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چکیده
ازآنجای که تصویر مقصد ،انگیزهای قوی برای سفرها به شهرها به شـمار میآیـد ،موفقیـت یـا
شکست توسعه گردشگری بسیاری از مقصدها در سرتاسر جهان به تصویر ذهنی گردشگر نسبت
به مقصد و چگونگی مدیریت این نگرش توس دولت محلی و برنامه ریزان گردشـگری وابسـته
است .هدف این پژوهش ارزیابی اثرات تصویر برند مقصد و نگرش به مقصد بر تمایل بـه بازدیـد
و تمایل به پیشنهاد مقصد گردشگران میباشد .بدین منظـور پرسـشنامهها در بـین گردشـگران
شهرهای معروف غرب استان مازنـدران (از نوشـهر ،چـالوس ،کالردشـت ،عباسآبـاد ،تنکـابن و
رامسر) پخش و  389پرسشنامه قابلتحلیل جمعآوری شد .برای سنجش روایی از تحلیل عاملی
نرمافــزار SPSS

تاییــدی بــا  LISRELو بــرای پایــایی نیــز از آلفــای کرونبــا بــه کمـ

استفادهشده است .آزمون فرضیهها نیز با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری به کمـ
نرمافزار  LISRELمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که تصویر برند
مقصد و نگرش به مقصد تأثیر مثبت و معنی داری بـر تمایـل بـه بازدیـد و تمایـل بـه پیشـنهاد
گردشگران دارد درحالیکه نگرش به مقصد بر تمایل به پیشنهاد تأثیری ندارد.
واژگان کلیدی :تصویر برند مقصد ،تصویر منحصـربهفرد ،تصـویر شـناختی ،تصـویر عـاطفی،
استان مازندران.
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مقدمه
صنعت گردشگری هرساله رشد مداومی را به خود میبیند بهطوریکه از  25میلیون گردشگر بینالمللی در سـال  1950بـه
 800میلیون گردشگر ورودی در سال  2000رسیده است و پیشبینی است که در سـال  2020بـه  1/6میلیـارد گردشـگر
بینالمللی خواهد رسید و این صنعت گردشگری را به یکی از دارای رشدترین صنعت در جهان تبدیل کرده است (سـازمان
جهانی گردشگری) .هم دانشگاهیان و هم فعاالن این صنعت اهمیـت بازاریـابی مقصـد را بـه دلیـل افـزایش رقابـت بـین
مقصدها ،رشد مقصدها و آسودگی سفر دریافتند ( .)Pike,2005:258بازاریابی و روشهـای برنـد سـازی ،اسـتراتژیهایی
هستند که توس سازمانهای بازاریابی مقصد برای تمایز و جایگاهیابی در ی
میگیرد .یکی از روشهای ایجاد تمایز و جایگاهیابی مطلوب ی

محـی رقـابتی فزاینـده مورداسـتفاده قـرار

مقصد در ذهن مشتریان از طریـق ایجـاد تصـویر مثبـت

میباشد ( .)Alcaniz et al,2009:717; Echtner & Ritchie,1991:3محققان زیادی بیان کردند که تصویر مثبـت یـا
ادراک مثبــت از مقصــد گردشــگران بــالقوه را جــذب خواهــد کــرد زیــرا بــر رفتــار انتخــابی گردشــگران تــأثیر میگــذارد
( .)McCartney et al,2009:182مشتریان با انتخابهای مقصد مختلفی مواجهاند که ایـن مقصـدها دارای ویژگیهـای
مشابهی مانند کیفیت مراکز اقامتی ،چشماندازهای زیبا و یا مردمی مهربـان و دارای برخـوردی دوسـتانه هسـتند .بنـابراین
برای مقصدها تنها کافی نیست که در ذهن مشتریان باشد بلکه مقصدها باید منحصربهفرد و متمایز باشـند تـا در تصـمیم
نهایی گردشگر انتخاب شوند .از این نظر ،مفهوم برند سازی مقصد برای ی

مقصد عاملی حیاتی میباشد تا در ذهن بـازار

هدف ،نسبت به مقصدهای رقیب متمایز و شناختهشده ،شناسایی شود .تصویر از مقصد بایـد بـهعنوان یـ

پـیش مفهـوم

مربوط به برند سازی مقصد در نظر گرفته شود ( .)Pike,2005:258درواقع هسته برند سـازی مقصـد سـاخت یـ

برنـد

مقصد مثبتی است که از طریق انتخاب آمیخته اجزای برند سازگار ،هم مقصد را بشناساند و هـم در آن تمـایز ایجـاد کنـد.
تصویر برند ی

مقصد میتواند بهعنوان ادراکات درباره ی

مقصد که در حافظه گردشگر شکلگرفته است توصـیف شـود

( .)Cai,2002:722برند سازی مقصد میتواند بهعنوان روشی برای ابالغ هویت منحصربهفرد ی

مقصد با متمایز کـردن

آن از رقبایش تعریف شود ( .)Morrison & Anderson,2002:3تصـویر برنـد مقصـد دارای سـه بعـد اساسـی تصـویر
منحصربهفرد ،تصویر شناختی و تصویر عاطفی میباشد .در ادبیات گردشگری بسیار نشان دادهشده که تصویر کلی از یـ
مقصد با ارزیابیهای شناختی و عاطفی تحت تأثیر قرار میگیرد .ارزیابی شناختی برمیگردد به اعتقـادات و دانـش دربـاره
ی

شیء و ارزیابی عاطفی برمیگردد به احساسات درباره آن شیء منحصربهفرد بودن بیان میکند که چرا ی

باید ی

گردشـگر

مقصد خاص را بین مقصدهای رقیب و جایگزین انتخاب کند .منحصربهفرد بودن بخصوص به دلیل تـأثیرش بـر

تمایز مقصدها در ذهن مشـتریان هـدف دارای اهمیـت زیـاد اسـت ( ;Cai,2002:723; Echtner & Ritchie,1993:4

 .)Morrison & Anderson,2002:7; Ritchie Ritchie,1998:93یکی از اهداف برند سازی هم ،تمایز محصـوالتش
در برابر رقبا میباشد .اینطور بیان شده که هرکدام از ابعاد تصویر مقصد سهم منحصربهفردی در شکلگیری تصـویر برنـد
مقصد دارند .یعنی هرکدام دارای سطح تأثیر متفاوتی بر روی شکلگیری تصویر برند مقصد دارند زیرا دارای وزن یکسـانی
ازنظر تأثیر بر مشتری نیستند ( .)Keller, 2008: 203با توجه به اهمیت و ضـرورت مـدیریت تصـویر ذهنـی ادراکشـده
مقصد گردشگری و نقش آن در مدیریت تقاضای ی

مقصد ،شناخت ابعـاد تصـویر ذهنـی مقصـد گردشـگری از اهمیـت

باالیی برخوردار است .مدیران شهری میتوانند با مدیریت تصویر ذهنی ادراکشده بـه جـذب گردشـگران جدیـد و تکـرار
بازدید افراد سفرکرده مبادرت نمایند .شناخت ابعاد تصویر ذهنی کم
بازدید ی

میکند تا مدیران مقصدها ،به علل عدم اسـتقبال از

مقصد پی برده و با تغییرات بنیادی در ویژگیهای مقصد گردشگری متناسب با نیازهای بازارهای هـدف زمینـه

توسعه گردشگری به آن مقصد را ایجاد کنند (امامی و همکاران .)134 :1393،لذا مطالعه تصـویر ذهنـی از یـ
ضرورتهای جهتگیری استراتژی

مقصـد از

در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری میباشد .بدین منظـور مطالعـه حاضـر بـه بررسـی
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تأثیر تصویر برند مقصد و نگرش به مقصد بر تمایل به بازدید و تمایل به پیشنهاد مقصد گردشگران بـه شـهرهای اسـتان
مازندران میپردازد .ادامه مقاله بدینصورت سازماندهی شده است :ابتدا بهمرور ادبیات مربوطه و چارچوب نظری پرداختـه
و سپس با ارائه فرضیات تحقیق به توصیف روش تحقیق و نحوه گردآوری دادهها پرداخته میشود و درنهایت با شناسـایی
محدودیتهای تحقیق به نتیجهگیری و بح و ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی پرداخته میشود.
در مطالعات زیادی که درباره نقش تصویر ذهنی گردشگران نسبت به برند مقصد پرداختهشده اسـت؛ ازجملـه تحقیقـی بـا
عنوان اثر هالهای تصویر مقصد گردشگران بر ادراک محصول داخلی توس لی و لوچشین در سال  2011انجام شد .هدف
این تحقیق بررسی تأثیر تصویر مقصد بر باورها و ترجیات محصوالت محلـی مقصـد اسـت 226 .مشـتری چینـی و 235
گردشگر چینی در استرالیا درباره ادراکشان از استرالیا بهعنوان ی

مقصد سیاحتی گزارشهایی ارائه دادند .نتایج نشـان داد

که تصویر مقصد بهطور مثبتی بر باورهای محصول هر دو گروه تأثیر میگذارد اما ایـن تـأثیر در مشـتریان چینـی کـه بـا
استرالیا ناآشنا هستند قویتر است .تصویر مقصد به طور غیرمستقیم از طریق باور محصول بـر ترجیحـات محصـول تـأثیر
میگذارد ( .)Lee & Lockshin,2011:7کاربرد عملی این نتایج این است که مسئولین گردشگری و صـادرکنندگان بایـد
تشری مساعی کنند تا تصویر مقصد ی

کشور را برای صادرکنندگان آماده کنند.

جلیلوند و همکاران در تحقیقی با عنوان آزمون ارتباطـات سـاختاری تبلیغـات دهانبـهدهان الکترونیکـی ،تصـویر مقصـد،
نگرش گردشگران به ی

مقصد و تمایل سفر :رویکردی یکپارچه انجام دادند .هدف تحقیق آنها بررسـی روابـ درونـی

بین تبلیغات دهانبه دهان الکترونیکی ،تصویر مقصد ،نگرش گردشگران به ی

مقصد و تمایل سفر در صنعت گردشـگری

بوده است .عالوه بر این تحقیق تأثیر ویژگیهای اجتماعی جمعیت شناختی را بر متغیرهای تحقیق را نیز موردبررسی قـرار
داده است .جامعه آماری  264گردشگر بینالمللی اصفهان بودهاند .نتایج شامل این بود :تبلیغات دهانبـهدهان الکترونیکـی
بهطور مثبت بر تصویر مقصد ،نگرش گردشگران و تمایل به سفر تأثیر میگذارد .تصویر مقصد و نگرش گردشگران رابطـه
معنیداری با تمایل به سفر دارد .تصویر مقصد بهطور مثبت بر نگرش گردشگران تأثیر میگـذارد .ویژگیهـای اجتمـاعی-
جمعیت شناختی بر استفاده از تبلیغات دهانبه دهان الکترونیکی ،تصویر مقصد ،نگرش گردشگران و تمایل بـه سـفر تـأثیر
میگذارد ( .)Jalilvand et al,2012:134و یا تحقیقـی بـا عنـوان بررسـی تصـویر مقصـد نـروژ و رفتـار انتخـاب سـفر
گردشگران فرانسوی توس کارلسن انجام گرفت .هدف ایـن تحقیـق ارزیـابی تصـویر ایجادشـده از نـروژ در گردشـگران
فرانسوی و بررسی تأثیر تصویر مقصد بر رفتار انتخابی گردشگران فرانسوی بوده است 103 .پرسشنامه قابلاسـتفاده مـورد
تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که گردشگران فرانسوی ،نروژ را بهعنوان ی

مقصد مبتنـی بـر طبیعـت بـا تمرکـز بـر

فعالیتهای در طبیعت ادراک کردهاند .که این با تالشهای بازاریابی کشور نروژ سـازگار میباشـد .اجـزای مختلـف دارای
تأثیرات متفاوتی بر رفتار انتخاب سفر دارند .بعد تصویر شناختی یعنی زیرساخت و سازه شهری ارتباط معنیداری با تمایـل
به سفر دارد .مواردی مانند زندگی در شب خوب و سرگرمی ،فرصت یادگیری فرهنگ جدید و حملونقل آسانبر تمایل بـه
سفر فرانسویها تأثیر میگذارد .همچنین اینطور بیان شد که جنبههای فیزیکی و ملموس مانند حملونقل ،مراکز اقـامتی
و دیگر تسهیالت توجهات بیشتری را در آینده در استراتژیهای بازاریابی نروژ با توجه به گردشـگران فرانسـوی بـه خـود
خواهد گرفت ( .)Karlsen,2012:654هوسانی و پرایاگ تحقیقی با عنوان الگوهای پاسخ احساسـی گردشـگر ،رضـایت و
تمایل به توصیه کردن را انجام دادند .این تحقیق الگوهای قابلشناسایی از پاسخهای احساسی گردشـگران را شناسـایی و
ارتباطات بین خصوصیات احساسی گردشگران و ارزیابیهای بعد از خرید آنها را از رضایت و تمایل به توصیه به دیگـران
ارزیابی میکند .تجزیهوتحلیل خوشهای  5پاسخ احساسی بین گردشگران را شناسایی کـرد :مشـعوف شـده ،غیراحساسـی،
منفی ،ترکیبی و احساساتی .این  5گروه گردشگر با توجه به سطح رضایت و تمایل به توصیه مقصد به دیگران با یکـدیگر
فرق دارند ( .)Hosany & Prayag,2013:733وانگ و همکاران تحقیقی با عنوان فرهنـگ عمـومی ،تصـویر مقصـد و
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تمایل به بازدید :تئوری و تحقیق بر روی انگیزههای سفر گردشگران چینی و روسی انجام دادند .این تحقیـق بـه بررسـی
مفهوم مشارکت فرهنگعامه در گفتمان گردشگری میپردازد .این تحقیق مشارکت فرهنگعامه را بر اساس تـأثیرش بـر
شکلگیری تصویر مقصد و تمایل به بازدید ،به دو سطح پایدار و سطح موقعیتی طبقهبندی کرد .سرانجام تحقیـق تفـاوت
بین مدل های ساختاری برای گردشگران چینی و روسی را مورد تحلیل قرار داد .نتایج نشان داد کـه مشـارکت مـوقعیتی و
مشارکت پایدار دارای تأثیرات متفاوتی بر مدلهای ساختاری هستند .نتایج همچنین نتایج متفاوتی را بر اساس ملیتهـای
مختلف شناسایی کرد ( .)Whang et al,2015:631تحقیقی دیگر به بررسی تصویر مقصد ،ریسـ

ادراکشـده و تمایـل

به بازدید توس چاپویس و همکاران انجام گردید .هدف این تحقیق درک این بود که چگونه ادراک از ریسـ
به سفر از طریق ساخت اری شناختی یا عاطفی از تصویر کلی از ی
توزیع و نظراتشان درباره کلمبیا بهعنوان ی

بـا تصـمیم

مقصد ارتبـاط دارد .پرسشـنامه بـین  310پاسـخدهنده

مقصد گردشگری جمعآوری شد .نتایج نشان داد که تصویر مقصد و ریسـ

ادراکشده دو متغیر متمایز میباشند که در فرآیند تصمیمگیری مورداستفاده قرار میگیرند .نتایج مدل فرضـیات نشـان داد
که تصویر عاطفی دارای نقش میانجی است .که این بدین معناست که تصویر ی
عاطفیاش از مقصد و مرتب با ریس
تصویر ذهنی ادراک شده از ی

گردشگر از ی

مقصد قویاً در قضـاوت

ادراکشده منعکس میشود ( .)Chapuis et al,2015:91و یا تحقیقی بـا عنـوان

کشور و تأثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (موردمطالعه :ایران) توسـ امـامی و همکـاران

در سال  1393انجام گردید .هدف اولیه این مطالعه سنجش ابعاد سازه تصویر ذهنی ادراکشده از مقصد کشـور پرداختـه و
سپس تأثیر تصویر ذهنی ادراکشده را بر نیت سفر به ایران بوده است .به این منظور گردشگران سفر نکرده بـه ایـران کـه
عضو شبکه مجازی کوچ سرفینگ هستند ،بـهعنوان جامعـه آمـاری در نظـر گرفتـه شـدند .بـا اسـتفاده از نمونـهگیری در
دسترس تعداد  620پاسخگو در مطالعه شرکت کردند .نتایج نشان داد که سـازه تصـویر ذهنـی کلـی ادراکشـده دو بعـد
تصویر ذهنی شناختی و عاطفی است و گردشگران سفر نکرده به ایران تصویر ذهنی عاطفی مثبتی نسبت به کشور دارنـد.
همچنین تصویر ذهنی شناختی از کشور پایین تر از سطح متوس است .دیگر نتایج نشان داد که تصویر ذهنی کلی نیـز بـر
نیت گردشگران نسبت به سفر به کشور تأثیرگذار است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بهبـود تصـویر ذهنـی کشـور
میتواند به بازاریابان مقصـد گردشـگری ایـران کمـ

کنـد تـا گردشـگران بیشـتری را جـذب مقصـد نماینـد (امـامی و

همکاران .)133 :1393،پایاننامهای با عنوان تأثیر تصویر مقصد بر تمایالت رفتاری گردشگران شهر شیراز توسـ قنبـری
انجامشده است .در این پایان نامه موضوع رابطه و تأثیر تصویر مقصد بر تمایالت رفتاری گردشگران با تأکید بـر تـأثیر سـه
متغیر مستقل تصویر شناختی ،تصویر عاطفی و تصویر منحصربه فرد بر متغیر وابسته تصویر کلی مقصـد و همچنـین تـأثیر
این تصویر این بار بهعنوان متغیر م ستقل بر تمایالت رفتاری گردشگران ،یعنی قصد دیدار مجدد و پیشنهاد آن به دیگـران
بهعنوان متغیر وابسته ،موردتحقیق و آزمون قرارگرفته است .گونهای که هدف از این مطالعه و آزمونهـای صـورت گرفتـه
در آن ایجاد درک علمی و کاربردی از عوامل تأثیرگذار بر تصویر مقصد بوده است تا با آگـاهی از آنهـا و همچنـین تـأثیر
ایجاد تصویری مثبت ،بر جلب بیشتر گردشگران بهواسطه ترغیـب آنهـا بـه بازگشـت و پیشـنهاد آن ،موجبـات مـدیریت
بازاریابی بهتر ،برای شهر شیراز فراهم آید .جامعه آماری این پـژوهش را گردشـگران داخلـی کشـور بـه مقصـد شـیراز ،در
برمیگیرد که با حجم نمونه  152نفری با توزیع پرسشنامه به روش نمونهگیری در دسترس ،از آنها تحقیق به عمل آمـد.
نتایج حاصلشده با استفاده از روشهای آماری ،تحلیل عاملی اکتشافی تاییدی و رگرسیون و تحلیـل مسـیر ،نشـاندهنده
تأثیر هر سه نوع تصویر شناختی ،عاطفی و منحصربهفرد بر تصویر کلی شهر شـیراز بـود بهنحویکـه بـه ترتیـب تصـویر
شناختی باالترین تأثیر و بعدازآن تصویر منحصربه فرد دارای دومین تأثیر قدرتمند و درنهایت تصـویر منحصـربهفرد اسـت،
که سومین میزان تأثیرگذاری را دارا میباشد .نتایج همچنین تأییدکننـده تـأثیر تصـویر کلـی بـر هـردو تمـایالت رفتـاری
گردشگران در قصد دیدار مجدد و پیشنهاد آن به دیگـران بـود (قنبـری .)1 :1393،تحقیقـی توسـ محمـدپور زرنـدی و
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همکاران با عنوان عوامل مؤثر برند شهری و اولویتبندی آنها از دیـدگاه گردشـگران بینالمللـی (مطالعـه مـوردی :بـرج
میالد تهران) انجام شد .این پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی و باهـدف کـاربردی ،بـا اسـتفاده از مطالعـات اسـنادی و
تحقیقات میدانی است و برای جمعآوری دادهها ،از ابزار پرسشنامه در بین گردشگران بینالمللی بازدیدکننده از برج مـیالد
تهران ،در بازه زمانی مهرماه و آبان ماه سال  1394استفادهشده است .ابتدا پرسشنامه اولیهای بهصورت آزمایشـی در بـین
ی

گروه  30نفره از گردشگران بینالمللی در برج میالد توزیع گردیـد و اعتبـار و پایـایی پرسشـنامه ،تأییـد شـد ،سـپس

پرسشنامهای که شامل بیست مؤلفه بود در اختیار حجم نمونه  240نفـری کـه بـر اسـاس روش نمونـهگیری در دسـترس
انتخابشدهاند ،قرار گرفت .دادهها با استفاده از آزمون فریدمن و نرمافـزار اس پـی اس اس تجزیـهوتحلیل شـدند .نتـایج
حاصل حاکی از آن بودند که از میان شش بعد در نظر گرفتهشده ،بعد معروفیت برند بهعنوان مهمترین اولویت در انتخاب
مکان از دیدگاه گردشگران ،مورد شناسایی قرار گرفت (زرندی و همکاران .)116 :1395،با توجه به مـروری بـر تحقیقـات
گذشته ،تحقیق حاضر با بررسی توأم تصویر برند و نگرش به مقصد بر دو متغیر تمایالت رفتاری گردشگران یعنـی تمایـل
به بازدید و تمایل به پیشنهاد مقصد دارای نوآوری میباشد که نتایج آن میتواند کم

شـایانی را بـه مـدیران در توسـعه

گردشگری شهری رساند.
مبانی نظری
تمایالت رفتاری گردشگران

رقابتپذیری ی

مقصد را میتوان توانایی آن مقصد در ارائه کاالها و خدمات گردشگری به مشـتریان هـدف در سـطحی

باالتر نسبت به رقبا تعریف کرد .تجربه گردشگر از ی

مقصد محصول بنیادی در گردشگری ست .به همین دلیـل مقصـد

گردشگری در مرکز رقابت قرار دارد (کیانی .)19 :1393،بنابراین بازاریابی مقصد یکـی از مهمتـرین وظـایف سـازمانهای
گردشگری مقصد است .برنامهریزی بازاریـابی مقصـد اولویـت مهـم و طوالنیمـدتی بـرای ایـن سـازمان میباشـد .ایـن
برنامهریزی باید بهصورت حرفهای و بهدرستی صورت گیرد .برنامهریزی بازاریابی مقصد نباید بـدون برنامـه انجـام شـود و
نیازمند ی

نظام گامبهگام است 3 .الی  5سال از که بازاریابی مقصد در زمینه گردشـگری مورداسـتفاده قرارگرفتـه اسـت

( .)Morrison,2013:7ویژگیها ی

مقصد گردشگری شامل منابع طبیعی ،فعالیتها و منابع فرهنگـی ،منـابع انسـانی و

تسهیالت گردشگری در نظر میگیرد که تمام فعالیتها باید منحصر به بازدید گردشگر و پیشنهاد به دیگران برای بازدیـد
از مقصد شود .تمایل به بازدید را میتوان احتمال ادراکشدهای که ی

گردشگر ی

مقصد خاص را در یـ

دوره زمـانی

خاص بازدید خواهد کرد تعریف کرد ( )Gibson et al,2008:431درحالیکه تمایل به پیشنهاد ،تمایل افـراد بـه پیشـنهاد
مقصدهای مورد بازدید به دیگران و بیان نظرات مطلوب درباره آن مقصد را گوینـد ( .)Banki et al,2014:50بـر اسـاس
کار تحقیقاتی کارلسن در فرانسه ،وانگ و همکاران در چین و روسیه تصویر ذهنی برنـد مقصـد عامـل مهمـی بـر تمایـل
گردشــگران بــه بازدیــد از یــ

مقصــد و پیشــنهاد دادن بــا دیگــر گردشــگران دارد (Whang et al,2015:631؛

.)Karlsen,2012:654
تصویر ذهنی از برند مقصد

تصویر ذهنی از مقصد شامل انگاره روحی یا ادراک شخصی یا گروهی نسبت به ی
میتواند بیانگر ی

مقصد است .بهعالوه ،تصویر ذهنـی

مجموعه سادهشده از ادراکات چندپاره باشد که اطالعات زیادی را در مورد ی

مکـان دربـر میگیـرد.

بازاریابی تصویر مقصد نقطه شروع بازاریابی گردشگری موفق است .چراکه تصویر ذهنی گردشگر بـالقوه از مقصـد نقـش
مهمی را در انتخاب مقصد سفر ایفا میکند .تصویر مورد انتظار از سفر ،که در سفرهای آینده گردشگر نیز مـؤثر اسـت ،بـا
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مقصد دارای رابطه قوی است .تصویر مقصد تعیینکننده نقاط قوت و ضعف درک شـده توسـ

نگرش وی نسبت به ی

گردشگر است .تصویر مثبت ی

مقصد آگاهی گردشگر را افزایش داده و مزیت رقابتی مقصد را نسبت به سایر گزینههای

مشابه تقویت میکند .ازآنجاییکه تصویر مقصد ،انگیزاننده قوی برای سفرهای تفریحی و فراغتی به شمار میآید موفقیـت
یا شکست توسعه گردشگری بسیاری از مقصدها در سرتاسر جهان به تصویر ذهنی گردشـگر بـالقوه نسـبت بـه مقصـد و
چگــونگی مــدیریت ایــن نگــرش توس ـ دولــت محلــی و برنامــه ریــزان گردشــگری وابســته اســت (منصــوری مؤیــد و
سلیمانی .)99 :1391،بسکیو و همکاران به ارزیابی تصویر ذهنی شناختی و تصویر عاطفی در مورد ی

مقصد پرداختهانـد.

نتیجه مطالعه آنها نشان میدهد که تصویر ذهنی بر نیت سفر به مقصد تأثیر دارد .تمایل به بازدید مجـدد یـ

مقصـد و

انتشار تبلیغات دهانبهدهان مثبت درباره آن دوتا از مهمترین نتایج رفتاری در مطالعات تصویر مقصد و رفتارهـای پـس از
خرید است ( .)Bosque et al,2009:13تحقیقات گذشته ثابت میکند که تصویر کلی از یـ

مقصـد یکـی از مهمتـرین

عواملی است که تمایل به بازدید مقصد مشابه را نشان میدهد .اینطور بح شده که افراد بـا تصـویر مثبـت ادراکشـده
بهاحتمال زیادتری آن مقصد را به دیگران پیشنهاد میدهند ( .)Bigne et al,2001:609نتایج تحقیق کیـوو و همکـاران
نشان داد که تصویر کلی از ی

مقصد میتواند نقشی میانجی و مثبتی بین ارتباط بین اجزای تصـویر مقصـد و رفتارهـای

گردشگر یعنی تمایل به بازدید و تمایل به پیشنهاد دارد ( .)Qu et al,2011:465نتایج تحقیق قنبری همچنین تأییدکننده
تأثیر تصویر کلی بر هردو تمایالت رفتاری گردشگران در قصد دیدار مجدد و پیشنهاد آن به دیگـران بـود (قنبـری:1393،
 .)1تصویر منحصربهفرد ی
تأثیر میگذارد .ی
کردن ی
ی

مقصد باید به عنوان یکی از اجزای مهم برند در نظر گرفته شود کـه بـر تصـویر برنـد مقصـد

تصویر منحصربه فرد قوی یکی از اجزای اساسی موقعیت ی

مقصد بـه خـاطر توانـاییاش در متمـایز

مقصد از رقبایش در ذهن مشتریان میباشد .برند سازی مقصد بهعنوان راهی برای ابالغ هویـت منحصـربهفرد

مقصد از طریق تمایز ی

مقصد از رقبایش میباشد .تصویر برند مثبت از طریق تأکید بر اجزای برند قوی ،مطلـوب و

منحصربهفرد قابلدستیابی است .یعنی مشتریان زمانی تصویر برند مثبتی را درک میکننـد کـه اجـزای برنـد بـرای بیـان
مزایای خرید آن برند را از دیگر برندها بکار روند .این میتواند احساس خوبی را نسبت به آن برند ایجـاد کنـد و از طریـق
تصویری منحصربهفرد آن را از دیگر برندهای جایگزین متمایز کند ( .)Qu et al,2011:469میتـوان گفـت کـه تصـویر
منحصربهفرد ی

جزء دیگر از اجزای تصویر برند میباشد ،برخالف تصویر عمومی ،تصـویر منحصـربهفرد بـهعنوان یـ

ساختی در نظر گرفته میشود که تصویر کلی ی

مقصـد را میتوانـد پیشبینـی کنـد (.)Echtner & Ritchie,1993:5

منحصربه فرد بودن به دلیل تأثیرش بر ایجاد تمایز بین مقصدهای مشابه در ذهن مشـتریان هـدف دارای اهمیـت زیـادی
است.
در ادبیات گردشگری ،بهطور گستردهای تصدیق شده که تصویر کلی از ی
عاطفی قرار میگیرد .ارزیابی شناختی به باورها و دانش دربـاره یـ

مقصد تحت تأثیر ارزیابی از تصویر شـناختی و

شـی یـا موضـوع و ارزیـابی عـاطفی برمیگـردد بـه

احساسات درباره آن شی یا موضوع برمیگردد ( .)Whang et al, 2015:633اکثر تحقیقات مربوط به تصویر مقصد بـا آن
بهعنوان ی

ارزیابی صرفاً شناختی رفتار کردند و تن ها تحقیقات کمی هستند هـر دو بعـد شـناختی و عـاطفی را بـاهم در

درک تصویر کلی از ی

مقصد بکار بردهاند.

ارزیابی عاطفی به احساسات درباره ی

شی یا موضوع برمیگردد .بعد عاطفی دربرگیرنده عواطف و هیجاناتی است که در

شخص در مورد مکانی احساس میکند یا انتظار دارد که در آن مقصد تجربه کند ،مانند احساس خوشی ،لـذت ،هیجـان و
مانند آن .درواقع تصویر عاطفی بیانکننده حس درونی نسبت به آن مکان است (منصـوری مؤیـد و سـلیمانی.)98 :1391،
تصویر عاطفی مربوط است به احساس منتشرشده ،که در هنگـام تصـمیمگیری واقعـی بـرای سـفر میتوانـد مهـم باشـد
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( .)Whang et al, 2015:635کیوو و همکاران در تحقیق خود دریافتند که تصویر عاطفی تـأثیر مثبتـی بـر واکنشهـای
رفتاری یعنی تمایل به بازدید و تمایل به پیشنهاد دارد (.)Qu et al,2011:465
نگرش به برند مقصد

نگرش گردشگران توصیفکننده تمایالت روانشناختی بیانشده بهوسیله ارزیابیهای مثبت یا منفی آنهاسـت زمـانی کـه
درگیر رفتارهای خاصی میشوند .نگرش فرد را مهیا میکند تا رفتار خاصی را از خود نشان دهد که در رفتار گردشگری بـه
آن پرداختهشده است .نگرش گردشگر پیش بینی کننده مؤثری از تصمیم گردشگر برای سفر به ی

مقصد خاص میباشد

( .)Ragheb & Tate,1993:63; Jalilvand & Samiei,2012: 593اینطور بیانشده کـه هرچـه نگـرش بـه سـمت
رفتاری مطلوبتر باشد ،تمایل او به انجام آن رفتار بیشتر خواهد بود .لی نیز در تحقیق خود دریافت که نگرش گردشـگران
بر رفتارهای آینده آنها تأثیرگذار است ( .)Li,2009:215در مطالعات گذشته اثباتشده که رابطه مثبتی بین تصـویر یـ
مقصد و نگرشهای آینده نسبت به آن وجود دارد و احتمال اینکه ی

گردشگر با تصویر مثبت درباره ی

مقصـد ،آنجـا را

مجدداً بازدید کند و به دیگران پیشنهاد دهد بیشتر است .نتایج تحقیق جانگ و همکاران نشان داد که هم احسـاس مثبـت
و هم منفی دارای تأثیرات مهمی بر انگیزههای سفر دارد و تنها احساس مثبت بهطور معنیداری با تمایل سفر آینده رابطـه
دارد ( .)Jang et al,2009:54با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی مطرحشده ،مدل مفهومی تحقیـق
در شکل ( )1نمایش دادهشده است.

شکل شماره  -1مدل محقق ساخته بر اساس مبانی نظری تحقیق

روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر ماهیت دادهها ،جزء تحقیقات کمـی و روش آن توصـیفی -همبسـتگی میباشـد و جهـت جمـعآوری
دادهها از پرسشنامههای معتبر استفادهشده است .در این تحقیـق بـرای انـدازهگیری تصـویر منحصـربهفرد ( 12سـؤال) از
مقیاس مورداستفاده در تحقیق کیوو و همکاران ( ،)2011تصویر شناختی ( 19سؤال) و تصویر عاطفی ( 4سـؤال) برگرفتـه
از تحقیق لین و همکاران ( ،)2007نگرش به مقصد ( 5سؤال) از هسو1و همکاران ( ،)2010تمایل بـه بازدیـد ( 3سـؤال) از

1 . Hsu
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جلیلوند و همکاران ( )2012و درنهایت برای اندازهگیری تمایل به پیشنهاد با  2سـؤال از مقیـاس هوسـانی و پرایـا()20132
استفادهشده است .در این پژوهش جامعه آماری شامل گردشگران غرب اسـتان مازنـدران در شـهرهای نوشـهر ،چـالوس،
کالردشت ،عباسآباد تنکابن و رامسر را شامل میشد که بر اساس آخرین آمار ورود گردشگران و مسافران نـوروزی سـال
 1396به مازندران که توس اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی مازندران در تاریخ  30اسـفند  95منتشـر
گردید حدوداً ی میلیون هشتاد ی

هزار نفر وارد استان مازندران شدن و ازآنجاییکه غـرب مازنـدران قطـب گردشـگری

این استان میباشد بیش از نیمی از این جمعیت در غرب استان ساکن شده و با توجه بهضرورت نمونـهگیری بـرای انجـام
این تحقیق بهصورت خوشهای اقدام به نمونهگیری از گردشگران گردید که تعداد نمونه بـر اسـاس جـدول مورگـان تعـداد
نمونه  384نفر بوده که محققان تعداد  420پرسشنامه را پخش که از ایـن تعـداد  389پرسـشنامه قابـل تجزیـهوتحلیل
جمعآوری شد .برای سنجش روایی پرسشنامه در این پژوهش روایی سازه استفادهشده اسـت .روایـی سـازه زمـانی بکـار
میرود که پژوهشگر بخواهد بداند آیا ابزار جمعآوری دادهها بـهخوبی معـرف سـازه نظـری تحـت بررسـی اسـت و بـا آن
همخوانی دارد .برای احراز اعتبار سازه میتوان از تحلیل عـاملی تاییـدی سـود جسـت (میرزایـی .)167 :1388،در تحلیـل
عاملی تاییدی با استفاده از نرمافزار لیزرل در صورتی میتوان از آن استفاده کرد که شـاخصهای بـرازش مناسـب باشـند
یعنــی شــاخصهای  NFIو  NNFIو  CFIو  IFIبزرگتــر از  0/90باشــند ،بــرازش مناســب مــدل نتیجــه میشــود
(کالنتری )140 :1388،و همچنین گویههایی که بار عاملی کمتر از  0/3را داشته باشند حذف خواهند شد (مؤمنی و فعال
قیومی .)1391 ،نتایج تحلیل عاملی تاییدی از خروجی نرمافزار لیزرل در جدول ( )1نشان میدهد که بار عاملی گویـههای
 5تا  12از متغیر تصویر منحصربهفرد 29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-13 ،از متغیر تصویر
شناختی و گویه  40از متغیر نگرش نسبت به مقصد پایینتر از آستانه موردنظر بوده لذا در ادامه تحلیل حـذف میگردنـد و
تحقیق ادامه مییابد .همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش پایایی همسانی درونی3به کم
اس اس استفادهشده است .این روش نوعی پایایی میان اقالم و گویههای مختلف ی

نرمافـزار اس پـی

ابزار اسـت کـه همگـی ویژگـی یـا

خصیصههای مشابهی را میسنجند که برای سنجش آن از روش آلفـای کرونبـا اسـتفاده خواهـد شـد (میرزایـی:1388 ،
ابعـاد در جـدول ( )1بـاالتر از

 .)169با توجه به اینکه نتایج آلفای کرونبا بر اساس نرمافزار اس پی اس اس بـه تفکیـ
 0/7میباشد نشان از پایایی همسانی درونی مناسب پرسشنامه در جامعه آماری میباشد.

جدول شماره -1نتایج روایی و پایایی پرسشنامه به تفکیک متغیرها
ابعاد

مقدار آلفای کرونبا

تصویر
منحصربهفرد

0/713

تصویر
شناختی

0/756

سؤال
1
2
3
4
5
6
13
14
15
16
17
18

مقدار بار عاملی
0/38
0/64
0/59
0/53
0/27
0/21
0/29
0/35
0/32
0/03
0/03
0/06

سؤال
7
8
9
10
11
12
23
24
25
26
27
28

مقدار بار عاملی
0/02
0/03
0/01
0/02
0/01
0/14
0/07
0/06
0/26
0/31
0/32
0/26
2 . Hosany & Prayag
3 . Internal consistency

نقش تصویر ذهنی برند مقصد بر تمایالت رفتاری گردشگران....

تصویر
عاطفی

0/741

نگرش به
مقصد

0/806

تمایل به
بازدید
تمایل به
پیشنهاد

0/724
0/788

45

19
20
21
22
32
33
36
37
38
41
42

0/04
0/17
0/01
0/02
0/70
0/73
0/93
0/46
0/43
0/39
0/48

44

0/73

29
30

0/26
0/31

31

0/53

34
35
39

0/43
0/35
0/38

40

0/28

43

0/68

45

0/33

محدوده موردمطالعه
استان مازندران در شمال کشور که ازنظر وسعت هجدهمین استان در کشور محسوب میگـردد قـرار داشـته و بـر اسـاس
آخرین تقسیمات کشوری دارای  22شهرستان میباشد که به سه منطقه غربی ،مرکزی و شرقی تقسیمشـده اسـت .غـرب
استان مازندران که در شکل ( )2نشان دادهشده است از نوشهر تا رامسر را در برمیگیرد کـه بـا برخـورداری از جاذبـههای
منحصربهفرد طبیعی و تاریخی یکی از مناطق برتر کشور به لحاظ طبیعتگردی محسـوب میشـوند کـه سـاالنه پـذیرای
تعداد زیادی از مسافران و گردشگران داخلی و خارجی است .وجود آبشارها (هریجان ،آکاپل و فرهاد جوی) ،آبهای سـرد
و گرم معدنی (آبمعدنی شلف ،آب گرم معدنی فل

ده ،آب گرمهای معدنی کتالم ،سـادت شـهر و رامسـر) ،بوسـتانهای

جنگلی (بوستان جنگلی سیسنگان ،بوستان جنگلی فین ،بوستان جنگلی چالدره ،منطقه ییالقی سه هزار ،جنگـل دالخـانی
و بوستان جنگلی صفا رود) ،غارها ( یخ مراد ،دیوکولی و غار دانیال) ،چشـمهها (دیـو چشـمه ،نهـر ملـ

چـوب) ،دریاچـه

(ولشت) ،یادمانهای تاریخی (کا اجابیت ،کا چایخوران ،قلعه تنکا در قله کردن تنکابن ،ساختمان شهرداری ،سـاختمان
شهربانی ،پل آجری قله کردن ،هتل قدیم رامسر و قلـه مـارکوه) ،صـدها مراکـز اقـامتی و پـذیرایی و تفریحـی (مجتمـع
فرهنگی سیاحتی کندلوس ،تلهکابین نم آبرود ،اثر طبیعی خشکه داران ،قله سیاالن ،تلهکابین رامسـر و دهسـتان جـواهر
ده) و بهویژه نزدیکی کوه ،دریا و جنگل این منطقه را بهعنوان قطب مهم گردشگری در کشور و حتی جهان مطـرح کـرده
است.

شکل شماره  -1موقعیت جغرافیای محدوده مورد مطالعه
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بحث و یافتهها
یافتههای این پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تنظیمشده است .در بخش توصیفی از بـین  389گردشـگری
که به پرسشنامه پاسخ دادند  60/7درصد را مردان و  39/3درصد را زنـان تشـکیل میدادنـد 78/5 .درصـد پاسـخگویان
مجرد و مابقی متأهل بودند .اکثریت آنها معادل  39درصد بین  30تا  50سال سن داشتند و  45/2درصـد ،دارای مـدرک
کاردانی و کارشناسی بودند 63/3 .درصد پرسششوندگان درآمدی باالی ی میلیون و دویست هزار تومان داشـتند و 52/7
درصد هدف از بازدید گذراندن اوقات فراغت 33/2،درصد تجربه سفر  6بار و بیشتر و  75/6درصـد پاسـخگویان  3الـی 7
روز اقامت داشتند .در بخـش اسـتنباطی و بـرای آزمـون فرضـیهها از نرمافـزار لیـزرل 8.81و روش مـدل یـابی معـادالت
ساختاری استفادهشده است .شکل  3و  4نتایج این تحقیق را بهصورت کلی نشان میدهد .بهصورت کلی آماره تـی بـرای
فرضیههای اصلی اول  ،2/34دوم  ،2/41سوم  3/37و چهارم  1/70میباشد لذا تصویر مقصد بر تمایل به بازدیـد ،تصـویر
مقصد بر تمایل به پیشنهاد ،نگرش به مقصد بر تمایل به بازدید تأثیر دارد و نگرش به مقصد بر تمایـل بـه پیشـنهاد تـأثیر
ندارد و ازآنجاکه مقدار  0/30 ،0/25 ،0/19 Rو  0/18و مثبت میباشد این تأثیر مثبت است .نتـایج مـدل یـابی معـادالت
ساختاری در این پژوهش نشان میدهد که تصویر برند مقصد و نگرش به مقصد بر تمایل به بازدید و تمایـل بـه پیشـنهاد
مقصد گردشگران تأثیر معنیدار و مثبت دارد.

شکل شماره -3نتایج مقدار آماره تی در مدل ساختاری مربوط به فرضیههای اصلی

1 . LISREL
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نقش تصویر ذهنی برند مقصد بر تمایالت رفتاری گردشگران....

شکل شماره  -4نتایج ضرایب استاندارد و جهت تأثیر مدل ساختاری مربوط به فرضیههای اصلی
جدول شماره  -2خالصهای از نتایج فرضیهها (اصلی و فرعی) با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری
مسیر

آماره t

ضریب مسیر

عالمت

نتیجه

تصویر مقصد ← تمایل به بازدید
تصویر مقصد ← تمایل به پیشنهاد
نگرش به مقصد ← تمایل به بازدید
نگرش به مقصد ← تمایل به پیشنهاد
تصویر منحصربهفرد ← تمایل به بازدید
تصویر منحصربهفرد ← تمایل به پیشنهاد
تصویر شناختی ← تمایل به بازدید
تصویر شناختی ← تمایل به پیشنهاد
تصویر عاطفی ← تمایل به بازدید
تصویر عاطفی ← تمایل به پیشنهاد

34.2
41.2
37.3
70.1
07.2
16.2
16.3
16.4
98.1
34.2

19.0
25.0
30.0
18.0
81.0
14.0
68.0
27.0
52.0
77.0

+
+
+

تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

+
+
+
+
+
+

نتیجهگیری
در این پژوهش مدلی محقق ساخته بر اساس مبانی نظری بهمنظور نقش تصویر ذهنی برند مقصد و نگرش به مقصد بر
تمایل به بازدید و تمایل به پیشنهاد مقصد گردشگران بهعنوان تمایالت رفتاری آنان ارائه شد .یافتههای تجربی بهطور
وسیع از مدل تئوریکی این پژوهش حمایت میکنند .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که تصویر مقصد دارای تأثیر
مثبت و معنی داری بر تمایل به بازدید و تمایل به پیشنهاد این مقصد به دیگران بوده است و همچنین نگرش به مقصد
نیز دارای تأثیر مثبت و معنیداری بر تمایل به بازدید این مقصد گردشگری بوده اما تأثیری بر تمایل به پیشنهاد این
مقصد به دیگران را ندارد .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش قنبری ( ،)1393امامی و همکاران ( ،)1393لی و
لوچشین ( ،)2011جلیلوند و همکاران ( ،)2012کارلسن ( )2012و وانگ و همکاران ( )2015تطابق دارد .این پژوهشگران
در مطالعات خود به این نتیجه رسیدهاند که تصویر مقصد بر تمایل به بازدید و تمایل به پیشنهاد این مقصد به دیگران
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تأثیرگذار است .ازآنجاییکه تصویر مقصد ،انگیزاننده قوی برای سفرهای تفریحی و فراغتی به شمار میآید موفقیت یا
شکست توسعه گردشگری بسیاری از مقصدها در سرتاسر جهان به تصویر ذهنی گردشگر بالقوه نسبت به مقصد و
چگونگی مدیریت این نگرش توس دولت محلی و برنامه ریزان گردشگری وابسته است و یا نگرش گردشگران
توصیفکننده تمایالت روانشناختی بیانشده بهوسیله ارزیابیهای مثبت یا منفی آن هاست زمانی که درگیر رفتارهای
خاصی میشوند .نگرش گردشگر پیش بینی کننده مؤثری از تصمیم گردشگر برای سفر به ی

مقصد خاص میباشد .با

توجه به تأثیر مثبت و معنیدار تصویر منحصربهفرد بر تمایل به بازدید و تمایل به پیشنهاد گردشگران ،به مدیران
شهری پیشنهاد میگردد در جهت تقویت تصویر منحصربهفرد از این مقصد برای گردشگران اقدام کنند و برای ایجاد
چنین تصویری بر مواردی از قبیل فرهنگ بومی غنی ،رفتار دوستانه و مهماننوازی مردم محلی ،میتوانند تأکید نمایند.
همچنین با توجه به تأثیر مثبت و معنیدار تصویر شناختی بر تمایل به بازدید و تمایل به پیشنهاد گردشگران ،به مدیران
پیشنهاد میگردد جهت ایجاد تصویری شناختی از این مقصد بر ویژگیهای طبیعی منطقه از قبیل مناظر طبیعی زیبا و
پوششهای گیاهی و جانوری منحصربهفرد ،آبوهوای مطلوب و دلپذیر در کنار کیفیت امکانات رفاهی و اقامتی،
زیرساختهای حملونقلی و کیفیت جادهها توجه ویژه نمایند .از طرف دیگر موضوع دیگری که میتوان درباره عدم
تمایل پیشنهاد گردشگران استان مازندران بیان کرد ،میتواند رفتار مسئوالنه گردشگران در قبال این مقصد باشد .بر
اساس نگرشی که از این مقصد در گردشگران شکل گرفته ،گردشگران برای حفظ پایداری آن ،علیالخصوص پایداری
زیست محیطی ،تمایلی ندارند که بازدید از آن را به دیگران پیشنهاد دهند .البته برای دستیابی به قطعیت بیشتر در این
زمینه ،تحقیقات بیشتری الزم است که انجام شود .با توجه بهکلیه موارد بیانشده در این پژوهش در اینجا الزم است تا به
موضوعات و زمینههایی که از دید پژوهشگر برای پژوهشهای مرتب در آینده مناسب به نظر میرسد اشاره گردد:
 با توجه به اینکه تحقیق حاضر در استان مازندران انجامشده است و نمیتوان این یافتهها را بهراحتی بهکل مقصدهای
گردشگری تعمیم داد لذا به منظور ارتقای روایی درونی مدل به محققان دیگر پیشنهاد انجام تحقیق مشابه در
مقصدهای دیگر و مقایسه نتایج با تحقیق حاضر میشود.
 در نظر گرفتن تأثیر تصویر مقصد و ابعاد آن بر متغیرهای دیگری همچون ترجیح مقصد گردشگر با توجه به تحقیقات
لین و همکاران ( )2010و وفاداری به مقصد و تمایل به بازگشت گردشگر با توجه به تحقیقات وال و همکاران
(.)2006
 همچنین تأثیر منابع اطالعاتی اولیه و ثانویه و عوامل شخصی (انگیزش ،تجربه سفر و عوامل جمعیت شناختی) بر
تصویر مقصد با توجه به کار تحقیقاتی برلی و مارتین (.)2004
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