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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 
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  چکیده

باشد. برر یمقصد م تیقرار دهد امن ریگردشگران را تحت تأث یتواند وفاداریم که عواملى نیترمهم از یکیتبیین موضوع: 

برا نقرش میران ی  رازیشرهر شر یگردشگران خرارج یبر وفادار تیامن ریتأث یپژوهش حاضر بررس یاساس هدف اصل نیهم
 است.رضایتمندی و تصویر مقصد 

 بر زنیا ردمواست. اطالعات  یشیمایاز نوع پ یفیو روش، توص تیو بر اساس ماه یپژوهش به لحاظ هدف، کاربرد روش: 

کننده از شهر  دیبازد یگردشگران خارج ق،یتحق ی. جامعه آماردیگرد یگردآور( پرسشنامه)ابزار  نیامیدو  دیسناروش ا سساا
 وهیپرسشنامه از ش عیتوز ی. برادیگردشگر برآورد گرد 200معادل  ناست. ح م نمونه طبق فرمول کوکرا 1398در سال  رازیش

 لیتحلوهیت ز ردمو ستنباطیو ا توصیفی رماآ یهاروش سساا بر هشد دآوریگر یهاساده استفاده شد. داده یتصادف
 .نداگرفتهارقر

با نقش  26/0 بیمقصد و با ضر ریتصو یان یبا نقش م 07/0 بیو با ضر میبه صورت مستق 20/0 بیبا ضر تیامن ها:یافته

گردشگران  یبر وفادار تیامن یکل ریدارد. تأث رازیشهر ش یگردشگران خارج یبر وفادار یمثبت ریتأث یتمندیرضا یان یم
 است. 53/0برابر با  زین یخارج

 میشهر خواه نیبه ا یگردشگران خارج یوفادار شیشاهد افزا رازیعامل در شهر ش نیو بهبود ا تیسطح امن شیبا افزا نتایج:

 دارد. یشهر را در پ نیا یصنعت گردشگر شتریبود که رونق هر چه ب

   رازیش ،یگردشگر ،یوفادار ت،یامن :هاکلیدواژه
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 مقدمه

-نظران می توجه کشورها و صاحب های مهم در جهان همواره توسعه آن موردعنوان یکی از فعالیت گردشگری به

)اکبریان رونیزی  آیدشمار میه در فرآیند توسعه و بازاریابی گردشگری، وفاداری به مقصد از عوامل کلیدی و مهم ب ؛باشد
 یمشتر یتوسعه وفادار. بوده است انیدانشگاه یهااز دغدغه یکی یالعه وفادار، مط1930از دهه (. 77: 1397و رجایی، 

 & Almeida) شده است لیتبد یابیمهم بازار یاستراتژ کیموجود، به  انیمرتبط با حفظ مشتر یایمزا لیبه دل

246: 2018 Moreno,.) شود. یها شناخته م سازمان تیموفق یبرا یعنصر اصل کیبه عنوان  انیمشتر یوفادار
، گردیده( ذکر 1984)آسائلهمانطور که توسط  .سود مرتبط بوده است شافزای ٪85با  مشتری حفظ در ٪5 شیافزا
شده در  افتیاصول  یندارد. هم یم دد بستگ دیبلکه به خر ستیبار ن نیاول دیمدت به خریطوالن یسازمان تیموفق

 ةیتوص ایو   ددم دیبازد یجذب گردشگران برا یچگونگ .(Seetanah et al, 2017: 1) کاربرد دارد زیسطح مقصد ن
 دیبا هامقصد (.Chen & Tsai, 2007: 1115) است یاتیح یتوسعة مقصد گردشگر تیموفق یبرا گرانیمقصد به د
)فعلی و  ندینما  ادیآنها را نسبت به مقصد ا یو وفادار تیگردشگران، رضا یازهایانتظارات و ن نیتا با تأم ندیسعی نما
  .(23: 1393همکاران، 

)یعقوب زاده و است  مقصد آن امنیت دارد دنبال به را مقصد یک از افراد بازدید دوام که عواملىترین مهم از یکى
گیرد فضاهای شهری ترین فضایی که مورد دیدار و اقامت گردشگران قرار میدر دورۀ مدرن مهم (.15: 1391زندی، 

(. تصویر ذهنی مطلوب از شهر 30: 1389زاده و همکاران، دادند )علیترین فضاها را تشکیل میجذابهستند که از دیرباز 
 (.63: 1396اجتماعی شود )طیبی و ذکاوت،  –تواند من ر به جذب گردشگر و در نتی ه توسعة درازمدت اقتصادی می

ارد، همواره در تعامل دوطرفه با انسان ها در آن جریان دعنوان محیطی که رفتارهای عمومی انسان فضای شهری به
درک و هم ایمن باشد؛ بنابراین،  راحتی قابل های عمومی انسان باید، هم بهعنوان بستری برای فعالیت است؛ بنابراین، به

: 1395)مشکینی و همکاران،  شودهای اساسی کیفیت زندگی محسوب میهای شهری یکی از الزاموجود امنیت در محیط
 اردزیم ریثأت یمقصد و رفتار گردشگر ریتصو بر یبه طور قابل توجه یمنیو ا سکیر ت،یور گردشگران از امنتص (.19
(Chew & Jahari, 2014: 384). گردشگران  یوفادار تأثیرگذار بر ۀکنندنییعنصر تع کیمقصد به عنوان  ریتصو

اى مقصد با چهره یبه معرف آنهاتأمین انتظارات گردشگران و نیز امنیت  (.Coban, 2012: 225) شناخته شده است
 یخواهد داشت. عالوه بر آن عامل یمناسب نزد گردشگران خواهد ان امید و در نتی ه تکرار سفر به این مقصد را در پ

 یسلم یانی)ک آورد واهدخمؤثر در تبلیغ مقصد گردشگرى بوده و افزایش ماندگارى گردشگران در شهر مقصد را به ارمغان 
 (. 231: 1396 ،یو مهراب

ایمنی و امنیت همیشه شرط الزم برای سفر و گردشگری بوده است. اما این یک واقعیت غیرقابل انکار است که 
( 2010) 1است. استفان و کریستینا یافتهمسائل ایمنی و امنیتی در دو دهه گذشته در گردشگری اهمیت بسیار بیشتری 

گیر، های همهها و ناخوشیکردند که به علت اقدامات تروریستی، جنگ های محلی، بالیای طبیعی، بیماریمشاهده 
توانست از تأثیرات منفی و پیامدهای توجهی کاهش یافته است. صنعت گردشگری و مسافرت نمیامنیت به میزان قابل

یات و اعمال تروریستی به وسیلة آسیب ارتکاب جنا (.Nwokorie et al, 2014: 35) این حوادث جلوگیری کند
گذارد های بالقوه بر صنعت گردشگری و سفر تأثیر میرساندن به تصویر مقصد یا شهر و القای ترس در توریست

(Baker, 2014: 58). شده است گردشگران انیدر م ینگران شیدر ارتباط با مقصد، باعث افزا تیو امن یمنیمسئله ا 
(Chew & Jahari, 2014: 383).  یکند، نه خودِ فرد دوباره برا یمقصد احساس ناامن کیاگر گردشگر از سفر به 
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(. هال، 59: 1395 و همکاران، ی)موسو خواهد کرد هیتوص گرانیمقصد را به د گریمقصد سفر خواهد کرد و نه د دیبازد
خورده است. رفتار  وندیپ تیبا مفهوم امن یریناپذبه طور برگشت یگردشگر"، کنندبیان می( 2004) 1و دووال یموتیت

 Cruz) "قرار دارند سکیو ر تی، امنیمنیا تیریو مد تیک امنادرا ریگردشگر و به تبع آن مقصدها به شدت تحت تأث

Milan et al, 2016: 115 .) 

ها وقتی که در رود. این ناامنیهای امنیتی با سرعت باور نکردنی رو به ناامنی میجهان امروز با توجه به چالش
کند. ایران به عنوان یکی از کشورهای گردشگر دهد به مراتب اهمیت بیشتری پیدا میکشورهای گردشگرپذیر رخ می

ها شده است. مسائل امنیتی به وجود آمده در چند دهة اخیر ایران از جمله جنگ، پذیر، خواه و ناخواه درگیر این ناامنی
اقتصادی و ... گواه بر این امر است که نهایتأ من ر به عدم توسعة گردشگری ایران های تروریسم، اغتشاشات، بحران

ها تنها متکی به گردشگری ها در شهرهایی که اقتصاد آنمطابق با پتانسیل موجود شده است. اثرات منفی این ناامنی
های ر ایران با توجه به جاذبهکند. شهر شیراز به عنوان یکی از کالنشهرهای گردشگرپذیاست نمود بیشتری پیدا می

ریزان صنعت گردشگری این کند. از این رو برنامهمتنوع گردشگری، ساالنه گردشگران خارجی زیادی را به خود جذب می
های زیاد جذب گردشگر خارجی به دنبال شهر برای توسعة هر چه بیشتر گردشگری، رونق اقتصادی و کاهش هزینه

های به وجود آمده ناشی از حوادث یک دهة اخیر از جمله اعتراضات و آشوب های ما ناامنیوفاداری گردشگران هستند. ا
-تواند سبب تصویر منفی از این شهر شده و من ر به تصدیق فرافکنیخیابانی و افزایش جرائم عمومی در شهر شیراز می

ند بر روند ای اد وفاداری در گردشگران تواهای غربی دربارۀ ناامنی در ایران شود که این مسئله میهای کاذب رسانه
خارجی شهر شیراز اثر منفی و یا در حالتی شدیدتر، از ای اد وفاداری و حتی جذب گردشگر جلوگیری کند. لذا توجه به 

رسد. از این رو پژوهش مقولة امنیت و وفاداری گردشگر برای توسعة گردشگری شهر شیراز امری ضروری به نظر می
بررسی سطح امنیت شهر شیراز از دیدگاه گردشگران خارجی، بررسی سطح وفاداری گردشگران خارجی  حاضر به دنبال

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

هایی که در جامعه مدرن وجود دارد، ایمنی و امنیت همیشه لیل عدم اطمینان و ناپایداری، به د(2017) 2به گفته نوین
به محافظت در برابر هرگونه آسیب و  مهم در نظر گرفته شده است. آنها یقبل از بازدید از یک مکان، به عنوان موضوعات

است از مصونیت ادراک شده یا واقعی امنیت گردشگری عبارت  (.Vu et al, 2020: 4) خطرات کل سفر اشاره دارند
ای ارتباط دارد که گردشگران یا گردشگر هنگام مسافرت به مقصدی خاص. امنیت گردشگری با مشکالت بالفعل یا بالقوه

ترین این مشکالت عبارت اند از: جرم و بزهکاری در مقاصد اندازد. برخی از مهمهای آنها را به مخاطره میدارایی
 (. 47: 1393 اسماعیلی و کیانپور،)حاجی های تروریستی و جنگهای اجتماعی و سیاسی، فعالیتامیگردشگری، ناآر

 نباید دشگرىاست: کاال یا خدمت گر دهتعریف کر راین طو را یتامن و( ایمنى 2003) دشگرىجهانى گر زمانسا
 وبه سالمت  آسیبى، زندگى ىبرا ىاباشد( خطر یا مخاطره یانم درماجراجویانه  دشگرىگر زکه سخن ا زمانى)حتى 
 نباید به عنوا و ین وضعتوسط قوان یتامن وباشد. ایمنى  داشته دنبالکننده به  فاصلى مصر و یاتىمنافع ح دیگر
همیت ا زا یتتعریف امن درشویم که مى روبروه خطر یا مخاطره ژوااین تعریف با  درشوند.  دقلمدا یفیتک ردهاىاستاندا

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1.Hall, Timothy, and Duval 
2.Nguyen 
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-امنیت را به عنوان محافظت از بازدید( 2017) 1انگوک و ترینح (.18: 1391 )یعقوب زاده و زندی، است ردارخاصى برخو

 کنندکنندگان در برابر خطرات دائمی و ایمنی را به عنوان محافظت از گردشگران در برابر خطرات غیر منتظره تعریف می
(Vu et al, 2020: 4). 

 وفاداری گردشگر

ای از وفاداری مشتری در زمینه گردشگری بوده است؛ به این معنی که یافتهرفتار توسعهوفاداری گردشگر به عنوان 
اگر ت ربه مقصد به عنوان یک محصول در نظر گرفته شود، گردشگران ممکن است برای بازدید م دد یا توصیه آن به 

( از نظر عملی 2001) 2یچن و گورسو(.  ,2014Zhang et al :215) دوستان و نزدیکان خود آن را انتخاب کنند
ها به دیگران مقصد را به عنوان سطح درک گردشگران از یک مقصد به عنوان مکانی مناسب، موردی که آن به وفاداری

اند با ذکر این که مطالعاتی که فقط بازدیدهای مکرر را به عنوان شاخص وفاداری به مقصد کنند، تعریف کردهتوصیه می
گردند ممکن است به سادگی ارند. دلیل این امر آنست که کسانی که به مقصد خاصی برنمید نقصدر نظر گرفته اند، 

 ,Campon et al) های جدید بیابندهای مختلف سفر را در مکانضمن حفظ وفاداری به مقصد قبلی بازدید شده، ت ربه

2013: 17.) 
که هم  یکردیو رو ینگرش ی،رفتار :ترا اتخاذ کرده اس یاصل کردیسه رو یوفادار یساز، مفهومیبه طور سنت

را به  یوفادار ،یرفتار دگاهید. (Santana & Gil, 2018: 246))ترکیبی(  کندینگرش و هم رفتار را با هم ادغام م
به عنوان مدت زمان، به  د،یبه عنوان نسبت سهم بازار، به عنوان احتمال خر د،یخر یبه عنوان توال ،یعنوان مصرف واقع

را از نظر  یفراتر از رفتار آشکار است و وفادار ینگرش کردیدر مقابل، رو کند.یم فیو به عنوان شدت تعر یعنوان فراوان
، هر دو بعد یوفادار یبیترک هایگیریاندازهسران ام، . کندیبرند ابراز م کیکنندگان نسبت به مصرف یقدرت عاطف

در  مورد استفاده قرار گرفته است. یحیتفر یهابارها در مکان ترکیبی کردیرو .کندیرا با هم ادغام م یو نگرش یرفتار
 Mechinda) ستیآن ن )کاربردی ترین( نیتریعمل رسد، لزوماًیبه نظر م نیترجامعترکیبی  یریگاندازه نیا حالی که

et al, 2010: 101) . 

 تصویر مقصد 

 :Rajan, 2015) مدرن است یگردشگر لیتحلوهیشده در ت ز آزمایشو  یمورد بررس میاز مفاه یکیمقصد  ریتصو

در سطح فرد است و  فیتعر نیمقصد دارد. ا کیفرد از  کیاست که  یو نظرات دیمقصد م موعه باورها، عقا ریتصو .(19
 ریتصو تیبرجسته کردن اهم در شگامانیاز پ یکی 3هانت (.41: 1395)موسوی و همکاران،  است زیبه گروه ن میتعم قابل

 اریبس ریمتغ نیدهد که اینشان م نیمکان بود، و ا کیبه  دکنندگانیبازد تعداد شیافزا یابزار برا کیمقصد به عنوان 
گردشگر یک  .(Ruiz et al, 2018: 59) گذاردیم ریفرد تاث یگردشگر ماتیبر انتخاب مقصد و تصم رایمهم است، ز
کنند که ی( ادعا م1999) 4مقصد داشته باشد. چن و کرستتر کینسبت به  یمنف ایمثبت  ریتصو کیممکن است 
 ریتصو یمنف یهاآن از جنبه ریمثبت تصو یهاکه جنبه یکنند زمانیانتخاب م یگریاز د شیمقصد را ب کی ،گردشگران

باشد که مسافران آن را  ینه تنها مثبت بلکه قو دیمقصد با ریاز محققان معتقدند که تصو یحال، برخ نیفراتر رود. با اآن 
 .(Aliman et al, 2016: 176) انتخاب کنند
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 رضایتمندی گردشگران

 مسافرتی مقصد یک به نسبترا  نت ربیاتشا یرهبادر انشگردگر یابی کلیارز که ستا ریساختا شگردگر ضایتر
عبارت  یگردشگر یسازمان جهان فیطبق تعر یمشتر تیرضا(. 181: 1396)عباسی و همکاران، کند می تعریف معین

است و  دواریام یاز به دست آوردن آنچه که فرد یو لذت ناش یمفهوم روانشناسانه که شامل احساس خوش کیاست از 
 تیرضا (2014ی )برادران و آرسل (.134: 1395)شیرخدایی و همکاران،  باشدیخدمت انتظار دارد، م ایمحصول و  کیاز 

و  تیگردشگر در مواجه شدن با واقعای از برآورده شدن انتظارات (، درجه1991) 1انیرا به نقل از را یاز گردشگر حاصل
دهد تحقیقات نشان می(. 122: 1396)حیدرزاده و همکاران،  کنندیم فیتعر یمشاهده شده بر اساس انتظارات و عتیطب

 :Le Chi, 2016) پس از یک ت ربه است ۀعمدتاً تابع انتظارات پیشین و عملکرد درک شد گردشگریکه رضایت 

52.) 

 امنیت و وفاداری گردشگران

 امنیت تأثیر مثبت و مستقیمی بر وفاداری گردشگران دارد.  -
 رایموفق در هر مقصد مورد توجه قرار گرفته است، ز یصنعت گردشگر کی برای ازینیک به عنوان  تیو امن یمنیا
 & Tasci) مؤثر است یمانند وفادار ییدر رفتارها ادیبه احتمال ز اریمقصد بس کی تیو امن یمنیاز ا افراددرک 

Boylu, 2010: 180). (2017به عقیده سانگپیکول )به مقصد یبر وفادار میمستق ریتأث یبرا یعامل گردشگر تیامن 

گردشگری زمانی که  .گردشگری و امنیت در یک ارتباط تنگاتنگ و متقابل هستند .(Sangpikul, 2017: 433)است 
تواند به صورت جریانی مستمر، پایدار و رفت و برگشتی بین مبدأ و مقصد گردشگری شکل با امنیت همراه باشد می

را  تهدیدیا  ناامنیگردشگرانی که احساس ( 2003) 2گرفته و تکرار بازدید از همان مکان را افزایش دهد. به گفتة جورج
 ,Chili) کنندمقصد را به دیگران توصیه نمی ها احتماالًو آن گردندباز نمیاند به احتمال زیاد به مقصد ت ربه کرده

2018: 2). 

 نیمقصد همچن کیدر  ادراک امنیتمسافران در نظر گرفته شود.  یبرا امن مقصد کیحداقل، به عنوان  د،یمقصد با
  3یوکسل و یوکسلبگذارد. به عنوان مثال،  ریثأت قاتیتحق یدر مورد مقصد بر اساس برخ دهان به دهان تبلیغتواند بر یم
از قصد بازگشت  یکرد که شامل موارد دایپ یوفادارمفاهیم و  دیمقصد خر کیدرک شده در  امنیت نیب ی( ارتباط2007)
امنیت مقصد تأثیر فراوانی بر تقاضای گردشگری دارد. زمانیکه  .(simpson et al, 2016: 378) بود احتمال توصیهو 

-شرایط یک مقصد گردشگری توأم با عدم اطمینان، ناامنی و ریسک باشد گردشگران، سایر مقاصد را به آن ترجیح می

هنگام انتخاب  ن،یامن سفر کنند. بنابرا یهامکان به دهندیم حیگردشگران ترج (.48: 1395دهند )بنگینی و همکاران، 
مشاهده  .(Gnanapala, 2015: 15)دهند میمقصد  تیو امن یمنیا تیوضع به یشتریب تیمقصد، گردشگران اولو کی

تر ها امنستیتور یکه برا ییشهرها ایتوانند با مقصدها یم دارند،شهرت  یناامن  ادیابه که  ییشده است که مقصدها
 (.Baker, 2014: 58) شوند نیگزیجاشوند یم یتلق

 امنیت، رضایتمندی و وفاداری گردشگران

 امنیت تأثیر غیرمستقیمی با نقش میان ی رضایتمندی بر وفاداری گردشگران دارد. -
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از آن ا که ؛ ردیقرار گ یمورد بررس تیو ادراک امن یمنیدر رابطه با ا دیمهم است که با ژهیمفهوم به و کی تیرضا
مصرف مطلوب رفتار  یرهایاز متغ یبا برخ یاواسطه یحت ای کیکننده ارتباط نزدمصرف تیاست که رضا نیبر ااعتقاد 

احساس  یستیمقصد تور کیها در ستیاگر تور .(Tasci & Boylu, 2010: 181) دارد یمشتر یوفادار کننده مانند
 انتخاب نخواهند کرد ندهیمقصد را در آ  هیتو اعتماد نخواهند داشت و در ن افتینخواهند  تیکنند، رضا یناامن
(Travassos, 2008: 46). کیگردشگران از  یتمندیشکل نخواهد گرفت و رضا ینباشد سفر تیکه امن یتا زمان 

با توجه به هرم نیازهاى  (.40: 1391 و همکاران، یسلطانفهی)خل م دد فراهم نخواهد شد دیبازد زهیانگ یمقصد برا
نیاز برآورده نشود گردشگران در مقصد گردشگرى احساس  ننیاز به امنیت دومین نیاز انسان بوده و تا ایآبراهام مازلو 

 .(259: 1396سلمی و مهرابی، )کیانی رضایت و در نتی ه وفادارى به مقصد گردشگرى نخواهند داشت

 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 

 از افراد که تیامن و سکیر ریصاوت(. 152: 1397گهر، باشد )منصوری مؤید و یاوریدهندۀ تصویر مثبت از مقصد مینشان
 تحت را دد( م دیبازد به لی)تمای گردشگری تآ رفتار صدقم ریتصو از قسمت کی عنوان به کنندیم افتیدر صدقم کی
به  یریطور چشمگتواند به یکنند، مینم تیکه احساس امن نیگردشگرا (.57: 1396)زارع و همکاران،  هنددمی قرار ریثأت
 Costea) کمک کند یگردشگر انیجر ریبه کاهش چشمگ یمناطق و به طور ضمن ایکشورها و  یگردشگر ریتصو رییتغ

et al, 2017: 2) .باال، تیفیبا ک یستیتور یهابدون در نظر گرفتن جاذبه ت،یو امن یمنیاز فقدان ا یناش یمنف ریتصو 
 بیآس مسافرتو  یصنعت گردشگر به تبلیغ منفی دهان به دهان قیآن از طر ریناپذاجتناب تیماه لیبه دل تواندمی

 بیتواند به طور بالقوه باعث آسیم تیمرتبط با امن یبحران گردشگر کی .(Rahman et al, 2018: 13)برساند 
هنگامی  (.Li et al, 2018: 2) کندیکمک م گردشگر یمقصد به وضوح به وفادار ریتصو. مقصد شود ریبه تصو یجد
کنند. آنها به و امنیت برای مقصد به خوبی تضمین شود، بازدیدکنندگان احساس لذت بیشتری از سفر خود می ایمنیکه 

کنند. این کنند تا مکان را کاوش کنند و در نتی ه به ساختن تصویر آن کمک میاندازه کافی احساس امنیت می
 Vu et) انی که بازدید کننده بالقوه مقصد هستند، به اشتراک بگذارندگردشگران قادر خواهند بود ت ربیات خود را با کس

al, 2020: 4). 

 پیشینۀ پژوهش

تاکنون مطالعات خارجی و داخلی مختلفی به صورت مختصر و جزئی به بررسی ارتباط بین امنیت مقصد و وفاداری 
 پردازیم.اند که در ادامه به بررسی این مطالعات ان ام شده میگردشگران پرداخته

نقش امنیت در توسعة گردشگری: مطالعه موردی: شهرستان » (، تحقیقی تحت عنوان1391فر و یغفوری )لطفی
باشد. کننده در توسعة صنعت گردشگری چابهار میان ام دادند. نتایج پژوهش نشان داد امنیت فاکتوری تعیین «چابهار

 ان ام داد. «سعة پایدار گردشگری: مطالعة موردی: شهر تهرانامنیت و تو»(، تحقیقی تحت عنوان 1393سلیمی سبحان )
نتایج پژوهش نشان داد بین احساس امنیت گردشگران و وفاداری آنها همبستگی مستقیم وجود دارد بدین معنی که هر 

-میچه احساس امنیت گردشگران قوی تر شود وفاداری )تکرار سفر، ماندگاری در سفر، تبلیغ شهر گردشگری( افزایش 

المللی )نمونه موردی: نقش امنیت در توسعة گردشگری بین»(، تحقیقی تحت عنوان 1395متقی و همکاران ) یابد.
ان ام دادند. نتایج پژوهش نشان داد بین امنیت و بازدید م دد گردشگران ارتباط معناداری  «گردشگران خارجی شهر یزد(

شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت گردشگری و نقش آن در »حت عنوان (، تحقیقی ت1396سلمی و مهرابی )وجود دارد. کیان
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ان ام داند. نتایج نشان داد بین امنیت و  «موردی: گردشگران اصفهان( رضایت و وفاداری و جذب گردشگران )نمونه
ابعاد سن ش »(، تحقیقی تحت عنوان1398پیری و ملکی ) وفاداری گردشگران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

ان ام دادند. نتایج پژوهش نشان داد بین امنیت و بازدید  «احساس امنیت گردشگران مذهبی )مورد مطالعه: شهر مهران(
  م دد گردشگران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

شگران گرد یمقصد بر وفادار کیفیتعوامل رقابت و  ینسب ریتأث» (، تحقیقی تحت عنوان 2010) 1مچیندا و همکاران
ان ام دادند. نتایج پژوهش نشان داد امنیت بر وفاداری نگرشی گردشگران کُه چانگ تأثیری ندارد.  «لندیه چانگ، تادر کُ

تأثیر اعتماد ادراک شده بر ت ارت الکترونیکی: خرید آنالین محصوالت »(، تحقیقی تحت عنوان 2011) 2کیم و همکاران
دادند. نتایج پژوهش نشان داد امنیت با نقش میان ی رضایتمندی بر وفاداری  ان ام «و خدمات گردشگری در کره جنوبی
فاداری تأثیرات تصویر مقصد بر رضایت و و»، تحقیقی تحت عنوان (2012) 3گردشگران تأثیر مثبتی دارد. کوبان

ت اساسی در شکل گیری ان ام دادند. نتایج پژوهش نشان داد امنیت به عنوان یکی از امکانا «گردشگران: مورد کاپادوکیه
ای عوامل زمینه»(، تحقیقی تحت عنوان 2017) 4تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران تأثیر مثبتی دارد. ندال و همکاران

ان ام دادند. نتایج پژوهش نشان داد امنیت با نقش میان ی  «یک مطالعه در مقصد گردشگری –وفاداری به مقصد 
ارتباط فرهنگی و »(، تحقیقی تحت عنوان 2020) 5رضایتمندی بر وفاداری گردشگران تأثیر مثبتی دارد. وو و همکاران

ران به ان ام دادند. نتایج پژوهش نشان داد امنیت بر وفاداری گردشگ «های کیفیت خدمات بر رضایت گردشگرانمؤلفه
  صورت مستقیم و همچنین با نقش میان ی رضایتمندی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 شناسیها و روشداده

های پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. گردآوری داده
تحقیق، گردشگران خارجی بازدید کننده از شهر  پژوهش، میدانی و از طریق پرسشنامه صورت پذیرفت. جامعه آماری

فرهنگی و گردشگری استان فارس(. است )عدم دسترسی به آمار دقیق طبق گزارش اداره کل میراث 1398شیراز در سال 
( یا به عبارتی فرمول کوکران 1به دلیل عدم دسترسی به آمار دقیق تعداد گردشگران برای برآورد ح م نمونه از رابطة )

 نفر محاسبه شد.  200بودن جامعة آماری استفاده شد. با استفاده از فرمول کوکران ح م نمونه  ی حالت نامعلومبرا
 

 (1رابطة )
n =

z2pq

d2
    

 

نماگرهای مربوط به متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از مبانی نظری پژوهش و منابع مرتبط استخراج و 
پرسشنامه توسط محققین پژوهش ترجمه گردیده و بعد از بحث  طراحی گردید.پرسشنامه توسط محققین پژوهش حاضر 

 های ان ام شده پرسشنامه نهایی که مورد تأیید همه محققین پژوهش بود استفاده گردید.و تبادل نظر در مورد ترجمه
و بخش دوم های فردی گرشگران پرسشنامه به دو بخش اصلی تقسیم می شود: بخش اول سواالت مربوط به ویژگی

باشد ( می5-خیلی زیاد 4-زیاد 3-متوسط 2-کم 1-زیاد )خیلی کمکم تا خیلییک سری سواالت در قالب طیف از خیلی
روایی پرسشنامه از طریق روش اعتبار محتوا و از نوع صوری  باشد.که مربوط به سن ش متغیرهای مورد مطالعه می

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

 نشانگر پایایی مطلوب و به عبارتی اعتبار پرسشنامه است.

 پایایی متغیرهای پژوهش -2جدول 

مقدار آلفای  شاخص متغیر

 کرئنباخ

 753/0 بازدید مجدد، قصد توصیه، تبلیغ دهان به دهان، وفاداری

 780/0 کنندهبودن، دلربا و مسحوربخشبودن، آرامشانگیزهیجان تصویر مقصد

 708/0 از سفر یاز سفر، خشنود شیلذت از سفر، برآورده شدن انتظارات پ رضایتمندی

 امنیت
مسائل  دن،یعدم خطر به قتل رس ،یعدم دزدثباتی سیاسی، جنگ، عدم بیعدم تروریسم، عدم 

نوسانات نرخ ارز، ثبات عدم ها، و کارتون خواب نیمعتاد ردار،یواگ یهایماریوجود ب عدم، یبهداشت

 نژادها  ۀاحترام به هم ،یو مذهب ینید دیها، احترام به عقا متیق

800/0 

 1398های تحقیق، منبع: یافته

و همچنین ارائه مدل مفهومی  بر اساس دیدگاه محققین و منابع مرتبط های پژوهشادامه به مأخذشناسی شاخصدر 
 .شودخته میپژوهش پردا

 های سن ش متغیرهای پژوهش بر اساس دیدگاه محققین و منابع مرتبطشاخص -1جدول 

 مأخذ شاخص متغیر

 Ruiz et al (2018), Zhang et al (2014), Ceruz Milan et al بازدید مجدد وفاداری

(2016), Le Chi (2016) 

 Ruiz et al (2018), Zhang et al (2014), Ceruz Milan et al قصد توصیه

(2016), Le Chi (2016) 

  Campon et al (2013), Zhang et al (2014), Le Chi (2016) تبلیغ دهان به دهان

تصویر 

 مقصد

 Coban, (2012) بودنانگیزهیجان

 Coban, (2012) بودنبخشآرامش

  Coban, (2012) کنندهدلربا و مسحور

 Aliman et al (2016), Le Chi (2016), Sangpikul (2017) لذت از سفر رضایتمندی

 Sangpikul (2017) شدن انتظاراتِ پیش از سفربرآورده

 Le Chi (2016), Sangpikul (2017) خشنودی و رضایت از سفر

 Neumayer (2011), Ryu (2005) عدم تروریسم امنیت
-شکوهی (،1391ی )و غفار انیرنجبر (،1393چیانه و سلطانی )حیدری

 .(1396منش و همکاران )

 Neumayer (2011), Ryu (2005) عدم جنگ
منش شکوهی (1391ی )و غفار انیرنجبر(، 1393چیانه و سلطانی )حیدری

 .(1396) و همکاران

های ثباتی سیاسی )شورش و درگیریعدم بی

 خیابانی(

Neumayer (2011), Ryu (2005) 
(، 1393چیانه و سلطانی )(، حیدری1396وند احمدی و همکاران )خواجه

 .(1391ی )و غفار انیرنجبر

  Neumayer (2011), Mawby et al (2016) عدم دزدی
زاده یعقوب(، 1396منش و همکاران)شکوهی (،1388محمدی)رجبی و خان

 .(1391و زندی)
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   Neumayer (2011) عدم خطر قتل 
زاده یعقوب (،1396منش و همکاران)شکوهی (،1388محمدی)رجبی و خان

 .(1391و زندی)
های مسائل بهداشتی )مانند عدم وجود بیماری

 واگیردار، معتادین و ....(
Neumayer (2011), Mawby et al(2016), Maditinos & 

Vassiliadis(2008)   
زاده و یعقوب (،1393سبحان)(، سلیمی1396منش و همکاران)شکوهی

 .(1391زندی)

    Mekinc & Cvikl (2013) عدم نوسانات نرخ ارز
.(1392ی )عمروآباد یصادق(، 1389) فیس  

ی عمروآباد یصادق(، 1389) فیس(، 1393) انپوریو ک یلیاسماعیحاج هاثبات قیمت

(1392). 

زاده و یعقوب(، 1396منش و همکاران )(، شکوهی1393سبحان )سلیمی  احترام به عقاید دینی و مذهبی

 .(1391زندی )

منش و شکوهی (،1393سبحان )سلیمی (،1396سلمی و مهرابی )کیانی احترام به همه نژادها

 .(1396همکاران )
 

شده تدوین شده است. چنانچه در ادبیات نظری ذکر گردید از عوامل ادبیات نظری ارائهمدل مفهومی زیر براساس 
بسیار مهمی که مقصدهای گردشگری باید در جهت یک عملیات گردشگری موفق و در نتی ه وفادارکردن گردشگران به 

صویری مثبت از مقصد و باشد. وجود امنیت در یک مقصد گردشگری سبب ای اد تآن توجه کنند وجود امنیت مقصد می
-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 
 زیر طراحی گردید.باشد. بنابراین مدل مفهومی مستقیم نیز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

عدد  200برای توزیع و تکمیل پرسشنامه از شیوه تصادفی ساده استفاده شد. با توجه به ح م نمونه محاسبه شده 
عدد پرسشنامه تکمیل و با موفقیت عودت داده  200پرسشنامه در بین گردشگران خارجی شهر شیراز توزیع شد که همه 

شد. الزم به ذکر است که در زمان توزیع پرسشنامه مشکالتی همچون کمبود وقت گردشگران برای پر کردن پرسشنامه، 

 عدم تروریسم
 عدم جنگ

 ثباتی سیاسیعدم بی

 عدم دزدی
 عدم خطر قتل
 مسائل بهداشتی

 ارزعدم نوسان نرخ
 هاثبات قیمت

 احترام به عقاید دینی
 احترام به همۀ نژادها

 
 انگیزهیجان بخشآرامش کنندهدلربا و مسحور

 

 بازدید مجدد

 قصد توصیه

 تبلیغ دهان به دهان

 

 لذت برآورده شدن انتظار خشنودی

 

 امنیت وفاداری

 تصویر مقصد

 

 رضایتمندی
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هایی را در روند مه توسط مسئولین اماکن گردشگری محدودیتممانعت و همچنین درخواست م وز معتبر توزیع پرسشنا
پژوهش ای اد کرد. کمبود منابع مرتبط با موضوع پژوهش نیز از دیگر مشکالت به وجود آمده در روند پژوهش حاضر بود. 

استنباطی  های آمار توصیفی وو از روش Spssو  Lisrelهای افزارشده از نرمهای گردآوریبرای ت زیه و تحلیل داده
 تک نمونه ای، مدلسازی معادالت ساختاری )تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر( استفاده شده است.   تی )آزمون

 قلمرو پژوهش

دقیقه  32درجه و  29دقیقه شمالی و  36درجه و  29و در عرض جغرافیایی شیراز در بخش مرکزی استان فارس، 
تا  1486. این شهر در ارتفاع دقیقه غربی قرار گرفته است 26درجه و  52دقیقه شرقی و  37درجه و  52جنوبی و طول 

و در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای  در نقاط مختلف شهر متغیر است دریای از سطح متر 1670
و باباکوهی  از سمت غرب به کوه دراک، از سمت شمال به کوه های بمو، سبزپوشان، چهل مقام شهر شیراز معتدلی دارد.

کیلومتر مربع را  217منطقه مستقل شهری تقسیم شده و جمعاً مساحتی بالغ بر  11محدود شده است. شهرداری شیراز به 
ریزی و نفر می باشد )معاونت برنامه 572/565/1برابر با  1395شامل می شود. جمعیت شهر شیراز طبق سرشماری سال 

های گردشگری فراوانی از جمله آرامگاه . شهر شیراز دارای جاذبه(3-4: 1398توسعة سرمایة انسانی شهرداری شیراز، 
 .(2)شکل  باشد... می )ع( و حافظ، آرامگاه سعدی، ارگ کریمخانی، باغ ارم، حرم شاه چراغ

 

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

 هایافته
 های توصیفییافته

مربوط  بیشرین درصد سنی گردشگرانکه  هددمی ننشا گردشگران خارجی شهر شیراز اطالعات فردی سیربر نتایج
 5/19سال  50تا  41درصد، گروه سنی  5/26سال با  30تا  20درصد سپس گروه سنی  37سال با  40تا  31به بازۀ سنی 

 5/68.  ستادرصد  5/5سال با  20درصد و کمترین درصد مربوط به بازۀ سنی زیر  5/11به باالتر  51درصد، گروه سنی 
دهد بیشترین ملیت پاسخگویان نشان میبررسی هند. دمی تشکیل ننارا ز صددر 5/31و  دانمررا  نپاسخگویااز  صددر
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ای با درصد، اقیانوسیه 23ها با درصد، آسیایی 5/24ها با درصد و سپس آمریکایی 5/30درصد متعلق به اروپایی ها با 
 .(3)جدول باشد درصد می 5/9ها با ترین درصد متعلق به آفریقاییدرصد و کم 5/12

 
 رازیشهر ش خارجی گردشگران یفرد مشخصات -3جدول 

 درصد طبقه بندی اطالعات فردی درصد طبقه بندی اطالعات فردی

 سن

 5/5 سال 20زیر 

 ملیت

 23 آسیایی

 5/30 اروپایی 5/26 30-20

 5/24 آمریکایی 37 40-31

 5/9 آفریقایی 5/19 50-41

 5/12 ایاقیانوسیه 5/11 به باالتر 51

 جنس
 5/68 مرد

 100 جمع
 5/31 زن

 1398منبع: یافته های تحقیق، 

 یافته های استنباطی

های وفاداری گردشگران، رضایتمندی، تصویر مقصد و امنیت با بررسی وضعیت میانگین و انحراف معیار شااص

 استفاده از آزمون فریدمن

گردشگران، رضایتمندی، تصویر مقصد و های متغیرهای پژوهش )وفاداری برای بررسی وضعیت میانگین شاخص
های وفاداری گردشگران بیشترین امنیت( در شهر شیراز از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد در بین شاخص

( و پایین ترین میانگین مربوط به بازدید م دد با میانگین 66/3میانگین مربوط به تبلیغ دهان به دهان با میانگین )
-( و پایین67/3های رضایتمندی گردشگران بیشترین میانگین مربوط به لذت از سفر با میانگین )بین شاخص(، در 54/3)

های تصویر مقصد (، در بین شاخص59/3ترین میانگین مربوط به برآورده شدن انتظارات پیش از سفر با میانگین )
-( و پایین ترین میانگین مربوط به هی ان24/4میانگین )کننده بودن مقصد با بیشترین میانگین مربوط به دلربا و مسحور

( و 91/3های امنیت بیشترین میانگین مربوط به عدم خطر قتل با میانگین )(، در بین شاخص78/3انگیز بودن با میانگین )
 (.4باشد )جدول ( می74/3ها با میانگین )ترین میانگین مربوط ثبات قیمتکم

ها چقدر از مقدار متوسط فاصله دارند. اگر انحراف معیار نزدیک به به طور میانگین، دادهدهد انحراف معیار نشان می
ها نزدیک به میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارند؛ در حالی که انحراف معیار بزرگ صفر باشد نشانه آن است که داده
-های هر یک از متغیرهای پژوهش نشان میخصباشد. وضعیت انحراف معیار شاها میبیانگر پراکندگی قابل توجه داده

-(، در بین شاخص97/0های وفاداری بیشترین میزان انحراف معیار مربوط به بازدید م دد با مقدار )دهد در بین شاخص

های تصویر (، در بین شاخص01/1های رضایتمندی بیشترین میزان انحراف معیار مربوط به خشنودی از سفر با مقدار )
های امنیت بیشترین ( و در بین شاخص07/1انگیز بودن با مقدار )رین میزان انحراف معیار مربوط به هی انمقصد بیشت

های باشد که مقادیر بیانگر پراکندگی و عدم تمرکز داده( می08/1میزان انحراف معیار مربوط به عدم تروریسم با مقدار )
باشد. به عبارتی مقادیر بیان شدۀ انحراف معیار، ها میوط به آنهای به دست آمده مربهای مطرح شده از میانگینشاخص

های به نوعی بیانگر بیشترین میزان پراکندگی )اختالف( نظرات گردشگران خارجی شهر شیراز نسبت به میانگین شاخص
 (.4باشد )جدول بیان شده می
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 صویر مقصد و وفاداری گردشگران خارجی شهر شیرازهای امنیت، رضایتمندی، توضعیت میانگین و انحراف معیار شاخص -4جدول

 انحراف معیار میانگین شاخص متغیر

 

 وفاداری

 97/0 54/3 بازدید مجدد

 88/0 62/3 قصد توصیه

 93/0 66/3 تبلیغ دهان به دهان

 

 رضایتمندی

 96/0 67/3 لذت از سفر

 90/0 59/3 برآورده شدن انتظاراتِ پیش از سفر

 01/1 65/3 خشنودی از سفر

 

 تصویر مقصد

 

 07/1 78/3 انگیز بودنهیجان

 02/1 90/3 بخش بودنآرامش

 91/0 24/4 کنندهدلربا و مسحور

 

 

 

 

 

 امنیت

 08/1 83/3 عدم تروریسم

 92/0 85/3 عدم جنگ

 01/1 82/3 های خیابانی(ثباتی سیاسی )شورش و درگیریعدم بی

 03/1 75/3 عدم دزدی

 07/1 91/3 قتلعدم خطر 

های واگیردار، معتادین مسائل بهداشتی )مانند عدم وجود بیماری

 و ....(

76/3 06/1 

 01/1 82/3 عدم نوسانات نرخ ارز

 95/0 74/3 هاثبات قیمت

 99/0 79/3 احترام به عقاید دینی و مذهبی

 01/1 81/3 احترام به همه نژادها

 1398های تحقیق، منبع: یافته

سنجش وضعیت امنیت، تصویر مقصد، رضایتمندی و وفاداری گردشگران اار ی شهر شیراز با استفاده از آزمون تی 

 ایتک نمونه

ای استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون تی برای بررسی سطح هر یک از متغیرهای پژوهش از آزمون تی تک نمونه
(، سطح وفاداری 67/3ای سطح امنیت شهر شیراز از دیدگاه گردشگران خارجی این شهر با میانگین )تک نمونه

( و 62/3(، سطح رضایتمندی گردشگران خارجی شهر شیراز با میانگین )72/3گردشگران خارجی شهر شیراز با میانگین )
ز حد متوسط محاسبه شده برای هر یک از ( باالتر ا97/3وضعیت تصویر گردشگران خارجی از شهر شیراز با میانگین )

، 67/0برابر با  برای متغیر امنیت به دست آمده با حد متوسط محاسبه شده نیانگیاختالف ممتغیرهای پژوهش می باشد. 
دهد یرا نشان م یاختالف مثبت همگی است که 97/0و برای تصویر مقصد  62/0، برای رضایتمندی 72/0برای وفاداری 

(، 000/0محاسبه شده) 05/0که با توجه به سطح معناداری کمتر از  استمتغیرهای پژوهش مطلوب  تیوضع انگریو ب
 (. 5مورد تأیید قرار می گیرد )جدول 
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ی در مقصد گردشگران خارج یو وفادار یتمندیمقصد، رضا ریتصو ت،یامن جهت سن ش سطح یاتک نمونه تی آزموننتایج  -5جدول 
 رازیشهر ش گردشگری

 نتایج تی تک نمونه ای

حد  میانگین T dfمقدار متغیر

 متوسط

اختالف از 

 میانگین

سطح معناداری 
(sig) 

 000/0 67/3 - 3= 67/0 3 67/3 199 96/17 امنیت

 000/0 72/3 - 3= 72/0 3 72/3 199 72/11 وفاداری

 000/0 62/3 - 3= 62/0 3 62/3 199 18/12 رضایتمندی

 000/0 97/3 - 3= 97/0 3 97/3 199 52/16 تصویر مقصد

 1398های تحقیق، منبع: یافته

-برای ان ام یک مدل معادالت ساختاری در ابتدا به بررسی تحلیل عامل تأییدی سپس ارزیابی برازش مدل اندازه

شود. یک مدل کامل معادالت ساختاری گیری و در نهایت بررسی ضرایب مسیر و تأیید یا رد مسیرهای مدل پرداخته می
 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

اند معرف آن هستند یا خیر، عد ارائه شدههایی که برای معرفی هر بُتحلیل عاملی تأییدی این مطلب را که آیا گویه
های انتخابی با چه دقتی معرف یا برازندۀ عامل یا متغیر پنهان خود هستند. دهد که گویهآزماید و سپس گزارش میمی

توان برای هر شود. برای ان ام تحلیل عاملی تأییدی هم میاین روش در قالب مدلسازی معادالت ساختاری ان ام می
توان دهندۀ آن به صورت جدا از هم و تفکیک شده مدل متناسب را ترسیم کرد و هم میهای تشکیلنهان و گویهمتغیر پ

در قالب یک مدل معادالت ساختاری برای تمامی متغیرهای پنهان و اجزای آن ان ام داد. در این پژوهش ما در قالب یک 
 ( قابل مشاهده است. 6( و همچنین جدول )3شکل ) ایم که نتایج در بر روی مدلمدل این کار را ان ام داده

شوند که اگر این مقدار برابر های یک سازه با آن سازه محاسبه میبارهای عاملی از طریق محاسبة مقدار ارتباط گویه
آن  گیریهای آن از واریانس خطای اندازه( شود بیانگر این است که واریانس بین سازه و شاخص4/0یا بیشتر از مقدار )

تر باشند باید آن را از گیری قابل قبول است. چنانچه از این مقدار پایینسازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازه
 مدل تحقیق حذف کرد.  

است و همگی معنادار هستند. تنها بار عاملی  4/0دهد همه بارهای عاملی به جز یک مورد، باالتر از نتایج نشان می
ندارد  4/0باشد. با توجه به اینکه مقدار بار عاملی گویة عدم تروریسم اختالف زیادی با می 30/0روریسم برابر گویه عدم ت

شود و همچنین حذف این گویه تأثیری در برازش مدل نداشت، این گویه حذف نگردید. حذف این گویه زمانی الزم می
های وفاداری ف این گویه بهبود یابند. در بین گویههای برازش مدل در حد قابل قبولی نبوده و با حذکه شاخص

ترین بار عاملی مربوط به بازدید م دد با و کم 77/0گردشگران، بیشترین بار عاملی مربوط به قصد توصیه با بار عاملی 
سفر با بار شدن انتظارات پیش از های رضایتمندی بیشترین بار عاملی مربوط به برآوردهاست. برای گویه 67/0بار عاملی 
های مربوط به تصویر می باشد. در بین گویه 56/0ترین بار عاملی مربوط به لذت از سفر با بار عاملی و کم 78/0عاملی 

انگیز و کم ترین بار عاملی مربوط به هی ان 88/0بخش بودن با بار عاملی مقصد بیشترین بار عاملی مربوط به آرامش
های مربوط به امنیت بیشترین بار عاملی مربوط به عدم دزدی با در نهایت در بین گویهاست. و  43/0بودن با بار عاملی 

 (.6است )جدول  30/0ترین بار عاملی مربوط به عدم تروریسم با بار عاملی و کم 70/0بار عاملی 
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صد، رضایتمندی و وفاداری های امنیت، تصویر مقنتایج تحلیل عاملی تأییدی جهت سن ش میزان دقت و معرف بودن شاخص -6جدول 

 گردشگران خارجی شهر شیراز برای استفاده در مدل ساختاری

عالمت اختصاری در  شاخص متغیر

 مدل

آماره  بار عاملی

 معناداری

 

 (loy1)وفاداری

 - X5.2.6 67/0 بازدید مجدد

 X5.2.7 77/0 22/11 قصد توصیه

 X5.2.8 70/0 70/10 تبلیغ دهان به دهان

 

 (sat1)رضایتمندی

 - X5.2.3 56/0 لذت از سفر

 X5.2.4 78/0 30/9 برآورده شدن انتظاراتِ پیش از سفر

 X5.2.5 70/0 08/9 خشنودی از سفر

 

 تصویر مقصد
(img1) 

 - X4.1.14 43/0 انگیز بودنهیجان

 X4.1.15 88/0 64/12 بخش بودنآرامش

 X4.1.16 63/0 05/11 کنندهدلربا و مسحور

 

 

 

 

 (sec1امنیت)

 - X4.1.1 30/0 عدم تروریسم

 X4.1.2 56/0 15/5 عدم جنگ

های ثباتی سیاسی )شورش و درگیریعدم بی

 خیابانی(

X4.1.3 63/0 29/5 

 X4.1.4 70/0 40/5 عدم دزدی

 X4.1.5 62/0 26/5 عدم خطر قتل

های مسائل بهداشتی )مانند عدم وجود بیماری

 واگیردار، معتادین و...(

X4.1.6 61/0 24/5 

 X4.1.7 55/0 11/5 عدم نوسانات نرخ ارز

 X4.3.11 44/0 78/4 هاثبات قیمت

 X4.3.12 48/0 93/4 احترام به عقاید دینی و مذهبی

 X4.3.13 48/0 93/4 احترام به همه نژادها

 1398های تحقیق، منبع: یافته

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

پس از ان ام عملیات تحلیل عاملی تأییدی و اجرای مدل ساختاری به بررسی میزان برازش مدل پرداخته شد. برای 
های برازش های برازندگی متعددی وجود دارد. یکی از مهم ترین شاخصهای ساختاری شاخصارزیابی برازش مدل

بسیار خوب  3تا  1برای آن مناسب و مقادیر  5تا  1ای اسکوئر بر درجة آزادی است که مقادیر مدل، حاصل تقسیم ک
است که حاکی از  81/1( برابر با 96( به درجه آزادی )46/174تفسیر می شود. مقدار به دست آمده از نسبت کای اسکوئر )

مشاهده است، شاخص ریشه میانگین باشد. شاخص مهم دیگری که در مدل قابل برازش بسیار خوب این مدل می
باشد نشان دهندۀ برازش مطلوب مدل  08/0است. مقدار این شاخص اگر کمتر از  (RMSEA)مربعات خطاهای تخمین 

های دیگِر دهندۀ برازش مطلوب مدل است. مقادیر شاخصاست که نشان 064/0است. مقدار بدست آمده در مدل برابر با 
، شاخص نیکوئی برازش 94/0با مقدار  (CFI)اری عبارتند از شاخص برازندگی تطبیقی برازش در مدل معادالت ساخت

(GFI)  شاخص نرمال شده برازندگی 96/0با مقدار ،(NFI)  ها ، شاخص میانگین م ذور باقی مانده93/0با مقدار
(RMR)  و شاخص برازندگی فزآینده 036/0با مقدار ،(IFI)  شان از برازش مطلوب که همگی مقادیر ن 94/0با مقدار

 (.7گردد )جدول مدل است. بنابراین مدل ساختاری پژوهش تأیید می
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 های برازش مدل ساختاری عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیرازنتایج به دست آمده از شاخص -7جدول 

 مقدار دامنه مقبول عالئم اختصاری نام شاخص

 81/1 3کمتر از  X2/DF نسبت کای اسکوئر به درجۀ آزادی

 064/0 08/0کمتر از  RMSEA خطای مجموع مجذورات میانگین

 94/0 9/0بزرگتر از  CFI شاخص برازش تطبیقی

 96/0 9/0بزرگتر از  GFI شاخص نیکوئی برازش

 93/0 9/0بزرگتر از  NFI شده برازندگیشاخص نرمال

 036/0 05/0کمتر از  RMR هاشاخص میانگین مجذور باقی مانده

 94/0 9/0بزرگتر از  IFI شاخص برازندگی فزاینده

 1398های تحقیق، منبع: یافته

 

 

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

 

 ضرایب معناداری مسیرهای مدل ساختاری پژوهش جهت تأیید یا رد مسیرهای مؤثر بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز  -4شکل 
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 بررسی ضرایب مسیرهای مؤرر بر وفاداری گردشگران اار ی در مقصد گردشگری شهر شیراز 

است. در مدل ساختاری پژوهش دو  ( نتایج بررسی ضرایب مسیر مدل ساختاری پژوهش قابل مشاهده8در جدول )
. مسیر متغیرهای وابسته 2. مسیر متغیر مستقل به سمت متغیرهای وابسته )میان ی و نهایی( و 1نوع مسیر وجود دارد. 

 میان ی به سمت متغیر وابسته نهایی.
فاداری( وجود در حالت اول سه مسیر )امنیت به سمت تصویر مقصد، امنیت به سمت رضایتمندی و امنیت به سمت و 

دهد امنیت باشد. نتایج به دست آمده نشان میدارد. یک طرفه بودن مسیرها نشان دهنده تأثیر متغیر مستقل بر وابسته می
به ترتیب بر تصویر مقصد، رضایتمندی و وفاداری  20/0و  52/0 ،51/0 (Beta)با ضرایب مسیر استاندارد شده 

که همگی باالتر  24/2و  70/4 ،43/4(T-valueگردشگران خارجی شهر شیراز تأثیر مثبتی دارد و با توجه به آماره های )
گردند ورد نظر تأیید میدهد بنابراین مسیرهای مهای تأثیر به دست آمده را نشان میمی باشد، معناداری ضریب 96/1از 

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( وجود دارد. یک طرفه بودن مسیرها نشان دهنده تأثیر متغیر مستقل بر وابسته وفاداری و رضایتمندی به سمت 

شود اما در این باشد )ذکر این نکته الزم است که در حالت کلیِ مدل، متغیر میان ی به عنوان وابسته در نظر گرفته میمی
گذارد(. د که بر متغیر وابسته نهایی تأثیر میشونایم متغیر مستقلی در نظر گرفته میحالت که مسیرها را تفکیک کرده

و رضایتمندی با ضریب  14/0( Beta) دهد تصویر مقصد با ضریب مسیر استاندارد شدهنتایج به دست آمده نشان می
تأثیر مثبتی بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز دارند و با توجه به سطح معناداری یا  51/0( Beta)استاندارد شده 

-های تأثیر به دست آمده معنادار میباشند، ضریبمی 96/1که باالتر از مقدار  77/5و  11/2 (T-value)ار آمارۀ مقد

گردند و نشان از تأثیر مثبت و معنادار تصویر مقصد و رضایتمندی بر وفاداری باشند. بنابراین مسیرهای مورد نظر تأیید می
 (.8گردشگران خارجی شهر شیراز دارد )جدول 

 نتایج ضریب مسیرهای مؤثر بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز در مدل ساختاری پژوهش  -8جدول 

ضرایب مسیر استاندارد  مسیر انواع مسیرهای مدل

 (Beta) شده

-T) آمارۀ معناداری

value) 

 نتیجه آزمون

 

 

مستقل به وابسته 

 )میانجی و نهایی(

تصویر مقصد -امنیت

 گردشگران

 تأیید 70/4 52/0

رضایتمندی -امنیت

 گردشگران

 تأیید 43/4 51/0

وفاداری -امنیت

 گردشگران 

 تأیید 24/2 20/0

 

وابسته میانجی به وابسته 

 نهایی

وفاداری -تصویر مقصد

 گردشگران

 تأیید 11/2 14/0

وفاداری -رضایتمندی

 گردشگران

 تأیید 77/5 51/0
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 مؤرر بر وفاداری گردشگران اار ی در مقصد گردشگری شهر شیرازتحلیل مسیرهای 

پس از بررسی مسیرهای مدل ساختاری پژوهش و مشخص شدن اثرات مستقیم متغیرهای پیش بین بر متغیرهای 
بینی درک کل اثرگذاری، به محاسبه اثرات غیرمستقیم متغیر پیش بین )امنیت( بر متغیر ها، برای پیشمالک و تأیید آن

مالک )وفاداری( پرداخته شد. برای محاسبه اثرات غیرمستقیم، ضریب تأثیر متغیر مستقل بر متغیر های میان ی و ضریب 
شوند و بدین ترتیب اثر غیرمستقیم متغیر مستقل بر تأثیر متغیرهای میان ی بر متغیر وابسته نهایی در یکدیگر ضرب می

 آید.ر کلی نیز از م موع اثر مستقیم و غیرمستقیم به دست میآید. مقدار اثمتغیر وابسته نهایی به دست می
مقدار اثر غیر مستقیم امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز با نقش میان ی تصویر مقصد از طریق ضرب 

رابر با ( با یکدیگر ب14/0( و ضریب تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری )52/0کردن دو ضریب تأثیر امنیت بر تصویر مقصد )
شد. مقدار اثر غیرمستقیم امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز با نقش میان ی رضایتمندی از طریق  07/0

( با یکدیگر برابر 51/0( و ضریب تأثیر رضایتمندی بر وفاداری )51/0ضرب کردن دو ضریب تأثیر امنیت بر رضایتمندی )
بین )امنیت( بر متغیر مالک )وفاداری( از یرمستقیم،  اثر کلی متغیر پیشمحاسبه گردید. با محاسبه اثرات غ 26/0با 

دهد اثر کلی امنیت بر وفاداری ( بدست آمد. نتایج به دست آمده نشان می33/0( و غیرمستقیم )20/0م موع اثر مستقیم )
 (.9می باشد )جدول  53/0گردشگران خارجی شهر شیراز برابر با 

یر مستقیم و غیرمستقیم، بیشترین میزان تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر های تأثبا توجه به ضریب
ای این متغیر را بین متغیر امنیت باشد که اهمیت نقش واسطهای رضایتمندی گردشگران میشیراز از طریق نقش واسطه

ترین مسیر برای تبیین نقش امنیت ویترین و قدهد. به عبارتی مناسبو وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز نشان می
ترین میزان باشد. کمدر ای اد وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز، مسیر غیرمستقیم با نقش میان ی رضایتمندی می

باشد. به عبارتی ای تصویر مقصد میتأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز نیز از طریق نقش واسطه
برای تبیین نقش امنیت در ای اد وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز، مسیر غیرمستقیم با نقش  ترین مسیرضعیف

گری بهتر و باشد. بر این اساس بین دو متغیر رضایتمندی و تصویر مقصد، رضایتمندی از نقش میان یتصویر مقصد می
. گواه این ادعا این است که بین سه مسیر تری بین امنیت و وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز برخوردار استقوی

امنیت به سمت وفاداری )یک مسیر مستقیم و دو مسیر غیرمستقیم(، مسیر غیرمستقیم امنیت به سمت وفاداری با نقش 
دهندۀ میان ی رضایتمندی نیمی از ضریب اثر کلی را شامل می شود که مقدار قابل توجهی است. مقدار اثر کلی نیز نشان

ری مثبت و قابل توجه متغیر امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز دارد این بدین معنی است که هر تأثیرگذا
چه وضعیت امنیت شهر شیراز بهتر شود میزان وفاداری گردشگران خارجی به این شهر نیز افزایش خواهد یافت )جدول 

9 .) 

 ن خارجی شهر شیراز بررسی انواع تأثیرات امنیت بر وفاداری گردشگرا -9جدول 

 انواع تأثیر متغیر

اثر 

 مستقیم

 اثر کل اثر غیرمستقیم

 

 امنیت

 

20/0 

  (52/0*  14/0=  07/0) با نقش میانجی تصویر مقصد

53/0  =33/0  +20/0 
 (51/0*  51/0=  26/0) با نقش میانجی رضایتمندی

 07/0+  26/0=  33/0 جمع

 1398های تحقیق، منبع: یافته
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 گیرینتیجه

 )اسمعیلی وند، ستامدیریت موفق مقصد از جی یک شاخص مهم رخاه یدکنندزدبان مانددارفای، وشگردمقاصد گردر 

 یشتریب یکرده و کاالها غیگذرانند، آن را بهتر تبلیمقصد م کیرا در  یشتریگردشگران وفادار وقت ب (.27-26: 1395

ترین عواملی که می تواند بر وفاداری گردشگران یکی از مهم .(Meleddu et al, 2015: 160) کنندیمصرف م
های گردشگری گردشگر مخصوصاً گردشگران خارجی تأثیرگذار باشد امنیت آن مقصد جهت فضایی مناسب برای فعالیت

أثیرگذار باشد بر رفتارهای بعدی وی نیز تجا که امنیت به عنوان اولین نیاز یک گردشگر میباشد. از آندر آن مقصد می
 خواهد بود. 

وجود دو عامل سطح مطلوب امنیت در یک مقصد گردشگری و همچنین گردشگران وفادار و در ارتباط دیدن این دو 
تواند به رونق و توسعة گردشگری این مقاصد و همچنین ای اد دیدگاهی روشن و آینده نگرانه و رفع عامل با هم می

توجهی کند. از این رو اهداف پژوهش حاضر بررسی ت گردشگری آنها کمک قابلنواقص و ابهامات در فرآیند توسعة صنع
تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز، بررسی سطح امنیت شهر شیراز از دیدگاه گردشگران خارجی و 

گران خارجی شهر بررسی سطح وفاداری گردشگران خارجی این شهر می باشد. نتایج نشان داد امنیت بر وفاداری گردش
شیراز تأثیر مثبت و معناداری دارد که این تأثیر هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم با نقش میان ی رضایتمندی و 

(، وو و 2017(، ندال و همکاران )2012(، کوبان )2011های کیم و همکاران )تصویر مقصد می باشد. نتایج با یافته
های مچیندا و (، همسویی دارد اما با یافته1396سلمی و همکاران )( و کیان1393سبحان )(، سلیمی2020همکاران )
( مبنی بر عدم تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران همسویی ندارد. همچنین نتایج نشان داد سطح امنیت 2010همکاران )

سطح مطلوبی است.  شهر شیراز از دیدگاه گردشگران خارجی و همچنین سطح وفاداری گردشگران خارجی این شهر در
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 

سطح وفاداری گردشگران خارجی کمی از سطح متوسط فراتر است و به فاصله مناسبی دارد اما بقیه عوامل مخصوصا 
 ای قرار دارد.عبارتی در وضعیت شکننده

باشد لزوم با توجه به نتایج به دست آمده که بیانگر نقش مثبت امنیت در وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز می
یش سطح وفاداری گردشگران خارجی این شهر ضروری توجه به امنیت شهر شیراز به عنوان یکی از عوامل مهم در افزا

گیرد عالوه بر است. افزایش سطح وفاداری گردشگران خارجی شهر شیراز که به واسطه سطح مناسب امنیت صورت می
سودآوری و بحث اقتصادی در این مقصد، من ر به تبلیغ واقعیات موجود و زدودن چهرۀ ناامن و مخدوش شکل گرفته 

اند اعتماد بیشتری اندین و رسانه هایشان شده؛ چرا که افراد به کسانی که با مقصد مستقیما ارتباط داشتهایران توسط مع
گردد ضمن حفظ وضع مطلوب با توجه به سطح مطلوب امنیت شهر شیراز پیشنهاد می های معاند.دولتها و دارند تا رسانه

تر از این شهر و افزایش رضایتمندی گردشگران به یری مناسبفعلی، در جهت بهبود این پارامتر و در نتی ه ای اد تصو
ای دارند اقداماتی زیربنایی از افزایش و عنوان عواملی که در جهت رسیدن به وفاداری گردشگران خارجی نقش واسطه

فراد سازی نسبت به برخورد با اتقویت نیروهای امنیتی جهت جلوگیری از اقدامات تروریستی و اغتشاشات تا فرهنگ
ها و همچنین ارتقای سطح بهداشت محیط مطابق با های مختلف، تثبیت قیمتغریبه و احترام به عقاید سلیقه

استانداردهای جهانی و ای اد پلیس گردشگری جهت حفظ گردشگران در برابر جرائم عام صورت گیرد. ارائة بروشورها 
تواند باشد که من ر به حفظ امنیت ز از دیگر اقدامات مؤثر میامنیتی به زبان انگلیسی به گردشگران خارجی شهر شیراز نی

 ها به شهر شیراز شود. ها و در نتی ه وفاداری آنآن
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