مدل ارزیابی آمادگی گردشگری الکترونیک
مورد مطالعه :استان همدان

امیرافشینرئیسینژاد ،2سیدمحمدحسینی ،3حیدرجهانبخش4

بومگــردی ،معمــاری بومــی،
اقامتـــــگاهها ،رضــــایتمندی
گردشــگران ،کیفیــت معمــاری،
گردشــگری روســتایی ،مازندران

توسعه یافته است .به تبع آن ،اقامتگاههای بومگردی در روستاهای هدف بهعنوان
عنصر اصلی این پدیده افزایش یافتهاند .استان مازندران به علت بهرهمندی
از جاذبههای طبیعی ،فرهنگ غنی روستایی و تعداد باالی گردشگران ،شاهد
رونق و تکثیر این اقامتگاهها در پنج سال اخیر بوده است .از یکسو استفاده از
قابلیتهای بومگردی برای بهبود و توسعه اجتماعی ـ اقتصادی روستاها و از سوی
دیگر لزوم ایجاد چارچوبی برای حفظ ارزشهای اجتماعی و طبیعی روستاها و
کنترلکیفیتمعماریاقامتگاههابهمنزلهبخشیازخدماتگردشگری،پرداختن
به رابطه کیفیت معماری اقامتگاهها با میزان رضایتمندی گردشگران را ضروری
ساخته است .این مقاله با هدف یافتن چارچوبی برای ضابطهمندکردن معماری
اقامتگاهها ،به بررسی و سنجش رضایت بومگردان پرداخته است .روش تحقیق
توصیفی ـ تحلیلی است که در آن ،بعد از تدوین مفهومی برمبنای تحلیل محتوای
مبانینظریمعماریبومیوشناختمدلهایتجربهشدهسنجشرضایتمندی،
جمعآوری دادههای میدانی از طریق پرسشنامه صورت گرفت .طبق مدل
مفهومی تدوینشده ،ابعاد سهگانه کالبدی ـ فضایی ،طبیعتگرایی و اجتماعی
در معماری بومی اقامتگاهها بهترتیب متناظر با الزامات اساسی ،عملکردی و
هیجانی رضایتمندی گردشگران فرض شده است .نتایج تحقیق و تجزیهوتحلیل
یافتهها نشان میدهد که معماری اقامتگاهها از لحاظ تأمین نیازهای اساسی
سکونت و اقامت بیشترین رضایتمندی گردشگران را جلب کرده و از این حیث
بر هتلها و اقامتگاههای ویالیی معمول نظر گردشگران ترجیح داشتهاند .در
مرتبه بعد شاخصهای طبیعتگرایی معماری  ۶۰درصد رضایتمندی مخاطبان
را کسب کردند و توانستند به طریقه مناسبی انگیزه گردشگران از طبیعتگردی
را برآورده کنندُ .بعد فرهنگی ـ اجتماعی اقامتگاهها کمترین میزان رضایتمندی
را داشته است که با توجه به اهمیت این شاخص برای توسعه متوازن بومگردی
ه است1.
پیشنهادهاییدراینبارهارائهشد 

مقدمه
بومگردی شکل جدید و متفاوتی از طبیعتگردی و
ماجراجویی است که حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی
محلی را از طریق بهبود رفاه جامعه محلی دنبال میکند.
بدیهی است که گسترش گردشگری به نواحی طبیعی
حساس بدون مدیریت و برنامهریزی مناسب ،میتواند

تهدیدیبراییکپارچگیاکوسیستمهاوفرهنگهایمحلی
باشد .در ایران نیز در دهه اخیر این نوع از گردشگری به
علت تنوع بومی روندی رو به توسعه داشته است .طی این
روند ،استان مازندران در شمال ایران ـ که یکی از قطبهای
مهم گردشگری در کشور بهشمار میرود ـ شاهد شکلگیری
اقامتگاههای بومگردی متعددی بوده است که علت اصلی

.1ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری امیرافشــین رئیســی نــژاد بــا عنــوان « تبییــن الگــوی مفهومــی ســاختار معمــاری اقامتگاههــای بــوم گردی
بــا تاکیــد بــر رضایتمنــدی گردشــگری (مطالعــه مــوردی :اســتان مازنــدران)» اســت کــه بــه راهنمایــی دکتــر حیــدر جهانبخــش و دکتر ســید محمد
میرحســینی و مشــاوره دکتــر محمــود تیمــوری در دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه آزاد اســامی ،واحــد اراک تهیه شــده اســت.
 .2دانشجوی دکتری معماری ،گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
 .3استادیار گروه عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک( .نویسنده مسئول)
 .4استادیار گروه معماری ،دانشگاه پیام نور تهران

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

واژههای کلیدی:

.................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
چکیده
تاریخ دریافت1399/02/19 :
بومگردی یکی از انواع گردشگری است که در سالهای اخیر در کشور بهسرعت
تاریخ پذیرش1400/03/18 :

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بررسیارتباطساختارمعماریاقامتگاههایبومگردیبامیزانرضایتمندیگردشگران
مطالعهموردی:اقامتگاههایبومگردیروستایجنترودبار،رامسر،استانمازندران

111

112

رئیسی نژاد و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

آن وجود نواحی متنوع کوهستانی ،جلگهای و ساحلی و
جاذبههای طبیعی و فرهنگی گوناگون در مناطق روستایی
است .تأثیرات مثبت اقامتگاههای بومگردی در توسعه و
رونق زندگی روستایی و همچنین در شکلگیری و افزایش
سریع آنها در این استان مؤثر بوده است .اقامتگاههای
بومگردی سبب میشود زنجیره فعالیتهای اقتصادی و
فرهنگی مستقیم و غیرمستقیم درگیر شود و فرصتهای
بسیار خوبی برای کسبوکارهای کوچک و خانوادگی فراهم
کند .با افزایش ارزش افزوده و تنوع محصوالت و خدمات،
توانمندسازی جامعه محلی و توسعه پایدار حاصل و سبب
کاهش مهاجرتهای روستایی میشود .بهعالوه باعث
افزایش تعامالت فرهنگی جامعه میزبان با گردشگران و
میهمان شده و درنتیجه رضایتمندی بیشتر گردشگران را
باعث میشود .یکی از مهمترین موضوعات و چالشهایی که
در ساخت و طراحی اقامتگاههای بومگردی مورد بحث قرار
میگیرد ،ساختار اقامتگاهها از نظر اصول معماری است.
براساس تعریف رسمی در سال  ،2002اقامتگاه بومگردی یا
اکوالژ ،شامل ضوابط و استانداردهایی است که یکی از این
ضوابط ،استفاده از معماری و مصالح بومی و داشتن بافت
فرهنگی و فیزیکی خاص با توجه و هماهنگ با فرم ،منظره
و رنگ محیط است .در مقوله کیفیت معماری اقامتگاههای
بومگردی ،رضایت گردشگران از معماری مهم و تعیینکننده
است.لحاظکردنمیزانرضایتگردشگرانعالوهبرپایداری
گردشگری ،موجب توسعه «اقتصاد فرهنگی» خواهد بود که
تأثیرات اقتصادی آن در حفاظت و بازسازی پدیدهها اثبات
شده است ( .)Hwang & Lee, 2015بااینحال در نظام
گردشگریموجود،معماریاقامتگاههایبومگردیبهصورت
الگوی مفهومی برای هدایت به سمت توسعه بومگردی و
افزایش رضایت گردشگر تعریف نشده است .اقامتگاههای
بومگردی اجزای متعدد سیستم گردشگری ،بهویژه
گردشگری در مناطق گوناگون ازجمله مناطق روستایی را در
چارچوبمبدأومقصدگردشگریدرگیرکردهوابعادگوناگون
توسعه و زندگی روستایی را تحت تأثیر قرار داده است.
روابط بین این اجزا و جایگاه آنها در فرایند اقامتگاههای
بومگردی ،قابلیت تعریف و تبیین در قالب الگوهای متفاوت
را دارد؛ بنابراین شناخت و تبیین این ساختار و الگوها و
بازتعریف اجزا و عوامل و بازیگران سیستمهای معماری
اقامتگاههای بومگردی ،نقش مهمی در توسعه اقامتگاههای
بومگردی آتی دارد.
ضرورت مهم دیگری که در بررسی معماری بومی اقامتگاهها
وجود دارد مسئله رضایتمندی گردشگری و روند سریع
اعطای مجوزهای ساخت اقامتگاههای بومگردی است .این
دو مورد در ظاهر بیربط ،اما در باطن کام ً
ال به هم پیوستهاند.

در سه سال گذشته ،روند اعطای مجوز دولت برای ساخت
اقامتگاه بسیار بیشتر شده و همین مسئله باعث شده است
که بسیاری از مردم فقط با تغییر کوچکی در مرمت خانههای
خود و البته نفوذ اداری ،اقدام به اخذ مجوز بومگردی کنند.
درحالیکه این افراد عمدت ًا توجهی به مسئله طراحی و
معماری بومی اقامتگاه خود ندارند و فقط منافع مالی حاصل
از ورود بومگردان را مدنظر قرار میدهند .شتاب روزافزون
اقامتگاهها باعث دلسردشدن بخشی از بومگردان از این
اقامتگاهها و کاهش جذابیت برای آنها شده است که برای
آیندهمعماریبومگردیخطرناکاست.
هدف این مطالعه دستیابی به برخی مشخصات الگوی
ساختاری برای معماری اقامتگاههای بومگردی مازندران و
تحلیل میزان پاسخگویی معماری این اقامتگاهها به نیازها
و انگیزههای گردشگران است و برایناساس در پی پاسخ به
سؤاالت زیر است:
 )1میزان رضایتمندی گردشگران از کدامیک از ابعاد و
شاخصهای معماری بومی روستای مورد مطالعه بیشتر
بوده است؟
 )2ارتباط بین انگیزه گردشگران ،میزان رضایتمندی و
تمایل به اقامت مجدد در اقامتگاههای بومگردی چگونه
بوده است؟
پیشینهپژوهش
بررسی پژوهشهای انجامشده در حوزه معماری
اقامتگاههای بومگردی نشان میدهد که در پژوهشهای
انگشتشماری معماری اقامتگاه بومگردی درقالب یک
نظام و ساختار مطالعه شده و الگوی مطلوب توسعه برای
آن ارائه شده است .تحقیقاتی که دو مفهوم معماری
اقامتگاه و رضایتمندی گردشگران را توأمان مطالعه
کرده باشد بهدست نیامد .پژوهش رستمپیشه و همکاران
( )1398با عنوان «ارزیابی و تحلیل تطبیقی ساختار
کالبدی اقامتگاههای بومگردی (مورد مطالعه :استان
گیالن)» تنها پژوهشی است که در آن به موضوع معماری
اقامتگاههای بومگردی پرداخته شده است .در این
مطالعه شاخصهای کالبدی ،زیباییشناسی آمایشی و
محیطی در دو اقامتگاه بومگردی ارزیابی شدهاند .این
تحقیق با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است
و میزان کیفیت معماری اقامتگاه را با معماری روستا
مقایسه کرده است ،اما به مقوله رضایتمندی نپرداخته
است .درباره رضایتمندی گردشگری در مناطق گوناگون
ایران پژوهشهای متعددی انجام شده است .خالصه این
پژوهشها در جدول  1ارائه شده است.

بررسی ارتباط ساختار معماری اقامتگاههای بومگردی با میزان
رضایتمندیگردشگران
مطالعه موردی :اقامتگاههای بومگردی روستای جنت رودبار ،رامسر ،استان مازندران
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جدول  :1خالصه پیشینه پژوهش درباره رضایتمندی گردشگران و مؤلفههای مؤثر در آن

نتایج نشان میدهد که چهار عامل کیفیت خدمات ،کیفیت محیطی ،کیفیت رفتار جامعه
سنجش میزان رضایتمندی گردشگران میزبان و هزینه خدمات میتوانند بیش از  ۵۵درصد واریانس كل متغیرهای بررسیشده را
فنی و همکاران ()1391
تبیین کنند .همچنین بین عوامل مذکور و میزان رضایت گردشگران همبستگی معناداری
شهر گرگان.
مشاهده شد.

آقایی و همکاران
()1394

تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار در
رضایتمندی از مقاصد گردشگری
(موردپژوهی :گردشگران شهرستان
قروه).

باالترین سطح مربوط به شاخص کیفیت رفتار جامعه میزبان با میانگین  ۴/2۴است.
همچنین محاسبه آزمون پیرسون نشان داد که بین کیفیت خدمات و تسهیالت با
رضایتمندی گردشگران همبستگی مثبت و معناداری در تمامی شاخصها برقرار است و
درنهایت رابطه رضایتمندی و جذب گردشگران با
ضریب  0/753محاسبه شد.

رازقی و هوراندی
()1397

تحلیل تجارب احیای میراث معماری
رضایتمندی کاربران گردشگر از کیفیتهای تاریخی ـ فرهنگی ،تشخصبخشی به مخاطب،
برمبنای سنجش میزان رضایتمندی
اجتماعی ،ایمنی و آرامبخشی و عملکردی در مراتب اول تا پنجم قرار داشته است .میزان
مخاطب (مطالعه موردی :اقامتگاههای
رضایتمندی کلی گردشگران از اقامتگاههای میراثی احیاشده بیش از  60درصد بوده است.
بافت تاریخی یزد).

حاضری و همکاران
()1396

امنیت و رفتار جامعه میزبان در جلب رضایتمندی گردشگران تأثیر باالیی داشته است.
مؤلفههای مربوط به جاذبه مقصد در جلب رضایت فراتر از انتظار گردشگران بوده است.
سنجش میزان رضایتمندی گردشگران
ولی مؤلفههای دسترسی آسان ،پارکینگ ،نقشههای راهنما و خدمات بهداشتی پائینتر
از محصول توریسم با استفاده از مدل
از حد انتظار بوده است .در جلب رضایت کلی گردشگران از محصول گردشگری روستای
 .HOLSATمطالعه موردی :کندوان.
کندوان ،مؤلفههای محیط و جاذبه مقصد نقش اساسی داشته ،ولی ابعاد خدمات و امکانات
رفاهی مشکل داشتهاند.

افتخاری و همکاران
()1396

میزان رضایتمندی از ابعاد خدمات امنیتی ،تعامالت و مساحت ساحل باالتر از متوسط و
رضایتمندی از ابعاد اطالعرسانی و مدیریت ،امکانات رفاهی و امکانات تفریحی بهترتیب
سنجش رضایت گردشگران از مقاصد
ساحلی مناطق روستایی استان گیالن .پایینترین میانگینها را داشته است .بهطور کلی رضایتمندی گردشگران از مناطق ساحلی
گیالن در سطح پایینی قرار داشته است.

یافتههای این مطالعه نشان میدهد که برخی عوامل مانند هدف سفر ،منبع پرداخت
برای سفر ،انتخاب محل اقامت ،حالت برگزاری جشنهای ویژه گردشگران و هزینههای
عوامل مؤثر در رضایتمندی گردشگران
گردشگری در سطح رضایتمندی تأثیر میگذارد که به نوبه خود در اهداف گردشگران به
داخلی از مقاصد (مورد مطالعه:
وتیتنو و گالینا ()2013
منظور بازدید از آن مناطق نیز تأثیرگذار است .بهاینترتیب ،این مطالعه شواهد تجربی را
اقامتگاههای روسیه).
حاکم بر این فرضیه میدانند که اگر گردشگران از تجربه سفر خود راضی باشند ،بیشتر مایل
به بازدید دوباره از یک مقصدند.

هوانگ و همکاران
()2016

این مطالعه نشان میدهد که پنج عامل در تصمیمگیری گردشگران خارجی به شهر دایانگ
عوامل مؤثر در تصمیم انتخاب
تأثیر میگذارد .این عوامل بهترتیب عبارتاند از :استاندارد ذهنی ،ارزش درکشده،
توریستهای خارجی برای یک مقصد
استراتژیهای اطالعرسانی ،استراتژیهای بازاریابی و محیط گردشگری .پنج عامل فوق
گردشگری .مورد مطالعه :شهر دایانگ،
تأثیر مثبتی در تصمیمگیری از گردشگران خارجی به مقصد دایانگ داشته باشد و میتواند
ویتنام.
یک پایهای و مهم برای خلق استراتژی مناسب گردشگری در آینده است.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

جعفری مهرآبادی و
همکاران ()1395

تحلیل مفهوم رضایتمندی در سه بعد کالبدی فضایی ،عملکردی ـ ساختاری و اجتماعی
ـ فرهنگی نشان داد که این سه بعد ،از نظر گردشگران عملکرد یکسانی نداشته و تفاوت
بررسی مؤلفههای سرمایههای اجتماعی
معناداری دارند .بعد شناختی سرمایه اجتماعی در رضایتمندی گردشگران تأثیر معناداری
مؤثر در رضایتمندی گردشگران (مطالعه
داشته ،اما در عامل کالبدی فضایی آن بیتأثیر است .این بعد در ابعاد عملکردی ـ
موردی :ماسوله).
ساختاری و اجتماعی ـ فرهنگی تأثیر معنادار دارد .بیشترین تأثیرگذاری جزئی توسط اثر
بعد شناختی سرمایه اجتماعی در بعد اجتماعی فرهنگی رضایتمندی بوده است.

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

پژوهشگر

موضوع

نتیجه
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پو ()2014

ِسیدوف و آدومایتیِن
()2016

هدف از این مقاله تعیین ابعاد و عواملی است که در تصویر مقصد تأثیر میگذارند و به
تصویر مقصد و رضایت گردشگران (مطالعه بررسی رابطه بین تصویر مقصد و رضایت گردشگری میپردازد .نتایج تحقیق نشان داد
که عناصری مانند منابع و محیط طبیعی ،تفریح و فراغت گردشگری و همچنین عوامل
موردی :مقصد مدیترانهای)
اقتصادی و محیط اجتماعی و جو محیطی ،تأثیر مثبتی در رضایت گردشگری میگذارد.
نزدیکی ،زیبایی طبیعی ،استراحت و آرامش دالیل اصلی برای انتخاب مردم محلی در
عوامل مؤثر در انتخاب توریستهای آذربایجان به عنوان یک مقصد گردشگری است .در بررسی عوامل تعیینکننده در انتخاب
محلی ـ تصمیمگیری درمورد یک مقصد مقصد و تجزیهوتحلیل آنها نشان داد که سه گروه از عوامل نقش مهمی در تصمیمگیری
گردشگران برای انتخاب مقصد دارد :امکانات رفاهی و ویژگیهای زیستمحیطی ،مقصد
(مورد مطالعه :آذربایجان).
جاذبهها و ویژگیهای شخصی گردشگران و زیرساختهای گردشگری مقصد.

عوامل مؤثر در رضایت گردشگران اروپایی
لی و دونگ ()2017
در شهر ناهارنگ (درک کیفیت مقصد)

گرچه عواملی مانند محل اقامت ،خدمات غذا ،مغازههای خردهفروشی و سوغات و
جاذبههای مقصد تأثیر زیادی در رضایت گردشگران داخلی دارد ،اما در این مطالعه
مشخص شده که بزرگترین عامل تأثیرگذار در رضایت گردشگران اروپایی ،دوستی و
مهماننوازی مردم محلی در شهر ناهارنگ بود.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

مبانینظری
معماریبومی
1
معماری بومی یا معماری خودجوش شاخهای از معماری
است و همانگونه که از نامش برمیآید ،معماری همراه و
همزاد با زیستبوم و بستر محیطی و فرهنگی خویش است
( کاوه بوکانی و قاسمی .)3 :1394 ،لغت «بوم» بار مکانی دارد
و محدوده مشخصشدهای از مکان را ،که مرز معین دارد،
شامل میشود (رئیسپور .)1394 ،معماری بومی معماری
مردمی و بهدست مردم انجام میشود ،نه برای مردم و از
سرشت و طبیعت انسان و محیط (مالئی و سامه.)5 :1396 ،
از دیدگاه صاحبنظران معماری بومی عبارت است از:
 .1شکلگیری معماری بهدست مردمان و هنرمندان که خود
را با شرایط اجتماعی ،اقلیمی و جغرافیایی و ف ّناوری طی
دورهای طوالنی سازگار ساخته و تکامل یافت ه است؛
 .2سازگاری با ارزشها ،اقتصاد و سبک زندگی ،شیوههای
ساخت،سنتوفرهنگهاییکهمولدآنهاهستند(حاجیلو،
1394؛ دوستی و بقایی)2 :1394 ،؛
 .3معماری ساده همراه با کیفیت ،که خالی از حشویات و
زواید است (راپاپورت)1388 ،؛
 .4معماری ،که جوابگوی نیازهای ساکنان منطقه با استفاده
از امکانات طبیعی موجود و مصالح ساختمانی است؛
 .5بازتاب سنتهای منطقه و غیرتقلیدی است (رحمانی،
)3 :1394؛
 . 6مسکن (بومی) تجلی ارزشهای درحال تغییر و نیز تصویر
خانه و جهانبینی و شیوه زندگی است؛
 .9سعی در ایجاد تعادل در طبیعت دارد و این خود عامل برتر
در معماری صاحبسبک در زمینه انسان ،طبیعت و معماری
است (راپاپورت1388 ،؛ حاجیلو1394 ،؛ رئیسپور)1394 ،؛
 .10شکلگیری هنر بومی بهدست مردم عادی ،بدون برنامه
1. vernacular architecture

تدوینشده و افراد متخصصی که تجربه یکسان و محدودی
دارند ( رئیسپور)1394 ،؛
 .11معماری خودجوش طبیعی است ،نه تصادفی (معقولی و
احمدزاده)90 :1396 ،؛
.13هماهنگیمبتنیبرتفاوتدرزمینهشکل،حجمگذاری،
کاربردی ،رنگآمیزی و آهنگ سطوح پر و خالی و در زمینه
مصالحونظامهایساختمانی؛
 .14تشخصی مبتنیبر رسوم و سلیقهها و یگانگی زاده از
فرهنگمحیطیدارد؛
 .15احترام متقابل و برخورداری از رفتار محیطی مبتنیبر
آزادی مشروط از قراردادهای اجتماعـ ضمنی ،نانوشته و زنده
(فالمکی1384 ،؛ مهدویپور و همکاران.)5 :1392 ،
معماریبومینوعیمعماریاجتماعیبراساسفرهنگیاست
که بر آن جامعه حاکم است و بهدست مردم بومی شکل گرفته و
هویت خود را حفظ کرده است و از ارزشها و باورهای مردمی،
آداب و رسوم ،روحیه و احساسات ،اندیشه و عقیده ،ذوق و
سلیقه و هنر مردمان آن منطقه نشئت گرفته است .همچنین
منعکسکننده برخی روابط اجتماعی و اقتصادی در محیط
طبیعی و نمادهای فرهنگی ماهرانه و مسائلی نظیر ابعاد
انسانی و نیازهای محلی ،روش زندگی مردم ،مواد و مصالح
ساختمانیدردسترس،فناوریونحوهساختبناها،آبوهوا
و کارآیی انرژی ،بستر و محیط زیست ،و درنهایت طبیعت و
حفظ آن و سازگاری با اقلیم و طبیعت است که هم پایداری را
که الزمه همراستابودن ساختمان و شرایط آبوهوایی است
رقم زده و هم رفاه و آرامش را به ارمغان آورده است (رحمانی،
1394؛ حلبی و ستاریفرد .)1394،بدینصورت کمترین آثار
مخرب را در محیط طبیعی و مصنوع اطراف برجای گذارده و
ترکیب عناصر فرمهای بومی نیز با حفظ ارزشهای فرهنگی و
اجتماعی و اصول معماری بومی و منطقهای صورت میگیرد
(رئیسپور.)1394،

بررسی ارتباط ساختار معماری اقامتگاههای بومگردی با میزان
رضایتمندیگردشگران
مطالعه موردی :اقامتگاههای بومگردی روستای جنت رودبار ،رامسر ،استان مازندران
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فرهنگی و اجتماعی

زیستمحیطی

احترام به میراث تاریخی گذشتگان و حفظ و احترام و حفظ حرمت طبیعت منطقه در معماری
و عدم تخریب آن
نگهداری آن

کالبدی
پاسخدهی به عملکرد

توجه به آدابورسوم و ارزشهای افراد

تنظیم فضا متناسب با اقلیم محیط

جنس و رنگ و ترکیب مصالح مناسب با
منطقه

توجه به آیینها و مناسبتها

استفاده از مصالح بومآورد و هماهنگ با اقلیم
منطقه

فرم و هندسه متناسب با بافت محله
)(هماهنگی بنا با همجواریها

توجه به تعامالت اجتماعی

استفاده از چشماندازهای طبیعت

رعایت تناسب حجمی بنا با بافت مجاور

تطابق کالبد و عملکرد بنا با
فرهنگ و رفتار افراد

کاهش گردوغبار و سرعت بادهای نامطلوب
بهوسیله کاشت درختان و گیاهان

دید و چشمانداز به بنای تاریخی

استفاده از فرمهای مناسب با اقلیم ،حفظ حرارت
داخل بنا با استفاده از مصالح بومی

درنظرگرفتن فضاهای مختلف یا برنامهپذیر

ایمنی و مقاومت کافی در برابر عوامل طبیعی

جهتگیری مناسب بنا برای بهرهمندی از تابش
نور خورشید و بادهای مطلوب

رضایتمندی گردشگر
مفهوم رضایتمندی گردشگر ذیل تعریف مفهوم رضایت
مشتری معنی شده است .رضایت /نارضایتی پاسخی
احساسی است که به ارزیابی از کاال یا خدمتی که مصرف یا ارائه
شده داده میشود .برحسب اینکه انتظارات مشتری و کاال
یا خدمت دریافتشده با یکدیگر همسطح باشند یا کاال باالتر
یا پایینتر از سطح انتظارات مشتری باشد ،در او احساس
رضایت یا نارضایتی پدید میآورد .رضایت ارزیابی عملکرد
خدماتی است که از جانب یک شرکت به مشتری ارائه میشود
(نصیری و گنجی .)1397 ،رضایتمندی در ادبیات توسعه،
متغیریروشنوبهطورکلینتیجهتأثیرخدماتتولیدی،رفاه
اجتماعیومالیقلمدادمیشود.
از جنبه گردشگری ،این مفهوم تابع انتظارات قبل از سفر و
تجربیات سفر است و رضایت گردشگر را نتایج مقایسه بین
«تجربه گردشگر در بازدید از مقصد و انتظارات درمورد مقصد»
تعریف میکنند .گاهی رضایتبخشترین تجربیات ممکن

است آنهایی باشند که انتظار نمیرود (افتخاری و همکاران،
 .)1396سازمان جهانی گردشگری تعریف رضایتمندی
گردشگریرابهصورتکاملشرحدادهاست.طبقاینتعریف،
رضایتمندی مفهومی ذهنی ،روانی و روانشناسانه است
که شامل احساس مثبت و لذتهای ناشی از بهدستآوردن
چیزی است که فرد امیدوار است از یک مقصد بهدست آورد
یا به نوع دیگر ،گردشگر انتظار برآوردهشدن آن را دارد و آن را
بهدست میآورد (جعفری و همکاران.)۸1 :1395 ،
رضایتمندی گردشگران عامل ضروری در بقا و ادامه حیات
این صنعت بهشمار میرود .رضایت گردشگران معمو ً
ال به
افزایش نرخ حمایت از ماندگاری ،وفاداری و جذب گردشگر
کمک میکند که این امر نیز در کسب اهداف اقتصادی مانند
افزایش تعداد گردشگرها و میزان سود کمک خواهد کرد.
درنتیجه عموم ًا ارتباط مثبتی بین رضایت گردشگر و کسب
موفقیت بلندمدت اقتصادی در مقصد گردشگری وجود دارد
(همان .)82 :با توجه به اینکه هدف گردشگران از سفر به

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

باهویتبودن از طریق قابلیت تطبیق ادراکات استفاده از الگوی سرمایش یا گرمایش غیرفعال
در حد امکان
فرد از فضا با پیشینه فرهنگی

ابعاد متناسب با نیازهای کارکردی

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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نواحی گوناگون ،استفاده از اوقات فراغت و دستیابی به آرامش
روحی و روانی است ،کمبود یا وجود مشکل در خدماتدهی
به آنها باعث کمشدن میزان گردشگران شده و مانع پایداری
گردشگری خواهد شد (نصیری و گنجی .)1397 ،نارضایتی
گردشگران ممکن است عواقب سوئی داشته باشد؛ ازجمله
شکایتمشتری.شکایتمشترییکسریپاسخهایرفتاریو
غیررفتاریاستکهازاحساسنارضایتیمشتریناشیمیشود.
نارضایتی عالوهبر شکایت گردشگران ،سبب تبلیغات شفاهی
منفی آنان پس از سفر شده و در وفاداری آنان به یک مقصد یا
جاذبه(یعنیتعهدبهبازدید)اثرمیگذارد(برزگر.)1397،

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

مدلهای سنجش رضایت گردشگر
 .1مدل باردین :باردین در سال ۱۹۹۷عوامل مربوط به رضایت
گردشگری را به پنج گروه عمده تقسیم میکند که عبارتاند
از )1:دسترسی ،شامل شرایط جادهای؛ )2هزینهها ،ازجمله
عوارض و سوخت یا بلیت اقامت ،غذا ،تفریح و سرگرمی؛
 )3جاذبههای طبیعی؛  )4جاذبههای مصنوعی ،ازجمله
کافهها ،رستورانها ،مراکز خرید ،سینماها ،آثار تاریخی،
هنری و مذهبی؛  )5زیرساخت ،ازجمله مسکن ،دسترسی
به اطالعات ،ارتباطات ،جاده ،بهداشت و ایمنی Oliveira,(.
)2011: 235

 )۲مدل  :HOLSATترایب و اسنیث ( )1998در تحقیق
خود ،این مدل را برای اندازهگیری رضایت گردشگران تدوین
کردند .نام این مخفف عبارت « »Holiday Satisfactionبه معنای
رضایت تعطیالتی است که به ارزیابی رضایت گردشگران
ازطریق تجزیه و تحلیل انتظارات از او و عملکرد یک مقصد
گردشگری میپردازد و شامل نگرشهای مثبت و منفی
گردشگران است .نتایج این تحقیق کارهای قبلی انجامشده
در این حوزه را برای توسعه یک ابزار تحقیق ،به برداشتهای
رضایت با درنظرگرفتن آنالیز انتظارات ـ عملکرد نزدیک
میکند .بهاختصار طبق مدل  ،HOLSATرضایت گردشگر
حاصل معادله زیر است (حاضری و همکاران ،1396 ،به نقل
از :)Tribe & Snaith, 1998: 43
(عملکرد مقصد) – (انتظارات از مقصد) = رضایت گردشگر
 )٣مدل آکاما:آكاماازجملهمحققانیاستکهبهبررسیرضایت
گردشگران و تدوین شاخصهای آن پرداخته است .تحقیقات
اوبرگردشگرانپارکملیساووشرقدرکشورکنیامتمرکزبوده
است .وی معتقد است که در صنعت گردشگری بحث مربوط
به خدمات جایگاه مهمی دارد و در این صنعت فقط جذب
گردشگر مطرح نیست ،بلکه مهم جلب رضایت گردشگران
است .مدل آکاما برای بررسی رضایت گردشگران شامل شش
شاخص ،ازجمله همدلی ،عناصر ملموس ،قابلیت اعتماد،
مسئولیتپذیری،اطمینان،وقیمتمیشود(برزگر.)7:1397،

 )4مدل كانو :در اواخر دهه  ،۱۹۷۰نوریاکی کانو رضایتمندی
را در ارتباط با نیازهای مشتری تعریف کرد .وی در مدل خود
نیازمندیهای مشتریان را به سه دسته تقسیم کرد و هر سه
نوع نیازمندی را در یک نمودار دوبعدی نمایش داد .این دو
بعد عبارتاند از )1:مرحلهای که محصول یا کار عمل میکند؛
 )2مرحلهای که استفادهکننده از آن راضی است .مقایسه
پارامترهایکیفیتعملکردورضایتاستفادهکنندهدرجدول
دو محوری ،این را نشان داد که تعریف کیفیت /نیاز بسیار
پیچیدهتر و کلینگرانهتر است .ارتباط نیازها در دو محور ،سه
تعریفمنحصربهفردازنیازهارابهدکترکانونشاندادکهشامل
نیازهای اساسی یا الزامی ،نیازهای عملکردی یا تکبعدی
و نیازهای انگیزشی یا جذاب است (توکلینیا و هرائینی،
.)246 :1397
 )1نیازهای اساسی نیازهایی هستند که مشتری آنها را
بیان نمیکند و وجودشان را در محصول بدیهی میداند ،و
ی که این دسته از نیازهای مشتری برآورده نشوند،
درصورت 
ی که
رضایت مشتری بهشدت کاهش مییابد و درصورت 
برآوردهشوند،رضایتمشتریبهبودچندانیپیدانمیکند.
 )2نیازهای عملکردی نیازهایی هستند که مشتری آنها را
بیان میکند و درصورتی که این نیازها برآورده شوند یا نشوند
رضایتمشتریبهصورتخطیکاهشمییابد؛
 )3نیازهای انگیزشی نیازهایی هستند که مشتری آنها را
بیان نمیکند و درصورتی که این نیازها برآورده شود ،رضایت
مشتری بهشدت افزایش پیدا میکند و درصورتی که آنها
برآورده نشوند ،رضایت مشتری تغییر محسوسی نخواهد
داشت.
تحلیل كانو یکی از ابزارهای اندازهگیری کیفیت برای
اولویتبندی خواستههای مشتریان براساس تأثیر آنها در
رضایت و خشنودی مشتری است .مزیت مدل كانو این است
که ضمن کلنگربودن به حداقل محاسبات ریاضی نیاز دارد و
اطالعاتمربوطهبهسرعتجمعآوریمیشوند.
مدل مفهومی تحقیق
با توجه به مطالب عنوانشده در مبانی نظری ،دو مفهوم
معماری بومی و رضایتمندی گردشگران ،مدل مفهومی
تحقیق مطابق شکل  1تدوین شد .با استفاده از مدل کانو و
جدول  ،1در این مدل رابطه بین دو مفهوم تحقیق به کمک
شاخصهایی سنجیده میشود که فصل مشترک بین ابعاد
سهگانه آنهاست (جدول .)1براساس مدل زیر ،ابعاد سهگانه
کالبدی ـ فضایی ،طبیعتگرایی و اجتماعی در معماری بومی
اقامتگاهها بهترتیب متناظر با الزامات اساسی ،عملکردی و
هیجانیرضایتمندیگردشگرانفرضشدهاست.

بررسی ارتباط ساختار معماری اقامتگاههای بومگردی با میزان
رضایتمندیگردشگران
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شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
پژوهش حاضر با توجه به اهداف و سؤاالت آن ،از نوع کاربردی
و از نظر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است .بهمنظور
گردآوری دادهها ابتدا از طریق مطالعات کتابخانهای و مبانی
نظری مدل مفهومی و شاخصهای آن تدوین شد .سپس با
از استفاده از برداشت میدانی ،نمونههای اقامتگاهها انتخاب و
اطالعات معماری آنها جمعآوری شد .برای سنجش میزان
رضایتمندی و ارتباط آن با معماری بومی از ابزار پرسشنامه
بهره گرفته شد .قسمت اول پرسشنامه شامل هفت پرسش
به ویژگیهای دموگرافیک گردشگران و انگیزه آنها اختصاص
داده شد .در قسمت دوم پرسشنامه ابعاد سهگانه مدل

یافتهها و بحث
برای بررسی فرضیههای تحقیق با توجه به نوع شاخصها و
متغیرهای مستقل و وابسته ،از آزمونهای آماری متناسب
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequancy

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

محدودهموردمطالعه
اقامتگاههای مطالعهشده در روستای جنت رودبار از توابع
شهرستان رامسر استان مازندران قرار دارند .جنت رودبار
روستایی با پیشینه کهن در  60کیلومتری شهر توریستی
رامسر است که در دامنه سبز کوههای البرز غربی واقع شده
است .عالوهبر آبوهوای مطلوب تابستانی ،نزدیکی به جنگل
دالخانی ،وجود رودخانه و آبشارهای متعدد بر جذابیت این
منطقه برای گردشگران طبیعت افزوده است .رونق کاشت
گیاهان دارویی ،برگزاری جشنواره سالیانه گل گاوزبان،
برگزاری جشنهای باستانی مثل جشنواره سیزده تیرماه
(تیرگان) و غذاهای متنوع محلی ،ازجمله جذابیتهای
فرهنگی هستند که در کنار عوامل طبیعی ،این روستا را به
قطب مهم بومگردی استان و کشور تبدیل کردهاند .از سال ۹۴
تاکنون ،شش اقامتگاه بومگردی در این روستا ساخته شدهاند
که از آنها چهار اقامتگاه فعال و باسابقه به نامهای جنت یک،
جنت دو ،ماه تیتی و خلعتبری ،بهعنوان نمونههای مورد
مطالعهتحقیقاستفادهشدهاند.

مفهومی شامل نیازهای اساسی ( 9گویه) نیازهای عملکردی
( 6گویه) و نیازهای انگیزشی ( 7شاخص) بهصورت بسته و
با استفاده از طیف لیکرت سنجیده شدند .در بخش سوم
نیز سه گویه درمورد گرایش به اقامت مجدد در اقامتگاههای
بومگردی پرسش شده است .برای سنجش روایی متغیرهای
پرسشنامه از آزمون  1KMOیا بارتلت استفاده شد که میزان
این آزمون  0/806بهدست آمد .با توجه به اینکه میزان روایی
از  0/7بیشتر شد ،روایی پرسشنامه تأیید شد .برای سنجش
پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد.
پایایی کلی متغیرهای پرسشنامه با آلفای  0/850تأیید شد.
همچنین پایایی بقیه شاخصها و متغیرهای کلیدی تحقیق
بررسی شد که بهترتیب میزان آلفا برای متغیر نیازهای اساسی
 ،0/814متغیر نیازهای عملکردی  ،0/70نیازهای انگیزشی
 0/752است و با توجه به میزان آلفا ،پایایی پرسشنامه تأیید
شد .جامعه آماری پژوهش گردشگرانی بودهاند که در مهرماه
 98در اقامتگاههای منتخب اقامت داشتهاند .تعداد 160
پرسشنامه (در هر اقامتگاه  40پرسشنامه) توزیع شد و 153
عدد از پرسشنامهها تکمیل و استفاده شد .روش نمونهگیری
در این تحقیق ،روش تصادفی ساده است؛ بدینترتیب
که بهصورت تصادفی افرادی که به این اقامتگاهها مراجعه
میکردند برای تکمیل فرمهای نظرسنجی انتخاب میشدند.
ابزار تجزی هوتحلیل دادهها آمار توصیفی شامل فراوانی و
میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن و همبستگی
بوده است که با نرمافزار اسپیاساس انجام شده است.
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مانند ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون مقایسه میانگینها
(آزمون  )Tو آزمون تحلیل واریانس دو طرفه (آزمون )F
استفاده شد .نتایج بررسی به شرح زیر ارائه میشود:
به طور کلی 76/6درصد از افرادی که در اقامتگاههای بومگردی
سکنی گزیده و در این نظرسنجی شرکت کردهاند در گروه سنی
زیر  45سال بودهاند که بهترتیب 44/1درصد  15تا  30سال،
 32/5درصد  30تا  45سال 12/3 ،درصد  45تا  65سال و 9/7
درصد نیز باالی  65سال بودهاند 3/8 .درصد پاسخگویان هم
سن خود را اظهار نکردهاند 66/9 .درصد پاسخگویان در این
تحقیق زن و 31/8درصد مرد بودهاند 1/3.درصد نیز جنسیت
خود را اظهار نکردهاند .از لحاظ میزان تحصیالت ،بهطورکلی
 48درصد پاسخگویان تحصیالت دیپلم و زیردیپلم داشتهاند.
 31/8درصد کارشناسی و  14/3درصد نیز دارای مدرک
کارشناسی ارشد و دکترا بودهاند 5/8 .درصد نیز تحصیالت
خود را بیان نکردهاند.

انگیزه انتخاب اقامتگاه بومگردی
براساس اطالعات بهدستآمده علل گوناگونی برای انگیزه
انتخاب اقامتگاههای بومگردی عنوان شده است .بیشترین
علت انتخاب این نوع اقامتگاهها ،طبیعتگردی بوده که58/2
درصد از پاسخها مربوط به این مورد بوده است .علت بعدی،
همراهی و مالقات دوستان و آشنایان بوده که  32درصد را
به خود اختصاص داده است .استفاده از آرامش و آسایش
محیط روستایی اقامتگاههای بومگردی با  24/8درصد پاسخ
را به خود اختصاص داد و درنهایت  18/3درصد نیز استفاده
از غذاها و صنایع دستی بومی آخرین علت انتخاب این نوع از
اقامتگاههایبومگردیعنوانشد.

نمودار  :1نمودار توزیع فراوانی انگیزه انتخاب اقامتگاه بومگردی

رتبهبندی عوامل مؤثر در رضایتمندی از اقامتگاههای
بومگردی براساس آزمون فریدمن
ازآنجاكه سطح معنیداری  =0P/000در آزمون فریدمن
از سطح معنیداری آزمون  =a 0/05كوچـكتـر اسـت .بـا
اطمینـان 95درصدی میتوان گفت كه میزان سه عامل

نیازهای اساسی و کالبدی ،نیازهای عملکردی ،و نیازهای
هیجانی با دیگر نیازهای فرهنگی و اجتماعی تفاوت دارند
و درحقیقت این نیازها برای گردشگران در ردیف نیازهای
اولیهایهستندكهبایددراقامتگاههایبومگردیوجودداشته
باشند.

نمودار  :2میزان رضایتمندی بومگردان از ابعاد مختلف معماری اقامتگاهها

بررسی ارتباط ساختار معماری اقامتگاههای بومگردی با میزان
رضایتمندیگردشگران
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معماری اقامتگاهها
عوامل مؤثر

میانگین رتبهها

رتبه

نیازهای اساسی ،کالبدی

3/97

1

نیازهای عملکردی

3/03

2

نیازهای هیجانی

1/29

3

نیازهای عمکردی /بوم گرایی

جدول  :3رتبهبندی میزان رضایتمندی ابعاد ساختاری

جدول  :4توزیع فراوانی میانگین رضایت از شاخصهای ارزیابی

ابعاد

شاخصهای ارزیابی

میانگین
میانگین نمره نمره
رضایت از  5رضایت از
100

نیازهای اساسی /کالبدی ـ فضایی

وضعیت استحکام ،ایستایی و
ایمنی اقامتگاه

3/63

65/9

پارکینگها و دسترسی به
اقامتگاه

3/48

61/9

تأسیسات و تجهیزات سرمایشی
و گرمایشی

3/68

67/0

سرویسهای بهداشتی و حمام

3/74

68/6

ابعاد و تناسبات اتاقها برای
اقامت شبانه

3/29

57/2

کیفیت فضای آشپزخانه تهیه
و سرو

3/73

68/3

حالوهوا ،مبلمان و فضای
داخلی اقامتگاه

3/39

59/8

کیفیت معماری اقامتگاه به
نسبت هزینه پرداختی

3/26

56/5

وضعیت بهداشت و سیستم دفع
زبالهها

3/75

68/6

اجتامعی فرهنگی

اقامتگاههایبومگردی

موقعیت قرارگیری اقامتگاه در
بافت روستا

4/04

76/0

حس امنیت و آرامش خاطر در
اقامتگاه

4/22

80/4

کیفیت فضای حیاط و آالچیقها
و محوطهسازی

3/05

51/3

هماهنگی مصالح ،رنگ و شکل
معماری با بوم و طبیعت

3/31

57/7

مجاورت اقامتگاه با طبیعت
)(جنگل ،کوه ،رودخانه

4/32

83/0

دید و منظر و بهرهمندی از آفتاب
و باد و مطلوب

4/19

79/7

ایجاد تجربه شیوه زندگی در
خانههای روستایی

3/73

68/1

حفظ شأن و منزلت گردشگر در
معماری بنا

3/52

63/1

امکان مشارکت گردشگران در
فعالیتهای جمعی روستا

3/00

50/0

زندگی در کنار خانواده روستایی و
نحوه برخورد با آنها

3/81

70/3

آشنایی با فرهنگ بومی و محلی
روستا

3/68

67/0

عرضه و دسترسی به محصوالت
محلی :صنایع دستی ،مواد
غذایی ،لباس محلی ،گیاهان
دارویی

4/20

80/1

براساس جدول  ،4دو شاخص مجاورت اقامتگاه با طبیعت و
احساس امنیت و آرامش ـ که هر دو مربوط به بعد طبیعتگرایی
معماری هستند ـ بیشترین میزان رضایت گردشگران را جلب
کردهاند .این امر نشاندهنده اولویت بهرهمندی از طبیعت در
نظرگردشگراناست.کمترینمیزانرضایتمندینیزمربوطبه
دو شاخص امکان مشارکت گردشگران در فعالیتهای جمعی
نظیر آدابورسوم محلی و سپس کیفیت فضای باز و حیاط
اقامتگاهها بوده است .این دو شاخص در کنار هم بیانگر این
است که بومگردی در این روستا هم از لحاظ تأمین فضا و هم از
لحاظ تعریف سازوکارهایی که باعث مشارکت فعال گردشگران
درفعالیتهایجمعیمیشودضعیفاست.
بررسی رابطه بین نیازهای گوناگون گردشگران ،میزان
رضایتمندی و تمایل به اقامت مجدد در اقامتگاهها
بهمنظور پاسخ به سؤال دوم تحقیق ،از طریق تعیین ارتباط
مستقیم و همبستگی دوبهدوی الزامات اساسی ـ كه در این

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

در جدول 4میانگین نمرات دادهشده به شاخصهای سنجش
اقامتگاهای بومگردی ذکر شده است.

شاخصهای ارزیابی
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میانگین رتبه نیازهای اساسی /کالبدی به عنوان رتبه اول
نشاندهنده اهمیت شاخصهای این بخش ،یعنی ایمنی
و استحکام ،دسترسی ،آسایش فیزیکی ،بهداشت داخلی،
مساحت و اندازه ،کیفیت معماری برای اقامتکنندگان در
اقامتگاههایبومگردیاست.

ابعاد

میانگین
میانگین نمره نمره
رضایت از  5رضایت از
100
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پژوهش درحکم عوامل اصلی و تأثیرگذار در رضایتمندی
اقامتکنندگان در اقامتگاههای بومگردی اظهار شده ـ

جدول  5تدوین شده است.

جدول  :5ارتباط بین نیازها و رضایت کلی بومگردان
نیازهای اساسی،
کالبدی

نیازهای
عملکردی

نیازهای
هیجانی

نیازهای فرهنگی تمایل به اقامت
مجدد
و اجتماعی

رضایت کلی
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نیازهای اساسی ،کالبدی

1

0/403

0/519

0/362

0/315

0/896

نیازهای عملکردی

0/403

1

0/198

0/242

0/204

0/622

نیازهای هیجانی

0/519

0/198

1

0/507

0/609

0/715

نیازهای فرهنگی و اجتماعی

0/362

0/242

0/507

1

0/537

0/607

تمایل به اقامت مجدد

0/315

0/204

0/609

0/537

1

0/504

رضایت کلی از بومگردی

0/896

0/622

0/715

0/607

0/504

1

نتایج آزمون همبستگی آماری نشان میدهد که بین تمامی
متغیرهای نیازهای اساسی و نیازهای عملکردی و نیازهای
هیجانی و نیازهای فرهنگی و اجتماعی بازدیدکنندگان از
اقامتگاههایبومگردیبامیزانرضایتمندیوتمایلبهاقامت
مجدددراقامتگاههایبومگردیرابطهمعناداریوجودداشته
است .اما متغیرهای نیازهای هیجانی ،نیازهای فرهنگی
و اجتماعی و سپس نیازهای عملکردی بهترتیب بیشترین
رابطه را با میزان رضایت و اقامت مجدد داشتهاند و از اهمیت
بیشتریبرخورداربودهاند.
جدول  :6آزمون همبستگی بین انگیزه ،رضایتمندی و تمایل
به اقامت مجدد گردشگران
انگیزه
تمایل به اقامت
رضایت کلی
گردشگران
مجدد
تمایل به اقامت مجدد

1

0/504

0/507

رضایت کلی

0/504

1

0/998

انگیزه گردشگران

0/507

0/998

1

نتایج آزمون همبستگی آماری نشان میدهد که بین تمامی
متغیرهایانگیزهگردشگران،تمایلبهاقامتمجددورضایت
کلی آنها رابطه معناداری وجود داشته است.

بررسی مدل مفهومی تحقیق
برای آزمون رضایت گردشگران از معماری بومی در رگرسیون
چندمتغیره ،تمامی متغیرها وارد معادله رگرسیونی شدند تا
نشان داده شود که این متغیرها تا چه میزان تغییرات در متغیر
رضایت گردشگران از معماری بومی را میتوانند پیشبینی
کنند.
جدول  :7آزمون رابطه بین معماری بومی اقامتگاهها
و رضایت گردشگران
ضرایب
ضرایب غیراستاندارد
استاندارد
متغیرها

نیازهای
اساسی

مقدار
)(Bبتا

0/39

ضریب
خطای
استاندارد )(Betaبتا

0/00

 Tمقدار

8872/30 0/52

سطح
)(Sigمعناداری

0/000

نیازهای
عملکردی

0/26

0/00

0/27

5048/69

0/000

نیازهای
انگیزشی

0/35

0/00

0/48

8621/13

0/000

بررسی ارتباط ساختار معماری اقامتگاههای بومگردی با میزان
رضایتمندیگردشگران
مطالعه موردی :اقامتگاههای بومگردی روستای جنت رودبار ،رامسر ،استان مازندران
ورود1

1. Inter
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نتیجهگیری
امروزه توسعه گردشگری یکی از بهترین راهبردهای توسعه
متعادل اجتماعی ـ اقتصادی جوامع گوناگون ،ازجمله جوامع
روستایی تلقی میشود .به همین علت مورد توجه مدیران و
برنامهریزان و توسعهگران بخش خصوصی و دولتی قرار گرفته
است .این صنعت نظامی منسجم است که عناصر آن در ارتباط
متقابل با هم کار میکنند؛ بهگونهای که صرف جاذبههای
گردشگری بهتنهایی موجب رونق آن نمیشود ،بلکه یک
مقصد گردشگری باید هم رضایت گردشگران را در همه ابعاد
تأثیرات ،خدمات ،جاذبه دسترسی و هزینه تأمین کند و هم
ارزشهای طبیعی محیط و ارزشهای فرهنگی ـ اقتصادی
جامعه میزبان را مدنظر قرار دهد .این بدانمعناست که توجه
مقطعی و یکجانبه به هریک از وجوه بومگردی در میانمدت
میتواند بر ضد رونق آن عمل کند.
در این تحقیق ،رابطه بین دو عنصر مهم از صنعت بومگردی،
یعنی معماری اقامتگاه روستایی و رضایتمندی گردشگران
مورد سنجش قرار گرفت تا بتوان ضمن داشتن یک ارزیابی
کلیازکارنامهتوسعهبومگردیدرچندسالاخیروروشنشدن
قوت آن در محدوده مورد مطالعه ،نکاتی را برای
نقاط ضعف و ّ
تعیین چارچوبی کنترلی و نظارتی برای توسعه این اقامتگاهها
بهدست آورد .برای دستیابی به هدف تحقیق در مرحله
مبانی نظری با استفاده از تحلیل محتوای نظریات و منابع
موجود درباره معماری بومی ،سه ُبعد کلی کالبدی ـ فضایی،
طبیعتگرایی و اجتماعی ـ فرهنگی و شاخصهای آنها
مشخص شد .بعد از بررسی مدلهای رضایتمندی گردشگر،
مدلکانوبهجهتجامعیتوتناسبنگاهابعادسهگانهمعماری
بومیبهعنوانمبنایتحلیلشاخصهایرضایتمندیانتخاب
شد .بدینترتیب در مدل مفهومی بهدستآمده ،ابعاد سهگانه
کالبدی ـ فضایی ،طبیعتگرایی و اجتماعی در معماری بومی
اقامتگاهها بهترتیب متناظر با الزامات اساسی ،عملکردی و
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با توجه به اینکه در تحلیل رگرسیونی فوق از روش
استفاده شده است ،همه متغیرهای مستقل وارد مدل
میشوند .آمارههای موجود در جدول  7گویای این واقعیت
است تمامی متغیرهای نیازهای اساسی ،نیازهای عملکردی،
نیازهایانگیزشیدررضایتازمعماریبومیتأثیرمیگذارند.
جهت این تأثیر نیز مثبت و مستقیم است و بیانگر این مطلب
که با تغییر در شاخصهای اساسی هریک از نیازهای ذکرشده
میزان رضایت از معماری بومی نیز افزایش مییابد.
از بین ابعاد معماری بومی ،بعدهای نیازهای اساسی ،نیازهای
انگیزشی و نیازهای عملکردی بهترتیب با بیشترین میزان بتا،
بیشترین تأثیر را در میزان رضایت از معماری بومی داشتهاند.

هیجانی رضایتمندی گردشگران در مدل کانو قرار گرفت.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل پرسشنامهها حاکی از آن بود که
شاخصهایکالبدیوفضاییمرتبطبانیازهایاساسیاقامت
گردشگران با میانگین  3/97بیشترین میزان رضایتمندی را
تأمین کرده است .در مقابل شاخصهای اجتماعی ـ فرهنگی
معماری بومی با میانگین 1/29کمترین رضایتمندی را داشته
است .این امر نشاندهنده این است که معماری اقامتگاه در
زمینه تأمین نیازهای اولیه خدمات و اقامت توانسته شرایط
مطلوبی را فراهم کند .نتایج پرسشی که درباره مقایسه تجربه
اقامتگاه بومگردی با اقامتگاههای معمولی هتلها و ویالها
پرسیدهشدومیانگینامتیاز 3/65اینموضوعراتأییدمیکند.
البته در این دسته الزامات ،شاخصهای ابعاد و تناسبات اتاق
خواب برای اقامت شبانه رضایتمندی کمتر از متوسطی را
کسب کرده است که علت آن را میتوان انعطافناپذیربودن
تقسیمات و ساختار کالبدی اتاقهای اقامتگاه دانست که
متناسب با زندگی سنتی روستایی و فعالیتهای مرتبط با آن
ساختهشدهاند.
معماری اقامتگاهها از لحاظ طبیعتگرایی توانسته با میانگین
 ۳/0۳رضایتمندی مناسبی را جلب کند .سه شاخص این
بعد ،شامل مجاورت اقامتگاهها با عناصر طبیعی (جنگل،
کوه و رودخانه) ،حس امنیت و آرامش خاطر ،و دید و منظر
و بهرهمندی از آفتاب و باد مطلوب توانسته بیشترین درصد
جلب رضایت را داشته باشد.
از اینکه حدود  58درصد از مخاطبان انگیزه خود از انتخاب
اقامتگاه بومگردی را طبیعتگردی و شاخصهای مناسب
طبیعتگرایی معماری عنوان کردهاند ،میتوان اینگونه
نتیجه گرفت که کیفیت معماری اقامتگاهها با انتظار و هدف
غالب گردشگران همخوانی و تطابق داشته است .همچنین
گردشگران فضای ایوان را جذابترین فضای اقامتگاهها
دانستهاند .قیاس سه گزارش اخیر این نتیجه را بهدست
میدهد که ایوان نقش فضای اساسی و اصلی هر اقامتگاه
بومگردی را در محدوده مورد مطالعه دارد؛ زیرا این فضا واسطه
بین درون و بیرون معماری بومی بوده و بیشترین امکان تماس
با طبیعت را برقرار میکند.
شاخصهای بعد اجتماعی ـ فرهنگی ،که نقش الزامات و
نیازهایهیجانیوانگیزشیگردشگرانراایفامیکند،میانگین
ضعیفتر از دو جنبه دیگر را در جلب رضایت مخاطبان
داشته است .این بدانمعناست که اگر بومگردی را شامل
ترکیب دو عنصر اصلی طبیعتگردی و گردشگری فرهنگی
بدانیم ،اقامتگاه بومگردی در تأمین نیازهای طبیعتگردی
و فراهمآوردن زمینه حضور مستقیم مخاطبان با طبیعت و
عناصر طبیعی موفق بوده است ،ولی هنوز نتوانسته امکان
تعامل و آشنایی گردشگران را با جامعه میزبان و مشارکت آنها
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در فعالیتهای فرهنگی و جمعی روستا فراهم آورد .از دیدی
کلیتر گفتنی است این ضعف باعث خارجشدن تدریجی
اقامتگاههای بومگردی از بافت روستا شده و بومگردی را به
طبیعتگردیفارغازفرهنگوفرهنگمحلیتبدیلمیکند.
بامقایسهنتایجتحقیقحاضرباپژوهشهایپیشینباموضوع
سنجش رضایتمندی گردشگران ،موارد زیر را میتوان ذکر
کرد:
 )1این گزاره کلی که رضایتمندی گردشگران از یک مقصد
گردشگری به اقامت مجدد در آن منجر میشود در این تحقیق
نیزتأییدشد؛
)2تأثیرمستقیمومعنادارکیفیتخدماتوکیفیتمحیطدر
رضایتمندیگردشگرانتأییدشد؛
 )3در روستای جنت رودبار نیز همچون سایر مقاصد
بومگردی ،جاذبههای محیط طبیعی و حس امنیت و آرامش
خاطر بیشتر از همه رضایتمندی گردشگران را جلب کرده
است؛
 )4در پژوهشهای داخلی و خارجی ،نقش عوامل فرهنگی
و رفتار جامعه میزبان در رضایتمندی گردشگران معنادار و
برجسته بوده است؛ اما در تحقیق حاضر ،محیط روستا و
معماریاقامتگاههانتوانستهاندفضایمناسبیبرایمشارکت
گردشگران در فعالیتهای فرهنگی ـ اجتماعی را فراهم آورند
وباعثافزایشبیشتررضایتمندیشوند؛
 )5اقامتگاههای بومگردی روستای مطالعهشده توانسته
کیفیت خدماتی اساسی باالیی را بهنسبت روستاهای
گردشگری کندوان به گردشگران ارائه کند و در مقایسه با
گردشگری ساحلی استان مازندران (متانی و داداشی)1396،
و گردشگری ساحلی استان گیالن (افتخاری و همکاران،
 ،)1396رضایت کلی از اقامتگاههای بومگردی روستای جنت
رودبار بهعنوان قطب گردشگری ناحیه شمال کشور باال بوده
است.
در پایان موارد ذیل برای بهینهسازی معماری اقامتگاهها
پیشنهادمیشوند:
الف) آمادهسازی و بهینهسازی اتاق خواب با استفاده از
مبلمان و انعطافپذیری مناسب برای خواب و استراحت
شبانه؛
ب)درتبدیلخانههایسنتیروستاییبهاقامتگاهبومگردی،
تقویتوگسترشبهینهسازیایوانبهمنزلهنظرگاهوجذابیت
معماری بومی با حفظ چارچوب و مصالح و جزئیات معماری
بومی مدنظر قرار گیرد؛
ج)طراحیوآمادهسازیفضاهایجمعیروستابرایبرگزاری
مراسمهاوفعالیتهایجمعیبامشارکتگردشگران؛
د) ارتقای کیفیت حیاط و فضای باز اقامتگاهها برای
فعالیتهایجمعیگردشگراننظیربازیهایمحلی.
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