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مقالۀ پژوهشی
چکیده
ﺑﺎ توجه ﺑه گسترش ﺻﻨﻌﺖ گردﺷﮕري در جهﺎن و وجود قﺎﺑلیﺖهﺎ و ظرفیﺖهﺎی فراوان ایران ﺑرای جﺬب گردﺷﮕر ،
اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎرهﺎي ﻣوجود ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋﻤلﻜرد ﻧﺎﻣوفﻖ اﻳـﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﻳران اﺳﺖ .ﺑهﻧﻈر ﻣیرﺳد ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ
اﺻـلﻲ اﻳـﻦ اﻣـر جدیﻧﮕرفتﻦ اﻧتﻈﺎرات و ترجﻴﺤﺎت گردﺷـﮕراﻧی اﺳﺖ که وارد ایران ﻣیﺷوﻧد؛ هﻤچﻨیﻦ
تـﻼشﻧکردن ﺑرای افﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ گردﺷﮕران از دیﮕر ﻋلﻞ آن اﺳﺖ .هدف از ایﻦ پژوهﺶ ﺑررﺳی اثر رﺿﺎیتﻤﻨدی
گردﺷﮕران ﺑر درخشﻨدگی ﺑرﻧد ﻣقصد گردﺷﮕری ﺑﺎ اﺳتفﺎده از ﻣتغیر ﻣیﺎﻧجی رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕران تجﺎری در جهﺎن
پسﺎکروﻧﺎ اﺳﺖ .ﻣتغیرهﺎی ﻣستقﻞ ایﻦ پژوهﺶ ﻋجیﻦﺷدن ﺑﺎ ﻣقصد ،اقتصﺎد ﺳفر ،تجرﺑۀ کﺎری و خودﺑﺎوری اﺳﺖ.
ﻣتغیر ﻣیﺎﻧجی رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕران ،و ﻣتغیرهﺎی واﺑسته تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن و تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد از ﻣقصد اﺳﺖ.
تﺤقیﻖ ﺑﺎ روش توﺻیفی ـ پیﻤﺎیشی ﺻورت گرفته و از ﻧﻈر هدف کﺎرﺑردی اﺳﺖ .جﺎﻣﻌۀ آﻣﺎری پژوهﺶ درﺑردارﻧدۀ
گردﺷﮕران آﺳیﺎیی اﺳﺖ که ﺑه ﺷهر تهران ﺳفر کردهاﻧد .ﺑر اﺳﺎس روش ﻧﻤوﻧه گیری در دﺳترس و ﺑﺎ اﺳتفﺎده از فرﻣول
کوکران 384 ،ﻧفر ﺑرای ﻧﻤوﻧۀ پژوهﺶ اﻧتخﺎب ﺷدهاﻧد .تﺤلیﻞهﺎی آﻣﺎری ﺑﺎ روش ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎختﺎری و ﺑﺎ اﺳتفﺎده از
ّ
ﻧرمافﺰار اسپیاساس و آﻣوس اﻧجﺎم ﺷده اﺳﺖ .ﺑرای تﻌییﻦ ارتبﺎط ﻋلی ﺑیﻦ ﻣتغیرهﺎ از روش ﻣدل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎختﺎری
و ﺳطوح ﻣﻌﻨﺎداری اﺳتفﺎده ﺷده و ﺑرای آزﻣودن فرﺿیههﺎ  p_valueکوچکتر از  0/05درﻧﻈر گرفته ﺷده اﺳﺖ .ﻧتﺎیج
پژوهﺶ ﺷﺎﻣﻞ دوازده فرﺿیه اﺳﺖ که ﺑهجﺰ دو فرﺿیه ،ﺑقیۀ فرﺿیههﺎ تأیید ﺷدهاﻧد.
واژگان کلیدی :گردﺷﮕری ،وفﺎداری ﺑه ﺑرﻧد ،تﻌطیﻼت کﺎری ،ﺑرﻧد ،کروﻧﺎ
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مقدمه
اﻣــروزه اهﻤیــﺖ گردﺷــﮕري از ﻧﻈــر اقتصــﺎدي و

در واقع ،کﺎر داوﻃلبﺎﻧۀ جوانهﺎ در ﺑخﺶ گردﺷﮕری تجﺎری

اﺷتغﺎلزایﻲ ﺑه ﺣدي اﺳﺖ که ﻣﻲتوان آن را ﻧیروي ﻣﺤرکۀ

ﻋﺎﻣﻞ ﻣهﻤی ﺑرای جواﻧﺎن اﺳﺖ تﺎ از اوقﺎت فراغﺖ خود اﺳتفﺎدۀ

اقتصﺎدي هـر کشـوري داﻧسﺖ .گردﺷﮕري ایﻦ قﺎﺑلیﺖ را دارد

ﺑهیﻨه کﻨﻨد و در ﺑﺎزار کﺎر ﺑه کسب تجرﺑه ﺑپردازﻧد .گردﺷﮕری

که ﻣﻨبـع ﻣهﻤﻲ ﺑراي اﺷـتغﺎل ﺑﺎﺷـد ،زیرا اﺷـتغﺎل در ایـﻦ

تجﺎری ،از ﻃریﻖ دﻋوت از ﻣتخصصﺎن ﺑیﻦالﻤللی ﺑرای ﺷرکﺖ

ﺻﻨﻌﺖ ﺑه ﻣهـﺎرت و کـﺎرآﻣوزي چﻨداﻧی ﻧیـﺎز ﻧـدارد و ﻣردم

در هﻤﺎیﺶهﺎ و ﻧﻤﺎیشﮕﺎههﺎ ،تأثیر ﺑسﺰایی در ورود آخریﻦ

ﻣﺤلﻲ ﺑـﺎ کﻤـﻲ ﻣهـﺎرت ﻣـﻲتواﻧﻨـد در ﻣشـﺎغﻞ خدﻣﺎتﻲ

تجرﺑیﺎت ،ﻋلوم و داﻧﺶ ﺑیﻦالﻤللی ﺑه کشور دارد .فﻌﺎلیﺖهﺎی

 .)Brown,توﺳﻌۀ گردﺷﮕری

اﻧجﺎمﺷده در ﺑخﺶ گردﺷﮕری تجﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻤیﻨﺎرهﺎ،

ﺑهﻣﻨﺰلۀ ﻣجﻤوﻋه فﻌﺎلیﺖهﺎی اقتصﺎدی تأثیر ﺑسﺰایی در تقو ی ﺖ

ﻧﻤﺎیشﮕﺎههﺎ و ...اﺑﺰاری ﺑرای ارتقﺎی ﺷﺎیستﮕیهﺎی ﻧیروی

ﺑﻨیﺎنهﺎی اقتصﺎدی جواﻣع دارد (اﺑراهیمزاده و آقﺎﺳیزاده،

اﻧسﺎﻧی در ﺑخﺶهﺎی ﻣختلف خصوﺻی و دولتی اﺳﺖ.

 .)1390آگﺎهی جواﻣع از ایﻦکه گردﺷﮕری ﻣﻨبع درآﻣد

هﻤچﻨیﻦ اﺑﺰاری کﺎرآﻣد ﺑرای تبﺎدل تجرﺑیﺎت ،ﻧﻤﺎیﺶ فرهﻨگهﺎ

قﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈهای در اختیﺎر اقتصﺎد کشور قرار ﻣیدهد ﺑﺎﻋث ﺷده

و زﻧدهکردن ﺳﻨﺖهﺎ و ﻣیراث فرهﻨﮕی هر کشور اﺳﺖ .ﺑسیﺎری

اﺳﺖ که گردﺷﮕری ﻣفهوﻣی ﺑسیﺎر گسترده در اﺑﻌﺎد اجتﻤﺎﻋی،

از کشورهﺎ ﺑرای ایجﺎد اﺷتغﺎل ﺑرای ﺷهروﻧدان خود ﺑه

اقتصﺎدی و فرهﻨﮕی پیدا کﻨد و یک ﺻﻨﻌﺖ تلقی ﺷود

گردﺷﮕری تجﺎری تکیه ﻣیکﻨﻨد .گردﺷﮕری تﻌطیﻼت کﺎری
ً
ﻣﻌﻤوﻻ تغییرات ﻣثبتی در تواﻧﺎیی ،ﺷخصیﺖ و ﺑیﻨﺶ افراد ﺑه

قدیﻤیتریﻦ اﺷکﺎل گردﺷﮕری در جهﺎن اﺳﺖ .ایﻦ ﻧوع

هﻤراه ﻣیآورد .ﻣسﺎفران وقتی از تﻌطیﻼت کﺎری ﺑرﻣیگردﻧد،
ً
ﻣﻌﻤوﻻ در ﺑرﻧﺎﻣههﺎی روزاﻧه تواﻧﺎیی ﺑیشتری ﺑرای ﻣقﺎﺑله ﺑﺎ تغییر

ارتبﺎط دارد .ﺳفر کﺎری یﺎ گردﺷﮕری تجﺎری ﻧوع خﺎﺻی از ﺳفر

و اﺳترس دارﻧد

 .)Clarke,اکتشﺎف ایﻦ ﻧوع از

اﺳﺖ .در جریﺎن چﻨیﻦ ﺳفرهﺎیی افراد هﻤچﻨﺎن ﻣشغول ﺑه کﺎرﻧد

جهﺎﻧﮕردی و اﻧجﺎم ﻣطﺎلﻌﺎت ﺑیشتر درﺑﺎرۀ ایﻦ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑه

و ﺣقوق ﻣیگیرﻧد ،اﻣﺎ از ﻣﺤﻞ زﻧدگی و ﻣﺤﻞ کﺎرﺷﺎن دورﻧد.

درک ﺑهتر ایﻦ پدیدۀ جدید گردﺷﮕری و توﺳﻌۀ ﻧﻈریههﺎی ﻣرتبط

گردﺷﮕری تﻌطیﻼت کﺎری ﺑهتدریج در ﺳراﺳر جهﺎن ﻣﺤبوﺑیﺖ

کﻤک ﻣیکﻨد .ﺳﺎختﺎر پیچیدۀ دیوانﺳﺎﻻری در ایران و ﻧقﺶ

ﻣییﺎﺑد ( .)Jarvis & Peel, 2013; Wilson et al., 2010راﺑطۀ

پررﻧگ دولﺖ در ﺳیﺎﺳﺖگﺬاری و اجرا ﺑﺎﻋث کﺎرایی ﺿﻌیف

ﺑیﻦ اقتصﺎد ﻣلی کشورهﺎ و گردﺷﮕری تجﺎری راﺑطهای ﻣستﺤکم

ﺑﺎزار ﺷده اﺳﺖ .ایﻦ ﻣسئله ﺳبب رقﺎﺑﺖپﺬیری کم ﺻﻨﻌﺖ

اﺳﺖ .در واقع ایﻦ دو ﻣفهوم ﻻزم و ﻣلﺰوم یکدیﮕرﻧد .ایﻦ ﻧوع از
ً
گردﺷﮕری ﻋﻤوﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣلی را ارتقﺎ ﻣیﺑخشد .گردﺷﮕری

گردﺷﮕری ایران ﺑر اﺳﺎس گﺰارش رقﺎﺑﺖپﺬیری جهﺎﻧی از ﺳوی
ﻣجﻤع جهﺎﻧی اقتصﺎد ﺷده اﺳﺖ ( .)Schwab, 2019ﺑﻨﺎﺑر ایﻦ

تجﺎری ﺳود فراواﻧی ﺑرای اقتصﺎد ﻣلی ﺑه دﻧبﺎل دارد و ﻋﺎﻣلی

گﺰارش ،ایران در ﺳﺎل  2019در جﺎیﮕﺎه  89جهﺎن قرار گرفته

ﻣﺤرک ﺑرای ایجﺎد ﻣشﺎغﻞ دائﻤی و ﻣوقتی اﺳﺖ .ﺑسیﺎری از

اﺳﺖ ( .)World Economic Forum, 2019ﺑرﻧﺎﻣهریﺰی ﺑرای
ً
جﺬب گردﺷﮕری تﻌطیﻼت کﺎری ﻣخصوﺻﺎ از کشورهﺎی ﺷرق

ﻧﺎخﺎلص داخلی ﻣﺤسوب ﻣیکﻨﻨد .گردﺷﮕری تجﺎری ایﻦ

آﺳیﺎ جﺎیﮕﺎه ﺑیﻦالﻤللی گردﺷﮕری ایران را ﺑهبود خواهد داد .در

قﺎﺑلیﺖ را دارد که ﺳکوی پرتﺎﺑی ﺑرای ﺑﺎزار ﺳفرهﺎی تفریﺤی

ایﻦ پژوهﺶ اثر رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ﺑر وفﺎداری ﺑه ﺑرﻧد

ﺑﺎﺷد .در ﺑسیﺎری از ﻣواقع ،افرادی که ﺑرای ﺳفر کﺎری ﺑه ﺷهر یﺎ

ﻣقصد گردﺷﮕری ﺑﺎ اﺳتفﺎده از ﻣتغیر ﻣیﺎﻧجی رﺿﺎیﺖ

کشوری ﺳفر ﻣیکﻨﻨد ﺑﺎر دیﮕر ﺑﺎ اهداف تفریﺤی و گﺬران

گردﺷﮕران تجﺎری در جهﺎن پسﺎکروﻧﺎ (گردﺷﮕران ﺷرق آﺳیﺎ)

اوقﺎت فراغﺖ ﺑه هﻤﺎن ﻣقصد ﺑرﻣیگردﻧد .گردﺷﮕری تجﺎری

ﺑررﺳی و تﺤلیﻞ ﺷده اﺳﺖ .اﻧتخﺎب کشورهﺎی ﺷرق آﺳیﺎ ﺑه ایﻦ

ﻣﺤیطی پو یﺎ و پرروﻧﻖ ﺑرای اﺳتفﺎده از اوقﺎت فراغﺖ افراد اﺳﺖ.

ﻋلﺖ ﺑود که کشورهﺎی ﺷرق آﺳیﺎ ﺑهویژه چیﻦ در ﺳﺎلهﺎي اخیر

ﻣشغول ﺑه کﺎر ﺷوﻧد

(2003

(ﻃهﻤﺎﺳبی پﺎﺷﺎ و جﻤﻌلی .)1384 ،گردﺷﮕری تجﺎری یکی از
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نشر یة گردشگری و اوقات فراغت

گردﺷﮕری ﺑﺎ ﺳفر ﻣردم ﺑرای اهدافی که ﻣرﺑوط ﺑه کﺎرﺷﺎن اﺳﺖ

دولﺖهﺎ درآﻣدهﺎی ﺣﺎﺻﻞ از گردﺷﮕری تجﺎری را تولید

76

(2004

توﺳﻌۀ اقتصﺎدي ﺷتﺎﺑﺎﻧی داﺷتهاﻧد و اتبﺎع آنهﺎ ﺑﺎ ﺑهرهﻣﻨدي از

گردﺷﮕران درک ﻣیﺷود ،ﻣردم آن را اﻧتخﺎب ﻣیکﻨﻨد (

توﺳﻌۀ اقتصﺎدي توان ﺳفر یﺎفتهاﻧد.

.)al., 2014; Jarvis & Peel, 2013; Wilson et al., 2010

مبانی نظری

رضایتمندی گردشگران تجاری

گردﺷﮕري ﻣجﻤوﻋهای از فﻌﺎلیﺖهﺎ و خدﻣﺎت و ﺻﻨﺎیع

در ﻃی چﻨد دهۀ گﺬﺷته ،از رﺿﺎیﺖ تﻌﺎریف گوﻧﺎگوﻧی ﺷده

گوﻧﺎگون اﺳﺖ که ﺑه تجرﺑۀ ﺳفر ﻣیاﻧجﺎﻣد .ایﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﻤـﻞوﻧقﻞ ،ﻣﺤﻞ اقﺎﻣﺖ ،تغﺬیه ،خردهفروﺷی ،آژاﻧسهﺎی
ﻣسﺎفرتی ،تفریح و ﺳرگرﻣی و جﺎذﺑههﺎ و خدﻣﺎت ﻣهﻤﺎنﻧوازی
اﺳـﺖ کـه در اختیﺎر فرد یﺎ گروههﺎیی قرار ﻣیگیرد که از وﻃﻦ
خـود ﺑـه قصـد ﺳـفر خـﺎرج ﻣی ﺷوﻧد (راﺳـخی و هﻤکـﺎران،
 .)1395گردﺷﮕری ﻋﺎﻣﻞ ﻣهم رﺷد اقتصﺎدی در ﺳراﺳر جهﺎن
اﺳﺖ ( .)Henderson et al., 2018در ﺳﺎل  2020که پیﺶﺑیﻨی
ﺻﻨﻌﺖ گردﺷﮕری در جهﺎن دچﺎر رکود ﺷد .ﺑررﺳیهﺎ ﻧشﺎن
ﺑستهﺷدن ﻣرزهﺎ ،ﺷوک ﺑﺰرگی را ﺑر گردﺷﮕری وارد آورده اﺳﺖ
(.)Kreiner & Ram, 2020
اﺻطﻼح گردﺷﮕری تﻌطیﻼت کﺎر ﺑﺎ اﺷکﺎل دیﮕر گردﺷﮕری،
ازجﻤله کولهپشتی ،گردﺷﮕری داوﻃلبﺎﻧه و گردﺷﮕری در ﺑودجه
هﻤپوﺷﺎﻧی دارد

(Cohen, 1973; Ho et al., 2014; Loker-

.)Murphy & Pearce, 1995; Tsaur; Wilson et al., 2010
در ﺑرﻧﺎﻣههﺎی گردﺷﮕری تﻌطیﻼت کﺎری ﺑه ﻣسﺎفران اقﺎﻣﺖ و
غﺬای رایﮕﺎن و فﻌﺎلیﺖهﺎی فرهﻨﮕی ﻋرﺿۀ ﻣیﺷود .در ﻧتیجه
ً
ایﻦ ﻧوع گردﺷﮕری ﻣﻌﻤوﻻ تغییرات ﻣثبتی در تواﻧﺎیی و
ﺷخصیﺖ و ﺑیﻨﺶ افراد ﺑه هﻤراه ﻣیآورد

( Yang & Wen,

 .)2016در ﺣقیقﺖ ،ﺷفﺎفﺳﺎزی ﺳﺎزوکﺎر ﺷکﻞگیری رفتﺎر
گردﺷﮕر ﺑﺎ و یژگیهﺎی گردﺷﮕری ﺑه افﺰایﺶ وفﺎداری ،کﺎهﺶ
هﺰ یﻨههﺎی ﺑﺎزاریﺎﺑی و گسترش تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن ﺑﺎ کﻨترل
کﻤک ﻣیکﻨد ( .)Han, 2013تﺤقیقﺎت گردﺷﮕری ﻧشﺎن
ﻣیدهد که و یژگیهﺎی ﻣقصد یﺎ خدﻣﺎت ﻋرﺿهﺷده ﻧقﺶ
ﻣهﻤی در توﺿیح رفتﺎرهﺎی پیچیدۀ خرید افراد (ﺑرای ﻣثﺎل ،قصد
تجدیدﻧﻈر ،تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن) ایفﺎ ﻣیکﻨد ( ;Han, 2013
Han et al., 2017; Hwang & Lee, 2017; Hwang & Hyun,
 .)2017; Lyu & Hwang, 2017ﺑه ﻋلﺖ و یژگیهﺎی

گردﺷﮕری تﻌطیﻼت کﺎر که از ﻃریﻖ تجﺎرب ﻣﻨﺤصرﺑهفرد

( .)Kim et al., 2016ﻣفهوم رﺿﺎیﺖ در ﻃی ﺳﺎلیﺎن ﺑﺎزﻧﮕری
ﺷده اﺳﺖ ،اﻣﺎ هستۀ ﻣرکﺰی آن ارزیﺎﺑی ﻋﺎﻃفی یﺎ اﺣسﺎس لﺬتی
اﺳﺖ که فرد از ﻣﺤصول یﺎ خدﻣﺖ دارد (.)Song et al., 2019
در زﻣیﻨۀ گردﺷﮕری ،رﺿﺎیﺖ ﺑخشی از اﻧتﻈﺎر قبلی و ﻋﻤلکرد
درکﺷده پس از تجرﺑۀ گردﺷﮕری اﺳﺖ ( .)Cong, 2016اگر
تجرﺑیﺎت گردﺷﮕری لﺬت ﺑیشتری از اﻧتﻈﺎرات گردﺷﮕران داﺷته
ﺑﺎﺷد گردﺷﮕران راﺿی ﻣیﺷوﻧد ).(Oliver, 1997; Yi, 1990
هﻤچﻨیﻦ ویژگیهﺎی ﻣقصد (خدﻣﺎت اﺻلی ،دﺳترﺳی و
جﺎذﺑههﺎی تفریﺤی) رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕران را افﺰایﺶ ﻣیدهد
(2002; Eusébio & Vieira, 2013

 .)Stedman,تﺤقیقﺎت

ﻧشﺎن داده اﺳﺖ که درك قیﻤﺖ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧه ﺑه ﻧﺎرﺿﺎیتی
ﻣصرفکﻨﻨده ﻣﻨجر ﻣیﺷود .ﺑﻨﺎﺑرایﻦ ،هیجﺎﻧﺎت آﻧی و زودگﺬر
ﺑر رﺿﺎیﺖ خریداران و ﻧیﺎت خرید آﻧﺎن در آیﻨده تأثیر ﻣیگﺬارد
)& Deborah, 2019

 .(Chrisﻣطﺎلﻌﺎت ﻧشﺎن داده اﺳﺖ که

رﺿﺎیﺖ در ﻣقصد گردﺷﮕری را ﻣیتوان ﺑﺎ تجرﺑیﺎت ﻣقصد
گردﺷﮕران ایجﺎد کرد ( Kim, 2017; Oh et al., 2007; Huang

.)et al., 2015
عجینشدن با مقصد
ﻋجیﻦﺷدن ﺑﺎ ﻣقصد ﺷﻨﺎخته ﺑه ﻣواردی ﻣﺎﻧﻨد «غوﻃهور ﺷدن

رضایت گردشگران تجاری در جهان پساکرونا (گردشگران شرق آسیا)

ﻣیدهد که و یروس کروﻧﺎ ،ﺑه ﻋلﺖ خطرآفریﻦ ﺑودن ﺳفر و

اﺳﺖ .راﺿﻲکردن ﻣشتریﺎن هدف ﻧهﺎیﻲ هر تجﺎرتﻲ اﺳﺖ

اثر رضایتمندی گردشگران بر وفاداری به برند مقصد گردشگری با استفاده از متغیر میانجی

روﻧﻖ در ﺻﻨﻌﺖ گردﺷﮕری ﻣیﺷد ،ﺑﺎ ﺷیوع ﺑیﻤﺎری کو ید19

Ho et

در فرهﻨگ ﻣﺤلی» و «تﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣردم ﻣﺤلی» اﺷﺎره دارد .ایﻦ
ﻧوع گردﺷﮕری گردﺷﮕران را قﺎدر ﻣیﺳﺎزد تﺎ ﻋﻤیﻖتر در یک
ﻣقصد غوﻃهور ﺷوﻧد .ازایﻦرو ﺑیﻦ ﻣسﺎفر و ﺳﺎکﻨﺎن ﻣﺤلی
تغییرات فرهﻨﮕی ایجﺎد ﻣیﺷود

( & Cohen, 2003; Uriely

 .)Reichel, 2000ﻧتﺎیج ﻣطﺎلﻌﺎت ﻧشﺎن داده اﺳﺖ که غوﻃهوری
ﻣقصد در القﺎی تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن ﻣشتری و رفتﺎرهﺎی
ﻣرﺑوط ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد از ﻣقصد اهﻤیتی ﻣشﺎﺑه دارد ( & Meng

.)Han 2018
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فﻌﺎلیﺖهﺎی گردﺷﮕری تﻌطیﻼت کﺎری فﻌﺎلیﺖهﺎیی

اقتصادیبودن سفر
ازآﻧجﺎکه ﻣﺎهیﺖ گردﺷﮕری تﻌطیﻼت کﺎر در جﻨبههﺎی کﺎری
قرار دارد ،ﺑه ﻣسﺎفران ،ﺑهو یژه ﻣسﺎفران جوان که ﻣشتﺎق
ﺣﻞوفصﻞ ﻣشکﻼت اقتصﺎدی خود هستﻨد ،ایﻦ اﻣکﺎن را
ﻣیدهد که از خدﻣﺎت ﻣﺎلی ﺑرای ﺳفرهﺎی خود ﺑرخوردار ﺷوﻧد
( .)Adler, 1985در چﻨیﻦ روﺷی ،گردﺷﮕری تﻌطیﻼت کﺎر ﺑه
ﻣسﺎفران کﻤک ﻣیکﻨد تﺎ ﺑﺎ ﺑودجهای ﻣﺤدود ﺑه ﺳفری
ﻃوﻻﻧیﻣدت ﺑروﻧد ( .)Uriely, 2001ﺑه ﻧﻈر ﻣیرﺳد اﺻطﻼح

ﺳبک زﻧدگی ﻣﺎجراجو یﺎﻧهای را تجرﺑه ﻣیکﻨﻨد .ﻣسﺎفران از
ﻃریﻖ ایﻦ فﻌﺎلیﺖهﺎ ﻃیف گستردهای از ﻣهﺎرتهﺎی گوﻧﺎگون را
ﺑهدﺳﺖ ﻣیآورﻧد

(2001; Ho et al., 2014

 )Elsrud,و ﺑﺎ

ﻣوفقیﺖ در ﺳفر اﺣسﺎس خودﺑﺎوری را در خود تقو یﺖ کﻨﻨد.
خودﺑﺎوری یکی از ﻋواﻣﻞ ﻣؤثر در ﺑیﻦ ﺻفﺎت گردﺷﮕری
تﻌطیﻼت اﺳﺖ (.)Meng & Han, 2018

تﻌطیﻼت کﺎر را ﻧخستیﻦﺑﺎر پﺎپ ( )1964ﺑهﻋﻨوان «گردﺷﮕری»

روابط بینگروهی

ﺑهکﺎر ﺑرده ﺑﺎﺷد که ﻧوﻋی از جهﺎﻧﮕردی اﺳﺖ که ﺑه ﺷغﻞ ﺑستﮕی

رواﺑط ﺑیﻦگروهی دارای دو ﺑﻌد ّ
کﻤیﺖ و کیفیﺖ اﺳﺖ .تقو ی ﺖ

ﺳفر اﺳﺖ ( ;Pape, 1964

دارد؛ ﺑﺎایﻦﺣﺎل ،هدف اﺻلی خود
ً
 .)Uriely, 2001گردﺷﮕری تﻌطیﻼت کﺎر ﻣﻌﻤوﻻ جواﻧﺎن
ﺑﺎهوش ،ﻣتکی ﺑه خود و ﺳﺎزگﺎری را ﺑهﻣﻨﻈور تکﻤیﻞ ﺑودجۀ ﺳفر
خود ﻣشغول ﺑه کﺎر ﻣیکﻨد

(2004

 .)Clarke,اقتصﺎدیﺑودن

ﺳفر در ایجﺎد تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن ﻣثبﺖ و رفتﺎرهﺎی ﻣرﺑوط ﺑه

تﻤﺎس ﺑیﻦگروهی (هم از لﺤﺎظ کیفیﺖ و هم از ﻧﻈر کﻤیﺖ) در
هدفهﺎی رفتﺎری ﻣسﺎفران تﻌدیﻞ ایجﺎد خواهد کرد ( Luo et

 .)al., 2015; Pettigrew & Tropp, 2006رواﺑط ﺑیﻦگروهی ﺑه
ّ
کﻤیﺖ و کیفیﺖ تﻤﺎس گردﺷﮕران ﺑﺎ ﻣردم ﻣﺤلی و فرهﻨگ آنهﺎ

نشر یة گردشگری و اوقات فراغت

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

اﺷﺎره دارد .رواﺑط ﺑیﻦگروهی ( ّ
کﻤیﺖ و کیفیﺖ) تأثیر

ﺑﺎزدید ﻣجدد ﻣهم اﺳﺖ ()Meng & Han, 2018

تﻌدیﻞکﻨﻨدهای در رواﺑط اهداف رفتﺎری دارد و رواﺑط

تجربۀ کاری سفر

ﺑیﻦگروهی را ﺑهبود ﻣیﺑخشد ،ﻋﻼوهﺑرایﻦ ،ﻧقﺶ تﻌدیﻞکﻨﻨدۀ
ّ
کﻤیﺖ و کیفیﺖ تﻤﺎس گروهی در فرایﻨد تصﻤیمگیری ﻣسﺎفران

ایﻦ ویژگی ﺑه ﻣیﺰان تجرﺑیﺎت کﺎری گردﺷﮕری تﻌطیﻼت کﺎر
اﺷﺎره ﻣیکﻨد .هﻤچﻨیﻦ ،ایﻦ ﻧوع از گردﺷﮕری تجرﺑۀ
( Rice,

ﻣﻨﺤصرﺑهفردی از کﺎر را ﺑرای ﻣسﺎفران فراهم ﻣیکﻨد
ً
)2010؛ ﺑهویژه ،ایﻦ تجرﺑه ﺻرفﺎ تجرﺑهای کﺎری ﻧیسﺖ ﺑلکه
فرﺻتی را ﺑرای کشف ﻣکﺎنهﺎ و فرهﻨگهﺎی جدید فراهم
ﻣیکﻨد .اگر ﺑرداﺷﺖهﺎي ﻣصرفکﻨﻨدگﺎن درﺑﺎرۀ ایﻦ تجﺎرب
ﻣثبﺖ و لﺬتﺑخﺶ ﺑﺎﺷد ،ﺑه دﻧبﺎل تکرار آن و وفﺎدارتر ﺷدن
خواهﻨد ﺑود ( .)Hosany& Prayag, 2013تجﺎرب قبلﻲ ﺑﺎزدید
از ﻣقصد قصد گردﺷﮕران را ﺑراي ﺑﺎزدید ﻣجدد از آن افﺰایﺶ
ﻣﻲدهد ( .)Sirakaya-Turk et al., 2015ایﻦ تجرﺑۀ ﻣثبﺖ و
جدید ﺣتی ﻣیتواﻧد پﺎیه و اﺳﺎس خودﺷﻨﺎﺳی و اﺻﻼح هویﺖ
ﺑﺎﺷد ،که ﻣسﺎفران را ﺑه ﺑلوغ و رﺷد ﺳوق ﻣیدهد

( & Ooi

گردﺷﮕری تﻌطیﻼت کﺎری درک ویژگیهﺎی ﻣﻨﺤصرﺑهفرد ایﻦ
ﻧوع از گردﺷﮕری را ﻋﻤیﻖتر ﻣیکﻨد.
ّ
کمیت و کیفیت روابط بینگروهی
درخصوص ﺑﻌد ّ
کﻤیﺖ ﻣیتوان گفﺖ که ﻣسﺎفران تﻌطیﻼت
کﺎری گردﺷﮕراﻧی هستﻨد که تجرﺑه و فﻌﺎلیﺖ ﺑیشتری دارﻧد.
ﻣقدار تﻤﺎس ﺑیﻦگروهی تأثیر ﻣﻌﻨﺎداری در راﺑطۀ ﺑیﻦ رﺿﺎیﺖ
گردﺷﮕران از ﻣقصد و ﺑﺎزدید دوﺑﺎره از ﻣقصد دارد ( & Meng

 .)Han, 2018ﺑﻌد ّ
کﻤیﺖ ﻣیﺰان تﻤﺎس گردﺷﮕران ﺑﺎ ﻣخﺎﻃبﺎن
ﺑیﻦگروهی را ﻧشﺎن ﻣیدهد.
ﺑﻌد کیفیﺖ تﻤﺎس ﺑیﻦگروهی ادراک روانﺷﻨﺎختی
گردﺷﮕران را ﻧشﺎن ﻣیدهد .از ﻧﻈر ﺑﻌد کیفیﺖ ،ﻣسﺎفران ارتبﺎط

.)Laing, 2010

ﻋﻤیﻖتری ﺑﺎ افراد ﻣﺤلی و فرهﻨگ دارﻧد؛ جﻨبۀ کیفیﺖ رواﺑط

خودباوری

ﺑهﻃور ﻣﻌﻨﺎداری از ﻃریﻖ ایجﺎد رﺿﺎیﺖ تأثیر ﻣثبﺖ در تبلیغﺎت

گردﺷﮕری تﻌطیﻼت کﺎری ،از ﻃریﻖ فﻌﺎلیﺖهﺎیی که در ﻣقصد

دهﺎنﺑهدهﺎن دارد ( .)Meng & Han, 2017کیفیﺖ را ﻣیتوان

اﻧجﺎم ﻣیﺷود ،ﺳبب خودﺑﺎوری ﺑیشتر ﻣسﺎفران ﻣیﺷود.
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خودچﺎلشی اﺳﺖ که در آن ﻣسﺎفران ﺑهﻋﻨوان افرادی ریسکپﺬیر

تأﻣیﻦکﻨﻨدۀ اﻧتﻈﺎرات گردﺷﮕران و ارزشآفریﻨی ﺑرای آنهﺎ ﺑیﺎن

کرد ( .)Akroush et al., 2016ﺑﻨﺎﺑرایﻦ گردﺷﮕران تجﺎری که

ﻧخواهﻨد داﺷﺖ .ارتبﺎﻃﺎت از ﻃریﻖ تبلیغ دهﺎنﺑهدهﺎن درﺑﺎرۀ

تجریه زیﺎدی در ﺣوزه گردﺷﮕری تجﺎری را دارﻧد ،اگر خدﻣﺎت

ﻣقصدی خﺎص ،تجرﺑۀ ﺳفر قبلی و ﺑﺎزاریﺎﺑی از ﻋواﻣﻞ ﻣؤثر ﺑر

گردﺷﮕری ﺑﺎ کیفیﺖ ﻣﻨﺎﺳبی را دریﺎفﺖ کﻨﻨد تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید

اﻧتﻈﺎرات گردﺷﮕران اﺳﺖ

 .)Chili,تﺎﻧفورد و یوﻧگ

ﻣجدد در آنهﺎ افﺰایﺶ یﺎفته و اﻧتشﺎر تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن ﻣثبﺖ

( )2017در پژوهﺶ خود ﻧشﺎن دادﻧد که گردﺷﮕران ﺳفر تجﺎری

آﻧﺎن ﺑیشتر ﻣیﺷود )(Meng & Han, 2017

تواﻧﺎییهﺎیی در تﺤﻤﻞ تفﺎوتهﺎ و ﻣقﺎﺑله ﺑﺎ تغییرات و اﺳترس ﺑه
هﻨﮕﺎم ﺑﺎزگشﺖ از ﺳفر دارﻧد

تبلیغات دهانبهدهان
تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن ﺑه ارتبﺎﻃﺎت ﻣیﺎنفردي ﻣصرفکﻨﻨدگﺎن
درخصوص ارزیﺎﺑیهﺎ و تجﺎرب ﺷخصیﺷﺎن از یك ﺷـرکﺖ
یـﺎ یـك ﻣﺤصـول اﺷـﺎره دارد ( .)Zhang et al., 2010تبلیغـﺎت
دهﺎنﺑهدهﺎن روی ارزیﺎﺑی ﻣﺤصول اثر ﻣیگﺬارد

( Gruen et

 .)al., 2006در ﻣﺤیطﻲ که اﻋتﻤـﺎد ﺑـه ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ و آگهیهﺎی
ﻣﺰیﺖ رقﺎﺑتﻲ اﺳﺖ .تأثیرگﺬاري در ﻋقﺎید ﺳﺎیر افراد ﺑـراي
در پﻲ دارد (جلیلوﻧد و اﺑراهیﻤـﻲ)1390،

ﺑرقراری رواﺑط ﻋﺎﻃفی فقط ﺑه افراد ﻣﺤدود ﻧﻤیﺷود ،ﺑلکه
اﻧسﺎنهﺎ تﻤﺎیﻞ دارﻧد ﺑﺎ ﺑرﻧد دلخواه خود هم راﺑطه ﺑرقرار کﻨﻨد
( .)Schmid & Huber, 2019تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد ﺑه تﻤﺎیﻞ
گردﺷﮕر ﺑرای ﺳفر ﻣجدد ﺑه ﻣقصد ﻣوردﻧﻈر در دورههﺎی زﻣﺎﻧی
ﺑﻌدی اﺷﺎره دارد .تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد از ﻣقصد گردﺷﮕری از
ﻣهمتریﻦ ﻧتﺎیج اقداﻣﺎت ﺑﺎزاریﺎﺑی ﻣقﺎﺻد گردﺷﮕری اﺳﺖ
 .)Chooتﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد ﻧتﺎیج

ارزﺷﻤﻨد دیﮕری هﻤچون افﺰایﺶ ارتبﺎﻃﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن ﻣثبﺖ
درﺑﺎرۀ ﻣقصد گردﺷﮕری ،کﺎهﺶ هﺰیﻨههﺎی ﺑﺎزاریﺎﺑی و افﺰایﺶ
هﻤراه ﻣیآورد ( Shoemaker & Lewis,

 .)1999قصد ﺑﺎزدید ﻣجدد ،ﺑهﻣﻨﺰلۀ قصد رفتﺎري ﻣهم ،ﻣوﺿوع
اﺻلی پژوهﺶ در ادﺑیﺎت گردﺷـﮕري اﺳـﺖ .ﺑسیﺎري از
ﻣطﺎلﻌﺎت گردﺷﮕري ﺑر روي ﺳواﺑﻖ قصد ﺑﺎزدید ﻣجدد تﻤرکﺰ
کردهاﻧد تﺎ ﺑداﻧﻨد چرا گردﺷﮕران ﻣﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزگشﺖ ﻣجدد ﺑه هﻤﺎن
(et al, 2018

ﻣﺤصول یﺎ خدﻣﺖ ﻧقﺶ ﺣیﺎتی در توﺿیح پیچیدهﺑودن رفتﺎر
خرید افراد ﻣﺎﻧﻨد ﺑﺎزدید از ﻣقصد و تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن دارد
( Han, 2013; Han, Meng, & Kim, 2017; Hwang & Lee,

 .)2017; Hwang & Hyun, 2017; Lyu & Hwang, 2017در
ﻣﺤتوای گردﺷﮕری ﺳفر تجﺎری ،افراد اﻧتخﺎبهﺎی خود را ﺑر
اﺳﺎس ﻣیﺰان ﻣﻨﺤصرﺑهفرد ﺑودن تجرﺑۀ ﺳفر اﻧجﺎم ﻣیدهﻨد ( Ho

.)et al., 2014; Jarvis & Peel, 2013; Wilson et al., 2010
وفاداری برند
ﻧﺎم تجﺎری ﺑرتر از راهﻨﻤﺎهﺎی قدرتﻤﻨد در ﺑﺎزارهﺎی رقﺎﺑتی اﺳﺖ

تمایل به بازدید مجدد

ﻣﻨﺎفع اقتصﺎدی را ﺑه

ﺻورتگرفته در ﻣﺤتوای گردﺷﮕری ﺑیﺎن ﻣیکﻨﻨد که و یژگیهﺎی

 .)Liگردﺷﮕران ﺑﺎ تجرﺑیﺎت ﻣثبﺖ

ﻣقصدﻧد
ً
ً
اﺣتﻤﺎﻻ ﻣجددا ﺑﺎزدید ﻣیکﻨﻨد ،درﺣﺎلیکه گردﺷﮕراﻧی که از

تجرﺑۀ خود راﺿی ﻧیستﻨد در آیﻨده ﺑﺎزدید ﻣجدد ﺑه ﻣقصد

که ﺿﺎﻣﻦ ﻣوفقیﺖ کسبوکﺎر ﻣیﺷود و آن را از ﺳﺎیر رقبﺎ ﻣتﻤﺎیﺰ
ﻣیﺳﺎزد .افرادی که واﺑستﮕی ﺑیشتری ﺑه ﺑرﻧد دارﻧد راﺣﺖتر از
دیﮕر افراد ﺑه ﻣشتریﺎن وفﺎدار تبدیﻞ ﻣیﺷوﻧد .ﻣشتریﺎن وفﺎدار
ﻧهتﻨهﺎ ﻣﻨبع درآﻣد پﺎیدار را ﻧشﺎن ﻣیدهﻨد ،ﺑهﻣثﺎﺑۀ کﺎﻧﺎلهﺎیی از
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻣیکﻨﻨد که ﺷبکههﺎي دوﺳتﺎن و ﺳﺎیر ﻣسﺎفران
ﺑﺎلقوه را ﺑه یک ﻣقصد وﺻﻞ ﻣیکﻨﻨد؛ آنهﺎ ﺑه قیﻤﺖهﺎ کﻤتر
ﺣسﺎساﻧد ()Almeida-Santana & Moreno-Gil, 2018:246
و در ﺻورتی که ویژگیهﺎی ﺑرﻧد ﺑﺎ ﺷخصیﺖ فرد همخواﻧی

رضایت گردشگران تجاری در جهان پساکرونا (گردشگران شرق آسیا)

ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻋرﺿهکﻨﻨدۀ کﺎﻻهﺎ و خدﻣﺎت ﻣﻨﺎفع چشﻤﮕیری را

(2004

 .)Clarke,پژوهﺶهﺎی

اثر رضایتمندی گردشگران بر وفاداری به برند مقصد گردشگری با استفاده از متغیر میانجی

تبلیغـﺎتﻲ کﺎهﺶ یﺎفته اﺳـﺖ ،ارتبﺎﻃـﺎت راهﻲ ﺑراي دﺳتیﺎﺑﻲ ﺑه

(& Petrick, 2014

(2018

داﺷته ﺑﺎﺷد درخشﻨدگی ﺑرﻧد ﻧیﺰ افﺰایﺶ ﻣییﺎﺑد ( Machado et

 .)al.,ﻧتﺎیج ﻣطﺎلﻌﺎت ﻧشﺎن ﻣیدهد که اﺻﺎلﺖ ﺑرﻧد

2019

ﻣقصد گردﺷﮕری ﻧیﺰ ﺑر وفﺎداری ﺑرﻧد و افﺰایﺶ ﺑﺎزدید ﻣجدد از
ﻣقصد

گردﺷﮕری اثر دارد ( Shirmohammadi & Hashemi

 .)Baghi, 2021افراد تﻤﺎیﻞ دارﻧد که هویﺖ ﺷخصی آنهﺎ ﺑﺎ
اﻧتخﺎبهﺎیشﺎن از دیﮕران ﻣتﻤﺎیﺰ ﺷود

( Manthiou et al.,

.)2019
ﻋواﻣﻞ و ﻣتغیرهﺎی ﺑسیﺎری از جﻤله تصویر ﺑرﻧد ،کیفیﺖ
خدﻣﺎت ،ارزش درک ﺷده ،رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕر ،ﺷهرت ﻣقﺎﺻد و
تﻌهد گردﺷﮕران ﺑه ﻣقصد تأثیرات ﻣثبتی ﺑر وفﺎداری گردﺷﮕران
79

 .)Shirmohammadiﻣطﺎلﻌﺎت

ﻣجدد گردﺷﮕران داخلﻲ در ﻣقﺎیسه ﺑﺎ گردﺷﮕران ﺑیﻦالﻤللی،

ﻧشﺎن ﻣیدهد که وقتی ﻣسﺎفران از تجرﺑههﺎی خﺎص ﺳفر خود

ﻧشﺎن دادﻧد ﺑه ایﻦ ﻧتیجه رﺳیدﻧد که درگیري پﺎیدار ذهﻨﻲ

راﺿیاﻧد ﺑه اﺣتﻤﺎل زیﺎد دوﺑﺎره در ایﻦ ﻧوع ﺳفر ﺷرکﺖ ﻣیکﻨﻨد

گردﺷﮕر ﺑر قصد ﺑﺎزدید گردﺷﮕران داخلﻲ ﺑﺎ تأثیر ﻣتغیرهﺎي

و ﺑه ﻣشتریﺎن وفﺎدار تبدیﻞ ﻣیﺷوﻧد ( ;Saha & Theingi, 2009

واﺳطه اثرگﺬار اﺳﺖ و درگیري پﺎیدار ذهﻨﻲ گردﺷﮕر ﺑر قصد

 .)Tanford & Jung, 2017در وفﺎدری ﺑه ﺑرﻧد تصویر ﻣقصد

ﺑﺎزدید ﻣجدد گردﺷﮕران ﺑیﻦالﻤللی ﺑﺎ تأثیر و ﺑدون ﻣتغیرهﺎي

ﺑسیﺎر ﻣهم اﺳﺖ .تصویر ﻣقصد ﺑه ﻣﻨﺰله اﻃﻼﻋﺎت و اﺣسﺎﺳﺎت

واﺳطه تأثیر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري دارد.

درﺑﺎرة ﻣقصدی خﺎص تﻌریف ﻣیﺷود (ﺷیرﻣﺤﻤدی و

پیشینۀ خارجی

دارﻧد

(& Abyaran, 2020

هﻤکﺎران.)1397 ،
ﺑرای ﺑهوجودآﻣدن راﺑطهای ﻋﻤیﻖ و ﻋﺎﻃفی ﺑیﻦ فرد و
ﻣقصد ﺑﺎید تﻤﺎﻣی ﻋواﻣﻞ ﻣلﻤوس و غیرﻣلﻤوس در قﺎلبی واﺣد
و هﻤﺎهﻨگ ارائه ﺷود ( .)Wang et al., 2019هﻤچﻨیﻦ وفﺎداري
ﻣﻨﻌکسکﻨﻨدۀ قصد ﻣصرفکﻨﻨدگﺎن ﺑراي ﺑﺎزدید ﻣجدد و تﻤﺎیﻞ
ﺑه توﺻیه ﺑه ﻣقصد اﺳﺖ (.)Ruiz et al, 2018:60

ِﻣﻨگ و هﺎن ( ،)2018در پژوهﺶ خود ﺑﺎ ﻋﻨوان «ویژگیهﺎی
گردﺷﮕری تﻌطیﻼت کﺎر و رﺿﺎیﺖ در ﺷکﻞگیری ﻣقﺎﺻد
گفتﺎری و دهﺎﻧی و ﻧیﺖ تجدیدﻧﻈر :تأثیر کﻤیﺖ و کیفیﺖ تﻤﺎس
ﺑیﻦ گروهی» ،ﺑه ایﻦ ﻧتیجه رﺳیدﻧد که رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕران تأثیر
ﺑسﺰایی در ﺑﺎزدید ﻣجدد از تﻌطیﻼت کﺎر ﻣیگﺬارد .ﻧتﺎیج
پژوهﺶ آﻧﺎن ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ که خودکفﺎیی از ﻣؤثرتریﻦ

نشر یة گردشگری و اوقات فراغت

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

پیشینۀ پژوهش

ﻋواﻣﻞ در ﺑیﻦ ﺻفﺎت گردﺷﮕری تﻌطیﻼت اﺳﺖ .گیم و

پیشینۀ داخلی

هﻤکﺎران ( )2018ﻧیﺰ پژوهشی ﺑﺎ ﻋﻨوان «رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕر،

کروﺑی و هﻤکﺎران ( )1393پژوهشی ﺑﺎ ﻋﻨوان «ﺑررﺳی راﺑطۀ
ﻣیﺎن رﺿﺎیﺖ ﻣشتری و وفﺎداری در ﺻﻨﻌﺖ هتلداری» را اﻧجﺎم
دادﻧد .ﻧتﺎیج ﻧشﺎن داد که ﻣهمتریﻦ ﻋﺎﻣﻞ در وفﺎداری ﻣشتریﺎن
کیفیﺖ (ﺷﺎﻣﻞ اﻋتبﺎر ،پﺎﺳخگویی ،اﻃﻤیﻨﺎن) و کماهﻤیﺖتریﻦ
آن قیﻤﺖ اﺳﺖ .ﺣیدرزاده و هﻤکﺎران ( ،)1396در پژوهﺶ
خود ﺑﺎ ﻋﻨوان «تأثیر کیفیﺖ خدﻣﺎت گردﺷﮕری ﺑر وفﺎداری ﺑه
ﻣقصد گردﺷﮕری ﺑﺎ توجه ﺑه ﻧقﺶ ﻣیﺎﻧجی تصویر ذهﻨی از
ﻣقصد گردﺷﮕری و رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕران» ،ﺑه ایﻦ ﻧتیجه رﺳیدﻧد
که کیفیﺖ خدﻣﺎت گردﺷﮕری در رﺿﺎیﺖ و تصویر ذهﻨی
گردﺷﮕری ،و تصویر ذهﻨی در رﺿﺎیﺖ و وفﺎداری ،و رﺿﺎیﺖ
در وفﺎداری ﺑه ﻣقصد گردﺷﮕری تأثیر ﻣیگﺬارد .کیﺎﻧی
فیضآﺑﺎدی ( ،)1397در پژوهﺶ خود ﺑﺎ ﻋﻨوان «ﻋواﻣﻞ ﻣؤثر ﺑر
وفﺎداری ﺑه ﻣقصد گردﺷﮕری ﺑﺎ ﻧقﺶ ﻣیﺎﻧجی رﺿﺎیﺖ
گردﺷﮕران (ﻣورد ﻣطﺎلﻌه :ﺷهر کﺎﺷﺎن)» ،ﺑه ایﻦ ﻧتیجه رﺳید که
ارتبﺎط ﻣیﺎن ﺷخصیﺖ ﻣقصد و رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕران در ﺳطح
جﺎﻣﻌۀ ﻣوردﺑررﺳی ﻣﻌﻨﺎدار ﻧیسﺖ .ﺷیرﻣﺤﻤدی و هﻤکﺎران
( ،)1396در پژوهشی ﺑﺎ ﻋﻨوان اثر درگیري ذهﻨﻲ ﺑر قصد ﺑﺎزدید

تصویر و وفﺎداري از ﻣﻨﻈر ﺑیﻦﻣﻨطقهای :تجریه و تﺤلیلی از
ﻧواﺣی هﻤسﺎیﮕی ﺑﺎ ویژگیهﺎی ﻣتﻤﺎیﺰ» اﻧجﺎم دادﻧد .ﻧتﺎیج
پژوهﺶ آﻧﺎن ﻧشﺎن ﻣیدهد رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕر ﺑر قصد توﺻیه و
قصد ﺑﺎزدید ﻣجدد اثر زیﺎدی دارد .ﺑو و هﻤکﺎران ( )2015ﻧیﺰ در
پژوهﺶ خود ﺑﺎ ﻋﻨوان «ﻣدلی از ارزش و یژۀ ﺑرﻧد ﻣشتریﻣﺤور
و کﺎرﺑرد آن در چﻨدیﻦ ﻣقصد» ﺑه ایﻦ ﻧتیجه رﺳیدﻧد که ارزش
ادراکﺷده در وفﺎداری ﺑه ﻣقﺎﺻد گردﺷﮕری و رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕر
تأثیر ﻣیگﺬارد .اﺑوﻋﻤود و هﻤکﺎران ( )2018ﻧیﺰ پژوهشی ﺑﺎ
ﻋﻨوان «ﺳﻨجﺶ رﺿﺎیﺖ و وفﺎداري گردﺷﮕران :یک رویکرد
ادراکی» اﻧجﺎم دادﻧد .ﻧتﺎیج پژوهﺶ آﻧﺎن ﺑیﺎﻧﮕر آن ﺑود که
رﺿﺎیﺖ از ﻣقصد ﺑر قصــد ﺑﺎزدید دوﺑﺎره و توﺻیه ﺑه ﺑﺎزدید ﺑر
دوﺳــتﺎن و ﻧﺰدیکﺎﻧشﺎن اثر دارد .پرﺑﻨسﻦ و ِﺷی ،)2017( 1در

پژوهشی ،اثر ایجﺎد هﻤکﺎری و تسلط ﺑر ارزش ادراکﺷده و
تأثیر آن در رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕران را ﺳﻨجیدﻧد و ﺑه ایﻦ ﻧتیجه
رﺳیدﻧد که ارزش ادراکﺷده ،ﺑهﻣﻨﺰلۀ ﻣتغیر ﻣیﺎﻧجی در راﺑطۀ
ﺑیﻦ ﻣتغیرهﺎی ﻣستقﻞ و واﺑسته ،اهﻤیﺖ فراواﻧی در جلب
آگیییواه 2و هﻤکﺎران ( )2016در
رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕران داردِ .

_____________________________
.Prebensen & Jinghua
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پژوهﺶ خود ﺑه ﺑررﺳی ﻋواﻣﻞ ﻣؤثر ﺑر رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕران در

 .2ﻋجیﻦﺷدن ﺑﺎ ﻣقصد ،ﺑهواﺳطۀ رﺿﺎیتﻤﻨدی

هﻨگکﻨک پرداختﻨد .آنهﺎ ﻋقیده داﺷتﻨد که ﻋﻤلکرد یک ﺑخﺶ

گردﺷﮕران ﺳفر کﺎری از ﻣقصد ،در تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد در

در گردﺷﮕری و رﺿﺎیﺖﻣﻨدی گردﺷﮕران در رﺿﺎیﺖ آنهﺎ از

ﻣیﺎن گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثیر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﻣیگﺬارد.

ﺳﺎیر ﺑخﺶهﺎ هم تأثیرگﺬار اﺳﺖ .ﻧتﺎیج پژوهﺶ آﻧﺎن ﻧشﺎن داد

 .3اقتصﺎدیﺑودن ﺳفر ،ﺑهواﺳطۀ رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران

که ﺑیﻦ ارزش ادراکﺷده از ﻣقصد و رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕران و

ﺳفر کﺎری از ﻣقصد ،در تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن در ﻣیﺎن

وفﺎدارﺑودن ﺑه ﻣقصد هﻤبستﮕی زیﺎد وجود دارد .ﻣﺎریسﺖ 1و

گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثیر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﻣیگﺬارد.

هﻤکﺎران ( )2014ﻧیﺰ در پژوهﺶ خود ﺑه ایﻦ ﻧتیجه رﺳیدﻧد که
تجرﺑههﺎی خوب ایجﺎدﺷده در ﻣقصد و ﺑرﻧد ﻣوردﻧﻈر اثر ﻣثبتی
ﺑر اﻋتﻤﺎد و رﺿﺎیﺖ افراد دارد .ﻣوﻧهورون 2و هﻤکﺎران ()2015
ﻧیﺰ در پژوهشی ﺑه تبییﻦ ارتبﺎط ﺑیﻦ تصویر ﻣقصد و ارزش
ادراکﺷده از ﻣقصد پرداختﻨد و ﺳﺎزههﺎی تأثیرگﺬار در رﺿﺎیﺖ
گردﺷﮕران را ﻣورد آزﻣون تجرﺑی قرار دادﻧد .آنهﺎ ﺑه ایﻦ ﻧتیجه

«تأثیر تصویر ﻣقصد و رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕران ﺑر وفﺎداری» ،تأثیر
تصویر ﺷﻨﺎختی و تصویر ﻋﺎﻃفی در ﺳطوح رﺿﺎیﺖ و وفﺎداری
گردﺷﮕران را ﺑررﺳی کردﻧد .یﺎفتههﺎی آﻧﺎن ﻧشﺎن داد که تصویر
ﺷﻨﺎختی تأثیری ﻣثبﺖ در تصویر ﻋﺎﻃفی دارد و هر دو جﻨبۀ
تصویر ﻣقصد تأثیر ﻣثبﺖ در وفﺎداری و رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕران
دارد .هررو 4و هﻤکﺎران ( )2016ﻧیﺰ در تﺤقیﻖ خود ﺑه ﺑررﺳی
ارزش ویژۀ ﺑرﻧد ﻣبتﻨی ﺑر ﻣشتری در ﻣقصد گردﺷﮕری
پرداختﻨد .ﻧتﺎیج پژوهﺶ آﻧﺎن ﻧشﺎن ﻣیدهد که وفﺎداری ﺑه
ﻣقصد تﺤﺖ تأثیر ارزش ادراکﺷده و ارزش ﻧیﺰ تﺤﺖ تأثیر
تصویر ﻣقصد قرار دارد .هﻤچﻨیﻦ ،یﺎفتههﺎ ﺣﺎکی از ایﻦ اﺳﺖ
که ادراک از یک ﻣقصد ﻣﺤلی تﺤﺖ تأثیر ﻣثبﺖ ادراک از کﻞ
کشور اﺳﺖ.

گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثیر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﻣیگﺬارد.
 .5تجرﺑۀ کﺎری ﺳفر ،ﺑهواﺳطۀ رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران
ﺳفر کﺎری از ﻣقصد ،در تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن در ﻣیﺎن
گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثیر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﻣیگﺬارد.
 .6تجرﺑۀ کﺎری ﺳفر ،ﺑهواﺳطۀ رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران
ﺳفر کﺎری از ﻣقصد ،در تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد در ﻣیﺎن
گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثیر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﻣیگﺬارد.
 .7خودﺑﺎوری ﺳفر ،ﺑهواﺳطۀ رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران
ﺳفر کﺎری از ﻣقصد ،در تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن در ﻣیﺎن
گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثیر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﻣیگﺬارد.
 .8خودﺑﺎوری ﺳفر ،ﺑهواﺳطۀ رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران
ﺳفر کﺎری از ﻣقصد ،در تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد در ﻣیﺎن
گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثیر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﻣیگﺬارد.
ّ .9
کﻤیﺖ رواﺑط در تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد در ﻣیﺎن
گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثیر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﻣیگﺬارد.
 .10کیفیﺖ رواﺑط در تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد در ﻣیﺎن
گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثیر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﻣیگﺬارد.
ّ .11
کﻤیﺖ رواﺑط در تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن در ﻣیﺎن

رضایت گردشگران تجاری در جهان پساکرونا (گردشگران شرق آسیا)

ﻣیگﺬارد .چیو 3و هﻤکﺎران ( )2016ﻧیﺰ ،در پژوهشی ﺑﺎ ﻋﻨوان

ﺳفر کﺎری از ﻣقصد ،در تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد در ﻣیﺎن

اثر رضایتمندی گردشگران بر وفاداری به برند مقصد گردشگری با استفاده از متغیر میانجی

رﺳیدﻧد که تصویر ﻣقصد در رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕران تأثیر ﻣستقیم

 .4اقتصﺎدیﺑودن ﺳفر ،ﺑهواﺳطۀ رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران

گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثیر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﻣیگﺬارد.

فرضیههای پژوهش
 .1ﻋجیﻦﺷدن ﺑﺎ ﻣقصد ،ﺑهواﺳطۀ رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ﺳفر
کﺎری از ﻣقصد ،در تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن در ﻣیﺎن گردﺷﮕران

 .12کیفیﺖ ﺳفر در تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن در ﻣیﺎن
گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثیر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﻣیگﺬارد.

آﺳیﺎیی تأثیر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﻣیگﺬارد.

_____________________________
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جدول  :1ابعاد و گویههای مدل مفهومی پژوهش ()Meng & Han, 2018
گویهها

متغیرها

جﺬب فرهﻨگ ﻣﺤلی ﻣقصد گردﺷﮕری ایران ﻣیﺷوم
ﻋجیﻦﺷدن ﺑﺎ ﻣقصد

رویدادهﺎی ﻣﺤلی و ویژۀ ﻣقصد گردﺷﮕری ایران را دﻧبﺎل ﻣیکﻨم
ﺑﺎ افراد ﺑوﻣی در ﻣقصد گردﺷﮕری ایران ارتبﺎط ﺑرقرار ﻣیکﻨم
ﺑه ﻣﻨﺎظر دیدﻧی و زیبﺎی ﻣقصد گردﺷﮕری ایران ﺳفر ﻣیکﻨم

اقتصﺎدیﺑودن ﺳفر

ﺑه ﻣقصد گردﺷﮕری ایران ﺑﺎ هﺰیﻨۀ کم ﺳفر ﻣیکﻨم
ﺑودجه ﺳفر ﺑه ﻣقصد گردﺷﮕری ایران را آگﺎهﺎﻧه اﻧتخﺎب ﻣیکﻨم.
ﺑه دﻧبﺎل کسب تجرﺑه از کﺎر در ﻣقصد گردﺷﮕری ایران هستم.

تجرﺑه کﺎر

هﺰیﻨۀ ﺳفر خود را ﺑﺎ تجﺎرت در ﻣقصد گردﺷﮕری ایران پوﺷﺶ ﻣیدهم
تجرﺑۀ جدیدی از کﺎر خود در ﻣقصد گردﺷﮕری ایران کسب ﻣیکﻨم
در ﻣقصد گردﺷﮕری ایران اﺣسﺎس آﺳودگی خیﺎل ﻣیکﻨم

خودﺑﺎوری

در ﻣقصد گردﺷﮕری ایران اﺣسﺎس ﻣوفقیﺖ ﻣیکﻨم
در ﻣقصد گردﺷﮕری ایران ﺑه اهداف ﺷخصی خود رﺳیدم

رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕر

در ﻣجﻤوع از تجرﺑۀ ﺳفر تجﺎری خود راﺿیام
از ﻣشﺎرکﺖ و هﻤکﺎری در ﻣقصد گردﺷﮕری ایران لﺬت ﺑردم
اﻧتخﺎب ﻣقصد گردﺷﮕری ایران تصﻤیﻤی ﻋﺎقﻼﻧه ﺑود

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

نشر یة گردشگری و اوقات فراغت

تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن

ﺳﺎیر افراد را ﺑه ﺑﺎزدید از ﻣقصد گردﺷﮕری ایران تشویﻖ ﻣیکﻨم
ﺣرفهﺎی ﻣثبتی از ﻣقصد گردﺷﮕری ایران در ﺳﺎیﺖهﺎی گردﺷﮕری ترویج ﻣیدهم
تصﻤیم ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد از ﻣقصد گردﺷﮕری ایران در آیﻨدۀ ﻧﺰدیک دارم

تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد
ّ
کﻤیﺖ رواﺑط
ﺑیﻦگروهی
کیفیﺖ رواﺑط
ﺑیﻦگروهی

ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد از ﻣقصد گردﺷﮕری ایران تﻤﺎیﻞ زیﺎدی دارم
ﻧهﺎیﺖ تﻼش خود را ﺑرای رفتﻦ ﻣجدد ﺑه ﻣقصد گردﺷﮕری ایران ﺑهکﺎر ﻣیگیرم
در ﻃول ﺳفر خود ﺑه ﻣقصد گردﺷﮕری ایران چﻨدیﻦ ﻣرتبه ﺑﺎ افراد ﺑوﻣی ﻣﻼقﺎت کردم
در ﻣﺤیط کﺎری خود ﺑﺎرهﺎ ﺑﺎ افراد ﻣﺤلی ارتبﺎط ﺑرقرار کردم
هﻨﮕﺎم ﻣﻼقﺎت ﺑﺎ افراد ﺑوﻣی در ﻣقصد گردﺷﮕری ایران اﺣسﺎس خشﻨودی ﻣیکﻨم
هﻨﮕﺎم ﻣﻼقﺎت ﺑﺎ افراد ﺑوﻣی در ﻣقصد گردﺷﮕری ایران خود را همتراز و همﺳطح آنهﺎ ﻣیﺑیﻨم
ﺑﺎ افراد ﺑوﻣی در ﻣقصد گردﺷﮕری داوﻃلبﺎﻧه ارتبﺎط ﺑرقرار ﻣیکﻨم

کیفیﺖ رواﺑط
ﺑیﻦگروهی

ّ
کﻤیﺖ رواﺑط
ﺑیﻦگروهی

ﻣقصد

تبلیغﺎت
دهﺎنﺑهدهﺎن

ﻋجیﻦﺷدن ﺑﺎ

رﺿﺎیتﻤﻨدی
گردﺷﮕران ﺳفر

کﺎری از ﻣقصد

اقتصﺎدیﺑودن
ﺳفر
تجرﺑۀ کﺎری ﺳفر

تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد
از ﻣقصد

خودﺑﺎوری

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مینگ و هان ()2018
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روششناسی پژوهش

یافتههای پژوهش

پژوهﺶ پیﺶرو از ﻧﻈر هدف کﺎرﺑردی و از ﻧﻈر روش

در تﺤلیﻞ ﻋﺎﻣلی ،اﺑتدا ﺑﺎید از ایﻦ ﻣسئله اﻃﻤیﻨﺎن یﺎفﺖ که

توﺻیفی ـ پیﻤﺎیشی اﺳﺖ .ﺷیوۀ گردآوری دادههﺎ اﺳتفﺎده از

ﻣیتوان دادههﺎی ﻣوجود را ﺑرای تﺤلیﻞ ﺑهکﺎر ﺑرد .ﺑدیﻦ ﻣﻨﻈور

پرﺳﺶﻧﺎﻣه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑه روش کتﺎﺑخﺎﻧهای و ﻣیداﻧی

و آزﻣون ﺑﺎرتلﺖ اﺳتفﺎده ﻣیﺷود .هرچه

گردآوری ﺷده اﺳﺖ .جﺎﻣﻌۀ آﻣﺎری درﺑردارﻧدۀ گردﺷﮕران ﺷرق
آﺳیﺎ (چیﻦ ،کره و ژاپﻦ) اﺳﺖ که ﺑه ﺷهر تهران ﺳفر کردهاﻧد.
جﺎﻣﻌۀ آﻣﺎری ﻧﺎﻣﺤدود درﻧﻈر گرفته ﺷده و در تﻌییﻦ تﻌداد ﻧﻤوﻧۀ
پژوهﺶ از فرﻣول کوکران اﺳتفﺎده ﺷده اﺳﺖ .ﺑرای ﻧﻤوﻧه آﻣﺎری
ایﻦ پژوهﺶ 384 ،ﻧفر ﺑﺎ ﻧﻤوﻧهگیری در دﺳترس اﻧتخﺎب ﺷدﻧد.
ایﻦ ﺣجم از ﻧﻤوﻧه ،ﺑه ﻋلﺖ ﺷرایط کروﻧﺎ ،در ﺻفﺤﺎت ﻣجﺎزی
ﻣرﺑوط ﺑه گردﺷﮕری کشورهﺎی ﺷرق آﺳیﺎ ﺑررﺳی ﺷده اﺳﺖ.
در واقع ،ﺑهﻣﻨﻈور آزﻣون فرﺿیههﺎی ﻣطرحﺷده ،گردﺷﮕران

ﺷده اﺳﺖ .در ایﻦ پژوهﺶ از روش ﻧﻤوﻧهگیری غیرتصﺎدفی
اﺳتفﺎده ﺷده اﺳﺖ .در واقع ،ﺑﺎ توجه ﺑه ﻣﺤدودیﺖهﺎی ﺳفر در
ایﺎم کروﻧﺎ ،پرﺳﺶﻧﺎﻣههﺎ ﺑهﺻورت ﺑرخط و ﺑه زﺑﺎن اﻧﮕلیسی ﺑیﻦ
کﺎرﺑران ﺷبکههﺎی اجتﻤﺎﻋی ایﻨستﺎگرام و فیسﺑوک در ﻣیﺎن
گردﺷﮕران ﺷرق آﺳیﺎ (چیﻦ ،ژاپﻦ و کرۀ جﻨوﺑی) توزیع ﺷد.
فرایﻨد توزیع آﻧﻼیﻦ پرﺳﺶﻧﺎﻣههﺎ تﺎ زﻣﺎن دﺳترﺳی پژوهشﮕر ﺑه
 384پرﺳﺶﻧﺎﻣۀ کﺎﻣﻞ اداﻣه یﺎفﺖ.
ﺑرای جﻤعآوری دادههﺎ  25ﺳؤال تخصیص یﺎفته اﺳﺖ
که در جدول  1اﺑﻌﺎد و گویههﺎی ﻣدل آﻣده اﺳﺖ .در تﺤلیﻞ
اﺳتﻨبﺎﻃی دادههﺎ از ﺿریب آلفﺎی کروﻧبﺎخ و ﺑرای تﻌییﻦ ثبﺎت
دروﻧی اﺑﺰار آزﻣون  KMOو درﺳﺖﺑودن تفکیک ﻋﺎﻣﻞهﺎ و ﺑرای
تﻌییﻦ ارتبﺎط ﻋلﻨی ﺑیﻦ ﻣتغیرهﺎ از روش ﻣدل ﻣﻌﺎدﻻت
ﺳﺎختﺎری اﺳتفﺎده ﺷد .کلیۀ ﻣﺤﺎﺳبﺎت آﻣﺎری ایﻦ پژوهﺶ ﺑﺎ
اﺳتفﺎده از ﻧرمافﺰارهﺎی آﻣﺎری اسپیاساس و تﺤلیﻞهﺎی
ﻣرﺑوط ﺑه ﻣدلیﺎﺑی ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎختﺎری ﺑﺎ اﺳتفﺎده از ﻧرمافﺰار
آﻣوس اﻧجﺎم گرفﺖ .تﺤلیﻞهﺎی آﻣﺎری ﻧیﺰ ﺑﺎ روش ﻣﻌﺎدﻻت
ﺳﺎختﺎری و ﻧرمافﺰار اسپیاساس و آموس اﻧجﺎم ﺷده اﺳﺖ.
ّ
ﺑرای تﻌییﻦ ارتبﺎط ﻋلی ﺑیﻦ ﻣتغیرهﺎ از روش ﻣدل ﻣﻌﺎدﻻت
ﺳﺎختﺎری و ﺳطوح ﻣﻌﻨﺎداری ﺑهﻣﻨﻈور آزﻣودن فرﺿیههﺎ
 p_valueکوچکتر از  0/05درﻧﻈر گرفته ﺷد..

ﻣوردﻧﻈر ﺑرای تﺤلیﻞ ﻋﺎﻣلی ﻣﻨﺎﺳبترﻧد (ﻣؤﻣﻨی و فﻌﺎل قیوﻣی،
 .)1387ﻧتﺎیج ﻧشﺎن از قبولﺑودن ﻣقﺎدیر ﺑهدﺳﺖآﻣده دارد.
جدول  :2آزمون  KMOو بارتلت پرسشنامه

آزمون KMO

0/922
2

آزمون بارتلت

کاياسکوئر تقريبي x

6334/807

درجه آزادي df

300

سطح معنيداريsig

0/000

روایی ( اعتبار) و پایایی مدل پژوهش
اﻋتبﺎر ﺑه ارتبﺎط ﻣﻨطقی پرﺳﺶهﺎ یﺎ گو یههﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزۀ ﻣوردﻧﻈر
اﺷﺎره دارد .اﻋتبﺎر تواﻧﺎیی ارزیﺎﺑی چیﺰی اﺳﺖ که قرار اﺳﺖ
ﺳﻨجیده ﺷود .وقتی گفته ﻣیﺷود آزﻣون اﻋتبﺎر ،ﺑه ایﻦ ﻣﻌﻨی
اﺳﺖ که پرﺳﺶهﺎی آزﻣون ﺑهﻃور دقیﻖ آﻧچه ﻣوردﻧﻈر اﺳﺖ
ﻣیﺳﻨجد .اﻋتبﺎر هﻤﮕرا زﻣﺎﻧی ﻣﺤقﻖ ﻣیﺷود که تﻤﺎم
گویههﺎی ﻣدل ارزیﺎﺑی از ﻧﻈر آﻣﺎری ﻣﻌتبر ﺑﺎﺷﻨد .اﻋتبﺎر همگرا
ﺑﺎ ﻣیﺎﻧﮕیﻦ واریﺎﻧس اﺳتخراجﺷده ﺑهدﺳﺖ ﻣیآید .اگر ﺳﺎزههﺎ
ﻣیﺎﻧﮕیﻦ واریﺎﻧس اﺳتخراجﺷدۀ  0/5و ﺑﺎﻻتر داﺷته ﺑﺎﺷﻨد روایی
همگرا ﺑهدﺳﺖ ﻣیآید (کشﺎورز .)42 :1393 ،روایی ﻣﺤتوای
پرﺳﺶﻧﺎﻣۀ ایﻦ پژوه ﺶ را ﺳی ﻧفر از ﻧخبﮕﺎن داﻧشﮕﺎهی در
ﺻﻨﻌﺖ گردﺷﮕری تأیید کردهاﻧد .ﻣﻼک تﻌییﻦ خبرگﺎن داﺷتﻦ
تﺤصیﻼت دکتری و دﺳﺖکم ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑقه در ایﻦ ﺣوزه و اﻧجﺎم
پژوهﺶهﺎی ﻣرتبط ﺑود.
پﺎیﺎیی هر اﺑﺰار اﻧدازهگیری ﻋبﺎرت اﺳﺖ از درجۀ ثبﺎت،
هﻤسﺎﻧی و قﺎﺑلیﺖ پیﺶﺑیﻨی آن در اﻧدازهگیری هر آﻧچه اﻧدازه
ﻣیگیرد .آلفﺎی کروﻧبﺎخ هﻤۀ ﺳﺎزههﺎ ﺑیشتر از  0/70اﺳﺖ و
ﺑرای ﻣﺤﺎﺳبۀ پﺎیﺎیی دروﻧی از اسپیاساس اﺳتفﺎده ﺷده اﺳﺖ.
پﺎیﺎیی ﺳﺎزه ﻋبﺎرت اﺳﺖ از پﺎیﺎیی و ثبﺎت دروﻧی ﻣتغیرهﺎی
ارزیﺎﺑیﺷده در ﺳﺎزههﺎی پﻨهﺎن .ﺑرای رﺳیدن ﺑه پﺎیﺎیی ﺳﺎزه
ﺣداقﻞ ارزش  CRﺑﺎید از  0/60ﺑیشتر ﺑﺎﺷد (کشﺎورز:1393 ،
 .)44در جدول  ،3ﺷﺎخصهﺎی ﻻزم ﺑرای اﻋتبﺎر و پﺎیﺎیی
ﺳﺎزههﺎ ﻧﻤﺎیﺶ داده ﺷده اﺳﺖ.

رضایت گردشگران تجاری در جهان پساکرونا (گردشگران شرق آسیا)

زﻣﺎﻧی پژوهﺶ از اﺑتدای ﻣرداد تﺎ اواخر آﺑﺎن  1399درﻧﻈر گرفته

ﻣقدار ﺷﺎخص  KMOﺑه ﻋدد یک ﻧﺰدیکتر ﺑﺎﺷد ،دادههﺎی

اثر رضایتمندی گردشگران بر وفاداری به برند مقصد گردشگری با استفاده از متغیر میانجی

ﺷرق آﺳیﺎ ﺑهﻋﻨوان جﺎﻣﻌۀ آﻣﺎری پژوهﺶ اﻧتخﺎب ﺷدهاﻧد .ﺑﺎزۀ

از ﺷﺎخص

KMO
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جدول  :3تحلیل عاملی تأییدی :شاخصهای اعتبار و پایایی
آلفای کرونباخ باالی

اعتبار سازه ( )CRباالی

میانگین واریانس استخراجشده

0/70

0/60

( )AVEباالی 0/5

ﻋجیﻦﺷدن ﺑﺎ ﻣقصد

0/880

0/881

0/649

اقتصﺎدیﺑودن ﺳفر

0/860

0/863

0/759

تجرﺑۀ کﺎری ﺳفر

0/883

0/884

0/718

خودﺑﺎوری

0/727

0/761

0/519

رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕر

0/865

0/867

0/684

کﻤیﺖ رواﺑط ﺑیﻦگروهی

0/790

0/791

0/654

کیفیﺖ رواﺑط ﺑیﻦگروهی

0/813

0/818

0/601

تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن

0/895

0/895

0/810

تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد

0/808

0/813

0/592

سازه

ﺑهﻣﻨﻈور تﻌییﻦ روایی و پﺎیﺎیی ﺑخﺶ اﻧدازهگیری ﻣدل ،از چﻨدیﻦ

اﻃﻤیﻨﺎن از ﺷﺎخصهﺎی ﻣورداﺳتفﺎده در تﺤلیﻞهﺎی ﺑﻌدی

ﺷﺎخص ﺑرای ﺳﻨجﺶ ﺑرازﻧدگی ﻣدل اﺳتفﺎده ﺷد ،زیرا تﺤلیﻞ

ﺿروری اﺳﺖ .جدول  4ﺷﺎخص ﺳﻨجﺶ ﺑرازﻧدگی ﻣدل را

ﺑخﺶ اﻧدازهگیری ﻣدل قبﻞ از آزﻣون ﺑخﺶ ﺳﺎختﺎری ﻣدل ﺑرای

ﻧشﺎن ﻣیدهد.

جدول  :4شاخصهاي برازندگی مدل
دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

نشر یة گردشگری و اوقات فراغت

مقدار مجاز

مقادیر نهایی

نام شاخص

گروه شاخص برازش

کﻤتر از 3

2/499

( RMSEAریشۀ ﻣیﺎﻧﮕیﻦ ﻣرﺑﻌﺎت خطﺎي ﺑرآورد)

کﻤتر از 0/08

0/062

( GFIﻧیکویﻲ ﺑرازش)

ﺑﺎﻻتر از 0/9

0/897

( AGFIﺷﺎخص ﺑرازﻧدگﻲ تﻌدیﻞیﺎفته)

ﺑﺎﻻتر از 0/9

0/860

( CFIﺷﺎخص ﺑرازش ﻣقﺎیسهاي – تﻌدیﻞیﺎفته)

ﺑﺎﻻتر از 0/9

0/942

( NFIﺑرازﻧدگﻲ ﻧرمﺷده)

ﺑﺎﻻتر از 0/9

0/908

( TLIﺑرازﻧدگﻲ ﻧرمﻧشده)

ﺑﺎﻻتر از 0/9

0/927

𝑥2
𝑓𝑑

ﺑرازش ﻣطلﻖ

ﺑرازش افﺰایشی

ي دو درجه آزادي)

شکل  :2مدل مفهومی اصالحشده
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آزﻣون ایﻦ فرﺿیههﺎ در جداول  5و  6ﻧشﺎن داده ﺷده اﺳﺖ.

آزمون تحلیل مسیر
هﻤﺎنگوﻧه که پیﺶتر گفته ﺷد ،ایﻦ پژوهﺶ ﻣبتﻨی ﺑر دوازده
فرﺿیه اﺳﺖ .ﺑرای ﺑررﺳی ایﻦ فرﺿیههﺎ از روش تﺤلیﻞ ﻣسیر

ﻣبﻨﺎی تأیید فرﺿیههﺎ ایﻦ اﺳﺖ که ﺳطح ﻣﻌﻨﺎداری ﺑرای آنهﺎ
کوچکتر از  0/05ﺑﺎﺷد.

در ﻧرمافﺰار آﻣوس اﺳتفﺎده ﺷده اﺳﺖ .ﺳطوح ﻣﻌﻨﺎداری ﺑهﻣﻨﻈور

فرضیهها
فرﺿیۀ 1

مسیر

برآورد مسیر
Estimate (p)value

ﻋجیﻦﺷدن ﺑﺎ ﻣقصد ←

رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ← تبلیغﺎت

(***) 0/399

رد فرﺿیه

(***) 0/345

رد فرﺿیه

(***) 0/399

تأیید فرﺿیه

فرﺿیۀ 4

اقتصﺎدیﺑودن ﺳفر ←
رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران

(***) 0/350

رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ← تﻤﺎیﻞ ﺑه
ﺑﺎزدید ﻣجدد

(***) 0/345

تأیید فرﺿیه

فرﺿیۀ 5

تجرﺑۀ کﺎری ← رﺿﺎیتﻤﻨدی
گردﺷﮕران

(0/500 )0/028

رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ← تبلیغﺎت
دهﺎنﺑهدهﺎن

(***) 0/399

تأیید فرﺿیه

(***) 0/345

تأیید فرﺿیه

(***) 0/399

تأیید فرﺿیه

(***) 0/345

تأیید فرﺿیه

فرﺿیۀ 2
فرﺿیۀ 3

فرﺿیۀ 6
فرﺿیۀ 7
فرﺿیۀ 8

رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران
ﻋجیﻦﺷدن ﺑﺎ ﻣقصد ←
رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران
اقتصﺎدیﺑودن ﺳفر ←
رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران

تجرﺑۀ کﺎری ← رﺿﺎیتﻤﻨدی
گردﺷﮕران
خودﺑﺎوری ﺳفر ← رﺿﺎیتﻤﻨدی
گردﺷﮕران
خودﺑﺎوری ﺳفر ← رﺿﺎیتﻤﻨدی
گردﺷﮕران

(0/024 )0/677

مسیر

برآورد مسیر
Estimate (p)value

نتیجه

(0/024 )0/677
(***) 0/350

(0/500 )0/028
(***) 1/003
(***) 1/003

دهﺎنﺑهدهﺎن
رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ← تﻤﺎیﻞ ﺑه
ﺑﺎزدید ﻣجدد
رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ← تبلیغﺎت
دهﺎنﺑهدهﺎن

رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ← تﻤﺎیﻞ ﺑه
ﺑﺎزدید ﻣجدد
رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ← تبلیغﺎت
دهﺎنﺑهدهﺎن
رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ← تﻤﺎیﻞ ﺑه
ﺑﺎزدید ﻣجدد

رضایت گردشگران تجاری در جهان پساکرونا (گردشگران شرق آسیا)

جدول  :5بررسی فرضیههای  1تا  8پژوهش

اثر رضایتمندی گردشگران بر وفاداری به برند مقصد گردشگری با استفاده از متغیر میانجی

شکل  :3برآورد مسیر فرضیههای پژوهش
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جدول  :6بررسی فرضیههای  9تا  12پژوهش

فرضیهها

مسیر

)Estimate (p-value

فرﺿیۀ 9

ّ
کﻤیﺖ رواﺑط ﺳفر ← تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد

(***) 0/237

تأیید فرﺿیه

فرﺿیۀ 10

کیفیﺖ رواﺑط ← تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد
ّ
کﻤیﺖ رواﺑط ﺳفر ← تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن

(0/148 )0/004

تأیید فرﺿیه

(***) 0/317

تأیید فرﺿیه

فرﺿیۀ 12

کیفیﺖ رواﺑط ← تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن

(0/158 )0/013

تأیید فرﺿیه

فرﺿیۀ 11

بحث و جمعبندی
در پژوهﺶ پیﺶرو اثر رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ﺑر درخشﻨدگی
ﺑرﻧد ﻣقصد گردﺷﮕری ﺑﺎ اﺳتفﺎده از ﻣتغیر ﻣیﺎﻧجی رﺿﺎیﺖ
گردﺷﮕران تجﺎری در جهﺎن پسﺎکروﻧﺎ (گردﺷﮕران ﺷرق آﺳیﺎ)
ﺑررﺳی ﺷده اﺳﺖ .ﻧتﺎیج ﺑررﺳی فرﺿیههﺎ ﻧشﺎندهﻨدۀ تأثیر
ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار اقتصﺎدیﺑودن ﺳفر ﺑر تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن و
دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

نشر یة گردشگری و اوقات فراغت

تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد ،تجرﺑۀ کﺎری ﺑر تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن و
تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد ،خودﺑﺎوری ﺑر تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن و
تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجددّ ،
کﻤیﺖ و کیفیﺖ رواﺑط ﺑر تبلیغﺎت
دهﺎنﺑهدهﺎن و تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد از ﻣقصد اﺳﺖ .ﻧتﺎیج
پژوهﺶ ﻧشﺎن ﻣیدهد ﻋجیﻦﺷدن ﺑﺎ ﻣقصد ،ﺑهواﺳطۀ
رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ﺳفر کﺎری از ﻣقصد ،در تبلیغﺎت
دهﺎنﺑهدهﺎن و تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد در ﻣیﺎن گردﺷﮕران
آﺳیﺎیی تأثیر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﻧدارد .ﻧتﺎیج ایﻦ ﺑخﺶ ﺑﺎ
یﺎفتههﺎی پژوهﺶ کیﺎﻧی فیض آﺑﺎدی ( )1397هم راﺳتﺎ اﺳﺖ،
ولی ﺑﺎ پژوهﺶ ﻣﻨگ و هﺎن ( )2018همراﺳتﺎ ﻧیسﺖ .یکی از
ﻋلﻞ رد ایﻦ فرﺿیه ﺷﺎید ﺑیتوجهی ﺑه ﻋﻼیﻖ گردﺷﮕران ﺑﺎﺷد
که ﺑرای دﺳتیﺎﺑی ﺑه ایﻦ ﻣهم ﻣیتوان ﺑﺎ ایجﺎد ﻣسیرهﺎ و ﻣقﺎﺻد
گردﺷﮕری ﻣتﻨﺎﺳب ﺑﺎ ﻋﻼیﻖ گردﺷﮕران و هﻤچﻨیﻦ ﺑﺎ توﺳﻌۀ
ﻣسیرهﺎی دریﺎیی و ریلی ﺑرای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎلی و جﻨوﺑی ایران
ﺑرای جﺬب گردﺷﮕر از کشورهﺎی هدف ﺑهو یژه کشورهﺎی
ﺷرق آﺳیﺎ تﻼش کرد .اﺳتفﺎده از ایﻦ ﻧوع روشهﺎی جﺎﺑهجﺎیی
ﺑه هﻤراه ایجﺎد تجرﺑۀ ﻣﻨﺤصرﺑهفرد زﻣیﻨه را ﺑرای ﻋجیﻦﺷدن
در ﻣقصد فراهم ﻣیآورد .ﻋﻼوهﺑرایﻦ ،ﺑسیﺎری از گردﺷﮕران
خﺎرجی از ﻃبیﻌﺖ چهﺎرفصﻞ و اﻣکﺎﻧﺎت گردﺷﮕری
ﻣﺎجراجویی و ﺳﺎﺣلی و جﺰایر و دریﺎهﺎ و کویر و جﻨﮕﻞهﺎی
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برآورد مسیر

نتیجه

ایران ﺑیاﻃﻼعاﻧد ،که تبلیغﺎت ﻣﻨﺎﺳب ﺑسیﺎر کﻤککﻨﻨده
خواهد ﺑود.
هﻤچﻨیﻦ ،یﺎفتههﺎی پژوهﺶ ﻧشﺎن ﻣیدهد که
اقتصﺎدیﺑودن ﺳفر ،ﺑهواﺳطۀ رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ﺳفر
کﺎری از ﻣقصد ،در تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن و تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید
ﻣجدد در ﻣیﺎن گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثیری ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار
ﻣیگﺬارد .ایﻦ ﻧتﺎیج ﺑﺎ یﺎفتههﺎی ﻣﻨگ و هﺎن ( )2018همراﺳتﺎ
اﺳﺖ .در راﺳتﺎی تقویﺖ ایﻦ فرﺿیه ﻣیتوان ،ﺑﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧی
ﺑه گردﺷﮕران ،ایران را کشوری ﺑﺎ اﻣﻨیﺖ ﺑﺎﻻ ،خدﻣﺎت پﺰﺷکی
و ﺳﻼﻣﺖ ارزان و ﺑﺎکیفیﺖ ﻣﻌرفی کرد و هﻤچﻨیﻦ ﺑﺎ
فراهمکردن پروازهﺎی خﺎرجی ارزان از کشورهﺎی هدف ﺑه
ایران گردﺷﮕران را ﺑرای ورود ﺑه ایران ترغیب کرد.
ﻧتﺎیج پژوهﺶ ﻧشﺎن ﻣیدهد که تجرﺑۀ کﺎری ﺳفر،
ﺑهواﺳطۀ رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ﺳفر کﺎری از ﻣقصد ،در
تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن و تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد در ﻣیﺎن
گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثیری ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﻣیگﺬارد .ایﻦ ﻧتیجه
ﺑﺎ ﻧتﺎیج پژوهﺶهﺎي پیشیﻦ ﺳیرکﺎیﺎ و هﻤکﺎران (،)2015
هوﺳﺎﻧی و پریﺎگ ( ،)2013ﺳﺎهﺎ و تیﻨﮕی ( )2009و تﺎﻧفورد و
جﺎﻧگ ( )2017همراﺳتﺎ اﺳﺖ .در راﺳتﺎی تقو یﺖ ایﻦ فرﺿیه،
تﻤرکﺰ روی تجﺎر و ﺻﻨﻌتﮕران و کﺎرکﻨﺎن ﺷرکﺖهﺎی کشورهﺎی
هدف که در ایران فﻌﺎلیﺖ ﻣیکﻨﻨد و تجرﺑۀ کﺎری دارﻧد ﺑرای
ﺑﺎزاریﺎﺑی دهﺎنﺑهدهﺎن از ﻃریﻖ خﺎﻧواده ،آﺷﻨﺎیﺎن و ﻣﻌرفی
ﺻﺤیح و واقﻌی و ﻣتفﺎوت از آن چیﺰی که در رﺳﺎﻧههﺎی
خﺎرجی ﺑیﺎن ﻣیﺷود ﺑسیﺎر ﺑﺎاهﻤیﺖ اﺳﺖ؛ زیرا ﺑﺎزگوکردن
تجرﺑههﺎی کﺎری ﻣثبﺖ از ﺳوی گردﺷﮕران گﺎﻣی ﻣوثر در
جهﺖ تقو یﺖ اقتصﺎد کشور خواهد ﺑود.

ﻧتﺎیج ﺑهدﺳﺖآﻣده از فرﺿیۀ خودﺑﺎوری ﺳفر ،ﺑهواﺳطۀ

ﻧتﺎیج پیشیﻦ ﻣﻨگ و هﺎن ( )2018همراﺳتﺎ اﺳﺖ .در ایﻦ

رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران ﺳفر کﺎری از ﻣقصد ،در تبلیغﺎت

خصوص ،ﺑهبود کیفیﺖ ﻋرﺿۀ خدﻣﺎت و ارتقﺎی اﻣکﺎﻧﺎت

دهﺎنﺑهدهﺎن و تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد در ﻣیﺎن گردﺷﮕران

رفﺎهی و آﺳﺎیﺶ ﺑرای گردﺷﮕران ﺣﺎئﺰ اهﻤیﺖ اﺳﺖ.

آﺳیﺎیی تأثیری ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﻣیگﺬارد که ﺑﺎ ﻧتﺎیج پژوهﺶ

نتیجهگیری

ِالسرود ( ،)2001هو و هﻤکﺎران ( )2014و ﻣﻨگ و هﺎن ()2018

همراﺳتﺎ اﺳﺖ .ﺑرای تقویﺖ خودﺑﺎوری در گردﺷﮕران ،ﻣدیران
و ﻣسئوﻻن گردﺷﮕری ﻣیتواﻧﻨد ﺑﺎ تقویﺖ ویژگیهﺎی
ﺷخصیتی ازجﻤله ﺷﻨﺎخﺖ ﻋقﺎید ،ﺑﺎورهﺎ و ﻧﮕرشهﺎ و
ادراکﺎت از خود و ﻣﺤیط پیراﻣون خود ،از ﻃریﻖ کﻼسهﺎی
روانﺷﻨﺎﺳی و ﻣشﺎورههﺎی فردی و گروهی در ﺑیﻦ گردﺷﮕران،
آنهﺎ را در ﺣرکﺖ ﺑه ﺳﻤﺖ الﮕوهﺎی رفتﺎری درﺳﺖ کﻤک
کﻨﻨد.

رواﺑط در تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد در ﻣیﺎن گردﺷﮕران آﺳیﺎیی
ﻣﻨگ و هﺎن ( )2018همراستا است.
ﻧتﺎیج پژوهﺶ ﻧشﺎن ﻣیدهد که کیفیﺖ رواﺑط در تﻤﺎیﻞ
ﺑه ﺑﺎزدید ﻣجدد در ﻣیﺎن گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثیری ﻣثبﺖ و
ﻣﻌﻨﺎدار ﻣیگﺬارد .ایﻦ یﺎفته ﺑﺎ پژوهﺶ پیشیﻦ لو و هﻤکﺎران
( )2015و پتیﮕرو و تراپ ( )2006همراﺳتﺎ اﺳﺖ .در ایﻦ زﻣیﻨه
توﺻیه ﻣیﺷود ﻣدیران گردﺷﮕری در راﺳتﺎی ایجﺎد اﻣکﺎﻧﺎت و
زیرﺳﺎخﺖهﺎی گردﺷﮕری و ویژگیهﺎی ارزﺷﻤﻨد در ﻣقﺎﺻد
گردﺷﮕری ﺑهﻣﻨﻈور ﺑهبود رﺿﺎیﺖ گردﺷﮕران از ﻣقصد
ﻣبﺎدرت ورزﻧد .ﺑدیﻦ ترتیب ﻣیتوان گفﺖ که افﺰایﺶ
رﺿﺎیتﻤﻨدی گردﺷﮕران از ﻣقصد ﻣؤلفهای اﺳﺖ که ﺑه تﻤﺎیﻞ ﺑه
ﺑﺎزدید ﻣجدد ﻣﻨجر ﻣیﺷود.

ﻧتﺎیج پژوهﺶ ﻧشﺎن ﻣیدهد که ّ
کﻤیﺖ رواﺑط در تبلیغﺎت

دهﺎنﺑهدهﺎن در ﻣیﺎن گردﺷﮕران آﺳیﺎیی تأثییر ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار
ﻣیگﺬارد که ﺑﺎ پژوهﺶ لو و هﻤکﺎران ( )2015و پتیﮕرو و تراپ
( )2006همراﺳتﺎ اﺳﺖ .در خصوص تقویﺖ ّ
کﻤیﺖ رواﺑط،
آﻣوزش ﺑه افراد جﺎﻣﻌه در زﻣیﻨۀ ﺑرخورد ﻣﻨﺎﺳب ﺑﺎ گردﺷﮕران
و هﻤچﻨیﻦ تشو یﻖ افراد ﺑه یﺎدگیری زﺑﺎن ﺑیﻦالﻤللی ﺷﺎیﺎن توجه
اﺳﺖ.
ﻧتﺎیج پژوهﺶ ﻧشﺎن ﻣیدهد که کیفیﺖ رواﺑط در
تبلیغﺎت دهﺎنﺑهدهﺎن تأثیری ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﻣیگﺬارد که ﺑﺎ

و کرۀ جﻨوﺑی و ژاپﻦ ،ﺑسیﺎر پررﻧگتر از گﺬﺷته اﺳﺖ .ﻧکتۀ ﻣهم
در توﺳﻌۀ ﺻﻨﻌﺖ گردﺷﮕری توجه ﺑه گردﺷﮕری کﺎری اﺳﺖ؛
گردﺷﮕراﻧی که ﺑه قصد اﻧجﺎم پروژههﺎی ﻣختلف ﺑه کشورهﺎی
گوﻧﺎگون ﺳفر ﻣیکﻨﻨد و در خﻼل کﺎرهﺎی خود ﺑه گردﺷﮕری
ﻧیﺰ ﻣیپردازﻧد .ﺑﺎ توجه ﺑه جﻤﻌیﺖ زیﺎد کشورهﺎی ﺷرق آﺳیﺎی
ﻣﺎﻧﻨد چیﻦ و کره و ژاپﻦ و ﺑﺎ درﻧﻈرگرفتﻦ ﻣیﺰان رﺷد اقتصﺎدی
ً
آنهﺎ ،ﺑهﻧﻈر ﻣیرﺳد ﺑﺎزارهﺎی ﺳﻨتی ایران ﻋﻤدتﺎ از کشورهﺎی
اروپﺎیی اﺳﺖ و ﺑﺎید ﺑه ﺳﻤﺖ تﻤرکﺰ ﺑر کشورهﺎی ﺷرق آﺳیﺎ
ﺳوق داده ﺷود .ﻧفوذ در ﺑﺎزارهﺎی گردﺷﮕری ﺷرق آﺳیﺎ ﺑﺎ
گردﺷﮕری کﺎری هﻤراه خواهد ﺑود؛ گردﺷﮕراﻧی که ﺑﺎ هدف
اﻧجﺎم پروژههﺎی ﻣختلف ﻋﻤراﻧی وارد دیﮕر کشورهﺎ ﻣیﺷوﻧد.
تﻌداد زیﺎدی از گردﺷﮕران کﺎری در ایران چیﻨیاﻧد؛ تﻌدادی
ﻧیﺰ کرهای و ژاپﻨیاﻧد که در پروژههﺎی پتروﺷیﻤی ،گﺎزرﺳﺎﻧی و
ﻋﻤراﻧی در ایران ﻣشغولاﻧد .توﺳﻌه و رﺷد اقتصﺎدی کشورهﺎی
ﺷرق آﺳیﺎ ﻧسبﺖﺑه اروپﺎ و اﻣریکﺎ ﺑسیﺎر ﺷﺎیﺎنتوجه اﺳﺖ.
ﺑهﻧﻈر ﻣیرﺳد جهﺎن پس از کروﻧﺎ جهﺎﻧی ﺑسیﺎر آﺳیﺎیی ﺑﺎﺷد؛
جهﺎﻧی که ﻧقﺶ چیﻦ ،ژاپﻦ و ﺣتی کره ﺑسیﺎر پررﻧگتر از از
کشورهﺎی اروپﺎیی خواهد ﺑود .ﺑﺎ توجه ﺑه تﺤریمهﺎی کشور

رضایت گردشگران تجاری در جهان پساکرونا (گردشگران شرق آسیا)

تأثیری ﻣثبﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﻣیگﺬارد .ایﻦ یﺎفته ﺑﺎ پژوهﺶ پیشیﻦ

کشورهﺎی آﺳیﺎیی ،ﺑهویژه کشورهﺎی ﺷرق آﺳیﺎ هﻤچون چیﻦ

اثر رضایتمندی گردشگران بر وفاداری به برند مقصد گردشگری با استفاده از متغیر میانجی

ﻧتﺎیج ﺑهدﺳﺖآﻣده هﻤچﻨیﻦ ﻧشﺎن ﻣیدهد که ّ
کﻤیﺖ

ﻧتﺎیج ایﻦ پژوهﺶ ﻧشﺎن ﻣیدهد که در دوران پسﺎکروﻧﺎ ﻧقﺶ

اﻣریکﺎ و ﻣشکﻼتی که ﺑرای ورود گردﺷﮕران اروپﺎیی پیﺶ آﻣده
اﺳﺖ ،ﺑهتریﻦ رو یکرد جﺬب گردﺷﮕران جهﺎﻧی از کشورهﺎی
ﺷرق دور ﻣﺎﻧﻨد چیﻦ ،کره ،ژاپﻦ ،ﻣﺎلﺰی ،اﻧدوﻧﺰی ،فیلیپیﻦ،
تﺎیلﻨد ،تﺎیوان و هﻨد اﺳﺖ .در ایﻦ ﻣیﺎن ،گردﺷﮕران چیﻨی ﺑه
ﻋلﻞ ﻣتﻌدد در اولو یﺖ قرار دارﻧد .در ﺷرایط کﻨوﻧﻲ ،ﺑﺎ توجه ﺑه
آزﻣﺎیﺶهﺎي ﻣوﺷکﻲ کرۀ ﺷﻤﺎلﻲ در ﺷرق آﺳیﺎ ،ﺳفر چیﻨﻲهﺎ
ﺑه کشورهﺎي هﻤسﺎیهﺷﺎن ﺑﺎ ﻣشکﻞ روﺑهرو ﺷده اﺳﺖ و ﺑﺎ توجه
ﺑه ایﻦکه چیﻨﻲهﺎ اهﻞ ﺳفرﻧد و هر ﺳﺎل آﻣﺎر افرادي که از چیﻦ
ﺑه جهﺎن ﺳفر ﻣﻲکﻨﻨد رو ﺑه افﺰایﺶ اﺳﺖ ،ایﻦ ﺷرایط زﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺳبﻲ اﺳﺖ که ایران ﺑخشﻲ از گردﺷﮕران چیﻨﻲ را جﺬب
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کﻨد .ﻣقصد ﺳفرهﺎي خﺎرجﻲ چیﻨﻲهﺎ در وهلۀ ﻧخسﺖ

ﺑرای گردﺷﮕران فراهم ﺷود ،در غیر ایﻦ ﺻورت گردﺷﮕران ﺑه

کشورهﺎي هﻤسﺎیۀ آنهﺎﺳﺖ و ﺳفر ﺑه کشورهﺎي دورتر در

ایران ﻧخواهﻨد آﻣد یﺎ ﺑﺎزدید ﻣجدد از ایران ﻧخواهﻨد داﺷﺖ.

اولویﺖ ﺑﻌدي آنهﺎ قرار دارد .در فرودگﺎههﺎي جهﺎن ،از هر ﺳه

منابع

ﻣسﺎفر یك ﻧفر چیﻨﻲ اﺳﺖ .اکﻨون ﺳفرهﺎي خﺎرجﻲ چیﻨﻲهﺎ
چﻨﺎن افﺰایﺶ یﺎفته اﺳﺖ که ﻧخستیﻦ خریداران در هر فروﺷﮕﺎه
ﺑﺰرگ خﺎرج از ایران چیﻨﻲهﺎ هستﻨد .چیﻨﻲهﺎ ﺣجم وﺳیﻌی از
ﺑﺎزار گردﺷﮕري جهﺎن را تشکیﻞ ﻣﻲدهﻨد و هر چیﻨﻲ ﺳﺎﻻﻧه ﺑه
دو یﺎ ﺳه ﺳفر خﺎرجﻲ ﻣیرود و البته ارزآوري خوﺑﻲ ﺑراي
ﺑﺎزارهﺎي گردﺷﮕري جهﺎن دارﻧد .چیﻨﻲهﺎیﻲ که ﺑه ایران ﺳفر
ﻣﻲکﻨﻨد ﺑه دو دﺳته تقسیم ﻣﻲﺷوﻧد :افرادي که ﺑراي تجﺎرت یﺎ
ﺣضور در کﻨفراﻧسهﺎ ﺑه ایران ﺳفر ﻣﻲکﻨﻨد و گردﺷﮕران
فرهﻨﮕﻲ که البته جﺬب هر دو دﺳته از ایﻦ گردﺷﮕران اهﻤیﺖ
زیﺎدي دارد .یکی از کﺎﺳتﻲهﺎي ﻣوجود در زیرﺳﺎخﺖهﺎي
گردﺷﮕري ایران ﻧبود راهﻨﻤﺎي تور چیﻨﻲزﺑﺎن اﺳﺖ که ﺑﺎید
ﺑرﻃرف ﺷود .ﻧبود ﻋﻼئم راهﻨﻤﺎیﻲ ﺑه زﺑﺎن چیﻨﻲ در فرودگﺎههﺎ
دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

نشر یة گردشگری و اوقات فراغت

یﺎ ﻣراکﺰ ﺑﺰرگ خرید در ایران ﻣشکﻞ دیﮕری اﺳﺖ که اگر ﺣﻞ
ایﻦ ﻣشکﻞ در دﺳتور کﺎر قرار گیرد ایران ﻣقصد ﺑسیﺎر خوﺑﻲ
ﺑراي گردﺷﮕران چیﻨﻲ خواهد ﺷد .ﻣوﺿوع غﺬا ﻧیﺰ از
ﻣشکﻼت ﻣوجود در ﺻﻨﻌﺖ گردﺷﮕري ایران اﺳﺖ .غﺬاي
ایراﻧﻲ ﺑﺎ ذائقۀ ﻣردﻣﺎن آﺳیﺎي ﺷرقﻲ ﺑهویژه چیﻨﻲهﺎ ﺳﺎزگﺎر
ﻧیسﺖ .در ﺻورت تﻤﺎیﻞ ﺑه ﺣضور جدي در ﺑﺎزار چیﻦ و
آﺳیﺎي ﺷرقﻲ ،ﺑﺎید ﺑراي ایﻦ ﻣوﺿوع تدﺑیری اﻧدیشید  .ﺑﺎ توجه
ﺑه قراﺑﺖ فرهﻨﮕی ایران ﺑﺎ کشورهﺎی ﺷرق آﺳیﺎ ،ﺑهﻧﻈر ﻣیرﺳد
ﻣیتوان ﺑر جﺬب گردﺷﮕر از ایﻦ کشورهﺎ تﻤرکﺰ کرد؛ ﺣتی
جﺬب درﺻد کوچکی از جﻤﻌیﺖ یک ﻣیلیﺎرد و هفتصد
ﻣیلیون ﻧفری چیﻦ گردﺷﮕران ﺑیﺷﻤﺎری را ﺑه کشور ﺳرازیر
خواهد کرد؛ کﺎفی اﺳﺖ ایران ﺑتواﻧد فقط  5درﺻد از جﻤﻌیﺖ
گردﺷﮕری چیﻦ را جﺬب کﻨد که ﺑﺎ توجه ﺑه جﻤﻌیﺖ زیﺎد چیﻦ،
5درﺻد جﻤﻌیﺖ آن در ﺣدود هشتﺎدوپﻨج ﻣیلیون ﻧفر خواهد
ﺷد .توﺻیه ﻣیﺷود ﺑرﻧﺎﻣهریﺰان و آژاﻧسهﺎی گردﺷﮕری ﺑر
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The Effect Of Tourists’ Satisfaction On Loyalty To The Tourism Destination Brand Using The Mediating
Variable Of Business Tourists’ Satisfaction In The Post-Corona World (East Asian Tourists)
Yazdan Shirmohammadi1
Tahereh Shirzadi2
Abstract

Due to the expansion of the tourism industry in the world and the many capabilities and capacities of Iran
to attract tourists, the current information and statistics indicate the unsuccessful performance of this
industry in Iran. One of the main reasons for that is not taking the expectations and preferences of tourists
entering Iran seriously and not trying to increase tourists' satisfaction. The purpose of this study is the effect
of tourist satisfaction on the to become famous of the tourism destination brand using the mediating variable
of business tourist satisfaction in the post-corona world. The independent variables of this research are
destination integration, travel economics, work experience, and self-confidence. The mediator variable is
tourists’ satisfaction, and the dependent variables are word-of-mouth advertising and the desire to revisit
the destination. The research method is a descriptive survey applied in terms of purpose. The study’s

performed using the structural equation method and SPSS and Amos software. To determine the causal
relationship between the variables using the structural equation model and significance levels to test the
hypotheses p_value of less than 0.05 was considered. The results of this study include 12 hypotheses that,
except for two hypotheses, the rest of them have been confirmed.
Keywords: Tourism, Brand Loyalty, Holidays, Brand, Corona Pandemic
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method and Cochran's formula, 384 people were selected for the study sample. Statistical analyzes were
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statistical population includes Asian tourists who have traveled to Tehran. Based on the available sampling
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