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 اثر رضایتمندی روی نیت رفتاری گردشگران طرفدار محیط زیست

 )نمونه مطالعاتی: طاق بستان کرمانشاه( 

 2صدرآباد سمانه جلیلی، 1نظری ابراهیم

 27/03/1399 ، تاریخ تأیید:01/11/1398تاریخ وصول: 

 چکیده
 با همراه .شود می محسوب بخش ترین مهم، دارد مقاصد برای که اقتصادی آثار نظر از خدماتی های بخش بین در گردشگری

 فعاالن برای نیفراوا اهمیت از آن به و تداوم بخشیدن گردشگران جذب، گردشگری( )مقصدهای میانها بین در بی امان رقابت

 نیت روی مندیرضایت اثر بررسی دنبال به مقاله این در پژوهشگر. است گردشگری برخوردار ینه یزم در غیردولتی و دولتی

 5ین تحقیق رضایت مندی  طبق نظر خبرگان ابعاد متعددی دارد که در ا. باشد می زیست محیط طرفدار گردشگران رفتاری

 زا پژوهش اینته اند عاقالنه مورد بررسی قرار گرف بانتخا و مجدد مراجعه، اعتماد و اطمینان، نیازها تحقق، بخشی شاخص لذ 

 پیمایشی و( کیفی مرحله)بنیاد داده نوع زا پژوهش اجرای روش نظر از و کمی -کیفی  آمیخته داده ها نظر از، کاربردی هد  نظر

 سازمان مدیران و گانخبر از نفر 9 و گردشگری حوزه اساتید از نفر 21 بخش کیفی شامل آماری نمونه. است( کمی مرحله)مقطعی

 قطا از   ییسالگردشگرانی است که به مد جامعه آماری شامل کلیه در بخش کمی. تشییل داده اند شهرسازی و فرهنگی میراث

آموس تمام  نتایج تحلیل. است شده انتخاب نفر 381 مورگان و کرجس جدول طبق نهایت و در کردند دیدن کرمانشاه بستان

ثر اد و ضریب ری دارکرد و نشان داد که رضایتمندی روی نیت رفتاری گردشگران تاثیر مثبت و معنی دا فرضیا  تحقیق را تایید

( افزایش) واحد یک تغییر با عبارتی به است مستقیم صور  به آن اثر است مثبت ضریب این اینیه به توجه با می باشد. /83آن 

  .یابد می افزایش نیت رفتاری درصد 86/0 میزان رضایت به

 رضايت، گردشگري، طرفداران محیط زيست، کلیدواژگان: نیت رفتاري
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 مقدمه

 ,Milenkovska, 2012) استه ذ کردوگی بشر نفدهمه منافذ زن هب های است ک گردشگری فعالیت اقتصادی پیچیده

 با همراه. .است شده تبدیل درآمدزایی لحاظ از جهان خدماتی صنعت بزرگترین به گردشگری صنعت امروزه (49

 فراوانی اهمیت از آن به و تداوم بخشیدن گردشگران جذب، گردشگری( )مقصدهای میانها بین در بی امان رقابت

 پایدار و تغییرناپذیر سیل حفظ و تضمین برای. است زمینه گردشگری برخوردار در غیردولتی و دولتی فعاالن برای

 آن و یابند وقوف بازدیدکننده چشمِ به مقصد معنای و ارزش بر می بایست زمینه ی گردشگری در فعاالن، گردشگران

 آن به و دهد و پر بال آن به دلبستگی و میان از قوی حسی به می تواند معانی و ارزشها این. دهند قرار در اولویت را

تفریح  که آنچنان، می یابد افزایش یک سایت از دیدار، می گیرد شیل میان به دلبستگی که مادامی. بخشد تداوم

 رضایت. (Inglis,2008: 13)می دهند تمییز جایگزین های مناسب عنوان به را کمتری سایت های کنندگان

 در فرض این. است گرفته قرار مطالعه مورد گردشگری صنعت در ای گسترده طور به که است مفهومی گردشگران

( گردشگری) کار نتیجه از وی رضایت بر تأثیرگذار املع قدر  به گردشگر رفتار بر تأثیر که است شده گرفته نظر

 .(Tudoran,2012: 397) ددار بستگی

 این، (Lee,2012: 759)می باشند آینده در نیت و نیا  کننده پیش بینی بخش رضایت تجربه های اینیه به توجه با

می  پیدا باطارت طبیعی هایمجموعه  با عاطفی پیوندهای به گردشگر رضایت حد چه تا بفهمیم که است مهم مساله

 الًمعمو عاطفی یوندهایپ این به. می شود آینده در میان از بازدید تشویق باع .( .ملی و پارکهای، مثال به عنوان) کند

 رشته ققانمح (Lai,2013: 41)دمی شو اشاره گردشگری ادبیا  و محیطی روانشناسی در میان دلبستگی عنوان با

. اندکرده تعبیر اندیگر به توصیه به تمایل و خرید باز /بازدید به تمایل صور  به اغلب را رفتاری نیا ، گردشگری

 تخمین شاخص ود وسیله به را فرد رفتاری نیا  بنای زیر( 2001)  گیرینگ و هامبورگ و( 1992)  تیلور و کرونین

 آینده رفتار عنوان با را اریرفت نیا  (1981)  سوان؛ مثبت هایتوصیه کردن فراهم از هدف و بازخرید از هدف: اندزده

 یک در خاص رفتاری مورد رد فردی انتظارا  وسیله بدین. است کرده تعریف افراد شده ریزیبرنامه یا شده بینیپیش

 مسائل از (55: 1395، یمصطفو). کرد اجرا عملی صور  به را آن توانمی که شودمی داده نشان شده تعیین موقعیت

 رباید می سانان زندگی از را امنیت و آرامش تنها نه محیطی زیست فاجعه. است زیست محیط حفظ همسأل جهان روز

 صداترین و سر پر محیطی زیست بح  سیاسی و علمی محافل در دلیل همین به، کند می تهدید را بشر موجودیت که

 گردشگری در کلیدی عامل انعنو به طبیعی محیط حاضر حال در (24: 1384، والیی). است روز بح  ترین جدی و

 توسعه اب تعامل در فرهنگی و اجتماعی و طبیعی محیط با گردشگری صنعت توسعه دیگر طرف از و شده شناخته

 محیط سازیزیبا و اشتغال ایجاد مثبت) اثرا  ایجاد تنها نه آن در که است لبه دو شمشیر یک گردشگری صنعت

 اکوسیستم( تخریب و هوا آلودگی، آب بیوفیزیک)آلودگی زیست محیط بر منفی تاثیرا  باع  همچنین بلیه زیست(

 .(Zhong,2011: 2975شود) می

از آنجا که امروزه گردشگری بخش مهمی از خدما  را به خود اختصاص داده است می تواند عاملی مهم برای رشد و 

. ههای شناخت افزایش گردشگر هستندبنابراین محقیق و مسؤلین به دنبال یافتن را. شیوفایی اقتصادی یک کشور باشد

 2 حدود با کرمانشاه استان. در این میان رضایت گردشگران می تواند عاملی مهم برای افزایش رونق این صنعت گردد

 با ایالم و کردستان، لرستان، همدان های استان همسایگی در اسالمی ایران نقطه ترین غربی در جمعیت نفر میلیون

 کشور غرب در مرکزی و محوری نقش همواره تاریخ طول در عراق کشور با مشترک مرز یلومترک 330 از بیش داشتن

 اثر، است رسیده ملی ثبت به آن مورد 2200 از بیش که طبیعی و تاریخی شده شناخته اثر 4000 وجود. دارد و داشته را

 قلعه مجموعه، الملک معاون یهتی، آناهیتا معبد، بستان تاق همچون دیگری شاخص آثار کنار در بیستون جهانی
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، بیر طبیعت دارند؛ قرار جهانی ثبت موقت فهرست در جملگی که قلعه قوری غار و خسرو کاخ و چهارقاپی، یزدگرد

 و فرهنگی تنوع، متعدد مرزی های بازارچه، بیشمار های سراب، فراوان آب، چهارفصل هوای و آب، مناسب اقلیم

 مهمان مردمان مهمتر همه از و المللی بین فرودگاه، مناسب ارتباطی مسیرهای و ها زیرساخت، خیز حاصل های دشت

طبق اعالم سازمان میراث . است کرده تبدیل "اسالمی ایران زیبای چهره و ستبر سینه" به را تمدن گهواره این نواز

که این حجم . یدن می کنندفرهنگی سالیانه بیش از یک میلیون نفر از بناهای تاریخی و جاذبه های طبیعی کرمانشاه د

که این آسیب ممین است روی نیت رفتاری طرفدارن . باالی سفر می تواند صدما  بزرگی بر محیط زیست وارد کند

محیطزیست تاثیرگذار باشد لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا حدکثر رضایتمندی برای مسافران و همچنین طرفدارن 

 رفتاری نیت روی رضایتمندی اثر پژوهشگر در این مقاله به دنبال بررسیبنابراین . محیط زیست فراهم گردد

لذا محقق در ابتدا با بررسی مقاال  و مطالب گذشته عوامل تاثیرگذار . می باشدزیست  محیط طرفدار گردشگران

گوی اثر رضایتمندی بر نیت رفتاری گردشگران را مورد مطالعه قرار داد و بر اساس این مطالب و نظر خبرگان ال

مدل طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل  1رضایتمندی روی نیت رفتاری طراحی شده و سپس از طریق نرم افزار آموس

 . قرار گرفت

 نیت رفتاري

 یا کاالها ناراندازیک و استفاده، آوردن دست به با ارتباط در کنندگان مصرف که است اعمالی تمامی شامل رفتاری نیا 

 یا کاال یک دمور در گفتاری اطالعا  کردن فراهم، خدمت یا کاال یک خرید. دهند می نجاما مصرف از بعد خدما 

 هایی المث همگی، خرید برای اطالعا  کردن جمع و محصول یک مصرف از بعد گرایشا ، دیگر فردی برای خدمت

 کردن جستجو به نسبت کننده مصرف است ممین بنابراین، شده ذکر مطالب به توجه با. باشد می ی رفتار نیا  از

 به محصول صرفم از بعد گرایشا  یا یاخدما  کاال خرید، دیگر فرد با محصول درباره خود تجربه گفتن، اطالعا 

 .دهد شیل را خاص شیوه

 تعریف آینده در خاص رفتاری انجام برای فرد در نیت یک قدر  میزان را رفتاری نیا (1975) 2آجزن و فیشبین

 .((Clemes, 2009: 37است ارتباط در مشتری وفاداری و حفظ با رفتاری نیا . کردند

 :از است تابعی، رفتار یک دادن قصدانجام، (1975وآجزن) فیشبین شده ریزی رفتاربرنامه نظریه براساس

 .رفتار یک به فردنسبت نگرش - 1

 .رفتار آن برای است قائل اهمیت برایشان که نظرافرادی - 2

 .رفتار آن رساندن انجام به آسانییا فردازسختی برداشت - 3

 .(203: 1384، گذارند)رضاییان می اثر رفتار بر رفتاری نیا  به تبدیل طریق از، فرد نگرش واقع در

بازدید مجدد مشتری و تبلیغا  شفاهی که می تواند پیش بینی کننده ( نیا  رفتاری را شامل 2009و دیگران) 3هان

محققان دیگر اشاره می کنند که مقاصد رفتاری اگر مثبت . اشد در نظر می گیردرفتار مصرفی آینده ی مصرف کننده ب

باشد می تواند باع  عملیرد وفاداری مشتری شود و همچنین به طور مثبت احتمال مراجعه مجدد مشتری و تبلیغا  

 ,Jani & Han شفاهی مثبت را افزایش دهند و زمانی که نیت رفتاری مشتری منفی باشد نتیجه عیس خواهد بود

2011: 1008)). 

                                                           
1- Amos 

2- Fishbein & ajzen 
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 دارد اشاره و رسانی خدمت لحاظ از دهندگان خدمت عملیرد به نسبت مشتریان ادراک از است عبار  رفتاری نیا 

 می اهشک را خود خرید یا اینیه خاص هستند و سازمان از یک بیشتر خرید به حاضر آیا  مشتریان اینیه به

 دست به با هرابط در خاص شیوه به کردن رفتار برای انتظارا  نوانع به رفتاری نیا  ((Lin, 2006: 327دهند)

 .(76: 1388، مینور و موون)شود می تعریف خدمت یا کاال مصرف و کنارگذاری، آوردن

 خاص رفتار یک بروز از فرد که ادراکی و یافتدر :از عبارتست، فرد یک (قصد1975) آجزن و فیشبین تعریف طبق

. کند می برقرار طارتبا وی عمل با فرد بین که باشد می احتمالی و ذهنی موقعیت یک فرد دقص دیگر عبار  به. دارد

 آیا اینیه و رسانی خدمت لحاظ از دهندگان خدمت عملیرد به نسبت مشتریان ادراک از است عبار  رفتاری نیا 

 در رفتاری یا ن. دهند می شکاه خود را خرید اینیه یا و هستند خاص سازمان یک از بیشتر خرید به حاضر مشتریان

 .(153: 1388، است)صمدی مشتریان رضایت فرآیند ی نتیجه

 :کرد تقسیم گروه دو به توان رامی رفتاری نیا 

  اقتصادی رفتارهای  - 1

 .اجتماعی رفتارهای  - 2

 اقتصادی رینیا  رفتا جز، تیرارخرید ازقبیل تاثیرگذاراست شرکت مالی برعوامل که ازرفتارمشتریان دسته آن

 )حقیقیشمارمی رود به مشتریان خرید آتی تمایل گیری درشیل کلیدی عامل یک مشتری رضایت. شود می محسوب

  نیا، شیایا  زقبیلا تاثیرگذاراست شرکت فعلی بر رفتار مشتریان که از رفتارمشتریان دسته ( آن58: 1382، وکیماسی

 .شود می نامیده اجتماعی رفتاری

 بازاراهمیت محققان برای رفتاری نیا  گیری هستنداندازه رفتارواقعی کننده بینی پیش اریرفت نیا  ازآنجاکه

 .(78: 1387، ودیگران دارد)صمدی

 وکناراندازی ادهاستف، آوردن دست بابه درارتباط کنندگان مصرف که است اعمالی تمامی شامل کننده مصرف رفتارهای

 کاال موردیکدر گفتاری اطالعا  فراهم کردن، کاالیاخدمت ریدیکخ. دهند می انجام بعدازمصرف یاخدما  کاالها

 ییها مثال همگی، خرید برای اطالعا  کردن محصول وجمع بعدازمصرف گرایشا ، فرددیگری برای یاخدمت

 درگیرشدن الاحتم به راجع رفتاری نیا  ممین است عمل دریک درگیر شدن از قبل مردم. اند کننده ازرفتارمصرف

 .(91: 1392، ایجاد نمایند)جوانمرد ررارفتا درآن

 معیارهای به عنوان را دوباره خرید و مجدد سفارش به اشتیاق و تمایل، گفتاری مثبت تبلیغا  (2013) 1تئودوراکیس

 می درک مصرفشان تجربه از را از ارزش باالیی سطح مشتریان که زمانی. است کرده بیان کننده مصرف رفتاری نیا 

 ارزشی بر مجدد خرید و مالقا  به مشتریان تمایل. خود هستند از مثبت رفتاری تمایال  دادن بروز هانخوا آنها، کنند

با توجه به تعاریف بیان شده . (Olaru,2008: 559)است وابسته آورده اند به دست خود گذشته معامال  از آنها که

 کنار، آوردن بدست با رابطه در خاص ی شیوه به کردن رفتار برای انتظارا  عنوان می توان بیان کرد نیت رفتاری به

 باع  تواند می باشند مثبت اگر رفتاری مقاصد لذا می توان گفت. شود می تعریف خدمت یا کاال مصرف و گذاری

 افزایش را مثبت شفاهی تبلیغا  و مشتری مجدد مراجعه احتمال مثبت طور به همچنین. شود مشتری وفاداری عملیرد

 . بود خواهد عیس نتیجه باشد منفی مشتری رفتاری نیا  هک زمانی و دهد

 

 

                                                           
1- Theodorakis 
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  محیط زيست طرفدار رفتاري نیت نقش

 سطوح  و گردشگر رضایت بین ارتباط مهم میانیسمهای از ییی می تواند گردشگران زیست محیطی رفتار نیا 

 مسئولیت که نیگردشگرا  که است شده استدالل. (اجتماعی پیوند، احساسا ، هویت، وابستگی) باشد میانی دلبستگی

 خاص گردشگری میان های در زیست محیطی رفتارهای درگیر بیشتر می کنند احساس بیشتری زیست محیطی

 یافته افزایش طیزیست محی رفتار نیا  با میانی وابستگی بر گردشگران میانی رضایت سطح تأثیر، بنابراین. هستند

 در گرفتن قرار که است مفهوم این براساس زیست محیطی رفتار و میانی هویت بین رابطه تئوری لحاظ از. است

می  که می شود میانی هویت حس ایجاد باع  اغلب طبیعی مجموعه های نمادین و فیزییی ویژگی های معرض

 .((Hinds,2008: 113 شود زیست محیطی مثبت رفتارهای به منجر تواند

 افراد آن رد که (Raymond,2011: 32). می آورند وجود به اجتماعی روابط برای را زمینه ای طبیعی محیط های

  .دارند خود اجتماعی گروه های رفتارهای و باورها، ارزشها اشتراک گذاری به و دیگران با سازگاری به گرایش

Oluyinka,2011: 315) )زیست  ارهایرفت معانی  تا می سازد فراهم را امیان این اغلب سازگاری و انطباق این

 حفاظت تجه مجموع در را کار به تعهد و. ((Hammitt,2000: 528. شود ایجاد تفریحی باز فضاهای در محیطی

 ی باشدم گردشگرانی نشان دهنده ی گروهی کار این انجام. ((Husted,2014: 894می دهد نشان محیط زیست از

 از تریباال سطوح دشگرانیگر چنین. ((Cho,2013: 1054دارند مشارکت زیست محیطی رفتارهای در آگاهانه که

سایت  نابعم از حفاظت برای آگاهانه ای اقداما  به دست است ممین و می دهند نشان خود از را میانی رضایت

 میان های رد اجتماعی پیوند از باالتری سطح به منجر خود نوبه به است ممین مساله این. بزنند گردشگری های

 .شود گردشگری

 رضايت مندي

 یرد انتظارا رضایت عمدتا به عنوان عمل. بین انتظارا  و تجربیا  است مقایسه حاصل رضایت گریگردش متون در

 را خشنودی حساسا انتظارا  با تجربیا  نتیجه مقایسه که زمانی. قبل از سفر و تجربیا  پس از سفر اشاره می شود

برای  ها آن یدر چنین شرایطیحت. بردارد گردشگر راضی است و آن مقصد را با خاطره خوب ترک می کند در

ت ضایتی اسساس ناراما زمانی که نتیجه مقایسه آنها اح. پرداخت بیشتر در ازای خدما  ارائه شده اعتراضی ندارند

 ک مقصدگردشگر ناراضی است و این دلیلی است برای توصیف اینیه چرا صنعت گردشگری برای برجسته سازی ی

  .(Cam,2011: 9)ان تعیین می شودبه منظور ارتقای رضایت بازدیدکنندگ

از سفر قبلی به تجربه آن مربوط  نارضایتی یا رضایت که کندمی بیان چنین سفر خصوص در( 2000) 1موتینهو

( بیان کردند که رضایت گردشگر به مقایسه بین تجربه یک گردشگر از مقصدی 1987) 2نیومن و ریچل، پیزام. شودمی

 (74: 1390، پور و همیارانشود )ابراهیممربوط می، ی که در مورد آن مقصد داشتهکه از آن دیدن کرده و انتظار

 :از عبارتند که کندمی تقسیم عمده گروه پنج به را گردشگری رضایت به مربوط عنصر 33، 1977 سال در 3باردین

 تفریح و سرگرمی؛ ،غذا، اقامت، از جمله عوارض و سوخت و یا بلیط، هاهزینه ای؛شامل شرایط جاده، دسترسی

هنری و ، آثار تاریخی، سینماها، مراکز خرید، هارستوران، هااز جمله کافه، های مصنوعیجاذبه های طبیعی؛جاذبه

                                                           
1- Moutinho 

2- Pizam, Neumann & Reichel 

3- Bardeen  
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، بهداشت و ایمنی )زیاری و همیاران، جاده، ارتباطا ، دسترسی به اطالعا ، از جمله مسین، زیرساخت مذهبی؛

1392 :18). 

جربه ت. است پویایی و ذهنی بودن پیچیده، تجربه مصرف به علت نامحسوس بودن، گردر گردشگری مانند خدما  دی

دنی و نوشی، خوراک، عینی و عملی؛ )یعنی: مسافر ، مصرف گردشگری شامل ترکیبی پیچیده از اجزای محسوس

ایی( گرهداشتن لحظا  خوش و جامع، خندیدن، احساسی و خوشی )یعنی: لذ ، تفریح( و همچنین اجزای نمادین

 ازدید مجددها از طریق نتایج مثبت رضایت ناشی از احتمال بکیفیت تجربه یک مشتری بر موفقیت مؤثر سازمان. است

. باشد گرانگردش نارضایتی به دلیلو تبلیغا  دهان به دهان مثبت تأثیرگذار است و همچنین ممین است نتایج منفی 

ردشگری ترین عوامل موفقیت صنایع گبه عنوان ییی از مهم ارائه خدما  با کیفیت باال و تضمین رضایت مشتری

 .(83: ، شناخته شده است )ابراهیم پور و همیاران

 توسعه پايدار گردشگري

 زیست مطلوبنا اثرا ، اقتصادی رشد محدودیت بدون تداوم که درک این با پایدار توسعة مفهوم، 1980  دهة در

 چالش هب را زمان آن تا اقتصادی توسعة و رشد الگوهای و شد مطرح، داشت خواهد پی در اجتماعی و محیطی

 به گردشگران جذب و گردشگری صنعت گسترش معنای به گردشگری پایدار توسعه( Barbour, 1993:86کشاند)

 و جامعه قانونی و گیفرهن، اقتصادی نیازهای به دادن پاسخ ضمن که گونه ای به موجود منابع از استفاده با منطقه یک

 به را آنها انمهمان و مقصد اقتصادی تعادل، زیست محیط سالمت، فرهنگی هویت و وحد  بتوان گردشگران تظارا ان

 هنجارهای و زشهاار از انعیاسی توسعه، گردشگری پایدار توسعه در .کرد تامین بهینه حد در پیوسته و متوازن طور

 سمیج و روحی سالمت، توسعه این در .دهد نمی نشان خود از آن خالف بر حرکتی و است جامعه قبول مورد

 حفاظت زینه هایه .است برنامه ریزان نظر مد اجتماعی و اقتصادی متعادل توسعه و زیست از محیط حفاظت، انسانها

 می شود ایجاد ناناطمی این و محاسبه آتی نسلهای ارزش به بلیه امروز بهای به فقط نه گردشگری جاذبه های و محیط

 که ستا چندوجهی همچون منشوری گردشگری پایدار توسعه .شد خواهد ساخته فردا، می شود هلکمست امروز که

 انتظارا  و یازهان و جامعه جغرافیایی و اقلیمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی محیط های را آن مختلف وجوه

 .(14 :1388، می دهند)معصومی تشییل منطقه مردم و گردشگران

 پژوهش روش

 از پژوهش یاجرا روش نظر از و. کمی است و کیفی جمع آوری داده ها نظر از، کاربردی هدف نظر از ژوهشپ این

 و ظرانن صاحب کیفی مرحله آماری جامعه .است( کمی مرحله)مقطعی پیمایشی و( کیفی مرحله)بنیاد داده نوع

 آنها از یبرف گلوله هدفمند وشر به که بودند( گردشگری و معماری حوزه دانشگاهی اساتید)دانشگاهی خبرگان

 زمینه در که ژوهشگرانیپ از نفر دو ابتدا پژوهش این در: بنیاد داده نظریه مدل تدوین برای. است شده گیرینمونه

 جدیدی نفرا  حبهمصا انجام از پس. گرفت انجام آنها با مصاحبه و انتخاب بودند داده انجام پژوهشی کار گردشگری

 35 انجام با .یافت ادامه مصاحبه فرایند شیل همین به و گرفتند قرار مصاحبه مورد که دشدن معرفی آنها توسط

مصاحبه  نجاما به نیازی و رسیده اشباع نقطه به شده گردآوری اطالعا  که است بوده این محقق تشخیص، مصاحبه

 زیاد تیرار یا ایینپ محتوای تنداش علت به مصاحبه 5 و شد استفاده مصاحبه 30 نتایج از نهایت در. نیست بیشتر های

 .گردیدند حذف



                                              پژوهشی و بين المللی انجمن جغرافيايی ايران(  –جغرافيا ) انجمن علمی                                                            126

 مراحل رد که بودند گردشگری و معماری حوزه نظران صاحب و خبرگان نیز بخش این آماری جامعه: مغزی بارش

 حوزه اساتید از نفر 21)شدند انتخاب مرحله این برای آنها از نفر 30 جمعاً و داشتند حضور دلفی شیوه و مصاحبه

 اشتند(در سازمان میراث فرهنگی و شهرسازی د مدیریت سابقه که مدیرانی و خبرگان از نفر 9 و گردشگری

 زيست محیط طرفداران رفتاري نیتروايي و اعتبار ابعاد  : 1جدول 

 منابع شاخص ها متغیرهاي اصلي

 

 

 

 رضایتمندی

 (2000، همیاران و )کرونین لذ  بخشی

 (1991، اولیور و وستبروک)

 (1991، اولیور و تبروک)وس تحقق نیازها

 (1391، زاده و همیاران تقی) اطمینان و اعتماد

 (2014، عبدالرزاق و فاطیما )قیصر مراجعه مجدد

 ( 2000، گویینر و گرملر)

 (2000، گرملر و گویینر) (2014، قیصر فاطیما و عبدالرزاق) انتخاب عاقالنه

 

 

 نیت رفتاری

 (1391، همیاران و )تقی زاده تبلیغا  دهان به دهان

 (1996، همیاران و زیتامل)

 (2012، مختار و مایاکی) تمایل به پرداخت بیشتر

 (1391، همیاران و تقی زاده) تمایل به تغییر

 ( 1996، همیاران و زیتامل) وفاداری

دیدن  از طاق بستان کرمانشاه 1گردشگرانی که به مد  ییسال کلیه را حاضر پژوهش کمی بخش آماری جامعه

شده و برای نمونه  انتخاب نفر 381 مورگان و کرجس جدول طبق پژوهش نمونه نهایت در و کردندتشییل داده اند

  .است شده استفاده ساده تصادفی روش از گیری

 متغیرهاروايي و اعتبار  : 2جدول 

 اعتبار روايي تعداد سؤاالت متغیرها رديف

 . /96 . /86 20 رضایت مندی 1

 . /94 . /89 16 ارینیت رفت 2

 

 

                                                           
مد  زمان جمع آوری داده ها ییساله در نظر گرفته شد زیرا در فصول مختلف سال هم تعداد مسافران کتنفاو  بود هم اینیه این  -1

 .ا کامل نظر تمام افراد جمع آوری شودفرصت پیش آمد در یک دوره زمانی تقریب
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 : مدل مفهمومي محقق ساخته)بر اساس نطر خبرگان1شکل 

ینه ساس پیشابنابراین محقق بر . پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر رضایتمندی روی نیت رفتاری گردشگران است

ستقل تغیر من مطبق مدل رضایتمندی به عنوا، های موجود و نظر خبرگان مدل مفهومی پژوهش را طراحی کرده است

 . و نیت رفتاری به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد

 يافته ها

بنابراین با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی . ها استفاده شده استدر این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده

مدل اندازه گیری نشان دهنده بارهای . رفته استهای تحقیق مورد روائی سنجی محتوائی قرار گساختار کلی پرسشنامه

قدر  رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل . عاملی متغیرهای مشاهده شده )عامل( برای هر متغیر مینون است

 باشد 5/0اگر بار عاملی کمتر از . بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. شودمشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می

در . باشد خیلی مطلوب است 8/0متوسط و اگر بزرگتر از  8/0تا  5/0بارعاملی بین . شودرابطه ضعیف درنظر گرفته می

های اندازه گیری برای  رایج در مدل 1های برازششاخص. تحلیل عاملی تأییدی توجه به برازش مدل نیز مهم است

در میان شاخص های برازش اگر نسبت کای دو به درجه . متغیرهای مینون تحقیق در زیر هر شیل ارائه شده است

سایر . مطلوب است 05/0کمتر از  RMSEA2شاخص . باشد مدل از برازش مناسبی برخوردار است 3آزادی کمتر از 

ها و نیز نتایج تحلیل در ادامه اشیال مرتبط با این تحلیل. شاخص ها نیز هر چقدر به یک نزدییتر باشند مطلوبتر است

این . برازش مدل را باالتر برده است، شود که ارتباط بین خطاها در اشیالخاطر نشان می. ارائه می شود عاملی

                                                           
را مطرح کرد. این  (χ2) دو-های نظری آزمون خیهای تجربی و منحنیبرای سنجش شباهت میان منحنی 1900ارل پیرسون در سال ک -1

 .شودهای واقعی، پشتیبانی میدهد مدل طراحی شده توسط پژوهشگر چقدر براساس دادهآزمون نشان می

 .چقدر یک مدل نظری با یک مدل تجربی سازگاری داردبرازش مدل یعنی 

 .های برازندگی به وجود داردنیز تعداد زیادی از شاخص LISREL, AMOS, EQSافزارهائی ماننددر نرم

1- root mean square error of approximation 
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به این ترتیب که هرچه برای یک . افزار آموس ایجاد شده استشده در نرمشاخص اصالح ارائه ارتباطا  بر اساس

 . شودموجب بهترشدن برازش آن می افزوده شدن آن ارتباط در مدل، شاخص اصالح باالتری باشد، ارتباط

هیا رد  ها از برازش مناسب و مطلوبی برخوردار هستند و معیارهای مورد نظیر در هییچ ییک از شیاخص    تمام شاخص

به منظور بررسیی برازنیدگی الگیوی معیادال      . اند؛ در نتیجه مدل مفهومی پژوهش قابل تأیید برای متغیرها استنشده

شاخص جذر برآورد خطای ، (pسطح معناداری مجذور خی)، (Chi-Squareخی ) های مجذورساختاری از شاخص

 –شیاخص تیاکر  ، (IFI)شیاخص برازنیدگی فزاینید    ، ((NFI شیاخص بیرازش هنجیار شیده     ، (RMSEAتقریبی )

( 13( و در جیدول ) (PNFI شیاخص بیرازش هنجیار شیده مقتصید      ، (CFI)شاخص بیرازش تطبیقیی  ، (TLIلویر)

، به دلیل آن که مجذور خی تحت تأثیر حجم نمونه اسیت . باشدح شده قابل مشاهده میهای برازش مدل اصالشاخص

سطح معناداری مجذور خی به تنهایی مالک معتبری برای ارزیابی برازش مدل نیست؛ بنیابراین بیرای بررسیی بیرازش     

هرچیه  ، تا یک هستنددارای دامنه صفر   IFI ،TLI ،GFI ،CFIهای شاخص. شودها استفاده میمدل از سایر شاخص

کیوچیتر از   RMSEAهمچنین زمانی که . اندازه آنها با یک نزدیک تر شود بر برازندگی مطلوب تر الگو داللت دارند

داللیت بیر   ، باشید  5/0بزرگتر از مقیدار  PCFIو  PNFIهای و شاخص 3؛ خی دو به هنجار نیز کوچیتر از مقدار05/0

ی پژوهش از برازش مطلیوب  توان نتیجه گرفت که مدل اصالح شدهها میهبراساس این یافت. برازش مطلوب مدل دارد

های برازش بیانگر برازش مبتنی بر مدل تجربی این پیژوهش  همانگونه که در جدول زیر آمده شاخص. برخوردار است

 . است

 هاي برازش مدل اصالحيشاخص: 3 جدول

 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI PRATIO PNFI PCFI مدل کلي

 >50/0 >50/0 >50/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <05/0 <3 میزان قابل قبول

 69/0 72/0 71/0 92/0 96/0 95/0 96/0 000/0 85/1 مقادیر محاسبه شده

بلیه باید ، شودهای برازش کلی الگو محدود نمیهای تأئید الگوی معادال  ساختاری فقط به شاخصشاخص

( متناظر با آن که برای هر یک از مسیرهای علی از متغیر t)ضرایب مسیر( و مقادیر تی )پارامترهای استاندارد بتا و گاما 

برون زای به متغیرهای درون زای )ضرایب گاما( و از مسیر متغیرهای نهفته میانجی به متغیر نهفته درون زا )ضریب بتا( 

 . باید بررسی شود، نیز وجود دارد

 نتايج ضريب هاي پنهان: 4جدول 

 ضريب استاندارد شاخص ها اي اصليمتغیره

 

 

 رضایتمندی

 ./63 لذ  بخشی

 ./78 تحقق نیازها

 ./89 اطمینان و اعتماد

 ./74 مراجعه مجدد

 ./81 انتخاب عاقالنه

 

 

 نیت رفتاری

 ./76 تبلیغا  دهان به دهان

 ./38 تمایل به پرداخت بیشتر

 ./61 تمایل به تغییر

 ./82 وفاداری
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 گیرينتیجه 

 و رشد برای ممه عاملی تواند می است داده اختصاص خود به را خدما  از مهمی بخش گردشگری امروزه که آنجا از

. هستند گردشگر شافزای شناخت راههای یافتن دنبال به مسؤلین و محقیق بنابراین. باشد کشور یک اقتصادی شیوفایی

 مرور از پس، الهمق این در. گردد صنعت این رونق افزایش ایبر مهم عاملی تواند می گردشگران رضایت میان این در

 5 ضایتمندیر برای. گردید استخراج اصلی متغیرهای برای هایی شاخص خبرگان از نظرخواهی با و تحقیق ادبیا 

 تناسبم را سازمان خدما ، مشتری)نیازها تحقق، (کند می لذ  احساس خود خرید از مشتری)بخشی لذ  شاخص

 رهابا مشتری)مجدد راجعهم، (دارد باور کامال را خدمت دهنده ارائه سازمان)اعتماد و اطمینان، ( بداند خود نیازهای با

 منطق اساس بر ار نظر مورد سازمان مشتری)عاقالنه انتخاب و( خدمت یا کاال دریافت برای کند می رجوع سازمان به

 بین فرد به ردف و غیررسمی ارتباط)دهان به دهان ا تبلیغ شاخص 4 رفتاری نیت برای و( است کرده انتخاب عقل و

 به ایلتم، (است خدمت یک یا و سازمان یک، محصول یک با رابطه در، گیرنده یک و تجاری غیر فرستندة یک

 افزایش ازای در و دارد پرداختی هزینة از باالتری ارزش، دریافتی خدما  کند احساس اگر مشتری)بیشتر پرداخت

 ارائه یک مشتری)ییرتغ به تمایل، (دارد بیشتر پرداخت به تمایل که است معنی بدین، نیند نارضایتی احساس ها هزینه

 نیا ، باشد کمتر فرد در تغییر به تمایل چقدر هر. کند مراجعه دیگری دهندة ارائه به و کرده رها را خدمت دهندة

 که است شده رفتهگ نظر در رفتاری نیا  ابعاد زا ییی نیز وفاداری)وفاداری و( .کند می بروز مثبت طور به رفتاری

 اثر سیبرر دنبال به حاضر پژوهش در محقق( است سازمان به مشتری همیشگی مراجعة و وابستگی دهندة نشان

 مثبت ضریب نای اینیه به توجه با شد تایید. /83 لثر ضریب با فرضیه این که است رفتاری نیت روی رضایتمندی

 رفتاری نیت رصدد 86/0 میزان به رضایت( افزایش) واحد یک تغییر با عبارتی به است مستقیم صور  به آن اثر است

 اثرگذار آشیار رهایمتغی بین در که دریافت توان می مقاله این در شده بیان  فرضیه تأیید بر یابدعالوه می افزایش

 بیشترین ترتیب به. /38 استاندارد ضریب با تربیش پرداخت به تمایل و دارای. /89 استاندارد ضریب با اطمینان و اعتماد

  .اند داده اختصاص خود به ها شاخص بین در را اثر کمترین و

 از غیرمستقیم و مستقیم طور به خدما  کیفیت گوید می که را( 1394)فیور امیرمحمد پژوهش نتایج تحقیق این نتایج

 تایید را. دشو ی مشتریان در مثبت رفتاری نیا  بروز باع  مشتری شده درک ارزش و مشتریان مندی رضایت طریق

 با مطالعه دمور های هتل ویژگی بودن متناسب داد نشان که( 1394)محجوب مروارید پژوهش نتیجه همچنین کند می

 و شگرگرد رفتاری نیا  بر خود گردشگر رضایت و دارد وی رضایت بر مستقیمی تاثیر گردشگر حسی ی ذائقه

 السادا ائدهم پژوهش نتایج  کننده تایید همچنین، کرد تایید نیز را است تاثیرگذار تله به وی مجدد بازگشت

 جزیره به ردهک سفر خارجی گردشگران مندیرضایت میزان داد نشان مسیر تحلیل نتایج که است( 1395)مصطفوی

 توسط شده دراکا ماعیاجت فاصله و اهمیت بیشترین دارای 98/0 مسیر ضریب با هاآن رفتاری نیا  بر کیش آزاد

. است اهمیت رینکمت دارای 38/0 مسیر ضریب با مندیرضایت بر کیش آزاد جزیره به کرده سفر خارجی گردشگران

 و ادراکشده کیفیت، مقصد تصویر داد ( است که نشان1394همچنین تایید کننده نتایج پژوهش قاسمی و نجارزاده)

 مقصد فاهیش توصیه سبب گردشگران وفاداری همچنین و هستند گرانگردش وفاداری بر عوامل مؤثر ازجمله رضایت

 . شودمی دیگران به
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