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چکیده
شهرت مقصد گردشگری ،بهعنوان عامل اثرگذار بر صنعت گردشگری و وفاداری به مقصد
شناخته شده است .پژوهشهای اندکی به مطالعة سابقة شهرت مقصد گردشگری و اهمیت
مسائل بازاریابی آن پرداختهاند .برایناساس ،با توجه به شناخت مبهم ادبیات شهرت مقصد
گردشگری و نقش مهم آن در این صنعت ،در این پژوهش به مدلسازی ساختاری عوامل مؤثر
بر شهرت مقصد گردشگری و تأثیر آن بر ارزش ویژة برند پرداخته میشود .پژوهش حاضر
توصیفی -پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است .اطالعات مورد نیاز ،بهوسیلة پرسشنامه
جمعآوری شد .نمونة آماری ،شامل از  313نفر از میان تمامی گردشگران شهر اصفهان است
که به روش نمونهگیری تصادفی تعیین شده است .بهمنظور تجزیه و تحلیل و تأیید دادهها ،از
مدلسازی معادالت ساختاری  SPSSو  Smart PLS2استفاده شد .مطابق نتایج ،شهرت
مقصد گردشگری ،با اعتماد به مقصد گردشگری و تبلیغ دهانبهدهان مقصد رابطة مثبت و
معنادار دارد .همچنین شهرت مقصد ،از طریق تصویر ذهنی از مقصد ،بر وفاداری به برند مقصد،
آگاهی درمورد برند مقصد و ارزش ادراکشدة آن تأثیر میگذارد .متغیر شناخت ،بر شهرت
مقصد گردشگری تأثیرگذار است و  0/46تغییرات شهرت مقصد ،با شناخت تبیین میشود.
همچنین متغیر شناخت ،بهنوبة خود با ضریب مسیر  0/33ادراک شناختی و ضریب مسیر 0/31
ارزیابی احساسی توصیف میشود که بهمنظور افزایش شهرت مقصد گردشگری از طریق
ادراک شناختی و ارزیابی احساسی ،باید بر متغیر میانجی شناخت تأکید شود .این مطلب بیانگر
اهمیت نقش شناخت در میان ذینفعان است که باید بهمنظور ارتقای شهرت مقصد گردشگری
تقویت شود.
واژه های کلیدی :ادراک شناختی ،ارزش ویژة برند مقصد ،ارزیابی احساسی ،تصویر ذهنی از
مقصد ،شهرت مقصد گردشگری.
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مقدمه
در دهة گذشته ،مفاهیم برند ،شهرت و سیاستمداری اجتماعی ،بهطور وسیع در جوامع ملی و بینالمللی ،گردشگری شهری
و کشوری و توسعة اقتصادی بهکار رفتهاند و امروزه تقریباً  300کشور و منطقة اداری و اجرایی در جهان و  3400شهر
بزرگ ،بدون توجه به وسعت ،شهرت فعلی ،مراکز دادوستد و منابع ،از طریق توسعه و انطباق یا بهنحوی ادارهکردن
شهرت ملی و بینالمللی با چالشهای رقابتی در بازاریابی جهانی روبهرو شدهاند

(and Pritchard: 2014

.)Morgan

شهرت مقصد ،نقش مهمی در صنعت گردشگری دارد .مقصد مشهورتر ،بیشتر از مقاصد کمترشناختهشده ،قابلاعتماد و
معتبر خواهد بود .شهرت قوی ،تأثیر مثبتی بر تصویر مقصد ،ارزش ادراکشده ،وفاداری به مقصد و درنهایت ،بر رضایت
میگذارد ( .)Artiga et al, 2015: 147برند مقصد ،در مقایسه با برند محصول و برند شرکت پیچیدهتر است؛ زیرا با تعداد
بیشتری از ذینفعان محصوالت ،خدمات ،منابع و حتی بخشهای مختلفی از اقتصاد درگیر است

( Gómez et al, 2015:

 .)211کشورها ،شهرها یا مناطق ،بیش از ایجاد زیربناهای گردشگری و عرضة محصول و خدمات مناسب باید مزایای
مسافرت به آن منطقه را بیان کنند و تصویر خوبی از آن در ذهن گردشگران ایجاد کنند .همچنین باید تالش کنند تا
ارزش ویژة برند را بهبود و ارتقا بخشند .با توجه به این موضوع ،شهرهایی که دارای تمدن قدیمی و آثار بهجامانده از
دورههای قبل و همچنین دارای استعدادهای بالقوة طبیعی باشند ،در جذب گردشگر موفقترند .اصفهان نیز بهدلیل قدمت
و آثار به جامانده از گذشته و همچنین وجود مناظر زیبای شهری ،قابلیت جذب گردشگران بسیاری را دارد و
برنامهریزیهای مناسب و علمی در صنعت گردشگری این شهر ،آن را به یکی از مهمترین مراکز جهانگردی تبدیل کرده
است (دهدشتی و همکاران .)29 :1394 ،با توجه به تأثیر شگرف گردشگری بر زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
در جوامع امروز ،باید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه ،آگاهانه و با برنامهریزی درست ،درجهت گسترش آن تالش کرد و
آثار منفی آن را به حداقل رساند (سقایی و همکاران .)132 :1394 ،از میان مهمترین آثار مثبت گردشگری بر جامعة
میزبان میتوان به اشتغالزایی ،تجدیدحیات مناطق توسعهنیافته یا غیرصنعتی ،نوزایی هنرها و فنون محلی و فعالیتهای
فرهنگی سنتی ،بهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعة محلی ،نوسازی سنتهای معماری محلی و افزایش توجه به
حفاظت از مناطق بسیار زیبایی که ارزشهای زیباییشناختی و فرهنگی دارند ،اشاره کرد (امیرحاجلو و همکاران:1392 ،
 .)17درصد بسیار باالی رونق و توسعة گردشگری شهری ،از خوب نشاندادن و خوب دیدهشدن تأثیر میپذیرد .از طرفی،
شهرت خوب که انعکاسی از ادراکهای عموم است ،بیانگر آن است که تا چه حد شرکت یا مؤسسه یا سازمان در بازار
بهطور مطلوب به فعالیت میپردازد .با توجه به این امر ،باید در زمینة گردشگری ،عوامل مؤثر بر شهرت مقصد -که
برعهدة مدیران اجرایی ،رئیس شرکت و هیئتمدیره در شرکتهای تجاری و غیرتجاری است -مدیریت شود .درنهایت ،با
سرمایهگذاری در این مقوله ،سودهای کالنی در بازاریابی ،منابع انسانی و مالی در بازار رقابت جهانی حاصل میشود.
اگرچه پژوهشهای بسیاری در زمینة شهرت صورت گرفته است ،مطالعات اندکی به مطالعة سابقة شهرت مقصد
گردشگری و اهمیت مسائل بازاریابی پرداختهاند .عالوه بر این مفاهیم بازاریابی مانند ،ارزیابی عاطفی و ادراک شناختی و
شناخت اذعان شده است ،که اثر بالقوه بر شهرت مقصد گردشگری دارد ،اما ماهیت دقیق ارتباط میان این مفاهیم
به روشنی تبیین نشده است .درنتیجه ،در این پژوهش با استفاده از مفاهیم شهرت شرکت و مسائل بازاریابی به ارائة مدلی
جامع درمورد شهرت مقصد گردشگری میپردازیم تا به سؤاالت زیر پاسخ دهیم:
عوامل مؤثر بر شهرت مقصد گردشگری کداماند؟
تعامل میان عوامل مؤثر و عواملی که شهرت مقصد گردشگری بر آنها تأثیرگذار است ،در قالب یک مدل چگونه است؟
مدل پیشنهادی شهرت مقصد گردشگری چگونه است؟
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منابع موجود در زمینة پژوهش حاضر را میتوان در دو گروه مطالعات خارجی و داخلی بررسی کرد که درادامه به چند
نمونه از آنها اشاره میشود:
ارتیگس و همکاران ( )2015در پژوهشی تحت عنوان «پیشینه شهرت مقصد گردشگری :نقش میانجی شناخت» به
بررسی اثر ادراکات شناختی و ارزیابی عاطفی مقصد گردشگری بر شهرت مقصد گردشگری و نقش مینانجی شناخت بر
یافتهها نشان داد که با ضریب مسیر  0/40در صد شهرت مقصد
این رابطه ،در بین  750نفر از گردشگران پرداخت .
گردشگری با شناخت تبیین میشود .همچنین شناخت به نوبه خود با ضریب مسیر  0/43ادراک شناختی و ضریب مسیر
میشود.
 0/14در صد ادراک احساسی تبیین 
گومز و همکاران ( )2015در پژوهش «ارائة مدل ارزش ویژة برند مقصد گردشگری ،مطالعة موردی :مقصد
گردشگری اسپانیا» به بررسی اثر تصویر برند مقصد و تصویر مقصد بر ارزش ویژة برند مقصد گردشگری پرداختند .نتایج،
بیانگر رابطة مثبت و معنادار تصویر برند مقصد بر ارزش ویژة برند مقصد است.
ارتیگس و همکاران ( )2015در پژوهش دیگری با عنوان «رضایت گردشگران :نقش مهماننوازی مقصد گردشگری»
به بررسی رابطة ادراکات شناختی بر مزیت تجربة افراد ،عملکرد اجتماعی مقصد و مزیت مفاهیم سمبلیک و ارزیابی احساسی
پرداختند که بهعنوان عوامل پیشبینیکنندة احساس لذت عمل میکنند .نتایج بیانگر تأثیر نقش میانجی متغیر احساس لذت
بر رابطة میان عملکرد اجتماعی مقصد و مزیت مفاهیم سمبلیک و ارزیابی احساسی بر رضایت گردشگری و نیز رابطة مثبت
و معنادار ادراک احساسی با ادراک شناختی است .این پژوهش ،اطالعاتی را برای ذینفعان گوناگون مقصد گردشگری که در
ارتباط با بازاریابی گردشگری است ،ایجاد کرد که بهنوبة خود رضایت مطلوب گردشگری را ایجاد میکند.
فرودی و همکاران ( )2014در بررسی « ارتباط لوگوی شرکت و تصویر و شهرت :بررسی ادراکات مصرفکننده در
محیط مالی» به مطالعة عوامل مؤثر بر مطلوبیت تصویر و شهرت شرکت پرداختند و نشان دادند که لوگوی شرکت ،در
ارتقای تصویر و نگرش به تبلیغات ،شناخت و آگاهی ،اهمیت بسیار دارد.
نگوین و همکاران ( )2013در مطالعة «نقش میانجی اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری» ،نقش میانجی اعتماد
مشتریان در وفاداری را مطالعه کردند .نتایج این پژوهش ،این ایده را تأیید کرد که اعتماد مشتریان بهعنوان نقش
میانجی ،اثر هویت شرکت و تصویر شرکت و شهرت شرکت را بر وفاداری مشتریان افزایش میدهد .همچنین شهرت
شرکت ،با اعتماد مشتریان رابطة مثبت و معنادار دارد.
مارینو و همکاران ( )2012در بررسی «اعتماد در مقصد گردشگری :نقش ساکنان محلی و مؤسسههای دولتی و
مؤسسههای خصوصی» ،با ارائة مدلی چندجانبه به مطالعة اعتماد در مقصد گردشگری پرداختند که شامل صداقت،
مهربانی و راستی در ساکنان محلی و مؤسسههای دولتی و خصوصی در توسعة اعتماد است .از سوی دیگر ،تصویر
ادراکشده بهعنوان پیشینة این عوامل عمل میکند که بهنوبة خود ،از شناخت و شهرت مکان تأثیر میپذیرد .نتایج این
مطالعه ،اطالعات باارزشی از عوامل مؤثر بر اعتماد برای ذینفعان گوناگون از مقصد گردشگری ایجاد میکند.
والش و همکاران ( )2009در «بررسی عوامل و پیامدهای شهرت شرکت :دیدگاه مشتریان» به مطالعة اثر رضایت
مشتری و اعتماد بر شهرت شرکت پرداختند و بررسی کردند که چگونه شهرت شرکت ،بر وفاداری مشتریان و تبلیغ
دهانبهدهان اثر میگذارد .همچنین با استفاده از مدلسازی ساختاری 511 ،نفر از مشتریان را بررسی کردند .مطابق نتایج،
ارتباط مثبت بین شهرت شرکت با تبلیغ دهانبهدهان و وفاداری مشتری ،همچنین اعتماد و رضایت مشتری ،بر شهرت
شرکت اثرگذار است.
که و زی ( )2009در بررسی «شهرت شرکت و نیات رفتاری مشتریان :نقش اعتماد ،تعیین هویت و تعهد» به بررسی
این موضوع پرداختند که چگونه شهرت شرکت ،بر نیتهای رفتاری مصرفکننده اثر میگذارد .آنها به مطالعة  351نفر
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از مشتریان سه شرکت خدمات چینی پرداختند .مطابق نتایج ،شهرت شرکت ،بر هویت و اعتماد مصرفکننده تأثیر مثبت
دارد .تعهد مشتریان ،در رابطة میان اعتماد و تعیین هویت مشتریان ،و نیتهای رفتاری نقش میانجی دارد .همچنین
تعیین هویت مشتریان و تعهد ،ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند.
کیم و همکاران ( )2004در « مقایسة عوامل سازندة اعتماد آنالین بین مشتریان بالقوه و مشتریان بالفعل» به بررسی
عوامل مؤثر بر اعتماد میان مشتریان بالقوه و بالفعل پرداختند .براساس نتایج ،رضایت قویترین عامل مؤثر بر اعتماد در
میان مشتریان بالفعل است .همچنین شهرت با اعتماد رابطة مثبت و معنادار دارد .دهدشتی و همکاران ( )1394در بررسی
« نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقای ارزش ویژة برند در مقصد گردشگری شهر اصفهان» ،نقش تبلیغات و تبلیغات
شفاهی را در بهبود و ارتقای ار زش ویژة برند مقصد گردشگری مطالعه کردند که از عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به
منطقة گردشگری و حفظ آنهاست .مطابق نتایج ،تبلیغات تأثیر معناداری بر تصویر برند ندارد ،اما تأثیر تبلیغات شفاهی و
تجربة مشتری در سطح اطمینان  99درصد ،بر تصویر برند مقصد معنادار است و درنهایت ،تصویر برند در سطح 99
درصد ،بر ارزش ویژة برند مقصد گردشگری ،تأثیر مثبت و معنادار دارد.
زیتونلی و همکاران (« )1392الگوی تحلیلی ارزش ویژة برند مقاصد گردشگری ورزشی ایران» را بررسی کردند و به مطالعة
الگوی تحلیلی ارزش ویژة برند مقاصد گردشگری ورزشی ایران از دیدگاه گردشگران ورزشی پرداختند .براساس نتایج ،تصویر
ذهنی در مقایسه با سایر عوامل ،بیشترین میزان اثرگذاری را بر ارزش ویژة برند مقاصد گردشگری ورزشی دارد.
پژوهش همتی و زهرانی ( )1393با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران خارجی به اصفهان
بهمثابة برند گردشگری» ،به هدف بهرهگیری از مدل ارزش ویژة برند مشتریمحور برای مقصدهای گردشگری ،در تبیین
میزان رضایتمندی و وفاداری گردشگران خارجی انجام گرفت .مطابق نتایج ،شناخت گردشگران از اصفهان و تصویر اصفهان
بهمثابة یک مقصد گردشگری ،نقش مهمی در کیفیت ادراکشدة گردشگران از خدمات ارائهشده دارد .درنهایت ،میتوان از مدل
ارزش ویژة برند بهعنوان چارچوب منتظم برای درک سازوکارهای مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران استفاده کرد.
تاجزاده نمین و مشرفی ( )1392در مطالعة «اولویتبندی مؤلفههای ارزش ویژة برند در مقصد گردشگری از دیدگاه
گردشگران داخلی» با استفاده از مدل کونکنیک و روزیر ( ،)2009به بررسی ارزش ویژة برند مقصد گردشگری شهرستان
رامسر پرداختند و نشان دادند که عالوهبر تصویر برند ،وفاداری به برند ،کیفیت ادراکشده و آگاهی درمورد برند مقصد
گردشگری نیز به صورت مستقیم بر ارزش ویژة برند شهرستان رامسر اثرگذارند و از نظر اهمیت ،وفاداری به برند،
مهم ترین عامل تأثیرگذاری شناخته شده است .در این پژوهش مشخص شد عواملی مانند ادراک شناختی و ارزیابی
احساسی از طریق متغیر میانجی شناخت ،بر شهرت مقصد گردشگری مؤثرند .همچنین شهرت مقصد گردشگری ،بر
عواملی مانند اعتماد به مقصد و تبلیغ دهانبهدهان مقصد بهطور مستقیم ،و بر ابعاد ارزش ویژه برند مقصد از طریق متغیر
میانجی تصویر ذهنی تأثیرگذار است که از نوآوریهای این پژوهش بهشمار میآید .درنهایت ،مدل مفهومی پژوهش
مطابق نمودار  1پیشنهاد میشود.

مبانی نظری
شهرت مقصد گردشگری

شهرت مقصد ،ترکیبی از عقاید ،ادراکات ،دانش و نگرشهای ذینفعان مختلف است که شامل گردشگران و جامعه
بهطور کلی میشود ( .)Artiga et al, 2015: 148در سطوح فردی ،شهرت نشانگر ادراک فردی از سازمان و مطلوبیت
ایجادشده در مقایسه با فعالیتهای گذشتة شرکت و چشمانداز آینده است .شهرت ،نقشی حیاتی در رفتار مصرفکننده و
فرایند خرید ایفا میکند؛ برای مثال ،شهرت مطلوب ،بر وفاداری مصرفکننده در صنعت خدمات و در بخش خردهفروشی
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تأثیر مثبت دارد (همان .)147 :شهرت به عنوان باور افراد (بیش از تصور جمعی) درمورد شخص یا نهاد ،در گروهی از
ذینفعان و عالقهمندان تعریف شده است .شهرت شرکت بهعنوان پیامدی از فرایند رقابتی ویژگیهای کلیدی ،با حداکثر
وضعیت اجتماعی شرکت سازگار است .همچنین مجموعهای کلی از همة معامالت قبلی طی دورة فعالیت کاری شرکت
است و تصوری است که مستلزم سازگاری فعالیتهای اساسی شرکت در بیش از یک دورة زمانی است .شهرت
تولیدکننده ،بهعنوان شاخصی تعریف شده است که در آن ،شرکتها و افراد معتقدند که تولیدکننده صادق است و از
مشتری خود حمایت میکند .برخالف تصویر که منعکسکنندة این است که شرکت به چه فعالیتی میپردازد ،شهرت
بیانگر این است که شرکت ،تا چه حد در بازار خوب فعالیت میکند .شهرت حاصل ارزیابی جمعی از توانایی شرکت است
که پیامد باارزشی در گروه ذینفعان بهوجود میآورد و بهعبارتی ،نتیجة فعالیتهای گذشتة شرکت است .همچنین شهرت
شرکت ،انعکاس سادهای از ادراکهای مشابه افراد است (.)Walsh et al, 2009: 189
تصویر ذهنی از مقصد

تصویر ذهنی از مقصد ،مجموعهای از عقاید ،افکار و تأثیرات است که افراد دربارة مکان دارند .همچنین بهطور مشابه تصویر
مقصد ،تصویر ذهنی افراد از دانش ،احساسات و درک کلی از مقصد خاص تعریف میشود ( .)Gómez et al, 2015: 211بسیاری
از نویسندگان ،اثر تصویر را بر انتخاب مقصد مطالعه کردهاند .برخی از این نویسندگان استدالل میکنند که به احتمال زیاد،
مقصدهایی که تصویر مثبتتری دارند ،به احتمال بیشتری در فرایند تصمیمگیری قرار میگیرند و درنهایت انتخاب میشوند.
همچنین تصویر ذهنی از مقصد ،بر نیت رفتاری افراد تأثیرگذار است؛ برای مثال ،محققان دریافتند که تصویر مثبت یک مقصد،
اثر مثبتی بر نیت مسافر برای بازید از آن منطقه در آینده دارد (ملکی مین باش رزگاه و همکاران .)17 :1394 ،تصویر ذهنی،
عامل کلیدی مقصدهای گردشگری درنظر گرفته شده است .هنگامیکه گردشگران بهطورکلی ادراک یا برداشت مثبتی دارند،
بیشتر احتمال دارد که آن مقصد را انتخاب کنند .عالوهبراین ،تصویر مقصد قادر است بهطور مثبت بر احساس از آن مکان و
رضایت و رفتار آیندة افراد تأثیر بگذارد ( .)Lee, 2009: 217ارزیابی اثربخش نام تجاری در گردشگری ،بیش از هر چیز براساس
تصویر ذهنی است .تصویر نام تجاری را میتوان از دیدگاه اجتماعی و تصویری ،از شخصیت برند درنظر گرفت؛ ارزیابی
اثربخش نام تجاری در گردشگری عمدتاً ،بر اساس تصویر ذهنی است .تصویر نام تجاری را از نقطه نظر اجتماعی و تصویری از
میتوان در نظر گرفت تصویر نام تجاری به طور قابل توجهی با مفهوم مشتریان (گردشگران) در ارتباط است .از
شخصیت برند 
سوی دیگر ،تصویر با خدمات ارائه شده توسط برند مرتبط است .از دیدگاه مشتری شواهدی وجود دارد که تصویر نام تجاری
ممکن است ،احساسات و انتخاب مشتری را تحت تاثیر قرار دهد .عالوه بر این ،تصویر نام تجاری بر وفاداری مشتریان نیز تاثیر
دارد (.)Callarisa et al: 2012 75
آگاهی درمورد برند مقصد

آکر ( )1991چهار سطح آگاهی درمورد برند را مشخص کرد که عبارتاند از :قدرت (محبوبیت در میان گروه بزرگی از
مصرفکنندگان) ،سطح باالی ذهن (تداعی در ذهن مصرفکننده بهعنوان اولین برند) ،بازخوانی ذهنی برند (بهیادآوردن
برند توسط مصرفکنندگان هنگام اندیشیدن به گروه محصول) و تشخیص (توانایی مصرفکننده در شناسایی برند).
آگاهی درمورد برند مقصد ،عامل کلیدی بازدید از مقصد است و عالقه به آن را افزایش میدهد .آگاهی درمورد برند،
توانایی خریدار در شناسایی یا بازخوانی برندی است که در گروه خاصی از محصوالت قرار دارد

( Gómez et al, 2015:

 .)212در بخش گردشگری ،آگاهی درمورد برند ،بهعنوان تسریعکنندة تأثیر برند بر رفتار مصرفکننده شناخته شده است.
آگاهی درمورد برند ،یکی از مهمترین عوامل بازیابی اطالعات برند است و بهعنوان اولین و مهمترین عامل ،اما نه کافی
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درنظر گرفته شده است .همچنین آگاهی ،مرحلهای است که به امتحان خرید یا تکرار خرید منجر میشود .بااینحال،
آگاهی درمورد خرید ،عامل مهم ارزش مشتری بهشمار میآید (.)Callarisa et al, 2012: 74
وفاداری به برند مقصد

وفاداری به برند ،بهعنوان «دلبستگی مشتریان به برند» تعریف شده است .آکر ( )1991وفاداری به برند را در سه گروه
تعریف میکند :وفاداری به برند ،سطحی نگرشی است که بر تعهد برند تأکید دارد .تعریف وفاداری به برند ،در سطح
رفتاری بر تکرار رفتار خریدار تأکید دارد .تعریف دیگر دربرگیرندة دو عامل رفتاری و نگرشی است .در گروه سوم ،وفاداری
به برند مقصد به عنوان ترجیحات گردشگران به مقصد ،قصد تکرار بازدیدکنندگان و توصیة مقصد به دوستان و آشنایان
تعریف شده است .وفاداری به برند ،یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر موفقیت بازاریابی و بهویژه بازاریابی مقاصد
گردشگری است ( .)Gómez et al, 2015: 212مطالعات متعدد در این زمینه نشان میدهند وفاداری به برند قابلیت آن را
دارد که نتایج ارزشمندی از جمله کاهش هزینههای مربوط به جذب مشتریان جدید ،کاهش حساسیت مشتری به قیمت
محصوالت و کاهش هزینههای ارائة خدمات به مشتریان را بهدنبال داشته باشد (کاظمی و همکاران.)38 :1394 ،
ارزش ادراکشدة برند مقصد

کیفیت ادراکشدة مقصد گردشگری ،ارتباط مؤثری بر ارزش ادراکشدة مقصد دارد .اصول مفهومسازی و عملیاتی ارزش
برند مقصد ،بهطورکلی بر اساس هزینه است؛ برای مثال ،ارزش پولی که برند ایجاد میکند ،درنظر گرفته میشود.
سرانجام از اولویتهای دیگر ویژگیهای برند مقصد مانند ساختمانهای تاریخی و فرایندهای منحصربهفرد ،روشهای
مدیریت و نیز مدیریت روابط مشتری تعیینکنندة ارزش ویژة برند است ( .)Gómez et al, 2015: 212ارزش ادراکشدة
برند مقصد داللت بر مزایایی دارد که مشتریان دربرابر هزینههایی که به آنها تحمیل میشود ،بهدست میآورند .در
ارتباط با خدمات ،ارزش ویژة برند ،ارزیابی کلی از کیفیت خدمات بر پایة ادراکات مشتریان از قیمتهای پرداختی است
(et al, 2014: 217

 .)Bianchiبه عقیدة آکر ( ،)1996ارزش ادراکشدة برند بر پایة پاسخ مشتریان به این موارد

اندازهگیری میشود که آیا برند ارزش خوبی برای پول فراهم میکند و آیا دالیلی برای خرید برند از میان برندهای متعدد
وجود دارد .ارزش ادراکشده ،بهعنوان ساختاری چندبعدی درنظر گرفته شده است که ترکیبی از سه بعد عملیاتی،
احساسی و اجتماعی است .ارزش ادراکشدة برند بهطور مثبتی با رفتار آیندة مشتریان مانند خرید ،قصد بررسی یا تمایل
به خرید در ارتباط است (.)Callarisa et al, 2012: 74
اعتماد به مقصد گردشگری

اعتماد به مقصد گردشگری ،به عواملی بستگی دارد که به مکان مورد نظر مرتبط است .این عوامل بهعنوان صداقت،
صمیمیت ،شایستگی ،ساکنان محلی ،مؤسسههای دولتی یا مؤسسههای خصوصی بیان میشود .عامل خیرخواهی ،بر این
اصل بنا شده است که طرف مقابل ،منافع و رفاه طرف دیگر را درنظر میگیرد و برای ارائة کمک و راهنمایی مفید به آن
تالش میکند .صداقت ،بیانگر تعهد و پیمانی است که طرف مقابل به آن پایبند است که این ارزش ،از فرایند اجتماعی
مستمر حاصل میشود .شایستگی ،به مهارت و دانش و تخصصی که طرف مقابل در انجام فعالیتها دارد ،اطالق میشود
( .)Marinao et al, 2012: 28-29اعتماد ،هم بهعنوان پیشنیاز رابطه با مشتری و هم بهعنوان گام پیشین توسعة تعهد
درنظر گرفته شده است .اعتماد ،هنگامی ایجاد میشود که گروهی به قابلیت اطمینان و درستی طرف مبادله اطمینان
دارد؛ زیرا در شرایط عدمقطعیت ،عاملی مهم بهشمار میآید .اعتماد ،عاملی حیاتی برای ارائهدهندگان خدمات و بازاریابان
است ( .)Keh and Xie et al, 2009: 733شرکتهای خوشنام ،احتماالً اعتماد مشتریان را به سه روش بهدست میآورند.
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اول اینکه از دیدگاه اقتصادی و سازمانی ،شهرت نقش مهمی در کاهش عدمقطعیت ذینفعان دارد؛ زیرا شهرت مثبت،
براساس عملکرد برتر بیش از یک دورة زمانی تعیین شده است .دوم اینکه مشتریان ،شرکتهای محبوب را از طریق
چندین ویژگی بههممرتبط مانند اعتبار ،مسئولیتپذیری و قابلیت اعتماد درک میکنند .درنهایت ،شهرت شرکت ،اغلب
منبع حساسی است که طی زمان به حمایت نیاز دارد و سرمایهگذاری بهمنظور توسعه نیز برای آن ضروری است .در غیر
این صورت ،بهآسانی متزلزل میشود (.)Keh and Xie, 2009: 734
شناخت

شناخت سازمان ،پیشنیاز شهرت است .شناخت بهصورت خوب و بد بر شهرت تأثیر میگذارد .محققان بیان میکنند که
شناخت ،نقشی حیاتی در تغییر شهرت دارد؛ همانگونه که سطوح باالی آگاهی یا شناخت ممکن است بر شهرتی تأثیر
بگذارد که تاکنون دربرابر تغییر مقاوم بوده است .درحقیقت ،شناخت بهعنوان دانش و ارزیابی مؤثر از سازمان ایجاد
میشود؛ بنابراین ،بیانگر آگاهی همهجانبه درمورد مکان است که از منابع متنوعی شامل بازدیدهای پیشین افراد از مقصد،
رسانه و تبلیغ دهانبهدهان یا جامعه منتقل میشود .از دید گردشگران ،بسیار مهم است که مکان مورد نظر در نزد دیگر
افراد ،شناختهشده بهنظر برسد .شناخت ،نقش مهمی در انواع تصمیمهای گردشگری بازی میکند .میزان شناخت از
مقصد ،بر گردشگری مکان ،انتخاب مکان سفر و تصویر از مکان ،تأثیر مثبت دارد .شناخت مقصد ،همچنین رابطة بادوام
را افزایش میدهد و محرک بازدید مجدد است .درحقیقت ،شهرت خوب مؤسسه بهشدت از میزان شناخت مشتریان تأثیر
میپذیرد (.)Artiga et al, 2015: 148
ارزیابی عاطفی

ارزیابی عاطفی از مقصد ،مجموعهای از احساسات خوب و بد و بیطرف در ارتباط با محیط است .افراد ،به مکانهای
مختلف پاسخهای عاطفی دارند و این احساسات را به حافظه و خاطراتشان منتقل میکنند .ادبیات گردشگری ،بر ایجاد
ارتباط میان ارزیابی احساسی با میزان شناخت تأکید میکند .بهعبارتی ارزیابی احساسی خوب و بد ،بر میزان شناختی که
افراد به خاطراتشان تخصیص میدهند ،تأثیر میگذارد؛ بنابراین ،احساسات گردشگری از شناختی بهدست میآید که با
ارزیابی احساسی شخص از مقصد گردشگری مرتبط است .عالوهبراین ،انتخاب مکان مورد نظر از طریق ادراک شناختی و
ارزیابی عاطفی از مکان گردشگری بهدست میآید

(et al, 2015: 149

 .)Artigaارزیابی احساسی ،بر فرض اولیة

روانشناسی محیطی که افراد پاسخ عاطفی به مکانهای متفاوت دارند ،بنا شده است .از این منظر ،ارزیابی عاطفی
بهعنوان احساس درمورد محل خاص درنظر گرفته شده است .بعضی از نویسندگان بر این ادعا هستند که ارزیابی عاطفی،
وابستگی و رابطة مستقیمی با ادراک شناختی دارد (.)Artiga et al, 2015: 55
ادراک شناختی

ادراک شناختی در برگیرنده بررسی و مالحظه دقیق و آگاهانه وقایع و عکسالعملهای تجربیات گذشته است .گردشگران
ویژگیها یا خصوصیات فیزکی یک منطقه گردشگری را از طریق مکان ،مناظر ،جادبه های گردشگری و زیست محیطی
درک میکنند .از دیدگاه شناختی ،جذابیت گردشگری در زیبایی مناظر معماری و طبیعی ،داشتن امکانات خوب و ویژهبودن
جاذبه است .درواقع ،هنگامیکه مقصدهای گردشگری ،سطح رضایتبخشی از این ویژگیها دارند ،بازدیدکنندگان تمایل
بیشتری به نگرش مطلوب نسبت به مقصد گردشگری پیدا میکنند (.)Artiga et al, 2015: 54
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تبلیغ دهانبهدهان مقصد

در صنعت گردشگری وجود اطالعات ،عاملی بسیار مهم ،تأثیرگذار و تعیینکننده در رفتار مشتریان (گردشگران) است
برمیگردد .بهتدریج،
( .)Maser and Weiermair, 1998: 107تحقیقات بازاریابی بر تبلیغات دهان به دهان به تاریخ  1960
تعریف تبلیغات دهانبهدهان کاملتر شد .در سالهای اخیر ،این نوع تبلیغ بهعنوان ارتباط چهرهبهچهره دربارة محصوالت
و شرکتها در میان افرادی که عضو سازمان تجاری نیستند ،تعریف شده است .در تعاریف اخیر ،تبلیغ دهانبهدهان شامل
تمامی ارتباطات غیررسمی است که مصرفکنندگان را درمورد مالکان ،کاربرد یا ویژگیهای کاالها و خدمات ویژه یا
فروشندگان راهنمایی میکند ( .)Litvin et al, 2008: 459شرکتهای با شهرت بسیار خوب ،محرکی برای تبلیغات مثبت
دهانبهدهان هستند؛ درحالیکه شرکتهای با شهرت بسیار ضعیف ،محرکی برای تبلیغات دهانبهدهان منفی بهشمار
میروند .احتماالً شرکتها با شهرت خوب ،طرفداران مشتاقی برای خودشان ایجاد میکنند که همه فعالیتهای شرکت را
حمایت میکنند.)Walsh et al:2009 194( .
ارزش ادراکشدة برند
مقصد
وفاداری به برند
مقصد

اعتماد به مقصد

آگاهی درمورد برند
مقصد
H10

H9

تصور ذهنی از مقصد

H7
H3

تبلیغ دهانبهدهان
مقصد

H2

H11

شهرت مقصد
گردشگری

H1

ادراک شناختی
H6

H4

H8

شناخت
ارزیابی احساسی

H5

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش
منبع :ارتیگس و همکاران ()2015؛ که و زی ()2009؛ گومز و همکاران ()2015؛ مارینو و همکاران ()2012؛ والش و همکاران
()2009؛ سایراکای و همکاران ()2015؛ ارتیگس و همکاران ()2015

روش پژوهش
پژوهش حاضر را میتوان از حیث هدف ،کاربردی و از نظر شیوة گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی بهشمار آورد که
درصدد ارائة مدل جامع شهرت مقصد گردشگری شهر اصفهان است .جامعة آماری این پژوهش ،شامل تمامی گردشگران
درحال بازدید از جاذبههای گردشگری شهر اصفهان است .با توجه به نامحدودبودن جامعة آماری ،بهمنظور تعیین حجم
نمونه ،ابتدا سی پرسشنامه بهصورت تصادفی بین گردشگران توزیع شد و عدد  0/90278بهعنوان انحراف معیار متغیر
اصلی پژوهش (شهرت مقصد گردشگری) بهدست آمد .محاسبة انحراف معیار ،با درنظرگرفتن دقت  0/1و سطح اطمینان
 0/95انجام گرفت و تعداد افراد نمونه  313نفر مشخص شد.
 313
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در این پژوهش ،براساس مقیاس ترتیبی و طیف پنجدرجهای لیکرت ،از پرسشنامهای  48گویهای بهعنوان ابزار اصلی
جمعآوری اطالعات استفاده شد .در جدول  1متغیرها و منابع پرسشنامه ذکر شده است .بهمنظور روایی محتوای پرسشنامه
براساس نظر خبرگان -که شامل استادان و کارشناسان این حوزه است -اصالحاتی روی آن صورت گرفت .همچنین بهمنظور
سنجش روایی ،از روایی همگرا و واگرا و برای بررسی پایایی ،از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد .همانگونه که در
جدول  4مشاهده میشود ،ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ،برای همة سازههای پژوهش بیشتر از  0/7است.
جدول شماره  :1متغیرها با منابع
شهرت مقصد
گردشگری

شناخت

ادراک شناختی

ارزیابی
احساسی

تصویر ذهنی از
مقصد

Destination
Reputation

Familiarity

Cognitive
Perception

Affective
Evaluation

Destination
Image

Destination
Brand
Loyalty
Destination
Brand
Perceived
Value

Destination
Brand
Awareness

ارزش
ادراکشدة برند
مقصد

وفاداری به برند
مقصد

آگاهی درمورد
برند مقصد

اعتماد به مقصد

منبع

Trust In
Tourist
Destinations

ارتیگس و همکاران ()2015

تبلیغ
دهانبهدهان
مقصد

عناوین
انگلیسی

Destination
Wom

متغیر

گومز و همکاران ()2015

مارینو و سایراکای و
همکاران همکاران
()2015( )2012

منطقة مورد مطالعه
پژوهش حاضر را میتوان از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر شیوة گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی بهشمار آورد که
درصدد ارائة مدل جامع شهرت مقصد گردشگری شهر اصفهان است .جامعة آماری این پژوهش ،شامل گردشگران درحال
بازدید از جاذبههای گردشگری شهر اصفهان در تابستان  1394است.

بحث و یافتهها
تجزیه و تحلیل ویژگیهای جمعیتشناختی

مطابق بررسی 46 ،درصد از افراد نمونه را مردان و  54درصد را زنان تشکیل میدهند .بیشترین آنها ( 49/8درصد) در
بازة سنی  21تا  30سال قرار دارند .بیشتر آنها تحصیالت دانشگاهی دارند و شغل  33/5درصد آنها آزاد است.
جدول شماره  :2متغیرهای جمعیتشناختی
متغیر

جنسیت
تأهل

سن

کل

ابعاد

فراوانی

درصد

مرد
زن
مجرد
متأهل

144
169
194
119
59
156
71
25
2

46
54
62
38

زیر 20
21-30
31-40
41-50
باالی 60

313

18/8
49/8
22/7
8
9/6

متغیر

تحصیالت

اشتغال

کل

ابعاد

زیردیپلم
دیپلم
تحصیالت دانشگاهی
کارمند
آزاد
بیکار
بازنشسته
دانشآموز
دانشجو
خانهدار

فراوانی

4
77
232
53
105
18
4
12
92
29
313

درصد

1/3
24/6
74/1
16/9
33/5
3/8
1/3
3/8
29/4
9/3

گردشگری شهری ،دورة  ،4شمارة  ،1بهار 1396

80

تجزیه و تحلیل مدل مفهومی و فرضیهها
یکی از پیشفرضهای اصلی مدل معادالت ساختاری ،بررسی نرمالبودن توزیع متغیرهای مورد بررسی است .با توجه به
اینکه سطح معناداری برای بیشتر متغیرهای پژوهش کمتر از  5درصد است ،فرض نرمالبودن توزیع دادهها پذیرفته
نمیشود .درنتیجه ،بهمنظور آزمایش و تأیید فرضیهها ،از تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده شده است که
روشی ناپارامتریک است و نیازی به نرمالبودن دادهها ندارد (داوری و رضازاده.)68 :1392 ،
جدول شماره  :3آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

متغیر

شهرت مقصد
گردشگری

شناخت

ادراک شناختی

ارزیابی احساسی

تصویر ذهنی از مقصد

ارزش ادراکشدة
برند مقصد

وفاداری به برند
مقصد

آگاهی درمورد برند
مقصد

اعتماد به مقصد

تبلیغ دهانبهدهان
مقصد

کولموگروف -اسمیرنوف
سطح معناداری

3/22
0/00

1/41
0/036

1/42
0/035

2/81
0/00

1/64
0/009

2/59
0/00

2/87
0/00

3/18
0/00

2/59
0/00

2/11
0/00

روش

PLS2

برای ارزیابی مدلهای معادالت ساختاری ،سه قسمت را پوشش میدهد .1 :بخش مربوط به برازش

مدل اندازهگیری .2 ،بخش برازش ساختاری و  .3بخش برازش مدل کلی (اندازهگیری و ساختاری) .مدل اندازهگیری،
چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سؤاالت) و مدل ساختاری ،چگونگی پیوند متغیرهای
پنهان با یکدیگر را نشان میدهد (داوری و رضازاده.)165 :1392 ،

بخش مربوط به برازش مدل اندازهگیری
پایایی و روایی

بارهای عاملی ،از طریق محاسبة مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشوند که این مقدار 40
درصد یا بیشتر است .درصورتیکه مقدار پایایی ترکیبی ( )CRبرای هر سازه باالی  70درصد شود ،مدلهای اندازهگیری،
پایداری درونی مناسب دارند .معیار میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEرا به منظور سنجش روایی همگرا ،که مقدار
میباشد.
عدد بحرانی  50درصد 
مطابق دادههای جداول  4و  ،5مقدار متغیر مکنون در تمامی معیارها مناسب است .میتوان مناسببودن وضعیت
پایایی و روایی همگرا و واگرای پژوهش حاضر را تأیید کرد.

بخش مربوط به برازش مدل ساختاری
در برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب  ،tاین ضرایب باید از  1/96بیشتر باشند تا بتوان در سطح اطمینان 0/95
معناداربودن آنها را تأیید کرد .مطابق دادههای جداول  6و  ،7ضرایب مربوط به همة مسیرها بیشتر از  1/96است که
معناداربودن این مسیر و مناسببودن مدل ساختاری را نشان میدهد.
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سازه

شاخص

بار عاملی
0/699

شهرت
مقصد
گردشگری

RE2

0/744

RE3

0/814

RE4
FA1

0/716
0/780

FA2

0/812

FA3

0/786

FA4

0/730

FA5
CO1

0/569
0/519

CO2

0/773

شناخت

ادراک
شناختی

ارزیابی
عاطفی

اعتماد به
مقصد
گردشگری

RE1

CO3

0/756

CO4
CO5

0/720

CO6

0/733

AF1

0/863

AF2

0/930

AF3

0/933

TD1

0/78

TD2

0/848

TD3

0/869

TD4

0/828

TD5

0/496

TD6

0/452
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جدول شماره  :4ضرایب پایایی شاخصها
شاخص
سازه
پایایی شاخص

بار عاملی
0/607

DI1
Ave=0/55
CR= 0/83
Alpha=0/73

تصویر ذهنی
از مقصد
Ave=0/50
CR= 0/85
Alpha=0/80

Ave=0/50
CR= 0/85
Alpha=0/79

Ave=0/82
CR= 0/93
Alpha=0/89

Ave=0/50
CR=0/86
Alpha=0/82

آگاهی
درمورد برند
مقصد

وفاداری به
برند مقصد

ارزش
ادراکشدة
برند مقصد

تبلیغ
دهانبهدهان
مقصد

DI2

0/647

DI3

0/742

DI4

0/721

DI5

0/705

DI6

0/725

DI7

0/765

DI8

0/819

BA1

0/823

BA2

0/776

BA3

0/615

BA4

0/763

BL1

0/817

BL2

0/843

BL3

0/821

BL4
PB1

0/839
0/783

PB2

0/614

PB3

0/738

PB4
WOM1

0/768
0/866

WOM2

0/786

WOM3

0/789

WOM4

0/857

پایایی شاخص

Ave=0/52
CR= 0/89
Alpha=0/86

Ave=0/56
CR= 0/83
Alpha=0/73

Ave=0/69
CR= 0/84
Alpha=0/86

Ave=0/50
CR= 0/84
Alpha=0/70

Ave=0/68
CR=0/81
Alpha=0/85

جدول شماره  :5ضرایب روایی واگرا
تبلیغ دهانبهدهان
مقصد

ارزش ادراکشدة
برند مقصد

وفاداری به برند
مقصد

آگاهی درمورد برند
مقصد

اعتماد به مقصد

شناخت

تصویر ذهنی از
مقصد

شهرت مقصد

ادراک شناختی

ارزیابی عاطفی

0/82

0/72
0/56

0/83
0/49
0/72

0/75
0/58
0/44
0/54

0/73
0/44
0/52
0/41
0/56

0/74
0/38
0/35
0/44
0/43
0/59

برازش مدل بیرونی

0/71
0/51
0/58
0/56
0/65
0/63
0/65

0/74
0/56
0/46
0/61
0/64
0/54
0/42
0/51

0/70
0/45
0/68
0/53
0/50
0/58
0/63
0/46
0/53

0/90
0/62
0/56
0/80
0/52
0/49
0/48
0/68
0/52
0/66

ارزیابی عاطفی
ادراک شناختی
شهرت مقصد گردشگری
تصویر ذهنی از مقصد
شناخت
اعتماد به مقصد
آگاهی درمورد برند مقصد
وفاداری به برند مقصد
ارزش ادراکشدة برند مقصد
تبلیغ دهانبهدهان مقصد
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جدول شماره  :6نتایج برازش مدل ساختاری
مسیر

شناخت← شهرت مقصد
شناخت← تصویر ذهنی از مقصد
شهرت مقصد ← تصور ذهنی از مقصد
ادراک شناختی← شناخت
ارزیابی عاطفی← شناخت
ادراک شناختی ← ارزیابی عاطفی
شهرت مقصد← اعتماد به مقصد
شهرت مقصد← تبلیغ دهانبهدهان مقصد
تصویر ذهنی از مقصد ← ارزش ادراکشدة برند مقصد
تصویر ذهنی از مقصد← وفاداری به برند مقصد
تصویر ذهنی از مقصد ← آگاهی درمورد برند مقصد

ضریب مسیر

آمارة 1/96 > t

0/46
0/31
0/41
0/33
0/31
0/61
0/61
0/51
0/62
0/65
0/56

13/06
7/02
7/78
5/98
5/60
18
19/51
11/01
14/92
17/18
13/26

نتیجه

پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه

سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قویبودن برازش بخش ساختاری مدل
بهوسیلة معیار

R2

درنظر گرفته میشوند .سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را برای نشاندادن قدرت پیشبینی ضعیف،

متوسط و قوی سازه یا سازههای برونزای بخش ساختاری مدل بهوسیلة معیار

Q2

تعریف کردهاند .مطابق دادههای

جدول  7برازش مناسب مدل ساختاری تأیید میشود.
جدول شماره  :7نتایج برازش مدل ساختاری

شناخت

ارزیابی عاطفی
ادراک شناختی
شناخت
تصویر ذهنی از مقصد
شهرت مقصد گردشگری
اعتماد به مقصد
آگاهی درمورد برند مقصد
وفاداری به برند مقصد
ارزش ادراکشدة برند مقصد
تبلیغ دهانبهدهان مقصد

0/382
0/216
0/339
0/34
0/376
0/314
0/434
0/394
0/266

0/09
0/08
0/23

تصویر ذهنی از مقصد

سازهها

معیار ()R2

معیار اندازة تأثیر ()F2

0/44

معیار
()Q2

معیار Redundancy
𝟐𝐑*Communalities

0/30
0/12
0/20
0/17
0/19
0/17
0/29
0/19
0/15

0/31
0/12
0/17
0/18
0/20
0/17
0/13
0/20
0/18

جدول شماره  :8نتایج برازش مدل کلی

سازهها
ارزیابی عاطفی
ادراک شناختی
شهرت مقصد گردشگری
تصویر ذهنی از مقصد
شناخت
اعتماد به مقصد
آگاهی درمورد برند مقصد
وفاداری به برند مقصد
ارزش ادراک شده برند مقصد
تبلیغ دهانبهدهان مقصد

R Square

Communality

0/382
0/216
0/339
0/34
0/376
0/314
0/434
0/394
0/266

0/82
0/50
0/53
0/56
0/69
0/52
0/68

Gof

Communality  R 2 
0 / 61 0 / 34  0 / 46

برازش قوی مدل

بخش مربوط به برازش مدل کلی (اندازهگیری و ساختاری)
برازش مدل کلی ،شامل هردو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری است و با تأیید برازش آن ،بررسی برازش مدل کامل
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میشود .سه مدار  0/25 ،0/01و  0/36بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار معرفی شدهاند .مطابق
جدول  ،8حاصلشدن مقدار  0/46برای  Gofنشانگر برازش کلی قوی مدل است.

نمودار شماره  :2مدل آزمونشدة پژوهش (ضرایب مسیر و بارهای عامل)

نمودار شماره  :3مدل آزمونشدة پژوهش در حالت معناداری ()t-value

نتیجهگیری
صنعت گردشگری از بعد اقتصادی و جنبة فرهنگی دارای ارزشهای بسیار است و از صنایع مهم و کلیدی در اقتصاد
کشورها بهشمار میرود .کشور ما نیز با بهرهگیری از پتانسیلها ،امکانات و توانمندی و تسهیالت بسیاری که دارد ،با
اجرای برنامه و انجامدادن اقدامات الزم بهسادگی قادر است جایگاه واقعی این صنعت را در میان سایر صنایع مانند نفت،
خودروسازی و ...ارتقا و رونق ببخشد .بهطورکلی ،شهر اصفهان با همة امکانات و زیرساختها ،متناسب با جایگاه تاریخی
شهر ،زمینهساز ورود گردشگران به این مقصد نبوده است .با توجه به اینکه در صنعت گردشگری ،بهمنظور ایجاد انگیزة
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سفر و نیز سفر مجدد ،افراد به شناخت و آگاهی بهصورت مکتوب ،صوتی و تصویری احتیاج دارند ،هدف این مطالعه،
گسترش نظریة شهرت مقصد گردشگری بهمنظور ایجاد دیدگاههای مهمی درجهت مشارکت بازاریابی در صنعت
گردشگری است .به این منظور در فرایند تحقیق ،بهمنظور شناسایی مفهوم شهرت مقصد گردشگری ،ابتدا مبانی و پیشینة
تحقیق بررسی شد و درنهایت ،در راستای هدف پژوهش ،مدلی ارائه شد و برای بررسی فرضیهها و برازش مدل ،از آزمون
معادالت ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد .مدل طراحیشدة اولیه ،دارای برازش قوی است که مدل تحقیق را تأیید
میکند .در این پژوهش ،یازده فرضیة اصلی مطرح و همگی تأیید شدند.
در آزمون فرضیة تأثیر شناخت بر شهرت مقصد و تصویر ذهنی ،ضرایب مسیر  0/46و  0/31بهدست آمدند که اثر مثبت
میان این عوامل را نشان میدهند .بدینترتیب ،شناخت به میزان  0/46و  ،0/31تغییرات شهرت مقصد و تصویر ذهنی از
مقصد را تبیین میکند .تأثیر شناخت بر شهرت مقصد و تصویر ذهنی ،با توجه به آمارة  )13/06( tو  ،)7/02( tدر سطح 95
درصد معنادار است؛ بنابراین ،شناخت بر شهرت مقصد و تصویر ذهنی از مقصد تأثیر مثبت و معنادار دارد که با نتایج تحقیق
ارتیگس و همکاران ( )2015و فرودی و همکاران ( )2014همراستاست .در آزمون فرضیة شهرت مقصد بر تصویر ذهنی از
مقصد ،ضریب مسیر  0/41بهدست آمد که بیانگر اثر مثبت میان این عوامل است و نشان میدهد شهرت مقصد ،ضریب
مسیر برابر  0/41از تغییرات تصویر ذهنی از مقصد را تبیین میکند .تأثیر شهرت مقصد بر تصویر با توجه به آمارة )7/78( t
در سطح  95درصد معنادار است؛ بنابراین ،شهرت مقصد بر تصویر ذهنی از مقصد تأثیر مثبت و معنادار دارد که نتایج پژوهش
مارینو ( )2012را تأیید میکند .در آزمون فرضیه ادراک شناختی و ارزیابی عاطفی بر شناخت ضریب مسیر برابر0/33و 0/31
به دست آمد ،که نشاندهنده اثر مثبت میان این عوامل بر شناخت است ،و بیانگر این است که ادراک شناختی و ارزیابی
میکند .تأثیر ادراک شناختی و ارزیابی عاطفی بر شناخت ،با توجه
عاطفی به میزان0/33و  0/31از تغییرات شناخت را تبیین 
به آمارة  )5/98( tو  )5/60( tدر سطح  95درصد معنادار است که نتایج پژوهش ارتیگس و همکاران ( )2015را تأیید میکند.
در آزمون فرضیة تأثیر ادراک شناختی بر ارزیابی عاطفی ،ضریب مسیر  0/61بهدست آمد که بیانگر رابطة مثبت میان این
عوامل است و نشان میدهد ادراک شناختی 0/61 ،تغییرات ارزیابی عاطفی را تبیین میکند .تأثیر ادراک شناختی بر ارزیابی
عاطفی ،با توجه به آمارة  )18( tدر سطح  95درصد معنادار است؛ بنابراین ،ادراک شناختی ،بر ارزیابی عاطفی تأثیر مثبت و
معنادار دارد که نتایج پژوهش ارتیگس و همکاران ( )2015را تأیید میکند .در آزمون فرضیة تأثیر شهرت مقصد گردشگری
بر اعتماد به مقصد ،ضریب مسیر  0/61بهدست آمد که اثر مثبت میان این عوامل را نشان میدهد و بیانگر آن است که
شهرت مقصد گردشگری ،به میزان  0/61تغییرات اعتماد به مقصد را تبیین میکند .تأثیر شهرت مقصد گردشگری بر اعتماد
به مقصد با توجه به آمارة  ،)19/51( tدر سطح  95درصد معنادار است؛ بنابراین شهرت مقصد ،بر اعتماد به مقصد تأثیر مثبت
و معنادار دارد که با نتایج پژوهشهای که و زی ( )2009و کیم و همکاران ( )204همراستاست .در آزمون فرضیة تأثیر
شهرت مقصد گردشگری بر تبلیغ دهانبهدهان مقصد ،ضریب مسیر  0/51بهدست آمد که اثر مثبت میان این عوامل را
نشان میدهد و بیانگر آن است که شهرت مقصد گردشگری ،به میزان  0/51تغییرات تبلیغ دهانبهدهان مقصد را تبیین
میکند .تأثیر شهرت مقصد گردشگری بر تبلیغ دهانبهدهان با توجه به آمارة  ،)11/01( tدر سطح  95درصد معنادار است؛
بنابراین ،شهرت مقصد بر تبلیغ دهانبهدهان آن تأثیر مثبت و معنادار دارد که با نتایج تحقیق والش و همکاران ()2009
همراستاست .در آزمون فرضیة تأثیر تصویر ذهنی از مقصد بر ارزش ادراکشدة برند مقصد ،ضریب مسیر  0/62بهدست آمد
که اثر مثبت میان این عوامل را نشان میدهد .تأثیر تصویر ذهنی مقصد بر ارزش ادراکشده با توجه به آمارة  ،)14/92( tدر
سطح  95درصد معنادار است؛ بنابراین ،تصویر ذهنی از مقصد ،بر ارزش ادراکشدة برند تأثیر مثبت و معنادار دارد که نتایج
پژوهشهای گومز و همکاران ( ،)2015زیتونلی و همکاران ( ،)1392همتی و زهرانی ( )1393و دهدشتی و همکاران ()1394
را تأیید میکند .در آزمون فرضیة تأثیر تصویر ذهنی از مقصد بر وفاداری به برند مقصد ،ضریب مسیر  0/65درصد بهدست
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آمد که اثر مثبت میان این عوامل را نشان میدهد .تأثیر تصویر ذهنی از مقصد بر وفاداری به برند ،با توجه به آمارة

t

( ،)17/18در سطح  95درصد معنادار است؛ بنابراین ،تصویر ذهنی از مقصد بر وفاداری به برند مقصد ،تأثیر مثبت و معنادار
دارد که نتایج پژوهشهای گومز و همکاران ( ،)2015کالیزا و همکاران ( ،)2012زیتونلی و همکاران ( ،)1392غفاری و
همکاران ( )1393و دهدشتی و همکاران ( )1394را تأیید میکند .در آزمون فرضیة تأثیر تصویر ذهنی از مقصد بر آگاهی
درمورد برند مقصد ،ضریب مسیر  0/56درصد بهدست آمد که نشاندهندة رابطة مثبت میان این عوامل است .تأثیر تصویر
ذهنی از مقصد بر آگاهی درمورد برند مقصد ،با توجه به آمارة  ،)13/26( tدر سطح  95درصد معنادار است؛ بنابراین ،تصویر
ذهنی از مقصد ،بر آگاهی درمورد برند مقصد تأثیر مثبت و معنادار دارد که تأییدکنندة نتایج پژوهشهای گومز و همکاران
( ،)2015گومز و همکاران ( )2012و زیتونلی و همکاران ( )1392است.
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