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تاریخ ارسال 16/55/9 :تاریخ پذیرش19/53/41 :

چکیده
رشد تقاضای سفر به جاذبههایی که به دالیل طبیعی و انسانی تخریب شدهاند ،نوع جدیدی از گردشگری را
در دنیای امروز رقم زده است .به باور صاحبنظران ،توسعه گردشگری در این قبیل سایتها میتواند در
بازسازی آنها مؤثر باشد .در این راستا ،توجه به ویژگیهای تقاضا بهعنوان یکی از مهمترین ارکان سیستم
گردشگری ،دارای اهمیت بسیاری است .بر همین اساس ،در این پژوهش بررسی ویژگیهای تقاضا در
مجموعه تاریخی زلزلهزده ارگ بم (یکی از سایتهای فرهنگی ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو) بعد
از بازسازی سایت ،موردتوجه قرار گرفته است .جامعه آماری را گردشگرانی تشکیل دادند که در سه ماه اول
سال  ،1306از ارگ بم بازدید کردهاند که طبق جدول مورگان و بررسیهای آماری ،تعداد  200نفر بهعنوان
نمونه برآورد شدهاند و پرسشنامه ،به روش تصادفی ساده در اختیار آنها گذاشته شده است .برای
تجزیهوتحلیل دادهها و بهمنظور مدلسازی معادالت تحلیل مسیر و انجام آزمونهای آماری از دو نرمافزار
 SPSS 22و  ،AMOSاستفاده شده است .نتایج پژوهش بر وجود رابطه معنادار بین ویژگیهای جمعیتی
تقاضا (سن ،جنسیت و سطح تحصیالت) و انگیزه گردشگران ،رابطه مثبت و معنادار بین ویژگیهای رفتاری
تقاضا (انگیزه ،هدف و تعداد دفعات سفر) و رضایتمندی گردشگران ،عدم رابطه معنادار بین رضایتمندی
گردشگران و وفاداری آنان ،تأثیر مثبت و معنادار تصویر ذهنی مقصد (مثبت و منفی) بر انگیزه گردشگران و
نیز عدم تأثیر معنادار تصویر ذهنی مقصد (مثبت و منفی) بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران ،اشاره دارد.

واژگان کلیدی :گردشگری مجموعههای تاریخی آسیبدیده ،تصویر مقصد ،رضایت و وفاداری.

 .1استادیار ،دانشکده گردشگری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران (،نویسنده مسئول)Vossoughi.la@semnan.ac.ir
 .2مربی ،دانشکده گردشگری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 . 3کارشناس ارشد ،بازاریابی جهانگردی ،دانشکده گردشگری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
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مقدمه
یکی از ارکان توسعه گردشگری ،تقاضای آن است که ساختار پیچیدهای دارد؛ زیرا انگیزههای
گردشگری متفاوت است و نمیتوان بهراحتی انواع متغیرهای تأثیرگذار بر آن را مشخص کرد؛
بنابراین ،درک درست از ماهیت تقاضا ،جهت تدوین یك برنامه توسعه گردشگری شامل طیف
گستردهای از کاال و خدمات میشود که هرکدام دارای ویژگیهای منحصربهفردی است
(لوزی 5و فلوکیگر .)4339 ،4امروزه تنوع انگیزهها و عالیق گردشگران گونههای متنوعی از
گردشگری را رقم زده است .در این میان گردشگری بالیای طبیعی( 9از زیرمجموعه
گردشگری تلخ )2یکی از گونههای نوظهور محسوب میشود .ارگ بم بهعنوان یکی از جاذبه-
های مهم تاریخی و میراث فرهنگی کشور که در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت
رسیده است ،بیش از  83درصد از آن در زلزله ویرانگر بم (سال  )5984تخریب شد .این سایت،
درطی سال های بازسازی و نیز بعد از اتمام بخش اصلی پروژه بازسازی ،موردتوجه گردشگران
قرار دارد .ازاینرو با توجه به ویژگیهای خاص این جاذبه ،در این مقاله تالش بر آن بوده است
که با ارزیابی ویژگیهای تقاضا در رابطه با بازدیدکنندگان ارگ بم ،مهمترین عوامل جمعیت
شناختی و رفتاری تأثیرگذار بر انتخاب این جاذبه بهعنوان مقصد گردشگری ،شناسایی شود.
عالوه بر این شناسایی تصویر ذهنی گردشگران که منجر به ترغیب آنها به سفر بعد از زلزله
گردیده (پس از تخریب و بازسازی مجدد) ،موردتوجه قرار گرفته است .درواقع توجه به
ویژگی گردشگرانی که از این نوع جاذبهها دیدن میکنند ،نخستین گام در جهت رشد و ارتقاء
گردشگری در مناطق حادثه دیده است .ارزیابی این ویژگیها نهتنها به منطقه موردمطالعه (در
جهت بهبود گردشگری بعد از حادثه) یاری میرساند؛ بلکه میتواند مسیری روشن را برای
سایر مناطق حادثهدیده مشابه نیز فراهم نماید .گذشته از عوامل فردی و اجتماعی که بر انگیزه
سفر و به تبع آن بر تقاضا تأثیر دارند ،بروز حوادث طبیعی که در پارهای از مواقع
غیرقابلپیشبینی میباشند نیز ،نقش اساسی در تغییر رفتار ،نگرش و تقاضای گردشگران در
1. Luzzi
2. Fluckiger
3. Disaster tourism
4. Dark tourism

ارزیابی تقاضای گردشگری در مجموعههای تاریخی آسیبدیده...

11

سفر به مقصدهای گردشگری دارند .وقوع زلزله در این شهر با تخریب گسترده در حوزه
شهرستان و ارگ ،تغییرات زیادی در تقاضای گردشگری این منطقه به وجود آورده است .در
حال حاضر بررسی دقیق ویژگیهای تقاضای گردشگری این سایت مهم از حیث ویژگیهای
جمعیتی و رفتاری دارای اهمیت است .لذا این مقاله بر اساس طرح یك سؤال کلی :ویژگیهای
تقاضا (جمعیتی و رفتاری) مبتنی بر تصویر ذهنی ،رضایت و وفاداری در سایت حادثهدیده و
بازسازیشده ارگ بم چگونه است؟ شکل گرفته است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
اساساً مسئله بالیای طبیعی در ظاهر ،به عنوان یك آسیب و یا تهدید در گردشگری به نظر می-
رسد و آن به دلیل اهمیت خسارتهای ناشی از بالیای طبیعی بزرگ در جهان است.
گردشگری بالیای طبیعی بهعنوان نوعی از گردشگری تلخ تلقی میشود که امکان بازدید در
آن ،بهطور مستقیم با شدت وقایع طبیعی و پیامدهای آن ارتباط دارد (راسینسکا.)5218 :4356 ،5
در گردشگری بالیای طبیعی ،گردشگران میتوانند پیش از سفر با منطقه حادثهدیده آشنا شده و
با صرف پول در مقصد ،از اقتصاد ضعیف شده منطقه ،حمایت کنند (ناجای.)5 :4354 ،4
بهطورکلی بالیای طبیعی ،تصویر گردشگری را به هر دو نوع مثبت و منفی تحت تأثیر قرار می-
دهند .این انگیزه و تصاویر متضاد ،دسته بندی اثرات بالیای طبیعی در گردشگری را با
محدودیتهایی روبرو کرده است .بهعنوانمثال اگر گردشگران را خطرات مربوط به بازدید از
یك مکان فاجعه ،به خود جلب کرده باشد ،این نوع گردشگری ممکن است به ماجراجویی
مرتبط شود که در آن بازدیدکنندگان درواقع به دنبال خطر و هیجان هستند .اگر گردشگران
جذب مکانهایی شوند که در آنها مرگ ،ویرانی و  ...رخ داده ،میتوان آن را مصداق
گردشگری تلخ نامید (تانگ .)5464 :4352 ،9تاریخ معاصر جهان پر از نمونههایی است که در
آن صنعت گردشگری به واسطه طیف وسیعی از بالیای طبیعی ،هرکدام با یك فاجعه مختلف،
تحت تأثیر قرار گرفته است .میراث فرهنگی بهطورجدی با افزایش اندازه و فرکانس بالیای
1. Ruci´nska
2. Nagai
3. Tang
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طبیعی در طول زمان تهدید میشوند .دراینبین ایتالیا بهعنوان کشوری که دارای بیشترین تعداد
میراث جهانی یونسکو در جهان (حدود  29مکان) است ،بهویژه در دهههای گذشته ،متحمل
خسارات بیرحمانه زلزله به میراث فرهنگی ،شده است (پاریسی 5و آئوجنتی .)991 :4359 ،4از
اهداف توسعه این نوع گردشگری ،به تصویر کشیدن غم و اندوهی است که اهالی یك منطقه
در بازهای از زمان در اثر بالیای طبیعی مانند زلزله ،سونامی ،سیل و یا طوفان ،آن را تجربه
کردهاند .در اینجا گردشگران عالوه بر اینکه با زندگی مردمان مناطق حادثهدیده آشنا می-
شوند ،مهارت کنار آمدن با شرایط سخت و مقابله با بحران را نیز میآموزند (نگارش و پودینه،
 . )5 :4353گردشگر در این نوع گردشگری فردی است که به صحنه فاجعه کمك نمیکند ،اما
عالقهمند به بازدید از این مکانها است (تانگ .)5465 :4352 ،گردشگرانی که خطرات طبیعی
را دنبال میکنند ،به سه گروه میتوان تقسیم کرد:افرادی که به تماشای مخاطرات طبیعی تمایل
دارند ،افرادی که به تغییر شکل چشمانداز و تجربه احساسات در مدت کوتاهی پس از فجایع
شدید طبیعی تمایل دارند و افرادی که به تماشای مکانهای تاریخی عالقهمند هستند که در پی
یك رویداد شدید آسیب دیدهاند (قادری و همکاران.)5 :4356 ،
درهرصورت بررسی ویژگیهای تقاضا یا به عبارتی گردشگرانی که از این قبیل سایتها بازدید
میکنند ،اهمیت بسیاری در مطالعات گردشگری دارد .ویژگیهای جمعیتی و یا به عبارتی
عوامل فردی ،گستردگی و تنوع آنها ،تقاضای گردشگری را تحت تأثیر قرار میدهد .اساساً
ویژگیهایی همچون سن ،جنسیت ،تحصیالت ،اشتغال و درآمد ،تأثیرات عمدهای بر کیفیت
تقاضا دارند و اثرات متفاوتی را نیز در مقصد بهجای میگذارند .از دیگر سو ،رفتار گردشگران
همواره یکی از موضوعات موردعالقه پژوهشگران حوزه گردشگری بوده است .ویژگیهای
رفتاری گردشگران ،مجموعه مهمی از مؤلفهها را در برمیگیرد که مختص گردشگران است و
جهت توصیف و ارائه تصویر روشنتری از گردشگران به کار میرود .مهمترین این ویژگیها
عبارت اند از :انگیزه ،هدف ،تعداد دفعات سفر ،چگونگی تنظیم سفر و غیره (وثوقی و خانی،
.)18 :5911

1. Parisi
2. Augenti
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در تحقیقات مربوط به تقاضای گردشگری ،انگیزه عموماً از اهمیت ویژهای برخوردار بوده
است (کاظمی .)96 :5989 ،درواقع نقطه شروع مطالعه رفتار گردشگر و فراتر از آن ،درک
سیستمهای گردشگری است (میل 5و موریسون .)529 :5114 ،4ویژگیهای درونی یك فرد که
وی را به سمت برآوردن یك نیاز بهصورت فقدان چیزی و یا تفاوت بین وضعیت ایدهآل و
واقعی فرد میکشد ،انگیزه نامیده میشود (دهدشتی و فیاضی)16 :5913 ،؛ بنابراین شناخت آن
در بررسی رفتار گردشگران ،بسیار مهم بوده و بهمنظور درک سیستم گردشگری نقشی اساسی
ایفا میکند (پیرس .)21 :5915 ،9عوامل انگیزشی نیروهایی درون فرد و در محتوای اجتماعی او
هستند که حرکت وی را در پی دارند و عوامل جذب که ویژگیهای یك مقصد میباشند که
فرد تصور میکند ،نیازهای روحی خود را میتواند با آن تأمین نماید و درواقع این ویژگیها
وی را به آن مقصد میکشند (وای گی .)62 :5986 ،بااینوجود ،در زندگی واقعی این فرایند از
شکلگیری انگیزه س فر تا تدارک سفر ،پیچیده است .در طی این فرآیند ،زمانی که افراد نیاز به
سفر داشته باشند ،آن ها نیز باید عوامل فردی مربوطه و شرایط محیطی خارجی مانند آمادگی
جسمانی ،وضعیت مالی ،آبوهوا ،حملونقل و غیره توجه کنند ،در غیر این صورت این نوع
نیاز تنها میتواند به ش کل یك آرزو باقی بماند و هیچ انگیزه واقعی برای سفر و اقدام به وجود
نمیآید (پادوشن .)462 :4359 ،2انگیزه یا دالیل اصلی سفر ،بازتابی از نیازها و خواستههای
شخصی افراد هستند و محققان زیادی انگیزه را نیروی محرک فعالیتها میدانند؛ بنابراین
انگیزه نقطه آغاز مطال عه رفتار گردشگران و فراتر از آن ،درک سیستمهای گردشگری است
(پیرس .)4331 ،ازنظر کوتلر 1و گرتنر 6تصویر مقصد ،مجموع باورها و احساساتی است که
مردم درباره یك مکان دارند؛ این باورها فراوردههای ذهنی هستند که برای پردازش اطالعات
مهم ،از میان طیف وسیعی از دادهها درباره یك مکان گزینش میشوند (همتی و زهرانی،
 .)581 :5919تصویر مقصد ،نقش مهمی در تصمیمگیری گردشگران و رفتار آنها پس از سفر،
دارد (کروبی و همکاران .)2 :5916 ،در حوزه گردشگری تصویر کلی از مقصد متأثر از
1. Mill
2. Morrison
3. Pearce
4. Podoshen
5. Kotler
6. Gertner
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ارزیابیهای شناختی و عاطفی است .تصویر مقصد تأثیر مثبتی بر متغیرهای رفتاری و همینطور
متغیرهای ارزیابی دارد (همتی و زهرانی .)581 :5919 ،استابلر )5118( 5عواملی را که به شکل-
گیری استنباط گردشگران نسبت به تصویر مقصد گردشگری تأثیر دارند را به دو دسته عوامل
عرضه و عوامل تقاضا تقسیم کرده است؛ عوامل تأثیرگذار جانب تقاضا شامل انگیزه،
خصوصیات روانشناختی ،تجارب و خصوصیات فرهنگی-اجتماعی گردشگر میباشند ،اما
عوامل عرضه؛ آوازه مقصد ،برنامههای بازاریابی مقصد و اخبار و گزارشهای منتشرشده درباره
آن میباشند (جهانیان بهنمیری.)93 :5912 ،
رضایت گردشگران نیز عامل مهمی در توسعه گردشگری است ،زیرا منجر به بازگشت آنان به
مقصد میشود و گردشگران راضی ،تمایل بیشتری به در میان گذاشتن تجربههای مثبت سفر با
دوستان و آشنایان و به عبارتی پیشنهاد مقصد به دیگران دارند .همچنین گردشگرانی که به
مقصد موردنظر سفر کردهاند ،از مهمترین منابع اطالعاتی برای گردشگران بالقوه محسوب می-
شوند و راضی ساختن آنان در بازاریابی گردشگری ،حیاتی است (سونگ 4و همکاران:4353 ،
 .)211دلیل عمده اهمیت رضایت گردشگر در این واقعیت پنهان شده است که رضایت
گردشگر میتواند پیشبینی کننده معتبر وفاداری باشد (غفاری و همکاران .)111 :5919 ،در
تحقیقات حوزه صنعت گردشگری ،بازدید مجدد و یا تمایل به بازگشت ،بهعنوان شاخص
وفاداری در نظر گرفته شده است( .همتی و زهرانی .)513 :5919 ،اساساً حفظ مشتریان و
گردشگران قبلی که تجربه قبلی از مقصد دارند بسیار آسانتر از جذب گردشگران جدید است
(غفاری و همکاران .)116 :5919 ،اگر گردشگران یك مقصد را مطلوب بدانند ،مجدداً از آن
دیدن کرده و آن را به دیگران توصیه خواهند کرد (کروبی و همکاران.)1 :5916 ،
غفاری و همکاران ( )5919در پژوهش خود با عنوان "تحلیل عوامل مؤثر بر وفاداری به مقاصد
گردشگری" ،عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری اصفهان را مطالعه و بیان کردهاند که
آشنایی با مقصد گردشگری میتواند بر تصویر ذهنی مقصد بهطور مثبت و معنیدار تأثیر
گذارد .همچنین تصویر ذهنی مقصد بر رضایت گردشگر و رضایت گردشگر بر وفاداری به آن

1. Stabler
2. Song
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مقصد میتواند تأثیر مثبت و معناداری دارد (غفاری و همکاران .)112 :5919 ،ابراهیمپور و
همکاران ( )5913در پژوهشی دیگر ،تحت عنوان "عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری
گردشگران در استان اردبیل"  ،برای دستیابی به راهکارهای توسعه گردشگری ،به بررسی
رضایت و وفاداری گردشگران در منطقه سرعین پرداختهاند .محققین به این نتیجه رسیدهاند که
عوامل سازمانی و محیطی موجب افزایش رضایت گردشگران و بهتبع آن افزایش وفاداری ،به
معنی بازگشت گردشگران و معرفی منطقه از سوی آنها میشود (ابراهیمپور و همکاران،
 .)99 :5913یان 5و همکاران ( )4351در مقالهای با عنوان "بررسی رابطه تجربه -انگیزه در یك
فضای گردشگری تلخ" در چین ،انگیزه و تجربه را در گردشگری تلخ ،مورد آزمون قرار می-
دهد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که احتمال درگیر شدن گردشگران کنجکاو با
دریافت اطالعات در حادثه و مسائل مرتبط بیشتر است و همچنین عکسالعمل احساسی
گردشگران به فضای گردشگری تلخ ،تجربه احساسی آنها را بیشتر از تجربه شناختی تحت
تأثیر قرار میدهد (یان و همکاران .)538 :4351 ،وانگ )4351( 4در مقاله خود با عنوان "عوامل
بازدارنده گردشگران از بازدید مقصدهای حادثهدیده" نشان داد که برداشت گردشگران از
تصویر مقصد یك پیشبینی کننده قوی از مقصد سفر آنها است .هدف این مطالعه ،پیشنهاد
یك مدل تحقیق جدید بود که بتواند هم عناصر شناختی که ویژگیهای رفتاری بالقوه
گردشگران برای بازدید از یك مقصد حادثهدیده را تحت تأثیر قرار میدهد و اثر منفی بر
تصویر درک شده از مقصد دارد و هم عناصر محرک را با هم موردسنجش قرار دهد .یافتههای
این پژوهش نشان می دهد که عوامل مرتبط با ارزیابی شناختی و ارزیابی محرک ،عوامل
ضروری و مهمی هستند که بر درک گردشگر از تصویر مقصد ،اثر منفی و معناداری دارند
(وانگ .)211 :4351 ،میلر ،)4338( 9در پژوهشی با عنوان "گردشگری فاجعه و جاذبههای به
وجود آمده از فاجعه بعد از طوفان کاترینا"  ،به دنبال بیان این هدف بوده است که چگونه
گردشگری فاجعه بر توجه به تورهای گردشگری بالیای طبیعی ،تأثیر میگذارد و چگونه
فرهنگ با تغییرات ناگهانی انطباق پیدا میکند .همچنین درک این نکته که چگونه صنعت
1. Yan
2. Wang
3. Miller
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گردشگری میتواند به عاملی جهت تجدید حیات اقتصادی مناطق ویرانشده تبدیل شود .نتایج
این پژوهش به پررنگ کردن انعطاف پذیری صنعت گردشگری بعد از یك فاجعه و نیز به نقش
مهم راهنمایان گردشگری در فرآیند احیاء و بازسازی این مناطق بهعنوان نشانههای امید و تولد
دوباره ،اشاره دارد .او بیان میکند که خوانندگان تحقیق به درک این نکته مهم میرسند که
گردشگران تلخ ،فاجعه را بهعنوان یك فرایند بازسازی درک کردهاند (میلر.)551 :4338 ،
تانگ 5در پژوهشی با عنوان "انگیزه سفر ،تصویر مقصد و رضایت کلی گردشگران بینالمللی
بعد از زلزله سال  4338ونچوان" به بررسی روابط بین انگیزه سفر ،تصویر مقصد و رضایت کلی
از گردشگران بینالمللی ایالت سیچوان بعد از زلزله بزرگ سال  4338ونچوان ،پرداخته است.
نتایج این تحقیق نشان داد که گردشگران عمدتاً تحت تأثیر جاذبههای سنتی سیچوان بودهاند تا
زمینلرزه و گردشگران بینالمللی به این دلیل به سیچوان تمایل دارند که از مناظر و
حیاتوحش آن بازدید کنند؛ اما زلزله سال  4338اثر کمی بر انگیزههای سفر و تصاویری که
بازماندگان از مقصد داشتند گذاشته است و بهطورکلی گردشگران تصویر مثبتی از این ایالت
داشتند (تانگ .)5461 :4359 ،چن 4و تسای )4339( 9در مقاله خود با عنوان "چگونه تصویر
مقصد و عوامل ارزیابی بر روی اهداف رفتاری تأثیر میگذارد؟" به این نتیجه میرسد که
رضایت از طریق اهداف بازدید مجدد و توصیه به سایرین ،تأثیر مثبتی بر وفاداری دارد (چن و
تسای.)5551 :4339 ،

مدل مفهومی تحقیق
جهت ارزیابی رابطه ویژگیهای جمعیت شناختی تقاضا (سن ،جنسیت و سطح تحصیالت) با
انگیزه گردشگران ،رابطه بین ویژگیهای رفتاری (انگیزه ،هدف ،تعداد دفعات سفر) و
رضایتمندی ،در خصوص رضایتمندی و وفاداری به مقصد ،تصویر ذهنی (مثبت و منفی) از
مقصد ،بر انگیزه و رضایتمندی آنان شکلی مبتنی بر گویههایی به شرح زیر طرح شد.

1.Tang
2. Chen
3.Tsai
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شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

 :H1سن بازدیدکنندگان با انگیزه آنان رابطه معناداری دارد.
 :H2جنسیت بازدیدکنندگان با انگیزه آنان رابطه معناداری دارد.
 :H3تحصیالت بازدیدکنندگان با انگیزه آنان رابطه معناداری دارد.
 :H4انگیزه بازدیدکنندگان با رضایتمندی آنان رابطه معناداری دارد.
 :H5هدف بازدیدکنندگان با رضایتمندی آنان رابطه معناداری دارد.
 :H6تعداد دفعات سفر بازدیدکنندگان با رضایتمندی آنان رابطه معناداری دارد.
 :H7رضایتمندی بازدیدکنندگان با وفاداری آنان رابطه معناداری دارد.
 :H8تصویر مثبت ذهنی از مقصد بر انگیزه بازدیدکنندگان تأثیر معناداری دارد.
 :H9تصویر مثبت ذهنی از مقصد بر رضایتمندی بازدیدکنندگان تأثیر معناداری دارد.
 :H10تصویر مثبت ذهنی از مقصد بر وفاداری بازدیدکنندگان تأثیر معناداری دارد.
 :H11تصویر منفی ذهنی از مقصد بر انگیزه بازدیدکنندگان تأثیر معناداری دارد.
 :H12تصویر منفی ذهنی از مقصد بر رضایتمندی بازدیدکنندگان تأثیر معناداری دارد.
 :H13تصویر منفی ذهنی از مقصد بر وفاداری بازدیدکنندگان تأثیر معناداری دارد.
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روش تحقیق
این مقاله از حیث هدف ،کاربردی؛ ازنظر ماهیت توصیفی -تحلیلی و به لحاظ روش اجرا،
پیمایشی است .در این راستا بعد از بررسی مبانی نظری مرتبط با موضوع ،پرسشنامه پژوهش
طراحی گردید .پرسشنامه نهایی در پنج بخش اصلی ویژگیهای جمعیت شناختی ،ویژگیهای
رفتاری ،رضایتمندی از مقصد ،تصویر ذهنی مقصد) وفاداری به مقصد ،طراحی گردید.
بازدیدکنندگان ارگ بم در سه ماه اول سال  5916بهعنوان مشارکتکنندگان بالقوه پژوهش
بودند و ازآنجاییکه این جامعه آماری نامحدود است ،بهمنظور برآورد حجم نمونه ،میانگین
تعداد بازدیدکنندگان ارگ بم (در سه ماه اول سال) در پنج سال گذشته ( 5،511،548نفر)
بهعنوان تعداد جامعه آماری در نظر گرفته شده است .روش نمونهگیری در این پژوهش،
تصادفی ساده است؛ به این معنا که هر یك از اعضاء جامعه امکان مساوی برای انتخاب شدن
دارند .با توجه به میزان جامعه آماری و بر طبق جدول مورگان حجم نمونه  982نفر به دست
آمد که درنهایت و با در نظر داشتن حداقل حجم نمونه ،در تحقیقات پیمایشی ،تعداد  433نفر
به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شد .پس از تدوین اولیه پرسشنامه ،جهت سنجش
روایی سؤاالت پرسشنامه ،با توجه به محقق ساخته بودن پرسشنامه ،روایی محتوا موردتوجه قرار
گرفت .بدین منظور از شاخص نسبت روایی محتوایی ( )CVRالوشه 5بهره گرفته شد .با توجه
به استانداردهای موجود در این روش ،یعنی حداقل نسبت روایی محتوایی هر گویه باید امتیازی
برابر و باالتر از  ،3/11کلیه سؤاالت پرسشنامه نهایی ،از روایی محتوا برخوردار میباشند .پایایی
ابعاد این مقیاسها با ضریب آلفای کرونباخ در جدول  ،5گزارششده است.
جدول  .1ضریب پایایی متغیرهای پژوهش

متغیر

ابعاد

تعداد
سؤال

ویژگیهای رفتاری
تصویر ذهنی
رضایتمندی

ضریب پایایی
هر بعد

ضریب پایایی
متغیر

انگیزه

56

3/96

3/96

مثبت

2

3/92

3/91

منفی

4

3/98

رضایتمندی

9

3/99

3/99
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 (با استفاده از فراوانی) به بررسی ویژگیهای نمونه موردپژوهش از حیث :ویژگیهای
جمعیتی (سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت) ،ویژگیهای رفتاری (مسافت ،تعداد
دفعات سفر ،چگونگی تنظیم سفر ،هدف) و افزایش بازدید ارگ ،پرداخته شده است .در بخش
آمار استنباطی نیز تحلیل یافتهها ،از آزمونهای مختلف ،با استفاده از دو نرمافزار  SPSS 22و
 AMOSبهره گرفته شده است .آزمون کای-دو ،5آزمون تی تك نمونه ،4آزمون همبستگی
اسپیرمن 9و آزمون همبستگی پیرسون 2ازجمله این آزمونها بودند.

معرفی موردمطالعه
ارگ بم یك قلعه تاریخی است که قدمت آن بیش از  4333سال تخمین زده شده است .این بنا
بزرگترین قلعه خشتی جهان محسوب میشود ،با مساحت حدود  44هکتار خود بهاندازه یك
شهر کوچك است ،در نزدیکی شه ر بم ،استان کرمان ،واقع شده است .ارگ بم تا پیش از
زلزله ،یك جاذبه مهم گردشگری بوده است (پارسیزاده و همکاران )264 :4351 ،و
(محمدیان .)1 :5915 ،این بنا و منظر فرهنگی بم در تاریخ  56تیرماه  5989مصادف با  9جوالی
 4332در بیست و هشتمین اجالس یونسکو در شهر سوشو چین با شماره ثبت  ،5438در فهرست
میراث آثار جهانی درخطر بونسکو به ثبت رسید (نصرالهی .)96 :5913 ،زلزله بیش از  83درصد
از این بنا را ویران کرد ،چندی بعد از زلزله ،روند بازسازی آن آغاز گردید و بهعنوان یك
میراث فرهنگ جهانی خیلی از کشورها ازجمله ،ژاپن ایتالیا و فرانسه ،در جریان بازسازی آن
شرکت کردند .با توجه به مرمتهای انجامشده در طول سالهای گذشته ،سازمان یونسکو در
تیرماه  5914ارگ بم را از فهرست آثار درخطر خارج کرد .در حال حاضر بخش اصلی
بازسازی آن به پایان رسیده است.

1. Chi-Square tests
2. One Sample T-Testes
3. Spearman
4. Pearson Correlation
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یافتههای تحقیق
تحلیل یافتهها در راستای انجام پژوهش حاضر ،مبتنی بر تجزیهوتحلیل پرسشنامهها صورت
گرفته است .در ابتدا به منظور تعیین نرمال بودن ،چولگی و کشیدگی (چولگی معیار تقارن یا
عدم تقارن تابع توزیع و کشیدگی معیار ارتفاع یك توزیع) دادهها آزمون شده است .برای یك
توزیع کامالً متقارن چولگی برابر صفر بوده و کشیدگی توزیع نرمال برابر  9است.
جدول  .2وضعیت توزیع نرمال دادههای پژوهش

چولگی

مؤلفهها

میانگین

کشیدگی

مقدار

خطای

مقدار

خطای

مشاهدهشده

استاندارد

مشاهدهشده

استاندارد

انگیزه

-0/126

0/352

-0/412

0/172

3/70

رضایتمندی

-0/248

0/352

-0/147

0/172

3/40

تصویر ذهنی مثبت

-0/320

0/352

-0/604

0/172

3/75

تصویر ذهنی منفی

-0/278

0/352

-0/430

0/172

3/40

بر طبق جدول  ،4مقدار چولگی مشاهدهشده برای متغیر انگیزه  ،-3/456رضایتمندی ،-3/418
تصویر ذهنی مثبت  ،-3/943تصویر ذهنی منفی  -3/498است که نشاندهنده توزیع متقارن
هستند .مقدار کشیدگی نیز برای متغیر انگیزه  ،-3/154رضایتمندی  ،-3/519تصویر ذهنی
مثبت  -3/631و برای تصویر منفی  -3/191است که در کشیدگی از توزیع نرمال برخوردار
هستند و میانگین تمامی متغیرها نیز حول عدد  9است .قبل از وارد شدن به مرحله آزمون
فرضیهها ،مدل اندازهگیری متغیرهای وابسته و مستقل از طریق تحلیل مسیر (با استفاده از نرمافزار
 )Amosانجام شده است .در مدل مفروض ،شاخصهای انگیزه ،رضایت ،وفاداری متغیر
درونی تعریف شدهاند .شاخص وفاداری تنها یك متغیر وابسته است و شاخصهای رضایت و
انگیزه در نقش متغیر وابسته و مستقل هستند .در ادامه گویههای مدل فرضی با استفاده از
آزمونهای مختلف ،به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفتند.
 :H1بین سن بازدیدکنندگان و انگیزه آنان رابطه معناداری وجود دارد.
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جدول  .8آزمون همبستگی پیرسون بین سن و انگیزه بازدیدکنندگان

انگیزه

متغیر

**

ضریب همبستگی ()r
سن

سطح معناداری ()sig

-3/446

3/333
433

تعداد

در این رابطه همانطور که جدول  4نشان میدهد ،سطح معناداری آزمون ( )3/333کوچكتر
از  3/31بوده و مقدار پیرسون محاسبهشده  -3/446است که این مقدار از  3/318مقدار بحرانی
ضریب پیرسون در سطح اطمینان  3/11و درجه آزادی  433کوچكتر است (ضریب همبستگی
 -3/446و سطح معناداری  .)3/333لذا بین سن و انگیزه بازدیدکنندگان رابطه وجود دارد؛ به
این معنا که با افزایش سن بازدیدکنندگان ،انگیزه آنها برای بازدید نیز تغییر مییابد .درنتیجه،
فرض تحقیق تأیید میشود.
 :H2بین جنسیت بازدیدکنندگان و انگیزه آنان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .4آزمون کای اسکوئر بین جنسیت و انگیزه بازدیدکنندگان

متغیر
جنسیت

انگیزه
ضریب کرامر

3/154

سطح معناداری

3/359

تعداد

433

جهت بررسی این رابطه از آزمون کای دو (کای اسکوئر) استفاده شده است که بر اساس
جدول ،مقدار ضریب کرامر  3/154به دست آمده است و سطح معناداری آن  3/359که از
 3/31کوچكتر است (مقدار کرامر  3/154و سطح معناداری )3/359؛ لذا این فرضیه تأیید
میشود ،یعنی انگیزه بازدیدکنندگان با زن یا مرد بودن آنها ،ارتباط دارد.
 :H3بین سطح تحصیالت بازدیدکنندگان و انگیزه آنان رابطه معناداری وجود دارد.

01
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جدول  . 1آزمون همبستگی اسپیرمن بین تحصیالت و انگیزه بازدیدکنندگان

انگیزه

متغیر

**-0/280

ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح تحصیالت

سطح معناداری

0/000

تعداد

200

با توجه به نتایج جدول ضریب آزمون همبستگی اسپیرمن  -3/483و سطح معناداری 3/333
است که این فرضیه تأیید میشود و درنتیجه بین سطح تحصیالت بازدیدکنندگان و انگیزه آنان
رابطه وجود دارد.
 :H4بین انگیزه بازدیدکنندگان و رضایتمندی آنان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .6آزمون تی تک نمونهای دو متغیر انگیزه بازدیدکنندگان و رضایتمندی آنان

میانگین معیار3 :
میزان اختالف در سطح
مؤلفه

سطح
میانگین

انحراف

مقدار t

معناداری  59درصد

معناداری

اختالف

حد

حد

sig

میانگین

پائین

باال

انگیزه

3/60

0/40

10/20

0/000

0/60

0/62

0/76

رضایت

3/50

0/66

10/45

0/000

0/50

0/50

0/40

معیار

بر اساس نتایج جدول مقدار  tبرای متغیر انگیزه برابر با  51/41و برای رضایتمندی ،53/12
سطح معناداری برای هر دو متغیر  3/333و مقدار میانگین دو متغیر نیز به میانگین معیار نزدیك
است؛ این نتایج نشان میدهد اکثر افرادی که با انگیزههای مختلف (یادگیری ،انگیزه شخصی)
برای بازدید ارگ آمده بودند از بازدید خود رضایت داشتهاند.
 :H5بین هدف بازدیدکنندگان و رضایتمندی آنان رابطه معناداری وجود دارد.
دراینارتباط بر اساس نتیجه جدول  ،9همبستگی اسپیرمن برابر با  3/352بوده و سطح معناداری
آزمون برابر با  3/333بوده که از  3/31کوچكتر است پس این فرضیه تأیید میشود؛ یعنی بین
هدف بازدیدکنندگان و رضایتمندی آنان رابطه معناداری وجود دارد و بازدیدکنندگانی که
به هدف خود از بازدید رسیدهاند ،رضایتمندی باالیی نیز از بازدید دارند.
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 :H6بین تعداد دفعات سفر بازدیدکنندگان و رضایتمندی آنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق نتایج حاصل از جدول  ،9ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با  3/356و سطح معناداری
آزمون برابر با  3/333است که از  3/31کوچكتر بوده است .پس بین تعداد دفعات سفر
بازدیدکنندگان و رضایتمندی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به این معنا که افرادی
که بهمراتب بیشتر از سایرین از ارگ بازدید کردهاند ،میزان رضایت بیشتری از بازدید دارند.
جدول  .7آزمون همبستگی بین هدف ،تعداد دفعات بازدید و رضایتمندی

شاخصها
ضریب همبستگی اسپیرمن

3/352

سطح معناداری

3/333

تعداد

433

تعداد

ضریب همبستگی اسپیرمن

3/356

دفعات سفر

سطح معناداری

3/333

تعداد

433

هدف
رضایت-
مندی

 :H7بین رضایتمندی بازدیدکنندگان و وفاداری آنان به مقصد رابطه معناداری وجود دارد.
جهت آزمون رابطه بین رضایتمندی بازدیدکنندگان و وفاداری آنان از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده شده است .با توجه به جدول ،بین رضایتمندی و وفاداری به مقصد ،با ضریب
همبستگی  3/392و سطح معناداری  3/699رابطه معناداری وجود ندارد ،درنتیجه این فرضیه رد
میگردد .به این معنا که با افزایش رضایتمندی بازدیدکنندگان الزاماً وفاداری آنها به مقصد
(ارگ بم) افزایش نمییابد.
جدول  .1آزمون همبستگی پیرسون بین رضایتمندی بازدیدکنندگان و وفاداری آنان

متغیر

وفاداری
ضریب همبستگی پیرسون

رضایتمندی

0/035

سطح معناداری

0/633

تعداد

200

02
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 :H8تصویر ذهنی مثبت (از مقصد) بر انگیزه بازدیدکنندگان تأثیر معناداری دارد.
با توجه به جدول  ،1ضریب رگرسیون برابر با  3/ 463و سطح معناداری  3/333است که از
 3/31کوچكتر بوده ( t=1/184و  )P<3/ 31و نشان میدهد که این فرضیه تحقیق ،تأیید
میشود .درنتیجه تصویر ذهنی مثبت (از مقصد) بر انگیزه بازدیدکنندگان (به میزان  )3/961تأثیر
مثبت و معناداری دارد.
 :H9تصویر ذهنی منفی از مقصد بر انگیزه بازدیدکنندگان تأثیر معناداری دارد.
بر اساس نتایج حاصل از جدول  ،1ضریب رگرسیون  3/525و سطح معناداری برابر 3/333
است ( t=9/131و  ،)P<3/31پس این فرضیه تأیید میشود؛ لذا تصویر ذهنی منفی (به میزان
 )3/468بر انگیزه بازدیدکنندگان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H10تصویر ذهنی مثبت بر رضایتمندی بازدیدکنندگان تأثیر معناداری دارد.
با توجه به نتایج جدول  ،1ضریب رگرسیون  -3/342و سطح معناداری  3/956که بیشتر از 3/31
است ( )P<3/31 ،F =3/599 ،t = -3/962 ،R =3/346که بدین ترتیب این فرضیه رد میشود.
پس تصویر ذهنی مثبت بر رضایتمندی بازدیدکنندگان تأثیر معناداری ندارد.
 :H11تصویر ذهنی منفی بر رضایتمندی بازدیدکنندگان تأثیر معناداری دارد.
مطابق با جدول  ،1ضریب رگرسیون  -3/395و سطح معناداری  3/529است که از 3/31
بزرگتر است ( )P<3/31 ،F=4/541 ،t =-5/218 ،R =3/539پس این فرضیه رد میشود؛
درنتیجه تصویر ذهنی منفی بر رضایتمندی بازدیدکنندگان تأثیر معناداری ندارد.
 :H12تصویر ذهنی مثبت بر وفاداری بازدیدکنندگان تأثیر معناداری دارد.
مطابق با جدول  ،1ضریب رگرسیون  -3/329و سطح معناداری  3/518است که از 3/31
بزرگتر است ( ،)P<3/31 ،F=5/695 ،t =-5/419 ،R =3/315پس این فرضیه رد میشود.
درنتیجه تصویر ذهنی مثبت بر وفاداری بازدیدکنندگان تأثیر معناداری ندارد.
 :H13تصویر ذهنی منفی بر وفاداری بازدیدکنندگان تأثیر معناداری دارد.
مطابق با جدول  ،1ضریب رگرسیون  -3/359و سطح معناداری  3/193است که از 3/31
بزرگتر است .پس این فرضیه رد میشود (.)P<3/31 ،F=/918 ،t =-3/641 ،R =3/321
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درنتیجه تصویر ذهنی منفی بر وفاداری بازدیدکنندگان تأثیر معناداری ندارد و بین دو متغیر
رابطه خطی وجود ندارد.
جدول  .3نتایج تصویر ذهنی مثبت و منفی انگیزه ،تصویر ذهنی مثبت و منفی رضایتمندی ،تصویر
ذهنی مثبت و منفی وفاداری

متغیر

متغیر

F

R

B

t

sig

(وابسته)
مالک
تصویر مثبت

انگیزه

31/147

0/360

0/260

4/482

0/000

تصویر منفی

انگیزه

14/282

0/268

0/151

3/000

0/000

تصویر مثبت

رضایتمندی

0/133

0/026

-0/025

-0/365

0/716

تصویر منفی

رضایتمندی

2/124

0/103

-0/071

-1/548

0/157

تصویر مثبت

وفاداری

1/671

0/001

-0/057

-1/203

0/108

تصویر منفی

وفاداری

0/308

0/054

-0/017

-0/620

0/430

درنهایت روابط شاخصها و معیارهای مدل مفهومی تحقیق ،بر اساس محاسباتی که با استفاده از
نرمافزار آموس صورت گرفته است ،بهصورت شکل زیر است .این شکل گویههای تأیید یا رد
شده را نشان میدهد.

شکل  :2مدل مفهومی تحقیق مبتنی بر نمایش نتایج تحلیل گویهها

04
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بحث و نتیجهگیری
بر اساس موضوع و هدف کلی این تحقیق که بررسی ویژگیهای تقاضا در یك مجموعه
تاریخی حادثه دیده بوده است ،آ نچه موجب ضرورت و انجام این تحقیق شده است ،عالوه بر
اهمیت اقتصادی مناطق آسیبدیده بعد از حوادث طبیعی ،اهمیت ارگ بم ،بهعنوان یك میراث
فرهنگی جهانی است که بعد از بازسازی درحالیکه روند بازسازی آن بهطور کامل به پایان
نرسیده ،عالقهمندان بسیاری را بهسوی خود جلب کرده است.
نخستین یافته این پژوهش حاکی از آن است که بین سن بازدیدکنندگان و انگیزه آنان رابطه
وجود دارد؛ به این معنا که با تغییر سن بازدیدکنندگان ،انگیزه آنان برای بازدید نیز تغییر می-
کند ،بهعنوانمثال در این پژوهش ،گردشگران سن باالی  23سال باانگیزه یادگیری در خصوص
پیشینه ارگ به بازدید پرداخته بودند درحالیکه گردشگران جوانتر بازدید ارگ را فقط
بهمنظور سرگرمی و گذران اوقات فراغت در برنامه خود قرار داده بودند .این یافته با تانگ
( )4352و یان ( ) 4351همسو بوده است و در دو پژوهش غالب گردشگران را افراد جوان
تشکیل دادهاند .یافته دیگر نشان میدهد که بین جنسیت بازدیدکنندگان و انگیزه آنان رابطه
مثبتی وجود دارد؛ به این معنی که زن و یا مرد بودن بازدیدکنندگان سبب تغییر در انگیزه بازدید
آنها میشود .برخالف آن ،والشجردی فراهانی ( )5914در پژوهش خود به نتیجه عدم ارتباط
بین جنسیت و انگیزه رسید و بیان کرد که بین زن و مرد در انگیزههای گردشگران تفاوتی
مشاهده نشده است .عامل سومی که رابطه آن با انگیزه مورد سنجش قرار گرفت ،سطح
تحصیالت بازدیدکنندگان بود که درنهایت این نتیجه حاصل شد که بین انگیزه و سطح
تحصیالت رابطه منفی وجود دارد و این نتیجه با تحقیق تانگ ( )4352و یان ( )4351همسو
است که افراد با سطح تحصیالت پایین انگیزه باالتری برای یادگیری در خصوص بازدید از
مجموعههای تاریخی حادثهدیده دارند .در خصوص رابطه انگیزه و رضایتمندی نیز نتیجه
بهدستآمده با تانگ ( )4352همسو است و انگیزه سفر بهطور مستقیم با رضایتمندی در
ارتباط است .هدف سفر نیز با رضایت گردشگران رابطه دارد و هر چه بازدیدکنندگان به هدف
خود از سفر نزدیك شده باشند ،رضایت آنان از بازدید بیشتر است .تعداد دفعات سفر عامل
دیگری بود که ارتباط آن با رضایتمندی بازدیدکنندگان سنجیده شد و نتایج حاکی از آن
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است ،بین این دو عامل رابطه وجود دارد به این معنا که با افزایش دفعات بازدید ،رضایتمندی
نیز افزایش پیدا میکند .این یافته با تحقیق تانگ ( )4352همسو است و در هر دو پژوهش تعداد
بازدیدکنندگانی که برای اولین بار از مقصد دیدن میکردند ،باالتر از سایر افراد گزارش شده
است .این نکته در اغلب جاذبههای فرهنگی صدق میکند .در پژوهش حاضر رضایتمندی
بازدیدکنندگان با وفاداری آنها رابطه ندارد؛ بدین معنی که هرچه رضایت بازدیدکننده بیشتر
باشد نمیتوان پیشبینی کرد که وفاداری آن نیز به بازدید ارگ بیشتر است و اینکه آنها تمایل
به سفر مجدد به آن مقصد را داشته باشد یا آن مقصد را به دیگران توصیه نماید .این نتیجه با
حقیقی نسب و همکاران ( ،)5919ابراهیمپور و همکاران ( ،)5913غفاری و همکاران ( )5919و
تانگ ( )4352همسو نیست .یافته دیگر پژوهش نشان میدهد ،تصویر ذهنی از مقصد هم
به صورت مثبت و هم منفی با انگیزه بازدیدکنندگان در ارتباط است و تصویر ذهنی مثبت نسبت
به تصویر ذهنی منفی بهمراتب تأثیر بیشتری بر انگیزه بازدیدکنندگان دارد .این نتیجه با تانگ
( ،)4352همسو بوده و با و لی ( )4351ناهمسو است .پژوهش نشان داد تصویر ذهنی (مثبت و
منفی) از مقصد بر رضایتمندی بازدیدکنندگان تأثیر ندارد به این معنی که بهطورقطع نمیتوان
بیان کرد ،بازدیدکنندگانی که تصویر ذهنی مثبتی از ارگ دارند رضایت بیشتری از بازدید
دارند .این نتیجه با تحقیق تانگ ( ،)4352همسو نیست .درنهایت ،یافتهها نشان میدهد که
تصویر ذهنی (مثبت و منفی) از مقصد بر وفاداری بازدیدکنندگان تأثیر ندارد .این یافته با تحقیق
چن و تسای ( )4339و تانگ ( )4352همسو نیست .ازاینرو که اثرات تصویر مثبت به رضایت-
مندی از بازدید نزدیك تر است لذا متخصصان و مدیران بازاریابی گردشگری باید تالش نمایند
تا تصویر ذهنی مقاصد را در نزد گردشگران بهبود بخشند .بر اساس نتایج این پژوهش به نظر
میرسد بررسی ابعاد وسیع تصویر مقصد ،به ویژه تصویر قبل و بعد از بازدید و مقایسه آنها با
یکدیگر ،همچنین بررسی ارتباط سایر ویژگیهای تقاضا با تصویر مقصد ،رضایتمندی و
وفاداری در آینده باید موردتوجه قرار گیرد.
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