
 

73 Hossein Karimzadeh, Abolfazl Ghanbari, and Samira Hashemi Amin. Investigating the effect of dimensions of 
pleasure on tourism behavioral intention in rural and nomadic areas in Kaleybar city 

Journal of Tourism Planning and Development  Volume 10. Issue 36. Spring 2021. Pages 73 to 97. 

Research Paper 

Investigating the effect of dimensions of pleasure on tourism 
behavioral intention in rural and nomadic areas in Kaleybar city 

Hossein Karimzadeh, 1 Abolfazl Ghanbari,2 Samira Hashemi Amin*3 
 

 
1 PhD, Faculty of Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran 
2 PhD, Faculty of Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran 
3 PhD Candidate, Faculty of Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran 
 

10.22080/jtpd.2021.20375.3434  

Received: 
December 12, 2020 

Accepted: 
April 13, 2021 

Available online: 
June 2, 2021 

Abstract 
This research, due to the scientific application of knowledge to describe and 
interpret the relationships between variables (descriptive) and also, to explain 
and explain the reasons for how the relationships between the mentioned 
variables (analysis), is a descriptive-analytical survey research. The tools of field 
data collection are interviews and review of documents and questionnaires. To 
evaluate the model, tourists who have referred to the destination villages of 
tourism and villages with tourism potential in the Kaleybar region during the first 
4 months of 1998-99 have been selected as the statistical population. By 
measuring the reliability of the questionnaire with Cronbach's alpha, the total 
reliability of the questionnaire and the validity of the questionnaire in this study 
were examined. In the present study, for multivariate analyzes, have been used 
statistical techniques related to structural equation modeling. In this research, 
SPSS software and Amos Graphic version 22 have been used to determine the 
structural relationships between variables of the current study. According to the 
results, it was found that the intellectual and psychological dimension of pleasure 
with a coefficient of 0.03, has a positive and significant effect on the behavioral 
intention of tourists in the Kaleybar city. Also, the physical and environmental 
dimension with a coefficient of 0.03, has a positive and significant effect on the 
behavioral intention of tourists in the Kaleybar city. Also, the individual and 
psychological dimension of pleasure with a coefficient of 1.01 has a positive and 
significant effect on the behavioral intention of tourists and has the highest 
coefficient among the dimensions of the sense of pleasure in this region. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The study of tourist behavior is a complex 
issue due to the inherent nature of the 
service sector, such as intangibility, 
inseparability of production and 
consumption, heterogeneity and 
corruption (Ramona, 2008). In view of the 
above, it is necessary to examine the 
factors that affect the future behavior of 
tourists in an area. One of the important 
factors that affect this variable is the 
satisfaction of tourists, which is rooted in 
various factors (Lee, 2009). Also, recent 
studies show that with the reduction of 
environmental issues, the sense of 
pleasure and motivation of tourists to 
travel and as a result, the desire to return 
to a destination increases (Fazeli and 
Salehi, 1392: 147). Feeling happy and 
enjoying during the holidays as a unique 
result is an experience that brings 
satisfaction and makes them go on 
vacation again (Jang & Feng, 2007: 91).  

Considering that the aim of the present 
study is to investigate the effect of 
tourists' satisfaction in rural areas of 
Kaleybar city; therefore, the question 
arises that what can be the relationship 
between the psychological dimension, 
physical and environmental dimension 
and individual dimensions of the 
behavioral intention of rural tourism in 
Kaleybar. 

2. Material 
The present study is a descriptive analysis 
in terms of practical purpose and nature 
and method of data collection and is part 
of survey research in terms of data 
collection. In order to investigate the 
effect of pleasure dimensions on the 
behavioral intention of tourism, rural and 
nomadic tourists in Kaleybar city were 

selected as the statistical population of 
this study. Due to the high number of 
tourists in the city of Kaleybar and the lack 
of accurate statistics of incoming tourists, 
the unknown sampling formula was used 
to determine the sample size. A 
questionnaire was designed using studies 
and including 29 questions for collecting 
study data. 

The suitable sample size for conducting 
research is at least 384 tourists of rural and 
nomadic areas of Kaleybar city. In this 
research, structural equation modeling 
(SEM) has been used to analyze the data. 

3. Results 
According to the research analyzes, the 
amount of standardized factor load in all 
research questions is more than 0.5. This 
indicates that the observable or obvious 
variable is a reliable scale for calculating all 
the latent variables (intellectual and 
psychological dimension, physical and 
environmental dimension, individual 
dimension of the pleasure feeling, as well 
as behavioral intention). 

In the present study, it is observed that 
the extracted factor loads are higher than 
0.5. Therefore, the observed variables can 
be used to obtain the relationships 
between the variables. 

In addition, it was observed that the IFI 
and CFI values in this study are greater 
than 0.9 and close to one, which indicates 
a good fit. PNFI and PCFI values are greater 
than 0.6, indicating a good fit. The value of 
RMSEA index less than 0.08 indicates a 
good fit of the model and this value is less 
than 0.08. Therefore, it was found that all 
the coefficients of the obtained paths are 
significant. In other words, the mental and 
psychological, physical and individual 
dimention of pleasure feeling effect, are 
confirmed on the behavioral intent and the 
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results obtained from the model are 
reliable. 

4. Conclusion 
According to the results, it was found that 
the intellectual and psychological 
dimension with a coefficient of 0.03 has a 
positive and significant effect on the 
behavioral intention of tourists in the 
Kaleybar. In other words, if the factors of 
improving the intellectual and 
psychological dimensions of tourists 
increase, the probability of returning and 
visiting again, destination promotion and 
loyalty of tourists in this city will increase . 

Physical and environmental dimension 
of pleasure with a coefficient of 0.03 has a 
positive and significant effect on the 
behavioral intention of tourists in the 
Kaleybar. In other words, if the factors 
affecting the physical and environmental 
dimension increase, the desire to revisit 
this city again will increase. 

Individual dimension of pleasure with a 
coefficient of 1.01 has a positive and 
significant effect on the behavioral 
intention of tourists in Kaleybar city and 
has the highest coefficient among the 
dimensions of the sense of pleasure and 
shows the importance of this dimension 
compared to other dimensions. Therefore, 
as the effective factors in the individual 
and psychological dimension increase in 
the city, the level of satisfaction and desire 
to visit this city increases. 
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 چکیده
  از   بخشی  توانسته  ایران  جمله  از  جهان  مختلف  نقاط  در  عشایری  و  روستایی  مناطق  در  گردشگری  رشد

  ریزی برنامه   از  مهمی  بخش  به  رو،این  از.  کند  ارضا  را  شهروندان  مستمر  فراغتی  هایفعالیت   و  نیازها
 آینده   در   گردشگران  رفتاری   قصد  بر   لذت  حس   تاثیر  پژوهش  این   در .  است  شده   تبدیل  گردشگری  مدیریت

 چگونگی  و  شناسایی  شرقی،  آذربایجان  استان  کلیبر  شهرستان   عشایری  و  روستایی  مناطق  در  ،)آتی  رفتار(
 متغیرها   روابط  توصیف  برای   دانش  کاربرد   دلیل  به  حاضر  پژوهش.  است  گردیده  بررسی  آنها  بین  ارتباط

 تحقیقی  روش،  حسب  بر  ،)تحلیل(  متغیرها  بین  روابط  چگونگی  دالیل  تشریح  همچنین،  و)  توصیفی (
  مصاحبه،   پژوهش،  میدانی  هایداده  گردآوری  ابزار.  شود می  محسوب  پیمایشی  نوع  از  تحلیلی   -توصیفی

- ۹۸  سال  اول  ماه  ۴  طول  در  که  گردشگرانی  از  مدل،  سنجش  جهت.  باشدمی  پرسشنامه  و  اسناد  بررسی
 مراجعه  کلیبر،  منطقه  در  یگردشگر  لی پتانس  یدارا  یروستاها  و  ی گردشگر   هدف  یروستاها  به  ۹۹

 پایایی  کل  کرونباخ،  آلفای  با  پرسشنامه  پایایی  سنجش  با  و  شده  انتخاب  آماری  جامعه  عنوان  به  اندنموده
  یهال ی تحل  ی برا  حاضر،  پژوهش  در.  گرفت  قرار  بررسی  مورد  تحقیق،  این  پرسشنامه  اعتبار  و  پرسشنامه

 پژوهش  این  در.  است  شده  گرفته  بهره  یساختار  معادالت  مدل  به  مربوط  یآمار  یهاکی ن کت  از  رهی متغ  چند
  در   رهای متغ  انی م  ساختاری  روابط  تا   شده  گرفته  ارک  به  ۲۲  نسخه   Amos Graphic  و  SPSS  افزار  نرم  از

 بعد  که  شد  مشخص  آمده،   دست  به  نتایج  به  توجه   با.  شود  مشخص  یجار   مطالعه  قی تحق  یمفهوم  مدل
 شهرستان گردشگران رفتاری  قصد بر داری معنی و مثبت اثر  ،۰۳/۰ ضریب  با  لذت احساس روانی و  فکری
 قصد  بر داریمعنی و مثبت اثر دارای ،۰۳/۰ ضریب با محیطی زیست و کالبدی بعد چنین،هم . دارد کلیبر

  دارای ۰۱/۱  ضریب  با  لذت  احساس  روانی  و  فردی  بعد  چنین،هم.  است  کلیبر  شهرستان  گردشگران   رفتاری
 ابعاد   بین  در  را  ضریب  بیشترین  و  بوده  کلیبر  شهرستان  گردشگران  رفتاری  قصد  بر  داری-معنی   و  مثبت  اثر

 .است داده اختصاص خود به لذت حس

 کلیدواژه ها: 
  رفتاری،  قصد لذت، حس

 معادالت  گردشگران،
 کلیبر ساختاری، 

 
 .باشدمی عشایری و روستایی مناطق در خالق گردشگری الگوسازی عنوان با  تبریز دانشگاه دکتری  رساله از برگرفته حاضر مقاله ١
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 مقدمه ١
 نیسوم و کپا یصنعت  ،ینون ک جهان در یگردشگر 

 توسعه است  به رو و پر رونق ا،یپو یاقتصاد دهیپد
 سبقت ی گو  ی خودروساز و نفت عیصنا از پس  هک
 یکتر  و یاست (غفار ربوده یجهان عیصنا  گرید از را

 از  حاصل میمستق  آثار از  ).۱۱۴:  ۱۳۸۸،  یهرچگان 
 و یجهان ناخالص دیتول از درصد ۶ ، حدودیگردشگر 

 صنعت نی ا به شغل 15 هر از شغل کی  صیتخص 
آ  منافع  و آثار ه ک یدرصورت و است کی نزد ندهیدر 

 درصد10 حدود   شود، گرفته نظر در زی ن  میرمستقیغ
 ۹ هر یازا به شغل کی  و یجهان ناخالص دیتول  از

اران،  کهم و  ی(قادر  بود خواهد  صنعت نی ا در شغل،
امروزه۲۸:  ۱۳۹۰  تحوالت صنعت، نیا توسعه  ). 

است   ردهک جاد یا شورهاک اقتصاد در  ی می عظ
)Garrod et al, 2006: 28  به عبارت دیگر، صنعت .(

عنوان موتور محرک اقتصادی و صنعتی    گردشگری به
با  اغلب کشورها  و  است  کنونی  در جهان  سودآور، 

گیری از مزایای آن  توجه به منابع خود، سعی در بهره
  تواند می  و  دارد   یفراوان  یها تیمز  دارند. این صنعت،

ن  ی ا  در  اشتغال  چراکه  باشد،  اشتغال  یبرا   ی منبع مهم
  و مردم   ندارد  ازین  ییباال  ی ارآموزک  و  مهارت  به  حوزه
مشاغل    در  توانندمی  آموزش و مهارت  ی کم  با  یمحل 

 کم،یو بیست قرن شوند. در  ارک  به  مشغول  ی خدمات
 ارتقای برای یاصل ابزاری به گردشگری صنعت

 به و )۲:  ۱۳۹۲ شالبافیان، (ضرغام و  ی کیفیت زندگ
دهنده نیروهای از یکی تبد جهان شکل   لی امروز 

این   (Higgins-Desbiolles, 2008: 1).است شده
دارای  و   یفرهنگ ،یسیاس  ،یارتباط  اییمزا صنعت 

(دهشیری،  خود خاص یالمللبین تأثیرات است 
۱۳۹۴ :۷۲  .( 

در  عالوه بر گردشگری شهری،  ر  یهای اخدر سال
از    ی، گردشگر و عشایری  ییروستا  یاز نواح  یار یبس

انفعال  عامل   ی حالت  تغی پو  یبه  بر  مؤثر  و  و  ییا  رات 
چشمک روستانترل  اجتماعات  شده   تبدیل  ییانداز 

وی ماه   .است ای اهم ت  تغ یت  توجه  یی ن  رات، 
  یی روستا  ی در نواح   یرد گردشگر کار کای را به  فزاینده

).  ۱۴:  ۱۳۸۸گران،  یو د  ی(بدر است  معطوف داشته  

 ، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  سازمان
گردشگری   امسال هفته  به  را  شعار  بیشتر  اهمیت 

روستا در  گردشگری  توسعه  کم  مقوله  نواحی  و  ها 
ها  بیشتر برنامه  اعالم نموده است، بنابراین،برخوردار  

باشد و یکی  در بخش توسعه گردشگری روستایی می
مهم مباحث  روستا،  از  در  گردی  بوم  و معرفی  ها 

مردم  معرفی روستا به    است. های هدف گردشگری 
  ی هاز هم چون شهرها، مملو از فرصتین   این مناطق

  ی بردار شف و بهرهکه  کشف نشده هستند  کجدید و  
این فرصت  به از  وموقع  و  کایجاد    ها   یارهاکسب 

رقابت و  مبناجدید  بر  م  یپذیر  مزایایآن،    ی تواند 
  ان به همراه آورد یروستای  یبرا  یر یچشمگ   یاقتصاد

همکاران،   و  از  ۱۸:  ۱۳۹۳(فرجی  شکل  این   .(
گردشگری به عنوان یک استراتژی در تحقق توسعه  

چالش با  که، پایدار،  طوری  به  است.  روبرو  هایی 
و مصرف با ظهور گردشگران  کنندگان پست امروزه 

های  مدرن، تجارب استاندارد ارائه شده توسط مکان
بزرگ  سال    تفریحی  چندین  که  گردشگری  انواع  و 

می تجربه  برآوردن شوداست  برای  دیگر   ،
و باید    های این مصرف کنندگان کافی نیستستهخوا

از   گردشگری،  در  رضایت  و  لذت  حس  ایجاد  برای 
های موجود در مناطق روستایی و عشایری  پتانسیل

 بهره گرفت. 

و  روستایی  گردشگری  صنعت  توسعه  برای 
برنامه محققان،  باید  بازاریابان  عشایری،  و  ریزان 

گردشگران  پیچیدگی رفتار  دیدگاه-های  های  که 
انواع   -چندگانه در مورد آنها وجود دارند را در مورد 

در رابطه با رفتارهای گردشگر  .  گردشگری درک کنند
در تصمیمات مرتبط با گردشگری، افرادی وجود دارند 

دهند  که با تجربه زندگی گردشگران، آنچه انجام می
در   کنند،  درک  را  آن  دارند  دوست  که  چیزهایی  و 

چندی هستند.  رفتار  ارتباط  بر  مؤثر  عوامل  ن 
 & Sirakaya(کنندگان گردشگری وجود دارد مصرف

Woodside, 2005  .(  تحت است  ممکن  رفتار  این 
حوادث  مثال،  عنوان  به  مختلفی،  عوامل  تأثیر 
کشورهای  در  هم  زمانی،  یا  و  سیاسی  اقتصادی، 

گیرد قرار  مقصد  و هم کشورهای  این  .  بازدیدکننده 
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کنترل   و  مدیریت  در  است  عوامل  مهم  گردشگری، 
)Kozak et al, 2007  .(  رفتار مطالعه 

ذاتی  کنندهمصرف ماهیت  دلیل  به  گردشگری  های 
لمس مانند  خدمات،  بخش  ناپذیری، مختلف 

و تفکیک تجانس  عدم  مصرف،  و  تولید  ناپذیری 
است   پیچیده  مسأله  یک   ,Ramona( فسادپذیری 

. با توجه به نکات یاد شده، بررسی عواملی  )2008
انجام  که   منطقه  یک  در  گردشگران  آتی  رفتار  بر 
استمی ضروری  این  .  پذیرد،  بر  که  مهم  عوامل  از 

می است  اثرگذار  تصویر تمتغیر  رضایت،  به  وان 
عوامل   در  ریشه  که  کرد  اشاره  گردشگران  مقصد 

دارد   مطالعات  ی چنهم  ).Lee, 2009(مختلفی  ن، 
می نشان  مسایل    دهداخیر  یافتن  کاهش  با  که 

به   گردشگران  انگیزه  و  لذت  محیطی حس  زیست 
مقصد    کی ل به بازگشت به  یجه تمای سفر و در نت 
می صالحی،  افزایش  و  (فاضلی  ). ۱۴۷:  ۱۳۹۲یابد 

خوشحالی    در   گردشگری  از   بردن   لذت   و  احساس 
فرد،    به  منحصر  نتیجه  یک  عنوان  به  تعطیالت  هنگام
 باعث   شود و  می  ایتموجب رض  است که  ایتجربه

 & Jang)  بروند تعطیالت  به  دوباره  آنها  که  شود می
Feng, 2007: 91). 

ارسباران   منطقه  عشایری  و  روستایی  مناطق 
های منحصر به فرد مانند عادات و آداب دارای ویژگی

جاذبه انواع  و  بکر  طبیعت  محلی؛  رسوم  های  و 
چشمه مانند  رودهاطبیعی  و  کوهها  آبشارها،  ها،  ، 

غارها و ...؛ تنوع اقلیمی منطقه؛ نوع مسکن متفاوت؛ 
زبان باز   موسیقی؛  رقصیمحلی؛  و  پوشاها  ،  کها، 

معش یادب نوع  گ یات،  پوشش  زندگیاه یت،    ی ، 
ارزشیجانور دستی  ؛  صنایع  متفاوت؛  اخالقی  های 

منحصر به فرد و ارزشمند؛ غذاهای محلی متفاوت و  
رهنگی و مذهبی متفاوت است های تاریخی، ف مکان

انگیزه و  عالیق  با  گردشگر  جذب  زمینه  های  که 
اکوتوریسم،   ماجراجویانه،  گردشگری  مانند  متفاوت 
گردشگری   خالق،  گردشگری  فرهنگی،  گردشگری 

می فراهم  را  درمانی  گردشگری  و  از  ورزشی  سازد. 
اجتماعیفرهنگ   ی اندازهاچشم اقتصاد  ی،  جامع    یو 

دربرگکرو  وچک مسرنی ه  رسوم،  و  آداب  ن،  کده 

باز یقیموس  رقصی،  و  مح ها  غذاها،  طبی ها،    ی ع ی ط 
پوشاکب صناکر،  ادبی دستعی،  اقل ی،  نوع یات،  م، 

و... است،    یجانور   ی ، زندگیاه یت، پوشش گیمعش 
اعصاب و احساس   گردشگران ممکن است برای تمدد

فرهنگ   با  آشنایی  جدید؛  افراد  با  آشنایی  آرامش، 
ها و آداب و رسوم و  مردم این مناطق؛ تجربه لباس

مورد  مناطق  مردم  فرهنگ  با  آشنایی  محلی؛  زبان 
پیاده یا  کوهنوردی  سالمتی؛  افزایش  روی؛ مطالعه؛ 

های متعدد؛  دیدار اقوام و آشنایان؛ بازدید از جاذبه
از   در استفاده  شرکت  منطقه؛  در  موجود  امکانات 

مکانجشنواره کشف  یا  و  کسب ها  و  جدید  های 
پتانسیلتجربه  از  بردن  لذت  و  جدید  این  های  های 

مناطق به این مناطق سفر کنند. با توجه به این مهم  
لذت  حس  تاثیر  بررسی  حاضر  تحقیق  هدف  که 

شهرستان روستایی  مناطق  در  کلیبر    گردشگران 
ر  این  از  میاست؛  پیش  سوال  این  چه و،  که  آید 

ن بعد فکری و روانی، بعد کالبدی  ی تواند بارتباطی می
قصد   بر  روانی  و  فکری  بعد  و  محیطی  زیست  و 
وجود  کلیبر  شهرستان  روستایی  گردشگری  رفتاری 

 داشته باشد. 

مبانی نظری و پیشینه  ٢
 پژوهش

 در  هک شودمی اطالق ی ت یفعال  به گردشگری واژه
 در برگیرنده واژه نیا پیوندد.وع میوق به سفر زمان
 به  مسافرت سفر، ریزیبرنامه لیقب از  موارد  همه

 یادآوری و  بازگشت  آنجا، در  اقامت  ان مورد نظر،کم 
هم بازگشت از بعد سفر خاطرات  نی چناست. 

 عنوانبه   مسافر هک است ییهاتی فعال  شامل
انجام   یدهایر خری نظ دهد،می انجام  سفر  از یبخش 
 وجود به مهمان  و  زبانی م ان یم  هک  یتعامالت  و شده

می بنابرا آید. می گردشگر ین  گفت،   ی تمام  یتوان 
 یبرا سفر طول  در  هک  است ی رات یتأث و هافعالیت

م  به ننده،کدیبازد  & Mill( وندد یپ یوقوع 
Morrison, 1992: 1  یک به  گردشگری  امروزه   .(

تبدیل مهم  و  پدیده  است  در    شده  ثابتشده  که 
پذیر  زمان رکود اقتصادی، این پدیده بسیار انعطاف
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). گردشگری، Hawkins & Ritchie, 1991: 29است (
که   مردمی  برای  را  خدماتی  که  است  تجارتی 

میمی فراهم  کنند،  سفر  تفریح  برای  آورد خواهند 
 ). ۳۰: ۱۳۸۶یمی، ابراه  زاده اکبر(

روستایی   گردشگری  گردشگری،  انواع  از  یکی 
که   گفتهاست  گانونبه  توسعه  ۱۹۹۴(  ١ی   ،(

می  یگردشگر  روستایی  نواحی  زمینهدر  ساز  تواند 
بخشی اقتصاد روستایی، ایجاد  ، تنوعی رشد اقتصـاد 

مهاجرت کاهش  درآمد،  و  و  اشتغال  خارجی  های 
جمعیت بهبـود  امکان  موارد زیرساختپذیری،  و  ها، 

).  ۵۰:  ۱۳۸۱  ،یدیگر در مناطق روستایی شود (مهدو
هال و  در    یهایبررس،  ۱۹۹۸  ٢جینکینز  عمیقی 

انجام  زمینه روستایی  ساختار  تجدید  و  فرآیندها  ی 
اند و معتقدند در شرایطی کـه نـواحی روستایی  داده

رو هستند و درآمد  با کاهش جمعیت و اشتغال روبه
بخش از  برنامه  حاصل  اسـت،  کـم  ریزی  زراعی 

در جوامع روستایی، با استفاده    یی گردشگر توسعه
در این    یتواند نقش مؤثر ی کارآفرینانه میاز روحیه

باشد  زمینـه ).  ۱۳۸۷:  ۸۷(رضوانی،    داشته 
زمینه   ) ۲۰۰۲(٣سیلیگناکیس در  که  خود  تحقیق  در 

به   یگردشگر  را  صنعت  این  داد  انجام    روستایی 
یک   بـرا عنوان  مناسـب  پایدار    یرهیافت  توسعه 

و نمود.  کرد    خاطر  یمناطق روستایی مطرح  نشان 
عنوان یـک وسیله  تواند بهروستایی می  یکه گردشگر

مناطقی   یکننده درآمد برا حمایتی مناسب که تأمین
شود    که دچار رکود در تأمین معـاش هسـتند، مطـرح

).(Sillignakis, 2002: 1 

  یک است که توسط    یریذلذت بردن احساس دلپ
  یتاز فعال   ،شود. لذت بردن از اوقات  ی فرد تجربه م

م   یها حاصل  فراغت  (  یاوقات   & Curtisشود 
Davidson  ،2013(با بازد  یریت،مد   .  از   یدلذت 

فعال   یریتمد  یقطر   یحی تفر  ی هایتمناسب 
مفهوم لذت به تجربه    ینآخر  .یافتخواهد    یشافزا

است  عاطف مربوط  احساس  هکی  ابعاد  عنوان    ی به 
تجربه    یا  مندییت رضا به  پاسخ  در  شما  احساس 

 
1 Ganon 2 Jinckins and Hall 3 Sillignakis 

  یری گاندازهقابل    یرمتغ  (lin et al, 2008).   است
لذت   م حس  طر یرا  از    یی شناسا  بعدسه    یقتوان 

  رد:ک

که در آن   یت،مشارکت: سطح توجه به فعال .۱
از لذت   یسطوح باالتر توجه با سطوح باالتر 

 همراه است. 

قب   یک:  مثبت  یر تاث .۲ از  مثبت   یلاحساس 
 .یترضا یا یلذت، شاد

به   کنندگانیدبازد  یلتما  یا  یاز ن   ک ی:  اجرا .۳
احساس   ؛ناخودآگاه  یاآگاهانه    صورت که 

فراغت اوقات  از  م   لذت   شود، یباعث 
تصم راحت  آ  یرندگیم   یمتر  آن   یاکه  به 

، Vesel & Zabkarنه (  یا  گردندیم مقصد بر
2009 .( 

شامل   گردشگر  برفتار  مقصد  یک    رای انتخاب 
ارزیابی و  آینده بازدید  رفتاری  قصد  و  بعدی  های 

کننده کلید زیربنای تمام  موضوع رفتار مصرف است.
توسعه،  فعالیت منظور  به  که  است،  بازاریابی  های 

شده   انجام  گردشگری  محصوالت  فروش  و  ترویج 
وری  کارایی و بهرهاگر بخواهیم  واضح است،    است.

باید سعی  کنیم،  سازی  بهینهرا    یابیهای بازارفعالیت
مصرف  در چگونگی  این    داشت؛  کنندگاندرک  در 

در  را  که اشیاء و محصوالت    یگردشگران باید به مورد  
می مصرف  تعطیالت  کردکندطول  توجه  ما    .،  اگر 

، پس نیاز به دخالت  درک کنیم  را  آنها  یالگوهای رفتار 
روند نتایج    کار گردشگری  در  آوردن  به دست  برای 

در   وجود  مطالعمطلوب  برا  دارد.ات  این  پس  ی 
محصول    یکزمان خاص با    یکدر  گردشگران    منظور

از همه    .شونده میهدف قرار دادی  خاص گردشگر
انتخاب  مهم به  آنها  کردن  متقاعد  چگونه  تر، 

طراحی   آنهانیازهای خاص    برایمحصوالت خاص که  
، دنخواهمیچه  طراحی آن  تر و مؤثر اند به طور  شده

داده می قرار  از    یدرک درست  ین،بنابرا  .شوندهدف 
مصرف  ا   رفتار  در    یابی بازار  یت فعال   یجادکننده 

به دلیل عوارض کاربردی    مهم است.  یار تر بس موفق



 

80 

 . ۹۷تا  ۷۳  صفحات .۱۴۰۰بهار   .۳۶ شماره .۱۰ دوره

 

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  
Journal of Tourism Planning and Development 

 

بررسی و سنجش اثر ابعاد حس لذت بر قصد رفتاری گردشگران در مناطق روستایی و  . زاده، ابوالفضل قنبری، سمیرا هاشمی امینحسین کریم
 عشایری شهرستان کلیبر

از گردشگری ناقص  تعریف  یا  در    و  کاربران  تنوع  و 
بسیار دشوار    درک درست از رفتار گردشگر  ،هاسایت
و یا دانستن   آنها  مشخصات  این منظوررای  ب  .است

گردشگران مورد  در  است   بیشتر  بنابراین    .ضروری 
تجربه و  انگیزه  گردشگران،  رفتار  درک  به  به    ،نیاز 

مدیریت بهینه  صحیح   منظور  یا  مدیریت  و  سازی 
استدالل شده است که با تمرکز    وجود دارد.  منطقه

مردم    یی جلببر گردشگری و انواع آنها، درک از چرا
خاصی   انواع  گردشگری  به  مناطق  از  مفهوم  و 

مکان خاص  گردشگری جغرافیایی  توسعه    های 
)  ۱۹۹۵(  ١طور که الوز). همانIsaac, 2008یابد (می

می انتخاب  اشاره  درک  رفتار گردشگر  کند،  در    آنو 
بسیار مهم    مقصد تعیین مدیریت و توسعه امکانات  

گردشگری تمایل به    از لحاظ تاریخی، پژوهش  است.
گردشگری  انواع  در  انواع    ندارد  تمرکز  در  بلکه 

کیفیت و  ویژگیگردشگر  فردی،  مختلف  ها،  های 
و   نیازها  قبیلانگیزه،  این  از  گردشگران   مواردی    از 

ً   .است برای  را  محققین و پژوهشگران    این امر نهایتا
آنها   تجربه  نوع  اساس  بر  گردشگران  بهتر  از  درک 

 ,Fennellسازد (ی مختلف، قادر میهاافراد و گروه
رفتار  ).  1991 پیشرفته  تحلیل  و    گردشگران تجزیه 

می از  همچنین  را  بازاریابی  خاص   هایجنبهتواند 
بخشد.    ی گردشگر   یاتادب   به  یایژهو  یگاهجا  بهبود 

  که)  ۱۹۷۹،  ۱۹۷۹،۱۹۷۴،  ۱۹۷۲(  ٢کوهن  یکتوسط ار
اول  یکی مدعاست    یسندگانی نو  ین از  است   یکه 

رفتارها مختلف   ی هاحالت  یاو    گردشگری  یانواع 
 ,Prentice ).، داده شده است  وجود دارد   گردشگری

2003) 

مدل مربوط به ارتباط   یک)،  ۲۰۰۵و یوسال (  یون
رضا  یوفادار با  انگ   یتمقصد  و  مسافرت    یزه سفر 

ا کردند.  معلول    یکمطالعه    ینارایه  و  رابطه علت 
وفادا  یترضا  ینب   دارییمعن و    ی رو  مقصد  به 

اثبات کرده   گردشگران،  یتو رضا  یزهانگ  ینب   ینهمچن 
 ٣و همکاران  یگنه ب  (Yoon & Uysal, 2005).است  

د۲۰۰۱( قصد  که  کردند  اثبات  قصد   یدار)،  و  دوباره 
گردشگران از مقصد    یرتوسط تصو  یگرانبه د  یهتوص

 
1- Laws 
2- Erik Cohen 

  یو   . گیردیخدمات مقصد تحت تأثیر قرار م  یفیتو ک
) و همکاران  معادالت ساختار   یک)،  ۲۰۰۶ام    ی مدل 

بازد  یشنهادپ قصد  آن  در  که  به    یدکردند  را  مجدد 
ادراک    یفیتک  یت،رضا  یق که از طر  یعنوان شاخص

تع شده،  درک  ارزش  و    یف تعر  شود،یم  یینشده 
) گ  .)Valle, et al 2006کردند  و    یرینگ هومبورگ 

را با    »یندهآ  یساختار «قصد رفتار   یریگ )، اندازه۲۰۰۱(
خر قصد  دو شاخص:  از  قصد    یداستفاده  و  مجدد 

توصیارا د   هاییهه  به  در    یگرانمثبت  دادند.  انجام 
اثبات    یمشابه برا   هایروش  ی،گردشگر  یهاپژوهش

گردشگران از نظر قصد بازگشت دوباره به   یوفادار
تما و  توص  یلمقصد  بستگان    یهبه  و  دوستان  به 

 Bigne et al., 2001; Chenاستفاده شده است (
and Gusoy, 2001 بنابرا قصد  «دو شاخص،    ین،). 

توص   یلتما«و    »  مقصد  ینیبازب عنوان    یه»به  به 
به مقصد استفاده    اداریوف  یریگاندازه  یهاشاخص

 .)Valle, et al, 2006( شودیم 

گردشگر  از  بردن  به    یلذت  تعطیالت  که  زمانی 
ایجاد  باعث  که  فرد  به  منحصر  تجربه  یک  عنوان 

خواهد شد، آنها را مجبور به بازگشت دوباره    رضایت
م آینده  در  تعطیالت   ,Jang & Feng)ند  کیبرای 

توسط    یداست که با   یهدف   یت. لذت و رضا(2007
ابازار شودییابان  ، (Matzler & Sauerwein  جاد 

. ارزش به دست آمده از گردشگران نه تنها 2003)
از مقصد  شود که آنها مجبور شوند مجددا  یباعث م

همچن   یدبازد بلکه  برا  یگراند  ین کنند    یدار د  یرا 
(میدعوت   همچن Laukkanen  ،2007کنند    ین ). 

رضا  اتاثر  و  مسافرت  از  بردن  لذت  یت مثبت 
مواردیم  شامل  قب  ی تواند  از    یآگاه   یش افزا  لیاز 

خر  غات یتبل  برند، تکرار  وفادار  یدمثبت،  به    یو 
 (Ali et al, 2015). مقصد باشد

با توجه به نقش و اهمیت گردشگری و توسعه  
قصد   تبیین  در  لذت  حس  نقش  همچنین  و  آن 
تا به   این مطالعه را بر آن داشت  رفتاری گردشگر، 

رفتار   یبررس قصد  بر  لذت  حس  ابعاد    ی اثر 

3- Bigne et al 
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بپردازد. بدین منظور    بریشهرستان کل   ی در گردشگر 
پیرامون   نظری  مبانی  بررسی  از  پس  مطالعه  مدل 

و قصد رفتاری و با استفاده از مطالعات    حس لذت

)  ۲۰۱۶و همکاران (   ٢) و فیضان۲۰۱۸و همکاران (  ١چان
 ارائه شده است.  ۱استخراج شد که در شکل 

 

 
 پژوهش   ی مدل مفهوم . ١شکل  

 

 هامواد و روش ٣
های متغیرهای تحقیق، که  در ادامه، ابعاد و شاخص

پژوهش سایر  گردیده در  بررسی  است،  آمده  ها 
 است.

 
1 Chan 

 حس لذت گردشگران  ٣٫١
می نشان  اخیر  یافتن    دهدمطالعات  کاهش  با  که 

و  لذت  حس  گردشگری  و  محیطی  زیست  مسایل 
یابد (فاضلی و انگیزه گردشگران به سفر افزایش می

به  ۱۴۷:  ۱۳۹۲صالحی،   بیشتری  تمایل  نتیجه  در   .(
بازگشت دوباره به یک مقصد و تبلیغات مقصد در  

2 Faizan 
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می ایجاد  همانآنها  شد،  کطور  شود.  اشاره  قبال  ه 
خوشحالی    به  گردشگری  از   دن بر   لذت   و  احساس 

 موجب رضایت  است که  اینتیجه، تجربه  یک  عنوان 
  تعطیالت   به   دوباره  آنها  که   شودمی  باعث  شود ومی

روانی   و  از بعد فکری  بروند. حس لذت گردشگران 
لذت  حس  اصلی  نتایج  از  است.  بررسی  قابل 
تبلیغات   و  مقصد  به  دوباره  برگشت  گردشگران، 

 مقصد به دیگران است. 
 

 حس لذت گردشگران   ی ها ابعاد و شاخص . ١  جدول 
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 رفتار آتی (قصد رفتاری) گردشگران ٣٫٢
مجدد  برای  گردشگران   قصد  شناختن   و  بازدید 

 چرا   است؛  حیاتی  بسیار  آنها  بازدید  دالیل  شناسایی
 بازدید  جریان  به   شدت  به  کشورها  از   بسیاری  که

  اند   وابسته   درآمد  منبع   یک  عنوان   به  تکراری  های
(Abdullah & Eric, 2018: 1).    رفتار گردشگر شامل

های بعدی  بازدید و ارزیابی  رایانتخاب یک مقصد ب
است. آینده  رفتاری  قصد  رفتار   و  موضوع 

فعالیتمصرف تمام  زیربنای  کلید    های کننده 
و   ترویج  توسعه،  منظور  به  که  است،  بازاریابی 
است.  شده  انجام  گردشگری  محصوالت    فروش 

همچنین    گردشگران تجزیه و تحلیل پیشرفته رفتار  
از  می را  بازاریابی  بهبود   هایجنبهتواند  خاص 

  مقصد   به  وفاداری   ،)۲۰۰۱(    گورسوی  و  چن  بخشد.

  مقصد  یک  از  گردشگران  ادراک  سطح  عنوان  به  را
  است   این  ادراک  این   از  جنبه  یک  اند،کرده  یف تعر
 آنها   مطالعات  و  کنندمی  توصیه  دیگران  به  را  آنها  که

  را   بازدید  تکرار  فقط  که  تحقیقاتی  که  کندمی  اشاره
  نظر   در  مقصد  به  وفاداری   شاخص  عنوان  به

  کسانی  که  است این دلیل،. نیستند کامل  گیرند می
  به  است  ممکن  گردندبرنمی  خاص  مقصد  یک  به  که

 جدید  های مکان  در  مختلف  سفرهای  تجربه 
 به   را  خود  وفاداری  که  حالی  در  باشند،  مندعالقه

ً   که مقصدی    این . اندکرده حفظ اند،کرده بازدید قبال
  را   دیگران  به  مقصد  یک  توصیه  قصد  نویسنده  دو
 سفر  با.  کنندمی  استدالل  وفاداری  شاخص  عنوان  به
  ندهد   رخ  خریدی  است  ممکن  خاص  مقصد  یک  به
  بازگشت  اساس  بر  مقصد  به  وفاداری  بررسی  و
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  به   تمایل  که  طوری   به  شود،  دشوار  کمی  دوباره
  شاخص   یک   عنوان  به  تواندمی  محصول  توصیه 

 مورد   مقصد  به  وفاداری  گیریاندازه  برای  مناسب

 ).Compon et al, 2013: 10(  گیرد  قرار  توجه
  مقصد   از  دهد که رضایتمطالعات اخیر نشان می

 .  گذاردمی  تأثیر بازدید دوباره بر گردشگران
 گردشگران   ی رفتار آت   ی ها ابعاد و شاخص .٢  جدول 
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 حاضر   ق ی منبع: تحق 

 

می گذشته،  مطالعات  به  نگاهی  این    توان با  به 
نکته پی برد که حس لذت و قصد رفتاری گردشگران  
و عوامل اثرگذار بر آن به دفعات مورد مطالعه قرار  

لذت  گرفته حص  بین  ارتباط  بررسی  اما  اند؛ 
گردشگران و رفتار آتی آنها به خصوص در کشور ما 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، 

بعد فکری و روانی،  تأثیر سه بعد متغیر حس لذت (
بعد کالبدی و زیست محیطی، بعد روانی) بر رفتار  
آتی گردشگران مورد مطالعه قرار گرفته که جامعیت 
بیشتری داشته و بهتر رفتار آتی گردشگران را توضیح  

دهد. در حالی که در مطالعات پیشین فقط تأثیر  می

یکی از ابعاد متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش  
اند.  و مورد مطالعه قرار داده  دیگری بررسی کردهرا بر  

  - بیشتر مطالعات پیشین و پژوهش حاضر، تحلیلی
توصیفی هستند و از طریق روش اسنادی و میدانی،  

افزارهای  آوری شده است و با نرمهای آنها جمعداده
گرفته قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  روش  متعدد  اند. 

با مطالعات پیشین  ها و روش تحقیق  آوری دادهجمع
ها، بیشتر  شباهت دارد ولی در تجزیه و تحلیل داده

  SPSSافزار  های مطالعات داخلی از طریق نرمتحلیل
با تکنیک   -Tو    ANOVAصورت پذیرفته است که 

test    تحلیل و  تجزیه  است.  پذیرفته  صورت 
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و    SPSSافزار  متغیرهای این پژوهش از طریق دو نرم
AMOS  تا است  گرفته  آزمون  صورت  های  هم 

انجام شود و هم آزمون نیکویی    T-testهمبستگی و  
 انجام پذیرد. AMOSافزار برازش از طریق نرم

استان   در  ارسباران  شده  حفاظت  منطقه 
از مناطق منحصر   یکیواقع است.  یقآذربایجان شر
حفاظ  فرد  به  استایران   یت زیس یتبه  ارسباران   .
منطقه گیا  ایعنوان  پوشش  لحاظ  به  و   هویژه 

ی گونه جانوری،  حفاظت شده  ی کهای  مناطق  ای  از 
سالکاست   پروژهه  ش هاست  ممنوع، کهای  ار 

در آن به اجرا   یهای پژوهشو دوره یش حفاظت روی
تخریب یدرم  روند  از  تا  گیاه  یآید  آن   ی پوشش 

های در معرض انقراض جانوری  جلوگیری شود و گونه
ارسباران واقع در    .دست یابند یبه زاد و ولد متعادل 

جنوب  استان   یحاشیه  در  ارس  مرزی  رودخانه 
تار  ک ه  ۸۰۶۵۴برابر با   ی، با مساحت یآذربایجان شرق

سال   سال    ۱۳۵۲در  در  شد،  اعالم  شده  حفاظت 
بوم  ۱۳۵۵ زیست  دربرداشتن  دلیل  به  های  نیز 

بیولوژی ارزش  گونه  ک گوناگون،  و  باال  های  بسیار 
گاه  حصر به فرد، به عنوان ذخیرهو جانوری من  یگیاه 

حدود   یعالوه بر آن مساحت   .ره شناخته شدکزیست  
آن به عنوان   یگلهای جن یلومتر مربع از دامنهک  ۲۹۰۰

با جن یمنطقه رویش  نیمهلگارسباران  مرطوب  های 
حفاظت نشانه تحت  و  دامنه    گذاری  است. 
و   متریمیل ۲۷۵  یمتر، بارندگ  ۲۸۹۶تا   ۲۵۶یارتفاع

راد، منطقه را  گدرجه سانتی  ۱۰دمای متوسط سالیانه  
اقلیم نیمهدارای  نیمه  ک خشهای  معتدل  و  مرطوب 

ن منطقه، شهرستان  یا  ی ها از شهرستان  .رده استک
ه در  کن است  یبر، اهر، ورزقان، هوراند و خداآفریلک
موقعیز به  جغراف ی ر  جمع یی ایت  گردشگر   یت ی،    ی و 

است شده  اشاره  کلیبر  (استانداری    شهرستان 
 ). ۱۳۹۷آذربایجان شرقی، 

کیلومترمربع مساحت   ۳۷۰۲با   کلیبر شهرستان 
در ناحیه شمال شرقی استان آذربایجان شرقی واقع  

با .  استشده   جنوب  سمت  از  شهرستان  این 
با شهرستان غرب  سمت  از  و  ورزقان  و  اهر  های 

 ۳۸  ین مدارهای ببر  یلک  . مرز استشهرستان جلفا هم
و    ی قه شمالیدق   ۲۷درجه و    ۳۹قه و  یدق  ۳۸درجه و  

  ۲۳درجه و    ۴۶  یها ن نصف النهاریب   ییایطول جغراف 
و  یدق و    ۴۷قه  شرق یدق  ۲۵درجه  شده    یقه  واقع 
پستی     ت.اس لحاظ  شهرستان  از  این  بلندی  و 

رشتهمنطقه و  بوده  کوهستانی  با ای  آن  اصلی  کوه 
ارتف با  متعدد  قلل  دارای  داغ  قره  متفاوت  نام  اعات 

رشته   این  قلل  بیشتر  اهراست.  دو شهر  در    - کوه 
واقع ارتفاعکلیبر  با  قله سایگرم  تنها  و   ۲۷۵۰  شده 

دارد قرار  شهرستان  این  در  مانند  .  متر  دیگر  قلل 
  ، شیور )متر  ۲۷۰۰(  قاضی بالغ)  متر  ۲۹۴۰(  سرگشت

سارپارق)متر  ۲۶۵۲( زینقالو)  متر  ۲۸۶۰(  ،    ۲۹۰۰(  و 
اند.  تان اهر و کلیبر استقرار یافتهدر دو شهرس)  متر

گردشگر   یروستاها بر، یلکشهرستان    یهدف 
 ه و متعلق است (همان). ی قلو، قرهکاس  یروستاها

جاذبه زیر،  در   هایجدول  موجود  گردشگری 
از شهر    مسیرهای مختلف شهرستان هدف طرح را 

 دهد.تبریز تا مقصد نشان می
 مختلف شهرستان هدف طرح   ی رها ی موجود در مس   ی گردشگر   ی ها فهرست جاذبه . ٣  جدول 

 مقصد  مسیر  هافهرست جاذبه

قلعه  ـجنگلهای قره داغ  -قلعه بابک  -مقبره شیخ شهاب الدین اهری - سد ستارخان
 -روستای اشتبین  -متعلق  آبگرم و آب معدنی ـپارک جنگلی مکیدی کلیبر  ـ آوارسین کلیبر 

آبشار   -آبشار آغویه -های آینالوجنگی -وینق -منطقه عاشقلو   -های کهلیک بوالغیچشمه
برج سنگی   -عمارت تومانیانس  -حمام مهرآباد  -دره پیغام -یوخ بوالغچشمه سو -گلوسنگ

 کلیبر 

  -تبریز
 کلیبر 

 کلیبر 

 ۱۳۹۷  ، ی و گردشگر   ی دست   ع ی صنا   ، ی فرهنگ   راث ی منبع: سازمان م 

http://www.makanbin.com/azarbaijansharghi/?place=%d9%82%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1
http://www.makanbin.com/azarbaijansharghi/?place=%d9%82%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1
http://www.makanbin.com/azarbaijansharghi/?place=%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84%db%8c-%d9%85%da%a9%db%8c%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1
http://www.makanbin.com/azarbaijansharghi/?place=%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1
http://www.makanbin.com/azarbaijansharghi/?place=%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%db%8c%d9%86
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روستاهای   جمعیت  و  خانوار  تعداد  زیر،  جدول 
نشان   را  کلیبر  شهرستان  عشایری  مناطق  و  هدف 

 دهد. می
 ق ی مورد مطالعه تحق   ی روستاها . ٤  جدول 

 شهرستان 
  یروستاها

 هدف
تعداد  
 خانوار 

 مناطق عشایری  تیجمع 
تعداد  
 خانوار 

 تیجمع 

 بر یلک

 ۱۵ ۵ یارالوجا  ۳۹۳ ۱۳۲ لو کاس

 - ۵۰ قلعه بابک  ۷۱۴ ۲۰۸ ه ی قره ق

 ۲۱۰ ۵۱ هارنا ۱۲۷ ۴۶ متعلق 

 ۱۳۹۷  ، ی جان شرق ی ر استان آذربا ی و اداره امور عشا   ۱۳۹۵ران،  ی ز آمار ا ک منبع: مر 

 

و موقعیت روستاهای مورد مطالعه در این    شرقینقشه زیر، موقعیت شهرستان کلیبر در استان آذربایجان
 دهد. شهرستان را نشان می

 
 ق ی منطقه مورد مطالعه تحق . ١  شکل 
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تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیت و  
داده  گردآوری  از روش  و  بوده  توصیفی  تحلیلی  ها، 

یشی  نظر نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات پیما
اثر ابعاد حس لذت بر قصد    یبررس است. به منظور  

عشایری  گردشگر   یرفتار  و  روستایی  گردشگران  ی، 
شهرستان کلیبر به عنوان جامعه آماری این مطالعه  
در   گردشگر  باالی  آمار  به  توجه  با  شد.  انتخاب 
شهرستان کلیبر و نبود آمار دقیق گردشگران ورودی، 

نظور تعیین حجم  گیری مجهول به م از فرمول نمونه
جمع برای  شد.  استفاده  داده نمونه  های  آوری 

پرسشنامه و  مطالعه،  مطالعات  از  استفاده  با  ای 
 سوال طراحی شد.   ۲۹شامل 

)۱:( 
𝑛𝑛 =

𝑡𝑡2.𝑝𝑝. 𝑞𝑞
𝑑𝑑2

 
 

n = نمونه  یتعداد اعضا  

d = ± ) ٪۵(قبول دقت برآورد یا سطح خطای قابل   

t = ) ۹۶/۱( نان یع نرمال در سطح اطم ی مقدار توز  

P=Q = ۰٫۵( پاسخ یدرصد همگون (  

 

 

 :داشت م یخواه  فرمول در فوق ریمقاد ین یگزیجا با

𝑛𝑛 = 1.962×0.5×0.5
0.052

= 384 

 

جا با به  فرمول    در  فوق  ریمقاد  ین یگزیتوجه 
  مناسب   نمونه  حجم  محاسبه، گیری مجهول ونمونه

از گردشگران    نفر  ۳۸۴حداقل   پژوهش،  انجام  ی برا
 .  مناطق روستایی و عشایری شهرستان کلیبر است

مورد    متغیرهای  نوع  به  توجه  این  با  در  بررسی 
و سنجه اندازهتحقیق  برای  انتخاب شده  گیری  های 

داده تحلیل  برای  مدلمتغیرها،  از  معادالت ها    یابی 
پایایی  زیر  جدول  در  شد.  استفاده  ساختاری 
پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ارائه  
شده است. با توجه به این جدول، ضریب آلفای بعد  

مقصد،   تصویر  زیست ۰/ ۹۶فکری  و  کالبدی  بعد   ،
مقصد   تصویر  روانی ۰/ ۹۴محیطی  و  فردی  بعد   ،

مقصد   رفتاری    ۹۴/۰تصویر  قصد  آلفای  ضریب  و 
چنین، ضریب آلفای کرونباخ کل، باشد. هممی  ۹۳/۰
باشد. با توجه به این امر که به طور کلی می  ۹۸/۰

از   بیشتر  آلفای  و    ۷/۰ضریب  است  قبول  قابل 
باشد؛ بنابراین، می  ۹۸/۰ضریب آلفای این پژوهش،  

پایایی پرسشنامه و اعتبار پرسشنامه این تحقیق، در  
 ته است. سطح باالیی مورد تایید قرار گرف 

 

 پرسشنامه   یی ا ی پا   ب ی ضرا . ٥  جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت  متغیرهای تحقیق 

 ۹۶/۰ ۱۰ بعد فکری و روانی 

 ۹۴/۰ ۵ بعد کالبدی و زیست محیطی 

 ۹۴/۰ ۱۰ بعد فردی و روانی 

 ۹۳/۰ ۴ قصد رفناری 

 ۹۸/۰ ۲۹ کل

 حاضر   ق ی محاسبات تحق منبع:  
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 تجزیه و تحلیل ٤
ا برا یدر  پژوهش  داده  ین  تحلیل  و  از تجزیه  ها 
ساز  یاب یمدل ساختار ی(مدل  معادالت   ١)SEM(  ی) 

مدل   است.    یمعادالت ساختار   یابی استفاده شده 
متغی تحل  کین ک ت  کی چند  و    یلکار  یبس   ی ری ل 
ان  یو به ب  یر یون چند متغ یرومند از خانواده رگرس ین

ه به پژوهشگر  کاست    یهای خط تر بسط مدلقیدق
را به    ی ونیاز معادالت رگرس   ی ادهد مجموعهیان م کام 

هم زمان مورد آزمون قرار دهد. در جدول زیر    یا گونه

شده   ارائه  تائیدی  عاملی  تحلیل  به  مربوط  نتایج 
همان میاست.  مشاهده  جدول  در  که  شود،  طور 

استان عاملی  بار  سؤاالت مقدار  تمام  در  شده  دارد 
است که این امر نشان دهنده  ٠/ ٥تحقیق بیشتر از 

آن است که متغیر مشاهده پذیر یا آشکار، مقیاس  
پنهان   متغیر  تمامی  محاسبه  برای  اطمینانی  قابل 
(بعد فکری و روانی، بعد کالبدی و زیست محیطی،  

هم و  مقصد  تصویر  فردی  رفتاری)  بعد  قصد  چنین 
 است.

 

 ی د ی تائ   ی عامل   ل ی تحل   ی ها افته ی . ٦  جدول 

 گویه  کد ضرایب استاندارد شده متغیر مشاهده شده (آشکار) متغیر پنهان 

ت
س لذ

سا
اح

 

 ١e ٨٨/٠ ١ بعد فکری و روانی 

٢ ٩٦/٠ ٢e 
٣ ٩٧/٠ ٣e 
٤ ٨٦/٠ ٤e 
٥ ٩٦/٠ ٥e 
٦ ٨٢/٠ ٦e 
٧ ٨٨/٠ ٧e 
٨ ٧٩/٠ ٨e 
٩ ٦٤/٠ ٩e 
١٠ ٧٦/٠ ١٠e 

 ١١e ٨٨/٠ ١١ بعد کالبدی و زیست محیطی 
١٢ ٨٥/٠ ١٢e 
١٣ ٨٨/٠ ١٣e 
١٤ ٨٩/٠ ١٤e 
١٥ ٨٦/٠ ١٥e 

 ١٦e ٧٥/٠ ١٦ بعد فردی 
١٧ ٩٨/٠ ١٧e 
١٨ ٨٩/٠ ١٨e 
١٩ ٠/ ٧٠ ١٩e 

 
1 Structural Equation Modeling 
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 گویه  کد ضرایب استاندارد شده متغیر مشاهده شده (آشکار) متغیر پنهان 
٢٠ ٦١/٠ ٢٠e 
٢١ ٦٨/٠ ٢١e 
٢٢ ٧٦/٠ ٢٢e 
٢٣ ٦٦/٠ ٢٣e 
٢٤ ٠/ ٧٠ ٢٤e 
٢٥ ٩٢/٠ ٢٥e 

 ٢٦e ٩٧/٠ ٢٦ قصد رفتاری 
٢٧ ٩٥/٠ ٢٧e 
٢٨ ٧٣/٠ ٢٨e 
٢٩ ٧٣/٠ ٢٩e 

 حاضر   ق ی منبع: محاسبات تحق 

 

از   متغیره  چند  تحلیل  برای  پژوهش،  این  در 
معادالتمدل است.    یابی  شده  استفاده  ساختاری 
 هایمدل از  ترکیبی  ساختاری  معادالت مدل

و مسیر(روابط تأییدی   عملی هایمدل ساختاری) 
است. اندازه  (روابط  مسیر هایمدل در گیری) 

 یک روابط از ایمجموعه با  تا کندمی تالش پژوهشگر
 کند  تبیین را هاییپدیده یا پدیده سویه دو و سویه

 مشاهده نوع از  مدل  در حاضر  متغیرهای  که  حالی  در
در هستند.   نیز تأییدی  عاملی  هایمدل شده 

 پنهان هاییسازه  یا سازه تعریف  دنبال به پژوهشگر
 معادله  یک هاست. درمعرف از  ای مجموعه مبنای بر

 دنبال به طرفی از پژوهشگر عام، معنای به ساختاری
 با  را پنهان متغیرهای  از  ای مجموعه که  است آن

 طرف از و  کرده گیریاندازه هامعرف از ایمجموعه
 مورد را پنهان متغیرهای بین ساختاری  روابط دیگر

 در است ممکن  چند قرار دهد. هر تحلیل و تجزیه
 ساختاری مدل  در  حاضر متغیرهای  از  برخی  میان این

در شده مشاهده متغیرهای نوع از  این باشند. 
 مشاهده متغیرهای برخی سنجش با نیز پژوهش

 با گردشگران، توسط  و پرسشنامه ابزار  با  شده
 شکل  را پنهان متغیرهای  آموس  افزارنرم از  استفاده

 آورده شد. بدست را آنها بین ساختاری روابط و داده
 مالحظه در شکل زیر، ها تحلیل این از حاصل نتایج

. در این مدل متغیرهای پنهان تحقیق شامل  شودمی
تصویر   فردی  بعد  کالبدی،  بعد  روانی،  و  فکری  بعد 

 چنین، قصد رفتاری است. مقصد و هم
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 ب استاندارد ی در حالت برآورد ضرا   ی د یی تأ   ی ل عامل ی مدل تحل . ٢  شکل 

 حاضر   ق ی منبع: تحق 

عالوه بر مدل فوق، شکل زیر مدل تحلیل عاملی  
می نشان  را  استاندارد  غیر  ضرایب  برآورد  دهد.  در 

همانطور که قبال اشاره شد، در این مدل متغیرهای  

پنهان تحقیق شامل بعد فکری و روانی، بعد کالبدی، 
هم و  مقصد  تصویر  فردی  رفتاری  بعد  قصد  چنین، 

 است.

 
 استاندارد   ر ی ب غ ی در حالت برآورد ضرا   ی د یی تأ   ی ل عامل ی مدل تحل . ٣  شکل 

 حاضر   ق ی منبع: تحق 
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تحلیل و  تجزیه  از  آمده  دست  به  های  نتایج 
و مدل تحلیل عاملی، در جدول زیر    افزار آموسنرم

و بزرگی رابطه    tو    pآمده است. در این جدول مقدار  
با توجه  متغیرها (ضریب مسیر) آورده شده است. 

در تمامی متغیرها، احتمال    Pبه کوچکتر بودن ارزش  
در محدوده معناداری، کوچکتر از    tقرار گرفتن ارزش  

هم  ۰/ ۰۰۱ متغیر است.  رگرسیونی  وزن  های  چنین، 
پیش در  طور  مستقل  به  وابسته،  متغیر  بینی 
، وجود دارد. مقدار ضریب  ۰/ ۰۰۱معناداری در سطح  

مسیر نشان دهنده میزان اثرگذاری متغیر مستقل بر  
شود که  چنین، مشاهده میمتغیر وابسته است. هم

از   باالتر  شده  استخراج  عاملی  است.    ۵/۰بارهای 
مق در  شده  مشاهده  متغیرهای  قابل  بنابراین  یاس 

می پنهان  متغیر  محاسبه  برای  و  اطمینان  باشند 
توان از آنها در به دست آوردن روابط بین متغیرها می

شده، ذکر  موارد  به  توجه  نمود.با  نتایج  استفاده 
در   مسیر  ضرایب  و  مطالعه  مدل  برآورد  از  حاصل 

 جدول زیر ارائه شده است: 
 

 ی د یی تا   ی عامل   ل ی به دست آمده تحل   ل ی تحل   ج ی نتا . ٧  جدول 

 t-value P ر یب مس یضر ر ی مس

ی احساس لذت بر قصد رفتاری  و روان یفکر ر بعد یتاث
 گردشگری 

۰۳/۰ ۷۲/۲ ۰۰۶/۰ 

ی احساس لذت بر  ط یمح   ستیو ز یبعد کالبدر  یتاث
 قصد رفتاری گردشگری 

۰۳/۰ ۰۵/۴ ۰۰۰/۰ 

ی احساس لذت بر قصد رفتاری  و روان یبعد فرد ر  یتاث
 گردشگری 

۰۱/۱ ۵۳/۴۳ ۰۰۰/۰ 

 حاضر   ق ی منبع: محاسبات تحق 

 

شاخص از  برخی  زیر،  جدول  نیکویی  در  های 
می مالحظه  تحقیق،  ساختاری  مدل  شوند.  برازش 

نیکویی برازش، نشان دهنده این است که    هایآزمون
ها در حالت کلی با مدل سازگاری دارد یا خیر.  آیا داده 

قبول   قابل  کلی  حالت  در  مدل  آیا  دیگر  عبارت  به 
، مقادیر CFIو    IFIهای   باشد یا خیر. در شاخصمی

است.   خوب  برازش  دهنده  نشان  یک  به  نزدیک 
  IFIدیر  شود مقاطور که در جدول، مالحظه میهمان

است و نزدیک به یک    ۰/ ۹، در جدول بزرگتر از  CFIو  
است که نشان دهنده برازش خوب است. همچنین،  

،  ۶/۰باالتر از    ، مقادیرPCFIو    PNFIهای   در شاخص
همان است.  خوب  برازش  دهنده  که  نشان  طور 

  ۰/ ۶، بزرگتر از  PCFIو    PNFIشود مقادیر  مالحظه می
خو برازش  دهنده  نشان  که  مقدار  است  است.  ب 

نشان دهنده یک    ۰۸/۰کوچکتر از  RMSEAشاخص 
  ۰/ ۰۸برازش خوب مدل است؛ این مقدار نیز کمتر از  

مشخص   زیر،  جدول  به  توجه  با  بنابراین،  است. 
شود که تمامی ضرایب مسیرهای به دست آمده  می

اثرگذاری  معنی ی، و روان   یفکر دار است. به عبارتی 
احساس   ی و روان  ی فردی، و  ط یمح   ستیو ز  یکالبد

انتخابی،   نمونه  در  رفتاری گردشگری  بر قصد  لذت 
گردد. به عبارتی نتایج به دست آمده از مدل  تائید می

و می بوده  اعتماد  استنتاج  قابل  و  استنباط  به  توان 
 آماری پرداخت.
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 برازش مدل   یی کو ی ن   ی ها شاخص . ٨  جدول 

 جه ی نت مقدار مدل پژوهش  مقدار قابل قبول برازش مدل  شاخص 
IFI قابل قبول  ۹۵/۰ ۱به  ک یر نزدیمقاد 

CFI قابل قبول  ۹۵/۰ ۱به  ک یر نزدیمقاد 
PNFI  قابل قبول  ۷۲/۰ ۰/ ۶باالتر از 
PCFI  قابل قبول  ۷۶/۰ ۰/ ۶باالتر از 

RMSEA قابل قبول  ۰/ ۰۶ ۰/ ۰۸متر از  ک 
 ۱۳۹۳و همکاران،    زاده م ی حاضر؛ کر   ق ی منبع: محاسبات تحق 

 گیرینتیجه ٥
 توسعه هک است  مصرف و دیتول  صنعت ،یگردشگر 

مل و اشتغال زانیم شی افزا به  همواره آن،  ی درآمد 
 از  یار یبس یبرا  تقاضا جادیا موجب و ردهک کمک
 ،یفرهنگ  مبادالت در و است دهیگرد خدمات و االهاک

 در و دارد ایعمده سهم ،یمل تفاهم و یرشد اجتماع
 درآمد با سودده صنعت کی عنوان  به ریاخ  هایسال

توجه سرشار مورد   جهان  یشورها ک یتمام ارز، 
ر در  ی های اخدر سالاست. از طرف دیگر   قرارگرفته

نواح  یار یبس گردشگر یی روستا  یاز  حالت    ی،  از 
عامل  یانفعال تغ یپو  یبه  بر  مؤثر  و  و  ییا  نترل  کرات 
روستاچشم اجتماعات  است  تبدیل  ییانداز   .شده 

ای را به  رات، توجه فزایندهیی ن تغ یت ای اهم  ت ویماه
معطوف داشته    ییروستا  یدر نواح   یرد گردشگرکار ک

ناست.   از  یروستاها  مملو  شهرها،  چون  هم  ز 
شف که  کشف نشده هستند  کجدید و    یها فرصت
سب  کایجاد    ها و موقع از این فرصت  به  یبردار و بهره

تواند  یآن، م   یپذیر بر مبنا جدید و رقابت  یارهاکو  
به  یروستای  یبرا   یر یچشمگ   یاقتصاد  یمزایا  ان 

. بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی  همراه آورد
توسعه گردشگری در شهرستان کلیبر بود که بدین  
و قصد   لذت  بین احساس  ارتباط  بررسی  از  منظور 

استفاده شد و با استفاده از ابزار  رفتاری گردشگران  
تعداد   جمع  ٣٨٤پرسشنامه،  به  پرسشنامه  و  آوری 

احساس  مختلف  ابعاد  اثرگذاری  و  بررسی  منظور 
لذت بر قصد رفتاری گردشگران شهرستان کلیبر از  
شد.  استفاده  ساختاری  معادالت  مدلسازی  روش 

دهد که بعد فکری و نتایج تحقیق حاضر نشان می

چنین بعد  محیطی و همالبدی و زیستروانی، بعد ک
داری بر قصد  فردی حس لذت، تاثیر مثبت و معنی

 رفتاری گردشگران دارد. 

آوری شده  های جمعنتایج حاصل از تخمین داده
حاکی از این بود که تصویر مقصد به طور مؤثری بر  

گذارد. این مهم با توجه رفتار آتی گردشگران اثر می
)،  ۲۰۰۱ند بیگنه و همکاران (به تحقیقات افرادی مان 

)، چینگ  ۲۰۰۵)، یوون و یوسال (۲۰۰۳لی و همکاران (
) چانگ  ( ۲۰۰۷و  همکاران  و  کوزاک  لی  ۲۰۰۷)،   ،(

)۲۰۰۹ ) همکاران  و  آرتورو  سهرابی  ۲۰۱۰)،  و  پاالنی   ،(
)۲۰۱۳) همکاران  و  علی   ، همکاران  ۲۰۱۵)،  و  چان   ،(
نی  )، موید و سلیما۲۰۱۶) و فیضان و همکاران ( ۲۰۱۸(
 شود.  ) تایید می۱۳۹۴)، قنبری و همکاران (۱۳۹۱(

با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که 
ضریب   با  روانی  و  فکری  و   ۰۳/۰بعد  مثبت  اثر 

شهرستان  معنی گردشگران  رفتاری  قصد  بر  داری 
کلیبر دارد. به عبارتی، اگر عوامل بهبود ابعاد فکری و  

اف شهرستان  این  در  گردشگران  یابد،  روانی  زایش 
و  مقصد  تبلیغ  مجدد،  بازدید  و  بازگشت  احتمال 

 یابد.  وفاداری گردشگران این شهرستان افزایش می

با  لذت  و زیست محیطی احساس  کالبدی  بعد 
داری بر قصد  دارای اثر مثبت و معنی  ۰/ ۰۳ضریب  

رفتاری گردشگران شهرستان کلیبر است. به عبارتی  
و زیست محیطی  هر چه عوامل موثر در بعد کالبدی  

تمایل  و  احساس لذت بیشتر باشد، میزان رضایت 
 یابد. به بازدید مجدد از این شهرستان افزایش می
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ضریب  با  لذت  احساس  روانی  و  فردی  بعد 
معنی۰۱/۱ و  مثبت  اثر  رفتاری  دارای  قصد  بر  داری 

گردشگران شهرستان کلیبر است و بیشترین ضریب  
اخت خود  به  لذت  ابعاد حس  بین  در  داده  را  صاص 

است و میزان اهمیت این متغیر را نسبت به سایر  
دهد. بنابراین هر چه عوامل موثر در  ابعاد نشان می

شهرستان   در  لذت  احساس  روانی  و  فردی  بعد 
 افزایش یابد. 

 

 منابع
 منابع فارسی

) حسن  محمد  ابراهیمی،  «رشد ١٣٨٦اکبرزاده   .(
ت محلی  گردشگری  گردشگری  وسعه 

 . ٧٨ها، شماره شهری». مجله شهرداری

سیدعلییبدر  لنگرود  ؛،  سیدحسنیمطیعی   ؛، 
علی  ،سلمانی ناصر  و  اده  قلیزمحمد 

اقتصاد«  ).١٣٨٨(فیروزجایی     ی اثرات 
مطالعه    یگردشگر  روستایی  نواحی  بر 

مرکز یمورد بخش  روستایی  نواحی    ی : 
توسعه  »نوشهر  و  جغرافیا  مجله   ،
 . ٣٥- ١٣, ١٢شماره، یا ناحیه

 مؤثر عوامل یاب یارز). ١٣٩٤( محمدرضا دهشیری،
 ران،یا در یمذهب  گردشگری توسعه بر

برنامه  گردشگری، توسعه  و زی ی رمجله 
 .٩٢-٧٢، ١٢ شماره ، 4 سال

محمدرضا  یرضوان  ،)١٣٨٧» گردشگر ).    ی توسعة 
رو  ییروستا گردشگرکیبا  ،  »دار یپا  یرد 

 . دانشگاه تهران، تهران

  اصغر شالبافیان یعل و حمیدرضا ،یبروجن  ضرغام 
)١٣٩٢ »  گردشگری  های سیاست). 

تطبیق کشورها  : تهران  ،ی مطالعه 
 .مهکامه انتشارات

). ١٣٨٨( ، رامین و معصومه ترکی هرچگانی،  یغفار
گردشگر« توسع  ینقش  -   اجتماعی  ۀ در 

استان  مناط  ی اقتصاد روستایی  ق 
بختیار و    ی مورد  همطالع  ؛یچهارمحال 

 نامه روستا و توسعه،  فصل  سامان»،  بخش
١٨-١، ١٢ . 

) صالحی  سحر  محمد؛  «١٣٩٢فاضلی،  شکاف  ). 
زیست رفتار  و  دانش  محیطی    نگرش، 

پژوهشی »،  گردشگران ـ  علمی  فصلنامه 
سال  گردشگری  مدیریت  مطالعات 

صفحات   ٢٢ـ تابستان    ٢٢هشتم ـ شماره  
 .٧١٧تا  ٧٣١

) صالحی  سحر  محمد؛  «١٣٩٢فاضلی،  شکاف  ). 
زیست رفتار  و  دانش  محیطی    نگرش، 

پژوهشی »،  گردشگران ـ  علمی  فصلنامه 
سال  گردشگری  مدیریت  مطالعات 

صفحات   ٢٢ـ تابستان    ٢٢هشتم ـ شماره  
 .٧١٧تا  ٧٣١

سیدحسن؛  لنگرودی  مطیعی  حسنعلی؛  فرجی، 
کریم حسین  و  جهانگیر  زاده یداللهی، 

فضایی  ).  ١٣٩٣( تحلیل  و  شناسایی 
فرصت های کارآفرینی بسترهای مناسب  

مطالعه   روستایی  نواحی  گردشگری  در 
، موردی نواحی روستایی شهرستان ورزقان

علمی فضای    -فصلنامه  پژوهشی 
شماره   چهاردهم،  سال    ، ٤٥جغرافیایی، 

 . ٤٤-١٧، صص ١٣٩٣بهار 

صدر  کریم محمدرضا؛  نیکجو،  حسین؛  زاده، 
کوهستانی   حسین  و  میرستار  موسوی، 

ایجاد شناسایی عوام ).  ١٣٩٣( ل موثر در 
بخش  در  کارآفرینی  های  فرصت 
گردشگری نواحی روستایی با استفاده از  

معادالت ساختاری جغرافیا ،  (SME)مدل 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/36558/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-25-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-54-
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تابستان    ٢٥و برنامه ریزی محیطی دوره  
 . ) ٥٤(پیاپی  ٢شماره  ١٣٩٣

عباس ابوالفضل؛  سمیرا  قنبری،  و  محمد  زاده، 
). بررسی عوامل مؤثر  ١٣٩٤هاشمی امین ( 

بر رفتار آتی گردشگران شهری در مناطق  
تبریز،    ٨و    ٢ نامه  کالنشهر  پایان 

دانشگاه   جغرافیا،  ارشد،گروه  کارشناسی 
 . ١٣٩٤ ،تبریز

داوود در  «   ).١٣٨١(  مهدوی،  گردشگری  نقش 
نواحی   شهرها  توسعه  پیرامون  روستایی 

ارشد،گروه »،  و...   کارشناسی  نامه  پایان 
 . ١٣٨١ جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس،
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