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 چکیده
را  اند، نوع جدیدي از گردشگريهایی که به دلایل طبیعی و انسانی تخریب شدهرشد تقاضاي سفر به جاذبه

ر ند دتواها مینظران، توسعه گردشگري در این قبیل سایتدر دنیاي امروز رقم زده است. به باور صاحب
تم ترین ارکان سیسعنوان یکی از مهمهاي تقاضا بهباشد. در این راستا، توجه به ویژگیها مؤثر بازسازي آن

ه هاي تقاضا در مجموعگردشگري، داراي اهمیت بسیاري است. بر همین اساس، در این پژوهش بررسی ویژگی
هرست میراث جهانی یونسکو) بعد از بازسازي هاي فرهنگی ثبت در فزده ارگ بم (یکی از سایتزلزله تاریخی

، 1396سایت، موردتوجه قرار گرفته است. جامعه آماري را گردشگرانی تشکیل دادند که در سه ماه اول سال 
عنوان نمونه برآورد نفر به 200هاي آماري، تعداد اند که طبق جدول مورگان و بررسیاز ارگ بم بازدید کرده

ها و هوتحلیل دادها گذاشته شده است. براي تجزیهه روش تصادفی ساده در اختیار آناند و پرسشنامه، بشده
، AMOSو  SPSS 22افزار هاي آماري از دو نرمسازي معادلات تحلیل مسیر و انجام آزمونمنظور مدلبه

یت و سطح سهاي جمعیتی تقاضا (سن، جناستفاده شده است. نتایج پژوهش بر وجود رابطه معنادار بین ویژگی
اد هاي رفتاري تقاضا (انگیزه، هدف و تعدتحصیلات) و انگیزه گردشگران، رابطه مثبت و معنادار بین ویژگی

مندي گردشگران و وفاداري آنان، مندي گردشگران، عدم رابطه معنادار بین رضایتدفعات سفر) و رضایت
تصویر  یزه گردشگران و نیز عدم تأثیر معنادارتأثیر مثبت و معنادار تصویر ذهنی مقصد (مثبت و منفی) بر انگ

 مندي و وفاداري گردشگران، اشاره دارد.ذهنی مقصد (مثبت و منفی) بر رضایت
 

 .دیده، تصویر مقصد، رضایت و وفاداريهاي تاریخی آسیبگردشگري مجموعه واژگان کلیدي:

  Vossoughi.la@semnan.ac.irئول)(نویسنده مساستادیار، دانشکده گردشگري، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ، .1
 . مربی، دانشکده گردشگري، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران2

 . کارشناس ارشد، بازاریابی جهانگردي، دانشکده گردشگري، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران3
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 مقدمه
هاي یزهاي دارد؛ زیرا انگیدهگردشگري، تقاضاي آن است که ساختار پیچ یکی از ارکان توسعه

راحتی انواع متغیرهاي تأثیرگذار بر آن را مشخص کرد؛ توان بهگردشگري متفاوت است و نمی
ف توسعه گردشگري شامل طی بنابراین، درك درست از ماهیت تقاضا، جهت تدوین یک برنامه

 1فردي است (لوزيههاي منحصربشود که هرکدام داراي ویژگیاي از کالا و خدمات میگسترده
هاي متنوعی از گردشگري ها و علایق گردشگران گونه). امروزه تنوع انگیزه2003، 2و فلوکیگر

) یکی 4(از زیرمجموعه گردشگري تلخ 3را رقم زده است. در این میان گردشگري بلایاي طبیعی
اریخی و میراث هاي مهم تعنوان یکی از جاذبهشود. ارگ بم بههاي نوظهور محسوب میاز گونه

درصد  80فرهنگی کشور که در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است، بیش از 
هاي بازسازي و نیز ) تخریب شد. این سایت، درطی سال1382از آن در زلزله ویرانگر بم (سال 

ه به توجرو با بعد از اتمام بخش اصلی پروژه بازسازي، موردتوجه گردشگران قرار دارد. ازاین
اي تقاضا ههاي خاص این جاذبه، در این مقاله تلاش بر آن بوده است که با ارزیابی ویژگیویژگی

ترین عوامل جمعیت شناختی و رفتاري تأثیرگذار بر کنندگان ارگ بم، مهمدر رابطه با بازدید
ویر ذهنی صعنوان مقصد گردشگري، شناسایی شود. علاوه بر این شناسایی تانتخاب این جاذبه به

ها به سفر بعد از زلزله گردیده (پس از تخریب و بازسازي گردشگران که منجر به ترغیب آن
ا همجدد)، موردتوجه قرار گرفته است. درواقع توجه به ویژگی گردشگرانی که از این نوع جاذبه

کنند، نخستین گام در جهت رشد و ارتقاء گردشگري در مناطق حادثه دیده است. دیدن می
تنها به منطقه موردمطالعه (در جهت بهبود گردشگري بعد از حادثه) یاري ها نهارزیابی این ویژگی

د. دیده مشابه نیز فراهم نمایتواند مسیري روشن را براي سایر مناطق حادثهرساند؛ بلکه میمی
، بروز حوادث دتبع آن بر تقاضا تأثیر دارنگذشته از عوامل فردي و اجتماعی که بر انگیزه سفر و به

ار، نگرش باشند نیز، نقش اساسی در تغییر رفتبینی میپیشاي از مواقع غیرقابلطبیعی که در پاره
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و تقاضاي گردشگران در سفر به مقصدهاي گردشگري دارند. وقوع زلزله در این شهر با تخریب 

ه وجود قه بگسترده در حوزه شهرستان و ارگ، تغییرات زیادي در تقاضاي گردشگري این منط
هاي تقاضاي گردشگري این سایت مهم از حیث آورده است. در حال حاضر بررسی دقیق ویژگی

هاي جمعیتی و رفتاري داراي اهمیت است. لذا این مقاله بر اساس طرح یک سؤال کلی: ویژگی
هاي تقاضا (جمعیتی و رفتاري) مبتنی بر تصویر ذهنی، رضایت و وفاداري در سایت ویژگی

 شکل گرفته است.ارگ بم چگونه است؟  شدهدیده و بازسازيحادثه
 

 مبانی نظري و پیشینه تحقیق
سد رعنوان یک آسیب و یا تهدید در گردشگري به نظر میاساساً مسئله بلایاي طبیعی در ظاهر، به

هاي ناشی از بلایاي طبیعی بزرگ در جهان است. گردشگري بلایاي و آن به دلیل اهمیت خسارت
ر مستقیم با طوشود که امکان بازدید در آن، بهعنوان نوعی از گردشگري تلخ تلقی میی بهطبیع

در گردشگري بلایاي ). 1458: 2016، 1شدت وقایع طبیعی و پیامدهاي آن ارتباط دارد (راسینسکا
ر مقصد، دیده آشنا شده و با صرف پول دتوانند پیش از سفر با منطقه حادثهطبیعی، گردشگران می

طورکلی بلایاي طبیعی، تصویر به). 1: 2012، 2حمایت کنند (ناجاي از اقتصاد ضعیف شده منطقه،
تضاد، دهند. این انگیزه و تصاویر مگردشگري را به هر دو نوع مثبت و منفی تحت تأثیر قرار می

هایی روبرو کرده است. بندي اثرات بلایاي طبیعی در گردشگري را با محدودیتدسته
مثال اگر گردشگران را خطرات مربوط به بازدید از یک مکان فاجعه، به خود جلب کرده نعنوابه

باشد، این نوع گردشگري ممکن است به ماجراجویی مرتبط شود که در آن بازدیدکنندگان 
مرگ،  هاهایی شوند که در آندرواقع به دنبال خطر و هیجان هستند. اگر گردشگران جذب مکان

). تاریخ 1262: 2014، 3توان آن را مصداق گردشگري تلخ نامید (تانگداده، میویرانی و ... رخ 
اي واسطه طیف وسیعی از بلایهایی است که در آن صنعت گردشگري بهمعاصر جهان پر از نمونه

طورجدي طبیعی، هرکدام با یک فاجعه مختلف، تحت تأثیر قرار گرفته است. میراث فرهنگی به
عنوان الیا بهبین ایتشوند. دراینرکانس بلایاي طبیعی در طول زمان تهدید میبا افزایش اندازه و ف
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ویژه مکان) است، به 47کشوري که داراي بیشترین تعداد میراث جهانی یونسکو در جهان (حدود 

و  1رحمانه زلزله به میراث فرهنگی، شده است (پاریسیهاي گذشته، متحمل خسارات بیدر دهه
). از اهداف توسعه این نوع گردشگري، به تصویر کشیدن غم و اندوهی 735: 2013، 2آئوجنتی

اي از زمان در اثر بلایاي طبیعی مانند زلزله، سونامی، سیل و یا است که اهالی یک منطقه در بازه
که با زندگی مردمان مناطق اند. در اینجا گردشگران علاوه بر اینطوفان، آن را تجربه کرده

موزند آشوند، مهارت کنار آمدن با شرایط سخت و مقابله با بحران را نیز میمی دیده آشناحادثه
). گردشگر در این نوع گردشگري فردي است که به صحنه فاجعه 1: 2010(نگارش و پودینه، 

). گردشگرانی 1261: 2014ها است (تانگ، مند به بازدید از این مکانکند، اما علاقهکمک نمی
توان تقسیم کرد:افرادي که به تماشاي کنند، به سه گروه میدنبال می که خطرات طبیعی را

ت انداز و تجربه احساسات در مدمخاطرات طبیعی تمایل دارند، افرادي که به تغییر شکل چشم
یخی هاي تارکوتاهی پس از فجایع شدید طبیعی تمایل دارند و افرادي که به تماشاي مکان

 ).1: 2016اند (قادري و همکاران، رویداد شدید آسیب دیدهمند هستند که در پی یک علاقه

ا بازدید ههاي تقاضا یا به عبارتی گردشگرانی که از این قبیل سایتدرهرصورت بررسی ویژگی
امل هاي جمعیتی و یا به عبارتی عوکنند، اهمیت بسیاري در مطالعات گردشگري دارد. ویژگیمی

-یژگیدهد. اساسًا واي گردشگري را تحت تأثیر قرار میها، تقاضفردي، گستردگی و تنوع آن

ا دارند اي بر کیفیت تقاضهایی همچون سن، جنسیت، تحصیلات، اشتغال و درآمد، تأثیرات عمده
گذارند. از دیگر سو، رفتار گردشگران همواره یکی جاي میو اثرات متفاوتی را نیز در مقصد به

هاي رفتاري گردشگري بوده است. ویژگی از موضوعات موردعلاقه پژوهشگران حوزه
گیرد که مختص گردشگران است و جهت ها را در برمیگردشگران، مجموعه مهمی از مؤلفه

اند عبارت اهترین این ویژگیرود. مهمتري از گردشگران به کار میتوصیف و ارائه تصویر روشن
 ).58: 1395یره (وثوقی و خانی، از: انگیزه، هدف، تعداد دفعات سفر، چگونگی تنظیم سفر و غ

است  اي برخوردار بودهدر تحقیقات مربوط به تقاضاي گردشگري، انگیزه عموماً از اهمیت ویژه
اي هرفتار گردشگر و فراتر از آن، درك سیستم شروع مطالعه ). درواقع نقطه36: 1387(کاظمی، 

1. Parisi 
2. Augenti 

                                                                                                                                                                                 



 1399 پاییز، 51فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 62

 
ونی یک فرد که وي را به هاي در). ویژگی143: 1992، 2و موریسون 1گردشگري است (میل

فرد  آل و واقعیصورت فقدان چیزي و یا تفاوت بین وضعیت ایدهسمت برآوردن یک نیاز به
)؛ بنابراین شناخت آن در بررسی 56: 1390شود (دهدشتی و فیاضی، کشد، انگیزه نامیده میمی

کند ی ایفا میسگردشگري نقشی اسا منظور درك سیستمرفتار گردشگران، بسیار مهم بوده و به
). عوامل انگیزشی نیروهایی درون فرد و در محتواي اجتماعی او هستند که 45: 1391، 3(پیرس

باشند که فرد تصور هاي یک مقصد میحرکت وي را در پی دارند و عوامل جذب که ویژگی
ن ا به آها وي رتواند با آن تأمین نماید و درواقع این ویژگیکند، نیازهاي روحی خود را میمی

گیري وجود، در زندگی واقعی این فرایند از شکل). بااین64: 1386کشند (واي گی، مقصد می
انگیزه سفر تا تدارك سفر، پیچیده است. در طی این فرآیند، زمانی که افراد نیاز به سفر داشته 

ی، نها نیز باید عوامل فردي مربوطه و شرایط محیطی خارجی مانند آمادگی جسماباشند، آن
ونقل و غیره توجه کنند، در غیر این صورت این نوع نیاز تنها وهوا، حملوضعیت مالی، آب

ید آتواند به شکل یک آرزو باقی بماند و هیچ انگیزه واقعی براي سفر و اقدام به وجود نمیمی
افراد  هاي شخصی). انگیزه یا دلایل اصلی سفر، بازتابی از نیازها و خواسته264: 2013، 4(پادوشن

از دانند؛ بنابراین انگیزه نقطه آغها میهستند و محققان زیادي انگیزه را نیروي محرك فعالیت
). ازنظر 2005هاي گردشگري است (پیرس، مطالعه رفتار گردشگران و فراتر از آن، درك سیستم

 تصویر مقصد، مجموع باورها و احساساتی است که مردم درباره یک مکان 6و گرتنر 5کوتلر
هاي ذهنی هستند که براي پردازش اطلاعات مهم، از میان طیف وسیعی دارند؛ این باورها فراورده

). تصویر مقصد، نقش 189: 1393شوند (همتی و زهرانی، ها درباره یک مکان گزینش میاز داده
: 1396ها پس از سفر، دارد (کروبی و همکاران، گیري گردشگران و رفتار آنمهمی در تصمیم

هاي شناختی و عاطفی است. . در حوزه گردشگري تصویر کلی از مقصد متأثر از ارزیابی)4
ی و طور متغیرهاي ارزیابی دارد (همتتصویر مقصد تأثیر مثبتی بر متغیرهاي رفتاري و همین
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گیري استنباط گردشگران نسبت به ) عواملی را که به شکل1998( 1). استابلر189: 1393زهرانی، 

گردشگري تأثیر دارند را به دو دسته عوامل عرضه و عوامل تقاضا تقسیم کرده  تصویر مقصد
شناختی، تجارب و است؛ عوامل تأثیرگذار جانب تقاضا شامل انگیزه، خصوصیات روان

اي هباشند، اما عوامل عرضه؛ آوازه مقصد، برنامهاجتماعی گردشگر می-خصوصیات فرهنگی
: 1394باشند (جهانیان بهنمیري، اي منتشرشده درباره آن میهبازاریابی مقصد و اخبار و گزارش

30.( 
رضایت گردشگران نیز عامل مهمی در توسعه گردشگري است، زیرا منجر به بازگشت آنان به 

بت سفر با هاي مثشود و گردشگران راضی، تمایل بیشتري به در میان گذاشتن تجربهمقصد می
د د مقصد به دیگران دارند. همچنین گردشگرانی که به مقصدوستان و آشنایان و به عبارتی پیشنها

وند و شترین منابع اطلاعاتی براي گردشگران بالقوه محسوب میاند، از مهمموردنظر سفر کرده
). 459: 2010و همکاران،  2راضی ساختن آنان در بازاریابی گردشگري، حیاتی است (سونگ

-عیت پنهان شده است که رضایت گردشگر میاهمیت رضایت گردشگر در این واق دلیل عمده

). در تحقیقات حوزه 555: 1393بینی کننده معتبر وفاداري باشد (غفاري و همکاران، تواند پیش
ر گرفته وفاداري در نظ عنوان شاخصصنعت گردشگري، بازدید مجدد و یا تمایل به بازگشت، به

شتریان و گردشگران قبلی که تجربه ). اساساً حفظ م190: 1393شده است. (همتی و زهرانی، 
: 1393تر از جذب گردشگران جدید است (غفاري و همکاران، قبلی از مقصد دارند بسیار آسان

کرده و آن را به دیگران ). اگر گردشگران یک مقصد را مطلوب بدانند، مجدداً از آن دیدن 556
 ).5: 1396توصیه خواهند کرد (کروبی و همکاران، 

تحلیل عوامل مؤثر بر وفاداري به مقاصد ") در پژوهش خود با عنوان 1393اران (غفاري و همک
ند که ا، عوامل مؤثر بر وفاداري به مقصد گردشگري اصفهان را مطالعه و بیان کرده"گردشگري

ار تأثیر گذارد. دطور مثبت و معنیتواند بر تصویر ذهنی مقصد بهآشنایی با مقصد گردشگري می
ذهنی مقصد بر رضایت گردشگر و رضایت گردشگر بر وفاداري به آن مقصد همچنین تصویر 

پور و همکاران ). ابراهیم554: 1393تواند تأثیر مثبت و معناداري دارد (غفاري و همکاران، می

1. Stabler 

2. Song 
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عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداري گردشگران در استان ") در پژوهشی دیگر، تحت عنوان 1390(

ه راهکارهاي توسعه گردشگري، به بررسی رضایت و وفاداري ، براي دستیابی ب"اردبیل
انی و اند که عوامل سازماند. محققین به این نتیجه رسیدهگردشگران در منطقه سرعین پرداخته

تبع آن افزایش وفاداري، به معنی بازگشت محیطی موجب افزایش رضایت گردشگران و به
و  1). یان73: 1390پور و همکاران، (ابراهیم شودها میگردشگران و معرفی منطقه از سوي آن

انگیزه در یک فضاي گردشگري  -بررسی رابطه تجربه"اي با عنوان ) در مقاله2015همکاران (
این  هايدهد. یافتهرا در گردشگري تلخ، مورد آزمون قرار می در چین، انگیزه و تجربه "تلخ

ن کنجکاو با دریافت اطلاعات در حادثه دهد که احتمال درگیر شدن گردشگراپژوهش نشان می
العمل احساسی گردشگران به فضاي گردشگري و مسائل مرتبط بیشتر است و همچنین عکس

همکاران،  دهد (یان وها را بیشتر از تجربه شناختی تحت تأثیر قرار میاحساسی آن تلخ، تجربه
دارنده گردشگران از بازدید عوامل باز") در مقاله خود با عنوان 2015( 2). وانگ108: 2015

نی کننده بیگردشگران از تصویر مقصد یک پیش نشان داد که برداشت "دیدهمقصدهاي حادثه
ها است. هدف این مطالعه، پیشنهاد یک مدل تحقیق جدید بود که بتواند قوي از مقصد سفر آن

د یک مقص هاي رفتاري بالقوه گردشگران براي بازدید ازهم عناصر شناختی که ویژگی
دهد و اثر منفی بر تصویر درك شده از مقصد دارد و هم عناصر دیده را تحت تأثیر قرار میحادثه

دهد که عوامل مرتبط با هاي این پژوهش نشان میمحرك را با هم موردسنجش قرار دهد. یافته
ارزیابی شناختی و ارزیابی محرك، عوامل ضروري و مهمی هستند که بر درك گردشگر از 

)، در پژوهشی با 2008( 3). میلر459: 2015تصویر مقصد، اثر منفی و معناداري دارند (وانگ، 
دنبال  ، به"هاي به وجود آمده از فاجعه بعد از طوفان کاتریناگردشگري فاجعه و جاذبه"عنوان 

بیان این هدف بوده است که چگونه گردشگري فاجعه بر توجه به تورهاي گردشگري بلایاي 
د. همچنین درك کنگذارد و چگونه فرهنگ با تغییرات ناگهانی انطباق پیدا میتأثیر میطبیعی، 

تواند به عاملی جهت تجدید حیات اقتصادي مناطق این نکته که چگونه صنعت گردشگري می

1. Yan 
2. Wang 
3. Miller 
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ري بعد پذیري صنعت گردشگشده تبدیل شود. نتایج این پژوهش به پررنگ کردن انعطافویران

به نقش مهم راهنمایان گردشگري در فرآیند احیاء و بازسازي این مناطق از یک فاجعه و نیز 
 کند که خوانندگان تحقیق به دركهاي امید و تولد دوباره، اشاره دارد. او بیان میعنوان نشانهبه

اند هعنوان یک فرایند بازسازي درك کردرسند که گردشگران تلخ، فاجعه را بهاین نکته مهم می
انگیزه سفر، تصویر مقصد و رضایت کلی "در پژوهشی با عنوان  1). تانگ115 :2008(میلر، 

به بررسی روابط بین انگیزه سفر، تصویر  "ونچوان 2008المللی بعد از زلزله سال گردشگران بین
 2008ال سالمللی ایالت سیچوان بعد از زلزله بزرگ مقصد و رضایت کلی از گردشگران بین

اي هنتایج این تحقیق نشان داد که گردشگران عمدتاً تحت تأثیر جاذبه ونچوان، پرداخته است.
دارند  المللی به این دلیل به سیچوان تمایللرزه و گردشگران بیناند تا زمینسنتی سیچوان بوده

هاي سفر و اثر کمی بر انگیزه 2008وحش آن بازدید کنند؛ اما زلزله سال که از مناظر و حیات
ر مثبتی از طورکلی گردشگران تصویاندگان از مقصد داشتند گذاشته است و بهتصاویري که بازم

چگونه ") در مقاله خود با عنوان 2007( 3و تساي 2). چن1269: 2013این ایالت داشتند (تانگ، 
رسد که به این نتیجه می "گذارد؟تصویر مقصد و عوامل ارزیابی بر روي اهداف رفتاري تأثیر می

هداف بازدید مجدد و توصیه به سایرین، تأثیر مثبتی بر وفاداري دارد (چن و رضایت از طریق ا
 ).1115: 2007تساي، 

 مدل مفهومی تحقیق
هاي جمعیت شناختی تقاضا (سن، جنسیت و سطح تحصیلات) با جهت ارزیابی رابطه ویژگی

-رضایت و هاي رفتاري (انگیزه، هدف، تعداد دفعات سفر)انگیزه گردشگران، رابطه بین ویژگی

مندي و وفاداري به مقصد، تصویر ذهنی (مثبت و منفی) از مقصد، بر مندي، در خصوص رضایت
 هایی به شرح زیر طرح شد.مندي آنان شکلی مبتنی بر گویهانگیزه و رضایت

1.Tang 

2. Chen 

3.Tsai 
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 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

1H.سن بازدیدکنندگان با انگیزه آنان رابطه معناداري دارد : 
2Hدکنندگان با انگیزه آنان رابطه معناداري دارد.: جنسیت بازدی 
3H.تحصیلات بازدیدکنندگان با انگیزه آنان رابطه معناداري دارد : 
4Hمندي آنان رابطه معناداري دارد.کنندگان با رضایت: انگیزه بازدید 
5Hمندي آنان رابطه معناداري دارد.: هدف بازدیدکنندگان با رضایت 
6Hمندي آنان رابطه معناداري دارد.ازدیدکنندگان با رضایت: تعداد دفعات سفر ب 
7Hمندي بازدیدکنندگان با وفاداري آنان رابطه معناداري دارد.: رضایت 
8H.تصویر مثبت ذهنی از مقصد بر انگیزه بازدیدکنندگان تأثیر معناداري دارد : 
9Hناداري داردمندي بازدیدکنندگان تأثیر مع: تصویر مثبت ذهنی از مقصد بر رضایت. 

10H.تصویر مثبت ذهنی از مقصد بر وفاداري بازدیدکنندگان تأثیر معناداري دارد : 
11H.تصویر منفی ذهنی از مقصد بر انگیزه بازدیدکنندگان تأثیر معناداري دارد : 
12Hمندي بازدیدکنندگان تأثیر معناداري دارد.: تصویر منفی ذهنی از مقصد بر رضایت 
13H ذهنی از مقصد بر وفاداري بازدیدکنندگان تأثیر معناداري دارد.: تصویر منفی 
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 روش تحقیق

تحلیلی و به لحاظ روش اجرا،  -این مقاله از حیث هدف، کاربردي؛ ازنظر ماهیت توصیفی
پیمایشی است. در این راستا بعد از بررسی مبانی نظري مرتبط با موضوع، پرسشنامه پژوهش 

اي ههاي جمعیت شناختی، ویژگیدر پنج بخش اصلی ویژگی طراحی گردید. پرسشنامه نهایی
مندي از مقصد، تصویر ذهنی مقصد) وفاداري به مقصد، طراحی گردید. رفتاري، رضایت

کنندگان بالقوه پژوهش عنوان مشارکتبه 1396بازدیدکنندگان ارگ بم در سه ماه اول سال 
منظور برآورد حجم نمونه، میانگین بهکه این جامعه آماري نامحدود است، بودند و ازآنجایی

عنوان نفر) به 1،199،128تعداد بازدیدکنندگان ارگ بم (در سه ماه اول سال) در پنج سال گذشته (
گیري در این پژوهش، تصادفی ساده تعداد جامعه آماري در نظر گرفته شده است. روش نمونه
ي براي انتخاب شدن دارند. با توجه به است؛ به این معنا که هر یک از اعضاء جامعه امکان مساو
نفر به دست آمد که درنهایت و با  384میزان جامعه آماري و بر طبق جدول مورگان حجم نمونه 

عنوان نمونه آماري نفر به 200در نظر داشتن حداقل حجم نمونه، در تحقیقات پیمایشی، تعداد 
 ت سنجش روایی سؤالات پرسشنامه،این پژوهش انتخاب شد. پس از تدوین اولیه پرسشنامه، جه

با توجه به محقق ساخته بودن پرسشنامه، روایی محتوا موردتوجه قرار گرفت. بدین منظور از 
بهره گرفته شد. با توجه به استانداردهاي موجود  1) لاوشهCVRشاخص نسبت روایی محتوایی (

، 99/0ي برابر و بالاتر از در این روش، یعنی حداقل نسبت روایی محتوایی هر گویه باید امتیاز
ا با هباشند. پایایی ابعاد این مقیاسکلیه سؤالات پرسشنامه نهایی، از روایی محتوا برخوردار می

 شده است.، گزارش1ضریب آلفاي کرونباخ در جدول 
 . ضریب پایایی متغیرهاي پژوهش1جدول 

تعداد  ابعاد متغیر
 سؤال

ضریب پایایی 
 هر بعد

ضریب پایایی 
 متغیر

 76/0 76/0 16 انگیزه هاي رفتاريویژگی
 75/0 74/0 4 مثبت تصویر ذهنی

 78/0 2 منفی
 73/0 73/0 3 منديرضایت منديرضایت

1. Lawshe 
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در این مقاله از هر دو آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است که در بخش آمار توصیفی 

عیتی هاي جمردپژوهش از حیث: ویژگیهاي نمونه مو(با استفاده از فراوانی) به بررسی ویژگی
فر، هاي رفتاري (مسافت، تعداد دفعات س(سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات)، ویژگی

چگونگی تنظیم سفر، هدف) و افزایش بازدید ارگ، پرداخته شده است. در بخش آمار استنباطی 
بهره  AMOSو  SPSS 22افزار مهاي مختلف، با استفاده از دو نرها، از آزموننیز تحلیل یافته

و آزمون  3، آزمون همبستگی اسپیرمن2، آزمون تی تک نمونه1دو-گرفته شده است. آزمون کاي
 ها بودند.ازجمله این آزمون 4همبستگی پیرسون

 

 معرفی موردمطالعه
سال تخمین زده شده است. این بنا  2000ارگ بم یک قلعه تاریخی است که قدمت آن بیش از 

اندازه یک هکتار خود به 22شود، با مساحت حدود رین قلعه خشتی جهان محسوب میتبزرگ
شهر کوچک است، در نزدیکی شهر بم، استان کرمان، واقع شده است. ارگ بم تا پیش از زلزله، 

: 1391) و (محمدیان، 462: 2015زاده و همکاران، یک جاذبه مهم گردشگري بوده است (پارسی
در بیست و  2004جولاي  7مصادف با  1383تیرماه  16فرهنگی بم در تاریخ  این بنا و منظر). 9

، در فهرست میراث آثار جهانی 1208هشتمین اجلاس یونسکو در شهر سوشو چین با شماره ثبت 
درصد از این بنا را ویران  80). زلزله بیش از 36: 1390درخطر بونسکو به ثبت رسید (نصرالهی، 

عنوان یک میراث فرهنگ جهانی ه، روند بازسازي آن آغاز گردید و بهچندي بعد از زلزلکرد، 
خیلی از کشورها ازجمله، ژاپن ایتالیا و فرانسه، در جریان بازسازي آن شرکت کردند. با توجه به 

ارگ بم را از  1392در تیرماه  سازمان یونسکو هاي گذشته،شده در طول سالهاي انجاممرمت
 بخش اصلی بازسازي آن به پایان رسیده است.کرد. در حال حاضر فهرست آثار درخطر خارج 

 

1. Chi-Square tests 
2. One Sample T-Testes 

3. Spearman 
4. Pearson Correlation 
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 هاي تحقیقیافته
 ها صورتپرسشنامه وتحلیلتجزیه بر مبتنی حاضر، پژوهش انجام راستاي در هایافته تحلیل

منظور تعیین نرمال بودن، چولگی و کشیدگی (چولگی معیار تقارن یا عدم در ابتدا بهاست.  گرفته
وزیع ها آزمون شده است. براي یک توزیع و کشیدگی معیار ارتفاع یک توزیع) دادهتقارن تابع ت

 است. 3کاملاً متقارن چولگی برابر صفر بوده و کشیدگی توزیع نرمال برابر 
 

 هاي پژوهش. وضعیت توزیع نرمال داده2جدول 
 میانگین کشیدگی چولگی هامؤلفه

 مقدار
 شدهمشاهده

خطاي 
 استاندارد

 مقدار
 شدهشاهدهم

 خطاي
 استاندارد

 70/3 172/0 -512/0 342/0 -126/0 انگیزه
 50/3 172/0 -157/0 342/0 -258/0 منديرضایت

 74/3 172/0 -605/0 342/0 -320/0 تصویر ذهنی مثبت
 59/3 172/0 -539/0 342/0 -278/0 تصویر ذهنی منفی

 
، -258/0مندي ، رضایت-216/0نگیزه شده براي متغیر ا، مقدار چولگی مشاهده2بر طبق جدول 

دهنده توزیع متقارن است که نشان -278/0، تصویر ذهنی منفی -320/0تصویر ذهنی مثبت 
، تصویر ذهنی مثبت -157/0مندي ، رضایت-512/0هستند. مقدار کشیدگی نیز براي متغیر انگیزه 

مال برخوردار هستند و است که در کشیدگی از توزیع نر -539/0و براي تصویر منفی  -605/0
ها، مدل است. قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیه 3میانگین تمامی متغیرها نیز حول عدد 

) انجام Amosار افزگیري متغیرهاي وابسته و مستقل از طریق تحلیل مسیر (با استفاده از نرماندازه
ند. اغیر درونی تعریف شدههاي انگیزه، رضایت، وفاداري متدر مدل مفروض، شاخصشده است. 

سته هاي رضایت و انگیزه در نقش متغیر وابشاخص وفاداري تنها یک متغیر وابسته است و شاخص
هاي مختلف، به شرح زیر هاي مدل فرضی با استفاده از آزمونگویهو مستقل هستند. در ادامه 
 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

H1ن رابطه معناداري وجود دارد.: بین سن بازدیدکنندگان و انگیزه آنا 
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 انگیزه بازدیدکنندگان . آزمون همبستگی پیرسون بین سن و3جدول 

 

 
ز تر ا) کوچک000/0دهد، سطح معناداري آزمون (نشان می 2طور که جدول در این رابطه همان

مقدار بحرانی  098/0است که این مقدار از  -226/0شده بوده و مقدار پیرسون محاسبه 05/0
(ضریب همبستگی تر است کوچک 200و درجه آزادي  95/0ضریب پیرسون در سطح اطمینان 

لذا بین سن و انگیزه بازدیدکنندگان رابطه وجود دارد؛ به این ). 000/0و سطح معناداري  -226/0
درنتیجه، فرض د. یابها براي بازدید نیز تغییر میا افزایش سن بازدیدکنندگان، انگیزه آنبمعنا که 

 شود.تحقیق تأیید می
H2.بین جنسیت بازدیدکنندگان و انگیزه آنان رابطه معناداري وجود دارد : 

 
 . آزمون کاي اسکوئر بین جنسیت و انگیزه بازدیدکنندگان4جدول 

 انگیزه متغیر
 

 جنسیت

 512/0 کرامر ضریب
 013/0 سطح معناداري

 200 تعداد

 
جهت بررسی این رابطه از آزمون کاي دو (کاي اسکوئر) استفاده شده است که بر اساس جدول، 

 05/0که از  013/0به دست آمده است و سطح معناداري آن  512/0مقدار ضریب کرامر 
 ؛ لذا این فرضیه تأیید )013/0و سطح معناداري  512/0مقدار کرامر تر است (کوچک

 ها، ارتباط دارد.انگیزه بازدیدکنندگان با زن یا مرد بودن آنشود، یعنی می
H3.بین سطح تحصیلات بازدیدکنندگان و انگیزه آنان رابطه معناداري وجود دارد : 

 
  

 انگیزه متغیر

 
 سن

 -r(  **226/0ضریب همبستگی (
 sig( 000/0سطح معناداري (

 200 تعداد
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 . آزمون همبستگی اسپیرمن بین تحصیلات و انگیزه بازدیدکنندگان5جدول 

 انگیزه متغیر

 
 تحصیلاتسطح 

 -280/0** ضریب همبستگی اسپیرمن

 000/0 سطح معناداري
 200 تعداد

است  000/0و سطح معناداري  -280/0با توجه به نتایج جدول ضریب آزمون همبستگی اسپیرمن 
ه شود و درنتیجه بین سطح تحصیلات بازدیدکنندگان و انگیزه آنان رابطکه این فرضیه تأیید می

 وجود دارد.
H4مندي آنان رابطه معناداري وجود دارد.ن انگیزه بازدیدکنندگان و رضایت: بی 

 مندي آناناي دو متغیر انگیزه بازدیدکنندگان و رضایت. آزمون تی تک نمونه6جدول 
 

 

 مؤلفه

 3میانگین معیار: 

 

 

 میانگین

 

 

انحراف 

 معیار

 

 

 tمقدار 

 

سطح 

 معناداري
sig 

 

 

اختلاف 

 میانگین

ر سطح میزان اختلاف د

 درصد 95معناداري 

 حد

 پائین

 حد

 بالا

 76/0 62/0 69/0 000/0 29/19 50/0 69/3 انگیزه
 59/0 40/0 49/0 000/0 54/10 66/0 49/3 رضایت

 
، 54/10مندي و براي رضایت 29/19براي متغیر انگیزه برابر با  tمقدار بر اساس نتایج جدول 

و مقدار میانگین دو متغیر نیز به میانگین معیار نزدیک  000/0سطح معناداري براي هر دو متغیر 
ی) هاي مختلف (یادگیري، انگیزه شخصدهد اکثر افرادي که با انگیزهاست؛ این نتایج نشان می

 اند.براي بازدید ارگ آمده بودند از بازدید خود رضایت داشته

H5ي وجود دارد.مندي آنان رابطه معنادار: بین هدف بازدیدکنندگان و رضایت 
بوده و سطح معناداري  014/0، همبستگی اسپیرمن برابر با 7ارتباط بر اساس نتیجه جدول دراین

ن شود؛ یعنی بیتر است پس این فرضیه تأیید میکوچک 05/0بوده که از  000/0آزمون برابر با 
ه به دگانی کبازدیدکنن مندي آنان رابطه معناداري وجود دارد وهدف بازدیدکنندگان و رضایت

 مندي بالایی نیز از بازدید دارند.اند، رضایتهدف خود از بازدید رسیده



 1399 پاییز، 51فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 72

 
H6مندي آنان رابطه معناداري وجود دارد.: بین تعداد دفعات سفر بازدیدکنندگان و رضایت 

و سطح معناداري آزمون  016/0، ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با 7طبق نتایج حاصل از جدول 
تر بوده است. پس بین تعداد دفعات سفر بازدیدکنندگان کوچک 05/0است که از  000/0برابر با 

ب بیشتر مراتبه این معنا که افرادي که بهمندي آنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. و رضایت
 اند، میزان رضایت بیشتري از بازدید دارند.از سایرین از ارگ بازدید کرده

 
 منديی بین هدف، تعداد دفعات بازدید و رضایت. آزمون همبستگ7جدول 
  هاشاخص

 
 
 

-رضایت

 مندي

 
 هدف

 014/0 ضریب همبستگی اسپیرمن
 000/0 سطح معناداري

 200 تعداد

تعداد 
 دفعات سفر

 016/0             ضریب همبستگی اسپیرمن

 000/0              سطح معناداري

 200                تعداد
 

H7مندي بازدیدکنندگان و وفاداري آنان به مقصد رابطه معناداري وجود دارد.: بین رضایت 
مندي بازدیدکنندگان و وفاداري آنان از آزمون همبستگی جهت آزمون رابطه بین رضایت

یب مندي و وفاداري به مقصد، با ضرپیرسون استفاده شده است. با توجه به جدول، بین رضایت
رابطه معناداري وجود ندارد، درنتیجه این فرضیه رد  633/0و سطح معناداري  034/0همبستگی 

ه مقصد ها بمندي بازدیدکنندگان الزاماً وفاداري آنبه این معنا که با افزایش رضایتگردد. می
 یابد.(ارگ بم) افزایش نمی

 نکنندگان و وفاداري آنامندي بازدید. آزمون همبستگی پیرسون بین رضایت8جدول 
 وفاداري متغیر

 
 منديرضایت

 034/0 ضریب همبستگی پیرسون

 633/0 سطح معناداري
 200 تعداد
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H8کنندگان تأثیر معناداري دارد.: تصویر ذهنی مثبت (از مقصد) بر انگیزه بازدید 

 05/0است که از  000/0و سطح معناداري  0/ 260، ضریب رگرسیون برابر با 9با توجه به جدول 
 دهد که این فرضیه تحقیق، تأیید ) و نشان می>0P/ 05و  t =582/5تر بوده (کوچک

) تأثیر 369/0شود. درنتیجه تصویر ذهنی مثبت (از مقصد) بر انگیزه بازدیدکنندگان (به میزان می
 مثبت و معناداري دارد.

H9.تصویر ذهنی منفی از مقصد بر انگیزه بازدیدکنندگان تأثیر معناداري دارد : 
است  000/0و سطح معناداري برابر  141/0، ضریب رگرسیون 9ر اساس نتایج حاصل از جدول ب
)909/3=t  05/0وP<268/0شود؛ لذا تصویر ذهنی منفی (به میزان )، پس این فرضیه تأیید می (

 بر انگیزه بازدیدکنندگان تأثیر مثبت و معناداري دارد.
H10کنندگان تأثیر معناداري دارد.مندي بازدید: تصویر ذهنی مثبت بر رضایت 

 05/0که بیشتر از  716/0و سطح معناداري  -024/0، ضریب رگرسیون 9با توجه به نتایج جدول 
شود. ) که بدین ترتیب این فرضیه رد می>R ،364/0-  =t ،133/0 =F ،05/0P= 026/0است (

 ارد.مندي بازدیدکنندگان تأثیر معناداري ندپس تصویر ذهنی مثبت بر رضایت
H11مندي بازدیدکنندگان تأثیر معناداري دارد.: تصویر ذهنی منفی بر رضایت 

تر بزرگ 05/0است که از  147/0و سطح معناداري  -071/0، ضریب رگرسیون 9مطابق با جدول 
شود؛ درنتیجه تصویر ) پس این فرضیه رد می>R ،458/1- =t ،125/2=F ،05/0P= 103/0است (

 مندي بازدیدکنندگان تأثیر معناداري ندارد.ذهنی منفی بر رضایت
H12.تصویر ذهنی مثبت بر وفاداري بازدیدکنندگان تأثیر معناداري دارد : 

تر بزرگ 05/0است که از  198/0و سطح معناداري  -047/0، ضریب رگرسیون 9مطابق با جدول 
درنتیجه تصویر  شود.)، پس این فرضیه رد می>R ،293/1- =t ،671/1=F ،05/0P= 091/0است (

 ذهنی مثبت بر وفاداري بازدیدکنندگان تأثیر معناداري ندارد.
H13.تصویر ذهنی منفی بر وفاداري بازدیدکنندگان تأثیر معناداري دارد : 

تر بزرگ 05/0است که از  530/0و سطح معناداري  -017/0، ضریب رگرسیون 9مطابق با جدول 
). درنتیجه تصویر >R ،629/0- =t ،398=/F ،05/0P= 045/0شود (است. پس این فرضیه رد می
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ذهنی منفی بر وفاداري بازدیدکنندگان تأثیر معناداري ندارد و بین دو متغیر رابطه خطی وجود 

 ندارد.
ندي، تصویر م. نتایج تصویر ذهنی مثبت و منفی انگیزه، تصویر ذهنی مثبت و منفی رضایت9جدول 

 ذهنی مثبت و منفی وفاداري
تغیر م متغیر

(وابسته) 
 ملاك

F R B t sig 

 000/0 582/5 260/0 369/0 157/31 انگیزه تصویر مثبت
 000/0 909/3 141/0 268/0 282/15 انگیزه تصویر منفی
 716/0 -364/0 -024/0 026/0 133/0 منديرضایت تصویر مثبت

 147/0 -458/1 -071/0 103/0 125/2 منديرضایت تصویر منفی
 198/0 -293/1 -047/0 091/0 671/1 داريوفا تصویر مثبت
 530/0 -629/0 -017/0 045/0 398/0 وفاداري تصویر منفی

 

ها و معیارهاي مدل مفهومی تحقیق، بر اساس محاسباتی که با استفاده از درنهایت روابط شاخص
 ید یا ردهاي تأیصورت شکل زیر است. این شکل گویهافزار آموس صورت گرفته است، بهنرم

 دهد.شده را نشان می

 
 ها: مدل مفهومی تحقیق مبتنی بر نمایش نتایج تحلیل گویه2شکل 
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 گیريبحث و نتیجه
ی هاي تقاضا در یک مجموعه تاریخبر اساس موضوع و هدف کلی این تحقیق که بررسی ویژگی

 نچه موجب ضرورت و انجام این تحقیق شده است، علاوه بر اهمیتحادثه دیده بوده است، آ
گی عنوان یک میراث فرهندیده بعد از حوادث طبیعی، اهمیت ارگ بم، بهاقتصادي مناطق آسیب

طور کامل به پایان نرسیده، که روند بازسازي آن بهجهانی است که بعد از بازسازي درحالی
 سوي خود جلب کرده است.مندان بسیاري را بهعلاقه

ه بین سن بازدیدکنندگان و انگیزه آنان رابطنخستین یافته این پژوهش حاکی از آن است که  
ند، کوجود دارد؛ به این معنا که با تغییر سن بازدیدکنندگان، انگیزه آنان براي بازدید نیز تغییر می

سال باانگیزه یادگیري در خصوص پیشینه  40مثال در این پژوهش، گردشگران سن بالاي عنوانبه
منظور تر بازدید ارگ را فقط بهکه گردشگران جوانارگ به بازدید پرداخته بودند درحالی

) و یان 2014سرگرمی و گذران اوقات فراغت در برنامه خود قرار داده بودند. این یافته با تانگ (
ته اند. یاف) همسو بوده است و در دو پژوهش غالب گردشگران را افراد جوان تشکیل داده2015(

ن دکنندگان و انگیزه آنان رابطه مثبتی وجود دارد؛ به ایدهد که بین جنسیت بازدیدیگر نشان می
د. برخلاف شوها میمعنی که زن و یا مرد بودن بازدیدکنندگان سبب تغییر در انگیزه بازدید آن

) در پژوهش خود به نتیجه عدم ارتباط بین جنسیت و انگیزه رسید 1392آن، ولاشجردي فراهانی (
هاي گردشگران تفاوتی مشاهده نشده است. عامل سومی نگیزهو بیان کرد که بین زن و مرد در ا

که رابطه آن با انگیزه مورد سنجش قرار گرفت، سطح تحصیلات بازدیدکنندگان بود که درنهایت 
این نتیجه حاصل شد که بین انگیزه و سطح تحصیلات رابطه منفی وجود دارد و این نتیجه با تحقیق 

ست که افراد با سطح تحصیلات پایین انگیزه بالاتري براي ) همسو ا2015) و یان (2014تانگ (
دیده دارند. در خصوص رابطه انگیزه هاي تاریخی حادثهیادگیري در خصوص بازدید از مجموعه

طور مستقیم سو است و انگیزه سفر به) هم2014آمده با تانگ (دستمندي نیز نتیجه بهو رضایت
سفر نیز با رضایت گردشگران رابطه دارد و هر چه مندي در ارتباط است. هدف با رضایت

بازدیدکنندگان به هدف خود از سفر نزدیک شده باشند، رضایت آنان از بازدید بیشتر است. 
ه شد و مندي بازدیدکنندگان سنجیدتعداد دفعات سفر عامل دیگري بود که ارتباط آن با رضایت

ود دارد به این معنا که با افزایش دفعات نتایج حاکی از آن است، بین این دو عامل رابطه وج
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سو است و در ) هم2014کند. این یافته با تحقیق تانگ (مندي نیز افزایش پیدا میبازدید، رضایت

از سایر  کردند، بالاترهر دو پژوهش تعداد بازدیدکنندگانی که براي اولین بار از مقصد دیدن می
ر در پژوهش حاض .کندهاي فرهنگی صدق میاذبهافراد گزارش شده است. این نکته در اغلب ج

ها رابطه ندارد؛ بدین معنی که هرچه رضایت مندي بازدیدکنندگان با وفاداري آنرضایت
تر است و بینی کرد که وفاداري آن نیز به بازدید ارگ بیشتوان پیشبازدیدکننده بیشتر باشد نمی

ید. شته باشد یا آن مقصد را به دیگران توصیه نماها تمایل به سفر مجدد به آن مقصد را دااینکه آن
)، غفاري و همکاران 1390پور و همکاران ()، ابراهیم1393این نتیجه با حقیقی نسب و همکاران (

دهد، تصویر ذهنی از مقصد ) همسو نیست. یافته دیگر پژوهش نشان می2014) و تانگ (1393(
 کنندگان در ارتباط است و تصویر ذهنی مثبتصورت مثبت و هم منفی با انگیزه بازدیدهم به

یجه با مراتب تأثیر بیشتري بر انگیزه بازدیدکنندگان دارد. این نتنسبت به تصویر ذهنی منفی به
) ناهمسو است. پژوهش نشان داد تصویر ذهنی (مثبت 2015)، همسو بوده و با و لی (2014تانگ (

توان ورقطع نمیطتأثیر ندارد به این معنی که به مندي بازدیدکنندگانو منفی) از مقصد بر رضایت
بیان کرد، بازدیدکنندگانی که تصویر ذهنی مثبتی از ارگ دارند رضایت بیشتري از بازدید دارند. 

دهد که تصویر ذهنی ها نشان می)، همسو نیست. درنهایت، یافته2014این نتیجه با تحقیق تانگ (
اي ازدیدکنندگان تأثیر ندارد. این یافته با تحقیق چن و تس(مثبت و منفی) از مقصد بر وفاداري ب

ازدید مندي از برو که اثرات تصویر مثبت به رضایت) همسو نیست. ازاین2014) و تانگ (2007(
تر است لذا متخصصان و مدیران بازاریابی گردشگري باید تلاش نمایند تا تصویر ذهنی نزدیک

بررسی  رسدبر اساس نتایج این پژوهش به نظر میشند. مقاصد را در نزد گردشگران بهبود بخ
دیگر، همچنین ها با یکابعاد وسیع تصویر مقصد، به ویژه تصویر قبل و بعد از بازدید و مقایسه آن

باید  مندي و وفاداري در آیندههاي تقاضا با تصویر مقصد، رضایتبررسی ارتباط سایر ویژگی
 موردتوجه قرار گیرد.

 

 

 منابع
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). عوامل مؤثر بر رضایت و 1390پور، حبیب، سیدنقوي، میرعلی و یعقوبی، نورمحمد. (یمابراه

 .69-72، 14. شماره فصلنامه مطالعات گردشگريوفاداري گردشگران در استان اردبیل. 
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