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Abstract
Psychological ownership has been considered as one of the main topics of 

management introduced in the field of knowledge of management, psychology and 

organizational behavior. The purpose of this study is to analyze the factors affecting 

the psychological ownership in urban tourism. The research method is Meta 

Synthesis. The statistical population includes valid and available articles in the 

Emerald, Science Direct and Google Scholar databases. A total of 42 studies relevant 

to the research topic were selected as the sample. The purposive sampling (non-

random) method has been used and the data collection method is a systematic study. 

The study's validity was evaluated using CASP analysis and its reliability was 

confirmed using the Kappa coefficient. Research findings indicate that factors 

affecting the psychological ownership should be identified to achieve success of 

psychological ownership. These factors include personality, autonomy, perceived 

justice, perceived control by the tourist, motivation, investment of tourists in 

tourism, Tourists' national attachment, perceived brand reputation, the pseudo-

ownership advertising appeal, self-concept, socio-cultural factor, knowledge 

creation, high-performance work system and sense of power.
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شناختی در گردشگري  واکاوي عوامل مؤثر بر مالکیت روان

  شهري با استفاده از رویکرد فرا ترکیب

  

  ایران، یزد،زدیدانشگاه،یبازرگانتیریمديدکتريدانشجوزهره فرزین فر

  ، یزد، ایرانمدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد دانشیارکنجکاو منفرد ررضایام

  ، یزد، ایرانمدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد دانشیارسید محمد طباطبایی نسب

  

  چکیده

وروانشناسیمدیریت،دانشدرمدیریت است کهاصلیحثمباازشناختی یکی روانمالکیت

هدف این پژوهش واکاوي عوامل مؤثر بر مالکیت . است افتهیراهسازمانیرفتارمحدودهدر

جامعه آماري شامل . روش پژوهش فراترکیب است. شناختی در گردشگري شهري است روان

داده امرالد، ساینس دایرکت و  يها گاهیپامقاالت خارجی معتبر و در دسترس پژوهشگر در 

پژوهش، که با موضوع پژوهش مرتبط بودند،  42تعداد  ها آنگوگل اسکالر است که بین 

و روش گردآوري ) غیر تصادفی(گیري هدفمند  روش نمونه. عنوان نمونه انتخاب شدند به

آن پایاییوکسپتحلیلازاستفادهباپژوهشروایی. است مند نظامي پژوهش مطالعه ها داده

براياست کهآنازحاکیپژوهشيها افتهی. شدتأییدوبررسیکاپاضریبازاستفادهبانیز

شناختی را شناسایی  عوامل مؤثر بر مالکیت روانشناختی باید مالکیت روانموفقیتبهرسیدن

توسطشدهدركي، عدالت درك شده، کنترلخودمختارکنیم که شامل شخصیت، دلبستگی، 

گردشگران در گردشگري، دلبستگی ملی گردشگران، شهرت يگذار هیسرماشگر، انگیزه، گرد

مالکیت، خود پنداره، عامل اجتماعی فرهنگی، ایجاد  -برند درك شده، جذبه تبلیغات شبه

  .قدرت استباال و احساسعملکردباکاريدانش، سیستم

یب، گردشگرشناختی، گردشگري شهري، فراترک مالکیت روان:ها کلیدواژه

  

                                               
monfared@yazd.ac.ir     :نویسنده مسئول
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  مقدمه

ي سازمانی مورد مطالعه قرار گرفت و ها نهیزمشناختی به مدت دو دهه در  مالکیت روان

Jussila(ي دیگر ازجمله بازاریابی ها نهیزمسپس در  et al, 2015: 122 ( و مدیریت

دهنده قدرت تبیین قوي  اعمال شد که نشان) Asatryan & Oh, 2008: 364(ي نواز مهمان

شناختی گردشگران نسبت به مقصد گردشگري یکی از  موضوع مالکیت روان .آن است

عوامل تأثیرگذار در صنعت گردشگري است که بر تصمیمات تعیین مقصد گردشگران 

مالکیت. مؤثر است و نسبت به سایر مفاهیم این حوزه درباره آن کمتر مطالعه شده است

است،غیرماديیازي که ماديچییاهدفیکبهفردکهوضعیتی استشناختی روان

  ).402: 1399گلکاري حق به نقل از پیرس و همکاران، (کندیممالکیتاحساس

رفتاربرکهاستاموالوفردبینشناختیواحساسیدلبستگیشناختی، روانمالکیت

احساسی،ابعاددارايشناختی روانمالکیتبنابراین،،گذاردیماثرخودازدرك فردو

معناییهستهلذا،. کندیمبروز گروهییافرديسطحکه دراسترفتاريوتیشناخ

گلکاري حق به نقل از (است هدفیکمالکیت دربارهاحساسشناختی، روانمالکیت

مانند ابزاري در محل کار یا به بزرگی  "هدف").402: 1399و پسکوسولیدو، دراسکات

  ). Avey et al, 2009: 175(یک شهر است 

اول، : شناختی در یک مقصد شامل این موارد است ه روش براي ایجاد مالکیت روانس

با  توانندیمساکنان با مقصد آشنایی دارند، به دلیل اینکه مکان زندگی آنهاست و هر روز 

هرچه ساکنان، درباره مقصد اطالعات بیشتري داشته باشند، . مقصد ارتباط داشته باشند

ي در مالکیت تر واضحو باعث ایجاد احساسات  شودیمها ایجاد ي بین آنتریمیصمارتباط 

 ها شنهادیپي مقصد، مانند دادن هايریگ میتصمبا شرکت در  توانندیمدوم، ساکنان . شودیم

آوري و انتقال بازخورد گردشگران به مسئوالن شهر، بر مقصد اثرگذار باشند،  و جمع

از طریق مشارکت در کارها در مقصد،  سوم،. بنابراین بر مقصد احساس کنترل دارند

، بنابراین حس کنندیمگذاري  را در مقصد سرمایه شانيانرژساکنان وقت، تالش و 

  ).Zhang & Xu, 2019: 3(دهندیممالکیت نسبت به آن را توسعه 
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در زمره  یو درمان یو فرهنگ یخیتار ،یعیفراوان طب يها جاذبهوجود دلیل به  رانیا

 :Pakjou et al, 2011(شودیممحسوب در زمینه گردشگري هاي جهان کشور نیمستعدتر

ي گردشگري این است که هر یک از مقصدهاي گردشگري ها چالشیکی از ). 119

ي متعددي براي انتخاب مقصد گردشگري پیش ها نهیگزجذابیت خاص خود را دارد و 

ونه روابط از دیگر مسائل گردشگري این است که چگ. روي گردشگران وجود دارد

درمقصدباگردشگراني بین گردشگران و مقصد ایجاد کنیم تا ارتباطتریمیصم

بر مقصد تأثیر بگذارند و احساس  توانندیمبرقرار شود، چگونه گردشگران  مدتیطوالن

مسئولیت نسبت به مقصد داشته باشند، همچنین چگونه ممکن است که آنها بیشترین وقت، 

گذاري کنند؟ این مسائل با معرفی مالکیت  در مقصد سرمایهتالش و انرژي خود را 

عنوان یک استراتژي در بخش گردشگري جهت انتخاب مقصد گردشگري  شناختی به روان

  .ي در جامعه داردا سازندهنقش 

اهدافنسبت به  يرفتاری، نگرشی و زشیمثبت انگ جیمنجر به نتاشناختی  مالکیت روان

Jussila(متخصصان دارد محققان و  يبرا يادیز تی، که اهمشودیم et al, 2015: 121 .(

به مکان شناختی را نسبت بازدیدکنندگان، مالکیت روانکهکردنداشارهمحققان

برندهاماننددقیقًااین،برعالوه. )Lee et al, 2013: 66(کنندیمگردشگري تجربه

عنوان بهنیزمقصدهایاها مکان) Veloutsou, 2009: 129(روابطایجادکنندهعنوان به

روابطاینوکنندیمبرقراررابطهآنهابا) دکنندگانیبازد(گردشگرانکهاهدافی

 Kladou et(اند افتهیاست، اهمیتمدتیطوالندرمقصدباگردشگرانارتباطکننده نییتع

al, 2017: شناختی  بنابراین هدف این پژوهش واکاوي عوامل مؤثر بر مالکیت روان). 428

  .در گردشگري است

  

  پیشینه پژوهش

در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که شناسایی و تعلق ) 2019(کومر و کومر نایاك 

. شودیمشناختی نسبت به مقصد  گردشگران به مقصد منجر به احساس مالکیت روان
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یه مقصد طور مثبت بر نیت بازدید و توص شناختی نسبت به مقصد به احساس مالکیت روان

ي مربوط به ها آژانسو  ها دپارتمانبرجستگی برند مقصد که توسط . گذاردیمتأثیر 

، تأثیر خودشناسی مقصد و تعلق مقصد را بر مالکیت شودیمگردشگري تسهیل 

  ).Kumar & Kumar Nayak, 2019: 1(کندیمشناختی مقصد تعدیل  روان

یجه رسیدند که هویت ملی و در تحقیقات خود به این نت) 2021(کو و همکاران 

شناختی گردشگران تأثیر مثبت دارد و مالکیت  پرستی گردشگران بر مالکیت روان میهن

داردشناختی گردشگران بر قصد رفتار متمدن گردشگري گردشگران تأثیر مثبت  روان

)Kuo et al, 2021: 1.(  

د بر مالکیت نشان داد که دلبستگی به برن) 2020(نتایج تحقیقات چن و همکاران 

شناختی بر رفتار شهروندي برند تأثیر مثبت و  شناختی تأثیر مثبت دارد و مالکیت روان روان

  ).Chen et al, 2020: 1(داردمعنادار 

نشان داد که تجانس تصویر خود و احساس در ) 2021(نتایج تحقیقات لی و همکاران 

شناختی مشتریان بر  و مالکیت روان شناختی مشتریان تأثیر مثبت دارد حافظه بر مالکیت روان

داردمشارکت نفوذ اجتماعی مشتریان و مشارکت در اشتراك دانش مشتریان تأثیر مثبت 

)Li et al, 2021: 1.(  

شناختی مقصد بر  تحقیقات خود با عنوان تأثیر مالکیت روان) 2019(زهانگ و خو 

ن داد که رفتار شهروندي مکان، نشا ها افتهی. رفتار شهروندي مکان ساکنان را انجام دادند

کننده، رفتار  است، رفتار کمک شده لیتشکمثبت  دهان به دهانترکیبی از تبلیغات 

شناختی مقصد بر  مالکیت روان. کننده است کننده، رفتار بردبار و رفتار محافظت حمایت

کان ، که دلبستگی مکان بیشتر بر رفتار شهروندي مگذاردیمدلبستگی مکان تأثیر مثبت 

ساکنین داراي خودکارآمدي باال نسبت به آنهایی که داراي خودکارآمدي . گذاردیمتأثیر 

پایین هستند، حتی اگر سطح دلبستگی مکان مشابهی داشته باشند، احتماًال رفتار شهروندي 

جامعه آماري ساکنینی هستند که بیش از یک سال در . دهندیممکانی بیشتري از خود نشان 

  ).Zhang & Xu, 2019: 1(اند کردهزندگی وهانگز/ زوهی
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شناختی، مشارکت در  چگونه مالکیت روان"تحقیقات خود را با عنوان ) 2019(کومر 

از  ها داده. انجام داد "نوع عضو کننده لیتعد؟ نقش کندیمجوامع آنالین برند را تحریک 

آوري شد و جامعه آنالین برند جمععضو شرکت در 763طریق نظرسنجی آنالین از 

، بر اهداف مشارکت شوندیمشناختی فردي و جمعی که توسط اعضا احساس  مالکیت روان

، که اهداف مشارکت بیشتر بر اهداف خرید برند اعضاي مختلف گذاردیمآنها تأثیر مثبت 

  ).Kumar, 2019: 243(گذاردیمدر مورد جامعه تأثیر  دهان به دهانو تبلیغات مثبت 

شناختی مشتري بر قصد ایجاد  قات خود با عنوان تأثیر مالکیت روانتحقی) 2020(شیم 

. بود ها فروشگاهو  ها هتلجامعه آماري مشتریان . روابط بلندمدت با شرکت انجام داد

نتایج نشان داد که از طریق مطالعات . متحده انجام شد ي بین کره و ایاالتا سهیمقامطالعات 

 نیتریاصلعنوان  شرکت به –و شناسایی مشتري قبلی، مشارکت مشتري، تجربه مشتري 

شناختی  مالکیت روان. شرکت است -شناختی در روابط مشتري پیشینه مؤثر بر مالکیت روان

  ).Shim, 2020: 19(داردبر قصد ایجاد روابط بلندمدت تأثیر 

شناختی مشتریان نسبت به مکان سوم  تحقیقات خود با عنوان مالکیت روان) 2020(جو 

شناختی نسبت به مکان سوم غیر از خانه  آیا مردم احساس مالکیت روان. نجام دادرا ا

عنوان مکان دوم دارند؟ این تحقیق یک مدل تحقیقاتی را  عنوان مکان اول و محل کار به به

که سه ویژگی مکان سوم شامل مشارکت مشتري، دلبستگی به مکان و  دهدیمارائه 

و شش فرضیه مشتق شده از مدل تحقیق را که بر  کندیمشناختی را ادغام  مالکیت روان

ارتباطات، تمرکز و . کندیماساس تئوري هویت اجتماعی و نظریه دلبستگی است، آزمایش 

. ي مکان سوم تأثیر مثبتی در مشارکت مشتري دارندهایژگیوعنوان  خود بیانگري به

ن غیرمستقیم از طریق شناختی و همچنی مشارکت مشتري تأثیر مستقیمی بر مالکیت روان

  ).Joo, 2020: 333(دارددلبستگی مکان 

رفتاربرانسانیمنابعتوسعۀ  جوکهدادنشان) 1397(شناس  نتایج تحقیقات یزدان

میانجی درنقشمثبتشناختی روانو مالکیتداردداري معنیومثبتتأثیردانشتسهیم

  ).1: 1397یزد شناس، (دارد  رابطهاین
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شناختی، روانمالکیتمتغیرهاينشان داد) 1397(رشدي و همکاران تحقیقات ا

مثبتی دار و تأثیر معنیسازمانیرفتاربرعضو-رهبرمبادلهوشدهدركحمایت سازمانی

متغیرهاي حمایت. دارند ولی متغیر ابهام نقش بر رفتار سازمانی تأثیر مثبت و معنادار ندارد

با رفتار سازمانی شناختی روانمالکیتنقش،ابهامعضو،- رهبرمبادلهشده،دركسازمانی

شد  تأییدمحورنفس سازمان عزتوسیله غیرمستقیم دارند و روابط آنها بهروابطمثبت،

  ).1: 1397ارشدي و همکاران، (

مالکیتوسیله نشان داد که رهبري اخالقی به) 1398(ي داورزنی و بارانی ها افتهی

داورزنی و (تأثیر دارد کارکنانعملکردطور مستقیم بر و بهمستقیمطور غیر شناختی به روان

  ).1: 1398بارانی، 

نشان داد که اقدامات منابع انسانی بر جو ) 1398(فرد و همکاران  نتایج تحقیقات دانایی

شناختی تأثیر مثبت و معنادار دارد ولی بر انگیزه خدمت عمومی تأثیر معنادار ندارد،  روان

شناختی تأثیر مثبت و معنادار  شناختی و توانمندسازي روان اختی بر مالکیت روانشن جو روان

شناختی و  دارد ولی بر انگیزه خدمت عمومی تأثیر معنادار ندارد، توانمندسازي روان

شناختی  جو روان. شناختی بر انگیزه خدمت عمومی تأثیر مثبت و معنادار دارد مالکیت روان

گري  بع انسانی درك شده و انگیزه خدمت عمومی نقش واسطهدر رابطه بین اقدامت منا

شناختی و  رابطه بین جو روانشناختی در شناختی و توانمندسازي روان مالکیت روان. ندارد

  ).185: 1398فرد و همکاران،  دانایی(گري دارد  انگیزه خدمت عمومی نقش واسطه

ي زیادي در ها پژوهشامروزهطور که از مطالعه پیشینه پژوهش مشخص شد،  همان

که تعدادي از آنها عوامل مؤثر بر مالکیت شده است  شناختی انجام زمینه مالکیت روان

، دلبستگی به برند، تجانس تصویر خود و احساس در شناختی جو روانشناختی را مثل  روان

که اغلب تحقیقات از  دهدیمنشان  هایبررسولی اند کردهحافظه، رهبري اخالقی بررسی 

و تحقیقات خیلی کمی از  اند پرداختهشناختی  دیدگاه سازمانی به بررسی مالکیت روان

ویژه در حوزه گردشگري پژوهشی که به  به. اند کردهکننده آن را بررسی  دیدگاه مصرف

بنابراین این پژوهش به .بررسی عمیق این موضوع پرداخته باشد، کمتر یافت شده است
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رویکردازاستفادهباشهريگردشگريدرشناختی روانتمالکیبرمؤثرعواملواکاوي

  .فراترکیب پرداخته است

  

  روش پژوهش

جزءتحلیل، ازلحاظ. استيا توسعهي ها پژوهشمحدودهاین پژوهش از نظر هدف در 

به کمک ین پژوهش ا. است، اسنادي ها دادهآوري کیفی و ازلحاظ روش جمع يها پژوهش

. تمرکز دارد کیفی يها افتهیوش فراترکیب بر ر. تروش فراترکیب اجرا شده اس

، فراترکیب بامحققان.کندیمرا ترکیب مطالعات منتخب اصلی يها دادهفراترکیب، 

 يها پژوهشکیفی  يها افتهی ترکیب وسیله بهاین نگرش . آورندیمدست بمند نظامنگرشی 

ودادهارتقاراجاريو دانش کندیمرا کشف جدید ي ها موضوع، دیآیمپیشین به دست 

کهاستکیفیروشیفراترکیب  .کندیمایجاد مسائلبهوسیعی نسبتکامل وانداز چشم

ارزیابیرامشابهومرتبطموضوعباکیفی دیگرمطالعاتازمستخرجيها افتهیواطالعات

مطابق و شده انتخابکیفیاز مطالعاتبدست آمده از فراترکیب،نمونهدر نتیجه،. کندیم

  . شودیمتشکیلپژوهشسؤالباآنهامرتبط بودن

.شده است مطالعات انتخاباصلیيها دادهتفسیرهايترکیب تفسیرفراترکیب،

در وندارد،راوسیعینظريمبانیکه لزومًامطالعات کیفی استمتمرکز برفراترکیب،

ایننیازمندفراترکیب. کندیمیبترکراها افتهی، تفسیرها افتهیازکاملیخالصهارائهعوض

ترکیبرامرتبطکیفیتحقیقاتيها افتهیودادهانجامعمیقیبازنگريمحققکهاست

ایجادوآشکارراییها واژهمحققانتحقیق،اصلیيها مقالهي ها افتهیارزیابیبا. کند

مند، نظامنگرششابهم. دهدیمنشانارزیابی راموردپدیدهي ازتر کاملنمایشکهکنندیم

استشیها بخشجمعازتر بزرگکهکندیمرا ایجاديا جهینتقیتلففرابه کار بردن

)Zimmer, 2006: 316.(

) 2007(سو سندلوسکی و بار يا مرحلهاین پژوهش، از روش هفت براي اجراي 

  .شودیممشاهده 1خالصه این مراحل در شکل . است شده استفاده
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  )2007سندلوسکی و باروسو، (فراترکیب کلیروشولمراح -1شکل 

  

  ها یافته

  پژوهشپرسشتعیین: اولگام

  :است شدهیبررسوتعریفزیرپرسشمطالعه،ایناهدافبهتوجهبا

  شناختی گردشگران چیست؟ عوامل مؤثر بر مالکیت روان. 1

  پیشینادبیاتمند نظاممرور: دومگام

عوامل مؤثر بر مالکیت پیشینمرتبطمطالعاتجاستخراوشناساییمنظور به

در ) شناختی مالکیت روان(انگلیسی بهشده مشخصيها دواژهیکلاساسبرشناختی روان
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اسکالرگوگلگرکاوشامرالد و موتورساینس دایرکت،خارجیاطالعاتیيها گاهیپا

  .رندیگیبرمردرا2021تا2006از سالساله15زمانیبازهیککهگرفته انجام

  مناسبيها مقالهانتخابوجستجو: سومگام

جستجويها مقالهو  ها منبعآیا در این گام، باید به این پرسش پاسخ داده شود که

یافت شده چندین بار ي ها مقالهبنابراین.ریا خیتناسب دارد پژوهش ي ها پرسش، با شده

 ها پژوهشري که براي ارزیابی کیفیتابزا. چند مقاله رد شدبررسی شدند و در هر بررسی

مراحل اجراي این روش و  2در شکل . ، روش ارزیابی کسپ بوددر این مرحله استفاده شد

در  ها مقاله، فیلتر شده دادهنشان 2که در شکل  طور همان. شودیممشاهده انتخاب منابع

مقاله انتخاب  42د مقاله، تعدا 152نهایت، از میان و درشده است مراحل مختلفی انجام

  .شدند

  

  

  

      

  

  

          

  

                

        

  

  

  

  ي غربالگري کسپها گام-2شکل 

  

152=تعداد منابع یافت شده

95=تعداد منابع براي بررسی چکیده

تعداد منابع براي بررسی محتواي 

71=کامل مقاله 

42=تعداد منابع نهایی

ده بعد از بررسی تعداد منابع رد ش

57=عنوان

تعداد منابع رد شده بعد از بررسی 

24=چکیده مقاله

تعداد منابع رد شده بعد از بررسی 

29=محتواي مقاله
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بر اساس مرجع مربوط به هر مقاله شامل نام و نام خانوادگی نویسنده  ها مقالهاطالعات 

  .ستا شده ارائه1تایج این فرایند، در جدول ن. بندي شد به همراه سال انتشار مقاله طبقه

  

  ي برگزیدهها مقالهمشخصات  -1جدول 

شماره 

  مقاله

شماره   منبع

  مقاله

  منبع

1  Felix & Almaguer (2019)22  Li et al (2021)

2  Chang et al (2012)23  Kumar (2019)

3  Li & Atkinson (2020)24  Yim (2021)

4  Peng(2013)25  Kumar & Kaushal (2021)

5  Zhu et al (2018)26  Wang et al (2021)

6  Hameed et al (2018)27  Ainsworth (2020)

7  Gardner et al (2020)28  Degbey et al (2021)

8  Alok (2014)29  Qu et al (2021)

9  Fan et al (2019)30  Kumar & Nayak (2019)

10  Ford & Staples (2010)31  Sieger et al (2011)

11  Huo et al (2016) 32  Lin et al (2019)

12  Kou & Powpaka (2020)33  Kumar & Nayak (2019)

13  Liu et al (2017)34  Chen et al (2020)

14  Mao et al (2020)35  Pittino et al (2017)

15  Peng & Pierce (2015)36  Gineikiene et al (2016)

16  Sembada (2017)37  Henssen et al (2014)

17  Xu & Lv (2018)38  Lee & Suh (2015)

18  Yoon et al (2020)39  Lee et al (2019)

19  Han & Kim (2018)40  Ramos et al (2014)

20  Zhang & Xu (2019)41  Zhang & Xu (2019)

21  Xiong et al (2019)42  Kuo et al (2021)
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  متوناطالعاتاستخراج: چهارمگام

مروربارچندیندرونیبه محتوايدستیابیمنظور بهمنتخبيها مقالهگام،ایندر

معیارهایی .شوداستخراجها مقالهمتنازکدهاییباید،ها مقالهانتخاب نهاییازپس. شدند

زمانپژوهش،موضوع: ازاند عبارتشده است تهگرفنظردرها مقالهردیاپذیرشبرايکه

  .پژوهشاجراي

  کیفیيها افتهیتلفیقووتحلیل تجزیه:پنجمگام

برايروشاین. هاست پژوهشي کیفیها افتهیمنسجمتفسیرفراترکیب،هدف

از پساین روشدر. رودیمکاربهشده رفتهیپذنتایجومفاهیم، الگوهاسازي شفاف

شدند شناساییي اصلیها تمي فرعی و فراوانی نسبی آنها و ها تم،ها منبعوها همقالانتخاب

  .شده است درج 2جدولدراختصار بهمرحلهدواینکه نتایج
  

  فراترکیبدرشدهییشناساي فرعی و اصلی ها تم-2جدول

  فراوانی  مفاهیم اولیه  مفاهیم ثانویه  مقوالت  ردیف

  عوامل شخصیتی  1

  شخصیت
  گرایی گردشگر مادي

2  
  خودشیفتگی

  خودمختاري

  خانوادگیمشاغلمدیرعاملخودمختاري

  خودمختاريسطح  2

  خودمختاري

  خود پنداره
  تجانس با تصویر خود

2  
  خودبااختالف

  1  احساس قدرت  احساس قدرت

  دلبستگی  عوامل روانی  2

  به برنددلبستگی

4  

  شرکتهدلبستگی میزبان ب

  دلبستگی میزبان به میزبان همساالن

  وابستگی به مکان

  هویت مکان

  شناسایی با یک مقصد

  تعلق به مکان
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  انگیزه
  موفقیتبهدستیابیانگیزه

2  
  واقعیتازفرارانگیزه

  عوامل ادراکی  3

  عدالت درك شده
  عدالت

2  
  درك شدهعدالت

شدهكدرکنترل

  گردشگرتوسط

  کنترل

2  
تحققدرگردشگرتوسطشدهدركکنترل

  برندوعده

  واقعیتازفرارانگیزه

گذاري سرمایه

گردشگران در 

  گردشگري

  گردشگران در گردشگريگذاري سرمایه

وعدهتحققدرگردشگرگذاري سرمایه  2

  برند

  نهاديعوامل   4

دلبستگی ملی 

  گردشگران

  ملی گردشگران هویت
1  

  پرستی گردشگران میهن

عامل اجتماعی 

  فرهنگی

اثرات اقتصادي، اجتماعی و محیطی 

  2  گردشگري

  اجتماعیمحرومیت

  عوامل جاذبه  5

شهرت برند درك 

  شده

  احساس در حافظه
2  

  اعتبار برند درك شده

 -جذبه تبلیغات شبه

  مالکیت

  مالکیت -جذبه تبلیغات شبه
1  

  عوامل سازمانی  6

  ایجاد دانش
  دانش بین گردشگرانگذاري اشتراك

2  
  خالقیت

باکاريسیستم

  باالعملکرد
  1  باالعملکردباکاريسیستم

  

  پژوهشکیفیتکنترل: ششمگام

به کمک . ارزیابی حیاتی گلین استفاده شدبررسی روایی، از ابزار براي، تحقیقدر این 

ن همچنی .شدندمعیار ارزشیابی و انتخاب 10ا منتخب ب يها ژوهشپاین ابزار، تمامی

. استفاده کردروش توافق بین دو کدگذار پژوهشگر براي بررسی پایایی پژوهش، از
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 آمده دست بهگرفت و نتایج در اختیار خبره دیگر قرار منتخبيها مقالهاز  يا نمونه،بنابراین

001/0و عدد معناداري 85/0ه به ضریب کاپا شد که با توجطریق شاخص کاپا محاسبهاز

  .پایایی پژوهش پذیرفته شد

پژوهشیتاکنونکهدهدیمنشان2021تا سال2006سال ازعلمیمنابعکلیهبررسی

شهري گردشگريدرشناختی روانبر مالکیتمؤثرعوامليساز کپارچهبراي یجامع

مالکیتبرمؤثرعواملواکاويپژوهش،نیافته اینیتر مهم،رو نیازا. استنشده انجام

کهمقاله،42پژوهش،ایندر. فراترکیب استروشبهشهريگردشگريدرشناختی روان

در . شدندانتخابتحلیلبودند، برايکردهبررسیراشناختی موضوع مالکیت روانمستقیمًا

  .شدندوله شناساییمق 6ثانویه و مفهوم 15و  م اولیهومفه 33شده انتخابيها پژوهش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چارچوب مفهومی -3شکل 

  

مل ادراکیعوا عوامل 

شخصیتی

  

عوامل روانی

  

عوامل نهادي

  

عوامل جاذبه

عوامل 

سازمانی

يخودمختار

احساس 

قدرت

خودپنداره 

عوامل مؤثر بر 

مالکیت 

یشناخت روان

شخصیت

دلبستگی

انگیزه

علت 

درك شده

کنترل 

درك شده

 يگذار هیسرما

گردشگران در 

گردشگري

دلبستگی 

ملی

ماعی عامل اجت

فرهنگی

شهرت برند 

درك شده
جذبه تبلیغات 

مالکیت -شبه

ایجاد دانش

سیستم کاري 

با عملکرد 

باال
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  گیري بحث و نتیجه

وریزانبرنامهبهگردشگريمقاصداز منظرشناختی، مالکیت رواندرمؤثرعواملمطالعه

وگردشگران کجاستمطلوبمقصدبدانندکهکندیمکمکاین صنعتمداران سیاست

همچنینوها آناموربهترریزي به برنامهبتوانندتااشدببرخورداربایدییهایژگیوچهاز

گفت توانیمبنابراین. کننداقدامها آنازهریکبهو مناسبدرخورخدماتارائه

جلبدرموفقیتراهتنهاشناختی، مالکیت رواندرمؤثرعواملوتحلیل تجزیهوشناسایی

) 2019(کومر و نایاك . ستاگردشگريمقصدیکدرتوسعه گردشگريوگردشگران

شناختی گردشگران شامل  در تحقیقات خود نشان دادند که عوامل مؤثر بر مالکیت روان

 Kumar & Kumar(گردشگران با مقصد، تعلق گردشگران به مقصد است  1شناسایی

Nayak, 2019: 30 (این مطالعه نشان داد که عوامل مؤثر .که با این مطالعه همخوانی ندارد

شناختی گردشگران شامل عوامل شخصیتی، عوامل روانی، عوامل  کیت روانبر مال

ي، عوامل نهادي، عوامل ادراکی و عوامل سازمانی است که این مطالعه را از بقیه ا جاذبه

  .کندیممطالعات متمایز 

شناختی گردشگران نسبت به یک مقصد گردشگري  اولین مؤلفه مؤثر بر مالکیت روان

گرایی، خودمختاري، خود  گردشگران مانند خودشیفتگی، ماديي شخصیتی هایژگیو

ي خودپنداره پیشرفت باالیی ها دامنهافراد خودشیفته داراي . پنداره و احساس قدرت است

گذاري بیشتر براي  این امر آنها را به سمت سرمایه). Campbell et al, 2004: 299(هستند 

شناختی آنهاست  براي افزایش مالکیت رواندهد که راهی مؤثر  دستیابی به اهداف سوق می

)Pierce et al, 2001: 300 .( هرچه سازگاري بین تصویر برند مقصد و خود پنداره

شناختی گردشگران نسبت به مقصد گردشگري بیشتر  گردشگران بیشتر باشد، مالکیت روان

پذیري  انعطاف ریزي و انجام کار خود استقالل و افراد خودمختار، براي برنامه. خواهد بود

  . بیشتري دارند

                                               
1. identification
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ریزي و انتخاب مقصد  که براي برنامه دهدیمخودمختاري به گردشگران این امکان را 

که تجربه مالکیت  رودیمپذیري داشته باشند، و بنابراین، انتظار  خود، آزادي و انعطاف

. )Pierce et al, 2001: 300(نسبت به مقصد گردشگري افزایش یابد  ها آنشناختی  روان

، لذا مقصد دهندیمة بیرونی اهمیت بیشتري مشاهد قابلو ظاهر  هایژگیوگرا به  مادي افراد

شناختی  ة بیرونی باعث افزایش مالکیت روانمشاهد قابلي جذاب و هایژگیوگردشگري با 

براي افزایش احساس قدرت، هر چه فرصت مشارکت و تأثیرگذاري در . شودیم

گردشگري از طریق پیشنهادت و انتقادات براي گردشگران بیشتر ي مقصد هايریگ میتصم

  .نسبت به مقصد گردشگري بیشتر است ها آنشناختی  باشد، مالکیت روان

شناختی گردشگران، عوامل روانی گردشگران  دومین مؤلفه مؤثر بر مالکیت روان

شامل  تنها نهپیامدهاي مثبت دلبستگی به مقصد گردشگري . شامل دلبستگی و انگیزه است

، بلکه شامل افزایش مالکیت شودیمافزایش قصد خرید و تبلیغات شفاهی مثبت 

هر چه انگیزه دستیابی به موفقیت . شودیمشناختی و رفتار شهروندي برند نیز  روان

فرار از واقعیت به تالش فرد براي اجتناب از فکر (و فرار از واقعیت گردشگران ) پیشرفت(

بیشتر ) کالت زندگی واقعی با درگیر شدن در یک تجربه اشاره داردکردن یا فرار از مش

  .شودیمشناختی گردشگران نسبت به مقصد گردشگري بیشتر  باشد مالکیت روان

شناختی گردشگران، عوامل ادراکی است که شامل  سومین مؤلفه مؤثر بر مالکیت روان

دالت درك شده هر چه ع. عدالت درك شده و کنترل درك شده توسط گردشگر است

تفاهم متقابل و روابط مبتنی بر تساوي، گردشگران نسبت به مقصد گردشگري بیشتر باشد، 

و  ابدی یمافزایش شوندگاندیبازدبازدیدکنندگان و بین اشتراك منافع و احترام متقابل 

) 2009(پک و شو . شودیمنسبت به مقصد گردشگري بیشتر  ها آنشناختی  مالکیت روان

تواند منجر به افزایش  که صرفًا لمس کردن یا تصور کنترل بر روي اشیاء می دریافتند

ستندینها  طور قانونی مالک آن مالکیت درك شده بر آن اقالم شود، حتی زمانی که افراد به

)Peck & Shu, 2009: 436( بنابراین هرچه کنترل درك شده گردشگران بر مقصد ،

نهادات و انتقادات گردشگران در مقصد گردشگري گردشگري بیشتر باشد و بیشتر به پیش
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هر چه . شناختی بیشتري نسبت به مقصد گردشگري دارند مالکیت روان ها آنتوجه شود، 

گردشگران در گردشگري بیشتر باشد، گردشگران وقت و هزینه بیشتري گذاري سرمایه

مقصد  نسبت به ها آنشناختی  و مالکیت روان کنندیمبراي مقصد گردشگري صرف 

  ابدی یمگردشگري افزایش 

شناختی گردشگران، عوامل نهادي است که  چهارمین مؤلفه مؤثر بر مالکیت روان

دلبستگی ملی . شامل دلبستگی ملی گردشگران و عوامل اجتماعی فرهنگی است

گردشگران در پرستی و میهنگردشگرانملیگردشگران در گردشگري شامل هویت

یعنی احساس ذهنی تعلق به یک گردشگرانملیر چه هویتگردشگري است، بنابراین ه

بیشتر است و  ها آنشناختی  کشور و ارتباط بین خود و یک کشور بیشتر باشد، مالکیت روان

به کشور خود  گردشگرانپرستی گردشگران یعنی وابستگی عاطفی و عشق  هر چه میهن

  . بیشتر است ها آنشناختی  بیشتر باشد، مالکیت روان

گردشگري و محیطیواجتماعیاقتصادي،ل اجتماعی فرهنگی شامل اثراتعام 

 گردشگريمحیطیواجتماعیاقتصادي،اجتماعی است، بنابراین هر چه اثراتمحرومیت

. شودیمشناختی گردشگران نسبت به مقصد گردشگري بیشتر  بیشتر باشد، مالکیت روان

امل طرد، انزوا یا مورد تنفر قرار محرومیت اجتماعی یک تجربه تهدیدآمیز است که ش

افراد در شرایط مختلف از خانواده، دوستان، همکاران و آشنایان با محرومیت . گرفتن است

شناختی  اجتماعی روبرو هستند و هر چه محرومیت اجتماعی آنها بیشتر باشد، مالکیت روان

  .نسبت به مقصد گردشگري بیشتر است ها آن

ي است که ا جاذبهشناختی گردشگران، عوامل  کیت روانپنجمین مؤلفه مؤثر بر مال

مالکیت است و شامل احساس در حافظه و اعتبار برند درك  - تحت تأثیر جذبه تبلیغات شبه

شده است، بنابراین هر چه احساس در حافظه، یعنی توانایی گردشگران براي به خاطر 

سط گردشگران است، سپردن لحظات خاص که ناشی از اعتبار برند مقصد درك شده تو

همچنین هر چه جذبه تبلیغات . شناختی گردشگران بیشتر است بیشتر باشد، مالکیت روان
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عنوان  بندي دارایی و محصوالت یا مقصد به مالکیت بیشتر باشد، افراد تمایل به طبقه -شبه

  .شودیمنسبت به محصول یا مقصد بیشتر  ها آنشناختی  بخشی از خود دارند و مالکیت روان

شناختی گردشگران، عوامل سازمانی است  ششمین مؤلفه براي افزایش مالکیت روان 

ایجاد دانش است که شامل به . باال استعملکردباکاريکه شامل ایجاد دانش و سیستم

که  شودیمگردشگران و خالقیت است بنابراین خالقیت، باعث بیندانشيگذار اشتراك

گذاري دانش، دانش جدید را  شند و از طریق به اشتراكافراد، عملکرد خالقی داشته با

  ). Smith et al, 2005: 349(ایجاد کنند 

گذاري دانش بین گردشگران بیشتر باشد،  بنابراین، هر چه خالقیت و به اشتراك

همچنین هر چه . شناختی گردشگران نسبت به مقصد گردشگري بیشتر است مالکیت روان

باال را افزایش دهند، کارکنان تبادل عملکردباي کارياه ستمیسي گردشگري، ها شرکت

طور متقابل با  کنند و در نهایت تعهد خود را به ها ایجاد می اجتماعی قوي و مثبتی با سازمان

، در نتیجه کنندیمو حس قوي وفاداري را تقویت  دهندیمرفتارهاي طرفدار سازمان نشان 

  .شودیمي ایجاد شناختی بیشتر در گردشگران مالکیت روان

  

  ها شنهادیپ

  :است شدهارائهپژوهش، پیشنهادهاي کاربردي زیر يها افتهیبا توجه به 

ي شخصیتی گردشگران مانند هایژگیوبه شودیمبه بازاریابان مقصد توصیه . 1

. گرایی و خودمختاري، خود پنداره و احساس قدرت توجه کنند خودشیفتگی و مادي

ة بیرونی باشد مشاهد قابلي جذاب و هایژگیوي باید داراي بنابراین مقصد گردشگر

همچنین . سازگاري بین تصویر برند مقصد و خود پنداره گردشگران زیاد باشد کهيطور به

ي مقصد گردشگري از طریق پیشنهادت هايریگ میتصمفرصت مشارکت و تأثیرگذاري در 

مالکیت نسبت به مقصد، بازاریابان در ایجاد حس . و انتقادات براي گردشگران افزایش یابد

مقصد باید اساساً پارامترهاي مختلف مبتنی بر هویت گردشگران مانند تصویر، شخصیت، 
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هاي برندسازي  ها و غیره را شناسایی کنند و این موارد را در استراتژي سبک، و ارزش

  .ندمرتبط با مقصد بگنجانند تا گردشگران تجربه شناسایی با مقصد را داشته باش

به عوامل روانی گردشگران مانند دلبستگی و  شودیمبه بازاریابان مقصد توصیه . 2

عنوان مکانی مانند خانه  اگر مقصد به. انگیزه گردشگران براي سفر به مقصد توجه کنند

احساس تعلق و دلبستگی به مقصد را ایجاد  تواندیمتلقی شود و نه صرفاً یک مکان بازدید، 

هاي  طبق یافته. است که هر فردي در آن احساس آسایش و آرامش کند خانه مکانی. کند

در «هاي گردشگران را براي تعلق داشتن و ایجاد احساس  این مطالعه، مقصدي که انگیزه

عنوان یک ابتکار  به. تواند حس مالکیت را تحریک کند کند، می در آنها فراهم می» خانه

ئه حداکثر امکانات و تسهیالت مشابه خانه به بر روي ارا توانندیمعملی، بازاریابان 

وجود چنین امکاناتی در یک . گردشگران در مقاصد از طریق منابع مختلف کار کنند

مقصد خاص ممکن است باعث شود مشتریان بیشتر احساس کنند که خانه هستند و ممکن 

حس مالکیت به مقصد را افزایش دهد که باعث افزایش بیشتر  ها آناست تعلق و دلبستگی 

ابتکارات بیشتري اتخاذ  دست نیازاتوانند  ها می بازاریاب. شودیمشناختی نسبت به آن  روان

دهد و مالکیت  می» در خانه«کنند که با استفاده از آن محیط مقصد به گردشگران احساس 

  .کند نسبت به آن را تحریک می

شگران در گردشگري گذاري گرد به سرمایه شودیمبه بازاریابان مقصد توصیه . 3

بین اشتراك منافع و احترام متقابل بنابراین باید در مقصد گردشگري با . توجه کنند

و انتقادات گردشگران  ها شنهادیپو توجه بیشتر به  شوندگاندیبازدبازدیدکنندگان و 

شرایطی فراهم شود که گردشگران وقت و هزینه بیشتري براي مقصد گردشگري صرف 

  .کنند

به دلبستگی ملی گردشگران توجه کنند یعنی  شودیمزاریابان مقصد توصیه به با. 4

احساس ذهنی تعلق به یک کشور و وابستگی عاطفی و افتخار به کشور خود گردشگر را 

ی و طیمح ستیزهمچنین باید با تبلیغات گردشگري مقصد و رعایت مسائل . افزایش دهند
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د مؤثر ساکنان مقصد با گردشگران مسئولیت اجتماعی شرکت ساکنان مقصد و برخور

  .گردشگري را افزایش دادمحیطیواجتماعیاقتصادي،اثرات

که جاذبه مقصد را از طریق باال بردن اعتبار برند  شودیمبه بازاریابان مقصد توصیه . 5

مقاصد گردشگري در عصر اطالعات . مقصد درك شده توسط گردشگران افزایش دهند

ي در تريقو، پیام ارتباطی مؤسساتبا همکاري نزدیک با مقامات و  فراگیر باید سعی کنند

 تواندیممورد مقصد خود ارسال کنند تا بر درك و تصویر مداوم مقصد تأثیر بگذارند که 

ي استقبال از هایژگیو، و سایر ها جاذبهدر قالب استانداردهاي ایمنی، امنیت، راحتی، 

  .د مقصد گردشگري را توسط گردشگران باال ببرندمقاصد باشد و از این طریق اعتبار برن
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