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 سمیرا َاضمی امیه

ٍ   یبظّباظ ً یتَاًستِ ثرط یطاىزض ًمبط هرتلف رْبى اظ رولِ ا یضْط یضضس گطزضگط
 یطیتهس یعیض اظ ثطًبهِ یثِ ثرص هْو ضٍ یيهستوط ضْطًٍساى ضا اضضب وٌس. اظ ا یفطاغت ّبی یتفؼبل

 یصٍ افعا یعیض ثِ ثطًبهِ یبًیووه ضب تَاًس یطزضگطاى هضسُ است. زضن ضفتبض گ یلتجس یضْط
ثِ  تَاى یاحطگصاض است ه یط ضفتبض گطزضگط. اظ ػَاهل هْن وِ ثط هتغیسًوب یضْط گطزضگطیػولىطز 

 یيا زضگطزضگطاى زاضز.  یعشهمصس، ًگطش ٍ اًگ یطزض تصَ یطِگطزضگطاى اضبضُ وطز وِ ض یتضضب
اضتجبعبت  ی(، ثِ ثطضسSEM) یهؼبزالت سبذتبض یبثی اظ هسلتب ثب استفبزُ ی ضسُ است پژٍّص سؼ

 یع،والًطْط تجط 8ٍ  2زض هٌبعك  1394سبل  تبثستبىگطزضگطاى  یضسُ، ثطا یطّبی یبزهتغ یيث یػل
هٌظَض اظ  یيا یضَز. ثطا ىضْط ثط ّن آظهَ یيّب زض ایطهتغ یيا یاحطگصاض یطٍ هس سُپطزاذتِ ض
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ٍ اثعاض  یا پژٍّص ضٍش وتبثربًِ یياست. زض ا یوبیطیاظ ًَع پ یلیتحل -یفیٍ ضٍش تَص یوبضثطز
حزن ًوًَِ  ی تؼییيثطا یي،. ّوچٌگطفتِ استّب هَضز استفبزُ لطاض  زازُ یآٍض روغ یپطسطٌبهِ ثطا
 یبییٍ پب ییسبزُ ٍ ثِ هٌظَض ضٍا یتصبزف یطیگ حزن ًوًَِ وَوطاى ٍ ًوًَِ ییياظ ضٍش تؼ

ثب تَرِ ثِ ًتبیذ . ُ استوطًٍجبخ استفبزُ ضس یآلفب یتهحتَا ٍ ضط ییپطسطٌبهِ اظ ضٍا یطّبیهتغ
است وِ ثیص اظ زٍ هتغیط تصَیط همصس  599/0ّب، هیعاى احطگصاضی هتغیط ًگطش گطزضگطاى  تحلیل

است وِ ثیطتط اظ احط  314/0یط همصس گطزضگطاى ٍ اًگیعش گطزضگطاى ثط ضضبیت است. احط تصَ
اًگیعش ثط ضضبیت گطزضگطاى است. ضضبیت گطزضگطاى ًیع احط لبثل تَرْی ثط ضفتبض آتی 

ّبی تحمیك حبضط پیطٌْبز  است. ثب تَرِ ثِ یبفتِ 222/1گطزضگطاى زاضز ٍ زاضای ضطیت هسیط 
ّبی تجلیغبتی رْت  اضایِ ثطًبهِ، غمِزض رْت هؼطفی پیطیٌِ هٌ تطفیؼی ّبی ثطًبهِضَز اضایِ  هی

، فطٌّگ سبظی زض رْت ضفتبض هٌبست ثب گطزضگطاى، هطاوع ذطیس تَسؼِ، یبزآٍضی سفط ثِ همصس
ضیعاى ٍ  ّبی هتٌَع ٍ ًَآٍضاًِ هَضز تَرِ ثطًبهِ ایزبز ثطًبهِ، ایزبز هحیغی آضام ٍ زٍض اظ استطس

 هسیطاى ضْطی لطاض گیطز.

والًطْط  ی،هؼبزالت سبذتبض یبثی گطزضگط، هسل یضفتبض آت ی،ضْط یگطزضگطكلیدي: ياشگان
 .یعتجط

 

 مقدمٍ

اهطٍظُ گستطش فضبّبی ثبظ روؼی ٍ ایزبز هطاوع فطاغتی ٍ تفطیحی هسضى یىی اظ 
زضن ضفتبض گطزضگطاى . ثبضس ضیعاى هسیطیت والًطْطّبی ربهؼِ هب هی اّساف هْن ثطًبهِ

ثْجَز ٍ تضویي ػولىطزّب زض ظهیٌِ گطزضگطی  تَاًس اعالػبت ضٍضٌی فطاّن آٍضز ٍ ثِ هی
گصاضًس  ػَاهل هرتلفی زض ازثیبت گطزضگطی، ثط ضفتبض آتی گطزضگطاى تأحیط هی. ووه وٌس
تطیي آًْب، ضضبیت گطزضگطاى است. ثِ ػمیسُ هحممیي، ثب افعایص هیعاى ضضبیت  وِ اظ هْن

ٍ ظهیٌِ هٌبسجی ثطای ثبظزیس تَاى ثط ضفتبض آتی گطزضگطاى تأحیط هخجت گصاضت  گطزضگطاى هی
هزسز اظ یه هىبى ٍ تجلیغبت هخجت ایزبز وطز. ضْط تجطیع یىی اظ والًطْطّبی هْن ایطاى 

ّبی اذیط گطزضگطاى ظیبزی ثطای ثبظزیس اظ هٌبعك هرتلف آى هطارؼِ  است وِ زض سبل
تط اظ  وٌٌس؛ ثسیي هٌظَض، ثطضسی هیعاى تأحیط ػَاهل هرتلف ثط ضضبیت گطزضگطاى ٍ هْن هی



 

 

 

 



 

آى ضفتبض آتی گطزضگطاى )هطارؼِ هزسز ٍ تَصیِ ثِ زیگطاى( اظ ػَاهل هْوی است وِ زض 
ایي والًطْط ثبیس ثطضسی ٍ هَضز تزعیِ ٍ تحلیل لطاض گیطز. لصا، ثطای ثطضسی ایي ػَاهل ثبیس 

پصیطز، هَضز ثطضسی لطاض گیطز. زض  هٌبعمی اظ ضْط تجطیع وِ گطزضگط ظیبزی زض عَل سبل هی
پژٍّص سؼی ضسُ است تب ضضبیت ضا ثِ ػٌَاى یىی اظ ػَاهل ایزبز وٌٌسُ ضفتبض آتی  ایي

گطزضگطاى ثطضسی وطزُ ٍ احطات تصَیط همصس، ًگطش ٍ اًگیعش گطزضگطاى ضا ثط هیعاى 
 ضضبیت گطزضگطاى ٍ زض ًْبیت ضفتبض آتی گطزضگطاى ثطضسی وطز.

 بیان مسألٍ 

ّبی هرتلف زض ُ  چٌسیي زِّ زض زاًطگبی ضفتبض گطزضگط ثِ ػٌَاى یه هَضَع هْن ثطا
ثطضسی ػَاهلی وِ ثط  ضسس هی ازثیبت تحمیك گطزضگطی هَضز ثطضسی لطاض گطفتِ ٍ ثٌْظط

زضن (Pearce, 1988). ثبضسگصاضًس، ضطٍضی  ضفتبض آتی گطزضگطاى زض یه هٌغمِ احط هی
ضان، تأحیط گیطی ٍ از ظیطا فبوتَضّبی هتفبٍتی زض تصوین ؛ضفتبض گطزضگطاى هطىل است

ای  آٍضز تب ًوًَِ ایي پیچیسگی یه ٍظیفِ سٌگیي ثطای هحممیي ٍ هسیطاى ثِ ٍرَز هی.زاضًس
زض ثحج ضفتبض آتی گطزضگط،  (.Martin, 2007)ػظین ثطای پطسطگطاى، فطاّن آٍضًس 

گیطز؛ وِ ٍفبزاضی گطزضگطاى  ٍفبزاضی گطزضگطاى ثِ همصس گطزضگطی هَضز ثطضسی لطاض هی
ظزیس هزسز ٍ تَصیِ یه همصس گطزضگطی ثِ زٍستبى ٍ آضٌبیبى ًوبیبى ثِ زٍ ضىل ثب

وٌٌس تب ویفیت همبصس  ضَز. ثیطتط وطَضّب ٍ صبحجبى تَضّبی گطزضگطی، تالش هی هی
گطزضگطی ضا ثطای افعایص ٍفبزاضی گطزضگطاى، ثبال ثجطًس. هغبلؼبت ظیبزی زض هَضز ضضبیت 

ثِ هیعاى ٍفبزاضی گطزضگطاى پی ثطزُ ضَز؛  گطزضگطاى صَضت پصیطفتِ است تب اظ ایي عطیك
 ,Martina & Irene).ظیطا ضضبیت ثبالی گطزضگطاى، ٍفبزاضی آًْب ضا تضویي ذَاّس وطز

ّوچٌیي تصَیط هخجت اظ همصس گطزضگطی ًیع هٌزط ثِ ثبظزیس هزسز اظ یه هىبى   (2006
 . (Igasio & Hector, 2008) ٍ یب تَصیِ آى ثِ زیگطاى ذَاّس ضس

ای  بة والًطْط تجطیع ثِ ػٌَاى هٌغمِ هَضز هغبلؼِ، ثسیي زلیل است وِ هغبلؼِاًتر
ّوعهبى، ثطای  ضثِ عَ ثسیي ضىل ثب زض ًظط گطفتي توبهی هتغیطّبی هَرَز زض ایي تحمیك،

ضٍ، زض ایي پژٍّص  اظ ایيایي هٌغمِ صَضت ًگطفتِ است. ثطایثطضسی ضفتبض آتی گطزضگطاى، 



 

 

 

 



 

صس، ًگطش، اًگیعش ٍ ضضبیت گطزضگطاى ثط ضفتبض آتی ثِ ثطضسی احطات تصَیط هم
ایي والًطْط پطزاذتِ ضسُ است. ّوچٌیي،  8ٍ  2زض هٌبعك  1394گطزضگطاى تبثستبى 

اًتربة زٍ هٌغمِ رْت هغبلؼِ ثِ زالیل ظیط صَضت گطفتِ است: اٍل: ٍرَز فبصلِ 
 زض زٍ هٌغمِ.رغطافیبیی ثیي زٍ هٌغمِ؛ زٍم: ثطضسی گطزضگطاى ثب اّساف هرتلف سفط 

ثب ػٌبیت ثِ ایي تَضیحبت، والًطْط تجطیع ثب تَرِ ثِ ٍرَز هیطاث فطٌّگی ٍ 
ّب،  ّبی هرتلف، هَظُ ّب ٍ ثَستبى گطزضگطی ثسیبض، آحبض رْبًی هبًٌس ثبظاض تجطیع، ٍرَز پبضن

ّبی تبضیری، زاضای پتبًسیل ثبال زض رصة گطزضگطاًی وِ ثب  ّبی لسیوی ٍ زضٍاظُ ذبًِ
وٌٌس، است. لصا، ایي ضْط زاضای ایي اهىبى است وِ ثِ  تلف ثِ ایي ضْط سفط هیاّساف هر

لغت گطزضگطی وطَض تجسیل ضَز. ثٌبثطایي، تَرِ ثِ تصَیط شٌّی گطزضگطاى اظ ضْط تجطیع، 
ًگطش آًبى ًسجت ثِ ایي ضْط، اًگیعُ آًْب اظ سفط ثِ تجطیع ٍ هیعاى ضضبیت آًْب هَرت 

تَاًس  ضس وِ ایي هْن اظ عطیك ٍفبزاضی گطزضگطاى هیرصة گطزضگطاى ثیطتط ذَاّس 
صَضت گیطز. ٍضٍز گطزضگطاى ثیطتط ثِ والًطْط تجطیع، اضتغبل ثطای روؼیت رَاى ٍ ضضس 
التصبزی ثطای ایي ضْط ضا زض پی ذَاّس زاضت.ثب تَرِ ثِ هَاضز شوط ضسُ، ایي هَضَع 

همصس، ثط ضضبیت  ضَز وِ آیب اًگیعش، ًگطش، تصَیط گطزضگطاى اظ یه هغطح هی
گطزضگطاى ٍ ضفتبض آتی آًبى تأحیط زاضز یب ًِ ٍ ایٌىِ ًَع ایي تأحیط چگًَِ است، یىی اظ 

ضٍز. ثطای ضسیسى ثِ پبسد ایي هسبیل، گطزضگطاًی  هسبیل هْن والًطْط تجطیع ثِ ضوبض هی
ضت تجطیع هطارؼِ وطزًس هَضز سؤال لطاض گطفتٌس تب ایي تحمیك ثِ صَ 8ٍ  2وِ ثِ هٌغمِ 

ضٍ، ّسف اظ پژٍّص  وبضثطزی ثطای رصة گطزضگطاى ثیطتط هَضز استفبزُ لطاض گیطز. اظ ایي
 حبضط ثطضسی احطات ػَاهل هرتلف ثط ضفتبض آتی )ٍفبزاضی( گطزضگطاى ضْط تجطیع است.

 َامًاد ي ريش

پژٍّص حبضط ًیع ثِ زلیل وبضثطز ػلوی زاًص ثطای تَصیف ٍ تفسیط ضٍاثظ هَرَز ثیي 
 ثطٍ ّوچٌیي، تططیح ٍ تجییي زالیل چگًَِ ثَزى ضٍاثظ ثیي هتغیطّبی شوط ضسُ، هتغیطّب 

 سٌزص رْتضَز.  تحلیلی اظ ًَع پیوبیطی هحسَة هی -، تحمیمی تَصیفیضٍش حست
ضْط تجطیع هطارؼِ  8ٍ  2هٌغمِ ثِ  94، اظ گطزضگطاًی وِ زض عَل سبل تبثستبى سبل هسل



 

 

 

 



 

 ی ربهؼِ پطاوٌسگی ٍ حزن زلیل ثِزُ ضسُ است. اًس ثِ ػٌَاى ربهؼِ آهبضی استفب ًوَزُ
پژٍّص  ایي زضضسُ است. ّوچٌیي،  پطزاذتِ آى هیبى اظ ًوًَِ اًتربة ثِ تحمیك، آهبضی

 ویفی ثِ تَرِ ثب استفبزُ ضسُ است. تصبزفی سبزُ گیطی اظ ًوًَِ ّب ثطای تَظیغ پطسطٌبهِ
 گیطی ًوًَِ زض ذغب حبضیِ اظ هیعاًی ثَزى لغؼی پصیطش ٍ هغبلؼِ هَضز هتغیطّبی ثَزى
وَوطاى فطهَل اظ هٌبست ًوًَِ حزن تؼییي ثطای هحمك، تَسظ
ّب ّن گطزضگطاى هطارؼِ وٌٌسُ اظ  ثطای تىویل پطسطٌبهِ. ضَز استفبزُ هی( 1977) 1

هٌغمِ هَضز  2ضْطّبی زیگط، زض ًظط گطفتِ ضسُ است. چَى حزن ًوًَِ )تؼساز گطزضگطاى 
رص ًیست ثِ ّویي زلیل تؼساز اػضبی ربهؼِ ضا ثب استفبزُ اظ هغبلؼِ( زض ایي تحمیك هط

 گیطی هزَْل ثِ زست آهسُ است. فطهَل ًوًَِ

 :زاضت ذَاّین گیطی هزَْل زض فطهَل ًوًَِ همبزیط ربیگعیٌی ثب

 

 اًزبم ثطای هٌبست ًوًَِ حزن هحبسجِ، ٍ فطهَل زض همبزیط ربیگعیٌی تَرِ ثِ ثب
 94والًطْط تجطیع زض تبثستبى سبل  8ٍ  2اظ گطزضگطاى هٌغمِ  ًفط 384حسالل  پژٍّص،

 . است

ای وِ زض ایي تحمیك هَضز استفبزُ لطاض گطفتِ است، پطسطٌبهِ استبًساضز  پطسطٌبهِ
ّبی ثِ وبض ضفتِ زض ایي تحمیك ضا زض ًظط گطفتِ، ضٍش وبض ٍ  ثبضس؛ ظیطا، هَلفِ ای هی ضسُ

( هطرص ٍ پطسطٌبهِ عطاحی ضسُ است. ّوچٌیي، ضٍایی 1394ىویل آى )تبثستبى ظهبى ت
 42ٍ پبیبیی آى هَضز تبییس لطاض گطفتِ ٍ عیف سٌزص آى هطرص است. ایي پطسطٌبهِ اظ 

ای لیىطت استفبزُ ضسُ  گیطی اظ همیبس پٌذ ًمغِ گَیِ تطىیل ضسُ است ٍ ثطای اًساظُ
غطافیب ٍ گطٍُ ػلَم ارتوبػی زض زاًطگبُ تجطیع ٍ است. اظ ًظطات اسبتیس گطٍُ پژٍّطی ر

وٌٌسگبى پطسطٌبهِ استفبزُ  هترصصبى هَضَع پژٍّص زض زاًطگبُ تجطیع ٍ تؼسازی اظ تىویل
ضس. ثب استفبزُ اظ ًتبیذ سٌزص ضٍایی اصالحبت هتؼسزی زض پطسطٌبهِ اػوبل ضس وِ زض 
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پبیبیی پطسطٌبهِ ثب آلفبی ی آى ػسم زضن هبّیت پطسطٌبهِ وبّص یبفت. ثب سٌزص  ًتیزِ
، پبیبیی پطسطٌبهِ ٍ اػتجبض پطسطٌبهِ ایي تحمیك، زض سغح ثبالیی هَضز 987/0وطًٍجبخ ول 

، هتغیط ًگطش گطزضگطاى، 950/0تبییس لطاض گطفت. ضطیت آلفبی هتغیط تصَیط همصس، 
ی ٍ ضفتبض آت 919/0، هتغیط ضضبیت گطزضگطاى، 955/0، هتغیط اًگیعش گطزضگطاى، 924/0

 7/0است وِ ّوگی ثبالی  987/0ٍ زض ًْبیت، آلفبی وطًٍجبخ ول،  926/0گطزضگطاى، 
است ٍ ایي اضلبم، ًطبى زٌّسُ ایي ًىتِ است وِ پبیبیی پطسطٌبهِ تحمیك، زض سغح ثبالیی 

 گیطز. هَضز تسبیس لطاض هی

  قیتحق يرَایمتغ

ش، ضضبیت ٍ ضفتبض )تصَیط همصس، ًگطش، اًگیع تحمیك ایي زض ضسُ استفبزُ هتغیطّبی
آتی گطزضگطاى( اظ ًَع ویفی، همیبس سٌزص آًْب ًسجی ٍ عیف سٌزص آًْب، عیف پٌذ 

 ای لیىطت )وبهالً هَافك تب وبهالً هربلف( است. ًمغِ

 ثِ تحمیك هفَْهی هسل ذبضری، ٍ زاذلی هطثَط تحمیمبت ٍ ًظطی هجبًی هغبلؼِ اظ پس
ضسُ است. ایي هسل اظ ّبًگ لی  هؼطفی  است، ضسُ زازُ ًطبى (1-4) ضىل زض وِ صَضتی

 (، الْبم گطفتِ ضسُ است.2009)

 

 

 

 

 

 

 (: مدل مفًُمی تحقیق1-4ضکل )

 

زلیمِ عَل ضطلی ٍ  25زضرِ ٍ  46تجطیع هطوع آشضثبیزبى ضطلی ٍ زض اظ ًظط رغطافیبیی، 
غح زلیمِ ػطض ضوبلی اظ ًصف الٌْبض گطیٌَیچ ٍالغ ضسُ است. اضتفبع آى اظس 2زضرِ ٍ  38

تصَیط 
 همصس

ًگطش 
 گطزضگطاى

اًگیعش 
 گطزضگطاى

ضضبیت 
 گطزضگطاى

ضفتبض آتی 
 گطزضگطاى



 

 

 

 



 

 11800ثبضس. تجطیع ثب ٍسؼتی حسٍز  هتط زض ًمبط هرتلف آى هتغیط هی 1550تب  1350زضیب 
 619ویلَهتط زض للوطٍ هیبًی ذغِ آشضثبیزبى ٍ زض لسوت ضطلی ضوبل زضیبچِ اضٍهیِ ٍ 

ویلَهتطی غطة تْطاى لطاض زاضز. ایي ضْط ثسلیل لطاضگطفتي زض هسیط ضطق ثِ غطة ٍآسیبی 
 ّبی هْن سیبسی، التصبزی، ثبظضگبًی ٍ فطٌّگی ایطاى ثَزُ است َىهیبًِ یىی اظ وبً

(. اظ ًظط روؼیتی، ثط اسبس ًتبیذ سطضوبضی ػوَهی 1393)استبًساضی آشضثبیزبى ضطلی، 
ًفط ثطآٍضز ضسُ  1494998، روؼیت ضْطستبى تجطیع زض حسٍز 1390ًفَس ٍ هسىي زض سبل 

ّىتبض  2080، ثب هسبحت 2زض هٌغمِ  فطً 169047اظ ایي تؼساز روؼیت ضْط تجطیع، است. 
 388، ثب هسبحت 8ذبًَاض،  زض هٌغمِ  9745ًفط ثب تؼساز  28700سبوي ّستٌس. ّوچٌیي 

 (.1393، ظالی ٍ ّوىبضاى، 1391ّىتبض سبوي ّستٌس )آهبضًبهِ ضْطزاضی والًطْط تجطیع، 

 

 
 (: مًقعیت استان آذربایجان ضرقی در كطًر ایران ي مًقعیت كالوطُر تبریس در استان1ضکل )

 
 



 

 

 

 



 

 َا ي بحث یافتٍ

 َاي تًصیفی متغیرَاي پصيَص آمارٌ(: 1-6)جديل 

. گطزیسُ است ای استفبزُ ته ًوًَِ tثطای ثطضسی ٍضؼیت هتغیطّبی پژٍّص، اظ آظهَى 
 پژٍّص هتغیطّبی ّوِ ٍضؼیت ایٌىِ ثط هجتٌی صفط فطضیِ گطزز، هی هالحظِ وِ عَض ّوبى

 هخجت زٍ ّط همساض ثعضگتطیي ٍ وَچىتطیي ایٌىِ ثِ تَرِ ثب؛ است ًگطزیسُ تأییس ثبضس 3 ثطاثط

 حس هتَسظ اظ ثبالتط ٍ هغلَة ،پژٍّص هتغیطّبی ٍضؼیت وِ ضَز هی هطرص ثبضٌس، هی

زض رسٍل ظیط، فطض صفط  05/0زاضی ووتط اظ  ثب تَرِ ثِ ػسز هؼٌیّوچٌیي،  .ضسثب هی
 ضَز. است، ضز هی 3هجتٌی ثط ایٌىِ هیبًگیي هسبٍی 

 متغیرَاي پصيَص 1اي تک ومًوٍ t(: آزمًن 2-6جديل )

 tمقدار  متغیر
درجٍ 

 آزادي

عدد 

 معىاداري

تفايت 

 میاوگیه

 95فاصلٍ اطمیىان 

درصد براي تفايت 

 َا یهمیاوگ

 حد باال حد پاییه

 0095/1 8618/0 93564/0 000/0 383 905/24 تصًیرگردضگران از مقصد

 9980/0 8718/0 93490/0 000/0 383 137/29 وگرش گردضگران

 0130/1 8911/0 95204/0 000/0 383 711/30 اوگیسش گردضگران

 9809/0 8481/0 91450/0 000/0 383 094/27 رضایت گردضگران

 9931/0 8527/0 92292/0 000/0 383 845/25 رفتار آتی گردضگران

                                                           
1. One Sample t Test 

 میاوگیه آمارٌ             متغیر        
اوحراف 

 معیار
 كطیدگی چًلگی

 -751/0 -233/0 73617/0 9356/3 تصًیر گردضگران از مقصد

 -303/0 -282/0 62876/0 9349/3 وگرش گردضگران

 -508/0 -229/0 60746/0 9520/3 اوگیسش گردضگران

 -658/0 -178/0 66142/0 9145/3 رضایت گردضگران

 -742/0 -189/0 69975/0 9229/3 رفتار آتی گردضگران



 

 

 

 



 
 

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

 رضایت گردضگر 

 تصًیر مقصد

 894/0 ضریب َمبستگی

 000/0 (sigداري ) سطح معىی

 384 تعداد مطاَدات

 

 وگرش گردضگران ي رضایت گردضگرانتگی متغیر (: وتایج آزمًن َمبس4-6جديل )

 رضایت گردضگر 

 وگرش گردضگر

 931/0 ضریب َمبستگی

 000/0 (sigداري ) سطح معىی

 384 تعداد مطاَدات

 اوگیسش گردضگران ي رضایت گردضگران (: وتایج آزمًن َمبستگی متغیر5-6جديل )

 رضایت گردضگر 

 اوگیسش گردضگر

 929/0 ضریب َمبستگی

 000/0 (sigداري ) سطح معىی

 384 تعداد مطاَدات

 

 رضایت گردضگران ي رفتار آتی گردضگرانوتایج آزمًن َمبستگی متغیر (: 6-6)جديل 

 یه ثِ ًعزیه KMO ضبذص همساض ضَز، هی طبّسُه( 7-6زض رسٍل ) وِ ّوبًگًَِ

 
 رفتار آتی گردضگران

 رضایت گردضگران

 935/0 ضریب َمبستگی

 000/0 (sigداري ) سطح معىی

 384 تعداد مطاَدات



 

 

 

 



 

 زاضی هؼٌی سغح اظ ووتط وِ است 000/0 ثطاثط ثبضتلت آظهَى زاضی هؼٌی ػسز ّوچٌیي. است

 .است ػبهلی تحلیل رْت ٍ وفبیت آًْبّب زازُ ثَزى هٌبست زٌّسُ ًطبى ول زض ٍ ثَزُ 05/0

 1ي وتایج آزمًن بارتلت KMOمقدار (: 7-6)جديل 

 KMO 985/0ومًوٍ برداري  ضاخص كفایت

 آزمًن بارتلت

 191/17398 وبی زٍ تمطیجی

 861 زضرِ آظازی

 000/0 زاضی ػسز هؼٌی

( هتغیطّبی پژٍّص ثِ ّوطاُ ضوبضُ سَاالت هطثَعِ زض اثعاض پژٍّص ٍ 8-4زض رسٍل )
 استرطاد گطزیسُ است، اضایِ ضسُ است. Amosافعاض ّب وِ اظ ًطمثبضّبی ػبهلی آى

 َاي تحلیل عاملی تأییدي یافتٍ (:8-6) جديل

 گًیٍ عامل
بار عاملی استاودارد 

 ضدٌ

 تصًیر گردضگران از مقصد

1 952/0 

2 917/0 

3 856/0 

4 821/0 

5 827/0 

6 811/0 

7 767/0 

 وگرش گردضگران

1 844/0 

2 729/0 

3 826/0 

4 798/0 

5 810/0 

6 809/0 

7 794/0 

 879/0 1 ردضگراناوگیسش گ

                                                           
1. Bartlett 



 

 

 

 



 
2 771/0 

3 828/0 

4 761/0 

5 772/0 

6 796/0 

7 814/0 

8 759/0 

9 796/0 

10 785/0 

11 874/0 

12 834/0 

 رضایت گردضگران

1 819/0 

2 763/0 

3 742/0 

4 773/0 

5 768/0 

6 690/0 

 رفتار آتی گردضگران

1 911/0 

2 746/0 

3 765/0 

4 802/0 

5 782/0 

6 759/0 

7 773/0 

8 824/0 

9 755/0 

10 758/0 

 

 تَسظ ٍ پطسطٌبهِ اثعاض ثب ضسُ هطبّسُ هتغیطّبی ثطذی سٌزص ثب پژٍّص ایي زض

 ثیي سبذتبضی ضٍاثظ ٍ زازُ ضىل ضا پٌْبى هتغیطّبی آهَس افعاض ًطم اظ استفبزُ ثب گطزضگطاى،



 

 

 

 



 

هسل هتغیطّبی پٌْبى تحمیك ضبهل تصَیط همصس، ًگطش، زض ایي  آٍضزُ ضس. ثسست ضا آًْب
 اًگیعش، ضضبیت ٍ ضفتبض آتی گطزضگطاى است. 

 َاي پصيَص( )مىبع: یافتٍ (: مدل ساختاري تحقیق1-6ضکل )

 َاي تحقیق آزمًن فرضیٍ وتایج (:9-6جديل )

 مسیر
ضریب 
 وتیجٍ t-value P مسیر 

ًیر گردضگران از مقصد بر رضایت تصتاثیر مثبت 
 آوُا

 ػسم ضز 000/0 013/6 314/0

وگرش گردضگران بر رضایت تاثیر مثبت 
 گردضگران

 ػسم ضز 000/0 246/10 599/0

اوگیسش گردضگران بر رضایت تاثیر مثبت 
 گردضگران

 ػسم ضز 000/0 797/15 260/0

رضایت گردضگران بر رفتار آتی تاثیر مثبت 
 گردضگران

 ػسم ضز 000/0 030/22 222/1

 تصَیط همصس

ًگطش 
 گطزضگطاى

اًگیعش 
 گطزضگطاى

ضفتبض آتی 
 گطزضگطاى

ضضبیت 
 گطزضگطاى



 

 

 

 



 
 کًئی برازش مدلیَاي و (: ضاخص11-6جديل )

 مقدار قابل قبًل برازش مدل وًع ضاخص ضاخص
مقدار مدل 

 پصيَص
 وتیجٍ

Chi-square ثیطتط اظ  هغلكp  ثبضس 05/0سغح هؼٌبزاضی 
447/2350 

P=0/000 
 غیط لبثل لجَل

IFI بثل لجَلل 911/0 9/0، ثیطتط اظ 1همبزیط ًعزیه ثِ  تغجیمی 

CFI لبثل لجَل 911/0 9/0، ثیطتط اظ 1همبزیط ًعزیه ثِ  تغجیمی 

PNFI لبثل لجَل 817/0 6/0ثبالتط اظ  همتصس 

PCFI لبثل لجَل 854/0 6/0ثبالتط اظ  همتصس 

RMSEA لبثل لجَل 071/0 08/0ووتط اظ  همتصس 

CMIN/DF لبثل لجَل 909/2 3ٍ  2هبثیي  همتصس 

HOELTER 
 وفبیت حزن

 ًوًَِ
 148 ّبی هرتلف هتفبٍت است ثطای هسل

 384حزن ًوًَِ 
 پس لبثل لجَل

 گیري وتیجٍ

ّبی هطوعی، پطاوٌسگی ٍ اًحطاف زض تحمیك حبضط، ثب استفبزُ اظ آهبض تَصیفی، ضبذص
ّب ًطبى زازًس، هیبًگیي ثبالتط اظ  اظ لطیٌگی، چَلگی ٍ وطیسگی هحبسجِ ضس وِ ایي تحلیل

ي اظ ًظط چَلگی ٍ وطیسگی تَظیغ ًطهبل است؛ ظیطا لسض هغلك آًْب حس هتَسظ است ّوچٌی
ّبی ّط یه اظ هتغیطّبی  ای ثِ تَصیف ٍیژگی ته ًوًَِ tاظ یه وَچىتط است. ثب آظهَى 

پژٍّص زض ربهؼِ هَضز ثطضسی پطزاذتِ ضس ٍ ًطبى زاز وِ وَچىتطیي ٍ ثعضگتطیي همساض ایي 
تط اظ هتَسظ ّستٌس. سسس زض ثرص رسٍل هخجت است، پس هتغیطّب هغلَة ٍ ثبال

ّبی زٍ هتغیطُ ضاثغِ زٍ ثِ زٍی هتغیطّب ثب یىسیگط آظهَى گطزیس. ًتبیذ حبصل اظ  تحلیل
تزعیِ ٍ تحلیل هتغیطّب ًطبى زٌّسُ ّوجستگی ثبالی هتغیطّب ثب یىسیگط ثَز ٍ ضاثغِ 

بهلی هٌبست تسبیس ضس. لجل اظ تحلیل ػ 01/0زاضی  ّوجستگی توبم هتغیطّب ثب سغح هؼٌی
زض ایي ثطضسی، همساض   .ٍ ثبضتلت ثطضسی ضس KMOّب ثب استفبزُ اظ آظهَى  ثَزى زازُ

KMO ،985/0 زاضی آظهَى ثبضتلت  ثَز وِ ایي ػسز ًعزیه ثِ یه است ٍ سغح هؼٌی
ّب رْت اًزبم تحلیل ػبهلی ثَزُ  ثَز وِ ًطبى زٌّسُ هٌبست ٍ وبفی ثَزى زازُ 000/0

ػبهلی ٍ ثبضّبی ػبهلی ًیع آٍضزُ ضس وِ ًطبى زاز هتغیطّبی  است. سسس ًتبیذ تحلیل



 

 

 

 



 

اًس هتغیطّبی پٌْبى ضا ثسٌزٌس. ظیطا توبم اػساز ثبض ػبهلی استبًساضز  آضىبض ثِ ذَثی تَاًستِ
ّبی چٌس هتغیطُ ثِ ثطضسی تأحیط هتغیطّب ثط  است. سسس زض تحلیل 5/0ضسُ، ثعضگتط اظ 

ّبی آظهَى فطضیِ، هیعاى احطگصاضی هتغیط  ذ تحلیلثب تَرِ ثِ ًتبییىسیگط پطزاذتِ ضس. 
است وِ ثیص اظ زٍ هتغیط تصَیط همصس ٍ اًگیعش گطزضگطاى ثط  599/0ًگطش گطزضگطاى 

است وِ ثعضگتط اظ احط اًگیعش ثط  314/0ضضبیت است ٍ احط تصَیط همصس گطزضگطاى 
آتی گطزضگطاى  ضضبیت گطزضگطاى است. ضضبیت گطزضگطاى ًیع احط لبثل تَرْی ثط ضفتبض

است وِ ثیطتط اظ احط سبیط هتغیطّب ثط یىسیگط است. ایي  222/1زاضز ٍ زاضای ضطیت هسیط 
  زّس. اػساز ثعضگی ضاثغِ ٍ یب هیعاى احطگصاضی هتغیطّبی تحمیك ضا ثط یىسیگط ًطبى هی
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