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تاریخ دریافت91/4/7 :
تاریخ پذیرش92/2/29 :

توجه به دیدگاهها و انگیزههای گردشگران برای سفر به یک مقصد ،به عنوان یک ضرورت بازاریابی و برنامهریزی توسعه
گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است .تحتتأثیر انگیزهها ،گردشگران انتظارات متفاوتی از محصوالت سفر دارند و نتایج آن در تعیین راهبردهای توسعهای
مقصد بسیار قابل توجه بوده و به برنامهریزان و سیاستگذاران این شناخت را میدهد که مقصدهای عمده گردشگری کجاست و چه ویژگیهایی باید داشته
باشد .براساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی انگیزههای گردشگران در راستای دستیابی به الگوی مناسب برای بازاریابی و تدوین راهبردهای توسعه
محصوالت در شهرستان محالت(که براساس نظریه لومسدن انجام گرفته) و با توجه به عوامل تأثیرگذار بر انگیزههای گردشگران ،دو عامل جنسیت و درآمد
در این مقاله مورد آزمون قرار گرفته است .یافتههای تحقیق از طریق تحلیل نتایج حاصل از  185پرسشنامه به روش تحلیل عاملی ،برای شناسایی انگیزهها و
با بهرهگیری از آزمونهای  T-testو تحلیل واریانس یک طرفه ،برای آزمون فرضیات ،مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.در پایایی ابزار تحقیق ،از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده که بر این اساس قابلیت اعتماد پرسشنامه با ضریب  83درصد بسیار مناسب بوده است .نتایج تحلیلی حاصله بیانگر آن است که در
انگیزههای گردشگران ،تنها چهار عامل میتوانند  58/1درصد واریانس کل گویههای مورد بررسی را تبیین نمایند و با لحاظ کردن سایر عاملها این نسبت به
بیش از  90درصد هم میرسد؛ از این میان عامل آرامشی_ تفریحی باالترین درصد واریانسها را به خود اختصاص داده است .نتیجه آزمون فرضیات نیز حاکی از
تفاوت معنادار درآمد بر گونههای انگیزشی گردشگران بوده است.
واژگان کلیدی :بازاریابی ،ویژگیهای رفتاری گردشگران ،انگیزه گردشگری ،محالت.
* نویسنده مسئول مقاله
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ً
اصــوال بخش خدمات در اغلب کشورها باالترین ارزش اف ــزوده و
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و زیربخشهای متعددی
دارد که یکی از مهمترین آنهــا بخش گردشگری اســت .امــروزه
رقــابــت ف ــش ــردهای بــیــن کــشــورهــای مختلف جــهــان ب ــرای جــذب
جهانگردان بــه چشم مـیخــورد و ایــن صنعت بــه عــنــوان صنعتی
پویا و با ویژگیهای منحصر به فرد ،بخش مهمی از فعالیتهای
اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و درحــال توسعه را به
خود اختصاص داده است(ابراهیم زاده و همکاران.)108:1388،
درواقع گردشگری نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی
کشورها ایفا میکند و توسعه آن یکی از کمهزینهترین روشهــای
اشتغالزایی به شمار میآید .گردشگر ،نقدینگی را از مراکز مالی
و صنعتی به ســوی سایر شهرها ،روستاها و مناطق طبیعی سوق
داده و نقش مهمی در اشتغالزایی ایفا میکند(جهانیان و نادعلی
پ ـ ــور .)148:1388،سازمان جهانی جهانگردی در گــزارشــی1/6 ،
میلیارد جهانگرد را برای سال  2020میالدی پیشبینی کرده است؛
این به معنی ساالنه دو میلیارد دالر و روزانه حدود پنج میلیون دالر
گــردش پولی اســت که هزینه سفر گردشگران گوشه و کنار جهان
خواهد بــود .ایــن رقــم ،چندین برابر درآمــد نفتی تمام کشورهای
عضو اپک است .طبق آمار سال  ، 2001سهم صنعت گردشگری در
حدود  11/7درصد از تولید ناخالص جهانی و در حدود  200میلیون
شغل بــرای مــردم دنیا بــوده اســت .در سال  2005این آمــار به 338
میلیون شغل رسید؛ یعنی در این سال از هر هشت شغل در جهان،
یکی مربوط به صنعت گردشگری بــوده اســت(مــقــدم.)2:1390،
طبق آمار شورای جهانی مسافرت و گردشگری در سال  ،2011حدود
 9/01درصد از کل تولید ناخالص داخلی” ،1”GDPو در حدود 8/8

درصد اشتغال 4/5 ،درصد سرمایهگذاری و باالخره  5/8درصد کل
صادرات جهان از صنعت گردشگری بوده است .درواقع این بخش،
به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از  250میلیون فرصت شغلی
تمام وقت ،نیمه وقت و فصلی به وجود آورده است(بیگی.)3:1390،
بنابراین توسعه نظاممند گــردشـگــری و اسـتــفــاده از قابلیتهای
بسیار ایــن بخش بــرای بهبود وضعیت کنونی گردشگری کشور،
مستلزم به کارگیری برنامهریزی گردشگری اســت ،تا با توجه به
حساسیتهای موجود و ظرفیت جامعه و نیازهای گردشگران بتوان
از قابلیتهای این صنعت در جهت پیشرفت و توسعه جامعه استفاده
کــرد(مــوحــد .)148:1386،در عین حــال برنامهریزی بــرای توسعه
گردشگری ،مستلزم توسعه و توجه به نیازها ،ویژگیها و خواستههای
بازار به عنوان عوامل تقاضای گردشگری است .در این راستا توجه به
دیدگاهها و انگیزههای گردشگران برای سفر به یک مقصد ،به عنوان
یک ضرورت بازاریابی و برنامهریزی توسعه گردشگری و همچنین
مبنایی برای طراحی زیرساختهای مرتبط با گردشگری ،از اهمیت
خاصی بــرخــوردار اســت(کــاظ ـمــی .)95:1387،چنانچه انگیزهها و
اهداف گردشگران با توجه به خصوصیات جمعیت شناختی و روانی
آنان به درستی شناخته شود ،میتوان بازارهای هدف برای صنعت
گردشگری را به گونهای تعیین کرد که ضمن رعایت ارزشهای جامعه
میزبان ،به طریقی مناسب به تأمین خواستههای گردشگران پرداخته
شود(کاظمی .)190:1385 ،از اینرو با توجه به امکانات و بستر مناسب
توسعه ان ــواع محصوالت گردشگری در شهرستان محالت ،برای
بازاریابی موفق ،شناسایی انتظارات گردشگران ضرورت مییابد .این
امر کارایی بیشتری را در عرضه محصوالت با هدف تأمین نیازهای
بازار تقاضا ،تسهیل فرایند بازاریابی ،تخصیص بهینه سرمایهگذاری

و درنهایت توسعه گردشگری و مزایای حاصل از آن را بــرای این
شهرستان در پی خواهد داشت.

 .2مبانی نظری

 .2.1بازاریابی گردشگری
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بـ ــازاریـ ــابـ ــی در صــنــعــت گ ــردش ــگ ــری رون ـ ـ ــدی اســــت مــدیــریــتــی
ک ــه ش ــام ــل پــی ـشبــیــنــی ن ــی ــازه ــا و جــلــب رض ــای ــت گ ــردش ــگ ــران
میباشد(لومسدن )46:1380،و به عنوان یک مفهوم همانگونه
که در مورد خدمات و کاالهای ملموس و غیرملموس کاربرد دارد،
در صنعت گردشگری نیز مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین تعریف
بازاریابی گردشگری و بازاریابی عمومی کاالها و خدمات با یکدیگر
تفاوتی ندارند" .کریپندرف" در کتاب بازاریابی گردشگری تعریف زیر
را در این مورد عرضه نموده است ":به کارگیری نظاممند و هماهنگ
شــده خطمشیهای مؤسسات جهانگردی و کشورها در سطوح
محلی ،ملی و بینالمللی برای ارضای نیازهای گروههای مشخص
مصرفکنندگان بهمنظور دستیابی به سود مناسب" .همچنین بنا
بر تعریفی دیگر ،بازاریابی گردشگری عبارت است از تالشهایی کلی
برای شناسایی چیزهایی که منطقه مقصد برای عرضه دارد(کــاال)
و گروههایی از مردم که وقت ،پول و عالقه برای مسافرت و تفریح
دارنــد(بــازارهــای هــدف) و نحوه دسترسی و متقاعد نمودن افــراد
ذکر شده برای رفتن به آنجا .به عبارتی بازاریابی گردشگری شامل
تحقیقات بــازار و فروش محصول بوده و سعی مینماید تا بهترین
شیوه را برای متقاعد نمودن مسافرین برای اقامت طوالنیتر و هزینه
بیشتر بیابد(جهانیان و نادعلی پور.)81:1388،
یکی از مهمترین عناصر و مؤلفههای برنامهریزی بازاریابی صنعت
گردشگری ،فرایند رفتار مصرفکننده است.

 .2.2رفتار مصرف کننده
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شاید نخستین گام در بررسی و مطالعه بازاریابی صنعت گردشگری،
مطالعه و تحلیل رفــتــار گــردشــگــران ،بــه عــنــوان مصرف کنندگان
محصوالت گردشگری ،از دیدگاه روان شناختی باشد .روانشناسی
رفــتــار مصرفکنندگان میتواند بــازاریــابــان گردشگری را در درک
بهتر فرایند خرید ،مصرف و الگوها و انگیزههای مسافرت به نحو

مؤثری کمک کند(حیدری .)149:1390،درواقع رفتار مصرفکننده،
در برگیرنده شناخت و مطالعه دلیل خرید محصوالت گردشگری
بهوسیله اف ــراد و چگونگی تصمیمگیری آنهـ ــاسـ ــت(&Horner
 .)1996,Swarbrookدر مدیریت مقاصد گردشگری یکی از اهداف
اولیه جلب رضایت گردشگران است .بدون داشتن دانش از خواستهها
و نیازهای گردشگران ،جلب رضایت آنان نیز بسیار مشکلتر خواهد
شد .همچنین برای مدیریت مقاصد درحال رشد ،بایستی خواستهها
و نیازهای گردشگران را شناسایی کرد که یکی از راههای کمک به
تصمیمگیری در ایــن زمینه ،درک جامعتری از رفتار گردشگران
ً
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت( .)2006:87,Reid&Bojanicمـعـمــوال الـگــوهــای رفــتــاری
گردشگران در مقصدهای گردشگری تحتتأثیر عوامل مختلفی قرار
میگیرند .این عوامل با توجه به تقسیمبندی لوس لومسدن به دو
دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم میشوند .چنانکه در تصویر
 -1-3آمده است ،عوامل تأثیرگذار داخلی عبارتند از :ادراک ،باورها
و نگرشها ،یادگیری و انگیزه .عوامل تأثیرگذار خارجی عبارتند
از :گروههای مرجع ،چرخ ه حیات ،طبقه اجتماعی ،سن  ،جنس و
فرهنگ  .هدف از مدلهای رفتار مصرفکننده ،نمایش سادهای از
رابطه بین عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرفکننده است.

 .2.3انگیزههای گردشگری

در مطالعات فراغت و گردشگری" ،انگیزه" همواره از اهمیت خاصی
برخوردار بوده است .وهب( )1975معتقد است که " انگیزهی سفر"
مبحثی عمده در مطالعات گردشگری است و مبنایی برای توسعه
گردشگری محسوب میشود (پیرس .)93:1390،انگیزه به صورت
وضعیت درونی فرد تعریف شده که او را به سمت برآورده کردن یک
نیاز ســوق میدهد و یک نیاز به صــورت فقدان چیزی و یا تفاوت
یشــود(دهــدشـتــی و
بین وضعیت ای ــدهآل و واقـعــی ف ــرد ،تعریف مـ 
فیاضی .)96:1390،پژوهشگران الگوهای متفاوتی برای انگیزهی
مسافرت ارائه کردهاند .هدف الگوهای مزبور این است که به چنین
پرسشی پاسخ داده شــود :چــرا مــردم بــه مسافرت م ـیرونــد؟ یــا به
صورتی دقیقتر ،چه عواملی موجب ایجاد انگیزه میشود که مردم
به مسافرتهای مشخصی بروند؟ تفکیک این دو پرسش اهمیت
زیــادی دارد .در پرسش نخست ،مسئله درک روانــی مسافر مطرح
است ،در حالی که در پرسش دوم باید به جنبههای جذابیت و کشش

رفتار گردشگران
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 .3اهداف تحقیق

1.1شناسایی گونههای انگیزشی گردشگران شهرستان
محالت،
2.2بررسی تأثیر عوامل جنسیت و درآمد بر گونههای انگیزشی
گردشگران و
3.3ارائه راهبردهای توسعه محصوالت گردشگری مقصد
متناسب با انگیزه و عوامل تأثیرگذار بر آن.

 .4روش شناسی پژوهش

با توجه به هدف تحقیق ،از روش تحلیلی _ توصیفی  ،با بهرهگیری از
بررسیهای میدانی استفاده شده است .دادههای مورد نیاز از طریق
ً
پرسشنامه گــردآوری شده ،که در تدوین آن ،غالبا از شاخصهای
استفاده شده در تحقیقات پیشین بهره گرفته شده است .پرسشنامه
حاوی  15گویه انگیزشی در قالب طیف پنج گزینهای لیکرت بوده
که به تعداد  185پرسشنامه در بین گردشگران نــوروزی سال 1391
شهرستان محالت توزیع شد .برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق،
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .بر این اساس قابلیت
اعتماد پرسشنامه با ضریب  83درصد بسیار مناسب بوده است؛ زیرا
طبق قاعد ه تجربی ،آلفا دستکم باید  0/7باشد تا بتوان مقیاس را
دارای پایایی به شمار آورد( داوس .)1381 :253،
برای تحلیل انگیزههای گردشگران از متد تحلیل عاملی و از
آزمونهای آماری  T-tesو تحلیل واریانس یک طرفه ،برای اثبات
یا رد فرضیات تحقیق استفاده گردید .فرضیات تحقیق به شرح زیر
بوده است:
1.1بین جنسیت و انگیزه گردشگران رابطه معناداری وجود
دارد.
2.2بین درآمد و انگیزه گردشگران رابطه معناداری وجود دارد.

 .4.1متغیرهای پژوهش

به لحاظ نظری برای تبیین عوامل مؤثر بر انگیزه گردشگران برای
سفر به شهرستان محالت ،متغیرها به صورتی خالصه میشود تا روابط
بین متغیرها بهوسیله آزمون تجربی بررسی و محاسبه گردد .از این رو
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مقصد مسافر توجه کرد .مقصود از عوامل انگیزشی ،نیروهایی است
که در درون فرد و در محتوای اجتماعی شخص موجب حرکت وی
میشوند .برعکس عوامل جذب عبارتنداز ویژگیهای یک مقصد
که مسافر تصور میکند ،میتواند نیازهای روحی خود را تأمین کند
و همین ویژگیها او را بدان دیار میکشند(وای گــی.)188:1386،
"برن" انگیز ه گردشگران از مسافرت را در دو بخش عوامل برانگیزاننده
و عوامل جذبکننده ،بررسی میکند .از این منظر عوامل برانگیزنده
سفر که گردشگر را از جایش بلند میکند تا به مسافرت برود عبارتنداز
کنجکاوی و فــرار از کسالت تــکــرار کــار ،پرداختن بــه امــور ذهنی،
سالمتی ،اعمال آرامبخش ،واقعیت بخشیدن به خود و  ....عوامل
جذبکننده که گردشگر را به محلی جــذب میکند تا مقصدی را
انتخاب کند ،پی بردن به جذابیت مکانها و دیدن جاهایی که به فرد
احساسی مطبوع میدهد را شامل میشوند .برن ،انگیز ه گردشگران
نوین را ناشی از شرایط پست مدرن میداند (کالنتری.)171:1387،
بسیاری از محققان انگیزه را به عنوان نیروی محرک در تمامی
عملها میدانند .بنابراین انگیزه یک نقطه ضروری در بررسی رفتار
گردشگران اســت و فــرای آن ،بــرای درک سیستمهای گردشگری
نقش اساسی ایفا میکند .مشکالت موجود در بررسی انگیزه ،قابل
مالحظه میباشند .علیرغم بررسیهای مکرر در رابطه با هدف
ً
از سفر(تجارت یا تفریح) که به نظر میآید کامال عمومی ،تشریحی
و تبیینی اســت ،انگیزهها و دالیــل اصلی بــرای انجام سفر ،در این
واقعیت نهفته است که انگیزهها ،نیازها و خواستههای خصوصی
افراد را منعکس میکند(( .2005:52 ,Pearceدرواقع مردم عالقهمند
و دارای توانایی سفر(گردشگران) را به عنوان تقاضا تعیین مینمایند
لونقل ،جاذبهها،
و سمت عرضه را دربرگیرنده انواع گوناگونی از حم 
تسهیالت و خدمات برای گردشگران و اطالعات و تبلیغات پیشبردی
فراهم شده در نظر میگیرند(ابراهیم زاده و همکاران .)30:1391،به
طور کلی صاحبنظران ،انگیزههای گردشگری را به شکل گستردهای
مورد توجه قرار دادهاند و تاکنون طبقهبندیهای مختلف و فراوانی از
آنها به وجود آمده است .یک رویکرد کهن به انگیزههای گردشگری
به دیدگاه "دامازدیر"( )1975تعلق دارد ،وی این انگیزهها را در قالب
سه مــورد استراحت و آرامــش ،سرگرمی و تفریح و پیشرفت فردی
بیان میکند .کامیک( )1989عاملی دیگر با عنوان گریز از وضعیت
موجود و غلبه کردن بر یکنواختی را به این مجموع اضافه میکند.
مکینتاش( )1978نیز چهار گروه اصلی و اساسی از انگیزهها را معرفی
کرده است که مدیون تفکرات مازلو است:
 انگیزههای فیزیکی :سالمتی و کاهش فشارهای عصبی، انگیزههای فرهنگی :هنر ،مذهب و شیوههای زندگی، انگیزههای فردی :مالقات با دوستان و خویشاوندان و انگیزههای اعتباری و حیثیتی(پرستیژی) :احترام و پیشرفتفردی.
نــظــری ـهپــردازان دیــگــر فــهــرسـتهــای طــوالن ـیتــری از انــگــیــزههــای
گردشگری را ارائه دادهاند ،که در جدول زیر آورده شده است.
انگیزهها اگرچه در ابتدای امر ناشی از سلیقه شخصی افراد است،اما
سالیق و ذائقههای افــراد نیز خود تابعی از جایگاه آنان در اجتماع
است و تحتتأثیر متغیرهای اجتماعی مانند طبقه ،سن ،جنسیت

و دیگر عوامل قــرار دارد(جــارونــدی .)124:1388 ،از این نگاه و با
تحلیل بازارهای بالقوه گردشگری ،بازارهای هدف شناسایی شده و
راهبردهای توسعه بازارها و فعالیتهای بازاریابی را میتوان براساس
این بخش از مطالعات تنظیم نمود(ابراهیم زاده  .)1:1389درواقع
وجــود تفاوت در انگیزهها و اهــداف و به طور کلی عوامل جمعیت
شناختی و خصوصیات روانــی گردشگران و الگوهای رفتاری آنان،
ضرورت آ گاهی برنامهریزان و متولیان امور گردشگری از این ویژگیها
را روشــن میسازد .چنانچه انگیزهها و اهــداف گردشگران با توجه
به خصوصیات جمعیت شناختی و روانــی آنــان به درستی شناخته
شود ،میتوان بازارهای هدف برای صنعت گردشگری در هر کشور
را به گونهای تعیین کرد که ضمن رعایت ارزشهای جامعه میزبان،
بــه طریقی مناسب بــه تأمین خواستههای گــردشـگــران پرداخته
شود(کاظمی.)190:1385 ،

جدول شماره  -1دستهبندی انگیزه از دیدگاه صاحبنظران مختلف

صاحب نظران

انگیزه

هادمن و
هاوکینز
()1989

سالمتی ،اشتیاق و کنجکاوی ،ورزش(فعالیت و مشارکت ورزشی ،تماشای مسابقات ورزشی) ،تفریح ،مالقات با دوستانو
خویشاوندان ،فعالیتهای تجاری وحرفهای،پیوندها و وابستگیهای خویشاوندی ،خودشکوفایی ،مذهب

شمول
()1977

آموزشی،فرهنگی،استراحت،آرامش،ماجراجویی،تفریحوسرگرمی،سالمتی،تجدیدقوا،قومی،خانوادگی،اجتماعی،
رقابتی

بروک
و
هانر()1996

فیزیکی(تفریح و استراحت،استفاده ازآبوهوا وشرایط اقلیمی،تندرستی و سالمت جسمانی ،فعالیتهای ورزشی)
احساسی(یاد و حسرت گذشته ،زیبایی شناختی ،خیالپردازی عاشقانه ،واقعیت گریزی ،خیاالت خارقالعاده)
فرهنگی( آداب خوردوخوراک ،تماشایمناطقدیدنی ،شناخت تاریخ آنمحل)،اجتماعی (بینظیر و منحصربهفرد بودن)،
شخصی (مالقات با دوستان و خویشاوندان) ،پیشرفت فردی (یادگیری یک زبان جدید یا مهارت تازه)
ماخذ :نگارندگان ،برگرفته از ( ، WWW.Tourism Science.irمحمودی میمند و مقدمی)29:1390،

احساسی
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•نوستالژی
•ماجراجویی
•فرار
•خیال پردازی
•آرامش روحی

فیزیکی
•ریلکس شدن
•حمام آفتاب
•ورزش و سالمتی

فرهنگی
•بازدید از سایت ها
•تجربه فرهنگهای جدید

تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن

عوامل انگیزشی در گردشگر
شرایط

خود شکوفایی
•افزایش دانش
•آموختن مهارت جدید

•منحصر به فردی
•به روز بودن
•انجام معامله خوب
•فرصتهای خرج کردن

تصویر -2 -3گونه شناسی عوامل انگیزشی در گردشگری()Source: Swarbrooke, Horner,2005:54

متغیرهای تابع و مستقل به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفتند:
الف -متغیرتابع :متغیر تابع در این پژوهش انگیزه ،به عنوان یکی
از عوامل تأثیرگذار در رفتار گردشگران اســت .عوامل انگیزشی که
به عنوان گویههای تحقیق به روش تحلیل عاملی ،مــورد بررسی
قرار گرفتهاند ،شامل" :دیدن مکانی متفاوت از محل زندگی ،دیدن
جاذبههای باستانی و تاریخی ،زیارت امامزادگان ،تجربه چیزهای
جدید ،دیــدن گل و گیاههای شهرستان ،استفاده از فضای پارک
سرچشمه ،گذراندن اوقــات خوش و تفریح ،تجربه کردن طبیعت،
انجام تفریحات پرهیجان ،برای لذت بردن از آب و هوای شهرستان،
برای برقراری ارتباط بیشتر و صمیمی با خانواده و دوستان ،برای
آرامــش روحــی ،بــرای فــرار از دغدغه کار و زندگی ،بــرای تجربه یک
فرهنگ جدید ،بازدید و خرید صنایع دستی" بوده است .برای سنجش
هر کدام از این متغیرها از مقیاس پنج گزینهای طیف لیکرت استفاده
شده است.
ب -متغیرهای مستقل :متغیرهای مستقل این تحقیق دو عامل
تأثیرگذار جنسیت و طبقه اجتماعی(درآمد) گردشگران است.

.5قلمرو پژوهش

شهرستان محالت در جنوب غربی استان مرکزی و درمحدوده 50،46
تا  50،10دقیقه طول شرقی و 34،10تا  33،38دقیقه عرض شمالی
واقع شده است(عالیی مقدم.)15:1386،
بدون شک بهرهمندی از منابع و جاذبههای گردشگری موجود ،در
پیدایش و توسعه گردشگری ،نقش اساسی را ایفا میکند(ضیایی و
همکاران .)114:1389،شهرستان محالت به عنوان یکی از مهمترین
مناطق گردشگرپذیر در استان مرکزی ،دارای منایع متعدد گردشگری
است که براساس تقسیمبندی سازمان جهانی گردشگری ( )WTOبه
شکل زیر است:

.6.1یافتههایتوصیفی

براساسبررسیهایصورت گرفتهاز مجموع 185گردشگرموردپرسش
در نمونه آماری ،حدود  50/3درصد گردشگران مرد و 48/6درصد
زنان بودهاند .دستهبندی درآمدی گردشگران نیز براساس آمار خط
فقر بانک مرکزی در سال  1390صورت گرفت؛ بدین ترتیب گردشگران
در سه گروه درآمدی زیر 600هزار تومان با 36/2درصــد 600 ،تا یک
میلیون تومان با  34/1درصد و از یک تا دو میلیون تومان با 29/7
درصد توزیع گردیدهاند .در این مطالعه از مقیاس پنج گزینهای لیکرت
(از خیلی کم تا خیلی زیاد بین  1تا  )5برای تبیین اهمیت هر یک از 15
گویه مطرح شده در خصوص انگیزه گردشگران از سفر به شهرستان
محالت استفاده گردیده و نتایج آن در جدول  3آمده است.
امتیاز میانگین و انحراف استاندارد در جدول فوق بازگو کنند ه میزان
اهمیت نسبی و سطح توافق اعضای نمونه از هریک از گویههای
انگیزشی مــطــرح شــده مـیبــاشــد .بــر ایــن اس ــاس میانگین انگیزه
گردشگران از سفر به محالت  3/25میباشد که نشاندهنده باالتر
بودن انگیزه برای سفر به این شهرستان از حد متوسط میباشد.

ً
معموال در تحقیقات مختلف به دلیل رویــارویــی با حجم زیــادی از
متغیرها ،محققان برای تحلیل دقیقتر دادهها و رسیدن به نتایجی
علمیتر و در عین حال عملیاتی ،به دنبال کاهش حجم متغیرها و
تشکیل ساختار جدیدی برای آنها میباشند و بدین منظور از روش
تحلیل عاملی استفاده میکنند .تحلیل عاملی سعی در شناسایی
متغیرهای اساسی یا عاملها ( )Factorsبهمنظور تبیین الگوی
همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده ،دارد .از این رو تحلیل عاملی
نقش بسیار مهمی در شناسایی متغیرهای مکنون( )latentیا همان
عاملها از طریق متغیرهای مشاهده شده دارد(مومنی،)191:1386،
بنابراین از ایــن روش بــه سبب نیرومندی ،ظــرافــت و نزدیکی آن
بــه اهـ ــداف علمی ،بــه ع ـنــوان ملکه روشهـ ــای تحلیل ی ــاد شده
است(کرلینجر .)399:1376 ،در انجام این پژوهش با بهرهگیری
از تحلیل عاملی ،ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که آیا
تعداد دادههای مورد نظر برای تحلیل ،عاملی مناسب هستند یا خیر؟
بدین منظور ازشاخص KMOو آزمون بارتلت استفاده شد ،بنابرایندر
پژوهش حاضر ،شاخص مورد نظر برابر با  0/809به دست آمده که
نشانگر تعداد مناسب دادهها برای تحلیل عاملی هستند.
نتایج تحلیل عاملی که با استفاده از روش مؤلفههای اصلی ،چرخش
واریمکس و نرمال سازی کایزر در این تحقیق صورت گرفت ،حاوی
نکات قابل توجهی در جدول شماره 4میباشد.
در جدول فوق بارهای عاملی متغیرهای مورد مطالعه روی چهار عامل
به طور مشخص قرار گرفتهاند ،به گونهای که بیشترین بار عاملی
( 58/1درصد) به ترتیب به عوامل یک تا چهار به شرح جدول پایین،
اختصاص یافته است و با لحاظ کردن سایر عاملها این نسبت به
بیش از  90درصد هم میرسد .نتایج حاصل از تحلیل جدول فوق،
به صورت نامگذاری مهمتریت عاملها(چهارگروه مهمتر) ،درصد کل
واریانس هر عامل همچنین درصد تجمعی واریانسها در جدول شماره
( )5آمده است.
جدول شماره  -5مجموع واریانس توضیح داده شده بهوسیله عوامل
چرخش یافته با روش واریمکس
عامل ها

درصد کل واریانس
هر عامل

درصدتجمعی
واریانس ها

1

آرامشی -تفریحی

15 /8

15/8

2

اکوتوریسم

15 /54

31/34

3

تاریخی -جستجوگرایانه

13 /86

45/2

4

مذهبی -فرهنگی

12 /88

58/1

5

سایر اهداف(دیدار اقوام،
مسیر مناسب ،بهره
برداری از سایر جاذبه ها
مثل گل و گیاه و )...

41/9

100
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براساس جدول فوق درواقع انگیزههای مورد سنجش به چهار دسته
تقسیمبندی شدند که این عوامل در مجموع  58/1درصد از واریانس

5

شماره چهارم
پ ـ ــایـ ـ ـی ـ ــز 1391

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن

 .6یافتههای تحقیق

 .6.2یافتههای استنباطی

���ت

تصویر  .1-5جایگاه شهرستان محالت در استان مرکزی و کشور
جدول شماره  -2پتانسیل و جاذبههای گردشگری شهرستان محالت براساس نوع آنها

انواع جاذبه

هیدرولوژی
جاذبههای
طبیعی

6

چشمههای آب سرد

چشمههای متعدد آبی با قابلیت اکوتوریسمی -ورزشی

چشمههای آبگرم

چشمههای آبگرم با قابلیت توریسم درمانی

درختان کهنسال
کوچه باغها

کوچه باغ محله پولگان

پ ـ ــایـ ـ ـی ـ ــز 1391
علمی-پژوهشی

اقلیم

آبوهوای مناسب ییالقی در فصل تابستان

درختان چنار چندین ساله در سطح شهر و در پارک سرچشمه،
چنار کهنسال  1500ساله واقع در میدان چنار شهر محالت

شماره چهارم

ف ــص ــل ــن ــام ــه

نوع جاذبه

شرح

ستونهای سنگی خورهه

تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن

آتشکده آتشکوه
جاذبههای
تاریخی -فرهنگی

جاذبه های انسان
ساخت

میل میلونه

سابقه سکونت در این منطقه به هزاره دوم قبل از میالد میرسد که آثار
متعددی از دوره سلوکیان ،اشکانیان و ساسانیان و دوره اسالمی در این محل
کشف شده است
این بنا جزو برترین آتشکدههای زرتشتیان جهان به شمار میرود و مورخان
بنای این آتشکده را متعلق به دوره ساسانیان دانستهاند
ً
این بنا نشان از یک چهار تاقی دارد که احتماال آتشکده بوده است

صنایع دستی

شامل دستبافتهای سنتی(قالی بافی ،گلیم بافی) ،رودوزیهای سنتی،
آثار چوبی(معرق کاری ،پیکر تراشی) سفالگری ،پاپوش سنتی ،آثار تلفیقی و
تکمیلی

آداب و رسوم محلی

آیین باستانی بیل گردانی و کوسه ناقالدی

پارک سرچشمه

تفریحگاهی زیبا ،مناسب و خوش آبوهوا در بلندترین نقطه شهر محالت و
در کنار پرآبترین چشمه استانی همراه با درختان چنار کهنسال ،صخرههای
تراشیده شده و غیره.

فعالیتهای
گل کاری

گلخانهها و
باغات گل

مجموعه دهکده گل واقع در بخش شهر محالت شامل گلخانههای متعدد
مخصوص پرورش گلها و گیاهان زینتی

نمایشگاهها و
جشنوارههای گل
و گیاه

جشنواره ساالنه کشوری گلوگیاه ،نمایشگاه دائمی و منحصربه فرد انواع
کاکتوس ،جشنوارههای فصلی انواع گلها(الله هلندی ،داودی ،اطلسی)

مأخذ :مشاهدات میدانی و بررسیهای اسنادی نگارندگان.1391 ،

جدول شماره  -3آمار توصیفی گویههای انگیزشی گردشگران

میانگین

گویههای انگیزشی
دیدن مکانی متفاوت از محل زندگی

3/16

دیدن جاذبههای باستانی و تاریخی

2/61

زیارت امامزادگان

1/85

تجربه چیزهای جدید

3/45

دیدن گل و گیاههای شهرستان

3/59

استفاده از فضای پارک سرچشمه

3/79

دیدن مناظر طبیعی

3/92

گذراندن اوقات خوش و تفریح

4/18

داشتن سرگرمی و تفریحات پرهیجان

3/11

لذت بردن از آبوهوای شهرستان

3/67

برقراری ارتباط بیشتر و صمیمی با خانواده و دوستان در طول سفر

3/57

استراحت و رسیدن به آرامش روحی

3/71

فرار از دغدغه کار وزندگی

3/51

تجربه فرهنگ جدید

2/79

بازدید و خرید صنایع دستی

1/93

متوسط انگیزه سفر به محالت

3/25

7

شماره چهارم

مأخذ :تحلیل یافتههای پژوهش.1391 ،
جدول شماره  -4ماتریس عوامل چرخش یافته با روش واریماکس

عوامل

پ ـ ــایـ ـ ـی ـ ــز 1391

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

استراحت و رسیدن به آرامش روحی

0713

-

-

-

برقراری ارتباط بیشتر و صمیمی با خانواده و دوستان در طول سفر

0700

-

-

-

داشتن سرگرمی و تفریحات پرهیجان

0638

-

-

-

لذت بردن از آبوهوای شهرستان

0623

-

-

-

فرار از دغدغه کار و زندگی

0463

-

-

-

استفاده از فضای پارک سرچشمه

-

0810

-

-

دیدن مناظر طبیعی

-

0726

-

-

دیدن گلوگیاههای شهرستان

-

0639

-

-

گذراندن اوقات خوش و تفریح

-

0515

-

دیدن مکانی متفاوت از محل زندگی

-

-

0784

-

تجربه چیزهای جدید

-

-

0663

-

دیدن جاذبههای تاریخی

-

-

0607

-

تجربه فرهنگ جدید

-

-

0501

-

بازدید و خرید از صنایع دستی

-

-

-

0777

زیارت امامزادگان

-

-

-

0756
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تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن

1

2

3

4

کل عوامل انگیزه دهنده در سفر به شهرستان را توضیح میدهند.
در مرحله بعد برای یافتن ارتباط بین عوامل دموگرافی و انگیزههای
گردشگران ،از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است.

تحتتأثیر سن و جنسیت ،به این نتیجه رسیدند که این احتمال
وجود نــدارد که به طور مشخص ،خرید گردشگران تحتتأثیر این
عوامل دموگرافیک قرار بگیرد.

ارتباط بین متغیرهای پژوهش

آزمون فرضیه دوم:

آزمون فرضیه اول:

 H0بین درآمد و انگیزه گردشگران تفاوت معناداری وجود
ندارد.

 H0بین جنسیت و انگیزه گردشگران تفاوت معناداری
وجود ندارد.

 H1بین درآمد و انگیزه گردشگران تفاوت معناداری وجود
دارد.

 H1بین جنسیت و انگیزه گردشگران تفاوت معناداری
وجود دارد.

اینک با توجه به دادههای جدول فوق آزمون Fبرای بررسی درآمد و
انگیزه گردشگران اجرا گردید .دادههای جدول فوق نشانگر آن است
که  Fمحاسبه شده برای درآمد گردشگران تنها در عامل انگیزشی
اکوتوریسم ( )3/924با درجه آزادی  2و  169در سطح  95درصد
کوچکتر از  0/05میباشد ،بنابراین در این عامل گرچه تفاوتهای
مشاهده شده به لحاظ آماری در سطح  95درصد معنیدار است ،ولی
برای سایر عملها تفاوت معنیداری وجود ندارد ،درنتیجه فرض H1
مورد تأیید واقع میگردد.

بــراســاس نتایج حاصل از تحلیل جــدول فــوق ،با توجه به سطح
معناداری بیشتر از  0/05در هرچهار عامل انگیزشی ،عــدم وجود
ارتباط بین جنسیت و انگیزه گردشگران تأیید میگردد و تفاوتی
بین جنس زن و مرد در انگیزههای گردشگری مشاهده نمیشود.
گرچه بر خالف این نتیجه ،نانسی و کیانگی ( )2007در تحقیقی
باعنوان جنسیت و انگیزه گردشگری کشاورزی و کارآفرینی به تفاوت
معناداری بین انگیزه گردشگران و جنسیت آنها رسیدند .برعکس
ترنر و ریزینگر( )2001در انجام تحقیقی دیگر با فرض تغییر خرید

جدول -6آزمون  T-TESTرابطه بین جنسیت و انگیزه گردشگران

8

شماره چهارم
پ ـ ــایـ ـ ـی ـ ــز 1391

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

آزمون T-test

تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن

متغیرهای تابع

تفاوت خطای معیار

میانگین تفاوتها

sig

df

T

انگیزه آرامشی _ تفریحی

0/154

0/171

0/269

168

1/110

انگیزه اکوتوریسم

0/154

0/094

0/541

168

0/613

انگیزه تاریخی _ جستجوگرانه

0/154

0/151

0/327

168

0/982

انگیزه زیارتی _ فرهنگی

0/154

-0/081

0/6

168

-0/526
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جدول شماره  -7آزمون  Anovaتحلیل واریانس یک طرفه ،درآمد و انگیزه گردشگران

متغیر

منبع تغیر

Ss

Ms

Df

f

آرامشی -تفریحی

بین گروهی
درون گروهی

0/020
170/980

0/010
1/012

2
169

0/010

0/99

اکوتوریسم

بین گروهی
درون گروهی

7/588
163/412

3/794
0/967

2
169

3/924

0/022

تاریخی -جستجوگرانه

بین گروهی
درون گروهی

0/743
170/257

0/371
1/007

2
169

0/369

0/692

زیارتی -فرهنگی

بین گروهی
درون گروهی

1/741
169/259

0/871
1/002

2
169

0/869

0/421
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Sig

 .7نتیجهگیری و پیشنهادها
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شماره چهارم
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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن

وجــود تفاوت در انگیزهها و اهــداف و به طور کلی عوامل جمعیت
شناختی و خصوصیات روانی گردشگران و الگوهای رفتاری آنان،
ضــرورت آ گاهی و شناخت برنامهریزان و متولیان امــور گردشگری
از ایــن ویــژگـیهــا را روشــن م ـیســازد .ایــن شناخت فهم بهتری از
گردشگری به دست داده و برای طراحی برنامههای مؤثرتر توسعه،
راهنمای ارزن ــده به شمار مــیرود .در تحقیق حاضر تــاش گردید
تا با شناسایی انگیزههای گردشگران و تأثیر دو عامل جنسیت
و درآمــد بر گونههای انگیزشی به راهبردهای توسعه متناسب با
نیازهای گردشگران دست یافت .این در حالی است که با توجه به
نتایج تحقیق کاظمی( )1387با عنوان" تحلیل ادراک شهروندان
زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار" میتوان نتیجه گرفت تعیین
تیپولوژی گردشگران هر منطقه به دو عامل وابسته میباشد :نخست
جاذبههای موجود در مقصد گرشگری و دوم نیازها و خواستهای
گردشگران که با توجه به جاذبهها ،انگیزههای گردشگری را به وجود
می آورد ،بنابراین در تحلیل کاظمی با توجه به جابههای چابهار و
انگیزه گردشگران ،تیپولوژی گردشگری آن منطقه بدین شرح ارائه
گــردیــده -1:فرهنگی -2 ،تجاری _ گردشگری -3 ،فعالیتهای
جسمانی -4 ،کسب آرامــش -5 ،طبیعت گرایی -6 ،تجمالتی و
 -7عاطفی .حال آنکه در این پژوهش با توجه به جاذبهها و انگیزه
گردشگران در محالت ،تیپولوژی گردشگری به گونهای دیگر است.
به طوری که نتایج تحلیلی نشان داد ،مهمترین انگیزه گردشگران
در محالت را میتوان در چهار دسته تأثیرگذارتر تقسیمبندی نمود که
این چهار گروه عمده در مجموع  58/1درصد واریانس کل گویههای
مورد بررسی را توضیح میدهند؛ گرچه با لحاظ نمودن سایر عوامل،
ایــن نسبت بــه بیشتر از  90درص ــد هــم م ـیرســد .بــررســی مفاهیم
بارگذاری شده بر روی عامل اول(آرامشی _ تفریحی) با  15/8درصد
از واریانس کل گویهها حاکی از تمایل زیاد گردشگران برای رسیدن
به آرامش روحی ،فرار از دغدغه کار و زندگی ،ارتباط بیشتر با خانواده
بوهوای
و دوستان ،سرگرمی و تفریحات پرهیجان و لذت بردن از آ 
شهرستان اســت ،بنابراینبا در نظر گرفتن این عامل ،برنامهریزی
فعالیتهای گــردشــگــری مقصد بــایــد بــراســاس توسعه تسهیالت
تفریحی و سرگرمی در نظر گرفته شود .دومین عامل که با عنوان"
اکوتوریسم" مشخص شده 15 /54 ،درصد از واریانس کل گویهها
را به خود اختصاص داده اســت .در این عامل تمایل گردشگران
برای استفاده از فضای پارک تفرجگاهی سرچشمه ،دیدن و لذت
لوگیاههای شهرستان ،گذراندن
بــردن از مناظر طبیعی ،دیــدن گ 
اوقات خوش و تفریح میباشد .در مجموع دو عامل یادشده بیانگر
ابعادی از نگرشهای پاسخدهندگان است که بین آنها عمومیت
بیشتری دارد .به عبارتی دیگر اکثر گردشگران در سفر به شهرستان
محالت ،انگیزههای تفریح و اکوتوریسم را مدنظر دارند .در این راستا
توجه به زیرساختها و تسهیالت و برنامهریزی فعالیتها و خدمات
گردشگری مقصد باید با عطف توجه بیشتری بر این دو انگیزه صورت
گیرد .عاملهای سوم و چهارم که با عنوانهای" تاریخی _ جستجو
گرایانه" و " زیارتی _ فرهنگی" مشخص گردیدهاند ،به ترتیب 13/86
و  12/88درصد از واریانس کل گویهها را تبین میکنند .میانگین

نظرات گردشگران در پاسخ به تعدادی از گویههای مرتبط با دو عامل
یادشده ،ضرورت توجه و برنامهریزی بیشتر در حوزههای مرتبط با
اینانگیزهها راروشنتر میسازد .اینک با توجه به اینکه شهرستان
محالت از آثار متعدد تاریخی _ هنری دوران باستان و دیگر دورانهای
تاریخی برخوردار است ،نیازمند ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد
نیاز گردشگری در این زمینه میباشد.
در تحلیل فرضیات تحقیق ،رابطه بین جنسیت و گونههای انگیزشی
گردشگران با سطح معناداری بیشتر از 0/05مورد تأیید واقع نگردید.
به عبارتی تفاوتی بین جنس زن و مرد در انگیزههای گردشگری
مشاهده نمیشود .این نتیجه را میتوان به استناد نتایج تحقیق
جاروندی و فرقانی(  )142:1388که انگیزه کل اعضای خانواده بیش
از اینکه تحتتأثیر متغیرهایی مانند خرده فرهنگی و یا گروههای
مرجع باشد ،تحتتأثیر خانواده و شرایط خانوادگی(متأثر از عوامل
فرهنگی و مذهبی) قرار دارد و اگرچه ممکن است منبع تصمیمگیری
سفر برای جنسیتها و سنین مختلف متفاوت باشد ،اما تحت این
شرایط ،انگیزهها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند .به عبارتی دیگر از
ً
آنجا که سفرهای نوروزی معموال به همراه خانواده انجام میگیرد،
اعضای خانواده در انگیزه و اهداف سفر تا حدود زیادی تفاهم دارند
و شاید به این دلیل نتوان انگیزهها و دالیل گوناگونی برای دو جنس
ً
زن و مرد یافت .نهایتا تأثیر درآمد برگونههای انگیزشی در ارتباط با
عامل اکوتوریسم ،با سطح معناداری کمتر از  0/05محقق گردید و
نتایج آزمــون فرضیه در این مــورد نشان داد که افــراد با درآمــد کمتر
تمایل بیشتری برای اکوتوریسم داشتهاند .درواقع این مهم حکایت
از آن دارد که با توجه به جاذبههای اکوتوریسمی مقصد و کیفیت
تسهیالت ارائه شده در این بخش میتوان گفت که گردشگران کم
درآمــد ،کم توقعتر بوده و احساس نیاز کمتری به تسهیالت در این
ً
بخش داشته و متقابال برای کاهش هزینهها تمایل بیشتری برای به
همراه بردن غذای خود یا طبخ غذا در طبیعت و همچنین اسکان در
چادر داشتهاند .از این روی در توسعه محصوالت اکوتوریسمی مقصد
در نظرداشتن خواستهها و نیازمندی های متناسب این دسته از
گردشگران و همچنین فراهم آوردن و توسعه تسهیالت متناسب برای
سایر گروههای درآمدی ضروری است .اینک پیشهادهای سازنده و
راهگشا که میتواند بر تقویت انگیزههای گردشگران و گسترش بازار
گردشگری شهرستان محالت تأثیر زیادی داشته باشد ،عبارتند از:
•ارائــه محصــوالت گردشــگری شهرســتان متناســب بــا
انگیزههــای شــناخته شــده گردشــگران،
•ایجــاد لوپهــای گردشــگری بــه گون ـهای کــه انگیزههــای
شــناخته شــده را پوشــش دهــد،
•فراهــم آوردن بســتر مناســب بــرای توســعه اکوتوریســم و خلــق
فضاهــای مــورد نیــاز ایــن گونــه از گردشــگری متناســب بــا نیازهــای
متفــاوت گروههــای درآمــدی،
•امــکان ســنجی ایجــاد گردشــگاههای مختلــف بــا لــزوم توجــه بــر
انگیــزه هــای آرامشــی _ تفریحــی گردشــگران،
•برگزاری تورهای طبیعت گردی در منطقه،
•بسترســازی فرهنگــی بــرای توســعه اکوتوریســم بــه عنــوان اولین
گام در توســعه ایــن گونــه از گردشــگری در منطقــه،

•ســرمایهگذاری بــر روی گســترش دو انگیــزه مهــم تفریحــی و
اکوتوریســمی و جلــب رضایــت اینگونــه از گردشــگران،
•ایجادتنو عوجذابیــت درفضاهایتفریحیوســرگرمیمقصد
بادرنظــر داشــتن فراوانیگردشــگران درگــروه ســنی زیــر سیســال،
•تبلیغــات و اطالعرســانی صحیــح از جاذبههــای تاریخــی و
هنــری مقصــد بــرای آ گاهــی گردشــگران از اهمیــت ایــن میراثهــا و
ایجــاد انگیــزه بیشــتر بــرای بازدیــد از آنهــا،
•توجــه بــه صنایــع دســتی و فراهــم آوردن امــکان بازدیــد و خریــد
اینگونــه محصــوالت بــرای گردشــگران،
•تمرکــز هرچــه بیشــتر فعالیتهــای بازاریابــی بــر بــازار تفریحــی و
اکوتوریســم در منطقــه ،
•بهرهگیــری بیشــتر از بازاریابــی انگیزشــی در راســتای جاذبههای
تاریخــی و مذهبــی مقصد،
• شــناخت ،احیــا و مرمــت آثــار ارزشــمند طبیعــی ،تاریخــی و
توســعه زیرســاختهایی مــورد نیــاز ،بهینهســازی راههــای دسترســی،
تأمیــن و توســعه مراکــز اقامتــی و همچنیــن تهیــه ســایر امکانــات مــورد
نیازگردشــگران در منطقــه و
•برگــزاری نمادیــن جشــنها و ســنتهای آیینــی مقصــد در
راســتای خلــق انگیزههــای فرهنگــی .
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