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چکیده
اصـفهان شهرگردشگران داخلیذهنیتصویراثراتو تبیین ، بررسیحاضرلی پژوهشهدف اص

به سفر به شـهر  پژوهش، گردشگرانی هستند که تجراین جامعه آماري . استآن گردشگريتوسعهبر
برمبناي روش تعیین حجـم نمونـه   بنابرابن ، که جامعه آماري نامحدود بودهاز آنجایی.اصفهان را دارند

در)غیراحتمـالی (گیـري از طریـق نمونـه  وعنـوان نمونـه آمـاري تعیـین گردیـد     بـه نفـر  384،کوکران
طیـف  هـاي اسـتاندارد بـر اسـاس    نامـه پرسـش بـه وسـیله  هـا گـردآوري داده .ندانتخاب شـد ،دسترس
محاسـبه  بـا آنپایاییومحتوایی- صوريروشبهنامهپرسشروایی.شدانجام) ايپنج گزینه(لیکرت
هـاي گـردآوري شـده و    براي تجزیه و تحلیل داده. شدمحاسبهمتغیرهربرايلفاي کرونباخآضرایب

افـزار نـرم اسـتفاده از  بـا و اسـتفاده شـد   یـابی معـادالت سـاختاري   مـدل بررسی مدل مفهومی، از روش
AMOS،بـرازش  با اصالح مـدل مفهـومی،   در نهایت، . هاي الزم صورت گرفتبرازش مدل و تحلیل

هـاي  ویژگـی توان اظهـار داشـت کـه   بنابراین، می.طراحی شده، حاصل شدالگوي نظري راي بیخوب
ثیر أتـ دستاوردهاي گردشگري و توسعه گردشگري رفتار گردشگري،واسطه تصویر ذهنی برفردي به

.مثبت و معناداري دارد

هاي فردي، رفتار تبلیغات، ویژگی،توسعه گردشگري، تصویر ذهنی:کلمات کلیدي
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مقدمه
اقتصـادي، هـاي مختلـف  در حـوزه ثرؤمـ ومهـم مسـائل ازیکیگردشگري، صنعتامروزه
ــاطی وفرهنگــیاجتمــاعی، اقتصــادي، هــايزیرســاختگســترش. اســتجهــانســطحدرارتب

درناپـذیر اجتنـاب واقعیتـی بـه راگردشـگري ،یکـم وبیسـت قـرن درارتباطیوامنیتیبهداشتی،
ارزیابی و تجزیـه و تحلیـل تصـویر    . )1392علیزاده،وسقایی(است کردهبدیلتهازندگی انسان

هـا و مطالعـات نظـري    ان در پـژوهش ك رفتـار گردشـگر  ، نقش مهمـی در در گردشگريمقصد
، افـزایش  در ایـن حـوزه معتقـد اسـت    عنوان اولین پژوهشـگر به) 1975(1هانت. گردشگري دارد

بـه  : 2004، 2برلـی و مـارتین  (باشـد ورد نظر ضروري مـی تعداد گردشگران در بازدید از مقصد م
تصـویر ذهنـی در   بـه جایگـاه ویـژه   ) 2004(برلـی و مـارتین  در این رابطـه  ).1975نقل از هانت، 

) وجهـه اسـتنباط شـده   (تصـویر  از برگرفته،تصویر ذهنی.کید دارندأد گردشگري تمقصانتخاب 
تـأثیر تصـویر ذهنـی    بـه ،هـا پـژوهش نتـایج اکثـر   . گردشگران از یک مقصـد گردشـگري اسـت   

،گردشگر از یک مقصد در تصمیم به سفر، رفتار در حین سفر و سـفرهاي مجـدد بـه آن مقصـد    
تصویر مقصد یک مفهوم ارزشـمند و بـا اهمیـت در    . )1391زاده،اهللاشمسوزنگنه(اشاره دارد

یکـی از  . دکنـ کمـک مـی  بررسی فرآیند انتخاب مقصد بوده و بـه درك مـا از رفتـار گردشـگر     
و 3کاسـترو (اسـت هاي اصلی مدیران گردشگري، درك الگوهاي رفتاري از گردشـگران  چالش

هم نـاچیزي از  سـ ،فـراوان هـاي گردشـگري  هر چند کشور ما با وجـود جاذبـه  ). 2007همکاران، 
، اما در چند دهـه اخیـر گردشـگري داخلـی رونـق      اختصاص دادهبه خود گردشگران خارجی را 

هـا، مالکیـت وسـیله    توان به افزایش درآمـد نسـبی خـانواده   از دالیل عمده این امر می. استیافته
هاي طبیعی، تاریخی و فرهنگـی  نقلیه شخصی و افزایش آگاهی و اطالعات گردشگران از جاذبه

).1390، و همکارانکاظمی(کشور اشاره کرد 
ن در مقیـاس  کـه مرکزیـت گردشـگري اسـتا    اسـت مورد مطالعه این پژوهش شـهر اصـفهان   

اي ارزشــمند و ســرمایهاصــفهان از شــهرهاي مهــم گردشــگري،. اي دارداســتانی، ملــی و منطقــه
قدمت تاریخی، وجـود آثـار فرهنگـی و مـذهبی گرانبهـا در قلمـرو ملـی و        نظرمنحصر به فرد از

داراي شرایط ممتاز و از مراکز عمده گردشگري ایران و جهان است، به طـوري  است کهجهانی
). 2004، و مارتینبرلی(شودخت فرهنگی خاورمیانه و جهان اسالم یاد میعنوان پایتبهز آن اکه 

تصویر مطالعات نظري مرتبط بادر نظر گرفتن و برشمردن مفاهیمی که در باحاضر،در پژوهش
بر تصویر ذهنی و توسعه ثیرگذاربه شناسایی متغیرهاي تأذهنی و توسعه گردشگري وجود دارد، 

1. Hunt
2. Beerli & Martin
3. Castro & et al.



105اثرات تصور ذهنی گردشگران شهر اصفهان برتوسعه گردشگري پایدار آن

نظر مـد پرداخته، پس از طراحی الگوي مفهومی، تبیین و بررسی روابط میان متغیرهـا گري گردش
صدد یافتن عواملی است کـه بیشـترین تـأثیر را بـر ایـن دو متغیـر       دراست و در نهایتقرار گرفته

اي تصـویر ذهنـی در فراینـد تـأثیر     بررسـی نقـش واسـطه   پـژوهش حاضـر  به عبارت دیگر، . دارد
ــر رفتارهــا و دســتاوردهاي   ، ویژگــیشــناخت، تبلیغــات هــاي فــردي و اســتانداردهاي محیطــی ب

و دستاوردهاي گردشگري در فرایند تـأثیر  اي رفتارهاسی نقش واسطهو همچنین بررگردشگري 
بنـابراین بیانیـه مسـئله    .اسـت نظر قرار دادهرا مدبر توسعه گردشگري شهر اصفهان ،تصویر ذهنی
تصـویر ذهنـی گردشـگران شـهر     چه عواملی بـر  کهده شده استکشیگونه به تصویرپژوهش این

؟گذاردثیر میأتپایدار اصفهان نسبت به توسعه گردشگري 

بانی نظري پژوهشم
توسـعه : کنـد مـی تعریـف گونـه اینراپایدارتوسعهتوسعه،وزیستمحیطجهانیکمیسیون

رياوفنـ توسـعه گیريجهتگذاري،سرمایههدایتمنابع،ازاستفادهدرکهاستینديفراپایدار
تعبیـري، بـه توسـعه پایـدار  . باشـد سـازگار آینـده وحـال نیازهـاي توجه بـه  با،نهادياتتغییرو

اقتصـاد وطبیعـی علـوم بـا کامالًاگرچه؛علمییمفهومدیگرتعبیريبهواستاخالقییمفهوم
یـک بـه پاسـخ وأت گرفتـه  نشـ انسـانی هايارزشوفرهنگازبیشترشاید، ولیاستآمیختهدر

بشـري حیـات تـداوم وانسانیروابطبرايجدیدتواند بنیانیمیرا آشکار ساخته وحیاتینیازي
اي را بـه  اهمیـت فزاینـده  ،پایـدار توسـعه جدیدمفهومو جامع نگري در نگريیکل. شودتصورم

دررابشـري اينیازهـ دیگـر وفرهنگـی اقتصـادي، ابعـاد اجتمـاعی،  همـه وخود اختصاص داده
جوانـب زنـدگی  همهکهطوريبهداشته،ايگستردهمفهومپایدارتوسعهمبنا،اینبر. گیردبرمی
منـابع ،فنـاوري بازرگـانی، اقتصـاد، زمینهدرهاسیاستآن،یندادر فروگیردبرمیدرراهاانسان

اقتصـادي، توسـعه کهدشومیاي طراحیگونهبهاینهانظایروصنعتبهداشت،آموزش،طبیعی،
).1382خاکسار، (دبخشتداومرامحیطیزیستواجتماعی
دادنپیونـد ،ضـرورت پـنچ پاسـخگوي راپایـدار توسعه) 1987(مونر وگاردنرکوبس،جی
، اجتمـاعی عـدالت وبرابـري بـه دستیابی، انسانیاساسینیازهايتأمین، توسعهبامحیطحفاظت

ومحیطـی زیسـت یکپـارچگی حفـظ ونگهـداري ، فرهنگـی نوعتواجتماعیخودگردانیتأمین
شگري نیز همواره مـورد  توسعه پایدار در حوزه گرد).1394غالمی،(دانندمیمرزوحدبیماهیت

نیـز  ظـور در پـژوهش حاضـر    بـه همـین من  . اسـت بوده گران و اندیشمندان این حوزه توجه پژوهش
قـرار گرفتـه  غدغه ذهنی پژوهشگر مورد توجـه  ان مسئله مهم و دتوسعه پایدار گردشگري به عنو

.است
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توسعه گردشگري پایدار
المللـی بـین سـطح درگردشـگري ریـزي در برنامهبراي اولین بار ،پایدارتوسعه گردشگريمفهوم

گردشـگري پایـدار،  توسـعه جهـانگردي، جهـانی سـازمان تعریـف بـه بنـا . شـد مطـرح 1980دههدر
بـا نسـبت همانبهوبازدیدکنندگانتقاضايتأمینمیزبانان،زندگییتبهبود کیفباکهاستفرآیندي
پایـدار، گردشـگري توسـعه ). 1995، 1هـانتر و گـرین  (ارتباط اسـت  درانسانیوطبیعیمنابعحفاظت
منـابع ازاسـتفاده بـا ناحیـه یـک بـه گردشگرانجذبوگردشگريصنعتگسترش،ازستاعبارت

انتظـارات وجامعـه قـانونی وفرهنگـی اقتصـادي، به نیازهايدادناسخپضمنکهايگونهبهموجود،
مهمانـان ومقصـد اقتصاديتعادلزیست،محیطسالمتفرهنگی،هویتوحدت،بتوان،گردشگران

کـه  اسـت منشوريهمچونپایدارگردشگريتوسعه.کردتأمینبهینهحددرو متوازنطوربهراآنان
وجامعـه جغرافیـایی واقلیمـی سیاسـی، فرهنگی،اجتماعی،اقتصادي،هايمحیطراآنمختلفوجوه

ــردمانتظــارات ــد مــیشــکلمنطقــه م ــات). 1385معصــومی، (دهن ــه توســعه متعــدديمطالع در زمین
.قابل مشاهده است1شمارهدر جدولگردشگري صورت گرفته که 

عوامل مؤثر بر توسعه گردشگريتبیین.1جدول

منبعتیجه پژوهشنعوامل مؤثرموضوع

بررسی نگرش جامعه 
مطالعهراستايمیزبان در

اجتماعیپایداري
گردشگري

نگرش جامعه

طبیعت(داخلیعواملمجموعه
و) آنانادراکیتنوعوافراد
خصوصیاتوهاویژگی(خارجی
بر قضاوت) گردشگريمکان

.مؤثر استمیزبانجامعه

و آندریک
22000واگ

درساکناننقشاهمیت
نقش ساکنانگردشگريتوسعه

نقش ساکنان در توسعه گردشگري 
بر حسب منفعت مورد انتظار 

.اهمیت دارد
31992آپ

تأثیراتازساکناندرك
وگردشگريتوسعه
آنتوسعهبرايحمایت

منفعت
وشخصی

ساکناندرك
پیامدهااز

دركوشخصیمنفعتبین
آن ازحمایتوپیامدهاازساکنان

.ستقیمی داردرابطه م

و4پردو
همکاران

1990

1. Hunter& Green
2. Andereck & vogt
3. Ap
4. Perdue & et al.
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گرایشوبررسی نگرش
توسعهبهمیزبانجامعه

نواحیدرگردشگري
گلیجان،روستایی

تنکابنشهرستان

ونگرش
جامعهگرایش

میزبان

ساکنانگرایشونگرشماهیت
بهنسبتمطالعهموردمحدوده

تفاوتیکدیگرباگردشگري
حمایتمیزانوددارمعناداري

توسعهسطحتأثیرتحتاکنانس
استگردشگري

ی فیروزجای
1389

اجتماعیاثراتبررسی
نگرشوگردشگري

فیجیدرساکنان

اثرات 
اجتماعی و 

نگرش ساکنان

زندگی،معاشلحاظبهکهساکنانی
توسعهازهستندگردشگريبهوابسته

.اندکردهحمایتگردشگري

و 1کینگ
همکاران 

1993

وحمایتبررسی سطح
فعاالنساکنین،گرایش

وخدماتی- تجاريبخش
روستاییناحیهمسؤالن

اورگنوواشنگتنایالت
توسعهبهنسبترا

گردشگري

حمایت و 
گرایش 
ساکنان

تفاوتالذکرفوقهايگروهبین
کهطوريبه. داردوجودمعناداري

دوبهنسبتتجاريبخشفعاالن
ازراحمایتبیشتریندیگر،گروه

ساکنینوداشتندگردشگريسعهتو
خصوصدرحدوديتاناحیهاین

رونقوگردشگريتسهیالتتوسعه
.داشتندتردیدگردشگري

2النکفورد

1994

اجتماعیاثراتبررسی
نگرشوگردشگري

متحدهایاالتدرمیزبان

اثرات
اجتماعی
وگردشگري

میزباننگرش

توسعهازحمایتکلیسطحبین
ازساکنینشنگروگردشگري

دانستندمعناداريرابطهآنانپیامدهاي

3پیزمومیلمان

1988

نظریه اي مبنی بر نگرش 
جامعه محلی و حمایت 

توسعه گردشگري
نگرش جامعه

نگرشیکهاینبرمبنیاينظریه
میزانبامستقیمیارتباطداراي

وجودمحلیجامعهیافتگیتوسعه
جامعهاگرکهمعنااینبهدارد،
تهیافتوسعهاقتصادينظرازمحلی
ومحیطیزیستمنفیتبعاتباشد،

آنانحمایتونگرشبرفرهنگی،
.گذاشتخواهدتأثیر

و 4یون
همکاران 

2001

1. King & et al.
2. Lonkford
3. Milman & Pizam
4. Yoon
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خریدگردشگرانرفتار
شهريمناطق تاریخیدر

رفتار 
گردشگران

خریدتوریستیرفتارمدل
درموجودهايتفاوتدهندهنشان

خریدارانسويازانتخابیمسیر
آشناییخرید،انگیزه. استمختلف

عواملازمسیرریزيبرنامهومنطقهبا
گردشگرانرفتاربردیگرتأثیرگذار

استبوده

و 1کمپرمن
همکاران 
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مفهـومی  توسـعه گردشـگري،  ،مشخص اسـت حاضرنظري پژوهشمبانیدرکهطورهمان
دسـتاوردهاي  وتصـویر ذهنـی، رفتـار گردشـگري    ی نظیـر عـوامل کـه  بـوده پیچیدهوچندوجهی

تلقـی مهـم گردشـگري توسـعه درذهنـی تصـویر بررسـی از ایـن رو، . ثرندبر آن مؤگردشگري
توسـعه برنظرموردمقصدازگردشگرانذهنیتصویرکهدهدمینشانهایافتههمچنین . شودمی

س مدل مفهومی پـژوهش حاضـر بـر اسـا    بنابراین. ثیر داردطور مثبت و معناداري تأبهگردشگري
و در ادامـه بـه   اسـت ثیرگذاري این عوامل بر توسعه پایدار گردشگري تـدوین شـده  أچگونگی ت

.پردازیممیبررسی تبیین نظري روابط میان متغیرها 

1. Kemperman
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ذهنی تصویررابطه میان شناخت ونظري تبیین
ثیرگـذار بـر   تأعوامـل  یکـی از  آگـاهی از مقصـد  ، )1393(همتی و زهرانی بر اساس پژوهش 

آگـاهی و شـناخت گردشـگران از شـهر اصـفهان و تصـویر آن       . تصویر ذهنی اسـت يگیرشکل
پـژوهش .کنـد نقش مهمی در تصویر ذهنی گردشگران ایفا می،عنوان یک مقصد گردشگريبه

آشـنایی بـا مقصـد گردشـگري و شـناخت آن      بیـانگر آن اسـت کـه   ) 1393(غفاري و همکـاران  
از نظـر ایـن   .قـرار دهـد  تـأثیر  تحـت  و معنـادار  طـور مثبـت  توانـد تصـویر ذهنـی مقصـد را بـه     می

ذهنیـت نسـبت   . شودگران، بازدید از شهر موجب تغییر وجهه استنباط شده گردشگران میپژوهش
نیـز بـر   نـوازي سـاکنان تبریـز    هاي تاریخی و وضع اقتصادي و مهمـان هاي طبیعی، دیدنیبه جاذبه

ذهنیـت  ،)تبریـز (نظر شناخت مقصد موردد و گذارثیر میأمیزان تمایل افراد براي بازدید مجدد ت
تصویر ذهنی گردشگران بعـد  ایجاد کرده ونوازي ساکنان تبریز مثبت نسبت به فرهنگ و مهمان
ی نظیــرعــوامل، )2004(مــارتین و بیرلــی .اســتتــر بــودهمطلــوباز شــناخت و بازدیــد از تبریــز، 

اطالعات اولیـه  ها و ین منظور که دانستهبد.را بررسی کردندتجربه سفر اطالعات اولیه و ثانویه و 
نظر و همچنین تجربه سفر کـردن بـه مقصـد، تصـویر ذهنـی گردشـگران را       در مورد مقصد مورد

بیشتري از مقصد گردشگري وجـود داشـته   هرچه شناخت بر این اساس . دهدتحت تأثیر قرار می
.گیردتري شکل میمطلوبتصویر ذهنی باشد،

ذهنیتصویروتبلیغاتنرابطه میانظريتبیین
نتـایج  . انـد را بررسـی کـرده  ، عوامـل مـؤثر بـر ارزش ویـژه برنـد      )1393(غفاري و همکاران 

آگاهی از برند مقصد موردنظر بر تصویر ذهنی گردشگران نسـبت بـه   که نشان داد ها، پژوهش آن
و مشــرفی زادهتــاج. ســزایی داردهثیر بــتبلیغــات در ارزش ویــژه برنــد تــأ. آن مقصـد مــؤثر اســت 

هاي اصلی در راستاي برندسـازي و ارزش ویـژه برنـد مقصـد     یکی از چالشمعتقدند که)1392(
اي کـه پیرامـون   و بـه دلیـل تبلیغـات گسـترده    آنهـاي منحصـر بـه فـرد    رامسر با توجه به پتانسیل

ندسـازي  نـوعی بر بـه عبـارتی   رت گرفتـه و  ایـن منطقـه صـو   هـاي گردشـگري   وضعیت و جاذبـه 
اي صورت گرفته است، باعث شده تا توجه به این منطقه گردشگري از اهمیـت ویـژه  ناخودآگاه 
تـرین عامـل تبلیغـات در تصـویر گردشـگران      عنـوان مهـم  برندسازي بهرو، از این.شودبرخوردار 

پـژوهش ایمـانی و ایـوبی    . دداربا تصویر ذهنی گردشگران مؤثر بوده و رابطه مستقیم و معناداري 
ثیر قابـل  و تصویر ذهنـی گردشـگران تـأ   یغات و بازاریابی برند بر ادراكتبلکهنشان داد ) 1392(

تبلیغات از طریق بازاریابی دهان بـه دهـان و   متعقدند)1391(زاده اهللازنگنه و شمس. توجهی دارد
بدین معنا کـه تبلیغـات و   . گیري تصویر ذهنی گردشگران مؤثر استهاي گروهی در شکلرسانه
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هـاي مختلـف   ، قضـاوت گردشـگران در ارزیـابی جنبـه    مورد مقصـد مـورد نظـر   رسانی در العاط
هاي گردشگري، تعامالت اجتماعی، فرهنگی و نحوه دسترسی به خـدمات رفـاهی   طبیعی، جاذبه

جلیلونـد  . باشـد تصـویر ذهنـی گردشـگران بعـد از دریافـت اطالعـات مثبـت        شـوند تـا  باعث می
یــابی الکترونیکــی، تصــویر ذهنــی مقصــد، نگــرش ، بــه بررســی روابــط متقابــل بــین بازار)2012(

ــت     ــه اس ــگري پرداخت ــنعت گردش ــفر در ص ــد س ــگران و قص ــرش  . گردش ــی و نگ ــویر ذهن تص
بازاریـابی الکترونیکـی بـر    . گردشگران با تبلیغات بازاریابی دهان به دهـان رابطـه معنـاداري دارد   

نتـایج  . کنـد مـی گیـري گردشـگران تعیـین   تصویر مقصد، اطالعات مقصـد را در فراینـد تصـمیم   
دهد که تبلیغـات مثبـت در مـورد تصـویر مقصـد، نقـش بسـزایی در        معادالت ساختاري نشان می

.داردگردشگريسبت به مقصد نمثبت تصویر ذهنی ایجاد 

ذهنیتصویرهاي فردي ورابطه میان ویژگینظري تبیین
هـا بـر   ه ویـژه انگیـزه  هاي فردي گردشگران بـ ویژگیمعتقدند ) 1391(زادهاهللازنگنه و شمس

هـا  بـر ذهنیـت آن  اساس محل سکونت گردشگران و سطح تحصیالت، محل تولد و زبان مادري 
این امر بیانگر آن است . دارديمعنادارثیر تأاما بر اساس تعداد دفعات سفر ي ندارد،معنادارثیر أت

رگـذار بـوده   هاي بعـدي تأثی که انجام سفرهاي قبلی توسط گردشگران در انگیـزه و هـدف سـفر   
نظر ویر ذهنی آنان نسبت به مقصد موردهاي فردي گردشگران بر تصکه ویژگیبدین معنا. است

نظیـر انگیـزه،   مختلفـی عوامل،)2004(بیرلیومارتینبه زعم . از اهمیت خاصی برخوردار است
بـر شـوند و  هـاي فـردي لحـاظ مـی    عنوان ویژگیاوقات فراغت، سطح تحصیالت و استراحت به

هاي فردي گردشگران منحصـر بـه   ویژگیدهد،مینشان نتایج این پژوهش .مؤثرندذهنیویرتص
هـاي  گـوي نیازهـا و خواسـته   مقصـد مـوردنظر بایـد پاسـخ    ،فرد اسـت و بـا توجـه بـه ذائقـه آنـان      

.گردشگران باشد

ذهنیتصویرابطه میان استانداردهاي محیطی وتبیین نظري ر
ــژوهش    ــاس پ ــر اس ــهب ــمسوزنگن ــامل   ،)1391(زادههللاش ــه ش ــی ک ــتانداردهاي محیط اس

. باشـد مـی مـؤثر گردشگرانذهنیتصویرگیريشکلدر،اجتماعی است-خصوصیات اقتصادي
درگردشـگران قضـاوت ،)تبریـز (مـوردنظر مقصدمورددراستانداردهاي محیطیکهمعنابدین

نحـوه وفرهنگـی اجتمـاعی، تعـامالت گردشگري،هايجاذبهطبیعی،مختلفهايجنبهارزیابی
بعـد گردشگرانذهنیتصویرمجموعدر.دهدمیقرارتأثیرتحترا رفاهیخدماتبهدسترسی

.استبودهشناخت استاندارهاي محیطی مثبتاز
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تصویر ذهنی و رفتار گردشگريرابطه میانتبیین نظري
گردشـگران وفـاداري مقصـد و ذهنـی تصـویر بینروابطبررسیبه،)2011(1همکارانومحمد

ثیر مثبـت و معنـادار تصـویر ذهنـی     أنتـایج پـژوهش حـاکی از تـ    .پرداختندگردشگريمقصدبهنسبت
2لـی .هاي مهـم در رفتـار گردشـگري بـود    لفهعنوان یکی از مؤفاداري گردشگر بهگردشگران روي و

انگیـزه، نگـرش، ،ذهنـی تصـویر هـاي لفـه ؤمازبااسـتفاده انگردشگررفتاريمدلبررسیبه،)2009(
نتایج ایـن پـژوهش نشـان داد    . استپرداختهتایوانغربیجنوبدرگردشگرانآیندهرفتارورضایت

نهایـت، در. دهـد مـی قـرار تـأثیر تحـت راگردشگريآیندهرفتارغیرمستقیمطوربهذهنیتصویرکه 
آلکـانیز و  .دگـذار مـی تـأثیر گردشـگري رفتـار بـر تـوجهی قابـل طـور بـه گردشـگري دستاوردهاي

در . ، به تجزیه و تحلیل شناخت تصویر از یک مقصد از دیـدگاه دوگانـه پرداختنـد   )2009(3همکاران
مرحله اول، ترکیب سه موضوع کاربردي، ترکیب شـده و روانـی در یـک زنجیـره مـورد بحـث قـرار        

بـر تصـویر ذهنـی    در مرحله دوم، تأثیر اجـزا . گرفت که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي سنجیده شد
دهـد  نتایج نشان مـی . گردشگران از مقصد و رفتار گردشگري آنان در آینده مورد بررسی قرار گرفت

تصـویر ذهنـی رفتـار آینـده     . که اجزاي روانی و کاربردي بیشترین اثر را بر تصویر ذهنی مقصد دارنـد 
ي، اقدام براي سـفر را بـه   دهد که به طور مداوم و به صورت کاربردگردشگري را تحت تأثیر قرار می

وبیگنـی . کند و نشانگر این است که تصویر ذهنی بر رفتار گردشگري مـؤثر اسـت  دیگران توصیه می
قـرار بررسـی مـورد راگردشـگري رفتـار برگردشگريمقصدذهنیتصویرتأثیر،)2001(4همکاران

ازحاصـل نتـایج .سـنجیده شـد  در این پژوهش رابطه بین تصویر ذهنی گردشگران و رفتار آنان .دادند
دارد کـه تمایـل و قصـد    بر رفتار گردشگريمستقیمذهنی مقصد اثرتصویرکهدهدمینشانپژوهش

.دهدسفر به مقصد گردشگري را افزایش می

دستاوردهاي گردشگريتصویر ذهنی ورابطه میان تبیین نظري
توانـد بـر   صـویر ذهنـی مقصـد مـی    نشـان داد ت )1393(نتایج حاصل از پژوهش غفاري و همکاران 

ارزش ادراك شده و رضایت گردشـگران از آن مقصـد گردشـگري بـه طـور مثبـت و معنـادار تـأثیر         
رضـایت گردشـگر   . پس تصویر ذهنی و دستاورد گردشگري رابطه مستقیم و معناداري دارنـد . گذارد

ادار تأثیر گـذارد، ولـی   تواند بر وفاداري به آن مقصد به طور مثبت و معناز یک مقصد گردشگري می
تواند بر وفاداري بـه آن مقصـد تـأثیر گـذارد بـدین      ارزش ادراك شده از یک مقصد گردشگري نمی

1. Mohamad, M., Ali, A. M., & Ab Ghani, N. I.
2. Lee
3. Alcañiz, E. B., García, I. S., & Blas, S. S.
4. Bigne, J. E., Sanchez, M. I., & Sanchez, J.
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که ایـن رابطـه بـین دو متغیـر دسـتاورد و      . معنا که دستاورد گردشگري بر رفتار گردشگري مؤثر است
ه ا مورد سنجش قـرار نـداد  رفتار گردشگري را مورد بررسی قرار داده ولی پژوهش حاضر این رابطه ر

هـا نشـان داد کـه کیفیـت     داده، نتـایج حاصـل از پـردازش   )1390(کـاظمی و همکـاران   به زعم . است
بـدین  . ترین پیامدهاي تصویر ذهنی گردشگران اسـت شده از مهمادراك شده نسبت به ارزش ادراك

کیفیـت عوامـل   کـه شـد همچنـین مشـخص   . معنا که تصویر ذهنی بر دستاورد گردشگري مؤثر است
، بـه بررسـی   )2011(و همکـاران  محمـد . ري نـدارد ناملموس در تصویر ذهنی گردشگران تأثیر معنادا

بـا اسـتفاده   . روابط بین تصویر ذهنی مقصد، رضایت گردشگران نسبت به مقصد گردشگري پرداختند
نتـایج  . ته شـد رداختنـد و سـپس مـدلی در ایـن رابطـه سـاخ      پاز تحلیل عاملی به آزمون فاکتوریل سازه 

گـذارد و بـدین معنـا کـه     حاصل از پژوهش نشان داد که تصویر ذهنی بر رضایت گردشگران اثـر مـی  
بـه بررسـی مـدل    ،)2009(لـی  . تصویر ذهنـی بـر دسـتاورد گردشـگري اثـر مسـتقیم و معنـاداري دارد       

آینـده  رفتاري تاالب گردشگري بـا اسـتفاده از متغیرهـاي تصـویر، نگـرش، انگیـزه، رضـایت و رفتـار        
دهـد کـه تصـویر ذهنـی بـه      نتایج تجربی نشـان مـی  . گردشگران در جنوب غربی تایوان پرداخته است

به این معنا که تصویر ذهنی و دستاوردهاي گردشـگري رابطـه   . گذاردطور مستقیم بر رضایت تأثیر می
ــ . مســتقیم و معنــاداري دارنــد تــار ر رفدر نهایــت، دســتاوردهاي گردشــگري بــه طــور قابــل تــوجهی ب

، به تجزیـه و تحلیـل شـناخت تصـویر از یـک      )2009(آلکانیز و همکاران .گذاردگردشگري تأثیر می
در مرحلـه اول، ترکیـب سـه موضـوع کـاربردي، ترکیـب شـده و        . مقصد از دیدگاه دوگانه پرداختنـد 

در . روانی در یک زنجیره مورد بحث قرار گرفت که با استفاده از تحلیل عاملی تأییـدي سـنجیده شـد   
مرحله دوم، تأثیر اجزا بر تصـویر ذهنـی گردشـگران از مقصـد و دستاوردگردشـگري آنـان در آینـده        

دهد که اجزاي روانی و کـاربردي بیشـترین اثـر را بـر تصـویر      نتایج نشان می. مورد بررسی قرار گرفت
طـور  دهـد کـه بـه   تصویر ذهنی دستاورد آینده گردشگري را تحت تأثیر قرار مـی . ذهنی مقصد دارند

کنـد و نشـانگر ایـن اسـت کـه      مداوم و به صورت کاربردي، برگشت مجدد را به دیگران توصـیه مـی  
، مـدل رفتـار گردشـگري    )2007(1يسـا و تچـن . تصویر ذهنی بر دسـتاورد گردشـگري مـؤثر اسـت    

دهـد کـه   نشـان مـی  این پژوهش نتایج . دکریکپارچه از جمله تصویر ذهنی مقصد را پیشنهاد و بررسی 
از طریـق متغیـر میـانجی ارزش    وداردثیر أطـور مسـتقیم تـ   بـه ذهنی مقصد بر رفتار گردشـگري  تصویر

، رویکـردي یکپارچـه بـه درك    )2008(2هـو چـی و  . ادراك شده بـر رفتـار گردشـگري مـؤثر اسـت     
تصـویر ذهنـی مقصـد، رضـایت و     میـان ی وفاداري گردشگران نسبت به مقصد ارائه دادند و روابط علّ

نشـان داد کـه تصـویر    ایـن پـژوهش   مدل معادالت ساختاري . ران را شناسایی کردندوفاداري گردشگ

1. Chen, C. F., & Tsai, D.
2. Chi, C. G. Q., & Qu, H.
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تصـویر ذهنـی   همچنـین . ذهنی اثر مستقیم بر رضایت نسبی و در نتیجه رضایت کامل گردشگران دارد
، تـأثیر تصـویر ذهنـی    )2001(بیگنـی و همکـاران   . اثر مستقیم و معناداري بر دستاورد گردشگري دارد

نتایج حاصـل از پـژوهش نشـان    . بر دستاورد گردشگري را مورد بررسی قرار دادندمقصد گردشگري 
دهد که تصویر ذهنی بر رضایت گردشـگران، کیفیـت ادراك شـده و برگشـت مجـدد بـه مقصـد        می

تصویر ذهنی اثـر مسـتقیم و معنـاداري بـر دسـتاورد      دهد و در نهایت شگري را تحت تأثیر قرار میگرد
منظور طراحی مدل مفهـومی پـژوهش در   هاي مورد استفاده بهي از پژوهشاخالصه.گردشگري دارد

. قابل مشاهده است2شمارهولجد
اي از تبیین چارچوب نظري مدل مفهومی پژوهشخالصه.2جدول

منبع تأثیر تصویر ذهنی بر عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی
1393همتی و زهرانی  دستاورد گردشگري و 

رفتار گردشگري شناخت
1390زاده اهللازنگنه و شمس هاي فردي و تبلیغاتویژگی

1392زاده و مشرفی تاج تبلیغات
1390کاظمی و همکاران دستاوردهاي گردشگري

2008چی و هو  گردشگريدستاوردهاي
2012جلیلوند  رفتار گردشگري تبلیغات

2001بیگنی و همکاران  وگردشگريدستاورد
گردشگريرفتار

2011محمد  وگردشگريدستاورد
گردشگريرفتار

2009لی  وگردشگرياورددست
گردشگريرفتار هاي فرديشناخت و ویژگی

2004مارتین و بیرلی  هاي فرديویژگی
2007چن و تساي  وگردشگريدستاورد

گردشگريرفتار
2004بیرلیومارتین هاي فرديویژگی

1393غفاري، رضایی و دهقانی وگردشگريدستاورد
گردشگريرفتار شناخت

1392موسوي  فرديهايیویژگ
1392شاه حسنی فرديهايویژگی

1393غفاري و همکاران تبلیغات
1392ایمانی و ایوبی تبلیغات
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هاي پژوهشمعرفی مدل مفهومی و فرضیه
پـژوهش طراحـی   مفهـومی مـدل با توجه به پیشینه پژوهش و روابط میان متغیرهـاي پـژوهش  

.قابل مشاهده است1شمارهگردید که در شکل

مدل مفهومی پژوهش1شکل

:شوندهاي پژوهش نیز به شرح زیر ارائه میفرضیه
.داردمعناداريومثبتتأثیرذهنیتصویربرشناخت- 1
.داردمعناداريومثبتتأثیرذهنیتصویربرتبلیغات- 2
.داردمعناداريومثبتتأثیرذهنیتصویربرفرديهايویژگی-3
.داردمعناداريومثبتتأثیرذهنیتصویربرمحیطیاستانداردهاي-4
.داردمعناداريومثبتتأثیرگردشگريرفتاربرذهنیتصویر-5
.داردمعناداريومثبتتأثیرگردشگريدستاوردهايبرذهنیتصویر-6
.داردمعناداريومثبتتأثیرگردشگريتوسعهبرگردشگريرفتار-7
.داردمعناداريومثبتتأثیرگردشگريتوسعهبرگردشگريدستاوردهاي-8
.داردگردشگريرفتاروشناختاي میانواسطهنقشذهنیتصویر-9

.داردگردشگريرفتاروتبلیغاتاي میاننقش واسطهذهنیتصویر-10
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.داردگردشگريرفتاروفرديهايویژگییاناي مواسطهنقشذهنیتصویر-11
.داردگردشگريرفتارومحیطیاستانداردهاياي میانواسطهنقشذهنیتصویر-12
.داردگردشگريدستاوردهايوشناختاي میانواسطهنقشذهنیتصویر-13
.داردگردشگريدستاوردهايوتبلیغاتاي میانواسطهنقشذهنیتصویر-14
.داردگردشگريدستاوردهايوفرديهايویژگیاي میانواسطهنقشذهنیویرتص-15
.داردگردشگريدستاوردهايومحیطیاستانداردهاياي میانواسطهنقشذهنیتصویر- 16
.داردگردشگريتوسعهوذهنیتصویراي میانواسطهنقشگردشگريرفتار-17
.داردگردشگريتوسعهوذهنیتصویرناي میانقش واسطهگردشگريدستاوردهاي-18

شناسی پژوهشروش
.باشـد مـی » کـاربردي «نوع از نظر مبانی فلسفی پژوهش، ازپژوهش حاضر.استراتژي پژوهش

بـر اصفهانشهرگردشگرانذهنیتصویردر اثراتتوانمیراآنانتظارموردنتایجکهبه دلیل این
تحلیلـی  - و اسـتراتژي آن پیمایشـی  کمی،نوع پژوهشاز نظر .گرفتخدمتگردشگري بهتوسعه
ـ        .است ی میـان متغیرهـاي شـناخت،    این پژوهش از نظـر هـدف، تبیینـی اسـت و بـه تبیـین روابـط علّ

، تصـویر ذهنـی، رفتارهـاي    )متغیـر مسـتقل  (هـاي فـردي و اسـتانداردهاي محیطـی     تبلیغات، ویژگی
متغیرهـاي  (وسعه گردشگري پایـدار  و ت) متغیرهاي میانجی(گردشگري و دستاوردهاي گردشگري 

سـازي  پیمایشی و به طور مشخص مبتنی بـر مـدل  ،هااز نظر نحوه گردآوري داده. پردازدمی) وابسته
نامـه  اي و میدانی و با استفاده از پرسشها از دو روش مطالعه کتابخانهداده. معادالت ساختاري است

هـاي دادهبررسـی بـه کـه آنجـایی ازحاضـر پژوهشاینبرعالوه.استاندارد گردآوري شده است
.گرددمحسوب می» مقطعی«پژوهش نوعازپردازدمیزمانازايبرههبامرتبط

دراستشدهقسمت تشکیلدوازآماريجامعهحاضرپژوهشدر.جامعه و نمونه آماري
ونظـران بصاحخبرگان وتوسعه گردشگري ازمؤثرعواملاهمیتتعیینوشناساییبرايابتدا

بررسی اثرات تصـویر  برايدوممرحلهدروشدخواهدنظرسنجیدانشگاهاستادانومتخصصین
سـؤال شهرهاي مختلف ایران مـورد ذهنی گردشگران شهر اصفهان بر توسعه گردشگري آن در

عنـوان نمونـه آمـاري    نفر بـه 384مبناي روش تعیین حجم نمونه کوکران تعداد بر. گیرندمیقرار
بـراي انتخـاب گردشـگرانی کـه تجربـه      .نامه گردآوري شدپرسش346که تعداد یین گردیدهتع

.استفاده گردید)در دسترس(گیري غیر احتمالی ونهاند از نمسفر به اصفهان را داشته
نامـه پرسـش روشازهـا دادهگـردآوري براي.متغیرها و بررسی پایاییگیريبزار اندازها

بـه مربـوط سـؤال سـه دربرگیرندهاولبخش. بودبخشدوشاملنامهسشپراینکهاستفاده شد
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شـامل دومبخـش . تحصیالت استمیزان. 3سن. 2جنسیت. 1: شاملشناختیمتغیرهاي جمعیت
در .شـوند مـی اسـتفاده متغیرهامیانرابطه علّیبررسیبرايکهاستاستاندارديهاينامهپرسش

بـه دسـت  مقـدار کهشدمحاسبهSPSSافزارنرمازاستفادهابکرونباخآلفايضریباین پژوهش
ابـزار قبـول قابـل پایـایی ازحـاکی مقـدار ایـن کـه باشـد، مـی )8/0(آمده بیش از حد استاندارد 

.استپژوهش
پـژوهش ادبیـات ازشدهشناساییعواملتأییدبرايخبرگاننامهپرسشازحاضرپژوهشدر

مـدل ترسـیم بـراي آزمـودنی نامـه پرسـش ازهمچنینوشگريگردمقصدذهنیتصویربرمؤثر
3شـماره جـدول . اسـت شـده اسـتفاده گیرد،میقرارگردشگراناختیاردرکهسازيمدلجهت

.دهدپایایی متغیرها را نشان می
پایایی متغییرهاي پژوهشبررسی .3جدول

آلفاي کرونباخمتغییرردیف
888/0شناخت1
701/0تبلیغات2
750/0هاي فرديویژگی3
702/0استاندارهاي محیطی4
909/0تصویر ذهنی5
901/0رفتارهاي گردشگري6
891/0دستاوردهاي گردشگري7
908/0توسعه پایدار گردشگري8

هاي پژوهشیافتهها و تحلیل داده
اعضـاي شناختیجمعیتهايویژگیبررسیبراي.آمارينمونهشناختیجمعیتتوصیف

شـناختی جمعیـت هـاي ویژگیهايدادهتوصیفازحاصلهايیافته. شدمطرحسؤالسه نمونه،
.به شرح زیر استآمارينمونه
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شناختی نمونه آماريخصوصیات جمعیت.4ل جدو

میــزان نظــرازکــهســتاآندهنــدهنشــانشــناختیجمعیــتهــايویژگــیازحاصــلهــايیافتــه
شـان موضـوع ن ایـن . هسـتند بـاالتر ولیسـانس تحصیالتدارايدهندگانپاسخاز%5/68تحصیالت 

% 90بـه قریـب سنی،ردهنظرازهمچنیندارند؛قرار مناسبیتحصیلیوضعیتدرنگردشگرادهدمی
دهـد مـی نشـان سـنی، دهرایـن درافـراد بیشـترین وجـود . دارنـد سنسال30ازبیشترآمارينمونهاز

همچنـین از نظـر جنسـیت نشـان     ؛دارنـد راالزمفکـري غبلـو ودارنـد قرارسالیمیاندرنمونهاعضاي
.دهدجامعیت را نشان میدهد که گردشگران از یک گروه و قشر خاص از جامعه نیستند و می

ر ذهنـی بـر   تصویاثراتبررسیمنظوربه.هافرضیهآزمونومفهومیمدلبرازشبررسی
بـراي وهشـد طراحیمفهومیمدلتصویر ذهنی میانجیمتغیرطریقازتوسعه گردشگري پایدار

استفادهباساختاريیابی معادالتمدلازپژوهشهايفرضیهآزمونومدلمناسب بودنبررسی

درصد فراوانیتعدادسطوحمتغیر

مردجنسیت
زن

167
170

3/48
1/49

سن

سال20زیر
25تا20بین
30ات26بین
35تا31بین
40تا36بین

40باالي
سال

41
64
89
67
36
46

8/11
5/18
7/25
4/19
4/10
3/13

تحصیالت

زیردیپلم
دیپلم

کاردان
کارشناس
کارشناس

ارشد
دکتري

17
38
50
95
80
62

9/4
11

5/14
5/27
1/23
9/17
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هـاي بـرازش مـدل مفهـومی پـژوهش حاضـر در       شـاخص .استفاده شـده اسـت  Amosافزار از نرم
.اندارائه شده5مارهشجدول

هاي برازش مدل مفهومی اولیهشاخص.5جدول

RMSEANFIRFITLICFIIFIهاشاخص

مدل مفهومی
390/2849

71/511/025/016/019/028/029/0
وضعیت 
<8/0>08/0>3مطلوب

پـژوهش  ، مدل مفهومی ایـن  5شمارههاي برازش گزارش شده در جدولبا توجه به شاخص

، بنـابراین،  )مجـذور <3و RMSEA ،8/0<IFI ،CFI<08/0(داردقبـولی  سطح برازش قابـل 
افزار اصـالحات  بنابراین، با توجه به پیشنهادهاي نرم. گیردپیشنهادي باید مورد اصالح  قرار مدل 

دار حـذف و  معنـا هاي برازش مدل، اثرهـاي غیر شاخصمورد نظر انجام گرفت و به منظور بهبود
.چندخطا به یکدیگر متصل شدند

حاضرپژوهشساختاريمعادالتالگویابیشدهتحلیلاولیهمدل.2شکل
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.نتایج تحلیل پژوهش حاضر مبین موارد زیر است
هـاي  و ویژگـی ) 20/0(37/0تبلیغـات  متغیرهـاي دغیراسـتاندار و دضرایب اثـر اسـتاندار  - 1
ولی، ضرایب اثـر اسـتاندار و   ). p>05/0(نی معنادار است بر متغیر تصویر ذه) 16/1(99/0فردي

ــر ) 0(-02/0اســتانداردهاي محیطــیو ) 00/0(00/0شــناخت متغیرهــاي غیراســتاندارد ــر متغی ب
). p<05/0(تصویر ذهنی معنادار نیست 

رفتـار  بـر متغیـر   ) 56/0(06/1تصـویر ذهنـی  متغیـر  ضرایب اثر استاندارد و غیراستاندارد - 2
). p>05/0(ادار است معنگردشگري

دسـتاوردهاي  بر متغیر ) 1(47/0تصویر ذهنیمتغیر ضرایب اثر استاندارد و غیراستاندارد - 3
). p>05/0(معنادار است گردشگري

ــتاندارد  - 4 ــتاندارد و غیراس ــر اس ــرایب اث ــاي ض ــگري متغیره ــار گردش و ) 23/2(92/1رفت
).p<05/0(معنادار نیسـت  گريتوسعه گردشبر متغیر ) -85/0(-49/1دستاوردهاي گردشگري

شـامل شـناخت، تبلیغـات، اسـتانداردهاي محیطـی،      (، تأثیر برخی از عوامل متغیـر پیشـین   بنابراین
بـر عوامـل متغیرهـاي مـالك مربوطـه، بـه لحـاظ        ) رفتار گردشگري و دستاوردهاي گردشـگري 

.ددر اصالح مدل اولیه باید حذف گردنیست و آماري معنادار
هاي مدل اولیه الگویابی معادالت ساختارياثر مسیر هر یک از گویهضریب . 6جدول

ضرایب مسیر
اثر غیر 
استاندارد

خطاي 
استاندارد

ضرایب 
اثر 

استاندارد

سطح 
داريمعنی متغیر پیشبینمتغیر مالك

تصویر ذهنی
000/0002/0005/0843/0شناخت
206/0115/0379/003/0تبلیغات

***168/1267/0993/0فرديهايویژگی

297/0- 001/0023/0- 001/0استانداردهاي محیطی
***561/0118/0062/1تصویر ذهنیرفتار گردشگري

دستاوردهاي 
***996/0155/0925/0گردشگري

توسعه گردشگري
231/2693/1921/1188/0رفتار گردشگري

286/0- 796/0494/1- 850/0دستاوردهاي گردشگري
***p< 0001/0
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متغیرهـاي ) ضـرایب اثـر غیراسـتاندار   (دهد، ضرایب اثر اسـتاندار  نشان می6گونه که جدول همان
ــرديو ویژگــی) 20/0(37/0تبلیغــات  ــادار اســت   ) 16/1(99/0هــاي ف ــی معن ــر تصــویر ذهن ــر متغی ب

)05/0<p .(  ولی، ضرایب اثر اسـتاندار)   و  ) 00/0(00/0شـناخت  ي متغیرهـا ) ضـرایب اثـر غیراسـتاندار
ضرایب اثر اسـتاندار  ). p<05/0(بر متغیر تصویر ذهنی معنادار نیست ) 0(- 02/0استانداردهاي محیطی

معنـادار اسـت   رفتـار گردشـگري  بـر متغیـر   ) 56/0(06/1تصویر ذهنیمتغیر ) ضرایب اثر غیراستاندار(
)05/0<p .(  ضرایب اثر اسـتاندار)   بـر متغیـر   ) 1(47/0تصـویر ذهنـی  تغیـر  م) ضـرایب اثـر غیراسـتاندار

) ضـرایب اثـر غیراسـتاندار   (ضـرایب اثـر اسـتاندار    ). p>05/0(معنادار اسـت  دستاوردهاي گردشگري
ــار گردشــگريمتغیرهــاي  ــر ) - 85/0(- 49/1دســتاوردهاي گردشــگريو  ) 23/2(92/1رفت ــر متغی ب

شـامل شـناخت،   (امل متغیـر پیشـین   لذا، تأثیر برخی از عو). p<05/0(معنادار نیست توسعه گردشگري
بـر عوامـل متغیرهـاي    ) تبلیغات، استانداردهاي محیطی، رفتار گردشگري و دسـتاوردهاي گردشـگري  

.نیست و در اصالح مدل اولیه باید حذف گردندمالك مربوطه، به لحاظ آماري معنادار
ایـن آزمـون   . مبراي بررسی نقش متغیر میانجی از آزمون سابل استفاده نمـودی .آزمون سوبل

مسـیر غیـر   p-valueبا تخمین خطاي استاندارد مسیر غیر مستقیم و تنها بـا اجـراي یـک آزمـون،     
بـود بـه ایـن    ) 0,05خطـاي  (1,96بدست آمده بزرگتر از Zاگر مقدار . زندمستقیم را تخمین می

داري بـا توجـه بـه عـدم معنـا     . دار اسـت معنـی % 95مسـتقیم بـا اطمینـان    معنی است کـه مسـیر غیر  
مسیرهاي شناخت، تبلیغات و اسـتاندارهاي محیطـی بـا تصـویر ذهنـی و مسـیرهاي دسـتاوردهاي        
. گردشگري و رفتار گردشگري با توسعه گردشگري، لذا تنهـا دو مسـیر غیرمسـتفیم وجـود دارد    

ثیر أهـاي فـردي  بـر رفتـار گردشـگري از طریـق تصـویر ذهنـی و دیگـري تـ          ثیر ویژگـی أیکی تـ 
محاسبه شـده  Zر دستاوردهاي گردشگري از طریق تصویر ذهنی، که مقدار هاي فردي  بویژگی

.محاسبه شده است7این دو مسیر در جدول 
بلبررسی نقش میانجی با آزمون سو. 7جدول

Zمسیر

562/1.داردگردشگريرفتاروفرديهايویژگیبینايواسطهنقشذهنیتصویر
039/7.داردگردشگريدستاوردهايوفرديهايویژگیبینايواسطهنقشذهنیتصویر

واسطه در رابطه بین تواند متغیرشود تصویر ذهنی نمیمشاهده می7همانطور که در جدول
اما تصویر ). Z<1.96(شودگردشگري باشد بنابراین این فرضیه رد میرفتاروفرديهايویژگی

گردشگري باشد دستاوردهايوفرديايهتواند متغیر واسطه در رابطه بین ویژگیذهنی می
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).Z>1.96(شودیید میأبنابراین این فرضیه ت

ارائه مدل مفهومی نهایی پژوهش
اًها، برخی از روابط حذف گردید و مدل مفهومی مجددبا توجه به تجزیه و تحلیل داده

اضر حهاي برازش مدل اصالح شده نهایی پژوهش شاخص. مورد بررسی و برازش قرار گرفت
.اندارائه شده8شمارهدر جدول

هاي برازش مدل اصالح شده نهاییشاخص.8دولج

RMSEANFIRFITLICFIIFIهاشاخص

مدل مفهومی
408/301

81/207/077/067/076/083/084/0
وضعیت 
<8/0>08/0>3مطلوب

ح شـده ایـن پـژوهش    مـدل اصـال  ،8ي برازش گزارش شده در جـدول  هابا توجه به شاخص

، بنـابراین،  )مجـذور >3و RMSEA ،8/0>IFI ،CFI>08/0(داردسطح برازش قابل قبولی 
. مدل پیشنهادي نیاز به اصالح بیشتري ندارد

در حالت ضرایب استانداردالگویابی معادالت ساختاري پژوهش حاضرمدل اصالح شده نهایی .3شکل 
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جـدول . اسـت شـده استفادهمعنادارياعدادواستانداردضرایبازهارضیهفردیاتأییدبراي
نهـایی شـده اصالحالگويمتغیرهايغیرمستقیمومستقیمکلی،استاندارداثراتاندازه9شماره

.دهدمینشانرا
.

مستقیم متغیرهاي الگوي اصالح شده نهاییرات استاندارد کلی، مستقیم و غیراندازه اث. 9جدول

مستقیماثر غیراثر مستقیماثر کلیمتغیر پیشبینمتغیر مالك
تصویر ذهنی

تصویر ذهنی
000/0000/0000/0

389/1389/1000/0رفتار گردشگري
780/0780/0000/0دستاوردهاي گردشگري

425/0425/0000/0توسعه گردشگري
تصویر ذهنی

فرديهايیگویژ

184/1184/1000/0
924/0000/0645/1ار گردشگريرفت

645/1000/0924/0دستاوردهاي گردشگري
503/0000/0503/0توسعه گردشگري

شــود، انــدازه اثــر اســتاندارد شــده مســتقیم متغیــر مشــاهده مــی9گونــه کــه در جــدول همــان
دازه اثـر  انـ ). p>05/0) (3تأییـد فرضـیه   (باشـد  معنادار مـی 18/1هاي فردي تصویر ذهنیویژگی

و بــر ) 5تأییــد فرضــیه (38/1رفتــار گردشــگري اســتاندارد شــده کلــی متغیــر تصــویر ذهنــی بــر 
اندازه اثر اسـتاندارد  ). p>05/0(باشد معنادار می) 6تأیید فرضیه (78/0دستاوردهاي گردشگري 

رفتار گردشگري، دستاوردهاي گردشگري و توسـعه  هاي فردي بر مستقیم متغیر ویژگیشده غیر
بـه ایـن معنـی کـه یـک واحـد انحـراف معیـار         ). p>05/0(باشـد  دشگري مثبت و معنادار مـی گر

واحـد انحـراف   64/1هاي فردي به واسطه اثر متغیر تصویر ذهنی به افزایش ویژگیافزایش متغیر 
دسـتاوردهاي گردشـگري   واحد انحراف معیار 92/0و ) 11تأیید فرضیه (رفتار گردشگري معیار 

فرضـیه  18با توجـه بـه مـدل اصـالح شـده نهـایی از میـان        لذا، . گرددمیمنجر ) 15تأیید فرضیه (
حاظ آمـاري مـورد تأییـد قـرار گرفـت ولـی سـایر اثرهـاي مسـتقیم و          فرضیه به ل5موجود تعداد 

.دگیرل اولیه مورد تأیید قرار نمیمستقیم فرض شده در مدغیر

هاو پیشنهادگیرينتیجه
سـپس تصـویر ذهنـی گردشـگران و   بررسـی اثـرات  دنبـال بهنخستگامدرحاضرپژوهش
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ایـن  . باشـد مـی ساختاريمعادالتدستگاهازاستفادهباترسیم شدهفرآیندیافتهسازي اعتبارمدل
.باشد که پنج فرضیه آن تأیید شدپژوهش داراي هجده فرضیه می

مثبـت و  بـر تصـویر ذهنـی تـأثیر     هـاي فـردي   ویژگی": پژوهش عبارت است ازفرضیه سوم
هـاي ویژگـی متغیرمستقیمشدهاستاندارداثراندازهدهد،ها نشان میتحلیل داده. "داري داردمعنا

توانمیپس.)p>05/0(باشدمی) 0(آنمعناداريسطحکهاست) 18/1(ذهنیتصویربرفردي
هـاي هدادوداردمعنـاداري ومثبـت تـأثیر ذهنـی تصـویر بـر فـردي هايویژگیکهگرفتنتیجه

زادهاهللاشـمس وزنگنـه هـاي پـژوهش . اسـت کـرده تأییـد رافرضـیه ایـن شدهآوريجمعتجربی
واحـد یـک کـه معناسـت ایـن بـه .دکنـ مـی تأییـد رااین رابطه ) 2004(بیرلیومارتین،)1391(

افـزایش بـه منجـر ذهنیتصویرمتغیراثرواسطهبهفرديهايویژگیمتغیرافزایشمعیارانحراف
معتقدنـد )1391(زادهاهللاشـمس وزنگنـه .گـردد میگردشگريتوسعهمعیارانحرافواحد50/0

وگردشـگران سـکونت محـل اسـاس بـر هاانگیزهویژهبهگردشگرانفرديهايویژگیتفاوت
معنـادار سفردفعاتتعداداساسبراما. نیستمعنادارمادريزبانوتولدمحلتحصیالت،سطح
هـدف وانگیـزه درگردشـگران توسـط قبلـی سـفرهاي انجـام کهاستآنیانگربامراین. است

آنـان ذهنـی تصـویر بـر گردشگرانفرديهايویژگیپس.استبودهتأثیرگذاربعديسفرهاي
،)2004(بیرلـی ومـارتین بـه زعـم   .اسـت برخـوردار خاصیاهمیتازنظرموردمقصدبهنسبت
بـر مـؤثر هـاي محـرك ادبیـات، بررسـی بـه توجـه بـا کهمؤثرندذهنیتصویربرمختلفیعوامل
محـرك عوامـل . شـدند شناسـایی مقصـد بازدیـد ازبعدوقبلذهنیتصویردركوگیريشکل

فـردي هايویژگیمتغیربهمربوطاستراحتوتحصیالتسطحفراغت،اوقاتانگیزه،: همچون
کـه دادنشـان وشدشناساییصدمقذهنیتصویرگیريشکلبرمؤثرعواملبینرابطهکههستند

بایـد نظـر موردمقصدآنانذائقهبهتوجهباواستفردبهمنحصرگردشگرانفرديهايویژگی
ومــدیرانشــودمــیتوصــیهرو،ایــناز.باشــدگردشــگرانهــايخواســتهونیازهــاگــويپاســخ

وتاسـتراح انگیـزه، شـامل کـه گردشـگران فـردي هـاي ویژگـی گردشـگري رشتهمتخصصان
وکننـد رفتـار آنـان سـالیق وعالیقبامطابقوکنندشناساییکاملطوربهراباشدمیسرگرمی

خـدمات گردشـگر هـر نیـاز بامطابقکهاستهدفبازاربنديبخشزمینهایندرروشبهترین
برايوکنندتفکیکبزرگساالنازراکودکانهايخواستهونیازهاکهصورتبدین. شودارائه

.کنندتعریفمتفاوتبازارياجتماعیطبقهوقشرره
ومثبـت تـأثیر گردشـگري رفتـار بـر ذهنـی تصـویر ": پژوهش عبارت است ازفرضیه پنجم

اندازه اثر استاندارد شده مستقیم متغیر تصویر ذهنـی بـر رفتـار    با توجه به این که . "داردداريمعنا
تصـویر ذهنـی بـر رفتـار     یجـه گرفـت کـه   تـوان نت پس مـی . )p>05/0(است ) 38/1(گردشگري 
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شـده ایـن فرضـیه را تأییـد     آوريهاي تجربی جمعدادهگردشگري تأثیر مثبت و معناداري دارد و
، )2009(آلکــانیز و همکــاران ، )2009(ی لــ، )2011(و همکــاران محمــدپــژوهش. کــرده اســت

ومحمــد.د کــردتــأثیر تصــویر ذهنــی بــر رفتــار گردشــگري را تأییــ)2001(همکــارانوبیگنــی
بـه نسـبت گردشـگران وفـاداري مقصـد، ذهنـی تصویربینروابطبررسیبه،)2011(همکاران

ورداختنـد پسـازه فاکتوریـل آزمـون بـه عـاملی تحلیـل ازبااستفاده. پرداختندگردشگريمقصد
بـر ذهنـی تصـویر کـه دادنشـان پـژوهش ازحاصـل نتـایج . شدساختهرابطهایندرمدلیسپس
مسـتقیم اثـر گردشگريرفتاربرذهنیتصویرکهمعنابدینوگذاردمیاثراري گردشگرانوفاد

متغیرهـاي ازاسـتفاده بـا گردشگريتاالبرفتاريمدلبررسیبه،)2009(لی.داردمعناداريو
پرداختـه تـایوان غربـی جنـوب درگردشـگران آینـده رفتـار ورضـایت انگیزه،نگرش،تصویر،

. دهـد مـی قرارخودتأثیرتحتراگردشگريآیندهرفتارمستقیمغیرطوربهنیذهتصویر. است
.گـذارد مـی تـأثیر گردشـگري رفتاربرتوجهیقابلطوربهگردشگريدستاوردهاينهایت،در

، به تجزیه و تحلیل شناخت تصویر از یک مقصد از دیـدگاه دوگانـه   )2009(آلکانیز و همکاران 
، ترکیب سه موضوع کاربردي، ترکیب شـده و روانـی در یـک زنجیـره     در مرحله اول. پرداختند

در مرحلـه دوم، تـأثیر   . مورد بحث قرار گرفت که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي سنجیده شد
اجزا بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد و رفتار گردشگري آنان در آینده مـورد بررسـی قـرار    

ي روانی و کاربردي بیشترین اثر را بـر تصـویر ذهنـی مقصـد     دهد که اجزانتایج نشان می. گرفت
دهد کـه بـه طـور مـداوم و بـه      تصویر ذهنی رفتار آینده گردشگري را تحت تأثیر قرار می. دارند

کند و نشـانگر ایـن اسـت کـه تصـویر      صورت کاربردي، اقدام براي سفر را به دیگران توصیه می
مقصـد ذهنـی تصـویر تـأثیر ،)2001(همکـاران وبیگنـی .ذهنی بر رفتار گردشگري مؤثر اسـت 

در ایـن پـژوهش رابطـه بـین تصـویر      .دادندقراربررسیموردراگردشگريرفتاربرگردشگري
تصـویر کـه دهـد مـی نشـان پژوهشازحاصلنتایج.ذهنی گردشگران و رفتار آنان سنجیده شد

سفر به مقصـد گردشـگري را   دارد که تمایل و قصد بر رفتار گردشگريمستقیماثرذهنی مقصد
واسـت میزبـان جامعهازتصویريکنندهمنعکسواقعدرگردشگرانرفتارهاي.دهدافزایش می

ایـن بـا . داردبسـزایی نقـش آن) طبیعـی وتـاریخی (هايجاذبهومقصدذهنیتصویردرامراین
مـورد مقصـد نیذهتصویربزندسرمنحرفانهوغیراخالقیرفتارهايگردشگرانازاگرتوصیف

بیشـتر وريبهـره ونـامی خـوش باعـث میزبـان جامعـه رفتارهـاي مقابـل دروافتـد میخطربهنظر
جامعـه میزبـان، مطـابق بـا میـل و خواسـته       شـود  پیشـنهاد مـی  .شـود مـی تورگردانـان وهـا آژانس

بـا  مداري را براي گردشگران ایفا کننـد کـه رفتـار   گردشگران، خدمات ارائه دهند و حق مشتري
گیـري موضـوعی   که این پژوهش شروع یک جهـت از آنجایی.تصویر ذهنی رابطه مستقیم دارند
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) ي و جهـانی رکشـو (هاي مدیریتی نه تنها در سطح خرد بلکه در سطح کـالن  در عرصه پژوهش
: تصویر ذهنی گردشگران، کانون تمرکز بسیاري از کشورها قرار گرفته اسـت . شودمحسوب می

تواند وفاداري گردشگران را تضمین کند و به عنوان یـک مشـتري،   مناسب میزیرا تصویر ذهنی 
.هاي شغلی زیادي را به وجود آورنددرآمد را وارد یک منطقه کرده و فرصت

تـأثیر گردشـگري دسـتاوردهاي بـر ذهنـی تصـویر ":ازاسـت عبارتپژوهشفرضیه ششم
."داردمعناداريومثبت

) 78/0(قیم متغیـر تصـویر ذهنـی بـر دسـتاوردهاي گردشـگري       اندازه اثر استاندارد شده مست
، )2009(آلکانیز و همکـاران  ، )2009(لی، )2011(و همکاران پژوهش محمد. )p>05/0(است 

هــو ، چــی و )2007(تســاي، چــن و )1390(، کــاظمی و همکــاران )2001(همکــارانوبیگنــی
تصـویر ذهنـی دسـتاورد    .یید کردنـد تأثیر تصویر ذهنی بر دستاوردهاي گردشگري را تأ) 2008(

دهد که به طور مداوم و به صـورت کـاربردي، برگشـت    آینده گردشگري را تحت تأثیر قرار می
کند و نشانگر این است که تصویر ذهنی بـر دسـتاورد گردشـگري    مجدد را به دیگران توصیه می

ش کیفیـت  هـاي بخـش دولتـی و خصوصـی درصـدد افـزای      شـود سـازمان  پیشنهاد می. مؤثر است
همـین طـور   و برآینـد ) نقـل شـهري و اقامـت   وزیرساختی همچـون حمـل  (ادراك شده خدمات 

تورگردانان و مدیران تور، فرهنگ و اصالت شهري را حفظ کننـد و گردشـگري بـومی را ارتقـا     
پـژوهش حاضـر بـه خـوبی     .باشـد دهند که در جـذب گردشـگران داخلـی و خـارجی مـؤثر مـی      

چنــین موجــب رضــایت و در نهایــت گردشــگران و هــمجــب جــذب توانســته عــواملی را کــه مو
تـوان در مـورد حـل    شود را شناسایی کرده و با تکیه بر این پژوهش میها میبازگشت مجدد آن

چنـین وفـاداري   این موانع و در کنار آن به افزایش عوامل تأثیرگذار بر خشنودي و رضایت و هم
توان به توسعه گردشگري پایـدار  سطح ملی، نه تنها میبا استفاده از نتایج این پژوهش در . برآمد

توان بسیاري از نتایج اطالعات و تصویر ذهنی نادرستی که از ایران در سایر کمک کرد بلکه می
.شود را برطرف کردکشورها نمایش داده می

هـاي  اي بـین ویژگـی  تصـویر ذهنـی نقـش واسـطه    ": پژوهش عبارت است ازفرضیه یازدهم
."ار گردشگري داردفردي و رفت

بـر متغیـر   ) 39/1(05/1هـاي فـردي  ویژگـی متغیـر  ) ضرایب اثـر غیراسـتاندار  (ضرایب اثر استاندار 
تصـویر  متغیـر  ) ضـرایب اثـر غیراسـتاندار   (ضرایب اثر اسـتاندار  ). p>05/0(تصویر ذهنی معنادار است 

ازه اثـر اسـتاندارد شـده    انـد ). p>05/0(معنـادار اسـت   رفتـار گردشـگري  بر متغیر ) 07/1(95/0ذهنی
بـه ایـن معنـی کـه     .شـد بامثبت و معنـادار مـی  رفتار گردشگري، هاي فردي بر مستقیم متغیر ویژگیغیر

هاي فردي به واسطه اثـر متغیـر تصـویر ذهنـی منجـر بـه       ویژگییک واحد انحراف معیار افزایش متغیر 
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توان نتیجـه گرفـت کـه تصـویر     پس می. گرددرفتار گردشگري میواحد انحراف معیار 64/1افزایش 
ــطه  ــش واس ــی نق ــین ذهن ــیاي ب ــگري دارد و   ویژگ ــار گردش ــردي و رفت ــاي ف ــی  دادهه ــاي تجرب ه

ازاسـتفاده بـا نیـز تحقیـق ثانویـه واولیـه مدلاینبرعالوه.دکنشده این فرضیه را تأیید میريآوجمع
چهـار  بـین ازکـه دادنشـان اولیـه مـدل بررسـی ازحاصـل نتـایج کـه شدبررسیعامل تأییديتحلیل

تصـویر ذهنـی  رويهاي فـردي بـر  متغیر ویژگیتنهاشد،بررسیمتغیري که بر تصویر ذهنی تأثیرشان
هشـت متغیـر   از بـین  . باشـد مؤثر مـی تصویر ذهنی بر رفتار و دستاوردهاي گردشگري وگذاردمیاثر

هـاي فـردي و   ن ویژگـی گـري بـی  تصویر ذهنی نقش میـانجی شناسایی شده پژوهش، مشخص شد که 
هـاي فـردي و دسـتاوردهاي گردشـگري     گري بین ویژگـی رفتار گردشگري و همچنین نقش میانجی

آن اثـر بررسـی و)تصویر ذهنی(پژوهششدهشناساییمتغیربنديدستهباپژوهشبعدمرحلهدر.دارد
پـژوهش نویـه ثاروي توسـعه گردشـگري مـدل   نهایتدرورفتار و دستاوردهاي گردشگريرويبر

. رسـید تأییـد بهآنبودنمناسبوبررسیتأییديعاملتحلیلازاستفادهبامدلبرازش. شکل گرفت
بـر روي توسـعه گردشـگري   رفتار و دستاورد گردشـگري کـه  متغیردوبینازدومپیشنهاديدر مدل
تصـویر ذهنـی   متغیـر .مشخص شد که هیچ تأثیري بر توسعه گردشگري ندارنـد شد،بررسیتأثیرشان

بـه صـورت   متغیـر ایـن گفت کهتوانمیبنابرایناست؛تأثیرگذاربر رفتار و دستاوردهاي گردشگري
.استتأثیرگذارمستقیم بر توسعه گردشگريغیر

هـاي  اي بـین ویژگـی  تصویر ذهنـی نقـش واسـطه   ": پژوهش عبارت است ازفرضیه پانزدهم
متغیـر  ) ضـرایب اثـر غیراسـتاندار   (اسـتاندار  ضرایب اثر . "فردي و دستاوردهاي گردشگري دارد

ضـرایب اثـر   ). p>05/0(بر متغیـر تصـویر ذهنـی معنـادار اسـت      ) 39/1(05/1هاي فرديویژگی
ــتاندار  ــتاندار (اس ــر غیراس ــرایب اث ــر ) ض ــی متغی ــویر ذهن ــر  ) 1(47/0تص ــر متغی ــتاوردهاي ب دس

هـاي  مسـتقیم متغیـر ویژگـی   اندازه اثر اسـتاندارد شـده غیـر    ). p>05/0(معنادار است گردشگري
به این معنی که یـک واحـد انحـراف    . باشددستاوردهاي گردشگري مثبت و معنادار میفردي بر 

92/0هاي فردي به واسطه اثر متغیـر تصـویر ذهنـی منجـر بـه افـزایش       ویژگیمعیار افزایش متغیر 
کـه تصـویر   تـوان نتیجـه گرفـت    پس می. گردددستاوردهاي گردشگري میواحد انحراف معیار 

هـاي تجربـی   دادههاي فردي و دستاوردهاي گردشگري دارد و ویژگیاي بین ذهنی نقش واسطه
.کنندشده این فرضیه را تأیید میآوريجمع

مـدیران تـور  هاي تـاریخی و گردشـگري،   ي و جاذبهوکار امروزدر دنیاي کسبشود پیشنهاد می
آنهـا بایـد تمـام تـوان خـود را      .ندباشـ نتفاوت بینسبت به انتظارات و نیازهاي گردشگران گردشگري 

بازگشـت  کارگرفته و براي دستاوردهاي گردشـگري نظیـر  بهگردشگران منديافزایش رضایتبراي 
.اي قائل شونداهمیت ویژهمجدد، ارزش و کیفیت ادراك شده 
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