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چکیده
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ادراک شده است .فاصله اجتماعی رفتار مشارکتی و درک همدلی را توصیف میکند که بی افراد وجود دارد .گردشگران با پیشینههای متفیاو
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مقدمه و بیان مسأله

به مفهوم احتمال تکرار سفر حتی در صور

گردشگری در بی بخشهای خدماتی از نظر آثار اقتصادی که

و توصیه سفر به دیگران است.

افزایش هزینههیا

برای مقاصد دارد ،مهمتری بخش محسوب میشود .شناسایی

پییژوهش حاضییر از آن جهییت حییاتز اهمیییت اسییت کییه

عواملی که مانع جذب گردشگر و به دست آوردن سهم بیازار

گردشگری خود فعالیتی است کیه تیأثیرا

مثبیت اجتمیاعی،

از ای صنعت میگردند واجد اهمیت فراوانی است .به همیی

فرهنگی و اقتصادی فراوانی برای جامعه مقصد دارد ،با توسعه

منظور فاصله اجتماعی ادراک شده توسط گردشیگر بیا اهیالی

فعالییتهیای گردشییگری زمینیه بیرای ایجییاد اشیتمال فییراهم

بومی منطقه به عنوان یک عام بازدارنیده بیه عنیوان موضیو

می شود ،همچنی ارزآوری ،تعادل منطقهای ،کمیک بیه صیلح

مقاله حاضر در نظر گرفته و بررسی شده اسیت .بیا توجیه بیه

جهانی ،کمک به سرمایه گذاری در میراث فرهنگیی ،بهسیازی

فرهنگیی ،درک گردشیگر نسیبت بیه مسیات مختلیف

محیط ،توسعه نواحی روسیتایی و ماننید آن از جملیه مزاییای

از ساکنان محلی است و ای مسأله میتوانید

صیینعت گردشییگری اسییت .گردشییگری صیینعتی تأثیرپییذیر و

موجییس بییروز فاصییله اجتمییاعی شییود .بوگییاردوس ،فاصییله

حساس نسبت به حوادث و تمییرا

محیطی است .بسیاری از

اجتماعی را به عنوان نزدیکی ادراک شده و شباهت بی افیراد

گردشگران خیلی سریع مقصدهای مشهور سیابق را بیه دلیی

و گروهها تعریف میکند ( .)Sinkovics & Penz, 2009همچنی

مختلف ترک میکنند .بدی لحاظ مشیخص شیده کیه عوامی

فاصله اجتماعی بر حسس فاصله عیاطفی بیی اعییای گیروه

خاصی در تمایز مقصدهای گردشگری تأثیر دارند یکی از ای

توصیف می گردد ،جایی که درک همدردی اندک است دوری

عوامیی فاصییله اجتمییاعی ادراک شییده توسییط گردشییگران

اجتماعی وجود دارد و جایی کیه درک همیدردی زییاد اسیت

بیی المللیی بیا سیاکنان محلیی اسیت از آنجیایی کیه فاصییله

 .)Matear,بنیابرای نگیرشهیای

اجتماعی ادراک شده بر رضیایت از سیفر تیأثیر گیذار اسیت،

مثبت ساکنان به سمت گردشگران همچنی روابط بیا عملکیرد

برطرف کردن ای فاصله می تواند موجس توسعه گردشیگری

خوب بی گردشگران و ساکنان همراه با سطوح پیایی فاصیله

شود ،متأسفانه جذب گردشگر در جزیره کیش رو بیه کیاهش

اجتماعی عناصر کلیدی برای حفظ بازدیدهای مستمر ،افزایش

است و با توجه به ای که جزیره مورد نظیر ،ییک منطقیه آزاد

بازدییید مجییدد و تحریییک تقاضییا بییرای مقاصیید گردشییگری

محسوب مییشیود توانیایی بیالی بیرای جیذب گردشیگران

( .)Sinkovics & Penz, 2009فاصله اجتماعی همچنی میتوانید

بییی المللییی را دارد .همچنییی از آنجییایی کییه مفهییوم فاصییله

موجس ریسک ادراک شده شود که خود بر رضیایت از انجیام

اجتماعی در گردشگری خصوصاَ در کشور ایران کمتیر میورد

سفر و تکرار سفر تأثیر میگذارد .زمانی کیه فاصیله اجتمیاعی

توجه قرار گرفته است مقاله حاضیر ایی خیالح تحقیقیاتی را

گردشگر نسبت به جامعه محلی افزایش پیدا مییکنید موجیس

برطرف میسازد .لذا ای مقالیه در جسیتجوی پاسیخ بیه ایی

عدم اطمینان نسبت به ساکنان محلی میشیود کیه ایی مسیأله

سؤال هست آیا فاصله اجتماعی ادراک شده توسط گردشگران

دلی ریسک ادراک شده است .لذا با توجه بیه اهمییت مفهیوم

خارجی سفر کرده به جزیره آزاد کیش بر رضایتمندی آنها از

تفاو

اجتماعی متفاو

نزدیکی وجود

دارد(2014:32

فاصله اجتماعی بر رضایت و تکرار سفر ،پژوهش حاضر تأثیر

ای سفر و همچنی نیا

رفتاری آنها برای سفر مجدد به ای

رفتیاری گردشیگران

مقصد و همچنی توصییه مقصید گردشیگری میورد نظیر بیه

بی المللی سفر کرده به جزیره کیش با در نظر گیرفت ریسیک

دیگران تأثیرگذار است؟ در پاسخ به ای سؤال در نظیر اسیت

ادراک شده و رضایتمندی بررسی میشیود .منظیور از نییا

که باکاهش فاصیله فرهنگیی گردشیگران و سیاکنان محلیی و

رفتاری تالش فرد برای انجام عم خاصی است که در ای جا

افزایش رضایت آنها جذب گردشیگر افیزایش پییدا کیرده و

فاصله اجتماعی ادراک شده را بیر نییا

تحلی تأثیر فاصله اجتماعی ادراک شده بر نیا

رفتاری گردشگران بی المللی سفر کرده به جزیره آزاد کیش با تأکید بر ریسک ادراک شده و رضایتمندی
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مقیاس فاصله اجتماعی هال ،)1996( 1رابطه اجتمیاعی را

کشور شاهد رشد اقتصادی چشمگیر است.

در چهار زمینه فاصله اجتماعی فیزیکیی کیه شیام صیمیمی،
ادبیات پژوهش

شخصی ،اجتماعی ،عمومی است اندازهگیری کرد .ای محقیق

فاصله اجتماعی

نشان داد که فاصله اجتماعی بستگی به پییش زمینیه فرهنگیی

در طی سالهای متمادی مفهوم فاصله اجتماعی پیوسیته بیرای

دارد (.)Reisinger & Turnerl, 2012:64
1

فرهنگیی جوامیع اسیتفاده شیده اسیت .مفهیوم

هاستون و گاسنهیمر ( )1987اظهار می کنند که در روابط

پیارک )1942( 4معرفیی

بازاریابی ،فاصله اجتماعی به تمایی فیرد بیرای قربیانی شیدن

شد .او باور داشت که ما نه تنها نسبت به افرادی کیه بیا آنهیا

برای آن رابطه دللت میکند .به پیشنهاد آنهیا هرچیه فاصیله

سنجش اثرا

فاصله اجتماعی ابتدا توسیط روبیر

در تماس هستیم ،بلکه با در نظر گرفت طبقا

اجتماعی کاهش یابد انتظارا

و نژادهیا ایی
2

فاصله را بیشتر احساس میکنیم .بوگیاردوس ایی مفهیوم را
سالها بعد اجرایی کرد و مطالعا

خود را در رابطه با فاصیله

نیز کاهش مییابد .بنابرای هنجارهای معاملیه مقابلیه بیه مثی
شدیداً به ادراکا

فاصله اجتماعی در چار چوب رابطه مرتبط

میشود(.)Matear, 2014:32

اجتماعی آغاز کرد (.)Perdue & et al., 2004:34
از دیدگاه پارک فاصله اجتماعی نوعاً به عنوان «درجا

و

سییطوحی از درک و صییمیمیت اسییت کییه روابییط شخصییی و
اجتماعی را به طور کلی توصیف میکند»

مرتبط با مبادله عقالنی محی

( Nyaupane & et al.,

 .)2015فاصله اجتماعی ادراکی را می توان بیه عنیوان ارزییابی
روانشناختی فرد از فاصلهای که بی خود و دیگیران مییبینید
در نظر گرفت (واحدی و همکاران.)4983 ،
بوگاردوس به طور تجربی یک مقیاس فاصله اجتماعی را
توسییعه داد کییه نزدیکییی افییراد درون و بیییرون از گییروههییای
اجتماعی سنجش میشد که شام هفت بعد و هر بعد ،بییانگر
هفت نو مختلیف از روابیط اسیت .در ایی آزمیون از افیراد
خواسته میشد تا بر اساس یک مقیاس هفت امتیازی احسیاس
خود را از گروههای مختلف افراد را بر مبنیای ملییت ییا نیژاد
بیان کنند ( .)Nyaupane & et al., 2015تیی و زیینس)2004( 9
یک مقیاس فاصله اجتماعی را معرفی کردند که بسیار عملیاتی
و مفید است .آنها پیشتر بر روی موضو «نگیرشهیای ملیی
درباره گردشگری» کار کردهاند ،جایی که نحوه تفکیر سیاکنان
نیوزلند در اجتما خود و بیه طیور کلیی در نیوزلنید بررسیی
میشد (.)Sinkovics & Penz, 2009

ریسک ادراک شده
تأثیر عنصر ریسک حیی تصیمیم گییری در میورد اسیتفاده از
خدماتی مث گردشگری آشکارتر است .کامال" منطقیی اسیت
که گردشگران بالقوه ،مقصیدهای گردشیگری را بیا توجیه بیه
منافع و هزینههای درک شده آنها مقایسه کننید .در واقیع هیر
مقصد گردشگری ،با حوادث و عوام منفی روبرو اسیت کیه
می تواند سیستم گردشگری آن مقصد را مخت و دچار آسییس
کند .از جمله ایی عوامی میی تیوان بیه غیذاهای نیامطبو و
نییامرغوب ،اقامتگییاههییای نامناسییس در مقصیید ،مواجییه شییدن
گردشگران با دزدان و جیسبرهیا ،میرو و مییر ،آب و هیوای
نامناسس ،رفتار نامناسس بومییان ،سیقوه هواپیمیا ،تروریسیم،
جرم و جنایت ،ناامنیهای سیاسی ،بیماریها و بالیای طبیعیی
اشاره کرد

(رنجبریان و جلیلوند.)4983 ،

بر اساس مطالعا
در مطالعا

پیشی انوا ریسکهای شناسایی شده

گردشگری به قرار زیر است:

ریسکککهککای فیزیکککی :ریسییکهییای فیزیکییی کییه بییه
آسیسهای فیزیکی برای مصرفکنندگان اطالق میشیود و بیه
عنوان نتیجهای از عملکرد محصول تلقی میشود.

1

Park
Bogardus
3
Thyne & Zins
2

4

Hall
5
Houston and Gassenheimer
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ریسک هکای مکالی و اقتصکادی :ریسیک هیای میالی و
اقتصادی که عبارتند از ریسکهایی کیه مربیوه بیه پیولهیای
سرمایهگذاری شده است و در محصیول

از دسیت خواهید

از سفر و تجربیا
مقایسه تجربیا

پس از سفر اشاره میشود .زمانی که نتیجه
با انتظارا

احساس خشینودی را در بیردارد

گردشگر راضی است و آن مقصد را بیا خیاطره خیوب تیرک
میکند حتی آن ها در پرداخت بیشتر بیر ایی خیدما

رفت.

توافیق

ریسکککهککای سککایتاری و عملکککردی :ریسییکهییای

میکنند اما زمانی که نتیجه مقایسیه آنهیا احسیاس نارضیایتی

سییاختاری و عملکییردی شییام ریسییکهییای شناسییایی شییده

است ،گردشگر ناراضی است ای دلیلی است بیرای توصییف

با احتمالتی است که آنطیور کیه انتظیار مییرود

ای که چرا صنعت گردشگری برای برجستهسازی یک مقصید

محصول

به منظور ارتقای رضایت بازدیدکنندگان تعیی میشود.

اداره نمیشود.
ریسک های اجتماعی :ریسیک هیای اجتمیاعی تیرس از
ریسک های روانی :ریسک های روانیی تیرس از ایی کیه
سازگار با خودپنداره خریداران نیست.

ریسک های زمانی :ریسک هیای زمیانی احتمیال ایی کیه
مصرف ای محصول بیش از حد
همکاران،

زمانبر است (فرجیی سیبکبار و

.)4932

مطالعا

.)2011:9
9

موتینهو ( )2000در خصوص سفر چنی بیان میکند کیه

ای که خریدها مطابق با استانداردهای گروه مرجع نیست.
محصول

( Cam,

تجربی متعددی ،نقش ریسک ادراک شده را بیه

رضایت یا نارضایتی از سفر قبلی به تجربه آن مربوه میشود.
پیییزام ،نیییوم و ریچ ی

1

( )1987بیییان کردنیید کییه رضییایت

گردشگر به مقایسه بی تجربه یک گردشگر از مقصدی کیه از
آن دیدن کرده و انتظاری که در مورد آن مقصد داشته ،مربیوه
میشود (ابراهیمپور و همکاران.)4933 ،

باردی

1

در سیال  99 ،4399عنصیر مربیوه بیه رضیایت

عنیوان مبنیای اساسیی در تصیمیمگییری گردشیگری بررسییی

گردشگری را به پنج گروه عمده تقسیم میکند که عبارتند از:

کرده اند .روه و فسنمایر )1992( 4شش طبقه از ریسک را به

دسترسی ،شام شرایط جادهای؛

قرار ریسک تجهیزا  ،مالی ،فیزیکی ،روانشناختی ،رضایت و

هزینه ها ،از جمله عوارض و سوخت و یا بلیط ،اقامیت ،غیذا،

ریسک زمانی را بررسی قرار دادند و سیپس بیا عکیسالعمی

تفریح و سرگرمی؛

خاص مطالعه کردند .سیونمز و گیراف )1998( 2ییک مطالعیه

جاذبههای طبیعی؛

تجربی انجام دادنید کیه شیام اقیالم شناسیایی شیده توسیط

جاذبه های مصنوعی ،از جملیه کافیه هیا ،رسیتوران هیا ،مراکیز

فاسنمایر و روه و همچنی شام ایجاد تیرس و وحشیت و

خرید ،سینماها ،آثار تاریخی ،هنری و مذهبی؛

عدم ثبا

سیاسی و سالمتی است .ای محققیان دریافتنید کیه

ریسک ادراک شده و امنیت درک شده با نیا

مسافر

توسط

زیرساخت ،از جمله مسک  ،دسترسی به اطالعا  ،ارتباطیا ،
جاده ،بهداشت و ایمنی (زیاری و همکاران.)4932 ،
در گردشگری مانند خیدما

پاسخگویان ارتباه داشت (.)Laws & et al., 2007:99

دیگیر ،تجربیه مصیرف بیه

علت نامحسوس بودن ،پویایی و ذهنیی بیودن پیچییده اسیت.
تجربه مصرف گردشیگری شیام ترکیبیی پیچییده از اجیزای

رضایتمندی
در متون گردشگری رضایت حاص مقایسیه بیی انتظیارا
تجربیا

است .رضایت عمدتاً به عنوان عملکرد انتظارا

و

محسوس ،عینی و عملی؛ (یعنی :مسافر  ،خوراک ،نوشییدنی
و تفییریح) و همچنییی اجییزای نمییادی  ،احساسییی و خوشییی

قب

3

Roehl and Fesenmaier
Sonmez and Graefe

1
2

Moutinho
Pizam, Neumann & Reichel
5
Bardeen
4

تحلی تأثیر فاصله اجتماعی ادراک شده بر نیا

رفتاری گردشگران بی المللی سفر کرده به جزیره آزاد کیش با تأکید بر ریسک ادراک شده و رضایتمندی

خوش و جامعهگراییی)

(یعنی :لذ  ،خندیدن ،داشت لحظا

11

مقصدهایی را که دیدن کردهانید ،بیه دوسیتان و خویشیاوندان
9

است .کیفیت تجربه یک مشتری بر موفقیت مؤثر سازمانهیا از

توصیه میکنند .هاچی سیون و لی و وانی

طریق نتایج مثبت رضایت ناشیی از احتمیال بازدیید مجیدد و

گرفتند گردشگرانی که تمای به بازدید دارنید ،بیشیتر از بقییه،

تبلیما

دهان به دهان مثبت تأثیرگذار است و همچنی ممک

ای مکانها را به دیگران توصیه میکنند .به نظر میرسد نییت

است ای نتایج منفی است که دلی آن نارضیایتی گردشیگران
است .اراته خدما

( )2009نتیجیه

با کیفیت بال و تیمی رضایت مشتری به

عنوان یکی از مهمتیری عوامی موفقییت صینایع گردشیگری

رفتاری مفهومی مهم در درک انتخاب محصول

گردشیگری

توسط گردشگران و انگیزه و رفتار آینیده اسیت (

Zainal & et

.)al., 2012:602

نیا

شناخته شده است (ابراهیم پور و همکاران.)4933 ،

رفتاری نقش مهمی در خریید مصیرف کننیدگان و

استفاده مداوم از خدما

و محصول

بازی مییکنید .همیان

طور که در نظریه رفتار معقولنه و نظرییه رفتیار برنامیهرییزی

نیات رفتاری
محققان رشته گردشگری ،نیا

شییده ،نشییان داده شییده اسییت ،نیییت رفتییاری میییزان تییالش

رفتاری را اغلیس بیه صیور

تمای به بازدید /باز خرید و تمای به توصیه به دیگران تعبییر

آگاهانه ای است که فرد در دیگران برای انجام رفتیاری ایجیاد

2

بعدی در مورد رفتار مخصیوص،

کرده اند .کیرونی و تیلیور )1992( 4و هیامبورو و گیرینی

می کند و در نتیجه انتظارا

رفتاری فرد را بیه وسییله دو شیاخص

را نشان میدهید .زیتامی و بیری و پاراسیورامان )1996( 8در

تخمی زده اند :هیدف از بازخریید و هیدف از فیراهم کیردن

رفتیاری

( )2001زیر بنای نیا

توصیههای مثبت؛ سوان )1981( 9نییا

بررسی خیود کیفییت خیدما

ادراک شیده و نییا

رفتیاری را بیا عنیوان

پیشنهاد شده مث تمای مشتریها را نشان میدهند:

رفتار آینده پیشبینی شده یا برنامهرییزی شیده افیراد تعرییف

چیزهایی مثبت در مورد اراته کننده خدمت بگویید؛

کرده است .بیدی وسییله انتظیارا

فیردی در میورد رفتیاری

خاص در یک موقعیت تعییی شیده نشیان داده مییشیود کیه
میییتییوان آن را بییه صییور

عملییی اجییرا کییرد .بولییدین

و

همکییاران )1993( 1خییاطر نشییان کردنیید کییه شییاخص نیییا
رفتاری ،بازگو کردن نکا

به آن وفادار باشید؛
بیشتر پول خرج کنید؛
قیمت بیشتری بپردازید.

مثبت محصول بیه دیگیران اسیت.

ریچلد و ساسر )1990( 1نیز بازگو کردن نکا

اراته کننده خدمت را به مشتریهای دیگر توصیه کنید؛

مثبت محصول

ردزی و همکییاران )2015( 3بییه نق ی از برتییون ،شیییتر و
43

رابرتز در کتاب خود تاثیر تجربه مشتری بیر نییا

رفتیاری

رفتاری فرد

آنها را تأیید میکنند .ای محققان خاطر نشان کردند کیه هیر

در نظر گرفتند .ویلیام و سوتار )2009( 6به ای نتیجه رسییدند

چه تجربه مشتری مثبتتر است ،از آن خدما

بیشتر اسیتفاده

که ای توصیه محصول به دیگران در گردشگری دارای اهمیت

میکند(.)Radzi & et al., 2015:104

به دیگران را به عنوان شاخصی مخصوص از نیا

است ،چرا که وابسیته بیه بیازگو کیردن نکیا

مثبیت اسیت.

گردشگرانی که تجربه رضایت بخشی داشیتند ،بیشیتر از بقییه

مدل مفهومی پژوهش حاضر در شک  4نشان داده شیده
است و فرضیه های تدوی شده به قرار زیر است:

1

Cronin & Taylor
Homburg & Giering
3
Swan
4
Boulding et al.
5
Reicheld & Sasser
6
Williams and Soutar
2

7

Hutchinson, lai & wang
Zeithaml, Berry and parasuraman
9
Radzi et al.
10
Burton, sheather and Roberts
8

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،41شماره سوم ،پاییز 4931

16

رضایت

نیا

رفتاری

فاصله اجتماعی

ریسک ادراک شده

شکل -1مدل مفهومی پژوهش

 .4فاصله اجتماعی ادراک شده توسیط گردشیگران خیارجی

پیزام و همکاران )2000( 4در مطالعهای با عنوان «شد

سفر کرده به جزیره آزاد کیش بر رضایتمندی آنها از سفر بیه

اجتماعی ما بی گردشگر و ساک و تأثیرش بر رضایتمنیدی

ای مقصد تأثیر معناداری دارد.

و تمییر نگرش آن» ،به بررسی مییزان فاصیله اجتمیاعی ادراک

 .2فاصله اجتماعی ادراک شده توسط گردشگران خارجی سفر

شده با توجه به متمیر رضایتمندی و تجربه از سیفر پرداختیه

کرده به جزیره آزاد کیش بر ریسک ادراک شده آنها از سفر به

است .نتایج حاکی از آن است که یک رابطه مثبت میان روابیط

ای مقصد تأثیر معناداری دارد.

اجتماعی و رضایت و نگرش مثبت نسیبت بیه مقصید وجیود

 .9میزان رضایتمندی گردشیگران خیارجی سیفر کیرده بیه

دارد که در ای پژوهش نیز نشان داده شده است که با کیاهش

رفتاری آنها برای سفر به ای مقصد

فاصله اجتماعی میزان رضیایت گردشیگر در سیفر بیه مقصید

جزیره آزاد کیش بر نیا
تأثیر معناداری دارد.

گردشگری افزایش مییابد.

 .1میزان ریسک ادراک شده توسط گردشگران خارجی سیفر
کرده به جزیره آزاد کیش بر نیا

روابط

رفتاری آنها بیرای سیفر بیه

ای مقصد تأثیر معناداری دارد.

«تاثیرا

ریسیک خریید بیر احساسیا

ادراکا

گردشیگران،

رضایت و وفاداری آنها » به بررسی تأثیر رضیایت ،ادراکیا

 .1فاصله اجتماعی ادراک شیده توسیط گردشیگران خیارجی
سفر کرده به جزیره آزاد کیش بر نیا

یوکسیی و یوکسیی  )2007( 2در مطالعییهای بییا عنییوان

رفتاری آنها برای سفر

ریسک و نیا

رفتاری پرداخته است .نتایج حاکی از آن اسیت

که ارتباه معکوس قوی میان ادراکا

ریسک و نیا

رفتیاری

به ای مقصد تأثیر معناداری دارد.

وجود دارد که در ای پژوهش نیز نشان داده شده است کیه بیا

 .6ریسک ادراک شده گردشگران خارجی از سفر بیه جزییره

افزایش میزان ریسک ادراک شده توسیط گردشیگر تمایی بیه

آزاد کیش بر مییزان رضیایتمنیدی آنهیا از ایی سیفر تیأثیر

توصیه مقصد به دیگر گردشگران کاهش مییابد.

معناداری دارد.
پژوهشهای پیشین

چیو و لی

9

( )2011در مطالعهای با عنوان «مطالعیهای بیر

ادراک ریسک گردشیگران بیی المللیی در هنید» ،بیه بررسیی
واکنشهای روانشناختی ناشی از ترس قربانی شدن گردشگران

پژوهشهای یارجی
1

Pizam et al.
Yuksel & Yuksel
3
Chiu & Lin
2

تحلی تأثیر فاصله اجتماعی ادراک شده بر نیا

رفتاری گردشگران بی المللی سفر کرده به جزیره آزاد کیش با تأکید بر ریسک ادراک شده و رضایتمندی

19

در مورد جنایتها در هنید و تمایی بیه تصیمیم سیفر مجیدد

جزییره کییش طراحیی شید کیه  1سیؤال اول بیرای سیینجش

پرداختند .نتایج مطالعه نشیان داد کیه ییک رابطیه منفیی مییان

رفتیاری24 ،

ریسک ناشی از تهدیدا

جرم و جنایت تمای به تصمیم سفر

مجدد به هند وجود دارد که در ای پژوهش نیز نشان داده شده
است که هر چه مییزان ریسیک ادراک شیده گردشیگر بیشیتر

رضایتمندی 9 ،سؤال بعد برای سینجش نییا

سؤال برای  9نو ریسک ادراک شده و  46سؤال بیرای متمییر
فاصله اجتماعی در نظر گرفته شد.
به منظور نمونیهگییری  12پرسشینامه اولییه بیه صیور

است تمای به بازدید مجدد از آن مقصید گردشیگری کیاهش

تساوی در سه سطح بال ،متوسط ،پایی جزیره کییش در مییان

مییابد.

گردشگران بی المللیی توزییع گردیید .از طرییق نمونیهگییری
تصادفی طبقهبندی شده به انتخاب گردشگران بی المللی سیفر

پژوهشهای دایلی

کرده به سه محله معروف و مشخص جزیره کیش به نیامهیای

هزار جریبی و نجفی ( )4934در مطالعهای با عنیوان «بررسیی

دامون ساحلی ،صدف و صفی پرداخته میشود .علت انتخاب

جامعه شناختی عوام مؤثر بیر توسیعه گردشیگری اییران (بیا

ای جزیره و ای سه شهرک مشخص بودن فاصله اجتماعی یا

رویکرد جذب گردشیگران خیارجی)» ،بیه بررسیی احسیاس

طبقاتی درآنها است .ازنظر رتبهبندی محله دامون سیاحلی در

رضایت و تمای به سفر مجدد پرداخته است.نتیایج حیاکی از

سطح بال ( ،)Aمحله صیدف در سیطح متوسیط ( )Bو محلیه

آن است که هرچه میزان احساس رضایت گردشیگران نسیبت

صفی در سطح پیایی ( )Cقیرار دارد کیه ایی طبقیهبنیدی از

به مردم ایران بال رود تمای به گردشگری به سیفر مجیدد بیه

لحاظ امکانا

و شرایط زندگی است .از آنجیایی کیه وسییله

ایران نیز افزایش مییابد که در ای پژوهش نیز نشان داده شده

حم و نق در جزیره کیش شام مینیبوس ،تاکسی خطیی و

است که هر چه میزان رضایت گردشگر افزایش یابد گردشیگر

آژانس است در سطح  Cهر سه وسیله موجود است ،در سطح

تمای بیشتری برای سفر به مقصد موردنظر دارد.

 Bتاکسی خطی و آژانس و در سطح  Aتنهیا آژانیس موجیود
است .در سطح  Cشرکتهیای تعیاونی بیرای خریید اجنیاس

روش پژوهش

عالوه بر فروشگاهها وجود دارد اما در سطح  Bفقط فروشیگاه

از آنجا که پژوهش حاضر به بسط مفهوم فاصله اجتمیاعی در

و در سطح  Aفروشگاههای هایپر مارکت و فروشگاههایی کیه

حوزه گردشگری میپردازد و به عالوه نتایج حاص در حیوزه

با قیمت روی کال جنس را اراته نمیدهند ،موجیود اسیت .در

سیاستگذاری در حیطه مذکور کاربرد دارد ،در نتیجه پژوهش

سطح  Cو  Bآرایشگاههای معمولی وجود دارد اما در سطح

حاضر از نظر هیدف کیاربردی و از نظرنحیوه اجیرا توصییفی

ای کار در هت ها امکانپذیر است .در سطح  Cمنازل اجیاره و

پیمایشی با ماهیت همبستگی است .اعیای ای جامعیه شیام

رهنی با قیمت پایی برای اجارههای شبانه موجود است اما در

گردشگران بی المللی است که در محدوده زمانی شهریورماه تا

سطح  Bای منازل به دلی نزدیکی به مرکز شهر با قیمتهیای

دیماه  4939به قصد بازدید از مقصید گردشیگری کییش بیه

بالتر و در سطح  Aای منازل بیه دلیی داشیت دیید درییا از

مقصد مورد نظر سفر کیردهانید ،لیذا جامعیه آمیاری پیژوهش

قیمیت بیالتری نسیبت بیه دو سیطح  Bو  Cبیرای اراییه بیه

پییژوهش،

گردشگران موجود است بنابرای فاصله اجتماعی در ایی سیه

پرسشیینامهای حییاوی  11س یؤال بییرای تحلی ی ت یأثیر فاصییله

شهرک کامالً مشخص است درنتیجیه دارای فاصیله اجتمیاعی

رفتاری با در نظیر گیرفت رضیایتمنیدی و

قاب مشاهدهای هستند؛ درضیم قابلییت تکرارپیذیری دارنید

ریسک ادراک شده برای گردشگران بی المللی سیفر کیرده بیه

بنابرای دادهها قاب دستیابی هسیتند .از آنجیایی کیه در بیازه

نامحییدود قلمییداد میییشییود .بییا توجییه بییه ادبیییا
اجتماعی بر نیا

A
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جدول  -3یصوصیات جمعیت شنایتی نمونه آماری

زمانی پژوهش حاضر ،تعداد گردشیگران در سیه محلیه فیوق
کافی نبود با مراجعه به سازمان گردشگری ،اسیامی هتی هیایی

فراوانی

در سطوح مختلف که بیشتری تعداد گردشگران بی المللی در

دفعات سفر در سال

جنسیت

فراوانی

426

یک بار در سال

446

مرد

66

دوبار در سال

413

زن

16

سه بار در سال

فراوانی

س

48

بیش از سه بار در سال

18

48-21

است .برای سینجش رواییی ایی پرسشینامه از اعتبیار محتیوا

فراوانی

وضعیت تأه

428

26-91

استفاده شده است .به ای منظور پرسشنامه در اختیار چند نفیر

492

مجرد

18

96-11

از اساتید رشته مدیریت قرار گرفت و از آنها خواسته شد تیا

38

متأه

42

بالتر از  11سال

22

زندگی با شریک

فراوانی

تحصیال

1

مطلقه

1

زیر دیپلم

فراوانی

سفر به کیش تا به حال

12

دیپلم

423

بله

483

لیسانس

496

خیر

23

بالتر از لیسانس

فراوانی

طریقه سفر به کیش

فراوانی

منیییابع میییالی بیییرای

مقدار آلفای

436

شخصی

16

بسیار اندک

کرونباخ

63

با تور

33

اندک

فراوانی

سطح پاسخگویان

36

تاحدودی قاب توجه

A

41

نامحدود

آن هت ها حیور داشتند در اختیار محقق قیرار گرفیت .بیرای
طراحی پرسشنامه از طیف لیکر

نظرا

پنج گزینهای اسیتفاده شیده

اصالحی خود را بییان کننید .سیپس بیا اعمیال برخیی

اصالحا

پرسشنامه نهایی شد .برای سنجش پایایی پرسشنامه

نیز از ضریس آلفای کرونباخ استفاده شد.
جدول  -1مقدار پایایی مؤلفههای تحقیق

سفرخارجی

مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

رضایت مندی

9791

3711

3/86

رفتاری

9711

3761

3/81

13

ریسک ادراک شده

2739

3711

3/82

63

B

فاصله اجتماعی

2711

3711

3/84

416

C

نیا

ک

منبع یافته پژوهش حاضر

3/81

بررسی نرمال بودن دادهها با توجه به شاخصهیای میورد
یافتههای پژوهش و تجزیه و تحلیل دادهها

نظر از طریق آماره کولموگروف-اسمیرنف ) (KSانجام شیده

در ای بخش از پژوهش ابتیدا یافتیههیای پیژوهش در میورد

است و نتایج در جدول  1اراته شده است.

متمیرهای جمعیتشناختی اراته شده و سپس دادههای پژوهش
جدول  -4آزمون نرمال بودن (تعداد= )652

تجزییه و تحلیی شییده اسییت .یافتییههییای پیژوهش در مییورد
متمیرهای جمعیتشناختی اعیای نمونه ،نشان میدهید 11/9
درصد مرد و  11/9درصد زن هستند که دلی ای امر آن است
که بیشتر پاسخگویان جامعیه آمیاری میا از سیطح  Cهسیتند؛
اعیای ای سطح کسانی هستند که برای تمیر وییزا بیه کییش

آماره

شایصها

k-s

سطح معنیداری

رضایتمندی

4/26

3/384

رفتاری

4/42

3/464

ریسک ادراک شده

4/41

3/412

فاصله اجتماعی

4/33

3/482

نیا

سفر میکنند .ای افراد کسانی هستند که به کارهیای خیدماتی
(آشپزخانه و تمیز کردن اتاقهیا) در هتی هیای دبیی مشیمول
هستند .خالصه ای نتایج در جدول  9اراته شده است.

براساس نتایج آزمون نرمال بیودن مییتیوان گفیت چیون
سطوح معنیداری آزمون نرمال بودن بیرای متمیرهیای اصیلی

رفتاری گردشگران بی المللی سفر کرده به جزیره آزاد کیش با تأکید بر ریسک ادراک شده و رضایتمندی

تحلی تأثیر فاصله اجتماعی ادراک شده بر نیا

13

تحقیق از خطای  %1بیشتر اسیت پیس توزییع دادههیا نرمیال

لیکر ؛ یعنی  ،9نشانه توافق بیشتر در گویهها و ابعاد پژوهش

است.

است .بیشتری میانگی مربوه به متمیر رضایتمندی اسیت و

در جدول  1میانگی و انحراف معیار گوییههیای تحقییق

کمتری میانگی مربوه به متمیر فاصله اجتماعی است.

محاسبه و اراته شده است .میانگی های بالتر از متوسط طییف
جدول  -5معیارهای آماری گویههای تحقیق
متغیرها

ردیف

سؤاالت

گویههای تحقیق

میانگین

انحراف
معیار

4

رضایتمندی

رضییایت از هزینییه ،رضییایت از سییفر،

4-1

9/91

3/11

رضایت از کیفیت خدما
رفتاری

تکرار سفر ،توصییه سیفر بیه دیگیران،

2

نیا

9

ریسییک ادراک

ریسییک مییالی ،ریسییک روانشییناختی،

شده

ریسک رضایت ،ریسک زمانی ،ریسک

1-9

9/11

3/61

ترجیح مقصد نسبت به مقاصد دیگر
8-28

2/39

3/11

اجتمییاعی ،ریسییک فیزیکییی ،ریسییک
هزینه فرصت
1

فاصییییییییییله

تماییییی بییییه همزیسییییتی ،ورزش،

اجتماعی

اشتراکگذاری امکانا  ،دوست بیودن،

23-11

2/11

3/11

روابط اجتماعی ،تمای به سفر

به منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی ،از رویکیرد معیادل

مدل استقالل ،شاخص توکر-لویس ( (TLIبرای مقایسه دو ییا

ساختاری استفاده شد .تمامی تحلی ها با استفاده از نیرمافیزار

چند میدل متفیاو

لیییزرل  8/1انجییام گرفتنیید .تعیییی کفایییت بییرازش الگییوی

مفروض با یک مدل صفر و جذر میانگی مجیذورا

پیشیینهادی بییا اسییتفاده از چنییدی شییاخص برازنییدگی انجییام

تقریییس ) (RMSEAبییر مبنییای تحلی ی مییاتریس بییاقیمانییده

گرفیت .مقیدار کاییدو ،شیاخص هنجارشیده مجیذور کاییدو

قراردارد ،که میتوان بر اساس آن برآوردهیایی بیرای فواصی

(نسییبت مجییذورکای بردرجییا

آزادی) ،شییاخص نیکییویی

برازش ) ،(GFIشاخص نیکویی برازش تعدی یافتیه )،(AGFI

بیا دادههیای یکسیان و ییا مقایسیه میدل
خطیای

اطمینان مختلف محاسبه نمود.
بییرای ارزیییابی الگییوی پیشیینهادی از روش الگویییابی
سیاختاری اسیتفاده شید .پییش از بررسیی ضییرایس

شاخص برازندگی تطبیق ) (CFIکیه برمبنیای همبسیتگی بیی

معیادل

متمیرهییای حاضییر در مییدل قییرار دارد ،شییاخص برازنییدگی

ساختاری ،برازندگی الگو بررسی شد .در شک  2بیه بررسیی

افزایشی ) (IFIبرای مقایسه مدلهای تدوی شده مفیروض بیا

ضرایس و روابط پرداخته شده است.
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SA

0.03

0.98
-0.38
-0.42

0.04

BI

SD

0.02

-0.52

1.00

0.42

RISK

0.43

Chi-square = 807.37, df = 344, P-value = 0.0702, RMSEA = 0.061

شکل  -6مدل برازش شده تحقیق

نیا

در میدل سیاختاری فیوق ،متمیرهییای اصیلی تحقییق ،بییا

رفتاری ()BI

نمادهای زیر نمایش داده شده است.

ریسک ادراک شده ()RISK

رضایتمندی ()SA

فاصله اجتماعی ()SD
جدول  -2شایصهای برازندگی ()Hartwick & Barki, 1994

2

DF

2

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

RSMEA

df

مدل

839/99

911

2/98

3/33

./32

3/31

3/86

3/31

3/364

مطلوب

_

_

>9

< 3/3

< 3/8

< 3/3

< 3/3

<3/3

>3/38

برای ارزیابی مدل در معادل

ساختاری چنیدی شیاخص

برازندگی وجود دارد که موارد اسیتفاده شیده در ایی تحقییق
عبارتند از :ریشه خطای میانگی مجذورا

مدلهای خوب نزدیک صفر است .مدلهایی که ای شیاخص
برای آنها  ./4یا بیشتر است برازش ضعیفی دارند .بیرای ایی

تقرییس ،شیاخص

شاخص میتوان فاصله اعتماد محاسبه نمود .ایدهآل آن اسیت

نیکویی برازش ،شاخص نیکویی برازش تعیدی شیده .نتیایج

که حد پایی فاصله اعتماد خیلی نزدیک به صفر اسیت و حید

شاخصهای فوق در جدول  6آمده است.

بالیی آن خیلی بزرو نیست .همانطور که مشاهده مییشیود

شاخص ریشه خطیای مییانگی مجیذورا

تقرییس بیرای

 RMSEAدر ای ی مییدل  ./36اسییت کییه میییتییوان گفییت در

تحلی تأثیر فاصله اجتماعی ادراک شده بر نیا

رفتاری گردشگران بی المللی سفر کرده به جزیره آزاد کیش با تأکید بر ریسک ادراک شده و رضایتمندی

وضییعیت مناسییبی قییرار دارد .هرچییه  GFIو AGFبییه یییک
نزدیکتر هستند مدل با دادهها برازش بهتیری دارد (

Hartwick

 .)& Barki, 1994در ای مدل دو شاخص به ترتیس برابیر ./33
و  ./32هستند کیه نشیاندهنیده بیرازش خیوب میدل اسیت.

64

مرز مقادیر قاب قبول که در بال ذکر شد میتیوان گفیت میدل
نهایی ارایه شده در ای تحقیق مورد قبول است .
ضییرایس مسیییر بییی متمیرهییای الگییوی نهییایی و سییطح
معنیداری آنها در جدول  9نشان داده شده است .

بنابرای با توجه به مقادیر شاخصهای برازش الگوی نهایی و
جدول  -7نتایج حاصل از معادالت سایتاری
ردیف

ضریب

مسیر

استاندارد

4

فاصله اجتماعی

رضایت

2

فاصله اجتماعی

ریسک

9

فاصله اجتماعی

1

ریسک

نیا

1

رضایت

نیا

6

ریسک

رضایت

نتیجه

اعداد معنیداری

-./98

9/8

تایید

./12

2/1

تایید

نیا

رفتاری

./32

4/1

رد

رفتاری

-./12

رفتاری

./38

½
6/8

تایید
تایید

-./12

2/33

تایید

نتایج تحلیی مسییر در ارتبیاه بیا متمیرهیای اثرگیذار و

معنادار شود با توجه به خروجی لیزرل میزان  tمحاسیبه شیده

اثرپذیر نشان میدهد کیه همیه فرضییههیا بجیز تیأثیر فاصیله

در کلیة مسییرها (بجیز نییا

رفتیاری بیر فاصیله اجتمیاعی)

اجتماعی بر نیت رفتاری مورد تأیید قیرار گرفتنید .بیه منظیور

بزروتر از  2است بنابرای کلیة تخمی های اراتیه شیده بجیز

نشان دادن معناداری هر کیدام از پارامترهیای میدل از آمیاره

t

مسیر ذکر شده از لحاظ آماری معنادار هستند(.جدول.)8

استفاده میشود .ای آمیاره از نسیبت ضیریس هیر پیارامتر بیه

برای بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیر مستقیم متمیرهیای

خطای انحراف معیار آن پارامتر به دست می آیید کیه بایید در

ک  ،مستقیم و غیرمستقیم

آزمون  tبیزروتیر از  (t  2) 2و در آزمیون  Zبیزروتیر از

مستق بر وابسته لزم است تا اثرا

برای متمیرهای درونزای مدل ارایه شود (جدول .) 8

 (Z 1/ 96) 4/36است تا ای تخمیی هیا از لحیاظ آمیاری
جدول  -8تفکیک اثرات مستقیم و غیر مستقیم روابط در مدل
متغیر

کل

اثر

وابسته

مستقل

مستقیم

غیر مستقیم

رضایت

فاصله اجتماعی

-3/98

-3/12*3/12

-3/11

ریسک

-3/12

------

-3/12

فاصله اجتماعی

3/12

------

3/12

فاصله اجتماعی

3/2

( -3/98*3/38رضایت )

-3/91

3/2

(-12/3*3/12ریسک)

-3/43

رضایت

3/38

-------

3/38

ریسک

-3/12

-------

-3/12

ریسک
نیا

رفتاری
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نتایج و پیشنهادات کاربردی

طالقانی ( )4932همسو است ،نتایج نشان میدهید کیه از بیی

هدف اصلی تحقیق حاضر تحلی تیأثیر فاصیله اجتمیاعی بیر

عوام مؤثر بر قصد بازگشت مجدد گردشگر ،رضیایت او بیه

رفتییاری بییا در نظییر گییرفت ریسییک ادراک شییده و

عنوان مهم تری عام شناسایی شده است .تأثیر میزان ریسیک

رضایتمندی است .در ای پژوهش تأثیر فاصله اجتمیاعی بیر

ادراک شده بر نیا

رفتاری در ای پژوهش بررسی شد .نتایج

میزان رضایتمندی مورد بررسی قرار گرفت .نتیایج حیاکی از

نشان می دهد که با افزایش میزان ریسیک ادراک شیده توسیط

نیییا

آن است که با کاهش میزان فاصله اجتماعی ادراک شده مییزان

گردشگر نیا

رضایت مندی گردشگران در سفر به مقصد گردشگری افزایش

صمدی و یعقوبنژادی ( )2009همسیو اسیت کیه نشیان داد

پییزام و همکیاران ()2000

رفتیاری دارای تیأثیر منفیی

مییابد ،که ای نتیجه بیا مطالعیا

رفتاری کاهش مییابد.که ای نتیجه با مطالعا

میزان ریسک ادراک شده بر نییا

پنینتونی

گیری و همکیارانش

1

همسو است که نشان دادند با کیاهش فاصیله اجتمیاعی مییان

است .همچنیی بیا مطالعیا

گردشیگران و سییاکنان ،احسیاس مطلییوبتیری از سییاکنان در

( )2011همسو است که نشان دادند میزان ریسک ادراک شیده
رفتاری است ،همچنی بیا مطالعیا

وجود گردشگران نقش میبندد که دارای تأثیر مثبتی بر مییزان

دارای تأثیر منفی بر نیا

رضایت مندی گردشگران است .همچنی تأثیر فاصله اجتماعی

چیو و لی ( )2011همسو است که نشان دادند که ییک رابطیه

بر میزان ریسک ادراک شده در ای پژوهش مورد بررسی قرار

منفی میان ریسک ناشی از تهدیدا

گرفت .نتایج نشان می دهد که با افزایش فاصله اجتماعی میزان

به تصمیم سفر مجدد به هند وجود دارد .تأثیر فاصله اجتماعی

ریسک ادراک شده گردشگر نییز افیزایش میییابید ،علیت آن

بر نیا

رفتاری به طور مستق در ای پیژوهش بررسیی شید.

است که زمانی که میان گردشگران و ساکنان احساس نزدیکی

نتایج نشان می دهد که فاصله اجتماعی بر روی نییا

وجود نداشته است عدم اطمینان افزایش پییدا مییکنید .تیأثیر

تأثیر ندارد؛ یعنی فاصله اجتماعی به خودی خود و بیه تنهیایی

رفتاری بررسی شد ،نتیایج نشیان

رفتاری یا تمایی بیه بازگشیت مجیدد

میزان رضایت مندی بر نیا

می دهد که بیا افیزایش مییزان رضیایتمنیدی ،نییا

رفتیاری

رفتیاری

بدون در نظر گرفت ریسک ادراک شده و میزان رضایتمندی
مؤثر اسیت .رد شیدن ایی فرضییه در پیژوهش حاضیر و در

گردشگر نیز افیزایش میییابید ،کیه ایی نتیجیه بیا مطالعیا
بالتوسیییت  )2013(4همسییو اسییت کییه نشییان داد میییزان

جامعه آماری کیش به ای دلی اسیت کیه تفیاو

فرهنگیی و

رفتییاری دارای تیأثیر مثبییت اسییت.

عدم وجود ارتباه اجتمیاعی مییان سیاکنان و گردشیگران بیه

کاو )2012( 2همسو اسیت کیه نشیان داد

تنهایی بر تصمیم آنها مبتنی بر دیدار مجدد گردشیگران میؤثر

رفتاری نیز بیشتر

فاصلهای سبس جذب آنها شیود.

رضییایتمنییدی بییر نیییا
همچنی با مطالعا

نمیتواند بر روی نیا

جرم و جناییت و تمایی

هر چه میزان رضایتمندی بیشتر است نیا
میشود .همچنی بیا مطالعیا

هزارجریبیی و نجفیی ()4934

نیست و چه بسا ای تفاو

به طیور مثیال کشیور اییران در هیر دورهای از سیال پیذیرای

همسو است که نشان دادند هر چیه مییزان رضیایت بیال رود

گردشییگران بسیییاری از سراسییر نقییاه ایییران اسییت کییه ای ی

تمای گردشگران به سفر مجدد نیز افزایش مییابد .همچنی با

گردشگران از کشیورهای اروپیایی ،آمریکیایی و آسییایی و ...

چو و همکاران )2014( 9همسو است ،نتایج حاکی از

هستند .با ای که فاصله اجتماعی میان ای گردشگران و کشیور

مطالعا

ایران بعیاً بسیار زیاد است ولی ای عام هرگز سیبس نشیده

آن است که یک رابطه مثبت میان میزان رضایتمندی و تمای
به بازدید مجدد وجود دارد .همچنی بیا مطالعیا

شیعبانی و

است که گردشگران بازدیید از آثیار باسیتانی و کشیور زیبیای
ایران را نادیده بگیرند .بلکه احساس رضیایت منیدی کیه ایی

1

Baltusyte
Cao
3
Cho et al.
2

Pennington Gray et al.
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گردشگران پس از بازدید همواره پیدا کردهاند سبس شده است

مکانهای ورودی و خروجی از قبیی فرودگیاههیا را بیه

که به افراد دیگر نیز سفر به کشیور اییران را توصییه نماینید و

کارمنییدان شایسییته و آمییوزش دیییده بییه فرهنی

گردشییگری

خود نیز بار دیگر برای گردش به ای کشور سیفر کننید .ایی

بسییپارند کییه در هنگییام ورود و خییروج گردشییگران ،بتواننیید

گردشگران با ای که تیادهای بسیاری نیز با فرهنی  ،آداب و

احساس خوبی را به آنها انتقال دهند.

رسوم ،نو پوشش و  ...نسبت به کشور خود بیا کشیور اییران

از آنجا که نتایج ای پژوهش نشان داد که ریسیک ادراک

مالحظه میکنند ولی باز هم ای تیادها را نادیده میگیرنید و

شده دارای تأثیر منفی بر نیا

رفتاری است ای پیشنهاد بیرای

حتی حاضر میشوند طبق قوانی کشور ما وارد ایران شیوند و

بهبود شرایط اراته میگردد:

ببرند ،هرچنید در ایی حیی بیا

آموزش و به کارگماردن نیروهایی لیق در سیطح جزییره

از دیدن نقاه دیدنی آن لذ

ریسکهای زیادی مواجه میشوند .آنچه حاتز اهمییت اسیت

که بتوانند بیه زبیان انگلیسیی صیحبت کننید و توانیایی اراتیه

فاصیله منجیر بیه نارضیایتی

گردشگران را داشتهاند از آنجایی کیه

ای است که تا زمانی که تفیاو

رهنمودهایی به سؤال

آنها نشود و میزان ریسک ادراک شده آنها را افزایش ندهید،

زبان اصلی ما فارسی است ممک است یکی از دلی احساس

به تنهایی بر تمای به بازدید مجدد آنها ،توصیه ای مکیانهیا

ریسک ای است که گردشگران بر ایی باورنید کیه در اییران

برای بازدید دیگران مؤثر نیست و گردشگران بعیاً بیا وجیود

راهنماهایی که بتوانند به زبان آنها سخ بگویند کمیاب است

ای فاصله به ای کشور سیفر مییکننید .تیأثیر مییزان ریسیک

و همچنی آنها قادر نیستند عالیم راهنما را ادراک کنند.

ادراک شده بر مییزان رضیایتمنیدی در ایی پیژوهش میورد

از آنجا که نتایج ایی پیژوهش نشیان داد کیه رضیایت

بررسی قرار گرفت .نتایج نشان می دهد کیه بیا کیاهش مییزان

دارای تأثیر مثبت بر نیا

رفتیاری اسیت ایی پیشینهاد بیرای

ریسک ادراک شده گردشگر ،میزان رضایت منیدی او افیزایش

بهبود شرایط اراته میگردد:

یوکسی  )2007( 4همسیو

همواره نو پوشش های در نظیر گرفتیه شیده در جامعیه

است که نشان داد ریسک ادراک شده به طور منفیی بیا مییزان

اسالمی برای دسیتهای از گردشیگران جالیس اسیت و جزییره

رضییایتمنییدی ارتبییاه دارد و ریسییک ادراک شییده کمتییر بییا

کیش نیز از ای قاعده مستثنی نیست ،با افتتاح مکانهایی مانند

میاتیال

موزه ،نمایشگاهی از انوا پوششها و لباس های محلیی را در

همسو است که نشان داد ریسک تحت تأثیر افیزایش رضیایت

ایی مکیانهیا داییر نماینید و کارمنیدان در ایی مکیانهیا بیا

مییابد ،که ای نتیجیه بیا مطالعیا

رضایتمندی بیشتری همراه است .همچنی با مطالعا

پوششهای مختلف به ای گردشگران خدما

کاهش مییابد.
از آنجا کیه نتیایج ایی پیژوهش نشیان داد کیه فاصیله
اجتمییاعی دارای ت یأثیر منفییی بییر نیییا
پیشنهادا

رفتییاری اسییت ای ی

را اراته نمایند.
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