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چکیده
امروزه تقاضا و تمایل برای گردشگری با انگیزههای مختلف به منظور تفرج ،زیاارت ،تااارت و ...در تماام ههاان باا
سرعتی باور نکردنی در حال افزایش است .در کشور ما صانتت گردشاگری از ظرفیاتهاای بسایار باا یی بارای رشاد و
توسته برخوردار است ،لکن توهه به این نکته ضروری است که صرفاً با دارا بودن هاذبههای گردشگری نمیتوان صانتت
گردشگری پر رونقی داشت ،بلکه این مهم مستلزم مترفی این هاذبهها برای گردشگران بالقوه است .در ایان میاان تصاویر
سازی در ذهن افراد و ایااد وههه از مقاصد گردشگری ،بسیار حائز اهمیت است .مفهوم وههه برای یک گردشاگر غالبااً
به عنوان یک انتکاس شناختی از فرایند ذهنی مرتبط با فتالیتهای همع آوری و پردازش اطالعات در مورد یاک مقصاد
گردشگری است .با شکل گیری وههه القایی و ترکیب آن با عوامل هانب عرضه ،گردشگر میتواند وههه استنباط شاده
از مقصد گردشگری را در ذهن خود بیابد .نتایج حاصل از این پژوهش نشاندهنده آن است که به منظاور بهساازی وههاه
استنباط شده از مقاصد گردشگری ،توهه به دو دسته عوامل از هانب عرضه و هانب تقاضا توصیه مایشاود .ماماوع ایان
عوامل را میتوان در قالب  66شاخص دستهبندی نمود که ترتیب اولویات آنهاا در زمیناه وههاه مناساب گردشاگری بار
اساس نظر خبرگان و استفاده از روش تاپسیس و تحلیال در نارمافازار  MCDM Engineعبارتناد از ویژگایهاای مقصاد
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گردشگران ،میراث فرهنگی و تاریخی ،دولت ونظام سیاسی ،نقش مردم ،بازاریابی ،فرهنا

و اعتقاادات ،زیرسااختهاا،

ویژگیهای روان شناختی گردشگران ،شخصیت و نام برند ،حس تتلق کارکنان به برند و فرهن

و شتار برند.

واژههای کلیدی :گردشگری ،وههه مقصد گردشگری ،بازاریابی ،بازاریابی گردشگری.
مقدمه

فااراهم آماادن بسااترهای اقتصااادی و ماادیریتی مناسااب،

صاانتت گردشااگری باار فتالیااتهااای اقتصااادی،

میتواند تبدیل به یکای از قطابهاای مهام گردشاگری

اهتماعی ،فرهنگی و محیطی تأثیرگااار اسات ،بناابراین

دنیا شود شمس و اکینی .)32 :6933 ،از دیگر سو ،نظر

رشد و توسته گردشاگری بایاد برمبناای توساته پایادار

بااه اهمیاات صاانتت گردشااگری در توسااته سیاساای و

گردشگری ،برنامه ریزی شود .توسته پایدار گردشگری

اقتصادی هر کشاور ،تحلیال چگاونگی انتخاا مقصاد

فرآیندی است که نیاز گردشگران فتلی و هامته میزباان

توسط گردشگران ،مساله ای حائز اهمیت بارای مادیران

را تأمین نموده و در عاین حاال موهاب حمایات از ایان

سیاسی و اقتصادی کشورهاست .لاا در این مقالاه ساتی

نیااااز و تقویااات آیناااده آن ما ایشاااود فرهااای راد و

شده است که برند مقصد گردشگری به عناوان یکای از

سیدنصیری .)93 :6933 ،با رفتن سطح درآمد ،افزایش

عواماال مهاام و تأثیرگاااار باار تصاامیم گردشااگران در

اوقات فراغت ،تغییرات و نگرشهای هدیاد باه مفااهیم

انتخا مقصاد گردشاگری ،ماورد توهاه واقاع شاده و

زندگی و ضرورتهای تمااسهاای باینالمللای ایااا

عوامل مؤثر بر آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند.

میکند که گردشگری به شدت گسترش و توساته یاباد
شارپلی .)6 :6933 ،باه طاور کلای صانتت ههاانگردی

مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

عماادتاً از دو ههاات حااائز اهمیاات اساات :او ً موهااب

مفهاااوم تصاااویر یاااا هماااان " "imageدر صااانتت

هااا ،نژادهااا ،اقااوام،

گردشگری ابتدا در ادبیات زبان انگلیسای از ساال 6362

سرزمینها و گویشها و ...فراهم مینمایاد .ثانیااً از نظار

به وهود آمد ،ولی مطالته در مورد آن به متنی واقتی از

اقتصادی یکی از منابع درآماد و ارز محساو مایشاود

دهااه  6313شااروع شااد .مطالتااه تصااویر در صاانتت

ابراهیمی و خسرویان.)63 :6931 ،

گردشگری یاک رشاد مقطتای در دهاه  6313مایالدی

آشاانایی مااردم بااا دیگاار فرهناا

صااانتت گردشاااگری باااه عناااوان بااازر تااارین و

داشاات و در چنااد سااال گاشااته ایاان موضااوع محااور

متنوعترین صنتت در دنیا به حسا میآیاد .بسایاری از

پژوهشهای گستردهای در صنتت گردشگری شد و در

کشورها این صنتت پویا را به عنوان منبع اصلی درآماد،

نتیاه کلمه  imageمسأله ساز گردید و هماان طاور کاه

اشتغال ،رشد بخش خصوصی و توسته ساختار زیربناایی

پیرس )6333 6بیان کرد تصویر اصطالحی است مبهم و

میدانند که میتواناد باه عناوان یاک فتالیات اقتصاادی

ناپایدار است رنابریان و قنبری.)9 :6931 ،

هایگزین یک اقتصاد تک محصولی گاردد زندمقادم،

مفهوم "وههاه " حاداقل از دو زاویاه قابال بررسای

 .)1 :6933ایران با داشتن هاذبههاای باساتانی ،تااریخی،

است .برای گردشگر تصویر غالباً به عنوان یک انتکاس

طبیتاای و آ و هااوای متنااوع و کاامنظیاار ،موقتیاات

شناختی از فرایند ذهنی مرتبط با فتالیتهای همعآوری

استراتژیک ،تنوع قومی ،زبانی ،دینی و ماهبی خاود ،باا
1 pearce
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و پردازش اطالعات در ماورد یاک مقصاد گردشاگری

 -چان: (1990) 1نتیااهای کاه از تتامال اعتقاادات،

است .در نتیاه تصویر ،تنها فرایناد مشااهده ،یاادآوری،

نظرات ،احساسات ،توقتات و برداشتهای فارد از یاک

تصور ،نتیاه گیاری ،یاادگیری ،ارزیاابی ،حال مسااله و

مکان به دست میآید.

تصمیم گیری بر مبناای شاناخت مشاتریان نیسات ،بلکاه
برداشتهای ذهنی مشتریان ،تتصبات و احساسات آنها
را نیز شامل میشود رنابریان و قنباری .)2 :6931 ،هار
چند مفهوم وههه یک مقصد گردشگری حاصال یاک
محاادوده مطالتااات اناااام شااده در طااول دهااه 6333
میالدی و به هماراه تاالشهاای مهام در ترکیاب آنهاا
است .با ایان وهاود تتااریف زیاادی از تصاویر توساط

 اچنر وریچی: (1991) 3ادراکاات از ویژگایهاایمقصد و برداشت کلی از مقصد
 دادگسااتر و ایزتااالو: (1992) 3برداشاات کلای یااانگرشی که افراد از یک مکان به دست میآورند.
 پریچارد: (1998) 63برداشت ذهنی یاا دیاداری ازیک مکان ویژه
 -بالوگلو و مککلییار : (1999a)66توصایف ذهنای

پژوهشااگران عالقااه منااد و فتااال در ایاان زمینااه مطاار

فرد از دانش ،احساسات و برداشت کلی در ماورد یاک

گردید که برخی از آنها عبارتند از:

مقصد

 -وسون و باد-باوی :)6311 6هلاوهای از داناش،

 -مورفی ،پریچارد و اسمیت : (2000)62ماموعهای

برداشت ها ،تتصبات ،تصورات و تفکرات احساسی کاه

از احساسات و اطالعاتی که مرتبط باا مقصاد اسات کاه

فرد نسبت به مکان ویژه دارد.

شامل اهزای چندگانهای از مقصد و ادراکاات شخصای

 کرومپتااون: (1979) 2ماموعااهای از اعتقااادات،نظرات و برداشاتهاایی کاه یاک فارد نسابت باه یاک
مقصد دارد.

میشود.
 بااین و سانچز و سانچز : (2001)69تفسایرذهنی ازواقتیتی که به وسیله گردشگران ساخته میشود.

 فلپس: (1986) 9ادراکات یابرداشتهایی در موردیک مکان

 کیم و ریچاردسون : (2003)61ماموع ادراکاات،اعتقادات ،نظرات ،توقتات و احساسااتی در طاول زماان

 گارتنر وهانت: (1987) 1احساسااتی کاه افاراد درمورد مکانی دارند که درآن اقامت ندارند.

نساابت بااه یااک مکااان داده شااده اساات مااارتین و دل
بوسکه.)211 :2333 ،

متینهااو: (1987) 1نگااارش شخصاای نساابت باااه

با توهه باه ماماوع تتااریفی کاه در طاول زماان از

ویژگیهای مقصد که مبتنی بر دانش و احساسات افاراد

وههه مقصد ارایه شده اسات مایتاوان دریافات کاه در

است.

تتریف این مفهوم بر دو بتد داناش و احساساات تاکیاد

 -کااا نتون و همکاااران: (1989) 1ادراکااات از

شااده اساات و در اثاار ارتباااط بااین منطااق و ادراکااات

مقاصد گردشگری بالقوه

1 Lawson & Baud Bovy
2 Crompton
3 Phelps
4 Gartner & Haunt
5 Moutinho
6 Calantone et al.

7 Chon
8 Echtner and Ritchie
9 Dadgostar and Isotalo
10 Pritchard
11 Baloglu and McCleary
12 Murphy, Pritchard and Smith
13 Bigne, Sanchez and Sanchez
14 Kim and Richardson
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احساسی افراد شکل میگیردو در ماموع یاک تصاویر

گردشگران به طاور منطقای بار رفتاار آنهاا تاأثیر دارد.

ذهنی در ذهن گردشگر را شکل میدهد که از فردی به

تأثیر وههه استنباط شده از مقصد گردشگری بر انتخا

فرد دیگر متفاوت اسات .مادل نظاری وههاه بار مبناای

مقصد گردشگری در مدلهای تصمیم گیری باه وسایله

چهار بتد استوار است .ایان چهاار بتاد عباارت اسات از

نویسندگان زیادی مورد توهه قرار گرفته است از هملاه

پیچیدگی ،چند وههی بودن ،نسبی گرایی و پویاا باودن

کرومپتون و آنکوما  ،)6339گارتنر  ،)6333گاودال

9

مفهوم تصویر گا رزا 6و همکاران .)11 :2332 ،منظاور

 ،)6333کناااات ،)6333 1ماتیسااااون و وال،)6332 1

از چند گانه بودن وههاه ،کثارت عوامال یاا متغیرهاایی

موتینهاااو  ،)6331شااامال )6311 1و اساااتابلر )6333

است کاه هویات وههاه مقصاد گردشاگری را تشاکیل

بنابراین ،مقصدهای گردشگری با تصویرهاای مثبات تار

میدهناد .اول از هماه ،در اکثار سااختارهای مرباوط باه

شااانس زیااادی باارای انتخااا شاادن در فراینااد تصاامیم

گردشگری نیاز به توهاه چناد رشاته ای باه  TDIاسات.

گیری دارند ،تأثیر تصاویر ،محادود باه مرحلاه انتخاا

دلیل ماهیت چند گاناه  TDIدو عامال زیار اسات ابتادا

مقصد نیست ،بلکه بر رفتاار گردشاگران باه طاور کلای

تشابهات در ماهیت  TDIبر مبنای خصوصیات یاا کلای

تأثیر میگاارد بیگن 1و همکاران .)133 :2336 ،وههاه

نگری) و دوم در فرایند شکل گیری  TDIدو مالحظاه

استنباط شده تأثیر عمدهای بر کیفیات برداشات شاده از

ایسااتا و پویااا) .عاماال اول چنااد گااانگی ایاان اساات کااه

مقصد گردشگری و خدمات ارایه شده در آن نیاز دارد

تصویر هر محصول یا خدمت مایتواناد باه عناوان یاک

چون انتظارات از مقصد گردشاگری قبال از بازدیاد آن

ساختار چندگانه برداشات شاود .وقتای محصاول ،یاک

مقصااد در ذهاان گردشااگر شااکل م ایگی ارد باایگن و

مقصد باشد ،چناد خصوصایت متفااوت ،عناصار وههاه

همکاران .)133 :2336 ،کااتلر ،باوون و مکناز)6331 3

نهاایی را تشاکیل مایدهناد در نتیااه تاکیااد اصالی باار

رابطه بین تصویر و رفتار مصرف کننده از طریاق رواباط

ارزیابی چند خصیصاهای تصاویر اسات .عامال دوم کاه

زیر نشان دادند:

2

شرایط ماهیت چندگانه وههاه مقصاد را ایااادمی کناد
فرایند شکل گیری است .وههه همانند یک ستانده کلی
از مراحلی که عناصر و عوامل متتدد بر هم نفوذ و تاأثیر
میگاارند حاصل مایشاود .فرایناد شاکل گیاری TDI

موهب شکل گیری دو حوزه پژوهش و مطالته انتخاا
مقصد گردشگری و رضایت مندی گردشگر باه هنگاام
بازدید از مقصد شده است که در ایان دو ماورد ،فرایناد
شکل گیری  TDIدارای اهزایی چند گانه مرتبط به هام
در تتدادی از مراحل است طالی مینایی.)92 :6932 ،
توافق نسبتاً گسترده در بین نویسندگان نسبت به تأثیر
وههه بر رفتاار افاراد وهاود دارد وههاه اساتنباط شاده
&1 Gallarza

2 Ankomah
3 Goodall
4 Kent
5 Mathieson & Wall
6 Schmoll
&7 Bigne
8 Kotler, Bowen &Makens
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رفتار پس از خرید

رضایت مندی

کیفیت

وجهه استنباط شده

مصرف
شکل  -1روابط میان وجهه استنباط شده و رفتار پس از خرید گردشگر

روابط با نشان از تأثیر پایری رفتاار گردشاگری از

ماموعااهای از مقصاادها ،گردشااگر احتمااا ً مقصااد بااا

وههه استنباط شده وی از مقصد گردشاگری اسات هار

وههااه مااورد عالقااه بیشااتر را انتخااا مایکنااد طااالی

چند این وههه در ابتدا صرفاً ذهنی است ،ولی در نهایت

مینایی .)93 :6932 ،وههه ،گویای انتظارات گردشگران

بر افکار و برداشت گردشگر از محصو ت گردشاگری

از مقصااد اساات و یکوههااه مثباات بااه گردشااگر تاربااه

اثر گااشته و سپس رفتار خرید گردشگر را تحت تاأثیر

زناادگی رضااایت بخااش را نویااد ماایدهااد .درنتیاااه،

قرار میدهد .بازار گردشاگری را براسااس وههاههاایی

وههااههااای برداشاات شااده توسااط افااراد در بااازار در

که افراد غیر محلی از مقصد گردشگری دارند مایتاوان

موفقیت بازاریابی مقصادهای گردشاگری تتیاین کنناده

بخش بندی نمود .برای بخش بندی بازار گردشگری بار

میباشند .در بازارهای هدف ،گردشگران مقصدهایی باا

حسب تصویر ،تالش محادودی صاورت گرفتاه اسات.

تصااویرهای مثبااتتاار را بااا احتمااال بیشااتر باارای بازدیااد

خصوصاً مطالتات مرتبط با شناخت گروههاای مصارف

انتخا مینمایند لیسن.)16 :2336 ،6

کننده با تصویر مثبت و مناسب کم است.
اهمیت بخش بندی بازار از طریقوههه استنباط شاده

نامگااری مکان به عنوان یاک فتالیات اساتراتژیک
بازاریابی است که به طاور فزاینادهای در طای رباع قارن

از مقصد گردشگری توساط کرومپتاون  )6313مطار

پایانی قرن بیستم گسترش یافت .منظور از نامگااری در

گردیااد .در تاربااه اسااتفاده از خاادمات گردشااگری،

ایناا شهرت دادن مقصد گردشاگری باه یاک ویژگای

گردشگران فقط با فتالیتها درگیر نمیشاوند ،بلکاه بار

خاص است .پیچارد و مورگان 2اظهار میدارناد کاه ناام

آنهااا نیااز تااأثیر مایگاارنااد .گردشااگر قباال از بدساات

گااری یا اتخاذ یک مارک تااری در مورد مقصدهای

آوردن اطالعات واقتی این تاربیات را به دلیال تاسام

گردشگری نیز قابال اعماال اسات .ادبیاات ناام گاااری

احساس مثبت نسبت به مقصد گردشگری در ذهن خاود

مقصد در ابتدا بر گردشاگری تفریحای تمرکاز داشاته و

پیش بینی میکناد زیارا رفتاار ،اغلاب نتیااه تصاورات

مطالتااات آکادمیااک محاادودی در حیطااه نااامگااااری

است .انتخا یاک مقصاد توساط گردشاگر نیاز بطاور

مکان ها به عنوان مراکز گردشگری تااری سفر مرتبط

عمده به نظر مساعد وی نسبت به وههاه مقصاد بساتگی

با حضور در هلسات ،کنفرانسها ،نمایشاگاههاا و )...در

دارد .بااا توهااه بااه تنااوع گسااترده مقصاادهای رقیااب،

دست است .دلیل این مساله تا حدودی پیچیدگی فرایند

گردشگر باید برخی گزینهها را به دلیل الزاماات زماانیو

نام گااری و تا حدی نیز به دلیل محدودیت بودهههاای

پااولی حاااف نمایااد .پااس طبیتاای اساات کااه در بااین
1 Leisen
2 Pichard& Morgan
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بخش عمومی برای برنامه ریزی نامگااری مکان و ارتقا

و گالسکو ،به عنوان مقصدهای گردشاگری تفریحای و

آگاااهی و ایااااد تمااایز از طریااق تبلیاا نمادهااا اساات

تااری شناخته شدهاند هانکینسون.)21 :2331 ،

هانکینسون .)623 :2336 ،شهرها با سرمایههای گسترده
م ایتواننااد در ایاادوههااه مثباات از یااک نااام تااااری

مدل شکلگیری وجهه استنباط شده

براییک مقصد موفق باشند ،برای مثال برخی مقصدها باه

وههااه اسااتنباط شااده از مقصااد گردشااگری طبااق

دلیل داشاتن میاراث فرهنگای و تاریخچاه ،خصوصایت

ادبیات موهاود از عوامال و متغیرهاای گونااگونی تاأثیر

افراد محلی ،ارتبااط باا افاراد مشاهور ،متاروف هساتند.

پایرفته و شکل می گیرد .در شکل زیار مادلی از شاکل

ایاادوههه مثبت از نام یک مقصد به موفقیت شاهرهای

گیری وههه استنباط شده نشان داده شده و در اداماه باه

صنتتی پیشرفته کمک نموده است ،برای مثال نیویورک

توضیح ابتاد گوناگون آن پرداخته شده است.
منابع اطالعاتي
ترغيباي،
منابعالقاايي
 ثانويه:اطالعاتي
ارگانيک و مستقل آزاد،
ثانويه :تجربااه بازديااد از
 -اوليااهجديت( بازديد
ترغيبي)
مقصد والقايي

تصويراستنباط شده از مقصد گردشگري

ارگانيک
مستقل (آزاد)
 -اوليه

تصويرشناختي
تصويرکلي
تصويرعاطفي

عوامل شخصي
-

انگيزهها

-

تجربه سفر تفريحي

-

خصوصيات اجتماعي -جمعيتي

شکل  -2مدل شکل گیری تصویر کلی استنباط شده از یک مقصد گردشگری

منااابع اطالعاااتی بااه عنااوان عواماال تحریکاای یااا

همچااون اطالعااات اکتسااابی از یااک مقصااد کااه نتیاااه

عامل های شکل دهناده وههاه شاناخته شادهاناد ،آنهاا

بازدیااد از آن محاال اساات .نویسااندگان متتااددی بیااان

نیروهایی هستند که بار سااخت تصاورات و ارزیاابیهاا

کردند که منابع اطالعاتی همراه با عوامل دیگار ،فارد را

موثرند .منظور از منابع اطالعاتی هماه مناابع مختلاف باا

در متاارد مقصاادهایی مطمااان و قاباال اعتماااد قاارار

ماهیتهای متفاوت است کاه در متارد دیاد افراداناد،

میدهند کاه بارای انتخاا هاای هاایگزین قابال توهاه
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میباشند .گارتنر  )6339اعتقااد دارد کاه فرایناد شاکل

تأثیرگاار است که ممکان اسات بطاور مساتقیم یاا غیار

گیری وههه می تواند به عنوان مراحل پی درپای کساب

مسااتقیم باشااد .نکتااه قاباال توهااه دیگاار در بااین عواماال

اطالعاتی تلقی گاردد کاه در قالاب وههاهای منفارد در

شخصی این است که در صنتت توریسم تاربه و داناش

ذهن فرد بطاور وابساته عمال نمایاد .او مناابع اطالعااتی

گاشته میتواند مهمتر از اطالعات بدست آمده از منابع

مؤثر بر وههاه را باه چناد دساته تقسایم نماود کاه ایان

خارهی باشد ،چون فرد تمایل دارد به محل وزنی بیشاتر

تقسیم بندی برای سازمانهای فتاال در صانتت توریسام

از گاشته بدهد چرا که در ایان هنگاام زماان بازدیاد)

حائز اهمیت است .این تقسیم بندی بیشاتر تفکیاک ناوع

تاربه گاشته بارای تصامیمات متیااری پرقادرت شاده

اطالعات و تأثیر آنهاا را ماد نظار دارد کاه عبارتناد از

است در حالی که نیاز به دریافت اطالعاات کمتار شاده

 )6ترغیاااب آشاااکار )2 ،6ترغیاااب پنهاااان )9 ،2آزاد

است .اگرچه دلیلای تاربای وهاود نادارد کاه باه طاور

مستقل) )1 ،9ارگانیک 1و  )1بازدید از محل بیرلی و

مستقیم میزان تأثیر ساطو تارباه گاشاته را بار تصاویر

مارتین.)113 :2331 ،1

اسااتنباط شااده نشااان دهااد ،امااا ایاان متغیاار بتااد از آنکااه

عوامل شخصی 1یا عوامل درونی نیز بر شکل گیاری

شاااخص خااوبی باارای سااناش نیازهااا ،انگیاازشهااا و

وههه تاأثیر مایگاارناد بناابراین وههاه اساتنباط شاده

رضایت مندی گردشگران شد عالقاه زیاادی را در باین

همچون برداشتی برنامه ریزی شده از مقصد گردشگری

پژوهشگران به خود متطوف نموده و میتاوان از آن در

است و با توهه به نیازهای خود فرد و انگیازههاا ،داناش

بخش بندی بازارها استفاده زیادی کرد بیرلی و مارتین،

قبلاای ،ترهیحااات و دیگاار خصوصاایات فاارد گردشااگر

.)116 :2331

شکل می گیارد .نویساندگان متتاددی بیاان کردناد کاه

اکثر مدل های تصمیم انتخا مقصد نشان مایدهناد

انگیزهها بر فرایند شکل گیری وههاه و انتخاا مقصاد

کااه خصوصاایات فااردی همچااون هاانس ،ساان ،شااغل،

موثرند .انگیزه تاثیری مستقیم بار هازع عااطفی تصاویر

تحصاایالت وطبقااه اهتماااعی ،باار تصااورات از محاالهااا

دارد از آناااائی کااه وههااه عاااطفی بااه باارانگیختن

مکااانهااا) موثرنااد .برخاای از مطالتااات سااتی کردنااد

احساسااات از طریااق یااک محاال اشاااره دارد ،افااراد بااا

تفاااوتهااا در وههااه اسااتنباط شااده را بااا توهااه بااه

انگیزه هاای مختلاف اگار تصاور از مقصاد گردشاگری

خصوصیات اهتماعی همتیتی مترفای کنناد و همچاون

نیازهایشان را برآورده سازد ممکن است آن مقصد را به

دیگر مطالتات نتایج مختلفی را ارایه کردند .نویسندگان

روشهایی مشابه ارزیابی کنند بنابراین مایتاوان گفات

متتااددی از هملااه مااک کلااری  ،)6333کااا نتون

1

که وههه عاطفی در وابساته کاردن افاراد باه مقصاد بار

 ،)6333استرن 3و کراکوور )6339 3برخای تفااوتهاا

اساس انگیزهها ارزشمند است عاالوه بار ایان هماانطور

در وههه استنباط شده را مربوط باه سان ،هانس ،ساطح

که در شکل  2نشان داده شد ،بتد عاطفی بر وههه کلای

تحصیالت ،حرفه ،درآمد ،وضتیت تأهل و کشاور مباد
دانستهاند ،در حالی که بالوگلو

1 Overt induced
2 Covert induced
3 Autonomous
4 Organic
5 Beerli& Martin
6 Personel factors

63

 )6331باه عادم تاأثیر

7 Calantone
8 Stern
9 Krakover
10 Baloglu
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برخی تفاوت ها از همله هنس ،سطح تحصیل و درآماد

اکینسی  ،)2339در مطالته خود برای تشریح رابطاه

بر تصویر استنباط شده اشاره میکناد بیرلای و ماارتین،

میان وههه مقصد و برندسازی مقصد به ارایه یک مادل

.)112 :2331

پرداخاات کااه در شااکل  )9نمااایش داده شااده اساات.

وجهه استنباط شده از مقصد گردشگری و برند

بازاریابی مؤثر مقصد باید در سه مرحله مؤثر اناام شاود

مقصد گردشگری

تا ایاااد وههاه مطلاو صاورت گیارد کاه عبارتناد از
وههه مقصد ،برند مقصد و شخصیت برند.

وجهه شخصي

وجهه مقصد

گردشگر
وجهه شخصي گردشگر
نيازهاي پايهاي و
انگيزشي

 ،1وجهه مقصد
 ،2برند مقصد
 ،3شخصيت برند

شکل  -3وجهه مقصد گردشگری و برند مقصد گردشگری

تتریفی که اصو ً برای وههه مقصد ارایه مایشاود،

ویژگیهای وههه می تواناد باه عوامال مختلاف مارتبط

عبارت است از ماموعه عقاید و ایدههاایی کاه شاخص

باشد .هرچند ایااد وههه مقصد ،چیزی سالیقهای اسات

نسبت به یک مکان دارد کاه مرباوط باه تصاویر ذهنای

ولی به صورت واضح عموماً بیان نمیشود .پس میتوان

فرد از یک مکان بر اسااس اطالعاات مشخصای باوده و

گفت که این دو مورد به یکدیگر مرتبط بود ،هرچند بر

به اثرات ههانی آن باز میگردد .تصاویری کاه شاخص

اسااااس تصاااویر ساااازی ،باااا یکااادیگر متفااااوت اناااد.

از یااک مکااان توریسااتی دارد ،کاااربریهااای متفاااوتی

تصویرسازی مقصد بیشتر شناخت گرایانه بود و به دانش

داشته و ریشاه آن ممکان اسات باه ساالهاای کاودکی

فردی شخص از یک مکان بااز مای گاردد مثال گاران

زمااانی کااه تاااریر و هغرافیااای کشااور را م ایخواناادیم

بودن ،مرموز و عایب ،مستمری ،سرد ،توساته یافتاه) و

بازگردد .اطالعات بدست آمده از طریق دوستان ،اقاوام

لاااا ارزیاابی آن از شخصاای بااه شااخص دیگاار متفاااوت

یا رسانه های گروهی نیز به تصویرسازی نهایی ما کمک

است .برای مثاال از نظار بتضای از توریساتهاا ،ترکیاه

میکند .به عاالوه تصاویر ماا از یاک مقصاد مایتواناد

مکان اروپایی برای تفریح است کاه هنباههاای هیااانی

برگرفته از تاار توریستی خودمان باشد .ایااد وههاه

زیادی دارد ،پس به یاد داشاته باشایم کاه در بسایاری از

نااوعی ارزیااابی و سااازهای چنااد بتاادی اساات بنااابراین

مااوارد ارزیااابی وههااه مقصااد شااامل در نظاار گاارفتن
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وابستگیهای هیاانی آن است و سوالی که در اینااا تاا

محصول مبتنی بار امیاال شخصای گردشاگران از هملاه

حدودی به دیدگاه کلای نسابت باه یاک مکاان مرباوط

رهایی از فشارهای زندگی ،کسب تارباه ناو ،تفاریح و

می شود ،احساسی است .فرآیند شناساندن یک مکان در

خوشااگارانی اساات بنااابراین برنامااه ریاازی و توسااته

واقااع زمااانی آغاااز مایشااود کااه ارزیااابی تصویرسااازی

گردشااگری مسااتلزم شناسااایی ایاان نااوع انگیاازههااا و

مکان ،دربرگیرنده وابستگی شدید عاطفی باشد .ایان دو

تقاضاهاست ،شناخت انگیزهها و تقاضای گردشگران از

مفهااوم دارای زمینااههااای مشااترک بااوده در حااالی کااه

وظایف فتا ن عرصه بازاریابی گردشاگری اسات و در

شناساندن مکان بیانگر حس عاطفی تصویرساازی مکاان

نهایت محصول گردشگری دارای قابلیت بهاره بارداری

است .هر مقصد توریستی احتماا ً ناامی دارد کاه لزومااً

دوگانه است یتنی این محصو ت فقاط ماورد اساتفاده

نامی شناخته شاده مثال نیویاورک و پااریس) نیسات و

گردشگران غیر بومی قرار نمی گیرد ،بلکاه افاراد باومی

تنهاااا مقاصااااد شاااناخته شااااده رابطاااه عاااااطفی بااااا

نیز از بسیاری از محصو ت عرضه شده این صنتت بهره

بازدیدکنندگانشان برقارار مایکنناد بناابراین مایتاوان

مند میشوند امین بدختی و نظری .)16 :6933 ،با توهه

گفت که شناخته شدن و برند بودن دومین مرحله ایاااد

بااه ویژگیهااای خاااص محصااول گردشااگری ،نقااش

وههه یک مکان مورد نظر است اکینسی.)26 :2339 ،6

بازاریابی در این صنتت نسبت به دیگر صنایع از اهمیات

بازاریابی گردشگری به عنوان شناسایی و پیش بینای

ویژهای برخوردار است و بکارگیری مؤثر عوامل آنیخته

نیازهای گردشگران و فراهم کردن امکانات برای تاأمین

بازاریابی و ابزارهاای بازاریاابی گردشاگری بارای یاک

نیازها و مطلاع سااختن آناان و ایاااد انگیازه بازدیاد در

کشااور یااا یاک منطقااه امااری ضااروری اساات ،زیاارا بااا

آنهاست که این امر موهب تأمین رضایت گردشاگران

بازاریابی می توان به گردشگران بالقوه اطالعاتی دربااره

و تحقق اهداف سازمانی خواهد شد .هدف گردشاگران

آنچه که منطقه مشخص میتواند ارایه دهد ،عرضه نمود

از سفر به نقاط گوناگون ههان بهره مندی از هاذبههایی

و آنها را نسبت به بازدید از آن ترغیاب کارد

یمار و

است که در مقاصد گردشگری نهفته اسات .باه عباارتی

هرگن.)63 :2333 ،2

وهود هاذبهها در مقصد گردشگری اسات کاه افاراد را
به سافر باه مقاصاد مختلاف هاا مایکناد .محصاول

روش پژوهش

گردشگری نه تنها با کا ها و محصو ت فیزیکی ،بلکاه

ایاان پااژوهش از نااوع کاااربردی بااوده و بااه منظااور

با سایر خدمات نیز تفاوتهاایی دارد باه عباارت دیگار

بررسای عوامال ماؤثر بار بهباود وههاه اساتنباط شاده از

در مرحله نخست ایان محصاول در یاک دوره زماانی و

مقصااد گردشااگری در عرصااه بااین المللاای اناااام شااده

طی مراحل مختلف تاربه میشود و همین امار ارزیاابی

اساات .هامتااه آماااری پااژوهش شااامل کارشناسااان و

آناارا دشااوار و پیچیااده ماایکنااد .در مرحلاام دوم ایاان

صاحب نظران ایرانی فتال در حوزه گردشاگری باوده و

محصول برای گردشگران پر مخاطره است ،زیرا عاالوه

بااه منظااور اناااام ایاان پااژوهش ،پااس از همااع بناادی

باار داشااتن هزینااههااای فرصاات ،زمااان از دساات رفتااه را

شاخصهای استخراج شده از مطالتات اولیاه باا اساتفاده

نمیتوان به دست آورد .در مرحلام ساوم بخشای از ایان

از نظر خبرگان پرسشنامهای محقق ساخته تهیه شده و باه

1 Ekinci

2 Laimer&Juergen
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منظااور اعتبارساانای و اطمینااان از دارا بااودن روایاای،

مامااوع عواماال و شاااخصهااای اسااتخراج شااده از

پرسشنامه اولیه پژوهش در اختیاار  63نفار از خبرگاان و

مطالتات صورت گرفته را میتوان در قالب  66شااخص

 93نفر نمونه آزمایشای از اعضاای هامتاه آمااری قارار

دسااتهبناادی نمااود کااه عبارتنااد از فرهنا

و اعتقااادات

گرفت و اطمینان حاصل شد که پرسشنامه دارای روایای

هامتاااه ،بازاریاااابی ،نقاااش ماااردم ،زیااار سااااختهاااا،

زم بااوده و خصیصااههااای مااورد نظاار پژوهشااگر را

ویژگاایهااای مقصااد گردشااگری ،میااراث فرهنگاای و

میسناد .این پرسشنامه سپس در نموناهای  233نفاره از

تاریخی ،دولت و نظام سیاسی ،حس تتلاق کارکناان باه

بین اعضای هامته آماری که شامل همه صااحب نظاران

برنااد ،شخصاایت و نااام برنااد ،فرهناا

و شااتار برنااد،

و کارشناسان و افراد فتال در زمینه گردشگری در ایران

ویژگی های روان شناختی گردشگران که هار کادام از

هستند توزیع شده است.

آنها به زیرشاخصهایی تقسیم مایشاوند کاه در هادول
زیر به آنها اشاره شده است.
جدول  -1مجموعه شاخصهای بررسی وجهه مقصد گردشگری

ردیف

شاخصها

A1

زیرشاخصها
 -6-6فرهن

فرهنگ و اعتقادات جامعه

مردم مقصد)

 -6-2اعتقادات مردم مقصد)
 -6-9نوع دین ،ماهب و اعتقادات دینی مردم مقصد)

A2

بازاریابی
A3

نقش مردم
A4

-2-6بازاریابی بین المللی
-2-2وهود دفاتر بازاریابی ایرانی در کشورهای مقصد
-9-6نوع رفتار مردم مقصد)
-9-2تتامالت اقتصادی مردم با گردشگران
-1-6کیفیت امکانات هتلها ،وسایل ایا و ذها و)...
-1-2وهود کا ها ی محلی سنتی) و ملی با برندهای بین المللی

زیرساختها

-1-9وهود غااهای سنتی مطابق با سالیق گردشگران
-1-1نظافت عمومی ،پاکیزه بودن و توهه به مسائل بهداشتی در همه محلهای
حضور گردشگران

A5

-1-6قیمت کا ها ی ملی و محلی
-1-2نوع آ و هوای محل مقصد)
-1-9آزادی گردشگران در محل مقصد برای رفتن به مکانهای دلخواه بدون
مقصد گردشگری

محدودیت
-1-1امنیت گردشگران در محل مقصد)
-1-1رومانتیک بودن مقصد گردشگری

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وههه استنباط شده از مقاصد گردشگری همهوری اسالمی ایران در عرصه بین المللی 16 /
ادامه جدول  -1مجموعه شاخصهای بررسی وجهه مقصد گردشگری
ردیف

شاخصها

A6

زیرشاخصها
-1-6قوانین دولت در ههت تقویت گردشگری

حوزه دولت و نظام سیاسی

-1-2قوانین در ههت تسهیل ورود و خروج گردشگران و رفاه آنها
-1-9وهود و تقویت شبکههای خصوصی قوی در صنتت گردشگری

A7

حوزه حس تعلق کارکنان
به برند

A8

-3-6احساس تتلق کارکنان صنتت گردشگری به وظایف سازمانی خود
-3-2رضایت شغلی کارکنان صنتت گردشگری
-3-6منابع اطالعاتی به روزوبه هنگام مثل سایتها ،روزنامهها ،ماالت،

حوزه شخصیت و نام برند

بروشورهاو...
-3-2مارک گااری روی مکانهای گردشگری و مترفی مکانها با نمادها

A9

-63-6هنسیت گردشگران
-63-2تحصیالت گردشگران
-63-9سن گردشگران
-63-1طبقه اهتماعی گردشگران
حوزه شخصیت و نام برند

-63-1کشور محل سکونت گردشگران
-63-1شغل گردشگران
-63-1میزان درآمد سالیانه گردشگران
-63-3دین و ماهب و عالیق دینی گردشگران
-63-3تأهل گردشگران
-63-63شخصیت و انگیزههای گردشگران برای عزیمت به محل مقصد

A10

-66-6ایااد ،توسته ،شتار و ...برند گردشگری)
-66-2تاکید روی سنتها و قومیتهای محلی و بین المللی کردن آنها
-66-9تاکید روی زبان و ادبیات فارسی و فرهن
فرهنگ و شعار برند

ایرانی

-66-1استفاده از چشم اندازهای طبیتی در برندهای گردشگری
-66-1استفاده از چشم اندازهای ملی در برندهای گردشگری
-66-1استفاده از چشم اندازهای تاریخی در برندهای گردشگری
-66-1استفاده از چشم اندازهای دینی در برندهای گردشگری

A11

-1-6وهود تمثالها ،نمادهای ملی و ماهبی مثل تختهمشید یا حرم امامرضا ع)
-1-2مترفی میراث فرهنگی مادی کشور مثل بناها
میراث فرهنگی و تاریخی

-1-9مترفی میراث فرهنگی متنوی کشور مثل آدا و رسوم
-1-1مترفی تاریر ایران و محلهای گردشگری آن در سطح بین المللی
-1-1مترفی مکانهای تاریخی ایران در سطح بین المللی
-1-1موزهها و تقویت آنها
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باار همااین اساااس پرسشاانامهای باارای اولویااتبناادی

گردشگری ،توهه به دو دسته عوامل از هانب عرضاه و

شاااخصهااا و زیرشاخصااها تنظاایم گردیااد و در اختیااار

هانب تقاضا زم و ضروری است .ماموع ایان عوامال

خبرگان قرار گرفت تا با پاسر به آن اهمیت هر یاک از

را میتوان در قالاب  66شااخص دساتهبنادی نماود کاه

عوامل در ارتقاء وههه گردشگری تتیین گردد.

ترتیب اولویت آنها در زمینه وههه مناسب گردشاگری

پاسااخهای دریااافتی از طریااق ناارمافاازار MCDM

بر اساس تحلیل آماری اطالعات به دست آماده در ایان

 Engineمورد تحلیال و پاردازش قارار گرفات و نتاایج

پاژوهش عبارتنااد از :ویژگایهااای مقصاد گردشااگران،

رتبهبندی زیر از طریق روش تاپسیس استخراج گردید.

میراث فرهنگی و تاریخی ،دولت ونظاام سیاسای ،نقاش

با تحلیل دادهها مشخص شده کاه میازان نارش تشاابه

ماردم ،بازاریاابی ،فرهنا

و اعتقاادات ،زیرسااختهاا،

عوامل  A5و  A11که باه ترتیاب مقصاد گردشاگری و

ویژگی های روان شناختی گردشگران ،شخصایت و ناام

میراث فرهنگای و تااریخی اسات برابار  6اسات کاه در

و شتار برند.

برند ،حس تتلق کارکنان به برند و فرهن

حقیقت این دو عامل به عنوان عوامل ایدهآل در بررسای
تاپسیس محسو میشاوند و ماالک رتباهبنادی میازان

پیشنهادها
همانطور که از نتایج حاصل از این پژوهش اساتنباط

تشابه سایر عوامل به این دو عامل است.
باادین ترتیااب ماایتااوان گفاات ویژگاایهااای مقصااد

می شود اولویت عوامل هاناب عرضاه باه نسابت هاناب

گردشااگران و میااراث فرهنگاای و تاااریخی بااه عنااوان

تقاضا با تر است ،لاا توصیه میشود باه منظاور تقویات

مهاامتاارین عواماال شناسااایی گردیااد و اولااین رتبااه در

عوامل هانب عرضه ،فتالیتهای زیر صورت پایرد:

تاثیرگااااری باار روی وههااه گردشااگری را بااه خااود
اختصاص داد .همچناین دولات و نظاام سیاسای در رتباه
دوم و پس از آن نقش مردم در رتبه ساوم قارار گرفات.
عوامل بازاریابی نیز در رتبه چهارم و پس از آن فرهن
اعتقااادات کااه بیشااتر متطااوف بااه فرهناا

مقصاااد

گردشگری است در رتبه پانام قارار گرفات .همچناین
زیرساااختهاااا باااه عناااوان رتباااه ششااام و پاااس از آن
ویژگاایهااای روانشااناختی گردشااگران در رتبااه هفااتم

 تاادوین یااک برنامااه هااامع و اسااتاندارد بازاریااابیمبتنی بر هدف ایااد وههه
 توهه هدی به مزیت رقاابتی و متماایز هار مقصادگردشگری
 مترفاای مقاصااد گردشااگری در رسااانههااای تااأثیرگاار بازارهای هدف
 تقویاات زیرساااختهااای مناسااب رفاااهی باارایگردشگران

اهمیت قرار میگیرد .شخصت و نام برناد و حاس تتلاق
کارکنان به برند و فرهن

و شاتار برناد نیاز باه ترتیاب

رتبههای هشتم تا دهم را به خود اختصاص دادند.
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