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خالصه 

تصویر و گردشگر تیرضاآن با  ارتباطبا استفاده از قصد بازدید مجدد اولیه یارائه مدل مفهومهدف اصلی پژوهش حاضر 

عنوان مفاهیم بین  روابطارزیابی به ، و مستندات علمی موجودمرور مطالعات پیشین  باتحقیق این در . باشدمیمقصد

 نهیموجود در زم یو تجرب ينظر قاتیبر اساس تحق یمدل مفهوم.شودمیپیشنهادومدل مفهومی اولیه پرداخته تحقیق

هاي موثر بر تصویر مقصد و رضایت گردشگران تعیین عوامل و ویژگیتجزیه و تحلیل .مقصد توسعه داده شده است یابیبازار

هاي جاذبه، هاي طبیعیجاذبه، محیط طبیعیتوسط عواملی چون  تصویر مقصد. کننده قصد بازدید مجدد از مقصد است

توسط نیز رضایت گردشگر. گیردتحت تآثیر قرار می قیمت و ارزش، آرامش، هازیرساخت، دسترسی، تاریخی و فرهنگی

-میتحت تأثیر قرار  محیط طبیعیو  رویدادها، هافعالیت ،دسترسی، خرید، غذا خوردن، اقامت، هاجاذبهعواملی همچون 

کند که تصویر مقصد و رضایت گردشگر ارتباط مثبتی با قصد بازدید مجدد می نتایج مرور تحقیقات پیشین تأیید. گیرد

  .مقصد دارد یابیبازار رانیمد يبرایقابل توجه يامدهایمطالعه پ نیا جینتا. گردشگران دارد

  گردشگرمقصد،رضایتازمقصد،قصدبازدیدمجددتصویر: کلمات کلیدي

  

  مقدمه .1

-وبسیاریازبخشمحسوب شدهسطحجهانامروزهگردشگریجزءبزرگترینومتنوعترینصنایعدر

- بههمیندلیلتوسعه. [1]قراردادهاستهایاقتصادي،اجتماعی،فرهنگیوزیستمحیطیرانیزتحتالشعاعخود

- بهعنوانیکراهبردواستراتژیبهمنظورکاستنازعدمتوازنهایمنطقهیصنعتگردشگری

-ازاینروبرنامه. [2]رودشمارمیی بهایوسرزمینیودرجهتتعدیلنابرابریمیانروستاوشهرازحیثفرصتها،منابعومنافع،ضرورتیاساس

موفقیت جهتاقداماتالزمراو فراهم آورده را مقصد  گردشگرانبهمجددهایسفرزمینهریزانصنعتگردشگریبایدتالشکنندتا
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-میگردشگران ،رضایتووفاداریحیاتی در موفقیت مقاصد گردشگريارکان بسیار مهم و جمله از. مقاصدگردشگریانجامدهند

گردشگران به مقصد درنظر  یو بازگشت واقع ياز وفادار يا ندهیعنوان نما مجدد از مقصد به دیقصد بازددرواقع . [3]باشد

گردشگري به  اتیمعموالً در ادب گرانیآن به د هیمجدد از مقصد و توص دیقصد بازدبه عبارتی، . [4,5]شودیگرفته م

مجدد را  دیقصد بازد،پژوهشگران. [6]باشد میـابییبراي سنجش راهبردهاي بازار یاساس ارکاناز  کییوفاداریاشاره دارد و 

با انتخاب  يتمنداندکهرضاینشان داده قاتیتحق. [7]گیرندنظر میر داز مواجهه اول  یناش يتمندیعنوان گسترش رضا به

 تیاهم یعلت اصل. [8]مجدد از مقصد در ارتباط است  دیو قصد بازد يمقصد، مصرف کاالها و خدمات گردشگر

 يوفادار برمعت کنندهینبیشیپ تواندیگردشگر م يتمندینهفته است که رضا تیواقع نیدر ا قصدگردشگر از م يتمندیرضا

  .[1]باشد

اغلب  رایرو به رو هستند، ز يدیبا رقابت شد يکه امروزه، مقاصد گردشگر دهدینشان م نیشیمرور مطالعات پ

مهمان نواز و  یجوامع محل ع،یسواحل وس با،یمناظر ز، همانند مشابه يها یژگیبا صفات و و يمقاصد انیگردشگران از م

نموده تا با استفاده از  بیمقصد را ترغ تیریمد انیمتول ،این مسئله. [9]زنندیباالدست به انتخاب م تیفیبا ک ییهااقامتگاه

بهبود  یالملل نیب يخود را در بازارهاگردشگري مقصد ، منحصر به فرد یتیهو جادیو ا ياصول برندساز

برندشده خود در  يساختن شهرها زیمتمایبرا يمقصد به عنوان راهبرد ریاز تصو ،يحوزه گردشگر ابانیبازار.[10]بخشند

قادر است بوده و مقصد  دهنده برندعنصر کلیدي شکلمقصد  تصویرقت،یدر حق رایز. کنندیاستفاده میرقابت اریبازار بس کی

 ،از مقصد زشمعنادار و پرارتصویري و توسعه ایجادب،یترت نیبه ا. [11]دینما ینبیشیطور بالقوه رفتار گردشگران را پبه 

پیشنهاد مدل مفهومی اولیه  ازاینرو،پژوهشحاضرباهدف.[12]دینما فایاگردشگري صد امق تیدر موفق یینقش به سزا تواندیم

 مطالعات کیفی و ارزیابی از طریقمرور گردشگران بازدید مجددقصد رضایتو،مقصدتصویربین روابطبر اساس 

ریابی مورد استفاده مدیران اریزي و بازتواند به عنوان راهنمایی در امور برنامهحقیق مینتایج این ت. تصورتگرفتهاسپیشین

  .قرار بگیردمقصد 

  

  ادبیات تحقیق . 2

  .شودمتغیرهاي این پژوهش و روابطبین آن ها پرداخته میدر این قسمت به بررسی ادبیات و پیشینه مربوط به 

  

  دمقص صویرت. 2.1

 مکان دارند کیکه مردم در مورد یها، انتظارات و احساساتدهیاز دانش، احساسات، ا يامجموعه به عنوانمقصد ریتصو

گردشگران،  حاتیدرك ترج يارزشمند برا یمقصد مفهوم ریتصوحاکی از آن است که یشواهد تجرب.[13]شودتعریف می

و  رتوسعهگردشگريدمهم  یعامل به عنوان و [14]باشدیم آن به دیگران دشنهایو پ دیبازد جهتانتخاب مقصد  ندیفرآ

کم گرفتهشود، اهمیت تثبیت درك گردشگران از یک تصویر مقصد نباید دست. [15]شود میدر نظر گرفته مقصد  یابیبازار

- کننده است که بر انتخاب مقصدتوسط گردشگران تأثیر میموضوع یک عامل مهمِ تعیینشود که این زیراگفته می

ت به یک مقصد است بیک سیستم تعاملی از افکار، نظرات، احساسات، تصویر سازي اهداف نستصویر مقصد .[16]گذارد
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از نظر . اندمند بودههاي دور به دو دلیل به مفهوم تصویر مقصد عالقهگردشگریاز زمان پژوهشگران حوزه. [17]

، به مورد نظرشانانتخاب مقصد ن تئوري،تصویر مقصد نقش مهمی در فرآیند انتخاب مقصد دارد، زیرا مشتریان، در زما

رسد که ارزیابیتصویر مقصد یک از نظر عملی، به نظر می .کنندزیادي به تصاویرشان از مقصدهاي جایگزیناعتماد می مقدار

توانند نقاط قوت و ضعف یک تصویر مقصد را در چشمان ابی مقصد باشد زیرا تصاویر مقصدمیبنیان مهم براي بازاری

ناملموس بودن  و بعدي بودندهاي محصوالت یا خدمات گردشگري، مانند چنویژگی.[18]آشکار سازد  گردشگران آینده

جلب  يبرا یراه يقو ریتصو کیجادیاپژوهشگران معتقدند که .[19]کنندي تصویر مقصد را پیچیدهمیگیري سازهاندازه

همچنین توصیه  و گردشگران جهت بازدید مجددزهیو انگ تیتواند بر رضایم معنادارریتصو کت؛ زیرایتوجه گردشگران اس

 ١گیري تصویر مقصد، طبق تئوري مرحله اي گانشکل. [16]داشته باشد  ياریبس ریبه خانواده و دوستان تأث آن مقصد

ي اول، یک تصویر ارگانیک بر اساس در مرحله. کندمورد تصویر مقصد، در سه مرحله ادامه پیدا میدر ) 1988، 1972(

گیرد، ودر ي دوم توسط منابع تجاري شکل میمنابع اطالعاتی غیرتجاري شکلمی گیرد، در حالی که تصویر در مرحله

انجام پیشین بسیاري از مطالعات و بررسی  مرورنتایج .[20]یابدي سوم توسط تجربیات بررسی حقیقی تغییر میمرحله

محیط طبیعی، شود که شاملبندي میکند که تصویر مقصد در نه جنبه طبقهبیان می ي بازاریابی مقصددر حوزه شده

  .]42؛ 41؛ 13[باشدها، آرامش، قیمت و ارزش میهاي تاریخی و فرهنگی، دسترسی، زیرساختهاي طبیعی، جاذبهجاذبه

  

  از مقصد گردشگر رضایت. 2.2

به طور .[21]استهر تجارتی راضی کردن مشتریان، به دلیل تأثیر احتمالی بر تکرار خرید و منافع آن، هدف نهایی 

کند یا در این زمینه است که آیا کاال و خدمات نیازها و انتظارات او را برآورده می ارزیابی مشتري ،اساسی رضایت مشتري

که  دآییم دیپد یو هنگام شودیم یتلق مقصد گردشگريکییمدارانهبه عنوان ارزش سود مقصداز  يتمندیرضا. [8]نه

- رادرزمینهاو تواندرفتارمی گردشگررضایت دهد که مطالعات انجام گرفته نشان مینتایج .[9]برآورده شود یاساس يازهاین

به عبارتی، .]5[تحت تأثیر قرار دهد  راگردشگري و تمایل به بازدید مجدد  یانتخابمقصد،تمایلبهخریدومصرفکاالهاوخدمات

در . ]16[کند می یتجربیاتشانرانسبتبهیکمقصدمسافرتیمعینتعریفرضایتگردشگرساختاریاستکهارزیابیکلیگردشگراندرباره

ییک مشتري در از تجربه رضایت یک ارزیابی تا حدودي تشخیصی و تا حدودي انفعالیبیان شده است که مطالعات پیشین 

-یبر انتظارات شکل م یمبن مقصد،متفاوت يهایژگیاو از و یابیارز قیگردشگر از طر یکل تیضار.]22[شرایط خدمات است

ز ارضایت کلی  رضایت گردشگر توسط. شودمحسوب میگردشگرانمجدد بازدیدعوامل در  نیاز مهمتر یکیبه عنوان و  ردیگ

انتظارات گیرد و مورد ارزیابی قرار می) هاها، محل اقامت، امکانات و فعالیتجاذبه: مثال به عنوان(هاي مقصد ویژگی

از مقصد گردشگر از رضایت  براي سنجشنتایج مرور مطالعات قبلی نشان داد که. [21]سازدگردشگر را بر آورده می

شود می استفاده ها، رویدادها و محیط طبیعیت، غذا خوردن، خرید، دسترسی، فعالیاقامتها، جاذبه هایی همانندویژگی

رضایت گردشگر از مقصد شاخصی قوي از بازدید مجدداست  هد تجربی حاکی از آن هستند کهااز شو یبرخ.]42؛ 41؛ 22[

نهفته است که  تیواقع نیدر ا قصدگردشگر از م يتمندیرضا تیاهم یاصل شود که علتبر این اساس بیان می].23[

  .[1]باشد )بازدید مجدد( يوفادار برمعت کنندهینبیشیپ تواندیگردشگر م يتمندیرضا

                                                            
1. Gunn
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  قصد بازدید مجدد از مقصد. 2.3

و است هاي وفاداري در نظر گرفته شده بازدید و تمایل به بازگشت مجدد به عنوان شاخصي گردشگري، در حوزه

وفاداري به معنایتمایل به پرداخت .شودمیگردشگران به برند مقصد تعریف بالقوه وفاداري به برند مقصد به عنوان وابستگی 

 دیبازد قصدنهیاولین پژوهش در زم.]24[می باشد  است، پول حتی زمانی که گزینه هایی با قیمت پایین تر در دسترس

 دیبازد شتریداد، که بنشان آنان پژوهش  جینتا. گردد یبرم ١پسیلیو ف تیمقصد به مطالعه انجام شده توسط گ مجدد به

کردند که رفتار گردشگران شامل انتخاب  انیب]26[سايچن و ت].25[دارند ندهیرا در آ مقصدکنندگان قصد بازگشت به 

تجربه سفر با  ،داریپس از د يها یابیارز. شود یم ندهیآ يرفتار يها تیو ن داریپس از د يها یابیارز دار،ید يمقصد برا

 هبه قضاوت گردشگران دربار ندهیآ يرفتار يها تیکه، ن یگردشگران هستند در حال کلی تیارزش درك شده و رضا

قصد بازدید مجدد نیز  ]13[ژانگ وهمکارانش.اشاره دارند گرانیآن به د شنهادیبه پ لیاز همان مقصد و تما دیاحتمال بازد

در مطالعات خود به پنج  ایشان.تعریفکرده اندوفاداري به مقصد گردشگري شاخص را به عنوان  تمایل به بازگشتاز مقصد و 

  :قبالً از آن بازدید کرده اندگردشگران که  گرددمیبه مقصدي  مجدد عامل اشاره کرده اند که منجر به بهبازگشت

  .کاهش ریسک تجربه اي که رضایت را برآورده نکند.1

  .می کنند مانند خودشان را درآن مقصد مالقاتیهافراد، آگاهی از این که آن ها.2

  .وابستگی احساسی.3

  .تجربه نکرده اند فرصتی براي بازدید از جنبه هایی از مقصد که قبآل. 4

  .]16[نشان دادن اینکه تجربه قبلی آن ها رضایت بخش بوده است به دیگران.5

بلکه ممکن  دنمایمجدد نه تنها منبع ثابتی از درآمد را فراهم می دیقصد بازداند که پژوهشگران در مطالعات خود بیان کرده

  .]6[به همراه داشته باشد  زیاي را ن هیتوص غاتیاست تبل

بر رضایت گردشگر از جمله  اثر تصویر مقصددر مبانی نظري گردشگري، : تصویر مقصد و رضایت گردشگر. 2.4

تر، بخشی از فرآیند مقاصدي با تصویري مثبت.قرار گرفته استررسی بکه مورد  باشدمیموضوعات پژوهشی مرسومی 

یافتند که تصویر مقصد، به طور مثبت بر  خود مطالعهدر [21]٢کورت و الپتون.[27]گیري گردشگران خواهند بود تصمیم

چگونه کیفیت را تصویر بر این کهمشتریان همچنین . گذارداهداف بازدیدکنندگان براي بازدید مجدد در آینده تأثیر می

کنندگان رضایت مصرف تواندمی یک تصویر مثبت متناظر باکیفیتدرك شده ي باالتربه عبارتی، کنند، تأثیر دارد؛ درك می

بین تصویر مقصد و مثبت رابطه]32؛31؛ 30؛ 29؛ 10؛[5مطالعات قبلی، به عنوان مثال. [28]به دنبال داشته باشدرا 

تواند  یمحصول، م کیبرند  ریخود نشان نشان دادند همانطور که تصو قیدر تحق[33]٣نگیپیسو و ل.رضایت را ثابت کردند

 شیمقصد را افزا کیگردشگران از  يتمندیتواند رضا یم زیمقصد ن ریو اعتماد به آن برند را ارتقاء دهد، تصو يتمندیرضا

                                                            
1. Gyte and Phelps 
2.  Court and Lupton
3. Hsu and Liping
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که داد نشان ١[11]تحقیقات چن و فئونتایج .، رضایت گردشگر مستقیمآ تحت تأثیر تصویر مقصد استبه عبارتی .دهد

دلبستگی ، دهی برند مقصد ایفا کرده و تأثیر مثبت و معناداري بر شخصیت مقصدتصویر مقصدنقش بسیار مهمی در شکل

کند که مطالعه پیشنهاد میاین  با اتکا به چنین رویکردي،؛ نینابراب .رضایت گردشگر از مقصد داردو همچنین به مقصد 

  . تصویر مقصد با رضایت گردشگر ارتباط مثبتی دارد

به عنوان یک عامل مهم مقصد  ریتصودرمبانینظریگردشگري،اهمیت: تصویر مقصد و قصد بازدید مجدد گردشگران. 2.5

همچون چند بعدي  هاییاگرچه وجود ویژگی.موردبررسیقرارگرفتهاستمجدد  دیبازدجهت تعیین کننده انتخاب مقصد 

 ي بینبا این حال رابطه ؛[34]کندي تصویر مقصد را پیچیده میگیري سازهبودن و نیز ناملموس بودن تا حدودي اندازه

مطالعات قبلی، . [35]تواندبرتکرارحمایتتأثیربگذارد یکتصویرخوبمی.ي قابلبحثاستتصویرمقصدواهدافرفتاریهمچنانیکقضیه

36؛35؛ 34؛[19به عنوان مثال کاندامپالی و .را ثابت کردند قصد بازدید مجددبین تصویر مقصد و رابطه]

-به عبارتی، تصویر هتل بیانمی .مشتري دارد و قصد بازگشت تصویر هتلتأثیر مثبت بر وفاداريیافتند که [37]٢سوهارتانتو

قصد در فرآیند انتخاب یکمقصد و تصویر مقصد .گذاردکندکهتصویرمقصدبرانتخابرفتارآتی گردشگروانتخابمقصد تأثیر می

در پژوهش خود نشان دادند که  ]19[بعالوه؛ عباسی و همکاران . [34]گذاردمقصد در آینده تأثیر میاز بازدید مجدد 

و  وومطالعات ژانگ،  جینتا.داردگردشگران ) قصد بازگشت مجدد( تصویر مقصد تآثیر مثبتی بر وفاداري 

چنانچه گردشگران برداشت را دارد؛ گرانشقصد بازدید مجدد گردینبیشیپ لتیمقصد قاب رینشان داد که تصو[38]٣سیبوهال

داشته باشند، به همان اندازه، ...) و بایز یعاندازطبیچشم ،یمیبه عنوان مثال؛ مردم صم(از کشور مقصد  يشتریخوب ب

 واهدمنجر خ شتریب مجدد دیبه نوبه خود؛ به قصد بازد زین نیبه دست خواهند آورد، ااز آن مقصد یادیز یادماندنیتجارب به 

کند که تصویر مقصد ارتباط مثبتی با قصد بازدید مجدد گردشگران تحقیق حاضر پیشنهاد می،دگاهید نیمطابق بر ا. شد

  .دارد

 یکی از مهمترین مباحثی که در اکثر تحقیقات گردشگري: و قصد بازدید مجدد گردشگران رضایت از مقصد. 2.6

مطالعات نتایج.[27]گردد نجر به وفاداري آنان و بازدید مجدد میگیرد، رضایت گردشگران است که ممورد توجه قرار می

39؛27؛ 8؛[5، به عنوان مثالپژوهشگران قبلی ي انتخاب مقصد رضایت گردشگر، رفتار او را در زمینهاند که نشان داده]

خدمات گردشگري و همچنین تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگري گردشگري، تمایل به خرید و مصرف کاالها و 

بینی ترین عامل جهت پیشرضایت گردشگر را به عنوان مهم پژوهشیدر[39]شعبانی و طالقانی. دهدتحت تآثیر قرار می

 لیو تحل هیرا تحت عنوان تجز یپژوهش[40]و همکاران ٤يالگر، در این راستا همچنین. معرفی کردند قصد بازدید مجدد

از آن است که  یبدست آمده حاک جینتا. بر قصد بازگشت مجدد گردشگران انجام دادند یقبل يدهایو بازد تیرضا ریتأث

از بین این وجود،  نیبا ا. بر قصد بازگشت مجدد گردشگران دارند يمثبت و معنادار ریتأث یقبل يدهایو تعداد بازد تیرضا

 نیدر مطالعات خود به ا نیاز محقق گرید یبرخ.است گردشگران يتمندیرضا دید مجدد،قصد باز یکننده اصل نییتععوامل 

تواند به و می ي مقصد به سایر افراد استرضایت گردشگران یک شاخصقوي از بازدید مجدد و توصیهکه انددهیرس جهینت

                                                            
1. Chen and Phou
2. Kandampully and Suhartanto 
3. Zhang, Wu and Buhalis
4. Alegre
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مرورمطالعات پیشین، با اتکا بر ].21؛  [8گذار باشدآینده تآثیرت بر اهداف بازدیدکنندگان براي بازدید مجدد در طور مثب

  .مجدد از مقصد دارد دیقصد بازد ارتباط مثبتی باگردشگرتیرضاکند که پیشنهاد می پژوهش حاضر

توان بین سه متغیر تصویر مقصد، رضایت از مقصد و قصد بازدید مجدد گردشگر می، ادبیات نظريمرور لذا با توجه به 

  :شودتحقیق به شکل ذیل ارائه می پیشنهاديمدل بنابراین؛ . ارتباط برقرار کرد

  

  

        

  

  

  

  

  

  نتیجه گیري  .5

روابط بین بررسی  جهتمدلی و توسعه ارائه  به، مرور مطالعات قبلیو  موجود، با اتکا بر مبانی نظري تحقیق حاضر

این مطالعه با کمک سه .پرداخترضایت گردشگران و مقصد تصویر ،وفاداريي کلیدي سازه، به عنوان قصد بازدید مجدد

پیشینه نظري تصویر مقصد، رضایت و  تجزیهوتحلیل. مفهوم یک مدل اولیه جهت ایجاد وفاداري در گردشگران پیشنهاد داد

سازد که اثرات ري فراهم میرفتا در هر دو سطح نگرشی و قصد بازدید مجدد گردشگران بینشی را در زمینه ایجاد وفاداري

  .کار گرفته شودبهتوسط مدیران مقصد گیریجهتطراحی ابزار اندازه پیشینه نظري تواند به عنوان یکآن می

به عبارتی نتایج .را مورد تأیید قرار داد مدل مفهومی گرفته دررابطه شکل، هر سه مرور مطالعات قبلینتایج حاصل از  

که تصویر مقصد و رضایت گردشگر به طور مستقیم بر قصد بازدید مجدد گردشگران از است حاکی از آن تحقیقات پیشین 

چی و الگوی با مبنا قرار دادن پیشنهادي پژوهشمدل همچنین در 42].؛41؛38؛ 11؛  [10گذاردمقصد تآثیر می

بررسی مطالعات نتایج . گرفتعوامل تأثیر گذار بر تصویر مقصد و رضایت گردشگران مورد ارزیابی قرار )2008(همکاران

هاي تاریخی و فرهنگی، هاي طبیعی، جاذبهتصویر مقصد توسط عواملی چون محیط طبیعی، جاذبهکی از آن بود کهحا

ها، اقامت، غذا خوردن، عواملی همچون جاذبهاز طریق نیز رضایت گردشگر؛ و ها، آرامش، قیمت و ارزشزیرساختدسترسی، 

هاي چنانچه ارزش؛ بنابراین.]42؛ 41[گیرد میها، رویدادها و محیط طبیعی تحت تأثیر قرار خرید، دسترسی، فعالیت

توان میدر آن صورت مین کندأهاي گردشگران را تو خواسته انتظاراتو مطلوب جامعه میزبان، بتواند به طریقی مناسب 

گردشگران راضی نیز قصد بازگشت مجدد به آن مقصد گردشگري را  توقع داشت و مورد نظر ن را از مقصدرضایت گردشگرا

زدیدهاي مجدد بامندي از نتایج شود به منظور بهرهریزان گردشگري توصیه میدر این رابطه به برنامه. [27]خواهند داشت 

  )2008(وي چی و همکارانبرگرفته از الگ مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

  محیط طبیعی

  هاي طبیعیجاذبه

هاي جاذبه

  تاریخی و فرهنگی

  دسترسی

  هازیرساخت

آرامش

  قیمت و ارزش

  

  هاجاذبه

  اقامت

غذا خوردن

  خرید

  دسترسی 

  هافعالیت 

رویدادها 

محیط طبیعی

تصویر مقصد رضایت گردشگرمجدد قصد بازدید
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براي . هاي بازاریابی و برندینگ استفاده کننداز تکنیک و تبلیغات دهان به دهان مثبت گردشگران به دوستان و آشنایان

براي  دادهي هاگاهایها و پهاي پستی و خبرهاي مربوط به مقصد براي گردشگران ویا ایجاد وب سایتمثال؛ ارسال کارت

جذب  به ها، اجراي این تکنیکیادماندنی خوداشتراك گذاشتن خاطرات و تجارب به تشویق بازدیدکنندگان جهت به

  .از طریق تبلیغات دهان به دهان کمک خواهد کرد گردشگران بالقوه

قصد بازدید مجدد گیري اندازهدرد توانمیکه را دیگر گردشگري  و عناصر هاجنبه مطالعات آتیدر شود کهپیشنهاد می

.دگردشناسایی و بررسی ، استفاده قرار گیرندمورد از مقصد

  

مراجع.6

احساس تعلق به  ریتأث یبررس"). 1394( نیام ،یبابل یمیرضا و تسل ریمحمد؛ کنجکاو منفرد، ام ،يغفار ؛یعل ،یکاظم.1
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