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با استفاده از مدل  HOLSATمطالعه موردی :استان ایالم
نادر شوهانی1ـ استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پیام نور ،ایران.
مهدی نیک سرشت ـ مربی جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پیام نور ،ایران.
زهرا تردست ـ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.
مهدی مقیمی ـ استادیار گروه جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1396/07/22 :

تاریخ پذیرش1397/11/22 :

چکیده
افزایش روزافزون و گسترش گردشگری در مناطق مختلـف دنیـا سـبب شـده کـه ،گردشـگری
بهعنوان بزرگترین صنعت جهان معرفی گردد و توجه برنامهریزان را به خود جلب کند و به یکی
از فعالیتهای اقتصادی که دارای پتانسیل باال میباشد تبدیل شود که با نیـروی قدرتمنـد خـود
سبب تغییرات در اقتصاد کشورها میشود .در این راستا رضایت گردشـگران تـأثیر بسـیاری بـر
جهتگیری منافع اقتصادی آن دارد .ازاینرو پژوهش حاضر درصدد سنجش رضایت گردشـگران
از محصول گردشگری استان ایالم با استفاده از مـدل  HOLSATاسـت ،بـرای ایـن منظـور از
روش توصیفی -تحلیلی و پیمایشی بهره گرفته است .جامعه آماری پژوهش گردشگرانی هسـتند
که به قصد گردشگری به استان ایالم سفرکردهاند .حجم نمونه  250نفر از گردشگران هستند که
بهصورت تصادفی ساده انتخابشدهاند .بـرای جمـعآوری اطالعـات از ابـزار پرسشـنامه و بـرای
تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو  Excelاستفادهشده اسـت .نتـایج حاصـل از سـنجش
رضایت گردشگران در مدل  HOLSATگویـای سـطوح متفـاوت رضـایت گردشـگران از ابعـاد
محصول گردشگری است .بهطوریکه مؤلفههای ابعاد موردبررسی جاذبه مقصد ،دسترسی مقصد
و تصویر از مقصد رضایت گردشگران از محصـول گردشـگری اسـتان ایـالم در روی سـناریوی
( )Winو در بعضی از مؤلفههای ابعاد تسهیالت و هزینههای مقصـد در روی سـناریوی ()Lose
قرار دارد .بهطورکلی می توان نتیجه گرفت گردشگران تا حدود بسیاری از محصـول گردشـگری
استان ایالم رضایت دارند.
واژگان کلیدی :رضایتمندی گردشـگران ،محصـول گردشـگری ،مـدل  ،HOLSATاسـتان
ایالم.

 . 1نویسنده مسئول
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مقدمه
افزایش روزافزون و گسترش گردشگری در مناطق مختلف دنیا سبب شده کـه ،گردشـگری بـهعنوان بزرگتـرین صـنعت
جهان معرفی گردد ،توجه برنامهریزان را به خود جلب کند و بـه یکـی از فعالیتهـای اقتصـادی کـه دارای پتانسـیل بـاال
می باشد تبدیل شود که با نیروی قدرتمند خود سبب تغییرات در اقتصاد کشورهای توسعهیافته و کمتر توسعهیافته میشـود
(موسوی و همکاران .)18 :1394،گردشگری در قرن  21با توجه به گسترش زیرساختهای اقتصادی ،بهداشتی ،امنیتـی و
ارتباطی به ی

واقعیت اجتنابناپذیر بدل گشته است .سفر به دیگـر نقـاط بـرای گردشـگری باانگیزههـای مختلـف جـزء

ملزومات زندگی در این قرن محسوب میشـود و درواقـع جریـانی را شـکل میدهـد کـه مرزهـای ملـی و بینالمللـی را
درنوردیده و رویکردی فراتر از دولت -ملت یافتـه اسـت (پـاپلی یـزدی و سـقایی .)7 :1385،بنـا بـر آمـار و گزارشهـای
ارائهشده ،صنعت گردشگری در حال تبدیلشدن به بزرگترین و پردرآمدترین صنعت در ابعـاد جهـانی اسـت ،بهطوریکـه
 10درصد از تولید ناخالص 10 ،درصد از اشـتغال 5 ،درصـد از صـادرات و  5درصـد از سـرمایهگذاری جهـانی را بـه خـود
اختصـاص داده اسـت (زینعلـی و همکـاران .)28 :1393،گردشـگری فعــالیتی خـدماتی محسـوب میگـردد کـه رضــایت
گردشگران تأثیر باالیی بر جهتگیری منافع اقتصادی آن دارد .عـالوه بـر ایـن ،هنگامیکـه مقامـات دولتـی نسـبت بـه
گردشگری اهمیت میدهند و مسائل گردشگری برای آنها مهم میباشد ،عالقه بیشتری نسبت به تأمین نیازهای مجامع
محلی گوناگون از خود نشان میدهند و خدمات بهتری به عموم مردم ارائه میکننـد (هـال1و کـالین .)2007 ،در ادبیـات
گردشگری به تجربیات گردشگران در بازدید از ی

منطقه خاص و نیز احساساتی که به آنها در طول بازدید و پـسازآن

دست میدهد ،اهمیت بسیاری دادهشده است .اگر گردشگران از تجربه مقصد خود راضی باشند ،بـهاحتمالزیاد بـه همـان
مقصد بازمیگردند و افراد دیگر را برای رفتن به آن مقصد ترغیب میکنند .در حالت کلی ،ی

مشتری انتظاراتی از نحـوه

برخورد ،قیمت ،کیفیت و تنوع محصول و خدمات در ذهن خود دارد که هرچه این واقعیت به تصـورات او بیشـتر نزدیـ
باشد رضایتمندی وی نیز باالتر است (احمدی و همکاران .)192 :1396،همچنین جلب رضـایت گردشـگران معمـوالً بـه
افزایش نر حمایت از ماندگاری ،وفاداری و جذب گردشگر کم

میکند و این امر نیز در کسب اهـداف اقتصـادی چـون

افزایش تعداد گردشگران و نیز افزایش میزان سود مؤثر خواهد بود .همچنین ،ارتباط مثبتی بین رضایت گردشـگر و کسـب
موفقیت بلندمدت اقتصادی در مقصـد وجـود دارد (اردکـانی و همکـاران .)11 :1390،کیفیـت یـ

محصـول یـا کـاال از

مهمترین عوامل رضایتمندی مشتریان است که در مؤسسات خدماتی مانند بان ها از عوامل درونسازمانی متأثر بـوده و
تحت تأثیر متغیرهای گوناگونی قرار میگیرد .امروزه رضایت مشتری را میتوان بهعنوان جوهره موفقیت در جهان رقـابتی
تجاری در نظر گرفت که اصلیترین مسئله دررسیدن به رضایت مشـتری ارائـه کـاال یـا خـدمات باکیفیـت مـورد انتظـار
مشتریان است (کرمی و زینلی .)98 :1394،تردیدی نیست که در عصر تولید انبوه و رقابت بیانتها ،سازمانهای میتواننـد
به موفقیت دست یابند که میزان رضایتمندی مشتریان خود را تا سطح وفاداری کامل افزایش دهند و اصـلیترین مسـئله
دررسیدن به این رضایت ارائه کاال یا کیفیت خدمات مورد انتظار مشتریان است که از طریـق اعمـال مـدیریت مناسـب در
مواجه با مسائل درونسازمانی تحقق مییابد .کیفیت کاال یا محصول از مهمترین عوامـل رضـایتمندی مشـتریان اسـت
(زیویار و همکـاران .)174 :1391،رضـایتمندی گردشـگران از یـ
گردشگران از محصول گردشگری یـ

مقصـد بـه عوامـل متعـددی بسـتگی دارد .رضـایت

مقصـد تـابع رضـایت آنـان از ابعـاد مختلـف محصـول گردشـگری میباشـد)1 :

جاذبههای گردشگری )2 ،دسترسی مقصد )3،تسـهیالت و خـدمات مقصـد )4 ،تصـویر مقصـد )5 ،هزینـههای گردشـگر
(شمسالدینی و همکاران .)660 :1396،در رضایتمندی گردشگران ،محصول گردشگری ی

منطقه تأثیر زیادی دارد.

1. Hall
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رضایتمندی از محی و خدمات گردشگری میتواند محصول زنجیرهای از اقـدامات منطقـی ،هماهنـگ و برنامـه محـور
باشد .ازاینرو تأمین آن در گرو جریان داشتن ایـن اندیشـه در کلیـه سلسـلهمراتب طرحهـا و برنامـهریزی شـهری اسـت.
بنابراین ،ارائه خدمات باکیفیت باال و حصول اطمینان از رضایت مشتری بهطور گستردهای بهعنوان عوامل مهـم منجـر بـه
موفقیت صنایع گردشگری به رسمیت شناختهشده اسـت ( .)Kall,2015:26زیـرا اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه رضـایت
گردشگران باع میشود تا این احساس رضایت در تمایل آنان بـه بازگشـت و تـداوم مسـافرت بـه مقصـد ،از ی سـو و
تشویق و ترغیب دوستان و آشنایان به دیـدار از شـهر مقصـد مـؤثر واقـع شـود و بـهاینترتیب موجبـات تـداوم پایـداری
گردشگری و رونق اقتصادی در منطقه موردنظر شود .امروزه یکی از فعالیتهای پویا و پایدار اقتصادی ،صنعت گردشـگری
است که ع املی برای توسعه شهرها است ،تردیدی نیست که توسـعه گردشـگری بـیش از هـر چیـزی مـدیون خـدمات و
تسهیالت و زیرساختها میباشد .در این راستا بررسی سـطح رضـایتمندی گردشـگران از میـزان عملکـرد تسـهیالت و
خدمات مقصد گردشگری بهعنوان بخش اساسی توسعه این صنعت بسیار اهمیت دارد .بنـابراین توجـه بـه ایـن مقولـه در
بح توسعه گردشگری از اهمیت بسیاری برخوردار است و ضروری است تا میزان رضایتمندی از این جاذبهها در منـاطق
با زیرساختهای خدماتی مورد تحلیل قرار گیرد .ازایـنرو پـژوهش حاضـر باهـدف ارزیـابی رضـایتمندی گردشـگران از
محصول گردشگری ایالم در ابعاد پنجگانه (جاذبه مقصد؛ دسترسی مقصد؛ تسهیالت و خدمات مقصـد؛ هزینـههای صـرف
شده در مقصد؛ تصویر از مقصد) و به دنبال پاسخگوی به این سؤال است که:
 سطح رضایتمندی گردشگران از محصول گردشگری ایالم در ابعاد پنجگانه (جاذبه مقصد؛ دسترسی مقصد؛ تسـهیالت وخدمات مقصد؛ هزینههای صرف شده در مقصد؛ تصویر از مقصد) چگونه میباشد؟
در بح مربوط به رضایتمندی از محصول گردشگری و رضایتمندی گردشگران از مقاصد گردشگری مطالعاتی صـورت
گرفته است که در زیر به آنها اشاره میشود.
کریمی علویجه و همکاران ( )1394در پژوهشی به بررسی اثرات ارزشهای سـنتی و ارزشهـای اسـالمی بـر رضـایت و
وفاداری گردشگران خارجی شهر قم پرداختهاند .یافتهها حاکی از تأثیر ارزش کیفیت ،ارزش اجتماعی ،ویژگیهای فیزیکی
اسالمی و ویژگیهای غیر فیزیکی اسالمی بر رضایت گردشگران و تأثیر رضایت بر وفاداری گردشگران مسلمان میباشـد.
در بخش پایانی نیز پیشنهادهای کاربردی ،محدودیتها و پیشنهاد به پژوهشگران آتی ارائهشده است.
کرمی و زینلی ( )1394در پژوهشی به بررسی کیفیت محصول مقاصد گردشـگری ،رضـایت گردشـگر و آینـده گردشـگر
(مطالعه موردی ،پارک ائل گلی تبریز) پرداختهاند .نتایج پژوهش بیانگر آن است؛  ) 1مطابق با دو آزمون یـومن -ویتنـی و
تی نمونهای مستقل تفاوت محسوسی بین گردشگران درباره جذابیت ،عالقه به تفریح و احساس امنیت تجربهشـده از ائـل
گلی مشاهده نمیشود )2 .مطابق با آزمون تی ت

نمونهای ،گردشگران از تسهیالت ،دسترسی ،جاذبه ،هزینـههای صـرف

شده و تصویر استنباط شده از ائل گلی رضایت کامل دارند و  )3تحلیل رگرسیون خطی ساده بیانگر تأثیر معنیدار و مثبـت
رضایت گردشگر بر ارائه نقل و قولهای مثبت از مقصد ،پیشنهاد مقصد به دیگران و تصمیم بـه بازدیـد دوبـاره از مقصـد
است .در پایان تحقیقات آینده ارتباط بین تصویر از مقصد ،ویژگیهای دموگرافیکی -اجتماعی ،مدت اقامـت ،ملیـت ،نـژاد،
خالقیت و فناوری ارتباطات و اطالعات با تمایال ت رفتاری آینده گردشگران را در این مقصد باید موردمطالعه قرار دهند
زینلی ( )1393در پایان نامه خود به ارزیابی رضایت گردشگران از محصول گردشگری پارک سـاحلی قـروق بـا اسـتفاده از
مدل  HOLSATپرداخته است .نتایج تحقیق نشان میدهد که نتایج حاصل از اندازهگیری رضایت گردشـگران در مـدل
مذکور نیز گویای سطوح متفاوت رضایت گردشگران از ابعاد محصول گردشگری پارک ساحلی قروق است .همچنین ابعـاد
محصول گردشگری بهطور مستقیم و معنیداری بر رضایت گردشگران تأثیرگذار است.
سقایی و علیزاده ( )1392در پژوهشی به امکان سنجی محصول گردشگری روستایی در شهرستان پـاوه پرداختهانـد .نتـایج

فصلنامه گردشگری شهری ،دورۀ  ،5شمارۀ  ،4زمستان 1397

90

این پژوهش نشان میدهد که روستای خانقاه بـا توجـه بـه سـنجشهای انجامگرفتـه در مـدل مؤلفـههای اصـلی دارای
باالترین قابلیت برای توسعه گردشگری میباشد .همچنین با توجه به اینکه حوزه نفوذ گردشگری پـاوه بـر اسـاس مـدل
راپرت در حدود  2/23کیلومتر بود و روستای خانقاه در این محـدوده قـرار میگیـرد ایـن روسـتا بـهعنوان یـ

تفرجگـاه

برونشهری محسوب و میتواند مقصد گردشگران محلی بهحساب آید.
کیاکجوری و خلیلی صرافی ( )1391در پژوهشی به تمایل گردشگران صنعت جهـانگردی مبتنـی بـر عوامـل محصـول و
جمعیت شناختی ،مطالعه موردی :نوشهر و چالوس پرداختهانـد .نتـایج ایـن پـژوهش نشـان میدهـد کـه تمـامی عوامـل
(محصول و جمعیت شناختی) که در این پژوهش مطرحشدهاند .در تمایل گردشگران به دو شهر نوشهر و چالوس مؤثرند.
پابلو گارسیا1و همکاران ( ،)2015در پژوهشی تحت عنوان تأثیر رضـایتمندی گردشـگران بـر هزینـههای گردشـگری در
مقاصد فرهنگی شهری در حال ظهور به بررسی میزان رضایتمندی گردشگران بر هزینه گردشگری در مقصد بـا اسـتفاده
از مدل رگرسیون پرداختهاند .که بر اساس اطالعات بهدستآمده از  2967نظرسنجی در  14مقصد جدید فرهنگی شـهری
در اندلس اسپانیا انجام شد .نتایج بهدستآمده نشان داد کـه بـین رضـایتمندی گردشـگری و هزینـههای گردشـگری در
مقصد رابطه وجود دارد .و همچنین پی بردهاند کـه بـهمنظور افـزایش تـأثیر اقتصـادی ایـن فعالیـت ،هـدایت پیادهسـازی
سیاستهای خاص توس ذینفعان در این مقاصد موردنیاز است.
سردان میلوسوی 2و همکاران ( )2016به پژوهشی با عنوان اهمیت رضایت گردشگران از مقصد پرداختهانـد کـه معتقدنـد
رضایتمندی گردشگری ی

سالح مهم استراتژی

مشتری اغلب منجر به اقامت طوالنیمدت در ی

است که موفقیت ی

مقصد گردشگری به آن وابسته است و رضـایت

محل گردشگری میشود ،که قطعاً وابسته به ی

رابطه منصـفانه بـین

گردشگر و ارائهدهنده خدمات و شیوه ارائه خدمات است .همچنین معتقدنـد شـاخص اصـلی رضـایت گردشـگر از صـنعت
گردشگری بازدید مجدد از ی

مقصد گردشگری است که در آن رضایت از زمان سپریشده در ی

مکـان خـاص منجـر

بهقصد بازدید مجدد می شود .در بخـش دوم پـژوهش بـه بررسـی رضـایت گردشـگران از خـدمات ارائهشـده در مقاصـد
گردشگری و نحوه تأثیر آن در موفقیت کسب وکار خانوادگی بر اساس امکانـات اقـامتی خصوصـی در شـهر سـاوتومور در
جمهوری مونتهنگرو پرداختهاند که در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در زمینه صنعت گردشگری داشته است .ایـن مقالـه
بر اساس مدل کیفی بر روی  160گردشگر ساکن در محلهای اقامتی خصوصی انجامشده کـه نتـایج بهدسـتآمده از آن
منجر به ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت اسکانهای گردشگری بکار گرفتهشده است.
مبانی نظری
محصول گردشگری

بسیار از پژوهشگران تالش کردهاند تا ماهیت"محصول گردشگری" را تعریف کنند .برخـی از ایـن رویکردهـا بـا در نظـر
داشــتن ســمت عرضــه و تقاضــای گردشــگری ،نحــوه تعامــل عناصــر مختلــف مقصــد و گردشــگر را توصــیف میکنــد.
مورفی( )19853مقصدهای گردشگری را مانند ی

بازار میداند که رویارویی و تعامل وجـه تقاضـا و عناصـر عرضـه در آن

منجر به "مصرف" میشود .شاو4و ویلیامز )2002(5نیز محی شـهری را بـا تمـام ویژگیهـایش یـ
میدانند .محصول میتواند ی

کاالی فیزیکی و ملموس ،ی

خدمت ،ی

ایده یا تجربه باشد .ی

محصـول تفریحـی
شهر بهطور همزمـان
1 . Pablo Cárdenas
2 . Srđan. Milošević
3 . Murphy
4 . Shaw
5 . Williams
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ترکیبی از کاالی فیزی  ،خدمت و ایده است که تجربـه گردشـگران را شـکل میدهـد (ضـیایی و عباسـپور.)78 :1390،
محصوالت گردشگری ،کاال رسمی هستند که گردشگران را به مقصد خاص جذب میکنند .تنـوع ،تشـدید و ارتبـاط ایـن
محصوالت میتواند برای رقابت و اهداف توسعه پایـدار مهـم باشـد .بااینحـال ویژگیهـای متنـوع و روابـ محصـوالت
گردشگری اولیه در مقصد با توسعه محصول گردشگری ،تمرکز ،تنـوع و تشـدید در مقصـد کمـ

میکنـد ( & Benur

 .)Bramwell,2015:213در حالت ایده آل ،محصوالت گردشگری با تقاضای بازار مواجه میشوند و بر اساس اسـتفاده
عاقالنه از منابع فرهنگی و طبیعی مقصد با هزینهای مؤثر تولید میشوند ( .)Smith,1994:582محصوالت گردشـگری
با ماهیت پیچیده خود مشخص میشوند .آنها شامل اجزای متعددی هستند ،اکثر آنها محصول خود را تشکیل میدهنـد
که هرکدام ی

نقش عملی متمایز از عناصر ملموس و غیرمستقیم ایفا میکننـد ،ایـن اجـزا یکـدیگر را تکمیـل میکننـد،

بهعنوانمثال آنها بهطور کارا وابسته هستند ،زیرا هر ی

تنها بخشی از مجمـوع مزایـای موردنیـاز گردشـگران را فـراهم

میکند ( .)Koutoulas,2004:2میدلتون و کالرک ( )2001بیان کردند؛ که محصول گردشگری بستهای اسـت شـامل
عناصر ملموس و غیرملموس که دارای پنج مؤلفه اصلی (جاذبه مقصد ،تسهیالت مقصد ،دسترسی مقصد ،تصویر از مقصـد
و هزینههای گردشگر) است.
محصوالت گردشگری به دلیل ماهیت پیچیده آنها شامل اجزای متعدد است .این اجزاء بـه شـکلهای مختلـف میآینـد:
( - )Koutoulas,2001:394محصوالت یکپارچه که بهطور مستقل در بازار فروخته میشـود (ماننـد محـل اقامـت در
هتل ،حملونقل هوایی ،پذیرش به جاذبههای بازدیدکننده و غیره) - ،محصوالت "رایگان" یا "عمومی" مانند آبوهـوا و
مناظر ،که توس توریستها بهصورت رایگان قابلاستفاده یا مصرف میشوند خدمات تکمیلی که بـهطور مسـتقل در بـازار
قابلفروش نیست ،مانند خدمات ارائهشده از سوی اداره اطالعات توریستی یا ی

تور لیدر (.)Scheuch,1982: 87

رضایتمندی

رضایتمندی را میتوان واکنش مصرفکننده به ارزیابی از اختالف ادراک بین انتظارات قبلی و عملکـرد فعلـی محصـول
تعریف کـرد کـه پـس از مصـرف آن محصـول ادراک میشـود ( .)Gholizadeh Sarvari,2012:37رضـایتمندی
گردشگر در بازاریابی موفق مقصد نقش مهمی دارد زیرا بر انتخاب مقصد ،مصـرف محصـوالت و خـدمات و تصـمیم بـه
بازدید مجدد تأثیر دارد (همتی و زهرانـی .)190 :1393،رضـایتمندی گردشـگران ،یکـی از مهمتـرین عوامـل رقـابتی و
بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آتی محسوب میشود و میزان رضایت گردشگران بهعنوان معیاری مهم برای
سنجش کیفیت کـار قلمـداد میگـردد (جمینـی و جمشـیدی .)184 :1391،ازآنجاکـه رضـایتمندی گردشـگران یکـی از
مهمترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آتی محسوب میشود و میزان رضـایت گردشـگران
بهعنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار قلمداد میگردد ،بنابراین به هر میـزان کـه رضـایت گردشـگر و توقعـات و
انتظارات هنجارمند آنان تأمین شود به همان میزان احتمال تکرار آن در آینده بیشتر و جذب گردشگر و توسعه گردشـگری
محقق میشود (هزارجریبی و نجفی.)135 :1391،
پژوهشگران معتقدند رضایت از محصول گردشگری بستهای است کـه شـامل عناصـر ملمـوس و غیرملمـوس میباشـد و
دارای  5مؤلفه اصلی به شرح زیر است:
 )1محی و جاذبههای مقصد (درواقع جاذبه رابطه تجربی است که بین گردشگر ،منظر و عالئم ایجاد میشود)،
 )2خدمات و تسهیالت مقصد (شامل خدمات اطالعاتی ،اجاره تجهیزات ،پلیس گردشگر است)،
 )3دسترسی مقصد (شامل زیرساختها و تجهیزات است)،
 )4تصویر مقصد (ادراک درباره ی

مکان ،همانگونه که با وابستگی باقیمانده در حافظـه گردشـگر میشـود شـرح
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داد،
 )5هزینههای گردشگری (هزینههای سفر گردشگر به مقصد است).
بهطورکلی در زمینه عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از مقاصد گردشگری دو رویکرد قابلتأمل وجود دارد ،رویکـرد
اول :برنامهریزان اغلب رضایت کلی از جذب و رضایتمندی گردشگران میپندارد .به این معنی که جاذبـههای گردشـگری
هرچقدر جذابتر باشد بهطور کامالً طبیعی رضایتمندی از مقصد نیز افزایش مییابد (آقایی و همکاران.)102 :1394،
در نظریه دیگر تأکید بر کیفیت جوامع میزبان گردشگران میباشد که شـامل ابعـاد کیفیـات محـی  ،کیفیـت حملونقـل،
کیفیت محی اجتماعی ،کیفیت جاذبههای گردشگری و کیفیت خرید است .کیفیت محی در ی
اجزای مکانی ی

مکـان برآینـد کیفیـت

ناحیه معین است؛ اما بیشتر از جمع اجزای سازنده ،بر ادراک کلی از مکان داللـت دارد .اجـزای سـازنده

محی (طبیعت ،فضای باز ،زیرساختها ،محی انسانساخت ،تسهیالت محی کالبدی و ذخایر طبیعـی ،روابـ اجتمـاعی
و )..هر ی

مشخصات و کیفیت خاص خود را داراست؛ بنابراین هر محیطی باکیفیت مطلوب ،حس رفـاه و رضـایتمندی

را به جمعیت ساکن در آن منتقل میکند؛ که این امر در مقصدهای گردشگری کامالً مشهود اسـت زیـرا محـی یکـی از
ارکان اصلی جریان گردشگری به شمار میآید (سجاسی قیداری و همکاران.)63 :1393،
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کـاربردی و ازنظـر روش انجـام کـار در قالـب توصـیفی  -تحلیلـی و پیمایشـی اسـت .روش
گردآوری دادهها شامل روش کتابخانهای و پیمایشی میباشد .ازآنجاییکـه هـدف ایـن پـژوهش ارزیـابی میـزان رضـایت
گردشگران از محصول گردشگری استان ایالم است لذا پرسشنامهای بر اساس نظریه میدلتون و کـالرک بـرای محصـول
گردشگری استان ایالم در پنج بعد (جاذبه مقصد ،دسترسی مقصد ،تسهیالت و خدمات مقصد ،هزینههای صـرف شـده در
مقصد ،تصویر از مقصد) و در دو بعد انتظارات و عملکرد بر مبنای مقیاس پنج گزینهای طیف لیکرت طراحی گردید .بعـد از
طراحی پرسشنامه ،اعتبار محتوای پرسشنامه توس کارشناسان تائیـد شـد .بـهمنظور سـنجش ،قابلیـت اعتمـاد از آزمـون
کرونبا استفاده شد که مقدار آن برای کل پرسشنامه  0/82بوده است .جامعه آماری  270809گردشـگرانی اسـت کـه در
سال  1396حداقل ی شب در استان ایالم اقامت داشتهاند (مرکز آمـار ایـران .)1396،نحـوه نمونـهگیری تصـادفی سـاده
میباشد .در تحقیقات توصیفی و پیمایشی ،نمونهای به حجم حداقل صد نفر ضروری است (دالور .)99 :1389،لـذا در ایـن
پژوهش برای افزایش دقت حجم نمونه  250نفر انتخاب شـد .در بـرای تجزیـهوتحلیل اطالعـات بـا اسـتفاده از نرمافـزار
 SPSSو  Excelو از مدل  HOLSATبهره گرفتهشده است.
جدول شماره  -1متغیرهای پژوهش
ابعاد

جاذبه مقصد

دسترسی مقصد

مؤلفهها
 جاذبههای طبیعی( :مناظر طبیعی بکر و زیبا ،آبمعدنی ،آبوهوای مطبوع ،چشم اندازهها ،پوشش گیاهی وجانوری ،آبشارها ،کوهها و)..
 جاذبههای فرهنگی (غذاهای محلی ،موزه ،تئاتر ،صنایعدستی و )... جاذبههای اجتماعی (سوغات و صنایعدستی ،زبان ،گروههای نژادی یا قومی ،روش زندگی مردم محلی) جاذبههای انسانی (زیبایی و کیفیت معماری شهری ،جشنها ،شهربازیها ،بناهای تاریخی و )... وسایل حملونقل عمومی (تاکسیها ،اتوبوسها ،آژانسهای مسافرت ترافی روان زیرساختها (مانند جاده ،پارکینگ ،فرودگاه و )... -عالئم راهنمایی مسیریابی  -نقشههای راهنما،
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تسهیالت و
خدمات مقصد

هزینههای
شده
در مقصد

صرف

تصویر از مقصد
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 دسترسی به رستوران با منو غذایی متنوع و محلی واحدهای اقامتی (هتل ،آپارتمانها ،سوئیتها ،مهمانپذیرها ،مسافرخانهها) سرویسهای بهداشتی عمومی تسهیالتی دیگر (مانند :فضای سبز و پارک و آالچیق و نیمکت ،وسایل سرگرمی و تفریحی ،مراکز خریدصنایعدستی ،مراکز اطالعرسانی ،پلیس گردشگر ،راهنمایان)،
 هزینه اقامت هزینه غذا و نوشیدنی هزینه سوغاتی و صنایعدستی هزینه کرایه حملونقل، امنیت شخصی و احساس راحتی با مردم کیفیت رفتار جامعه میزبان (میزان همکاری و راهنمایی جامعه میزبان ،فرهنگ مهماننوازی و خونگرم بودنجامعه میزبان)

همچنین مدل HOLSAT
مقصـد بپـردازد ( & Truong

مدل  HOLSATتالش میکند به پیچیـدگی انـدازهگیری رضـایت گردشـگر در یـ

 .)Foster,2006:855این مدل مخفف  Holiday Satisfactionبه معنای رضایت تعطیالتی اسـت کـه بـه ارزیـابی
رضایت گردشگران از طریق تجزیهوتحلیل انتظارات و عملکرد از ی

مقصد گردشگری میپردازد که توس جان ترایـب و

تیم اسنیپ برای اولین بار در سال  1998ارائهشـده اسـت ( .)Tribe & Snaith,1998:34ارائهدهنـدگان ایـن رویکـرد
سعی کردهاند بر محدودیتهای مدلهای دیگر مانند سروکوال و سروپرف و غیره زمانی که به اندازهگیری رضایت از یـ
مقصد میپردازند غلبه کنند ( .)Foster & Truong,2006:855مشخصه کلیدی و وجه تمایز این مدل در اندازهگیری
رضایت از موضوع گردشگری است که در مدلهای دیگر تأکید صرف بر ارائهدهنـده یـ
خدمات در هتل یا غیره است .این مدل با تجزیه وتحلیل انتظارات و عملکـرد از یـ

خـدمت خـاص ماننـد کیفیـت

مقصـد گردشـگری بـه انـدازهگیری

رضایت گردشگر میپردازد که شامل نگرش های مثبـت و منفـی تعطیالتـی گردشـگران اسـت .درواقـع ترایـب و اسـنیپ
رضایت گردشگری را بهعنوان درجهای از ارزیابی ی

گردشگر از ویژگیهای ی

مقصد فراتر از انتظـارات خـود بـرای آن

دسته از ویژگیها تعریف کردهاند .بنابراین طبق مدل  ،HOLSATرضایت گردشگر برابر معادله زیـر اسـت ( & Tribe

.)Snaith,1998:34
رضایت گردشگر= (عملکرد از مقصد) ( -انتظارات از مقصد).
همچنین مدل  HOLSATشامل سه سناریوی  Win, Draw, Loseبا توجه بـه مقایسـه انتظـارات و عملکـرد بـرای
ویژگی هـای مختلـف و متنـوع از تجربـه تعطیالتـی در یـ

مقصـد توریسـتی اسـت .در ایـن ماتریسهـا ســناریو Win

نشاندهنده برآورده شدن انتظارات گردشگر از مقصد گردشگری است .سناریو  Loseنشاندهنده برآورده نشدن انتظـارات
گردشگر از مقصد گردشگری و سناریو  Drawنشاندهنده تطابق نزدی بین انتظارات گردشـگر و عملکـرد مقصـد اسـت
(( .)Truong & Foster,2006:843شکل  1و .)2
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شکل شماره  -1ماتریس انتظارات (محور عمودی) و عملکرد (محور افقی) ،ویژگیهای مثبت مقصد
()Truong & Foster,2006,843

شکل شماره  -2ماتریس انتظارات (محور عمودی) و عملکرد (محور افقی) ،ویژگیهای منفی مقصد
()Truong & Foster,2006,843

محدوده مورد مطالعه
استان ایالم با مساحتی بالغبر حدود  20074کیلومترمربع یعنی حدود  %1/4کل مساحت کشور بین  31درجـه و  58دقیقـه
تا  34درجه و  15دقیقه عرض شمالی از خ اسـتوا و  45درجـه و  24دقیقـه تـا  48درجـه و  10دقیقـه طـول شـرقی از
نصف النهار قرار دارد .این استان از شمال به استان کرمانشاه از غـرب بـه کشـور عـراق ،از جنـوب بـه قسـمتی از اسـتان
خوزستان و کشور عراق و از شرق به استان لرستان محدود است .بر اسـاس سرشـماری عمـومی نفـوس و مسـکن سـال
 1395ازلحاظ پارامترهای جمعیتی این استان دارای  580158نفر جمعیت میباشد که در آن  395263نفر در نقاط شـهری
و  184444نفر در نقاط روستایی ساکن هستند .در حال حاضر استان ایالم بر اساس آخرین تقسـیمات کشـوری دارای 19
بخش و  67شهر و  750روستای مسکونی در قالب  10شهرستان است.
جاذبههای گردشگری طبیعی ،مذهبی و تاریخی همچون تنـوع آبوهـوایی ،ارتفاعـات برفگیـر کبیـر کـوه و قالقیـران،
رودخانهها و آبشارهای متعددی چون اما و سرطاف و چشمههای آب گرم و سرد در میان طبیعت بکـر و جنگلهـای انبـوه
بلوط در سراسر استان ،وجود درههای توریستی چون مانشت در شهر ایالم ،تنگه رازیانه و کافرین در بدره ،میـان تنـگ در
ملکشاهی  ،...وجود اماکن و بقاع متبرکه ای امامزاده علی صالح و سید حسن و سید محمد عابد و  ...و وجود آثـار باسـتانی
غنی در مناطق مختلف استان از قبیل قلعه والی در مرکز شهر ایـالم ،آتشـکده و قلعـه تنـگ شـیخ مکـان و تنگـه بهـرام
چوبین ،پل گاومیشان در شهرستان دره شهر ،سنگ نوشته آشور بنی پال و آتشکده کوش

قینفر در ملکشاهی و ...و وجـود

آثار و بناهای متعدد تاریخی و طبیعی دیگر (به طورکلی بر اسـاس آمـار و اطالعـات مسـتخرج از اداره میـراث فرهنگـی و

ارزیابی میزان رضایت گردشگران از محصول گردشگری....

گردشگری استان ی
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هزار و  500اثر طبیعی و تاریخی تاکنون در این استان شناختهشده که  725اثر آن در فهرسـت آثـار

ملی کشو به ثبت رسیده است) و همینطور فرهنگ و هنر خاص مردم بعضی از شهرستانها ،این استان را ازنظـر صـنعت
گردشگری در صورت سرمایهگذاری الزم قابلتوجه و تأمل کرده است .اینکه استان ایـالم ،علـیرغم داشـتن جاذبـههای
بسیار و نیز تعداد باالی گردشگران عبوری از این استان ماندگاری گردشگران بسیار پایین است و این به دلیل عـدم وجـود
تسهیالت کافی و مناسب برای جذب گردشـگران در اسـتان میباشـد .طبـق بررسـیهای صـورت گرفتـه و مصـاحبه بـا
مسئولین دستاندرکار در این مقوله ،به نظر میرسد که امکانات رفاهی و اقامتی کافی وجود ندارد .از این نظر شـهر ایـالم
دارای هتل سه ستاره ممتاز کشور و در شهرستانهای آبدانان و دهلران چندین نقطه تحت عنـوان خانـههای بـوم گـردی
وجود دارد که نسبت به هتلهای استان جاذبه بیشتری دارنـد .یکـی دیگـر از زیرسـاختهای مهـم در بحـ گردشـگری
وضعیت راه و شبکه حملونقل است که در این استان شامل راههای ورودی به استان کـه  5ورودی اسـت بـوده و اغلـب
آنها نیز صورت گـذرگاهی میباشـند همچنـین جادههـای بینشـهری اسـتان اغلـب نیـز نـاهموار و کمعـرض هسـتند،
بزرگراههای اصلی و مسیرهای ورودی و خروجی شهر در نحوه مکانیابی جاذبههای گردشگری نیز هیچ نقشـی ندارنـد .از
مهمترین سوغات محلی استان ایالم میتوان به موارد زیر اشاره کرد - :روغن حیـوانی و کـره محلـی  -عسـل کـوهی -
کش

و کنجد گردو  -ترخینه  -سقز محلی  -شیرینی بژی برساق  -حلوائی بگل  -کله کنجـی ،گمکـه ،جـاجیم ،نمـد،

سیاهچادر و شته.

شکل شماره  -3نقشه موقعیت استان ایالم در کشور

بحث و یافتهها
بعد از جمعآوری دادههای حاصل از پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیکی و اجتماعی گردشـگران مـورد تجزیـهوتحلیل قـرار
گرفت که مجموع این ویژگیها در جدول زیر نشان دادهشده است.
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جدول شماره  -2ویژگیهای دموگرافیکی  -اجتماعی گردشگران
جنسیت

سن

مرد

61/3

زن

48/7

اشتغال

وضعیت تأهل

25-15

23/6

35-26

55/4

55-36

12/5

70-56

8/5

مجرد

سطح تحصیالت

54/6

44/4

متأهل

راهنمایی

%3

دیپلم

% 24

کاردانی

% 15

کارشناسی

% 40

کارشناسی ارشد و باالتر

% 18

کارمند دولت

آزاد

کارگر

سایر موارد

% 25/8

% 23/2

%7

% 44

سنجش رضایت گردشگران با مدل HOLSAT

بهمنظور اندازه گیری رضایت گردشگران از ابعاد محصول گردشگری با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس نظریه میـدلتون و
کالرک و مطابق با محصول گردشگری استان ایـالم اقـدام بـه تعریـف مؤلفـههای مختلـف در پـنج بعـد جاذبـه مقصـد،
تسهیالت مقصد ،دسترسی مقصد ،هزینه های صرف شـده توسـ گردشـگران و تصـویر از مقصـد شـده اسـت .بـهمنظور
محاسبه سطوح رضایت گردشگران از مؤلفههای مطرحشده ،ابتدا میـانگین هریـ

از مؤلفـهها در دو قسـمت انتظـارات و

عملکرد از طریق نرمافزار  SPSSمحاسبه شده است و در مرتبه بعدی نمودار انتظارات و عملکرد مطـابق بـا میانگینهـای
بهدستآمده در صفحه گسترده  Excelترسیمشده است.
جاذبههای مقصد :مقایسه میانگین انتظارات و عملکرد مؤلفههای جاذبه مقصد گویای آن است که تفاوت میانگینها
برای هر چهار مؤلفه (جاذبه های طبیعی ،فرهنگی ،اجتماعی و انسانی) مثبت است به این دلیل که گردشگران ،انتظارات
باالیی در رابطه با این مؤلفهها نداشتهاند و از طرفی عملکرد جاذبهها در برآورده کردن انتظارات نیز باال بوده است.
شایانذکر است هری

از این مؤلفه ها دربرگیرنده چندین آیتم مختلف در پرسشنامه تحقیق هستند که مؤلفههای جاذبه

مقصد حاصل کمپیوت کردن آنها میباشند .مطابق با نتایج ارائه شده جدول باالترین سطح رضایت مربوط به مؤلفه
جاذبههای طبیعی با سطح رضایت ( )1/21و کمترین سطح رضایت مربوط به مؤلفه جاذبههای انسانی با مقدار ()0/12
است (جدول شماره .)2
جدول شماره  -3انتظارات ،عملکرد و سطح رضایت از جاذبههای مقصد
جاذبه مقصد

عملکرد

سطح
رضایت
عملکرد

 )1جاذبههای انسانی (زیبایی و کیفیت معماری شهری ،جشنها ،شهربازیها ،بناهای تاریخی و )...
 )2جاذبههای فرهنگی (غذاهای محلی ،موزه ،تئاتر ،صنایعدستی و )...
 )3جاذبههای اجتماعی (سوغات و صنایعدستی ،زبان ،گروههای نژادی یا قومی ،روش زندگی مردم محلی)
 )4جاذبههای طبیعی (مناظر طبیعی بکر و زیبا ،آبمعدنی ،آبوهوای مطبوع ،چشم اندازهها ،پوشش گیاهی و
جانوری ،آبشارها ،کوهها و)..

انتظارات
0/12
0/66
0/26
1/21

انتظارات
-

میانگین
1/61
2/25
2/59
2/43

میانگین
1/49
1/59
2/23
1/2

بهمنظور روشن شدن وضعیت انتظارات گردشگران از مؤلفه های جاذبه مقصد ،از ماتریس مدل  HOLSATیعنی
ماتریس انتظارات بر عملکرد استفاده میشود .در این ماتریس محور عمودی به عنوان انتظارات و محور افقی بهمنزله
عملکرد مقصد است ) Win( ،یافتن نقطه تالقی میانگین انتظارات و عملکرد در روی این ماتریس نشاندهنده برآورده

97

ارزیابی میزان رضایت گردشگران از محصول گردشگری....

شدن انتظارات )Lose( ،برآورده نشدن انتظارات و ( )Drawتطابق نزدی

دو مورد است .همانگونه در شکل زیر

مشاهده می شود چهار مؤلفه جاذبه مقصد در قسمت سناریو ( (Winقرارگرفتهاند ،این نتایج نشان میدهد که محصول
گردشگری استان ایالم در برآورده کردن انتظارات گردشگران از جاذبه مقصد موفق عمل کرده است .بنابراین بهعنوان
نتیجه ،گردشگران از جاذبه مقصد رضایت دارند.

شکل شماره  -4نمودار انتظارات  /عملکرد جاذبه (ویژگی مثبت)

به منظور محاسبه سطوح رضایت گردشگران از بعد تسهیالت مقصد مؤلفههای  -دسترسی به رستوران با منو غذایی
متنوع و محلی -واحدهای اقامتی (هتل ،آپارتمانها ،سوئیتها ،مهمانپذیرها ،مسافرخانهها)  -سرویسهای بهداشتی
عمومی -فضای سبز و پارک و مبلمان  -مراکز خرید صنایعدستی  -تسهیالتی مانند :وسایل سرگرمی و تفریحی ،مراکز
اطالعرسانی ،پلیس گردشگر ،راهنمایان ،موردبررسی قرارگرفتهاند.
مقایسه میانگین انتظارات و عملکرد برای مؤلفهها گویای آن است که تفاوت میانگینها برای مؤلفههای دسترسی به
رستوران با منو غذایی متنوع و محلی -واحدهای اقامتی (هتل ،آپارتمانها ،سوئیتها ،مهمانپذیرها ،مسافرخانهها) -
مراکز خرید صنایعدستی منفی است به این دلیل که آن ها انتظار بسیار باالیی را از تسهیالت گردشگری استان ایالم در
رابطه با این مؤلفهها داشته اند ولی عملکرد تسهیالت در برآورده کردن این انتظارات بسیار پایین بوده است( .جدول شماره
 .)3مطابق با نتایج ارائه شده در جدول زیر باالترین سطح رضایت مربوط به مؤلفه سرویسهای بهداشتی و تسهیالت
مانند وسایل سرگرمی و فضای سبز و پارک است.
جدول شماره  -4انتظارات ،عملکرد و سطح رضایت از تسهیالت مقصد
تسهیالت مقصد
 )1فضای سبز و پارک و مبلمان
 )2واحدهای اقامتی (هتل ،آپارتمانها ،سوئیتها ،مهمانپذیرها ،مسافرخانهها)
 )3مراکز خرید صنایعدستی

تفاوت میانگین

عملکرد

انتظارات

عملکرد  -انتظارات
0/5
- 0/01
- 0/74

میانگین
2/25
1/33
1/47

میانگین
1/75
1/34
2/21
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 )4دسترسی به رستوران با منو غذایی متنوع و محلی
 )5تسهیالتی مانند :وسایل سرگرمی و تفریحی ،مراکز اطالعرسانی ،پلیس گردشگر،
راهنمایان
 )6سرویسهای بهداشتی

1/42

1/22

2/64

0/53

2/77

2/24

1/33

2/33

1/01

مطابق ماتریس انتظارات و عملکرد تسهیالت ،سه مؤلفه در روی سناریوی ( ) Loseقرار دارند و این به معنای عدم
توانایی صنعت گردشگری استان ایالم در برآورده کردن انتظارات گردشگران نسبت به این مؤلفهها بوده است .اما سه
مؤلفه دیگر در روی سناریوی ( )Winقرارگرفته اند و این به معنای برآورده شدن انتظارات گردشگران از این سه مؤلفه
است.

شکل شماره  -5نمودار انتظارات  /عملکرد تسهیالت مقصد (ویژگی مثبت)

محاسبه سطوح رضایت گردشگران از مؤلفههای دسترسی مقصد یعنی وسایل حملونقل عمومی (تاکسیها ،اتوبوسها،
آژانسهای مسافرتی) -ترافی

روان -زیرساختها (مانند جاده ،پارکینگ ،فرودگاه ،بندرها و  - )...عالئم راهنمایی

مسیریابی  -نقشههای راهنما ،گویای وجود سطوح متفاوت رضایت گردشگران از آنها است .بهطوریکه سطح رضایت
برای مؤلفه حمل ونقل عمومی مقداری منفی را کسب کرده است .مطابق آمار و اطالعات ارائهشده در جدول ،4
گردشگران انتظار باالیی با مقدار  2/34را از این مؤلفه داشتهاند اما در عمل آنها عملکرد بسیار پایینی را از این مؤلفه
ثبت نمودهاند .علی رغم این مسئله ،بررسی سطح متفاوت رضایت گردشگران گویای آن است که باالترین سطح رضایت
مربوط به ترافی

روان با مقدار  1/06است .رضایت گردشگران از طریق انتظارات و عملکرد مقصد در هری

از

مؤلفههای شرح دادهشده مذکور سنجیده میشود.
مطابق ماتریس انتظارات و عملکرد دسترسی ،مؤلفه وسایل حملونقل عمومی (تاکسیها ،اتوبوسها ،آژانسهای
مسافرتی) در روی سناریوی ( ) Loseقرار دارد و این به معنای عدم توانایی استان ایالم در برآورده کردن انتظارات
گردشگران نسبت به این مؤلفه بوده است .اما چهار مؤلفه دیگر در روی سناریوی ( )Winقرارگرفتهاند و این به معنای
برآورده شدن انتظارات گردشگران از این سه مؤلفه است.
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جدول شماره -5انتظارات ،عملکرد و سطح رضایت از دسترسی مقصد
سطح رضایت
دسترسی مقصد

عملکرد -

 )1زیرساختها (مانند جاده ،پارکینگ ،فرودگاه ،بندرها و )...
 )2وسایل حملونقل عمومی (تاکسیها ،اتوبوسها ،آژانسهای مسافرتی)
 )3نقشههای راهنما
 )4عالئم راهنمایی مسیریابی
 )5ترافی روان

انتظارات
0/7
- 0/54
0/13
1/01
1/06

عملکرد

انتظارات

میانگین

میانگین

1/84
1/80
2/01
2/1
3/1

1/14
2/34
1/88
1/09
2/04

شکل شماره  -6نمودار انتظارات /عملکرد دسترسی مقصد (ویژگی مثبت)

هزینههای صرف شده توس گردشگران شامل هزینه اقامت  -هزینه غذا و نوشیدنی ،هزینه سوغاتی و صنایعدستی،
هزینه حملونقل است( .جدول  .) 5محاسبه انتظارات و عملکرد گردشگران گویای آن است که آنها انتظار باالیی از این
مقصد داشتهاند ولی در عمل آنها سطح پایین عملکرد را از این مقصد تجربه کردهاند .همانگونه در جدول مشاهده
میشود سطوح متفاوت رضایت گردشگران مقادیری منفی را به خود گرفته است.
جدول شماره  -6انتظارات  /عملکرد و سطح رضایت از هزینههای صرف شده
سطح رضایت

عملکرد

انتظارات

عملکرد  -انتظارات

میانگین

میانگین

 )1هزینه غذا و نوشیدنی

-0.95

1.10

2.05

ه  )2هزینه حملونقل

0.29

1.65

1.94

 )3هزینه سوغاتی و صنایعدستی

-1.18

1.12

2.3

 )4هزینه اقامت

-0.66

1.2

1.86

هزینههای صرف شده
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مقایسه انتظارات و عملکرد در روی ماتریس مدل  HOLSATبرای هزینههای صرف شده گویای آن است که علیرغم
این که سطح رضایت گردشگران نسبت به مؤلفههای هزینه های صرف شده بسیار پایین است ولی ماتریس انتظارات و
عملکرد این بعد از محصول گردشگری استان گویای آن است که تمامی مؤلفهها در روی سناریو  Winقرار دارند و این
به معنای رضایت گردشگران از این مؤلفهها است اما سطح رضایت بسیار پایین است.

شکل شماره  -7نمودار انتظارات /عملکرد هزینههای صرف شده (ویژگیهای منفی)

بهمنظور اندازه گیری تصویر از مقصد ما بر امنیت (شخصی و احساس راحتی با مردم) و کیفیت رفتار جامعه میزبان (میزان
همکاری و راهنمایی جامعه میزبان ،فرهنگ مهماننوازی و خون گرم بودن جامعه میزبان) تمرکز داشتهایم (جدول .)6
محاسبه انتظارات و عملکرد برای مؤلفه های تصویر از مقصد گویای آن است که گردشگران انتظار باالیی را در ارتباط با
امنیت و رفتار جامعه میزبان نداشتهاند بهطوریکه در ارتباط با امنیت آنها سطح بسیار پایینی به مقدار  0/75و برای رفتار
جامعه میزبان مقدار  1/4را گزارش کردهاند .مطابق با آمار و اطالعات ارائه شده در جدول مربوطه سطح رضایت
گردشگران از تصویر از مقصد بسیار باال بوده است بهطوریکه برای مؤلفه امنیت سطح رضایت  2/15و برای رفتار جامعه
میزبان  0/75است .نمایش انتظارات و عملکرد تصویر از مقصد در روی ماتریس آن یعنی شکل  ،8نیز گویای آن است
که این دو مؤلفه در روی سناریو ( ) Winقرار دارند .بنابراین گردشگران از تصویر از مقصد رضایت دارند.
جدول شماره  -7انتظارات ،عملکرد و سطح رضایت در تصویر از مقصد
تصویر از مقصد
 )1امنیت شخصی و احساس راحتی با مردم
 ) 2کیفیت رفتار جامعه میزبان (میزان همکاری و راهنمایی جامعه میزبان ،فرهنگ
مهماننوازی و خونگرم بدن جامعه میزبان

سطح رضایت

عملکرد

انتظارات

عملکرد  -انتظارات
2/15

میانگین
2/9

میانگین
0/75

1/94

3/34

1/4
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شکل شماره  :8انتظارات  /عملکرد تصویر از مقصد (ویژگی مثبت)

نتیجهگیری
امروزه گردشگری یکی از پویاترین و پایدارترین صنایع  -فعالیتهای اقتصادی -در جهان اسـت بهطوریکـه توانسـته بـا
گسترهای به ابعاد جهانی و تولید ناخالص  11درصد و ایجاد دویست میلیون شغل دست یابد .از طرفی ،بـه علـت تغییـرات
سریع در تکنولوژی و تغییر از ی
این که ی

محی محلی به ی

محی جهانی شده ،شهرها مجبور به رقابت بـا یکـدیگر ،بـهمنظور

مقصد گردشگری جذاب باشند ،هستند .بنابراین در دنیای رقـابتی صـنعت گردشـگری بهتـری از آن مقصـدی

است که رضایت گردشگران را از طریق کیفیت محصـوالت و خـدمات خـود تـأمین نمایـد .درک و انـدازهگیری رضـایت
گردشگر یکی از مهم ترین مباحـ در صـنعت گردشـگری اسـت .زیـرا توسـعه موفقیـتآمیز بازاریـابی مقصـد ،مـدیریت
استراتژیها و برنامههای بهبود کیفیت محصوالت و خدمات نیاز به اندازهگیری رضایت گردشگران دارد تـا از ایـن طریـق
به شناسایی مشکالت پرداخته و بر روشهای مناسب حل مشکالت تمرکز شود.
در پژوهش حاضر بر نظریه میدلتون و کالرک ( ،)2001تمرکز شده است .تعمیم این نظریه به مطالعـه مـوردی نشـان داد
که این نظریه ازلحاظ تئوریکی با این مقصد متناسب است .بنابراین محصول گردشگری اسـتان ایـالم کـه شـامل جاذبـه
مقصد ،دسترسی مقصد ،تسهیالت مقصد ،هزینههای مصرفکننده و تصویر از مقصد است موردبررسی قرار گرفت.
بهمنظور ارزیابی رضایت گردشگران از ابعاد محصول گردشگری استان ایـالم مـدل  HOLSATمورداسـتفاده قرارگرفتـه
است .در این مدل رضایت گردشگر بهعنوان درجهای از ارزیابی ی

گردشگر از ویژگیهای ی

مقصد فراتـر از انتظـارات

خود برای آن دسته از ویژگیها تعریف شده است .یعنی رضایت گردشگر تابع انتظارات گردشگران و عملکرد مقصـد اسـت.
بنابراین در این پژوهش بهمنظور اندازه گیری رضایت گردشگران مـا بـر انتظـارات از مقصـد پـیش از سـفر و بـه عملکـرد
کاراکترهای مقصد در خالل سفر تمرکز داشتهایم .نتایج حاصل از بهکارگیری مدل  HOLSATگویای آن است کـه ایـن
مدل توانایی بسیار مناسبی جهت ارزیابی رضایت گردشگران دارد بهطوریکه نتـایج نشـان داد کـه گردشـگران از جاذبـه،
تسهیالت ،دسترسی ،هزینهها و تصویر از مقصد رضایت دارند .بررسی ماتریسهای مدل بهخوبی نمایشدهنده ایـن نتـایج
هستند .بهگونهای که در ابعاد جاذبههای مقصد ،دسترسی مقصد و تصویر از مقصد رضایتمندی گردشـگران در سـناریوی
 Winقرار داشت ولی در ابعاد تسهیالت مقصد و هزینه مقصد در بعضی از مؤلفهها رضایت گردشـگران در روی سـناریوی
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 Loseقرارگرفتهاند.
استان ایالم بهعنوان ی

مقصد گردشگری جذاب بهویژه در حوزه گردشگری طبیعی دارای جاذبههای گردشـگری طبیعـی

بیشماری است .بنابراین این مقصـد پتانسـیل الزم بـرای تبدیل شـدن بـه یـ

بخـش اقتصـادی پویـا اسـت .در ادامـه

پیشنهادهایی بهمنظور بهبود محصول گردشگری ایـن مقصـد ارائهشـده اسـت کـه میتوانـد منجـر بـه تقویـت رضـایت
گردشگران نیز باشد.
 اختصاص بودجه برای مطالعه ،طراحی و تنظیم و شناساندن محصول گردشگری استان ایالم بـهمنظور افـزایش درک وشناخت مثبت از جاذبههای گردشگری استان در عرصه منطقـهای ،ملـی و بینالمللـی همچنـین راهکارهـای دیگـر نظیـر
راهاندازی وبسایت جاذبههای گردشگری استان بهمنظور تشویق و ترغیب گردشگران و تقویـت قابلیـت رقابـت بـا دیگـر
مکانهای نیز پیشنهاد میشود.
 بازسازی ،نظارت و توسعه زیرساختها :این استراتژی میتواند شامل راهکارهایی چون - :نظـارت بـر دسترسـی مقصـدمانند کنترل و نظارت بر کیفیت وسایل حملونقل عمومی ،رفتـار راننـدگان و قیمتهـا  -نظافـت و رسـیدگی بیشـتر بـه
جاذبههای گردشگری با در نظر گرفتن افزایش امکانات مانند نصب آنتنهای دیجیتالی و راهانـدازی اینترنـت  -توجـه بـه
مقوله زیباسازی جاذبهها از طریق درختکاری و گلکاری در محوطه جاذبههای مصنوعی بهمنظور تمـدد اعصـاب بیشـتر
گردشگران.
 همزمان با توسعه و تقویت مقاصد گردشگری باید به امور زیستمحیطی توجه شود چراکه فعالیتهـای گردشـگر خـارجاز محی زیست بومی اتفاق نمیافتد تا بتوان این مقصد را با کمترین آسیب برای نسل آینده حفظ نمود .در این زمینه بایـد
برنامههایی نظیر آموزشهای زیستمحیطی هم برای گردشگران و هم جامعه محلی را مدنظر قرار داد از این طریق اسـت
که میتوان مانع از برهم خوردن تعادل زیستمحیطی در این مقصد شد.
مطالعات نشان داده که درصد بسیار کمی از طریق تور به این استان برای بازدید آمدهاند درصورتیکه در اکثر مقاصـد دنیـا
تور اپراتورها نقشی برجسته دارند بنابراین فعالیت تور اپراتورها در این مقاصد باید افزایش داده شود .ازجمله راهکارها بـرای
این استراتژی سازماندهی تورهای جذاب برای گردشگران است.
منابع
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