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Extended Abstract 
Introduction 
Among the types and varieties of tourism, cultural tourism has found an important motivation 
and place in the tourism industry, so that today millions of people set foot on the road to see 
cultural attractions. Cities, buildings, historical sites, people, traditions, food, clothing, etc. are 
all part of these cultural and social attractions. Markazi province and Arak city due to the 
establishment of an important part of petrochemical industries, machine building, etc. in the 
central and urban province of Arak and the average high industrial employment in Markazi 
province and specifically Arak city (compared to other parts of the country) have caused nature, 
history, culture and in general the tourist attractions of this city to be overshadowed by the 
industrial sector. 
 
Methodology 
The research method used in this research was descriptive-analytical with quantitative analysis. 
The instruments used were the questionnaire and the test used were structural records 
(performed on LISREL software score) and exploratory factor analysis. The research 
hypotheses cover the relationships of the 6 research indicators including cultural motivations 
(26items), visitation expectation (24 items), quality of tourism services (11 items), retention and 
loyalty (9items), word-of-mouth advertising (5) and finally, tourist satisfaction (14 items). The 
statistical population of the present study also included all tourists referring to Markazi province 
(Arak city) in April 2019. The statistical population included visitors to museums, natural 
resources, antiquities, handicrafts of Arak. According to the Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization, it was equal to 668346 people and according to the Cochran's formula, 
384 people has been identified. 
 
Results and discussion 
In the standard estimation mode, the factor loads are shown. The larger the factor load and the 
closer to one, that is, the better the observed variable (question) can explain the latent variable. 
If the factor load is less than 0.3, a weak relationship is considered and ignored. The factor load 
between 0.3 and 0.6 is the average relationship and if it is more than 0.6 is desirable and 
acceptable. 
In the case of significance, the value of t (path coefficient in the case of significance) must be 
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greater than the value of 1.96 so that the relationship between each question and the variable is 
significant. The value of t for all questions is higher than the critical value of 1.96, so the 
relationship between the questions and the variable is significant and therefore the questions are 
a good explanation for the variable (due to the large volume of tables, only the final table of 
confirmed factors, has been provided). 
In total, the targeted items (according to the factor load less than 0.3) for the cultural drivers’ 
index were equal to 16 items, for the tourist retention and loyalty index were equal to 6 items, 
for the quality of tourism services index were equal to 8 items, for the tourist satisfaction index 
was equal to 5 items, for the expectation index from the visit site was equal to 15 items and 
finally for the word-of-mouth advertising index was equal to 1 item. 
In the final model, the numbers obtained for the t-test are significant and can be examined for 
causal relationships (measurement indices with latent variable) and effects (latent variable 
together) according to the items mentioned in the tables and graphs, the model in terms of 
proportionality indices, is in good situation. 
 
Conclusion 
In connection with the results of the research hypotheses, it can be concluded that cultural 
drivers, with emphasis on the dimensions of civilization, including tangible (such as historical 
monuments, inscriptions, buildings and objects that can be kept in museums) and intangibles 
(customs, language, literature and music, traditional clothing, traditional food, etc.) can meet all 
the indicators of expectation from the place of visit, tourist retention and loyalty, word-of-mouth 
advertising, tourist satisfaction and quality of tourism services have an important and significant 
impact. In this way, from this dimension, we can understand the importance of paying attention 
to cultural drivers and their role in tourism development in the study sample. Regarding other 
hypotheses, some hypotheses such as the effect of tourist satisfaction on tourist longevity and 
loyalty are confirmed. Also, the logical impact of the quality of tourism services on tourist 
satisfaction, word of mouth advertising, and ultimately tourist retention and loyalty have been 
confirmed. Furthermore, expectation of the place has a significant effect on word of mouth 
advertising, durability and loyalty, tourist satisfaction and quality of tourism services. In this 
way, shaping reasonable expectations and a positive image (through advertising and branding 
processes) can improve these indicators. In general, paying attention to the relationships, 
indicators and items identified can be useful in planning tourism development in Markazi 
province and Arak city. 
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  چكيده

در . آيـد   يممحلي به شمار    -ي، شهري ا  منطقهگردشگري يكي از راهبردهاي اساسي توسعه جوامع در سطوح ملي،           
سـت  د  كننده رضايت آنان، خدمات موردنياز و مواردي ازاين         همين راستا، توجه به نيازهاي گردشگران، عوامل تأمين       

هدف، پژوهش حاضر تبيين مدلي است كه روابط و ابعاد تأثيرگـذار برجـذب،              . براي توسعه گردشگري حياتي است    
. ساز توصيه به ديگـران و بازديـد مجـدد را فـراهم نمايـد         ماندگاري، وفاداري گردشگران را شناسايي نمايد و زمينه       

تفاده پرسشنامه و آزمـون مورداسـتفاده معـادالت    تحليلي، ابزار مورداس -كاررفته در پژوهش حاضر توصيفي      روش به 
جامعـه آمـاري بازديدكننـدگان از       . افزار ليزرل و تحليل عاملي از نوع تأييدي بـوده اسـت             ساختاري اجراشده در نرم   

 نفـر   384 بوده است، تعـداد نمونـه نيـز بـا روش كـوكران بـه تعـداد                   1398اماكن گردشگري شهر اراك در نوروز       
تايج پژوهش حاضـر نـشان داد كـه ابعـاد و روابـط مختلـف شـش شـاخص پـژوهش شـامل                        ن. شده است   انتخاب
هاي فرهنگي، انتظار از محل بازديد، كيفيت خدمات گردشگري، مانـدگاري وفـاداري، تبليغـات شـفاهي و                    محرك

نتـايج ايـن   . دهنده مدل توسعه گردشگري در استان مركزي و شهر اراك هستند    درنهايت رضايت گردشگر تشكيل   
  .ي توسعه گردشگري كاربرد داردها طرححقيق در ارائه دو حوزه پژوهش و اجراي ت

  
  .هاي فرهنگي، خدمات گردشگري، ماندگاري وفاداري  محرك: كليديواژگان
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  مقدمه
در ). Zhang,2021:456(توجـه اسـت       ي در قياس با توسعه ساير انواع صنايع، داراي منافع قابـل           گردشگرتوسعه صنعت   
محيطي موردتوجه كشورها و منـاطق درون كـشور           يستز-ياقتصادواسطه منافع     سترش جهاني توريسم به   حقيقت روند گ  
ي در اقتصاد جهاني بوده و كشورهاي مختلف در رقابتي سنگين     ا  برجستهاين صنعت داراي جايگاه مهم و       . قرارگرفته است 

بنـا بـر گـزارش    ). Varnajot & Saarinen,2021:95(سعي دارند بخش بيشتري از اين بازار را به خود اختصاص دهند 
 ميليـون  1/6 درصدي شاهد ايجاد 1/3، بخش توريسم با متوسط رشد 2018 المللي سفر و گردشگري در سال      ينبسازمان  

 تريليـون دالر  7,6همچنين اين بخش باعث ايجاد درآمدي معـادل  . صورت مستقيم ايجادشده است شغل در اين بخش به  
كـشورهاي موفـق در   .  ميليون شغل در سطح جهـاني شـده اسـت   292رصد توليد ناخالص جهاني و      د 10,2آمريكا معادل   

 2016 آمريكـا در سـال       متحـده   االتيـ ااي كه     گونه  ، به اند  نمودهحوزه گردشگري درآمد هنگفتي را از اين بازار نصيب خود           
 ميليارد دالر در بخش توريـسم       743/18  ميليارد دالر و كشور تركيه در همسايگي ايران درآمدي معادل          206رقمي معادل   

گردد كه رقم توليد ناخالص داخلي ايران اگر در همين سال             يمي مورداشاره زماني مشخص     ها  رقمبزرگي  . اند  نمودهكسب  
 2019المللـي سـفر و گردشـگري در سـال      طبـق اعـالم سـازمان بـين    . اسـت   ميليـارد دالر 8/412بررسي شود معـادل  

 درصد توليد ناخالص داخلي ايـران از بخـش گردشـگري            5/4 درصد و كشور تركيه معادل       50عادل   آمريكا م  متحده  االتيا
 و انواع گردشگري، فرهنگ و توريسم فرهنگي انگيزه و جايگـاه مهمـي در صـنعت    ها گونهدر بين  .اند نمودهدرآمد كسب 

، ، بناهـا   شـهرها  .رونـد   فرهنگي به سفر مي   ي  ها  جاذبه براي ديدن    ها نفر   ميليونكه امروزه     نحوي  به،  گردشگري يافته است  
نـوعي اجتمـاعي بـه شـمار          ي فرهنگـي و بـه     ها  جاذبه همگي جزو اين     ها  لباس، غذاها،   ها  سنتهاي تاريخي، مردم،      يتسا
 مـورد اسـتقبال قرارگرفتـه اسـت     جا همهب شده و    محبو يار بس ي فرهنگ ي، گردشگر 21 آغاز قرن     بدين ترتيب در   .آيند  يم
)Herrera et al,2018:95 .(محلـي -هاي ملـي  يوالفستو ها  جشنواره، ها كنسرتي، هاي هنر  جامع، نمايشگاهيساهايكل 

ي، بـا    فرهنگـ  دهندگان خـدمات گردشـگري      بر اين اساس تعداد باالي ارائه     . موردعالقه گردشگران قرارگرفته است    ياربس
 ي و سـفرها يهـاي فرهنگـ   دهنـدگان فعاليـت   ارائـه  يط شـرا ين ا در.اند  شده رقابتيشافزاآن، باعث  بازار پرسود   توجه به 
هـاي موجـود در       ينـه زمارزيـابي    دستيابي به بازار بيـشتر،     و هدف    يآميز تجار   هاي موفقيت    توسعه استراتژي  ي برا يآموزش

كـشور  ). Kofler et al,2018:73 (انـد  داده، عاليق و ترجيحات گردشگران را موردمطالعه قرار ها خواستهمقصد و نيازها، 
گردشـگري ايـران در فاصـله       . يران عليرغم غناي فرهنگي، نتوانسته است كارنامه مـوفقي در ايـن حـوزه كـسب نمايـد                 ا

 سهم گردشگران     درصدي ساالنه گردشگر واردشده به كشور را تجربه كرده است،          10 رشد   2016 تا سال    1995 يها  سال
 ميليون  524المللي از     ينبدر همين دوره آمار گردشگران      .  رسيده است  4/0 به   1/0واردشده به كشور در دوره مورداشاره از        

شرايط مورداشاره در حالي به وقوع پيوسته اسـت كـه ايـن كـشور بـه لحـاظ               . يافته است    ميليون نفر افزايش   1244به   نفر
. دارد جهـاني پتانـسيل گردشـگري قـرار          10ي طبيعي در رتبه     ها  جاذبه و ازلحاظ    9 تاريخي در رتبه     -ي فرهنگي ها  جاذبه

يزي و شناسـايي   ر  برنامهي  ها  سميمكانالمللي ضعف     ينبازجمله داليل نسبت و سهم پايين كشور ايران در بازار گردشگري            
ترين ابعاد مورد غفلـت قرارگرفتـه ايـن بـازار،             از مهم . باشد  يمهاي گردشگري     يرساختز ضعف     بازاريابي،  ها بازار،   گرايش

ل تأثيرگذار بر آن اسـت كـه ايـن پـژوهش در پهنـه جغرافيـايي اسـتان مركـزي در         مفهوم رضايت گردشگر، ابعاد و عوام 
توان  يمدر باب اهميت و ضرورت انجام اين مطالعه در بستر استان مركزي و شهر اراك نيز         . جستجوي شناسايي آن است   

راك و ميـانگين    در سـطح اسـتان مركـزي و شـهري ا          ... سازي و     ينماشگفت استقرار بخش مهمي از صنايع پتروشيمي،        
طور خاص شهر اراك نسبت به ساير منـاطق كـشور باعـث شـده اسـت كـه                     اشتغال باالي صنعتي در استان مركزي و به       

ديگـر،    عبـارت   يا به . ي گردشگري اين شهر زير سايه بخش صنعت قرار گيرد         ها  جاذبهطبيعت، تاريخ، فرهنگ و درمجموع      
اين امـر در حـالي      . شده است تا يك مقصد گردشگري جذاب         شناخته نام استان مركزي بيشتر مترادف يك منطقه صنعتي       

 جاذبـه  67دسـتي و گردشـگري اسـتان مركـزي بـيش از         است كه در بنا بر گزارش اداره كـل ميـراث فرهنگـي، صـنايع              
شده، مانند فرهنـگ      عالوه، ميراث كمتر شناخته     به. طبيعي، فرهنگي در سطح استان وجود دارد       - تاريخي 1گردشگري مهم 

                                                            
صل، حمـام لكـان، حمـام مـصطفوي،     هاي محالت، تپه تـاريخي آوه، حمـام چهارفـ          آتشكده آتش كوه، آتشكده خوره محالت، بازار اراك، گلستان        :  ازجمله .1

الممالك، قلعه بابا خان، مسجد سرخ،  نخجير، قلعه مستوفي روستاي هزاوه، سد پانزده خرداد، سد الغدير، سراب عمارت، سراب اسل ماهي، غار آزادخان، غار چال



  49                        ...        هاي فرهنگي ـ اجتماعي  تبيين مدل توسعه گردشگري با تأكيد بر نقش محرك/ مخصوص و همكاران 

: 1397ي و همكـاران،     اوريـ (است  شدت محسوس     در اين استان به    ورسوم، هنر محلي، زبان     غذايي، لباس و پوشش، آداب    
المللـي    ينبعنوان يك مقصد گردشگري جذاب داخلي و          بنابراين، نياز به شناخته شدن استان مركزي و شهر اراك به          ). 48

المللـي    ينبي  ها  سازمانهاي فرهنگي، كه بر اساس برآوردهاي         همچنين تأكيد و توجه به عوامل و محرك        .بااهميت است 
 اي نامشهود   -هاي مشهود     داراييكه    نحوي  به. آيند  يمفعال در حوزه گردشگر، عامل نخست در توسعه گردشگري به شمار            

گردشـگري   توسـعه  ي الگـو بـراي دسـتيابي بـه    يراهـ د و مقـص اقتصادي  و رشد ي مروج بازسازفرهنگي-ي معنو راثيم
ي توسعه گردشگري   ها  طرحيي هستند كه در مطالعات و       ها  محركبعد فرهنگي   ). Ursache,2019:52(شده است     ناختهش

توان باعث توسعه گردشـگري و از طـرف           يمطرف    ها ازيك   يري از آن  گ  بهره. اند  قرارگرفتهدر كشور ايران كمتر موردتوجه      
بررسـي ابعـاد و عوامـل داراي ظرفيـت پتانـسيل توسـعه              . نوعي باعث زنده سازي فرهنگ و هويت محلـي شـود            ديگر به 

هاي فرهنگي، نيز شناسايي ارتباطات عوامل يادشده با تأكيد بر نظـرات              گردشگري در سطح شهر اراك با تأكيد بر محرك        
گردشگران، جهت دستيابي به مدل توسعه گردشگري بـراي شـهر اراك هـدف پـژوهش يادشـده قرارگرفتـه اسـت كـه                        

ها در توسعه     كننده رضايت گردشگران و نقش آن       تحقيقات متعددي در باب ابعاد و عوامل تعيين       . گيرد  يم موردبررسي قرار 
ـ  يسازي گردشگر   مدل"در پژوهشي با عنوان     ) 2020(بايان و سينگ    . گردشگري صورت گرفته است    هـا،    انگيـزه : ي داخل

تـأثيرات   نيعالوه بر ا  . گردشگر است  تيرضا از    ناشي  سفر زهيانگدارند كه     يم بيان   " گردشگران ي و اهداف رفتار   تيرضا
 ياز سو. است مشاهده قابل) وفاداري گردشگران (يگران دهي به توصلي تماني و همچندر بازديد مجدد سفر زهي انگميمستق

تجربـه  "در پژوهـشي بـا عنـوان    ) 2021(بگلـو   يخش. سفر تأثير دارد مجدد بر قصد هيتوص  ازشتريبگردشگر   تي رضا گريد
ـ تي و رضـا يهـاي گردشـگر    حس مكـان نـسبت بـه شـهر مقـصد، جاذبـه            نيجانبه ب   روابط سه : يشگران خارج گرد  ي كل

 تيطـور غيرمـستقيم رضـا       هـا بـه      و ارزش درك شـده از جاذبـه        تيفيكدارند    يم بيان   "راني، ا رازي شواهد ش  -گردشگران  
  واسـطه  گـذارد    گردشگران تأثير مثبت مـي     تي به مكان بر رضا    ي وابستگ  تعلق مكاني  .دهد  را تحت تأثير قرار مي    گردشگر  

 ديوايـو  . كننـد يابيـ  را ارزراثيـ اصـالت م ي توانند بر اساس اطالعات كاف     گردشگران مي . گردشگر هستند  تيجاذبه و رضا  
. ييايـ  سفر در  ي از خدمات در تجارب گردشگر     تي و رضا  داريگيري رفتار پا    اندازه"در پژوهشي با عنوان     ) 2021(همكاران  

آنـان معتقـد    . انـد   دادهفرهنگي را مدنظر قرار     - ارتباط بين رضايت گردشگران و مقوله ميراث تاريخي        "يتجرب لي تحل كي
 يايـ  از دانش حفاظت از مزا     ي عموم يآگاه .كند   مي نييشده گردشگران را تع      ادراك تي رضا ، در حفاظت  اصالتهستند كه   

 در حـوزه    . مهم اسـت   اريبسعنوان ابعاد فرهنگي       به اي   مردم و افراد حرفه    ني ب راثي دانش م  تبادل . است توسعه گردشگري 
 و  ارتبـاطي هاي    توسعه زيرساخت "در پژوهشي با عنوان     ) 2020(هاي ارتباطي، كانوال و همكاران        يرساختزارتباط توسعه   

 تي بـا رضـا  رسـاخت يتوسـعه ز دارند كـه   يم بيان   " جامعه تي درك شده و رضا    ياينقش مزا : ي جامعه از گردشگر   تيحما
رابطـه  "در پـژوهش  ) 2019(فرهنگـي، آشـملش و كومـار        -ي اجتمـاعي  هـا   حوزه در رابطه با     . دارد ي ارتباط مثبت  شگرگرد

 تـرين   يقـو ي   اجتمـاع  ي فرهنگـ  هـاي    معتقـد هـستند كـه محـرك        "ي گردشگر و توسعه گردشگر    تي رضا ني ب يساختار
 مبـادالت   نيتـضم . قـرار دارد   يتـصاد  و اق  ي نهـاد  هاي  ها محرك    هستند و پس از آن      گردشگران تيكننده رضا  بيني  پيش
 بـا  مي مستقرتباطگردشگران به دنبال اچرا كه   .  است ي ضرور ي نيز امري   گردشگران و جامعه محل    نيتوجه ب    قابل يفرهنگ

شده و   در مناطق حفاظتيگردشگر"در پژوهش ) 2019(گارسيا و همكاران   -اويدو.  هستند ي و فرهنگ زندگ   ي محل خيتار
ي هـا  حوزهدر ارزش درك شده از خدمات  معتقد هستند كه "توسعه در   يدي گردشگران، كل  تي رضا  خدمات بر  يتأثير فضا 
 تيرضـا ي رفـاهي اسـت كـه        هـا    موجـود در حـوزه     امكاناتخدمات شامل   . گذارد   گردشگران تأثير مي   تي بر رضا  مختلف

 در ميان مطالعـات     .دانند   مي يس خدمات غذا و اطالعات را عناصر اسا       گردشگرانبين    دراين. دهد   مي شيگردشگران را افزا  
 به مقصد   يعوامل مؤثر بر وفادار   "در پژوهش   ) 1397(آبادي    فارسي صورت گرفته در حوزه رضايت گردشگر، كياني فيض        

 مقـصد،  شخـصيت  بـر  گردشـگري  مقـصد  تـصوير  دارد كـه    يمـ بيـان   "  گردشـگران  تي رضا يانجي با نقش م   يگردشگر
در پـژوهش   ) 1396(حيدرزاده و همكـاران     . دارد معناداري و مثبت تأثير مقصد، به ها  آن وفاداري گردشگران مندي  رضايت

 از مقـصد    ي ذهنـ  ري تـصو  يانجيـ  با توجـه بـه نقـش م        ي به مقصد گردشگر   ي بر وفادار  ي خدمات گردشگر  تيفيتأثير ك "
                                                                                                                                                                              

پور، آب گرم محالت، غار  ع ساوه، برج شيشه، خانه حسنناو، مسجد جام قلعه دختر ساوه، كاروانسراي دودهك، مسجد جامع نراق، مدرسه سپهدار، مسجد شش     
 .انبار بلور، آرامگاه محمود حسابي باز، كليساي مسروپ، بقعه پير مرادآباد، آب چال نخجير، عمارت امير مفخم بختياري، خانه خاك



 1400پاييز ، 3، شمارة 8گردشگري شهري، دورة فصلنامه                                                                                                  50

 و گردشـگري  تصوير ذهني  و رضايت بر گردشگري خدمات كيفيت  نيز معتقد است كه    " گردشگران تي و رضا  يگردشگر
 فـر   پژوهانبشارت و   . گذارد  مي تأثير گردشگري مقصد به وفاداري بر رضايت و وفاداري رضايت بر تصوير ذهني  همچنين

رضايت گردشگر بر ارائـه     دارند كه     يمبيان  " گردشگران يتمندي عوامل مؤثر بر رضا    لي و تحل  يبررس"در پژوهش   ) 1396(
در انتهـاي   .تأثيرگذار اسـت گران و تصميم به بازديد دوباره از مقصد هاي مثبت از مقصد، پيشنهاد مقصد به دي نقل و قول

عملياتي اتحاديه اروپا با    -منظور روشن شدن هر چه بيشتر اهميت گردشگري فرهنگي پژوهشي           مرور پيشينه پژوهش و به    
ايـن  . شده اسـت    ئهارا ، مناطق اروپا  يدارعنوان محرك توسعه پا     به  هوشمند ي فرهنگ يگردشگر يا   1عنوان اسمارت كال تور   

 روسـتاها و    يهحاشـ ، با تأكيد بـر       در مناطق اروپا   ي فرهنگ ي توسعه گردشگر  منظور  و به  2دانشگاه كا يو لويون    پروژه توسط 
 دانـشگاه در سراسـر اروپـا و         ين، چنـد  سازمان يونسكو  پروژه شامل    ين ا يشركا. به انجام رسيده است    ي شهر هاي  يهحاش

 2012در اين راستا بـر اسـاس ادعـاي سـازمان يونـسكو در سـال                 .  هستند ي فرهنگ ي گردشگر ينه در زم  يقاتيمراكز تحق 
ي رضـايت وفـاداري،     ها  شاخصهاي فرهنگي، ارزيابي      عنوان محرك   هاي فرهنگي مناطق به     يلپتانسها و     يتظرفشناخت  
گردد براي  يمگه مالحظه گونه  اين .ي خدمات و امكانات موردنياز ازجمله موارد مدنظر پروژه يادشده بوده استسنج امكان

شـده    ي اروپـا در نظـر گرفتـه       ا  منطقههاي فرهنگي نقشي راهبردي در توسعه         طور خاص محرك    گردشگري فرهنگي و به   
هـاي فرهنگـي نقـش مهـم و مـؤثري در              دهد كه عوامـل و محـرك        يمهاي پژوهش يادشده نشان       يشينهپبررسي  . است

بنـابراين توجـه ويـژه بـه        . كنند  يمگردشگري در قرن بيست و يكم ايفا         رضايت، اعتماد، وفاداري گردشگران و در توسعه      
  .آيد يمعوامل يادشده الزمه تهيه طرح و درنهايت توسعه گردشگري به شمار 

 
  مباني نظري

  هاي فرهنگي گردشگري و محرك
منظـور    ند كـه بـه    ك  جايي مردم تلقي مي      حركت يـا جابه   عنوان   را سازمان جهاني گردشگري به     گردشگري فرهنگي نظريه  

و كسب تجربه درباره فرهنگ حـال و گذشته جامعه          گردشگر را به فراگيري، آموزش    اشد و   هاي فرهنگي ب    بازديد از جاذبه  
دارد و درواقع تجربه كيفي ميان گردشگر و محيط  هاي جامعـه خـود و ديگـران وا ها و انگيزه مقصد و مقايسه آن با داشته     

هاي فرهنگي را ارائه داد كه اين   نظريه محرك2003چحبرا در سال ). Ersan et al, 2020: 48(د مورد بازديد شكل گير
ها انتظارات گردشگران را از مقصد بازديد و درك كيفيت خدمات محل بازديد توسط گردشگران تحت تـأثير قـرار                      محرك

ت كـه درون فرهنـگ، تـاريخ و         هاي شخـصي اسـ      مندي  اي از عالقه    هاي فرهنگي مجموعه    او بيان كرد محرك   . گيرد  مي
ها انتظارات گردشگران از مقصد و درك كيفيـت محـل بازديـد مـشخص                 گيرد و با اين محرك      ميراث فرهنگي شكل مي   

، رونـدهاي   هاي فنـي و صـنعتي        زندگي، هنر و پيشرفت    هاي  يوهورسوم، طرز تفكر و ش       آداب شامل ها  اين محرك . شود  يم
ــي ــا   -فرهنگ ــرتبط ب ــاعي م ــاعه فرهاجتم ــدن اش ــگ و تم ــعه اند،ن ــشه توس ــا ي ــاره ــي و افك ــسفي اســ - ادب   ت  فل

)Lorenz & Dittmer,2021:474 .(هاي دو گـروه  رشـد شخـصيت و شـكوفايي اسـتعداد    هـا سـبب    گونه از محرك اين
 را بـه همـراه      ، بسط افق ديـد     شده وسعت نظر سبب  ،   را توسعه داده   ، نوآوري و خالقيت   شوند  يمگردشگر و گردشگر پذير     

ها و سنن ملي و فائق آمـدن          زايش دانش و فهم ما از فرهنگ جامعه ميزبان، غناي تجارب فرهنگي، حفظ ارزش             ، اف داشته
هاي فرهنگي مرتبط با گردشگري، در حوزه سياسـي           عالوه بر اين، محرك   . شود  يبر خودمحوري وحدت خانواده انساني م     

، تقويـت  المللـي  ينبهبود و تقويت مناسبات بشگري، براي مقصد گرد اعتباري جهاني نيز بسيار مؤثر هستند و باعث كسب    
). Nurmatov et al, 2021:15( هاسـت  سياست عدم تمركز، وفاق ملي، رونق بازرگاني، صدور كاال و مهار روند مهاجرت

عنوان يك رابطه تجربي بين گردشگر، محل بازديد و راهنماي اوليه مراجعـه گردشـگر بـه يـك مقـصد                       ها به   اين محرك 
افـزايش  ي شـامل  گردشگري فرهنگـ اجتماعي  اثرات عمده مثبت ).Wang et al,2015:12(آيند  يم به شمار گردشگري

شناخت و درك جامعه و فرهنگ ميزبان، بهبود شهرت و اعتبار فرهنگي جوامع ميزبان در نـزد جامعـه جهـاني، معرفـي و                        
هاي عدالت اجتمـاعي،   بهبود شاخص. هاي نمايشي سنتي و هنرهاي يشه جديد و احياء هنرها و پ     هاي  يهها و رو    رواج ارزش 

                                                            
1. Smart Cul Tour 
2. KU Leuven 
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  ).deMatos et al, 2021:43( باشند مياي  ارتقاء سطح زندگي، رفاه عمومي و تعادل و توازن منطقه
هـاي فرهنگـي و        به ارتباط محـرك    2005 درسال   2و آيدين وازار   1994 در سال    1هاي فورنل   پردازان ديگري به نام     نظريه

ها بيان كردند انتظارات باورهاي اوليه يك شخص درباره آنچه بايـد در وضـعيتي معـين          آن. اختندانتظارات گردشگران پرد  
انتظارات استانداردي اسـت كـه عملكـرد واقعـي در برابـر آن              . باشند و بر نحوه فهم و تفسير مؤثر هستند          اتفاق بيفتد، مي  

هاي گردشـگر و   وجود مابين انتظارات يا خواستهدرك كيفيت ميزان اختالف م درك كيفيت محل بازديد، .شود ارزيابي مي
آيـد و قـضاوت دربـاره     طوركلي از ارزيابي ذهني از عملكرد يك فرصت به دسـت مـي   درك او از عملكرد واقعي خدمت به    

. گيـرد   ادراكات از كيفيت خدمات در زمان توليد و ارائه و فرآيند مصرف خدمات شكل مي              . دهد  كيفيت خدمات را انجام مي    
ايـن ادراك بـه   ). Di Vaio et al, 2020:37(ود گردشگران نيز در توليـد و فرآينـد ارائـه خـدمات نقـش دارنـد       چون خ

هـاي    رغم تـأثيرات و تـالش       عنوان يك تعهد قوي براي خريد مجدد يك خدمت برتر در آينده علي              ماندگاري گردشگر به  
ري گردشگر يا رفتار كه همان تكرار عمل خريد است، تعهد ماندگا ).Lee et al,2020:49(انجامد  بازاريابان بالقوه رقبا مي
  .)Liu et al,2015:11( و اطمينان گردشگر است

  
  رضايت گردشگر

گيري در رفتار گردشگران با توجه به كيفيت خدمات و رضـايت              تر تصميم   پرداز ديگري به نام كاريونا به نظريه جامع         نظريه
اين سه متغير به دليل اثر نهايي آن در رفتار گردشگران در سطوح               اين نظريه در  . هاي فرهنگي نائل آمد     گردشگر و محرك  

را  گردشگران مندي او رضايت). Guerrero et al,2019:33(باالي درگيري و قصد دوباره توسط گردشگران مهم هستند 
 طـرز  و ساساتايـن احـ    و آورنـد   مـي  دست به اقامت مدت در خاص مقصدي به نسبت كه دانست  تجاربي مي  يه كل شامل
 امنيت، هتل، متغيرهايي همچون  به تواند  مي گردشگران مندي  رضايت. هاست  آن قيمت و خدمات ارائه   با مرتبط هاي  تلقي

ي و  شـوهان (باشـد    وابسته مرتبط مردم با معاشرت و ورسوم  آداب خريد، ها،  قيمت سطح ونقل،  حمل خدمات، كيفيت اقامت،
 معموالً با افزايش نرخ حمايت كه در قالب ماندگاري وفاداري بيشتر به همـراه      رضايت گردشگران ). 87:1397سرشت،  نيك

اي رفتاري است كـه از طريـق ابعـاد     رضايت گردشگر پديده). 23: 1399، آبادي   حسين ييروستا(است  بازديد مجدد همراه    
رضايت كلي گردشگر از . ودش هاي گردشگري و ارزيابي عناصر و اشكال متعدد مقصد ايجاد مي احساسي و شناختي فعاليت  
تـرين عوامـل در مراجعـه         گيرد و يكـي از مهـم        هاي متفاوت مقصد مبني بر انتظارات شكل مي         طريق ارزيابي او از ويژگي    

: 1399،   رسـتگار  ي و زيـ  رون انيـ اكبر(گـردد    ها از اقامت قبلي در آنجا برمي        مجدد گردشگران از يك مقصد به رضايت آن       
هاي مقصد از ديدگاه گردشگر در سطوح          مستقيمي به ويژگي    اشاره ردشگر درباره يك مكان،   پي بردن به احساس گ    ). 131

اي از برآورده شدن      ، درجه )1991(رضايت حاصل از گردشگري را به نقل از رايان          ) 2014(3آرسل و برادراني    . مختلف دارد 
بـدون شـك    . كننـد   ظارات وي تعريف مـي    شده بر اساس انت     شدن با واقعيت و طبيعت مشاهده       انتظارات گردشگر در مواجه   

ترين عوامـل     بنابراين رضايتمندي گردشگران يكي از مهم     . رضايت گردشگر از عوامل كليدي موفقيت در گردشگري است        
). 55،  1390 جاودانـه،     خوشـخو  يمـان يا(شـود    رقابتي و بهترين شاخص براي تضمين رشد سودهاي آتـي محـسوب مـي             

 با در نظر گرفتن متغيرهاي رضايت گردشگر و انتظار از محل بازديد و محـرك                2004ل  درنهايت كوالر و همكاران در سا     
 توسط كوالر و زبكار در كشورهاي       2009اين مدل در سال     . اي را در راستاي توسعه گردشگري ارائه دادند         فرهنگي نظريه 

ق حاضر بـا در نظـر گـرفتن    تحقي). Zhang & Zhang,2021:19(توريستي چون تايلند، يونان و مصر آزمون شده است 
باشـد و چـارچوب نظـري تحقيـق      ها بر توسعه گردشگري مي    متغيرهاي مذكور در مدل به دنبال بررسي تأثير اين محرك         

بر اساس مباني نظري تحقيق، متغيرهاي مرتبط بـا توسـعه           . باشد   مي 2004حاضر برگرفته از مدل كوالر و زبكار در سال          
  . مشخص گرديده است1آمده است كه در جدول  دست  فرهنگي بههاي گردشگري با تأكيد بر محرك

                                                            
1. For neel 
2. Aydin & Ozara 
3. Arasle 
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 ي پژوهشها هيگو و ها شاخص. 1  شمارهجدول

شاخص محرك   اختصار  منابع  شاخص انتظار از محل بازديد  اختصار  منابع  شاخص رضايت گردشگر  اختصار
  منابع  فرهنگي

Q64 يالت از تسهيترضا  Q29 
مختلف هاي  استفاده از حالت
  ها يادگيري فرهنگ Q1  ونقل حمل

Q65 
 يش از آرامش و آسايترضا

 Q30  گردشگران

 از قبل در يدانستن اطالعات
هاي  ها و جذابيت مورد مكان

  استان
Q2 

عالقه به 
  ها فرهنگ

Q66 

 از تأسيس يترضا
هاي مناسب جهت  اقامتگاه

  استراحت گردشگران
Q31 

مختلف  هاي استفاده از ورزش
  ها آموزش فرهنگ Q3  آبي

Q67 خدماتيفيت از كيترضا   Q32 
 يهاي ورزش استفاده از زمين

 Q4  مختلف
 يععالقه به وقا

  يخيتار

Q68 
 از كيفيت رفتار يترضا

 Q33  جامعه ميزبان
 از قبل در يدانستن اطالعات

 Q5  ي و گردشگريورد آثار باستانم
 يعپژوهش در صنا

  ي و دستيبوم

Q69 
 از رستوران، رضايت
 Q34  هاي كافه و غذاخوري

 از قبل در يدانستن اطالعات
 از ي گردشگريمورد آثار فرهنگ

   مراكز مرتبطيسو
Q6 عالقه به مذاهب  

Q70 
 شرايط از حفظ رضايت

 Q35  طبيعي
  از قبل دريدانستن اطالعات

  پژوهش مذهبي Q7  ي و آثار فرهنگيمورد معمار

Q71 
 در ها فعاليت رضايت از تنوع
 Q36  فضا

 از قبل در يدانستن اطالعات
 Q8  يعيمورد مناظر طب

 و ياتعالقه به ادب
  زبان

Q72 
 انداز چشم و رضايت از محيط
 Q37  طبيعي

آثار فرهنگي و گردشگري 
 Q9  استان فراتر از انتظار

راث يادگيري مي
  فرهنگي

Q73 خدمات رضايت از هزينه  Q38 يزاتامكانات و تجه  Q10 
عالقه به رسوم و 
  زندگي اجتماعي

Q74 بهداشتي رضايت از خدمات  Q39 
 استان فراتر از يعيهاي طب جاذبه

 Q11  انتظار
يادگيري رسوم 

  اجتماعي

Q75 
 و ها رضايت از مكان

 Q12   پوليارزش خوب برا Q40  هاي جذابيت
عالقه به امور 

  ورزشي

Q76 
 و معماري رضايت از بازديد

 Q13  نفره تك توالت كردن فراهم Q41  فرهنگي آثار
يادگيري آموزش 

  ورزشي

Q77 
 و باستاني رضايت از آثار

  گردشگري

L
iu et al, 2015

 

Q42 نوشيدن براي آب /بودن خنك  Q14 

عالقه به 
محصوالت و 

  ي بوميعصنا

 Q15   خوب خدماتيفيتك Q43 عمناب هاي شاخص خدمات گويه اختصار
كشف و پژوهش 

  يخي تاريعوقا

Q53 
دريافت باكيفيت مناسب 

 Q16 آرامش Q44  موردنياز
 يراثعالقه به م

   و تمدنيفرهنگ

Q54 
شده  هايي ارائه راهنمايي

 Q17  خدمات خوب كيفيت Q45  يستهدرخور و شا
عالقه به اماكن 

  يفرهنگ

Q55 

تاريخ مربوطه و  شناخت
هاي تاريخي و  شخصيت

  ها افسانه
Q46 نظافت و بهداشت  Q18 

عالقه به طبخ غذا 
  و نوشيدني

Q56 
 تاريخي و وقايعاز آگاهي 

 Q19  يت و امنيمنيا Q47  مذهبي خاص
پژوهش در طبخ 
  غذا و نوشيدني

Q57 
 و يننحوه برخورد مسئول

   مكان مطلوبينكاركنان ا

T
om

ej &
 X

iang, 2020
 

Q48 
 سرگرمي، سالن هب بودن نزديك

  ها مغازه ها، فروشگاه

C
hoovanichchannon, 2015; Y

e et al,2019 

Q20 
عالقه به وقايع 
  ورزشي سنتي

L
ee &

 K
im

, 2020; Q
uaglione et al, 2020
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شاخص محرك   اختصار  منابع  شاخص انتظار از محل بازديد  اختصار  منابع  شاخص رضايت گردشگر  اختصار
  منابع  فرهنگي

Q58 

 و آموزش الزم به يآگاه
 ارائه خدمات و يكاركنان برا

  برخورد با گردشگر
Q49 

 3 (نيازمندي درجه يا كيفيت
 Q21  )بيشتر يا ستاره

پژوهش در وقايع 
  ورزشي سنتي

Q59 
 محل در خدمات ارائه كيفيت

 Q50  طلوبم بازديد
فراهم كردن حمام آب گرم 

 Q22   دوش گرفتنيبرا
عالقه به مناطق 

  كاري

Q60 
 و درخور شده ارائه خدماتي

 Q23  راحتي Q51  شايسته
پژوهش در مناطق 

  كاري

Q61 
 شدن به تمدن يكنزد

 Q52  گذشته
 50 هتل متوسط يا پايين قيمت
 Q24  شب هر آمريكا دالر 100 تا

مطالعه در امور 
  ياتان و ادبزب

Q62 
 يد بازديطبهداشت مح

 Q25 منابع شاخص ماندگاري وفاداري اختصار  مطلوب و مناسب
پژوهش در اماكن 

  فرهنگي

Q63 
 يد بازديط محيامكانات رفاه

 Q26  گردشگري مقصد برند سازي Q78  مطلوب و مناسب

عالقه به ترويج 
رويدادهاي 

  ي تاريخيفرهنگ

 Q79 منابع هاي تبليغات شفاهي گويه اختصار
 مجدد از اماكن يدبازد

 Q27  يگردشگر

ديدن عالقه به 
ها و چيزهاي  مكان

  نو جديد

Q87 

با حس افتخار و غرور به 
 ين سفر به ايشنهاد پيگراند

  استان
Q80 سفر تازگي  

Q88 
 خوب هاي يادآوري خاطره

  طول ارتباط با گردشگر Q81  اين استاندرباره 

Q89 
 مثبت به ي شفاهيغاتتبل

  گردشگر رضايت و تعهد Q82  يگراند

Q90 

احساس داشتن افتخار و 
انتقال حس خوب بابت 

تشويق و توصيه به ديگران 
براي سفر به اين استان از 

 اهيطريق تبليغات شف

Q83 مقصد به بستگي دل  

Q84 و تكرار سفرينههز   
Q85 مجدد از محيط بازديد  

Q91 

توصيه مجدد سفر به ديگران 
از طريق  به اين استان

 تبليغات شفاهي

K
irillova et al, 2020

 

Q86 

 كه به يزيجوا (ي تجربيزجوا
 از كاال ي بخشياارائه پول نقد 

  )پردازند  تجربه مييك يجادبه ا

T
asci, 2017; K

ozak, &
 M

artin, 2012
 

Q28 

ديدن پژوهش در 
 ها و چيزهاي مكان

  نو جديد

  
  ش پژوهشرو

ابـزار مورداسـتفاده پرسـشنامه و       . تحليلي با نوع تحليل كمي بوده اسـت       -كاررفته در اين تحقيق توصيفي      روش تحقيق به  
جامعـه آمـاري    . و تحليل عاملي تأييدي بوده است     ) افزار ليزرل   اجراشده در نرم  (آزمون مورداستفاده نيز معادالت ساختاري      
جامعه .  بوده است  1398در فرودين   ) شهر اراك (كننده به استان مركزي       مراجعهپژوهش حاضر نيز شامل كليه گردشگران       

كه بنـا بـر    . دستي شهر اراك بوده است       طبيعي، آثار باستاني، صنايع     منابع ها،  آماري موردبررسي شامل بازديدكنندگان موزه    
با استفاده از فرمـول كـوكران       . ت نفر بوده اس   668346دستي و گردشگري برابر با        گزارش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع    

، ) گويـه  26شـامل   (هـاي فرهنگـي       شش شاخص پژوهش شامل محرك     .شده است    نفر شناسايي  384تعداد نمونه معادل    
) 5(، تبليغات شـفاهي  ) گويه9(، ماندگاري وفاداري ) گويه11(، كيفيت خدمات گردشگري ) گويه24(انتظار از محل بازديد     

يـزي گردشـگري    ر  برنامـه  تن از اساتيد حوزه      5روايي پرسشنامه توسط    . بوده است )  گويه 14(و درنهايت رضايت گردشگر     
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نتـايج آلفـا كرونبـاخ بـراي        . شـده اسـت     محاسبه با استفاده از آلفا كرونباخ     پايايي تحقيق نيز  . شهري به تأييد رسيده است    
، )81/0(، ماندگاري وفاداري )89/0(شگري ، كيفيت خدمات گرد/.)96(، انتظار از محل بازديد )0,82(هاي فرهنگي     محرك

  .بوده است) 79/0(و درنهايت رضايت گردشگر ) 80/0(تبليغات شفاهي 
  

  محدوده موردمطالعه
عنـوان    ايـن اسـتان بـه     . است ر اراك   ترين شهر و مركز استان مركزي شه        بزرگ. هاي ايران است    از استان  ستان مركزي ا

، از شـمال   استان همـدان  ، از غرب     البرز و قزوين   هاي  ين استان از شمال به استان     ا. شود  پايتخت صنعتي ايران شناخته مي    
ايـن  . محدود اسـت   ي قم و اصفهان   ها  از شرق به استان     لرستان و اصفهان   هاي  از جنوب به استان    ن تهران شرقي به استا  

بر . خود اختصاص داده است    درصد از مساحت كل كشور را به         1،82 كيلومترمربع حدود    29،530استان با مساحتي معادل     
 آبـادي  1،394 دهـستان،  66شـهر،   32،  بخش23 شهرستان، 12اساس آخرين تقسيمات كشوري، استان مركزي داراي 

.  هزار نفر بـوده اسـت  420 ميليون و   1 معادل   1395جمعيت استان در سال     .  آبادي خالي از سكنه است     46داراي سكنه و    
محدوده شـهر  . داده است ي از جمعيت استان را در خود جاي ا  عمده هزار نفر، بخش     520شهر اراك نيز با جمعيتي بيش از        

فرهنگي و طبيعي را    -ي تاريخي ها  جاذبهي گردشگري، تعداد زيادي از      ها  جاذبهو شهرستان اراك و استان مركزي ازلحاظ        
  .داده است در خود جاي

 

 
  استان و شهرر، موقعيت جغرافيايي محدوده موردمطالعه در كشو. 1  شمارهشكل

  
  هابحث و يافته
 به دنبال آزمون 05/0 يا خطاي 95/0كه در اين تحقيق در سطح اطمينان  داري اعداد، بايد گفت ازآنجايي در رابطه با معني

به اين معني كه اگر در      . باشند+ 96/1 و   -96/1تر از      اعدادي معنادار خواهند بود كه بزرگ      tفرضيات هستيم، براي آزمون     
 معنادار هـستند و  tآمده براي آزمون  دست  اعداد بهبنابراين،. معنا خواهد بود   باشد، بي + 96/1و   -96/1 عددي بين    tن  آزمو
بـا توجـه بـه      ) متغيرهاي مكنون بـاهم   (و اثرات   ) گيري با متغير مكنون     هاي اندازه   شاخص (يتوان به بررسي روابط عل      مي

 y مـاتريس المبـدا   . هاي تناسب در وضعيت مناسبي قرار دارنـد         نظر شاخص موارد ذكرشده در جداول و نمودارها، مدل از         
گـر    مشاهدهزا و     يكي از چهار ماتريس مهم معادالت ساختاري است كه براي برقراري رابطه ميان متغيرهاي مكنون درون               

 .گيرد ي مربوط به آن مورداستفاده قرار ميها) سؤال(
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هاي  تي محرك ضرايب مدل. 2  شمارهشكلكيفيت خدمات گردشگري و رضايت گردشگر،  يل ضرايب تمد. 1  شمارهشكل

  گردشگر وفاداري ماندگاري يمدل ضرايب ت. 4 انتظار از محل بازديد، شكل شماره يمدل ضرايب ت. 3 فرهنگي، شكل شماره
  
هاي كيفيت خدمات گردشگري و رضـايت         يهگوشده، سطوح متنوعي از تأثيرگذاري براي         بر اساس مدل ارزيابي   ) 2شكل  (

شده براي آماره تي، بيشترين تأثيرگـذاري در كيفيـت          بدين معني كه با توجه به عدد محاسبه       . شده است   گردشگر شناسايي 
 يط محـ ي رفـاه امكانـات : انـد از  ها عبارت يهگواين . وده است ب9 و   10،  11هاي شماره     يهگوخدمات گردشگري مربوط به     

هاي مربوط    يهگوبراي  .  شدن به تمدن گذشته    يكنزد و    مطلوب و مناسب   يد بازد يط مح ، بهداشت  مطلوب و مناسب   يدبازد
 از  يترضـا : هـا شـامل     يـه گواين  . اند  داشته بيشترين تأثير را بر رضايتمندي گردشگران        9 و   7،  10به رضايت گردشگران،    

يـزي  ر  برنامـه سيـستم   . يعـي هـستند    طب يطحفـظ شـرا     از يترضـا و   يعيانداز طب    و چشم  يط از مح  ، رضايت  خدمات ينههز
 .هاي ذكرشده مبذول نمايد يهگوگردشگري بايستي در دو حوزه يادشده بيشترين توجه را 

شـده    شناسـايي  يهاي فرهنگـ    ركمحهاي    يهگوشده، سطوح متنوعي از تأثيرگذاري براي         بر اساس مدل ارزيابي   ) 3شكل  (
 يهـاي فرهنگـ     محـرك شده براي آماره تي، بيشترين تأثيرگذاري در كيفيت           بدين معني كه با توجه به عدد محاسبه       . است

 عالقه  ، و تمدن  ي فرهنگ يراثعالقه به م  : اند از   ها عبارت   يهگواين  .  بوده است  18،  17،  27،  16هاي شماره     يهگومربوط به   
  .يدني به طبخ غذا و نوشي و عالقه به اماكن فرهنگيد، عالقه نو جديزهايو چها   مكانيدنبه د

شـده    شناسـايي  يـد انتظار از محل بازد   هاي    يهگوشده، سطوح متنوعي از تأثيرگذاري براي          اساس مدل ارزيابي   بر) 4شكل  (
 شاخص انتظار از محل، مربـوط       شده براي آماره تي، بيشترين تأثيرگذاري در        بدين معني كه با توجه به عدد محاسبه       . است

 اسـتان فراتـر از      ي و گردشـگر   يآثار فرهنگ ) مشاهده: (اند از   ها عبارت   يهگواين  .  بوده است  9 و   10،  8هاي شماره     يهگوبه  
يـزي  ر  برنامـه بنابراين، سيستم   ). و فرهنگي  (يعي از قبل در مورد مناظر طب      يدانستن اطالعات يزات و    و تجه  ، امكانات انتظار

ها را بـه اشـكال مختلـف معرفـي نمايـد، تـا                استان تأكيد و آن   ) فرهنگي (يرنظ  كمبايستي بر شناساندن مناظر     گردشگري  
 .انتظارات گردشگران برآورده شود

شـده    شناسـايي  يـد انتظار از محل بازد   هاي    يهگوشده، سطوح متنوعي از تأثيرگذاري براي         بر اساس مدل ارزيابي   ) 5شكل  (
ي، مربـوط بـه     وفـادار شده براي آماره تي، بيشترين تأثيرگذاري در شـاخص            جه به عدد محاسبه   بدين معني كه با تو    . است
 كه به ارائـه     يزيجوا (ي تجرب يط، جوايز  مجدد از مح   بازديد: اند از   ها عبارت   يهگواين  .  بوده است  7 و   9،  8هاي شماره     يهگو

بيشترين تأثيرگذاري در شاخص تبليغات،     . و تكرار سفر   ينههز و   )پردازند   تجربه مي  يك يجاد از كاال به ا    ي بخش ياپول نقد   
 بـا   و اسـتان يـن هاي خوب دربـاره ا   خاطره يادآوري: اند از   ها عبارت   يهگواين  .  بوده است  1 و   2هاي شماره     يهگومربوط به   

هـاي    يـف خفتبنابراين، در حوزه وفاداري توجه به خـدمات و          .  دادن  سفر به استان   يشنهاد پ يگرانحس افتخار و غرور به د     
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در زمينـه   . كننده حس وفاداري گردشگران باشـد       يكتحرتواند    يم) جايزه-در نظر گرفتن تخفيف   (مجدد  ويژه براي بازديد    
توان به رونق تبليغات به گردشگري فرهنگي استان مركزي           يمي  ا  منطقه-يمحلتشويق عاليق   -تبليغات نيز، بر انگيختن   
هاي تأييدشده با     يهگو و المباداي تحليل عاملي اكتشافي،       t يبضراآمده    دست  هبا توجه به نتايج ب    . و شهر اراك كمك كند    

  .شده است تركيب جديد ارائه
  

  عوامل تأييدشده پس از تأييد عاملي
 باشـد،  تـر   نزديـك  يـك  عدد به و تر  بزرگ عاملي بار چه هر شود،  مي داده نشان عاملي بارهاي استاندارد تخمين حالت در

 رابطه باشد 3/0 از كمتر عاملي بار اگر. نمايد تبيين را پنهان يا مكنون متغير تواند  مي بهتر) سؤال (شده مشاهده متغير يعني
 باشـد  6/0 از بيـشتر  اگـر  و رابطه متوسـط   6/0 و 3/0 بين عاملي بار. شود  مي نظر  صرف آن از و شده  گرفته نظر در ضعيف
 96/1 مقـدار  از بيـشتر ) داري  معني حالت در مسير ضريب (tرزش   ا بايد نيز داري  معني حالت  در .قبول است   و قابل  مطلوب
 96/1سـؤاالت بـاالتر از مقـدار بحرانـي           همـه  براي t ارزش. باشد دار  معني موردنظر متغير و سؤال هر بين رابطه تا باشد
 متغيـر  بـراي  مناسـبي  كننـده   تبيـين  سؤاالت بنابراين و بوده دار  معني موردنظر متغير و سؤاالت بين رابطه لذا آمده  دست  به

هـاي    يهگودرمجموع  ). شده است   با توجه به حجم باالي جداول، تنها جدول نهايي عوامل تأييدشده ارائه           ( هستند   موردنظر
 ي مانـدگار   گويه، بـراي شـاخص     16براي شاخص محرك فرهنگي برابر با       ) 0,3با توجه به بار عاملي كمتر از         (شده  حذف
 گويـه، بـراي شـاخص رضـايت         8ي برابـر بـا       خـدمات گردشـگر    يفيتكيه، براي شاخص     گو 6 برابر با     گردشگر يوفادار

ي  شـفاه  يغاتتبل گويه و درنهايت براي شاخص       15يد برابر با    انتظار از محل بازد    گويه، براي شاخص     5گردشگري برابر با    
  . گويه بوده است1برابر با 

  
  عوامل تأييدشده پس از تأييد عاملي. 3شماره  جدول

االت شماره سؤ
 جديد

t متغيرهاي (ها  آيتم  بار عاملي
  عامل اصلي  عامل فرعي  )شده مشاهده

1  10/13 62/0 Q18 محرك فرهنگي عالقه به طبخ غذا و نوشيدني 

2  97/13 65/0 Q14 محرك فرهنگي  ي بوميععالقه به محصوالت و صنا 

3  90/13 65/0 Q20 محرك فرهنگي  عالقه به وقايع ورزشي سنتي 

4  78/13 65/0 Q22 محرك فرهنگي  عالقه به مناطق كاري 

5  88/14 67/0 Q23 محرك فرهنگي  پژوهش در مناطق كاري 

6  72/14 68/0 Q17 محرك فرهنگي  يعالقه به اماكن فرهنگ 

7  39/15 70/0 Q15 محرك فرهنگي يخي تاريعوهش وقاژكشف و پ 

8  27/16 73/0 Q27  ك فرهنگيمحر  ها و چيزهاي نو جديد ديدن مكانعالقه به 

9  63/16 75/0 Q16 محرك فرهنگي  ها  و تمدني فرهنگيراثعالقه به م 

10  10/12 61/0 Q84 گردشگر وفاداري ماندگاري  و تكرار سفرينههز 

11  55/14 70/0 Q86 
 ي بخشيا كه به ارائه پول نقد يزيجوا (ي تجربيزجوا

 )پردازند  تجربه مييك يجاداز كاال به ا
 دشگرگر وفاداري ماندگاري

12  29/16 76/0 Q85 گردشگر وفاداري ماندگاري مجدد از محيط بازديد 

13  43/12 62/0 Q61 كيفيت خدمات گردشگري  شدن به تمدن گذشتهيكنزد 

14  68/12 64/0 Q62 كيفيت خدمات گردشگري  مطلوب و مناسبيد بازديطبهداشت مح 

15  01/13 65/0 Q63 كيفيت خدمات گردشگري مناسب مطلوب و يد بازديط محيامكانات رفاه 

16  42/12 60/0 Q71 رضايت گردشگر  طبيعي شرايط از حفظ رضايت 

17  81/12 62/0 Q67 رضايت گردشگر  فضا در ها فعاليت رضايت از تنوع 

18  10/13 63/0 Q66 رضايت گردشگر  خدماتيفيت از كيترضا 

19  41/13 64/0 Q73 
هاي مناسب جهت   از تأسيس اقامتگاهيترضا

 استراحت گردشگران
 رضايت گردشگر

20  03/14 66/0 Q69 رضايت گردشگر خدمات رضايت از هزينه 

21  42/14 68/0 Q68 رضايت گردشگر هاي كافه و غذاخوري از رستوران، رضايت 
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االت شماره سؤ
 جديد

t متغيرهاي (ها  آيتم  بار عاملي
  عامل اصلي  عامل فرعي  )شده مشاهده

22  09/15 70/0 Q74 رضايت گردشگر  از كيفيت رفتار جامعه ميزبانيترضا 

23  26/15 71/0 Q72 رضايت گردشگر شتيبهدا رضايت از خدمات 

24  60/15 72/0 Q75 رضايت گردشگر طبيعي انداز چشم و رضايت از محيط 

25  04/16 75/0 Q87 
 سفر به يشنهاد پيگرانبا حس افتخار و غرور به د

  استانينا
 شفاهي تبليغات

26  28/18 83/0 Q88 شفاهي تبليغات اين استان خوب درباره هاي يادآوري خاطره 

27  61/12 61/0 Q30 
ها و   از قبل در مورد مكانيدانستن اطالعات

 هاي استان جذابيت
 انتظار از محل بازديد

28  54/12 61/0 Q39 انتظار از محل بازديد  استان فراتر از انتظاريعيهاي طب جاذبه 

29  72/12 61/0 Q40 انتظار از محل بازديد  پوليارزش خوب برا 

30  14/13 63/0 Q36 انتظار از محل بازديد  يعي قبل در مورد مناظر طب ازيدانستن اطالعات 

31  21/13 63/0 Q46 انتظار از محل بازديد  نظافت و بهداشت 

32  44/13 64/0 Q47 انتظار از محل بازديد يت و امنيمنيا 

33  86/13 66/0 Q41 انتظار از محل بازديد نفره تك توالت كردن فراهم 

34  15/15 70/0 Q35 
 و آثار يز قبل در مورد معمار ايدانستن اطالعات

 انتظار از محل بازديد  يفرهنگ

35  07/15 70/0 Q37 انتظار از محل بازديد  آثار فرهنگي و گردشگري استان فراتر از انتظار 

  
  برآورد مدل تحقيق

يون هاي گروه نمونه به ماتريس همبستگي يا كوواريانس تبديل شود و از سوي يك سـري از معـادالت رگرسـ                      وقتي داده 
منظـور بررسـي بـرازش آن در          بـه ) اي موجود   با استفاده از يكي از چندين برنامه رايانه       (توان    توصيف گردد، آن مدل را مي     

هـاي   ضـرايب مـسير و جملـه   (برآوردهايي از پارامترهاي آن مدل . اي كه نمونه از آن بيرون آمده است، تحليل كرد        جامعه
 كه با استفاده از )6شكل (در مدل استاندارد . دهد هاي نمونه به دست مي    را با داده  و چندين اندازه براي برازندگي آن       ) خطا
حركـت  : انـد از    زا عبـارت    زا و درون     در شكل زير متغيرهاي مكنون برون      .شده است   آمده، نشان داده    دست  افزار ليزرل به    نرم

، تبليغـات   )rg(، رضايت گردشگر    )kkhg(، كيفيت خدمات گردشگري     )mvg(، ماندگاري وفاداري گردشگر     )Mf (يفرهنگ
  .باشد مي) emb (يدبازدو انتظار از محل ) tsh(شفاهي 

  
  ارزيابي تناسب مدل

گيري، مـدل   شود اين است كه آيا مدل اندازه سازي و تخمين پارامترهاي آن، اولين سؤال اساسي كه مطرح مي         بعد از مدل  
منظـور از بـرازش   .  اسـت يرپـذ  ؤال تنها از طريق بررسي برازش امكانپاسخ به اين س. باشد يا خير  گيري مناسبي مي    اندازه

هاي برازندگي براي يك مـدل از         اندازه .هاي مربوطه سازگاري و توافق دارد       مدل اين است كه تا چه حد يك مدل با داده          
شـده    ر مـشخص  گونه كه از سوي پژوهشگ      بر اساس مدل، آن   (طريق مقايسه ماتريس كوواريانس برآورد شده براي جامعه         

شـود مـدل بـا     وقتـي گفتـه مـي   . آيـد  شده است به دست مي ها محاسبه داده با ماتريس كوواريانس نمونه كه از روي  ) است
هـاي    شده تناسب دارد، كـه مـاتريس كوواريـانس ضـمني مـدل بـا مـاتريس كوواريـانس داده                     هاي مشاهده   يكسري داده 

وقتـي يـك مـدل دقيقـاً     . يس باقيمانده و عناصر آن نزديك صفر باشـد      باشد، به عبارتي ماتر   ) معادل(شده هم ارز      مشاهده
براي ارزشيابي  پذير گردد، در اين صورت هاي همانندي باشد، و برآورد و آزمون آن امكان شود و داراي ويژگي   مشخص مي 

ناسـب مـدل آزمـون      ترين شاخص ت    مهم :شود  ها در زير آورده مي      ترين آن   هاي زيادي وجود دارد كه مهم       برازندگي آن راه  
البته از اين آزمون متضمن رعايت يكسري مفروضاتي است كه در برخي مواقع امكان نقـص ايـن   . است مجذور كاي

اما بـراي   .  باشد، مجذور كاي يك اندازه معقول برازندگي است        200 تا   75وقتي حجم نمونه برابر با      . مفروضات وجود دارد  
عالوه بر اين، مجذور كاي تحت      . هميشه ازلحاظ آماري معنادار است     تر، مجذور كاي تقريباً     گهاي با حجم نمونه بزر      مدل
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به همين . تر است ها زيادتر باشد، برازش ضعيف هاي موجود در مدل نيز است، هر چه اين همبستگي تأثير مقدار همبستگي  
 به مطالب فوق جهت ارزيـابي بـرازش مـدل ايـن             با توجه  .يافته است   هاي ديگري توسعه    ها، اندازه   دليل براي برازش مدل   

، آمــاره شــاخص ريــشه ميــانگين مجــذور خطــا هــايي همچــون كــاي دو بــر درجــه آزادي تحقيــق از شــاخص
)1RMSEA(  ،P-Value   شاخص ،CFI جذر برآورد واريانس خطاي تقريب  .شده است   استفاده)RMSEA( اين اندازه كه ،
 يـا  1/0هاي خوب برابر بـا   اين شاخص براي مدل.  است2شود، مبتني بر پارامتر غير مركزي صورت اعشاري گزارش مي   به

تر از صـفر       و اگر كوچك   1/0 باشد برابر با     1/0تر از     ، اگر اين شاخص بزرگ    )3CFI(شاخص برازندگي تطبيقي    . كمتر است 
قبـول    باشد قابل % 95تا  % 90 اين كسر بين     هاي قبلي چنانچه مقدار     شود و همانند شاخص     باشد برابر با صفر قرار داده مي      

هاي عمومي بـراي   يكي ديگر از شاخص .برند  را به كار مي    80/0در حالي برخي از پژوهشگران نقطه برش        . گردد  تلقي مي 
حساب آوردن پارامترهاي آزاد در محاسبه شاخص برازش، كاي اسكوئر بهنجار يا نسبي است كه از تقسيم سـاده مقـدار              به

داننـد   قبـول مـي    را براي اين شاخص قابـل 3 تا 2شود كه اغلب مقادير بين  وئر بر درجه آزادي مدل محاسبه مي كاي اسك 
عنوان يك شـاخص    بهRMSEAهاي برازندگي به گونه كلي  از ميان شاخص   .باره متفاوت است     دراين ها  يدگاهحال د   بااين

هاي برازندگي به گونه كلي در دامنه بين صـفر و             شاخص. شود  عنوان بهترين شاخص در نظر گرفته مي         به CFIمطلوب و   
شود، هرچنـد ايـن نيـز ماننـد سـطح،             قبول در نظر گرفته مي       باشد قابل  90/0ضرايبي كه باالتر از     . شود  يك قرار داده مي   

05/0 =P  شده براي شاخص      در پژوهش حاضر مقدار محاسبه     .، اختياري استRMSEA      باشـد و در      ي مـ  094/0 برابـر بـا
قبـول بـودن مـدل        باشد كه حكايـت از قابـل         مي CFI= 91/0 و   GFI=  ،91/0 =IFI 92/0هاي    ر موارد براي شاخص   ساي

شده و مقايسه آن با مقدار مطلوب براي يك مدل برازش يافته، نـشان از بـرازش مناسـب                 هاي ارائه   شاخص. پژوهش دارد 
كند، هرگـز      برازش مدل ساختاري آن مدل را تأييد مي        كه  توجه در برازش مدل اين است كه، درحالي         نكته قابل . مدل دارد 
 .كند كه آن مدل، يگانه مدل معتبر است ثابت نمي

 .پردازيم در اين قسمت به بررسي معنادار بودن اعداد به دست آمده مدل مي

  

  
  t-valueي با مدل در حالت معنادار.  7شماره ،                   شكلمدل ضرايب استانداردشده تحقيق. 6شماره شكل

  
 به دنبال آزمون 05/0 يا خطاي 95/0كه در اين تحقيق در سطح اطمينان  داري اعداد، بايد گفت ازآنجايي در رابطه با معني

به اين معني كه اگر در      . باشند+ 96/1 و   -96/1تر از      اعدادي معنادار خواهند بود كه بزرگ      tفرضيات هستيم، براي آزمون     
                                                            
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Non centrality Parameter 
3. Comparative Fit Index 
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 tآمـده بـراي آزمـون         دسـت   اعداد به ) 7شكل  (در مدل زير    . معنا خواهد بود    باشد، بي + 96/1و  -96/1 عددي بين    tآزمون  
متغيرهـاي مكنـون    (و اثـرات    ) گيري با متغيـر مكنـون       هاي اندازه   شاخص(توان به بررسي روابط علي        معنادار هستند و مي   

هاي تناسـب در وضـعيت مناسـبي قـرار             شاخص با توجه به موارد ذكرشده در جداول و نمودارهاي باال، مدل از نظر            ) باهم
  .دارند
 به بررسي فرضيات تحقيق     )5شكل  (و مدل تخمين استاندارد     ) 6شكل   (يرو با توجه به مدل در حالت اعداد معنادار          ازاين
  .گيرد  موردبررسي قرار مي7 و شكل 6شكل نتيجه آزمون فرضيه اول با توجه به اطالعات .پردازيم مي
  

  ي پژوهش، نتايج آماره تيها هيفرضزمون آ. 4شماره جدول

اماره   فرضيه
  نتيجه  اماره تي  فرضيه  نتيجه  تي

 تأييد  91/9 . تأثير داردانتظار از محل بازديد بر تبليغات شفاهي  تأييد  69/8  . تأثير داردديانتظار از محل بازدمحرك فرهنگي بر 

 تأييد  00/11 . گردشگر تأثير داردي وفاداريماندگارمحرك فرهنگي بر 
 گردشگر ي وفاداريماندگارانتظار از محل بازديد بر 

 .تأثير دارد
 تأييد  22/2

 تأييد  17/3  . گردشگر تأثير داردتي رضا برديانتظار از محل بازد تأييد  13/5 . تأثير داردي شفاهغاتيتبلمحرك فرهنگي بر 

 تأييد  04/9 . گردشگر تأثير داردتيرضامحرك فرهنگي بر 
 ي خدمات گردشگرتيفيك بر ديل بازدانتظار از مح

 تأييد  36/11  .تأثير دارد

 تأييد  11/5 . تأثير داردمحرك فرهنگي بر كيفيت خدمات گردشگري
 تأثير بر رضايت گردشگر ي خدمات گردشگرتيفيك

 تأييد  04/9  .دارد

 تأييد  43/10 . تأثير داردرضايت گردشگر بر ماندگاري وفاداري گردشگر
 تأثير بر تبليغات شفاهي ير خدمات گردشگتيفيك

 تأييد  12/11  .دارد

  
  گيري يجهنت

بـه گفتـه    . علت نامحسوس بودن، پويايي و ذهني بودن پيچيده است         در گردشگري مانند خدمات ديگر، تجربه مصرف به       
مـسـافرت،  (تجربه مصرف گردشگري شـامل تركيبـي پيچيــده از اجــزاي محـسوس، عينـي و عملـي                    ) 2005(ويليامز  
لـذت، خنديـدن، داشـتن لحظـات خـوش (و هـمچنـين اجزاي نمادين، احساسي و خوشي ) ، نوشـيدني و تفـريحخـوراك
از طريق نتايج مثبت رضايت ناشــي از احتمـال بازديــد            توان    يمگردشگر را   يـك   كيفيـت تجربـه . است) گرايي  و جامعه 
ـن اســت ايــن نتــايج منفــي باشـد كـه دليـل آن                و همچنين ممكـ   بررسي كرد   دهان مثبت     به  و تبليغات دهان   مجـدد

هـا و   ها از طريق نظرسنجي يا ميزان تبليغـات آن  هاي بررسي ميزان رضايت آن  باشـد، البته راه    ينارضايتي گردشـگران مـ  
عنـوان يكـي از        ارائـه خـدمات باكيفيت باال و تضمين رضايت مشتري به         .به يك مكان بررسي كرد     تعداد سفرهاي مجدد  

 رضـايت گردشـگران و     جلـب     و ميـزان كيفيـت خـدمات     . شده است   ترين عوامل موفقيت صـنايع گردشگري شناخته       ممه
 نقــش   گردشگرانمندي    رضايت .دارند  وفـاداري بـه يك مقصد ارتباط تنگاتنگي باهم ديگر        ها بر   آميز با آن    برخورد احترام 

تـرين ابعـاد هركـدام از شـش شـاخص              همچنـين مهـم    پژوهش حاضر . دارد وكارها  كليـدي در موفقيت اسـتراتژي كسب    
آثـار فرهنگـي و      (يـد بازد، انتظـار از محـل       )هـا    و تمـدن   ي فرهنگـ  يراثعالقه به م   (يفرهنگهاي    پژوهش شامل محرك  

 يگردشـگر ، كيفيت خدمات    )ي و آثار فرهنگ   ي از قبل در مورد معمار     يدانستن اطالعات گردشگري استان فراتر از انتظار و       
 يـا  كه به ارائه پول نقد يزيجواي، شامل  تجربيزجوا (يوفادار، ماندگاري ) مطلوب و مناسبيد بازديط محياهامكانات رف (

و درنهايـت   ) اين استان  خوب درباره    هاي  يادآوري خاطره  (يشفاه، تبليغات   )پردازند   تجربه مي  يك يجاد از كاال به ا    يبخش
توانند راهگـشاي     يمصورت موردي و كلي        مشخص نمود كه به    را) طبيعي انداز  چشم و رضايت از محيط  (گردشگر  رضايت  

در ارتبـاط بـا نتـايج حاصـل از فرضـيات          . اتخاذ تصميمات در حوزه توسعه گردشگري استان مركزي نيز كل كشور باشـد            
آثـار  ( هاي فرهنگي، با تأكيـد بـر ابعـاد تمـدني، اعـم از ملمـوس       گيري نمود كه محرك يجهنتتوان چنين  يمپژوهش نيز 

ورسوم، زبان، ادبيات و موسيقي، لباس سنتي،         آداب(و غيرملموس   ) ها، بناها و اشياي قابل نگهداري در موزه         يبهكتاريخي،  ت
 يترضاي،   شفاه يغاتتبل،   گردشگر ي وفادار يماندگاريد،  انتظار از محل بازد   ي  ها  شاخصتوانند بر تمام      يم) غذاهاي سنتي 

توان ميزان اهميت     يمبدين طريق از اين بعد نيز       . م و معناداري داشته باشد    ي تأثير مه   خدمات گردشگر  يفيتك و   گردشگر
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در باب ساير فرضيات نيز،     . هاي فرهنگي و نقش آن در توسعه گردشگري در نمونه موردمطالعه را دريافت              توجه به محرك  
 تيـ فيكنيز تـأثير منطقـي      . رسد يم به تأييد     گردشگر ي وفادار ي گردشگر بر ماندگار   يترضاها مانند تأثير      يهفرضبرخي از   

در .  به تأييد رسـيده اسـت      گردشگر ي وفادار يماندگاري بر رضايت گردشگر، تبليغات شفاهي و درنهايت         خدمات گردشگر 
ي تأثير معناداري    خدمات گردشگر  تيفيك و    گردشگر تيرضاي،   وفادار يماندگار بر تبليغات شفاهي،     انتظار از محل  ادامه،  

تواند  يم) يابيبرند از طريق فرآيندهاي تبليغاتي و (مثبت   شكل دادن به انتظار منطقي و تصوري         بدين طريق . داشته است 
يزي ر  برنامهتواند در     يمشده    هاي شناسايي   يهگو و   ها  شاخصدرمجموع توجه به روابط،     . ي يادشده را ارتقا بخشد    ها  شاخص

  .توسعه گردشگري استان مركزي و شهر اراك مفيد باشد
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