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چکیده
امروزه وفاداری گردشگر یکی از معیارهای مهمی تقلی می شود که می تواند تعیین کننده میزان موفقیت مقاصد گردشگ ب یر ا .دش
لذا مقاصد گردشگری میتوانند با ایجاد یک برند قوی و منحصربفرد تعداد بیشتری از گردشگران را به سوی خ ج دو ذ بب ببب ک و هدر
آنها را وفادار سازند .به همیندلیل شخصیت برند مقصدگردشگری و تاثیری که ای  موهفم ن م ییی ییییتوان تاین رب د   
داشته باشد یکیاز مهمترین موضوعات مورد توجه مقاصد گردشگری در طول سال های اخیر بوده اس .ت

رفت رگشدرگ یرا   

ش حاضر
ف پژوهش ش
ده فف فف

مطالعه تاثیر شخصیت برند مقصد گردشگری بر همخوانی خودپنداره گردشگر و تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگری است.
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری داده ها نیز توصیفی-پیمایش یرامآ هعماج .تسا ی      پژو شه
حاضر شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در تابستان  5931به شهر تهران سفرررک در هههان یبط لپ زا و د ع رد ت

رهش نیا

    

بازدید کرده اند .از اینجامعه نمونهای به حجم  612نفر و به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .اد یروآدرگ یارب د هه هههه یا
پژوهش ،پرسشنامه محقق ساختهای حاوی  03سوال  تایبدا رورم ساسا رب پپپپ پ پپپپپپژوهش طراح زا لبق .دش ی مج عععع عععععآوری دادهه یا
پژوهش ،روایی و پایایی پرسشنامه موردنظر مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد .به منظور بررسی دادههایپژوهش و آزمون فرضیه
های پژو رامآ زا شه    توص فی ییی و اس طابنت ییی در نرمممافزاره یا

 SPSSو  LISRELاس هدافت ش .د یاتن جج ججج پژو اد ناشن شه د عبا  اد    

شخصیت برند مقصدگردشگری تاثیر مثبتی را بر همخوانی خودپندارهگردشگر و قصد بازدید مجدد وی از مقصدگردشگری تهران
یداری ب رب ا یدز دد دددمجدد صقم زا  دد ددد
دارد .بخش دیگری از نتایج پژوهش حاضر نشان داد همخوانی خودپن گشدرگ هراد رر ررر ت نعم ریثا یی یی
گردشگری تهران دارد.

واژگان کلیدی :شخصیت برند ،شخصیت مقصد ،همخوانی خودپنداره ،میل به بازدید مجدد
( -1نویسنده مسئول) ghaffari.mohammad@ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه صنعت گردشگري به عنوان یکی از صنایع گسترده خدماتی در سرتاسر جهان شناخته شده و از آن به عن ناو
یک منبع درآمدي مهم یاد می شود که اهمیت و ژي ه اي برای مدیران و برنامه ریزان در سطوح کالن و خر راد د د د .به
همین دلیل است که بسياري از كشورها در رقابتي نزد كي

و فشرده ،در تالش برای اف شياز

و عفانم شيپ زا شيب

ی از
عوايد خود از اين صنعت جهانی هستند (امینی و همکاران .) 78 :4931 ،در واقع ،می توان گفت گردشگری یکی ی
بخش های مهم و کلیدی در هر جامعه است که برنامه ریزان تمرکز خاصی روی آن دارند .شاید یکی از دایل عم هد
ی جامع یاه شخب زا معا ه     
ی از بخ ششش های ی
اهمیت صنعت گردشگری آن است که این صنعت می توانددد بس رای ی ی
اقتصادی ،فرهنگی و زیست محیطی را تحت تاثیر قرار دهد (کاظمی و همکاران .) 48 ،1931 ،همچن هجوت دیاب نی    
داشت که رقابت روزافزون مقاصد گردشگری برای جذب گردشگران نشان از اهمیت باالی این صنعت برای جوامع
توسعه یافته و در حال توسعه است (رنجبریان و همکاران .) 37 :5931 ،موفقیت مقاصد گردش مزلتسم الوصا یرگ    
ی ،آداب
بهره مندی از شرایط و امکانات ویژه ای همچون آب و هوای مناسب ،وجود آثار باستانی ،جاذبه های طبیعی ی
و سنن ،زیرساخت ها ،امکانات و تجهیزات است (سبحانی .) 17 1 : 1389 ،از سوی دیگر بای هک تشاد هجوت د

در   

دنیای رقابتی امروز نخستین سفر به یک مقصد گردشگری به معنی موفقیت آن مقصد گردشگری نیست ،بلکه تکر را
سفر به یک مقصد گردشگری است که می تواند موفقیت آن مقصد گردشگری را در بلند مدت رقم بزند (غف و یرا
همکاران .)255 :3931 ،لذا مقاصد گردشگری باید در تالش برای جذف گردش ارکت نارگ ر دیاب هوالعب .دنشاب ی      
متذکر شد که با افزایش رقابت مقاصد گردشگری در جذب گردشگران جدید از یک س  موزل نینچمه و و و اداف ر     
کردن گردشگران فعلی از سوی دیگر ،برندسازی مقاصد گردشگری به ابزاری قدرتمند و محبوب در زمینه اق تاماد
بازاریابی تبدیل شده است ) .(Zenker et al, 2017:15این برن فلتخم ییاه هنیمز رد لماش دناوت یم یزاس د

      

خصوصا زمینه هایی انجام شود که مقصد گردشگری در آن زمینه دارای مزیت رقابتی است .از این طریق اس هک ت   
برندسازی برای مقاصد گردشگری می تواند منجر به متفاوت شدن و جایگاه یابی خاص یک مق گشدرگ دص ر زا ی   
رقبا شود ) .(Lunda et al, 2017: 178البته باید متذکر شد که برندسازی مقاصد گردشگری حتی می تواند مربوط به
داشته های گردشگری دست ساز بشر باشد که توسط فعاالن صنعت گردشگری ایجاد می ش شقن دناوت یم و دو    
بسزایی در برندسازی مقاصد گردشگری داشته باشد .بعالوه باید توجه داشت که گردشگران مقصدی را بر فس یا ر   
انتخاب می کنند که با ویژگی های شخصیتی آنها سازگاری داشته باشد و بتواند نیازهای آنها را در زمینه خودپن هراد
تامین نماید ) .(Matzler et al, 2016: 516در واقع ،با ایجاد و بهبود شخصیت برای برند مقاصد گردشگری می توان
این مقاصد را در جذب گردشگران یاری رساند .شخصیت برند تاثیر مستقیمی بر روی نگرش و رفت  دارفا را د و درا
منجر به ایجاد نوعی تفاوت و تمایز با دیگر مقصدهای گردشگری می شود ) .(Usakli & Baloglu, 2011, 125مرور

ادبیات پژوهش در این زمینه نشان می دهد شخصیت برند مقصد 1گردشگری و همخوانی خودپنداره 2گردشگر با آن

1. Destination brand personality
2. Self-image congruence
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مقصد گردشگری ،منجر به ایجاد نگرشی مثبت در ذه و هدش ن ب هجیتن رد ه ب دجم دیدزا د دددد دددددددد 1گردش دصقم زا رگ   
گردشگری می انجامد .دلیل این امر آن است که که گردشگران در صدد سفر به مقاصدی هستند که با ویژگ یاه ی   
شخصیتی آنها همخوانی داشته باشد و بتواند نیازهای اجتماعی آنه  نیمات ار ا ن هب .دیام رگید ترابع

نارگشدرگ        

مقصدی را ترجیح می دهند ب دشاب هتشاد یناوخمه اهنآ هرادنپدوخ ا       ) .(Matzler et al, 2016: 517بر لاثم یا   
گردشگری که اهمیت باالیی برای محیط زیست و معضالت زیست محیطی قائل است ،ترجیح می دهد ب صدقم ه
سفر کند که در آن به محیط زیست و معضالت مربوطه بها داده می شود .بنابراین ،درک ارتباط بین شخصیت برند و
خودپنداره گردشگر به منظور حصول بینشی عمیق به ماهیت پیچیده رفتار سفر ،امری مهم و ضروری است (Usakli

) .& Baloglu, 2011: 114شهر تهران ،یکی از مقاصد مهم گردشگری در ایران است که ساالنه گردشگران داخل و ی
خارجی زیادی به آن سفر می کنند .موقعیت نسبی این استان واقع در نیمه ش اریا یلام نن ننن اس  ت ووو مس نآ لک تحا   
 13688کیلومتر مربع اندازه گیری شده است (اسکندریان .) 58 :4931 ،شهر تهران به دليل دارا بودن نقش

ختياپ ت ييييي ،

كه این ویژگی آن را به بزرگترين قطب اداري ،سياسي ،فرهنگي ،خدماتي و غیره تبديل نموده و باعث شده تا بيش رت
امكانات زيربنا يي و خدماتي را در خود جاي دهد ،با دارا بودن جاذبه هاي فراوان انسان ساخت و جاذبه هاي طبيعی
كه به دليل نياز جمعيت مترا مك به آنها ساخته شده اند ،امروزه بزرگت رين مبدأ و مقصد گردشگري به لحاظ ورود و
خ 0 20س دوخ هلا    به
خروج گردشگر در سراسر ايران مي باشد (رستمی .) 58 :6 38 1 ،اين كالنشهر به پش ناوت ههه ت يرا خ خ
عنوان پايتخت ،تعداد انبوهي از جذاب ترين مراكز گردشگري و تفريحي را كه اغلب به طور م هدش داجيا يعونص    
اند ،در خود جاي داده است (رستمي .) 58 :6 38 1 ،در این میان طبق گزارش مرکز آمار ایر لاس رد نا     4931اس نات
تهران از لحاظ نرخ تعداد اقامت شبانه به عنوان دومین مقصد گردش یجراخ و یلخاد نارگشدرگ دیدزابرپ یرگ      
شناخته شده است .این عامل باعث گردیده تهران رتبه دوم را از نظر ورودی های گردشگران در میان شهرهای دیگر
به خود اختصاص دهد (مرکز آمار ایران .)4931 ،اين مس رد يرگشدرگ تيمها هلئ

 نارهت را د  ر ياس اب هسياقم  ر

     

شهرهاي ايران نشان مي دهد .از جمله جاذبه های معروف و شناخته شده شهر تهران پل طبیعت اس هبذاج نیا .ت    
انسان ساخت اولین پل صرفًاًا پیاده رو و بززگترین پل عبور و مرور غیرخودرویی در ایران است و در نقطه ای واقع
شده که محل تالقی شریانهای اصلی پایتخت ماننـد بزرگراهها و پارک های جنگی و تفریحی است .پ اب تعیبط ل    
شرایطی منحصر به فرد و با مساحتی به اندازه  7000متر مربع یکی از مقاص گشدرگ د ر  نارهت رهش ی وووو ووووو هم دامن   
جدیدی برای پایتخت به حساب می آید (قربانی و همکاران .) 249 :4931 ،در طراحی این پل از از معماری پل های
قدیمی و تاریخی ایران همچون پل خواجوی اصفهان الهام گرفته شده است و از خصوصیات برجسته آن می توان به
سازگاری کامل آن با طبیعت و محیط زیست اشاره کرد (ندائی و کاملی.)6931 ،
1. Revisit Intention
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شکل  :1تصویر ماهواره ای از پل طبیعت شهر تهران ( Google Earthبه نقل از شهبازی و همکاران) 96 31 ،

از آنجا که انگیزه اغلب این گردشگران بازدید آثار تاریخی و فرهنگی است ،باید بررسی شود ک یاه یگژیو ایآ ه     
شخصیتی این مقصد گردشگری با خودپنداره گردشگران سفرکرده به این شهر همخوانی دارد و اینک  ایآ ه ا رما نی     
منجر به تمایل گردشگران برای بازدید مجدد از این شهر می شود یا خیر .لذا سوال اصلی که پژ.هش حاضر در صدد
پاسخگویی به آن است را می توان به صورت زیر بیان کرد :شخصیت برند مقصد گردشگری تهران ریثات هچ ی رب     
همخوانی خودپنداره گردشگران سفرکرده به این شهر و تمایل آنه یدزاب هب ا د نیا زا ددجم  هش ر اد  ر .د

      در ادامه

متغیرهای پژوهش توضیح داده شده است.
شخصیت برند مقصد گردشگری :به طور کلی ،مجموعه ویژگی های انسانی مرتبط با یک نام تج تیصخش ار یرا   

برند می گویند (آکر .) 347 : 997 1 ،1این تعریف ،طیف گسترده ای از صفات انسانی را در وص یراجت مان کی ف     
مفروض می داند ) .(Ekinci & Hosany, 2006: 127; Murphy et al, 2007: 46در سال ه یخا یا ررررر ،تعری رکآ ف   
( ) 997 1از شخصیت برند مورد قبول محققان و پژوهشگرانی بسیاری قرار گرفته و حتی به عنوان یک یاهرازبا زا ی   
کسب و کار مطرح شده است) .(Usakli & Baloglu, 2011, 114در واقع ،شخ يص ت برند نشان دهنده طرززز تفکررر و
رفتار كي

برند است .به بيان ديگر ،شخ يص ت برند روش صحبت کردن و نحوه برخورد برند بـاا مردممم اس تـ  ..ا ني

ت ،ب هک یا هنوگ ه    
موضوع ب ــ ه معناي تاثیرگذاشتن صفات و و ژي گي هاي شخ يص تي انسان به درون ذات برنددد است ت
ت و و ژي گ  اه ي ا زز ززز طريققق
ن ص اف ت ت
بتواند آن را از برندهاي ديگر متمايز سازد (محمدی و همک ارا ننن .)93 :3931 ،اين ن
اشخاص ارائه دهنده برند و نیز تبليغات ،بسته بندي و ساير عوامل درگير خلق شده و انتق و یدمحم( دباي يم لا   
همکاران .)93 :3931 ،همچنین می توان گفت شخصیت برند ،نشان دهنده ارزش ها و باوره صاخ دنرب کی یا    
است ) .(Liu et al, 2016:310بسیاری از نویسندگان بیان می کنند فهم و درک شخصیت برن سا یعوضوم د اس و ی
مهم است ،زیرا مصرف کنندگان اغلب از برند هایی استفاده می کنند که مطابق میل آنها قرار گرفته باش روط هب و د    
مستقیم یا غیر مستقیم آن برند را تجربه کرده باشند ) .(Azoulay & Kapferer, 2003:151هرچند معیار اندازه گیری
آکر ( ) 997 1در بعد شخصیت برند از نخستین ،مهم و نیرت

تربتعم ر  نی ممم ممممعیاره وب هنیمز نیا رد ا دددد ددددد ،ام و زنوج ا
. Aaker

1
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همکاران ) 2009 ( 1معیار جدیدی از اندازه گیری شخصیت برند را در پنج بعد ارائه کرد که ابعاد آن شامل موارد زیر
است :سادگی ،2مسئولیت پذیری ،3فعال بودن ،4احساسی بودن 5و سازگاری اجتماعی .6این دسته بندی نوعی ارتب طا

و همبستگی را با دسته بندی پنج بعدی شخصیت برند آکر ( ) 997 1نشان می دهد .دلی تیصخش موهفم تیمها ل

    

برند آن است که بسیاری از مشتریان اقدام به خرید برندهایی می کنند که ویژگی های آن برند (شخ اب )دنرب تیص    
خودپنداره آنها سازگاری داشته باشد .بهره مندی از یک شخصیت خ صوصخ دنرب یارب بو ا د  ر وم  ر نرب د د یاه       
خدماتی نظیر گردشگری از اهمیت بیشتری برخوردار است .دلیل این امر آن است ک و تسا سوملمان تامدخ ه   
شخصیت برند ارائه دهنده این خدمات می تواند فرآیند انتخاب برند توسط مشتری را تسهیل نماید .به طور کلی این
یک موضوع رایج و فراگیر است که هر یک از مقاصد گردشگری شخصیتی ویژه دارند و از آن شخصیت م ناوت ی   
متمایزسازی برند یک مقصد از سایر مقاصد اس دومن هدافت    ) .(Ekinci & Hosany, 2006: 128پ شهوژ

و یانسح

همکاران ) 2006 ( 7را می توان نقطه شروع استفاده از مفهوم شخصیت برند در حوزه گردشگری دانس ناونع هب .ت    
مثال کروکت و وود ) 2004 ( 8در مطالعه خود ،ابعاد اصلی شخصیت برن تسا د ر ایلا ی  یبرغ  را گژیو ی اه  ی نوچ ی

    

تازگی ،طبیعی بودن ،آزاد و سرزنده معرفی می کنن وسردنه نینچمه .د ننن نننن )0 200 ( 9ویژگ دنرب تیصخش یاه ی     

سنگاپور را در مواردی چون جهان شمول بودن ،جوان پسند ،پر جنب و جوش ،قابل اعتم شا تحار و دا ا هدرک هر     
است .نتایج مطالعات گوناگون نشان میدهد شخصیت برن م یرگشدرگ دصقم د ی ذگریثات زا یکی دناوت ا تر ر نی        
متغیرها در شکل گیری همخوانی خودپنداره گردشگر و تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگری باشد .در ادامه به
برخی از این پژوهشها اشاره شده است .اوساکلی و بالوغلو (  )11 20بیان می کنند شخصیت برند مقصد گردش یرگ
از جمله عواملی است که می تواند همخوانی خودپنداره گردشگر و تمایل به بازدید مجدد  یرگشدرگ دصقم زا  را   
تحت تاثیر قرار دهد .مازلر و همکاران (  )61 20در مطالعه خود به تاثیرگذاری شخصیت برند مقصد گردشگری را بر
تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگری را به صورت مستقیم و غیر مستقیم پی بردند .نت وژپ جیا ه و یجنیکا ش
حسنای (  ) 2006نیز نشان می دهد شخصیت برند مقصد گردشگری تاثیر مثبت و معنی داری بر تمایل سفر مجدد به
همان مقصد گردشگری دارد .لذا در پژوهش حاضر فرض شده است ،شخصیت برند مقصد گردشگری بر همخوانی
خودپنداره گردشگر و همچنین تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگری تاثیر معنی داری دارد.
همخوانی خودپنداره گردشگر :مفهوم خودپنداره بیانگر کلیت تفکرات و احساسات شخصی فر دوخ هب تبسن د     
است ) .(Rosenberg et al, 1979:7خودپنداره به عنوان ساختاری مفید برای درک و توصیف رفتار مصرف کننده در
انتخاب خدمت و کاال مطرح شده است ) .(Usakli & Baloglu, 2011, 116مالهترا ) 1988 ( 10بی موهفم دنک یم نا     

1. Geuens et al
2. Simplicity
3. Responsibility
4. Activity
5.Emotionally
6.Aggressiveness
7
. Hosany et al.
8. Crockett et al.
9. Henderson
10. Malhotra
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خودپنداره در مطالعات اولیه به عنوان یک ساختار تک بعدی و واقعی در نظر گرفته شده بود ،در حالی در مطالع تا
اخیر واقعی و ایدهآل بودن به عنوان دو جزء اصلی خودپنداره معرفی و مفه یوس زا .دنا هدش یزادرپ مو

گید

ررررر رررررررر،

سیرگای ) 1982 ( 1ساختار چند بعدی از خودپنداره را ارائه می دهد که شامل خودپنداره واقعی ،2خودپنداره ایده آل،3
خودپنداره اجتماعی 4و خودپنداره اجتماعی ایدهآل 5است .همخوانی خودپنداره را می توان ب میمعت لدم ناونع ه    

یافته خودپنداره شخص در نظر گرفت .فرض اساسی در نظریه همخوانی خودپنداره ای هدننک فرصم هک تسا ن      
تمایل به خرید کاالها و خدماتی دارد که با خودپنداره او همخوانی داشته باشد و به نوعی خودپنداره او را تائید کند
) .(Usakli & Baloglu, 2011, 116به عبارت دیگر مشتری اقدام به خرید برندی می کند که بتواند خوپن ار یو هراد
تائید کند .به عقیده سانگ و چوئی ،)21 20 ( 6همخوانی خودپنداره بر ای اوتسا ضرف شیپ ن ر تسا  فرصم هک

     

کنندگان در صدد حفظ ثبات شناختی روی عقاید و باورها و رفتارهای خود هستند .برای مثال فرد محافظه ک ار یرا
در نظر بگیرید که برای نشان خودپنداره خود مبنی بر محافظه کاری ،اقدام به خرید گوپی آیفون ی م یرب کلب ا ی    
کند .همخوانی خودپنداره نقشی اساسی در انگیزه خرید و ایجاد وفاداری به کااله ای ا    خ  هدش یرادیرخ تمد در   

انتخاب مصرف کننده دارد ) .(Kang et al, 2009: 111نتایج مطالعه انج اراکمه و چسا طسوت هدش ما ننننن نننننن) 2006 ( 7
نشان می دهد ،تصویر خودپنداره از یک کاال یا خدمت بر رفتارهای مختلف مصر نک ف ن یرخ هزیگنا لیبق زا هد ددددد دددددد،
رضایت از برند ،وفاداری به برند و غیره تاثیر مثبت و معنی داری دارد .با توجه به اهمیت این موضوع ،پژوهش نارگ
رفتار مصرف کننده گردشگری نیز مطالعاتی را در رابطه با تاثیر همخوانی خودپنداره گردشگر بر میزان رض یو تیا
انجام داده اند ) .(Kumar, 2016: 219نتایج مطالعات گذشته نشان می دهد همخوانی خودپنداره گردشگر م دناوت ی   
یکی از تاثیرگذارترین متغیرها در ایجاد تمایل به بازدید مجدد از مق گشدرگ دص ر و یلکاسوا لاثم یارب .دوش ی     
بالوغلو (  )11 20بیان می کنند همخوانی خودپنداره گردشگر تاثیر مثبت و معنی داری بر تمایل بازدید مجدد از مقصد
گردشگری دارد .اکینجی و حسنای (  ) 2006در مطالعه خود تاثیرگذاری همخوانی خودپنداره گردشگر را بر تمایل به
بازدید مجدد از مقصد گردشگری معنی دار گزارش داده اند .همچنین این تاثیرگذاری با توجه ب  گنهرف ه گ رگشدر    
متفاوت بوده است ،به گونه ای که این تاثیر گذاری در جوامع فردگرا نسبت به جوامع جمع گرا بیشتر است ..نت جیا
پژوهش مازلر و همکاران (  )61 20نشان می دهد بین همخوانی خودپنداره گردشگر و تمایل س نامه هب ددجم رف     

ن )0 200 ( 8نش هد یم نا د دد دددد،
مقصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش کوزاک و ریمینگتن ن

زمانی که آثار تجربه بازدید از یک مقصد گردشگری مطابق با انتظ  دشاب رگشدرگ کی تیاضر و تارا ا هب مادق        
انتخاب و بازدید مجدد از همان مقصد گردشگری می کند .نتایج پژوهشی دیگر نشان می دهد ،شخصیت ادراک شده
از یک مقصد گردشگری بر بازدید از آن مقصد تاثیر مثبت و معنی داری دارد ) .(Ajanovic & Cizel, 2016: 14ل اذ
1. Sirgy
2
. Actual self-concept
3. ideal self-concept
4. social self-concept
5. ideal social self-concept
6. Sung & Choi
7. Esch et al.
8. Kozak & Rimmington
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در پژوهش حاضر فرض شده است ،همخوانی خودپنداره گردشگر بر تمایل به بازدید مجدد یرگشدرگ دصقم زا     
تاثیر معنی داری دارد.
قصد بازدید مجدد از مقصد گردشگری :قصد بازدید مجدد از یک مقصد گردشگری به ص و یگدامآ ترو

لیامت    

فرد به تکرار سفر به همان مقصد گردشگری اشاره دارد .تصمیم به بازدید از یک مقصد گردشگری را م هب ناوت ی    
صورت خرید یک بسته سفر در تعطیالت پیش بینی کرد ) .(Stylos et al, 2016, 42پژوهشگران ح گشدرگ هزو ری   
همیشه در جستجوی یافتن جواب این سوال هستند ک فس هیصوت هب لیامت نارگشدرگ ارچ ه ر دصقم کی هب     

     

گردشگری خاص به دیگران و بازدید مجدد از آن مقصد دارند ) .(Chen & Phou, 2013: 269شاید یک لیالد زا ی   
این امر آن است که تمایل به بازدید مجدد از یک مقصد گردشگری به عنوان یکی از شاخص های وفاداری گردشگر
در نظر گرفته شده است (همت نارهز و ی یی ییی .) 204 ،3931 ،می دافو ناز ا گ دصقم هب یر ردشگر بلغا ی

تاین رد

     

گردشگران به بازدید از مقصد و تمایل به پیشنهاد آن مقصد بازتاب می شود (مین ب و هاگزر شا اراکمه ننن نننن،4931 ،
 .) 13نتیجه پژوهش پتریک و همکاران (  ) 2001نشان داد تمایل به بازدید مجدد از یک مقصد گردش هجیتن رد یرگ   
میزان رضایت گردشگر و ارزش ادراک شده باالی وی از سفر به آن مقصد گردشگری به وجود می آید.
مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش
با توجه به آنچه در قسمت قبل در مورد شخصیت برند مقصد گردشگری و ابعاد آن ،همخوانی همپنداره گردشگررر،
قصد بازدید مجدد از مقصد گردشگری و ارتباط این مفاهیم با یک ش نایب رگید ددد دددد ،م و میسرت شهوژپ یرظن لد
همچنین فرضیه های پژوهش تدوین شد .مدل مفهومی پژوهش در شکل  1نشان داده شده اس هیضرف نینچمه .ت    
های پژوهش در ادامه ارائه شده است.
سادگی
مسئولیت پذیری

تمایل به بازدید مجدد
از مقصد گردشگری

همخوانی خودپنداره
گردشگر

فعال بودن
احساسی بودن
سازگاری اجتماعی

شکل  :2مدل مفهومی پژوهش
فرضیه  :1مسئولیت پذیری مقصد گردشگری تاثیر معنی داری بر همخوانی خودپنداره گردشگر دارد
فرضیه  .:2فعال بودن مقصد گردشگری تاثیر معنی داری بر همخوانی خودپنداره گردشگر دارد.
فرضیه  :3احساسی بودن مقصد گردشگری تاثیر معنی داری بر همخوانی خودپنداره گردشگر دارد.
فرضیه  :4سادگی مقصد گردشگری تاثیر معنی داری بر همخوانی خودپنداره گردشگر دارد.
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فرضیه  :5سازگاری اجتماعی مقصد گردشگری تاثیر معنی داری بر همخوانی خودپنداره گردشگر دارد.
فرضیه  :6همخوانی خودپنداره گردشگر تاثیر معنی داری بر تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشکری دارد.
روش شناسی پژوهش
ی-همبس ینچمه .تسا یگت ن    
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش جمع ه هداد یروآ اا ااا ،توص فی ی ی
پژوهش حاضر از نظر زمانی در رسته پژوهش های مقطعی قرار می گیرد .جامعه آماری پژوهش ش زا هتسد نآ لما   
گردشگران خارجی است که در تابستان  5931به شهر تهران سفر کرده اند و از جاذبه گردشگری پل طبیعت در این
شهر بازدید بعمل آورده اند .از اين جامعه ،نمونه ای به حجم  216نفر و به روش نمونهگیر تسد رد ی ر سسسسس انتخ با
شدند .به منظور تعیین حجم نمونه از الگوی ارائه شده کالین (  ) 2005استفاده شد .وی بیان میکند برای تعیین حجم
نمونه در مدل يابی معادالت ساختاری بايد به دو مورد زير توجه شود )1( :تعداد داده ه وژپ یا ه زا رتمک ش   

0 20

داده نباشد و یا ( )2به ازاء هر پرسش پژوهش بايد حداقل پنج نمونه و حداکثر  15نمونه وجود داشته باشددد .س سپ
ی شودد .از آنج هک ا   
تعداد حاصل از هريک از گزينه های  1يا  2که بیشتر باشد ،برای تعیین تعداد نمونه انتخاب می ی
پرسشنامة پژوهش حاضر حاوی  30سوال است ،با توجه به گزینه اول می توان تعداد  0 20یا بیشتر از آن را انتخ با
کرد و با توجه به گزینه دوم حداقل می توان تعداد  ) 36 ×5= 80 1( 80 1را انتخاب نمود .از آنجا که گزین ادعت لوا ه د   
بیشتری را شامل میشود بر اساس مورد دوم اقدام به نمونه گیری از جامعه مورد نظر گردی انیمطا لوصح یارب.د ن    
بیشتر 0 22 ،پرسشنامه با مراجعه به سایت گردشگری پل طبیعت شهر تهران توزیع شد که  216مورد از آنها به ط رو
کامل پاسخ داده شد و در تحلیل نهایی این تعداد پرسشنامه مورد اس ارق هدافت ر زبا .تفرگ  ا وآدرگ ر ر هداد ی های     
پژوهش حاضر ،یک پرسشنامه محقق ساخته است که با مرور ادبیات پژوهش تدوین شد .به این منظوررر ،پرسش همان
ای حاوی  30سوال مورد استفاده قرار گرفت ک هدنریگ رب رد ه      13س صقم دنرب تیصخش شجنس یارب لاو د      
گردشگری ) 6 ،(Matzler et al, 2016: 516سوال مربوط ب ادنپدوخ یناوخمه ه ر اراکمه و انسیو( رگشدرگ ه نننننن ننننننن،
 6 ،)31 20سوال مربوط به تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگری ) (Stylos et al, 2016و پنج سوال مرب هب طو   
متغیرهای جمعیت شناختی است .پرسشنامه مذکور در قالب طیف لیکرت پنج گزینه ای تدوین شد که در آن عدد 1

به گزینه "کامال مخالفم" و عدد  5به گزینه "کامال موافقم" اشاره دارد .برای بررسی و تایید روایی پرسشنامه حاضر،
روایی محتوا و سازه آن مورد بررسی قرار گرفت .به منظور بررسی و تایید روایی محتوا ،ابت رایتخا رد همانشسرپ اد    
تعدادی از اساتید و محققان بازاریابی و گردشگری قرار گرفت و از ایشان خواسته شد تا نظر ار دوخ یحالصا تا   
ابراز کنند .با اعمال این اصالحات ،نسخه نهایی پرسشنامه تهیه شد و از این طریق روایی محتوایی آن مورد تایید قرار
ت .به ایننن
گرفت .همچنین به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه حاضر ،از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است ت
منظور ،بارهای عاملی استاندارد مربوط به تمامی گویه ها و متغیرها محاسبه گردید .زمانی می توان گفت یک س او للل
روایی سازه دارد که بار عاملی آن سوال بیشتر از  0/5باشد) .(Fornell & Larcker, 1981همانطور که نتایج ج لود
یت ناو گفتتت پرسش نیا همان   
شماره  1نشان می دهد ،بار عاملی تمامی سواالت پژوهش بیشتر از  0/5است .لذاا می ی
تحقیق از روایی سازه خوبی برخوردار است.
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جدول  :1نتایج تحلیل عاملی تاییدی
بار عاملی

سوال

بار عاملی

سوال

سوال 1

0/535

سوال 41

0/ 648

سوال 2

0/ 638

سوال 15

0/ 638

سوال 3

0/256

سوال 61

0/ 775

سوال 4

0/ 610

سوال 71

0/ 534

سوال 5

0/1 73

سوال 18

0/555

سوال 6

0/957

سوال 19

0/ 638

سوال 7

0/ 743

سوال 02

0/545

سوال 8

0/ 637

سوال 21

0/ 616

سوال 9

0/ 698

سوال 22

0/ 574

سوال 01

0/ 714

سوال 23

0/ 688

سوال 11

0/ 537

سوال 24

0/ 639

سوال 12

0/515

سوال 25

0/055

سوال 13

0/ 563

جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .این ضریب برای کل پرسشنامه برابر اب    
 0/2 80بوده است و برای هر یک از متغیرهای پژوهش به صورت مجزا محاسبه گردید که نتایج آن در جدول  2ارائه
شده است .همانطور که نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان می دهد ،پرسشنامه مورد نظر از پایایی مناس وخرب یب ر راد   
است .به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی و استنباطی در نرممم افزارهای ی
ی
آماري  SPSSو  LISRELاستفاده شده است.
جدول  :2تعداد سواالت و ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
تعداد سواالت

متغیرهای پژوهش
شخصیت برند مقصد گردشگری

ضریب آلفای کرونباخ

13

0/ 789

همخوانی خودپنداره گردشگر

6

0/258

تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگری

6

0/ 723

یافته های پژوهش
در این قسمت از پژوهش یافته های توصیفی و استنباطی پژوهش ارائه شده است .به این منظور ابت یاه یگژیو اد    
جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری در جدول  3ارائه شده است .این ویژگی ها شامل سن ،جنسیت ،تحصیالت و
وضعیت تاهل است.
جدول  :3ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری
متغیرها

گروه ها

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

جنسی ت

مرد

30 1

60 /2

زن
ابتدایی
تحصیالت

دیپلم

86

93/8

3

1/4

77

م ت اه ل
کمتر از 02

139

0

0

02- 30

29

13 /4

31

30 - 40

55

25 /5

109

50 /5

40 - 50

74

34 /3

67

لیسانس

وضعیت تاهل

مجرد

35 /6
64 /4

سن

مقاطع باالتر

37

71/1

بیشتر از 50

58

26 /9

آژانس مسافرتی

27

12 /5

است هتسب زا هداف     

ب له

80

37

برنام زیر ه     

خود مسافر

48

22 /2

سف ر

خ یر

631

63

سف ر

دیگران

65

30 /1
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در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تحقیق از روش تحلیل مسیر در نرم افزار LISREL

استفاده شده است .به منظور استفاده از نرم افزار  LISRELباید توجه داشت که تحليل مسير در اين نرم افزار شاخص
ص ،اك ييي
هاي برازشي را توليد مي كند كه در بازه مشخ يص قابل قبول بوده و نتا جي آن قابل استناد است .اولين ش خا ص ص
اسكوير هنجار شده است که از تقسیم X2بر درجه آزادی بدست می آید .مقادير كمتر از  3بر ايسب رایعم نیا یا رر رر ررررر
مطلوب تلقي مي شود .شاخص میزان انطباق ( )AGFIنیز باید بزرگتر از  0/8باشد ،مقادیر باالی  0/9بر صخاش یا   
های نیکویی برازش ( ،)GFIهنجار شده برازندگی ( )NFIو هنجار نشده برازندگی ( )NNFIنشان دهنده ای تسا ن   
که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است .عالوه بر این میزان شاخص  RMSEAکمتر از  0/1می باشد (Anderson

) .& Gerbing, 1988میزان انطباق شاخص ها برای چارچوب استخراج شده به شرح جدول  4می باش روطنامه .د   
که در این جدول نشان داده شده است ،مقادیر معنی دار برای شاخص های برازش مدل از آزمون تحلیل مسیر م لد
پژوهش با استفاده از نرم افزار  LISRELحمایت می کند.
RMSE
0/420

جدول  :4شاخص های برازش مدل
NNFI
0/ 68

NFI
0/ 62

GFI
0/ 92

AGFI
0/ 56

X2/df
5

در این قسمت از پژوهش یافته های مربوط به بررسی فرضیه های پژوهش ارائه شده است .فرضیه اول پژوهش بیان
می کند مسئولیت پذیری مقصد گردشگری ،همخوانی خودپنداره گردشگر را از آن مق یراد ینعم تروص هب دص     
تحت تاثیر قرار می دهد .همانطورکه در جدول  5و شکل  2نشان داده شده است ،ضریب  tبرای این فرضیه برابر با
 2/ 22است .این ضریب نشان می دهد فرضیه مورد نظر مورد تایید قرار می گیرد و می توان گفت مسئولیت پ یریذ
مقصد گردشگری ،همخوانی خودپنداره گردشگر را از آن مقصد به صورت معنی داری تحت ت ارق ریثا ر .دهد یم      
همانطور که در جدول  5و شکل  3نشان داده شده است ،ضریب بتای ( )βای یضرف ن هه ههه 0/41 ،اس بیرض نیا .ت    

نشان می دهد  %41از تغییرات متغیر وابسته (همخوانی خودپنداره گردشگر) از طریق متغیر مستقل (مسئولیت پذیری
مقصد گردشگری) قابل تبیین است .نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های پژوهشگران پیشین از جمل و یجنیکا ه

حسنای (  ،) 2006اوساکلی و بالوغلو (  )11 20و مازلر و همکاران (  )61 20مطابقت و همخ یم ور نیا زا .دراد یناو    
توان گفت بهبود مسئولیت پذیری مقصد گردشگری تهران باعث بهبود همخ  نارگشدرگ هرادنپدوخ یناو از دصقم     
گردشگری تهران می شود.
فرضیه دوم پژوهش بیان می کند فعال بودن مقصد گردشگری بر ادنپدوخ یناوخمه  ر هب دصقم نآ زا رگشدرگ ه       
ت ،ضر بی
صورت معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد .همانطور که در جدول  5و شکل  2نش سا هدش هداد نا تتت تتت

t

برای این فرضیه برابر با  2/ 45است .این ضریب نشان می دهد فرضیه مورد نظر مورد تایید قرار می گیرد و می توان
گفت فعال بودن مقصد گردشگری ،همخوانی خودپنداره گردشگر را از آن مقصد به صورت معنی داری تحت ت ریثا
قرار می دهد .همانطور که در جدول  5و شکل  3نشان داده شده است ،ضریب بتای ( )βای یضرف ن هه ههه 0/02 ،اس .ت

این ضریب نشان می دهد  %02از تغییرات متغیر وابسته (همخوانی خودپنداره گردشگر) از طریق متغیر مستقل (فعال
بودن مقصد گردشگری) قابل تبیین است .نتایج حاصل از این فرضیه ب  هتفای ا ه هلمج زا نیشیپ نارگشهوژپ یا

     

اکینجی و حسنای (  ،) 2006اوساکلی و بالوغلو (  )11 20و مازلر و همکاران (  )61 20مطابقت و همخوانی دارد .از این

بررسی نقش شخصیت برند مقصد گردشگری1 50 ...

رو می توان نتیجه گرفت فعال بودن مقصد گردشگری ،همخوانی خودپنداره گردش تروص هب ار دصقم نآ زا رگ     
مثبت و معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد.
فرضیه سوم پژوهش بیان می کند احساسی بودن مقصد گردشگری تاثیر معنی داری بر همخوانی خودپنداره گردشگر
دارد .همانطورکه در جدول  5و شکل  2نشان داده شده است ،ضریب  tبرای این فرضیه برابر اب      2/ 12اس نیا .ت   
ی،
ضریب نشان می دهد فرضیه مورد نظر مورد تایید قرار می گیرد و می توان گفت احساسی بودن مقصد گردش رگ ی ی
همخوانی خودپنداره گردشگر را از آن مقصد به صورت معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد .همانطور که در جدول
 5و شکل  3نشان داده شده است ،ضریب بتای ( )βاین فرضیه برابر با  0/ 11است .این ضریب نشان م دهد ی   

% 11

از تغییرات متغیر وابسته (همخوانی خودپنداره) از طریق متغیر مستقل (احساسی بودن مقصد گردشگری) قابل تبی نی

ی و حس  یان ( (  ،) 2006اوس و یلکا
است .نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های پژوهشگران پیشین از جمله اکینجی ی

بالوغلو (  )11 20و مازلر و همکاران (  )61 20مطابقت و همخوانی دارد .لذا می توان بیان کرد احساسی ب دصقم ندو   
گردشگری منجر به خودپنداره مثبت گردشگر از آن مقصد خواهد بود.
ی داری بر ادنپدوخ یناوخمه  ره    
فرضیه چهارم پژوهش بیان می کند سادگی مقصد گردشگری می تواند ت نعم ریثا یی یی
گردشگر داشته باشد .همانطورکه در جدول  5و شکل  2نشان داده شده است ،ضریب  tبرای ای اب ربارب هیضرف ن    
 2/ 54است .این ضریب نشان می دهد فرضیه مورد نظر مورد تایید قرار می گیرد و از این رو می توان گفت س یگدا
مقصد گردشگری ،همخوانی خودپنداره گردشگر را به ص و تبثم ترو

ارق ریثات تحت یراد ینعم ر .دهد یم   

     

همانطور که در جدول  5و شکل  3نشان داده شده است ،ضریب بتای ( )βای یضرف ن هه ههه 0/ 18 ،اس بیرض نیا .ت    

نشان می دهد  % 18از تغییرات متغیر وابسته (همخوانی خودپنداره گردشگر) از طریق متغیر دنرب یگداس( لقتسم      
مقصد گردشگری) قابل تبیین است .نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های پژوهش لزام هلمج زا نیشیپ نارگ ر و    

همکاران (  )61 20مطابقت و همخوانی ندارد .اوساکلی و ب  ولغولا ( (  ،)11 20م اکمه و رلزا را  ن (( (((  )61 20و اکینج و ی
حسنای (  ) 2006بیان می کنند که بین سادگی مقصد گردشگری و همخوانی خودپنداره گردشگر رابطه منف دوجو ی   
دارد و سادگی مقصد گردشگری در به وجود آمدن خودپنداره گردشگر هیچ تاثیری ندارد .از این رو می توان گفت
افزایش سادگی مقصد گردشگری می تواند همخوانی خودپنداره گردشگر را به صورت معنی داری افزایش دهد.
فرضیه پنجم پژوهش بیان می کند سازگاری اجتماعی مقصد گردشگری ،همخوانی خودپنداره گردشگر را به صورت
ت ،ضر بی
معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد .همانطورکه در جدول  5و شکل  2نشان داده شده است ت

 tبر نیا یا   

فرضیه برابر با  2/ 42است .این ضریب نشان می دهد فرضیه مورد نظر مورد تایید قرار می گیر  ناوت یم و د گگگ گگگگفت
سازگاری اجتماعی مقصد گردشگری ،همخوانی خودپنداره گردشگر را از آن مقصد ب وص ه ر تحت یراد ینعم ت     
تاثیر قرار می دهد .همانطور که در جدول  5و شکل  3نشان داده شده است ،ضر  یاتب بی (( ((( )βای یضرف ن هه ههه0/ 15 ،
است .این ضریب نشان می دهد

 % 15از تغییر ( هتسباو ریغتم تا ه خ یناوخم وووو ووووودپن لقتسم ریغتم قیرط زا )هراد     

(سازگاری اجتماعی مقصد گردشگری) قابل تبیین است .نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های پژوهشگران پیش نی

از جمله اکینجی و حسنای (  ،) 2006اوساکلی و بالوغلو (  )11 20و مازلر و همک  نارا ( (  )61 20مطابق یناوخمه و ت   
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دارد .در نتیجه می توان بیان کرد سازگاری اجتماعی مق گشدرگ دص ر هب رجنم ی لکش

یریگ

تبثم هرادنپدوخ         

گردشگر از آن مقصد خواهد بود.
فرضیه ششم پژوهش بیان می کند همخوانی خودپنداره گردشگر ،تمایل گردشگر به بازدی هب دصقم نآ زا ددجم د    
ت ،ضر بی
صورت معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد .همانطور که در جدول  5و شکل  2نش سا هدش هداد نا تتت تتت

t

برای این فرضیه برابر با  2/ 45است .این ضریب نشان می دهد فرضیه مورد نظر مورد تایید قرار می گیرد و می توان
گفت همخوانی خودپنداره گردشگر ،تمایل گردشگر به بازدید مجدد از آن مقصد را ب وص ه ر تحت یراد ینعم ت     
تاثیر قرار می دهد .همانطور که در جدول  5و شکل  3نشان داده شده است ،ضر  یاتب بی (( ((( )βای یضرف ن هه ههه0/ 09 ،

است .این ضریب نشان می دهد  %9از تغییرات متغیر وابسته (تمایل گردشگر به بازدید مجدد) از طریق متغیر مستقل

(همخوانی خودپنداره گردشگر) قابل تبیین است .نتایج حاصل از این فرضیه ب  هتفای ا ه رگشهوژپ یا اااا ااااان پیش زا نی

جمله اوساکلی و بالوغلو (  )11 20و مازلر و همکاران (  )61 20مطابقت و همخوانی دارد .نت وژپ جیا ه اشن اهنآ ش ن     
میدهد که همخوانی خودپنداره در بازدید مجدد از مقصد نقش بسیار مهم و قاب یم هجیتن رد .دراد یا هظحالم ل    
توان بیان کرد همخوانی خودپنداره گردشگر از مقصد گردشگری منجر به بازدید گردشگر از آن مقصد خواهد بود.
جدول  :5خالصه یافته های پژوهش
فرضیه های پژوهش

t

فرضیه  :1مسئولیت پذیری مقصد گردشگری تاثیر معنی داری بر همخوانی خودپنداره گردشگر دارد.

2/ 22

β

و ض عی ت

0/41

تایید

فرضیه  :2فعال بودن مقصد گردشگری تاثیر معنی داری بر همخوانی خودپنداره گردشگر دارد.

2/ 45

0/02

تایید

فرضیه  :3احساسی بودن مقصد گردشگری تاثیر معنی داری بر همخوانی خودپنداره گردشگر دارد.

2/ 12

0/ 11

تایید

فرضیه  :4سادگی مقصد گردشگری تاثیر معنی داری بر همخوانی خودپنداره گردشگر دارد.

2/ 54

0/ 18

تایید

فرضیه  :5سازگاری اجتماعی مقصد گردشگری تاثیر معنی داری بر تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشکری دارد.

2/ 42

0/ 15

تایید

فرضیه  :6همخوانی خودپنداره گردشگر تاثیر معنی داری بر تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشکری دارد.

2/ 45

0/ 09

تایید

مدل پژوهش همراه با ضرایب  tو ضرایب بتا با استفاده از تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل در شکل های  2و  3نشان
داده شده است.

شکل  :3مدل ضرایب تی ()t

بررسی نقش شخصیت برند مقصد گردشگری503 ...

شکل  :4مدل ضرایب بتا ()β

نتیجهگیری ،پیشنهادات کاربردی و محدودیت های پژوهش
در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر شخصیت برند مقصد گردشگری تهران بر همخوانی خودپنداره گردش لیامت و رگ   
به بازدید مجدد از این مقصد گردشگری پرداخته ش زا هتسد نآ هدنریگ رب رد رضاح شهوژپ یرامآ هعماج .د         
گردشگرانن خارجی بوده که در تابستان سال  4931به شهر تهران سفر کرده بوده و از پل طبیعت در این شهر بازدید
کرده بوده اند .از این جامعه نمونه ای به حجم  216نفر و به روش نمونهگیر تسد رد ی ر یارب .دندش باختنا س      
گردآوری داده های پژوهش ،پرسشنامهای حاوی  36سوال با مر رد شهوژپ تایبدا رو

ز ممم ممممین شهوژپ یاهریغتم ه   

طراحی شد .روایی و پایایی پرسشنامه مورد نظر در این مطالعه مورد بررسی قر و تفرگ را

ش دییات د روظنم هب        .

بررسی داده های پژوهش و آزمون فرضیه های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و در این رابطه از نرم افزاره یا
 SPSSو  LISRELاستفاده شده است .نتایج پ شهوژ

رب نآ داعبا و دنرب تیصخش داد ناشن رضاح یناوخمه         

خودپنداره گردشگر تاثیر گذاشته و در نتیجه این همخوانی به تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگری منجر ش هد
و تاثیر معناداری بر آن می گذارد .از این رو توصیه می شود مسئوالن و برنامهریزان صنعت گردشگری در شهر تهران
اقدامات مربوط به ایجاد شخصیت برند متناسب با این شهر را در دستور کار خود قرار دهند تا از این طری ناوتب ق ند   
شهر تهران را به عنوان یکی از مقاصد گردشگری مهم کشور ایران نزد گردشگران خارجی معرفی کنند .انجام چن نی
کاری می تواند از طریق شناسایی ویژگی های منحصربفرد این شهر و تمرکز و تاکید بر آنها و سپس اط یناسر عال   
ویژگی های منحصربفرد شناسایی شده از طریق رسانه های مناسب انجام پذیرد .لذا توصیه م صصختم دوش ی ا و ن
بازاریابان گردشگری این شهر ،مهم ترین جاذبه ها و ویژگی های این شهر را از زبان گردشگران خ فس یجرا رکر هد   
به این شهر جویا شوند و از آنها در برندسازی این مقصد گردشگری بهره ببرند .همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان
داد ،همخوانی خودپنداره گردشگر تاثیر معنی داری بر تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردش ترابع هب .دراد یرگ    
دیگر ،گردشگران تمایل به بازدید از مقصد گردشگری دارند که با خودپنداره آنها همخوانی داش  نیا زا .دشاب هت رو   
توصیه می شود اقداماتی در جهت شناسایی خودپنداره گردشگران خارجی سفرکرده به ش زا .دوش ماجنا نارهت ره   
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آنجا که گردشگران سفرکرده به ایران و شهر تهران دارای ویژگی های خاصی هستند (مانند مسن تر ب نتشاد و ندو   
انگیزه فرهنگی-تاریخی) براحتی می ت  اهنآ هرادنپدوخ ناو را مادقا و هدرک ییاسانش ا رد ار یت

یناوخمه تهج         

خودپنداره ایشان با ویژگی های مقصد گردشگری تهران انجام داد .این پژوهش نیز همچون بسیاری از پژوهش ها و
مطالعات دیگر خالی از محدودیت نیست و محدودیت های خاص خود را دارد .نخست آنکه این پژوهش صر رد اف
حوزه صنعت گردشگری و برای مقصد گردشگری تهران انجام شده است لذا نتایج حاص هب ناوت یمن ار نآ زا ل    
سایر شهرها و مقاصد گردشگری تعمیم داد .از این رو توصیه می شود این پ شهوژ

زین روشک یاهرهش ریاس رد     

انجام شود و نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه شود .دوم آنکه استفاده از پرسشنامه بسته یک ودحم ی د یاه تی    
پژوهش حاضر است ،زیرا استفاده از دیگر ابزاره اه هداد یروآ عمج رگید یا در هوژپ  ششششششششششش ه دننام یشیامیپ یا    
پرسشنامه باز و مصاحبه شاید بتواند نتایج ارزشمندی در زمینه ویژگی ه تیصخش یا ی گ دصقم دنرب  ردشگر رد ی   

  

اختیار پژوهشگران در قرار دهد .از این رو توصیه می شود پژوهشگران آتی از این ابزارها در کن هتسب همانشسرپ را    
برای جمع آوری اطالعات مورد نظر خود استفاده نمایند .محدویت دیگر این پ شهوژ

ودحم د نآ ینامز تی

تسا     

زیرا جمع آوری داده های این پژوهش در ماه های تابستان انجام گرفته است و نمی توان معیار مناس مه یارب یب ه    
گردشگران باشد و از این رو توصیه می شود به منظور کسب نتیجه بهتر و قابل استنادتر ،مطالع لوصف مامت رد تا    
سال و بر روی همه انواع گردشگران انجام شود.
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