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عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت گردشگران
(موردمطالعه :شهر کاشان)
زهره کیانی فیض آبادیـ 1عضو هیئت علمی دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
تاریخ دریافت1397/07/23 :

تاریخ پذیرش1397/11/24 :

چکیده
وفاداری به مقصد گردشگری یکی از چالش هـای کلیـدی بازاریـابی گردشـگری اسـت .درواقـع
رضایتمندی گردشگر که یکی از شروط الزم برای موفقیت صنعت گردشگری است؛ در صـورتی
منافع بلندمدت ایجاد میکند که زمینه ساز وفاداری گردشگران باشد .وفاداری گردشگر بـه یـ
مقصد بهطور خالصه عبارت است از قصد گردشگر به بازدید مجدد از مقصد و همچنـین توصـیه
به دیگران جهت سفر به مقصد .تحقیق حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران
به مقصد گردشگری با اتکا به تئوری برند و با نقش میانجی رضایت گردشگران انجامشده است.
به این منظور 300 ،پرسشنامه بهطور تصادفی بـین گردشـگران در شـهر کاشـان توزیـع و 274
پرسشنامه بازگشت داده شد .دادهها با استفاده از سـازوکارهای آمـار توصـیفی و اسـتنباطی و بـا
بهکارگیری نرمافزارهای  spssو لیزرل تحلیل شدند .نتایج بهدستآمده حـاکی از آن اسـت کـه
تصویر مقصد گردشگری بر شخصیت مقصد ،رضایتمندی گردشگران و وفاداری آنها به مقصـد،
تأثیر مثبت و معناداری دارد .این امر بیانگر ضرورت توجه متولیان مدیریت مقصد گردشگری بـه
تقویت تصویر مقصد میباشد .از سوی دیگر ،برخالف تحقیقـات پیشـین ،نتـایج تحقیـق حاضـر
نشان داد ارتباط میان شخصیت مقصد و رضایت گردشگران در سطح جامعه موردبررسی معنـادار
نمیباشد .بااینوجود ،گردشگران ویژگیهای شخصیتی برای مقصـد در نظـر دارنـد و شخصـیت
مقصد به میزان قابلمالحظهای تحت تأثیر تصویر مقصد است.
واژگان کلیدی :وفاداری به مقصد ،رضایت از مقصد ،تصـویر برنـد مقصـد ،شخصـیت مقصـد،
شهر کاشان.

 . 1نویسنده مسئول

Email: Zkiani@semnan.ac.ir
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مقدمه
افزایش رقابت در بازارهای گردشگری ،متولیان مدیریت مقصد را بر آن داشته تا با استفاده از اصـول برنـد سـازی ،هویـت
منحصربه فردی برای مقصد و خدمات گردشگری خود ایجـاد و موقعیـت خـود را در بازارهـای بینالمللـی بهبـود بخشـند.
گردشگری میتواند از برند سازی بهعنوان وسیلهای برای انتقال پیام های مثبت و اثرگذار به مخاطـب و ترغیـب او جهـت
سفر به مقصد استفاده نماید ( .)Roodurmun,2010:5بااینوجود ،هنوز شواهد روشنی دال بر پیادهسـازی موفقیـتآمیز
برند سازی مقصد در دست نمیباشد ) .)Ekinci,2003:21مقصدهای گردشگری ترکیبی از تصـویر مقصـد1و شخصـیت
مقصد2را بهعنوان راهبرد ایجاد تمایز بـا رقبـا مورداسـتفاده قـرار میدهنـد ( .)Ekinci & Hosany,2006:128برتـری
برند3به معنی ایجاد رابطه احساسی بین مقصد و گردشگر و کلیـد متمایزسـازی مقصـد اسـت ( Morgan et al,2010:

 .) 61بنابراین برای موفقیت در برند سازی مقصد باید از طریق تأمین نیازهای احساسی گردشگران (مثالً بازدیـد از مکـانی
که آرامشبخش و زیبا است) و نیازهای اساسیتر آنها (نیاز به غذا و اقامت) ،ی

رابطه مثبت بـین مقصـد و گردشـگران

ایجاد شود ( .)Ekinci,2003:23ارتباط گردشگر -مقصد 4،نقش محوری در برند سازی مقصد ایفـا و بـا بهبـود احسـاس
گردشگر در مورد مقصد ،وفاداری را تقویت مینمایـد ( .)Chen & Phou,2013:271امـروزه بازاریـابی گردشـگری در
عمل به اهمیت برند مقصد پی برده است .بهعنوانمثال نیوزلند سعی نموده با ترکیب استراتژی برند سازی ،رواب عمـومی
و اینترنت ،تعامل مناسبی با گردشگران برقرار نماید .تصویر ،شخصیت و ارتباط برند بهطور وسیعی در تحقیقات بازاریـابی و
خصوصاً در مورد کاالهای مصرفی پیگیری شده است .بااینوجود ،کاربرد برند سازی در مورد مقصـد گردشـگری موضـوع
نسبتاً جدیدی است ( .)Chen & Phou,2013:270ارتباط گردشگر -مقصـد موضـوعی اسـت کـه علـیرغم اهمیـت،
چندان که باید در تحقیقات موردتوجه قرار نگرفته است .به دلیل نقش مهمـی کـه تصـویر مقصـد در ایجـاد وفـاداری ایفـا
می نماید ،برای داشتن گردشگران وفادار الزم است ارتباط بین مقصد و گردشـگران بـهطور هوشـمندانه و بـا برنامـهریزی
هدایت شود ( .)Chen & Phou,2013:274همچنین ،بهتبع افـزایش رقابـت و تـالش مکانهـا بـرای متمـایز بـودن،
"شخصیت مقصد" عامل مهمی در شکلدهی برند مقصد ،شناسایی ادراکات گردشگر در مورد مکانهای مختلـف و خلـق
برند منحصربهفرد بـرای مقصـد میباشـد ( .)Ekinci & Hosany,2006:135تحقیقـات نشـان میدهـد مقصـدهای
گردشگری نیز مانند افراد ،برندها ،فروشگاهها و  ...ویژگیهای شخصیتی شاخص دارند و شخصیت مقصد میتواند بـهطور

بـــالقوه رفتـــار خریـــد گردشـــگران را پیشبینـــی نمایـــد (–Ekinci & Hosany,2006:137
 .)Baloglu,2011:116بهاین ترتیب ،ایجاد برند قدرتمند برای مقصد یعنی توسعه ی

& Usakli

شخصیت برند مرتب و پـرارزش

( )Morgan et al,2010:63که میتواند نقش بسزایی در موفقیت مقصد ایفا نماید .ایجاد برند قدرتمند مستلزم آگـاهی
از ابعاد مختلف برند مقصد و برنامهریزی در جهت بهبود این عوامل میباشد .هرچند تصـویر و شخصـیت مقصـد دو جـز
اساسی برندهای قدرتمند میباشند ( ،)Morgan et al, 2010:62ارتباط میان این دو نسبتاً مـبهم اسـت ( & Ekinci

 .) Hosany,2006:128برای رفع ابهامات موجود الزم است تحقیقات بیشتری در مورد رابطه میان تصـویر و شخصـیت
مقصد انجام شود .از سوی دیگر ،مرور تحقیقات پیشین نشان میدهد مطالعات چندانی در خصوص رابطـه بـین رضـایت و
وفاداری در بستر گردشگری شهری در ایران انجامنشده است .لذا شناسایی رابطه بین متغیرهای رفتاری مهمـی همچـون
رضایتمندی و وفاداری گردشگران ،عالوه بر رفع خألهای مطالعاتی موجود ،زمینه را برای برنامهریزی و مدیریت اثـربخش
مقصدهای گردشگری و بهبود قدرت رقابتی آنها فراهم میآورد .ازاینرو پژوهش حاضر ،کاشان را بـهعنوان یـ

مقصـد

1 . Destination Image
2 . Destination Personality
3 . Brand Saliency
4 . Tourist-Destination Relationship
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گردشگری شناخته شده موردمطالعه و ضمن بررسی تأثیرات تصـویر و شخصـیت مقصـد بـر رضـایت گردشـگران ،نقـش
رضایت را به عنوان متغیر میانجی مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشـگری بررسـی مینمایـد .بـهاینترتیب ،ایـن
تحقیق باهدف شناسایی ابعاد مختلف "تصویر کاشان" و "شخصیت کاشـان" و همچنـین بررسـی رابطـه میـان ایـن دو،
بررسی تأثیر تصویر و شخصیت کاشان بر "رضایت گردشگران از کاشـان" و همچنـین بررسـی نقـش رضـایت از مقصـد
به عنوان پلی میان تصویر و شخصیت با وفاداری گردشگران به کاشان انجامشده است .بر این اساس فرضـیههای تحقیـق
عبارتاند از:
-

تصویر مقصد بر شخصیت مقصد تأثیر مستقیم و مثبت دارد.

-

تصویر مقصد بر رضایت گردشگر از مقصد تأثیر مستقیم و مثبت دارد.

-

شخصیت مقصد بر رضایت گردشگر از مقصد تأثیر مستقیم و مثبت دارد.

-

رضایت گردشگر از مقصد بر وفاداری او به مقصد تأثیر مستقیم و مثبت دارد.

منابع موجود در زمینه پژوهش حاضر را میتوان در قالب مطالعات خارجی و داخلی بررسـی نمـود .در ادامـه بـه شـرحی از
پیشینه تحقیق میپردازیم.
حدود پنجاه سال پیش موضوع برند سازی وارد ادبیـات بازاریـابی ( )Hanna & Rowely,2008:62و در اواخـر دهـه
 1990برای مقصدهای گردشگری بکار گرفته شد ( .)Tasci & Kozak,2006: 300در سال  1998برند سازی مقصد
گردشگری به عنوان موضوع اصلی کنفرانس ساالنه انجمن تحقیقات سفر و گردشگری ،موردبررسی قـرار گرفـت ( Blain

 .)et al,2005:330مطالعات مربوط به تصویر مقصد -بهعنوان یکی از مفاهیم مرتب و مهم در تئوری برند سـازی  -در
اوایل دهه  1970با مطالعات اثرگذار هانت1در مورد نقش تصویر در توسعه گردشگری آغـاز شـد ( .)Cai,2002:722وی
مفاهیم برند و تصویر مقصد را در کنار هم در نظر گرفت و ی

مدل مفهومی برای برنـد سـازی مقصـد ارائـه داد (کیـانی

فیضآبادی .)152 :1395 ،لوهال2توسعه مقصد گردشگری در بستر شخصیت برنـد و پیامهـای تبلیغـاتی را موردمطالعـه و
نشان داد توسعه برند یکی از ابعاد مهم توسعه مقصد از منظر بازاریابی است و ارتباط تنگاتنگی باارزشهای اساسی مقصـد
دارد ( .)Lohela,2008:10همستروم )2006(3به بررسی تأثیر برند ملی سوئد در جذب گردشگران چینی پرداخت .نتـایج
تحقیق نشان داد برند ملی تأثیر مستقیمی روی ادراک گردشگران و ترجیحات سفر آنها دارد .ازایـنرو ذینفعـان مختلـف
باید با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته ،تالش کنند ابعاد خاصی از مقصد مثالً ابعاد فرهنگی را برای جـذب گردشـگران
برجسته سازند (کیانی فیضآبادی .)152 :1395 ،در ایران تحقیقات متعددی بـه بررسـی ابعـاد مختلـف ارزش ویـژه برنـد
شهرهای مختلف ایران پرداختهاند (ایمانی خوشخو و ایـوبی یـزدی ()1389؛ تـاجزاده نمـین و اسـمعیل مشـرفی ()1392؛
عباسی درهبیدی و محمودی ()1393؛ طباطبائی نسب و ضرابخانه ( 1393و  .)1394حیدر زاده و سعیدی با ترکیب مفاهیم
برند سازی و تصویر مقصد به ارائه مدلی مفهومی برای تصویر مقصد پرداختنـد .ایشـان مـدل ارائهشـده را در مـورد شـهر
اصفهان مورد آزمون قراردادند .نتایج تحقیق ،مدل ارائهشـده را تائیـد نمـود (.)Heidarzadeh & Saeedi,2011: 24
قاسمی و نجار زاده ضمن بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری رفتاری و نگرشـی بـه برنـد ،سـهم ایـن وفاداریهـا در توصـیه
شفاهی به دیگران را مطالعه نمودند .نتایج تحقیق نشان داد تصویر مقصد ،کیفیـت ادراکشـده و رضـایت ازجملـه عوامـل
مؤثر بر وفاداری گردشگران هستند و همچنین وفاداری گردشـگران سـبب توصـیه شـفاهی مقصـد بـه دیگـران میشـود
(قاسمی و نجار زاده .)153 :1394،کروبی و همکاران ،در مطالعهای به بررسی رابطه میان رضایت مشـتری و وفـاداری در
1 . Hunt
2 . Lohela
3 . Hemstrom
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صنعت هتلداری پرداختند .نتایج تحقیق ضمن تائید رابطه بین رضایت مشتری و وفاداری او در صنعت هتلداری ،نشـان داد
مهمترین عامل در وفاداری مشتریان کیفیت و کماهمیـتترین عامـل قیمـت میباشـد (کروبـی و همکـاران.)97 :1393،
درزیان عزیزی و همکاران بامطالعه تأثیر تبلیغات دهانبه دهان بـر تصـویر ذهنـی مقصـد ،اعتمـاد بـه مقصـد و همچنـین
رضایت و وفاداری به مقصد دریافتند بین تبلیغات شفاهی و تصویر ذهنی مقصد و همچنین بـین تصـویر ذهنـی مقصـد و
شخصیت و اعتماد ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد؛ بهعالوه نتایج تحقیق نشان داد بین رضایت از مقصد و وفـاداری
گردشگران ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد (درزیـان عزیـزی و همکـاران .)48 :1395،بهـاری و همکـاران ،تبریـز را
بهعنوان مطالعه موردی انتخاب و به بررسی رواب سـاختاری موجـود بـین تصـویر مقصـد ،ارزش درک شـده ،رضـایت و
وفاداری گردشگران پرداختند .نتایج تحقیق ایشان ضمن تائید تأثیر تصویر مقصد بر سـایر متغیرهـای پـژوهش ،نشـان داد
ارزش ادراک شده گردشگر تأثیر مثبت و معناداری بـر رضـایت و وفـاداری او دارد .همچنـین تـأثیر رضـایت گردشـگر بـر
وفاداری او نیز مورد تائید قرار گرفت (بهاری و همکاران .)139 :1396 ،بیات و همکاران به بررسی عوامل مؤثر بـر تصـویر
برند مقصد و تأثیر آن بر رفتار گردشگران پرداختند .نتایج تحقیقات ایشان نشان داد تصویر منحصربهفرد و تـداعی تصـویر
عاطفی بر تصویر ک لی قزوین اثرگذار بوده است و تصویر کلی مقصد ،تمایالت رفتاری گردشگران ازجمله بازدیـد مجـدد را
بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد (بیات و همکاران .)135 :1392 ،زارعی و همکاران بـه بررسـی تـأثیر ویژگیهـای
مقصد و کیفیت ادراکی بر رضایت و واکنشهای رفتاری گردشگران مشهد پرداخته و دریافتند ویژگیهـای مقصـد بعـالوه
کیفیت و رضایتمندی بر واکنشهای رفتاری گردشگران ازجمله وفاداری آنـان اثرگـذار اسـت (زارعـی و همکـاران:1391،
.(162
مبانی نظری
تصویر مقصد

1

تصویر مقصد عبارت است از مجموعهای از دانش ،احساسات ،ایدهها ،انتظارات و احساساتی که مردم در مورد ی
مکاندارند ( .)Johansson,2007:23تصویر مقصد سه بعد اساسی دارد :بعد شناختی 2،بعد احساسی 3و بعد
ترغیبی( .) Prayag,2007:113 – Beerli & Martin,2004:6604بعد شناختی شامل دانش و باورهای فرد در مورد
ویژگیهای فیزیکی مقصد است .بعد احساسی شامل ارزشی ابی فرد در رابطه باکیفیت احساساتش نسبت به ویژگیهای
فیزیکی و محی پیرامون است .بعد ترغیبی متناظر با رفتار در نظر گرفته می شود و از ابعاد شناختی و احساسی نشا ت
میگیرد ( .)Chen & Phou,2013: 272تحقیقات نشان میدهد تصویر شناختی میتواند ویژگیهای مقصد را تشریح
نماید ( )Baloglu,2000:83و بر پاسخهای احساسی افراد تأثیر بسیار عمیقی دارد .بهعبارتدیگر ،ارزیابیهای احساسی
افراد تا حد بسیاری ناشی از اطالعات شناختی آنهاست ( .)Chen & Phou,2013:273البته عالوه بر اطالعات
شناختی ،عوامل دیگری همچون اهداف ،انتظارات و عوامل شخصیتی افراد نیز بر عکسالعملهای احساسی آنان مؤثر
است ( .)Besser & Shackelford,2007:1339برخی از مطالعات نشان می دهد تصویر کلی مقصد و در مراحل بعدی
تصویر عاطفی و تصویر شناختی بیشترین تأثیر را بر وفاداری به مقصد ایفا مینمایند) . (Zhang et al,2014بعد شناختی
تصویر مقصد ،مستقیماً قابلمشاهده ،قابل توصیف و قابلاندازه گیری است و اطالعات عینیتری فراهم میآورد ،لذا در
این پژوهش بررسی میشود.
1 . Destination Image
2 . Cognitive
3 . Affective
4 . Conative
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1

شخصیت برند مجموعهای از ویژگی های انسانی است که به ی

برند مرتب شده است .همانطور که مصرفکنندگان با

محصوالت ،خدمات و اشیا ارتباط برقرار مینمایند ،گردشگران نیز با مکانهای مشخص -بر اساس ویژگی انسان گونه
این مقصدها -ارتباط احساسی برقرار مینمایند ( .)Ekinci & Hosany,2006:131محققین معتقدند شخصیت برندی
که بهخوبی مدیریت شده باشد ،قادر است مشتریان را ترغیب کند ارتباط احساسی بسیار قوی با آن برند برقرار نمایند.
شخصیت برند مقصد ،ارتباط تنگاتنگی باارزشهای اساسی مقصد دارد و از طریق لوگو ،پیام های تبلیغاتی و سایر ابزارهای
بازاریابی به اطالع بازارها میرسد (کیانی فیضآبادی Aaker .)93 :1388،شخصیت برند را در قالب پنج بعد شخصیتی
صمیمیت ،هیجان ،شایستگی ،پیچیدگی و نیرومندی مفهوم سازی نمود .مدل آکر بارها در مورد محصوالت متعددی برای
درک رفتار مصرف کننده مورداستفاده قرار گرفت .اکینسی و حسانی مفهوم شخصیت برند را در حوزه گردشگری بکار
بستند و با اتکا به مدل آکر ،شخصیت مقصد را مجموعه ای از خصایص انسانی مرتب با مقصد تعریف و اظهار نمودند
گردشگران حداقل سه بعد شخصیتی برجسته را به مقصد نسبت میدهند :صمیمیت ،هیجان و خوشگذرانی .مفهوم
شخصیت مقصد برای توصیف ویژگیها و متمایزسازی مقصدهای گردشگری به کار میرود ( & Chen

 .)Ekinci & Hosany,2006:130 -Phou,2013:270سازمان های مدیریت مقصد باید برای ارائه شخصیت برند ،تمام
فعالیتهای خود را حول محور استراتژی برند تنظیم کنند (کیانی فیضآبادی .)152 :1395،تصویر و شخصیت مقصد
مفاهیمی متفاوت ولی مرتب و هر دو سازههایی شناختی هستند ( .)Ekinci & Hosany,2006:131تصویر مقصد
شامل اطالعات ذهنی در مورد ی

ال مقصدی که توسعهیافته ،مدرن ،سرد و  ...است
مقصد است ،مث ً

()Ekinci,2003:22؛ حالآنکه شخصیت مقصد ،ویژگیهای شخصیتی انسانی را به ی

مقصد گردشگری نسبت میدهد

( صمیمی ،جذاب و  .)...تحقیقات حاکی از آن است که تصویر ،شخصیت مقصد را تحت تأثیر قرار میدهد.
رضایت از مقصد

2

رضایت از برند از ارزیابی تمام جنبههای ارتباط با برند نشا ت میگیرد و نشانگر این موضوع است که آیا ارتباط با برند
ارزشمند است یا خیر .البته رضایت گردشگر بستگی به رابطه میان انتظارات او قبل از سفر و ارزیابیاش از تجربه سفر نیز
دارد ( .) Chen & Chen,2010:32رضایت گردشگر در موفقیت بازاریابی مقصد بسیار حائز اهمیت است زیرا بر نحوه
انتخاب مقصد سفر ،خرید کاالها و خدمات گردشگری و تصمیم به بازدید مجدد اثرگذار است ( & Kozak

 .)Rimmington,2000:266بهاینترتیب ،رضایت گردشگر به این صورت تعریف میشود :عکسالعمل احساسی
گردشگر نسبت به اینکه ی

مقصد مشخص تا چه حد توانسته انتظارات و نیازهای او را تأمین نماید ( & Chen

 .)Phou,2013:271رضایت گردشگر از مقصد مستقیماً تحت تأثیر تصویر مقصد است و گردشگران برای ارزیابی اینکه
آیا مقصد قادر است نیازهای سفرشان را تأمین نماید یا نه ،به دانش و اطالعاتی که در مورد مقصد در ذهن دارند رجوع
مینمایند؛ همان طور که تصویر برند ی

محصول ،می تواند رضایتمندی و اعتماد به آن را ارتقا دهد ،تصویر مقصد نیز

می تواند رضایتمندی گردشگران از مقصد را افزایش دهد ( .)Hsu & Liping,2009:4از سوی دیگر تحقیقات نشان
می دهد شخصیت مقصد بر رضایت گردشگر از مقصد مؤثر است .شخصیت برندی که بهخوبی طرحریزی و مدیریتشده
باشد ،ترجیحات مشتری را تحتالشعاع قرار میدهد و ارتباط احساسی قویتر ( )Aaker et al,2004:3و همچنین اعتماد
و وفاداری بیشتری نسبت به برند ( )Fournier,1998:345ایجاد می نماید .شخصیت متمایز و شاخص ،عالوه بر اینکه به
1 . Destination Personality
2 . Destination Satisfaction
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مجزا سازی و تفکی

مقصد از بین مجموعهای از مقصدهای رقیب کم

تحت تأثیر قرار داده ،به گردشگر کم

میکند ،ترجیحات و نحوه انتخاب گردشگر را

میکند ارتباط عاطفی مناسبی با مقصد برقرار نمایند ( & Park

 .)Jung,2010:48تجربه سفر ،احساساتی را در گردشگر برمیانگیزاند که عامل اصلی تعیین کننده رضایت و رفتارهای
پس از خرید او می باشد .شخصیت مناسب مقصد ،ضمن ایجاد احساسات مثبت در بین گردشگران ،ریس

احساسی

فرایند خرید را کاهش میدهد و این یعنی ایجاد اعتماد و رضایت بیشتر .به ویژه در مواردی که گردشگر معتقد است برند
(مقصد) نیازهایش را پشتیبانی و تأمین مینماید.
وفاداری به مقصد

1

وفاداری مشتری کلید موفقیت تجاری است و مفهوم مشتری وفادار افزایش قابلیت سوددهی (ارزشآفرینی) در هزینههای
پایین است (کروبی و همکاران .)102 :1393،تحقیقات نشان میدهد افزایش  5درصدی وفاداری مشتریان ،منجر به
افزایش  85درصدی سود میشود (بهاری و همکاران .)135 :1396،وفاداری به مقصد عبارت است از حالتی که گردشگر
با مقصد ارتباط احساسی قوی برقرار مینماید .در تحقیقات گردشگری برای وفاداری به مقصد دو مؤلفه اساسی را در نظر
می گیرند .اول اینکه گردشگر تا چه میزان مایل است مجدداً به مقصد موردنظر سفر کند (وفاداری رفتاری) و دوم اینکه تا
چه میزان مقصد موردنظر را به سایرین پیشنهاد میکند (وفاداری نگرشی) (- Yoon & Uysal,2011:48
 .)Liping,2009:3انصاری و اسدی تعریف گستردهتری از وفاداری گردشگر ارائه میدهند که دربرگیرنده سه عنصر
است -1 :عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار سفر است -2 .عنصر نگرشی مشتری که همان تعهد و اطمینان مشتری
به انتخاب مقصد است و  - 3عنصر در دسترس بودن گزینههای زیاد برای انتخاب و انجام عمل سفر بهصورت مکرر
(انصاری و اسدی .)88 :1395،وفاداری به مقصد منجر به افزایش پایداری مقصد میشود؛ همچنین ازجمله مزایای
وفاداری برند برای مقصدها عبارتاند از هزینه های کمتر بازاریابی ،افزایش قدرت نفوذ تجارت سفر و تکرار تبلیغات
دهانبهدهان (بهاری و همکاران .)136 :1396،رضایت گردشگر از تجربیات سفرش ،تأثیر مستقیمی بر وفاداری او ب ه
مقصد دارد ( .)Yoon & Uysal,2011:53درواقع ،گردشگران راضی تمایل بیشتری به بازدید مجدد از آن مقصد در
آینده نشان میدهند .همچنین صاحبنظران معتقدند تنها مقصدی میتواند ارتباط احساسی قوی با گردشگران برقرار
نماید که از برند سازی آگاهانه برخوردار باشد و نتیجتاً از وفاداری بیشتر منتفع شود ( .)Hsu & Liping,2009:4با توجه
به مبانی نظری و فرضیههای تحقیق ،مدل مفهومی تحقیق بهصورت زیر ارائه میشود.
تصویر مقصد
وفاداری به مقصد

رضایت از مقصد
شخصیت مقصد
شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطالعات ،توصیفی و از نوع همبستگی و بهطور مشخص
مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری 2است .معادالت ساختاری ی

رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیههای

1 . Destination Loyalty
2 . Structural Equation Modeling
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مربوط به رواب متغیرهای مشاهدهپذیر1و مکنون2است و مشخص میکند مدل نظری ارائهشده توس پژوهشگر تا چه
حد بهوسیله دادهها پشتیبانی میشود (مؤمنی و همکاران .)32 :1392،در مدل تحلیلی پژوهش ،تصویر مقصد متغیر برونزا
(مستقل) و سایر متغیرها درونزا (وابسته) هستند .جامعه آماری تحقیق ،گردشگران بازدیدکننده از شهر کاشان میباشند.
به دلیل عدم دسترسی به آمار دقیق از تعداد گردشگران ،جهت تعیین حجم نمونه در این پژوهش ابتدا ی

مطالعه

مقدماتی با توزیع پرسشنامه بین  30نفر از گردشگران انجام شد .همچنین از دادههای حاصل از این نمونه اولیه ،جهت
اطمینان از پایایی پرسشنامه نیز استفاده شد .بهاین ترتیب با برآورد انحراف معیار نمونه اولیه در سطح اطمینان  95درصد و
میزان خطای قابلقبول  ،%5حجم نمونه از طریق فرمول زیر محاسبه گردید:

در این فرمول حداکثر میزان خطای قابلقبول معادل  ،%5ضریب اطمینان  95درصد و واریانس نمونه (نمونه اولیه)
گردشگران برابر  0/38است .بر اساس فرمول فوق ،تعداد  221نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد .الزم به ذکراست تعداد
نمونه محاسبهشده به عنوان حجم نمونه ،درواقع به عنوان حداقل نمونه موردنیاز شناخته میشوند؛ بنابراین اگر امکانات
تحقیق اجازه دهد بهتر است محقق نمونه خود را از حداقل برآورد شده بیشتر انتخاب نماید تا بدینوسیله بر اعتبار نتایج
تحقیق خود بیفزاید (گرجی .)169 :1393،از سوی دیگر ،حجم نمونه در معادالت ساختاری مبتنی بر لیزرل حداقل  100تا
 150عدد میباشد (مؤمنی و همکاران .)63 :1392،بهاینترتیب در مرحله دوم نمونهگیری ،تعداد  300پرسشنامه بهصورت
تصادفی در بین گردشگران توزیع و  274پرسشنامه قابلاستفاده جمعآوری شد .برای انتخاب افراد نمونه ،از روش
نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .از پرسشنامه بهعنوان ابزار گردآوری دادههای مربوط به سازههای موجود در مدل
مفهومی تحقیق استفاده شد .در طراحی پرسشنامه از پرسشهای بکار رفته در تحقیق  ،)2013(Chen & Phouحیدر
زاده و سعیدی ( )2011و همچنین  )2010( Roodurmunاستفاده شد .سؤاالت بخش ابتدایی مربوط به متغیرهای
جمعیت شناختی ،هدف از سفر و سابقه سفر به کاشان و بخش بعدی مربوط به سازههای تحقیق بود .از پاسخدهندگان
خواسته شد هر ی

از گزارهها را در مورد کاشان و با استفاده از طیف پنج گزینهای لیکرت از =1کامالً مخالفم تا 5

=کامالً موافقم امتیازدهی نمایند .روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و همچنین روایی صوری بررسی شد .روایی
محتوایی آز مون معموالً توس افراد متخصص تعیین میشود .ازاین رو روایی محتوایی به قضاوت داوران بستگی دارد
ال از افرادی که در آن زمینه متخصص
(امیری مجد و همکاران .)122 :1392 ،به منظور تعیین روایی محتوایی معمو ً
میباشند خواسته میشود درباره اینکه سؤالهای ابزار تا چه اندازه معرف ویژگی موردنظر جهت سنجش میباشند،
قضاوت نمایند (گرجی .)229 :1393 ،برای ارزیابی روایی محتوایی ،از قضاوت متخصصان در مورد میزان هماهنگی
محتوای ابزار اندازه گیری و متغیرهای موردنظر در پژوهش استفاده شد .لذا بر اساس مطالعات مشابه (بهاری و همکاران،
 .132 :1396مشکینی و همکاران ،)24 :1395،توجه به مبانی نظری و بر اساس پرسشنامههای بکار رفته در تحقیقات
فوقالذکر ،پرسشنامه طراحی شده در اختیار تعدادی از اساتید صاحب نظر قرار گرفت و نظر آنان در مورد مرتب بودن،
سادگی و ضروری بودن آیتمها ،پرسیده شد .در ارزیابی روایی صوری ،این موضوع بررسی شد که آیا ظاهر پرسشنامه
بهصورت مناسب برای سنجش متغیرهای تحقیق طراحیشده است یا خیر .اشکاالت طرحشده از سوی خبرگان اصالح و
در نظرسنجی مجدد اطمینان حاصل شد پرسشنامه از روایی الزم برخوردار است.
1 . Observable Variables
2 . Latent Variables
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بهمنظور سنجش پایایی ،نمونه اولیه شامل  30پرسشنامه که برای تعیین حجم نمونه اصلی نیز مورداستفاده قرارگرفته
بود ،پیشآزمون و سپس با استفاده از دادههای بهدستآمده از پرسشنامه ،میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ
محاسبه شد .گفته میشود اگر ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از  0/7باشد ،آزمون از پایایی قابلقبولی برخوردار است
(مؤمنی و همکاران .)250 :1392 ،در این تحقیق نتایج مربوط به آلفای کرونباخ برای متغیرها نشان داد پرسشنامه از
پایایی الزم برخوردار است .جزئیات مربوط به چگونگی توزیع سؤاالت در پرسشنامه با توجه به متغیرهای تحقیق ،میانگین
و انحراف معیار و ضریب پایایی پرسشهای پژوهش در جدول  1ارائهشده است.
جدول شماره  -1اطالعات مربوط به ابعاد و گویههای متغیرهای تحقیق
متغی ر

ابعاد

ضریب پایایی

کیفیت تجربه سفر

0/89

میانگین

انحراف معیار

متغی ر

ابعاد

قیمت خدمات سفر در اینجا مناسب است

2/69

0/87

ضریب پایایی

اطالعات کافی در کاشان فراهم است

4/03

0/96

0/84

کاشان جای خوب ی برای خانوادهها است

4/19

0/75

هیجان

0/88

امکانات اقامتی کاشان متنوع است

3/75

1/06

کاشان اصیل است

میانگین

دسترسی به کاشان راحت و آسان است

4/28

0/84
پیراستگی

گویههای مربوط به متغیرها

انحراف معیار

گویههای مربو ط به متغیرها

1

4/04

1/05

کاشان جذاب است

3/40

1/20

کاشان شجاع است

3/65

1/20

کاشان پرانرژ ی است

3/23

1/45

جاذبهها

0/93

زیرساختهای خوبی دارد (جاده ،فرودگاه و)..

3/89

0/82

کاشان مردانه است

3/66

1/08

آبوهوای کاشان خوب است

4/11

0/90

کاشان قابلاعتماد است

3/30

1/26

کاشان فضاهای باز و عمومی خوبی دارد

4/06

0/83

کاشان مسئول است

3/57

1/19

امکانات خرید خوب دارد (مراکز خرید و )...

3/73

1/06

کاشان شهر امنی است

3/79

0/98

تفر یحات و سرگرمیهای متنوع دارد

3/76

0/85

امکانات ورزش ی خوب ی در دسترس است

3/12

0/99

فعالیتهای مفرح زی ادی در اینجا وجود داد

3/45

0/97

مردم اینجا صمیمی ،صادق و قابلاعتمادند

3/17

1/26

قدرت

شایستگی

بازدید
مجدد

0/97

وفاداری

توصیه به
غیر

0/91

رضایت

ارزش

0/88

محی و زیرساخت

محی زیست اینجا پاکیزه و تمیز است

4/27

0/78

کاشان نیرومند است

3/78

1/14

0/82

سرگرم ی

امکان فعالیتهای ماجراجویانه زی اد است

3/32

0/99

کاشان سرسخت و پرطاقت است

3/57

1/36

0/84

بوم ی

جاذبههای تار یخی  -فرهنگ ی جذابی دارد

4/41

0/79

کاشان خانواده محور است

3/77

0/99

صمیمیت

0/91

0/85

کاشان رویدادهای فرهنگ ی دارد (تئاتر و )....

3/59

1/09

کاشان شاداب است

3/78

1/07

0/89

فرهنگ

پارکهای موضوع ی خوب ی دارد

4/36

0/88

کاشان صادق است

3/34

1/22

شخصیت مقصد

کاشان چشماندازها و طبیعت زیبایی دارد

4/59

0/56

کاشان خالق است

3/78

1/11

0/94

کاشان مستقل است

3/76

1/14

کاشان باهوش است

3/63

1/14

کاشان موفق است

4/09

1/10

مجدداً به کاشان سفر خواهم نمود

4/15

0/97

توصیه به دیگران برای سفر به
کاشان
این سفر ارزش تالش و زمانم را
داشت

4/10

0/89

4/07

1/02

 . 1سؤاالت مربوط به تصویر مقصد بر اساس پرسشنامه تحقیق حیدر زاده و سعیدی2011 ،؛ سؤاالت مربوط به شخصیت و رضایت از مقصد بر اساس تحقیق
چن و فو 2013 ،و سؤاالت وفاداری بر اساس تحقیق رودرمون 2010 ،طراحیشده است.
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3/55

1/14

تصمیم

0/85

غذاهای محل ی کاشان را میپسندم

3/92

0/89

تجربه

0/7

کاشان نمایانگر فرهنگ ایران ی است

4/08

1/01

لذت

0/79

مردم اینجا مایلاند به گردشگران ک م

کنند
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سنن و شیوه زندگ ی در کاشان جذاب است

3/61

1/10

کلی

راضیام
تجربه سفر به کاشان بسیار خوب

0/79

رضایت

از تصمیمم برا ی سفر به کاشان

است
با همه وجود از سفر به کاشان لذت
بردم
بهطورکلی از سفر به کاشان راضیام

3/80

0/90

3/97

0/93

4/45

0/56

4/31

0/81

محدوده موردمطالعه
شهرستان کاشان با جمعیتی نزدی

به  400هزار نفر و حدود  5000کیلومترمربع وسعت ،در طول  51درجه و  27دقیقه

شرقی و عرض  33درجه و  59دقیقه شمال جغرافیایی قرار دارد .کاشان از شهرهای استان اصفهان و دارای  3بخش و
 67روستا است؛ و با آب و هوایی متنوع در اکثر فصول و ایّ ام سال برای سفر مناسب میباشد .فاصله این شهر تا تهران
 230کیلومتر ،تا قم  95کیلومتر و تا اصفهان  202کیلومتر میباشد .کاشان با قرار داشتن بر روی شبکه سراسری راههای
کشور و استقرار بر سر راههای اصلی ارتباطی شهرها و استانهای شرقی ،شمالی و غربی کشور ،با شهرها و استانهای
مرکزی ،جنوب و جنوب شرقی همواره از موقعیت ممتازی برخوردار بوده و به دلیل وجود جاذبههای گردشگری متنوع ،در
صنعت گردشگری از اهمیت باالیی برخوردار بوده و ساالنه عالقهمندان بسیاری را به خود جذب میکند .موقعیت
جغرافیایی منطقه موردمطالعه در شکل  2نمایش دادهشده است.

شکل شماره  -2موقعیت جغرافیای محدوده مورد مطالعه

بحث و یافتهها
دادههای گردآوریشده با استفاده از آمـار توصـیفی دسـتهبندی و تلخـیص گردیـد .بـرای آزمـون فرضـیههای تحقیـق از
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از بسته نرمافزارهای آماری  Spssو لیـزرل1اسـتفاده
شد .اطالعات مربوط به بخش نخست پرسشنامه شامل ویژگیهای جمعیت شـناختی ،سـابقه و هـدف از سـفر در جـدول
شماره  2ارائهشده است .حدود  %56پاسخدهندگان زن و  %37آنان بین  25تا  34سال سن داشتند .اغلـب پاسـخدهندگان

1 . Lisrel
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مدرک کارشناسی و تنها  %11کارشناسی ارشد یا بیشتر داشتند .همچنین ،حدود  %60باهدف گذران تعطیالت و  %43بـین
 1تا  4بار به کاشان سفر کرده بودند.
جدول شماره  -2اطالعات جمعیت شناختی پاسخدهندگان
ویژگی
جنسیت

سن

سطح تحصیالت

هدف از سفر

سابقه سفر به کاشان

زیرگروه
زن
مرد
 24سال و کمتر
 25تا  34سال
 35تا  44سال
 45تا  54سال
 55سال و بیشتر
فوقدیپلم و کمتر
کارشناسی
کارشناسی ارشد و بیشتر
گذران تعطیالت
دیدار اقوام و دوستان
غیره
اولین بار
 1تا  4بار
بیش از  4بار

تعداد
154
120
74
101
46
47
6
96
148
30
166
103
5
72
119
83

نما

درصد
56/2
43/7
27
36/9
16/78
17/15
2/18
35/03
54/01
10/94
60/58
37/59
1/82
26/3
43/4
30/29

زن

 25تا  34سال

کارشناسی

گذران تعطیالت

ا تا  4بار

همسانی درونی (پایایی) مقیاسها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد .همچنین ،ازآنجاکه هدف از تحقیق بررسی
رواب بین تصویر و شخصیت مقصد ،رضایت گردشگر از مقصد و همچنین وفاداری او به مقصد بود ،ابتدا رواب بین
متغیرهای مذکور با استفاده از همبستگی پیرسون بررسی و در مرحله بعد ،نتایج حاصل از اجرای الگوی معادالت
ساختاری گزارش میشود .در جدول شماره  3آلفای کرونباخ ،میزان همبستگی و میانگین متغیرها به نمایش گذاشتهشده
است .مطابق جدول شماره ،تمامی همبستگیها در سطح  0/01معنادار است .همچنین باالترین و پایینترین ضرایب
همبستگی به ترتیب مربوط به رابطه بین تصویر و رضایت ( )0/64و رابطه بین شخصیت و رضایت ( )0/20میباشد.
جدول شماره  -3میانگین ،پایایی درونی و همبستگی متغیرهای تحقیق
2

3

1
میانگین
متغیر
()0/91
3/78
تصویر مقصد ()DI
()0/89
*0/ 61
3/04
شخصیت مقصد ()DP
()0/78
* 0/20
* 0/64
4/12
رضایت از مقصد ()DS
* 0/35
*0/49
*0/38
4/17
وفاداری به مقصد ()DL
*
اعداد داخل پرانتز ضرایب آلفای کرونباخ میباشند معنادار در سطح 0/01

4

()0/83

برازش مدل

برای تحلیل معادالت ساختاری ،شاخصهای برازندگی متعددی وجود دارد .مهمترین شاخص برازش مدل ،حاصل تقسی م
کای مربع بر درجه آزادی است که باید کوچ تر از  3باشد (مؤمنی و همکاران .)117 :1392،جدول شماره  4تعدادی از
مهمترین شاخصهای برازش مدل را به همراه مقادیر سفارش شده و مقادیر مشاهدهشده در این مطالعه نشان میدهد .بر
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اساس نتایج مندرج در جدول شماره  ،2کلیه شاخصهای نیکویی برازش از حد مطلوبی برخوردار هستند .لذا مدل
ارائهشده قابل تائید است .بهعبارتدیگر ،دادههای مشاهدهشده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش هستند.
مدل ساختاری (تحلیل مسیر)
در این قسمت با انجام تحلیلهای ساختاری ،فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار گرفت .برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدل
معادالت ساختاری با بهرهگیری از نرمافزار لیزرل استفادهشده است .برای ارزیابی معناداری رواب میان متغیرها از پارامترهای مدل
اعداد معناداری1استفاده میشود (شکل  .)3شکل  3مدل اعداد معناداری را نشان میدهد که با استفاده از نرمافزار لیزرل به دست
آمد.
جدول شماره  -4شاخصهای نیکویی برازش مدل
مقادیر مشاهدهشده

مقادیر
مطلوب

)67/24(/ 41= 1/64

3

0/88

0/8

0/065

0/08

0/91
0/93
0/009

0/9
0/9
در حدود 0

شاخصهای برازش

Adjusted Goodness of Fit
)Index(AGFI
Root Mean Squared Error of
)Approximation(RMSEA
)Goodness of Fit Index(GFI
)Comparative Fit Index(CFI
)Root Mean Square Residual(RMR

شکل شماره  -3مدل اعداد معناداری ( )T-Valueمتغیرهای پژوهش

در مدل اعداد معناداری تنها مقادیری که از  1/96بزرگتر و از ( )-1/96کوچ ترند ،معنادار و فرضیههای مربوط به آنها
تائید میشوند (مؤمنی و همکاران .)201 :1392،جدول شماره  5با اتکا به آماره  tنشان میدهد کدامی

از رواب موجود

در مدل معنادار است .با توجه به خروجی نرمافزار لیزرل (شکل  )3و اطالعات مندرج در جدول شماره  ،5تنها فرضیه سوم
مبنی بر ارتباط مثبت و مستقیم میان شخصیت مقصد و رضایت از مقصد تائید نمیشود (مقدار .)0/78 = t

1 . T-Values

فصلنامه گردشگری شهری ،دورۀ  ،5شمارۀ  ،4زمستان 1397

116

جدول شماره  -5معناداری روابط بین متغیرهای پژوهش
معناداری روابط متغیرهای پژوهش

فرضیه

مسیر

اول
دوم
سوم
چهارم

تصویر مقصد ← شخصیت مقصد
تصویر مقصد ← رضایت
شخصیت مقصد ← رضایت
رضایت از مقصد ← وفاداری

مقدار استاندارد t
بیش از 1/96
بیش از 1/96
بیش از 1/96
بیش از 1/96

مقدار  tمشاهدهشده
4/22
10/54
0/78
9/54

نتیجهگیری
معنادار است
معنادار است
معنادار نیست
معنادار است

جدول شماره  6اثر (مستقیم ،غیرمستقیم و کل) متغیرهای تحقیق بر یکدیگر را بر مبنای مدل برآورد استاندارد نشان
میدهد .مطابق جدول شماره ،تصویر مقصد اثر مثبت ،مستقیم و معناداری برابر با  0/29بر شخصیت مقصد دارد (فرضیه
ی ) .همچنین تصویر مقصد اثرات مثبت و معنادار مستقیم و غیرمستقیمی برابر با  0/79و  0/011بر رضایت از مقصد
دارد (فرضیه  .)2مطابق این جدول شماره ،رضایت دارای اثر مثبت ،مستقیم و معناداری برابر با  0/80بر وفاداری میباشد.
ستون مربوط به اثرات کلی متغیرها حاکی از آن است که تصویر مقصد ( )0/80در مقایسه باشخصیت مقصد ( )0/40اثر
بیشتری بر رضایت از مقصد داشته است .همچنین اثر رضایت بر وفاداری نیز همانطور که بر اساس نتایج تحقیقات
پیشین انتظار میرفت ،قابلتوجه و برابر  0/8میباشد.
جدول شماره  -6اثر متغیرهای پژوهش
فرضیه

مسیر

اول
دوم
سوم
چهارم

تصویر مقصد← شخصیت مقصد
تصویر مقصد← رضایت از مقصد
شخصیت مقصد← رضایت از مقصد
رضایت از مقصد←وفاداری به مقصد

اثر متغیرهای پژوهش بر هم
اثر مستقیم
0/29
0/79
0/04
0/80

اثر غیرمستقیم
0/011
-

اثر کل
0/29
0/80
0/04
0/80

نتیجهگیری
به دلیل افزایش رقابت در بازارهای گردشگری ،به نظر میرسد تالش برای ایجاد رضایتمندی در گردشگران کافی
نمیباشد و بهتر است به دنبال شناسایی راههای وفادار سازی آنها به مقصدهای گردشگری بود .بهاینترتیب با افزایش
بازدید مجدد گردشگر از مقصد و همچنین پیشنهاد سفر به مقصد به دیگران ،میتوان انتظار داشت موقعیت رقابتی و
سهم مقصد از عایدات گردشگری افزایش یابد .بر اساس تحقیقات ،عوامل متعددی بر وفاداری گردشگر به مقصدی
خاص اثرگذارند .مطالعه حاضر ،با اتکا به نظریه ارتباطات برند ،ارتباط میان تصویر و شخصیت مقصد که سازههای کلیدی
شکلدهنده برند مقصد میباشند را با رضایتمندی گردشگران کاشان موردمطالعه و تأثیر آن بر وفاداری گردشگران را
نشان داد .تحلیل رواب ساختاری در این پژوهش تا حد قابلمالحظهای مؤیّد نتایج تحقیقات پیشین است ( & Chen
 ،Phou,2013:275درزیان عزیزی و همکاران ،48 :1395 ،بهاری و همکاران .)139 :1396 ،فرضیههای ی

و دو

مدعی هستند که تصویر مقصد به ترتیب بر شخصیت مقصد و رضایت از مقصد تأثیر مستقیم و مثبت دارد .این فرضیهها
مورد تائید واقعشدهاند .درواقع نتایج نشان میدهد تصویر مقصد (در پنج بعد کیفیت تجربه ،جاذبهها ،محی و زیرساخت،
سرگرمیها و فرهنگ) نقش بسیار مهمی در شکلدهی برند مقصد ایفا مینماید و تأثیر مثبت و معناداری بر شخصیت
مقصد و همچنین رضایت گردشگر از مقصد دارد .یافتههای این پژوهش با نتایج تحقیق  )2013(Chen & Phouو
همچنین  )2006(Ekinci & Hosanyمطابقت دارد .فرضیه سه مدعی است که شخصیت مقصد بر رضایت گردشگر
از مقصد تأثیر مستقیم و مثبت دارد .این فرضیه مورد تائید واقع نشد (جدول شماره  .)5درواقع هرچند تحقیقات پیشین
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نشان میداد شخصیت مقصد میتواند میزان رضایتمندی و نتیجتاً قوت رابطهای که گردشگر در طول زمان با مقصد
برقرار مینماید (وفاداری) را تحتالشعاع قرار دهد ،نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن بود که ارتباط میان شخصیت مقصد و
رضایت گردشگران در سطح جامعه موردبررسی معنادار نمیباشد .همچنین کمترین ضریب همبستگی مشاهدهشده میان
شخصیت مقصد و رضایت برقرار بود .درواقع میتوان نتیجه گرفت ،در این تحقیق گردشگران با مفاهیم مربوط به
شخصیت مقصد ( همچون هیجان ،صمیمیت ،شایستگی و  )...ارتباط چندانی برقرار ننمودند و در نمونه موردمطالعه ،
شخصیت مقصد چندان بر رضایتمندی ایشان اثرگذار نبوده است .هرچند در این تحقیق رابطه میان شخصیت مقصد و
رضایتمندی گردشگر تائید نشد ،اما نتایج نشان داد گردشگران ویژگیهای شخصیتی برای مقصد در نظر دارند و
شخصیت مقصد به میزان قابلمالحظهای تحت تأثیر تصویر مقصد است (اثر کل  ،0/29جدول شماره  .)6به دلیل رقابت
فزاینده و مشابهت کاالها و خدمات ارائهشده در مقصدهای مختلف ،توصیه میشود عالوه بر تالش برای ارتقا و بهبود
عناصر شکلدهنده تصویر مقصد ،در برنامههای بازاریابی شخصیت جذاب و منحصربهفرد مقصد موردتوجه قرار گیرد .
بهاینترتیب با اتکا به ویژگیهای منحصربهفرد در معرفی کاشان ،میتوان تبلیغات خالقانهای طراحی نمود که توجه
گردشگران بالقوه را جلب مینماید .اطالعات مندرج در جدول شماره  6نشان میدهد اثر کل تصویر مقصد بر رضایت از
مقصد بسیار قابلتوجه و برابر با  0/80است؛ حالآنکه اثر شخصیت بر رضایت از مقصد  0/40است .این مطلب بیانگر آن
است که تصویر مقصد در مقایسه باشخصیت مقصد تأثیر قویتری بر رضایت از مقصد دارد .یافتههای تحقیق Zhang
) et al(2014مبنی بر تأثیر قابلمالحظه تصویر کلی مقصد بر وفاداری گردشگران و همچنین یافتههای پژوهش
) Chen & Phou(2013در خصوص تأثیر تصویر شناختی بر رفتارهای عاطفی گردشگر در این تحقیق نیز مورد
تائی د قرار گرفت .بر اساس پژوهش حاضر ،افراد با مقصد گردشگری ارتباط احساسی برقرار مینمایند .رضایتمندی
گردشگر یکی از مهمترین اجزا رابطه گردشگر -مقصد است .رابطهای که از ی سو تحت تأثیر تصویر مقصد قرار دارد و
از سوی دیگر بر رفتارهای آتی گردشگر و از همه مهمتر وفاداری او به مقصد اثر میگذارد .این نتایج ،یافتههای تحقیق
بهاری و همکاران ( )1396را نیز تائید میکند .بر اساس نتایج بهدستآمده ،پیشنهاد میشود متولیان مدیریت مقصد با
انجام اقدامات ترویجی و تبلیغات ،ت صویر ذهنی مقصد را نزد گردشگران بهبود بخشند و همچنین نسبت به بهبود کیفیت
تجربه سفر ،حفظ و ارتقا جاذبههای تاریخی ،طبیعی و  ،...بهبود محی و زیرساختهای سفر ،نوآوری و تنوعبخشی به
سرگرمیها و تفریحات و همچنین تقویت و حمایت از فرهنگ بومی کاشان مبادرت ورزند؛ بهاینترتیب با جایگاهیابی
مناسب ،تصویر مقصد در ذهن گردشگران ارتقا یافته و اثرات مثبتی بر شخصیت مقصد ،رضایتمندی و وفاداری
گردشگران نسبت به مقصد حاصل خواهد شد .فرضیه چهار مدعی است رضایت گردشگر از مقصد بر وفاداری او به مقصد
تأثیر مستقیم و مثبت دارد .این فرضیه مورد تائید واقع شد؛ و همانطور که بر اساس نتایج تحقیقات پیشین انتظار
میرفت ،این اثر قابلتوجه و برابر  0/8میباشد (جدول شماره  .)6این یافتهها با نتایج تحقیقات پیشین ( & Hsu
 ،Roodurmun,2010:19-Liping,2009:8درزیان عزیزی و همکاران )48 :1395 ،مطابقت دارد .به همین
دلیل تالش متولیان گردشگری در جهت بهبود رضایتمندی گردشگران از سفر به مقصد موردمطالعه ،میتواند مزایای
بلندمدتی به لحاظ وفادار نمودن گردشگران به منطقه مورد بازدید داشته باشد .در این صورت همانطور که تحقیقات
پیشین نشان داد و نتایج تحقیق حاضر نیز این موضوع را تائید نمود ،احتمال بازدید مجدد از مقصد موردنظر و پیشنهاد آن
به دیگران افزایش مییابد و این موضوع میتواند ضمن گسترش تبلیغات دهانبهدهان و موقعیت رقابتی مقصد ،تأثیر
بسزایی در کاهش هزینههای بازاریابی مقصد داشته باشد .شناسایی عوامل اثرگذار بر ارتباط گردشگر -مقصد (رضایت) و
نتایج حاصل از این ارتباط (وفاداری) به متصدیان مدیریت و بازاریابی مقصد کم

میکند مقصد را بهتر متمایز ساخته،

فرایند برند سازی مقصد را در جهتی هدایت نمایند که ارتباط عاطفی قوی و پایداری بی ن مقصد و گردشگر برقرار شود.
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بهاینترتیب نیاز به تالشهای مستمر بازاریابی کاهش خواهد یافت و استقبال از گردشگران وفادار ،جایگزین تالش برای
جذب گردشگران ناآشنا با مقصد میشود .بهعالوه  ،پیشنهاد بازدید از مقصد به دوستان و آشنایان ،از دیگر ثمرات وفاداری
به مقصد است .عالوه بر تصویر و شخصیت ،الزم است تقویت رابطه گردشگر -مقصد نیز مدنظر قرار گیرد .رابطه
گردشگر  -مقصد بر مبنای رضایتمندی او از مقصد شکل میگیرد  .چنانچه گردشگر از سفر به مقصد راضی باشد ،احتمال
تکرار سفر و پیشنهاد مقصد به سایرین (وفاداری) بهطور معناداری افزایش مییابد و مزایای رقابتی و اقتصادی بسیار ی
نصیب مقصد خواهد شد.
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