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بحث و بررسی قرار گرفته است.

چکیده
جزیــرۀ کیــش یکــی از مراکــز مهــم گردشــگری جمهــوری اســالمی ایــران اســت کــه 

در میــان گردشــگران ایرانــی محبوبیــت بســیاری دارد. افزایــش توانمندی هــای جزیــرۀ کیــش 

بــه افزایــش توانمنــدی گردشــگری ایــران منجــر می شــود. طــی ســال های اخیــر، مشــکالت 

و عوامــل متعــددی ســبب کاهــش تمایــل ســفر بــه جزیــرۀ کیــش شــده اســت. هــــدف از 

پژوهــــش پیــــش رو طراحــــی مــدل بومــی قصــد ســفر مجــدد گردشــگران به جزیــرۀ کیش 

بــا رویکــرد تئــوری عملکــرد متقاعد کننــده اســــت تــا تمایــل بــه ســفر مجــدد بــه جزیــره را 

بررســی کند. ازاین رو، ایــــن پژوهــــش کاربردی ـ توســــعه ای و بــــا ماهیــــت اکتشــــافی 

اســــت و داده هــا بــــه روش آمیخته ـ اکتشــافی )کیفی ـ کّمی( گــــردآوری شــده اســت. 

در بخــــش کیفــــی، بــا اســتفاده از روش داده بنیــاد، 117 کــد اولیــه و 26 مقولــۀ فرعــی و 

ــۀ اصلــی در مــدل پارادایمــی کیفــی به دســت آمده شناســایی شــده است.1جامعــــۀ  7 مقول

آمــــاری در بخــــش کمّــــی را گردشــگران ورودی بــه جزیــره در بــازۀ جمــع آوری داده هــای 

میدانــی تشــکیل می دهــد کــه در ایــن میــان حجــــم نمونــــه بــــه روش نمونه گیــــری در 

دســترس و تصادفــــی، بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران، 320 نفــر بـــرآورد شـــده اســـت. بــا 

توجــه بــه این کــه مــدل اندازه گیــری موردبررســی در ایــن پژوهــش از نــوع انعکاســی 

ــخص  ــی ال اس مش ــمارت پ ــزار اس ــت آمده از نرم اف ــی به دس ــدل کّم ــاس م ــر اس ــت، ب اس

شــد کــه متغیرهــای قوانیــن و مقــررات، زیرســاخت ها، کیفیــت درک شــده، محیــط طبیعــی، 

فرهنگــی و تاریخــی، جــّو حاکــم، ارزش درک شــده و بازاریابــی در قصــد ســفر مجــدد تأثیــر 

ــت آمده،  ــاختاری به دس ــدل س ــیر م ــل مس ــتفاده از تحلی ــا اس ــان، ب ــن می ــد. در ای می گذارن

زیرســاخت ها بیشــترین اثــر را بــر قصــد ســفر مجــدد گردشــگران بــه جزیــرۀ کیــش دارنــد 

و متغیــر جــّو حاکــم دومیــن متغیــر و کیفیــت درک شــده ســومین متغیــر اثرگــذار بــر انتخــاب 

مجــدد جزیــره بــرای مقصــد گردشــگری از ســوی گردشــگران اســت.
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آمیختـه

مقدمه
گردشــگری پدیــده ای اســت کــه از دیربــاز در جوامــع 

ــا ورود بــه عصــر مــدرن بــه  انســانی مختلــف وجــود داشــته امــا ب

صنعتــی ســود آور تبدیــل شــده و مــورد  توجــه بســیاری از کشــورها 

ــا رشــد و  ــه اســت. هرســاله ایــن صنعــت چندوجهــی ب ــرار گرفت ق

ــگری  ــی گردش ــازمان جهان ــه س ــوده، به طوری ک ــراه ب ــعه هم توس

ــت  ــرده اس ــی ک ــی معرف ــودآور صادرات ــت س ــومین صنع آن را س

ــگری  ــان گردش ــران و متخصص )UNWTO. 2018(. صاحب نظ

ــم  ــگری خواهی ــی در گردش ــاهد انقالب ــرن ش ــن ق ــد در ای معتقدن

بــود؛ انقالبــی کــه امــواج آن حتــی بــر دورافتاده تریــن نقــاط جهــان 

ــادی،  ــف اقتص ــاد مختل ــر ابع ــگری ب ــود. گردش ــد ب ــذار خواه اثرگ

سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و زیســت محیطی کشــورها اثرگــذار 

بــه  توجــه  بــا   .)Fathima & Muthumani, 2015( اســت 

ــن،  ــزون بخــش گردشــگری در اقتصــاد نوی ــت و ســهم روزاف اهمی

برنامه ریــزی در جهــت تقویــت زیرســاخت های گردشــگری و 

ــش  ــگران بیش ازپی ــات گردش ــات و امکان ــت و خدم ــای کیفی ارتق



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

بررسی عوامل مؤثر بر سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش
 با رویکرد تئوری عملکرد متقاعدکننده: پژوهشی آمیخته

مختاری  و   همکاران                     54

14
01

ار 
 به

ل،
  او

اره
شم

م ، 
ده

یاز
ل 

سا

ضــروری اســت؛ زیــرا رضایــت گردشــگران باعــث وفــاداری آن هــا 

ــتان و  ــب دوس ــد و ترغی ــه مقص ــافرت ب ــداوم مس ــت و ت و بازگش

ــب،  ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــد می ش ــهر مقص ــدار از ش ــه دی ــنایان ب آش

موجــب تــدوام و پایــداری گردشــگری و رونــق اقتصــادی در منطقــۀ 

ــکاران، 1393(. ــی و هم ــد )فن ــد ش ــر خواه موردنظ

در جهــان رقابتــی امــروز، نخســتین ســفر بــه مقصــد 

ــرار  ــه تک ــت بلک ــد نیس ــت آن مقص ــی موفقی ــه معن ــگری ب گردش

ســفر بــه مقاصــد گردشــگری و معرفــی و تبلیــغ آن نــزد گردشــگران 

ــدت  ــگری را در بلندم ــد گردش ــت مقص ــه موفقی ــت ک ــوه اس بالق

ــگری و  ــد گردش ــه مقاص ــاداری ب ــن رو وف ــد زد. ازای ــم خواه رق

ــر آن نقــش بســزایی در موفقیــت بلندمــدت آن هــا  ــر ب عوامــل مؤث

ــگری و  ــد گردش ــه مقص ــاداری ب ــد وف ــن، بای ــد. بنابرای ــا می کن ایف

عواملــی کــه ایــن وفــاداری را ایجــاد می کنــد شناســایی و تقویــت 

ــی  ــانه ای از آمادگ ــد نش ــکاران، 1394(. قص ــاری و هم ــود )غف ش

ــار  ــش از رفت  پی
ً
ــا ــت و دقیق ــاص اس ــاری خ ــروز رفت ــرای ب ــرد ب ف

ــار  ــار، هنج ــال رفت ــرد در قب ــدگاه ف ــاس دی ــت، براس ــد. نی می آی

عینــی و کنتــرل رفتــاری ادراک شــده اســت کــه هــر عامل بر اســاس 

ارتبــاط خــود بــا رفتــار و جمعیــت ذی نفــع ارزش گــذاری می شــود. 

قصــد رفتــاری بیانگــر شــدت نیــت و ارادۀ فــردی بــرای انجــام رفتار 

هــدف اســت. رابطــۀ قصــد رفتــاری بــا رفتــار نشــان می دهــد کــه 

افــراد تمایــل دارنــد در رفتارهایــی درگیــر شــوند کــه قصــد انجــام آن 

را دارنــد. بنابرایــن، رفتــار همیشــه بعــد از قصــد رفتــاری و متصــل 

بــه آن اســت )یعقوبــی و شــاکری، 1387(. یکــی دیگــر از مفاهیــم 

ــاداری مشــتری اســت. تحقیقــات نشــان  ــی وف اساســی در بازاریاب

ــتریان  ــاداری مش ــظ و وف ــدی حف ــش 5 درص ــه افزای ــد ک می ده

ــۀ  ــن، هزین ــراه دارد. عالوه برای ــه هم ــود را ب ــش س ــد افزای 85 درص

حفــظ و نگــه داری مشــتریان موجــود بســیار کمتــر از جــذب 

مشــتریان جدیــد خواهــد بــود، بنابرایــن وفــاداری مشــتریان 

 Zhang( موضوعــی بــا اهمیــت راهبــردی بــرای ســازمان ها اســت

et al., 2014; Isa et al., 2018(. در حقیقــت وفــاداری از دو 

ــز و همــکاران  ــاری و نگرشــی تشــکیل شــده اســت. ِملن جــزء رفت

ــاهده در  ــد قابل مش ــق خری ــاری را از طری ــاداری رفت )1996( وف

طــی یــک دوره و وفــاداری نگرشــی را بــر اســاس بیــان ترجیحــات، 

ــاهرخ و  ــتی ش ــد )دهدش ــف می کنن ــد تعری ــد خری ــا قص ــد ی تعه

ــکاران، 1394(. هم

مســافران  ترغیــب  پژوهــش  ایــن  در  اصلــی  مســئلۀ 

ــن  ــفر و همچنی ــرای س ــارۀ آن ب ــاب دوب ــه انتخ ــش ب ــرۀ کی جزی

ــور  ــت. همان ط ــش اس ــرۀ کی ــه جزی ــفر ب ــه س ــل ب ــش تمای افزای

از مراکــز مهــم گردشــگری جمهــوری  کــه می دانیــم، یکــی 

ــگران  ــان گردش ــه در می ــت ک ــش اس ــرۀ کی ــران جزی ــالمی ای اس

ــرۀ  ــای جزی ــش توانمندی ه ــیاری دارد. افزای ــت بس ــی محبوبی ایران

ــود  ــر می ش ــران منج ــگری ای ــدی گردش ــش توانمن ــه افزای ــش ب کی

و بــا ارتقــای قابلیت هــای موجــود در جزیــرۀ کیــش از طریــق 

ــش خواهــد  ــره افزای ــن جزی ــد ای ــد، درآم ــرمایه گذاری های جدی س

ــگری  ــض گردش ــم، نب ــل مه ــن عام ــه ای ــت یابی ب ــا دس ــت و ب یاف

ــال های  ــی س ــت. ط ــد یاف ــری خواه ــگ تندت ــز ضرب آهن ــران نی ای

اخیــر، مشــکالت و عوامــل متعــددی ســبب کاهــش تمایــل ســفر 

ــرۀ کیــش شــده اســت. عواملــی همچــون کاهــش تعــداد  ــه جزی ب

ــات  ــدن تفریح ــا، تکراری ش ــط هواپیم ــدن بلی ــا و گران ترش پروازه

موجــود ازجملــه تفریحــات دریایــی و امکانــات رســتوران ها و...، 

ــدن  ــد، کمترش ــز خری ــود در مراک ــاس موج ــت اجن ــش قیم افزای

ــه  ــر ک ــای اخی ــت تحریم ه ــه عل ــوب ب ــد و مرغ ــاس دارای برن اجن

مزیــد علــت بــر کمترشــدن مســافران هوایــی بــه جزیــرۀ کیش شــده 

اســت. از دیگــر مشــکالت جزیــرۀ کیــش ایــن اســت کــه بــا وجــود 

افزایــش تعــداد مســافران ورودی بــر اســاس آمــار موجــود، تعــداد 

زیــادی از ایــن مســافران از راه دریایــی و بــا ماشــین شــخصی وارد 

ــل  ــات حمل ونق ــع آن از امکان ــه به تب ــوند ک ــش می ش ــرۀ کی جزی

ــری از  ــی کمت ــن تفریح ــایر اماک ــتوران و س ــکان، رس ــی، اس عموم

مســافران هوایــی اســتفاده می کننــد؛ بنابرایــن، ســودآوری کمتــری 

بــرای جزیــرۀ کیــش خواهنــد داشــت. ازایــن رو بــر آنیــم تــا بــا ارائــۀ 

مدلــی بــرای برطرف کــردن مشــکالت و موانــع موجــود، تمایــل بــه 

ســفر مجــدد مســافران بــه جزیــرۀ کیــش به ویــژه مســافران هوایــی 

ــم. ــش دهی را افزای

پیشینۀ پژوهش
بــا توجــه بــه جایــگاه گردشــگری در اقتصــاد جزیــره و 

اقتصــاد ملــی، برگشــت پذیری گردشــگران تأثیــرات مثبتــی خواهــد 

ــات  ــدۀ تحقیق ــش، عم ــینۀ پژوه ــی پیش ــاس بررس ــر اس ــت. ب داش

ــگران  ــدی گردش ــدد، رضایتمن ــت پذیری مج ــارۀ برگش ــی درب داخل

و وفــاداری گردشــگران بــه مقصــد تحت تأثیــر عوامــل اثرگــذار بــر 

ــد  ــر برن ــه تصوی ــد ازجمل ــه مقص ــا ب ــدد آن ه ــت پذیری مج برگش

ــعۀ  ــاخت های توس ــاخت ها و زیرس ــت روس ــر کیفی ــد، تأثی مقص

گردشــگری ازجملــه ســالمت و ورزشــی در مقصد، تأثیــر خاطرات 

رضایتمنــدی  ســفر،  انگیزه هــای  قبلــی،  ســفرهای  و  گذشــته 

گردشــگر، کیفیــت ادراك شــده، ریســك درك شــده، و ســبك زندگــی 

گردشــگران اســت )جهاندیده تپراقلــو و همــکاران، 1399؛ شوشی نســب 

و همــکاران، 1398؛ کروبــی و همــکاران، 1397؛ قزلســفلو و 

ــی، 1397؛ زارعــی و سیاه ســرانی کجــوری، 1397؛ بشــارت  اصفهان

و پژوهانفــر، 1396؛ کیانــی ســلمی و بســحاق، 1396؛ نعمت الهــی 

و همــکاران، 1396؛ قزلســفلو و همــکاران، 1397؛ محمــودی و 

همــکاران، 1395؛ مصطفــوی و همــکاران، 1395؛ خطیــب زاده و 

همــکاران، 1392؛ شــعبانی و طالقانــی، 1392؛ جابــری و همکاران، 

 
ً
ــا  تمامــی ایــن تحقیقــات به صــورت کّمــی )عمدت

ً
ــا 1397(. تقریب

ــر اســاس پرســش نامۀ  ــر اســاس روش معــادالت ســاختاری( و ب ب

ــده  ــازی نش  بومی س
ً
ــا ــه بعض ــی ک ــای خارج ــتاندارد پژوهش ه اس

ــا  ــت. ب ــه اس ــام پذیرفت ــده اند انج ــق داده نش ــتی تطبی ــا به درس ی
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ــش،  ــرۀ کی ــگری در جزی ــعۀ گردش ــتن توس ــه اولویت داش ــه ب توج

به عنــوان یکــی از مهم تریــن مقصدهــای گردشــگری تفریحــی 

ــی و  ــای طبیع ــود جاذبه ه ــا وج ــران، ب ــالمی ای ــوری اس در جمه

ــوری  ــرد تئ ــا رویک ــردی ب ــعۀ کارب ــدل توس ــی، م تاریخی ـ فرهنگ

عملکــرد متقاعد کننــده بــر اســاس پژوهــش کیفــی اکتشــافی و نظــر 

خبــرگان داخلــی بــا شــناخت بــه ابعــاد موضــوع در ایــن خصــوص 

ارائــه نشــده اســت. ازایــن رو بــر آنیــم تــا بــا طراحــی مدلــی کیفــی 

ــرۀ  ــه جزی ــه ســفر مجــدد ب ــل ب ــا تمای ــط ب ــم مرتب اکتشــافی، مفاهی

کیــش را به صــورت بومی سازی شــده متناســب بــا ظرفیت هــای 

ایــن مقصــد بیــان کنیــم. 

عنــوان  بــا  پژوهشــی   )2015( همــکاران  و  مونهــوران1 

ــده،  ــد، ارزش ادراک ش ــر مقص ــاختاری تصوی ــط س ــی رواب »بررس

رضایــت و وفــاداری گردشــگران در جزیــرۀ موریــس« انجــام دادنــد. 

ــد در  ــر مقص ــه تصوی ــت ک ــی از آن اس ــت آمده حاک ــج به دس نتای

ارزش ادراک شــده و رضایــت گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری 

دارد. تأثیــر ارزش ادراک شــده در رضایــت گردشــگر، همچنیــن 

تأثیــر رضایــت گردشــگران از یــک مقصــد گردشــگری در وفــاداری 

.)Isa et al., 2018( ــت ــادار اس ــت و معن ــد مثب ــه آن مقص ب

ــای  ــه ای از ویژگی ه ــود مجموع ــد را می ش ــخصیت مقص ش

شــخصیتی مرتبــط بــا مقصــد یــا ســاختار چندبعــدی از ویژگی هــای 

انســانی مرتبــط بــا مقصــد گردشــگری تعریــف کــرد. مقصــد 

گردشــگری را نیــز می تــوان محصــول دیــد یــا برنــد درنظــر گرفــت، 

زیــرا شــامل مجموعــه ای از ویژگی هــای ملمــوس و نامشــهود 

اســت )Boes et al., 2015(. اهمیــت رضایــت گردشــگر در 

ــد  ــگران می توان ــت گردش ــه رضای ــت ک ــه اس ــت نهفت ــن واقعی ای

ــار  ــت رفت ــد. رضای ــاداری باش ــرای وف ــری ب ــدۀ معتب پیش بینی کنن

گردشــگران را در انتخــاب مقصــد گردشــگری، تمایــل بــه خریــد و 

مصــرف کاالهــا و خدمــات گردشــگری و تمایــل بــه بازدیــد مجــدد 

 Prayag( قــرار می دهــد تأثیــر  تحــت  از مقصــد گردشــگری 

ایــن میــان،  Ryan, 2012; Mohaidin et al., 2017 & (. در 

ــی  ــنتی تبلیغات ــا روش س ــگان ی ــه ای رای ــفاهی توصی ــات ش تبلیغ

الهام بخــش  درنظــر گرفتــه شــده اســت، زمانی کــه شــخصی 

ــد  ــارۀ مقص ــه درب ــات و تجرب ــتن اطالع ــتراک گذاش ــه اش ــرای ب ب

ســفر شــده اســت. تبلیغــات شــفاهی منبــع اطالعــات تأثیرگــذار و 

ــرای گردشــگرانی اســت کــه قصــد بازدیــد از یــک محــل  مهمــی ب

 Lam, 2011;( یــا تصمیم گیــری دربــارۀ مقصــد موردنظــر را دارنــد

 )2014( همــکاران  و  چانــگ   .)Mukherjee et al., 2018

ــد  ــرش و قص ــا نگ ــزه ب ــه انگی ــتند ک ــان داش ــود بی ــش خ در پژوه

ــاط دارد.  ــگران ارتب گردش

ــه دنبــال آن اســت کــه  بنابرایــن، در ایــن پژوهــش، محقــق ب

ــۀ موضــوع  ــی پژوهش هــای انجام شــده در زمین ــا بررســی و ارزیاب ب

ــاختاریافته  ــق نیمه س ــۀ عمی ــام مصاحب ــن انج ــده و همچنی مطرح ش

1 Monhoran

بــا خبــرگان حــوزۀ گردشــگری، مدلــی بومــی طراحــی کنــد کــه در 

ــرد  ــا رویک ــش ب ــرۀ کی ــه جزی ــگران ب ــدد گردش ــفر مج ــد س آن قص

ــود. ــی ش ــده ارزیاب ــرد متقاعد کنن ــوری عملک تئ

مروری بر ادبیات موضوع
وفاداری و قصد رفتاری گردشگر

ــا توجــه بــه اهمیــت و ســهم روزافــزون بخــش گردشــگری  ب

در اقتصــاد نویــن، برنامه ریــزی در جهــت تقویــت زیرســاخت های 

ــگران  ــات گردش ــات و امکان ــت و خدم ــای کیفی ــگری و ارتق گردش

ــث  ــگران باع ــت گردش ــرا رضای ــت؛ زی ــروری اس ــش ض بیش ازپی

وفــاداری آن هــا و بازگشــت و تــداوم مســافرت بــه مقصــد و ترغیــب 

ــن  ــه ای ــدار از شــهر مقصــد می شــود و ب ــه دی دوســتان و آشــنایان ب

ترتیــب، موجبــات تــدوام و پایــداری گردشــگری و رونــق اقتصــادی 

ــکاران، 1393(. ــی و هم ــود )فن ــم می ش ــر فراه ــۀ موردنظ در منطق

قصــد نشــانه ای از آمادگــی فــرد بــرای بــروز رفتــاری خــاص 

 پیــش از رفتــار می آیــد. نیــت، براســاس دیــدگاه فــرد 
ً
اســت و دقیقــا

در قبــال رفتــار، هنجــار عینــی و کنتــرل رفتــاری ادراک شــده اســت 

کــه هــر عامــل بــر اســاس ارتباطــش بــا رفتــار و جمعیــت ذی نفــع 

ارزش گــذاری می شــود. قصــد رفتــاری بیانگــر شــدت نیــت و ارادۀ 

ــا  ــاری ب ــار هــدف اســت. رابطــۀ قصــد رفت ــرای انجــام رفت فــردی ب

رفتــار نشــان می دهــد کــه افــراد تمایــل دارنــد در رفتارهایــی درگیــر 

شــوند کــه قصــد انجــام آن را دارنــد. بنابرایــن رفتــار همیشــه پــس از 

قصــد رفتــاری و متصــل بــه آن اســت )یعقوبــی و شــاکری، 1387(.

ــاداری مشــتری اســت.  ــی، وف ــم اساســی در بازاریاب از مفاهی

ــاداری  ــظ و وف ــدی حف ــش 5درص ــد افزای ــان می ده ــات نش تحقیق

مشــتریان 85درصــد افزایــش ســود را بــه همــراه دارد. عالوه برایــن، 

هزینــۀ حفــظ و نگــه داری مشــتریان موجــود بســیار کمتــر از قصــد 

ســفر مجــدد مشــتریان جدیــد اســت. بنابرایــن وفــاداری مشــتریان 

 Zhang( ــرای ســازمان ها اســت ــا اهمیــت راهبــردی ب موضوعــی ب

et al., 2014; Isa et al., 2018(. در حقیقــت وفــاداری از دو 

جــزء وفــاداری رفتــاری و وفــاداری نگرشــی تشــکیل شــده اســت. 

ــد  ــق خری ــاری را از طری ــاداری رفت ــکاران )1996( وف ــز و هم ِملن

ــر اســاس  ــاداری نگرشــی را ب ــک دوره و وف قابل مشــاهده در طــی ی

بیــان ترجیحــات، تعهــد یــا قصــد خریــد تعریــف می کننــد 

ــکاران، 1394(. ــاهرخ و هم ــتی ش )دهدش

رضایت گردشگران از مقصد
ــده  ــی ش ــیر متفاوت ــی تفاس ــتریان در بازاریاب ــت مش از رضای

ــن  ــتری را چنی ــت مش ــور )1997( رضای ــال، الی ــرای مث ــت. ب اس

تعریــف می کنــد: »قضاوتــی کــه یــك محصــول یــا ویژگــی خدمــات 

و یــا خـــود خـــدمات از یــك ســطح لذت بخشــی از رضایــت مرتبط 

بــا مصــرف را ایجــاد می کنــد کــه شــامل رضایــت کمتــر یــا بیشــتر 

اســـت.« در ادبیــات نظــری پیشــین بیــان شــده اســت کــه رضایــت 



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

بررسی عوامل مؤثر بر سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش
 با رویکرد تئوری عملکرد متقاعدکننده: پژوهشی آمیخته

مختاری  و   همکاران                     56

14
01

ار 
 به

ل،
  او

اره
شم

م ، 
ده

یاز
ل 

سا

ــۀ مـــشتری  ــی از تجرب  انفعال
ً
ــا  تشــخیصی و تقریب

َ
ــا ــی تقریب ارزیاب

در اســتفاده از خدمــات اســت. رضایــت گردشــگر ســاختاری 

اســت کــه ارزیابــی کلــی گردشــگران دربــارۀ تجربیاتشــان از 

 Mohamad et( مقصــد مســافرتی معینــی را تعریــف می کنــد

al., 2015(. رضایتمنــدی از مقصــد ارزش ســودمدارانۀ یــك 

مقصــد گردشــگری تلقــی می شــود و هنگامــی پدیــد می آیــد 

ــگر  ــت گردش ــند. رضای ــده باش ــرآورده ش ــی ب ــای اساس ــه نیازه ک

ــد  ــه خری ــل ب ــگری، تمای ــد گردش ــاب مقص ــار او را در انتخ رفت

و مصــرف کاالهــا و خدمــات و تمایــل بـــه بازدیــد مجـــدد از آن 

 .)Prayag & Ryan, 2012( مقصــد تحــت تأثیــر قــرار می دهــد

رضایــت، از طریــق اهــداف بازدیــد مجــدد و توصـــیه بـــه دیگــران، 

 .)Hosany, & Prayag, 2013( ــاداری دارد ــی در وف ــأثیر مثبت تـ

گاهــی از مقصــد گردشــگری و ارزش ادراک شــده مهم تریــن  آ

ــگر  ــار گردش ــت و در رفت ــگران اس ــت گردش ــای رضای پیش نیازه

ــذارد.  ــیاری می گ ــر بس ــگری تأثی ــد گردش ــاب مقص ــرای انتخ ب

گاهــی از مقصــد گردشــگری و ادراک گردشــگر از  بطورکلــی، آ

ارزش مقصــد گردشــگری برون دادهــای ارزشــمندی دارد کــه 

ــد  ــدد از مقص ــد مج ــه بازدی ــگران ب ــل گردش ــن آن تمای مهم تری

ــه دوســتان و  گردشــگری و توصیــۀ مقصــد گردشــگری موردنظــر ب

ــگری(  ــد گردش ــارۀ مقص ــان درب ــات دهان به ده ــنایان )ارتباط آش

.)Faullant et al., 2008; Wang et al., 2017( اشــاره کــرد

تصویر از مقصد
ملموســی  ارزش  این کــه  بــرای  گردشــگری  بنگاه هــای 

بــه خدمــات ناملمــوس خــود اضافــه کننــد، بــرای تصویــر 

از  تصویــر   .)Anh, 2012( می کننــد  ارزش آفرینــی  برنــد  از 

مقصــد برآینــد عواملــی چــون پیشــنهادها و نظرهــای دیگــر 

بازدیدکننــدگان، رســانه  های تبلیغاتــی مثــل روزنامــه، تصاویــر 

ــد  ــی مقص ــگ بوم ــی و فرهن ــرۀ واقع ــدگی روزم ــون، زنـ تلویزی

ــوه  ــدگان بالق ــک از مصرف کنن ــن، هری ــت. عالوه برای ــر اس موردنظ

ــر تجــارب گردشــگری کــه از آن  ــی ب ــری شخـــصی را مبتن تصاوی

مقصد دارنـــد در ذهن خود ایجـــاد مـی کننـــد. گردشـــگران بـــرای 

بازدیــد از تصاویــر ذهنــی خــود بــه مقصدهــای گردشــگری ســفر 

ــابراین،  ــصد. بنـ ــوس مقـ ــای ملم ــر واقعیت ه ــه به خاط ــد ن می کن

تـــصویر مقـــصد بســیار مهم تــر از واقعیت هــای ملمــوس آن اســت 

)Schwaighofer, 2013(. ایجاد تـــصویر برنـــد مقـــصد قـــوی 

راهـــی بــرای جلــب توجــه گردشــگران اســت. همچنیــن تصویــر 

مســتحکم و واضــح بــر رضایــت و انگیــزه بــرای ســفر دوبــاره بــه آن 

مقصــد و تبلیغــات شــفاهی پیشــنهاد ســفر بــه خانــواده و دوســتان 

ــگرانی  ــی رود گردش ــار مـ ــالوه، انتظـ ــزایی دارد. بـه عـ ــر بس تأثی

ــدد از  ــد مج ــه بازدی ــل ب ــتر تمای ــت، بیش ــی مثب ــر کل ــا تصوی ب

مقصــد و پیشــنهاد آن بــه دیگــران داشـــته باشـــند. بـــر این اســاس، 

ــد  ــاب مقص ــد انتخ ــه درك فراین ــایانی ب ــك ش ــد کم ــر مقص تصوی

از ســوی گردشــگر خواهــد کــرد )Veasna et al., 2013(. زیــرا 

ــر  ــت تأثی ــا تح ــت ی ــورات مثب ــگران دارای تص ــه گردش هنگامی ک

ــاب  ــد را انتخ ــان مقص  هم
ً
ــاال ــتند، احتم ــدی هس ــۀ مقص جاذب

ــدار  ــرای دی ــت ب ــد فرص ــک مقص ــت از ی ــر مثب ــد. تصوی می کنن

ــری  ــه تصمیم گی ــد و ب ــش می ده ــه را افزای ــکان موردعالق از آن م

 Mukherjee et( دربــارۀ انتخــاب مقصــد خــاص کمــک می کنــد

.)al., 2018; Kim, & Lee, 2015

تئوری عملکرد متقاعدكننده
ــی  ــای بازاریاب ــاب تئوری ه ــارن1)1395(، در کت ــر و س بیک

دربــارۀ تئــوری عملکــرد متقاعدکننــده نوشــته اند کــه ایــن تئــوری را 

فیشــباین و آجــزن2)1975( مطــرح کرده انــد. طبــق ایــن تئــوری، 

ــن  ــۀ بی ــه رابط ــن نظری ــد. ای ــل می کنن ــی عم ــور منطق ــراد به ط اف

عقایــد، نگرش هــا، مقاصــد و رفتــار را بیــان می کنــد. بــا توجــه بــه 

مشــکالت پنهان بــودن همیشــگی نیــات فــرد، ایــن نظریــه دو عامــل 

ــرد.  ــر می گی ــرد درنظ ــد ف ــان مقاص ــریح و بی ــرای تش ــی را ب مفهوم

ایــن دو عامــل طــرز نگــرش فــرد دربــارۀ رفتــار و هنجارهــای ذهنــی 

ــودن،  ــد ب ــا ب ــوب ی ــد خ ــازه هایی مانن ــط س ــرش توس ــت. نگ اس

ــتن  ــا دوست نداش ــتن ی ــودن و دوست داش ــه ب ــا احمقان ــه ی عاقالن

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــار ذهن ــل هنج ــن عام ــود. دومی ــنجیده می ش س

ــا  ــام دادن ی ــرای انج ــرد ب ــوی ف ــده از س ــی درک ش ــار اجتماع فش

انجام نــدادن رفتــار هــدف اشــاره دارد و بــا ســازه های تأثیــر افــراد، 

ــنجیده  ــد س ــرد مهم ان ــرای ف ــه ب ــرادی ک ــا اف ــان ی ــواده و اطرافی خان

ــدام  ــی هرک ــار ذهن ــرش و هنج ــکل 1، نگ ــاس ش ــر اس ــود. ب می ش

ــر  ــی او تأثی ــا نهای ــی ی ــار واقع ــپس رفت ــرد و س ــت ف ــد و نی در قص

ــذارد. ــتقیم می گ مس

1. Baker & Saren
2. Fishbein & Ajzen

شکل 1: مؤلفه های تئوری عملکرد متقاعدكننده )فیشباین و آجزن،1975، به نقل از بیکر و سارن 1395(
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قصد بازدید مجدد
ــی  ــه  آمادگ ــگری ب ــد گردش ــدد از مقص ــد مج ــد بازدی قص

ــد.  ــاره می کن ــد اش ــان مقص ــه هم ــفر ب ــرار س ــه تک ــرد ب ــل ف و تمای

ــورت  ــوان به ص ــگری را می ت ــد گردش ــد از مقص ــه بازدی ــم ب تصمی

ــاری و  ــی کــرد )غف ــیالت پیش بین ــك بســتۀ ســفر در تعطـ ــد ی خری

همــکاران، 1397(. پژوهشــگران حــوزۀ گردشــگری همیشــه در 

جســت وجوی یافتــن جــواب ایــن ســـؤال اند کـــه چـــرا گردشــگران 

تمایــل بــه توصیــۀ ســفر بــه مقصــد گردشــگردی خــاص به دیگــران و 

بازدیــد مجــدد از آن دارنــد )Chen & Phou, 2013(. شــاید یکــی 

ــد  ــدد از مقص ــد مج ــه بازدی ــل ب ــه تمای ــت ک ــن اس ــل آن ای از دالی

گردشــگری یکـــی از شــاخص های وفــاداری گردشــگر درنظــر 

گرفتــه شــده اســت. میــزان وفــاداری بــه مقصــد گردشــگری اغلــب 

ــنهاد  ــه پیش ــل ب ــد و تمای ــد از مقص ــه بازدی ــگران بـ ــات گردش در نی

ــاری  آن مقصــد بازتــاب می شــود. قصــد بازدیــد مجــدد عامــل رفت

مهمــی محـــسوب مـی شـــود کــه بــه موضــوع کلیــدی در تحقیقــات 

ــن  ــی، 1393(. ای ــی و زهرای ــت )همت ــده اس ــل ش ــگری تبدی گردش

مفهــوم بــه احتمــال تکــرار یــك کنــش از ســوی بازدیدکننــدگان یــا 

بازدیــد مجــدد از یــك مقصــد اشــاره دارد. همچنـــین، قـــصد بازدید 

مجـــدد بـــه معنـــی برنامـــۀ گردشــگر برای بازدید دوبــاره از مکان ها 

یــا مقاصــد گردشــگری اســت و فوایــدی هماننـــد تبلیغـــات 

ــراری  ــدگان تک ــد از مصرف کنن ــه برن ــاداری ب ــان و وف دهـان بـه دهـ

ــی  ــدد بحث ــد مج ــد بازدی ــاس، قص ــن اس ــر ای ــد. ب ــت می آی به دس

ــوده  ــاز در بازاریابــی و گردشــگری مــورد توجــه ب اســت کــه از دیرب

ــکاران، 1397(. ــی و هم ــت )کروب اس

ــاداری،  ــری، وف ــات نظ ــۀ ادبی ــاس مطالع ــر اس ــن، ب بنابرای

قصــد رفتــاری گردشــگر، رضایــت و تصویــر برنــد مقصــد از 

ــای  ــگران از مقصده ــدد گردش ــد مج ــر بازدی ــر ب ــای مؤث مؤلفه ه

 Lee, ــعدلونیا، 1395؛ ــه و س ــدری چیان ــت )حی ــگری اس گردش

 .)Zhang et al., 2018 2011؛ 

روش شناسی پژوهش
پژوهــش فراینــدی منطقــی و معقــول اســت کــه هــدف 

از آن کشــف روابــط بیــن پدیدارهــا اســت. بــه علــت نظــم و 

ــن و  ــم قوانی ــر پدیدارهــا و رویدادهــا، امــکان تنظی ترتیــب حاکــم ب

ــت و  ــده اس ــم ش ــون فراه ــته های گوناگ ــا در رش ــول و نظریه ه اص

ــم و  ــای نظ ــود گوی ــۀ خ ــا، به نوب ــول و نظریه ه ــن و اص ــن قوانی ای

ــت )آذر، 1383(. بر اساس مدل  ــا اس ــود در پدیده ه ــانی موج همس

ــر  ــق از نظ ــن تحقی ــکاران )2009(، ای ــاندرز و هم پیاز پژوهش س

پارادایمــی )فلســفۀ پژوهــش( و نظــری بــر اصــول فلســفۀ پارادایمــی 

ــری  ــاظ جهت گی ــت. از لح ــتوار اس ــم( اس ــی )پراگماتیس عملگرای

پژوهــش کاربــردی و بــر اســاس رویکــرد اســتقرایی اســت. در الیــۀ 

ــوا و در  ــل محت ــی، روش تحلی ــش کیف ــش، در بخ ــتراتژی پژوه اس

بخــش کّمــی از معــادالت ســاختاری بــــرای آزمـــون مـــدل کیفــی 

ــش  ــاص پژوه ــک خ ــت. تاکتی ــده اسـ ــتفاده شـ ــت آمده اسـ به دس

پیــش رو از نــوع آمیختــۀ اکتشــافی اســت. الیــۀ افــق زمانــی پژوهــش 

به صــورت مطالعــات مقطعــی انجــام شــد و گــردآوری داده از 

ــد.  ــول انجامی ــه ط ــفند 1398 ب ــا اس ــر ت ــه از مه ــق مصاحب طری

ــت  ــای دس ــردآوری داده ه ــرای گ ــی ب ــزار اصل ــی، اب ــۀ نهای در الی

ــت. در  ــش نامه اس ــاهده و پرس ــه، مش ــش مصاحب ــن پژوه اول ای

ربیــن 
ُ
ــا روش اشــتراوس و ک بخــــش کیفــــی از راهبــرد داده بنیــاد ب

1998 و شناســــایی مــدل پارادایمــی )کیفی( و در بخــــش کّمــــی 

از رویکــــرد معــــادالت ســــاختاری، نســخۀ 3 نرم افــزار اســمارت 

ــتفاده  ــت آمده اسـ ــی به دس ــدل کیف ــون مـ ــرای آزمـ ــی ال اس بــ پ

ــی  ــش کیف ــش در بخ ــن پژوه ــاری ای ــۀ آم ــت. جامع ــده اسـ شـ

خبــرگان دارای تجربــۀ کاری کافــی در زمینــۀ موضــوع پژوهــش 

ــوپ داران، رئیــس  ــرۀ جامعــۀ کل ــس هیئت مدی ــد، همچــون رئی بودن

هیئت مدیــرۀ جامعــۀ بازاریــان و بازرگانــان، دبیــر جامعــۀ هتــل داران، 

ــۀ  ــل جامع ــی، مدیرعام ــراث فرهنگ ــگری و می ــعۀ گردش ــر توس مدی

مراکــز پذیرایــی، رئیــس هیئت مدیــرۀ جامعــۀ دفاتــر مســافرت 

هوایــی، مدیــر بازاریابــی و تبلیغــات گردشــگری، مدیــر نظــارت بــر 

ــس  ــش، رئی ــی کی ــل عموم ــر حمل ونق ــگری، مدی ــات گردش خدم

ــن  ــۀ ای ــاب بهین ــور انتخ ــهری. به منظ ــر ش ــبز و منظ ــای س ادارۀ فض

ــارت،  ــۀ کاری، مه ــالت، تجرب ــزان تحصی ــار می ــش معی ــراد، ش اف

ــل  ــزان تمای ــی و می ــعۀ دانش ــدارک توس ــی، م ــای کارآفرین ویژگی ه

بــه همــکاری درنظــر گرفتــه شــد و بــه هریــک از ایــن بیســت نفــر 

ــاص  ــا 10 اختص ــازی از 0 ت ــاخص ها امتی ــک از ش ــورد هری در م

داده شــد. ســپس، ده نفــر اول کــه بیشــترین امتیــاز را به دســت 

آورده بودنــد و امتیازشــان از نصــف حداکثــر امتیــاز ممکــن بیشــتر 

ــی،  ــری قضاوت ــر اســاس نمونه گی ــن، ب ــود انتخــاب شــدند. بنابرای ب

ــق  ــدند. محق ــاب ش ــی انتخ ــش کیف ــۀ پژوه ــوان نمون ــر به عن ده نف

ــت  ــری به دس ــباع نظ ــه اش ــه داد ک ــی ادام ــا زمان ــا را ت مصاحبه  ه

آمــد، به گونــه ای کــه هرچــه بــه مصاحبه هــای آخــر نزدیك تــر 

ــه  ــر ب ــوع کمت ــا موض ــط ب ــی مرتب ــد اضاف ــات جدی ــد اطالع می ش

چشــم می خــورد. از مصاحبــۀ هفتــم بــه بعــد، تکــرار در اطالعــات 

دریافتــی مشــاهده شــد، امــا ایــن رونــد بــرای اطمینــان تــا مصاحبــۀ 

 
ً
دهــم ادامــه یافــت؛ هرچنــد از مصاحبــۀ نهــم بــه بعــد داده هــا کامال

تکــراری بــود و بــه اشــباع رســیده بــود. پــس از انجــام مصاحبه هــا و 

ــا بــرش زدن متــن مصاحبــه، مفهوم پــردازی،  مکتوب کــردن آن هــا، ب

ــی،  ــی و فرع ــای اصل ــا در مقوله ه ــته بندی آن ه ــدی و دس مقوله بن

ــوری، و  ــاز و مح ــذاری ب ــتفاده از روش کدگ ــا اس ــا ب ــل داده ه تحلی

طبقه بنــدی واحدهــای متنــی موجــود بــه طبقه هــای معنــی دار 

و منطقــی )تــم( به منظــور طراحــی مــدل کیفــی و در نهایــت 

ــۀ  ــز جامع ــی نی ــش کّم ــد. در بخ ــام ش ــی انج ــذاری گزینش کدگ

آمــاری ایــن تحقیــق شــامل کلیــۀ مســافرانی بــود کــه در طــی انجــام 

ــاری  ــۀ آم ــن جامع ــد. بنابرای ــرده بودن ــفر ک ــش س ــه کی ــش ب پژوه

تحقیــق به صــورت نامعلــوم درنظــر گرفتــه شــد و از فرمــول جامعــۀ 
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نامعلــوم کوکــران اســتفاده شــد. جامعــۀ ایــن تحقیــق، از نظــر تعداد 

ــرا در  ــد، زی ــاب می آی ــه حس ــوم ب ــای نامعل ــزو جامعه ه ــراد، ج اف

ــه از  ــم نمون ــن حج ــرای تخمی ــت. ب ــرار اس ــبت برق ــول، نس فرم

ــت: ــده اس ــتفاده ش ــوم اس ــع نامعل ــژۀ جوام ــران وی ــۀ کوک رابط
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ســطح  در   Z آمــاری  مقــدار   ، 2αZ رابطــه   ایــن  در 

ــا 1/96( اســت؛  انحــراف  ــر اســت ب معنــی داری 95 درصــد )براب

معیــار جامعــه اســت کــه بــا توجــه بــه منابــع معتبــر آمــاری، مقــدار 

آن بــا توجــه بــه دامنــۀ تغییــرات جواب هــا )طیــف پنج گانــۀ 

ــت: ــده اس ــرآورد ش ــورت ب ــن ص ــه ای ــرت( ب لیک

و    667.06/)15(6/)( minmax =−=−= RRδ
ــاری  ــوم رفت ــی( در عل ــای پذیرفتن ــدار خط ــا )مق ــطح خط εس  
اســت کــه کمتــر از 8 درصــد پذیرفتنــی اســت و در ایــن پژوهــش، 

به منظــور دقــت بیشــتر، برابــر بــا 7/3 درصــد درنظــر گرفتــه شــده 

اســت. بنابرایــن، در ایــن پژوهــش، تعــداد نمونــۀ آمــاری 320 نفــر 

ــه روش تصادفــی  ــرۀ کیــش اســت کــه ب ــه جزی گردشــگر ورودی ب

ــدند.  ــاب ش ــاری انتخ ــۀ آم ــان جامع ــترس از می ــاده و در دس س

در نهایـــت، بـــرای پیشـــگیری از افـــت تعـــداد، اطمینـــان بیشـــتر 

و برگشــــت پذیری پرســش نامه ها، حجــــم نمونــــه 367 نفــر 

تعییــــن شــده اســت.

)چک لیســت(  بازبینــی  فهرســت  از  پژوهــش  ایــن  در 

ــش و  ــی پژوه ــا روای ــار ی ــه اعتب ــل ب ــرای نی ــول1 )2005( ب کرس

همچنیــن افزایــش پایایــی نتایــج در بخــش کیفــی بهره گیــری شــده 

ــکار را  ــت راه ــی و هف ــرای روای ــرد را ب ــت راهب ــول هش است.کرس

ــر  ــا تذک ــه در انته ــه البت ــد ک ــنهاد می کن ــج پیش ــی نتای ــرای پایای ب

می دهــد کــه رعایــت دســت کم دو راهبــرد در هــر پژوهــش کیفــی 

ــه  ــواردی ک ــد. م ــاد می کن ــی ایج ــاری پذیرفتن ــش اعتب ــرای پژوه ب

ــی و  ــرای روای ــول ب ــت کرس ــاس فهرس ــر اس ــش ب ــن پژوه در ای

ــد از: ــده عبارت ان ــت ش ــش رعای ــج پژوه ــی نتای پایای

ــی و  ــای پژوهش ــا فض ــگر ب ــدت پژوهش ــری طوالنی م درگی

ــازی  ــه اعتمادس ــش ازجمل ــط پژوه ــداوم او در محی ــاهدات م مش

ــرل  ــط و کنت ــگ محی ــری فرهن ــش، فراگی ــوع پژوه ــراد موض ــا اف ب

بدفهمی هــای ناشــی از مداخله هــای پژوهشــگر یــا مطلعــان 

ــد. ــق ش محق

منابــع  از  شــواهد  گــردآوری  طریــق  از  مثلث ســازی2 

مختلــف،  خبــرگان  گوناگــون،  تئوری هــای  شــامل  مختلــف 

ــون. ــیوه های گوناگ ــوع و ش ــی متن ــع اطالعات ــایر مناب ــواهد و س ش

کنتــرل بیرونــی پژوهــش از طریــق داوری یــا گزارش شــخص 

1. Creswell
2. Triangulation

ثالــث: گوبــا و لینکلــن »گزارشــگر شــخص ثالــث« را وکیل مدافــع 

ــگاه  ــادق ن ــگر را ص ــه پژوهش ــی ک ــی کس ــد. یعن ــیطان می دانن ش

ــی و  ــا، معان ــارۀ روش ه ــواری درب ــش های دش ــی دارد؛ از او پرس م

ــد. ــوش می ده ــخنان او گ ــه س ــه ب ــد و صبوران ــیرها می کن تفس

روشــنگری پژوهشــگر از همــان ابتــدا در مــورد ســوگیری های 

احتمالــی خــود بــا یــادآوری تجربیــات قبلــی، ســوگیری ها و 

ــه را  ــای مطالع ــیرها و رویکرده  تفس
ً
ــاال ــه احتم ــی ک تمایالت

شــکل داده انــد.

درخصــوص پایایــی نتایــج تحقیــق طبق فهرســت کرســول، پنج 

مــورد ذیــل از فهرســت هفت گانــۀ وی رعایــت شــده اســت:

یادداشت  برداری مفصل و دقیق در مصاحبه ها؛

به کاربــردن ضبــط صــوت باکیفیــت بــرای ثبــت دقیــق 

کنشــگران؛  گفته هــای 

آوانگاری گفته های ضبط شده؛ 

ــم  ــزو تی ــه ج ــذاری ک ــک کدگ ــه کم ــناس ب ــذاری ناش کدگ

ــود؛ ــش نب پژوه

ــس  ــزار مک ــناس و نرم اف ــراد ناش ــک اف ــه کم ــا ب ــز داده ه آنالی

مجریــان  دیدگاه هــای  کــه  به طــوری   ،2019 کیــودی ای 

ــد. ــته باش ــل داده نداش ــری در تحلی ــش اث پژوه

ورودی  گردشــگران  بیــــن  محقق ســــاخته  پرســش نامۀ 

ــا  ــده بــ ــات جمع آوری شــ ــد و اطالعــ ــع شــ ــره توزیــ ــه جزی ب

نرم افــــزار اســــمارت پــــی ال اس تجزیــه و تحلیــل شــد. بــــرای 

بررســــی روایــــی پرسش نامه در بخــــش کمّــی، ابتــــدا روایــی 

ظاهــــری و مفهومــــی را 25 خبــــره بررســــی و تأییــــد کردنــد، 

ســــپس نســــبت روایـی محتوایـــی )CVR( تمـــامی شـاخص ها 

ــید.  ــد رس ــه تأیی ــد و ب ــی ش ــتر از 0/7 ارزیاب بیشـ

بــــرای بــــرازش مــــدل از شــــاخص های بــــار عاملــی، 

پایایــــی ترکیبــــی )CR(، آلفــــای کرونبــــاخ )CA(، میانگیــــن 

واریانــــس اســتخراجی )AVE(، ضریــــب تعیـن )R2(، معیـار 

فورنـــل و الکـــر و شـاخص نیکویـــی بــــرازش )GOF( اســتفاده 

اســت.  شــده 

یافته ها
ــرد  ــرگان م ــد از خب ــش، 80 درص ــی پژوه ــش کیف در بخ

و 20 درصــد زن بوده انــد. یافته هــای بخــش کیفــی حاکــی از 

ــی  ــۀ اصل ــی و 7 مقول ــۀ فرع ــه، 26 مقول ــد اولی
ُ
ــایی 117 ک شناس

طــی کدگــذاری بــاز اســت. در فراینــد کدگــذاری محــوری، رابطــۀ 

بیــن مقوله هــا بــا پدیــدۀ مرکــزی )قصــد ســفر مجــدد گردشــگران 

ــه ای، راهبردهــا،  ــی، زمین
ّ
ــرۀ کیــش( در قالــب شــرایط عل ــه جزی ب

ــی(  ــی )کیف ــدل پارادایم ــکل م ــر به ش ــل مداخله گ ــا و عوام پیامده

دگــذاری گزینشــی، 
ُ
مشــخص شــده )شــکل 2( و در نهایــت در ک

ــه  ــن مــدل ارائ ــط بی ــرای مشخص شــدن رواب ــۀ اصلــی ب پنــج قضی

شــده اســت. 
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ــد را  ــان و 64/3 درص ــد را زن ــی، 35/7 درص ــش کّم در بخ

ــه  ــوط ب ــی مرب ــد فراوان ــترین درص ــد. بیش ــکیل می دهن ــردان تش م

ــز  ــت. آنالی ــد( اس ــال )39/7 درص ــا 40 س ــنی 31 ت ــن س میانگی

ــفر  ــات س ــی دفع ــر توصیف ــه متغی ــوط ب ــی مرب ــای توصیف آماره ه

ــرۀ کیــش نشــان می دهــد کــه 36/9 درصــد از گردشــگران  ــه جزی ب

ــا 10  ــد 8 ت ــار، 20/1 درص ــا 7 ب ــد 5 ت ــار، 22/3 درص ــا 4 ب 2 ت

بــار و 20/7 درصــد بیشــتر از 11 بــار بــه جزیــرۀ کیــش ســفر 

ــره  ــه جزی ــی ورودی ب ــگران داخل ــدۀ گردش ــن عم ــد. همچنی کرده ان

ــور  ــرب کش ــرقی )24/8( و غ ــزی )28/6(، ش ــتان های مرک از اس

)18/3( بوده انــد. ابتــدا هفت فرضیـــه متناســـب بـــا اجـــزای مـــدل 

کیفـــی مبتنـی بـــر نظریـۀ داده بنیـــاد تنظیــم و آزمــــوده شده  است:

1. قوانیــن و مقــررات در قصــد ســفر مجــدد، تأثیــر مثبــــت و 

معنــــی دار می گــذارد.

ــت و  ــر مثبــ ــدد تأثی ــفر مج ــد س ــاخت ها در قص 2. زیرس

ــذارد. ــی دار می گــ معنــ

3. کیفیــت درک شــده در قصــد ســفر مجــدد تأثیــر مثبــــت و 

ــی دار می گــذارد. معنــ

4. محیــط طبیعــی، فرهنگــی و تاریخــی در قصــد ســفر 

ــذارد. ــی دار می گــ ــت و معنــ ــر مثبــ ــدد تأثی مج

5. جــّو حاکــم در قصــد ســفر مجــدد تأثیــر مثبــــت و 

می گــــذارد. معنــــی دار 

ــر مثبــــت و  6. ارزش درک شــده در قصــد ســفر مجــدد تأثی

معنــــی دار می گــــذارد.

7. بازاریابــی در قصد ســفر مجدد تأثیر مثبــــت و معنــــی دار 

می گــذارد.

فرضیه هــــای پژوهــش بــا تحلیــــل معــادالت ســاختاری 

مبتنــــی بــــر حداقــــل مربعــــات جزئــــی به وســــیلۀ نســــخۀ 3 

نرم افــــزار اســــمارت پــــی  ال  اس آزمــــوده شــــده اســــت. در 

جــدول 1 شــــاخص های بــــرازش مــــدل ســــاختاری پژوهـــش 

آمـــده اســـت. نتایــــج جــــدول 1 نشــــان می دهــد کــــه مقادیــر 

شــاخص های میانگیــــن واریانــس اســتخراجی )بیشــتر از 0/5( 

ترکیبــــی و آلفــــای کرونبــــاخ )بیشــــتر از 0/7( تمــــام ســـازه ها 

 )GOF( مناســـب اســـت. همچنیـــن، شـــاخص نیکویـی بـــرازش

0/712 به دست آمـــده اســـت، بنابرایـــن می تــــوان گفــــت مــــدل 

ســــاختاری از بــرازش مناســبی برخـوردار اسـت. بـر ایـن اسـاس 

مشـــخص می شـــود کــــه نشــــانگرهای انتخابــــی بــــا زیربنــای 

عاملــــی طــــرح تحقیــــق تناســــب الزم را دارنــــد. در جـدول 3 

ماتریس ســـنجش روایـــی واگـرا بـه روش فورنـــل و الکر ذکـر شـده 

اسـت.

شکل 2: مدل پارادایمی قصد سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ كیش با رویکرد تئوری عملکرد متقاعد كننده
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AVE و CR، CA ،جدول 1: بارعامل

نماد ابعاد شاخص بارعاملی
پایایی مرکب

CR
آلفای کرونباخ

CA
روایی همگرا

AVE

X1 قوانین و مقررات

قوانین سیاسی و دولتی

0/628 0/875

0/977

0/588
قوانین مذهبی 0/969

قوانین عرفی/ 
اجتماعی

0/965

X2 زیرساخت ها

زیرساخت های مالی 
و بانکی

0/855 0/860

0/955

0/643

زیرساخت های 
گردشگری

0/952

زیرساخت های 
عمومی

0/974

زیرساخت های 
فّناوری

0/983

X3 کیفیت درک شده

سالمتی

0/689 0/874

0/984

0/678
آزادی فردی 0/955

روانی 0/958

اجتماعی 0/967

X4
محیط طبیعی، 

فرهنگی و تاریخی

فعالیت در طبیعت

0/629 0/878

0/964

0/642

جاذبه های طبیعی 0/974

جاذبه های دست ساز 0/962

جاذبه های فرهنگی 0/958

جاذبه های تاریخی 0/954

فرهنگ مردم 0/955

X5 جو حاکم

احساسی

0/797 0/819

0/977

روابط اجتماعی0/676 0/975

محیط دیداری 0/968

X6 ارزش درک شده
ارزش پولی

0/666 0/829
0/951

0/565
0/966 منحصربه فرد بودن

X7 بازاریابی

محصول

0/442 0/804

0/960

0/603
قیمت گذاری 0/984

توزیع 0/958

ترفیع 0/974

Y قصد سفر مجدد - - 0/833 0/958 0/548
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 جدول 2: ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الكر

X1X2X3X4X5X6X7Y

X10.767

X20.2920.802

X30.6660.3750.823

X40.5820.5520.2520.801

X50.3190.5150.6570.5340.822

X60.2830.2460.4800.3600.4310.752

X70.3120.6830.4130.6140.3550.5760.777

Y0.3260.4800.3480.5290.3720.3100.6690.740

در شــکل 3 مــــدل ســــاختاری برازش یافتــــه )در حالــــت 

ضرایــــب معنــــاداری اعــداد t( و در شــــکل 4 مــدل ســاختاری 

اســــتاندارد(  یــــب  ضرا لــــت  حا )در  فتــــه  برازش یا

ــت. اســ ــده  مــ آ

)t شکل3: مدل ساختاری برازش یافته )در حالت ضرایب معناداری اعداد
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شکل4: مدل ساختاری برازش یافته )در حالت ضرایب استاندارد(

نمونه بــرداری  کفایــت  آزمــون  مبنــای  بــر 

تحقیــق  اصلــی  متغیرهــای  درخصــوص  کیزر ـ مایر ـ الکیــن 

یعنــی قوانیــن و مقــررات )شــامل مؤلفه هــای قوانیــن سیاســی 

اجتماعــی(،  عرفــی/  قوانیــن  و  مذهبــی،  قوانیــن  دولتــی،  و 

و  مالــی  زیرســاخت های  مؤلفه هــای  )شــامل  زیرســاخت ها 

ــی  ــاخت های عموم ــگری، زیرس ــاخت های گردش ــی، زیرس بانک

)شــامل  درک شــده  کیفیــت  فّنــاوری(،  هــای  زیرســاخت  و 

مؤلفه هــای ســالمتی، آزادی فــردی، روانــی، اجتماعــی( مشــخص 

شــد ایــن پژوهــش از برازندگــی کافــی و اعتبــار وافــی در اســتفاده از 

ــی  ــرداری محتوای ــت نمونه ب ــن کفای ــر و همچنی ــای موردنظ گویه ه

برخــوردار اســت. همچنیــن، بــر مبنــای آزمــون کرویــت بارتلــت 

ــررات  ــن و مق ــی قوانی ــق یعن ــی تحقی ــای اصل ــوص متغیره درخص

ــی،  ــن مذهب ــی، قوانی ــی و دولت ــن سیاس ــای قوانی ــامل مؤلفه ه )ش

ــای  ــامل مؤلفه ه ــاخت ها )ش ــی(، زیرس ــی/ اجتماع ــن عرف و قوانی

زیرســاخت های مالــی و بانکــی، زیرســاخت های گردشــگری، 

ــت  ــاوری(، کیفی ــای فّن ــاخت ه ــی و زیرس ــاخت های عموم زیرس

ــای  ــر مبن ــه ب ــالمتی، آزادی، ک ــای س ــامل مؤلفه ه ــده )ش درک ش

مقــدار تقریبــی مجذور کای اســکوئر در ســطح معنــاداری پذیرفتنی 

قــرار گرفته انــد، از کفایــت الزم در ماتریــس هم بســتگی گویه هــای 

مربوطــه در ســاختار متغیرهــای اصلــی تحقیــق برخــوردار اســت و 

ــراز  ــاری اح ــۀ آم ــق در جامع ــش نامۀ تحقی ــازه ای پرس ــار س اعتب

شــده اســت. بنابرایــن، گویه هــای منــدرج در هــر عامــل بــا 

ــنجش  ــی در س ــه ای باالئ ــتگی ریش ــانی و هم بس ــر هم پوش یکدیگ

گویه هــای  درعین حــال  و  دارنــد  تحقیــق  اصلــی  متغیرهــای 

ــق  ــی تحقی ــای اصل ــاختار متغیره ــز در س ــد نی ــا زائ ــده ی متمایزکنن

ــی  ــدار پایای ــود. مق ــاهده نمی ش ــه و مش ــه مالحظ ــچ وج ــه هی ب

پرســش نامه در مــورد متغیرهــای مســتقل و وابســته در ســطح 

ــد  ــان می ده ــج نش ــت. نتای ــده اس ــت آم ــی به دس ــیار قابل قبول بس

ــتند،  ــاال هس ــه ب ــی 0/8 ب ــی ترکیب ــا دارای پایای ــۀ متغیره ــه هم ک

ــود. ــد می ش ــدل تأیی ــز م ــی نی ــی ترکیب ــاظ پایای ــن از لح بنابرای

ــرگان  ــر از خب ــی نف ــار س ــده در اختی ــش نامۀ تنظیم ش پرس

ــرار داده شــد و از آن هــا خواســته  حــوزۀ مطرح شــده در پژوهــش ق

شــد نظــر خــود را در قالــب ســه پاســخ »ضــروری اســت«، 

ــه  ــدارد« ب ــی ن ــدارد« و »ضرورت ــی ن ــی ضرورت ــت ول ــد اس »مفی

هــر ســؤال بیــان کننــد، ســپس مقــدار CVR برابــر بــا 0/46 

ــۀ  ــرای جامع ــدار CVR ب ــل مق ــه حداق ــد. ازآنجاک ــبه ش محاس

از  به دســت آمده  مقــدار  و  اســت  ســی نفرۀ متخصصــان 0/33 

ــش نامۀ  ــه پرس ــت ک ــوان گف ــت، می ت ــتر اس ــتاندارد بیش ــدار اس مق

ــوردار  ــی الزم برخ ــی محتوای ــش از روای ــن پژوه ــده در ای تنظیم ش

ــی  ــد هــدف درنظــر گرفته شــده را به درســتی ارزیاب اســت و می توان

ــس  ــت، پ ــتر از 0/5 اس ــا بیش ــۀ متغیره ــدار AVE هم ــد. مق کن

ــی  ــد می شــود. به منظــور بررســی روای ــی همگــرای مــدل تأیی روای

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــر اس ــل و الرک ــار فورن ــدل از معی ــرای م واگ

 بر بررســی 
ّ

در نهایــت، یافته هــای بخــش کّمــی پژوهــش دال

ــــی بیــــن ســــازه های تحقیــــق در قالــب فرضیه های 
ّ
ارتبــــاط عل

پژوهش ارائه می شود. نتایــــج اســــتاندارد و معنــــاداری الگــــوی 

ســاختاری بــرازش )شــکل3( نشــان می دهــد:
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رابطــۀ مثبــت و معنــی داری بیـــن قوانیــن و مقــررات )به عنــوان 

ــرۀ  ــه جزی ــدد ب ــفر مج ــد س ــی( و قص ــدل کیف ــه ای م ــرایط زمین ش

کیــش وجـــود دارد. ایــن متغیــر بــا مقــدار ضریــب مســیر 0/628 در 

ســازۀ قصــد ســفر مجــدد تأثیــر می گــذارد. 

رابطـــۀ مثبـــت و معنـــی داری بیـــن زیرســاخت ها و محیــط 

ــی( و قصــد ســفر مجــدد 
ّ
طبیعــی، فرهنگــی و تاریخــی )عوامــل عل

ــه  ــه ب ــا توج ــاخت ها« ب ــر س ــود دارد. »زی ــش وج ــرۀ کی ــه جزی ب

ــفر  ــد س ــازۀ قص ــر را در س ــترین تأثی ــیر 0/855 بیش ــب مس ضری

مجــدد برجــای می گــذارد. 

رابطـــۀ مثبـــت و معنـــی داری بیـــن پیامدها )کیفیت درک شده 

و جــّو حاکــم( و قصــد ســفر مجــدد بــه جزیــرۀ کیــش وجــود دارد. 

ــد از  ــر را بع ــترین تأثی ــیر 0/797 بیش ــب مس ــا ضری ــم ب ــّو حاک ج

ــذارد. ــدد می گ ــفر مج ــد س ــازۀ قص ــاخت ها در س زیرس

ــده  ــر شناسایی ش ــل مداخله گ ــۀ عام ــده به منزل ارزش درک ش

در قصــد ســفر مجــدد بــه جزیــرۀ کیــش تأثیــر مثبــت و معنــاداری 

می گــذارد. 

ــۀ  ــش رابط ــرۀ کی ــه جزی ــدد ب ــفر مج ــد س ــا قص ــی ب بازاریاب

مثبــت و معنــاداری دارد.

 R2 ــر ــت، مقادی ــخص اس ــدول 3 مش ــه در ج ــور ک همان ط

ــن  ــته بندی چی ــق دس ــه طب ــت ک ــدد 0/979 اس ــفر مج ــد س قص

 Q2 ــدار ــه مق ــه ب ــا توج ــت. ب ــوی اس ــدار R2 ق )1998( دارای مق

به دســت آمده بــرای متغیرهــای وابســتۀ مــدل کــه در جــدول 3 

ــرای متغیرهــای  ــی مــدل ب ــدرت پیش بین نشــان داده شــده اســت، ق

ــاخص  ــرای ش ــدار GOF ب ــرار دارد. مق ــوی ق ــطح ق ــته در س وابس

ــده  ــبه ش ــا 0/776 محاس ــر ب ــش براب ــن پژوه ــرازش ای ــی ب نیکوی

اســت کــه نشــان از بــرازش کلــی قــوی و بســیار مناســب مــدل دارد.

جدول 3: تحلیل مسیر از مدل سازی معادالت ساختاری

نماد
R2Q2وضعیت رابطهt مقدارضریب مسیربر متغیراثر متغیر 

X1قوانین و مقررات

Yقصد سفر مجدد

پذیرش0/6288/275

0/9770.968

X2پذیرش0/8558/395زیرساخت ها

X3پذیرش0/6898/580کیفیت درک شده

X4پذیرش0/6292/206محیط طبیعی، فرهنگی و تاریخی

X5پذیرش0/79710/802جّو حاکم

X6پذیرش0/66621/149ارزش درک شده

X7پذیرش0/4422/846بازاریابی

بحث و نتیجه گیری
ــفر  ــد س ــی قص ــدل بوم ــای م ــایی مؤلفه ه ــور شناس به منظ

مجــدد گردشــگران بــه جزیــرۀ کیــش بــا رویکــرد تئــوری عملکــرد 

بخــش  خبــرگان  و  متخصصــان  از  نفــر  ده  بــا  متقاعد کننــده، 

گردشــگری مصاحبــه شــد. در ایــن مرحلــه، تحلیــل داده هــای 

ــوری  ــد مح  33 ک
ً
ــا ــه و جمع ــد اولی ــایی 117 ک ــه شناس ــی ب کیف

ــوری  ــاس تئ ــر اس ــش ب ــی پژوه ــدل کیف ــد و م ــوم( انجامی )مفه

مرحلــۀ  در  متقاعدکننــده طراحــی شــد )شــکل 2(.  عملکــرد 

ــا الگوریتــم تحلیــل داده هــا در نرم افــزار اســمارت  کّمــی، مطابــق ب

پــی ال اس، بــرای شناســایی متغیرهــا )یــا به عبارتــی، ارزیابــی 

این کــه از بیــن هفــت مفهــوم شناسایی شــده کــدام متغیــر در 

قصــد ســفر مجــدد گردشــگران بــه جزیــرۀ کیــش تأثیرگــذار اســت(، 

ــای  ــن متغیره ــۀ بی ــه رابط ــوط ب ــاداری t مرب ــب معن ــدار ضری مق

اصلــی قوانیــن و مقــررات، زیرســاخت ها، کیفیــت درک شــده، 

محیــط طبیعــی، فرهنگــی و تاریخــی، جــّو حاکــم، ارزش درک شــده 

ــت.  ــرار گرف ــار ق ــد معی ــان 95 درص ــطح اطمین ــی در س و بازاریاب

اســت  بیشــتر  از 1/96  مقادیــر  به دســت آمده،  داده هــای  طبــق 

ــد  ــده در قص ــای گفته ش ــر متغیره ــودن تأثی ــان از معنی دارب ــه نش ک

ســفر مجــدد دارد. بنابرایــن هــر هفــت متغیــر، به منزلــۀ متغیرهــای 

اصلــی شناســایی شــدند. همچنیــن، بــرای شناســایی متغیرهــا 

)یــا به عبارتــی ارزیابــی این کــه از بیــن 26 مؤلفــۀ تعیین شــده، 

ــدد  ــفر مج ــد س ــر قص ــر ب ــاخص مؤث ــوان ش ــاخص به عن ــدام ش ک

شناســایی می شــود و می تــوان آن را عامــل تأثیرگــذار انتخــاب 

ــوط  ــاداری t مرب ــب معن ــدار ضری ــل مق ــه تحلی ــه ب ــا توج ــرد(، ب ک

ــی و  ــن سیاس ــه قوانی ــد ک ــخص ش ــا، مش ــن مؤلفه ه ــۀ بی ــه رابط ب

دولتــی، قوانیــن مذهبــی، قوانیــن عرفــی/ اجتماعــی و متغیــر قوانیــن 

ــن  ــۀ بی ــر دارد. رابط ــررات اث ــن و مق ــر قوانی ــر متغی ــررات ب و مق

زیرســاخت های  بانکــی،  و  مالــی  زیرســاخت های  مؤلفه هــای 

ــاوری  ــاخت های فّن ــی و زیرس ــاخت های عموم ــگری، زیرس گردش

ــر  ــا متغی ــد ب ــان 95 درص ــطح اطمین ــاخت ها در س ــر زیرس و متغی
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ــای  ــن مؤلفه ه ــۀ بی ــی رابط ــد. بررس ــات ش ــز اثب ــاخت ها نی زیرس

ــت  ــر کیفی ــا متغی ــی ب ــی و اجتماع ــردی، روان ــالمتی، آزادی، ف س

ــودن آن را  ــد، معنی دارب ــان 95 درص ــطح اطمین ــده، در س درک ش

ــۀ  ــه رابط ــوط ب ــاداری t مرب ــب معن ــدار ضری ــد. مق ــان می ده نش

طبیعــی،  جاذبه هــای  طبیعــت،  در  فعالیــت  مؤلفه هــای  بیــن 

جاذبه هــای  فرهنگــی،  جاذبه هــای  دست ســاز،  جاذبه هــای 

ــی و  ــی، فرهنگ ــط طبیع ــر محی ــردم و متغی ــگ م ــی و فرهن تاریخ

ــت و  ــتر اس ــد از 1/96 بیش ــان 95 درص ــطح اطمین ــی در س تاریخ

نشــان از معنی داربــودن تأثیــر مؤلفه هــای گفته شــده در متغیــر 

محیــط طبیعــی، فرهنگــی و تاریخــی دارد. رابطــۀ بیــن مؤلفه هــای 

ــّو  ــر ج ــداری و متغی ــط دی ــی و محی ــط اجتماع ــی، رواب احساس

ــت  ــتر اس ــد، از 1/96 بیش ــان 95 درص ــطح اطمین ــم، در س حاک

ــط  ــی، رواب ــای احساس ــر مؤلفه ه ــایی تأثی ــه شناس ــر ب ــه منج ک

اجتماعــی و محیــط دیــداری بــر متغیــر جــّو حاکــم شــده اســت. 

همچنیــن، مشــخص شــد کــه مقــدار ضریــب معنــاداری t مربــوط 

ــودن و  ــرد ب ــی و منحصربه ف ــای ارزش پول ــن مؤلفه ه ــۀ بی ــه رابط ب

ــد، از 1/96  ــان 95 درص ــطح اطمین ــده، در س ــر ارزش درک ش متغی

ــر مؤلفه هــای ارزش  ــودن تأثی بیشــتر اســت کــه نشــان از معنی دارب

ــده دارد. در  ــر ارزش درک ش ــودن در متغی ــرد ب ــی و منحصربه ف پول

نهایــت، رابطــۀ بیــن مؤلفه هــای محصــول، قیمت گــذاری، توزیــع 

ــز  ــان 95 درصــد، نی ــی، در ســطح اطمین ــر بازاریاب ــع و متغی و ترفی

ــتر از  ــاخص ها بیش ــی ش ــار عامل ــب ب ــی ضرای ــد. تمام ــد ش تأیی

0/3 اســت کــه نشــان از درســتی رابطــۀ بیــن متغیرهــا و در نتیجــه 

تأییــد آن رابطــه یــا رابطه هــا در ســطح اطمینــان 95 درصــد 

دارد. ازایــن رو، تمامــی ســؤاالت بــرای مــدل معــادالت ســاختاری 

ــؤاالت  ــک از س ــذف هیچ ی ــه ح ــازی ب ــت و نی ــرار گرف ــر ق مدنظ

ــش  ــن پژوه ــی ای ــؤال های اصل ــر از س ــی دیگ ــود. یک ــدل نب از م

ــد  ــر قص ــر ب ــی مؤث ــای بوم ــن متغیره ــط بی ــه رواب ــت ک ــن اس ای

ــاس  ــر اس ــت؟ ب ــه اس ــره چگون ــه جزی ــگران ب ــدد گردش ــفر مج س

تحلیــل ضریــب مســیر به دســت آمده از معــادالت ســاختاری 

ــر را  ــترین اث ــاخت ها بیش ــد زیرس ــخص ش ــق مش ــن تحقی در ای

ــه  بــر قصــد ســفر مجــدد گردشــگران بــه جزیــرۀ کیــش دارنــد و ب

ترتیــب جــّو حاکــم، کیفیــت درک شــده، ارزش درك شــده، محیــط 

طبیعــی، فرهنگــی و تاریخــی، قوانیــن و مقــررات و بازاریابــی دیگــر 

ــد  ــوان مقص ــره به عن ــدد جزی ــاب مج ــر انتخ ــذار ب ــای اثرگ متغیره

از ســوی گردشــگران اســت. مقادیــر بارعاملــی به دســت آمده 

ــده دارد.  ــدل طراحی ش ــوب م ــت خ ــان از کیفی ــز نش ــازه نی در س

ــن  ــای قوانی ــن متغیره ــۀ بی ــاداری t، رابط ــب معن ــل ضرای ــا تحلی ب

ــد  ــان 95 درص ــطح اطمین ــدد در س ــفر مج ــد س ــررات و قص و مق

برابــر بــا 8/275 شــده کــه از 1/96 بیشــتر اســت و نشــان از 

معنی داربــودن رابطــۀ بیــن قوانیــن و مقــررات و قصــد ســفر مجــدد 

ــد  ــاخت ها و قص ــان زیرس ــاداری می ــۀ معن ــن، رابط دارد. همچنی

ســفر مجــدد برقــرار اســت. رابطــۀ بیــن کیفیــت درک شــده و قصــد 

ســفر مجــدد، و رابطــۀ بیــن محیــط طبیعــی، فرهنگــی و تاریخــی 

و قصــد ســفر مجــدد نیــز معنــادار اســت. رابطــۀ بیــن جــّو حاکــم 

و قصــد ســفر مجــدد نیــز معنــادار اثبــات شــده اســت. رابطــۀ بیــن 

ــن  ــۀ بی ــت رابط ــدد و در نهای ــفر مج ــد س ــده و قص ارزش درک ش

ــت. ــی دار اس ــز معن ــدد نی ــفر مج ــد س ــی و قص بازاریاب

 یکــی دیگــر از نتایــج به دســت آمده در ایــن پژوهــش 

رتبه بنــدی عوامــل مؤثــر بــر انتخــاب مجــدد جزیــرۀ کیــش 

از  حاکــی  نتایــج  اســت.  گردشــگران  مقصــد  به عنــوان 

ــم،  ــّو حاک ــاخت ها، ج ــب زیرس ــه ترتی ــا ب ــدی متغیره اولویت بن

کیفیــت درک شــده، ارزش درک شــده، محیــط طبیعــی، فرهنگــی و 

تاریخــی، قوانیــن و مقــررات، و بازاریابــی اســت. 

پژوهش هــای  بــا  پژوهــش  از  به دســت آمده  نتایــج 

همــکاران  و  شوشی نســب   ،)1399( همــکاران  و  جهاندیــده 

)1398(، کروبــی و همــکاران )1397(، قزلســفلو و همــکاران 

 ،)2018( ســانگپیکول   ،)2018( همــکاران  و  چیــن   ،)1397(

ــی )2015(  ــی )2015(، ل ــم و ل ــکاران )2017(، کی ــگ و هم وان

ــه  ــدد او ب ــت مج ــگر در بازگش ــت گردش ــر رضای ــوص تأثی درخص

مقصــد تأثیــر معنــادار دارد و همســو اســت. زیرســاخت ها و 

ــر  ــن متغی ــن و دومی ــوان اولی ــده به عن ــات ادراک ش ــت خدم کیفی

ــزان  ــا می ــگران ب ــوی گردش ــق از س ــن تحقی ــده در ای شناسایی ش

بیشــترین اثــر بــر انتخــاب مجــدد جزیــرۀ کیــش به عنــوان مقصــد 

ــگ و  ــک )2010(، ِمن ــن و فان ــش چ ــج پژوه ــا نتای ــگری ب گردش

همــکاران )2011(، وانــگ و همــکاران )2017(، جوالیمــی و 

ــی  ــکاران )2017(، موکرج ــن و هم ــکاران )2016(، محی الدی هم

و همــکاران )2018(، عیســی و همــکاران )2018(، خطیــب زاده و 

ــو  ــت )1394( همس ــدرزاده و جوان بخ ــکاران )1392(، و حی هم

اســت. شناســایی مفاهیمــی همچــون قوانیــن و مقــررات، محیــط 

ــۀ  طبیعــی، فرهنگــی و تاریخــی و جــّو حاکــم از جنبه هــای نوآوران

ایــن پژوهــش اســت کــه در مطالعــات قبلــی شناســایی نشــده اند. 

ــه  ــرد ک ــنهاد ک ــی پیش ــان آت ــه محقق ــوان ب ــت می ت در نهای

ــرۀ  ــه جزی ــگران ب ــدد گردش ــفر مج ــد س ــدۀ قص ــدل آزموده ش م

کیــش بــا رویکــرد تئــوری عملکــرد متقاعد کننــده را در ســایر 

ــا  ــی و ب ــای پژوهش ــه معیاره ــه ب ــا توج ــگری، ب ــای گردش مقصده

اســتفاده از ســایر نرم افزارهــای آماری ـ کّمــی ماننــد لیــزرل، 

ایمــوس و پــی ِال ِاس مــورد تحقیــق و بررســی قــرار دهنــد. قصــد 

ســفر مجــدد یکــی از پارامترهــای مهــم بازاریابــی و اقتصــاد 

گردشــگری اســت. ازایــن رو پیشــنهاد می شــود محققــان آتــی 

ــاد  ــی ابع ــه بررس ــی ب ــی پژوهش ــر و تکنیک های ــد جزئی نگ ــا دی ب

ــران  ــگری ای ــای گردش ــعۀ مقصده ــوع در توس ــن موض ــف ای مختل

ــث  ــی از مباح ــز یک ــده نی ــرد متقاعدکنن ــوری عملک ــد. تئ بپردازن

ــای  ــا حوزه ه ــب ب ــود در ترکی ــنهاد می ش ــه پیش ــت ک ــی اس مهم
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ایــن مفهــوم  بــرای ملموس شــدن  گوناگــون علــم گردشــگری 

در پژوهش هــا بــه کار بــرده شــود. جزیــرۀ گردشــگری کیــش 

ظرفیت هــای فراوانــی در حــوزۀ گردشــگری دارد؛ بنابرایــن پیشــنهاد 

می شــود موضوعــات مهــم بازاریابــی به صــورت کاربــردی بــا 

ــه  ــعۀ همه جانب ــت توس ــره در جه ــن جزی ــۀ  ای ــورد مطالع ــک م تکنی

بــرای ســایر ظرفیت هــای  کیفــی  پژوهــش  انجــام  کار شــود. 

گردشــگری جزیــرۀ کیــش اعــم از اکوتوریســتی، محوطه  هــای 

ــه  ــت این ک ــود. در نهای ــنهاد می ش ــره پیش ــی و غی ــی، فرهنگ تاریخ

در مــدل ارائه شــده ممکــن اســت بعضــی عوامــل و متغیرهــا درنظــر 

ــای  ــود در پژوهش ه ــا می ش ــن رو تقاض ــد، ازای ــده باش ــه نش گرفت

آتــی مــدل توســعه یابــد و کامل تــر شــود. دسترســی یافتن بــه 

ــن  گردشــگران و اختصــاص وقــت از ســوی آن هــا یکــی از مهم تری

محدودیت هــای ایــن پژوهــش به شــمار مــی رود.
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مدیریــت   مطالعــات    چشــمه های  آبگــرم  رامســر(. 

 .136-109  ،)41(13 گردشــگری ، 

ــر بازدیدهــای  ــی، محمــد )1392(. تأثی ــه و طالقان شــعبانی، عاطف

قبلــی و رضایــت گردشــگران از یــک مقصــد بــر قصــد 

گردشــگران  مــوردی:  )مطالعــۀ  آنهــا  مجــدد  بازگشــت 

.64-55  ،)6(2 محیطــی،  مطالعــات  و  جغرافیــا  ســالمت(. 

و  محمــود  ایــزدی،  جــواد،  فســنقری،  پرویــن،  شوشی نســب، 

خدمــات،  کیفیــت  ادراک   .)1398( علــی  بنســبردی، 

ــر در  ــگران حاض ــت گردش ــه بازگش ــل ب ــدی و تمای رضایتمن

یــک رویــداد ورزشــی. پژوهش هــای فیزیولــوژی و مدیریــت 

.157-145  ،)2(11 ورزش،  در 

ایران پنــاه، نصراللــه و شــهبازی، غالمرضــا  غفــاری، محمــد، 

کنونــی  گردشــگران  تصویــر  نقــش  بررســی   .)1394(

ــد  ــه مقص ــافرت ب ــرای مس ــی ب ــگران آت ــب گردش در ترغی

گردشــگری،  توســعۀ  و  برنامه ریــزی  شــیراز.  گردشــگری 

.157-145  ،)5(2

ــد )1397(.  ــریه، امی ــد و عش ــور، محم ــد، نعمت پ ــاری، محم غف

بررســی نقــش شــخصیت برنــد مقصــد گردشــگری در 

ــه بازدیــد  همخوانــی خودپنــدارۀ گردشــگر و ایجــاد تمایــل ب

مجــدد؛ مــورد مطالعــه: گردشــگران خارجــی بازدیدکننــده از 

پل طبیعـــت )شـهر تهـــران(. فـــصلنامه جغرافیا )برنامه ریزی 

منطقــه ای(، 9)33(، 506-419. 

فنــی، زهــره، برغمــدی، مجتبــی، اســکندرپور، مجیــد و ســلیمانی، 

ــدی گردشــگران  ــزان رضایتمن منصــور )1393(. ســنجش می

شــهر گــرگان. مطالعــات مدیریــت گردشــگری، 7)20(، 48-31.

قزلســفلو، حمیدرضــا و اصفهانــی، نوشــین )1397(. مــدل تمایــل 

ــی  ــای بوم ــتیوال های ورزش ه ــگران فس ــت گردش ــه بازگش ب

مدیریــت  زیرســاخت های خدماتــی.  براســاس  و ســنتی 

 .812-795  ،)4(10 ورزشــی، 



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

بررسی عوامل مؤثر بر سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش
 با رویکرد تئوری عملکرد متقاعدکننده: پژوهشی آمیخته

مختاری  و   همکاران                     66

14
01

ار 
 به

ل،
  او

اره
شم

م ، 
ده

یاز
ل 

سا

ــیفری،  ــه س ــین، کالت ــوی، محمدحس ــا، رض ــفلو، حمیدرض قزلس

ــدل  ــی م ــین )1397(. طراح ــی، نوش ــه و اصفهان معصوم

ــی  ــای بوم ــگران ورزش ه ــاری گردش ــت رفت ــل بازگش تمای

ــه  ــمی. فصلنام ــای اکوتوریس ــاس قابلیت ه ــر اس ــنتی ب و س

مدیریــت و توســعه ورزش، 7)13(، 108-87.

کروبــی، مهــدی، بهــاری، جعفــر، بهــاری، شــهال، بهــاری، 

 .)1397( مرجــان  بذلــه،  و  ســمیرا  محمــدی،  حامــد، 

ــا،  ــی، انگیزه ه ــای قبل ــاختاری بازدیده ــط س ــی رواب بررس

ــه  ــگران )مطالع ــدد گردش ــت مج ــد بازگش ــت و قص رضای

ــط انســانی، 1)2(،  ــا و رواب ــز(. جغرافی مــوردی : شــهر تبری

.732 -716

کیانــی ســلمی، صدیقــه و بســحاق، محمدرضــا )1397(. تحلیــل 

ــاداری  نقــش خدمــات و زیرســاخت های گردشــگری در وف

ــه:  ــورد مطالع ــگران )م ــدد گردش ــد مج ــه بازدی ــل ب و تمای

ــگری و  ــاوجبالغ(. گردش ــتان س ــتایی شهرس ــق روس مناط

توســعه، 6)3(، 176-154.

محمــودی، احمــد، کروبــی، مهــدی و حســینی، مجیــد )1395(. 

ــر مقاصــد  بررســی نقــش نوســتالژی )خاطــرات گذشــته( ب

اســکی.  پیســت های  ورزشــی  گردشــگران  رفتــاری 

مدیریــت ورزشــی، 5)19(،  در  کاربــردی  پژوهش هــای 

.76 -63

ــن  ــی، حس ــرام و قربان ــان، به ــادات، رنجبری ــوی، مائده الس مصطف

ــر  ــده ب ــی ادراک ش ــۀ اجتماع ــر فاصل ــل تأثی )1395(. تحلی

نیــات رفتــاری گردشــگران بین المللــی ســفرکرده بــه جزیــرۀ 

کیــد بــر ریســک ادراک شــده و رضایتمنــدی.  آزاد کیــش بــا تأ

ــت و نظــم اجتماعــی، 5)14(،  ــردی امنی پژوهش هــای راهب

.66-51

بلوچــی،  علی اکبــر،  بیدختــی،  امیــن  مجیــد،  نعمت الهــی، 

حســین و حســین زاده، مهــدی )1396(. تأثیــر کیفیــت 

ــا  ــگران ب ــارۀ گردش ــد دوب ــد بازدی ــر قص ــس ب ــات پلی خدم

ــهر  ــت در ش ــاس امنی ــد و احس ــر مقص ــری تصوی میانجی گ

شــیراز. پژوهشــنامه نظــم و امنیــت انتظامــی، 10)37(، 

.28 -1

همتــی، رضــا و زهرایــی، داود )1393(. بررســی عوامــل مؤثــر بــر 

ــه اصفهــان  ــاداری گردشــگران خارجــی ب رضایتمنــدی و وف

به مثابــۀ برنـــد گردشــگری. فصلنامــه برنامه ریــزی و توســعه 

ــگری، 3)10(، 204-182.  گردش

یعقوبــی، نورمحمــد و شــاکری، رویــا )1387(. مقایســه تحلیلــی 

پذیــرش  بــر  کیــد  تأ بــا  فنــاوری  پذیــرش  مدل هــای 

بانکــداری اینترنتــی. انجمــن علــوم مدیریــت ایــران، 3)11(، 

.44-21

Anh, K, P. )2012(. Identifying and Improving the 

Images of Vietnam as a Tourism Destination for 

Finish Tourists. Unpublished Bachelor’s Thesis, 

Hank University of Applied Science.

Boes, K., Buhalis, D., & Inversini, A. )2015(. 

Conceptualising smart tourism destination 

dimensions. In Information and communication 

technologies in tourism 2015 )pp. 391-403(. 

Springer, Cham.

Chang, L, Backman, K., & Huang, Y. C. )2014(. 

Creative tourism: a preliminary examination 

of creative tourists’ motivation, experience, 

perceived value and revisit intention. 

International Journal of Culture, Tourism and 

Hospitality Research, 8)4(, 401 – 419.

Chen, N., & Funk, D. C. )2010(. Exploring 

destination image, experience and revisit 

intention: A comparison of sport and non-sport 

tourist perceptions. Journal of Sport & Tourism, 

15)3(, 239-259. 

Chen, C. F., & Phou, S. )2013(. A closer look at 

destination: Image, personality, relationship and 

loyalty. Touris Management, 36, 269-278.

Chin, C. H., Law, F. Y., Lo, M. C., & Ramayah, T. 

)2018(. The impact of accessibility quality and 

accommodation quality on tourists' satisfaction 

and revisit intention to rural tourism destination 

in sarawak: the moderating role of local 

communities' attitude. Global Business and 

Management Research, 10)2(, 115-127.

Creswell, J. W. )2005(. Research Design: Qualitative, 

Quantitative, and Mixed Methods Approaches.

Fathima, Y. A., & Muthumani, S. )2015(. User 

Acceptance Of Banking Technology With 

Special Reference To Internet Banking. 

Journal of Theoretical & Applied Information 

Technology, 73)1(, 12-19.



بررسی عوامل مؤثر بر سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش
 با رویکرد تئوری عملکرد متقاعدکننده: پژوهشی آمیخته

67مختاری  و   همکاران                    
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
ار 

 به
ل،

  او
اره

شم
م ، 

ده
یاز

ل 
سا

Faullant, R., Matzler, K., & Fuller, J. )2008(. The 

impact of satisfaction and image on loyalty: The 

case of Alpine ski resorts. Managing Service 

Quality: An International Journal, 18)2(, 163-

178.

Hosany, S., & Prayag, G. )2013(. Patterns of tourists' 

emotional responses, satisfaction and intention 

to recommend. Journal of Business Research, 

66)6(, 730–737.

Julaimi, A. R., Abdul Talib, S., & Suhaimi, M. Z. 

)2016(. International tourists revisit intention: 

A case of the United Arab Emirates. Journal of 

Tourism, Hospitality & Culinary Arts )JTHCA(, 

8, 35-42. 

Isa, S. M., Chin, P. N., & Mohammad, N. U. )2018(. 

Muslim tourist perceived value: a study on 

Malaysia Halal tourism. Journal of Islamic 

Marketing, 9)2(, 402-420.

Kim, H. B., & Lee, S. )2015(. Impacts of city 

personality and image on revisit intention. 

International Journal of Tourism Cities, 1)1(, 

50-69.

Lam, C. K. )2011(. Thailand as new destination for 

Norwegian travelers. )Master's thesis, University 

of Stavanger, Norway(. 

Lee, W.K. )2011(. An analysis of the roles of 

experience in information system continuance. 

Asia Pacific Journal of Information Systems, 

21)4(, 45-62.

Melnz, S. A., Celuch, K., & Goodwin, S. )1996(. The 

importance of brand equity to customer loyalty. 

Journal of Product & Brand Management, 13)4(, 

217227.

Meng, S. M., Liang, G. S., & Yang, S. H. )2011(. The 

relationships of cruise image, perceived value, 

satisfaction, and post-purchase behavioral 

intention on Taiwanese tourists. African Journal 

of Business Management, 5)1(, 19-29. 

Mohaidin, Z., Wei, K. T., & Murshid, M. A. )2017(. 

Factors influencing the tourists’ intention to 

select sustainable tourism destination: a case 

study of Penang, Malaysia. International Journal 

of Tourism Cities, 3)4(, 422-465.

Mohamad, M., Mat Ali, N. A., Ab Ghani, N. I., Abd 

Halim, M. S. & Loganathan, N. )2015(. Effects 

of the Malaysian Travel Destination Brand Image 

on Tourist Satisfaction and Destination Loyalty. 

American-Eurasian Journal of Agricultural & 

Environmental Sciences, 15)1(, 61-72.

Mukherjee, S., Adhikari, A., & Datta, B. )2018(. 

Quality of tourism destination – a scale 

development. Journal of Indian Business 

Research, 10)1(, 70-100.

Oliver, R. L. )1997(. Satisfaction: A behavioral 

perspective on the consumer. New York: 

McGrawHill.

Prayag, G., & Ryan, C. )2012(. Antecedents of 

Tourists’ Loyalty to Mauritius: The Role and 

Influence of Destination Image, Place Attachment, 

Personal Involvement, and Satisfaction. Journal of 

Travel Research, 51)3(, 342–356.

Sangpikul, A. )2018(. The effects of travel experience 

dimensions on tourist satisfaction and destination 

loyalty: The case of an island destination. 

International Journal of Culture, Tourism and 

Hospitality Research, 12)1(,106-123. 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. )2009(. 

Research Methods for Business Students )p. 

649(. Persion. 

Schwaighofer, R. )2013(. Tourists Destinations 

Images and Local Culture: Using the Example of 

the United Arab Emirates. Springer Gabber.

Veasna, S. & Wu, W., & Huang, C. )2013(. The 

impact of destination source credibility on 

destination satisfaction: the mediating effects of 

destination attachment and destination image. 

Tourism Management, 36, 511-526.



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

بررسی عوامل مؤثر بر سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش
 با رویکرد تئوری عملکرد متقاعدکننده: پژوهشی آمیخته

مختاری  و   همکاران                     68

14
01

ار 
 به

ل،
  او

اره
شم

م ، 
ده

یاز
ل 

سا

UNWTO. )2018(. Tourism Highlights 2017, 2018 

Edition. WTO. Madrid, Spain.www.unwto.org

Wang, X., Li, X. R., Zhen, F., & Zhang, J. )2017(. 

How smart is your tourist attraction? Measuring 

tourist preferences of smart tourism attractions 

via a FCEMAHP and IPA approach. Tourism 

Management, 54, 309-320.

Zhang, H., Wu, Y., & Buhalis, D. )2018(. A model 

of perceived image, memorable tourism 

experiences and revisit intention. Journal of 

Destination Marketing & Management, 8, 326- 

336.

Zhang, K. Z. K., Cheung, C. N. K., & Lee, M. K. O. 

)2014(. Examining the moderating effect of 

inconsistent reviews and its gender differences 

on consumers' online shopping decision. Int. J. 

Inf. Manag., 34)2(, 89–98.


