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 دفاع موزه باغ: موردی مطالعه) هاموزه از کنندگانبازدید مندیرضایت میزان در راهنمایان نقش

 (تهران مقدس
 

 میالد فطانت فرد حقیقی  ،مجتبی عبادی فتح

 
 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران

رزمی، تهران، ایرانخواکارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه   

 

 چکیده
های های اقتصاد کشورها مورد توجه جدی قرار گرفته است. در بین انواع جاذبهترین بخشامروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از درآمدزا ترین و مهم

ترین های جنگ یکی از پر مخاطبها انواع مختلفی دارند که موزهنمایند. موزهها نقشی اساسی در جذب گردشگر و رونق این صنعت ایفا میزهگردشگری، مو
و در آن راهنمایان مفاهیم دفاع مقدس پرداخته  یهای روز دنیا به ارائهگیری از جدیدترین تکنولوژیباشد. باغ موزه دفاع مقدس شهر تهران با بهرهها میآن

نفر  523 یپردازد. تحقیق پیش رو با حجم نمونهمندی بازدیدکنندگان مینمایند. پژوهش حاضر به بررسی نقش آنان در میزان رضایتنقشی محوری ایفا می

از شش شاخص فن بیان، کیفیت  سود جستنبا ی محقق ساخته از ابزار پرسشنامه گیریبهره گیری کوکران و به روش پیمایش و بانمونه یشیوهبا استفاده از 

ای و اصول مشتری مداری، و پوشش و ظواهر اداری صورت پذیرفته وسایل صوتی، رعایت زمانبندی، تسلط فنی بر موضوعات ارائه شده، رعایت اخالق حرفه
باشد. در مجموع از نتایج چنین احصاء مطلوبی می مندی بازدیدکنندگان در سطحهای مذکور رضایتدهد که در شاخصهای تحقیق نشان میاست. یافته

گیری از راهنمایان مجرب به کسب رضایت مطلوب از اند و باغ موزه دفاع مقدس با بهرهاز بازدیدکنندگان از عوامل مذکور رضایت داشته %66..گردید که 

 .بازدیدکنندگان دست یافته است

 

  مندی، باغ موزه دفاع مقدس.تگردشگری، راهنمایان موزه، رضایواژگان کلیدی: 

 

 
The Role of Guides in Museum Visitors' Satisfaction 

(Case study: Holy Defence Museum of Tehran) 
By: MojtabaEbadiFath1, Milad Fetanat Fard Haghighi2  

 
 

Abstract 
Today, tourism industry is considered as one of the most important and lucrative sections in economy of 
countries. Among various tourism attractions, museums play a crucial role to boom this industry; and 
among different kinds of museums, war museums are one of the most popular ones. "Holy Defence 
Museum of Tehran" presents the concepts of Holy Defense (Iran-Iraq war) by use of modern 
technologies and human guides. This research studies the role of museum guides in visitors' satisfaction. 
The methodology is questionnaires and according Cochran formula, the sample size is calculated 325 
visitors. In this research we have studied the effects of 6 variables on visitors' satisfaction: guides' 
oratory, the quality of their loud speakers, their timing, their technical knowledge about Holy defence, 
their professional ethics and principles of costumers respect, and their appearance. Findings showed 
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that the visitors' satisfaction is at a desirable level for all variables, except the "appearance". Totally, 
66.8% of visitors were satisfied with guides and visiting the museum. 
Keywords 
Tourism, Museum guides, Satisfaction, Holy defence museum. 

 

 مقدمه

دلیل تأثیرات مثبت هایی است که بهگردشگری یکی از بخش

فرهنگی و اقتصادی امروزه مورد توجه جدی کشورهای اجتماعی، 

و  مختلف قرار گرفته است. صنعت گردشگری به لحاظ درآمدزایی
در رشد اقتصادی کشورها در حال تبدیل شدن به صنعت تأثیر 

ها و که بسیاری از کشورها با ایجاد زمینهطوریاول جهان است؛ به

برداری از مزایای این صنعت های مناسب درصدد بهرهزیرساخت

هستند. برای اغلب این کشورها، گردشگری منبع مهمی برای 

ی و مبادالت خارجی زایهای تجاری، کسب درآمد، اشتغالفعالیت

 (.2: 1531شود )ابراهیم پور و روشندل اربطانی، محسوب می

ها به درحال حاضر گردشگران زیادی با هدف بازدید از موزه

ریزان روند. از همین روی کارشناسان و برنامهمسافرت می

مدتی در مورد ها و تبلیغات خاص و درازبرنامه گردشگری جهان،

با هدف جذب گردشگر در دستور کار خود های کشورشان را موزه

 د. انقرار داده

عنوان یکی از دهد جذب گردشگر بهاین موضوع نشان می
شود، اما این نگاه از ها تلقی میترین کارکرد موزهکارکردها یا مهم

سر اتفاق و منحصر به یك کشور خاص نیست؛ بلکه این موضوع 

ی جهانی رو به گسترهآید که در شمار میعنوان رویدادی بهبه

دوسویه، گردشگرانی که  یگسترش و فزونی است. در یك رابطه

کنند، در کنار از یك موزه به کشور خاصی سفر می با هدف بازدید

جا قرار دارند این هدف، از شهر یا شهرهای کشوری که موزه در آن

ساز رونق گردشگری در آورند. این امر زمینهعمل مینیز بازدید به

ین گونه کشورها شده است، اما در ایران با وجود اهمیت نقش ا

ها در رونق گردشگری، ها و رضایت بازدیدکنندگان از موزهموزه

داری مندی بازدیدکنندگان در صنعت موزهنقش واقعی رضایت

 (. 11:  1531ایران تبیین نشده است )عابری، 

 

 بیان مسأله

ل توسعه دراقتصاد ترین صنایع در حاگردشگری یکی از سریع

قدری است که تنها صنعت جهانی است.  اهمیت این صنعت به

 :Aubert A., 2002)نفت و صنایع خودرو از آن باالتر هستند 

رغم این واقعیت که صنعت گردشگری بخشی از تاریخ علی (.150

بشر است و از دوران باستان رایج بوده است، ولی پویایی و رشد 

 .دوم قرن بیستم آغاز شده است یآن تنها در نیمه

های که هدف گردشگران از سفر به نواحی و مکانبا توجه به این

حی و یابی به آرامش رومختلف استفاده از اوقات فراغت و دست

رسانی به آنان باشد، کمبود در کمیت و کیفیت خدماتروانی می

شدن میزان گردشگران و مانع تحقق گردشگری پایدار باعث کم

هد شد زیرا یکی از عوامل اصلی جلب رضایت گردشگر میزان خوا

تسهیالتی که برای گردش، بازدید و تفریح گردشگران ارائه 

شود. اگر گردشگران مقصد خاصی را انتخاب نمایند و از می

سفر خود راضی برگردند، بدون شك آشنایان و اطرافیان  یتجربه

ایل خود خود را تشویق به سفر به آن مقصد نموده و تم

تر گردشگران برای بازگشت و بازدید مجدد از آن مقصد بیش

 (.52: 1531گردد )فنی و همکاران، می

های برای توسعه و بهبود وضعیت گردشگری در کشور، زیرساخت

متعددی نیاز است، اما در این روند شاهدیم که گاهی برخی 

 رنگ و نسبت بهگردشگری، کم یعناصر مهم و کلیدی در حوزه

تواند در کاهش میزان شود. همین عناصر میکارکرد آن غفلت می

توان به نقش و گردشگر نقش مهمی داشته باشد. در این میان می

ها در جذب گردشگر اشاره کرد که با توجه به جایگاه موزه

که است. با آن ها نشدهشان توجه چندانی به آنکارکردهای متنوع
و جهانگردان داخلی و خارجی،  به اذعان بسیاری از کارشناسان

شدت از جهان کشور ایران خود یك موزه است، اما در این مورد به

توان به ایران و جهان می یدادن فاصلهایم. برای نشانعقب مانده

چون آلمان اشاره کرد؛ با توجه به این که جمعیت کشوری هم

وزه م 311هزار و  6آلمان به اندازه ایران است، در این کشور 

 531های فعال ایران در حدود که کل موزهحالیوجود دارد، در

ها و است. در ایران برخالف دیگر کشورها، بسیاری از مؤسسه

 (.11: 1531دانند )عابری،نیاز از داشتن موزه مینهادها خود را بی

رو این است که راهنمایان موزه چه حال سؤال اصلی تحقیق پیشِ

بازدیدکنندگان دارند؟ و در پی پاسخ به  مندیتأثیری بر رضایت

های فن بیان، کیفیت وسایل صوتی، رعایت این سؤال در شاخص

بندی، تسلط فنی بر موضوعات ارائه شده، رعایت اخالق زمان
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مداری، پوشش و ظواهر اداری به کنکاش ای و اصول مشتریحرفه

 پرداخته است. 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

گردی باید ندی بازدیدکنندگان در موزهمرضایت درخصوص نقش

خاطرنشان ساخت که نوع نگرش بازدیدکننده تابعی از 

مندی توریستی تابعی از مندی توریستی است. رضایترضایت

 یتأمین نیازهای یك گردشگر در جامعه میزبان است. جامعه

میزبان باید نیاز به کیفیت مناسب راهنمایان را تأمین نماید. 

های جامعه میزبان باید امکانات پذیرایی از یك موزهبنابراین، 

بهترین کیفیت خدمات توسط راهنمایان را  یگردشگر و ارائه

 داشته باشد.

ترین عوامل مندی گردشگران یکی از مهمکه رضایتباتوجه به این

رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آتی محسوب 

عنوان معیاری مهم ندگان بهشود و میزان رضایت بازدیدکنمی
شود، به هر میزان که رضایت برای سنجش کیفیت کار قلمداد می

گردشگر و توقعات و انتظارات هنجارمند گردشگران تأمین شود به 

شود توریسم محقق می یهمان میزان جذب گردشگر و توسعه

 (.153: 1531)هزارجریبی و نجفی، 

رائه شده توسط راهنمایان ی رضایت گردشگران از خدمات امطالعه

ای یابد که رضایت مشتریان به مسئلهموزه از این بابت اهمیت می

برجسته و حیاتی برای اکثر صنایع خدماتی تبدیل شده است. با 

توان بیان نمود که گردشگران رجوع به صنعت گردشگری می

اند به جا سفر کردههایی را که به آنراضی، به احتمال فراوان مکان

ثیرگذارترین أترین و تند که این یکی از ارزانکنسایرین توصیه می

بر عالوه. (Crosby, 1993: 34)نوع از بازاریابی و پیشرفت است 

ریزی جهت ی رضایت گردشگران معموالً به برنامهاین مطالعه

افزایش نرخ حمایت از ماندگاری، وفاداری و جذب گردشگر کمك 
کسب اهداف اقتصادی چون افزایش کند که این امر نیز در می

تعداد گردشگران و میزان سود کمك کننده خواهد بود )اردکانی و 

 (.1: 1563همکاران، 

 

 ادبیات تحقیق

 گردشگری
المللی آمار گردشگری و مسافرت، گردشگری در کنفرانس بین

هائی ی فعالیتگردشگری مجموعه»چنین تعریف شده است: 

های عادی خود هایی غیر از مکانناست که در آن افراد به مکا

تر از یك سال متوالی، برای گذراندن اوقات فراغت، برای مدتی کم

 & Goeldner)« کنندتجارت و دیگر اهداف مسافرت می

Ritchie, 2006: 14.) 

از  گردشگری جهانی سازمان توسط نیز تریجامع تعریف

یك  گردشگری آن اساس بر که شده است ارائه گردشگری

 و مادی از ترکیبات تعدادی شامل که است خدماتی عتصن

ونقل حمل هایسیستم شامل مادی عناصر .است غیرمادی

 )مسکن، فضایی(، پذیرایی امروزه و آبی ای،جاده آهن،هوایی، راه)

 و بیمه بانکی، خدمات نظیر آن به خدمات مربوط و تورها( غذا،

 شامل یشود. عناصر غیرمادمی ایمنی و بهداشتی خدمات

 جدید تجربیات و ماجراجویی، فرار، فرهنگ، آرامش، استراحت،

 (.www.answers.com برگرفته از وبگاه)و متفاوت است 

 جریان در که شودمی اطالق فعالیتی مجموعه به گردشگری

فعالیت شامل فرایند این افتد.می اتفاق یك گردشگر مسافرت

 اقامت، مقصد، به سفر، مسافرت ریزیبرنامه قبیل از هایی

 چنینشود. هممی نیز آن خاطرات یادآوری حتی و بازگشت

 انجام سفر از بخشی عنوانبه گردشگری که را هاییفعالیت

 و میزبان میان تعامل و مختلف کاالهای نظیر خرید دهدمی

 هرگونه گفت توانمی طور کلیبه گیرد.می بر در نیز را مهمان

 اتفاق گریك سیاحت سفر جریان در که را وانفعالفعل و فعالیت

 (.2: 1562پور، گردد )وطنمی تلقی گردشگری افتدمی

 فراغت اوقات از مدتی اختیاری گذران از است عبارت گردشگری

 قصد التذاذهای به دائمی سکونت محل از غیر مکانی در خویش

( نیز در تعریف 1311کین )(. مك31: 1511گردشگری )باهر، 

 تمایل یك»کند که گردشگری عبارت است از یگردشگری بیان م

برخورد  طریق از دیگران شناخت برای انسانی یهگسترد و ژرف

 و جستجو یك .شناسیممی را خودمان آن طی ما که متقابلی

 هایسرزمین کل فهمیدن شاید و دیدن سیروسلوک برای یك

 (. 1.6: 1561)کالنتری، و فرهادی، « زمین قابل سکونت

   

 ی گردشگریراهنما

در میان نیروی انسانی شاغل در بخش جهانگردی، افرادی هستند 

ارتباطند.  صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با گردشگران درهکه ب

هر یك از این افراد وظایف و مسئولیتی را در قبال شغل خویش 

دارند. باید تمام امور در این زمینه به موازات یکدیگر انجام شود، 

ها همه چیز را متوقف کرد. لت ضعف یکی از شاخهعتوان بهنمی

گردشگران چه داخلی و چه خارجی با ورود به مقصد نیازمند 
ها، مسیرها، کسب اطالع از ابعاد گوناگون مقصد نظیر جاذبه

 باشند. می غیره فرهنگ و تاریخ و
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 با مستقیم تعامل در صف کارکنان عنوانبه تور راهنمایان

 گردشگران و میزبان یجامعه بین اصلی طراب و بوده گردشگران

 فرهنگی سفیران عنوانبه راهنمایان تور حقیقت، هستند. در

 از گردشگران رضایت و کلی برداشت در زیادی مسئولیت مقاصد

 تعاریف کهدارند. درحالی عهدهبه مقصد در شدهارائه تور خدمات

 نانجم دارد تور وجود راهنمای برای گوناگونی اصطالحات و

 راهنمای تور اروپا راهنمایان و فدراسیون تور مدیران المللیبین

 که است کسی تور راهنمای :کنندمی توصیف گونهرا این تور

-هموز شهرها، در را خارجی و داخلی گروهی و فردی گردشگران

 و طبیعی میراث مورد در و راهنمایی کرده مختلف و مناطق ها

 توضیح بازدیدکنندگان انزب با و جذاب ایشیوه با فرهنگی

 (.31: 1531دهد )فرمانی، می

دانش،  منبع عنوانبه خود نقش تواندمی وقتی تور راهنمای یك

 یك برای که صفاتی تمام و فرهنگی سفیر مفسر، گیر،ضربه

 و امن محیط یك در که کند اجرا خوبیبه را شده ذکر راهنما

 و خرسند نفس،هب اعتماد با راهنمایان کند. فعالیت گرحمایت

 ایایجاد تجربه به قادر خود فعالیت محیط و شغل از راضی

 و عملکرد که راهنمایانی هستند. گردشگران برای فردبه منحصر

 نیز نیات بهترین با حتی شدهگرفته نادیده هاآن شغلی ماهیت

 نخواهند گردشگران برای فرد به منحصر یایجاد تجربه به قادر

  (.پیشین) بودند

 

 مندی رضایت

( 31ق: 1111)فراهیدى، ای عربیای است با ریشهکلمه« یترضا»

( 521ق، 1111منظور، در هر صورت در مقابل خشم است )ابن که

انسان دانسته یرا به معنای موافقت با میل و خواستهو برخی آن

(. در فرهنگ فارسی معین فرهنگ 32: 15.1اند )مصطفوى، 

( خوشحالی، 2( قبول، رضامندی. 1ی فارسی معین رضایت به معن

 ( رخصت معنی شده است. 5خشنودی و 

رضایت در اصطالح معنایی جدا از معنای لغوی ندارد و در میان 

مردم به معنای موافقت دل با عملى از اعمال است، بدون  یعامه

گویند: فالنى که ناراحت شود و احساس تضادى کند، مثال مىاین

یعنى موافقت کرد و از آن امتناع نورزید و  به فالن امر راضى شد

شود، و الزم نیست این رضایت به صرف کراهت نداشتن حاصل مى

 (.311: 1511که دوست هم داشته باشد )طباطبائی، 

رضایت، خوشایندی برآمده از آگاهی به یك وضعیت راحت است 
با ارضای بعضی تمایالت خاص پیوند خورده است.  که معموالً

های مورد نظر خود دست یابند افراد به اهداف و خواستهچه چنان

و بدین جهت ارضا شوند در این صورت حالت خوشایندی که به 

: .156)پایندانی، توان رضایت نامید دهد را میها دست مینآ

33) . 

 

 رضایت مشتری

مشتری و  یدر جهان کنونی و خصوصاٌ در شرایط رقابتی، مسئله

خدمات  یتری برای تولیدکنندگان و ارائهرجوع اهمیت بیشارباب
رضایت نسبت به یك کاال یا یدا کرده است. زیرا رضایت یا عدمپ

تواند تأثیر بسیاری در رونق و رکود کار تولیدکننده خدمت می

-چنین وضعیتی، بهخدمت داشته باشد. دریدهندهمحصول یا ارائه

های مشتری سمت رفتارها، عالیق و حساسیتطور قطع نگاه به

ها گیریکننده، جهتاست. تا براساس ارزیابی علل رفتار مصرف

 .(www.sapinet.com)برگرفته از وبگاه  تنظیم شود

 صورت زیر برشمرد:توان بهدر مجموع، رضایت مشتری را می

 جلب اعتماد عمومی؛  -1

 تشویق و ترغیب افراد به تکرار معامله؛  -2

 اظهارات مثبت؛بهبود و افزایش شهرت و  -5

 های جلب مشتریان جدید؛کاهش هزینه -1

 رشد و توسعه پایدار؛ -3

 های ناشی از اشتباه؛کاهش هزینه -.
 های رقابتی؛ ایجاد مزیت -1

 دورکردن مشتریان از رقبا. -6

های مختلف قابل ثر بر رضایت مشتریان از جنبهؤعوامل م  

 بررسی است:

 یتریان باید نسبت به نحوهرسانی: مشنحوه و میزان اطالع -

مراجعه و پیگیری امور خود از اطالعات کافی و در دسترس 

 برخوردار باشند.

ترین زمان ممکن و بدون رسانی: در کوتاهسرعت خدمات -

 رسانی انجام شود.عیب و نقصی خدمات هرگونه

ای باشد گونهبایستی بهرفتار کارکنان با مشتریان می ینحوه -

 ها را پوشش دهد.ای ضعیف فنی آنهکه جنبه

های خدماتی موفق اقدامات مختلفی را در بنابراین، مدیران شرکت

ها دهند. آنخدمات مطلوب به مشتریان انجام می یجهت ارائه

انتظارات مشتریان را شناسایی و اهداف روشن و متمایزی برای 

کنند. شرکت در کلیه کارکنان خود خدمت خود تعیین می

کند. خدمات مطلوب ایجاد می یتعهد نسبت به ارائه احساس

آورد، به وجود میخدمت به یساختار مناسب و ساده برای ارائه

طور شده و رضایت مشتریان را بهکارکنان خود اهمیت خاصی قائل
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کنند. در ها رسیدگی میگیری و به شکایات آنمستمر اندازه

ی شرکت نزد مشتریان مجموع، برای آگاهی مدیران از تصویر ذهن

 ها مورد سنجش واقع شود.باید میزان رضایت آن

 

 چارچوب نظری تحقیق

 یرضایت تابع نوع، شدت و چگونگی رابطه ی دورکیمدر نظریه

اجتماعی از دو جهت بر رضایت فرد اثر  یاجتماعی است. رابطه
مین نیازهای عاطفی، شناختی و حتی أگذارد. از یك سو با تمی

دهد و از سوی دیگر از طریق افزایش می ، رضایت او رامالی فرد

نشدنی پایان و ارضاءها به افراد از آرزوهای بیآموزش مهارت

مندی افراد دو نوع کند. پارسونز در رابطه با رضایتجلوگیری می

 مندی قائل است:رضایت

 مندی روانیرضایت -1

 مندی ابزاری رضایت -2

 

 ،نظریاتدیگر برخالف رات مرتن رابگروه مرجع  یدر نظریه

شود. این ها و عالیق و نیازهای فرد در نظر گرفته نمیخواسته

د ها و عقاید گروهی را جهت هدایت و ارشاد فرد مَنظریه دیدگاه

کننده فرد تعیین« مرجع»های دهد. در حقیقت گروهنظر قرار می

ات دید و نگرش شخص از دنیا و چگونگی ارزشیابی او از موضوع

باشند پس اگر امری متعدد در محیط و خود فرد تا حد زیادی می

ها و نیازها و شرایط گروه مرجع را برآورده سازد، عالیق و خواسته

مند خواهد شد و در غیر این صورت شخص به آن موضوع عالقه

  ای نخواهد داشت.عالقه

 

 مدل مفهومی

یك و تجربی دست آمده از بررسی ادبیات تئوربر اساس نتایج به

 صورت زیر تدوین شده است.تحقیق؛ مدل مفهومی تحقیق به

 
 

  های تحقیقفرضیه

 فرضیه اصلی
ی و میزان رضایت بازدیدکنندگان رابطه موزه نقش راهنمایانبین 

 .وجود دارد معناداری

 فرعی هایفرضیه

اده شده توسط بین کیفیت وسایل صوتی استفی اول: فرضیه

رابطه وجود از آنان راهنمایان و میزان رضایت بازدیدکنندگان 

 ؛ دارد

 هایداده محتوای بر تخصصی و فنی بین تسلطی دوم: فرضیه

میزان رضایت  ومقدس توسط راهنمایان  به دفاع مربوط

 ؛ بازدیدکنندگان رابطه وجود دارد

کیفیت راهنمایان 

 موزه

رضایت 

 بازدیدکنندگان

 دفاع هايداده محتواي بر تسلط فنی

 مقدس

 مدارياي و اصول مشترياخالق حرفه

 پوشش اسالمی و ظواهر اداري

 بازدید درطول مناسب بنديزمان

 نوريفن بیان و سخ

 کیفیت وسایل صوتی استفاده شده

 

 اي )سن، جنس و...(متغیرهاي زمینه

 : مدل مفهومی تحقیق1ی شکل شماره
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 صولا و ایحرفه اخالق بین میزان رعایتی سوم: فرضیه

مداری توسط راهنمایان و میزان رضایت بازدیدکنندگان مشتری

 ؛ رابطه وجود دارد

 بازدید درطول مناسب بندیزمان بین رعایتی چهارم: فرضیه

میزان رضایت بازدیدکنندگان رابطه وجود و  توسط راهنمایان

 ؛ دارد

سخنوری راهنمایان و میزان  و بیان بین فنی پنجم: فرضیه
 ؛ دکنندگان رابطه وجود داردرضایت بازدی

و  پوشش و ظواهر اداری راهنمایانبین ی ششم: فرضیه

 رابطه وجود دارد.  بازدیدکنندگانمندی رضایت

 

 شناسی تحقیق   روش

ها و ای، رسیدن به یك سری شناختهدف از تحقیق در هر زمینه

های تبیین روابط متغیرها است. برای رسیدن به این هدف از روش

ای از قواعد، روش تحقیق مجموعه شود.فی استفاده میمختل

ها، کشف یافته برای بررسی واقعیتهای معتبر و نظامابزارها و راه

: 1516 )خاکی، حل و مشکالت استیابی به راهمجهوالت و دست

211.) 

جا که روش تحقیق و پژوهش ارتباط مستقیم و نزدیك با از آن

هش از دو روش اسنادی و موضوع پژوهش دارد، در این پژو

ها و که برای مطالعه نظریهپیمایشی استفاده شده است. چنان

کسب اطالعات به منابع و اسناد رجوع شده است و برای سنجش 

ها، علت کارآمدی روش پیمایش در گردآوری دادهو تحلیل، به

ها و امکان عملیات آماری روی اطالعات از این منتظم ساختن آن

 شده است. روش استفاده
ترین روش در تحقیقات اجتماعی و برای روش پیمایشی عام

های معینی از افراد ها است که در آن از گروهگردآوری داده

 یشود، به تعدادی پرسش مشخص که )برای همهخواسته می

(. درپیمایش .13: 1563 )بیکر، افراد یکسان هستند( پاسخ دهند

فهرستی  یکند که در برگیرندهیهایی استفاده منوعاً از پرسشنامه

دست آوردن اطالعات مورد نظر ریزی شده برای بهاز مطالب طرح

آوری است. لذا در این تحقیق از روش پیمایشی جهت جمع

 اطالعات استفاده شده است.

 

 گیرینمونه یآماری، حجم نمونه و شیوه یجامعه

ای یك یا ای از افراد هستند که بر مبنآماری مجموعه یجامعه

 یدهیم. جامعهها را مورد بررسی قرار میچند صفت مشترک آن

از باغ موزه دفاع  آماری پژوهش شامل گردشگران بازدیدکننده

، تعداد صورت گرفتهمقدس شهر تهران است که طبق برآورد 

طور میانگین به (35)تیرماه  راجعین در زمان انجام پژوهشم

زمان در  اس در طول یك هفتهنفر است. بر این اس 511روزانه 

 موزهنفر از این  2111ها، نظر گرفته شده برای توزیع پرسشنامه

 کنند.بازدید می

اندازه یا حجم نمونه عبارت است از تعداد کل عناصر موجود در 

ای که گونهگیرد، بهآماری قرار می یجامعه، که در مقابل جامعه

اری اقدام به محاسبه آم یجامعه یمحقق براساس عناصر سازنده

(. به بیان دیگر حجم 131: 1563کند )ساروخانی،حجم نمونه می
آوری اطالعات در نمونه شامل تعداد افرادی است که برای جمع

شود. بنابراین در این بخش پژوهشگر با عنایت به نظر گرفته می

جمعیت آماری اقدام به  یدهندهحجم، ساختار و عناصر تشکیل

کند. با استفاده از فرمول کوکران ه و حجم نمونه میتعیین انداز

 نفر محاسبه شد. 523حجم نمونه به میزان 

 

 واحد تحلیل، مکان و زمان تحقیق 

در تحقیق حاضر، واحد تحلیل بر اساس ماهیت موضوع، فرد 

باشد. این تحقیق به لحاظ مکانی در موزه دفاع مقدس پاسخگو می
 انجام شد. 1535 تیرماهزمانی در واقع در شهر تهران و به لحاظ 

 

 هاآوری دادهجمع ینحوه

های مختلفی چون پرسشنامه، ها از ابزاربرای گردآوری داده

با این حال پرسشنامه  شود.مشاهده و غیره استفاده می

مندی رکاربردترین ابزار است. پرسشنامه تکنیك بسیار ساختپُ
پاسخگویی مجموعه هاست که در آن از هر برای گردآوردی داده

(. با توجه 61: .156شود )دواس،ها پرسیده مییکسانی از پرسش

آوری به این امر، در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای جمع

 ها استفاده شده است.داده

 

 )پایایی( 2)روایی( و اعتماد1اعتبار

اعتبار از روش اعتبار صوری  یدر تحقیق حاضر برای محاسبه

آزمون یك پیش یوسیلهاست. به این ترتیب که بهاستفاده شده 

نظر کارشناسان و صاحبنظران در این حوزه پرسیده شد و بدین 

و شناسی جامعه یمنظور پرسشنامه به چند متخصص در حوزه

ناسب متغیرها با که به اصالح محتوایی و ت داده شدگردشگری 

د در این مقاله اعتبار موجو و آن را تائید نمودند. سؤاالت پرداختند

 از اعتبار صوری )خبرگان( بهره برده است. 

بر این سنجش پایایی طیف لیکرت نیز بر اساس ضوابط عالوه

شود و ها در ارتباط گذاشته میدرونی است. یعنی برای حذف گویه

                                                             
1-Validity 
2 -Reliability 
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ها تشخیص ها، پایایی آناز روی میزان همبستگی با سایر گویه

آزمون ضریب »ری درونی ترین شاخص سازگاشود. مهمداده می

است. مقدار آلفای کرونباخ بین صفر و یك نوسان « آلفای کرونباخ

دقت کامل و  ینشانه ،باشد α=1چه چنان (.α›1‹1) دارد

گر بیان ،باشد α=1گیری، و بالعکس چنانچه تکرارپذیری ابزاراندازه

 یگیری است. این آزمون برای محاسبهدقت کامل ابزار اندازهعدم

-کار میها بهنامهگیری از جمله پرسشاهنگی درونی ابزار اندازههم

اده شده است. رود و لذا در تحقیق حاضر از روش زیر استف

آزمون مقدماتی پرسشنامه یك مرحله پیش یهبنابراین پس از تهی

 یوسیله (pretest) آزمونِنفری انجام شد. پیش 51 یبا نمونه

 یوسیلهیقات اجتماعی دارد. بهگیری، نقش مهمی در تحقاندازه

گیری اندازه یآزمون، نواقص و ابهامات موجود در وسیلهپیش

دست آمده برای هر شاخص هها، رفع گردید. در ادامه نتایج بداده

 شود. صورت مجزا ارائه میهب

های  دست آمده برای هر یك از شاخصهمیزان آلفای کرونباخ ب

 1611تر از که همه بزرگبه این تحقیق محاسبه شد که با توجه

است که، قابل قبول  1613باشند و آلفای کل پرسشنامه نیز می

همبستگی درونی بین متغیرها  یدهندهبوده و این موضوع نشان

توان گفت برای سنجش مفاهیم مورد نظر است و بدین ترتیب می

 که تحقیق ما از قابلیت اعتماد و یا پایایی الزم برخورد است.
 

 ها ابزار تحلیل داده

 SPSS 17های تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار آماری یافته
 تحلیل گردیده است. 

 

 های تحقیقیافته

 های توصیفییافتهالف. 
درصد پاسخگویان مرد  3563دهد که، های تحقیق نشان مییافته

درصد از  1161درصد پاسخگویان زن هستند و   1.61هستند و 

درصد در  1161سال و 21تر از ی کمسنّ ین در ردهپاسخگویا

ی سنّ یدرصد در رده 2261سال هستند.  51تا  21ی سنّ یرده

 62.سال،  31تا  11ی سنّ یدرصد در رده 1165سال،  11تا  51

هستند. میانگین سن  سال و باالتر 31ی سنّ یدرصد در رده

ال و س 13ترین پاسخگو سال است. جوان 51612پاسخگویان 

درصد دارای  1161سال سن دارد.  33ترین پاسخگو مسن

درصد دارای تحصیالت دیپلم،  1661تحصیالت زیردیپلم هستند. 

دارای تحصیالت  5.62دیپلم، درصد دارای تحصیالت فوق 1261

لیسانس و باالتر درصد دارای تحصیالت فوق .216لیسانس و 

حصیالت لیسانس فراوانی مربوط به ت ینترهستند. مُد یا بیش

 1تر از درصد پاسخگویان درآمد خانوارشان کم 5365است. 

درصد درآمد خانوارشان بین یك میلیون تا  1161میلیون تومان، 

میلیون و  1درصد دارای درآمد 166میلیون و پانصدهزارتومان،  1

میلیون و  1میلیون است. میانگین درآمدی  2پانصدهزارتومان الی 

 یمیلیون  تومان و بیشینه1درآمدی  ی، کمینهپانصد هزار تومان

درصد(  65میلیون تومان است. اکثریت پاسخگویان ) 11درآمدی 

دفاع مقدس بازدید  یبیان کردند که بار اولی است که از موزه
بار درصد نیز بیان کردند که بیش از یك 11کنند و در مقابل می

 اند.از موزه بازدید کرده

 
 

 های توصیفی تحقیقیافته :1ی جدول شماره

 درصد فراوانی مؤلفه متغیر ردیف

 جنسیت 1

 3563 111 مذکر

 1366 113 مؤنث

 .16 2 بی پاسخ

 سن 2

 1566 13 سال 21تر از کم

51-21 132 1.66 

11-51 11 2166 

31-11 55 1162 

 62. 21 سال و باالتر 31

 162 1 بی پاسخ

5 
میزان 

 تحصیالت

 1166 53 دیپلمزیر

 1662 33 دیپلم

 1261 53 دیپلمفوق

 5361 111 لیسانس

 2163 6. لیسانس و باالترفوق

 561 11 بی پاسخ

1 
درآمد 

 خانوار

 2262 12 میلیونتر از یكکم

 2363 .3 1311الی  1111

 163 .1 2111الی  1311

 163 3 2311الی  2111

 .16 13 و باالتر 2311

 5162 121 بی پاسخ

3 
دفعات 

بازدید از 

 موزه

 1.61 211 اولین بازدید

بازدید دوم یا 

 تربیش
13 1361 

 663 23 پاسخبی
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 های تحقیقتوصیف شاخصب. 

 کیفیت وسایل صوتی
درصد از  561توان گفت، ارزیابی های جدول زیر میبر اساس یافته

درصد  1663د نامطلوب، پاسخگویان از کیفیت وسایل صوتی در ح

باشد. نتایج حاصل از درصد مطلوب می 1662بینابین و 

های آماری نیز گویای این است که ارزیابی پاسخگویان از شاخص

 کیفیت وسایل صوتی در حد مطلوبی است.

: توزیع فراوانی ارزیابی پاسخگویان از 2ی شمارهجدول 

 شاخص نحوه کیفیت وسایل صوتی

 درصد فراوانی شرح

 561 11 نامطلوب

 1663 233 بینابین

 1662 33 مطلوب

 11161 523 جمع

 شاخص آماری
        = میانگین1613

 = انحراف معیار1621

        = کمترین1

 = بیشترین11

 

 فن بیان و سخنوری

درصد  1163توان گفت، ارزیابی های جدول زیر میبر اساس یافته

درصد  3562در حد مطلوب، از پاسخگویان از فن بیان و سخنوری 

باشد. نتایج حاصل از درصد نامطلوب می 166بینابین و 

های آماری نیز گویای این است که ارزیابی پاسخگویان از شاخص
 فن بیان و سخنوری در حد متوسط رو به باال است.

: توزیع فراوانی ارزیابی پاسخگویان 3ی شماره جدول 

 از شاخص فن بیان و سخنوری

 درصد وانیفرا شرح

 166 . نامطلوب

 3562 115 بینابین

 1163 .11 مطلوب

 11161 523 جمع

 شاخص آماری

     = میانگین6.3.

= انحراف 1651

 معیار

      = کمترین5

 = بیشترین11

 

 مداریای و اصول مشتریرعایت اخالق حرفه

درصد  1163توان گفت، ارزیابی های جدول زیر میبر اساس یافته

مداری در ای و اصول مشتریگویان از رعایت اخالق حرفهاز پاسخ

باشد. درصد مطلوب می 161.درصد بینابین و  2363حد نامطلوب، 

های آماری نیز گویای این است که ارزیابی نتایج حاصل از شاخص

مداری در ای و اصول مشتریپاسخگویان از رعایت اخالق حرفه

 حد مطلوبی است.

یع فراوانی ارزیابی پاسخگویان : توز4ی شماره جدول 

 مداریای و اصول مشتریاز شاخص رعایت اخالق حرفه

 درصد فراوانی شرح

 1163 51 نامطلوب

 2363 .3 بینابین

 161. 133 مطلوب

 11161 523 جمع

 شاخص آماری

  = میانگین661

= انحراف .163

 معیار

= 11    = کمترین2

 بیشترین

 

 ازدیدمدیریت زمان مناسب در طول ب

درصد  1166توان گفت، ارزیابی های جدول زیر میبر اساس یافته

از پاسخگویان از مدیریت زمان مناسب در طول بازدید در حد 

باشد. درصد مطلوب می 2166درصد بینابین و  161.نامطلوب، 

های آماری نیز گویای این است که ارزیابی نتایج حاصل از شاخص

ناسب در طول بازدید در حد پاسخگویان از مدیریت زمان م

 مطلوبی است.

: توزیع فراوانی ارزیابی پاسخگویان از 5ی شمارهجدول 

 شاخص مدیریت زمان

 درصد فراوانی شرح 

 1166 53 نامطلوب

 161. 213 بینابین

 2166 11 مطلوب

 11161 523 جمع

 شاخص آماری

  = میانگین.165

= انحراف 1631

 معیار

= 11 = کمترین1

 بیشترین
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های مربوط به دفاع تسلط فنی و تخصصی بر محتوای داده

 مقدس

درصد از  163توان گفت، ارزیابی های جدول زیر میبر اساس یافته

پاسخگویان از مدیریت زمان مناسب در طول بازدید در حد 

درصد مطلوب است. نتایج  6161درصد بینابین و  1161نامطلوب، 

این است که ارزیابی  های آماری نیز گویایحاصل از شاخص

های مربوط پاسخگویان از تسلط فنی و تخصصی بر محتوای داده

 به دفاع مقدس در حد مطلوبی است.
 

: توزیع فراوانی ارزیابی پاسخگویان از 6ی شمارهجدول  

 های دفاع مقدسشاخص تسلط فنی بر محتوای داده

 درصد فراوانی شرح

 163 3 نامطلوب

 1161 .5 بینابین

 6161 261 بمطلو

 11161 523 جمع

 شاخص آماری

     = میانگین1161

= انحراف 26.5

 معیار

 21     ترین=کم 3

 ترین=بیش

 

 پوشش اسالمی و ظاهر اداری
 32632توان گفت، ارزیابی های جدول زیر میبر اساس یافته

درصد از پاسخگویان از پوشش و ظواهر اداری در حد نامطلوب، 

باشد. نتایج درصد مطلوب می 1162ن و درصد بینابی 52631

های آماری نیز گویای این است که ارزیابی حاصل از شاخص

پاسخگویان از پوشش و ظواهر اداری در حد متوسط روبه پایین 

 است.

: توزیع فراوانی ارزیابی پاسخگویان از 7ی جدول شماره 

 شاخص پوشش و ظواهر اداری

 درصد فراوانی شرح

 32632 112 نامطلوب

 52631 111 بینابین

 1162 .1 مطلوب

 11161 523 جمع

 شاخص آماری
= میانگین    1635

= انحراف 16.2

= کمترین     2

 = بیشترین11

 معیار

 

 مندیرضایت

درصد از  363توان گفت، ارزیابی های جدول زیر میبر اساس یافته

درصد بینابین  2561مندی در حد نامطلوب، پاسخگویان از رضایت
های آماری درصد مطلوب است. نتایج حاصل از شاخص 66..و 

مندی در حد نیز گویای این است که ارزیابی پاسخگویان از رضایت

 مطلوبی است.

: توزیع فراوانی ارزیابی پاسخگویان از 8ی شمارهجدول 

 مندیشاخص رضایت

 درصد فراوانی شرح

 363 51 نامطلوب

 2561 11 بینابین

 66.. 211 مطلوب

 11161 523 جمع

 شاخص آماری

   = میانگین11611

= انحراف 5616

 معیار

       ترین=کم 6

 ترین=بیش 23

 

 های استنباطییافته

 های تحقیقبررسی فرضیه

بین کیفیت وسایل صوتی استفاده : اول یفرضیهنتیجه تحلیل 

از آنان شده توسط راهنمایان و میزان رضایت بازدیدکنندگان 

ثیر کیفیت وسایل صوتی بر أمنظور تعیین تبه؛ داردرابطه وجود 

متغیره مندی بازدیدکنندگان از رگرسیون تكمیزان رضایت

 استفاده شده است.

های کلی تحلیل رگرسیونی کننده: مشخص9ی جدول شماره

 مندی بازدیدکنندگانکیفیت وسایل صوتی بر میزان رضایت

شاخص 
 آماری

مدل  

 رگرسیون

ضریب 

همبستگی 
(r) 

2R 2R 
تعدیل 

 شده
F 

سطح 

 معناداری

کیفیت 

وسایل 

 صوتی

16135 16125 1621 161.5 16111 
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ثیر ی ضریب رگرسیونی تأدهندههای جدول فوق نشانداده

مندی بازدیدکنندگان است. کیفیت وسایل صوتی بر میزان رضایت

 1613که در سطح  16135همبستگی بین این دو متغیر ضریب 

( است. بنابراین وجود رابطه بین دو متغیر =111/1sigدار )معنی

 =1621R2شود. با توجه به مقدار ضریب تعیین پذیرفته می

مندی درصد از تغییرات رضایت 21توان گفت حدود می

 بازدیدکنندگان توسط متغیر کیفیت وسایل صوتی قابل تبیین
 است. 

 

: ضریب رگرسیونی تاثیر کیفیت 11ی جدول شماره

 مندی بازدیدکنندگانوسایل صوتی بر میزان رضایت

شاخ

ص 

 آماری

 مدل

ضرایب 

رگرسیو

 ن

خطای 

استاندار

 د

بتای 

استاندار

 د
T 

سطح 

معنی 

 داری

ض

ریب 

 ثابت

156.11 16211 - 
11611

3 

1611

1 

ک

یفیت 

وسای

ل 

 صوتی

161.1 161.6 16135 2616. 
1611

. 

چنین به ازای یك واحد توان گفت همفوق می یبر اساس رابطه

واحد تغییر در  161.1تغییر در کیفیت وسایل صوتی، 

تحقیق  ی)این فرضیهآید وجود میی بازدیدکنندگان بهمندرضایت

با  مثبت بین کیفیت وسایل صوتی یبا داللت بر رابطه

 ید شد(.مندی بازدیدکنندگان تأیرضایت

 

 بر تخصصی و فنی بین تسلط: دوم یفرضیهتحلیل  نتیجه

مقدس توسط راهنمایان بر  به دفاع مربوط هایداده محتوای

به منظور تعیین ؛ میزان رضایت بازدیدکنندگان رابطه وجود دارد

 متغیره استفاده شده است.ثیر از رگرسیون  تكأاین ت

سلط بر های کلی تحلیل رگرسیونی تکننده: مشخص11ی جدول شماره

 مندی های دفاع مقدس بر میزان رضایتمحتوای داده

شاخص 

 آماری

مدل  

ضریب 

همبست

 (r)گی 

2R 
2R 

تعدی

ل 
F 

سطح 

معنادار

 ی

رگرسیو

 ن

 شده

تسلط 

فنی بر 

محتوای 

 هاداده

16266 
1616

5 

1616

1 

2361.

5 
16111 

 ثیر تسلطی ضریب رگرسیونی تأدهندهی جدول فوق نشانهاداده

مقدس بر  به دفاع مربوط هایداده محتوای بر تخصصی و فنی

مندی بازدیدکنندگان است. ضریب همبستگی بین میزان رضایت

( =111/1sigدار )معنی 1613که در سطح  16266این دو متغیر 

شود. با توجه میاست. بنابراین وجود رابطه بین دو متغیر پذیرفته 

درصد از  6توان گفت حدود می =166R2به مقدار ضریب تعیین 

 و فنی مندی بازدیدکنندگان توسط متغیر تسلطتغییرات رضایت

مقدس قابل تبیین  به دفاع مربوط هایداده محتوای بر تخصصی

 است. 

های دفاع : ضریب رگرسیونی تاثیر تسلط فنی بر محتوای داده12ی جدول شماره

 مندی بازدیدکنندگانمقدس بر میزان رضایت

شاخ

ص 

 آماری

 مدل

ضرایب 

رگرسیو

 ن

خطای 

استاندار

 د

بتای 

استاندار

 د
t 

سطح 

معنی 

 داری

ض

ریب 

 ثابت

126233 16313 - 
15656

1 

1611

1 

ت

سلط 

فنی 

بر 

محتوا

ی 

 هاداده

16111 16111 1266 36111 
1611

1 

 

احد تغییر در توان گفت به ازای یك وفوق می یبر اساس رابطه

 به دفاع مربوط هایداده محتوای بر تخصصی و فنی تسلط

-مندی بازدیدکنندگان بهواحد تغییر در رضایت 16111مقدس، 

مثبت بین  یآید )این فرضیه تحقیق با داللت بر رابطهوجود می
مقدس  به دفاع مربوط هایداده محتوای بر تخصصی و فنی تسلط

 ید شد(.ین تأمندی بازدیدکنندگابا رضایت
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 ایحرفه اخالق بین میزان رعایت سوم: یفرضیهنتیجه تحلیل 

مداری توسط راهنمایان و میزان رضایت مشتری اصول و

ثیر از أمنظور تعیین این تبه؛ بازدیدکنندگان رابطه وجود دارد

 متغیره استفاده شده است.رگرسیون  تك

های کلی تحلیل کننده: مشخص13 یجدول شماره

 مندی مداری بر میزان رضایترسیونی اصول مشتریرگ

شاخص 

 آماری

مدل  

 رگرسیون

ضریب 

همبست

 (r)گی 

2R 2R 
تعد

یل 

 شده

F 

سطح 

معنادار

 ی

اصول 

مدامشتری

 ری

16212 
1611

1 

1611

1 

23613

5 
16111 

ثیر اصول ی ضریب رگرسیونی تأدهدهنهای جدول فوق نشانداده

مندی بازدیدکنندگان است. ضریب مداری بر میزان رضایتمشتری
دار معنی 1613که در سطح  16212همبستگی بین این دو متغیر 

(111/1sig=است. بنابراین وجود رابطه )بین دو متغیر  ی

 =16111R2شود. با توجه به مقدار ضریب تعیین پذیرفته می

مندی درصد از تغییرات رضایت 161ت حدود توان گفمی

مداری قابل تبیین بازدیدکنندگان توسط متغیر اصول مشتری

 است.

 

: ضریب رگرسیونی تاثیر اصول 14ی جدول شماره

 مندی بازدیدکنندگانمداری بر میزان رضایتمشتری

شاخص 

 آماری

 مدل
ضرایب 

رگرسی

 ون

خطای 

استاندا

 رد

بتای 

استاندا

 رد
t 

سط

ح 

معن

ی 

ارد

 ی

ض

 ریب ثابت
12615. 16631 - 

1162

6. 

1611

1 

ا

صول 

مدامشتری

 ری

16321 16115 16121 
3611

3 

1611

1 

به ازای یك واحد تغییر اصول توان گفت بر اساس رابطه فوق می

مندی واحد تغییر در رضایت 16321مداری، مشتری

آید. )این فرضیه تحقیق با داللت بر بازدیدکنندگان به وجود می

مندی مداری با رضایته مثبت بین اصول مشتریرابط

 ید شد(.یبازدیدکنندگان تأ

 

 مناسب بندیزمان بین رعایت چهارم: یفرضیهنتیجه تحلیل 

؛ میزان رضایت بازدیدکنندگان رابطه وجود داردو بازدید  درطول

متغیره استفاده شده ثیر از رگرسیون تكأمنظور تعیین این تبه

 است.

های کلی تحلیل کننده: مشخص15ی جدول شماره

 مندی بندی مناسب بازدید بر میزان رضایترگرسیونی زمان

شاخص 

 آماری

مدل  

 رگرسیون

ضریب 

همبستگ

 (r)ی 

2R 2R 
تعدیل 

 شده
F 

سطح 

معنادار

 ی

بندزمان

ی 

مناسب 

 بازدید

16113 
1612

1 

1611

6 

.663

3 
16113 

ثیر ی ضریب رگرسیونی تأدهندههای جدول فوق نشانداده

مندی بازدیدکنندگان بندی مناسب بازدید بر میزان رضایتزمان

که در سطح  16113است. ضریب همبستگی بین این دو متغیر 

بین  ی( است. بنابراین وجود رابطه=113/1sigدار )معنی 1613

با توجه به مقدار ضریب تعیین  شود.دو متغیر پذیرفته می

16113R2= درصد از تغییرات  1163توان گفت حدود می

بندی مناسب مندی بازدیدکنندگان توسط متغیر زمانرضایت

 بازدید قابل تبیین است. 

بندی : ضریب رگرسیونی تاثیر زمان16ی جدول شماره

 مندی بازدیدکنندگانمناسب بازدید بر میزان رضایت

شاخص 

 آماری

 مدل

ضرایب 

رگرسیو

 ن

خطای 

استاندار

 د

بتای 

استاندار

 د
T 

سطح 

معنی 

 داری

ض

ریب 

 ثابت

11636. 16333 - 
116.3

6 

1611

1 

ز

بندی مان

مناسب 

16511 16152 16113 26.2. 
1611

3 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 بازدید

توان گفت به ازای یك واحد تغییر فوق می یبر اساس رابطه

مندی رضایت در واحد تغییر 16511بندی مناسب بازدید، زمان

آید )این فرضیه تحقیق با داللت بر وجود میبازدیدکنندگان به

مندی با رضایت بندی مناسب بازدیدرابطه مثبت بین زمان

 ید شد(.بازدیدکنندگان تأی

 

سخنوری  و بیان بین فن پنجم: یفرضیهنتیجه تحلیل 

-به؛ راهنمایان و میزان رضایت بازدیدکنندگان رابطه وجود دارد

 متغیره استفاده شده است.ثیر از رگرسیون تكور تعیین این تأمنظ

های کلی تحلیل کننده: مشخص17ی جدول شماره

 مندی رگرسیونی فن بیان بر میزان رضایت

شاخص 

 آماری

مدل  

رگرسیو

 ن

ضریب 

همبستگ

 (r)ی 

2R 2R 
تعدی

ل 

 شده

F 

سطح 

معنادار

 ی

 فن بیان
1621. 

1611

1 
1611 

13661

2 
16111 

ثیر فن أضریب رگرسیونی ت یدهندههای جدول فوق نشانداده

مندی بازدیدکنندگان است. ضریب بیان بر میزان رضایت

دار معنی 1613که در سطح  .1621همبستگی بین این دو متغیر 

(111/1sig=است. بنابراین وجود رابطه )دو متغیر  بین ی

  =1611R2شود. با توجه به مقدار ضریب تعیین پذیرفته می

مندی درصد از تغییرات رضایت 11توان گفت حدود می

 بازدیدکنندگان توسط متغیر فن بیان قابل تبیین است. 

: ضریب رگرسیونی تاثیر فن بیان بر 18ی جدول شماره

 مندی بازدیدکنندگانمیزان رضایت

شاخ

ص 

 آماری

 مدل

ایب ضر

رگرسیو

 ن

خطای 

استاندار

 د

بتای 

استاندار

 د
T 

سطح 

معنی 

 داری

ض

ریب 

 ثابت

156.11 16312 - 
11632

3 

1611

1 

ف

 ن بیان
16.23 16131 1621. 5631. 

1611

1 

توان گفت به ازای یك واحد تغییر فن بر اساس رابطه فوق می

مندی بازدیدکنندگان به وجود واحد تغییر در رضایت 16.23بیان، 

مثبت بین فن بیان  ید )این فرضیه تحقیق با داللت بر رابطهآیمی

 ید شد(.أیمندی بازدیدکنندگان تبا رضایت

 

بین پوشش و ظواهر اداری  ی ششم:فرضیهنتیجه تحلیل 

 مندی بازدیدکنندگان رابطه وجود دارد. راهنمایان و رضایت

 

های کلی تحلیل کننده:مشخص19ی جدول شماره

  یتمندیرضا یزانبر مداری رگرسیونی پوشش ا

شاخص 

 آماری

مدل  

رگرسیو

 ن

ضریب 

همبستگ

 (r)ی 

2R 
2R 

تعدیل 

 شده
F 

سطح 

معنادار

 ی

 درآمد
16161 

1611

1 

1611

1 

2623

1 
16151 

دهنده ضریب رگرسیونی تاثیر های جدول فوق نشانداده

بر میزان رضایتمندی  اداری ظاهر و اسالمی شپوش رعایت

 16161بازدیدکنندگان است. ضریب همبستگی بین این دو متغیر 

( نیست. بنابراین وجود =151/1sigدار )معنی 1613که در سطح 

شود. با توجه به مقدار ضریب تعیین رابطه بین دو متغیر رد می

16111 R2=  ت درصد از تغییرا 161توان گفت حدود می

 و اسالمی پوشش رضایتمندی بازدیدکنندگان توسط متغیر رعایت
 قابل تبیین است که البته معنادار نیست. اداری ظاهر

 

 گیریبحث و نتیجه

این تحقیق در پی تعیین میزان رضایت بازدیدکنندگان از عملکرد 

منظور ابعاد مختلف راهنمایان موزه دفاع مقدس بود و بدین

بر میزان رضایت بازدیدکنندگان  ه را کهعملکرد راهنمایان موز
ثیر دارد را مشخص نمودیم. در بررسی ما مشخص شد که تأ

مداری، عواملی مانند کیفیت وسایل صوتی، فن بیان، مشتری

های دفاع مقدس از جمله مدیریت زمان، تسلط فنی بر داده

توانند بر میزان رضایت بازدیدکنندگان عواملی هستند که می

های علمی به باشند. بر این اساس با استفاده از روش ثیرگذارأت

 ثیر این عوامل بر میزان رضایت پرداختیم.أبررسی ت

های تحقیق نشان داد که عواملی مانند کیفیت وسایل صوتی یافته

(16135r=( فن بیان ،)1621.r=مشتری ،)( 16212مداریr= ،)

مقدس  های دفاع(، تسلط فنی بر داده=16212rمدیریت زمان )
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(16266r=توسط راهنمایان موزه با تغییرات رضایت ) مندی

بازدیدکنندگان ارتباط وجود دارد. بررسی این روابط حاکی از آن 

ت ضعیف است و این بود که این روابط هم جهت و از نظر شدّ

بدان معناست که با تغییر در میزان این پنج متغیر، میزان 

 یابد. میت ضعیفی افزایش مندی با شدّرضایت

مندی بازدیدکنندگان از ثیرگذار بر رضایتأکه عوامل تبعد از این

ثیر هریك از أدنبال بررسی میزان تموزه را شناسایی نمودیم، به
های تحقیق یافته با کمك آزمون رگرسیون پرداختیم. این عوامل

، حدود =1621R2نشان داد که با توجه به مقدار ضریب تعیین 

مندی بازدیدکنندگان توسط متغیر رات رضایتدرصد از تغیی 21

کیفیت وسایل صوتی قابل تبیین است و به ازای یك واحد تغییر 

مندی واحد تغییر در رضایت 161.1در کیفیت وسایل صوتی، 

آید. از این رو مسئولین موزه جهت وجود میبازدیدکنندگان به

ه ارتقاء ارتقاء کیفیت ارایه خدمات و بهبود عملکرد موزه باید ب

توجه شود،راهنمایان موزه استفاده می وسایل صوتی که توسط

 نمایند. 

تخصصی  و فنی های دیگر تحقیق این بود که هرچه تسلطاز یافته

تر مقدس بیش به دفاع مربوط هایداده محتوای راهنمایان موزه بر

چنین تر خواهد شد. هممندی بازدیدکنندگان بیشباشد، رضایت

ما نشان داد که با توجه به مقدار ضریب تعیین  یافته تحقیق
166R2= مندی درصد از تغییرات رضایت 6توان گفت حدود می

 محتوای بر تخصصی و فنی بازدیدکنندگان توسط متغیر تسلط

مقدس قابل تبیین است و به ازای یك  به دفاع مربوط هایداده

 ربوطم هایداده محتوای بر تخصصی و فنی واحد تغییر در تسلط

مندی واحد تغییر در رضایت 16111مقدس،  به دفاع

 آید. وجود میبازدیدکنندگان به

ای و دهد که میزان رعایت اخالق حرفهتحقیق نشان می هاییافته

مداری توسط راهنمایان بر میزان رضایت اصول مشتری

ثیر دارد. هرچه راهنمایان موزه اصول أبازدیدکنندگان از موزه ت

مندی تر رعایت کنند، رضایتی را بیشمدارمشتری

تر خواهد شد. با توجه به مقدار ضریب تعیین بازدیدکنندگان بیش

16111R2= از تغییرات درصد  161 توان گفت حدودمی

مداری مندی بازدیدکنندگان توسط متغیر اصول مشتریرضایت
قابل تبیین است. همچنین به ازای یك واحد تغییر اصول 

مندی واحد تغییر در رضایت 16321مداری، مشتری

 آید. بازدیدکنندگان به وجود می

بندی مناسب در نتایج تحقیق حاکی از آن بود که رعایت زمان

طول بازدید توسط راهنمایان بر میزان رضایت بازدیدکنندگان از 

توانند شرایطی فراهم کنند تا ثیر دارد. راهنمایان موزه میأموزه ت

سر ندگان از مدت زمانی که در موزه بهمراجعین و بازدیدکن

چنین نتایج تحقیق ما نشان . همبنمایندبرند نهایت استفاده را می

توان گفت می =16113R2داد که با توجه به مقدار ضریب تعیین 

مندی بازدیدکنندگان توسط درصد از تغییرات رضایت 1163حدود 

ه ازای یك بندی مناسب بازدید قابل تبیین است. بمتغیر زمان

در  واحد تغییر 16511بندی مناسب بازدید، واحد تغییر زمان

 آید. وجود میمندی بازدیدکنندگان بهرضایت

سخنوری راهنمایان بر  و بیان فنیافته دیگر تحقیق این بود که 
ثیر دارد. بیان رسا و أمیزان رضایت بازدیدکنندگان از موزه ت

هتر مفاهیم و اطالعات به شیوای راهنمایان موزه باعث انتقال ب

ثیرگذار در ارتقاء تأعاملی تواند دیدکنندگان خواهد شد و میباز

تحقیق  هایچنین یافتهمندی بازدیدکنندگان باشد. همرضایت

حدود   =R2 1611نشان داد که با توجه به مقدار ضریب تعیین 

مندی بازدیدکنندگان توسط متغیر درصد از تغییرات رضایت 11

قابل تبیین است و به ازای یك واحد تغییر فن بیان،  فن بیان

وجود مندی بازدیدکنندگان بهواحد تغییر در رضایت 16.23

 آید. می

ثیر راهنمایان بر میزان أدر پایان، مواردی جهت ارتقای ت

 گردند:مندی بازدیدکنندگان به شرح ذیل پیشنهاد میرضایت

 تر؛صوتی جدید و کارآمداستفاده از وسایل  -1

برای های اصول ارتباط کالمی و غیرکالمی برگزاری کارگاه -2
 های ارتباطی راهنمایان؛افزایش مهارت

 آموزش اصول مشتری مداری به راهنمایان موزه و نظارت بر -5

 ؛اجرای آن توسط مسئولین حسن

هایی که راهنمایان موزه در هر فراهم کردن اطالعات و داده -1

، و تمرین و تکرار آن توسط راهنمایان برای بخش باید ارایه دهند

 ؛انتقال اطالعات مقتضی در کمترین زمان

استفاده از نظرات کارشناسان و طراحان لباس برای طراحی  -3

پوشش مناسبتری که هم مقررات و موازین اداری موزه را تأمین 

 نماید و هم رضایت بیشتر بازدیدکنندگان را؛

 .ویت اطالعات مرتبط با دفاع مقدسانجام تحقیقات علمی و تق -.

 

 منابع

 منابع فارسی

 ،(1531) طاهر اربطانی، روشندل و حبیب پور، ابراهیم .1

 و انتظارات اساس بر گردشگری در مؤثر عوامل بررسی
 فصلنامه ،شکاف تحلیل مدل و گردشگران ادراکات

 .22-1 ،6 شماره ،5 دوره بازرگانی، مدیریت

، دار لسان العرب ،ق(1111) بن مکرممنظور، محمدابن .2

 .11، چاپ: سوم، جصادر، بیروت
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 شاهین برقی، و اهلل حبیب میرغفوری، و سعید اردکانی، .5

 بر مؤثر هایمؤلفه بندی اولویت و شناسایی ،(1563)
 استفاده با شیراز در خارجی گردشگران رضایت سطح

 چند گیری تصمیم و عاملی تحلیل های تکنیك از
-2 ،15 شماره ، گردشگری مطالعات فصلنامه ،شاخصه

25. 

 گردشگری پیرامون دگراندیشی ،(1511باهر، حسین ) .1

 مدیریت، مطالعات فصلنامه جهانگردی(، و )ایرانگردی

 دانشگاه مدیریت و حسابداری ، دانشکده21شماره

 تهران. طباطبایی، عالمه

 مشتری ثروت پنهان،(. .156پایندانی، جمشید ) .3
 روش.تهران: انتشارات نیکو 

، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ،(1511)بیکر ترز ال  ..

 مترجم: هوشنگ نایبی، تهران: انتشارات روش، چاپ اول.

 میزان بررسی ،(1563) احمدی و علی نژاد، حاجی .1
 گردشگری خدمات و تسهیالت از گردشگران رضایت
 چهارمین مقاالت مجموعه ،بانه شهر اقامتی و رفاهی

 .اسالم جهان دانانفیجغرا بین المللی کنگره

روش تحقیق با رویکردی به  ،(1516خاکی، افشین ) .6
، تهران: کانون فرهنگی انتشارات نویسینامهپایان

 داریت، چاپ دوم.

پیمایش در تحقیقات  ،(1561دواس، دی. ای ) .3
، ترجمه: هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی، چاپ اجتماعی

 پنجم.

 اثرات بررسی ،(.156زاهدی ) بهرام و بهرام رنجبریان، .11

 رضایت گردشگران میزان بر اصفهان به سفر تکرار

نهم،  شماره ای،ناحیه توسعه و جغرافیا مجله خارجی،

.3-16. 
 یبررسی پتانسیل توسعه، (1531زیدی، مونا ) .11

اولین همایش ملی  اقتصادی گردشگری سیاه در ایران،

گردی ایران زمین، اسفندماه گردشگری و طبیعت

1531. 

، شناسی ارتباطاتجامعه ،(1563انی، باقر )ساروخ .12
 تهران، اطالعات، چاپ هفدهم.

ترجمه  ،ش(1511طباطبائی، عالمه محمد حسین ) .15
، موسوی همدانی، سید محمد باقر،دفتر تفسیر المیزان

، ی مدرسین حوزه علمیه قمانتشارات اسالمی جامعه

 .3، جچاپ: پنجم

 ،گردشگری در هاموزه نقش ،(1531) سامان عابری، .11
 .13-11 صص ،1 شماره جم، جام روزنامه

 ،کتاب العین ،ق(1111فراهیدى، خلیل بن احمد ) .13
 .1چاپ: دوم، ج ق، 1111، ، قمانتشارات هجرت

یار، ، ماهنامه مهراهنمای تور ،(1531فرمانی، لیال  ) ..1

 .35، 1شماره 

پور و  اسکندر برغمدی و مجید و مجتبی فنی، زهره .11

مندی سنجش میزان رضایت ،(1531) سلیمانی منصور
 گردشگران 

 مطالعات پژوهشی  علمی ، فصلنامههر گرگانش

 .16-51، 21 شماره  هفتم سال گردشگری مدیریت

کاووسی، سیدمحمدرضا  و سقایی، عباس  .16

روش های اندازه گیری رضایت مشتری،  ،(1561)

 .انتشارات سبزانتهران: 

جوانان و  ،(1561کالنتری، حسین و محمد فرهادی ) .13
 سال فرهنگی، تحقیقات ، فصلنامهمصرف گردشگری

 .133-131 ،2 شماره اول،

التحقیق فی کلمات القرآن  ،(15.1مصطفوى، حسن ) .21
 .1، ج15.1، ، تهرانبنگاه ترجمه و نشر کتاب ،الکریم

 های چشمه سرزمین سرعین ،(1562پور، اکبر )وطن .21

 .ردبیلا نور پیام اردبیل، دانشگاه ،بهشتی شفابخش

(، 1531هزارجریبی، جعفر و نجفی، ملك محمد ) .22
بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر توسعه 

)با رویکرد جذب گردشگران  گردشگری در ایران
سال ، جغرافیا و برنامه ریزی محیطیمجله ، خارجی(

 ..11-155، 5 ، شماره11، پیاپی  25
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