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بررسی اثر تصویر ذهنی گردشگران فستیوال گل و گالب قمصر و نیاسر
بر کیفیت و ارزش ادراکشده از خدمات
محسن شاطریان -1استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
صدیقه کیانی سلمی  -استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
فاطمه شیخزاده  -دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،کاشان ،ایران
دریافت مقاله1397/10/20 :

پذیرش مقاله1398/02/22 :

چکیده
تأثیرگذارترین مؤلفههای توسعه گردشگری تصویر ذهنی گردشگران میباشد .تصویر ذهنی مجموعهای از باورها و
نظراتی ا ست که یک فرد ن سبت به یک مق صد دارد .ف ستیوال گالبگیری بهعنوان رویدادی تأثیرگذار در تو سعه
گرد شگری هر ساله در مناطق گرد شگری شهر ستان کا شان برگزار می شود و بدین روی گرد شگران زیادی را به
خود جلب میکند .هدف این پژوهش بررســـی اثر تصـــویر ذهنی گردشـــگران فســـتیوال گالبگیری بر کیفیت
ادراك شده از عنا صر ملموس ،ناملموس و ارزش خدمات در دو منطقه قم صر و نیا سر ا ست .پژوهش حا ضر از نوع
کاربردی و روش برر سی تو صیفی -تحلیلی و پیمای شی میبا شد .دادههای گردآوری شده از طریق پر س شنامه با
استفاده از نرمافزارهای  spssو  Amosتجزیهوتحلیل و مدل سازی شده است .نتایج حاکی از آن است که تصویر
ذهنی گرد شگران از مق صد بر کیفیت ادراك شده از عوامل ملموس و ناملموس با بارهای عاملی  0/87و  0/86اثر
معناداری داشته است .اما اثر تصویر ذهنی مقصد بر ارزش ادراك شده با سط معناداری باالتر از  0/05مورد تأیید
قرار نگرفته اســت .همینین اثرگذاری نقش واســط کیفیت عوامل ناملموس ادراكشــده بر ارزش ادراكشــده از
خدمات با کســـب بار عاملی  0/64مورد تأیید قرار میگیرد .اما کیفیت عوامل ملموس ادراكشـــده بر ارزش
ادراكشده اثر معناداری نداشته است.
واژههای کلیدی :ارزش ادراكشده ،تصویر ذهنی ،جشنواره گل و گالب ،کیفیت خدمات ،قمصر ،نیاسر.

 .1نویسنده مسئول

Email: shaterian@kashanu.ac.ir
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مقدمه
جهان امروز ،بهطور روزافزون بهسوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش میرود (سید صالحی )31 :1392،و صنعت گردشگری
دراینبین بهعنوان گ ستردهترین صنعت خدماتی جهان (تقوایی و رنجبر )22 :1389،از بخشهای پی شتاز و در حال ر شد
در سط بینالمللی محسوب شده (کوزه چیان و همکاران )20 :1390،که بهعنوان یکی از مهمترین راههای توسعه و رشد
اقت صادی در جهان تلقی می شود .این صنعت در سالهای اخیر تأثیرات زیادی بر وضعیت اقت صادی ،اجتماعی و فرهنگی
جهان داشــته اســت .ایجاد اشــتغال ،ارز آوری ،تعادل منطقهای ،کمک به صــل جهانی ،کمک به ســرمایهگذاری در حوزه
میراث فرهنگی ،بهسازی محیط ،بهسازی زیستگاههای حیاتوحش ،توسعه نواحی روستایی دارای جاذبههای گردشگری
و جلوگیری از برون کوچی جمعیت و مانند آن ،ازجمله مزایای این صــنعت بوده اســت (هاشــمی و محبوب فر.)2 :1392،
سهم ایران از توسعه گردشگری در مقایسه با سایر کشورهای مشابه چندان مطلوب به نظر نمیرسد بهگونهای که بر
اساس آخرین گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری1پیشبینی می شود در طول دهه آینده صنعت گردشگری ایران
ازنظر شاخصهای ر شد ارزشافزوده ،سهم از تولید ناخالص داخلی ،ن سبت ا شتغال ،ن سبت سرمایهگذاری و ن سبت
صادرات با کاهش مواجه گردد .درحالیکه انتظار میرود در همین فاصله زمانی شاخصهای مذکور در منطقه خاورمیانه
رو به بهبود باشند (پرخیده و تاجیک .)1-2 :1389،بازار گردشگری بینالمللی به شدت رقابتی بوده و مقاصد بی شماری در
سراسر دنیا در تالش بیوقفه برای به دست آوردن بخشی از این بازار میباشند .به این منظور شناسایی متغیرهای مهم و
اثرگذار در تغییر الگوی تقاضای گردشگران در برنامهریزیهای گردشگری بسیاری از کشورها مؤثر است .ایران نیز برای
به د ست آوردن سهم منا سبی از این بازار رو به ر شد ،نیازمند ارائه ت صویری در ست و دقیق از توان رقابتی خود در سط
بازار بینالمللی گردشگری است که بر مبنای آن ،سیاستگذاری الزم جهت افزایش توان رقابتی گردشگری خود را تعیین
و اجرایی نماید (امین بیدختی و همکاران .)2 :1392،یکی از مسائل مهمی که میتواند وضعیت صنعت گردشگری را بهبود
بخ شد م سئله کیفیت خدمات گرد شگری ا ست که هم میتواند بر تو سعه سفر و گرد شگری داخلی هم بر افزایش آمار
گرد شگران خارجی تأثیر به سزایی دا شته با شد (پرخیده و تاجیک .)9 :1389،در این راه انجام مطالعات در حوزه کیفیت
خدمات و ت صویر مق صد از ضروریات اولیه قلمداد میگردد .از اوایل دهه  70میالدی پژوهشها در زمینه ت صویر مق صد
توجه بسیاری در حیطه گردشگری را به خود جلب کرده است .جنبههای متفاوتی از تصویر مقصد شامل ابعاد ،ماهیت،
نحوه شکلگیری و اندازهگیری آن مطالعه شده است ( .)Stepchenkova & li,2014:46تصویر ذهنی از مقصد در
حوزه گرد شگری بهعنوان عن صر کلیدی در فرایند جایگاهیابی ،مدیریت ادراك و ایجاد ت صویر جذاب و متمایز از مق صد،
ب سیار اهمیت دارد ،زیرا از یک سو بر رفتار و ت صمیمگیری گرد شگران تأثیر میگذارد و از سوی دیگر نقش مهمی بر
سط رضایت آنها از سفر دارد .تأکید بازاریابی گردشگری برساخت ،تقویت و تغییر تصویر مقصد نشأت گرفته از دو
دلیل است :اول اینکه تصویر مقصد بر رفتار خرید و درنهایت انتخاب مقصد از طرف مشتریان بالقوه تأثیر بسزایی دارد
(منصوری و سلیمانی ،)94 :1391،دوم اینکه تصویر ذهنی افراد از مقصد تأثیر مستقیمی بر رضایت افراد از سفر خواهد
دا شت .بهبیاندیگر میتوان گفت که ت صاویر ذهنی فرد کل تجربه او را در برمیگیرد (من صوری و سلیمانی.)95 :1391،
آگاهی از مکانیسم اثرگذاری تصویر مقصد بر ابعاد متفاوت خدمات گردشگری مانند ارزش و کیفیت ادراك شده از خدمات
در فرآیند بازاریابی گردشگری نقشی اثرگذار و غیرقابلانکار خواهد داشت .ارزش درك شده درواقع ارزیابی مصرفکننده
از خدمات و محصــوالت دریافتی اســت که بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رضــایتمندی و گرایش رفتاری در
تحقیقات شـناختهشـده اسـت .بنابراین شـناسـایی مفهوم ارزش درك شـده و نحوه افزایش آن نیز میتواند در جذب
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گردشگران نقش تعیینکنندهای داشته باشد .ارزش درك شده در حوزههای مختلف متفاوت میباشد .همینین از فردی
به فردی دیگر و در فرهنگهای مختلف میتواند ارزیابی متفاوتی از ارزش شــکل گیرد (صــدری زادگان.)2 :1391،
شهر ستان کا شان از مناطق م ساعد برای جذب گرد شگران ا ست ،که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود دارای آب و هوایی
متنوع میباشــد (کیانی ســلمی و بســحاق )66 :1395،و با برخورداری از قدمتی کهن و جاذبههای گردشــگری تاریخی،
فرهنگی ،دینی و طبیعی فراوان ،بهعنوان یکقطب گردشـــگری مهم در مرکز ایران محســـوب میشـــود (فالح تبار و
مدیری .)172 :1390،در دهه اخیر ج شنواره گل و گالب بهعنوان مرا سم آیینی سنتی گرد شگران زیادی را به سوی خود
جذب کرده است لیکن با توجه به قابلیتهای بسیار باالی این شهرستان هنوز صنعت گردشگری منطقه با جایگاه واقعی
خود فاصله زیادی دارد .تصویر ذهنی گردشگران شامل آگاهی آنها از مقصد قبل از سفر و نیز درك گردشگران از خدمات
و هر آن چیزی است که در جریان سفر به مقصدی معین ،شکلگرفته است .بنابراین جهت توسعه گردشگری در کاشان
شناخت ت صویر ذهنی گرد شگران از مق صد از اهمیت باالیی برخوردار ا ست .با توجه به پی شینهای که در مورد شهر ستان
کا شان ذکر شد و اهمیت کیفیت و ارزش ادراك شده خدمات ضرورت برر سی اثر ت صویر ذهنی گرد شگران بر کیفیت و
ارزش ادراكشده خدمات در جشنواره گل و گالب احساس میشود .هدف این پژوهش بررسی اثر تصویر ذهنی گردشگران
بر کیفیت عوا مل ملموس ،ناملموس و ارزش ادراك شـــده خدمات و ارتبای کیفیت عوامل ملموس و ناملموس باارزش
ادراكشده در دو منطقه گردشگری قمصر و نیاسر میباشد .فرضیات پژوهش عبارتاند از:
 تصویر ذهنی گردشگران از مقصد بر کیفیت ادراكشده از عوامل ملموس اثر دارد. تصویر ذهنی گردشگران از مقصد بر کیفیت ادراكشده از عوامل ناملموس اثر دارد. تصویر ذهنی گردشگران از مقصد بر ارزش ادراكشده از خدمات اثر دارد. کیفیت عوامل ملموس ادراكشده بر ارزش ادراكشده اثر دارد. کیفیت عوامل ناملموس ادراكشده بر ارزش ادراكشده اثر دارد.از مهمترین مطالعاتی که به موضوع بررسی اثر تصویر ذهنی و کیفیت خدمات پرداختهاند میتوان به مطالعات ذیل اشاره
کرد :عالمه و نکتهدان ( )1389در مقالهای به برر سی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری م شتری (مطالعه موردی هتلهای
چهار و پنج ستاره ا صفهان) پرداختهاند .یافتههای پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان کیفیت خدمات و
وفاداری مشــتری اســت .عالوه بر این ،متغیرهای اعتماد و رضــایتمندی نقش میانجی را در رابطه کیفیت خدمات و
وفاداری ایفا میکنند و خود نیز تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد وفاداری دارند .کوزه چیان و همکاران ( )1390در
مقالهای نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی را بررسی کردهاند .نتایج نشان داد که
از میان متغیرهای موردبرر سی کیفیت د ستر سی با ضریب اثر  0/79بیش از دو متغیر دیگر کیفیت مجموعه ورز شی با
ضریب اثر  0/61و کیفیت م سابقه با ضریب اثر  0/61بر ر ضایتمندی گرد شگران اثر دا شته ا ست .کاظمی و همکاران
( )1390پژوهشی با عنوان تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراكشده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تأکید بر
نقش وا سط کیفیت عوامل ادراك شده نگا شتهاند .بدین منظور ابتدا مدل مفهومی بر ا ساس مبانی نظری ،ا ستنتاج و
طراحی گردیده و سپس با استفاده از روش تحقیق پیمایشی در معرض آزمون قرارگرفته است .نتایج حاصل از پردازش
دادهها ن شان داد کیفیت ادراك شده ن سبت به ارزش ادراك شده از مهمترین پیامدهای ت صویر ذهنی گرد شگران ا ست.
همینین م شخص گردید کیفیت عوامل ناملموس بر ت صویر ذهنی گرد شگران تأثیر معناداری ندارد .گرجی و همکاران
( )1392در پژوه شی بهکارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات ( سروکوال) 1در مجتمع آموز شی درمانی امام خمینی (ره) را
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بررسی کردهاند .یافتهها نشان دادند در تمام ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده ،شکاف منفی وجود داشت؛ بیشترین شکاف
( )-2/55در بعد دسترسی و کمترین میزان آن ( )-0/697در بعد تضمین به دست آمد .همینین هیچیک از متغیرهای
زمینهای ،شامل جنس ،و ضع تأهل ،بیمه ،دفعات مراجعه ،سن و میزان تح صیالت ،ارتبای آماری معناداری با شکاف
کیفیت خدمات ) (P>0/05ندارد .صادقی و همکاران ( )1392در مقالهای به ارزیابی تأثیر کیفیت کارکردی ،کیفیت فنی
و تصویر ذهنی بر رضایتمندی مشتریان در هتلهای  4 ،3و  5ستاره سط شهر مشهد پرداختهاند .نتایج بهدستآمده از
انجام تحقیق حاکی از آن اســت که انتظار علمی محقق مبنی بر تأثیر مســتقیم ،مثبت و معنادار کیفیت کارکردی بر
تصویر ذهنی و ادراك از کیفیت خدمات ،تصویر ذهنی بر ادراك از کیفیت خدمات ،ادراك از کیفیت خدمات درك شده
بر روی ر ضایت م شتری ،کیفیت فنی بر روی ت صویر ذهنی موردقبول واقع گردید و لیکن تأثیر کیفیت فنی بر روی
ادراك از کیفیت خدمات موردپذیرش نبوده ا ست .عبداللهی و همکاران ( )1392در مقالهای به مطالعه تأثیر نمای بناهای
تاریخی بر تصــویر ذهنی شــهروندان شــهر تبریز (مطالعه موردی :گذر خیابان تاریخی تربیت) پرداختهاند .نتایج حاکی از
اثرگذاری بیشتر عناصر بصری ،رنگ و شیوه معماری ،بر نمای ساختمانهای تاریخی و نوساز است .این نگرش میتواند
به طرّاحان و متخ ص صان معماری بهمنظور تو سعه آتی ب صری محدودههای ویژه همانند محور تاریخی تربیت یاری
ر ساند .خ سرو بیگی و همکاران ( )1392در مقالهای به برر سی سط کیفی خدمات گرد شگری و تأثیر آن در جذب
گردشــگر در مناطق روســتایی (مطالعه موردی :روســتاهای هدف گردشــگری در محور شــیراز -یاســوج) پرداختهاند.
نویسندگان سعی بر آن دارند سط کیفی ابعاد مختلف خدمات گردشگری را بررسی کرده و تأثیر آن را در جذب گردشگر
در هشت روستای هدف گردشگری محور شیراز – یاسوج تعیین نمایند .احمدی و عسگری ( )1394در مقالهای به بررسی
رابطه بین کیفیت خدمات ،ر ضایت ،اعتماد و وفاداری در میان م شتریان (موردمطالعه :شرکتهای م سافربری فعال در
پایانههای شــهر تهران) پرداختند .نتایج حاکی از اثرگذاری کیفیت خدمات ،بر روی رضــایت و اعتماد مشــتری اســت.
ر ضایت م شتری نیز بر روی اعتماد او به شرکتهای م سافربری تأثیر دارد .درنهایت ،کیفیت خدمات ،ر ضایت و اعتماد
م شتری ،بر میزان وفاداری او اثر دارند .ثابتقدم و ح سینی شکیب ( )1394به برر سی تأثیر سط کیفیت خدمات بر
ر ضایت م شتریان به روش سروکوال (مطالعه موردی :شرکت آب و فا ضالب تهران) پرداختند .نتایج ن شان داد که زیر
شاخص" دا شتن تجهیزات ا ستاندارد و پی شرفته" بهعنوان مهمترین زیر معیار عوامل مح سوس انتخاب شده و پسازآن
"انجام ا صالحات در ارائه خدمات در کمترین" و " صدور بدون ا شتباه قبوض" از زیر معیار عوامل قابلیت اعتبار در
ردههای دوم و سوم جای گرفتند .محمودی و همکاران ( )1394در پژوهشی توسعه مدل تصویر ذهنی گردشگران بالقوه
از مقصد گردشگری ایران را بررسی کردهاند .آزمون فرضیات مدل پژوهش نشان داد تصویر کالن ،انگیزه گردشگران و
فعالیتهای ارتباطی مقصد بر تصویر ذهنی گردشگران از ایران مؤثر است .همینین تأثیر تصویر ذهنی بر قصد بازدید
گرد شگران به ایران مورد تائید قرارگرفته ا ست .حیدری چیانه و سعدلونیا ( )1395پژوه شی با عنوان تحلیلی بر فرایند
مدیریت ت صویر مق صد گرد شگری شهری (مطالعه موردی :کالن شهر تبریز) در را ستای تحلیل ت صویر و برند مق صد
شهری تبریز انجام دادهاند .نتایج نشان داد راهبردهای خروجی غالباً بر هویت بخشی به بافت شهری بهمثابه یک برند
و درنهایت ارائه ت صویری مطلوب از تبریز از طریق ر سانههای جمعی و مجازی تأکید میکند .سلوك دار و همکاران
( )1395تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی بیماران بیمارستانهای خصوصی و رتبهبندی آنها از طریق تحلیل سلسله
مراتبی فازی در ا ستان گیالن را مطالعه کردهاند .نتایج ن شان داد چهار بعد ملمو سات ،پا سخگویی ،همدلی و تخ صص
گرایی بر ر ضامندی بیماران مؤثرند و متغیرهای اعتماد و ت ضمین بر ر ضامندی بیماران؛ در بیمار ستانهای خ صو صی
استان گیالن تأثیر معنیداری ندارند .باقری و همکاران ( )1392تأثیر کیفیت خدمات ،ارزش درك شده و تصویر شرکت
بر وفاداری م شتری در شعب بانک ملت شهر م شهد را برر سی کردهاند .یافتهها ن شان میدهد که ت صویر شرکت
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مهمترین عامل مؤثر بر وفاداری مشتری است .همینین کیفیت خدمات بهطور مثبت و معنادار بر وفاداری مشتری تأثیر
دارد .درحالیکه ارزش درك شده بر ارتقای وفاداری مشتری در شعب بانک ملت شهر مشهد تأثیر قابلتوجهی ندارد.
بالگلو و مک کلیری )1999(1در مقالهای مدل شکلگیری ت صویر مق صد را برر سی کردهاند .نتایج ارائه شده داللت بر آن
دارد که تصویر مقصد هم توسط عوامل محرك و هم ویژگیهای گردشگران شکل میگیرد .نتایج این مطالعه پیامدهای
مهمی برای مدیریت تصـــویر اســـتراتژیک دارد و میتواند در طراحی و اجرای برنامههای بازاریابی جهت خلق و افزایش
تصــاویر مقصــد گردشــگری کمک کند .بو و باســر )2005(2در مقالهای به تجزیهوتحلیل اثر یک جشــنواره گردشــگری
برنامهریزی شده تو سط دولت محلی بر ت صویر مق صد گرد شگران پرداختهاند .بهاینترتیب تفاوتهای ت صویر قبل و بعد از
بازدید ،بین شــرکتکنندگان جشــنواره و غیر شــرکتکنندگان ،بین گروههای آشــنا با جشــنواره و ناآشــنا ،بین گروههای
درخواستکننده اطالعات و غیر درخواستکننده تحلیل شد .نتایج نشان داد جشنواره گردشگری به تشکیل تصویر مثبت
برای شرکتکنندگان ج شنواره کمک نکرده ا ست .ا ستایلیدیس3و همکاران ( )2017در مقالهای یک مدل ت صویر یکپارچه
مق صد در میان ساکنان و گرد شگران را آزمودهاند .یافتههای این مقاله از قابلیت اجرای مدل برای ساکنین محلی حمایت
کرده و همینین ن شان داد که در میان گرد شگران بهطورکلی مؤلفه عاطفی نفوذ بی شتری ن سبت به شناختی در ت صویر
مقصــد و رفتار آینده نشــان داد .این یافتهها مفاهیم تئوری و عملی برای تحقیق در مورد تصــویر مقصــد دارد .هرناندز
موگولن4و همکاران ( )2017به بررسی سهم رویدادهای فرهنگی در شکلگیری تصاویر شناختی و عاطفی از یک مق صد
توری ستی پرداختهاند .نتایج حاکی ا ست یک رویداد فرهنگی بهعنوان ترقی دهنده گرد شگری به کار میرود و به پی شرفت
تصویر مقصد کمک میکند و همینین پی شنهاد میکند که تصویر شناختی بیشتر از تصویر عاطفی در شکلگیری تصویر
کلی سهیم ا ست .همینین یافتهها ن شان داد که عنا صر ساختاری و برند مکان بهطور قطعی هم ت صاویر شناختی و هم
عاطفی مقصد را تحت تأثیر قرار میدهند .به نظر نمیرسد برند رویداد هیچ بعدی از تصویر مقصد را تحت تأثیر قرار دهد.
سودن5و همکاران ( )2017شخ صیت مق صد و ت صویر مق صد را برر سی کردهاند .نتایج ن شان داد که ت صویر مق صد یک
عامل مقدم ن سبت به شخصیت مقصد است ،که بهنوبه خود دارای یک تأثیر م ستقیم بر نگرش ن سبت به مقصد و دارای
تأثیر غیرمستقیم بر نیتهای رفتاری است.
نتایج حاصــل از بررســی مطالعات صــورت گرفته در داخل و خارج کشــور با موضــوعیت اثر تصــویر ذهنی نشــان میدهد
محققان مختلف با رویکردهای متفاوت این موضـــوع را در عرصـــههای گوناگون خدمات ورزشـــی ،هتل ،معماری و ...
موردبررسی و تحلیل قرار دادهاند .لیکن در زمینه بررسی اثر تصویر ذهنی گردشگران بر کیفیت و ارزش ادراكشده خدمات
در مناطق گرد شگری با تأکید بر ج شنواره گل و گالب شهرهای قم صر و نیا سر تابهحال مطالعهای انجام نگرفته ا ست.
پژوهش حاضر پس از بررسی پیشینه تحقیق ،با رویکردی سیستماتیک و در نظر داشتن مکانسیم اثرگذاری تصویر ذهنی
گرد شگران بر کیفیت ادراك شده از عوامل ملموس و ناملموس و نیز ارزش ادراك شده از خدمات برای اولین بار اقدام به
مطالعه ج شنواره گالبگیری در دو منطقه قم صر و نیا سر نموده ا ست .به این منظور از قابلیتهای مدل سازی معادالت
ســاختاری با توجه به توانایی و دقت باالی آن در انجام تحلیلهای آماری اســتفادهشــده اســت .نتایج پژوهش حاضــر
چ شماندازی رو شن برای برنامهریزی تو سعه پایدار گرد شگری با آگاهی از مکانی سم اثرگذاری ت صویر ذهنی گرد شگران
برای مدیران گردشگری در منطقه موردمطالعه فراهم خواهد آورد.
1. Baloglu & Mc Cleary
2. Boo & Busser
3. Stylidis
4. Hernandez-Mogollon
5. Souiden
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مبانی نظری
با توجه به اثرگذاری ت صویر ذهنی گرد شگران و کیفیت ادراك شده خدمات بر تو سعه صنعت گرد شگری ،توجه به مبانی
نظری و تعریف مفاهیم جهت تعمیق آگاهی از آن ضروری ا ست .لذا در ادامه مفاهیم کاربردی پژوهش موردبرر سی قرار
میگیرد.
فواصل جغرافیایی و فرهنگی مابین شهرها و مقاصد از یکسو و رقابت بین آنها بهمنظور توسعه صنعت گردشگری خود
از سوی دیگر ،باعث گردیده است که تصویر ذهنی گردشگران از شهرها ،از تأثیرگذارترین مؤلفههای توسعه گردشگری
شهری مح سوب شود (حیدری و سعدلونیا .)94 :1395،واژه "تصویر ذهنی" اولین بار و به صورت گ سترده بعد از انت شار
کتاب سیمای شهر کوین لینچ مطرح گردید (کالنتری و همکاران .)36 :1393،ایجاد تصویری از محیط جریانی دوجانبه
ا ست بین ناظر و منظرهای که م شاهده میکند .ت صویر هر محیط ،تنها حا صل تأثیر مظاهر بیرونی آن محیط بر ذهن
ناظر نی ست ،بلکه ت صور ناظر نیز ،در ایجاد آن سهم مؤثری دارد (کالنتری و همکاران .)37 :1393،ت صویر ذهنی همان
الگوی موجود در ذهن افراد اســت که نحوه رفتار مردم را در فضــا مشــخص میکند (حســن میری و امیری.)99 :1391،
کرامپتون1تصــویر ذهنی را بهعنوان مجموعهای از باورها ،ایدهها و احســاســات فرد نســبت به یک مکان خاص تعریف
میکند .کاتلر و دیگران معتقدند تصویر ذهنی نسبت به یک مکان ،مجموعهای از عقاید ،ایدهها و احساسات است که فرد
ن سبت به آنجا دارد .گارتنر بیان میکند ت صویر مق صد تو سط سه جزء سل سله مراتبی واب سته به هم ت شکیل شده ا ست:
شــناختی ،عاطفی و رفتاری .پارنتو ،تصــویر مقصــد پیشداوریهای مطلوب یا نامطلوب مخاطب یا توزیعکنندگان درباره
محصول یا یک مقصد میداند (منصوری و سلیمانی .)96 :1391،تصاویری که در ذهن افراد مختلف در مورد یک مقصد
معین وجود دارد بر ا ساس نیازها ،انگیزهها ،دانش قبلی و ترجیحات افراد ،متفاوت ا ست .سیا ستهای محلی نیز بر
تصویر کالن مقصد اثرگذار است (محمودی و همکاران .)24 :1394،جغرافیای رفتاری ،در پی کشف و شناخت نقشههای
ذهنی مردم و پردهبرداری از ادراکات عمیق آنان درباره مکانها ا ست .در جغرافیای رفتار ف ضایی ،هر ت صویر ذهنی،
ترکیبی از تجربه شــخصــی ،یادگیری ،یادآوری و خاطرات اســت .ازاینرو طبیعت ،انســان ،جامعه و فضــا ،همگی در
شکلگیری تصویر ذهنی ما مؤثر میافتند و درنهایت ،رفتار افراد و گروهها را تعیین میکنند (قادری و مطهر.)16 :1392،
تصویر مقصد گردشگری از موضوعات مهم میانرشتهای بازاریابی ،در سه دهه گذشته بوده است و اهمیت آن در ادراك
عینی افراد ،رفتار و انتخابهای بعدی موردتوجه قرارگرفته ا ست .به دلیل پیییدگی ،انتزاعی بودن و ماهیت فرّار آن،
تصویر مقاصد گردشگری توسط پژوهشگران رشتههای مختلف موردبررسی قرار میگیرد .اگرچه خواستگاه نگرش به
ت صویر مقا صد به سنت روان شنا سی و نظریه رفتاری بازمیگردد .بنابراین توجه به ت صویر مقا صد شهری در تو سعه
گردشگری شهری ،دارای اهمیت است (حیدری و سعدلونیا .)95 :1395،اطالعاتی که افراد در مورد مقصدی خاص قبل
از سفر به مقصد دارند ،بر شکلگیری تصویر ذهنی آنان از مقصد اثر فراوانی دارد .اطالعات مقصد از طریق روزنامهها و
مجالت و نیز از طریق تجربه سفر افراد حاصل می شود (محمودی و همکاران .)26 :1394،تصویر ذهنی از مقصد شامل
انگارة روحی یا ادراك شخ صی یا گروهی ن سبت به یک مق صد ا ست .بهعالوه ،ت صویر ذهنی میتواند بیانگر یک
مجموعه ساده شده از ادراکات چندپاره با شد که اطالعات زیادی را در مورد یک مکان در برمیگیرد .ت صویر ذهنی از
مقصد ادراك شخصی از یک مکان است که میتواند از شخصی به شخص دیگر تغییر کند (منصوری و سلیمانی:1391،
 .)95تصویر ذهنی بر تصمیمگیری گردشگران تأثیر میگذارد .ممکن است این تصویر یک تصویر غیرواقعی یا ذهنی از
مقصد گردشگری باشد اما همین تصویر ذهنی گردشگر بر انتخاب او تأثیر میگذارد .الزمه کنترل و یا مدیریت صحی
ت صویر ذهنی ن سبت به یک مق صد گرد شگری ،دا شتن آگاهی صحی از عالیق گرد شگران و نگرش آنها در مورد
1. Crompton
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داشتههای مقاصد گردشگری است (کاظمی و همکاران .)21 :1390،درك فرایند شکلگیری تصویر ذهنی گردشگر از
یک مقصد به توسعه جذابیت و رقابتپذیری مقصد کمک شایان توجهی میکند .تصویر ذهنی مقصد موجب رفتارهای
جاری گردشگر و شکل دادن به نگرش و رفتارهای جدید می شود .تصویر مقصد دو نقش مهم در رفتار گردشگران ایفا
میکند .به عقیده برخی محققان تصویر بر فرایند تصمیم خرید اثرگذار است و برخی دیگر تصویر ذهنی را عامل شرطی
کردن رفتار پس از خرید میدانند .این رفتارها شامل درگیر شدن (تجربه) ،ارزیابی (رضایت) و نیات رفتاری (قصد بازدید
مجدد و توصیه به دیگران) است .اکثر مطالعات مربوی به تصویر مقصد دو حوزه اصلی را هدف قرار میدهد .در حوزه
اول به دنبال شنا سایی ابعاد مربوی به ت صویر مق صد ا ست .برای د ستیابی به این هدف ب سیاری از پژوه شگران
مجموعهای از عوامل و ابعاد مطرح شده در ادبیات را در نظر گرفته و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد با توجه به ابعاد
از قبل مشخصشده را موردسنجش قرار میدهند .شناسایی این ابعاد نقای قوت و ضعف مرتبط با آن ،کمک بسیاری به
سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان گردشگری جهت ارتقای تصویر مقصد میکند .بخش دوم مطالعات مربوی به تصویر
مقصـد ،عوامل مؤثر بر تصـویر را هدف قرار میدهد .عوامل متعددی بهطور منفرد و یا در قالب یک مجموعه توسـط
پژوهشگران معرفی شده و تأثیر آنها بر تصویر مقصد بررسی شده است (محمودی و همکاران .)22 :1394،در رابطه با
ماهیت ت صویر ،یافتهها ن شان میدهد که به ت صویر باید بهمثابه یک پدیده چندبعدی نگری سته شود ،بدین معنی که
باورها و دانش افراد ن سبت به یک مکان بخش ادراکی ت صویر را ت شکیل میدهد و اح سا سات بخش عاطفی ت صویر
مح سوب می شود .اجزای ادراکی یک ت صویر ویژگیهای عینی و ملموس و ویژگیهای روان شناختی و غیرملموس را
شامل می شود .بعد احساسی تصویر در برگیرنده عواطف و هیجاناتی است که در شخص در مورد مکانی ایجاد می شود
یا انتظار دارد که در آن مقصد تجربه کند ،مانند احساس خوشی ،لذت ،هیجان و مانند آن (منصوری و سلیمانی:1391،
 .)96تصویر ادراکی ،شناخت و اطالعات در مورد مشخصههای قابلمشاهده یک مکان است ،درحالیکه تصویر عاطفی،
حس درونی نسبت به آن مکان است (منصوری و سلیمانی .)98 :1391،در شکل شماره ( )1اجزای تصویر ذهنی مقصد
بیان شده ا ست .ت صویر ذهنی گرد شگر بالقوه از مق صد نقش مهمی را در انتخاب مق صد سفر ایفا میکند .ت صویر مورد
انتظار از سفر ،که در سفرهای آینده گردشگر نیز مؤثر است ،با نگرش وی نسبت به یک مقصد دارای رابطه قوی است.
تصویر مقصد تعیینکننده نقای قوت و ضعف درك شده توسط گردشگر است.

ویژگی های عینی
و ملموس
ویژگی های

روانشناختی و غیر
ملموس

باورها و دانش افراد نسبت
به یک مکان

بخش ادراکی تصویر
تصویر ذهنی
مقصد

عواطف و هیجاناتی که در
افراد در مورد مکانی ایجاد

بخش احساسی تصویر

می شود
شکل شماره .1شکلگیری تصویر ذهنی مقصد در ذهن گردشگران ،منبع(:منصوری و سلیمانی)99 :1391 ،

کیفیت و ارزش ادراك شده خدمات عن صر تأثیرگذار دیگر در حوزه گرد شگری ا ست .خدمات گرد شگری شامل تمام
امکانات و ت سهیالتی ا ست که جهت برآوردن نیازها و خوا ستههای مورد انتظار گرد شگران از سوی ارائهدهندگان
خدمات ( سازمانها ،ادارات ،ارگانها ،جامعه میزبان و )...به گرد شگران ارائه می شود تا ر ضایت آنان جلب شود (بهنام
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مرشــدی و همکاران .)18 :1395،درك نقش کیفیت ادراكشــده از خدمات و تصــویر ذهنی ،در فرآیند تصــمیمگیری
گردشگر در زمره موارد بااهمیت هستند که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرند .کیفیت خدمات سه بعد فیزیکی ،موقعیتی و
رفتاری را در برمیگیرد .بهعبارتدیگر ،کیفیت خدمات عبارت اســت از تمرکز بر چیزی که به مشــتریان تحویل داده
میشــود و چگونگی موقعیتی که خدمات در آن ارائه میشــود (کاظمی و همکاران .)21-26 :1390،مکانیابی خدمات
عالوه بر تأثیرگذاری در هزینهها ،در کارایی و بهرهبرداری و نیز بر کیفیت آنها مؤثر اســـت (بهنام مرشـــدی و
همکاران .)19 :1395،خسرو بیگی و همکاران معتقدند خدمت ،فعالیت و منفعتی است که یکطرف بهطرف دیگر عرضه
میکند و کیفیت خدمت به معنای ار ضای نیاز م صرفکننده و انطباق مح صول با نیاز گرد شگر میبا شد .سط کیفی
خدمات گردشــگری میزان جذب گردشــگران را تعیین میکند و به عبارتی هر چه کیفیت خدمات ارائهشــده در قالب
چشماندازهای طبیعی و غیرطبیعی در سط مطلوبی باشد رضایت و آسودگی خاطر بازدیدکنندگان ایجاد خواهد شد و
بهتبع آن به ازای ارتقای سط ر ضایتمندی از خدمات ارائه شده ،تعداد گرد شگران نیز افزایش خواهد یافت .چرا که
گردشگر راضی ،منبع سود در یک منطقه است و مناطقی که نمیتوانند گردشگران را راضی نگاه دارند سود خود را در
درازمدت از دست میدهند (خسرو بیگی و همکاران .)2 :1392،درك درست ادراك گردشگر از یک مقصد ،در ترغیب و
جذب گرد شگران بالقوه مؤثر ا ست (محمودی و همکاران .)22 :1394،در گرد شگری بهعنوان یک نوع خدمات تفریحی،
تصویر ذهنی بهبودیافته گردشگران بهطور مثبت تحت تأثیر بازدید آنان از مقصد و کیفیت ادراك در میان آنان خواهد بود
( سجا سی قیداری و همکاران .)67 :1394،ت صویر ذهنی را میتوان بهعنوان فیلتری برای ادراکات م شتریان از کیفیت
خدمات تلقی نمود (صادقی و همکاران .)34 :1392،ادراك فرآیندی است که در مرکز هرگونه رفتار محیطی قرار دارد؛ زیرا
منبع تمام اطالعات محیط اســـت .محیط تمام حس ها را تحریک میکند و فرد را با اطالعاتی بیش از توان پردازش او
روبهرو میکند .بنابراین ادراك چیزی مثل احساس کردن نیست؛ بلکه نتیجه تصفیه پردازش فرد بهواسطه تجربه شناختی
اوست .ایتلسون1بیان میکند که فرد ،بخشی از نظام ادراکی است (سجاسی قیداری و همکاران .)66 :1394،ارزش درك
شده ارزیابی کلی م صرفکننده از سودمندی یک مح صول یا خدمت بر ا ساس درك او از آنیه در این راه دریافت و
پرداخت کرده اســت میباشــد (صــدری زادگان .)7 :1391،ازاینرو مادامیکه گردشــگر خدمات و تســهیالت را باکیفیت
منا سبی ارزیابی کند ،ارزش ادراك شده او از مق صد گرد شگری در سط مطلوبی قرار میگیرد .بنابراین احتمال دارد بین
کیفیت ادراكشــده از عوامل ملموس و ناملموس و ارزش ادراكشــده رابطه معناداری وجود داشــته باشــد .در این مطالعه
کیفیت خدمات ادراك شده را از دو بعد عوامل ملموس و ناملموس میتوان برر سی کرد .عوامل ملموس ادراك شده شامل
محیط فیزیکی از قبیل مبلمان ،جذاب بودن ظاهر ،آراســتگی مکان ،پاکیزگی محیط ،مراکز اقامتی باکیفیت ،درجه حرارت
و میزان آلودگی صوتی ا ست .مق صود از عوامل ناملموس نیز مواردی ا ست که نمیتوان آنها را با چ شم دید و اح ساس
کرد؛ ازجمله رابطه صمیمی بین افراد بومی و گرد شگران ،اح ساس امنیت و درك گرد شگر از میزان اطالعر سانی درباره
خدمات به گرد شگران ( سجا سی قیداری و همکاران .)68-71 :1394،کیفیت خدمات مرتبط با بخش گرد شگری نقش
مهمی در روند ارزیابی پاسخگویی و اثربخشی خدمات مورداستفاده بازی میکند .کیفیت در خدمات ،رویکردی حرفهای
به انجام عمل مطلوب ،در برآوردن انتظارات گردشگران در طول زمان میباشد .خدمات گرد شگری شامل کلیه اموری
است که در یک منطقه بهمنظور جلب رضایت توریسم صورت میگیرد .مثل تأسیسات اقامتی ،خدمات داخل شهری و
روستایی ،خدمات بینراهی ،م سیرهای ارتباطی و  ...درواقع میتوان هر آن چیزی ت صور کرد که سازمان از طریق آن
درآمد و منافعی ک سب میکند .ابعاد کیفی شامل قابلیت اعتماد ،پا سخگویی ،سهولت د ستر سی و شای ستگی و هزینه
دسترسی میباشد .درواقع کیفیت به اشکال گوناگونی بیان می شود ،ازجمله بهعنوان برتری ،ارزش ،تطابق با ویژگیها،
1. Ittelson
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تطابق با نیازمندیها ،ســازگاری برای اســتفاده ،پرهیز از زیان و برآوردن انتظارات خدمت گیرندگان .به عقیده دیوید
گاروین در سنجش کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین م شخ صههای مختلفی باید موردنظر قرار بگیرند که عبارتاند
از :اطالعر سانی سریع و دقیق ،سرعت در ارائه خدمات ،در ستی خدمات ،زیبایی و تمیزی ،رفتار منا سب ،قانونمندی،
سادگی و سهولت و انعطافپذیری (خسرو بیگی و همکاران.)11-9 :1392،

شکل شماره  .2مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
پژوهش حاضـر ازلحا هدف کاربردی و ازلحا روش انجام توصـیفی -تحلیلی میباشـد .محدوده زمانی پژوهش فصـل
گالبگیری در مناطق شهر ستان کا شان و به بیانی دقیقتر ماههای اردیبه شت و خرداد  1396میبا شد .پس از مطالعه
مبانی نظری ،پر س شنامهای محقق ساخته در مقیاس پنج طیفی لیکرت با  9گویه عمومی و  15گویه تخ ص صی طراحی
شد .دادههای گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  spssو  Amosتجزیهوتحلیل و مدل سازی شده
است .در این پژوهش تصویر مقصد با  4گویه ،متغیر کیفیت عوامل ملموس ادراكشده با  3گویه ،کیفیت عوامل ناملموس
ادراك شده با  4گویه و ارزش ادراك شده با  4گویه سنجیده شده است .جامعه آماری موردمطالعه گردشگران سفرکرده به
دو منطقه قم صر و نیا سر میبا شند که با ا ستفاده از فرمول کوکران تعداد کل نمونه  284محا سبه و با ا ستفاده از روش
نمونهگیری ت صادفی در این دو منطقه به ن سبت برابر توزیع شده ا ست 49/6 .در صد از گرد شگران شهر قم صر و 50/4
در صد گردشگران شهر نیا سر در این نظرسنجی شرکت کردهاند .استخراج شاخصهای موردبررسی برای کیفیت عوامل
ملموس و ناملموس ادراك شده توسط ابزار  8گویهای پاراسورامان و همکاران ( )1991موردسنجش قرار گرفت و سنجش
ارزش ادراك شده توسط ابزار  5گویهای واك فیلد و بلودگت ( )1999صورت گرفته است .روایی پرسشنامه توسط اساتید
مجرب تأیید شده ا ست .برای این منظور پس از مطالعه ادبیات نظری و برر سی پژوهشهای پی شین شاخصهای مرتبط
ا ستخراج گردید و در اختیار ا ساتید دان شگاه ،صاحبنظران گرد شگری و متخ ص صین خبره محلی قرار داده شد .پس از
دریافت نظرات ایشان اصالحات صورت گرفته و ابزار پژوهش به روایی الزم دستیافت .مقدار پایایی متغیرهای پرسشنامه
با اســتفاده از ضــریب آلفای کرونبا به میزان  0/876مورد تأیید قرارگرفته اســت .بنابراین ابزار اندازهگیری از پایایی الزم
برخوردار میبا شد و نتایج آزمون قابلاعتماد ا ست .پایایی گویه های پر س شنامه به تفکیک شاخص در جدول شماره ()1
آمده است.
جدول شماره  .1پایایی شاخصهای تحقیق
ردیف

شاخص

1
2
3
4

تصویر مقصد
عوامل ملموس ادراكشده
عوامل ناملموس ادراكشده
ارزش ادراكشده

مقدار آلفای کرونبا
0/752
0/780
0/757
0/731
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محدوده مورد مطالعه
محدوده مکانی موردمطالعه ،دو منطقه قم صر و نیا سر از توابع شهر ستان کا شان در ا ستان ا صفهان ا ست که در شکل
شــماره ( )3نمایش دادهشــده اســت .قمصــر واقع در دهســتان قهرود در کوهپایهها و درههای کوهســتانی جنوب غربی
شهر ستان کا شان بین عرضهای جغرافیایی  33درجه و  30دقیقه و  33درجه و  55دقیقه شمالی و طولهای جغرافیایی
 51درجه و  5دقیقه تا  51درجه و  30دقیقه قرار دارد (کردوانی و غفار .)96 :1383،ازنظر موقعیت جغرافیایی نیا سر مرکز
بخش نیاسر در شهرستان کاشان ،در فاصله  24کیلومتری شمال غربی شهر کاشان قرارگرفته و مختصات جغرافیایی آن
عبارتاند از  51درجه و  9دقیقه طول جغرافیایی و  32درجه و  58دقیقه عرض جغرافیایی اســت .شــهر نیاســر در پهنه
شرقی کوههای کرکس قرارگرفته و عناصر چهارگانه دستبهدست هم داده و محیطی دلپذیر را برای سکونت فراهم آورده
ا ست (کرمی .)40 :1391،گالبگیری در کا شان ،بهویژه در مناطقی که امروزه این حرفه در آنجا رواج دارد چون قم صر،
برزك ،نیا سر و غیره ،از قدمتی دیرینه برخوردار ا ست .چنانکه گفتهاند قدمت این پی شه در شهر قم صر به هفت صد سال
پیش برمیگردد ک ه این خود ،از پیشـه کار و رواج کاشـت گل محمدی و توجه مردمان به نعمتهای طبیعی و اسـتفاده از
آنها در آن دیار خبر میدهد (حمیدی .)123 :1383،این پیشه جذاب ،قادر است در موسم گل و گالبگیری ،گردشگران
داخلی و خارجی را با برنامهریزی ،جذب نماید .ازجمله گامهای اولیه که در طی چند سال اخیر بردا شته شده ،برگزاری
جشنواره گل و گالب در شهرستان کاشان است( .کیانی سلمی و بسحاق.)77 :1395،

شکل شماره  .3موقعیت مناطق موردمطالعه

بحث و یافتهها
یافتههای توصیفی پژوهش نشان میدهد که  49/6درصد از پاسخگویان در شهر قمصر و  50/4درصد در شهر نیاسر در
این نظر سنجی شرکت کردهاند .ازنظر جن سیت  59/4در صد مرد و  40/6در صد از پا سخگویان زن ه ستند .ازنظر تأهل
 27/8درصد مجرد و  68درصد متأهل هستند .گروه سنی  25 – 34سال با  34/2درصد و  35 – 44سال با  29 /9درصد
بیشترین پاسخگو را داشتهاند .پسازآن گروههای سنی  18 – 24سال با  21/8درصد 45 – 54 ،سال با  9/2درصد– 64 ،
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 55سال با  2/1درصد و گروه سنی  65سال و باالتر با  0/4درصد قرارگرفتهاند .ازنظر میزان تحصیالت  3/5درصد دارای
تح صیالت ابتدایی 20/4 ،در صد برخوردار از تح صیالت راهنمایی 39/4 ،در صد در سط دیپلم 30/3 ،در صد لی سانس و
 4/6در صد فوقلی سانس و باالتر ه ستند .در برر سی و ضعیت شغلی پا سخدهندگان م شخص شد  45/1در صد در بخش
خصوصی 11/6 ،درصد در بخش دولتی 16/2 ،درصد خانهدار و  16/5درصد مشاغلی غیر از موارد ذکرشده داشتهاند52/8 .
در صد از پا سخدهندگان میزان درآمد خود را بیان نکردهاند .میانگین درآمدی اکثر پا سخدهندگان با  29/6در صد در گروه
درآمدی  1 -2میلیون تومان قرار دارد .ازنظر سابقه سفر  45/8در صد برای اولین بار 18/3 ،در صد برای دومین بار8/1 ،
در صد برای سومین بار 2/5 ،در صد برای چهارمین بار و  4/9در صد پنجمین بار و بی شتر ا ست که به این مناطق سفر
میکنند .از کل پا سخگویان  61در صد به همراه خانواده 18/5 ،در صد با دو ستان 12/3،در صد با تور 5 ،در صد بهتنهایی و
 3/2درصد با سایرین به این مناطق سفرکردهاند .توزیع جغرافیایی گردشگران از  31شهر و استان ایران میباشد .به ترتیب
بی شترین فراوانی گرد شگران مربوی به شهرهای ا صفهان با  18/3در صد ،تهران با  12/5در صد ،قم با  8/5در صد ،شهر
کاشان با  7/7درصد ،خوزستان با  4/9درصد ،البرز با  4/2درصد ،مرکزی با  3/9درصد ،یزد با  3/5درصد ،گیالن با 2/5
درصــد و چهارمحال و بختیاری  2/1درصــد تعلق دارند .در قســمت یافتههای اســتنباطی برای پاســخگویی به فرضــیات
پژوهش از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است .مدل سازی معادالت ساختاری روشی کمی است که به محقق
کمک میکند تا الگویی نظری را با اجزاء مختلف مورد آزمون قرار دهد .بهعبارتدیگر مدلســازی معادالت ســاختاری به
محقق یاری میرســـاند تا بررســـی کند که آیا دادههای تجربی میتوانند از مدل مفهومی پژوهش حمایت کنند یا خیر؟
(بسحاق )25 :1394،در شکل شماره ( )4مدل ساختاری اثر تصویر ذهنی گردشگران بر کیفیت و ارزش ادراكشده خدمات
در مناطق گردشگری طراحیشده است.

شکل شماره  .4مدل ساختاری اثر تصویر ذهنی گردشگران بر کیفیت و ارزش ادراکشده خدمات در مناطق گردشگری
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هر یک از متغیرهای پنهان تصویر مقصد ،کیفیت عوامل ملموس ادراك شده ،کیفیت عوامل ناملموس ادراك شده و ارزش
ادراك شده توسط مدلهای عاملی مرتبه اول تبیین شدهاند .یافتههای مدل عاملی مرتبه اول و بارهای عاملی ارائه شده در
شکل ( )4آمده ،ن شان میدهد ت صویر مق صد بهعنوان متغیر م ستقل با چهار نماگر زیبایی و طبیعت منطقه و راحتی محل
اســتقرار ،بهای امکانات ارائهشــده ،تبلیغات صــورت گرفته و منحصــربهفرد بودن گالبگیری تبیین شــده اســت .در این
عامل"تبلیغات صورت گرفته" با بار عاملی  0/76بی شترین تأثیر را در ایجاد ت صویر مق صد مثبت در دو منطقه گرد شگری
قم صر و نیا سر در طول ج شنواره گالبگیری به خود اخت صاص داده ا ست .پسازآن دو نماگر "بهای امکانات ارائه شده و
منح صربهفرد بودن ج شنواره گالبگیری" با بار عامل  0/66تأثیر یک سانی در ایجاد ت صویر مق صد دا شته ا ست .نماگر"
زیبایی و طبیعت منطقه و راحتی محل ا ستقرار" بار عاملی  0/61را در تبیین ت صویر مق صد دا شته ا ست .کیفیت عوامل
ملموس ادراكشــده با ســه گویه ســرویسدهی ،دســترســی به امکانات موردنیاز و پاکیزگی محیط و زیباســازی محیط
مدل سازی شده ا ست که در بین موارد بهکاربرده شده د ستر سی به امکانات موردنیاز از اثرگذاری بی شتری برخوردار بوده
ا ست .بار عاملی  0/79مؤید این ادعا ست .در برر سی کیفیت عوامل ناملموس ادراك شده از چهار متغیر اطالعر سانی در
مورد خدمات ،میزان احســاس امنیت ،رابطه صــمیمی میان گردشــگران و افراد بومی و توانایی رســیدگی به شــکایات
اســتفادهشــده اســت .کســب بار عاملی  0/81توســط گویه اطالعرســانی در مورد خدمات این شــاخص را در جایگاه
اثرگذاریترین عامل در تبیین کیفیت عوامل ناملموس ادراكشــده قرار داده اســت .ارزش ادراكشــده از محصــوالت و
خدمات گرد شگری با ا ستفاده از چهار معیار سنجیده شده ا ست .ارزش امکانات و ارزش بهای پرداختی برای این تجربه،
ارزش طبیعت و فضــای منطقه ،ارزش تجربه ســفر و ارزش کیفیت خدمات دریافتی بارهای عاملی  0/60 ،0/70 ،0/81و
 0/57را به ترتیب اهمیت دریافت کردهاند.
جدول شماره  .2نتایج تحلیل مسیر مدل ساختاری اثر تصویر ذهنی گردشگران بر کیفیت و ارزش ادراکشده خدمات
عامل
))A
تصویر مقصد

))B
عوامل ملموس
ادراكشده
)(C
عوامل ناملموس
ادراكشده
)(D
ارزش ادراكشده

کد
Q0001
Q0002
Q0003
Q0004
Q0005
Q0006
Q0007
Q0008
Q0009
Q00010
Q00011
Q00012
Q00013
Q00014
Q00015

نماگر
زیبایی و طبیعت منطقه و راحتی محل استقرار
بهای امکانات ارائهشده
تبلیغات صورت گرفته
منحصربهفرد بودن گالبگیری
سرویسدهی
دسترسی به امکانات موردنیاز
پاکیزگی محیط و زیباسازی محیط
توانایی رسیدگی به شکایات
رابطه صمیمی میان گردشگران و افراد بومی
میزان احساس امنیت
اطالعرسانی در مورد خدمات
ارزش کیفیت خدمات دریافتی
ارزش طبیعت و فضای منطقه
ارزش تجربه سفر
ارزش امکانات و ارزش بهای پرداختی برای این تجربه

بارهای عاملی
0/61
0/66
0/76
0/66
0/75
0/79
0/66
0/76
0/67
0/63
0/81
0/81
0/70
0/60
0/57

نتایج آزمون عاملی مرتبه اول گویای این واقعیت است که تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری بر کیفیت عوامل
ملموس ادراك شده و نیز عوامل ناملموس ادراك شده اثر معناداری دا شته و این معناداری با بارهای عاملی  0/87و 0/86
مورد تأیید قرارگرفته اســت .کیفیت عوامل ملموس ادراكشــده با بار عاملی  0/87ارتبای معنادارتری را نســبت به عوامل
ناملموس ادراكشده بر تصویر مقصد دارد.
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جدول ( )3مقدار برآورد ،خطای ا ستاندارد ،ن سبت بحرانی و مقدار احتمال در روابط موردبرر سی در مدل را ن شان میدهد.
مقدار احتمال در کلیه روابط بهجز دو رابطه کوچکتر از  0/05میباشــد که نشــان میدهد در مقادیر کمتر از  0/05مدل
پژوهش تحت حمایت دادههای تجربی قرار دارد .مقدار احتمال در روابط متغیر اثر تصویر مقصد بر ارزش ادراك شده و اثر
کیفیت عوامل ملموس ادراك شده بر ارزش ادراك شده بزرگتر از  0/05محا سبه گردیده ا ست .میتوان چنین ا ستنبای
نمود که ت صویر ذهنی گرد شگران بر ارزش ادراك شده از خدمات اثر معناداری ندا شته ا ست .همینین اثر کیفیت عوامل
ملموس ادراك شده بر ارزش ادراك شده مورد تأیید قرار نمیگیرد .بقیه روابط موجود در مدل موردحمایت دادههای تجربی
است.
جدول شماره .3مقدار برآورد ،خطای استاندارد ،نسبت بحرانی و مقدار احتمال
سط
معناداری

نسبت
بحرانی

خطای استاندارد

مقدار
برآورد
1/000

تصویر مقصد

***

9/675

0/157

1/522

تصویر مقصد

0/353

0/928

0/611

0/568

تصویر مقصد

0/002

3/029

0/214

0/648

عوامل ناملموس

0/979

-0/027

0/332

-0/009

عوامل ملموس

***

10/078

0/182

1/832

تصویر مقصد

1/000

تصویر مقصد

1/000

عوامل ناملموس

***

9/592

0/088

0/841

عوامل ناملموس

***

7/785

0/092

0/714

عوامل ناملموس

***

9/708

0/100

0/974

عوامل ناملموس

1/000

ارزش ادراكشده

***

10/971

0/075

0/823

ارزش ادراكشده

***

7/927

0/070

0/554

ارزش ادراكشده

***

8/217

0/083

0/683

ارزش ادراكشده

1/000

عوامل ملموس

***

11/428

0/137

1/564

عوامل ملموس

***

10/333

0/151

1/563

عوامل ملموس

***

9/053

0/154

1/397

تصویر مقصد

***

8/525

0/152

1/295

تصویر مقصد

<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<--

عوامل ملموس
عوامل ناملموس
ارزش ادراكشده
ارزش ادراكشده
ارزش ادراكشده
Q0003
Q0001
Q0008
Q0009
Q00010
Q00011
Q00012
Q00013
Q00014
Q00015
Q0007
Q0006
Q0005
Q0002
Q0004
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در جدول ( )4نتایج ارزیابی مدل تحقیق با اســـتفاده از شـــاخصهای برازش آمده اســـت .یکی از اولین آمارههایی که به
ارزیابی برازش میپردازد شاخص  CMIN/DFیا حداقل اختالف بر درجه آزادی است که مقدار آن بین  1تا  3قرار دارد.
چنانیه مالحظه میگردد در مدل پژوهش وضعیت این شاخص خوب است PGFI .و  PRATIOنیز با مقادیر  0/622و
 0/80از وضــعیت مناســبی برخوردار میباشــند .شــاخص  RMSEAخطای برآورد در جامعه را محاســبه میکند .مقدار
محاسبه شده در پژوهش حاضر به مقدار  0/08آن را در وضعیت قابلقبولی قرار داده است .با توجه به نتایج کسب شده در
شــاخصهای اصــلی برازش مدل ،میتوان چنین بیان کرد که مدل مفهومی پژوهش بهخوبی توانســته دادههای تجربی
پژوهش را نمایندگی کنند.
جدول شماره .4شاخصهای اصلی برازش مدل مرتبه دوم
شاخص
Chi-square
Probability level
DF
CMIN/DF
PGFI
PRATIO
RMSEA

وضعیت

نمرات
236/567
0/000
84
2/816
0/622
0/80

خوب
خوب
خوب

0/080

قابلقبول

در جدول شماره ( )5نتایج ،بهطور خال صه و ضعیت پا سخ به فر ضیات پژوهش را ن شان میدهد .با توجه به یافتهها اثر
تصویر ذهنی گردشگران از مقصد بر کیفیت ادراك شده از عوامل ملموس با بار عاملی  ،0/87اثر تصویر ذهنی گردشگران
از مقصــد بر کیفیت ادراكشــده از عوامل ناملموس با بار عاملی  0/86و اثر کیفیت عوامل ملموس ادراكشــده بر ارزش
ادراكشــده با بار عاملی  0/64مورد تأیید قرار می گیرد .اما نتایج اثرگذاری تصــویر ذهنی گردشــگران از مقصــد بر ارزش
ادراك شده از خدمات و کیفیت عوامل ناملموس ادراك شده بر ارزش ادراك شده را مورد تأیید قرار نمیدهد .وجود سط
معناداری باالتر از  0/05به مقدار  0/353و نیز  0/979دلیل رد دو فرضــیه تحقیق اســت .همینین بارهای عاملی  0/32و
 -0/01تأییدکننده این عدم اثرگذاری بوده است.
جدول  .5معنیداری روابط و رد یا تأیید فرضیات
ردیف
1
2
3
4
5

روابط
اثر تصویر ذهنی مقصد بر کیفیت عوامل ملموس ادراكشده
اثر تصویر ذهنی مقصد بر کیفیت عوامل ناملموس ادراكشده
اثر تصویر مقصد بر ارزش ادراكشده
اثر کیفیت عوامل ملموس ادراكشده بر ارزش ادراكشده
اثر کیفیت عوامل ناملموس ادراكشده بر ارزش ادراكشده

مقدار احتمال
0/000
0/000

بار عاملی
0/87
0/86

رد  /تأیید
تأیید
تأیید

0/353
0/979
0/002

0/32
-0/01
0/64

رد
رد
تأیید

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد اثر تصویر ذهنی مقصد بر کیفیت عوامل ملموس و ناملموس ادراك شده معنادار است
که این نتیجه همســو با تحقیق کاظمی و همکاران ( )1390میباشــد اما اثر تصــویر مقصــد بر کیفیت عوامل ناملموس
ادراك شده ن سبت به کیفیت عوامل ملموس ادراك شده در تحقیق کاظمی ضریب رگر سیونی باالتری را ن شان میدهد
درحالیکه در این پژوهش نتیجه برعکس میباشد .نتایج بهدستآمده از انجام تحقیق صادقی و همکاران ( )1392حاکی
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از آن است که انتظار علمی محقق مبنی بر تأثیر مستقیم ،مثبت و معنادار کیفیت کارکردی بر تصویر ذهنی و ادراك از
کیفیت خدمات ،تصویر ذهنی بر ادراك از کیفیت خدمات ،ادراك از کیفیت خدمات درك شده بر روی رضایت مشتری،
کیفیت فنی بر روی تصــویر ذهنی موردقبول واقع گردید و لیکن تأثیر کیفیت فنی بر روی ادراك از کیفیت خدمات
موردپذیرش نبوده است .چنانیه در پژوهش حاضر نیز کیفیت عوامل ملموس ادراكشده بر ارزش ادراكشده اثری نداشته
اســت .همینین تحقیق عالمه و نکتهدان ( ،)1389احمدی و عســگری ( )1394بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین
کیفیت خدمات ،ر ضایت ،اعتماد و وفاداری در میان م شتریان ا ست .ر ضایت م شتری نیز بر روی اعتماد او تأثیر دارد.
درنهایت ،کیفیت خدمات ،رضــایت و اعتماد مشــتری ،بر میزان وفاداری او اثر دارند .بعالوه نتایج پژوهش با تحقیق
محمودی و همکاران ( ) 1394در خصــوص تصــویر ذهنی گردشــگران بالقوه از مقصــد گردشــگری ایران و معناداری اثر
ت صویر کالن ،انگیزه گرد شگران و فعالیتهای ارتباطی مق صد بر ت صویر ذهنی گرد شگران از ایران و ق صد بازدید
گردشگران از ایران تجانس داشته است .باقری و همکاران ( )1392نیز بیان کردهاند تصویر شرکت مهمترین عامل مؤثر
بر وفاداری م شتری ا ست .همینین کیفیت خدمات بهطور مثبت و معنادار بر وفاداری م شتری تأثیر دارد .درحالیکه
ارزش درك شــده بر ارتقای وفاداری مشــتری تأثیر قابلتوجهی ندارد .ســودن1و همکاران ( )2017نیز بیان کردهاند
شخصیت مقصد و تصویر مقصد یک عامل مقدم نسبت به شخصیت مقصد است ،که بهنوبه خود دارای یک تأثیر مستقیم
بر نگرش نسبت به مقصد و دارای تأثیر غیرمستقیم بر نیتهای رفتاری است .در این پژوهش اثر تصویر ذهنی مقصد بر
کیفیت عوامل ملموس ادراك شده به ترتیب از طریق سه گویه " دسترسی به امکانات موردنیاز ،سرویسدهی ،پاکیزگی و
زیباسازی محیط" معنادار میباشد .اثر تصویر ذهنی مقصد بر کیفیت عوامل ناملموس ادراك شده به ترتیب از طریق چهار
گویه " اطالعرسانی در مورد خدمات ،توانایی رسیدگی به شکایات ،رابطه صمیمی میان گردشگران و افراد بومی و میزان
احساس امنیت" معنادار میباشد .نتایج این تحقیق نشان داد که اثر تصویر ذهنی مقصد بر ارزش ادراك شده و اثر کیفیت
عوامل ملموس ادراكشــده بر ارزش ادراكشــده با گویه های " ارزش کیفیت خدمات دریافتی ،ارزش امکانات ارائهشــده،
ارزش طبیعت و ف ضای منطقه و ارزش تجربه سفر ،ارزش بهای پرداختی برای این تجربه" معنادار نی ست که نتیجه این
فرضیهها نیز مغایر با تحقیق کاظمی ( )1390میباشد .اثر کیفیت عوامل ناملموس ادراك شده بر ارزش ادراك شده با وزن
رگرســـیونی  0/64معنادار اســـت درصـــورتیکه این رابطه با وزن  0/079عدم وجود ارتبای معنایی را در تحقیق کاظمی
( )1390نشان میدهد .اثر کیفیت عوامل ناملموس ادراك شده بر ارزش ادراك شده به ترتیب با گویه های " ارزش کیفیت
خدمات دریافتی ،ارزش امکانات ارائه شده ،ارزش طبیعت و ف ضای منطقه و ارزش تجربه سفر ،ارزش بهای پرداختی برای
این تجربه" معنادار میباشد.
منابع
 )1احمدی ،سید علیاکبر و عسگری ده آبادی ،حمیدرضا ( )1394بررسی رابطه بین کیفیت خدمات ،رضایت ،اعتماد و وفاداری
در میان م شتریان (موردمطالعه :شرکتهای م سافربری فعال در پایانههای شهر تهران) ،مجله مدیریت تو سعه و تحول،
شماره  ،23صص.11-20 .
 )2امین بیدختی ،علیاکبر ( )1392مروری بر مفاهیم و تئوریهای رقابتپذیری و تبیین وضعیت رقابتپذیری صنعت گردشگری،
اولین همایش ملی گردشگری ،جغرافیا و محیطزیست پایدار ،دانشکده شهید مفت همدان.
 )3باقری ،صدیقه ( )1392برر سی تأثیر کیفیت خدمات ،ارزش درك شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری در شعب بانک
ملت شهر مشهد ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،به راهنمایی فریبرز رحیم نیا ،دانشکده علوم اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
1. Souiden
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 )4بسحاق ،محمدرضا ( )1394مدلسازی معادالت ساختاری در علوم انسانی ،تهران :نشر جامعه شناسان.
 )5بهنام مرشدی ،حسن؛ احمدی ،داریوش؛ فرجی سبکبار ،حسنعلی؛ رضوانی ،محمدرضا ( )1395پهنهبندی فضایی کانونهای
گردشگری بهمنظور تعیین مناطق بهینه خدمات گردشگری در استان فارس ،فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،سال  ،6شماره
 ،1شماره پیاپی  ،21صص.17-30.
 )6پرخیده ،احمد و تاجیک ،مهدی ( )1389نگاهی به صنعت گرد شگری در ک شور ،نظر سنجی ماهیانه از هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران ،واحد نظرسنجیهای مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی.
 )7تقوایی ،مسعود و رنجبر دستنایی ،محمود ( )1389تحلیلی بر پراکنش امکانات و خدمات مسیر گردشگری شمال شرق استان
چهارمحال و بختیاری» ،مجله پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال  ،1شماره  ،1صص.21-48.
 )8ثابتقدم ،فاطمه و حسینی شکیب ،مهرداد ( )1394بررسی تأثیر سط کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان به روش سروکوال
(مطالعه موردی :شرکت آب و فاضالب تهران) ،ماهنامه پژوهشهای مدیریت و حسابداری ،شماره  ،14صص.88-111.
 )9حسینی ،میرزا حسن و سازور ،اعظم ( )1390بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگران خارجی ،مطالعات
جهانگردی ،دوره ،7شماره  ،16صص.117-141.
 )10حمیدی ،رکسانا ( )1383پیشه گالبگیری در قمصر کاشان ،فرهنگ مردم ایران و جهان ،شماره  ،2صص.123-130.
 )11حیدری چیانه ،رحیم و سعدلونیا ،ح سین ( )1395تحلیل بر فرآیند مدیریت ت صویر مق صد گرد شگری شهری مطالعه موردی:
کالنشهر تبریز ،مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال  ،5شماره  ،19صص.94 -109 .
 )12خ سرو بیگی برچلویی ،ر ضا؛ تقیلو ،علیاکبر؛ شایان ،حمید؛ دروی شی دادنجانی ،ح سن ( )1392برر سی سط کیفی خدمات
گرد شگری و تأثیر آن در جذب گرد شگر در مناطق رو ستایی مطالعه موردی :رو ستاهای هدف گرد شگری در محور شیراز -

یاسوج ،مجله آمایش جغرافیایی فضا ،سال  ،3شماره  ،7صص.1-23.
 )13ســجاســی قیداری ،حمداا؛ صــادقلو ،طاهره؛ مهدوی ،داوود ( )1394تبیین نقش کیفیت محیطی مقصــدهای گردشــگری
روستایی در تقویت تصویر ذهنی گردشگران (مطالعه موردی :روستاهای مقصد گردشگری بخش رودبار قصران) ،برنامهریزی
و آمایش فضا ،دوره  ،19شماره  ،2صص.61-88 .
 )14سلوك دار ،علیرضا ( )1395مطالعه تأثیر کیفیت خدمات بر رضامندی بیماران بیمارستانهای خصوصی و رتبهبندی آنها از
طریق تحلیل سـلسـله مراتبی فازی در اسـتان گیالن ،مجله دانشـکده پیراپزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران (پیاورد
سالمت) ،دوره  ،10شماره  ،6صص.504-513 .
 )15ســید صــالحی ،ســید علیرضــا ( )1392طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات ادراكشــده مشــتریان در بانکهای دولتی ایران،
فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ،شماره  ،14صص.31 -38 .
 )16صادقی ،محسن؛ چراتی غفاری ،موسی؛ دادخواه ،روزیتا؛ یعقوبی بیجارینه ،بهرام؛ جعفری ،مهدی ( )1392ارزیابی تأثیر کیفیت
کارکردی ،کیفیت فنی و ت صویر ذهنی بر ر ضایتمندی م شتریان در هتلهای  4 ،3و  5ستاره سط شهر م شهد( ،پژوه شگر)
فصلنامه مدیریت ،سال  ،10شماره  ،32صص.29-46.
 )17صدری زادگان ،سارا ( )1391ارزش درك شده توسط مشتری در صنعت توریسم ،پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی
فناوری اطالعات گرایش تجارت الکترونیک ،دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین توسی.
 )18عبداللهی ،مهدی ( )1392تأثیر نمای بناهای تاریخی بر ت صویر ذهنی شهروندان شهر تبریز (مطالعه موردی :گذر خیابان
تاریخی تربیت) ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،دوره ،3شماره  ،11صص.65-71.
 )19علّامه ،سید مح سن و نکتهدان ،ایمانه ( )1389برر سی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری م شتری (مطالعه موردی هتلهای
چهار و پنج ستاره اصفهان) ،مدیریت بازرگانی ،دوره  ،2شماره  ،5صص.109-124.
 )20فالح تبار ،نصــراا و مدیری ،مهدی ( )1390گردشــگری بهویژه گردشــگری دینی و زیارتی مهمترین قطب توســعه پایدار
(مطالعه موردی شهر کاشان) ،فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،سال  ،4شماره  ،1صص.171-186.
 )21قادری ،ا سماعیل و مطهر ،سیده مه سا ( )1392برر سی عامل ک ش شی انگیزاننده در انتخاب مق صد مقای سه مقا صد داخلی و
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خارجی (مطالعه موردی شهر تهران) ،فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری ،دوره ،1شماره  ،2صص.15-29.
 )22کاظمی ،م صطفی؛ پور ،سمیرا؛ سعادت یار ،فاطمه سادات؛ بیطرف ،فاطمه ( )1390تأثیر ت صویر ذهنی گرد شگران بر ارزش
ادراك شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تأکید بر نقش وا سط کیفیت عوامل ادراك شده ،مجله پژوهش و برنامهریزی
شهری ،سال  ،2شماره  ،6صص.19-34.
 -23 )23کردوانی .پرویز و غفار ،امیرحسین ( )1383بررسی صنعت گالبگیری و اهمیت آن در بخش قمصر کاشان ،پژوهشهای
جغرافیایی ،شماره  ،47صص .95- 109
 )24کرمی ،مهرداد ( )1391ســنجش پایداری گردشــگری از نگاه جامعه محلی (مطالعه موردی :شــهر نیاســر) ،نشــریه تحقیقات
کاربردی علوم جغرافیایی ،سال  ،12شماره  ،25صص.31-55.
 )25کالنتری خلیلآبادی ،حسین و مبینی ،حسین ( )1393میزان انطباق ساختار اصلی شهر مشهد با تصویر ذهنی زائران ،فصلنامه
مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،دروه ،4شماره  ،17صص.35 -43.
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