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 چکیده

های زیادی بوده و میزبان گردشگران زیادی از گردشگری کشور است که دارای جاذبه مراکزیکی از شههرسهتان مریوان   

 ضروری ؛بر رضایت آنان مؤثررسی عوامل بر، ورود حجم باالیی از گردشگران به این شهربا توجه به نقاط مختلف است. 

ق از روش تحقی .بر آن است مؤثربررسی میزان رضایت گردشگران از شهر مریوان و عوامل ، هدف از این تحقیقلذا است. 

آوری اطالعات از دو روش اسنادی و میدانی انجام جمع تحلیلی است.-نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی

ساعت در این شهرستان  22که حداقل جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه گردشگران وارد شده به شهرستان مریوان شد. 

نمونه در  244ها نیز با توجه به امکانات تحقیق و نیز نظر متخصصین مربوطه، . تعداد نمونهنفر( 209144) انداقامت داشته

تحلیل  SPSSو  های توصیفی()برای داده Excelافزارهای با استفاده از نرمها و اطالعات بدست آمده نظر گرفته شد. داده

 ،یات و خدمات شهرامکان ؛عواملباالی  نأثیرحاکی از  نتایج تحقیق دست آمد.همبسهتگی میان متغیرها به آزمون شهده و  

ارتباط معناداری همچنین های بازارایان بر رضهایت گردشهگران از شهر مرزی مریوان است.   امنیت اجتماعی، بازار و کنش

 به ترتیب با میزان همبستگی های بازاریان، کنشتماعیامنیت اج ،شههری  امکانات و خدمات میان رضهایت گردشهگران با  

موجب باال رفتن رضایت یعنی با بهبود این عوامل،  مشاهده شد. 1/4کمتر از  معناداری و سطح  521/4 و 002/4 ،094/4

 گردشگران و بازگشتگردشگران از اقامت در این شهر می شود. لذا توجه به بهبود این عوامل در جهت افزایش رضایت 

 مجدد آنها، ضروری است.

 .، مریوان: گردشگری، رضایت گردشگران، امنیت اجتماعیهاکلیدواژه
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 مقدمه .9

های اقتصادی و اجتماعی است. قدم اول در راستای حوزه شهی مجرای اصهلی تصمیم سازی در همه  پژوه هایداده

پایه در زمینه میزان رضههایت آنها از وضههعیت موجود اسههت.  توسههعه گردشههگری مریوان گردآوری اطالعات اولیه و  

های فرهنگی، اجتماعی و تسهههیالت اقامتی، عامل گیری تصههویر ذهنی گردشههگر از یل محل با توجه به ویژگیشههکل

ال عامالن اصلی در انتق ،یابندمهمی در جذب گردشهگران بیشهتر دارد. بدین معنی گردشهگرانی که در محل حضور می   

ف گردشههگری، عوامل مختلفی در اسههار رویکردها مختلرب سههفر به دیگران و بازگشههت مجدد خود دارند.تجربیات 

، اقتصهادی و تسهیالت شهری و  فرهنگی، امنیتی و رضهایت گردشهگران از یل محل خان نقش دارند. عوامل   جذب

 ری و توسعه آن اهمیت محوری دارند.در جذب گردشگ اقامتی

شود تا این احسار رضایت در تمایل آنان به بازگشت و تداوم مسافرت به مقصد، رضهایت گردشهگران باعم می  

از یل سهو و تشهویق و تربیب دوسهتان و آشهنایان به دیدار از شههر مقصهد مؤثر واقع شود و به این ترتیب موجبات       

تعداد  (.99ن.، 9919کاران، م)فنی و ه تداوم و پایداری گردشهههگری و رونق اقتصهههادی در منطقه مورد نظر شهههود

های خارجی دارند. تفاوت قیمت االکنند، نگاه جدی هم به بازار و خرید کزیادی از گردشهگرانی که به مریوان سفر می 

ری تصویر گیتوانند در شکلباشهد. رفتارهای حوزه بازار می سهفر انگیزه خوبی برای گردشهگران می   مبداًانواع کاالها با 

انات و امک یا تشههویق دیگران برای سههفر به مریوان نقش مهمی را ایفا کند. ذهنی گردشههگران برای سههفرهای بعدی و

های مناسب، وضعیت واصالتی ایمن، هتلهای مراه، در جذب گردشگر نقش اساسی دارد. تسههیالت موجود در محل 

مریوان  د.شر استنباطی گردشگران مؤثر باتواند در وجهه و نظشهری می مند، بهداشت محیط و خدماتترافیکی سهامان 

شود. این یکی از مراکز اصهلی جذب گردشهگر در برب کشهور محسوب می   و های اصهلی گردشهگری   یکی از قطب

بی مندی از مزیت نسههههایی متعدد طبیعی، فرهنگی و تجاری پتانسهههیل زیادی برای بهرهشههههر با برخورداری از جاذبه

گردشههگری دارد. در طول یل دهه اخیر مریوان تا حدودی توانسههت در مناطق درجه دوم گردشههگری جایگاهی برای 

)سههازمان میراف فرهنگی اسههتان   نفر به مریوان سههفر کرده اند 210444تعداد  9912خود پیدا کنند. در نوروز سههال 

از  یدر رده دوم قرار داشته است. با این حال برخ ،یوان در سطح استان، با توجه به آمار  این سهال مر (9912کردسهتان،  

مرتبط هسههتند. سههنجش رویکرد و نگاه گردشههگران حاضههر، ما را قادر به   عوامل مختلف علل مهم این وضههعیت به 

اهم رسازی کاربردی را ف-های تصمیمهای علمی زمینهکند. این شناختهای مهم این شرایط میشهناخت برخی از الیه 

 بر رضایت گردشگران در این شهر مرزی مؤثربر این اسهار این پژوهش به دنبال بررسی و شناسایی عوامل   سهازد. می

اسهههت تا با معرفی آن به مسهههروالن مربوطه و نیز مردم محلی، نسهههبت به تقویت آنها اقدام کرده و از مزایای صهههنعت 

 ه نمایند.  گردشگری در توسعه هر چه بیشتر این شهر مرزی، استفاد

تلف های مخشود و سیستماز زندگی روزمره جوامع پیشهرفته محسوب می  ئیامروزه اسهتفاده از اوقات فرابت، جز 

(. برای جلب گردشههگران 92، ن.9900)رضهوانی،   های امروز مطرح اسهت تفریحی به عنوان یل ضهرورت در تمدن 

توان تالش (. تبلیغات را می51، ن.9909 بایسهههتی از وسهههایل مختلف و از جمله تبلیغات سهههود جسهههت )دیبایی،
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ها )کلمات، اشههارات، پوسههترها،  ای برای نظارت بر اعتقادات، نظریات و یا اعمال دیگران با کمل نشههانهیافتهسههازمان

(. که برای ایجاد حداکثر بازده، باید به طور کامل 2، ن.9902یادبودها، موسهیقی، البسهه و برچسب( دانست )شعاعی،   

 دودح تا توانمی تبلیغات و بازاریابی مدیریت دقیق اجرای و ریزی برنامه با (.00ن.، 9905، 9)کاتلر شههوندهماهنگ 

 از ناشهی  پذیری آسههیب از را کشههور و کرد متنوع را خارجی درآمدهای داد، افزایش را گردشههگری ارزی درآمد زیادی

 افزایش برای حلی راه تواندمی تبلیغات و بازاریابی نگرش به توجه همچنین. داشههت محفوظ نفت قیمت هاینوسههان

بین ابعاد (. 9909راه چمنی، ؛ 9902، مهرانی ؛2445، 9و تومار 2ودری)ر باشهههد آنان رضههایت  و گردشههگر  جذب

سهیاستگذاری و ابعاد بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین اصلی ترین مشکالت و موانع صنعت گردشگری  

های دست اندرکار گردشگری های موازی و ناهماهنگی بین سازمانتشکیالتی و سازمانی، وجود سازمانکشهور، موانع  

در پژوهش خود  (9912سلیمانی و همکاران ). (9902، ملل اخالق ؛9901، ناصهری ؛ 2441، 2زهرر) در کشهور اسهت  

 15 از بیش ن،آ هایجاذبه و محیط کیفیت نیز و اسههکان کیفیت و میزبان جامعه عامل رفتار دوبه این نتیجه رسههیدند که 

 ورودی گرانرضایت گردش میزان در را تأثیر بیشترین که کرده اند تبیین را بررسی مورد متغیرهای کل درصهد واریان  

 ردشگرانگ رضایت مقصد از تصویر مقصد و دسترسی مقصد، جاذبه مورد بررسی ابعاد هایمؤلفه. داشهته اند  شههر،  به

 و تسهیالت ابعاد هایمؤلفه از بعضی در و  (Win)سهههناریوی( روی در ایهههالم اسهههتان گردشهههگری محصهههول از

گردشهههگری  محصهههول از بسیاری حدود تا گردشگرانو  دارد قرار(Lose)  سهههناریوی روی در مقصهههد هایهزینه

های توزیع امکانات توریستی در توان با اتخاذ سیاستمی .(9910، )شوهانی و همکاران اندداشهته  رضهایت  ایالم اسهتان 

های متنوع برای جهانگردان از تراکم بی رویه و هجوم به نقاط مشههخگ گردشههگری و با ایجاد جاذبه هاسههطح کشههور

های گردشهههگری و توجه به آنها، حفظ و مرمت جاذبه. (9900، زاهدی؛ 9115، 5تومهار و جنکین  ) جلوگیری کرد

های مناسب به افزایش ورود های گردشهگری و ایجاد زیرساخت سهاخت مکان  تاکید بر اسهتفاده از معماری سهنتی در  

 رسمی کاالی گردشگری، محصهوالت (. 2442، 5گیل مور) شهود گردشهگران و توسهعه صهنعت گردشهگری منجر می    

 رایب تواندمی محصوالت ایهههن ارتبهههاط و تشهههدید تنهههوع،. می کنند جذب خان مقصد به را گردشگران که هستند

 لیهاو محصهوالت گردشگری روابهط و متنهوع ههایویژگی با این حهال. باشههد  مهههم  پایههدار  توسعه اهداف و رقابت

 (.2491، 0و برامو 0بنور) کنهدمی کمل مقصههد  در تشههدید  و تنههوع  تمرکز، گردشگری، محصول توسعه به مقصد در

ته به باشد، زیرا بسمعموالً در صهنعت گردشهگری هماهنگی و تطبیق خدمات با نیازهای گردشهگری بسهیار مشکل می    

                                                           
1. Cathler 

2. Rhodri  

3. Thomas 

4. Zehrer 

5. Jenkins 

6. Gilmore 

7. Benur 
8. Bramw 
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در صهنعت توریسم، نکته مهم   (.992.، ن9101، 9)بورکایت های محیطی، تسههیالت و قابلیت دسهترسهی دارد   جاذبه

ندهای آید که فرایر تنها زمانی بدست میرضهایت توریسهم اسهت و اینکه انتظارات او برآورده شهود. رضهایت گردشگ     

ای طراحی گردند تا خدمات ارائه شده، توقعات و نیازهای مشتری را برآورده نماید )طالقانی و فتاحی، مناسهب به گونه 

(. در این پژوهش، متغیرهای اصههلی تحقیق که شههامل امنیت اجتماعی و امکانات و خدمات شهههری و   59ن. ،9914

است. در صورت وجود  ارائه شدهتحقیق  مفهومیمدل  ،9شکل شود. در یت گردشهگران بررسهی می  آنها بر رضها  تأثیر

امنیت اجتماعی باال، ارائه خدمات شهههری مناسههب و نیز تسهههیالت شهههری خوب به گردشههگران، در نهایت موجب  

 رضایت آنان در این زمینه می شود.  
 

 
  مدل مفهومی تحقیق .9شکل 

 متدولوژی. 6

بودن  با توجه به مرزیاسههت.  تحلیلی-انجام، توصههیفی تحقیق بنابر هدف کاربردی و بر اسههار روشروش این 

گذار بر أثیرتهای منفی نسهههبت به مناطق مرزی، این تحقیق تالش دارد تا به ارزیابی عوامل منطقه مورد مطالعه و ذهنیت

سهیالت ت) زیرساختیو  (اجتماعیامنیت ) ماعی)بازار(، اجت اقتصادی رضهایت گردشهگران بدردازد. در این میان، عوامل  

که در این منطقه نسهبت به مناطق بیرمرزی، اهمیت بیشتری دارند را مدنظر قرار داده تا بتواند با بررسی میزان   (شههری 

های منفی کمل کرده و موجب افزایش رضایت و در نهایت یتناین عوامل در رضهایت گردشکران، به کاهش ذه  نأثیر

در رضهایت گردشهگران ورودی به این شهر    مؤثرعوامل ال ارزیابی دنبپژوهش حاضهر به  تعداد گردشهگران شهود. لذا   

                                                           
1. Burkayt 
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ای و میدانی اسهتفاده شهده است که روش میدانی )تجربی( با شکل   ها از روش کتابخانههوری دادآدر گردمرزی اسهت.  

 سؤاالت باز و بسته در راستای سؤاالت پژوهش تدوین ای باشهود. در پژوهش حاضهر، پرسهشهنامه    اجرا می پیمایشهی 

ای( اسهتفاده شهده است. در جهت بررسی روایی و پایایی   االت بسهته از طیف لیکرت )پنج گزینه ؤشهد. در طراحی سه  

حقیق نظران اعتبار صوری ترات صههاحبتحقیق، در ابتدا پرسهشهنامه مقدماتی تهیه شهد و با مشهورت و اسهتفاده از نظ     

پرسهشهنامه به عنوان پیش آزمون )پری تسهت( از ضههریب آلفای کرونبای برای بدست     94بدسهت آمد. بعد از تکمیل  

ح شد ی که همبستگی کمتری داشت، اصالیهاهیهای تحقیق اسهتفاده شد. بدین ترتیب گو آوردن میزان پایایی شهاخگ 

ت های نهایی تحقیق بدسجایگزین آنها شهدند و در نتیجه در مجموع ضهریب پایایی شاخگ  تری های مناسهب یا گویه

دهنده پایایی باالی پرسهشهنامه است.   بدسهت آمد که نشهان   05/4 آمد. در این رابطه ضهریب آلفای کرونبای محاسهبه و  

شههامل کلیه گردشههگران  با توجه به عنوان پژوهش، جامعه آماری این تحقیقهای تحقیق در جدول  ها و گویهشههاخگ

)سازمان میراف  (نفر 210444)اندسهاعت در این شهرستان اقامت داشته  22وارد شهده به شههرسهتان مریوان که حداقل    

گیری براسههار فرمول نمونه اند.و به گردش یا خرید و تفریح و ... پرداخته (9912فرهنگی و گردشههگری کردسههتان،  

های مختلف ن گردشگران ورودی به شهر مریوان که به طور تصادفی در مکانو در میا مورد بدسهت آمد  909کوکران، 

ها و مهمانسراها و بیره، توزیع ها و اطرف دریاچه زریوار و هتلهای معتبر، پارکسهطح شههرمریوان از جمله فروشگاه  

 244 ، و مخدوش های ناقگبا توجه به عدم همکاری برخی گردشههگران و نیز حذف پرسههشههنامه   و تکمیل گردید.

ها و اطالعات بدست آمده، در نهایت دادهها براسهار این تعداد پرسشنامه انجام شد.  لذا تحلیلپرسهشهنامه کامل شهد.    

ها( تحلیل )همبستگی داده SPSSو  های توصهیفی( )برای داده Excelافزارهای جهت آزمون فرضهیات با اسهتفاده از نرم  

 ت آمد.شده و همبستگی میان متغیرها به دس

 

 متغیرها و گویه های تحقیق .9جدول 
 هاگویه شاخص عامل

 زیرساختی
امکانات، تسهیالت 

 و خدمات شهری

 و آمیزی، بهداشترنگ و سازیشهری، زیبا سبز معابر، فضای و هاخیابان آسفالت

 معابر، وضعیت روشنایی و رو نقل، پیاده و حمل تاکسی، شهری، کرایه نظافت

افیل، تر تفریحی، وضعیت بهداشتی، شهربازی، وسایل هایسروی پارکینگ، 

 شهر هایاقامتی، رستوران اماکن زریبار، وضعیت ساحلی پارک

 امنیت اجتماعی اجتماعی
 درگیری، اخاذی، و لوازم، نزاع خیابان، دزدی هایاجتماعی، مزاحمت لئبروز مسا

 امنیت در طول مسافرت احسار

 اقتصادی
های و کنش بازار

 بازاریان

ر، گردشگ أمبد شهر با هاقیمت انواع کاالها، تفاوت بازار، کیفیت در کاال تنوع

        هاهمغاز بازارایان، دکوراسیون رفتار و برخورد نحوه

 (9910، ی پژوهشهایافته؛ 9912، مانی و همکارانیسل ؛9910، مأخذ: )شوهانی و همکاران
 

شههرسهتان مریوان است که در برب استان کردستان قرار دارد و هم مرز با کشور   محدوده مورد مطالعه این تحقیق 

کل  9911کیلومتر است. براسار آخرین آمار در سرشماری سال  24عراق اسهت. میزان فاصهله این شههر با مرز عراق،    
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این شهرستان دارای آب و هوایی معتدل  .(9911 ،)مرکز آمار ایران بوده استنفر  911259جمعیت شههرسهتان مریوان   

ب آهای بسیار زیادی را داراست. های گردشگری طبیعی و تجاری و فرهنگی، جاذبهو مناسهب است و از لحاظ جاذبه 

اچه اندازهای طبیعی منحصر به فرد، دری)تابسهتان(، پوشش جنگلی و چشم  و هوای مطبوع بویژه در فصهل گردشهگری  

اق، مرز عر المللی باشهههماق دربازارچه بینمانند پل گاران،  متعددی آثار تاریخیحلی آن، زربیهار و مجتمع پهارک سههها  

های توسههعه گردشههگری شهههر های چهار سههتاره زریبار و نوروز(... از پتانسههیلوجود مراکز خرید و مراکز اقامتی)هتل

 شوند.مریوان محسوب می

 

 
 در کشور و استاننقشه موقعیت شهرستان مریوان و شهر مریوان  .6شکل 

 

 

 های گردشگری شهرستان مریواننقشه جاذبه. 9شکل 
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 هایافته .9

تدا ، اببنهدی اطالعات در این مرحلهه از این تحقیق نیز مهاننهد هر تحقیق علمی دیگری، پ  از جمع آوری و طبقهه    

 شود.، پرداخته میزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شدهبه تج های تحقیق ارائه و سد یافته

، مشههخگ شههد که از بین  هاآمده و تکمیل پرسههشههنامه های به عمل بررسههی زایان: پاسههخگوهای فردی ویژگی

 9از کل حجم نمونه برای پاسخگویان برحسب میزان سن، درصهد نیز زن هسهتند.    25درصهد مرد و   02پاسهخگویان،  

 29-14درصد بین  91سهال،   99-24درصهد بین   9091سهال،   24-94درصهد بین   9191سهال،   24درصهد نیز کمتر از  

 اند.  سال سن داشته 54درصد نیز باالی  9سال و  19-54درصد بین  1سال، 

رده کلی اشهتغاالت خصهوصهی، دولتی، آزاد، بازنشههسته، خانه دار و بیکار     5اما وضهعیت شهغلی پاسهخگویان در    

درصههد  92غلی در بین گردشههگران، بندی و مورد ارزیابی قرار گرفت. از کل حجم نمونه بر حسههب وضههعیت شههطبقه

 1/1درصد بازنشسته،   1/9آزاد،  ل هایشغدرصد  1/99دولتی،  ل هایشغدرصد  1/99 ،خصهوصی  ل هایدارای شهغ 

 1/99آزاد با  ل هایشههغشههود که اند. با توجه به این اعداد مشههخگ میدرصههد نیز بیکار بوده 94درصههد خانه دار و 

 .گیرداشتغاالت پاسخگویان قرار میدرصد در پایینترین رده  1/9ها نیز با درصد در باالترین رده و بازنشسته

ندی شد که بدر بررسهی نوع وسهیله نقلیه گردشهگران پاسخگو به دو دسته کلی تقسیم   نوع وسهیله نقلیه مسهافرت:   

وسیله نقلیه درصد با  05شهامل وسهایل نقلیه عمومی و وسهیله نقلیه شهخصی است. بر این اسار از میان پاسخگویان     

طور که مشخگ است، اند. هماندرصهد نیز با وسایل نقلیه عمومی به شهرستان مریوان مسافرت کرده  92شهخصهی و   

ه این اند و تنها عده بسیار کمی با وسایل نقلیه عمومی باکثر پاسهخگویان با وسهیله نقلیه شهخصی به این شهرستان آمده   

 اند.  شهرستان مراجعه کرده

درصد برای بار  1/99درصد از پاسخگویان برای بار اول،  25بر این اسهار  گردشهگران به مریوان:  تعداد مسهافرت  

شتر شهود که بی آیند. براین اسهار مشهخگ می  درصهد نیز برای بار سهوم و بیشهتر اسهت که به مریوان می    1/24دوم و 

ه کنند و کمترین تعداد سفر نیز بیدرصد، برای بار اول است که به شهرستان مریوان سفر م 25پاسهخگویان گردشهگر با   

دهنده این نکته است هنوز هم گردشگران زیادی گیرد. این نشهان درصهد تعلق می 1/99دومین مسهافرت گردشهگران با   

های آن و دیگر دالیل هسههتند. همچنین باال بودن درصههد افرادی که برای  خواهان مسههافرت به مریوان به خاطر جاذبه

دهنده این جذاب بودن مریوان و نیز رضایت اکثر درصد(، نشان1/24اند )ن به مریوان سفر کردهسهومین بار و بیشتر از آ 

   گردشگران از شهرستان مریوان است.

های مریوان به این صههورت بوده نحوه اطالع گردشههگران از جاذبههای مریوان: نحوه اطالع گردشههگران از جاذبه

درصد از  1/9درصد از طریق رادیو و تلویزیون،  1/9درصد از پاسخگویان از طریق دوستان و آشنایان،  1/59 اسهت که 

اند. براین اسار، بیشتر پاسخگویان از درصهد نیز از طریق سایر موارد اطالع پیدا کرده  1/21طریق پوسهتر و بروشهور و   

تواند دهنده این میاند. این نکته نشههانالع پیدا کردههای مریوان اطدرصههد، از جاذبه 1/59طریق دوسههتان و آشههنایان با 
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های جمعی و ...، های مریوان همچون رسههانهرسههانی در جهت اطالع مردم از جاذبههای اطالعباشههد که سههایر روش 

 شود.  بسیار ضعیف عمل کرده و به نوعی در این زمینه کمبودهای زیادی مشاهده می

اند که در گردشههگران ورودی به مریوان اهداف مختلفی از مسههافرت داشههته هدف گردشههگران از سههفر به مریوان:

د که شده، مشخگ شهای تکمیلبندی شد. پ  از بررسی پرسشنامهدسهته کلی تقسیم  5ها به طور کلی به پرسهشهنامه  

آن وجود رصهد( بوده است که دلیل  د 12های طبیعی )هدف بیشهترگردشهگران از مسهافرت به مریوان، بازدید از جاذبه   

های فراوان طبیعی و جذاب در مناطق مختلف این شههرسهتان اسهت. همچنین کمترین گردشگران با یل درصد    جاذبه

اند. نمودار زیر، مقایسههه بین این های فرهنگی اظهار کردهفراوانی، هدف خود را از مسههافرت به این شهههرسههتان، جاذبه

 دهد.موارد را به خوبی نشان می

 

 
  اهداف پاسخگویان از مسافرت به مریوان مقایسه .0 شکل

 

در این قسههمت میزان رضههایت گردشههگران در زمینه  :بر گردشههگری مؤثرعوامل مختلف رضههایت گردشههگران از 

 آمده است.ذیل در شده که  اشارهتسهیالت و امکانات مختلف وابسته به گردشگری 

وضعیت محورهای ارتباطی و میزان رضایت  پ  از بررسی نظر پاسخگویان در موردوضهعیت محورهای ارتباطی:  

های ارتباطی راضههی درصههد یعنی بیش از یل سههوم پاسههخگویان، از وضههعیت راه 91آنان، مشههخگ شههد که حدود 

 طلبد.های ارتباطی است و لزوم توجه بیشتر به این امر را مینامناسب بودن راه دلیلبه  مورداین  .اندنبوده

امکانات مختلف  ن قسهمت نظر گردشگران ورودی به مریوان در مورد خدمات و در ای: امکانات و خدمات شههری 

   .زیر ارائه شده استشهری در شهر مریوان بررسی شده که در یل جدول 
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  نظر پاسخگویان در مورد خدمات و امکانات شهری )به درصد( .6جدول 

  میزان رضایت

 امکانات و خدمات خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد

 آسفالت خیابانها و معابر 9 90 90 20 91

1/9  92 25 1/20  فضای سبز شهر 99 

1/1  1/29  19 1/92  1/9  زیبا سازی و رنگ آمیزی 

2 1/90  1/21  بهداشت و نظافت شهری 0 25 

1 2 1/24  22 1/5  کرایه تاکسی، حمل و نقل 

1/2  91 20 1/94  پیاده رو و روشنایی معابر 1 

1/1  9091 95 1/20  1/0  وضعیت پارکینگ ها 

 سروی  های بهداشتی 1 29 92 25 95

1/1  95 1/91  1/20  1/5  شهربازی،وسایل تفریحی 

1/0  091 1/20  20 1/1  وضعیت ترافیل 

1/9  5 20 91 1/20  پارک ساحلی زریبار 

1/9  191 1/99  1/92  وضعیت اماکن اقامتی 29 

1/2  1 90 90 1/99  رستوران های شهر 

 (9910پژوهش، های مأخذ: )یافته

 

ها را بد و خیلی بد اظهار -، وضههعیت آسههفالت معابر و خیابان گردشههگراندرصههد از  29 ،براسههار جدول فوق

ها و معابر در مریوان و نارضههایتی گردشگران از این دهنده وضهعیت نامناسهب آسهفالت خیابان   اند که این نشهان داشهته 

صد از پاسخگویان وضعیت فضای سبز شهری را خوب و در 24تسههیالت است. در مورد فضای سبز شهری، نزدیل  

. در مورد (نآهری و رضایت نسبی گردشگران از وضهعیت نسهبتاً مناسهب فضای سبز ش   ) اندرزیابی کردهخیلی خوب ا

درصد از آنان نظر  19آمیزی، نظر بیشهتر از نصهف پاسخگویان متوسط بوده است به این صورت که   زیباسهازی و رنگ 

. یستباال نرضههایت نیز ، اما سههطح اندتوان گفت که ناراضهی نبوده اند و لذا میورد زیباسهازی داشهته  متوسهطی را در م 

دهنده وضهعیت نسبتاً  نشهان  که اندرضهایت داشهته   ،بهداشهت و نظافت شههری   ازپاسهخگویان  از درصهد   99همچنین 

است. در مورد حمل و نقل مطلوب و متوسهط وضهعیت بهداشهت و نظافت شهری و رضایت نسبی گردشگران از آن    

دهنده و نشههان اسههت خوب و خوببیش از نیمی از گردشههگران خیلینظر شهههری و کرایه تاکسههی در مریوان، درون

ها و روشنایی معابر در مریوان، بیش از یل سوم از رورضهایت باالی گردشهگران از آن اسهت. در مورد وضهعیت پیاده    

رضایت نسبی گردشگران از این دهنده نشانو  ارزیابی کردندوب و خوب خیلی خنرا درصد آ 1/91پاسهخگویان یعنی  

خوب را خیلیآنیعنی بیش از یل سوم آنان، درصهد   95؛ ها امکانات در مریوان اسهت. اما در مورد وضهعیت پارکینگ  

ده دهنه این نشاناند کها را متوسط ارزیابی کردهدرصهد از آنان وضعیت پارکینگ  95اند. همچنین هدو خوب ارزیابی کر

ها در مریوان که توجه بیشههتر به این تسهههیالت را جهت افزایش  وضههعیت نسههبتاً مطلوب و نه چندان عالی پارکینگ 
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در  عمومی های بهداشتینماید. در مورد وضعیت سروی رضهایت گردشهگران و کاهش نارضایتی آنان را ضروری می  

بهداشههتی ناراضههی بوده و گزینه خیلی بد و بد را انتخاب  هایوضههعیت سههروی از  ؛گردشههگراندرصههد  22مریوان، 

های بهداشتی و کمبود آن در مریوان و لزوم توجه هر چه دهنده وضهعیت نامناسهب سهروی    اند. این ارقام نشهان کرده

 درصد از 91. در مورد شهربازی و امکانات تفریحی مریوان، اسهت  بیشهتر به این امکانات و افزایش کمیت و کیفیت آن 

و رزیابی خوب اپاسهخگویان یعنی بیش از نصف آنان، وضعیت شهربازی و امکانات تفریحی مریوان را خوب و خیلی 

خوب و خوب ارزیابی را خیلیآندرصد،  1/15. در مورد وضعیت ترافیل در مریوان، اندی داشهته رضهایت نسهبتاً خوب  

ظر . همچنین ندهدرا نشان میالی گردشگران وضهعیت مناسهب وضهعیت ترافیل در شهر مریوان و رضایت با   و کرده 

های گردشههگری اصههلی مریوان اسههت، به این   پاسههخگویان در مورد مجتمع پارک سههاحلی زریبار که یکی از جاذبه 

خوب و خوب ارزیابی کرده رضههایت بسههیار باالی  را خیلیآندرصههد از پاسههخگویان   1/59صههورت بوده اسههت که  

درصهههد  1/11ها، . در مورد مراکز اقامتی و هتلدهدنرا نشهههان میک سهههاحلی آگردشهههگران از دریهاچهه زریبار و پار  

دهنده رضایت باالی گردشگران از این خدمات است. در خوب و خوب ارزیابی کرده که نشهان خیلی آنراپاسهخگویان  

ارزیابی خوب را خوب و خیلیآندرصد 1/14 ؛های شههر مریوان نهایت نظر پاسهخگویان در مورد وضهعیت رسهتوران   

داشتی، های بهها و معابر، زیباسهازی شهر و سروی  توان گفت که به جز وضهعیت آسهفالت خیابان  در کل می .اندکرده

اند، در سایر امکانات و خدمات، میزان رضایت گردشگران نسبتاً باال بوده که گردشهگران رضهایت چندانی از آن نداشته  

 اند.و راضی بوده

در قسمتی دیگر از پرسشنامه، بخشی از سواالت به اجتماعی در زمان اقامت:  مسائلروز نظر گردشهگران در مورد ب 

مختلف برایشان در مدت زمان اقامت در مریوان اختصان یافت که در آن  مسهائل ارزیابی گردشهگران از احتمال بروز  

 . های مختلف ابراز کردند که در جدول زیر آمده استگردشگران، نظرات خود را با گزینه

 

 اجتماعی در زمان اقامت  مسائلبروز  نظر گردشگران در مورد .9جدول 
 مؤلفه میزان بروز

 اجتماعی مسائل خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 مزاحمتهای خیابانی و ... 1/2 1/9 1/92 1/20 19

 دزدی لوازم 4 4 1 1/20 1/50

 نزاع ودرگیری 4 9 99 21 11

 اخاذی 9 2 1/9 29 1/02

 احسار امنیت 1/91 92 1/95 5 5

 (9910های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

ها خیلی کم و کم این مزاحمت ،درصد از پاسخگویان 1/09مشهخگ شد برای   ؛9جدول شهماره  پ  از بررسهی  

درصههد  11لوازم مختلف،  سههرقتبروز کرده که به نوعی رضههایت باالی آنان در این زمینه اسههت. همچنین در مورد  
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سیار زیاد دهنده پایین بودن باز آنان بسهیار کم و کم صهورت گرفته که این میزان بسهیار باال، نشههان    سهرقت اند که گفته

ابانی، های خیدر مریوان و رضایت بسیار باالی گردشگران در این زمینه است. اما در مورد بروز درگیری و نزاع سهرقت 

هنده دار کم و کم بروز کرده و این نیز مانند موارد قبلی، نشههاندرصههد از پاسههخگویان اظهار کردند که این امر بسههی  00

رضهایت بسهیار باالی گردشهگران در این زمینه و وجود آرامش روانی و اجتماعی برای آنان در مریوان است. در مورد    

اال نیز بسههیار کم و کم برای آنان بروز کرده و این درصههد ب ،درصههد از پاسههخگویان 1/19بروز اخاذی از گردشههگران، 

نشهان دهنده رضهایت بسهیار باالی گردشگران در این زمینه است. همچنین در مورد میزان احسار امنیت و آرامش در    

درصههد از پاسههخگویان گفته اند که بسههیار زیاد و زیاد در زمان اقامت در فضههای باز   1/09زمان اقامت در فضههای باز، 

دهنده رضهایت بسهیار باالی گردشگران   انند دیگر موارد قبلی نشهان کنند و این میزان نیز ماحسهار آرامش و امنیت می 

در این زمینه و وجود احسههار آرامش و امنیت بسههیار باال در گردشههگران در زمان اقامت در مریوان اسههت. در نتیجه  

اجتماعی برای آنان در مریوان، احسهار رضایت   مسهائل توان گفت که گردشهگران در زمینه احتمال بروز  طور کلی می

نظر  از ،ر اسهت. لذا شهرستان مریوان بسهیار کم و حتی احتمال بروز آنها نزدیل صهف   مسهائل و این دارند بسهیار باالیی  

 رد.در سطح باالیی قرار داامنیت اجتماعی 

ر قسمتی از بازدیدهای خود از گرشهگران شههر مریوان د   مرتبط با بازار شههر:  مسهائل دیدگاه گردشهگران در مورد  

، رجدول زیاند. در های اصههلی مریوان اسههت، بازدید کردهنقاط دیدنی مختلف مریوان، از بازار مریوان که یکی از جاذبه

 است.  مده نظر گردشگران را در مورد مسائلی که با بازار مریوان مرتبط بوده است، آ

 

  با بازارمرتبط  مسائلنظر گردشگران در مورد  .0جدول 
 نظر گردشگران

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم مرتبط با بازار مسائل

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 تنوع کاال در بازار  94 91 01 1/22 52 99 90 1/0 2 9

 کاالهاکیفیت انواع 94 1 10 1/20 942 12 22 92 1 1/2

99 22 1/20 10 1/92 51 1/91 91 1/0 90 
تفاوت قیمتها با شهر 

 مبدا گردشگر

 خیلی مناسب مناسب متوسط نامناسب خیلی نامناسب
 

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

4 4 9 2 92 22 20 15 91 00 
نحوه برخوردو رفتار 

 بازارایان

 دکوراسیون مغازها        99 1/91 01 1/91 00 1/90 99 1/1 2 9

 (9910های پژوهش، مأخذ: )یافته
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درصد( از گردشگران  1/11درصهد )  54براسهار نظر پاسهخگویان در مورد تنوع کاالها، مشهخگ شهد که حدود     

وعی مریوان و به نباال بودن میزان تنوع کاال در که این امر انهد  تنوع کهاال در مریوان را خیلی زیهاد و زیهاد ارزیهابی کرده    

فیت میزان کیپاسههخگویان  حق انتخاب بیشههتر برای گردشههگران اسههت. اما در مورد کیفیت کاالهای موجود در بازار،  

کیفیت نسهبتاً باالی کاالهای موجود در بازار مریوان و رضایت نسبی   که نشهانه کاالها را خیلی زیاد و زیاد ارزیابی کرده 

درصهد نیز این تفاوت را متوسط   1/92ها با شههر مبدا گردشهگران،   رد تفاوت قیمتهاسهت. اما در مو آنگردشهگران از  

گردشههگران رضههایت متوسههطی از قمیت های کاالها در مریوان داشههته و به نوعی از اختالف    . یعنیارزیابی کرده اند

را خیلی آناسهههخگویان، درصهههد از پ 00رفتار و تعامل بازاریان، ، نحوه برخورددر گویه قیمت کاالها راضهههی بوده اند. 

و  است. همچنین در مورد چیدمان را بدنبال داشتهرضایت بسیار باالی گردشگران و  مناسهب و مناسهب ارزیابی کرده   

ر نمایانگاند که پاسههخگویان آن را خیلی خوب و خوب ارزیابی کرده  بیش از نصههفدکوراسههیون مغازه ها در مریوان، 

توان گفت که  به جز کیفیت کاالها و تفاوت قیمت اسههت. در کل میدر این مورد رضههایت نسههبتاً باالی گردشههگران  

ریوان، مرتبط با بازار م مسههائلکاالها با شهههر مبدا گردشههگران که میزان رضههایت گردشههگران خیلی باال نبود، در دیگر  

در  د.ت باالیی داشههته اندر حد باالیی بوده و به طور کلی رضههای از مسههائل مرتبط با بازار میزان رضههایت گردشههگران

 در جدول زیر آمده است. ، نظراتمقایسه بازار مریوان به لحاظ قیمت و کیفیت با دیگر شهرهای مرزی خصون

 

 نظر گردشگران در مورد مقایسه بازار مریوان با دیگر شهرهای مرزی به لحاظ کیفیت  .0جدول 
تر نیستبا صرفه تر استبا صرفه   

شهرهای مرزی دیگر از لحاظ کیفیت  مقایسه بازار مریوان با

 اجناس
 فراوانی درصد فراوانی درصد

1/91 01 1/54 929 

 (9910های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

درصد از  1/54ها همانطور که در جدول باال نیز آمده اسهت، مشهخگ شهد که به نظر    پ  از بررسهی پرسهشهنامه   

گردشگران  باید گفت لذاتر است. گردشهگران، بازار مریوان در مقایسهه با دیگر شهرهای مرزی از لحاظ کیفیت، باصرفه  

اند. در مورد قیمت انواع کاالهای موجود در بازار مریوان، نظرات گردشههگران در جدول زمینه رضههایت داشههته این در 

 زیر آمده است.

 

 مورد قیمت انواع کاالهای موجود در بازار مریواننظر گردشگران در  .2جدول 
 مؤلفه خیلی مناسب مناسب متوسط نامناسب خیلی نامناسب

قیمت انواع  فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

کاالهای موجود 

 در بازار 
1/2  1 1 94 1/21  11 1/90  00 1/2  1 

 (9910 های پژوهش،مأخذ: )یافته
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های پاسهخگویان در مورد قیمت کاالهای موجود در بازار مریوان، مشههخگ شد که نزدیل  پ  از بررسهی پاسه   

دهنده رضایت باالی گردشگران از قیمت که نشان اندهسهت دانخیلی مناسهب و مناسهب    را هاقیمت گردشهگران،  نیمی از

گردشگران از مریوان و در این قسهمت ارزیابی   ان اقامت:ارزیابی کلی گردشهگران از مریوان در زم  بازار مریوان اسهت. 

 آید.  مختلف آن در مدت زمان اقامتشان ارائه شده است که در جدول زیر می هایویژگی

 

  ارزیابی کلی گردشگران از مریوان در مدت زمان اقامت .7جدول 
 میزان 

 مؤلفه
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

1/4 

 

 داشتن احسار خوشحالی 20 20 1/90 5

1/2 

 

1/2 

 
 پیشنهادمسافرت به دوستان 20 22 21

 امکان مسافرت مجدد  1/22 1/20 1/20 92 1/0

 (9910های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

، ابتدا در مورد احتمال بروز مشههکل در سههفر برای گردشههگران در  هااین قسههمت از پرسههشههنامه پ  از بررسههی 

یار پاسخگویان این احتمال را بس حدود نصفکه اولین بار اسهت که به مریوان سفر کرده اند، مشخگ شد که  صهورتی 

اند که نمایانگر برداشهت و تفکر نسهبتاً مثبت گردشهگران در مورد مریوان در صهورت مسههافرت     کم و کم ارزیابی کرده

اند که از درصد از پاسخگویان اظهار کرده 01ان اسهت. همچنین در مورد داشهتن احسار خوشحالی در مریوان،   آن اول

دهنده رضایت بسیار باالی گردشگران از مریوان و اقامت در کنند و این نشانبودن در مریوان، احسهار خوشهحالی می  

گویان خانگیز بودن سهفر گردشهگران به مریوان، بیش از نصف پاس  آن و مسهافرت به مریوان اسهت. اما در مورد هیجان  

همچنین در مورد پیشنهاد سفر به مریوان به دیگران  .انگیز بوده استاند که بسهیار زیاد و زیاد هیجان ردهک درصهد اظهار 

ار زیاد و اند که بسیدهنده رضایت از سفر است، بیش از دو سوم پاسخگویان، اظهار کردهتوسهط پاسهخگویان که نشهان   

رضهایت بسهیار باالی گردشگران از مریوان و    نیزکه این  دهندزیاد مسهافرت به مریوان را به دوسهتانشهان پیشهنهاد می    

که  اندفتهگبیش از نیمی از پاسخگویان  گردشگران به مریوان،گویه احتمال سفر مجدد . اما رسهاند را می مسهافرت به آن 

را ران شههگدهنده رضههایت باالی گرداین نیز نشههانکه  بسههیار زیاد و زیاد احتمال دارد که دوباره به مریوان سههفر کنند 

 .نداتوان گفت که ارزیابی کلی گردشگران در این قسمت نسبتاً باال بوده و رضایت زیادی داشتهدر کل می .رساندمی

 رضایت گردشگران   بر مؤثرعوامل . 9 .9

هایی که جهت مشخگ باشند. یکی از آزمونهای مورد بررسهی نرمال یا بیر نرمال می ابتدا باید مشهخگ کرد داده 

اسمیرنوف است. در این تحقیق با توجه به  -شود آزمون کولموگروفها اسهتفاده می نرمال یابیر نرمال بودن دادهشهدن  

های این مطالعه نرمال توان گفت که دادهاسههت می 41/4( که باالتر از سههطح تحت پوشههش 1سههطح معناداری )جدول 

 فاده شده است.  های پارامتریل )آزمون همبستگی( استاند و لذا از آزمونبوده
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 اسمیرنوف-ها با استفاده از آزمون کولموگروفآزمون نرمال بودن داده .8جدول 

 عامل
 اسمیرنوف -کولموگروف

 سطح معنی داری آماره

 911/4 911/4 امنیت اجتماعی

 992/4 411/4 های بازاریانکنش

 291/4 902/4 های شهریامکانات و زیرساخت

 

انجام شد.  SPSSافزار ضهریب همبسهتگی پیرسهون در نرم   بر رضهایت گردشهگران از    مؤثرجهت بررسهی عوامل  

 در جدول زیر آمده است.   عواملضریب همبستگی برای این 

 

 عوامل مختلف ا برضایت گردشگران پیرسون بین ضریب همبستگی  .1جدول 
 امنیت اجتماعی  با امکانات و خدمات شهری کنش های بازاریان عوامل

 002/4 094/4 521/4 همبستگیضریب 

 49/4 49/4 49/4 (Sigسطح معناداری )

 (9910های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

بدست  521/4بازاریان، رضایت گردشگران با کنش  ، ضهریب همبستگی پیرسون بین 94بر اسهار جدول شهماره   

ر چه ه بعارت بهتر. اردوجود دارتباط معناداری یعنی اینکه میان رضهههایت گردشهههگران با کنش و رفتار بازاریان آمهد.  

 .رودیباال رود و رفتار آنها بهتر باشهد، رضهایت گردشگران نیز باالتر م  در شههر مریوان  میزان رضهایت از رفتار بازاریان  

میان رضههایت گردشههگران و امکانات و خدمات   همبسههتگی پیرسههون  نتیجه آزمونجدول فوق، بر اسههار همچنین 

و تسهههیالت شهههری، رابطه مسههتقیم و بدسههت آمد. یعنی اینکه میان رضههایت گردشههگران با امکانات  094/4، شهههری

نتیجه آزمون همبسهههتگی میان رضهههایت گردشهههگران و امینت براسهههار این جدول، به عالوه معناداری وجود دارد. 

. ارداجتماعی وجود د امنیترضههایت گردشههگران با  بین باالیی بدسههت آمد. یعنی اینکه همبسههتگی 002/4، اجتماعی

در نتیجه باید گفت  می باشهههد، لذا قابلیت تعمیم وجود دارد. 1/4کمتر از در تمام آزمون ها  sigهمچنین از آنجایی که 

بر رضهههایت  مؤثرههای بازاریان، امکانات و خدمات شههههری و امنیت اجتماعی از مهمترین عوامل  کهه عوامهل؛ کنش  

گردشههگران در شهههر مرزی مریوان اسههت که لزوم توجه به بهبود این عوامل در جهت افزایش رضههایت گردشههگران و 

 بازگشت مجدد آنها، ضروری است.

 بحث .0

های گردشههگری طبیعی و فرهنگی و کشههور اسههت که دارای جاذبه گردشههگریشهههرسههتان مریوان، یکی از مناطق 

ن کند. شهرستاله گردشهگران بسهیار زیادی را از سراسر کشور به سوی خود جذب می  تجاری زیادی اسهت که هر سها  

ههای زیهادی از جمله دریاچه زریبار که بزرگترین تاالب آب شهههیرین دنیاسهههت،   مریوان از نظر طبیعی دارای جهاذبهه  
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)کرد(  انمیت خت بکر و بسهیار زیبا و ... از لحاظ فرهنگی به علت داشتن فرهنگ و قو یع های پرپشهت و طب جنگل

نوازی و ...، و از نظر تجاری نیز به علت نزدیکی های زیادی از لحاظ لبار، آداب و رسههوم، زبان، مهماندارای جذابیت

ات بسهههیار أثیرتباشهههد. این عوامل به مرز عراق و ورود کاالهای مختلف با قیمت مناسهههب، دارای بازارهای زیادی می

یافتن عواملی که در جذب  زان رضههایت گردشههگران از امکانات و بررسههی میزیادی در جذب گردشههگران دارد. اما 

افزایش تعداد گردشههگران و جذب درآمد بیشههتر و در نهایت در گذار اسههت از فاکتورهای بسههیار مهم نأثیرگردشههگر 

 توسعه منطقه است.

زان ریوان و نیز میم مرزی در شههههردر ابعاد مختلف رضهههایت گردشهههگران عوامل مختلف بر  أثیرتدر این تحقیق  

یادی از درصههد زرضههایت کلی گردشههگران مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت نتایجی به این ترتیب حاصههل شههد؛ 

دهنده جذاب بودن مریوان و نیز اند که این نشههانگردشههگران برای سههومین بار و بیشههتر از آن به مریوان سههفر کرده   

جاری های طبیعی و تست. اما در مورد اینکه گردشگران چگونه از جاذبهرضهایت اکثر گردشگران از شهرستان مریوان ا 

ان اطالع های مریواند، مشهخگ شهد که بیشهتر پاسخگویان از طریق دوستان و آشنایان از جاذبه   مریوان اطالع پیدا کرده

ند، چرا که به ان سفر نمودهدهنده رضهایت بسیار باالی رضایت افرادی است که قبالً به مریوا اند. این نکته نشها پیدا کرده

اند. اما در مورد اهداف گردشههگران از سفر به دوسهتان و آشهنایان خود، پیشهنهاد و توصهیه مسهافرت به مریوان را داده     

درصد( بوده  12های طبیعی )مریوان مشهخگ شهد که هدف بیشهتر گردشگران از مسافرت به مریوان، بازدید از جاذبه   

های فراوان طبیعی و جذاب در مناطق مختلف این شههرسهتان است. همچنین باال بودن   اسهت که دلیل آن وجود جاذبه 

دهنده بازدید عمده گردشههگران از بازار و نیز اند، نشههاندرصههد( اظهار نموده 25میزان افرادی که هدف خود را خرید )

 هدف گزینی گردشگران بسیاری از مسافرت به مریوان با هدف بازار است.  

مرتبط با بازار شههر، در رابطه با تنوع کاالها، مشههخگ شد که حدود   مسهائل در مورد دیدگاه گردشهگران در مورد  

اند و این نشههان دهنده درصههد( از گردشههگران تنوع کاال در مریوان را خیلی زیاد و زیاد ارزیابی کرده 1/11درصههد ) 54

باال بودن میزان تنوع کاال در مریوان و به نوعی حق انتخاب بیشهتر برای گردشگران ورودی به مریوان و باال رفتن میزان  

درصههد آنان میزان  1/99آنان اسههت. اما در مورد کیفیت کاالهای موجود در بازار،حدود یل سههوم پاسههخگویان یعنی  

درصهههد کیفیت کاالها را متوسهههط ارزیابی  12ان را خیلی زیاد و زیاد ارزیابی کرده اند و نیز کیفیت کاالها در بازار مریو

کرده اند. این نشهان دهنده کیفیت نسهبتاً باالی کاالهای موجود در بازار مریوان و رضههایت نسهبی گردشههگران از کاالها    

از پاسخگویان، نحوه برخورد و رفتار بازاریان درصهد   00اسهت. در مورد نحوه برخورد همراه با رفتار و تعامل بازاریان،  

را خیلی مناسهب و مناسهب ارزیابی کرده اند و این رضهایت بسهیار باالی گردشگران از نحوه برخورد و تعامل بازاریان     

درصد از پاسخگویان آن را خیلی خوب  11ها در مریوان، مریوان اسهت. همچنین در مورد چیدمان و دکوراسیون مغازه 

ا در هاند. این میزان نمایانگر رضههایت نسههبتاً باالی گردشههگران از دکوراسههیون و چیدمان مغازه  رزیابی کردهو خوب ا

ه میزان گردشههگران ک أتوان گفت که  به جز کیفیت کاالها و تفاوت قیمت کاالها با شهههر مبدمریوان اسههت. در کل می

مریوان، میزان رضهایت گردشگران در حد باالیی بوده و  ل مرتبط با بازار ئرضهایت گردشهگران باال نبود، در دیگر مسها   
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اند. اما در رابطه با مقایسهههه بازار مریوان با دیگر شههههرهای مرزی به لحاظ کیفیت طور کلی رضهههایت باالیی داشهههتهبه

درصد از گردشگران، بازار مریوان در مقایسه با دیگر شهرهای  1/54اجنار از دید گردشهگران مشخگ شد که به نظر  

تر اسهت در نتیجه باید گفت که با توجه به درصهد باالی گردشگرانی که بازار مریوان را   رزی از لحاظ کیفیت باصهرفه م

فیت اند، پ  نتیجه این است که گردشگران در زمینه کینسهبت به دیگر شههرهای مرزی از لحاظ کیفیت، باصرفه دانسته  

اند. اما در مورد قیمت انواع کاالهای موجود در بازار هبازار مریوان نسههبت به دیگر شهههرهای مرزی، رضههایت داشههت   

ها، اند که این قیمتدرصههد گردشههگران اظهار داشههته 29مریوان، مشههخگ شههد که نزدیل نیمی از پاسههخگویان یعنی 

ها را خیلی نامناسب و نامناسب درصد( از آنان، این قیمت 1/0خیلی مناسهب و مناسهب اسهت و درصهد بسهیار کمی )     

دهنده رضههایت باالی گردشههگران از قیمت کاالهای موجود در بازار مریوان اسههت.  اند که این نکته نشههانکردهارزیابی 

های بازاریان، آزمون همبسههتگی پیرسههون بین رضایت همچنین در مورد همبسهتگی بین رضهایت گردشهگران و کنش   

گران با یرسون بین رضایت گردشهای بازاریان در روش پیرسهون گرفته شهد و ضریب همبستگی پ  گردشهگران و کنش 

بدسهت آمد. یعنی اینکه همبستگی میان رضایت گردشگران با کنش و رفتار بازاریان وجود دارد   221/4کنش بازاریان ، 

و از نوع مثبت و مسههتقیم اسههت. به این ترتیب هر چه میزان رضههایت از رفتار بازاریان باال رود و رفتار آنها بهتر باشههد، 

 رود.  نیز باالتر می رضایت گردشگران

توان گفت که در رابطه با نظر گردشههگران در مورد وضههعیت خدمات وامکانات مختلف شهههری مریوان، در کل می

های بهداشتی، که گردشگران رضایت چندانی از ها و معابر، زیباسازی شهر و سروی به جز وضهعیت آسهفالت خیابان  

ران در گردشگاند.یزان رضهایت گردشهگران نسهبتاً باال بوده و راضی بوده   اند، در سهایر امکانات و خدمات، م آن نداشهته 

بسیار  لمسائکنند و این اجتماعی در زمان اقامت در مریوان، احسهار رضهایت بسهیار باالیی می    مسهائل بروز  ارتباط با

کم و حتی احتمال بروز آنها نزدیل صهفر اسهت. لذا شههرستان مریوان از این نظر در سطح باالیی قرار داشته و توانایی    

   باشد.ها را دارا میجذب گردشگر باالتر را در صورت تقویت این توانایی

م آزمون همبسههتگی ، پ  از انجاشهههریمیان بین رضههایت گردشههگران و امکانات و تسهههیالت   ارتباطدر مورد 

بدسهت آمد و نشهانگر وجود همبستگی مثبت و مستقیم میان رضایت    094/4پیرسهون، ضهریب همبسهتگی پیرسهون،     

رضههایت  ،امکانات باالتر روداین اسههت. یعنی هر چه میزان رضههایت از  و تسهههیالت شهههریگردشههگران با امکانات 

ضههایت گردشههگران و امنیت اجتماعی، آزمون همبسههتگی اما در مورد همبسههتگی بین ر .رودگردشههگران نیز باالتر می

بدسههت آمد. یعنی اینکه  002/4پیرسههون بین رضههایت گردشههگران و امنیت اجتماعی در روش پیرسههون گرفته شههد و 

همبسهتگی میان رضهایت گردشگران با امنیت اجتماعی وجود دارد و از نوع مثبت و مستقیم است. و به این معنی است   

همچنین در مورد ارزیابی کلی گردشههگران از  رود.ت باالتر رود، رضههایت گردشههگران نیز باالتر می هر چه میزان امنی

   ند.انسبتاً باال بوده و رضایت زیادی داشته ،ارزیابی گردشگراناین توان گفت که میزان رضایت از مریوان، می
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ای هدر این منطقه به ترتیب اهمیت شهههامل کنش، عوامل مؤثر بر رضهههایت گردشهههگران نتایج تحقیق بر اسهههار 

بازاریان، امکانات و خدمات شهههری و امنیت اجتماعی اسههت که تفاوت زیادی از نظر اهیمت نداشههته و لزوم تقویت و 

توجه هر چه بیشههتر به این عوامل هم از طرف مسههرولین ذیربط از جمله شهههرداری، سههازمان میراف فرهنگی و سههایر  

( 9912نتایج تحقیق با تحقیق سلیمانی و همکاران ) و همچنین سهاکنین محلی شههر، ضروری است.   های مربوطهارگان

 ردشههگرانگ رضههایت میزان در آن، هایجاذبه و محیط کیفیت نیز و اسههکان محل و میزبان جامعه که معتقد به اثر رفتار

( که معتقد به 9910تحقیق شههوهانی و همکاران)خوانی دارد. همچنین با اند، همبوده شهههر مهاباد تاثیرگذار به ورودی

خوانی دارد و گردشگران از محصول گردشگری رضهایت باالی گردشهگران از محصهول گردشهگری ایالم هستند، هم    

 اند. در ادامه پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود در منطقه ارائه می شود:مریوان رضایت باالیی داشته

   بانل ها و موسهسهات مالی برای ایجاد تأسیسات اقامتی و گردشگری در نقاط   ارائه تسههیالت الزم از طرف

 .رودی به منطقهو انگردشگرساالنه افزایش  با توجه بهمختلف مریوان 

  ماندهی و اصالح شبکه های ارتباطی و راه هایسا ؛با توجه به مراجعه اکثر گرشهگران با وسیله نقلیه شخصی 

و افزایش راه های ارتباطی منتهی به جاذبه های گردشگری شهرستان و  موجود در شههرسهتان مریوان و ایجاد  

 الزم است. و احداف پارکینگ های عمومی نیز اصالح معابر و خیابان های داخل شهر

 های جمعی جهت آگاه کردن از طریق رسههانهمریوان بویژه بازاریان و نیز آموزش مردم رسههانی مناسههب اطالع

 جهت برخورد درست و مناسب با گردشگرانی بر توسعه منطقه از اثرات مثبت گردشگر آنان
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