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چکيده
توسعه گردشگری روستايی مستلزم شناخت اولويتهای گردشگران و تلاش برای ارتقاء و انطباق جاذبههها و توانمنهدیههای روسهتا بها
نيازهای بازديدكنندگان می باشد تا از اين طريق ،اقدام به بازديد مجدد ،معرفی و توصيه به بازديد توسط ساير گردشگران صورت پذيرد .هدف
تحقيق حاضر ،بررسی ميزان تناسب اولويتهای گردشگران با ادراک عينی آنها از مقصد گردشگری است .جامعه آماری نيز ،چهار روسهتای
هدف گردشگری شهرستان طارم بوده است .در پژوهش حاضر كه در سال  0931انجهام گرفتهه ،اولويهتههای گردشهگران در  4بُعهد كلهی
زيرساختها ،جاذبهها ،بازاريابی و آموزش 01 ،زير بخش و  13گويه تعيين و مورد بررسی قرار گرفته است .برای تجزيه و تحليه دادههها از
روشهای آمار توصيفی (ميانگين و فراوانی) و برای تحلي استنباطی از دو تکنيک اهميت-كيفيت (سروكوال) و اهميت -عملکهرد (آی پهی
اَی) استفاده شده است .بر اين مبنا ،نتايج نشان میدهد محصولات و توليدات عرضه شده ،فرصتهای گردشگری كشاورزی ،امنيت روسهتا،
فرصتهای گردشگری طبيعی ،خدمات و اقامتگاه ،اولويت اصلی گردشگران بوده است .عليرغم توانهها و قابليهتههای توسهعه گردشهگری
روستاهای هدف ،به دلي سطح انتظارات بالای گردشگران از توانهای گردشگری روستايی ،تفاوت ميانگين اهميت و كيفيت درک شهده در
چهار بُعد ياد شده منفی بوده ،به طوری كه بعد آموزش با ميانگين شکاف  -0/00بيشترين و بازاريابی بها ميهانگين شهکاف  -1/04كمتهرين
اختلاف را داشتهاند .بر اساس ماتريس  ،IPAسه بعد زيرساختها ،جاذبهها و بازاريابی در موقعيت استراتژيک مطلوبيت و بعد آموزشهی دارای
وضعيت فاقد مطلوبيت میباشد.
کلمات کليدی :گردشگری روستايی ،اولويت گردشگران ،كيفيت ادراک شده ،مدل سروكوال و آی پی اَی.
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مقدمه

تأمين امنيت ،اقامتگاه ،خدمات اينترنت و غيره ،به همراه توسهعه

امروزه رونق فعاليتهای مرتبط با بخش گردشگری در سطح

زيرساختهای گردشگری و شناسايی فرصتهای جديد میباشد.

جهان و برنامهريزی و سرمايهگذاری در اين حوزه بهه راهبهردی

مردم در محه اقامهت خهود دربهاره جاذبهههای مقصهد آگهاهی

پويا و عملی در راستای توسعه اقتصادی كشورها تبهدي شهده و

میيابند و تصميم میگيرند به جايی برونهد كهه جهذا تر اسهت

تنوع فعاليتهای مرتبط با اين بخش ،موجب فزونی يافتن سههم

(قادری و مطهر0930 ،؛ به نق از شاطريان و همکهاران.)0931 ،

فعاليتهای گردشگری از ارزش افزوده ملی و همچنهين توسهعه

تجربه گردشگر از مقصد گردشگری ،بسياری از جوانب نگرش و

اشتغال و تنوع در فعاليتهها بهه ويهژه مشهاغ جديهد در حهوزه

رفتاری وی را در قبال مقصد گردشگری تحت تأثير قرار میدهد

خدمات گرديده است .اين صنعت به عنوان يکی از اركان توسهعه

(غفاری و همکاران .)0931 ،تناسب اولويتههای گردشهگران بها

پايدار (تقیلو و همکاران ،)0931 ،در درآمدزايی ،ارزآوری ،كاهش

ادراک عينی آنهها از فرصهتهای گردشهگری روسهتايی ،تهأثير

فقر و ارتقاء سطح زندگی سهم بسزايی دارد (اصغری و جعفهری،

شگرفی در وفاداری به مقصد گردشگر ،افزايش تعداد گردشگران

 .)0931گردشههگری روسههتايی يکههی از مهمتههرين شههاخههای

و بازديد مجدد دارد .علیرغم اينکه در چند دهه گذشته ،اهميهت

گردشههگری اسههت كههه طيهها وسههيعی از فعاليتههها در منههاطق

گردشگری در توسعه روستايی به طور فزاينده مهورد توجهه قهرار

روستايی را شام میشهود .ايهن نهوع گردشهگری بها توجهه بهه

گرفته ،اما پژوهش درباره شناخت گردشگران روستايی به عنهوان

ظرفيتهای طبيعی و فرهنگی موجود در روستاها میتواند نقهش

نقشآفرينههان رشههد كليههدی گردشههگری و عاملههان اصههلی بههازار

مهمی در تجديد حيات روستاها ،اشتغالزايی ،حفاظهت از ميهرا

گردشگری كمتر مورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت (كهای و لهی،0

فرهنگی و تاريخی ،فراهم شدن خدمات زيربنايی ،تشهويق سهاير

 .)0113اولويت های گردشگران كه به عنوان عوام انگيزشی و

بخشهای اقتصادی ،تنوعبخشی به فعاليتههای اقتصهادی و در

نيروهای رانشی شناخته میشوند ،برآمده از محرکهای درونی يا

نهايت توسعه يکپارچهه و پايهدار روسهتايی ايفها نمايهد (رضهايی،

نيازهای روانشناختی و فردی است (بيهات و بهدری )0931 ،كهه

 .)0931فرصههتهای گردشههگری روسههتايی شههام بههومگردی،

فرد را به انتخا مناسبترين مقصد گردشگری ترغيب و هدايت

گردشگری كشاورزی (مزرعه) ،گردشگری ورزشهی ،پيهادهروی و

مینمايد .ورود هر گونه پديده نو در قلمهرو فضهاهای جغرافيهايی

كوهپيمايی ،گردشگری فرهنگی و ساير زمينههاست كه متناسهب

همچون فضاهای روستايی ،پيامدهايی به همراه دارد كه با توجه

با موقعيت طبيعی ،فعاليتههای غالهب اقتصهادی و ظرفيتههای

به ماهيت و نوع پديده ،به درجات و اشکال مختلها بهر زنهدگی

ناشناخته نمايان میشود .توسعه گردشگری میتواند با بهه وجهود

مردم و محيط پيرامون آنها تأثير میگذارد ،بنابراين لهازم اسهت

آوردن مشاغ مختلا در نواحی روستايی ،ضعا درآمهد در ايهن

برای ايجاد سازگاری و اثربخشی مثبت پديدههای نهو ،همچهون

فضاهای زيستی را برطهرف نمهوده و زمينهههای كسهب درآمهد

گردشگری روستايی كه تحت تأثير عوام مختلا بهه فضهاهای

بيشتر را فراهم نمايد (مطيعی لنگهرودی و كاتهب .)0931 ،آنچهه

جغرافيايی راه میيابند ،بسترهای لازم برای مديريت ،سهاماندهی

كه در بحث توسعه گردشگری نيازمند توجه جدّی اسهت ،لحها

و سازگاری آنها فراهم شود و با كمک مديريت منطقی و تدابير

نمودن اولويتها و خواسهتههای گردشهگران از جملهه در زمينهه
0 - Cai and Li
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انديشيده شده ،تا آنجا كه ممکن اسهت ،از آثهار منفهی احتمهالی

زنجان ،مشتم بر  4روستای هدف گردشگری (شيت ،گوهر ،ده

كاسته و حداكثر منافع برای عموم ذينفعان (گردشگران و مقاصد

بهار و وليدر) میباشد كه طی چند سال اخير با توسعه برخی زيهر

گردشههگری) بههه دسههت آيههد (بيههات و همکههاران .)0931 ،در

سههاختهای گردشههگری ،پههذيرای گردشههگران زيههادی بههوده و

گردشگری ،ميهزان رضهايتمندی ،اغلهب از طريهق ويژگیههايی

اشتغالزايی و كسب درآمد برای ساكنين تا حدودی رونق گرفتهه

بررسی میشود كه مقصد گردشگری ارائه میدهد (باقر سليمی و

است .در اين راستا پژوهش حاضر به دنب پاسخ بهه ايهن سهوال

لاريجانی )0931 ،و رضايت گردشگر ،رفتار گردشگر را در زمينهه

است كه آيا خدمات ،امکانات و جاذبه های گردشگری روستاهای

انتخا مقصد گردشگری ،تماي بهه خريهد و مصهرف كالاهها و

هدف در تناسب با اولويتهای گردشگران میباشد؟

خدمات گردشگری و تماي به بازديد مجدد از مقصد گردشگری

در بررسی ادبيات پژوهش ،گردشگر كسی است كه به كشور

تحت تأثير قرار میدهد (پراياگ و رايان .)0100 ،0بنابراين امروزه

و شهری غير از محيط زندگی معمولی خود برای مدتی كه كمتر

رقابت در گردشگری به يکی از مسائ مهم تبدي شده و رقابت

از  04ساعت و بيشتر از يک سال نباشد سهفر كنهد و قصهد او از

مقاصد گردشگری تا حدودی تحت تأثير كيفيت تجربه گردشهگر

سفر ،تفريح ،استراحت ،ورزش ،ديدار اقهوام و دوسهتان ،كسهب و

است(نادعليپور و چيتی .)0931 ،ارتقاء همپايگی و كاهش شکاف

كار ،مأموريت ،شركت در سمينار يا كنفرانس ،معالجه ،مطالعهه و

ميان اولويتهای گردشگران با تصوير ذهنی و ادراک عينی آنها

تحقيق يا فعاليتهای مذهبی باشهد (مقهامی و درودگهر.)0931 ،

از روستاهای هدف ،به شک گيری شاخههای جديهد گردشهگری

گردشگر در پی تجربههای روحی و جسمی و در نهايت ،رضهايت

روستايی ،اشتغالآفرينی و رونق فعاليتهای غيرزراعی در مناطق

است .تجربه سفر ،قلب پديهده گردشهگری اسهت كهه گردشهگر

روستايی منجر خواهد شهد .گردشهگری روسهتايی فعهاليتی چنهد

هنگام بازديد از يک مقصد گردشگری در پی به دست آوردن آن

وجهی است كه در محيطی خارج از شهر صورت میگيهرد و بهه

است .توريست كسی است كه در سفرهای موقت خود بهه دور از

گردشگران ،ماهيت زندگی روستايی را نشان میدهد (قهادرمرزی

خانه ،در جهت تفريح ،لذت و بازديهد اقهدام بهه پرداخهت هزينهه

و همکاران .)0934 ،يکی از روشهای جذ گردشگر به مقصهد،

خواهد نمود (غنم .)0101 ،0گردشگری روسهتايی يکهی از انهواع

توجه به ارتقاء كيفی محيط میباشد؛ زيرا گردشگران با توجه بهه

گردشگری است كه شک پايدار آن در ابعاد مختلها اقتصهادی،

ماهيت گردشگری ،به دنبال تفريح و گذران اوقات فراغهت تهو م

اجتماعی و محيطی ،بسترساز دستيابی به توسهعه پايهدار جوامهع

بها لهذت میباشند(سجاسهیقيداری و صهادقلو )0931 ،و در ايهن

محلی میشود .گردشگری روستايی بايد مکمی برای اقتصادهای

راستا بايستی نوع تصوير ذهنی و پيشزمينهای كه گردشگران در

شکوفا و متنوع باشد نهه فقهط اتکهايی بهرای توسهعه روسهتايی.

رابطه با گردشگری و مقصد گردشگری دارند نهتنها در تطابق بها

گردشههگری روسههتايی شههام تمههامی فعاليتهههای گردشههگری

واقعيتهای موجود در روستاهای مقصهد باشهد بلکهه خهدمات و

میباشد كه فرد در نواحی روستايی و نهواحی غيرشههری ،دور از

امکانات روستاهای هدف ،با خلاقيت و نوآوری همراه شهده و بهر

مح اقامت و كار انجام میدهد (باختر و يهاری حصهار.)0931 ،

ميههزان انگيههزه گردشههگران بههه سههفر مجههدد و تشههويق سههاير

اين نوع گردشگری شام انواع متفاوتی از گردشگری مبتنی بهر

گردشگران به منطقه بيافزايد .شهرسهتان طهارم واقهع در اسهتان

مزرعه تا سهفرهای آموزشهی ،گردشهگری ،قهومی ،فعاليتههای

0- Prayag and Ryan

0 - Ghanem
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مبتنی بر گردشگری روستايی همچهون كوهپيمهايی تفريحهی ه

فهم تعاملات بين جامعه ميزبان و گردشگران ،عاملی مهم در

ورزشی میباشد كه ايهن فعاليتهها بنها بهه شهرايط محيطههای

شناخت و مديريت گردشهگری اسهت ،بخشهی از ايهن موضهوع،

گوناگون با درجات متفاوتی در بسهياری از نهواحی روسهتايی بهه

تأثيری است كه جامعه ميزبان بر تصوير ذهنی گردشگر از مقصد

صورت گردشگری انبوه و گردشگری انفرادی و يا خهانوادگی بها

میگهذارد (طيبههی و ذكههاوت .)0931 ،تصهوير مقصههد ،مجموعههه

تعداد كم انجام میپذيرد (رضوانی.)0911 ،

باورها ،ايدهها و تأثيراتی است كه يک شخص از يک مقصد دارد

گردشگری به نسبت ساير صهنايع ،فرصهتهای بيشهتری را

و ادراک ذهنی فرد نسبت به مقصد گردشگری را شک میدهد،

برای بهبود پيوندها و ارتباطات در سرتاسر اقتصهاد محلهی ارائهه

اين ادراک از گردشگری شام سهه دسهته؛ شهناختی ،عهاطفی و

میدهههد و در عههين حههال میتوانههد فرصههتهای تجههاری،

كرداری است ،جزء شناختی تصوير ،باورها و دانهش دربهاره يهک

سرمايهگذاری خارجی ،سرمايهگذاری در زيرساختهای خصوصی

مقصد را شام میشهود .تصهوير عهاطفی ،احساسهات گردشهگر

و عمههومی و توسههعه محلههی را افههزايش دهههد (جوكههان0109 ،0؛

درباره مقصد و تصوير كرداری يا رفتهاری بهه نحهوی بها كهنش

عينههالی و همکههاران .)0931 ،همچنههين گردشههگری میتوانههد

گردشگران با يک مقصد در ارتباط اسهت و براسهاس شهناخت و

زمينهساز ايجاد فرصتهای جديدی از جمله درآمدزايی ،افهزايش

عاطفه آنان ،نسبت به مقصد شهک گرفتهه كهه شهام بازديهد،

اشههتغال و رشههد پايههدار ،تههأمين هزينههه ،ايجههاد زيرسههاختهای

بازديد مجهدد ،توصهيه مقصهد بهه ديگهران ،تبليغهات شهفاهی و

اقتصادی و اجتماعی ،تحرکبخشی به ساير بخشهای اقتصادی

فعاليتهای در مح میباشد (طيبهی و ذكهاوت0931 ،؛ كيهو 4و

روستا ،امنيهت و آسهايش سهاكنان محلهی و حفاظهت از ميهرا

همکاران .)0101 ،اين رضايتمندی و بازديهد مجهدد از تطهابق و

فرهنگی و منهابع طبيعهی باشهد (كسهتاس0110 ،0؛ محمهدی و

تناسب خواستههای گردشگران با جاذبهههای موجهود در مقصهد

همکاران .)0931 ،فرصتهای گردشهگری روسهتايی ،توانهها و

گردشگری ايجاد میشود و در صورت شهکاف بهين قابليتههای

ظرفيتهای بالقوه و بالفع مقاصد گردشگری هستند كه از يهک

مقصد و تصوير ذهنی گردشگران ،رونق گردشهگری امکانپهذير

سههو نيازمنههد شناسههايی دقيههق و از سههوی ديگههر مسههتلزم

نخواهد بود .اين تصهوير ذهنهی اگرچهه غيرواقعهی و مبتنهی بهر

سرمايهگذاری ،مديريت بهينه و توسعه زيرساختهای اساسهی از

ذهنيت لمس نشده از مقصهد باشهد ،امها همهين تصهوير ذهنهی

جمله مراكز اقامتگاهی و شبکه دسترسهی هسهتند .بهرای اينکهه

گردشگر بر انتخا او تهأثير میگهذارد (شهيرخدايی و همکهاران،

مقصد بتواند تجربههای باكيفيت ارائه كند ،هم خطمشیگذاران و

.)0931

هم مديران ،بايد انگيزههای گردشگران را برای سهفر و عهواملی

پوری و ساين )0101(1در تحقيقی بها عنهوان نقهش كيفيهت

كههه انتخهها مقصههد را ممکههن میسههازد ،همچنههين چگههونگی

خدمات و رضايت مشتری در صنعت توريسم :مهروری بهر مهدل

حم ونق  ،انتخا نهايی فعاليتهايی كه قهرار اسهت در مقصهد

سروكوال ،دريافته اند كه عليرغم نقش پراهميت كيفيت خهدمات

انجام شود و نيز نيازهای متأثر از اين فعاليتها را شناسايی كننهد

در رونق صنعت گردشگری و افزايش رضهايتمندی گردشهگران،

(گلدنر و ريچی)0113 ،9

توجهی كمتری به اين موضوع شده و معتقدند كه بهرای كهاهش
شکاف اهميت -عملکرد شاخص های توسعه گردشگری ،بايد بر
0 - Jucan
0 - Kostas
9 - Goeldner and Ritchie

4 - Qiu
1 - Puri and Singh
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سه مقولۀ كيفيت عملکردی ،كيفيت فنی و كيفيت منظر متمركز

از مناطق گردشگری را افزون خواههد كهرد .متهولی و همکهاران

شد .مقصهودیتيلکهی 0و همکهاران ( )0101در پژوهشهی تحهت

( )0933در پژوهشی تحت عنهوان سهنجش اهميهت و عملکهرد

عنوان" به سمت توسعه جهانگردی :ارتباط ميان شکاف اولويهت

شهاخص ههای مهديريت يکپارچهه گردشهگری در سهاح شهههر

های گردشگران و رضايتمندی آن ها در مالزی" به ايهن نتيجهه

سرخرود به اين نتيجه رسيده اند كه مقدار ميانگين های اهميهت

دست يافته اند كه آنچه برای گردشهگران بهيش از مهوارد ديگهر

و عملکرد همه شاخص ها در منطقه مورد مطالعه ،منفی بهوده و

دارای اهميت است ،امنيت و تصوير يا ظواهر مقصد گردشهگری

شاخص ههايی همچهون همهاهنگی بهين ارگهان ههای تصهميم

می باشد .آن ها دريافته انهد كهه بيشهترين شهکاف منفهی بهين

گيرنههده ،همههاهنگی بههين عوام ه اجرايههی ،مههديريت يکپارچههه

اولويت ها و عينيات ،مربوط به خدمات حم و نق محلی بوده و

گردشگری ،تخصيص اعتبار ،فرصت های شغلی جديد در مناطق

بيشترين شکاف مثبت نيز ،در زمينه منحصر بودن فرهنگ بوده؛

گردشگری و دخالت مردم محلی در تصميم گيری ها ،به ترتيهب

به اين معنا كه مطلوبيت فرهنگی و اجتماعی مقصد گردشهگری،

دارای بيشترين تا كمترين تفاوت منفی ادراک ذهنی بها كيفيهت

فراتر از انتظارات گردشهگران بهوده اسهت .پانسهيری )0104(0در

درک شده در مقصد گردشگری را به خهود اختصهاد داده انهد.

پژوهشی با عنوان انگيزه های گردشگری و رقابت پذيری مقصد:

طغرايی و همکاران ( )0933در تحقيقی با عنهوان تهأثير كيفيهت

تحلي شکاف ها در بوتسوانا ،به اين نتيجه رسيده كه بين انگيزه

ادراک شده از خدمات حم و نق شهری اصهفهان بهر رضهايت

های گردشگران و انتظارات آن ها از مقصد گردشگری ،با آنچهه

گردشگران داخلی ،ضمن تاكيد بر لزوم افزايش كيفيهت خهدمات

كه در مقصد گردشگری وجود دارد ،شکاف قاب تهوجهی وجهود

به گردشهگران در راسهتای ارتقهای سهطح رضهايتمندی آن هها،

داشته و رقابت پذيری چندانی در ميان خدمات دهنهدگان ،بهرای

دريافته اند كه كيفيهت ادراک شهده توسهط گردشهگران از ابعهاد

ارائه خدمات جامع و مطلهو بهه گردشهگران وجهود نهدارد .وی

مختلا شبکه حم و نق مقاصد گردشگری ،با ادراک ذهنی آن

معتقد است كه برای كاهش اختلاف اهميهت -عملکهرد شهاخص

ها مطابقت نداشته و بين اولويهت هها و عينيهات ،شهکاف وجهود

های گردشگری ،بايسهتی تحهول اساسهی در منهابع و امکانهات،

داشته است .فرزين و همکاران ( )0931در مقاله ای بهه ارزيهابی

امنيت گردشگران ،كيفيت بهداشت محيط و گسترش و حفاظهت

ادراک طرف تقاضا و عرضه از توسعه گردشهگری بها اسهتفاده از

ميرا و مکان های تاريخی صورت گيرد.

تحلي اهميت ه عملکرد 9پرداختهاند .يافتهها نشان داده كه برای

بهاری و همکهاران ( )0933در پژوهشهی بها عنهوان بررسهی

عرضهههكنندگان خههدمات گردشههگری مزيتهههای اقتصههادی در

نقش ميانجی رضايت گردشگر در تأثير كيفيت ادراک شدۀ برنهد

اولويت بهوده و بهرای گردشهگران ،وجهود امکانهات تفرجگهاهی،

مقصد بر ارزش ويژه برند مقصد گردشگری ورزشی به اين نتيجه

كيفيهت حم ونقه و دسترسهی بههه روسهتا ،اطلاعههات راهنمههای

دست يافته اند كه كيفيت ادراک شدۀ گردشگران از جاذبه ههای

گردشگری ،امکان بازديد از بافهت روسهتايی و پهاكيزگی محهيط

مقصد گردشگری ،تأثير قاب توجهی در رضايتمندی گردشهگران

روستا از مهمترين اولويتها هستند .نادعلیپور و چيتهی ()0931

و افزايش سطح ارزشمندی مقاصهد گردشهگری داشهته و ايجهاد

در مقالهای با عنوان تحلي رقابتپهذيری گردشهگری ايهران بها

مزيت رقابتی در ابعاد مختلا ،اعتبار و اهميت كيفيت ادراک شده

تأكيد بر ادراک گردشگران دريافتهاند كه ميان كيفيهت تجربهه و

0 - Maghsoodi Tilaki
0 - Pansiri

9 - IPA
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رقابتپذيری ادراک شهده رابطهه معنهاداری وجهود دارد و ادراک

پيشين ،مدل مفههومی تحقيهق (شهک  )0ترسهيم شهد و نتهايج

گردشگران از رقابت مقصد ،به طور مستقيم تحت تهأثير كيفيهت

مطالعههات مشههابه ،مههورد ارزيههابی قههرار گرفههت و در نهايههت،

تجربه گردشگری است .نتايج همچنين نشان میدهد كهه بهرای

شاخصهای تحقيق از مجموع اين مطالعات استخراج گرديهد .در

افزايش ادراک رقابتپذيری مقصد توسط گردشگران ،مهديران و

بخش مطالعه ميدانی ،از روش مصاحبه و ابزار پرسشنامه استفاده

بازاريابان مقصد بايد كيفيت بالای تجربه گردشگری را در مراح

شد .با توجه به هدف تحقيق كه در پی تطبيقپهذيری و مقايسهه

گوناگون سفر فراهم نمايند.

اولويتهای گردشگران با كيفيت درک شده آنهها از روسهتاهای
مقصد گردشگری است ،در قالب پرسشنامه ،سوالاتی با توجه بهه
 4بعد زيرساختها ،جاذبهها ،بازاريابی و آموزش 01 ،زيرمجموعه

مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نظهر روش ،توصهيفی -تحليلهی و از نظهر

(حمه و نقه  ،بهداشههت و درمهان ،اقامتگههاه ،امنيهت ،خههدمات،

گستره ،موردی است .جامعه آماری تحقيق ،گردشگران وارد شده

استراحت و تفريح ،گردشهگری كشهاورزی ،گردشهگری رويهداد،

به روستاهای هدف گردشگری شهرستان طارم (ده بهار ،گهوهر،

گردشگری طبيعی ،گردشگری پزشکی ،محصولات عرضه شهده،

شيت و وليهدر) میباشهد .شهيوه گهردآوری دادههها بهه دو روش

بازاريابی ،آموزش فعاليتههای اقتصهادی و معرفهی مکهانهها) و

اسنادی و ميدانی انجام گرفتهه ،بهه طهوری كهه جههت انسهجام

همچنين  13گويه تدوين گرديد.

بخشی به تحقيق ،بها بهرهگيهری از مقالهات ،كتهب و مطالعهات

شکل .6مدل مفهومی تحقيق

سوالات پرسشهنامه در دو بخهش اولويتهها و كيفيهت درک
شده ،در قالب طيها  1گزينههای ليکهرت طراحهی شهد .روايهی

آی پی اَی كه به ترتيب به ارزيابی اهميت -كيفيهت و اهميهت-
عملکرد روستای مقصد گردشگری میپردازند ،استفاده شد.

پرسشنامه توسط كارشناسان و اسهاتيد حهوزه گردشهگری مهورد
تأييد قرار گرفت و جهت سنجش پايايی سوالات از آزمون آلفهای

نتايج و بحث

كرونباخ استفاده شد كه نتايج مطلوبی حاص شهد (جهدول  .)0از

جهت بررسهی اولويهت ههای گردشهگران در ابعهاد مختلها

آنجا كه تعداد گردشگران وارد شده به روستاها مشخص نبود ،بها

زيرساخت ،جاذبهها ،بازاريهابی و آمهوزش و كيفيهت ادراک شهده

اخذ نظر اساتيد و صاحب نظهران ،تعهداد  011نفهر گردشهگر بهه

آنها از وضعيت موجود روستاهای هدف ،به منظور تعيين شکاف

صورت هدفمند به عنهوان نمونهه انتخها شهد .بهرای تجزيهه و

ميان انتظارات گردشگران با عينيت لمهس شهده ،زيربخشهها و

تحلي دادهها ،متناسب با عنوان پژوهش ،از دو مدل سروكوال و

سنجه های مربوط به هر بُعد ،بها اسهتفاده از تکنيهک سهروكوال
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مورد بررسی قرار میگيرد .بر اسهاس يافتههها ،زيرسهاخت ههای

كيفيت مورد انتظار از خانههای اجاره ای( )4/19و تصهوير ذهنهی

مربوط به شبکه دسترسی و حم و نق كه به واسهطه تعهداد 1

درک شده( )9/11شکافی وجود دارد كه بيشتر در رابطه با ارتقهاء

مولفه ،مورد ارزيابی قرار گرفت ،در مجموع اگرچهه بها انتظهارات

كيفيت اينگونه زيرساخت هاست .امنيت از مهمترين اولويتهای

گردشگران در اغلب سنجهها منطبهق نيسهت امها واقعيهت درک

گردشگران به شمار میرود ،بررسی دادههای به دست آمده نشان

شده توسط گردشگران تفاوت اندكی بها انتظهارات آنهها از ايهن

میدهد كه امنيت اجتماعی در منطقه مورد مطالعه بيش از انتظار

زيربخش داشته به طهوری كهه از يهک سهو ،وجهود پاركينهگ و

گردشههگران بههوده ( )1/91و سههاكنين روسههتاها از گردشههگران

نزديکی به مركز بخش و شهر دارای كيفيتی بيشتر از انتظار بوده

استقبال نموده اند ،به لحا امنيت غذايی هم امکانات و خهدمات

اما از سوی ديگر عليرغم اينکه روسهتاهای مهورد بررسهی دارای

لازم وجود داشته اما به دلي عدم دسترسی به مركهز درمهانی در

دهياری و طرح ههادی میباشهند ،كيفيهت معهابر داخه روسهتا

داخ روستا ،در صورت وقوع هرگونه رخهدادی ،امنيهت جسهمی

مطلههو نبههوده و اختلههاف  -1/10بههين انتظههارات گردشههگران و

گردشگران با خطر مواجه خواهد شد ،از اين رو شکاف به دسهت

تصوير درک شده وجود دارد .با توجه به اينکه دسترسی به مراكز

آمههده در ايههن رابطههه  -0/14میباشههد .در زمينههه دسترسههی بههه

درمانی برای گردشگران از اولويت بالايی برخوردار است ،يافتههها

واحدهای خهدماتی از جملهه تعميرگهاه خهودرو ،اگرچهه اختلهاف

نشان میدهد كه در اين زمينهه محهدوديتههای زيهادی وجهود

 -1/09وجود دارد ،اما كيفيت درک شده ( )9/11نسهبتاً مطلهو

داشته به طوری كه شکاف ميان اهميت به برخهورداری از مركهز

بوده و انتظارات گردشگران اندكی بيشتر بوده است .در مجمهوع

درمانی و واقعيت درک شده  -0/91میباشد .به لحا زيرساخت

میتوان گفت بيشترين شکاف بين اولويت و عملکرد در رابطه با

های اقامتی ،اگرچه روستاهای نمونه فاقد هت بودهانهد (شهکاف

خدمات بهداشتی درمانی بوده و بهترين عملکرد هم مربهوط بهه

 )-1/40اما دارای مسهاكن اجهاره ای میباشهد و در ايهن زمينهه

زيربخشهای خدماتی و تفريحی میباشد (جدول .)0

عملکرد روستا بيش از توقعات گردشهگران بهوده امها بهه لحها
جدول .6مقدار آلفای كرونباخ در زيربخشهای مختلا گردشگری
ابعاد

زيرساخت ها

تنوع در جاذبه ها

نظام عرضه و
تقاضا
آموزش

زيربخش ها
حم و نق
بهداشتی -درمانی
اقامتگاهی
امنيتی
خدماتی
تفريحی
گردشگری كشاورزی
گردشگری رويداد
گردشگری طبيعی
گردشگری پزشکی
محصولات عرضه شده
قيمتها و هزينه ها
بازاريابی
فعاليت های اقتصادی

آلفای کرونباخ
1/130
1/101
1/110
1/310
1/191
1/119
1/390
1/111
1/100
1/113
1/114
1/301
1/301
1/114
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مکان های طبيعی و تاريخی
منبع :يافتههای تحقيق

1/111

جدول .2تفاوت اهميت -كيفيت شاخصهای بعد زيرساخت
زيربخشها

حم و نق

بهداشتی -درمانی

اقامتگاهی

امنيتی

خدماتی
تفريحی

ميانگين اهميت()MI
سنجهها
9/00
راه دسترسی آسفالته
9/13
كيفيت معابر داخ روستا و سنگ فرش آنها
9/03
كيفيت روشنايی مسيرهای دسترسی
9/11
دسترسی به مراكز خدماتی در مسير (پمپ بنزين ،رستوران و غيره)
9/99
داشتن پاركينگ عمومی و خصوصی
9/11
كيفيت جاده دسترسی به لحا اصول شهرسازی
9/00
نزديکی به مركز بخش و شهر
9/10
برخورداری از شبکه بهداشت
9/11
برخورداری از درمانگاه و داروخانه
9/31
نزديکی به مراكز درمانی
9/10
برخورداری از هت
4/01
وجود خانههای اجاره ای
4/19
كيفيت و امکانات خانههای اجارهای
4/04
داشتن پاركينگ در منازل اجارهای
4/41
امنيت مسير دسترسی به روستا
4/09
امنيت اجتماعی در روستا
4/19
سطح امنيت خانهها و پاركينگهای اجارهای
9/91
وجود نهادهای امنيتی در روستا
4/01
ميزان امنيت جسمی به لحا دسترسی به مراكز درمانی
4/11
نبود مزاحمت و برخورد خشن با گردشگران در روستا
4/13
وجود تعميرگاه خورو و وساي نقليه
4/00
برخورداری از باغ تالارها
9/91
برخورداری از تلکابين
0/11
برخورداری از فضاهای بازی و تفريح برای كودكان
4/01
وجود مکان های استراحتگاهی -تفريحی
منبع :يافتههای تحقيق

کيفيت درک شده ()PQ
9/14
0/31
0/11
9/01
9/10
9/09
9/01
0/31
0/11
9/11
0/11
4/09
9/11
9/31
9/11
4/11
4/11
0/01
9/00
4/19
9/11
4/10
0/01
0/11
4/10

شکاف کيفيت()QG
-1/01
-1/10
-1/43
-1/11
1/43
-1/10
1/14
-1/10
-0/91
-1/4
-1/40
1/19
-1/99
-1/01
-1/11
1/91
-1/11
-0/01
-0/14
1/01
-1/09
-1/00
-0/01
1/11
1/91

يافتهها نشان میدهد اگرچه روستاهای مهورد مطالعهه دارای

دلاي آن میتوان به عدم اطلاع كشاورزان از مزايهای ايهن نهوع

مزارع ،باغات و اراضی كشاورزی بوده و فعاليت در زيربخشهای

گردشگری اشاره نمود .از اين رو شکاف كيفيت امکان حضهور و

كشاورزی از جمله باغداری ،زراعت ،دامهداری و پهرورش مهاهی

پيههاده روی در مزرعههه و همچنههين امکههان برداشههت مسههتقيم

بيشترين ميزان اشتغال ساكنين روستايی بهه شهمار مهیرود امها

محصولات توسط گردشگران به ترتيب  -0/0و  -0/11میباشهد.

متناسب با نياز و اهميت گردشگران اقدام نشده و باوجود پتانسي

در زمينه گردشگری رويداد كه برگهزاری جشهنوارهها و اقهدامات

بالای روستاها در جهت جهذ گردشهگر در زمينهه كشهاورزی و

فرهنگی در روستا اشاره دارد ،طی سال ههای اخيهر در روسهتای

مزرعه ،از سوی ساكنين مورد توجهه قهرار نگرفتهه كهه از جملهه

شيت هر سال در خرداد ماه جشهنواره محصهول گيلهاس يرگهزار

مفاخری و همکاران ،تحلیلی بر میزان تطبیقپذیری اولویتهای گردشگران با ادراک عینی آنها از فرصتهای گردشگری

00

شده و به همين دلي است كه در اين زمينه ،كيفيت درک شهده

بهرهمندی از آ و هوای پاک و امکان حضور در باغات و مزارع

گردشگران اين روستا( )4/49بيشتر از انتظار آنهها ( )4/41بهوده

و كنار چشمهها بيش از تصوير ذهنی گردشگران قب از سفر بهه

است .روستای شهيت بها داشهتن فرهنهگ غنهی ،گهويش آذری،

روستاهای هدف بوده اسهت .در رابطهه بها گردشهگری پزشهکی،

لباسهای محلی و آدا  ،رسوم سنتی و موسهيقی محلهی كههن،

دسترسی به گياهان دارويی با ميانگين شکاف  1/19و دسترسهی

دارای قابليتهای بالهايی بهرای جهذ گردشهگر در ايهن رمينهه

به آ معدنی چشمهها با ميانگين اختلاف  1/01بهيش از انتظهار

میباشد به همين دلي است كه گردشگران بهه ايهن فرصهتها

گردشگران بوده اما به دلي عدم بهرهمنهدی از چشهمهههای آ

اهميت بيشتری داده و عليرغم اقهدامات صهورت گرفتهه ،سهطح

گرم و شرايط ژئومورفولوژيکی ،امکان لجن درمانی ،آ درمهانی

انتظارات گردشگران بيشتر از كيفيت درک شده میباشهد .بهرای

و نمک درمانی در روستاها وجود ندارد .در مجموع میتوان گفت

ارزيابی تفاوت ميانگين سطح اهميت و عينيت موجود در رابطه با

روستاهای هدف گردشگری شهرستان طارم به لحا بهرهمندی

قابليت های گردشگری طبيعی روستاها 1 ،مؤلفه تعيهين شهده و

از جاذبهها ،از بعد طبيعی و فرهنگی دارای توانها و ظرفيتهای

يافته در اين زمينه گويای وضعيت مطلو بوده به طوری كه در

بالقوه و بالفعلی هستند كه نياز به آگاهی بخشی و سرمايهگذاری

 1مولفه ،شکاف ايجاد شده مثبت میباشهد كهه نشهان میدههد

بيشتر در اين زمينه وجود دارد (جدول .)9

قابليهتههای گردشهگری طبيعهی بهويژه در زمينهه كوهپيمههايی،
جدول .0تفاوت اهميت -كيفيت شاخصهای بعد جاذبهها
زيربخشها

گردشگری
كشاورزی

گردشگری
رويداد

گردشگری
طبيعی

گردشگری پزشکی

سنجهها
امکان حضور مستقيم و پياده روی در در مزرعه
امکان برداشت محصولات از مزرعه به صورت بی واسطه
امکان سرو غذا و صبحانه (شير و لبنيات ،عس طبيعی ،تخم مرغ ،گوشت
ارگانيک و غيره) در فضای مزرعه
امکانات اسب سواری و بازديد از حيوانات در اراضی كشاورزی
امکان بازديد از فرايند شيردوشی ،برداشت يا توليد محصولات
امکان فعاليت در كاشت ،داشت و برداشت محصولات
برگزاری جشنوارههای محلی برداشت محصولات شاخص
برگزاری جشنهای آيينی و مذهبی
برگزاری جشنوارههای موسيقی محلی
امکانات ضروری برای برگزاری جشنوارهها
كيفيت برگزاری جشنوارهها
تجربه پوشيدن لباس محلی
امکان كوهپيمايی و صخره نوردی
وجود گياهان دارويی جهت برداشت در كوهها و مزارع روستا
امکان حضور در باغات و مزارع به صورت اجاره ای
برخورداری از آ و هوای پاک و مطبوع
برخورداری از چشمهها ،قنات و رودخانههای طبيعی
امکان شنا در بركهها و استخرهای ايجاد شده در طبيعت
وجود گياهان داروئی
وجود چشمههای آ گرم جهت آ درمانی

ميانگين

کيفيت درک شده

شکاف

اهميت()MI
4/91
4/11

()PQ
9/0
9/11

کيفيت()QG
-0/0
-1/31

4/41

4/04

-1/90

9/31
9/31
4/01
4/49
4/10
9/11
9/14
9/11
9/10
4/03
9/11
4/41
4/11
4/19
9/90
9/11
4/14

0/31
0/30
9/91
4/41
9/01
9/00
9/01
9/10
9/40
4/40
9/10
4/10
4/31
4/14
0/33
4/09
0/01

-1/34
-0/11
-1/11
1/10
-1/11
-1/11
-1/91
-1/19
-1/00
1/09
1/11
1/14
1/9
1/00
-1/40
1/19
-9/91
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دسترسی به آ معدنی
امکان آ درمانی ،لجن درمانی و نمک درمانی در محيط روستا
منبع :يافتههای تحقيق

4/01
9/03

4/99
0/03

1/01
-0

بخش قاب توجهی از فرايند گردشگری به درآمدزايی ،ارزش

شده در روستاها رضايت كام داشته و حتی قيمتها پايينتهر از

آفرينی و اشتغال زايی مربوط میشود و فرصتهای شهغلی ايهن

سطح انتظار آنها بوده ،شکاف كيفيهت درک شهده در رابطهه بها

بخش ،طيا وسيعی از كسب وكارها را شهام میشهود كهه بهه

قيمت محصولات كشهاورزی ،هزينهه اقامهت و پهذيرايی ،قيمهت

صورت بالقوه در مقاصد گردشگری وجود دارد .بررسی يافتهها در

توليدات روستايی و صنايع دستی به ترتيهب  1/90 ،1/00و 1/14

اين زمينه نشان میدهد كه به لحا عرضه محصولات متنوع در

میباشد .نکته قاب توجه در رابطه با شهاخصههای گردشهگری

روستا از جمله صهنايع دسهتی ،سهرو غهذاهای محلهی و فهروش

روستاها ،ضعا در تبليغات ،اطلاعرسانی و رقابهتپهذيری اسهت،

لباسهای محلی ضعاهايی وجود دارد .از مهمترين انگيزهههای

ميانگين اهميت به تبليغهات توسهط گردشهگران 4/01و كيفيهت

گردشههگران در سههفر بههه روسههتاهای هههدف گردشههگری ،خريههد

درک شده  0/11بوده ،در نتيجه شکاف به وجهود آمهده برابهر بها

محصولات و توليدات كشاورزی بهه صهورت مسهتقيم از مزرعهه

 -0/4میباشههد .بسههياری از گردشههگران بههويژه سههاكنين اسههتان

میباشد به طوری كه گردشگران برای اين مؤلفه اهميت زيهادی

زنجان معتقد بودند كه از وجود جاذبههای گردشگری روسهتاهای

( )4/11قائ شده و اگرچه كيفيت درک شده نيز بالاسهت ()4/00

هدف تاكنون اطلاعی نداشته و برخی هم بهه صهورت اتفهاقی در

اما با خواست گردشگران منطبق نبوده و اختلاف ميانگين -1/11

مسير گردشگری شهرستان طارم بهه ويهژه بهه روسهتای شهيت

احساس شده است .گردشگران از قيمت و هزينهه خهدمات ارائهه

رسيده بودند (جدول .)4

جدول .4تفاوت اهميت -كيفيت شاخصهای بعد عرضه و تقاضا
زيربخشها

محصولات عرضه شده

قيمتها و هزينه ها

بازاريابی

ميانگين اهميت()MI
سنجهها
4/11
امکان خريد مستقيم محصولات از مزرعه
4/19
ارگانيک بودن محصولات و توليدات
9/11
عرضه صنايع دستی
9/41
امکان خريد لباسهای محلی
4/11
امکان سرو غذاهای محلی
4/19
كيفيت غذاها و محصولات غذايی
4/04
امکان خريد مستقيم ماهی و سرو آن در محيط روستا
9/31
مناسب بودن قيمت محصولات و توليدات كشاورزی
9/31
مقرون به صرفه بودن هزينه اقامت و پذيرايی
9/11
مناسب بودن قيمت توليدات صنايع دستی
9/10
نحوه فروش محصولات(بازارهای هفتگی و غيره)
9/10
نحوه معرفی محصولات و توليدات
4/01
تبليغات و اطلاع رسانی
4/11
رقابت پذيری
منبع :يافتههای تحقيق

کيفيت درک شده ()PQ
4/00
4/11
9/00
9/10
9/19
4/11
4/10
4/00
4/01
9/30
9/10
9/40
0/11
9/11

شکاف کيفيت()QG
-1/11
-1/19
-1/11
-1/41
-0/10
1/11
1/11
1/00
1/90
1/14
-1/00
-1/00
-0/4
-1/91

يکی ديگر از ابعاد مورد توجه گردشگران ،اهميت به آمهوزش

كيفيت  -0/13میباشد .بسياری از گردشهگران ،علاقهه منهد بهه

و يادگيری در جريان بازديد از مقاصد گردشگری است .بها توجهه

بازديد از نوع فعاليتها از جمله دامداری ،پرورش ماهی ،پهرورش

به نوع غالب گردشگری در روستاها كه عموماً مرتبط با طبيعت و

زنبور عس و نحوه توليد محصولات كشاورزی بهوده و يهادگيری

جاذبه های اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی روسهتاييان میباشهد،

اين نوع مشاغ را به عنوان يک جاذبه در نظر میگيرند .يافتهها

شناخت كلی از جاذبهها و موقعيهت روسهتا اولويهت بالهايی دارد.

نشان میدهد كه كشاورزان و صهاحبان مشهاغ در روسهتاها در

طبق يافتهها ،بهرهمندی از كتابچه و راهنمای گردشگری روسهتا

اين زمينه ضعيا عم نموده و به همين دليه بهازدهی بخهش

دارای ميانگين اهميت  4/01بوده اما در اين زمينه كيفيهت درک

گردشههگری كشههاورزی و درآمههدزايی در ايههن حههوزه ،رونههق

شده  0/11بوده است ،به همهين دليه شهکاف ميهان اولويهت و

چشمگيری ندارد (جدول .)1

جدول .9تفاوت اهميت -كيفيت شاخصهای بعد آموزش
زيربخشها
فعاليتهای اقتصادی
مکانهای طبيعی و
تاريخی

سنجهها
امکان آموزش چگونگی كاشت و نگهداری محصولات كشاورزی
امکان آموزش فعاليتهای دامداری (فضای نگهداری دام ،چرای دام ،چيدن
پشم گوسفندان ،شيردوشی و غيره)
وجود راهنمايان گردشگری در روستا جهت معرفی جاذبهها
عرضه كتابچههای معرفی روستا و مسيرهای گردشگری
منبع :يافتههای تحقيق

ميانگين

کيفيت درک شده

شکاف

اهميت()MI
9/01

()PQ
0/11

کيفيت()QG
-1/41

9/00

0/10

-1/03

9/13
4/01

0/31
0/11

-1/13
-0/13

بررسی ميزان اهميت و اولويتبنهدی زيربخشهها در نتيجهه

انتظار گردشگران نيز توجه داشت زيرا سطح انتظهارات از سهوی

امتيازدهی به مولفهها و ميانگين به دست آمده در رابطهه بها ههر

آنها بالا بوده ،هر چند كه كيفيت درک شده نيز از سطح رضايت

زيربخش نشان میدهد كه به ترتيب ،نوع توليدات و محصهولات

بخشی برخوردار میباشد (جدول  1و شک .)9

عرضههه شههده در روسههتاهای مقصههد گردشههگری ،گردشههگری

در ادامه تحقيق ،جهت درک بهتر تفهاوت اهميهت و اولويهت

كشاورزی ،برخورداری از امنيهت ،گردشهگری طبيعهی و خهدمات

های گردشگران با عملکرد درک شده از گردشهگری روسهتاهای

ارائه شده ،اولويتهای اول تا پنجم گردشگران به شمار میروند.

هدف ،چهار بعد مورد نظر به واسطه تکنيک  IPAمورد بحهث و

اگرچه بايد گفت كه همه زيربخشها از ديدگاه گردشگران دارای

بررسی قرار میگيرد .بررسی تفاوت ميهانگين ( )DMاولويهتهها

اهميت و اولويت بالايی بوده و رتبهبندی صورت گرفته بر اسهاس

( )EPو كيفيههت درک شههده ( )PPاز وضههعيت زيرسههاختهههای

تفاوت اندک ميانگين پاسهخهاسهت كهه بهين  9/01تها  4/90در

گردشگری روستاها نشاندهنده ضهريب  -1/91مهیباشهد .ايهن

نوسان است .ميزان شکاف بين اهميت و كيفيهت ادراک شهده از

مقدار بهرای جاذبههها ،بازاريهابی و آمهوزش بهه ترتيهب ،-1/10

روستاها در همه زيربخشها بهه اسهتثنای قيمتهها و هزينهههها

 -1/04و  -0/00بوده است .بنهابراين بيشهترين اختلهاف در بعهد

( )1/01منفی بوده كه اين بهدان معناسهت كهه سهطح توقعهات،

آموزش مشاهده شده كه ضعا در اقدامات آموزشهی در راسهتای

انتظههارات و تصههوير ذهنههی گردشههگران از كيفيههت درک شههده

توسعه گردشگری روستاهای هدف را نمايان میسهازد و در ايهن

روس تای مورد بازديد بيشتر بوده است .البته بايستی به مقدار مورد

زمينه استراتژی به دست آمده ،فاقد مطلوبيت میباشد .سهه بعهد
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زيرساختها ،جاذبهها و بازاريابی اگرچهه دارای تفهاوت ميهانگين

است .در ماتريس  ،9تفاوت ميانگينها از چهار بعد يهاد شهده بهه

منفی بودهاند اما بايد اذعان نمود كه اين اختلاف در سطح اندكی

نمايش درآمده و ماتريس  4به وضهعيت كلّهی تفهاوت اهميهت-

بوده و هر سه بعد ياد شده در موقعيت قاب قبولی قرار داشهته و

عملکرد گردشهگری پرداختهه اسهت كهه در آن ،سهطح اهميهت

استراتژی مطلوبيت برای آنهها تعيهين شهده اسهت .بهه ترتيهب

گردشگران  9/1و سطح عملکرد ادراک شده از روستاهای ههدف

اولويت ،بازاريابی ،جاذبهها ،زيرساختها و آموزش دارای بيشترين

 9/9بوده كه در نهايت ،شکاف ميانگين  -1/11حاصه گرديهده

تا كمترين اهميت بوده كهه بهرای درک بهتهر تفهاوت اهميهت و

است (جدول  1و شک های  4و .)1

عملکرد درک شده توسط گردشگران ،ماتريس  IPAترسيم شده
جدول .1شکاف در معيارهای اصلی
معيارها
حم و نق
بهداشتی -درمانی
اقامتگاهی
امنيتی
خدماتی
تفريحی
گردشگری كشاورزی
گردشگری رويداد
گردشگری طبيعی
گردشگری پزشکی
محصولات عرضه شده
قيمتها و هزينهها
بازاريابی
آموزش فعاليتهای كشاورزی
معرفی جاذبه ها

سطح اهميت اولويت(رتبه)
09
9/40
00
9/19
01
9/14
9
4/00
1
4/13
00
9/19
0
4/04
01
9/14
4
4/09
1
9/13
0
4/90
1
9/30
3
9/11
04
9/01
1
9/31
منبع :يافتههای تحقيق

ارزش درک شده
9/04
0/31
9/10
9/11
9/11
9/40
9/91
9/10
4/00
0/31
9/30
4/13
9/91
0/01
0/19

شکل .2تفاوت ميانگين اهميت و كيفيت با استفاده از مدل SERVCUAL

ميزان شکاف
-1/01
-1/11
-1/00
-1/40
-1/09
-1/09
-1/13
-1/90
-1/11
-1/30
-1/93
1/01
-1/10
-1/91
-0/04

مفاخری و همکاران ،تحلیلی بر میزان تطبیقپذیری اولویتهای گردشگران با ادراک عینی آنها از فرصتهای گردشگری
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جدول .7تفاوت ميانگين اهميت و عملکرد ابعاد و زمينههای توسعه گردشگری روستايی()IPA
شرح
اهميت()EP
كيفيت()PP
تفاوت ميانگين()DM
استراتژی به دست آمده

زيرساخت جاذبه ها
4/10
9/19
9/10
9/41
-1/10
-1/91
مطلوبيت
مطلوبيت
منبع :يافتههای تحقيق

بازاريابی
4/19
9/13
-1/04
مطلوبيت

آموزش
9/11
0/41
-0/00
فاقد مطلوبيت

شکل .0شکاف اهميت -عملکرد ابعاد چهارگانه گردشگری روستايی به روش IPA

شکل .4شکاف اهميت -عملکرد كلی گردشگری روستايی به روش IPA

نتيجهگيری

به خلق تجار منحصر به فرد و به ياد ماندنی در جههت جهذ

امروزه گردشگری روستايی به يکی از سودآورترين فعاليتها

گردشگر ،تأمين اولويتهای آنها و در نهايت ،توسهعه و اشهتغال

در مناطق روستايی تبدي شده و فرصتها و زمينهههای توسهعه

آفرينی اقدام نمايند .آنچه كه در اين رابطه حهائز اهميهت اسهت،

اين صنعت ،روز به روز در حال گسترش میباشد .تجربهه بازديهد

شناخت فرصتها ،اولويهتههای گردشهگران و بهرآورده نمهودن

از مقاصد مختلها گردشهگری بهويژه بهرای گردشهگران نقهش

تقاضا و علائق آنها میباشد .در تحقيق حاضر به بررسی تناسب

بسزايی دارد ،به همين دلي مقاصد مختلا گردشگری در تلاشند

اولويتهای گردشگران با كيفيت درک شده آنها از جاذبههههای
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گردشگری چهار روسهتای ههدف گردشهگری شهرسهتان طهارم

گردشگران از قيمت محصولات ،توليدات و خدمات ارائه شده بهه

پرداخته شد .به همين منظور ،اقدام به مشاهده ميهدانی و توزيهع

گردشگران بالاتر از اولويت آنها بوده و در اين زمينه رضايتمندی

پرسشنامه در ميان  011نفر از گردشگران اين روستاها گرديد كه

بالايی وجود داشته اما در رابطه با قابليهتههای روسهتا در حهوزه

سوالات مربوط به اولويتها در چهار بعد زيرسهاختها ،جاذبههها،

گردشگری كشاورزی ،از جمله امکان حضور در باغهات و مهزارع،

بازاريابی و آموزش تدوين شد .در تجزيه و تحلي دادههها نيهز از

خريد مستقيم و بیواسطه محصولات در محهيط مزرعهه ،امکهان

تکنيک  SERVQUALو  IPAاستفاده شد كه نتهايج نشهان داد،

پيادهروی و اسب سواری در محيط مزرعه و فراهم بودن شهرايط

روستاهای هدف عليرغم بهره منهدی از قابليتهها و تهوانههای

برای سرو صبحانه از محصولات توليدی حاصه از فعاليهتههای

منحصر به فرد محيطی ،در زمينه جذ گردشگر از ابعاد مختلا

كشاورزی به ميزان قاب توجهی نبهوده و در ايهن زمينهه اگرچهه

ضعيا عم نمودهاند .مهم ترين اولويت های گردشگران مربوط

گردشگران انتظارات و توقعات بالايی داشته اند ،اما كيفيهت درک

به بحث بازاريابی ،جاذبهها و زيرساختهاست كه شام مهواردی

شده ،وضعيت مطلوبی را نشان نمیدهد .در رابطهه بها برگهزاری

از جملههه حم ه و نق ه و شههبکه دسترسههی بهينههه ،گردشههگری

جشنوارهها با توجه بهه اينکهه طهی چنهد سهال اخيهر ،جشهنواره

كشاورزی ،امنيت ،دسترسهی بهه خهدمات بهداشهتی -درمهانی و

برداشت گيلاس بويژه در روستای شيت برگهزار میشهود ،از ايهن

اقامتگاه ايمن میباشهد .يافتههها نشهان داد ،در ابعهاد چهارگانهه،

نظر كيفيت درک شده دارای ميانگين بالايی بوده اما نسبت به بها

تفاوت ميانگين بين اهميت و اولويتهای گردشگران بها كيفيهت

توجه به عدم اطلاعرسانی ،در ايهن زمينهه رضهايتمندی چنهدانی

درک شده وجود داشته كه با نتايج پهژوهش متهولی و همکهاران

وجود ندارد .در بخش پايانی پژوهش ،جههت درک بهتهر تفهاوت

( )0933و پانسيری ( )0104هماهنگ و همسو میباشد .بها ايهن

عملکرد -اهميت گردشگری روستاهای ههدف ،از تکنيهک

حال ،به دلي طبيعت زيبا ،موقعيت كوهسهتانی ،معمهاری سهنتی

استفاده گرديد كه بر اين اساس ،بحث آموزش در وضهعيت فاقهد

مساكن ،آ و ههوای پهاک ،بهاغ تالارهها و قابليهت گردشهگری

مطلوبيت قرار داشته ،اما ابعاد زيرساختی ،جاذبهها و بازاريابی بهه

كشاورزی و گردشگری رويداد ،روسهتاهای مهورد مطالعهه دارای

ترتيب با عملکرد  9/10 ،9/41و  9/13در شهرايط مطلهو قهرار

كيفيت عينی مطلوبی بوده كه از اين نظر با نتايج پژوهش بهاری

گرفته و استراتژی مطلوبيت برای آنهها تشهخيص داده شهد .در

و همکهههاران ( )0933و مقصهههودیتيلکی و همکهههاران (،)0101

مجموع میتوان گفت كه روسهتاهای شهيت ،گهوهر ،وليهدر و ده

مطابقت دارد .بر اساس نتايج تحقيق حاضر ،برای كاهش اختلاف

بهار با وجود برخورداری از تهوانههای جهذ گردشهگر و رونهق

اولويتهههای گردشههگران بهها عينيههات درک شههده در مقاصههد

گردشگری روستايی ،بهه لحها عملکهردی ،تنهوع در جاذبههها،

گردشگری ،از يک سو نياز به سهرمايهگهذاری و از سهوی ديگهر

تبليغههات و اطلههاعرسههانی ،عملکههرد ضههعيفی داشههته و نيههاز بههه

نيازمنههد اطلههاعرسههانی ،آگههاهی بخشههی بههه سههاكنين از مزايههای

برنامهههريههزی و سياسههتگذاری صههحيح در ايههن زمينههه احسههاس

گردشگری روستايی و آموزش شيوههای جديد كسهب و كهار در

میشود .همچنين كيفيت درک شده گردشگران با تصوير ذهنهی

اين حهوزه و همچنهين تبليغهات و معرفهی روسهتاها بهه عنهوان

آنها تا حدودی تناسب داشته اما نيازمند توانمندسازی و تهوجهی

روستاهای هدف گردشگری در ك كشور میباشد ،اين راهکارها

جدیتر میباشد .با توجه به مباحثی كه مطرح شد ،پيشهنهادهای

تاحدودی با يافتههای پهژوهش پهوری و سهاين ( )0101همسهو

زير در راستای بهبود عملکردی و مثبت شدن شهکاف اهميهت-

میباشد .نکته قابه توجهه اينکهه كيفيهت عملکهرد درک شهده

عملکرد جاذبههای گردشگری روستاهای هدف ،ارائه میشود.

IPA

مفاخری و همکاران ،تحلیلی بر میزان تطبیقپذیری اولویتهای گردشگران با ادراک عینی آنها از فرصتهای گردشگری

 تشويق و ترغيب ساكنين روسهتاهای ههدف گردشهگری بهه
رقابت پذيری و تنوع بخشی به ارائه خدمات به گردشگران.
 سرمايهگذاری و مهديريت يکپارچهه زيرسهاختها و امکانهات
زيربنايی توسعه گردشهگری همچهون شهبکه حمه و نقه ،
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روستاها.
 حمايتهههای قههانونی و مههالی (تسهههيلات و اعتبههارات) از
سههرمايهگذاران و فعالههان بخههش خههدمات گردشههگری در
روستاهای هدف.

اقامتگاه و غيره .
 استفاده از ظرفيتهای تبليغهاتی و رسهانهای اسهتانی و ملهی
برای معرفی و شناخت هر چه بيشتر جاذبهههای گردشهگری
منابع
اصغری ،س .و جعفری ،ح .0931 .بررسی اثهرات گردشهگری در

تقيلههو ،ع.ا ،.كيههانی ،م .و سههادات كهکههی ،ف .0931 .بررسههی و

توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستايی (مطالعه موردی:

تحلي اثهرات اقتصهادی و زيسهت محيطهی گردشهگری در

روسههتاهای شهرسههتان تههالش) ،جغرافيهها (فصههلنامه علمههی

سههکونتگاههههای روسههتايی شهرسههتان سههامان ،فصههلنامه

پژوهشی انجمن جغرافيای ايران).011-010 :)11(01 ،

برنامهريزی منطقهای.019-004 :)90(1 ،

باقرسههليمی ،س .و لاريجههانی ،س .0931 .نقههش ويژگههیهههای

رضايی ،پ .0931 .ارزيابی ميزان پايداری گردشهگری روسهتايی

شخصيتی مرتبط با غذا در گردشگران بر رضايت و وفهاداری

(مطالعههه مههوزدی :دهسههتان هههوره ،اسههتان چهارمحههال و

آنان ،فصلنامه گردشگری و توسعه.094-010 :)4(1 ،

بختياری) ،فصلنامه روستا و توسعه.091-013 :)4(00 ،

بهههاری ،ج ،.كروبههی ،م .و جهانيههان ،م .0933 .بررسههی نقههش
ميانجی رضايت گردشگر در تأثير كيفيهت ادراک شهدۀ برنهد

رضههوانی ،م.ر .0911 .توسههعه گردشههگری روسهتايی بهها رويکههرد
گردشگری پايدار ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.

مقصد بر ارزش ويژه برند مقصد گردشهگری ورزشهی (مهورد

سجاسیقيداری ،ح .و صادقلو ،ط .0931 .تحلي و تبيهين نقهش

مطالعه :منطقه شمالی استان البهرز) ،فصهلنامه گردشهگری و

كيفيت محيطی در جهذ گردشهگر بهه مقاصهد گردشهگری

توسعه.13-31 :)0(3 ،

روستايی(مطالعه مهوردی :روسهتاهای گردشهگری دهسهتان

بيات ،ن .و بدری ،س .ع .0931 .بخشبندی بازار گردشگری در
نواحی روستايی با تأكيد بر عوام انگيزشهی :مهورد مطالعهه
حوضه آبريز رودخانه كلان ملاير ،فصلنامه تحقيقات كاربردی
علوم جغرافيايی.011-011 :)43(01 ،

لواسان كوچک) ،فصلنامه تحقيقات جغرافيهايی-43 :)0(90 ،
.90
شاطريان ،م ،.كيانی سلمی ،د .و شيخ زاده ،ف .0931 .بررسهی
عوام اثرگذار بر انگيزه گردشگران رويداد در انتخا مقصد

بيات ،ن ،.بدری ،س .ع .و رضوانی ،م .ر .0931 .تحلي مقايسهه

گردشگری و اثر آن بر وفاداری گردشهگران (مهورد مطالعهه:

ای ادراكات ساكنان محلی به اثهرات گردشهگری در نهواحی

جشنواره گ و گلا قمصر و نياسر) ،فصلنامه گردشهگری و

روستايی (مطالعه موردی :روستاهای حوضهه آبريهز رودخانهه

توسعه.091-011 :)0(1 ،

كلان شهرستان لاير) ،فصلنامه پژوهشهای روسهتايی:)9(3 ،

.431-410

شيرخدايی ،م ،.عليزاده ثانی ،م .و آملی ديهوا ،ف .0931 .بررسهی
تأثير تصوير مقصد بر رضايت و مقاصد رفتاری در گردشگری
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سلامت (مهورد مطالعهه :آ گهرم معهدنی لهاويج) ،فصهلنامه

اهميت و عملکرد شاخصهای مديريت يکپارچه گردشهگری

برنامهريزی و توسعه گردشگری.001-041 :)01(1 ،

در سههاح شهههر سههرخرود ،فصههلنامه برنامهههريزی و توسههعه

طغرايههی ،م .ت ،.شههفيعی ،ز .و دوسههتی ايرانههی ،م .0933 .تههأثير

گردشگری.010-011 :)9(3 ،

كيفيت ادراک شده از خدمات حم و نق شهری اصفهان بر

محمدی ،س ،.مرادی ،ا .و رشيدی ،ز .0931 .اثهرات گردشهگری

رضههايت گردشههگران داخلههی ،فصههلنامه مطالعههات مههديريت
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Abstract
The development of rural touris requires recognizing the priorities of tourists. This action is done in
an effort to upgrade and adapt the attractions and capabilities of rural tourist attractions to the needs of
potential tourists. If such actions are taken, tourists return to visit again and introduce and recommend
such tourist attractions to their friends and family to be visited by other tourists. The purpose of this
research study is to investigate the appropriateness of tourist’s priorities with their objective perception
of tourist destination. The statistical society used consisted of four villages that were destinations for
tourism in the city of Tarom. In the present study which was conducted in 2019. priorities of tourists in
four general dimensions of infrastructure, attractions, marketing and educations in 15 subsections and
59 components were determined. A questionnaire was used for data collection and descriptive statistics
methods (mean and frequency) were used for inferential analysis. Two techniques of ImportanceQuality (SERVQUAL) and Significance-Performance (IPA) have been used for data analysis. On this
basis, the results show that the products offered, agricultural opportunities, security in the destination
villages, natural tourism opportunities, services and accommodations are the main priority of tourists.
The average difference between the perceived importance and quality in the four mentioned dimensions
were negative despite the capabilities of tourism development in tourism destination villages due to the
high level of tourists’ expectations of rural tourism capabilities.The education dimension with an
average gap of -1.12 had the most difference and marketing with the average gap of -0.24 had the least
difference. The three dimensions of infrastructure, attractions and marketing are in the strategic position
of desirability and the educational dimension is in the rank of undesirability based on the IPA matrix.
Keywords:Tourism, Rural Tourism, Tourist Priority, Perceived Quality, SERVQUAL Model And
IPA.
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