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ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺧﺪﻣﺎت در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران
در ﺳﺎل  1395ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮﺟﺴﻲ و ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  384ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﻴـﺮي
ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻫـﺪف ﻛـﺎرﺑﺮدي اﺳـﺖ و از ﻧﻈـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ و روش ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ اﺳـﺖ .اﺑـﺰار ﺟﻤـﻊآوري
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ .رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از روش ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .،ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ روش آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ از آزﻣﻮن  tﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪاي ،رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه و آزﻣـﻮن رﺗﺒـﻪﺑﻨـﺪي ﻓﺮﻳـﺪﻣﻦ اﺳـﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﮔﺮدﺷـﮕﺮان از ﺧـﺪﻣﺎت اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪﻫـﺎي اﻣﻨﻴﺘـﻲ و ﺳـﻴﺎﺣﺘﻲ
رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲداري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺧـﺪﻣﺎت
ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ  ،./164ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ  ،./179ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﺗﻌـﺪاد ﻫﺘـﻞﻫـﺎ و رﺳـﺘﻮرانﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار
ﺿﺮﻳﺐ  ،./103اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ  ./175و اﻣﻨﻴﺖ رواﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ  ./199ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ،اﻳﺤﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﮔﺮدﺷـﮕﺮي ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺳﻮاﺣﻞ و ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻣﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه ،گردشگری بزرگترين و متنوعترين صنعت دنیا محسوب میشود که به مثابةةة منبععع اص مآرد یل دد ددد و اش لاغت ،،
س
نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد .توجه به مسئلة گردشگری زمانی مهم جلوه میکند کههه ب یناد ممم براساس س
ت و راهب در ییی ب ار ییی
آمارهای موجود ،صنعت گردشگری دومین منبع درآمد بیش از  49کشوررر درحاللل توسعههه است ت
افزايش درآمد و فقرزدايی در اين کشورها به حساب میآید .كشور ا ياراد ناري

جاذب ببههاای گردش و يخيرات يرگ

نالمللي ا و هتشاد يفنم ريثأت ناري   
طب يعي فراوان و منحصر به فردي است .يكي از مهمترين مسائلي كه در وجهة بي 
متعاقب ًاًا جذب گردشگر را تحت ت يثأ ر قرار داده است ،تبليغات منفي در زمينة عدم وجود امنيتتت ب رد نارگشدرگ يار   
اين كشور میباشد .اين مسئله باعث شده كشور ايران به عنوان يكي از مقاصد گردشگري با پتانس رد ،الاب رايسب لي   
مقايسه با ساير كشورهاي گردشگر ،وض يع ت رضايت بخشي نداشته باشد.
از آنجایی که ایران یکی از دیدنیترین کشورهای جهان است به گونهای که کشور م زج ا وو ووو ده کش زا ناهج لوا رو   
لحاظ جاذبههای (فرهنگی و تمدنی) گردشگری و جزو پنج کشور اول جهان از نظر تنوع (محیط طبیعی) گردشگری
و جزو سه کشور اول جهان از نظر صنایع دستی است (طاهری دمنه و همکاران .) ۱۳۹۰ ،همچنین آماره دوجوم یا   
نشان دهندة این امر است که سهم ایران در جلب گردشگران خارجی با توجه به وسعت ،تاریخ و تمدن و جاذبههای
گردشگری ناچیز است و از این رو ،جلب گردشگر نیازمند توسعة صنعت گردشگری در کشورمان و توجه به کیفیت
خدمات ارائه شده به گردشگران است (مافی و سقایی .) ۱۳۸۸ ،راهبردهای ی
یتوانددد بههه مثابةةة
ی مم 
ی توسعةةة گردش رگ ی ی
عنصری اساسی در برنامهریزی ملی و منطقهای گردشگری به منظور توسعه و مدیریت این صنعت محسوب شود.

دستیابی به توسعة گردشگری به عواملی نظیر ساختار مناسب سازمانی ،برنامهریزی و آموزش نیروی انساننی ،ق او ننین
و مقررات گردشگری و جذب سرمایه وابسته است .برای ایجاد توسعة پایدار و مناسب ص گشدرگ تعن رر ررری ،وج دو
ت .در ای یین خص صو
یک مدیریت توانا و منسجم و هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی بسیار حائز اهمیت است ت
بخش دولتی مسئولیت هماهنگی سیاستها ،برنامهریزی ،تهیه آماررر و انج وژپ ما ه ت ،ش ععععع ییین اس تاررقم و اهدرادنات   
صنعت گردشگری ،ایجاد انگیزة سرمایهگذاری ،انجام برخی خدمات بازاریابی ،برنامهریزی و آموزش نی ییروی انساننی
برای گردشگری ،ساخت و گسترش تأسیسات زیربنایی و بخش خصوصی نیز مسئولیت توسعه اجت  رر ررری ،اح و ثاد
اداره محل اقامت گردشگران ،ارائه تسهیالت و دیگر خدمات گردشگری و بازاریابی برای این ام ست و نکا هه هههیالت را
بر عهده دارند (ارمغان.) ۱۳۸۶ ،
یکی از مهمترین موضوعاتی که در مدیریت سازمانهای گردشگری و بخشهای مرتبط با این صنعت پذیرفت هدش ه   
است ،موضوع رضایت گردشگران است .رضایت گردشگران شاخصی ق یارب نانآ دصق هب ندرب یپ یارب یو         
بازگشت و پیشنهاد مقصد به دیگران است و گردشگران راضی تمایل به درمیان گذاشتن تجربههای مثبت از س اب رف   
دوستان و آشنایان دارند (کوزاک .)1002،در نتیجه میتوانند در جذب گردشگران جدید ت ثأ یر گ دنشاب راذ  ... ..بن ربا ااین،
ارزیابی سطح رضایت گردشگران و دستیابی به شاخصی که بتواند عوامل م ثؤ ر بر رضایت گردشگران و نتایج حاصل
یتوانددد تصم و ناریگ می
از آن را شناسایی کند ،ضروری است .وجود چنین شاخصی م 

زا ار یرگشدرگ ناعفن یذ   

عملکرد خدمات در این صنعت آگاه سازد .با توجه به اینکه صنعت گردش یرگ  ،،ص عن تتی چن ریز و تسا یدعب د     

ارزیابی سطح رضایت گردشگران از153 ...

شهاای م نآ رد طبتر
مجموعههای متعددی در آن فعالیت میکنند و عملکرد کلی آن در مقص ،د متأثررر از تم ما بخش ش
مقصد است ،ولی گردشگران برای انتخاب یک مقصد ،آن را به صورت یک کل و ی  دحاو ک د رظن ر     ممیگیرنددد و
یآید که فرآیندهای مناسب به گونهای طراحی ش هک دنو   
ارزیابی میکنند .بنابراین رضایت گردشگر زمانی به دست م 
خدمات ارائه شده توقعات و انتظارات گردشگر را برآورده نمایند (قلی پور سلیمانی و دیگ نار  .) 1387:3 ،،همج او ررری
با دریای خزر و وجود جنگلها و آبشارهای بکر ،استان مازندران را تبدیل به یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری
ت رتبه
ایران به خصوص در تعطیالت نوروز کرده است .مازندران از لحاظ جاذبههای گردشگری و ج وت بذ ررریست ت
اول را در ایران دارد و سرمایههای طبیعی مانند جنگل ،دشت ،کوه ،آبشار غنای خاصی به این منطقه داده است ..و از
آنجائیکه استان مازندران و به ویژه شهرهای ساحلی با جاذب ببههاای گردش زا یکی هراومه ددعتم یرگ

بهاای
   قطب ب

یتوانددد به
گردشگری کشور محسوب میشود ،برای پژوهش ما انتخاب شده است ،جذب گردشگر در این مقصد مم 
منافع اقتصادی و اجتماعی شامل ایجاد اشتغال ،دستیابی به درآم و رادیاپ د

 بسانم م روظنم نیمه هب ،دوش رجن

      

پژوهش حاضر به دنبال بررسی این مسئله هست که گردشگران تا چه حد از ارائه خدمات امنیتی-س تیاضر یتحای   
دارند؟ همچنین شناسایی زمینههای بهبود و توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران از دیگر موض یتاعو
یباشد که در این تحقیق به دنبال آن هستیم.
م
مروری بر مطالعات پیشین
رضایت مندی گردشگران به شیوههای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .برخی به توص هب رگید یخرب و فی    
یتوان به تحقیقاتی که:
تبیین این موضوع پرداختهاند .که از جمله آنها م 
خیری ،محمد و همکاران ( .) 95 31در پژوهشی تح رگ رادیاپ هعسوت هطبار یسررب ناونع ت د تینما اب یرگش          
سرمایهگذاری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی به این نتایج دست یافتهاند که امنیت سرمایهگذاری عام تهج رد یمهم ل    
توسعه گردشگری به شمار میآید ،و میتوان با بهبود امنیت سرمایهگذاری در کشور ،گ هعسوت تهج رد یمهم ما     
گردشگری پایدار و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی برداشت.
نبوی و همکاران ( .) 89 31در مقالهای با عنوان بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی م ثؤ ر بر احساس امنیت اجتم ،یعا
به بررسی احساس امنیت پرداختهاند و نتایج این تحیقق نشان داد که متغییرهای گرایش به مشارکت در تأمین امنی ،ت

تلقی از عملکرد پلیس و پایگاه اجتماعی – اقتصادی به صورت مستقیم و متغییر احساس محرومیت نس روط هب یب    
م کع وس بر احساس امنیت اجتماعی افراد تاثیرگذار هستند.
صدایی و همکاران ( .) 89 31به بررسی گردشگری پایدار پرداختهاند و به ای تسد جیاتن ن    
فاکتورهای متعددی در گردشگری پای هک دنراد شقن راد

یافتهههانددد ک و رصانع ه

یکی نارگشدرگ تینما اهروتکاف نیا نیرتمهم زا

و         

مقصدهای گردشگری است.
احمدی و همکاران ( .) 94 31در پژوهشی با عنوان عوامل م ثؤ ر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان من زا ییاتسور قطا   
گردشگری به این نتایج دست یافتهاند که رضایت ساکنان مناطق گردشگری با متغیرهای کیفی ریوصت ،هدش کرد ت    
استنباط شده وتعهد رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج تحلی هک داد ناشن ینویسرگر ل اهریغتم ی ،دهعت        
رضایت و وجهه استنباط شده در مجموع  83/2درصد از تغییرات در متغیر حمایت ساکنان را تبیین مینمایند.
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فنی و همکاران ( .)1931در پژوهشی تحت عنوان سنجش میزان رضایتمندی گردشگران شهر گرگان ،به ای هجیتن ن   
یتواننددد
دست یافتهاند که چهار عامل کیفیت خدمات ،کیفیت محیطی ،کیفیت رفتار جامعه میزبان و هزینه خدمات می ی
بیش از  54درصد از رضایتمندی گردشگران را تأمین نماید ،همچنین بین این عوام نارگشدرگ تیاضر نازیم و ل     
همبستگی معنیدار مشاهده شده است.
جی و نتاایج آن و
حقیقی نسب و همکاران (  ،) ۱۳۹۳در پژوهشی به بررسی عوامل م ثؤ ر بر رضایت گردش راخ نارگ جج جج
سنجش رضایت آنان از خدمات گردشگری در شهر اصفهان پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد که عملكرد ادراک
شده و ارزش ارزيابی شده بر رضايت گردشگران ت ثأ یر مثبت دارد .از طرف ديگر ،رضايت گردشگران ت ثأ یر منف ففی بر
قصد اعتراض و ت ثأ یر مثبت بر وفاداری آنان دارد .همچنین ت ثأ یر مثبت انتظ اردا دركلمع رد تارا کک ککک ش ركلمع و هد دد ددد
ادراک شده بر ارزش ارزيابی شده ت يأ ید شد .در بین شش بخش خدمات گردشگری ،رستورانها ،بیشترين وزن را در
شكلگیری رضايت تجمعی از خدمات داشت و پس از آن ،هتلها و حمل ونقل در ردههای بعدددی ق زا .دنتفرگ رار   
نظر نمرۀ رضايت ،جاذبهها رتبة اول را به خود اختصاص داد و سپس ،بخشهای حمل ونقل ،هتلهاا ،رس اروت نننهاا،
فروشگاهها و مهاجرت قرار گرفتند .رضايت کلی از مقصد نیز  82 /5درصد به دست آمد.

ث
گ ب داوح ر ثث ثث
ی در مقیاسسس ب رز گ گ
ی درک میزب نا ی ی
کیم و همکاران ) 2015 ( 1در پژوهش خود به ارزیابی اثرات اجتم عا ی ی

ی ارزی با ی ی
ی
گردشگری ورزشی پرداختند .تجزیه و تحلیل یافتههای نشان داد در یک مدل شش عاملی با  23مورد ب ار ی ی
درک تاثیرات اجتماعی شامل ( )1منافع اقتصادی؛ ( )2غرور و افتخاررر جام هع ؛؛ ( )3توسعههه جام هع ؛؛ ( )4هزین ننههاای
اقتصادی؛ ( )5مشکالت ترافیک؛ و ( )6امنیت خطرات بر حوادث گردشگری ورزشی نقش دارند.

هال ) ۲۰۰۸ ( 2در مقالهای به بررسي وض يع ت گردشگري در كشورهاي جهان س هم زا يخرب و مو م تالكشم نيرت     
گردشگري اين كشورها از جمله نبود امنيت رواني و جاني پرداخته و بر لزوم توجه دولتهاي جهان سوم در جه زا ت
لها از طريق ايجاد پليس گردشگري ت يكأ د نموده است.
بين بردن اين معض 
مبانی نظری تحقیق
گردشگری

3

نالملل هجاوم ی   
گردشگری یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی در دنیاست که در سالهای اخیر با رشد س یب عیر نن نن
بوده است .صنعت گردشگری با اتکا به ویژگیها و تاثیرات اقتصادی خود میتواند به گونهای کام ًالًال م ثؤ ررر در تح کر
و پویایی بخشهای مختلف اقتصادی جوامع محلی نقش عمدهای ایفا نماید که نهایت ًاًا به توسعه ن هتفاین هعسوت یحاو    
کمک خواهد کرد (ویلیامز و گارس.) 28 :2002 ،
اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصتهای شغلی و درامد محدود نمیشود ،بل مانرب تروص رد هک ههه ههههری و یز
توسعه از پیش اندیشیده شده ،گردشگری ق م تسا ردا

نن ن ننننافع مس ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا میقتسمریغ و میقت      

یتواند
محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجهی را در توسعه ملی ایفا کن د یترابع هب .د ی  رگ گ شدر گر  ی م یی ی ییی یییییی
1

Kim et al
Hall
3
Tourism
2

ارزیابی سطح رضایت گردشگران از55 1 ...

موجب بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی ،ارتقای سطح زندگی ،رف ومع ها م و ی

قطنم نوزاوتو لداعت ههههه ههههههای ش دو

یتواند
(معصومی .)54 : 84 31 ،اگر منافع گردشگری در سطح جوامع و مناطق یک کشور به درستی توزی م ،دوش ع ییی ییی
زندگی مردم را بهبود بخشد (پاپلی یزدی و سقایی .) 18 : 85 31 ،بهمین دلیل توسعه گردشگری به ویژه در کشورهای
ی مختل و یراکیب شهاک ،ف
کمتر توسعه یافته عامل موثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قش اهر ی ی
رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی میشود (کاظمی.) 64 : 85 31 ،
در شروع قرن بیست و یکم ،صنعت گردشگری به یکی از پردرآمدترین صنایع دنیا تبدیل شده و رقابت فشردهای در
یخ هک یروط هب .درو ام تعنص هزور
بین بسیاری از کشورهای جهان برای جذب جهانگردان بیشتر به چشم م  یی یی

     

توریسم بعنوان صنعتی پویا و با ویژگیهای منحصر به فرد ،بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشورهای در
حال توسعه را به خود اختصاص داده است .توریسم به لح اغتشا ظا لل لللزای و ی تأثثثیر آن ب عسوت یاهدرکراک ر هه هههههای،
اقتصادی و اجتماعی در یک منطقه یا کشور مهمترین صنعت در جهان به شمار میرود .لذا موقعیت و توسعه رادیاپ    
گردشگری در گرو عملکرد مناسب چرخه گردشگری و عناصر و عوامل متعددی اس هناماس هتفر مه یور هک ت      
گردشگری را تشکیل میدهند .این مولفهها هر یک در سامانه مذکور اهمیت خاصی داشته و با سایر مولفههاا ارتب طا
تنگاتنگی دارند .یکی از مهمترین عوامل که رونق و توسعه گردشگری در گرو آن است ،رضایت و امنیت گردشگران
است (رنجبریان و زاهدی.) 46 : 84 31 ،
رضایت گردشگران

1

منظور از رضایت گردشگران تأمین نیازها و خواستههای گردشگران در همان روش دلخ هک تسا رگشدرگ هاو

رد

  

یکند
نهایت میتواند او را تشویق و ترغیب به سفر مجدد و یا تشویق دیگران ب  هب رفس یار م ظن دروم هقطن ر م  ییییییی ییییییی
ت از مقصددد و نتیجةةة ادراک شدهه از تجربههه در
ن انتظ ارا ت ت
(خدایی .) 88 3: 118 ،رضايت گردشگران بر پاية تناسب بین ن
مقصد است که به طور ساده ،از مقايسة تصوير ذهنی از مقصد و آنچه که به طور واقعی ديده ،حس کرده و به دست
ی منفردد
آوردهاند ،حاصل میشود .تحقیقات رضايت در گردشگری نشان داده است که رضايت گردش ا نارگ ززز اج از ی ی
یشود (حقیقی نسب و همکاران.) 741:1393 ،
مقصد ،منجر به رضايت کلی از مقصد م 
در صنعت گردشگری زمانی از رضایتمندی گردشگران یا به نوعی رضایتمندی مشتری بحث میشود که ی دصقم ک   
به رقابت در بازار گردشگر نیاز دارد .در همین راس سا لکشم ات اس رب ی

وهفم .تسا یدنمتیاضر فیرعت رس م          

رضایتمندی نیز همواره پیچیده و چند جانبه قلمداد ش زاس .تسا هد ما شدرگ یناهج ن گر عت ی ری دنمتیاضر ف یی ی یییی ییییییی
ی
گردشگری را به صورت کامل شرح داده است .طبق این تعریف رضایتمندی یک مفهوم ذهنی ،روانی و روانشناس هنا
است که شامل احساس مثبت و لذتهای ناشی از بدست آوردن آن چیزی است که فرد امیدوار است از ی دصقم ک   
یآورد (چ ،ی
به دست آورد و یا به نوعی دیگر ،گردشگر انتظار برآورده شدن آن را دارد و آن را به دس م ت یی یی
 .) 48زمانی که رضایتمندی گردشگران به دست آید ،وفاداری به برند مقص نعم تروص هب ار یرگشدرگ د

:5002

یداری
ییییی ییییی

یآورد .محقق نایب نا   
تحت ت ثأ یر قرار میدهد و تجربه مجدد سفر به مقصد سفر قبلی را برای گردشگران به وجود می ی
The satisfaction of tourists

1
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کردهاند که رضایت نتیجه ارزیابی ذهنی است که آیا گزینه انتخاب شده انتظارات را برآورده کرده است یا از آن فراتر
رفته .دالیل مهمی در رضایتمندی گردشگران از مقصد گردشگری وجود دارد که ضرورت توج یرورض ار نآ هب ه    
میسازد .رضایتمندی گردشگران عامل ضروری در بق  تایح همادا و ا ا  تعنص نی م بوسح       

یش یرفعج( دو   
می ی

مهرآبادی و همکاران.) 395 1 86: ،
در گردشگری مانند خدمات دیگر ،تجربه مصرف به علت نامحسوس ب و ییایوپ ،ندو

.تسا هدیچیپ ندوب ینهذ      

تجربه مصرف گردشگری شامل ترکیبی پیچی وسحم یازجا زا هد س یازجا نینچمه و یلمع و ینیع ،

،نیدامن         

احساس و خوشی است .بنابراین شناخت عوامل رضایتمندی گردشگر یکی از مهمترین حوزههای پژوهش تعنص ی   
گردشگری است .ادبیات موضوع بیانگر این واقعیت است که سطح رضایتمندی گردشگر در یک سفر نتیج لماوع ه   
متعددی است که به طور کلی در فرآیند مقایسه بین دیدگاه گردش  هب تبسن رگ م  تالوصح و  تامدخ  د و یتفایر     
انتظارات قبل و حین مسافرت او مورد ارزیابی قرار میگیرد .رضایت گردش هم شقن رگ م رد ی

یبایرازاب تیقفوم      

یدهد( .قل یلس روپ ی م ،یدیشر و ینا     
مقصد گردشگری و تصمیم به بازگشت دوباره به مقصد را تحت ت ثأ یر قرار م 
.)41 : 87 31
امنیت اجتماعی و گردشگری
یرود ،به ط نآ لاوز اب هک یرو آ بلس ناسنا زا رطاخ شمار   
امنیت از نیازها و انگیزههای انسانی بشر به شمار م 

    

میشود و تشویش ،اضطراب و ناآرامی جای آن را میگیرد و مرتفع شدن بسیاری از نیازه ورگ رد یمدآ یا     تأممین
امنیت است .الرونی امنیت را عبارت از تضمین رفاه آتی و جان مورز امنیت را رهایی نسبی از تهدیدات زیان بخش
یدهد و به عنوان ی یاهزاین زا یک   
میداند ،امروزه امنیت اجتماعی تمامی زوایا و سطوح زندگی را تحت ت ثأ یر قرار م 
اولیه با وجود شکلگیری در یک بستر عینی در اساس یک پدیده ذهنی اس سا رب و ت اس خ یاهدنیآرف  اص نیا

    

یگیرد (بوزان.) 378 1 1: 3،
حوزه شکل م 
 .بهطور کلی امنیت اجتماعی به قلمروها يي از حفظ حريم فرد مربوط میشود كه به نحوي در ارتباط ب گيد ا رر ررر اف ار دد
جامعه هستند و به نظام سياسي و دولت مربوط میشود .اين قلمروها میتواننددد زب نا  ،،ن داژ  ،،قوم تي  ،،اعتب را  ،،نقششش
اجتماعي ،كار ،درآمد ،رفاه ،مشاركت سياسي ،آزادي ،اعتقاد و  ...باشند.
امنیت همیشه یکی از مسائل اساسی و حیاتی بشر بوده و مباحث علمی زیادی را به خود اختص ما ،تسا هداد صا ا    
ن گفتن ن
ن
احساس امنیت مهمتر از وجود امنیت است .اصو ًالًال تا امنيت برقرار نباشد ،سفري شكل نخواهد گرفت و سخن ن
یکننددد و
از گردشگري بيهوده خواهد بود .در واقع هرگاه در سطح جامعه بستر مناسب امنيت فراهم باشد ،افراد سفر م 
ت بههه مقصد ييي احساسسس
ییابند ،زيرا اگررر گردش ارگ ننن نسبت ت
در پي آن است كه فعاليتهاي مربوط به گردشگري رونق م 
ناامني داشته باشند ،هرگز به آنجا سفر نمیکنند .امنيت و گردشگري ،پارامترهاي كي

معادله هستند كه نسبتي مستقيم

ق
ل مهممم توسعةةة گردش رگ ييي وجودد امن تسا تي  ،،، ،،رونق ق
با هم دارند .به عبارت ديگر ،همان طور كه يك ييي از عوامل ل
گردشگري در كي

منطقه و تردد گردشگران در كي

ت ممیشودد .البتههه نبايددد
مقصد نيز موجب به وجود آمدننن امنيت ت

ت و آمددد
فراموش كرد كه اين قضيه هميشه هم صادق نيست ،چرا كه در برخي مواقع وجود پديدة گردشگري و رفت ت
گردشگران باعث ناامني شده است (آقاسیزاده و ابراهیمزاده .) ۱۳۸۸ ،با وجود اين صنعت گردشگري و امنيت ارتباط

ارزیابی سطح رضایت گردشگران از157 ...

ت
تنگاتنگي با هم دارند و میتوان گفت گسترش صنعت گردشگري به وجود امنيت وابسته است .به ط يلكرو  ،،امنيت ت
یباشد (خدایی.) 88 3 119:1 ،
يكي از شرايطي است كه براي توسعة مناطق پذيرفته شده م 
احساس امنیت در گردشگاهها دارای کارکردهای فردی و اجتم هک تسا یمهم یعا

وص رد ر نیا رد لالتخا ت        

کارکردها ،در گردشگاهها احساس ناامنی ایجاد میشود .در فضاهای شهری ،گردشگااههاا موقعی اقم و ت م    ویژههای

تهاای
دارند ،به طوری که هر چه کمیت و کیفیت این فضاهای اجتماعی –فرهنگی بیش ادنورهش ،دشاب رت ن     فرصت ت
یآورند .هدف اصلی گردشگاهها ،دستیابی شهروندان ب و شمارآ ه
بیشتری برای گذراندن فراغت و تفریح به دست م 
گذران ایامی خوش همراه با تفریح و تفرج است .وجود امنیت در گردشگاهها و فضاهای عمومی شهر مانند پارکها،
دارای کارکردهای مختلف فردی و اجتماعی است .بایددد ب رب یدایز عناوم میناد

هار رس

    تأممین نیازه و یدرف یا

اجتماعی شهروندان به وجود آمده که این موانع به کاهش شدید احساس امنیت و آرام  شیاسآ و ش ش ادنوره ن هب     
ویژه گردشگران انجامیده است .این پدیده به نوبه خود به گسترش روحیه نارضایتی ،عدم امنی ییاهنت ساسحا ،ت ،،،، ،،،
ترس ،تنش اجتماعی ،جدایی از طبی دع و تع م و دامتعا 

ی اجتم هدز نماد یعا    اس  ت ( (خ  ورف شو و
بهای ی
آس سسی 

همکاران.) 92 3 :1 3 18 ،
چارچوب مفهومی پژوهش

یشود:
با توجه به مباني نظري و سوابق تحقیق ،مدل مفهومي پژوهش بصورت زیر بیان م 
شکل  :۱مدل نظری پژوهش
فرضیههای تحقیق
فرضیههای اصلی:
گردشگران از خدمات امنیتی در شهرهای ساحلی استان مازندران رضایت دارند.
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گردشگران از خدمات سیاحتی در شهرهای ساحلی استان مازندران رضایت دارند.
فرضیههای فرعی
کیفیت دسترسی خدمات سیاحتی بر میزان رضایتمندی مردم در شهرهای ساحلی استان مازندران م ثؤ ر است.
جاذبههای گردشگری در شهرهای ساحلی استان مازندران بر میزان رضایتمندی مردم از خدمات سیاحتی م ثؤ ر است.
ی م در ممم از خ امد ت ت
ت
کیفیت و کمیت هتلها و رستورانها در شهرهای ساحلی استان مازن ارد ننن بررر می از ننن رض دنمتیا ی ی
سیاحتی م ثؤ ر است.
ی گردش رگ ییی م ثؤ ررر
ت امنیتی ی
میزان امنیت اجتماعی در شهرهای ساحلی استان مازندران بر رضایتمندی مردم از خ امد ت ت
است.
میزان امنیت روانی در شهرهای ساحلی استان مازندران بر رضایتمندی مردم از این خدمات م ثؤ ر است.
روششناسی تحقیق
روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیف از نوع پیمایشی است ،،جامعههه آم یرا
این پژوهش شامل کلیه گردشگران داخلی و خارجی استان مازندران در سال  9۵ 31میباشند که با توجه به نامح دود
بودن حجم جامعه آماری با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه كرجس اگروم و ي نن ننن ب ادعت ه د   

 384نف شور هب ر   

نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .در اين تحقيق ابزار اصلي جمعآوري اطالعات پرسشنامه است .پرسش اش همان مل   
دو بخش میباشد .در بخش اول ویژگیها و مشخصههاای دم حطس ،نس هلمج زا نارگشدرگ یفارگو یلیصحت       
وجنسیت قید گردید ،و در قسمت دوم شامل سؤاالت مربوط به رضایتمندی گردشگررر ،وض دخ تیع م تینما تا ی و 
سیاحتی و توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران میباشد .پرسشنامه مزب یاراد رو

 ۴۹س اؤ للل در زمینه

رضایت ۲۲ ،سؤال در زمینه کیفیت خدمات و  ۹سؤال در خصوص توسعه خ رهش رد تامد ه رد یلحاس یا

فیط     

پنج گزینهای لیکرت از خیلی زیاد با امتیاز  5و خیلی کم با امتیاز  1نمرهگذاری شد .و برای تعیین روای همانشسرپ ی   
با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه به تأیید کارشناسان و صاحب نظران رسید .و برای تعیین پای یا ی ا زین  زز ززز ض بیر
ت امنیت ،ی
آلفاي کرونباخ استفاده شد ،که در این تحقیق پایایی برای پرسشنامههای رضایت مندی گردشگران ،خ امد ت ت
خدمات سیاحتی و توسعه خدمات به ترتیب برابر با  ۰.۸۱ ، ۰.۷۸ ، ۰.۸۶و  ۰.۹۱به دست آمد .و برای تجزیه و تحلیل
دادهها از آزمون تي تك نمونهای مستقل ،رگرسیون خطی و آزمون فریدمن برای رتبهبندی مؤلفهها با اس رن زا هدافت ممممم
افزار آماري  SPSS16مورد استفاده قرار گرفت.
یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
بر اساس دادههاي بدست آمده از آمار توصيفي از مجموع  ۳۸۴نفر نمونه آماری در نظر گرفت ،هدش ه     ۱۶۱نف و نز ر
 ۲۲۳نفر مرد ،و از نظر رشته تحصیلی  ۴۹نفر دیپلم و پایینتر ۶۷ ،نفر فوق دیپلم ۱۹۸ ،نفر لیس و سنا

 ۷۰نف قوف ر   

لیسانس ،و به لحاظ سنی  ۱۱۰نفر کمتر از  ۳۰سال ۱۲۳ ،نفر بین  3۱تا  ۴۰سال ۹۷ ،نف نیب ر     4۱تا  ۵۰س لا  ،،و ۵۴
نفر  ۵۰سال و باالتر سن داشتهاند.

ارزیابی سطح رضایت گردشگران از159 ...

یافتههای استنباطی
جدول  :۲نتایج آزمون  tتک نمونهای برای فرضیههای اصلی
مقدار آزمون= 3
فاصله اطمینان ٪ ۹۵
آماره t

معنیداری

درجه آزادی

اختالف میانگین

حد پایین

حد باال

خدمات امنیتی

۴۰ / ۰۲۲

۳۸۳

۰/ ۰۰۰

۱/ ۱۱۱

۱/ ۰۵۶

۱/ ۱۶۵

خدمات سیاحتی

۴۲ / ۵۳۰

۳۸۳

۰/ ۰۰۰

۱/ ۱۹۷

۱/ ۱۴۲

۱/ ۲۵۲

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که دادههای جدول شماره  1نشان میدهد ،از آنجائیکه اختالف میانگین به دست آمدهه متغیره دخ یا م تا   
امنیتی  ۱/ ۱۱۱و خدمات سیاحتی  ۱/ ۱۹۷مثبت میباشد و همچنین مقدار آماره  tب ارتالا ززز  tج و هدوب لود یفرط زا    
مقدار احتمال به دست آمده کمتر از  0/ 05است ،لذا فرضیه صفر در تمامی متغیرها رد ش یقحت ضرف و هد ق     تأییددد
یتوان نتیجه گرفت که گردشگران از خدمات امنیتی و سیاحتی رضایت داشتهاند.
یگردد ،بنابراین م 
م
جدول  :2جدول برآورد ضرایب مربوط به مدل رگرسیونی فرضیههای فرعی
فرضیه

مدل

فرعی اول

ضریب استاندارد نشده
پارامتر

انحراف استاندارد

م ق دار ث ا ب ت

۳.۳۹۴

۰.۱۲۹

کیفیت دسترسی خدمات سیاحتی

۰.۱۰۶

۰.۰۳۳

م ق دار ث ا ب ت

۳.۱۸۵

۰.۱۷۶

جاذبههای گردشگری

۰.۱۳۵

۰.۰۳۸

م ق دار ث ا ب ت

۳.۵۴۹

۰.۱۲۹

لها و رستورانها
کیفیت و تعداد هت 

۰.۰۶۲

۰.۰۳۱

م ق دار ث ا ب ت

۳.۳۴۹

۰.۱۳۴

چهارم

امنیت اجتماعی

۰.۱۲۰

۰.۰۳۵

فرضیه پنجم

م ق دار ث ا ب ت

۲.۹۳۷

۰.۲۲۱

امنیت روانی

۰.۱۹۶

۰.۰۵۰

فرعی دوم
فرعی سوم
فرعی       

ضریب استاندارد شده

آماره t

معنیداری

بتا
۱۶۴ .۰
۰.۱۷۹
۰.۱۰۳
۰.۱۷۵
۰.۱۹۹

۲۶.۲۹۸

۰.۰۰۰

۳.۲۴۷

۰.۰۰۱

۱۸.۰۵۱

۰.۰۰۰

۳.۵۵۳

۰.۰۰۰

۲۷.۵۵۱

۰.۰۰۰

۲.۰۳۱

۰.۰۴۳

۲۴.۹۸۴

۰.۰۰۰

۳.۴۷۰

۰.۰۰۱

۱۳.۳۱۲

۰.۰۰۰

۳.۹۶۱

۰.۰۰۰

منبع :یافتههای تحقیق

ت
با توجه به نتایج رگرسیونی خطی چندگانه که نتایج آن در جدول شماره  ،2ارائه گردید معنیداری مؤلفههای کیفیت ت
ت اجتم تینما و یعا   
دسترسی خدمات سیاحتی ،جاذبههای گردشگری ،کیفیت و تعداد هتلها و رس اروت نننه ینما ،ا تت تت
یشوند .که مقدار ضریب پارامتر برای این متغیره رت هب ا ت ارب بی بر با     ، ۰.۱۰۶
روانی در مدلهای رگرسیونی تأیید م 
 ۰.۱۲۰ ، ۰.۰۶۲ ، ۰.۱۳۵و  ۰.۱۹۶است.
اولویت بندی مولفههای شناسایی زمینههای توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران
در این قسمت برای اولویتبندی مولفههای شناسایی و توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران از آزمون
یداری کمت زا ر
فریدمن استفاده شده است .با توجه به مقدار آماره آزمون ک نعم نومزآ و ود یا ییی ییی
یباشد.
یدهد که این اولویت بندی معنی دار م 
جدول شماره  3نشان م 
جدول شماره  :3آمارههای آزمون فریدمن
حجم نمونه

۳۸۴

آماره کای دو

.19 3 134

درجه آزادی
یداری
م عن 

۸
۰/ ۰۰۰

منبع :یافتههای تحقیق

 ،۰/ ۰۵نتاایج طبق
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جدول شماره  :4میانگین رتبهها بر اساس آزمون فریدمن
میانگینرتبهها

مولفهها

اولویت

اشتغال زایی و ایجاد درآمد برای استان

۳.۴۴

۷

سرمایهگذاری در تاسیسات زیربنای استان

۳.۱۱

۹

امکان دسترسی به بازارهای محلی و سنتی در نواحی ساحلی

۴.۲۳

۶

ایجاد فرودگاه جدید و افزایش تعداد پروازها

۳.۲۳

۸

ایحاد منطقه آزاد در استان (بندر امیرآباد)

۶.۸۷

۲

توسعه سواحل استان به عنوان یکی از راهبردهای توسعه

۶.۰۳

۴

تبلیغات در جهت جذب گردشگران در استان

۶.۳۷

۳

بهبود و ارتقاع سطح بهداشت و فراهم کردن امکانات درمانی تخصصی در استان

۷.۱۲

۱

جلوگیری از تهدیدهای زیست محیطی و ایجاد خسارت به آثار تاریخی ،فرهنگی و طبیعی

۴.۵۸

۵

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج به دست آمده بر اساس آزمون رتبه بندی فریدمن طبق ج  هرامش لود (( ((( ،)4بهبودد و ارتقا ععع سط ححح
بهداشت و فراهم کردن امکانات درمانی با میانگین (  ) 7.14و کسب رتبه اول به عنوان مهمترین عام و دشر یارب ل
توسعه گردشگری محسوب میشود د ،همچن احیا نی دد ددد منطقههه آزاد واس یفرعم یارب تاغیلبت زا هدافت      جاذب ببههاای
گردشگری در استان ،توسعه سواحل و جلوگیری از تهدیدات زیست محیطی در اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند.
بحث و نتیجهگیری
از آنجائیکه رضایتمندی گردشگر نقش مهمی در تداوم گردشگری و آینده این صنعت ایفا میکند ،بن تیاضر نیاربا   
مندی از موضوعاتی است که در حوزه گردشگری بسیار مورد توجه قرار گرفته است .چون گردش لیامت یضار رگ    
به انتقال تجربه مثبت خود به دیگران و تکرار مسافرت به محل دارند .شناخت عوامل رضایت مندی گردش یکی رگ   
ت موض سا تیعقاو نیا رگنایب عو ت حطس هک   
از مهمترین حوزههای پژوهشی صنعت گردش تسا یرگ  ... ..ادبیات ت

    

رضایتمندی گردشگر در یک سفر نتیجه عوامل متعددی است که به طور کلی در فرآیند مقایسه بین دیدگاه گردش رگ
یگیرد.
نسبت به محصوالت و خدمات دریافتی و انتظارات قبل و حین مسافرت او مورد ارزیابی قرار م 
با توجه به نتایج حاصل از فرضیههای پژوهش ،یافتهها نشان داد که حوزززههاای مت رد تامدخ هئارا یلو

یاهرهش     

ساحلی استان مازندران توانستهاند خدمات مناسبی در زمینههای سیاحتی و امنیت هارف نارگشدرگ یارب ی م یامن  ن .د      
همچنین نتایج نشان داد که برای رونق بیشتر گردشگری در استان نیازمند توجه بیشتر مس هب هب نیلوئ ب  دو و ت  و هعس     
خدمات در زمینههای بهداشتی و درمانی ،استفاده از ابزارهای تبلیغاتی ب دناسانش یار ن ،یرگشدرگ قطانم       توس هع
یطلبد.
سواحل و تسهیل در امر حمل و نقل و سرمایهگذاری زیربنایی را م 
یافتههای این پژوهش با نتایج مطالعات خیری و همکاران که امنیت سرمایهگذاری را از عوامل مهم در جهت توسعه
گردشگری در نظر گرفتهاند مطابقت دارد .همچنین با نتایج پژوهشی فنی و همکاران که در تحقیق خود به این نت جیا
دست یافته بودند که رضایتمندی گردشگران به چهار عامل کیفیت که شامل خ یطیحم ،یتامد  ،،، ،،رفتاررری و هزینهههای
بستگی داشت ،همخوانی دارد .و همچنین با نتایج مطالعات نبوی و هم  ناراک ( ( ،) 89 31ص یاد ی راکمه و  ا و ینف ،ن
همکاران ( )1931و احمدی مطابقت دارد.

ارزیابی سطح رضایت گردشگران از161 ...

منابع
ی (  ،) ۱۳۸۸تحلیل عوامل م ثؤ ر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با اس لدم زا هدافت   
 .1آقاسیزاده ،عبداهلل؛ ابراهیمزاده ،عیس 
شهای شهری و منطقهای ،سال اول ،شماره اول ،تابستان  ، ۸۸صص . ۱۰۷ - ۱۲۸
راهبردی  ،SWOTمطالعات و پژوه 

 .2احمدی ،علیرضا و همکاران ( .) 94 31عوامل م ثؤ ر ب و یدنمتیاضر ر

همانلصف ود ،یرگشدرگ زا ییاتسور قطانم نانکاس تیامح         

مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال سوم ،شماره ششم ،ص ص . 61 - 86
 .3ارمغان ،س (  .) ۱۳۸۶توریسم و نقش آن در جغرافیا ،اسالم شهر :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی اسالم شهر.
تها و هراس .ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردي ،تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي.
 - .4بوزان ،باري .) 1378 ( .مردم ،دول 
 .4پاپلی یزدی ،محمدحسین و سقایی ،مهدی ( .) 85 31گردشگری (ماهیت و مفاهیم) .تهران :انتشارات سمت.
 .5جعفری مهرآبادی و همکاران ( .) 95 31بررسی مؤلفههای سرمایه اجتماعی م ثؤ ر بر رضایتمندی گردشگران ،فصلنامه برنامریزی و توسعه
گردشگری ،سال پنجم ،شماره 73 - 96 : 18
جی و نتاایج آن و
 .6حقیقی نسب ،منیژه؛ یزدانی ،حمیدرضا؛ کریمی ،انسیه (  ،) ۱۳۹۳بررسی عوام ضر رب رثؤم ل اااا ااااایت گردش راخ نارگ جج جج
سنجش رضایت آنان از خدمات گردشگری در شهر اصفهان ،مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،دوره  ،۶شم هرا ،۴
زمستان  ، ۹۳صص . ۷۳۱ - ۷۵۳
 .7خدا يي  ،حامد ( .) 88 31رابطه متقابل امنيت ،گردشگري و توسعه پايدار اقتصادی ،اولين همايش ملي امنيت و توسعه پايدار گردشگري،
اصفهان ،صص . ۱۱۷ - ۱۳۱
 .8خیری ،محمد و همکاران ( .) 95 31بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایهگذاری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی ،فص همانل
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