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چکیده :با رشد صنعت گردشگری ،اهمیت سنجش رضايت گردشگران ،بهمثابة ابزاری برای رشد و
ايجاد مزيت رقابتی ،مورد توجه قرار گرفته است .گردشگران سفرکرده ،قابل اعتمادترين منبع
اطالعاتی برای گردشگران بالقوهاند و میتوانند زبان گويای مقصد در وطن خود باشند .هدف اين
پژوهش ،بررسی عوامل مؤثر بر رضايت گردشگران و نتايج آن در شش بخش خدمات گردشگری
شهر اصفهان و محاسبة رضايت کلی از مقصد است .پژوهش حاضر ،مطالعهای توصیفی است که به
روش پیمايشی اجرا شده است .ابزار پرسشنامه و روش نمونهگیری تصادفی ساده برای جمعآوری
دادهها از گردشگران خارجی سفرکرده به اصفهان در فاصلة شهريور تا آبان  91استفاده شده است.
روايی پرسشنامة مذکور ،با بهرهگیری از روش روايی محتوا و تحلیل عاملی تأيیدی و پايايی پرسشنامه
نیز با آلفای کرونباخ تأيید شد .مدلسازی معادالت ساختاری برای بهدستآوردن ارتباطات بین سازهها
بهکارگرفته شده است .يافتههای پژوهش نشان داد که عملكرد ادراکشده و ارزش ارزيابیشده بر
رضايت گردشگران تأثیر مثبت دارد .از طرف ديگر ،رضايت گردشگران تأثیر منفی بر قصد اعتراض و
تأثیر مثبت بر وفاداری آنان دارد .همچنین تأثیر مثبت انتظارات در عملكرد ادراکشده و عملكرد
ادراکشده بر ارزش ارزيابیشده تأيید شد .در بین شش بخش خدمات گردشگری ،رستورانها،
بیشترين وزن را در شكلگیری رضايت تجمعی از خدمات داشت و پس از آن ،هتلها و حملونقل در
ردههای بعدی قرار گرفتند .از نظر نمرۀ رضايت ،جاذبهها رتبة اول را به خود اختصاص داد و سپس،
بخشهای حملونقل ،هتلها ،رستورانها ،فروشگاهها و مهاجرت قرار گرفتند .رضايت کلی از مقصد
نیز  82/5درصد بهدست آمد.
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مقدمه
امروزه ،گردشگری بزرگترين و متنوعترين صنعت دنیا محسوب میشود که بهمثابة منبع اصلی
درآمد و اشتغال ،نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد .توجه به مسئلة گردشگری زمانی
مهم جلوه میکند که بدانیم براساس آمارهای موجود ،صنعت گردشگری دومین منبع درآمد بیش
از  49کشور درحال توسعه است و راهبردی برای افزايش درآمد و فقرزدايی در اين کشورها
بهحساب میآيد .براساس آمار سازمان جهانی گردشگری ،درآمد حاصل از گردشگری در سال
 2011بیش از يک تريلیون دالر برآورد شده است ،درحالیکه اين مبلغ در سال  1995حدود 400
میلیارد دالر بوده که بیانگر رشد اين صنعت است (سازمان جهانی گردشگری .)2012 ،با اينكه
ايران جزء ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبههای گردشگری و جزء پنج کشور اول جهان از نظر
تنوع گردشگری است (سازمان جهانی گردشگری ،)2002 ،متأسفانه سهم ايران از درآمد اين
صنعت در سال  ،2010کمتر از  1درصد بوده است (سازمان جهانی گردشگری.)2012 ،
علیرغم رشد سريع گردشگری در جهان و پتانسیل باالی ايران در جذب گردشگر ،شاهد
سهم ناچیز ايران از تعداد کل گردشگران خارجی در جهان هستیم .براساس آمار سازمان جهانی
گردشگری در سال  ،2011نسبت گردشگران ورودی به کشور در مقايسه با کل گردشگران جهان
از مقدار  0/33درصد به  0/31درصد کاهش يافته است .کاهش تعداد گردشگران خارجی به
کاهش درآمد ارزی کشور منجر شده است و ضربههای سنگینی را بر پیكرۀ گردشگری و
زيرمجموعههای آن وارد میکند .حال سؤال اين است چگونه میتوان اين روند کاهشی را متوقف
و به روندی روبهرشد تبديل کرد؟
هرچند کشمكشهای سیاسی و روابط بینالمللی نقش بسزايی در اين زمینه دارند ،يكی از
مهمترين موضوعاتی که در مديريت سازمانهای گردشگری و بخشهای مرتبط با اين صنعت
پذيرفته شده است ،موضوع رضايت گردشگران است .رضايت گردشگران شاخصی قوی برای پی
بردن به قصد آنان برای بازگشت و پیشنهاد مقصد به ديگران است و گردشگران راضی تمايل به
درمیانگذاشتن تجربههای مثبت از سفر با دوستان و آشنايان دارند (کوزاک .)2001 ،درنتیجه،
میتوانند در جذب گردشگران جديد تأثیرگذار باشند .بنابراين ،ارزيابی سطح رضايت گردشگران و
دستیابی به شاخصی که بتواند عوامل مؤثر بر رضايت گردشگران و نتايج حاصل از آن را
شناسايی کند ضروری است .وجود چنین شاخصی میتواند تصمیمگیران و ذینفعان گردشگری
را از عملكرد خدمات در اين صنعت آگاه سازد .با توجه به اينكه صنعت گردشگری صنعتی
چندبعدی است و زيرمجموعههای متعددی در آن فعالیت میکنند و عملكرد کلی آن در مقصد،
متأثر از تمام بخشهای مرتبط در آن مقصد است ،ولی گردشگران برای انتخاب يک مقصد ،آن
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را بهصورت يک کل و يک واحد درنظر میگیرند و ارزيابی میکنند .بنابراين ،مسئلة اين پژوهش
اين است که رضايت گردشگران از بخشهای خدماتی مرتبط با اين صنعت متأثر از چه عواملی
است و عملكرد بخشهای مختلف چگونه بر رضايت کلی گردشگران از مقصد مؤثر است.
اصفهان ،شهری با جاذبههای گردشگری متعدد و پیشینة تاريخی و فرهنگی بسیار غنی که
همواره يكی از قطبهای گردشگری کشور محسوب میشده است ،برای مطالعة ما انتخاب شده
است .جذب گردشگر در اين مقصد میتواند به منافع اقتصادی و اجتماعی شامل ايجاد اشتغال،
دستیابی به درآمد ارزی پايدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی در راستای صلح و
وفاق بینالمللی منجر شود .پاسخ به مسئلة پژوهش میتواند به مديران گردشگری اين شهر
کمک کند تا با تدوين راهبردهای مناسب و سرمايهگذاری بر بخشهای کلیدی ،از قابلیتهای
اين شهر در جهت توسعة گردشگری بهره گیرند .لذا مطالعة حاضر ،اين اهداف را دنبال میکند:
 .1بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر رضايت گردشگران و پیامدهای آن در شش بخش خدمات
گردشگری شهر اصفهان؛  .2محاسبة نمرۀ رضايت گردشگران از هر بخش بهطور مجزا ،رضايت
تجمعی از خدمات و رضايت کلی از مقصد؛  .3بررسی تأثیر رضايت تجمعی از خدمات بخشها بر
رضايت کلی گردشگران از مقصد.
در ادامه ،پس از مروری بر پیشینة پژوهش ،مدل جامع رضايت گردشگران ارائه میشود.
سپس به روششناسی پژوهش و تحلیل دادهها پرداخته میشود و در بخش پايانی ،ضمن بیان
يافتههای پژوهش ،نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه خواهد شد.
پیشینة پژوهش
رضايت مشتريان قلب فعالیتهای بازاريابی شرکتهاست؛ زيرا به آنها در رسیدن به موفقیت در
اهداف پیشرو کمک میکند .زمانی سازمان به بقای خود ادامه میدهد که بتواند خواستههای
مشتری خود را با درکی صحیح و جامع برآورده کند .سطح باالتر رضايت مشتريان موجب افزايش
وفاداری آنان ،کاهش کشش قیمت و کاهش هزينههای جذب مشتريان جديد میشود و به بهبود
تصوير ذهنی از شرکت کمک میکند (اندرسون و همكاران.)1994 ،
رضايت مشتری ،ارزيابی او از تفاوت بین انتظارات از خدمات و ادراک او از عملكرد واقعی
خدمات معرفی میشود (چرچیل و سورپريمنت .)1992 ،مشتريان قبل از خريد انتظارات خود را از
کاالها يا خدمات درنظر میگیرند و سپس ،عملكرد واقعی کاال يا خدمت را با انتظارات خود
مقايسه میکنند تا به تأيید مثبت يا منفی برسند .اگر عملكرد واقعی بهتر از انتظارات آنان باشد به
معنی آن است که مشتريان رضايت بااليی دارند و به خريد مجدد مايلند .اگر عملكرد واقعی
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پايینتر از انتظارات مشتريان باشد ،به عدم تأيید منجر میشود و بدان معناست که مشتريان از
کاال يا خدمات ناراضیاند و احتماال بهدنبال جايگزينی برای آن در خريد بعدی هستند (الیور،
.)1980
مفهوم رضايت گردشگران ،درمقام مشتريان کاالها و خدمات ،در مقاصد گردشگری مورد
توجه محققان زيادی در دهههای اخیر بوده است .چون ( )1989عنوان کرد که رضايت
گردشگران بر پاية تناسب بین انتظارات از مقصد و نتیجة ادراکشده از تجربه در مقصد است که
بهطور ساده ،از مقايسة تصوير ذهنی از مقصد و آنچه که بهطور واقعی ديده ،حسکرده و بهدست
آوردهاند ،حاصل میشود .تحقیقات رضايت در گردشگری نشان داده است که رضايت گردشگران
از اجزای منفرد مقصد ،منجر به رضايت کلی از مقصد میشود .برای مثال ،میدلتون و کالرک
( ،)2001وابستگی بخشهای داخلی بههممتصل را مشخص کردند .گردشگران آمیختهای از
خدمات مانند هتلها ،رستورانها ،فروشگاهها ،جاذبهها و غیره را تجربه و هرکدام را جداگانه
ارزيابی میکنند .رضايت از اجزای مختلف مقصد به رضايت کلی منجر میشود .لونسبری و
هوپس نیز بیان کردند که رضايت کلی از تجربیات میزبانی تابع رضايت از همة محصوالت و
خدماتی که تجربه را میسازند ،است (چی و کیو.)2008 ،
آنچه مسلم است ،رضايت گردشگران عاملی مهم در قصد سفر مجدد به مقصد و پیشنهاد آن
به ديگران است (يون و اويسال .)2005 ،رضايت گردشگران به بازگشت آنان به مقصد منجر
میشود و گردشگران راضی تمايل بیشتری به درمیانگذاشتن تجربههای مثبت سفر با دوستان و
آشنايان دارند .همچنین گردشگران سفرکرده از مهمترين منابع اطالعاتی برای گردشگران بالقوه
محسوب میشوند و راضی ساختن آنان در بازاريابی گردشگری حیاتی است (سونگ و همكاران،
.)2010
اهمیت آشكار رضايت مشتريان ،سازمانهای مختلف را بر آن داشته است تا میزان رضايت
مشتريان خود را در طول زمان بسنجند .بدين منظور ،شاخصهای متعدد رضايت مشتريان در
سطوح ملی و بینالمللی ايجاد شده است که از آن جمله میتوان به مدل سوئدی رضايت مشتری
( 1)SCSBکه در سال  1989ايجاد شد (فورنل ،)1992 ،شاخص آمريكايی رضايت مشتری
( ،2)ACSIمعرفیشده در سال ( 1994فورنل و همكاران ،)1996 ،شاخص اروپايی رضايت
مشتری ( 3)ECSIو مدل نروژی رضايت مشتری ( 4)NCSBکه در سال  1996بنا نهاده شد
1. Swedish Customer Satisfaction Barometer
2. American Customer Satisfaction Model
3. European Customer Satisfaction Model
4. Norwegian Customer Satisfaction Model
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(اندريسن و لیندستاد ،)1998 ،اشاره کرد .اولین مدل ( ،)SCSBدارای پنج بعد انتظارات ،عملكرد
ادراکشده ،رضايت ،وفاداری و اعتراض مشتری است .در شاخص آمريكايی ،ارزش ادراکشده نیز
متغیری مؤثر بر رضايت قلمداد شده و در مدل  ،ECSIتصوير شرکت ،متغیر برونزا تلقی شده
است.
گرچه اين شاخصها برای سنجش رضايت مشتريان در سازمانهای خدماتی مناسباند ،ولی
نیازمند تغییراتی هستند تا بتوان از آنها در سنجش رضايت از يک مقصد گردشگری الگوبرداری
کرد؛ زيرا در مقصد خدمات گوناگونی ارائه میشود ،ولی درنهايت ،مقصد بهصورت يک کل
ارزيابی میشود.
پژوهشگران حوزۀ گردشگری ،مطالعات خود در زمینة رضايت گردشگران را با دو رويكرد
انجام دادهاند .تعدادی از آنان رضايت کلی از مقصد را مورد توجه قرار دادهاند ،مانند ژيا و
همكاران ( ،)2009که بهدنبال معرفی مدل يكپارچة رضايت گردشگران بر پاية فاکتورهای مؤثر
بودند .عدهای ديگر ،رضايت گردشگران را در بخشی خاص مانند هتلها ،رستورانها ،جاذبهها و...
مورد توجه قرار دادهاند ،مانند مطالعة دومینیسی و گازو ( )2010درمورد رضايت مسافران از
هتلهای سیسیلی .هرچند تعداد زيادی پژوهش در دو سطح انجام شده است شكاف موجود در
اين بین اين است که مطالعات رضايت در سطح کلی ضعفهای موجود در بخشهای مرتبط را
آشكار نمیکند و رهنمود روشنی به مديران مقصد ارائه نمیدهد و از آن طرف ،بررسی رضايت از
بخشهای مختلف بهطور مجزا ،نمیتواند مبنايی برای سنجش رضايت از مقصد قرار گیرد.
بهمنظور پوشش اين شكاف ،سونگ و همكاران در سال  ،2010شاخص رضايت گردشگران را
ارائه کردند .اين مدل ،با هدف ايجاد سیستم ارزيابی رضايت گردشگران و براساس چارچوب
دوگانه شكل گرفته است .اولین مدل که اساس آن مدل  ACSIاست ،مربوط به آزمون روابط
ساختاری بین عوامل مؤثر بر رضايت گردشگران و نتايج آن است و بهمنظور سنجش رضايت در
سطح بخشهای خدمات گردشگری بهکار میرود .مدل دوم ،با هدف تخمین رضايت تجمعی از
خدمات بخشها و رضايت کلی از مقصد طراحی شده است.
پژوهش حاضر ،براساس شاخص رضايت گردشگران در مطالعة سونگ و همكاران ()2010
انجام گرفت .دلیل انتخاب اين مدل ،کاملبودن سنجش رضايت در دو سطح بخشهای خدماتی
و رضايت کلی در آن است و همچنین از اين شاخص میتوان بهمنظور مقايسة رضايت
گردشگران از مقاصد مختلف گردشگری و رضايت سالیانة گردشگران از يک مقصد ،در جهت
برنامهريزیهای حوزۀ گردشگری ،بهره برد.
در اين پژوهش ،انتظارات ،عملكرد ادراکشده و ارزش ارزيابیشده بهعنوان عوامل کلیدی
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مؤثر بر رضايت گردشگران درنظرگرفته شدهاند و وفاداری و قصد اعتراض ،نتايج حاصل از آناند.
در ادامه ،تعاريف عملیاتی متغیرها و روابط بین آنها که از تحقیقات گذشته بهدست آمده ،ارائه
شده است:
انتظارات :از مقدمات رضايت اين است که مشتری چه انتظاری از عملكرد کاال يا خدمتی که
دريافت خواهد کرد ،دارد .انتظارات مشتری ،عبارت است از آنچه او فكر میکند و باور دارد که
بايد رخ دهد و از مجموع دانش مشتری دربارۀ محصول يا خدمت که از طريق سابقة خريد قبلی،
تبلیغات رسانهای و تبلیغات دهانبهدهان ايجاد شده است ،حاصل میشود و با توجه به آن ،تجربة
استفاده از محصول يا خدمتی ،مقايسه میشود .درواقع انتظارات مشتری ،پیشبینی او تلقی
میشود ،نه ايدهآل او (جانسون و همكاران .)2001 ،هرچه انتظار مشتری بیشتر باشد ،پیشبینی
میکند محصول يا خدمتی با کیفیتتر را دريافت کند .هرچند انتظارات باالتر امكان عدم تأيید را
افزايش میدهد ،به افزايش عملكرد ادراکشده منجر میشود (يی .)1990 ،بنابراين ،انتظار میرود
اين متغیر بر رضايت تأثیر مثبت داشته باشد (الیور.)1980 ،
ارزش ارزيابیشده :رضايت مشتری همچنین به ارزش کاال يا خدمت وابسته است (الیور،
 .)1996ارزش ،سطح درکشده از کیفیت با توجه به قیمت پرداختی معرفی میشود و میتواند
شاخص سودمندی کاال يا خدمت تلقی شود (اندرسون و همكاران .)1994 ،درواقع ،اين مفهوم به
جنبة «ارزش قیمت» همزمان با تجربة مشتری از محصول يا خدمت ،توجه میکند (تقویفرد و
همكاران .)1390 ،هرچه کیفیت با توجه به قیمت باالتر ارزيابی شود ،ارزش ادراکشدۀ مشتری
بیشتر است .اين متغیر ،قیمت را در مدل دخیل میکند و امكان مقايسة نتايج شرکتها افزايش
میيابد (فورنل و همكاران .)1996 ،طبق نتايج مطالعات پیشین ،ارزش تأثیر مثبت بر رضايت دارد
(رنجبريان و همكاران )1391 ،و بهطور مستقیم از عملكرد ادراکشده تأثیر میپذيرد (فورنل،
1992؛ اندرسون و سالیوان .)1993 ،همچنین مطالعات اخیر دربارۀ راهبردهای بازاريابی نشان
میدهد که ارزش با توجه به کیفیت ،قیمت و نیز انتظارات مشتريان تعیین میشود (موسیخانی و
همكاران.)1391 ،
عملكرد ادراکشده :ارزيابی مشتريان از خدمات تجربهشدۀ اخیر است .مطالعات نشان داده
است که اين متغیر ،تأثیر مثبت بر رضايت دارد (فورنل و همكاران )1996 ،و بهطور مستقیم و
قوی بر ارزش ارزيابیشده تأثیر میگذارد (اندرسون و همكاران.)1994 ،
قصد اعتراض :قصد مشتريان برای رساندن پیام منفی عدم رضايت از خدمت يا مشكالت
برطرفنشده به گوش سازمان است .برخی از مشتريان ترجیح میدهند بهجای شكايت ،مستقیما
نظرهای منفیشان را راجع به سازمان درقالب پیام کالمی به گوش آشنايان برسانند (دلويت،
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 .)2005انتظار میرود افزايش رضايت مشتريان ،قصد اعتراض آنان را کاهش دهد (فورنل و
همكاران.)1996 ،
وفاداری :متغیر وابستة نهايی در مدل است و شاخص سوددهی شناخته میشود (ريچهلد و
ساسر .)1990 ،کريستنسن و همكاران ( )2001بیان کردند که متغیر وفاداری با سه شاخص
اندازهگیری میشود .1 :تمايل به توصیة محصول يا خدمت به ديگران؛  .2تمايل به خريد مجدد
محصول يا خدمت؛  .3تمايل به تغییر ارائهکنندۀ کاال يا خدمات (صدقی و همكاران.)1388 ،
بنابراين ،از نتايج وفاداری ،تبلیغات دهانبهدهان مشتريان راضی است که افزايش شهرت شرکت
و کاهش هزينة جذب مشتريان جديد را منجر میشود (اندرسون و فورنل .)2000 ،انتظار میرود
افزايش رضايت مشتريان ،وفاداری آنان را افزايش و اعتراضات را کاهش دهد (او الفلین و
کواندرز.)2002 ،
مدل مفهومی پژوهش
همانطور که گفته شد ،مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل سنجش رضايت گردشگران در
مطالعة سونگ و همكاران ( )2010است .اين مدل از دو چارچوب سنجش رضايت در سطح
بخشها (نمودار  )1و سنجش رضايت کلی گردشگران (نمودار  )2تشكیل شده است .براساس
مدل مفهومی ،تحقیق فرضیههای زير برای اين پژوهش بررسی میشود:
 :H1انتظارات گردشگران بر عملكرد ادراکشده تأثیر مثبت دارد.
 :H2انتظارات گردشگران بر ارزش ارزيابیشده تأثیر مثبت دارد.
 :H3انتظارات گردشگران بر رضايت آنان تأثیر مثبت دارد.
 :H4عملكرد ادراکشده بر ارزش ارزيابیشده تأثیر مثبت دارد.
 :H5عملكرد ادراکشده بر رضايت گردشگران تأثیر مثبت دارد.
 :H6ارزش ارزيابیشده بر رضايت گردشگران تأثیر مثبت دارد.
 :H7رضايت گردشگران بر قصد اعتراض آنان تأثیر منفی دارد.
 :H8رضايت گردشگران بر وفاداری آنان تأثیر مثبت دارد.
 :H9قصد اعتراض گردشگران بر وفاداری آنان تأثیر منفی دارد.
 :H10رضايت تجمعی از بخشها بر رضايت کلی از مقصد تأثیر مثبت دارد.
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ارزش
ارزيابیشده

H1

انتظارات

H3

H2

نمودار  .1مدل مفهومی بررسی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران و پیامدهای آن در سطح بخشها
جاذبهها
هتلها

رضايت کلی
رضايت درمقايسه با
انتظارات
رضايت درمقايسه با
ايدهآل

رضايت کلی از
مقصد

H10

رضايت تجمعی
از خدمات

حملونقل
رستورانها
فروشگاهها
مهاجرت

نمودار  .2مدل مفهومی بررسی تأثیر رضایت تجمعی از خدمات بخشها بر رضایت کلی از مقصد

روششناسی پژوهش
شاخص رضايت گردشگران شامل دو مرحلة ارزيابی رضايت در سطح بخشهای خدمات گردشگری و
رضايت کلی از مقصد است که مرحلة اول با ارزيابی شش بخش خدماتی مرتبط با گردشگری شامل
جاذبههای گردشگری ،هتلها ،رستورانها ،حملونقل ،فروشگاهها و خدمات مهاجرت در چارچوب
مدل مفهومی رضايت گردشگران آغاز میشود .در مرحلة دوم ،پس از محاسبة رضايت گردشگران از
هريک از بخشها ،رضايت تجمعی از خدمات و رضايت کلی از مقصد محاسبه میشود.
پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ نحوۀ گردآوری اطالعات ،تحقیقی -توصیفی است؛
چراکه شامل مجموعه روشهايی است که هدف آنها توصیفکردن شرايط يا پديدههای مورد
بررسی است و اجرای آن به شناخت بیشتر شرايط موجود يا ياریدادن به فرايند تصمیمگیری
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کمک میکند (سرمد و همكاران .)1386 ،همچنین اين پژوهش از نوع علت -معلولی است؛ زيرا
مبتنی بر تحلیل مسیر است (ايراننژاد پاريزی .)1378 ،جامعة آماری پژوهش عبارتند از
گردشگران خارجی سفرکرده به اصفهان در فاصلة زمانی شهريور تا آذر  91که با زبان انگلیسی
آشنايی کافی داشتند .با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعة نامحدود با درنظر گرفتن
خطای  0/05و برآورد واريانس جامعه از آزمون  40پرسشنامة اولیه ،حجم نمونة  187بهدست
آمد .همچنین بهمنظور بررسی کفايت نمونه ،آزمون  kmoانجام گرفت و نتیجة آن 0/836
بهدست آمد که مقبولبودن تعداد نمونه را نشان میدهد .برای گردآوری دادهها از گردشگران ،از
ابزار پرسشنامه و روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .بدينمنظور ،با مراجعه به
رستورانهای توريستی شهر اصفهان ،پرسشنامه بین گردشگران ،بهصورت يكیدرمیان ،توزيع
شد .طراحی پرسشنامه ،با استفاده از شاخصهای مطالعة سونگ و همكاران ( )2010صورت
گرفته است و شامل دو بخش پرسشهای تخصصی و اطالعات جمعیتشناختی است .در بخش
پرسشهای تخصصی از طیف لیكرت يازدهتايی استفاده شده است که در آن عدد  0بیانگر
«بسیار پايین» و عدد  10بیانگر «بسیار باال» است .استفاده از طیف يازدهتايی اين امكان را به
گردشگران میدهد تا در پاسخ خود به پرسشها ،تمايز بیشتری قائل شوند .همچنین امكان
سنجش درصد رضايت گردشگران را برای محقق فراهم میسازد.
برای تعیین روايی پرسشنامه ،از روش روايی محتوا استفاده شد .پرسشنامة طراحیشده در اختیار
چند تن از اساتید بازاريابی قرار گرفت و پس از تأيید ،نمونة 40تايی پیشآزمون شد و اشكاالت
پرسشنامه برطرف شد .همچنین از تحلیل عاملی تأيیدی برای تعیین روايی پرسشهای پرسشنامه
استفاده شد .نتايج تحلیل عاملی تأيیدی مربوط به بخش جاذبههای گردشگری در نمودار  3نشان داده
شده است .در اين مدل ،عالئم  Lx ،Cx ،Sx ،Vx ،Px ،Exبهترتیب بیانگر متغیرهای انتظارات،
عملكرد ادراکشده ،ارزش ارزيابیشده ،رضايت ،قصد اعتراض و وفاداری است .همانطور که مشاهده
میشود ،مدل از لحاظ شاخصهای تناسب در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ زيرا نسبت کای دو بر درجة
آزادی برابر  ،1/75کمتر از مقدار مجاز  3و مقدار  RMSEAنیز کمتر از  0/08است .کلیة اعداد
معناداری مربوط به پارامترهای مدل نیز معنادار شده است؛ زيرا عدد معناداری آنها از  1/96بزرگتر
است و اين بیانگر اعتبار شاخصهاست .در ساير بخشها نیز نتايج مشابهی بهدست آمد .برای تعیین
پايايی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .بهاينمنظور ،ضريب آلفای تکتک متغیرها و
همچنین آلفای کل در هريک از بخشهای خدماتی ،بهطور جداگانه ،با نرمافزار  SPSSمحاسبه شد
که مقدار آن بین  0/72تا  0/98در بخشهای مختلف بهدست آمد .بزرگتر بودن اين مقادير از مقدار
 0/7بیانگر قابلیت اطمینان و پايايی پرسشنامه است.
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نمودار .3تحلیل عاملی تأییدی در حالت اعداد معناداری در بخش جاذبههای گردشگری

یافتههای پژوهش
در اين پژوهش از سه نرمافزار  LISREL ،SPSSو  WarpPLSجهت انجام محاسبات آماری
استفاده شده است .آمار توصیفی برای بررسی اطالعات جمعیتشناختی و مدل معادالت ساختاری
برای تخمین مدلها بهکارگرفته شده است .آزمون مدل رضايت گردشگران از شش بخش
خدماتی (نمودار  )1با  LISRELانجام گرفت ولی آزمون مدل تجمعی رضايت گردشگران (نمودار
 )2به جهت داشتن شاخصهای شكلدهنده ) (Formativeو انعكاسی ) (Reflectiveفقط با
رويكرد  PLSممكن بود؛ زيرا  LISRELفقط با شاخصهای انعكاسی سروکار دارد .شاخصهای
مدل تجمعی رضايت ،متغیرهای رضايت از شش بخشاند که از مدل رضايت گردشگران در
سطح بخشها بهدست آمدند.
اطالعات جمعیتشناختی که در جداول  2 ،1و  3آمده است ،نشان میدهد که نسبت
پاسخدهندگان زن با  53/7درصد ،اندکی بیشتر از مردان بوده است .گروه سنی باالی  60سال،
بیشترين فراوانی و گروه  15تا  30سال ،کمترين فراوانی را دارا بودند .بررسی تحصیالت نشان
داد که  89/9درصد از افراد ،تحصیالت دانشگاهی داشتند .از نظر اشتغال ،فراوانی کارمندان از
ديگر گروهها بیشتر بود.
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی مربوط به دو متغیر جنس و میزان تحصیالت
متغیر

جنسیت

درصد فراوانی

زن
53/7

میزان تحصیالت

مرد
46/3

ديپلم
9

زير ديپلم
1/1

فوق ديپلم
4/3

کارشناسی ارشد
34

کارشناسی
35/1

دکتری
16/5

جدول  .2اطالعات جمعیتشناختی مربوط به دو متغیر گروه سنی و وضعیت اشتغال
متغیر

درصد فراوانی

گروه سنی

 15تا 30
سال
12/8

 30تا 45
سال
23/4

وضعیت اشتغال

 45تا 60
سال
27/7

باالی
 60سال
36/2

شغل آزاد

کارمند

بازنشسته

بیكار

19/1

44/7

28/7

7/5

جدول  .3اطالعات جمعیتشناختی گردشگران مربوط به پراکندگی جغرافیایی و سابقة سفر به مقصد
متغیر

درصد فراوانی

پراکندگی جغرافیایی

آسیا
106

افريقا
10/1

اروپا
48/9

آمريكا
17/6

اقیانوسیه
12/8

سابقة سفر

سابقة سفر

به ایران

به اصفهان

بلی
15/5

خیر
84/5

بلی
14/4

خیر
85/6

در میان پاسخدهندگان ،بیشترين فراوانی به گردشگران اروپايی با  48/9درصد اختصاص
داشت و پس از آن ،گردشگران از قارههای آمريكا ،استرالیا ،آسیا و افريقا قرار داشتند .از میان کل
افراد ،تنها 15/5درصد ،سابقة سفر به ايران و  14/4درصد ،تجربة سفر به اصفهان را داشتهاند.
بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی بر متغیرهای کمی مدل که با بهرهگیری از آزمون
مقايسة میانگین دو جامعه و آزمونهای  ANOVAو  T-Testدر نرمافزار  SPSSانجام گرفت،
نشان داد که جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل و اشتغال ارتباط معناداری با رضايت ندارند ولی رضايت
در گردشگران با درجة دکتری کمتر از سايرين است .همچنین میانگین رضايت در گردشگرانی
که تجربة سفر به ايران و اصفهان را داشتهاند در مقايسه با کسانی که برای اولینبار به اين
مقصد سفر کردهاند باالتر است.
آمار توصیفی شاخصهای هر سازه در جدول  4آمده است .میانگین شاخصها بیانگر وضعیت
مناسب آنها و ارزيابی مثبت پاسخدهندگان از همة متغیرها است.
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جدول  .4آمار توصیفی شاخصهای هر سازه
متغیر

شاخص

میانگین

انحراف معیار

انتظارات

انتظارات کلی
سفارشیسازی

7/09
7/62

1/29
1/31

قابلیت اطمینان

7/35

1/28

قیمت با توجه به کیفیت

8/67

1/08

کیفیت با توجه به قیمت

8/07

1/15

انتظارات کلی

8/13

1/35

سفارشیسازی

8/54

1/28

قابلیت اطمینان

8/05

1/32

قصد استفادۀ مجدد

7/72

1/56

قصد پیشنهاد به ديگران

8/24

1/47

قصد اعتراض به کارمندان

2/83

2/25

قصد اعتراض به سايرين

2/47

2/18

رضايت کلی

8/54

1/18

رضايت در مقايسه با انتظارات

8/21

1/21

رضايت در مقايسه با ايدهآل

8/07

1/17

ارزش ارزيابیشده

عملكرد ادراکشده

وفاداری
قصد اعتراض

رضايت گردشگران

مدل معادالت ساختاری بهدستآمده از نرمافزار  ،LISRELمربوط به جاذبههای گردشگری
در نمودار  4نشان داده شده است .همانطورکه مشاهده میشود ،مدل از لحاظ شاخصهای
تناسب در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ زيرا نسبت کای دو بر درجة آزادی برابر  ،1/85کمتر از
مقدار مجاز  3و مقدار  RMSEAنیزکمتر از  0/08است .همچنین شاخصهای  GFIو AGFI
برابر با  0/95و  0/92بهدست آمده است که بزرگتر بودن آنها از مقدار  0/9نشانگر برازش
مناسب مدل است.
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نمودار .4مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین استاندارد در بخش جاذبههای گردشگری

يافتههای تحلیل مسیر در ساير بخشها در جدول  5نشان داده شده است .با توجه به آن،
آزمون فرضیهها بهصورت زير است:
 .1رابطة معنادار و مثبت انتظارات و عملكرد ادراکشده درهمة بخشها با اطمینان  0/99تأيید
میشود.
 .2رابطة معناداری بین انتظارات گردشگران و ارزش ارزيابیشده در بخشهای مختلف
خدماتی وجود ندارد و بنابراين ،اين فرضیه رد میشود.
 .3تحلیل مسیر انتظارات به رضايت در بخشهای مختلف ،نتايج متفاوتی دارد .درمورد
جاذبهها ،تأثیر انتظارات بر رضايت گردشگران معنادار ،مثبت و برابر با  0/32و درمورد فروشگاهها
معنادار ،منفی و برابر با  0/11است .در ساير بخشها رابطة معناداری بین اين دو مفهوم وجود
ندارد.
 .4با اطمینان  99درصد ،عملكرد ادراکشده بر ارزش ارزيابیشده تأثیر مثبت و معنادار دارد.
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جدول  .5روابط ساختاری بین سازههای مدل در بخشهای ششگانة خدمات گردشگری
بخش
جاذبهها
هتلها
حملونقل
رستورانها
فروشگاهها
مهاجرت
بخش

انتظارات به
عملکرد ادراکشده

ارزش ارزیابیشده

**0/57
**0/47
**0/48
**0/51
**0/37
**0/56

-0/07
-0/06
-0/07
-0/09
-0/06
0/06

عملکرد ادراکشده به
رضایت گردشگران

جاذبهها
هتلها
حملونقل
رستورانها
فروشگاهها
مهاجرت
بخش

**

0/21
0/30
**0/37
**0/47
**0/85
**0/45

0/54
**0/94
**0/72
**0/87
**0/85
**0/60

رضایت گردشگران به
قصد اعتراض

جاذبهها
هتلها
حملونقل
رستورانها
فروشگاهها
مهاجرت

ارزش ارزیابیشده

**-0/38
**-0/26
**-0/35
**0/30
**-0/36
**-0/74

وفاداری
**

0/97
**0/86
**0/74
**0/84
**0/92
**0/61

رضایت گردشگران
**

0/32
0/06
-0/00
0/04
*-0/11
-0/02
ارزش ارزیابیشده به
رضایت گردشگران
**

0/42
*0/64
**0/56
**0/47
0/05
**0/49
قصد اعتراض به
وفاداری
-0/04
-0/07
-0/03
*-0/16
*-0/12
0/21
;** P<0/01

* p<0/05

 .5رابطة مثبت عملكرد ادراکشده و رضايت در همة بخشها بهجز جاذبهها و هتلها تأيید
شده است.
 .6تأثیر مثبت ارزش ارزيابیشده بر رضايت در همة بخشها بهجز فروشگاهها تأيید شده
است.
 .7رابطة معنادار و منفی بین رضايت گردشگران و قصد اعتراض آنان تأيید شده است و
میتوان گفت که رضايت گردشگران در تمامی بخشها ،قصد اعتراض آنان را کاهش میدهد.
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 .8تأثیر معنادار و مثبت رضايت گردشگران بر وفاداری آنان در تمامی بخشها تأيید شده
است .اين تأثیر در همة بخشها جز مهاجرت ،باالتر از  0/7است و قوی تلقی میشود.
 .9در دو بخش رستورانها و فروشگاهها ،تأثیر منفی قصد اعتراض بر وفاداری تأيید شده
است .در ساير بخشهای خدماتی رابطة معناداری بین دو متغیر مشاهده نمیشود.
با آزمون مدل رضايت گردشگران ،ضريب همبستگی رابطة بین رضايت تجمعی از خدمات و
رضايت کلی از مقصد 0/911 ،و مقدار  p-valueبرابر با  0/045بهدست آمد .از آنجا که اين مقدار
کمتر از  0/05است ،رابطه معنادار بوده و اين فرضیه تأيید میشود.
ضريب تعیین مدل در متغیر «رضايت کلی از مقصد» برابر با  0/83بهدست آمد که نشان
میدهد متغیر وارده (رضايت تجمعی از خدمات) بر اين متغیر وابسته  83درصد تغییرات آن را
تبیین میکند و بقیة درصد تبیین مربوط به عوامل ديگر است.
روابط بین سازهها و شاخصهای آنها در جدول  6آمده است .برای شاخصهای انعكاسی،
بار عاملی آنها و برای شاخصهای شكلدهنده ،وزن آنها در ساخت سازه مد نظر قرار میگیرد.
در بین شاخصهای رضايت تجمعی از خدمات ،بیشترين وزن مربوط به «رستورانها» و کمترين
وزن مربوط به «فروشگاهها» است.
برای محاسبة رضايت گردشگران از شش بخش خدماتی ،میانگین نمرههای رضايت در
هريک از سه شاخص (رضايت کلی ،رضايت در مقايسه با انتظارات و رضايت در مقايسه با
ايدهآل) در بخش مربوط محاسبه و سپس میانگین رضايت با توجه به بارهای عاملی سه شاخص
در آن بخش محاسبه میشود .بهطور خالصه ،از فرمول زير بهمنظور محاسبة نمرۀ رضايت از هر
بخش استفاده میشود:
 y   y   33 y 33
TSIs   31 31  32 32
 10
 31   32   32
که در آن   32 ،  31و  ،  33بارهای عاملی سه شاخص رضايت و  y 32 ، y 31و y 33

میانگینهای سه شاخصاند .ضريب  10برای بهدست آوردن میزان رضايت بین  0تا  100لحاظ
شده است .در میان شش بخش خدماتی ،بیشترين میزان رضايت گردشگران از جاذبهها و برابر
با  88/84بوده است و پس از آن بخشهای حملونقل ( ،)85/90هتلها ( )81/84و رستورانها
( )80/55قرار دارند .دو بخش فروشگاهها و مهاجرت با  79/78و  78/23در مكانهای پنجم و
ششم قرار گرفتند.
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جدول  .6روابط بین سازهها و شاخصها
شاخص

وزن

سازه

رضايت تجمعی از خدمات
جاذبهها
هتلها
حملونقل
رستورانها
فروشگاهها
مهاجرت

0/153
0/388
0/361
0/438
0/080
0/289

سازه

بار عاملی

رضايت کلی از مقصد
0/942
0/941
0/914

رضايت کلی
رضايت در مقايسه با انتظارات
رضايت در مقايسه با ايدهآل

رضايت تجمعی گردشگران از میانگین موزون رضايت از بخشها بهدست میآيد .وزن هر
بخش در رضايت تجمعی در جدول  3نشان داده شده است .بنابراين ،شاخص رضايت تجمعی از
شش بخش خدمات گردشگری اصفهان برابر است با .82/2
 (0 / 089  8 / 884  0 / 227  8 / 184  0 / 256  8 / 055  0 / 211 8 / 590  0 / 047
 7 / 978  0 / 169  7 / 822)  10

رضايت کلی از مقصد از میانگین موزون سه شاخص رضايت (رضايت کلی ،رضايت در
مقايسه با انتظارات و رضايت در مقايسه با ايدهآل) بهدست میآيد .شاخص رضايت کلی
گردشگران از مقصد برای اصفهان برابر است با .82/50
) (0 / 337  8 / 324  0 / 336  8 / 346  0 / 327  8 / 076

نتیجهگیری و پیشنهادها
يافتههای بیانشده در جدول  5نشان میدهد که از بین متغیرهای وارده بر رضايت گردشگران،
عملكرد ادراکشده و ارزش ارزيابیشده در اکثر بخشها تأثیر مثبت و معنادار بر رضايت داشتهاند.
اين يافتهها با نتايج مطالعههای سونگ و همكاران ( )2010در هنگکنگ و مینگفنگ ( )2011در
شنژن چین تطابق دارد .رابطة مثبت بین ارزش ارزيابیشده و رضايت گردشگران بیانگر اين است
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که هرچه گردشگران بیشتر دريابند که خدمات دريافتی ،ارزش پول پرداختی را دارد ،سطح
رضايت آنان افزايش میيابد .با توجه به ضرايب همبستگی بهدستآمده ،ارزش ارزيابیشده اثر
متوسطی بر رضايت داشته است .رابطة مثبت عملكرد ادراکشده و رضايت گردشگران نیز در
همة بخشها بهجز جاذبهها و هتلها تأيید شده است .رابطة مثبت نشان میدهد که افزايش
عملكرد خدمات ،رضايت گردشگران را افزايش میدهد .برای مثال ،يک واحد بهبود در عملكرد
رستورانها 47 ،درصد افزايش رضايت گردشگران از اين بخش را بهدنبال دارد .همچنین،
میتوان گفت که عملكرد خدمات در دو بخش جاذبهها و هتلها نتوانسته است رضايت
گردشگران را به همراه داشته باشد .با توجه به اينكه درصد بااليی از گردشگران بازديدکننده از
اصفهان ،گردشگران فرهنگی و تاريخیاند ،انتظارات آنان از جاذبهها در سطح بااليی قرار دارد
(میانگین انتظارات از جاذبهها 8/05 ،بهدست آمده است) و برای جلب رضايت آنان نیاز به ارائة
خدمات در سطح باالتری است .با وجود اين ،بهنظر میرسد که سازمان میراث فرهنگی توجه
چندانی به ارائة خدمات رفاهی در اماکن پربازديد ندارد و خدمات ارائهشده در اين اماکن ،محدود
به بنای تاريخی است .درمورد هتلها نیز مديريت آنها ،نیازمند تالش برای شناخت و تأمین
نیازهای خاص مسافران از کشورهای مختلف و جلب اعتماد آنان است .درمورد رابطة بین
انتظارات و رضايت در بخشهای مختلف ،يافتههای متفاوتی بهدست آمده است؛ در بخش
جاذبههای گردشگری ،يافتهها تأثیر معنادار و مثبت انتظارات بر رضايت و در بخش فروشگاهها،
تأثیر معنادار و منفی را نشان میدهد .در ساير بخشها رابطة معناداری بین اين دو مفهوم وجود
ندارد .شايد بتوان گفت برای ارائهدهندگان خدمات در اين مقصد ،انتظارات گردشگران کمتر
پیشبینیپذير بوده يا مورد توجه قرار نگرفته است .با اين همه ،پژوهشهای مختلف نیز درمورد
اين رابطه نتايج متفاوتی را نشان دادند؛ بوسكه و همكاران ( )2006در تحقیقی در زمینة
آژانسهای مسافرتی دريافتند که رابطة مستقیمی بین انتظارات و رضايت وجود دارد .همچنین در
مدل  ،SCSBاين مؤلفه تأثیر مثبت بر رضايت دارد (فورنل .)1992 ،نتايج پژوهش سونگ و
همكاران ( ،)2010نبود رابطة معنادار بین دو متغیر در دو بخش جاذبهها و حملونقل و رابطة
منفی در ساير بخشها را نشان داد .مینگفنگ ( )2011نیز تأثیر متغیر انتظارات بر رضايت را رد
کرد .مطالعاتی مانند اندرسون و سالیوان ( )1993و جانسون و فورنل ( )1991نشان دادند که
افزايش انتظارات بیتأثیر بر رضايت است يا تأثیر ضعیف دارد (سونگ و همكاران.)2010 ،
با بررسی مسیر انتظارات به دو متغیر ديگر میتوان دريافت که افزايش انتظارات گردشگران،
تأثیر مثبت بر عملكرد ادراکشده دارد و اين اثر در بخشهای مختلف بین  0/37تا  0/57است
که اثری متوسط است (بین  0/3تا  .)0/6ولی رابطة معناداری بین انتظارات گردشگران و ارزش
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ارزيابیشده در هیچ يک از بخشهای خدماتی يافت نشد .اين نتايچ ،مطابق يافتههای مطالعات
سونگ و همكاران ( )2010و مینگفنگ ( )2011است .رابطة انتظارات و عملكرد ادراکشده در
ديگر حوزههای خدماتی نیز يافت شده است همچون مطالعة پارک و همكاران ( )2004که
دريافتند در خدمات خطوط هوايی ،انتظارات تأثیر مثبت و معنادار بر عملكرد ادراکشده دارد .ولی
با توجه به نبود رابطة معنادار بین انتظارات و ارزش ارزيابیشده در پژوهشهای قبلی و پژوهش
حاضر ،بهنظر میرسد اين مسیر در مدل نیازمند تجديد نظر است و با تحقیقات آتی میتوان مدل
را بهبود بخشید.
تأثیر مثبت عملكرد ادراکشده بر ارزش ارزيابیشده نشان میدهد گردشگران دريافتهاند
عملكرد خدمات دريافتی ،ارزش پول پرداختی را داشته است .همچنین رضايت گردشگران در
تمامی بخشها به کاهش اعتراض و افزايش وفاداری آنان منجر میشود .اين درحالیست که در
اغلب بخشها رابطة معناداری بین قصد اعتراض و وفاداری وجود ندارد و فقط در دو بخش
رستورانها و فروشگاهها ،اعتراض تأثیر معنادار و منفی بر وفاداری دارد و اين تأثیر ،تأثیر ضعیفی
است (کمتر از  .)0/3در پژوهش حاضر ،میانگین متغیر قصد اعتراض در شش بخش بین  0/99تا
 2/89بهدست آمده است که نشانگر نبود قصد گردشگران يا قصد ضعیف آنان برای اعتراض به
کارکنان و ديگران است .هرچند بهنظر میرسد نبود اعتراض تأثیر مثبت بر احتمال استفادۀ مجدد
از خدمت و افزايش احتمال تبلیغات افواهی مثبت داشته باشد ،ولی پژوهشهای گذشته نیز عدم
قطعیت رابطة بین شكايت و وفاداری را نشان دادهاند (فورنل .)1992 ،همچنین مطالعة سونگ و
همكاران ( )2010نیز يافتهای مشابه با پژوهش حاضر داشته است.
با بررسی نمرۀ رضايت از بخشها و سهم هر بخش در شكلگیری رضايت تجمعی از خدمات
میتوان دريافت که بیشترين وزن ،مربوط به رستورانهاست و اين بخش بیشترين اهمیت را در
میزان رضايت کلی گردشگران دارد ،درحالیکه از نظر نمرۀ رضايت در ردۀ چهارم قرار دارد .از
ديگر بخشهای دارای اهمیت ،هتلها هستند که از نظر وزن مشارکت در ساخت سازه در ردۀ
دوم و از نظر نمرۀ رضايت در مكان سوم قرار دارند .بنابراين ،بهبود عملكرد در اين دو بخش
نقش بسزايی در افزايش رضايت گردشگران دارد .در بین شش بخش ،حملونقل وزن بااليی در
ساخت سازه دارد و از نظر نمرۀ رضايت نیز در ردۀ دوم قرار دارد .بنابراين ،در وضعیت مناسبی
بهسرمیبرد .بخش مهاجرت دارای پايینترين نمرۀ رضايت ،ولی اهمیت آن از دو بخش جاذبهها
و فروشگاهها بیشتر است.
يافتههای اين مطالعه ،مفاهیم کاربردی برای مديران گردشگری مقصد دارد .با توجه به نتايج
تحقیق ،پیشنهادهای زير برای بهبود متغیرهای پژوهش و افزايش رضايت گردشگران ارائه میشود:
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 .1انتظارات :با توجه به رابطة مثبت که مستقیم يا غیر مستقیم بین انتظارات گردشگران و
رضايت آنان وجود دارد ،الزم است بازاريابان گردشگری مقصد به مديريت انتظارات اهمیت
زيادی دهند؛ زيرا انتظارات نقش مهمی در فرايند تصمیمگیری بازی میکند .از طرف ديگر،
اگر انتظارات و عملكرد واقعی خدمات مطابقت نداشته باشد به نارضايتی گردشگران منجر
میشود .بنابراين ،انتظارات مانند «شمشیر دو لبه» است .از آنجاکه انتظارات گردشگران بهطور
عمده از طريق تبلیغات رسانهای و تبلیغات افواهی ايجاد شده است .بنابراين ،توجه به نیازهای
گردشگران فعلی ،برنامهريزی برنامههای ارتباطی ،بیان نقاط قوت و مزيتهای رقابتی در
تبلیغات رسانهای و نمايشگاههای گردشگری و درعینحال ،پرهیز از بزرگنمايی و افزايش
انتظارات غیر واقعی بهگونهای که نتوان به آنها جامة عمل پوشاند ،میتواند در جهت کنترل
سطح انتظارات گردشگران بالقوه و بالفعل مؤثر باشد.
 .2عملكرد ادراکشده :با توجه به اينكه عملكرد ادراکشده تأثیر مستقیم بر رضايت گردشگران
دارد ،مديران مقصد بايد بر کنترل عملكرد خدمات تمرکز کنند .انجام مطالعات نیازسنجی برای
شناسايی نیازها ،خواستهها و عاليق گردشگران و تالش در جهت تأمین آنها و جلب اعتماد
گردشگران ،همچنین توجه به بهبود عملكرد در خدماتی که بیشترين نقش را در رضايت
گردشگران ايفا میکنند میتواند رضايت گردشگران را افزايش دهد .از طرف ديگر ،ايجاد
هماهنگی و همكاری بین بخشهای مختلف ضروری است.
 .3ارزش ارزيابیشده :از بین متغیرهای مؤثر بر رضايت گردشگران ،ارزش ارزيابیشده بیشترين
تأثیر مستقیم را بر رضايت داشته است .بنابراين ،مديران گردشگری مقصد بايد ايجاد ارزش
برای گردشگران را هدفی راهبردی درنظر بگیرند .در اين مقاله ،ارزش ارزيابیشده با دو
شاخص «قیمت با توجه به کیفیت» و «کیفیت با توجه به قیمت» سنجیده شده است.
بنابراين ،بهمنظور ايجاد ارزش برای گردشگران عالوه بر قیمت خدمات ،کیفیت آن نیز بايد مد
نظر قرار گیرد.
 .4قصد اعتراض :اعتراض گردشگران که نتیجة نارضايتی آنان است ،مقصد فرصتی برای اصالح
و بهبود عملكرد مديريت است .رسیدگی ضعیف به شكايات ،نارضايتیها را افزايش میدهد و
به اعتبار مقصد ضربه وارد میکند .با توجه به مزايا و هزينههای شكايت گردشگران ،مديران
بايد شرايطی را فراهم کنند تا گردشگران بتوانند بهراحتی نارضايتیهای خود را ابراز کنند .پس
از آن بايد اقدامات مناسب جهت برطرفکردن نارضايتیها صورت پذيرد .نظرسنجی از
گردشگران درمورد خدمات دريافتی در طول سفر ،ارتباط تنگاتنگ دستاندرکاران گردشگری
مقصد با راهنمای گردشگران و ساير کسانی که بهصورت مستقیم با گردشگران در ارتباطاند و
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میتوانند منتقلکنندۀ پیام آنان باشند ،از راههای شناسايی نارضايتی گردشگران است .قدم
بعدی تالش برای برطرفکردن ضعفها و تبديل آنها به نقاط قوت در جهت راضیساختن
گردشگران است.
 .5وفاداری :در اين مقاله ،اين متغیر با دو شاخص «قصد بازگشت» و «قصد پیشنهاد به ديگران»
سنجیده شده است .هرچند با توجه به هزينههای اقتصادی و محدوديتهای زمانی سفر،
رضايت از تجربة سفر فعلی تضمینی برای بازگشت به مقصد نیست ،ولی گردشگران راضی ،با
احتمال زياد ،مقصد را به ديگران پیشنهاد خواهند کرد .بنابراين ،مديران گردشگری مقصد بايد
بتوانند رضايت گردشگران را فراهم سازند و از مقصد تصويری بهيادماندنی در ذهن
گردشگران ايجاد کنند تا از اين طريق ،مقصد را در رقابت با ساير مقاصد گردشگری نگه
دارند.
مديران گردشگری با بهکارگیری چارچوب  TSIمیتوانند تغییرات در عملكرد بخشهای
مربوط را در زمانهای مختلف بسنجند .مقايسة سالیانة نمرات رضايت در بخشهای مختلف به
ارزيابی راهبردهای بازاريابی و سیاستهای اعمالی کمک خواهد کرد .همچنین مقايسة عملكرد
بخشهای مختلف و نتايج حاصل از سنجش رضايت در تکتک بخشها اين امكان را فراهم
میکند که نقاط ضعف و قوت گردشگری شهر اصفهان شناسايی شود .اصالح و بهبود نقاط
ضعف و تبديل نقاط قوت به فرصتی برای ايجاد مزيت رقابتی ،کلید بقا و پیشرفت است که نتايج
حاصل از آن بر اقتصاد مقصد و حتی زندگی ساکنان اين شهر تأثیرگذار خواهد بود .بررسی
اهمیت بخشهای مورد مطالعه بر رضايت کلی گردشگران اين پژوهش بیانگر آن است که
رضايت گردشگران از اين شهر از تجربة خدمات رستورانها و هتلها بیشتر تأثیر پذيرفته است.
بنابراين ،مديران گردشگری اين شهر بايد با ارائة راهكارهايی مانند ايجاد رقابت در آنها زمینة
بهبود عملكرد را فراهم آورند تا زمینهساز رضايت بیشتر گردشگران شوند .همچنین توجه به
عملكرد و کیفیت خدمات در بخشهای مهاجرت و فروشگاهها که دارای نمرۀ رضايت کمتری
نسبت به ساير بخشها بودند ،ضروری است.
برای بهبود و اصالح شاخص  TSIبهمنظور بهرهگیری از آن در صنعت گردشگری کشور نیاز
به پژوهشهای بیشتر و کاملتر است .پیشنهادهای محقق برای پژوهشهای آتی بدين شرح
است .1 :واردکردن مفاهیمی نظیر تصوير مقصد ،برند مقصد و ...و آزمون تأثیر اين متغیرها بر
رضايت گردشگران؛  .2پژوهش در مقاصد ديگر و مقايسة نتايج بین مقاصد مختلف؛  .3واردکردن
ساير بخشهای خدماتی مرتبط مانند شرکتهای خدمات گردشگری و خدمات تورگردانی به
مدل.
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، شايان ذکر است که پژوهش حاضر محدوديتهايی نیز داشته است؛ اول اينكه،در پايان
 ولی متأسفانه امكان نظرسنجی از گردشگران،سنجش انتظارات پس از تجربه بدون اشكال نیست
دربارۀ انتظاراتشان قبل از بازديد از مقصد و نظرسنجی از همان گروه درمورد ساير مفاهیم پس از
 محدوديتهای قانونی برای گردآوری دادهها و تكمیل پرسشنامه، دوم اينكه. امكانپذير نبود،بازديد
 پرسشنامة اين پژوهش به، سوم اينكه. کار را برای محقق مشكل ساخته بود،بهدست گردشگران
 لذا تنها گردشگرانی که با اين زبان آشنايی کافی داشتند مورد،زبان انگلیسی طراحی شده بود
.مطالعه قرار گرفتهاند و بايد در تعمیم آن به ساير گردشگران خارجی با احتیاط عمل شود
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