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 چكيده

ژئوپارك قشم  ةاز منطق يدسفر به قشم و بازد گردها از يعتطب يترضا يزانو م ها يزهحاضر با هدف سنجش انگ يقتحق
 يفيك يها از روش يقيتلف يزانجام پژوهش حاضر ن ياجرا شده است. برا گردها يعتطب يترضا يزانو عوامل مؤثر بر م

كه از منطقه قشم  گردهايي يعتمصاحبه با طب 20 هش،پژو يفيمورد استفاده قرار گرفته است. در بخش ك يو كم
روش  يقاز طر گردها يعتطب يترضا يزانو م ها يزهانگ يحاصل از بررس يفيك يها دند انجام شد. دادهكرده بو يدبازد

 يمايشيدر بخش پ گردها يعتطب يترضا يزانو م ها يزهانگ يبررس يها برا مصاحبه ينشد. از ا يلمردم نگارانه تحل
از سفر به  گردها يعتطب يترضا يزانثر بر مو عوامل مؤ ها يزهمطالعه انگ يبرا يقتحق ي. در بخش كميدگرد فادهاست

 يتپارسنز، هو يهمبادله، نظر يهنظر ييد،عدم تأ-انتظار يةنظركرامپتون،  يهنظر يزشي،انگ -جذب هاي يهقشم از نظر
 يجمع آور يپرسشنامه برا يكاز تكن يق،تحق يمايشياستفاده شده است. در بخش پ يا رسانه يو وابستگ ياجتماع

 يوهشد. ش يلكردند تكم يدقشم بازد يرهكه از جز گردهايي يعتپرسشنامه توسط طب 200ه شده است. اطالعات استفاد
دو بار به منطقه  يو كم يفيك يها داده يآور جمع يهدفمند است. محقق برا يريگ در هر دو بخش، نمونه يريگ نمونه
انجام داده  ييها مصاحبه يزدر منطقه ن يربطذ نيپرسشنامه با مسئول يلها و تكم كرده و عالوه بر انجام مصاحبه سفرقشم 

آنان از سفر  يزةانگ ينتر قشم، مهم يعياز مناظر طب يدآن است كه بازد يايگو يفيو ك يكم يقهر دو تحق يجاست. نتا
 يزهكه با انگ يكسان يژهقشم دارند، به و ةاز سفر خود به منطق ييباال مندي يترضا ةافراد، درج يشتربه قشم است. ب

از  يدبازد يزهاز آن است كه انگ يحاك يقتحق هاي يافتهاند.  به قشم سفر كرده يعيطب هاي يتاز جذاب يدازدب
ت يالدر قشم و تحص گردها يعتمدت زمان اقامت طب يستي،اكوتور هاي يتانجام فعال يزهانگ يعي،طب هاي يتجذاب

 د. هستن يرگذارآنان تأث يترضا يزاناست كه بر م يعوامل گردها يعتطب
 .ژئوپارك قشم يت،رضا ي،رفتار مسافرت يزه،انگ گردها، يعتطب :يديكل واژگان
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  مقدمه و بيان مسأله
ترين  گردي مهم كشور ايران از نظر جاذبه طبيعي بسيار غني است و امروزه طبيعت

المللي،  هاي حائز اهميت بين آيد. وجود تاالب بخش صنعت گردشگري به شمارمي
گاه كره مسكون نام گرفته و تنوع بسيار  ق حفاظت شده كه ذخيرههاي ملي و مناط پارك

هاي اكوتوريسمي بسيار بااليي برخوردار است.  هاي گياهي و جانوري از پتانسيل زياد گونه
قشم بزرگترين  زيرا از بين تمام مناطق گردشگري، جزيره قشم قابليت بررسي بسياري دارد

كيلومتر مربع در برگيرنده اولين ژئو پارك  1600جزيره خليج فارس با مساحتي در حدود 
ها و  اي از پديده همتاي جهان است كه شامل مجموعه خاورميانه و مطمئناً از نقاط بي

 2006ژئوپارك قشم در سال هاي زمين شناختي، طبيعي، تاريخي و فرهنگي است.  جاذبه
بت اين پارك، ها رسيد. نخستين عامل ث به ثبت شبكه جهاني ژئوپاركتوسط يونسكو 

 200كيلومتري غرب اين جزيره بود كه با وسعتي معادل  120هاي حرا در  وجود جنگل
اي  ژئوپارك قشم محدوده آيد. كيلومتر مربع، بزرگترين جنگل دريايي جهان به حساب مي

كاني، از -صلخ، غرب آن به روستاي گوري-طولي است كه شرق آن به روستاي طبل
ژئوپارك مقوله  شود. ز جنوب به ساحل جنوبي منتهي ميشمال به ساحل شمالي و ا

و از طرفي تجارب كشورهاي پيشگام در زمينه  جديدي در صنعت گردشگري است
ژئوپارك مؤيد اين موضوع است كه درآمدهاي حاصل از جذب گردشگر توسط 

 ژئوپارك خيلي بيشتر از درآمد ساير منابع جذب گردشگري است . 
باشد.  روستا مي 58خش مركزي، شهاب و هرمز است كه داراي جزيرة قشم داراي سه ب

 روستا در محدودة ژئو پارك قشم قرار دارد. 14روستا حدود  58از بين اين 
ها، ترجيحات،  تحقيقات مبتني بر رفتار در گردشگري بر تحليل ادراكات، نگرش

كند. اين  هاي مختلف گردشگري تمركز مي ها و رضايت گردشگر نسبت به مكان انگيزش
كند تا در  ريزان گردشگري كمك مي رساني به برنامه ديدگاه از مطالعه، در جهت اطالع

شود اطالعات كسب  ترجيح داده مي گردشگرانهايي كه توسط  ها و موقعيت مورد فعاليت
ترين متغيرها براي توضيح رفتار مسافرتي درنظر گرفته شده است.  انگيزه يكي از مهم كنند.

شود براي  اي انگيزشي كه به تصميمات سفر و رفتار مصرفي منجر ميه فهم شاخص
از آن جايي كه تقاضاها و عاليق بازديدكنندگان موجب به وجود گردشگري حياتي است. 

شود، بسيار مهم است كه نوع استفاده بازديدكنندگان را در  مي  طبيعتهاي  آوردن برنامه
يكي از مقاصد جدي فراروي مديران ناسيم. چه در حال حاضر و چه در آينده به خوبي بش
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ها از سفر  گردها و ميزان رضايت آن هاي طبيعت اين مقصد گردشگري، آگاهي از انگيزه
از اين گذشته به منظور تبيين ميزان رضايت به قشم و بازديد از منطقة ژئوپارك است. 

يين در تحقيق حاضر هم گردها بايد ديد چه عواملي بر اين فرآيند مؤثر هستند. اين تب طبيعت
بر رويكرد استقرايي(يعني با استفاده از روش كيفي مردم نگاري) هم بر رويكرد 

 هاي كمي) استوار است. قياسي(استفاده از روش
 

 پيشينه تجربي تحقيق و مرور نظري
اندركاران گردشگري  خدمات گردشگري و مقصدها، دست به منظور بازاريابي مناسب

گيري براي سفر و  ي انگيزه و رضايت را كه منجر به تصميم ادكنندهبايست عوامل ايج مي
پژوهشگراني كه در زمينة علل مدنظر قرار دهند.  شود گرايي مي همچنين رفتار مصرف

از انگيزه يا تالش جهت ارضاء نيازهاي نمايند،  افرت گردشگران مطالعه ميمس
كنند. به نظر  اساسي و مهم ياد مي شناختي دروني به عنوان يك فاكتور فيزيولوژيكي و روان

1Fپيرس

هاي گردشگران با عاليق زيست محيطي  ها و انگيزه ) بررسي روابط ميان نقش1982(1
توانند بر  ها بسيار ضروري است. بدين ترتيب، مسئولين مناطق گردشگري مي و اجتماعي آن

ردشگران مطابقت هاي گ هاي خود را با خواسته اساس نتايج حاصله از اين مطالعات فعاليت
هاي مسافرتي موجود را با تقاضاهاي گردشگري  داده و بازارها، تسهيالت و فعاليت

2Fهماهنگ و متناسب سازند. ايزو آهوال

) معتقد است كه انگيزة سفر صرفاً داراي 1982( 2
دارد كه  باشد. وي با نفي ماهيت اجتماعي انگيزة سفر بيان مي ماهيت روحي و رواني مي

 سافرت عبارتند از:علل اصلي م
باشند و جهت  هاي دروني خود مي ها در جستجوي پاسخي جهت خواسته انسان -

 كنند. هاي تازه و بكر سفر مي كسب آرامش روحي و باطني و دستيابي به پديده
ها جهت فرار از روزمرگي و محيط تكراري كار و زندگي و به منظور  انسان -

 نمايند. تفريح و تفرج سفر مي
3Fليندبرگ

دهند،  گردها را با توجه به ميزان وقتي كه به سفر اختصاص مي طبيعت) 1991(3
بندي كرده است.  پردازند، طبقه اي كه با آن به سفر مي انتظاري كه از سفر دارند و وسيله

 كند: وي به چهار دسته اشاره مي
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محققان علمي و افرادي كه براي آموزش و يادگيري، پاكسازي محيط زيست و  -1
 كنند.  مشابه به مناطق طبيعي سفر ميهاي  هدف
مندند  كنند و عالقه افرادي كه شخصاً براي ديدار از مناطق حفاظت شده سفر مي -2

 هاي فرهنگي مردم بومي آشنا شوند. با محيط طبيعي محلي و تاريخچه و سوابق و ويژگي
ه مندند، مانند افرادي كه ب كساني كه به سفرهاي غير معمول و غير متداول عالقه -3

 كنند. ها سفر مي ها در رواندا و از اين قبيل مكان هاي آمازون، پارك گوريل جنگل
پردازند و  افراي كه در يك برنامة مسافرتي به طور اتفاقي به ديدار طبيعت نيز مي -4

-98: 1385كنند (زاهدي،  در بخشي از مسافرت اصلي خود از مناطق طبيعي نيز ديدار مي
97.( 
اي  روانشناسي اجتماعي گردشگري مورد توجه روانشناسان حرفهاخيراً مطالعه بعد   

). در اين راستا موضوعات متعددي از pearce,1982;stringer,1984قرار گرفته است (
يطي يا فرهنگي تجربه شده )، آسيب محCrompton,1979;Dann,1981جمله، انگيزه (

 Myersبراي سفر(گيري  ) تصميمcort and king,1979;P.L.Pearce,1981(در مقصد
and Moncrief,1978;V.L.Smith,1979ها ( ) نگرشStoffle et al 1979 و (

 ) گردشگران مورد مطالعه قرار گرفته است .Pizam et al 1978رضايت و خشنودي (
 

 هاي جمعيت شناختي و مسافرتي گردشگران هاي سفر با ويژگي رتباط بين انگيزها 
4Fگودريچ 

5Fسكي)، وودسايد و ليزون1980(1

)اظهار داشتند كه متغيرهاي جمعيت 1989( 2
شناختي و مسافرتي بر روي ادراك تصويري از مقصد سفر تأثير گذاشته است. اوم و 

6Fكرامپتون

هاي  ) متذكر شدند كه ادراك مردم نسبت به مقصد سفر متأثر از ورودي1990( 3
ها و  ، ارزشهاي جمعيت شناختي هاي دروني همان ويژگي بيروني و دروني است. ورودي

هاي بيروني منابع گوناگون اطالعاتي است  كه، منظور از ورودي ها است. در حالي انگيزه
هاي گذشته  چنين تجربه ي جمعي، ارتباط دهان به دهان گردشگران و هم كه شامل رسانه

7Fورث اش آنان است. در رابطه با متغيرهاي جمعيت شناختي گودال و

) بيان كردند 1988( ،4
هاي بسيار مهمي هستند كه بر  ونه متغيرها از جمله سن، شغل و درآمد شاخصگ كه اين

                                                                                                                   
1. Goodrich 5 
2. 6 Woodside and Lysonski 
3. 7 Um and Crompton 
4. 8 Goodall and Ashworth  
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گذارند. وودسايد و  ي سفر تأثير مي گيري تصور و ادراك گردشگران نسبت به تجربه شكل
هاي مقصد و همچنين  ) اظهار داشتند كه تصوير مقصد متأثر از ويژگي1989ليزونسكي(

هاي  هاي گذشته و همچنين ارزش درآمد، تجربه متغيرهاي گردشگران از جمله سن، ميزان
8Fفردي است. بالوگلو

هاي گردشگران آلمان غربي به آمريكا را بر حسب  ) انگيزه1997( 1
شناختي مورد سنجش قرار داد. او شش عامل تصويري از  هاي مسافرتي و جمعيت ويژگي

و ارزش،  : ماجراجويي گردشگران، طبيعت و استراحتگاه، محيط شهري، بودجه جمله
هاي فعال بيرون از خانه را شناسايي  تاريخ و فرهنگ، محيط دوستانه و همچنين ورزش

شناختي  هاي مسافرتي و جمعيت ها، اين شش عامل بنا بر ويژگي كرد. بر اساس يافته
) همچنين  اظهار داشت 1997گردشگران به ميزان قابل توجهي قابل تغيير است. بالوگلو(

هاي متنوع سفر گردشگران را مورد خطاب  اتي گوناگون بايد انگيزهكه راهكارهاي تبليغ
توانند به صورت داخلي و يا  يابي به منابع اطالعاتي، راهكارها مي قرار دهد. براي دست

بندي شوند. منابع اطالعاتي داخلي  دسته (Gitelson& Crompton, 1983)خارجي 
هاي  بع اطالعاتي خارجي به توصيهكه منا باشند، در حالي مرتبط با تجارب گذشته مي

هاي گردشگري و همچنين  هاي گردشگري، سازمان هاي گردشگري، مجله آژانس
9Fكند. فريجن هاي دوستان و آشنايان ارتباط پيدا مي مشاوره

) اظهار داشت كه 1984(  2
 ريزي هاي برنامه تصوير مقصد مرتبط با رفتارهاي مسافرتي از قبيل طول زمان اقامت، فعاليت

) دريافتند كه سن 10F3)1994 لپيستو و دامونته كليري، مك شده و منابع اطالعاتي است. ويور، 
گذارد. در  يك متغير جمعيت شناختي قابل تمايز و ويژه است كه بر انتخاب مقصد تأثير مي

11Fسيرل و بريلي كه، زيمر، حالي

دريافتند كه ميزان درآمد و سطح تحصيالت بر  )1995(4
گذارند. براي مثال ويور و  نزديك و يا دور از دست تأثير ميانتخاب مقصدهاي 

) گزارش دادند كه گردشگران زير چهل و پنج سال، متمايل به انتخاب 1994همكارانش( 
) بيان كردند گردشگراني كه داراي 1995باشند. زيمر و همكارانش(  مقصدهاي نو مي

دن به نواحي بسيار دورتر از سطح تحصيلي و درآمد باالتري هستند، متمايل به سفر كر
 وطنشان هستند. 
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هاي جمعيت شناختي و  انگيزه گردشگران، ويژگي رتباط بين رضايت از سفر باا
 رفتارمسافرتي 

هاي سفر قرار  سازد كه رضايت از سفر تحت تأثير انگيزه تحقيقات گذشته آشكار مي
 (Mannel&IsoAhola,1987; Fielding,pearc ,&Hughes ,1992 ) دارد

12Fيون و يوسال

هاي گردشگران بر رضايت از  ) مدلي ارائه دادند كه در آن انگيزه2005(1
هاي انگيزشي  سفر و رضايت بر وفاداري از مقصد تأثيرگذار است. به اعتقاد آنان، شاخص

ها و  هاي جذب به مؤلفه همچنين، انگيزه كنند. اي را در رضايت ايفا مي كننده نقش تعيين
 ,Yoon & Uysal) شوند مقصد و ميزان ادراك گردشگران منجر مي هاي مشابه ويژگي
2005) 

هاي جذب و انگيزشي، عوامل خارجي از جمله محيط  به همين صورت، در ميان انگيزه
هاي تصوير مقصد به حساب  طبيعي و عوامل داخلي از جمله محل اقامت به عنوان مؤلفه

شوند.  دراك گردشگران را شامل ميو اين عوامل ميزان ا (Chi & Qu, 2008) آيند مي
اي است كه بر ميزان رضايت و تمايل به بازديد  كننده در نتيجه، تصوير مقصد عامل تعيين

  ي گردشگران تأثيرگذار است. دوباره
كه پژوهشگران رضايت گردشگران را نسبت به مقصدهاي فرهنگي و ميراثي  هنگامي

هاي مهمي هستند؛ بنابراين در  ران شاخصهاي گردشگ دهند، ويژگي مورد تحليل قرار مي
هاي رفتاري، جمعيت شناختي و اقتصادي اجتماعي به منظور  تحقيقات گردشگري شاخص

بندي كردن گردشگران بر اساس سن، جنسيت، درآمد، وضعيت تأهل، شغل، وضعيت  دسته
بل ها به راحتي قا گيرد؛ اين شاخص آموزشي و پيشينة اخالقي مورد استفاده قرار مي

 ).Yavoz,1994(شناسايي و مورد استفاده در تصميمات بازاريابي هستند 
انتظارات گردشگران از منطقه بر اساس تجربه سفرهاي قبلي، تبليغات و تشويق ديگران 

هاي دريافت شده و ادراك  گيرد. كيفيت خدمات، كيفيت تسهيالت و ارزش شكل مي
ها در آينده دارد  گر و سطح تقاضاي آنشده تأثير مستقيمي بر كيفيت سفر، تجربه گردش

)uysal,2003:8.( 
شود كه نهايتاً بر  در گردشگري به تنوعي از بازخوردهاي مؤثر منجر ميي سفر  شيوه

سفر، حالتي است ي  شيوهگذارد. منظور از  روي ميزان رضايت گردشگران از سفر تأثير مي
به صورت تور مسافرتي و يا به صورت  كنند، كه يا كه مسافرها از طريق آن به سفر اقدام مي

                                                                                                                   
1.Yoon and Uysal 
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گردشگراني كه تورهاي مسافرتي بر (Mok & Armstrong, 1995) مستقل است
هايي براي حمل و نقل و استراحتگاه و  گزينند، غالباً از طريق آژانس مسافرتي هزينه مي

ن كه، گردشگران مستقل خودشا كنند. در حالي ديگر عوامل مورد نياز در سفر  پرداخت مي
ها با  ي سفر بر اساس يافته شيوه انتخاب دهند. ريزي سفرشان را انجام مي رزرو هتل و برنامه

ها از قبيل انگيزه و ترجيحات گردشگران و  هاي سفر ارتباط دارد. اين ويژگي ويژگي
در شناختي از جمله سن و مليت است.  شناسي و جمعيت هاي جامعه همچنين ويژگي

هاي مسافرتي و مردم  ي سفر برحسب ويژگي ه با انتخاب شيوهنظرات در رابطكه  حالي
اي را در رابطه با  اند، بعضي تحقيقات نظرات در هم آميخته شده شناختي به خوبي جا افتاده

) بيان نمودند كه 2003هاي مسافرتي ارائه نموده است. هايد و الوسون (  تمايالت در شيوه
ي به عنوان بخش در حال رشد مطرح است. هاي مستقل در سطح گردشگري جهان مسافرت
13Fسيه و هوان، كه وانگ در حالي

هاي تورهاي مسافرتي در  ) اظهار داشتند كه پكيج2000( 1
ي آسيا بسيار رايج هستند. با اين وجود، مطالعات محدودي در تحليل تمايالت در  قاره

 . انجام شده است هاي مسافرتي شيوه
ي شناختي مرتبط با هزينه، مدت زمان  راي مؤلفههمچنين ميزان رضايت گردشگران دا

سفر و دقت در زمان آغاز و پايان سفر است. به همين نحو گردشگران رضايت جمعي را 
ي مكررشان با اين خدمات  هاي گفته شده بر اساس برخوردهاي روزانه با توجه به جنبه

مسافرتي تا حد رفتارهاي  همچنين، به صورت آشكار مشخص است كه اند. ايجاد نموده
ي زندگي اجتماعي و همچنين بسترهاي شهري  بسيار زيادي مرتبط با انتخاب شخصي، شيوه

 .)Stage,2005است(
14Fجين

عضويت در يك گروه،  راگردشگران  هاي رفتار مسافرتي ويژگي )2002 ( 2
و هم چنين  مقصد گيري براي انتخاب هاي پيشين، مدت زمان اقامت، زمان تصميم تجربه
استدالل نمود كه ) 2008(وسنا  .دانستر ظمورد ن در مورد مقصد ياطالعات منابع

 شيوه تأثيرگذاري گردشگري، شامل همراهان در سفر، ر مسافرتيهاي رفتا ويژگي
 گ(يانهمچنين  .استها به منظور سفر كردن و اطالع از منابع مقصد مسافرت  گيري تصميم
هاي   شناختي بر ويژگي جمعيت-اجتماعيهاي  ويژگي عمطرح نمود كه چگونه تنو) 2007

ها بر ميزان  هاي مسافرتي آن ويژگي ،به همين ترتيب گذارد. مسافرتي گردشگران تأثير مي

                                                                                                                   
 1.  Wang, Hsieh and Huan  
 2. Jin 
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 نويسندگاناست بسياري از  مشاهده طور كه قابل است. همان رثؤشان نيز م رضايت
يف مشاهده چنداني در تعار تفاوت د. اماان تعريف نمودههاي رفتار مسافرتي را  ويژگي

مورد استفاده در اين مطالعه مطابق  هاي رفتار مسافرتي ويژگي شود. در نتيجه، متغيرهاي نمي
 مرتبط با موضوع است. ادبياتمرور با 

اي  قابل مالحظه  ةرضايت كلي گردشگران و جنسيت آنها رابط بين )2002 (جين 
آموزش و ميزان  سطح ،محل سكونت ،قابل توجهي ميان سن اختالفولي  مشاهده كرد

رضايت كلي  نهاي رفتاري ميا بر حسب ويژگي ويدرآمد كلي خانوادگي وجود نداشت. 
قابل  اختالف ت وها وابستگي قابل توجهي ياف ي آن هاي گذشته گردشگران و تجربه

 . نيافتتوجهي ميان مدت اقامت، عضويت در گروه و فاصله تا مقصد 
ها در  ك گردشگران را اساس انتخاب آن) تجارب و ادرا2000كوزاك و رمينگتون(

كنند كه، رضايت حاصل از سفر به  ها چنين بيان مي دانند. آن مورد مقصد گردشگري مي
 يك مقصد با تمايل تكرار سفر به آن مقصد و با پيشنهاد آن مقصد به ديگران ارتباط دارد.

شوند؛  مي بمحسو تباطيار لكانا نوعي ي،شگردگر دـمقص ايرـب اريرـتك انگرـشدگر
 ن،ستادو با را مقصد بمطلو اطالعات ،يـقبل اردـيد از اـه          نآ ايتـضر هـب هـتوج اـب ايرز
ها مبلغ خوبي براي مقصد  آن گذارند و مي نميا در هبالقو انشگردگر يگرد و نشناياآ ام،قوا

 ).66: 1386( رنجبريان، آيند گردشگري به حساب مي
تحت گردشگران  مدت اقامت كرد كه طولحمايت ين نظريه ، از ا)1991(مپتون اكر

. ( براي مثال بازديدكنندگاني كه براي بار باشد مي الگوهاي تكرار بازديد آنهاتأثير تفاوت 
و  )ل بازديد آنها استاو ركنند در مقابل بازديدكنندگاني كه با بازديد مياز مقصد  چندم

انواع چنين  ا در رابطه با مقصد و همسطوح آگاهي آنه اختالف اين تفاوت به دليل
 .كنند  ها شركت مي كه در آناست هايي  فعاليت

) يك الگوي مشابه از گردشگران فرهنگي تهيه كرد. در اين مطالعه 1995سيلبربرگ (
گردشگر فرهنگي را به عنوان افرادي كه درآمد باالتري دارند، هنگام سفر خرج بيشتري 

كنند و از نظر آموزشي تحصيالت باالتري  منطقه سپري مي كنند، زمان بيشتري در يك مي
ها بيشتر از مردها سفر  نسبت به عموم مردم دارند؛ معرفي كرد؛ همچنين احتمال داد كه زن

هاي گردشگراني را كه از  ) ويژگي1996كنند و متعلق به طبقه سني باالتري باشند؛ اليت (
بودند را مورد مقايسه قرار داد. در اين  منطقه ميراث فرهنگي جنوب ولز در حال بازديد
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هاي مهمي هستند كه با رضايت از مقصد و ايجاد  هاي گردشگران نگرش مطالعه، تجربه
 انگيزه در گردشگران براي بازديد دوباره مرتبط است.

جنسيت، (شناختي  جمعيتهاي رين اعضاي گروه و متغي) ب2006و همكارانش( وال
و  تآموزش، ملي ميان سطح ا. امپيدا نكردندي قابل توجهي ) وابستگ أهلوضعيت تو  شغل

 ندمشاهده نمود )2006و همكارانش( س. جوديشتاي وجود دا سن وابستگي قابل مالحظه
پاسخگويان به غير از  هاي جمعيت شناختي ويژگي مختلف هاي بخش درمهمي  كه تغييرات

15Fهمچنين مستر و پريدو .خورد نها به چشم نميآدرآمد شخصي 

) واريانس سن، 2000(1
جنسيت، شغل و سفرهاي پيشين گردشگران فرهنگي و ميراث فرهنگي تايواني را مورد 

هاي مسافرتي و جمعيت شناختي بر اهميت سطوح  تجزيه و تحليل قرار دادند كه آيا ويژگي
وسيعي  تحقيقات بيانگر آن هستند كه مطالعات رضايت و نگرش تأثيرگذار هست يا خير.

هاي  ويژگي ارضايت ب وابستگياثبات  صين گردشگري و تفريحي به منظورمتخص طتوس
 رفتاري و مردم شناختي انجام گرفته است.

 
16Fنظرية انگيزشي و جذب  -  

2 
هاي  در رابطه با انتخاب مقصد شاخص گردشگردر درك رفتار  گردشگرهاي  انگيزه

 قرار دارند. گردشگرانجيحات ها، اهداف و تر ها در ارتباط با خواسته مهمي هستند و انگيزه
گرد به  هاي طبيعت تر از انگيزه ) معتقد هستند كه فهم روشن2002( هلدن و اسپارواك 

بهبود موفقيت دراز مدت از مديريت اكوتوريسم كمك خواهد كرد. شناخت ترجيحات 
ريزي كمك خواهد كرد براي  ها سودمند خواهد بود و به برنامه هاي انگيزشي آن ويژگي

 عرضه شود گردها طبيعتكه چه چيزي، كجا و چگونه مناطق طبيعي به  اين
)palacio&Mccool,1997.( 

ها  احتياجات، خواسته -هاي رواني دروني است انگيزه يك فرآيند ديناميك از شاخص
و يك عنصر كليدي از تجربيات گروه و شخص از محصوالت  -و اهداف يك شخص

با هاي دروني و بيروني  ي به شاخصگردشگر انگيزش در ي يا تجربيات است.گردشگر
 ,Crompton1979, Dann,1977(بندي شده است.  طبقه "جذب"و  "انگيزشي"عنوان 

1981, Klenosky, 2002, kozak, 2002( 

                                                                                                                   
1. Master and Prideaux   
2.  Pull and push theory 
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دهد كه مدل انگيزشي و جذب چارچوب مفيدي براي شناسايي و  مستندات نشان مي
كند و آن  شخص را به سفر ترغيب مي گيري تأثيرات و نيروهاي متفاوتي است كه اندازه

 كند. شخص را به يك منطقه خاص جذب مي
17Fهاي انگيزشي شاخص

كند كه ذاتي  ها و نيازهاي مسافران اشاره مي آرزوها، خواسته به 1
كه به دنبال ماجراجويي، پرستيژ، دانش و  ).Lundberg.1990(و ناملموس هستند 

18Fاي جذبه تعامالت اجتماعي هستند. در مقابل، شاخص

هاي مقصد  ها و جذابيت با ويژگي 2
هاي  ها ويژگي كه آن )Klenosky,2002;Kozak,2002گردشگري مرتبط است(

 ملموس خصوصيات مقصد است.
هاي انگيزشي و جذب) را در  شاخص انگيزشي(شاخص 4)، 1999( مكلري و بالوگلو

هاي  دانش، ويژگيهاي انگيزشي ارائه دادند. ماجراجويي/هيجان، اجتماع/ ارزيابي شاخص
 مقصد و پرستيژ.

به عنوان عاليق ذاتي در بسياري از تحقيقات  گردها طبيعتهاي  از سوي ديگر، انگيزه
 مطرح شدند.

هاي دروني اصلي براي  كنند كه انگيزه )، بيان مي2002 ( هلدن و اسپارواك 
نافع مشترك گردها، يادگيري دربارة طبيعت، فعاليت فيزيكي و مالقات افراد با م طبيعت

ها يادگيري  ) معتقد هستند كه انگيزة نخستين آن1994كه باالنتين و اگلس ( است در حالي
 درباره طبيعت در مناطق بكر و حيات وحش است.

ها  هاي اجتماعي و جذابيت ) و اگلس اذعان دارند كه شاخص2002پيج و پاولينگ (
 كنند. نقش مهمي را اينجا بازي مي

) گزارش دادند كه آرامش در محيط طبيعي به عنوان 2002هلدن و اسپارواك (
كه ويرينگ و   ترين نياز توسط طبيعت گردها ارزيابي شده است. در حالي مهم
هاي تفريحي، فراغتي و  گردها براي ارضاء خواسته )دريافتند كه برخي طبيعت1999نيل(

 ).Page&Dowling,2002كنند ( آموزشي خود در مناطق خاص سفر مي
هاي انگيزشي به صورت متفاوت در متون گوناگون ظاهر شده است كه  شاخص تنوع

 دهد. رفتار گردشگر را در صنعت گردشگري توضيح مي

                                                                                                                   
1. push  
2. pull  
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دهد كه دو نيروي انگيزشي متفاوت  هاي انگيزشي به وضوح، نشان مي هاي شاخص يافته
و  "وكردنجستج"تواند توسط متغيرهاي وجود دارد. اين دو نيرو مي گردها طبيعتدر ميان 

 Ross&Isoبه عنوان ابعاد انگيزشي رفتار فراغتي توضيح داده شود ( "فراركردن"
Ahola,1991.( 

هاي مقصد است كه  هاي جذب ناشي از ويژگي طور كه اشاره شد شاخص همان
هاي انگيزشي  كه شاخص ناميده شود. در حالي 19F1"محركان جذب"تواند تحت عنوان مي

ناميده شود. كه با اهداف  20F2"جذابيت اجتماعي"عنوان تواند تحت رواني مي-اجتماعي
شخصي و اجتماعي شدن در ارتباط است. اين دو نيروي انگيزشي غالب به هم متصل 

 Rossتوسط جستجو كردن ( ]كردن[توسط فراركردن و فرار ]كردن[هستند. جستجو
&Iso-Ahola, 1991,p.228.( 

) بر اهميت مشخص كردن آنچه 1992)، نجار، دنيل و سماوي(1981(شينكل جكسون، 
دهند استفاده كنند نسبت به آنچه كه مديران گردشگري و مراكز  كه گردشگران ترجيح مي

هاي گردشگري  دهند تأكيد كردند. ارزش سايت تفريحي معتتقد هستند كه بايد ترجيح مي
 ).samawi,2007تنها در افكار گردشگران موجود است (

ب اـنتخا لـحامر دادن ناـنش ايرـب را دليـم) 1990( نمپتواكر نظريه ينا مهادا در
 :ستايندها افر از شتهر پنج شامل كهدنمو ئهاد ارافراتوسط  مقصد

 . هشد كسب منفعالنهر طو به گاهيهاييكهآ سساامحيط بري يژگيهادرك از و .1
 .بخشتسفرلذ يك ايبر تصميم .2
 .دارد گاهيها آ ردآنمو در كه يمقاصد ييژگيهاو از شتهر يك يابيارز .3
 يتقاضاي اـبرمبن باـنتخا ناـمكا هـك يدـمقاص از كـهري ييژگيهاو از درك .4

 .دـندارفعاالنه ت طالعاا
 .سفر ايبر معين مقاصد يا مقصد يكبنتخاا .5

به اعتقاد وي، ادراك مردم نسبت به مقصد سفر متأثر از ورودي هاي بيروني و دروني 
 است:
 
 
 

                                                                                                                   
1. Attraction motivators 
2. Social attraction 
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 هاي بيروني ورودي
 و اعيـجتمت اامالـتع از ايهـمجموع انوـعن به انتومي را نيوبير يهاورودي

 در انميتو را ها آن. نستد، داميگير ارمسافر قر نمايش ضمعر در كه يابانهزاربات اـتباطار
 يدـهبنـطبق اعيـجتما ياـهشنگيزا و يندنما يهاشنگيزا ،اللتيد يهاشنگيزا ت،اـطبق

 قعيوا همشاهد از كه تسا چيزهايي آن ،اللتيد يهاشنگيزا )Um, 1993:815.(درـك
 به كه ستا عكسهايي و تجمال ت،كلما،يندنما يهاشنگيزا. دوـميش حاصل مقصد

 تعامالت از جتماعيا يهاشنگيزا د ومنتشر ميشو يشگردصنعتگر يا سانههار سيلهو
 .ددميگر حاصل دمرمرـيگدا ـب هرـچه به هچهر
 

 نيي دروهاورودي
كه  برميخيزند همسافربالقو جتماعيا اسينشنروا پتانسيل مجموعه از نيي دروهاورودي

ي اـهرفاكتو و يتـشخص ،ندگيز سبك ،جتماعيا فياموگرد( شخصي ييژگيهاو شامل
: ندد داركرراـكدو  اـههنگيزا نوـمپتاركرـنظ از. هاستشنگر و هاارزش ،هاهنگيزا) موقعيتي

، دوم يين ميكنندتع را او مقصد چگونگي و ميكنندد يجاد افر را درسفر  به زنيا ينكها اول
 يتاهد معيني مقصد سمت به را همسافربالقو ن،گوناگو مقاصد يابيارز نجريا در ينكها

 )1388(برگرفته از جاروندي،).Um, 1993:815( ميكنند
رضايت گردشگران براي موفقيت بازاريابي مقصد مهم است زيرا در انتخاب مقصد، 

 &kozrakواقع شده است (مصرف محصوالت و خدمات و تصميم به بازگشت مؤثر 
rimmington,2000.( اي از رويداد و انتظارات است كه مبتني  رضايت، ارزيابي مقايسه

بر انگيزه است. در نتيجه مطالعه رضايت به صورت جدا از انگيزه بار معنايي زيادي 
 )pizzam etal,1978ندارد.(

يي را در مورد ها اند و تئوري چندين محقق به بررسي رضايت مشتريان پرداخته
 اند:  گردشگري مطرح كرده

21Fادراكات -مدل شكاف انتظارات -

1 )parasiraman, zeithaml and Berry`s, 
1985( 
22Fعدم تأييد اليور -تئوري انتظار -

2 )Pizam and milman,1993( 

                                                                                                                   
1. Expectation-perception gap model 
2. Oliver`s expectancy-disconfirmation theory 
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23Fمدل شناخت سيرجي -

1 )Sirgy,1984;chon and olsen,1991( 
24Fمدل عملكرد محض -

2 )pizam,Neumann,and Richel,1978( 
ها، براي سنجش رضايت گردشگري با مقاصد گردشگري خاص مورد  اين تئوري

ها قابل  عدم تأييد در ميان اين تئوري-اند. به طور خاص، تئوري رضايت استفاده قرار گرفته
 ).(Hune,2002:13 تري قابل اجرا است  تر است زيرا به طور وسيع قبول
 

25Fعدم تأييد -نظريه انتظار

3 
عدم تأييد شامل دو فرآيند با اثرات مستقل -بيان كرد نظريه انتظار 1980لاُليور در سا 

گيري انتظارات و عدم تأييد آن انتظارات  در رضايت گردشگر است. اين دو فرآيند، شكل
عدم تأييد بر اين اساس است كه گردشگر در -از طريق مقايسه عملكرد است. تئوري انتظار

لكرد پيشين خدمات براي خريد و استفاده را شكل ابتدا انتظارات از محصوالت يا عم
دهد. سپس، خريد كردن و استفاده از محصوالت و خدمات به باورهاي گردشگر در  مي

كند. رضايت گردشگر  مورد عملكرد درك شده يا واقعي محصوالت و خدمات كمك مي
 .(Clemons & Woodruff, 1992) شود به عنوان پيامد اين مقايسه در نظر گرفته مي

 تر از حد انتظار و باالتر از حد انتظار باشد. نتيجه ممكن است مطابق با انتظارات، پايين
شود؛ يعني عملكرد  شود كه انتظارات گردشگر تأييد نمي نارضايتي زماني ايجاد مي

 ;Churchill & Surprenant, 1982) محصول كمتر از حد انتظار گردشگر است.
Oliver & Beardon, 1985;Patterson, 1993) 

 
  هومنز مبادله نظريه

 هومنز مبادله در كه است اصول تابع عقالني مبادله يك عنوان به توريستي فعاليت 
 رساندن حداكثر به دنبال به خود توريستي مبادله انجام در توريست يك و است شده بيان

شود  مي حاصل او مندي رضايت كه است پاداش اين به رسيدن صورت در و است پاداش
 توريست آگاهي چون ). عواملي1370دست خواهد يافت (ترنر، مثبت نگرشي به و

 بودن آگاهانه دهنده نشان مختلف طرق به كدام هر كه تبليغات و توريست تجربيات
 .است شده بيان مبادله نظريه در است توريستي فعاليت

                                                                                                                   
3.  Sirgy`s congruity model 
1.  Performance-only model 
2.  expectancy-disconfirmation theory 
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 سنزرپا تتالكو 
 كهد دارد جوو هنگاآ كنشم نظا. كند مي مطرح را كنشم نظا ساسيا زنيا رچهاپارسنز 

: كنشزنيا رچها. باشد شتهد داجوو نسبي رطو به يا و كم ستد دكرركار چها ينا
 د ونها ظيفهو جتماعيا نمازسا هردر لگو ا حفظ و يگانگي ف،هد به يابي ستري، دگازسا
 ينا شكل به لهدمبام نظا و سيبرنتيك تبامر سلسله در سنز همچنينرپا، ستا خاصي منظا

 دي،قتصاا: جمله از وتمتفا هاي منظا بين هماهنگي كه دازدپر مي ها منظا ينا لهدمبا و تعامل
 )73:1376 ،شهرو(نددا ميم ملز را جتماعيا نمازسا يك در فرهنگي و جتماعي، اسياسي

 صنعت حفظ و توسعه ايبر. كند مي قصد هم يشگردگر صنعت در سنزرپات نظريا
 ،فرهنگي دي،قتصاا جمله از جامعه وتمتفا يهادنها بين لهدمبا و هماهنگي ي،شگردگر

 سياسي يا ديقتصاا يهادنها از گر يكيا كه نچنا باشد مي ميالزا جتماعيا و سياسي
 شتهاند قامتيا تخدما و نقلو  حمل جمله از يشگردگر هاي بخش در مناسب ديكرركا

 ).1389د (دوالبي،شو مي لمتزلز ين صنعت؛ اباشد
 

 تماعي نظريه هويت اج
براي ي تئوري مورد نياز  پيش زمينه Tajfel, 1978)نظريه هويت اجتماعي( 

اي اين  پايه  نمايد. فرضية رفتار اعضا را فراهم مي پاسخگويي به سؤاالت شناسايي جامعه و
بندي يكديگر به عنوان اعضاي يك  ي طبقه تئوري اين است كه اعضاي جامعه به وسيله

 كنند خاص، هويت خويش را در سطح اجتماعي جهان تثبيت مياجتماعي  –گروه ارتباطي 
(Hogg & Terry, 2000) 

 سه عنصر از متشكل را آن و مىزند پيوند گروهي عضويت با را اجتماعي هويت تاچفل
 ديدگاه تاچفل از هويت اجتماعي اساس اين احساسي. بر و ارزشي ،عنصرشناختي: مىداند
 عضويت به نسبت او از آگاهي كه خود از فرد كي برداشت از بخشي آن از است عبارت

 سرچشمه عضويت آن به ضميمه شده احساسي و ارزشي اهميت با همراه اجتماعي گروه در
 نوعي مىتوان را تعريفي هويت اجتماعي چنين به توجه با). Tajfel,1978:63( مىگيرد

يندي ساخته به اعتقاد وي گروه طي فرآدانست.  ديگران با رابطه در فرد خودشناسي
دهند از تعلق به گروه،  شود كه در اين فرآيند، افرادي كه اعضاي آن را تشكيل مي مي

 آورند.  نوعي رضايت و احساس عاطفي و گرمي به دست مي
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 اي نظريه وابستگي رسانه 
بر طبق اين د. نمو حرـمط را هـجامع ـ سانهر ـ مخاطب بستگيوا نظريةر يفلود ملوين

هاي اجتماعي رابطه دائمي وجود دارد. طبق اين نظريه  بان، رسانه و سيستمنظريه، ميان مخاط
گيري در زندگي روزمره  مردم در يك جامعه شهري براي كسب اطالعاتي كه براي تصميم

  .شوند خود نياز دارند، به ارتباطات جمعي وابسته مي
يري به رسانه گ مطابق نظر ديفلور مخاطب به دليل نياز به كسب اطالعات براي تصميم

 -2درك محيط اجتماعي  -1شود. نياز به اطالعات شامل موارد ذيل است:  وابسته مي
 هاي اجتماعي. گريز از واقعيت -3همراهي با هنجارهاي اجتماعي 

 ،شناختي ها بر مخاطبان سه نوع تأثير رسانهكه  دكر تأكيد نكته ينا بر ريفلود ملوين
 )Richards,1998( .گذارند مي ريفتار و عاطفي

 
 چهارچوب نظري 

براي مطالعه انواع از يك چهارچوب نظري تلفيقي استفاده شده است.  تحقيق حاضردر 
رابطه آن با خصوصيات جمعيت شناختي و براي مطالعه  انگيزشي و جذب نظريهها از  انگيزه

)، وودسايد و 1980()، گودريچ1993هاي كرامپتون( اهو رفتار مسافرتي از ديدگ
) 1997)، بالوگلو( 1988( ورث اش)،گودال و 1990اوم و كرامپتون( )،1989كي(ليزونس

 ) بهره گرفته شده است.1994) و ويور(1984فريجن( 
هاي  از نظريهبراي بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت طبيعت گردها از سفر به قشم 

اي استفاده  تگي رسانهعدم تأييد، مبادله هومنز، نظريه پارسنز، هويت اجتماعي و وابس-انتظار
 شده است. 

كه تحت  قشم است   گردها از سفر به اين تحقيق، ميزان رضايت طبيعت وابسته در متغير 
هاي  گردها) و (انگيزه اي و رفتار مسافرتي طبيعت (خصوصيات زمينهمستقل تأثير متغيرهاي 

هاي  يزهگردها از سفر به قشم ) است. اما الزم است كه ذكر شود خود انگ طبيعت
اي و رفتار مسافرتي  هاي خصوصيات زمينه گردها از سفر به قشم تحت تأثير متغير طبيعت
 ها نيز سنجيده شده است. قرار دارد كه روابط بين آنگردها  طبيعت
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 مدل تحليلي تحقيق 

 
 فرضيه هاي تحقيق

 ها رابطه وجود دارد. بين نوع انگيزه و ميزان رضايت طبيعت گرد -
ه از يك طرف و رفتار مسافرتي طبيعت گردها مثل تعداد دفعات بين نوع انگيز -

سفر، مدت اقامت، مدت زماني كه براي انتخاب مقصد صرف شده، سفر همراه تور يا 
هايي كه سفردرآن صورت گرفته، نحوه ورود به  بدون تور، عضويت در گروه، ماه

 جزيره، نوع مكان اقامتي و منابع اطالعاتي رابطه وجود دارد.
ين نوع انگيزه از يك طرف و خصوصيات جمعيت شناختي طبيعت گردها (سن، ب -

جنس، وضعيت تأهل، محل سكونت، سطح تحصيالت، درآمد و شغل) رابطه وجود 
 دارد.
ها (سن،  بين ميزان رضايت طبيعت گردها و خصوصيات جمعيت شناختي آن -

وجود جنس، وضعيت تأهل، محل سكونت، سطح تحصيالت، درآمد، شغل) رابطه 
 دارد.
بين ميزان رضايت طبيعت گردها و رفتار مسافرتي طبيعت گردها مثل تعداد  -

دفعات سفر، مدت اقامت، مدت زماني كه براي انتخاب مقصد صرف شده، سفر همراه 
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هايي كه سفردرآن صورت گرفته، نحوه ورود  تور يا بدون تور، عضويت در گروه، ماه
 رابطه وجود دارد.اطالعاتي به جزيره، نوع مكان اقامتي و منابع 

 
 روش تحقيق

هاي كمي و كيفي مورد استفاده قرار گرفته است،  در تحقيق حاضر، تلفيقي از روش
توان نقاط ضعف  باشند و بدين وسيله مي چرا كه هر دو روش داراي معايب و مزايايي مي

توانيم  تيب ميواقع بدين تر ي ديگري پوشش داد؛ در وسيله هر كدام از اين دو روش را به
ي  كه استفاده از منابع چندگانه از هركدام براي تكميل ديگري استفاده كنيم، ضمن اين

ها  صورتي كه تركيب نوع داده ي اعتبار و روايي تحقيق است، به اطالعات، تقويت كننده
اً روابط توانند مستقيم هاي كمي مي دنبال دارد. در اين راستا، داده عموماً نتايج مفيدي را بهنيز

ي خود در فهم جزئيات نظريه و  هاي كيفي نيز به نوبه قابل مشاهده را نشان دهند و داده
 ).61:1381باشند(ذكائي، روابطي كه در پس آن قرار دارد مفيد مي

ي آماري تحقيق حاضر را طبيعت گردهايي كه از منطقه ژئوپارك قشم بازديد  جامعه
نفر براي  20ي آماري فوق،  يفيِ مطالعه، از جامعهدهند. در بخش ك كرده بودند تشكيل مي

مصاحبه انتخاب شدند. هدف از انتخاب اين افراد براي مصاحبه، ساخت مقياس الزم جهت 
سنجش انگيزه و رضايت طبيعت گردها به منظور استفاده در يك پيمايش پرسشنامه اي 

گيريِ هدفمند  ونهبزرگ مقياس بوده است. براي دسترسي به افراد مصاحبه از روش نم
هايي رفت كه واجد شرايط خاص تحقيق  استفاده شده است. بنابراين بايد به سراغ نمونه

هاي طبيعت گردي و  باشند. براي انتخاب اين طبيعت گردها، محقق با مراجعه به آژانس
هاي طبيعي و  راهنمايان اكوتوريسم يك سري از افرادي را كه از منطقه قشم و جاذبه

ها را انجام داد و همچنين  ن بازديد كردند شناسايي و با گرفتن وقت قبلي مصاحبهفرهنگي آ
 با يك سري ديگر از طبيعت گردها در خود منطقه قشم مصاحبه صورت گرفت.   

ساخت يافته با سؤاالت باز استفاده شده  نيمه ي ها از روش مصاحبه براي انجام مصاحبه
انجام مصاحبه سؤاالتي را در نظر دارد.  است، بدين صورت كه محقق از قبل براي

ساخت يافته براساس سؤاالت مورد نظر تحقيق يا در راستاي اثبات فرضيه  ي نيمه مصاحبه
گيرد. در اين حالت مصاحبه شونده با استفاده از سؤاالت بازي كه  مورد استفاده قرار مي

كند تا  رود و سعي مي ش ميپذيري بااليي نيز دارند به سراغ گروه مورد نظر قابليت انعطاف
اَش درك كند. از همين رو هر  اي مجموع نظرات فرد را در رابطه با شرايط محيطي و زمينه
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جا كه ممكن است بر حسب  يابد، منتها از آن اي يكتا و متمايز مي مصاحبه شونده، ويژگي
ر سؤال اصلي ي ه هاي مصاحبه شونده، سؤاالت ديگري نيز در ادامه نياز و با توجه به پاسخ

ي  روش مصاحبه ها براي اين تحقيق تا حدودي به توان گفت كه مصاحبه طرح شوند، مي
 متمركز نيز نزديك شده است.

ي استاندارد و روش  ي پرسشنامه اطالعات مورد نياز در بخش كمي تحقيق، به وسيله
شده است مصاحبه گردآوري شده است. براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده 

 5/0) و پراكندگي (= 96/1tگيري ( )، ميزان خطاي نمونه =d 04/0كه با دقت احتمالي (
p=  5/0و q= گيري  نفر به دست آمده كه از  طريق روش نمونه 200)، حجم نمونه معادل

 اند. هدفمند انتخاب شده
 

 شاخص سازي
هاي مربوط به طبيعت  كردن انگيزه براي عملياتي: انگيزه طبيعت گردها از سفر به قشم

 ايم. نوع تقسيم بندي كرده 4ها را به  انگيزه  انگيزشي و جذبگردها با استفاده از تئوري 
است را به دو نوع انگيزه بازديد از جذابيتهاي  هاي مقصد ويژگيكه مربوط به  جذبانگيزة 

اس كه انجام ايم براين اس هاي اكوتوريستي تقسيم بندي كرده طبيعي و انگيزه انجام فعاليت
و همچنين  دارد هاي اكوتوريستي نياز به سرمايه فرهنگي و اقتصادي مورد نياز فعاليت

هاي  است و مربوط به انگيزه هاي انگيزشي شاخصخواهد. دستة ديگر  مهارت خاصي مي
منظور  دراين تحقيق،رواني است كه تحت همين عنوان طراحي شده است.  -اجتماعي

غارنمكدان، دره  هاي صنايع دستي، ناظر طبيعي قشم، فروشگاههاي طبيعي، م ازجذابيت
دره ستاره ها، تنگه  هاي حرا، جنگل هاي بندر الفت، بادگير هاي تال، چاه بام قشم، شور،

موزه  غارهاي تاريخي خربس، ها، قلعه پرتغالي تنگه عالي، دوالب، كوركوراكوه، چاهكوه،
هاي  فعاليت و منظوراز د از درخت انجير معابدها و بازدي بازديد از دره تنديس ژئوپارك،

ديدن و  ها اكوتوريستي، غارنوردي، غواصي، ماهيگيري، تماشاي پرندگان، تماشاي دلفين
رواني، آشنايي -هاي اجتماعي انگيزه از منظور و هاي دريايي است تخم ريزي الك پشت

رار از فشارها و فرار از مشكالت زندگي روزمره شهري، ف با شيوه زندگي مردم قشم،
خستگي ناشي از زندگي كاري، كسب آرامش، خريد، به دست آوردن منزلت و پرستيژ، 
يادگيري و كسب اطالعات راجع به طبيعت، عكس گرفتن از مناطق طبيعي قشم، ديدار و 
آشنايي با افراد جديد، درمان، گذران اوقات با خانواده و دوستان، ديدن يك جاي بكر و 
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مع آوري زباله و پاكسازي منطقه است. دسته آخر را هم براي كساني در دست نخورده، ج
و به صورت  اند هئوپارك از قبل نداشتژهاي  ايم كه هيچ شناختي نسبت به سايت نظر گرفته

از  انگيزه طبيعت گردها از سفر به قشماند. براي محاسبه شاخص  اتفاقي به قشم سفر كرده
را  انگيزههاي مربوط به  ليكرت بوده، نمره پرسشها به صورت طيف  آن جهت كه پرسش
اين هم تركيب كرده و در مواردي كه خواسته ايم با  COMPUTبا استفاده از دستور 

 ايم. شاخص مفهومي را به صورت ترتيبي گزارش كنيم آن را به سه دسته تقسيم كرده
 

هاي  هاي فرهنگي و طبيعي مقصد(جنگل جاذبه ،براي عملياتي كردن رضايت: رضايت
 دوالب، ، تنگه چاهكوه، تنگه عالي،رغار نمكدان، دره شو ها، حرا، دره ستاره

دره تنديسها،  موزه ژئوپارك، غارهاي تاريخي خربس، ها، قلعه پرتغالي كوركوراكوه،
الك  تخم ريزي بام قشم، ال،تهاي  چاه بادگيرهاي بندر الفت، درخت انجير معابد،

غواصي، ماهيگيري، قايق سواري،  ها، تماشاي دلفين تماشاي پرندگان، هاي دريايي، پشت
 ،جشنواره ها، سوغاتي ،مراكزخريد ،صنايع دستي، اماكن مذهبي موسيقي و رقص محلي،

 ،محل اقامترفاه در  آب و هوا، ،(حمل و نقل)هاي ژئوپارك سهولت و دسترسي به سايت
، پاكيزگي محيط كيفيت غذا منطقه، برخورد و رفتار راهنمايان تور،برخورد و رفتار بوميان 
هاي طبيعي) آورده  معماري منطقه، امنيت در منطقه كاركنان سايت سايت هاي طبيعي قشم،

 سطح خيلي كم، 5در  ها كه سطح رضايت بازديدكنندگان نسبت به اين سايت شده است
از سفرش  همچنين احساس رضايت فرد كم، متوسط، زياد و خيلي زياد سنجيده شده است.

عالقه اش به سفري دوباره به قشم و مدت زماني كه براي بازديد دوباره به قشم   به طور كل،
 براي سنجش رضايت فرد استفاده شده است. تمام اين موارد آورده شده است. كند سفر مي

ها به صورت طيف ليكرت بوده، نمره  پرسش رضايت،براي محاسبه شاخص 
هم تركيب كرده و در با  COMPUTبا استفاده از دستور را  رضايتهاي مربوط به  رسشپ

شاخص مفهومي را به صورت ترتيبي گزارش كنيم آن را به سه اين مواردي كه خواسته ايم 
 ايم. دسته تقسيم كرده

مدت اقامت،  ها شامل تعداد دفعات سفر، اين ويژگي: رفتار مسافرتي طبيعت گردها
عضويت در  كه براي انتخاب مقصد صرف شده، سفر همراه تور يا بدون تور، مدت زماني

هايي كه سفردرآن صورت گرفته، نحوه ورود به جزيره، نوع مكان اقامتي و منابع  گروه، ماه
 سنجيده شده است.اي  در سطح اسمي، فاصلهاطالعاتي است كه 
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 نتايج تحليل مصاحبه با طبيعت گردها 
هاي طبيعي و از بين  هاي مقصد، جذابيت يا جذابيت هاي جذب از بين شاخص .1

رواني، كسب آرامش از مهمترين -هاي اجتماعي هاي انگيزشي يا انگيزه شاخص
ها بيشترين تأثير را  هاي طبيعت گردها از سفر به قشم شناخته شده اند. اين شاخص انگيزه

 در تصميم گيري طبيعت گردها براي سفر به قشم گذاشته اند.
كنند شناخت و اطالعات زيادي نسبت به  ساني كه به قشم سفر مياكثر ك .2

هاي موجود در آن ندارند به اصطالح طبيعت گرد هاي اتفاقي هستند  ژئوپارك و جاذبه
 اي شوند. توانند تبديل به طبيعت گرد هاي حرفه هاي مناسب مي كه با تبليغات و آموزش

طقه و آگاهي رساني محدود من طبيعت گرديهاي   آشنايي اندك نسبت به جاذبه .3
كمبود  هاي جمعي، ، كمبود تبليغات از طريق رسانهآن ها به عالقمندان اين جاذبه

، عدم هماهنگي امكانات و تأسيسات زيربنايي براي جابه جايي، اقامت و پذيرايي
ها ي خصوصي و دولتي از موانع توسعه طبيعت گردي در منطقه قشم شناخته شده  بخش
 است. 

حاضر در قشم شاهد يك تبادل فرهنگي مثبت بين بوميان منطقه و طبيعت در حال  .4
ها حاكي از آن است كه هر چه  گردها و استقبال بوميان از طبيعت گردها هستيم اما يافته

هايي از  شود شاهد نشانه يابد و منطقه گردشگر پذيرتر مي تعداد گردشگران افزايش مي
 گردشگر به مثابه پول هستيم.  

هاي طبيعي منحصر به فرد و بكر منطقه، تاريخ و فرهنگ و هنر قشم،  تجذابي .5
رفتار خوب ساكنان بومي، آرامش و امنيت منطقه سبب افزايش درجه رضايت مندي 

 طبيعت گردها شده است.
ساده زيستي و قناعت مهمترين درسي است كه طبيعت گردها از برخورد با بوميان  .6

 اند. منطقه گرفته
نقش بخش دولتي در مديريت مناطقي كه حفاظت از آن است كه ها حاكي  يافته .7

كنند، بسيار مهم است.  كمك زيادي مي طبيعت گرديها به جذب  و نگهداري از آن
هاي مسافرتي، تورهاي مسافرتي همراه  تواند در اموري نظير آژانس بخش خصوصي مي

ت غذايي و حمل با راهنماهاي تعليم ديده، محل سكونت و اقامتگاهي سرويس و خدما
پيشقدم شود و آن را توسعه دهد. در كنار اين دو بخش، مشاركت گردشگر و نقل 

توان استفاده نمود. با همكاري اين سه نيرو،  جوامع محلي است كه از تجربيات آنان مي
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هاي عمومي را  توان حمايت توان اوضاع اقتصادي بهتري ايجاد نمود، بلكه مي نه تنها مي
 نابع افزايش داد. جهت نگهداري م

قالب يك پرسشنامه در اختيار افراد نمونه قرار داده شد تا از اين طريق به در  ها اين يافته
پرداخته شود و دريابيم كه  از سفر به قشم ميزان رضايت طبيعت گردها و ها انگيزهشناخت 

 تحت تأثير چه عواملي است. سفر به قشماز  رضايت طبيعت گردها
 

 پايايي 
ها از روش توافق دروني استفاده گرديده است  ن پژوهش براي سنجش پايايي دادهدر اي
باشد. اين ضريب همساني دروني يا  ترين شاخص آن ضريب آلفاي كرونباخ مي كه مهم

دهد كه سؤاالت آزمون تا چه حد توانايي  كند و نشان مي گيري مي پايايي دروني را اندازه
كنند. ضريب به دست آمده مقياس تحقيق در آزمون  ميگيري  يا خصيصه واحدي را اندازه

باشد. الزم به ذكر است كه پس از اجراي  مقدماتي و آزمون اصلي به صورت زير مي
هاي ديگري نيز  هاي نامناسب حذف شدند، گويه آزمون مقدماتي، عالوه بر اين كه گويه

 جايگزين شدند. 

 نام مقياس

ويه
د گ

عدا
ت

 

ضريب آلفاي 
 كرونباخ

ويه ش آزمون)(پي 
د گ

عدا
ت

 

ضريب آلفاي 
 كرونباخ

 (آزمون اصلي) 

هاي  انگيزه بازديد از جذابيت
 طبيعي

18 0,8 16 0,91 

هاي  فعاليت انجام انگيزه
 تياكوتوريس

6 0,79 6 0,79 

 رواني–انگيزه اجتماعي 
 

12 0,69 12 0,69 

 فقدان انگيزه مشخص از سفر
 

2 0,62 2 0,62 

 0,93 35 0,81 39 رضايت
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 هاي تحقيق  يافته
 هاي توصيفي يافته

 8/50اطالعات به دست آمده از اين تحقيق، مردان  بر اساس: خصوصيات جمعيتي 
درصد  7/49درصد افراد مورد مطالعه را تشكيل داده،   2/49درصد افراد پاسخگو و زنان  

 7/55رار دارند. سال ق 48درصد در سنين بيشتر از  4/19و  36تا  26افراد نمونه در سنين بين 
اند. از بين مشاغل مختلف، بيشترين تعداد  درصد از پاسخگويان متأهل و مابقي مجرد بوده

درصد و خانه داري  2/15درصد، كارمند با  9/20پاسخگويان به ترتيب در شغل آزاد با 
درصد) ساكن شهر  4/67درصد اشتغال به كاردارند. بيشترين تعداد پاسخگويان( 5/10با

از نظر ميزان تحصيالت بيشترين فراواني متعلق به تحصيالت در سطح  باشند. ميتهران 
درصد داراي  5/41شود.  درصد ازكل پاسخگويان را شامل مي 6/37 ليسانس بود كه حدود

 هزارتومان 900 بيشترازدرصد داراي درآمد  9/30و هزار تومان  600تا  300,1درآمد 
 بودند.

يزه با توجه به ميانگين به ترتيب عبارت است از: انگيزه بازديد بيشترين ميزان انگ: انگيزه 
، 3از  16/2رواني با ميانگين  –، انگيزه اجتماعي  3از 33/2هاي طبيعي با ميانگين  از جذابيت

و فقدان انگيزه مشخص از سفر  3از  89/1با ميانگين  تيهاي اكوتوريس فعاليت انجام  انگيزه
 . 3 از 59/1به قشم با ميانگين 

هاي  بيشترين ميزان انگيزه بازديد از جذابيت :هاي طبيعي انگيزه بازديد از جذابيت 
حرا با ميانگين  جنگل از ، بازديد94/3طبيعي مربوط به بازديد از مناظر طبيعي با ميانگين 

 .باشد مي 65/3ها  با ميانگين  ستاره دره از و  بازديد 74/3
هاي  بيشترين ميزان انگيزه براي انجام فعاليت :تيهاي اكوتوريس انگيزه انجام فعاليت

 تخم )، ديدن5از  47/3ها (ميانگين  دلفين اكوتوريستي به ترتيب مربوط است به، تماشاي
 .ي باشد) م5از  85/2( پرندگان ) و تماشاي5از  87/2ها ( پشت الك ريزي
به ترتيب مربوط  رواني –هاي اجتماعي  بيشترين انگيزه :رواني –هاي اجتماعي  انگيزه 

 ) و ديدن5از  7/3تفريح با خانواده و دوستان (ميانگين  )، 5از  9/3(است به، كسب آرامش
 .ي باشدم) 5از  68/3بكرو دست نخورده( جاي يك

ها با ميانگين  تماشاي دلفينبيشترين ميزان رضايت به ترتيب عبارت است از: رضايت: 
مي باشد. بر اساس شاخص  99/3اصي با ميانگين و غو 03/4، قايق سواري با ميانگين  25/4
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درصد در حد متوسط و  3/16شان در حد زياد،  رصد پاسخگويان رضايتد 1/78رضايت 
 باشد. مي 3از  53/2درصد در حد كم بوده است. ميانگين به دست آمده  6/5

د ده ها و ميزان رضايت طبيعت گردها از سفر به قشم  نشان مي نتايج  بررسي انگيزه 
اكثر طبيعت گردهايي كه از منطقه قشم بازديد كردند از سفر خود احساس رضايت كردند 

دهد درجة رضايتمندي  ها نشان مي يافته و تمايل دارند دوباره به منطقه قشم سفر كنند.
ها است. در نتيجه، بر طبق تئوري  هاي آن طبيعت گردها باالتر از حد انتظارات و انگيزه

 د رضايت حاصل شده است.عدم تأيي -انتظار

 
 
 هاي تبييني يافته 

انگيزه انجام  ،هاي طبيعي انگيزه بازديد از جذابيتبين  ي اول تحقيق بر اساسِ فرضيه
درصد  99و ميزان رضايت با  رواني-هاي اجتماعي هاي اكوتوريستي و انگيزه فعاليت

 اطمينان رابطه معناداري وجود دارد.
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 از ديبازد زهيانگ
 يعيطبي ها تيجداب

 يها تيفعال زهيانگ
 سمياكوتور

 مشخص زهيانگ فقدان ياجتماع زهيانگ
 قشم به سفر از

 گردها عتيطب تيرضا
 قشم به سفر از
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 انگيزه و رضايت طبيعت گردها نوعهمبستگي پيرسون : آزمون ضريب )1(جدول 

 ضريب پيرسون نوع انگيزه

 هاي طبيعي انگيزه بازديد از جذابيت

 0,783(**) مقدار

Sig. (2-دامنه) 0,000 

 43 تعداد

 هاي اكوتوريستي انگيزه انجام فعاليت

 (**)0,706 مقدار

Sig. (2-دامنه) 0,000 

 53 تعداد

 رواني-اعيهاي اجتم انگيزه

 (**)0,415 مقدار

Sig. (2-دامنه) 0,001 

 57 تعداد

 فقدان انگيزه مشخص از سفر

-0,117 مقدار  

Sig. (2-دامنه) 0,398 

 54 تعداد

 
بررسي شده گردها  نوع انگيزه و رفتار مسافرتي طبيعتي دوم تفاوت ميانگين  در فرضيه

 است. 
فقدان انگيزه و  تعداد دفعات سفر نفيم و پيرسون رابطه معنادار ضريب همبستگي -

 كند.  مشخص از سفر را را تأييد مي
هاي اكوتوريستي و  هاي طبيعي، انگيزه انجام  فعاليت جذابيت از بين انگيزه بازديد -
 رواني با منبع اطالعاتي راديو تلويزيون رابطه معناداري وجود دارد.-هاي اجتماعي انگيزه

رواني با منبع  -هاي اجتماعي اكوتوريستي و انگيزههاي  بين انگيزه انجام فعاليت -
  .اطالعاتي نشريات و جرايد رابطه معناداري وجود دارد

رواني با منبع  -هاي اجتماعي هاي اكوتوريستي و انگيزه بين انگيزه انجام فعاليت -
  .هاي خدمات مسافربري رابطه معناداري وجود دارد اطالعاتي آژانس
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ايي كه سفردرآن صورت گرفته، مدت اقامت، مدت زماني ه بين نوع انگيزه و ماه -
كه براي انتخاب مقصد صرف شده، سفر همراه تور يا بدون تور، عضويت در گروه، نحوه 
ورود به جزيره، منبع اطالعاتي نشريات و جرايد، منبع اطالعاتي اينترنت، منبع اطالعاتي 

تأهل، محل سكونت و شغل دوستان و آشنايان، نوع مكان اقامتي، جنس، سن، وضعيت 
 رابطه معناداري وجود ندارد.

 
 گردها انگيزه و رفتار مسافرتي طبيعت نوع: آزمون ضريب همبستگي پيرسون )2(جدول 

 نوع انگيزه
تعداد دفعات 

 سفر
منبع اطالعاتي 
 راديو تلويزيون

منبع اطالعاتي 
نشريات و 

 جرايد

منبع اطالعاتي 
هاي  آژانس

 خدمات مسافربري

بازديد از  انگيزه
هاي  جذابيت

 طبيعي

 0,179 0,201 (*)0,277 0,155 ضريب پيرسون

Sig. (2-دامنه) 0,12 0,81 0,013 0,072 

 77 76 80 136 تعداد

انگيزه انجام  
هاي  فعاليت

 اكوتوريستي

 (*) 0,205 (*) 0,223 (**)0,307 0,155 ضريب پيرسون

Sig. (2-دامنه) 0,036 0,022 0,001 0,072 

عدادت  136 109 105 105 

هاي  انگيزه
 رواني-اجتماعي

 (*) 0,246 (**)0,337 (**)0,295 0,075 ضريب پيرسون

Sig. (2-دامنه) 0,011 0,00 0,002 0,39 

 106 104 109 134 تعداد

فقدان انگيزه 
 مشخص از سفر

-0,262 ضريب پيرسون  (**) 0,048 0,139 0,094 

Sig. (2-دامنه) 0,331 0,147 0,612 0,002 

 110 110 113 0,155 تعداد

 
فقدان انگيزه مشخص از سفر تحصيالت و پيرسون رابطه معنادار و منفي  ضريب همبستگي

-هاي اجتماعي هاي طبيعي و انگيزه بين انگيزه بازديد از جذابيت همچنين كند. را تأييد مي
 .رواني با درآمد رابطه معنادار معكوسي وجود دارد
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 سطح تحصيالت و درآمدانگيزه و  نوع: آزمون ضريب همبستگي پيرسون )3(جدول   

 درآمد سطح تحصيالت نوع انگيزه

هاي طبيعي انگيزه بازديد از جذابيت  

-0,90 ضريب پيرسون  0,259- (*) 

Sig. (2-دامنه) 0,034 0,385 

 67 96 تعداد

هاي اكوتوريستي انگيزه انجام  فعاليت  

.040 ضريب پيرسون  0,097-  

Sig. (2-دامنه) 0,361 0,645 

 91 135 تعداد

رواني-هاي اجتماعي انگيزه  

-0,123 ضريب پيرسون  0,359-  (**) 

Sig. (2-دامنه) 0,001 0,159 

 87 133 تعداد

 فقدان انگيزه مشخص از سفر

.040 -0,3(**) ضريب پيرسون  

Sig. (2-دامنه) 0,714 0,00 

 86 136 تعداد

 
و لونز استفاده شده  tرضايت طبيعت گردها و جنس از آزمون ابطه بين براي بررسي ر

هاي به دست آمده بين اين دو متغير رابطه معناداري  است. بر اساس اين آزمون و يافته
ضريب همچنين  باشد. توان گفت رضايت زنان بيشتر از مردان مي وجود دارد به طوريكه مي

رضايت ، وضعيت تاهل، شغل، درآمد و سني متغيرهابين نشان داد همبستگي پيرسون 
 .طبيعت گردها رابطه معناداري وجود ندارد

 و لونز براي مقايسه ميانگين رضايت در دو گروه زن و مرد tآزمون  :) 4( جدول

 براي برابري ميانگين ها tآزمون 
 آزمون لونز

   ميانگين (برابري واريانسها)
sig Df T Sig F 

 2,62زن 0,199 0,656 2,963 193 0,003
با فرض 

 واريانس يكسان

رضايت 
طبيعت 

گردها از 
سفر به 

 قشم
 2,42 مرد    2,966 192,774 0,003

با فرض 
 واريانس نابرابر
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با توجه به جدول تحليل واريانس زير بين دو متغير رضايت طبيعت گردها و محل 
 سكونت رابطه معناداري وجود دارد. 

 
 انس يك طرفه ميانگين رضايت و محل سكونت: تحليل واري) 5( جدول

 df مجموع مربعات  
ميانگين 
 .F Sig مربعات

رضايت 
گردها از  طبيعت

 سفر به قشم

 0,00 3,747 0,656 13 8,522 ميان گروهي

   30789 176 0,175 درون گروهي
    39311 189 كل

 
يت طبيعت گردها و ، بين دو متغير رضانشان مي دهد ضريب همبستگي به دست آمده

  .سطح تحصيالت رابطه معناداري وجود دارد
 

 ن ضريب همبستگي پيرسون ميزان رضايت و سطح تحصيالت) : آزمو6(جدول 

 ضريب پيرسون 

 رضايت طبيعت گردها از سفر به قشم

 **0,239 مقدار

Sig. (2-دامنه) 0,005 

 163 تعداد

 
گردها از سفر به قشم و رفتار  بين رضايت طبيعتي  ي رابطه در خصوص فرضيه
گردها از سفر به قشم و تعداد  مي توان گفت: بين رضايت طبيعتمسافرتي طبيعت گردها 

 .دفعات سفر رابطه معناداري وجود دارد
 .گردها از سفر به قشم و مدت اقامت رابطه معناداري وجود دارد بين رضايت طبيعت

يزان كسب اطالعات از طريق اينترنت بين رضايت طبيعت گردها از سفر به قشم با م
 .رابطه معناداري وجود دارد

بين رضايت طبيعت گردها از سفر به قشم و با منبع اطالعاتي نشريات و جرايد رابطه 
 .معناداري وجود دارد

 

 
 

 
   

 

  
   

     
  

 
    

  
 

    
  

   
   

    
 

 

  
  

  
   
  
   
  
  
   



  92سال هشتم ـ زمستان  24فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري شماره   172

 ن ضريب همبستگي پيرسون ميزان رضايت و رفتار مسافرتي طبيعت گردها) : آزمو7(جدول 

 
تعداد دفعات 

 سفر
 امتمدت اق

منبع اطالعاتي 
 نشريات وجرايد

كسب اطالعات از 
 طريق اينترنت

رضايت 
طبيعت گردها 

از سفر به 
 قشم

 *0,27 **0,352 **0,522 **0,453 ضريب پيرسون

Sig. (2-دامنه) 0,044 0,006 0,00 0,00 

 56 59 63 164 تعداد

 
خاب مقصد صرف گردها از سفر به قشم و مدت زماني كه براي انت بين رضايت طبيعت

شده، سفر همراه تور يا بدون تور، عضويت در گروه، نحوه ورود به جزيره، ميزان كسب 
هاي  اطالعات از طريق راديو تلويزيون، ميزان كسب اطالعات از طريق برشورها و كتابچه

راهنماي گردشگري، ميزان كسب اطالعات از طريق دوستان و آشنايان، ميزان كسب 
هايي كه سفردرآن صورت گرفته و  ماه ،هاي خدمات مسافربري آژانساطالعات از طريق 

 نوع مكان اقامتي رابطه معناداري وجود ندارد.
را با كنترل ساير متغيرها  رضايت طبيعت گردها ثير متغيرهاي مستقل برأكه ت براي اين

كه  الزم به تذكر است كه متغيرهايي شده است.بسنجيم از رگرسيون چند متغيره استفاده 
تحليل مسير و رابطه  1نمودار  رابطه آنها با متغير وابسته معنادار بودند وارد رگرسيون شدند.

چين عدم وجود رابطه معنادار را  هاي نقطه دهد. در اين نمودار فلش متغيرها را نشان مي
 دهد. نشان مي
با  رضايت طبيعت گردهادهد، ضريب همبستگي چندگانه  هاي جدول زير نشان مي يافته

هاي اكوتوريستي،  هاي طبيعي، انگيزه انجام فعاليت تركيب خطي انگيزه بازديد از جذابيت
 34/0است. بدين معنا كه  34/0آن معادل   R2و 58/0 مدت زمان اقامت و تحصيالت معادل

ناشي از مشاركت نسبي رضايت طبيعت گردها از سفر به قشم درصد از واريانس متغير 
هاي اكوتوريستي، مدت  هاي طبيعي، انگيزه انجام فعاليت ديد از جذابيتمتغيرهاي انگيزه باز

توان گفت كه  باشد. با استفاده از ضرايب استاندارد بتا مي زمان اقامت و تحصيالت مي
، ميزان تأثير مدت زمان اقامت  443/0هاي طبيعي  ميزان تأثير متغير انگيزه بازديد از جذابيت

و ميزان تأثير تحصيالت  282/0هاي اكوتوريستي  ه انجام فعاليت، ميزان تأثير انگيز 286/0
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هاي طبيعي بيشترين تأثير را بر متغير  باشد بنابراين متغير انگيزه بازديد از جذابيت مي 144/0
 وابسته دارد.

 : رگرسيون چند متغيره براي متغيرهاي مستقل) 8(جدول   

 
 هاي اكوتوريستي انگيزه انجام فعاليت): رگرسيون چند متغيره براي 9جدول (           

 B t Beta Sig متغير مستقل
 0,719 0,032 0,361 0,012 تحصيالت

 0,65 0,04 0,455 0,006 مدت اقامت

 a 2,20مقدار ثابت

 F 0,169مقدار

Multiple R 0,051 

R2 0,03 

 B t Beta Sig متغير مستقل

 0,114 0,169 1,631 0,032 تعداد سفر به قشم

 0,019 0,286 2,485 0,081 مدت زمان اقامت

 0,006 0,443 2,962 0,287 هاي طبيعي بازديد از جذابيت  انگيزه

 0,036 0,282 2,207 0,201 هاي اكوتوريستي انگيزه انجام فعاليت

 0,212 -0,138 -1,278 -0,19 رواني  –انگيزه اجتماعي

 0,883 -0,013 -0,149 -0,009 فرفقدان انگيزه مشخص از س

 0,483 -0,063 -0,711 -0,116 جنس

 0,05 0,144 0,504 0,116 تحصيالت

 a 0,872مقدار ثابت

 F 14,73مقدار

Multiple R 0,58 

R2 0,34 
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 هاي طبيعي بازديد از جذابيت  انگيزه): رگرسيون چند متغيره براي 10جدول (              

 B t Beta Sig متغير مستقل
 0,223 -0,124 -1,22 -0,053 تحصيالت

 0,012 0,251 2,55 0,091 مدت اقامت

 a 3,23مقدار ثابت

 F 3,80مقدار

Multiple R 0,278 

R2 0,077 

 

 
 گردها از سفر به قشم : تحليل مسير رضايت طبيعت1نمودار
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 گيري نتيجه 
ها و ميزان رضايت  بررسي انگيزه ي پژوهشي حاضر در پي آن بوده است كه به مقاله

اكثر طبيعت بپردازد بر اين اساس نتايج تحقيق نشان داد كه يعت گردها از سفر به قشم طب
گردهايي كه از منطقه قشم بازديد كردند از سفر خود احساس رضايت كردند و تمايل 

دهد درجة رضايتمندي طبيعت گردها  ها نشان مي يافته دارند دوباره به منطقه قشم سفر كنند.
عدم تأييد -ها است. در نتيجه، بر طبق تئوري انتظار هاي آن ات و انگيزهباالتر از حد انتظار

ها از سفر  هاي طبيعي قشم مهم ترين انگيزه آن رضايت حاصل شده است. بازديد از جذابيت
به قشم شناخته شده است هرچند كه اين يافته دور از ذهن نبود زيرا همانطور كه قبالً مطرح 

به عنوان اولين  2006منحصر به فرد و بكر خود ازسال هاي  شد قشم به علت زيبايي
هاي مربوط به بازديد  از بين انگيزه ژئوپارك خاورميانه از طرف يونسكو شناخته شده است.

هاي حرا و  بازديد از مناظر طبيعي قشم به خصوص بازديد از جنگل هاي طبيعي، از جذابيت
ها و  هاي اكوتوريستي تماشاي دلفين ام فعاليتهاي مربوط به انج ها و از بين انگيزه دره ستاره

شود.  هاي پاسخگويان را شامل مي هاي دريايي بيشترين ميزان انگيزه تخم ريزي الك پشت
سايت از شناخته شده ترين و معروف ترين مراكز گردشگري  4زيرا در حال حاضر اين 

گردشگري و طبيعت  هاي قشم  است و در برنامة اكثر تورها گنجانده شده است چه آژانس
برند و چه تورهاي داخلي خود قشم كه توسط  گردي كه از شهرهاي ديگر به قشم تور مي

  شود. بوميان برگزار مي
 دهد كه طبيعت گردها از تماشاي دلفين ها، هاي تحقيق نشان مي يكي ديگر از يافته 

ايي مثل تنگه عالي، ه و اكثراً از سايت قايق سواري و غواصي بيشترين ميزان رضايت دارند.
كوركوراكوه و بام قشم بازديد نكرده اند و اين هم به اين دليل است كه خيلي از 

هاي ژئوپارك براي طبيعت گردها يا ناشناخته است و يا امكانات براي رفتن به آن  سايت
 ها فراهم نيست . سايت
كنند در هتل  يدهد اكثر طبيعت گردهايي كه از منطقه بازديد م ج تحقيق نشان مياينت

كنند. اين يافته  هاي محلي اقامت مي كنند و كمتر از هر مكان ديگر در خانه اقامت مي
هاي محلي در قشم جا  حاكي از آن است كه هنوز فرهنگ طبيعت گردي و اقامت در خانه

 نيفتاده است. 
 ها حاكي از آن است كه دوستان و آشنايان بيشترين منبع اطالعاتي و راديو يافته 

هاي گردشگري  تلويزيون كمترين منبع براي كسب اطالعات طبيعت گردها نسبت به جاذبه
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وسايل ارتباط جمعي نسبت  طبيعي قشم است. اين يافته نشان دهندة آن است كه تبليغات در
هاي قشم اندك است در صورتي كه وسايل ارتباط جمعي از مهم ترين منابع  به جاذبه

زيرا بين  ها و رضايت افراد مؤثر باشند. تواند در ميزان انگيزه و ميآيند  اطالعاتي به شمار مي
هاي  هاي اكوتوريستي و انگيزه هاي طبيعي، انگيزه انجام فعاليت انگيزه بازديد از جذابيت

همچنين بين  .رواني با منبع اطالعاتي راديو تلويزيون رابطه معناداري وجود دارد-اجتماعي
رواني با منبع اطالعاتي -هاي اجتماعي كوتوريستي و انگيزههاي ا انگيزه انجام فعاليت

در نتيجه بايد در خصوص تبليغات و آگاهي  .نشريات و جرايد رابطه معناداري وجود دارد
سايل ارتباط جمعي اقدامات وهاي گردشگري طبيعي قشم در   رساني نسبت به جاذبه

را در ترغيب افراد در سفر به قشم  زيرا اين منابع اطالعاتي نقش مهمي بسزايي انجام گيرد.
هاي اكوتوريستي و  دهد بين انگيزه انجام فعاليت ها همچنين نشان مي كنند. يافته بازي مي

هاي خدمات مسافربري رابطه معناداري  رواني با منبع اطالعاتي آژانس-هاي اجتماعي انگيزه
افراد به سفر است و  هاي خدمات مسافربري يك منبع مهم براي ترغيب وجود دارد. آژانس

گام مثبت در جهت توسعه طبيعت گردي در قشم بردارد حضور گردشگران  تواند يك مي
تواند اعمال كنترل بيشتر بر نحوة  در قالب تورهاي سازمان يافته در مناطق طبيعي مي

 رفتارطبيعت گردها داشته باشد.
ش،  تفريح با خانواده كسب آرام  ههاي تحقيق حاكي از آن است ك يكي ديگر از يافته 

رواني   –هاي اجتماعي  بكرو دست نخورده بيشترين انگيزه جاي يك و دوستان و ديدن
هاي اين تحقيق با نظريه ايزو آهوال مبني بر اينكه  طبيعت گردها شناخته شده است. يافته

باشند و جهت كسب  هاي دروني خود مي ها در جستجوي پاسخي جهت خواسته انسان
كنند همخواني دارد..  هاي تازه و بكر سفر مي ي و باطني و دستيابي به پديدهآرامش روح

) هم گزارش دادند كه آرامش در محيط طبيعي به عنوان 2002 هلدن و اسپارواك(
 ارزيابي شده است. طبيعت گردهاترين نياز توسط  مهم

هاي  بيتاز جذا انگيزه بازديدهاي تحقيق آن است كه  ترين يافته يكي ديگر از مهم
هاي اكوتوريستي، مدت زمان اقامت طبيعت گردها در قشم و  طبيعي، انگيزه انجام فعاليت

از بين . عواملي هستند كه بر ميزان رضايت افراد تأثير گذار هستند تحصيالت طبيعت گردها
هاي طبيعي به عنوان مؤثرترين عامل در افزايش  اين عوامل انگيزه بازديد از جذابيت

شناخته شده است. پيامد اين يافته پژوهشي آن است كه قشم به علت  ت گردهارضايت طبيع
اي كه دارد آينده روشني را براي اكوتوريسم و افزايش درجة  هاي طبيعي فوق العاده زيبايي
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زند. لذا با يك برنامه ريزي دقيق، اطالع رساني  رضامندي طبيعت گردها در منطقه رقم مي
هاي طبيعي گردشگري  مؤثري در جهت شناخت سايت توان گام و آموزش صحيح مي

 ها و به طور كل توسعه صنعت طبيعت گردي در منطقه برداشت.   قشم، نحوة استفاده از آن
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