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ABSTRACT
Objective: One of the most important factors that can affect the loyalty of tourists is the
security of the destination. Accordingly, the main purpose of this study is to investigate
the effect of security on the loyalty of foreign tourists in Shiraz with the mediating role
of satisfaction and destination image.
Methods: The present research is applied in terms of purpose and is descriptive and
survey based on the nature and method. Research data were collected in the field through
a questionnaire. The statistical population of the study is foreign tourists visiting the city
of Shiraz in 2019. The sample size was estimated to be equal to 200 tourists according to
the Cochran’s formula and a simple random method was used to distribute the
questionnaire. Data collected based on descriptive and inferential statistics methods have
been analyzed.
Results: The results showed that Security with a coefficient of 0.20 directly and with a
coefficient of 0.07 with the mediating role of the destination image and with a coefficient
of 0.26 with the mediating role of satisfaction has a positive effect on the loyalty of
foreign tourists in Shiraz. The overall effect of security on the loyalty of foreign tourists
is equal to 0.53.
Conclusion: With the increase in the level of security and the improvement of this factor
in the city of Shiraz, we will see an increase in the loyalty of foreign tourists to this city,
which will lead to the further prosperity of the tourism industry of this city.
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ارزیابی تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران به مقصد با تأکید بر نقش میانجی رضایتمندی و
تصویر مقصد (مورد مطالعه :گردشگران خارجی شیراز)
محمدرضا رضایی aو  ،1رضا مرادیرمقانی ، bسعیدرضا اکبریان رونیزی ،cاحسان لشگریتفرشی
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 aدانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
 bدانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
 cدانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 dاستادیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.

مقاله پژوهشی

چکیده
تبیین موضوع :یکی از مهمترین ﻋوامﻠﻰ که میتواند وفاداری گردشگران را تحت تأثیر قرار دهد امنیت مقصد میباشد .برر
همین اساس هدف اصﻠی پژوهش حاضر بررسی تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران خرارجی شرهر شریراز برا نقرش میران ی
رضایتمندی و تصویر مقصد است.
روش :پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و بر اساس ماهیت و روش ،توصیفی از نوع پیمایشی است .اطالﻋات مورد نیاز بر
اساس روش اسنادی و میدانی (ابزار پرسشنامه) گردآوری گردید .جامعه آماری تحقیق ،گردشگران خارجی بازدید کننده از شهر
شیراز در سال  1398است .ح م نمونه طبق فرمول کوکران معادل  200گردشگر برآورد گردید .برای توزیع پرسشنامه از شیوه
تصادفی ساده استفاده شد .دادههای گردآوری شده بر اساس روشهای آمار توصیفی و استنباطی مورد ت زیهوتحﻠیل
قرارگرفتهاند.
یافتهها :امنیت با ضریب  0/20به صورت مستقیم و با ضریب  0/07با نقش میان ی تصویر مقصد و با ضریب  0/26با نقش
میان ی رضایتمندی تأثیر مثبتی بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز دارد .تأثیر کﻠی امنیت بر وفاداری گردشگران
خارجی نیز برابر با  0/53است.
نتایج :با افزایش سطح امنیت و بهبود این ﻋامل در شهر شیراز شاهد افزایش وفاداری گردشگران خارجی به این شهر خواهیم
بود که رونق هر چه بیشتر صنعت گردشگری این شهر را در پی دارد.
کلیدواژهها :امنیت ،وفاداری ،گردشگری ،شیراز
دریافت1400/01/02 :

بازنگری1400/03/21 :

پذیرش1400/06/15 :

انتشار آنالین1400/07/01 :

استناد :رضایی ،محمدرضا؛ مرادی رمقانی ،رضا؛ اکبریان رونیزی ،سعیدرضا؛ لشگری تفرشی ،احسران ( .)1400ارزیاابی تایریر امنیات بار وفااداری
گردشگران به مقصد با تیکید بر نقش میانجی رضایتمندی و تصویر مقصد (مورد مطالعه :گردشاگران ااار ی شایراز  .دوفصرﻠنامه
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مقدمه
گردشگری به ﻋنوان یکی از فعالیتهای مهم در جهان همواره توسعه آن مورد توجه کشورها و صاحب نظران می-
باشد؛ در فرآیند توسعه و بازاریابی گردشگری ،وفاداری به مقصد از ﻋوامل کﻠیدی و مهم به شمار میآید (اکبریان رونیزی
و رجایی .)77 :1397 ،از دهه  ،1930مطالعه وفاداری یکی از دغدغههای دانشگاهیان بوده است .توسعه وفاداری مشتری
به دلیل مزایای مرتبط با حفظ مشتریان موجود ،به یک استراتژی مهم بازاریابی تبدیل شده است ( & Almeida
 .)Moreno, 2018: 246وفاداری مشتریان به ﻋنوان یک ﻋنصر اصﻠی برای موفقیت سازمان ها شناخته میشود.
افزایش  ٪5در حفظ مشتری با  ٪85افزایش سود مرتبط بوده است .همانطور که توسط آسائل( )1984ذکر گردیده،
موفقیت سازمانی طوالنیمدت به خرید اولین بار نیست بﻠکه به خرید م دد بستگی دارد .همین اصول یافت شده در
سطح مقصد نیز کاربرد دارد ( .)Seetanah et al, 2017: 1چگونگی جذب گردشگران برای بازدید م دد و یا توصیة
مقصد به دیگران برای موفقیت توسعة مقصد گردشگری حیاتی است ( .)Chen & Tsai, 2007: 1115مقصدها باید
سعی نمایند تا با تأمین انتظارات و نیازهای گردشگران ،رضایت و وفاداری آنها را نسبت به مقصد ای اد نمایند (فعﻠی و
همکاران.)23 :1393 ،
یکﻰ از مهمترین ﻋوامﻠﻰ که دواﻡ بازدید افراد از یک مقصد را به دنبال دارد امنیت آن مقصد است (یعقوب زاده و
زندی .)15 :1391 ،در دورۀ مدرن مهمترین فضایی که مورد دیدار و اقامت گردشگران قرار میگیرد فضاهای شهری
هستند که از دیرباز جذابترین فضاها را تشکیل میدادند (ﻋﻠیزاده و همکاران .)30 :1389 ،تصویر ذهنی مطﻠوب از شهر
میتواند من ر به جذب گردشگر و در نتی ه توسعة درازمدت اقتصادی – اجتماﻋی شود (طیبی و ذکاوت.)63 :1396 ،
فضای شهری به ﻋنوان محیطی که رفتارهای ﻋمومی انسانها در آن جریان دارد ،همواره در تعامل دوطرفه با انسان
است؛ بنابراین ،به ﻋنوان بستری برای فعالیتهای ﻋمومی انسان باید ،هم به راحتی قابل درک و هم ایمن باشد؛ بنابراین،
وجود امنیت در محیطهای شهری یکی از الزاﻡهای اساسی کیفیت زندگی محسوب میشود (مشکینی و همکاران:1395 ،
 .)19تصور گردشگران از امنیت ،ریسک و ایمنی به طور قابل توجهی بر تصویر مقصد و رفتار گردشگری تأثیر میزارد
( .)Chew & Jahari, 2014: 384تصویر مقصد به ﻋنوان یک ﻋنصر تعیینکنندۀ تأثیرگذار بر وفاداری گردشگران
شناخته شده است ( .)Coban, 2012: 225تأمین انتظارات گردشگران و نیز امنیت آنها به معرفی مقصد با چهرهاى
مناسب نزد گردشگران خواهد ان امید و در نتی ه تکرار سفر به این مقصد را در پی خواهد داشت .ﻋالوه بر آن ﻋامﻠی
مؤثر در تبﻠیغ مقصد گردشگرى بوده و افزایش ماندگارى گردشگران در شهر مقصد را به ارمغان خواهد آورد (کیانی سﻠمی
و مهرابی.)231 :1396 ،
ایمنی و امنیت همیشه شرط الزﻡ برای سفر و گردشگری بوده است .اما این یک واقعیت غیرقابل انکار است که
مسائل ایمنی و امنیتی در دو دهه گذشته در گردشگری اهمیت بسیار بیشتری یافته است .استفان و کریستینا)2010( 1
مشاهده کردند که به ﻋﻠت اقدامات تروریستی ،جنگ های محﻠی ،بالیای طبیعی ،بیماریها و ناخوشیهای همهگیر،
امنیت به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است .صنعت گردشگری و مسافرت نمیتوانست از تأثیرات منفی و پیامدهای
این حوادث جﻠوگیری کند ( .)Nwokorie et al, 2014: 35ارتکاب جنایات و اﻋمال تروریستی به وسیﻠة آسیب
رساندن به تصویر مقصد یا شهر و القای ترس در توریستهای بالقوه بر صنعت گردشگری و سفر تأثیر میگذارد
( .)Baker, 2014: 58مسئﻠه ایمنی و امنیت در ارتباط با مقصد ،باﻋث افزایش نگرانی در میان گردشگران شده است
( .)Chew & Jahari, 2014: 383اگر گردشگر از سفر به یک مقصد احساس ناامنی کند ،نه خودِ فرد دوباره برای
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
. Istvan and Krisztina
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بازدید مقصد سفر خواهد کرد و نه دیگر مقصد را به دیگران توصیه خواهد کرد (موسوی و همکاران .)59 :1395 ،هال،
تیموتی و دووال )2004( 1بیان میکنند" ،گردشگری به طور برگشتناپذیری با مفهوﻡ امنیت پیوند خورده است .رفتار
گردشگر و به تبع آن مقصدها به شدت تحت تأثیر ادراک امنیت و مدیریت ایمنی ،امنیت و ریسک قرار دارند" ( Cruz
.)Milan et al, 2016: 115

جهان امروز با توجه به چالشهای امنیتی با سرﻋت باور نکردنی رو به ناامنی میرود .این ناامنیها وقتی که در
کشورهای گردشگرپذیر رخ میدهد به مراتب اهمیت بیشتری پیدا میکند .ایران به ﻋنوان یکی از کشورهای گردشگر
پذیر ،خواه و ناخواه درگیر این ناامنیها شده است .مسائل امنیتی به وجود آمده در چند دهة اخیر ایران از جمﻠه جنگ،
تروریسم ،اغتشاشات ،بحرانهای اقتصادی و  ...گواه بر این امر است که نهایتأ من ر به ﻋدﻡ توسعة گردشگری ایران
مطابق با پتانسیل موجود شده است .اثرات منفی این ناامنیها در شهرهایی که اقتصاد آنها تنها متکی به گردشگری
است نمود بیشتری پیدا میکند .شهر شیراز به ﻋنوان یکی از کالنشهرهای گردشگرپذیر ایران با توجه به جاذبههای
متنوع گردشگری ،ساالنه گردشگران خارجی زیادی را به خود جذب میکند .از این رو برنامهریزان صنعت گردشگری این
شهر برای توسعة هر چه بیشتر گردشگری ،رونق اقتصادی و کاهش هزینههای زیاد جذب گردشگر خارجی به دنبال
وفاداری گردشگران هستند .اما ناامنیهای به وجود آمده ناشی از حوادث یک دهة اخیر از جمﻠه اﻋتراضات و آشوب های
خیابانی و افزایش جرائم ﻋمومی در شهر شیراز میتواند سبب تصویر منفی از این شهر شده و من ر به تصدیق فرافکنی-
های کاذب رسانههای غربی دربارۀ ناامنی در ایران شود که این مسئﻠه میتواند بر روند ای اد وفاداری در گردشگران
خارجی شهر شیراز اثر منفی و یا در حالتی شدیدتر ،از ای اد وفاداری و حتی جذب گردشگر جﻠوگیری کند .لذا توجه به
مقولة امنیت و وفاداری گردشگر برای توسعة گردشگری شهر شیراز امری ضروری به نظر میرسد .از این رو پژوهش
حاضر به دنبال بررسی سطح امنیت شهر شیراز از دیدگاه گردشگران خارجی ،بررسی سطح وفاداری گردشگران خارجی
شهر شیراز و در نهایت بررسی تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز با نقش میان ی رضایتمندی و
تصویر مقصد است.
پیشینۀ نظری
امنیت گردشگری

به گفته نوین ،)2017( 2به دلیل ﻋدﻡ اطمینان و ناپایداریهایی که در جامعه مدرن وجود دارد ،ایمنی و امنیت همیشه
قبل از بازدید از یک مکان ،به ﻋنوان موضوﻋاتی مهم در نظر گرفته شده است .آنها به محافظت در برابر هرگونه آسیب و
خطرات کل سفر اشاره دارند ( .)Vu et al, 2020: 4امنیت گردشگری ﻋبارت است از مصونیت ادراک شده یا واقعی
گردشگر هنگاﻡ مسافرت به مقصدی خاص .امنیت گردشگری با مشکالت بالفعل یا بالقوهای ارتباط دارد که گردشگران یا
داراییهای آنها را به مخاطره میاندازد .برخی از مهمترین این مشکالت ﻋبارت اند از :جرﻡ و بزهکاری در مقاصد
گردشگری ،ناآرامیهای اجتماﻋی و سیاسی ،فعالیتهای تروریستی و جنگ (حاجیاسماﻋیﻠی و کیانپور.)47 :1393 ،
سازمان جهانﻰ گردشگرى ( )2003ایمنﻰ و امنیت را این طور تعریﻒ کرده است :کاال یا خدمت گردشگرى نباید
(حتﻰ زمانﻰ که سخن از گردشگرى ماجراجویانه در میان باشد) خطر یا مخاطرهاى براى زندگﻰ ،آسیبﻰ به سالمت و
دیگر منافع حیاتﻰ و اصﻠﻰ مصرف کننده به دنبال داشته باشد .ایمنﻰ و امنیت توسط قوانین وضع و باید به ﻋنوان
استانداردهاى کیفیت قﻠمداد شوند .در این تعریﻒ با واژه خطر یا مخاطره روبرو مﻰشویم که در تعریﻒ امنیت از اهمیت
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
.Hall, Timothy, and Duval
.Nguyen
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خاصﻰ برخوردار است (یعقوب زاده و زندی .)18 :1391 ،انگوک و ترینح )2017( 1امنیت را به ﻋنوان محافظت از بازدید-
کنندگان در برابر خطرات دائمی و ایمنی را به ﻋنوان محافظت از گردشگران در برابر خطرات غیر منتظره تعریﻒ میکنند
(.)Vu et al, 2020: 4
وفاداری گردشگر

وفاداری گردشگر به ﻋنوان رفتار توسعهیافتهای از وفاداری مشتری در زمینه گردشگری بوده است؛ به این معنی که
اگر ت ربه مقصد به ﻋنوان یک محصول در نظر گرفته شود ،گردشگران ممکن است برای بازدید م دد یا توصیه آن به
دوستان و نزدیکان خود آن را انتخاب کنند ( .)Zhang et al, 2014: 215چن و گورسوی )2001( 2از نظر ﻋمﻠی
وفاداری به مقصد را به ﻋنوان سطح درک گردشگران از یک مقصد به ﻋنوان مکانی مناسب ،موردی که آنها به دیگران
توصیه میکنند ،تعریﻒ کردهاند با ذکر این که مطالعاتی که فقط بازدیدهای مکرر را به ﻋنوان شاخص وفاداری به مقصد
در نظر گرفته اند ،نقص دارند .دلیل این امر آنست که کسانی که به مقصد خاصی برنمیگردند ممکن است به سادگی
ضمن حفظ وفاداری به مقصد قبﻠی بازدید شده ،ت ربههای مختﻠﻒ سفر را در مکانهای جدید بیابند ( Campon et al,
.)2013: 17

به طور سنتی ،مفهوﻡسازی وفاداری سه رویکرد اصﻠی را اتخاذ کرده است :رفتاری ،نگرشی و رویکردی که هم
نگرش و هم رفتار را با هم ادغاﻡ میکند (ترکیبی) ( .)Santana & Gil, 2018: 246دیدگاه رفتاری ،وفاداری را به
ﻋنوان مصرف واقعی ،به ﻋنوان توالی خرید ،به ﻋنوان نسبت سهم بازار ،به ﻋنوان احتمال خرید ،به ﻋنوان مدت زمان ،به
ﻋنوان فراوانی و به ﻋنوان شدت تعریﻒ میکند .در مقابل ،رویکرد نگرشی فراتر از رفتار آشکار است و وفاداری را از نظر
قدرت ﻋاطفی مصرفکنندگان نسبت به یک برند ابراز میکند .سران اﻡ ،اندازهگیریهای ترکیبی وفاداری ،هر دو بعد
رفتاری و نگرشی را با هم ادغاﻡ میکند .رویکرد ترکیبی بارها در مکانهای تفریحی مورد استفاده قرار گرفته است .در
حالی که این اندازهگیری ترکیبی جامعترین به نظر میرسد ،لزوماً ﻋمﻠیترین (کاربردی ترین) آن نیست ( Mechinda
.)et al, 2010: 101
تصویر مقصد
تصویر مقصد یکی از مفاهیم مورد بررسی و آزمایش شده در ت زیهوتحﻠیل گردشگری مدرن است ( Rajan, 2015:

 .)19تصویر مقصد م موﻋه باورها ،ﻋقاید و نظراتی است که یک فرد از یک مقصد دارد .این تعریﻒ در سطح فرد است و
قابل تعمیم به گروه نیز است (موسوی و همکاران .)41 :1395 ،هانت 3یکی از پیشگامان در برجسته کردن اهمیت تصویر
مقصد به ﻋنوان یک ابزار برای افزایش تعداد بازدیدکنندگان به یک مکان بود ،و این نشان میدهد که این متغیر بسیار
مهم است ،زیرا بر انتخاب مقصد و تصمیمات گردشگری فرد تاثیر میگذارد ( .)Ruiz et al, 2018: 59یک گردشگر
ممکن است یک تصویر مثبت یا منفی نسبت به یک مقصد داشته باشد .چن و کرستتر )1999( 4ادﻋا میکنند که
گردشگران ،یک مقصد را بیش از دیگری انتخاب میکنند زمانی که جنبههای مثبت تصویر آن از جنبههای منفی تصویر
آن فراتر رود .با این حال ،برخی از محققان معتقدند که تصویر مقصد باید نه تنها مثبت بﻠکه قوی باشد که مسافران آن را
انتخاب کنند (.)Aliman et al, 2016: 176
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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رضایتمندی گردشگران

رضایت گردشگر ساختاری است که ارزیابی کﻠی گردشگران دربارهی ت ربیاتشان را نسبت به یک مقصد مسافرتی
معین تعریﻒ میکند (ﻋباسی و همکاران .)181 :1396 ،رضایت مشتری طبق تعریﻒ سازمان جهانی گردشگری ﻋبارت
است از یک مفهوﻡ روانشناسانه که شامل احساس خوشی و لذت ناشی از به دست آوردن آنچه که فردی امیدوار است و
از یک محصول و یا خدمت انتظار دارد ،میباشد (شیرخدایی و همکاران .)134 :1395 ،آرسل و برادرانی ( )2014رضایت
حاصل از گردشگری را به نقل از رایان ،)1991( 1درجهای از برآورده شدن انتظارات گردشگر در مواجه شدن با واقعیت و
طبیعت مشاهده شده بر اساس انتظارات وی تعریﻒ میکنند (حیدرزاده و همکاران .)122 :1396 ،تحقیقات نشان میدهد
که رضایت گردشگری ﻋمدتاً تابع انتظارات پیشین و ﻋمﻠکرد درک شدۀ پس از یک ت ربه است ( Le Chi, 2016:
.)52
امنیت و وفاداری گردشگران

 امنیت تأثیر مثبت و مستقیمی بر وفاداری گردشگران دارد.ایمنی و امنیت به ﻋنوان یک نیاز برای یک صنعت گردشگری موفق در هر مقصد مورد توجه قرار گرفته است ،زیرا
درک افراد از ایمنی و امنیت یک مقصد بسیار به احتمال زیاد در رفتارهایی مانند وفاداری مؤثر است ( & Tasci
 .)Boylu, 2010: 180به ﻋقیده سانگپیکول( )2017امنیت گردشگر ﻋامﻠی برای تأثیر مستقیم بر وفاداری به مقصد
است ( .)Sangpikul, 2017: 433گردشگری و امنیت در یک ارتباط تنگاتنگ و متقابل هستند .گردشگری زمانی که
با امنیت همراه باشد میتواند به صورت جریانی مستمر ،پایدار و رفت و برگشتی بین مبدأ و مقصد گردشگری شکل
گرفته و تکرار بازدید از همان مکان را افزایش دهد .به گفتة جورج )2003( 2گردشگرانی که احساس ناامنی یا تهدید را
ت ربه کردهاند به احتمال زیاد به مقصد باز نمیگردند و آنها احتماالً مقصد را به دیگران توصیه نمیکنند ( Chili,
.)2018: 2

مقصد باید ،حداقل ،به ﻋنوان یک مقصد امن برای مسافران در نظر گرفته شود .ادراک امنیت در یک مقصد همچنین
میتواند بر تبﻠیغ دهان به دهان در مورد مقصد بر اساس برخی تحقیقات تأثیر بگذارد .به ﻋنوان مثال ،یوکسل و
( )2007ارتباطی بین امنیت درک شده در یک مقصد خرید و مفاهیم وفاداری پیدا کرد که شامل مواردی از قصد بازگشت
و احتمال توصیه بود ( .)simpson et al, 2016: 378امنیت مقصد تأثیر فراوانی بر تقاضای گردشگری دارد .زمانیکه
شرایط یک مقصد گردشگری توأﻡ با ﻋدﻡ اطمینان ،ناامنی و ریسک باشد گردشگران ،سایر مقاصد را به آن ترجیح می-
دهند (بنگینی و همکاران .)48 :1395 ،گردشگران ترجیح میدهند به مکانهای امن سفر کنند .بنابراین ،هنگاﻡ انتخاب
یک مقصد ،گردشگران اولویت بیشتری به وضعیت ایمنی و امنیت مقصد میدهند ( .)Gnanapala, 2015: 15مشاهده
شده است که مقصدهایی که به ای اد ناامنی شهرت دارند ،میتوانند با مقصدها یا شهرهایی که برای توریستها امنتر
تﻠقی میشوند جایگزین شوند (.)Baker, 2014: 58
یوکسل3

امنیت ،رضایتمندی و وفاداری گردشگران

 امنیت تأثیر غیرمستقیمی با نقش میان ی رضایتمندی بر وفاداری گردشگران دارد.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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رضایت یک مفهوﻡ به ویژه مهم است که باید در رابطه با ایمنی و ادراک امنیت مورد بررسی قرار گیرد؛ از آن ا که
اﻋتقاد بر این است که رضایت مصرفکننده ارتباط نزدیک یا حتی واسطهای با برخی از متغیرهای رفتار مطﻠوب مصرف
کننده مانند وفاداری مشتری دارد ( .)Tasci & Boylu, 2010: 181اگر توریستها در یک مقصد توریستی احساس
ناامنی کنند ،رضایت نخواهند یافت و اﻋتماد نخواهند داشت و در نتی ه مقصد را در آینده انتخاب نخواهند کرد
( .)Travassos, 2008: 46تا زمانی که امنیت نباشد سفری شکل نخواهد گرفت و رضایتمندی گردشگران از یک
مقصد برای انگیزه بازدید م دد فراهم نخواهد شد (خﻠیفهسﻠطانی و همکاران .)40 :1391 ،با توجه به هرﻡ نیازهاى
آبراهاﻡ مازلو نیاز به امنیت دومین نیاز انسان بوده و تا این نیاز برآورده نشود گردشگران در مقصد گردشگرى احساس
رضایت و در نتی ه وفادارى به مقصد گردشگرى نخواهند داشت (کیانیسﻠمی و مهرابی.)259 :1396 ،
امنیت ،تصویر مقصد و وفاداری گردشگران

 امنیت تأثیر غیرمستقیمی با نقش میان ی تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران دارد.هر چه میزان امنیت در یک مقصد گردشگری بیشتر باشد ،تمایل گردشگر به سفر م دد بیشتر خواهد بود که این امر
نشاندهندۀ تصویر مثبت از مقصد میباشد (منصوری مؤید و یاوریگهر .)152 :1397 ،تصاویر ریسک و امنیت که افراد از
یک مقصد دریافت میکنند به ﻋنوان یک قسمت از تصویر مقصد رفتار آتی گردشگری (تمایل به بازدید م دد) را تحت
تأثیر قرار میدهند (زارع و همکاران .)57 :1396 ،گردشگرانی که احساس امنیت نمیکنند ،میتواند به طور چشمگیری به
تغییر تصویر گردشگری کشورها و یا مناطق و به طور ضمنی به کاهش چشمگیر جریان گردشگری کمک کند ( Costea
 .)et al, 2017: 2تصویر منفی ناشی از فقدان ایمنی و امنیت ،بدون در نظر گرفتن جاذبههای توریستی با کیفیت باال،
میتواند به دلیل ماهیت اجتنابناپذیر آن از طریق تبﻠیغ منفی دهان به دهان به صنعت گردشگری و مسافرت آسیب
برساند ( .)Rahman et al, 2018: 13یک بحران گردشگری مرتبط با امنیت میتواند به طور بالقوه باﻋث آسیب
جدی به تصویر مقصد شود .تصویر مقصد به وضوح به وفاداری گردشگر کمک میکند ( .)Li et al, 2018: 2هنگامی
که ایمنی و امنیت برای مقصد به خوبی تضمین شود ،بازدیدکنندگان احساس لذت بیشتری از سفر خود میکنند .آنها به
اندازه کافی احساس امنیت میکنند تا مکان را کاوش کنند و در نتی ه به ساختن تصویر آن کمک میکنند .این
گردشگران قادر خواهند بود ت ربیات خود را با کسانی که بازدید کننده بالقوه مقصد هستند ،به اشتراک بگذارند ( Vu et
.)al, 2020: 4

پیشینۀ پژوهش
تاکنون مطالعات خارجی و داخﻠی مختﻠفی به صورت مختصر و جزئی به بررسی ارتباط بین امنیت مقصد و وفاداری
گردشگران پرداختهاند که در ادامه به بررسی این مطالعات ان اﻡ شده میپردازیم.
لطفیفر و یغفوری ( ،)1391تحقیقی تحت ﻋنوان «نقش امنیت در توسعة گردشگری :مطالعه موردی :شهرستان
چابهار» ان اﻡ دادند .نتایج پژوهش نشان داد امنیت فاکتوری تعیینکننده در توسعة صنعت گردشگری چابهار میباشد.
سﻠیمی سبحان ( ،)1393تحقیقی تحت ﻋنوان «امنیت و توسعة پایدار گردشگری :مطالعة موردی :شهر تهران» ان اﻡ داد.
نتایج پژوهش نشان داد بین احساس امنیت گردشگران و وفاداری آنها همبستگی مستقیم وجود دارد بدین معنی که هر
چه احساس امنیت گردشگران قوی تر شود وفاداری (تکرار سفر ،ماندگاری در سفر ،تبﻠیغ شهر گردشگری) افزایش می-
یابد .متقی و همکاران ( ،)1395تحقیقی تحت ﻋنوان «نقش امنیت در توسعة گردشگری بینالمﻠﻠی (نمونه موردی:
گردشگران خارجی شهر یزد)» ان اﻡ دادند .نتایج پژوهش نشان داد بین امنیت و بازدید م دد گردشگران ارتباط معناداری
وجود دارد .کیانسﻠمی و مهرابی ( ،)1396تحقیقی تحت ﻋنوان «شناسایی ﻋوامل مؤثر بر امنیت گردشگری و نقش آن در
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رضایت و وفاداری و جذب گردشگران (نمونه موردی :گردشگران اصفهان)» ان اﻡ داند .نتایج نشان داد بین امنیت و
وفاداری گردشگران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .پیری و مﻠکی ( ،)1398تحقیقی تحت ﻋنوان«سن ش ابعاد
احساس امنیت گردشگران مذهبی (مورد مطالعه :شهر مهران)» ان اﻡ دادند .نتایج پژوهش نشان داد بین امنیت و بازدید
م دد گردشگران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
مچیندا و همکاران ،)2010( 1تحقیقی تحت ﻋنوان «تأثیر نسبی ﻋوامل رقابت و کیفیت مقصد بر وفاداری گردشگران
در کُه چانگ ،تایﻠند» ان اﻡ دادند .نتایج پژوهش نشان داد امنیت بر وفاداری نگرشی گردشگران کُه چانگ تأثیری ندارد.
کیم و همکاران ،)2011( 2تحقیقی تحت ﻋنوان «تأثیر اﻋتماد ادراک شده بر ت ارت الکترونیکی :خرید آنالین محصوالت
و خدمات گردشگری در کره جنوبی» ان اﻡ دادند .نتایج پژوهش نشان داد امنیت با نقش میان ی رضایتمندی بر وفاداری
گردشگران تأثیر مثبتی دارد .کوبان ،)2012( 3تحقیقی تحت ﻋنوان «تأثیرات تصویر مقصد بر رضایت و وفاداری
گردشگران :مورد کاپادوکیه» ان اﻡ دادند .نتایج پژوهش نشان داد امنیت به ﻋنوان یکی از امکانات اساسی در شکل گیری
تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران تأثیر مثبتی دارد .ندال و همکاران ،)2017( 4تحقیقی تحت ﻋنوان «ﻋوامل زمینهای
وفاداری به مقصد – یک مطالعه در مقصد گردشگری» ان اﻡ دادند .نتایج پژوهش نشان داد امنیت با نقش میان ی
رضایتمندی بر وفاداری گردشگران تأثیر مثبتی دارد .وو و همکاران ،)2020( 5تحقیقی تحت ﻋنوان «ارتباط فرهنگی و
مؤلفههای کیفیت خدمات بر رضایت گردشگران» ان اﻡ دادند .نتایج پژوهش نشان داد امنیت بر وفاداری گردشگران به
صورت مستقیم و همچنین با نقش میان ی رضایتمندی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
دادهها و روششناسی
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است .گردآوری دادههای
پژوهش ،میدانی و از طریق پرسشنامه صورت پذیرفت .جامعه آماری تحقیق ،گردشگران خارجی بازدید کننده از شهر
شیراز در سال  1398است (ﻋدﻡ دسترسی به آمار دقیق طبق گزارش اداره کل میراثفرهنگی و گردشگری استان فارس).
به دلیل ﻋدﻡ دسترسی به آمار دقیق تعداد گردشگران برای برآورد ح م نمونه از رابطة ( )1یا به ﻋبارتی فرمول کوکران
برای حالت نامعﻠوﻡ بودن جامعة آماری استفاده شد .با استفاده از فرمول کوکران ح م نمونه  200نفر محاسبه شد.
رابطة ()1

z 2 pq
d2

=n

نماگرهای مربوط به متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از مبانی نظری پژوهش و منابع مرتبط استخراج و
پرسشنامه توسط محققین پژوهش حاضر طراحی گردید .پرسشنامه توسط محققین پژوهش ترجمه گردیده و بعد از بحث
و تبادل نظر در مورد ترجمههای ان اﻡ شده پرسشنامه نهایی که مورد تأیید همه محققین پژوهش بود استفاده گردید.
پرسشنامه به دو بخش اصﻠی تقسیم می شود :بخش اول سواالت مربوط به ویژگیهای فردی گرشگران و بخش دوﻡ
یک سری سواالت در قالب طیﻒ از خیﻠیکم تا خیﻠیزیاد (خیﻠی کم 1-کم 2-متوسط 3-زیاد 4-خیﻠی زیاد )5-میباشد
که مربوط به سن ش متغیرهای مورد مطالعه میباشد .روایی پرسشنامه از طریق روش اﻋتبار محتوا و از نوع صوری
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1

. Mechinda et al
. Kim et al
3
. Coban
4
. Nedelea et al
5
. Vu et al
2
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توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت .همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ (کﻠی) برابر 0/867
محاسبه شده است .مقدار آلفای کرونباخ هر یک از متغیرهای پژوهش در جدول  2نمایان است که مقادیر به دست آمده
نشانگر پایایی مطﻠوب و به ﻋبارتی اﻋتبار پرسشنامه است.
جدول  -2پایایی متغیرهای پژوهش
مقدار آلفای

متغیر

شاخص

وفاداری

بازدید مجدد ،قصد توصیه ،تبلیغ دهان به دهان،

0/753

تصویر مقصد

هیجانانگیزبودن ،آرامشبخشبودن ،دلربا و مسحورکننده

0/780

رضایتمندی

لذت از سفر ،برآورده شدن انتظارات پیش از سفر ،خشنودی از سفر

0/708

امنیت

عدم تروریسم ،عدم جنگ ،عدم بیثباتی سیاسی ،عدم دزدی ،عدم خطر به قتل رسیدن ،مسائل
بهداشتی ،عدم وجود بیماریهای واگیردار ،معتادین و کارتون خوابها ،عدم نوسانات نرخ ارز ،ثبات
قیمت ها ،احترام به عقاید دینی و مذهبی ،احترام به همۀ نژادها

0/800

کرئنباخ
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در ادامه به مأخذشناسی شاخصهای پژوهش بر اساس دیدگاه محققین و منابع مرتبط و همچنین ارائه مدل مفهومی
پژوهش پرداخته میشود.
جدول  -1شاخصهای سن ش متغیرهای پژوهش بر اساس دیدگاه محققین و منابع مرتبط
متغیر
وفاداری

شاخص
بازدید مجدد
قصد توصیه
تبلیغ دهان به دهان

مأخذ
Ruiz et al (2018), Zhang et al (2014), Ceruz Milan et al
)(2016), Le Chi (2016
Ruiz et al (2018), Zhang et al (2014), Ceruz Milan et al
)(2016), Le Chi (2016
)Campon et al (2013), Zhang et al (2014), Le Chi (2016

تصویر

هیجانانگیزبودن

)Coban, (2012

مقصد

آرامشبخشبودن

)Coban, (2012

دلربا و مسحورکننده

)Coban, (2012

رضایتمندی

لذت از سفر
برآوردهشدن انتظاراتِ پیش از سفر
خشنودی و رضایت از سفر

امنیت

عدم تروریسم

عدم جنگ

عدم بیثباتی سیاسی (شورش و درگیریهای
خیابانی)
عدم دزدی

)Aliman et al (2016), Le Chi (2016), Sangpikul (2017
)Sangpikul (2017
)Le Chi (2016), Sangpikul (2017
)Neumayer (2011), Ryu (2005

حیدریچیانه و سلطانی ( ،)1393رنجبریان و غفاری ( ،)1391شکوهی-
منش و همکاران (.)1396
)Neumayer (2011), Ryu (2005

حیدریچیانه و سلطانی ( ،)1393رنجبریان و غفاری ( )1391شکوهیمنش
و همکاران (.)1396
)Neumayer (2011), Ryu (2005

خواجهوند احمدی و همکاران ( ،)1396حیدریچیانه و سلطانی (،)1393
رنجبریان و غفاری (.)1391
)Neumayer (2011), Mawby et al (2016

رجبی و خانمحمدی( ،)1388شکوهیمنش و همکاران( ،)1396یعقوبزاده
و زندی(.)1391
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عدم خطر قتل

مسائل بهداشتی (مانند عدم وجود بیماریهای
واگیردار ،معتادین و )....

عدم نوسانات نرخ ارز

)Neumayer (2011
رجبی و خانمحمدی( ،)1388شکوهیمنش و همکاران( ،)1396یعقوبزاده
و زندی(.)1391
& Neumayer (2011), Mawby et al(2016), Maditinos
)Vassiliadis(2008
شکوهیمنش و همکاران( ،)1396سلیمیسبحان( ،)1393یعقوبزاده و
زندی(.)1391
)Mekinc & Cvikl (2013
سیف ( ،)1389صادقی عمروآبادی (.)1392

ثبات قیمتها

حاجیاسماعیلی و کیانپور ( ،)1393سیف ( ،)1389صادقی عمروآبادی
(.)1392

احترام به عقاید دینی و مذهبی

سلیمیسبحان ( ،)1393شکوهیمنش و همکاران ( ،)1396یعقوبزاده و
زندی (.)1391

احترام به همه نژادها

کیانیسلمی و مهرابی ( ،)1396سلیمیسبحان ( ،)1393شکوهیمنش و
همکاران (.)1396

مدل مفهومی زیر براساس ادبیات نظری ارائهشده تدوین شده است .چنانچه در ادبیات نظری ذکر گردید از ﻋوامل
بسیار مهمی که مقصدهای گردشگری باید در جهت یک ﻋمﻠیات گردشگری موفق و در نتی ه وفادارکردن گردشگران به
آن توجه کنند وجود امنیت مقصد میباشد .وجود امنیت در یک مقصد گردشگری سبب ای اد تصویری مثبت از مقصد و
همچنین رضایتمندی گردشگران شده و این تصویر و رضایت سبب وفاداری گردشگران به همان مقصد گردشگری می-
شود .در ادبیات نظری چنانکه مشخص گردید تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران ﻋالوه بر شکل غیرمستقیم به شکل
مستقیم نیز میباشد .بنابراین مدل مفهومی زیر طراحی گردید.

دلربا و مسحورکننده

آرامشبخش

هیجانانگیز

عدم تروریسم
عدم جنگ

تصویر مقصد

عدم بیثباتی سیاسی
عدم دزدی

بازدید مجدد
قصد توصیه

عدم خطر قتل

وفاداری

امنیت

تبلیغ دهان به دهان

مسائل بهداشتی
عدم نوسان نرخارز
ثبات قیمتها

رضایتمندی

احترام به عقاید دینی
احترام به همۀ نژادها
خشنودی

برآورده شدن انتظار

لذت

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش (ترسیم :نگارندگان)1398 ،

برای توزیع و تکمیل پرسشنامه از شیوه تصادفی ساده استفاده شد .با توجه به ح م نمونه محاسبه شده  200ﻋدد
پرسشنامه در بین گردشگران خارجی شهر شیراز توزیع شد که همه  200ﻋدد پرسشنامه تکمیل و با موفقیت ﻋودت داده
شد .الزﻡ به ذکر است که در زمان توزیع پرسشنامه مشکالتی همچون کمبود وقت گردشگران برای پر کردن پرسشنامه،
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ممانعت و همچنین درخواست م وز معتبر توزیع پرسشنامه توسط مسئولین اماکن گردشگری محدودیتهایی را در روند
پژوهش ای اد کرد .کمبود منابع مرتبط با موضوع پژوهش نیز از دیگر مشکالت به وجود آمده در روند پژوهش حاضر بود.
برای ت زیه و تحﻠیل دادههای گردآوریشده از نرﻡافزارهای  Lisrelو  Spssو از روشهای آمار توصیفی و استنباطی
(آزمون تی تک نمونه ای ،مدلسازی معادالت ساختاری (تحﻠیل ﻋامﻠی تأییدی و تحﻠیل مسیر) استفاده شده است.
قلمرو پژوهش
شیراز در بخش مرکزی استان فارس ،و در ﻋرض جغرافیایی  29درجه و  36دقیقه شمالی و  29درجه و  32دقیقه
جنوبی و طول  52درجه و  37دقیقه شرقی و  52درجه و  26دقیقه غربی قرار گرفته است .این شهر در ارتفاع  1486تا
 1670متری از سطح دریا در نقاط مختﻠﻒ شهر متغیر است و در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای
معتدلی دارد .شهر شیراز از سمت غرب به کوه دراک ،از سمت شمال به کوه های بمو ،سبزپوشان ،چهل مقاﻡ و باباکوهی
محدود شده است .شهرداری شیراز به  11منطقه مستقل شهری تقسیم شده و جمعاً مساحتی بالغ بر  217کیﻠومتر مربع را
شامل می شود .جمعیت شهر شیراز طبق سرشماری سال  1395برابر با  1/565/572نفر می باشد (معاونت برنامهریزی و
توسعة سرمایة انسانی شهرداری شیراز .)3-4 :1398 ،شهر شیراز دارای جاذبههای گردشگری فراوانی از جمﻠه آرامگاه
حافظ ،آرامگاه سعدی ،ارگ کریمخانی ،باغ ارﻡ ،حرﻡ شاه چراغ (ع) و  ...میباشد (شکل .)2

شکل :2محدودۀ مورد مطالعه (ترسیم :نگارندگان)1398 ،

یافتهها
یافتههای توصیفی

نتایج بررسی اطالﻋات فردی گردشگران خارجی شهر شیراز نشان میدهد که بیشرین درصد سنی گردشگران مربوط
به بازۀ سنی  31تا  40سال با  37درصد سپس گروه سنی  20تا  30سال با  26/5درصد ،گروه سنی  41تا  50سال 19/5
درصد ،گروه سنی  51به باالتر  11/5درصد و کمترین درصد مربوط به بازۀ سنی زیر  20سال با  5/5درصد است68/5 .
درصد از پاسخگویان را مردان و  31/5درصد را زنان تشکیل میدهند .بررسی مﻠیت پاسخگویان نشان میدهد بیشترین
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درصد متعﻠق به اروپایی ها با  30/5درصد و سپس آمریکاییها با  24/5درصد ،آسیاییها با  23درصد ،اقیانوسیهای با
 12/5درصد و کمترین درصد متعﻠق به آفریقاییها با  9/5درصد میباشد (جدول .)3
جدول  -3مشخصات فردی گردشگران خارجی شهر شیراز
اطالعات فردی

سن

طبقه بندی

درصد

طبقه بندی

درصد

زیر  20سال

5/5

آسیایی

23

30-20

26/5

اروپایی

30/5

40-31

37

آمریکایی

24/5

50-41

19/5

آفریقایی

9/5

 51به باالتر

11/5

اقیانوسیهای

12/5

مرد

68/5

زن

31/5

جمع

100

جنس

اطالعات فردی

ملیت

منبع :یافته های تحقیق1398 ،

یافته های استنباطی
بررسی وضعیت میانگین و انحراف معیار شااصهای وفاداری گردشگران ،رضایتمندی ،تصویر مقصد و امنیت با
استفاده از آزمون فریدمن

برای بررسی وضعیت میانگین شاخصهای متغیرهای پژوهش (وفاداری گردشگران ،رضایتمندی ،تصویر مقصد و
امنیت) در شهر شیراز از آزمون فریدمن استفاده شد .نتایج نشان داد در بین شاخصهای وفاداری گردشگران بیشترین
میانگین مربوط به تبﻠیغ دهان به دهان با میانگین ( )3/66و پایین ترین میانگین مربوط به بازدید م دد با میانگین
( ،)3/54در بین شاخصهای رضایتمندی گردشگران بیشترین میانگین مربوط به لذت از سفر با میانگین ( )3/67و پایین-
ترین میانگین مربوط به برآورده شدن انتظارات پیش از سفر با میانگین ( ،)3/59در بین شاخصهای تصویر مقصد
بیشترین میانگین مربوط به دلربا و مسحورکننده بودن مقصد با میانگین ( )4/24و پایین ترین میانگین مربوط به هی ان-
انگیز بودن با میانگین ( ،)3/78در بین شاخصهای امنیت بیشترین میانگین مربوط به ﻋدﻡ خطر قتل با میانگین ( )3/91و
کمترین میانگین مربوط ثبات قیمتها با میانگین ( )3/74میباشد (جدول .)4
انحراف معیار نشان میدهد به طور میانگین ،دادهها چقدر از مقدار متوسط فاصﻠه دارند .اگر انحراف معیار نزدیک به
صفر باشد نشانه آن است که دادهها نزدیک به میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارند؛ در حالی که انحراف معیار بزرگ
بیانگر پراکندگی قابل توجه دادهها میباشد .وضعیت انحراف معیار شاخصهای هر یک از متغیرهای پژوهش نشان می-
دهد در بین شاخصهای وفاداری بیشترین میزان انحراف معیار مربوط به بازدید م دد با مقدار ( ،)0/97در بین شاخص-
های رضایتمندی بیشترین میزان انحراف معیار مربوط به خشنودی از سفر با مقدار ( ،)1/01در بین شاخصهای تصویر
مقصد بیشترین میزان انحراف معیار مربوط به هی انانگیز بودن با مقدار ( )1/07و در بین شاخصهای امنیت بیشترین
میزان انحراف معیار مربوط به ﻋدﻡ تروریسم با مقدار ( )1/08میباشد که مقادیر بیانگر پراکندگی و ﻋدﻡ تمرکز دادههای
شاخصهای مطرح شده از میانگینهای به دست آمده مربوط به آنها میباشد .به ﻋبارتی مقادیر بیان شدۀ انحراف معیار،
به نوﻋی بیانگر بیشترین میزان پراکندگی (اختالف) نظرات گردشگران خارجی شهر شیراز نسبت به میانگین شاخصهای
بیان شده میباشد (جدول .)4
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جدول -4وضعیت میانگین و انحراف معیار شاخصهای امنیت ،رضایتمندی ،تصویر مقصد و وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز
متغیر
وفاداری

رضایتمندی

تصویر مقصد

امنیت

شاخص

میانگین

انحراف معیار

بازدید مجدد

3/54

0/97

قصد توصیه

3/62

0/88

تبلیغ دهان به دهان

3/66

0/93

لذت از سفر

3/67

0/96

برآورده شدن انتظاراتِ پیش از سفر

3/59

0/90

خشنودی از سفر

3/65

1/01

هیجانانگیز بودن

3/78

1/07

آرامشبخش بودن

3/90

1/02

دلربا و مسحورکننده

4/24

0/91

عدم تروریسم

3/83

1/08

عدم جنگ

3/85

0/92

عدم بیثباتی سیاسی (شورش و درگیریهای خیابانی)

3/82

1/01

عدم دزدی

3/75

1/03

عدم خطر قتل

3/91

1/07

مسائل بهداشتی (مانند عدم وجود بیماریهای واگیردار ،معتادین
و )....

3/76

1/06

عدم نوسانات نرخ ارز

3/82

1/01

ثبات قیمتها

3/74

0/95

احترام به عقاید دینی و مذهبی

3/79

0/99

احترام به همه نژادها

3/81

1/01

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
سنجش وضعیت امنیت ،تصویر مقصد ،رضایتمندی و وفاداری گردشگران اار ی شهر شیراز با استفاده از آزمون تی
تک نمونهای

برای بررسی سطح هر یک از متغیرهای پژوهش از آزمون تی تک نمونهای استفاده شد .بر اساس نتایج آزمون تی
تک نمونهای سطح امنیت شهر شیراز از دیدگاه گردشگران خارجی این شهر با میانگین ( ،)3/67سطح وفاداری
گردشگران خارجی شهر شیراز با میانگین ( ،)3/72سطح رضایتمندی گردشگران خارجی شهر شیراز با میانگین ( )3/62و
وضعیت تصویر گردشگران خارجی از شهر شیراز با میانگین ( )3/97باالتر از حد متوسط محاسبه شده برای هر یک از
متغیرهای پژوهش می باشد .اختالف میانگین به دست آمده با حد متوسط محاسبه شده برای متغیر امنیت برابر با ،0/67
برای وفاداری  ،0/72برای رضایتمندی  0/62و برای تصویر مقصد  0/97است که همگی اختالف مثبتی را نشان میدهد
و بیانگر وضعیت مطﻠوب متغیرهای پژوهش است که با توجه به سطح معناداری کمتر از  0/05محاسبه شده(،)0/000
مورد تأیید قرار می گیرد (جدول .)5
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جدول  -5نتایج آزمون تی تک نمونهای جهت سن ش سطح امنیت ،تصویر مقصد ،رضایتمندی و وفاداری گردشگران خارجی در مقصد
گردشگری شهر شیراز
نتایج تی تک نمونه ای
متغیر

مقدارT

df

میانگین

امنیت

17/96

199

3/67

3

وفاداری

11/72

199

3/72

3

3/72 - 3= 0/72

رضایتمندی

12/18

199

3/62

3

3/62 - 3= 0/62

0/000

تصویر مقصد

16/52

199

3/97

3

3/97 - 3= 0/97

0/000

سطح معناداری

حد

اختالف از

متوسط

میانگین

()sig

3/67 - 3= 0/67

0/000
0/000
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برای ان اﻡ یک مدل معادالت ساختاری در ابتدا به بررسی تحﻠیل ﻋامل تأییدی سپس ارزیابی برازش مدل اندازه-
گیری و در نهایت بررسی ضرایب مسیر و تأیید یا رد مسیرهای مدل پرداخته میشود .یک مدل کامل معادالت ساختاری
بیانگر ترکیبی از نمودار مسیر و تحﻠیل ﻋامﻠی تأییدی است.
سنجش وضعیت ابعاد مؤرر بر وفاداری گردشگران اار ی در مقصد گردشگری شهر شیراز در مدل تحلیل عاملی
تیییدی

تحﻠیل ﻋامﻠی تأییدی این مطﻠب را که آیا گویههایی که برای معرفی هر بُعد ارائه شدهاند معرف آن هستند یا خیر،
میآزماید و سپس گزارش میدهد که گویههای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازندۀ ﻋامل یا متغیر پنهان خود هستند.
این روش در قالب مدلسازی معادالت ساختاری ان اﻡ میشود .برای ان اﻡ تحﻠیل ﻋامﻠی تأییدی هم میتوان برای هر
متغیر پنهان و گویههای تشکیلدهندۀ آن به صورت جدا از هم و تفکیک شده مدل متناسب را ترسیم کرد و هم میتوان
در قالب یک مدل معادالت ساختاری برای تمامی متغیرهای پنهان و اجزای آن ان اﻡ داد .در این پژوهش ما در قالب یک
مدل این کار را ان اﻡ دادهایم که نتایج در بر روی مدل شکل ( )3و همچنین جدول ( )6قابل مشاهده است.
بارهای ﻋامﻠی از طریق محاسبة مقدار ارتباط گویههای یک سازه با آن سازه محاسبه میشوند که اگر این مقدار برابر
یا بیشتر از مقدار ( )0/4شود بیانگر این است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن
سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است .چنانچه از این مقدار پایینتر باشند باید آن را از
مدل تحقیق حذف کرد.
نتایج نشان میدهد همه بارهای ﻋامﻠی به جز یک مورد ،باالتر از  0/4است و همگی معنادار هستند .تنها بار ﻋامﻠی
گویه ﻋدﻡ تروریسم برابر  0/30میباشد .با توجه به اینکه مقدار بار ﻋامﻠی گویة ﻋدﻡ تروریسم اختالف زیادی با  0/4ندارد
و همچنین حذف این گویه تأثیری در برازش مدل نداشت ،این گویه حذف نگردید .حذف این گویه زمانی الزﻡ میشود
که شاخصهای برازش مدل در حد قابل قبولی نبوده و با حذف این گویه بهبود یابند .در بین گویههای وفاداری
گردشگران ،بیشترین بار ﻋامﻠی مربوط به قصد توصیه با بار ﻋامﻠی  0/77و کمترین بار ﻋامﻠی مربوط به بازدید م دد با
بار ﻋامﻠی  0/67است .برای گویههای رضایتمندی بیشترین بار ﻋامﻠی مربوط به برآوردهشدن انتظارات پیش از سفر با بار
ﻋامﻠی  0/78و کمترین بار ﻋامﻠی مربوط به لذت از سفر با بار ﻋامﻠی  0/56می باشد .در بین گویههای مربوط به تصویر
مقصد بیشترین بار ﻋامﻠی مربوط به آرامشبخش بودن با بار ﻋامﻠی  0/88و کم ترین بار ﻋامﻠی مربوط به هی انانگیز
بودن با بار ﻋامﻠی  0/43است .و در نهایت در بین گویههای مربوط به امنیت بیشترین بار ﻋامﻠی مربوط به ﻋدﻡ دزدی با
بار ﻋامﻠی  0/70و کمترین بار ﻋامﻠی مربوط به ﻋدﻡ تروریسم با بار ﻋامﻠی  0/30است (جدول .)6
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جدول  -6نتایج تحﻠیل ﻋامﻠی تأییدی جهت سن ش میزان دقت و معرف بودن شاخصهای امنیت ،تصویر مقصد ،رضایتمندی و وفاداری
گردشگران خارجی شهر شیراز برای استفاده در مدل ساختاری
متغیر

عالمت اختصاری در

شاخص

بار عاملی

مدل

آماره
معناداری

X5.2.6

0/67

قصد توصیه

X5.2.7

0/77

11/22

تبلیغ دهان به دهان

X5.2.8

0/70

10/70

لذت از سفر

X5.2.3

0/56

-

برآورده شدن انتظاراتِ پیش از سفر

X5.2.4

0/78

9/30

خشنودی از سفر

X5.2.5

0/70

9/08

هیجانانگیز بودن

X4.1.14

0/43

-

تصویر مقصد

آرامشبخش بودن

X4.1.15

0/88

12/64

()img1

دلربا و مسحورکننده

X4.1.16

0/63

11/05

عدم تروریسم

بازدید مجدد
وفاداری()loy1

رضایتمندی()sat1

امنیت()sec1

-

X4.1.1

0/30

-

عدم جنگ

X4.1.2

0/56

5/15

عدم بیثباتی سیاسی (شورش و درگیریهای
خیابانی)

X4.1.3

0/63

5/29

عدم دزدی

X4.1.4

0/70

5/40

عدم خطر قتل

X4.1.5

0/62

5/26

مسائل بهداشتی (مانند عدم وجود بیماریهای
واگیردار ،معتادین و)...

X4.1.6

0/61

5/24

عدم نوسانات نرخ ارز

X4.1.7

0/55

5/11

ثبات قیمتها

X4.3.11

0/44

4/78

احترام به عقاید دینی و مذهبی

X4.3.12

0/48

4/93

احترام به همه نژادها

X4.3.13

0/48

4/93
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سنجش وضعیت ابعاد مؤرر بر وفاداری گردشگران اار ی در مقصد گردشگری شهر شیراز در مدل سااتاری

پس از ان اﻡ ﻋمﻠیات تحﻠیل ﻋامﻠی تأییدی و اجرای مدل ساختاری به بررسی میزان برازش مدل پرداخته شد .برای
ارزیابی برازش مدلهای ساختاری شاخصهای برازندگی متعددی وجود دارد .یکی از مهم ترین شاخصهای برازش
مدل ،حاصل تقسیم کای اسکوئر بر درجة آزادی است که مقادیر  1تا  5برای آن مناسب و مقادیر  1تا  3بسیار خوب
تفسیر می شود .مقدار به دست آمده از نسبت کای اسکوئر ( )174/46به درجه آزادی ( )96برابر با  1/81است که حاکی از
برازش بسیار خوب این مدل میباشد .شاخص مهم دیگری که در مدل قابل مشاهده است ،شاخص ریشه میانگین
مربعات خطاهای تخمین ( )RMSEAاست .مقدار این شاخص اگر کمتر از  0/08باشد نشان دهندۀ برازش مطﻠوب مدل
است .مقدار بدست آمده در مدل برابر با  0/064است که نشاندهندۀ برازش مطﻠوب مدل است .مقادیر شاخصهای دیگ ِر
برازش در مدل معادالت ساختاری ﻋبارتند از شاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIبا مقدار  ،0/94شاخص نیکوئی برازش
( )GFIبا مقدار  ،0/96شاخص نرمال شده برازندگی ( )NFIبا مقدار  ،0/93شاخص میانگین م ذور باقی ماندهها
( )RMRبا مقدار  ،0/036و شاخص برازندگی فزآینده ( )IFIبا مقدار  0/94که همگی مقادیر نشان از برازش مطﻠوب
مدل است .بنابراین مدل ساختاری پژوهش تأیید میگردد (جدول .)7
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جدول  -7نتایج به دست آمده از شاخصهای برازش مدل ساختاری ﻋوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز
نام شاخص

عالئم اختصاری

دامنه مقبول

مقدار

نسبت کای اسکوئر به درجۀ آزادی

X2/DF

کمتر از 3

1/81

خطای مجموع مجذورات میانگین

RMSEA

کمتر از 0/08

0/064

شاخص برازش تطبیقی

CFI

بزرگتر از 0/9

0/94

شاخص نیکوئی برازش

GFI

بزرگتر از 0/9

0/96

شاخص نرمالشده برازندگی

NFI

بزرگتر از 0/9

0/93

شاخص میانگین مجذور باقی ماندهها

RMR

کمتر از 0/05

0/036

شاخص برازندگی فزاینده

IFI

بزرگتر از 0/9

0/94
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شکل-3ضرایب مسیر استاندارد در مدل ساختاری جهت سن ش میزان تأثیر ﻋوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز

شکل  -4ضرایب معناداری مسیرهای مدل ساختاری پژوهش جهت تأیید یا رد مسیرهای مؤثر بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز

رضایی و همکاران109-132 ،)2(.8 ،
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بررسی ضرایب مسیرهای مؤرر بر وفاداری گردشگران اار ی در مقصد گردشگری شهر شیراز

در جدول ( )8نتایج بررسی ضرایب مسیر مدل ساختاری پژوهش قابل مشاهده است .در مدل ساختاری پژوهش دو
نوع مسیر وجود دارد .1 .مسیر متغیر مستقل به سمت متغیرهای وابسته (میان ی و نهایی) و  .2مسیر متغیرهای وابسته
میان ی به سمت متغیر وابسته نهایی.
در حالت اول سه مسیر (امنیت به سمت تصویر مقصد ،امنیت به سمت رضایتمندی و امنیت به سمت وفاداری) وجود
دارد .یک طرفه بودن مسیرها نشان دهنده تأثیر متغیر مستقل بر وابسته میباشد .نتایج به دست آمده نشان میدهد امنیت
با ضرایب مسیر استاندارد شده ( 0/51 ،0/52 )Betaو  0/20به ترتیب بر تصویر مقصد ،رضایتمندی و وفاداری
گردشگران خارجی شهر شیراز تأثیر مثبتی دارد و با توجه به آماره های ( 4/43 ،4/70)T-valueو  2/24که همگی باالتر
از  1/96می باشد ،معناداری ضریبهای تأثیر به دست آمده را نشان میدهد بنابراین مسیرهای مورد نظر تأیید میگردند
و نشان از تأثیر مثبت و معنادار امنیت بر تصویر مقصد ،رضایتمندی و وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز دارد (جدول
.)8
در حالت دوﻡ که مسیر متغیرهای میان ی به سمت متغیر وابسته نهایی است دو حالت (تصویر مقصد به سمت
وفاداری و رضایتمندی به سمت وفاداری) وجود دارد .یک طرفه بودن مسیرها نشان دهنده تأثیر متغیر مستقل بر وابسته
میباشد (ذکر این نکته الزﻡ است که در حالت کﻠیِ مدل ،متغیر میان ی به ﻋنوان وابسته در نظر گرفته میشود اما در این
حالت که مسیرها را تفکیک کردهایم متغیر مستقﻠی در نظر گرفته میشوند که بر متغیر وابسته نهایی تأثیر میگذارد).
نتایج به دست آمده نشان میدهد تصویر مقصد با ضریب مسیر استاندارد شده ( 0/14 )Betaو رضایتمندی با ضریب
استاندارد شده ( 0/51 )Betaتأثیر مثبتی بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز دارند و با توجه به سطح معناداری یا
مقدار آمارۀ ( 2/11 )T-valueو  5/77که باالتر از مقدار  1/96میباشند ،ضریبهای تأثیر به دست آمده معنادار می-
باشند .بنابراین مسیرهای مورد نظر تأیید میگردند و نشان از تأثیر مثبت و معنادار تصویر مقصد و رضایتمندی بر وفاداری
گردشگران خارجی شهر شیراز دارد (جدول .)8
جدول  -8نتایج ضریب مسیرهای مؤثر بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز در مدل ساختاری پژوهش
انواع مسیرهای مدل

ضرایب مسیر استاندارد

آمارۀ معناداری (T-
)value

0/52

4/70

تأیید

امنیت-رضایتمندی
گردشگران

0/51

4/43

تأیید

امنیت-وفاداری
گردشگران

0/20

2/24

تأیید

تصویر مقصد-وفاداری
گردشگران

0/14

2/11

تأیید

مسیر

شده ()Beta
امنیت-تصویر
گردشگران
به
مستقل
(میانجی و نهایی)

وابسته

وابسته میانجی به وابسته
نهایی

مقصد

رضایتمندی-وفاداری
گردشگران

0/51

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

5/77

نتیجه آزمون

تأیید

دوفصﻠنامة ﻋﻠمی -پژوهشی جغرافیای اجتماﻋی شهری ،1400 ،دورۀ  ،.8شمارۀ  ،2پیاپی 19

126

تحلیل مسیرهای مؤرر بر وفاداری گردشگران اار ی در مقصد گردشگری شهر شیراز

پس از بررسی مسیرهای مدل ساختاری پژوهش و مشخص شدن اثرات مستقیم متغیرهای پیش بین بر متغیرهای
مالک و تأیید آنها ،برای پیشبینی درک کل اثرگذاری ،به محاسبه اثرات غیرمستقیم متغیر پیش بین (امنیت) بر متغیر
مالک (وفاداری) پرداخته شد .برای محاسبه اثرات غیرمستقیم ،ضریب تأثیر متغیر مستقل بر متغیر های میان ی و ضریب
تأثیر متغیرهای میان ی بر متغیر وابسته نهایی در یکدیگر ضرب میشوند و بدین ترتیب اثر غیرمستقیم متغیر مستقل بر
متغیر وابسته نهایی به دست میآید .مقدار اثر کﻠی نیز از م موع اثر مستقیم و غیرمستقیم به دست میآید.
مقدار اثر غیر مستقیم امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز با نقش میان ی تصویر مقصد از طریق ضرب
کردن دو ضریب تأثیر امنیت بر تصویر مقصد ( )0/52و ضریب تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری ( )0/14با یکدیگر برابر با
 0/07شد .مقدار اثر غیرمستقیم امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز با نقش میان ی رضایتمندی از طریق
ضرب کردن دو ضریب تأثیر امنیت بر رضایتمندی ( )0/51و ضریب تأثیر رضایتمندی بر وفاداری ( )0/51با یکدیگر برابر
با  0/26محاسبه گردید .با محاسبه اثرات غیرمستقیم ،اثر کﻠی متغیر پیشبین (امنیت) بر متغیر مالک (وفاداری) از
م موع اثر مستقیم ( )0/20و غیرمستقیم ( )0/33بدست آمد .نتایج به دست آمده نشان میدهد اثر کﻠی امنیت بر وفاداری
گردشگران خارجی شهر شیراز برابر با  0/53می باشد (جدول .)9
با توجه به ضریبهای تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ،بیشترین میزان تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر
شیراز از طریق نقش واسطهای رضایتمندی گردشگران میباشد که اهمیت نقش واسطهای این متغیر را بین متغیر امنیت
و وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز نشان میدهد .به ﻋبارتی مناسبترین و قویترین مسیر برای تبیین نقش امنیت
در ای اد وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز ،مسیر غیرمستقیم با نقش میان ی رضایتمندی میباشد .کمترین میزان
تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز نیز از طریق نقش واسطهای تصویر مقصد میباشد .به ﻋبارتی
ضعیﻒترین مسیر برای تبیین نقش امنیت در ای اد وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز ،مسیر غیرمستقیم با نقش
تصویر مقصد میباشد .بر این اساس بین دو متغیر رضایتمندی و تصویر مقصد ،رضایتمندی از نقش میان یگری بهتر و
قویتری بین امنیت و وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز برخوردار است .گواه این ادﻋا این است که بین سه مسیر
امنیت به سمت وفاداری (یک مسیر مستقیم و دو مسیر غیرمستقیم) ،مسیر غیرمستقیم امنیت به سمت وفاداری با نقش
میان ی رضایتمندی نیمی از ضریب اثر کﻠی را شامل می شود که مقدار قابل توجهی است .مقدار اثر کﻠی نیز نشاندهندۀ
تأثیرگذاری مثبت و قابل توجه متغیر امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز دارد این بدین معنی است که هر
چه وضعیت امنیت شهر شیراز بهتر شود میزان وفاداری گردشگران خارجی به این شهر نیز افزایش خواهد یافت (جدول
.)9
جدول  -9بررسی انواع تأثیرات امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز
انواع تأثیر

متغیر
اثر غیرمستقیم

اثر

اثر کل

مستقیم
امنیت

0/20

با نقش میانجی تصویر مقصد

()0/52 * 0/14 = 0/07

با نقش میانجی رضایتمندی

()0/51 * 0/51 = 0/26

جمع

0/07 + 0/26 = 0/33

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

0/20 + 0/33 = 0/53

رضایی و همکاران109-132 ،)2(.8 ،
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نتیجهگیری
در مقاصد گردشگری ،وفادارماندن بازدیدکننده خارجی یک شاخص مهم از مدیریت موفق مقصد است (اسمعیﻠی وند،
 .)27-26 :1395گردشگران وفادار وقت بیشتری را در یک مقصد میگذرانند ،آن را بهتر تبﻠیغ کرده و کاالهای بیشتری
مصرف میکنند ( .)Meleddu et al, 2015: 160یکی از مهمترین ﻋوامﻠی که می تواند بر وفاداری گردشگران
مخصوصاً گردشگران خارجی تأثیرگذار باشد امنیت آن مقصد جهت فضایی مناسب برای فعالیتهای گردشگری گردشگر
در آن مقصد میباشد .از آنجا که امنیت به ﻋنوان اولین نیاز یک گردشگر میباشد بر رفتارهای بعدی وی نیز تأثیرگذار
خواهد بود.
وجود دو ﻋامل سطح مطﻠوب امنیت در یک مقصد گردشگری و همچنین گردشگران وفادار و در ارتباط دیدن این دو
ﻋامل با هم میتواند به رونق و توسعة گردشگری این مقاصد و همچنین ای اد دیدگاهی روشن و آینده نگرانه و رفع
نواقص و ابهامات در فرآیند توسعة صنعت گردشگری آنها کمک قابلتوجهی کند .از این رو اهداف پژوهش حاضر بررسی
تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز ،بررسی سطح امنیت شهر شیراز از دیدگاه گردشگران خارجی و
بررسی سطح وفاداری گردشگران خارجی این شهر می باشد .نتایج نشان داد امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر
شیراز تأثیر مثبت و معناداری دارد که این تأثیر هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم با نقش میان ی رضایتمندی و
تصویر مقصد می باشد .نتایج با یافتههای کیم و همکاران ( ،)2011کوبان ( ،)2012ندال و همکاران ( ،)2017وو و
همکاران ( ،)2020سﻠیمیسبحان ( )1393و کیانسﻠمی و همکاران ( ،)1396همسویی دارد اما با یافتههای مچیندا و
همکاران ( )2010مبنی بر ﻋدﻡ تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران همسویی ندارد .همچنین نتایج نشان داد سطح امنیت
شهر شیراز از دیدگاه گردشگران خارجی و همچنین سطح وفاداری گردشگران خارجی این شهر در سطح مطﻠوبی است.
وضعیت تصویر مقصد و همچنین رضایتمندی گردشگران به ﻋنوان ﻋوامل میان ی بین امنیت و وفاداری گردشگران
خارجی نیز در وضعیت مطﻠوبی است .در بین سطح مطﻠوبیت ﻋوامل نامبرده تنها وضعیت امنیت شهر شیراز از حد متوسط
فاصﻠه مناسبی دارد اما بقیه ﻋوامل مخصوصا سطح وفاداری گردشگران خارجی کمی از سطح متوسط فراتر است و به
ﻋبارتی در وضعیت شکنندهای قرار دارد.
با توجه به نتایج به دست آمده که بیانگر نقش مثبت امنیت در وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز میباشد لزوﻡ
توجه به امنیت شهر شیراز به ﻋنوان یکی از ﻋوامل مهم در افزایش سطح وفاداری گردشگران خارجی این شهر ضروری
است .افزایش سطح وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز که به واسطه سطح مناسب امنیت صورت میگیرد ﻋالوه بر
سودآوری و بحث اقتصادی در این مقصد ،من ر به تبﻠیغ واقعیات موجود و زدودن چهرۀ ناامن و مخدوش شکل گرفته
ایران توسط معاندین و رسانه هایشان شده؛ چرا که افراد به کسانی که با مقصد مستقیما ارتباط داشتهاند اﻋتماد بیشتری
دارند تا رسانهها و دولتهای معاند .با توجه به سطح مطﻠوب امنیت شهر شیراز پیشنهاد میگردد ضمن حفظ وضع مطﻠوب
فعﻠی ،در جهت بهبود این پارامتر و در نتی ه ای اد تصویری مناسبتر از این شهر و افزایش رضایتمندی گردشگران به
ﻋنوان ﻋوامﻠی که در جهت رسیدن به وفاداری گردشگران خارجی نقش واسطهای دارند اقداماتی زیربنایی از افزایش و
تقویت نیروهای امنیتی جهت جﻠوگیری از اقدامات تروریستی و اغتشاشات تا فرهنگسازی نسبت به برخورد با افراد
غریبه و احتراﻡ به ﻋقاید سﻠیقههای مختﻠﻒ ،تثبیت قیمتها و همچنین ارتقای سطح بهداشت محیط مطابق با
استانداردهای جهانی و ای اد پﻠیس گردشگری جهت حفظ گردشگران در برابر جرائم ﻋاﻡ صورت گیرد .ارائة بروشورها
امنیتی به زبان انگﻠیسی به گردشگران خارجی شهر شیراز نیز از دیگر اقدامات مؤثر میتواند باشد که من ر به حفظ امنیت
آنها و در نتی ه وفاداری آنها به شهر شیراز شود.
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