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 چکیده اطالعات مقاله

 تی عملکرد و اهم  رامونی پ  انریرد ا یکننده از خدمات اسنپ و تپس استفاده یاز ارداک گردشگران خارج  یآگاه  رو،پیشهدف از ژپوهش  ژپوهشیمقالۀ 
 یق ی شده تحق دارد. ژپوهش انجام ییبسزا ری کنندگان تأث استفاده تی اهست که رد رضاشرکت نی مربوط هب خدمات ا یراهی از متغ  کیهر

 یدان یو م  یاژپوهش رباساس مطالعات کتابخاهن یاهداده یگردآور نی است. همچن  یل ی ـ تحل  یف ی توص  یروش، ژپوهش  و تی و از نظر ماه  یکارربد
کان با ازبار رپسش شی مای شامل پ  است.  یگردشگران خارج  یربا یمقصد گردشگر کی ۀمنزلهب انریکشور ا ق،ی تحق  نی ا یانمه است. قلمرو م

 یاهدهمدنظر، دا نموۀن نی آن رد ب  عی ساخته و توزمحقق ۀانماستفاده شده است. سپس با استفاده از رپسش کوکرانحجم نموهن از فرمول  ۀمنظور محاسب هب
شامل آزمون  قی تحق  نی شده رد ااستفاده یاهشده است. آزمون لی وتحل هیاس تجز اس یپ  افزار اسو با استفاده از رنم یآورجمع ازیموردن 

عملکرد  دهدیآمده نشان م دستهب جی جوامع مستقل است. نتا نی انگ یو آزمون م  یآزمون توک  طرفه،کی انسیوار زی آانل  ،یانموهنتک یت 
 نی مربوط هب خدمات ا یراهی متغ  تی اهم  یربرس  نی قرار دارد. همچن  یمناسب  تی رد وضع  انریرد ا ینترنت ی ا یخدمات اتکس  ۀدهنداراهئ یاهشرکت
عملکرد خدمات  یاب یارزدارند.  ییبسزا تی گردشگران اهم  تی و رضا یاب یرد ارز شده،یرس رب یراهی نشان داد که اکثر متغ  زی اه ن شرکت
 یاهفی تخف »عملکرد و  تی ف ی ک  نی باالرت« و سفر یسهولت انتخاب اتکس »نشان داد که  یگردشگران خارج  دگاهیو اسنپ از د یتپس  یاهشرکت

 لتسهو»از آن است که  یحاک  اهافتهیژپوهش،  یراهی متغ  تی ردخصوص اهم  نی عملکرد را داشته است. همچن  تی ف ی ک  نی رتنیی اپ« شدهداده
کنندگان از استفاده انیرا رد م  تی اهم  زانی م  نی رتنیی اپ «فی تخف  یاهو کوپن فی تخف »و  تی اهم  زانی م  نی باالرت« و سفر یانتخاب اتکس 

 خدمات دارند.
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 مقدمه
اه از استاراتپ ،فّناوری یایامروزه رد دن کند. یم  ریی سرعت تغ فّناوری هب اهییاست و مطابق با نوآور یاقتصاد جهان  یاهبخش ینرتزبرگیکی از ونقل صنعت حمل
ازآنجاکه . است یصنعت گردشگر یاصل  شرطشی ونقل پ حمل. دانندیم  تی نو و خالق  یاهشهی اند انیب  ینو ربا یآپ را فرهنگ استارت شود. ربخییم بسیار استفاده 

شدت هب یکدیگر و گردشگری هب ونقلکه حمل افتیرد توانیم کند، می لی ه تس  هب مقصد و ربعکس )مبدأ( خود یامر حرکت و رتدد گردشگران را از محل زندگ  نی ا
کان م  استسرعت ردحال توسعه هب نی ونقل آنالحملاند. وابسته  ,Kristoدهند ) سفارش اتکسی ،با استفاده از تلفن هوشمند خود یراحت بتوانند هب دهدیو هب افراد ام

رد سراسر جهان  ینترنت ی ا یاز خدمات اتکس  استفادهگذشته  ۀرد ده  نی . همچن اندونقلحمل ۀحوزرد  تی فعال  ردحال گوانگون یاهبا انم اهیاتکس  که است دهه نی چند(. 2017
 یقدرتمند فّناور یاهشرفتی پ  ۀج ی ن تحول زبرگ نت ی . ااست آورده ارمغان هب مسافر یربا را رددسریب و  دیجد یاتجرهب که دیجد یخدمات  ،داشته است یری چشمگ  شی افزا

گاه گردشگران و  یتمندی از عوامل رضا یک ی رزرو کنند.  یاتکس  کیکل  کی با فقطات  است کردهافراد فراهم  یبستر را ربا نی ا نترنتی ا وتلفن همراه  یاهاست. دست
 نی ا بودنرددسترس نی همچن  و استفاده سهولت بتواند اتونقل است حمل ستمی رد س  اطالعات یاستفاده از فّناور یرد گردشگر داریاپ ۀتوسع  نی از عوامل تضم  یک ی  نی همچن 

 یکه سار گوهنخدمات قرار دارد. همان تی ف ی عتماد و ک ا مت،ی ق  ری متغ  ری تحت تأث  کنندهمصرف تی رضا نی خود فراهم آورد. همچن  یگردشگر رد سفراه یرا ربا سی سرو
 ازین شی پ خدمات  تی ف ی ، ک گری دعبارتدارد. هب یمشتر تی رضا رد یمثبت و معنادار ری خدمات تأث  تی ف ی رد کنار اعتماد، ک  که اندداشته اذعان زی ن ( 2012) 1جاانی و کوست 

خدمات هب  تی ف ی ک  کنندیم  انیب  و دییتأ( 2015)3 ونی اهن و ه  نی همچن  را هینظر نی (. ا ,2009Akbar & Parvez) 2است یمشتر تی هب رضا شدنلی تبد
رد جهان  یتموفق  ۀجوهر یتوانمشتری را م  یتامروزه رضابیان داشتند، ( 1394) ینل ی ز و یکرم که  طورهمان. دارد ری کننده تأث مصرف تی رضا رد یری چشمگ  زانی م 

 . است یانمشتر مدنظر یفیتــخدمات باک  یـاکـاال  ۀارائـ  ،مـشتری یتهب رضا یدنرس  مسئله رد یتریناصل  .تجاری رد نظر گرفت یرـقابت 
اهی رتین سهامتوانست یکی از گران 2019و ات سال  اینترنتی اپ هب میدان گذاشت ونقلحملخدمات  ۀاورب با اید سی تأس ، شرکت اتزه2009رد سال 

 رد نی آنال یفرس هم سی سرو نی نخست وراه، رد اریان نیز شرکت اسنپ اورب رد دیگر کش  زی آم تی موفق بسیار  هب تجرۀب توجه بای نواپ را هب خود اختصاص دهد. اهشرکت
 .غاز کردآخود را  تی فعال اهی فعال رد این زمینه یکی دیگر از شرکت ۀمنزلهبی کرد. سپس رد همان سال شرکت تپسی نیز اندازراه 1393سال را رد زمستان  انریا

 یراهی از متغ  کیهر تی عملکرد و اهم  رامونی پ  ان،ری اردتپسی  و اسنپ خدمات ازکننده استفاده یگردشگران خارج  یاب یاز ارز یآگاه  ،هدف ژپوهش حاضر
حال ردعین که رد اریان تحقیقی با محوریت این موضوع انجام نشده واین . با توجه هبدارد ییبسزا ری کنندگان تأث استفاده ترضای  رد کهاهست شرکت نی مربوط هب خدمات ا

مندی اند، سنجش میزان رضایت ارتقای کیفیت خدمات منظورهبکنندگان میزان رضایت مصرفاهی اینترنتی رد خارج از اریان دائم ردحال سنجش اهی اتکسیشرکت
ست لی محققان رد پیشبرد ژپوهش حاضر، آگاهی از این موضوع ااص  ۀاهی اینترنتی رد اریان امری مهم و ضروری است. بنارباین، دغدغ گردشگران خارجی از اتکسی

خدماتی  اه از منظر کیفیتهمچنین عملکرد این شرکت دارد وریان اهمیت ارضایت گردشگران خارجی از خدمات اتکسی اینترنتی رد  واقع چه متغیراهیی رد ارزیابی وکه هب
 دهند و هب طور خاص رد معیاراهی مدنظر گردشگران چگوهن است؟ یم که اراهئ 

 ژپوهش ینظر یمبان 
گام  یمشتر تی رضا (. Popp & Woratschek, 2017فرارت از آن را ربآورده سازد ) ای یدمت انتظارات مشترخ ایمحصول  کیکه عملکرد  ابدییتحقق م  یهن

اند از: که عبارت شودیم  یرس دارد و رد هس سطح رب یاه بستگ ارزش ۀمحصول رد ارائ  کی ییکارا زانی هب م  ،یبا توجه هب انتظارات و انیمشتر یتمندی رضا گر،ی دعبارتهب
                                                           

1. Sari & Kustijana 
2. Akbar & Parvez 

3. Han & Hyun 
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 جادی خدمات ا افتیرد ایپس از استفاده از کاال  داریاست که رد ردون خر یرت، احساس مثبت جامع فی (. تعریراض  اریوافدار )بس  داریو خر یراض  داریخر ،یانراض  داریخر
 (.12: 1393 ا،ی، هب نقل از فرن 1396 ،یی)رضا اردد می مستق  یخدمات بستگ  ایمحصول  تی ف ی احساس هب سطح انتظارات گردشگر و ک  نی . اشودیم 

 دیاه باشرکت لی دل  نی است و هب هم  افتهی شی افزا یتجار یاهرد سازمان یمشتر تی رضا تی گسترش راقبت رد بازار، اهم  لی گذشته هب دل  یاهههطول د رد
مختلف  یاهراه کاربستنو هب یمشتر یوافدار زانی م  لی وتحل هیو سپس تجز یمشتر تی رضا زانی امر، سنجش م  نی هب ا دنیمهم رد رس  ۀتالش کنند. نکت  یحفظ مشتر یربا

مؤرث، مهم  یعامل  توانیاه را م آن یو وافدار تی با توجه هب بازخورد رضا یمشتر تی رضا یاب یارز ن،ی (. بنارباAnderson & Fornell, 1994اهست )حفظ آن
کان  زی شرکت و ن  کردرد عمل  یاستاندارد اساس  ،یمشتر تی رضا نی اه و انتظارات آانن قلمداد کرد. همچن رد تحقق خواسته یو عمل  اه رد انواع شرکت تی ف ی سنجش ک  یربا یام

سازمان  تی هب موقع  ایاه سازمان یتجار تی هب نوع فعال  یمشتر یتمندی که رضا داردیم  انی( ب 1999)(. اتپفر Gerson, 1993) رودیشمار م هب یتجار یاهو سازمان
 (.21: 1384 ،ییو سقا یدارد )کاوس  یمدنظر مـشتری بـستگ  تـی ف ی ک  نی  تأم رد انـسازم تـی و اقبل  ییندارد؛ بلکه بـه تواان یرد بازار بستگ 

دو اپرامتر مهم وجود دارد: ارزش مدنظر  ،یمشتر تی رضا فی باورند که رد تعر نی و رب ا انددهیعق هم گری کدی با  یمشتر تی رضا فی ردمورد تعر یاریبس  محققان
 دیخر یربا یرمشت  ماتی تصم  کردنین ی ب شی : پ کنندیم  فی تعر گوهننی را ا یمشتر تی از ژپوهشگران رضا ی. ربخ ی( مصرف یو ارزش خدمات )کاال یمشتر

(Churchill & Surprenant, 1982 ال .) داریکه خر داندی( م یخدمات  ای) ییتعداد کاالاه یاب یدارد که آن را ارز یمشتر تی جامع از رضا یف ی خود تعر هب نوۀب زی ن  وری 
 یت ی انرضا ای تی : رضاشوندیم  می هب دو دسته تقس  یمشتر تی از رضا فی هب تعر دنیرس  یموجود ربا یکرداهی اند. روکرده دیانام  ای یاه راض آن یبا ارزش ذهن  سهی را رد مقا

 (.شوندیمنجر م  تی که هب رضا یشناخت و روان یاب یارز ،یشناخت  یروند )رونداه کی ۀج ی رد نت  یت ی و انرضا تی و سررپاننت، و رضا لی چرچ  فی مصرف، طبق تعر ۀج ی ردنت 
اند. شاخص شده یبنددسته مداریگ ژیو یاهمدار و روشحادهث یاهروش ۀهب دو طبق  یذهن  یاهمدل ،یمشتر یمندتی سنجش رضا یاهمدل ی  کل  یبندطبقه رد

. کندیمشخص م  زماناز  یارا رد دوره یمشتر یتمندی رضا زانی است که م  یعدد یمشتر یتمندی . شاخص رضاروندیشمار م جزو هر دو روش هب یمشتر یتمندی رضا
 ،یمشتر یتمندی شاخص رضا ۀمحاسب  یکرد. ربا سهی مختلف مقا یاهاه را رد دورهشاخص نی ا توانیو م  شودیمختلف محاسبه م  یاهدوره یربا یمشتر یتمندی شاخص رضا

. گام شودیم  یآورجمع انیبازار از مشتر قاتی الزم با تحق  عاتاطال منظورنی اند؛ بدعملکرد شرکت رد ارتباط ایاز انتظارات با بازار و  کیشود که کدام یربرس  دیبا
صورت ردصد که هب کندیاست حاصل م  یتمندی را که رضا یشاخص  ت،ی ف ی ک  ۀرد ردج انیمشتر تی اهست. ضرب رنخ اهم رد تمام حوزه تی ف ی ک  یبندردجه نیی تع  یبعد

 (.Toepfer, 1999است ) انیمشتر یرباساس تقاضااه یتمندی شاخص رضا ۀروش محاسب  نی . اشودیمحاسبه م 
 یآاثر باستان  ،ییوهواآب طی از شرا یمندبهره لی هب دل  انریاست. شهراهی کشور ا یسفر و گردشگر ۀعرض  ۀری اجزا رد زنج  نی رتاز مهم یک ی ونقل حمل نی همچن 
کاانت حمل ارییجذب مسافران بس  تی نواز، اقبل چشم عی و مناظر بد کانهای د مسافرانونقل و آشنانبودن را از نقاط مختلف جهان دارد، اما کمبود ام کان  یدن یاز م شهراه، ام

 گردشگر را کمتر کرده است. شی جذب و افزا
امروزه  لحاظنی . بدکندیم  ـخدمت دی زاست و تول اشتغال خودیخودهر کشور است که هب ییبناریز یاهاز بخش یک ی مانـند کشاورزی و صنعت  ونقلحمل
(. 1380 ،ی)صباغ کرمان  رودیم  رشماکشوراه هب یاقتصاد ۀرشد و توسع  ،یری گ مـهم اندازه یاراهیاز مع  ییبناریبخش ز ۀمنزلونقل هبرد بخش حمل جادشدهی ا ۀارزش افزود

هب  نی صورت آنالاه هببا آن توانیکردند که م  یرا طراح  ییافزاراهاه رنماز شرکت یهوشمند، بعض  یاهیو گوش  نترنتی ا رشدنی و فراگ  یفّناور شرفتی امروزه با پ 
 اهتی اشاره کرد. با مرور اقبل  یهب اورب، اسنپ و تپس  توانیم  ینترنت ی ا یاهیاتکس  نی ا یاهاستفاده کرد. از نموهن ینترنت ی ا یاهیداشت و از اتکس  یدسترس  یمجاز یاهآژانس

اند؛ شدت با استقبال مردم تهران مواجه شدهکه حاال هب شودیم  دهید ینترنت ی ا سی دو سرو نی ا نی خدمات ب  ۀرد ارائ  یادیز اریبا اورب شباهت بس  یاسنپ و تپس  یاهیگ ژیو و
 نی . همچن ابدی شی اه افزامردم هب استاراتپ دیشد داه باعث روزاهن از آن ۀاستفاد ادیو حجم ز نی آنال یاهیدارند. امروزه حضور اتکس  یهم رد پ  یاریس ب  یاههرچند که مخالفت

تجارت «. هند نی ط الزم طبق قوان ی واجد شرا ۀارتباط مسافر با رانند یربا تالی ج ی بازار د ایواسطه »کرده است:  فی تعر نی چن نی را ا ینترنت ی ا یاهیاتکس  دولت هند
کرد  یری جلوگ  نی آنال یاهیاز وجود اتکس  توانینم  گری د ،یفّناور یاهشرفتی است. با توجه هب پ  یمتک  نترنتی هب ا ایاست  نترنتی بستر ا ربیمبتن  ای نی آنال یاتکس 
(Silalahi, 2012.) 
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از  یک ی اند. شده یونقل معرف و کارربان خدمات حمل انیمشتر یتمندی رد کسب رضا کنندهنیی عوامل تع  ۀمنزلهب نی ش ی پ  قاتی وجود دارند که رد تحق  یعوامل  نی همچن 
گام سوارشدن رد اتکس  یاساس  یاهاز جنبه یک ی  یمن ی است. ا یمن ی عوامل، انظر رب موضوع ا نی ا  انیمشتر تواندیکه م  یاساس  یعامل  کند،یم توجه مسافر را جلب  یاست که هن

هب  نامهی گواه  کهنی شده است. قبل از ا هی ته  انیاز محافظت از مشتر نانی اطم  یو مقررات ربا نی است. قوان  یمن ی ا یرا هب استفاده از خدمات اورب جذب کند، بازرس 
 ۀم ی ب  یگواه  دیوجود نداشته باشد و راننده با یفری ک  ۀسابق  چی است که ه  نی موضوع ا نی رتمهمرا اخذ کنند.  یمجوز حضور رد آزمون رانندگ  دیاه بارانندگان داده شود، آن

 اورب(.  تی کرده باشد )سا افتیرا رد تی مسئول 
قبل از  زی ن  ی. رد دو شرکت اسنپ و تپس شودیم  یرد حالت مست  یرانندگ  یاهاند که خدمات اورب باعث کاهش تصادفاظهار داشته( 2016و کرک ) لی ربز

 اند از: که عبارت شودیاعمال م  یت ی ثبت انم راننده موارد امن 
 نه؛ی ش ی عدم سوءپ  ی. گواه 1
 باالرت از چهار سال؛  یخوردواه یربا یفن  ۀن ی . داشتن معا2
کالت ظاهر. ند3   ؛یمن ی کمربند ا حی و عملکرد صح  یزگ ی خوردو اعم از تصادف و اپک  یاشتن مش
 .انمهمهی . داشتن ب 4

کات  اند از: وجود دارند که عبارت یاسنپ و تپس  یاهرد ربانمه زی ن  یگری د یت ی امن  ن
با بازکردن  توانندیشما م  ۀمثاًل خانواد د؛یهب اشتراک بگذار گرانی صورت زنده با داطالعات سفر خود را هب دیتوان یم  یسفر: شما رد اسنپ و تپس  نی زنده رد ح  شی . نما1

کان  تی و موقع  نی سفر مشخصات راننده، نوع و پالک ماش  نکی ل   شما را مشاهده کنند؛ یم
 تلفن مسافر و راننده؛ شدن شماره. پنهان2
 اند. ماسک اجرا کرده یپوشش اجبار لی راننده و مسافر از قب  یرا ربا یالزامات  یاسنپ و تپس  قی تحق  ندی فرا نی کروان رد ح  وعی . با توجه هب ش 3
و خط  یفن  ۀن ی و معا یرانندگان، بازرس  یهمچون گواه  یاست. موضوعات  رگذاری تأث  یمشتر تی که رد رضا شودیجدا رد نظر گرفته م  یردحکم اپرامتر دیبا زی ن  یفن  یمن ی ا

و  یفن  یبان ی ازجمله پشت  یامل اراهئ شده است. عو 1ژپوهش رد اقلب شکل  یمدل مفهوم  اساس،نی است. ربا تی مطرح و حازئ اهم  نهی زم  نی مشخص رد ا یاهیمش 
گردشگران رد استفاده از  تی عوامل مؤرث رد رضا توانیو سفر را م  یو سهولت انتخاب اتکس  فی و بهداشت، تخف  یزگ ی خدمات، اپک  تی ف ی و ک  نهی هز یاب یارز ت،ی امن 

  (.Tverdokhlebova & Rozhkov, 2019رد نظر گرفت ) ینترنت ی ا یخدمات اتکس 
بودن رددسترس یخدمت هب معنا ی( راحت 2008) تمنی ل  ۀخدمات اشاره کرد. طبق گفت  یهب عامل راحت  توانیم  ،یمشتر تی رب رضا گری عوامل ارثگذار د ازجمله

کان، مسافرت و تهو ،یصندل  لی از قب  یخدمات  صنعت مدنظر قرار  نی رد ا دیبااست که  یعامل مهم  یاظهار داشتند که راحت  یونقل عموم از محققان حمل یهواست. ربخ  ۀیم
 دارد. یونقل عموم از حمل یمشتر تی را رد رضا ری تأث  نی شتری ب  ی( راحت 2009) ونوی . هب باور بودردی گ 

استفاده  یرد جلب مشتر شتری ب  یو ارثبخش  یراهبرد بهبود رد سودآور ۀمنزلهب فی اهست که از تخف است. مدت فی از تخف  انیمشتر یربخوردار گر،ی د عامل
 Chandonقرار دهد ) ری کننده را تحت تأث مصرف یری گ می رد نظر گرفته شده است ات تصم  فی تخف  یاه(. کوپنViswanathan & Wang, 2003) شودیم 

et al., 2000یکننده ربامصرف یری گ می تصم  یبازار هدف ردمورد چگونگ  بی منظور رتغ هب هژیو یاهفی ( اظهار داشتند، تخف 2002) تی و را طور که الوالک( همان 
گام خر توانندیم  هژیو یاهفی خدمت است. تخف  ایمحصول  کی دیخر مطالعات اثبت  یبگذارند. ربخ  ری ث تأ یخدمات رد تفکر و احساسات مشتر ایمحصوالت  دیرد هن

را تحت  دیخر نی کنندگان رد ح و رفتارکردن مصرف دنیش ی اند ۀوی ش  فی (. تخف Yelkur, 2000رابطه وجود دارد ) یمشتر تی و رضا یاب یبازار نی اند که ب کرده
 یاست که اجرا ی(. گفتن Yin & Huang, 2014) انمندیم  فی از آن را تخف  ین ی مع  زانی م  ـایصورت ردـصد هب یاصل  متی . کاهش رد ق دهدیقرار م  ری تأث 

انواع  اریداشته باشد؛ ز یران ی رد صنعت اتکس  یری چشمگ  ری تأث  تواندی( م فی مدت )رد اقلب تخف کواته یج ی و رتو یف ی تخف  یاهبلندمدت و ربانمه یوافدار یاهربانمه
 (.Zhidkova, 2016) شودیم  یرد مشتر شتری ب  ۀزی باعث انگ  یف ی و تخف  یق ی تشو یاهربانمه
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و تورل  یاه(. طبق گفتهZeithaml, 1981) است تی ف ی ک  یربا یاساس  یشاخص  متی است. ق  یمشتر تی عوامل ارثگذار رب رضا گری از د زی ن  متی ق 
کاران ) نعت ص رد  یشاخص مهم  متی ( اظهار داشتند، ق 2001)ر که باتن و هنشر طوبگذارد. همان ری رد ربند تأث  تواندیخدمت م  ایمحصول  کی متی ( تفاوت ق 2006هم

حساس  متی کنندگان هب ق که مصرف شودیباعث م  یزار خدمات اتکس . وجود راقبت رد باگذاردیم  ری تأث  اهنهی ونقل است که رد مقرون هب صرفه بودن خدمات و هزحمل
کان انتخاب  رگذاری سفر تأث  ۀن ی زرد ه  تواندیکه م  ییاز اپرامتراه گری د یک ی (. Mokonyama & Venter, 2013آورند ) یسرعت هب رقبا روشده و هب وع ن باشد، ام

 تواندیم  زی است ـ ن  رهی لوکس و غ  ،یـ که شامل انواع کالس اقتصاد متعدد شرکت یاهنهی . گزشودیمحاسبه م  متریاتکس  قی از طر ایصورت اثبت تعرفه است که هب ۀمحاسب 
سفر  یگو باشند. جَو و فضارا اپسخ انیمشتر ازین  قی طر نی از ا توانندیو م  دهندیپوشش م  را یشتری اه مخاطبان هدف ب داشته باشد. شرکت یمشتر تی رب رضا یارث مثبت 

 (. Ismailova et al., 2014است ) یاتکس  انیمشتر یربا تی بااهم  یاهنهی از گز گری د یک ی  زی ن 
 یاهرظو  یرون ی ب  طی ونقل، هم شراحمل ۀل ی ده است که رد رابطه با وس از مطالعات خاطرنشان ش یاشاره کرد. رد ربخ  هی نقل  ۀل ی هب ظاهر وس  توانیعوامل م  گری د از
کالت  نی اه از اکه امروزه شرکت یاگوهندارد؛ هب ییبسزا تی اهم  یمشتر یآن ربا یداخل  طی و هم شرا کا و یت ی و گاه انرضا انداجهمو یمنظر با مسائل و مش  انیمشتر تی ش

خدمت  تی رب جذاب  یارث مثبت  زی موقع خدمت ن هب لی تحو نی (. همچن Shinkarenko & Dezhurova, 2014را شاهدند ) هی نقل  لی ساو یزگ ی از بهداشت و اپک 
. کنندیکه معمواًل کندرت است، استفاده م  ،یونقل عموم حمل یربا ین ی گزی جا ۀمنزلهب یکنندگان از اتکس است؛ چراکه مصرف تی بااهم  یاپرامتر یشناس دارد. وقت

 گر،ی د یصل اداشته است. عامل  یمنف  ری تأث  یمشتر تی انمساعد، رد رضا ییوهواآب طی رد شرا هژیوهب یرد اتکس  ری اند که تأخ نشان داده قاتی از تحق  یاریبس  ن،ی رباعالوه
رت کرده ساده یمشتر یرا ربا یسفارش اتکس  ندی فرا لی موبا یافزاراهاست. امروزه ساخت رنم یتعامل  عاتگوانگون و موضو یاهسفارش است که شامل حوزه یراحت 

 داشته است.  اهیرد بازار اتکس  یمثبت ردخور توجه  ری اپرامتراه تأث  نی هب ا یاست. دسترس 
اند، ( اراهئ کرده9201) 1فک س ر و وردوکلبواتی که  یبا توجه هب مدل  زی شد و ن  حی ونقل تشرحمل ۀکارربان رد حوز یتمندی عوامل مؤرث رد رضا رامونی آنچه رد باال پ  بنارب
 . شودیاراهئ م  1ژپوهش حاضر رد اقلب شکل  یمدل مفهوم 

  

                                                           

1. Tverdokhlebova & Rozhkov 
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 (2019)ف ک س ر و وردوکلبواتی مدل مفهومی ژپوهش، اقتباس از  :1شکل 

 ژپوهش ۀپیشین 
رد خارج از  اهژپوهشی کمی رد اریان انجام شده است. بیشتر اهژپوهش 1393ی اینترنتی رد اریان از سال اهیاتکس ی اینترنتی و همچنین ظهور اهیاتکس هب نواپبودن  توجه با

 آمده ربرسی شده است. دستشده و همچنین نتایج هبی انجاماهژپوهشاختصار اریان و از زمان ظهور اتکسی اینترنتی اورب انجام شده است. رد ادامه هب
افکتوراهی  ژپوهشگرانکه بسیاری از اند چنین نشان داده اه. ژپوهشاه ربرسی شده استنتایج آنابتدا هب ربرسی و مرور تحقیقات مشاهب رد خارج از کشور رپداخته و 

( انجام 2019) فک س ر و وردوکلبواتی اما رد تحقیقی که  هستند؛ونقل عمومی شامل اطالعاتی ردمورد حمل شان، اما اتحدی بیشتراندکردهونقل را مطالعه مهم خدمات حمل
سال گذشته از  دوکه طی  ،دهندهنفر اپسخ 310رپداخته شد. رد این ژپوهش از بین رد بازار اتکسی مسکو  ان و هب طور خاصرضایت مسافر ردمؤرث  عواملشد، هب ربرسی 

 یری گ با بهره لی وتحل هینتایج تجزانجام شد.  یانهی ربرسی با استفاده از روش رگرسیون چندگز یاهدادهدست آمد. ، نتایج جالبی هباندخدمات اتکسیرانی رد مسکو بهره ربده
صورت کارربانی که هب ،بین کارربان بودی چشمگیر یاهتفاوت ۀدهندرضایت مشتری نداشت و این امر نشان رد یری که هیچ تأث  شدمسافر انجام  تجرۀب رداز عوامل مؤرث 

و  شدیلحاظ م  اهنهی تخفیف رد هز کردندیصورت مکرر از اتکسی استفاده م ربای افرادی که هب .کردندیگاه از اتکسی استفاده م و افرادی که گه شدندیمداوم سوار اتکسی م 
از پشتیبانی فنی، امنیت سفر و راحتی رد سفر بهره  فقط شدندیندرت سوار اتکسی م سفر متفاوت و ربای افرادی که هب کیفیتاز  شدندیافرادی که اغلب سوار اتکسی م 

. اندمتفاوت با هم ،شان از اتکسیاستفاده میزانکنندگان رد بازار اتکسی مسکو با توجه هب مصرف اراهئ داد. اواًل  چشمگیریعملی  یری گ جهی شده نت انجام لی وتحل هیتجز .جستندیم 
اصلی استفاده از  یاهزهی انگ  اثنیاً بار رد سال. چندین ،چندبار رد ماه و گروه سوم ،گروه دوم .کنندیبار از آن استفاده م چندین یاگروه اول شامل افرادی است که هفته

گامی که فورًا باید خود را هب محل کار ،کار خودمحل اتکسی نیز متفاوت است. کارربان دائمی ربای رفتن هب  کارربان گروم  .کنندیاستفاده م  از اتکسی ،ربسانند شانهن
گامی که اتومبیلشان خراب است یا هب فرودگاه م  ،دوم  همچنین. کنندیم  استفاده اتکسی از خانواده و دوستان از بازدید ربای یا فرودگاه هب سفر یربا کارربان انرد و روندیهن

 این(. ٪69 مقابل رد ٪72مکرر بیشتر از کارربان انرد است ) کارربان ربای و بوده( ٪70)حدود  متوسط سطح رد مسکو اتکسی خدمات از مشتری رضایت میزان
بنارباین  ؛ربسند B ۀهب نقط  A ۀنقط  ازسرعت هب ات دارند نیاز که است اهمیت حازئ زمانی مسئله معمولی یاهیمشتر ربای ست.اهزهی انگ  رد تفاوت شامل اصلی دلیل

سفر  تناوبسواری دارند نیز بسته هب ، اپرامتراهیی که بیشترین تأثیر را رد رضایت از اتکسیاثلثاً اپرامتراهی اضافی سفر متمرکز نیستند.  رباه ، آنانردربخالف کارربان 

رضایت 
گردشگر

پشتیبانی 
فنی و امنیت

ارزیابی هزینه 
و کیفیت 
خدمات

تخفیف
سهولت 
انتخاب 

تاکسی و سفر

پاکیزگی و 
بهداشت
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 ؛آمده کاماًل منطقی نیستنددستاین است که ربخی از ربآورداهی اپرامتر رگرسیون هب( 2019) فک س ر و وردوکلبواتی  ۀاصلی مطالع  ۀ، مسئل حالنی باا متفاوت است.
 الزم است.  بیشتریرضایت، مطالعات  رداه واقعی آن ری بنارباین ربای تعیین تأث 

کاران 1ویدجاجا ی هب این نتیجه رد اندوزن نی ونقل آنالحمل خدماتموردی  ۀمطالع  ی باو وافدار یمشتر تی رضابین  ۀرابط ( نیز رد تحقیقی پیرامون 2019) و هم
 تواندیم با کار رب روی متغیراهیی که  اهشرکتهمچنین پی ربدند که د. یآیم کش وافداری رد مشتری هب وجود رسیدند که اگر رضایت مشتری از خدمات ربآورده شود، بی

رضایت مسافران از  ۀ( نیز طی تحقیقی ردبار2017) 2توانند وافداری مشتریان را افزایش دهند. باالچاندران و بن حمزهیم رضایت مشتری را ربآورده سازد 
و  متی اعتماد، ق  ،تی عوامل رضا نی رتمهم نی دارد. همچن  یمثبت و معنادار ۀابط ر یمشتر تی با رضا راهی متغ  ۀکه هم اند ی اشتراکی رد مالزی هب این نتیجه رسیدهاهیاتکس 

 .است فی استفاده از کوپن تخف 
انجام  «یفرودگاه  یونقل عموم حمل ستمی ردشگران از س گ  یتمندی رضا یاب یارز»تحت عنوان  (1395)زاده ردخصوص تحقیقات داخلی، رد تحقیقی که وکیلی

ردشگران گ  شتری ب  ای ردصد10اگر  ،شاخص کی ۀمنزلداشت. هب یکل  قضاوت)ره(  ین ی فرودگاه امام خم  یران ی اتکس  ستمی رد رابطه با س توان می آمدهدستهب جی نتاداد، با توجه هب 
اه آن یفرد یاهیگ ژیافرغ از و ،ات گردشگرانی. با توجه هب نظراست هقرار گرفت  هی اول  یواجد ربرس  یاهیگ ژیرد گروه و یگ ژید، آن ونباش  کردهانتخاب را  فی ضع  ۀن ی گز

 تی ف ی ک  ند از:ااه عبارتشاخص نی ندارند. ا یمناسب  تی اه وضع آن دیانمه از دمطروحه رد رپسش یاهاست، تعدادی از شاخص شدهانمه سؤال رپسش یکه رد ابتدا
تسلط رانندگان  زانی م و  محل انتظار مسافران تی ف ی ک ، فرودگاه یران ی اتکس  ستمی س  یافتگ یسازمان تی ف ی ک  ،راننده یعموم روابط تی ف ی ک ، فرودگاه یران ی اتکس  ستمی س  یرسان اطالع

گل   ی.س ی هب زبان ان
 ودگاهفر اتکسیرانی موردی ۀمطالع  خارجی با گردشگران رضایتمندی نزای رب م  اتکسیراانن آموزش ری تأث  ربرسی»با عنوان  (1395)ی م ی ارباه همچنین رد تحقیقی که 

 است الیردح این. بودند انراضی راننده ظاهری آراستگیو  نظافتاز  اهآن ردصد 3 فقط خارجی( )گردشگران گویاناپسخ دیدگاهرباساس انجام داد « (ره) خمینی امام
 حالبااین. بودند راضی بسیار خارجی( )گردشگران گویانسخاپاز  ردصد 9/23و  داشتند رضایت زیادی راننده ظاهری آراستگیو  نظافتاز  اهآن ردصد 7/50که 

 70 باالی که است ردحالی این ؛شودیم  رعایت کم خیلی یا کم فرمسا حقوق که معتقدند خارجی( )گردشگران آانناز  ردصد 12 هب زندیک گویاناپسخ دیدگاه رباساس
 4/25و  دارند زیادی آشنایی (اهسفارتخاهن ،اههتل) وژیه ماکنا با رانندگان معتقدند خارجی گردشگراناز  ردصد 2/55. کنندیم  این گزینه را رعایت اهآن ردصد
 ۀارائ  اند از:عبارت خارجی گردشگران رضایت رب ارثگذار یاهمؤلفه نی رتمهم کهداد  نشان عاملی تحلیلاز  حاصل نتایج. دارند زیادی بسیار آشنایی اهآن ردصد

 گردشگری.  یاهجاذهب با راننده آشناییو  اطالعات دسترسی هب و اتکسی نوعو  ستگی(آرا ،)نظم اتکسیرانی، کیفیت خدماتی ارتباط ربقراریو  خدمات
، نیاز است رودیم شمار ، که یکی از ارکان اصلی گردشگری هبونقلحملبا توجه هب اهمیت رضایت گردشگر و سیستم که  دهدینشان م  ژپوهش ۀن ی ش ی ردمجموع، مرور پ 

ی رسان خدمتی نواپیی است که رد این حوزه اهشرکتشده ربرسی ی انجاماهژپوهشاین موضوع رد اریان بیشتر ربرسی شود. همچنین یکی از وجوه تمازی این ژپوهش با 
 . کنندیم 

 شناسی ژپوهشروش
ی و میدانی شامل اکتابخاهنمطالعات  رباساسی ژپوهش اهدادهن گردآوری ژپوهش حاضر، ژپوهشی کارربدی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. همچنی 

)با لحاظ زمان شیوع وریوس  1399ات  1393آماری ژپوهش متشکل از تمامی گردشگران خارجی است که رد بازه زمانی  ۀانمه و مصاحبه است. جامع پیمایش با ازبار رپسش
کالت مربوط هب دسترسی هب ژپوهش  نی رد ااند. استفاده کرده (اسنپ و تپسی)اینترنتی  یاهیاتکس کروان( از اریان بازدید و از خدمات  ، از اهنموهنبا توجه هب شیوع کروان و مش

 اهانمهرپسشازی ی مجاهشبکهنفر انتخاب شدند و از طریق  384فرمول کوکران، تعداد نموهن  ۀیری رد دسترس و گلوله ربفی استفاده شده است. با محاسب گ نموهنروش تلفیقی 
                                                           

1. Widjaja 
2. Balachandran  &Bin Hamzah 
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انمه تکمیل شد. هب همین منظور و ربای اعتباربخشی بیشتر هب نتایج، از روش مصاحبه رپسش 54ی دسترسی، فقط تعداد اهتی محدوددلیل اه توزیع شد؛ اما هبرد میان آن
 نیز بهره گرفته شد. 

از  بارکدهندگان باید حداقل یای طراحی شده است که اپسخگوهنانمه هبرپسش. ای طراحی شدانمهاهی یادشده رد ادبیات، رپسشرباساس متغیراه و شاخص
یی رد رابطه با جزئیات بیشتر خدمات اهرپسشی عمومی و بخش دوم هب اهرپسشانمه هب اولین بخش رپسشد. استفاده کرده باشن (اسنپ یا تپسی)ی اینترنتی اهیاتکس خدمات 

 ۀدانشکدکه  1(CSI)ی مشتر تی شاخص رضاهمیت استفاده شده است. همچنین ا ـد مارتیس عملکر ۀرد این ژپوهش، از روش محاسب  ی اینترنتی اختصاص دارد.اهیاتکس 
 کار گرفته شد.اراهئ کرده، هب (1989استکهلم ) اقتصاد

 یو ربا است یف ی پنهان و ک  یری متغ  یمشتر یتمندی رضا. است دهیچ ی پ گیری آن اندازه ، اما هنوزباراه رد تحقیقات سنجش شده است یمشتر تی چه رضااگر
 ده استشی اینترنتی ربرسی اهیاتکس متغیر رد بازار  ۀمنزلتمندی هبرد این ژپوهش، عوامل رضای  .می هب مدل مناسب دار ازین  ،یری گ اقبل اندازه یت ی آن هب کم  لی تبد
شت هزینه و کیفیت خدمات، اپکیزگی و بهدا ۀمنیت خدمات، مقایس اپشتیبانی فنی و اند از: خاص خود را ربای ربرسی دارند. این متغیراه عبارت سؤاالتیک هرکه 

 .خدمات فی تخف خدمات، سهولت انتخاب اتکسی و سفر و 

 اهی ژپوهشیافته
 یف ی توص  اهییافته

( و %59)سال  40ات  31نظر سن، بیشترین فراوانی مربوط هب گروه سنی هردصد آاقیان بودند. از نقط  57و  اهخانمردصد  43نفر افرادی که پیمایش شدند،  54از مجموع 
 %2)ردصد از خدمات تپسی استفاده کرده بودند  16دمات اسنپ و خردصد از  80( بوده است. از این تعداد، %2سال ) 20ات  18کمترین میزان مربوط هب گروه سنی 

گاهی و مابقی تحصیالت  67تحصیالت نیز  ظرن نقطهانمشخص(. از  ردصد  37بار، ردصد فقط یک 43ی داشتند. از این تعداد، احرفهیا  رتنیی اپردصد تحصیالت دانش
هب اریان سفر  ان و آشنایانمنظور دیدار دوستردصد هب 20د هب قصد تجارت و ردص 33اه هب قصد تفریح، ردصد آن 44اند. ردصد بیش از دوبار هب اریان سفر کرده 20دوبار و 
 .اندشده ردصد از طریق توراهی گروهی وارد اریان 28صورت مستقل و ردصد هب 72رتتیب، همین. هباندکرده

گلیس،اند از: رتکیه، اسپانیا، ایتالیا، چین، آلمان، لبنانکشوراهی مبدأ این گردشگران عبارت کا، استرالیا، شیلی، هندوستان، سوییس، ان ستان، افغان  ، آمری
 مراکش، کااندا، فرانسه، روسیه، هلند، عراق و سوئد. 

 اهدادهاستنباطی  لی وتحل هیتجز
 3نسبت هب عدد استفاده شد. ربای این منظور، میانگین  2اینموهناز آزمون تی تک دهندگان،شده از نظر اپسخی مطالعهاهمؤلفهمیانگین  تی وضع ربرسی  منظورهب

 پذریفتنیژپوهش  یاهمؤلفه نی انگ یم  ۀمنزلهبعدد  نی ا ایات مشخص شود که آ شودردصد ربرسی می 95 نانی رد سطح اطم  انمه(رد رپسش شدهاستفاده کرتی ل  فی ط  نی انگ ی)م 
 ست.شود. رد ادامه هب ربرسی فرضیات تحقیق با استفاده از این آزمون رپداخته شده اپذریفته می 3از  رتنیی اپ ایباالرت  ریمقاد ای و است

 ؟دارنداه شرکت نی ا خدمات تی اهم  و عملکرد از یاب یارز چه ان،ریا رد اسنپ وکننده از خدمات تپسی استفاده یخارج  گردشگران: اصلی سؤالالف. 
 ه است. بیان شد 1ی رد جدول انموهناصلی ژپوهش، نتایج آزمون میانگین تی تک سؤالربرسی  منظورهب

 رد اریان از دیدگاه گردشگران خارجی و اسنپ تپسیخدمات کلی  و اهمیت عملکردتی ربرسی  نی انگ یم آزمون  :1 جدول

                                                           

1. Customer Satisfaction Index 

2. One-Sample T-Test 
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 sigعدد معناداری  t ۀآمار انحراف استاندارد تعداد نمونه میانگین عوامل
 درصد 95فاصلۀ اطمینان 

 حد باال حد پایین

 48/0 10/0 003/0 081/3 7/0 54 29/3 و اسنپتپسی خدمات  کلی عملکرد

 11/1 83/0 000/0 15/14 5/0 54 97/3 و اسنپتپسی خدمات کلی  اهمیت

عملکرد و  تی وضع رو بین میانگین ؛ ازایناستو حد باال و اپیین مثبت  05/0که مقدار عدد معناداری کمتر از  دهدمیی نشان انموهننتایج آزمون میانگین تی تک
عملکرد و  تی وضع میانگین ردصد  95 با اطمینان نی ؛ بناربامعناداری وجود دارد اختالف 3 عدد وی خارج گردشگران  دگاهیاز د انریو اسنپ رد ا تپسیخدمات  تی اهم 
 . استی بیشتر از حد متوسط گردشگران خارج  دگاهیاز د انریو اسنپ رد ا تپسیخدمات  تی اهم 

 تی وضع  رد کنندهاستفاده یخارج  گردشگران نظر از انریا رد اسنپ وتپسی  خدمات تی اهم  و عملکرد: که کندیم اصلی ژپوهش بیان  سؤال ۀ، نتیج رتسادههب بیان 
 .دارد قرار یمناسب 

 اهشرکت نی ا خدمات تی امن  و یفن  یبان ی پشت  تی اهم  و عملکرد از انریا رد اسنپ و تپسیکننده از خدمات استفاده یخارج  گردشگران ارزیابی: 1فرعی  سؤالب. 
 ؟چیست
 شده است.  بیان 2ی رد جدول انموهننتایج آزمون میانگین تی تک ،فوق سؤالربرسی  منظورهب

 رد اریان از دیدگاه گردشگران خارجی و اسنپتپسی خدمات  تی و امن  یفن  یبان ی پشت  و اهمیت عملکردتی ربرسی  نی انگ یم آزمون  :2 جدول

 sigعدد معناداری  t آمارۀ انحراف استاندارد تعداد نمونه میانگین عوامل
 درصد 95اطمینان  ۀفاصل

 حد باال حد پایین

 تیو امن یفن یبانیعملکرد پشت

 و اسنپتپسی خدمات 
26/3 54 77/0 476/2 017/0 4/0 47/0 

 تیو امن یفن یبانیپشت اهمیت

 و اسنپتپسی خدمات 
05/4 54 57/0 35/13 000/0 89/0 20/1 

رو اختالف معناداری بین میانگین ؛ ازایناستو حد باال و اپیین مثبت  05/0که مقدار عدد معناداری کمتر از  دهدیم ی نشان انموهننتایج آزمون میانگین تی تک
ردصد،  95با اطمینان  نی ؛ بناربادارد وجود 3 عددی و خارج گردشگران  دگاهیاز د انریو اسنپ رد اتپسی خدمات  تی و امن  یفن  یبان ی پشت  تی عملکرد و اهم  تی وضع 

 . استی بیشتر از حد متوسط گردشگران خارج  دگاهیاز د انریو اسنپ رد اتپسی خدمات  تی و امن  یفن  یبان ی پشت  تی عملکرد و اهم  تی وضع میانگین 
 یاز نظر گردشگران خارج  انریاسنپ رد ا و تپسی خدمات تی و امن  یفن  یبان ی پشت  تی و اهم  عملکرد :که کندیم فرعی ژپوهش بیان  1 سؤال ۀ، نتیج رتسادهبیان  هب
 دارد. قرار یمناسب  تی وضع  رد ،کنندهاستفاده

 اهشرکت نی ا خدمات تی ف ی ک  و نهی هز ۀس ی مقا تی عملکرد و اهم  از انریا رد اسنپ و تپسیکننده از خدمات استفاده یخارج  گردشگران ارزیابی: 2فرعی  سؤالج. 
 ؟چیست
 است.  شده بیان 3رد جدول ای نموهنتکفوق نتایج آزمون میانگین تی  سؤالربرسی  منظورهب

 رد اریان از دیدگاه گردشگران خارجی و اسنپتپسی خدمات  تی ف ی و ک  نهی هز ۀس ی مقا و اهمیت عملکردتی ربرسی  نی انگ یم آزمون  :3 جدول

 sigعدد معناداری  t آمارۀ انحراف استاندارد تعداد نمونه میانگین عوامل
 درصد 95اطمینان  ۀفاصل

 حد باال حد پایین
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 تیفیو ک نهیهز ۀسیعملکرد مقا

 خدمات تپسی و اسنپ
55/3 54 68/0 93/5 000/0 36/0 73/0 

 تیفیو ک نهیهز ۀسیمقا اهمیت

 خدمات تپسی و اسنپ
11/4 54 43/0 84/18 000/0 00/1 23/1 

و  یگردشگران خارج  دگاهیاز د رونی مثبت است؛ ازا نیی و حد باال و اپ 05/0کمتر از  یکه مقدار عدد معنادار دهدینشان م  یانموهنتک یت  نی انگ یآزمون م  جی نتا
ردصد  95 نانی با اطم  نی بناربا رد؛وجود دا یاختالف معنادار انریو اسنپ رد ا یخدمات تپس  تی ف ی و ک  نهی هز ۀس ی مقا تی عملکرد و اهم  تی وضع  نی انگ یم  نی ب  3عدد 

 از حد متوسط است.  شتری ب  یگردشگران خارج  دگاهیاز د انریو اسنپ رد ا یخدمات تپس  تی ف ی و ک  نهی هز ۀس ی مقا تی عملکرد و اهم  تی وضع  نی انگ یم 
 یاز نظر گردشگران خارج  انریو اسنپ رد ا یخدمات تپس  تی ف ی و ک  نهی هز ۀس ی مقا تی که: عملکرد و اهم  کندیم  انیژپوهش ب  یفرع  2سؤال  ۀج ی رت، نت ساده انیب  هب
 قرار دارد. یمناسب  تی کننده رد وضع استفاده

اه شرکت نی و بهداشت خدمات ا یزگ ی اپک  تی از عملکرد و اهم  ان،ریو اسنپ رد ا یکننده از خدمات تپس استفاده یگردشگران خارج  یاب ی: ارز3 ی. سؤال فرع د
 ست؟ی چ 

 شده است.  انیب  4رد جدول  یانموهنتک یت  نی انگ یآزمون م  جی سؤال فوق، نتا یربرس  منظورهب
 یگردشگران خارج  دگاهیاز د انریو اسنپ رد ا یو بهداشت خدمات تپس  یزگ ی اپک  تی عملکرد و اهم  یربرس  یت  نی انگ یزمون م : آ4 جدول

 sigعدد معناداری  t آمارۀ انحراف استاندارد تعداد نمونه میانگین عوامل
 درصد 95اطمینان  فاصلۀ

 حد باال حد پایین

و بهداشت خدمات  یزگیعملکرد پاک

 و اسنپتپسی 
24/3 54 96/0 860/1 068/0 01/0- 50/0 

و بهداشت خدمات  یزگیپاک اهمیت

 و اسنپتپسی 
4 54 60/0 10/12 000/0 83/0 16/1 

 نیی و حد باال و اپ 05/0و اسنپ کمتر از  یو بهداشت خدمات تپس  یزگ ی اپک  تی رد اهم  یکه مقدار عدد معنادار دهدینشان م  یانموهنتک یت  نی انگ یآزمون م  جی نتا
 نی ب  یاختالف معنادار رونی و باال مثبت است؛ ازا یمنف  نیی و حد اپ 05/0از  شتری و اسنپ ب  یو بهداشت خدمات تپس  یزگ ی رد عملکرد اپک  یمثبت است؛ ول 

 نی انگ یردصد م  95 نانی با اطم  نی وجود دارد؛ بناربا 3و عدد  یگردشگران خارج  دگاهیاز د انریو اسنپ رد ا یو بهداشت خدمات تپس  یزگ ی اپک  تی اهم  تی وضع  نی انگ یم 
و  یو بهداشت خدمات تپس  یزگ ی از حد متوسط و عملکرد اپک  شتری ب  یگردشگران خارج  دگاهیاز د انریو اسنپ رد ا یو بهداشت خدمات تپس  یزگ ی اپک  تی اهم  تی وضع 

 وسط است. رد حد مت  یگردشگران خارج  دگاهیاز د انریاسنپ رد ا
کننده استفاده یاز نظر گردشگران خارج  انریو اسنپ رد ا یو بهداشت خدمات تپس  یزگ ی اپک  تی که: اهم  کندیم  انیژپوهش ب  یفرع  3سؤال  ۀج ی رت، نت ساده انیب  هب
 قرار دارد. یانمناسب  تی رد وضع  هکننداستفاده یاز نظر گردشگران خارج  انریو اسنپ رد ا یو بهداشت خدمات تپس  یزگ ی عملکرد اپک  یقرار دارد، ول  ییرد حد باال

و سفر خدمات  یسهولت انتخاب اتکس  تی از عملکرد و اهم  ان،ریو اسنپ رد ا یکننده از خدمات تپس استفاده یگردشگران خارج  یاب ی: ارز4 یسؤال فرع  .ـه
 ست؟ی اه چ شرکت نی ا

 شده است.  انیب  5رد جدول  یانموهنتک یت  نی انگ یآزمون م  جی سؤال فوق، نتا یربرس  منظورهب
 یگردشگران خارج  دگاهیاز د انریو اسنپ رد ا یو سفر خدمات تپس  یسهولت انتخاب اتکس  تی عملکرد و اهم  یربرس  یت  نی انگ ی: آزمون م 5 جدول

 درصد 95اطمینان  ۀفاصل tآماره  تعداد نمونه میانگین عوامل
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انحراف 

 استاندارد

عدد 

معناداری 
sig 

 باال حد حد پایین

و سفر  یعملکرد سهولت انتخاب تاکس

 خدمات تپسی و اسنپ
59/3 54 77/0 69/5 000/0 38/0 80/0 

و سفر  یسهولت انتخاب تاکس اهمیت

 خدمات تپسی و اسنپ
34/4 54 48/0 25/20 000/0 20/1 47/1 

عملکرد و  تی وضع  نی انگ یم  نی ب  رونی مثبت است؛ ازا نیی و حد باال و اپ 05/0کمتر از  یکه مقدار عدد معنادار دهدینشان م  یانموهنتک یت  نی انگ یآزمون م  جی نتا
ردصد  95 نانی با اطم  نی جود دارد؛ بناربا یاختالف معنادار 3و عدد  یگردشگران خارج  دگاهیاز د انریو اسنپ رد ا یو سفر خدمات تپس  یسهولت انتخاب اتکس  تی اهم 
 از حد متوسط است.  شتری ب  یگردشگران خارج  دگاهیاز د انریو اسنپ رد ا یو سفر خدمات تپس  یسهولت انتخاب اتکس  تی عملکرد و اهم  تی وضع  نی انگ یم 

از نظر گردشگران  انریو اسنپ رد ا یو سفر خدمات تپس  یسهولت انتخاب اتکس  تی که: عملکرد و اهم  کندیم  انیژپوهش ب  یفرع  4سؤال  ۀج ی رت، نت ساده انیب  هب
 قرار دارد.  یمناسب  تی کننده رد وضع استفاده یخارج 

 ست؟ی اه چ شرکت نی خدمات ا فی تخف  تی از عملکرد و اهم  انریو اسنپ رد ا یکننده از خدمات تپس استفاده یگردشگران خارج  یاب ی: ارز5 ی. سؤال فرع و
 شده است.  انیب  6رد جدول  یانموهنتک یت  نی انگ یآزمون م  جی سؤال فوق نتا یربرس  منظورهب

 یگردشگران خارج  دگاهیاز د انریو اسنپ رد ا یخدمات تپس  فی تخف  تی عملکرد و اهم  یربرس  یت  نی انگ ی: آزمون م 6 جدول
 sigعدد معناداری  t آمارۀ انحراف استاندارد تعداد نمونه میانگین عوامل

 درصد 95اطمینان  ۀفاصل

 حد باال حد پایین

 11/0 -48/0 219/0 -24/1 09/1 54 81/2 خدمات تپسی و اسنپ فیعملکرد تخف

 68/0 5/0 022/0 35/2 15/1 54 37/3 خدمات تپسی و اسنپ فیتخف اهمیت

مثبت است،  نیی و حد باال و اپ 05/0و اسنپ کمتر از  یخدمات تپس  فی تخف  تی رد اهم  یکه مقدار عدد معنادار دهدینشان م  یانموهنتک یت  نی انگ یآزمون م  جی نتا
 یخدمات تپس  فی تخف  تی اهم  تی ع وض  نی انگ یم  نی ب  رونی و باال مثبت است؛ ازا یمنف  نیی بوده و حد اپ 05/0از  شتری و اسنپ ب  یخدمات تپس  فی رد عملکرد تخف  یول 

 یتپس  خدمات فی تخف  تی اهم  تی وضع  نی انگ یردصد م  95 نانی با اطم  نی وجود دارد؛ بناربا یاختالف معنادار 3و عدد  یگردشگران خارج  دگاهیاز د انریو اسنپ رد ا
 رد حد متوسط است.  یگردشگران خارج  دگاهیاز د انریرد ا سنپو ا یخدمات تپس  فی از حد متوسط و عملکرد تخف  شتری ب  یگردشگران خارج  دگاهیاز د انریو اسنپ رد ا

کننده رد حد استفاده یاز نظر گردشگران خارج  انریو اسنپ رد ا یخدمات تپس  فی تخف  تی که: اهم  کندیم  انیژپوهش ب  یفرع  5سؤال  ۀج ی رت، نت ساده انیب  هب
 دارد. ارقر یانمناسب  تی کننده رد وضع استفاده یاز نظر گردشگران خارج  انریو اسنپ رد ا یخدمات تپس  فی عملکرد تخف  یقرار دارد، ول  یمتوسط 

 (CSI) یمشتر تی . شاخص رضاز
 یمشتر تی و عملکرد ابعاد رضا تی است که از ضرب دو شاخص اهم  یمشتر یری گ می تصم  ندی رد فرا رگذاری تأث  یاهاز شاخص یک ی  ۀمنزلهب یمشتر تی رضا شاخص

 .دهدینشان م  قی رد تحق  شدهیربرس  یراهی متغ  یشاخص را ربا نی ا زانی م  ریو جدول ز دیآیدست م هب
 یمشتر تی رضا شاخص جدول: 7 جدول

 CSI عملکرد اهمیت متغیرها

 20/13 26/3 05/4 خدمات تیو امن یفن یبانیپشت
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 59/14 55/3 11/4 خدمات تیفیو ک نهیهز ۀسیمقا

 2/14 24/3 4 و بهداشت خدمات یزگیپاک

 58/15 59/3 34/4 و سفر خدمات یسهولت انتخاب تاکس

 47/9 81/2 37/3 خدمات فیتخف

 06/13 29/3 97/3 کلی نیانگیم

 یخدمات است. نموداراه فی آن مربوط هب تخف  نی و سفر خدمات و کمتر یمربوط هب سهولت انتخاب اتکس  یمشتر تی شاخص رضا زانی م  نی شتری ، ب 7رباساس جدول 
 .دهدینشان م  کیرا هب تفک  یمشتر تی عملکرد و شاخص رضا ت،ی اهم  یآمده ربادستهب ریمقاد زانی م  ریز

 یگردشگران خارج  دگاهیو اسنپ از د یتپس  یاهخدمات شرکت تی اهم  یاب یارز تی وضع  بی رتت  :1نمودار 

0
1
2
3
4
5

سهولت انتخاب

ر تاکسی و سف

خدمات 

مقایسه هزینه و

کیفیت خدمات
نی و پشتیبانی ف

امنیت خدمات
پاکیزگی و 

بهداشت 

خدمات 

تخفیف خدمات

4.34 4.11 4.05 4
3.37
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  یگردشگران خارج  دگاهیو اسنپ از د یتپس  یاهعملکرد خدمات شرکت یاب یارز تی وضع  بی : رتت 2نمودار 

 اهی تپسی و اسنپ از دیدگاه گردشگران خارجیخدمات شرکت CSI: رتتیب وضعیت 3نمودار 
 ژپوهش یجانب  یاهافتهی

 شدهیربرس  ۀرد جامع  قی ابعاد تحق  نی انگ یم 
 استفاده شده است.  یو آزمون توک  طرفهکی انسیوار زی آانل  ،یانموهنتک یت  یاهاز آزمون ق،ی تحق  جی هرچه بهتر نتا نیی منظور تب ادامه هب رد

 شدهیو عملکرد سؤاالت ربرس  تی اهم  نی انگ یم  آزمون
را نشان  یخروج  ۀخالص  8. جدول می ااستفاده کرده یانموهنتک یاز آزمون ت  شده،یو عملکرد سؤاالت ربرس  تی اهم  نی انگ یم  تی وضع  یربرس  منظورهب

 .دهدیم 

0

1

2

3

4

5

سهولت انتخاب 

تاکسی و سفر 

خدمات 

مقایسه هزینه و 

کیفیت خدمات
ی و پشتیبانی فن

امنیت خدمات
پاکیزگی و 

بهداشت خدمات 
تخفیف خدمات

3.59 3.55
3.26 3.24

2.81

0

5

10

15

20

سهولت انتخاب

ر تاکسی و سف

خدمات 

مقایسه هزینه و

کیفیت خدمات
پاکیزگی و 

بهداشت 

خدمات 

نی و پشتیبانی ف

امنیت خدمات
تخفیف 

خدمات

15.58 14.59 14.2
13.2

9.47
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 (=W( ) اهمیت =V)عملکرد  شدهربرسی ۀاالت تحقیق رد جامع ؤربای سنجش میانگین س  یت آزمون  :8جدول 

 نمونه میانگین نمونهتعداد  سؤاالت
μ  =3 

 استنباط از جامعه
 Sig حد باال حد پایین

w1 54 35/4 13/1 58/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v1 54 72/3 47/0 98/0 00/0 بیشتر از متوسط 

w2 54 28/4 05/1 51/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v2 54 69/3 43/0 94/0 00/0 بیشتر از متوسط 

w3 54 50/4 28/1 72/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v3 54 65/3 37/0 92/0 00/0 بیشتر از متوسط 

w4 54 50/4 30/1 70/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v4 54 50/3 22/0 78/0 00/0 بیشتر از متوسط 

w5 54 80/3 53/0 06/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v5 54 57/3 31/0 84/0 00/0 بیشتر از متوسط 

w6 54 41/4 12/1 69/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v6 54 30/3 -04/0 63/0 08/0 در حد متوسط 

w7 54 56/4 39/1 72/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v7 54 76/3 48/0 04/1 00/0 بیشتر از متوسط 

w8 54 24/4 02/1 47/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v8 54 63/3 38/0 87/0 00/0 بیشتر از متوسط 

w9 54 13/4 89/0 37/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v9 54 69/3 45/0 92/0 00/0 بیشتر از متوسط 

w10 54 52/3 19/0 84/0 00/0 بیشتر از متوسط 

v10 54 48/3 20/0 77/0 00/0 بیشتر از متوسط 

w11 54 41/4 10/1 71/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v11 54 06/3 -25/0 36/0 72/0 در حد متوسط 

w12 54 30/3 -10/0 69/0 14/0 در حد متوسط 

v12 54 87/2 -46/0 20/0 43/0 در حد متوسط 

w13 54 44/4 23/1 65/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v13 54 80/3 52/0 07/1 00/0 بیشتر از متوسط 

w14 54 24/4 00/1 48/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v14 54 26/3 -05/0 57/0 10/0 در حد متوسط 

w15 54 11/4 81/0 41/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v15 54 31/2 -06/1 -31/0 00/0 کمتر از متوسط 

w16 54 50/4 29/1 71/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v16 54 13/4 86/0 40/1 00/0 بیشتر از متوسط 

w17 54 37/4 17/1 57/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v17 54 96/3 71/0 21/1 00/0 بیشتر از متوسط 

w18 54 72/3 45/0 99/0 00/0 بیشتر از متوسط 

v18 54 65/3 38/0 91/0 00/0 بیشتر از متوسط 

w19 54 22/4 98/0 47/1 00/0 بیشتر از متوسط 
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 نمونه میانگین نمونهتعداد  سؤاالت
μ  =3 

 استنباط از جامعه
 Sig حد باال حد پایین

v19 54 04/4 83/0 25/1 00/0 بیشتر از متوسط 

w20 54 26/4 98/0 54/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v20 54 78/3 50/0 05/1 00/0 بیشتر از متوسط 

w21 54 61/3 24/0 98/0 00/0 بیشتر از متوسط 

v21 54 07/3 -28/0 43/0 68/0 در حد متوسط 

w22 54 91/3 64/0 17/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v22 54 31/3 -01/0 64/0 05/0 در حد متوسط 

w23 54 30/4 04/1 55/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v23 54 35/3 00/0 70/0 05/0 بیشتر از متوسط 

w24 54 87/3 62/0 12/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v24 54 11/3 -21/0 43/0 48/0 در حد متوسط 

w25 54 50/4 30/1 70/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v25 54 26/3 -01/0 53/0 06/0 در حد متوسط 

w26 54 06/4 80/0 31/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v26 54 39/3 09/0 69/0 01/0 بیشتر از متوسط 

w27 54 15/4 91/0 39/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v27 54 30/3 00/0 59/0 05/0 بیشتر از متوسط 

w28 54 04/4 74/0 34/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v28 54 98/2 -33/0 30/0 91/0 در حد متوسط 

w29 54 09/4 83/0 35/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v29 54 3.44 0.16 0.73 00/0 بیشتر از متوسط 

w30 54 87/3 58/0 16/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v30 54 69/3 42/0 95/0 00/0 بیشتر از متوسط 

w31 54 85/3 62/0 09/1 00/0 بیشتر از متوسط 

v31 54 81/2 -53/0 16/0 29/0 در حد متوسط 

w32 54 52/3 20/0 84/0 00/0 بیشتر از متوسط 

v32 54 94/2 -38/0 26/0 73/0 در حد متوسط 

w33 54 22/3 -12/0 56/0 20/0 در حد متوسط 

v33 54 76/2 -55/0 07/0 12/0 در حد متوسط 

w34 54 37/3 00/0 74/0 05/0 بیشتر از متوسط 

v34 54 74/2 -60/0 08/0 13/0 در حد متوسط 

 شناختیجمعیت متغیراهی ربحسبمیانگین  ۀس ی مقا
 «تی جنس » ری ربحسب متغ  عملکرد نی انگ یم  ۀس ی مقا

 .دهدیم  نشان را تی عملکرد ربحسب جنس  نی انگ یآزمون م  جی نتا 9جدول 
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 ربحسب جنسیت میانگین عملکرد ۀجوامع مستقل ربای مقایس  یت  زمونآ: 9جدول 
 ابعاد تحقیق

 عدد معناداری آزمون لون

 ها()برابری واریانس

 tعدد معناداری آزمون 

 ها()برابری میانگین
 میانگین تعداد نمونه جنسیت

 پشتیبانی فنی و امنیت خدمات
 99/2 23 زن 02/0 50/0 هافرض برابری واریانس

 46/3 31 مرد 02/0  - هافرض نابرابری واریانس

 هزینه و کیفیت خدمات ۀمقایس
 32/3 23 زن 03/0 82/0 هافرض برابری واریانس

 72/3 31 مرد 04/0  - هافرض نابرابری واریانس

 پاکیزگی و بهداشت خدمات 
 94/2 23 زن 04/0 11/0 هافرض برابری واریانس

 47/3 31 مرد 05/0  - هافرض نابرابری واریانس

سهولت انتخاب تاکسی و سفر 

 خدمات 

 37/3 23 زن 06/0 53/0 هافرض برابری واریانس

 77/3 31 مرد 05/0  - هافرض نابرابری واریانس

 تخفیف خدمات
 70/2 23 زن 50/0 27/0 هافرض برابری واریانس

 90/2 31 مرد 48/0  - هافرض نابرابری واریانس

 میانگین کلی
 06/3 23 زن 04/0 64/0 هافرض برابری واریانس

 47/3 31 مرد 03/0  - هافرض نابرابری واریانس

ن از  یچنانچه سطح معنادار  دریپذیدو گروه را م  انسیوار یکه فرض ربارب می کن یاول استفاده م  فی رد جی رت باشد، رد آن صورت از نتازبرگ 05/0آزمون ُلو 
خدمات،  تی و امن  یفن  یبان ی ت رد ابعاد پش  انیگواپسخ اتینظر نی که ب  دهدینشان م  یآزمون لون و آزمون ت  جی نتا رو،نی (. ازا549: 1388 ،یو صفر پوربی )حب 
وجود دارد.  یاختالف معنادار یزن و مرد گردشگر خارج  انیگواپسخ نی ابعاد رد ب  یکل  نی انگ یو بهداشت خدمات و م  یزگ ی خدمات، اپک  تی ف ی و ک  نهی هز ۀس ی مقا
 و معنادار است. یاز زانن گردشگر خارج  شتری فوق ب  راهی و اسنپ رد متغ  یتپس  یاهمردان از عملکرد خدمات شرکت تی رضا گر،ی دعبارتهب

 «دهندهشرکت خدمات» ری عملکرد ربحسب متغ  نی انگ یم  ۀس ی . مقاب
 .دهدیدهنده را نشان م عملکرد شرکت خدمات نی انگ یآزمون م  جی نتا 10 جدول

 دهندهربحسب شرکت خدمات قی ابعاد تحق  نی انگ یم  ۀس ی مقا یجوامع مستقل ربا ی: آزمون ت 10 جدول
 ابعاد تحقیق

 عدد معناداری آزمون لون

 ها()برابری واریانس

 tعدد معناداری آزمون 

 ها()برابری میانگین
 میانگین تعداد نمونه شرکت

 پشتیبانی فنی و امنیت خدمات
 15/3 43 اسنپ 02/0 20/0 هافرض برابری واریانس

 83/3 9 تپسی 06/0 -  هافرض نابرابری واریانس

 هزینه و کیفیت خدمات ۀمقایس
 44/3 43 اسنپ 01/0 51/0 هافرض برابری واریانس

 11/4 9 تپسی 03/0  - هافرض نابرابری واریانس

 پاکیزگی و بهداشت خدمات 
 09/3 43 اسنپ 02/0 90/0 هافرض برابری واریانس

 91/3 9 تپسی 04/0  - هاواریانسفرض نابرابری 

سهولت انتخاب تاکسی و  ۀمقایس

 سفر خدمات 

 51/3 43 اسنپ 05/0 19/0 هافرض برابری واریانس

 08/4 9 تپسی 11/0  - هافرض نابرابری واریانس

 تخفیف خدمات
 63/2 43 اسنپ 02/0 06/0 هافرض برابری واریانس

 59/3 9 تپسی 10/0  - هافرض نابرابری واریانس

 16/3 43 اسنپ 00/0 08/0 هافرض برابری واریانس میانگین کلی
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 ابعاد تحقیق
 عدد معناداری آزمون لون

 ها()برابری واریانس

 tعدد معناداری آزمون 

 ها()برابری میانگین
 میانگین تعداد نمونه شرکت

 91/3 9 تپسی 04/0  - هافرض نابرابری واریانس

ن از  یچنانچه سطح معنادار  دریپذیدو گروه را م  انسیوار یکه فرض ربارب می کن یاول استفاده م  فی رد جی رت باشد، رد آن صورت از نتازبرگ 05/0آزمون ُلو 
خدمات،  تی و امن  یفن  یبان ی ت رد ابعاد پش  انیگواپسخ اتینظر نی که ب  دهدینشان م  یآزمون لون و آزمون ت  جی نتا رو،نی (. ازا549: 1388 ،یو صفر پوربی )حب 
وجود دارد.  یاختالف معنادار یزن و مرد گردشگر خارج  انیگواپسخ نی ابعاد رد ب  یکل  نی انگ یو م  فی و بهداشت خدمات، تخف  یزگ ی خدمات، اپک  تی ف ی و ک  نهی هز ۀس ی مقا
 نی انگ یاسنپ م  فی تخف  ری بوده و معنادار است و فقط رد متغ  پاز اسن  شتری ب  فی از تخف  ری فوق غ  یراهی متغ  یرد تمام  یعملکرد شرکت تپس  تی رضا گر،ی دعبارتهب

 را کسب کرده است. یباالرت
 «سن» ری عملکرد ربحسب متغ  نی انگ یم  ۀس ی . مقاج
 یاهگروه نی ب  یتفاوت معنادار ایاستفاده شده است ات مشخص شود که آ انسیوار لی از دو گروه( از تحل  شی مختلف )ب  یاهگروه نی رد ب  یربارب یربرس  یربا

دو هب  ۀس ی منظور مقاهب نی رپدازد؛ بناربایمختلف م  یاهو معنادارنبودن اختالف گروه یمعنادار انیفقط هب ب  طرفهکی انسیوار زی است که آانل  یهن؟ گفتن  ایمختلف وجود دارد 
 یاهدو هب دو گروه ۀس ی آزمون هب مقا نی اه آورده شده است. اجداگاهن رد جدول یآن رد ستون  جی ( استفاده شده است و نتاTukey) یتوک  یب ی تعق  اه از آزمون چندگاۀندو گروه

 . کندیم  انیو ردصورت وجود اختالف معنادار آن را ب  رپدازدیمختلف م 
 .دهدیسن نشان م  ری عملکرد را ربحسب متغ  یو توک  طرفهکی انسیوار زی آزمون آانل  جی از نتا یاخالصه 11 جدول

 سن ری متغ  ی( رباOne Way ANOVA Test) طرفهکی انسیوار زی : آزمون آانل 11 جدول
 توضیحات براساس آزمون توکی میانگین تعداد نمونه سن Sig ابعاد

 835/0 امنیت خدماتپشتیبانی فنی و 

 - 3 1 سال 20تا  18

 - 71/3 8 سال 30تا  21

 - 54/3 32 سال 40تا  31

 - 11/4 9 سال 50تا  41

 - 78/2 4 سال 60تا  51

 922/0 هزینه و کیفیت خدمات ۀمقایس

 - 3 1 سال 20تا  18

 - 20/3 8 سال 30تا  21

 - 23/3 32 سال 40تا  31

 - 52/3 9 سال 50تا  41

 - 06/3 4 سال 60تا  51

 584/0 پاکیزگی و بهداشت خدمات

 - 4 1 سال 20تا  18

 - 5/3 8 سال 30تا  21

 - 61/3 32 سال 40تا  31

 - 37/3 9 سال 50تا  41

 - 54/3 4 سال 60تا  51

 046/0 سهولت انتخاب تاکسی و سفر خدمات

 - 4 1 سال 20تا  18

 - 20/3 8 سال 30تا  21

 - 35/3 32 سال 40تا  31

 - 80/2 9 سال 50تا  41

 - 30/3 4 سال 60تا  51

 886/0 خدمات فیتخف

 - 2 1 سال 20تا  18

 - 75/2 8 سال 30تا  21

 - 10/3 32 سال 40تا  31

 - 06/1 9 سال 50تا  41

 - 58/2 4 سال 60تا  51

 89/0 کلی نیانگیم
 - 3 1 سال 20تا  18

 - 27/3 8 سال 30تا  21

 - 36/3 32 سال 40تا  31
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 توضیحات براساس آزمون توکی میانگین تعداد نمونه سن Sig ابعاد
 - 15/3 9 سال 50تا  41

 - 05/3 4 سال 60تا  51

 نبود اختالف معنادار است. ۀدهندرد جدول نشان رهی تذکر: خط ت 
 وجود ندارد.  یو سفر خدمات اختالف معنادار یمختلف رد سهولت انتخاب اتکس  نی سن  انیگواپسخ نی که ب  دهدینشان م  طرفهکی انسیوار زی آزمون آانل  جی نتا

 «یل ی مقطع تحص » ری عملکرد ربحسب متغ  نی انگ یم  ۀس ی . مقاد
 .دهدینشان م  یل ی مقطع تحص  ری را ربحسب متغ  یو توک  طرفهکی انسیوار زی آزمون آانل  جی از نتا یاخالصه 12 جدول

 یل ی مقطع تحص  ری متغ  ی( رباOne Way ANOVA Test) طرفهکی انسیوار زی : آزمون آانل 12 جدول
 توضیحات براساس آزمون توکی میانگین تعداد نمونه مقطع تحصیلی Sig ابعاد

پشتیبانی فنی و امنیت 

 خدمات
026/0 

High school Diploma or GED 9 53/3 - 

Some college , but no Degree 4 60/4  اختالف معنادار باBachelor’s Degree  و
Doctorate (PHD , EdD , ...) 

Bachelor’s Degree 14 24/3  

Master’s Degree 16 88/3 - 

Doctorate (PHD , EdD , ...) 6 02/3  

Associates Degree 2 92/3 - 

Professional Degree 3 47/3 - 

هزینه و کیفیت  ۀمقایس

 خدمات
007/0 

High school Diploma or GED 9 20/3  

Some college , but no Degree 4 40/4  اختالف معنادار باBachelor’s Degree  و
High school Diploma or GED 

Bachelor’s Degree 14 95/2  

Master’s Degree 16 35/3 - 

Doctorate (PHD , EdD , ...) 6 85/2 - 

Associates Degree 2 68/3 - 

Professional Degree 3 37/3 - 

 036/0 پاکیزگی و بهداشت خدمات

High school Diploma or GED 9 15/3  

Some college , but no Degree 4 63/4  اختالف معنادار باBachelor’s Degree  و
High school Diploma or GED 

Bachelor’s Degree 14 40/3  

Master’s Degree 16 72/3 - 

Doctorate (PHD , EdD , ...) 6 45/3 - 

Associates Degree 2 65/3 - 

Professional Degree 3 54/3 - 

سهولت انتخاب تاکسی و سفر 

 خدمات
008/0 

High school Diploma or GED 9 95/2 - 

Some college , but no Degree 4 65/4  اختالف معنادار باBachelor’s Degree  و
Doctorate (PHD , EdD , ...) 

Bachelor’s Degree 14 88/2  

Master’s Degree 16 43/3 - 

Doctorate (PHD , EdD , ...) 6 26/3  
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 توضیحات براساس آزمون توکی میانگین تعداد نمونه مقطع تحصیلی Sig ابعاد

Associates Degree 2 60/2 - 

Professional Degree 3 26/3 - 

 001/0 خدمات فیتخف

High school Diploma or GED 9 29/2  

Some college , but no Degree 4 58/4  اختالف معنادار باBachelor’s Degree  و
High school Diploma or GED 

Bachelor’s Degree 14 40/2  

Master’s Degree 16 22/3 - 

Doctorate (PHD , EdD , ...) 6 77/2 - 

Associates Degree 2 5/1 - 

Professional Degree 3 66/2 - 

 001/0 کلی نیانگیم

High school Diploma or GED 9 03/3 اختالف معنادار با همه بجز Professional 

Degree 

Some college , but no Degree 4 57/4  

Bachelor’s Degree 14 97/2  

Master’s Degree 16 52/3  

Doctorate (PHD , EdD , ...) 6 07/3  

Associates Degree 2 96/2  

Professional Degree 3 26/3 - 

 نبود اختالف معنادار است. ۀدهندرد جدول نشان رهی تذکر: خط ت 
 وجود دارد.  انیگواپسخ نی ب  یاختالف معنادار قی ابعاد تحق  یفقط رد تمام  دهدینشان م  طرفهکی انسیوار زی آزمون آانل  جی نتا

 «انریاز ا دیتعداد بازد» ری عملکرد ربحسب متغ  نی انگ یم  ۀس ی . مقاـه
 .دهدینشان م  انریاز ا دیتعداد بازد ری را ربحسب متغ  یو توک  طرفهکی انسیوار زی آزمون آانل  جی از نتا یاخالصه 13 جدول

 انریاز ا دیتعداد دفعات بازد ری متغ  ی( رباOne Way ANOVA Test) طرفهکی انسیوار زی : آزمون آانل 13 جدول
 توضیحات بر اساس آزمون توکی میانگین تعداد نمونه رانیاز ا دیتعداد بازد Sig ابعاد

 002/0 پشتیبانی فنی و امنیت خدمات

 - 88/3 23 بار 1

 - 29/3 20 بار 2

 - 3 1 بار 3

 - 61/3 10 بار و بیشتر 4

 209/0 هزینه و کیفیت خدمات ۀمقایس

 - 53/3 23 بار 1

 - 82/2 20 بار 2

 - 4 1 بار 3

 - 61/3 10 بار و بیشتر 4

 225/0 پاکیزگی و بهداشت خدمات

 - 66/3 23 بار 1

 - 40/3 20 بار 2

 - 3 1 بار 3

 - 69/3 10 بار و بیشتر 4

 72/0 سهولت انتخاب تاکسی و سفر خدمات

 - 36/3 23 بار 1

 - 98/2 20 بار 2

 - 3 1 بار 3

 - 60/3 10 بار و بیشتر 4

 634/0 خدماتتخفیف 

 - 78/2 23 بار 1

 - 71/2 20 بار 2

 - 3 1 بار 3

 - 16/3 10 بار و بیشتر 4
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 توضیحات بر اساس آزمون توکی میانگین تعداد نمونه رانیاز ا دیتعداد بازد Sig ابعاد

 081/0 کلی نیانگیم

 - 44/3 23 بار 1

 - 04/3 20 بار 2

 - 4 1 بار 3

 - 53/3 10 بار و بیشتر 4

 نبود اختالف معنادار است. ۀدهندرد جدول نشان رهی تذکر: خط ت 
 وجود ندارد. یاختالف معنادار قی که رد ابعاد تحق  دهدینشان م  یو توک  طرفهکی انسیوار زی آزمون آانل  جی نتا

 «هدف از مسافرت» ری عملکرد ربحسب متغ  نی انگ یم  ۀس ی . مقاو
 .دهدیهدف از مسافرت نشان م  ری را ربحسب متغ  یو توک  طرفهکی انسیوار زی آزمون آانل  جی از نتا یاخالصه 14 جدول

 هدف از مسافرت ری متغ  ی( رباOne Way ANOVA Test) طرفهکی انسیوار زی : آزمون آانل 14 جدول
 توضیحات بر اساس آزمون توکی میانگین تعداد نمونه هدف از مسافرت Sig ابعاد

پشتیبانی فنی و امنیت 

 خدمات
682/0 

Recreation 25 36/3 - 

Business 19 60/3 - 

Visiting family and firends. 
Recreation 

11 54/3 - 

Travelling 1 4 - 

هزینه و کیفیت  ۀمقایس

 خدمات
328/0 

Recreation 25 22/3 - 

Business 19 31/3 - 

Visiting family and firends. 
Recreation 

11 34/3 - 

Travelling 1 3 - 

 145/0 پاکیزگی و بهداشت خدمات

Recreation 25 61/3 - 

Business 19 39/3 - 

Visiting family and firends. 
Recreation 

11 74/3 - 

Travelling 1 4 - 

سهولت انتخاب تاکسی و 

 سفر خدمات
970/0 

Recreation 25 24/3 - 

Business 19 13/3 - 

Visiting family and firends. 
Recreation 

11 60/3 - 

Travelling 1 4 - 

 359/0 خدماتتخفیف 

Recreation 25 97/2 - 

Business 19 44/2 - 

Visiting family and firends. 
Recreation 

11 09/3 - 

Travelling 1 3 - 

 - Recreation 25 33/3 478/0 کلی نیانگیم
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 توضیحات بر اساس آزمون توکی میانگین تعداد نمونه هدف از مسافرت Sig ابعاد

Business 19 17/3 - 

Visiting family and firends. 
Recreation 

11 46/3 - 

Travelling 1 4 - 

 نبود اختالف معنادار است. ۀدهندرد جدول نشان رهی تذکر: خط ت 
 وجود ندارد. یاختالف معنادار قی که رد ابعاد تحق  دهدینشان م  یو توک  طرفهکی انسیوار زی آزمون آانل  جی نتا
 اهمصاحبه لی تحل  جی نتا

 . دهدیشوندگان را نشان م مربوط هب مصاحبه یشناخت تی اطالعات جمع  15 جدول
 شوندگانمصاحبه یشناخت تی جمع اطالعات  :15جدول 

 کشور تعداد بازدید تحصیالت سن جنسیت کد

 مراکش 1 کارشناسی 36 مرد 1گ

 کانادا بار 4بیش از  دیپلم 56 مرد 2گ

 لبنان 1 کارشناسی 43 مرد 3گ

 آمریکا 1 دیپلم 30 مرد 4گ

 فرانسه 1 دیپلم 47 زن 5گ

 یآانن، تمام  دیاز د ینترنت ی ا یاتکس  یاهخدمات شرکت تی و امن  یفن  یبان ی پشت  تی عملکرد و اهم  یو ربرس  انریاز ا دکنندهیبازد یمصاحبه با گردشگران خارج  یط 
و  یبان ی باور بودند که خدمات پشت  نی اه رب اآن شتری کردند. ب  یاب یدانستند، اما عملکرد آن را رد حد متوسط ارز ادیز اریرا بس  تی و امن  یفن  یبان ی پشت  تی شوندگان اهم مصاحبه

باال رد سفر  تی امن  یایگو تواندیم  زی ن  نی اعالم شد و ا یبان ی اه هب تماس با پشت آن یازین یب  ان،یم  نی ذکر رد ا انیشا ۀقرار دارد. نکت  یمطلوب  تی خدمات رد وضع  تی امن 
 اشاره کرده است:  یجالب  ۀهب نکت  یان بی و پشت  تی شوندگان رد رابطه با بحث امن از مصاحبه یک ی باشد. 

هب  اجیاحت  بارکی کهنی با توجه هب ا نی افزار را آموزش داد. همچن موارد استفاده از رنم یافزار نمودم و تمام از دوستان اقدام هب نصب رنم یک ی  ییراهنما با»
 (.1)گ« نمود ییداشتم با دوست خود تماس گرفتم و من را راهنما یبان ی پشت 

کاانت رنم یوقت   داد:  یشوندگان اپسخ جالب از مصاحبه یک ی شد،  دهیسؤال رپس  انیسفر با دوستان و آشنا یگذارمنظور اشتراکافزار هبردمورد ام
کان اصاًل ربا نی ا» کان  نی بدانم چن  کهنی ا یندارد ول  یت ی من اهم  یام  (.4)گ «دهدیهب من م  تی ردمورد امن  یرد ربانمه وجود دارد حس خوب  یام

 داشت:  انیب  تی شوندگان ردمورد امن از مصاحبه گری د یک ی 
 تی را رعا یالملل نی ب  یخوردواه استاندارداه انریکه رد ا باشدیباال م  تی و امن  تی ف ی باک  یمن استفاده از خوردواه یربا تی امن  یاز افکتوراه یک ی »
 (.3)گ «کردندینم 
 گری با د سهی شوندگان با مقاکردند. مصاحبه یاب یارز تی بااهم  اریرا بس  متی شوندگان ق مصاحبه ۀبخش، هم  نی خدمات بود. رد ا تی ف ی و ک  نهی هز ۀس ی مقا گری د موضوع

اما نبود  دانستند،یرا مناسب م  نهی هز زی عملکرد ن  ۀمناسب اعالم کردند. ردبار اریرا بس  تی وضع  ،یفرودگاه  یاهیاتکس  نی مختلف و همچن  یرد کشوراه ینترنت ی ا یاهیاتکس 
کان رپداخت با کارت  شوندگان اظهار داشت: از مصاحبه یک ی راستا  نی . رد ادانستندیم  ستمی س  یاهاز ضعف یک ی خود را  یاعتبار یاهام
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 الی)ر می کن  ییدایپ  ییبا واحد پول کشور آشنا می کرد یسع  انریقبل از سفر هب ا منظورنی بد می استفاده کن  یاعتبار یاهاز کارت می توان یکه نم  می دانست یم  ما»
 (. 5)گ «می آشنا شد انریا یپول  یو تومان( و با واحداه

خود  یاظهار داشت از قبل حساب کاررب کردیسفر م  انریمنظور تجارت هب اکرده بود و هب دیبازد انریبار از ااز ده شی که اتکنون ب  یاز گردشگران  گری د یک ی  نی همچن 
 (.2)گ کردهیرا شارژ م 
 یمسئله دقت نکردند، ول  نی هب ا ادیسؤال اظهار داشتند ز نی و بهداشت سؤال شد که گردشگران رد اپسخ هب ا یزگ ی اپک  تی اهم  ۀاز گردشگران ردبار گر،ی بخش د رد

 کرد:   انیمصاحبه ب  یرا ط  یجالب  ۀشوندگان نکت از مصاحبه یک ی داشته است.  یادیز تی اه اهم آن یربا یزگ ی اپک 
 (.1)گ «یزگ ی داشت ات اپک  تی من اهم  یربا شتری خوردواه ب  بودنیم ی قد»

 اظهار کرد: نی و نظافت خوردو چن  یزگ ی ردمورد اپک  زی شوندگان ن از مصاحبه گری د یک ی 
 (. 5)گ« استفاده نمودم یرتزهی اپک  یخوردو آمدمیکه از سمت فرودگاه هب محل ااقمت خود م  یزمان »

 (.4مند بود )گکه سوار شده بود گله ییبد خوردو یشوندگان رد مصاحبه از بواز مصاحبه گری د یک ی 
از  یک ی افزار داشتند. را از عملکرد رنم یادیز تی کنندگان رضاشد که اکثر شرکت دهیرپس  یو سفر سؤاالت  یسهولت انتخاب اتکس  ۀمصاحبه، ردبار گری بخش د رد

 گردشگران اظهار داشت:
 (.5)گ« من ارسال کنند یمقصد را ربا شنی لوک  کردمیمقصد مورد نظر، از دوستان خود ردخواست م  داکردنیهب پ  ازیصورت ن  رد»

گل  گری د یک ی  گل  شنهادی پ  نی اشاره کرد و همچن  یس ی از گردشگران هب آشنانبودن رانندگان هب زبان ان  (.4)گ نندی را آموزش بب  یس ی داد رانندگان زبان ان
 انیسفر مشتر یربا یاسنپ و تپس  یاهشرکت کهنی با توجه هب ا بارهنی اه سؤال شد. رد اشرکت نی خدمات ا فی عملکرد تخف و  تی از اهم  یمنظور آگاه ادامه هب رد
 : می رپدازیاه م آن یمطرح شد که رد ادامه هب ربرس  یسفر( سؤاالت  نی اول  هژیو)هب گرفتندیرا رد نظر م  ییاهفی خود تخف 
رد  ینترنت ی ا یاتکس  یاهمتی ق  کهنی دارد؛ اما با توجه هب ا ییبسزا تی منظور جلب مخاطب اهم اه هبآپرد استارت اهفی از گردشگران اظهار داشت تخف  یک ی 

 فی نتواند از تخف  تموضوع باعث شده اس  نی نبودن از اکرد آگاه انیب  زی ن  یگری (. گردشگر د3نداشت )گ یچندان  تی او اهم  یاست، ربا نیی اپ اریبس  انریا
داشته، اتکنون کد  ینترنت ی ا یاهیبا اتکس  یادیز یسفراه کهنی استفاده کرده بود اظهار داشت با وجود ا یادیز ینترنت ی ا یاهیکه از اتکس  یگری گردشگر د (.5استفاده کند )گ

 (.2نکرده است )گ افتیرد یف ی تخف 
 ینکته ربا نی حضور داشتند، ا یااقمت دائم نداشتند و مدت زمان کم  کهنی داشتند با توجه هب ا دهیکردند و عق  یاطالع یموجود اظهار ب  فاتی گردشگران از تخف  یتمام 

 نداشته است.  یچندان  تی اه اهم آن
 یری گ جهی نت 
اند. کرده یاب یخدمات را اقبل قبول ارز نی ا تی ف ی ردمجموع ک  ان،ریرد ا ینترنت ی ا یکننده از خدمات اتکس استفاده یحاضر نشان داد که گردشگران خارج  قی تحق  یاهافتهی

 یکه راحت  افتی( رد2009) ونوی طور که بود. همانردی صنعت مدنظر قرار گ  نی رد ا دیاست که با یعامل مهم  یاند که راحت اظهار داشته یونقل عموم از محققان حمل یربخ 
گردشگران  یرا ربا تی اهم  نی شتری شاخص ب  نی ان داد که انش جی و سفر نتا یدارد، رد بخش سهولت انتخاب اتکس  یونقل عموم از حمل یمشتر تی را رد رضا ری تأث  نی شتری ب 

 دارد. 
از  یک ی ژپوهش حاضر،  یاهافتهیاست که طبق  تی امن  ری (، متغ 2019بن حمزه ) یگردشگران، رباساس مدل مفهوم  یتمندی رد رضا رگذاری از عوامل تأث  گری د یک ی 

 تی است که امن  یضرور تهنک  نی است. اما ذکر ا تی مبحث امن  نی هم  زی ن  انریرد ا ینترنت ی ا یاهیکننده از خدمات اتکس استفاده یگردشگران خارج  یتمندی علل رضا
 اهست.افزار آنکارربپسندبودن رنم ،ینترنت ی ا یاهیاتکس  تی از نقاط قوت موفق  یک ی  نی دارد. همچن  یهب بازنگر ازیکشور ن  ینترنت ی ا یاهیاتکس 
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اما باتوجه  شود؛یاستفاده م  یرد جلب مشتر شتری ب  یو ارثبخش  یردحکم راهبرد بهبود رد سودآور فی از تخف اهست که (، مدت2003)و وانگ  سوااناتنی باور و هب
ن با توجه هب مصاحبه با گردشگران ی ندارند. همچن  یخاص  یزیرربانمه یجلب گردشگر خارج  یربا خصوصنی رد ا انریا ینترنت ی ا یاتکس  یاهشده، شرکتهب ژپوهش انجام

 تی محبوب  ینسبت تپس دهندگان، هباپسخ انیمشخص شد که ربند اسنپ رد م  نی آانن ندارند. همچن  یربا یچندان  تی اهم  اهفی کشورمان، تخف  یزش پول مل و با توجه هب ار
 ردمورد آن وجود دارد.  یشتری دارد و شناخت ب  یشتری ب 

 ۀس ی مقا»و « و سـفر یسهولت انتخاب اتکس »عملکرد دو شاخص  داست،یپ  4گوهن که از نمودار و عملکرد، همان تی از منظر اهم  یربرس  یاهشاخص ۀس ی مقا ردخصوص
شاخص  تی از اهم  شتری ب گردشگران  دیاز د« و سـفر یسهولت انتخاب اتکس »شاخص  تی است که اهم  یردحال  نی سطح است؛ ا کیرد  باً ی هر دو تقر «تی ف ی و ک  نهی هز
رد  نی اختصاص دارد. همچن « و سـفر یسهولت انتخاب اتکس »نخست هب شاخص تی اولو ،یرد بحث اقدامات بهبود ن،ی است. بناربا «تی ف ی و ک  نهی هز ۀس ی مقا»
اختالف  زی ن  تی اهم  زانی ربخوردارند و از نظر م  یکسان ی  باً ی ، هر دو از عملکرد تقر«خدمات تی و امن  یفن  یبان ی پشت »و « و بهداشت خدمات یزگ ی اپک »دو شاخص  انیم  ۀس ی مقا

اه، شاخص رینسبت ساهب زی ن « خدمات فی تخف ». شاخص رندی گ یسطح قرار م  کیرد  باً ی دو شاخص تقر نی ا ،یزیرربانمه یاهتی رد اولو نی ندارند؛ بناربا گری کدی با  یچندان 
آخر  تی رد اولو رت،نیی اپ ینسب  تی اهم  لی هب دل  بهبود است، اما ازمندیشاخص ن  نی ا عملکرددارد. اگرچه  یرتنیی و هم عملکرد اپ تی از نظر گردشگران هم اهم 

 . ردی گ یقرار م  یزیرربانمه
 اهشاخصاهمیت و عملکرد  ۀمقایس  :4نمودار 

 نی اند، همراستاست. همچن کرده یمسکو را ربرس  یمسافران رد بازار اتکس  تی (، که عوامل مؤرث رد رضا2019) فک س ر و وردوکلبواتی  قی تحق  یاهافتهیبا  قی تحق  نی ا جی نتا
 تی امن  ری ( )تأث 2019( و بالچاندران و بن حمزه )یرمشت  تی ونقل رد رضاحمل یراحت  ری ( )تأث 2009) ونوی بود قی تحق  جی حاضر رد انطباق با نتا قی تحق  یاهافتهیو  جی نتا

 ( است. یمشتر تی ونقل رد رضاحمل
کالت  وسریو وعی شدن با ش و مصادف 1399اول سال  ۀم ی هش رد ن ژپوهش، با توجه هب انجام ژپو یاهتی محدود ردخصوص وجود رد انجام ژپوهش هب یکروان، مش

کالت عبارت نی انجام شود. ا یشتری ب  اطیبا احت  جی نتا می تعم  شودیم  هی توص  لی دل  نی آمد. هب هم  مدنظر و هب  یآمار هب نموۀن یدسترس  یکروان و دشوار وسریو وعی اند از: ش مش
کان توز ،یتعداد کاف   .یاجتماع  یاهشبکه قی از طر ای یصورت تلفن اه هبو انجام مصاحبه یصورت حضورانمه هبرپسش عی عدم ام
 را رد دو حوزه اراهئ داد: ییشنهاداهی پ  توانیم  ق،ی تحق  یاهافتهیآمده از دستهب جی رباساس نتا انیاپ رد

 هب مسئوالن ییاجرا یشنهاداهی پ 
اورب  ری نظ  ییاهطور که شرکتشده، همانخدمات اراهئ یمنظور معرف اه، بنارد، مرزاه و ...( هبکشور )فرودگاه یورود یرد مباد یرسان اطالع یاهوسکی . استقرار ک 1

 اند. مستقر کرده یرسان منظور اطالعهب ییاهوسکی ک  یورود یاکثرًا رد مباد

0 1 2 3 4 5

سهولت انتخاب تاکسی و سفر خدمات 

مقایسه هزینه و کیفیت خدمات

پشتیبانی فنی و امنیت خدمات

پاکیزگی و بهداشت خدمات 

تخفیف خدمات

مقایسه اهمیت و عملکرد

عملکرد اهمیت
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گردشگران  یربا شتری خدمات ب  یمن ی منظور اهب یعامل مهم  تواندیکه خود م  یالملل نی ب  یمن ی و ا یف ی ک  ،یهرظا یونقل مطابق با استاندارداهانوگان حمل یروزرسان . هب2
 باشد.

گل  یری ادگ یاه هب آن بی رتغ  هژیوآانن با مسافران شود؛ هب یاباعث ربخورد حرفه تواندیم زی. آموزش رانندگان ن3  یاهو ردنظرگرفتن ربانمه یس ی زبان ان
 رانندگان.  یکار طیمتناسب با سن، سواد و شرا، منعطف یآموزش 

 یهب ژپوهشگران آت  شنهادی پ 
 : شودیاراهئ م  یهب ژپوهشگران آت  ریز یشنهاداهی هب ژپوهش حاضر، پ  باتوجه

 نی از ا ییاهیبندمی و تقس  هیرهمسای و غ  هیهمسا ،ییرارواپی و غ  ییمثال گردشگران ارواپ یگردشگرفرست متفاوت؛ ربا یژپوهش با توجه هب مباد این . انجام1
 دست.
 .یح ی تفر و یمثال گردشگران تجار ی. انجام ژپوهش حاضر با ردنظرگرفتن انواع مختلف گردشگران، ربا2

 منابع
 موردی: اتکسیرانی فرودگاه امام خمینی )ره(. ۀمیزان رضایتمندی گردشگران خارجی؛ مطالع  رب رااننی آموزش اتکس  ری تأث  یربرس . (1395)ی، مهدی م ی ارباه 

ع کارربد (. 1388پور گتابی، کرم و صفری شالی، رضا )حبیب مای جام ی spssراهن مایش قات پی قی  ، تهران: لوهی، متفکران.رد تح
استان کهگیلوهی و بوریاحمد.  ۀستار 4اهی لکیفیت خدمات رب روی وافداری مشتری با نقش میانجی رضایتمندی گردشگر رد هت  ۀ(. ربرسی رابط 1396رضائی، زهره )

 .132-113(، 2)5دانش شهرسازی، 
وری و مدل»ایاقتصاد منطقه(. 1380صباغ کرمانی، مجید، )  .تهران: انتشارات سمت «.اهتئ

ی رابطه(. 1393فرنیا، افطمه ) ن بازاریاب باط بی ی ارت لربرس ریان )مورد مطالعه: هت ب شه ای و وافداری مشت هان(.اهی منتخ کارشناسی ارشد مدرییت  ۀانماپیان ر اصف
گاه شیخ بهایی.  جهانگردی، دانش

ریروشهای اندازه(. 1384کاوسی، سید محـمد رـضا و ـسقایی، عـباس ) ری رـضایت ـمشت  . تهران: انتشارات سبزان.گی
فضای  ۀانمموردی، اپرک ائل گلی تبرزی(، فصل ۀگردشگر )مطالع  ۀد(. کیفیت محصول مقاصد گردشگری، رضایت گردشگر و آین1394کرمی، فریبا و زینلی، بهرام )

ی رافیای  .119-97(، ص 51)15، جغ
ل(. 1395) زاده، حساموکیلی م حم ران از سیست ندی گردشگ ی رضایتم ی، مطالع ارزیاب ی فرودگاه وم ل عم ن ۀونق ی )ره(.موردی فرودگاه بی ین ی امام خم ملل انمه اپیان ال

گا  ه خوارزمی. کارشناسی ارشد، دانش
Akbar, M. M., & Parvez, N. (2009). Impact of service quality, trust, and customer satisfaction on customers loyalty. 

ABAC journal, 29(1). 

Anderson, E. W., Fornell, C., & Lehmann, D. R. (1994). Customer satisfaction, market share, and profitability: 

Findings from Sweden. Journal of marketing, 58(3), 53-66. 

Balachandran. I., & Bin Hamzah, I., (2017). The influence of customer satisfaction on Rid-Sharing services in 

Malaysia. International Journal of Accounting & Business Management. 5(2), 184-196. 

Brazil, N., & Kirk, D. S. (2016). Uber and metropolitan traffic fatalities in the United States. American journal of 

epidemiology, 184(3), 192-198. 



 ...ینترنت ی ا یز خدمات اتکس ارد استفاده  یگردشگران خارج  یتمندی عوامل مؤرث رد رضا ییشناساپور / آاقمیری و اندعلی

91 

Budiono, O. A. (2009). Customer satisfaction in public bus transportation: A study of travelers’ perception in 

Indonesia. Unpublished Master Thesis, Karlstad University. 

Button, K. J., & Hensher, D. A. (2001). INTRODUCTION. IN: HANDBOOK OF TRANSPORT SYSTEMS AND 

TRAFFIC CONTROL. Publication of: Elsevier Scientific Publishing Company. 

Chandon, P., Wansink, B., & Laurent, G. (2000). A benefit congruency framework of sales promotion 

effectiveness. Journal of marketing, 64(4), 65-81. 

Churchill Jr, G. A., & Surprenant, C. (1982). An investigation into the determinants of customer 

satisfaction. Journal of marketing research, 19(4), 491-504. 

Han, H., & Hyun, S. S. (2015). Customer retention in the medical tourism industry: Impact of quality, satisfaction, 

trust, and price reasonableness. Tourism management, 46, 20-29. 

Ismailova R., Kryukova O., Nikolaeva N., Rakov E. (2014). Monitoring customer satisfaction // 

Bulletin of Kazan State Technical University. 56-63. 

Kristo, F. Y. (2017). The Beginning of Online Transportation is mushrooms in Indonesia 

Mokonyama, M., & Venter, C. (2013). Incorporation of customer satisfaction in public transport contracts–A 

preliminary analysis. Research in Transportation Economics, 39(1), 58-66. 

Popp, B., & Woratschek, H. (2017). Consumer–brand identification revisited: An integrative framework of brand 

identification, customer satisfaction, and price image and their role for brand loyalty and word of 

mouth. Journal of Brand Management, 24(3), 250-270. 

Sari, F. M., & Kustijana, D. H. (2012). Pengaruh persepsi kualitas produk, persepsi kualitas pelayanan dan trust 

pada kepuasan konsumen di perusahaan taksi PT Kosti Solo. Fokus Manajerial, 11(2), 183–194. 

Shinkarenko, V., & Dezhurova, E. (2014). Evaluation of consumer satisfaction with the transport service. Journal 

of the Transport Complex Economics, 23, 7-18. 

Silalahi, U. (2012). Social Research Methods. 

Toepfer, A. (1999). Customer satisfaction measure and increase. Second Edition, Luchterhand 

Publishing House, Germany. 

Tverdokhlebova, M., & Rozhkov, A. G. (2019). Customer satisfaction factors on the moscow taxi market.  

Turel, O., Serenko, A., Detlor, B., Collan, M., Nam, I., & Puhakainen, J. (2006). Investigating the determinants of 

satisfaction and usage of mobile IT services in four countries. Journal of Global Information Technology 

Management, 9(4), 6-27. 

Viswanathan, S., & Wang, Q. (2003). Discount pricing decisions in distribution channels with price-sensitive 

demand. European Journal of Operational Research, 149(3), 571-587. 



 1401بهار و اتبستان ، 13 شمارۀ پیاپی، 7دورۀ گردشگری و اواقت فراغت، 

92 

Widjaja, A., Astuti, W., & Manan, A., (2019). The Relationship between Customer Satisfaction and Loyalty: 

Evidence on Online Transportation Services in Indonesia. International Journal of Advances in Scientific 

Research and Engineering, 5(4), 214-222. 

Yelkur, R. (2000). Customer satisfaction and the services marketing mix. Journal of professional services 

marketing, 21(1), 105-115. 

Yin, X., & Huang, J. (2014). Effects of price discounts and bonus packs on online impulse buying. Social Behavior 

& Personality: An International Journal, 42(8), 1293–1302. 

Zeithaml, V. (1981). How Consumer Evaluation Processes Differ Between Goods and Services. in Marketing of 

Services, J. H. Donnelly and W. R. George, eds. Chicago, IL: American Marketing Association, 186-190. 

Zhidkova, M. (2016). Taxi order service: problems and prospects of development Transport. Transport facilities. 

Ecology Journal, 2, 30-42. 

 
  



 ...ینترنت ی ا یز خدمات اتکس ارد استفاده  یگردشگران خارج  یتمندی عوامل مؤرث رد رضا ییشناساپور / آاقمیری و اندعلی

93 

 

The Role of Entrepreneurship Education, Self-Efficacy, and Mental Norms 

on Entrepreneurship Intention in the Tourism Industry 

(Case Study: A Survey of Students' Perspectives of the Faculty of Tourism, 

University of Science and Culture) 
Latif Soofi1, Saeed Daylami2  

Abstract 

Today universities in many developing countries are trying to lead students into entrepreneurial 

activities to reduce unemployment among graduates. However, disinclination to be an entrepreneur is 

very common among students. Therefore, this study examined the intention of entrepreneurship among 

tourism students at the University of Science and Culture. In this research, a cross-sectional research 

design with a quantitative approach has been used. In this study, the random sampling method was used 

to select 204 participants who provided information about self-efficacy, entrepreneurship education, and 

entrepreneurial mental norms, and their relationship with entrepreneurial intention among tourism 

students. Structural equations of partial least squares with Smart PLS software were used to analyze the 

data. Overall, this study showed that entrepreneurship education, mental norms, and self-efficacy are 

strongly associated with intention of entrepreneurship among tourism students. This study concludes 

that entrepreneurship education, and mental norms along with students' self-efficacy are essential factors 

for the realization of entrepreneurship intentions. Limitations and future directions are also discussed in 

this study. 
Keywords: Entrepreneurship intention, Self-Efficacy, Mental norms, Entrepreneurship education 
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