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چکیده
ضضس گطزضگطی ضْطی زض ًماط هرتلف رْاى اظ رولِ ایطاى تَاًستِ ترطی اظ ًیاظّا ٍ
فؼالیتّای فطاغتی هستوط ضْطًٍساى ضا اضضا وٌس .اظ ایيضٍ تِ ترص هْوی اظ تطًاهِضیعی هسیطیت
ضْطی تثسیل ضسُ است .زضن ضفتاض گطزضگطاى هیتَاًس ووه ضایاًی تِ تطًاهِضیعی ٍ افعایص
ػولىطز گطزضگطی ضْطی ًوایس .اظ ػَاهل هْن وِ تط هتغیط ضفتاض گطزضگط احطگصاض است هیتَاى تِ
ضضایت گطزضگطاى اضاضُ وطز وِ ضیطِ زض تصَیط همصسً ،گطش ٍ اًگیعش گطزضگطاى زاضز .زض ایي
پژٍّص سؼی ضسُ است تا تا استفازُ اظ هسلیاتی هؼازالت ساذتاضی ( ،)SEMتِ تطضسی اضتثاعات
ػلی تیي هتغیطّای یاز ضسُ ،تطای گطزضگطاى تاتستاى سال  1394زض هٌاعك  8 ٍ 2والًطْط تثطیع،
پطزاذتِ ضسُ ٍ هسیط احطگصاضی ایي هتغیطّا زض ایي ضْط تط ّن آظهَى ضَز .تطای ایي هٌظَض اظ
ًطمافعاض  SPSS 22 ٍAMOS 22ووه گطفتِ ضسُ است .ایي تحمیك تط هثٌای اّساف
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واضتطزی ٍ ضٍش تَصیفی -تحلیلی اظ ًَع پیوایطی است .زض ایي پژٍّص ضٍش وتاتراًِای ٍ اتعاض
پطسطٌاهِ تطای روغآٍضی زازُّا هَضز استفازُ لطاض گطفتِ استّ .وچٌیي ،تطای تؼییي حزن ًوًَِ
اظ ضٍش تؼییي حزن ًوًَِ وَوطاى ٍ ًوًَِگیطی تصازفی سازُ ٍ تِ هٌظَض ضٍایی ٍ پایایی
هتغیطّای پطسطٌاهِ اظ ضٍایی هحتَا ٍ ضطیة آلفای وطًٍثاخ استفازُ ضسُ است .تا تَرِ تِ ًتایذ
تحلیلّا ،هیعاى احطگصاضی هتغیط ًگطش گطزضگطاى  0/599است وِ تیص اظ زٍ هتغیط تصَیط همصس
ٍ اًگیعش گطزضگطاى تط ضضایت است .احط تصَیط همصس گطزضگطاى  0/314است وِ تیطتط اظ احط
اًگیعش تط ضضایت گطزضگطاى است .ضضایت گطزضگطاى ًیع احط لاتل تَرْی تط ضفتاض آتی
گطزضگطاى زاضز ٍ زاضای ضطیة هسیط  1/222است .تا تَرِ تِ یافتِّای تحمیك حاضط پیطٌْاز
هیضَز اضایِ تطًاهِّای تطفیؼی زض رْت هؼطفی پیطیٌِ هٌغمِ ،اضایِ تطًاهِّای تثلیغاتی رْت
یازآٍضی سفط تِ همصس ،تَسؼِ هطاوع ذطیس ،فطٌّگ ساظی زض رْت ضفتاض هٌاسة تا گطزضگطاى،
ایزاز هحیغی آضام ٍ زٍض اظ استطس ،ایزاز تطًاهِّای هتٌَع ٍ ًَآٍضاًِ هَضز تَرِ تطًاهِضیعاى ٍ
هسیطاى ضْطی لطاض گیطز.
ياشگان كليدي:گطزضگطی ضْطی ،ضفتاض آتی گطزضگط ،هسلیاتی هؼازالت ساذتاضی ،والًطْط
تثطیع.

مقدمٍ
اهطٍظُ گستطش فضاّای تاظ روؼی ٍ ایزاز هطاوع فطاغتی ٍ تفطیحی هسضى یىی اظ
اّساف هْن تطًاهِضیعاى هسیطیت والًطْطّای راهؼِ ها هیتاضس .زضن ضفتاض گطزضگطاى
هیتَاًس اعالػات ضٍضٌی فطاّن آٍضز ٍ تِ تْثَز ٍ تضویي ػولىطزّا زض ظهیٌِ گطزضگطی
ووه وٌس .ػَاهل هرتلفی زض ازتیات گطزضگطی ،تط ضفتاض آتی گطزضگطاى تأحیط هیگصاضًس
وِ اظ هْنتطیي آًْا ،ضضایت گطزضگطاى است .تِ ػمیسُ هحممیي ،تا افعایص هیعاى ضضایت
گطزضگطاى هیتَاى تط ضفتاض آتی گطزضگطاى تأحیط هخثت گصاضت ٍ ظهیٌِ هٌاسثی تطای تاظزیس
هزسز اظ یه هىاى ٍ تثلیغات هخثت ایزاز وطز .ضْط تثطیع یىی اظ والًطْطّای هْن ایطاى
است وِ زض سالّای اذیط گطزضگطاى ظیازی تطای تاظزیس اظ هٌاعك هرتلف آى هطارؼِ
هی وٌٌس؛ تسیي هٌظَض ،تطضسی هیعاى تأحیط ػَاهل هرتلف تط ضضایت گطزضگطاى ٍ هْنتط اظ
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آى ضفتاض آتی گطزضگطاى (هطارؼِ هزسز ٍ تَصیِ تِ زیگطاى) اظ ػَاهل هْوی است وِ زض
ایي والًطْط تایس تطضسی ٍ هَضز تزعیِ ٍ تحلیل لطاض گیطز .لصا ،تطای تطضسی ایي ػَاهل تایس
هٌاعمی اظ ضْط تثطیع وِ گطزضگط ظیازی زض عَل سال هیپصیطز ،هَضز تطضسی لطاض گیطز .زض
ایي پژٍّص سؼی ضسُ است تا ضضایت ضا تِ ػٌَاى یىی اظ ػَاهل ایزاز وٌٌسُ ضفتاض آتی
گطزضگطاى تطضسی وطزُ ٍ احطات تصَیط همصسً ،گطش ٍ اًگیعش گطزضگطاى ضا تط هیعاى
ضضایت گطزضگطاى ٍ زض ًْایت ضفتاض آتی گطزضگطاى تطضسی وطز.
بيان مسألٍ
ضفتاض گطزضگط تِ ػٌَاى یه هَضَع هْن تطای چٌسیي زِّ زض زاًطگاُّای هرتلف زض
ازتیات تحمیك گطزضگطی هَضز تطضسی لطاض گطفتِ ٍ تٌْظط هیضسس تطضسی ػَاهلی وِ تط
ضفتاض آتی گطزضگطاى زض یه هٌغمِ احط هیگصاضًس ،ضطٍضی تاضس) .(Pearce, 1988زضن
ضفتاض گطزضگطاى هطىل است؛ ظیطا فاوتَضّای هتفاٍتی زض تصوینگیطی ٍ ازضان ،تأحیط
زاضًس.ایي پیچیسگی یه ٍظیفِ سٌگیي تطای هحممیي ٍ هسیطاى تِ ٍرَز هیآٍضز تا ًوًَِای
ػظین تطای پطسطگطاى ،فطاّن آٍضًس ( .)Martin, 2007زض تحج ضفتاض آتی گطزضگط،
ٍفازاضی گطزضگطاى تِ همصس گطزضگطی هَضز تطضسی لطاض هیگیطز؛ وِ ٍفازاضی گطزضگطاى
تِ زٍ ضىل تاظزیس هزسز ٍ تَصیِ یه همصس گطزضگطی تِ زٍستاى ٍ آضٌایاى ًوایاى
هیضَز .تیطتط وطَضّا ٍ صاحثاى تَضّای گطزضگطی ،تالش هیوٌٌس تا ویفیت هماصس
گطزضگطی ضا تطای افعایص ٍفازاضی گطزضگطاى ،تاال تثطًس .هغالؼات ظیازی زض هَضز ضضایت
گطزضگطاى صَضت پصیطفتِ است تا اظ ایي عطیك تِ هیعاى ٍفازاضی گطزضگطاى پی تطزُ ضَز؛
ظیطا ضضایت تاالی گطزضگطاىٍ ،فازاضی آًْا ضا تضویي ذَاّس وطز .(Martina & Irene,
)ّ 2006وچٌیي تصَیط هخثت اظ همصس گطزضگطی ًیع هٌزط تِ تاظزیس هزسز اظ یه هىاى
ٍ یا تَصیِ آى تِ زیگطاى ذَاّس ضس). (Igasio & Hector, 2008
اًتراب والًطْط تثطیع تِ ػٌَاى هٌغمِ هَضز هغالؼِ ،تسیي زلیل است وِ هغالؼِای
تسیي ضىل تا زض ًظط گطفتي تواهی هتغیطّای هَرَز زض ایي تحمیك ،تِ عَض ّوعهاى ،تطای
تطضسی ضفتاض آتی گطزضگطاى ،تطای ایي هٌغمِ صَضت ًگطفتِ است.اظ ایيضٍ ،زض ایي پژٍّص
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تِ تطضسی احطات تصَیط همصسً ،گطش ،اًگیعش ٍ ضضایت گطزضگطاى تط ضفتاض آتی
گطزضگطاى تاتستاى  1394زض هٌاعك  8 ٍ 2ایي والًطْط پطزاذتِ ضسُ استّ .وچٌیي،
اًتراب زٍ هٌغمِ رْت هغالؼِ تِ زالیل ظیط صَضت گطفتِ است :اٍلٍ :رَز فاصلِ
رغطافیایی تیي زٍ هٌغمِ؛ زٍم :تطضسی گطزضگطاى تا اّساف هرتلف سفط زض زٍ هٌغمِ.
تا ػٌایت تِ ایي تَضیحات ،والًطْط تثطیع تا تَرِ تِ ٍرَز هیطاث فطٌّگی ٍ
گطزضگطی تسیاض ،آحاض رْاًی هاًٌس تاظاض تثطیعٍ ،رَز پاضنّا ٍ تَستاىّای هرتلف ،هَظُّا،
ذاًِّای لسیوی ٍ زضٍاظُّای تاضیری ،زاضای پتاًسیل تاال زض رصب گطزضگطاًی وِ تا
اّساف هرتلف تِ ایي ضْط سفط هیوٌٌس ،است .لصا ،ایي ضْط زاضای ایي اهىاى است وِ تِ
لغة گطزضگطی وطَض تثسیل ضَز .تٌاتطایي ،تَرِ تِ تصَیط شٌّی گطزضگطاى اظ ضْط تثطیع،
ًگطش آًاى ًسثت تِ ایي ضْط ،اًگیعُ آًْا اظ سفط تِ تثطیع ٍ هیعاى ضضایت آًْا هَرة
رصب گطزضگطاى تیطتط ذَاّس ضس وِ ایي هْن اظ عطیك ٍفازاضی گطزضگطاى هیتَاًس
صَضت گیطزٍ .ضٍز گطزضگطاى تیطتط تِ والًطْط تثطیع ،اضتغال تطای روؼیت رَاى ٍ ضضس
التصازی تطای ایي ضْط ضا زض پی ذَاّس زاضت.تا تَرِ تِ هَاضز شوط ضسُ ،ایي هَضَع
هغطح هیضَز وِ آیا اًگیعشً ،گطش ،تصَیط گطزضگطاى اظ یه همصس ،تط ضضایت
گطزضگطاى ٍ ضفتاض آتی آًاى تأحیط زاضز یا ًِ ٍ ایٌىِ ًَع ایي تأحیط چگًَِ است ،یىی اظ
هسایل هْن والًطْط تثطیع تِ ضواض هیضٍز .تطای ضسیسى تِ پاسد ایي هسایل ،گطزضگطاًی
وِ تِ هٌغمِ  8 ٍ 2تثطیع هطارؼِ وطزًس هَضز سؤال لطاض گطفتٌس تا ایي تحمیك تِ صَضت
واضتطزی تطای رصب گطزضگطاى تیطتط هَضز استفازُ لطاض گیطز .اظ ایيضٍّ ،سف اظ پژٍّص
حاضط تطضسی احطات ػَاهل هرتلف تط ضفتاض آتی (ٍفازاضی) گطزضگطاى ضْط تثطیع است.
مًاد ي ريشَا
پژٍّص حاضط ًیع تِ زلیل واضتطز ػلوی زاًص تطای تَصیف ٍ تفسیط ضٍاتظ هَرَز تیي
هتغیطّا ٍ ّوچٌیي ،تططیح ٍ تثییي زالیل چگًَِ تَزى ضٍاتظ تیي هتغیطّای شوط ضسُ ،تط
حسة ضٍش ،تحمیمی تَصیفی -تحلیلی اظ ًَع پیوایطی هحسَب هیضَز .رْت سٌزص
هسل ،اظ گطزضگطاًی وِ زض عَل سال تاتستاى سال  94تِ هٌغمِ  8 ٍ 2ضْط تثطیع هطارؼِ
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ًوَزُاًس تِ ػٌَاى راهؼِ آهاضی استفازُ ضسُ است .تِ زلیل حزن ٍ پطاوٌسگی راهؼِی
آهاضی تحمیك ،تِ اًتراب ًوًَِ اظ هیاى آى پطزاذتِ ضسُ استّ .وچٌیي ،زض ایي پژٍّص
تطای تَظیغ پطسطٌاهِّا اظ ًوًَِگیطی تصازفی سازُ استفازُ ضسُ است .تا تَرِ تِ ویفی
تَزى هتغیطّای هَضز هغالؼِ ٍ پصیطش لغؼی تَزى هیعاًی اظ حاضیِ ذغا زض ًوًَِگیطی
تَسظ هحمك ،تطای تؼییي حزن ًوًَِ هٌاسة اظ فطهَل وَوطاى
 )1977( 1استفازُ هیضَز .تطای تىویل پطسطٌاهِّا ّن گطزضگطاى هطارؼِ وٌٌسُ اظ
ضْطّای زیگط ،زض ًظط گطفتِ ضسُ است .چَى حزن ًوًَِ (تؼساز گطزضگطاى  2هٌغمِ هَضز
هغالؼِ) زض ایي تحمیك هطرص ًیست تِ ّویي زلیل تؼساز اػضای راهؼِ ضا تا استفازُ اظ
فطهَل ًوًَِگیطی هزَْل تِ زست آهسُ است.
تا رایگعیٌی همازیط زض فطهَل ًوًَِگیطی هزَْل ذَاّین زاضت:

تا تَرِ تِ رایگعیٌی همازیط زض فطهَل ٍ هحاسثِ ،حزن ًوًَِ هٌاسة تطای اًزام
پژٍّص ،حسالل ً 384فط اظ گطزضگطاى هٌغمِ  8 ٍ 2والًطْط تثطیع زض تاتستاى سال 94
است.
پطسطٌاهِای وِ زض ایي تحمیك هَضز استفازُ لطاض گطفتِ است ،پطسطٌاهِ استاًساضز
ضسُای هیتاضس؛ ظیطا ،هَلفِّای تِ واض ضفتِ زض ایي تحمیك ضا زض ًظط گطفتِ ،ضٍش واض ٍ
ظهاى تىویل آى (تاتستاى  )1394هطرص ٍ پطسطٌاهِ عطاحی ضسُ استّ .وچٌیي ،ضٍایی
ٍ پایایی آى هَضز تاییس لطاض گطفتِ ٍ عیف سٌزص آى هطرص است .ایي پطسطٌاهِ اظ 42
گَیِ تطىیل ضسُ است ٍ تطای اًساظُگیطی اظ همیاس پٌذ ًمغِای لیىطت استفازُ ضسُ
است .اظ ًظطات اساتیس گطٍُ پژٍّطی رغطافیا ٍ گطٍُ ػلَم ارتواػی زض زاًطگاُ تثطیع ٍ
هترصصاى هَضَع پژٍّص زض زاًطگاُ تثطیع ٍ تؼسازی اظ تىویلوٌٌسگاى پطسطٌاهِ استفازُ
ضس .تا استفازُ اظ ًتایذ سٌزص ضٍایی اصالحات هتؼسزی زض پطسطٌاهِ اػوال ضس وِ زض
. Cochran
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ًتیزِی آى ػسم زضن هاّیت پطسطٌاهِ واّص یافت .تا سٌزص پایایی پطسطٌاهِ تا آلفای
وطًٍثاخ ول  ،0/987پایایی پطسطٌاهِ ٍ اػتثاض پطسطٌاهِ ایي تحمیك ،زض سغح تاالیی هَضز
تاییس لطاض گطفت .ضطیة آلفای هتغیط تصَیط همصس ،0/950 ،هتغیط ًگطش گطزضگطاى،
 ،0/924هتغیط اًگیعش گطزضگطاى ،0/955 ،هتغیط ضضایت گطزضگطاى ٍ 0/919 ،ضفتاض آتی
گطزضگطاى ٍ 0/926 ،زض ًْایت ،آلفای وطًٍثاخ ول 0/987 ،است وِ ّوگی تاالی 0/7
است ٍ ایي اضلامً ،طاى زٌّسُ ایي ًىتِ است وِ پایایی پطسطٌاهِ تحمیك ،زض سغح تاالیی
هَضز تسایس لطاض هیگیطز.
متغيرَاي تحقيق
هتغیطّای استفازُ ضسُ زض ایي تحمیك (تصَیط همصسً ،گطش ،اًگیعش ،ضضایت ٍ ضفتاض
آتی گطزضگطاى) اظ ًَع ویفی ،همیاس سٌزص آًْا ًسثی ٍ عیف سٌزص آًْا ،عیف پٌذ
ًمغِای لیىطت (واهالً هَافك تا واهالً هرالف) است.
پس اظ هغالؼِ هثاًی ًظطی ٍ تحمیمات هطتَط زاذلی ٍ ذاضری ،هسل هفَْهی تحمیك تِ
صَضتی وِ زض ضىل (ً )1-4طاى زازُ ضسُ است ،هؼطفی ضسُ است .ایي هسل اظ ّاًگ لی
( ،)2009الْام گطفتِ ضسُ است.
تصَیط
همصس
ضفتاض آتی
گطزضگطاى

ضضایت
گطزضگطاى

ضکل ( :)1-4مدل مفًُمی تحقيق

ًگطش
گطزضگطاى
اًگیعش
گطزضگطاى

اظ ًظط رغطافیایی ،تثطیع هطوع آشضتایزاى ضطلی ٍ زض  46زضرِ ٍ  25زلیمِ عَل ضطلی ٍ
 38زضرِ ٍ  2زلیمِ ػطض ضوالی اظ ًصف الٌْاض گطیٌَیچ ٍالغ ضسُ است .اضتفاع آى اظسغح
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زضیا  1350تا  1550هتط زض ًماط هرتلف آى هتغیط هیتاضس .تثطیع تا ٍسؼتی حسٍز 11800
ویلَهتط زض للوطٍ هیاًی ذغِ آشضتایزاى ٍ زض لسوت ضطلی ضوال زضیاچِ اضٍهیِ ٍ 619
ویلَهتطی غطب تْطاى لطاض زاضز .ایي ضْط تسلیل لطاضگطفتي زض هسیط ضطق تِ غطب ٍآسیای
هیاًِ یىی اظ واًَىّای هْن سیاسی ،التصازی ،تاظضگاًی ٍ فطٌّگی ایطاى تَزُ است
(استاًساضی آشضتایزاى ضطلی .)1393 ،اظ ًظط روؼیتی ،تط اساس ًتایذ سطضواضی ػوَهی
ًفَس ٍ هسىي زض سال  ،1390روؼیت ضْطستاى تثطیع زض حسٍز ً 1494998فط تطآٍضز ضسُ
است .اظ ایي تؼساز روؼیت ضْط تثطیعً 169047 ،فط زض هٌغمِ  ،2تا هساحت ّ 2080ىتاض
ساوي ّستٌسّ .وچٌیي ً 28700فط تا تؼساز  9745ذاًَاض ،زض هٌغمِ  ،8تا هساحت 388
ّىتاض ساوي ّستٌس (آهاضًاهِ ضْطزاضی والًطْط تثطیع ،1391 ،ظالی ٍ ّوىاضاى.)1393 ،

ضکل ( :) 1مًقعيت استان آذربایجان ضرقی در كطًر ایران ي مًقعيت كالوطُر تبریس در استان
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یافتٍَا ي بحث
جديل ( :)1-6آمارٌَاي تًصيفی متغيرَاي پصيَص

آمارٌ

متغير

اوحراف

مياوگيه

معيار
0/73617

چًلگی

كطيدگی

-0/233

-0/751

-0/282

-0/303
-0/508

تصًیر گردضگران از مقصد

3/9356

وگرش گردضگران

3/9349

0/62876

اوگيسش گردضگران

3/9520

0/60746

-0/229

رضایت گردضگران

3/9145

0/66142

-0/178

-0/658

رفتار آتی گردضگران

3/9229

0/69975

-0/189

-0/742

تطای تطضسی ٍضؼیت هتغیطّای پژٍّص ،اظ آظهَى  tته ًوًَِای استفازُ گطزیسُ است.
ّواىعَض وِ هالحظِ هیگطزز ،فطضیِ صفط هثتٌی تط ایٌىِ ٍضؼیت ّوِ هتغیطّای پژٍّص
تطاتط  3تاضس تأییس ًگطزیسُ است؛ تا تَرِ تِ ایٌىِ وَچىتطیي ٍ تعضگتطیي همساض ّط زٍ هخثت
هیتاضٌس ،هطرص هیضَز وِ ٍضؼیت هتغیطّای پژٍّص ،هغلَب ٍ تاالتط اظ حس هتَسظ
هیتاضسّ .وچٌیي ،تا تَرِ تِ ػسز هؼٌیزاضی ووتط اظ  0/05زض رسٍل ظیط ،فطض صفط
هثتٌی تط ایٌىِ هیاًگیي هساٍی  3است ،ضز هیضَز.
جديل ( :)2-6آزمًن  tتک ومًوٍاي 1متغيرَاي پصيَص
فاصلٍ اطميىان 95
متغير

مقدار t

تصًیرگردضگران از مقصد

درجٍ

عدد

تفايت

درصد براي تفايت

آزادي

معىاداري

مياوگيه

مياوگيهَا
حد پایيه

حد باال

24/905

383

0/000

0/93564

0/8618

1/0095

وگرش گردضگران

29/137

383

0/000

0/93490

0/8718

0/9980

اوگيسش گردضگران

30/711

383

0/000

0/95204

0/8911

1/0130

رضایت گردضگران

27/094

383

0/000

0/91450

0/8481

0/9809

رفتار آتی گردضگران

25/845

383

0/000

0/92292

0/8527

0/9931

. One Sample t Test

1
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جديل ( :)3-6وتایج آزمًن َمبستگی تصًیر گردضگران از مقصد ي رضایت گردضگران

رضایت گردضگر

تصًیر مقصد

ضریب َمبستگی

0/894

سطح معىیداري ()sig

0/000

تعداد مطاَدات

384

جديل ( :)4-6وتایج آزمًن َمبستگی متغير وگرش گردضگران ي رضایت گردضگران

رضایت گردضگر
وگرش گردضگر

ضریب َمبستگی

0/931

سطح معىیداري ()sig

0/000

تعداد مطاَدات

384

جديل ( :)5-6وتایج آزمًن َمبستگی متغير اوگيسش گردضگران ي رضایت گردضگران

رضایت گردضگر
اوگيسش گردضگر

ضریب َمبستگی

0/929

سطح معىیداري ()sig

0/000

تعداد مطاَدات

384

جديل ( :)6-6وتایج آزمًن َمبستگی متغير رضایت گردضگران ي رفتار آتی گردضگران

رفتار آتی گردضگران
رضایت گردضگران

ضریب َمبستگی

0/935

سطح معىیداري ()sig

0/000

تعداد مطاَدات

384

ّواًگًَِ وِ زض رسٍل ( )7-6هطاّسُ هیضَز ،همساض ضاذص ً KMOعزیه تِ یه
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استّ .وچٌیي ػسز هؼٌیزاضی آظهَى تاضتلت تطاتط  0/000است وِ ووتط اظ سغح هؼٌیزاضی
 0/05تَزُ ٍ زض ول ًطاى زٌّسُ هٌاسة تَزى زازُّاٍ وفایت آًْا رْت تحلیل ػاهلی است.
جديل ( :)7-6مقدار  KMOي وتایج آزمًن بارتلت

ضاخص كفایت ومًوٍ برداري KMO
آزمًن بارتلت

1

0/985

وای زٍ تمطیثی

17398/191

زضرِ آظازی

861

ػسز هؼٌیزاضی

0/000

زض رسٍل ( ) 8-4هتغیطّای پژٍّص تِ ّوطاُ ضواضُ سَاالت هطتَعِ زض اتعاض پژٍّص ٍ
تاضّای ػاهلی آىّا وِ اظ ًطمافعاض  Amosاسترطاد گطزیسُ است ،اضایِ ضسُ است.
جديل ( :)8-6یافتٍَاي تحليل عاملی تأیيدي

عامل

تصًیر گردضگران از مقصد

وگرش گردضگران

اوگيسش گردضگران

گًیٍ
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1

بار عاملی استاودارد
ضدٌ
0/952
0/917
0/856
0/821
0/827
0/811
0/767
0/844
0/729
0/826
0/798
0/810
0/809
0/794
0/879
. Bartlett

1
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رضایت گردضگران

رفتار آتی گردضگران
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0/771
0/828
0/761
0/772
0/796
0/814
0/759
0/796
0/785
0/874

12

0/834

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0/819
0/763
0/742
0/773
0/768
0/690
0/911
0/746
0/765
0/802
0/782
0/759
0/773
0/824
0/755
0/758

زض ایي پژٍّص تا سٌزص تطذی هتغیطّای هطاّسُ ضسُ تا اتعاض پطسطٌاهِ ٍ تَسظ
گطزضگطاى ،تا استفازُ اظ ًطمافعاض آهَس هتغیطّای پٌْاى ضا ضىل زازُ ٍ ضٍاتظ ساذتاضی تیي
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آًْا ضا تسست آٍضزُ ضس .زض ایي هسل هتغیطّای پٌْاى تحمیك ضاهل تصَیط همصسً ،گطش،
اًگیعش ،ضضایت ٍ ضفتاض آتی گطزضگطاى است.

تصَیط همصس

ضفتاض آتی
گطزضگطاى

ضضایت
گطزضگطاى

ًگطش
گطزضگطاى

اًگیعش
گطزضگطاى

ضکل ( :)1-6مدل ساختاري تحقيق (مىبع :یافتٍَاي پصيَص)
جديل ( :)9-6وتایج آزمًن فرضيٍَاي تحقيق

مسير
تاثير مثبت تصًیر گردضگران از مقصد بر رضایت
آوُا
تاثير مثبت وگرش گردضگران بر رضایت
گردضگران
تاثير مثبت اوگيسش گردضگران بر رضایت
گردضگران
تاثير مثبت رضایت گردضگران بر رفتار آتی
گردضگران

ضریب
مسير

t-value

P

وتيجٍ

0/314

6/013

0/000

ػسم ضز

0/599

10/246

0/000

ػسم ضز

0/260

15/797

0/000

ػسم ضز

1/222

22/030

0/000

ػسم ضز
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جديل ( :)11-6ضاخصَاي ويکًئی برازش مدل

ضاخص

وًع ضاخص

مقدار قابل قبًل برازش مدل

Chi-square

هغلك

تیطتط اظ  pسغح هؼٌازاضی  0/05تاضس

IFI
CFI
PNFI
PCFI
RMSEA
CMIN/DF

تغثیمی
تغثیمی
همتصس
همتصس
همتصس
همتصس
وفایت حزن
ًوًَِ

همازیط ًعزیه تِ  ،1تیطتط اظ 0/9
همازیط ًعزیه تِ  ،1تیطتط اظ 0/9
تاالتط اظ 0/6
تاالتط اظ 0/6
ووتط اظ 0/08
هاتیي 3 ٍ 2

HOELTER

تطای هسلّای هرتلف هتفاٍت است

مقدار مدل
پصيَص
2350/447
P=0/000
0/911
0/911
0/817
0/854
0/071
2/909
148

وتيجٍ
غیط لاتل لثَل
لاتل لثَل
لاتل لثَل
لاتل لثَل
لاتل لثَل
لاتل لثَل
لاتل لثَل
حزن ًوًَِ 384
پس لاتل لثَل

وتيجٍگيري
زض تحمیك حاضط ،تا استفازُ اظ آهاض تَصیفی ،ضاذصّای هطوعی ،پطاوٌسگی ٍ اًحطاف
اظ لطیٌگی ،چَلگی ٍ وطیسگی هحاسثِ ضس وِ ایي تحلیلّا ًطاى زازًس ،هیاًگیي تاالتط اظ
حس هتَسظ است ّوچٌی ي اظ ًظط چَلگی ٍ وطیسگی تَظیغ ًطهال است؛ ظیطا لسض هغلك آًْا
اظ یه وَچىتط است .تا آظهَى  tته ًوًَِای تِ تَصیف ٍیژگیّای ّط یه اظ هتغیطّای
پژٍّص زض راهؼِ هَضز تطضسی پطزاذتِ ضس ٍ ًطاى زاز وِ وَچىتطیي ٍ تعضگتطیي همساض ایي
رسٍل هخثت است ،پس هتغیطّا هغلَب ٍ تاالتط اظ هتَسظ ّستٌس .سسس زض ترص
تحلیلّای زٍ هتغیطُ ضاتغِ زٍ تِ زٍی هتغیطّا تا یىسیگط آظهَى گطزیسً .تایذ حاصل اظ
تزعیِ ٍ تحلیل هتغیطّا ًطاى زٌّسُ ّوثستگی تاالی هتغیطّا تا یىسیگط تَز ٍ ضاتغِ
ّوثستگی توام هتغیطّا تا سغح هؼٌیزاضی  0/01تسایس ضس .لثل اظ تحلیل ػاهلی هٌاسة
تَزى زازُّا تا استفازُ اظ آظهَى  ٍ KMOتاضتلت تطضسی ضس .زض ایي تطضسی ،همساض
 0/985 ،KMOتَز وِ ایي ػسز ًعزیه تِ یه است ٍ سغح هؼٌیزاضی آظهَى تاضتلت
 0/000تَز وِ ًطاى زٌّسُ هٌاسة ٍ وافی تَزى زازُّا رْت اًزام تحلیل ػاهلی تَزُ
است .سسس ًتایذ تحلیل ػاهلی ٍ تاضّای ػاهلی ًیع آٍضزُ ضس وِ ًطاى زاز هتغیطّای
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آضىاض تِ ذَتی تَاًستِاًس هتغیطّای پٌْاى ضا تسٌزٌس .ظیطا توام اػساز تاض ػاهلی استاًساضز
ضسُ ،تعضگتط اظ  0/5است .سسس زض تحلیلّای چٌس هتغیطُ تِ تطضسی تأحیط هتغیطّا تط
یىسیگط پطزاذتِ ضس .تا تَرِ تِ ًتایذ تحلیلّای آظهَى فطضیِ ،هیعاى احطگصاضی هتغیط
ًگطش گطزضگطاى  0/599است وِ تیص اظ زٍ هتغیط تصَیط همصس ٍ اًگیعش گطزضگطاى تط
ضضایت است ٍ احط تصَیط همصس گطزضگطاى  0/314است وِ تعضگتط اظ احط اًگیعش تط
ضضایت گطزضگطاى است .ضضایت گطزضگطاى ًیع احط لاتل تَرْی تط ضفتاض آتی گطزضگطاى
زاضز ٍ زاضای ضطیة هسیط  1/222است وِ تیطتط اظ احط سایط هتغیطّا تط یىسیگط است .ایي
اػساز تعضگی ضاتغِ ٍ یا هیعاى احطگصاضی هتغیطّای تحمیك ضا تط یىسیگط ًطاى هیزّس.
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