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چکیده
بهعلت تغییرات سریع در تکنولوژی و تغییر از یک محیط محلی به یک محیط جهانی ،شهرها مجبور به رقابت با یکدیگر به
منظور این که یک مقصد گردشگری جذاب باشند ،هستند .امروزه رضایت گردشگر از کیفیت محصول گردشگری یک مقصد
عاملی تعیین کننده برای موفقیت در دنیا رقابتی صنعت گردشگری است ،چرا که آن بر مصرف کاالها و خدمات در تعطیالت،
شهرت ،اعتماد و رفتار آینده (ارائه نقل قول مثبت از مقصد ،بازدید دوباره و پیشنهاد مقصد به دیگران) مؤثر است .در این
راستا ،هدف پژوهش حاضر ارزیابی رضایت گردشگران از کیفیت محصول گردشگری و رفتارهای آینده گردشگر در ائل گلی
تبریز است .پژوهش حاضر بر پایه روش توصیفی-تحلیلی و همبستگی است .جامعه آماری پژوهش گردشگران داخلی در
پارک ائل گلی تبریز بودهاند که تعداد  155گردشگر بهعنوان اعضای نمونه انتخاب شدند .عالوه براین ،توزیع پرسشنامهها بین
آنها به روش نمونهگیری در دسترس بوده است .باید افزود ،به منظور تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  11استفاده شده
است .نتایج پژوهش بیانگر آن است؛ ( )1مطابق با دو آزمون یومن-ویتنی وتی نمونههای مستقل تفاوت محسوسی بین
 -1دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامهریزی ،دانشگاه تبریز.
 -1کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری ،دانشگاه تبریز.

E-mail: fkarami@tabrizu.ac.ir
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گردشگران درباره جذابیت ،عالقه به تفریح و احساس امنیت تجربه شده از ائل گلی مشاهده نمیشود )1( ،مطابق با آزمون تی
تک نمونهای ،گردشگران از تسهیالت ،دسترسی ،جاذبه ،هزینههای صرف شده و تصویر استنباط شده از ائل گلی رضایت
کامل دارند و ( )9تحلیل رگرسیون خطی ساده بیانگر تأثیر معنیدار و مثبت رضایت گردشگر بر ارائه نقل و قولهای مثبت از
مقصد ،پیشنهاد مقصد به دیگران و تصمیم به بازدید دوباره از مقصد است .در پایان تحقیقات آینده ارتباط بین تصویر از
مقصد ،ویژگیهای دموگرافیکی-اجتماعی ،مدت اقامت ،ملیت ،نژاد ،خالقیت و فناوری ارتباطات و اطالعات با تمایالت
رفتاری آینده گردشگران را در این مقصد باید مورد مطالعه قرار دهند.

کلید واژهها :کیفیت محصول گردشگری ،رضایت گردشگر ،رفتار آینده گردشگر ،پارک ائل گلی.

مقدمه
کیفیت یک محصول یا کاال از مهمترین عوامل رضایتمندی مشتریان است که در مؤسسات خدماتی مانند بانکها از
عوامل درون سازمانی متأثر بوده و تحت تأثیر متغیرهای گوناگونی قرار میگیرد .امروزه رضایت مشتری را میتوان به
عنوان جوهره موفقیت در جهان رقابتی تجاری در نظر گرفت که اصلیترین مساله در رسیدن به رضایت مشتری ارائه
کاال یا خدمات با کیفیت مورد انتظار مشتریان است (زیویار و همکاران .)170 :1931 ،امروزه مسئله افزایش رقابت
در دنیای صنعت گردشگری سبب شده است تا از مدیران هتلها و ادارات دولتی به دنبال جستجوی راهبردهای
جدید برای افزایش گردشگران داخلی و خارجی باشند (باروتکو 9و همکاران .)1503 :1511 ،رسیدن به این هدف
با بررسی دو مفهوم ارتباط نزدیکی دارد؛ کیفیت محصول و رضایت گردشگران .بدون تردید مسائل مربوط به بهبود
کیفیت که آینده گردشگری در گرو آن است ،در کانون و قلب پایداری جای دارد و بهبود کیفیت میبایستی در تمام
ارکان و عرصه های صنعت گردشگری مانند بهبود کیفیت حمل و نقل ،میهمان پذیری و میهمان داری ،اماکن اقامتی و
غیره ایجاد شود تا رضایت گردشگر حاصل شود (گی.)19 :1931 ،
امروزه رضایت گردشگر به عنوان با اهمیتترین مقوله برای مدیریت مقاصد گردشگری (سانگ 0و همکاران:1511 ،
 )31بهدلیل اهمیت فوق العاده آن برای موفقیت در بازاریابی مقاصد ،تأثیر آن بر انتخاب مقصد ،تصمیم به بازگشت
3- Barutcu
4- Song
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(مت سام و بادرنه 93 :1511 ،0و دیمروویج و همکاران )117 :1553 ،1ارائه نقل قولهای مثبت از مقصد
(تایدتیچومرنپورن 7و همکاران )99 :1515 ،مصرف کاالها و خدمات در تعطیالت (ابوعلی و هاواید)171 :1511 ،3
خرید دوباره ،تمایل به پرداخت بیشتر (باروتکو و همکاران )1505 :1515 ،نوسازی ،کاهش حساسیتهای قیمت
(ماتزلر و همکاران )053 :1557 ،3شهرت (سانگ و همکاران )31 :1511 ،جایگاهیابی رقابتی مقاصد در بازار جهانی
(ایمانی خوشخو و جاودانه )13 :1935،و اعتماد است (زینعلی و قوجالی1931 ،؛ سانگ و همکاران.)31 :1511 ،
از جمله مقاصد گردشگری ایران در عرصه جذب گردشگران بینالمللی و داخلی بهدلیل وجود جاذبههای گردشگری
تاریخی متنوع به مانند؛ مجموعه تاریخی بازار ،گوی مسجد (مسجد کبود) ارگ علیشاه ،ائل گلی ،مقبره الشعرا ،کاخ
موزه شهرداری (میدان ساعت) ،خانه مشروطه و غیره شهر تبریز است (سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان آذربایجان شرقی .)1930 ،ائلگلی ،یکی از مهمترین مقاصد گردشگری شهر تبریز است که در
جنوبشرق تبریز و در هفت کیلومتری مرکز شهر واقع شده است (شکل .)1این بنا در زمان آق قویونلوها احداث و
در دوره صفویان گسترش یافته و بعد از زلزله در دوره قاجاریه توسط قهرمان میرزا پسر عباس میرزا نایب السلطنه
بازسازی شده است .مساحت استخر با محوطه آن 00هزار و  170متر مربع است (پوررجبی ،19 :1939 ،شهرداری
منطقه دو تبریز) .اهمیت این جاذبه برای گردشگری شهر تبریز را میتوان با احداث هتل بینالمللی پارس ائلگلی به
زیر بنای بیستوهشت هزار متر مربع ( )http://reh.ir/Hotels-Tabrizاحداث رستورانها ،بوفه ها ،فروشگاهها،
گسترش فضای سبز ،احداث شهربازی و تسهیالت دیگر بهتر نشان داد .بنابراین در راستای مطالب مذکور اهداف
پژوهش حاضر به ترتیب عبارتند از:
اهداف اصلی
 -1ارزیابی رضایت گردشگران از کیفیت ابعاد محصول گردشگری پارک ائلگلی
 -1ارزیابی تأثیرگذاری رضایت گردشگر بر تمایالت رفتاری آینده گردشگران

4- Mat Som and Badarneh
5- Dmitrovic
6- Tidtichumrernporn
7- Abu Ali and Howaidee
8- Matzler
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اهداف فرعی
 -1ارزیابی جذابیت مقصد از نظر گردشگران
 -1مقایسه عالقه گردشگران نسبت تفریح
 -9مقایسه احساس امنیت تجربه شده از پارک ائلگلی

شکل  :1موقعیت جغرافیایی پارک ایل گلی شهر تبریز

فرضیات
فرضیه ()1؛ گردشگران از تسهیالت ،دسترسی ،جاذبه ،هزینههای صرف شده و تصویر استنباط شده از مقصد
رضایت دارند.
فرضیه ()1؛ رضایت گردشگر تأثیر معنیدار و مثبتی بر پیشنهاد مقصد به دیگران ،تصمیم به بازدید دوباره و ارائه نقل
و قولهای مثبت از مقصد دارد.
مبانی نظری پژوهش
محصول گردشگری

مهم ترین نکته در بررسی مقوله گردشگری انتخاب نوع رویکرد برای مطالعه نظری آن است .بهعبارت دیگر تشریح
انتظارات و عملکردهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیست محیطی مرتبط با گردشگری بیانگر نوع رویکرد به این
فعالیت است (حیدری چیانه .)90 :1933 ،از آنجاییکه از اهداف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی رضایت گردشگران
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از محصول گردشگری پارک ائل گلی تبریز است بنابراین دو رویکرد منتخب برای مطالعه نظری این تحقیق ،در ابتدا
رویکرد محصول مقاصد گردشگری و در مرتبه بعدی رویکرد رضایت گردشگر است.
از جمله رویکردها برای مطالعه نظری گردشگری ،رویکرد محصول15است .این رویکرد شامل مطالعه در زمینه
محصوالت گردشگری ،نحوه تولید ،روش بازاریابی و باالخره مصرف این محصوالت است (حیدری چیانه:1933 ،
 .)91کلب ( )1551معتقد است ،محصول میتواند یک کاالی فیزیکی و ملموس ،یک خدمت ،یک ایده یا تجربه
باشد .یک شهر (مقصد گردشگری) بهطور همزمان ترکیبی از کاالی فیزیکی ،خدمت و ایده است که تجربه
گردشگری را شکل میدهد (کلب 1551 ،نقل از ضیایی و عباسپور .)73 :1935،میدلتون و کالرک)110 :1551( 11
بیان کردند؛ محصول گردشگری بستهای است شامل عناصر ملموس و غیر ملموس که دارای پنج مؤلفه اصلی است:
( )1محیط و جاذبههای مقصد؛ اصطالح جاذبه به تسهیالتی نظیر موزهها ،گالریهای هنری ،بناهای تاریخی ،پارک
های ویژه و باغهای وحش اطالق می شود .در واقع جاذبه رابطه تجربی است که بین گردشگر ،منظر و عالئم ایجاد
می شود (حسینزاده دلیر و همکاران .)79 :1931 ،در یک تقسیمبندی جاذبههای گردشگری شامل جاذبههای طبیعی،
جاذبههای فرهنگی ،جاذبه های اجتماعی و جاذبههای مصنوعی ساخته شده است )1( .خدمات و تسهیالت مقصد؛
شامل واحدهای اقامتی ،واحدهای پذیرایی ،حملونقل در مقصد ،فعالیتهای ورزشی یا فعالیتهای مورد عالقه و
دیگر خدمات (خدمات اطالعاتی ،اجاره تجهیزات ،پلیس گردشگر) است )9( .دسترسی مقصد؛ شامل زیرساختها،
تجهیزات (اندازه ،سرعت و طیف وسیعی از وسایل نقلیه حملونقل عمومی) ،عوامل عملیاتی (جادههای مورد
استفاده ،قیمت شارژ و وضع عوارض جادهای) ،مقررات و قوانین دولتی؛ (طیف وسیعی از کنترل نظارتی بر عملیات
حملونقل مانند قوانین راهنمایی و رانندگی) است )0( .تصویر از مقصد ؛ مفهوم تصویر مقاصد گردشگری در
رشته های مختلف علمی از جمله ،مردم شناسی ،جامعه شناسی ،جغرافیا ،نشانهشناسی و بازاریابی مورد مطالعه قرار
گرفته است (زنگنه و شمس اهللزاده .)100 :1931 ،با این وجود مفهوم تصویر ،بیش از سایرین ،توجه محققان
گردشگری ،شاغالن این صنعت و بازاریابهای مقاصد گردشگری را بهخود جلب کرده است ،چرا که تصویر مقصد
نقشی تعیینکننده در درک فرآیند انتخاب مقصد توسط گردشگران ،استراتژیهای تثبیت مقصد (سان،)173 :1550 ،11

10- Product approach
11- Middleton and Clarke
12- Son
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رفتار خرید گردشگران (شانی19و همکاران )117 :1515 ،و تمایالت رفتاری آتی گردشگران دارد (فلیپس:1510 ،10
 .)30تصویر از مقصد را میتوان بهعنوان ادراکات درباره مکان ،همانگونه که با وابستگیهای باقیمانده در حافظه
گردشگر بازتاب میشود ،شرح داد (کیو10و همکاران .)010 :1511 ،بنابراین آن شامل دانش ذهنی از یک مقصد مانند
زیبا بودن مقصد ،ایمن بودن مقصد و غیره است .که بهعنوان یک ادراک کلی شخصی از مقصد است (چن و پائو،11
 )0( .)175 :1519هزینههای مصرفکننده (گردشگر)؛ شامل کلیههای هزینههای سفر گردشگر به یک مقصد است.
این در حالی است که محققان داخلی عرصه گردشگری نظراتی متفاوت درباره محصول گردشگری مقاصد
گردشگری دارند .بهعنوان مثال؛ کدیور و سقایی ( )119 :1930معتقدند :گردشگری در چارچوب عرضه
بهعنوان محصول گردشگری دارای عناصر سه گانه (جاذبهها ،سکونتگاهها و تسهیالت) است .سقایی و دانا (:1931
 )0معتقدند :گردشگری در چارچوب عرضه بهعنوان محصول گردشگری دارای عناصر پنجگانه (جاذبهها ،دسترسی،
تأسیسات و تسهیالت زیربنایی ،خدمات مهمان نوازی و عناصر سازمانی و نهادی) ،است .ایمانی خوشخو و جاودانه
نیز ( )13 :1935معتقدند :محصول گردشگری یک مقصد شامل جاذبهها ،تسهیالت ،خدمات مورد استفاده یا رؤیت
گردشگران و تجربه گردشگران از مقصد است.
رضایت گردشگر و رفتار آینده گردشگر
تعدادی از مطالعات ،عوامل متنوع مؤثر بر رضایت و تمایل رفتاری گردشگر در مقاصد تعطیالتی را مورد مطالعه قرار
دادهاند (کراچ و شفیلد .)030 :1511 ،17در نتیجه تعدادی از رویکردهای روششناختی برای اندازهگیری سطوح
رضایت توسعه یافته اند ،اما هنوز توافقی بر سر بهترین رویکرد نیست .در ادبیات بازاریابی به طور عمدهای بر
اندیشههای دو مکتب مخالف در مورد رضایت مشتری تمرکز شده است .اولی ،مکتب آمریکایی تحت رهبری
پاراسورمان و همکاران13و دومی ،مکتب اروپای شمالی تحت رهبری گرونروس .13مکتب آمریکایی ،رضایت مشتری
را بهعنوان بازتابی از شکافهای مثبت یا منفی بین انتظارات اولیه و ادراکاتشان از عملکرد یک محصول یا خدمت

13- Shani
14- Phillips
15- Qu
16- Chen and Phuo
17- Craggs and Schofield
18- Parasuraman et al
19- Gronroos
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میدانند .در حالیکه در مکتب اروپای شمالی رضایت مشتری برآیندی از کیفیت واقعی عملکرد و ادراک آن به
وسیله مشتری است (سانگ و همکاران .)39 :1511 ،این در حالی است که بزرگترین نظریهپرداز رضایت مشتری
ریچارد الیور (ابوعلی و هاواید )113 :1511 ،معتقد است؛ رضایت قضاوتی است در مورد اینکه آیا ویژگی یک
محصول یا خدمت یک سطح لذت بخش از تحقق و کامیابی مربوط به مصرف را فرآهم کرده است یا خیر و شامل
سطوح مافوق تحقق و مادون تحقق است (شربت اوغلی و اخالصی .)03 :1937 ،بنابراین رضایت مشتری بهعنوان
ارزیابی بعد از مصرف تعریف شده است (بوتنارو و میلر )973 :1511 ،15که از دو عامل انتظارات و عملکرد خدمات
یا محصوالت تجربه شده متأثر میگردد (ماتزلر 053 :1557 ،و عالمه و نکته دان .)111 :1933 ،و باید اذعان داشت،
امروزه رضایت مشتری برای موفقیت در عرصه کسب و کار تجاری ضروری است (نام11و همکاران.)1553 :1511 ،
در مورد گردشگران نیز ،رضایت بهعنوان ارزیابی بعد از مصرف در ارتباط با یک محصول یا خدمت خاص تعریف
شده است و آن بهعنوان یک قضاوت کلیدی که گردشگران به خدمات یا محصوالت گردشگری توجه میکنند،
تعریف شده است (سانگ و چونگ .)117 :1515 ،11موتینهو معتقد است ،رضایت عمدتاً تابعی از ارتباط بین
انتظارات پیش از سفر و تجربیات بعد از سفر است .از اینرو ،وبر معتقد است رضایت مشتری (گردشگر) ،پایه
اساسی در نظریه بازاریابی است و بهعنوان اثری کلیدی بر تمایالت خرید آتی مشتریان ،سهم بازار و ارتباطات زبانی
است (تروانگ و کینگ .)010 :1553 ،19در نتیجه برای بیشتر اپراتورهای گردشگری ،تمایل رفتاری آتی گردشگر،
کلیدی برای سودآوری سازمان است .تمایل رفتاری آتی گردشگر به عنوان احتمال درونی فرد که او برخی از رفتارها
را در آینده انجام خواهد داد ،تعریف شده است (کندی و هایدایات .)31 :1515 ،10در واقع رفتارهای آتی گردشگر
مؤثر از تجربیات گردشگری است که در ادبیات موجود ،تمایل به دیدار دوباره ،پیشنهاد مقصد به دیگران و تمایل به
ارائه نقل قولهای مثبت از مقصد بهعنوان بازتابی از رفتارهای آینده گردشگر و وفاداری گردشگران به یک مقصد و
رضایت گردشگر است (اوسبیو و وییرا1519،10؛ لی و هسو1519 ،11؛ باوناندشاتن.)1553 ،17

20- Butnaru and Miller
21- Nam
22- Song and Cheung
23- Truong and King
24- Canny and Hidayat
25- Eusebio and Vieira
26- Lee and Hsu
27- BowenandSchouten
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پیشینه پژوهش
در ادبیات گردشگری ایران ،مسئله رضایت گردشگر و رفتار شناختی گردشگر عمری کمتر از یک دهه را به خود
اختصاص داده است و تعداد محدودی از مطالعات این موضوعات را مورد واکاوی و بررسی قرار دادهاند این در
حالی است که مسائل مذکور در ادبیات گردشگری خارج از کشور موضوعاتی شناخته شده میباشند و تحقیقات
بسیار زیادی نیز پیرامون رضایت گردشگران و رفتار شناختی آینده گردشگر در اقصی نقاط دنیا انجام شده است.
برای نمونه؛ توسان و همکاران ،)1557( 13در تحقیقی به بررسی تجربیات خرید و رضایت گردشگر پرداختند .نتایج
نشان داد؛ که گردشگران سطوح متفاوتی از رضایت ،نگرش به مغازهها و تجربه خرید را ثبت نمودهاند .مِندز و
همکاران ،)1515( 13در مطالعه ای به بررسی تجربه گردشگر و کشف رابطه بین رضایت گردشگر و وفاداری مقصد
پرداختند .آنها دالیلی را که منجر به عدم رضایت از تجربه گردشگری میشوند ،کشف و بر اساس مدلسازی
ساختاری معادل ،روابط بین سطوح رضایت با تجربه گردشگری و وفاداری گردشگر به مقصد را ثابت کردند.
اوکامورا و فوکوشیگی ،)1515(95در مقاله ای به بررسی تفاوت در اهداف مسافرت گردشگران بین بازدید اول و
بازدید دوباره پرداختند .نتایج نشان داد؛ هدف گردشگران در بازدید اول لذت بردن از تماشای نقاط دیدنی است .اما
هدف در بازدید دوباره ،لذت از اقامت شامل اقامت در هتل و مشارکت در وقایع است .سام و بدرنه ،)1511(91در
تحقیقی به بررسی رضایت گردشگر و تکرار بازدید :طراحی یک مدل جدید جامع پرداختند .نتایج نشان داد ،مدل
جدید ،روابطی جدید بین سابقه بازدید (تصویر از مقصد ،ارزش تجربه شده ،جستجوی اخبار خاص یا چیزها و
وقایع نوظهور خاص و فاصله از مقصد) با رضایت و تمایل به بازدید دوباره از مقصد را نشان میدهد .هاکو و
خان ،)1519( 91در مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگر از مقاصد گردشگری در مالزی پرداختند.
نتایج نشان داد؛ تصویر از مقصد ،ارزش دریافت شده و کیفیت خدمات یک رابطه مثبت با وفاداری و رضایت
گردشگر در مالزی دارد .در ایران؛ ابراهیم پور و همکاران ( ،)1935در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت و
وفاداری گردشگران در استان اردبیل پرداختند .آنها نشان دادند بین عوامل سازمانی و محیطی با رضایت گردشگر و
همان طور بین این عوامل و رضایت گردشگران با وفاداری رابطه مثبت معنیداری وجود دارد.
28- Tousun et al
29- Mendes et al
30- Okamura and Fukushige
31- Mat Som and Badarneh
32- Haque and Khan
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در نتیجه عوامل سازمانی و محیطی موجب افزایش رضایت گردشگران و به تبع آن افزایش وفاداری آنها ،به معنی
بازگشت گردشگران و معرفی منطقه از سوی آنها می شود .در نتیجه بهبود عوامل محیطی و سازمانی برای توسعه
گردشگری پیشنهاد شده است.
مواد و روشها
مشاهدات ،انتقادات و پیشنهادهای گردشگران و مشتریان یک منبع با ارزش از ایده ها برای بهبود کیفیت محصوالت
و خدمات در هر مقصد گردشگری ،سازمان و غیره است (باروتکو و همکاران .)1501 :1511 ،از اینرو ،دستیابی
به اهداف پژوهش منوط بر طی چندین مرحله اصلی به شرح زیر بوده است:
بدین منظور ابتدا سه پرسشنامه که در تحقیقات مختلف و در مناطق مختلف برای ارزیابی رضایت گردشگران
طراحی و استفاده شده بودند ،انتخاب و با اعمال تغییرات مورد نظر از طریق نظرخواهی از اساتید و کارشناسان،
بومیسازی پرسشنامه در پنج بُعد تسهیالت مقصد ،دسترسی مقصد ،جاذبه مقصد ،تصویر ذهنی مقصد ،هزینهها و
رفتار گردشگر ،در مقیاس لیکرت از خیلی موافقم ( )0تا خیلی مخالفم ( )1انجام شده است .جمعیت شناختی
گردشگران بخش اولیه پرسشنامه بود .بخش دوم پرسشنامه شامل سواالتی در زمینه پنج بٌعد محصول گردشگری ائل
گلی ،رضایتمندی گردشگران و تمایالت رفتاری آینده گردشگران با  00سوال است .سواالت باز پرسشنامه در زمینه
سه بعد محصول گردشگری ائلگلی ،تسهیالت (رستوران ،بوفهها و فروشگاهها ،سرویسهای بهداشت عمومی)،
دسترسی (وسایل حملونقل عمومی ،پارکینگ ،نیمکت و خدمات اورژانسی) و هزینهها (هزینه رفتوآمد ،قیمت
کاالها ،قیمت مواد غذایی) است .روایی درونی پرسشنامه نیز از طریق نرم افزار  SPSS 22.0با آلفای کرونباخ 5/3
تعیین شده است که این مقدار به معنای همسازی درونی بسیار باالی پرسشنامه است.
جامعه آماری تحقیق ،گردشگران داخلی99وارد شده به ائلگلی میباشند .برای نمونهگیری از جامعه آماری از روش
نمونهگیری در دسترس استفاده شده است .از آنجا که جامعه آماری دارای هیچگونه آمار رسمی و غیررسمی نیست،
حداقل حجم نمونه مورد نیاز با خطای  5/53طبق فرمول کوکران (رابطه  101 )1گردشگر محاسبه شده است

33- Domestic Tourists
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(ضیایی و عباسپور .)30 :1935 ،در مجموع برای مطالعه حاضر ،155 ،پرسشنامه ،توسط محققان پژوهش در ائلگلی
توزیع و جمعآوری شده است.
رابطه ()1

)

() () ⁄

(

با جمعآوری پرسشنامهها ،سنجش دادههای تجربی به منظور آزمون فرضیات تحقیق با نرم افزار  SPSSنسخه  11با
آزمونهای یو من-ویتنی ،90تی نمونههای مستقل ،90تی تک نمونهای 91و رگرسیون خطی ساده انجام شده است.
یافتهها و بحث
تعداد  155پرسشنامه بین گردشگران توزیع شده است .با جمع آوری پرسشنامهها 139 ،پرسشنامه برای سنجش و
اندازه گیری نظرات مورد بررسی قرار گرفته است .از بین پاسخدهندگان از نظر جنسیت ،مردان با  13/1درصد
اکثریت این مطالعه را تشکیل میدهند .از نظر سن ،گروه سنی  10تا  10سال با  01/1درصد اکثریت را تشکیل می
دهند که از نظر وضعیت تأهل 11/0 ،درصد پاسخ دهندگان مجرد و  97/1درصد متأهل میباشند .از نظر شغلی 91/1
درصد شرکتکنندگان در این مطالعه دانشجو ،محصل و خانهدار بودهاند .از نظر سطح تحصیالت اکثریت قاطع
شرکت کنندگان دارای تحصیالت دانشگاهی (فوق لیسانس/لیسانس/فوق دیپلم) بودهاند ( 71/1درصد) .از نظر میزان
درآمد ماهیانه  30/0درصد پاسخ دهندگان کمتر از یک میلیون تومان درآمد را ثبت کردهاند و  13/3درصد باالی یک
میلیون تومان را گزارش کردهاند این در حالی است که  11/9درصد گزینه سایر را انتخاب کرده بودند (جدول  .)1از
نظر مدت اقامت باید گفت ائل گلی مقصدی است که اکثریت گردشگران در حدود چند ساعت در آن اقامت داشته
اند ( )70/3است بدین علت که اکثریت شرکتکننده در این مطالعه ساکن استان آذربایجانشرقی (تبریز ،مراغه ،مرند،
جلفا ،کلیبر ،عجب شیر و آذرشهر) ،آذربایجانغربی (ارومیه) و استان کردستان بودهاند ( 30درصد) ،بنابراین میتوان
گفت ائلگلی بهعنوان یک مقصد گردشگری است که در سطح منطقهای بیشتر جاذب گردشگران است و باید افزود
فقط  10درصد ساکن سایر استانهای کشور مانند تهران ( 1/7درصد) ،اردبیل ،زنجان ،قزوین (9/1درصد) ،مازندران
و گلستان ( 1درصد) ،بوشهر ،خراسان رضوی و اصفهان ( 1/7درصد) بودهاند (جدول  .)1نکته قابل توجه دیگر از
34- U Mann-Whitney Test
35- Independent Samples T-Test
36- One-Sample T-test
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نظر شکل مسافرت است بدین معنا که فقط  1/1درصد پاسخ دهندگان با تور به این مقصد سفر کردهاند و مابقی به
این مقصد یا با دوستان ( 11/0درصد) ،یا خانوادگی ( 19/7درصد) و یا تنهایی ( 11/3درصد) سفر داشته اند .از نظر
وسایل حملونقل بیشتر پاسخدهندگان از وسایل حملونقل عمومی ( 01/3درصد) و اتومبیل شخصی ( 05/7درصد)
برای مسافرت به ائل گلی استفاده نمودهاند (جدول .)1
جدول  -1ویژگیهای جمعیت شناختی گردشگران
جنسیت

وضعیت اشتغال

سن

مرد

1381

10-10

01/1

زن

9180

11-90

95/3

91-00

15/0

01-75

7/1

وضعیت تأهل
مجرد

1180

متأهل

97/1

درآمد

<955

 155تا 955

ماهیانه

13/1

15/1

تحصیالت

متخصص

3/9

آزاد

13/1

کارمند

11/1

کارگر

1/11

بیکار

7/7

سایر

91/1

فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

راهنمایی  -ابتدایی

17/0

93/1

10/0

10/7

1 - 1/1

 355تا 155

 355تا 181558555

< 181558555

سایر مقادیر

13/1

19/3

11

11/9

جدول  -2مشخصات سفر 37گردشگران
مدت اقامت

محل سکونت

چند ساعت

70/3

آذربایجانشرقی

71/1

یک روز

7/1

آذربایجان غربی

3 /1

دو روز یا بیش تر

17

کردستان

0 /1

شکل سفر

سایر استان
ها

10

همراه دوستان

11/0

خانوادگی

19/7

تنهایی

11/3

همراه تور

1/1

وسیله حمل و نقل
اتومبیل شخصی

05/7

وسایل نقلیه عمومی

01/3

پیاده

19/3

سایر (موتورسیکلت و دوچرخه)

1/ 1

37-Tripographic Characteristics
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 -جذابیت ائل گلی برای گردشگران (مرد /زن) متفاوت است.

برای بررسی این فرضیه ،از آزمون یو من-ویتنی استفاده شده که نتایج حاصل از این آزمون در جدول ( )9درج شده
است .همانطوریکه مشاهده میشود ،از کل نمونه 191 ،نفر جنس مذکر و  11نفر جنس مونث هستند .مقایسه
میانگین رتبهها ،گویای آن است که جذابیت ائلگلی برای زنان بیشتر از مردان است ،اما با توجه به میزان خطای به
دست آمده ( Sig=5/331و  ،)Z= -5/191میتوان استنباط نمود که جذابیت ائلگلی برای گردشگران یکسان است و
تفاوت محسوسی بین آنها درباره جذابیت ائلگلی مشاهده نمیشود.

 عالقه گردشگران (مرد/زن) به تفریح متفاوت است.برای بررسی این فرضیه ،نیز از آزمون یومن-ویتنی استفاده شده که نتایج حاصل از این آزمون در جدول ( )9درج
شده است .همانطوریکه مشاهده میشود ،از کل نمونه 191 ،نفر جنس مذکر و  11نفر جنس مونث هستند .مقایسه
میانگین رتبهها ،گویای آن است که عالقه به تفریح برای زنان بیشتر از مردان است اما با توجه به میزان خطای به
دست آمده ( Sig=5/750و  )Z= -5/973میتوان استنباط نمود که عالقه گردشگران به تفریح یکسان است و تفاوت
محسوسی بین آنها در زمینه عالقه به تفریح نیز مشاهده نمیشود .بنابراین به عنوان نتیجه دو فرضیه جذابیت ائل
گلی برای گردشگران (مرد /زن) متفاوت است و عالقه گردشگران (مرد/زن) به تفریح متفاوت است غیرقابل پذیرش
میباشند.
جدول  -3مقایسه جذابیت ائل گلی بر حسب جنسیت گردشگران
Sig

Z

Wilcoxon W

Mann-Whitney Test

5/331

-5/191

11311555

0511555

Sig

Z

Wilcoxon W

Mann-Whitney Test

5/750

-5/973

11393055

9313055

Mean Rank

N

جذابیت مقصد

37-11

191

مرد

33/10

11

زن

Mean Rank

N

عالقه به تفریح

31/00

191

مرد

33/15

11

زن
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 گردشگران زن نسبت به گردشگران مرد احساس امنیت کمتری را از مقصد تجربه کردهاند.برای بررسی این فرضیه ،از آزمون تی نمونههای مستقل استفاده شده است که نتایج حاصل از این آزمون در جدول
( )0ارائه شده است .همانطوریکه مشاهده میشود ،میانگین احساس امنیت در زنان اندکی بیشتر از مردان است
(میانگین 11/31در برابر  .)11/13شاخص انحراف از معیار نیز گویای آن است که پراکندگی احساس امنیت در مردان
اندکی بیشتر از زنان است (انحراف معیار  1/03در برابر  .)1/93با این وجود مقایسه خطای میانگین حاکی از آن
است که مقدار این شاخص در زنان بیشتر از مردان است ( 95درصد در برابر  11درصد) .اما آیا نتیجه فوق که
حاصل بررسی در سط ح نمونه تحقیق است قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد یا خیر سوالی است که پاسخ آن را
باید از نتایج معنیداری آزمون استنباط نمود .بررسی مقادیر  Fو  Sigحاکی از تفاوت پراکندگی شاخص امنیت است
و مقدار خطای محاسبه شده برای آماره  ، Tبیانگر این واقعیت است که تفاوت اندکی بین میانگین احساس امنیت
زنان و مردان مشاهده شده است و لذا قابلیت تعمیم به جامعه آماری را ندارد .بنابراین بهعنوان نتیجه فرضیه مذکور
رد میشود و باید ادعا کرد گردشگران (مرد/زن) ،داری سطوح تقریبی یکسانی از احساس امنیت در مقصد میباشند.
جدول  -4مقایسه احساس امنیت گردشگران
Equality of
Variances

for

Test

Levene's

5/537

فرض برابری واریانس

5/573

فرض نابرابری واریانس

Sig

T

F

-1/71
5/577

-1/77

Std.
Deviation

Mean

N

جنسیت

Error
Mean

Std.

5/110

1/031

11/130

191

مرد

5/951

1/935

11/313

11

زن

139

Total

5/53

Sig (2)tailed

گردشگران از تسهیالت ،دسترسی ،جاذبه ،هزینههای صرف شده و تصویر استنباط شده از مقصد رضایت دارند.
ابعاد محصول گردشگری در این تحقیق بهترتیب عبارتند از )1( :تسهیالت مقصد شامل رستوران ،فروشگاه ،سرویس
بهداشتی ( )1دسترسی مقصد شامل وسایل حملونقل عمومی ،پارکینگ و نیمکت ( )9جاذبه مقصد شامل شهربازی
و ائلگلی ( )0هزینهها و ( ) 0تصویر از مقصد .به منظور ارزیابی رضایت گردشگران از عملکرد این مؤلفه ها از
آزمون تیتک نمونهای استفاده شده است .نتایج حاصله از آزمون گویای وجود سطوح متفاوت رضایت از عملکرد
کیفیت محصول گردشگری پارک ائلگلی است (جدول .)0
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جدول  -5سطوح متفاوت رضایت از عملکرد کیفیت محصول گردشگری
متغیر تسهیالت
1

گرم و تازه بودن غذا

1/11

11/191

1

خواندن و درک آسان منوی سفارش

1/17

11/139

5/555

9

برخورد محترمانه کارکنان

1/90

11/190

5/555

0

آراستگی و پاکیزگی کارکنان

1/93

11/017

5/555

0

زیبا و جذاب بودن ظاهر فیزیکی رستوران

1/97

11/511

5/555

1

تنوع منوی سفارش

1/11

10/331

5/555

7

دریافت و تحویل به موقع و سریع سفارشات

1/0

19/375

5/555

3

روش های پرداخت مختلف پول (نقد و انتقال کارتی)

1/97

11/113

5/555

3

برخورد محترمانه فروشندگان

1/09

13/153

5/555

15

تنوع کاال ها در فروشگاهها و بوفهها

1/00

13/9

5/555

11

آراستگی و پاکیزگی فروشگاهها و بوفهها

1/37

11/573

5/555

11

قابلیت اعتماد به فروشندگان

1/33

11/791

5/555

19

آگاهی و اطالع فروشندگان از کاالها و محصوالت

1/19

11/101

5/555

14

آراستگی و پاکیزگی فروشندگان

2/33

22/505

5/555

10

استاندارد بودن کاالها و محصوالت

1/13

13/033

5/555

11

پاکیزگی سرویس های بهداشتی

1/19

13/509

5/555

17

کافی بودن تعداد سرویس ها

1/73

19/719

5/555

13

دسترسی آسان به آب شرب (آشامیدنی و قابل شستشو)

1/7

17/370

5/555

13

راحتی و آسایش وسایل نقلیه

1/90

19/515

5/555

15

پاکیزه بودن وسایل نقلیه عمومی

1/07

10/359

5/555

11

برخورد و رفتار محترمانه رانندگان

1/07

10/151

5/555

11

وجود عالئم مناسب در سطح شهر برای پیدا کردن استخر

1/11

10/951

5/555

19

ترافیک و شلوغی مسیر

1/91

11/103

5/555

پارکینگ

10

کافی بودن فضای پارک اتومبیل ها و وسایل نقلیه سواری

1/31

19/013

5/555

نیمکت

10

دسترسی آسان به نیمکت در محوطه

1/1

3/90

5/555

Mean

t

Sig

11

برخورد محترمانه و مسئوالنه کارکنان

1/91

19/317

5/555

17

ایمنی و استاندارد بودن وسایل تفریحی

1/37

13/33

5/555

رستوران

Mean

t

فروشگاه
سرویس
بهداشتی

وسایل نقلیه عمومی
متغیر جاذبه

Sig.

5/555

شهربازی
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ادامه جدول 5

ائل گلی
هزینه ها

13

زیبا و جذاب بودن محوطه شهربازی

1/00

19/133

5/555

13

تنوع وسایل تفریحی برای تمامی سنین

1/77

10/100

5/555

95

پاکیزگی وسایل تفریحی

1/71

11/030

5/555

91

مکان یابی مناسب وسایل تفریحی

1/73

17/193

5/555

91

دسترسی آسان به خدمات اورژانسی

9/11

17/350

5/555

99

دسترسی آسان به وسایل تفریحی

1/00

11/010

5/555

90

جذابیت معماری

1/51

10/11

5/555

90

مکانی مناسب و جذاب برای گذران اوقات فراغت

1/17

17/193

5/555

91

وجود فعالیتهای جذاب در مقصد

1/31

11/00

5/555

97

لذت از پخش موسیقی

1/39

1/300

5/555

93

هزینه (کرایه) ،وسایل نقلیه عمومی

1/13

10/530

5/555

93

قیمت غذا در رستوران ها

9/1

13/095

5/555

05

قیمت کاالها و محصوالت در فروشگاهها و بوفه ها

9/01

17/003

5/555

01

قیمت بلیط وسایل تفریحی در شهربازی

9/555

17/010

5/555

متغیر تصویر استنباط شده
تصویر استنباط شده

5/555

01

امنیت

3/33

01/051

09

رفتار دوستانه افراد

1/01

15/57

5/555

00

زیبا و جذابیت ظاهری ائل گلی

1/30

10/31

5/555

00

مشاهده رفتارهای تبعیض آمیز

1/11

17/130

5/555

01

یادآور وقایع فرهنگی و جشن های گذشته

1/93

13/591

5/555

07

یادآور دوران های تاریخی باشکوه

1/13

13/00

5/555

T value= 1, Sig. <0.05

بهطوریکه در ب عد تسهیالت مقصد؛ باالترین سطح رضایت مربوط به گویه "آراستگی و پاکیزگی فروشگاهها و
بوفهها" با ( )T=26.079,Sig<0.05است و در مقابل کمترین سطح رضایت نیز مربوط به گویه"روشهای پرداخت
مختلف پول (نقد و انتقال کارتی)" با ( )T=11.269,Sig<0.05است .در بعد دسترسی مقصد؛ باالترین سطح رضایت
مربوط به گویه "کافی بودن فضای پارک اتومبیلها و وسایل نقلیه سواری" با ( )T=23.419,Sig<0.05است و در
مقابل کمترین سطح رضایت نیز مربوط به گویه "دسترسی آسان به نیمکت در محوطه" با ()T=9.34,Sig<0.05
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است .در ب عد جاذبه مقصد؛ باالترین سطح رضایت مربوط به گویه "وجود فعالیتهای جذاب در مقصد" با
( )T=21.54,Sig<0.05است و در مقابل کمترین سطح رضایت نیز مربوط به گویه "لذت از پخش موسیقی" با
( )T=6.955,Sig<0.05است .در بعد هزینههای صرف شده در مقصد؛ باالترین سطح رضایت مربوط به گویه "قیمت
کاالها و محصوالت در فروشگاهها و بوفهها" با ( )T=27.459,Sig<0.05است و در مقابل کمترین سطح رضایت نیز
مربوط به گویه "(کرایه) ،وسایل نقلیه عمومی" با ( )T=15.085,Sig<0.05است .در بعد تصویر استنباط شده از
مقصد؛ باالترین سطح رضایت مربوط به گویه "امنیت" با ( )T=56.406, Sig<0.05است و در مقابل کمترین سطح
رضایت نیز مربوط به "زیبایی و جذابیت ظاهری ائل گلی" با ( )T=14.91, Sig<0.05است.
رضایت گردشگر تأثیر معنیدار و مثبتی بر پیشنهاد مقصد به دیگران ،تصمیم به بازدید دوباره از مقصد و ارائه نقل و
قولهای مثبت از مقصد دارد.
مطابق فرضیات مذکور رابطه بین رضایت گردشگر بهعنوان متغیر ( xمستقل) و رفتارهای آینده گردشگران بهعنوان
متغیر ( yوابسته) ،برای آزمون ریاضی به صورت خطی فرض شدهاند .بنابراین ،مدل رگرسیونی تک متغیره:
(استفنس )1550 ،93در سطح معنیداری پنج درصد ( )%0برای آزمون فرضیات مذکور استفاده
شده است (سنگ پیکول.)1553 ،93
به منظور سنجش فرضیههای مذکور از رگرسیون خطی ساده به روش همزمان یا  Enterاستفاده شده است .نتایج
حاصله در جدول ( )1بهطور خالصه ارائه شدهاند .مطابق آمار و اطالعات ارائه شده در جدول ( )1رضایت گردشگر
با تصمیم به بازگشت دوباره ( ،)R=0.351, Sig<0.05پیشنهاد مقصد به دیگران ( )R=0.33, Sig<0.05و ارائه نقل و
قولهای مثبت از مقصد ( )R=0.383, Sig<0.05رابطه مثبت معنیدار دارد .مقدار ضریب تعیین متغیر رضایت
گردشگر به مقدار ( )5/119از واریانس متغیر تصمیم به بازگشت دوباره ،به مقدار ( )5/153از متغیر پیشنهاد مقصد
به دیگران و به مقدار ( )5/107از متغیر ارائه نقل و قول مثبت از مقصد را تبین کرده است .ضریب تعیین تعدیل شده
متغیر مستقل (رضایت گردشگر) 15/0درصد از تغییرات متغیر وابسته "تصمیم به بازگشت دوباره" 3/1 ،درصد از
"پیشنهاد مقصد به دیگران"و  11/3درصد از "ارائه نقل و قولهای مثبت" را تبیین کرده است .مقدار خطای
استاندارد نیز بیانگر قدرت پیشبینی هریک از معادلههای رگرسیونی است .مقادیر Fنیز نشاندهنده آن است که متغیر
38- Stephens
39- Sangpikul
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مستقل به طرز خوب و معنیداری توانسته تغییرات متغیرهای وابسته را توضیح دهد ( .)Sig<0.05بنابراین مدلهای
رگرسیونی حاضر مدلهایی مناسب هستند که قابلیت پیشبینی متغیر وابسته را دارا هستند .از آنجاییکه در تفسیر
مدل رگرسیون ،ضریب رگرسیونی استاندار شده نسبت به استاندارد نشده از ارجحیت برخوردار است (حبیب پور و
صفری )031 :1931،به همین دلیل مقادیر استاندار شده در جدول  1قرار داده شده است .مقدار بتا رضایت گردشگر
نشان میدهد یک تغییر در انحراف استاندارد آن باعث تغییر ( )5/99( ،)5/901و ( )5/939انحراف استاندارد در
متیغرهای تصمیم به بازگشت دوباره ،پیشنهاد مقصد به دیگران و ارائه نقل و قولهای مثبت از مقصد خواهد شد.
آماره  tنیز اهمیت نسبی حضور متغیر مستقل در مدل است .همانطوریکه مشاهده میشود رضایت گردشگر بر هر
سه متغیر وابسته تأثیر معناداری دارد .بنابراین هر سه فرضیه مذکور بهطور خالصه "رضایت گردشگر تأثیر معناداری
بر تصمیم به بازگشت دوباره به مقصد ،پیشنهاد مقصد به دیگران و ارائه نقل و قول مثبت از مقصد دارد" قابل
پذیرش می باشند.
جدول  -6آماره آزمون تأثیر گذاری رضایت گردشگر بر تمایالت رفتاری آتی گردشگر
R

1

5/901

رضایتگردشگر بر تصمیم به بازگشت دوباره

Std. Error

Adjusted R2

5/330

5/150

5/119

Sig.

F

Residual

Regression

5/511

1/317

93/101

0/030

Sig.

t

Beta

5/511

1/115

5/901

Std. Error

Adjusted R2

ANOVA

Coefficients

R

1

5/300

5/531

5/153

5/99

رضایتگردشگر بر پیشنهاد مقصد به دیگران

Sig.

F

Residual

Regression

5/513

0/31

90/177

0/911

Sig.

t

Beta

5/513

1/003

5/99

Std. Error

Adjusted R2

ANOVA

Coefficients

R

9

1/5117

5/113

5/107

5/939

رضایتگردشگر بر ارائه نقل و قول های مثبت

Sig.

F

Residual

Regression

5/551

3/010

00/703

3/070

ANOVA
Sig.

t

Beta

5/551

1/351

5/939

Coefficients
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نتیجهگیری
بررسی جدیدترین آمار و اطالعات درباره صنعت گردشگری نشاندهنده صعودی بودن رشد ساالنه این صنعت
است .مطابق با آخرین گزارشات ارائه شده بهوسیله سازمان جهانی گردشگری؛ تعداد گردشگران در سال  1511با
 %0افزایش نسبت به سال  1511برای اولین بار از مرز یک میلیارد نفر گذشت و به یک میلیارد و سیصد و پنجاه
میلیون نفر رسید و انتظار میرود که این صنعت در سال  1519نیز رشدی نزدیک به همان میزان را داشته باشد به
همین دلیل بسیاری از کشورها استراتژیهای توسعه یافتهای دارند تا بهطور مؤثری تعداد گردشگران را افزایش دهند.
یکی از استراتژهایی که بسیار مورد توجه قرار گرفته رضایت گردشگران است .درک و اندازهگیری رضایت گردشگر
یکی از مهم ترین مباحث در صنعت گردشگری است زیرا گردشگران رضایتمند قصد انتقال تجربه مثبت خود به
دیگر گردشگران بالقوه ،احتماالً قصد بازگشت به مقصد و ارائه نقل قولهای مثبت از مقصد را دارند .عالوه بر این
رضایت گردشگر در مقاصد گردشگری بهویژه در ائلگلی و مقاصد مشابه به متصدیان و مسئوالن کمک خواهد کرد
تا استراتژی های خود را تغییر داده و رضایت گردشگران را افزایش دهند .بنابراین توسعه موفقیتآمیز بازاریابی
مقصد ،مدیریت استراتژیها و برنامههای بهبود کیفیت محصوالت و خدمات نیاز به اندازهگیری رضایت گردشگران
دارد تا از این طریق به شناسایی مشکالت پرداخته و بر روشهای مناسب حل مشکالت تمرکز شود .در واقع درک و
فهم بهتر از سطوح متفاوت رضایت گردشگر و تغییرات پویای آن نه تنها به سود صنایع خدماتی بلکه به سود قانون
گذران دولتی و سرمایهگذاران بخش خصوصی که عالقه وافری به توسعه زیرساختهای گردشگری با کیفیت باال
دارند ،نیز است .عالوه بر این تقویت رضایت گردشگر موجب بهبود شهرت ارائه دهندگان خدمات و مقاصد
گردشگری نیز خواهد شد.
نتایج این تجزیه وتحلیل در زمینه رضایت گردشگر از کیفیت محصول گردشگری در پارک ائلگلی نشان داد که
رضایت گردشگر همبستگی و تأثیر معنیدار و مثبتی بر تمایالت رفتاری آینده گردشگر از قبیل تصمیم به بازگشت
دوباره ،پیشنهاد مقصد به دیگران و ارائه نقل و قولهای مثبت از مقصد دارد .بنابراین تقویت رضایت گردشگر در ائل
گلی نهایتاً منجر به وفاداری گردشگران به این مقصد خواهد شد .در آینده )1( :ارتباط بین تصویر استنباط شده از
مقصد و تمایالت رفتاری آینده گردشگری در ائلگلی باید کشف شود ) 1( ،تمایالت رفتاری آینده گردشگران بر
حسب خصوصیات دموگرافیکی ،اجتماعی و مدت اقامت باید ارزیابی گردد )9( ،تمایالت رفتاری آینده گردشگران
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برحسب ملیت و نژاد باید مطالعه شود ،و در نهایت ( )0تأثیر خالقیت و فناوری اطالعات برتمایالت رفتاری آینده
گردشگران در این مقصد باید تجزیه و تحلیل شود.
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