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 چکیده

یکی از پرطرفدار ترین صنایع در سراسر دنیا  شناخته عنوان  امروزه گردشگری با شاخه های متنوع خود به   

طرفداران بسیاری را پیدا کرده است.صاحب  1شده است، در میان شاخه های متنوع گردشگری، گردشگری جنگ

منظور کسب تجارب گردشگری جنگ را سفر به مناطق جنگی، یادمان ها و آثار جنگی می دانند که به  ،نظران

 در که آن بر عالوه جنگ گردشگری معنوی صورت می گیرد.-فرهنگی-برآوردن نیازهای اجتماعی جدید،

 گذشته با حال زمان و ها فرهنگ دهنده پیوند تواند می است اساسی نقشی حائز فرهنگی میان تبادالت

 باالیی پتانسیل از خود، فرهنگی و تاریخی پیشینه به توجه استان قم با  داشت توجه باید عالوه بر این.باشد

است و رضایت سنجی از آنان می تواند به شناخت هر چه بهتر  برخوردار گردشگران از دسته این جذب جهت

ادراکات گردشگران، برنامه ریزی بهتر به منظور جلب رضایت گردشگران و عوامل حائز اهمیت  انتظارات و

در پژوهش حاضر به بررسی رضایت گردشگران تور های روایتگری انقالب و .در جلب رضایت منجر شود

 تاثیر انتور و میز  بخشی آگاهی  مقصد، های ، جاذبه برنامه اجرای بندی  جنگ بر اساس چهار مولفه زمان

گردشگران پرداخته شده است.تحلیل یافته های پژوهش توسط نرم افزار  بینش و دانش در روایتگری گذاری

در چهار مولفه مورد مطالعه  winازآن است که سناریو  یصورت گرفته است و نتایج حاک excelو  spssهای 

تاثیرگذاری  با سطوح متفاوت رضایتمندی، صدق می کند.در این راستا به ترتیب رضایتمندی از

 بوده است.آگاهی بخشی زمانبندی، جذابیت ها مقصد و روایتگری،

 روایتگری جنگ کلمات کلیدی:گردشگری جنگ، رضایت سنجی،
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 مقدمه

 1از رو به رشد ترین صنایع در سراسر دنیا شناخته می شود)اودیمیوتیس امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی

 می وقوع به گردشگران سفر زمان که شود می اطالق فعالیتی به گردشگری واژه (.6:  2009و همکاران، 

 بازگشت نظر،اقامت، مورد مکان به سفر،مسافرت ریزی برنامه قبیل از چیز همه ی گیرنده بر در واژه این.پیوندد

 سفر از بخشی عنوان به مسافر که است هایی فعالیت شامل همچنین.است سفر از پس خاطرات یادآوری و

 نآ خالصه.پیوندد می وقوع به میهمان و میزبان میان که تعامالتی و شده انجام های خرید نظیر.دهد می انجام

 و میل.)پیوندد می وقوع به کننده بازدید برای سفر طول در که است تاثیراتی و ها فعالیت تمام گردشگری که

یا  3.این صنعت رو به رشد و پر طرفدار دارای شاخه های گوناگونی است.گردشگری سیاه( 1992 ، 2 موریسن

تلخ یکی از آن شاخه هاست.این شاخه از گردشگری را بازدید از میادین جنگی، مقابر، یادواره ها، زندان ها 

 می تعریف گونه این را آن و مطرح بار اولین برای را مرگ گردشگری حاصطال1996 در سیتون و... می دانند.

 نمایش به را ظالمانه  دردناک های مرگ از واقعیتی یا سمبل که هایی مکان به انگیزه، با و هدفمند سفری":کند

 انگیزه بررسی رابطه این در که رفتاری است ای پدیده گردشگری، از نوع این که است معتقد وی".گذارد می

 جنگ گردشگری (.235: 1996، سیتون)است برخوردار مقصد بررسی به نسبت بیشتری اهمیت از گردشگران

 وقایع ثبت و جدید تجارب کسب جهت جنگی، مناطق های جاذبه از بازدید هدف با گردشگر عزیمت یعنی

 .معنوی و فرهنگی،اجتماعی های نیاز ارضای برای

 بوده آن یها یادمان و  جنگ میادین از بازدید به عالقمند که اند گردشگران از ای مجموعه جنگ گردشگران

 از بعد و کنند می تجربه را معنوی و مذهبی حتی و دوستانه بشر معنوی، هیجانی، احساسات خود، سفر طی و

 اوقات بیشتر.کنند می ابراز مختلف انحناء به کنندگان شرکت و جنگ باره در را هایی اندیشه و احساسات سفر

: 1388 ،وثوقی) اند داشته شرکت جنگ در ها آن دوستان یا خانواده خود، که هستند کسانی جنگ، گردشگران

 آرامگاه برد،ن میادین مانند  جنگ بقایای و محصوالت که کنند می بیان( 1998)اسمیت مانند پژوهشگرانی (.116

 هم ودخ که هستند، جنگ گردشگری توسعه اصلی منابع تاریخی زنده های نمایش و ها موزه ها، یادمان ها،

 (.79:  2010 ،  همکاران و بیگلی) هستند جنگ گردشگری توسعه بنای زیر هم و تاریخی های جاذبه
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به دلیل  ..خوزستان و.گردشگری جنگ، یکی از انواع گردشگری سیاه است که در ایران و استان هایی نظیر قم،

ه در این نوع از کمطالعات نشان  داده اند بیشترین افرادی قرار گرفته است.پتانسیل های بالقوه مورد استقبال 

 راهیان د)ستادناردسفرها شرکت می کنند اهدافی چون آشنایی با ارزش ها، نماد ها و آثار باقی مانده از جنگ را 

  (.1393یازرلو، و رجبی از نقل به نور

 گردشگری و جنگ

 گردشگری که اهمیتی و نقش منظر از لوا: است بررسی قابل جنبه دو از اساسا جنگ و گردشگری میان ارتباط

 ناختهش آرامش و صلح ایجاد جهت عاملی عنوان به گردشگری رویکرد این در،دارد آرامش و صلح ایجاد در

 ردشگریگ حیات جنگ، تداوم شرایط در که دارد گردشگری بر زیادی تاثیر نظامی مبارزات شک بدون.شود می

 توانند می جنگ مانند هایی رویداد شود، می رونق ایجاد سبب گردشگری هک میزان همان به و افتد می خطر به

 گردیکی با معکوس ای رابطه گردشگری و جنگ عبارتی به. بکشانند نابودی به را مثبت اتفاقات  این

 بر را هایی ارزش و ها یادمان جنگ که است جهت آن از ارتباط این دوم جنبه(1998:203 ، اسمیت.)دارند

 از ایشینم و نیست زمان و مکان یک تنها جنگ. باشد گردشگری برای ای جاذبه تواند می که گذارد می جای

 ودور ی جاذبه که دارد همراه به را افتخاراتی و ها ارزش خاطرات، است، بشری قوی و جدی درام یک

 رقت ثحواد قتل، فاجعه، ها ان در که است اماکنی از بازدید شامل سیاه گردشگری(همان.)است گردشگران

 این در.یابد یم فزونی روز به روز... و شکنجه مرگ، های سایت از بازدید میزان.است داده رخ اندوهناک و بار

 بار رقت تاتفاقا و پردازند می شده ایجاد های رنج و ها خشونت بیان به تور، راهنمایان گردشگری از نوع

 (.169: 2008 گنو،) کنند. می احیا کنندگان بازدید برای نمایشی ای گونه به را پیشین

 رضایت 

 خاص تمایالت برخی ارضای با معموال که است راحت وضعیت یک به گاهیآ از خوشایند برآیندی رضایت

 شوند؛ ارضا راستا این در و یابند دست خود های خواسته و اهداف به افراد که صورتی در.است خورده پیوند

رضایت گردشگر، نقش مهمی در موفقیت (.55: 1386 پایندانی،)خواند رضایت را خوشایند حالت این توان می

بازاریابی مقصد گردشگری را ایفا می کند، چرا که انتخاب مقصد، مصرف کاال ها وخدمات و تصمیم به 

 گردشگری محصوالت از گردشگران رضایت .(2005، 1بازگشت دوباره را تحت تاثیر قرار می دهد)یو و لیترل

 مقصد،تصویر خدمات و مقصد،تسهیالت به دسترسی گردشگری، های جاذبه مانند متعددی عوامل تابع مقصد و
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 رضایت که است این بر اعتقاد.(660: 1396همکاران، و الدینی شمس)است گردشگری های هزینه و مقصد

 موثر مقصد به مسافرت تداوم و بازگشت به آنان تمایل در رضایت احساس شود می سبب مقصد از گردشگران

 شوهانی)گردد نظر مورد منطقه در اقتصادی رونق و گردشگری پایداری تداوم موجبات ترتیب بدین و شود واقع

 گردشگری مقاصد مدیریت برای مقوله ترین مهم عنوان به گردشگری رضایت واقع در(. 89:  1396 همکاران، و

 سفرها تکرار مقصد، انتخاب بر ان تاثیر مقاصد، بازاریابی در موفقیت برای آن العاده فوق اهمیت دلیل به

 ،راضی گردشگران که نمود، بیان توان می گردشگری صنعت به رجوع با.(169: 2012، همکاران و ابوعلی)است

 از یکی این و کنند می توصیه نیز دیگران به را اند داشته رضایت ها ان از که اماکنی از بازدید زیاد احتمال به

 گردشگری بخش مدیران(.34: 1993 ، بای کراس)است پیشرفت و بازاریابی انواع ترین گذار تاثیر و ارزانترین

 ارزیابی،شود و  می محسوب رقابتی مزایای ترین مهم گردشگران،از رضایتمندی سطح شناخت که اند دریافته

 می گردشگران برای مقصد از ماندنی یاد به تجربیاتی به منجر محصوالت کارآمدی و کارایی بخشی، اثر

 کیفیت گیری اندازه جهت در شده استفاده اولیه روش رضایتمندی، در واقع (.2003 ، ویییرمایر و فاچز)شود

 میان رابطه بایستی گردشگران، رضایتمندی سنجش جهت(.34:  2007 ، مور و تانگ)است گردشگران تجربیات

 طرفه دو ای رابطه رضایت، و انتظارات کلی طور به.گیرد قرار بررسی مورد آنان رضایتمندی سطح انتظارات

 برآورده صورت در و کنند می مقایسه خود انتظارات با را خدمات و کاال واقعی عملکرد گردشگران. دارند

:  1390همکاران، و وثوقی)کنند می رضایتمندی بیان انتظارات، حد از بودن فراتر بعضا و انتظارات شدن

 خود از فراتر یا واقعی حد در انتظارات شود می حاصل زمانی تنها رضایتمندی کند می بیان 1988  نستون(7

رضایت گردشگر، مساله اساسی برای آماده نمودن راهنمای مدیریتی صنعت گردشگری .گردند تامین

و ارائه کنندگان خدمات گردشگری می  است.برآورده نمودن رضایت گردشگران احتماال منجر به افزایش سود

شود.بنا براین تشخیص و درک شناختی و رفتاری از رضایت تاثیر مهمی بر مدیریت مقصد دارد.به عبارت دیگر 

رضایت گردشگر، نقشی اساسی در برنامه ریزی بازار یابی خدمات و محصوالت گردشگری مقاصد دارد و 

ماده نمودن آمی تواند در عرصه شناسایی اهداف راهبردی و  تقریبا برای تمامی مقاصد رضایت گردشگران

 .(Barutco et al,2012: 1059برنامه های تاکتیکی و عمیلیاتی موثر واقع شود)

 پیشینه پژوهش

کنندگان از  با عنوان نقش راهنمایان در میزان رضایتمندی بازدید را  ( پژوهشی1394عبادی فتح و فطانت فرد)

 فن شاخص شش از جستن سود با ساخته محقق پرسشنامه ابزار از گیری بهره موزه ها ی دفاع مقدس و با

 و ای حرفه اخالق رعایت شده، ارائه موضوعات بر فنی تسلط زمانبندی، رعایت صوتی، وسایل کیفیت بیان،
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 شاخص در که دهد می نشان تحقیق های یافته. انجام داده اند اداری ظواهر و پوشش و مداری، مشتری اصول

به این نتیجه رسیده اند که پژوهشگران  .باشد می مطلوبی سطح در بازدیدکنندگان مندی رضایت مذکور های

 راهنمایان از گیری بهره با مقدس دفاع موزه باغ از بازدید کنندگان از عوامل مذکور رضایت داشته اند و و %66

( 1396عقیلی زاده فیروز جایی)همچنین  .است یافته دست بازدیدکنندگان از مطلوب رضایت کسب به مجرب

ری و بیابانی بر اساس تحلیل تطبیقی یصد کواطی پژوهشی با عنوان سنجش میزان رضایتمندی گردشگران از مق

ن اساس نتیجه گرفته یسطح انتظارات و تجربیات، به تحلیل تجربیات و انتظارات گردشگران پرداخته است.بر ا

ماری معناداری میان سطح انتظارات و تجارب وجود دارد و  در زمینه رضایتمندی گردشگران از آاست تفاوت 

(به 1396متانی و داداش سلوکالیی)مقصد، جاذبه ها گردشگری، امکانات و خدمات دارای تاثیر معنادار مثبت اند.

 تی آزمون اساس بر تحقیق هایافتهارزیابی رضایت گردشگران از عملکرد خدمات گردشگری پرداخته اند؛ ی

 دست به نتایج اند،داشته رضایت سیاحتی و امنیتی هایزمینه در شده ارائه خدمات از گردشگران که داد نشان

 مقدار با سیاحتی خدمات دسترسی کیفیت هایمؤلفه از یک هر داریمعنی نیز چندگانه خطی رگرسیون از آمده

 مقدار با هارستوران و هاهتل تعداد و کیفیت ،./179 ضریب مقدار با گردشگری هایجاذبه ،./164 بتا ضریب

 .است نموده تأیید. /199 ضریب مقدار با روانی امنیت و. /175 ضریب مقدار با اجتماعی امنیت ،./103 ضریب

 رفتاری مقاصد و رضایت بر مقصد تصویر تاثیر ( طی مقاله ای با عنوان بررسی1395شیر خدایی و همکاران)

 ادراک ارزش و سفر کیفیت با مقصد تصویر مثبت به این نتیجه رسیده اند که رابطهسالمت،  گردشگری در

 با رضایت و رفتاری مقاصد و رضایت با شده ادراک ارزش ، رضایت و شده ادراک ارزش با سفر کیفیت شده،

در مطالعه خود تاکید کردند که سطح رضایت یا کیفیت تجربه  2009در سال  1آلدره و کلیدره.مقاصدوجود دارد

ب و هوا، سواحل آاز ویژگی های مختلف مقصد، اثرات متفاوتی بر سطح رضایت گردشگران دارد.بر این اساس 

و کیفیت خدمات و مهمان نوازی از جمله تعیین کننده های اصلی رضایتمندی برای گردشگران جزایر بالریک 

( به بررسی ارتباط ساختاری تصویر مقصد،رضایت و وفاداری گردشگر 2008)2کریستنا و هایلینوده است.ب

پرداخته اند.نتایج حاکی از آن است که تصویر از مقصد به گونه ای مستقیم رضایتمندی را تحت تاثیر قرار می 

 دهد.
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 روش پژوهش

ر، در قالب پژوهش های پیمایشی می پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش انجام کا

محصول گردشگری  بر این اساسشامل روش های کتابخانه ای و پمایشی است. گنجد.روش گردآوری داده ها

 گذاری تاثیر تور و میزان  بخشی آگاهی و رسانی اطالع ، مقصد های جاذبه ، برنامه اجرای زمان بعدچهار در 

.جهت ه است و در دو بعد انتظارات بر مبنای مقیاس لیکرت طراحی شد گردشگران بینش و دانش در روایتگری

کارشناسان و صاحب نظران  سنجش میزان اعتبار محتوایی پرسشنامه، سواالت پرسشنامه جهت بررسی در اختیار

از آزمون کرونباخ استفاده شد)این  1و به منظور بررسی میزان اعتماد هحوزه تحقیقات گردشگری قرار گرفت

همچنین الزم به ذکر است که ویژگی دموگرافیک گردشگران نیز بوده است. 97/0میزان در رابطه با پرسشنامه 

در بهمن ماه جامعه آماری پژوهش را گردشگرانی تشکیل می  دهند که  ثبت و مورد تحلیل قرار گرفته است. 

 شهرداری فرهنگی سازمان زائرین وامور گردشگری ، تحت نظارت ادارهبدر قالب تورهای روایتگر انقال 1398

امامزاده علی بن جعفر  رهبری در استان قم به بازدید از گلزارشهدای معظم مقام بعثه روایتگران گروهو  قم

 نفر.302شاملو نمونه  نفر 1350 آماری شاملجامعه   پرداخته اند.خیابان انقالب – فیضیه مدرسه – قم استان

 و   spssهمچنین جهت تحلیل داده ها از نرم افزار های  . و به صورت تصادفی انتخاب شده است.  است

 Excel استفاده شده است.الزم به ذکر است مدل مورد استفاده جهت تحلیل داده ها مدلHOLSAT 2.است 

میزان تاثیر گذاری روایتگری در  و آگاهی بخشی  تور ،جاذبه های مقصد  ،اجرای برنامه  مندیزمانرضایت از 

 ده می شود.یبر حسب انتظارات و عملکرد مقصد، سنج دانش و بینش گردشگران

 HOLSATمدل 

وجه تمایز این مدل با سایر مدل ها در اندازه گیری رضایت از محصوالت گردشگری است در سایر مدل های 

در واقع این مدل به ارزیابی رضایت گردشگران از  ید صرف بر ارائه دهنده خدمتی خاص است.کارائه شده، تا

 1998در سال  3طریق تحلیل اننتظارات و عملکرد می پردازدواین مدل را نخستین بار جان ترایپ و تیم اسنیپ

است که با توجه به مقایسه انتظارات و عملکرد  Win,Draw,loseاین مدل شامل سه سناریو ارائه کرده اند.

.در این راستا (Ibid,29)لف و متنوع از تجربه تعطیالتی در یک مقصد توریستی استبرای ویژگی های مخت

Win است و سناریو نشان دهنده برآورده شدن انتظارات گردشگرLose  نشان دهنده برآورده ساختن انتظارات

                                                           
1 Reliability 

 رضایت گردشگران از طریق تجزیه و تحلیل انتظارات و عملکرد یک مقصد می پردازد. این مدل به ارزیابی 2
3th & Tribe   
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نشان دهنده تطابق نزدیک بین انتظارات گردشگر و عملکرد مقصد  Drawو سناریو  گردشگری

 (.Troung and Foster, 2006: 843-855است)

 اماکن مورد مطالعه

 گلزار شهدای علی بن جعفر-1

 مزار3500 از بیش با است و شده واقع( ع)جعفر بن علی امامزاده جوار گلزار شهدای علی بن جعفر استان قم در 

 ویژگی از .است کشور شهدای گلزار ترینبزرگ( شهید 25540: تهران زهرای بهشت)  پایتخت از بعد  شهید

 از شهدائی وجود ، است کرده المللی بین گلزار یک به تبدیل راآن   که شهدا گلزار این فرد به منحصر های

که به  نفر است   4565 مقدس دفاع ایرانی غیر شهدای از موجود آمار. است مختلف وکشورهای ها ملیت

 برخی از ان ها اشاره می شود:

  عراقی شهدایو   حجازی شهدای، بحرینی شهدای،افغانستانی شهدای، لبنانی شهدای ،اروپائی شهید 

 نواب( حسین محمد سید شهید) رسید شهادت به ها صرب توسط هرزگوئین بوسنی در که شهیدی •

 ( ابراهیمی حسن محمد شهید) جنوبی آمریکای  گویان در که شهید •

 ( سوریه -عراق) حرم مدافع شهدای •
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 انقالبخیابان -2

 دوران در انقالب قلب و خاستگاه خیابان این. است اسالمی انقالب با آن ارتباطاین خیابان   اهمیت علت

 .است قم در مذهبی و سیاسی هایمراسم برگزاری اصلی مرکز نیز اکنونهمه است وبود مبارزه

 

 مدرسه فیضیه-3

 مدرسه جایگزین( شمسی 1215 تا 1165 هایسال محدوده) قمری هجری سیزدهم قرن اول نیمه در مدرسه این

 صفوی درعصر و داشته وجود قمری هجری ششم قرن میانه از تاریخی، معتبر متون اعتبار به که شد آستانه

 همان در انقالبی و جوان طالب خصوص به دینی، طالب اجتماع مراکز ترینمهم از.است. شده بنا تجدید

عالم   هاصد تربیت با مدرسه این ؛بده است  قم فیضیه مدرسه استبدادی، ضد هایحرکت گیریشکل ابتدای

 و اتفاقات مرکز همواره و کرده ارائه زیادی خدمات جامعه فرهنگی و فکری ارتقای و رشد به دینی

 و طالب 7صادق جعفر امام شهادت سالروز شوال 25 با زمانهم هرساله.است بوده مهم هایگیریتصمیم

 هایسال از مراسم این که پردازندمی تشیع مذهب رئیس عزای اقامه به فیضیه مدرسه در تجمع با روحانیون

 )به نقل از علی سرچاهی، مسئول راویان بعثه مقام معظم رهبری مدظله العالی(است مرسوم دور بسیار
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 یافته های پژوهشبحث و 

ذکور در رابطه با روند سنجش رضایت گردشگران به این صورت بوده است که ابتدا میانگین مولفه های م

سنجیده شده و پس از آن توسط نرم افزار  spssانتظارات گردشگر و عملکرد سه مقصد مذکور در نرم افزار 

Excel .استفاده از مدل ترسیم شده استHolsat   سبب می شود ارتباط انتظارات با عملکرد محیط مشخص

به ترتیب به عدم تطابق انتظارات با عملکرد، تطابق نزدیک و  lose,Draw,winشود. در این مدل سه سناریو 

 برآورده شدن انتظارات اشاره می کنند.

               

تاثیر روایتگری در دانش و بینش نشانگر آن است که انتظارات گردشگران از  بر این اساس  یل یافته هاحلت

شاهد  HOLSAT ه است.به عبارت دیگر در ماتریسیان تور کمترین اختالف را داشتر، با عملکرد مجگردشگران

در  Winسناریو بوده ایم که نشان دهنده سطح باالیی از برآورده شدن انتظارات است. winنمودار عمودی 

رابطه با زمان بندی اجرای برنامه حاکی از آن است که انتظارات گردشگران برآورده شده است.  این مولفه با 

 انتظارات بوده است.دومین عامل نزدیک به . /5سطح اختالف میانگین 

عملکرد جذابیت های مقصد نشان دهنده برآورده شدن انتظارات گردشگران -همچنین نمودار انتظارات

جذابیت های در تقاضای گردشگری و رضایت از مقصد است.موثر  جذابیت های مقصد یکی از عوامل است.

میزان رضایتمندی از اطالع رسانی و آگاهی بخشی، به مقصد بر ادراک گردشگر و عملکرد از مقصد موثر اند.

بوده ایم  winودی ترتیب میانگین، در رده سوم قرار گرفته است گرچه همچنان در ماتریس شاهد نمودار عم

اما سطح اختالف میانگین کمتر و به طبع رضایت  و این نشانگر فاصله اندک میان انتظارات و عملکرد است

آگاهی بخشی خود می تواند به عنوان یکی از عوامل موثر در تقاضای گردشگری کمتری را نشان می دهد. 

ی تواند عالوه بر کسب رضایت و تقویت عملکرد معرفی شود.بنا براین تمرکز و تقویت این بعد در گردشگری م
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باال ترین میزان اختالف میانگین عملکرد با انتظارات نیز مقصد، به جذب شاخه هایی از گردشگران منجر شود.

.این سناریو از اجرای برنامه بوده است با اطالع از این که این میزان مثبت است آگاهی بخشی مربوط به مولفه 

با سطح را می توان بدین ترتیب معنا کرد که همچنان رضایتمندی گردشگران از مولفه مذکور برقرار است اما 

 رضایتمندی پایین تری نسبت به سایر مولفه ها روبروییم.

 نتیجه گیری

شاخه ها  سیاه یکی از شاخه های پرطرفدار گردشگری در سراسر دنیاست که با وجود زیر امروزه گردشگری

یکی از زیر شاخه   1و مولفه های متعدد خود، گردشگران کثیری را به خود جذب می کند. گردشگری جنگ

تعداد زیادی از گردشگران قرار گرفته  های گردشگری سیاه است که با توجه به پتانسیل استان قم، مورد استقبال

نیان جنگ، میادین وقوع جنگ و اعتراضات، است. در این شاخه از گردشگری که شامل بازدید از مقابر قربا

...است، گونه های متعددی از گردشگران ، بیان سرگذشت و یادآوری خاطرات و یادمان های مربوط به جنگ

یادبودی، گردشگران کنجکاو، وظیفه ای، تصادفی و فرهنگی از جمله طیف -حضور دارند.گردشگران زیارتی

لب رضایت  این طیف متعدد از گردشگران، می تواند به توسعه متقاضیان این نوع از گردشگری هستند.ج

 گردشگران رضایت که است این بر اعتقاد گردشگری پایدار، پایداری منافع اقتصادی و تکرار سفر ها کمک کند

 شود واقع موثر مقصد به مسافرت تداوم و بازگشت به آنان تمایل در رضایت احساس شود می سبب مقصد از

 و شوهانی)گردد نظر مورد منطقه در اقتصادی رونق و گردشگری پایداری تداوم موجبات ترتیب بدین و

.به این منظور و برای رسیدن به این نقطه رضایت عاملی اساسی در شناخت انتظارات .(89:  1396 همکاران،

ین پژوهش به بررسی رضایتمندی گردشگران از چهار گردشگران و برنامه ریزی صحیح در مقصد است.در ا

 دانش در روایتگری گذاری تاثیر ومیزان  بخشی آگاهی و رسانی اطالع مقصد، های جاذبه ،مندی مولفه زمان

.جامعه آماری پژوهش را گردشگرانی تشکیل داده اند که در تور روایتگری شده است گردشگران پرداخته بینش و

 و spssاز دو نرم افزار رضایتمندی گردشگران  شدر شرکت کرده اند. در راستای سنجانقالب در استان قم 

excel استفاده شده است.بر این اساس نتایج پژوهش نشان می دهد باال ترین سطح رضایتمندی مربوط به تاثیر

روایتگری در دانش و بینش گردشگران بوده است.الزم به ذکر است که در هیچ یک از مولفه های سنجش شده 

 انات باالیی روبرو است.ها با نوس نبوده ایم اما سطح رضایتمندی گردشگران از مولفه loseشاهد سناریو 

 

                                                           
1 War tourism 
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