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ناهاي صنعت جهانگردي در ايران صـورت گرفتـه اسـت. در ايـن مطالعـه سـعي       مقاله حاضرحاصل مطالعاتي است كه به منظور شناخت موانع و تنگ چكيده: 
مقايسـه   و كننـد  شده كمي ها و كاستي هايي كه در اين صنعت وجود دارد به تصوير كشيده شود.سنجش ميزان رضـايت جهـانگرداني كـه بـه ايـران سـفر مـي       

 اسـت.  انجام شدهه اهداف پژوهشي است كه صنعت توريسم ايران از جمل در موردديدگاه كارشناسان صنعت جهانگردي ايران با ديدگاه جهانگردان خارجي 
را  نمونه آماري ما در اين گزارش دو گروه بوده كه يـك گـروه آن را كارشناسـان صـنعت جهـانگردي در سـازمان ايرانگـردي و جهـانگردي وگـروه ديگـر          

هتلهـاي توريسـت    ش نمونه گيري در اين پژوهش به صورت تمـام شـماري مقطعـي در   رو جهانگردان خارجي كه  به اصفهان سفر كرده اند تشكيل مي دهند.
 كارشناسـان صـنعت جهـانگردي در ايـن نمونـه مـورد مطالعـه قـرار          50تعـداد  نفر جهـانگرد از هشـت مليـت و     200كه تعداد  پذير اصفهان انجام شده بطوري

 تحقيق تالش بـر آن بـوده اسـت بـه    نظريه توسعه جهانگردي پايدار استفاده شده و در اين  مبادله، مانندنظراتي  استفاده از گرفته اند. چهارچوب نظري تحقيق با
هـاي خـارجي كـه بـه ايـران (شـهر        ميزان رضايت توريسـت  ؟فع صنعت جهانگردي ايران موثر استپاسخ داده شود كه: چه عواملي در جذب ودزير سواالت 

 ؟ به منظور حصول از اطمينان ،اعتبار و روايـي  يابد ه عواملي كاهش يا افزايش ميزان رضايت تحت تاثير چاين مي كنند در چه حدي است؟ و اصفهان) سفر مي
امه ، ابتدا پرسشنامه اوليه در جمعيت محدودي از جهانگردان و كارشناسان جمع آوري شد  و سپس با توجه به دستاوردها و نتايج حاصـله ، پرسشـن  پرسشنامه ها

پردازش اطالعـات آمـاري انجـام     SPSS، اجرا گرديد .پس از وارد نمودن اطالعات در كامپيوتر با استفاده از نرم افزار نه مورد مطالعهيي طراحي و در نمونها
امكانات رفاهي جهـانگردان، ارائـه مـدت زمـان اقامـت       بهبود پس از جمع آوري وتحليل اطالعات محقق به اين نتيجه رسيده است كه عواملي ازقبيل: گرفت.

حمـل ونقــل   سـرمايه گـذاري خصوصــي درصـنعت جهــانگردي،    اطـالع رســاني گسـترده تر،كـاهش اعمــال محـدوديتهاي مــذهبي،     برقـراري امنيــت،  يشـتر، ب
افـزايش روابـط فرهنگـي ايـران باسايركشـورهاو... در ميـزان رضـايت         ارتقاي كيفيتهـاي آموزشـي منـاطق توريسـت پـذير،      پايدار،كاهش محدوديت تجاري،

 رونق صنعت جهانگردي ايران موثرند. جهانگردان و
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