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خالصه

که به عنوان  يگردشگر. گردشگران پرداخته شده است يدر وفادار یعاطف یوابستگ یپژوهش به بررس نیدر ا

 نیتوجه به ا. است یفراوان یو اجتماع یفرهنگ ،ياقتصاد دیفوا يدارا شودیم ادیاقتصاد جهان از آن  نتریو مهم نیترایپو

-یم دترروزرقابتشدیبهبازار روز نیدر ا کهنیبا توجه به ا نیهمچن. شودیتوسعه م ریصنعت باعث قرار گرفتن کشور در مس

-استیس. کرده است دایپ يشتریب تیاهم يوفادار جادیو ا تیگردشگران با هدف جلب و رضا ازیبه ن گوییپاسخ يبرا گردد

 کدری. هاتالشکنندآن ارابطه بلندمدت و سودآور ب جادیو ا یگردشگران فعل يحفظ و نگهدار يبرا دیبا يگردشگر گذاران

 شیجهت افزا هاياستراتژ نیاز ا دیبا يدارند و مقاصد گردشگر يادیز تیاهم یابیبازار هايياستراتژ زیبازار اشباع شده ن

 يامروز يایقابل ذکر است که در دن زینکته ن نیا. ندیروابط بلند مدت با گردشگران تالش نما جادیو ا انیمشتر يوفادار

توجه  زین انیمشتر يبه وفادار ،منديتیعالوه بر رضا دیبه آن اکتفا نبود بلکه با دیو نبا ستین یکاف ییبه تنها منديتیرضا

و  منديتیشده و در رضا يوفادار جادیباعث ا شودیم ادییکه از آن به عنوان احساسات مثبت قو یعاطف یوابستگ. نمود

  .باشدیگذار م ریبه مسافرت مجدد تاث لیتما

  گردشگري، وابستگی عاطفی، وفاداري، وفاداري گردشگران: کلمات کلیدي

  

مقدمه.1

. کندهاي اقتصادي عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا میگردشگري یکی از پویاترین فعالیت

این صنعت از طریق ترکیب و بکارگیري همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادي، زیست محیطی و 

بازارگردشگري در  شدنیروزافزون گردشگري و رقابت تیامروزه با توجه به اهم.]1[فرهنگی زیادي را به دنبال دارد 

 نیو در تالشاندتا سهم خود را از ا. براي جذب گردشگران دارند گریکدیبا  ايندهیمقاصد گردشگري رقابت فزا جهان،سرتاسر

مقصد گردشگري  کیسفر به  نیامروز، نخست یرقابت ايیتوجه کرد که در دن دیبا]. 2[شدهندیصنعت و درآمدهاي آن را افزا
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گردشگران بالقوه  نزدآن غیو تبل یبلکه تکرار سفر به مقصد گردشگري و معرف ست،یآن مقصد گردشگري ن تیموفقی به معن

در  یگردشگر وفادار به مقصد، نقش مهم رونیازا. زندآن مقصد گردشگري را در بلندمدت رقم تیتواند موفقیاست که م

پنج  د،یهاي جذب گردشگران جد نهیتوان گفت که هز یم زین نهیهز کردیاز رو. ]3[کندیم فایا مقصدآن تیموفق

 يهاياستراتژ دیبازار به شدت اشباع شده، مقاصد رقابتی با کیدر . ]4[حفظ گردشگران موجود است هاينهیبرابرهز

و  دهایخر. مجددًا طراحی کنند انیروابط بلندمدت با مشتر جادیو ا انیمشتریوفادار شیخود را جهت افزا ابییبازار

  .]5[باشند از عوامل موثر و مفید در توسعه گردشگري مییتکرار يدهایبازد

مناسب  یشاخص تواندیم یعاطفوابستگی . شودیدرباره مکان گفته م يبه احساسات مثبت قو یعاطف وابستگی

کننده در عمل مصرف تیبردن به ن یپ يبرا قیدقیامشخصه طورنیو هم. دیو تعهد به برند را مشخص نما يوفادار زانیماز

 شوندیخدمات م ایمجذوبکاال و  شود،یبرآورده م شانیازهاین انیکه مشتر یهنگام. ]6[دیآیسختبه شمار م يبه رفتارها

- تیکه تجارب رضا نیبا توجه به ا .ابراز کنند  نیریسا بهرا به شانيمندتیدارند رضالیو تما سپارند،یبه خاطر ما آن رو

و کسب تجارب  دارمکانیپا تیفیحفظ تجارب مثبت گردشگر که از ک گذارد،یاثر م شانيبر سفر بعد بخشگردشگران

که تا چه حد  نیدرك ا نیبنابرا. قرار دارد يگردشگرینهیطرازِ اول فعاالن در زم تیدر اولو رد،یگیخاص در آن شکل م

از  کند،یبه مکان کمک م يو وفادار یعاطف وابستگییریگبه شکل يگردشگرمقصد کیگردشگر در  يمندتیرضا

به  دنیتداومبخش، جذب گردشگران و)يگردشگر يمقصدها(مکانها  نیدر ب امانیهمراه با رقابت ب. ]7[است تبرخورداریاهم

 لیو حفظ س نیتضم يبرا. است برخورداریگردشگر ينهیدر زم یردولتیو غ یفعاالن دولت يبرا یفراوان تیآن از اهم

وقوف  دکنندهیمقصد به چشمِ بازد يبر ارزش و معنا ستیبایم يگردشگرینهیگردشگران، فعاالن در زم داریو پا ریرناپذییتغ

دهد  پربه آن بال و وابستگی عاطفیاز مکان و  يقو یبه حس تواندیم یارزشها و معان نیا. قرار دهند تیاولوو آن را در ابندی

آنچنان که  ابد،ییم شیافزا مکان کیاز  دارهاید رد،یگیبه مکان شکل م وابستگی عاطفیکه  یمادام. و به آن تداوم بخشد

از این رو این مقاله به منظور مرور و . ]8[دهندیم زییتم مناسبیهانیگزیرا به عنوان جا يکمتر هايمکانکنندگانحیتفر

در امور  ییبه عنوان راهنما تواندیم قیتحق نیا جینتا. پردازدفاداري گردشگران میبررسی تاثیر وابستگی عاطفی به و

  .ردیقرار بگ يگردشگر رانیمورد استفاده مد یابیو بازر يزریبرنامه

  

  مبانی نظري. 2

  گردشگري

پسوندي  "ism"به معناي سفر، گشت، مسافرت، سیاحت و  "Tour": از دو بخش ترکیب شده است Tourismواژه 

همچنین گردشگري را  .اشاره به مکتب یا اندیشه اي فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی و غیره دارداست که اشاره به مکتب یا 

اي خارج از محل سکونت و کار سفري موقتی و کوتاه معرفی می کنند که در آن گردشگر براي سیر و سیاحت بهمنطقه

به . هایی اطالق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد گردشگري به مجموعه فعالیت.]9[رودخود می

توان هرگونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می افتد گردشگري تلقی  طور کلی می

که در آن اقامت  کسی که به کشور یا کشورهایی:تعریف سازمان جهانی جهانگردي از گردشگر عبارت است از. ]11[کرد
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م ندارد سفر می کند و هدف اصلی سفرش انجام فعالیت هاي درآمدزانیست و در داخل مرزهاي کشوري که به آن سفر ئدا

هر تالشی براي تعریف گردشگري و توضیح کامل در مورد آن، . ]11[کند، یک شب و کمتر از یک سال اقامت می کندیم

- چهار بعد متفاوت گردشگري را می. پذیرند، توجه کندت دارند و از اینصنعت اثر میهایمختلفی که در آن شرکباید به گروه

دولت جامعه - 3نماید؛ مشاغل که کاالها و خدمات را براي گردشگران فراهم می- 2گردشگر؛ -1 :تواند این گونهتعریف شود

ها و روابطی که از کنش اي از پدیدههتواند به عنوان مجموعبنابراین گردشگري می. جامعه میزبان- 4یا منطقه میزبان؛ 

ها و جوامع میزبان، در فرآیند جذب و پذیرش این گردشگران و سایر کنندگانمشاغل، دولتئهمتقابل بین گردشگران، ارا

  .]12[گردد  شود، تعریفبازدیدکنندگان، ناشی می

 یم فایا یمحل داریدر توسعه پا یهاي اقتصادي عصر حاضر است که نقش مهم تیفعال نیاتریاز پو یکیگردشگري 

و  یطیمح ستیاقتصادي، ز ،یمنافع اجتماع یو خارج یهمزمان منابع داخل ريیو بکارگ بیترک قیصنعت از طر نیا. کند

امروزه اهمیت گردشگري از نظر اقتصادي واشتغال زایی به حدي است که می توان آن .]13[را به دنبال دارد اديیز یفرهنگ

گردشگري مزیت هاي فراوانی دارد و می تواند منبعمهمی .محرکه اقتصادي هر کشوري محسوب کرد  را به عنواننیروي

براي اشتغال باشد ، چرا که اشتغال در اینصنعت به مهارت و کارآموزي باالیی نیاز ندارد ومردم محلی با کمی مهارت می 

ترین صنایع جهان می باشد، زیرا نتایج موفقاین صنعت یکی از . ]14[دماتی مشغول به کار شوندخ توانند در مشاغل

کسب درآمدهاي سرشار ارزي، : توان به این موارد اشاره نموددستاوردهاي قابل توجهی را در بردارد که از آن جمله می

گردشگري . ]15[فرهنگی، ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم و نمایش ثبات امنیت کشور -توسعه روابط علمی

هاي اصلی بهبود سطح کیفیت زندگی ساکنان محلی را فراهم آورد تواند زمینهاي که مینوان یک فعالیت پایه بالقوهبه ع

نقش گردشگري در ایجاد کیفیت زندگی مطلوب، از طریق استانداردهاي باالي سطح تسهیالت فراغتی، . مورد توجه است

هاي مردم و گردشگران معه، تبادل فرهنگی، افزایش سطح آگاهیارتقا کیفیت و توسعه زیرساختها و خدمات عمومی در جا

  .]16[گیري است نسبت به یکدیگر و مانند آن قابل اندازه

آن  عیسرباشد و رشد یمطرح م ایدن عیصنا نیو متنوع تر نیاز بزرگتر یکیدر حال حاضر گردشگري به عنوان 

 یحوزه مهم مطالعات کیزبهین لیدل نیرا به دنبال داشته است و به هم یفراوان یطیاقتصادي و مح ،یاجتماعراتییتغ

کند به طوري که  یم جادیرا ا ديیعا نیشتریبی الملل نیاز نظر اقتصادي، گردشگري ب. پژوهشگران مبدل شده استنیب

در  یمگردشگري نقش مه.]17[است  ريیاز مبالغ چشمگ یحاکی الملل نیهاي ارزي حاصل از گردشگري ب یافتیدر

داشته  ایدن سراسردر میمستق ریو غ میمستق ییدرآمد براي دولت و اشتغال زا جادیها، ا رساختیگذاري در ز هیبسرمایترغ

صنعت به اندازه اي  نیشود و ایمصنعت نامبرده کیگردشگري از آن به عنوان  تیاهم لیبدل ریاخ انیدر سال. است

و پرسود  نهیصنعت کم هز نیاز ا رانیکشورمان ا ینفتاز کشورها به اندازه درآمد اريیباشد که بس یدرآمدزا و پرسود م

بعد از صنعت نفت و  هیصنعت مولد شغل و سرمانی، سومسمیصنعت تور ااصطالحًایصنعت گردشگري و . کرده اند یدرآمدزائ

و صاحب نظران با  اقتصادينیاز دولت ها، مسئول اريیبس ریدردهه هاي اخ لیدل نیبه هم. ]18[ باشدیخودرسازي م

صنعت را براي  نیا یاز بازار جهان شتريیسهم ب هستندصنعت روي آورده اند و درتالش نیبه گسترش ا شتريیب تیحساس

  .]19[جوامع خود به ارمغان ببرند

  وفاداري گردشگران
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اي در کسب که سررشته وفاداري به عنوان ابزار اصلی بازاریابی چنان مقبولیت یافته که اهمیت آن براي هر فردي

ایجاد وفاداري . هاي سنجش موفقیت استراتژي بازاریابی استمیزان وفاداري یکی از شاخص. وکار دارد مبرهن است

درمشتریان مفهومی است که در تجارت و کسب و کار امروزي به این دلیل که مشتریان وفادار عامل اصلی موفقیتسازمانی 

وفاداري به معنی افزایش مشتري براي انجام معامله باسازمان خاص و . رار گرفته استهستند، مورد توجه بیشاز پیش ق

وفاداري به برند نه تنها به دلیل ظرفیت حفظ مشتري وفادار . ]20[باشدخرید مجدد و مکرر کاال و خدمات آن سازمان می

آکر . تولید ارزش ویژه برند دارند بلکه به دلیل بسط وفاداریمشتري به سایر برندهایهمان شرکت نقش برجسته اي در

از نظر وي وفاداري برند منجر به مزیت هاي بازاریابی زیادي . وفاداري به برند را تعلق خاطر مشتري به برندتعریف می کند

  .]21[می شود مثل کاهش هزینه هایبازاریابی، مشتریان جدید بیشتر و نفوذ تجاري بیشتر

تجربه . به مصرف به علت نامحسوس بودن، پویاییو ذهنی بودن پیچیده استدر گردشگري مانند خدمات دیگر، تجر

و ) یعنی؛ مسافرت، خوراك، نوشیدنی و تفریح(مصرف گردشگري شامل ترکیبی پیچیده از اجزایمحسوس، عینی و عملی 

ر ي بر یعنی؛ لذت، خندیدن، داشتن لحظات خوش وکیفیت تجربه ي ك مشت(هم چنیناجزاي نمادین، احساسی و خوشی 

موفقیت مؤثر سازمان ها از طریق نتایج مثبت رضایت ناشی از احتمال بازدید مجدد وتبلیغات . ]22[است) جامعه گرایی: 

دلیل آن نارضایتی باعث دهان به دهان مثبت تأثیرگذار است و هم چنین ممکن است این نتا یج منفی ارائه خدماتباشد که 

تضمین رضایت مشتري به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت  کیفیت باال و.]23[گردشگران می باشد 

خدمات با کیفیت و رضایت گردشگران و وفاداري بهیک مقصد ارتباط تنگاتنگی با . صنایعگردشگري شناخته شده است

  .]24[همدیگر دارند

بازاریابی و  وفاداري مقصد به علت افزایش رقابت و شناخت اهمیت بازدیدکنندگان وفادار بخشی کلیدي از

کننده که رضایتمندي به صورت گسترده اي در ادبیات گذشته به عنوان پیش بینیدرحالی.تحقیقاتمدیریت گردیده است

وفاداریمقصد مورد سنجش قرار گرفته است، برخی مطالعات نیز وفاداري را متشکل از عوامل دیگري به غیر از رضایتمندي 

یر اشاره به آن دارد که رضایتمندي ساده مشتریان براي تداوم موفقیت در بازار همچنین نتایج تحقیقات اخ. دانندمی

ترکیبی از رضایتمندي، اعتماد و تعلق را . گرددباشد و رضایتمندي همیشه منجر به وفاداري نمیرقابتیامروز کافی نمی

یمشتریان نقش کلیدي مندرضایت. ]25[باشدتر میگردشگر براي تبیین وفاداري گردشگران مناسب-تحتعنوان روابط مقصد

هایی که به رضایت مشتریان توجه نموده اند در دهد که شرکتمطالعات نشانمی. در موفقیت استراتژي کسب و کارها دارد

زمینه افزایشکارایی فرایندهاي تولید، رشد سریع شرکت، افزایش دانش در مورد مشتریان وافزایش ارزش تولیدات خود 

ایجاد . شود کننده دروفاداري مشتري است که باعث حفظ مشتري میرضایت مشتر یان عامل تعیین. اند موفق بوده

وفاداري در مشتریانمفهومی است که در تجارت و کسب و کار امروزي به این دلیل که مشتریان وفادارعامل اصلی موفقیت 

عنی افزایش مشتري براي انجام معامله با سازمان وفاداري به م.سازمانی هستند، مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است

.]20[ باشدکاال و خدمات آن سازمان می خاص و خرید مجدد ومکرر

  وابستگی عاطفی

-هوابستگی اغلب ب.امه دار شرکت مصرف کننده هستندکنندگان در روابط ادوابستگی از عوامل مهم رفتارهاي مصرف

شرکت را  کیماندن با  دیفواها ونهیکننده هزمصرف رایشود، زبندي میقهعنوان بخشی از دورنامی اقتصادي روابط طب
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 فیوابستگی بعنوان نیاز شرکت براي حفظ روابط تجاري با شرکابراي دستیابی به اهدافشان تعر همچنین .کندمی ابییارز

روابط  قیشده توسط شرکت از طر افتیارزش در -1سازي می شود که برگرفته شده از  شود و به صورت سنتی تئوريمی

وقتی  نیبنابرا. در نظر گرفته شوند نیگزیشده غیرقابل جا افتیدر ارزشحدي براي آنکه شرکاء کانال و  - 2تجاري با شرکاء

مند به دادن بعضی پاسخ ها به سیاست ها، برنامه ها و وابسته است، عالقه خدمتارائه دهنده کیمشتري بسیار به  کی

 ایمی تواند به معنی از دست دادن ارائه دهنده خدمات ارزشمند  نیانجام کاري غیر از ا رایز باشد،آنها می تقاضاهاي خاص

- هدر روان شناسی و روان شناسی اجتماعی، وابستگی ب. شده از ارائه دهنده خدمت باشد افتیارزش در یازیهابخش

 ایاست  انتظارتوجهات روزانه مورد ایمنییا تی،یدر قالب هاي مالی، احساسی، حما نیریساحالتی که در آن کمک ازعنوان

  .]26[شودفعاالنه تقاضا می

مشتریان . ها استها به شدت تحت تاثیر عواطف آنرفتار انسان. عواطف و احساسات مثبت و منفی یک فرد است

کنند که از طریق راکز عاطفی مغزشان عمل میمعموالت رفتارهایشان بسیار عاطفی و احساسی هستند و از طریق م

در واقع عواطف و احساسات همواره قبل از شناخت . شوندکند و اغلب به صورت آگاهانه کنترل نمیها امر میقلبشان به آن

دمد یک پیوند عاطفی قوي، وفاداري را در رابطه باز می. گیرد، قبل این که هرگونه پردازش اطالعاتی صورت گیردشکل می

گیري برند اي در تصمیمتر از عوامل وظیفهاي بیشدر واقع عوامل عاطفی به طور قابل مالحظه. کندو حمایت ایجاد می

ترین تاثیر را بر تمایل به خرید مشتریان داشته، عوامل عاطفی بوده که دهد عواملی که بیشها نشان میپژوهش. موثرند

. برند ایجاد صمیمت قوي با برند است-عاطفی براي تقویت رالطه مشتريبنابراین محرك کلیدي . محرك عشق است

ایجاد شور و هیجان نسبت به برند، متناسب کردن برند با مشتري و ایجاد فضایی که : هاي این امر عبارتند از محرك

ت که ارتباط رابطه بر رابطه اس یمبتن ي،ساختاریعاطف یوابستگ.  ]27[مشتریان کامال خود را با آن هماهنگ حس کنند 

-وابستگی عاطفی را یک ارتباط عاطفی بین فردي با دیگري می. ]28[کندیکاال منعکس م کیشخص را با  کیاحساس 

هاي موفق براي کننده هدف شرکتایجاد ارتباط احساسی بین برند و مصرف. آیددانند که اساس مدیریت موفق به شمار می

. ان براي رسیدن به نتایج مثبتی همچون وفاداري و دامنه قیمتی دلخواه شرکت استکنندگایجاد یک ارتباط قوي با مصرف

شان بین خود و ها با ایجاد ارتباط احساسی بین خود و برندشان به دلیل تکرار خرید وفادارانه مشتریان وابستهشرکت

به عالوه نتایح مثبت . آیدشمار مییابی به ارتباطات موفق بازاریابی به دهند کلید دستکنندگان را افزایش میمصرف

کننده در قبال انتشار اطالعات منفی در مورد برند و به حداقل رساندن فرار دیگري مانند افزایش اقدام دفاعی مصرف

  .]29[آیند تر وابستگی عاطفی به شمار میهاي قويکننده از برند و از پیامدهمصرف

 ايرا رابطه یعاطف یاو وابستگ. را مطرح کرد یعاطف یوابستگ هینظر یبار در روانشناس نیاول يبرا) 1980( 2یبالب

رابطه شامل رابطه  نیدامنه ا. کندیانسان را برآورده م هیپا ازین کیکه هدفمند بوده و  یش ایگریشخص و شخص د کینیب

 کینیب یعاطف یوابستگ زانیرابطه م نیراساس اب. گرددیرا شامل م گساالنروابط عاشقانه در بزر ازینوزاد با مادرش تا ن

 گریفرد به فرد د کیاساس اگر  نیبر ا. کندیم ینبیشیتعامالت شخص با آن را پ تیموجود، ماه اییش کیشخص با 

و متعهد باشد و در  هکرد يفداکار شیتالش کرده، برا شتریحفظ رابطه با او ب يبرا کندیم دایپ لیدلبسته گردد، تما

کننده شناسی مصرفدر مدل روان.]30[کندیم دایپ يشود احساس ناخشنود و دردمند جادیآنها فاصله ا نیکه ب یصورت

                                                            
2Bowlby
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بر این اساس . شوداند که همراه با یک حس تمایل و خوشایندي پدیدار میوابستگی عاطفی را فراتر از نگرش معرفی کرده

. شود و وابسته شده و حاضر به ترك آن نیستوابسته است، درگیر میکننده در سطح خودانگاره با چیزي که به آن مصرف

وابستگی از آن . کنداي از شدت یک رابطه احساسی و شناختی است که فرد و خودانگاره را به هم متصل میوابستگی درجه

د در ارتباط هستند دهد که با سودآوري و ارزش طول عمر فرجهت حائز اهمیت است که رفتارهایی را تحت تاثیر قرار می

]31[ .  

  به مکان گردشگران وابستگی عاطفی

 يکالبد طیو رفتار انسان درارتباط با مح شهیمطالعه اند يگوناگون برا يهابه مکان در رشتهوابستگی عاطفی ساختار 

-اجتماعات، و جوامعها، انسانها به خانه وابستگی عاطفی یطیو روانشناسان مح دانانیمثال، جغراف يبرا. همساز شده است

هاي محیطی که افراد به لحاظ عاطفی و واژه وابستگی عاطفی بر عاطفه و واژه مکان بر صحنه .اندکرده یشان را بررس

 يادر رابطه شانیکه اچنان شوندیافراد به مکانها دلبستهم ،یبه طور کل.]32[شوند، تاکید دارد میفرهنگی به آن وابسته 

در مکان ربط  افتهیع ووق یمنسوب بهمکان را به واسطه تعامالت اجتماع یمعان شانیشوند و هرگاه که ا کیشر یعاطف

 حیتفر اتیادببه مکان در وابستگی عاطفیادراك ارتباطات انسان با مکان است،  يبرا يکه عاطفه مرکز یدر حال.]33[دهند

  . ]34[استبه مکان یمکان و وابستگ تیشامل هو يچندبعد يساختار و فراغت به مثابه

 یوابستگ. "شودابعادي از خویشتن که هویت فردي فرد در ارتباط با محیط کالبدي تعریف می"به مکان اشاره  تیهو

 يبراو شودیدارد، مربوط م اریدر اخت یتیفعال يازهاین ایتحقق اهداف خاص  يبرا طیمح کیکه ییبه مکان به فرصتها

را داشته باشد، به کار  هایژگیوموجود که ممکن است همان يطهایمح گریبا د سهیدر مقا یفعل طیمح یچگونگ یابیارز

از  دهدیآن که به آنها امکان م يهاو مشخصه هایژگیو خاطرگلف به نیگلف ممکن است به زم کنانیمثال، باز يبرا. رودیم

 ينهیگوناگون ودر زم يهانمونه انیبه مکان در م وابستگی عاطفیدو بعد  نیا. ]35[شوندوابسته گلف لذت ببرند،  يباز

 گریاز ابعاد بر د کیهر  ياثرها وهیش -1 اثبات شده است که ن،یافزون بر ا. نداداده شده صیتشخ نانیتفرج قابل اطم

از ابعاد  ارتباطات هریک -2همانند نیست و ) گردشگران/کنندگانتفریح و رفتار حات،ینگرشها، ترج گر،یبه عبارت د(امدهایپ

بعد دیگر وابستگی عاطفی . ]36[یابد هاي فردي تغییر میها و ویژگیبا دیگر پیامدها در میان شرایط فعالیتی، انواع محیط

مکان از اهمیت  -دهد، تاکید دارد و براي ادارك پیوند انسانبه مکان بر روابط اجتماعی که فرد را به منظر پیوند می

هاي کالبدي یک محیط، بلکه به بازیگران اجتماعی دهد که افراد نه تنها به جنبهها نشان مینتایح پژوهش. برخوردار است

  .]37[شونددهد، وابسته میفردي که در یک محیط رخ میو تعامالت بین) دیگر افراد(

آن جذب  واژه وابستگی عاطفی یک مکان به تاثیر عاطفی یک مکان اشاره دارد که افراد به لحاظ حسی و فرهنگی به

- ها میچرا که انسان. باشدتاثیر حسی، عاطفی و درونی مکان بر انسان، مرکز تفکر وابستگی عاطفی به مکان می. شوندمی

در واقع وابستگی عاطفی به مکان ارتباط . توانند به یک شی، خانه، شاختمان، محله و یا یک قرارگاه طبیعی، جذب شوند

انی عاطفی و حسی مشترك فرهنگی، توسط افراد به مکان خاص یا یک سرزمین شکل نمادین با مکان است که با دادن مع

ارتباط عاطفی بین فرد و مکان . ]23[باشد گیرد و مبناي نحوه ادراك گره یا فرد از مکان و نحوه ارتباط وي با آن میمی

-مکان به پیوند فرد با مکان منجر میوابستگی عاطفی به . شودبرپایه نحوه قضاوت، ترجیحات و شناخت از مکان برقرار می
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ها، معانی، عملکردها و شخصیت نقشی هاي خود از نشانهداند و بر اساس تجربهشود که انسان خود را جزئی از مکان می

  .]38[شود سازد و مکان براي او مهم و قابل احترام میبراي مکان در ذهن خود متصور می

  

  پیشینه پژوهش. 3

به بررسی عوامل موثر بر رضایت و وفاداري گردشگران در استان اردبیل پرداخته و ) 1389(پور و همکاران ابراهیم

هاي تحقیق نشان  نتایج یافته . بدین منظور منطقه گردشگري سرعین را به عنوان نمونه مورد مطالعه خود انتخاب کردند

طور بین این عوامل و رضایت گردشگران با وفاداري  مین داد که بین عوامل سازمانی و محیطی با رضایت گردشگران و ه

در نتیجه عوامل سازمانی و محیطی موجب افزایش رضایت گردشگران و به تبع آن . داري وجود دارد رابطه مثبت و معنی 

محیطی و  در نتیجه بهبود عوامل. شود افزایش وفاداري آنها، به معنی بازگشت گردشگران و معرفی منطقه از سوي آنها می 

  .]39[سازمانی براي توسعه گردشگري پیشنهاد گردید

 یبررس جینتا. پرداختند گردشگران يو وفادار یسازمان يرفتار شهروندبه بررسی ) 1389(پور و همکاران ابراهیم

آنها پنج  نیب ازاست که رگذاریگردشگران تأث يبا وزن متفاوت بر وفادار یسازمان يرفتار شهروند يکه مؤلفه ها دادنشان

 ،يتعهد کار يو مؤلفه ها نیشتریبیو نوع دوست یشناس فهیوظ ،یاز خود گذشتگ ،يدر کار، جوانمرد یشگامیپ يمؤلفه 

 يبرا ییشنهادهایپ انیدر پا. گردشگران داشتندیوفادار دررا یوزن نسب نیکمتر يو خود بهبود یو خودآموزش يوجدان کار

  .]40[.هتل ارائه شده است رانیمد

آزمون مدل مفهومی وفاداري گردشگران در رویدادهاي ورزشی استان پژوهشی با موضوع ) 1391(تجاري و همکاران 

ا استفاده از یافته هاي مدل انجام دادند و ب مورد کاربردي براي تدوین استراتژي هاي بازاریابی ورزشی: آذربایجان شرقی

متغیرهاي اثرگذار بر وفاداري بر . ورزشی و غیرورزشی شناسایی شدندآماري متغیرهاي تاثیرگذار بر وفاداري گردشگران 

. اعتماد، رضایت مندي، تصویرسازي، ورزش هایی شاخص، هیجان و تجارب منحصربه فرد: گردشگران ورزشی عبارتند از

ي فرهنگی و حمل اعتماد، رضایت مندي، امنیت، تفاوت ها: متغیرهاي اثرگذار بر وفاداري گردشگران غیرورزشی عبارتند از

نتایج نشان داد گردشگران ورزشی از گردشگران غیرورزشی وفادارترند که با یافته هاي تحقیقات قبلی در این زمینه . و نقل

  .]41[هم خوانی دارد

بررسی اثرات ارزشهاي سنتی و ارزش هاي اسالمی بر رضایت و وفاداري به ) 1394(کریمی علویچه و همکاران 

یافته ها حاکی از تاثیر ارزش کیفیت، ارزش اجتماعی، ویژگی هاي فیزیکی اسالمی و . پرداختند هر قمگردشگران خارجی ش

در بخش . ویژگی هاي غیر فیزیکی اسالمی بر رضایت گردشگران و تاثیر رضایت بر وفاداري گردشگران مسلمان می باشد

  .]42[ان آتی ارائه شده استپایانی نیز پیشنهادهاي کاربردي، محدودیت ها و پیشنهاد به پژوهشگر

به  ارزیابی وفاداري گردشگر به مقصد با رویکرد داده کاوي گردشگران داخلی شهر ) 1395( و همکارانانصاري 

دسته اول در شاخصهاي : که گردشگران را می توان به دو دسته طبقه بندي کردبود نتایج حاکی از آن .اصفهان پرداختند

گی سفر داراي میانگینی باال و در شاخص هاي هزینه و تکرار سفر داراي میانگینی کمتر از طول ارتباط با گردشگر و تاز

دسته دوم در شاخص تازگی سفر داراي میانگینی باال و . سطح متوسط هستند، لذا جزء مشتریان وفادار و نامطمئن هستند
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متر از سطح متوسط هستند، لذا جزء در شاخص هاي طول ارتباط با گردشگر، هزینه و تکرار سفر داراي میانگینی ک

  .]43[مشتریان جدید و نامطمئن هستند

تاثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداري گردشگران به مقصد به بررسی ) 1395(درزیان عزیزي و همکاران 

 مقصد بتیاثر مث یذهن ریبر تصو یشفاه غاتیلیتدهنده این مطلب بود که هاي تحقیق نشانیافته. پرداختند گردشگري

همچنین تصویر ذهنی بر اعتماد به مقصد تاثیر مثبتی دارد و همچنین اعتماد بر رضایت از مقصد تاثیر مثبتی دارد و . دارد

  .]43[ارتباط مثبت بین اعتماد و وفاداري گردشران ثابت شد

توجه به نقش تاثیر کیفیت خدمات گردشگري بر وفاداري به مقصد گردشگري با ) 1396(و همکاران  حیدرزاده

دل پژوهش با معادله یابی ساختاري م. بررسی نمودند میانجی تصویر ذهنی از مقصد گردشگري و رضایت گردشگران

همچنین تصویرذهنی بر بر رضایت و تصویرذهنی گردشگري و بررسی و نتایج حاکی است که کیفیت خدمات گردشگري

نقش میانجی رضایت و تصویرذهنی در رابطه . تاثیر می گذارد رضایت و وفاداري و رضایت بر وفاداري به مقصد گردشگري

تصویرذهنی در رابطه بین کیفیت قش میانجیبین کیفیت خدمات گردشگري و وفاداري به مقصد گردشگري و در نهایت ن

  .]45[خدمات گردشگري و رضایت گردشگران مورد تایید قرار گرفت

ل دهنده گردشگري آشپزي و اثر آن بر وفاداري گردشگران مدلسازي عوامل شکبه ) 1396(شاطریان و همکاران 

: نتایج حاصل از کاربرد مدل سازي معادالت ساختاري بیانگر آن است. پرداختند )گردشگران شهر اصفهان: نمونه موردي(

ي بر و نیز نگرش ذهنی مثبت به غذاهاي بومی اصفهان اثر معنادارشگران از غذاهاي بومی اصفهان آگاهی و شناخت گرد

  .]46[تمایل به تجربه مجدد گردشگري آشپزي و استفاده از انواع غذاهاي سنتی اصفهان دارد

تاثیر ارزش درك شده بر تصویر ذهنی از مقصد، رضایت و وفاداري به بررسی ) 1398(عسگرنژادنوري و همکاران 

داد کیفیت خدمات ادراك شده، کیفیت یافته ها نتایج نشان . پرداختند )شهر اردبیل: مطالعه موردي(گردشگران پزشکی 

ادراك شده، لذت ادراك شده پزشکی، هزینه ادراك شده پزشکی و ریسک ادراك شده پزشکی بر ارزش درك شده 

. همچنین تاثیر ارزش درك شده بر تصویر ذهنی مقصد گردشگران پزشکی تایید شد. گردشگران پزشکی تاثیرگذار است

وفاداري گردشگران پزشکی تاثیر داشته و در نهایت تاثیر رضایت بر وفاداري گردشگران تصویر ذهنی از مقصد بر رضایت و 

  .]47[شکی نیز مورد تایید قرار گرفتپز

 یپزشک يگردشگر يرفتار يو وفادار یالملل نیب يخدمات گردشگر تیفیکبه بررسی ) 2011(و همکاران  3اوراثاي

ها حاکی از آن بود که بین کیفیت خدمات و ارزش، رضایت و اعتماد یافتهنتایج . بنکوك پرداختندتنیدر منطقه متروپول

. ارزش، رضایت و اعتماد به برند نیز ارتباط مثبت و معناداري با وفاداري رفتاري دارند. تجاري رابطه معناداري وجود دارد

در نهایت ملیت . رفتاري دارد همچنین ارزش، رضایت و اعتماد به عنوان میانجی کیفیت خدمات تاثیر منفی بر وفاداري

  .]48[تاثیري بر رابطه کیفیت،  ارزش خدمات، رضایت و اعتماد به برند ندارد

                                                            
3Aurathai



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

٩

www.tourism2019.ir  

مقصد و رفتار گردشگر را بررسی -مطالعه بین تصویر ذهنی مقصد، شخصیت مقصد، روابط گردشگر) 2013( 4چن و پو

اعتماد، (مقصد -د، اثرهاي مثبتی بر روابط گردشگردهد که تصویر ذهنی از مقصد و شخصیت مقصنتایج نشان می. کنندمی

  .]49[دهند دارند که به نوبه خود رفتار گردشگر را تحت تاثیر قرار می) رضایت و وابستگی عاطفی

هاي به بررسی تاثیر تصویر برند، قیمت، اعتماد و ارزش بر قصد خرید در میان مشتریان هتل) 2015(و همکاران  5لین

  .]50[تایید شد 0.679در این پژوهش تاثیر تصویر ذهنی برند بر اعتماد مشتریان با ضریب مسیر  .تایوان پرداختند

  

  نتیجه گیري و پیشنهاد. 4

رسد ارتباط مثبت و با توجه به مطالب گفته شده و همچنین بررسی پیشینه پژوهش و مبانی نظري موضوع به نظر می

  .رسیمبنابرین به مدل مفهومی زیر می. گردشگران وجود وجود داردمعناداري بین وابستگی عاطفی و وفاداري 
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