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بررسی تأثیر تنوعطلبی و تازگیطلبی گردشگران بر نیتهای
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چکیده :صنعت گردشگری ،يكی از مهمترين صنايع قرن حاضر است .برای موفقیت در اين
زمینه ،بايد گردشگران و رفتارهايشان را مطالعه کنیم .هدف اين مطالعه ،بررسی آثار متغیرهای
رفتاری تنوعطلبی و تازگیطلبی بر نیتهای بازديد در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت برای
مطالعة فرايند بازگشت و شناسايی رفتار گردشگران شهر تهران است .پژوهش حاضر ،کاربردی
و توصیفی است .برای انجام اين کار ،نمونهای  390نفری براساس جدول مورگان انتخاب شد و
بهمنظور جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه استفاده شد .پايايی و روايی آن از طريق آلفای کرونباخ
و تحلیل عاملی تأيیدی سنجش شد .مدل مفهومی با استفاده از بخش ساختاری مدل
معادلههای ساختاری و تحلیل مسیر سنجیده شد .يافتهها بیانگر آن است که تفاوت شايان
مالحظهای بین نیتهای بازديد در فواصل زمانی مختلف با توجه به تنوعطلبی و تازگیطلبی
افراد وجود دارد .اين متغیرها سبب میشوند که افراد در کوتاهمدت ،تمايلی به بازديد از مقصد
نداشته باشند ،ولی در بازههای زمانی بلندمدت تأثیر اين عوامل بر نیت بازديد کاهش میيابد.
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واژههای کلیدی :تازگیطلبی ،تحلیل مسیر ،تنوعطلبی ،مدل معادلههای ساختاری ،نیت بازدید.
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مقدمه
بسیاری از صاحبان کسبوکار ،بهدنبال تكرار رفتارهای خريد مشتريان خود هستند؛ زيرا آنها
تولیدکنندۀ اصلی سود بهشمار میروند (ريچهلد و ساسر1990 ،؛ هانسن و هنینگ.)2000 ،
بازاريابان گردشگری نیز معتقدند که تكرار رفتار گردشگران ،سبب افزايش منافع مقصد
گردشگری و تفريحی میشود و تأثیر مهمی در ذخیرۀ درآمدهای بازاريابی دارد (فنگ و جانگ،
 .)2007برای موفقیت در زمینة گردشگری بايد گردشگران و رفتارهای آنها را مطالعه کنیم.
بررسی و مطالعة رفتار گردشگران ،از بررسی رفتار مصرفکنندگان کاال و خدمات مشكلتر است؛
چراکه با پايان سفر گردشگر ،هیچ چیز ملموس و قابل مشاهدهای باقی نمیماند (ريد و باجنیک،
 .)2006اين امر برخاسته از ماهیت خدماتی اين صنعت است .يكی از اشتباههای متداول در امر
گردشگری اين است که بازاريابان با رضايت گردشگر ،کار خود را پايانيافته قلمداد میکنند .بايد
درنظر داشت که رضايت ،همیشه پیشبینیکننده و تشريحکنندۀ نیت بازگشت دوباره نیست.
گاهی ممكن است مشتريان راضی ،علیرغم ارزيابی مطلوب از تأمینکنندۀ (عرضهکنندۀ خدمات)
خود ،آن را تغییر دهند .واقعیت اين است که مشتريان میتوانند بهگونهای رفتار کنند که
تئوریهای بازاريابی ،مانند رضايت و وفاداری را به چالش بكشانند .اين به معنای نبود تئوریهای
ثابت و پايدار در اين زمینه است؛ برای مثال ،زمانیکه گزينههای جذابی در بازار وجود دارد،
مشتريان راضی ممكن است بهدلیل پشیمانی از تصمیمهای قبلیشان (زيلنبرگ و پیترز،)2004 ،
تأمینکنندۀ خود را تغییر دهند (اندرسون و لوريک .)1999 ،همچنین ممكن است عوامل ديگری
مانند تصوير برند ،گزينههای موجود در بازار (جانسون و همكاران ،)2001 ،تعهد و اعتماد مشتری
(بانسال و همكاران2004 ،؛ اندرسون و سرينويسان2003 ،؛ جانسون و همكاران،)2001 ،
گرفتاری (السن ،)2007 ،و نرمها و هنجارهای اجتماعی (بانسال و همكاران ،)2005 ،در اين
زمینه نقش ايفا کنند .اين امر برای مشتريان ناراضی نیز صدق میکند و بعضی مشتريان
درصورت نارضايتی ،باز هم به تأمینکنندۀ خود رجوع میکنند .اين امر ممكن است بهدلیل هزينة
باالی تغییر تأمینکننده (بورنهام و همكاران2003 ،؛ پترسون و اسمیت2003 ،؛ يانگ و پیترسون،
 )2003يا نبود گزينههای بهتر (کلگیت و النگ ،2001 ،جونز و همكاران )2000 ،روی دهد و
مشتريان به تأمینکنندۀ قبلی مراجعه کنند و وفادار بمانند (کلگیت و همكاران2007 ،؛ بونفیلد و
کول .)2007 ،بهنظر میرسد که چنین موقعیتهايی در زندگی واقعی بسیار ديده میشود .واقعیت
اين است هنگامیکه مشتريان اينگونه رفتار میکنند ،قدرت پیشبینی و تشخیص رضايت
مشتری را تضعیف میکنند و تئوری وفاداری و فعالیتهای بازاريابی را بهچالش میکشند
(هاوکینز .)1385 ،درمورد گردشگران نیز اين امر مطرح میشود که بازگشت پس از يک تجربة
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رضايتبخش ،قانون يا الزام نیست .مثل انتخاب مقصدهای تفريحی در تعطیالت که زمینة
مطالعة اين پژوهش است .در اين مطالعه ،به دنبال بررسی آثار متغیرهای تنوعطلبی و
تازگیطلبی ،بر نیتهای بازديد کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت هستیم .اين متغیرها بهعنوان
عواملی مؤثر بر بازگشتن يا بازنگشتن گردشگران -که حتی سفری خوشايند و رضايتبخش
داشتهاند -درنظر گرفته شده است .در اينجا ابتدا هدف و فرضیههای پژوهش بیان میشود.
سپس به توصیف متغیرهای اصلی تحقیق میپردازيم و مدل مفهومی را براساس ادبیات بیان
میکنیم .بعد از تشريح روش پژوهش ،به بررسی فرضیهها و درنهايت ،نتیجهگیری میپردازيم.
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اهمیت پژوهش
صنعت گردشگری ،يكی از مهمترين صنايع قرن حاضر است (دريتساکیس .)2004 ،طی سالیان
گذشته ،بسیاری از کشورها با درک موقعیت برتر اين صنعت در الگوهای مختلف توسعة اقتصادی
(احیايی ،)1389 ،برای افزايش بیش از پیش منافع و عوايد خود از اين فعالیت بینالمللی
کوشیدهاند (کاظمی .)1385 ،اغلب کشورها که حداقلهايی را برای جذب گردشگر دارند ،اقدامها
و سرمايهگذاریهای بسیاری را برای رونق و توسعة صنعت گردشگری انجام دادهاند (موالئی و
ملکپور .)1382 ،اين در حالی است که ما در کشورمان ،با وجود جاذبههای گردشگری بهتر و
بیشتر در مقايسه با کشورهايی نظیر ترکیه ،امارات و ...تاکنون نتوانستهايم در زمینة جذب
گردشگر ،موفق عمل کنیم (زرينقلم .)1382 ،رقابت فزايندهای در بازار گردشگری در نقاط
گوناگون جهان وجود دارد .کشور ما نیز از اين قاعده مستثنا نیست .پیروزی در دنیای پررقابت
امروزی ،نیازمند راهبرد مناسب بازاريابی است (نیكوکار و همكاران .)1388 ،بازاريابان در جذب
مسافر ،با مشكلها و چالشهای زيادی روبهرو هستند؛ زيرا گردشگران ،گزينههای زيادی برای
ارضای نیازهای مسافرتی خود دارند؛ بنابراين ،ارزيابی قصد گردشگران برای بازديد از مكان
گردشگری و تفريحی ،از اهمیت بااليی برخوردار است .همچنین فهم اينكه چگونه نیت بازديد
گردشگران در طی زمان تغییر میکند ،برای مديران و بازاريابان گردشگری بسیار مهم است .نیت
و قصد مجدد خريد /استفاده /بازديد ،از موضوعهای مهم در ادبیات و پژوهشهای بازاريابی است.
در مطالعههای گوناگون ،فوايد تكرار خريد ،بررسی شده است .از جملة اين فوايد میتوان به
کاهش هزينههای بازاريابی اشاره کرد .جذب يک مشتری جديد ،هزينهای بیش از حفظ مشتريان
فعلی و تكرار خريد دارد و براساس پژوهشها ثابت شده است که  5درصد تكرار خريد مشتريان
سبب ايجاد سودی معادل  25تا  85درصد میشود و از همه مهمتر اينكه نیت خريد مجدد،
موجب ايجاد تبلیغات مثبت مشتريان درمورد محصولها و خدمات میشود (ريچهلد و ساسر،
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 .)1990در زمینة گردشگری ،بازديدها تأثیرهای مثبت و مزايای فراوانی را چه در سطح کالن و
چه در سطح خرد اقتصادی دارند .در سطح کالن ،بازديدهای تكراری سبب رشد اقتصادی و در
سطح خرد ،موجب رونق مقصد بازديد و رونق کسبوکار در آنجا میشود .درواقع ،اکثر مقاصد
گردشگری به بازديد گردشگران وابستهاند (جانسون و دارنل .)2001 ،در سالهای اخیر،
پژوهشهای زيادی برای درک عوامل مؤثر بر بازديد از مقاصد گردشگری صورت گرفته است
(يانگ و پیترسون .)2004 ،اين مطالعهها به مديران و بازاريابان کمک میکند تا عوامل
پیشبینیکننده در تغییر نیت بازديد گردشگران و طراحی راهبردها و برنامههايی برای تغییر مثبت
بازديد دوبارۀ گردشگران را شناسايی کنند .درنتیجه ،با توجه به اهمیت اقتصادی و مزايای بازديد
از مقاصد گردشگری ،در اين پژوهش به دنبال بررسی آثار متغیرهای تنوعطلبی و تازگیطلبی بر
نیتهای بازديد کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت هستیم .اين متغیرها عواملی مؤثر بر بازگشتن يا
بازنگشتن گردشگران درنظر گرفته شدهاند.
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هدف و فرضیههای پژوهش
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هدف از پژوهش حاضر ،بررسی آثار متغیرهای تنوعطلبی و تازگیطلبی ،بر نیتهای بازديد
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت است .با توجه به ادبیات گردشگری و مطالعههايی که بهتازگی
در زمینة نیت بازديد گردشگران صورت گرفته است ،میتوان فرضیههای زير را بیان کرد .اين
فرضیهها در مدل پژوهش (شكل  )1به تصوير کشیده شده است:
تنوعگرايی ،تأثیری منفی بر نیت بازديد گردشگران دارد.
 .1تنوعگرايی تأثیری منفی بر نیت بازديد گردشگران در کوتاهمدت دارد.
 .2تنوعگرايی تأثیری منفی بر نیت بازديد گردشگران در میانمدت دارد.
 .3تنوعگرايی تأثیری منفی بر نیت بازديد گردشگران در بلندمدت دارد.
تازگیطلبی ،تأثیری منفی بر نیت بازديد گردشگران دارد.
 .1تازگیطلبی ،تأثیری منفی بر نیت بازديد گردشگران در کوتاهمدت دارد.
 .2تازگیطلبی ،تأثیری منفی بر نیت بازديد گردشگران در میانمدت دارد.
 .3تازگیطلبی ،تأثیری منفی بر نیت بازديد گردشگران در بلندمدت دارد.
مبانی نظری پژوهش
نیت زمانی بازدید مقصد :تكرار ديدار در گردشگری ،پديدهای مهم در اقتصاد است .گردشگران
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کنونی ممكن است با شرح ديدار و نیتشان برای ديدار مجدد ،بر تمايل افراد ديگر تأثیر بگذارند
(جانسون و دارنل .)2001 ،درجة وفاداری به مقصد ،اغلب در نیتهای گردشگران برای بازديد از
مقصد و تمايلشان به پیشنهاد آن مقصد ديده میشود (چن و تسای .)2007 ،رضايت يكی از
عوامل کلیدی در شكلگیری اين نیتهاست (صمدی و همكاران .)1387 ،سطح رضايت ،بر دو
نوع رفتار خريد شامل نیت بازديد مجدد و تبلیغات شفاهی تأثیر میگذارد (حسنقلیپور و همكاران،
 .)1392از ديدگاه فرايند مصرف ،رفتار گردشگر در سه مرحله دستهبندی میشود :پیش از ديدار،
در طی ديدار و پس از ديدار (ويلیلم و بوسول .)2003 ،چن و تسای بیان کردند که رفتار
گردشگران ،شامل انتخاب مقصد برای ديدار ،ارزيابیهای پس از ديدار و نیتهای رفتاری آينده
میشود .ارزيابیهای پس از ديدار ،تجربة سفر يا ارزش درکشده و رضايت کلی گردشگران
است؛ درحالیکه نیتهای رفتاری آينده ،به قضاوت گردشگران دربارۀ احتمال بازديد از همان
مقصد و تمايل به پیشنهاد آن به ديگران اشاره دارد (چن و تسای .)2007 ،دانشگاهیان و ساير
مشارکتکنندگان ،توجه بسیاری به وفاداری داشتهاند و اين مفهوم ،بهعنوان الگويی مهم برای
توسعة راهبرد تجاری سودمند درنظر گرفته میشود (شانكا و همكاران .)2010 ،يم و کانن بیان
کردند که تعريف وفاداری بايد شامل هم وفاداری انحصاری و هم وفاداری تقويتی باشد .وفاداری
انحصاری ،بیشتر بهعنوان وفاداری اصلی و هستهای برای آن دسته از مصرفکنندگانی بیان
میشود که در طی زمان ،مجذوب يک گزينة خاص شدهاند .وفاداریهای تقويتی ،تغییردهندگان
بالقوهاند که تمايل دارند بیش از يک گزينه را بخرند .آنها وفاداری تقسیمشده را در میان تعدادی
گزينه نشان میدهند و تمايلی جدی برای خريد دوبارۀ گزينهها بعد از خريد اولیهشان دارند (يم و
کانن .)1999 ،مطالعههای آنها نشان داد که وفاداری تقويتی ،مربوط به تنوعطلبی است که بهطور
مشابه ،مبتنی بر سطح بهینة انگیزش است (زاکرمن .)1994 ،فنگ و جانگ ( )2007با استفاده از
يافتههای پژوهشهای يم و کانن در زمینة وفاداری تقويتی ،يک بخشبندی سهجزئی براساس
چارچوب زمانی پنج سال (بهصورت کمتر از يک سال ،کوتاهمدت؛ بین يک تا سه سال،
میانمدت؛ و بین سه تا پنج سال ،بلندمدت) و براساس نیت زمانی بازديد مقصد ،بهصورت
تكرارکنندۀ مداوم (مسافرانی سازگار با نیت بازديد باال در طی زمان) ،تكرارکنندۀ مدتدار (معوق)
(مسافرانی با نیت بازديد کم در کوتاهمدت و نیت بازديد باال در بلندمدت) و تغییردهندۀ مداوم
(مسافرانی سازگار با نیت بازديد کم در طی زمان) بیان کردند .در میان اين سه بخش،
تكرارکنندگان مدتدار تمايل دارند تا نیتهای مسافرت و ديدار را تقويت کنند؛ بنابراين ،آنها
تغییردهندگان بالقوه نیز هستند که تمايل دارند بیش از يک مقصد را ببینند ،وفاداری تقسیم شده
را نشان دهند و بعد از اولین ديدار ،تمايل زيادی برای بازديد از مقصد ابراز کنند (جانگ و فنگ،
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 .)2004در مطالعههای اخیر گردشگری ،نیت بازديد را به نیت بازديد بلندمدت و کوتاهمدت يا نیت
بازديد فوری و بلندمدت تقسیم کردهاند و تأثیر متغیرهايی مانند تنوعطلبی ،تازگیطلبی و رضايت
را براساس اين تقسیمبندی میسنجند (بیگن و همكاران2009 ،؛ آساکر و همكاران .)2011 ،در
اين مطالعه نیز آثار متغیرهای تنوعطلبی و تازگیطلبی را بر نیتهای بازديد کوتاهمدت ،میانمدت
و بلندمدت میسنجیم.
تنوعطلبی :مفهوم تنوعطلبی ،امری تعیینکننده در تصمیمگیری مشتريان برای تغییر
عرضهکنندگان است (بانسال و همكاران2005 ،؛ ونتريجیپ و همكاران .)1996 ،تنوعطلبی عبارت
است از تمايل کلی مصرفکننده به تغییر برند يا تأمینکننده برای لذتبردن ،مشروط بر اينكه تغییر
بهخودی خود صورت گیرد ،نه بهخاطر ارزش کارکردی گزينههای موجود (بارسو و همكاران،
 .)2007درواقع ،تنوعطلبی انگیزهای شخصی است و ويژگیهای زير را دارد :تنوعطلبی ،تغییر در
عالمتهای تجاری ،محصولها يا ارائهدهندگان آنها بهدلیل ايجاد تنوع است؛ نه بهدلیل ارزش
کارکردی که اين جايگزينی به همراه دارد .بسیاری از محققان ،تنوعطلبی را يک ويژگی فردی در
نظر میگیرند .آنها عقیده دارند که تنوعطلبی به دستیابی به گزينههای جديد يا به تغییرهای
پیدرپی در میان گزينههای موجود منجر میشود (برنه و همكاران .)2005 ،2001 ،بهنظر میرسد
که تمايل مصرفکننده به تنوعطلبی ممكن است نشاندهندۀ تصمیم به بازديد دوبارۀ مشتری
راضی باشد؛ بنابراين ،هنگامیکه تمايلهای تنوعطلبانه زياد است ،میتوان انتظار داشت که تأثیر
مثبت رضايت باال و پشیمانی کم روی نیتها و مقاصد ،ضعیفتر خواهد بود (بانسال و همكاران،
2005؛ هامبورگ و گیرينگ .)2001 ،بعضی از محققان فرض کردند که هنگامیکه ويژگیهای
محصول ،بیشتر در ارتباط با خوشی و لذت است ،تنوعطلبی افزايش میيابد (ونتريجیپ و
همكاران .)1996 ،يک اتفاق نظر کلی درمورد برتری انگیزههای خوشی و لذت در مصرف خدمات
گردشگری و تفريح و ادبیات گردشگری وجود دارد (دکروپ و اسنلدر .)2005 ،درنتیجه ،تنوعطلبی و
تازگیطلبی (نوگرايی) نقشی کلیدی در درک رفتار گردشگر ،بازی میکند و بر قصد و نیتهايشان
برای بازگشت به همان مقصد در آينده تأثیرگذار است (فنگ و جانگ2007 ،؛ برنه و همكاران،
2001؛ نینین و همكاران .)2004 ،نینین و همكارانش در پژوهشی با تمرکز بر مقصدهای
گردشگری برای درک بهتر وفاداری گردشگر ،نقش تنوعطلبی در انتخاب مقصد گردشگری را
تحلیل کردند .يافتههای اين مطالعه نشان داد که گردشگران با تنوعطلبی باال ،الگوهای گوناگونی را
برای انتخاب مقصد نشان میدهند (نینین و همكاران .)2004 ،بارسو و همكارانش در مطالعة خود
بیان کردند که تنوعطلبی ،نقش میانجیگر را در رابطة میان تصوير مقصد ،رضايت ،کیفیت درک-
شده و نیتهای رفتاری آيندۀ گردشگران ايفا میکند (بارسو و همكاران.)2007 ،
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تازگیطلبی :محققان در مطالعههای خود دريافتند که بعضی مصرفکنندگان حتی زمانیکه
نسبت به نتايج محصولهای مصرفی خود راضیاند ،آنها را تغییر میدهند (کیونی.)1995 ،
مطالعهها بر رفتار سويچینگ (راهگزينی) برای محصولهای کلی ممكن است از طريق تئوری
تنوعطلبی تشريح شوند (مکالیستر .)1982 ،در زمینة گردشگری ،تنوعطلبی با تازگیطلبی
جايگزين میشود که در مطالعههای گوناگون بهعنوان فاکتوری مهم در زمینة مقاصد گردشگری
درنظر گرفته میشود (فنگ و جانگ.)2004 ،
محققان ،طبقهبندیهايی را برای منابع تازگیطلبی بیان میکنند که شامل کشف مكانهای
فیزيكی بكر و جديد است و برای بهدستآوردن پرستیژ و جلب توجه ديگران انتخاب میشود .ديدن
مواردی همچون فرهنگها ،مردم ،غذاها و تولیدات محلی گوناگون ،از جمله گرايشهای افراد
تازگیطلب است (پتريک ،)2002 ،اما تنوعطلبی ،حالتی را توصیف می کند که علیرغم رضايت از
يک محصول يا خدمت خاص ،مشتری ارائهکنندۀ خدمات را به داليلی نظیر تمايل برای تغییر ،حس
کنجكاوی يا خستگی ،تغییر میدهد .ادبیات بازاريابی به اين موضوع اشاره میکند که يافتن تنوع در
ردههای محصول ،معنا میيابد (ونتريجیپ و همكاران .)1996 ،در اينمورد ،گیفن ( )1984بیان
میکند که رفتار تنوعطلبی بهطور ويژه برای مصرفکنندۀ مارکها در بین گروه محصولهای
مشابه است .درنتیجه ،مصرفکننده ممكن است به دنبال تنوع در ردۀ يک محصول باشد ،اما از
ديگر کاالها اجتناب کند .تازگیطلبی و تنوعطلبی ،ايدههای يكسانی را بهاشتراک میگذارند که
مصرفکنندگان ،سطوح بهینهای از انگیزش را در رفتار انتخابیشان جستوجو میکنند (هب و
تامپسون .)1954 ،تئوری تازگیطلبی ،اساس تئوريكی قویتری در تشريح رفتار انتخاب مقصد دارد
(بابو و بیبین .)2004 ،تازگیطلبی ،مفهوم مرکزی انگیزۀ سفر است و بهعنوان مخالف و متضاد
آشنايی عمل میکند .تازگیطلبی ،اغلب بهعنوان درجة مغايرت بین ادراک کنونی و تجربة گذشته
تعريف میشود (پیرسون .)1970 ،تئوری تازگیطلبی در تصمیمگیری گردشگری ،مهم در نظر
گرفته میشود؛ زيرا تازگیطلبی در ذات مسافران است (کوهن )1979 ،و جستوجوی انواع متفاوتی
از محرکهای تازه ،برای مسافران بسیار خوشايند است (کرمپتون .)1979 ،محققان در پژوهشی،
دستههای مختلفی از منابع تازگی را بیان کردند که از کشف مكانهای فیزيكی نو تا بهدستآوردن
پرستیژ و توجه ،دستهبندی میشود (مكینتاش و همكاران.)1995 ،
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پیشینة پژوهش
در زمینة مطالعة حاضر ،پژوهشهايی صورت گرفته است که به بیان بعضی از آنها در ادبیات
پژوهش پرداخته شد .عالوه بر آنها ،بعضی از پژوهشها در زير بیان شده است.

www.SID.ir

 50ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت بازرگانی

 ،دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1394

SI
D

برنه و همكاران ( )2001پژوهشی با عنوان تأثیر تنوعطلبی بر بازگشت مشتريان و
مصرفکنندگان رستورانها و خدمات غذايی انجام دادند .اين پژوهش درمورد دانشجويان ،کارکنان
و مديران مؤسسههای غذايی انجام شد و درمجموع 431 ،پرسشنامه جمعآوری شد .فرضیهها و
مدل با استفاده از مدل معادلههای ساختاری ارزيابی شد .يافتهها بیانگر تأثیر منفی تنوعطلبی بر
بازگشت مشتريان بود (برنه و همكاران .)2001 ،بیگن و همكارانش ( )2009پژوهش ديگری با
عنوان تأثیر تنوعطلبی در دورههای کوتاهمدت و بلندمدت انجام دادند .آنها در مطالعهشان به بررسی
تأثیرهای تنوعطلبی ،تصوير مقصد و ادراکها پرداختند .دادهها با استفاده از پرسشنامه ،بهصورت
تصادفی ساده گردآوری شد .نمونة آماری شامل  400گردشگر بود که حداقل يکبار در دو سال،
برای تعطیالت سفر کردهاند .آنها از نقش تنوعطلبی در نیتهای بازديد کوتاهمدت و بلندمدت در
مقصدهای ايام تعطیل فهمیدند که تنوعطلبی ،عامل مهمی در تعیین نیت بازگشت به مقصد در
تعطیالت بعدی است (بیگن و همكاران .)2009 ،آسكر و همكاران مطالعهای ديگر با عنوان تأثیر
تازگیطلبی ،رضايت و تصوير مقصد بر بازگشت گردشگران انجام دادند .دادهها با استفاده از
پرسشنامههای آنالين در فورية  2009از بین گردشگران آلمانی ،انگلیسی و فرانسوی ،بهصورت
تصادفی ساده گردآوری شده است .تعداد  634پرسشنامه استفاده شد که  450پرسشنامه ،صحیح بود
و ارزيابی شد .مدل با استفاده از مدل معادلههای ساختاری و نرمافزار آموس ارزيابی شد .محققان به
اين نتیجه دست يافتند که تازگیطلبی ،رابطهای معكوس با قصد فوری برای بازديد دارد .درحقیقت،
گردشگرانی که ويژگی تازگیطلبی آنها پررنگتر است ،بهندرت قصد بازگشت به مقصد قبلی را
دارند .اين در حالی است که گردشگران با تازگیطلبی اندک ،اغلب به مقصد قبلی بازمیگردند
(آساکر و همكاران .)2011 ،جانگ و فنگ با تمرکز بر نیت بازديد از مقصد از ديدگاه زمانی ،اثر
تازگیطلبی و رضايت مقصد را بر نیت بازديد بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت تحلیل کردند.
يافتهها نشان دادند که رضايت ،تنها تأثیر شايان مالحظهای بر نیت بازديد کوتاهمدت دارد؛ درحالی
که تازگیطلبی ،اثر مستقیمی بر نیت بازديد میانمدت دارد و بهدلیل نیت بازديد میانمدت ،تأثیری
غیر مستقیم بر نیت بلندمدت میگذارد (فنگ و جانگ .)2007 ،کروبی و همكاران در مهر و شهريور
 ،1390پژوهشی با عنوان تحلیل رفتار انتخاب مسیر از سوی گردشگران در بازار تاريخی تبريز انجام
دادند .در اين پژوهش ،با  170گردشگر مصاحبه شد که  161پرسشنامة آن تجزيه و تحلیل شد.
نتايج نشان داد که عالوه بر نوع عرضه و دسترسی به مغازهها ،ويژگیهای فیزيكی ،انگیزۀ خريد و
آشنايی با منطقه ،بر رفتار گردشگران تأثیرگذار است .آنان بیان کردند که با تغییر در جنبههای
فیزيكی بازار و تغییرهای عرضة مغازهها ،بهگونهای میتوان ايجاد تنوع کرد و بر رفتار انتخاب
گردشگر تأثیر گذاشت (کروبی و همكاران.)1391 ،

of

ve

hi

Ar
c

www.SID.ir

یطلبی ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 51
تنوعطلبی و تازگ 
بررسی تأثیر 

مدل نظری پژوهش
همانطورکه در باال بیان شد ،فرضیههای اين مطالعه در قالب شش مورد مطرح شده است .تعداد
اين فرضیهها بهدلیل وجود سه بازۀ زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت ،درمورد نیت بازديد
گردشگران است .با توجه به اين فرضیهها ،به شكل زير میرسیم که مدل مفهومی مطالعة حاضر
است:
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تنوعطلبی

نیت بازديد
در دورههای مختلف

تازگیطلبی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

منبع :بیگن و همکاران2009 ،؛ آساکر و همکاران2011 ،
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روششناسی پژوهش
اين پژوهش بهدنبال توسعة کاربرد عملی بازديد از مقصد يا بازگشت مجدد گردشگران ،پس از
يک بار ديدن از مقاصد گردشگری و استفاده از آن برای شناسايی رفتار گردشگران است تا از اين
طريق بتوان به گردشگری داخلی رونق بخشید .پس بنا به هدف ،در حوزۀ پژوهشهای کاربردی
قرار میگیرد و از آنجاکه به توصیف متغیرها و روابط بین آنها میپردازد تا به شناخت هرچه بهتر
شرايط موجود و اخذ تصمیمهای بهینه دست يابد ،از لحاظ روش ،توصیفی -پیمايشی است .هدف
از اين پژوهش ،بررسی تأثیر متغیرهای تنوعطلبی و تازگیطلبی ،با نیتهای بازگشت در
دورههای زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت است .جامعة آماری اين پژوهش ،متشكل از
گردشگران شهر تهران در بازۀ زمانی تابستان سال  91است .بنا به گزارشهای مرکز آمار ايران،
 5،571،837سفر در اين زمان صورت گرفته است .با توجه به موضوع ،جامعة آماری پژوهش ،تنها
گردشگرانی هستند که به قصد تفريح و گردش به اين شهر مسافرت کردهاند .بنا به اطالعات
آماری مرکز آمار ايران ،از کل سفرهای گردشگران داخلی ،حدود  20درصد به هدف تفريح و
گردش انجام میشود (مرکز آمار ايران .)1391 ،حجم جامعة آماری مربوط ،با توجه به اين
اطالعات ،حدود  1،114،367سفر و حداقل تعداد نمونه براساس جدول مورگان 384 ،نفر است.
نمونة آماری ،از بین افراد ذکرشده با استفاده از روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شده است.
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دادهها بهوسیلة پرسشنامه و از طريق اخذ نظرهای گردشگران جمعآوری شده است .بهاينمنظور،
ابتدا پرسشنامهها در فرودگاه مهرآباد ،راهآهن و ترمینالهای جنوب ،آزادی و آرژانتین توزيع شد.
ابتدا با طرح چند سؤال کنترلی از  1100نفر 756 ،نفر واجد شرايط برای پاسخدادن به پرسشنامه
انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنان توزيع شد 417 .پرسشنامه به محققان برگشت داده شد که از
اين تعداد 390 ،پرسشنامه بهصورت کامل و صحیح پر شده بود و برای انجام پژوهش بهکار
گرفته شد .همانطورکه در باال ذکر شد ،ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه است .اين پرسشنامه از سه
بخش تشكیل شده است .بخش اول ،برای توضیح موضوع و آشنايی پاسخدهنده و بخش دوم،
برای مشخصات عمومی درنظر گرفته شده است .بخش سوم ،سؤالهای اختصاصی پرسشنامه
( 27سؤال) است که در زمینة معیارها و شاخصهای سنجش متغیرهای پژوهش ،با استفاده از
چند پرسشنامة استاندارد طراحی شده است .از بین پرسشها ،شش سؤال ،مربوط به تنوعطلبی
(برگرفته از پرسشنامة تريجپت و همكارانش )1996 ،و نه سؤال ،مربوط به متغیر تازگیطلبی
(برگرفته از پرسشنامة مكینتاش و همكارانش )1995 ،بود .برای متغیر نیت بازديد از مقصد نیز از
سؤالهای پژوهش جانگ و فنگ ( )2004استفاده شد که در مطالعة خود ،از سه دورۀ زمانی
بهصورت کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت استفاده کرده بودند .ما نیز در مطالعة خود از اين سه
دورۀ زمانی استفاده کرديم که برای نیت بازگشت در هر دورۀ زمانی ،چهار سؤال طراحی شد .اين
پرسشها از نوع بسته است و براساس طیف لیكرت پنجگزينهای تنظیم شده است .بهمنظور
ارزيابی قابلیت اعتماد پرسشنامه ،از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که نتايج ،بیانگر آن
است که پرسشنامه ،پايايی بااليی دارد؛ بهطوریکه پايايی کل پرسشنامه 0/730 ،است .جدول ،1
پايايی پژوهش حاضر به تفكیک متغیرها و ابعادشان را نشان میدهد .روايی محتوايی و ظاهری
پرسشنامه ،با استفاده از نظر خبرگان (خاکی )1378 ،و روايی سازه با استفاده از بخش اندازهگیری
مدل تحلیل عاملی تأيیدی استفاده شد .در تحلیل عاملی تأيیدی ،پژوهشگر به دنبال دريافت اين
مطلب است که آيا سؤالهای پژوهش ،قابلیت سنجش متغیر مورد نظر را دارند .نتايج تحلیل
عاملی انجامشده ،در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .1ضرایب پایایی متغیرها ،ضرایب استاندارد و اعداد معناداری سؤالهای پژوهش
متغیر

ضریب پایایی متغیرها

تازگیطلبی

0/759
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تنوعطلبی

0/701

سؤال 1
سؤال 2
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 5
سؤال 6
سؤال 7
سؤال 8
سؤال 9
سؤال 10
سؤال 11
سؤال 12
سؤال 13
سؤال 14
سؤال 15
سؤال 16
سؤال 17
سؤال 18
سؤال 19
سؤال 20
سؤال 21
سؤال 22
سؤال 23
سؤال 24
سؤال 25
سؤال 26
سؤال 27

0/35
0/46
0/35
0/33
0/46
0/75
0/71
0/31
0/15
0/24
0/37
0/42
0/48
0/35
0/36
1/07
1/10
0/87
1/03
0/99
1/03
1 /11
1 /11
1/10
098/98
0/90
0 /10

8/06
9/27
7/20
7/58
10/39
418/49
16/31
8/12
3/65
6/89
8/26
6/12
6/77
7/75
5 /45
21/37
21/83
15/48
20/41
17/97
19/34
22/31
22/35
20/62
18/74
18/24
21/85

of

سؤالها

ضریب استاندارد

عدد معناداری

ve

نیت بازديد در
بلندمدت

0/904

hi

نیت بازديد در
میانمدت

0/915

Ar
c

نیت بازديد در
کوتاهمدت

0/899

نتايج تحلیل عاملی تأيیدی نشان میدهد تمامی سؤالها روايی الزم برای سنجش متغیرهای
پژوهش را دارند .معیار تأيید يا رد يک سؤال برای سنجش ،يک متغیر اعداد معناداری است .چنانچه
عدد معناداری ،بزرگتر از  1/96يا کوچکتر از  -1/96باشد ،آن سؤال برای سنجش بعد مورد نظر
مناسب است ،اما اگر عدد معناداری در بازۀ باال باشد ،سؤال يادشده برای سنجش بعد مورد نظر مناسب
نیست .همانطورکه در جدول باال مشاهده میشود ،سؤال بیستوسوم باالترين روايی را دارد .فرضیة
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مذکور تأيید میشود و چنانچه عدد معناداری مسیری در بازۀ فوق باشد ،فرضیة مورد نظر رد میشود.
بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش ،از نرمافزارهای لیزرل (تحلیل مسیر) و  SPSSاستفاده شد.
یافتههای پژوهش

SI
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برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل (تنوعطلبی و تازگیطلبی) بر متغیرهای وابسته (نیت بازديد
در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت) ،از نرمافزار لیزرل استفاده شد و بررسی فرضیهها با استفاده
از تحلیل مسیر انجام گرفت .میانگین سن پاسخدهندگان  28/8سال بود .جدول  ،2ويژگیهای
جمعیتشناختی نمونة آماری پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونة آماری

ویژگی مورد بررسی

وضعیت تأهل

hi

Ar
c

وضعیت درآمدی

ve

تحصیالت

مرد
زن
مجرد
متأهل
زير ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
زير دويستهزار تومان
دويست تا پانصدهزار تومان
پانصدهزار تا يکمیلیون تومان
يک تا دومیلیون تومان
بین دو تا پنجمیلیون تومان
باالی پنجمیلیون تومان
داده Missing

259
131
228
162
11
54
45
151
116
13
58
71
129
86
30
15
1

66/4
33/6
58/8
415/5
2/8
13/8
11/5
38/7
29/7
3/3
14/9
18/2
33/1
221/1
7/7
3/8
30

of

جنسیت

گزینهها

تعداد

درصد

برای بررسی فرضیههای پژوهش ،از روش تحلیل مسیر استفاده شد .معیار تأيید يا رد فرضیهها
اعداد معناداری است .چنانچه عدد معناداری مسیری ،بزرگتر از  1/96يا کوچکتر از  -1/96باشد،
فرضیه تأيید میشود و چنانچه عدد معناداری مسیری ،در بازۀ فوق باشد ،فرضیة مورد نظر رد
میشود .بهطور کلی ،نتايج ،نشاندهندۀ معناداری ،بین متغیر تنوعطلبی و نیت بازديد مجدد در
دورههای زمانی کوتاهمدت و میانمدت است .مشاهدهها نشان میدهد که متغیر تازگیطلبی ،تنها
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در دورۀ زمانی کوتاهمدت معنادار است؛ برای مثال ،در دورههای کوتاهمدت ،رابطة معناداری بین
متغیر تصوير مقصد و نیت بازديد دوباره يافت نشد .بهدلیل تفاوت بین دورههای زمانی ،در اين
پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای تازگیطلبی و تنوعطلبی در دورههای کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت میپردازيم که نتايج ،براساس تفكیک هر دوره در زير بیان شده است .قبل از تست
فرضیهها از طريق مدل ،بهمنظور بررسی برازش مدل مفهومی ،از هشت شاخص متداول بههمراه
مقدار قابل قبول هر شاخص پیشنهادشده در پژوهشهای گذشته استفاده شد (هاير و همكاران،
 .)1998شاخصهای برازش ،میزان شايستگی مدل مفهومی پژوهش را در سنجش جامعة پژوهش
مورد نظر نشان میدهند .بهعبارت ديگر ،اين شاخصها نشان میدهند که دادههای جمعآوریشده،
تا چه اندازه از مدل پژوهش حمايت میکنند .نكتة شايان ذکر آن است که پارامترهای تأثیرگذار بر
اين شاخصها متفاوت است؛ برای مثال ،بعضی از آنها بهشدت به حجم نمونه حساساند؛ بنابراين،
درمورد تناسب مدل ،بايد به تمامی شاخصها نگريسته شود و پايینبودن شاخصهای برازش مدل
در يک يا چند شاخص ،به معنای نامتناسببودن مدل نیست .از جدول  3میتوان نتیجه گرفت که
در مدل مفهومی پژوهش حاضر ،در هر سه دورۀ کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت ،دادههای
جمعآوریشده متناسب است .شايان ذکر است که برای بهبود شاخصهای برازش مدل ،از
اصالحهای پیشنهادی منطبق با ادبیات تحقیق استفاده شده است.

of

جدول  .3شاخصهای برازش مدل
برآزش

ve

شاخص

آمارة مدل فرضیة

آمارة مدل فرضیة

آمارة مدل فرضیة

اصلی در کوتاهمدت اصلی در میانمدت اصلی در بلندمدت

X2/df

RMR2

0/058
0/84

0/060
0/84

0/064
0/84

NNFI4

0/86
0/88

0/86
0/88

0/87
0/89

GFI

0/88
0/85

0/88
0/85

0/89
0/86

RMSEA1

CFI5

AGFI

<0.08 (Joreskong and Sorbom,
)1996
)<0.08 (Bentler, 1990
>0.80 (Fornel and Larcker,
)1981
>0.80 (Bagozzi and Yi, 1988

Ar
c

NFI3

<5

hi

3/395
0/079

3/382
0/078

3/160
0/075

مقدار پیشنهادشده

>0.80 (Joreskong and Sorbom,
)1996
)>0.80 (Bagozzi and Yi, 1988
>0.80 (Etezadi-Amoli and
)Farhoomand, 1996

منبع :نگارندگان
1. Root Mean Square Error of Approximation
2. Root Mean Square Residual
3. Normed Fit Index
4. Non - Normed Fit Index
5. Comparative Fit Index
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نیت بازدید دوباره در کوتاهمدت :برای دورۀ زمانی کوتاهمدت ،اطالعات بهدستآمده در
جدول  3نشان داده شده است .اين جدول ،عدد معناداری و ضريب استاندارد مدل در دورۀ زمانی
کوتاهمدت را نشان میدهد .همانطورکه در شكل  2نیز ديده میشود ،عدد معناداری هر دو
فرضیة پژوهش حاضر ،از مقدار  -1/96کمتر است .درنتیجه ،هردو فرضیة مربوط به دورۀ
کوتاهمدت تأيید میشود .جدول  ،4نتايج فرضیههای اصلی پژوهش را نشان میدهد .شكل  2نیز
مدل معادلههای ساختاری مربوط به فرضیة اصلی را در حالت اعداد معناداری نشان میدهد.
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جدول  .4نتایج تأیید یا رد فرضیهها در روابط مستقیم بین متغیرها

فرضیه

رابطة موجود در مدل مفهومی

ضریب استاندارد

ضریب معناداری

نتیجه

1
2

تازگیطلبی -نیت بازگشت در کوتاهمدت
تنوعطلبی -نیت بازگشت در کوتاهمدت

-0/12
-0/30

-2/08
-4/60

تأيید
تأيید

منبع :نگارندگان

of
ve
hi
Ar
c
شکل  .2نتایج تحلیل مسیر در حالت اعداد معناداری
منبع :نگارندگان

نیت بازدید دوباره در میانمدت :برای دورۀ زمانی میانمدت ،جدول  4طراحی شده است.
اين جدول ،عدد معناداری و ضريب استاندارد مدل در دورۀ زمانی میانمدت را نشان میدهد.
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همانطورکه در شكل  3نیز ديده میشود ،عدد معناداری فرضیة مربوط به تنوعطلبی و نیت
بازديد در میانمدت ،از  -1/96کمتر است .درنتیجه ،فرضیة اصلی پژوهش تأيید میشود و با
توجه به عدد معناداری فرضیة مربوط به تازگیطلبی و نیت بازديد در میانمدت -که مقدار آن در
بازۀ بین  -1/96و  1/96قرار دارد -اين فرضیه رد میشود .جدول  ،5نتايج فرضیههای اصلی
پژوهش را نشان میدهد .شكل  3نیز مدل معادلههای ساختاری مربوط به فرضیة اصلی در بازۀ
زمانی میانمدت را در حالت اعداد معناداری نشان میدهد.
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جدول  .5نتایج تأیید یا رد فرضیهها در روابط مستقیم بین متغیرها

فرضیه

رابطة موجود در مدل مفهومی

ضریب استاندارد

ضریب معناداری

نتیجه

1
2

تازگیطلبی -نیت بازگشت در میانمدت
تنوعطلبی -نیت بازگشت در میانمدت

-0/00
-0/17

-0/06
-2/59

تأيید
تأيید

منبع :نگارندگان

of
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شکل  .3نتایج تحلیل مسیر در حالت اعداد معناداری،
منبع :نگارندگان

نیت بازدید دوباره در بلندمدت :برای دورۀ زمانی بلندمدت ،جدول  5بهدست آمد .اين
جدول ،عدد معناداری و ضريب استاندارد مدل در دورۀ زمانی بلندمدت را نشان میدهد .همانطور
که در شكل  4نیز ديده میشود ،اعداد معناداری فرضیههای مربوط به تنوعطلبی و تازگیطلبی
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با نیت بازديد در بلندمدت ،در بازۀ بین  -1/96و  1/96قرار دارد .درنتیجه ،اين فرضیهها رد
میشوند .جدول  ،6نتايج فرضیههای اصلی پژوهش را نشان میدهد .شكل  4نیز مدل
معادلههای ساختاری مربوط به فرضیههای مربوط به بازۀ زمانی بلندمدت را در حالت اعداد
معناداری نشان میدهد.
جدول  .6نتایج تأیید یا رد فرضیهها در روابط مستقیم بین متغیرها
1
2

تازگیطلبی-نیت بازگشت در بلندمدت
تنوعطلبی -نیت بازگشت در بلندمدت

0/03
-0/06

0/58
-0/81

تأيید
تأيید
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فرضیه

رابطة موجود در مدل مفهومی

ضریب استاندارد

ضریب معناداری

نتیجه

منبع :نگارندگان

of
ve
hi
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c

شکل  .4نتایج تحلیل مسیر در حالت اعداد معناداری
منبع :نگارندگان

نتیجهگیری و پیشنهادها
بسیاری از صاحبان کسبوکار ،به دنبال تكرار رفتارهای خريد مشتريان خود هستند؛ زيرا آنها
تولیدکنندۀ اصلی سود بیشتر فروش و کاهشدهندۀ هزينههای بازاريابی بهشمار میروند (ريچهلد
و ساسر1990 ،؛ هانسن و هنینگ .)2000 ،بازاريابان گردشگری نیز معتقدند که تكرار رفتار
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گردشگران ،سبب افزايش منافع مقصد گردشگری و تفريحی میشود و تأثیر مهمی در ذخیرۀ
درآمدهای بازاريابی دارد (فنگ و جانگ .)2007 ،در ادبیات گردشگری ،بعضی مطالعهها ،به
موضوعهای موقتی در زمینة نیت بازديد توجه داشتند .اين مطالعهها ،تأثیر عوامل مختلف بر نیت
بازديد در زمانهای مختلف را بررسی کردند .ما در اين مطالعه ،از سه دورۀ زمانی برای بررسی
نیت بازديد استفاده کرديم .اين معیار ،به فهم ارزيابی زمانی نیت بازديد و فاصلة زمانی مناسب
برای رفتارهای بازديد آينده کمک میکند (آساکر و همكاران .)2011 ،اين مطالعه همچنین با
تأيید اثر متغیر پیشبین تنوعطلبی بر نیتهای بازديد گردشگران ،به ادبیات گردشگری کمک
میکند .بهعالوه ،يافتههای اين مطالعه ،نتايج مديريتی مهمی برای مديران و بازاريابان مكانهای
گردشگری دارد.
امروزه رقابت فزايندهای در بازار گردشگری در نقاط گوناگون جهان وجود دارد و کشور ما نیز
از اين قاعده مستثنی نیست .بازاريابان در جذب مسافران با مشكلها و چالشهای زيادی روبهرو
هستند؛ زيرا گردشگران گزينههای زيادی برای ارضای نیازهای مسافرتی خود دارند؛ بنابراين،
ارزيابی قصد گردشگران برای بازديد از مكان گردشگری و تفريحی ،از اهمیت بااليی برخوردار
است .همچنین فهم اينكه چگونه نیت بازديد گردشگران در طی زمان تغییر میکند ،برای مديران
و بازاريابان گردشگری بسیار مهم است .اين اطالعات به مديران و بازاريابان کمک میکند تا
عوامل پیشبینیکننده در تغییر نیت بازديد گردشگران و طراحی راهبردها و برنامههايی برای
تغییر مثبت بازديد دوبارۀ گردشگران را شناسايی کنند (آساکر و همكاران .)2011 ،درنتیجه ،آزمون
نیت بازديد يک مقصد از ديدگاه زمانی ،براساس داليل تئوريكی و کاربردی مفید است .اين
پژوهش نشان میدهد که تازگیطلبی ،تأثیر منفی و مستقیمی بر نیت بازديد کوتاهمدت دارد؛ اما
رابطة معناداری با نیت بازديد در میانمدت و بلندمدت ندارد .اين نتايج ،با نتايج مطالعة فنگ و
جانگ ( )2007و آساکر و همكارانش ( )2011سازگار است که تازگیطلبی ،تأثیری منفی بر نیت
بازديد کوتاهمدت دارد .تنوعطلبی ،متغیر ديگری بود که در اين مطالعه به آن پرداخته شد .نتايج
نشان داد که تنوعطلبی ،تأثیر منفی و مستقیمی بر نیت بازديد در دو دورۀ زمانی (کوتاهمدت و
میانمدت) دارد .بیشترين تأثیر آن مربوط به دورۀ زمانی کوتاهمدت بود و کمترين تأثیر آن مربوط
به میانمدت بوده است که نشان از آن دارد که اثر تنوعطلبی در طی زمان کاهش میيابد .اين
نتايج ،با مطالعه بیگن و همكارانش ( )2009سازگار است.
بهطور کلی ،اين نتايج نشان میدهد که گردشگران دارای تمايل تازگیطلبی و تنوعطلبی،
دستهای از مسافران هستند که بازاريابان بايد در طی زمان ،در آنها عالقه ايجاد کنند و آنها را
جذب کنند .مديران مكانهای گردشگری ،بايد ويژگیهای جديدی را که تضمینکنندۀ جذب
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بلندمدت و تشويق مسافران برای بازگشت به مكان گردشگری است ،توسعه دهند و آنها را تبلیغ
کنند .همچنین اين نتايج ،از پژوهشهای قبلی در اين زمینه پشتیبانی میکند (السر و میتال،
1998؛ الیور .)1999 ،اين مطالعهها بیان میکنند اگرچه رضايت مشتری به وفاداری و بازگشت
بیشتر منجر میشود ،ممكن است رضايت برای نیت بازديد دوباره کافی نباشد .بعضی گردشگران،
تنوعطلب و تازگیطلب هستند و ترجیح میدهند از مكانهای جديد ديدن کنند ،بدون اينكه به
تجربة مثبتشان در مكانهای ديگر توجه کنند .در چنین شرايطی ،رضايت براساس قصد بازگشت
يک متغیر نامربوط است .نتايج پژوهش حاضر نشان میدهد که بهبود تصوير مقصد ،راهی
اساسی برای ايجاد بازديدهای آينده است؛ حتی اگر گردشگر ناراضی باشد يا تجربة ضعیفی از
مسافرت به يک مكان داشته باشد .درنتیجه ،تالش برای ايجاد و بهبود تصوير مقصد ممكن است
رفتارهای بازديد را تسهیل کند و برايناساس ،به موفقیت مقصد و توسعة گردشگری کمک کند؛
بنابراين ،مديران مقصدهای گردشگری و تفريحی بايد روی عناصر درونی و اساسی تصوير مقصد
مانند تبلیغات ،ترفیع و جذابیتهای جديد ،بهعنوان ابزاری برای بهبود تصوير مقصد کار کنند.
درنهايت ،اين نتايج بیان میکند که بازاريابان و مديران مقصد تفريحی و گردشگری ،گردشگران
را براساس ويژگیهايی مانند تازگیطلبی ،تنوعطلبی و آنهايی که به تصوير مقصد اهمیت
میدهند ،بخشبندی کنند و براساس اين بخشبندی ،به توسعة راهبردها و برنامههای بازاريابی
برای جذب گردشگران بپردازند.
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محدودیتهای پژوهش
اين مطالعه مانند پژوهشهای ديگر محدوديتهايی دارد .اولین محدوديت ،معیار سنجش نیت
بازديد است .اين معیار ،نیت بازديد را در يک دورۀ زمانی نشان میدهد ،اما تعداد سفرها در يک
دورۀ زمانی را نشان نمیدهد .اين امكان وجود دارد که يک فرد چندين بار در سال به يک مكان
سفر کند ،اما فرد ديگری فقط يک بار سفر کند .تفاوت بین اين نیتهای بازديد در يک دورۀ
زمانی خاص اهمیت بااليی دارد .درنتیجه برای پژوهشهای آينده پیشنهاد میشود عالوه بر
سنجش زمانی نیت بازديد ،به تعداد سفرهای افراد در يک دوره نیز توجه شود.
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