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صادق برزگر -1استایار گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
دریافت مقاله1397/07/18 :

پذیرش مقاله1397/11/20 :

چکیده
یکی از مهمترین موضوعاتی که در مدیریت سازمانهای گردشگری و بخشهای مرتبط با صنعت گردشگری
پذیرفتهشده است ،موضوع رضایت گردشگران است .بهطوریکه بسیاری از کشورها با ایجاد زمینهها و
زیرساختهای مناسب در صدد افزایش میزان رضایتمندی گردشگران از کیفیت محیط مکانهای گردشگریشان
میباشند .این شرایط در مناطقی که قابلیت مناسبی در ارتباط با گردشگری دارند ،بسیار چشمگیر و حائز اهمیت
است .شهر گرگان به لحاظ دارا بودن پتانسیلها و ظرفیتهای طبیعی و انسانی در بخش گردشگری از قابلیت
گردشگری باالیی برخوردار است و میتواند جایگاه ویژهای در سطح کشور در جهت جذب گردشگران داخلی و
خارجی به خود اختصاص دهد ،که این امر مستلزم برنامهریزی جامع گردشگری و تدارک زیرساختها و شناخت
خدمات موردنیاز گردشگری در این شهر میباشد .پژوهش باهدف سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت محیط
مکانهای گردشگری شهر گرگان تدوینشده است .برای این منظور از روش جمعآوری میدانی دادهها و ابزار
پرسشنامه استفادهشده است .پس از تعیین حجم نمونه به تعداد  250نفر ،پرسشنامهها تکمیل و دادههای آن استخراج
گردیده و سپس نسبت به تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیل عاملی اقدام شده است.
شاخصهای انتخابی در این پژوهش نیز از مدل آکاما استخراجشده است .نتایج پژوهش نشان میدهد از بین
شاخصهای سنجش رضایتمندی گردشگران ،دو شاخص اطمینان و قابلیت اعتماد ،به ترتیب با میانگین امتیاز
 4/43و  3/87مهمترین عوامل تأثیرگذار در میزان رضایتمندی گردشگران از کیفیت محیط مکانهای گردشگری
شهر گرگان بودهاند .در این راستا توجه و برنامهریزی در جهت تقویت سایر شاخصها حائز اهمیت میباشد .همچنین
همبستگی میان متغیرهای پنجگانه پژوهش بهعنوان متغیرهای تأثیرگذار و رضایتمندی گردشگران بهعنوان متغیر
وابسته همگی معنیدار و مثبت بوده است .بهطوریکه همبستگی بین عاملهای عناصر ملموس ،قابلیت اعتماد،
مسئولیتپذیری ،همدلی و اطمینان با میزان رضایت گردشگران ،به ترتیب  0/77 ،0/8۶ ،0/85 ،0/8۶و 0/82
میباشد .در پایان راهکارهایی جهت افزایش میزان رضایت گردشگران و توسعه گردشگری شهر گرگان ارائهشده
است.
واژههای کلیدی  :کیفیت محیط ،گردشگری شهری ،رضایتمندی ،شهر گرگان.
 .این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان "سنجش میزان رضایت مندی از کیفیت محیط مکانهای گردشگری(مطالعه موردی شهر گرگان)" است
که با تصویب و حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور استان گلستان اجرا شد است.
 . 1نویسنده مسئول
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مقدمه
امروزه ،صنعت گردشگری فراتر از یک صنعت بهمثابه پدیده پویای جهانی و اجتماعی ،پیچیدگیهای خاص خویش را
دارد .بهعبارتدیگر ،گردشگری یکی از محرکههای بزرگ اقتصادی قرن حاضر به شمار میرود؛ تا آنجا که بیش از ده
درصد از درآمد ناخالص داخلی کشورها در سطح جهان را گردشگری تشکیل میدهد .طبق آمارهای سازمان جهانی
گردشگری 1،در سال  2017تعداد گردشگران بینالمللی به بیش از  1/3میلیارد نفر و درآمد حاصل از این صنعت بالغبر
 1/23تریلیون دالر رسیده است ( .)World Tourism Organization, 2018این میزان به معنی افزایش  4/2درصد
سرانه تا سال  2021است که طبق پیشبینیها به  2/8۶0میلیارد دالر آمریکا میرسد .بنابراین باید بگوییم که امروزه
صنعت گردشگری به یکی از صنعتهای سودآور دنیا تبدیلشده است .امروزه بسیاری از کشورها درآمد اصلی خود را از
این صنعت به دست میآورند (زیاری و همکاران .)2 :1393،گردشگری یکی از سریعترین صنایع درحالتوسعه در اقتصاد
جهانی است .اهمیت این صنعت بهقدری است که تنها صنعت نفت و صنایع خودرو از آن باالتر میباشند (فنی و
همکاران .)121 :1388،ایران به دلیل برخورداری از منابع سرشار محیطی و بهرهگیری از پشتوانه تاریخی  -فرهنگی چند
هزارساله ،قابلیت ویژهای در توسعه خدمات گردشگری دارد؛ اما متأسفانه اقتصاد تکمحصولی متکی بر درآمدهای نفتی
مانع از توجه به این بخش از اقتصاد در کشور شده است .مقایسه کشورهایی که مهمترین منبع اقتصادی آنها گردشگری
است با کشور ما که به درآمدهای نفتی متکی است ،اهمیت اقتصادی توسعه گردشگری را نشان میدهد .توسعه گردشگری
در کشور ضمن ایجاد اشتغال برای گروههای مختلف ،رونق صنایعدستی ،حملونقل و صنایع وابسته ،افزایش درآمد و
توسعه منطقهای را نیز به دنبال دارد؛ ازاینرو این توسعه عالوه بر اینکه در سطح ملی ضرورت مییابد ،در سطح محلی
نیز از ضرورت ویژهای برخوردار است .با توسعه گردشگری در سطح محلی میتوان رونق و اعتبار خاصی به عرصه
سکونتگاههای شهری و روستایی بخشید (حاتمی نژاد و همکاران.)۶0 :1395،
رضایتمندی گردشگران ،یکی از مهمترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آتی محسوب
میشود و میزان رضایت گردشگران بهعنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار قلمداد میگردد (آریان پور و
همکاران .)184 :1391،امروزه رضایت مشتری را میتوان به عنوان جوهره موفقیت در جهان رقابتی تجاری در نظر گرفت
که اصلیترین مسئله در رسیدن به این رضایت ارائه کاال یا خدمات باکیفیت مورد انتظار مشتریان است (زیویار و
همکاران .)174 :1391،بنابراین به هر میزان که رضایت گردشگر و توقعات و انتظارات هنجارمند آنان تأمین شود به همان
میزان احتمال تکرار آن در آینده بیشتر و جاذب گردشگر و توسعه گردشگری محقق میشود (هزارجریبی و نجفی:1391 ،
 .)135رضایت گردشگر ،پدیدهای رفتاری است که از طریق ابعاد احساسی و شناختی فعالیتهای گردشگری و ارزیابی
عناصر و اشکال متعدد مقصد ،ایجاد میشود .تشخیص میزان رضایت ،اطالعات باارزشی را برای توسعه گردشگری فراهم
میکند و بر اساس پاسخ گردشگران به سؤاالتی مبنی بر رضایت آنان از عوامل مختلف ارزیابی میگردد (وثوقی و
خانی .)۶5:1395،یکی از مهم ترین موضوعاتی که در مدیریت سازمانهای گردشگری و بخشهای مرتبط با این صنعت
پذیرفته شده است ،موضوع رضایت گردشگران است .رضایت گردشگران شاخصی قوی برای پی بردن بهقصد آنان برای
بازگشت و پیشنهاد مقص د به دیگران است و گردشگران راضی تمایل به در میان گذاشتن تجربههای مثبت از سفر ،با
دوستان و آشنایان دارند ( .)Kozak,2001:784درنتیجه می توانند در جذب گردشگران جدید اثرگذار باشند .بنابراین
شناسایی شاخص ها و ارزیابی سطح رضایت گردشگران و دستیابی به شاخصی که بتواند عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران
و نتایج حاصل از آن را شناسایی کند ضروری است .وجود چنین شاخصی میتواند تصمیم گیران و ذی نفعان گردشگری را
). The World Tourism Organization (UNWTO
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از عملکرد خدمات در این صنعت آگاه سازد .در همین راستا واسیم 1و همکاران ( )2015بهمنظور ارزیابی رضایتمندی
گردشگران بر اهداف و اقدامات آینده مقاصد توریستی ،به بررسی دو ایالت ماهابالیپورام2و تامیل نادو3در هند پرداخته و
به این نتیجه رسیدهاند که رضایتمندی گردشگران از مقاصد توریستی تأثیر بسزایی در انتخاب و اولویتبندی اقدامات و
اهداف در مقاصد توریستی خواهد داشت .لی یائو4و همکاران ( )2015به پژوهش در پارک ملی و دره جیوژایگاو در چین
پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که میزان رضایتمندی گردشگران متشکل از فاکتورهای مختلف بوده و بهشدت از نوع
و میزان جذابیت و مفرح بودن جاذبه گردشگری تأثیر میپذیرد .نتایج پژوهش سوکی من5و همکاران ( )2013بیانگر آن
است که مسئوالن گردشگری در ایالت پاهانگ مالزی ،با بصیرت خاصی در تالش برای جلب رضایت گردشگران بوده و
در این زمینه موفق عمل کردهاند .وتیتنو و همکاران ) 2013(۶در تحقیقی با عنوان ارزیابی عوامل تأثیرگذار در رضایت
گردشگران داخلی روسیه ،مدلی به منظور بررسی روابط بین رضایت مشتری ،عوامل تأثیرگذار و وفاداری نسبت به مقصد در
بین گردشگران ارائه دادهاند .نتایج تحقیقات آنها نشان میدهد که روابط قوی بین شاخصهای موردبررسی تاریخی،
فرهنگی ،طبیعی و مذهبی وجود داشته است .نصیری و گنجی ( )1397در پژوهشی با عنوان سنجش رضایتمندی
گردشگران از کیفیت خدمات شهری با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی بوستان نهجالبالغه تهران) به این نتیجه
رسیدهاند که گردشگران از بازدید از بوستان نهجالبالغه در زمینه تأمین نیازهای اساسی ،بیشترین رضایت را از شاخصهای
امنیت ،کیفیت شرایط زیستمحیطی مناظر و چشماندازها ،و زیبایی و طراحی محیط بوستان داشتهاند و کمترین
رضایتمندی در قالب نیازهای عملکردی با شاخص نیازسنجی رفتار فضایی گردشگران ،فضای آرام همراه بانشاط ،برپایی
نمایشگاههای هنری و صنایع اقوام مختلف اظهار داشتهاند .احمدی و همکاران ( )139۶در پژوهشی با عنوان ارزیابی عوامل
مؤثر بر رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون ،به این نتیجه رسیدهاند که  ۶مؤلفه مؤثر بر
رضایتمندی گردشگران شامل کیفیت محیطی ،کیفیت خدمات ،کیفیت رفتار جامعه میزبان ،کیفیت هزینه خدمات ،کیفیت
امنیت ،کیفیت خدمات حملونقل است .همچنین نتایج نشان میدهد کیفیت هزینه خدمات ،کیفیت محیطی و کیفیت
خدمات حملونقل مهمترین عوامل مؤثر در رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی است .کیانی فیضآبادی ( )1395در
پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر تصویر شخصیت مقصد بر دل بستگی و رضایت گردشگران داخلی شهر اصفهان به تحلیل
رابطه بین تصویر و شخصیت مقصد ،تأثیرگذاری آنها بر دلبستگی و همچنین اثر دلبستگی گردشگر بر رضایت از مقصد
پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان داد تصویر مقصد عامل بسیار مهمی در ارتباط گردشگر -مقصد میباشد و بر
شخصیت ،دل بستگی و رضایت از مقصد اثر مستقیم و معناداری دارد .سلیمانی و همکاران ( )1394در پژوهشی با عنوان
سنجش رضایتمندی گردشگران از شهر مهاباد با تأکید بر گردشگری خرید ،به این نتایج دستیافتهاند که عوامل عامل
رفتار جامعه میزبان و کیفیت اسکان و نیز کیفیت محیط و جاذبههای آن ،بیشترین تأثیر را در میزان رضایت گردشگران
ورودی به شهر ،داشتهاند .سلطانی و همکاران ( )1393در پژوهشی به بررسی ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری مذهبی
کالنشهر مشهد از دیدگاه گردشگران پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که خصوصیات جمعیتی گردشگران (سن و جنسیت)
در ادراک متفاوت از کیفیت خدمات و درنتیجه سطح رضایت مؤثر است .همچنین رضایتمندی از خدمات در تقویت تصویر
ذهنی گردشگران و بهبود دانش فضایی آنها از مکانها و جاذبههای گردشگری اثرگذار است .وجود فرهنگ اجتماعی
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مثبت ،اقتصاد فعال و توجه به کیفیت خدمات برجذب گردشگران مؤثر میباشند .نتایج این تحقیق بیانگر ابعاد چندگانه
کیفیت خدمات گردشگری در اثرگذاری بر رضایت و تمایل به بازگشت گردشگران است.
با توجه به اهمیت و سهم قابلتوجه گردشگری شهری در اقتصاد نوین شهری ،برنامهریزی در جهت تقویت زیرساختهای
گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات و امکانات گردشگران از اهمیت شایانی برخوردار است .زیرا رض ایت گردشگران باعث
تداوم مسافرت به مقصد از یکسو و ترغیب و تشویق دیگران به دیدار از این مکانها میشود .بهاینترتیب موجب تداوم و
پایداری گردشگری و رونق اقتصادی میشود .شهر گرگان ،با دارا بودن جاذبههای گردشگری متعدد و پیشینه تاریخی و
فرهنگی غنی که همواره یکی از قطبهای گردشگری کشور محسوب میشده است برای مطالعه حاضر انتخابشده است.
جذب گردشگر در این مقصد می تواند به منافع اقتصادی و اجتماعی منطقه و همچنین شناخت فرهنگی منجر شود .موقعیت
جغرافیایی شهر گرگان و نیز جاذبه های طبیعی و تاریخی آن موجب شده است که این شهر ازنظر گردشگری اهمیت خاصی
پیدا کند .با توجه به اهمیت جایگاه گردشگری این شهر ،پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤاالت کلیدی است-1 :
عوامل اصلی رضایتمندی گردشگران شهر گرگان به ترتیب اولویت کداماند؟ - 2آیا ارتباط معناداری بین عوامل اصلی
رضایت گردشگران و میزان رضایت گردشگران وجود دارد؟
ازاین رو مقاله حاضر باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی از کیفیت خدمات مکانهای گردشگری شهر گرگان
سعی در افزایش رضایت مندی گردشگران در راستای تقویت توان گردشگری شهر گرگان دارد.
مبانی نظری
کلمات گردشگر 1و گردشگری 2اولین بار بهصورت رسمی در سال  1937توسط اتحادیه ملل استفاده شد .واژه توریسم از
دو بخش ترکیب یافته است :تور3به معنای سفر ،گشت ،مسافرت ،سیاحت و ایسم 4،پسوندی که اشاره به مکتب یا اندیشهای
فلسفی ،مذهبی ،سیاسی ،ادبی و غیره دارد .بنابراین ،توریسم یعنی مکتبی که پایه فکری آن سیاحت و گردشگری است
(آکسفورد ،1989 ،به نقل از کاظمی .)40 :1385 ،پرفسور هانزیکر و پرفسور کراف( )19955تعریفی فنی از گردشگری بیان
داشتهاند« :گردشگری کلیه روابط و پدیدههایی است که از اقامت افراد غریبه ناشی میشود» .این اقامت به معنی اقامتگاه
دائمی نبوده و ارتباطی با فعالیت متضمن پاداش ندارد .توجه مستمر به موضوع کیفیت و رضایتمندی در گردشگری بر
پایه این باور استوار است که هر معیار موفقیت بیتردید مبنی بر رضایت گردشگر است (.)Solberg & Preuss,2007
بسیاری از مطالعات بازاریابی انجامشده ،این رابطه را تصدیق میکنند که کیفیت بر رضایتمندی و رضایتمندی بر رفتار
پس از خرید مصرفکننده تأثیر میگذارد ( .)de Carmen et al,2008انگیزه اصلی عرضهکنندگان خدمات گردشگری
از بررسی کیفیت خدمات ارائهشده به گردشگران و رضایتمندی آنها این است که ارتقای هر یک نهایتاً به افزایش تعداد
گردشگران و سودآوری منجر خواهد شد ( .)Baker et al,2000در خدمات ،هر چه کیفیت ارائهشده به مشتری و رضایت
وی باالتر باشد ،وفاداری وی بیشتر خواهد بود .در ادبیات بازاریابی ،از وفاداری مشتری به محصول بسیار بحث شده است
و اهمیت زیادی برای سازمان دارد؛ چراکه هزینه جذب یک مشتری جدید  3تا  5برابر بیشتر از نگهداری یک مشتری حال
حاضر آن سازمان است .مشتریان یک سازمان ،به تبلیغات سازمان بهتر پاسخ میدهند؛ از فرایندهای خدمترسانی سازمان
آگاهی بیشتری دارند؛ حساسیت کمتری نسبت به قیمتهای آن نشان میدهند و حاضرند پول بیشتری بپردازند
( .)Hoffman et al,2003البته برخی رفتارهای پس از خرید همچون وفاداری در ادبیات گردشگری فرهنگی و میراث
چندان کاربردی ندارند زیرا مشتریان این صنعت عمدتاً برای بار اول و تنها یکبار از یک جاذبه فرهنگی دیدن میکنند ،اما
.1 Tourist
. Tourism
2
. Tour
3
. Ism
4
. Hunziker & Krapf
5
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بهطورکلی کیفیت خدمات به کاالهای فرهنگی نیز مربوط میشود؛ زیرا در کاالهای خدماتی چون موزهها ،نمایشگاهها ،
جاذبههای تاریخی و میراث عالوه بر ویژگیها ی خود جاذبه ،کیفیت ادراک شده نهایی به میزان زیادی به کیفیت خدمات
ارائهشده در جاذبه بستگی دارد ( .)Nowacki,2005افزایش رضایتمندی همچنین سبب کاهش کشش قیمتی یا
حساسیت قیمتی در بعد تقاضا میشود؛ بدین معنا که گردشگران برای بازدید از آن جاذبه بر قیمتهای موجود و میزان
هزینه کرد خود حساسیت کمتری به خرج میدهند  .درنهایت این عوامل سبب افزایش شهرت یک مقصد خواهند شد که
این عامل برای جذب گردشگران از طریق تبلیغات رسانهای و تبلیغات شفاهی امری حیاتی به شمار میرود .در مقابل،
نارضایتی گردشگران عواقب سوئی به همراه خواهد داشت که از آن جمله میتوان به شکایت مشتری اشاره کرد .شکایت
2
مشتری1یکسری پاسخها ی رفتاری و غیر رفتاری است که از احساس نارضایتی مشتری ناشی میشوند .لی ،جیون و کیم
در مطالعه نارضایتی گردشگران چینی به این نتیجه دست یافتند که نارضایتی عالوه بر شکایت گردشگران ،سبب تبلیغات
شفاهی منفی آنان پس از سفر شده و بر وفاداری آنان به یک مقصد یا جاذبه (یعنی تعهد به بازدید) اثر میگذارد ( Baker
 .)et al,2000رشد گردشگری سبب افزایش رقابت در بازارهای گردشگری شده است .در شرایطی که عرضه یک محصول
بر تقاضای آن پیشی میگیرد ،چنان که در گردشگری میراث شاهد آن هستیم ،تنها راه ضمانت پایداری در چنین محیط
رقابتی ،حداکثر سازی رضایت گردشگران است بهطوری که امروزه رضایتمندی مشتری به عنوان یکی از منابع اصلی
رقابتپذیری در هر مقصد گردشگری به شمار میرود ( .)Solberg & Preuss,2007به عقیده شیمز و گلوور()19883
رضایتمندی تنها زمانی به دست میآید که انتظارات تأمین گردد یا فراتر از آن حاصل شود .ناتسون )1988(4نیز معتقد
است بهترین راه برای تأمین رضایت گردشگران ،فراتر رفتن تجربیات از حد انتظارات آنهاست .در این زمینه ،کلیمونس
و وودراف5در پژوهشی در سال  1999به این نتیجه رسیدند که سطح رضایت گردشگران در یک مقصد گردشگری ،به
انتظارات آنها از ویژگیهای آن مقصد و میزان برآورده شدن آن انتظارات ،وابسته است (.)Del Rio et al,2017:104
همچنین بنا به اشاره ویلیام و سوتار ،نواحی خوشمنظر و دارای اشکال طبیعی بینظیر و منحصربهفرد و محیط بکر
میتوانند تنوع وسیعی از فرصتهای فعالیتی را که برای گردشگران جذاب است ،ارائه کنند .بنابراین ویژگیهای مقصد
میتواند در کیفیت تجربه و درنتیجه ،رضایتمندی گردشگران و رفتار بعد از خرید آنها ،نقش مهمی داشته باشد
( .)Williams & Soutar,2005:254باردین در سال  1997سه عنصر مربوط به رضایت گردشگری را به پنج گروه
عمده تقسیم میکند که عبارتاند از:
 دسترسی ،شامل شرایط جادهای؛
 هزینهها ،ازجمله عوارض و سوخت و یا بلیت اقامت غذا تفریح و سرگرمی؛
 جاذبههای طبیعی؛
 جاذبههای مصنوعی ،ازجمله کافهها ،رستورانها ،مراکز خرید ،سینماها ،آثار تاریخی ،هنری و مذهبی؛
 زیرساخت ،ازجمله مسکن ،دسترسی به اطالعات ،ارتباطات ،جاده ،بهداشت و ایمنی (.)Oliveira, 2011:235

مدلهای رضایت گردشگر

۶

 .1مدل رضایت گردشگر

در این مدل به صورت تجربی هفت عامل رضایت مشتریان در حوزه مقصد گردشگری مشخص و ابزار اندازهگیری آن
پیشنهادشده است .با استفاده از روش آنالیز عامل بر اساس اطالعات بهدستآمده از یک پیمایش از تعداد  ۶85گردشگر،
.1 Customer Complaint
. Lee, Jion & Kim
2
. Shmes & Glover
3
. Knutson
4
. Clemons & Woodruff
5
. Tourist Satisfaction Models
6
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عوامل زیر در مورد رضایت گردشگر به دست آمد :فرصتهای تفریح در کنار ساحل ،هزینهها ،میهماننوازی ،امکانات تغذیه،
امکانات اقامت ،محیط و میزان تجاریسازی.
تحقیق دیگری که توسط آقایان هاگ و کارن1انجام شد ،فاکتورهایی که باعث شده بودند تا  220گردشگر از یک تور
یک روزه بازدید از جامعه محلی و اولیه مقیم کوئینزلند شمالی در استرالیا راضی باشند ،تعیین گردیدند .نیازهای راهنمای
محلی و انتظارات اثرات فرهنگی با رضایت کلی مقایسه شدند .درجهای که این انتظارات برآورده شدند تعیینکننده رضایت
از تور به طورکلی بود .اهمیت ویژه توانایی راهنمای تور برای ارائه توضیح جذاب ،ارتباط متقابل با گروه تور ،اطمینان از
اجرای م ناسب تور ،همچنین ارزیابی بازدیدکننده از غنای فرهنگی و ارتباط متقابل با افراد محلی نیز در این تحقیق دارای
اهمیت بود (.)Pizam et al,1987
 .2مدلHOLSAT 2

آقایان ترایب و اسنیث )1998(3در تحقیق خود رویکردهای حاضر را برای اندازه گیری رضایت مدنظر قرار دادند .نتایج این
تحقیق کارهای قبلی انجامشده در این زمینه را برای توسعهیک ابزار تحقیق به برداشتهای رضایت با در نظر گرفتن آنالیز
انتظارات/عملکرد نزدیک میکند .به دلیل اینکه کیفیت پنج ستاره ،استراتژی همه مقصدها نیست ،بایستی ابزار تحقیق
آنچنان توسعه یابد که بتواند به مقدار کافی با شرایط مختلف سازگار شود .توسعه این مدل بهعنوان پایهای برای اندازهگیری
رضایت مشتری در مقصد سفر مدنظر قرار می گیرد .یکی از خصوصیات ویژه این مدل این است که این مدل عملکرد
خصوصیات تعطیالت را در مقابل انتظارات مشتریان مدنظر قرار میدهد .این مدل پتانسیل عظیمی بهعنوان یک ابزار دارد،
زیرا که این مدل دستورالعمل ثابتی از خصوصیات را که برای همه مقصدها عمومیت داشته باشد ،شامل نمیشود .مطالعه
پایلوتی که در وارادرو4انجام شد ،باعث شد که روش شناسی این روش مشخص شود درحالی که اندازه نمونه برای عمومیت
دادن نتایج کافی نبود .نتایج موجود در نمونه تحقیق مفید بودن این روش را در کسب رضایت یا عدم رضایت مشتریان با
خصوصیات خاص مقصد نشان میدهد.
 .3مدل آکاما

5

آقای آکاما به بررسی رضایت گردشگران از پارک ملی ساوو شرق در کشور کنیا پرداخته است .این پارک از قدیمیترین و
بزرگترین پارکهای ملی کنیا محسوب میشود که  11747کیلومترمربع وسعت دارد .آکاما برای بررسی رضایت گردشگران
از مدلی استفاده نموده که شاخصهای متعددی ازجمله عناصر ملموس ،قابلیت اعتماد ،مسئولیتپذیری ،اطمینان و قیمت
را بررسی می نماید .وی در این مدل معتقد است که در صنعت گردشگری بحث مربوط به خدمات جایگاه مهمی دارد و در
این صنعت فقط جذب گردشگر مطرح نیست بلکه نکته ای که در این میان دارای اهمیت است رضایت گردشگران است و
در این رابطه باید دید رضایتمندی گردشگران از خدماتی که ارائه می شود به چه میزان است ،چراکه این امر منجر به
شناسایی موانع و محدودیت توسعه صنعت گردشگری در بخش خدمات و برطرف ساختن این موانع منجر به رشد تعداد
گردشگران میشود که درنهایت میتواند سبب رونق اقتصادی منطقه ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،بهبود ساختارهای
زیربنایی و تشکیالت اصولی منطقه و  ...شود و رضایت گردشگر تنها زمانی به دست میآید که فرایندهای مناسب بهگونهای
طراحی گردند تا خدمات ارائهشده توقعات و نیازهای گردشگر را برآورده نماید.
رضایت گردشگر

همدلی

عناصر ملموس

قابلیت اعتماد

مسئولیتپذی
ری

اطمینان

.1 Hugue & Karen
. Holiday Satisfaction
2
. Tribe & Snaith
3
قیمت. Varadero
4
. Akama
5
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شکل شماره . 1مدل رضایت گردشگر آکاما ،منبع (آکاما ،2003 ،به نقل از علیزاده)33 :1396 ،

روش پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ روش ،توصیفی -پیمایشی ،به از نوع ،کاربردی است .در این تحقیق جهت گردآوری دادهها ابتدا از
طریق مطالعات کتابخانه ای ،ادبیات پیشین تحقیق تدوین شد و سپس با استفاده از پرسشنامه دادههای موردنیاز جمعآوری
گردید .محدوده موردبررسی شهر گرگان میباشد .در این پژوهش از مدل آکاما که شاخصهای عناصر ملموس ،قابلیت
اعتماد ،مسئولیت پذیری ،اطمینان و قیمت را موردبررسی جهت رضایت گردشگران قرار میدهد ،استفادهشده است .برای
انتخاب نهایی شاخصهای پژوهش از روش دلفی و نظرسنجی از خبرگان استفادهشده است .بهطوریکه بهمنظور شناسایی
شاخصهای پژوهش ،پرسشنامهای طراحیشده و میان  23نفر از متخصصان و اساتید دانشگاهی توزیع و تکمیل گردید و
درنهایت  25گویه انتخاب شده است .جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه بازدیدکنندگان داخلی که در طول دوره
تحقیق ( )1397به شهر گرگان سفرکردهاند .بنا به دالیل جبری الزم است که تعداد نمونهها بیشتر از تعداد متغیرها باشد.
ادعا در مورد نسبت آزمودنیها به متغیرها از نسبت خیلی بزرگ  10به  1تا نسبت دستکم  2به  1در نوسان است
(کالین .)91 :1380،ازاینرو در این تحقیق با توجه به  25متغیر انتخاب ،تعداد  250گردشگر به عنوان جامعه آماری
انتخابشدهاند که پرسشنامهها در بین آنها توزیع و تکمیل شد .در گزینش نمونه از روش نمونهگیری میدانی و تصادفی
استفاده شد .بهمنظور روایی پرسشنامه ازنظر اساتید دانشگاه و برای سنجش پایایی آن از پیشآزمون و ضریب آلفای
کرونباخ استفادهشده است که میانگین این ضریب  0/84و ضریب میانگین آلفای خرده آزمونهای نیازهای اساسی و
عملکردی  0/88درصد میباشد ،که بیانگر پایایی وسیله اندازهگیری است .از آمار توصیفی برای بررسی متغیرهای جمعیت
شناختی و در بخش آمار استنباطی بهمنظور آزمون فرضیهها ،از روشهای آماری و"تحلیل عاملی" استفادهشده است.
قابلذکر است که تحلیلهای آماری فوق به کمک نرمافزار  SPSSانجامشده است.
جدول شماره  .1گویههای سنجش میزان رضایتمندی کیفیت محیط مکانهای گردشگری
گویهها

ابعاد
عناصر

امکانات و تجهیزات فیزیکی خوب و باکیفیت مکانهای گردشگری

ملموس

ظاهر آراسته و مرتب کارکنان مستقر در اماکن گردشگری
رضایت از زیبایی و کیفیت مکانهای گردشگری
رضایت از دسترسی به فضای سبز و پارک مکان تفریحی
رضایت از کیفیت اسکان گردشگران
عالئم راهنمای مسیریابی

قابلیت

ارائه خدمات در زمان وعده دادهشده

اعتماد

آرامش محیط و فرصت استراحت
ارائه جزئیات کافی و قابلفهم در مورد آثار به نمایش گذاشتهشده در اماکن گردشگری
میزان همکاری و راهنمایی جامعه میزبان
صداقت و انصاف جامعه میزبان
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مسئولیت

فرهنگ مهماننوازی و خونگرم بودن جامعه میزبان

پذیری

گوش دادن به سؤاالت بازدیدکنندگان و ارائه اطالعات صحیح از طرف راهنمایان
رضایت از برنامهریزی در منطقه گردشگری
ارائه سریع خدمات به بازدیدکنندگان

اطمینان

تجهیزات امنیتی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و مخاطرات احتمالی مانند تجهیزات اطفاء حریق
رضایت از نحوه همکاری و راهنمایی جامعه میزبان
اطمینان از اصالت آثار اماکن گردشگری
ضوابط و مقررات جهت حفظ حقوق گردشگران

همدلی

درک نیازهای خاص بازدیدکنندگان
رفتار دوستانه کارکنان با گردشگران
ارائه رایگان بروشور یا نقشه اماکن گردشگری به بازدیدکنندگان
استفاده از تکنولوژی برای یادگیری بهتر (مثل نمایش فیلم ،شبیهسازی کامپیوتری و)...
تحریک حس کنجکاوی بازدیدکنندگان برای یادگیری مطالب جدید
امنیت شخصی و احساس راحتی با مردم

محدوده موردمطالعه
شهر گرگان از شهرهای شمالی ایران و مرکز استان گلستان است که در  54/48درجه طول شرقی و  3۶/38درجه عرض
شمالی با ارتفاع متوسط  155متر از سطح دریاهای آزاد ،واقع گردیده است .این شهر دارای پیشینه تاریخی است که طبیعت
چشمنواز آن ،مردمانی با زبان و فرهنگهای گوناگون شامل فارسها ،ترکمنها ،سیستانیها ،بلوچها ،کردها ،ترکها
(آذربایجانی و قزلباش) و قزاقها را در خود جایداده است .شهر گرگان ازلحاظ ساختار فیزیکی به شکل یک بافت شهری
نیمه متراکم با سطح وسیعی از اراضی کشاورزی در شمال و جنگلها و باغات در جنوب ،در پهنهای حدود  3633هکتار
گسترده شده است .موقعیت جغرافیایی شهر ،ارتباط آن را از شمال به شهر آققال ،از شرق به فاضلآباد ،از غرب به کردکوی
و از جنوب به رشتهکوههای البرز برقرار میکند .همچنین بر اساس نتایج سرشماری سال  ،1395شهر گرگان جمعیتی معادل
با  350۶7۶نفر داشته است .گرگان کنونی تا سال » 131۶اَستَرآباد« نام داشت .گرگان قدیم که به عربی جرجان خوانده
میشد شهری آباد و مهم بود که در نزدیکی گنبدکاووس امروزی قرار داشت (.)Borjian,2008

شکل شماره  . 2نقشه موقعیت شهر گرگان در استان گلستان
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بحث و یافتهها
بهمنظور تجزیهوتحلیل یافتههای مستخرج از پرسشنامه ،از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفادهشده است که نتایج آن
در زیر آورده شده است .بر اساس دادههای استخراجشده از مجموع  250پرسشنامه  135نفر مرد معادل  54درصد را مردان
و  115نفر زن معادل  4۶درصد را زنان تشکیل دادهاند که از این تعداد  134نفر ( 55/۶درصد) زیر  30سال 30 ،درصد بین
 30تا  40سال ۶/4 ،درصد بین  40تا  50و  8بین  50تا  ۶0سال بودهاند .ازلحاظ تحصیالت  10/4درصد زیر دیپلم25/۶ ،
درصد دیپلم و فوقدیپلم 57/2 ،درصد کارشناسی و کارشناسی ارشد و  7/1درصد تحصیالت خود را دکتری اظهار داشتهاند.
در این تحقیق بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش از تحلیلهای گوناگون استفادهشده است .در مرحله اول نرمال بودن دادهها
با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف موردبررسی قرار گرفت .در مرحله بعد با استفاده از آزمون تحلیل عاملی
تأییدی و آزمون فریدمن به بررسی سؤاالت تحقیق پرداخته شد و درنهایت با استفاده از آزمون تی تک نمونهای وضعیت
شاخصهای ارزیابی سطح رضایتمندی از کیفیت محیط مکانهای گردشگری شهر گرگان موردبررسی قرار گرفت .در
راستای آزمون سؤاالت تحقیق در ابتدا با استفاده از آزمون تی تک نمونهای ( )One- Sample T Testبه مقایسه
میانگین متغیرهای تحقیق با مقدار حد وسط عدد  3پرداخته می شود .چون مقدار میانگین یک جامعه با یک عدد مقایسه
میشود ازاینرو از آزمون تی تک نمونهای استفاده میشود.
 :H0میانگین امتیازات دادهشده به وضعیت شاخصهای ارزیابی سطح رضایتمندی گردشگران بزرگتر یا مساوی  3است.
 :H1میانگین امتیازات دادهشده به وضعیت شاخصهای ارزیابی سطح رضایتمندی گردشگران کمتر از  3است.
H 0 :  3

H1 :   3
جدول شماره  .2نتایج آزمون  tتک نمونهای شاخصهای ارزیابی سطح رضایتمندی
معیار

میانگین

آماره t

Sig

عناصر ملموس

4/24

۶2/93

0/000

قابلیت اعتماد

4/58

74/19

0/000

مسئولیتپذیری

4/40

48/75

0/000

اطمینان

4/۶1

73/۶2

0/000

همدلی

4/08

39/8۶

0/000

با توجه به مقادیر میانگین و آماره  tدر سطح اطمینان  99درصد ادعای میانگین امتیازات دادهشده به وضعیت شاخصهای
ارزیابی سطح رضایتمندی گردشگران بیشتر از  ،3را نمیتوان مردود دانست .پس میتوان نتیجه گرفت که همه شاخصها
در وضعیت خوبی قرار دارند.
سؤال اول :عوامل اصلی رضایتمندی گردشگران شهر گرگان به ترتیب اولویت کداماند؟
در این بخش با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فریدمن عوامل اصلی رضایتمندی از کیفیت محیط
مکانهای گردشگری شهر گرگان مورد تحلیل قرار میگیرد.
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عناصر ملموس

قابلیت اعتماد
مسئولیتپذیری
اطمینان
همدلی
قیمت و ارزش
ادراکشده
شکل شماره  .3مدل تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی سطح رضایتمندی (تخمین استاندارد)
عناصر ملموس

قابلیت اعتماد

مسئولیتپذیری

اطمینان

همدلی

قیمت و ارزش
ادراکشده

شکل شماره  .4مدل تحلیل عاملی شاخصهای ارزیابی سطح رضایتمندی (معناداری ضرایب)

نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال ( 3و  )4نشان میدهد که تمامی شاخصهای مربوط به سطح رضایتمندی بهجز
قیمت و ارزش ادراکشده از مقادیر تی (بیشتر از  )1/9۶و بار عاملی (بیشتر از  )0/3مورد قبولی برخوردارند و برای
رضایتمندی شاخصهای مناسبی محسوب میشوند .بعد از حذف قیمت و ارزش ادراکشده مدل اصالحی دوباره اجرا
میشود.
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عناصر ملموس

قابلیت اعتماد

مسئولیتپذیری

اطمینان

همدلی

شکل شماره  .5مدل اصالحی تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی سطح رضایتمندی (تخمین استاندارد)

عناصر ملموس

قابلیت اعتماد

مسئولیتپذیری

اطمینان

همدلی

شکل شماره  .6مدل اصالحی تحلیل عاملی شاخصهای ارزیابی سطح رضایتمندی (معناداری ضرایب)
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نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال ( 5و  )۶نشان میدهد که تمامی شاخصهای مربوط به سطح رضایتمندی از مقادیر
تی (بیشتر از  )1/9۶و بار عاملی (بیشتر از  )0/3مورد قبولی برخوردارند و برای رضایتمندی شاخصهای مناسبی محسوب
میشوند .بهاین ترتیب عناصر ملموس ،قابلیت اعتماد ،مسئولیتپذیری ،اطمینان و همدلی بهعنوان شاخصهای ارزیابی
رضایتمندی از کیفیت محیط مکانهای گردشگری شهر گرگان میباشند.
بهمنظور اولویتبندی شاخصهای ارزیابی سطح رضایتمندی از کیفیت محیط مکانهای گردشگری شهر گرگان از آزمون
فریدمن استفاده میشود که نتایج آن به شرح زیر میباشد.
جدول شماره  .3آزمون فریدمن شاخصهای ارزیابی سطح رضایتمندی از کیفیت محیط مکانهای گردشگری شهر گرگان
رتبه میانگین
2/۶4
3/87
3/29
4/43
2/3۶

متغیرها
عناصر ملموس
قابلیت اعتماد
مسئولیتپذیری
اطمینان
همدلی

رتبه
4
2
3
1
5

با توجه به نتایج بهدستآمده از میانگین میتوان گفت شاخص اطمینان با میانگین  4/43دارای بیشترین رتبه و شاخص
همدلی با میانگین  2/3۶دارای کمترین رتبه میباشد .به عبارتی "شاخص اطمینان" مهمترین عامل در میزان رضایتمندی
گردشگران محسوب میشود و "شاخص همدلی" کمترین نقش را در میزان رضایت گردشگران از سفر به شهر گرگان به
خود اختصاص داده است که در این زمینه برنامهریزیهای الزم الزامی است.
جدول شماره  .4آزمون فریدمن
250
423.57
4
0.000

N
Chi-square
df
Sig

ازآنجاییکه ( sigسطح معناداری) کمتر از  0/5است ،ادعای یکسان بودن رتبه (اولویت) شاخصهای ارزیابی سطح
رضایتمندی از کیفیت محیط مکانهای گردشگری شهر گرگان پذیرفته نمیشود .الزم به توضیح است که پیش از
اولویتبندی شاخصهای ارزیابی رضایت مندی گردشگران ،در ابتدا با استفاده از آزمون فریدمن تمامی شاخصها بهصورت
 2به  2با یکدیگر مقایسه شدند و چون در تمامی موارد  Sigبرابر با صفر شد ،این نتیجه حاصل شد که بین شاخصها
تفاوت معناداری ازنظر میزان اهمیت وجود دارد.
سؤال دوم :آیا ارتباط معناداری بین عوامل اصلی رضایت گردشگران و میزان رضایت گردشگران
وجود دارد؟
به منظور سنجش همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که در قالب جدول 5
ارائهشده است.
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جدول شماره  .5آزمون همبستگی بین متغیرها

همانطور که جدول فوق نشان میدهد همبستگی میان متغیرهای پنجگانه پژوهش به عنوان متغیرهای تأثیرگذار و
رضایتمندی گردشگران به عنوان متغیر وابسته همگی معنیدار و مثبت است .بهطوریکه همبستگی بین عاملهای عناصر
ملموس ،قابلیت اعتماد ،مسئولیتپذیری ،همدلی و اطمینان با میزان رضایت گردشگران ،به ترتیب ،0/8۶ ،0/85 ،0/8۶
 0/82 ،0/77میباشد .به ترتیب عاملهای عناصر ملموس  ،قابلیت اعتماد ،مسئولیتپذیری ،همدلی و اطمینان بیشترین
همبستگی را با عامل رضایتمندی گردشگران نشان میدهند که نشاندهنده اهمیت و جایگاه زیاد این عوامل در جذب و
نگهداری گردشگران شهر گرگان است و برحسب اولویت نیازمند بازنگری و برنامهریزی ویژهای هستند.
نتیجهگیری
اعتقاد عمومی اکثر پژوهشگران بر این است که گردشگری شهری میتواند بخش مهمی از اقتصاد یک شهر باشد و به
رفاه و فراغت کل اجتماع کمک کند .بااینحال ،انتخاب مقاصد گردشگری شهری توسط گردشگران تحت تأثیر عوامل
مختلفی قرار دارد که هرکدام بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم گردشگران را در انتخاب مقصد گردشگری هدایت
میکنند .یکی از مؤلفههای مؤثر که در بازاریابی گردشگری همواره موردتوجه قرار دارد ،رضایتمندی گردشگران از مقصد
است .رضایتمندی گردشگر ،نقش مهمی در تداوم گردشگری و توسعه پایدار این صنعت ایفا میکند؛ زیرا گردشگران
راضی ،تمایل به انتقال تجربه مثبت خود به دیگران و تکرار مسافرت به محل را دارند .بر این اساس ،تحقیق حاضر باهدف
سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت محیط مکانهای گردشگری شهر گرگان طرحریزی و انجام شد .با توجه به اهمیت
استان گلستان و بهویژه جایگاه شهر گرگان ازنظر گردشگری ،شناخت عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی گردشگران این شهر
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باعث افزایش رضایتمندی گردشگران داخلی و تقویت گردشگری در استان خواهد شد .ازاینرو در این پژوهش ابتدا با
مرور جامع ادبیات تحقیق تعداد  25مورد بر اساس نظرسنجی از خبرگان ،بهعنوان عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران
استخراج شد .بهمنظور تعیین روابط علی و معلولی بین عوامل از روشهای تحلیلهای آماری (تحلیل عاملی) استفاده شد.
بر اساس تحلیل عاملی دادههای تحقیق ،پنج عامل استخراج شد که بیشترین میزان واریانس در عاملها را تبیین میکنند.
بررسی مفاهیم بارگذاری شده روی عامل اول (بعد اطمینان) شامل مؤلفههای تجهیزات امنیتی مجهز ،رفتار مناسب ،اصالت
جاذبهها و تفسیر درست آنها ،حاکی از رضایت خوب گردشگران ورودی به شهر گرگان میباشد که این امر نقش بسزایی
در میزان رضایت مندی گردشگران داشته است .مفاهیم بارگذاری شده روی عامل دوم (قابلیت اعتماد) شامل ارائه خدمات
مناسب ،اطالعرسانی مناسب از جاذبهها ،امنیت مناسب و ...حاکی از میزان رضایت نسبتاً خوب گردشگران از ارائه اطالعات
و جزئیات در مورد آثار به نمایش گذاشته شده در اماکن گردشگری ،دانش و تخصص کافی کارکنان برای پاسخگویی به
سؤاالت بازدیدکنندگان و رضایت از امنیت شخصی و احساس راحتی با جامعه میزبان دارد.
عامل سوم ،تحت عنوان "مسئولیتپذیری" شامل عواملی مانند رضایت از نحوه همکاری و راهنمایی جامعه میزبان ،عالقه
کارکنان و افراد بومی برای کمک به بازدیدکنندگان ،ارائه سریع خدمات به بازدیدکنندگان و ...میباشد ،که حاکی از میزان
رضایت نسبی گردشگران از احساس مسئولیت جامعه میزبان نسبت به گردشگران دارد .درنهایت عوامل عناصر ملموس و
همدلی که متشکل از مواردی چون امکانات و تجهیزات مناسب ،رضایت از دسترسی مناسب به اماکن گردشگری ،کیفیت
و هزینه اسکان مناسب و پاکیزگی مکان های گردشگری ،عناصر راهنمایی کننده در سطح شهر ،ترغیب بازدیدکنندگان و
درک نیازهای آنان ،میباشد حاکی از میزان رضایتمندی پایین ،نسبت به سایر عوامل میباشد .با توجه به نتایج تحلیل
عاملی و آمار توصیفی ،یکی از مهمترین عوامل پایین بودن رضایت در این زمینه ،هزینههای باالی اسکان و عامل دسترسی
به مکانهای تفریحی بهویژه در محور ناهارخوران-زیارت میباشد که عموم ًا در ایّام تعطیالت همراه با گرههای ترافیکی
میباشد .ازاینرو میبایست در مورد آن ،برنامهریزی دقیقی صورت گیرد .همچنین پیشنهاد میشود مسئوالن دستاندرکار
تالش کنند با اعمال کنترل کافی بر قیمتها امکان افزایش رضایت گردشگران را از مقصد گردشگری فراهم کنند.
بهطورکلی نتایج بهدستآمده از اولویتبندی شاخصهای تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن ،حاکی از این است که شاخص
"اطمینان" دارای بیشترین رتبه و شاخص "همدلی" دارای پایینترین رتبه میباشد .بر این اساس رتبهبندی شاخصها به
ترتیب اولویت بهصورت زیر میباشد -1:اطمینان  -2قابلیت اعتماد  -3مسئولیتپذیری  -4عناصر ملموس  -5همدلی.
نتایج حاصل با پژوهش زیاری و همکاران ( )1393همخوانی دارد .نتایج بهدستآمده از همبستگی میان متغیرهای پنجگانه
پژوهش به عنوان متغیرهای تأثیرگذار و رضایتمندی گردشگران بهعنوان متغیر وابسته نشان داد به ترتیب عاملهای عناصر
ملموس ،قابلیت اعتماد ،مسئولیتپذیری ،همدلی و اطمینان بیشترین همبستگی را با عامل رضایتمندی گردشگران نشان
میدهند که نشاندهنده اهمیت و جایگاه زیاد این عوامل در جذب و نگهداری گردشگران شهر گرگان دارد که با تحقیقات
کیانی فیضآبادی ( )1395همخوانی دارد .نتایج پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهشهای مشابه نشان میدهد که برای
پیشرفت بهسوی توسعه گردشگری بهینه و رفع موانع ،باید تمامی ابعاد مؤثر بر توسعه گردشگری و افزایش رضایتمندی
گردشگران را از جنبههای مختلف در نظر گرفت ،تا از طریق ایجاد تعادل بین همه ابعاد و عوامل اصلی یعنی سرمایههای
طبیعی ،ارزشهای فرهنگی -اجتماعی ،سرمایههای فیزیکی و تأمین نیازهای واقعی گردشگران ،توسعه و پیشرفت در
مقاصد گردشگری و بهویژه در شهر گرگان برای تقویت عملکردی این نواحی فراهم گردد .ازاینرو با توجه به نتایج
بهدستآمده پیشنهاد میشود مسئولین توجه بیشتری به انتظارات گردشگران و ارتقاء سطح نوستالژی و ادراکات آنان داشته
باشد و در راستای آن بتوانند با ارائه استراتژی های مدون در جذب و نگهداشت بهینه گردشگران و افزایش سطح
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رضایتمندی آنان باعث ترقی و پیشرفت شهر گرگان و استان گلستان شوند .در راستای رسیدن به این مهم پیشنهادهایی
به شرح زیر ارائه میگردد:
 استفاده از نیروهای انسانی جوان و کارآمد بهمنظور توسعه ظرفیتهای گردشگری؛
 جذب ردیفها ی اعتباری دولتی در راستای توسعه توریسم بهمنظور ساماندهی به مناطق و جاذبههای توریستی
منطقه و بهتبع آن بهرهگیری از ظرفیتهای محیطی ناحیه موردمطالعه؛
 بهسازی مبلمان شهری بهویژه در مبادی ورودی شهر گرگان و تقویت و توسعه کمپهای گردشگری؛
 نظارت و کنترل دستگاههای متولی در جهت کاهش تخریب محیطزیست و توسعه گردشگری؛
 ایجاد پاسگاهها ی انتظامی و نظارت نیروهای امنیتی در راستای افزایش امنیت گردشگران و کاهش جرم خیزی
در ناحیه موردمطالعه و توسعه گردشگری؛
 بهبود زیرساختهای حملونقل بهویژه محور ناهارخوران-زیارت که در روزهای تعطیل بار ترافیکی سنگینی
دارد؛
 بهرهگیری از مسئوالن و نهادهای دولتی فرامحلی در راستای توسعه توریسم با عنایت به نیروی کار فراوان (ماهر
و غیر ماهر) در ناحیه موردمطالعه؛
 برنامهریزی جهت بهره گیری از بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم در راستای تجهیز امکانات خدماتی –
بهداشتی و اقامتی در ناحیه موردمطالعه بهمنظور توسعه گردشگری؛
 سرمایهگذاری مناسب در جهت آموزش بازاریان در جهت برقراری ارتباط مناسب و شایسته با گردشگران؛
 تهیه و توزیع بروشورهای تبلیغاتی در مبادی ورودی شهر گرگان برای آشنایی هرچه بیشتر گردشگران با
جاذبههای گردشگری این شهر؛
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