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 چکیده  

 سکیو ر یو شناخت یعاطف هایپاسخمجدد با نقش  دیبازد لیبر تما یطیمح هایمحرک ریتأثهدف این پژوهش، 

د. باشای میای و پرسشنامهها تلفیقی از روش کتابخانهروش گردآوری داده .باشدی( منی)مورد مطالعه: شهر قزو شدهدرک

، بوده است. آلفای تصادفی ساده گیرینمونهصورت گیری بههستند و روش نمونه گردشگران شهر قزوینجامعه آماری پژوهش، 

د که باشها شامل تحلیل توصیفی و استنباطی میداده وتحلیلتجزیهبه دست آمده است.  7/0بیش از کرونباخ برای پرسشنامه 

ایج پژوهش استفاده شده است. نتاس پی اس اس و ایموس  افزارهاینرمبرای تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی، به ترتیب از 

 بر مقصد تصویر .دارد تأثیر مقصد شدهدرک تصویر بر مقصد منابع اعتبار دارد تأثیر مقصد تصویر بر فرهنگ ارزش اد؛نشان د

 تأثیر مجدد بازدید برای تمایل بر مقصد از رضایت .دارد تأثیر مقصد از رضایت بر مقصد دلبستگی .دارد تأثیر مقصد دلبستگی

 نقش با مقصد دلبستگی بر مقصد منابع اعتبار .دارد تأثیر مقصد تصویر میانجی نقش با مقصد دلبستگی بر فرهنگ ارزش .دارد

 مقصد دلبستگی .دارد تأثیر مقصد دلبستگی میانجی نقش با مقصد از رضایت بر مقصد تصویر .دارد تأثیر مقصد تصویر میانجی

 .دارد تأثیر مجدد بازدید برای تمایل بر مقصد تصویر .دارد تأثیر مقصد از رضایت میانجی نقش با مجدد بازدید برای تمایل بر

 .کندمی تعدیل را مجدد بازدید برای تمایل و مقصد تصویر بین رابطه ،شدهدرک یسکر

 فرهنگی ایهارزشمنبع،  اعتبار ،شدهدرککلمات کلیدی: تمایل برای بازدید مجدد، دلبستگی مقصد، رضایت از مقصد، ریسک 

  



Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of environmental stimuli on the 

desire to revisit the role of emotional and cognitive responses and perceived risk (Case study: 

Qazvin city). Data collection method is a combination of library and questionnaire. The 

population of the study is tourists in Qazvin. Sampling method was simple random sampling. 

Cronbach's alpha for the questionnaire is more than 0.7. Data analysis consisted of descriptive 

and inferential analysis. For descriptive analysis and inferential analysis, SPSS 22 and AMOS 

software were used respectively. The results of the research showed that the value of culture 

affects the target image. The validity of the destination resources affects the destination image. 

The target image affects the destination attachment. Destination attachment affects the 

satisfaction of the destination. Satisfaction with the destination affects the willingness to re-

visit. The value of culture affects the attachment of the destination with the mediating role of 

the destination image. The validity of destination resources affects the destination attachment 

with the role of the mediator of the destination image. The destination image affects the 

satisfaction of the destination with the role of the mediator of destination attachment. The 

destination attachment affects the willingness to re-visit with the mediator role of satisfaction 

with the destination. The target image affects the tendency to re-visit: perceived risk modifies 

the relationship between the destination image and the desire to revisit. 

Key words: Tendency to re-visit,Destination attachment, Satisfaction with the 

destination, Perceived risk, Destination resources, Value of culture. 
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