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 مقدمه -1

 در و مه م  يه ا بخ ش  از یکي يگردشگر صنعت

 ش ود شمرده میبر ی خدمات عيصنا انیم در توسعه حال

(Li et al., 2008; Coshall, Charlesworth, 2011; 

(Fourie, Santana, 2011 ص نعت تی  اهم نظ ر  از و ، 

ي دمن ه و  )ط اهر  گ ردد م ی  محس وب  جهان کي شماره

 نياتري  پو از یک  يک  ه  ص  نعت ني  ا .(2331همک  اران، 

 نق ش ، رودیم  به شمار  حاضر عصر ياقتصاد يهاتیفعال

ي به عن وان  ردشگرد. گکنیم فايا داريپا توسعه در یمهم

ش ناخته ش ده و    هاملتي اقتصاد براي مهم اابزار توسعه

از همه وابسته به چرخ ه   شیبآن در عصر حاضر  تیاهم

يی اي  پوه ن  یزمدر را يی ب اال  تی  قابل وي آن است اقتصاد

و  اني  رنجبر) باش د یم  ی دارا الملل  نیب  ی و محلاقتصاد 

 (.2332همکاران، 

س مت   که مقاصدي نيمهمتر از یکي گريدي سواز 

 تح ت  گذش ته  يه ا دهه در را جهان يگردشگر يسوو 

 رش د  اس ت.  يش هر  يگردش گر داده، مقاصد  قرار تأثیر

 از یک  ي ب ه  مقاص د، آن را  ني  ه ام دت ب   هکوتا يسفرها

 دهي  پد ني  ا و نم وده  ليتبد يگردشگر مراکز نيتریاصل

داده اس ت   نشان ایدن يگردشگرمقاصد  شتریب در را خود

 يش هر  يگردش گر  (.2333ی و همک اران،  نيال د فیس  )

 س و  کاز ي   ک ه  معنا نيا به است؛ هيسودو  تیماه يدارا

 حس اب  ب ه  گردش گران  مب د   نيت ر یاصل يمعنا به شهر

 يگردش گر  مقص د  به عنوان شهر گريدي سواز  و ؛ديآیم

 يش هر  يگردش گر  ب ه  مربوط . آنچهردیگیم قرار مدنظر

 م دنظر  يگردش گر  مقص د  عنوان به را شهر است، عموماً

ي ب ه  شهر يفضا گردشگر به ورود از هدف واقع، دارد. در

 از يمن د و بهرهد يبازد قصد ي؛گردشگرمقصد  کعنوان ي

 ف رد، یش عبان  ،ب اف یت )قالآن اس   يگردشگر يهاجاذبه

 ی و، فرهنگ  یخيت  ار يه  اجاذب  ه وج  ود (.2331

 یمهم  ي ه  اي از مؤلف  هش  هرمراک  ز  ی درس  مياکوتور

 یمعرف  ي گردشگر مقاصد را به عنوان شهرهاکه  باشدیم

 ،ه ا م وزه  ش امل  یمتن وع  يهاجاذبه با شهرها .ندينمایم

ی، ورزش   يه ا ومياس تاد  تل اتر،  يهاسالن ،ادبودي يبناها

 يمعم ار  داراي من اطق  ،دي  خر مراکز ي،شهرباز ،هاپارك

 اف راد  اي   مه م  ح واد   ب ه  مرب وط  يیهامکان و یخيتار

 ،نيبنابرا هستند. ياریبس گردشگران کنندهمشهور، جذب

 ،س کونت  مح ل  ری  نظ يگردشگر امکانات از ياديز حجم

 خ دمات  ريس ا  و نق ل  و حم ل  غ ذا، ارتباط ات   س رو 

 ت ا ش ود  باع   م ی   ان د واق ع  ش هرها  در ک ه  يردشگرگ

امکانات  آن از زین شهرها اطراف مناطق از کنندگانديبازد

 (.2332 يی،سقا ،يزدي یپاپل) کنندستفاده ا

ي گردشگران به مقص د  وفادار، درك گريداز طرف 

ي وف ادار  راي  زی اس ت؛  مهم  ي مس أله  ش هر ي گردشگر

عملک رد   کنن د  نی ی تعگردشگران به عنوان عام ل مه م   

ي برت ر ی اصلي و منبع گردشگرمدت مقصد یطوالنی مال

ي ب را . (Lam et al., 2004)ی ف ر  ش ده اس ت    رقابت

ي رفت ار  التيتماي درك شهري گردشگرمقاصد  رانيمد

ي و گردش گر گردشگران بع د از تجرب ه خ دمات مقص د     

ی اساس   فيوظ ا ی از ک  هم راه ب ا آن، ي   گذارتأثیرعوامل 

مقاصد  ابانيبازارو  رانيمدبه  تواندیماطالعات  نيااست. 

ي را م ؤثر ي اره ا کراهي کمک کن د ت ا   شهري گردشگر

ت ا   نماين د ی طراح  گردش گران   ازی  ني برطرف کردن برا

ی گردشگران طرفی را از دست ندهند و از فعلگردشگران 

 زی  نان د را  ک رده یم  استفاده  گريدي که از مقاصد ديجد

 جذب کنند.

ی را از خ دمات مقص د   خوب تیفیکی که گردشگران

ي دارد ش تر یب، احتم ال  اندکردهي درك شهري گردشگر

ش ده را داش ته   و ارزش درك تيرضاي از باالترکه سطح 

خ دمات ادام ه دهن د.     نيابه استفاده از  نيبنابراباشند و 

مفه وم گس ترده در    کی، يذهني ریدرگ، تيرضاجدا از 

عبارت اس ت از   وی است ابيبازاري و حوزه رفتار قاتیتحق

ی ن  یبشیپ  و داده  حیتوض  ي که رفت ار را  قو شيگرا کي

به عنوان سطح ی ذهني ریدرگ (.Olsen, 2007)د کنیم

 اي ف رد دارد ي   ب را موض و    کی ک ه ي   ت  یاهم اعالقه ي  

 في  تعری شخص   موضو  در س اختار خ ود    کي تيمرکز

ی ذهن  ي ریدرگسطح . (Lai, Chen, 2011)ت شده اس

 ت أثیر ي گردشگري در انتخاب مقصد ریگمیتصمبر سطح 
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 85                          بهرام رنجبريان، جواد خزائی پول.../ هاي بازاريابی مديريت شهري بر توسعه مدلی جهت تبیین تأثیر سازه

 

ي رفت ار ي هاپاسخکنندگان و دارد، مانند شناخت مصرف

ي ک ه  مقاص د نس بت ب ه   ن احتمال دارد گردش گرا  ،انآن

ي ب االتر ی دلبستگو  شتریبی ذهني ریدرگ آنهانسبت به 

بگذارن د. ب ا توج ه ب ه      شينماي به شتریبي وفاداردارند، 

ی به بح    اندکی، مطالعات ذهني ریدرگموضو   تیاهم

 ني  ا. ان د پرداخت ه ي گردش گر ی در بخ ش  ذهني ریدرگ

ی بررس  ب ه   راني  اي است ک ه در  مورد نخستینپژوهش 

 یابي  بازاري هاسازه گريدبا در نظرگرفتن  ،یذهني ریدرگ

( در بخ ش  تيرض ا شده، شده، ارزش دركدرك تیفی)ک

 .  پردازدیمي شهري گردشگر

پژوهش قصد  نياجهت پرداختن به شکاف موجود، 

ی اصلي را بسط دهد که عوامل ساختارمدل  کدارد ي

ي گردشگران مقاصد رفتار التيتماکننده نییتب

و اثرات آنها را بر  کرده بیترکبا هم ا ي رشهري گردشگر

اثرات  ژهيبه وی قرار دهد؛ بررسي مورد رفتار التيتما

شده و خدمت، ارزش درك تیفیت )کي خدماهانگرش

 التيتمای به دهی که در شکلذهني ریدرگ( و تيرضا

ي مورد شهري گردشگري گردشگران در مقاصد رفتار

  گردد.بررسی میبح  هستند، 

 نیش  ده ب  من  دي ب  ه تف  اوت دركس  طح رض  ايت

و عملکرد ادراك شده پس از مصرف اشاره  یانتظارات قبل

انتظ ارات باش د،    کمت ر از س طح  که عملکرد  یدارد. زمان

س   طح  .(Oliver, 1980) ده   دیرخ م    یتينارض   ا

س س ا حه اتجرب   زانی  به عن وان م  تواندیمندي مرضايت

در . (Rust, Oliver, 1994)ش ود   في  تعر ف رد مثب ت  

ب ه   به ط ور عم ده  مندي ، سطح رضايتيمتون گردشگر

از انتظارات قبل از س فر و انتظ ارات بع د از     یعنوان تابع

ک ه   یهنگ ام  بی  ترت نيب د  شده اس ت. سفر نشان داده 

 تيرا تجرب ه کن د، رض ا    يندياحساس خوشا يگردشگر

را تجرب ه   ينديناخوش ا  ک ه او احس اس   یزم ان  یدارد ول

 اشمن دي او ب ر رض ايت   يمن د تيکرده است، عدم رض ا 

 تيرض  ا. (Reisinger, Turner, 2003) غلب  ه دارد

عوام ل   قي  اس ت ک ه از طر   يرفت ار  يادهي  گردشگر پد

 یابي  و ارز يگردش گر  يه ا تی  فعال یو شناخت یاحساس

 یکل تيد. رضاشویم جاديعناصر و اشکال متعدد مقصد ا

بر  یمقصد مبن يهایژگياو از و یابيق ارزيگردشگر از طر

عوام  ل  نياز مهمت  ر یک  يو  ردی  گیانتظ  ارات ش  کل م  

 تيسطح رضابه  ،مقصد کيمجدد گردشگران به  همراجع

ب ردن ب ه    ی. پ  ی دارداز آنج ا بس تگ   یقبل   ديا از بازدهآن

 یمیمس تق ریمکان، اش اره غ  کي هاحساس گردشگر دربار

گردش  گر در س  طو   دگاهي  مقص  د از د يه  ایژگ  يب  ه و

 .(Alegre, Garau, 2010)تلف دارد مخ

شده اند که ارزش دركمطالعات گذشته نشان داده 

و  دادهمندي را تح ت ت أثیر ق رار    خدمات، سطح رضايت

مجدد از مقاص د   ديبه بازد ليتما زیمندي نسطح رضايت

 Zabkar et) خواه د داد را تحت تأثیر ق رار   يگردشگر

al., 2010; Chen, 2008; De Rojas, Camarero, 

(2008; Chen, Tsai, 2007 .مثال، گردش گران   يبرا

کنن د، ب ه    دي  مقص د را بازد  کي  ممکن اس ت،   یراض

در م ورد مقص د اب راز نظ ر      اي  کنن د،   هیتوص گرانيد

گردش گر   کي  ، گ ر يد يداشته باشند. از سو يمساعد

نداشته به آن مقصد مراجعه مجدد ن است کمم یناراض

نکنن د.   هیآنجا را توص   زین گريو به گردشگران د باشد

ممک ن اس ت نظ رات     یبدتر، گردش گران ناراض    یحت

 يدر مورد مقصد داشته باشند و به شهرت بازار یمنف

 .(Reisinger, Turner, 2003) آن صدمه بزنند

 یکل یابيشده عبارت است از ارزارزش درك

اساس درك  خدمت بر ايمحصول  تیاز مطلوب يمشتر

آنچه که پرداخت کرده در برابر کرده  افتيآنچه که در

 يايمزا نیب ايمعامله یعني ؛(Zeithaml, 1988)است 

شده ادراك یپرداخت يهانهيادراك شده و هز یافتيدر

 .(Lovelock, 2000) شودمیبرقرار 

 از ارزش را ب ر  یشناسنو  کي( 2333) 2هالبروك 

: خ ودگرا در مقاب ل   ده د یم   ش نهاد یاساس س ه بع د پ  

در مقاب  ل  یرون  یو ب یگ  را، فع  ال در مقاب  ل انفع  الگريد

ش ده  ک ه ارزش درك  دهن د ینش ان م    قاتی. تحقیدرون

من دي و  از سطح رضايت یکننده مهمینیبشیپ تواندیم

                                                           
1- Holbrook 
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 ,Otto)باش د   يمجدد نسبت به مقاصد گردشگر ديبازد

Ritchie, 2000; McDougall, Levesque, 2000; 

Cronin et al., 2000; Dmitrovic et al., 2009, 

(Quintal, Polczynski, 2010. 

خ دمت   هارائ   ن د يتوسط فرا يدر گردشگر تیفیک

و  ن  انیاطم تی  ، قابليی، ک  اراتی  ، حس  ن نی)دوس  ت

خ دمات )ب ه عن وان مث ال      جيکارکن ان( و نت ا   تیصالح

. ش ود یم   فياوقات فراغت( تعرو  التیمسکن، غذا، تسه

خ دمات   تی  فیک ک ه  داردیم  اظه ار  ( 2336) 2گرونروز

 جيب ه نت ا   یبع د فن    اس ت.  یاتیعملو  یدو بعد فنداراي 

(. آوردیدست م  ه ب يخدمات اشاره دارد )آنچه که مشتر

خ دمات اش اره دارد    هارائ   نديبه فرا تیفیکی اتیعمل بعد

. در (اب د يیخدمات دست م نيچگونه به ا يمشتر نکهي)ا

برگرفت ه از  خ دمات ادراك ش ده    تی  فیچ ارچوب ک  نيا

پذيرش مشتري از خ دمات دري افتی )فن ی و عملی اتی(     

ت وان ارزي ابی   است به نحوي که کیفیت بعد فنی را نم ی 

 .کرد

ب ه عن وان ارزش    یخدمات عيدر صنا تیفیک تیاهم

 ني  در ا ياگس ترده  ق ات یموج ب تحق  يشده مشتردرك

 یابیارزش يکه به طور گسترده برا يشده است. ابزار نهیزم

 1خدمات مورد استفاده قرار گرفته است، س روکوال  تیفیک

توس عه داده ش ده اس ت     2331 هکه در اواس ط ده    است

(Parasuraman, 1988.) سروکوال گذشته از هده در دو 

اس  تفاده ش  ده  ياز جمل  ه گردش  گر یخ  دمات عيدر ص  نا

 ,.Armstrong et al., 1997; Atilgan et al)اس ت 

2003; Hsieh et al., 2008; Lee et al., 2011; Hui, 

(Wan, 2007.  یابي  پ ژوهش ارز  ک ه ه دف از   یاما زم ان 

اس ت و ن ه    يگردش گر  مقص د  کي ازکننده ديتجارب بازد

هتل، رستوران، ت ور و  در  شدهخدمات ارائه تیفیک یابيارز

. رس  دینم  ب  ه نظ  ر  دی  مف  س  روکوال اس  تفاده از ،هری  غ

 تی  )قابل یع د خ دمات  بُ  5 یابیب ر ارزش    یمبتن سروکوال

 يه  اي  یو دارا يی، پاس  خگوی، هم  دلنی، تض  من  انیاطم

 یابي  ارز ياب زار ب را   ني  ا صرفاً ازکه  یو وقت مشهود( است

از عوامل مهم خ دمات در   ی، برخشودیخدمات استفاده م

                                                           
1- Gronroos 
2- SERVQUAL 

و  ی، س رگرم يگردش گر  يه ا سطح مقصد )مانن د جاذب ه  

م ورد غفل ت    یابي  ارز نديفرا در( رهیو غ یفرهنگ اتیتجرب

 ش  تریب نيبن  ابرا. (Lee et al., 2007)د ش  ونیم  واق ع  

محص ول خ دمات ب ه     يه ا یژگياز و يگردشگر مطالعات

اس تفاده   يمحصوالت گردشگر تیفیک یابيارز عاملعنوان 

 يب را  (1111) 3بک ر و کرومتت ون   مث ال  ي. ب را کنن د یم

بعد استفاده کردن د:   6جشنواره از  کي تیفیک يریگاندازه

خ  ا   يه  ایژگ  يجش  نواره، و یعم  وم يه  ایژگ  يو»

در  همچن ین  .«یو امکانات راحت ی، منابع اطالعاتیسرگرم

از اجزا اس ت   يامجموعه يسطح مقصد، محصول گردشگر

 رهی  و غ ی، مسافرت، غ ذا، س رگرم  یراحت ليکه شامل وسا

 عوام ل  گريشده از ددرك تیفی. ک(Lee et al., 2007) است

اس ت   يرفتار التيمندي و تمامهم تأثیرگذار بر سطح رضايت

 (2332و همک اران،   ای  نمیرح  ؛ 2332و همکاران،  اني)رنجبر

ب ه   ياژهي  توجه و يمقصد گردشگر تيريدر مد ستيبایکه م

 .(Clemes et al., 2011; Lai, Chen, 2011) آن نمود

ی اجتم اع ی شناس  روانی از ذهن  ي ریدرگمفهوم 

اس ت   6ریض م ي ریدرگی از برداشتنشأت گرفته است و 

 کنندهمصرف یذهن يریدرگ(. 2333ي، قلندر ،ينوروز)

 ب ا  م رتبط  عالقه اي شدهی دركشخص تیاهم عنوان به

 دهي  ا اي   خ دمت  ک اال،  يکنارگ ذار  و مصرف اکتساب،

 (.2332، اني  پوریتق   ،درزادهی  ح) ش  ودیم   في  تعر

 و نگ رش  ب ه  یده  ش کل  یاصل محرك یذهن يریدرگ

 ب ه  نسبت یذهني ریدرگ ت.اس کنندهمصرف يرفتارها

 و محصول از شناخت اي یآگاه با خدمت(ل )محصو کي

 م رتبط  آن حیت رج  و( خ دمت ل )محصو تیاهم درك

 کنن دگان مص رف  .(Havitz, Mannell, 2005) اس ت 

ل محصو کي به نسبت را یذهن يریدرگ از یمتفاوت سطو 

 در د.گذارنیم شينما به محصول از طبقه کي اي( خدمت)

 ،خدمت(ل )محصو طبقه کي با باال یذهن يریدرگ صورت

 و آوردن ب ه دس ت   يب را  يش تر یب یآم ادگ  کنندهمصرف

 نید. همچندار خدمت(ل )محصو درباره اطالعات پردازش

 خ دمت( ل )محصو به نسبت کنندهمصرف یذهن يریدرگ

                                                           
3- Baker and Crompton 
4- Ego-Involvement 
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 ق رار  ت أثیر  تحت خدمت(ل )محصو از را او درك یچگونگ

 (.2332و همکاران،  انيد )رنجبردهیم

 ني  ای از حاکي انجام شده هاپژوهش گريداز طرف 

ي در رفت ار  ریگمیتصم نديفرابر  یذهني ریدرگاست که 

( و 2331ی، رانيازاده و دریح) گذاردیمي اثر مشتر ديخر

ي ب را ی را نگرشي وفادار اديزکنندگان به احتمال مصرف

 دهن  دیم  نش  ان  ادي  ز یذهن  ي ری  درگي ب  ا دهاي  خر

(Bennett et al., 2005; Chen, Tsai, 2008; 

(Tsiotsou, 2006 .  نیب  ی را مثبت  ی رابط ه  قبل  مطالع ات 

مقص د   ادمات و ي  ، خ  ي به محصولوفادارو  یذهني ریدرگ

 ;Beatty et al., 1988) کنن د یم   ش نهاد یپي گردش گر 

Pritchard et al., 1999; Tuu, Olsen, 2010; Lee, 

(Shen, 2013; Ferns, Walls, 2013.   نش ان   نیهمچن

ب ر   توان د یم  کنن ده  مص رف  یذهن  ي ری  درگداده شده که 

 ،(Tsiotsou, 2006)ش ده  خدمات درك امحصول ي تیفیک

 ,.Richins, Bloch, 1991; Kim et al) تيرض ا س طح  

داش ته  ی میمس تق اث ر  شده ارزش درك نیهمچنو  2009)

س طح   گ ر يدبه عب ارت  . (Prebensen et al., 2012)د باش

کنن ده نس بت ب ه موض و  م ورد      مصرف کي یذهني ریدرگ

کنن ده  ي مصرفرفتارهاي و گذاردر ارزش یعامل مهم ،عالقه

   .(Chen, Tsai, 2008; Chen,  Chen, 2013)د باشیم

 یذهن  ي ری  درگموضو  قابل توج ه اس ت ک ه     نيا

ي از اریبس  در  می  انجی ری  متغ کب  ه عن  وان ي   نیهمچن  

ي ه ا جنب ه  گ ر يدنگ رش و   ،رفت ار  نیبمطالعات در رابطه 

. (Olsen, 2007)ت ش ده اس    شنهادیپی ابيبازار قاتیتحق

 ب ر ی را ذهني ریدرگی از مطالعات اثرات بعض نیهمچن

 ن  داهی ک  ردبررس  ي وف  ادارو  تيرض  ا نیب  ارتب  اط 

(Bloemer, de Ruyter, 1998; Hwang et al., 

ه لیوس  ه ب   توان د یم  ی ذهن  ي ریدرگ قتیحقدر . 2005)

ي خ دمات و ادراك او از  س و ي ب ه  مش تر در نگرش  رییتغ

خ دمات و   تی  فیکش ده،  ارزش خدمات مانند ارزش درك

  .(Shiau, Luo, 2013)د ده رییتغرا  تيرضا

 نس بت  يرفتار التيتما در رابطه با موضو  چه اگر

 انج ام  ياهپراکندو  متعدد مطالعات يگردشگر مقاصد به

ش ده،  درك تی  فیکی بررس   خص و   در ام ا  است شده

 التيتم  او  تيض  ار ،یذهن  ي ری  درگش  ده، ارزش درك

ي با اس تفاده از  شهري گردشگري نسبت به مقاصد رفتار

 قی  تحق راني  اکش ور   س طح  در ی و ج امع ب  یترکمدل 

 مطالع ات  یبرخ   ب ه  ت وان یم   یول نشد دهيد یمنسجم

 ب ا  ارتباط میرمستقیغ و میمستق صورت به که شدهانجام

 نمود: اشاره ليذ شر  به دارد،  قیتحقموضو  

ی تح  ت پژوهش  ( در 2331ی و همک  اران )ک  اظم

ادراك  ارزش ب ر  گردش گران  یذهن   ريتأثیر تصو»عنوان 

 نق ش  ب ر  دی  کأت ب ا  خزر يايدر یساحل يشهرها از شده

 نیارتباط ب   یبررسبه  «شدهادراك  عوامل تیفیک واسط

ادراك ش  ده عوام  ل  تی  فی، کیذهن   ريتص  و يره  ایمتغ

ملم  وس و ن   املموس ب   ه هم   راه ارزش ادراك ش   ده  

ب ود   ني  ای از حاکپژوهش  نيحاصل از ا جينتا ند.پرداخت

ادراك ش ده نس بت ب ه ارزش ادراك ش ده از      تیفیک که

  .گردشگران است یذهن ريتصو يامدهایپ نيمهمتر

ی تح ت  پژوهش( در 2333پور و همکاران ) میابراه

 در گردش گران  يوف ادار  و تيرضا بر مؤثر واملع»عنوان 

 يگردش  گر منطق  ه يم  ورد مطالع  ه) لی  اردب اس  تان

ي وف  ادار و تيرض  ا عام  ل ی دوبررس  ب  ه  («نیس  رع

 پرداختن  د. نیس  رع يگردش  گر منطق  ه در گردش  گران

 و یسازمانعوامل  نیب که داد نشان پژوهش نيا يهاافتهي

 ني  ا نیب   ط ور  نیهم   و گردش گران  تيرضا با یطیمح

 و مثب ت  رابط ه  يوف ادار  ب ا  گردشگران تيرضا و عوامل

  دارد. وجود يدارنامع

ی تحت عنوان پژوهشدر  (1123) 2چن و چن

ی بررسبه  «1را یمي گردشگربه تجربه  گريدی نگاه»

ی و ذهني ریدرگی، ذهني )لذت، آرامش اتجربه تیفیک

ی( بر رونیبی و دروني )ارزش ا( و ارزش تجربهصیتشخ

 جيتاي گردشگران پرداختند. نرفتار التيتماو  تيرضا

شده ی روابط فر تمامي تأثیرگذاری از حاکپژوهش  نيا

و ارزش  صیتشخ نیب)به جز روابط  رهایمتغ نیب

ی و درونی، ارزش درونی و ارزش ذهني، آرامش اتجربه

 ي( بود.رفتار التيتمای و رونیب، ارزش تيرضا
                                                           
1- Chen and Chen 
2- Heritage 
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ی پژوهشدر ( 1121)و همکاران  2فورگاس کول

ي و اثرات شهري مقاصد وفادار هامحرك»تحت عنوان 

ی بررسبه  «ي از بارسلونامورد: مطالعه تیملي گریانجیم

ی و شناختي وفادارو  تيرضاشده بر ارزش درك تأثیر

پژوهش نشان داد  نيا جينتای پرداختند. عاطفي وفادار

ي و وفادارو  تيرضاشده، ارزش درك انیمی علکه روابط 

 قرار گرفت. تأيیدمورد ت یملي گریانجیماثرات 

ی تح  ت عن  وان پژوهش  در ( 1122) 1لی  ا و چ  ن

 تی  فیکنق  ش  -یعم  ومي مس  افران رفت  ار التيتم  ا»

ب ه   «یذهن  ي ریدرگو  تيرضاشده، خدمات، ارزش درك

ي مس افران و عوام ل   رفت ار  التيتم ا  نیب  ی روابط بررس

ي ه ا افته، پرداختند. يگذارندیم تأثیر آنهای که بر مختلف

ي آماری از لحاظ عله روابط همپژوهش نشان داد که  نيا

 معنادار هستند.

ی تح  ت عن  وان پژوهش  در  (1121چ  ن و چ  ن )

 التيتم  او  تيرض  اش  ده، تجرب  ه، ارزش درك تی  فیک»

 دي  بازدی تجربه بررسبه  «را یمي گردشگري براي رفتار

تج ارب   تیفیک نیبی روابط ابيارزو  را یمي گردشگراز 

ي رفت ار  التيتم ا و  تيرضاشده، گردشگران، ارزش درك

ه روابط همپژوهش نشان داد که  نياي هاافتهپرداختند. ي

تجرب ه و   تی  فیکاز رابط ه   ری  غپ ژوهش )ب ه    ني  ای علّ

 ي( معنادار هستند.رفتار التيتما

 نهیشیپي و نظری مباني که بر مروربر اساس 

 2ی را که در شکل مفهوممطالعه مدل  نياپژوهش شد، 

 آمده است: ريزدر  هاهیفرض. دهدیمنشان داده شده ارائه 

شده و ارزش درك درك تیفیکبین  -2 هیفرض

 داري وجود دارد.شده رابطه مثبت و معنی

شده و رضايت رابطه درك تیفیکبین  -1 هیفرض

 داري وجود دارد.مثبت و معنی

 شدهدرك تیفیکی و ذهني ریدرگبین  -3 هیفرض

 داري وجود دارد.رابطه مثبت و معنی

                                                           
1- Forgas-Coll 
2- Lai and Chen 

 التيتماشده و درك تیفیکبین  -6 هیفرض

 داري وجود دارد.ي رابطه مثبت و معنیرفتار

رابطه  تيرضاشده و بین ارزش درك -5 هیفرض

 داري وجود دارد.مثبت و معنی

شده ی و ارزش دركذهني ریدرگبین  -4 هیفرض

 داري وجود دارد.رابطه مثبت و معنی

ي رفتار التيتماشده و بین ارزش درك -3 هیفرض

 داري وجود دارد.رابطه مثبت و معنی

رابطه  تيرضای و ذهني ریدرگبین  -3 هیفرض

 داري وجود دارد.مثبت و معنی

ي رابطه رفتار التيتماو  تيرضابین  -3 هیفرض

 داري وجود دارد.مثبت و معنی

 يرفتار التيتماو  یذهني ریدرگبین  -21 هیفرض

 داري وجود دارد.رابطه مثبت و معنی
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 قیتحق یمدل مفهوم -1شکل 

 (منبع: )مطالعات نگارندگان                       
 

 قیتحقروش  -2

مسیر  نظر از ،يکاربرد هدف نظر از پژوهش نيا

 يساختار معادالت مدل بر یو مبتنپیمايشی  -یفیتوص

  .است

 که هستند یگردشگران پژوهش نيا يآمار هجامع 

 سفر شهر نوشهر به 2332 و تابستان بهار یزمان هباز در

 مسافران تعداد بودن نامشخص به توجه با .داشتند

 تعداد شد. استفاده یتصادف يریگاز نمونه (يآمار )جامعه

  شد. انتخاب يآمار نفر به عنوان نمونه 654

 یه ا، پرسش نامه طراح    داده يگ ردآور  یابزار اصل

 ني. ب د ب ود  ک رت یل يان ه يپ ن  گز  فیشده بر اساس ط

  ی از پرسش نامه ذهني ریدرگ ریمتغ سنجش يبرا بیترت

 از پرسشنامه شدهدرك تیفیک ،(1121) 2پراياگ و رايان

از ش  ده ارزش درك ری  (، متغ1121و همک  اران ) 1زبک  ار

و  نت  الیکوئ و (1114) 3گل  رزا و س  ارا يه  اپرسش  نامه

ي ه ا از پرسش نامه  تيرضا ریمتغ ،(1121) 6ینسکیپولس

 و (1114) گل  رزا و س  ارا ، (1121همک  اران )و  زبک  ار

ر ی  متغه ن  یزمدر  و (1121) ینس  کیو پولس نت  الیکوئ

 و زبک ار  يه ا از پرسش نامه ي گردش گران  رفتار التيتما

                                                           
1- Prayag and Ryan 

2- Zabkar 

3- Gallarza and Saura 

4- Quintal and Polczynski 

  استفاده شد. (1113) 5هانگ و هسو و (1121همکاران )

 يیروا روش از پرسشنامه، يیروا از نانیاطم حصول جهت

 هپرسش نام  که بیترت نيابه  است، شده استفاده 4محتوا

 و متخصص ان  کارشناس ان،  نظ رات  از يریگبهره با هیاول

 تع داد  م ورد  در یابي  بازاري و گردش گر  هخبرگان ح وز 

 فیط و االتؤتأخر س و تقدم االت،ؤس انیب هنحو سؤاالت،

 ،تي  نها گرف ت. در  ق رار  يبازنگر مورد پاسخ، يهاهنيگز

 ،یشيآزما مرحله کي انجام و يبازنگر چند مرحله از پس

 محاسبه يبرا مطالعه نيا در .شد میتنظ يینها هپرسشنام

اس ت.   شده استفاده کرونباخ يآلفا روش از يیايپا بيضر

 ني  ا يره ا یمتغ ک ل  هکرونباخ محاسبه ش د  يمقدارآلفا

 تی  قابل هدهندننشا تواندیم که است درصد 33 قیتحق

  .باشد استفاده مورد هپرسشنام يیايپا يباال

و   SPSS18اف زار  ها از نرمداده لیتحل هيتجز يبرا

Amos 20 و  هيتجز يبرا پژوهش ني. در ادياستفاده گرد

 ،ازپ ژوهش  م دل   یبرازش کل یبررسو ت ایفرض لیتحل

اس تفاده ش ده اس ت. در     يمعادالت س اختار  يسازمدل

انطباق  زانیطرف م کياز  يمعادالت ساختار يسازمدل

از برازش  ايشد که آ یبررس یداده پژوهش و مدل مفهوم

رواب ط   يمعن ادار  ،گريمناسب برخوردار است و از طرف د

                                                           
5- Huang and  Hsu 
6- Content Validity 
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برازش مدل  يهاآزمون شد. شاخص ،افتهيدر مدل برازش

ب وده   IFIو  CMIN/Df، RMSEA ،GFI ،CFIشامل 

  CMINاز برازش مناسب برخوردار است که  یاست. مدل

باش  د، مق  دار  3کمت  ر از  (df) يآزاد هنس  بت ب  ه درج  

RMSEA  درصد، مق دار  21کمتر از GFI ،CFI  وIFI  

 .(2332)عطافر و همکاران،  درصد باشد 31از  شتریب

 ي پژوهشهایافته -6

 يب را  ش اخص  ه ر  قابل قب ول  سطح نییجهت تع

 يریگاندازه يهاتمام مدل ديابتدا با يریگاندازه يهامدل

 نیاتخ اذ چن    يبر مبنا اد.قرار د لیرا جداگانه مورد تحل

 ره ا یک ه مرب وط ب ه متغ    يریگمدل اندازه 5تدا اب یروش

. گرف  ت، ب  ه ط  ور مج  زا م  ورد آزم  ون ق  رار باش  ندیم  

در  يری  گان دازه  يه ا مدل يبرازش برا یکل يهاشاخص

 ارائه شده است. 2جدول 

 

 يریگاندازه يالگوهابرازش  یکل يهاشاخص -1جدول 

 CMIN/Df GFI CFI IFI RMSEA نام شاخص

 123/1 32/1 31/1 33/1 33/2 یذهني ریدرگ

 112/1 36/1 35/1 31/1 34/1 شدهارزش درك

 114/1 31/1 35/1 32/1 21/2 شدهدرك تیفیک

 123/1 35/1 34/1 35/1 33/1  تيرضا

 115/1 34/1 35/1 36/1 12/1 يرفتار التيتما

< <6 برازش قابل قبول ٪56  > ٪56  > ٪56  < 16٪  

 منبع: )محاسبات نگارندگان(                       
 

گرف ت   ج ه ینت توانیجدول باال م جيبا توجه به نتا

برخوردار هستند  یاز برازش خوب يریگاندازه يکه الگوها

 کنن د یمورد را تأيید م نيا یکل يهاشاخص یو به عبارت

 .کنندیم تياز الگوها حما یها به خوبکه داده

در گ ام اول،   يریگاندازه يو تأيید الگوها یپس از بررس

ي مع ادالت  س از از م دل  ه ا هیفرض   آزم ون  يدر گام دوم برا

 یکل   يه ا شاخص 1استفاده شده است. در جدول  يساختار

 ارائه شده است. ی پژوهشمفهوممدل برازش 

 

 قیتحق یمفهومبرازش مدل  یکل يهاشاخص -2 جدول

 CMIN /Df GFI CFI IFI RMSEA نام شاخص

 113/1 33/1 35/1 36/1 13/1 يی()نها یمفهوممدل 

< <3 برازش قابل قبول ٪31  > ٪31  > ٪31  < 21٪  

 منبع: )محاسبات نگارندگان(               

 

گرف ت ک ه    ج ه ینت ت وان یبا توجه به مطالب باال م

ها نشان از برازش خوب الگو توسط داده یکل يهاشاخص

 يه  اگف  ت ک  ه داده ت  وانیم   یب  ه عب  ارت اي  دارد و 

ق  رار  تي  الگ و را م  ورد حما  یش  ده ب  ه خ  وبيآورجم ع 

 بيب ه هم راه ض را    2يمعادالت س اختار  ي. الگودهندیم

  ارائه شده است. 1در شکل  یونیرگرس

                                                           
1- Structural Equation Modeling 
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460.19 0.52

           

0.22
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0.36

0.08

0.11
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 پژوهش يساختارمعادالت  يالگو -2 شکل

 منبع: )محاسبات نگارندگان(                        

 

 يآزم ون معن ادار   يو تأيید الگو، برا یپس از بررس

 Pو  (.C.R)ی مقدار بحران   یا از دو شاخص جزئههیفرض

اس ت ک ه از    يمق دار  یمقدار بحران   است.ه استفاده شد

 يخط ا »ب ر  « یونیوزن رگرس   نیتخم  » میحاصل تقس  

 ي. ب ر اس اس س طح معن ادار    ديآیدست مه ب« استاندارد

ت ر از  باش د. ک م   34/2از  شتریب ديبا یمقدار بحران 15/1

و  شودیمقدار، پارامتر مربوط در الگو، مهم شمرده نم نيا

 یح اک  Pمقدار  يبرا 15/1تر از کوچک ريمقاد نیهمچن

 يه ا وزن ياز تفاوت معن ادار مق دار محاس به ش ده ب را     

دارد.  35/1 ن ان یبا مقدار صفر در س طح اطم  یونیرگرس

 ريو مق  اد یونیرگرس   بيب  ه هم  راه ض  را  ه  اهیفرض  

 3در ج دول   هیمرب وط ب ه ه ر فرض      یجزئ يهاشاخص

 آورده شده است. 

 اتیفرضآزمون  جینتاو  یونیرگرس بیضرا -6جدول 

 جهینت  C.R ریمتغ ریمس ریمتغ هیشماره فرض

 تأيید 12/3 ***51/1 شدهارزش درك ← شدهدرك تیفیک 1

 تأيید 15/3 ***41/1 تيرضا ← شدهدرك تیفیک 2

 رد 23/2 22/1 شدهدرك تیفیک ← یذهني ریدرگ 6

 تأيید 53/6 ***34/1 يرفتار التيتما ← شدهدرك تیفیک 6

 تأيید 36/5 ***64/1 تيرضا ← شدهارزش درك 8

 تأيید 31/1 **23/1 شدهارزش درك ← یذهني ریدرگ 0

 رد 32/1 13/1 يرفتار التيتما ← شدهارزش درك 7

 تأيید 32/5 ***64/1 تيرضا ← یذهني ریدرگ 5

 تأيید 13/21 ***46/1 يرفتار التيتما ← تيرضا 5

 تأيید 35/3 **11/1 يرفتار التيتما ← یذهني ریدرگ 16

*** p< 0.001., **p < 0.01 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(  

 21از ، 3دست آمده در جدول ه ب جينتابا توجه به 

 مورد تأيید قرار گرفت. هیفرض 3، موجود هیفرض

یه فرض  ي ب را اس تاندارد ش ده    یونیرگرس بيضر

 بيض ر  ني  امرب وط ب ه    Pمق دار  ا است ک ه ب    51/1اول 
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 جهینت توانیم، باشدیم 112/1از  ترکوچکی که ونیرگرس

و  ش ود یم رفتهيپذ 33/1 نانیاطمبا  هیفرض نياگرفت که 

 33/1 ن ان یاطمعن وان نم ود ک ه ب ا      ت وان یم  ی عبارتبه 

   دارد. تأثیر شدهارزش دركبر  شدهدرك تیفیک

اس ت.   41/1م دو هیفرض  ی مربوط به ونیرگرس بيضر

 112/1از  ت ر کوچک هیفرض نيامربوط به  Pمقدار  نیهمچن

 نيبن ابرا است؛  هیفرض نيا تأيیدي بر گريدگواه  نيااست که 

 ب ر  ش ده درك تی  فیک گف ت ک ه   توانیم 33/1 نانیاطمبا 

 .  دارد تأثیري گردشگرنسبت به مقاصد  تيرضا

 بيضر، شودیممشاهده  3طور که در جدول همان

اس ت.   22/1ي مق دار  م داراس و  هیفرض  ي برای ونیرگرس

 34/2کمت ر از   هیفرض   ني  اي برای بحرانمقدار  نیهمچن

 بيض ر گف ت ک ه    ت وان یم  که به طور خالصه  باشدیم

ب ا مق دار ص فر تف اوت      هیفرض   نيای مربوط به ونیرگرس

و  ش  ودیم  رد  هیفرض   ني  ا نيبن  ابراي ن  دارد؛ معن  ادار

 تی  فیب ر ک ی ذهن  ي ری  ه درگاب راز داش ت ک     ت وان یم

 دارد.  ن تأثیرشده درك

 هیفرضي برای استانداردشده ونیرگرس بيضر

 بيضر نيامربوط به  Pمقدار ا است که ب 34/1چهارم 

 توانیم، باشدیم 112/1از  ترکوچکی که ونیرگرس

 رفتهيپذ 33/1 نانیاطمبا  هیفرض نياگرفت که  جهینت

 نانیاطمعنوان نمود که با  توانیمی عبارتو به  شودیم

ي نسبت به رفتار التيتماشده بر درك تیفیک که 33/1

 .دارد تأثیري گردشگرمقاصد 

در س طح   پ نجم  هیمربوط به فرض یونیرگرس بيضر

 64/1برابر با  36/5ی بحرانو مقدار ( p< 0.001) يدارامعن

ب ا   نيبن ابرا  ؛دارد هیفرض نيامر نشان از تأيید ا ني. که ابود

ب ر  ش ده  ارزش درك گف ت ک ه   ت وان یم   33/1 ن ان یاطم

 .تأثیر داردي گردشگرنسبت به مقاصد  تيرضا

 هیفرضي برای استاندارد شده ونیرگرس بيضر

 بيض ر  ني  امرب وط ب ه    Pمقدار ا است که ب 23/1ششم 

 جهینت توانیم، باشدیم 12/1از  ترکوچکی که ونیرگرس

و  شودیم رفتهيپذ 33/1 نانیاطمبا  هیفرض نياگرفت که 

، 33/1 ن ان یاطمعن وان نم ود ک ه ب ا      توانیمی عبارتبه 

ش ده نس بت ب ه مقاص د     ارزش دركب ر   یذهن  ي ریدرگ

  دارد. تأثیري گردشگر

 بيضر، شودیممشاهده  3طور که در جدول همان

. باشدیم 13/1ي مقدار م داراهفت هیفرضي برای ونیرگرس

 34/2کمت ر از   هیفرض   ني  اي برای بحرانمقدار  نیهمچن

 بيض ر گف ت ک ه    ت وان یم  که به طور خالصه  باشدیم

ب ا مق دار ص فر تف اوت      هیفرض   نيای مربوط به ونیرگرس

و  ش  ودیم  رد  هیفرض   ني  ا نيبن  ابراي ن  دارد؛ معن  ادار

 التيب ر تم ا  ش ده  ارزش دركه اب راز داش ت ک     توانیم

 دارد. ن تأثیري رفتار

در سطح  هشتم هیمربوط به فرض یونیرگرس بيضر

براب ر ب ا    32/5ی بحران  و مق دار   (p< 0.001) يدارامعن

 ؛دارد هیفرض   ني  ام ر نش ان از تأيی د ا    نيکه ا بود 64/1

ي ری  درگ گف ت ک ه   ت وان یم   33/1 نانیبا اطم نيبنابرا

 .تأثیر داردي گردشگرنسبت به مقاصد  تيبر رضا یذهن

نه م   هیفرضي برای استاندارد شده ونیرگرس بيضر

 بيض  ر ني  امرب  وط ب  ه  Pمق  دار ا اس  ت ک  ه ب   46/1

 ت وان یم  ، باش د یم   112/1از  ت ر کوچکی که ونیرگرس

 رفت ه يپذ 33/1 ن ان یاطمب ا   هیفرض نياگرفت که  جهینت

 ن ان یاطمعنوان نمود که ب ا   توانیمی عبارتو به  شودیم

ي نس بت ب ه مقاص د    رفت ار  التيب ر تم ا   تيرضا، 33/1

  دارد. تأثیري گردشگر

 بيض ر  شودیممشاهده  3طور که در جدول همان

. باش د یم 11/1ي مقدار دارادهم  هیفرضي برای ونیرگرس

 34/2از  ش تر یب هیفرض   نياي برای بحرانمقدار  نیهمچن

 بيض ر گف ت ک ه    ت وان یم  که به طور خالصه  باشدیم

ب ا مق دار ص فر تف اوت      هیفرض   نيای مربوط به ونیرگرس

و  ش ود یم   تأيی د  هیفرض   ني  ا نيبن ابرا ي دارد؛ معنادار

 التيتم ا  ب ر  یذهن   يری  ه درگاب راز داش ت ک     توانیم

 دارد.  تأثیر يگردشگر مقاصد به نسبت يرفتار

 

 و پیشنهادات يریگجهینت -6

ي ری  درگ نیرواب ط ب    یاعتب ار تجرب    پژوهش نيادر 

 من دي و ش ده، س طح رض ايت   درك تی  فیک ارزش،ی، ذهن

   گردشگران در مقصداز  يادر نمونه يرفتار ليتما
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 قرار گرفت. یشهر نوشهر مورد بررسگردشگري 

ي مدل پژوهش از مدل پارامترها نیتخمي برا

به دست آمده نشان  جينتااستفاده شد.  يساختاره معادل

ی برخوردار و خوباز تناسب ي پژوهش ساختارداد که مدل 

 ،CMIN/Df= 13/1ی مدل قابل قبول است: کلبرازش 

113/1 =RMSEA، 36/1 =GFI  35/1و=CFI .نیهمچن 

قابل  ريمقاداز  شدهيریگاندازه ریمستمام ضرائب  باًيتقر

 (. P <1012و  P <10112ي برخوردار بودند )امالحظه

حاصل از آزمون روابط  جينتا 1و شکل  3جدول 

 ي. برادهدیپنهان را نشان م يرهایمتغ نیب يساختار

 شدهارزش دركبر  شدهدرك تیفیتأثیر ک اول، یهفرض

 جينتاپژوهش حاضر با  جهینت .قرار گرفت مورد تأيید

 شدهدرك تیفیک تأثیری بررسبه که  گريد يهاپژوهش

 .بوده است مشابه پرداخته بودند، شدهارزش دركبر 

ی و کاظمي هاپژوهش جينتا هب توانیمثال م يبرا

چن ( و 2332و همکاران ) انيرنجبر ،(2331همکاران )

 اشاره کرد.( 1121و چن )

 تيرضا بر شدهدرك تیفیتأثیر کیه دوم، فرض يبرا

حاص ل از   جينت ا آزمون شد. ي گردشگرنسبت به مقاصد 

 ني  ا هج  ینت. دارد آننش ان از تأيی د    هیفرض   نياآزمون 

 ایل (،1121و همکاران ) زبکاري هاپژوهش جيبا نتا هیفرض

 دارد. مطابقت (1123)ن و چن و چ( 1122ن )و چ

 یعن  ي س وم  یهفرض   لیو تحل هيحاصل از تجز جينتا

 ني  ا رداز  نشان، شدهدرك تیفیبر کی ذهني ریدرگ تأثیر

 يه ا پ ژوهش  جينت ا ه پژوهش حاضر ب ا  جیدارد. نت هیفرض

 پرداختن د،  ره ا یمتغ ني  ا نیب  ی رواب ط  بررسبه که  گريد

 يه ا پ ژوهش  جينتا هب توانیمثال م يبرا ؛بوده است ريمغا

 کرد. ( اشاره1122لیا و چن )

نش ان داده   1و ش کل   3طور ک ه در ج دول   همان

 تی  فیت  أثیر ک یعن  ي چه  ارم يه  اهیش  ده اس  ت، فرض  

ي گردشگري نسبت به مقاصد رفتار التيتماشده بر درك

 جيبا نت ا  هیفرض نيا هجینت. قرار گرفت تأيید موردي شهر

لی  ا و چ  ن  ( و1121و همک  اران ) زبک  اري ه  اپ  ژوهش

 مطابقت دارد.( 1122)

ب  ر ش  ده ارزش دركت  أثیر  یه پ  نجم،فرض   يب  را 

 جيکه نت ا  آزمون شدي گردشگرنسبت به مقاصد  تيرضا

 جيبا نتا هیفرض نيا هجینت .دارد هیفرض نينشان از تأيید ا

، (1122ن )و چ   ای  ، ل(1121چ ن و چ ن )   يهاپژوهش

 (1123)ن و چن و چ   (1121فورگاس کول و همکاران )

 مطابقت دارد.

 یعن  ي ششم یهفرض لیو تحل هيحاصل از تجز جينتا

شده نسبت به ارزش دركبر  یذهني ریدرگ تأثیری بررس

ه جینت دارد. هیفرض نيتأيید ااز  نشان، يگردشگرمقاصد 

 ت أثیر ب ه  ک ه   گ ر يد يه ا پژوهش جينتاپژوهش حاضر با 

ش ده نس بت ب ه مقاص د     ارزش دركب ر   یذهن  ي ریدرگ

مث ال   يب وده اس ت، ب را    مشابهپرداخته بودند،  يگردشگر

 (،2331ی )رانيازاده و دریحي هاپژوهش جينتا هب توانیم

 اشاره کرد. (1123( و چن و چن )1122و چن ) ایل

 یعن  ي هفتم یهفرض لیو تحل هيحاصل از تجز جينتا

 نيا رداز  نشان، يرفتار التيبر تماشده ارزش درك تأثیر

 يه ا پ ژوهش  جينتاه پژوهش حاضر با جیدارد. نت هیفرض

 پرداختن د،  ره ا یمتغ ني  ا نیب  ی روابط بررسبه که  گريد

ي هاپژوهش جينتا هب توانیمثال م يبوده است، برا ريمغا

و چ ن و چ ن    (1122ن )و چ   ای  ، ل(1121چن و چ ن ) 

 اشاره کرد.( 1123)

 یعني هشتم هیفرض لیو تحل هيحاصل از تجز جينتا

نسبت ب ه مقاص د    تيبر رضا یذهني ریدرگ تأثیری بررس

ه ج  ینت دارد. هیفرض   ني  تأيی  د ااز  نش  ان، يگردش  گر

 ت أثیر ب ه  ک ه   گ ر يد يه ا پژوهش جينتاپژوهش حاضر با 

ب وده   مش ابه پرداخت ه بودن د،    تيبر رضا یذهني ریدرگ

و  2هوانگي هاپژوهش جينتا هب توانیمثال م ياست، برا

 1وی  لو  اویش  ( و 1122ن )و چ   ای  ، ل(1115همک  اران )

 اشاره کرد.( 1123)

ي رفت ار  التيبر تما تيتأثیر رضا یه نهم،فرض يبرا

نش ان از   جيکه نتا آزمون شدي گردشگرنسبت به مقاصد 

 جيب  ا نت  ا هیفرض   ني  ا هج  ینت .دارد هیفرض   ني  اتأيی  د 

ن چ ن و چ    (،2333پور و همکاران )میابراهي هاپژوهش

                                                           
1-Hwang 
2- Shiau and Luo 
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( و چن و 1123) ویلو  اویش(، 1122ن )و چ ای، ل(1121)

 مطابقت دارد.( 1123)ن چ

 یعن  ي ده م  یهفرض لیو تحل هيحاصل از تجز جينتا

ي نسبت به رفتار التيبر تما یذهني ریدرگ تأثیری بررس

ه جینت دارد. هیفرض نيتأيید ااز  نشان، يگردشگرمقاصد 

 ت أثیر ب ه  ک ه   گ ر يد يه ا پژوهش جينتاپژوهش حاضر با 

 مش ابه پرداخته بودند، ي رفتار التيبر تما یذهني ریدرگ

و  ای  ل يهاپژوهش جينتا هب توانیمثال م يبوده است، برا

( 1123) وی  لو  اویش  ( و 1121) 2هان  گ( 1122ن )چ  

 اشاره کرد.

از  زيمتم ا  يادهنده، دنبالهپژوهش نشان نيا جينتا 

 يه ا و پاس خ  یاحساس   يه ا ، واکنشیابيارز يندهايفرا

ش  ده از خ  دمات درك تی  فیاس  ت. ارزش و ک یق  یتطب

رفت ار   یشناخت هشده در مقصد برگرفته شده از جنبارائه

 ه ر دو  مندي گردش گر ش امل  سطح رضايت ریاست. متغ

 ری  ک ه متغ  یاس ت، در ح ال   یو احساس   یشناخت هجنب

رفتار  1يکردار ءدهنده جز( نشانيرفتار التي)تما يینها

 هاافتهياست.  يشهري کنندگان از مقاصد گردشگرديبازد

 -یش ناخت  يروابط در چارچوب نظ ر  ياز سازگار یحاک

 تيکه به موجب آن سطح رضا است 3يکردار -یاحساس

 ه( ب ه واس ط  میمستقری)به طور غ يکننده تا حدودديبازد

 جينت ا  ه ا افتهي نيتأثیر دارد. ا يرفتار تی، بر نتیفیاثر ک

د و نش ان  کننیرا تأيید م( 1111و همکاران ) 6کرونین

ها کنندهديبازد تيسطح رضا يریگکه اندازه دهندیم

گردشگر  يرفتار يهاپاسخ ینیبشیپ يبرا يیبه تنها

 جيب ا نت ا   نیپ ژوهش همچن    يهاافتهي. ستین یکاف

 منطب ق اس ت   يگردش گر  همطالع ات در ح وز   ريسا

(Baker, Crompton, 2000; Cole, Illum, 2006) .

ارزش ی، ذهني ریدرگي رهایشامل متغپژوهش  نيمدل ا

از گردش گران   تيش ده و رض ا  درك تی  فیشده و کدرك

ک ه توانس ته اس ت     ي اس ت مقصد گردش گر  کسفر به ي

گردش گران را   يرفتار ليدر تما راتییاز تغ یدرصد مهم

                                                           
1- Huang 

2- Conative 

3- Theoretical Cognitive–Affective–Conative Fromework 

4- Cronin 

 يری  گانطب اق ان دازه   زانی  دهن ده م دهد و نشان حیتوض

چ ن و  ، پ ژوهش  ني  ا جيت. برخالف نت ا اس یبیمدل ترک

 تیفیدر مطالعات خود نشان دادند که ک (1113) 5يتسا

 يرفتار التيمندي و تماسطح رضايت رب میبه طور مستق

ر بشده درك تیفیفر  تأثیر کپژوهش،  ني. اندارد تأثیر

ک ه   ی. در ح ال کن د یتأيید م و نییرا تع يرفتار التيتما

زا )مستقل( به صورت برون رهایاز متغ یممکن است برخ

آب  طيبر روابط موجود تأثیر بگذارند )به طور مثال، ش را 

ک ه ب ر    يیه ا یژگيو شتریب ،(یعیطب يها، جاذبهيیو هوا

کنت رل   توانیرا م گذارندیشده خدمات اثر مارزش درك

 توان د یو س هم ه ر ش اخص م      تیاهمو  کرد تيريو مد

ارزش  يب  را یشخص   يتوس  ط تمرک  ز ب  ر پارامتره  ا  

ح ال در   ني  شود. ب ا ا  یابيخدمات ارز تیفیشده کدرك

 ياست، به طور يضرور ی، توجه به نکاتجينتا نيا یابيارز

و ش واهد   ينظری مبانکرده تا با ارائه  یسعمقاله  نيکه ا

ش ارزی، ذهن  ي ری  چگون ه درگ  ی نش ان ده د ک ه   تجرب

ي مقص د گردش کر   کاز ي   شدهدرك تیفیشده و کدرك

س  طح  ین  یبشیدر پ   ری  متغ کي  ب ه عن وان    توان د یم  

گردشگران عمل کن د، ام ا    يرفتار ليمندي و تمارضايت

ا ه  یژگ  يو نيشمول ادعا کرد که ابه طور جهان توانینم

گردش گران را ش کل    يرفت ار  ليمندي و تمابتوانند رضايت

متف اوت مل  ل،   يه ا ممک ن اس ت در فرهن گ    راي  دهن د. ز 

برخ وردار   یمتف اوت  تی  ش ده از اهم درك تیفیها و کارزش

و  ن ه یبه یمدل رقابت  یهگفت که  توانیم نیباشند. همچن

 وج ود ن دارد   يتم ام مقاص د گردش گر    يبرا یجهان شمول

(Omerzel, Mihalic, 2008).  ي ره  ایمتغمجموع  ه

را  مقاص د  یبه تم ام  میتعم تیمقصد قابل کي يبرامؤثر 

 نیداده ش ود، رواب ط ب     میتعم   توانیآنچه که م .درندان

 اس ت. حاض ر   هاز اهداف مطالع یکياست که  ریچهار متغ

ي مقصد گردش گر  مورد آمده، در دست به جينتا بر اساس

و ارزش  تی  فی( کش  هر نوش  هره )ي م  ورد مطالع  ش  هر

 ب ا  م دت دبلن رابطه جاديا يبرا یفراوان تیشده اهمدرك

 دارند. گردشگران

                                                           
5- Chen and Tsai 
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 05                          بهرام رنجبريان، جواد خزائی پول.../ هاي بازاريابی مديريت شهري بر توسعه مدلی جهت تبیین تأثیر سازه

 

 ب ا  توانن د یم   يدر سطح مقاصد گردشگر رانيمد

 ب ا  ارتب اط  در يیک ارا  و یهم دل  اتک اء،  تی  قابل شيافزا

 آنها شوند و آنان تيرضا زانیم شيافزا باع  ن،اگردشگر

گردشگران  بازخورد. سازند وفادار گردشگرانی بهتبديل  را

 يمقاص د  .دارد خدمات تیفیک در اصال  یاساس ینقش

 يب را  ،کنن د یم عمل يیگرایابيبازار که بر اساس فلسفه

ی رقابتمقاصد  از بهترو  ترتیفیک با یخدمات ديبا تیموفق

 نیمأت را آنان يازهاین که ندينما ارائه گردشگران به گريد

 یاصل محور گردشگران ،يمقصد گردشگر کيدر  سازند.

 نآنا جذب و تيرضا جلب يبرا کارها ههم واقع در و بوده

 يمقاص د  مقاص د،  نیب   یرقابت يفضا در بنابرايناست؛ 

 گردشگران در شتریب يوفادار بتوانند که هستند ترموفق

 شيب ا توج ه ب ه اف زا     گ ر يد طرف از .ندينما جاديا خود

 يس و  از خ دمات  هارائ   ب ه  گردشگران نسبت تیحساس

 هم واره  نکته را در نظر داشت ک ه آنه ا   نيا ديمقاصد، با

 جهت به .هستند يبهتر و ترمطلوب خدمات هارائ خواهان

 نيا شدنیرقابت ،يدر صنعت گردشگر روزافزون راتییتغ

 رانيم د  ،گردش گران  انتظ ارات  سطح رفتن باال و صنعت

خ دمات   تی  فیک لیتحل و هيتجز و یبررس به ديمقاصد با

 ب ه  ق ادر  خود ضعف و قوت نقاط از شناخت با و پرداخته

 ت ا  باش ند  گردش گران  ن ده ايفز انتظ ارات  به يیپاسخگو

مقص د    یه   چ ون  ،ن د ينما نیرا تضم خود يبقا بتوانند

 نخواه د  يوجود يگردشگر معنا وجود بدون يگردشگر

 و اشتباه ،يگردشگر يهاتیفعال در ،ديترد بدون .داشت

 یهکل در یاساس اصل اما است، ريناپذباجتنا يامر لغزش

گردش گران   مش کل  حل ،يگردشگر یخدمات يهاتیفعال

 نآن ا  يوف ادار  به منجر که است آنان تيرضا يدر راستا

 درس ت  و مناس ب  ح ل  د.شویمجدد م ديبازد جهیدر نت

 از وف ادارتر  عم الً  که نديآفریم را یگردشگران مشکالت،

 ؛ان د نداشته مقاصد با یمشکل گونه یه که هستند یکسان

ش هر   ين صنعت گردش گر و مسلوال رانيمد ديبا نيبنابرا

 هرابط   جاديا يبرا ياديز تیاهم تا داد نوشهر را آموزش

 ارتق اي به  که يبه طور شده قائل گردشگران با بلندمدت

 ص نعت . س طح مقص د بتردازن د    يو ارزش مند  تی  فیک

 یابيبازار هبرنام نيتدو ازمندیدر شهر نوشهر ن يگردشگر

، اس ت  یستيمقاصد تور مختلف يهابخش يبرا مشخص

 در يشتریب دقت ديبا در شهر نوشهر صنعت نيا رانيمد

 يازه ا ین يبرا ديبا صنعت نيدر ا .باشند داشته مورد نيا

 ه ا و نآ انتظ ارات  ب ه  و شد قائل فراوان ارزش گردشگران

 داش ت.  مب ذول  یک اف  توج ه  اه  آن انتظ ارات  در ریی  تغ

 یشهر نوشهر زم ان  يگردشگر صنعت اطالعات موجود در

 یمربوطه اطالع ات  نکه مسلوال شوندیم دانش به ليتبد

 لی  تحل و هي  تجز ،آورندیدست م به گردشگران از که را

در  اس تفاده  قاب ل  دان ش  ص ورت  ب ه  را جينت ا  و ک رده 

ب االبردن   برند. کار به يگردشگر يهااستیس و برخوردها

و  تيريگردش گران ب ه عن وان ه دف م د      هتجرب   تیفیک

تجربه منجر  تیفیکه ک نياز ا نانیحصول اطم نیهمچن

من دي  شده و ستس منجر به سطح رضايتبه ارزش درك

 رانيم د  دي  اس ت ک ه با   یاز جمله مسائل مهم   شودیم

 راهبرده اي  نییدر زمان تع يو گردشگر یفرهنگ را یم

 کي  ب ه   يمش تر  ها توج ه کنن د. تجرب    هبلندمدت به آن

شده اس ت،   ليتبد يگردشگر یابيدر بازار يدیمفهوم کل

ه گردشگر، اغلب توسط تجربه ب   يمندتيسطح رضا رايز

 کي  ک ردن  . به منظور ف راهم شودیم نییدست آمده، تع

در جه  ت  باي  د يگردش  گر راني، م  دتی  فیتجرب  ه ب  ا ک

 يباتوج ه ب ه اج زا    ،کردن انتظ ارات گردش گران  برآورده

و  تی  فیچ ه ک ه نق ش ک    عمل کنند. اگر ،تجربه تیفیک

و  يره  ایمتغ نیب   یش  ده و رواب  ط داخل    ارزش درك

 مقال  ه ني  در ا يگردش  گر هن  ی، در زميرفت  ار التيتم  ا

 يه ا اسی  روش ن اس ت ک ه مق    یشد، اما به خوب یبررس

   ازمندیشده هنوز نو ارزش درك تیفیک ی،ذهني ریدرگ

 است. يشتریات بمطالع

ش ده،   تأيی د  ه اي یهفرض   ب ه  توج ه  با ،مجمو  رد

 يگردش گر  ن ص نعت ک ه مس لوال   گرفت جهینت توانیم

س طو    شياف زا  يب را  الزم يه ا ن ه یزم بايد شهر نوشهر

ب ا توج ه ب ه    را مجدد گردش گران   ديو بازد يمندتيرضا

ش ده  درك تی  فیارزش و ک ی،ذهن  ي ری  درگي هاریمتغ

 فراهم آورند.
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 منابع -8

ی، نورمحم  د. عق  وبي ی؛رعل  یم ي،دنقویس   ؛بی  حب پ  ور، میاب  راه

 در گردش گران  يوف ادار  و تيرض ا  ب ر  م وثر  عوامل (.2333)

(، نیس رع  يگردش گر  منطق ه  يم ورد  مطالعه) لیاردب استان

 .43-31، 3(26) ،يگردشگر تيريمد مطالعات فصلنامه

(. 2332ي. )مه  د يی،س  قا ین؛حس   محم  د ي،زدي   یپ  اپل

 .تسم انتشارات هران:ت ،میمفاه و تیماهي گردشگر

 ارزش نق ش  ی. بررس  (2331ی، ن دا. ) ران  يا ؛زی، کامبدرزادهیح

کنن دگان  مص رف  تيرضا در انهيجو لذت و دهيفا بر یمبتن

 و توس  عه تيريم  د فص  لنامه ،راني  ا درپوش  اك  دي  خر از

 .43-31 ،3(3) ،تحول

 (. ن و  2332ج واد. )  ، محم د اني  پور ی؛ تق  زیکامب، درزادهیح

 يه  ام  دل و کنن  دهمص  رف یذهن   يری  درگ یشناس  

 س ال ، یبازرگ ان  يه ا یبررس   دو ماهنام ه  ،آن يریگاندازه

 .26-15 ،21(53) دهم،

. زه  را دهیس   ی؛ف اطم  ؛، عط  ا ال ه يهرن د  ؛ب رز ي، فرای  ن میرح  
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