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مقایسۀ انگیزههای زنان و مردان گردشگر از سفر به شهر اصفهان

بهرام رنجبریان ،استاد بازاریابی ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان
محمد غفاری ،1دکترای بازاریابی ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان
امین تسلیمی بابلی ،دانشجوی دکترای اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه تبریز
دریافت مقاله1395/03/03 :

پذیرش نهایی1395/05/20 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی انگیزههای گردشگران داخلی برای سفر به شهر اصفهان و مقایسه انگیزههای زنان و
مردان گردشگر در سفر به این شهر است .جامعۀ آماری این پژوهش ،شامل گردشگران داخلی است که در فروردین
و اردیبهشت سال  1395به شهر اصفهان سفر کردهاند .از این جامعه ،نمونهای به حجم  400نفر به روش نمونهگیری
تصادفی انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامۀ محقق ساختهای شامل  40سؤال است .برای تجزیه و تحلیل
دادهها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونهای مستقل استفاده شده است .بر اساس نتایج پژوهش،
نه انگیزه سفر برای گردشگران داخلی شناسایی شد که شامل انگیزههای فرهنگی -تاریخی ،دیدار بستگان و دوستان،
خرید ،همراهی با خانواده و دوستان ،استراحت و خوشگذرانی ،بهرهمندی از سفری کم هزینه ،بهرهمندی از
جاذبههای شهری ،بهرهمندی از سفری ایمن و انگیزۀ کاری است .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد بین زنان و
مردان گردشگر در زمینۀ انگیزه فرهنگی -تاریخی ،انگیزه استراحت و خوشگذرانی ،انگیزه خرید ،انگیزه همراهی
با خانواده و دوستان ،انگیزه بهرهمندی از جاذبههای شهری و انگیزه بهرهمندی از سفری ایمن تفاوت معناداری
وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد بین زنان و مردان گردشگر در زمینههای دیدار بستگان و دوستان،
بهرهمندی از سفری کم هزینه و انگیزۀ کاری تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلیدواژهها :گردشگری ،گردشگر داخلی ،انگیزه سفر ،جنسیت ،اصفهان.

 .1نویسنده مسئول،

Email: m_gh261@yahoo.com
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مقدمه
برنامهریزی برای ارایۀ خدمات مناسب و درخور گردشگران ،یکی از عوامل مهم رشد و
توسعۀ صنعت گردشگری است .برنامهریزی امور مربوط به مقصدهای گردشگری،
میتواند این مقصدها را در پیشبرد اهداف یاری رساند (زاهدی و همکاران.)129 :1394 ،
درگ و جمال )2015( 1در زمینۀ اهمیت برنامه و خطمشیگذاری برای مقصدهای
گردشگری بیان میکنند برنامهریزی و خطمشیگذاری صحیح برای مقصدهای
گردشگری تعیینکننده موفقیت مقصدهای گردشگری است .شناسایی و تجزیه و تحلیل
انگیزههای سفر گردشگران که با هدف بخشبندی بازار گردشگری انجام میشود ،یکی
از پیشنیازهای برنامهریزی مقصدهای گردشگری است .به عبارت دیگر با شناسایی و
تجزیه و تحلیل انگیزههای گردشگران برای سفر به یک مقصد گردشگری میتوان امور
مربوط به آنها را (از برنامهریزی نوع سفر گرفته تا خدمات پس از سفر) به شیوۀ بهتری
برنامهریزی نمود.
گردشگرانی که به یک مقصد گردشگری سفر میکنند ،ممکن است انگیزههای متفاوتی
داشته باشند که از جملۀ آنها میتوان به انگیزههای آرامش و استراحت ،ارزان بودن سفر
به مقصد ،خرید صنایع دستی ،بازدید از اماکن تاریخی و باستانی ،آشنایی با فرهنگها و
ملل مختلف ،شرکت در کنفرانسها و سمینارهای علمی و انجام تجارت و امور بازرگانی
و بسیاری انگیزههای دیگر اشاره کرد (راجپاکورن.)40 :2006 ،2
هر چند انگیزههای سفر ،شامل موارد مذکور و موارد دیگر است ،اما باید توجه داشت
که گردشگران برای مسافرت به هر شهر ممکن است انگیزههای متفاوتی داشته باشند.
انگیزۀ هر گردشگر برای سفر به یک شهر میتواند بر اساس داشتههای مقصد گردشگری
(عوامل کششی) و یا نیازهای درونی گردشگر (عوامل رانشی) متفاوت از سایر گردشگران
باشد .به عبارت دیگر میتوان گفت انگیزههای سفر گردشگران داخلی به شهر اصفهان
قطعاً با انگیزههای سفر گردشگران داخلی شهر مشهد متفاوت است .حال این تفاوت را
1. Dredge and Jamal
2. Rojpalakorn
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میتوان در عوامل کششی (داشتههای متفاوت این دو مقصد گردشگری) و عوامل رانشی
(نیازهای متفاوت گردشگران سفر کرده به این دو شهر :بازدید آثار تاریخی و باستانی در
مقابل زیارت اماکن متبرکه) جستوجو کرد.
مطالعۀ انگیزههای سفر از منظر مقصدهای گردشگری از آن رو اهمیت دارد که به
برنامهریزان و سیاستمداران این صنعت ،کمک میکند که مقصد مطلوب گردشگران
کجاست و از چه ویژگیهایی باید برخوردار باشد تا بتواند به برنامهریزی بهتر امور
گردشگران و همچنین ارایۀ خدمات درخور و مناسب به هر یک از بخشهای بازار اقدام
کنند (پیرز .)4 :2005 ،1مدیریت مقصد گردشگری میتواند بازار هدف خود را که
بیشترین مطابقت را با داشتهها و امکانات مقصد دارند ،بیابد و منابع و امکانات خود را
بهگونهای مناسب برای پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز نماید تا در نهایت قادر
باشد رضایت مصرفکننده را تأمین نماید (رنجبریان و زاهدی .)60 :1389 ،به عبارت
دیگر با آگاهی از انگیزۀ اصلی گردشگران برای سفر به شهرهای شمالی کشور ،مدیران
بازاریابی این مقصدهای گردشگری بهتر قادر به اطالعرسانی داشتههای این مقصدهای
گردشگری خواهند بود.
از این رو میتوان گفت شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزههای گردشگران ،تنها راه
موفقیت در جلب رضایت مشتری و توسعۀ گردشگری در یک مقصد گردشگری است.
در واقع تأمین انتظارات و خواستههای مصرفکننده یا حتی عمل کردن فراتر از این
انتظارات و خواستهها نه تنها به معرفی مقصد گردشگری با وجههای مناسب نزد
گردشگران میانجامد و آنها نه فقط تکرار سفر به این مقصد را در برنامه خود قرار
میدهند ،بلکه این امر عاملی مؤثر در تبلیغ و اطالعرسانی مقصدهای گردشگری خواهد
بود .لذا ضروری است که انگیزههای گردشگران به مقصدهای گردشگری مختلف
شناسایی شود تا بتوان برنامهریزیهای بهتری برای تأمین نیازهای گردشگران انجام داد.

1. Pearce
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بسیاری از نویسندگان از جمله گیتلسون و کرستتر ،)1990( 1وان ،)1995( 2وان و
دیگران ( ،)1999دیتز-اوهلر 3و دیگران ( )2000و بردیچوسکی و گیبسون )2015( 4بیان
میکنند زنان و مردان گردشگر ممکن است انگیزههای متفاوتی برای سفر به یک مقصد
گردشگری داشته باشند و رفتارها و سبکهای گوناگونی در سفر از خود نشان دهند.
مرور ادبیات پژوهش در این زمینه نشان میدهد زنان گردشگر دارای الگوها و انگیزههای
سفر متفاوتی نسبت به مردان گردشگر هستند .برخی نویسندگان از جمله هوو و یانگ

5

( )1993و رادرفورد و گردا )1989( 6اشاره میکنند که زنان تمایل دارند مسافرتهای
زیادی انجام دهند و درعینحال طول مسافرت آنها کوتاه باشد .کوپلمن 7و دیگران
( )1980از دیگر تفاوتهای رفتار سفر زنان و مردان به این موضوع اشاره میکنند که
زنان بیشتر از مردان تمایل دارند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.
متغیرهای اقتصادی و جغرافیایی میتواند نقش عمدهای در رفتارهای سفر گردشگران
ایفا نماید؛ آنها بیان میکنند زنان به دلیل بهرهمندی از حقوق کمتر و وابستگی به وسایل
نقلیه عمومی تمایل دارند سفرهای کوتاه مدت را تجربه کنند و همچنین از وسایل نقلیه
عمومی استفاده کنند .پرستون 8و دیگران ( )1993بیان میکنند هر چند متغیرهای اقتصادی
و جغرافیایی نقش عمدهای در رفتارهای سفر زنان و مردان گردشگر ایفا میکند ،اما باید
توجه داشت که تقسیم ناعادالنه قدرت و کار در زندگی شخصی و کاری نیز میتواند
یکی دیگر از عوامل تعیینکننده در تفاوت رفتارهای سفر بین زنان و مردان گردشگر
باشد.
همان طور که بیان شد زنان و مردان گردشگر دارای انگیزهها ،سبکها و رفتارهای
گوناگون سفر نسبت به یکدیگر هستند .به همین دلیل ضروری است که تفاوت انگیزههای
سفر زنان و مردان گردشگر در سفر به مقصدهای گردشگری گوناگون شناسایی شود تا
بتوان به برنامهریزی هرچه بهتر امور گردشگران و تأمین نیازهای آنها پرداخت .شهر

5. Hu and Young
6. Rutherford and Gerda
7. Koppelman, Tybout, and Skyskowski
8. Preston.

1. Gitelson and Kerstetter
2. Wann
3. Dietz-Uhler
4. Berdychevsky and Gibson
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اصفهان یکی از مقصدهای گردشگری عمده در کشورمان است که مطالعۀ انگیزههای سفر
گردشگران و مطالعه این موضوع بین مردان و زنان گردشگر از اهمیت باالیی برخوردار
است .لذا پژوهش حاضر در صدد شناسایی انگیزههای گردشگران داخلی برای سفر به
شهر اصفهان و بررسی تفاوت این انگیزهها در بین زنان و مردان گردشگر است.

مبانی نظری
مبانی نظری پژوهش حاضر در دو بخش انگیزههای سفر و انگیزههای سفر و جنسیت
تنظیم شده که در ادامه به آن پرداخته میشود.
انگیزههای سفر
انگیزه ،به حالت فعال شده در درون شخص اطالق میشود که منجر به رفتار هدفدار
میگردد (موون و مینور .)140 :1388 ،1به عبارت دیگر ،انگیزه دربرگیرندۀ نیازها،
احساسات و تمایالتی است که افراد را به سمت رفتاری هدفدار سوق میدهد .انگیزه
را میتوان چرایی رفتار انسانها دانست .انگیزه ،زمانی شکل میگیرد که یک محرک
داخلی (نظیر گرسنگی) یا خارجی (نظیر تبلیغ محصول) ظاهر شود .هنگامی که این
محرک ظاهر میشود ،فرد انگیزهای برای نشان دادن یک رفتار خاص از خود نشان
میدهد .حال با شناسایی این انگیزهها میتوان مصرفکنندگان را به سوی رفتارهای
خاصی سوق داد .برای مثال با آشنایی انگیزۀ خریداران اتومبیل میتوان این افراد را به
سوی خرید این محصول سوق داد و همچنین اتومبیلی متناسب با انگیزۀ آنها تولید و
روانه بازار کرد .انگیزۀ سفر ،ناشی از نیازهای روحی و روانی است که موجب تنش در
فرد میگردد و با انجام سفر و تجربه حاصل از آن برطرف میشود (کیم 2و دیگران،
( ،)150 :2000چن و چن.)417 :2015 ،3

3. Chen and Chen

1. Mowen and Minor
2. Kim et al
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انتخاب یک مقصد توسط یک گردشگر متأثر از انگیزههای او از سفر و ویژگیهای
آن مقصد است .در صورتی که مقصد مورد نظر واجد ویژگیهایی باشد که با انگیزۀ فرد
سازگاری داشته باشد ،احتمال انتخاب شدن آن به عنوان مقصد گردشگری افزایش
مییابد .با وجود مطالعات گستردهای که در حوزۀ گردشگری انجام شده ،مطالعۀ
انگیزههای سفر کمتر مورد توجه بوده است .به ویژه اینکه شناخت انگیزههای سفر
میتواند به برنامهریزان و بازاریابان فعال در زمینه گردشگری در شناخت رفتار گردشگران
کمک نماید (فودنس( ،)651 :1994 ،1چن و چن.)417 :2015 ،

هنگامی که گردشگری مورد بحث قرار میگیرد ،نخستین سؤالی که به ذهن
برنامهریزان صنعت گردشگری ،سیاستگذاران ،محققان و متخصصان بازاریابی
گردشگری خطور میکند این است که چرا مردم سفر میکنند؟ مردم کدام مقصدهای
گردشگری را انتخاب میکنند؟ و انگیزه و دلیلشان برای این انتخاب چیست؟ در مطالعات
جامع مربوط به رفتار سفر باید مواردی از قبیل انگیزۀ سفر ،الگوهای تصمیمگیری
گردشگران ،رضایتمندی از محصوالت گردشگری ،مقبولیت کلی تجربه سفر ،لذتی که از
گذران تعطیالت در مقصد و تعامل با اهالی محلی نصیب گردشگر میشود ،مورد بررسی
قرار گیرند .به طور کلی میتوان گفت که گردشگری به دالیل مختلفی از جمله انگیزههای
معنوی و روحانی ،انگیزه بازدید از مکانهای تاریخی و مذهبی ،انگیزه دستیابی به
موقعیت و اعتبار 2اجتماعی ،انگیزه رهایی از فشارهای زندگی روزمره ،انگیزه کسب تجربه
و آموختن در خصوص فرهنگهای گوناگون و انگیزه کسبوکار و تجارت سفر میکنند
(رنجبریان و زاهدی.)69 :1389 ،

انگیزههای سفر و جنسیت
همان طور که بردیچوسکی و گیبسون ( )2015بیان میکنند ،زنان و مردان گردشگر دارای
انگیزههای سفر و سبکها و رفتارهای سفر گوناگون هستند .وان و دیگران ( )1999بیان
میکنند زنان گردشگر بیشتر با انگیزههایی همچون گذران اوقات فراغت با خانواده و
2. Prestige.

1. Fodness
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انگیزههای بازدید از مکانهای تاریخی و باستانی به مسافرت میپردازند؛ در حالی که
مردان گردشگر بیشتر با انگیزۀ رهایی از زندگی روزمره ،انگیزه اقتصادی و کسبوکار و
انگیزۀ سفرهای گروهی به مسافرت میپردازند .آنها اشاره میکنند تعامالت خانوادگی
و اجتماعی برای زنان مهمتر از مردان است .از سوی دیگر دیتز و دیگران ( )2000اشاره
میکنند زنان در سفرهای خود با انگیزۀ ورزشی ترجیح میدهند با خانواده و دوستان به
مسافرت بپردازند .البته جیمز و ریجیندر )2002( 1بیان میکنند تفاوت چندانی در
انگیزههای سفر زنان و مردان وجود ندارد .آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند
که زنان و مردان هر دو در سفرهای خود با انگیزۀ ورزشی خواهان گذران اوقات با
خانواده و دوستان خود هستند .از سوی دیگر داوسون 2و دیگران ( )1990بیان میکنند
زنان گردشگر به دلیل نقشهای اجتماعی متفاوتی که در جامعه ایفا میکنند ،بیشتر از
مردان گردشگر دارای انگیزۀ خرید هستند.
سارمیونتو )2005( 3نیز بیان میکند زنان گردشگر تمایل کمتری به سفرهای کاری
نسبت به مردان گردشگر دارند که این امر نیز از نقشهای اجتماعی متفاوت آنها در
جامعه و خانواده ناشی میشود .لذا انگیزههای سفر میتواند در بین زنان و مردان گردشگر
متفاوت باشد .متخصصان بازاریابی گردشگری میتوانند با شناسایی و تجزیه و تحلیل
این روابط اقدام به تدوین استراتژیهای بازاریابی مناسب برای بخشبندی بازار
گردشگری و در نتیجه تأمین نیازها و خواستههای هر یک از بخشهای این بازار نمایند.
مک گی 4و همکاران ( )1996در پژوهش خود با عنوان «انگیزهها از دیدگاه تفاوتهای
جنسیتی» به بررسی تفاوتهای جنسیتی بین گردشگران خارجی استرالیا ،بر اساس نظریۀ
عوامل کشش و رانش پرداختند .در پژوهش آنها عوامل رانش به انگیزانندههای درونی
گردشگر مانند نیاز به آسودگی و عوامل کشش به انگیزانندههای بیرونی مربوط به مقصد
گردشگری ،مانند امکانات رفاهی اشاره دارد .بر اساس یافتههای این پژوهش برخی عوامل
کشش و رانش برای زنان و مردان اهمیت متفاوتی داشته است .عوامل رانشی از جمله
یادگیری فرهنگی ،اعتبار و فرصت خوشگذرانی با خانواده و دوستان برای زنان گردشگر
3. Sarmiento
4. McGehee

1. James and Ridginder
2. Dawson
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اهمیت بیشتری داشته است .درحالیکه عوامل رانشی از جمله شرکت در مسابقات
ورزشی و عوامل ماجراجویی برای مردان گردشگر اهمیت بیشتری داشته است .در رابطه
با عوامل کششی نیز زنان دارای انگیزه بیشتر فرهنگی و انگیزه بازدید از آثار باستانی،
عوامل مربوط به سفر ارزانقیمت و عوامل اقتصادی و استراحت و آسودگی بیشتری
نسبت به مردان گردشگر بودهاند ،درحالیکه مردها برای فعالیتهای سرگرمی اهمیت
بیشتری قائل بودهاند.
راج پاالکورن )2006( 1در پژوهش خود با عنوان «مطالعه و گونهشناسی گردشگران
خارجی و انگیزههای سفر آنها» به بررسی انواع گردشگران خارجی و انگیزههای سفر
آنها پرداخت و در نهایت موفق به شناسایی هشت انگیزه سفر شد که عبارت است از
انگیزۀ رهایی از زندگی روزمره ،انگیزه سیاحت اکتشافی ،انگیزه استراحت ،انگیزه مبتنی
بر اعتبار ،انگیزه بازگشت به گذشته ،انگیزه برقراری روابط بشردوستانه با دیگران ،انگیزه
آموزش و یادگیری و انگیزۀ جستوجوی تازگیها .همچنین نتایج پژوهش آنها نشان
میدهد بین سن گردشگران و انگیزههای سفر آنها ارتباط معناداری وجود دارد .به این
صورت که مردان گردشگر بیشتر در جستوجوی تازگیها و زنان گردشگر بیشتر در
جستوجوی استراحت و خوشگذرانی هستند.
رنجبریان 2و همکاران ( )2011در پژوهش خود به گونهشناسی گردشگران خارجی
اصفهان بر اساس انگیزههای سفر و همچنین به بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت
شناختی از جمله سن ،جنس ،سابقۀ سفر به ایران ،وضعیت تأهل و سطح تحصیالت و
انگیزههای سفر پرداختند .در این پژوهش 200 ،نفر از گردشگران خارجی شهر اصفهان
مورد بررسی قرار گرفتند .آنها از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی و تجزیه
و تحلیل انگیزههای سفر استفاده کردند .نتایج این پژوهش ،شش انگیزه برای سفر به شهر
اصفهان را شناسایی کرد .این انگیزهها عبارت بودند از انگیزۀ استراحت ،انگیزۀ بهداشتی،
انگیزۀ ماجراجویی ،انگیزۀ ناشی از اجبار ،انگیزۀ فرهنگی و انگیزۀ خرید .همچنین بر
اساس یافتههای آنها بین انگیزههای سفر و جنسیت گردشگران خارجی شهر اصفهان
2. Ranjbarian

1. Rojpalakorn
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ارتباط معناداری وجود دارد .به این صورت که زنان گردشگر بیشتر دارای انگیزههای
استراحت و خوشگذرانی و مردان گردشگر بیشتر دارای انگیزههای ماجراجویی هستند.
خی 1و همکاران ( )2011در پژوهش خود با عنوان «تفاوتهای جنسیتی در
انگیزههای سفر گردشگران روستایی» به شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزههای سفر
گردشگران روستایی در مناطق روستایی پاتر 2ایالت پنسیلوانیا پرداختند .این پژوهش به
بررسی انگیزههای سفر گروهی از گردشگران روستایی سفر کرده به روستای پاتر ایالت
پنسیلوانیا پرداخت .بر اساس یافتههای این پژوهش ،زنان دارای انگیزه بیشتری برای
گذران اوقات فراغت با خانواده ،خرید ،شرکت در جشنها و رویدادهای ورزشی ،استفاده
از رستورانها و در نهایت اکتشاف در مناطق طبیعی و روستایی بودند؛ اما مردها دارای
انگیزه بیشتری برای شکار و ماهیگیری بودند .آنها از نظریه نقشهای اجتماعی برای
توصیف اختالفهای موجود در انگیزههای سفر مردان و زنان گردشگر استفاده کردند و
به این نتیجه رسیدند که عامل جنسیت نقش مهمی در رفتار گردشگران ایفا میکند.
جاروندی و فرقانی ( )1388در پژوهشی به مقایسۀ انگیزههای سفر در میان دو نسل
جوان و بزرگسال در بین گردشگران دبی پرداختند .به این منظور پیمایشی با مشارکت
 300نفر از گردشگران شیرازی سفر کرده به دبی در نوروز سال  1385انجام شد .نتایج
پژوهش آنها نشان میدهد گریز از محدودیتهای اجتماعی ،انجام تفریحات پرهیجان،
خرید ،استراحت و رسیدن به آرامش و دور شدن از محدودیتهای خانوادگی ،مهمترین
انگیزههای گردشگران مورد مطالعه برای سفر به دبی بوده است .همچنین نتایج پژوهش
آنها نشان میدهد ارتباط معناداری بین عامل سن و انگیزههای خرید و تفریحات پر
هیجان وجود دارد؛ به اینگونه که گردشگران جوان انگیزۀ بیشتری برای خرید و انجام
تفریحات پرهیجان از سفر به دبی داشتهاند.
ابراهیمزاده و والشجردی فراهانی ( )1391در پژوهشی به بررسی انگیزههای
گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر انگیزههای آنها ،در بین گردشگران نوروزی
شهرستان محالت پرداختند .به این منظور پیمایشی با مشارکت  158نفر از گردشگران
2. Potter

1. Xie
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داخلی شهرستان محالت انجام شد .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد انگیزههای
گردشگران نوروزی این شهر شامل موارد زیر است :بومگردشگری ،انگیزه آرامشی-
تفریحی ،انگیزه تاریخی -جستوجوگرایانه ،انگیزۀ فرهنگی -مذهبی و سایر انگیزهها
(دیدار اقوام ،مسیر مناسب ،بهرهبرداری از سایر جاذبهها مثل گل و گیاه) .بخش دیگری
از نتایج پژوهش آنها نشان میدهد بین عامل درآمد و بومگردشگری ارتباط معناداری
وجود دارد .بر اساس بخش دیگری از نتایج این پژوهش ،بین عامل درآمد و سایر انگیزهها
و همچنین بین عامل جنسیت و انگیزههای سفر ارتباط معناداری وجود ندارد.
اکبری و تاجزاده نمین ( )1393در پژوهشی به مطالعۀ انگیزهها و محدودیتهای
گردشگران در سفر به شهر شیراز پرداختند .به این منظور پیمایشی با مشارکت  100نفر
از گردشگران تهرانی سفر کرده به شهر شیراز در سال  1392اجرا شد .نتایج پژوهش
آنها نشان میدهد ،گردشگران  24انگیزه در قالب شش شاخص انگیزشی  -فیزیکی،
احساسی ،فرهنگی ،عاطفی ،شخصی ،توسعۀ فردی و موقعیتی برای سفر به شهر شیراز
داشتهاند .همچنین آنها  10محدودیت در قالب سه شاخص محدودیتهای ساختاری،
درونفردی و بینفردی از سفر به این شهر ادراک کرده بودند .بخش دیگری از نتایج
پژوهش آنها نشان میدهد ،دیدن جاذبههای فرهنگی و تاریخی شیراز و استفاده از
طبیعت این شهر از جمله مهمترین انگیزههای گردشگران برای سفر به این شهر بوده
است .همچنین مسافت زیاد بین شهرهای تهران و شیراز ،هزینۀ سفر و نداشتن زمان کافی
از مهمترین محدودیتهایی است که گردشگران در سفر به این شهر با آن مواجه بودهاند.
همان طور که مرور پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور نشان میدهد
پژوهشگران پیشین در پی بخشبندی بازار گردشگری بر اساس انگیزههای سفر و
ویژگیهای جمعیتشناختی و همچنین بررسی ارتباط انگیزههای سفر با متغیرهای
جمعیتشناختی نظیر سن بودهاند .همانطور که نتایج این پژوهشها نشان میدهد
گردشگران انگیزههای گوناگونی از سفر به مقصدهای گردشگری مختلف داشتهاند و
حتی آنهایی که با یک انگیزه (مثالً انگیزه درمانی) به مقصد گردشگری سفر کردهاند،
اولویتهای متفاوتی نسبت به یکدیگر داشتهاند.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -پیمایشی است .جامعه
آماری این پژوهش شامل گردشگران داخلی است که در ماههای فروردین و اردیبهشت
سال  1395به شهر اصفهان سفر کردهاند .از این جامعه ،نمونهای به حجم  400نفر به
روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شد .برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز ،از فرمول
نمونهگیری از جامعۀ نامحدود استفاده شد .پارامترهای زیر در این فرمول وجود دارد.
فرمول نمونهگیری از جامعه نامحدود
 :nحداقل حجم نمونه
 :Zα/2میزان برآورد با در نظر گرفتن ضــریب اطمینان  95درصــد ،این مقدار برابر با
 1/96است.
 :εدرصد خطای مجاز (دقت برآورد) که آن را  0/05در نظر میگیریم.
 :S2واریانس نمونه.

با توزیع پرسشنامه در بین  30گردشگر ،واریانس نمونه  30تایی  3/5بهدست آمد.
با قرار دادن اعداد مذکور در فرمول نمونهگیری ،تعداد نمونه نهایی  269بهدست آمد .از
سوی دیگر ،حبیبپور و صفری ( )1388بیان میکنند ،حداقل  100نمونه برای انجام
تحلیل عاملی الزامی است و تعداد  1000نمونه بهترین حالت برای انجام تحلیل عاملی.
بر اساس گفتۀ این نویسندگان ،نمونه  400تایی میتواند نتایج قابل قبولی در اختیار
پژوهشگر قرار دهد .به همین دلیل تعداد نمونۀ نهایی  400نفر در نظر گرفته شد تا بتوان
نتایج خوبی از تحلیل عاملی اکتشافی استخراج کرد.
روش پژوهش مورد استفاده برای این پژوهش آمار توصیفی و استنباطی است و در
این رابطه از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامۀ

مقایسۀ انگیزههای زنان و مردان گردشگر...

47

محقق ساختهای استفاده گردید که حاوی  40سؤال است .ابتدا با یک مطالعۀ مقدماتی
نظری در پژوهشهای پیشین ،مجموعهای از انگیزههای سفر مشخص شد و سپس
پرسشنامهای مقدماتی تهیه و بین  30نفر از گردشگران داخلی توزیع و جمعآوری شد.
در این پرسشنامه از گردشگران داخلی خواسته شده بود انگیزههای سفر خود را از سفر
به شهر اصفهان مشخص کنند.
در نهایت با اصالحاتی در سؤاالت پرسشنامه با بهرهگیری از نظرات اساتید دانشگاه
و صاحبنظران امر و همچنین نظرات خود گردشگران ،پرسشنامۀ نهایی حاوی  40سؤال
طراحی شد؛ از بین آنها  4سؤال برای سنجش متغیرهای جمعیتشناختی ،شامل سن،
جنسیت ،وضعیت تأهل ،شغل و تعداد  36سؤال در مورد انگیزههای سفر است .پرسش-
نامه بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای تدوین گردید .برای انتخاب اعضای نمونۀ آماری
از روش نمونهگیری طبقهبندی استفاده شد .لذا پرسشنامه بین زنان و مردان گردشگر
توزیع گردید .برای حصول اطمینان از روایی پرسشنامه ،ابتدا پرسشنامه در اختیار اساتید
و متخصصان رشته مربوط قرار گرفت و پس از انجام پارهای اصالحات ،پرسشنامه نهایی
طراحی شد .برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده
است که نتایج آن در بخش تجزیه و تحلیل دادهها ارائه شده است .برای سنجش کفایت
حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی از آزمون کیاسر میر اولکین 1استفاده شده
است .همچنین پس از اطمینان از اینکه میتوان از دادههای موجود برای تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده کرد ،این روش برای شناسایی انگیزههای سفر مورد استفاده قرار گرفته
است .سپس برای بررسی رابطه بین متغیر جنسیت و انگیزههای سفر از تحلیل واریانس
(آنوا) استفاده شده است.

یافتهها
یافتههای پژوهش در رابطه با ویژگیهای جمعیتشناختی اعضای نمونه در جدول 1
ارائه شده است.
1. KMO
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جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی اعضای نمونه

متغیر
جمعیت

فراوانی

فراوانی

مطلق

نسبی

کمتر از  20سال

85

21/3

21-29

224

56

30-39

56

14

40-49

24

6

بیشتر از  50سال

11

2 /8

مرد

268

67

زن

132

33

گروهها

شناختی

سن

متغیر
جمعیت

گروهها

شناختی
کارمند
شغل

فراوانی

فراوانی

مطلق

نسبی

73

18/3

آزاد

76

19

بیکار

18

4 /5

سایر(خانهدار،

233

58/3

دانشجو)
مجرد

255

63/8

وضعیت
جنسیت

تأهل

متأهل

145

36/3

همانطور که ذکر شد ،از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی انگیزههای سفر
گردشگران داخلی به شهر اصفهان استفاده شده است .پس از انجام یک مطالعه مقدماتی،
 400نفر از گردشگران داخلی به عنوان نمونه تصادفی برای تکمیل پرسشنامه انتخاب
شدند .قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی برای حصول اطمینان از اینکه آیا میتوان از
دادههای موجود عاملهایی را استخراج نمود و اینکه آیا تعداد دادهها برای تحلیل عاملی
اکتشافی مناسب هستند از آزمون بارتلت و شاخص کفایت حجم نمونه کیاسر مییر
اولیکن 1استفاده شده است .مقادیر این شاخص در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2نتایج آزمون بارتلت
آماره خی دوی

درجه آزادی

سطح معناداری

میزان کیاسر میر اولکین

10

0/000

0/867

بارتلت
8096/101

میزان شاخص کیاسر بیش از  0/6است که نشان میدهد نسبت تعداد متغیرها بر حجم
نمونه برای اجرای آزمون تحلیل عاملی بسیار مناسب است .همچنین مقدار معناداری
آزمون بارتلت کوچک تر از  0/05است و این امر نشان میدهد فرض شناخته شده بودن
ماتریس همبستگی (وجود رابطه همخطی بین متغیرها) رد میشود .به عبارت دیگر با رد
1. Meyer Kiasar Avlkyn
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شدن فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی ،میتوان گفت تحلیل عاملی اکتشافی
برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است.
با توجه به جدول  2میتوان اطمینان داشت که ایجاد یک ساختار عاملی از دادههای
جمعآوری شده ،امکانپذیر است .در مرحله بعد برای تشخیص اینکه هر یک از
متغیرهای مشاهده شده با کدام عامل اکتشافی در ارتباط است و اینکه چه انگیزههای
سفری استخراج میگردد ،از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .به این ترتیب
هشت بعد یا انگیزه اصلی برای سفر گردشگران خارجی در نمونه مورد مطالعه قابل
شناسایی هستند.
نتایج تحلیل عاملی در مورد انگیزۀ فرهنگی -تاریخی نشان میدهد ،پنج سؤال که
مربوط به بازدید از اماکن تاریخی مانند میدان نقش جهان ،بازدید از مکانهای باستانی،
بازدید از جاذبههای هنری و فرهنگی ،آشنایی با فرهنگهای گوناگون و بازدید از
مکانهای تاریخی هستند ،در یک گروه قرار میگیرند و مربوط به کارهای فرهنگی و
تاریخی میباشند و از این رو میتوان نام این انگیزه را انگیزه فرهنگی – تاریخی نامید.
نتایج تحلیل عاملی در مورد انگیزۀ دوم که انگیزۀ استراحت و خوش گذارانی است
نشان میدهد ،چهار سؤال که مربوط به بهرهمندی از اوقات خوش و سرگرم شدن،
استراحت ،گریز از یکنواختیهای زندگی معمول و رهایی از مشغله کاری و آسودگی
است ،در یک گروه قرار میگیرند و مربوط به انگیزه استراحت و خوشگذرانی هستند.
نتایج تحلیل عاملی در مورد انگیزۀ سوم که انگیزۀ دیدار دوستان و بستگان است ،نشان
میدهد ،دو سؤال که مربوط به دیدار دوستان و دیدار بستگان است در یک گروه قرار
میگیرند و مربوط به انگیزه دیدار دوستان و بستگان هستند.
نتایج تحلیل عاملی در مورد انگیزۀ چهارم که انگیزۀ خرید است ،نشان میدهد دو
سؤال که مربوط به خرید صنایع دستی و خرید است در یک گروه قرار میگیرند و مربوط
به انگیزه خرید هستند .نتایج تحلیل عاملی در مورد انگیزۀ پنجم که انگیزه همراهی با
خانواده و دوستان است ،نشان میدهد سه سؤال که مربوط به همراهی با خانواده ،پیشنهاد
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دوستان و افراد خانواده و تفریح اعضای خانواده است ،در یک بعد قرار میگیرند و
مربوط به انگیزۀ همراهی با خانواده و دوستان هستند ،نتایج تحلیل عاملی در مورد انگیزۀ
ششم که انگیزۀ بهرهمندی از سفری کم هزینه است ،نشان میدهد دو سؤال که مربوط به
ارزانقیمت بودن مسافرت و بهرهمندی از سفری کم هزینه است ،در یک گروه قرار
میگیرند و مربوط به انگیزۀ بهرهمندی از سفری کم هزینه هستند.
نتایج تحلیل عاملی در مورد انگیزۀ هفتم که انگیزۀ بهرهمندی از جاذبههای شهری
است ،نشان میدهد سه سؤال که مربوط به بازدید از مناظر استثنایی و زیبای شهر ،تماشای
جذابیتهای محیط شهری و زیباییهای موجود در شهر هستند ،در یک بعد قرار میگیرند
و مربوط به انگیزۀ بهرهمندی از جاذبههای شهری است .نتایج تحلیل عاملی در مورد
انگیزۀ هشتم که انگیزۀ بهرهمندی از سفری ایمن است نشان میدهد چهار سؤال که مربوط
به دستیابی به فرصت ورزش کردن ،امنیت باال ،امکانات حملونقل مناسب و
استانداردهای بهداشتی و پاکیزگی هستند ،در یک بعد قرار میگیرند و مربوط به انگیزه
بهرهمندی از سفری ایمن هستند .نتایج تحلیل عاملی در مورد انگیزۀ نهم که انگیزه کاری
است نشان میدهد سؤاالت مربوط به این انگیزه در رابطه با انجام اعمال پزشکی و درمانی
و انجام کارهای تجاری و کسبوکار است .خالصه نتایج مربوط به انگیزههای شناسایی
شده در جدول  3ارائه شده است.
جدول .3نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در مورد انگیزههای سفر
ردیف

انگیزههای سفر

واریانس تبیین شده

آلفای کرونباخ

1

انگیزه فرهنگی -تاریخی

0/237

0/877

2

انگیزۀ استراحت و خوشگذرانی

0/184

0/744

3

انگیزۀ دیدار دوستان و بستگان

0/132

0/723

4

انگیزۀ خرید

0/085

0/773

5

انگیزۀ همراهی با خانواده و دوستان

0/080

0/733

6

انگیزۀ بهرهمندی از سفری کم هزینه

0/068

0/821

7

انگیزۀ بهرهمندی از جاذبههای شهری

0/055

0.814

8

انگیزۀ بهرهمندی از سفری ایمن

0/042

0/839

9

انگیزۀ کاری

0/030

0/70
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برای بررسی رابطۀ متغیر جنسیت و انگیزههای سفر از آزمون تی تک نمونهای مستقل
استفاده شده است .نتایج این آزمون در مورد ارتباط جنسیت و انگیزه فرهنگی -تاریخی
نشان میدهد که سطح معناداری این آزمون کمتر از  0/05است ،بنابراین فرض اختالف
بین میانگین انگیزۀ فرهنگی -تاریخی زنان و مردان گردشگر سفر کرده به شهر پذیرفته
میشود .نتایج این آزمون نشان میدهد میانگین انگیزۀ فرهنگی -تاریخی زنان گردشگر
سفر کرده به شهر اصفهان  4/127است ،درحالیکه میانگین انگیزه فرهنگی -تاریخی
مردان گردشگر  3/963است.
نتایج آزمون تی تک نمونهای مستقل در مورد رابطۀ متغیر جنسیت و انگیزۀ استراحت
و خوشگذرانی نشان میدهد که سطح معناداری در این مورد کمتر از  0/05است ،میتوان
گفت انگیزۀ استراحت و خوشگذرانی مربوط به زنان گردشگر با میانگین  3/695بیشتر
از انگیزۀ استراحت و خوشگذرانی مربوط به مردان گردشگر با میانگین  3/526است.
نتایج آزمون در رابطه با متغیر جنسیت و انگیزۀ خرید نشان میدهد که سطح معناداری
این آزمون کمتر از  0/05است و فرض اختالف بین میانگین انگیزۀ خرید بین دو گروه
زنان و مردان گردشگر پذیرفته میشود .نتایج آزمون نشان میدهد ،میانگین انگیزۀ خرید
مربوط به زنان گردشگر برابر با  4/047است ،درحالیکه میانگین انگیزۀ خرید مربوط به
مردان گردشگر برابر با  3/761است .از این رو میتوان گفت زنان گردشگر سفر کرده به
شهر اصفهان دارای انگیزۀ خرید بیشتری نسبت به مردان گردشگر بودهاند.
نتایج آزمون در مورد ارتباط میان متغیر جنسیت و انگیزۀ همراهی با خانواده و دوستان
نشان میدهد که سطح معناداری این آزمون کمتر از  0/05است و فرض اختالف بین
میانگین انگیزۀ همراهی با خانواده و دوستان بین دو گروه زنان و مردان گردشگر پذیرفته
میشود .نتایج آزمون نشان میدهد میانگین انگیزۀ همراهی با خانواده و دوستان مربوط
به زنان گردشگر برابر با  3/938است ،درحالیکه میانگین انگیزۀ همراهی با خانواده و
دوستان مربوط به مردان گردشگر برابر با  3/663است.
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نتایج آزمون تحلیل واریانس در مورد رابطۀ متغیر جنسیت و انگیزۀ بهرهمندی از
جاذبههای شهری نشان میدهد که سطح معناداری این آزمون کمتر از  0/05است و فرض
اختالف بین میانگین انگیزۀ بهرهمندی از جاذبههای شهری بین دو گروه زنان و مردان
گردشگر پذیرفته میشود .نتایج آزمون نشان میدهد زنان گردشگر سفر کرده به شهر
اصفهان با میانگین  3/904دارای انگیزۀ بهرهمندی از جاذبههای شهری بیشتری نسبت به
مردان گردشگر با میانگین  3/721بودهاند.
نتایج آزمون در مورد ارتباط متغیر جنسیت و انگیزۀ بهرهمندی از سفری ایمن نشان
میدهد که سطح معناداری این آزمون کمتر از  0/05است و فرض اختالف بین میانگین
انگیزۀ بهرهمندی از سفری ایمن بین دو گروه زنان و مردان گردشگر پذیرفته میشود.
نتایج آزمون نشان میدهد زنان گردشگر سفر کرده به شهر اصفهان با میانگین 3/717
دارای انگیزۀ بهرهمندی از سفر ایمن بیشتری نسبت به مردان گردشگر با میانگین 3/600
بودهاند.
در نهایت نتایج پژوهش نشان میدهد بین زنان و مردان گردشگر در زمینههای دیدار
بستگان و دوستان ،بهرهمندی از سفری کمهزینه و انگیزۀ کاری تفاوت معناداری وجود
ندارد .خالصه نتایج این آزمون تحلیل واریانس در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4خالصه یافتههای پژوهش در زمینه ارتباط تفاوتهای جنسیتی و انگیزههای سفر
میانگین انگیزه

میانگین انگیزه

سطح

وضعیت

زنان گردشگر

مردان گردشگر

معناداری

رابطه

 .1انگیزه فرهنگی -تاریخی

4/127

3/963

0/000

تأیید

 .2انگیزۀ استراحت و خوشگذرانی

3/695

3/526

0/000

تأیید

انگیزههای سفر

 .3انگیزۀ دیدار دوستان و بستگان

-

-

-

عدم تأیید

 .4انگیزۀ خرید

4/047

3/761

0/000

تأیید

 .5انگیزۀ همراهی با خانواده و دوستان

3/938

3/663

0/000

تأیید

 .6انگیزۀ بهرهمندی از سفری کمهزینه

-

-

-

عدم تأیید

 .7انگیزۀ بهرهمندی از جاذبههای شهری

3/904

3/721

0/000

تأیید

 .8انگیزۀ بهرهمندی از سفری ایمن

3/60

3/717

0/000

تأیید

 .9انگیزۀ کاری

-

-

-

عدم تأیید
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر تالشی برای شناسایی انگیزههای سفر گردشگران داخلی برای سفر به
شهر اصفهان و شناخت تفاوت انگیزههای زنان و مردان در سفر به این شهر است .نتایج
پژوهش ،نه انگیزه سفر برای گردشگران داخلی سفر کرده به شهر اصفهان را شناسایی
کرد که شامل انگیزههای فرهنگی -تاریخی ،دیدار بستگان و دوستان ،خرید ،همراهی با
خانواده و دوستان ،استراحت و خوشگذرانی ،بهرهمندی از سفری کمهزینه ،بهرهمندی
از جاذبههای شهر ،بهرهمندی از سفری ایمن و انگیزۀ کاری است.
نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهشگران پیشین از جمله راج پاکورن (،)2006
بدرالدین ،)2006( 1امیرطهماسب ( ،)2008تور و ولوت ( )2008و رنجبریان و همکاران
( )2011مبنی بر انگیزههای گوناگون گردشگران برای سفر به مقصدهای گردشگری
مطابقت دارد .با توجه به این نتایج ،پیشنهاد میشود برنامهریزان و خطمشی گذاران صنعت
گردشگری در شهر اصفهان این انگیزهها را مورد توجه قرار دهند تا بهتر بتوانند نیازهای
گردشگران را از سفر به این شهر تأمین کنند.
برای مثال با آگاهی از این موضوع که اغلب گردشگران ،شهر اصفهان را به دلیل
وجود جاذبههای تاریخی و فرهنگی آن انتخاب کردهاند ،مسئوالن و برنامهریزان
گردشگری میتوانند بودجههای تبلیغاتی را به شیوۀ بهتری برای معرفی این شهر به عنوان
شهری با آثار تاریخی و باستانی متعدد تخصیص دهند .لذا با آگاهی از این موضوع که
اغلب گردشگران داخلی شهر اصفهان ،انگیزۀ فرهنگی -تاریخی قوی برای سفر به این
شهر داشتهاند ،میتوان بخش قابل توجهی از بودجههای تبلیغاتی را به نشر داشتههای
فرهنگی -تاریخی این شهر ،بهویژه داشتههای فرهنگی -تاریخی کمتر شناخته شده آن
اختصاص داد.
نتایج پژوهش در مورد رابطۀ متغیر جنسیت و انگیزههای سفر نشان میدهد ،زنان
گردشگر دارای انگیزههای فرهنگی -تاریخی ،خرید ،همراهی با خانواده و دوستان،
استراحت و خوشگذرانی ،بهرهمندی از جاذبههای شهری و امنیت نسبت به مردان
1 Badaruddin
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گردشگر بودهاند .این نتایج با یافتههای مک گی و همکاران ( ،)1996فرو و شاو (،)1999
راج پاالکورن ( ،)2006رنجبریان و همکاران ( )2011و خی و همکاران ( )2011مبنی بر
تفاوت بین مردان و زنان گردشگر در برخورداری از انگیزههای سفر مطابقت دارد.
در مورد ارتباط انگیزههای سفر و جنسیت توصیه میشود اقدامات صورت گرفته
برای تأمین نیازهای گردشگران و تبلیغ مقصدهای گردشگری در رابطه با انگیزههای
فرهنگی -تاریخی ،خرید ،همراهی با خانواده و دوستان ،استراحت و خوشگذرانی،
بهرهمندی از جاذبههای شهری و امنیت بیشتر بر زنان گردشگر توجه شود و ایشان در
کانون توجه تبلیغات این نوع انگیزهها قرار گیرند .بهعالوه با آگاهی از این موضوع که
زنان گردشگر انگیزههای فرهنگی -تاریخی ،خرید ،همراهی با خانواده و دوستان،
استراحت و خوشگذرانی ،بهرهمندی از جاذبههای شهری و امنیت بیشتری نسبت به
مردان گردشگر برخوردار هستند ،میتوان تبلیغات انجام شده برای بانوان را هدفمندتر
انجام داد و بر آن دسته از داشتههای گردشگری شهر اصفهان متمرکز شد که با انگیزههای
آنها مطابقت دارد.
پرسشنامۀ محقق ساخته ،ابزار جمعآوری دادهها ،یکی از مهمترین محدودیتهای
پژوهش بود ،لذا توصیه میشود در پژوهشهای دیگر از ابزارهای دیگر جمعآوری
دادههای پژوهش نظیر مصاحبه نیز استفاده شود و نتایج آنها با نتایج فعلی مقایسه شود.
همچنین پژوهش حاضر در مورد گردشگران داخلی سفر کرده به شهر اصفهان انجام شده
و نتایج آن را نمیتوان به گردشگران خارجی تعمیم داد .لذا انجام این پژوهش در بین
گردشگران خارجی و مقایسۀ نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر میتواند مدیران بازاریابی
گردشگری را در شناخت تفاوت انگیزههای سفر گردشگران داخلی و خارجی از سفر به
شهر اصفهان یاری رساند.
البته این پژوهش در فصل بهار انجام شده و ممکن است گردشگران داخلی سفر کرده
به این شهر در سایر ماهها و فصول سال دارای انگیزههای متفاوت دیگری باشند .لذا
پیشنهاد میشود این پژوهش در ماهها و فصول دیگر سال انجام شود تا بتوان انگیزههای
گردشگران را از سفر به این شهر در فصول و ماههای مختلف سال شناسایی کرد .همچنین
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باید توجه داشت که پژوهش حاضر در شهر اصفهان انجام شده و نتایج آن به سایر
شهرهای کشور عزیزمان قابل تعمیم نیست .لذا پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابهی در
سایر شهرهای ایران برای شناسایی انگیزههای سفر گردشگران داخلی سفر کرده به این
شهرها انجام شود.
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