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  چکیده

مختلفی هاي  ي برند از دیدگاه تجربه. ي برند است یکی از مفاهیمی که اخیراً موردتوجه متخصصان امرقرارگرفته تجربه

از طریق فراهم  عاطفی، رفتاري و فکري وسیله ارتباطات حسـی، تجربـه برنـد تقویت وفاداري را به. موردبررسی قرارگرفته است

تحقیق حاضر .آورد شود به وجود می آوردن یک فضاي جذاب و سازگار که در محیط، فرد با آن مواجه می

برند مقاصد گردشگري بر وفاداري بازدیدکنندگان با نقش میانجی رضایت  بررسی تاثیرتجربهبااتخاذاستراتژیتحقیقپیمایشیبه

اینتحقیقازنظرهدف،کاربردیوازنظرنحوه یگردآوریاطالعات،توصیفیوازنوع  .پرداخته است

جامعهآماریاین تحقیقشامل بازدید کنندگان از اماکن گردشگري  .همبستگیوبهطورمشخصمبتنیبرمدلسازیمعادالتساختاریاست

. نفر محاسبه شد 384به دلیل نامشخص بودن حجم جامعه ،حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران استزوین در شهر ق

تجربه برند نتایجنشاندادکه  .داده هایپژوهشازطریقپرسشنامه استاندارد ،بهدستآمدند .روشنمونه گیریبهصورتتصادفیسادهاست

 تجربه برند مقصد بر رضایت گردشگرانهمچنین .مثبت و معناداریداردتاثیرتمایل گردشگران به بازدید و توصیه مجدد  برمقصد

  .سایرنتایجدرقالبنتیجه گیري وپیشنهاداتارایهشد .تاثیر مثبت و معنادري دارد

تجربه برند مقصد، وفاداري، رضایت، بازدیدمجدد، تمایل به توصیه: واژگان کلیدي
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مقدمه

ي امـروزه مـورد توجـهجـد ،به دلیل تـأثیرات مثبـت اجتمـاعی، فرهنگـی واقتصادي هایی استکهیکی از بخشي گردشگر

صـنعتگردشگري به لحاظ درآمـدزایی و تـأثیر در رشـد اقتصـادیکشـورها در حـال . کشـورهاي مختلـف قـرارگرفتـه اسـت

هاي مناسب در صدد هـا وزیر ساختنـهازکشـورها بـا ایجـاد زمیي که بسیاریطورب.تبـدیلشدن به صنعت اول در جهان است

- براي اغلـبایــنکشــورهاگردشــگري منبــع مهمــی بــراي فعالیــت.برداري از مزایاي این صنعت هستندبهره

کشــورهاي مقصــد بدین خاطر است که . [1]شودزایی و مبادالت خارجی محسوب میهــایتجــاري،کســب درآمــد،اشتغال

هاي فرهنگی و جغرافیایی خود نسبت به فراهمآوردن در جــذبگردشــگران بایســتی بــا توجــه بــهویژگی بــراي موفقیــت

گرا اینکار نیازمنـدرویکردي نظام. هـاي الزم وتبدیل شدن به مقصد گردشگران در حوزه خاص خود اقدام نمایندزیرساخت

زمینـه توسـعه گردشـگري را فـراهم ، تـأمینتسهیالت مورد نیازنسـبت بـه بخـش گردشـگري اسـت تـا از طریـق ایجـاد و 

ها جـا کـه وجـودتسهیالت مورد نیاز اولین گام در جذب و نگهـداري گردشـگران در معنـی تقاضـایمجددآناز آن.نماینـد

با وضعیت گردشگري  وجـود سـطحی از ایـنعوامل، زمینه را براي آشنایی ثرو شناخت وضـعیت منطقـه از حیـاز این ،است

ها را تا با تأمین انتظارات و نیازهاي گردشـگران، رضـایت و وفـاداریآند آورشناسی و توسـعهآن فراهم میمنطقه و آسیب

تشویق دیگران شـکل  و انتظارات گردشگران از منطقه بر اسـاس تجربـهسفرهاي قبلی، تبلیغات. نسبت به مقصد ایجاد نمایند

هاي دریافت شده و ادراك شده تأثیر مسـتقیمی بـر کیفیـت کیفیـت خـدمات، کیفیـتتسهیالت و ارزشاین بنابر .گیـردمـی

بین  يمحققان بازاریابیبر اهمیت رابطههمچنین .[2]خواهد داشت ها در آینده سـفر،تجربه گردشگري و سطح تقاضاي آن

مفاهیمیچون تجربه برند، رضایت برند، اعتماد برند، تعهد برند،عشق به کنند و با به کار بردن کنندگان تاکید میبرندها ومصرف

کنند وشدت این روابط را نشان آنانبدین وسیله این مفاهیم را از یکدیگر متمایز می. کنندبرند آن را بیان می به برند و وفاداري

هایاحساسی بسیار قوي ارتقاء واکنش ،ایت، اعتمادتواند باعث رضمی ،استفاده ازیک برند در لعادهاتجربه فوق. [3,4,5]دهندمی

تحقیقات نشان داده استکه اعتماد در ارتباط تنگاتنگ با .نسبت به یک برند و در نتیجه تعهدعمیق نسبت به آن برند گردد

صد هـا ازمقبهعبـارتیدیگر امکان بازگشت و تقاضاي مجدد گردشگران بستگی به میزان رضایتآن.[6]عشق و صمیمیت است

ترینمقدمات هـا را بـه مقصـد افـزایشخواهد دادو به عنوان یکی از مهمها به نوبه خود وفـاداري آندارد و تأمین رضایت آن

-اند و به آن برند عشق میاز طرفی مشتریانی کهبه یک برند متعهد شده. [7]شودایجاد تعهد در بازاریابی در نظر گرفته می

  .[4,5,8,9]کندآنبرند تشویق می استفاده یا خریدشوند و دیگران را براي ورزند،نسبت به آن وفادار می

که استان قزوین داراي منابع غنی طبیعی و میراث فرهنگی و سابقه تاریخی است از قابلیت گردشگري باالیی  جایی از آن

تا چه حد گردشگران استان قزوین ،باتوجهبهمسایلمطرحشده،مسئلهوسواالصلیتحقیق حاضرایناستکهازدیدگاهو برخوردار است

کند فراهم کرده است؟با توجه  هاي خلق تجارب مطلوب از برند مقصد را که رضایت گردشگران را تامین می استان قزوین زمینه

آیا تجربه گردشگران از استان قزوین بر تمایل بازدید مجدد گردشگران وجود دارد؟ تا چه حدي امکان  قزوین به وضعیت استان

ها به توصیه مقصد به دیگران تاثیر دارد؟آن

  ادبیات نظري
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  گردشگري

اي است کهن که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته است و به تدریج در طی مراحل تاریخی مختلف گردشگري پدیده

تشکیل یافته  ي گردشگري از دو بخشواژه. [35]به موضع فنی، اقتصادي و اجتماعی اکولوژیکی کنونی خود رسیده است 

ي فلسفی، مذهبی، سیاسی، پسوندي که به مکتب یا اندیشه "ایسم"به معناي سفر، گشت، مسافرت، سیاحت و  "تور": است

  .[10]بنابراین گردشگري یعنی مکتبی که پایه فکري آن سیاحت و گردشگري است . ادبی و غیره اشاره دارد

  صنعت گردشگري و بازاریابی

شود و این دهند و به ایشان مرتبط میهایی است که گردشـگران در هنگـام سـفر انجـام میالیتگردشگري شامل کلیه فع

بازاریـابیگردشـگري . [36]جایی بین مبدأ و مقصد،اقامت و نظـایر آن باشـدریـزي بـراي سـفر،جابهتوانـد شـامل، برنامـهمی

کردن امکانـات بـراي تـأمیننیازهاو مطلع ساختن آنان و ایجاد بینی نیازهاي گردشگران وفراهم بـه عنوان شناسایی و پیش

. کـه ایـن امـر موجـب تامین رضایت گردشگران و تحقق اهداف سازمانی خواهد شـد. هاستانگیزه بازدید در آن

. ي نهفته استهــایی اسـتکـه در مقاصــدگردشگرمنـدي از جاذبـههـدفگردشـگراناز سـفر بـه نقــاطگونـاگون جهـان بهـره

. [11]کندها در مقـصدگردشـگري اسـتکـه افراد را به سفر به مقاصد مختلف جذب میبه عبارتی وجود جاذبه

بـه عبـارت دیگر در . هـایی داردمحصولگردشگري نه تنها بـا کاالها و محصوالت فیزیکی، بلکه با سایر خدمات نیز تفاوت

شود و همین امر ارزیابی آن را دشوار و مـانی و طـی مراحـل مختلـف تجربه میایـن محـصول در یـک دوره ز ،مرحله نخست

هـایفرصت، این محصول برایگردشگران پرمخـاطره اسـت، زیـرا عـالوه بـر داشـتن هزینـهدر مرحله دوم . کنـدپیچیـده مـی

ل مبتنی بر امیال شخـصیگردشـگران از بخـشی از ایـنمحصو ،سوم يهدر مرحل. توان بهدستآوردزمان از دست رفته را نمی

ریـزي و بنـابراین برنامـه. گـذرانی اسـتهاینو، تفریح و خـوشجملـه رهـایی از فـشارهاي زنـدگی، کسب تجربه

هـا وتقاضاي گردشگران از وظـایف هـا و تقاضاهاسـت، شـناخت انگیـزهتوسـعهگردشگري مستلزم شناسایی این نوع انگیزه

یعنی این محصوالت فقط . برداري دوگانه استن گردشـگري اسـت و درنهایـت محـصولگردشگري داراي قابلیت بهرهبازاریابـا

گیـرد، بلکـه افـراد بـومی نیـز از بـسیاري از محصوالت عرضه شده این صنعت مـورداستفاده گردشـگران غیربـومی قـرار نمـی

یخاص محصول گردشگري، نقش بازاریابی در این صنعت نسبت به دیگـر صـنایع هـابا توجه به ویژگـی. [12]شوندمند میبهره

اي برخوردار است و بکارگیري مـؤثر ابزارهـاي بازاریـابی گردشـگري براي یک کشور یا یک منطقه امري از اهمیت ویژه

توانـد ارائـه کـه منطقـه مـشخص مـیچه تـوان بـهگردشگران بالقوه اطالعاتی درباره آنضروري است، زیرا بـا بازاریـابی مـی

  .[13]ها را نسبت به بازدید از آن ترغیب کرددهـد،عرضه نمود و آن

  رفتار گردشگر

توان به عنوان مطالعه واحدهاي خرید و فرآیندهاي مبادله که شامل اکتساب، مصرف و کنارگذاري کننده را میرفتار مصرف

ثابت شده است که تصویر کلی مقصد نه تنها بر فرآیند انتخاب مقصد موثر .تعریف کرد باشد،ها میکاال، خدمات، تجارب و ایده

  .[14]است بلکه در کل بر رفتارهاي گردشگران نیز تاثیر دارد 

کننده یکی از وفاداري مصرف. باشدکننده میدهنده وفاداري مصرفها و تبلیغات دهان به دهان مثبت، نشانتکرار خرید، توصیه

توانند به عنوان ها میها و برنامهمقصدهاي گردشگري، فعالیت. هاي بازاریابی استها براي ارزیابی استراتژيمفیدترین شاخص

ها و شرکت در تبلیغات دهان به دهان مثبت کنندگان گردشگري به توصیه آنمحصوالت در نظر گرفته شوند، و تمایل مصرف
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دهنده رفتار و بنابراین، این متغیرها اغلب نشان. ستراتژي مدیریت خود را ارزیابی کنندکند تا ابه مدیران گردشگري کمک می

  .[15]براین، گردشگران وفادار بیشتر احتمال دارد دوباره به مقصد گردشگري بازگردند عالوه. وفاداري گردشگري هستند

  رضایت

رضایتمشتري .کنداستفاده از محصول خاصی پیدامیي ارزیابی تجارب کننده در نتیجهرضایت نگرش مثبتی است که مصرف

-زمینه وفاداري به برند است و نتیجه فرایند ارزیابی مشتري با در نظر گرفتن برندیا محصول و عواملکلیدي تصمیمپیش

  .[16]گیریشان براي خرید است

ام مقایسهافکارخود از خدمات توان گفت که رضایت یک فرد تایید یا ناامیدي وي در هنگدر رابطه با رضایت مشتري می

بنابراین، رضایت مشتري برداشت عقالنی وعاطفی مشتري است که مبتنی بر تجارب وي از .دریافت شده با انتظارات خود است

هاي ها به منظور دستیابی به مشتریانی راضی، باید بررسیکند سازمانپیشنهاد می) 1991( 1اکنمک. [17]باشدخدمات می

ها را فراموش کرده و برتوسعه زیربناهاي مناسب تاکید نمایند تا بتوانند با ارائه محصوالتو خدمات مناسب، ت وترویجبازار،تبلیغا

  [18].نیازهایمشتري را تامین کنند

گیرند و به مدتطوالنی به شرکت وفادار مشتریان راضی حساسیت کمتري نسبت به قیمت دارند،کمتر تحت تاثیر رقبا قرار می

در تحقیقات خود نشان دادندکه مشتریان راضی شده در بلندمدت نسبت به سایر ) 2007( 2لیانگ و ونگ. [19]مانندمی

کنند و در مند مجددا خرید میمشتریان رضایت. تریخریداري نمایندمشتریان، احتمال بیشتري دارد که خدمات اضافه

اعتبار کردن راضی، معموال بهمحصوالت رقبا روي آورده وبه بیکنند؛ مشتریان ناموردتجربه خوب خود با دیگران صحبت می

مشتریان خود، نیاز به کنترل و بهبود سطح رضایت مشتریان  ظها براي حفپس شرکت. [34]پردازندمحصول نزد دیگران می

نی را تجربه مشتري قبل از خرید انتظاراتی دارد که بر مبناي تصویر ذهنی او شکل گرفته و تصویر ذه. [20]خوددارند

- و تبلیغاتشرکت شکل می...) همکاران، بستگان، دوستان و(قبلیمشتري از خرید، تجربه کسانی که با مشتري نزدیک هستند

یعنی رسیدن مشتري به . کرده،تعریف نمودبینی مییابی مشتري به هدفی که قبال پیشتوان دسترضایت مشتري را می.دهند

رضایت مشتري، احساس یا نگرش یک مشتري نسبت به یکمحصول یا . [32]داشته است که از قبل در ذهن یمحصول وخدمات

نواقعیتمحصول یاشنایدر رضایت مشتري را به عنوان نتیجه فرآیندهاي مقایسه روندشناسانه ب. خدمت پس ازاستفاده از آن است

با در نظرگرفتن تعریففوق، رضایت  رپ. کندا انتظارات و هنجارهاي اجتماعی در ارتباط با محصول تعریف میبیا خدمت 

- خیزد،تعریف میوري مورد انتظار از شرکت برمیوري واقعی وبهرهمشتري را به عنوان نگرش شخصی که از میان مقایسه بهره

بر اساس دیدگاه هلیر و همکارانش رضایت مشتري میزان لذت کلی یا احساس خشنودي مشتري و درنتیجه . [33]کند

  .[21]خدمت در برآورده ساختن امیال، آرزوها، انتظارت و نیازهاي اوستتواناییمحصول یا 

  قصد خرید

آید، برندي خاص از یک طبقه محصول را قصد خرید به احتمال این که مشتریان در یک موقعیت خریدي که پیش می

اشاره کردند که قصد، جزء رفتاري گرایش مشتریان ) 1997(3برکمن، لیندکویست و سیرگی [22].خریداري کنند اشاره دارد 

                                                            
1McKenna
2Liang and Wang
3Berkman W H., Lindquist D. J. & Sirgy J. M
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ها به عالوه قصد و نیت، رفتار را نسبت به باورها و محرك. قصد، گرایش به برند نیست بلکه گرایش به خرید برند است. است

یر رفتارشان نسبت به سازد که مشتریان را به تغیدرك قصد خرید یک مشتري، بازاریابان را قادر می. کندبینی میبهتر پیش

ها همچنین عوامل آن. توضیح داد که قصد و نیت یک دلیل براي خریدهاي آینده است) 2007( 4کانگور. برند تشویق کنند

شود که تر میرفتار زمانی قوي-فاصله زمانی، روابط گرایش) 1: تاثیرگذار بر روابط بین قصد و رفتار را نشان دادند که شامل

به عبارت دیگر اگر مشتریان قصد خرید چیزي را داشته باشند اما . تر شودها و رفتار کوتاهسنجش گرایش فاصله زمانی بین

ي تجربه، گرایش و قصد خرید بر مبناي تجربه) 2. شودهنوز آن را نخریده باشند، بعد از آن، امکان خرید محصول کمتر می

تواند گفته در واقع می. شودمبناي یک تجربه غیرمستقیم باشد می تري نسبت به زمانی که برمستقیم، منجر به رفتار صحیح

- تواند به خوبی گرایشات ایجاد شده از طریق تست مستقیم محصول، پیششود گرایشات ایجاد شده از طریق تبلیغات نمی

درصد خریدهاي 60که اند ها نشان دادهیافته. گیرداگرچه اقدام خرید همیشه از قصد و نیت نشات نمی. کننده باشدبینی

این بدان معناست که قصد و نیت ممکن است به دلیل عواملی که . انددرصد بدون قصد و نیت بوده17اتومبیل با قصد و نیت و 

  [23].در باال اشاره شد مانند فاصله زمانی، تغییر کند 

  )قصد حمایت(تمایل به توصیه 

ي غیررسمی به دیگران در ها یک مشاورهاین توصیه. نیروها در بازار استي یک سازمان، یکی از قدرتمندترین تمایل به توصیه

دلیل این را . شوددهد و در نتیجه موجب تسهیل در فروش محصوالت مختلف میمورد کاالها، خدمات و یا سازمان ارائه می

که خرید مهم است به منظور کنندگان معموال نظرات دیگران را به ویژه هنگامی توان در این واقعیت یافت که مصرفمی

به عنوان مثال، (کنندگان تکیه بر منابع ارتباط شخصی و غیررسمی به این معنی که، مصرف. گیرنداستنباط خود در نظر می

  .[24]دهند گیري در خرید به جاي منابع سازمانی و رسمی مانند تبلیغات، ترجیح میرا هنگام تصمیم) کنندگان دیگرمصرف

توجه بسیاري ازمحققین رابه خود معطوف  ،ی مبتنی بر رابطه، حمایت و طرفداري مشتري به عنوان یک متغیر مهمدر بازاریاب

که به آسانی و عینت مفهوم حفظ مشتري قابلسنجشنیست، اغلب به عنوان شکلی نرم از گرچه حمایت به دلیل این.داشته است

ي عمیقی در تحقیقات حوزه بازاریابی کالمی دهانبهدهان مثبت ریشه شود،اما حمایت یا ارتباطاتوفاداري در نظر گرفته می

کنند معموال ارتباطات کالمی و تبلیغات دهان به دهان ایقوي بامشتریانشان برقرار میفروشیکه رابطهبرندهاي خرده[25].دارد

  .[26]کنندي اینموضوعدریافت میمثبتی را در نتیجه

  برند مقصد گردشگري

این نوع برند، مقصد را به عنوان محصولی براي . ترین برند در راستاي اهداف گردشگري استگردشگري اصلیبرند مقصد 

اي خاص و بر اساس ها را به منظور تجربههایی هستند که مردم آنجایی که مقصدها مکانازآن. گیردگردشگران در نظر می

هاي توان با استفاده از روشکنند، میمت و سفر انتخاب میي خاصی از جاذبه حاصل شده؛ براي اقادرکی که از خصیصه

ها یک برند ایجاد کرد که بدین ترتیب، گردشگران در هنگام انتخاب بین مقصدي که به برند تبدیل شده و ریزي براي آنبرنامه

در حقیقت بیشترکشورها به ).[28].دهند ها دارد، این گزینه را ترجیح میرقباي آن، به خاطر جایگاه بهتري که برند در ذهن

تر برند گردشگري رغبت بیشتري دارند؛ زیرا صداي رساتري داشته و در ارتباط برقرار کردن با خصوصیات کشور، سازمان یافته

  [27].کند عمل می

                                                            
4Gungor 
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  مقصد گردشگري مورد مطالعه

هاي  ترینکانون ترینوپرسابقه استان قزوین ،بهعنوانمقصدشناختهشدهویکیازمهم

قزوین از قدیمی ترین حوزه هاي تمدنی ایران است که براساس یافته  .شود گردشگریدرمیانمقصدهایگردشگریایرانمحسوبمی

نیم قرن پایتخت ایران در دوره صفویه بوده  هزار سال می رسد و این شهر حدود9هاي باستان شناسان سابقه سکونت در آن به

   .است

 50درجه و  50دقیقه تا  45درجه و  48کیلومتر مربع بین  15821با مساحتی معادل  که در حوزه مرکزي ایران	استان قزوین

دقیقه عرض شمالی قرار دارد از شمال به استان هاي مازندران و  45درجه و  36دقیقه تا  37درجه و  35دقیقه طول شرقی و 

سلسه . شرق به استان تهران محدود می شود  گیالن ، از غرب به استان هاي همدان و زنجان ، از جنوب به استان مرکزي و از

جبال البرز مرکزي و کوه هاي رامند و خرقان از سه جهت استان را فرا گرفته و دشت گسترده اي را به وجود آورده اند که از 

ب متر و جنو4000ارتفاعات شمال استان به بیش از .کیلو متر است 95کیلومتر وازشرق به غرب حدود  75شمال به جنوب 

متر از سطح دریا می رسد و کوه هاي معروف آن سیاالن ، شاه البرز ، خشچال ، سفید کوه ، شجاع الدین ، اله  2700غربی به 

متر بلندتر از  4056وشاه البرز با  4175 هستندکهسیاالنبا…تره ،رامند ، آق داغ ، خرقان ، ساري داغ ، سلطان پیر، سیاه کوه و

محدوده مرکزي و شرق استان که دشت پهناور قزوین را تشکیل داده داراي شیبی است که از شمال غرب به جنوب . دیگرانند 

فلی متر در منطقه تارم س 300کمترین نقطه استان از سطح دریا با . متر است  1130شرق امتداد یافته و در پایین ترین نقطه 

  .]29[و کناره هاي دریاچه سد سفید رود واقع شده که تفاوت آشکاري را از نظر توپوگرافی به وجود آورده است

از جمله .جاذبه هاي گردشگري استان قزوین را می توان به دو بخش جاذبه هاي تاریخی و جاذبه هاي گردشگري تقسیم کرد

ها و سراها ها ،بازار ها، دروازه ها، گرمابهها، آب انبارها، عمارت ها و کلیسا جاذبه هاي تاریخی شامل امامزاده ها، مساجد، مدرسه

جاذبه هاي گردشگري شامل جاذبه هاي طبیعی و روستاهاي گردشگري از جمله روستاي یله گنبد، گازرخان، .هاست و مقبره

ه عنوان منطقه برگزیده گردشگري در منطقه باراجین نیز ب. گرمارود، کامان و زرشک، طارم سفلی ، زیاران و رازمیان است

  .]29[استان معرفی شده است
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  نقشه استان قزوین) 1شکل

فرضیات تحقیق

  

  فرضیات فرعی پژوهش

H1 :هاي حسی از برند مقصد بر رضایت گردشگران از مقصد تاثیر مثبت و معناداري داردتجربه.  

H2 :مقصد تاثیر مثبت و معناداري داردهاي عاطفی از برند مقصد بر رضایت گردشگران از تجربه.  

H3 :هاي رفتاري از برند مقصد بر رضایت گردشگران از مقصد تاثیر مثبت و معناداري داردتجربه.  

H4 :هاي فکري از برند مقصد بر رضایت گردشگران از مقصد تاثیر مثبت و معناداري داردتجربه.  

H5 :دد از مقصد تاثیر مثبت و معناداري داردرضایت گردشگران بر تمایل گردشگران به بازدید مج.  

H6 :رضایت گردشگران بر تمایل گردشگران به توصیه مقصد به دیگران تاثیر مثبت و معناداري دارد.

H7 :باشدرضایت گردشگران عامل میانجی مثبتی بین تجربه برند مقصد و تمایل به بازدید مجدد از مقصد می.  

H8 : باشدمثبتی بین تجربه برند مقصد و تمایل به توصیه مقصد به دیگران میرضایت گردشگران عامل میانجی.  

H9 :باشدرضایت گردشگران عامل میانجی مثبتی بین تجربه برند مقصد و وفاداري گردشگران می.  



اولین کنفرانس بین المللی گردشگری
مطالعھ فرصت ھا و چالش ھای توسعھ گردشگری  (

)با محوریت استان اردبیل

٨

www.tourism2019.ir  

  
  مدل مفهومی پژوهش)2شکل

  روش پژوهش

صفویه در دوران شاه طهماسب  پایتخت زیبايقزوین . پیمایشیاست-پژوهشحاضرازنظرهدفکاربردیوماهیت آنتوصیفی

کاخ .شهر نخست ایران می باشد 5شهري که فاصله زیادي از پایتخت ایران ندارد و از نظر تعداد جاذبه هاي تاریخی، جزو 

، جاذبه هاي الموت، دریاچه اوان و کاروانسراي سعد السلطنه،حسینیه امینی ها، چهلستون قزوین،یادگار مبارك دوران صفوي 

جامعه .هاي دیدنی و باستانی در این شهر بازدید کنندگان زیادي را به سوي خود جذب می کندسایر مکان 

ها  ها استان قزوینبوده است،که تعداد آن ،مقصدگردشگریآن98بهار یآماریموردمطالعهدراینمقالهگردشگرانیهستندکه در 

نامعلوم گردشگرانتعداد  برایاطمینانازصحتنتایججهتتعیینحجمنمونه،باتوجهبهحجم  .مشخص استنا

  .محاسبهشدرد مو384نمونهطبقفرمولکوکران

 P،69/1درصدبرابر 95مقدارمتغیرنرمالواحداستانداردکهدرسطحاطمینانzحجمنمونه،nیآماري، حجمجامعهNدراینفرمول،

،دادهشدهتاحجمنمونهبهحداکثرمقدارممکن افزایشیابدقرار5/0برابرنسبتصفتموجوددرجامعهکه

qدرجامعهموجودنیستوبانسبتصفتیکهp -1برابراست،همچنینd30][است 5/0مقدارخطایمجازبرابربا.  
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هایگردشگري که در باال نمونه اي از آن ها ذکرشد و  گیریتصادفیسادهدرمکان شایانذکراستکهچهارصدپرسشنامهازطریقنمونه

 .پرسشنامهاستخراج وآزمودهشد384وبیشترینورودیراداشتندتوزیع،

هاي  هایجمعیت شناختیوپرسش هایعمومیمربوطبهویژگی پرسشدراینپرسشنامهدوبخش

.اختصاصیمربوطبهمتغیرهایاصلیپژوهشوجوددارد

دراینپژوهشبرایبررسیروایی  .امتیازدهیشدند )خیلیزیاد=5خیلیکمتا=1 (هانیزبااستفادهازطیفلیکرتگویه

اساتید منظوربررسیرواییمحتوابابه .پرسشنامهازروشرواییمحتواییاستفادهشدهاست

 30ایشامل یاولیه برایسنجشپایایی،نمونه.مدیریتمشورتهایالزمانجامشدوبنابرنظرآنان،اشکاالتطرح شدهاصالح شد

 .محاسبهشدکه مقدار به دست آمدهنشانازقابلیتاعتمادپرسشنامهدارد /8990پرسشنامهآزمونومیزانضریبآلفاکرونباخ

  SPSS23هاینرم افزاري هابااستفادهازبسته د وتجزیه وتحلیلدادهبرایآزمونفرضیه هایتحقیقازمدلمعادالتساختاریاستفادهش

  .صورتگرفت PLS2 و

. ارائه شده است الفا کرونباخمتغیرهایتحقیقهاي طراحی شده براي سنجش هر متغیر مکنون و  تعداد سنجه 1در جدول 

. ها پایایی باالیی را دارند تر است و سنجه بوده که از حداقل مقدار استاندارد باال 909/0در این مطالعه 5ضریب پایایی کرونباخ

شود  مالحظه می 1همانطور که در جدول . ددارنبیان  )CR(را براي پایایی ترکیبی  6/0 استاندارد بااليسازگاریهمچنین 

  .یایی ترکیبی مناسبی نیز برخوردار استباشد، بنابراین مدل اندازه گیري از پا می 6/0از  بیش )CR(تمامی مقادیر 

  

  پایایی ترکیبی متغیرهاي تحقیق )1جدول 

  آلفا کرونباخ  ها تعداد گویه  نوع مقیاس  متغیر
پایایی ترکیبی 

CR

  710/068/0  6  لیکرت پنج گزینه اي  تجربه حسی

  779/083/0  5  لیکرت پنج گزینه اي  تجربه رفتاري

  803/085/0  6  لیکرت پنج گزینه اي  تجربه فکري

  725/079/0  6  لیکرت پنج گزینه اي  تجربه عاطفی

  85/0  809/0  10  لیکرت پنج گزینه اي  رضایت

  85/0  757/0  3  لیکرت پنج گزینه اي  تمایل به بازدید مجدد

87/0  786/0  3  لیکرت پنج گزینه اي  تمایل به توصیه مجدد

  -  39909/0  لیکرت پنج گزینه اي  کل

  

این . گیرد مورد تحلیل قرار می )AVE(7معیار میانگین واریانس استخراج شده PLSدر مدل  6همگرا براي بررسی روایی

ش ذیرـسطح پاي برك مالار مقد. آورد شاخص نشان دهنده میزان واریانسی است که یک سازه از نشانگرهایش بدست می

                                                            
5Cronbach
6Convergent validity
7Average variance extracted
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AVEیر دمقاتمامی ، ستامشخص  2ول جددر گونه که نهما. ت ـسا 4/0م ـقرAVE از ش یـباري ها مقدزه به ساط مربو

  .تساهش وپژرسشنامه پاي رـی همگـیقبول براي رواحد قابل ي ین مطلب گویااو هند د ن مینشارا  4/0

  

  هاي متغیرهاي تحقیق روایی همگرایی سازه )2جدول 

  

توسط میزان بارهاي عاملی نشانگر مشخص  PLSهمچنین سنجش پایایی هر یک از نشانگرهاي متغیر مکنون در مدل 

همانطور  .]31[باشد  5/0بایست بزرگتر یا مساوي  ارزش هریک از بارهاي عاملی نشانگرهاي متغیر مکنون مربوطه می. شود می

توان  میبنابراین . است 5/0هاي مرتبط با متغیر مکنون باالتر از  شود تمامی مقادیر سنجه شاهده میم 4و 3هاي  که در شکل

نیز  value-tمقادیر 4  شکلدر . ي مکنون برخوردار استگفت مدل اندازه گیري از پایایی کافی در زمینه نشانگرهاي متغیرها

این مقادیر معموال به عنوان پارامترهاي روایی مرتبط با تحلیل عاملی تأییدي معرفی . براي نشانگرها نشان داده شده است

. اند شانگرها و متغیرهاي مکنون از قبل مشخص شدهشوند چرا که روابط بین ن می

  هاي پژوهش هاویافته بحث

هاي توصیفی یافته

  :اطالعاتجمعیتشناختیبهدستآمدهپژوهشبهصورتجدولزیرنشاندادهشدهاست

اطالعات جمعیت شناختی) 3جدول

  درصد فراوانی  فراوانی  گزینه ها  ویژگی مورد بررسی

  سال 20زیر   سن

  سال 30تا20

  سال 40 تا 31

  سال 50تا  41

  سال 50باالي 

  کل

44  

107  

152  

45  

36  

384  

5/11  

9/27  

6/39  

7/11  

4/9  

0/100  

  زن  جنسیت

  مرد

249  

135  

8/64  

2/35  

  متغیر

همگرا روایی
جربه فکريت  تجربه رفتاريتجربه عاطفی  تجربه حسی

  

  رضایت

تمایل به 

  مجدد توصیه

تمایل به 

  بازدید مجدد

میانگین واریانس استخراج 

(AVE)شده 
31/041/051/050/037/0  69/0  ۶۶/٠
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  0/100  384  کل

  دیپلم و زیردیپلم  تحصیالت

  فوق دیپلم

  لیسانس

  فوق لیسانس و باالتر

  کل

227  

24  

106  

27  

384  

1/59  

3/6  

6/27  

0/7  

0/100  

  میلیون 1از  کمتر  سطح درآمد

  میلیون1.5میلیون تا 1بین 

  میلیون 2میلیون تا 1.5بین

  میلیون 2بیشتر از 

  کل

187  

86  

34  

77  

384  

7/48  

4/22  

9/8  

1/20  

0/100  

تعداد دفعات سفر به 

  استان قزوین

  بار اول

  بار دوم

  بارسوم

  بار چهارم و بیشتر

  کل

46  

11  

17  

310  

384  

0/12  

9/2  

4/4  

7/80  

0/100  

  استنباطییافته هاي 

جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل  9و روش حداقل مربعات جزئی 8در این پژوهش از مدل یابی معدالت ساختاري

قابل  4جدول همانطور که در . مده استآ 4و جدول  4و 3ل ها با استفاده از شک نتایج حاصل از تحلیل داده. استفاده شده است

کمتر باشد  05/0از سطح معنی داري  )value-p(به این ترتیب که با توجه به ضریب مسیر، اگر مقدار احتمال . مشاهده است

و  دباش معنی دار می 05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح  بزرگتر باشد، می 96/1و عدد معنی داري  از 

.شود فرضیه رد می ، در غیر این صورتفرضیه تایید می شود 

                                                            
8Structural Equation Modeling (SEM)
9Partial least Squares (PLS)
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  در حالت تخمین استاندارد مدل تحقیق )3شکل 

مدل تحقیق در حالت معناداري پارامترها )4شکل 

  

  خالصه نتایج روابط بین متغیرها )4جدول
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باشد، استفاده  می 12و شاخص بررسی اعتبار حشو با افزونگی 11از بررسی اعتبار اشتراك 10براي بررسی کیفیت یا اعتبار مدل

شاخص حشو با در نظر گرفتن مدل اندازه گیري، . سنجد شاخص اشتراك، کیفیت مدل اندازه گیري هر بلوك را می. شده است

ها نشانگر کیفیت مناسب و  مقادیر مثبت این شاخص. کند کیفیت مدل ساختاري را براي هر بلوك درون زا اندازه گیري می

هاي مربوط به متغیرهاي مستقل و  مقادیر هر یک از شاخص 5جدول در . باشد و ساختاري می قابل قبول مدل اندازه گیري

باشد و مدل داراي اعتبار مناسبی  ها، مثبت و بزرگتر از صفر می شود شاخص همانطور که مشاهده می. وابسته آورده شده است

.باشد می

)CVReهاي حشو  و شاخص )CVCom (هاي اشتراك شاخص 5)جدول  d)  

  CVComCVRed  متغیر

  260/0  441/0  رضایت

  304/0  683/0  تمایل به بازدید مجدد

  274/0  707/0  تمایل به توصیه مجدد

  

  و پیشنهاداتنتیجه گیري 

کمی که در این خصوص صورت گرفته نتایج این تحقیق منبع نسبتابا مطالعه ي پیشینه هاي تحقیق و با توجه به مطالعات 

همان طور که گفته شد استانقزویندرفصولمختلفسالپذیرایگردشگرانداخلیوبین .مطالعات آینده خواهد بودخوبی براي 

                                                            
10Cross-validation
11CV-Communality
12CV-Redundancy

شماره 

  فرضیه

نتیجه   t-value  ضریب مسیر  میانجی  بر متغیر  اثر متغیر

  فرضیه

  تایید770/4  0/277  -  رضایت  تجربه حسی  1

  تایید  523/9  0/411  -  رضایت  تجربه عاطفی  2

  تایید  195/2  0/142  -  رضایت  تجربه رفتاري  3

  تایید841/6  0/357-رضایت  تجربه فکري  4

  تایید  0/519847/14-تمایل به توصیه مجدد  رضایت  5

  تایید0/589172/27  -  تمایل به بازدید مجدد  رضایت  6

  تایید59/943  -  رضایت  تمایل به بازدید مجدد  تجربه برند  7

  تایید49/159  -  رضایت  تمایل به توصیه مجدد  تجربه برند  8

  تایید  50/252-رضایت  وفاداري  تجربه برند  9
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هرچنداین  .کنند ساالنهتعدادزیادي گردشگرازاینشهربازدیدمی .المللیبیشماریاست

بدیهیاستبه  .ردیتوریسموجذبگردشگردا هایبیشتریدرزمینه استانبهمقصدگردشگریبسیاریازگردشگرانتبدیلشدهاست، پتانسیل

  .هایبازاریابیگردشگریامریمنطقیوالزماست ي حداکثرازاینپتانسیل، به کارگیریابزارمناسببازاریابیتحتبرنامه منظوراستفاده

از  بیشترآن ها تاثیر مثیت و معناداري دارد زیرا بار عاملی تجربه حسی برند مقصد بر رضایت گردشگران طبق فرضیه اول 

تاثیر مثبت و معناداري داردزیرا بار عاملی آن ها رضایت گردشگران بر  تجربه عاطفی برند مقصدطبق فرضیه دوم . است 96/1

تاثیر مثبت و معناداري داردزیرا بار رضایت گردشگران بر  تجربه رفتاري برند مقصدبیشتر است طبق فرضیه سوم 96/1از 

تاثیر مثبت و معناداري رضایت گردشگران بر  تجربه فکري برند مقصدفرضیه چهارم بیشتر است، طبق 96/1عاملی آن ها از 

از مقصد  تمایل به بازدید مجددبر  رضایت گردشگرانبیشتر است، طبق فرضیه پنجم 96/1داردزیرا بار عاملی آن ها از 

بر  رضایت گردشگرانرضیه ششم بیشتر است، طبق ف96/1گردشگري تاثیر مثبت و معناداري داردزیرا بار عاملی آن ها از 

بیشتر است، طبق فرضیه 96/1مقصد گردشگري تاثیر مثبت و معناداري داردزیرا بار عاملی آن ها از تمایل به توصیه مجدد 

زیرا بار عاملی آن ها از رضایت گردشگران عامل میانجی مثبتی بین تجربه برند مقصد و تمایل به بازدید مجدد است هفتم 

هشتمرضایت گردشگران عامل میانجی مثبتی بین تجربه برند مقصد و تمایل به توصیه مجدد طبق فرضیه ،تبیشتر اس96/1

رضایت گردشگران عامل میانجی مثبتی بین تجربه نهم و در نهایت طبق فرضیه بیشتر است96/1زیرا بار عاملی آن ها از است 

پژوهش تایید شده  بنابراین تمام فرضیات.است 96/1شتر از زیرا بار عاملی آن ها بی است وفاداري گردشگران برند مقصد و

  .است

تواند ادارکات و احساساتی تجربه برند می،بهمدیرانصنعتگردشگریپیشنهاد می شود از آن جایی که هاي پژوهش، یافتهبراساس

، الزم است با دقت می تواند رفتار بازدید کننده را با برند مقصد گردشگري مشخص کنداي تعریف شود که در هر لحظه

کننده از تصویر برندي که در تبلیغات وجـود دارد مانند ادراکاتی که مصرف. بیشتري به این ادراکات و احساسات توجه کنند

کنند و یا ادراکاتی که در طول اولین ارتباط و کند، یا میزان کیفیتی که از رفتار پرسنل و کارکنان آن دریافت میدریافـت می

در بازدیدکننده دهد که تجربه برند خدمات هنگامی رخ می. شودایجاد می بازدید کنندهدر  مقصد گردشگري ـا برنـدبرخـورد ب

که نسبت به یک  گردشگرانیاز این رو، . هاي آن قرار گیردها و رویهتعامل با محیط فیزیکـی، کارکنـان آن و سیاست

سفر به آن منطقه را تجربه ددا ل بیشتري خواهند داشت تا مجتمایبه احتمال زیاد  کنندمقصدتجربه خوبی کسب می

هاي مقصد در مورد شرایط، امکانات و داشته زیادي العات، معموال اطدر تجربه اولین سفرگردشگران البته در نظر بگیرید .کنند

مقصد آشنا هستند و گـاهی اما گردشگران تکراري با . کنندمورد نظر ندارند و بـراي اولـین بار این مسائلرا تجربه می

که در سفر گذشته فرصت ، هاي دیگر موجود در مقصدعالقمندنـد کـه تجـارب خوش گذشته را تکرار نمایند و یا از جاذبه

 هاي متفاوتی بـراي سـفر داشـته باشـند،کـه بـر رفتـاراین دو گروه طبیعتاً باید انگیزه. بازدید نمایند ،انددیدار از آن را نداشته

مرجعی که مایل به دادن  گردشگرانتوسعه  همچنین. گذارندها از مقصد تاثیر میي آنخاطر حاصل از تجربهرضایت و

- می برند تجربهابعاد ي بسیار مهم هستند،نتیجهگردشگرانبه دیگر مقصد گردشگري پیشنهادهاي مطلوب در رابطه با برند 

ارتباطات کالمی و تبلیغات دهان به دهان  کنند معموالًبرقرار می ردشگرانگایقوي باکه رابطه ي مقصد گردشگريبرندها.باشد

ریزان و مسوالن صنعت توریسم واجب است که بر پس بر بازاریابان و برنامه. کنندي اینموضوعدریافت میمثبتی را در نتیجه

بـه واقعیـت دهکـده جهـانی و از بـین رفـتن ها با توجـه امروزه دولت، از طرفی. این نکات تمرکز و توجه کافی داشته باشند
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تواننـد بـی تفـاوت نـسبت بـه کـل مجموعه که همان جهان پیشرفته و مرزها، به عنوان بخشی از این دهکده جهانی نمـی

- گذاريبـر ایـن اسـاس بـا اتخـاذ سیاست. پیچیده امروز اسـت حرکـت کننـد، بلکـه بایـد بـه تفکـر سیـستمی مجهـز شـوند

توان به یک می) شودبازنگري در همه قوانین که مربوط به گردشگري می(هاي کشوري هاي مناسب و تعدیل در سیاست

با بـازنگري درقـــوانین . ها و نیازهاي گردشگران رسیدگـذاري در مقاصد گردشگري با توجه به خواستهالگوي جامع سیاست

تـر کـرد و بـا ها پررنگنقـــش بازاریـــابیگردشـــگري را درسیاستگذاريتـــوان مربــوط بـــهگردشــگري مـــی

همچنین با بازنگري در قوانین . جستاختـصاص بودجـه و امکانـات مناسـب در امـر بازاریابی گردشگري ازاین صنعت بهره 

هـاي مـرتبط شتر ازبخشهاي مناسـب از سـوي دولـت بـه منظـور حمایـت بیـمربوط بـه گردشگري و اتخاذ سیاست

تـوان نیازهـایگردشگران را شناسایی و بازارهاي هدف را تعیین و از منافع مـی ،هـاي بازاریـابیبـاگردشـگري در امـر فعالیـت

  .قزوین بهره برداقتـصادي، اجتمـاعی، وفرهنگی این صنعت به طور عام در سطح کـشور و بـه طـور خـاص در اسـتان 
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