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Extended Abstract
Introduction
Tourism is growing as one of the fastest-growing economic sectors. Today, tourism is an
influential force in global change and a solution for economies in need because the world's
largest industry in terms of employment is domestic production and the fastest industry in terms
of economic growth. Based on marketing methods, potential tourists can be attracted to the
desired destinations. Therefore, the development of strategic marketing plans can effectively
help achieve the desired goals. The discussion of tourism and tourism marketing is generally
related to creating a pleasant experience for the customer from the destination, and building this
experience is the task of marketing in the field of tourism. Kish Island is one of the most
important tourist destinations of Iran with numerous benefits such as a high level of security,
social tranquility, civic discipline, natural and manufactured attractions, various tourism
services, strategic location and proximity to international cities in the region, access to free
global waterways, the possibility of foreign nationals entering without obtaining a visa,
existence of an independent airline, and shipping lines with the possibility of carrying a car.
Therefore, considering the appropriate facilities and context for tourism development in Kish, it
is necessary to identify and study the indicators affecting marketing. Therefore, this study aims
to present a model of tourist behavioral tendencies with emphasis on the marketing of Kish
tourist destinations. In this research, indicators, variables, and characteristics of the study area
have been considered so that this model can be used to improve the marketing status of the
destination and affect the destination image of Kish tourists. The combination of four
components (infrastructure, tourist satisfaction, tourist motivation, tourism marketing) in the
form of a model tries to examine the indicators and their impact on the tourism development
process in Kish.
Methodology
This study is part of applied-developmental and descriptive-survey researches in terms of
purpose and method, respectively. The study's statistical population was selected from air and
sea inbound and outbound passengers of Kish Island in the three months of December to
February 2020-2021, which 384 people were obtained based on Cochran's formula due to the
total population. The data collection tool was a questionnaire distributed among tourists in
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person, and the partial least squares method was used to validate the model. Also, to assess the
validity and reliability of the research model and respond to the hypotheses, confirmatory factor
analysis has been used, and also, Smart PLS software has been exerted to model the structural
equations. The AVE criterion and the CR criterion were used to calculate the convergent
validity and the combined reliability coefficient.
Results and discussion
The results showed that the tourism infrastructure variable is an exogenous independent variable
and the destination marketing variable has a positive effect on the destination image (before and
after the visit). Also, the research findings confirmed the impact of tourists 'motivation and
satisfaction on the image of the destination after the visit. Finally, the effect of the image of the
tourism destination on the future behavioural tendencies of tourists was also confirmed. The
standard path coefficient of the research variables and the value of the obtained t-statistic
showed that all research hypotheses had been confirmed. Also, the cross-validity of redundancy
and commonality in this research has been obtained positively for all research constructs. Also,
the values of the variables are generally obtained in the range of 0.15 to 0.35 or greater than
0.35. Therefore, the predictive power of research structures was moderate to strongly estimated.
And the GOF index is 0.403, which shows that the model has a good fit. The results showed that
the tourism infrastructure variable is an exogenous independent variable and the destination
marketing variable has a positive effect on the destination image (before and after the visit).
Conclusion
The study's findings confirmed the effect of tourists 'motivation and satisfaction on the image of
the destination after the visit. Finally, the impact of the image of the tourist destination on the
future behavioral tendencies of tourists was also confirmed. Based on the results of confirming
the hypotheses, it can be said that the importance of destination marketing components in
tourism destinations and its positive effect on improving the image of tourist destinations, while
using the improvement of tourism infrastructure to increase the satisfaction and motivation of
tourists, it can clarify the importance of destination marketing for tourism authorities and
policymakers and help in a better and deeper understanding of this concept and policy-making.
Despite the importance of this concept in the development of the tourism industry and the
formation of rich literature globally, this issue has not been considered as it should be in tourism
studies in Iran and Kish Island, which is one of the most important tourism destinations in the
country. And the study gap and the need to pay more attention to this issue are felt in the Iranian
tourism literature and the country's tourism development document as an upstream document.
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مؤلفههای بازاریابی تأثیرگذار بر تصویر مقصد گردشگری
مطالعه موردی :جزیره کیش
زهرا صفازاده اول  -گروه مدیریت بازرگانی ،واحد بین المللی کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جزیره کیش ،ایران
علیرضا روستا -1گروه مدیریت بازرگانی ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
داریوش جمشیدی  -گروه مدیریت بازرگانی ،واحد خنج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خنج ،ایران
تاریخ دریافت1400/01/16 :

تاریخ پذیرش1400/05/03 :

چکیده
در بازارهای بهشدت رقابتی و مشتری محور امروز ،بازاریابها و مدیران مقاصد گردشگری بـهطور فزاینـدهای بـه
دنبال تأثیرگذاری بر رفتار گردشگران و تصویر ذهنی آنان هستند .ازجمله عواملی که میتواند صـنعت گردشـگری
کشور را توسعه و بهبـود بخـشد ،بهکارگیری ابزارها و پارامترهای مؤثر بازاریابی است .ازاینرو هـدف اصـلی ایـن
پژوهش شناسایی مؤلفههای بازاریابی مقصد و طراحی مدل راهبردی جهت تأثیر بر تصـویر مقصـد گردشـگران و
تمایالت رفتاری آینده آنان است .پژوهش از نوع آمیخته و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفـی جهـتدار در
بخش کیفی و پیمایش در بخش کمّی انجامگرفته است .در بخش کیفی با استفاده از روش نمونـهگیری هدفمنـد
تعداد  10نفر از مدیران گردشگری کشور مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند .نمونه بخش کمّی نیز
با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ،تعداد  384نفر از گردشگران ورودی و خروجـی جزیـره
کیش تعیین گردید .در این پژوهش از تکنیک حـداقل مربعـات جزئـی و نرمافـزار  PLSبـرای آزمـون فرضـیات
تحقیـق و روابـ بـین متغیرهـای تحقیـق استفادهشده اسـت .نتـایج پـژوهش نشـان داد کـه متغیـر زیرسـاخت
گردشگری بهعنوان متغیر مستقل برونزا است و متغیر بازاریابی مقـصد بـر تصویر مقصد (پیش از بازدید و پس از
بازدید) اثر مثبت دارد .همچنین ،یافتههای پژوهش اثر انگیزه گردشـگران و رضـایت گردشـگران را بــر تــصویر
مقصد پس از بازدید و پس از بازدید را نیز تائید کرد و درنهایت اینکه تأثیر تصویر مقصد گردشگری بـر تمـایالت
رفتاری آینده گردشگران نیز مورد تائید قرار گرفت.
واژگان کلیدی :بازاریابی ،تصویر مقصد ،رضایت گردشگری ،جزیره کیش.
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مقدمه
گردشگری بهعنوان یکی از سریعترین بخشهای اقتصادی در حـال رشـد اسـت .امـروزه گردشـگری بـهعنوان نیرویـی
تأثیرگذار در تغییر و تحوالت بینالمللی و را ه حلی برای اقتصادهای در مضیقه شناخته میشود ،زیرا بزرگتـرین صـنعت
دنیا ازلحاظ میزان اشتغال ،تولید داخلی و پرسرعتترین صنعت ازلحاظ رشد اقتصـادی اسـت (حسـام و همکـاران:1396،
 .)476گردشگری همواره امری پیچیده و درعینحال یکی از موفقترین جریانهای عصر نوین به شمار میآید .این پدیده
فق به عصر ما تعلق ندارد ،اما مشخصاً در قرن بیستم توسـعهیافته و امـروزه رشـد چشـمگیری در اهمیـت اقتصـادی و
اجتماعی پیداکرده است (بهبودی و همکاران .)62 :1397 ،یکی از مهمترین مقاصدی که سمتوسوی گردشـگری جهـان
را در دهههای گذشته تحت تأثیر قرار داده ،مقاصد گردشگری شهری است .رشد سفرهای کوتاهمدت به این مقاصـد ،آن
را به یکی از اصلیترین مراکز گردشگری تبدیل نموده و این پدیده خود را در بیشتر مقاصد گردشـگری دنیـا نشـان داده
است (رنجبریان و خزائی پول .)58 :1392،به دلیل افزایش رقابت جهانی در صنعت گردشگری ،مقصـدها بایـد بـه دنبـال
استراتژیهای کارآمدتر بازاریابی باشند .برای دستیابی به بازاریابی موفق برنامه ریزان گردشگری باید رابطه میان اسـتفاده
از ابزارهای بازاریابی و فرایند شکلگیری تصویر مقصد را بررسی کرده تا بتوانند از این ابزارها ،برای انتقال تصویری مثبت
به بازار هدف ،بهصورت مؤثرتر استفاده و گردشگران را برای سفر به مقصدی خـاص متقاعـد کننـد (اکبریـان رونیـزی و
رستگار .)26 :1398،درواقع ،بهواسطه روشهای بازاریابی ،میتـوان گردشـگران بـالقوه را جـذب مقاصـد مـوردنظر کـرد.
بنابراین تدوین برنامههای راهبردی بازاریابی میتواند به نحوی مؤثر دررسیدن به اهداف موردنظر کمـک نمایـد (مطیعـی
لنگرودی و همکاران .)42 :1396،بح گردشگری و بازاریابی گردشگری ،بهطور کل به خلق تجربه دلپذیر برای مشـتری
از مقصد مربوط میشود و ساختن این تجربه ،وظیفه بازاریابی در حوزه گردشگری است (حقیقـی و همکـاران.)64 :1396،
ازجمله عواملی که میتواند صنعت گردشگری کشور و یا مناطق مختلف آن را توسعه داده و بهبود بخشـد ،مکانیسـمهای
مؤثر بازاریابی است .بازاریابی گردشگری به علت خدماتی بودن از حساسیت ویـژهای برخـوردار اسـت .نـاملموس بـودن،
ناپایداری ،ناهمگونی ،تفکیکناپذیری و غیر تملکی بـودن از ویژگیهـای ایـن صـنعت خـدماتی هسـتند کـه در فرآینـد
برنامهریزی برای بازاریابی ،لزوم بهرهگیری از یک مدل ترکیبی بازاریابی را نمایان میسـازد (حسـینی و شـجاعی:1399،
 .)170جزیره کیش با برخورداری از مزایای بیشمار نظیر سطح باالی امنیت ،آرامش اجتماعی ،نظم و انضباط شهروندی،
جذابیتهای طبیعی و انسانساخت ،خدمات متنوع گردشگری ،موقعیت اسـتراتژیک و نزدیکـی بـه شـهرهای بینالمللـی
منطقه ،دسترسی به آبراههای آزاد جهانی ،امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید ،دارا بودن شرکت هواپیمایی مستقل
و خطوط کشتیرانی با امکان حمل خودرو؛ یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جمهوری اسالمی ایران میباشد .ازایـنرو
با توجه به امکانات و بستر مناسب برای توسعه گردشگری در کیش ،شناسایی و بررسی شاخصهای تأثیرگذار بر بازاریابی
ضرورت دارد .لذا هدف این مطالعه ارائه مدل تمایالت رفتاری گردشگران با تأکید بر بازاریابی مقصـد گردشـگری کـیش
است .در این پژوهش شاخصها و متغیرها ،ویژگیهای محدوده موردمطالعه در نظر گرفتهشده است تا بتوان از این مـدل
برای بهبود وضعیت بازاریابی مقصد و تأثیر بر تصویر مقصد گردشگران کیش استفاده کرد .ترکیب چهار مؤلفه (زیرساخت،
رضایت گردشگران ،انگیزه گردشگران ،بازاریابی گردشگری) در قالب مدل سعی دارد شاخصها و تأثیرگذاری آنهـا را در
فرایند توسعه گردشگری در کیش بررسی کند .در راستای هدف پژوهش مبنی بر شناسایی و بررسی مؤلفههای بازاریـابی
تأثیرگذار بر تصویر مقصد گردشگری ،میتوان فرضیههای زیر را مطرح کرد:
فرضیه اول :زیرساخت گردشگری بر رضایت گردشگران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه دوم :زیرساخت گردشگری بر بازاریابی مقصد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه سوم :زیرساخت گردشگری بر انگیزه گردشگران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه چهارم :رضایت گردشگران بر تصویر مقصد پس از بازدید تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه پنجم :بازاریابی مقصد بر تصویر مقصد پس از بازدید تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه ششم :بازاریابی مقصد بر تصویر مقصد پیش از بازدید تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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فرضیه هفتم :انگیزه گردشگران بر تصویر مقصد پیش از بازدید تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه هشتم :تصویر مقصد پس از بازدید بر تمایالت رفتاری آینده گردشگران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه نهم :تصویر مقصد پیش از بازدید بر تمایالت رفتاری آینده گردشگران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
روستایی حسینآبادی و همکاران ( )1399در پژوهشی به بازاریابی قابلیتهای فرهنگی ـ تـاریخی ،گردشـگری شـهری
مطالعه موردی :استان گیالن پرداختهاند .یافتـههای تحقیـق نشـان داد کـه بازاریـابی قابلیتهـای فرهنگـی و بازاریـابی
قابلیتهای تاریخی در دسته شرای راهبردی قرار دارد که دراینبین عوامل مربوط به صنعت گردشـگری شـرای زمینـه
حاکم است و شرای محیطی کشور نقش تعدیلکننده را ایفا میکند .توسـعه فرهنگـی و اقتصـادی گـیالن از پیامـدهای
بازاریابی قابلیتهای فرهنگی-تاریخی ،گردشگری گیالن میباشد .شیرشمسی و همکاران ( )1399در پژوهشی بـه ارائـه
مدل کاربردی بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگری ،مطالعه موردی شهر یزد پرداختهاند .نتایج ایـن تحقیـق نشـان
میدهد که معنادار بودن شش عامل نظارت مستقیم شرکتهای هواپیمایی و هتلداران بر سایتها و استفاده از سمبلها و
مکانهای گردشگری در فیلمهای سینمایی یا کارتونی و بازیهای کامپیوتری و مجهز نمودن هتلهای یـزد بـه گوشـی
موبایل هوشمند ،تبلیغات عکس و کلیپهای گردشگری در وبالگهای شخصی ،الکترونیکی کـردن رسـتورانها بـا میـز
لمسی یا کیوسک سفارش گیری ،انقالب در سرویسهای بهداشتی تأیید نشد .با تقویت بقیه عوامل میتوان جهش مثبتی
در صنعت گردشگری یزد ایجاد کرد .فتحیان و اوجی ( )1399در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر سنجش عملکرد
بازاریابی وابسته برخ در صنعت گردشگری کشور پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان داد کـه شـش عامـل قابلیتهـای
نمایش ،توانمندی ارتباطی ،عوامل مالی ،ایجاد مزیت رقابتی ،قابلیتهای جذب و ایجاد برند ،عوامل مهمی جهت سنجش
عملکرد بازاریابی وابسته در صنعت گردشگری کشور هستند .اشفاق و همکـاران ( )1398بـه تـأثیر نوسـتالژی و بازاریـابی
تجربی بر رضایت مشـتریان از طریـق تبیـین ارزشهـای تجربـی :مطالعـهای از مکانهـای گردشـگری شـهر اصـفهان
پرداختهاند .نتایج بهدستآمده کلیه فرضیههای پـژوهش را تائیـد نمـود و نشـان داد کـه اگرچـه متغیرهـای نوسـتالژی و
بازاریابی تجربی هم بهصورت مستقیم و هم از طریق متغیر ارزشهـای تجربـی بـر رضـایت گردشـگران تـأثیر مثبـت و
معناداری دارند ،تأثیر نوستالژی بر رضایت گردشگران از طریق ارزشهای تجربی بیشتر از اثـر مسـتقیم بـوده اسـت .امـا
بازاریابی تجربی بهصورت مستقیم تأثیر بیشتری بر رضایت گردشگران داشته است .نسیمی و همکاران ( )1398به طراحی
مدل آمیخته بازاریابی گردشگری با تأکید بر وفاداری ذینفعان پرداختهاند .نتایج پژوهش مدل نهـایی را در  8بعـد آمیختـه
بازاریابی گردشگری شامل (محصول ،قیمت ،ترویج ،مکان ،شواهد فیزیکی ،بهرهوری و کیفیت ،افراد و فرآیند) مورد تأیید
قرار داد .نتایج تحقیق نشان میدهد بین ابعاد آمیخته بازاریابی گردشگری و وفاداری نگرشی و همچنین بین ابعاد آمیخته
بازاریابی گردشگری و وفاداری رفتاری رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .در ضمن رابطه مثبت و معنیدار بـین وفـاداری
نگرشی و وفاداری رفتاری ذینفعان وجود دارد .امین بیدختی و نظری ( )1388در پژوهشی بـه نقـش بازاریـابی در توسـعه
صنعت گردشگری پرداختهاند .این مقاله نقش بازاریابی را در توسعه صنعت گردشگری استان سمنان موردتوجه قـرا ر داده
و در این راستا پنج عامل ،تعدیل سیاستگذاریهای کالن کشوری ،توسعه ساختارهای زیر بنـائی ،توجـه بـه جاذبـههای
گردشگری ،فعالیتهای تبلیغاتی و تنظیم راهبردها بر اسـاس توزیـع جاذبـهها کـه بـه نظـر میرسـد بـا توسـعه صـنعت
گردشگری استان سمنان مرتب باشند بهعنوان ابعاد موضوع مطرح شد .نتایج نشان داد تمامی عوامل تأثیرگذار که در این
پژوهش مطرحشدهاند در توسعه صنعت گردشگری استان سمنان مؤثرانـد .ووسـنام1و همکـاران ( )2020در پژوهشـی بـا
عنوان تبیین تصویر مقصد کنشی از طریق تصویر مقصد شناختی و عاطفی و همبستگی عاطفی با ساکنان به ایـن نتیجـه
رسیدهاند که الف) همبستگی عاطفی بر تصویر شناختی ،عاطفی و کنشی تأثیر مثبـت میگـذارد ب) تصـویر شـناختی بـر
تصویر احساسی تأثیر مثبت میگذارد؛ ج) تصویر احساسی تأثیر مثبتی بـر تصـویر کنشـی دارد و سـرانجام ،تـأثیر تصـویر
شناختی بر تصویر کنشی بیاهمیت است و قابلتوجـه نیسـت .ایـن یافتـهها چارچوبهـای در حـال رشـد را بـا ترکیـب
همبستگی عاطفی و تصویر مقصد گسترش میدهد و ازنظر تجربی تأیید میکند که همبسـتگی عـاطفی گردشـگران بـا
1. Woosnam
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ساکنان پیشبینی کننده قابلتوجهی از تصویر مقصد و نتـایج رفتـار آنهـا اسـت ،بنـابراین بیـنش جدیـدی در بازاریـابی
گردشگری و برنامهریزی برای توسعه پایدار گردشگری فراهم میکند .فرناندو1و همکاران ( )2020در پژوهشـی بـهعنوان
آیا یک مقصد میتواند واقعاً تصویر خود را تغییر دهد؟ نقش منابع اطالعاتی ،انگیزهها و بازدیدها ،این مطالعه بـه بررسـی
درك یک مقصد و اهمیت بازدید پیشین در تشکیل این درك ،پرداخته است .ابتدا ،فاکتورهایی که در تصـویر تأثیرگذارنـد
(منابع اطالعاتی و انگیزه) با نقش میانجی اثر بازدید پیشین ،تحلیلشده است ،سپس شکاف بین تصویر برنامهریزیشده و
تصویر ادراكشده از مقصد ،بررسیشده است ..نتایج تأثیر منابع اطالعاتی و انگیزهها بر تصویر و همچنین اهمیـت بازدیـد
قبلی را تأیید میکند .نتیجهگیری نشان میدهد که مشکالت قابلتوجهی در تغییر تصویر مقصد ماالگـا بـهعنوان مقصـد
دریایی نه برای افراد محلی ،بلکه برای گردشگران وجود دارد .آلکوکر و روییز )2019( 2در پژوهشی به نقش تصویر مقصـد
در رضایت گردشگران ،مـورد :یـک مکـان میراثـی پرداختهانـد .ایـن تحقیـق بـر روی یـک مقصـد میراثـی از طبیعـت
باستانشناسی متمرکز است و هدف آن تجزیهوتحلیل شکلگیری تصویر مقصد و همچنین تأثیر این تصـویر بـر رضـایت
گردشگران است .نتایج نشان میدهد که مؤلفه عاطفی بیش از شناختی در شکل گرفتن تصویر مقصـد توسـ گردشـگر
مؤثر است .آرتوگر و کنتینسوز )2017( 3در پژوهشی باهدف تأثیر تصویر مقصد و قصد بـازنگری مجـدد :مطالعـه در مـورد
گردشگران عرب به این نتیجه میرسند که تصویر شناختی بر اهداف گردشگران عـرب بـرای بازدیـد از اسـتانبول تـأثیر
میگذارد ،هرچند تصویر عاطفی ازلحاظ قصد بازنگری مؤثر نبود .پایتون )2017(4به تأثیر انگیزه سفر ،منـابع اطالعـاتی و
بحران گردشگری بر تصویر مقصد گردشگران پرداخته است .هدف این مقاله تحقیق ،ایجاد الگوی نظری تصویر مقصد با
استفاده از انگیزه سفر ،اطالعات و درك بحران گردشگران است .ازاینرو ،پژوهش حاضر باهدف توسعه موقعیـت رقـابتی
انجام میشود ،بنابراین بازاریابان مقصد باید انگیزه سفر ،گردش اطالعات و درك بحران گردشگران را ارزیابی کننـد کـه
این امر برای پرورش تصویر مسافران از مقصدشان بسیار مهم است .شواهد نشان میدهد که این مدل تأثیر انگیزه سـفر،
تصویر مقصد گردشگری ،منابع اطالعاتی و بحرانهای گردشگری را مشخص میکند .این یافتهها حاکی از آن است کـه
نگرش نسبت به انگیزه سفر تایلند ،بحران ،منابع اطالعاتی در شرای عادی و در شرای غیرمعمول ،تمایل به تأثیرگذاری
بر تصویر مقصد تایلند دارند.
مبانی نظری
نظام گردشگری دارای عناصری است .در این خصوص نظام گردشگری که ونهو ( )2005معرفی کرده ابعاد جـامعی دارد:
جاذبههای گردشگری ،تسهیالت حملونقل ،عناصر مؤسساتی ،تسهیالت گردشگری ،تأسیسات زیربنایی و مراکز اقـامتی.
وی نظام گردشگری را چارچوبی تعریف میکند که از تعامل بین عناصر تقاضای گردشگری (انگیزه گردشگران) ،عناصـر
اتصالی (واسطههای سفر و بازاریابی) و عرضه گردشگری در مقصد (خدمات ،تسهیالت و زیرساختها) تشکیلشده اسـت
(بهبودی و همکاران  .)66 :1397یکی از اجزای چارچوب توسعه گردشگری ،بازاریابی است .با توجه به رقابت موجود بـین
مقاصد گردشگری ،موضوع بازاریابی اهمیت زیادی دارد .رشد سریع تقاضا برای گردشگری روستایی از سـال  1945آغـاز
شد .هدف از بازاریابی گردشگری ،شناسایی و پیشبینی نیازهای گردشگران و فراهم آوردن امکانات و ایجاد انگیزه بازدید
در آنها است که این امر موجب تأمین رضایت گردشگران و تحقق اهـداف سـازمانی خواهـد شـد (امیـری و همکـاران،
 .)97 :1398امروزه با افزایش رقابت در جهان ،بازاریابی بهعنوان یکی از عوامل زنده ماندن در هـر کسـبوکاری مطـرح
میشود .کاتلر5برجستهترین صاحبنظر در رشته بازاریـابی در سـال  ،1972مفهـوم بازاریـابی را بـه همـه تعـامالت بـین
سازمانها و عموم تعمیم داد .به اعتقاد وی ،بازاریابی فعالیتی است بهمنظور ارضای نیازها و آنچه انسان از طریـق فراینـد
1. Fernando
2. Ruiz & Alcocer
3. Artuger & çetinsöz
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مبادله به دست میآورد .رشد بیسابقه فعالیت گردشگری در چند سال گذشته و رقابت در سطح جهـانی ،بحـ بازاریـابی
مقصد را با چالشهای جدیدی مواجه کرده و مقصـدهای گردشـگری بـه دنبـال اسـتراتژیهای بازاریـابی تأثیرگـذارتری
هستند .محصول گردشگری نـهتنها بـا کاالهـا و محصـوالت فیزیکـی ،بلکـه بـا سـایر خـدمات نیـز تفاوتهـایی دارد.
بهعبارتدیگر در مرحله نخست این محصول در یک دوره زمانی و طی مراحل مختلف تجربه میشود و همین امر ارزیابی
آن را دشوار و پیچیده میکند .در مرحله دوم این محصول برای گردشـگران پرمخـاطره اسـت ،زیـرا عـالوه بـر داشـتن
هزینههای فرصت ،زمان ازدسترفته را نمیتوان به دست آورد .در مرحله سوم بخشی از این محصـول مبتنـی بـر امیـال
شخصی گردشگران ازجمله رهایی از فشارهای زنـدگی ،کسـب تجربـههای نـو ،تفـریح و خوشگـذرانی اسـت .بنـابراین
برنامهریزی و توسعه گردشگری مستلزم شناسایی این نوع انگیزهها و تقاضاهاست ،شناخت انگیزهها و تقاضای گردشگران
از وظایف بازاریابان گردشگری است و درنهایت محصول گردشگری دارای قابلیت بهرهبرداری دوگانـه اسـت .یعنـی ایـن
محصوالت فق مورداستفاده گردشگران غیربومی قرار نمیگیرد ،بلکه افراد بومی نیز از بسیاری از محصوالت عرضهشده
این فعالیت بهرهمند میشوند (مطیعی لنگـرودی و همکـاران .)380 :1397 ،بازاریـابی گردشـگری بـهعنوان شناسـایی و
پیشبینی نیازهای گردشگران و فراهم کردن امکانات برای تأمین نیازها و مطلع ساختن آنـان و ایجـاد انگیـزه بازدیـد در
آنهاست .که این امر موجب تأمین رضایت گردشگران و تحقق اهداف سازمانی خواهد شد هدف گردشگران از سـفر بـه
نقاط گوناگون جهان بهرهمندی از جاذبههایی است که در مقاصد گردشگری نهفته است .بـه عبـارتی وجـود جاذبـهها در
مقصد گردشگری است ،که افراد را به سفر به مقاصد مختلف جذب میکند (امین بیدختی و نظری .)52 :1388،بـازاریابی
در صنعت گردشگری یک روند مـدیریتی (اداری) شامل پیشبینی نیازها و جلب رضایت گردشـگران فعلـی و آتـی اسـت
بهطوریکه اساس شرکتهای مسافرتی و عرضهکنندگان را در رقـابت با یکدیگر قرار داده است .مدیریت مـبادله تـوس
مـنفعت شخصی ،سود اجتماعی و یـا هــر دو هـدایت میشـود و موفقیـت یــک روش بلندمـدت ،بـه رضـایت متقابـل
عرضهکننده و مصرفکننده بستگی دارد .به عبـارتی ،میتـوان گفـت کـه بـرآوردن خواسـتهای محیطـی و اجــتماعی
گـردشگر به همان اندازه اهمیت دارد که جـلب رضـایت او و آنها دیـگر نــمیتوانند نــسبت بـه ویژگیهـای یکـدیگر
بیتفاوت باشند (لومسدون .)50 :1380 ،بازاریابی گردشگری به دلیل ماهیت تــقاضای گردشـگران و مشخصـات خـاص
فعالیتهای عرضهکنندگان به وجود آمده است .عرضه و تقاضا در ایـن صـنعت ویژگیهـای خـاص خـود را دارد و آن را
نسبت به سایر صنایع متمایز میکند ( .)Middleton,2009رضایت مصرفکننده در صـنعت گردشـگری بهشـدت تحـت
تأثیر شیوه ارائه خدمات ،ظاهر محصول و شخصیت و تصویر مقصد گردشگری قرار دارد .انتقال این اطالعات در خصوص
این عناصر به بازار هدف ،به شیوهای مناسب برای متقاعد کردن مشتریان هدف نسبت به بهرهمندی و تجربـه محصـول
عرضهشده از اهمیت بسیار برخوردار است .آنچه به همین میزان واجد اهمیت اسـت ،فـراهم سـاختن شـرای محصـول و
مقصد گردشگری بهمنظور تکرار سفر از سوی متقاضیان است .ازاینرو بازاریابی ابزاری برای دستیابی به مشتریان بـالقوه
میباشد و بهعنوان بخشی حیاتی از وظایف مدیریت گردشگری به شمار میرود .این وظیفه را میتوان در حدی ضعیف و
نامناسب و یا در حدی شایسته و کامل به انجام رسـانید (رنجبریـان و زاهـدی .)68 :1386 ،بازاریـابی گردشـگری بـرای
شناخت بازارها و تقسیمبندی آنها ،تعیین بازارهای هدف و شناخت تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی در موفقیت گردشـگری
یک نیاز ضروری است .آمیخته بازاریابی ،یکی از مباح موردتوجه در بازاریابی گردشگری و ازجمله مفـاهیمی اسـت کـه
میتواند در تبیین وضعیت موجود و برنامهریزی بـرای رسـیدن بـه وضـعیت مطلـوب صـنعت گردشـگری یـک منطقـه،
مورداستفاده قرارگرفته و دیدگاههای جدیدی را در اختیار محققان و برنامه ریزان صنعت گردشگری قرار دهد .وانـگ ،بـر
اهمیت فعالیت مشترك تأکید میکند و نشان میدهد که "بازاریابی مقصد یک تالش جمعی است که همـه سـازمانها و
مشاغل مختلفی که در یک منطقه محدود ازنظر جغرافیایی قرار دارند ،نیاز دارند تا با هماهنگی با هم بـرای دسـتیابی بـه
یک هدف مشترك همکاری کنند" ( .)Wang,2008:151همچنین مقاصد نیاز دارند که بهطور مؤثر بازاریـابی مقصـد را
پیاده کنند ،اصطالحی که بهمنظور ارتقاه مقصد گردشگری بهعنوان ابزاری برای بهبود تصاویر و محبوبیت آنها است .در
سطح مقصد ،تالشهای بازاریابی توس جنبههای خاصی پیچیدهتر میشوند که این نشاندهنده چالشهـای پـیش روی
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بازاریابان مقصد است .این بـه ابعـاد مختلـف بـازار مربـوط میشـود کـه در کـل صـنعت گردشـگری فعالیـت میکننـد
( .)Buhalis & Michopoulou,2011:145بازاریابی مقصد گردشگری مجموعهای از فعالیتهـای هماهنـگ و مـداوم
است که شامل تصمیمگیری در مورد ارتقاه و برند سازی گردشگری میشـود ( .)Baker & Cameron,2008:79جـایی
که مقصد گردشگری معموالً خود را "متفاوت" و "منحصربهفرد" معرفـی میکنـد .تعـداد زیـادی از ذینفعـان درگیـر در
بازاریابی مقصد گردشگری نیز بهطور بالقوه بهسوی عدم انسجام و تناقض در بازاریابی مقصد هدایت میشوند که توسـ
تفاوتها تولید میشود ( .)Baker & Cameron,2008:82درنتیجه ،ارزیابی بازاریابی مقصد ازنظر کمـی ،بـهعنوانمثال،
ازنظر بازده سرمایهگذاری دشوار است ( .)Pratt & et al,2010:179درحالیکه تجزیهوتحلیل چنین مطالبی در کتابهای
راهنما و صفحات وب ،ازنظر کیفی میتواند بینش غنی در مورد مقصد گردشگری ارائه دهد .بازاریابی مقصد در دو سـطح
انجام میشود .در سطح خرد ،اپراتورهای مستقل گردشگری مانند هتلها و آژانسهای حملونقل ،محصوالت و خـدماتی
را که در صنعت ارائه میدهند ،تبلیغ میکنند .در سطح کالن ،دولتها و سایر مقامات رسمی ،کشورها را بـهعنوان مقصـد
گردشگری تبلیغ میکنند (.)Koutoulas & Zouganeli,2007
محدوده موردمطالعه
جزیره کیش مرکز بخش کیش از شهرستان بندرلنگه با  90/457کیلومترمربع مساحت در شمال شـرقی خلیجفـارس و در
جهت غربی -شرقی در فاصله حدود  20کیلومتری کرانههای جنوبی ایران بین  26درجه و  33دقیقـه و  15ثانیـه عـرض
شمالی و  54درجه و  1دقیقه و  30ثانیه طول شرقی نسبت به نصفالنهار گرینویچ واقعشده است (رحیمی فـرزان1369 ،؛
افشارسیستانی .)1377 ،موقعیت جغرافیایی جزیره کیش و منظره طبیعی آن چشمانداز خاصی به این جزیره بخشیده است
و ازاینرو جزیره کیش بهواسطه موقعیت جغرافیایی خود و وضع جزیرهای آن دارای توان بالقوه باارزشی برای فعالیتهـای
جهانگردی است .طول جزیره کیش در جهت غربی -شرقی  15کیلومتر و پهنای آن در جهت شمالی -جنوبی  7کیلـومتر
و تقریباً بیضوی شکل است .بلندترین نقطه جزیره که در محل شرقی جزیره واقع است ،حدود  45متر از سطح دریا ارتفاع
دارد و ارتفاع متوس جزیره کیش از سطح دریا حدود  32متر است (افشارسیستانی.)1377 ،

شکل شماره  .1موقعیت محدوده موردمطالعه

روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف ،توسعهای -کـاربردی و ازنظـر روش ،توصـیفی پیمایشـی میباشـد .جامعـه آمـاری تحقیـق ،از
مسافرین ورودی و خروجی هوایی و دریایی جزیره کیش در  3ماه آذر تا بهمن  1399که به علت نامحدود بودن جامعه از
فرمول کوکران تعداد  384نفر به دست آمد ،انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشـنامه بــوده اسـت کـه بهصـورت
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حضوری در میان گردشگران توزیع گردید و جهت اعتبار سنجی مـدل از روش حـداقل مربعـات جزئـی اسـتفاده گردیـد.
همچنین جهت سنجش روایی و پایایی مدل تحقیق و پاسخ به فرضیات از تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معــادالت
ساختاری از نرمافزار  PLS SMARTاستفادهشده است .بهمنظور محاسبه روایی همگرا ،از معیار  AVEو ضریب پایــایی
ترکیبی از معیار  CRاستفاده شد .اگر  AVEحداقل برابر با  0/5باشد ،بیانگر آن اسـت کـه متغیرهـا از روایـی همگــرای
مناسبی برخوردارند .به این معنی که یک متغیر پنهان قادر است بیش از نیمـی از واریـانس شـاخصهای خـود را بـهطور
متوس توضیح دهد .با توجه به اینکه در این تحقیـق شـاخص میـانگین واریـانس استخراجشده بـرای تمـامی متغیرهای
تحقیق باالی  0/5است ،لذا روایی همگرای متغیرهای مدل تأیید میشـود .ضــریب پایــایی ترکیبــی و ضـریب آلفـای
کرونباخ ،پایایی ابزار اندازهگیری را میسنجند .همانگونه که جدول ( )1نشان میدهد ،بـا توجـه بـه اینکـه مقدار ضریب
پایایی ترکیبی ( )CRو ضریب آلفای کرونباخ برای تمـامی متغیرهـای پـژوهش بیشـتر از  0/7اســت ،بنــابراین پایـایی
سؤالهای متغیرهای موجود در پرسشنامه در حد قابلپذیرش میباشند.
جدول شماره  .1اعتبار درونی سازههای تصویر مقصد گردشگری
AVE
پایایی ترکیبی ( )CRآلفای کرونباخ
سازههای اصلی
0/795
0/802
0/610
انگیزه گردشگران
0/789
0/853
0/544
تمایالت رفتاری آینده گردشگران
0/761
0/858
0/676
بازاریابی مقصد
0/906
0/930
0/728
تصویر مقصد پس از بازدید
0/927
0/943
0/733
تصویر مقصد پیش از بازدید
0/707
0/822
0/545
رضایت گردشگران
0/947
0/953
0/565
زیرساخت گردشگری

بحث و یافتهها
بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی گردشگران 220 ،نفر ( )%58مـرد و  158نفـر ( )%42از گردشـگران بررسیشـده را
زنان تشکیل میدهند .بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی گردشگران %24 ،کمتر از  35سال سن دارند %46 .بـین 35
تا  45سال هستند و  %30نیز  45سال و بیشتر سن دارنـد .بـر اسـاس ویژگیهـای جمعیـت شـناختی گردشـگران%18 ،
تحصیالت کاردانی و کمتر %53 ،تحصیالت کارشناسـی و  %24دارای تحصـیالت کارشناسـی ارشـد و  %4.8تحصـیالت
دکتری و باالتر دارنـد .از میـان گردشـگران بررسیشـده %75 ،از گردشـگران ورودی بـه جزیـره بودهانـد و  %25شـامل
گردشگران خروجی از جزیره بودهاند .بر اساس بررسیهای بهعملآمده از گردشگران %54 ،کمتر از  5بار %26 ،بین  5تـا
 10بار و  %18بیش از  10بار سابقه بازدید از جزیره را داشتهاند .بر اساس میزان درآمد ماهانه گردشـگران مشـخص شـد،
 8%از آنها کمتر از  3میلیون %25 ،بین  3تا  6میلیون %13.5 ،بین  6تا  9میلیون و  %53از گردشگران باالی  9میلیـون
تومان درآمد ماهانه داشتهاند.
مدل بیرونی (اندازهگیری)
مدل بیرونی نشان میدهد گویههایی که برای سنجش هر یک از عوامل اصلی در نظر گرفتهشده اسـت از اعتبـار کـافی
برخوردار است .قدرت رابطه بین عاملها (متغیرهای پنهان) و گویهها (متغیرهای قابلمشاهده) بهوسیله بار عـاملی نشـان
داده میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتـر از  0/3باشـد رابطـه ضـعیف در نظـر گرفتـه
میشود .ضریب مسیر بین  0/3تا  0/6قابلقبول است و اگر بزرگتر از  0/6باشـد خیلـی مطلـوب اسـت .بـرای بررسـی
معناداری همبستگیهای مشاهدهشده از روشهای خودگردان سـازی (1بـوت اسـتراپ) و یـا بـرش متقـاطع 2جـک نـایف
1. Bootstrap
2. Jacknife
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استفاده میشود .در این مطالعه از روش خودگردان سازی استفادهشده است که آمـاره  tرا بـه دسـت میدهـد .در سـطح
خطای  %5اگر مقدار آماره بوت استراپینگ  t-valueبزرگتر از  1/96باشد همبسـتگیهای مشاهدهشـده معنـادار اسـت.
جدول زیر نشاندهنده متغیرهای پرسشنامه پژوهش میباشد.
جدول شماره  .2نتایج مدل بیرونی تصویر مقصد گردشگری
ضریب مسیر
گویهها
مقوله اصلی
0/889
تبلیغات زیرساخت ()Q01
0/935
تأثیرگذاری رسانهها و شبکههای اجتماعی ()Q02
0/835
تبلیغات دهانبهدهان ()Q03
تصویر مقصد پیش از بازدید
0/827
قیمت ()Q04
0/846
انگیزه افراد ()Q05
0/797
ویژگیهای فردی و دموگرافیک افراد ()Q06
0/807
فرهنگ و نظم حاکم بر جزیره ()Q07
0/863
نوع رفتار و معاشرت افراد بومی ()Q08
0/888
تجربه زیرساختهای گردشگری ()Q09
تصویر مقصد پس از بازدید
0/849
احساس و جو محی ()Q10
0/856
تناسب قیمت و خدمات ()Q11
0/783
میزان دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات ()Q12
0/750
بهکارگیری تکنولوژیهای نوین هوشمند گردشگری ()Q13
0/718
بهکارگیری اپلیکیشنها و محتوای راهنمای گردشگری ()Q14
0/768
ارتقاه زیرساختهای ارتباطی (هوایی ،دریایی و)Q15( )...
0/768
افزایش جاذبههای مقصد متناسب با بودجه ()Q16
0/734
ایجاد تنوع در جاذبهها ()Q17
0/751
فرهنگ حاکم بر جزیره ()Q18
0/762
برقراری نظم و پاکیزگی در مقصد ()Q19
زیرساخت گردشگری
0/725
اتخاذ تدابیر ایمنی و سالمتی مناسب برای گردشگران ()Q20
0/769
تأمین آسایش و آرامش گردشگران در مراکز اقامتی ()Q21
0/769
تقویت زیرساختهای اقامتی ()Q22
0/355
متناسبسازی کیفیت و قیمت در زیرساختهای اقامتی ()Q23
0/821
افزایش کیفیت ارائه خدمات ()Q24
0/779
ارائه خدمات بر اساس خواستههای گردشگران ()Q25
0/815
ایجاد تنوع در امکانات رفاهی مقصد گردشگری ()Q26
0/838
ارتقاه کیفیت مراکز پذیرایی در مقصد ()Q27
0/865
ارتقا زیرساختهای گردشگری ()Q28
0/545
آرامش و راحتی گردشگر ()Q29
رضایت گردشگران
0/860
رفتار افراد بومی و خدمات دهندگان ()Q30
0/628
تناسب قیمت و کیفیت ادراكشده ()Q31
0/606
تنوع و کیفیت زیرساختهای گردشگری ()Q32
0/914
شناسایی نیاز گردشگران ()Q33
بازاریابی مقصد
0/908
برانگیختن انگیزه و هیجانات در گردشگران ()Q34
0/618
رسانهها و تبلیغات ()Q35
انگیزه گردشگران
0/940
تبلیغات و بازاریابی مقصد (زیرساختهای گردشگری) ()Q36
0/798
ایجاد انگیزه جهت سرمایهگذاری در مقصد ()Q37
0/841
درگیری گردشگر در تبلیغات مقصد گردشگری ()Q38
تمایالت رفتاری آینده گردشگران
0/800
بازدید مجدد از مقصد ()Q39
0/679
وفاداری گردشگر ()Q40

آماره تی
47/244
84/931
29/909
21/973
33/525
19/541
25/761
29/371
32/256
32/024
31/091
24/992
17/117
14/861
18/299
14/621
15/327
11/09
14/457
10/693
18/658
14/999
2/473
23/267
14/462
18/724
26/478
34/376
6/211
38/726
5/856
4/813
48/769
47/312
6/78
42/618
18/398
27/877
12/717
8/318
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مدل درونی پژوهش
رابطه متغیرهای موردبررسی در هر یک از فرضیههای پژوهش بر اساس یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی
 PLSآزمون شده است .در این مدل که خروجی نرمافزار  Smart PLSاست خالصه نتایج مربوط به بار عاملی اسـتاندارد
متغیرها ارائهشده است .آماره  tو مقدار بوت استراپینگ1برای سنجش معناداری رواب نیز در شکل  2آمده است.

شکل شماره  .2خروجی اعتبارسنجی مدل با روش حداقل مربعات جزئی (آماره تی)

شکل شماره  .3معناداری روابط متغیرها با روش حداقل مربعات جزئی (بوتاستراپینگ)

1. Bootstrapping
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ضریب مسیر استاندارد تأثیر زیرساخت گردشگری بر رضایت گردشگران مقدار  0/880بهدستآمده است .همچنین مقـدار
آماره  tنیز  9/824بهدستآمده است .بنابراین با اطمینـان  %95میتـوان ادعـا کـرد :زیرسـاخت گردشـگری بـر رضـایت
گردشگران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب مسیر استاندارد تأثیر زیرساخت گردشگری بر بازاریابی مقصد مقدار  0/799بهدستآمده است .همچنین مقدار آماره
 tنیز  8/723بهدستآمده است .بنابراین با اطمینان  %95میتوان ادعا کرد :این فرضیه زیرساخت گردشگری بر بازاریـابی
مقصد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب مسیر استاندارد تأثیر زیرساخت گردشگری بر انگیزه گردشگران مقدار  0/755بهدستآمده است .همچنـین مقـدار
آماره  tنیز  8/458بهدستآمده است .بنابراین با اطمینان  %95میتوان ادعا کرد :این فرضـیه زیرسـاخت گردشـگری بـر
انگیزه گردشگران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب مسیر استاندارد تأثیر رضایت گردشگران بر تصویر مقصد پس از بازدید مقدار  0/466بهدستآمده است .همچنـین
مقدار آماره  tنیز  4/427بهدستآمده است .بنابراین با اطمینان  %95میتوان ادعا کرد :این فرضیه رضایت گردشگران بـر
تصویر مقصد پس از بازدید تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب مسیر استاندارد تأثیر بازاریابی مقصد بر تصویر مقصد پس از بازدید مقدار  0/284بهدستآمده است .همچنین مقدار
آماره  tنیز  2/872بهدستآمده است .بنابراین با اطمینان  %95میتوان ادعا کرد :این فرضیه بازاریابی مقصـد بـر تصـویر
مقصد پس از بازدید تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب مسیر استاندارد تأثیر بازاریابی مقصد بر تصویر مقصد پیش از بازدید مقـدار  0/502بهدسـتآمده اسـت .همچنـین
مقدار آماره  tنیز  4/2667بهدستآمده است .بنابراین با اطمینان  %95میتوان ادعا کرد :این فرضیه بازاریـابی مقصـد بـر
تصویر مقصد پیش از بازدید تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب مسیر استاندارد تأثیر انگیزه گردشگران بر تصویر مقصد پیش از بازدید مقدار  0/307بهدستآمده اسـت .همچنـین
مقدار آماره  tنیز  3/681بهدستآمده است .بنابراین با اطمینان  %95میتوان ادعا کرد :انگیزه گردشگران بر تصویر مقصد
پیش از بازدید تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب مسیر استاندارد تأثیر تصویر مقصد پس از بازدید بر تمایالت رفتاری آینده گردشگران مقـدار  0/547بهدسـتآمده
است .همچنین مقدار آماره  tنیز  6/300بهدستآمده است .بنابراین با اطمینان  %95میتوان ادعا کرد :تصویر مقصد پـس
از بازدید بر تمایالت رفتاری آینده گردشگران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب مسیر استاندارد تأثیر تصویر مقصد پیش از بازدید بر تمایالت رفتاری آینده گردشگران مقـدار  0/313بهدسـتآمده
است .همچنین مقدار آماره  tنیز  3/291بهدستآمده است .بنابراین با اطمینان  %95میتوان ادعا کرد :تصویر مقصد پیش
از بازدید بر تمایالت رفتاری آینده گردشگران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ارزیابی برازش مدل
معیاری است که بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است که بهوسیله متغیرهای
ضریب تعیین
2
مستقل تبیین میشود .مقدار  Rتنها برای متغیرهای درونزای مدل ارائه میشود و در مورد سازههای بـرونزا مقـدار آن
برابر صفر است .هرچه مقدار  R2مربوط به سازههای درونزای مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مـدل اسـت .چـین
( )1998سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67را به عنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف ،متوس و قوی بودن بـرازش بخـش
ساختاری مدل بهوسیله معیار ضریب تعیین تعریف کرده است .معیار استون -گیزر1یا شاخص قدرت پیشبینی مـدل را
مشخص میسازد  .بالیندفولدینگ یک تکنیک استفاده مجدد از نمونه است .این تکنیک امکان محاسبه شاخص اسـتون-
را فراهم میکند .شاخص استون-گیزر معیاری برای ارزیابی روایی متقاطع در مدل حداقل مجـذورات جزیـی
گیزر
رابطهمند بودن پیشبینی را تعیین
دقت پیشبینی را مشخص میکند و شاخص
است .شاخص ضریب تعیین
1
. Stone-Geisser
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میکند .چنانچه مقدار شاخص استون-گیزر مثبت باشد روایی پیشبینی مورد تأیید است .مـدلهایی کـه بـرازش بخـش
ساختاری قابلقبولی دارند ،باید قابلیت پیشبینی شاخصهای مربوط به سازههای درونزای مدل را داشـته باشـند .بـدین
معنا که اگر در یک مدل ،رواب بین سازهها بهدرستی تعریفشده باشند ،سازهها میتوانند بهقـدر کـافی بـر شـاخصهای
یکدیگر تأثیر گذاشته و از این راه ،فرضیهها بهدرستی تأیید شوند .هنسلر1و همکاران درباره شدت قدرت پیشبینـی مـدل
در مورد سازههای درونزا ،سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را به ترتیب قدرت پیشبینـی ضـعیف ،متوسـ و قـوی تعیـین
نمودهاند .درصورتیکه مقدار در مورد یک سازه درونزا صفر و یا کمتر از صفر شود ،نشانگر آن است کـه روابـ بـین
سازههای دیگر مدل و آن سازه درونزا بهخوبی تبیین نشده است .برای محاسبه مقـدار در نرمافـزار  PLSاز تکنیـک
بالیندفولدینگ2استفاده میشود:
با استفاده از این تکنیک دو شاخص روایی به دست میآید:
روایی متقاطع افزونگی)CV-Red(3
روایی متقاطع اشتراکی)CV-Com(4
جدول شماره  .3مقادیر روایی متقاطع افزونگی و اشتراکی
روایی متقاطع افزونگی
روایی متقاطع اشتراکی
ضریب تشخیص
سازههای اصلی
0/221
0/257
0/570
انگیزه گردشگران
0/155
0/191
0/514
تمایالت رفتاری آینده گردشگران
0/287
0/323
0/639
بازاریابی مقصد
0/339
0/375
0/543
تصویر مقصد پس از بازدید
0/344
0/380
0/498
تصویر مقصد پیش از بازدید
0/156
0/192
0/775
رضایت گردشگران
0/176
0/212
زیرساخت گردشگری

برای روایی متقاطع افزونگی و اشتراکی ،اعداد مثبت نشاندهنده کیفیت مناسب مدل هستند .همانطور که در جـدول 3
قابلمشاهده است این مقادیر برای تمامی سازههای پژوهش مثبت بهدستآمده است .همچنین مقادیر متغیرها عمومـاً در
رنج  0/15تا  0/35یا بزرگتر از  0/35بهدستآمده است .بنابراین قدرت پیشبینی سازههای پژوهش بهصورت متوس تـا
سازههای درونزای مدل پژوهش مطلوب میباشد .مقدار ضریب تعیـین اهـداف
قوی برآورد میشود .ضریب تعیین
رفتاری آینده گردشگران  0/514گزارششده است که مقدار قابلقبولی است .مهمترین شاخص برازش مـدل در تکنیـک
حداقل مجذورات جزئی شاخص  GOFاست .این شاخص بـرای بررسـی بـرازش مـدل کلـی کـه هـر دو بخـش مـدل
اندازهگیری و ساختاری را ارزیابی میکند .این شاخص با استفاده از جذر حاصلضرب «میانگین شاخص » و «میـانگین
شاخصهای افزونگی »5محاسبه میشود:

شاخص  GOFتوس تننهاوس و همکاران )2004(6ابداع گردید و طبق رابطه  4محاسـبه میشـود .وتـزلس7و همکـاران
( )2009سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسـ و قـوی بـرای  Gofمعرفـی نمودهانـد .مقـدار
نیکویی برازش در این مطالعه برابر است .بنابراین مقدار نیکویی برازش در این مطالعه برابر است:
1. Henseler
2. Blindfolding
3. Cross-validated Redundancy
4. Cross-validated Communality
5. Communalities
6. Tenenhouse
7. Tezless
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= 0/590
= 0/276

شاخص  GOFبرابر  0/403بهدستآمده است بنابراین مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.
نتیجهگیری
ازجمله عواملی کـه میتوانـد صـنعت گردشـگری کـشور را توسـعه و بهبـود بخـشد ،بهکارگیری ابزارهـا و پارامترهــای
مـؤثر بازاریابی است .در ایـن میـان بازاریابی گردشگری اهمیــت ویژهای مییابد ،زیرا اگر بازاریابی را فرایندی مـدیریتی
بدانیم تمام فعالیتهـای برنامهریـزی ،تهیه محصوالت گردشـگری و جــذب گردشـگر نیازمنـد عملیـات و فعالیتهـای
بازاریابی است .بازاریابی گردشگری بهعنوان متغیری برای شناسـایی و پیشبینـی نیازهـای گردشـگران و فـراهم کـردن
امکانـات بـرای تأمین نیازها و ایجاد انگیزه بازدید در آنهاست که این امر موجب تـأمین رضـایت گردشـگران و تحقـق
اهداف سازمانی خواهد شد .بسیاری از محققان به نقش اساسی تصویر مقصد در چشمانداز بازاریابی مقصـد اشـارهکردهاند.
تأکید بازاریابی گردشگری برساخت ،تقویت و تغییر تصویر مقصدها به دو دلیل است :اول اینکه از تصویر مقصد بـر رفتـار
خرید و درنهایت انتخاب مقصد از طرف مشتریان بالقوه تأثیر بسزایی دارد .دوم اینکه تصویر ذهنی افـراد از مقصـد تـأثیر
مستقیمی بر رضایت افراد از سفر خواهد داشت .بهبیاندیگر میتوان گفت کـه تصـاویر ذهنـی فـرد کـل تجربـه او را در
برمی گیرد و از منظر بازاریابی مقصد مهم است که بدانیم تصویر مقصد در چه فرایندی شکل میگیـرد و چـه عـواملی در
شکلگیری آن مؤثرند .باوجود اهمیت این مفهوم در توسعه صنعت گردشگری و شکلگیری ادبیات غنی در جهـان ،ایـن
موضوع در مطالعات گردشگری ایران و جزیره کیش که از مهمترین مقاصد گردشگری کشـور اسـت ،آنگونـه کـه بایـد
موردتوجه قرار نگرفته است و شکاف مطالعاتی و لزوم پرداخت بیشازپیش به این موضوع در ادبیات گردشـگری ایـران و
سند توسعه گردشگری کشور بهعنوان یک سند باالدستی بهروشنی احساس میشود .در پژوهش حاضر یافتههای حاصـل
آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد که زیرساخت گردشگری بر رضـایت گردشـگران تـأثیر مثبـت و معنـاداری دارد کـه
بامطالعه اولیویرا1در سال  2016و ککه2و همکاران در سال  2011مطابقت دارد .در فرضیه دوم زیرسـاخت گردشـگری بـر
بازاریابی مقصد تأثیر مثبت و معناداری دارد که بامطالعه زارعی و همکاران 1395 ،و هنیف3در سـال  2017مطابقـت دارد.
در فرضیه سوم زیرساخت گردشگری بر انگیزه گردشگران تأثیر مثبت و معناداری دارد که با تئوری کششی و رانشی دانن
در سال  ،1997و مطالعات قادری و مطهر در سال  ،1392مطابقت دارد .دانن اظهار داشت عوامل کششی انگیزه بیشتر بـا
امکانات مقصد مرتب هستند ،بهعنوانمثال کیفیت خدمات ،قیمتها و زیرساختها .در ایـن پـژوهش در فرضـیه چهـارم
ثابت شد که رضایت گردشگران بر تصویر مقصد پس از بازدید تأثیر مثبت و معناداری دارد که این با اکثر مطالعات ازجمله
ساموئل4و همکاران در سـال  ،2015آلکـوکر و لـوئیز5در سـال  ،2019خضـرنژاد و همکـاران در سـال  ،1395عقـدائی و
همکاران در سال  ،1395حیدرزاده و همکاران در سال  1396و بهاری و همکاران در سال  1399مغـایرت دارد ،زیـرا کـه
این پژوهشگران بهعکس این رابطه یعنی تأثیر تصویر مقصد گردشگری بر رضـایت ،معتقـد بودنـد .الزم بـه ذکـر اسـت
هیچکدام از پژوهشهای نامبرده به تفکیک تصویر به پیش و پس از بازدید نپرداخته و متغیر رضـایت را بـا متغیـر تصـویر
کلی سنجیده اند .در فرضیه پنجم و ششم نتیجه گرفته شد که بازاریابی مقصد بر متغیر تصویر مقصد گردشگری (پـیش و
پس از بازدید) تأثیر مثبت و معناداری دارد که ایـن نتیجـه بامطالعـه آسـاکر و هـاالك6در سـال  2013مطابقـت دارد .در
فرضیه هفتم نتیجه گرفته شد که انگیزه گردشگران بر تصویر مقصد پیش از بازدید تأثیر مثبـت و معنـاداری دارد کـه بـا
1. Oliveira
2. keke
3. Haneef
4.
Samuell
5. alcocer & Ruiz
6. Assaker & Hallak
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مطالعات روییز1و همکاران در سال  2007و پیتون2در سال  2017مطابقت دارد .انگیزهها بر انتخاب مقصد تأثیرگذار بـوده
و در مطالعات متعددی ازجمله باالگلو در سال  1999بر تصویر ادراكشده نیز بررسیشـده اسـت ،همچنـین در مطالعـات
محققان دیگری ازجمله مارتین و بوسک3در سال  2008و بیرلی و مارتین4در سال  ،2004در مورد نقش کلیدی انگیزههـا
بر تصویر و رفتار مصرفکننده بح شده است .در این پژوهش در فرضیه هشتم و نهم ثابت شد که تصویر مقصد پیش و
پس از بازدید بر تمایالت رفتاری آینده گردشگران تأثیر مثبت و معنـاداری دارد کـه ایـن نتیجـه بـا مطالعـات عشـاقی و
افشاردوست در سال  ،2020پرت و چن5در سـال  2016و شـیرخدایی و همکـاران در سـال  1395مطابقـت دارد ،اگرچـه
برخی از محققان گردشگری گزارش میدهند که تصویر مقصد مستقیماً بر تمایالت رفتاری تـأثیر نمیگـذارد ،بااینحـال،
اکثر محققان موافقاند که تصویر مقصد پیشبینی کننده مهمی از تمایالت رفتـاری اسـت زیـرا تصـویر مقصـد برداشـت
گردشگران از مقصدی را نشان میدهد که بر تجربه واقعی نیز تأثیر میگذارد .بر این اساس مبتنی بر نتایج حاصل از تائید
فرضیهها میتوان گفت که اهمیت مؤلفههای بازاریابی مقصد در مقاصد گردشگری و تـأثیر مثبـت آن بـر ارتقـاه تصـویر
مقصد گردشگران ،میتواند ضـمن استفاده از بهبود زیرساختهای گردشگری جهت افزایش رضایت و انگیزه گردشگران،
اهمیت بازاریابی مقاصد را برای متولیان و سیاستگذاران گردشگری روشن سازد و در درك بهتر و عمیقتر این مفهـوم و
سیاستگذاری آن یاری رساند .باوجود اهمیت این مفهوم در توسـعه صـنعت گردشـگری و شـکلگیری ادبیـات غنـی در
جهان ،این موضوع در مطالعات گردشگری ایران و جزیره کیش که از مهمترین مقاصد گردشگری کشور اسـت ،آنگونـه
که باید موردتوجه قرار نگرفته است و شکاف مطالعاتی و لزوم پرداخت بیشازپیش به این موضوع در ادبیـات گردشـگری
ایران و سند توسعه گردشگری کشور بهعنوان یک سند باالدستی بهروشنی احساس میشود.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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