به

نيازهای خودشکوفايی افزايش پيدا كند ميازان رضاايتمندی نياز 

كاه هادف اصالی گردشاگران،  خواهد يافت  شايان کكار اسات

خودشناسی و خودشکوفايی و تعالی خويشتژ است  هر چه ميزان 

خودشکوفايی و تعالی معنوی افزايش ياباد، گردشاگران از سافر 

تر هستند  به نوعی خودشاکوفايی و تعاالی معناوی را خود راضی

تريژ دساتاورد سافر گردشاگری روساتايی توان يکی از مهممی

 دانست 

 

 گامبهيون گامتحليل رگرس

بينی مقدار تغييرات متغير وابسته تحليل رگرسيون برای پيش

رود  بر اساس مقدار متغير مستقل يا متغيرهای مستقل به كار می

رگرسيون چند متغيره روشی اسات كاه بارای تحليال مشااركت 

جمعی يا فردی دو يا چند متغير مساتقل و تغييارات ياک متغيار 

استفاده از ايژ روش، بر اساس اطالع از  با  رودوابسته به كار می

يک يا چند متغيار مساتقل، بار ياک معادلاه رگرسايونی بارای 

شود  درمجماوع هادف بينی مقادير متغير وابسته ترسيم میپيش

اصلی از كاربرد در رگرسيون چند متغياره آن اسات كاه تركياب 

ای ايجاد كند كاه حاداكثر خطی در متغيرهای مستقل را بر گونه

 تگی را با متغير وابسته نشان دهد همبس

 

 ضريب همبستگی چندگانه و ضرايب تبييژ در رابطه بيژ متغيرهای مستقل با متغير وابسته .3جدول

 متغير مستقل متغير وابسته مرحله
Coefficient Anova Model summary 

B بتا Sig F sig R R square 
 236/0 486/0 000/0 84/117 000/0 301/0 هازيرساخت رضايتمندی اول

 رضايتمندی دوم
 000/0 298/0 هازيرساخت

45/249 000/0 564/0 529/0 
 000/0 -168/0 نياز ايمنی

 رضايتمندی سوم

 000/0 284/0 هازيرساخت
 000/0 -159/0 نياز ايمنی 596/0 598/0 000/0 29/280

 001/0 142/0 نياز فيزيکی

 یرضايتمند چهارم
 000/0 280/0 هازيرساخت

0 000/0 621/0 642/0 
 000/0 -150/0 نياز ايمنی
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 001/0 140/0 نياز فيزيکی
 005/0 138/0 نياز خودشکوفايی

 

 رضايتمندیبنابرايژ در ايژ قسمت به دنبال شناسايی مقادير 

با  واسطه مقادير متغيرهايی كهبه عنوان متغير وابسته پژوهش به

باشايم  تاا درنهايات معادلاه آن ارتباط و همبستگی داشاتند، می

ترسيم شاود  نتاايج  رضايتمندیبينی علل رگرسيونی جهت پيش

 های زير مشاهده نمود توان در جدولايژ تحليل را می

-زيرساختمتغير  ،شودمشاهده می 3طور كه در جدول همان

 هازيرساختغير دارای همبستگی است مترضايتمندی با متغير  ها

را تبيايژ  رضاايتمندیدرصاد از وارياانس متغيار  23 یبه تنهاي

وارد معادلااه  نيازهااای ايمناایدر مرحلااه بعااد متغياار   كناادمی

نيازهاای وارياانس متغيار شاود و می رگرسيونی و ضريب تعييژ

در گاام ساوم متغيار نيازهاای  افازايش داده اسات، 52 را ايمنی

 59گرديد و ضريب تعيايژ را باه  فيزيکی وارد معادله رگرسيونی

درصد رسانيد و نهايتا در گام چهارم متغير نيازهای خودشکوفايی 

 64وارد معادله رگرسيونی گرديد و مقادار ضاريب تعيايژ را باه 

در تمامی مراحل معنادار است  با توجه باه  fنسبت  درصد رساند 

هاا، نيازهاای فيزيکای و نيازهاای زيرساختضرايب رگرسيونی، 

رابطه مساتقيم و  دشکوفايی با متغير وابسته يعنی رضايتمندیخو

و متغير نياز ايمنی با متغير وابسته رابطاه معکاوس و  مثبت دارند

تاوان گفات   با توجه به مقدار ضرايب رگرسايونی میمنفی دارد

( در كل نمونه رضايتمندیدرصد از واريانس متغير وابسته ) 64/0

هاا، زيرسااخترهای مساتقل از طري  يک تركيب خطی از متغي

 شود تعييژ می نياز ايمنی، نياز فيزيکی و نياز خودشکوفايی

 

 نتيجه گيری و بحث

تريژ مسئله اساسی كه نهادهای متولی گردشگری با آن مهم

مواجهه هستند، بررسی و شناسايی ميزان رضايت گردشاگران از 

 و 1خدمات ارائه شاده در جامعاه ميزباان اسات  از منرار گولياد

ای مساتقيمی بايژ رضاايت و ، )گلادنر و ريچای(رابطاه2لرتاوان

وفاداری و خدمات گردشاگری وجاود دارد  آنهاا بار اياژ نکتاه 

اند كه رضايت تأرير معناادار و مساتقيمی بار اساسی تأكيد نموده

وفاداری رفتاری دارد  بديژ صورت كه به تکرارسفر، پيشنهاد باه 

انجاماد )گلادنر و ره آن میديگران و  كاربردن تعابير مثبت درباا

 متغيار (  احساس رضايتمندی بعنوان يک2014، 2009  ريچای،

است  دليال اصالی  گردشگری مقاصد موفقيت در اصلی نيازپيش

 رضايت كه است نهفته واقعيت ايژ در رضايت گردشگران اهميت

 مقصاد و مکاان، انتخاب در زمينه را وی رفتار تواندمی گردشگر

گردشاگری روساتايی و  خادمات و كاالهاا مصارف باه تمايال

 گردشاگری تحات مقصد از مجدد بازديد به عالقمندی و تمايل

های از مقايسااه وضااعيت ابعاااد و شاااخصدهااد   قاارار تااأرير

رضايتمندی گردشگران روستای ونائی بروجرد در اياژ پاژوهش 

تر نسابت كه كمتريژ ميزان رضايتمندی با ميزان پاييژبيان شد 

های محيطای نريار  مربوط به عامال زيرسااخت به عوامل ديگر

هاا را شاامل وضعيت بهداشت، وضعيت حمل و نقل و ايمنای راه

شود كه با ميزان گردشگران ورودی، سازگار نيست و ضرورت می

ريزی دقيقی صورت گيرد  نيازهای نريار دارد در مورد آن، برنامه

 محبااات و تعلااا  پاااذيری و ،فيزيکااای و جسااامانی، ايمنااای

فايی بيشتريژ شاخص رضايتمندی را به خود اختصاا  خودشکو

های تحقي  تاج های  پژوهش حاضر با يافتهاند كه ايژ يافتهداده

احمادی و همکااران (، 1397) نصيری و گنجی(،  1398بخش )

( همگرايی و مطابقات 2004( و آواريتفه )2012كوبان ) ،(1396)

 دارد  

                                                                                           
1 -  Guild 

2 -  Lertwan 
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درجاه  كه است مندموجودی نياز انسان مازلو نرريه اساس بر

 بناابرايژ  گاناه اسات 7نيازهاای  تأميژ از تابعی او رضايتمندی

 انسان نيازهای از برآورده شدن تابعی نيز گردشگری رضايتمندی

 از تاابعی گردشاگر نياز نگارش ناوع و بعد گردشگری است در

   كاه       زائار         مزلو، يک              مطاب  بر هرم   .است گردشگری رضايتمندی

      بايسات   می     كناد،       سافر می      عاراق   باه        مذهبی                  برای انجام فعاليت 

      زائار                                                    نيازهايش در جامعه ميزبان بر طرف شود  اولايژ نيااز ياک

                                است كه جامعه ميزبان بايد بر طرف          و اسکان   آب       غذا ،           احتياج به 

       جاانی و      نرر               است كه بايد از            های ايمنی      ، نياز         بعدی زائر           كند  نياز

         ی امنيات         و در سايه      گيرد     قرار          و محافرت            مورد حمايت       زائر     مالی 

    خود                 مذهبی و زيارتی          به فعاليت                تواند با آرامش   می   او            بوجود آمده 

     كشور    در       زائر            است كه بايد             تعل  پذيری                     سوميژ نياز، نياز        بپردازد

                 پذيرش قرار گيارد         محبت و                           و در محيط اجتماعی آن مورد       عراق

                      زائر به آن محتاج اسات                      نياز احترام است كه يک   ،      نياز         چهارميژ 

                                  به او احترام گذاشاته شاود و برخاورد            يران و عراق       كشور ا      كه در 

            با او شاود و                                                خوب انسانی  و متناسب با شان زائر امام حسيژ )ع( 

                   در صورتيکه نيازهاای         است كه        شکوفايی                        آخريژ نياز، نياز به خود

                                                         سطم پاييژ زائر ارضا شده باشند زائران بصورت خودكار باه اياژ 

                 پيدا خواهند كارد           باشد دست                             سطم كه به كمال رساندن خود می

                                ی زائر در كشور مبدا و مقصد قصور                    اگر در ارضای نيازها          بنابرايژ

   از      فارد                  پاييژ خواهد آماد و       زائر        ی رضايت                   كوتاهی شود، آستانه  و 

         بخصاو  در     اگار                        خود راضی نخواهد باود        زيارتی              انجام فعاليت

   بااه        زائااران   ،    شااود       باار طاارف         زائااران                     جامعااه ميزبااان نيازهااای 

   او       مندی                            د؛ در غير ايژ صورت ساطم رضاايت ن  رس            رضايتمندی می

  ( 1398)تاج بخش،                  پاييژ خواهد آمد

اگر چه به علت ضعف در زيرساخت های گردشگری در شهر 

بروجاارد، مقاصااد گردشااگری روسااتايی در ايااام خااا  نرياار 

تعطيالت نوروز و فصل تابستان، پاساخگوی پاذيرای از حضاور 

نيسات اماا نتاايج  انبوه گردشگران در فاصله زمانی كوتاه مادت

پژوهش حاضر بطور كلی بيانگر آن است كه رضايت  گردشگران 

های آنان در حاد قابال به واسطه ماهيت سفر و همچنيژ انگيزه

 باشد قبولی می

سااز و های پاژوهش حاضار بتواناد زمينهرود يافتهانترار می

بسترساااز وهااور مطالعااات كماای نااوينی در فضااای مفهااومی 

ر شهر بروجرد باشد تا بتوان رابطه وفاداری گردشگری روستايی د

های چندگاناه ماورد بندیو ابعاد رضايتمندی از سفر را باا دساته

مداقه بيشتر قرار دهد  با توجاه باه عالقمنادی گردشاگران باه 

تمايل مجدد سفر به ايژ روستا ضرورت دارد مسئوالن اساتانی و 

ی های اصالارتقای كمی و كيفای زيار سااختشهرستانی جهت 

های ارتباااطی گردشااگری روسااتائی نرياار ارتقااای زيرساااخت

و همچنايژ نراارت جادی بار كميات و مخابراتی، حمل و نقل 

 وضاعيتها، گاذاری كراياهكيفيت خدمات ارائه شاده نريار نرخ

 و غيره صورت پذيرد   بهداشتی
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Abstract 

The present study was conducted in order to develop rural tourism with the aim of 

investigating the satisfaction of tourists. The present research is applied in terms of purpose 

and descriptive-survey research in terms of correlational type. The statistical population of 

this study is rural tourists in 1399 in Vanai village of Boroujerd. Available sampling method 

was used to select the samples. The method of collecting information and data, field and its 

tools have made a survey questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by 

face validity and validity of structures and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha 

coefficient. The correlation test shows that there is a significant relationship between spatial 

infrastructure, safety needs, love and belonging needs, self-fulfillment needs, physical needs 

and satisfaction. According to regression coefficients, infrastructure, physical needs and self-

fulfillment needs and safety needs have a direct and positive relationship with the dependent 

variable, i.e. satisfaction. The results of the present study generally indicate that the 

satisfaction of tourists due to the nature of travel and also the motivations of tourists is 

acceptable. 
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