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  چكيده 

 گرفته قرار توجه مورد رقابتي، مزيت ايجاد و رشد براي ابزاري مثابةبه گردشگران، رضايت سنجش اهميت گردشگري، صنعت رشد با
 خود وطن در مقصد گوياي زبان توانندمي و اندبالقوه گردشگران براي اطالعاتي منبع اعتمادترين ابلق سفركرده، گردشگران. است
 آنان رضايت سطح افزايش جهت در تالش هستند، گردشگري هاي مجموعه حياتي شاهرگ گردشگران كه اين دليل به واقع در. باشند
 از خود منفي و مثبت تجربيات گردشگران. دارد آن مخاطبين تعداد افزايش نتيجه در و مجموعه يك شهرت حسن بر بسياري تاثير

 قصد و رضايت ها، انگيزه قبلي، هاي بازديد ساختاري روابط بررسي هدف با حاضر تحقيق. گذارند مي اشتراك به ديگران با را مقصد
 روش با تحقيق اين براي نياز مورد هاي داده .است پذيرفته صورت 1393شهريورماه  در تبريز شهر گردشگران در مجدد بازگشت

به شهر تبريز سفر كرده اند و با ابزار پرسشنامه جمع آوري شده  1393 شهريورماه كه در خارجي از گردشگران در دسترس گيري نمونه
مختلف از روش هاي   Lisrel 8.5و  SPSS 16 نرم افزارهايهمچنين از   .باشد مي همبستگي -توصيفي نوع از تحقيق است. ماهيت

در اين تحقيق از مدل آلگري و همكاران  آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها استفاده شده است.
گردشگران  مجدد بازگشت قصد و رضايت قبلي بر هاي بازديد ) استفاده شده است. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه2009(

داري  دارد.  و همچنين تأثير  معنا و گردشگران تأثير مثبت مجدد بازگشت قصد و رضايت ها  بر دارد. انگيزه  داري معنا و تأثير مثبت
   داراست. معنا و مقصد گردشگري مثبت گردشگران به آن  مجدد بازگشت قصد گردشگري بر يك مقصد از رضايت گردشگران

   .تبريز مجدد، بازگشت قصد گردشگران، ترضاي گردشگران، انگيزه قبلي، هاي بازديد :واژگان كليد 
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  مقدمه 

به دليل رقابتي شدن مقصدهاي گردشگري، هر يك از مقصدها به دنبال متمايزسازي خود از ساير مقصدها هستند. برند يكي از عواملي 

ساند. يكي از داليل اهميت برند تواند مقصدهاي گردشگري را در متمايزسازي خود از ساير مقصدهاي گردشگري ياري ريماست كه 

گونه بيان كرد كه برند مقصدهاي گردشگري نقش حائز اهميتي در فرايند توان اينيمبرخورداري مقصدهاي گردشگري از برند قوي را 

ت شود تعيين برند كردن براي مقصدهاي گردشگري يكي از جوانب كليدي مديرييمگيري گردشگر دارد. به همين سبب گفته تصميم

ي فعال در صنعت گردشگري حداكثر تالش خود را براي ايجاد و هاسازمانبرند مقصدهاي گردشگري است. لذا ضروري است كه 

). با 140: 1397بهبود يك برند قوي به كار گيرند و عوامل مؤثر بر آن را شناسايي كرده و تقويت نمايند (غفاري و كنجكاو منفرد، 

زارهاي جهاني گردشگري، مقاصد گردشگري مي توانند با افزايش تعداد بازديدهاي مجدد گردشگران به افزايش روز افزون رقابت در با

يك مزيت رقابتي پايدار دست يابند. بازديدكنندگان تكراري يك بازار ثابت براي يك مقصد و همچنين يك منبع تبليغات رايگان به 

گسترش صنعت گردشگري در هر ).55: 1392تند (شعباني و طالقاني، شكل تبليغات شفاهي براي اعضاي خانواده و دوستانشان هس

نقطه از جهان مستلزم شرايط و امكانات ويژه اي مانند آب و هوا، آثار باستاني، جاذبه هاي طبيعي، آداب و سنن، زيرساخت ها، امكانات 

الش كنند سهم خود را از اين صنعت و ). لذا هر يك از مقاصد گردشگري بايد ت2:1392،پوراحمد و همكارانو تجهيزات است (

درآمدهاي آن افزايش دهند. از طرف ديگر، بايد توجه كرد دردنياي رقابتي امروز، نخستين سفر به يك مقصد گردشگري به معني 

تواند موفقيت آن مقصد گردشگري نيست، بلكه تكرار سفر به مقاصد گردشگري و معرفي و تبليغ آن نزد گردشگران بالقوه است كه مي 

موفقيت آن مقصد گردشگري را در بلندمدت رقم زند. هم اكنون بسياري از كشورهاي پيشرفته جـهان،گردشگري را بهترين راه اعـتالي 

). درواقع مهمترين هدف 4:1383،دخيلي كهنموييفرهنگ، ايجاد تـفاهم بين المللي و دستيابي به درآمدهاي سرشار اقتصادي مي دانند (

). يكي از مهمترين 40:1977ريچارد شارپلي ،اجتماعي نواحي مقصد است ( -اخلي و خارجي، توسعة اقتصادي توسعة توريسم د

مباحثي كه در اكثر تحقيقات گردشگري مورد توجه قرار مي گيرد، رضايت گردشگران است كه منجر به وفاداري آنان و بازديد مجدد 

 ها، انگيزه قبلي، هاي بازديد ساختاري روابط تحقيق بررسي اين اصلي مسأله اساس، اين بر ).213:2014،ژانگ و همكارانمي شود (

 است سوال اين به پاسخ پي در تحقيق اين شد گفته كه آنچه به توجه با. است تبريز شهر در گردشگران مجدد بازگشت قصد و رضايت

   است؟ چگونه تبريز شهر در گردشگران ددمج بازگشت قصد و رضايت ها، انگيزه قبلي، هاي بازديد ساختاري روابط ررسيبكه 

  مباني نظري تحقيق

  گردشگران انگيزه

 ).2:1392همواره از اهميت خاصي برخوردار بوده است (ابراهيم زاده و والشجردي فراهاني، "انگيزه "در مطالعات فراغت و گردشگري،

ت و مبنايي براي توسعه گردشگري محسوب مي مبحثي عمده در مطالعات گردشگري اس "انگيزه ي سفر ") معتقد است 1975هب(و

زيادي انگيزه را نيروي محركه ي فعاليت ها مي دانند. آنها بيان مي كنند كه انگيزه، نقطه ي آغاز مطالعه  محققان ).93:1390شود (پيرس،

گردشگران براي  درك ويژگي هاي ).17:1392(قادري و مطهر،رفتار گردشگران و فراتر از آن درك سيستم هاي گردشگري است 
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توسعه گردشگري و شناسايي فرصت هاي جديد اين حوزه ضروري است. برخي از پژوهشگران معتقدند كه بايد در گام نخست، 

(لياقتي و ويژگي ها و انگيزه گردشگران مورد بررسي قرار گيرد تا در ادامه بتوان به ابعاد ديگر نگاه عميق تري داشت

عنوان يكي از مهمترين متغيرها براي توضيح سفر در نظر گرفته مي شود. درك عوامل انگيزشي كه منجر انگيزه به  ).25:1389همكاران،

(چن و به تصميمات مسافرت و رفتار مصرف مي شوند براي گردشگران، جامعه ميزبان و برنامه ريزان گردشگري بسيار حياتي است

(عليزاده ثاني و رانشي است -ي گردشگر، مفهوم عوامل كششييكي از شناخته شده ترين نظريه هاي انگيزش ).350:2007بام،

) بيان مي دارند كه عوامل رانشي تصميم براي مسافرت را بر مي انگيزانند و عوامل كششي نيز 2006پيچ و كانل ( ).38:1393همكاران،

(عليزاده ثاني و صميم تأثير گذارندآنهايي هستند كه براي مقصد انتخاب شده، جذابيت اوليه به وجود آورده و در عملي شدن اين ت

عوامل رانشي اشاره به نيازها، خواسته ها و تمايالت مسافر دارند كه يك سري نيازهاي ذاتي و نامشهود نيز در اين  ).38:1393همكاران،

در مقابل،  ).351:2007(چن و بام،ميان وجود دارد كه آنها ميل به ماجراجويي، وجهه اجتماعي، دانش و تعامالت اجتماعي مي باشند 

(عليزاده ثاني و عوامل كششي آن دسته از عواملي هستند كه به محض تصميم شخص براي مسافرت، او را به آن مقصد مي كشانند

لذا، انگيزه ي كشش سعي دارد كه بيشتر جنبه هاي خارجي، وضعيتي و شناختي را در مقايسه با انگيزه هاي فشار  ).38:1393همكاران،

مطالعات نشان مي دهد، الگوهاي  ).350:2007(چن و بام،اتي و مرتبط با جنبه هاي احساسي و دروني هستند را نشان دهند كه بيشتر ذ

متفاوتي براي انگيزه مسافرت وجود دارد. هدف الگوهاي مزبور اين است كه به پرسش هاي اساسي مانند چرا مردم مسافرت مي روند؟ 

موجب ايجاد انگيزه مي شود، كه مردم به مقاصد خاصي سفر مي كنند؟ پاسخ داده شود. تفكيك  و يا به صورتي دقيق تر، چه عواملي

اين دو پرسش اهميت زيادي دارد. در پرسش نخست، مسئله درك رواني مسافر مطرح است، در حالي كه در پرسش دوم بايد به جنبه 

مقصود از عوامل انگيزشي، نيروهايي است  ).3:1392فراهاني،(ابراهيم زاده و والشجردي هاي جذابيت و كشش مقصد مسافر توجه كرد

كه در درون فرد و در محتواي اجتماعي شخص موجب حركت وي مي شوند. برعكس عوامل جذب عبارتند از: ويژگي هاي يك 

(واي كشاندمقصد كه مسافر تصور مي كند، مي تواند نيازهاي روحي خود راتأمين كند و همين ويژگي ها او را بدان ديار مي 

گردشگران از مسافرت را در دو بخش عوامل برانگيزاننده و عوامل جذب كننده، بررسي مي كند. از اين  انگيزه " برن " ).188:1386گي،

منظر عوامل برانگيزاننده سفر كه گردشگر را از جايش بلند مي كند تا به مسافرت برود عبارتند از: كنجكاوي و فرار از كسالت تكرار 

پرداختن به امور ذهني، سالمتي، اعمال ارام بخش، واقعيت بخشيدن به خود و ... . عوامل جذب كننده كه گردشگر را به محلي كار، 

جذب مي كند تا مقصدي را انتخاب كند، پي بردن به جذابيت مكان ها و ديدن جاهايي كه به فرد احساسي مطبوع مي دهد را شامل مي 

   ).171:1387(كالنتري،وين را ناشي از شرايط پست مدرن مي داند گردشگران ن انگيزهشوند. برن، 
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  گردشگران رضايت

 خدمات و كاال از يمشتر يابيارز يمشتر تيرضا ياساس طور به.است گرفته انجام يمشتر تيرضا موضوع مورد در ياديز قاتيتحق

 عملكرد اگر).1،2014:204يفراهان و يرانيم(نه اي كنند يم دهبرآور را انتريشم انتظارات و ازهاين خدمات و ا كااليآ كه است نهيزم نيا در

 عملكرد كه بود خواهد يراض يزمان يمشتر گر،يد عبارت به.بود خواهد يناراض يو ندهد پوشش را يمشتر انتظارات محصول

 درادبيات.باشد اتشانتظار يورا محصول عملكرد كه بود خواهد يراض يليخ يزمان يمشتر كي.سازد برآورده را انتظاراتش محصول

 صورت به اصطالحاً شود،شناخت مي محسوب شناختي ي پديده يك عنوان به متداول طور به رضايت خدمات بخش در بازاريابي

 محصول يا خدمت كه عملكردي سطح درباره مشتري باورهاي از كه است انتظاراتي دهنده نشان كه است غيرتوافقي) پاراديم(انتظارات

 خريد از پس مشتري كلي ارزيابي را مشتري )رضايت1992فورنل().86:1391همكاران، و اين ميرح(است گرفته هريش كند مي فراهم

).دليل 58:1391،همكاران و پور حسنقلي(گردشگري است مقاصد موفقيت در اصلي نياز پيش نيز گردشگر كند.رضايت مي تعريف

 كنندة معتبر وفاداري باشد.رضايت بيني پيش تواند مي گردشگر يترضا كه است نهفته واقعيت اين در گردشگر اصلي اهميت رضايت

 بازديد به تمايل و گردشگري خدمات و كاالها مصرف و خريد به مقصد گردشگري،تمايل انتخاب زمينة در را گردشگر رفتار گردشگر

 بيان ) نيز2011همكاران( و لي).2012رايان، و ؛پراياگ2001همكاران، و جانسون(دهد مي قرار تأثير تحت گردشگري از مقصد مجدد

  دهد. مي قرار تأثير تحت داري معني و مثبت صورت را به گردشگري مقصد به وفاداري گردشگر رضايت كنند مي

   گردشگران مجدد بازگشت قصد

سب و كار دارد وفاداري به عنوان ابزار اصلي بازاريابي چنان مقبوليت يافته است كه اهميت آن براي هر فردي كه سررشته اي در ك

: 1393مبرهن است. در حوزه گردشگري، بازديد و تمايل به بازگشت را شاخص هاي وفاداري در نظر گرفته اند (همتي و زهراني، 

). گردشگران كنوني با بيان خاطرات و تجربيات سفر بر تمايالت و تصميمات ديگران در انتخاب مقصد گردشگري 204 -182

درجه وفاداري به مقصد اغلب در نيت هاي گردشگران به بازديد از مقصد و  ).126 -119: 2001جانسون، تأثيرگذار هستند(دارنل و 

از ديدگاه فرآيند مصرف، رفتار گردشگر در سه  ).1122 -1115: 2007(چن و تساي، تمايل شان به پيشنهاد آن مقصد بازتاب مي شود 

بيان كردند كه رفتار  چن و تساي). 2003و پس از ديدار (ويليامز و بوسول،  مرحله دسته بندي مي شود: پيش از ديدار، در طي ديدار

گردشگران شامل انتخاب مقصد براي ديدار، ارزيابي هاي پس از ديدار و نيت هاي رفتاري آينده مي شود. ارزيابي هاي پس از ديدار 

هاي رفتاري آينده به قضاوت گردشگران درباره تجربه سفر يا ارزش درك شده و رضايت كلي گردشگران هستند در حالي كه، نيت 

اولين پژوهش در  ).1122 -1115: 2007(چن و تساي، احتمال بازديد از همان مقصد و تمايل به پيشنهاد آن به ديگران اشاره دارند 

آن ها بيان  ).28 -24: 1989، گيت و فيليپس(زمينه نيت زماني بازديد مقصد به مطالعه انجام شده توسط گيت و فيليپس برمي گردد 

كردند كه مسافران انگليسي تمايل شديدي براي بازديد مقاصد گردشگري در اسپانيا از خود نشان مي دهند. نتايج پژوهش نشان داد، كه 

بيشتر بازديدكنندگان قصد بازديدكنندگان قصد بازگشت به اين مقاصد را در آينده دارند. در مطالعه ديگر كه توسط بال اوگلو و 

) انجام شد، گزارش شد كه يك الگوي مشابهي در مقصدهاي گردشگري مديترانه وجود دارد. مطالعه نشان داد كه 1998اريكسون (

بيشتر مسافران بين المللي براي يك مقصد به احتمال زياد تمايل دارند براي سفر بعدي مقصد خود را تغيير دهند اما بسياري از آنها 

                                                           
1 Mirani & Banafsheh M. Farahani 
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 به به اند كه منجر كرده اشاره عامل پنج به خود مطالعات در كرومپتون و نگستلسومقصد قبلي بازديد كنند.  اميدوارند تا در آينده از

 اند: بازديد كرده آن از قبالً كه است شده مقصدي به بازگشت

 نكند. برآورده را رضايت كه اي تجربه ريسك كاهش -1

  كنند. مي قاتمال مقصد درآن را خودشان مانند افراد ها آن كه اين از آگاهي -2

  احساسي. وابستگي -3

  اند. نكرده تجربه قبل در كه مقصد از هايي جنبه از بازديد براي فرصتي -4

  .)121:1389(ايماني خوشخو و ايوبي يزدي،نديگرا به است بوده بخش رضايت ها آن قبلي تجربه اينكه دادن نشان -5

ردشگران بالقوه به برند مقصد تعريف شده است.وفاداري به معناي برند مقصد به عنوان وابستگي گ به وفادارياز ديدگاه عملياتي، 

).ژانگ و 29: 2،2012(فرنس و والستمايل به پرداخت پول حتي زماني كه گزينه هايي با قيمت پايين تر در دسترس مي باشد 

به برند مقصد گردشگري تعريف  )،قصد بازديد مجدد از مقصد و توسعه آن به دوستان و بستگان را به عنوان وفاداري2014همكارانش(

كرده اند.مطالعات انجام شده در زمينه وفاداري گردشگري و رابطه آن با كيفيت خدمات ارائه شده و تصوير ادراك شده از مقصد توسط 

گردشگران،نشان مي دهد كه كيفيت ادراك شده خدمات و تصوير مقصد،نقش مهمي در تصميم گيري،انتخاب مقصد، ارزيابي سفر و 

).محققان وفاداري به برند مقصد را از دو بعد رفتاري و نگرشي مورد بررسي 213:2014(ژانگ و همكاران،رفتار آينده گردشگران دارد 

 انتخاب خصوص فردا،به و امروز تصميمات گردشگري روي بر گذشته تجربي آشنايي كه است آن گوياي رفتاري وفاداريقرارداده اند.

مي  پيشنهاد) 2000(3هستند.اپرمن متكي گردشگرانش بازديد تكرار بر مقصدها از بسياري كه ارد.به صورتيميگذ تأثير گردشگري مقصد

 اين داشت. در توجه بايد هميشگي بازديد رفتار به كه معني بررسي كرد.بدين زمان گذر در بايد را گردشگري مقصد وفاداري كه كند

شود  گرفته نظر در آينده مقصد انتخاب براي مناسب و منطقي كننده يبين پيش عنوان به مي تواند وفاداري رفتاري، راه

 مي تواند كه است گردشگري ويژگي هاي مقصد عاطفي)از تصوير (عنصر فرد نگرش مورد در نگرشي وفاداري).406:2007،كونكنيك(

مقصد  يك به مثبت نگرشي با فرد باشد.هر گذار تاثير ديگران به مكان و توصيه بازديد براي ها آن هدف روي بر آينده در

 به توجه باشد.با داشته نقش ديگران براي مقصد دهان از به دهان مثبت تبليغ در مي تواند نكند، بازديد را آن ديگر اگر گردشگري،حتي

 (رفتاري وفاداري دو جنبه مي باشد.هر مهم بسيار وفاداري از جنبه گردشگري،اين مقصد انتخاب در مورد ديگران تبليغي نقش اهميت

  ).406:2007،كونكنيك(شود  گرفته نظر در بعد ارزيابي در بايد نگرشي) و

  پيشينه تحقيق

عنوان تأثير بازديدهاي قبلي و رضايت گردشگران از يك مقصد بر قصد بازگشت  تحت را ژوهشيپ 1392در سال  طالقاني و شعباني
تمام فرضيات پژوهش مورد تأييد  كه است آن از يحاكبدست آمده  جينتامجدد آنها (مطالعه موردي: گردشگران سالمت) انجام دادند. 

  گردشگر، رضايت او به عنوان مهمترين عامل شناسايي شد.  قصد بازگشت مجددقرار گرفتند و از بين عوامل موثر بر 

                                                           
2 Ferns & Walls   
3 Oppermann 
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 مجدد بازگشت قصد عنوان تجزيه و تحليل تأثير رضايت و بازديدهاي قبلي بر تحت را ژوهشيپ 2009در سال  آلگري و همكاران

 قصدقبلي تأثير مثبت و معناداري بر  تعداد بازديدهاي و رضايت  كه است آن از يحاكبدست آمده  جينتاگردشگران انجام دادند. 

 متفاوتي تأثير مختلف مقصد هاي جنبه با رضايت .است رضايتمندي اصلي كننده دارند. با اين وجود، تعيين گردشگران مجدد بازگشت

  .هستند كلي رضايت اصلي عامل ماسه و شن گردشگري و محصوالت اوليه خورشيد با مرتبط هاي ويژگي .دارد كلي رضايت بر

) مدلي ارائه دادند كه درآن انگيزه هاي گردشگران بر رضايت از سفر و رضايت بر وفاداري از مقصد تأثيرگذار 2005(يوسال يون و

تعيين كننده اي را در رضايت ايفا مي كنند. همچنين، انگيزه هاي جذب به مولفه ها و است. به اعتقاد آنان، شاخص هاي انگيزشي نقش 

  ويژگي هاي مشابه مقصد و ميزان ادراك گردشگران منجر مي شوند. 

گردشگران خارجي براي اقامت در تايلند و رضايتمندي آنان در  انگيزه"به انجام رسيده است،  )2009(در پژوهشي كه توسط كانكنون 

ويژگي هاي دموگرافيك، ويژگي هاي فرهنگي و تاريخي با  كه است آن از يحاكبدست آمده  جينتامورد سنجش قرار گرفت.  "صدمق

  ارتباط معناداري با يكديگر دارند.  رضايت گردشگران

جذب گردشگران، عنوان كرد كه عامل اساسي در  "رضايتمندي گردشگران  درك انگيزه، نگرش و"در پژوهشي با عنوان  )1989(چون 

  آنان از مقصد گردشگري است.  رضايتمندي

 جينتاانجام دادند. توريستي  و ارزش ادراك شده بر توصيه عنوان تأثير انگيزه، رضايت تحت را پژوهشي )2015(همكاران  هوانگ و

اين، انگيزه مي  بر عالوه .است انگيزه از توريستي  بيشتر رضايت بر توصيه  و شده درك ارزش تأثير كه است آن از يحاكبدست آمده 

   .توصيه كننده بيني پيش عنوان تواند مورد استفاده قرار بگيرد به

به بررسي انگيزه ها و رضايتمندي گردشگران مناطق ساحلي پرداخت. نتايج نشان داد كه انگيزه اصلي شركت كنندگان  )2005(هوانگ 

ي و جسمي در رتبه دوم قرار داشت. همچنين بين انگيزه ها، انتظارات و ارتباطات اجتماعي بود، فراهم آوري احساس آرامش روح

  رضايتمندي شركت كنندگان ارتباط معناداري مشاهده شد.

در تحقيق خود به بررسي گردشگران غواصي پرداخت. نتايج تحقيق نشان داد كه گردشگرات تأكيد داشتند كه انگيزه  )2006(كائو 

همبستگي  كه است آن از يحاكبدست آمده  جينتابود و آنان احساس شادي و رضايتمندي مي كردند. اصلي آنان تجربه  اين فعاليت 

  مثبت بين انگيزه گردشگران و رضايتمندي آنان وجود داشت. 

به بررسي انگيزه ها و رضايتمندي تماشاگران شركت كننده در مسابقات جام جهاني فوتسال پرداخت و دريافت كه  )2007(تيسائي 

  باط معناداري بين انگيزه تماشاگران و رضايتمندي آنان وجود دارد. ارت

 يحاكبدست آمده  جينتابه تحقيق در مورد انگيزه ها، رضايتمندي و محدوديت هاي گردشگران ورزش هاي آبي پرداخت.  )2008(وي 

  بين انگيزه گردشگران و رضايتمندي آنان همبستگي مثبت وجود دارد. كه است آن از
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به مطالعه انگيزه ها و رضايتمندي  شركت كنندگان در اسكي تفريحي پرداخت. تحقيق او شامل چهار بعد انگيزه بود.  )2009(چانگ 

تجربه اسكي، آرامش، مد و روابط بين فردي. نتايج نشان داد كه انگيزه اصلي شركت كنندگان، تجربه بود. انگيزه گردشگران با سطح 

داد مراجعات به پيست اسكي طي سال و سطح توانايي ها متفاوت بود. به عالوه نتايج همبستگي قبلي در ورزش اسكي متفاوت، تع

  مثبتي بين انگيزه شركت كنندگان و رضايتمندي آنان نشان داد.

عنوان ارتباط بين انگيزه ها با رضايتمندي گردشگران پيست هاي اسكي استان  تحت را پژوهشي 1392 سال در همكاران و بنسبردي

ارتباط مثبت و  بين انگيزه ها با رضايتمندي گردشگران پيست هاي اسكي  كه است آن از يحاكبدست آمده  جينتاانجام دادند. ران ته

  بود. انگيزه ي گردشگران، بعد مهارت هاي حرفه اي پيش بين قوي تري براي رضايتمندي گردشگرانمعناداري وجود دارد. از بين ابعاد 

عنوان ارزيابي ميزان رضايتمندي و انگيزه گردشگران از روستاهاي جنگلي بند  تحت را پژوهشي 1394 سال رد شكوفه لطيفي مياندهي

  انگيزه هاي جذبي و رانشي بر سطح رضايتمندي تأثير معناداري دارد.  كه است آن از يحاكبدست آمده  جينتاانجام داد. پي شرقي 

ن شناخت انگيزه ها و عوامل موثر بر ميزان رضايت طبيعت گردها از سفر به عنوا تحت را پژوهشي 1392 سال در حديث شاه حسيني

انگيزه بازديد از جذابيت هاي طبيعي، انگيزه انجام فعاليت هاي اكوتوريستي،  كه است آن از يحاكبدست آمده  جينتاانجام داد. قشم 

  ه بر ميزان رضايت آنان تأثيرگذار هستند. مدت زمان اقامت طبيعت گردها در قشم و تحصيالت طبيعت گردها عواملي است ك

عنوان رابطه بين كيفيت خدمات استخرهاي شنا با رضايتمندي و وفاداري مشتريان  تحت را پژوهشي 1393 سال در همكاران و شريفيان

ين متغير كيفيت ب كه است آن از يحاكبدست آمده  جينتاانجام دادند. به قصد حضور آتي آنان (مطالعه موردي: استان مازندران) 

خدمات با وفاداري، رضايتمندي و قصد حضور آتي، رضايتمندي با وفاداري  و قصد حضور آتي مشتريان و در نهايت بين وفاداري با 

  قصد حضور آتي مشتريان رابطه مثبت و معني داري وجود داشت. 

ت خدمات با رضايتمندي و تمايل به بازگشت عنوان رابطه ادراك از كيفي تحت را پژوهشي1392 سال در همكاران و خطيب زاده

رضايتمندي در رابطه  كه است آن از يحاكبدست آمده  جينتاانجام دادند. گردشگران ورزشي حاضر در شهرآورد استقالل و پرسپوليس 

) 35/0ضريب اثر بين كيفيت خدمات و تمايل به بازگشت گردشگران ورزشي نقش ميانجي ندارد. عالوه بر اين، اگرچه رضايتمندي (با 

) بيشتر است. تأثير كيفيت 56/0تأثير معني داري روي تمايل به بازگشت گردشگران ورزشي دارد؛ تأثير كيفيت خدمات (با ضريب اثر 

) بر رضايتمندي نيز معنادار است. با توجه به نتايج تحقيق مي توان گفت با افزايش كيفيت خدمات 25/1خدمات (با ضريب اثر 

  ي و عوامل مربوط به آن مي توان سطح رضايتمندي و تمايل به بازگشت گردشگران ورزشي را افزايش داد. گردشگري ورزش

 ، به»مقصد وفاداري و گردشگر تصويرمقصد،رضايت ساختاري ارتباطات بررسي«عنوان  با اي مقاله ) در2008هايلين( كريستينا و

 مقصد،صفات تصوير بين علي روابط روي بر تجربي و نظري اسناد بررسي وسيله به مقصد وفاداري فهم براي كامل نگرش يك پيشنهاد

 را تحت صفات رضايت مستقيم طور به مقصد تصوير كه داد نشان تحقيق پرداختند.نتايج مقصد وفاداري و  كلي رضايت و گردشگر
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 تاثير صفات رضايت و كلي يتبودند.رضا كلي رضايت از مستقيم مرجع دو هر صفات و رضايت مقصد مي دهد.تصوير قرار تاثير

  .داشتند مقصد وفاداري روي بر مثبت و مستقيم

 به» مي دهند؟ قرار تاثير تحت را رفتاري تمايالت ارزيابي عوامل و مقصد تصوير چگونه«عنوان  با اي مقاله ) در2007(تسايي چن و

 رفتاري تمايالت و رضايت كيفيت، پارادايم از شده ادراك ارزش و تصوير مقصد از استفاده با گردشگر رفتار كامل مدل يك پيشنهاد

   .دارد تاثير رفتاري تمايالت روي بر غيرمستقيم هم و مستقيم هم مقصد تصوير داد كه نشان پرداختند.نتايج

 بين طارتبا بررسي به» ماجراجويي زمينه گردشگري در رفتاري مقاصد و ارزش،رضايت«عنوان با اي مقاله ) در2009(ويليامز و سوتار

 پيش نوظهوري ارزش و احساسي ارزش كه داد نشان پرداختند.نتايج گردشگري ماجراجويي زمينه در رفتاري مقاصد و ارزش،رضايت

 1كه در شكل  استفاده شده است) 2009(آلگري و همكاراندر اين تحقيق از مدل  .هستند آتي مقاصد و رضايت كننده هاي مهم بيني

  آورده شده است. 

  

)2009(همكاران و آلگري: از برگرفته تحقيق، مفهومي مدل. 1 شكل  

  بر همين اساس فرضيات مطرح شده عبارتند از:

 .دارد معنادار تأثير گردشگران رضايت بر تعداد بازديد هاي قبلي گردشگران  .1

   .دارد معنادار تأثير قصد بازگشت مجددگردشگران گردشگران بر بازديد هاي قبليتعداد  .2

   .دارد معنادار تأثير گردشگران رضايت ه هاي گردشگران برانگيز .3

   .دارد معنادار تأثير قصد بازگشت مجددگردشگران انگيزه هاي گردشگران بر .4

  دارد.  مقصد گردشگري تأثير معنادار آن به قصد بازگشت مجددگردشگران بر گردشگري مقصد از گردشگران رضايت .5

 روش شناسي تحقيق 

 قرار همبستگي -پيمايشي هايپژوهش زمره آن،در انجام روش حيث از و است كاربردي هدف،پژوهشي حيث حاضر،از پژوهش

از روش هاي مختلف آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه تحليل داده ها   Lisrel 8.5و  Spss 16همچنين از نرم افزارهاي.گيردمي
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 كه خارجي گردشگران از دسترس در گيري نمونه روش با تحقيق اين براي نياز مورد هاي دادهو آزمون فرضيه ها استفاده شده است.

 از دسته آن تحقيق شاملآماري  جامعه.است شده آوري جمع پرسشنامه ابزار با و اند كرده سفر تبريز شهر به 1393 شهريورماه در

 يزمان قلمرو شهر تبريز و قيتحق نيا يمكان روقلمبه شهر تبريز سفر كرده اند. 1393سال  شهريورماه در كه است خارجي گردشگران

 استفاده نمونه حجم تعيين منظور به كوكران فرمول از باشد مي معلوم جامعه نا حجم كه اين به توجه .باباشد يم 1393 شهريور قيتحق

 تا گرديد توزيع امهپرسشن 423تعداد تحليل صحت اطالعات ارتقا منظور به تحقيق اين درت.بدست آمده اس 384عدد  است كه شده

 نةيشيپ مرور با پرسش 36 يحاو يا پژوهش،پرسشنامه يها داده يگردآور يبراآيد. بدست قبول قابل پرسشنامه 384درنهايت تعداد 

 8، گردشگران قبلي هاي بازديد سوال براي سنجش تعداد 12.اين پرسشنامه شامل شد يطراح پژوهش يرهايمتغ نةيزم در پژوهش

 بازگشت سوال براي سنجش قصد 7سوال براي سنجش رضايت گردشگران و  9گردشگران، هاي انگيزه سوال براي سنجش

 و محتوا يحاضر،رواي پرسشنامة يرواي ديتأي و يبررس يبرا.باشد يم ساخته ،محققيطراح لحاظ از پرسشنامهمجددگردشگران است.

ي گردشگر و يبازارياب محققان و دياسات از يتعداد ارياخت در نامهپرسش ابتدا محتوا يرواي ديتأي و يبررسبه منظور.شد يبررس آن ةساز

 بدين و هيته پرسشنامه ينهاي اصالحات،نسخة اين اعمال با.كنند اعمال را خود ياصالح نظرات تا شد خواسته ايشان از و گرفت قرار

 پرسشنامه يها پرسش به مربوط يعامل ارحاضر،ب پرسشنامة ةسازي رواي يبررس منظور به سپس.شد ديتأي آن يمحتواي يب،رواييترت

 يها پرسش همة يعامل بار خوشبختانه.شود حذف ينهاي ليتحل از بود 0,5 از كمتر آنها يعامل بار كه يهاي پرسش تا شد محاسبه

 بهره يينها ليتحل در يها پرسش ةيكل از و نشد حذف پرسشنامه يها پرسش از يك چيب،هيترت اين وبه بود 0,5 از شتريب پرسشنامه

 بوده 0,914 با برابر پرسشنامه كلي برا ضريب اين.است شده استفاده كرونباخ يآلفا ضريب از پرسشنامه يپاياي يبررس جهت.شد برده

 نتايج كه طور همان.است شده ارائه 1 جدول در آن نتايج كه شد محاسبه مجزا صورت به پژوهش يرهايمتغ از هريك يبرا و است

  .است برخوردار يمناسب يپاياي از نظر مورد دهد،پرسشنامة يم نشان كرونباخ يآلفا ضريب

  كرونباخ متغيرهاي تحقيق ضريب آلفاي .1جدول

 متغير  تعداد سواالت  ضريب آلفاي كرونباخ

    گردشگران قبلي هاي بازديد تعداد  12  0,883

 گردشگران هاي انگيزه  8  0,896

 گردشگران رضايت  9  0,911

 مجددگردشگران  بازگشت قصد  7  0,967

 مجموع متغيرها   36  0,914

   مطالعه مورد منطقه معرفي

 النهار نصف از عرض شمالي دقيقة 2 و درجه 38 و شرقي طول دقيقة 25 و درجه 46 در شرقي آذربايجان مركز تبريز جغرافيايي، نظر از

 11800 حدود وسعتي با است. تبريز متغير آن لفمخت نقاط در متر 1550 تا 1350 دريا سطح از آن است. ارتفاع شده واقع گرينويچ

 به شهر دارد. اين قرار تهران غرب كيلومتري 619 و  اروميه درياچة شمال شرقي قسمت در و آذربايجان خطة مياني قلمرو در كيلومتر

است.  بوده ايران فرهنگي و ،بازرگاني اقتصادي، سياسي، هاي مهم كانون از يكي ميانه آسياي و غرب به شرق مسير در گرفتن قرار دليل

 فضاي الگوي است. بنابراين، برخوردار خوبي امكانات از مدنيت، سابقه در و پيشينه داشتن و استان مركزيت علت تبريز، به شهر
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 شوراي مصوبة اساس دهد. بر مي پوشش را شهر مركزي بخش بيشتر و قرار گرفته شهر تاريخي فضاي تأثير تحت شهر اين توريستي

 و شهرنشيني كهن هاي خاستگاه از و رسيده ثبت به كشور تاريخي و فرهنگي شهر شش يكي از تبريز ايران، شهرسازي و معماري يعال

 گردشگري گسترش و فرهنگي غناي براي بااليي پتانسيل آن گستردة و غني بسيار فرهنگي و ميراث تاريخي كه است كشور در مدنيت

 ميليون 1 حدود در تبريز شهرستان ، جمعيت1390سال در مسكن و نفوس عمومي سرشماري نتايج نظر جمعيتي،براساس دارد. از شهري

 1 اين شهرستان شهري است. جمعيت شده برآورد نفر 188 و هزار 506 و ميليون 1 شهرستان اين مركز جمعيت و نفر 94 و هزار 695و 

  ).209: 1394، قنبري و همكاران(است  وارخان 283 و هزار 513 آن خانوار تعداد و نفر هزار 495 و ميليون

  

 . موقعيت جغرافيايي شهر تبريز در استان آذربايجان شرقي2شكل

 يافته هاي تحقيق

 شناختي جمعيت هاي ويژگي منظور،ابتدا اين است.به شده بيان پژوهش استنباطي و توصيفي هاي يافته پژوهش از قسمت اين در

 افزار نرم از استفاده منظور اين ويژگي ها شامل سن،جنسيت و تحصيالت است. به است. دهش بيان 2 جدول در آماري نمون اعضاي

LISREL نتايج و مقبول مشخصي بازة در كند كه مي توليد را برازشي هاي شاخص افزار نرم اين در مسير تحليل كه داشت توجه بايد 

 3 از كمتر مقادير مي آيد. دست به آزادي درجة بر 2X تقسيم زا كه است 4هنجارشده اسكوير كاي شاخص است. اولين استناد قابل آن

  براي0/9   باالي  باشد، مقادير 0/8 از بزرگتر بايد نيز)AGFI( انطباق ميزان شود. شاخص مي تلقي بسيار مطلوب معيار اين براي

 از مدل كه است اين دهندة ننشا )NNFI(برازندگي هنجارنشدةو  )NFI(برازندگي هنجارشدة، )GFI(برازش نيكويي هاي شاخص

 چارچوب براي ها شاخص انطباق ميزاناست.1/0كمتر از  RMSEA 5شاخص برخورداراست.عالوه براين، ميزان مطلوبي برازش

 آزمون از مدل هاي برازش شاخص براي دار معني مقادير است آمده جدول اين در كه طور است.همان 3 جدول شرح شده به استخراج

  .كند مي حمايت 6LISREL افزار نرم از استفاده با پژوهش مدل مسير تحليل

 بررسي مورد نمونه دموگرافيك توزيع .2جدول

                                                           
4
 Normed Chi-square Index 

5 Root Mean Square Error of Appromimation 
6 linear structural relations 
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  درصد

 مرد % 52
 جنسيت

 زن 48%

 سال 30تا  20 28%

 سن

 سال 40تا  30 % 42

 سال 50تا  40 % 12

 سال  50باالتر از  % 18

 ابتدايي % 18

  تحصيالت
 ديپلم % 23

 سليسان % 51

 مقاطع باالتر % 8

  1393 ميداني، هاي يافته منبع:

  .  شاخص هاي برازندگي مدل مفهومي تحقيق3 جدول
RMSEA NNFI NFI GFI AGFI X2/df 

0. 2960  0.94 0.92 0.95 0.84 1.66 

 1.96 از بزرگتر)t(يت آمارة اگر؛)4(جدول به توجه بااست. شده بيان پژوهش هاي فرضيه بررسي هاي يافته پژوهش از قسمت اين در

بوده است از اين  1.96بزرگتر از  5و 1،2،3،4فرضيه هاي در )t(تي بخاطر اينكه آمارة فرضيه مورد تاييد قرار مي گيرد و بالعكس. باشد،

   رو فرضيه هاي مورد نظر مورد تاييد قرار مي گيرند.

  خالصه يافته هاي پژوهش.4 جدول

  )tتي( آمارة  فرضيه هاي پژوهش
 ضريب

 )ββββا(بت

  نتيجه

  تاييد 0.26 2.78 تعداد بازديدهاي قبلي گردشگران            رضايت گردشگران

  تاييد 0.23 2.46 تعداد بازديدهاي قبلي گردشگران            قصد بازگشت مجدد گردشگران

  تاييد 0.37 3.84 گردشگران            رضايت گردشگران انگيزه هاي

  تاييد 0.35 3.62 قصد بازگشت مجدد گردشگران           گردشگران  انگيزه هاي 

  تاييد 0.48 4.92 گردشگران            قصد بازگشت مجدد گردشگران رضايت 

 نتيجه گيري بحث و 

 جهـان  سـطح  در فرهنگـي  و اجتمـاعي  ارتبـاطي،  برجسـته  و مهـم  عوامـل  از و اقتصـادي  موثر و مهم مسائل از يكي گردشگري امروزه

 واقعيتـي  به را گردشگري يك و بيست قرن در ارتبايي و امنيتي بهداشتي اقتصادي، هاي زيرساخت گسترش واقع در. شود مي محسوب

 توجـه  تواند مي كه است جامعه هر در كليدي صنايع از يكي گردشگري رو اين از. است كرده تبديل ها انسان زندگي در ناپذير اجتناب

 محيطمـي  زيسـت  و فرهنگي اقتصادي، هاي بخش جمله از جامعه، هاي بخش از بسياري بر صنعت ينا زيرا كند، جلب را ريزان برنامه

دليل تأكيد عمده مطالعات صورت گرفته در حوزه شناسايي انگيزه هاي گردشـگران در انتخـاب مقصـد گردشـگري آن     . گذارد مي تأثير
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ارجحيت ها و نيازهاي انتخـاب گردشـگران را درك كنـيم. درك    است كه سنجش انگيزه هاي گردشگران اين اجازه را به ما مي دهد كه 

آنچه كه گردشگران را تحريك مي كند تا يك مقصد را انتخاب كنند و انچه كه آنها تمايل دارند كـه تجربـه كننـد در واقـع يـك سـري       

دكننـدگان و رضـايت آنهـا را بهبـود     اطالعات اوليه بسيار حياتي براي برنامه ريزان گردشگري هستند تا بتواننـد كيفيـت تجربيـات بازدي   

بخشند. چناچه مطالعه دقيقي در مورد انگيزه ها و تمـايالت گردشـگران در انتخـاب مقصـد صـورت نگيـرد، خواسـته هـا و نيازهـاي          

ر گردشگران همواره مجهول مانده و گردشگران رضايت خود را از سفر به اين مقاصد از دست خواهند داد. در نتيجه آينده گردشگري د

اين مقاصد با مشكل مواجه خواهد شد. از منظر مقاصد گردشگري، بررسي انگيزه ي مسافران از آن رو اهميت دارد كه به برنامـه ريـزان   

و ياست گذاران اطالع مي دهد مقصد گردشگري كجاست و چه ويژگي هـايي بايـد داشـته باشـد. بـه ايـن ترتيـب، مـديريت مقاصـد          

ف خود را به گونه اي تجهيز كند كه پاسخگوي نيازهاي آن بازار باشد. اين تنها راه واقعي موفقيـت  گردشگري خواهد توانست بازار هد

در جلب رضايت مشتريان و توسعه گردشگري در مقصد است، زيرا تأمين انتظارات مشتري يا عمل كردن فراتـر از ايـن انتظـارات، بـه     

آن ها نه فقط تكرار سفر به اين مقصد را در برنامه قرار خواهند داد، بلكـه   معرفي مقصد با جلوه اي مناسب نزد گردشگران مي انجامد و

عاملي موثر در تبليغ براي مقصد مورد نظر خواهند بود. يكي از عوامل موثر در موفقيت هاي خدماتي، جلب رضايت مشـتري از طريـق   

ها و اهداف گردشگران، با توجه به خصوصـيات جمعيـت   بهبود كيفيت خدمات ارائه شده و توجه به نيازهاي آنان است. چنانچه انگيزه 

شناختي و رواني آنان به درستي شناخته شود، مي توان بازار هدف را، براي صنعت گردشگري، به گونه اي تعيين كرد كه ضمن رعايـت  

ايتمندي گردشـگران را از  ارزش هاي جامعه ي ميزبان، به طريقي مناسب به تأمين خواسته هاي گردشگران پرداخته شود، و سرانجام رض

مقصدي گردشگري مي توان توقع داشت و گردشگران راضي قصد بازگشت مجدد به آن مقصد گردشگري را خواهند داشـت. در طـي   

سال هاي اخير انتخاب شهر تبريز به عنوان مقصد گردشگري رشد زيادي داشته است و توجه گردشگران داخلي و خارجي زيادي را بـه  

 مجـدد  بازگشـت  قصـد  و رضـايت  هـا،  انگيزه قبلي، هاي بازديد ساختاري روابط بررسي هدف با حاضر ست. تحقيقخود جلب كرده ا

در  گيـري  نمونـه  روش بـا  تحقيـق  ايـن  بـراي  نياز مورد هاي داده .است پذيرفته صورت 1393شهريورماه  در تبريز شهر گردشگران در

 هر تبريز سفر كرده اند و با ابزار پرسشنامه جمع آوري شده اسـت. ماهيـت  به ش 1393 شهريورماه كه در خارجي از گردشگران دسترس

از روش هاي مختلف آمار توصيفي   Lisrel 8.5و  SPSS 16 نرم افزارهايهمچنين از   .باشد مي همبستگي -توصيفي نوع از تحقيق

قبلـي   هـاي  بازديد دست آمده حاكي از آن است كهنتايج ب و استنباطي براي تجزيه تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها استفاده شده است.

گردشـگران   مجـدد  بازگشـت  قصـد  و رضايت ها بر داري  دارد. انگيزه معنا و گردشگران تأثير مثبت مجدد بازگشت قصد و رضايت بر

مقصـد   ها بـه آن  آن مجدد بازگشت قصد گردشگري بر يك مقصد از داري  دارد.  و همچنين تأثير رضايت گردشگران معنا و تأثير مثبت

 بـر  گردشـگري  مقصـد  از گردشگران همانگونه كه از بررسي فرضيات تحقيق مشخص گرديد رضايت داراست. معنا و گردشگري مثبت

 و آلگـري  تحقيقات با پژوهش بخش اين از حاصل هاي يافته. دارد معنادار تأثير گردشگري مقصد آن به مجددگردشگران بازگشت قصد

بخـاطر اينكـه   ) هم راسـتا اسـت.   1393( همكاران و ) و شريفيان1392طالقاني ( و ، شعباني)2008(هايلين و تيناكريس ،)2009( همكاران
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اين پژوهش در فصل تابستان انجام شده و ممكن است گردشگران خارجي سفر كرده به اين شهر در ساير ماه ها و فصـول سـال داراي   

شود اين پژوهش در ماه ها و فصول ديگر سال انجام شود تا بتوان انگيزه گردشـگران   انگيزه هاي متفاوت ديگري باشند. لذا پيشنهاد مي

 نمونـه  روش از گيـري  نمونـه  انجـام  بـراي  پژوهش اين را از سفر به اين شهر در فصول و ماه هاي مختلف سال شناسايي كرد. محققان

 اسـتفاده  گيـري  نمونـه  هاي روش ساير از مشابه تحقيقات امانج براي شود مي پيشنهاد آتي محققان به. كردند استفاده دسترس در گيري

 ايـن  هـاي  يافتـه  پـذيري  تعمـيم  ميـزان  كشـور،  اسـتانهاي  ساير در مشابه هاي پژوهش انجام با توانند مي پژوهشگران همچنين،. نمايند

  .دهند قرار آزمون مورد را پژوهش

  منابع و مأخذ

ر مسئوليت هاي اجتماعي بر توسعه ارزش ويژه برند مقصدهاي گردشگري اث ،)1397 (غفاري، محمد،كنجكاو منفرد، اميررضا . 1

 .162- 139)، صص11(6مورد مطالعه: شهر اصفهان، دو فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اجتماعي گردشگري،

 يزدعوامل موثر بر ارزش ويژه برند در مقصد گردشگري شهر  " .)1389 (ايماني خوشخو، محمد حسين و ايوبي يزدي، حميد ، . 2

 .137-113،صص 13پژوهشي مطالعات مديريت گردشگري، شماره  -. فصلنامه علمي"

 ، تهران، انتشارات بازتاب. " نويسي نامه پايان به رويكردي با تحقيق روش " ).1387 غالمرضا( خاكي، . 3

 مشتريان وفاداري و شده اكادر كيفيت بر مشتري با رابطه كيفيت تأثير )،1391(زهرا فاطمي، فريبرز، هرندي،عطااله، نيا، رحيم . 4
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