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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :با توجه به وجود آثار باستاني فراوان مربوط به دوره ساسانيان و قبل از آن در شهر شوشتر و
محيط پيرامون آن و نيز عبور رودخانه کارون از وسط اين شهر ،آسيابها و تأسيسات و سازههاي آبي که از شهرت
جهاني برخوردار هستند و درمجموع وجود محيطهاي مناسب گردشگري ،ساالنه تعداد زيادي از گردشگران شهري از
اين شهر بازديد ميکنند .اين مقاله باهدف بررسي وضعيت تسهيالت و خدمات گردشگري موجود در شهر شوشتر و
سنجش ميزان رضايت گردشگران از اين تأسيسات اقامتي -سياحتي ،در ايام نوروز سال  3111انجامگرفته است.
روش پژوهش :ماهيت اين پژوهش نظري ـ کاربردي و روش مطالعه آن توصيفي ـ تحليلي هست .براي اين منظور
دادههاي ميداني موردنياز با ابزار پرسشنامه گردآوريشدهاند حجم نمونه اين پژوهش تعداد  352نفر از گردشگران
شهري بوده که به روش تصادفي ساده انتخاب گرديدهاند .پس از تکميل پرسشنامهها و استخراج دادههاي موردنياز ،با
استفاده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي نسبت به تحليل آنها اقدام شده است.
يافتهها :پژوهش گوياي اين واقعيت است که ازنظر پرسششوندگان ،وضعيت تأسيسات و خدمات گردشگري شهر
شوشتر در سطح مطلوبي قرار ندارد و ميزان رضايت گردشگران از آنها در سطح پاييني قرار دارد.
نتيجه گيري :عالوه بر اين مشخص شد که بين رضايت گردشگران از وضعيت مک آنهاي گردشگري و امکانات و
خدمات گردشگري و همچنين بين حجم تبليغات و تعداد گردشگران ورودي به شهر رابطه معناداري وجود دارد.
واژگان كليدي :گردشگري ،رضايتمندي ،تسهيالت و خدمات ،شهر شوشتر
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گردشگري يكي از بخشهايي است كه به دليل
تأثيرات مثبت اجتماعي ،فرهنگي اقتصادي امروزه
موردتوجه جدي كشورهاي مختلف قرارگرفته است و
صنعت گردشگري به لحاظ درآمدزايي و تأثير در رشد
اقتصادي كشورها در حال تبديلشدن به صنعت اول در
جهان است طوري كه بسياري از كشورها با ايجاد
زمينهها و زيرساختهاي مناسب درصدد بهرهبرداري از
مزاياي اين صنعت هستند براي اغلب اين كشورها
گردشگري منبع مهمي براي فعاليتهاي تجاري ،كسب
درآمد ،اشتغالزايي و مبادالت خارجي محسوب
ميشود(عابر و لر نر .)31۱ ،311۱اين كشورها ساالنه
درآمد سرشاري از اين صنعت به دست ميآورند براي
مثال در طي دو دهه گذشته استراليا از اين بخش 52
بيليون دالر درآمد به دست آورده است(فاستر.)1، 311۱
ايران بهعنوان يكي از كشورهاي درحالتوسعه كه ذخاير
نفتي آن بهعنوان منبع اصلي كسب درآمد در آيندههاي
نهچندان دور به پايان ميرسد براي ايجاد يك توسعه
همه جانبه و پايدار و همچنين جايگزيني منابع جديد
كسب درآمد بهجاي منابع نفتي نيازمند استفاده از
تمامي امكانات و قابليتهاي خود هست .در اين راستا
صنعت گردشگري كه بر اساس آمار و ارقام منتشره از
سوي سازمان جهاني گردشگري در هزار جديد به
بزرگترين منبع درآمد جهاني تبديلشده است مطرح
ميگردد .عليرغم اين واقعيت که صنعت گردشگري
بخشي از تاريخ بشر است و از دوران باستان رايج بوده
است ،پويايي و رشد آن تنها در نيمه دوم قرن بيستم
آغازشده است با توجه به تأثير شگرف گردشگري در
زمينههاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در جوامع
امروز ،بايد با نظري بلند و مديريتي عالمانه ،آگاهانه و با
برنامهريزي درست ،در جهت گسترش آن تالش کرده و
آثار منفي آن را به حداقل رسانيد .بنابراين يکي از
روشهاي سنجش کارايي خدمات و تسهيالت موجود در
يک ناحيه ارزيابي نظر بهرهبرداران و استفادهکنندگان از
اي ن خدمات است .در واقع با توجه به ارتباط مستقيم
آنها با خدمات ايجادشده و نيازهاي گوناگون مردم به
خدمات و امکانات موجود در شهرها و نواحي ميتوانند
نقش مؤثري را در سنجش ،کارايي يا کمبودهاي خدمات
موجود داشته باشند (حاجي نژاد و احمدي .)1 ، 31۱1
توجه به اينکه هدف گردشگران از سفر به نواحي و
مکانهاي مختلف استفاده از اوقات فراغت و دستيابي به
آرامش روحي و رواني هست ،کمبود در کميت و کيفيت

خدماترساني به آنان باعث کم شدن ميزان گردشگران و
مانع تحقق گردشگري پايدار خواهد شد زيرا يکي از
عوامل اصلي جلب رضايت گردشگر ميزان تسهيالتي که
براي گردش ،بازديد و تفريح گردشگران ارائه ميشود.
اگر گردشگران مقصد خاصي را انتخاب نمايند و از تجربه
سفر خود راضي برگردند ،بدون شک آشنايان و اطرافيان
خود را تشويق به سفر به آن مقصد نموده و تمايل خود
گردشگران براي بازگشت و بازديد مجدد از آن مقصد
بيشتر ميگردد(صباغ کرماني  .)31۱2با توجه به اهميت
و سهم روزافزون اين بخش در اقتصاد نوين ،برنامهريزي
در جهت تقويت زيرساختهاي گردشگري و ارتقاي
کيفيت خدمات و امکانات گردشگران ،بيشازپيش
ضروري مينمايد زيرا اعتقاد بر اين است که رضايت
گردشگران باعث ميشود تا اين احساس رضايت در
تمايل آنان به بازگشت و تداوم مسافرت به مقصد ،از
يکسو و تشويق و ترغيب دوستان و آشنايان به ديدار از
شهر مقصد مؤثر واقع شود و بهاينترتيب موجبات تداوم
و پايداري گردشگري و رونق اقتصادي در منطقه
موردنظر شود .شهر شوشتر نيز بهعنوان يک مقصد
اکوتوريستي و تاريخي ميتواند با برنامهريزي صحيح و
تأمين زيرساختها و امکانات الزم ،بستر تحقق توسعه
گردشگري را فراهم نمايد .شناسايي و تحليل جامع
عوامل مؤثر در رضايت گردشگران و بهبود ارتقاي اين
عوامل ،يکي از نخستين گامها در رسيدن به توسعه
صنعت گردشگري و به دنبال آن توسعه پايدار اقتصاد
منطقه است .ازاينرو پژوهش حاضر با توجه به مسائل
مطرحشده و براي فراهم آوردن زمينههاي مناسب توسعه
گردشگري در شهرستان شوشتر به دنبال پاسخ اين
سؤال است که مهمترين عوامل مؤثر بر سطح رضايت
گردشگران چيست ؟ و ميزان رضايت آنها از خدمات
گردشگري در اين شهر چگونه است؟
 -۲مباني نظري پژوهش
گردشگر عبارت است از کسي که مدتي بيش از
يکشب و کمتر از يک سال متوالي را باهدفي غير از
کسب درآمد به سرزميني بهجزء اقامتگاه معمول خود
سفر ميکند(رنجبريان و زاهدي  .)31، 31۱6کلمه
توريست براي نخستين بار در سال  3۱22ميالدي در
فرهنگ لغت انگليسي آکسفورد چاپ شد و به معناي
کسي بود که براي تفريح يا آموختن و يا براي رسيدن به
اهداف شخصي خود از چندين مکان ديدن ميکند(تريپ
 .)1221از دهه 31۱2مطالعات مربوط به صنعت توريسم
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به مفهوم امروزي خود جايگاه خاصي در ميان ساير علوم
دانشگاهي به وجود آورده است(حيدري چيانه31۱1
 )3۱،و امروزه توريسم يکي از اميدبخشترين فعاليتهاي
است که از آن بهعنوان گذرگاه توسعه ياد ميشود
(خسروي نژاد.)۱1، 31۱۱.گردشگري و گذران اوقات
فراغت به شيوهي جديد پديدهاي پيامدي و همزمان جزء
جداييناپذير جامعهي صنعتي و حلقهاي مهم در بازار
توليد آن است(مؤمني .)35 ، 31۱6.گردشگري را
ميتوان صنعت سفيد نام نهاد ،زيرا برخالف اغلب صنايع
توليدي بدون آلوده سازي محيطزيست انساني ،زمينهساز
دوستي و تفاهم بين ملتهاست و صلح و صفا را براي
مردم به ارمغان ميآورد توجه به مقولهي گردشگري
زماني مهمتر جلوه ميکند که بر اساس آمارهاي موجود،
صنعت گردشگري امروزه دومين منبع درآمد کشورهاي
درحالتوسعه بهحساب ميآيد و راهبردي است براي
افزايش درآمد و فقرزدايي اين کشورها و بر اساس
پيشبيني سازمان جهانگردي جهاني ) (WTOتا سال
 1212بيش از  51درصد از اشتغال جهان مربوط به
بخش گردشگري خواهد بود(سقايي 32/1 .)31۱5درصد
از کل توليد ناخالص در صنعت گردشگري 32/۱ ،از
اشتغال جهان در صنعت گردشگري 33/۱ ،درصد از کل
سرمايهگذاري در صنعت گردشگري و  33درصد از درآمد
مالياتي جهان از صنعت گردشگري حاصل ميشود( .طالع
ماسوله )11 ، 31۱۱ ،صنعت گردشگري آنچنان در
توسعه اقتصادي -اجتماعي کشورها اهميت دارد که
اقتصاددانان آن را صادرات نامرئي ناميدهاند(رضواني
 .)۱ :31۱۱جاذبههاي گردشگري يک شهر پايه تقاضاي
گردشگري آن شهر محسوب ميشود .آنچه براي مردم به
سمت يک مقصد شهري کشش ايجاد ميکند ،منابع
گردشگري است .هسته اصلي آن بازديدها جاذبهها
هستند(.حاتمي نژاد  )31 :31۱۱توسعهي صنعت
گردشگري بهويژه براي کشورهاي درحالتوسعه که با
معضالتي همچون ميزان بيکاري باال ،محدوديت منابع
ارزي و اقتصاد تکمحصولي مواجه هستند از اهميت
فراواني برخوردار است .اقتصاد ايران نيز اتکاي شديدي
به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت دارد و متغيرهاي
کالن اقتصادي آن با پيروي از قيمت جهاني نفت در
طول زمان دچار نوسانات شديدي ميشود .روند حاکم بر
متغيرهايي مانند توليد ناخالص ملي ،سرمايهگذاري
ناخالص ،درآمد سرانه و غيره در سه دههي اخير اقتصاد
ايران بهروشني نشاندهندهي اين موضوع است .ازاينرو
بهمنظور تنوع بخشيدن به منابع رشد اقتصادي و

درآمدهاي ارزي و همچنين ايجاد فرصتهاي جديد
شغلي در کشور توسعهي صنعت گردشگري از اهميت
فراواني برخوردار است چراکه ايران ازنظر جاذبههاي
گردشگري جزء ده کشور اول جهان قرار دارد و از
پتانسيل بسيار زيادي براي جهانگردي گردشگري
بينالمللي برخورداراست (صباغ کرماني و اميريان ،31۱1
.)51
 -3-۲رضايت و وفاداري گردشگران
اگرچه تعاريف زيادي در مورد رضايت ارائهشده است
ولي رضايت عموماً بهوسيله ميزان رضايت يا نارضايتي
يك مشتري از خريد قبلي از محصول يا خدمات مشخص
ميشود .در مورد مسافرت موت ينهو ( )31۱۱عنوان كرد
كه رضايت يا نارضايتي از سفر قبلي به تجربه آن مربوط
ميشود .پيزام ،نيومن و ريچل ( )31۱۱بيان كردند كه
رضايت گردشگر به مقايسه بين تجربه يك گردشگر از
مقصدي كه از آن ديدن كرده و انتظاري كه در مورد آن
مقصد داشته ،مربوط ميشود(فوستر ترونگ .)65،1225
مطالعه رضايت گردشگران نهتنها براي مديران و
دانشگاهيان يك موضوع مهم تلقي ميشود بلكه براي
خود آنها نيز مهم است .بر اساس مطالعات انجامشده
رضايت از زندگي به رضايت فردي از سالمتي ،شغل،
خانواده و تفريح بستگي دارد(بوتي و همكاران 122۱
 .)515،در گردشگري مانند خدمات ديگر ،تجربه مصرف
به علت نامحسوس بودن ،پويايي و ذهني بودن پيچيده
است .تجربه مصرف گردشگري شامل تركيبي پيچيده از
اجزاي محسوس ،عيني و عملي (يعني؛ مسافرت،
خوراك ،نوشيدني و تفريح) و همچنين اجزاي نمادين،
احساسي و خوشي (يعني؛ لذت ،خنديدن ،داشتن
لحظات خوش و جامعهگرايي) است (ويليامز،سوتار
 .)12 ، 1225كيفيت تجربه يك مشتري بر موفقيت
مؤثر سازمانها از طريق نتايج مثبت رضايت ناشي از
احتمال بازديد مجدد و تبليغات دهانبهدهان مثبت
تأثيرگذار است و همچنين اگر نتايج منفي باشد كه دليل
آن نارضايتي گردشگران هست (الوز .))56 ، 311۱،ارائه
خدمات باکيفيت باال و تضمين رضايت مشتري بهعنوان
يكي از مهمترين عوامل موفقيت صنايع گردشگري
شناختهشده است .خدمات باکيفيت و رضايت گردشگران
و وفاداري به مقصد ارتباط تنگاتنگي با همديگر
دارند(هوي و وان .)122۱ ،درزمينه پيشينه تحقيق
ميتوان گفت که نتايج پژوهش شکويي و همکاران
( )31۱5در مقالهاي با هدف بررسي و شناخت توانهاي
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بازار اصفهان در جذب گردشگر نشان داد که بازار
اصفهان و عناصر مختلف کالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي موجود در آن توانهاي مختلفي در جذب
گردشگر دارد که نوع و ميزان توان آن براي گردشگران
مختلف يکسان نيست .در پژوهشي باهدف بررسي عوامل
مؤثر بر گردشگري بر اساس انتظارات و ادراکات
گردشگران و مدل تحليل شکاف در منطقه گردشگري
سرعين اردبيل به اين نتيجه رسيدند که بين دو عامل
سازماني و محيطي با رضايت گردشگران به ترتيب با
ضريب  2/5۱۱و  2/1۱رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد .صدر موسي و دخيلي کهن موئي ( )31۱۱وضعيت
تسهيالت گردشگري استان آذربايجان شرقي از ديد
گردشگران را بررسي کرده و نشان دادند مکانهاي
گردشگري استان در اغلب زمينهها ،امکانات و تسهيالت
الزم را براي جذب گردشگران ندارد .سليماني و رشيدي
( )31۱۱در مقاله تأثير عوامل مختلف امنيت ،هماهنگي
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بين سازمانهاي مختلف ،تبليغات گردشگري ،زيرساخت
و کيفيت خدمات گردشگري بر رضايت گردشگران در
ايران را موردبررسي قرار دادهاند و به اين نتيجه رسيدهاند
که بين سطوح پنجگانه فوق در ايجاد رضايت گردشگران
اختالف معناداري وجود دارد.علي زنگي ( )31۱1در مقاله
«تحليلي بر وضعيت امکانات و تسهيالت گردشگري
استان کردستان از ديد گردشگران» به بررسي
ويژگيهاي گردشگران و ميزان رضايت آنان از امکانات و
خدمات مناطق گردشگري پرداخته و به اين نتيجه
رسيده است که مکانهاي گردشگري استان کردستان در
اغلب زمينهها فاقد امکانات و تسهيالت الزم براي جذب
گردشگران هست .علي حاجي نژاد ( )31۱1در مقاله
«بررسي ميزان رضايت گردشگران از تسهيالت و خدمات
گردشگري رفاهي و اقامتي شهر بانه» به بررسي ميزان
رضايت گردشگران پرداخته و به اين نتيجـه رسيده است

شکل  :3منطقه مورد مطالعه
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که وضعيت تسهيالت و تجهيزات گردشگري موجود در
شهر بانه با توجه به اقبال قابلتوجهي که در بازديدهاي
اخير به اين شهر از سوي گردشگران و بازديدکنندگان
شده است در سطح مطلوبي نيست.
 -۲-۲معرفي محدوده موردمطالعه
شوشتر شهري با تاريخ  6هزارساله و سابقه
شهرنشيني بيش از چهار هزار سال از معدود شهرهاي
جهان است كه از قديم به همين نام كنوني از آن يادشده
است اين شهر در آستانه ورود به دشت  ،از رشتهکوه
زاگرس واقعشده است ،لذا كوه ،دشت و رودخانه در
شوشتر با يكديگر تالقي دارند .شوشتر با مساحت 1۱16
کيلومترمربع در شمال استان خوزستان کشور ايران ،بين
 ۱۱درجه و  15دقيقه تا  ۱1درجه و  31دقيقه طول
شرقي از نصفالنهار گرينويچ و  13درجه و  16دقيقه تا
 11درجه و  16دقيقه فرض شمالي از خط استوا
قرارگرفته است .جمعيت آن 313هزار نفر
است(سرشماري سال )3112موقعيت شوشتر در استان
خوزستان مرکز و متمايل به شمال است .ميانگين ارتفاع
شهرستان شوشتر از سطح دريا  352متر و ارتفاع نقطه
مرکزي شهر شوشتر از سطح دريا  65متر است .کوههاي
مشرف به شوشتر فدلک نام دارند که پايان
چينخوردگيهاي زاگرس در جلگه خوزستان هستند.
فاصله شوشتر تا اهواز  ۱5کيلومتر و تا تهران ۱13
کيلومتر و تا خليجفارس  111کيلومتر است .شوشتر
همانند اغلب شهرهاي خوزستان داراي تابستانهاي گرم
و زمستانهاي معتدل مديترانهاي است .ميانگين دماي
ساليانه  1۱/1درجه سانتيگراد هست .متوسط بارندگي
ساليانه در شوشتر  111ميليمتر محاسبهشده است.
 -1-۲اهداف پژوهش
 -3بررسي و شناخت وضعيت و امكانات گردشگري در
مناطق گردشگري شهرستان شوشتر
 -1شناخت ويژگيهاي گردشگران ورودي به مناطق
گردشگري شهرستان شوشتر
 -1بررسي ميزان رضايتمندي گردشگران از امكانات و
تجهيزات و خدمات گردشگري مناطق گردشگري
شهرستان شوشتر
 -۱ارائه پيشنهادها براي استفاده بهينه از قابليتها و
امكانات موجود گردشگري شهرستان

 -۴-۲فرضيههاي پژوهش
الف) به نظر مي رسد بين رضايت گردشگران از وضعيت
مکانهاي گردشگري و امكانات و خدمات
گردشگري رابطه معناداري وجود دارد.
ب) به نظر مي رسد بين تبليغات و تعداد گردشگران
ورودي به شهرستان شوشتر رابطه وجود دارد.
 -1روش تحقيق
تحقيق حاضر از نوع توصيفي  -تحليلي و ازلحاظ
هدف کاربردي است و بهوسيله انجام پرسشگري از
گردشگران سطح شهر سعي شده است تا اطالعات الزم
به دست آيد پس از تائيد روايي صوري و محتوايي
پرسشنامه توسط چند تن از خبرگان و کارشناسان
گردشگري ،بهمنظور تعيين پايايي ابزار پژوهش،
پرسشنامهها بين  12تن از گردشگران شوشتر توزيع و
گردآوري شد .زماني که آزمون پايايي پرسشنامه با
ضريب آلفاي کرون باخ  2/۱1مورد تائيد قرار گرفت،
پرسشنامه نهايي در سطح وسيع بين گردشگران نوروزي
توزيع گرديد .حجم نمونه موردنياز به دليل ثابت نبودن
تعداد گردشگران در زمانهاي مختلف و عدم استفاده از
روش خاصي براي برآورد حجم نمونه  352نفر برآورد
شده است پاسخدهندگان نيز به روش تصادفي از بين
گردشگران شهر شوشتر در نقاط جاذب گردشگري
شهري انتخاب شدند .پرسشنامه حاوي  12سؤال درباره
موضوع تحقيق بود .که سؤاالت به دو صورت سؤاالت باز
و سؤاالت بسته طراحي شدند .در سؤاالت باز ،سؤاالتي از
قبيل مبدأ گردشگران ،تعداد بارهاي مسافرت به شوشتر،
سن ،جنس ،تحصيالت ،مدت اقامت در شوشتر و نحوه
اطالع از جاذبههاي گردشگري شهر شوشتر مطرحشده
بود .در سؤاالت بسته نيز از طيف ليکرت استفادهشده
بود .اين طيف از پنج قسمت مساوي که ميزان رضايت و
نارضايتي گردشگران را از تسهيالت و خدمات گردشگري
در سطح شهر با سؤاالت مطرحشده سنجش ميکرد ،
تشکيل شد درنهايت به استخراج دادههاي موجود از
پرسشنامه اقدام شده و به تجزيهوتحليل دادهها پرداخته
شد و نهايتاً فرضيهها موردبررسي قرار گرفتند.
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بحث و يافتهها
سن گردشگران
در اين تحقيق بيشترين گردشگران در شهر شوشتر درگروه سني  15 – 11ساله با  11درصد قرار دارند  .همچنين
35درصد در گروه سني  12 – 1۱سال 3۱ ،درصد در گروه سني  15 – 52سال 31 ٬درصد در گروه سني 13 – 1۱
سال 3۱ ،درصد در گروه سني زير  12سال و  1درصد در گروه سني باالي  52سال قرار دارند( .نمودار شماره )3
>50
%9

<20
%17

50-35
%17

24-21
%13
34-30
%15

29-25
%29

نمودار شماره  :3توزيع سني گردشگران
منبع  :مطالعات ميداني نگارندگان
جنس گردشگران
با توجه به دادههاي استخراجشده از پرسشنامه 56/۱ ،درصد گردشگران مرد و  ۱1/1درصد زن بودند .بنابراين اکثر
پاسخدهندگان به پرسشنامه از جنس مرد بودهاند(.نمودار شماره )1

زن
%43
مرد
%57
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نمودار شماره :1توزيع جنسي گردشگران
منبع  :مطالعات ميداني نگارندگان

سنجش ميزان رضايتمندي گردشگران نوروزي از تسهيالت و خدمات رفاهي ،تفريحي و توريستي شهرستان شوشتر

وضعيت تحصيلي گردشگران
سطح تحصيالت  1درصد گردشگران سيکل و پايينتر 16 ،درصد ديپلم ۱ ،درصد فوقديپلم 1۱ ،درصد ليسانس و
 3۱درصد فوقليسانس و دکتري هستند .با توجه به ارقام 55 ،درصد درصد پاسخدهندگان داراي تحصيالت دانشگاهي
هستند(.نمودار شماره )1

سيکل و پايين تر
%9

ديپلم
%36

فوق ليسانس و
باالتر
%14

ليسانس
%37

فوق ديپلم
%4

نمودار شماره  :1وضعيت تحصيلي گردشگران
منبع  :مطالعات ميداني نگارندگان

مبدأ مسافرت گردشگران
با توجه به نمودار شماره ( 5۱ ،)۱درصد گردشگران خارج از استاني و  ۱1درصد درون استاني بودهاند.

درون استاني
%43
بيرون استاني
%57

سال ششم

نمودار شماره  :۱مبدأ مسافرت گردشگران
منبع  :مطالعات ميداني نگارندگان
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مهمترين استانهاي گردشگر فرست
با توجه به نمودار شماره ( ،)5بيشترين تعداد گردشگران مربوط به استان اصفهان با 16درصد و سپس استان
تهران با  3۱درصد است .درصد گردشگران استانهاي لرستان ،سمنان ،خراسان رضوي ،اراک ،مازندران ،گيالن،
آذربايجان شرقي ،زنجان ،فارس ،البرز ،کهگلويه و بويراحمد ،همدان و کرمان در نمودار شماره ( )5قابلمالحظه هست.

سمنان خراسان رضوي
%3
%5

اراک
%4

اصفهان
%26

گيالن
%4
مازندران
%4

آذربايجان شرقي
%3
زنجان
%4

لرستان
%6

فارس
%4

تهران
%18
کرمان
%6

البرز
%5

همدان
%5
کهگلويه و بويراحمد
%3

نمودار شماره ( :)5استانهاي گردشگر فرست
منبع :مطالعات ميداني نگارندگان
مهمترين شهرهاي گردشگر فرست درون استاني
با توجه به نمودار شماره ( ،)6شهر اهواز با  1۱درصد مهمترين شهر گردشگر فرست درون استاني و پسازآن دزفول
و انديمشک هرکدام 31درصد در رده بعدي قرار دارند .درصد گردشگران شهرهاي ماهشهر ،آبادان ،باغملک ،شادگان و
انديمشک در نمودار مشخص هست.

اهواز
%37

ماهشهر
%10

آبادان
 %9باغملک
%6

دزفول
%13
شوش
%13

انديمشک
%7
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شادگان
%5

نمودار شماره ( :)6شهرهاي گردشگر فرست درون استاني
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نحوهي اطالع گردشگران از اماکن گردشگري
توريستي

جدول شماره ( :)1دفعات مسافرت گردشگران به شهر
شوشتر
دفعات مسافرت

جدول شماره ( :)3نحوه اطالع از مکانهاي گردشگري
درصد

درصد

نحوه ي اطالع

فراواني

خالص

تراکمي

دوستان و آشنايان

۱1

٪ ۱۱

٪ ۱۱

راديو و تلويزيون

15

٪ 11/1

٪ ۱3/1

بروشور و پوستر

11

٪ 3۱ /۱

٪ ۱6

ساير

13

٪ 3۱

٪ 322

جمع

352

٪ 322

گردشگر

منبع  :مطالعات ميداني نگارندگان

اولين بار

63

٪ ۱2/۱

٪ ۱2/۱

دومين بار

3۱

٪ 31

٪ 51/۱

سومين بار و بيشتر

۱3

٪ ۱۱/1

٪ 322

جمع

352

٪ 322

منبع  :مطالعات ميداني نگارندگان
ميزان رضايت از مديريت مکانهاي گردشگري
جدول شماره ( :)۱ميزان رضايت از مديريت مکانهاي
گردشگري
ميزان رضايتمندي

با توجه به جدول شماره ( ،)3بيشترين تعداد
گردشگران ( ۱۱درصد) از طريق دوستان و آشنايان از
وجود مکانهاي گردشگري شهر شوشتر اطالع يافتند.
صداوسيما درزمينه اطالعرساني در مورد اماکن
گردشگري با  11/1درصد در رده بعدي قرار ميگيرد.
بروشور و اطالعيههاي سطح شهر رقم نسبتاً پاييني
(3۱/۱درصد) از سهم اطالعرساني به گردشگران را بر
عهده داشتند که الزم است در اين زمينه اقدامات
جديتري براي سالهاي آينده انجام شود .و سرانجام
گزينه ساير (اينترنت و  3۱ )..درصد از سهم اطالعرساني
را بر عهده داشتند.
دفعات مسافرت گردشگران به شهر شوشتر
با توجه به جدول شماره ( ۱2/۱ ،)1درصد
گردشگران براي اولين بار به شهر شوشتر مسافرت
کردهاند که اين امر نويد اين را ميدهد که ميتوان با
فراهم آوردن رضايت گردشگران باعث بازگشت مجدد
آنان در سالهاي آتي و تبليغ اماکن گردشگري
بهوسيلهي آنان و درنتيجه رونق اقتصاد شهر و توسعه
پايدار آن از طريق صنعت گردشگري را فراهم آورد.
همچنين با توجه به رقم پايين تعداد گردشگران که براي
دومين بار به شوشتر مسافرت ميکنند (31درصد)
نشاندهندهي ضعف رضايتمندي آنها در دورههاي
گذشته هست که توجه جدي به اين مقوله را ضروري
ميکند هرچند که حدود  ۱۱درصد گردشگران سه بار و
بيشتر به شهر شوشتر مسافرت ميکنند با توجه به
مصاحبهها و مشاهدات ميداني اکثراً از استانهاي
سردسير بوده که در منزل اقوام در شهر شوشتر سکونت
ميکردند ،و تعداد زياد مسافرت آنها به رضايتمنديشان
بستگي نداشته است.

فراواني

درصد خالص درصد تراکمي

فراواني

درصد

درصد تراکمي

33

٪۱/1

٪ ۱/1

کم

13

٪ 3۱

٪ 13/1

متوسط

52

٪ 11/1

٪ 5۱/۱

زياد

۱1

٪ 1۱

٪ ۱1/۱

خيلي زياد

16

٪ 3۱/1

٪ 322

جمع

352

٪ 322

خيلي کم

منبع  :مطالعات ميداني نگارندگان
با توجه به جدول شماره ( ،)۱بيشترين درصد
11/1درصد مربوط به رضايتمندي متوسط از مديريت
مک آنهاي گردشگري هست 1۱ .درصد رضايت زياد و
 3۱/1درصدرضايت خيلي زياد داشتند ،درمجموع حدود
 ۱۱درصد رضايت از متوسط به باال داشتند و  13درصد
باقيمانده از عدم تعميرات و نگهداري اماکن گردشگري
ناراضي و خواستار توجه جدي به اين اماکن و مرمت
آنها بودند.
ميزان رضايت از پارکينگ اطراف اماکن گردشگري
با توجه به جدول شماره ( ،)5بيشترين درصد ميزان
رضايت از پارکينگ اطراف اماکن گردشگري مربوط به
ميزان رضايت متوسط  1۱/1درصد است3۱ .درصد
رضايت کم و  33/1درصد رضايت خيلي کم داشتند،
بنابراين با توجه به درصد تراکمي در جدول 66/۱
درصد گردشگران ميزان رضايت متوسط و پايينتر از
پارکينگها دارند که لزوم توجه جدي جهت بهبود
کيفيت پارکينگهاي موجود و توسعه آنها را دوچندان
ميکند.
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جدول شماره ( :)5ميزان رضايت از پارکينگ اطراف
اماکن گردشگري
ميزان رضايت

فراواني

نتايج آزمون فرضيات

درصد خالص درصد تراکمي

خيلي کم

3۱

٪ 33/1

٪ 33/1

کم

1۱خ

٪ 3۱

٪ 11/1

متوسط

56

٪ 1۱ /1

٪ 66/۱

زياد

12

٪ 12

٪ ۱6/۱

خيلي زياد

12

٪ 31/1

٪ 322

جمع

352

٪ 322

منبع  :مطالعات ميداني نگارندگان
ميزان رضايت از رفتار مؤدبانه و احترام جامعه
ميزبان
جدول شماره ( :)6ميزان رضايت از رفتار مؤدبانه و احترام
جامعه ميزبان
ميزان رضايت

فراواني

درصد خالص

درصد تراکمي

خيلي کم

1

٪1

٪1

کم

۱

٪ 5/1

٪ ۱/1

متوسط

۱6

٪ 12/۱

٪ 1۱

زياد

62

٪ ۱2

٪ ۱۱

خيلي زياد

11

٪ 11

جمع

352

٪ 322

آزمون فرضيه اول  :به نظر ميرسد بين تبليغات و
تعداد گردشگر ورودي در شهر شوشتر رابطه وجود دارد.
آزمون پيرسون  :ازآنجاکه مقياس متغيرهاي اين
فرضيه (فاصلهاي – فاصلهاي) است ،بنابراين براي انجام
آزمون فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفادهشده
است.با توجه به اين آزمون( sig ،سطح معناداري)
 2/222و ازآنجاکه اين رقم کوچکتر از آلفاي موردنظر
( )2/25هست ،فرض ˳ Hرد و فرضيه پژوهش تائيد
ميشود  .ضريب همبستگي نيز  2/1۱1هست .همچنين
با توجه به نتيجه آزمون ،در ضريب خطاي  3درصد نيز
رابطه معناداري وجود دارد .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت
هر چه تبليغات بيشتري در مورد اماکن گردشگري
صورت گيرد ،به همان اندازه تعداد گردشگران ورودي
افزايش مييابد و برعکس( .جدول شماره )۱
آزمون فرضيه دوم  :به نظر ميرسد بين رضايت

٪ 322

منبع  :مطالعات ميداني نگارندگان
با توجه به جدول باال ،بيشترين ميزان رضايت از
رفتار مؤدبانه و احترام جامعه ميزبان مربوط به ميزان
رضايت زياد با  ۱2درصد هست .ميزان رضايت خيلي
زياد  11درصد و ميزان رضايت متوسط  12/۱درصد
هست بنابراين  11/۱درصد درصد گردشگران از رفتار
مؤدبانه جامعه ميزبان ميزان رضايت متوسط به باال
داشتند که نشان مهماننوازي مردم جنوب کشور
خصوص ًا شهر شوشتر هست.

گردشگران از وضعيت مکانهاي گردشگري و امكانات و
خدمات گردشگري در شهر شوشتر رابطة معناداري وجود
دارد
آزمون پيرسون  :سطح سنجش هردو متغير اين
فرضيه فاصلهاي – فاصلهاي است .بنابراين از آزمون
همبستگي پيرسون استفادهشده است .با توجه به اينکه
سطح معناداري ( )sigبرابر  2/222و کمتر از آلفاي
موردنظر (  )2/25است  ٬بنابراين فرض ˳ Hرد و فرض
پژوهش تائيد ميشود.همچنين ميزان همبستگي 2/6۱۱
است .جدول شماره ( )۱اين نتايج را نشان ميدهد.

جدول شماره ( :)۱آزمون پيرسون جهت بررسي رابطه بين تبليغات و تعداد گردشگر
نوع آزمون

تعداد

شدت همبستگي

سطح معناداري

آلفاي موردنظر

پيرسون

352

2/1۱1

2/222

2/25

منبع  :پرسشنامه و مطالعات ميداني نگارندگان
جدول شماره ( :)۱آزمون پيرسون (رابطه بين امکانات و خدمات گردشگري و رضايت گردشگران)
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نوع آزمون

تعداد

شدت همبستگي

سطح معناداري

آلفاي موردنظر

پيرسون

352

**2/6۱۱

2/222

2/25

منبع  :مطالعات ميداني نگارندگان

سنجش ميزان رضايتمندي گردشگران نوروزي از تسهيالت و خدمات رفاهي ،تفريحي و توريستي شهرستان شوشتر

جدول شماره ( :)1ضريب همبستگي و ضريب تعيين رگرسيون
خطاي معيار ميانگين

ضريب تعيين تعديلشده

ضريب تعيين

ضريب همبستگي

2/۱11۱۱

2/166

2/1۱2

2/62۱

جدول شماره ( :)32تحليل واريانس رگرسيون ()ANOVA
مجموعه مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

توزيع فيلتر ()F

سطح معناداري

5۱/1۱1

3

5۱/1۱1

۱6/۱۱۱

2/222

رگرسيون

جدول شماره ( :)33تحليل رگرسيون
مدل رگرسيون
مقدار ثابت
امکانات و خدمات گردشگري

ضريب استاندارد نشده
B

خطاي معيار

2/115

2/1۱3
2/2۱1

آزمون رگرسيون
با توجه به جدول شماره ( ،)1ضريب تعيين بين دو
متغير (وضعيت امکانات و خدمات و رضايت گردشگران)
نشان ميدهد 2/215درصد تغييرات ايجادشده در متغير
وابسته در اثر تغييرات متغير مستقل است.
همچنين تحليل واريانس رگرسيون (جدول شماره
 ،)32بهمنظور بررسي قطعيت رابطه بين اين دو متغير
نشان ميدهد که  sigکمتر از  2/25برابر با ()2/222
است که در اين صورت فرض خطي بودن رابطه بين اين
دو متغير تعيين ميگردد.
جدول مربوط به تحليل رگرسيون نيز تأثير امکانات
و خدمات بر رضايت گردشگران را تائيد ميکند .ضريب
بتا ( )Betaنيز  2/62و بيانگر اين است که به ازاي يک
واحد تغيير در متغير مستقل  2/62تغيير در متغير
وابسته ايجاد ميکند( .جدول شماره )33
نتيجهگيري
نتايج پژوهش نشان داد که بين وضعيت امکانات و
خدمات گردشگري و ميزان رضايت گردشگران و
همچنين بين تعداد گردشگر و تبليغات مکانهاي
گردشگري رابطه معناداري وجود دارد  .تحليل دادههاي
اين پژوهش نشان ميدهد که هر چه امکانات و خدمات
گردشگري افزايش يابد ميزان رضايت گردشگران نيز
افزايشمي يابد .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد
که بيشتر گردشگران از طريق دوستان و آشنايان با

ضريب استاندارد

t

sig

Beta

2/62۱

1/112

2/223

1/131

2/222

مکانهاي گردشگري آشنا شدند ،همچنين با توجه به
نتايج پژوهش لزوم توجه به مک آنهاي مناسب و امن
جهت اسکان گردشگران در شهر ضروري هست اين امر
باعث مدت اقامت بيشتر گردشگران در شهر ،رضايت
بيشتر آنان و توسعه اقتصادي شهر ميشود .با توجه به
نتايج حاصل از تحقيق حدود  ۱2درصد گردشگران براي
بار اول به شوشتر سفرکردهاند که اين نشاندهندهي
پتانسيل باالي اماکن گردشگري شهر شوشتر هست که
در صورت توجه جدي مسئولين در جهت تأمين
رضايتمندي گردشگران نهتنها باعث بازگشت آنها در
سالهاي آتي ميشود بلکه باعث تبليغ اماکن گردشگري
شهر توسط آنها و جذب بيشتر گردشگران ميشود
همچنين در بحث رضايتمندي گردشگران از مديريت
مک آنهاي گردشگري ،علت عدم رضايت اکثريت
گردشگران نرسيدن به اماکن گردشگري و مرمت آنها
هست که اين خود نيازمند توجه جدي به اين اماکن
پرجاذبه هست .در بحث پارکينگ اطراف اماکن
گردشگري اکثر گردشگران رضايت پاييني داشتهاند در
عوض حدود  11درصد گردشگران از رفتار جامعه ميزبان
رضايت متوسط به باال داشتهاند.
پيشنهادها
 ايجاد و احداث سقف کاذب بر روي آبشارهاي تاريخيشوشتر جهت جلوگيري از تخريب بيشتر آنها
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سعيد امانپور ،عبدالرحمن نوذري و رضا بدري

 ايجاد و احداث مجتمعهاي گردشگري در ساحلرودخانه کارون
 توسعه و بهسازي خيابانهاي سطح شهر بهويژهمسيرهاي منتهي به اماکن گردشگري
 هماهنگي بين سازمانهاي متولي بخش گردشگريبهمنظور تبليغ کارآمد
 توسعه و بهبود وضعيت پارکينگهاي اطراف اماکنگردشگري
 توسعه آموزش نيروي انساني در فعاليتهاي بخشگردشگري بهمنظور ارائه خدمات کارآمد در اين
بخش
 معرفي و تبليغ جاذبهها و توانمنديها در سطح داخليو بينالمللي براي افزايش جذب جهانگردان خارجي
 رسيدگي به مکانهاي اسکان گردشگران در جهتافزايش رضايتمندي آنان بهويژه سرويسهاي
بهداشتي پارکهاي محل اسکان (بيشترين ميزان
نارضايتي را سرويسهاي بهداشتي محل اسکان
داشتهاند).
منابع و مأخذ
 ابراهيم پور ،حبيب و روشندل ،طاهر .3112 .بررسيعوامل مؤثر در گردشگري بر اساس انتظارات و
ادراکات گردشگران و مدل تحليل شکاف مطالعه
موردي  :منطقه گردشگري سرعين اردبيل  .فصلنامه
علمي-پژوهشي مديريت بازرگاني شماره ۱
 حاتمي نژاد،حسين .)31۱۱(.کاربرد نظريه سيستمهادر تدوين نظام کنترل مديريت گردشگري شهري.
ماهنامه شهرداريها.سال هشتم.شماره ۱۱
 حيدري،چيانه،رحيم.)31۱1(.آموزش برنامهريزيگردشگري در ايران .پاياننامه دکترا .استاد راهنما
کريم حسين زاده دلير .تبريز.دانشگاه تبريز
 حاجي نژاد ،علي و احمدي ،علي ( . )31۱1بررسيميزان رضايت گردشگران از تسهيالت و خدمات
گردشگري رفاهي و اقامتي شهر بانه ،مجموعه مقاالت
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گردشگران  .جغرافياي انساني .سال دوم .شماره .۱
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 رنجبريان ،بهرام و بهرام زاهدي  .3113 .بررسي اثراتتکرار سفر به اصفهان بر ميزان رضايت گردشگران
خارجي .مجله جغرافيا و توسعه ناحيهاي .شماره نهم
 شکويي،حسين و مشيري و خادم الحسيني (.)31۱5بررسي و شناخت توانهاي بازار اصفهان در جذب
گردشگر  .علوم جغرافيايي .شماره 3
 صباغ کرماني،مجيد و اميريان سعيد  .31۱1.بررسياثرات اقتصادي توريسم در جمهوري اسالمي ايران(با
استفاده از تحليل داده – ستاندهها .فصلنامه اقتصادي
بازرگاني .شماره 36
 صدر موسوي ،ميرستار و دخيلي کهن موئي،جواد .31۱۱.ارزيابي وضعيت تسهيالت گردشگري استان
آذربايجان شرقي از ديد گردشگران .پژوهشهاي
جغرافيايي .شماره 63
 صفايي پور ،مسعود ،بدري رضا ،نوذري عبدالرحمن .3111.بررسي تأثير صنعت گردشگري در توسعه

اقتصادي شهر شوشتر .مجموعه مقاالت کنفرانس ملي
معماري و منظر شهري پايدار
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