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چکیده :
صنفت گردشگری در دو دهه گذشته رشد قابل مالحظهای داشته و امروزه نقش مهمی را در اقتصاد
به طور فزاینده ایفا میکند .اهمیت این بخش از افزایش درآمد ،ایجاد فرصتهای شغلی و تشدویق بخدش
خصوصی در توسفه زیرسداختها نمایدان میشدود .آگداهی و داندش در مدورد عوامدل مدؤثر بدر تقاضدای
گردشگری مورد نیاز آژانسهای گردشگری ،صنفت حمل و نقل ،هتلها و رسدتورانها میباشدد .هدد از
این مطالفه بررسی مهمترین عوامل مؤثر در انتخا یک مقصد گردشگری و همچنین تفیین اهمیدت هدر
کدام از این عوامل است .جهت سنجش عوامل فوق از لحاظ تأثیرگدذاری در انتخدا مقصدد مسدافرتی از
پرسشنامه استفاده شده است .یافتههای تحقیق از طریدق تحلیدل نتدایج حاصدل از  270پرسشدنامه و بدا
بهرهگیری از آزمون پیرسون و آزمون رتبهای فریدمن برای آزمدون فرضدیات و رتبهبنددی آنهدا اسدتخراج
گردید .همچنین از ضریب آلفای کرونباخ به منظدور سدنجش روایدی و پایدایی پرسشدنامه اسدتفاده شدد
( .)0.83نتیجه آزمون فرضیات حاکی از تأیید تمامی فرضیات تحقیق است .به عبارت دیگر تمامی عوامدل
مورد بررسی در انتخا مقصد مسافرتی تأثیر مفنیداری دارند .نتایج این مطالفه نشان میدهد که تمامی
عوامل فوق به نوبه خود در انتخا مقصد مسافرتی تأثیر دارند و نیز مشخص شد عامل اقتصادی به عنوان
مهمترین عامل تأثیرگذار در انتخا مقصد مسافرتی میباشد و سپس به ترتیب عوامل برنامههای آژاندس،
عامل جغرافیایی– طبیفی ،برنامههای فردی ،عامل اجتماعی– فرهنگی ،عوامل سیاسی و سدایر عوامدل در
رتبههای بفدی قرار دارند.
واژههای کلیدی :گردشگری  ،انگیزهگردشگری  ،آژانسهای گردشگری ،استان کردستان

 1نویسنده مسئول :استادیارگروه اقتصاد ،دانشگاه کردستان ()f.habibi@uok.ac.ir
 2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
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مقدمه
گردشگری پدیدها ی است که از دیرباز در جوامع مختلف انسانی وجود داشته اسدت امدا بدا ورود بده
عصر مدرن به صورت یک صنفت در آمده است .با گسترش مراکز شهری ،رشد پدیده شهرنشینی همزمان
با افزایش اوقات فراغت تمایل به سفر نیز افزایش پیدا کرده است .صنفت گردشدگری بیشدترین تبدادالت
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی را نسبت به حوزههای دیگر دارد و به عنوان یک ففالیت صنفتی و
خدماتی به ارایه خدمات بده گردشدگران میپدردازد (الدوانی و پیروزبخدت .)102 :1385 ،امدروزه رقابدت
فشردهای بین کشورهای مختلف جهان برای جذ گردشگران به چشم میخورد و این صنفت بده عندوان
صنفتی پویا با ویژگیهای منحصر به فرد ،بخش مهمی از ففالیتهای اقتصادی و تولیدی کشورهای توسفه
یافته و در حال توسفه را به خود اختصاص داده است (ابراهیمزاده و همکاران .)108 :1388،جذ و ورود
گردشگران بینالمللی به یک کشور ،سرمایهگذاری در بخشهای غیرگردشگری را نیز تحریک کرده و منجر
به توسفه ملی و منطقهای میشود .آمارها رشدد سدریع و توسدفه پویدای گردشدگری را در جهدان نشدان
میدهد .بر اساس پیشبینیهای سازمان جهانی گردشگری1تا سال  2020تفداد جهدانگردان بده بدیش از
 1600میلیون نفر بالغ خواهد شد و این صنفت نرخ رشد متوسط  4.1درصدی را تجربه خواهد کدرد .بدر
اساس گزارش شورای جهانی مسافرت و گردشگری2در سال  ،2015صنفت گردشگری  9/8درصدد تولیدد
ناخالص جهان به میزان  7/5تریلیون دالر را شکل میدهد .همچنین بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بدیش
از  270میلیون فرصت شغلی تماموقت ،پارهوقت و فصلی به وجود آورده است که از هر  11شغل  1شدغل
در این صنفت ایجاد میشود ).(WTTC, 2015
ارایه تفریفی از صنفت گردشگری مستلزم شناخت گروههای ذینفع در این صدنفت اسدت .بده طدور
کلی میتوان گفت که چهدار گدروه اصدلی در ایدن صدنفت بده نقشآفریندی میپردازندد .نخسدتین گدروه
گردشگرانی هستند که در پی تأمین و ارضای انگیزهها و خواستههای خود میباشند .دومین گروه ،ففالین
اقتصادی از جمله هتلها ،رستورانها ،شرکتهای حمل و نقل ،دفداتر خددمات مسدافرتی و گردشدگری و
عرضهکنندگان سوغات و هدایا را شامل می شدوند تدا زمینده عرضده ایدن کاالهدا و خددمات را در مقصدد
گر دشگری فراهم سازند .سومین گروه ذینفع را باید مدیریت کالن کشور مقصد دانست .از دید ایدن گدروه
صنفت گردشگری عامل ایجاد ثروت و ارتقای سطح زندگی اقتصادی– اجتماعی شهروندان جامفه مقصدد
تلقی میشود .گردشگری از این منظر عاملی برای کسب درآمدد ارزی و درآمددهای مالیداتی بداالتر بدرای
مدیریت اقتصادی کشور مقصد محسو خواهد شد .سرانجام چهارمین گروه ذینفع را باید جامفده محلدی
در مقصد گردشگری دانست .از دید مردم محلی گردشگری ابزاری برای تفامل فرهنگی و عاملی اشتغالزا
و همچنین یکی از راههای کسب درآمدد شدناخته میشدود .بندابراین صدنفت گردشدگری مجموعدهای از
ففالیتها ،خدمات و صنایع مختلفی را شامل میشود که در برنامهریزی برای سفر ،جابجایی میان مبددأ و
مقصد ،اقامت و پذیرایی و کلیه ففالیت گردشگر در مقصد ،مدورد اسدتفاده قدرار میگیرندد( .رنجبریدان و
زاهدی1389 ،؛ .)11-10
Tourism Organization

1World

2

World Tourism Travel & Consul

بررسی عوامل اثرگذار در انتخاب مقصد مسافرتی در میان.........

99

با توجه به ارتباطی که صنفت گردشگری با دیگر بخشهای اقتصادی دارد ،مطالفات نشان میدهدد
که توسفه گردشگری میتواندد بدر رشدد و توسدفه اقتصدادی تأثیرگدذار باشدد .از ایدن رو ،بهرهگیدری از
ظرفیتهای بالقوه گردشگری و سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی در این بخش و توجه به این صدنفت
به عنوان ابزاری مناسب میتواند در ادامه روند توسفه و رشدد اقتصدادی اسدتان و منطقده عامدل مهمدی
محسو شود .توسفه صنفت گردشگری ،به ویژه برای کشورهای در حال توسفه که با مفضالتی همچدون
نرخ باالی بیکاری  ،محدودیت مندابع ارزی و اقتصداد تدک محصدولی مواجده هسدتند ،از اهمیدت فراواندی
برخوردار است .از این رو  ،به منظور تنو ع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و هم چنین ایجاد فرصدتهای
جدید شغلی در منطقه باید زمینه توسفه گردشگری به عنوان یک راهبرد رشد و توسفه اقتصدادی فدراهم
گردد .استان کردستان با آ و هوای مطبوع و طبیفی جنگلی ،وجدود تفرجگاههدای جنگلدی ،آبشدارهای
فصلی ،صنایعدستی و سوغات محلی ،مجاورت در مرز عدراق و وجدود اجنداس و کاالهدای خدارجی ارزان
قیمت ،این استان را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل نموده است .علیرغم پتانسیلهای
زیادی که در استان کردستان وجود دارد اما سهم بسیار ناچیز از صنفت گردشگرى نشاندهنده آن اسدت
که صنفت گردشگرى نتوانسته نقش خود را به عنوان یکی از عوامل توسدفه اقتصدادى اسدتان ایفدا کندد.
استان کردستان با برخورداری از سابقه دیرین تمددن و فرهندگ ،طبیفدت و شدرایط اقلیمدی گونداگون و
زیارتگاههای متفدد ،توانایی قرارگیری در جایگداه مناسدب نقدا پرجاذبده گردشدگری در سدطح ملدی و
بینالمللی را داشته و میتواند به عنوان یکی از قطبهای مهدم گردشدگری در کشدور و حتدی در جهدان
تبدیل شود.
به طور کلی ،گردشگران میتوانند برای سفر به یک شهر انگیزههای متفاوتی داشدته باشدند کده از
جمله آنها میتوان به انگیزههای زیر اشاره کرد :انگیزه آرامش و استراحت ،انگیزه ارزان بودن سفر به ایدن
مقصد ،انگیزه خرید صنایع دستی ،انگیزه بازدید از اماکن تاریخی و باستانی ،انگیزه آشنایی با فرهنگها و
ملل مختلف ،انگیزه شرکت در کنفرانسها و سمینارهای علمی و انجام تجارت و امور بازرگانی و بسدیاری
انگیزههای دیگر .از منظر مقاصد گردشگری مطالفده انگیزههدای مسدافران از آن رو اهمیدت دارد کده بده
برنامهریزان و سیاستگزاران آنها اطالع میدهد که مقصد گردشگری کجاست و چه ویژگیهای باید داشته
باشد .یکی از نخستین سئواالتی که در ذهن برنامهریزان این صنفت ،سیاستگزاران ،محققان و عالقهمندان
این صنفت ،شکل میگیرد این است که مردم چرا به سفر میروند؟ چرا مقصد یا مقاصد مشخصی را برای
خود انتخا میکنند؟ و انگیزه آنها از ایدن انتخدا چیسدت؟ گردشدگران بده دالیلدی مختلفدی همچدون
انگیزههای تفریحدی ،ورزشدی ،سیاسدی ،مفندوی و کسدب تجربده و اطدالع درخصدوص آدا و رسدوم و
فرهنگهای گوناگون سفر میکنند .لذا مطالفه انگیزههای مسافران ،به سیاسدتگزاران و برنامدهریزان ایدن
صنفت ،این امکان را میهد که از مقاصد گردشگران اطالع حاصل نموده و خواهند توانست منابع خدود را
به گونه ای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بدازار هدد تجهیدز نمایندد .آژانسهدای گردشدگری،
صنفت حمل و نقل ،هتلها و رستورانها به شدت به آگاهی و داندش در مدورد عوامدل مدؤثر بدر تقاضدای
گردشگری نیاز دارند .به هر حال شناخت انگیزههای گردشگران باعث درك بهتر فرایند تصمیمگیری آنان
برای انتخا مقصد میشود .البته باید توجه داشت کده مفمدو یکدی از انگیزههدا بده طدور منحصدربفرد
تفیینکننده رفتار گردشگران نیست و تصمیمهای آنان تحدت تدأثیر انگیزههدای مختلدف قدرار میگیدرد.
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آگاهی از انگیزهها و خصوصیات روانی گردشگران و الگوهای رفتاری آنان ،به عنوان اولویت در برنامدههای
دستاندرکاران و متولیان صنفت گردشگری بایستی قرار گیرد .لذا میتوان اهدا تحقیق را به صورت زیر
برشمرد:
 -1شناسایی عوامل مؤثر بر انتخا مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانسهای گردشگری؛
 -2رتبهبندی هر کدام از عوامل مؤثر؛

مبانی نظری
مدلهای بررسی رفتار مصر کننده با هد ارایه چدارچوبی روشدنتر از تفامدل میدان متغیرهدا یدا
عواملی که بر رفتار مصر کنندگان تأثیر میگذارد طراحی شدهاند .حاصل طراحی این مدلها باید بتواندد
تصمیمگیران و ففالین بازار را در پیشبینی و کنترل رفتار مصر کننده یاری رساند .از جمله میتدوان بده
مدددل آندرسددون ( )1965اشدداره کددرد .تأکیددد مدددل آندرسددون بددر نقددش و اهمیددت اطالعددات در فراینددد
تصمیمگیری مصر کنندگان است .همچنین موضوع نگرش مصر کننده و نیز تأثیر آن بر فرایندد خریدد
در مدل از اهمیت ویژهای برخوردار است .در مدل دیگری که توسط نیکوزیا ( )1969ارایه شدد بدر تدالش
بنگاهها برای برقراری ارتبا با مشتری و متقاعد ساختن مشتری به رفتار به شیوهای خاص تأکید دارد .در
عین حال خریدار و مصر کننده محصول ممکن است یک نفر نباشد و افراد میتوانندد در فرایندد خریدد
نقشی تأثیرگذار داشته باشند .به باور سولمون ( )1969رفتار مصر کننده تحت تأثیر ففالین مختلفی قرار
دارد .او همچنین مفتقد است سازمانها نیز میتوانند در فرایند خرید نقشآفرینی نمایند و تصدمیمگیری
برای خرید از سوی نهاد خانواده نمونهای از این دست به شمار میرود .مدل هوارد– شت ( )1969به نقش
نهادهها در فرایند خرید مصر کننده و ارایه راههای تفامل این دادههدا در تصدمیمگیری نهدایی مشدتری
میپردازد (رنجبریان و زاهدی1389 ،؛ .)42-40
نکته بسیار مهمی که باید در خصوص مدلهای رفتار مصر کننده مورد اشاره اظهار داشت آن است
که تحلیل اغلب این مدلها با تأکید بر محصوالت با ماهیت کاالیی (فیزیکی) میباشد ،حال آنکه با توجده
به ماهیت خدمت بودن عمده محصدوالت صدنفت گردشدگری انجدام برخدی تفددیالت در آنهدا ضدرورتی
انکارناپذیر مبدل میشود .با توجه به این واقفیات است که میدلتون میکوشد با عرضه مدل خدود کده بده
نوعی از قسم مدلهای تحریک– واکنش است به تحلیل رفتار مصر کننده در صنفت گردشگری بپردازد.
مدل میدلتون از چهار جزء متفامل شکل گرفته است .جزء اصدلی از ایدن اجدزاء مشدتمل بدر ویژگیهدای
خریدار و فرایند تصمیم است .مدل انگیزهها و عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید مصدر کننده را از یکددیگر
تفکیک مینماید و همچنین تأثیر سازمان بر فرایند تصمیمگیری مصر کننده را نیز از طریدق کانالهدای
ارتباطی او مورد تأکید قرار دهد .ماتیسن و وال درخصوص رفتدار گردشدگران مددلی را در قالدب مراحدل
پنجگانه به قرار زیر تفریف کردهاند :نیاز احساس شده و میل به سفر ،گردآوری و ارزیابی اطالعات ،تصمیم
به سفر و انتخا مقصد (مقاصد) ،آماده شدن برای انجام سفر و تجربه سفر و ماحصدل رضدایت از سدفر و
ارزیابی آن (رنجبریان و زاهدی1389 ،؛ .)45-46
محققین الگوهای متفاوتی را برای انگیزههای گردشگری ارایه نمودهاند .هد الگوهدای ارایده شدده
پاسخ به سئواالتی است از جمله اینکه مردم چرا به مسافرت میروند؟ و یا اینکه چه عوامل انگیزاننددهایی
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باعث میشوند که مردم به مسافرت بروند؟ گولدنر ( )1990چهدار گدروه از انگیزههدا را بدرای گردشدگران
مفرفی نمود -1 :انگیزههای فیزیکی :مربو به سالمت جسمی افدراد کده شدامل ففالیتهدای ورزشدی و
فیزیکی است؛  -2انگیزههای فرهنگی :تمایل به شناخت جوامع و فرهنگهدای دیگدر و آشدنایی بدا آدا ،
رسوم سایر ادیان و مذاهب که شامل بازدیدد از جاذبدههای تداریخی و فرهنگدی ملدل مختلدف اسدت؛ -3
انگیزههای فردی :دیدار از اقوام ،خویشان و دوستان؛ و  -4انگیزههای اعتبداری و پرسدتیژ اجتمداعی :ایدن
عامل انگیزه برخی از سفرها از جمله شرکت در گردهماییها یا نمایشگاههای بینالمللی است .البتده بایدد
توجه داشت که مفمو یکی از انگیزهها بده طدور منحصدربفرد تفیینکنندده رفتدار گردشدگران نیسدت و
تصمیمهای آنان تحت تأثیر انگیزههای مختلف قرار میگیرد.

پیشینه تحقیق
مطالفات مختلفی در رابطه با انگیزههای گردشگران برای انتخا مقاصد گردشگری صدورت گرفتده
است .به عنوان نمونه میتوان به مطالفات خارجی بال اوغلو ( ،)2001سانگ و همکداران ( ،)2003تدری
الم و کاسی ( ،)2006سانگجی لی و همکاران ( )2006مونوز ( ،)2007سدنگ پیکدل ( ،)2008مدارتین و
سوریا ( )2010اشاره کرد .در ایران مطالفات مختلفی در رابطه با گردشگری در مقداطع زمدانی مختلدف و
مقاصد مختلف صورت گرفته است .به عنوان مرال موسایی ( ،)1383حبیبی و عباسی نژاد ( )1384عوامل
مؤثر بر تقاضای گردشگری ایران ،فرجزاده اصدل و کریمپنداه ( )1387تحلیدل پهندههای مناسدب توسدفه
اکوتوریسم در استان کردستان ،رنجبریان ( )1385وجهه استنبا شده از ایدران بده عندوان یدک مقصدد،
حمدی و همکارانش (  ،)1389بررسی تأثیر گردشگری برتوسفه پایدار شهری همدان  ،ربدانی و همکداران
( )1390نقش پلیس در تأمین امنیت و جذ گردشگر در شهر اصفهان ،مطالفه صیدایی و هدایتی مقددم
( )1389با عنوان نقش امنیت در توسفه گردشگری پرداختهاند.
حبیبی و عباسینژاد ( ) 1384در تحقیقدی بدا عندوان بدا عندوان تصدریح و تخمدین مددل تقاضدای
گردشگری ایران به این نتیجه رسیدند که بیشترین تأثیر را متغیرهای درآمد سرانه ،قیمتهدای نسدبی و
متغیر مجازی وقوع انقال و جنگ در ایران بر تقاضای فوق داشتهاند .بدبن صورت که افدزایش در درآمدد
سرانه کشورهای مبدأ تأثیر مربت بر تقاضای گردشگران خارجی به ایران داشته و متغیرهدای قیمتهدای
نسبی و وقوع انقال و جنگ تأثیر منفی بر این تقاضا گذاشتهاند (حبیبی و عباسینژاد .)1384 ،همچنین
رنجبریان ( )1385در پژوهشی با عنوان وجهه استنبا شده از ایران بده عندوان یدک مقصدد گردشدگری
نتیجه میگیرد که وجهه استنبا شده نسبت به یک مقصد گردشگری موجب تفدیل رفتدار گردشدگران
قبل و بفد از سفر به آن مقصد میگردد .بفالوه وجهه استنبا شده میتواند تحت تأثیر فاصله تدا مقصدد
قرار گیرد .یفنی کسانی که در فاصله نزدیکتری تا یک مقصد گردشگری قدرار گرفتهاندد وجهده مربدت و
واقفیتری نسبت به آن مقصد دارند( .رنجبریان.)1385 ،
شاهیوندی و همکاران ( ،)1390تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذ گردشگران خدارجی نمونده
موردی گردشگران خارجی وارد شده به شهر اصفهان در سال  1389را مورد بررسی قدرار دادهاندد .نتدایج
تحقیق نشان میدهد که درصد باالیی از گردشگران خارجی از وضفیت امنیدت اجتمداعی و رواندی شدهر
اصفهان رضایت داشته و تمایل دارند به این شهر مسافرت کنند .حدود  10درصد از انگیزه گردشگران در
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مسافرت به شهر اصفهان مربو به وجود امنیت اجتماعی و رواندی و  19درصدد دیگدر مربدو بده وجدود
جاذبههای تاریخی و گردشگری در این شدهر میباشدد .در پژوهشدی دیگدر ،هزارجریبدی و محمدد نجفدی
( ،)1391به بررسی جامفهشناختی عوامل مؤثر بر توسفه گردشگری در ایران با رویکرد جذ گردشدگران
خارجی پرداختهاند .طبق نتایج این پژوهش 91 ،درصد از گردشگران رضایت خوبی از مردم ایران داشتهاند
و  94درصد تمایل زیادی برای سفر مجدد به ایران ابراز داشتهاند .بنابراین هرچه میزان احساس رضدایت
گردشگران نسبت به مردم ایران باال برود ،تمایل آنان برای سفر مجدد به ایران نیز افزایش مییابد.
ابراهیمزاده و فراهانی ( )1391در پژوهشی با عنوان تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تدأثیر درآمدد و
جنسیت بر آن نتیجه میگیرند که انگیزههای آرامشی– تفریحی ،اکوتوریسم ،تاریخی ،مذهبی– فرهنگی و
سایر انگیزههای به ترتیب بیشترین تأثیر را در گردشگران نوروزی شهرسدتان محداالت تشدکیل میدهدد.
همچنین نتایج نشان میدهد که عامل جنسیت تأثیرگذار نبوده و عامل درآمد نیز در انگیزه اکوتوریسدتی
گردشگران مؤثر بوده است (ابراهیمزاده و فراهانی .)1391 ،هزارجریبی و محمد نجفی ( ،)1391به بررسی
جامفهشناختی عوامل مؤثر بر توسفه گردشگری در ایران با رویکرد جذ گردشگران خارجی پرداختهاند.
طبق نتایج این پژوهش 91 ،درصد از گردشگران رضایت خوبی از مردم ایران داشتهاند و  94درصد تمایل
زیادی برای سفر مجدد به ایران دارند .بنابراین هرچه میزان احساس رضایت گردشگران نسبت بده مدردم
ایران باال برود ،تمایل آنان برای سفر مجدد به ایران نیدز افدزایش مییابدد (هزارجریبدی و محمدد نجفدی،
.)1391
نتایج پژوهشهای قبلی نشان میدهد که عوامل مختلفی بر توسفه گردشگری در یک منطقه تدأثیر
میگذارد از جمله این عوامل میتوان به عوامل اقتصادی اشاره کرد .درآمد سرانه و قیمتهای نسبی و نرخ
ارز از جمله مهمترین عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری میباشدند .از جملده عوامدل دیگدر
میتوان به عوامل فرهنگی– اجتماعی اشاره کرد .وجدود جاذبدههای فرهنگدی ،تفامدل فرهنگدی و روابدط
دوستانه در کنار امنیت اجتماعی و روانی و همچنین تصویر مربت از مقصد گردشگری میتواند در روند رو
به رشد ورود گردشگران مؤثر باشد .همچنین وجود جاذیههای باستانی و تاریخی در کنار طبیفدت بکدر و
آرام از دیگر عوامل مؤثر بر رشد گردشگری تلقی میشوند .بررسی انگیزههدای سدفر و اطدالع از نیازهدا و
تمایالت گردشگران در کنار برنامههای جانبی که از طر آژانسهدای مسدافرتی بدرای گردشدگران ارایده
میشود میتواند تا حدود زیادی خواستهای گردشگران را بدرآورده نمایدد و منجدر بده خداطره خدو و
فراموش نشده برای گردشگران شود .در جدول شماره ( )1متغیرهای مدورد اسدتفاده در مطالفدات قبلدی
آورده شده است.
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جدول  : 1خالصه متغیرهای مورد استفاده در مطالعات قبلی
محقق

اقتصادی

سانگ و همکاران ()2003

*

فرهنگی-
اجتماعی

سیاسی

جغرافیایی-
طبیعی

بال اوغلو ()2001

فردی

برنامههای

سایر

آژانس

عوامل

*

مونز ()2007

*

*

سنگ پیکل ()2008

*
*

مارتین و سرویا ()2010

*
*

*

*

*

میرم موسایی()1383
حبیبی و عباسی نژاد ()1384

*

*

فرج زاده و کریم پناه )1387( ،
حمدی و همکاران ()1389

*
*

*

*

صیدایی و مقدم ()1389

*

ربانی و همکاران ()1390

*

شاهیوندی و همکاران ()1390
ابراهیم زاده و فراهانی ()1391

*

*

*

*

*

هزار جریبی و نجفی ()1391

*

*

*

*

*

منبع :یافتههای تحقیق بر اساس پیشینه

عامل فردی

عامل
جغرافیای-
طبیفی

عامل سیاسی
عامل
فرهنگی-
اجتماعی

برنامه های
آژانس

سایر عوامل

انتخا مقصد
مسافرتی

عامل اقتصادی

نمودار : 1مدل مفهومی پژوهش

الگوی باال عوامل تأثیرگدذار بدر انتخدا مقصدد مسدافرتی را نشدان میدهدد هدر کددام از عاملهدا
شاخصها ی خاص خود را دارند .در مدل مفرفی شده شش عامل اصلی در انتخا یدک مقصدد مسدافرتی
تأثیر دارند و هر عامل دیگری که جزء شش عامل مفرفی شده نباشد در دسته سایر عوامل قدرار میگیدرد
برای انتخا یک مقصد مسافرتی فقط یک انگیزه تأثیرگذار نیسدت بلکده تصدمیمهای یدک گردشدگر در
انتخا یک مقصد گردشگری تحت تأثیر انگیزههای مختلفی قرار دارند همین انگیزهها هستند کده منجدر
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به رفتار (انتخا مقصد مسافرتی) میشوند اهمیت انگیزش در گردشگری کامأل روشن است و علل سفر و
یا دالیل انتخا های خاص گردشگران را توضیح میدهد.
با توجه به مبانی نظری تحقیق و متغیرهای مورد استفاده در مطالفات قبلی مدل مفهومی پدژوهش
در نمودار شماره ( )1آورده شده است .بر همین اساس فرضیات مطرح شده عبارتند از:
 -1بین عامل اقتصادی و انتخا مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانسهدای گردشدگری
استان کردستان رابطه مفنیداری وجود دارد.
 -2بین عامل اجتماعی– فرهنگی و انتخا مقصد مسافرتی در میدان مشدتریان آژانسهدای
گردشگری استان کردستان رابطه مفنیداری وجود دارد.
 -3بین عامل سیاسی و انتخا مقصد مسافرتی در میان مشدتریان آژانسهدای گردشدگری
استان کردستان رابطه مفنیداری وجود دارد.
 -4بین عامل جغرافیایی -طبیفی و انتخا مقصد مسافرتی در میدان مشدتریان آژانسهدای
گردشگری استان کردستان رابطه مفنیداری وجود دارد.
 -5بین عامل فردی و انتخا مقصد مسدافرتی در میدان مشدتریان آژانسهدای گردشدگری
استان کردستان رابطه مفنی داری وجود دارد.
 -6بین برنامههای آژانس و انتخا مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانسهای گردشگری
ستان کردستان رابطه مفنیداری وجود دارد.
 -7بین سایر عاملها و انتخا مقصد مسافرتی در میدان مشدتریان آژانسهدای گردشدگری
استان کردستان رابطه مفنیداری وجود دارد.

روششناسی تحقیق
محققان برای تجزیه و تحلیل دقیقتر دادهها و رسیدن به نتایج علمیتر و در عین حال عملیاتی ،به
دنبال کاهش حجم متغیرها به منظور پی بردن به متغیرهای زیربنایی یا تلخیص مجموعهای از دادههدا از
روش تحلیل عاملی استفاده میکنند .تحلیل عاملی سفی در شناسایی متغیرهای اساسدی یدا عاملهدا بده
منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده را دارد .از این رو تحلیل عاملی نقدش بسدیار
مهمی در شناسایی متغیرهای مکنون یا همان عاملها از طریق متغیرهدای مشداهده شدده دارد (مدومنی،
 .)191 :1386این تحقیق به منظور بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر انتخا مقصدد مسدافرتی در میدان
مشتریان آژانسهای گردشگری استان کردستان در سال  1394را مدورد بررسدی قدرار میدهدد .در ایدن
تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده اسدتفاده شدده اسدت .چگدونگی توزیدع پرسشدنامهها در میدان
آژانسهای گردشگری استان کردستان در جدول شماره ( )2آورده شده است.
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جدول  : 2نحوه توزیع پرسشنامهها در میان آژانسهای گردشگری استان
تعداد آژانسها

توزیع آژانسها (درصد)

توزیع پرسشنامهها

کل استان

41

100

270

سنندج

22

53/7

160

سقز

6

14/6

45

بانه

4

9/8

25

مریوان

2

4/9

25

با توجه به هد تحقیق ،از روش تحلیلی– توصیفی استفاده شده است .دادههای مورد نیاز از طریق
پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است .پرسشنامه حاوی  35گویه در قالدب طیدف پدنج گزیندهای
لیکرت بوده که به تفداد  280پرسشنامه در بین مشتریان آژانسهای گردشگری استان کردستان توزیع و
 270پرسشنامه جمعآوری شد .برای به دست آوردن روایی آزمون در این پژوهش با بهرهگیری از نظدرات
و راهنماییهای برخی از صاحبنظران ،سؤاالت آزمون مدورد بررسدی قدرار گرفدت و ابهامدات آن برطدر
گردید ،که این امر بیانگر روایی محتوایی قابل قبول آزمون میباشد .همچنین برای اطمینان از پایایی ابزار
تحقیق ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و این ضریب  0.83به دست آمد که نشدان از پایدایی خدو
پرسشنامه است .نتایج آزمون آلفدای کرونبداخ در جددول شدماره ( )3آورده شدده اسدت .بدرای تحلیدل و
رتبهبندی عوامل مؤثر بر انتخا مقصد مسافرتی از متد تحلیل عاملی و آزمون فریدمن ،و برای اثبدات یدا
رد فرضیات تحقیق از آزمون پیرسون استفاده گردید.
جدول  :3نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق
عنوان متغیر

تعداد سئواالت

آلفای کرونباخ

عوامل اقتصادی

5

0/723

عوامل اجتماعی -فرهنگی

5

0/714

عوامل سیاسی

5

0/753

عوامل جغرافیایی -طبیفی

5

0/842

عوامل فردی

5

0/852

برنامههای آژانس

5

0/754

سایر عوامل

5

0/721

الفای کرونباخ

./830
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در بررسی روایی ابتدا هر پرسشنامه به تأیید صاحبنظران امر و اساتید رسید ،سپس از روش تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی و شاخص  KMOاستفاده شد .برای ارزیابی و بررسی عوامدل مدؤثر بدر انتخدا
مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانسهای چهانگردی استان کردستان 35 ،گویه در قالدب  7شداخص
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مورد استفاده قرار گرفت و تحلیل عاملی اکتشافی بر روی آن صورت گرفت نتایج آن در جدول شماره ()4
آورده شده است.
جدول  :4شاخص  KMOو آزمون کرویت بارتلت

آزمون کرویت
بارتلت

شاخص آماری

مقدار

شاخص KMO

0/780
آماره

37240/614

درجه آزادی

364

احتمال ) (sig

0/000
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متغیرهای تحقیق
برای تبیین عوامل مؤثر بر انتخا مقصد مسافرتی ،متغیر ها به صورتی لحاظ میشوند تا روابط بین
متغیرها به وسیله آزمون تجربی بررسی و محاسبه گردد .بنابراین متغیرهای مستقل و وابسته به شرح ذیل
مورد بررسی قرار گرفتند :متغیر وابسته این تحقیق همان انتخا مقصد مسدافرتی میباشدد و متغیرهدای
مستقل بر اساس ماهیت آنها عبارتند از :عوامل اقتصادی (درآمد ،هزینههای تور ،سهولت تبددیل ندرخ ارز،
نرخ ارز) ،عوامل اجتماعی -فرهنگی (دیدن آدا و رسوم کشور مقصد ،بازدیدد از امداکن تداریخی ،امداکن
زیارتی ،دیدن دوستان و آشنایان ،شباهت زبانی) ،عوامل سیاسی (امنیت سیاسی مقصد ،سهولت دریافدت
ویزا ،رابطه سیاسی ،نوع حکومت ،قوانین و مقررات) ،عوامل جغرافیایی -طبیفی (مناظر طبیفی ،آ و هوا،
فاصله تا کشور مقصد ،جاذبههای انسان ساخت ،جذابیتهای روستایی) ،عوامل فردی (مکانهدای جدیدد،
نگرش فردی ،تجربههای قبلی ،مسافرتهای شغلی ،اطالعات درباره مقصد) ،برنامههای آژاندس (تبلیغدات
آژانس ،زمان مناسب برگزاری تور ،راهنمایی کارکنان ،کیفیدت خددمات ارایده شدده در آژاندس ،خددمات
اینترنتی آژانس) و سایر عوامل (شرکت در مسابقات ورزشی ،امکانات حمل و نقل ،انتخا یک مقصد برای
مسافرت به مقصد یا مقصدهای دیگر و مانند آن).

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
بر اساس بررسیهای صورت گرفته از مجموع  270مشتری مورد پرسدش در نمونده آمداری64.2 ،
درصد مرد و  35.8درصد زن بودهاند 16.6 .درصدد پاسدخدهندگان بدین  15تدا  25سدال و  26.5درصدد
پاسخدهندگان بین  26تا  35سال و  37.6درصد پاسخدهندگان بین  36تا  45سال (بداالترین نسدبت) و
 16.4درصد پاسخهندگان بین  46تا  55سال و  2.9درصدد پاسدخدهندگان  56سدال بده بداال (کمتدرین
نسبت) سن داشتند 69.2 .درصد پاسخدهندگان متأهل و  30.8درصد از پاسخدهندگان مجرد میباشدند.
بددر اسدداس میددزان درآمددد پاسددخدهندگان از مجمددوع  270پرسشددنامه جمددعآوری شددده  26 ،درصددد از
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پاسخدهندگان دارای درآمدی کمتر از یک میلیون تومان در ماه بوده و  29.3درصد آنها در ماه بین یدک
تا دو میلیون تومان درآمد داشته و  44.7درصد نیدز دارای درآمددی بدیش از دو میلیدون تومدان در مداه
بودهاند که اکرریت افراد را نیز شامل میشوند .بر اساس یافتههای تحقیق از میان پرسششدگان بیشترین
آنها دارای مدرك تحصیلی لیسانس با  30.2درصد و کمترین با  20.4درصد دارای مدرك تحصیلی فدوق
لیسانس و باالتر بودند .خالصه یافتههای توصیفی در جدول شماره ( )5آورده شده است.
جدول  :5یافتههای توصیفی
سن
متغیر

25-15

35-26

جنسیت

45-36

55-46

 56به باال

زن

مرد

درآمد ماهیانه (میلیون تومان)
پایین
تز از 1

 1تا 2

 2میلیون
به باالتر

تحصیالت
زیردیپلم
و دیپلم

فوق
دیپلم

لیسانس

فوق
لیسانس
و باالتر

فراوانی

45

72

102

44

8

173

97

70

79

121

58

75

82

55

درصد

16.6

26.5

37.6

16.4

2.9

64.2

35.8

26

29.3

44.7

21.6

27.8

30.2

20.4
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جدول شماره ( )6آمار توصیفی شاخصهای و عوامل مدؤثر بدر انتخدا مقصدد مسدافرتی در میدان
مشتریان آژانسهای مسافرتی در استان کردستان را نشان میدهد .بر اساس این جدول عوامل اقتصدادی،
برنامههای آژانس و عامل جغرافیای -طبیفی با میانگین  3/93 ،4/18و  3/91به ترتیب در رتبههای اول تا
سوم قرار گرفته اند و عوامل فرهنگی -اجتماعی و سیاسی با میانگین  3/86و  3/70در رتبههای آخر جای
گرفتهاند.

جدول  :6آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
عوامل

میانگین

تعداد

انحراف معیار

مینیمم

ماکزیمم

دامنه

میانه

اقتصادی

4/18

270

0/53

2/4

5

2/7

4/2

اجتماعی-
فرهنگی

3/86

270

0/67

2/2

5

2/4

4

سیاسی

3/70

270

0/58

2/2

5

2/5

4/2

جغرافیایی-
طبیفی

3/91

270

0/63

2/3

5

2/6

4

برنامههای
آژانس

3/93

270

0/62

2/2

5

2/7

4

فردی

3/90

270

0/60

2/4

5

2/4

4/2

سایر

3/88

270

0/63

2/5

5

2/8

3/9
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یافتههای استنباطی
تحلیل عاملی
در انجام این تحقیق ابتدا باید از این مسئله که آیا تفداد دادههای مدورد نظدر بدرای تحلیدل عداملی
مناسب هستند یا خیر اطمینان حاصل کرد .بدین منظدور از شداخص  KMOو آزمدون کرویدت بارتلدت
استفاده شد که شاخص مورد نظر برابر با  0/78به دست آمده که نشانگر تفداد مناسب دادهها برای تحلیل
عاملی میباشند .نتایج تحلیل عاملی با استفاده از روش واریمکس در جدول شماره ( )7نشان میدهد کده
بیشترین بار عاملی ( 79/76درصد) به ترتیب به عوامل اقتصادی ،برنامههای آژانس ،جغرافیایی– طبیفدی،
فردی ،فرهنگی– اجتماعی و سیاسی اختصاص یافته اسدت .بدر اسداس جددول فدوق در واقدع عاملهدای
تأثیرگذار به شش عامل تقسیمبندی شدند که این عوامل در مجمدوع  79/76درصدد از واریدانس عوامدل
تأثیرگذار بر انتخا مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانسهای گردشگری استان کردسدتان را توضدیح
میدهند.
جدول  : 7مجموع واریانس توضیح داده شده به وسیله عوامل چرخش یافته به روش واریماکس
عاملها

درصد کل واریانس هر عامل

درصد تجمعی واریانسها

اقتصادی

13/954

13/954

برنامههای آژانس

13/771

27/625

جغرافیایی -طبیفی

13/472

41/097

فردی

13/177

54/274

فرهنگی  -اجتماعی

12/863

61/137

سیاسی

12/624

79/761

سایر

20/239

100
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آزمون فرضیات
نتایج آزمون کولموگرو اسمیرنو برای بررسی نرمال بودن متغیرها نشدان میدهدد کده متغیرهدا
دارای توزیع نرمال بدوده و بندابراین بدرای تجزیده و تحلیدل فرضدیات تحقیدق از آزمونهدای پارامتریدک
(پیرسون) استفاده شده است .نتایج آزمون فرضیات نشان میدهد که همه فرضیات تحقیق در سدطح 95
درصد تأیید شدهاند .نتایج آزمون پیرسون در رابطه با آزمون فرضیات در جددول شدماره ( )8آورده شدده
است .نتایج جدول شماره  8نشان میدهد که یکدی از متغیرهدای اصدلی و تأثیرگدذار بدر انتخدا مقصدد
مسافرتی در میان مشتریان آژانسهای گردشگری استان کردستان عامل اقتصادی بوده کده در سدطح 95
درصد مفنادار میباشد .به عبارت دیگر از نظر مشتریان این آژانسها سطح درآمد ،هزینه و نرخ ارز ازجمله
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر انتخا مقصد مسافرتی میباشد .نتایج آزمدون پیرسدون در رابطده بدا تدأثیر
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عوامل فردی ،عوامل اجتماعی -فرهنگی ،جغرافیای -طبیفی ،برنامههای آژاندس ،عوامدل سیاسدی و سدایر
عوامل نشان میدهد در سطح  95درصد مفنادار میباشند به عبارت دیگدر همده ایدن عوامدل در انتخدا
مقصد مسافرتی از نگاه مشتریان آژانسهای مسافرتی استان کردستان تأثیرگذار میباشند .نتایج فرضیات
ایددن تحقیددق در راسددتای نتددایج تحقیقددات سددنگ پیکددل( ،)2008 1شددان ونددگ( )20092و ربددانی و
همکاران( )1390میباشد.
جدول  : 8نتایج آزمون پیرسون برای فرضیات تحقیق
عوامل

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری )(Sig

عوامل اقتصادی

0/803

0/000

عوامل اجتماعی -فرهنگی

0/775

0/000

عوامل سیاسی

0/701

0/000

عوامل جغرافیایی -طبیفی

0/766

0/000

عوامل فردی

0/782

0/000

برنامههای آژانس

0/749

0/000

سایر عوامل

0/723

0/000
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رتبهبندی عوامل
در این تحقیق به منظور رتبهبندی عوامل مؤثر بر انتخدا مقصدد مسدافرتی مشدتریان آژانسهدای
گردشگری استان کردستان از آزمون فریدمن استفاده شده است که نتایج آن در جدول شدماره ( )9آورده
شده است .نتایج جدول شماره ( )9نشان میدهدد کده از نگداه مشدتریان آژانسهدای گردشدگری اسدتان
کردستان ،عوامل اقتصادی با میانگین  ،3/93برنامههای آژاندس بدا میدانگین  3/85و عوامدل جغرافیدایی-
طبیفی با میانگین  3/75به ترتیب در رتبههای اول تا سوم قرار گرفتهاند .عومل فردی بدا میدانگین ،3/62
سایر عوامل با میانگین  3/54و عوامل فرهنگی و اجتماعی با میانگین  3/54در رتبههای بفدی قرار دارند.
همچنین نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن نشان میدهد که عوامل سیاسی با میانگین  3/33در رتبه اخر و
دارای کمترین تأثیر بر انتخا مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانسهای گردشگری استان کردسدتان
دارد.

1

Sangpikul
Shan Wang

2
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جدول  : 9رتبهبندی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی
رتبه

عوامل

میانگین

1

اقتصادی

3/93

2

برنامههای آژانس

3/85

3

جغرافیایی -طبیفی

3/75

4

فردی

3/62

5

سایر عوامل

3/54

6

فرهنگی -اجتماعی

3/45

7

سیاسی

3/33
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همچنین برای رتبهبندی مؤلفههای (گویههای) هر کدام از شش عامل مورد بررسی از آزمون فریمن
استفاده شده است .نتایج نشان میدهند که تفاوت مفنیداری بین مؤلفههای عامل اجتماعی– فرهنگدی و
مؤلفههای سایر عوامل وجود ندارد بنابراین مؤلفههای این عوامل تأثیر یکسانی بر انتخا مقصد مسافرتی
داشتهاند .نتایج آزمون فریدمن در مورد رتبهبندی عوامل اقتصادی نشان از تفاوت مفنیدار بین مؤلفههای
این عامل دارد .نتایج رتبهبندی هر کدام از شاخصهای مربو به عوامل اقتصدادی ،سیاسدی ،جغرافیدای-
طبیفی ،عوامل فردی و برنامههای آژانس نشان میدهد که تفاوت مفناداری بین مؤلفههای هر کدام از این
عوامل با انتخا مقصد مسافرتی در میان مشتریان آزانس های گردشگری اسدتان کردسدتان وجدود دارد.
نتایج این آزمون در جدول شماره ( )10آورده شده است.
نتیجه میانگین رتبهها در مورد عوامل اقتصادی نشان میدهد که که مؤلفههای «میزان درآمد» بدا
میانگین  3/68در اولویت اول و دارای بیشترین تأثیر و مؤلفه «سهولت تبددیل ارز» بدا میدانگین  3/33در
رتبه آخر در انتخا مقصد مسافرتی قرار گرفته است .عامل «امنیت سیاسی» با میدانگین  3/27در میدان
مؤلفههای سیاسی در اولویت اول و مؤلفه «سهولت ویزای کشور خاص» با میانگین  2/46در اولویت آخدر
جای گرفته است .در میان مؤلفههای عامل جغرافیایی– طبیفی مؤلفه «زیباییهای طبیفی» بدا میدانگین
 3/68در اولویت ا ول و در نتیجه بیشدترین تدأثیر را در عوامدل جغرافیدایی -طبیفدی بدر انتخدا مقصدد
مسافرتی دارد .مؤلفه «فاصله تا یک مقصد مسافرتی» با میانگین  3/05از نظر تأثیر در عوامل جغرافیدایی-
طبیفی در اولویت آخر (پنجم) قرار دارد و کمترین میزان تأثیر را در انتخا مقصدد مسدافرتی بده عندوان
عوامل جغرافیایی -طبیفی دارد.
همچنین نتایج آزمون فریدمن در مورد رتبهبندی مؤلفههای عامل فردی نشان میدهد که «انتخا
مقصد مسافرتی بر اساس نگرش از آن مقصد» با میانگین  3/43در اولویت اول قدرار داشدته و مؤلفده «در
دسترس بودن اطالعات کافی قبل از مسافرت» با میانگین  2/61کمترین میزان تأثیر را در انتخا مقصد
مسافرتی به عنوان عوامل فردی دارد .نتایج آزمون فریدمن در مورد مؤلفدههای برنامدههای آژاندس نشدان
میدهد که مؤلفه «تبلیغات آژانس» بدا میدانگین  3/43در رتبده اول و دارای بیتشدرین تدأثیر در انتخدا
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مقصد مسافرتی مشتریان آژانسهای چهانگردی اسدتان کردسدتان داشدته و مؤلفده «خددمات اینترنتدی
آژانس» با ضریب  2/35از نظر تأثیر در اولویت آخر (پنجم) قرار دارد.
جدول  -10رتبهبندی شاخصهای هر یک از عوامل
عوامل

عوامل اقتصادی

عوامل سیاسی

عوامل جغرافیایی-
طبیفی

عوامل فردی

برنامههای آژانس
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رتبه

گویه

میانگین

2

پایین بودن هزینهها در مقصد مسافرتی

3/60

1

میزان درآمد

3/68

5

سهولت تبدیل ارز

3/33

3

هزینه بلیط

3/56

4

هزینه تورهای مسافرتی

3/48

1

امنیت سیاسی مقصد

3/27

5

سهولت دریافت ویزا

2/46

2

رابطه سیاسی

3/14

4

نوع حکومت

2/74

3

قوانین و مقررات

2/96

1

مناظر طبیفی
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نتیجهگیری و پیشنهادات
توسفه صنفت گردشگری و جلب و جذ هر چه بیشتر گردشدگران ،مسدتلزم تددوین و بکدارگیری
برنامه جامع گردشگری اسدت ،تدا بدا توجده بده پتانسدیلها و ظرفیتهدای جامفده و همچندین نیازهدای
گردشگران بتوان از قابلیتهای این صنفت در جهت پیشدرفت و توسدفه اسدتان اسدتفاده کدرد .شدناخت
انگیزههای گردشگران و عوامل مؤثر بر انتخا مقصد باعث درك بهتر از فرایند تصمیمگیری و آنان بدرای
انتخا مقصد میشود .این شناخت فهم بهتری از گردشگری فدراهم آورده و بدرای طراحدی برنامدههای
مؤثرتر توسفه ،راهنمای ارزنده به شمار میرود .در تحقیق حاضر تالش گردید تا با شناسایی عوامل مؤثر بر
انتخا مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانسهای مسافرتی استان کردستان و رتبهبندی هدر کددام از
این عوامل به راهبردهای توسفه گردشگری دست یافت .نتایج نشان میدهد .در بررسدی عوامدل مدؤثر بدر
انتخا مقصد مسافرتی عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،جغرافیایی -طبیفی،
سیاسی ،فردی و برنامههای آژانس میتواند تأثیرگذار باشد.
در بحث یافتههای تحلیلی در رابطه با آزمون فرضیات تحقیق از آزمون آمداری ضدریب همبسدتگی
پیرسون استفاده شده است .بررسی نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در مورد تدأثیر هدر کددام از
عوامل فوق نشان میدهد که در سطح مفندیداری  99درصدد از لحداظ آمداری مفندادار بدوده و بندابراین
فرضیههای تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند .مهمترین عوامل اثرگذار بر انتخا مقصد مسافرتی را میتدوان
در شش عامل اثرگذارتر خالصه نمود که این عوامل در مجموع  79.76درصد از واریانس کدل مؤلفدههای
مورد بررسی را توضیح میدهند .بررسی نتایج حاصل از تحلیل عامل نشان میدهد کده مؤلفدههای عامدل
اقتصادی با  13.95درصد از واریانس کل مؤلفهها نشان از تأثیر زیاد این عامل در انتخا مقصد مسافرتی
دارد .بنابراین با در نظر گرفتن این عامل ،برنامهریزی آژانسهای مسافرتی بایدد بگوندهای باشدد کده ایدن
اطمینان را در میان مشتریان خود به وجود آورند که حداقل هزینده را بدرای انتخدا مقصدد مدورد نظدر
میپردازند .دومین عامل که با «برنامههای آژانس» مشخص شده 13.77 ،درصد از واریانس کل مؤلفهها را
به خود اختصاص داده است .با توجه به وجود آژانسهای مسافرتی متفدد و دسترسی آسان بده اطالعدات
مربوطه مقاصد مختلف گردشگری داخلی و خارجی ،لذا تفاوت و تمایز در برنامههای آژانسهای مسافرتی
از مراحل اولیه سفر تا بازگشدت میتواندد در انتخا هدای بفددی تدأثیر شدایانی داشدته باشدد .در میدان
برنامههای آژانس مؤلفههای تبلیغات و راهنماییهای کارکنان بیشترین تأثیر را دارد .بندابراین آژانسهدای
مسافرتی در خصوص ارایه تبلیغدات متمدایز و بده دور از بزرگنمدایی میتوانندد در جدذ هرچده بیشدتر
گردشگران مؤثر باشد.
همچنین نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوامل نشان میدهد که عوامل اقتصادی و برنامههای
آژانس بیشترین را بر انتخا مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانسهای گردشدگری اسدتان کردسدتان
دارند .در میان عوامل اقتصادی مؤلفههای پایین بوده هزینه مسافرت و میدزان درآمدد بیشدترین تدأثیر را
دارد« .انتخا مقصد مسافرتی بر اساس نگرش از آن مقصد» در رتبه اول مؤلفههای فردی بیشترین تأثیر
را دارد .به عبارت دیگر سطح درآمد ،هزینهها و نرخ ارز درکنار تبلیغات آژانس ،زمان مناسب برگزاری تدور
و کیفیت خدمات ارایه شده در آژانس از جملده مهمتدرین عوامدل اثرگدذار در انتخدا مقصدد مسدافرتی
میباشد .اینکه مقصد انتخابی از طر گردشگر در مقایسه بدا مقاصدد دیگدر از حیدث هزیندهها در سدطح
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پایینتری قرار داشته باشد امکان انتخا شدن بیشتری را در میان گردشگران خواهد داشت .ایدن هزینده
میتواند شامل هزینه ای حمل و نقل ،هتل ،رستوران و سوغات و هدایا را شامل شوند .هزینه پایین امکدان
رقابت پذیری بیشتری را برای مقصد مورد نظر فراهم نموده و میتواند به جلب و جذ بیشدتر گردشدران
منجر شود.
در میان عوامل جغرافیای -طبیفی ،مؤلفه «زیباییهدای طبیفدی» بیشدترین تدأثیر را دارد .در ایدن
عامل تمایل گردشگران برای دیدن مناظر طبیفی و بکر یا به عبارت دیگر اکوتوریسم میباشد .بسدیاری از
گردشگران به واسطه زندگی پر از استرس شهرنشینی ،نیاز به پناه بردن به محیطدی بکدر و طبیفتدی آرام
برای تحدید اعصا و استراحت پیدا میکنند .بنابراین آژانسهای مسافرتی در تدوین تورهای گردشدگری
خود توجه و تمرکز خود را بر روی مقصد با این ویژگی متمرکز نمایند.
در کنار این عوامل مؤلفه کیفیت ارایه خدمات از طر آژانسها و همچنین زمان مناسدب برگدزاری
تورهای مختلف بر اساس سلیقه و انگیزههای گردشگران نیز در این امر میتواند نقش مهمی را ایفدا کندد.
همچنین در عوامل فردی ،مؤلفههای تجربههای قبلی سفر ،دیددگاه و ذهنیتدی کده گردشدگران در مدورد
مقصد قبل و بفد از سفر دارند میتواند در انتخا یک مقصد گردشگری نقش مهمی را داشته باشد .ایجاد
ذهنیتی خو و لذتبخش از مقصد در ذهن گردشگران منجر به بازگشت دوباره آنها و ترغیدب دیگدران
برای سفر به مقصد مورد نظر خواهد شد یکی از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار در دیدن مجدد یک مقصد
همین عامل است .بنابراین اگر گردشگران خاطره خوبی از مراحل اولیه سفر به یک مقصد تا اتمام سفر در
ذهن آنها نقش ببندد ،به واسطه تبلیغات دهان به دهان منجر به ترغیب دیگران برای مسافرت بده مقصدد
مورد نظر خواهد شد.
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادات زیر ارایه میشود:










آژانسها سفی کنند ،دید مربتی به مکانهای موجود در تورهدای خدود بده عندوان یدک
مکان گردشگرپذیر در مسافران ایجاد کنند.
آژانس ها سفی داشته باشند هزینه سفرها و تورهای خود را کاهش داده تا مدردم امکدان
استفاده از تورهای این آژانسها را داشته باشند.
کارکنان آژانسها سفی کنند هرچه مطلو تر و با حوصله بیشتر افدراد را در مواقدع نیداز
راهنمایی کنند تا افراد هرچه بیشتر جذ آژانسهای آنها شوند.
آژانس ها کیفیت خدمات را باال برده و در میان خدمات خود خدمات غیرحضوری نیز قرار
دهند.
آژانسها به امکانات حمل و نقل و تسهیالت اقامتی مقصد مورد ارایده در تورهدای خدود
توجه داشته باشند تا افراد رفاه بیشتری در مسافرت خود احساس کنند.
آژانسها سفی کنند به سهولت ویزا نیز توجه داشته باشند.
آژانس ها باید اطالعات کافی در خصوص مقصدهای مسافرتی را در اختیار مسافران قدرار
دهند.
آژانسها تبلیغات مناسبی در خصوص مقصدهای گردشگری ارایه نمایند.
آژانسها ارایه تورهای اکوتوریستی را در برنامههای خود لحاظ نمایند.
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