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توانهای محیطی توسعه اکوتوریسم در جزیره قشم و جهانی شدن؛
یک مطالعه مروری
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چکـیده
امروزه جهانی شدن نیز باعث دگرکونی فرهنگ ،اقتصاد ،ارتباط جوامع و ...شده است .افزایش احساس شهروند جهانی یا
جهان وطنی ،جهانی شدن اقتصاد یا یکپارچگی اقتصادی در عصر حاضر ،حاکی از تاثیر جهانی شدن بر شهرها می باشد.
قشم از این حیث و به دلیل طبقه بندی به عنوان یک منطقه آزاد و در بر داشتن مناطق گردشگری قابل توجه پتانسیل
باالیی در تبدیل به یک جهان شهر را داراست .بنابراین ،مطالعه حاضر بر روی تاثیرات متقابل و جنبه های مختلف ارتقاء و
توسعه اکوتوریسم در قشم و جهانی شدن این شهر متمرکز است .روش تحقیق به صورت مروری با مطالعات کتابخانه ای،
مقاالت فارسی و التین و بررسی اسناد و همچنین مصاحبه با صاحبنظران این حوزه است .نتایج بدست آمده از مطالعه
نشان میدهد که قشم با وجود استعداد قابل توجه در حوزه گردشگری زیستی ،و با ارتقا و توسعه اکوتوریسم میتواند با
جنبه هایی مانند ترویج بازارهای آزاد ،جهانی سازی اقتصاد جزیره ،گسترش شرکت ها در بخش خصوصی ،افزایش سرمایه
گذاری خارجی ،تسهیل ورود فناوری های خارجی همراه باشد که همگی اثرات مثبت در راستای تحقق جهان شهر شدن
این شهر به شمار می آیند.

واژگـان کلـیدی :جهانی شدن ،توسعه پایدار ،اکوتوریسم ،جزیره قشم.

 -1دانشجوی دکتری ،رشته شهرسازی ،دانشگاه آزاد سیرجان
 -2استادیار ،عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد کرمان
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شهرها در دوره های مختلف تحت تاثیر افکار و ایده های متعددی قرار گرفته اند .ایده هایی چون سوسیالیستی ،سرمایه داری،
صنعتی ،فورد صنعتی و  ...باالخره مدرن ،پست مدرن و پسا مدرن ،فرم و سبک زندگی شهری ،مدیریت و اقتصاد شهری را تحت
تاثیر قرار داده اند و امروزه جهانی شدن نیز باعث دگرکونی فرهنگ ،اقتصاد ،ارتباط جوامع و ...شده است .افزایش احساس شهروند
جهانی یا جهان وطنی ،جهانی شدن اقتصاد یا یکپارچگی اقتصادی در عصر حاضر ،حاکی از تاثیر جهانی شدن بر شهرها می باشد
( Ashmoriو همکاران  .)2020،در اینجا این سؤال مطرح است که جهانی شدن چه تاثیری در شهرها دارد؟ به عبارت دیگر ،آیا
شهر ها تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته اند؟هدف این مطالعه بررسی توسعه اکوتوریسم و اثر آن بر جهانی شدن یا جهان شهر
شدن قشم می باشد .مفهوم اکوتوریسم مستعد معانی مختلفی است و اغلب با سایر مفاهیم مرتبط نزدیک مانند گردشگری
ماجراجویی یا گردشگری حیات وحش اشتباه گرفته می شود .عدم اجماع معنایی در مورد معنای این اصطالحات موضوع تحقیقات
بسیاری در این زمینه است .تغییرات در تعاریف اکوتوریسم منعکس کننده دیدگاه ها ،ارزش ها و عالیق متفاوتی است که طرف
های مختلف در رابطه با گردشگری دارند Pleumarom .پیشنهاد میکند به احتمال زیاد در آینده نزدیک توافق کلی در مورد
معنای اکوتوریسم حاصل نخواهد شد ،الزم است تعریفی از اکوتوریسم ارائه شود که برای اهداف این تبصره مفید باشد .گردشگری
زیستی شکلی پایدار از گردشگری مبتنی بر منابع طبیعی است که اساساً بر تجربه و یادگیری در مورد طبیعت تمرکز میکند و از
نظر اخالقی مدیریت میشود که تأثیر کم ،غیرمصرفی و محلی محور باشد ( Bridaو همکاران.)2020 ،
جهانی شدن ،و منطقه ای شدن ،با تاکید بر اقتصادهای صادراتی ،گرایش به سمت خصوصی سازی و سرمایه گذاری مستقیم
خارجی نیز انجام شده است .آزادسازی تجارت به وابستگی بیشتر بین کشورها از طریق ایجاد موافقت نامه های تجاری منطقه ای
که تشویق به استفاده از صادرات و واردات به عنوان یک استراتژی معیشتی و سیاست ملی است که به رقابت در بازار بین المللی به
جای استقالل در جامعه بین المللی ارزش می دهد ،منجر شده است ( Bridaو همکاران .) 2020 ،خصوصیسازی توسط
منطقهایسازی و آزادسازی تجارت تشویق شده است ،زیرا موانع تجاری از بین رفتهاند ،و به شرکتها اجازه میدهد تا پایگاههایی
را در سراسر جهان ایجاد کنند تا مزیت رقابتی خود را با استفاده از هزینههای کار و سرمایه کمتر در جهان سوم افزایش دهند .ظهور
چند ملیتی در تجارت بینالملل منجر به کاهش قدرت دولتهای ملی در روابط تجاری شده است زیرا تأکید از وابستگی اقتصادی
بین کشورها در قالب وام و کمکهای بشردوستانه به وابستگی کشورهای در حال توسعه به سرمایهگذاران خصوصی تغییر کرده
است Paramati( .و همکاران .)2012 ،بنابراین مسئله ای که تحقیق حاضر به دنبال بررسی و ارزیابی آن است ،مسئله توئان ها و
پتانسیل های محیطی و گردشگری قشم و اثر متقابل توسعه اکوتوریسک در این شهر و جهانی شدن آن است .قشم از این حیث و
به دلیل طبقه بندی به عنوان یک منطقه آزاد و در بر داشتن مناطق گردشگری قابل توجه پتانسیل باالیی در تبدیل به یک جهان
شهر را داراست .مطالعه به صورت مروری با بررسی اسناد کتابخانه ای و ارزیابی های انجام شده از سوی محقق و نظرسنجی با
صاحبنظران و کارشناسان مجرب در این حوزه انجام گردیده است.

 -2اکوتوریسم در قشم
جزیره قشم یکی از جزایر استان هرمزگان است که بهعنوان بزرگترین جزیره ایران و خلیجفارس در تنگه هرمز قرار دارد .این
جزیره در چند دهه اخیر به یکی از مکانهای توریستی و گردشگری تبدیل شدهاست .از نقاط دیدنی این جزیره بازارها و دیدنیهای
طبیعی آن همچون جنگلهای حرا ،غارهای خوربس ،تنگه چاهکوه ،دلفینهای آبی خلیج فارس ،دره ستارهها ،جزایرناز و غار
نمکدان است .جمعیت این جزیره در حال حاضر در حدود  101000نفر است .توریسم از اصلی ترین پتانسیل های اقتصادی در
جزیره است .بنابراین ،توسعه اسکله ها به عنوان مبادی اصلی ورود گردشگری به جزیره از اهمیت باالیی برخوردار است .بر اساس
آمار و شواهد ،بندر الفت بیشترین نقش در جابجائی مسافران و گردشگران به این جزیره را دارد (طرح جامع قشم .)1332 ،توسعه
خطوط ارتباطی در بخش های هوایی ،دریایی و زمینی از زیرساخت های اصلی در توسعه صنعتی به شمار می روند .از این رو این
مسئله همواره از سیاست های اصلی توسعه ای مد نظر سازمان منطقه آزاد است .در قشم ،تک تک روستاهای جزیره با بافت های
زیبا و فولکلور مردم بومی ،ژئوسایت های ژئوپارک ،سواحل آرام و متنوع ،جنگل های دریایی حرا ،همه و همه از نظر گردشگری
اهمیت وافری دارند .ولی بیشتر این نام ها هم اکنون در حد منابع گردشگری هستند و باید به جاذبه تبدیل شوند (طرح جامع قشم،
.)1332
این واقعیت که گردشگری ،در بسیاری از موارد ،جنبههای زیستمحیطی ،اقتصادی و فرهنگی کشورهای میزبان را نادیده
گرفته است ،منجر به تحقیقاتی در دهه  1380شد« .گردشگری نوین» بر این باور استوار است که سیاستهای گردشگری نباید
صرفاً ضرورتهای اقتصادی و فنی را در نظر بگیرند ،بلکه باید خواستههای کیفیت محیطی و رفاه مردم محلی را تامین نماید.
نگرانیهای مربوط به گردشگری زیستی که منجر به تحقیقات دهه  1380شد را میتوان با هجوم عظیم گردشگران به میزبانی
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جوامع بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم و به جنبش زیستمحیطی دهه  1390دنبال کرد .در دهه  1300و  ،1390تصویر
گردشگری شروع به بدتر شدن کرد ( Bridaو همکاران.)2020 ،
فعالیت های محیطی ،بین سریعترین بخش های در حال رشد گردشگری در جهان قرار دارند .مدیران مقصدهای گردشگری
دریافته اند که باید جاذبه های نو ،هیجان انگیز ،بکر و بی رقیب را به مجموعه داشته هایگردشگری مقصدهای خود بیفزایند تا
شمار متقاضیان بازدید از آن مقصدها مطابق خواسته ها و اهداف در نظرگرفته شد گردشگری پیش برود ( Paramatiو همکاران،
 .)2012در حقیقت کاهشسطح تقاضا و در پیآن ،عدم استفاده از تأسیسات و تسهیالت گردشگری در فصل هایی از سال ،یکی از
عمده ترین چالش های مدیران مقصدهای گردشگری زیستی در مناطقی مانند قشم است که با عنوان فصلی بودن از آن یاد می
شود  .به بیان خالصه ،شکل جدیدی از گردشگری که محبوبیت زیادی در دهه های اخیر به دست آورده و از ظرفیت باالیی در
میان انواع گردشگری برخوردار است ،گردشگری زیستی می باشد .گردشگری زیستی ،به عنوان یک فعالیت اقتصادی ،به طور
رسمی ،در ایران و بویژه در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته است .جنوب کشور و به ویژه جزیره قشم
به دلیل داشتن بسترهای مناسب برای اکوتوریسم از پتامسیل باالئی در زمینه گردشگری زیستی برخوردار است که البته استفاده از
این پتانسیل ها نیازمند حمایت و بسترسازی مناسب است.
گردشگری زیستی شامل محیط طبیعی به عنوان یک جاذبه است .در صورت افزایش ظرفیت برای جذب گردشگران زیستی
زمینه¬ساز کارآفرینی و ایجاد مشاغل مرتبط با گردشگری در کشور و سودآوری ارزی خواهد شد .به نظر می رسد ،جزیره قشم
دارای توان های محیطی مناسبی برای جذب گردشگران زیستی است که این مسئله می تواند به عنوان رشته ای برای اتصال آن با
برنامه های جهانی سازی مطرح باشد.
در زمینه گردشگری زیستی و در عرصه توان های محیطی ،کارشناسان محیطی زیست و سازمان ها و ارگان های فرهنگی
نقش برجسته ای در انجام این برنامه ریزی بر عهده دارند .برنامه ریزی گردشگری باید در دو حوزه کالن و خرد انجام پذیرد
( Bridaو همکاران .)2020 ،استفاده از توان های محیطی در مناطقی مانند قشم ،به منظور دستیابی به توسعه و ارتباطات جهانی،
نیازمند بسترسازی مناسب و الزم و در عین حال هدفمند است .همچنین الزم است افراد محلی در فرآیندهای برنامه ریزی و
تصمیم گیری شرکت داشته تا در زمینه های مختلف ،فرصت ها و نیز نقاط قوت و ضعف نظرات خود را بیان کنند.
بررسی های کتابخانه ای و میدانی در خصوص ظرفیت های محیطی گردشگری زیستی در قشم نشان می دهد که برخی از
ظرفیت ها و توان های محیطی را می توان با کنترل موارد زیر ارتقا داده و زمینه های الزم برای ارتباطات جهانی این شهر را از
این طریق افزایش داد:
 نقش صنایع تولیدی محلی در گردشگری زیستی اهمیت زیرساخت های موجود برای توسعه گردشگری کنترل پیامدهای منفی گردشگری مانند آلودگی زیست محیطی ارتقای جنبه های اقتصادی توریسم و نوجه به تسهیالت بخش گردشگری توجه به تسهیالت بخش گردشگری زیستیدر صورت افزایش ظرفیت برای جذب گردشگران زیستی زمینه¬ساز کارآفرینی و ایجاد مشاغل مرتبط با گردشگری در کشور
و سودآوری ارزی خواهد شد .به نظر می رسد ،جزیره قشم دارای توان های محیطی مناسبی برای جذب گردشگران زیستی است.
هدف این مطالعه سنجش و ارزیابی این توان ها می باشد ،بنابراین برنامهریزی برای جذب گردشگر زیستی باید با توجه به
شاخصهایی صورت گیرد که دارای رتبه باالتری میباشد .گردشگری زیستی جزئی از صنعت گردشگری به حسا ب می آید که می
تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیتهای گردشگری ،نقش مؤثری در توسعه این مناطق و در
نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد ( Paramatiو همکاران .)2012 ،استفاده از توان های محیطی
در مناطقی مانند قشم ،به منظور دستیابی به توسعه گردشگری زیستی ،نیازمند بسترسازی مناسب و الزم و در عین حال هدفمند
است .همچنین الزم است افراد محلی در فرآیندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری شرکت داشته تا در زمینه های مختلف ،فرصت
ها و نیز نقاط قوت و ضعف نظرات خود را بیان کنند.

 -3جهانی شدن
دستیابی به اجماع در مورد تعریف جهانی شدن ،مانند تعریف اکوتوریسم ،هنوز برای بسیاری رضایت بخش نیست .اما هدف از
این بخش ورود به بحث در مورد تعریف جهانی شدن نیست .این بخش یک تعریف کلی از جهانی شدن را به منظور ارائه چارچوبی
برای اهداف این مقاله ارائه می کند .اما ،شاید مهمتر از آن ،این بخش بر روی چگونگی جهانی شدن به تغییر در نقشهای سنتی
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دولتی و غیردولتی و پیامدهای این تغییر نقشها تمرکز کرده و تشریح خواهد کرد .جهانی شدن به فرآیندی از پیوستگی فزاینده
بین مردم در نتیجه کاهش اثرات فاصله ها و مرزهای سیاسی اشاره دارد و با کاهش نقش دولت و افزایش نقش بازیگران غیردولتی
مشخص می شود (  .)2019،O’Rourkeبازیگران و بازارهای غیردولتی ،جهانی شدن را به موضوعی پیچیده و بحث برانگیز
تبدیل میکنند ،که در ابتدا ایجاد چارچوبی برای بحث درباره جهانی شدن مفید است .این مطالعه در چارچوب رویکرد جهانیسازی
بهعنوان غیرملیسازی به منظور تحلیل تأثیرات جهانیسازی بر صنعت خاص اکوتوریسم در کشورهای در حال توسعه مانند ایران و
در شهر قشم متمرکز است .رویکرد «جهانیسازی بهعنوان غیرملیسازی» بر نقش فزاینده بازیگران غیردولتی و کاهش آن تأکید
میکند .نقش بازیگران سنتی دولت در برخورد با مسائل جهانی یکی از مؤلفههای اصلی رویکرد «جهانیسازی بهعنوان ملیسازی»
این است که بازارهای اقتصادی که قبالً با مرزهای سیاسی تعریف میشدند ،اکنون سیال هستند ( .)2019،O’Rourke
اثرات متقابل جهانی شدن و اکوتوریسم را نمی توان نادیده گرفت .همانطور که هانی بیان میکند« ،در بیشتر نقاط جهان،
ظهور اکوتوریسم با ترویج بازارهای آزاد و جهانیسازی اقتصادی همزمان شده است و بخش خصوصی بهعنوان موتور اصلی توسعه
مورد ستایش قرار گرفته است تا تأثیرات جهانیسازی بررسی شود .در مورد اکوتوریسم در کشورهای در حال توسعه ،چارچوب
گسترده "جهانی شدن به عنوان غیر ملی شدن" که در باال ذکر شد باید اصالح شود ( Croesو همکاران .)2021 ،با بررسی این
تأثیرات از دیدگاه بازارمحور ،دو رویکرد وجود دارد که به درک ما کمک می کند :رویکرد همگرا و رویکرد واگرا .رویکرد همگرا بر
مزایایی که کشورهای در حال توسعه از مشارکت در جهانی شدن اقتصاد جهانی به دست میآورند ،تأکید میکند .خصوصیسازی،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجارت به عنوان راههایی تلقی میشوند که کشورهای در حال توسعه میتوانند خود را به
روی بازارهای جهانی باز کنند و درآمدهایی ایجاد کنند که این امکان را فراهم میکند ( .)1996 ،Goodwinآنها برای تامین مالی
توسعه زیرساخت های مورد نیاز و تسریع در انتقال فناوری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرایطی که برای وامهای تجاری که
استفاده از وجوه را محدود میکرد و منجر به این شد که کشورها قبل از استفاده از وجوه ،نیمی از مبلغ وام را با بهره بدهی داشته
باشند ،اکنون بر وامهای تجاری سنتی ترجیح داده میشود .چنین استراتژیهایی نه تنها درآمدی ایجاد میکنند که به اقتصاد کشور
کمک میکند ،بلکه به کشورها آزادی بیشتری میدهد تا آنچه را که میخواهند با بودجه انجام دهند .بنابراین ،با توسعه اکوتوریسم
و در پی آن از طریق توسعه فرصتهای سرمایهگذاری جذاب ،کشورهای در حال توسعه مانند ایران میتوانند سرمایه مورد نیاز خود
برای بهبود زیرساختها و فناوری را با سرمایهگذاری کم یا بدون سرمایهگذاری به دست آورند (.)2019 ،Hall
طرفداران تئوری همگرا تأکید می کنند که افزایش تعداد افراد شرکت کننده در اکوتوریسم به مزایای مختلفی برای کشورهای
در حال توسعه منجر شده است .اکوتوریسم از طریق هزینه های ورودی و امتیازی که می تواند برای نگهداری از مناطق حفاظت
شده و پارک ها ،که بسیاری از کسب و کارهای اکوتوریسمی در اطراف آنها فعالیت می کنند ،استفاده شود ،سرمایه ایجاد می کند
( .)2019 ،Jacksonدر نهایت ،از آنجا که اکوتوریسم بر آموزش به عنوان یکی از مؤلفههای تجربه تأکید میکند ،تجارب مثبت
اکوتوریسم اغلب آگاهیهای زیستمحیطی و همچنین نگرانی برای جمعیتهای محلی را ارتقا میدهند و در نتیجه مدافعان قوی
برای حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی هستند.

 -4اکوتوریسم و جهانی شدن
همانطور که اشاره شد ،جهانی شدن نیز مانند اکوتوریسم پدیده ای نوظهور است که در معنا و کاربرد آن با ابهاماتی همراه
است .این بحث زمانی مهم می شود که اهمیت و تأثیر جهانی شدن در نظر گرفته شود .بر این اساس در کلیترین سطح،
جهانیسازی بهعنوان «تکثر پیوندها و پیوندهای متقابل بین دولتها و جوامعی که جهان مدرن را تشکیل میدهند» تعریف شده
است .فرآیندی که طی آن رویدادها ،تصمیمها و فعالیتها در یک بخش از جهان میتوانند پیامدهای مهمی برای افراد و جوامع در
نقاط بسیار دور از کره زمین داشته باشند ( .)2019 ،Jacksonاز نظر اقتصادی ،جهانی شدن به «قابلیت ماندگاری سیستم تجارت
جهانی ،کاهش آشکار استقالل سیاست اقتصادی ملی ،تأثیر انقالب تکنولوژیک و منابع رشد اقتصادی بلندمدت و کوتاه مدت»
اشاره دارد (.)2019 ،Jackson
اهمیت فرآیند جهانی شدن طیف وسیعی از گمانه زنی ها را نیز برمی انگیزد .دانشمندان استدالل میکنند که ما از طریق
تحولی زندگی میکنیم که سیاست و اقتصاد قرن آینده را بازآرایی خواهد کرد .آنها بر این باونرد که در آینده هیچ محصول ملی
برای فناوری ،هیچ شرکت ملی ،هیچ صنایع ملی وجود نخواهد داشت .دیگر اقتصادهای ملی وجود نخواهد داشت .انقالب
اطالعاتی و افزایش کارآیی حمل و نقل با کاهش فاصله بین کشورها راه را برای جهانی شدن هموار کرده است .با توانایی انتقال
اطالعات از طریق روشهای حمل و نقل کارآمدتر ،ظهور شبکههای مخابراتی و سیستمهای پردازش اطالعات در عرض چند
دقیقه بازارهای تجاری در سراسر جهان گشوده می شود .عالوه بر این ،گرایش به افزایش آزادسازی در تجارت به دلیل کاهش
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موانع تجاری مانند تعرفه های حمایتی و مقررات زدایی ،امکان رقابتی شدن محصوالت خارجی را در بازارهای بین المللی فراهم
کرد (.)2018 ،Brandt
آزادسازی تجارت ،گسترش بلوک های تجاری منطقه ای را تشویق کرده است و یکپارچهسازی منطقهای را توصیف میکند
که میتواند به شکل مناطق آزاد تجاری ،اتحادیههای گمرکی ،بازارهای مشترک یا اتحادیههای اقتصادی باشد .منطقی که در پس
منطقه ای شدن وجود دارد ،در پس دستاوردهای اقتصادی بالقوه از حذف عیوب مشخص و کنترل های قیمتی ناشی از سیاست
است .قشم از این حیث و به دلیل طبقه بندی به عنوان یک منطقه آزاد و در بر داشتن مناطق گردشگری قابل توجه پتانسیل باالیی
در تبدیل به یک جهان شهر را داراست .بر اساس دیدگاه همگرای جهانی شدن ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی راهی را برای
کشورهای در حال توسعه مانند ایران برای دستیابی به توسعه زیرساخت ها ،انتقال فناوری و دسترسی به بازارهای بین المللی بسیار
رقابتی فراهم می کند و شرکت های جهان سوم را مجبور می کند تا برای رقابت موثر با چنین بازارهایی کارآمدتر شوند .امروزه،
استراتژیهای توسعه با نگاه بیرونی ،مانند گردشگری بومگردی ،به روندی تبدیل شدهاند که آزادی بیشتری را در استفاده از منابع
مالی با مزیت افزوده کمک به اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد میکند .بر این اساس مناطقی مانند قشم با پتانسیل باالی بوم
گردی در کشورهای در حال توسعه از طریق جذب سرمایه گذاران خصوصی برای تامین سرمایه برای توسعه زیرساخت ها ،قابلیت
های تکنولوژیکی و هزینه های راه اندازی ،می توانند توسعه مورد نیاز خود را بدون هیچ گونه سرمایه گذاری مستقیم از جانب خود
به دست آورند.
بر اساس دیدگاه های مختلف توسعه گردشگری زیستی و جهانی شدن مستلزم تصمیمات مدیریتی و سیاستی موثر در سطح
ملی است ،وظیفه ای که اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دالیل سیاسی برای آن آماده نیستند .عالوه بر این ،جهانی
شدن به شدت به مدل توسعه واردات صادرات وابسته است .جهان سوم به شدت به درآمد حاصل از صادرات وابسته است .عالوه بر
این ،مزایای بالقوه جهانی شدن به طور نابرابر در سراسر جهان تحقق یافته است .آسیای شرقی و جنوب شرقی به دلیل توانایی در
ارائه نیروی کار ماهر و شایسته به چند ملیتی ،ذینفعان اصلی جهانی شدن ثروت بوده اند ( .)2019 ،Jacksonجهانی شدن در
درجه اول بر محصوالت تولیدی نیز تأثیر گذاشته است .تاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطقی که برای سرمایه گذاری
پرخطر تلقی می شوند را به حاشیه برده زیرا فاقد زیرساخت های کافی ،ظرفیت فن آوری و نیروی کار ماهر برای اکثر افراد چند
ملیتی هستند و این مسئله ای است که به عنوان محدودیت اصلی و ویژه در جهانی شدن قشم مطرح است.
اکو توریسم با نفوذ در ارتباطات راه دور ،حمل و نقل و فناوری اطالعات ،جهانی شدن را امکان پذیر می نماید .عالوه بر این،
این پیشرفتها سفر به جهان را برای طبقات متوسط ممکن ساخته است و در نهایت ،سهولت جدید و آزادسازی نرخ ارز ،معامالت
بینالمللی را در سراسر جهان آسانتر و سریعتر کرده است .فاصله درک شده بین فرهنگ ها کاهش یافته است و این در افزایش
گردشگری در دهه گذشته منعکس شده است .بنابراین ،جهانی شدن و بازار گردشگری زیستی در سراسر جهان مشاهده گردیده
است و تأثیرات جهانی شدن در حال درک شدن است .اکوتوریسم در معنای اصلی خود پاسخی مستقیم و تالش برای استفاده از
فرصتهایی که جهانیسازی در اختیار جهان اول قرار داده است و در عین حال منافعی را که قبالً محقق نشده بود را به ارمغان
میآورد بویژه برای برای جهان سوم) .اکوتوریسم جایگاهی را برای جذب سرمایه گذاران خصوصی ارائه می دهد که در زیرساخت
ها ،فناوری و آموزش نیروی کار سرمایه گذاری می کنند تا در دراز مدت سود بیشتری کسب کنند .عالوه بر این ،اگر به طور پایدار
انجام شود ،جایگزینی برای گزینه های توسعه مخرب و به حاشیه رانده بیشتر مانند جنگل زدایی ارائه می دهد (.)2018 ،Brandt

 -1-4پیامدهای منفی
در حالی که اکوتوریسم اگر به درستی انجام شود می تواند موفق باشد ،اما معایبی دارد .از آنجایی که اکوتوریسم به عنوان یک
بازار خاص در صنعت گردشگری وجود دارد ،مشتریان بسیار خاصی را تامین می کند ( .)1994 ،Harmsعالوه بر این ،به یک روند
تبدیل شده است و روندها بر خالف نیازهای اولیه ممکن است با گذشت زمان با رکود مواجه شوند .بازارهای بوم گردی عموماً به
فعالیت های لوکس می پردازند و بازاری با قیمت های باال ایجاد می کنند که به عرضه محدود مصرف کنندگان و رفاه اقتصادی
آنها بستگی دارد .وقتی قیمتها خیلی باال میروند ،یک بازار نخبهگرا با کاهش سود کلی شکل میگیرد .در نهایت ،کشورهای در
حال توسعه در خطر وابستگی بیش از حد به بازار گردشگری بسیار پرنوسان هستند که به دلیل نوسانات فصلی و ساالنه نامشخص
است که به رفاه کلی اقتصادی کشورهای جهان اول که مصرف کنندگان اصلی هستند بستگی دارد ( .)2018 ،Brandtاین مورد
از مشکالت خاص و اصلی پیش روی قشم در زمینه گردشگری زیستی و آسیب های وارده بر آن است .از طرفی قشم در ایران
واقع گردیده که به دالیل خاص سیاسی همواره در مسیر جهانی شدن با مشکالت و موانعی روبه رو است .بروز اپیدمی های
بهداشتی مانند کووید در سال های اخیر و موارد مشابه در سال های آتی از دیگر تقابالت منفی میان اکوتوریسم و جهان شهر شدن
محسوب می شود.
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 -2-4سایر جنبه ها
به بیان خالصه ،اکوتوریسم ارتباط زیادی با مفاهیم توسعه پایدار و جهانی شدن دارد .جهانی شدن یک محیط اقتصادی بین
المللی مناسب ایجاد می نماید که به مفهوم اکو توریسم اجازه تکامل می دهد .با پیشرفت های جهانی در فناوری اطالعات،
مخابرات و حمل و نقل ،گردشگری به طور کلی در دسترس طبقات متوسط قرار گرفت .از آنجایی که افراد بیشتری شروع به
استفاده از دسترسی جدید یافت شده برای سفر در سراسر جهان کردند ،تأثیرات زیست محیطی ،فرهنگی و اقتصادی شروع شد .اکو
توریسم به عنوان یک جایگزین توسعه پایدار برای اثرات زیانبار زیست محیطی ،اقتصادی و فرهنگی که توسط کشورهای در حال
توسعه احساس می شد ،پدید آمد.

 -3-4جهانی شدن و اکوتوریسم در کشورهای در حال توسعه
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بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل ناتوانی در مشارکت در فرآیند تولید به دلیل کمبود نیروی کار ماهر و زیرساخت،
قادر به استفاده از مزایای بالقوه جهانی شدن نیستند ( .)1997 ،Diazبدون این نیازهای اساسی ،کشورهای در حال توسعه به
حاشیه راندهتر تصور میشد که سرمایهگذاریهای پرخطری هستند ،بنابراین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی دشوار خواهد بود
( .)1993 ،Altieriزمانی که سرمایهگذاری خارجی مهار شد ،واقعیتهای انتقال فناوری و توسعه زیرساختها آنچه را که وعده
داده بودند تحقق پیدا نمی نماید .بیشتر شرکتها زیرساختهایی را در مناطقی ایجاد کردند که مستقیماً و فوراً به اهداف شرکت
منفعت میرساند.
همچنین استثمار از دیگر پیامدهای منفی در زمینه ارتباط میان اکوتوریسم در مناطق جهان سوم و از جمله قشم و کشورهای
پیشرفته دیگر است .هنگامی که شرکت ها وارد کشور جهان سوم می شوند ،از منابع آن بهره برداری کرده و به نفع خود صادر و
سود کمی به کشور و منطقه میزان گردشگری باز می گردد ( .)1996 ،Herliczekاستثمار نیروی کار نیز رخ داده زیرا تحرک
باالی شرکتهای چند ملیتی به آنها اجازه می دهد در صورت سختگیری قوانین کار یا باال بودن دستمزدها ،آنها را ترک کنند.
این امر وضعیتی را ایجاد میکند که در آن مردم کشور برای رقابت در بازار بینالمللی باید با کار برای دستمزدهای کمتر و با
محدودیتهای کارگری ،از خود استثمار کنند .این پیامدهای جهانی شدن به کشورهای در حال توسعه قدرت بسیار کمی می دهد و
آنها را کامالً به رفاه و موهبت کشورهای پیشرفته وابسته می نماید .با این حال ،اکو توریسم می تواند یک جایگزین توسعه نسبتاً
خوش خیم برای جهان سوم به حاشیه رانده شده ارائه دهد (.)1997 ،Alguilar
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اکو توریسم راهی را برای کشورهای توسعه یافته ارائه می دهد تا از مزایای جهانی شدن با جذب سرمایه گذاری مستقیم
خارجی بهره مند شوند .اکو توریسم همچنین فرصت های بیشتری برای توسعه زیرساختی گسترده ارائه می دهد .سرمایه گذاران
خصوصی می خواهند گردشگران را جذب کنند و برای انجام این کار باید محیطی زیبا از نظر زیبایی داشته باشند .عالوه بر این،
سرمایه گذاران خصوصی در گردشگری زیستی اغلب تعداد بیشتری از جمعیت محلی را به کار می گیرند ،بنابراین احتمال ارائه
آموزش بیشتر است .اگر گردشگری منبع درآمد اولیه یک منطقه باشد ،افراد بیشتری نیز احتماالً به تحصیل ادامه میدهند ،زیرا
مهارتهای زبانی در بیشتر بخشهای صنعت گردشگری ضروری است .سطح تحصیالت منطقه در طول زمان افزایش مییابد و
فقر کاهش مییابد زیرا پایگاه دانش گستردهتر به یک ضرورت برای بقا تبدیل میشود .در نهایت ،گردشگری زیستی ،همانطور که
از طریق تکنیک ارزیابی جایگزین هزینه سفر ارزش گذاری می شود ،یک انگیزه اقتصادی قابل توجه برای دست نخورده نگه
داشتن منابع طبیعی باقیمانده یک منطقه ارائه می دهد .با کمک قابل توجهی به تولید ناخالص ملی کشور ،گردشگری به سرعت در
حال تبدیل شدن به یک گزینه توسعه قابل توجه است.
چالش این است که این تنشها بویژه در مناطقی ماند قشم ،به گونهای باید متعادل گردند که به کشورهای در حال توسعه
اجازه دهد از مزایای اقتصادی اکوتوریسم بهره ببرند و در عین حال پتانسیل آن را برای تخریب اکولوژیکی و فرهنگی حفظ کنند.
تعریف اکوتوریسم مورد استفاده در این مطالعه بیان میکند که اکوتوریسم مبتنی بر منابع طبیعی است که «از نظر اخالقی مدیریت
میشود تا تأثیر کم ،غیرمصرفی و محلی محور باشد ».این تعریف الگویی را فرض میکند که منابع طبیعی را بهعنوان عامل خاص
در نظر میگیرد به این معنا که برای درجه ای که می توان از آنها استفاده کرد محدودیت هایی وجود دارد .این مفهوم که
اکوتوریسم باید به حفظ منابع طبیعی کمک کند بسیار حیاتی است.این پارادایم در تضاد شدید با پارادایمی است که منابع طبیعی را
مانند هر نوع منبع دیگری که می تواند برای منافع اقتصادی مورد بهره برداری قرار می دهد برخورد می کند .تاثیر نیروهای جهانی
شدن می تواند به راحتی منجر به تبدیل اکوتوریسم به شکل دیگری از گردشگری انبوه شود و در نتیجه کشورهای در حال توسعه
را جایگزین کمتری برای توسعه پایدار می کند .بنابراین بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده در این پژوهش و ارزیابی های

محقق در این زمینه می توان موارد زیر را به عنوان جنبه ها و مزایای جهان شهر شدن قشم بر اساس ارتقا و توسعه اکوتوریسم
:برشمرد
ترویج بازارهای آزاد
جهانی سازی اقتصاد جزیره
گسترش شرکت ها در بخش خصوصی
افزایش سرمایه گذاری خارجی
تسهیل ورود فناوری های خارجی
 آنچه مورد نیاز است مدیریت فرآیند جهانی شدن در سطح ایالتی و محلی و اصالح فرآیند جهانی،در نهایت باید متذکر گردید
شدن در سطح جهانی است تا به جوامع محلی درگیر در سرمایه گذاری های اکوتوریسم اجازه دهد از جنبه های مثبت جهانی شدن
.و در عین حال کاهش اثرات منفی آن بهره مند شوند
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بررسی نقـش شاخصهای بازاریابی
در توسعه صنعت گردشگری ورزشی
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چکـیده
گردشگری ورزشی در کشورهای مختلف جهان رشد چشمگیری دارد و در کشورها نیز گسترش آن برای رشد صنعت
گردشگری اجتنابناپذیر است .پژوهشها نشان دادهاند یکی ازمهمترین راهکارهای توسعه گردشگری ورزش ،بازاریابی
است .لذا این تحقیق نقش بازاریابی را در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه قرار
داده و در این راستا پنج عامل تعدیل سیاستگذاریهای کالن کشوری ،توسعه ساختار زیربنائی ،توجه به جاذبههای
گردشگری ورزشی ،فعالیتهای تبلیغاتی و تنظیم راهبردها که بهنظر می رسد با توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان
کهگیلویه و بویراحمد مرتبط باشند بهعنوان ابعاد موضوع مطرح شد .پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و از نوع هدف
کاربردی است .جامعه آماری پژوهش که شامل 225نفر و حجم نمونه بهصورت تمام شمار برآورد گردید .برای جمعآوری
اطالعات و شناسائی جنبههای مختلف موضوع از پرسشنامه شاخصهای بازاریابی استفاده شد .دادههای گردآوری شده با
شاخصهای آماری کای دو ،آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد تمامی عواملی که در این پژوهش
مطرح شدهاند با توجه به سطح معنیداری بهدست آمده ( )s=0/005در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه
و بویر احمد مؤثرند .طبق آزمون فریدمن ،فعالیتهای تبلبغاتی با رتبه میانگین  2/12در اولویت نخست و توسعه
ساختارهای زیربنایی با رتبه میانگین  1/22دراولویت آخر قرار دارد ،اگر سیاستهای کالن کشوری را تعدیل کرده و قوانین
را طوری تنظیم کنیم که خواستهها و نیازهای گردشگران را تأمین کند ،موجبات جذب گردشگران فراهم می شود و اگر با
توجه بیشتر به جاذبههای گردشگری ورزشی آنها را بهسازی و جاذبههای جدیدی را شناسایی کنیم و به خوبی به
گردشگران ارائه دهیم و آنگاه زیر ساختهای مناسب را ایجاد کنیم نتیجهی آن جایگاه سازی مثبت گردشگری ورزشی
در ذهن گردشگران است که به نوعی به رشد این صنعت کمک میکند.
واژگـان کلـیدی :تعدیل سیاستگذاریهای کالن کشوری ،توسعه ساختارهای زیربنائی ،جاذبههای گردشگری ورزشی،
فعالیتهای تبلیغاتی و تنظیم راهبردها

 .2استادیار گروه مدیریت ورزشی ،واحد ارسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارسنجان ،ایران
 .1مدرس موسسه آموزش عالی زند ،شیراز ،ایران
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یکی از موضوعات بسیار مهمی که هم اینک سراسر جهان را درکسب اعتباررسانی ،تبلیغات با هزینه اندک ،یافتن کانالهای
جدید درآمدزایی ،ایجاد کسب وکار و بسترهای شغلی برای نیروهای اجتماعی و دستیابی به اقتدار و ثبات ملی و بینالمللی در
عرصههای مختلف ،توجه به موضوع گردشگری است (محرم زاده .)2811 ،ورزش بخش مهمی از فرهنگ ملل جهان است و به
حدی در جوامع امروزی رسوخ کرده است که یکی از متداولترین و مهم ترین عامل ایجاد انگیزه برای سفر وگردشگری نیز می-
باشد (گیبسون .)2221 ،درحال حاضر ،سفرهای ورزشی  15درصد کل صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است که توجه
بسیاری را به سوی ظهور شاخهای خاص بهنام گردشگری ورزشی جلب نموده است .گردشگری ،بزرگترین بخش اقتصادی ورزشی
می باشد .آمارها بیانگر این است که بسیاری ازکشورهایی که شرایط مناسبی در زمینه گردشگری ورزشی دارند ،بخش عظیمی از
اقتصاد خود را ازطریق اقتصادگردشگری ورزشی اداره میکنند (قالیباف طوسی نژاد .)2825،امروزه تجارت ورزشی وگردشگری
،صنعتی ترکیبی است و آنقدرسودآوری دارد که تمام کشورها ،مناطق ،دفاترمسافرتی ،سازمانهای متولی ورزش و خود رشتههای
ورزشی نیز از آن سود میبرند ،بهطوریکه بابت هر روز برگزاری رقابتها گاهی تا حدود 055میلیون دالرسود عاید کشور میزبان
میشود .گردشگری ورزشی یکی از حیطههای رو به رشد گردشگری است که مسابقات و رویدادهای ورزشی تعداد کثیری گردشگر
چه داخلی و چه خارجی را جلب میکند (هنروار .)2818 ،تلفیقى از گردشگرى به عنوان بزرگترین صنعت جهان و ورزش به عنوان
یکى از صنایع بزرگ و با اهمیت در دنیاى کنونى یکى از شگفت انگیزترین صنایع خدماتى مدرن را به نام صنعت گردشگرى
ورزشى بهوجود آورده است ( .(Biddiscombe, 1550با توجه به ویژگی های خاص محصول گردشگری ،نقش بازاریابى در این
صنعت نسبت به دیگر صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین بهکارگیری مؤثر ابزارهای بازاریابى گردشگری برای یک
کشور یا یک منطقه ،امری ضروری است ،زیرا با بازاریابى مىتوان به گردشگران بالقوه ،اطالعاتى درباره آنچه که منطقه مىتواند
ارائه دهد ،عرضه نمود و آنها را نسبت به بازدید از آن ترغیب کرد ) .(Laimer & Weiss,2009هدف از بازاریابى گردشگری
شناسایى و پیشبینى نیازهای گردشگران و فراهم آوردن امکانات و ایجاد ا نگیزه بازدید در آنهاست که این امر موجب تأمین
رضایت گردشگران و مشتریان این صنعت خواهد شد .بیدختى و نظری .)2811 ،اصفهانی و همکاران با بررسی عوامل مؤثر بر
توسعة جهانگردی ورزشی داخلی ایران نشان دادند که محورهای تسهیالت و خدمات ،امنیت و اسکان بهترتیب بیشترین درجة
اهمیت را در توسعة جهانگردی داخلی ورزشی به خود اختصاص داده و محورهای آموزش ،اقتصاد و جاذبه ای توریستی بیشترین
رابطه را با سایر عوامل نشان دادهاند (اصفهانی و همکاران .)2811 ،راه چمنی در پژوهشی به این نتایج دست یافت که با برنامه-
ریزی و اجرای دقیق مدیریت بازاریابی می توان تا حدود زیادی درآمد ارزی گردشگری را افزایش داد و نیز درآمدهای خارجی را
متنوع و کشور را از آسیبپذیری ناشی از نوسانات قیمت نفت حفظ کرد .همچنین توجه به نگرش بازاریابی میتواند راهحلی برای
افزایش جذب گردشگران باشد (راهچمنی .)2818 ،نتایج تحقیق جمشیدیان ( )2810نشان داد از بیست روش بازاریابی در کشورهای
منتخب )آمریکا ،انگلستان ،ایرلند شمالی ،کانادا و استرالیا( ،روشهایی که در ایران مورد توجه و استفاده قرارنمی گیرد ،عبارتاست
از مشارکت سهامداران و سرمایهگذاران ،توریسم ورزشی و تشکیل کالسهای آموزشی ورزشی مختلف برای مردم هستند.
گردشگری ورزشی که به عنوان سومین صنعت رایج در جهان با دو هدف درآمدزایی و اشتغال زایی یکی از منابع مهم هر جامعه در
راستای نیل به اهداف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی قلمداد میشود (صداقتی و همکاران .)2825 ،این صنعت در چند دهة اخیر
رشد فراوانی داشته است و بسیاری ازکشورها در این زمینه اقدام به پژوهش ،برنامهریزی ،سرمایهگذاری و بهویژه بازاریابی میکنند
و از این محل توانسته اند گردشگری را در کشور خود توسعه داده و از فواید زیاد آن در زمینههای اقتصادی بهرهبرداری کنند
(عباسی و همکاران .)2812 ،با توجه به ویژگی های خاص محصول گردشگری نقش بازاریابی در این صنعت نسبت به دیگر صنایع
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بهکارگیری مؤثر ابزارها ،شاخصها و پارامترهای بازاریابی گردشگری برای یک کشور و یا یک
منطق ه امری ضروری است .زیرا بازاریابی به گردشگران بالقوه اطالعاتی درباره آنچه که منطقه مشخص میتواند ارائه دهد عرضه
نماید وآنها را نسبت به بازدید از آن ترغیب کرد (محرم زاده  .)2811،در عصر حاضر نباید بازاریابی را به مفهوم قدیمی آن یعنی
خرید وفروش محصول درنظر گرفت ،بلکه باید به مفهوم نوین آن یعنی برآوردن نیازهای مشتری بهعنوان یک اصل اساسی تاًکید
کرد پس بازاریابی عبارت است از تأمین رضایت مشتری به شیوهای سودآور .بازاریابی ورزشی فرایند طراحی و اجرای فعالیتهایی
برای برآوردن نیازهای موردنظر مشتریان ودستیابی به اهداف سازمانهای ورزشی است (رمضانی علوی  .)2812،در این تحقیق
منظور ازشاخصهای بازاریابی ورزشی پنج بخش عمده است که شامل تعدیل سیاستگذاریهای کالن کشوری ،توسعه ساختارهای
زیربنایی ،توجه به جاذبههای گردشگری ،فعالیتهای تبلیغاتی و تنظیم راهبردها براساس توزیع جاذبهها میباشد .از آنجا که در
کشور ما گردشگری ورزشی از توسعه چندانی برخوردار نیست و هیچگونه چهارچوب ،الگو و یا برنامه مدونی برای بازاریابی
گردشگری ورزشی وجود ندارد و علیرغم هزینههای هنگفتی که از سوی سازمان تربیت بدنی ،کمیته ملی المپیک ،فدراسیونها و
دیگر نهادهای مرتبط برای برگزاری رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی انجام میشود نمیتوان از فواید زیاد توسعه گردشگری

حاصل از این رویدادها استفاده کرد و در این زمینه همواره شاهد از دست رفتن فرصتهای موجود هستیم ،لزوم توجه به طراحی
آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشی در کشور بیش از پیش احساس میشود .از طرفی با توجه به اینکه طراحی آمیزه بازاریابی جزئی
از فرآیند تهیه و توسعة کاالها و خدمات گردشگری بهشمار میرود بر اساس نظریة زماک و شاف ،آمیختة بازاریابی گردشگری
ورزشی باید توسط مدیریت ورزشی طراحی شود .درحالی که بر اساس فرآیند بازاریابی کاتلر ،این آمیزة بازاریابی است که بر اجرا
تأثیرگذار است .عالوه بر این ،بهطور معمول و در حیطة گردشگری ورزشی ،دو حوزة اصلی ورزش و گردشگری فعال هستند و در
هر دو حوزه مدیریتهایی وجود دارند که اقدام به برنامهریزی و اجرای رویدادهای مرتبط با گردشگری ورزشی مینمایند .علیرغم
تحقیقات وسیعی که در زمینه جهانگردی ورزشی در سراسر دنیا خصوصا در دو دهه اخیر صورت گرفته است درکشور ما این صنعت
خصوصا از دیدگاه بازاریابی مورد توجه چندانی نگرفته است .امید میرود با توجه جدی و همه جانبهتر بتوانیم سهم بیشتری از درآمد
صنعت اول جهان به لحاظ درآمد درسالهای اخیر به کشورمان اختصاص دهیم .لذا محقق درصدد است تا با بررسی نقش
شاخصهای بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد به سوال آیا شاخصهای بازاریابی در توسعه
صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد مؤثراست؟ پاسخ دهد .بنابراین این پژوهش به نقش شاخصهای بازاریابی
درتوسعه صنعت گردشگری ورزشی میپردازد.

 -2روش شناسی تحقیق
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق بررسی نقش شاخصهای بازاریابی درتوسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه
وبویراحمد می باشد لذا میتوان آن را از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بهشمار آورد .از آنجایی که این تحقیق به
توصیف اطالعات بهدست آمده پرداخته و هیچ دخل و تصرفی در اطالعات بهدست آمده ندارد از نوع تحقیقات توصیفی بوده و به
شکل میدانی انجام گرفت .ضمناً ازآنجا که رابطه میان انگیزش وتعهد سازمانی بررسی میشود از فنون همبستگی بهکارگرفته شد.
جامعه مورد مطالعه در این تحقیق شامل تمامی مدیران وکارشناسان در سازمان میراث فرهنگی و اداره کل ورزش وجوانان و
ادارات ورزش وجوانان درشهرستانها ،دراستان کهگیلویه وبویراحمد می باشد .به علت عدم کثرت جامعه آماری و امکان دسترسی
به کل جامعه موردنظر همگی افراد در این تحقیق شرکت داده شدند که از  225پرسشنامه توزیع شده 202 ،پرسشنامه عودت داده
شد .دراین تحقیق متغیر پیشبین شاخصهای بازاریابی و متغیر مالک صنعت گردشگری ورزشی می باشد .متغیرهای اصلی این
پژوهش شامل عناصر هشتگانه شاخصهای بازاریابی گردشگری ورزشی (تعدیل سیاست گذاریهای کالن کشوری ،توسعه
ساختارهای زیربنایی ،توجه به جاذبههای گردشگری ،فعالیتهای تبلیغاتی و تنطیم راهبردها براساس توزیع جاذبهها) بود .در این
تحقیق از روش کتابخانهای و پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات و دادهها استفاده شد .در روش کتابخانهای از منابع مختلف
کتابخانهای فارسی و التین و منابع موجود در شبکه اینترنت استفاده شد .از لحاظ مطالعات محیطی این تحقیق یک مطالعه میدانی
به حساب میآید که با مطالعه و بررسی نظری و جمع آوری اطالعات الزم با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری صورت گرفت.
درپژوهش حاضر باتوجه به اهداف تعیین شده از پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات استفاده شد .دراین تحقیق به منظور بررسی
نقش شاخصهای بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد از پرسشنامه شاخصهای بازاریابی
آقایان نظری و بیدختی ( )2811استفاده شد .این پرسشنامه شامل  02گویه و در شمار پرسشنامههای بسته پاسخ است که شامل
شاخص مربوط به تعدیل سیاستگذاریهای کالن کشوری با  2سؤال ،شاخص مربوط به توسعه ساختارهای زیربنایی با  0سؤال،
شاخص مربوط به توجه جاذبههای گردشگری با  1سؤال ،شاخص مربوط به فعالیتهای تبلیغاتی با  1سؤال ،شاخص مربوط به
توزیع جاذبهها درتمامی نقاط استان با رویکرد کاهش فصلی بودن تقاضا با  0سؤال ،شاخص مربوط به توزیع جاذبهها درتمامی نقاط
استان با رویکرد افزایش مدت گردشگری با  0سؤال ،شاخص مربوط به توزیع جاذبهها در تمامی نقاط استان با رویکرد افزایش
رضایت و وفاداری گردشگران با  2سؤال و شاخص مربوط به توزیع جاذبهها در تمامی نقاط استان با رویکرد افزایش درآمدهای
گردشگری با  2سؤال میباشد .در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل دادهها از آمار توصیفی برای طبقهبندی و تنظیم دادهها و تعیین
شاخص مرکزی (میانگین) و شاخص پراکندگی (انحراف معیار) و ترسیم نمودارهای مختلف و برای نرمال بودن داده ها از آزمون
کلموگروف اسمیرنف استفاده شد همچنین برای تجزیه وتحلیل دادهها از آمار استنباطی خی دو و آزمون فریدمن جهت آزمون
فرضیهها ،عملیات آماری با استفاده از نرم افزاراسپیاساس نسخه  21انجام شد.

 -3یافتهها
یافتههای توصیفی بیانگر این است که  28/2درصد افراد مورد مطالعه مرد و  12/8درصد باقیمانده کارکنان زن هستند .نتایج
حاصل در رابطه با وضعیت شغلی پاسخگویان نمایانگر این مطلب است که از کل نمونه آماری کارکنان تربیتبدنی استان کهگیلویه
و بویراحمد  00/2درصد و میراث فرهنگی  02/2را به خود اختصاص داده است.
11

سیاست گذاری
فعالیت های تبلبغاتی
جاذبه گردشگری
توسعه ساختاری
کاهش فصلی تقاضا
افزایش مدت اقامت
افزایش رضایت
افزایش درآمد

فراوانی

جدول  -1آمارهای توصیفی متغییرهای هشتگانه
واریانس
میانگین

مینیموم

ماکزیموم

156
156
156
156
156
156
156
156

1/149
1/212
1/191
1/322
1/289
1/162
1/212
1/179

1/17
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.80
5.00
5.00

3/3280
3/ 6587
3/4872
3/1843
3/2321
3/1731
3/3162
3/2015

1/07170
1/10098
1/09141
1/14981
1/13513
1/07789
1/10086
1/08589
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همانطوری که می بینید جدول  2آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق را نشان میدهد که ،فعالیتهای تبلیغاتی با میانگین
 8/2012و افزایش مدت اقامت بامیانگین  8/2282بهترتیب بیشترین و کمترین نمره را به خود اختصاص دادهاند .شاخصهای
هشتگانه تحقیق کمتر از  0درصد است بنابراین دادههای این پژوهش نمیتوانند از یک توزیع خاص مانند نرمال ،پواسن ،نمایی یا
یکنواخت باشند .برای اینکه توزیع دادهها از توزیع نرمال برخوردار نبودند ،برای تحلیل داده ها از آزمونهای غیرپارامتریک استفاده
شد.
فرضیه  :2نگرش آزمودنی هادرموردتعدیل سیاست گذاری های کالن کشوری درتوسعه صنعت گردشگری استان کهگیلویه
وبویراحمد موثراست.
جدول  -2تحلیل خی دو فرضیه اول
افزایش درآمد
سیاستگذاری

کایدوی محاسبه شده

سطح معنی داری

120/555
151/020

5/555
5/555

FD
10
11

نتیجه
تایید فرضیه
تایید فرضیه

همانطور که در جدول دیده میشود آماره آزمون (خی دو محاسبه شده )151/020 ،با درجه آزادی  11و سطح معنی داری
 .555است و چون سطح معنیداری از  5/50کوجکتر است در نتیجه فرض تحقیق تأیید گردید.
فرضیه :1فعالیت تبلیغاتی درتوسعه صنعت گردشگری استان کهگیلویه وبویراحمد مؤثر است.
جدول -3تحلیل خی دوی محاسبه شده فرضیه دوم
فعالیت تبلیغاتی

کایدوی محاسبه شده

سطح معنی داری

152/055

5/555

FD
22

نتیجه
تایید فرضیه

همان طور که در جدول دیده می شود آماره آزمون (خی دو محاسبه شده )152/055 ،با درجه آزادی  22و سطح معنیداری
 .555است و چون سطح معنیداری از  5/50کوجکتر است در نتیجه فرض تحقیق تأیید گردید.
فرضیه  :8توجه بیشتر به جاذبههای گردشگری درتوسعه صنعت گردشگری استان کهگیلویه وب ویراحمد موثراست.
جدول -4تحلیل خی دوی محاسبه شده فرضیه سوم
جاذبه گرشگری

کایدوی محاسبه شده

سطح معنی داری

220/218

5/555

FD
10

نتیجه
تایید فرضیه

همانطور که در جدول دیده میشود آماره آزمون (خی دو محاسبه شده )220/218 ،با درجه آزادی  10و سطح معنیداری
 5/555است و چون سطح معنیداری از  5/50کوجکتر است در نتیجه فرض تحقیق تأیید گردید.

11

فرضیه  :0توسعه ساختارهای زیربنایی در توسعه صنعت گردشگری استان کهگیلویه وبویراحمد مؤثر است.
جدول -5تحلیل خی دوی محاسبه شده فرضیه چهارم
توسعه ساختاری

کایدوی محاسبه شده

سطح معنی داری

208/222

5/555

FD
11

نتیجه
تایید فرضیه

همانطور که در جدول دیده میشود آماره آزمون (خی دو محاسبه شده )208/222 ،با درجه آزادی  28و سطح معنیداری
 5/555است و چون سطح معنیداری از  5/50کوجکتر است در نتیجه فرض تحقیق تأیید گردید.
فرضیه  :0توزیع جاذبه ها در تمامی نقاط استان با رویکرد کاهش فصلی بودن تقاضای گردشگری در توسعه صنعت گردشگری
استان کهگیلویه وبویراحمد مؤثر است.
جدول  -6تحلیل خی دوی محاسبه شده فرضیه پنجم
FD
سطح معنی داری
کایدوی محاسبه شده
کاهش-فصلی تقاضا

108/555

15

5.555

نتیجه
تایید فرضیه

فرضیه  :2توزیع جاذبهها در تمامی نقاط استان با رویکرد بر افزایش مدت اقامت گردشگران در توسعه صنعت گردشگری استان
کهگیلویه وبویراحمد مؤثر است.
جدول -7تحلیل خی دوی محاسبه شده فرضیه ششم
FD
سطح معنی داری
کایدوی محاسبه شده
افزایش اقامت

02/888

21

5/555

نتیجه
تایید فرضیه

همانطور که در جدول دیده میشود آماره آزمون (خی دو محاسبه شده )02/888،با درجه آزادی  21و سطح معنیداری 5/555
است و چون سطح معنیداری از  5/50کوجکتر است در نتیجه فرض تحقیق تایید گردید.
فرضیه  :2توزیع جاذبه ها در تمامی نقاط استان با رویکرد بر افزایش رضایت و وفاداری گردشگران در توسعه صنعت گردشگری
استان کهگیلویه وبویراحمد مؤثر است.

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

همانطور که در جدول دیده میشود آماره آزمون (خی دو محاسبه شده )108/555،با درجه آزادی 20و سطح معنی داری
 5/555است و چون سطح معنیداری از  5/50کوجکتر است در نتیجه فرض تحقیق تایید گردید.

جدول -8تحلیل خی دوی محاسبه شده فرضیه هفتم
افزایش رضایت

کایدوی محاسبه شده

سطح معنی داری

151/020

5/555

همانطور که در جدول دیده میشود آماره آزمون (خی دو
محاسبه شده )151/020 ،با درجه آزادی  11و سطح معنیداری
 5/555است و چون سطح معنیداری از  5/50کوجکتر است در
نتیجه فرض تحقیق تایید گردید.
در جدول شماره ( )25میانگین رتبههای هر یک از شاخصها
را میبینید .همانگونه که در جدول شاهد هستید با توجه به
خروجیهای باال نتیجه نهایی اینکه شاخصهای هشتگانه از نظر
جامعه آماری متفاوت است ،فعالیت های تبلیغاتی بر این اساس
باالترین امتیاز و توسعه ساختار دارای کمترین امتیاز است.

FD
11

نتیجه
تایید فرضیه

جدول  -9نتیجه و تفسیر آزمون فریدمن
اولویت
رتبه میانگین
فرضیه های تحقیق
2
2/12
فعالیت های تبلبغاتی
1
2/10
جاذبه گردشگری
8
0/11
سیاست گذاری
0
0/22
افزایش رضایت
0
8/05
کاهش فصلی تقاضا
2
8/10
افزایش مدت اقامت
2
8/18
افزایش درآمد
1
1/22
توسعه ساختار

11

 -4بحث و نتیجهگیری

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو
10

نتایج نشان داد نگرش آزمودنیها در مورد تعدیل سیاستگذاریهای کالن کشوری در توسعه صنعت گردشگری استان
کهگیلویه وبویراحمد مؤثراست .بررسی یافتههای پژوهش نشان داد که تعدیل سیاستگذاریهای کالن کشوری در توسعة صنعت
گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد نقش دارد و با نتایج پژوهشهای شجاعی و نورالدین) ،)1386نظری و بیدختی
) ،(1388یات و همکاران ( ،)1550یوزاما)  )2008و زهرر )  )2009همسو است .امروزه دولت ها با توجه به واقعیت دهکدة
جهانی و از بین رفتن مرزها ،به عنوان بخشی از این دهکده جهانی نمیتوانند نسبت به کل مجموعه که همان جهان پیشرفته و
پیچیدة امروز است بیتفاوت حرکت کنند ،بلکه باید از تکروی فاصله بگیرند و به تفکر سیستمی مجهز شوند .برنامهریزی شهری
بهطور رسمی ،کدگذاری و منطقهبندی با چگونگی پیشرفت و توسعة گردشگری مرتبط هستند و عملکرد دولت در برنامهریزی
گردشگری و توسعة آن مانند تصمیمات بخش تجاری ،ضروری است .بر این اساس با اتخاذ سیاستگذاریهای مناسب و تعدیل در
سیاستهای کشوری)بازنگری در همه قوانین که مربوط به گردشگری می شود) میتوان به یک الگوی جامع سیا ستگذاری ،در
مقاصد گردشگری ورزشی با توجه به خواستهها و نیازهای گردشگران رسید .با بازنگری در قوانین مربوط به گردشگری ورزشی
میتوان نقش بازاریابی گردشگری ورزشی را در سیاستگذاریها پررنگتر کرد و با اختصاص بودجه و امکانات مناسب در امر
بازاریابی گردشگری ورزشی ،از این صنعت بهره برد .همچنین با بازنگری در قوانین مربوط به گردشگری و اتخاذ سیاستهای
مناسب از سوی دولت به منظور حمایت بیشتر از بخش های مرتبط با گردشگری ورزشی در زمینة فعالیتهای بازاریابی ،برنامه-
ریزی مناسب برای ایجاد تعامل بیشتر بین خرده نظام های گردشگری ورزشی از قبیل هتلداری ،آژانسداری تدوین راهبرد برون-
سپاری فعالیتهای صنعت گردشگری ورزشی و اتخاذ سیاستهای متکی بر هدفگذاری جذب گردشگر ورزش در برنامههای
توسعه و سند چشم انداز ،میتوان نیازهای گردشگران را شناسایی و بازارهای هدف را تعیین کرد و از منافع اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی این صنعت به طور عام در سطح کشور و بهطور خاص در استان کهگیلویه وبویراحمد سود برد .بنابراین با مدیریت و
برنامهریزی و سرمایهگذاری اولیه در ارائه خدمات به گردشگران و سرمایهگذاری در زمینة فعالیتهای تبلیغاتی و گنجاندن برنامه-
های تفریحی لذت بخش برای شوق بازگشت مجدد گردشگران میتوان درآمد باالیی را بهدست آورد.
یافتة دیگر پژوهش حاکی از آن است که فعالیتهای تبلیغاتی در توسعة صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد
نقش مهمی دارد ،یعنی از طریق فعالیتهای تبلیغاتی میتوان تصویر بهتری از مناطق گردشگری ورزشی استان کهگیلویه
وبویراحمد در مقایسه با رقبا ارائه داد .این یافته با یافتههای تحقیقاتی هنرور و همکاران ( ،)2818هاچن )  ،( 2002یات و
همکاران( ،)1550چالیپ ) (2011و ویلیامز ) (2006همسو است .عدم شناخت گردشگران ورزشی از جاذبههای ورزشی ،موجب
کاهش میزان این گردشگران خواهد شد .بنابراین معرفی و شناساندن جاذبههای گردشگری ورزشی به گردشگران و طراحی مناسب
الگوهای بازدید گردشگران از جاذبههای گردشگری ورزشی و تالش برای ترغیب ،تشویق و متقاعد ساختن آنها ،بهمنظور استفاده
از این جاذبههاست .نقش تبلیغات در صنعت گردشگری ورزشی ایجاد انگیزه در گردشگران برای مراجعه به مقصد گردشگری
ورزشی و بهرهمندی از جاذبه ها و امکانات آتی است .فعالیتهای تبلیغاتی در گردشگری ورزشی باید متناسب با نوع گردشگران و
فرهنگ ،انگیزه ،سالیق و عالیق آنان باشد و بههمین دلیل نیازمند راهبرد معین و مدیریت مناسب و نیروهای حرفهای است .با
توجه به نقش تبلیغات ،برنامهریزان استان باید با برنامهریزی برای معرفی جاذبههای ورزشی ،فرهنگی و طبیعی استان در سطوح
ملی و بین المللی ،ایجاد دفاتر تبلیغاتی گردشگری ورزشی برای اطالعرسانی به گردشگران ورزشی و یا از طریق گسترش بازاریابی
الکترونیکی به این ابزار مهم که در جذب گردشگران مؤثر است توجه کافی داشته باشند .همچنین الزم است رسانه ها به ویژه
روزنامه ها ،رادیو و تلویزیون نقشی فعال در زمینة معرفی جاذبههای متنوع گردشگری ورزشی را ایفا کنند .از اینرو ،در توزیع و
عرضه محصوالت گردشگری ورزشی ،اصالح وضعیت فعلی برای جذب و ترغیب گردشگران امری مهم به نظر میرسد ،چرا که
درغیر اینصورت نمیتوان در توسعه و تقویت این صنعت گامی اساسی برداشت .رامونا و همکاران( )1551و ضرابى و
همکاران( )2825نیز در یافتههاى خود اینترنت و رسانههاى نوین را در دنیاى مدرن امروزى به خاطر دسترسى سریع و آسان از همه
جاى دنیا پر اهمیتترین ابزار بازاریابى گردشگرى معرفى مىکنند .آژانسهاى مسافرتى بیش از هر زمان دیگرى به استفاده از
فعالیتهاى ورزشى و تفریحى مورد عالقه مشتریان اهمیت مى دهند زیرا با فناورىهاى جدید بازاریابى جذابیتهاى تبلیغى دیگر
از جنبه خیال خارج شده و بدین ترتیب تمایل فرد براى مسافرت نیز افزایش یافته است (اصفهانى .(1388،سازمانهاى فعال در
زمینه بازاریابى گردشگرى ورزشى باید خود را با تغییرات سریع این صنعت سازگار نمایند ،تا در بازار رقابتى بتوانند جایگاه خود را
حفظ نمایند این امر لزوم استفاده هرچه بیشتر از پایگاههاى اطالعاتى ،سیستمهاى جامع مدیریت اطالعات و اینترنت را براى
سازمان هاى مورد نظر نشان مى دهد .فناوری اطالعات و ارتباطات بهواسطه ایجاد محیط اطالعاتى برای هر یک از مؤسسات
توریستى و ایجاد ساختار اطالعاتى متمرکز در بازاریابى گردشگرى تأثیرگذار بوده است (کریمى وهمکاران .(1390،مشتریان
رویدادهاى ورزشى مىتوانند از طریق اینترنت بلیط و سایر خدمات مربوط به رویداد را از قبل و در زمان مناسب تهیه نمایند و حتى
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جایگاه مناسب خود را بهطور مجازى مشاهده و سپس انتخاب نمایند .یکی دیگر از نتایج پژوهش بیان می کند که توجه بیشتر به
جاذبههای گردشگری در توسعة صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد نقش دارد .این یافته همسو با یافتههای
چالیپ ) ،)2011یوزاما ) ،(2008صدر موسوی و کهنمویی ) ،(1386نظری و بیدختی ) (1388و احسانی ) (1389است .یکی از
راههای توسعة صنعت گردشگری ورزشی در هر منطقه ای داشتن جاذبههای گردشگری متنوع و جذاب است .با توجه به اینکه
گردشگری ورزشی با استفاده از جاذبههای طبیعی ورزشی می تواند آثار مثبت و منفی داشته باشد ،شناخت دقیق این جاذبه ها و آثار
زیست محیطی و اجتماعی آن ها الزم و ضروری است .تجهیز و آمادهسازی جاذبه های طبیعت در استان از قبیل کوه ها ،دریاچه،
سواحل ،سالنها و تفریحگاههای مختلف جلوه های طبیعی ،وجود امکانات رفاهی برای گردشگران و اماکن ورزشی نوسازی شده
قدیمی دارای جاذبة گردشگری در هر نقطهای که باشد نقش تعیینکنندهای در جذب گردشگران دارد .جاذبههای گردشگری باید
نیازها ،خواسته ها و انتظارات گردشگران را در زمان بازدید از آنها برآورده سازد .بهعبارت دیگر ،جاذبههای گردشگری باید به نوعی
بتوانند برای گردشگر کشش و ارزش ایجاد کنند و نگرش گردشگر را تحت تأثیر قرار دهند و نوعی رضایت در آنها به وجود آورند.
زمانی جاذبههای گردشگری ورزشی می توانند برای گردشگران ایجاد ارزش و رضایت کنند که از طرف مقاصد گردشگری توجه
ویژهای به آنها شده باشد و نه تنها از تخریب آنها جلوگیری شود ،بلکه امکاناتی با توجه به سالیق گردشگران به آنها اضافه
شود ،برای مثال تولید مشترک آثار فرهنگی -ورزشی با همکاری مراکز صدا و سیمای استا نهای همجوار ،احیا و نوسازی اماکن
ورزشی قدیمی و تأکید بر مقاوم سازی آن ها متناسب با فناوری روز علم ورزش ،توسعة تاالرهای فرهنگی -ورزشی به منظور
اجرای برنامههای سازنده با فرهنگ بومی ،جلوگیری از تخریب مکا نهای ورزشی برای تبلیغ و رونق بیشتر اماکن گردشگری
ورزشی پرجاذبة استانی و ایجاد و گسترش زورخانهها ،سالن های چندمنظورة ورزشی ،کالسهای مربیگری و داوری که بهعنوان
جاذبههای گردشگری ورزشی نقش بارزی در جذب گردشگران دارند .بررسی یافتههای پژوهش نشان داد که توسعة ساختارهای
زیربنایی در رشد صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد نقش دارد .این یافته با نتیجة پژوهش گیل مور )،(2012
چالیپ) ،(2012احسانی ( )2812و نظری و بیدختی ) (1388همسان است .اجرای بازاریابی گردشگری ورزشی ،نیازمند توسعة
زیرساختهای متفاوت است .در ابتدا باید طرحریزی مکانی بهصورت دقیق ،تکمیل شود .سپس کار طراحی اماکن ورزشی و
خدماتی مرتبط و دیگر زیرساخت ها ،شروع شود .وجود جاذبهها شرط الزم برای مسافرت گردشگران به یک مقصدگردشگری است،
اما امکان دسترسی آسان به این جاذبهها ،برخورداری از امکانات ارتباطی مناسب در اماکن گردشگری ورزشی ،توسعة مراکز اقامتی
و مجتمع های بین راهی مناسب همراه با خدمات پشتیبانی خدمات بیمه ،امداد پزشکی و توسعة راه های ارتباطی مناسب بهمنظور
سهولت جابهجایی گردشگران ورزشی ،از عوامل بسیار مهم جذب گردشگران به یک مقصد گردشگری است .وجود جاذبه های غنی
گردشگری ورزشی بدون وجود ساختارهای زیربنایی مناسب نمیتواند موجب جذب گردشگران و ایجاد رضایت در آنها شود .به
عبارت دیگر داشتن ساختارهای زیربنایی مناسب که در واقع جزئی از محصول گردشگری در آمیختة بازاریابی است میتواند
گردشگران بیشتری را جهت بازدید از اماکن و جاذبه های گردشگری ورزشی جذب کند .از اینرو با توسعة زیرساختارها در مقاصد
گردشکری میتوان در جذب بیشتر گردشگران موفق بود .یافتة دیگر پژوهش نشان داد که تنظیم راهبردها بر اساس توزیع جاذبه
ها در تمامی نقاط استان میتواند در توسعة صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد نقش داشته باشد .این یافته با
یافتههای تحقیقاتی ،زاهدی ) (1377و نظری و بیدختی ) (1388همسو است .با تنظیم راهبردها بر اساس توزیع جاذبهها ،برنامه
ریزان و فعاالن حوزة گردشگری ورزشی با شناسایی اهداف گردشگران از مسافرت ،وجود سرمایة انسانی ماهر و فعال در عرصة
گردشگری ورزشی ،اتخاذ تدابیری برای امکان دسترسی آسان و اقتصادی به کاالها و اماکن ورزشی ،ارائه خدمات گردشگری
ورزشی مطابق با استانداردها ،مشارکت دادن مردم بومی در فعالیتهای گردشگری ورزشی از طریق تسهیم سود عادالنه ،ایجاد
شرایط مناسب همراه با احترام متقابل برای گردشگران ورزشی و توجه جدی به ارائة خدمات پس از فروش به گردشگران ورزشی
می توانند با یک نگاه نظام مند بهجای صرف منابع و امکانات گردشگری ورزشی در یک شهرستان خاص ،به تمامی شهرستان
هایی که دارای جاذبههای گردشگری ورزشی هستند به نیازهای ساالنة گردشگران ورزشی توجه کافی داشته باشند .این کار موجب
میشود از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل گردشگری تمامی شهرستانهای این استان به طور بهینه استفاده شود و نقاطی از شهرستان-
های این استان که از فواید و آثار مثبت گردشگری ورزشی بیبهره مانده اند از منافع این صنعت بهرهمند شوند .همچنین با توجه
برنامهریزان ،به تمامی شهرستانهای دارای جاذبة گردشگری ورزشی میتوان مشکل فصلی بودن تقاضای گردشگری استان را
کاهش داد .همچنین رضایت گردشگران را فراهم کرد و مدت اقامت آنها را با قیمت نسبی اقامتگاه که اغلب میتواند تصورات
گردشگر از مقصد و در نتیجه تقاضای وی را تحت تأثیر قرار دهد افزایش داد و به دنبال اینها درآمدهای گردشگری ورزشی استان
را به حداکثر رساند .زیرا زمانی که گردشگران ،یک شهرستان خاص استان را برای بازدید انتخاب میکنند و به آن مقصد میروند و
جاذبه های آن را مورد بازدید قرار میدهند ،در صورتی که در زمان بازدید ،آنها متقاعد شوند که جاذبههای دیگری با ساختارها و
امکانات مناسب در دیگر شهرستانهای استان وجود دارد که میتوانند از آن بازدید کنند به احتمال زیاد آن شهرستان ها را بهعنوان
مقصد بازدید انتخاب کرده و این موضوع فصلی بودن تقاضای گردشگری ورزشی دیگر شهرستان ها را کاهش می هد و از طرفی
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موجب رضایت و وفاداری گردشگران میشود و مدت اقامت گردشگران در استان افزایش مییابد با افزایش مدت اقامت گردشگران
در استان درآمدهای گردشگری نیز افزایش می یابد .در یک جمعبندی کلی می توان نتیجة گردشگری ورزشی را خاطره سازی و
ایجاد جایگاه مثبت در ذهن گردشگران ورزشی دانست که همین مورد هم حاصل تجربة این گردشگران از عوامل پیش گفته است.
با استفاده از زیرساختهای مناسب و فعالیتهای تبلیغاتی متناسب با نوع مخاطبان )گردشگران ورزشی( توزیع جاذبهها در تمامی
نقاط استان کهگیلویه وبویراحمد بهجای تمرکز بر یک نقطة خاص بپردازیم ،موجبات جذب گردشگران فراهم می شود .آنگاه با
توجه بیشتر به جاذبههای گردشگری ورزشی (محصول گردشگری) جاذبههای جدیدی شناسایی خواهد شد و بهدنبال آن برای به
حداکثر رساندن منافع ناشی از بازاریابی گردشگری ورزشی در تمام حیطهها ،باید سیاست های کالن کشوری را تعدیل )بازنگری در
همة قوانین مربوط به گردشگری( کرد و قوانین را طوری تنظیم کرد که بر اساس راهبردهای پیش گفته ،خواسته ها و نیازهای
گردشگران ورزشی را بهخوبی تأمین کند .نتیجة همة این عوامل ،جایگاهسازی مثبت صنعت گردشگری ورزشی استان در ذهن
گردشگران است و با این جایگاهسازی مثبت ،گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد توسعه یافته ،سهم بازار گردشگری
استان افزایش مییابد و این صنعت به منافع اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خواهد رسید.
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Study Rol marketing indicators in the development of sport
tourism industry Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province
Vali Nowzari 1*, Aboozar Zare2

Thesport tourism has most growing in the world countries and itsinevitable development in our
country.the sport tourism has most growing in the world countries and its inevitabledevelopment
in our country the research show that one of the most ways for the devel opment of sport tourism
is marketing. So this paper noticed the role marketing indiccators role in the developmenk of
sport tourism in dustry in province and in direction 5 factors tabled lik:adjustment of country
diplomatic, development of substructure, attention to sport tourism attractions and Distribution
Attraction Approach to increase tourism incomes that seems to be association with the
development of the tourism industry sport Kohgiluyeh and Boyer prvince.the study Descriptive
survey and application of objective.statistial population of all managers expertsin field of Torism
and sport,consisted of170 persons and The sample size was estimated by counting all. For data
collection and Identify different aspects of the subject were used through interviews with
experts,managers of tourism and sport and also questionnaire marketing index The reliability.
The collected data were analyzed, the chi-square index,mann-whitney U and Fried man test.the
results show all factors that are discussed in this original reseach effective indeveloping of sport
tourism industry Kohgiluyeh and Boyer province. According to the Friedman test, Promotional
activitie ranked 7.26 averages and rank in Priority infrastructure development and 2.91 are the
last priority. If has adjusted its country policies and we set the rules so that to provide the
demands and needs of tourists, Are provided a Attract tourists and if they improve more
attentionto tourists and then we create the appropriate in frastructury, The result of the positive
of position sports tourism in the tourists minds, That kind of helps to grow the indus try.
Key words: Nationalmacro adjustment policies, Development of infrastructure, Sport Tourist
Attractions, Promotional activities, Adjust strategie.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
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بررسی میزان و نحوه گذران اوقات فراغت با میزان شادمانی
گردشگران در تفرجگاههای استان گلستان

اکرم محمدی نیکو ،*1لیال تقوائی
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چکـیده
هدف :از این پژوهش بررسی میزان و نحوه گذران اوقات فراغت با میزان شادمانی گردشگران در تفرجگاههای استان
گلستان (مطالعه موردی پارک جنگلی ناهارخوران و کبود وال علی آباد کتول) است .روش تحقیق :پیمایشی از نوع
همبستگی ،از حیطه کاربرد از نوع تحیقات کاربردی است می باشد .ابزاری گردآوری اطالعات ،پرسشنامه می باشد در
مرحله اول استفاده از منابع کتابخانه ای با روش فیش برداری و در مرحله بعد روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه
می باشد .واحد تحلیل در این تحقیق ،فرد پاسخگو بوده و بدین ترتیب ،سطح تحلیل خرد است .جامعه مورد نظر در
پژوهش حاضر را کلیه تفرجگران وگردشگرانی که برای تفریح به تفرجگاه های جنگلی ناهارخوران وآبشارکبودوال علی
آبادکتول آمده اند را شامل می شود با جمع متوسط روزانه افرادی که از این دو تفرجگاه (پارک جنگلی ناهارخوران و کبود
وال) استفاده می کنند در حدود  6222نفر به عنوان جامعه آماری در نظرگرفته شدهاند .حجم نمونه تحقیق  012نفر در
نظرگرفته شده که با استفاده از فرمول کوکران و جدول تعادلی مورگان همخوانی دارد .دادههای جمع آوری شده با استفاده
از نرم افزار آماری  spssدر سطح آمار توصیفی و استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.یافته ها :نتایج
پژوهش حاکی از این است که نحوه و میزان اوقات فراغت بر افزایش شادمانی مؤثر است و نشان داد که تفاوت معنـاداری
بـین آنها وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :اوقات فراغت ،شادمانی ،شادی ،گردشگر ،تفرجگاه.

 -9دانشجوی دکتری جامعه شناسی (نویسنده مسئول) mohammadiniko@gmail.com

 -2دانش آموخته دکتری جامعه شناسی
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 9پیاپی ،)91 :بهار  ،9049جلد دو

شادمانی و نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر ،به دلیل تأثیرات عمدهای که بر شکلگیری شخصیت آدمی و
در یک کالم مجموعه زندگی انسان دارد ،همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است .از مهمترین نکاتی که در این زمینه
مطرح است .چگونگی حصول شادمانی ،تقویت آن و عوامل تأثیرگذار بر دستیابی به این نیاز حیاتی است .شخصیت  ،عزت نفس،
اعتقادات مذهبی ،سرمایه اجتماعی  ،فعالیتهای اوقات فراغت و  ...از جمله عواملی هستند که پژوهشها نشان میدهد براین
پدیده تأثیر به سزائی دارند .از آنجا که شادی یکی از هیجانات اساسی بشر است ،لذا هر کس به فراخور خود آن را تجربه مینماید .اما
تعریف شادی به سادگی تجربهی آن نیست .افالطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود انسان اشاره میکند که عبارتاند از :قوه عقل یا
استدالل ) ،(reasonاحساسات) (emotionsو امیال ) .(appetitesارسطو شادی را زندگی معنوی میداند (آیزنک ،ترجمه :فارسی )1036
جان الک) (John Lockeوجرمی بنتام ) (Jeremy Benthamمعتقدند که شادی مبتنی بر تعداد وقایع لذتبخش است (آیزنک ،ترجمه
فارسی  .)1036آرجیل و همکاران ( )1442شادی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت ،فقدان عاطفی منفی ) (negative affectو رضایت از
زندگی) (satisfaction with lifeمیدانند .جامعترین و در عین حال عملیاتیترین تعریف شادمانی را وینهوون ( )1466ارائه میدهد .به نظر
او ،شادمانی به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کل زندگیش اطالق میگردد .به عبارت دیگر شادمانی به این معناست که فرد
چهقدر زندگی خود را دوست دارد .از آن جا که احساس شادی از یک سو متاثر از ساختارهای متعدد جامعه و از سوی دیگر تاثیرگذار بر
فرایند توسعه و تعالی جامعه است،در نیمه قرن بیست به عنوان یکی از موضوعات مورد بررسی روان شناسان و برخی جامعه
شناسان و اقتصاددانان مطرح شده و مطالعات فراملیتی نیز برای بررسی آن به انجام رسیده است .به طوری که بر اساس پژوهشی
در سطح بین المملی از سال  5222-1442سطح احساسی شادی در دامنه تغییرات صفر تا ده در ایران برابر ،1انحراف
معیار(نابرابری احساس شادی) آن برابر با  5/3و رتبه ایران در بین  42کشورمورد مطالعه  20-21بوده است .فعالیتهای اوقات
فراغت منبع بسیار خوبی برای ایجاد شادمانی هستند .شادی آفرینی فعالیتهای اوقات را با استفاده از دو تئوری میتوان توضیح داد.
تئوری اول مربوط به انتخابگر بودن انسان است .از آنجا که فعالیتهای اوقات فراغت ،فعالیتهایی هستند که فرد با توجه به
عالقه خود و با آزادی عمل در مورد آنها تصمیمگیری میکند؛ اینگونه فعالیتها حتی وقتی که فرد را از نظر جسمانی آزار
میدهند نیز موجب شادمانی او میشوند .به عنوان مثال :میتوان به ورزش بوکس و دوی ماراتون اشاره کرد (هیلز و آرجیل،
 .)1446تئوری دیگر که نشاط انگیزی فعالیتهای اوقات فراغت را تبیین میکند ،تئوری انگیزش اجتماعی (Social
) motivationاست .زیرا تمام فعالیتهای اوقات فراغت با وجود تنوع و تفاوتهایی که با هم دارند ،به نحوی نیازهای اجتماعی را
برآورده میسازند .به عنوان مثال ،شرکت در مسابقات ورزشی حمایت اعضای تیم و طرفداران آنها را به دنبال دارد و شرکت در
کنسرتهای موسیقی ،میتواند حمایت گروه ارکستر و عالقهمندان به آن موسیقی را به همراه داشته باشد .تماشای تلویزیون نیز
وقتی که در کنار دوستان یا خانواده باشد ،به نوعی برای فرد حمایت ایجاد میکند .بندورا ( )1433عالوه بر حمایت اجتماعی ،شادی
بخش بودن فعالیت اوقات فراغت را اینگونه تفسیر میکند که وقتی افراد به این نوع فعالیتها میپردازند ،در حال انجام کاری
هستند که میتوانند آن را به خوبی انجام دهند یا الاقل تصور میکنند که توانایی انجام آن را دارند ،بنابراین سعی میکنند هر چه
بیشتر به این فعالیتهابپردازند و نهایتاً بر میزان شادمانی آنها افزوده میشود .زاکرمن ( )1434معتقد است فعالیتهای اوقات
فراغت دو دستهاند :دسته اول ،فعالیتهایی هستند که در عین آرامش و بدون تحرک جسمانی انجام میگیرند و سطح برانگیختگی
و نشاطانگیزی آنها کمتر است و دسته دوم ،فعالیتهایی هستند که ضمن فعالسازی جسم با افزایش شور و هیجان همراه هستند
و سطح برانگیختگی و نشاط آفرینی آنها بیشتر است .باتوجه به مطالب فوق سوال اساسی این تحقیق این است که نحوه گذران
اوقات فراغت گردشگران چگونه با م یزان شادی وشادمانی آنان مرتبط است؟ به عبارت دیگر آیا بین نوع و میزان گذران اوقات
فراغت گردشگران با میزان شادی آنان ارتباطی وجود دارد؟ سرانجام اینکه با کنترل برخی از ویژگی های فردی و اجتماعی ،مانند
گروه سنی ،جنسیت و سطح تحصیالت آیا رابطه فوق تفاوت می پذیرد؟

 -2اهداف تحقیق
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شناسایی نحوه گذران اوقات فراغت گردشگران
شناسایی میزان شادمانی گردشگران
شناسایی رابطه بین میزان اوقات فراغت با میزان شادمانی گردشگران

.2
.1
.3

شناسایی رابطه بین نوع اوقات فراغت با میزان شادمانی گردشگران
کنترل ویژگی های فردی و اجتماعی مانند ،سن ،جنس وسطح تحصیالت در رابطه بین میزان اوقات فراغت با میزان
شادمانی گردشگران
ارائه راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت شادمانی گردشگران

 -3اهمیت و ضرورت تحقیق
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واژه شادمانی بیانگر ارزیابی کمال مطلوب از زندگی نیست ،بلکه بیانگر یک درجه یا میزان است؛ همانند مفاهیم طول و وزن،
بیشتر یا کمتر بودن چیزی .به عبارت دیگر ،واژه شادی ،میزان خوشایندی زندگی را میرساند از عهد باستان به احساسات مثبت
انسان از جمله شادمانی ) (Happinessتوجه شده است .شادمانی که هدف مشترک افراد است و همه برای رسیدن به آن تالش
می کنند عبارت است از ارزشیابی افراد از خود و زندگیشان .وضعیت های نابسامان یکی از عوامل اصلی توقف استعدادها و باروری
خرد و اندیشه در جامعه است که می تواند روابط فرد با اجتماع را مختل می کند ،به تدریج نیرویی انسانی را ضعیف،قوای جسمی و
فکری را فرسوده ،و زمینه را برای کاهش سالمت روانی و عاطفی انسان ها و ظهور انواع فشارهای روحی همانند افسردگی
،اضطراب و استرس های مزمن و به طور کلی هیجانات منفی و ناخوشایند و کاهش هیجانات مثبت و خوشایند مهیا کند.این مقوله
از آن جهت حایز اهمیت است که هیجانات و خلقیات مثبت و خوشایند از مهم ترین و ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای
روانی انسان به شمار م ی روند و به دلیل تاثیرات عمده بر سالم سازی و به سازی جامعه ،مدت مدیدی است که ذهن آدمیان را به
خود مشغول ساخته اند.یکی از مهم ترین هیجانات خوشایند و مثبت احساس شادی است ،زیرا احساس شادی فعالیت های مفید
انسانی را برمی انگیزد ،خالقیت را تقویت میکند ،روابط اجتماعی را تسهیل می کند ،مشارکت سیاسی-اجتماعی را رونق می بخشد
و موجبات حفظ سالمتی عاطفی ،روانی ،جسمی و امیدواری را فراهم می کند .احساس امنیت،آرامش و قدرت تصمیم گیری را در
افراد تقویت میکند و احساس نزدیکی به دیگران(عالقه مندی) ،احساس دوست داشتن،احساس اعتماد و کیفیت تعامل با دیگران را
موجب می شود .پیامده این هیجان چنان در جامعه بارز و آشکار است که مزلو،یکی از نظریه پردازان مشهور در حوزه روابط
انسانی،مولفه و شاخصه اصلی انسانهایی را که در راستای خودشکوفایی،کمال و توانمندی های خویش تالش می کنند ،احساس
شادی آنان می داند .بنابراین یکی از مقوله های بسیار مهمی که می تواند در میزان شادی و شادمانی افراد جامعه کمک کند بحث
اوقات فراغت و چگونگی گذران این اوقات است .چگونگی گذران اوقات فراغت یکی از مهمترین عناصر انتخاب سبک زندگی افراد
در جامعه است ،تا آنجائی که سقراط بیان می کرد زندگی دو بخش است ،یکی کار و دیگری زمان استراحت .اولی وسیله است و
دومی هدف .بنابراین اوقات فراغت برای تلطیف عواطف و تخلیه هیجانات کاربردی تاثیر دارد و انتخاب الگوی مناسب در گذران
اوقات فراغت این امکان را می دهد که فرد متعادل و متوازن بوده و بتواند هیجانات خود را تنظیم کند .بدون آنکه از نظر هیجانی
خسته شود ،با موقعیت های گوناگون سرو کار داشته باشد .حس رهایی از خشم و تنش را در فرد ایجاد نماید و او را برای گسترش
افق فکری خود توانمند سازد تا بتواند رویدادها را با دیدی متفاوت بنگرد .بر این اساس در نظر گرفتن مقوله اوقات فراغت در
سیاستگذاریها مستلزم شناخت و بررسی دقیق و علمی آن پدیده است.

 -4مدل و روش تحقیق
روش تحقیق ،پیمایشی از نوع همبستگی،
از حیطه کاربرد از نوع تحیقات کاربردی است
می باشد .ابزاری گردآوری اطالعات ،پرسشنامه
می باشد در مرحله اول استفاده از منابع کتابخانه
ای با روش فیش برداری و در مرحله بعد روش
میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد.
واحد تحلیل در این تحقیق ،فرد پاسخگو بوده و
بدین ترتیب ،سطح تحلیل خرد است .نظر به
اینکه هدف اصلی تحقیق عبارت از( :بررسی
میزان و نحوه گذران اوقات فراغت با میزان
شادمانی گردشگران در تفرجگاههای استان
شکل  -1مدل تحقیق
گلستان (مطالعه موردی پارک جنگلی
ناهارخوران و کبود وال علی آباد کتول) است.
جامعه مورد نظر در پژوهش حاضر را کلیه تفرجگران وگردشگرانی که برای تفریح به تفرجگاه های جنگلی ناهارخوران
وآبشارکبودوال علی آبادکتول آمده اند را شامل می شود با جمع متوسط روزانه افرادی که از این دو تفرجگاه (پارک جنگلی
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ناهارخوران و کبود وال) استفاده می کنند در حدود  6222نفر به عنوان جامعه آماری در نظرگرفته شده اند .حجم نمونه تحقیق 012
نفر در نظرگرفته شده که با استفاده از فرمول کوکران و جدول تعادلی مورگان همخوانی دارد .از آنجایی که جمعیت شناور می باشد
وکنترل جمعیت تفرجگران به دلیل عدم برخورداری از سازمان امکان پذیر نیست و ساعات ورود و خروج آنها در تفرجگاهای مورد
مطالعه از متغیرهای خاصی چون مناسب بودن وضعیت جوی ،شغل ،سطح درآمد و برخورداری از وسایل نقلیه خصوصی یا عمومی
،دوری و نزدیکی تفرجگاهها و مهمتراز همه اوقات فراغت و عالقه مندی تفرجگر ازعوامل مداخله گر و غیرقابل کنترل است،
نمونه های مورد مطالعه در دو زمان صبح و عصر مورد پرسشگری قرارگرفتند .الزم به توضیح است که انتخاب افراد نمونه
(تفرجگران وگردشگران) به صورت تصادفی انجام شد ،بدین صورت که با مراجعه به تفرجگاههای مورد مطالعه از تفرجگرانی که در
سن  52-12سال قرارداشتند و تمایل به پاسخ دادن داشتند ازآنها نظرسنجی شده است و برای اطمینان صحت ،صراحت و اعتبار
سواالت  ،آزمون مقدماتی ( ) pre – testپرسشنامه انجام شده است و پس از رفع اشکاالت و نواقص پرسشنامه  ،اقدام به تکمیل
آن در میان جامعه نمونه شده است .روش نمونه گیری در تحقیق حاضر از نوع نمونه گیری طبقه بندی و تصادفی ساده است .با
توجه به نوع نمونه گیری در این پژوهش متناسب با شناختی که از مشاهدات مستقیم ایجاد شده ،محقق را برآن داشت تا حجم
نمونه متناسب با جمعیت تفرجگرانی که در تفرجگاها حضور دارند تعیین نماید.بدین ترتیب تعداد  012پرسشنامه برای اجرا آماده
شد از این تعداد به طور نسبی تفرجگاههای جنگلی ناهارخوران و آبشارکبود وال می باشد .با استفاده ازجدول تناسب  %32از این
تعداد یعنی  512پرسشنامه در تفرجگاه جنگلی ناهارخوران و %02از این تعداد یعنی 122پرسشنامه را به خود اختصاص داده اند.
پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق به دو نوع باز و بسته می باشند  .برای بررسی پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ
استفاده شد .بدین صورت که پس از طراحی اولیه سواالت احساس امنیت و تکمیل  02پرسشنامه در جامعه آماری مورد با استفاده
ازضریب آلفای کرونباخ میزان پایایی محاسبه شد نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ به میزان  %33بدست آمد که این رقم نشان
می دهد که همبستگی درونی سئواالت پرسشنامه برای سنجش امنیت مورد نظر وجود دارد .داده های جمع آوری شده با استفاده از
نرم افزار آماری  spssدر سطح آمار توصیفی و استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 -5یافته های تحقیق
یافته های توصیفی :توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناسی
الف -سیمای نمونه آماری
جدول  -1جنسیت پاسخ دهندگان
زن

مرد

کل

فراوانی

135

175

310

درصد

43.5

56.5

100.0

جدول  -2تحصیالت
ابتدایی

سیکل

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

کل

فراوانی

11

45

73

45

71

55

10

310

درصد

3.5

14.5

23.5

14.5

22.9

17.7

3.2

100.0

جدول  -3سن

22

Total

52-12

51-51

05-53

06-00

 04به باال

کل

فراوانی
درصد

101
32.6

95
30.6

61
19.7

29
9.4

24
7.7

310
100.0

ردیف
1
5
0
0
2
1

6
4
12
11
15
10
10
12
11
13

ردیف
1
5
0
0
2
1

جدول  -5توضیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اوقات فراغت
فراوانی نسبی
فراوانی مطلق
میزان اوقات فراغت در هفته
04/2
125
خیلی کم ( 2 -52ساعت)
00/5
121
کم ( 51 -02ساعت)
3/3
50
متوسط ( 01 -12ساعت)
2/2
13
زیاد ( 11 -62ساعت)
0/2
11
خیلی زیاد ( 61 -122ساعت)
122
012
مجموع

مخالفم
62
53/0
32
50/5
03
12/5
65
51/2
12
51/2
04
12/6
34
52/2
62
53/0
50
3/0
62
53/0
66
56/0
123
00/2
43
01/0
66
56/0
42
02/1
65
51/2
10
52/0

کامال
مخالفم
31
50/2
121
05/1
52
6/1
62
53/0
12
14/0
02
11/0
12
51/2
116
06/1
53
6/3
11
14/3
40
02/2
120
00/2
63
56/1
121
05/1
42
02/1
11
14/3
100
01/2

میانگین
0/202
0/130
5/152
0/252
0/524
5/155
0/005
0/620
5/101
0/021
0/311
0/642
0/320
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جدول  -4توزیع فراوانی گویه های مقیاس میزان شادمانی
توزیع نسبی
نوع
گویه
تا حدی
کامال
توزیع
موافقم
موافقم
موافقم
122
02
14
تعداد
من انسان فوق العاده خوشحالی هستم.
05/0
4/3
1/1
درصد
63
51
51
تعداد
احساس می کنم آینده سرشار از امید و خوشحالی
است.
56/1
6/0
1/6
درصد
62
40
12
تعداد
احساس می کنم کنترل تمام جنبه های زندگی برایم
ناممکن است.
53/0
02/2 14/0
درصد
65
00
56
تعداد
احساس می کنم زندگی سرشار از دلگرمی است.
51/2
12/1
4/2
درصد
122
22
02
تعداد
از وضعیتی که در آن هستم ،احساس لذت فراوانی
می کنم.
05/0
11/1 11/0
درصد
11
60
31
تعداد
زندگی آنقدر ارزش ندارد که به آن عشق بورزم.
51/0
53/1 50/2
درصد
45
05
05
تعداد
همواره با احساس راحتی از خواب بیدار می شوم.
54/3
10/2 12/0
درصد
23
56
55
تعداد
به نظرم همه جهان وآنچه در آن است  ،بسیار
زیباست.
16/0
4/2
3/1
درصد
25
30
102
تعداد
از اینکه خودم هستم ناراضی ام و آرزو دارم مانند فرد
دیگری باشم.
11/6
50/2 00/2
درصد
111
54
14
تعداد
همیشه وقتم را خوب تنظیم می کنم و می توانم هر
کاری را به موقع انجام دهم.
03/0
4/0
1/1
درصد
64
56
15
تعداد
به طور کلی انسان خوشبینم و وقایع و اتفاقات
اطراف را با دیدی مثبت می نگرم.
56/3
4/2
0/4
درصد
31
13
11
تعداد
به انسانهای دیگر عالقه داشته و آنها را دوست می
دارم.
55/4
2/2
0/2
درصد
122
12
11
تعداد
من همیشه یک اثر مثبت و خوبی روی انسانهای
دور و برم می گذارم.
05/0
0/6
0/2
درصد
42
50
6
تعداد
فردی شوخ طبعم و همیشه با دیگران شوخی
میکنم.
54/2
3/0
5/1
درصد
63
50
12
تعداد
همیشه می خندم و یا تبسم می زنم.
56/1
3/0
0/5
درصد
30
12
00
تعداد
پس از اتفاقهای ناخوشایند کمتر عصبی شده و زود
به حالت عادی بر می گردم.
50/4
14/0 12/1
درصد
14
12
14
تعداد
دوست دارم در مهمانی ها و جشن ها شرکت کنم.
55/0
0/6
1/1
درصد

0/624
0/362
0/521
0/411

فراوانی تجمعی
05/2
60/5
41/2
41/2
122
-

22

ردیف
1
5
0
0
2
1
3
6
4
12
11
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ردیف
1
5
0
0
2
1
3
6
4
12

جدول  -6متغیرهای نوع گذران اوقات فراغت
میزان گذران اوقات فراغت (میانگین به ساعت در هفته)
نوع گذران اوقات فراغت
12/144
گوش دادن به موسیقی
3/462
تماشای تلویزیون داخلی
3/460
تماشای تلویزیون خارجی
5/055
مطالعه کتب غیر درسی
1/311
مطالعه مجله و نشریه
2/560
استفاده از اینترنت
2/231
رفتن به گردشگاهها و تفرجگاههای حومه شهر
1/233
زیارت اماکن مذهبی
0/213
تفریح و گردش در خیابانهای شهر
5/201
تماشای فیلم و سی دی ودی وی دی
0/6662
میانگین میانگین ها
جدول  :7توزیع فراوانی فعالیت های فراغتی
بلی
فعالیت های فراغتی
53/3
بازدید از نمایشگاه ها و جشنواره ها
51/4
کنسرت موسیقی
10/5
سینما و تاتر
10/5
بازدید از موزه ها
03/0
کافه و قهوه خانه
51/0
رفتن به استادیوم برای تماشای مسابقات ورزشی
04/3
رفتن به شهربازی
22/0
سفرهای خارج از استان در ایام تعطیالت
14/0
شرکت در کالس های آموزشی
53/5000
میانگین

خیر
35/0
36/1
62/6
61/6
15/1
36/3
12/0
04/3
62/1
35/3111

جمع
122
122
122
122
122
122
122
122
122

ب -یافتههای استنباطی
جدول  -8ضریب همبستگی پیرسون بین شادمانی و میزان اوغات فراغت
اوغات فراغت

شادمانی

**.546

1

.000
310

310

1

**.546
.000

310

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
تعداد
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
تعداد

شادمانی

اوغات فراغت

310
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

بر اساس نتایج حاصل (جدول  )6از آزمون فرضیات تحقیق ضریب همبستگی بدست آمده  2/201می باشد و جهت رابطه
مثبت و مستقیم است ،یعنی با افزایش میزان اوغات فراغت ،میزان شادمانی نیز افزایش می یابد بدین مفهوم که تغییرات در متغییر
مستقل(اوغات فراغت) باعث ایجاد نوسان در متغییر وابسته(شادمانی) خواهد شد .همچنین سطح معناداری به دست آمده کوچک تر
از  2022به دست آمده است ،بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .نتیجه می گیریم هر چقدر میزان اوغات
فراغت در جامعه باالتر باشد ،پس میزان شادمانی ارتقاء می یابد.
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جدول  9مقایسه میانگین میزان شادمانی بر حسب نوع اوقات فراعت (کنترل نوع اوقات فراعت در رابطه با میزان
مدل
بین گروهی
درون گروهی
کل

شادمانی)
میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

39.616

9

4.402

359.639

300

1.199

399.255

309

F

سطح معنی داری

3.672

.000

برای کنترل نوع اوقات فراعت در رابطه با میزان شادمانی از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده کردیم که نتایج در جدول  4بیان
شده است .با توجه به جدول سطح معنی داری ( )20222است که نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار حداقل بین یکی از انواع اوقات
فراعت در سطح معنی داری  2022است.
جدول  11مقایسه میانگین میزان شادمانی بر حسب فعالیتهای فراغتی (کنترل فعالیتهای فراغتی در رابطه با میزان
مجموع مربعات

درجه آزادی

31.532

8

3.942

367.723

301

1.222

399.255

309

F
3.226

.000

برای کنترل فعالیتهای فراغتی در رابطه با میزان شادمانی از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده کردیم که نتایج در جدول 12
بیان شده است .با توجه به جدول سطح معنی داری ( )20222است که نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار حداقل بین یکی از انواع
فعالیتهای فراغتی در سطح معنی داری  2022است.

41.877

.000

-6.255

308

.000

-6.066

248.565

.000

-1.08275

-1.08275

-1.42334

.17309
.17848

ناهمگن بودن

-1.43428

میزان اوعات
فراغت

-.73122

همگن بودن

-.74216

جدول شماره 11 :مقایسه میانگین میزان اوعات فراغت بر حسب جنسیت
آزمون لون
 t-testآزمون برابری میانگینها
همگنی واریانس
فرضیات آزمون همگنی
انحراف فاصله اطمینان  42درصد برای
سطح
واریانس
تفاوت
درجه
اختالف میانگین
معیار
معنی
t
Sig.
F
میانگین
آزادی
خطا
داری
حد باالیی
حد پایینی
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مدل
بین گروهی
درون گروهی
کل

شادمانی)
میانگین مربعات

سطح معنی داری

با توجه به نتایج حاصل (جدول  )11از جدول فوق در ابتدا به بررسی فرض برابری واریانسهای دو گروه می پردازیم که بر
اساس سطح معنی داری ( )20222ارائه شده فرض برابری واریانسهای دو گروه تایید نمی گردد و یعنی در ادامه جدول می بایست
ردیف دوم برای آزمون مقایسه مورد توجه قرار گیرد  .اکنون برای پاسخ به فرضیه مورد بحث با توجه به مقدارعددی سطح معنی
داری در ستون هفتم جدول می توان گفت که بین نمره میزان اوغات فراغت مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود دارد .با توجه
به منفی بودن دو سر بازه اطمینان نمره میزان اوغات فراغت در زنان بیشتر می باشد.
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جدول  12مقایسه میانگین میزان اوغات فراغت بر حسب سن (کنترل سن در رابطه با میزان اوغات فراغت)
سطح معنی داری
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
مدل
F
بین گروهی
.000
22.853
26.684
4
106.737
درون گروهی
1.168
305
356.131
کل
309
462.868

برای کنترل سن در رابطه با میزان اوغات فراغت از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده کردیم که نتایج در جدول  15بیان شده
است .با توجه به جدول سطح معنی داری ( )20222است که نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار حداقل بین یکی از گروههای سنی
در سطح معنی داری  2022است.
جدول  13مقایسه میانگین میزان اوغات فراغت بر حسب تحصیالت (کنترل تحصیالت در رابطه با میزان اوغات
مدل
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مربعات

درجه آزادی

فراغت)
میانگین مربعات

84.357

6

14.059

378.511

303

1.249

462.868

309

F

سطح معنی داری

11.255

.000

1.751

.187

-4.145
-4.111

278.793

.000

308

.000

-.81651

.19860

-.81651

.19698

ناهمگن بودن

-1.20746

میزان اوعات
فراغت

-1.20410

همگن بودن

-.42555

فرضیات آزمون همگنی
واریانس

جدول  14مقایسه میانگین میزان شادمانی بر حسب جنسیت
آزمون لون
 t-testآزمون برابری میانگینها
همگنی واریانس
انحراف فاصله اطمینان  42درصد برای
سطح
تفاوت
درجه
اختالف میانگین
معیار
معنی
t
Sig.
F
میانگین
آزادی
خطا
داری
حد باالیی
حد پایینی
-.42892
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برای کنترل تحصیالت در رابطه با میزان اوغات فراغت از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده کردیم که نتایج در جدول  10بیان
شده است .با توجه به جدول سطح معنی داری ( )20222است که نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار حداقل بین یکی از مقاطع
تحصیلی در سطح معنی داری  2022است.

با توجه به نتایج حاصل (جدول  )10از جدول فوق در ابتدا به بررسی فرض برابری واریانسهای دو گروه می پردازیم که بر
اساس سطح معنی داری ( ) 20163ارائه شده فرض برابری واریانسهای دو گروه تایید می گردد و یعنی در ادامه جدول می بایست
ردیف اول برای آزمون مقایسه مورد توجه قرار گیرد  .اکنون برای پاسخ به فرضیه مورد بحث با توجه به مقدارعددی سطح معنی
داری در ستون هفتم جدول می توان گفت که بین نمره میزان شادمانی مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود دارد .با توجه به
منفی بودن دو سر بازه اطمینان نمره میزان شادمانی در زنان بیشتر می باشد.
جدول  15مقایسه میانگین میزان شادمانی بر حسب سن (کنترل سن در رابطه با میزان شادمانی)
سطح معنی داری
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
مدل
F
بین گروهی
.000
32.343
29.728
4
118.912
درون گروهی
.919
305
280.343
کل
309
399.255
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برای کنترل سن در رابطه با میزان شادمانی از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده کردیم که نتایج در جدول  12بیان شده است.
با توجه به جدول سطح معنی داری ( )20222است که نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار حداقل بین یکی از گروههای سنی در
سطح معنی داری  2022است.
جدول  16مقایسه میانگین میزان شادمانی بر حسب تحصیالت (کنترل تحصیالت در رابطه با میزان شادمانی)
سطح معنی داری
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
مدل
F
بین گروهی
.000
29.422
24.496
6
146.979
درون گروهی
.833
303
252.276
کل
309
399.255

برای کنترل تحصیالت در رابطه با میزان شادمانی از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده کردیم که نتایج در جدول  11بیان شده
است .با توجه به جدول سطح معنی داری ( )20222است که نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار حداقل بین یکی از مقاطع تحصیلی
در سطح معنی داری  2022است.

نتیجه گیری

منابع
 .1آیزنک ،مایکل .روانشناسی شادی ،ترجمة مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی ،) 1032( ،تهران ،انتشارات بدر.
Argyle, M., Lu. L., (1990). The happiness of extroverts, Personality and individual
differences., Vol. 11, PP. 1011-1017.
Veenhoven, R. (1988) “The Utility of Happiness.” Social Indicator Research, 20: 254-333.
Veenhoven, R. (2006) “How Do we Assess How Happy We Are? Tenets, Implications and
Tenability of three Theories.” Paper Presented at Conference on ‘New Directions in the
Study of Happiness: United States and International Perspectives. University of Notre Dame,
USA.
Veenhoven, R. (2012) “Happiness: Also Known as Life Satisfaction and Subjective WellBeing.” In: Land K. Michalos A. & Sirgy M. (Eds.) Handbook of Social Indicators and
Quality of Life Research. Dordrecht: Springer.

سال پنجم ،شماره ( 9پیاپی ،)91 :بهار  ،9049جلد دو

نتایج پژوهش حاکی از این است که نحوه و میزان اوقات فراغت بر افزایش شادمانی مؤثر است و نشان داد که تفاوت
معنـاداری بـین آنها وجود دارد .کیفیت طراحی فضاهای باز شهری برای اوقات فراغت نقش مهمی در میزان رضایتمندی افراد دارد
چگونگی گذران اوقات فراغت براساس دیدگاه ،توقعات و انتخاب فردی اشخاص متفاوت است .اما آنچه که در اکثر افراد مشترک
به نظر می رسد توجه به لذت و بهره مندی از این اوقات است .احساس لذت زمانی اتفاق خواهد افتاد که فرد به حد نسبی از
آسایش جسمی وروحی رسیده وفا رغ از امور مقید کننده باشد .بنابراین توجه به این مهم در فضای باز شهری برای اوقات فراغت
ضروری است و این امر محقق نخواهد شد مگر این که طراحی فضاها با توجه به موقعیت اجتماعی و سنی افراد و براساس عالئق،
خواسته ها و فعالیت های جاری افراد انجام شود و همساختی بین فضاهای باز شهری (محیط کالبدی )1و رفتارهای انسان به وجود
آید و به عبارت دیگر در این فضاها رابطه ای سازگار بین رفتار افراد و مکان ایجاد شود .بخشی از مراکز اجتماعی ،تجمعی
وفضاهای باز شهری شامل پارکها ،مجموعه های تفریحی ،رفاهی و ...می باشند که در اوقات فراغت توسط گروههای مختلف سنی
به خصوص جوانان مورد استفاده قرار می گیرند بنابراین نقش مهمی در سالمت جامعه خواهند داشت به طوری که عدم توجه و
کارایی این فضاها معضل جدی برای شهر خواهد بود.

2.
3.
4.

5.

1- Physicalenvironment
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

بررسی تاثیر خودشیفتگی بر ایجاد دلبستگی به خدمات هتلداری لوکس
با نقش میانجی ارزش لوکس ادراک شده

سهیال خدامی ،1امیرحسین ایمنی ،2ثریا

مهرآریا*3

تاریخ دریافت1031/30/03 :
تاریخ پذیرش1031/30/11 :
کد مقاله06812 :

چکـیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جهت گیری ارزشی مشتریان بر ایجاد دلبستگی به خدمات هتلداری لوکس با نقش میانجی
ارزش لوکس ادراک شده پرداخته است .نوع تحقیق کاربردی  -توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق حاضر
کلیه مشتریان هتل های  0و  5ستاره در سطح کشور می باشد که تعداد آنها نامحدود است ،برای حجم نمونه ،تعداد 033
تن و براساس فرمول تعیین حجم نمونه گرین ( )1660انجام شد .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه از پژوهش های
استاتوپولوو و باالبانیس( ،)0316گومز-سیوارز و ولسو( )0303و ال-ایدلی ( )0318بوده است .روایی پرسشنامه با استفاده از
روش روایی تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت .تجزیه و تحلیل
داده های با استفاده نرم افزار  SmartPLSانجام شده است .بررسی نتایج نشان داد که خودشیفتگی بر سه متغیر ارزش
عملکردی ،شخصی و اجتماعی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد .محافظه کاری بر ارزش مالی محصوالت
لوکس اثر مثبت و معنادار دارد .سه متغیر مقدار عملکردی ،فردی و اجتماعی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
اما ارزش مالی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار ندارد .در بین ارزش های عملکردی ،شخصی ،مالی و اجتماعی،
ارزش های شخصی بیشترین تاثیرگذاری بر دلبستگی محصول را داشته است.

واژگـان کلـیدی :خودشیفتگی مشتریان ،ایجاد دلبستگی به خدمات ،هتلداری لوکس ،ارزش لوکس ادراک شده

 -1استاد یار دانشگاه خوارزمی
 -0دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت  MBAگرایش بازاریابی دانشگاه خوارزمی
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول) sorayamehrarya@gmail.com
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در عصر جدید ،شرکت در سایۀ وجود یک برندِ باارزش هزینه های بازاریابی را کاهش می دهد ،زیرا مشتریان به آن وفادارند.
همین عامل می تواند در برابر قیمت محصوالت رقیب از محصوالت شرکت دفاع نماید .خریدهای مجدد بر اساس تعهد صادقانه از
دلبستگی به برند سرچشمه می گیرند .دلبستگی عاطفی ،مشتری را به برند متصل می کند و میلی در او ایجاد می کند که او را به
ماندن با برند ترغیب می کند .دلبستگی مشتری به رابطه عاطفی یا پیوند بین مشتری و یک محصول /خدمت خاص اشاره دارد
(پارک و همکاران .)0313 ،نتایج تحقیق هیون و کیم ( )0310نشان داد که دلبستگی عاطفی به ارائه دهندگان خدمات نقش اساسی
در شکل گیری پیشرفت ،همکاری دارد .در این تحقیق به بررسی تأثیر جهت گیری ارزشی مشتریان بر ایجاد دلبستگی به خدمات
هتلداری لوکس با نقش میانجی ارزش لوکس ادراک شده پرداخته شده است.
امروزه بسیاری از مصرف کنندگان بر این باورند که با خرید کاالهای لوکس خود را خاص می کنند زیرا چنین کاالهایی دارای
ارزش های متنوعی هستند که آنها را از سایر کاالها متمایز می کند (تینانو همکاران ،0313 ،ویگنرون و جانسون.)0330 ،
اصطالح لوکس به معنای محصوالتی با استاندارد بسیار باال است ،بنابراین کاالهای لوکس به طور کلی بسیار گران هستند
(پورانی و شوکال .)0310 ،اما شکل گیری ارزش های لوکس در افراد مختلف یکسان نیست و "سیستم ارزشی" آنها به توضیح
نگرش یا رفتارهای خاص آنها کمک می کند (سوسا و بردلی .)0331 ،هر یک از افراد با توجه به معیارهای ذهنی خود ممکن است
که ارزش هایی خاص مد نظر داشته باشد .مطالعات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد یکی از مهمترین تأثیرات در انگیزه ها،
نگرش ها و رفتار مصرف کنندگان ،جهت گیری ارزشی است (د موویج0312 ،؛ شولتز و زلزنی1666 ،؛ ترالتر ،دیهل ،و مولر0331 ،؛
ژانگ ،بیتی ،و والش .)0338 ،مطالعات قبلی چهار زیر مولفه زیر از ارزش لوکس را به صورت جداگانه یا جمعی پیشنهاد دادند)1( :
ارزش مالی )0( ،ارزش عملکردی )0( ،ارزش فردی و ( )0ارزش اجتماعی .بنابراین برای ایجاد ارزش لوکس در دید مشتریان در نظر
گرفتن تفاوت های فردی بسیار مهم است.
همچنین ارزش لوکس از دید مشتری ممکن است منجر به دلبستگی مشتری نسبت به آن محصول گردد .صنعت هتلداری با
نقش پررنگی که در گردشگری و رشد اقتصادی کشور دارد ازجمله صنایع مهم کشور به شمار می رود .ارزش گذاری لوکس در این
بخش عالوه بر اینکه یک فعالیت علمی است یک هنر به شمار می رود که اهداف اصلی آن بهینه سازی سود و حفظ سهم بازار
برای این صنعت می باشد .تصمیمات ارزش گذاری مانند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی به چیزی بیش از دانش فنی نیازمند
است.متاسفانه مطالعات موجود همه مبتنی بر محصوالت ملموس (به عنوان مثال کیف های دستی و ساعتهای لوکس) است،
بنابراین ،نتوانسته است ویژگی های خدمات هتلداری را به صورت بایسته و شایسته در چارچوبهای خود بگنجاند .همچنین تا کنون
تحقیقات کافی در حوزه تفاوت های فردی در ارزش های لوکس صورت نپذیرفته است ،و اکثر این تحقیقات به بررسی فرهنگ ها
در ایجاد ارزش لوکس با اشاره خاص به فرهنگ جمع گرایی ژاپنی و فردگرایی آمریکایی بوده است.
از دیدگاه مدیریتی ،مقیاس دلبستگی نسبت به خدمات هتلداری ،مدیران را در تقسیم مصرف کنندگان لوکس تسهیل می کند.
این مقیاس از سه طریق برای مدیران هتل مفید خواهد بود )1( .مدیران می توانند قدرت پیوند بین برند مصرف کننده و ارزش
لوکس را درک کنند ) 0( .آنها همچنین می توانند مصرف کنندگان بسیار دلبسته و وفادار را شناسایی کنند که نه تنها به نام تجاری
هتل وفادار بمانند بلکه از این برند در برابر دیگران حمایت نیز می کنند ،چنین حمایت از مصرف کننده با جذب مشتری جدید باعث
افزایش پایگاه مصرف کننده و کاهش هزینه های تبلیغاتی خواهد شد )0( .استراتژیست های بازاریابی هتل همچنین می توانند
مصرف کنندگان بسیار دلبسته را در جوامع برند هتل درگیر کنند  .این مصرف کنندگان به عنوان تبلیغ کننده مارک در شبکه با
ارزش خالص عمل می کنند.
اهداف تحقیق به شرح ذیل خواهد آمد:
هدف  :1تبیین تاثیر خودشیفتگی بر ارزش عملکردی محصوالت لوکس .
هدف  :0تبیین تاثیر خودشیفتگی بر ارزش شخصی محصوالت لوکس .
هدف :0تبیین تاثیر مقادیر خودشیفتگی بر ارزش اجتماعی در محصوالت لوکس
هدف :0تبیین تاثیر ارزش مالی بر دلبستگی محصول .
هدف :5تبیین تاثیر مقدار عملکردی بر دلبستگی محصول .
هدف : 1تبیین تاثیر مقدار فردی بر دلبستگی محصول .
هدف :2تبیین تاثیر ارزش اجتماعی بر دلبستگی به محصول.

 -2فرضیات تحقیق
فرضیه  :1-1خودشیفتگی بر ارزش عملکردی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه  :1-0خودشیفتگی بر ارزش شخصی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه  :1-0مقادیر خودشیفتگی بر ارزش اجتماعی در محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه  :0ارزش مالی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
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فرضیه :0مقدار عملکردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه  :0مقدار فردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.

تاثیر مقادیر خودشیفتگی ارزش عملکردی
ارزش عملکردی یک کاالی لوکس را می توان به عنوان تمام ویژگی ها و مزایای مادی که مصرف کنندگان از مصرف آن
ناشی می شوند تعریف کرد .ارزش عملکردی یک ویژگی همه جانبه است که تنها در رابطه با نیازهای مصرف کننده لوکس دیده
می شود .عملکرد ،تجسم ارزش مادی محصوالت لوکس ،یک انگیزه برجسته در مصرف کاالهای لوکس است (آلن ،دورسون،
کبدائی ،آیدین و آنالگان0311 ،؛ هان ،یون ،کیم ،و کواک" .)0333 ،افرادی که از خودشیفتگی حمایت می کنند انتظار دارند
محصوالت در همان سطح کمال عملکردی که انتظار دارند از خود عمل کنند (الداری ،پونس ،برسولز ،و زینز )0311 ،این انتظارات
حتی برای محصوالت لوکس رواج بیشتری خواهد داشت .تحقیقات نشان میدهد که ارزش مرتبه باالتر خود ارتقا یافته به شدت با
ماتریالیسم و خودشیفتگی ارتباط دارد(کجونیوس ،پرسسون و جوناسون .)0315 ،تمایل به تقویت خود از طریق دارایی های مادی،
مشخصه خودشیفتگان است (لی ،گرگ ،و پارک.)0310 ،
بر این اساس ،ارزش مادی که در محصوالت لوکس توسط افرادی قرار گرفته است که مقادیر خودشیفتگی را در خود جای
داده اند ،بیشتر مبتنی بر ارجاع داخلی است .که این رابطه توسط استاتوپولو و باالبانیس ( )0316نیز مورد بررسی قرار گرفت و مورد
تایید بوده است (استاتوپولو و باالبانیس.)0316 ،
بنابراین ،ما فرضیه زیر را ارائه می دهیم:
فرضیه  :1-1خودشیفتگی بر ارزش عملکردی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
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فرضیه  :5ارزش اجتماعی بر دلبستگی به محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
اندازه گیری ارزش لوکس با استفاده از یک ساختار یک بعدی آسان نیست ،بنابراین مطالعات قبلی سعی کردند تا با استفاده از
یک ساختار چند بعدی ا رزش لوکس را مفهوم سازی کنند (به عنوان مثال چو و همکاران0310 ،؛) (استوکبرگر-سائر و تیچمان،
 .)0310آنها چهار زیر مولفه زیر از ارزش لوکس را به صورت جداگانه یا جمعی پیشنهاد دادند )1( :ارزش مالی )0( ،ارزش عملکردی،
( )0ارزش فردی و ( )0ارزش اجتماعی.
ارزش مالی :ارزش مالی یک بعد کلیدی از ارزش لوکس در نظر گرفته شده است و به ارزش قیمتی که مصرف کننده برای
به دست آوردن محصول پرداخت کرده است اشاره دارد (ویدمن و همکاران.)0336 ،
ارزش عملکردی :ارزش عملکردی اساسی ترین ارزش در بین مقادیر مختلفی است که به مشتریان تحویل داده می شود
(بری و همکاران 0330 ،؛ ریو و همکاران )0311 ،و مربوط به سود اصلی و ابزارهای اساسی است که از محصول حاصل می شود
(به عنوان مثال قابلیت استفاده و کیفیت)  .مزایای اصلی زمانی تشکیل می شود که محصوالت به خوبی طراحی شوند تا در
موقعیت های خاص عمل کنند.
ارزش فردی :ارزش فردی نشانگر میزان رضایت از احساسات است که از طریق داشتن کاالهای لوکس بدست می آید .بر
خالف ارزش اجتماعی ،ارزش فردی برای اندازه گیری سمت درونی مصرف کننده است و نه طرف بیرونی (جمال و گود.)0330 ،
این است که ،مصرف کنندگان محصوالت لوکس را خریداری می کنند ،زیرا آنها امیدوارند که یک تصویر محصول لوکس با
خودپنداره یک فرد مطابقت داشته باشند (لیو و همکاران 0310 ،؛ سریگی و سو.)0333 ،
ارزش اجتماعی :ارزش اجتماعی به عنوان "ابزار حاصل از توانایی محصول در تقویت خودپنداره اجتماعی" تعریف می شود
(سوئینی و سوتار .)0331 ،مصرف کنندگان تمایل دارند در هنگام خرید محصوالت لوکس نسبت به سایر افراد نگران باشند زیرا می
خواهند دیگران را بشناسند.

تاثیر مقادیر خودشیفتگی بر ارزش شخصی
مصرف کنندگان برانگیخته شده از انگیزه های خودشیفتگی و به ویژه با تمایل به قدرت ،سعی می کنند با استفاده از تجمالت
منحصر به فرد برای برقراری ارتباط و جایگاه اجتماعی ،خود را از جمعیت متمایز کنند .شیوع شدید صفات خودشیفتگی در
خودشیفته ها انتظار دارد که آنها از ویژگی های منحصر به فرد تری قدردانی کنند (لی و همکاران.)0310 ،
لی و سیدول )0310( 1دریافتند که ترجیح محصوالت منحصر به فرد در خودشیفتگان با درک آنها از خود به عنوان فرد و
متمایز از دیگران سازگار است.
ارزش شخصی نشانگر دستاوردهای آنها و به دست آوردن عزت و قدرت اجتماعی است (راکر و گالینسکی .)0338 ،از طرف
دیگر ،افراد دارای خودشیفتگی پایین تر ،اهمیت زیادی به برتری اجتماعی نمی دهند ،آنها به دنبال تمایز زیاد از دیگران نیستند و
این نیاز به منحصر به فرد بودن را ندارند .این رابطه توسط استاتوپولو و باالبانیس ( )0316نیز مورد بررسی قرار گرفت و مورد تایید
بوده است (استاتوپولو و باالبانیس .)0316 ،بر این اساس ،ما موارد زیر را فرض می کنیم:
1 Seidle
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فرضیه  :1-0خودشیفتگی بر ارزش شخصی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.

تاثیر مقادیر خودشیفتگی بر ارزش اجتماعی
ارزش اجتماعی در مصرف لوکس نشان دهنده نشانگر اعتبار ،نمادین و وضعیت است که مصرف کنندگان می خواهند در گروه
اجتماعی خود نشان دهند .این ارزش بر نحوه ارزیابی کاالهای لوکس تأثیر می گذارد و میل آنها به مصرف کاالهای لوکس را به
عنوان ابزاری برای تقویت هویت خود با معنای نمادین منعکس می کند (وینرون و جانسون .)0330 ،افراد متمرکز بر خودسازی ،به
سمت اهدافی چون قدرت اجتماعی و پرستیژ متمرکز هستند (رایس )0331 ،که نشان می دهد چنین افرادی انگیزه بیشتری برای
خرید محصوالت لوکس به دلیل ارزش اجتماعی خود دارند .خودشیفتگی خودشیفتگان به تحسین و شناخت آنها از دیگران بستگی
دارد .انگیزه تقویت آنها از تمایل آنها برای جلب تحسین دیگران ناشی می شود (واالس و باومیستر .)0330 ،نیاز به تحسین و تأیید
خود خارجی باعث افزایش ارزش اجتماعی تجمالت برای آن دسته از مصرف کنندگان می شود .این رابطه توسط استاتوپولو و
باالبانیس ( )0316نیز مورد بررسی قرار گرفت و مورد تایید بوده است (استاتوپولو و باالبانیس .)0316 ،بنابراین ،ما فرض می کنیم
که:
فرضیه  :1-0مقادیر خودشیفتگی بر ارزش اجتماعی در محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
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تأثیر ارزش مالی بر دلبستگی محصول
ارزش مالی به معنای ارزش قیمتی است که مصرف کننده برای به دست آوردن محصول پرداخت کرده است  .به طور مداوم
پذیرفته شده است که مصرف کنندگان نسبت به قیمت بسیار حساس هستند ،بنابراین هنگامی که مصرف کنندگان قیمت مناسب
پرداخت می کنند ،از محصول راضی هستند ،در حالی که مصرف کنندگان از پرداخت قیمت غیر منطقی برای محصول خودداری
می کنند  .ارزش مالی نقش مهمی در شکل گیری دلبستگی محصول دارد.
چو 1و همکاران ( ) 0310به منظور کشف رابطه بین ارزش مالی (به عنوان مثال اقتصادی) و رابطه برند با استفاده از 001
مصرف کننده زن در صنعت مد ،یک مدل نظری تهیه کردند .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارزش مالی بر رابطه برند
تأثیر مثبت دارد .بر اساس بحث ،این مطالعه فرضیه زیر را ارائه می دهد:
فرضیه  :0ارزش مالی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
تأثیر ارزش عملکردی بر دلبستگی محصول
کیفیت برتر محصوالت باعث می شود مصرف کنندگان متوجه شوند که این محصول لوکس است .به طور خاص ،ارزش
عملکردی با ارزیابی ذهنی مصرف کننده از محصول تعیین می شود .
به عنوان مثال ،یوان و وو ( )0338داده های تجربی جمع آوری شده از  020مشتری در صنعت هتلداری را تجزیه و تحلیل
کردند و دریافتند که ارزش عملکردی یک عامل مهم موثر بر رضایت محصول است.
در این راستا ،فرضیه زیر قابل ارائه است:0
فرضیه :0مقدار عملکردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
تأثیر ارزش فردی بر دلبستگی محصول
ارزش فردی با مزایای نامشهود ذهنی حاصل از خرید محصوالت لوکس شکل می گیرد .مطالعات تجربی همچنین رابطه بین
ارزش فردی و دلبستگی محصول را پشتیبانی می کند .به عنوان مثال ،وانگ و همکاران( .وانگ و همکاران )0330 ،اظهار داشتند
که رضایتمندی عاطفی (مثالً احساس خوب و آرامش) نقش مهمی در شکل گیری رضایت محصول دارد .مشتریان هنگام درک
رضایت عاطفی (مثالً لذت بردن و آرامش) ،تمایل به داشتن نگرش مطلوب نسبت به یک برند دارند.
با توجه به پیشینه نظری و تجربی فوق ،فرضیه زیر پیشنهاد می شود:
فرضیه  :0مقدار فردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
تأثیر ارزش اجتماعی بر دلبستگی محصول
یکی از مهمترین دالیل خرید کاالهای لوکس ،افزایش ارزش اجتماعی شخصی است .مهمتر از همه ،اگر یک مارک خاص به
افزایش ارزش اجتماعی مصرف کننده کمک کند ،مصرف کنندگان احتماالً دلبستگی محکمی به این برند برقرار می کنند (کارول و
اهوویا .)0331 ،عالوه بر این( ،هیون 0و همکاران )0310،با استفاده از داده های تجربی جمع آوری شده از  000مسافر مسافرتی
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لوکس ،رابطه بین ارزش اجتماعی و دلبستگی برند را بررسی کردند .تجزیه و تحلیل مدل سازی معادالت ساختاری آنها نشان داد
که ارزش اجتماعی پیش بینی کننده مهم دلبستگی برند است.
براساس این استدالل نظری ،این تحقیق فرضیه زیر را ارائه می دهد:
فرضیه  :5ارزش اجتماعی بر دلبستگی به محصول اثر مثبت می گذارد.

 -3مدل مفهومی و روش تحقیق

 ∗ 10 = 30 ∗ 10 = 300تعداد شاخص
جهت توزیع پرسشنامه با توجه به وضعیت کرونا ،پرسشنامه به صورت انالین توزیع گردید و قبل از پر کردن پرسشنامه از فرد
سوال پرسیده شد که آیا از هتل های  0و  5ستاره استفاده کردهاند و در صورت مثبت بودن جواب ،درخواست شد که بر اساس
آخرین تجربه خود اقدام به پاسخگویی کند .همچنین بعد از توزیع پرسشنامه تعداد  038پرسشنامه جمع آوری گردید که تعداد 8
پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل نبود و در نهایت با تعداد  033پرسشنامه فرضیه های پژوهش مورد ارزیابی قرار داده شد.
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این پژوهش از نظر هدف کاربردی است کاربرد این
تحقیق به طور خاص برای مدیران هتلداری لوکس در سطح
کشور جهت آگاهی از تأثیر جهت گیری ارزشی مشتریان بر
ایجاد دلبستگی به خدمات هتلداری لوکس با نقش میانجی
ارزش لوکس ادراک شده می باشد.از لحاظ نحوه گردآوری
اطالعات این پژوهش از نوع توصیفی 1است
اجرای تحقیق توصیفی می تواند تنها برای شناخت
بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری
باشد و از آن جایی که هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر
جهت گیری ارزشی مشتریان بر ایجاد دلبستگی به خدمات
هتلداری لوکس با نقش میانجی ارزش لوکس ادراک شده یک
تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان ایرانی هتل
های  0و  5ستاره سطح کشور می باشد که تعداد آنها نامحدود
است.حجم نمونه برای طرحهای علی و مدلسازی با استفاده
شکل  -1مدل مفهومی تحقیق
از فرمول  1به  03تعیین میشود (کالین.)،0335 ،
تعداد نمونه از روش ده برابر تعداد شاخص های در نظر گرفته شده است ،بدین صورت که برای متغیر های جهت گیری ارزشی ،ارزش
لوکس و دلبستگی مشتری به محصول تعداد  03شاخص داشته و با ده برابر کردن تعداد شاخص ها ،تعداد  033نفر به عنوان حجم نمونه تحقیق
در نظر گرفته می شود ،که از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده خواهد شد .که نحوه محاسبات آن در ادامه ارائه می شود:

 -1-3ابزار و روش های جمع آوری اطالعات و داده ها
در پژوهش حاضر به دو شیوه به جمع آوری اطالعات پرداخته شد:
الف) روش کتابخانه ای :در این پژوهش از منابع و ماخذ کتابخانه ای ،کتب ،مقاالت اینترنتی و پایان نامه ها استفاده گردیده
است.
ب) روش میدانی :در این پژوهش با استفاده از روش میدانی (پرسشنامه) به جمع آوری اطالعات پرداخته شده است ،که از
تحقیق استاتوپولوو و باالبانیس ( ،)0316گومز-سیوارز و ولسو( )0303و ال-ایدلی ( )0318الهام گرفته شده است .گویه های موجود
در این پرسشنامه ها بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده بود .تعداد سواالت پرسشنامه ها شامل  03سؤال می باشد.
 10سؤال مربوط به متغیر جهت گیری ارزشی 0 ،سؤال مربوط به متغیر دلبستگی مشتری15 ،سؤال مربوط به متغیر ارزش
لوکس ادراک شده می باشد که در مقیاس پنج درجه ای طیف لیکرت است .جدول  1شکل امتیاز دهی به پرسشنامه ها را نشان
میدهد.
شکل کلی
امتیاز دهی

کامال موافقم
5

جدول  -1شکل امتیاز دهی به پرسشنامه ها
نظری ندارم
موافقم
0
0

مخالفم
0

کامال مخالفم
1

1. Descriptive Method

00

جدول  -2متغیرها ،مولفهها ،تعداد سواالت و منبع متغیرهای پژوهش
منیع
تعداد سواالت
مولفه
متغیر
استاتوپولوو و باالبانیس ()0316
0
خود شیفتگی
جهت گیری ارزشی مشتریان
گومز-سیوارز و ولسو ()0303
0
دلبستگی مشتری به محصول  /خدمت
0
ارزش عملکردی
0
ارزش شخصی
ال-ایدلی ()0318
ارزش لوکس ادراک شده
0
ارزش اجتماعی
ارزش مالی

0

 -2-3روایی سنجی و پایایی سنجی ابزار پژوهش
روایی سنجی :اعتبار محتوا شامل قضاوت ذهنی متخصص در مورد مناسب بودن اندازه گیری است .در این تحقیق برای
اطمینان از روایی پرسشنامه تحقیق ،این پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما و مشاور و تعدادی از خبرگان قرار گرفت که در نهایت با
بررسی این افراد ،روایی پرسشنامه مورد تأیید قرارگرفت.
پایایی سنجی :در پژوهش حاضر برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از شاخص ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده است.
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جدول  -3آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
مولفه
آلفای کرونباخ
متغیر
خود شیفتگی
3881
جهت گیری ارزشی مشتریان
38285
دلبستگی مشتری به محصول  /خدمت
ارزش عملکردی
ارزش شخصی
38635
ارزش لوکس ادراک شده
ارزش اجتماعی
ارزش مالی
--38615
کل پرسشنامه

آلفای کرونباخ
38212
38268
38810
38830
38806
---

 -3-3شیوه های تجزیه وتحلیل اطالعات
در این تحقیق برای نشان دادن وضعیت نمونه از روش های آماری توصیفی (در بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی
برای توصیف نمونه کمک گرفته شده است)و آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف اسمیرنف برای سنجش وضعیت نرمالیته داده
ها و معادالت ساختاری برای سنجش تأثیر متغیرهای تحقیق بر روی دیگر متغیرها استفاده خواهد شد و برای همگی این تحلیل ها
از نرم افزار اس پی اس اس و  PLSاستفاده خواهد شد .اگر این رابطه خطی در معادله رگرسیون دیده شود نشان دهنده همبستگی
و رابطه شدید بین متغیرهای مستقل در مدل می باشد و اعتبار مدل دچار مشکل می شود .در این حالت می توان گفت که هم
خطی و یا همبستگی وجود ندارد یا این هم خطی بسیار کم و اندک است.اگر رابطه بین متغیر برون زای اصلی و متغیر درون زا با
اضافه شدن متغیر برون زا تغییر چشمگیری نداشته باشد ،نشان دهنده آن است که رابطه بین این دو متغیر جعلی و غیر واقعی نبوده
است .این بخش از پژوهش به دو قسمت تقسیم شده است :آمار توصیفی و آمار استنباطی

 -4اطالعات و ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان
 5182درصد از پاسخ گویان بین  03تا  03سال 03 ،درصد بین  03تا  03سال 13 ،درصد بین  03تا  53سال و  080درصد
بیش از  53سال سن دارند 11 / 1 .درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیالت دیپلم 13 / 5 ،درصد فوق دیپلم 00 / 1 ،درصد
لیسانس 03 ،درصد فوق لیسانس و  0 / 6درصد دکترا می باشند 0580 .درصد را بانوان و  5082درصد را مردان تشکیل داده اند .در
نهایت  0382درصد از پرسنل دارای سابقه استفاده از هتل زیر  1سال 11 ،درصد دارای سابقه استفاده از هتل  1تا  0سال1082 ،
درصد دارای سابقه استفاده از هتل  0تا  0سال و  0882درصد باالتر از  0سال می باشند.

 -5آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق
برای آزمون فرضیه های پژوهش در ابتدا به برر سی نرمال بودن متغیرها پرداخته می شود .بنابراین در ابتدا این شرط برای
متغیر های تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد.
00

جدول  -4آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق
 Zکولموگروف-اسمیرنوف
انحراف معیار
میانگین
شاخص ها
18061
3810
0860
جهت گیری ارزشی مشتریان
18060
3821
0822
ارزش لوکس ادراک شده
18105
1836
0802
دلبستگی مشتری به محصول  /خدمت

P-value
38301
38301
38336

با توجه به این که سطح معنیداری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف در جدول فوق که برای متغیر های پژوهش ،کمتر از 3835
است ،نتیجه میشود که توزیع متغیر های فوق ذکر تفاوت معناداری با توزیع نرمال داشته است.
مقدار کفایت نمونه گیری معادل با  3/801است .بنابراین میزان نمونه برای استفاده از معادالت ساختاری مناسب می باشد.
برای آزمودن مدل اندازهگیری در این پژوهش از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب جهت بررسی پایایی مدل اندازهگیری استفاده
شده است که نتایج آن به شرح زیر میباشد:

 -6آلفای کرونباخ

متغیر
ارزش اجتماعی
ارزش شخصی
ارزش عملکردی
ارزش مالی
خود شیفتگی

جدول  -6پایایی مرکب متغیرهای پژوهش
پایایی مرکب ( pدلوین-گلدشتاین)
38816
38822
38880
38882
38268

وضعیت متغیر
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
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متغیر
ارزش اجتماعی
ارزش شخصی
ارزش عملکردی
ارزش مالی
خود شیفتگی

جدول  -5آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
آلفای کرونباخ
38830
38810
38268
38806
38212

وضعیت متغیر
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول

این شاخص که به اندازهگیری میزان تبیین متغیرهای پنهان پژوهش توسط متغیرهای مشاهدهپذیر آن (مؤلفهها/سؤاالت)
میپردازد توسط شاخص ( AVEمتوسط واریانس استخراج شده) مورد سنجش قرار میگیرد و حداقل مقدار قابل قبول برای روایی
همگرا  3/53میباشد که نتایج آن در جدول  2ارائه شده است:

متغیر
ارزش اجتماعی
ارزش شخصی
ارزش عملکردی
ارزش مالی
خود شیفتگی

جدول -7روایی همگرا متغیرهای پژوهش
روایی همگرا
38105
38100
38210
38115
38521

وضعیت متغیر
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول

در نتایج ماتریس فرونل و الرکر این تحقیق محاسبه شده است که تمام مقادیر موجود در روی قطر اصلی ماتریس ،از کلیه
مقادیر موجود در ستون مربوط آن بزرگتر است و نشان دهنده آن است که در مدل ما دارای اعتبار تشخیص مناسبی است.
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جدول  -8بررسی فرضیه های پژوهش
مقدارT
شدت تاثیر
روابط مفاهیم با شاخص ها در مدل
فرضیه  :1-1خودشیفتگی بر ارزش عملکردی محصوالت لوکس اثر
68008
38060
مثبت و معنادار دارد.
فرضیه  :1-0خودشیفتگی بر ارزش شخصی محصوالت لوکس اثر
0820
38000
مثبت و معنادار دارد.
فرضیه  :1-0مقادیر خودشیفتگی بر ارزش اجتماعی در محصوالت
28302
3805
لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
38681
38351
فرضیه  :0ارزش مالی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه  :0مقدار عملکردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار
08815
38182
دارد.
فرضیه :0مقدار فردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
08861
38060
فرضیه  :5ارزش اجتماعی بر دلبستگی به محصول اثر مثبت و
08012
38188
معنادار دارد.

سطح معنی دار

نتیجه

P<0.01

تایید فرضیه

P<0.01

تایید فرضیه

P<0.01

تایید فرضیه

P>0.05

رد فرضیه

P<0.05

تایید فرضیه

P<0.01

تایید فرضیه

P<0.01

تایید فرضیه

 -7بررسی فرضیه های پژوهش
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بررسی فرضیه  :1-1خودشیفتگی بر ارزش عملکردی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به جدول ( ،)2-0نتایج تجزیه و تحلیل های  PLSنشان می دهد که با بیش از  65درصد اطمینان خودشیفتگی بر
ارزش عملکردی محصوالت لوکس به صورت مستقیم تاثیر مثبت وجود دارد( )=1PC3 / 060 ،P<0.01,T=9.248در نتیجه
فرض  H0رد میشود  H1پذیرفته میشود.
بررسی فرضیه  :1-0مقادیر خودشیفتگی بر ارزش اجتماعی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به جدول ( ،)2-0نتایج تجزیه و تحلیل های  PLSنشان می دهد که با بیش از  65درصد اطمینان مقادیر خودشیفتگی
بر ارزش اجتماعی محصوالت لوکس به صورت مستقیم تاثیر مثبت وجود دارد( )PC=3 / 05 ،P<0.01,T=7.037در نتیجه
فرض  H0رد میشود  H1پذیرفته میشود.
بررسی فرضیه  :0ارزش مالی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به جدول ( ،)2-0نتایج تجزیه و تحلیل های  PLSنشان می دهد که با بیش از  65درصد اطمینان ارزش مالی بر
دلبستگی محصول به صورت مستقیم تاثیر مثبت وجود ندارد( )PC=3 /351 ،P>0.05,T=0.986در نتیجه فرض  H1رد
میشود  H0پذیرفته میشود.
بررسی فرضیه  :0مقدار عملکردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به جدول ( ،)2-0نتایج تجزیه و تحلیل های  PLSنشان می دهد که با بیش از  65درصد اطمینان مقدار عملکردی بر
دلبستگی محصول به صورت مستقیم تاثیر مثبت وجود دارد( )PC=3 / 182 ،P<0.01,T=2.865در نتیجه فرض  H0رد می-
شود  H1پذیرفته میشود.
بررسی فرضیه  :0مقدار فردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به جدول ( ،)2-0نتایج تجزیه و تحلیل های  PLSنشان می دهد که با بیش از  65درصد اطمینان مقدار فردی بر
دلبستگی محصول به صورت مستقیم تاثیر مثبت وجود دارد( )PC=3 / 060 ،P<0.01,T=4.891در نتیجه فرض  H0رد می-
شود  H1پذیرفته میشود.
بررسی فرضیه  :5ارزش اجتماعی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به جدول ( ،)2-0نتایج تجزیه و تحلیل های  PLSنشان می دهد که با بیش از  65درصد اطمینان ارزش اجتماعی بر
دلبستگی محصول به صورت مستقیم تاثیر مثبت وجود دارد( )PC=3 / 188 ،P<0.01,T=3.417در نتیجه فرض  H0رد می-
شود  H1پذیرفته میشود.
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 -8بحث و نتایج
در مقاله حاضر پس از معرفی و بیان ادبیات موضوعی در زمینه بررسی تاثیر جهت گیری ارزشی مشتریان بر ایجاد دلبستگی به
خدمات هتلداری لوکس با نقش میانجی ارزش لوکس ادراک شده ،الگوی مفهومی و سؤال های پژوهش تدوین شدند.
در بحث و نتیجه گیری به استنباط از نتایج این پژوهش و چرایی حصول این موارد بر اساس تحقیقات پیشین و ادبیات
موضوعی پرداخته می شود .در نهایت نیز با استفاده از یافته های این تحقیق ،به مدیران اجرایی و محققان آتی،پیشنهاداتی ارایه می
گردد.
همانطور که مشاهده می شود به غیر از رابطه بین ارزش مالی بر دلبستگی محصول ،مابقی روابط بین متغیرهای تحقیق ،مورد
تایید قرار گرفته اند ،لذا تاثیرگذاری ارزش مالی بر دلبستگی محصول از مدل نهایی تحقیق حذف گردیده است.همچنین مشاهده
می شود خودشیفتگی بر ارزش عملکردی محصوالت لوکس با شدت  38060به شدت تاثیرگذار بوده در بین مولفه های ارزش
اجتماعی ،بیشترین میزان بار عاملی مربوط به شاخص نمادین دانستن اقامت در هتل لوکس با میزان بار عاملی  38850بوده است.
همچنین برای ارزش مالی بیشترین بار عاملی مربوط به شاخص ارزشمند بودن خدمات دریافتی از هتل با میزان بار عاملی 38861
بوده ،برای متغیر ارزش شخصی بیشترین میزان بار عاملی مربوط به اقامت در هتل در از بین بردن استرس و آرامش با میزان بار
عاملی  38860و در نهایت برای ارزش عملکردی بیشترین میزان بار عاملی مربوط به با کیفیت باال بودن استفاده از خدمات هتل با
میزان بار عاملی  38886بوده است.

پیشنهاد می شود با سنجش مستمر رضایت مندی مشتریان از کیفیت خدمات هتل ،وجود هرگونه نارضایتی به جد مورد ارزیابی
قرار داده شود تا چنین نارضایت هایی در صورت منطقی بودن حتما پیگیری شود و در صورت رفع مشکل به اطالع مشتری مورد
نظر برسانند تا چنین احساسی در آنها ایجاد شود که مدیریت هتل به مسائل و مشکالت و رفع آنها حساسیت باالیی دارد.
لذا پیشنهاد می شود با الگو برداری از هتل های بین المللی می توان نسبت به خدماتدهی به مشتریان برنامه ریزی الزم
صورت گیرد .همچنین به صورت ضمنی و تلویحی به آگاهی مشتریان رسانده شود که به فرض خدمات ارائه شده هم تراز با
ئخدمات هتل های در سطح بین الملل می باشد.
لذا پیشنهاد می شود با تبلیغات در مکان ها دارای موقعیت اجتماعی باال و زمان های دارای پیک بیننده ها می توان برند هتل
را دارای موقعیت اجتماعی باالیی برد و عالوه بر آن کیفیت خدمات و امکانات هتل می تواند در این زمینه تاثیرگذاری باالیی داشته
باشد.
برای بهبود رابطه بین ارزش مالی بر دلبستگی محصول پیشنهاد می شود که عالوه بر توجه به نکات ریز در افزایش رضایت
مندی مشتریان مانند ارائه خدمات هم تراز با هتل های لوکس خارج از کشور ،نسبت به نظر مشتریان در قبال این خدمات
نظرسنجی نیز شود تا در صورت وجود نواقص در این زمینه در جهت رفع آن اقدام شود ،چرا که با نظرخواهی از مشتریان و اعمال
نظرات آنها دلبستگی آنها به خدمات هتل نیز افزایش خواهد یافت.
برای بهبود رابطه بین مقدار عملکردی بر دلبستگی محصول پیشنهاد می شود که توجه به خدماتی مانند اتاق رویال ،اسپا،
چشم انداز محیطی بسیار زیبا ،و  ...با کیفیت مناسب می تواند خدمات ارائه شده را در نظر مشتریان قابل قبول جلوه داده که در
نتیجه تمایل به استفاده مجدد در مشتریان را افزایش می دهد .از سوی دیگر توجه به کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان باید
بیشتر مورد توجه قرار داده شود که مشتریان این کیفیت خدمات را به صورت ملموس درک کنند.
برای بهبود رابطه بین مقدار ارزش فردی بر دلبستگی محصول پیشنهاد می شود با ارائه خدماتی مانند ماساژ ،مناظر طبیعی از
سطح شهر و  ...که برای مدت کوتاهی فرد را فارغ از مشکالت زندگی کند می تواند آرامش درونی را برای فرد ایجاد کند که با یک
سرمایه گذاری اولیه می توان این دیدگاه را در بیشتر مشتریان (متناسب با نیازهای شخصی آنها) ایجاد کرد.
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چکـیده
گردشگری مذهبی یکی از انواع گردشگری شهری محسوب می گردد که از ادوار گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است.
در خصوص این نوع گردشگری بناهای مذهبی اصلی ترین هدف گردشگران به شمار می آید که مضامین دیوارنگاره های
آن ها نقش بسیار مهمی در توسعه این نوع گردشگری دارد .بعد از گسترش دین اسالم در ایران ،مضامین تزئینات بناها
در شهرهای مختلف نیز تغییر فراوان کرد و موضوعات مذهبی اسالمی نقشمایه اکثر کاشیکاری ها و دیگر هنرهای این
دوره شد .حماسه عاشورا به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اسالم مورد توجه هنرمندان این دوره قرار گرفت و
نقش آن در بسیاری از بناها بر روی کاشی ایجاد شد .این حادثه آن چنان مورد توجه قرار گرفت که بسیاری از مردم،
داستان این رویداد بسیار مهم مذهبی را حتی در خانه های خود بر روی کاشی اجرا می کردند .شهر شیراز نیز از این امر
مستثنی نبوده و در بسیاری از بناه ای مذهبی این شهر ،این رویداد مهم توسط هنرمندان این شهر بر روی کاشی نقش
شده است .در این مقاله سعی بر آن شده تا نقشمایه های عاشورایی بناهای شهر شیراز مورد بررسی قرار گیرد.

واژگـان کلـیدی :گردشگری مذهبی ،کاشی ،بناهای مذهبی ،عاشورا ،شیراز
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مذهب به عنوان یکی از اصیل ترین و حیاتی ترین نیازهای معنوی انسان ،همواره از جایگاهی ویژه در زندگی او برخوردار بوده
و هنرهای دینی ،شایسته ترین جایگاه تجلی این تمایالت معنوی به حساب می آمده است .نمود مذهب در هنر یا آمیختگی این دو
با یکدیگر در طول تاریخ به حدی است که اکثر آثار هنری به شکلی نمادین ،بیانگرمفاهیم مذهبی و دینی است .از سوی دیگر
هنرهای مذهبی از جم له هنر عاشورایی در ایران ،هماهنگی و هم آمیزی بسیار قابل انطباقی با پیشینه فرهنگی و تاریخ ایران دارد.
تجلی مضامین دینی موجود در روایات مذهبی و نمایش مفاهیم معنوی در آثار و نگاره هایی با موضوع دین ،مذهب و تعالیم
اسالمی به خصوص واقعه عاشورا به عنوان عمیق ترین حماسه و عظیم ترین رویداد نمادین در تاریخ اسالم و مذهب تشیع عالوه
بر آن که بیانگر مظلومیت و رشادت های معصومین است ،زمینه ای مناسب برای ترویج اعتقادات و احیای آرمان های روحانی است
که در جهت تطهیر و هدایت مسلمانان و مومنین ،مورد نظر و مقصد نهایی بزرگانی چون ائمه معصومین و تاکید بر تداوم راه انبیاء
بوده است .یکی از دوره های که شرایط سیاسی-اجتماعی آن بستر ظهور نقاشی هایی با مضمون عاشورا را بوجود آورد ،دوره قاجار
بود .در دوره قاجاربه دلیل تحوالت پس از مشروطه ،نقاشی مذهبی عمدتا محدود به نقاشی های عامیانه ای می شد که اکثرا توسط
نقاشان غیر درباری و غیر حرفه ای تهیه می شدند .نقاشی قاجار در حقیقت ادامه نقاشی دوره زندیه می باشد .این دو دوره بدون
هیچ خط و مرز معینی در یکدیگر ادغام می شوند .دوره قاجار اوج نقاشی مذهبی قلمداد می شود .تالش شاهان قاجار برای اتحاد
شیعیان و اد عای رهبری جامعه شیعه با حمایت از مراسم و فعالیت های مذهبی و احداث و مرمت ابنیه مذهبی همچون امامزاده ها،
بقعه ها ،تکیه ها و سقاخانه ها همراه بود .حمایت مردم نیز عامل دیگری برای رشد نقاشی مذهبی بود .به موازات حکومت ،گرایش
های مذهبی در بین مردم نیز رواج داشت و مذهب به عنوان یکی از پایگاه های قدرتمند اجتماعی مطرح گردیده بود .شهر شیراز به
عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) دارای اماکن مذهبی زیادی است که نقش موثری در تقویت گردشگری مذهبی این شهر دارد .در
این مقاله نقشمایه های عاشورایی بناهای مذهبی این شهر مورد بررسی قرار گرفته است .هر چند درون خانه های قدیمی شهر
شیراز مضامین مذهبی بر روی کاشی ایجاد شده اما بسیاری از آن ها مضمون عاشورا ندارند و یا این که نویسندگان این مقاله از آن
بی خبرند .در خصوص این موضوع ،مقاله و یا کتابی چاپ نشده است .تنها می توان به مقاله مححمدی و دارابی( )1386با موضوع
بررسی تزئینات حسینیه مدرسه سلطانیه شیراز و مقاله کیان( )1382با موضوع حسینیه مشیر و کاشی نگاره ها  1310ه.ق اشاره
نمود .در خصوص سقاخانه های شیراز نیز مقاله ای از علی آبادی و زارع( )1381با موضوع بازشناسی ارتباط معناگرایانه سقاخانه ها
در موقعیت قرارگیری با تاکید بر سقاخانه ها چاپ شده اما توجه زیادی به نقشمایه کاشیکاری ها نشده است.

 -2گردشگری شهری
توریسم شهری ترکیب پیچیده ای از فعالیت های مختلف است که از به هم پیوستن در محیط ویژه و قادر ساختن شهر در
جذب بازدیدکنندگان است .تعریف گردشگری شهری ب ا وجود انگیزه های مختلف و تعریف مشخصی که همه بر آن اتفاق نظر
داشته باشند ،کاری مشکل است اما می توان بر اساس تعاریفی که از توریست انجام گرفته و مورد قبول همه است ،توریست شهری
را چنین تعریف کرد :توریست شهری ،فردی است که به قصد مسافرت به شهری به غیر از شهر یا مکان سکونت و محیط عادی
خود با انگیزه گردش و تفریح ،تجارت ،دیدن دوستان و اقوام یا فعالیت های دیگر برای بهره برداری و استفاده از فضای شهر و
امکانات و تسهیالت و جاذبه های شهری مسافرت می کند(موحد .)12:1394،نواحی شهری به علت آن که جاذبه های تاریخی و
فرهنگی بسیاری دارند ،در اغلب موارد ،مقاصد گردشگری مهمی محسوب می شوند.

 -3گردشگری مذهبی
گردشگری ،مجموع پدیده ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل گردشگران ،دولت ها و دانشگاه ها و سازمان های غیر دولتی،
جوامع میزبان و سرمایه ها در فرایند جذب ،حمل و نقل ،پذیرایی و کنترل کنشگران و دیگر بازدیدکنندگان است .این صنعت یکی
از یزرگترین و سریعترین بخش های اقتصادی در حال رشد است و بسیاری از کشورهای پیشرفته ،درآمد قابل توجهی از این صنعت
به دست می آورند .لویس ترنر ،گردشگری را امیدبخش ترین صنعتی می داند که جهان سوم با آن روبروست و معتقد است
گردشگری بیشترین امکان جانشینی دیگر صنایع درآمدزا را دارد(محرابی .)3:1398،با توجه به این که گردشگری ،مفهومی میان
رشته ای و چند وجهی است ،می توان آن را از دیدگاه های مختلفی همچون جغرافیایی ،اقتصادی ،جامعه شناختی و مدیریتی مورد
بررسی قرار داد .بدین سبب تعاریف متعددی نیز از این دیدگاه ها برای گردشگری صورت گرفته است .یکی از اشکال گردشگری،
گردشگری مذهبی است که بر زیارت و حضور در اماکن مذهبی تاکید دارد .گردشگری مذهبی را می توان گونه ای از گردشگری
دانست که گردشگران در آن با انگیزه های دینی و مذهبی از مکان های مقدس نظیر مساجد ،امامزاده ها ،کلیساها ،مقبره ها و
مانند آن ها بازدید میکنند(رحیم پور .)14:1318،این نوع گردشگری دارای پتانسیل اجتماعی فرهنگی برای تغییرات حاالت انگیزه
ای یک فرد که نیاز به مسائل فرهنگی و مذهبی در حضور معنوی دارد ،می باشد .این نوع گردشگری ،یکی از کهنترین و پر رونق
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ترین انواع گردشگری از زمان های گذشته تا حال حاضر در سراسر جهان است(تقوایی و دیگران .)11:1398،در دوران مدرن،
سفرهای با انگیزه اصلی معنوی با رشد چشمگیری همراه شده است .در جامعه سنتی ایران نیز ،گردشگری مذهبی جایگاه ویژه ای
در پر کردن اوقات فراغت شهروندان آن دارد .گردشگری اسالمی نیز تعبیر جدیدی از مفهوم زیارت است که از ادغام گردشگری
مذهبی و تفریحی به دست آمده است(موسوی و دیگران.)48:1384،

 -4بناهای مورد بررسی
در مقاله پیش رو سعی بر آن شده تا بناهایی که نقاشی های عاشورایی در آن کار شده ،مورد بررسی قرار بگیرد .متاسفانه از
وجود نقشمایه های مذهبی عاشورایی در خانه های تاریخی به دالیل مختلف اطالعی نداریم و امیدواریم در آینده ،مقالبه هایی در
این زمینه نوشته و یا همین مقاله تکمیل گردد .بناهای مورد بررسی این مقاله شامل امامزاده ابراهیم(ع) ،امامزاده سید تاج الدین
غریب(ع)  ،سقاخانه مشیر ،حسینیه مشیر ،سقاخانه واقع در قصردشت و سقاخانه تازه تاسیس میدان شهرداری می باشد .متاسفانه در
سال های قبل حسینیه مشیر به طرز وحشتناکی از بین رفته و تنها ساختار اصلی آن بر جای مانده و سقاخانه مشیر نیز در سال های
اخیر مورد بی مهری قرار گرفته و بسیاری از کاشی های آن از بین رفته و یا ربوده شده است.

 -1-4امامزاده ابراهیم(ع)
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امامزاده ابراهیم(ع) در نزدیکی گورستان دارالسالم قرار دارد .این بقعه که مدفن یکی از فرزندان امام هفتم ،امام موسی
کاظم(ع) است توسط یکی از سرداران فارس به نام زکی خان ساخته شده که به احتمال زیاد زکی خان نوری می باشد .بعد از حادثه
زلزله در سال  1286ه.ق مرحوم میرزا نعیم لشکرنویس باشی پسر مرحوم زکی خان نوری تجدید عمارتش نمود و تاکنون به آبادی
برقرار است(احمدی و هوایی .)22:1389،حرم امامزاده در وسط یک حیاط قرار گرفته و آن را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم
کرده است .در حیاط جنوبی سنگ قبرهایی وجود دارد که برخی از آن ها درون اتاق ها قرار گرفته و آرامگاه خانوادگی می باشد.
درون بقعه هنر آیینه کاری انجام شده که توسط حاج جعفر دالکی کار شده است .در حیاط شمالی یک سنتوری ،پیشانی یا هاللی
بسیار زیبا وجود دارد که با کاشی هفت رنگ پوشیده شده و صحنه هایی از واقعه کربال و قیامت را نشان می دهد و در پایین آن
اشعاری نوشته شده و در آخر تاریخ  1315ه.ق آمده است .بر طبق نوشته این عمل به فرمایش آقای حاج سید شریف بوده و نقاش
این سنتوری که در آخر نام او ذکر شده ،محمدباقر نقاش می باشد .در دو طرف این سنتوری نیز دو قاب کاشی وجود دارد که در
سمت چپ نقش امام رضا(ع) در دربار هارون را نشان می دهد و در سمتی دیگر نقش امام موسی کاظم(ع) را در زندان مامون نشان
می دهد(افسر.)149:1314،
هاللی این بقعه به روش حسینیه مشیر انجام شده است .با
مقایسه تاریخ ساخت کتیبه های کاشی نگاره ها به نظر می رسد
که با فاصله حدود  45سال از یکدیگر نقاشی شده اند و در آن
زمان هنوز قاب کاشی حسینیه بر جای خود استوار بوده است.
تفاوت این دو قاب(قاب حسینیه و امامزاده) تمایل محمدباقر
نقاش به طبیعت پردازی نسبت به آقا میرزا بزرگ است .همین
طبیعت پردازی سبب شده تا چهره و بدن شخصیت ها واقعی تر
باشد و بزرگنمایی شخصیت های معصومین به نسبت سایر
شکل  -1سنتوری یا پیشانی امامزاده ابراهیم(ع)
سپاهیان رعایت نشود .همچنین رنگ لباس ها و صحنه اطراف
(ماخذ:نویسندگان)1931،
تنوع رنگی کاشی نگاره حسینیه مشیر را نداشته و در مجموع
حس نقاشی مذهبی و تمایل به نقاشی قهوه خانه ای در آن
کمرنگ شده است(کیان.)91:1382،

مجالس عاشورایی سنتوری امامزاده
 .1بردن حضرت علی اصغر(ع) به صحنه نبرد :در این مجلس
امام حسین(ع) سوار بر ذوالجناح ،پرچم و نوزاد قنداق پیچی(علی
اصغر) را با دست راست در آغوش گرفته است .بر دور سر امام
حسین(ع) هاله ای از نور وجود دارد که در تمام قاب ها به دور
سر ائمه دیده می شود .پنج زن روبنددار و چهار بچه در تصویر
حضور دارند که دو بچه در نزدیکی اسب امام در حال خواهش
کردن از ایشان هستند.

شکل  -2سنتوری امامزاده ابراهیم(ع)
(ماخذ :نویسندگان)1931،
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خیمههایی در سمت راست تصویر به رنگ های مختلفی
دیده می شود و هفت فرشته بالدار در اطراف سر امام دیده می
شوند و دست خود را به سوی او دراز کرده اند و به امام نگاه
میکنند (همایونی.)49:1311،
 .2شهادت حضرت علی اکبر(ع) در آغوش امام حسین(ع):
در این قاب امام حسین(ع) سر فرزندش را روی پاهایش قرار داده
و دو اسب در کنار او به رنگ های سیاه و سفید ایستاده اند.
 .3بریدن سر حضرت قاسم(ع) در مقابل دیدگان عمو :در
این تصویر حضرت قاسم(ع) در آغوش امام قرار دارد و شخصی
در حال بریدن سر اوست .پشت سر امام هشت پیکر بر روی
زمین قرار دارد.

شکل  -9سنتوری امامزاده ابراهیم(ع)
(ماخذ :نویسندگان)1931 ،
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 .4مذاکره با امام(ع) برای مصالحه :امام سوار بر اسب و نیزه ای در دست ،بزرگترین شخصیت این مجلس است .باالپوش
حضرت و سر و سینه اسب پر از تیرهایی است که به سوی ایشان پرتاب شده است .تکیه دادن سر به نیزه ،حالتی را پدید آورده که
نشان از تعمقی کوتاه و تنهایی ایشان است .مردی با پوشش عربی ،سوار بر شتر در حالی که ترکه ای در دست چپ و طوماری در
دست راست دارد ،دیده می شود .در پایین صحنه و در نزدیکی سر اسب ،درویشی با موهای بلند ،لباس آبی و کشکولی بر دست،
نیم رخ ترسیم شده و افسار اسب حضرت را گرفته تا او را از ادامه رسالتش باز دارد .در پشت درویش ،چهار شخصیت با لباس
قاجاری و تاج های زرین ،دست به سینه اما شمشیر به دست ،پشت سر هم صف کشیده اند .در پشت حضرت ،ده نفر نیمه برهنه با
چشمان گرد و نیزه های بلند در ردیف های سه تایی ایستادهاند .به نظر می رسد که اینان افراد سپاه جنیان هستند .شش فرشته در
دو ردیف در دو سوی حضرت ایستاده اند در حالی که در هر دست چیزی شبیه پرنده را به او تقدیم می کنند.
 .5رشادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) :حضرت عباس(ع) با
لباس رزم و سوار بر اسب ،بزرگترین شخصیت این مجلس است.
پشت سر حضرت ،هاله قدسی وجود دارد .ایشان شمشیر را با
دست چپ گرفته و بدن سوارکاری را از فرق سر به دو نیم کرده
است .زیر بدن حضرت ،محدوده ای به رنگ نیلی و چند ماهی
نقاشی شده که نشانه ای از محل این رویداد در کنار رود فرات
است .تعدادی جسد و سرهای بدون بدن در پایین قاب دیده می
شود .کرنا نوازان دشمن در حال تهییج سپاهیان هستند .همه این
نشانه ها حاکی از تعداد زیاد دشمن در برابر حضرت ابوالفضل
شکل  -4سنتوری امامزاده ابراهیم(ع)
است.
(ماخذ :نویسندگان)1931،

 .6ناظران کارزار :در این مجلس پانزده سوارکار نیزه دار در سمت چپ تصویر هستند ،در حالی که فقط هفت اسب را می توان
دید .در پیشاپیش آن ها ،سرداری ریش سفید ،سوار بر اسبی قهوه ای با لباس و کاله درباری و چتر کوچکی در دست چپ ،به
خوبی در قاب جای گرفته اند.

 -2-4امامزاده سید تاج الدین غریب(ع)
این بقعه یکی از بقاع بسیار مهم شهر شیراز می باشد که در دروازه کازرون این شهر قرار دارد .این بقعه آرامگاه جعفر بن فضل
بن جعفر بن علی ابن ابیطالب(ع) ملقب به ((تاج الدین)) و ((غریب)) است .همچنین مقبره محمد بن حسن مثنی ابن حسن بن علی
بن ابیطالب(ع) نیز در این بقعه قرار دارد .یکی از جاذبه های این آرامگاه ورودی آن و قسمت مربوط به کاشی های هفت رنگ می
باشد .بر روی این کاشی ها تصاویر گل و بته ،تصاویر خانه ها یا کلیساهای اروپایی ،تصاویر وقایع کربال نقاشی شده است .باالی
سردر ورودی ،تصویر حضرت علی(ع) روی کاشی و در یک قاب نقش شده که در دو طرف آن را دو فرشته با دست نگه داشته اند.
لباس این فرشته ها به رنگ سبز و بال های آن ها سفید رنگ می باشد .دور قاب نیز با گل تزئین شده است .در پایین این تصویر
یک قاب با کاشی الجورد وجود دارد که بر روی آن با خط ثلث سفید قسمتی از آیه  18سوره آل عمران با مضمون ((إِنَّ الدِّینَ عِندَ
اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ)) نوشته شده و در پایین قاب سال  1350با خط مشکی نوشته
شده که این قاب را نیز دو فرشته با دستان خود نگه داشته اند .در دو سمت این قاب قاب های دیگری قرار دارد که در سمت چپ
((مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ وَمَنْ یَکْفُرْ بِآیَاتِ اللَّهِ)) و در قاب دیگر ((فَإِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ صدق اهلل العلی العظیم)) نوشته
شده که هر دو آیه  18سوره آل عمران می باشد .در آخر نیز بر روی یک قاب کوچک نام کاتب کتیبه ها ((حرره عبدالعلی اشرف
الکتاب)) آمده است .در سمت راست نیز به مانند سمت چپ روی قاب های کاشی سه عبارت نوشته شده که از سمت راست ((قال
02

 -3-4مکتب سقاخانه ای
درک مفهوم آب در معماری همان درک معماری آب است .فهم قوانین فیزیکی رفتار آب ،احساسات ما در مقابل کنش و
واکنش آب و مهمتر از همه نقش و تمثیل و ارتباط آن با حسینیه ،تکیه ،سقاخانه ،امامزاده و  ...تاثیرگذار بوده و نمادهای مذهبی به
وضوح در اینگونه اماکن تبلور یافتند(عناصری .)121:1393،سقایی و سقایت زندگی انسان ها .طراح و معماری که آب را در
مجموعه خود وارد م ی کند ،گنجینه ای از خصوصیات فیزیکی ،اسطوره ها و تمثیل ها را به خدمت می گیرد که به کار او قدرت و
غنا می بخشد .ارتباط کنونی ما با آب میراث پیوند کهن انسان با آن است(مور .)2:1391،از آنجا که آب با زایش و زایندگی در
ارتباط بوده ،این عنصر افزون بر ایران باستان ،در میان باورهای سایر فرهنگ ها نیز حامی ،ایزدبانو و موکلی مونث داشته است.
تقدس آب در اندیشه ایرانی موضوعی فراگیر و قابل توجه است که این موضوع را می توان با برداشت های مستند از اسناد تاریخی
به جای مانده پیگیری کرد .با ورود اسالم به سرزمین ایران ،پس از مدتی تقریبا دین زرتشت از میان مردم رخت بربست و بیشتر
ایرانیان به اسالم روی آوردند .با شهادت امام حسین(ع) در کربال ،شیعه نماد شهادتی با تاثیر احساسی منسجم و پایدار را به دست
آورد و این تفکر شیعی در ایران بر نوع معماری و آذین بندی اماکن موجود اسالمی همچون به واقع اصلی ترین دلیل احداث بنای
سقاخانه ها و آب خوری ها در سرزمین های اسالمی است .سقایت و سقایی در اصل واژگانی عربی هستند که در فرهنگ فارسی به
معنای آب نوشانیدن و دادن و فروختن آب استفاده می شوند .در دین مبین اسالم ،سقایی و سقایت دارای ارزش واالیی بوده و در
روای ات متعددی از این عمل تقدیر شده است .سقا به کسی می گویند که به دیگران اب می دهد ،پس این واژه به رابطه آب با بنا
داللت دارد و از طرفی همه سقاخانه ها وقف حضرت ابوالفضل هستند(رحیم زاده .)31:1392،سقاخانه از سویی جایگاه همگانی
نوشیدن آب است که عابران تشنه را به سوی خود می کشاند و از لحاظ دیگر نهادی مذهبی است که مخارجش را مساجد همسایه
یا اشخاص نیکوکار می پردازند .همانطور که گفته شد سقاخانه عالوه بر جنبه کاربردی مهمی که ایفا می کرد به عنوان بنایی
معنوی در بین ایرانیان ظار شد و چنین بود که این سازه معمارانه به دست هنرمندان متدین تبدیل به تابلویی نمادین ،تبلور از
مفاهیم معنوی در پس اشکال و نقشمایه های ظاهری شد .در واقع این تمثیل ها با روحیات مردم عجین شده و نوعی فهم نمادین
باالیی را ایجاد کرده است(اعتمادی .)30:1311،در چنین شرایطی بود که گروهی از هنرمندانی ظهور کردند که در حقیقت در پی
ایجاد پل ارتباطی بین آثار و هنرهای اجداد ما و هنر جدید امروزی و در این فکر بودند که نوعی نقاشی خلق کنند که هم ایرانی و
وابسته به افکار و عقاید مردم ایران باشد و هم نشانگر افکار و احساس های انسان عصر حاضر و از این رو بود که اصطالح مکتب
نقاش ی سقاخانه برای توصیف آثار این گروه از هنرمندان ایرانی که می کوشیدند پلی میان سنت و مدرنیته بنا کنند ایجاد
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اهلل تبارک و تعالی))(( ،شَهِدَ اللَّهُ اَنَّهُ ال اِلهَ اِالّ هُوَ وَالْمَالَّئِکَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ ق آئِما بِالْقِسْطِ ال اِلهَ اِالّ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ)) که عبارت دوم بر
روی دو قاب نوشته شده است .باالی ورودی و بر روی لچکی ها ،نقش دو فرشته دیده می شود که گلی را با دست گرفته اند و در
لچکی سمت راست روی کاشی ((ادخلوها)) و در سمت چپ ((بسالم آمنین)) نوشته شده است .طرح روی کاشی ها ،گل و گلدان و
نقش های اسلیمی است .در سمت چپ و راست در ورودی دو قاب مستطیل شکل قرار دارد که طرح روی کاشی ها گل و چهار
فرشته که دو فرشته با دستان خود یک قاب و یک گلدان را نگه داشته اند .درون قاب عبارت ((و أنا سبط الذی من غیر جرم قتلونی
و بجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی)) و روی گلدان پایین مصراع اول شعری از حافظ ((بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور)) و
در پایین با خط سبز ((سال تاسیس هزار و سیصد و ده شمسی)) نوشته شده است و در قاب دیگر عبارت ((شیعتی ما ان شربتم ماء
عذب فاذکرونی أو سمعتم بغریب أو شهید فاندبونی)) و بر روی گلدان مصرع دوم شعر حافظ ((به فیض بخشی اهل نظر توانی
کرد)) و در پایین آن نام ((سیّد محمد)) و در آخر نیز با رنگ سبز ((کارخانه سیروسی ،حاج سیّد محمود)) نوشته شده است .در زیر
قاب های مستطیل شکل یک قاب قرار دارد که در لچکی آن ها تصاویری از واقعه کرباال نقش شده و در قاب اصلی درخت
زندگانی دیده می شود .در پایین قاب سال تاسیس را  1310شمسی نوشته است.
در ورودی آرامگاه چوبی و باالی آن گره چینی کار شده و
یک راهرو کوچک که سقف آن عرقچین و با کاشی معقلی تزئین
شده است .درون حیاط نیز کتیبه هایی وجود دارد که با خط ثلث
بر زمینه الجورد نوشته شده که یکی از کاتبان کتیبه ها محمد
نعمتی است .همچنین قاب هایی داخل حیاط کار شده که به
صورت معرق تزئین شده است .باالی ورودی اصلی آرامگاه یک
مقرنس کار شده و بر روی کاشی هفت رنگ صحنه کشته شدن
حضرت علی اکبر(ع) را نقش کرده اند .درون حرم با هنر آئینه
کاری تزئین شده و بر ساقه داخلی گنبد سوره ((اعلی)) نوشته
شده است .درون ضریح دو قبر وجود دارد که یکی متعلق به سید
شکل  -5سردر امامزاده سید تاج الدین غریب(ع)
تاج الدین غریب(ع) و دیگری متعلق به سید حسن بن مثنی
(ماخذ :نویسندگان)1931،
میباشد.
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گردید(عابددوست و کاظم پور .) 48:1398،عموما بنای سقاخانه ها به شکل اتاقی با در و پنجره ارسی چوبی است که هنگام نیاز ،آن
ها را باال و پایین می برده اند و به وسیله نقوش مشبک و زیبای گره چینی زینت شده اند و موقعیت بیشتر آن ها در کنار درب
مساجد و تکیه ها و یا در نزدیکی آن هاست و در بسیاری از موارد نیز این بناها در محل تقاطع پر آمد و شد مردم نظیر بازار و
بازارچه ساخته شده اند(دادمهر .)19:1398،مکتب سقاخانه مهمترین مکتب نقاشی ایران از حیث وسعت و شهرت می باشد .نقاشان
این مکتب اگرچه در اسلوب و سبک از روش جهانی زمان الهام می گیرند اما موضوع ها و نقشمایه های سنّتی و مرسوم را به کار
می گیرند .این هنرمندان از لحاظ شگرد کار به طور قابل مالحظه ای با یکدیگر فرق دارند ولی همگی در مراجعه دایمی به
مضمون ها و نمادهای هنر و زندگی سنّتی ایرانی سهیم اند(اتینگهاوزن و یارشاطر .)315:1318،هنرمندان سقاخانه ،راه رسیدن به
هنری با هویت را نه در انتخاب موضوع های مالوف و یا استفاده از نگارگری قدیم ،بلکه در بهره گیری از گنجینه هنرهای تزئینی و
عامیانه و نیز خوشنویسی فارسی دانستند .نام سقاخانه جایی که مظهر مجموعه ای از اعتقادات و اعمالی است که پیوند تنگاتنگ با
گذشته نزدیک ایران دارد تصویر آن خاطرات جامعه ای را زنده می کند که هنوز در معرض نیروهای شگفت انگیز تغییر و تبدیل
نیافته است .در شهر شیراز سقاخانه های زیادی وجود داشته که امروز متاسفانه بسیاری از آن ها تخریب شده است .از جمله این
سقاخانه ها می توان به سقاخانه پشت مسجد بغدادی ،سقاخانه بازارچه حاج زینل ،سقاخانه کنار مسجد موال ،سقاخانه بازارچه فیل،
سقاخانه پشت مسجد عتیق و  ...اشاره نمود .در ذیل به سقاخانه هایی پرداخته شده که موضوع عاشورا بر دیواره های آن ها نقش
بسته بوده است.

 -1-3-4سقاخانه مشیرالملک
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سقاخانه مشیر یکی از مهمترین سقاخانه های شیراز است
که در محله سنگ سیاه و در مجموعه تاسیسات خاندان مشیر
قرار دارد .این سقاخانه به فاصله کمی از حسینیه مشیر قرار گرفته
و روزی حال و هوای دیگری داشته اما امروزه متاسفانه
کاشیکاری های آن تخریب شده و وضعیت مناسبی ندارد .از
باقیمانده کاشیکاری این بنا می توان موضوع نقاشی آن را
دریافت .در گوشه سمت راست این بنا نقشی بر کاشی دیده می
شود که صحنه کربال را نشان می دهد.
شکل -6سقاخانه مشیرالملک (ماخذ:نویسندگان)1931،

 -2-3-4سقاخانه ابوالفضل(ع)
قدمت این سقاخانه به سال  1260هجری قمری برمی گردد اما در سال  1382هجری شمسی مرمت گردیده است .باالی این
سقاخانه تصویر حضرت ابوالفضل(ع) دیده می شود که بر روی اسبی که درون رودخانه ایستاده ،نشسته و عَلَمی در دست چپ دارد.
پشت سر او و در بین نخلستان ،چادرهای سفیدی بر پا شده که احتماال مربوط به خاندان اهل بیت(ع) است .در اطراف سقاخانه 4
کتیبه دیده می شود که به ترتیب از سمت راست عبارتند از:
.1دعای فرج که با خط ثلث بر روی کاشی الجوردی هفت رنگ نوشته شده و خطاط آن آقای یزدی بوده است.
.2حدیث ((اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى االَْْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَالمُ اللَّهِ (اَبَداً) ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّ ْیلُ وَ
النَّهارُ وَ الجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّالمُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْالدِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ
الْحُسَیْنِ)) که با خط ثلث بر روی کاشی الجوردی هفت رنگ نوشته شده است.
.3زیارت قمر بنی هاشم حضرت عباس(ع)
السَّالمُ عَلَیْکَ یَا أَبَا الْفَضْلِ الْعَبَّاسَ ابْنَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ،السَّالمُ
عَلَیْکَ یَا ابْنَ سَیِّدِ الْوَصِیِّینَ ،السَّالمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ أَوَّل الْقَوْمِ
إِسْالماً ،وَأَقْدَمِهِمْ إِیماناً ،وَ أَقْوَمِهِمْ بِدِینِ اللّهِ ،وَأَحْوَطِهِمْ عَلَى
الْإِسْالمِ أَشْهَدُ لَقَدْ نَصَحْتَ لِلّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَلِأَخِیکَ فَنِعْمَ الْأَخُ
الْمُواسِی)) که با خط ثلث بر روی کاشی الجوردی هفت رنگ
نوشته شده است.
.4آیه  51و  52سوره قلم ((وَ إِن یکادُ الَّذِینَ کفَرُوا لَیزْلِقُونَک
بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکرَ وَیقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِکرٌ
شکل  -7سقاخانه حضرت ابوالفضل
لِّلْعَالَمِینَ)) بر روی کاشی الجوردی هفت رنگ و با خط ثلث
(ماخذ :نویسندگان)1933،
نوشته شده است.

از دیگر تزئینات سقاخانه می توان به کاشی های هفت رنگ با طرح گل اشاره کرد که در قسمتی از آن ها اسامی اهلل ،حضرت
محمد(ص) ،حضرت علی(ع) ،حضرت فاطمه(س) ،اما حسن(ع) نوشته شده است.

 -3-3-4سقاخانه قصردشت

 -5حسینیه مشیرالملک
با وجود اهمیت زیاد مساجد در سراسر جهان تشیع ،حسینیه ها در اجرای مراسم ویژه سوگواری شیعی نظیر سینه زنی ،روضه
خوانی و ذکر مصایب اهل بیت ،نوحه خوانی و وعظ جایگاهی اختصاصی یافته اند .حسینیه ها به ویژه در ماه های محرم و صفر،
کانون اصلی مراجعه و پر رونق ترین مرک ز ارتباط جمعی مناطق شیعه نشین به شمار می روند .حضور مردم در این مکان ها و
همیاری آن ها برای آماده سازی و تامین خدمات و اجرای مراسم ،بدون در نظر گرفتن سن و جنسیت و وضع مالی و جایگاه و رتبه
اجتماعی ،امکان گسترده ای برای تقویت حس همدلی و همبستگی شیعیان فراهم می آورد و چون حسینیه های هر محل معموال
حئز هویّت محلی ویژه خود هستند ،این کارکرد اجتماعی حسینیه ها در مقیاس محله ،مناسبات عمیق و ریشه داری را در میان
ساکنان ایجاد و تقویت می کند به ویژه در ادوار متاخرتر ،حسینیه ها مرکزی برای برنامه های عام المنفعه بوده اند.
به دلیل متاخر بودن واژه حسینیه و فقدان آن در متون کهن،
این ساختار ظاهرا در امتداد ساختارهای مسجد ،زاویه و تکیه و در
نتیجه ترکیب و تلفیق و بازتولید بخش هایی از ساختار و
کارکردهای آن ها از عصر صفوی به بعد و به احتمال زیاد
نخستین بار در حوزه فرهنگی شیعی ایران به وجود آمده است .در
دوره آل بویه به دستور معزالدوله دیلمی در سال  352ه.ق مردم
در روز عاشورا خیمه هایی برای عزاداری در خیابان ها برپا می
کردند .برپا کردن این خیمه ها به عنوان محل های موقت
عزاداری حسینی با استفاده از داربست های چوبی یا فلزی و شکل  -3سنتوری حسینیه مشیر (ماخذ :همایونی)1971،
پوشاندن آن ها با پارچه های برزنتی ،همچنان مرسوم است اما
درباره احداث بناهای دایم با عنوان حسینیه در منابع قدیمی
گزارشی نیامده است.

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

سقاخانه قصردشت در نزدیکی چهارراه قصردشت قرار دارد و
امروزه برای دیدن کاشیکاری بسیار زیبای آن باید وسایل زیادی
را جا به جا کرد .متاسفانه سقاخانه تبدیل به زغال فروشی شده و
این کاشیکاری ها نیز پنهان شده است .دیوار این سقاخانه با
کاشی هفت رنگ تزئین و نقوشی بر روی آن ها دیده می شود.
بر روی دیوار روبروی ورودی و در باالی آن با خط ثلث سفید بر
زمینه الجوردی رنگ عبارت(( :بسمه تعالی ایالت مملکت
شاهزاده عبدالحسین میرزا حضرت اقدس مملکت فارس و بنادر
دامت شوکه)).
در پایین آن دو کتیبه وجود دارد که بر روی کتیبه سمت
راست عبارت ((بسعی حاج حیدر آبدارباشی انجام رسید)) و در
شکل  -1سقاخانه قصردشت (ماخذ :نویسندگان)1937،
کتیبه سمت چپ عبارت ((فیسنه  1339حرّره عبدالعلی اشرف
الکتاب الیزدی)) نوشته شده است.
در وسط دو کتیبه ،دو شیر ،تاجی را گرفته اند و در گوشه های لچکی ،دو کتیبه کوچک وجود دارد که در سمت راست عبارت
((عمل استاد)) و در سمت چپ عبارت ((عبدالرزاق)) نوشته شده است.
در پایین و بر روی کاشی ،شخصی که دور سرش هاله ای از نور قرار دارد ،بر روی اسب سفید نشسته و علمی در دست
راستش می باشد که به اح تمال زیاد امام حسین(ع) می باشد .در قسمتی از تصویر ،چادرهای سفیدی قرار دارد که مربوط به خاندان
اهل بیت است و یک خورشید قاجاری در حال تابش می باشد .در باالی تصویر عبارت ((در کارخانه میرزا عبدالرزاق کاشی پز
 ))1339نوشته شده است.
بر روی دیوار سمت راست و چپ سقا خانه ،درویشی نقش شده که تبرزین و کشکولی در دستانش دیده می شود و بر روی
کالهش ((یا اهلل ،موالف مصطفی ،علی و  ))...نوشته شده است.
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آیین های عزاداری در مساجد ،مزار معصومان ،امامزاده ها ،بازارها ،تکیه ها و جز این ها برگزار می شده و اختصاص بنایی به
نام حسینیه به عنوان ع زاداری به احتمال بسیار از دوره قاجار تثبیت شده است چنانکه تاریخ بنای حسینیه های مهم و معروف نیز
تاریخی قدیمی تر را نشان نمی دهد.
حسینیه مشیر در محله سنگ سیاه شیراز واقع شده است .بانی حسینیه مشیر ،حاجی میرزا ابوالحسنخان سیوندی ملقب به
مشیرالملک ثانی فرزند میرزا محمدعلی سیوندی است .مشیرالملک از سال  1262تا  1283ه.ق منصب حاکم فارس را به عهده
داشته است .تاریخ اتمام بنای حسینیه مصادف با تاریخ عزل او یعنی سال  1283ه.ق است .بعد از فوت او این حسینیه کاربری خود
را به مدرسه تغییر داد و به مدرسه سلطانی معروف شد .وضع حسینیه چنان بوده که از سوی جنوب به باغ مشیر مربوط می شد و از
راه خانه مشیر و از طریق مطبخ خانه و بازارگونه ای که در سمت شرق خانه و حسینیه بود به مسجد مشیر ارتباط می یافت .یکی از
شاهکارهای این حسینیه هالل یا پ یشانی ضلع شمالی بنا بوده که با کاشی هفت رنگ تزئین شده بوده و متاسفانه امروزه تخریب
شده است و به احتمال زیاد به دلیل آتش سوزی بوده که در این بنا رخ داده است .به گفته صادق همایونی این کاشیکاری از
شاهکارهای هنری این حسینیه است و اوج تکامل هنر کاشیکاری دوران قاجار را نشان می دهد .طول این پیشانی  9متر و ارتفاع
آن از سطح بام  3متر و  30سانتیمتر و از نقاش معروف دوره مشیرالملک یعنی آقا میرزا بزرگ می باشد .با توجه به تاریخ ساخت
این کاشیکاری می توان آن را در ردیف نخستین تصاویر نقاشی قهوه خانه ای با موضوع واقعه عاشوراست .نحوه به تصویر کشیدن
مهمترین صحنه های روز عاشورا در قاب های متعدد در کنار یکدیگر در این بنا را می توان منبع الهام نقاشان محلی و ظهور
نقاشی قهوه خانه ای و گرایش های هنری مشابه در دوره های بعد دانست .در کتاب ((نقاشی روی کاشی)) درباره این قاب کاشی
آمده است(( :تابلوی  9متری حسینیه مشیر از کاشی های هفت رنگ زیبا و با موضوعاتی از قبیل روز قیامت ،بهشت و جهنم ،واقعه
عاشورا و اشعاری چند به تصویر کشیده شده است .سید هاشم کاشی نگار وقتی به حسینیه مشیر می رفت می گفت با دیدن این
مجالس باور می کنم که دیگر جایی برای ابراز ذوق و سلیقه و ادای دین ما باقی نمانده است(سیف .)36:1316،کاشی نگاره حسینیه
مشیر شامل نه مجلس بود که در دو ردیف اجرا شده بود .موضوع مجالس ردیف زیرین دنیوی و زمینی و مربوط به روز عاشوراو
موضوع ردیف باال ،دنیای پس از مرگ است(بهپور .)101:1395،تصاویر عاشورایی سنتوری حسینیه مشیر به شرح ذیل بوده است:
 .1بردن حضرت علی اصغر(ع) به صحنه نبرد :امام
حسین(ع) سوار بر ذوالجناح ،پرچم و نوزاد قنداق پیچی(علی
اصغر) را با دست چپ در آغوش دارد .در تمامی قاب ها ،ائمه
معصومین دارای هاله نور بر گرد سر خود هستند .پنج زن
روبنددار و چهار بچه در تصویر حضور دارند که دو بچه در
نزدیکی اسب امام در حال خواهش کردن از ایشان هستند و
اندازه آن ها به نسبت اسب ،بسیار غیر عادی است .هفت فرشته
بالدار با موهای مشکی در اطراف سر امام ،دست خود را به سوی
او دراز کرده و به او نگاه می کنند.
شکل-11حسینیه مشیر (ماخذ :همایونی)1971،
 .2شهادت حضرت علی اکبر(ع) :امام سر فرزند جوان خود را
در حالی که فرق او شکافته و خون از آن روان است در آغوش
دارد .علی اکبر چهره ای با ویژگی قاجاری دارد :پیشانی فراخ،
ابروهای به هم پیوسته ،چشمان بادامی و ...
 .3بریدن سر حضرت قاسم(ع) :قاسم نوجوان را در میان
صحنه در حالی که در آغوش حضرت قرار دارد به او نگاه می
کند .دو تن از اشقیا به سمت آن ها یورش آورده و یکی از آن ها
با یک دست ،موی او را در چنگ دارد و با دست دیگر ،گریبان
قاسم را گرفته ،در حالی که نفر دیگر ،شمشیری از نیام به قصد
شکل -11سنتوری حسینیه مشیر
بریدن سر او برکشیده است .در سمت راست این قاب ،هفت
(ماخذ :همایونی)1971 ،
جسد بدون سر در یک ردیف نقش شده اند.
 .4مذاکره با امام (ع) برای مصالحه :امام سوار بر اسب و نیزه ای در دست ،بزرگترین شخصیت این مجلس است .باالپوش
حضرت و سر و سینه اسب ،پر از تیرهایی است که به سوی ایشان پرتاب شده است .مردی با پوشش عربی ،سوار بر شتر در حالی
که ترکه ای در دست چپ و طومار پیچیده ای در دست راست دارد ،دیده می شود .در پایین صحنه در نزدیکی سر اسب ،درویشی با
موهای بلند ،لباس آبی و کشکولی بر دست ،نیم رخ ترسیم شده و افسار اسب حضرت را گرفته تا او را از ادامه رسالتش باز دارد .در
پشت درویش ،چهار شخصیت با لباس قاجاری و تاج های زرین ،دست به سینه اما شمشیر به دست ،پشت سر هم صف کشیده اند.

شکل -12سنتوری حسینیه مشیر
(ماخذ :همایونی)1971 ،

شکل  -19سنتوری حسینیه مشیر
(ماخذ :همایونی)1971 ،

نتیجه گیری
در طول تاریخ ،همیشه مذهب نقش بسیار مهمی در زندگانی مردمان داشته تا جایی که تاثیر آن در هنرهای هر دوره نمایان
بوده است .در دوران اسالمی ،مذهب نقش پر رنگ تری به خود گرفت و مضامین مذهبی نه تنها در بناهای شهرها بلکه در خانه
های مردم نیز نمود پیدا کرد .در میان نگاره های ایرانی اسالمی ،نگاره هایی با موضوع عاشورا که از جایگاه ویژه ای برخوردار
هستند ،در زمان قاجار مورد استقبال قرار گرفت و توجه به مضامین عاشورایی و نمادهای تمثیلی آن در بین هنرمندان آن دوره به
بیشترین حد خود تا آن زمان رسید و با جان و قلب ایرانیان پیوندی ناگسستنی تا به امروز یافت .در این دوره مضامین عاشورایی و
مذهبی در بسیاری از بناهای شهرهای ایران نقش بست که شهر شیراز نیز جزو آن ها بود .امروزه در شهر شیراز ،بناهایی که
موضوع عاشورا در آن ها کار شده ،بسیار معدود است و دلیل آن یا تخریب بناهای مرتبط بوده و یا این که هنر کاشیکاری انجام
نشده و مضمون عاشورا در هنرهای دیگر انجام شده است .با توجه به اهمیت گردشگری شهری و به خصوص گردشگری مذهبی و
از آن جایی که شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) شناخته شده ،این شهر از لحاظ مذهبی دارای پتانسیل بسیار باالیی است
که عالوه بر شناخت بناهای مذهبی آن باید مضامین دیوارنگاره های آنها نیز مورد توجه قرار گیرد تا هر چه بهتر در توسعه
گردشگری مذهبی گام نهاد.

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

در پشت حضرت ،ده نفر نیمه برهنه با چشمان گرد و نیزه
های بلند در ردیف سه تایی ایستاده اند و به نظر می رسد ،سپاه
جنیان هستند .شش فرشته در دو ردیف در دو سوی حضرت
ایستاده اند ،در حالی که در هر دست ،چیزی شبیه پرنده را به او
تقدیم میکنند.
 .5رشادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) :حضرت عباس(ع) با
لباس رزم و سوار بر اسب ،بزرگترین شخصیت این مجلس است.
پشت سر حضرت ،هاله قدسی وجود دارد .ایشان شمشیر را با
دست چپ گرفته و بدن سوارکاری از اشقیا را از فرق سر به دو
نیم کرده است .تعدادی جسد و سرهای بدون بدن در پایین قاب
دیده می شود .کرنانوازان دشمن در حاب تهییج سپاهیان هستند.
از پشت سر آن ها نیزه هایی برآمده است .همه این نشانه ها
حاکی از تعداد زیاد دشمن در برابر حضرت ابوالفضل است.
 .6ناظران کارزار :در این مجلس ،پانزده نیزه دار در سمت
چپ تصویر هستند ،در حالی که فقط هفت اسب را می توان دید.
در پیشاپیش آنان سرداری ریش سفید ،سوار بر اسبی قهوه ای ،با
لباس و کاله درباری و چتر کوچکی در دست چپ ،به خوبی در
قاب جای گرفته اند.
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بررسی تأثیر استانداردهای ملی و بینالمللی بر کیفیت خدمات هتلها؛
مطالعه موردی :مدیران عالی و میانی هتلهای  4و  5ستاره مشهد

محمدرضا عطایی ،1علیرضا

تاریخ دریافت5077/70/51 :
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نوری*2

کد مقاله07109 :

چکـیده
استفاده از استانداردهای عمومی ملی و اختصاصی بینالمللی مانند ایزوها بر عملکرد کارکنان و مدیران هتلها و باال بردن
کیفیت خدمات مؤثر بوده است و میتوان از این طریق به بهرهوری بیشتر منابع انسانی و رضایت بیشتر میهمانان دست
یافت .در این راستا تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیماشی است ،صورت گرفته است .از
پرسشنامه استاندارد سروکوال برای متغیر کیفیت خدمات و پرسشنامه محقق ساخته برای استانداردهای ملی و بینالمللی
استفاده شد .برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی سازه پرسشنامه از تحلیل بارهای عاملی تأییدی استفاده
گردیده است .جامعه آماری شامل مدیران میانی و عالی هتلهای  0و  1ستاره شهر مشهد هستند .حجم نمونه آماری 591
نفر و روش نمونهگیری با توجه به محدودیتهای کرونایی غیراحتمالی در دسترس بود .در بخش آمار استنباطی از آزمون
کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین توزیع نرمالیته و آزمون تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی و آزمون معادله ساختاری برای
پاسخ فرضیههای تحقیق استفاده شد .برای انجام محاسبات بسته نرمافزاری  Spss/pcو لیزرل بهکارگیری شد .نتایج
تحقیق نشان داد استانداردهای ملی و بینالمللی بر رضایت از کیفیت خدمات و تمامی ابعاد آن تأثیر معناداری دارد.

واژگـان کلـیدی :رضایت ،استانداردهای ملی ،استانداردهای بینالمللی ،هتل ،کیفیت

 -5کارشناس ارشدمدیریت بازاریابی جهانگردی
 -1استادیارو عضوهیات علمی موسسه آموزش عالی شاندیز (نویسنده مسئول) a.r.n52520@gmail.com
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صنعت هتلداری میتواند در رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور نقش بسزایی داشته باشد .کیفیت خدمات یکی از
شاخصهای اندازهگیری رضایت مشتری و سوددهی در هتل است .در صنعت هتلداری ،کیفیت خدمات بهمنظور تمایز هتلها از
رقبایشان و رضایت مشتریان امری اجتنابناپذیر است (زینلی دهج .)5909 ،امروزه در فضای رقابتی شدید ،کلید مزیت رقابتی
پایدار ،فعالیت در قالب زنجیره تأمین و ارائه خدمات باکیفیت باال است .کیفیت خدمات ،یک ابزار اصلی و کلیدی بازاریابی در تمامی
سازمانها اعم از سنتی و خدماتی است که مدیران را به چالش میکشد (عابدی زاده .)5900 ،در سازمانهای گردشگری و
مهمانداری شناسایی انتظارات مشتریان باعث ارائه خدمات باکیفیت بهتر به مشتریان شده و رضایت آنها را در پی خواهد داشت و
این رضایت بهنوبه خود وفاداری مشتریان به سازمان و درنهایت سودآوری هرچه بیشتر برای سازمان را به ارمغان خواهد آورد
(حاجیزاده .)5900 ،بهترین هتلها رضایت مشتری را مهمترین سالح رقابتی جهت دستیابی به سود می دانند .رضایت مشتری
هنگامی حاصل می شود که خدمت ارائه شده توسط هتل با انتظارات مشتری مطابق باشد یا از آن فراتر رود؛ بنابراین ،به منظور بقا،
هتلها باید استانداردهای مناسب خدماتی را در مورد خواسته ها و تمایالت مشتریان خود ایجاد کنند (مین ،مین و چانگ.)1771 ،
مطالعات بسیاری به بررسی اثرخدمات هتل در زنجیره تامین بر رضایت مشتریان و وفاداری آن ها پرداختند در این میان نیز صنعت
هتلداری به عنوان یک صنعت خدماتی نیازمند توجه بیشتری است (زهرا عطف .)5900,از این رو ،پژوهشگر در پی بررسی
بکارگیری استانداردهای کیفیت بر رضایت خدمات هتلداری ،در هتلهای چهار و پنج ستاره مشهد می باشد .در این پژوهش قصد
داریم تا با بررسی اطالعات جمع آوری شده از مدیرا هتلها ,میزان تاثیر بکارگیری استاندارد های ملی و بین المللی را بر روی
کیفیت خدمات هتلها مشخص کنیم.

 -2بیان مساله
یکی از مباحث اصلی که در رقابت پذیری شرکت های خدماتی است ،کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان است .مدیران
تمایل دارند ،به گونه ای ،کیفیت خدمات را که به مشتریانشان ارائه می کنند ،اندازه گیری نمایند؛ اما آنچه همواره به انجام این کار
با مشکل مواجه ساخته است ،عدم دسترسی به ابزار مناسب جهت اندازه گیری انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات دریافتی
است (پاراسورمان و همکاران .)1759 ،در خدمات اقامتی بحث کیفیت از مباحث اساسی محسوب می شود ،همواره ،نبودن استاندارد
مشخص و بین المللی در عرصه صنعت اقامتی امکان تعریف خدمات استاندارد را برای مباحث کیفی را از دست اندرکاران این
صنعت گرفته است ،بدیهی است که در چنین شرایطی امکان بوجود آمدن شکاف های مدیریت خدمات دور از ذهن نیست .آنچه
هتل¬ها را در بازارشان حفظ یا نابود می کند همین وجود یا عدم وجود شکاف بین خدمات مورد تصور و ارائه هتلها و خدمات مورد
انتظار مشتریان است (زیاری و همکاران.)5909 ،
تالش و کوشش فراوانی که امروزه درجهت ارتقای ابزارهای مدیریت عملکرد و گسترش نگرش مشتری مداری توسط
محققان ،کارشناسان و مدیران سازمانهای تجاری صورت می گیرد ،نشان دهنده آن است که اکنون رضایت مشتری یکی از
مهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمانها در امر تجارت و سودآوری به شمار میآید؛ بنابراین ایجاد و پیاده سازی سیستمهای
اندازه یگری و پایش رضایت مشتری به عنوان مهمترین شاخص درامر بهبود عملکرد از نیازهای اساسی سازمانهای امروزی به
شمار میرود (مریم پروینی .)5900,در دنیای امروز که رقابت میان شرکت ها پیوسته در حال افزایش است ،راه حل اصلی دستیابی
به مزیت رقابتی پایدار بهبود کیفیت خدمات است که به نوبه خود منجر به رضایت مشتریان می شود (شمول ،یاواس و بلیگین،
.)5009
کیفیت خدمات یکی از شاخص های اندازه گیری رضایت مشتری و سوددهی درهتل است .در صنعت هتلداری ،کیفیت خدمات
به منظور تمایز هتلها از رقبایشان ورضایت مشتریان امری اجتناب ناپذیر است .از این رو ،به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و
حفظ مشتریان ،بهبود کیفیت خدمات به ابزاری مهم در صنعت هتلداری تبدیل شده است (کاندامپولی ،موك و اسپارك)1779 ،
در حال حاضر بیشتر سازمان ها متوجه این موضوع شده اند که رضایت مشتری می تواند منجر به موفقیت بلندمدت آنها شود؛
صنعت گردشگری ،به ویژه هتلها ،از این قاعده مستثنی نیستند .بهترین هتلها رضایت مشتری را مهمترین سالح رقابتی جهت
دستیابی به سود می دانند .در هتلهای زنجیره ای که درصد کوچکی از بازار هتلداری را تشکیل می دهند استاندارد داخلی وجود
دارد که مشتری در هر جای دنیا با استفاده از خدمات این هتلها خدماتی با کیفیت همانند را دریافت می کند؛ اما در بازار هتلهای
کوچک و متوسط که حتی تا  07درصد این صنعت را تشکیل می دهند .عدم همگونی کیفی کامال مشهود است و به نظر می رسد
همین کیفیت تعیین کننده ماندگاری این بنگاه ها در عرصه این صنعت می باشد (کروبی و همکاران .)5900 ،هتلها به عنوان
ارکان صنعت گردشگری ،از جمله کسب و کارهای بزر گ در جهان می باشد .مدیران فعال در این صنعت باید با درایت کامل،
امکان بهره برداری از فرصت های حاضر را برای خود فراهم ساخته و عملکرد سازمانی خود را ارتقاء دهند (طالبیان.)5900 ،
با توجه به اینکه مشهد دارای جاذبه های گردشگری ،تاریخی و مذهبی فراوانی است و هر ساله گردشگران زیادی را به خود
جلب می کند ،پیاده سازی استاندارد های ملی و بین المللی در بازاریابی خدمات از دیدگاه مشتریان از اولویت باالی تجاری

برخوردار بوده و شالودة اساسی بازاریابی خدمات را تشکیل می دهند .جذب ،نگهداری و جلب رضایت مشتریان مراکز اقامتی و
هتلها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .پژوهش های انجام شده پیشین اکثراً استانداردهای بین المللی و ملی را از طریق
پرسشنامه های مبتنی بر مدل سروکوال از طریق نظرات مشتریان هتلهای مختلف در شهر های متفاوت کشور مورد بررسی قرار
دادهاند در این پژوهش ما قصد داریم تاثیر استانداردهای بین المللی و ملی بر رضایت ازکیفیت هتلهارا از طریق مدیران ارشد و
میانی هتلها مورد بررسی قرار دهیم.

 -3مروری بر پیشینه تحقیق
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در خصوص استانداردهای ملی و بین المللی و تاثیر ان بر کیفیت خدمات هتلها مطالب زیادی وجود ندارد اما درخصوص
سنجش کیفیت خدمات در صنایع مختلف مقاالت متعددی وجود دارد و از جمله مطالعات داخلی در این زمینه میتوان به پژوهش
موفق و فکور ( )5900اشاره کرد .آنها در پژوهشی با عنوان بررسی نقش تعدیل گری جنسیت در رضایت مشتری از خدمات هتل با
استفاده از مدل سروکوال (مطالعه موردی :هتلهای  1ستاره مشهد) بیان می کنند که با توجه به اهمیت مشتری در عرصه تجاری،
هدف از این تحقیق بررسی نقش تعدیلگری جنسیت در رضایت مشتری از خدمات هتل با استفاده از ابعاد کیفیت خدمات سروکوال
میباشد .نتایج نشان می دهد که فرضیه های جنسیت رابطه بین عوامل فیزیکی و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری را تعدیل
میکند و فرضیه جنسیت رابطه بین اطمینان دهی و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری را تعدیل میکند و فرضیه جنسیت رابطه
بین همدلی و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری را تعدیل میکند .مورد تایید قرار گرفت.
فتاحی و همکاران ( )5900در پژوهش شناسایی و اولویت بندی الزامات رضایتمندی گردشگران شهری از اقامتگاههای
گردشگری با استفاده از مدل کانو-سروکوال (نمونه :هتلهای سه ستاره شهر شیراز) بیان می کنند که رضایتمندی گردشگران
شامل کلیۀ تجاربی است که نسبت به مقصدی خاص در مدت اقامت به دست می آورند و این احساسات و طرز تلقی های مرتبط
با ارائۀ خدمات و قیمت آنهاست .نتایج نشان می دهدکه از نماگرهای مهم در ارزیابی توسعۀ گردشگری ،رشد ظرفیت تأسیسات
اقامتی و کیفیت آنها با رشد گردشگری ،اعم از داخلی و بین المللی ،نسبت مستقیم دارد .همچنین نتایج حاصل از مدل کانو نشان
می دهد که وجود دوربین های مدار بسته ی مرئی و نامرئی به منظور حفظ امنیت بیشتر میهمانان در هتل مهم ترین الزم اساسی،
وجود انواع اتاق و انواع سوئیت جذاب و آرام با امکانات مطلوب و مناسب (سیستم گرمایشی و سرمایشی) مهم ترین الزام عملکردی
و وجود تخت تشک و متکای راحت و تمیز مهم ترین الزام انگیزشی می باشد .اسما اعتباری ( )5909در پژوهشی با عنوان بررسی و
سنجش کیفیت خدمات صنعت هتل داری با استفاده از مدل سروکوال فازی (مطالعه موردی :هتلهای شهر سرعین) بیان می کند
که کیفیت خدمات و رضایت مشتری ،مفاهیم بسیار مهمی هستند که شرکتها به منظور حفظ و ارتقای موقعیت خود در بازار رقابتی
باید به طور مناسب درك کنند و اقدامات اصالحی را اتخاذ کنند .دادهها با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوآل
پاراسورامان ( )5099جمع آوری شدند.
بهشتی نیا و فرزانه آزاد ( )5900تحقیقی با عنوان ارائه ی رویکردی ترکیبی از خانه ی کیفیت فازی ،تحلیل سروکوال و کانو-
مطالعه ی موردی :هتل پردیس شهر رشت بیان می دارند که در بین همه ی صنایع خدماتی ،صنعت گردشگری به علت ایفای
نقش اساسی در اقتصاد ملی ،یکی از حساس ترین صنایع نسبت به موضوع کیفیت است .در این راستا ،استفاده از روش هایی مانند
خانه ی کیفیت ( )HOQمی تواند گام مهمی برای دست یابی به سطح مطلوبی از کیفیت خدمات و رضایت مشتریان باشد .نتایج
پژوهش نشان دادکه میانگین انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات هتلهای شهر سرعین باالتر از میانگین ادراکات آنان بود و در
بعد فازی مشاهده شد بین ادراك مشتری و انتظارات مشتری از کیفیت خدمات هتلهای شهر سرعین شکاف منفی وجود دارد .بر
اساس یافته های این تحقیق ،بیشترین شکاف کیفیت در بعد محیط فیزیکی بود .جهت بهبود این بعد پیشنهاد می گردد هتلها با
طراحی و ایجاد محیط مناسب ،نیازهای مشتریان را تامین نمایند .نتایج به دست آمده از این تحقیق اهمیت ،نوع و اختالف هر
خواسته با سطح ایده آل و اولویت بندی اقدامات اجرایی برای برآورده کردن خواسته های مشتریان را تعیین می کند.
کروبی و همکاران )5900( ،تحقیقی با عنوان تاثیر کیفیت خدمات بر اعتماد مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی :هتل
پنج ستاره نارنجستان نور) انجام دادند .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که کیفیت خدمات و هر یک از ابعاد آن تاثیر مثبت و
معناداری بر اعتماد مشتری دارند؛ و همچنین نشان داده شد که از بین ابعاد کیفیت خدمات همدلی دارای بزرگترین مقدار ضریب
مسیر است و تاثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر اعتماد مشتری بیشتر است .طالبیان طاهری )5900( ،پژوهشی تحت عنوان مروری
بر مفاهیم کیفیت در صنعت هتلداری ،داشتند و نتایج نشان داد شکاف چشم گیر بین کیفیت خدمات ارائه شده و انتظارات مشتریان
در غالب هتلهای کشور بوده است .بیشترین شکاف در قسمت عوامل محیطی مشاهده شده که از نظر مشتریان این دسته از
عوامل روی کیفیت ادراکی تاثیر بیشتری دارند.
امین بیدختی و روحی پور ( )5901درمطالعه ای با عنوان بررسی تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر انتظارات مشتریان از
کیفیت خدمات در صنعت هتل داری استان سمنان ،به این نتیجه رسیدندکه سن ،تنها ویژگی جمعیت شناختی است که بر انتظارات
مشتریان از پنج بعد کیفیت خدمات تأثیر می گذارد و ویژگی های جمعیت شناختی جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان درآمد و میزان
تحصیالت هیچ تأثیری بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات نمی گذارند.
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ضرغام بروجنی و همکاران ( )5901در پژوهش ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتلها با رویکرد کارت امتیازی متوازن
فازی مطالعه موردی هتلهای منتخب استان یزد نتیجه گرفتند که که وضعیت عملکرد خدمات ارائه شده در هتلهای منتخب
استان یزد در مناظر مشتری و فرایند داخلی مطلوب میباشد ،درحالی که هتلها در منظر مالی و همچنین منظر رشد و یادگیری،
عملکرد ضعیفی دارند .همچنین هشت مؤلفه ارزیابی عملکرد خدمات هتل (شامل منحصر به فرد بودن خدمات هتل ،برگشت
سرمایه ،نرخ اشغال اتاق ها ،بهره وری کارکنان ،استفاده مؤثر کارکنان از اطالعات بازاریابی ،فرایند ارتباط دوطرفه با مشتریان،
نسبت سود خالص به درآمد کل و فرایند ارائه خدمات جدید) به عنوان شاخص های بحرانی موفقیت شناسایی شدند .از طرفی در
هتلهای منتخب استان یزد دیدگاه مشتری در اولویت نخست اهمیت و دیدگاه فرایند داخلی در اولویت چهارم قرار دارد.
در بین پیشینه های خارجی نیز تحقیقاتی مرتبط وجود داشت بعنوان مثال کرونین و تیلور ( )1750مقـاله ای تحت عنوان
"بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان مقایسه بین شعبه های مختلف شرکتهای بیمه ای "تالیف و رابطه علت و
معلولی بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان مورد آزمون قرار گرفت .آنها در نهایت ،بر اساس تحلیلهایشان گزارش دادند که
کیفیت خدمات دریافت شده به رضایت مشتریان منجر میشود؛ و سپس مقایسه بین کیفیت خدمات ارائه شده در مکانهای مختلف را
مورد بررسی قرار دادهاند تفاوتهایی در بین درك انتظارت مشتریان از کیفیت خدمات وجود دارد .هیون کیم ( )1750با آزمون مدل
ساختاری ارتباط خدمت گرایی ،کیفیت خدمات و رضایت مشتری با وفاداری مشتریان و توسعۀ مدل مفهومی از رستوران های
زنجیره ای مستقر در سئول کرة جنوبی ،با استفاده از ابزار پرسش نامه و نمونۀ آماری کارکنان رستوران ها ،به این نتیجه رسید که
ضریب اثرگذاری کیفیت خدمات روی رضایت مندی و رضایت مندی روی وفاداری مشتریان بیشتر از سایر ضرایب مسیری در مدل
معادالت ساختاری است.
موبیز ( )1750استاندارد کیفیت خدمات و عوامل مرتبط با گردشگری در تانزانیا را مورد مطالعه قرار دادند ،نتایج این تحقیق
نشان داد که تاثیر محیط فیزیکی بر ادراك مشتریان از کیفیت خدمات به مراتب بیشتر از محیط ناملموس بود .همچنین از بین ابعاد
تشکیل دهنده محیط فیزیکی ،عوامل مرتبط با طراحی و دکوراسیون ،شرایط محیطی و در نهایت عالئم و نشانه ها ،به ترتیب
باالترین تاثیر را بر ادراك مشتری از کیفیت خدمات داشته اند .مالیز ( )1750رابطه بین کیفیت خدمات و صنعت هتلداری را مورد
مطالعه قرار داد ،یافته های پژوهش نشان می دهد بین ادراك میهمانان از کیفیت خدمات و وفاداری آن ها رابطه مستقیم و قوی
برقرار است و از میان پنج بعد کیفیت خدمات بعد عوامل ملموس از ضریب همبستگی با وفاداری مشتریان برخوردار است .ماین و
همکاران ( )1750کیفیت خدمات و رضایت مشتری را در صنعت هتل داری ویتناممورد مطالعه قرار دادند ،نتایجمطالعه نشان میدهد
که کیفیت خدمات نقش مهمی را در افزایش رضایت مشتری در خدمات هتل ایفا میکند .مدیران باید بر روی همدلی ،قابلیت
اعتماد ،پاسخگویی و اطمینان تمرکز کنند تا درجه باالیی از رضایت مشتری را که منجر به وفاداری مشتری و سود تجاری شود،
متمرکز سازد.
هورنر ( )1751در مقاله ای با عنوان ارزیابی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری با روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و با استفاده
از تکنیک سرکووال به بررسی کیفیت خدمات هتلهای بزرگ پرداخته و دریافته اند که کیفیت خدمات در هتلهای بزرگ نسبت به
رضایت مشتریان در سطح پایین تری قرار داشته و این بخش دارای فضاهای خالی بسیاری تا به پیشرفت نهایی خود برسد .تسیتی
و لست ( )1755درك مشتریان از کیفیت خدمات و تاثیر آن در شهرت را در صنعت هتل داری مورد مطالعه قرار دادند ،یافته ها
نشان میدهد که کیفیت خدمات بر روی شهرت هتل تاثیرگذار بوده و خدمات ضعیف منجر به مکالمات منفی و تبلیغات بد در مورد
هتل می شود .پاراسورمن و همکاران )1771( ،کیفیت خدمات هتل و برخورد کارکنان هتل با مهمانان را برای مسافران تفریحی
واجد اهمیت دانسته اند و امنیت هتل را مهم ترین معیار انتخاب برشمرده اند و به اعمیت رویکرد کارکنام و متصدیان هتلها در
برابر گردشگران تاکید کرده اند.

 -4مبانی نظری
صنعت گردشگری وابستگی زیادی به کمیت و کیفیت امکانات اقامتی دارد .در واقع وجود تسهیالت اقامتی عاملی کلیدی در
توسعه گردشگری است .برای تحقق بخشیدن به توسعه گردشگری ،ابتدا باید توسعه امکانات اقامتی را در صدر برنامههای
گردشگری قرار دارد؛ به عبارت دیگر ،تسهیالت اقامتی شاکله اصلی گردشگری است و بدین ترتیب برای ترویج و گسترش صنعت
گردشگری باید امکانات اقامتی مقصد را به نحو شایستهای بهبود بخشید.
هتلهای مناسب و سایر انواع اقامتگاهها نقش برجسته ای درجذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا میکنند .اگر گردشگر در
محل مقصد با هتلها یا اقامتگاههایی رو به رو شود که به اندازه خانه خودش برایش راحت باشند ،در اینصورت به آن محل تعلق
خاطر پیدا میکند .نکته بسیار مهم این است که مراکز اجاره دهنده تسهیالت اقامتی بتوانند تسهیالت مناسب را برای طیف گسترده
ای از گردشگران که وضعیت مالی متفاوتی دارند فراهم نمایند (محمد خیری .)5900,در این راستا برای آشنایی بیشتر با مفاهیم و
متغیرهای تحقیق ،توضیحات کوتاهی در این خصوص بیان می شود.
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 -1-4کیفیت خدمات

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1941جلد دو

امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمانهایی که در بخش خدمات فعالیت
می کنند ،شناخته شده است .سازمانهایی که به سطح باالتری از کیفیت خدمات دست می یابند ،سطوح باالتری از رضایتمندی
مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت (داف و دیگران.)1779 ،
بدون تردید ایجاد رضایت در مشتریان و حتی به شوق آوردن ایشان از کیفیت خدمات ،در وهلۀ اول نیازمند شناخت نیازها و
خواسته های ایشان و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصوالت و خدمات تولید می شود .این امر با توجه به
پیچیده شدن روزافزون سیستم های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،خود به خود اتفاق نمی افتد ،بلکه به روشها و رویه هایی نظام
مند نیاز دارد که این مفاهیم را به فرایندی سازمانی مبدل کند .از طرفی تغییر خواسته ها ،نیازها و انتظارات مشتریان یک واقعیت
انکارناپذیر است ،بنابراین ابتدا باید مشخص شود که مشتری چه می خواهد و سپس در جستجوی وسیله تحقق آن برآید (منصوری
و یاوری.)5991 ،
کیفیت واژه رایج و آشنایی است که از مفهوم و نحوه کاربرد آن تفاسیر گوناگونی به عمل آمده است؛ اما وجه مشترك همه این
تعاریف "سازگاری کاال یا خدمت با نیازها و انتظارات مشتریان است" .کیفیت از مشتری شروع می شود و هرگونه توجه به کاال یا
خدمت ،بدون توجه به نظر مشتری ،الزاما کیفیت را بدنبال ندارد (فیتز سیمونز و دیگران .)5991،لذا معموال کیفیت را بر اساس
تطابق پذیری محصول با ویژگیهای مد نظر مشتری و یا میزانی که محصول می تواند انتظارات قبلی مشتری را برآورده سازد،
تعریف می کنند (جانسون و نیلسون.)1779 ،
کیفیت خدمات در حال حاضر یک نگرانی عمده برای سازمان است ،زیرا به شدت بر رقابت بین المللی تاثیر گذاشته و بطور
قابل توجهی به تقویت رابطه بین سازمانها و مشتریان کمک میکند .درك عمیق مزایا و ویژگیهای کیفیت خدمات در موسسات،
حضور و موفقیت آنها در محیط رقابتی را پیش بینی میکند (الصالح و همکاران )1750،یکی از راه های اساسی که مؤسسه خدماتی
می تواند با توسل بدان خود را از سایر رقبا متمایز کند ،ارائه دائمی کیفیت خدماتی برتر نسبت به آنها است .بسیاری از شرکتها به
این نکته پی برده اند که ارائه خدماتی دارای کیفیت ،می تواند مزیت رقابتی محکم و نیرومندی برای آنان به ارمغان آورد.
در دنیای امروز که رقابتها به شدت در حال افزایش است ،کلید نگهداری مزیت رقابتی پایدار ،کیفیت باالی خدمات ارائه شده
سازمان هاست .این کیفیت باال ،به نوبه خود ،منجر به افزایش رضایت مشتریان از سازمان خواهد شد (سبحانی فرد و چراغعلی،
.)5909
کیفیت باالی خدمات میتواند موجب جذب بهترین و سودآورترین مشتریان شود و در مقابل ،کیفیت بد خدمات ارائه شده،
میتواند به مرور ،وجهی شرکت را نزد عموم مردم ،مشتریان و مشتریان بالقوه ،خراب کند (سبحانی فرد و چراغعلی.)5909 ،
کیفیت یک محصول یا خدمت ،به عنوان درجه تطبیق آن محصول با استانداردهای تعریف شده در نظر گرفته شده است.
امروزه کیفیت را خواسته مشتری تعریف میکنند و ادراکات و انتظارات مشتری را اصلی ترین عامل تعیین کننده کیفیت میدانند.
مشتریان یا دریافت کنندگان خدمت ،کیفیت خدمات را با مقایسه ادراکات و انتظارات خود از خدمت دریافت شده ،ارزیابی میکنند
(توشمال و همکاران .)5909 ،کیفیت خدمات ،ارزیابی یکپارچه خدمات ارائه شده به مشتریانی است که طیفی از خواستههای
مختلف را در ارتباط با کیفیت خدمات دارند .این اهمیت باالی کیفیت خدمات باعث میشود که موسسات ،کارکنان خالق را با
تواناییهای و صالحیتهای متمایز انتخاب کنند (الصالح و همکاران)1750،
امروزه یک سازمان خدماتی یکی از دو شیوه اصلی مدیریت کیفیت خدمات را میتواند اتخاذ نماید.
 -5واکنشی یا انفعالی :در حالت انفعالی به کیفیت به عنوان یک منبع عمده تمایز یا مزیت رقابتی نگریسته نمی شود .در
کنترل و برنامه ریزی واکنشی کیفیت ،تاکید اصلی بر عوامل بهداشتی است .عوامل بهداشتی ،عواملی هستند که توسط مشتریان
بدیهی و مسلم فرض میشوند(به عنوان مثال تمیزی میزها در رستوران(؛ بنابراین برای جلب رضایت مشتریان این عوامل کافی
نیستند ،چرا که برآورده ساختن این نیازها ،مشتریان را خشنود نخواهد کرد ،در حالیکه فقدان آنها به صورت طبیعی نارضایتی
مشتریان را در پی خواهد داشت.
 -1استراتژیک یا فعاالنه :در این نگرش از کیفیت به عنوان عامل تمایز استفاده میشود .کیفیت در قلب استراتژی سازمان
جهت رسیدن به مزیت رقابتی جای دارد .در اینجا ،معموال کیفیت یکی از محرکهای جلو برنده اولیه کسب و کار به شمار میرود و
تصویر ذهنی شرکت در حول و حوش کیفیت ایجاد میشود .در این نگرش تاکید بر رضایت مداوم مشتری است و به پدیده کیفیت
به عنوان منبعی برای برتری و تمایز خدمات سازمان از خدمات رقبا نگریسته میشود )طباطبایی هنزان و اخوان.)5990،
یکی از فنون نسبتا جدید که نقش موثری را در ارتقای کیفیت خدمات ایفا می نماید ،فن بررسی کیفیت خدمات (سروکوال)5
است .در این فن ،ابتدا شکافهای کیفیتی سازمان تعیین می شود ،سپس با سنجش و بررسی آنها ،تالش در جهت کاهش این
شکافها صورت میپذیرد .فن کیفیت خدمات مخفف عبارتی التین و به مفهوم کیفیت خدمت است .فن کیفیت خدمات درواقع

1 Servqual
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ابزاری جهت تعیین میزان شکافهای موجود ،بین سطوح مورد نظر و سطوح عملکرد واقعی در یک سازمان خدماتی و یا بخش
خدماتی یک سازمان تولیدی است.

 -2-4استانداردهای ملی و بین المللی

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1941جلد دو

طبق تعریف اداره استاندارد ،استاندارد تعیین و تدوین ویژگی های الزم در تولید یک فرآورده و انجام یک خدمت است.
استاندارد یک سند فنی 5از قواعد ،دستورالعمل ها و تعاریف است که برای انجام یک فرایند ،تولید یا خدمت قابل تکرار تدوین
می شود تا بر مبنای تعریف یکسان ،چهارچوب مشخص و سطح کیفی مطلوب قابل انجام باشد .استاندارد به معنای هر معیار و
مقیاسی است که با آن بتوان کیفیت و کمیت اموری را مورد سنجش قرارداد.
از آنجا که کیفیت ،فن آوری و نیازهای انسانی تغییر می کند ،استانداردها نیز تغییر می کنند .معموال حتی استانداردهای بین
المللی نیز به طور متوسط هر پنج سال یک بار بازنویسی شده و تغییر داده می شوند .استانداردها معموال توسط گروهی از افراد
خبره ،سازمان ها ،نهادهای دولتی یا شرکت های خصوصی تدوین می شوند .در حال حاضر کمتر کشوری ست که سازمانی برای
نظارت بر کیفیت کاالها و خدمات نداشته باشد و تقریبا تمامی کشورها یک سازمان ملی از آن جایی که هر کاال یا هر خدمتی را
می توان در یک چهارچوب مشخصی ارائه کرد و ممکن است هرمنطقه ،کشور ،سازمان و یا حتی شرکتی چهارچوب ها و قواعد
خاص خود را داشته باشند ،تعداد استانداردهای بسیار زیاد و متفاوتی هم می تواند وجود داشته باشد .استانداردها تنها مربوط به کاال
نمیشوند ،بلکه بسیاری از خدمات را نیز شامل میشوند .برخالف تصور عام که فقط برچسب استاندارد بر روی کاالهای خریداری
شده را می بینند ،استاندارد یک مفهوم عام است که هرگونه کاال ،خدمات و فرایند را در بر می گیرد .ضمنا استانداردها قواعد ثابتی
نیستند و با گذشت زمان ممکن است تغییر داده شوند .از آنجا که کیفیت ،فن آوری و نیازهای انسانی تغییر می کند ،استانداردها نیز
تغییر می کنند .معموال حتی استانداردهای بین المللی نیز به طور متوسط هر پنج سال یک بار بازنویسی شده و تغییر داده می شوند.
استانداردها معموال توسط گروهی از افراد خبره ،سازمان ها ،نهادهای دولتی یا شرکت های خصوصی تدوین می شوند .در حال
حاضر کمتر کشوری ست که سازمانی برای نظارت بر کیفیت کاالها و خدمات نداشته باشد و تقریبا تمامی کشورها یک سازمان
ملی از آن جایی که هر کاال یا هر خدمتی را می توان در یک چهارچوب مشخصی ارائه کرد و ممکن است هرمنطقه ،کشور،
سازمان و یا حتی شرکتی چهارچوب ها و قواعد خاص خود را داشته باشند ،تعداد استانداردهای بسیار زیاد و متفاوتی هم می تواند
وجود داشته باشد .استانداردها تنها مربوط به کاال نمیشوند ،بلکه بسیاری از خدمات را نیز شامل میشوند .استانداردهای بین المللی
استانداردهای معتبری هستند که بین تمامی کشورها پذیرفته شده و در زمینه های تجارت ،صادرات و واردات مواد مصرفی و کاالها
از اعتبار بین المللی برخوردارند .استانداردهای بین المللی با هدف تعریف واحد و مورد تایید تمام کشورها برای انجام مبادالت
تعریف می شوند؛ مانند مؤسسه بین المللی استاندارد ( .1)ISOاستاندارد ملی 9یا استانداردهای کشوری استانداردهای قابل قبول در
داخل هر کشورتعریف می شود .برخی از استانداردهای ملی مانند ,0 ANSIاگرچه استانداردهای کشوری هستند اما از اعتبار جهانی
برخوردارند و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز شناخته شده و به کار می روند.

 -3-4استانداردهای ملی و بین المللی در هتل داری
علیرغم گستردگی صنعت گردشگری و هتل داری و اشتغال تعداد زیادی از کارکنان در آن و سهم ده درصدی از  GDPدر
جهان ،متاسفانه استاندارد مستقلی برای این صنعت تعریف نشده است .اغلب هتلها از استانداردهای کنترل کیفیت ،مدیریت و
کنترل بهداشت غذا در پیشبرد فعالیت های خود استفاده می کنند .از جمله استانداردهای بین المللی مورد استفاده در هتلها می
توان به استاندارد  ISO22000در کنترل مراحل تولید و توزیع مواد غذایی ،استاندارد  SO9001-9002-90045در مدیریت و
کنترل کیفیت ،استاندارد ISO 14000در زمینه محیط زیست و در نهایت  HACCPدر زمینه بهداشت مواد غذایی نام برد .در
هتلهای کشورهای اسالمی نیز از استاندارد حالل استفاده می شود .از طرفی اغلب هتلهای زنجیره ای با بکارگیری متخصصین
نخبه و مدیران ارشد بین المللی اقدام به تهیه و اجرای استاندارد شرکتی جهت زنجیره هتل داری مذکرو نموده اند که از آن جمله
میتوان به استانداردهای هتلهای زنجیره ای هایت ،شرایتون و کرون پالزا اشاره کرد.
در سطح ملی در ایران هیچگونه استانداردی برای فعالیت هتلها تهیه نشده است .برخی هتلها ازسالها قبل از استانداردهای
بین المللی یاد شده استفاده می کردند .امروزه تعداد بسیار کمی از هتلهای ایران از استانداردهای یاد شده استفاده می کنند و تنها
به رعایت استانداردهای ملی ایران در زمینه مواد غذایی ،آسانسور ،سازه و ...اکتفا نموده اند .درصورتی که استفاده از تجربه و
استانداردهای شرکت های بزرگ هتلهای زنجیره ای جهان می تواند به کاهش ضایعات و افزایش بهره وری کارکنان و رضایت
بیشتر گردشگران بینجامد .عدم استفاده از استانداردهای جهانی موجی به روز نبودن امکانان و خدمات شده و به وجهه هتلهای
ایران در نزد گردشگران بین المللی خدشه وارد میکند چرا که ممکن است هتلهای یک کشور در استاندارد ملی ایشان بسیار عالی
1 technical document
2 The International Organization for Standardization
3 National Standard
4 American National Standards Institute
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اما در استاندارد جهانی بی کیفیت تلقی شود که نمونه آن را میتوان در مقایسه بین هتلهای کشورهای ایران ،ترکیه و عراق
مشاهده نمود.

 -5روش شناسی تحقیق
در این تحقیق و در بخش مبانی نظری از روش کتابخانهای و میدانی استفاده گردیده است .مبانی نظری با مراجعه به کتابها،
پایان نامهها ،نشریات و کتابخانههای دانشگاه و و مراکز اطالع رسانی و جستجو در پایگاههای اطالع رسانی علمی جهت دستیابی
بهاخرین دستاوردهای مطالعات انجام شده ،استفاده گردید و پس از تبیین مدل مفهومی تحقیق ،براساس مطالعات میدانی از طریق
پرسشنامه دادهها جمع آوری و سپس فرضیههای مورد نظر ،بررسی شده است .لذا ابزارگردآوری در تحقیق حاضر ،پرسشنامه
استاندارد و محقق ساخته میباشد و از طیف لیکرت برای پاسخ ها استفاده شده است .پرسشنامه تحقیق حاضر شامل دوبخش
اطالعات مربوط به جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق میباشد .برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد سروکوال
(پاراسورمن و همکاران )1771 ،برای متغیر کیفیت خدمات در  11گویه و پرسشنامه محقق ساخته برای متغیر استانداردهای ملی و
بین المللی با  1گویه استفاده شده است.

-1-5روایی و پایایی تحقیق
در این تحقیق پس از تدوین چهارچوب اولیه ،جهت ارزیابی پرسشنامه تحقیق و روایی آن با اساتید راهنما و مشاور و اساتید
دانشگاه و صاحب نظران رشتههای مدیریت جهانگردی مشورت به عمل آمده ،نظرات انتقادی و پیشنهادهای اصالحی آنان در
پرسشنامه اعمال گردید .در انجام روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استقاده شد .هم چنین ،در تحقیق حاضر عالوه بر آلفای
کرونباخ ،مقدار ضریب پایایی ترکیبی با استفادهاز نرمافزار  ،PLSبرای پرسشنامه محاسبه گردید که در جدول زیر نشان داده شده
است:
ردیف
5
5-5
5-1
5-9
5-0
5-1
1

جدول  -2مقادير پايايي متغیرهای پرسشنامه
سرفصل سواالت
رضایت از کیفیت خدمات در هتلها
عوامل محسوس و ظاهری
قابلیت اطمینان
پاسخگویی
قابلیت اعتماد
همدلی
استانداردهای ملی و بین المللی هتلی
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ردیف
5
5-5
5-1
5-9
5-0
5-1
1

جدول  -1سرفصل هر يك از سواالت پرسشنامه تحقیق
سرفصل سواالت
رضایت از کیفیت خدمات در هتلها:
عوامل محسوس و ظاهری
قابلیت اطمینان
پاسخگویی
قابلیت اعتماد
همدلی
استانداردهای ملی و بین المللی هتلی

شماره سواالت مرتبط
 5الی 11
 5الی 0
 1الی 0
 57الی 59
 50الی 59
 50الی 11
 19الی 10

ضریب آلفای کرونباخ
7/0017
7/0590
7/0090
7/9775
7/0071
7/0711
7/0001

از آنجائی که مقادیر آلفای کرونباخ برای تمامی سواالت باالتر از  7/0می باشد ،پایایی کلیه سواالت مورد تایید قرار گرفت.

-2-5تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری پرسشنامهها و کدگذاری گویه ها ،به منظور ادامه تحلیل ،پاسخها مطابق جدول لیکرت ،به عدد تبدیل
میشود .سپس آمار توصیفی به کمک نرم افزار  SPSSاستخراج میگردد .برای آزمون فرضیههای تحقیق ،ابتدا الزم است نرم
افزار مناسب انتخاب گردد .بدین منظور الزم است ابتدا نرمال بودن دادهها آزمون شود .نرمال بودن دادهها توسط آزمون کلوموف ـ
اسمیرنوف بررسی گردید .با توجه به تعداد نمونه نهایی و نرمال نبودن دادههای حاصل از آنها برای انجام محاسبات بسته نرم
افزاری  ++Spss/pcو لیزرل به کار گیری شد .جهت آزمون فرضیهها انتخاب گردید .آزمون تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی و
آزمون معادله ساختاری برای پاسخ فرضیه های تحقیق استفاده شد.
00

 -3-5آزمون فرض نرمال بودن متغیرها
در هر پژوهشی الزم است محقق قبل از انجام آزمونهای آماری از وضعیت توزیع متغیر (نرمال یا غیرنرمال بودن) تحت بررسی
اطمینان پیدا کند ،در صورتیکه توزیع متغیر تحت بررسی نرمال باشد استفاده از آزمونهای کمی و پارامتری توصیه می شود و در
صورتی که توزیع غیرنرمال باشد استفاده از آزمونهای غیرپارامتری توصیه می شود .در جدول زیر نتایج به تفصیل آمده است.

ردیف
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5
5-5
5-1
5-9
5-0
5-1
1

جدول  :3آزمون کولوموگروف اسمیرنف متغیرهای تحقیق
آزمون کولموگروف-اسمیرنف
متغیرهای تحقیق
آماره Z
سطح معنی داری
7/059
7/110
رضایت از کیفیت خدمات در هتلها
7/190
5/791
عوامل محسوس و ظاهری
7/711
5/900
قابلیت اطمینان
7/710
5/999
پاسخگویی
7/595
5/509
قابلیت اعتماد
7/500
5/509
همدلی
7/091
7/001
استانداردهای ملی و بین المللی هتلی

نتیجه
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

برای تعیین نوع متغیرهای تحت بررسی سطح معنی داری آزمون کولوموگروف-اسمیرنف مراجعه میشود ،در صورتی که سطح
معنی داری از عدد  7/71باالتر باشد ،ادعا میشود متغیر دارای توزیع نرمال است و اگر سطح معنیداری از عدد  7/71کمتر باشد،
توزیع متغیر غیرنرمال خواهد بود .بر اساس همین منطق کیفیت متغیرها در جدول ثبت شده است و همه متغیرها از نوع نرمال
هستند.

 -4-5تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه تحقیق
در نرم افزار لیزرل برای هر
یک از ابعاد که مشتمل بر تعدادی
گویه بار عاملی است ،بار عاملی
مشخصی بدست میآید ،میزان قابل
قبول بار عاملی عدد  7,9است .هر
چه این بار بیشتر از  7,0باشد نشان
دهنده مناسب بودن سواالت و گویه
ها با ابعاد بدست آمده است ،در
صورتی که بار عاملی هر یک از
گویه ها و ابعاد از عدد  7/9کمتر شد
بهتر است آن گویه یا بعد مورد نمودار  -1خروجي نرم افزار لیزرل تحلیل عامل تائیدی پرسشنامه کیفیت خدمات
تجدید نظر قرار گرفته و یا حذف
در هتلها
شود.
همانگونه که از نمودار  5تحلیل عامل تائیدی پرسشنامه تحقیق قابل مالحظه است ،شاخصهها به شرح زیر است ،بار عاملی
معادل  1/0شده است( ،میزان مطلوب این شاخص عددی است کمتر
کلیه ابعاد در شکل باالتر از  7/9است .شاخص برازش
از  )7,9همچنین مقدار آماره  RMSEAمعادل  7/701است .ضمناً سطح معنیداری آزمون یا همان  p-valueکه معادل 7/770
گردیده است تا این مرحله میتوان این نتیجه را گرفت که مدل از برازش مناسبی برخوردار است و  1مولفه مربوط به پرسشنامه
بطور مجزا قابل تحلیل هستند .بنا بر این با اطمینان  01درصد میتوان به روایی تائیدی اذعان داشت .با توجه به قبول تحلیل عامل
اکتشافی و تائیدی روایی سازه پرسشنامه کیفیت خدمات در هتلها مورد تائید قرار گرفت.

05

 -5-5نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلي :استانداردهای ملي و بین المللي بر رضايت از کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد.
برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش آماری مدل سازی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شد؛ که نتایج مربوط به آن
را می توان در شکل های زیر مشاهده کرد .شاحص های اصلی برازش شامل P_value. Df.chi-
 square,RMSEA,GFI,AGFIدر زیر شکل نشان داده شده است.
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همانگونه که از نمودار  1تحلیل
پرسشنامه
تائیدی
عامل
استانداردهای ملی و بین المللی
هتلی قابل مالحظه است ،شاخصهها
به شرح زیر است ،بار عاملی کلیه
ابعاد در شکل باالتر از  7/9است.
معادل 1/05
شاخص برازش
شده است( ،میزان مطلوب این
شاخص عددی است کمتر از )7,9
همچنین مقدار آماره RMSEA
سطح
معادل  7/715است .ضمناً
نمودار  :2خروجي نرم افزار لیزرل تحلیل عامل تائیدی پرسشنامه استانداردهای
معنیداری آزمون یا همان p-
ملي و بین المللي هتلي
 valueکه معادل  7/771گردیده
است تا این مرحله میتوان این
نتیجه را گرفت:
مدل از برازش مناسبی برخوردار است و  1سوال مربوط به پرسشنامه بطور مجزا قابل تحلیل هستند .بنا بر این با اطمینان 01
درصد می توان به روایی تائیدی اذعان داشت .با توجه به قبول تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی روایی سازه پرسشنامه استانداردهای
ملی و بین المللی هتلی مورد تائید قرار گرفت.

نمودار  :3تحلیل مسیر بر اساس شاخص  ،tتاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر کیفیت خدمات

01

نمودار  :4تحلیل مسیر بر اساس شاخص ضريب اثر ،تاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر کیفیت خدمات
جدول  :4تحلیل مسیر شاخصهای برازندگي تاثیر تاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر کیفیت خدمات
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χ 2 df
1/00

آماره t

مقدار رابطه

0/91

7/01

P
7/7775

RMSEA
7/705

GFI
7/09

AGFI
7/01

2

همانطور که در جدول  0مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  χ dfمعادل  1/00و مقدار از
 9کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را
داشته استRMSEA .معادل  7/705طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7775میباشد که کمتر از  7,71است .همچنین
مقدار آماره  ،tتاثیر استانداردهای ملی و بین المللی بر کیفیت خدمات معادل  0/91و از عدد  5/00بیشتر است ضمناً سایر شرایط
معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر اینکه ،استانداردهای ملی و
بین المللی بر رضایت از کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد را میپذیریم.
فرضیه فرعي  :1استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد عوامل محسوس و ظاهری کیفیت خدمات تاثیر
معناداری دارد.
جدول  :5تحلیل مسیر شاخص های برازندگي تاثیر تاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد عوامل محسوس و
ظاهری کیفیت خدمات

χ 2 df
1/00

آماره t
0/95

مقدار رابطه
7/91

P
7/7775

RMSEA
7/70

GFI
7/05

AGFI
7/05

2

همانطور که در جدول  1مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  χ dfمعادل  1/00و مقدار از
 9کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را
داشته استRMSEA .معادل  7/70طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7775میباشد که کمتر از  7,71است .همچنین مقدار
آماره  ،tتاثیر استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد عوامل محسوس و ظاهری کیفیت خدمات معادل  0/95و از عدد  5/00بیشتر
است ضمناً سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر
اینکه ،استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد عوامل محسوس و ظاهری کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد را میپذیریم.
فرضیه فرعي  :2استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد عوامل قابلیت اطمینان کیفیت خدمات تاثیر معناداری
دارد.
جدول  :6تحلیل مسیر شاخص های برازندگي تاثیر تاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد قابلیت اطمینان کیفیت
خدمات

χ 2 df
1/01
05

آماره t

مقدار رابطه

P

RMSEA

GFI

AGFI

1/0

7/09

7/7775

7/701

7/01

7/09

2

همانطور که در جدول  0مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  χ dfمعادل  1/01و مقدار از
 9کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را
داشته استRMSEA .معادل  7/701طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7775میباشد که کمتر از  7,71است .همچنین مقدار
آماره  ،tتاثیر استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد قابلیت اطمینان کیفیت خدمات معادل  1/0و از عدد  5/00بیشتر است ضمناً
سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر اینکه،
استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد قابلیت اطمینان کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد را میپذیریم.
فرضیه فرعي  :3استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد پاسخگويي کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد.
جدول  :7تحلیل مسیر شاخص های برازندگي تاثیر تاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد پاسخگويي کیفیت
خدمات

χ 2 df
1/0

آماره t

مقدار رابطه

P

RMSEA

GFI

AGFI

0/00

7/15

7/7775

7/710

7/01

7/05

2

فرضیه فرعي  :4استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد قابلیت اعتماد کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد.
جدول  :8تحلیل مسیر شاخص های برازندگي تاثیر تاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد قابلیت اعتماد کیفیت
خدمات

χ 2 df
1/00

آماره t
1/01

مقدار رابطه
7/10

P
7/7775

RMSEA
7/711

GFI
7/0

AGFI
7/01

2
همانطور که در جدول  9مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  χ dfمعادل  1/00و مقدار از
 9کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را
داشته استRMSEA .معادل  7/711طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7775میباشد که کمتر از  7,71است .همچنین
مقدار آماره  ،tتاثیر استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد قابلیت اعتماد کیفیت خدمات معادل  1/01و از عدد  5/00بیشتر است
ضمناً سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر اینکه،
استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد قابلیت اعتماد کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد را میپذیریم.
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همانطور که در جدول  0مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  χ dfمعادل  1/0و مقدار از 9
کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته
استRMSEA .معادل  7/710طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7775میباشد که کمتر از  7,71است .همچنین مقدار آماره
 ،tتاثیر استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد پاسخگویی کیفیت خدمات معادل  0/00و از عدد  5/00بیشتر است ضمناً سایر
شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر اینکه ،استانداردهای
ملی و بین المللی بر بعد پاسخگویی کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد را میپذیریم.

فرضیه فرعي  :5استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد همدلي کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد.
جدول  :9تحلیل مسیر شاخصهای برازندگي تاثیر تاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد همدلي کیفیت خدمات

χ 2 df

آماره t

مقدار رابطه

1/9

1/01

7/01

P
7/7775

RMSEA
7/700

GFI
7/01

AGFI
7/05

2

همانطور که در جدول  0مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  χ dfمعادل  1/9و مقدار از 9
کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته
استRMSEA .معادل  7/700طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7775میباشد که کمتر از  7,71است .همچنین مقدار آماره
 ،tتاثیر استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد همدلی کیفیت خدمات معادل  1/01و از عدد  5/00بیشتر است ضمناً سایر شرایط
معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر اینکه ،استانداردهای ملی و
بین المللی بر بعد همدلی کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد را میپذیریم.
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با توجه به تایید کلیه فرضیات این پژوهش میتوان عنوان کرد استانداردهای ملی و بین المللی هتلی بر اساس تجربه ،سوابق
رضایت میهمانان وکارکنان و علم بهره وری و باال بردن کیفیت خدمات تهیه می شود که متاسفانه در کشور ما با توجه به نبود
زنجیره های هتلداری بین المللی مورد توجه قرار نگرفته و استاندارد مستقلی برای این منظور تهیه نشده است اما بررسی ها نشان
می دهد که استفاده از استانداردهای عمومی ملی و اختصاصی بین المللی مانند ایزوها بر عملکر کارکنان و مدیران هتلها و باال
بردن کیفیت خدمات موثر بوده است و می توان از این طریق به بهره وری بیشتر منابع انسانی و رضایت بیشتر میهمانان دست
یافت .توجه به ابعاد محسوس و ظاهری هتل درکنار خدمات که دارای بعد نامحسوس هستند و اغلب مشکالتی در اندازه گیری
کیفیت خدمات به دلیل نامحسوس بودن وجود دارد ،می تواند موجب افزایش درك میهمان از سطح خدمات شود .ظاهر هتل و
بخش های مختلف آن مانند ورودی ،البی ،رستوران ،کافی شاپ و از همه مهمتر اتاقها می تواند بر روی درك میهمان از کیفیت
خدمات بسیار تاثیرگذار باشد و از این رو هتلها در طراحی این بخش ها و افزایش سطح دسترسی میهمان به بخش های مختلف
هتل باید دقت نظر کافی را داشته باشند .هتلها می توانند با محسوس کردن برخی خدمات در بخش های مختلف هتل ،به درك
خدمات کمک شایانی کنند که در نتیجه رضایت را افزایش می دهد .اینکار در هتلها با اقالم تبلیغاتی مانند پکیج های هتلی در
هتلهای بین المللی و زنجیره ای مهم جهان حال انجام است .ضمن آنکه میتواند به افزایش رضایت میهمانان منجر شود .از
مهمترین ویژگیهای استانداردها این است که به مصرف کننده اطمینان خاطر در خصوص سالمت و امنیت محصول را می دهد .در
خدمات نیز با استفاده از استانداردها بخصوص استانداردهای بین المللی ،میهمانان که اغلب از کشورهای مختلف آمده و با شرایط
هتلهای بین المللی آشنا هستند ،به خدمات ارائه شده اطمینان یافته و در نتیجه رضایت بیشتری از عملکرد هتل خواهند داشت.
افزایش اطمینان گردشگر از خدمات ارائه شده در احساس کیفیت ادراك شده بسیار موثر بوده و موجب رضایت و توصیه هتل به
سایرین خواهد شد .اطمینان از رعایت بهداشت و ایمنی در پروسه تهیه و پخت و توزیع مواد غذایی در رستوران هتل می تواند از
طریق داشتن یک استاندارد ایزو در این خصوص که توسط بازرسان مذکور مرتبا در حال رصد است موجب رضایت بیشتر میهمان
گردد.
هنگامی که بنگاه اقتصادی و خدماتی از استانداردهای بین المللی استفاده می کند ،عملکرد کامال مناسب و حرفه ای منطبق بر
استاندارددارد و در نتیجه می تواند پاسخگوی عملکرد خود باشد .وجود سیستم پاسخگویی شفاف به میهمان در اثر استفاده از
استانداردهای خدماتی در هتل ،عالوه بر اینکه به رضایت مشتری می انجام ،آگاهی هتل از ایرادات خود و ایجادپروسه اصالح را در
پی خواهد داشت .پاسخگویی به مبهمانان موجب عدم بروز رفتارهای ناشی از عدم رضایت مانند تبلیغات منفی دهان به دهان و
شکایت به ارگان ها و سازمان های خارج از هتل خواهد شد که در نتیجه هزینه های بازاریابی هتل را به دشت کاهش می دهد.
یکی از مهمترین نتایج استفاده از استانداردها که علرغم باالرفتن هزینه هتل در برخی موراد موجب افزایش تمایل هتلها به
استفاده از آنها می شود ،قابلی اعتمادی است که برای میهمان هتل ایجاد می نماید .میهمانان با دریافت خدمات استاندارد مشابه با
هتلهای بزرگ وبه روز جهان ،اعتماد کافی به خدمات رسانی هتل را پیدا کرده و هتل مذکور را به دیگران معرفی می کنند.
استانداردها موجب افزایش سطح اعتماد به خدمات و وفاداری میهمانان به هتل می شوند .امروزه بدست آوردن اعتماد میهمان و
پرسنل امری مشکل و در عین حال بسیار با ارزش برای هتل است چرا که این دو گروه بزرگترین ذی نفعان هتلها هستندو موفق
هتل به این گروه ها بستگی دارد که با استفاده از استانداردهای هتلی می توان به این مهم دست یافت.
در استانداردهای هتلی بخصوص در سطح بین المللی بر همدلی با میهمان تاکید شده است .در استانداردهای هتلی الکوهای
رفتاری خاص با میهمان شاکی و ناراضی وجود دارد که موجب دلگرمی و رضایت میهمان خواهد شد بطوریکه جبران خدمات
ممکن است موجب افزایش رضایت بیش از حالتی باشد که میهمان شکایتی ندارد .همدلی با میهمان در شرایط خاص در هتل
موجب افزایش رضایت و توصیه به دوستان شود.
در این راستا پیشنهادهای زیر نیز مطرح میگردد.
 بومی سازی استانداردهای بین المللی هتلی و طراحی استاندارد ملی خدمات رسانی هتلها تشویق واحدهای اقامتی برای استفاده از استانداردهای کنترل کیفیت و مدیریت مانند ایزو ایجاد واحدهای صدای مشتری که به بررسی نیازها و شکایات میهمانان می پردازد و ارتباط مستقیم مدیر با این بخش تهیه استانداردهای حرفه ای جهت بخش های خاص مانند رستوران های سنتی و واحدهای بومگردی از طریقمتخصصین هتلی
 طراحی بخش های مختلف هتل بخصوص اتاق به گونه ای انجام شود که با نیازهای میهمان و شیوه های خدماترسانی به وی هماهنگ باشد.
 در عملکرد بخش های مختلف هتل ،طراحی خدمات به گونه ای باشد که در حضور میهمان انجام شده و دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی و حرفه ای رعایت شود تا موجب افزایش اطمینان میهمان شود.
 -ایجاد سامانه یا بستر آنالین جهت طرح شکایت یا نیاز میهمان بصورت غیرحضوری حتی خارج از هتل

اطالع رسانی به میهمان در خصوص رسیدگی به درخواست وی و انجام امور درخواستی میهمان برطبق استاندارد
مشخص زمانی بطوریکه میهمان حداکثر رضایت را داشته باشد.
اطالع رسانی ویژگی های استاندارد خدمات هتل به میهمان از طریق وبسایت و بروشور مانند شیوه تهیه و آماده سازی
مواد غذایی در هتل با رعایت کامل استاندارد بهداشت و ایمنی غذایی
نصب دستورالعمل های استانداردسازی خدمات در بخش های مختلف هتل برای کارکنان ،نصب خالصه و نتایج آن در
بخش های عمومی جهت استحضار میهمان برای افزایش اعتماد وی به خدمات هتل
آموزش پرسنل درمبحث الگوهای رفتاری استاندارد با میهمان در بخش هایی که ارتباط مستقیم با میهمان دارند.
ارسال نامه یا ایمیل خوش آمدگویی در هنگام ورود و تشکر از انتخاب هتل ودعوت برای سفرهای بعد پس از خروج
میهمان توسط مدیر هتل برای میهمانان
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بهشتی نیا محمدعلی ،فرزانه آزاد محسن .ارائه ی رویکردی ترکیبی از خانه ی کیفیت فازی ،تحلیل سروکوال و کانو-مطالعه
ی موردی :هتل پردیس شهر-رشت.
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استفاده از شاخص  csmمطالعه موردی :کالنشهر شیراز .مجله گردشگری شهری ،دوره اول ،شماره.5
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(مطالعه موردی هتل همای  1مشهد).
عابدین زاده ،آزاده .)5900( .مدیریت خدمات پذیرایی و تشریفات .انتشارات دور اندیش.
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