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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
 پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  13- 32/ صفحات:  1398 تابستان/ دومسال نهم/ شماره مسلسل سی و 
  

 مندي گردشگرانتأثیر عملکرد ابعاد محصول مقاصد گردشگر بر رضایت

  و اجتماعی یبرحسب خصوصیات دموگرافیکهمبستگی  -تطبیقییک آنالیز 
 

  2مد موسوي پارساییحم، سید*1شاهکوهیخواجهعلیرضا 
 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان1

 ریزي روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهراندانشجوي دوره دکتري جغرافیا و برنامه2
  12/2/95؛ تاریخ پذیرش:  19/8/94تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
 -بر حسـب خصوصـیات دمـوگرافیکی    باشد که چگونه گردشگرانمیبا توجه به موضوع پژوهش مسئله این پژوهش این مقوله 

اجتماعی از قبیل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تحصیالت، درآمد و اشتغال سطوح متفاوت رضایت رااز ابعاد محصـول گردشـگري   
محصـول  ابعـاد  رضایت گردشگران از عملکرد  ارزیابی ضرهدف از پژوهش حااند در همین راستا جنگلی  روستایی قرق تجربه کرده

سطح تحصیالت، درآمـد و  ، ، وضعیت تأهلجنسیت، سنو اجتماعی از قبیل  یدموگرافیک هايویژگیبراساس  وگردشگري مقاصد 
و روش  پرسشـنامه   و از ابـزار   و بر مبنایی راهبرد پیمایشـی انجـام رسـیده     تحلیلی -توصیفی وش پژوهش حاضرراشتغال است. 

سنجش روایی و پایایی ابـزار تحقیـق مبتنـی بـر دو روش اعتبـار      هاي مورد نیاز استفاده شده است. داده آوريمصاحبه براي جمع
 200) بـوده اسـت. در مجمـوع    9/0مقـدار آلفـا برابـر    تخصصان) و آزمـون آلفـاي کرونبـاخ (   محتوا (نظرخواهی از کارشناسان و م

اسـت.   قرار گرفتـه تجزیه و تحلیل  و مورد  گیري در دسترس توزیع شدهبه روش نمونه دشگران)(گر نامه بین اعضاي نمونۀپرسش
پـارك جنگلـی   ول گردشـگري  محصـ  ابعـاد رد کـ لاز عم انگویاي عدم وجود سطوح متفاوت رضایت گردشـگر تایج آنالیز تطبیقی ن

گردشـگران  رضـایت  اسـت. در مقابـل   و درآمـد  وضـعیت تأهـل    برحسب جنسیت، کتولآباداز توابع شهرستان علی رقروستایی قُ
نتایج آنالیز براین، عالوه دار است.س اشتغال براي تسهیالت مقصد معناسن و سطح تحصیالت براي تصویر از مقصد و براسابرحسب 

بـر رضـایت    سـطح تحصـیالت، درآمـد و اشـتغال    ، جنسیت، سـن، وضـعیت تأهـل   همبستگی نیز گویاي عدم تأثیرگذاري معنادار 
هـاي  تا با طراحی اسـتراتژي خواهد کرد  کمک این پاركو مسئوالن اندرکاران نتایج این تجزیه و تحلیل به دستگردشگران است. 

  رضایت گردشگران را تقویت نمایند.  مؤثر
  

   . آباد کتولي قرق، شهرستان علیجنگلی روستاپارك ، محصول گردشگري، رضایت گردشگرمقصد گردشگري، کلیدي:  هايواژه
 

  1مقدمه
  طرح مساله

 ةدهنـد نشـان ررسی جدیدترین آمـار و اطالعـات،   ب
 اسـت.  گردشـگري  صـنعت  ۀصعودي بودن رشد سـاالن 
 5بـا رشـد    2013در سـال   چنانچه تعداد گردشـگران 

بوده اسـت (سـازمان   نفر  میلیارد 087/1 برابر با، درصد
تـوان  مـی بنـابراین   .2)264: 2014 جهانی گردشـگري، 

صـنعت گردشـگري در حــال تبـدیل شـدن بــه     گفـت  

                                                             
 shahkoohi@yahoo.comنویسنده مسئول: *

2. United Nation World Tourism Organization, 
UNWTO 

جهـانی  آمـدترین صـنعت در ابعـاد    تـرین و پردر بزرگ
 10درصـد از تولیـد ناخـالص،     10کـه  طـوري هب .است

 5) 4: 1390 ،همکـاران درصد از اشتغال (اسـماعیلی و  
 گذاري جهانی راسرمایهاز درصد  5درصد از صادرات و 

(شـوراي جهـانی سـفر و     به خود اختصاص داده اسـت 
و در بسیاري از نواحی جهـان   3)26: 2013 گردشگري،

گردشگري برابـر یـا حتـی بیشـتر از     نیز میزان تجارت 
صادرات نفت، تولیدات مـواد غـذایی و اتومبیـل اسـت.     
چنین گسترش جهانی بخصوص در کشورهاي صنعتی 

اشـتغال در  ي و و در حال توسعه منجر به رشد اقتصاد
                                                             
3. World Travel & Tourism Council, WTTC 
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هاي مرتبط، از ساخت و ساز گرفته تـا  بسیاري از بخش
 ،1(بوهالیس و دارسـی  شده است کشاورزي و مخابرات

ــأثیرات  ) 234-235: 2011 مــوارد مــذکور حــاکی از ت
، 2(چنگیـز  اسـت گردشـگري  صـنعت  اقتصـادي  عمیق 
ــبب   )2012 ــه س ــزایشک ــد   اف ــابین مقاص ــت م رقاب

: 2010، 3مندس و همکـاران ( شده استنیز گردشگري 
114  .(   

تجارت گردشگري پیچیده و بخش بخش است و از 
شوند و ازدیدکنندگان به یک مقصد وارد میکه ب زمانی

کنند کیفیت تجربه آنهـا  که مقصد را ترك می تا وقتی
مات خـد  :تأثیر خدمات و تجربیات مختلف مانند تحت

محلـی، محـیط    شخصی و عمـومی، روابـط بـا جامعـۀ    
(ســـازمان جهـــانی  داري قـــرار دارداطـــراف و هتـــل

ریـزي  همین دلیل، برنامـه . به)429: 2007گردشگري، 
گردشگري، طراحی و فرآهم نمودن محصوالت جـذاب  

: 2008، 4واسیلیدیس(براي پایداري مقاصد گردشگري 
انتظـارات اولیـه و    ،نیازهـا  براي بـرآورده کـردن  ) 443

و مزایـاي   )239: 2004، 5کتـوالس ( ،ثانویه گردشگران
بنـابراین، بـراي    بسیار بااهمیـت هسـتند؛  مالی حاصله 

) 432: 2007رقابت مؤثر (سازمان جهانی گردشـگري،  
، 6محصول مقاصد گردشـگري بایـد جـذاب، چشـمگیر    

ــن  ــگ ایم ــگ و کین ــتی، 525: 9020، 7(ترون )، بهداش
شفاف، قابل اعتماد، سازگار با محیط، نیازها و انتظارات 

بیه ش و از نظر کیفی )470: 2006، 8(ارگی گردشگران
ترونــگ و کینــگ، (د مقاصــد دیگــر باشــو یــا بهتــر از 

ــ چــرا). 525-526: 2009 طــور هکــه مــوارد مــذکور ب
مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم بــر رضــایت گردشــگران 

گردشگر نقش با  رضایتبدون شک،  د.تأثیرگذار هستن
بازاریابی مقاصد، انتخاب مقصد، ریزي اهمیتی در برنامه

، 9(دمیتـرویس و همکـاران   دوبـاره،  تصمیم به بازگشت
 ،هــاي مثبــت از مقصــدنقــل قــول ارائــۀ) 163: 2011

مصرف کاالها و خـدمات در تعطـیالت خریـد دوبـاره،     
                                                             
1. Buhalis & Darcy 
2. Cengiz 
3. Mendes et al 
4. Vassiliadis 
5. Koutoulas 
6. Eye-catching   
7. Truong & King 
8. Eraqi 
9. Dmitrovic et al 

: 10،2011بارتکیو و همکاران( ،تمایل به پرداخت بیشتر
ــازي،  ).2050 ــیتنوس ــاهش حساس ــتک ــاي قیم و  ه

    ).82: 2011، 11سونیگ و همکاران( داردشهرت 
جـذب   ایران در عرصـۀ  جمله مقاصد گردشگري از

هاي دلیل وجود جاذبهمللی و داخلی بهالگردشگران بین
 دهنــه مجموعــۀ از جملــهمتنــوع  طبیعــیگردشـگري  

دهنه ییالقی زریـن  ، والآبشار کبود، ییالقی محمد آباد
 ایـن شهرسـتان   ....وپارك جنگلی روستایی قـرق  ، گل

ــتی و    ــنایع دس ــی، ص ــراث فرهنگ ــازمان می اســت (س
 وجـود،  ایـن  با). 32: 1385 ،گلستانگردشگري استان 

اکثر مقاصد گردشگري  :این مقصد گردشگري به مانند
رقابت رو به رشد چالش عمده روبرو است  هشتایران با 

صنعت گردشگري، سیستم اقتصـادي   جهانی در عرصۀ
توجه چندانی به  ،حاکم بر کشور که به شکل یک سنت

بسـیار بـاال    کیفیت خدمات و محصول نـدارد، سـطوح  
 گیرنـــدگان و مســـئوالنناهمـــاهنگی بـــین تصـــمیم

در  عملکرد بسیار ضـعیف ، ضعف دسترسی، گردشگري
ین سـطح بسـیار پـای    هـا، حفاظت و نگهداري از جاذبـه 

طوح بسـیار  س ،مشارکت مردم محلی و بخش خصوصی
هــاي کوتــاه مــدت اريگــذپــایین خالقیــت و ســرمایه

  .)1393(زینلی،  اقتصادي
ــات ــران   در ادبی ــگري ای ــاطگردش ــازه  ارتب دو س

بسـیار   و رضـایت گردشـگر  محصول مقاصد گردشگري 
عـالوه بـراین، تـاکنون     .اندك مورد بحـث بـوده اسـت   

در آن رضــایت گردشــگر برحســب    اي کــهمطالعــه
اجتمـاعی، از ابعـاد محصـول    -هاي دموگرافیکیویژگی

تحلیـل قـرار   مقاصد گردشگري مورد بحث و تجزیـه و  
بنابراین براي پر کـردن ایـن    ده است؛بگیرد گزارش نش

ــات گردشــگري کشــور   ــاتی در ادبی ــن خــالء مطالع ای
ارزیابی رضایت گردشـگران از  "پژوهش حاضر با عنوان 

گردشگري: یـک آنـالیز برحسـب     ابعاد محصول مقاصد
 در پـــی "اجتمـــاعی - هـــاي دمـــوگرافیکیویژگـــی

چگونـه  ": اسـت  پژوهشـی  پرسـش ایـن  پاسخگویی به 
ــر   ــگران ب ــوگرافیک گردش ــیات دم ــب خصوص  - یحس

ــل جنســیت، ســن،   وضــعیت تأهــل، اجتمــاعی از قبی
 راتحصیالت، درآمد و اشتغال سطوح متفـاوت رضـایت   

                                                             
10. Barutcu et al 
11. Song et al 
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 روسـتایی قـرق  -جنگلـی محصـول گردشـگري    ابعاد از
    ؟اندتجربه کرده

  
  مبانی نظري 

 تـاکنون ماهیـت سـازة   : محصول مقاصد گردشگري
در بین محققان و بازاریابان  گردشگريمقاصد محصول 

گردشگري مورد بحث و تبادل نظر بوده اسـت و   عرصۀ
وز محققـان  رغم گذر مدت زمانی طوالنی تا به امـر علی

اند تعریفـی جـامع و مـانع از    گردشگري نتوانسته حوزة
آن ارائه نمایند. این عدم وجود توافـق بـر سـر ماهیـت     

 دو تفسـیر  گردشـگري موجـب ارائـۀ   مقاصـد  محصول 
). 4: 1393شـده اسـت (زینلـی،     ایـن سـازه  متفاوت از 

گروه اول محققـانی هسـتند کـه در تعریـف محصـول      
 1گردشگري فقط بر عناصر ملموس تأکید دارند؛ جفري

ــد 2001( ــامل  ) معتق ــگري ش اســت؛ محصــول گردش
مقصد، تسهیالت مقصد و دسترسی مقصد است  جاذبۀ
) معتقدنـــد؛ محصـــول 2008( 2کـــوپر و هـــالو یـــا 

هـا،  ترکیبی از عناصر مقصـد شـامل جاذبـه   گردشگري 
گاه، غذا، نوشیدنی، اقامت :مانند کنندةخدمات پشتیبان

حمل و نقل و غیره است. گروه دوم محققـانی هسـتند   
که هم بـر عناصـر ملمـوس و هـم غیرملمـوس تأکیـد       

) معتقد است؛ محصول گردشگري، 2005( 3دارند؛ ونهو
ترکیبی از چیزي اسـت کـه گردشـگر در یـک مقصـد      

کند و دهد و خدماتی که او از آن استفاده میانجام می
است. این ترکیب محصـول  احتماالً براي وي مهیا شده 

هــا، هــا، دسترســی، تســهیالت (اقامتگاهشــامل جاذبــه
طـات،  خوري، سرگرمی، حمل و نقل درونـی و ارتبا غذا

پراتورهـاي داخلـی، و غیـره) و عناصـر نـاملموس      تور اُ
حلـی، آرایـش   م ، دوستی و رفتار جامعۀ(اتمسفر یا جو

دیگـر آن   قابل ذکر فضا و غیره) است و همچنین نکتۀ
یکـدیگر  است که این عناصر باهمـدیگر و در ارتبـاط با  

معتقد است؛ محصـول  نیز ) 2006( 4کنند. کلبکار می
فیزیکی و ملمـوس، یـک خـدمت،     تواند یک کااليمی

تجربه باشد. یک شهر (مقصـد گردشـگري)   یک ایدة یا
فیزیکـی، خـدمت و   طور همزمان ترکیبـی از کـاالي   هب

                                                             
1. Jeffries   
2. Cooper & Hall  
3. Vanhove  
4. Kolb   

دهـد. در  گردشگري را شـکل مـی   ایده است که تجربۀ
، بیـان  2001 در سـال  5میـدلتون و کـالرك  این گروه 

اصـلی   د؛ محصول گردشـگري داراي پـنج مؤلفـۀ   کردن
) دسترسـی  2ي مقصـد، ( هـا محیط و جاذبه) 1است: (

) تصـویر از  4، (مقصـد  یالتخدمات و تسه) 3مقصد، (
ي مصرف کننده یـا گردشـگر. در   ها) هزینه5مقصد و (

ه هرکــدام جداگانــه بحــث بــرده شــدادامــۀ مــوارد نــام
  شوند.می

اهمیت جاذبـه در گردشـگري   مقصد:  محیط و جاذبۀ
بـدون  ") معتقـد اسـت:   2005(تا حدي است که ونهو 

ها عناصر واقع جاذبه، گردشگري وجود ندارد و درجاذبه
کلیدي در سیستم گردشگري هستند که قابلیت جذب 

) معتقـد  2007( 6و یـا پـیج   "دارنـد  را به مقاصد مردم
ک مقصـد  هـا نیـروي حیـاتی بـراي یـ     جاذبه"که  است

ــا از منظــر روان"هســتند ــه. ام  ، رابطــۀشــناختی جاذب
ن گردشـگر، منظـر و عالئـم ایجـاد     تجربی است که بـی 

). 77-76: 1391و همکاران،  زاده دلیرشود (حسینمی
صورت دوگانه است بدین معنا کـه  ه ها بکارکرد جاذبه

آنها از یک طرف موجـب جـذب گردشـگر بـه مقاصـد      
ــی ــی م ــایت   تعطیالت ــر رض ــر ب ــرف دیگ ــوند و از ط ش

). 138-137: 1385رنـد (کـاظمی،   گردشگران تأثیر دا
ــه ــاکنون جاذب ــه  ت ــان گردشــگري ب ــا توســط محقق ه

انـد: بـراي مثـال    ي شـده بنـد هاي مختلفی دستهشکل
هـاي گردشـگري را   جاذبـه ) 2001(میدلتون و کالرك 

 يهـا جاذبـه  ،طبیعـی  يهـا جاذبـه به چهار نوع یعنـی  
مصـنوعی   يهـا جاذبـه هاي اجتماعی و جاذبه، فرهنگی

هـا  ) جاذبه2005ونهو (. نمایندساخته شده، تقسیم می
هاي طبیعـی اصـلی (اقلـیم،    ) جاذبه1را به سه دسته؛ (

گیــاهی و جــانوري، ســواحل، چشــم انــدازها، پوشــش 
طبیعـی دیگـر    ها و هر پدیـدة ها، کوهآبشارها، دریاچه

هـاي انسـانی اصـلی (ایـن     ) جاذبـه 2هـا، ( تاالب :مانند
شوند ولـی  هدف جذب گردشگر ساخته نمیها باجاذبه

هـاي  دارند. جاذبـه  گردشگر را به مقاصدقابلیت جذب 
هـاي  : (الف) جاذبهشوندانسانی به سه دسته تقسیم می

ـ بناهاي معمـاري قـدیم   :ساخته شده مانند درن، ی و م
هاي بود، پارك ها، بناهاي یادمساجد، کلیساها، صومعه

: هاي فرهنگـی ماننـد  ها و غیره، (ب) جاذبهطبیعی، باغ
                                                             
5. Middleton & Clarke  
6. Page 
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ها، ستی، تاریخ، فولکلورها، کارناوالد، تئاتر، صنایعموزه
: زبـان،  هـاي اجتمـاعی ماننـد   ها و (پ) جاذبهفستیوال

دي یا قومی، روش زندگی مـردم محلـی و   اي نژاهگروه
هـدف  فقـط با  هـاي مصـنوعی هدفمنـد کـه    ) جاذبه3(

هـا  شـوند. از ایـن جاذبـه   جذب گردشـگر سـاخته مـی   
هـاي اسـکی   ها و پیسـت ها، شهربازيتوان به جشنمی

  نام برد.
هـاي حمـل و   موددسترسی شامل نُدسترسی مقصد: 

قیمـت،   نقل عمـومی و خصوصـی کـه تعیـین کننـدة     
سرعت و راحتی مسافر از زمان ترك محل سـکونت تـا   

: 2001، 1میلـدتون و کـالرك  (مقصد گردشگري اسـت  
ــکل   )86 ــد در ش ــی مقص ــت دسترس ــش بااهمی  2. نق

از نقطـه  ). 43: 2007، 2(پگـی نمایش داده شده اسـت  
ــدلتون و کــالرك   دسترســی مقصــد ) 2001(نظــر می

ــاخت1شــامل؛ ( ــد) زیرس ــا مانن ــگ،  :ه ــاده، پارکین ج
 جهیـزات ت) 2فرودگاه، بنادر و مواردي از ایـن قبیـل، (  

 و حمـل  وسایل نقلیه از وسیعی طیفاندازه، سرعت و (
هـاي مـورد   جـاده ( عملیـاتی  عوامل) 3، ()نقل عمومی

) 4ي)، (اوضـع عـوارض جـاده    شـارژ و ، قیمت استفاده
ــو قــوانین  مقــررات  طیــف وســیعی ازکنتــرل؛ (یدولت

قوانین راهنمایی  :مانند عملیات حمل و نقل نظارتی بر
  و رانندگی) است.

یکـی دیگـر از عناصـر    : تسهیالت و خدمات مقصـد 
کلیدي کـه امکـان اسـتفاده، لـذت بـردن و مشـارکت       

ــه ــاي مقاصــد داشــتن را در جاذب ــراي ه گردشــگري ب
آورند، تسهیالت گردشگران و بازدیدکنندگان فراهم می

). 2و خدمات مقصـد هسـتند (توجـه شـود بـه شـکل       
تسهیالت و خدمات مقصد ) 2001(میدلتون و کالرك 
ترتیــب ارائــه شــده تقســیم روه بــهرا بــه هفــت زیرگــ

هـا،  ) واحـدهاي اقـامتی: هتـل، آپارتمـان    1کننـد؛ ( می
) واحـدهاي  2ها، (مهمانپذیرها و مسافرخانهها، سوئیت

) 3ها، اغذیه فروشـی، ( ها، کافی شاپپذیرایی: رستوران
هاي ورزشی یـا مـورد عالقـه: مـدارس اسـکی،      فعالیت
هـا،  هاي گلف، مراکز خرید صنایع دستی، گـالري کلوب

هاي سـالمتی  ) تسهیالت دیگر: مدارس زبان، کلوب4(
ــتی) ــز بهداش ــرده ف) 5، ((مراک ــازهخُ ــان: مغ ــا، روش ه

                                                             
1. Middleton & Clarke 
2. Page 

خـدمات دیگـر:   ) 6و (هاي مسـافرتی، سـوغاتی   آژانس
  مانند مراکز اطالع رسانی، پلیس گردشگر، راهنمایان.  

هـر گونـه   : کننـده (گردشـگر)  هاي مصرفهزینه
ــا یکســال) از یــک مقصــد در   بازدیــد (یــک ســاعت ت
برگیرندة هزینـه بـراي گردشـگران اسـت. ایـن هزینـه       

باشد که یـک مسـافر بـراي    هایی میشامل تمامی پول
اقامت، غذا و نوشیدنی، حمل و نقل، خریـد سـوغاتی و   

ــی ــدلتون و کــالرك، غیــره م ــردازد (می ). 89: 2001پ
محصول و قیمت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و از 
طرفی قیمت هم یک عنصر کلیـدي در رقابـت مـابین    

، 3ها (در این مطالعه مقاصد گردشـگري) (وانهـو  شرکت
ــدي در   156: 2005 ــر کلی ــک متغی ــین ی ــم چن ) و ه
: 2003، 4هاي بازاریابی اسـت (جونـدر و ریتچـی   آمیزه
گذاري و به طور اخص قیمت هـر  )؛ بنابراین قیمت638

تواند بـه ماننـد: یـک مؤلفـۀ     جزء از محصول مقصد می
کلیــدي در جــذب، ترغیــب/ عــدم ترغیــب و رضــایت  

د گردشگران و حتی وفاداري گردشگران به یـک مقصـ  
باشد. نکتۀ دیگر دربارة قیمت این است که نرخ قیمـت  
با تغییـر فصـول، تغییـر ارز، نـوع تسـهیالت، جاذبـه و       

کند (میدلتون و کـالرك،  وسایل حمل و نقل تغییر می
2001 :93  .(  

تـرین  تصویر از مقصد یکـی از مهـم  : تصویر از مقصد
عناصر یـک مقصـد گردشـگري اسـت کـه بـه یکـی از        

در موفقیـت یـا شکسـت مـدیریت     فاکتورهاي ضروري 
دلیل تأثیر آن به )25: 2011، 5(لوپز مقاصد گردشگري

ــدلتون و کــالرك،   ــدگان، (می ــر انتظــارات بازدیدکنن ب
گیـري  ) تأثیر بر رفتار و نحـوة تصـمیم  93-94: 2001

) و تـأثیر بـر تمـایالت    43: 2008، 6ها، (کوپر و هالآن
: 2013، 7رفتاري آتی گردشگران (فیلیپس و همکـاران 

براین، تصویر از مقصد یک ) تبدیل شده است. عالوه95
یـابی  هـاي جایگـاه  مفهوم باارزش در طراحی استراتژي

  ).283: 2005مقاصد نیز است (سون، 
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 مسیر مسافرت و اقامت گردشگران :2شکل 

 )2007 ،پیج( ذ:خمأ

  
هـاي  هوم تصـویر مقاصـد گردشـگري در رشـته    مف

شناسـی،  علمی از جمله، مردم شناسی، جامعـه مختلف 
شناسی و بازاریـابی مـورد مطالعـه قـرار     جغرافیا، نشانه

). 158: 1391نگنـه و شـمس اهللا زاده،   گرفته اسـت (ز 
 توجـۀ مفهـوم تصـویر، بـیش از سـایرین،     این وجـود  با

هاي گري، شاغالن این صنعت و بازاریابمحققان گردش
را به ) 263: 2011، 1(گو و همکارانمقاصد گردشگري 

خــود بــراي بــیش از چهــار دهــه جلــب کــرده اســت  
وجـود تـاکنون تعریفـی    ایـن  . بـا )70: 2013، 2(راجش

رد و جامع و مورد قبول تمامی محققان از آن وجود ندا
سه تفسیر متفـاوت از آن   ارائهاین عدم توافق منجر به 

آن را  کــه بعضــی از محققــانطــوريه شــده اســت، بــ
 3چـن و فیـو   :دانند ماننـد عنوان یک ادراك کلی میبه
ــاران ( 2013( ــپس و همک ــا فیلی ــی 2013) و ی ). بعض

-) آن را متشکل از مؤلفه2011ران (کیو و همکا :مانند
از یبـی  آن را بصورت ترک دانند و اخیراًهاي متفاوت می

). 6: 2012، 4(پریــگ انــدشــده نیــز دانســتهمــوارد یاد
شـناختی بـراي   ویکردهـاي روش چنین تعدادي از رهم

اند، امـا هنـوز   گیري تصویر از مقصد توسعه یافتهاندازه
در ادبیــات تــوافقی بــر ســر بهتــرین رویکــرد نیســت.  

هـاي دو مکتـب   اي بـر اندیشـه  طـور عمـده  بازاریابی به

                                                             
1. Qu et al 
2. Rajesh 
3. Chen & Phuo    
4. Prayag 

ی معتقد تمرکز شده است. مکتب اولباره مخالف در این
توانـد بـه مشخصـات و    است که تصـویر از مقصـد مـی   

صورت  عناصر مختلفی تجزیه و تقسیم شود که در این
گیـري، امـا   از مقصد مفهومی است قابـل انـدازه   تصویر

مکتب دومی معتقـد اسـت کـه تصـویر از مقصـد یـک       
تقسـیم را   مفهوم جامع و کامل است و قابلیت تجزیه و

: 2008(کـوپر و هـال،    نـدارد  اجزاء و عناصر مختلف به
دهند که توسعه تصویر مطالعات بازایابی نشان می). 56

از مقصـد براسـاس عقالنیـت و احساسـات گردشــگران     
و حاصل ترکیب سـه عنصـر   ) 305: 2011(لوپز، است 

ــه شــکل   ) عنصــر 1): (3عمــده اســت (توجــه شــود ب
(پریـگ،   اسـت  7) کرداري3و ( 6) عاطفی2، (5شناختی

 . عنصر شناختی یا ادراکـی بـه اعتقـادات و   )42: 2012
شود. عنصر عـاطفی  دانش درباره مقصد ارجاع داده می

از مقصـد  به احساسات و عواطف که بوسـیله گردشـگر   
این عنصر بسیار تحت شود. بدست آمده ارجاع داده می

: 2011(لـوپز،  هـاي گردشـگران قـرار دارد    تأثیر انگیزه
(کـوپر و   ر کرداري یک مؤلفه عملـی اسـت  ). عنص307

-دار ارجاع داده مـی به رفتار هدف و )58: 2008هال، 
نـین ایـن عنصـر حاصـل     و هم چ) 2012(پریگ، شود 

(کوپر و هال، شناختی و عاطفی است  ترکیب دو مؤلفۀ
2008 :59(   .   
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  تصویر از مقصد دهندةعناصر تشکیل :3شکل 

  1396هاي تحقیق، خذ: یافتهمأ
  

ایــن درحــالی اســت کــه محققــان داخلــی عرصــۀ 
محصول گردشـگري   گردشگري نظراتی متفاوت دربارة

: 1385عنوان مثال؛ کـدیور و سـقایی (  همقاصد دارند. ب
عنوان معتقدند: گردشگري در چارچوب عرضه به )113

هـا،  (جاذبـه  گانـه شگري داراي عناصر سهمحصول گرد
: 1392سهیالت) است. سـقایی و دانـا (  سکونتگاهها و ت

عنـوان  قدند: گردشگري در چارچوب عرضـه بـه  ) معت4
هـا،  گري داراي عناصر پنج گانه (جاذبـه محصول گردش

دسترسی، تأسیسـات و تسـهیالت زیربنـایی، خـدمات     
اسـت. ایمـانی    ادي)نوازي و عناصر سازمانی و نهمهمان

حصـول  معتقدند: م )18: 1390نیز ( خوشخو و جاودانه
هـا، تسـهیالت،   گردشگري یـک مقصـد شـامل جاذبـه    

 یـا رؤیـت گردشـگران و تجربـۀ     خدمات مورد استفاده
  گردشگران از مقصد است.

مطالعات متعـددي، عوامـل متنـوع    : رضایت گردشگر
در مقاصـد   را مؤثر بر رضایت و تمایل رفتاري گردشگر

ــیتع ــرار داده طیالت ــورد مطالعــه ق ــدم ــرگگس و  ان (ک
نتیجــــه تعــــدادي از ). در584: 2001، 1اســــکوفیلد

گیـري سـطوح   یکردهاي روش شناختی بـراي انـدازه  رو
اند، اما هنوز توافقی بر سر بهتـرین  رضایت توسعه یافته

اي بـر  در ادبیات بازاریابی به طور عمـده رویکرد نیست. 
مکتب مخالف در مورد رضایت مشـتري  هاي دو اندیشه

تمرکز شده است. اولی، مکتب آمریکایی تحت رهبـري  
و دومی، مکتب اروپاي شـمالی   2پاراسورمان و همکاران

                                                             
1. Craggs & Schofield 
2. Parasuraman et al.  

. مکتـب آمریکـایی، رضـایت    3تحت رهبري گرونـروس 
هـاي مثبـت یـا    تري را به عنوان بازتـابی از شـکاف  مش

رد یک ن از عملکشامنفی بین انتظارات اولیه و ادراکات
کـه در مکتـب   حـالی دانـد. در محصول یـا خـدمت مـی   

اروپاي شـمالی رضـایت مشـتري برآینـدي از کیفیـت      
ـ    وسـیله مشـتري اسـت    هواقعـی عملکـرد و ادراك آن ب

ــاران ــابراین رضــایت  ؛)83: 2011، 4(ســونگ و همک بن
عنوان ارزیابی بعـد از مصـرف تعریـف شـده     همشتري ب

عامـل انتظـارات و   ) که از دو 379: 2012، 5(میلراست 
-ت یا محصوالت تجربه شده متـأثر مـی  عملکرد خدما

در مــورد ). 111: 1389 دان،عالمــه و نکتــه گــردد (
عنوان ارزیابی بعد از مصـرف  گردشگران نیز، رضایت به

اط با یک محصول یا خدمت خاص و همچنـین  در ارتب
عنوان یک قضاوت کلیدي از سوي گردشگران نسبت به

 گردشگري تعریف شـده اسـت  خدمات یا محصوالت به 
معتقـد  موتینهـو نیـز    .)667: 2010، 6(وانگ و چونـگ 

است، رضایت عمـدتاً تـابعی از ارتبـاط بـین انتظـارات      
سـادح و  (پیش از سفر و تجربیـات بعـد از سـفر اسـت     

ــاران ــی )، 1558: 2012، 7همکـ ــرین ولـ ــابق آخـ مطـ
رضـایت   گريتحقیقات انجـام شـده در مقاصـد گردشـ    

عاطفی برآمده از تجربـه فـردي    عنوان حالت شاختیبه
، 8(منــدس و همکــارانگردشــگر تعریــف شــده اســت 

                                                             
3. Gronroos  
4. Song et al 
5. Miller 
6. Song & Cheung 
7. Sadeh et al 
8. Mendes et al 
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 درضـمن ). 142: 2008، 1؛ بوون و اسکاتن114: 2010
ارزیـابی رضـایت گردشـگران نیـز از     محققان معتقدند 

از عملکرد خدمات و محصوالت  طریق یک پارامتر مبنا
: 2009، 2(دیمیتـرووا و همکـاران   شودممکن می مقصد
122.(    

ري دلیل نقش کلیدي رضایت گردشـگر در پایـدا  به
کنون تحقیقـات  مزیت رقـابتی مقاصـد گردشـگري تـا    

بسیار زیـادي پیرامـون رضـایت گردشـگران در اقصـی      
بررسـی  دنیا و داخـل کشـور انجـام شـده اسـت.      نقاط 
دهـد کـه مطالعـات    تحقیق نشان مـی  تر پیشینۀعمیق

هـاي  را برحسـب ویژگـی  بسیاري، رضایت گردشـگران  
ورد تجزیـه و تحلیـل قـرار    اجتماعی مـ  - دموگرافیکی

-این مبحث متغیرهـاي دمـوگرافیکی   در ادامۀاند. داده
ت از ابعـاد محصـول   اجتماعی که تجزیه و تحلیل رضای

بر مبنـاي آنهـا اسـتوار اسـت را مـورد       رقگردشگري قُ
ارائه با  این بحث سرانجام و دادهقرار  واشکافی مفهومی

  :پذیردپایان میحقیق فرضیات ت
ی کـه بـه نظـر    مودهاي دمـوگرافیک یکی از نُ: جنسیت

 گردشـگري نقشـی تعیـین    رسـد در صـنعت/پدیدة  می
شخصی از مقاصـد دارد،   کننده در معین نمودن تجربۀ

طـور  ه). اهمیت جنسیت ب2007، 3(هونرجنسیت است 
مــداوم در تحقیقــات گردشــگري آشــکار شــده اســت  

پرویـک و   :). بـراي مثـال  2007، 4سچفیلد و تامپسون(
 )، در تحقیقی نشان دادنـد، جنسـیت  2012( 5همکاران

نگـرو تـأثیري   بر سـطح رضـایت گردشـگران در مونتـه    
)، در تحقیقـی  2013( 6ندارد. هم چنین ملینـا و آبالـه  

داري در معنـی تأکید کردند، برحسب جنسیت تفـاوت  
 بر گردشگران مشاهده نشده است. عالوهسطح رضایت 

ــی و قوجــالی (  ــن، زینل ــی نشــان 1392ای )، در تحقیق
داري در سـطح  تفاوت معنـی  ،دادند، برحسب جنسیت

هـاي  گردشـگران از عملکـرد خـدمات سـوئیت     رضایت
  ق وجود ندارد.ي پارك ساحلی قُرااجاره

                                                             
1. Bowen & Schouten 
2. Dimitrovic et al 
3. Horner 
4. Schofield & Thompson 
5. Perovic et al 
6. Mellina &Aballe 

دموگرافیکی جهانی و ي گرهایکی دیگر از توصیف :سن
ن، سن اسـت. در اغلـب مـوارد،    گردشگرا قابل مشاهدة

عنوان یک متغیر جانشین براي تناسب فیزیکی، سن به
ها، عالئق و تجربیات پیشین سفر اسـت  سطوح فعالیت

بنابراین محققان بسیاري روابط بـین   )؛2005، 7(پیرس
 انــدرضــایت گردشــگر و متغیــر ســن را بررســی کــرده

پرویــک و  :بــراي مثــال). 2014، 8همکــاران (زینــالی و
بـر سـطح    را )، در تحقیقی تأثیر سـن 2012همکاران (

در مونتـه نگـرو مطالعـه کردنـد و      ایت گردشـگران رض
د متغیـر سـن تـأثیري بـر سـطح      نسرانجام آنها دریافت

چنـین،  گردشـگران در ایـن مقصـد نـدارد. هم     رضایت
تحقیــق خــود ســطوح  )، در1392زینلــی و قوجــالی (

متفاوت رضایت برحسب سن در پارك ساحلی قـرق را  
ند، آنها نیـز دریافتنـد سـن تـأثیري بـر رضـایت       آزمود

   گردشگران ندارد. 
عنـوان یکـی از   تأثیر تحصیالت، بـه : سطح تحصیالت

پـذیر  سفر به آسانی جـدایی  هايکنندهمهمترین تعیین
اجتمــاعی و شــرایط    از تغییــرات درآمــدي، طبقــۀ   

اما آنچه کـه آشـکار و روشـن اسـت،      انوادگی نیست،خ
، براي اهداف تجاري و فراغتی، سـطح بـاالي تحصـیلی   

معناکـه،  آورد. بدیندست میهب بیشتري از سفر را همس
بت به کسانی که سطح سطح تحصیلی باالتر نسافراد با

تري دارند، تمایـل بیشـتري بـه سـفر و     تحصیلی پایین
کننـدة دانـش   تمایـل بازتـاب  ري دارنـد. ایـن   مور تجااُ

هاي مسافرت در دسترس که فرصتاین عظیمی دربارة
 "9هـاي شـکاف  سال"سفر و  ستند و همچنین تجربۀه

 ویژه براي کسـانی کـه  هیک بخش عادي از دانشگاه و ب
همـین دلیـل   بـه کننـد، اسـت.   دور از خانه زندگی مـی 

رضـایت  بـر  را محققان بسیاري تأثیر سطح تحصـیالت  
ــگرانگر ــرار داده  دش ــه ق ــورد مطالع ــد م ــالی و ان (زین

ــاران،  ــال )، 72: 2014همک ــراي مث ــه   :ب ــا و آبال ملین
-معنـی  هاي)، در تحقیقی تأکید کردند، تفاوت2013(

داري در رضایت گردشگران برحسب تحصیالت وجـود  
)، در 2006( 10تزیوتســـو و وازیـــوشچنـــین دارد. هم

                                                             
7. Pearce 
8. Zeinali et al 
9. Gap years 
10. Tsiotsou & Vasiotio  
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گـروه  تواند بین دو تحقیقی نشان دادند، تحصیالت می
ران با رضایت بـاال و گردشـگران   از گردشگران (گردشگ

  رضایت پایین) در یونان تمایز قائل شود.با
ــد ــوگرافیکی  ی: درآم ــاي دم ــر از متغیره ــی دیگ  -ک

لعه سطح درآمـد اسـت. سـطح    اجتماعی براي این مطا
عنـوان یکـی از عوامـل مهمـی کـه تـأثیر بـر        درآمد به

 1(پروویچ ودشرضایت گردشگر دارد، در نظر گرفته می
چنــین ســطح درآمــد، بــر    هم. )2012و همکــاران، 

گیـري تصـویر از مقصـد و ادراك از تجربـه سـفر      شکل
  ). 669: 2001، 2(هوینگمؤثر است 

اجتماعی بـراي   - پنجمین متغیر دموگرافیکی: شتغالا
)، 2012، اشتغال است. پرویـک و همکـاران (  این آنالیز

) 2014ان (همکار)، زینلی و 2001هیونگ و همکاران (
تواند بر ادراك اند که اشتغال میبراین نکته تأکید کرده

گیري تصویر از ی، سطح رضایت گردشگران و شکلمکان
  مقصد و ادراك تجربه سفر مؤثر باشد.

اجتمـاعی   - آخرین ویژگـی دمـوگرافیکی  : وضعیت تأهل
براي این مطالعه، وضعیت تأهل است. بعضـی از محققـان   

ثر بـر  عنـوان یکـی از فاکتورهـاي مـؤ    بـه  بر این عامل نیـز 
زینلـی و   :انـد، بـراي مثـال   رضایت گردشگران تأکید کرده

 )، تأثیر این متغیـر را بـر سـطوح متفـاوت    1392قوجالی (
اي پـارك  هاي اجارهرضایت گردشگران از عملکرد سوئیت

ق مورد تجزیه و تحلیـل قـرار دادنـد و در نهایـت آنهـا      قر
اي تأهل و رضایت گردشـگر رابطـه  وضعیت نتوانستند بین 

)، نیز در تحقیـق خـود   1392پور (بیابند. بیدختی و روحی
تأثیر وضعیت تأهـل را بـر انتظـارات مشـتریان از کیفیـت      

داري استان سمنان مورد مطالعه قرار خدمات صنعت هتل
اي بین وضعیت تأهـل  ها نیز نتوانستند هیچ رابطهدادند، آن

کیفیـت خـدمات   گانـۀ  عـاد پـنج  و انتظارات مشتریان از اب
یعنی قابلیـت اعتمـاد، پاسـخگو بـودن، اطمینـان خـاطر،       

      همدلی و عوامل محسوس بیابند.
  

  و قلمرو پژوهش محدودة
ــ کتــول در آبــادرق در شهرســتان علــیروســتایی قُ

                                                             
1. Perovic 
2. Heung 

 37دقیقـه  و تـا    36درجـه و   36مختصات جغرافیاي 
ــه عــرض شــمالی و   5درجــه و  ــه و  54دقیق  41درج
 24دقیقـه طـول شـرقی و در     9درجـه و   55دقیقه تا 

ــتان    ــزي اس ــان در بخــش مرک ــهر گرگ ــومتري ش کیل
گلستان واقع شده است.  ناحیـه پـارك جنگلـی مـورد     
مطالعــه در ایــن پــژوهش نیــز در حــد فاصــل عــرض  

 52درجـه و   36دقیقـه تـا    35درجه و  36یی جغرافیا
دقیقه  41درجه و  54دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 

  . قرار دارددقیقه شرقی  2درجه و  55تا 
  

 روش تحقیق 
تحلیلـی   -پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی 

نامه یابی به هدف پژوهش پرسشاست. به منظور دست
قـرار گرفتـه اسـت.    عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده به

نامۀ اولیه توسـط محققـان باتوجـه بـه ادبیـات      پرسش
تحقیق طراحی شـده اسـت. بـدین معنـا کـه ابتـدا بـا        

هـاي ابعـاد محصـول    استفاده از ادبیات تحقیق شاخص
گردشگري پارك جنگلی قُـرق اسـتخراج شـده اسـت.     
 ابعاد محصول گردشگري پارك جنگلی قرق عبارتند از:

ــا  1( ــد ش ــهیالت مقص ــگاه،  ) تس ــتوران، فروش مل رس
) دسترســی مقصــد 2ســرویس بهداشــتی و نیمکــت ( 

شـامل وسـایل حمـل و نقـل عمـومی، عالئـم راهنمــا،       
) جاذبه مقصد شامل باغ وحـش  3ترافیک و پارکینگ (

ها شامل کرایه وسایل نقلیه عمومی، قیمـت  ) هزینه4(
) 5غــذا و نوشــیدنی، قیمــت کــاال و محصــوالت و .... ( 

هاي تصویر از مقصد در جـدول  ؤلفهتصویر از مقصد (م
گیري آنها نیز بـا ادبیـات   ). سپس بهترین شیوة اندازه3

تحقیق، مشورت با کارشناسان و متخصصان در مقیاس 
)، نه مـوافقم و نـه   4)، موافقم (5خیلی موافقم (لیکرت 

انجـام  ) 1) و خیلـی مخـالفم (  2)، مخـالفم ( 3مخالف (
  شده است.
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 مطالعه مورد محدوده :1 شکل

  
تی ابعـاد محصـول گردشــگري   ایـن تعریـف عملیـا   

اسـت کـه    )1381سـرمد و همکـاران (  نظـر   منطبق بر
نکتـه را همـواره    معتقدند در تعریف عملیـاتی بایـد دو  

هاي عملیاتی ارائـه  بررسی تعریف) 1(مدنظر قرار دارد: 
) 2(ظر در تحقیقـات گذشـته و   موردن شده براي پدیدة

گیري بـراي متغیـر تعریـف    انتخاب بهترین شیوة اندازه
طراحی شـده داراي دو بخـش اسـت:     نامۀپرسش شده.

گردشگران بخش  1هاي سفرو ویژگیجمعیت شناختی 
 هــايپرسشــنامه بـود. ایــن بخـش شــامل متغیر  اولیـه  

جنسیت، سن، وضعیت تأهل، وضعیت اشـتغال، سـطح   
تحصیالت، میزان درآمد ماهیانه، مـدت اقامـت، محـل    

ل، فصل مناسـب  سکونت، شکل سفر، وسیله حمل و نق
رق و هدف از رق، تعداد بازدید از پارك قُبراي سفر به قُ

نیـز  نامـه  بخـش دوم پرسـش  اسـت.   سفر به این پارك
رضایتمندي گردشـگري از ابعـاد    هايگویه دربرگیرندة

ـ محصول گردشگري  بـوده   رقپارك جنگلی روستاي قُ
      است.  

و پایـایی یـا    2بعدي سنجش اعتبار یا روایی مرحلۀ
 هـا جمله روشازابزار تحقیق بوده است.  3ت اعتمادیقابل

                                                             
1. Tripographic Characteristics    
2. Validity   
3. Reliability   

گیــري روش اعتبــار بــراي تعیــین اعتبــار ابــزار انــدازه
ـ      4محتوا راي ست. ایـن روش نـوعی اعتبـار اسـت کـه ب

ـ  دهندةبررسی اجزاي تشکیل . کـار مـی رود  هیک ابزار ب
گیري بستگی به پرسـش  اعتبار محتواي یک ابزار اندازه

ابـزار   هايدهندة آن دارد. حال اگر پرسشهاي تشکیل
گیـري  هایی باشد که محقق قصـد انـدازه  معرف ویژگی

راي اعتبـار محتـوا اسـت.    ها را داشته باشد، ابـزار دا آن
 تـوا بسـتگی بـه قضـاوت داوران دارد؛    تعیین اعتبار مح

متخصصـین موضـوع    بنابراین اعتبـار محتـوا از طریـق   
: 1381گـردد (سـرمد و همکـاران،    مطالعاتی معین می

نامــه اعتبــار محتــواي پرســش . در ایــن تحقیــق)174
قابلیـت اعتمـاد   . کارشناسان تأئید شده اسـت  وسیلۀبه

گیـري اسـت. ایـن    هاي فنی ابـزار انـدازه  ویژگییکی از 
گیـري در  ر سر و کار دارد که ابزار اندازهاین اممفهوم با

یکسانی را مـی دهـد.    شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج
ضـریب قابلیـت اعتمـاد از صـفر (عـدم       معموالً دامنـۀ 

د و همکـاران،  + (ارتباط کامل) است (سرم1ارتباط) تا 
گیري قابلیت اعتمـاد،  اندازههاي ). از جمله روش1381

اســت. آلفــاي کرونبــاخ، بــراي  5روش آلفــاي کرونبــاخ
گیــري ماننــد همــاهنگی درونـی ابــزار انـدازه   اسـبۀ مح

                                                             
4. Content Validity 
5. Cronbach’s Alpha 
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رود. در ایـن پـژوهش بـه منظـور     کار میهنامه بپرسش
گیري از روش آلفاي نجش، قابلیت اعتماد ابزار اندازهس

طریــق  کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت. ایــن آزمــون از
به اجراء درآمد. مقـدار آلفـاي کرونبـاخ     SPSSافزار نرم

بوده است. این مقـدار   9/0نامه برابر با براي کل پرسش
از آلفا به معناي قابلیت اعتماد بسیار باالي ابزار تحقیق 

هـا بـه منظـور مشـخص     باید افـزود، آنـالیز داده   است.
اجتماعی و مشخصات  -هاي دموگرافیکینمودن ویژگی

هـاي ابعـاد   ران و ارزیـابی عملکـرد مؤلفـه   سفر گردشگ
ـ  گانه محصول گردشـگري پـارك   پنج رق بـا  جنگلـی قُ

و میـانگین انجـام    هاي توصـیفی ماننـد فراوانـی   آزمون
آزمـون  دو آنالیز تطبیقی شامل براین، شده است. عالوه

 1طرفـه) (یومان من ویتنی تست و تحلیل واریانس یک
و همبستگی نیز شـامل سـه آزمـون (دي سـامرز، فـی      

  است. 2کرامرز و کاي اسکوئر)
آماري تحقیق، تعیین حجـم نمونـه و توزیـع     جامعۀ

داخلی و گردشگران  ،آماري تحقیق عۀجام: پرسشنامه
-ند. براي نمونهپارك قرق هستوارد شده به  1یک روزه

دسترس درآماري از روش نمونه گیري  گیري از جامعۀ
کـه جامعـۀ آمـاري داراي    استفاده شده است. از آنجائی

و غیررسمی نیست، حداقل حجم  گونه آمار رسمیهیچ
 142فرمـول کـوکران    08/0 مورد نیاز با خطـاي  نمونۀ

 ه شــده اســت (ضــیایی و عباســپور،گردشــگر محاســب
ــر،  ). در 85 :1390 ــه حاض ــراي مطالع ــوع ب  200مجم

پـارك  پـارك  توسط محققـان پـژوهش در   پرسشنامه، 
    آوري شده است.توزیع و جمعصورت تصادفی به قرق

  )1رابطه (
  

  
  بحث اصلی

نامه بـین  پرسش 200تعداد  : آمار توصیفی پژوهش
ها آوري پرسشنامهع شده است. با جمعگردشگران توزی

هـاي  نامـه بـه خـاطر پاسـخ    ده شد هفت پرسـش مشاه
تحلیل خارج نادرست و ناکامل بودن از فرآیند تجزیه و 

نامـه بـراي   پرسش193درصد). در مجموع  5/3شدند (

                                                             
1. One-Sample T-test, Mann-Whitney Test, 
One-Way ANOVA  
2. SOMER’S d, Phi Cramer’s, Chi-Square 

گیري نظرات مورد بررسی قرار گرفتـه  سنجش و اندازه
آوري این بخش اختصاص به جمـع درصد). 5/96است (
که مورد  را هاي دموگرافیکی و اجتماعی افراديویژگی

 6/58دارد. از منظـر جنسـیت،   انـد  ارزیابی قرار گرفتـه 
دهند درصد را زنان تشکیل می 4/41و  درصد را مردان

 سن، ما پاسخگویان را در چهـار ردة  ). از نظر1(جدول: 
هـا شـامل: گـروه    ندي نمودیم. ایـن گـروه  بسنی گروه

سال و  55تا  36سال،  35تا  26سال،  25تا  15سنی 
سال و در بررسی فراوانی این گروههـا نشـان    70تا  56
سـال،   25تـا   15درصد در گروه سـنی،   4/55دهد می

 36درصد بـین   5/12سال،  35تا  26درصد بین  6/23
سـال قـرار    70تـا   56درصد نیز بین  5/8سال و  55تا 

  ).1دارند (جدول 
درصد  48درصد مجرد و  52از نظر وضعیت تأهل،      

ــی ــیالت،  متأهـــل مـ ــر ســـطح تحصـ باشـــند. از نظـ
کنندگان در این تحقیق به پنج سطح تحصـیلی  شرکت

م، س بـه بـاال، لیسـانس، فـوق دیـپلم، دیـپل      فوق لیسان
انـد.  بندي شـده سواد تقسیم سواد یا بیراهنمایی و کم

توزیع این سـطوح تحصـیلی بـین پاسـخگویان نشـان      
درصد پاسخگویان فوق لیسـانس بـه بـاال،     18 .دهدمی
درصد  40 درصد فوق دیپلم،15درصد لیسانس،  8/22

درصـد نیـز داراي    8/1درصـد راهنمـایی و    1/3دیپلم، 
باشـند  سطح تحصیالت پایین یا بدون تحصـیالت مـی  

درصـد،   39). از نظر سـطح درآمـد ماهیانـه،    1(جدول 
 800درصـد، بـین    8/19هزار تومان،  800تا  500بین 

درصـد، بـین    9/13هزار تومان تا یک میلیـون تومـان،   
درصـد   3/27هـزار تومـان،    صدپانو یک تا یک میلیون 

انـد و در پایـان از نظـر    باالتر را انتخاب کرده نیز گزینۀ
متغیـر اشـتغال، مـا جامعـه مـورد مطالعـه را در چنـد        

متخصصان، کارمندان، صـاحبان شـغل    :زیرگروه شامل
آزاد، کشاورزان، کارگران و سایر موارد (شامل بیکـاران،  

نمودیم. بررسی دانشجو، دانش آموز و خانه دار) تقسیم 
دهـد کـه   فراونی هریک از این زیر گروههـا نشـان مـی   

درصد گزینه سـایر را انتخـاب    38اکثریت پاسخگویان 
درصد متخصـص،   3/4کرده بودند و سایر پاسخگویان؛ 

 1/18درصد صاحب شغل آزاد،16درصد کارمند،  6/17
  ).1درصد کارگر هستند (جدول  6درصد کشاورزان، 
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گردشگران جمعیت شناختی هايویژگی :1 جدول
 جنسیت

 

 سن

 

 وضعیت تأهل

 

 سطح تحصیالت

 

 درآمد ماهیانه

% 6/58 مرد  

25-15  4/55%  

%52 مجرد  

  فوق لیسانس 
%18  به باال  800تا  500 

%39 هزار تومان  

35-26  6/23% %8/22  لیسانس   1تا   800 
%8/19 میلیون تومان  

55-36  5/12% %15  فوق دیپلم    5/1تا  1 
%9/13  میلیون تومان  

% 4/41 زن  70-56  5/8% %48 متأهل   

  %40  دیپلم

%3/27 بیشتر %3  راهنمایی   
کم سواد، 

%2/1  سوادبی  

  اشتغال
  سایر موارد  کشاورزان  کارگر  خدمات  کارمند دولت  متخصص

3/4 %  6/17%  19,1%  6%  1/18 %  38 %  
  1396هاي تحقیق، مأخذ: یافته

  

مقصـدي  پارك قـرق  از نظر مدت اقامت باید گفت 
حدود چنـد سـاعت در   است که اکثریت گردشگران در 

)  بـدین علـت کـه اکثریـت     8/75اند (آن اقامت داشته
و ، گلسـتان کننده در این مطالعه ساکن اسـتان  شرکت

توان درصد)، بنابراین می 85اند (بودهزائران امام هشتم 
گردشگري است کـه در  قصد به عنوان یک م قرقگفت 

اي بیشتر جاذب گردشگران اسـت و نکتـه   سطح منطقه
بدین معنا  .قابل توجه دیگر از نظر شکل مسافرت است

گان با تور به ایـن مقصـد   درصد پاسخ دهند 2که فقط 
 4/62اند و مابقی به این مقصد بـا دوسـتان (  سفر کرده

 9/11یا تنهـایی ( درصد) و  7/23درصد)، یا خانوادگی (
و نقـل  انـد. از نظـر وسـایل حمـل     صد) سفر داشـته در

دهندگان از وسایل حمـل و نقـل عمـومی    بیشتر پاسخ
درصـد) بـراي    7/40درصد) و اتومبیل شخصی ( 8/42(

انـد. از نظـر اکثریـت    اسـتفاده نمـوده   قرقمسافرت به 
درصد) فصل مناسـب بـراي سـفر بـه      32پاسخگویان (

، قـرق ر بـه  تابستان است. از نظر تعداد سـف  قرقپارك 
بـار یـا   بـراي دومـین  ) 6/87اکثریت قاطع پاسخگویان (

کننـد و فقـط   تر است که از این پارك بازدیـد مـی  بیش
بار اسـت کـه از   دهندگان براي اولیندرصد پاسخ 4/12

ها هم چنـین حـاکی از آن   کنند. یافتهپارك بازدید می
تـرین  ) مهـم 1/35اکثریت پاسـخ دهنـدگان (  است که 

ا کسـب آرامـش و   ر پـارك قـرق  هدف خود از سفر بـه  
    ).2اند (جدول سالمتی گزارش کرده

ــژوهش ــار اســتنباطی پ کــه وجــود یاز آنجــای: آم
تسهیالت و خدمات مورد نیاز اولـین گـام در جـذب و    

ست هاشگران در معنی تقاضاي مجدد آننگهداري گرد
رو شناخت وضعیت مقاصد گردشـگري از حیـث   از این
ایی بـا  مندي از ایـن عوامـل، زمینـه را بـراي آشـن     بهره

شناسی و توسـعه آن  وضعیت گردشگري مقصد، آسیب
ــا تــأمین انتظــارات و نیــاز فــرآهم مــی ــا ب هــاي آورد ت

ــود  گردشــگران رضــایت آن ــه مقاصــد ایجــاد ش ــا ب ه
منظور سـنجش  به). 71: 1390پور و همکاران، ابراهیم(

جنگلی سطوح عملکرد ابعاد محصول گردشگري پارك 
در پنج بعد تسـهیالت مقصـد، دسترسـی مقصـد،      قرق

ــون   ــه مقصــد و تصــویر از مقصــد، آزم توصــیفی جاذب
بایـد افـزود، در   استفاده شده است.  هامقایسه میانگین

این پژوهش ما به دنبال شناسایی و یا تأثیر این عوامل 
که این نیستیم چرا رققُبر رضایت گردشگران در پارك 

تواند ته میمجزا است و الب خود موضوع پژوهشی کامالً
نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.  در آینده

عـاد  از آزمون گویاي وجود سـطوح متفـاوت عملکـرد اب   
مقـادیر  اسـت.   جنگلی قـرق محصول گردشگري پارك 

گویـاي آن اسـت کـه سـطوح      3ارائه شـده در جـدول   
هاي ابعاد محصـول گردشـگري   فهعملکرد هریک از مؤل

قرار دارند که همتراز بـا   3تا  2از نظر کمی بین  پارك
  عملکرد پایین تا متوسط است.  
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 53/2میانگین کل متغیر تسهیالت برابر با  محاسبۀ  
پایین است،  مقدار از میانگین همتراز با رتبۀ است. این

را از  بدین معنا که گردشـگران سـطح پـایین عملکـرد    
ایـن، بررسـی    بر اند. عالوهتجربه کردهمتغیر تسهیالت 

هـاي متغیـر   طوح متفاوت عملکـرد هریـک از مؤلفـه   س
بــاالترین ســطح  کــهتســهیالت نیــز گویــاي آن اســت 

هـا و  آراستگی و پاکیزگی فروشـگاه "عملکرد مربوط به 
 "و کمترین سـطح عملکـرد مربـوط بـه گویـه      "هافهبو

  است.   "خواندن و درك آسان منوي سفارش
 55/2میانگین کل متغیر دسترسی برابر با  محاسبۀ  

پایین است،  مقدار از میانگین همتراز با رتبۀ است. این
د از متغیر بدین معنا که گردشگران سطح پایین عملکر

طوح متفـاوت  انـد. بررسـی سـ   دسترسی را تجربه کرده
هاي متغیر دسترسی نیز گویاي عملکرد هریک از مؤلفه

کـافی  "باالترین سطح عملکرد مربوط بـه   آن است که
تــرین ســطح عملکــرد و کم "بــودن فضــاي پارکینــگ

  است.   "ترافیک مسیر"مربوط به گویه 
 7/2میانگین کـل متغیـر جاذبـه برابـر بـا       محاسبۀ

است. این مقـدار از میـانگین بسـیار نزدیـک بـه رتبـه       
متوسط است، بدین معنا که گردشگران سطح متوسـط  

انـد. بررسـی   تجربـه کـرده  را از متغیـر جاذبـه   رد عملک
هـاي متغیـر   طوح متفاوت عملکـرد هریـک از مؤلفـه   س

باالترین سـطح عملکـرد    آن است که جاذبه نیز گویاي
و  "و استاندارد بـودن وسـایل تفـریح   ایمنی "مربوط به 

جـذابیت  "ترین سـطح عملکـرد مربـوط بـه گویـه      کم
  است.   "طبیعی پارك
 1/3هـا برابـر بـا    میانگین کل متغیر هزینه محاسبۀ

متوسـط   ر از میـانگین همتـراز بـا رتبـۀ    است. این مقدا
سطح متوسط عملکـرد   است، بدین معنا که گردشگران

طوح انـد. بررسـی سـ   تجربـه کـرده   هـا از متغیر هزینهرا
ها نیز هاي متغیر هزینهمتفاوت عملکرد هریک از مؤلفه

گویاي آن است که باالترین سطح عملکـرد مربـوط بـه    
و  "هـا ها و بوفهقیمت کاالها و محصوالت در فروشگاه"

(کرایـه)  هزینه "کمترین سطح عملکرد مربوط به گویه 
  است.   "وسایل نقلیه عمومی

میانگین کل متغیر تصویر از مقصد برابر با  محاسبۀ
است. این مقدار از میانگین همتراز با رتبـه پـایین    5/2

است، بدین معنا که گردشگران سطح پایین عملکرد از 
طوح اند بررسی سـ غیر تصویر از مقصد را تجربه کردهمت

هـاي متغیـر تصـویر از    متفاوت عملکرد هریک از مؤلفه
مقصد نیز گویاي آن است که باالترین سـطح عملکـرد   

و کمترین سطح عملکرد مربوط بـه   "امنیت"مربوط به 
مکانی مناسب و جذاب بـراي   پارك جنگلی قرق"گویه 

  ست.ا "گذران اوقات فراغت
  

 گردشگرانمشخصات سفر  :2 جدول

  شکل سفر  محل سکونت  مدت اقامت

  چند ساعت
  یک روز

  دو روز یا بیشتر

8/75%  
2/7%  

17%  

  گلستان
  سمنان
  مازندران

2/72%  
2/8%  
6/4%  

  %15  سایر

  همراه دوستان
  خانوادگی
  تنهایی

  همراه تور

4/62%  
7/23%  
9/11%  

½%  
  1هدف از سفر  تعداد بازدید  فصل مناسب  وسایل حمل و نقل

  %1/35  آرامش  %4/12  اولین بار  %7/22  بهار  %7/40  اتومبیل شخصی
  %5/16  تفریح  %32  تابستان  %8/42  نقلیه عمومی

  %9/14  پاییز  %9/13  پیاده

شتر
و بی

بار 
دو 

  

6/87%  
  %5/15  آب و هوا

  %8/10  دوستان  %2/6  زمستان  %6/2  سایر مانند  دوچرخه
  %2/6  شخصی  %2/24  هر چهار فصل

  %6/4  عالقه  1396هاي تحقیق: یافتهخذ: مأ
  %4/11  سایر اهداف

                                                             
) اهداف سفر به قرق عبارتند از: کسب آرامش و سالمتی، تفریح و گذران اوقات فراغت، آب و هواي مطبوع، حضـور  2توجه شود در جدول ( -1

  در کنار خویشان و دوستان، ارضاء احساسات شخصی، عالقه به طبیعی و سایر اهداف.   
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  جنگلی قرقمحصول گردشگري پارك ابعاد هاي سنجش سطح عملکرد مؤلفه :3 جدول
 میانگین  متغیر تسهیالت

ران
ستو

ر
  

  26/2  گرم و تازه بودن غذا  1
  17/2  خواندن و درك آسان منوي سفارش  2
  35/2  برخورد محترمانه کارکنان  3
  38/2  آراستگی و پاکیزگی کارکنان  4
  37/2  زیبا و جذاب بودن ظاهر فیزیکی رستوران  5
  6/2  تنوع منوي سفارش  6
  5/2  دریافت و تحویل به موقع و سریع سفارشات  7

گاه
وش

فر
  

43/2  برخورد محترمانه فروشندگان  8  
45/2  ها و بوفه هاتنوع کاال ها در فروشگاه  9  
97/2  ها و بوفه هاپاکیزگی فروشگاهآراستگی و   10  
9/2  قابلیت اعتماد به فروشندگان  11  
63/2  آگاهی و اطالع فروشندگان از کاالها و محصوالت  12  
83/2  آراستگی و پاکیزگی فروشندگان  13  
7/2  استاندارد بودن کاالها و محصوالت  14  

س 
روی

س
تی

داش
به

  

23/2  هاي بهداشتیپاکیزگی سرویس  15  
78/2  کافی بودن تعداد سرویس ها  16  
7/2  دسترسی آسان به آب شرب (آشامیدنی و قابل شستشو)  17  

6/2  کافی بودن تعداد نیمکت در محوطه  18  نیمکت  
 متغیر دسترسی

می
مو

ه ع
قلی

ن
  

34/2  راحتی و آسایش وسایل نقلیه  1  
57/2  پاکیزه بودن وسایل نقلیه عمومی  2  
57/2  رفتار محترمانه رانندگان  3  

6/2  وجود عالئم مناسب در سطح شهر براي پیدا کردن استخر  4  عالئم راهنما  
3/2  ترافیک و شلوغی مسیر  5  ترافیک  
9/2  کافی بودن فضاي پارکینگ  6  پارکینگ  

 متغیر هزینه ها
 ها

لفه
مؤ

  

68/2  هزینه (کرایه) وسایل نقلیه عمومی  1  
2/3  قیمت غذا و نوشیدنی در رستوران ها  2  
46/3  ها و بوفه هاقیمت کاالها و محصوالت در فروشگاه  3  
 3  قیمت بلیط وسایل تفریحی  4

  1396هاي تحقیق: ماخذ: یافته
  

  رضایت گردشگران برحسبتجزیه و تحلیل 
رضـایت   منظور مقایسـۀ به: جنسیت و وضعیت تأهل

جنسیت و وضـعیت تأهـل بعـد از     گردشگران برحسب
ن ویتنـی  امـ (یو افـزار، از آزمـون  در نرم 2سازيشاخص

ــت. تســت)  ــده اس ــتفاده ش ــن اس ــون از ای ــه آزم جمل
ــون ــاخۀ  آزم ــر ش ــک در زی ــاي ناپارامتری  -Two" ه

Independent- Sample Tests" ها را یناست که میانگ
مطابق نتـایج حاصـل از    کند.می براي دو گروه مقایسه

) سـطوح متفـاوت رضـایت از عملکـرد     4آزمون (جدول

ـ محصول گردشگري  ابعاد برحسـب   رقپارك جنگلی قُ
معنـی  و وضعیت تأهل گردشـگران کـامالً بـی   جنسیت 
ــه ).Sig>0.05اســت (  "هــاي عنــوان نتیجــه فرضــیهب

حسب جنسیت سطوح متفاوت رضایت از گردشگران بر
 محصول گردشگري پـارك جنگلـی قـرق    ابعادعملکرد 

گردشگران بر حسب وضعیت تأهل "و  "اندتجربه کرده
محصــول  ابعــادســطوح متفــاوت رضــایت از عملکــرد  

 غیـر  "تجربـه کـرده انـد    گردشگري پارك جنگلی قرق
  .قابل پذیرش است



 13-32/ صفحات:  98و دوم/ تابستان  مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال نهم / شماره مسلسل سی                                                       26

 تأهلجنسیت و وضعیت  حسب بر گردشگران رضایت مقایسه :4 جدول

  داريسطح معنی  z  مقدار  مقدار ویلکاکسون مقدار من ویتنی  ابعاد محصول مقاصد گردشگري  

یت
نس

ج
  

)A2/0  - 142/1  500/2003  500/518  ) تسهیالت مقصد  
)B6/0  - 454/0  500/2246  500/761  ) دسترسی مقصد  
)C9/0  - 60/0  000/2985  500/969  ) جاذبه مقصد  
)D 1/0  - 574/1  000/244  000/54  مقصد) هزینه هاي صرف شده در  
)E1/0  -32/1  000/12490  000/3579  ) تصویر از مقصد  

هل
ت تأ

ضعی
و

  

)A4/0  - 821/0  500/1833  500/608  ) تسهیالت مقصد  
)B7/0  -265/0  500/2480  500/710  ) دسترسی مقصد  
)C3/0  - 995/0  500/1535  500/905  ) جاذبه مقصد  
)D 4/0  - 707/0  000/217  000/81  مقصد) هزینه هاي صرف شده در  
)E06/0  - 851/1  500/6323  500/3695  ) تصویر از مقصد  
    1396Sig<0.05هاي تحقیق: مأخذ، یافته

  
 سن، تحصیالت، درآمد و اشتغال حسب بر گردشگران رضایت : آزمون انوا جهت مقایسه5 جدول

  داريسطح معنی Fمقدار   ابعاد محصول مقاصد گردشگري  

  سن

)A8/0  637/0  ) تسهیالت مقصد  
)B9/0  442/0  ) دسترسی مقصد  
)C3/0  123/1  ) جاذبه مقصد  
)D5/0  022/1  ) هزینه هاي صرف شده در مقصد  
)E000/0  927/6  ) تصویر از مقصد  

الت
صی

تح
  

)A03/0  748/2  ) تسهیالت مقصد  
)B9/0  275/0  ) دسترسی مقصد  
)C5/0  809/0  ) جاذبه مقصد  
)D (4/0  911/0  هزینه هاي صرف شده در مقصد  
)E009/0  192/3  ) تصویر از مقصد  

مد
درآ

  
)A1/0  876/1  ) تسهیالت مقصد  
)B7/0  585/0  ) دسترسی مقصد  
)C9/0  263/0  ) جاذبه مقصد  
)D8/0  445/0  ) هزینه هاي صرف شده در مقصد  
)E1/0  6/1  ) تصویر از مقصد  

غال
شت

ا
  

)A003/0  719/3  ) تسهیالت مقصد  
)B8/0  383/0  ) دسترسی مقصد  
)C5/0  788/0  ) جاذبه مقصد  
)D6/0  641/0  ) هزینه هاي صرف شده در مقصد  
)E5/0  906/0  ) تصویر از مقصد  

 1396Sig<0.05 هاي تحقیق:مأخذ، یافته
   

گردشگران برحسب سن، تجزیه و تحلیل رضایت 
کـه  یاز آنجـای : درآمد و اشـتغال سطح تحصیالت، 

گردشگران برحسب سن، تحصیالت، درآمـد و اشـتغال   
هاي متفاوتی قرار دارند (رجوع شـود بـه آمـار    در گروه

توصیفی) و چون هدف مقایسه سطح رضـایت در ایـن   
 بنابراین از آزمون تحلیـل واریـانس یـک    ؛ها استگروه
براي تجزیه و تحلیـل سـطوح متفـاوت رضـایت      طرفه

مطــابق برحسـب ایــن متغیرهــا اســتفاده شــده اســت.  
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، سطوح متفـاوت  5اطالعات و آمار ارائه شده در جدول 
محصـول گردشـگري براسـاس     ابعاد رضایت از عملکرد

 )F= 6.927, Sig<0.05(با  "تصویر از مقصد"سن براي 
  بـا   "تصـویر از مقصـد  "براساس تحصـیالت نیـز بـراي    

)F=3.192, Sig<0.05 و براســـاس اشـــتغال بـــراي (
دار است ) معنیF=3.719, Sig<0.05تسهیالت مقصد (

معنـی اسـت    مقابل بـراي سـایر ابعـاد کـامالً بـی     و در 

)Sig>0.05     از طرف دیگـر سـطوح متفـاوت رضـایت .(
محصول برحسب درآمد نیز  ابعادگردشگران از عملکرد 
عنـوان  بنـابراین بـه   )؛Sig>0.05کامالً بی معنی است (

فـروض مشـتق شـده از فرضـیه اصـلی       نتیجه، از میان
  ، برحسب تحصیالت E 1Hترتیب برحسب سن فرضیه به
E 1H و برحسب اشتغال A 1H شوند.  پذیرفته می  

  
 گردشگران و اجتماعی با رضایت یهمبستگی خصوصیات دموگرافیک سنجش :6 جدول

مقدار کاي   ابعاد محصول مقاصد گردشگري  
 اسکوئر

 مقدار فی کرامرز
 سطح

 داريمعنی

یت
نس

ج
  

)A7/0  669/0  434/34  ) تسهیالت مقصد  
)B6/0  446/0  707/16  ) دسترسی مقصد  
)C9/0  435/0  824/17  ) جاذبه مقصد  
)D5/0  556/0  553/8  ) هزینه هاي صرف شده در مقصد  
)E4/0  338/0  207/22  ) تصویر از مقصد  

هل
ت تأ

ضعی
و

  

)A6/0  977/0  425/73  ) تسهیالت مقصد  
)B9/0  566/0  863/26  ) دسترسی مقصد  
)C5/0  77/0  7/55  ) جاذبه مقصد  
)D7/0  702/0  811/13  ) هزینه هاي صرف شده در مقصد  
)E3/0  597/0  188/69  ) تصویر از مقصد  

  سن

)A (تسهیالت مقصد  

SO
M

ER
’S

 d
 

109/0  1/0  
)B9/0  063/0  ) دسترسی مقصد  
)C1/0  103/0  ) جاذبه مقصد  
)D7/0  045/0  ) هزینه هاي صرف شده در مقصد  
)E3/0  -52/0  ) تصویر از مقصد  

الت
صی

تح
  

)A4/0  - 089/0  ) تسهیالت مقصد  
)B5/0  - 06/0  ) دسترسی مقصد  
)C03/0  - 179/0  ) جاذبه مقصد  
)D3/0  -165/0  ) هزینه هاي صرف شده در مقصد  
)E01/0  - 158/0  ) تصویر از مقصد  

مد
درآ

  

)A4/0  074/0  ) تسهیالت مقصد  
)B6/0  - 051/0  ) دسترسی مقصد  
)C2/0  - 087/0  ) جاذبه مقصد  
)D7/0  -04/0  ) هزینه هاي صرف شده در مقصد  
)E9/0  003/0  ) تصویر از مقصد  

غال
شت

ا
  

)A03/0  - 207/0  ) تسهیالت مقصد  
)B07/0  -17/0  ) دسترسی مقصد  
)C09/0  - 157/0  ) جاذبه مقصد  
)D9/0  -01/0  ) هزینه هاي صرف شده در مقصد  
)E6/0  031/0  ) تصویر از مقصد  

                                                      1396Sig<0.0هاي تحقیق: مأخذ، یافته
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سنجش تأثیرگذاري جنسیت، وضعیت تأهـل، سـن،   
تحصیالت، درآمد و اشتغال گردشـگران بـر رضـایت    

مطابق با آمـار و اطالعـات ارائـه شـده در     : گردشگران 
جنسـیت،  توان گفت کـه  می %99) در سطح 6جدول (

بـر  آمـد و اشـتغال   وضعیت تأهل، سن، تحصـیالت، در 
رضایت گردشگر از عمکلرد ابعاد محصـول گردشـگري   
در پارك جنگلی قرق تأثیر معناداري ندارنـد؛ بنـابراین   

جنسـیت، وضـعیت تأهـل، سـن، تحصـیالت،      "فرضیه 
درآمد و اشتغال بر رضـایت از عملکـرد ابعـاد محصـول     

غیرقابـل   "داري تأثیر گذارندگردشگري به شکل معنی
  پذیرش است.  

  
   گیري نتیجهجمع بندي و 

به علت تغییرات سریع در تکنولوژي و تغییر از یک 
محیط محلی به یک محیط جهـانی شـده، شـهرها بـه     

که یـک مقصـد گردشـگري جـذاب باشـند      منظور این
بنـابراین در دنیـاي   مجبور به رقابت با یکدیگر هستند؛ 

رقابتی صنعت گردشگري برتري از آن مقصـدي اسـت   
ــق  ــه از طری ــدمات، ک ــت محصــوالت و خ ــ کیفی  هارائ

ــگفت ــات ش ــز، ارزشتجربی ــأمین  انگی ــالی و ت ــاي ع ه
انتظارات گردشـگران، موجبـات رضـایت گردشـگران و     

بسـیاري  دلیل همین بهبازدیدکنندگان را فرآهم نماید. 
طور هاي دارند تا بهاي توسعه یافتهکشورها استراتژياز 

مــؤثري تعــداد گردشــگران را افــزایش دهنــد. یکــی از 
استراتژهایی که بسیار مورد توجه قرار گرفتـه رضـایت   

گیري رضایت گردشـگر  درك و اندازهگردشگران است. 
 ؛ترین مباحث در صنعت گردشـگري اسـت  یکی از مهم

زیرا گردشگران رضایتمند قصـد انتقـال تجربـه مثبـت     
بازگشـت   خود به دیگر گردشگران بالقوه، احتماالً قصد

اي مثبت از مقصد را دارنـد.  هنقل قول به مقصد و ارائۀ
-مقاصد گردشگري بـه این رضایت گردشگر در برعالوه

ــی ُ  ــارك جنگل ــژه در پ ــرقوی ــه   ق ــابه ب و مقاصــد مش
-اهد کرد تـا اسـتراتژي  ئوالن کمک خومتصدیان و مس

رضایت گردشگران را افزایش  هاي خود را تغییر داده و
بازاریـابی مقصـد،   آمیـز  دهند؛ بنابراین توسعۀ موفقیـت 

 هــاي بهبــود کیفیــتهــا و برنامــهمــدیریت اســتراتژي
گیــري رضــایت محصــوالت و خــدمات نیــاز بــه انــدازه

شناسایی مشـکالت  گردشگران دارد تا از این طریق به 
ي مناسب حـل مشـکالت تمرکـز    هاپرداخته و بر روش

واقــع درك و فهــم بهتــر از ســطوح متفــاوت  شــود. در
رضایت گردشگر و تغییرات پویاي آن نه تنها بـه سـود   

گـذران دولتـی و   صنایع خدماتی بلکه بـه سـود قـانون   
کـه عالقـۀ وافـري بـه     گذاران بخش خصوصـی  سرمایه
ال دارنـد،  یفیت بـا هاي گردشگري با کزیرساخت توسعۀ

یت گردشـگر موجـب   این تقویت رضـا برنیز است. عالوه
ــه   ــهرت ارائ ــود ش ــد   بهب ــدمات و مقاص ــدگان خ دهن

    گردشگري نیز خواهد شد.
شــکاف مطالعــاتی کــه پــژوهش بــه آن اختصــاص 

تاکنون در ادبیات گردشگري ایـران مـورد    .داشته است
گیـري از یـک   بـار بـا بهـره   وده و ما براي اولینبحث نب

هاي آماري اقدام به تجزیـه و  تئوریک و روشچارچوب 
تحلیل رضایت گردشـگران از عملکـرد ابعـاد محصـول     

به عنوان مقصـد گردشـگري)    قرقمقاصد گردشگري (
 نمـودیم. مبناي خصوصیات دموگرافیکی و اجتمـاعی  بر

سـطوح متفـاوت رضـایت از    مطابق با آنـالیز تطبیقـی،   
ــارك   ــاد محصــول گردشــگري پ ــی عملکــرد ابع جنگل

برحسب جنسیت، وضعیت تأهل و درآمد  رقتاي قُروس
گردشگران کـامالً بـی معنـی اسـت. از طرفـی سـطوح       

سن و سطح تحصـیالت بـراي   متفاوت رضایت برحسب 
اس اشـتغال بـراي تسـهیالت    تصـویر از مقصـد و براسـ   

دار اسـت. البتـه سـطوح متفـاوت رضـایت      مقصد معنـا 
گردشگران براي سه بعد دسترسی مقصد، جاذبه مقصد 

سن، سطح تحصیالت هاي صرف شده برحسب هزینه و
معنی است. مطابق با آنالیز همبسـتگی  و اشتغال نیز بی

ــز  ــت نی ــد گف ــن،    :بای ــل، س ــعیت تأه ــیت، وض جنس
بـر رضـایت گردشـگر از    تحصیالت، درآمـد و اشـتغال   

اد محصول گردشگري در پارك جنگلی قرق رد ابعکلعم
    اند.  تأثیر معناداري نداشته

هـاي  تجزیه و تحلیل سطوح عملکـرد مؤلفـه  نتایج 
نشـان  نیز  ابعاد محصول گردشگري پارك جنگلی قرق

داد که از نظر گردشـگران میـانگین سـطح عملکـرد از     
(همتراز با رتبه پایین تا متوسط)  3تا  2نظر کمی بین 

ا گردشگران عملکـرد پـایینی ر  قرار دارد. بدین معنا که 
و تصویر از مقصـد  از تسهیالت مقصد، دسترسی مقصد 
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در حد ها اند و فقط عملکرد جاذبه و هزینهکرده تجربه
بنــابراین مــا چــارچوبی را بــراي  .متوســط بــوده اســت

ی قرق در قالب الن و دست اندرکاران پارك جنگلمسئو
هاي تقویتی و نظارتی تنظیم نمـودیم کـه در   استراتژي

از گـذران  نهایت منجر به تقویـت رضـایت گردشـگران    
  مقصد خواهد شد:  تعطیالت و اوقات فراغت در این 

ــعۀ - ــت و توس ــرق   تقوی ــی ق ــارك جنگل ــویر پ : تص
و تنظـیم  اختصاص بودجه بـراي مطالعـه، طراحـی    

ـ     بـه منظـور    رقلوگوي محصـول پـارك جنگلـی قُ
 ناخت مثبت از پارك در عرصـۀ افزایش ادراك و ش

 نظیرالمللی. راهکارهاي دیگر اي، ملی و بینمنطقه
ـ   راه  رقاندازي وب سایت پارك جنگلـی روسـتاي قُ
منظور تشویق و ترغیب گردشگران نیز پیشـنهاد  به

اجتمـاعی  هـاي  چنین استفاده از شبکهشود، هممی
نگ تواند مطابق با فرهچون فیس بوك، توئیتر، می

   ایرانی مورد توجه باشد،-اسالمی
هـا: سـازماندهی و یـا بـه     سازماندهی مجدد قیمت -

رتی مدیریت قیمت بایـد متناسـب بـا کیفیـت     عبا
قصد باشد. براي خدمات، محصول و زمان در این م

 در خالل فصول بهار و تابسـتان نیـز نظـارت    :مثال
بخواهی طور دلطوري باشد که از افزایش قیمت به

 یا شخصی جلوگیري شود،    
ــن بازســازي، نظــارت و توســعه زیرســاخت  - ــا: ای ه

) 1یی چـون: ( اراهکارهـ توانـد شـامل   استراتژي می
نظارت بر دسترسی مقصد، مانند کنتـرل و نظـارت   
بـر کیفیــت وسـایل حمــل و نقـل عمــومی، رفتــار    

ــدگان، ( ــه    2رانن ــتر ب ــیدگی بیش ــت و رس ) نظاف
) بهبود کیفیت خـدمات  3هاي بهداشتی، (سرویس

 ها و فروشگاههادر رستوران
در این مقصد بایـد   در آیندهچه از نظر پژوهشی آن

) ارتبــاط بــین 1تجزیــه و تحلیــل قــرار گیــرد: (مــورد 
 )2شگران و وفاداري گردشـگران اسـت و (  رضایت گرد

ان تأثیر ابعاد محصول گردشگري بر وفـاداري گردشـگر  
مطالعاتی از این دسـت   این باور هستیمکه برچرا است؛

هاي رقـابتی بـراي   توانند منجر به طراحی استراتژيمی
    این مقصد شوند.  

  

  پیشنهادها
کـه در حـال    توانـد هـر کسـی باشـد    گردشگر داخلی می.1

(خـارج   زندگی در یک کشور است و در جائی از کشور
روز بـا  مول زندگی) براي بیش از یک شبانهاز محیط مع

رود و هدف انجام سفر نه کسب درآمـد، مسـافرت مـی   
بـه کسـی کـه    نیز، گردشگر یک روزه گزیند. اقامت می

 اقامتگاه عمومی یـا خصوصـی  حداقل یک شب در یک 
  شود.برد؛ گفته میدر مکان مورد بازدید، به سر نمی

ــرم .2 ــازي در ن ــزار شــاخص س ــق دســتور  SPSSاف از طری
Compute Variables شود.    انجام می  
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