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 03/12/1400نهایی: تأیید      24/10/1399دریافت مقاله: 
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 گردی طبیعتبه گردشگری بها  اضافهبر پرداخت  مؤثرواکاوی عوامل 

 : کویر مصر در استان اصفهان(موردمطالعه)
، قم، ایران مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهرانی  دانشکده، مدیریت بازرگانی ستادیارا ،1*محمد غفاری

 ایران، قم، قم انشگاه حضرت معصومه )س(د، لوم انسانیعی  دانشکده، مدیریت بازرگانی ستادیارا ،حسین معینی

 ، قم، ایران ، پردیس فارابی دانشگاه تهرانکارشناس ارشد مدیریت گردشگری ،محمد نوری پیله درق 

 ن اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایرای  دانشکده، مدیریت بازرگانی دانشیار ،امیررضا کنجکاو منفرد

 چکیده
بیابانی و کویری، گونه خاصی از گردشگری را های  جاذبهو نواحی کویری و دیدار از  ها ابانیبگردش در 

بر تمایل به  مؤثرشود. با توجه به اینکه شناسایی عوامل  می آورده که گردشگری کویر نامیده به وجود

لذا هدف  ،دتواند مقاصد گردشگری را در دستیابی به موفقیت یاری رسان می به اکوتوریسمبها  اضافهپرداخت 

 گردی طبیعتبه گردشگری بها  اضافهپژوهش حاضر شناسایی و اعتبارسنجی عواملی است که در پرداخت 

ی آماری  جامعه. استپیمایشی -. پژوهش فعلی از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفیاست مؤثر

ر مصر در استان اصفهان سفر به کوی 1398بهار ی زمانی  بازهپژوهش شامل گردشگران خارجی است که در 

گیری  نفر به روش نمونه 200ای به حجم  . از این جامعه، نمونهاند کردههای این کویر بازدید  و از جاذبه کرده

ساخته بوده است. در جهت  ها نیز پرسشنامه محقق ابزار گردآوری داده انتخاب شد ودر دسترس 

از دو روش روایی سازه )تحلیل عاملی اکتشافی و  موردنظرو سنجش روایی پرسشنامه ها  داده وتحلیل تجزیه

بر پرداخت  مؤثرپژوهش حاضر نشان داد که عوامل های  یافته( و روایی محتوایی استفاده شد. تأییدی

جوی  و جست ،یطیمح ستیزهای  نگرشاز: باورها و  اند عبارتبه ترتیب  گردی طبیعتبه گردشگری بها  اضافه

 .خود و فرار از زندگی روزمرهجوی  و جست، طلبی تنوع، یطیمح ستیزهای  درگیری، ردف منحصربههای  پدیده
 

، طلبی تنوع، فرد منحصربههای  جوی پدیده و جست، بها  اضافهگردی، پرداخت  طبیعت واژگان کلیدی:

 مصر اصفهان. ریکو محیطی، فرار از زندگی روزمره، درگیری

  

                                                           
1- Email: ghaffari.mohammad@ut.ac.ir ی مسئول                                                                                   * نویسنده  
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 مقدمه-1

انواع مختلفی دارد که شامل گردشگری تفریحی، گردشگری درمانی، گردشگری ی سفر  انگیزهگردشگری بر اساس 

بازرگانی و تجاری، گردشگری  یگردشگر فرهنگی و آموزشی، گردشگری اجتماعی، گردشگری مذهبی و زیارتی،

و تفسیرهای گوناگونی (. تعاریف 62 :1388راد و آقاجانی،  شود )فرجی سیاسی، گردشگری ماجراجویانه و اکوتوریسم می

پایدار، بازدید و لذت بردن از طبیعت با ترویج  یطیمح ستیزشامل سفرهای  عموماًاما  ،از واژه اکوتوریسم وجود دارد

 کردن مردم بومی است )ضیایی و میرزایی، کاراندار و دست دکنندهیبازدکمتر نسبت به  یرگذاریتأثمحافظت از آن، 

کند، لزوم توجه به پایداری و  می گردشگری و گردشگری اکولوژیک را از هم متمایزآنچه دو مفهوم (. 45: 1386

بیابانی و  یها ستمیاکوس(. 50: 1391است )سپهر و صفرابادی، ستمیاکوسحفاظت منابع در گردشگری اکولوژیک یا 

پایدار  ی توسعه یابی دست در راستایها  آن هستند که لزوم توجه به یتوجه قابل یها لیپتانسکویری دارای کارکردها و 

 (.32: 1393، )نویدی و همکاران محصولی در کشوری همچون ایران ضروری است اقتصادی و رهایی از اقتصاد تک

برای این بها  اضافههای  پرداختو  گردی طبیعت یها تیفعالمطالعات محدودی چرایی مشارکت گردشگران در 

باالتری داشته و اغلب راحتی کمتری  یها متیقگردی  متناقضی پیشنهادات طبیعت طور بهکنند.  فرصت را بررسی می

مدیران اجرایی از همین رو . (550: 2015و همکاران،  1هالتمندارد )در مقایسه با پیشنهادات گردشگری انبوه 

در جهت ایجاد  گردی طبیعتگردشگران بهای  اضافهگردشگری نیاز به برآوردی قابل اتکاء از تقاضا و تمایل به پرداخت 

که از مطالعه انجام شده توسط طور  همان .(47: 2015هالتمن و همکاران، دارند ) مؤثرتر یگذار متیق یها یاستراتژ

در بررسی ادبیاتی گسترده از اکوتوریسم، مطالعات  ،دیآ یبرم( 2008) و همکاران 3و دولسینار (2007) 2ویور و الوتون

 ،4و همکاران چیو) وجود ندارد ،ارزیابی کنند یطورکل بهگردان را  طبیعتبها  اضافهزیادی که بتواند تمایل به پرداخت 

کننده برای مقدار معینی از یک  که مصرف اشاره به حداکثر قیمتی داردبها  اضافهتمایل به پرداخت  (.322: 2014

در کنندگان  بهای مصرف اضافهتمایل به پرداخت  ی آگاهی دربارهلذا، . استمحصول یا خدمت، حاضر به پرداخت آن 

طور سنتی تمایل به  تحقیقات به .(102: 2017، 5)گارسیا و همکاران امری ضروری است یگذار متیقجهت تصمیمات 

سنجد  مشروط را میگذاری  ارزشهای  های عمومی همچون اکوتوریسم، استفاده از روش بها برای فعالیت پرداخت اضافه

تصمیمات مربوط به تمایل به  رو نیازاکند؛  از قوانین عقالنی تبعیت می داند که تصمیمات افراد که فرض را بر این می

از ها  آن شخصی که از ترجیحات اقتصادی برای منافع شخصی و غیر است یبازتاببه اکوتوریسم،  بها پرداخت اضافه

 (.230: 2008و همکاران،  6اند )راینیسدوتیرا آورده به دستهای گردشگری  مصرف یا حفاظت خود فعالیت

، به این موضوع گردی طبیعتبه گردشگری بها  اضافهدر این مطالعه نیز به دلیل عدم تحقیقات در ارتباط با پرداخت 

و مناظر زیبای  اندازها چشم، گرایش نوین در صنعت جهانگردی است. گردی طبیعتگردشگری پرداخته شده است. 

آن در حفاظت از  پذیر این نوع از جهانگردی است، لذا اهمیت دادن به نقش های توریست ها و جاذبه کانون طبیعت از

ری که چگونه مردم را تشویق به رفتاسؤال این امری ضروری است. ی پایدار  توسعهمحیط زیست به منظور دستیابی به 

مختلف به خود های  رشتهرفتار کنند، توجه بسیاری از محققان را در  محیطی های پایدار زیست روش مطابق با شوند تا

حفاظت از  بیشتر برای ختدر جهت پردابر تصمیمات  هاییبرای درک بهتر اینکه چه چیز جلب کرده است.

در  مناسب موقعیت زیست به عنوان یک برای درک پایداری محیطتواند  می ،باشد رگذاریتأثزیست، ممکن است  محیط

د. هدف پژوهش حاضر نیز در آن بستگی دار در بسیاری از افراد همکاری جمعی مطلوب به ی دستیابی به یک نتیجه

                                                           
1- Hultman et al 

2- Weaver& Lawton 

3- Dolcinar et al 

4- Chiu et al 

5- Garcia et al 

6- Reynisdottira et al 
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 30                    و همکاران   غفاری.../گردی بها به گردشگری طبیعت بر پرداخت اضافه مؤثرواکاوی عوامل 

آن عوامل با استفاده از آزمون بندی  رتبهطبیعت و سپس  یگردشگربه بها  اضافهبر پرداخت  مؤثرشناسایی عوامل  ابتدا

خور و بیابانک نزدیکی نایین در شمال  ی که در منطقه استمصر  ریکو پژوهش حاضر، ی مورد مطالعه. استفریدمن 

کویری مصر در حال  ی ارتفاع، واقع شده است. منطقه 54٬ 47٬٬عرض جغرافیایی و  34٬ 4٬٬شرق اصفهان با مختصات

از کشورهای اروپایی همچون  ژهیو بهاصفهان و گردشگران خارجی  تهران،های  استانحاضر پذیرای گردشگران داخلی از 

ی  بالقوههای  توان وجود رغم یعل ما کشور در (. متأسفانه188: 1390پور و همکاران، )حسن استآلمان و فرانسه 

های  جاذبهاز  یالملل نیب گردشگر تنها نه انسانی،های  جاذبهلحاظ  از چه و طبیعی یاندازها چشم نظر از چه گردشگری

)شریعت پناه و  دارند آگاهی ها جاذبه از این کوچکی بخش از فقط نیز داخلی گردشگران بلکه است، خبر یب ایران

اول نگاه  در که است گرفته فرا بیابانی  بیابانی و نیم یها حوضه را ایران کشور از وسیعی (. قسمت99: 1387، همکاران

همین اما ؛ شد خواهد مواجه شکست با آن در یگذار هیسرما هرگونه رسد یم نظر به و کند یمجلوه  حاصل یب یا هیناح

یی ها یژگیودارای  است، برخوردار شکننده اکوسیستمی از جغرافیایی خاص علت شرایط به که ثمر یب ظاهر به ی ناحیه

ی ها تیقابلجمله  از آورد. فراهم را کشور ی توسعه و شدی ر زمینه تواند یمآن  از بهینه یبردار بهره صورت در که است

صورت  در که باشند یم فرد منحصربه خود نوع در که است یگردشگرهای  جاذبه کویر مصر برخی در موجود

اقتصادی و  ی توسعه به خارجی گردشگران با جذب بلکه ،بخشند یم رونق داخلی گردشگری تنها نه الزم یگذار هیسرما

به گردشگری بها  اضافهبر پرداخت  مؤثردر پژوهش حاضر ابتدا عوامل بدین ترتیب، نماید.  کمک می نیز کشور اجتماعی

شده با  شناسایی شده و سپس عوامل شناساییمورد مطالعه بر اساس مرور ادبیات پژوهش  ی در منطقه گردی طبیعت

 نیز اعتبارسنجی شده است. تأییدیو با استفاده از تحلیل عاملی  یبند گروهاستفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی 

 

 مبانی نظری پژوهش-2

 یها ینگران. است ریناپذ اجتناب ستیز طیمح از حفاظت که کردند درک مردم 1990 و 1980 ی دهه از

: 2002 ،1و همکاران نگیوار) رندیگ یم قرار موردتوجه ،شوند یم یداریخر خدمات و محصوالت که یزمان یطیمح ستیز

 طیمح با سازگار محصوالت یگذار نام یبرا گسترده طور به و آورده به دست را یتوجه قابلتأیید  "اکو"شوندیپ (.137

 محصوالتبه  "اکو"یشوندپ یگردشگر صنعت در (.125: 1999 ،2وال و راش) است گرفته قرار مورداستفاده ستیز

 گردی طبیعت ای عتیطب دوستدار سفر مقاصد عنوان به آنچه شکل به سفر مقاصد به سفر یها بسته شامل یمسافرت

 که اضافه متیق قیطر ازبها  اضافه پرداخت به لیتما نیا (.243: 2008، و پارک 3امنداهاست )مربوط  ،شده شناخته

 دیخر هرحال به مسافرت، صنعت در. شود یریگ اندازه تواند می ،پردازند می عادالنه متیق یرو برکنندگان  مصرف

پرداخت  (.48: 1995، 4)شاور و همکاران کند ینم منعکس را شان یطیمح ستیز یها ینگران شهیهمکنندگان  مصرف

 .اشاره دارد است، به قیمت کاال یا خدمتی که بیشتر از قیمت یک بازار در شرایط رقابتی عادی آنبها  اضافه

محصوالت و خدمات سبز باالتر از محصوالت و خدمات غیر سبز در بهای  اضافهسبز  ییگرا مصرفبر اساس  گرید عبارت به

مطالعات زیادی که بتواند دهد  میبررسی ادبیات نشان . (2009، 5فورست و ام سی الیستر) استهمان شرایط بازار 

لو و  (.322: 2014 ،6و همکاران چیو) وجود ندارد ،ارزیابی کنند یطورکل بهگردان را  طبیعتبها  اضافهتمایل به پرداخت 

به بها  اضافهمثبت یا مستقیم بر پرداخت  طور به( دریافتند که نگرش افراد به اکوتوریسم احتماالً 2014) 7همکاران

محصوالت و بهای  اضافهمنفی بر تمایل به پرداخت  ریتأث ییگرا یمادگذارد. در صورتی که ارزش  می ریتأثاکوتوریسم 

                                                           
1- Wearing et al 
2- Ross & Wall 

3- Amendah 

4- Schuwerk et al 

5- Fuerst & MC Allister 

6- Chiu et al 

7- Lu et al 
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 1( و کاظمی نیا و همکاران2015بعدی توسط هالتمن و همکاران ) ی خروجی و نتیجه ؛دارند گردی طبیعتخدمات 

ها با تحقیقات و یا مطالعات  قرار گرفت. یافتهتأیید ( با در نظر گرفتن یک نمونه از طبیعت گردان سوئدی مورد 2016)

های  و آگاهی یطیمح ستیزهای  نگرش گردی طبیعتمعلولی را مابین تجربیات علت و  ی قبلی که وجود یک رابطه

 .(263 :2012 ،3؛ رامکیسون و همکاران548 :2005 ،2لی و موسکاردودارند )هماهنگی  ،رفتاری نشان داده بود
 

 گردی طبیعتبه گردشگری بها  اضافهبر پرداخت  مؤثرعوامل  -3

به صورت  ،اند شدهشناخته  مؤثر گردی طبیعتبه گردشگری بها  اضافهشده در ذیل که در پرداخت  عوامل شناسایی

شناخته شده و مورد  مؤثرمرتبط با این موضوع های  پژوهشکه در اند  شدهفراترکیب از مقاالت مختلفی جمع آوری 

 .اند گرفتهمطالعه قرار 

 رفتاربر  یطیمح ستیز دانش مستقیم تأثیر که اند داده نشان همکارانش و 4فریک های محیطی:باورها و نگرش

ی طیمح ستیز مدهایاپی از کردن مردم آگاه که شود می تصور اساس نیبر هماست.  درصد 6 فقط یطیمح ستیز

نگرش  ها قرندر طول  کند. تشویق مناسب یطیمح ستیز گرفتن رفتارهای پیش در به راها  آن تواند می رفتارهایشان

متشکل از عواملی فرهنگی و اجتماعی بوده  ها نگرشتغییر کرده است.  یتوجه قابل طور بهمردم نسبت به محیط زیست 

فرهنگی و قومی، فشار جمعی، قوانین و  ی جمعیتی، مذهبی، پیشینه-زیادی همچون اجتماعی مؤثرو با فاکتورهای 

(. باورهای مردم درباره محیط زیست و نقش انسان 545: 2002، 5گاسلینگ) اند مرتبط یا رسانه یها پوششمقررات و 

و  (428: 2000، 6دانالپ و همکاراناست )مردمی در ارتباط با طبیعت  یباورهادر آن، یکی از اجزای اساسی سیستم 

 7وجود دارد. پاگ و داولینگ یطیمح ستیزبه مسائل  شانیها نگرشمردم نسبت به طبیعت و های  نگرشپیوندی بین 

که مسائل  یا درجهمختلف در دنیا، مردم در ارتباط با استفاده از منابع و  یها دگاهید( برآنند که به دلیل وجود 2002)

طبیعت دارند، نقش  ی درک اینکه مردم چه دیدگاهی درباره؛ بنابراین در آن وجود دارد، متفاوت هستند یطیمح ستیز

 نگرانی باب در یا مطالعه در همکارانش و 8استرنیشان در نسبت به محیط زیست دارد. ها نگرشکلیدی در درک 

 ساختارها  آن نظر طبق .اند پرداخته یطیمح ستیزهای  ارزش خاص و کلی ی جنبه دو هر به گردشگران یطیمح ستیز

دهد  می شکل ،مؤثرند زیست محیط ی درباره وی کلی باورهای و ینیب جهان بر کهرا  شخص اساسیهای  ارزش اجتماعی،

 محیط برای تهدیدی ی توده گردشگری اینکه به باور مثل) تر خاصهای  نگرش و باورها متعاقباً نیز کلی باورهای این و

 .دهند می شکل را( است زیست

است  گرانیبه متفاوت بودن از د لیم ی دهنده نشانبودن  فرد منحصربه د:فر منحصربههای  پدیده یجستجو

 گرانینسبت به د (افراد یجستجو)به عنوان  یفرد منحصربه یجستجو ،نیازا شیپ(. 605: 1997، 9هریس و نی)ل

 تیهو تیتقو و دیآ  می به دست ههدف توسع یبرا یمصرف یو خلق کاالها کسب، کاربرد قیکه از طرشد  می فیتعر

که به دنبال آن  یفرد منحصربه ی زهی(. انگ173: 2001، 10یمکنز و انیت)شود  می را شاملفرد  یو اجتماع یشخص

. به (14: 1988 ،11بلک) دنشو  می فیتعر ،کنند  می فیتوسط آنچه خودشان تعرکننده  مصرفاست.  تیشخص انیاست، ب
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 32                    و همکاران   غفاری.../گردی بها به گردشگری طبیعت بر پرداخت اضافه مؤثرواکاوی عوامل 

است که  درک قابل کامالً ن،یبنابرا؛ کنند می خود انتخاب تیشخص انیرا به عنوان عامل بها  آن مصرف ل،یدل نیهم

، در سطح حال نیباا. کند  می یرقابت تیرا قادر به کسب مزها  آن هستند که فرد منحصربهبه دنبال محصوالت  ها شرکت

 ی د. رفتار مصرف مسئوالنهنخود را فراهم کن یو خرسند تیرضا دنتوان  می تنها فرد منحصربه محصوالت صاحبان ،یفرد

 .گردد  می است که به دنبال آن یفرد منحصربه یجهینت ی دهنده نشانکننده  مصرف یها بخشاز  یبرخ یاجتماع

کننده  مصرف یریباال، درگ نفس عزتنشان دادن  یبرا یرفتار جیضرورت نتادرگیری محیطی و درگیری ذهنی: 

در هنگام شرکت  ستیز  طیدر حفاظت از محکننده  مصرف یری. درگدهد  می حیبه رفتار مورد انتظار را توض یابیدر دست

 یتوجه قابل زانیمبه  تواند  می ستیز  طیبا مح یدر مصرف محصوالت کشاورزها  آن و مشارکت یمسافرت یها تیفعالدر 

را با خود  یفرد منحصربه ی از درگیری محیطی، عالقهشناختی  روان-کاربرد مفهوم اجتماعی بگذارد. ریثأتها  آن بر رفتار

را کننده  مصرف، درگیری یطیمح ستیز یها ینگران ی دربارهآیا اعتقادات و باورها دهد  میکشد که نشان  می یدک

، درگیری محصول را بر مفهوم خود کننده مصرفزیرا که رفتار  ؛بوده ریپذ امکانکند یا خیر؟ چنین اثباتی  می تقویت

 (442: 2006، 1و دیب میشایلیدودارد )کند که این به ارتباط بین افراد، مسائل و اشیا اشاره  می ینیب شیپدرگیری 

و واکنش.  تیموقع ،یداریکردند: پا میتقس زیاکثر محققان دست داشتن محصول را به سه دسته مشارکت متما

با افراد مرتبط است. فاکتور ارتباط شامل عناصر  موضوع شخصاً کی ای یش کیکه  کردنداشاره  یبه حد داریمشارکت پا

از  «خود»خود و لذت  نیب ی رابطه) بر اساس داریا. مشارکت پدهد  می به فرد نشان یو ارزش است که ش ازهاین ق،یعال

با محصوالت کنندگان  مصرفکه واضح است که  یدر حال(. 442: 2006 ،2و دیب میشایلیدو) د(شو  می افتیآن در

به  ازین کهدارند  یفرد منحصربه یها یژگیوهستند و  ابیکه کم یمحصوالت ،یمحصوالت راحت لیاز قب شده ی داریخر

 .فرد اشاره دارد یموقت یها ینگرانبه  تیدارند. مشارکت موقع انیو توجه مشتر شتریب یجستجو

خرید  یها کانال از پشتیبانی در مؤثر عاملی و مهم خرید ی انگیزه عنوان به طلبی تنوع به گرایش :طلبی تنوع

شارما و است ) مرتبط جویانه لذت دیخر ی زهیانگ و ر احساسب مبتنی یریگ میتصم با همچنین شده است و شناسایی

رود زمانی که کیفیت خدمات،  می انتظار؛ بنابراین (133: 1394 الحسینی المدرسی و محمدی،؛ 388: 2006، 3همکاران

 ،طلبی تنوع نیز از لذت بیشتری برخوردار گردند. مفهوم طلب تنوعسیستم و اطالعات در این بخش باالتر باشد، افراد 

ون  ؛104: 2005، 4بانسال و همکاراناست ) کنندگان عرضهتغییر  برای مشتریانگیری  تصمیم در کننده نییتع امری

 کننده نیتأم یا برند تغییر بهکننده  مصرف کلی تمایل از؛ عبارت است طلبی تنوع. (286: 1996، 5تریجیپ و همکاران

موجود های  گزینه کارکردی ارزش به خاطر نه گیرد، صورت خود یخود بهتغییر  اینکه بر مشروط لذت بردن، برای

 ،طلبی تنوع :دارد را زیر یها یژگیو و است شخصی یا زهیانگ طلبی تنوع (. درواقع،179: 2007، 6)باروسو و همکاران

 که ارزش کارکردی به دلیل نه است؛ تنوع ایجاد به دلیلها  دهندگان آن ارائه یا ها محصول تجاری، یها عالمتدر  تغییر

که  دارند عقیدهها  آن .رندیگ یم در نظر فردی ویژگی یک را طلبی تنوع محققان، از بسیاری دارد. همراه به جایگزینی این

برنه و ) شود یم منجر موجودهای  گزینه میان در یدرپ یپتغییرهای  به یا جدیدهای  گزینه به دستیابی به طلبی تنوع

 (.155: 2007، 7همکاران

( به این نتیجه رسیدند که مردم یا برای 1982) 8ایزو آهوالشخصی(: های  ارزشخود )جوی  و جست

 ؛کند می فرار، تمایل به ترک زندگی روزانه را منعکس یها زهیانگو یا برای فرار از آن.  کنند یم چیزی سفرجوی  و جست
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 33                                 1401بهار  ،هفتم ، شماره چهل ودوازدهممطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره 

 

مانند یک احساس دارد )درونی از تجارب سفر را به دنبال  یها پاداشبه  یابی دست، وجو جست یها زهیانگ که یدرحال

: 2006، 1اسنیپنگر و همکارانشود ) می انگیزشی شامل دو بعد شخصی و بین شخصی یها یبند طبقهرقابت(. این 

که را باال  ییوجو جست یها زشیانگ(. ادبیات گردشگری، گردشگرانی با 1856: 2015، هالتمن و همکاران ؛142

افراد با  (. مشابها438ً: 2002، 2هولدن و اسپاروهاک)دهد  مینشان ، اند یطیمح ستیزمربوط به مسائل  احتماالً

طبیعت و دوری از  ی مطلوب نسبت به محیط زیست، تمایل به مراتب بیشتری برای یادگیری دربارههای  نگرش

(. 1856: 2015، هالتمن و همکاران ؛393: 2008، 4لو و دینج ؛959: 2006 ،3کیم و همکاراندارند )را  ها یروزمرگ

شناخته شده است. رفتارشناسان کننده  مصرفبسیار در رفتار  ریتأثشخصی به عنوان عاملی دارای های  ارزش

خاص  یها کالسو هم خرید  ها نگرشهم  ،شخصی هم برای توضیحهای  ارزشپیشنهاد کردند که کاربرد کننده  مصرف

پیچیدگی  کند که ممکن است در فهم رفتار می مطالعات تجربی اخیر تعدادی شواهد را ارائهرود.  می محصوالت به کار

؛ (1856: 2015، انتخاب یک برند یا یک مقصد خاص در بین طبقاتی از محصوالت مفید واقع شود )هالتمن و همکاران

( درصورتی که 2015هالتمن و همکاران )در ارتباط با این عامل از سوی  شده انجامبه تحقیقات  با توجهبنابراین 

پژوهش حاضر دست یابند، تمایل به  ی مورد مطالعه در کویرِ ،شود می نیازهای درونی نامیده آنچهگردشگران بتوانند به 

 خواهند داشت.بها  اضافهپرداخت 

و یا کنندگان  مصرف بعضی که دریافتند خود یها مطالعه در محققانطلبی(:  فرار از زندگی روزمره )تازگی

 راها  آن ،اند یراض خود مصرفی یها محصول نتایج به نسبت زمانی که حتی گردشگری، ی خدمات حوزه کنندگان استفاده

 کشف شامل که کنند می بیان لبیط تازگی منابع برای را ییها یبند طبقه(. محققان 76: 1995، 5کیونی)دهند  می تغییر

 دیدن مواردید. شو یم انتخاب دیگران توجه جلب و پرستیژ به دست آوردن برای است و جدید و بکر فیزیکی یها مکان

: 2002، 6پتریکاست ) لبط افراد تازگیهای  گرایش جمله گوناگون،از تولیدات محلی و غذاها مردم، ،ها فرهنگ همچون

گروه  بین در ها مارک ی هکنند مصرف برای ویژه طور به طلبی تنوع رفتار که کند می ( بیان1984) 7گیفن (.388

کاالها  از دیگر اما باشد، محصول یک ردۀ در تنوع دنبال به است ممکنکننده  مصرف درنتیجه، است. مشابه یها محصول

از  یا نهیبه سطوح ،کنندگان مصرفکه  گذارند می به اشتراک را یکسانی یها دهیا ،طلبی تنوع وطلبی  تازگی کند. اجتناب

رفتار  تشریح در یتر یقو تئوریکی اساس طلبی، تازگی کنند. تئوری می وجو جست شان یانتخاب رفتار در را انگیزش

ی  انگیزه مرکزی مفهوم ،طلبی تازگی(. 49: 1394، بلوچی و همکاران ؛54: 2003، 8بابو و بیبیندارد ) مقصد انتخاب

ادراک  بین مغایرت ی درجه به عنوان اغلب لبی،ط تازگی کند. می عمل متضاد آشنایی و مخالف به عنوان و است سفر

 شود؛ می نظر گرفته در مهم گردشگری،گیری  تصمیم درطلبی  تازگی شود. تئوری می گذشته تعریف ی تجربه و کنونی

 خوشایند بسیار مسافران برای تازه،های  محرک متفاوتی از انواعجوی  و جست است و مسافران ذات درطلبی  تازگی زیرا

 (.49: 1394، همکارانبلوچی و است )

 

 پژوهش ی پیشینه -4

کنندگان  بر تمایل به پرداخت مصرف مؤثرهای  ارزیابی عامل" ( در پژوهشی تحت عنوان1396همکاران )آمیان و 

بر پذیرش و مصرف مرغ ارگانیک از روش  مؤثربرای شناسایی عوامل  "گوشت و مرغ ارگانیک در شهر ارومیه
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به روش  نامه پرسشبا طراحی و تکمیل  ازیموردنهای  دادهمشروط و مدل توبیت استفاده کردند. گذاری  ارزش

شد. بر اساس نتایج مدل تحقیق، کسانی که  یآور جمعشهروند در شهر ارومیه  283 ازگیری میشل و کارسون  نمونه

خرید سالم.  ی مؤلفهمی خرید، عمو ی مؤلفهآگاهی بیشتری نسبت به فواید مرغ ارگانیک و نگرش بهتری نسبت به 

ها داشتند، تمایل بیشتری نسبت به مصرف محصول دارند. آمنداه و  بیوتیک ها و آنتی آگاهی از خطر هورمون ی مؤلفه

در مقاصد سازگار با  یشناس روان یها نهیشیپو کننده  مصرفشارکت م"تحت عنوان  یا مطالعه( در 2008) 1پارک

محصوالت جوی  و جستشخصیت بر مشارکت کارکنان برای  ریتأثابتدا  "بها تمایل به پرداخت اضافه   محیط زیست؛

چارچوبی برای میزان درگیری در مقاصد سفر دوستدار  ی ارائهسازگار با محیط زیست را بررسی کرده و سپس به دنبال 

و تمایلشان برای مقاصد سفر زیست  ، تقاضایشان برای تنوع در مقاصد سفر دوستدار محیط زیست محیط زیست

باشند. این نتایج تحقیق نشان  ،گذارد می ریتأثاین نوع محصوالت  بهبها  اضافه بر پرداختکه  یفرد منحصربهمحیطی 

در مقاصد سفر دوستدار محیط زیست داشته و درگیری کننده  مصرفداد که شخصیت نقش مهمی در مشارکت 

( در 2015) 2دارد. هالتمن و همکارانبها  اضافهارتباط مستقیمی با تمایل به پرداخت  طلبی تنوعو  یطیمح ستیز

و  ییگرا یماد نگرش ریتأث؛ گردی طبیعتبرای بها  اضافهقصد دیدار و تمایل به پرداخت "ای تحت عنوان  طالعهم

 برای تجربهبها  اضافهکلیدی در قبال درگیری در اکوتوریسم و پرداخت  یها نهیشیپبه بررسی و کشف  "انگیزش

این تحقیق های  یافتهکنند.  می آزمونطور تجربی فرضیه را  سوئدی و تایوانی به گردشگران یها نمونهپردازند.  می

 وجود نیبااارتباط مستقیمی دارد. بها  اضافهمحیطی با هدف و تمایل به پرداخت  یباورهاو  ها نگرشمشخص کرد که 

 گردشگری که گردشگر را هدایت ی منفی دارند. نتایج همچنین بسته به نوع انگیزه ریتأثگرایانه  مادیهای  ارزش

در  (2016) 3و پولینا  کند. ملیدو پیوند نگرش را آشکار می-محیطی یباورهاکننده متفاوت  تعدیل راتیتأث ،کند می

مایل به پرداخت ت "اکتشافی ی مطالعه به اکوتوریسم؛بها  اضافهرزیابی قصد افراد برای پرداخت ا" پژوهشی تحت عنوان

در ایتالیا  از گردشگراننفر  2356این پژوهش، ی آماری  جامعهکنند.  می را بررسی  گردی طبیعتبه گردشگری بها  اضافه

 گردی طبیعتترجیحات افراد و همچنین نگرش افراد نسبت به  ریتأثممکن است تحت بها  اضافه. تمایل به پرداخت است

برای رفتن به تعطیالت قرار گیرد. نتایج این مطالعه نشان داد که آن دسته از ها  آن یها زهیانگهنجارهای ذهنی و 

در مقاصد  گردی طبیعت یها پروژهدارند، حمایت مالی بیشتری از  گردی طبیعتبیشتری از  نسبتاًافرادی که آگاهی 

تجربه بهتری را از  آیندهتری دارند تا در بها بیش مورد بازدید خواهند داشت و امروز نیز تمایل به پرداخت اضافه

چرا برای خدمات پایدار مبالغ "ای تحت عنوان  مطالعه ( در2016) 4و همکاران نیا کسب کنند. کاظمی گردی طبیعت

که بر مبنای نظریه پردازش دوگانه و مفروضات پسامدرنی استوار است، نقش  "اکوتوریسم مورد بیشتری بپردازید؟

بها برای  کنندگان تمایل به پرداخت اضافه ای که مصرف گرایانه را در جهت تعیین درجه های مادی نگرش و ارزش

ئدی  ن بالقوه سواز بررسی مقیاس بزرگی از گردشگراها  آن ها تحقیق کند. یافته خدمات گردشگری را دارند، کشف می

بها برای  فه کند که در حالی که نگرش و باورهای محیطی ارتباط مستقیمی با تمایل به پرداخت اضا آشکار می

اهمیت "ای تحت عنوان  ( در مطالعه2017) 5منفی دارند. کرو و مارتینز ریتأثگرایانه  های مادی اکوتوریسم دارد، ارزش

ها اعم  ویژگی اقامتگاه 6 بندی مهمانان از رتبه ریتأث"اروپایی  یشواهد تجرب: ها متگاهاقابها به  امنیت برای پرداخت اضافه

ها را مورد مطالعه قرار دادند.  بها به اقامتگاه از اتمسفر، پاکیزگی، امکانات، موقعیت، کارکنان و امنیت بر پرداخت اضافه

اند. نتایج  پایتخت اروپایی تشکیل داده 12در  اقامتگاه 383کنندگان  پژوهش را نظرات مصرف این ی آماری  جامعه

                                                           
1- Amendah&Park 

2- Hultman 

3- Meleddu&Pulina 
4- Kazeminia et al 

5- Cro&Martins 
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بها در کشورهای اروپایی دارند که سطح باالتری از امنیت،  اضافه  نشان داد که مهمانان تمایل به پرداختها  آن تحقیق

 باشند.  پاکیزگی و موقعیت را داشته

 

 داخلی مرتبط با موضوعهای  پژوهشاز  یا خالصه: 1جدول 

 ها افتهی موضوع سال نویسنده/گان

و  یآباد یزنگ

 همکاران

 گردی طبیعتتحلیلی بر نقش  1389

 در جذب گردشگران

، باعث تخریب محیط زیست و اما با نگاه تلفیقی بعث یبعد تکدر نگاه 

 شود. می جلوگیری از تخریب

نویدی و 

 همکاران

پایدار در  ی و توسعه ها ابانیب 1393

ارزش  ی ایران؛ مطالعه

 اکوتوریستی

 یتوجه قابللوجیت و پروبیت اختالف  یاقتصادسنجالگوی  اگرچه بین

 بر اساستمایل به پرداخت  یبرآورداما بین مقادیر  ،وجود ندارد

 گیری موجود است. در هر دو الگو تفاوت چشم تبعی مختلف یها فرم

آمیان و 

 همکاران

بر تمایل  مؤثرهای  ارزیابی عامل 1396

کنندگان  به پرداخت مصرف

گوشت و مرغ ارگانیک در شهر 

 ارومیه

کسانی که آگاهی بیشتری نسبت به فواید مرغ ارگانیک و نگرش 

 یمؤلفهخرید سالم.  مؤلفهعمومی خرید،  یمؤلفهبهتری نسبت به 

داشتند، تمایل بیشتری  ها کیوتیب یآنتو  ها هورمون آگاهی از خطر

 نسبت به مصرف محصول دارند.

و شناخت  یآگاهنقش  1396 آزادخانی

محیطی در ایجاد  زیست

مورد ) ؛1اکوتوریسم پایدار

 شهرستان ایالم(  مطالعه:

با ایجاد اکوتوریسم پایدار در بین  یطیمح ستیزبین دانش و آگاهی 

مردم شهرستان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین میزان 

بر رفتار مردم در قبال ایجاد اکوتوریسم  یجمع ارتباطاستفاده از وسایل 

 مثبت و معناداری دارد. ریتأثپایدار 

 

 خارجی مرتبط با موضوعهای  پژوهشاز  یا خالصه: 2جدول 

 نتایج تحقیق عنوان سال انتشار نویسنده/گان

و کننده  مصرفمشارکت  2008 آمنداه و پارک

در  یشناس روان یها نهیشیپ

   مقاصد سازگار با محیط زیست؛

 بها تمایل به پرداخت اضافه

در مقاصد کننده  مصرفشخصیت نقش مهمی در مشارکت 

 یطیمح ستیزسفر دوستدار محیط زیست داشته و درگیری 

بها  اضافهارتباط مستقیمی با تمایل به پرداخت  طلبی تنوعو 

 دارد.

، کارایی باورها و تمایل به ها نگرش 2015 دوران و همکاران

پرداخت برای حفاظت 

 در هنگام سفر یطیمح ستیز

درصد از واریانس  30کارآمدی و کارایی جمعی، خود نگرش،

به را در تمایل به پرداخت برای حفاظت از محیط زیست 

 ارمغان آورده است.

ارزیابی قصد افراد برای پرداخت  2016 ملیدو و پولینا

 ی به اکوتوریسم؛ مطالعهبها  اضافه

 اکتشافی

 گردی طبیعتبیشتری از  نسبتاًآن دسته از افرادی که آگاهی 

در  گردی طبیعت های پروژهدارند، حمایت مالی بیشتری از 

ز نیز تمایل به مقاصد مورد بازدید خواهند داشت و امرو

بهتری  ی تجربه آیندهبها بیشتری دارند تا در  پرداخت اضافه

 کسب کنند. گردی طبیعترا از 

کاظمی نیا و 

 همکاران

چرا برای خدمات پایدار مبالغ  2016

 مورد بیشتری بپردازید؟

 اکوتوریسم

در حالی که نگرش و باورهای محیطی ارتباط مستقیمی با 

های  بها برای اکوتوریسم دارد، ارزش فه تمایل به پرداخت اضا

 منفی دارند. ریتأثگرایانه  مادی

 

                                                           
1- Sustainable Ecotourism 
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 نتایج تحقیق عنوان سال انتشار نویسنده/گان

اهمیت امنیت برای پرداخت  2017 کرو و مارتینز

شواهد : ها اقامتگاهبها به  اضافه

 اروپایی یتجرب

بها در کشورهای اروپایی  اضافه  مهمانان تمایل به پرداخت

دارند که سطح باالتری از امنیت، پاکیزگی و موقعیت را 

 باشند.  داشته

 

 ارائه شده است. (1)مدل مفهومی در شکل  ،پژوهش ی پیشینه ی بر اساس مطالعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مدل مفهومی1شکل   

 

 هامواد و روش-5

نفر از گردشگران خارجی بازدیدکننده از کویر مصر در استان اصفهان  420پژوهش حاضر را حدود ی آماری  جامعه

مورد مطالعه های  جاذبهاز این جاذبه طبیعی بازدید کردند.  1398اول سال  ی سه ماهه ی تشکیل داده است که در دوره

نمک فصلی، کویر  ی دریاچه نیتر بزرگنخلستان گرمه، نخلستان بیاضه،  ،1در این پژوهش شامل چشمه دکتر فیش

سنجی از نوع خبره ،در این پژوهشگیری  نمونهروستای مصر، کویر ریگجن و نیزار کویر مصر بوده است. روش  ،2فرحزاد

نفر  200و تعداد نمونه نیز با توجه به تعداد بازدیدکنندگان خارجی از مورد مطالعه و جدول کرجسی مورگان،  است

و در جهت گردآوری  یا کتابخانهتحقیق از روش مطالعات  یتعیین گردید. در این پژوهش در جهت بررسی پیشینه

ساخته به عنوان ابزار اصلی  محقق ی از پرسشنامه پژوهشدر این ده شد. از روش میدانی استفا ازیموردنهای  داده

مبانی نظری و  یت پژوهش استفاده شده است. پس از مطالعهسؤاالهای پژوهش در جهت پاسخ به  آوری داده جمع

سؤال  44 با ای بسته و محقق ساخته ی مصاحبه با خبرگان و اساتید دانشگاهی، پرسشنامه نیزپژوهش و  یپیشینه

 5تا  1پژوهش از  یاصل یرهایمتغ جهت سنجش یا نهیپنج گز 3کرتیل فیط یبر روسؤال  44تمام آن که  طراحی شد

                                                           
1- Fish 

2- Farahzad 

3- Likert 

نگرش نسبت به 

 محیط زیست

 
جستجوی پدیده 

 های منحصربفرد

 
 روزمره زندگی فرار از

 

 خود جستجوی

 

 درگیری ذهنی

 

 طلبیتنوع

 

 بهاپرداخت اضافه
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 0.895پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار  ی برای محاسبه در این پژوهش نیزشده است.  یگذار نمره

و  تأییدیبرای بررسی روایی از روایی محتوا و روایی سازه )تحلیل عامل  نیهمچن بیانگر پایا بودن ابزار سنجش است.

پژوهش حاضر از های  داده وتحلیل تجزیهجهت روایی پرسشنامه است. تأیید اکتشافی( استفاده گردید که نتایج بیانگر 

و  SPSS افزار نرمر ( دتأییدیهای آمار توصیفی و آمار استنباطی )نظیر تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی  روش

، به ترتیب تأییدیآماری توصیفی و آمار استنباطی و تحلیل عاملی  یها لیتحلبه منظور  شده است.لیزرل استفاده 

 اس پی اس اس و لیزرل استفاده گردید.افزارهای  نرم

 

 مورد مطالعه یمنطقه -6

در شمال شرق اصفهان  نینائخور و بیابانک نزدیکی  ی که در منطقه استپژوهش حاضر، کویر مصر  یمورد مطالعه

کویری  ی (. منطقه2016خیز و همکاران، سبکاست )ارتفاع، واقع شده  54٬ 47٬٬عرض جغرافیایی و  34٬ 4٬٬با مختصات

از کشورهای  ژهیو بهاصفهان و گردشگران خارجی   تهران،های  استانمصر در حال حاضر پذیرای گردشگران داخلی از 

شرق  کیلومتری 45 در مصر روستای(. 188: 1390پور و همکاران،  )حسن استاروپایی همچون آلمان و فرانسه 

 روستا جغرافیایی موقعیت .دارد قرار اصفهان استان توابع از خور شهرستان شمال کیلومتری 30 در و جندق شهرستان

 کویر جنوب گرفتن در قرار به دلیل مصر روستای است. شرقی دقیقه 54 و درجه 47 و شمالی دقیقه 4 و درجه 34

 این مردم و است نفر 120 یسرشمار آخرین بر طبق روستا این جمعیت. است و خشک گرم یوهوا آب دارای بزرگ

در ی امیرآباد  منطقه مصر روستای اطراف دیدنی نقاط کنند. می امرارمعاش دامداری و کشاورزی طریق از روستا

 است زیباهای  نخل و تاق و گز یها درختچه از غنی گیاهی پوشش و شنی یها تپه دارای روستا کیلومتری 2 ی فاصله

 که است زیباهای  نخلستان دارای مصر روستای شمال در فرحزاد روستای. است آورده پدید را زیبایی بسیار که مناظر

 داده آن به دیفر به منحصر ی جلوه ،های روان شن توسط نیزار شدن محصور است. گشته محصور های روان شن توسط

 .رسد می هم متر 5 به موارد از یا پاره در ها ین ارتفاع است. منطقه کویر وحش اتیح اصلی نیزار آبشخور این ست.ا

 اول مسیر .دارد وجود نیزار به دسترسی برای راه دو. است کویر وحش اتیح از عکاسی مناسبی برای مکان مصر نیزار

 (.32: 1395)معینی،  است فرحزاد روستای مسیر دوم مسیر و نیزار است بهآباد  عباس روستای مسیر
 

 
کویر مصر ی : نقشه2شکل   
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 بحث و نتایج-7

تعیین سهم هر  نیزبه عوامل و متغیرها در این قسمت به منظور آشکارسازی متغیرهای پنهان و البته کاهش تعداد 

ساختار آن عوامل نیز از تأیید نهایی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و در جهت  ی سازه ی یک از عوامل در توسعه

 ، استفاده شده است.تأییدیتحلیل عاملی 
 

 اکوتوریسم بهبها  اضافه پرداخت به تمایل بر مؤثر تحلیل عاملی اکتشافی عوامل

موجود برای تحلیل های  دادهتوان از  قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و جهت حصول اطمینان از اینکه آیا می

از آزمون بارتلت و  ،ها برای تحلیل عاملی اکتشافی مناسب هستند عاملی اکتشافی استفاده نمود و اینکه آیا تعداد داده

است که  540/0شاخص کفایت حجم نمونه کیاسر مییر اولیکن استفاده شده است. میزان شاخص کیاسر مییر اولکین 

کند. همچنین سطح معناداری آزمون  برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی کفایت می موردنظرهای  دادهدهد  نشان می

ین منظور مناسب است و فرض شناخته شده هد تحلیل عاملی اکتشافی بدد یبوده و نشان م 05/0تر از  بارتلت کوچک

به اکوتوریسم بها  اضافهبر تمایل به پرداخت  مؤثرگردد. حال به منظور شناسایی عوامل  بودن ماتریس همبستگی رد می

شده و   ارائه وط به هر یک از این سؤاالتین منظور بار عاملی مربلی اکتشافی استفاده شده است. بداز تحلیل عام

همچنین میزان درصد واریانس تبیین شده و میزان آلفای  ، حذف شده است.بوده 05/0زیر ها  آن سؤاالتی که بار عاملی

 محاسبه و ارائه شده است. ،سنجند کرونباخ جهت سنجش میزان سازگاری درونی سؤاالتی که یک عامل را می
 

 باور و نگرش نسبت به محیط زیست

 گیرند. این شش سؤال مربوط به در یک گروه قرار میسؤال دهد هشت  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می

استفاده از محیط زیست، حق گیاهان و حیوانات برای ب محیط زیست، نگرانی در مورد سوءنگرانی نسبت به تخری

حس  داشتناوقات در محیط زیست و بودن گذران  بخش لذت، حفظ تعادل محیط زیست، ها انسان زندگی کردن مثل

زیست هستند،  محیط به نسبت نگرش و مربوط به باورسؤال مثبت نسبت به محیط زیست است. از آنجا که این شش 

سؤال در هشت بار عاملی مربوط به این . کردگذاری  نام "زیست محیط به نسبت نگرش و باور"توان این بعد را  می لذا

 پرداخت به تمایل بر مؤثر از واریانس متغیر مربوطه )عوامل 202/0اند  هشت سؤال توانسته. این است آمده (3جدول )

دهد  میبوده است که نشان  83/0 نیز سؤالاکوتوریسم( را تبیین کنند. ضریب آلفای کرونباخ این هشت  بهبها  اضافه

 ارائه شده است. (3)عد در جدول نتایج مربوط به این بُ ی . خالصهاند بودهاز پایایی مناسبی برخوردار سؤال این شش 
 

 یطیمح ستیز: تحلیل عاملی اکتشافی برای عامل باور و نگرش 3جدول 

 بار عاملی عوامل
واریانس تبیین 

 شده

واریانس تبیین شده 

 تجمعی
 آلفای کرونباخ

701/0 ها انسان دخالت صورتدر  بار فاجعهایجاد عواقب   

201/20 

 

 

 

 

201/20 
893/0 

680/0 نسبت به محیط ها انسان تنفر شدید  

670/0 برای زیستن ها انسان حقوق برابر گیاهان و حیوانات با  

631/0 ظریف و راحت بودن تعادل طبیعت  

541/0 بودن طبیعت بخش لذت  

538/0 مناسب بودن طبیعت  
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 بار عاملی عوامل
واریانس تبیین 

 شده

واریانس تبیین شده 

 تجمعی
 آلفای کرونباخ

515/0 دلپذیر بودن طبیعت  

به طبیعتدارا بودن حس مثبت نسبت   501/0  

 فرد منحصربههای  پدیدهجستجوی 

گیرند. این هفت سؤال مربوط به  در یک گروه قرار میسؤال دهد هفت  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می

نادری نظیر کویر، تمایل به رهبر بودن بجای پیرو بودن، تمایل به سفر به مقاصد گردشگری های  پدیدهجوی و جست

محیط ، لذت بردن از سفر به مقاصد گردشگری پسند محیط زیست، ترجیح مقاصد گردشگری پسند زیستمحیط 

قبل از سایرین است. از آنجا که این هفت  پسند محیط زیستو تمایل به پیدا کردن مقاصد گردشگری  پسند زیست

 "فرد منحصربههای  پدیده جستجوی"توان این بعد را  می هستند، لذا فرد منحصربههای  پدیدهمربوط به جستجوی سؤال 

از  193/0اند  . این هفت سؤال توانستهارائه شده است (4)بار عاملی مربوط به این هفت سؤال در جدول . کردگذاری  نام

اکوتوریسم( را تبیین کنند. همچنین ضریب آلفای  بهبها  اضافه پرداخت به تمایل بر مؤثر واریانس متغیر مربوطه )عوامل

. اند بودهاز پایایی مناسبی برخوردار سؤال این هفت دهد  میبوده است که نشان  825/0، سؤالکرونباخ این هفت 

 ارائه شده است. (4)نتایج مربوط به این بعد در جدول  ی خالصه

 

 فرد منحصربههای  پدیده : تحلیل عاملی اکتشافی برای عامل جستجوی4جدول 

 عوامل
بار 

 عاملی

واریانس 

 تبیین شده

واریانس 

تبیین 

شده 

 تجمعی

آلفای 

 کرونباخ

 751/0 کمیابی مانند کویر مصرهای  پدیدهجذاب بودن 

321/19 

 

 

 

 

522/19 

825/0 

 669/0 تمایل به پیشرو بودن در سفر تا پیرو بودن

 667/0 در صورت کمیاب بودتمایل به سفر به مقاصد دوست دار طبیعت 

تمایل به سفر به مقاصد گردشگری دوست دار طبیعت تا مقاصد گردشگری 

 انسانی ساخت دست
666/0 

تمایل به سفر به مقاصد گردشگری دوست دار طبیعتی که دیگران سفر 

 کنند نمی
656/0 

محیط مرتبط به مقاصد سازگار با های  ویژگیاز دست دادن سفارش  ندرت به

 زیست
622/0 

دار طبیعت پسش از دیگران دوستتمایل به تجربه مقاصد گردشگری   603/0 

 

 روزمره زندگی فرار از

گیرند. این شش سؤال مربوط به فرار  در یک گروه قرار میسؤال دهد شش  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می

، دوری آزاردهندهکردن از محیط روزمره، فرار از زندگی روزمره، غلبه کردن بر حاالت روحی بد، دوری گزیدن از افراد 

ط به فرار مربوسؤال و دوری گزیدن از تعامل با اطرافیان است. از آنجا که این شش  زا استرسگزیدن از محیط اجتماعی 
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 40                    و همکاران   غفاری.../گردی بها به گردشگری طبیعت بر پرداخت اضافه مؤثرواکاوی عوامل 

بار عاملی مربوط . کردگذاری  نام "فرار از زندگی روزمره"توان این بعد را  می از زندگی روزمره و متعلقات آن هستند، لذا

 از واریانس متغیر مربوطه )عوامل 107/0اند  . این شش سؤال توانستهارائه شده است (5)به این شش سؤال در جدول 

 862/0، سؤال 19اکوتوریسم( را تبیین کنند. همچنین ضریب آلفای کرونباخ این  بهبها  اضافه پرداخت به تمایل بر مؤثر

عد در نتایج مربوط به این بُ ی . خالصهاند بودهاز پایایی مناسبی برخوردار سؤال این شش دهد  میبوده است که نشان 

 ارائه شده است. (5)جدول 
 

 روزمره زندگی از فرار: تحلیل عاملی اکتشافی برای عامل 5جدول 

 بار عاملی عوامل
واریانس 

 تبیین شده

واریانس 

تبیین 

شده 

 تجمعی

آلفای 

 کرونباخ

588/0 روزمرهبرای فرار از محیط زندگی   

734/10 

 

 

 

256/50 862/0 

583/0 روزمرهبرای تغییر در سرعت زندگی   

557/0 حوصلگی بیبرای غلبه بر   

549/0 مردم برای اجتناب از آزار و اذیت  

541/0 برای فرار از محیط اجتماعی مضطرب  

 برای اجتناب از تعامل با مردم
508/0  

 

 شخصی(خود ) جویو جست

 گیرند. این شش سؤال مربوط به در یک گروه قرار میسؤال دهد شش  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می

گذراندن اوقات با افراد مشابه، نزدیک شدن به اعضای خانواده و دوستان، مالقات افراد جدید، صحبت کردن با دیگران 

در مورد تجارب شخصی، پیدا کردن حس خوب در مورد خودم و تجربه کردن تجارب جدید است. از آنجا که این شش 

بار عاملی مربوط به . کردگذاری  نام "جستجوی خود"ا توان این بعد ر می مربوط به جستجوی خود هستند، لذاسؤال 

 مؤثر از واریانس متغیر مربوطه )عوامل 093/0اند  . این شش سؤال توانستهارائه شده است (6)این شش سؤال در جدول 

بوده است  833/0 نیز سؤالاکوتوریسم( را تبیین کنند. ضریب آلفای کرونباخ این شش  بهبها  اضافه پرداخت به تمایل بر

 (6)نتایج مربوط به این بعد در جدول  ی . خالصهاند بودهاز پایایی مناسبی برخوردار سؤال این شش دهد  میکه نشان 

 ارائه شده است.
 

 : تحلیل عاملی اکتشافی برای عامل جستجوی خود6جدول 

 بار عاملی عوامل
واریانس 

 تبیین شده

واریانس 

تبیین 

شده 

 تجمعی

آلفای 

 کرونباخ

783/0 فراد با سالیق مشابهابرای بودن در کنار  رفتن التیبه تعط  

330/9 

 

 

 

586/59 

833/0 
749/0 کردن دوستان و اعضای خانواده کینزدبرای  رفتن التیبه تعط  

563/0 برای دیدن مردم جدید رفتن التیبه تعط  

541/0 برای گفتن تجربه سفر به دیگران رفتن التیبه تعط  
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 بار عاملی عوامل
واریانس 

 تبیین شده

واریانس 

تبیین 

شده 

 تجمعی

آلفای 

 کرونباخ

535/0 برای احساس خوب نسبت به خود داشتن رفتن التیبه تعط  

به دست آوردن چیزهای جدید برای خود یبرا رفتن التیبه تعط  523/0  

 

 درگیری ذهنی با محیط زیست

گیرند. این شش سؤال مربوط به نگران  در یک گروه قرار میسؤال دهد شش  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می

، تمایل به حمایت از محیط ها انسان محیط زیست بر کیفیت زندگی یرگذاریتأثبودن در مورد محیط زیست، اعتقاد به 

، اهمیت داشتن مقاصد پسند محیط زیستو عالیق قوی در مورد سفر به مقاصد گردشگری  ها ینگرانزیست، داشتن 

محیط دیگران در مورد مقاصد گردشگری  یها صحبتو عالقه داشتن به گوش کردن به  پسند محیط زیستشگری گرد

توان این بعد را  می هستند، لذا زیست محیط با ذهنی مربوط به درگیریسؤال است. از آنجا که این شش  پسند زیست

. ارائه شده است (7)بار عاملی مربوط به این شش سؤال در جدول . کردگذاری  نام "زیست محیط با ذهنی درگیری"

اکوتوریسم(  بهبها  اضافه پرداخت به تمایل بر مؤثر از واریانس متغیر مربوطه )عوامل 072/0اند  این شش سؤال توانسته

از سؤال این شش دهد  میبوده است که نشان  893/0، سؤالرا تبیین کنند. همچنین ضریب آلفای کرونباخ این شش 

 ارائه شده است. (7)نتایج مربوط به این بعد در جدول  ی . خالصهاند بودهپایایی مناسبی برخوردار 

 

 زیست محیط با ذهنی : تحلیل عاملی اکتشافی برای عامل درگیری7جدول 

 بار عاملی عوامل
واریانس 

 تبیین شده

واریانس 

تبیین 

شده 

 تجمعی

آلفای 

 کرونباخ

678/0 با محیط زیستنگرانی مرتبط   

281/7 

 

 

 

867/66 
893/0 

644/0 شرایط محیطی در کیفیت زندگی ریتأث  

569/0 تمایل به قربانی کردن در جهت حفظ محیط زیست  

531/0 آن بر محیط ریتأثاهمیت اقدامات و رفتار گردشگران و   

497/0 اهمیت مقاصد گردشگری دوست دار محیط زیست  

هنگام صحب افراد از مقاصد گردشگری دوست دار کسل شدن 

453/0 محیط زیست  

 

 طلبی تنوع

گیرند. این سه سؤال مربوط به تالش  در یک گروه قرار میسؤال دهد سه  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می

، پسند محیط زیستدر انتخاب مقاصد گردشگری  طلبی تنوعمتفاوت،  پسند محیط زیستبرای یافتن مقاصد گردشگری 

در  طلبی تنوعمربوط به سؤال جدید و متفاوت است. از آنجا که این سه  پسند محیط زیستانتخاب مقاصد گردشگری 

بار عاملی . کردگذاری  نام "طلبی تنوع"توان این بعد را  می هستند، لذا پسند محیط زیستانتخاب مقاصد گردشگری 
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 42                    و همکاران   غفاری.../گردی بها به گردشگری طبیعت بر پرداخت اضافه مؤثرواکاوی عوامل 

از واریانس متغیر مربوطه  043/0اند  . این سه سؤال توانستهشده استارائه  6مربوط به این شش سؤال در جدول 

، سؤالاکوتوریسم( را تبیین کنند. همچنین ضریب آلفای کرونباخ این سه  بهبها  اضافه پرداخت به تمایل بر مؤثر )عوامل

ج مربوط به این بعد نتای ی . خالصهاند بودهاز پایایی مناسبی برخوردار سؤال این سه دهد  میبوده است که نشان  831/0

 ارائه شده است.( 8در جدول )

 

 طلبی تنوعتحلیل عاملی اکتشافی برای عامل های  یافته: خالصه 8جدول 

ی  شماره

 سؤال
 بار عاملی عوامل

واریانس 

 تبیین شده

واریانس 

تبیین 

شده 

 تجمعی

آلفای 

 کرونباخ

765/0 مقاصد گردشگری دوست دار طبیعت متفاوت تجربهتمایل به  1  

380/4 

 

247/71 
831/0 

731/0 تمایل به تنوع زیاد در مقاصد گردشگری دوست دار محیط زیست 2  

3 
جدید و متفاوت بودن انتخاب مقصد گردشگری در بین مقاصد 

 گردشگری دوست دار محیط زیست
668/0  

 

 به اکوتوریسم را تبیین کند.بها  اضافهاز واریانس متغیر وابسته پرداخت  247/71در مجموع این شش عامل توانسته 

 

 اکوتوریسم بهبها  اضافه پرداخت به تمایل بر مؤثر تحلیل عاملی تائیدی عوامل
پرداخته شده است.  شده ییشناسامربوط به تحلیل عاملی تائیدی عوامل های  یافته ی در این مرحله به ارائه

طور  همانارائه شده است.  (3)لیزرل انجام شده در شکل  افزار نرممربوط به تحلیل عاملی تائیدی که با های  یافته

 گیرند. می قرار ی عوامل شناسایی مورد تأیید کلیه دهد که می نشان (3)شده در شکل  ارائههای  یافته
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 اکوتوریسم بهبها  اضافه پرداخت به تمایل بر مؤثر عوامل تائیدی عاملی : خروجی تحلیل3شکل 

 
 یریگ جهینت-8

 داشته آن بر را جهان کشورهای از بسیاری آن، فراوان درآمدزایی لحاظ به اکوتوریسم، و گردشگری ی پدیده امروزه

 تیاهم یعیطب مناظر به دیدن گردشگر جذب و دهند. جلب اختصاص بخش این به را زیادی یگذار هیسرما که است

از پژوهش حاضر نیز مورد مطالعه دارد. هدف اصلی  ی در منطقه یگذار متیق یها یاستراتژتعیین  بسیار زیادی در

های  یافته. استدر کویر مصر استان اصفهان  گردی طبیعتبه گردشگری بها  اضافهبر پرداخت  مؤثرشناسایی عوامل 

 گردی طبیعتبه گردشگری بها  اضافهبر پرداخت  مؤثرپژوهش حاضر حاکی از آن است که شش عامل به عنوان عوامل 

 بررسی قرار گرفته است: پرداخته شده و موردها  آن هر یک از بهاست که در ذیل  شناخته شده

عامل در  نیمؤثرتربه عنوان اولین و  "یطیمح ستیزباور و نگرش "عامل پژوهش حاضر نشان داد که های  یافته

اگر گردشگران نسبت به محیط زیست و در ؛ بنابراین شناخته شده است گردی طبیعتبه گردشگری بها  اضافهپرداخت 

پایدار قدم خواهند  ی مثبتی داشته باشند، در مسیر رشد و توسعههای  نگرشباورها و  شان یگردشگرمجموع مقاصد 

به مراتب بیشتری را در پی خواهد داشت. نتایج بهای  اضافهبه نوبه خود، انگیزه و تمایل به پرداخت  برداشت و این نیز

 (، ملیدو و پولینا2015) توسط هالتمن و همکاران شده انجامپژوهش فعلی مرتبط یا این عامل با نتایج تحقیقات 

پژوهش حاضر نشان داد عامل بعدی که در های  یافته است. جهت هم( همسو و 2017) و ژان و همکاران (2016)

. بر است "فرد منحصربههای  جوی پدیده و جست"شناخته شده است، مؤثر گردی طبیعتبه گردشگری بها  اضافهپرداخت 

و  ها یژگیوتوان گفت که در صورتی که گردشگران احساس کنند که یک مقصد گردشگری دارای  می اساس این نتایج

 ،خواهد داشتبها  اضافهبسیار زیادی در پرداخت  ریتأث ،استو دارای کیفیت باالیی نیز  است فرد منحصربههای  پدیده

ین نوع ؛ زیرا ادر جهت اعتبار دهی به شخصیت خود باشند صرفاً فرد منحصربههای  پدیدهاگر گردشگران به دنبال  ژهیو به

کنند. نتایج پژوهش فعلی مرتبط یا این عامل با نتایج  می ارضای خود تلقیواحد را  ییگرا مصرفاز گردشگران، 
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های  یافته است. جهت همهمسو و  (2014) ( و آنسلمسون و همکاران2008توسط آمنداه و پارک ) شده انجامتحقیقات 

توان بیان  می و بر این اساس است "ستیزدرگیری ذهنی با محیط "، مؤثرپژوهش حاضر نشان داد که سومین عامل 

 یطیمح ستیزکرد گردشگرانی که درگیری ذهنی بیشتری در ارتباط با محیط زیست دارند و بیشتر نگران مسائل 

هر ؛ بنابراین به اکوتویسم خواهند داشتبها  اضافهتمایل بیشتری در جهت پرداخت  ،همانند آلودگی و غیره هستند

به همان اندازه نیز تمایل بیشتری برای  ،محیط زیست داشته باشنداندازه که گردشگران حمایت و پشتیبانی بیشتری از 

توسط آمنداه و  شده انجامخواهند داشت. نتایج پژوهش فعلی مرتبط یا این عامل با نتایج تحقیقات بها  اضافه پرداخت

حاکی از  مؤثرکه به عنوان چهارمین عامل  است "طلبی تنوع"بعدی،  مؤثرعامل  است. جهت هم( همسو 2008) پارک

 ریتأثمتنوع یک مقصد گردشگری و یا یک محصول گردشگری بیشتر باشد، های  ویژگیآن است که هر چه تنوع و 

تمایل به پرداخت بیشتر  یدر صورتگردشگران  رو نیازاگردشگران خواهد داشت؛ بهای  اضافهبیشتری در پرداخت 

خود  موردنظر یگردشگراز محصول گردشگری و یا مقصد  یتر متفاوتو  تر متنوع مراتب بههای  ویژگیخواهد داشت که 

( 2016) ملیدو و پولیناتوسط  شده انجامبا نتایج تحقیقات درک کرده باشند. نتایج پژوهش فعلی مرتبط یا این عامل 

در جهت پرداخت  مؤثربه عنوان پنجمین عامل  "شخصی(جوی  و جست) خودجوی  و جست" است. جهت همهمسو و 

بهای بیشتر به اکوتوریسم شناخته شده است. بعضی از گردشگران به دنبال محصوالت و خدمات و یا مقاصد گردشگری 

خاصی هستند که نیازهای شخصی و خصوصی خود مانند یک احساس رقابت و غیره را برطرف کنند و تنها در این 

 شده انجامتایج پژوهش فعلی مرتبط یا این عامل با نتایج تحقیقات صورت تمایل به پرداخت بهای بیشتر خواهند بود. ن

به عنوان ششمین  "روزمرهفرار از زندگی " عامل تیدرنها و است جهت هم( هم سو و 2015) توسط هالتمن و همکاران

گزینی از  به دلیل دوری صرفاًیعنی اینکه برخی از گردشگران ؛ در پرداخت بهای بیشتر شناخته شد مؤثرو آخرین عامل 

 ،مهیا شودها  آن کنند و در صورتی که چنین شرایطی برای می روزانه اقدام به سفرهای  دغدغهشرایط عادی زندگی و 

پژوهش حاضر یعنی کویر مصر خواهند بود.  ی طالعهممورد  عتاًیطبحاضر به پرداخت بهای بیشتر برای اکوتوریسم و 

 است. جهت هم( همسو و 2015همکاران )مرتبط همچون هالتمن و  شده انجامنتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات 

 

 پیشنهادات کاربردی-9

، نتایج پژوهش فعلی نشان داد که هر اندازه که یطیمح ستیزهای  نگرشیعنی باورها و در ارتباط با عامل اول 

به مراتب های  پرداختمثبتی نسبت به محیط زیست داشته باشند، به همان اندازه های  نگرشگردشگران، باورها و 

شود که تمرکز بیشتری بر  می به مدیران و مسئوالن بخش گردشگری پیشنهاد؛ بنابراین بیشتری صورت خواهد گرفت

اطالعات صحیح و مناسب و حتی گاهی مواقع آموزش و تبلیغات بیشتر، باورها  ی گردشگران داشته و با ارائهنوع نگرش 

برای مثال انجام اقداماتی چون عدم پذیرش گردشگر بیش از  بهتر و مثبتی در گردشگران ایجاد کنند.های  نگرشو 

و دفع  یآور جمعمحیط میزبان،  ورسوم آداب ظحف مالی و جوایزی برای تمیز کردن محیط، یها قیتشو ظرفیت تحمل،

 باشد. رگذاریتأثنسبت به محیط ها  آن تواند بر باورها و نگرش می ها زبالهصحیح 

، نتایج پژوهش فعلی نشان داد که هر اندازه که فرد منحصربههای  جوی پدیده و جستدر ارتباط با عامل دوم یعنی 

خواهد بها  اضافهباشند، گردشگران تمایل بیشتری برای پرداخت  فرد منحصربههای  پدیدهکویری دارای  یها طیمح

های  پدیدهبخش گردشگری در منطقه با تمرکز بیشتر بر  نیمسئولشود که فعالین و  می پیشنهاد؛ بنابراین داشت

انارک با  دکتر فیش در روستای گرمه، وجود روستاهایی مانند مصر، جندق، ی منطقه چون چشمه فرد منحصربه

واضح، نزدیکی به  کامالً یها گون ی نمک فصلی با پلی دریاچه نیتر بزرگکویری، وجود  فرد منحصربه یها یمعمار

خاص این منطقه است،  باًیتقرطبس، وجود نیزار در وسط کویر و وجود امکانات تفریحی چون سافاری که  ی منطقه

 ایجاد کنند.ها  آن بودن محیط را در فرد منحصربهآگاه کرده و احساس های  پدیدهگردشگران را از وجود چنین 
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در ارتباط با عامل سوم یعنی درگیری ذهنی با محیط زیست اینکه هر اندازه که درگیری و نگرانی نسبت به 

محیطی نیز بیشتر خواهد شد. این نوع درگیری و نگرانی بها  اضافهطبیعی بیشتر باشد، تمایل به پرداخت  یها طیمح

شود که مدیران و مسئوالن گردشگری در این  می پیشنهاد؛ بنابراین استاز آن محیط و یا محصول  خود تابع آگاهی

محیطی بر کیفیت زندگی در  راتیتأثو مشکالت محیطی، ها  آلودگیدر خصوص  یتر تیفیباکمنطقه اطالعات بیشتر و 

 ی اختیار گردشگران قرار داده تا گردشگران با آگاهی کامل با محیط زیست برخورد کنند و موجب پیشرفت و توسعه

 پایدار مناطق کویری شوند.

به دنبال تنوع در مقاصد گردشگری و محصوالت و  معموالًنیز باید گفت که گردشگران  طلبی تنوعدر ارتباط با 

مناسب گردشگرانی است که در کشور خود فاقد چنین مناطقی  ینیچن نیامصرفی هستند و مناطق کویری خدمات 

های  جاذبهبازاریابی برای  یها تیفعالگردشگری در پی انجام  یها بخششود که بازاریابان  می پیشنهاد؛ بنابراین باشند

 شوند، سکوت شب کویر، می از هر اسمان دیگری حس تر کینزدگردشگری کویر چون آسمان شب کویر که ستارگان 

که حرکتی  برهنه یپا( با های روان شن)ها  رملروی روی  پیاده)گون، گز و شتر(،  گیاهی و جانوری خاص منطقه پوشش

بسیار سرد  یها شبشب و روز یعنی روزهای بسیار گرم و  ی و تجربه دو اقلیم متفاوت در فاصله مخصوص کویر است

 پایدار چنین مناطقی شوند. ی موجب رشد و توسعه ییها تجربهباشند تا گردشگران با درک چنین 

به دنبال  توان گفت که بعضی از گردشگران در سفر ، میاستخود جوی  و جستدر ارتباط با عامل پنجم که 

د جدید، تجربه چیزهای بهتر و احساس خوب مصاحبت با افراد مختلف، دوستی با مردمان و اقوام دیگر، مالقات با افرا

شود که بازاریابان با تمرکز و تالش بیشتر در بخش تبلیغات و شناساندن نقاط  می باشند. لذا پیشنهاد می نسبت به خود

کویری، نوع سازگاری  یها خانهاقلیم کویر با مناطق جنگلی، ساختار  یصددرصدکویری تفاوت  مناطققوت چنین 

همچنین تمایل به  به این نوع از مناطق داشته وها  آن و ساده زیستی، سعی در جذب فرهنگ متفاوت مردم با محیط،

 ایجاد کنند.ها  آن کویری در یها طیمحپرداخت بیشتری را نسبت به 

توان بیان کرد که بسیاری از گردشگران هم به دنبال دور شدن از  می تباط با که فرار از زندگی روزمرهدر ار تیدرنها

حوصلگی، آزار از دیگران،  ، از شرایط بیتر متنوعشرایط عادی و روزمره خود هستند تا با مسافرت به مناطق متفاوت و 

مدیران و فعالین ، ها بازاریابشود که  پیشنهاد می نی؛ بنابراطرب و حتی تعامل با دیگران اجتناب کنندی مضها طیمح

ها  آن چنین مناطق کویری را به یها تیمز تر مناسبهای  سیاستپیش گرفتن  بخش گردشگری با ایجاد ارتباطات و در

تمایل به پرداخت بیشتر را در آنان ایجاد کرد. برای مثال در  تیدرنهانشان داده و موجب جذب گردشگران شده و 

 تیجمع کمتوان به دلیل عدم دسترسی انبوه مردم،  می و ایجاد هیجان برای گردشگران استراحتجهت ایجاد فرصت 

 توان آنان را به این مناطق سوق داد. می کویریهای  جادهبودن روستاهای کویری و کم تردد بودن 

 ی های این پژوهش، تعداد کم گردشگران خارجی سفر کرده به کویر مصر در دورهتمحدودی نیتر مهمیکی از 

بود که پژوهشگر در پژوهش حاضر با آن مواجه بود. کمبود و یا نبود منابع کافی در ارتباط  پژوهشهای  داده یآور جمع

رود.  می اساسی این پژوهش به شمار یها تیمحدودو مقاالت فارسی از دیگر ها  نامه پایانبا موضوع این پژوهش از جمله 

بها  اضافهبه پرداخت  لشانیتمابر تمایل گردشگران به  مؤثربرخی از عوامل  ریتأثاز آنجا که در پژوهش حاضر به بررسی 

شود  می قرار نگرفتند، لذا پیشنهاد یموردبررسبر این مهم  مؤثرپرداخته شد و سایر عوامل  گردی طبیعتبه گردشگری 

 گردی طبیعتبه گردشگری بها  اضافهبه پرداخت  لشانیتمابر تمایل گردشگران به  مؤثرآتی سایر عوامل های  پژوهشدر 

پژوهش در بین گردشگران خارجی دست یافت. از آنجا که این  یتر مطلوبنیز مطالعه و شناسایی شوند تا به نتایج 

و نتوان  خاص خود را داشته باشندهای  ویژگیکرده به کویر مصر انجام شده است که این گردشگران ممکن است  سفر

آتی در سایر های  پژوهششود در  می شهرها و مقاصد گردشگری دیگر نسبت داد، لذا پیشنهادنتایج این پژوهش را به 

بر  مؤثرعوامل  ی در زمینهتری  مطلوب جکشور انجام شود تا بتوان به نتای گردی طبیعتکویرها و مناطق گردشگری 

 ت.ت یافدس گردی طبیعتبه گردشگری بها  اضافهتمایل گردشگران به پرداخت 
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Abstract 
Desert tourism is part of the tourism industry; trip and hike in desert and wasteland areas 

created a specific type of tourism that is called Desert tourism. Given that recognition, the 

factors that effect on Willingness to pay Price Premium to ecotourism can lead tourism 

destination to success. therefore, the intention of this research is to identify and ranking factors 

that affect paying Price Premium to ecotourism. Current research in terms of the goal is 

functional and in terms of essence is a descriptive survey. The statistical population of this 

research is foreign tourists that in 2018 have traveled to Mesr desert in Iran and visited the 

attractions of this desert. From this population, a sample elected that includes 200 people chosen 

by expert pondering sampling method. And the tool for gathering data was a researcher-

developed questionnaire. In order to ponder the validity of statistics, two methods of construct 

validity were used through confirmatory factor analysis and content validity also questionnaire 

Reliability was confirmed and calculated by Cronbach's alpha. In order to analyze gathered data, 

Descriptive and inferential statistical tests and ranking identified factors from the Friedman test 

have been used. The result of this research indicates that pay Price Premium to ecotourism 

affecting factors in order is: Environmental Beliefs and Attitude, Uniqueness Seeking, Personal 

Seeking, Environmental Involvement, Variety Seeking, and Personal Escape. 

 

Keywords: Ecotourism, Price Premium, Uniqueness Seeking, Variety Seeking, Environmental 

Involvement, Personal Escape, Isfahan Mesr Desert. 
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