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 چکیده

 ایجاد را افزوده ارزش میزان باالترین که است دنیا، صنعت گردشگري در اقتصادي  فعالیت ترین پربازده و ترین بزرگ از یکي

بنابراین در این پژوهش . دهد مي قرار تأثیر تحت را فرهنگي و اقتصادي هاي فعالیت سایر غیرمستقیم، و ممستقی طور به و کند مي

گردشگري،  هاي جاذبه از عزم آن را داریم تا عوامل موثر بر تقاضاي گردشگري منطقه آزاد ارس از جمله میزان رضایت گردشگران

 بر که است پرسشنامه تحقیق ابزار. تسهیالت را بررسي کنیم از رضایت گردشگران میزان گردشگران و به منطقه القایي احساس

 ساختاري معادالت یابي مدل رهیافت با و آوري جمع منطقه این گردشگران از نفر 943 اطالعات ساده، تصادفي گیري نمونه اساس

 مختلف هاي بخش پایایي میزان تعیین براي و یدگرد تأیید و بررسي اساتید توسط پرسشنامه روایي. است قرار گرفته تحلیل مورد

 احساس القاي که است آن بیانگر تحقیق نتایج(. 801/0 و 199/0 ،168/0) گردید استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از پرسشنامه

 بر اي ظهمالح قابل تاثیر ارس آزاد منطقه هاي جذابیت و کیفیت باالي جاذبه همچنین و گردشگران به ارس آزاد مطلوب منطقه

کاالها، استفاده از  قیمت بنابراین پیشنهاد مي شود که برنامه هایي از قبیل کاهش .دارد منطقه این گردشگري تقاضاي میزان

 . بهبود جاذبه هاي منطقه در الویت قرار بگیرد جهت الزم تسهیالت افزایش و آثار صادرات، بازسازي تشویقي هاي سیاست
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 مقدمه-8

درصد از این جریان  10که  باشد مينفت و خودروسازي صنعت بعد از ساز جهان  سومین صنعت پول ،گردشگري صنعتامروزه 

و  نیتر بزرگیکي از  همچنین .دهد ي روي ميصنعتریغدرصد آن در کشورهاي  ۰0گردشگري دنیا در کشورهاي صنعتي و فقط 

مستقیم و غیرمستقیم،  به طورکند و  ا است که باالترین میزان ارزش افزوده را ایجاد ميي اقتصادي در دنیها تیفعالترین  پربازده

 (.80: 8913، دفتر مطالعات زیر بنایي)دهد  قرار مي تأثیرهاي اقتصادي و فرهنگي را تحت  سایر فعالیت

 یرهذخاسب، منابع غني آب، ، اقلیم منشده حفاظتبا پشتوانه مناطق ارزشمند اکولوژیکي  تجاري صنعتي ارس آزادمنطقه 

و ورزشي، هاي تاریخي، فرهنگي، طبیعي  هاي توسعه گردشگري در زمینه یتقابلزیست مطلوب و  المللي جنگلي، محیط ي بینها گاه

المللي گردشگري، تفریحي، سالمتي و درماني تبدیل شده  باال، به یک منطقه بین مذهبي و تحصیلي عالوه بر دستیابي به اهداف

تر از کاالهاي داخلي و یا  ها نسبتاً پایین شده آن هاي گمرکي بر کاالها در این منطقه، قیمت تمام به دلیل وضع نشدن تعرفه هکاست 

  .اند کاالهایي است که به صورت رسمي وارد کشور شده

 آن بر پژوهش، این روي یشپ هاي محدودیت به توجه با و ارس آزاد ي منطقه عظیم پتانسیل به توجه با پژوهش، این دربنابراین 

بر اساس مطالعات انجام شده پي به این  .دهیم قرار بررسي مورد را ارس آزاد منطقه يگردشگر تقاضاي بر موثر عوامل تا هستیم

فراوان مي باشد که به شدت بر روي ( طبیعي، تاریخي، مصنوعي، تجاري و مذهبي)موضوع بردیم که جاذبه هاي منطقه آزاد ارس 

به عبارت دیگر میزان رضایت گردشگران از این نوع جاذبه ها باعث تقویت . ازدید گردشگران از این منطقه اثر مي گذاردتعداد ب

که موجب همچنین میزان رضایت گردشگران از تسهیالت موجود در منطقه عامل دیگري است . گیزه بازدید از منطقه مي شودان

و در نهایت اخرین و مهترین عامل موثر بر تقاضاي . منطقه آزاد ارس مي شودتقاضاي گردشگري  افزایش تمایل گردشگران بر

 . کندگردشگري، احساسي است که این منطقه بر گردشگران القا مي

 

 مباني نظري-۰

 از فعالیتي هر شامل فرایند این افتد،مي اتفاق گردشگر یک مسافرت جریان در که شود مي اتالق فعالیتي مجموعه به گردشگري

 که را فعالیتي همچنین. شودمي نیز آن خاطرات یادآوري حتي و بازگشت اقامت، مقصد، به مسافرت سفر، ریزيبرنامه بیلق

. گیردبرمي در نیز را مهمان و میزبان میان تعامل و مختلف کاالهاي خرید نظیر دهد، مي انجام سفر از بخشي بعنوان گردشگر

 بر موثر عوامل بررسي به گردشگري تقاضاي .گیردمي شکل تقاضا و عرضه چارچوب در و آزاد اقتصاد پایه بر گردشگري اقتصاد

-مي تقاضا بر محصول قیمت تاثیر و گردشگري هاي فعالیت مختلف انواع شناسي گونه مکاني؛/ فضایي خصوصیات تقاضا، سطوح

 ها، بانک) خدمات مسافرتي، هاي کاروان و اريتج تسهیالت نقل، و  حمل ،(انساني و طبیعي) جاذبه شامل گردشگري عرضهو  پردازد

 .است( فاضالب هاي کانال برق، نیروي فرودگاه، آهن، راه جاده،) ها زیرساخت و( امنیتي و پزشکي مراکز

 اشاره کشور از خارج و داخل در حاضر پژوهش موضوع با رابطه در شده انجام مطالعات از برخي به تحقیق پیشینه بررسي در

 از رضایت و تأثیر تصویر مقصد بررسيتحقیق را تحت عنوان  8934در سال  رزگاه و همکارانش باشمین ملکي ضيمرت :شود مي

 تابستان زماني بازه در تهران شهر گردشگران پژوهش متشکل از این آماري جامعهبازدید گردشگران انجام دادند،  هاينیت بر مقصد

  که است آن از حاکي هایافته. انتخاب کرده بودند گردشگر 930با  اي برابرنمونه جدول مورگان براساس منظور بدین. است 38سال 
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 متغیر. دارد افراد وجود مقصد تصویر و رضایت به توجه با مختلف زماني فواصل هاي بازدید درنیت بین ايمالحظه تفاوت قابل

به  مدت تمایلي کوتاه در افراد مقصد تصویر. گرددتر ميرنگ کم مدت میان در اما دارد تأثیر بازگشت بر نیت کوتاه مدت در رضایت

طالقاني  و شعباني .یابدمي بازدید کاهش نیت بر عامل این تأثیر بلندمدت بازه زماني در ولي کند،مي ایجاد آنان در مقصد از بازدید

 آنها مجدد بازگشت قصد بر مقصد یک زا گردشگران رضایت و قبلي بازدیدهاي تأثیر ، به بررسيSEMبا استفاده از تکنیک  (893۰)

 گردشگر، مجدد بازگشت قصد بر مؤثر عوامل بین پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که از (سالمت گردشگران: موردي مطالعه)

 .باشدمي عامل مهمترین عنوان به گردشگران رضایت

. مندي گردشگران شهر گرگان پرداختندزان رضایتي تحقیق با عنوان سنجش میبه مطالعه 38خانم فني و همکارانش در سال 

قرارگرفته  تحلیل و مورد تجزیه عاملي تحیل و آمارتوصیفي روش با و گردآوري پرسشنامه ۰50از  تحقیق هايداده

 و میزبان جامعه رفتار محیطي، کیفیت کیفیت خدمات، کیفیت عامل چهار که دهدمي نشان تحقیق نتایج. بود

 بین همچنین. نمایند را تبیین بررسي مورد متغیرهاي کل واریانس درصد 55 از بیش وانندتمي خدمات هزینه

همچنین آقاي ابراهیم پور و همکارانش در  .شده بود مشاهده معناداري همبستگي گردشگران رضایت میزان و مذکور عوامل

پرداختند، ( طالعه موردي منطقه گردشگري سرعینم)به عوامل موثر بر رضایت و و فاداري گردشگران در استان اردبیل  8930سال 

نامشخص  به توجه با. اند، در نظر گرفته بودندداشته مسافرت اردبیل سرعین منطقه به ماه که در مرداد آماري را گردشگراني جامعه

 هایي کهطق و محلمنا و کرده بودند شده استفاده دسترس قابل تصادفي گیرينمونه از (آماري جامعه)تعداد گردشگران  بودن

 نشان تحقیقاتشان هاينتایج یافته. تعیین کرده بودند هاداده آوري جمع براي کنندمي مراجعه آن به بازدید براي معموالً گردشگران

وفاداري با  با گردشگران رضایت و این عوامل طور بین همین و گردشگران رضایت با محیطي و عوامل سازماني بین که دهدمي

 رضایت افزایش محیطي موجب و سازماني عوامل نتیجه در. وجود دارد داريمعني و مثبت رابطه 88/0بستگي ضریب هم

نتیجه به این  در. شودمي آنها سوي از منطقه و معرفي گردشگران بازگشت معني به وفاداري آنها، افزایش آن تبع به و گردشگران

 .گردشگري مناسب است توسعه ايبر و سازماني محیطي عوامل نتیجه رسیدند که بهبود

ایران پرداخته و به  در گردشگران رضایت بر موثر عوامل به بررسي ANOVAبا استفاده از تکنیک ( 8930)رشیدي  و سلیماني

 .دارد وجود معناداري اختالف گردشگران رضایت در پنجگانه مختلف سطوح بین این نتیجه رسیده است که

 نظر از را هاویژگي این و کرده معرفي کمي و کیفي هايویژگي داراي را گردشگري هايهجاذب( ۰08۰)همکاران  و گنزالس

 یک انتخاب در عامل ترین مهم گردشگري هايجاذبه دادند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت قرار ارزیابي مورد مختلف معیارهاي

 سلسله فرایند و سوات ترکیبي روشهاي به کاربرد( ۰003)تاکونو  .آنهاست منديرضایت و گردشگران توسط گردشگري منطقه

 مرتبط پرداخته است و بر این باور است که راهبردهاي (سریالنکا توریسم) گردشگري راهبردي بازارهاي مجدد احیاي براي مراتبي

 .شود بکارگرفته اسریالنک گردشگري بازار موثر احیاي و تقویت در راهبرد بهترین عنوان به تواندمي منطقه بومي شرایط با

. مندي مهمانان از مهمانسراهاي متفاوت در بنگالدش پرداختندي رضایتاي دربارهبه مطالعه ۰003و اسالم در سال وحیدول 

 منديعوامل رضایت به سنجش تحلیل عاملي مانند متغیري چند تحلیل از استفاده با تحقیق این در محققان

 تحلیل از و منديعوامل رضایت و کلي منديرضایت میان رابطه نتعیی براي رگرسیون تحلیل و گردشگران

  و خدمات ترتیب به که اندنتیجه رسیده به این نهایت در اند وپرداخته هاعامل میان ارتباط شناخت براي همبستگي
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 ديمنرضایت مهم بسیار عوامل برخوردي از خوش و کارکنان، نحوه پذیرش و رستوران دکور، مهمانسرا، هزینه

 .دارند اقامت بنگالدش در مهمانسراهاي که است گردشگراني

تبلیغاتي  ابزار دیگر کنار در مکمل ابزار یک عنوان به DMO هاوبسایت در تبلیغات تأثیر بررسي به( ۰001)مورسان  کریستین

 سایر تأثیر تحت اندنکرده دیدن ها آن از که کساني از بیشتر سایتها این کنندگان پرداخته و به این نتیجه رسیده است که استفاده

  .اندگرفته قرار جهانگردي تبلیغاتي ابزار

 

 داده و روشها-9

از نوع توصیفي  ها دادهپیمایشي و از لحاظ شیوه تحلیل  ها دادهتحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردي، از نظر گردآوري 

 و اند کرده مسافرت ارس صنعتي تجاري آزاد منطقه به که است خارجي و داخلي گردشگراناین پژوهش، جامعه آماري . است

 نمونه حجم کوکران فرمول با توجه به. است گرفته قرار مطالعه مورد آماري جامعه عنوان به نیز منطقه این بومي مردمان همچنین

 که بود اي پرسشنامه تحقیق يگیر اندازه ابزار. آوري شدآمد که به صورت تصادفي ساده اطالعات گردشگران جمع دست نفر به 943

 :است زیر هاي بخش داراي شده طراحي پرسشنامه. شد طراحي تحقیق پیشینه و نظري مباني اساس بر

 تحت افراد تعداد ،(متأهل و مجرد) تأهل وضعیت ،(مستقیم سؤال) سن ،(مرد و زن) جنسیت: بازدیدکنندگان ویژگي .8

 (.مستقیم سؤال) درآمد و( تحصیلي مختلف مقاطع شامل اي زینهگ 5 سؤال) تحصیالت میزان ،(مستقیم سؤال) تکفل

هاي هاي تحصیلي، جاذبهجاذبهمیزان رضایت گردشگران از : ارس آزاد منطقه جاذبه هاي از پاسخگویان رضایت میزان .۰

 پارك ب،آسیا آبشار اشتبین، روستاي کیامکي، وحش حیات ارسباران، شده حفاظت منطقه ارس، رود گوردیان، دشت)طبیعي 

هاي ، جاذبه(آراز بازار کوثر، بازار) هاي تجاري، جاذبه(شعیب امامزاده سیدمحمدآقا، امامزاده)هاي مذهبي ، جاذبه(ارس کوهستاني

 چوپان، کلیساي نظر،خواجه کاروانسراي جلفا، تاریخي حمام آهني، پل خدآفرین، تاریخي هاي پل)هاي تاریخي ورزشي، جاذبه

 نظري موافقم، موافقم، خیلي لیکرت اي گزینه 5 طیف قالب در (مریم ننه کلیساي استپانوس،سنت یسايکل کردشت، مجموعه

 .است شده بررسي مخالفم خیلي و مخالفم ندارم،

 امکانات اقامتي، امکانات مسافران، راهنمایيخدمات  از گردشگران رضایت میزان :منطقه تسهیالت از رضایت میزان .9

 5 طیف قالب در ها، رستوران و خدمات بانکيهاي ارتباطي و جاده، شبکهبنزین پمپ پارکینگ، شگري،گرد امکانات بهداشتي،

 .است شده بررسي مخالفم خیلي و مخالفم ندارم، نظري موافقم، موافقم، خیلي لیکرت اي گزینه

 و امنیت احساس مش،آرا احساس ماجراجویي، احساس از گردشگران رضایت میزان :گردشگران به منطقه القایي احساس .4

 .است شده بررسي مخالفم خیلي و مخالفم ندارم، نظري موافقم، موافقم، خیلي لیکرت اي گزینه 5 طیف قالب در خانوادگي مکاني

 سفر این تکرار به تمایل گردشگران آیا که سؤال این به پاسخگویي جهت همچنین: ارس آزاد منطقه گردشگري تقاضاي .5

 از پاسخگویان رضایت میزان( 8. کرد خالصه مؤلفه 9 در توان مي که کردیم گردشگران از سؤاالتي پرسیدن هب اقدام خیر، یا و دارند

 توصیه میزان( 9 مالي و زماني محدودیت به توجه با سفر تکرار تمایل میزان( ۰ ارس آزاد منطقه به مسافرت تصمیم گرفتن

 و مخالفم ندارم، نظري موافقم، موافقم، خیلي لیکرت اي گزینه 5 طیف قالب در ها مؤلفه این.  دیگران به ارس آزاد منطقه گردشگري

 .است شده ارزیابي مخالفم خیلي
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 عمل به الزم اصالحات ها آن اظهارات بر مبتني و شد پرسیده مربوطه کارشناسان و راهنما یدتااس نظرات روایي، سنجش براي

 به پرسشنامه اساسي هاي یاسمق براي ضرایب مقدار که شد استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از تحقیق ابزار پایایي سنجش براي. آمد

 . بود تحقیق ابزار باالي قابلیت از حاکي که آمد دست به 88/0 و 19/0 ،11/0 ترتیب

انواع بر  رگذاریتأثاي و نتایج تحقیقات داخلي و خارجي پي به این واقعیت بردیم که عوامل  با توجه به مطالعات کتابخانه

ي خطي ساده یک طرفه در بررسي عوامل  رابطهپس یک . متقابل دارند راتیتأثکه خود این عوامل بر هم  باشد يمگردشگري فراوان 

. ردیگ يمي رگرسیوني ساده فقط روابط یک طرفه را در نظر ها روش. کمک زیادي به ما بکند تواندينمموثر بر تقاضاي گردشگري 

مشکل هم )همچنین روابط متقابل بین متغیرها . باشد دچار مشکل کمبود درجه آزادي خواهیم شد اگر تعداد متغیرهاي موثر زیاد

بر دو مشکل فوق غلبه  تواند يمرهیافتي است که  معادالت ساختاري يساز مدلروش . کند يمکار تخمین را دچار مشکل ( خطي

اسم متغیر مکنون  دارند در یک گروه متغیرهاي جدیدي بهبا قرار دادن متغیرهایي که واریانس مشترك  کند يمسعي  چرا کهکند 

  .بسازد( پنهان)

 امکان پژوهشگر به که است متغیري چند رگرسیون خانواده از نیرومند و کلي بسیار متغیري چند تحلیلي تکنیک یک مدل این

 از که را نظري الگوهاي تکنیک این همچنین. دهد قرار آزمون مورد همزمان طور به را رگرسیون معادالت از اي مجموعه دهد مي

 تکنیک این .دهد مي قرار بررسي و آزمون مورد جزئي طور به هم و کلي طور به هم را یافته تشکیل متنوعي و مختلف اجزاي

 شده  مشاهده متغیرهاي بین روابط سنجش گیري، اندازه مدل از منظور. است ساختاري مدل و گیري اندازه مدل دو از اي آمیزه

 توسط چگونه مکنون متغیرهاي که کند مي مشخص مدل این دیگر بیان به. است مکنون متغیرهاي و( پرسشنامه هاي ویهگ)

. پذیرد مي صورت گیري اندازه قابل متغیرهاي بین مشترك واریانس طریق از کار این و شوند مي سنجیده مشاهده قابل متغیرهاي

 و مستقیم اثرات دوي هر کشف مدل این هدف دیگر بیان به. است مکنون متغیرهاي بین علي روابط صرفاً ساختاري، مدل از منظور

 کارگیري به با ها داده پژوهش، این در .(8911قاسمي، ) است وابسته مکنون متغیرهاي بر مستقل مکنون متغیرهاي غیرمستقیم

 .گرفتند قرار تحلیل مورد« SPSS» افزار نرم و« AMOS» افزار نرم

 پرسشنامه طریق از که است آشکار متغیرهاي اول گروه. شوند مي تعریف گروه دو در ساختاري معادالت سازي مدل متغیرهاي

 رضایت میزان متغیر 9 پژوهش این در. هستند آشکار متغیرهاي به وابسته که است مکنون متغیرهاي دوم گروه و آید مي دستب

 مستقیم صورت به تسهیالت از گردشگران رضایت میزان و گردشگران هب منطقه القایي احساس گردشگري، هايجاذبه از گردشگران

مدلي است که توسط محقق و ( 8)شکل . شوند مي شناخته مکنون متغیرهاي عنوان به دلیل همین به که نیستند گیري اندازه قابل

و در نهایت بر روي همدیگر یرها یر هر کدام از متغتأثبرگرفته از مباني نظري رسم شده است و این پژوهش قصد دارد که میزان 

 .ارزیابي نماید رابرازندگي مدل 
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  پیشنهادي اولیه تجربي الگوي(: 8)شکل 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده-4

شغل، وضعیت تاهل، تحصیالت و درآمد را ارزیابي  جنس، هاي پاسخگویان از جمله سن، نامه مذکور ویژگي پرسش :هاي فرديویژگي

 .کندمي

 سن.8  

 آمار توصیفي سن پاسخگویان(: 8)ل جدو

 متغیر  میانگین انحراف معیار کمترین ترین بیش

 سن ۰8/98 36/1 88 54

 هاي تحقیق یافته: مأخذ
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 به توزیع معیار انحراف و میانگین همچنین .سال بود 54 آن حداکثر سال و 88 سن پاسخگویان حداقل ،8جدول  به توجه با

 .باشد مي 36/1 و ۰8/98 ترتیب

 

 جنسیت. ۰
 جنسیت فراواني درصد فراواني،(: ۰) جدول

  فراواني درصد فراواني

 مرد 843 8/4۰

 زن 833 0/58

 عدم پاسخگویي 8 9

 کل 943 800

 هاي تحقیق یافته: مأخذ

 

 .ها زن بودند درصد آن 58و  درصد گردشگران مرد 8/4۰ ،۰جدول  به توجه با

 

 تأهلوضعیت . 9
 وضعیت تأهل توصیفي آمار(: 9) جدول

 تأهل وضعیت فراواني درصد فراواني

 مجرد 884 8/9۰

 متأهل ۰90 3/65

 عدم پاسخگویي 5 4/8

 کل 943 800

 هاي تحقیق یافته: مأخذ
 

باشد که بخش بزرگ نمونه ما  درصد متأهل مي 3/65درصد جامعه مورد مطالعه ما مجرد بوده و  8/9۰با توجه به جدول مذکور 

 .دهد را تشکیل مي

 

 میزان تحصیالت. 4

لیسانس و دکتري  دیپلم، لیسانس و فوق سطح زیر دیپلم، دیپلم، فوق 6بر اساس پیش آزمون، میزان تحصیالت پاسخگویان در 

 .بررسي شده است

 

 
 آمار توصیفي مقاطع تحصیلي(: 4)جدول شماره 

 درصد فراواني فراواني مقاطع تحصیلي

 8/9 89 زیر دیپلم

 9/86 58 دیپلم
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 ۰/85 59 دیپلم وقف

 9/48 865 لیسانس

 1/89 41  سانسیل فوق

 8/8 6 دکتري

 ۰ 8 عدم پاسخگویي

 800 943 جمع

 هاي تحقیق یافته: مأخذ

 

درصد  ۰/85دیپلم،  درصد داراي تحصیالت 9/86درصد گردشگران داراي تحصیالت زیر دیپلم،  8/9، 4بر اساس جدول 

درصد داراي تحصیالت دکتري  8/8لیسانس و  درصد تحصیالت فوق 1/89لیسانس،  التدرصد تحصی 9/48دیپلم،  تحصیالت فوق

 . بودند

 

 درامد ماهیانه. 5
 پاسخگویان درآمد آمار توصیفي (: 5)جدول 

 متغیر  میانگین انحراف معیار کمترین ترین بیش

 درآمد 8463953 81/8958433 50000 8۰00000

 هاي تحقیق یافته: مأخذ
 

 انحراف و میانگین همچنین .باشد تومان مي 8۰00000 آن حداکثر تومان و 50000 درامد پاسخگویان حداقل ،5جدول  طبق

 .باشد مي 81/8958433 و 8463953 ترتیب به توزیع معیار

 بیضي در که متغیرهایي مدل این در. (۰شکل ) کنیمط گرافیگي نرم افزار آموس رسم ميمدل تدوین شده را در محی سپس

 از گردشگران رضایت میزان و گردشگران به منطقه القایي احساس گردشگري، هايجاذبه از گردشگران رضایت میزان) هستند

 به ها مستطیل در موجود متغیرهاي و پنهان متغیرهاي عنوان به( ارس آزاد منطقه گردشگري تکرار به تمایل میزان وتسهیالت 

 مدل ،X گیري اندازه مدل از متشکل مدل این. دهند مي نشان را متغیرها بین وابطر ها فلش و شوند مي شناخته آشکار متغیر عنوان

 متغیرهاي خطاي نیز e1,e2,e3 و بوده مستقل آشکار متغیرهاي خطاي 83تا  8. است ساختاري معادله مدل و Y گیري اندازه

 :به قرار زیر هستندنیکویي برازش  يها شاخص. باشد مي وابسته آشکار
2 =809/۰5, DF=۰06, P-Value=0, CFI=0/84, NFI=0/61, TLI=0/61, RMSEA=0/015 

داریم  نهایي مدل تدوین بر سعي اصالح، هاي شاخص از استفاده با بنابراین باشد، مي قبول قابلغیر برازش هاي شاخص بنابراین

 .شده است داده نمایش  9 شکل دراصالح شده  مدل اینکه 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9 

 
 مدل اولیه تحقیق (:۰)شکل 
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 تحقیق  نهایيمدل  (:9)شکل 

 

 

 

 .درصد نشان داده شده است 80 درصد و 5 درصد، 8 سطح داري ضرایب رگرسیون در معني 9در جدول 
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 ضرایب رگرسیون(: 9)جدول 

 رگرسیون ضرایب

 استانداردشده

 شدهن استاندارد رگرسیون ضرایب
 متغیرها و نوع رابطه

 گرسیونر ضریب استاندارد انحراف بحراني نسبت

تاریخي هاي جاذبه 8***   9/0  جاذبه ---> 

۰/0 61/8 84/0 
 جاذبه ---> تقاضاي گردشگري ۰45/0***

9/0 ۰9/۰ 8۰/0  
 القاي احساس ---> تقاضاي گردشگري ۰68/0***

 تسهیالت ---> تقاضاي گردشگري 864/0 891/0 83/8 859/0

888/0 ۰1/4 51/0 
ورزشي هاي جاذبه 41/۰*** بهجاذ --->   

509/0 ۰/4 9/0 
تجاري هاي جاذبه ۰8/8***  جاذبه ---> 

مذهبي هاي جاذبه 55۰/0 91/0 45/8 849/0  جاذبه ---> 

54/0 84/4 48/0 
طبیعي هاي جاذبه 88/8***  جاذبه ---> 

 تقاضاي گردشگري --->رضایت از تصمیم  8***   845/0

86۰/0 65/88 85/0 
گردشگريتقاضاي  ---> تمایل به تکرار 18/8***  

635/0 89/80 88/0 
 تقاضاي گردشگري ---> توصیه به دیگران 18/8***

خانوادگي مکاني 8***   436/0  القاي احساس ---> 

604/0 45/6 ۰9/0 
امنیت احساس 5۰/8***  القاي احساس ---> 

968/0 04/4 ۰4/0 
آرامش احساس 36/0***  القاي احساس ---> 

930/0 5 81/0 
جویيماجرا احساس 3/0***  القاي احساس ---> 

بانکي خدمات 8***   984/0  تسهیالت ---> 

68۰/0 81/9 6۰/0 
 تسهیالت ---> رستوران 96/۰***

546/0 64/9 41/0 
ها جاده و ارتباطي هاي شبکه 84/8***  تسهیالت ---> 

695/0 86/9 55/0 
بنزین پمپ 01/۰***  تسهیالت ---> 

664/0 88/9 51/0 
 تسهیالت ---> پارکینگ 888/۰***

453/0 58/9 44/0 
گردشگري امکانات 544/8***  تسهیالت ---> 

691/0 8/9 6۰4/0 
بهداشتي امکانات 989/۰***  تسهیالت ---> 

669/0 61/9 64/0 
اقامتي امکانات 95/۰***  تسهیالت ---> 

684/0 1/9 6/0 
مسافران راهنمایي ۰8/۰***  تسهیالت ---> 

4۰۰/0 83/9 5/0 
مذهبي هاي جاذبه 49/8***  تسهیالت ---> 

مذهبي هاي جاذبه -۰4/0 ۰۰/0 08/8 -085/0  تقاضاي گردشگري ---> 

۰99/0 04/4 054/0 
ماجراجویي احساس ۰۰/0*** تاریخي هاي جاذبه --->   

۰5/0 5/۰ 96۰/0 
بانکي خدمات 3/0**  جاذبه ---> 

 درصد 80ي در سطح معني دار*درصد  5معني داري در سطح **درصد  8معني داري در سطح ***

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

12 

 هاي منطقه آزاد ارس بر روي تقاضايمربوط به تاثیر جاذبه بر صفر بودن ضریب رگرسیون مبني H0طبق جدول فوق فرضیه 

 تقاضاي روي بر ارس آزاد احساس منطقه القاي ثیرتأ به مربوط رگرسیون و همچنین ضریب 61/8با نسبت بحراني  گردشگري

مبني بر صفر بودن ضریب رگرسیون  H0اما فرضیه . شود درصد رد مي 8در سطح  ۰9/۰حراني ب نسبت با گردشگران گردشگري

 درصد 5 داري معني سطح در 83/8با مقدار نسبت بحراني  گردشگري تقاضاي روي بر ارس آزاد منطقه تسهیالت تاثیر به مربوط

 .شود مي پذیرفته

میزان متغیر آشکار  5با « هاي منطقه آزاد ارسشگران از جاذبهگرد رضایت میزان»متغیر مکنون هاي تحقیق براساس یافته

تبیین  بانکي منطقه و خدمات هاي طبیعيجاذبه ،تجاري هايورزشي، جاذبه هايتاریخي، جاذبه هايجاذبهرضایت گردشگران از 

 هايجاذبه و تجاري هايبهجاذ ورزشي، هايجاذبه تاریخي، هايمتغیرهاي آشکار جاذبه کالین بندي تقسیم اساس بر. شودمي

 منطقه هايجاذبه از گردشگران رضایت ثیر قایل توجهي بر میزانتأ ۰5/0و  54/0 ، 5/0، 88/0،  9/0طبیعي به ترتیب با بار عاملي 

ان از هاي منطقه آزاد ارس باعث افزایش میزان رضایت گردشگرت دیگر بهبود کیفیت و کمیت جاذبهارس دارد؛ به عبار آزاد

 این با. باشد مي« ورزشي هايجاذبه» متغیر به مربوط تأثیر ترین بیش عاملي بار طبق همچنین. شودگري منطقه آزاد ارس ميگردش

 به مربوط واریانس ...(از جمله کوهنوردي، طبیعت گردي و )ورزشي  هاي بهبود کیفیت و کمیت جاذبه واحد یک ازاي به که مفهوم

 .کند مي پیدا افزایش واحد 88/0 اندازه هاي منطقه بهاز جاذبه انگردشگر رضایت میزان مکنون متغیر

 خانوادگي، تعلقاحساس متغیر آشکار  4با « گردشگران به منطقه القایي احساس»هاي تحقیق متغیر مکنون براساس یافته

 تعلقاحساس اي آشکار متغیره کالین بندي تقسیم اساس بر. تبیین مي شود ماجراجویي احساس آرامش و احساس امنیت، احساس

سهم بزرگي در   93/0و  96/0،  6/0،  5/0ماجراجویي به ترتیب با بار عاملي  احساس و آرامش احساس امنیت، احساس خانوادگي،

را  بار عاملي ترین بیش« امنیت احساس» متغیر آشکار دارد؛ همچنین «گردشگران به منطقه القایي احساس» مکنون توضیح متغیر

 به منطقه القایي احساس مکنون متغیر به مربوط واریانس افزایش در امنیت منطقه آزاد ارس، واحد یک ازاي به ارت دیگربه عب. دارد

 .یابدبهبود مي واحد 6/0 اندازه گردشگران به

 از گردشگران رضایت میزانمتغیر آشکار  80با « منطقه تسهیالت از رضایت میزان»هاي تحقیق متغیر مکنون براساس یافته

 و ارتباطي هايشبکه بنزین، پمپ پارکینگ، گردشگري، امکانات بهداشتي، امکانات اقامتي، امکانات مسافران، راهنمایي خدمات

-جاذبه از گردشگران رضایت میزانمتغیرهاي آشکار  کالین بندي تقسیم اساس بر. شودتبیین ميبانکي  خدمات و رستوران ها،جاده

 هايشبکه بنزین، پمپ پارکینگ، گردشگري، امکانات بهداشتي، امکانات اقامتي، امکانات مسافران، راهنمایي خدماتمذهبي،  هاي

و  68/0، 54/0، 69/0، 66/0، 46/0، 69/0، 66/0، 68/0، 4۰/0 به ترتیب با بار عاملي بانکي خدمات و رستوران ها،جاده و ارتباطي

 میزان» متغیر آشکار دارد؛ همچنین «گردشگران از تسهیالت منطقهمیزان رضایت » مکنون سهم بزرگي در توضیح متغیر 98/0

بهبود خدمات  واحد یک ازاي به به عبارت دیگر. را دارد بار عاملي ترین بیش« مسافران راهنمایي خدمات از گردشگران رضایت

 .یابدمي افزایش واحد 684/0 اندازه همنطقه ب تسهیالت از رضایت گردشگران میزان منطقه آزاد ارس،راهنمایي مسافران 

 میزان» و «سفر تکرار به تمایل میزان»، «سفر به منطقه آزاد ارس تصمیم از رضایت میزان»متغیر آشکار  9شده،  در مدل اصالح

مبني بر  H0 دارد و فرض «ارس آزاد منطقه گردشگري تقاضاي»رابطه معناداري را با متغیر مکنون « سفر به دیگران این توصیه

 به مربوط رگرسیون ضریب بودن صفر بر مبني H0 فرضیه اما. شود ها در سطح یک درصد رد مي ن ضرایب رگرسیون آنصفر بود

و  86/0، 84/0به ترتیب برابر با این متغیرها بار عاملي  .شود مي پذیرفته درصد 5 داري معني سطح در «مذهبي هايجاذبه» متغیر

 به تمایل سفر به منطقه آزاد ارس، میزان تصمیم از رضایت میزان»متغیرهاي اشکار بندي کالین  اساس تقسیم بر. باشد مي 63/0
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همچنین . دهد را توضیح مي تقاضاي گردشگريهاي اساسي است که به خوبي میزان  از مؤلفه «سفر این توصیه میزان و سفر تکرار

در  باشد با این مفهوم که به ازاي یک واحد افزایش مي «گردشگري تکرار به تمایل»ترین تأثیر مربوط به متغیر  طبق بار عاملي بیش

واحد افزایش پیدا  86/0به اندازه  ارس آزاد منطقه تقاضاي گردشگري این منطقه، میزان تمایل گردشگران به تکرار گردشگري میزان

 .کند مي

 .شوداجویي در گردشگران مياحساس ماجر هاي تاریخي باعث به وجود امدندهد که جاذبههمچنین مدل اصالح شده نشان مي

 مناسبي برازش داراي مدل این که گفت توان مي پس است قبولي  قابل مقدار داراي ي برازشها شاخص اکثریت، 4مطابق جدول 

 .است

 
 AMOS هاي برازششاخص(: 4) جدول

 نتیجه پیشنهادي نماد شاخص برازش

  CMIN 88/86۰ اختالف

  DF 849 درجه آزادي
P P 89/0 ل قبولقاب 

  NPAR 803 تعداد پارامترها

 قابل قبول CMINDF 89/8 نسبت اختالف به درجه آزادي

 قبول قابل NFI 3۰/0 نیکویي برازش هنجار شده

 قابل قبول IFI 33/0 برازش افزایشي

 قابل قبول TLI 31/0 لوییس –توکر 

 قابل قبول CFI 33/0 يا سهیمقابرازش 

ریشه میانگین مربعات خطاي 

 رآوردب

RMSEA 0۰/0 قابل قبول 

 یافته تحقیق: منبع

 

 ي ریگ جهینتبحث و -5

به گردشگران و همچنین  ارس آزاد منطقه احساس القاي که است این از حاکي ساختاري معادالت مدلسازي تحلیل نتایج

 به عبارت دیگر اگر از یک طرف. دارد منطقه این تقاضاي گردشگري میزان بر ايمالحظه قابل ثیرتأارس  آزاد منطقه هايجاذبه

 باشد داشته جذابیت گردشگران منطقه آزاد ارس براي طبیعي هايجاذبه تجاري و هايجاذبه ورزشي، هايجاذبه تاریخي، هايجاذبه

 درو از طرف دیگر احساسي که این منطقه به گردشگران القا مي کند احساس خوشایندي باشد،  ،و به نوعي کاالي انحصاري باشد

 این به مسافرت این تکرار به گردشگران تمایل افزایش باعث و یافته افزایش منطقه این از گردشگران رضایت میزان حالت این

 . و یا اینکه باعث توصیه گردشگري منطقه آزاد ارس به دیگران خواهد شد شد خواهد منطقه

 

 پیشنهادها-6

 :شود يمآزاد ارس پیشنهاد گردشگران منطقه تقاضاي به طور کلي جهت افزایش میزان 
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( شعیب امامزاده و آقا محمد سید امامزاده) مذهبي اماکن و...( و مریم ننه و چوپان کلیساي) منطقه تاریخي آثار بازسازي .8

 ...(.کیامکي، وحش حیات ارس، رود) منطقه طبیعي مناطق مطلوبیت افزایش جهت الزم تسهیالت افزایش و

 تنوع افزایش نیز و( کاال ترخیص هاي هزینه سایر و بیمه آمد، و رفت) مبادله هزینه کاهش ي وسیله به قیمت کاهش با .۰

 .داد افزایش را تجاري قطبهاي از گردشگران رضایت میزان توان مي وارداتي کاالهاي

 تجه منطقه این در واردات و صادرات افزایش جهت الزم مزایاي و( ها معافیت) صادرات تشویقي هاي سیاست از استفاده .9

 .ارس آزاد منطقه گردشگري تکرار جهت تمایل ایجاد و گردشگران رضایت میزان افزایش جهت کاالها تنوع افزایش

 راهنمایي جهت منطقه گردشگري بروشور و نقشه و راهنمایي تابلوهاي جمله از الزم خدمات و امکانات افزایش .4

 .گردشگران

 گذاشتن اختیار در و کم بهره با مدت دراز بانکي تسهیالت ارائه با گذاري سرمایه زمینه در خصوصي بخش از دولت حمایت .5

 .کم هزینه با گردشگري تسهیالت و تأسیسات و ها جاذبه ایجاد جهت مناسب هاي مکان

 مشاغل در دیده آموزش افراد بین از نیرو جذب و ها آموزشگاه سطح در گردشگري خدمات آموزشي هاي دوره اجراي .6

 .ارس آزاد منطقه در رساني اطالع و گردشگري خدمات

 .شود منطقه به گردشگر جذب عوامل از تواند مي بهداشتي امکانات و امنیت افزایش و نقل و حمل خدمات در تسهیل .8

 هاي جاذبه تخریب به منجر تجاري گردشگري هاي طرح که شود تالش خارجي و داخلي گردشگران میزان افزایش جهت .1

 .نشود تاریخي و طبیعي

 

 منابع
عوامل موثر بر رضایت و و فاداري گردشگران در استان اردبیل  (.8930)، حمدمور، و یعقوبي، نليعیر، سیدنقوي، مبیبپور، حهیمابرا .8

 .3۰-63، ص 84، فصلنامه مطالعات گردشگري، ش (مطالعه موردي منطقه گردشگري سرعین)

 .8۰-8، ص اهنامه مدیریت جهانگرديران در ایران، معوامل موثر بر رضایت گردشگ .(8930) رزاد،، و رشیدي، فليسلیماني، ع .۰

تأثیر بازدیدهاي قبلي و رضایت گردشگران از یک مقصد بر قصد بازگشت مجدد آنها  (.893۰)حمد، ، و طالقاني، ماطفهشعباني، ع .9

 .64-55، ص 6، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطي، ش (گردشگران سالمت: مطالعه موردي)

مندي گردشگران شهر گرگان، سنجش میزان رضایت (.8938)، نصور، و سلیماني، مجید، اسکندرپور، مجتبي، م، برغمديهرهفني، ز .4

 .41-98، ص ۰0پژوهشي مطالعات مدیریت گردشگري، ش

، چاپ شناسان جامعهانتشارات  :تهران(. تألیف شماخر و لومکس. )ساختاري معادله يساز مدل بر اي مقدمه(. 8911) حید،قاسمي، و .5

 .لاو

-بررسي تأثیر تصویر مقصد و رضایت از مقصد بر نیت (.8934)، سینزاده، ح، و فارسيسین، بلوچي، حرتضيرزگاه، مباشمینملکي .6

 .99-88، ص 4(8۰)ریزي و توسعه گردشگري، هاي بازدید گردشگران، مجله برنامه

7. Garcia-Gonzalez, M. & Mugica, J. (2012) How ICT shifts the power balance of tourism distribution 

channels, Tourism Management, 33, 205-214. 

8. Morosan, C., 2008, DMO Websites and the Role of Complementary Media in Tourism Advertising, Journal 

of Hospitality Marketing Management, 17(1), pp. 564–579. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

15 

9. Takono, S.H., (2009), Application of Combined SWOT and Analytic Hierarchy process (AHP) for Tourism 

Revival Strategic Marketing Planning: A Case of Sri lanka  Tourism, Journal of the Eastern Asia Society for 

Transportation Studies, Vol. 

10. Wahidul, H., M.D., and Islam, N., (2009), a study on guest satisfaction of different guest houses in 

Bangladesh: A case of Bandarban area, Journal of Vacation Marketing, 14(2), pp. 18–30. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

