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 مقدمه
ها زيرا آن ؛دنبال تكرار رفتارهای خريد مشتريان خود هستندبه ،کاروکسبصاحبان بسیاری از 

 (.2000، هنینگ؛ هانسن و 1990، )ريچهلد و ساسر روندشمار میبهسود  ۀ اصلیکنندتولید
سبب افزايش منافع مقصد  ،بازاريابان گردشگری نیز معتقدند که تكرار رفتار گردشگران

، فنگ و جانگ) ازاريابی دارددرآمدهای ب ۀمهمی در ذخیر تأثیرشود و  گردشگری و تفريحی می

. کنیممطالعه ها را گردشگری بايد گردشگران و رفتارهای آن ةبرای موفقیت در زمین .(2007

 است؛تر  کنندگان کاال و خدمات مشكل رفتار مصرف بررسی از ،رفتار گردشگران ةمطالعبررسی و 
، )ريد و باجنیک ماند ای باقی نمی ، هیچ چیز ملموس و قابل مشاهدهگردشگر فرس که با پايانچرا

متداول در امر  های. يكی از اشتباهاستی اين صنعت استه از ماهیت خدماتبرخامر ين ا(. 2006
کنند. بايد  يافته قلمداد میپايانکار خود را  ،رضايت گردشگربا گردشگری اين است که بازاريابان 

 دوباره نیست. بازگشت نیت ۀکنند کننده و تشريح بینیهمیشه پیش ،رضايتنظر داشت که در
خدمات(  ۀکنند )عرضه ۀکنند تأمینلوب از رغم ارزيابی مطعلی ،مشتريان راضیممكن است گاهی 

ای رفتار کنند که  گونه توانند به واقعیت اين است که مشتريان می د.نده ، آن را تغییر خود
های  تئوری نبوداين به معنای  ه چالش بكشانند.مانند رضايت و وفاداری را ب ،های بازاريابی تئوری

، وجود داردهای جذابی در بازار  که گزينهزمانی ،برای مثال ؛ثابت و پايدار در اين زمینه است
 ،(2004، )زيلنبرگ و پیترز شان قبلی هایدلیل پشیمانی از تصمیمبهمشتريان راضی ممكن است 

عوامل ديگری چنین ممكن است هم .(1999، )اندرسون و لوريک خود را تغییر دهند ۀکنند تأمین
 تعهد و اعتماد مشتری، (2001، و همكاران )جانسون های موجود در بازار گزينه ،تصوير برندمانند 

 (،2001؛ جانسون و همكاران، 2003، نويسان؛ اندرسون و سري2004، و همكاران سالبان)
در اين (، 2005، و همكاران )بانسال های اجتماعی ها و هنجار ، و نرم(2007، )السن گرفتاری

مشتريان  بعضیکند و  اين امر برای مشتريان ناراضی نیز صدق می کنند. ايفا زمینه نقش
 ةدلیل هزينبه ممكن است کنند. اين امر خود رجوع می ۀکنند تأمینباز هم به  ی،رضايتناصورت در

؛ يانگ و پیترسون، 2003؛ پترسون و اسمیت، 2003، و همكاران )بورنهام کننده تأمینباالی تغییر 
روی دهد و  (2000، و همكاران ، جونز2001)کلگیت و النگ،  رهای بهت گزينه نبوديا  (2003

؛ بونفیلد و 2007)کلگیت و همكاران،  مراجعه کنند و وفادار بمانندقبلی  ۀکنند تأمینبه مشتريان 
واقعیت  .شودمی هبسیار ديدهايی در زندگی واقعی  چنین موقعیتکه رسد  نظر میبه .(2007کول، 

بینی و تشخیص رضايت  کنند، قدرت پیش میگونه رفتار  که مشتريان اينهنگامی اين است
ند کش چالش میبهبازاريابی را  های فعالیتکنند و تئوری وفاداری و  مشتری را تضعیف می

 ةاز يک تجرب پس گشتازب کهشود  مورد گردشگران نیز اين امر مطرح میدر (.1385 )هاوکینز،
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 ةکه زمین مثل انتخاب مقصدهای تفريحی در تعطیالت .قانون يا الزام نیست ،بخشرضايت
 و طلبیتنوعمتغیرهای  آثاربه دنبال بررسی  ،در اين مطالعه. است پژوهشاين  ةمطالع
عنوان بهرها . اين متغیهستیممدت مدت و بلند میانمدت،  اهکوتهای بازديد  بر نیتطلبی،  تازگی

 بخش رضايتيند و اکه حتی سفری خوش -گردشگران نگشتنبازيا  نبر بازگشتثر ؤمعواملی 

 .دشو پژوهش بیان می هایهفرضیو  هدفابتدا  در اينجا نظر گرفته شده است.در -اند داشته

و مدل مفهومی را براساس ادبیات بیان  پردازيم میهای اصلی تحقیق  متغیربه توصیف  سپس
 پردازيم. گیری می نتیجهنهايت، و در هاهبه بررسی فرضی ،پژوهشبعد از تشريح روش  .کنیممی
 

 اهمیت پژوهش
طی سالیان (. 2004، ريتساکیسد) قرن حاضر است صنايعترين  مهم يكی از ،صنعت گردشگری

اقتصادی  ةبسیاری از کشورها با درک موقعیت برتر اين صنعت در الگوهای مختلف توسع ،گذشته
  المللی افزايش بیش از پیش منافع و عوايد خود از اين فعالیت بین برای(، 1389)احیايی، 

 هااقدام ،را برای جذب گردشگر دارند هايی (. اغلب کشورها که حداقل1385اند )کاظمی،  کوشیده
اند )موالئی و  ری انجام دادهصنعت گردشگ ةتوسعرا برای رونق و  بسیاریهای  گذاریو سرمايه

های گردشگری بهتر و  وجود جاذبه باکشورمان،  (. اين در حالی است که ما در1382پور، ملک
جذب  ةزمینايم در  کنون نتوانسته... تاامارات و ،يی نظیر ترکیهبیشتر در مقايسه با کشورها

ای در بازار گردشگری در نقاط  فزايندهرقابت (. 1382قلم، زرينموفق عمل کنیم ) ،گردشگر
رقابت پیروزی در دنیای پرنیست.  انیز از اين قاعده مستثن ماگوناگون جهان وجود دارد. کشور 

بازاريابان در جذب  (.1388مناسب بازاريابی است )نیكوکار و همكاران،  راهبردنیازمند  ،امروزی
های زيادی برای  گزينه ،گردشگران ؛ زيرارو هستندههای زيادی روب و چالش هابا مشكل ،مسافر

گران برای بازديد از مكان بنابراين، ارزيابی قصد گردش ؛های مسافرتی خود دارندارضای نیاز
چنین فهم اينكه چگونه نیت بازديد ز اهمیت بااليی برخوردار است. هما ،گردشگری و تفريحی

نیت برای مديران و بازاريابان گردشگری بسیار مهم است.  ،کند گردشگران در طی زمان تغییر می
. استهای بازاريابی  پژوهش ومهم در ادبیات  هایموضوعاز  ،بازديد استفاده/ و قصد مجدد خريد/

به توان  اين فوايد می ةجملاز  است. بررسی شده ،فوايد تكرار خريد گوناگون، هایهدر مطالع
حفظ مشتريان  ای بیش از هزينه ،جذب يک مشتری جديدهای بازاريابی اشاره کرد. هزينهکاهش 

درصد تكرار خريد مشتريان  5ها ثابت شده است که  اساس پژوهشبر و و تكرار خريد دارد فعلی
 ،تر اينكه نیت خريد مجدد د و از همه مهمشو درصد می 85تا  25ايجاد سودی معادل  سبب

سر، )ريچهلد و سا دشو و خدمات می هامحصول درمورد مشتريانمثبت ايجاد تبلیغات  موجب
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ح کالن و مثبت و مزايای فراوانی را چه در سط هایتأثیرگردشگری، بازديدها  ةزمیندر  (.1990
در رشد اقتصادی و  سبببازديدهای تكراری  ،. در سطح کالندنخرد اقتصادی دارچه در سطح 

مقاصد  اکثرواقع، در .شودکار در آنجا میوکسبموجب رونق مقصد بازديد و رونق  ،سطح خرد
 ،های اخیر در سال (.2001، )جانسون و دارنل نداگردشگری به بازديد گردشگران وابسته

 صورت گرفته استری بر بازديد از مقاصد گردشگ مؤثربرای درک عوامل  های زيادی پژوهش
عوامل کند تا کمک میريابان به مديران و بازا هاهاين مطالع (.2004)يانگ و پیترسون، 

تغییر مثبت  برایهايی  ها و برنامهراهبردکننده در تغییر نیت بازديد گردشگران و طراحی بینی پیش
با توجه به اهمیت اقتصادی و مزايای بازديد نتیجه، در را شناسايی کنند. گردشگران ۀبازديد دوبار

طلبی بر طلبی و تازگیمتغیرهای تنوع آثاربه دنبال بررسی از مقاصد گردشگری، در اين پژوهش 
يا  نبر بازگشت مؤثرعواملی . اين متغیرها هستیمت مدمدت و بلندمیانمدت، کوتاههای بازديد  نیت
 .اندنظر گرفته شدهگردشگران در نگشتنباز
 

 های پژوهش هدف و فرضیه

های بازديد  ی، بر نیتطلب تازگیی و طلب تنوعمتغیرهای  آثاربررسی  ،هدف از پژوهش حاضر

 تازگیبهکه  هايیهتوجه به ادبیات گردشگری و مطالعبا  .است بلندمدتو  مدت میان، مدت اهکوت

اين  .زير را بیان کرد هایهتوان فرضیمی است، نیت بازديد گردشگران صورت گرفته ةدر زمین
 ه است:به تصوير کشیده شد (1شكل مدل پژوهش )در  هاهفرضی

 منفی بر نیت بازديد گردشگران دارد. یتأثیر ،گرايیتنوع

 دارد. مدت کوتاهمنفی بر نیت بازديد گردشگران در  یتأثیرگرايی تنوع .1

 دارد. مدت میانمنفی بر نیت بازديد گردشگران در  یتأثیرگرايی تنوع .2

 دارد. بلندمدتمنفی بر نیت بازديد گردشگران در  ییرتأثگرايی تنوع .3
 منفی بر نیت بازديد گردشگران دارد. یتأثیری، طلب تازگی

 دارد. مدت کوتاهمنفی بر نیت بازديد گردشگران در  یتأثیری، طلب تازگی .1

 دارد. مدت میانمنفی بر نیت بازديد گردشگران در  یتأثیری، طلب تازگی .2

 دارد. بلندمدتمنفی بر نیت بازديد گردشگران در  یتأثیری، طلب تازگی .3

 

 پژوهش مبانی نظری

 مهم در اقتصاد است. گردشگران ایپديده ،تكرار ديدار در گردشگری :مقصد دیبازد یزمان تین



 47 ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ...طلبی یو تازگ طلبی تنوع ریتأث یبررس

 بگذارندر یثتأافراد ديگر  بر تمايل ،برای ديدار مجدد با شرح ديدار و نیتشان کنونی ممكن است
بازديد از  رایبن های گردشگرا اغلب در نیت ،وفاداری به مقصد ةدرج (.2001)جانسون و دارنل، 

رضايت يكی از  .(2007، )چن و تسای شودمی ديدهشان به پیشنهاد آن مقصد مقصد و تمايل
بر دو  ،سطح رضايت(. 1387، و همكاران ست )صمدیهاتگیری اين نیعوامل کلیدی در شكل

، و همكاران پورگذارد )حسنقلی می تأثیرغات شفاهی نوع رفتار خريد شامل نیت بازديد مجدد و تبلی
: پیش از ديدار، شود بندی می گردشگر در سه مرحله دستهمصرف، رفتار  فراينداز ديدگاه (. 1392

بیان کردند که رفتار  چن و تسای .(2003، )ويلیلم و بوسول در طی ديدار و پس از ديدار
های رفتاری آينده  های پس از ديدار و نیت شامل انتخاب مقصد برای ديدار، ارزيابی ،رانگردشگ

شده و رضايت کلی گردشگران سفر يا ارزش درک ةتجرب ،های پس از ديدار شود. ارزيابی می
احتمال بازديد از همان  ۀبه قضاوت گردشگران دربار ،های رفتاری آينده نیت کهحالیدر ؛است

دانشگاهیان و ساير  .(2007)چن و تسای،  ددار مقصد و تمايل به پیشنهاد آن به ديگران اشاره
رای مهم ب یالگوي عنوانبهاين مفهوم، و  اندداشتهوفاداری به  بسیاریتوجه  ،کنندگان مشارکت

يم و کانن بیان (. 2010، و همكاران )شانكا شود نظر گرفته میتجاری سودمند در راهبرد ةتوسع
وفاداری تقويتی باشد. وفاداری هم وفاداری انحصاری و  همشامل  دباي کردند که تعريف وفاداری

کنندگانی بیان  ی برای آن دسته از مصرفا ستهعنوان وفاداری اصلی و هبیشتر به ،انحصاری
دهندگان تغییر ،های تقويتی اند. وفاداری هخاص شد ةمجذوب يک گزين ،شود که در طی زمان می

شده را در میان تعدادی وفاداری تقسیمآنها  .اند که تمايل دارند بیش از يک گزينه را بخرند بالقوه
يم و ) شان دارند ها بعد از خريد اولیه گزينه ۀبرای خريد دوبار جدی یيلتمادهند و  گزينه نشان می

طور هی است که بطلب تنوع هط بوبمر ،نشان داد که وفاداری تقويتیآنها  هایهمطالع(. 1999، کانن
( با استفاده از 2007) فنگ و جانگ .(1994)زاکرمن،  انگیزش است ةمبتنی بر سطح بهین ،مشابه

اساس جزئی بربندی سهيک بخش ،وفاداری تقويتی ةيم و کانن در زمین هایپژوهشهای  افتهي
؛ بین يک تا سه سال، مدت کوتاهصورت کمتر از يک سال، چارچوب زمانی پنج سال )به

صورت به ،زمانی بازديد مقصداساس نیت و بر (بلندمدت؛ و بین سه تا پنج سال، مدت میان
دار )معوق( مدت ۀکنندبازديد باال در طی زمان(، تكرار مداوم )مسافرانی سازگار با نیت ۀکنندتكرار

مداوم  ۀدهند( و تغییربلندمدتو نیت بازديد باال در  مدت کوتاه)مسافرانی با نیت بازديد کم در 
ردند. در میان اين سه بخش، سافرانی سازگار با نیت بازديد کم در طی زمان( بیان ک)م

آنها  ،بنابراين ؛های مسافرت و ديدار را تقويت کنند دار تمايل دارند تا نیتکنندگان مدتتكرار
شده  وفاداری تقسیم ،هستند که تمايل دارند بیش از يک مقصد را ببینند نیز دهندگان بالقوهتغییر

)جانگ و فنگ،  ابراز کنندبرای بازديد از مقصد  زيادیتمايل  ،بعد از اولین ديداررا نشان دهند و 
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يا نیت  مدت کوتاهمدت و یت بازديد را به نیت بازديد بلنداخیر گردشگری، ن هایهدر مطالع (.2004
ی و رضايت طلب تازگیی، طلب تنوعمتغیرهايی مانند ر یثتأاند و  مدت تقسیم کردهفوری و بلندبازديد 

ر د (.2011، و همكاران کراآس؛ 2009، و همكاران )بیگن سنجند بندی می تقسیمرا براساس اين 
 مدت میان، مدت کوتاههای بازديد  ی را بر نیتطلب تازگی و یطلب تنوعهای متغیر آثار اين مطالعه نیز

 .سنجیم می بلندمدتو 
 رییتغ یبرا انيمشتر یریگمیتصم در کنندهنییتع یامر ،یطلب تنوع مفهوم: یطلب تنوع

 عبارت یطلبتنوع. (1996 ،همكاران و پیجيترون ؛2005 ،همكاران و بانسال) است نکنندگا عرضه
 رییتغ نكهيا بر مشروط بردن،لذت یبرا کنندهنیتأم اي برند رییتغ به کنندهرفمص یکل ليتما از است

 ،همكاران و بارسو) موجود یهانهيگز یکارکرد رزشا خاطربه نه ،ردیگ صورت خود یخودبه
 در رییتغ ،یطلبتنوع :دارد را ريز یهایژگيو و است یشخص یازهیانگ یطلب  تنوع ،واقعدر .(2007

 ارزش لیدلبه نه ؛است تنوع جاديا لیدلبه آنها دهندگانارائه اي هامحصول ،یتجار یهاعالمت
 در یفرد یژگيو کي را یطلبتنوع ،محققان از یاریبس. دارد همراه به ینيگزيجا نيا که یکارکرد

 یرهاییتغ به اي ديجد یهانهيگز به یابیدست به یطلب تنوع که دارند دهیعق آنها .رندیگیم نظر
 رسد یم نظربه .(2005 ،2001 ،همكاران و برنه) شودیم منجر موجود یهانهيگز انیم در یپ در  یپ

 یمشتر ۀدوبار ديبازد هب میتصم دهندۀنشان است ممكن یطلب تنوع به کنندهمصرف ليتما که
 ریثتأ که داشت انتظار توانیم ،است اديز انهطلب تنوع یهاليتما کهیهنگام ن،يبنابرا ؛باشد یراض

 همكاران، و بانسال) بود واهدخ ترفیضع ،مقاصد و هاتین یرو کم یمانیشپ و باال تيرضا مثبت
 یهایژگيو کهیهنگام که کردند فرض محققان از یبعض(. 2001 ،نگيریگ و هامبورگ ؛2005

 و پیجيترون) ابديیم شيافزا یطلبتنوع است، لذت و یخوش با ارتباط در شتریب ،محصول
 خدمات مصرف در لذت و یخوش یهازهیانگ یبرتر مورددر یکل نظر اتفاق کي. (1996 همكاران،
 و یطلب تنوع جه،ینتدر (.2005 ،اسنلدر و دکروپ) دارد وجود یگردشگر اتیادب و حيتفر و یگردشگر

 شانيهاتین و قصد بر و کندیم یباز ،گردشگر رفتار درک در یدیکل ینقش( يینوگرا) یطلب یتازگ
 همكاران، و برنه؛ 2007 جانگ، و)فنگ  است گذارریتأث ندهيآ در مقصد همان به بازگشت یبرا

 یمقصدها بر تمرکز با یپژوهش در همكارانش و نینین (.2004 همكاران، و نینین؛ 2001
 را یگردشگر مقصد انتخاب در یطلب تنوع نقش گردشگر، یوفادار بهتر درک یبرا یگردشگر

 را یگوناگون یهالگوا ،باال یطلب تنوع با گردشگران که داد نشان مطالعه نيا یها افتهي. کردند لیتحل
 خود مطالعة در همكارانش و بارسو (.2004 همكاران، و نینین) دهند یم نشان مقصد انتخاب یبرا

-درک تیفیک ت،يرضا مقصد، ريتصو انیم ةرابط در را گریانجیم نقش ،یطلبتنوع که کردند انیب

 (.2007 همكاران، و بارسو) کند یم فايا گردشگران ۀنديآ یرفتار یهاتین و شده
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که زمانیکنندگان حتی مصرف بعضیخود دريافتند که  هایهمطالعمحققان در  :یطلب یتازگ
 .(1995، )کیونی دهند را تغییر میآنها  ،اند مصرفی خود راضی هاینسبت به نتايج محصول

تئوری  از طريق ممكن است کلی هایگزينی( برای محصول )راه سويچینگرفتار  بر هاهمطالع
ی طلب تازگیی با طلب تنوعگردشگری،  ةزمیندر (. 1982، الیسترمک) ی تشريح شوندطلب تنوع

مقاصد گردشگری  زمینةمهم در  یفاکتور عنوانبه گوناگون هایهکه در مطالع شود جايگزين می
  (.2004، )فنگ و جانگ شود نظر گرفته میدر

 یها مكان کشف شامل که کنند یم انیب یطلب یتازگمنابع  یبرا را يیهایبندطبقه ،محققان
 دنيد .شودیم انتخاب گرانيد توجه جلب و ژیپرست آوردندستهب یبرا و است ديجد و بكر یكيزیف

 افراد یهاشيگرااز جمله  ،گوناگون یمحل داتیتول و غذاها مردم، ها، فرهنگهمچون  یموارد
 از تيرضا رغمیعلکند که  یم فیرا توص یحالت ،یطلب تنوع اما(، 2002 ک،ي)پتر است طلب یتازگ

حس  ر،ییتغ یبرا ليتما رینظ یليخدمات را به دال ۀکنندارائه یمشتر ،خاص خدمت اي محصول کي
تنوع در  افتني که کند یموضوع اشاره م نيبه ا یابيبازار اتیادب .دهدیم رییتغ ،یخستگ اي یکنجكاو

 انیب (1984) فنیمورد، گنيادر . (1996 همكاران، و پیجيتر ون) ابدي یمعنا م ،محصول یها رده
 یهامحصول گروه نیها در بمارک ۀکنندمصرف یبرا ژهيو طوربه یطلب تنوع رفتارکه  کند یم

، اما از اشدمحصول ب کي ۀدنبال تنوع در رد بهممكن است  هکنندمصرف جه،ینتدر .است مشابه
 که گذارند یم اشتراکرا به یكساني یها دهيا ،یطلب تنوعو  یطلب یتازگ. ندککاالها اجتناب  گريد

)هب و  کنند یم جوو جست شانیانتخاب رفتار در را زشیاز انگ یانهیسطوح به ،کنندگانمصرف
 دارد مقصد انتخاب رفتار حيتشر در یتریقو یكياساس تئور ،یطلبیتازگ یتئور(. 1954 ،تامپسون

 متضاد و مخالف عنوانسفر است و به ۀزیانگ یمفهوم مرکز ،یطلب یتازگ (.2004 ن،یبیبابو و ب)
گذشته  ةو تجرب یادراک کنون نیب رتيمغا ةدرج عنواناغلب به ،یطلب یتازگ. کند یم ملع يیآشنا
 نظر مهم در ،یگردشگر یریگمیتصم در یطلب یتازگ ی. تئور(1970 رسون،ی)پ شود یم فيتعر

 یمتفاوت انواع یجووجست و (1979)کوهن،  است نامسافر ذات در یطلب یتازگ رايز ؛شود یم گرفته
 ،یپژوهش در محققان(. 1979)کرمپتون،  است نديخوشا اریمسافران بس یبرا ،تازه یها محرک از

 آوردندستهنو تا ب یكيزیف یها کردند که از کشف مكان انیرا ب یگاز منابع تاز یمختلف یها دسته
 (.1995 ،و همكاران نتاشی)مك شود یم یبنددسته ،توجه و ژیپرست

 

 پژوهش ةپیشین

در ادبیات ا آنه از بعضیصورت گرفته است که به بیان  هايی پژوهش ،حاضر ةمطالع ةزمیندر 
 ها در زير بیان شده است. از پژوهش بعضی ،آنها پژوهش پرداخته شد. عالوه بر
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 و انيمشتر بازگشت بر یطلب تنوع ریتأث عنوان با یپژوهش( 2001) همكاران و برنه
 کارکنان ان،يدانشجو مورددر پژوهش نيا. دادند انجام يیغذا خدمات و ها رستوران کنندگان مصرف

 و هاهیفرض. شد یآورجمع پرسشنامه 431 ،مجموعدر و شد انجام يیغذا یهامؤسسه رانيمد و
 بر یطلب تنوع یمنف ریتأث انگریب ها افتهي. شد یابيارز یساختار یهاهمعادل مدل از استفاده با مدل

 با یگريد پژوهش (2009) همكارانش و گنیب(. 2001و همكاران،  برنه) بود انيمشتر بازگشت
 یبررس به شان مطالعه در آنها .دادند انجام بلندمدت و مدت کوتاه یها دوره در یطلب تنوع ریتأث عنوان

 صورتبه ،پرسشنامه از استفاده با ها داده .پرداختند هاادراک و مقصد ريتصو ،یطلب تنوع یهاریتأث
 ،سال دو در بارکي حداقل که بود گردشگر 400 شامل یآمار نمونة. شد یگردآور ساده یتصادف

 در بلندمدت  و مدت کوتاه ديبازد یها تین در یطلب تنوع نقش از آنها .اند کرده سفر التیتعط یبرا
 در مقصد به گشتباز تین نییتع در یمهم عامل ،یطلب تنوع که دندیفهم لیتعط اميا یمقصدها

 ریتأثبا عنوان  گريد یامطالعه همكاران و آسكر(. 2009 ،و همكاران گنی)ب است یبعد التیتعط
ها با استفاده از  انجام دادند. داده گردشگران بازگشت بر مقصد ريتصو و تيرضا ،یطلب یتازگ

 صورتبه ،یو فرانسو یسیانگل ،یگردشگران آلمان نیاز ب 2009 ةيرودر ف نيآنال یها پرسشنامه
 بود حیصح ،پرسشنامه 450 کهشد  استفادهپرسشنامه  634شده است. تعداد  یساده گردآور یتصادف

 به محققان .شد یابيارزآموس  افزارنرمو  یساختار یهاهمعادل مدل از استفاده با مدل. شد یابيارزو 
 قت،یحقدارد. در ديبازد یبرا یمعكوس با قصد فور یارابطه ،یطلب یتازگ که افتنديدست  جهینت نيا

 را یقبل مقصد به بازگشت قصد ندرتهب ،است ترپررنگ آنها یطلب یتازگ یژگيکه و یگردشگران
 گردند یمازب یقبل مقصد به اغلب اندک، یطلب یتازگ با رانگردشگ که است یحال در نيا. دارند

 اثر ،یزمان دگاهيد از مقصد از ديبازد تین بر تمرکز باو فنگ  جانگ (.2011)آساکر و همكاران، 
کردند.  لیتحل مدت کوتاهو  مدت انیمبلندمدت،  ديبازد تیمقصد را بر ن تيو رضا یطلب یتازگ

 یحالدر ؛دارد مدت کوتاه ديبازد تینبر  یا مالحظه انيشا ریتأثتنها  ،تينشان دادند که رضا ها افتهي
 یریتأث مدت، انیم ديبازد تین لیدلبهدارد و  مدت انیم ديبازد تیبر ن یمیاثر مستق ،یطلب یتازگ که

 وريو همكاران در مهر و شهر یکروب .(2007 جانگ، و)فنگ  گذاردیم بلندمدت تیبر ن میمستق ریغ

 انجام زيتبر یخيتار بازار در گردشگران یسو از ریرفتار انتخاب مس لیتحل عنوان با یپژوهش، 1390
. شد لیو تحل هيتجزآن  پرسشنامة 161که  شد مصاحبهگردشگر  170 اب ،پژوهش نيدر ا دادند.

 و ديخر زۀیانگ ،یكيزیف یهایژگيو ها، مغازه به یدسترس و عرضه نوعداد که عالوه بر  نشان جينتا
 یها جنبهدر  رییبا تغ که کردند انیآنان باست.  گذارریتأثبر رفتار گردشگران  ،منطقه با يیآشنا

رفتار انتخاب  برتنوع کرد و  جاديا توان یم یاگونهبه ،هامغازه عرضة یهارییتغ و بازار یكيزیف
 .(1391 ،و همكاران یگذاشت )کروب ریتأثگردشگر 
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 پژوهشمدل نظری 
 . تعدادشده است مطرح مورد شش در قالباين مطالعه  های فرضیه ،بیان شدکه در باال طورهمان

نیت بازديد  درمورد ،بلندمدتو  مدت میان، مدت کوتاهزمانی  ۀبازسه  دلیل وجودبه هاهاين فرضی
حاضر  ةمطالعرسیم که مدل مفهومی به شكل زير می ها،هن فرضی. با توجه به اياستگردشگران 

 است:

 
 
 
 
 
 

 پژوهش. مدل مفهومی 1شکل 

 2011، و همکاران ؛ آساکر2009، و همکاران بیگنمنبع: 

 

 پژوهش شناسیروش
پس از  ،ا بازگشت مجدد گردشگرانی بازديد از مقصد يکاربرد عمل ةتوسعدنبال به پژوهش نيا

است تا از اين  يک بار ديدن از مقاصد گردشگری و استفاده از آن برای شناسايی رفتار گردشگران
 یدکاربر هایپژوهش ۀحوزدر  ،پس بنا به هدف. رونق بخشیدبه گردشگری داخلی  طريق بتوان

شناخت هرچه بهتر  به پردازد تامی هامتغیرها و روابط بین آن فیکه به توصاز آنجاو  گیردمیقرار 
هدف . است یشيمایپ -یفیتوص ،از لحاظ روش دست يابد، نهیبه هایمیموجود و اخذ تصم طيشرا
در بازگشت  هایتنی با ،یلبط تازگیی و طلب تنوع متغیرهای تأثیر یبررس ،اين پژوهشاز 

 متشكل از ،پژوهشآماری اين  ةجامع .است بلندمدت و مدت میان، مدت کوتاههای زمانی  دوره
 ،مرکز آمار ايران هایارش. بنا به گزاست 91زمانی تابستان سال  ۀبازگردشگران شهر تهران در 

تنها  ،وهشآماری پژ ةجامع ،ه به موضوع. با توجدر اين زمان صورت گرفته است سفر 5،571،837
بنا به اطالعات  .اند دهکرگردشگرانی هستند که به قصد تفريح و گردش به اين شهر مسافرت 

تفريح و  به هدف درصد 20حدود  ،ی گردشگران داخلیکل سفرهااز  ،آماری مرکز آمار ايران
با توجه به اين  ،مربوطآماری  ةجامعحجم  (.1391)مرکز آمار ايران،  شودانجام میگردش 
 .استنفر  384 ،حداقل تعداد نمونه براساس جدول مورگان وسفر  1،114،367حدود  ،اطالعات

ت. انتخاب شده اس دسترسگیری در نمونهبا استفاده از روش  شدهذکر افراداز بین  ،ماریآ ةنمون

 ديبازد تین
 مختلف یها دوره در

 یطلب تنوع

 یطلب یتازگ
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منظور، اينبه .ه استشد یآور جمعگردشگران  هایاخذ نظر قياز طر و پرسشنامه ةلیوسبه هاداده
 .ادی و آرژانتین توزيع شدهای جنوب، آز آهن و ترمینال ها در فرودگاه مهرآباد، راه پرسشنامهابتدا 

دادن به پرسشنامه اسخپنفر واجد شرايط برای  756نفر،  1100از کنترلی سؤال د چن طرح ابتدا با
که از  داده شدپرسشنامه به محققان برگشت  417. شدو پرسشنامه بین آنان توزيع  دانتخاب شدن
کار بهبرای انجام پژوهش شده بود و  صورت کامل و صحیح پربه پرسشنامه 390اين تعداد، 
سه از اين پرسشنامه  .پرسشنامه است ،گیری ، ابزار اندازهکه در باال ذکر شدطور همان. گرفته شد

 ،بخش دوم و دهنده پاسختوضیح موضوع و آشنايی  برای ،. بخش اولتتشكیل شده اسبخش 
 پرسشنامهاختصاصی  هایسؤال ،بخش سوم .نظر گرفته شده استدر مشخصات عمومیبرای 

 استفاده از با ،پژوهش یهای سنجش متغیرها معیارها و شاخص در زمینةاست که  (سؤال 27)
 یطلب تنوعمربوط به  ،الؤس شش ها،از بین پرسش طراحی شده است. استاندارد ةنامچند پرسش
 طلبی متغیر تازگی ، مربوط بهسؤال نه ( و1996 ،تريجپت و همكارانش ةشنامپرس )برگرفته از
برای متغیر نیت بازديد از مقصد نیز از . ( بود1995 ،شارانمكینتاش و همك ةپرسشنام )برگرفته از

زمانی  ۀدور سهز ا ،خود ةمطالعکه در  شد( استفاده 2004جانگ و فنگ ) پژوهش هایسؤال
سه  اين از خود ةمطالعدر نیز ما . ندکرده بوداستفاده  بلندمدتو  مدت میان، مدت کوتاهصورت  به

اين  .دشطراحی  سؤال ، چهارزمانی ۀدورهر نیت بازگشت در که برای ديم کرزمانی استفاده  ۀدور
نظور مبهاست.  شدهتنظیم  ای گزينهپنجطیف لیكرت  براساسو  است ها از نوع بسته پرسش

آن  بیانگر ،که نتايج از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است ،ارزيابی قابلیت اعتماد پرسشنامه
، 1است. جدول  730/0 ،که پايايی کل پرسشنامهطوری به دارد؛ يیپايايی باال ،است که پرسشنامه

و ظاهری  يیمحتوا روايی دهد. تغیرها و ابعادشان را نشان میپايايی پژوهش حاضر به تفكیک م
گیری اندازهو روايی سازه با استفاده از بخش  (1378)خاکی،  نظر خبرگانبا استفاده از  ،پرسشنامه

ين دنبال دريافت ا  گر به، پژوهشیتأيیداستفاده شد. در تحلیل عاملی ی تأيیدمدل تحلیل عاملی 
نتايج تحلیل  .ندش متغیر مورد نظر را دارقابلیت سنج ،های پژوهش سؤالمطلب است که آيا 

 .ارائه شده است 1جدول  درشده، انجامعاملی 
 

 

 

 

 

 

 



 53 ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ...طلبی یو تازگ طلبی تنوع ریتأث یبررس

 پژوهش هایسؤالاعداد معناداری  ضرایب پایایی متغیرها، ضرایب استاندارد و. 1جدول 
 یمعنادار عدد استاندارد بیضر ها سؤال رهایمتغ ییایپا بیضر ریمتغ

 759/0 یطلب یتازگ

 06/8 35/0 1 سؤال

 27/9 46/0 2 سؤال

 20/7 35/0 3 سؤال

 58/7 33/0 4 سؤال

 39/10 46/0 5 سؤال

 49/418 75/0 6 سؤال

 31/16 71/0 7 سؤال

 12/8 31/0 8 سؤال

 65/3 15/0 9 سؤال

 701/0 یطلب تنوع

 89/6 24/0 10 سؤال

 26/8 37/0 11 سؤال

 12/6 42/0 12 سؤال

 77/6 48/0 13 سؤال

 75/7 35/0 14 سؤال

 5 /45 36/0 15 سؤال

در  ديبازد تین
 مدت کوتاه

899/0 

 37/21 07/1 16 سؤال

 83/21 10/1 17 سؤال

 48/15 87/0 18 سؤال

 41/20 03/1 19 سؤال

در  ديبازد تین
 مدت انیم

915/0 

 97/17 99/0 20 سؤال

 34/19 03/1 21 سؤال

 31/22 1 /11 22 سؤال

 35/22 1 /11 23 سؤال

 در ديبازد تین
 بلندمدت

904/0 

 62/20 10/1 24 سؤال

 74/18 98/098 25 سؤال

 24/18 90/0 26 سؤال

 85/21 0 /10 27 سؤال

 یرهایمتغ سنجش یبرا الزم يیروا ها سؤال یتمام دهد یم نشان یديیتأ یعامل لیتحل جينتا
 چنانچه. است یاعداد معنادار ریمتغ کي ،سنجش یبرا سؤال کيرد  اي ديیتأ رایمع .دارند را پژوهش

سنجش بعد مورد نظر  یبرا سؤال آن ،باشد -96/1 از ترکوچک اي 96/1 از تربزرگ ،یمعنادار عدد
 مناسب نظر مورد بعد سنجش یبرا شدهادي سؤال باشد، باال بازۀدر  یاگر عدد معنادار اما ،مناسب است

 ةیفرض .دارد را يیروا نيباالتر سوموستیب سؤال شود، یدر جدول باال مشاهده م کهطور همان. ستین
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 .شود یم رد نظر مورد ةیفرض ،باشد فوق ۀدر باز یریمس یو چنانچه عدد معنادار شود یم ديیتأ مذکور
 .شد استفاده SPSS( و ریمس لی)تحل زرلیل یهاافزار نرماز  ،پژوهش یهاهیفرض یبررس منظوربه

 

 ی پژوهشها یافته
ی( بر متغیرهای وابسته )نیت بازديد طلب تازگیی و طلب تنوعمستقل ) ر متغیرهاییثتأبرای بررسی 

با استفاده  هاهفرضیبررسی  واستفاده شد  لیزرلافزار  نرماز  ،(بلندمدتو  مدت میان، مدت تاهکودر 
های  ، ويژگی2جدول  .بود سال 8/28 دهندگان پاسخ سن نیانگیم .گرفتانجام تحلیل مسیر از 

 دهد. را نشان میآماری پژوهش  ةنمونشناختی  جمعیت
 

 آماری ةنمونشناختی  جمعیتهای  ویژگی .2جدول 

 درصد تعداد ها نهیگز یبررس مورد یژگیو

 تیجنس
 4/66 259 مرد

 6/33 131 زن

 تأهل تیوضع
 8/58 228 مجرد

 5/415 162 تأهلم

 التیتحص

 8/2 11 پلميد ريز

 8/13 54 پلميد

 5/11 45 پلميد فوق

 7/38 151 یکارشناس

 7/29 116 ارشد یکارشناس

 3/3 13 دکترا

 یدرآمد تیوضع

 9/14 58 تومان هزارستيدو ريز

 2/18 71 تومان هزارپانصد تا ستيدو

 1/33 129 تومان ونیلیمکيتا  هزارپانصد

 1/221 86 تومان ونیلیمدو تا کي

 7/7 30 تومان ونیلیمپنجدو تا  نیب

 8/3 15 تومان ونیلیمپنج یباال

 Missing 1 30 داده

 ها هیرد فرض اي ديیتأ اریاستفاده شد. مع ریمس لیتحل روش از پژوهش، یهاهیفرض یبررس یبرا
 ،باشد -96/1 از ترکوچک اي 96/1 از تربزرگ ،یریمس یمعنادار عدد نچهچنا. است یاعداد معنادار

مورد نظر رد  ةیفرض ،فوق باشد ۀدر باز ،یریمس یو چنانچه عدد معنادار شود یم ديیتأ هیفرض
مجدد در  ديبازد تیو ن یطلب تنوع ریمتغ نیب ،یدارامعن ۀدهندنشان ،جينتا ،یکل طوربه .شود یم

تنها  ،یطلب یتازگ ریمتغ که دهد ینشان م هاهمشاهد .است مدت انیمو  مدت کوتاه یزمان یها دوره



 55 ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ...طلبی یو تازگ طلبی تنوع ریتأث یبررس

 نیب یدار امعن رابطة ،مدت کوتاه یها در دوره ،مثال یبرا است؛ دار امعن مدت کوتاه یزمان ۀدور در
 نيدر ا ،یزمان یها دوره نیب تفاوت لیدلبهنشد.  افتي دوباره ديبازد تیمقصد و ن ريتصو ریمتغ

و  مدت انیم ،مدت کوتاه یها در دوره یطلب تنوعو  یطلب یتازگ یرهایمتغ ریتأث یپژوهش به بررس
 تتس از قبل .است شده انیب ريهر دوره در ز کیتفك براساس ،جياکه نت ميپرداز یم بلندمدت

 همراهبهاز هشت شاخص متداول  ،یمفهوم مدل برازش یبررس منظوربه مدل، قيطر از هاهفرضی
 ،و همكاران ري)ها شد استفاده گذشته یهاپژوهشدر  شدهشنهادیپ شاخص هر قبول قابل مقدار
 پژوهش جامعةپژوهش را در سنجش  یمدل مفهوم یستگيشا زانیم ،برازش یها شاخص .(1998
 ،شدهیآور جمع یهاداده که دهندیم نشان هاشاخص نيا ،گريد عبارتبه .دهندیم نشان نظر مورد

 بر گذارریتأث یپارامترها کهآن است  ذکر انيشا نكتة. کنندیم تياز مدل پژوهش حما اندازه چه تا
 ن،يبنابرا ؛اندحساس نمونه حجم به شدتبه هااز آن یبعض ،مثال یبرا ؛است متفاوت ها شاخص نيا

برازش مدل  یها شاخص بودننيیپاشود و  ستهيها نگر شاخص یتمام به ديبا ،تناسب مدل درمورد
گرفت که  جهینت توان یم 3. از جدول ستیمدل ن بودنتناسبنام یچند شاخص، به معنا اي کيدر 
 یها داده ،بلندمدتو  مدت انیم ،مدت کوتاه دورۀپژوهش حاضر، در هر سه  یمفهوم مدل در

 از مدل، برازش یها شاخص بهبود یبرا که ذکر است انيشا  .است متناسب شدهیآور جمع
 .است هاستفاده شد قیتحق اتیمنطبق با ادب یشنهادیپ یها اصالح

 

 های برازش مدل شاخص .3جدول 

 شاخص

 برآزش

 ةیفرض مدل آمارة

 مدت کوتاه در یاصل

 ةیفرضمدل  ةآمار

 مدت انیمدر  یاصل

 ةیفرض مدل آمارة

 مدت بلند در یاصل
 شدهشنهادیپ مقدار

X2/df 395/3 382/3 160/3 <5 

RMSEA1 079/0 078/0 075/0 <0.08 (Joreskong and Sorbom, 

1996) 
2 RMR 058/0 060/0 064/0 <0.08 (Bentler, 1990) 

3 NFI 84/0 84/0 84/0 >0.80 (Fornel and Larcker, 

1981) 
4 NNFI 86/0 86/0 87/0 >0.80 (Bagozzi and Yi, 1988 

5 CFI 88/0 88/0 89/0 >0.80 (Joreskong and Sorbom, 

1996) 
GFI 88/0 88/0 89/0 >0.80 (Bagozzi and Yi, 1988) 

AGFI 85/0 85/0 86/0 >0.80 (Etezadi-Amoli and 

Farhoomand, 1996) 
 نگارندگان: منبع

                                                      
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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آمده در دستهاطالعات ب ،مدت کوتاهزمانی  ۀدوربرای  :مدت کوتاهدوباره در  دیبازد تین
زمانی  ۀدورو ضريب استاندارد مدل در  معناداری عدد ،اين جدول نشان داده شده است. 3 جدول
دو  عدد معناداری هر ،شود نیز ديده می 2که در شكل طوردهد. همان نشان می را مدت کوتاه
 ۀدورمربوط به  ةفرضیدو هر ،نتیجهدر .تر استکم -96/1از مقدار  ،حاضر پژوهش ةفرضی
نیز  2  شكل .دهد را نشان می پژوهشاصلی  هایهضینتايج فر ،4شود. جدول  می تأيید مدت کوتاه

 د.ده حالت اعداد معناداری نشان میدر اصلی را  ةفرضیساختاری مربوط به  هایهمدل معادل
 

 ها در روابط مستقیم بین متغیرهافرضیهیا رد  تأییدنتایج  .4جدول 

 نتیجه ضریب معناداری ضریب استاندارد فهومیموجود در مدل م ةرابط فرضیه

 تأيید -08/2 -12/0 مدت کوتاه بازگشت درنیت  -طلبی تازگی 1
 تأيید -60/4 -30/0 مدت کوتاه نیت بازگشت در -طلبی تنوع 2

 نگارندگان: منبع

 

 
 یمعنادار اعداد حالت در ریمس لیتحل جینتا. 2 شکل

 نگارندگان: منبع
 

است. ده ش طراحی 4جدول  ،مدت میانزمانی  ۀدوربرای  :مدت انیمدوباره در  دیبازد تین
دهد.  نشان میرا  مدت میانزمانی  ۀدورعدد معناداری و ضريب استاندارد مدل در  ،اين جدول
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ی و نیت طلب تنوعمربوط به  ةعدد معناداری فرضی ،شود نیز ديده می 3شكل که در طورهمان
و با  شود می تأيیداصلی پژوهش  ةفرضی ،نتیجهدر .کمتر است -96/1از  ،مدت میانبازديد در 

که مقدار آن در  -مدت میانبازديد در  تنیو ی طلب تازگیمربوط به  ةفرضیی راتوجه به عدد معناد
اصلی  هایهنتايج فرضی ،5شود. جدول  اين فرضیه رد می -قرار دارد 96/1 و -96/1بین  ۀباز

 ۀباز در اصلی ةفرضیساختاری مربوط به  هایهمدل معادلنیز  3  شكل .دهد را نشان می پژوهش
 .دده حالت اعداد معناداری نشان میدر را  مدت میانزمانی 

 
 ها در روابط مستقیم بین متغیرهافرضیهیا رد  تأییدنتایج  .5جدول 

 نتیجه ضریب معناداری ضریب استاندارد موجود در مدل مفهومی ةرابط فرضیه

 تأيید -06/0 -00/0 مدت میانبازگشت در نیت  -طلبی تازگی 1
 تأيید -59/2 -17/0 مدت میانبازگشت در نیت  -طلبی تنوع 2

 نگارندگان: منبع
 

 
 نتایج تحلیل مسیر در حالت اعداد معناداری، .3شکل 

 نگارندگانمنبع: 
 

اين  آمد. دستهب 5ول جد ،بلندمدتزمانی  ۀدوربرای  :بلندمدت در دوباره دیبازد تین
 طور دهد. همان را نشان می بلندمدتزمانی  ۀدورعدد معناداری و ضريب استاندارد مدل در  ،جدول

ی طلب تازگیی و طلب تنوعمربوط به  هایهد معناداری فرضیاعدا ،شود نیز ديده می 4که در شكل 
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رد  هاهضیاين فر ،نتیجه. درقرار دارد 96/1 و -96/1بین  ۀبازدر  ،بلندمدتبا نیت بازديد در 
مدل نیز  4  شكل .دهد اصلی پژوهش را نشان می هایهنتايج فرضی ،6د. جدول نشو می

را در حالت اعداد  بلندمدتزمانی  ۀبازمربوط به  هایهساختاری مربوط به فرضی های همعادل
 .دده اری نشان میمعناد

 
 ها در روابط مستقیم بین متغیرهافرضیهیا رد  تأییدنتایج  .6جدول 

 نتیجه ضریب معناداری ضریب استاندارد موجود در مدل مفهومی ةرابط فرضیه

 تأيید 58/0 03/0 بلندمدتبازگشت در نیت -طلبی تازگی 1
 تأيید -81/0 -06/0 بلندمدتازگشت در بنیت  -طلبی تنوع 2

 نگارندگان: منبع

 

 
 نتایج تحلیل مسیر در حالت اعداد معناداری .4شکل 

 نگارندگانمنبع: 
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه
 آنها زيرا ؛ی خريد مشتريان خود هستندهابه دنبال تكرار رفتار ،کارو کسبصاحبان بسیاری از 

)ريچهلد روند شمار میبههای بازاريابی  هزينه ۀدهند کاهشسود بیشتر فروش و  ۀ اصلیکنندلیدتو
بازاريابان گردشگری نیز معتقدند که تكرار رفتار  (.2000هانسن و هنینگ، ؛ 1990و ساسر، 
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 ۀذخیردر ر مهمی یثتأشود و  ی و تفريحی میگردشگرسبب افزايش منافع مقصد  ،گردشگران

به  ها،همطالع بعضیادبیات گردشگری، در  .(2007، فنگ و جانگ) ازاريابی دارددرآمدهای ب

بر نیت ف عوامل مختلر یثتأ ها،ه. اين مطالعندداشتتوجه بازديد  نیتزمینة  درموقتی  هایموضوع
برای بررسی  زمانی ۀدور سه از ،. ما در اين مطالعهکردندبررسی را مختلف های  زمانبازديد در 

زمانی مناسب  ةفاصلو  به فهم ارزيابی زمانی نیت بازديد ،نیت بازديد استفاده کرديم. اين معیار
ه همچنین با لعاين مطا (.2011)آساکر و همكاران،  کند کمک می های بازديد آيندهبرای رفتار

به ادبیات گردشگری کمک  ،های بازديد گردشگران  تی بر نیطلب تنوع بین پیش اثر متغیر تأيید
 هاینتايج مديريتی مهمی برای مديران و بازاريابان مكان ،های اين مطالعه عالوه، يافتهبه کند. می

 ی دارد. گردشگر
نیز  ماکشور  و ازار گردشگری در نقاط گوناگون جهان وجود داردای در ب زه رقابت فزايندهوامر

رو ههای زيادی روب و چالش هااز اين قاعده مستثنی نیست. بازاريابان در جذب مسافران با مشكل
بنابراين،  ؛های مسافرتی خود دارندهای زيادی برای ارضای نیاز گردشگران گزينه ؛ زيراهستند

از اهمیت بااليی برخوردار  ،ی و تفريحیگردشگرد گردشگران برای بازديد از مكان ارزيابی قص
برای مديران  ،کند چنین فهم اينكه چگونه نیت بازديد گردشگران در طی زمان تغییر میاست. هم

 تا کندیم کمک ابانيبازار و رانيمد بهی بسیار مهم است. اين اطالعات گردشگرو بازاريابان 
 یبرا يیها برنامه و هاراهبرد یطراح و گردشگران ديبازد تین رییتغ در کنندهینیبشیپ عوامل

نتیجه، آزمون در(. 2011)آساکر و همكاران،  کنند يیشناسا را گردشگران دوبارۀ ديبازد مثبت رییتغ
اين  اليل تئوريكی و کاربردی مفید است.براساس د ،نیت بازديد يک مقصد از ديدگاه زمانی

اما  ؛دارد مدت کوتاهی و مستقیمی بر نیت بازديد منفر یثتأ ،یطلب تازگیدهد که  نشان می پژوهش
فنگ و  ةمطالعبا نتايج  ،ندارد. اين نتايج بلندمدتو  مدت میاندر  داری با نیت بازديدامعن ةطراب

منفی بر نیت  یریثتأ ،بیطل است که تازگیسازگار ( 2011( و آساکر و همكارانش )2007جانگ )
متغیر ديگری بود که در اين مطالعه به آن پرداخته شد. نتايج  ،یطلب نوعت دارد. مدت کوتاهبازديد 

و  مدت کوتاه) زمانی ۀدور ازديد در دومنفی و مستقیمی بر نیت ب تأثیر ،یطلب تنوعنشان داد که 
ر آن مربوط یثتأد و کمترين بو مدت وتاهکدورۀ زمانی  هآن مربوط ب تأثیربیشترين  ( دارد.مدت میان
يابد. اين  ی در طی زمان کاهش میطلب تنوعبوده است که نشان از آن دارد که اثر  مدت میانبه 

 . سازگار است (2009با مطالعه بیگن و همكارانش ) ،نتايج
، یطلب تنوعو  یطلب تازگیگردشگران دارای تمايل که د دهیم نشانطور کلی، اين نتايج هب
را آنها  د وننعالقه ايجاد کآنها  در ،در طی زمان بايدای از مسافران هستند که بازاريابان  دسته

جذب  ۀکنند تضمینهای جديدی را که  ويژگیبايد  ،یگردشگرهای  جذب کنند. مديران مكان
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تبلیغ  آنها را توسعه دهند وی است، گردشگرو تشويق مسافران برای بازگشت به مكان  بلندمدت
، )السر و میتال کند قبلی در اين زمینه پشتیبانی می هایپژوهشاز  ،کنند. همچنین اين نتايج

به وفاداری و بازگشت کنند اگرچه رضايت مشتری  یبیان م هاهاين مطالع .(1999؛ الیور، 1998
 ،گردشگران بعضیکافی نباشد.  دوباره بازديد نیتبرای رضايت ممكن است شود،  میمنجر بیشتر 

ه به بدون اينك ،های جديد ديدن کنند دهند از مكان هستند و ترجیح می طلب تازگیو  طلب تنوع
های ديگر توجه کنند. در چنین شرايطی، رضايت براساس قصد بازگشت  شان در مكانمثبت ةتجرب

 یراه ،دهد که بهبود تصوير مقصد حاضر نشان میپژوهش نتايج  مربوط است.يک متغیر نا
ضعیفی از  ةتجربحتی اگر گردشگر ناراضی باشد يا  ؛اساسی برای ايجاد بازديدهای آينده است

نتیجه، تالش برای ايجاد و بهبود تصوير مقصد ممكن است مسافرت به يک مكان داشته باشد. در
 ؛گردشگری کمک کند ةتوسعاساس، به موفقیت مقصد و اينرفتارهای بازديد را تسهیل کند و بر

رونی و اساسی تصوير مقصد روی عناصر د بايدی و تفريحی گردشگربنابراين، مديران مقصدهای 
عنوان ابزاری برای بهبود تصوير مقصد کار کنند. به ،های جديد جذابیت و مانند تبلیغات، ترفیع

گردشگران  ،یگردشگرکند که بازاريابان و مديران مقصد تفريحی و  اين نتايج بیان می ،نهايتدر
هايی که به تصوير مقصد اهمیت ی و آنطلب تنوعی، طلب تازگیهايی مانند  ا براساس ويژگیر

های بازاريابی  و برنامهها  راهبرد ةتوسعبه  ،بندی بخشد و براساس اين نبندی کن دهند، بخش می
 برای جذب گردشگران بپردازند. 

 

 های پژوهش محدودیت

معیار سنجش نیت  ،هايی دارد. اولین محدوديتديگر محدوديت هایپژوهشاين مطالعه مانند 
اما تعداد سفرها در يک  ،دهدزمانی نشان می ۀدوريک نیت بازديد را در  ،بازديد است. اين معیار

سال به يک مكان دهد. اين امكان وجود دارد که يک فرد چندين بار در  زمانی را نشان نمی ۀدور
 ۀدورهای بازديد در يک  فرد ديگری فقط يک بار سفر کند. تفاوت بین اين نیتاما  ،سفر کند

شود عالوه بر  آينده پیشنهاد می هایپژوهشنتیجه برای در .زمانی خاص اهمیت بااليی دارد
  سنجش زمانی نیت بازديد، به تعداد سفرهای افراد در يک دوره نیز توجه شود.
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