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تاریخ دریافت1398/10/14 :

تاریخ پذیرش1399/02/30 :

چکیده
رقابــت روزافــزون در صنعــت گردشــگری ضــرورت توجــه بازاریابــان نــوآور گردشــگری را بــه راهبردهــای برندســازی
مقصــد نمایــان میکنــد .شــخصیت برنــد ،رضایــت و شناســایی مشــتری بــا برنــد محرکهــای مهــم رفتــار
مصرفکننــده در چندیــن زمین ـه اســت .بااینحــال پژوهشهایــی دربــارۀ نقــش ســازندۀ آنهــا در رفتــار گردشــگر
وجــود نــدارد .بــه ایــن منظــور ،تأثیــر شــخصیت مقصــد بــر رضایــت ،شناســایی ،بازدیــد مجــدد و ترویــج مقصــد مــورد
ی ـپیمایشــی صــورت گرفتــه اســت .بــا
بررســی قــرار گرفــت .پژوهــش پیــش رو بــا هــدف کاربــردی و ماهیــت توصیفـ 
بهکارگیــری روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده 384 ،پرس ـشنامه بیــن گردشــگران داخلــی بازدیدکننــده از اســتان
کردســتان ،بهویــژه ســه شــهر پربازدیــد ســنندج و مریــوان و بانــه ،توزیــع شــد .روایــی محتــوای پرســشنامه از
ســوی صاحبنظــران و اســتادان تأییــد شــد و پایایــی بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ برابــر بــا  0/969محاســبه
شــد و بــه تأییــد رســید .مــدل مفهومــی پژوهــش بــر اســاس الگــوی معــادالت ســاختاری و بــا اســتفاده از نرمافــزار
پـیالاس ســنجیده شــد .بنابــر نتایــج پژوهــش ،پنــج ویژگــی شــخصیتی اســتان کردســتان عبــارت اســت از اصیــل،
دوســتانه ،گــرم و صمیمــی ،خــوشرو و متواضــع .همچنیــن ،نتایــج حاکــی از آن اســت کــه شــخصیت مقصــد در
رضایــت ،تعییــن هویــت گردشــگر بــا مقصــد ،ترویــج و قصــد بازدیــد مجــدد از مقصــد تأثیــر مثبــت دارد .رضایــت
گردشــگر در شناســایی گردشــگر ،ترویــج و قصــد بازدیــد مجــدد از مقصــد تأثیــر مثبــت دارد و شناســایی بــر ترویــج
مقصــد و قصــد بازدیــد مجــدد تأثیــر مثبــت میگــذارد.
واژههای کلیدی :شخصیت مقصد ،رضایت ،شناسایی ،بازدید مجدد ،ترویج ،تبلیغ

کردستان ()a.ahmadizad@uok.ac.ir؛
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مقدمه

سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1399

ایــران در تولیــد ناخالــص داخلــی  6/5درصــد (برابــر

برندســازی مقصــد زمینــۀ مطالعاتــی جدیــدی در بازاریابی بــا  28میلیــارد دالر) و ســهم کل گردشــگری در
و گردشــگری اســت .گردشــگری بــرای بســیاری از اشــتغالزایی  5/4درصــد از اشــتغال کل ( برابــر بــا

کشــورها ،مناطــق و شــهرها فعالیتــی بســیار مهــم اســت  1344600شــغل) بــوده اســت ) . (WTTC, 2018بــر
کــه در صــورت برنامهریــزی و مدیریــت درســت ،تأثیــرات اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران در زمســتان ،1398
مثبــت اقتصــادی ،فرهنگــی ،زیس ـتمحیطی و اجتماعــی میانگیــن نــرخ بیــکاری کشــوری حــدود  10درصــد و
دارد ( .)Malerba, et al., 2020بســیاری از مدیــران مقصــد نــرخ بیــکاری در اســتان کردســتان  20درصــد اعــام
بــر ایــن نظرنــد کــه منابــع آنهــا بــرای جلــب توجــه شــده کــه بــه ایــن ترتیــب ایــن اســتان در جایــگاه
و حفــظ گردشــگران کافــی اســت ،بااینحــال امــروزه نخســت قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه اینکــه

رقابــت و پیچیدگــی در رفتــار مصرفکننــده چنــان اشــتغال ایجادشــده از گردشــگری یکــی از پایدارتریــن
قــوی اســت کــه مقصــد بــه چیــزی بیــش از جاذبههــا ،مشــاغل و کاهنــدۀ نــرخ بیــکاری در جوامــع شــهری

ســاختار و خدمــات خــوب نیــاز دارد .عالوهبرایــن ،ذکــر شــده اســت ) (Leiper, 1999و بــا درنظرگرفتــن
دفاتــر گردشــگری و مدیـران بایــد بازارهــای مســافرتی خــود قابلیتهــا و ظرفیــت موجــود در اســتان ،توجــه بــه

را در شـرایطی حفــظ کننــد کــه گردشــگران بالقــوه غــرق در ایــن صنعــت بیشازپیــش ضــروری اســت .همچنیــن،
پیامهــای بازاریابــی باشــند ( .)Morgan & Pritchard, 2002در بــرای دســتیابی بــه جایگاهــی متمایــز و مناســب
ایــن زمینــه ،مقصــد بــه برنــدی قــوی یعنــی مجموعـهای از در بیــن مقصدهــای دیگــر ،پیــروی از راهبردهــای
عناصــر نیــاز دارد کــه به مصرفکننــدگان در شناســایی و تمایز بازاریابــی مفیــد اســت ،زیــرا مقصدهــای گردشــگری
آن در بــازار کمــککنــد .ازایـنرو برندســازی ابـزاری اساســی ـ مجموعــهای از ویژگیهــای ملمــوس و ناملمــوس را
شــاید قدرتمندتریــن ـ بـرای بازاریابــی مقصد بهشــمار مـیرود دربــر دارنــد و میتــوان آنهــا را محصــول یــا برنــد
( .)Morgan & Pritchard, 2002; Usakli & Baloglu, 2011درنظــر گرفــت ) .(Usakli, 2009شــخصیت برنــد
تحقیقــات شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری  4درکشــده بــه مســافران کمــک میکنــد تــا خــود را

5

نشــان میدهــد کــه بخــش مســافرت و جهانگــردی بــا ویژگیهــای نمادیــن و احساســی منحصربهفــرد
در ســال  2019رشــد  3/5درصــدی داشــته و طــی مقصــد شناســایی کننــد ،در نتیجــه پیونــد عاطفــی

پنــج ســال گذشــته یکــی از چهــار شــغل جدیــد را قــوی بــا آن شــکل میگیــرد ).(Blain et al., 2005
ایــن بخــش ایجــاد کــرده اســت .همچنیــن ،ســهم ایــن پیونــد موجــب تقویــت تبلیغــات شــفاهی  6مثبــت
 8/9تریلیــون دالری گردشــگری در تولیــد ناخالــص

و قصــد بازدیــد مجــدد میشــود ( Apostolopoulou

داخلــی جهــان ،صــادرات  1/7تریلیــون دالری ( )& Papadimitriou, 2015 6/8کــه شــاخصهای اساســی
درصــد از کل صــادرات و  28/3درصــد از صــادارت وفــاداری مقصدنــد ).(Chi, 2018
خدمــات جهانــی) 948 ،بیلیــون دالر ســرمایهگذاری

( 4/3درصــد از کل ســرمایهگذاری) و یکــی از ده شــغل
در سراســر جهــان ( 330میلیــون شــغل) از تأثیــرات

مســتقیم و غیرمســتقیم گردشــگری عنــوان شــده
اســت .دراینمیــان ،ســهم کل صنعــت گردشــگری
(4. World Travel and Tourism Council) WTTC

5. Brand personality
6. Word-of-mouth

احمدیزاد و همکاران

مروری بر ادبیات موضوع
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تأثیر شخصیت مقصد بر بازدید مجدد و ترویج
با تأکید بر شناسایی و رضایت
(موردمطالعه :مقصدهای گردشگری استان کردستان)

میشــود ،بهویــژه در ارتبــاط بــا ســود در بازارهــای

گردشگری و وفاداری به مقصد گردشگری

واژۀ گردشــگری نخســتینبار در ســال  1811در مجلــۀ

مختلــف ( .)Park et al., 2016رفتــار ترویجــی اشــاره
10

بــه ارائــۀ اطالعــات مثبــت دربــارۀ مقصــد بازدیدشــده

در موقعیــت و شــرایط اجتماعــی دارد (Arnett et al.,

انگلیســی اســپورتینگ مگزیــن 7پیشــنهاد شــد .در آن زمان،
 .)2003بــه علــت ماهیــت ناملمــوس محصول گردشــگری،
ایــن کلمــه بــه معنــی ســفر بــرای بازدیــد از آثــار تاریخــی
تصمیــم خریــد مصرفکننــده معمــوالً خطــر درکشــدۀ
و مناظــر طبیعــی بهمنظــور لذتبــردن بــود (Esmi et al.,
بیشــتری از محصــوالت تولیدشــده دارد؛ بنابرایــن رفتــار
 .)2016اســمیت ( ،)1992بیــان میکنــد کــه اصطــاح
ترویجــی ،بهواســطۀ بازدیدکننــدگان گذشــته ،عاملــی
گردشــگر ( )touristدارای ریشــۀ التیــن و از واژۀ  tornusبــه
مؤثــر بــرای کاهــش خطــر در میــان گردشــگران بالقــوه
معنــی کســی اســت کــه بــه صــورت چرخشــی و معمــوالً
اســت ( .)Litvin et al., 2008بهطورکلــی شــخصیت برنــد را
بــرای لذتجویــی ســفر میکنــد و بــه نقطــۀ شــروع خــود
میتــوان مبنایــی بــرای تمایــز بـهکار گرفــت کــه اغلــب بــه
بــاز میگــردد ( .)Collins-Kreiner, 2018یکــی از مهمتریــن
نگرشهــا و رفتارهــای مطلــوب مشــتری نســبت بــه برنــد
عوامــل تعیینکننــدۀ موفقیــت مقصــد گردشــگری وفــاداری
منجــر میشــود (.)Aaker, 1997; Brakus et al., 2009
مقصــد 8اســت (.)Gursoy et al., 2014; Chi, 2018
براســاس ایــن فــرض ،احتمــاالً گردشــگران جداگانــه مقصــد
وفــاداری نوعــی تعهــد عمیــق و بــادوام در آینــده بــه خریــد
را دوبــاره بازدیــد میکننــد و دربــارۀ مقصدهــای گردشــگری
مجــدد محصــول یــا خدمــت مرجــع اســت ،بــا وجــود آثــار
کــه شــخصیت متمایــز و مطلوبــی دارنــد زیــاد صحبــت
موقعیتــی و بازاریابــی کــه میتواننــد بهطــور بالقــوه دلیلــی
میکننــد (.)Ekinci & Hosany, 2006; Chi & Qu, 2008
بــرای تغییــر رفتــار باشــند ) .(Oliver, 1997همچنیــن،
انتشــار تبلیغــات شــفاهی مثبــت و قصــد بازدیــد مجــدد
یکــی از مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر موفقیــت
مهمتریــن پیامدهــای رفتــاری در مطالعــات تصویــر مقصــد
اقدامــات بازاریابــی ،بهویــژه بازاریابــی مقصدهــای
اســت ( .)Qu et al., 2011تبلیغــات شــفاهی از قدرتمندترین
گردشــگری ،شــناخته شــده اســت (Yoon and Uysal
عوامــل بــازار رقابــت بهشــمار مــیرود و گفتوگــوی
 .), 2005اغلــب درجــۀ وفــاداری بــه مقصــد در نیــات
غیررســمی افــرادی بهجــز تأمینکننــدگان خدمــات
گردشــگران بــه بازدیــد مقصــد و تمایلشــان بــه توصیــۀ
یــا تولیدکننــدگان کاال دربــارۀ کاال یــا خدمــات تعریــف
مقصــد بــه دیگــران بازتــاب مییابــد (Chen & Tsai,
میشــود ).(Choi & Choi, 2014
. )2007بهطــور خــاص ،مفهــوم وفــاداری در صنعــت
گردشــگری «قصــد بازدیــد مجــدد 9از مقصــد گردشــگری شناسایی گردشگر با مقصد

یــا توصیــۀ آن بــه دیگــران» درنظــر گرفتــه میشــود تئــوری هویتــی 11بیانگــر ایــن اســت کــه «خــود»
( .)Artuğer et al., 2013مفهــوم قصــد بازدیــد مجــدد از ســاختاری از هویتهــای چندگانــه اســت کــه نقشهــا

قصــد رفتــاری گرفتــه شــده و تمایــل بــه برنامهریــزی برای را در شــبکههای متمایــز تعامــل بازتــاب میدهــد
انجــام رفتــاری مشــخص ،مثــل خریــد مجــدد خدمــات ( .)Arnett et al., 2003تورنر و همکارانش ( )1994مفهوم

گردشــگری یــا بازدیــد مجــدد از یــک مقصــد ،تعریــف «خــود» را دربردارنــدۀ هویتــی شــخصی میداننــد کــه
میشــود ( .)Liu & Lee, 2016در میــان نیــات رفتــاری ،شــامل ویژگیهــای خــاص همچــون قابلیتهــا و عالیــق

قصــد بازدیــد مجــدد عاملــی مهــم درنظــر گرفتــه و هویتــی اجتماعــی اســت؛ ایــن هویــت طبقهبندیهــای
7. Sporting Magazine
8. Destination loyalty
9. Revisit intention

10. Promoting behavior
11. Anthropomorphism Theory
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برجســتهای دارد کــه افــراد را قــادر میســازد خــود و مهمتریــن

عوامــل

تعیینکننــدۀ

موفقیــت

دیگــران را در محیــط اجتمــاع قــرار دهنــد .جالــب توجــه مقصــد درنظــر گرفتــه شــده اســت؛ زیــرا
اســت کــه هــر مــکان ممکــن اســت بخشــی از مفهــوم رضایتمنــدی گردشــگران بــه وفــاداری منجــر

خــود بــا توجــه بــه دلبســتگیهای شــناختی و روحــی

میشــود (Chen & Gursoy, 2001; Yoon & Uysal ,

قــوی شــود .شناســایی 12گردشــگر بــا مقصــد گردشــگری  .)2005; Chi & Qu, 2008; Picón et al., 2014بنابرایــن

نشــان میدهــد کــه گردشــگر تــا چــه حــد احســاس ارتبــاط و وابســتگی بیشــتر مقصــد دارای شــخصیت

وابســتگی بــه مقصــد را درک میکنــد و خــودش را از مطلــوب بــا رضایــت گردشــگر ارتباطــی مثبــت دارد
منظــر ایــن احســاس تعریــف میکنــد  .)Hultman et al., 2015( (Hultman etرضایــت عمدتــاً تابــع انتظــار

) .al., 2015در نهایــت ،گردشــگرانی کــه پیوندهــای پیــش از ســفر و تجربــۀ پــس از ســفر شــناخته میشــود

ارتباطــی را تقویــت میکننــد و بــا یــک مقصــد ( .)Chen & Chen, 2010بــر ایــن اســاس ،رضایتمنــدی

شناســایی میشــوند ،در آینــده گرایــش بیشــتری بــرای مقصــد را واکنــش احساســی گردشــگران بــه قابلیــت

بازگشــت بــه مقصــد و ترویــج آن نــزد دوســتان دارنــد مقصــد خــاص در برآوردهکــردن نیازهــا و انتظــارات
(.)Ekinci et al., 2013

ســفر تعریــف میکننــد (.)Chen & Phou, 2013

رضایتمندی و رضایت گردشگر

شخصیت برند و شخصیت مقصد

بنابــر نظــر اولیــور ( ،)2014واژۀ رضایــت ، Satisfaction ،آکــر ( )1997چارچوبــی نظــری و مفهومــی بــرای

از واژههــای التینــی  Satisو  Facereمشــتق شــده شــخصیت برنــد ایجــاد کــرد کــه مشــتمل بــر پنــج
اســت Satis .بهمعنــی کافــی و  Facereبهمعنــی بــه بعــد شــخصیتی «صداقــت»« ،هیجــان»« ،شایســتگی»،

آنجــا رســیدن اســت .ایــن دو واژه باهــم معنــی «نهایــت «پیچیدگــی» و «اســتحکام» بــود و آن را بــه  42ویژگــی

کافــی بــودن» را میدهنــد ( .)Chen & Fu, 2018بســط داد کــه نخســتین گام در ایجــاد مــدل اندازهگیــری
رضایــت بیشــتر مشــتری باعــث افزایــش وفــاداری او ،شــخصیت برنــد در حــوزۀ بازاریابــی برنــد بــود .براســاس

کاهــش کشــش قیمــت ،هزینههــای کمتــر معاملــه ،تعریــف آکــر ،شــخصیت برنــد مجموع ـهای از ویژگیهــا

بهبــود ظرفیــت جــذب مشــتریان جدیــد ،کمــک بــه

و صفــات انســانی متناظــر بــا برنــد اســت (Chi et al.,

افزایــش شــهرت در بــازار و تأثیــر مســتقیم بــر حفــظ  .)2018اکینســی و هوســانی ( )2006شــخصیت مقصــد

13

مشــتری میشــود ( .)Della Corte et al., 2015بــا وجــود را «مجموعــهای از ویژگیهــای شــخصیتی مرتبــط بــا

ایــن ،یافتههــای تحقیقــات اخیــر نشــان میدهــد کــه یــک مقصــد» تعریــف میکننــد .شــخصیت مقصــدی

بهســادگی رضایــت مصرفکننــدگان بــرای تــداوم موفقیــت کــه بهخوبــی شــکل گرفتــه تمایــز بیــن رقبــا را تســهیل
در بــازار رقابتــی کافــی نیســت ( )Carroll & Ahuvia, 2006میکنــد ( )Pitt et al., 2007و ارزش ادراکشــده از مقصــد
و رضایــت همیشــه بــه وفــاداری مشــتری منجــر نمیشــود و رضایــت را ارتقــا میبخشــد (،)Chen & Phou, 2013

( .)Mittal & Lasar, 1998رضایــت از مقصــد ارزیابــی کلــی وفــاداری نگرشــی و قصــد بازدیــد مجــدد را افزایــش میدهد

میــزان برآوردهشــدن انتظــارات گردشــگران از مقصــدی ( )Ekinci & Hosany, 2006; Ekinci et al., 2007و روابــط

خــاص اســت ( .)Chi et al., 2018همچنیــن حالت شــناختی عاطفــی بیــن گردشــگر و مقصــد را گســترش میدهــد و

ـ عاطفــی فــرد اســت کــه از تجربــۀ گردشــگر ناشــی

بــه وفــاداری بیشــتر بــه مقصــد منجــر میشــود (& Usakli

12. Identification

13. Destination personality

میشــود ( )Iniesta-Bonillo et al., 2016و یکــی از .)Baloglu, 2011; Ekinci et al., 2013
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تأثیر شخصیت مقصد بر بازدید مجدد و ترویج
با تأکید بر شناسایی و رضایت
(موردمطالعه :مقصدهای گردشگری استان کردستان)

نتایــج پژوهــش دی ویتوریــو و همــکاران ()2019

نتایــج پژوهــش غفــاری و همــکاران ( ،)1397بــا عنــوان بــا عنــوان «فرایندهــای هویــت در بازاریابــی :رابطــۀ
«بررســی نقــش شــخصیت برنــد مقصــد گرشــگری در بیــن تصویــر و شــخصیت مقصــد گردشــگری ،خودگرایــی
همخوانــی خودپنــدارۀ گردشــگر و ایجــاد تمایــل بــه مقصــد و پاســخهای رفتــاری» بیانگــر تأثیــر قــوی
بازدیــد مجــدد» ،نشــان داد کــه ابعــاد شــخصیت برنــد تصویــر مقصــد در برخــی خصوصیــات شــخصیتی
مقصــد گرشــگری تأثیــر مثبتــی در همخوانــی خودپندارۀ مقصــد و تأثیرگــذاری ایــن خصوصیــات شــخصیتی در
گردشــگر و قصــد بازدیــد مجــدد وی از مقصــد دارد .خودســازگاری و قصــد بازگشــت مجــدد و تبلیغــات
عالوهبرایــن ،همخوانــی خودپنــدارۀ گردشــگر در بازدیــد شــفاهی اســت.
چــای و همــکاران ( )2018در پژوهشــی بــا عنــوان
مجــدد از مقصــد تأثیــری معنــادار دارد.

درزیــان عزیــزی و همــکاران ( )1395در پژوهشــی «بررســی شــخصیت مقصــد :پیشــینه و پیامدهــا» نشــان
بــا عنــوان «تأثیــر عوامــل شــناختی و احساســی بــر دادنــد کــه ابعــاد شــخصیت مقصــد اثــر قــوی بــر رضایــت
وفــاداری گردشــگران بــه مقصــد گردشــگری» بــه ایــن مقصــد و خودســازگاری دارد .همچنیــن خودســازگاری
نتیجــه رســیدند کــه تبلیغــات شــفاهی در تصویــر ذهنی ،در رضایــت مقصــد و وفــاداری مقصــد تأثیــر دارد .نتایــج
تصویــر ذهنــی در شــخصیت مقصــد ،شــخصیت مقصــد پژوهــش تأثیــر مثبــت رضایتمنــدی از مقصــد بــر دو بعــد
در اعتمــاد و وفــاداری بــه مقصــد تأثیــر معنــاداری دارد .وفــاداری مقصــد یعنــی قصــد بازگشــت و بازدیــد مجــدد

عالوهبرایــن ،اعتمــاد بــه مقصــد و رضایــت از آن بــه را نشــان میدهــد.
یافتههــای پژوهــش هولتمــن و همــکاران ()2015
وفــاداری بــه مقصــد منجــر میشــود.

نتایــج مدلســازی معــادالت ســاختاری نشــان میدهــد کــه شــخصیت مقصــد رضایــت از مقصــد،
پژوهــش کیانــی فیضآبــادی ( )1395بــا عنــوان شناســایی مقصــد گردشــگری ،تبلیغــات شــفاهی مثبــت
«تأثیــر تصویــر و شــخصیت مقصــد بــر دلبســتگی و و قصــد بازدیــد مجــدد را ترویــج میکنــد؛ رضایــت
رضایــت گردشــگران» نشــان داد کــه تصویــر مقصــد شناســایی مقصــد گردشــگری و قصــد بازدیــد مجــدد
در شــخصیت مقصــد ،دلبســتگی و رضایــت از مقصــد را تشــویق میکنــد؛ شناســایی مقصــد گردشــگری

اثــر مســتقیم و معنــاداری دارد .بااینحــال ،تأثیــر بــر میــزان تبلیغــات شــفاهی مثبــت و قصــد بازدیــد
شــخصیت مقصــد در رضایتمنــدی و دلبســتگی بــه مجــدد میافزایــد .شــاهین و بالاوغلــو ( )2014در

مقصــد تأییــد نشــد.

پژوهشــی بــا عنــوان «برندینــگ شــهری :بررســی مــدل

یانــگ و همــکاران ( )2020در پژوهشــی بــا عنــوان طــرفداری برنــد بــرای بخشهــای متمایــز» نشــان
«تأثیــر شــخصیت برنــد مقصــد بــر قصــد بازدیــد مجــدد دانــد کــه شــخصیت مقصــد ،تصویــر عاطفــی و ادراکات

گردشــگران چینــی بــه شــهر گالســگو ـ آزمــون نقــش شــناختی بهطــور چشــمگیری در قصــد توصیــۀ مقصــد
جنســیت» نشــان دادنــد کــه خودســازگاری ایدئــال (اســتانبول) تأثیــر دارد .یافتههــای پژوهــش چــن و فــو

تأثیــر واســطهای در بیــن شــخصیت مقصــد (صمیمیــت (« ،)2013نــگاه دقیــق بــه مقصــد :تصویــر ،شــخصیت،
و هیجــان) و قصــد بازدیــد مجــدد دارد؛ همچنیــن نقــش رابطــه و وفــاداری» ،نشــان میدهــد کــه تصویــر

تعدیلکنندگــی جنســیت گردشــگران چینــی تأثیــری مقصــد و شــخصیت مقصــد تأثیــری مثبــت در روابــط
در خودســازگاری و قصــد بازدیــد مجــدد از ایــن شــهر گردشــگری دارد کــه بهنوبــۀ خــود بــر رفتــار گردشــگر

نــدارد.

تأثیــر میگــذارد .همچنیــن رضایــت از مقصــد ،اعتمــاد
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بــه مقصــد و دلبســتگی بــه مقصــد بــا وفــاداری مقصد شــخصیت مقصــد ،رضایــت ،شناســایی ،وفــاداری
ارتبــاط مثبــت دارد.

و ارتبــاط ایــن مفاهیــم بــا یکدیگــر بیــان شــد،

یافتههــای پژوهــش اوشــاقلی و بالاوغلــو همچنیــن بررســی مدلهــای پژوهشهــای پیشــین،

(« ،)2011شــخصیت برنــد مقصدهــای گردشــگری :بــه علــت جامعبــودن و پوشــش متغیرهــای پژوهــش

کاربــرد تئــوری خودســازگاری» ،نشــان داد کــه حاضــر ،مــدل هولتمــن و همــکاران انتخــاب شــد.

گردشــگران ویژگیهــای شــخصیتی را بــه مقصــد

نســبت میدهنــد .تأثیــر مثبــت شــخصیت مقصــد در
تمایــل بــه توصیــۀ مقصــد و وجــود رابطــه و تأثیــر

مثبــت میــان خودســازگاری و شــخصیت مقصــد و
تمایــل بــه بازگشــت و توصیــۀ مقصــد از یافتههــای

ایــن پژوهــش اســت.

نتایــج پژوهــش اکینســی و همــکاران (،)2007

«تصویــر میزبــان و شــخصیت مقصــد» ،نشــان داد

کــه تصویــر میزبــان تأثیــر مثبتــی در شــخصیت
مقصــد دارد کــه بهتبــع آن تأثیــری مثبــت در قصــد

بازگشــت و تبلیغــات شــفاهی دارد.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش ()Hultman, et al., 2015

هوســانی و همــکاران ( ،)2006در پژوهشــی بــا فرضیههــای پژوهــش شــامل نــه فرضیــۀ اصلــی ذیــل
عنــوان «تصویــر مقصــد ،شــخصیت مقصــد :کاربــرد اســت کــه همســو بــا مــدل مفهومــی پژوهــش مطــرح

تئوریهــای برندینــگ در مکانهــای گردشــگری» شــده اســت:
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تصویــر مقصــد و
فرضیــۀ  :1شــخصیت مقصــد بــر رضایــت
شــخصیت مقصــد دو مفهــوم متفــاوت امــا مرتبــط بــه
گردشــگر تأثیــر مثبــت میگــذارد.
هــم هســتند؛ تصویــر مقصــد مفهومــی جامعتــر اســت،
فرضیــۀ  :2شــخصیت مقصــد بــر شناســایی

درحالیکــه شــخصیت مقصــد بیشــتر مرتبــط بــا جــزء
احساســی تصویــر مقصــد اســت.

یافتههــای اکینســی و هوســانی ( )2006در

مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت میگــذارد.

فرضیــۀ  :3شــخصیت مقصــد بــر ترویــج مقصــد

گردشــگری تأثیــر مثبــت میگــذارد.

پژوهشــی بــا عنــوان «شــخصیت مقصــد :کاربــرد

فرضیــۀ  :4شــخصیت مقصــد بــر قصــد بازدیــد

نشــان داد کــه گردشــگران ویژگیهــای شــخصیتی

فرضیــۀ  :5رضایتمنــدی بــر شناســایی مقصــد

مقصــد شــامل ســه بعــد صداقــت ،هیجــان و رفتــار

فرضیــۀ  :6رضایتمنــدی بــر ترویــج مقصــد

تصویــر مقصــد درکشــده و قصــد توصیــه تأثیــری

فرضیــۀ  :7رضایتمنــدی بــر قصــد بازدیــد

شــخصیت برنــد بــرای مقصدهــای گردشــگری»

را بــه مقصدهــا نســبت میدهنــد و ادراک شــخصیت

دوســتانه اســت .همچنیــن شــخصیت مقصــد در
مثبــت دارد .بــا توجــه بــه آنچــه پیشتــر دربــارۀ

مجــدد تأثیــر مثبــت میگــذارد.
تأثیــر مثبــت میگــذارد.

تأثیــر مثبــت میگــذارد.

مجــدد تأثیــر مثبــت میگــذارد.
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فرضیــۀ  :8شناســایی بــر ترویــج مقصــد تأثیــر  1ســاختار پرســشنامه و تعــداد گویههــا بــه تفکیــک

مثبــت میگــذارد.

ذکــر شــده اســت .دادههــای حاصــل از پرســشنامه در

مثبــت میگــذارد.

بهمنظــور تجزیهوتحلیــل دادههــا و آزمــون فرضیههــا

فرضیــۀ  :9شناســایی بــر قصــد بازدیــد مجــدد تأثیــر بــازۀ زمانــی فروردیــن تــا دی  1397گــردآوری شــد.
از آمــار توصیفــی و اســتنباطی در نرمافزارهــای آمــاری

روش شناسی پژوهش

پژوهــش حاضــر هــدف کاربــردی و ماهیــت توصیفــی
ـ پیمایشــی و همبســتگی مبتنــی بــر مدلســازی
معــادالت ســاختاری دارد .جامعــۀ آمــاری دربردارنــدۀ

گردشــگران داخلــی بازدیدکننــده از مقصدهــای
گردشــگری اســتان کردســتان بهویــژه ســه شــهر

پربازدیــد ســنندج و مریــوان و بانــه اســت .بــه دلیــل
نامحدودبــودن جامعــه ،بــه کمــک فرمــول کوکــران،
حجــم نمونــه  384نفــر تعییــن و بــرای انتخــاب افــراد

نمونــه از روش علتگیــری تصادفــی ســاده اســتفاده
شــد .روایــی محتــوای پرســشنامه را صاحبنظــران

و اســتادان بازاریابــی و گردشــگری تأییــد کردنــد و

بهمنظــور دســتیابی بــه روایــی همگــرا ســؤاالت

بــا بــار عاملــی کمتــر حــذف شــد و میتــوان گفــت

پرســشنامه از روایــی ســازۀ خوبــی برخــوردار اســت.

پایایــی پرســشنامه بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای

کرونبــاخ برابــر با  0/969محاســبه و تأیید شــد .در جدول

اسپــیاساس و پــیالاس اســتفاده شــده اســت.

جدول  :1شرح متغیرهای موردبررسی در پرسشنامه

یافتههای پژوهش

در ایــن قســمت از پژوهــش یافتههــای توصیفــی و
اســتنباطی ارائــه شــده اســت .بــه ایــن منظــور ،ابتــدا
ویژگیهــای جمعیتشــناختی اعضــای نمونــۀ آمــاری

در جــدول  2ارائــه شــده اســت .ایــن ویژگیهــا شــامل

جنســیت ،وضعیــت تأهــل ،ســن ،تحصیــات ،شــغل،
درآمــد و اطالعــات مربــوط بــه ســفر اســت .نتایــج بیانگــر
آن اســت کــه اغلــب گردشــگران بــا هــدف بازدیــد از
جاذبههــای گردشــگری بــه اســتان ســفر کردهانــد.

توصیههــای دوســتان و آشــنایان و تجربــۀ فــرد از

ســفرهای پیشــین ،در بیــن ســایر منابــع اطالعاتــی،

بیشــترین نقــش را در آشــنایی بــا مقصــد و بازدیــد از
آن داشــته اســت.

2

رضایت

6

)Gallarza & Gil Saura (2006
)Lee et al. (2007

0/930

3

شناسایی

5

)Homburg et al. (2009

0/823

4

ترویج

4

)Chen & Tsai (2007
)Mattila (2001
)Oppermann (2000
)Yoon & Uysal (2005
)Arnett et al. (2003

0/955

5

بازدید مجدد

3
 19سؤال

)Chen & Tsai (2007
)Mattila (2001
)Oppermann (2000
)Yoon & Uysal (2005

0/756
0/969

ال موافقم -کام ً
طیف لیکرت پنجگزینهای (کام ً
ال مخالفم)

1

شخصیت مقصد

 40آیتم شخصیت

)Aaker (1997
)Hosany et al. (2006

0/969

نوع مقیاس

متغیر

تعداد گویه

منابع

آلفای کرونباخ
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جدول  :2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونۀ آماری
گویه

گویه

جنسیت
تأهل

مجرد

235

61/2

کمتر از 18

8

1/2

بیش از  6بار

24-19

57

14/8

جاذبههای گردشگری

145

34-25

228

54/4

دیدار دوستان

58

15/1

44-35

74

19/3

تجارت

27

7/0

54-45

15

3/9

تحصیالت

22

5/7

64-55

2

0/5

دوری از استرس

25

6/5

ابتدایی

1

0/3

تجربیات جدید

28

7/3

متوسطه

49

12/8

خرید

79

20/6

کارشناسی

196

51

 3-1روز

262

68/2

ارشد

119

31

 7-4روز

62

16/1

دکتری

19

4/9

 15-8روز

13

3/4

دانشجو

74

19/3

بیش از  15روز

47

12/2

خانهدار

29

7/6

تنها

60

15/6

کارمند

115

29/9

خانواده

156

40/6

بیکار

20

5/2

همکاران

15

3/9

شغل آزاد

117

30/5

دوستان

139

36/2

پزشک

4

1/0

دیگران

14

3/6

معلم

15

3/9

بازدید قبلی

87

22/7

استاد

9

2/3

فیلم و برنامۀ تلویزیونی

3

0/8

بازنشسته

1

0/3

آژانس مسافرتی

4

1/0

≤1.000.000

113

34/6

دوستان و آشنایان

160

41/7

3.000.000-1.000.000

171

44/5

اینترنت

63

16/4

6.000.000-3.100.000

59

15/4

نمایشگاه گردشگری

5

1/3

9.000.000-6.100.000

6

1/6

غیره

62

16/1

≥9.000.000

15

3/9

هدف از سفر

ردۀ سنی

متأهل

149

38/8

مدت اقامت

تحصیالت

مرد

219

57

همراهان سفر

شغل

زن

165

43

منبع اطالعاتی

درآمد

گویهها

فراوانی

درصد فراوانی

دفعات بازدید قبلی

گویهها

فراوانی

درصد فراوانی

هرگز

96

25

 1بار

77

20/1

 2بار

66

17/2

 5-3بار

49

12/8

96

25
37/8
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بهمنظــور بررســی شــخصیت مقصــد ،چهــل آیتــم نتایــج آزمــون كولموگــروف ـ اســميرنوف بیانگــر ایــن
شــخصیتی انتخــاب شــد؛ ولــی بــرای پدیدارشــدن روایــی بــود کــه مقــدار احتمــال معنــاداری بــرای متغیرهــا،

همگــرا 14و رســیدن آن بــه ســطح  0/5درصــد و باالتــر ،غیــر از شــخصیت مقصــد ،کمتــر از  0/05اســت؛ بنابرایــن
آیتمهــای دارای بــار عاملــی زیــر  0/7درصــد بــه ترتیــب نمیتــوان فــرض نرمالبــودن توزیــع مربــوط بــه ایــن

از کمتریــن حــذف شــدند و درنهایــت  29آیتم شــخصیت متغیرهــا را پذیرفــت .امــا زمانیکــه نمونــه بــه انــدازۀ

بررســی شــد .بــه ایــن ترتیــب ،متغیــر شــخصیت مقصــد کافــی بــزرگ باشــد ،انحــراف از فــرض نرمالبــودن
بــه روایــی همگــرای موردقبــول دســت یافــت .مطابــق معمــوالً بیاهمیــت و پیامدهــای آن ناچیــز اســت.
بــا نتایــج جــدول  3و نمــودار  ،1پنــج ویژگــی شــخصیتی از طرفــی ،بــا اســتناد بــه منابــع داخلــی و خارجــی،
اســتان عبــارت اســت از اصیــل ،دوســتانه ،گــرم و در نرمافــزار آمــاری اســمارت پــیالاس نــوع توزیــع

متغیرهــا اهمیتــی در نتایــج آمــاری نخواهــد داشــت.

صمیمــی ،خــوشرو و متواضــع.

جدول  :3توزیع فراوانی ویژگیهای شخصیتی استان کردستان
خیلی کم

متوسط

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

میانگین

درصد

شخصیت

کم

زیاد

خیلی زیاد

1

اصیل

4

1/0

9

2/3

41

10/7

83

21/6

247

64/3

4/46

2

دوستانه

4

1/0

11

2/9

40

10/4

114

29/7

215

56/0

4/37

3

صمیمی

3

0/8

12

3/1

45

11/7

124

32/3

200

52/1

4/32

4

خوشرو

3

0/8

10

2/6

57

14/8

107

27/9

207

53/9

4/32

5

متواضع

4

1/0

7

1/8

65

16/9

126

22/8

182

47/4

4/24

نمودار  :1ویژگیهای شخصیتی استان کردستان

)14. Average Variance Extracted (AVE
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زیــرا نرمالیتــه از پیشفرضهــای نرمافــزار معــادالت نمونههــای آزمــون  Bootstrapدرنظــر گرفتــه شــده
ســاختاری پـیالاس نیســت و بــرای دادههایــی بــا توزیــع اســت.

غیرنرمــال نیــز نتایــج معتبــر و قابــل اســتناد اســت
(داوری و رضــازاده1393 ،؛ محســنین و اســفندیاری،

شکل  :3خروجی مدل ساختاری

1393؛ رســولی و همــکاران1397 ،؛ Hair et al., 2013؛

در نرمافزار اسمارت پیالاس

 .)Jannoo et al., 2014بنابرایــن ســنجش فرضیــات بــا
ایــن نــوع دادههــا بــا پ ـیالاس کام ـ ً
ا علمــی و منطقــی
اســت ).(Kline, 2015

شــکل  2اجــرای مــدل اندازهگیــری را در نرمافــزار

اســمارت پــیالاس نشــان میدهــد .اعــدادی کــه بــر

روی مســیر بیــن ســازهها بــا یکدیگــر نمایــش داده
میشــود ضریــب مســیر نامیــده میشــود .ایــن اعــداد

بیانگــر بتــاي اســتاندار شــده در رگرســیون یــا ضریــب
همبســتگی دو ســازه اســت .اعــداد داخــل دایــره نیــز

نشــاندهندۀ ضریــب تعییــن ( )R2ســازۀ اصلــی اســت و

مقــدار آن همیشــه بیــن صفــر و یــک تغییــر میکنــد R2 .معیــاری اســت کــه تأثیــر یــک متغیــر مســتقل بــر
ضریــب تعییــن بزرگتــر نشــان میدهــد کــه خــط یــک متغیــر وابســته را نشــان میدهد .ســه مقــدار ،0/19

رگرســیون بهتــر توانســته تغییــرات متغیــر وابســته را بــه  0/33و  0/67مــاک بــرای مقادیــر ضعیــف ،متوســط ،و
متغیــر مســتقل نســبت دهــد.
قــوی  R2درنظــر گرفتــه شــده اســت (داوری و رضـازاده،
شکل :.2خروجی مدل اندازهگیری بعد از اصالح
در نرمافزار اسمارت پیالاس

 .)1393مطابــق بــا جــدول 4و بــا توجــه بــه ســه مقــدار
مــاک مناســببودن بــرازش مــدل ســاختاری تأییــد

میشــود .معیــار اســتون گیســر 15قــدرت پیشبینــی
مــدل را نشــان میدهــد و درصورتیکــه یــک متغیــر

وابســته ســه مقــدار  0/15 ،0/02و  0/35را کســب کنــد،

بــه ترتیــب نشــان از قــدرت پیشبینــی ضعیــف ،متوســط
و قــوی متغیــر مســتقل مربــوط بــه آن متغیــر وابســته
اســت .بــا توجــه بــه مقادیــر جــدول  ،4مــاک نشــان از

قــدرت مناســب مــدل بــرای پیشبینــی مناســب متغیــر

وابســته دارد و بــرازش مــدل ســاختاری بــار دیگــر مــورد

تأییــد اســت.
در مرحلــۀ بعــد ،بایــد مــدل ســاختاری و روابــط بیــن
ســازهها بررســی شــود .تعــداد نمونــۀ آمــاری در ایــن

پژوهــش  384گردشــگر اســت و تعــداد  500نفــر

)15. Q2 (Stone-Geisser Criterion

احمدیزاد و همکاران

جدول  R Square :4و شاخص حشو

تأثیر شخصیت مقصد بر بازدید مجدد و ترویج
با تأکید بر شناسایی و رضایت
(موردمطالعه :مقصدهای گردشگری استان کردستان)
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جدول  :5ارزیابی همخطی و مقدار تورم واریانس

متغیر

Q2

R Square

ترویج مقصد

0/449

0/621

قصد بازدید
مجدد

شناسایی
مقصد

رضایت گردشگر

0/215

0/340

1/661

1/514

شناسایی مقصد

0/225

0/375

قصد بازدید مجدد

0/430

0/609

1/751
1/601

رضایت
گردشگر

1/000

1/514

ترویج مقصد

متغیر

1/661

ترویج مقصد
رضایت گردشگر

1/751
1/601

شخصیت مقصد
شناسایی مقصد

قصد بازدید مجدد

بــه اینکــه مقــدار آمــارۀ  tدر مســیرهای نهگانــه

یکــی از شــیوههای تشــخیص وجــود همخطــی اســتفاده بزرگتــر از  2/57اســت ،میتــوان چنیــن بیــان کــرد
از عامــل تــورم واریانــس اســت .ایــن عامــل نشــان کــه در ســطح اطمینــان  99/99درصــد و ســطح خطــای
میدهــد کــه واریانــس ضرایــب تخمینــی ،نســبت بــه  0/01شــخصیت مقصــد بــر رضایت گردشــگر و شناســایی
حالتــی کــه متغیرهــای تخمینــی همبســتگی خطــی و ترویــج مقصــد و بازدیــد مجــدد ،رضایــت گردشــگر بــر

ندارنــد ،تــا چــه حــد متــورم شــده اســت .مقــدار تــورم شناســایی و ترویــج مقصــد و بازدیــد مجــدد ،و شناســایی
واریانــس بایــد از  5کمتــر باشــد تــا وجــود همخطــی در بــر ترویــج مقصــد و بازدیــد مجــدد تأثیــر دارد .همچنین،
بیــن ســازهها را نادیــده گرفــت (رســولی و همــکاران ،بــا توجــه بــه جــدول  ،6مقــدار ضریــب مســیرهای
 .)1397مطابــق جــدول  4مقدارآمــاره از  5کمتــر اســت .بهدســتآمده بــراي ســازهها دوبــهدو مثبــت اســت،
براســاس خروجــی مــدل و تحلیــل مســیر بهدس ـتآمده یعنــی تأثیــر مثبــت و معنــاداری داشــته اســت.
در حالــت ضریــب اســتاندارد و معنـاداري مــدل ،بــا توجه
جدول  :6نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری
مسیر

عدد معنیداری
t-value

ضریب مسیر
()β

رتبۀ تأثیر

نتیجۀ آزمون

1

رضایت گردشگر

12/234

0/583

1

تأیید

2

شناسایی

7/030

0/383

2

تأیید

ترویج مقصد

3/764

0/195

4

تأیید

4

بازدید مجدد

4/966

0/221

3

تأیید

5

شناسایی

5/550

0/303

2

تأیید

ترویج مقصد

7/240

0/415

1

تأیید

بازدید مجدد

5/150

0/216

3

تأیید

ترویج مقصد

7/574

0/322

2

تأیید

بازدید مجدد

11/805

0/479

1

تأیید

فرضیه

3

6
7
8
9

از متغیر

شخصیت مقصد

رضایت گردشگر
شناسایی

به متغیر
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دارد .فرضیــۀ هفتــم پژوهــش ،رضایتمنــدی در قصــد

پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر شــخصیت بازدیــد مجــدد تأثیــر مثبــت میگــذارد ،نیــز تأییــد شــد
مقصــد بــر بازدیــد مجــدد و ترویــج در اســتان کردســتان و بــا پژوهــش درزیــان عزیــزی و همــکاران ( ،)1395چــن

بــه انجــام رســید کــه در آن نــه فرضیه مــورد آزمــون قرار و فــو ( )2013و چــای و همــکاران ( )2018همخوانــی
گرفــت .در فرضیــۀ اول پژوهــش ادعــا شــده بــود کــه دارد ،ولــی بــا پژوهــش هولتمــن و همــکاران ()2015

شــخصیت مقصــد در رضایــت تأثیــر مثبــت میگــذارد همخوانــی نــدارد .فرضیــۀ هشــتم ،درخصــوص اینکــه
کــه مــورد تأییــد قــرار گرفــت .ایــن نتیجــه بــا پژوهــش شناســایی در ترویــج مقصــد تأثیــر مثبــت میگــذارد،
چــن و فــو ( ،)2013هولتمــن و همــکاران ( )2015و چــای تأییــد شــد و بــا پژوهــش درزیــان عزیــزی و همــکاران
و همــکاران ( )2018همخوانــی دارد ولــی بــا پژوهــش ( ،)1395اوشــاقلی و بالاوغلــو ( )2011و هولتمــن و

کیانــی فیضآبــادی ( )1395همخوانــی نــدارد .در فرضیــۀ همــکاران ( )2015همخوانــی دارد .فرضیــۀ نهــم کــه
دوم پژوهــش ادعــا شــده بــود کــه شــخصیت مقصــد در شناســایی را دارای تأثیــر مثبــت در قصــد بازدیــد مجــدد

شناســایی تأثیــر مثبــت میگــذارد .ایــن نتیجــه بــا عنــوان کــرده بــود تأییــد شــد و بــا پژوهــش غفــاری
پژوهــش غفــاری و همــکاران ( ،)1397هولتمــن و و همــکاران ( ،)1397اوشــاقلی و بالاوغلــو (،)2011

همــکارن ( ،)2015چــای و همــکاران ( )2018و یانــگ هولتمــن و همــکاران ( ،)2015چــای و همــکاران ()2018
و همــکاران ( )2020همخوانــی دارد .فرضیــۀ ســوم نیــز ،و یانــگ و همــکاران ( )2020همخوانــی دارد.

بــا ایــن ادعــا کــه شــخصیت مقصــد در ترویــج مقصــد

بــا توجــه بــه اینکــه شــخصیت مقصــد بیشــترین

گردشــگری تأثیــر مثبــت میگــذارد ،تأییــد شــد کــه بــا تأثیــر را بــر رضایــت گردشــگر دارد ،پیشــنهاد میشــود
پژوهــش درزیــان عزیــزی و همــکاران ( ،)1395اکینســی توجــه بیشــتری بــه شــخصیت مقصــد گردشــگر شــود.
و هوســانی ( ،)2006اکینســی و همــکارن ( ،)2007بنابرایــن ایجــاد گــروه راهبــردی برنــد مقصــد ،متشــکل
اوشــاقلی و بالاوغلــو ( ،)2011شــاهین و بالاوغلــو از کارشناســان و خبــرگان صنعــت گردشــگری و
( ،)2014هولتمــن و همــکاران ( )2015و دی ویتوریــو و متخصصــان بازاریابــی ،درجهــت موفقیــت برندســازی

همــکاران ( )2019همخوانــی دارد .فرضیــۀ چهــارم مبنــی مقصــد و تشــریح کامــل مفهــوم برنــد ،مفاهیــم مرتبــط
بــر اینکــه شــخصیت مقصــد در قصــد بازدیــد مجــدد بــا برنــد مقصــد ،جوهــره و ارزش برنــد ،جایگاهیابــی و
تأثیــر مثبــت میگــذارد تأییــد شــد کــه بــا پژوهــش شــخصیت برنــد و اهمیــت ایــن مفاهیــم و نحــوۀ کاربــرد
درزیــان عزیــزی و همــکاران ،)1395( ،اکینســی و آنهــا در ارتباطــات بازاریابــی الزم اســت .بــا توجــه بــه

همــکاران ( ،)2007اوشــاقلی و بالاوغلــو ( ،)2011شــاهین تأثیــر مثبــت شــخصیت مقصــد بــر شناســایی ،عالوهبــر
و بالاوغلــو ( ،)2014هولتمــن و همــکاران ( )2015و دی شــناخت ویژگیهــای شــخصیتی مقصــد ،شــناخت

ویتوریــو و همــکاران ( )2019همخوانــی دارد .در فرضیــۀ ویژگیهــای شــخصیتی گردشــگران بالقــوه و بازارهــای
پنجــم پژوهــش ادعــا شــده بــود کــه رضایــت گردشــگر هــدف آینــده و تــاش بهمنظــور نزدیکســازی

در شناســایی تأثیــر مثبــت میگــذارد؛ ایــن نتیجــه شــخصیت مقصــد و شــخصیت گردشــگر ضــروری اســت؛
بــا پژوهــش هولتمــن و همــکارن ( )2015همخوانــی زیــرا هرچــه میــزان تجانــس شــخصیتی بیشــتر باشــد،
دارد .فرضیــۀ ششــم مبنــی بــر اینکــه رضایتمنــدی افــراد تمایــل بیشــتری بــه شناســایی خــود بــا آن مقصــد
در ترویــج مقصــد تأثیــر مثبــت میگــذارد تأییــد شــد دارنــد کــه در نهایــت بــه وفــاداری آنهــا منجــر خواهــد

کــه بــا پژوهــش هولتمــن و همــکاران ( )2015همخوانــی شــد .بــا توجــه بــه تأثیــر مثبــت شــخصیت مقصــد

احمدیزاد و همکاران

45

تأثیر شخصیت مقصد بر بازدید مجدد و ترویج
با تأکید بر شناسایی و رضایت
(موردمطالعه :مقصدهای گردشگری استان کردستان)

بــر ترویــج مقصــد ،تقویــت ترویــج مقصــد از طریــق مقصــد هنــگام ترویــج مقصــد تمرکــز بیشــتری بــر روی

ابعــاد شــخصیتی مقصــد و اســتفاده از رســانههای ایــن عامــل داشــته باشــند ،زیــرا خدمــات گردشــگری از
اجتماعــی و تأکیــد بــر آن ابعــاد ،اطمینــان از درســتی نــوع خدمــات مبتنــی بــر تجربــه اســت و افــراد همــواره
و یکپارچگــی اطالعــات ارائهشــده در رســانههای دربــارۀ تجــارب ســفر خــود بــا دیگــران ســخن میگوینــد

اجتماعــی و مدیریــت بازاریابــان و مدیــران بــر تصویــر و و ایــن تجــارب و ســابقۀ ســفر بســیار پذیرفتنیتــر از
شــخصیت و شــهرت آنالیــن مقصــد ،هماهنگــی ذینفعان دیگــر منابــع اطالعاتــی اســت؛ بنابرایــن مدیریــت تجربــۀ

گردشــگری و درک درســت آنهــا از شــخصیت مقصــد ،گردشــگر الزم و ضــروری اســت.
ســپس یکسوســازی و ترکیــب راهبردهــای ارتباطــی

از ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه اینکــه تبلیغــات

هنــگام ترویــج مقصــد پیشــنهاد میشــود .بــا توجــه بــه شــفاهی در حــوزۀ خدمــات بــه ویــژه صنعت گردشــگری،
تأثیــر مثبــت شــخصیت مقصــد بــر بازدیــد مجــدد ،الزم در جایــگاه صنعــت خدماتــی ،کاربــرد گســتردهای دارد و

اســت بازاریابــان مقصدهــای گردشــگری و برنامهریــزان در تصمیــم گردشــگر در زمینــۀ انتخــاب مقصــد تأثیــری

بکوشــند تــا شــخصیت مقصــد خــود را بــا توجــه بــه ابعاد چشــمگیر دارد ،پیشــنهاد میشــود برنامهریــزان
شــخصیتی برنــد بهبــود بخشــند .فرهنــگ از مهمتریــن گردشــگری بکوشــند خاطــره و تجربــۀ خوبــی بــرای

عوامــل پویــای مؤثــر بــر شــخصیت برنــد مقصــد اســت؛ گردشــگران بســازند تــا آنهــا احســاس کننــد بــه

بنابرایــن مدیــران شــهری بــا اتخــاذ تدابیــر الزم میبایــد مقصــدی عالــی ســفر کردهانــد؛ زیــرا تبلیغــات شــفاهی
در ارتقــای فرهنــگ شــهری بکوشــند .عالوهبرایــن ،مثبــت از رضایــت مشــتری نشــئت میگیــرد ،بهویــژه در

ـگران
فرهنــگ و ویژگیهــای گردشــگران نیــز بایــد مــورد مــواردی کــه تجربــه بیــش از انتظارات باشــد .گردشـ ِ
توجــه قــرار گیــرد و جنبههــای مختلــف شــخصیت راضــی ،پــس از بازگشــت از ســفر ،بــا صحبتکــردن بــه
برنــد مقصــد بــر اســاس آن تقویــت شــود ،چراکــه شــیوهای مطلــوب دربــارۀ مقصــد بازدیدشــده در محافــل

گردشــگران اغلــب بــه بازدیــد از مقصــدی تمایــل دارنــد اجتماعیشــان آن را ترویــج میکننــد .بــا توجــه بــه
کــه بیشــترین تناســب را بــا ویژگیهــای شــخصیتی تأثیــر مثبــت رضایــت گردشــگر بــر قصــد بازدیــد مجــدد،

آنهــا داشــته باشــد .بــا توجــه بــه تأثیــر مثبــت رضایــت ارتبــاط مــداوم بــا گردشــگران و اطــاع از نظــر و میــزان

گردشــگر بــر میزانــی کــه گردشــگر خــود را بــا یــک رضایــت آنهــا ،شناســایی و مدیریــت انتظــارات و ادراک

مقصــد شناســایی و هویتیابــی میکنــد ،ضــروری گردشــگران ،تدویــن برنامــۀ بازاریابــی مناســب ،بررســی
اســت ســازمان گردشــگری وبســایتهایی بهمنظــور عملکــرد رقبــا و ارائــۀ خدمــات منطبــق بــا نیازهــا و

بیــان نظرهــا و دیدگاههــا دربــارۀ مقصــد ،تجربــۀ ســفر انتظــارات گردشــگران پیشــنهاد میشــود .یــادآوری ایــن

و کیفیــت خدمــات ایجــاد کنــد تــا واکنــش افــراد بــه نکتــه الزم اســت کــه نداشــتن ســفر مجــدد بــه مقصــد
انتقــاد و تعریــف از اســتان و میزانــی کــه افــراد خــود بهمعنــای نارضایتــی گردشــگر نیســت؛ بنابرایــن تمرکــز

را بــا مقصــد شناســایی میکننــد بررســی شــود و بــر ســایر جنبههــای وفــاداری ضــروری اســت .از دیگــر

نقــاط قــوت و ضعــف عملکــرد درزمینــۀ کســب رضایــت نتایــج ایــن پژوهــش نتایــج مربــوط بــه هویتیابــی
شناســایی شــود .بــا توجــه بــه تأثیــر مثبــت رضایــت گردشــگر اســت ،بنابرایــن پیشــنهاد میشــود زمینــۀ

گردشــگر در ترویــج مقصــد و اینکــه رضایــت گردشــگر ایجاد وابســتگی روانشــناختی گردشــگران فراهم شــود و
بــا مقــدار ضریــب بتــای  0/42بیشــترین تأثیرگــذاری پیوندهــای ارتباطــی تقویــت گــردد ،زیــرا گردشــگران بــا

را بــر ترویــج مقصــد دارد ،پیشــنهاد میشــود بازاریابــان وابســتگی روانشــناختی قــوی بــه مقصــد ،نهتنهــا قصــد
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بازدیــد مجــدد از آن را دارنــد ،بلکــه بــا رفتــار ترویجــی رســولی ،نســرین ،ترابــی ،محمدامیــن و رســولی ،محیالدیــن

خــود ،درحکــم ســفیرانی خــوب ،خدمــت میکننــد.

بــه پژوهشــگران آتــی پیشــنهاد میشــود ســایر

( .)1397گام بــه گام بــا  .smart pls 3تهــران:

انتشــارات مؤلفیــن طالیــی ،چــاپ اول.

عوامــل مرتبــط بــا شــخصیت مقصــد را بررســی کننــد ،غفــاری ،محمــد ،نعمتپــور ،محمــد و عشــریه ،امیــد (.)1397

ازجملــه تصویــر مقصــد ،اعتمــاد ،دلبســتگی بــه مقصــد،

نگــرش بــه مقصــد ،هــدف از ســفر و بازدیــد قبلــی و
تجربــۀ گردشــگر ،بهکارگیــری شــخصیت مقصــد

بهمنزلــۀ متغیــر وابســته یــا میانجــی ،نقــش شــهر مبــدأ

بــر نگــرش بــه مقصــد ،تأثیــر تبلیغــات در پاســخهای

گردشــگران بــه پیامهــای بازاریابــی مقصــد ،گســترش

«بررســی نقــش شــخصیت برنــد مقصــد گرشــگری در

همخوانــی خودپنــدارۀ گردشــگر و ایجــاد تمایــل بــه
بازدیــد مجــدد (موردمطالعــه :گردشــگران خارجــی
بازدیدکننــده از پــل طبیعــت شــهر تهــران)» .فصلنامــۀ
علمــی -پژوهشــی جغرافیــا (برنامهریــزی منطقــهای)،
دورۀ  ،9شــمارۀ  ،1ص ..506-491

جامعــۀ آمــاری و انتخــاب گردشــگران خارجــی؛ ســپس کیانــی فیضآبــادی ،زهــره (« .)1395تأثیــر تصویــر و

نتایــج را بــا یکدیگــر مقایســه کننــد.

درخصــوص محدودیتهــای پژوهــش ،نخســتین

مســئلهای کــه بایــد درنظــر داشــت ایــن اســت کــه
یافتههــای ایــن پژوهــش بــه بعــد زمانــی و مکانــی

شــخصیت مقصــد بــر دلبســتگی و رضایــت گردشــگران
(مطالعــۀ مــوردی :گردشــگران داخلــی اصفهــان)».

مجلــۀ برنامهریــزی و توســعۀ گردشــگری ،دورۀ ،5
شــمارۀ  ،16ص .167-149

انجــام پژوهــش محــدود اســت؛ بنابرایــن بایــد بــرای محســنین ،شــهریار و اســفندیانی ،محمدرحیــم (.)1393

تعمیــم نتایــج محتــاط بــود .یافتههــا بــه یــک مقصــد

گردشــگری (اســتان کردســتان) اختصــاص دارد و قابــل
تعمیــم بــه ســایر مقصدهــای گردشــگری نیســت.

معــادالت ســاختاری مبتنــی بــر رویکــرد حداقــل

مربعــات جزیــی بــه کمــک نرمافــزارSmart-PLS.
تهــران :انتشــارات کتــاب مهربــان ،چــاپ اول.

همچنیــن ،پژوهــش حاضــر متمرکــز بــر نظر گردشــگران
اســتان کردســتان در مقطــع زمانــی موردبررســی اســت

و قابــل تعمیــم بــه گردشــگران بالقــوه کــه تاکنــون از آن
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Personality”. Journal of Marketing Research,

بازدیــد نکردهانــد نیســت.
منابع

داوری ،علــی و رضــازاده ،آرش ( .)1393مدلســازی
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