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 چکیده

مطالعه جامع رفتار مصرف كننده پیش نیاز طراحي استتراتییهاي ارتربخش بازاریتابي استت      

پیوهشتي   موضتواات تصویر مقصد و نیات رفتاري بهمراه ارتباطتات بتیآ آنهتا همننتان از     

آیتد  هتدف   شمار ميگردشگري به حوزه بازاریابياندركاران جذاب براي دانشگاهیان و دست

 باشتد  ساختار شناختي تصویر مقصد متي بر اساس از انجام ایآ پیوهش تبییآ نیات رفتاري 

پیامتد و    تتر عد شناختي تصویر مقصد بتا ستطوا انتزااتي   بار بُبراي نخستیآ وهشیدر ایآ پ

گردشتگران ستالمند ستاكآ شتهر      ،  جامعته آمتاري پتیوهش   گرفتارزش مورد استفاده قرار 

بتته  اي تصتتادفي انتختتاب شتتده و بتته روش خوشتته هتتااز آننفتتر  373 كتته شتتیراز متتي باشتتند

بتتا استتتفاده از  هتتاي گتتردآوري شتتده  دادهدادنتتدستتاخته پتتیوهش پاستتخ پرسشتتنامه محقتت 

هتاي پتیوهش ارتبتاع معنتادار     مورد تحلیل قرار گرفتت  یافتته  معادالت ساختاري  سازيمدل

  نتتایج ایتآ پتیوهش    نمودساختار شناختي تصویر مقصد با نیات رفتاري و ابعاد آن را تایید 

 مناست  در ایجاد درک بهتر از رفتار گردشگر سالمند ایراني و تدویآ استراتییهاي بازاریتابي  

 استفاده خواهد بود  براي  بازار نوظهور گردشگري سالمندي ایران قابل

 

ساختار شناختي، تصویر مقصد، نیات رفتاري، گردشتگر  بازاریابي گردشگري،  كلیدي: كلمات

   سالمند
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 مقدمه

(  نیتت   9427،و همكتاران  9ژانت  ) كننتده متورر رفتتار استت    بینينیت رفتاري یک پیش

بعبتارتي    (2،2772)آجتزن ریزي براي انجام یک رفتار معیآ استت  رفتاري، نیت برنامه

نیت رفتاري ابارت است از ادراک مشتریان نسبت به املكترد ختدمت دهنتدگان و بته     

ایآ موضوع اشاره دارد كه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یتک ختدمت دهنتده    

چتآ  (  9312خاص هستند یا اینكه خرید خود را كاهش مي دهند )شیرازي و همكاران، 

یا  دید مجددانوان تمایل یا آرزوي گردشگر به باز( نیت رفتاري را به 2770) 3و تساي

نیتت  توصیه مقصد گردشگري به دیگران تعریف كردند  پیوهشگران متعدد به اهمیتت  

جتویي در  براي تقویت درآمد مقاصد گردشگري و در اتیآ حتال صترفه    بازدید مجدد

نیت بازدیتد  (  گردشگران با 2770، 4)جان  و فن  اندهاي بازاریابي اشاره نمودههزینه

احتماال اطالاتات مببتت زیتادي از مقصتد بته اطرافیتان داده و نستبت بته          ،قوي مجدد

(  9181، 3)گتایتي و فلزتز   گردشگران غیر تكراري وفاداري بیشتتري بته مقصتد دارنتد    

هتاي نیتات رفتتتاري همننتان یتک حتوزه گستترده پیوهشتتي در       بتیآ مدلستازي پتیش  

 (   2790ان، و همكار 6)پرایاگ شودگردشگري محسوب مي

شده، امنیتت و كتاهش   هاي قبلي اوامل متعددي همنون رضایت، كیفیت ادراکپیوهش

ریسک، تجربه قبلي و تصویر مقصد را در بترانگیختآ گردشتگر بته بازدیتد مجتدد از      

و  1متاتوس (  8،2793دایتور و آدونگتو   ؛2799 ،0انتد )ستام و بادارنته   شتمرده مقصد بر

هتاي ختود تصتویر    در پتیوهش  (9327) همكتاران  و 97استتایلیدی   (؛2792) همكاران

 گتذارد، مقصد را بعنوان یكي از متغیرهاي مهم كه بر نیتات رفتتاري ستیاحان ارتر متي     

تتر  آید ارزیابي مببت تصویر مقصد بته نیتت رفتتاري قتوي    اند  به نظر ميمعرفي كرده

  بصتورت كلتي تصتویر    (2771؛ لتي،  2778، 99متارتیآ  ستآ  و ویباستك دل) منجر گردد

                                                      
1- Zhang 

2- Ajzen 

3- Chen & Tsai 

4- Jang & Feng 

5 - Gyte & Phelps 

6- Prayag 

7- Som & Badarneh 

8- Dayour & Adongo  

9- Matos 

10- Stylidis 

11 - Del Bosque & San Martín 
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هتا از اطالاتات منتابع مختلتف در طتي      اي از باورها و برداشتمقصد بعنوان مجمواه

هاي مقصد و منتافع حاصتل از آنهتا منتهتي     كه به یک بازنمایي ذهني از وییگي ؛زمان

سازي (   یكي از رویكردهاي متداول در مفهوم9،9113گارتنر) شودگردد، تفسیر ميمي

د  در ایتآ رویكترد تصتویر مقصتد از سته      باشت تصویر مقصد رویكرد سه انصر متي 

شود  انصر شناختي به باورها و دانتش  انصر شناختي، ااطفي و رفتاري تشكیل مي

  (2،2793)چآ و فو گرددمي هاي مقصد بازگردشگر از وییگي

در امده مطالعات تصویر مقصد؛ تصویر شتناختي بیشتتر متورد توجته پیوهشتگران      

شتناختي معمتوال بته استتخرار ادراک گردشتگران از      است  اندازه گیري تصتویر  بوده

هتا، زیرستاختها، محتی  و كیفیتت ختدمات      هاي چندگانه مقصد همنون جاذبته وییگي

هتا ستاختار شتناختي تصتویر     در ایتآ پتیوهش    (2794)ژان  و همكتاران،  پردازندمي

( و به ستایر ستطوا   2778،دلباسكیو و سآ مارتیآ  ) بوده هاوییگيمقصد متمركز بر 

ستازه   3فرضتي بتیآ   اتصتاالت  ستاختار شتناختي بته    انتد   ساختار شناختي نزرداخته

شتده استتفاده   هاي محصول/برند، پیامدها/منافع درکمراتبي وییگيمرتب  بهم سلسله

   ( 2793، 3)كریستالی گردد ميبرهاي فردي هاي خاص و ارزشاز وییگي

پیشیآ به بررسي تاریرتصتویر  مطالعات با بررسي ادبیات موضوع مشخص گردید كه 

هتا  پتیوهش  انتد، بعبتارتي ایتآ   شناختي بر نیت رفتاري و ابعتاد دو گانته آن پرداختته   

نظتر  را متد ي مقصتد بتوده   هتا وییگتي ساختار شناختي تصویر مقصد كه منحصر بته  

ونیت توصتیه را متورد مطالعته     نیت بازدید مجددقرارداده و تاریر آن بر نیت رفتاري، 

ستاختار شتناختي تصتویر مقصتد      بتار اند  در ایآ پتیوهش، بتراي نخستتیآ   قرار داده

متورد توجته    ؛گیترد را نیز در برمي هاارزشتر پیامدها و یافته كه سطوا انتزاايبس 

و نیت توصیه متورد   نیت بازدید مجددبوده و تاریر آن بر نیت رفتاري و ابعاد دوگانه 

 گیرد   ميبررسي قرار

هتاي قبلتي   استت: ابتتدا بتا مرورپتیوهش    شتده ذیل ستازماندهي  ادامه مقاله به صورت

فرضتیات   ،شتناختي با نیات رفتاري گردشگران، تصویر مقصتد و ستاختارهاي  مرتب 

 هتا بیتان  روش انجتام پتیوهش و نحتوه گتردآوري داده     ستز   ؛شتده پیوهش مطترا 

                                                      
1 - Gartner 

2- Chen & Phou 

3- Krystallis 
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بتراي  گرفتته و دستتاوردهاي آن   قترار هاي پیوهش موردبحت  نهایت یافتهدر  شودمي

 گردد ميها و كاربردهاي آتي ارائهپیوهش

 

 پیشینه پژوهشمبانی نظری و 
 ساختار شناختی

كننده در حافظه، اامل كلیتدي در ایجتاد   پیوندها و ساختارهاي شناختيِ دانش مصرف

(  2799، 9كننده محسوب مي شوند )گربیتتوس و بتراون  درک درست از رفتار مصرف

شتده در حافظته   نحوي كه به بازنمایي اطالاتات كدگتذاري  به -شناختيمفهوم ساختار

 2شد )الچمتآ خواهدكننده تبدیلمصرفهاي رفتاربه مفهومي مهم در مدل -گرددميباز

است كه افراد اطالاتات حافظته   شده(  بطوركلي اینگونه پذیرفته273: 9101و همكاران، 

(  از 9187گیرند )السون،ميبكاربلندمدت را براي درک، تفسیر و ذخیره اطالاات جدید 

شتناختي الزم بتراي   شتده و ستاختار  با محصتول فعتال  هاي مرتب ایآ منظر طرحواره

(  9108آورند )الستون،  ميتفسیر اطالاات محصول یا تجارب جدید محصول را فراهم

شناختي و رفتارهاي آشكار شناختي موجود افراد ارري قوي بر فرایندهايساختارهاي

 (   9189مي كنند )مارک و السون، نها اامالبعدي آ

پیوهشتتتگران بستتتیاري بتتته بررستتتي محتتتتوا و ستتتازماندهي دانتتتش واقتتتع در     

است كته اطالاتات در   شناختي و تاریرات آنها مشغول هستند  فرض برایآساختارهاي

هتتا كتته آنهتتا را ستتاختارهاي دانتتش یتتا   شتتده از بازنمتتایيهتتاي ستتازماندهيشتتبكه

(  9189و همكتاران،   3شوند )كتانوار نامیم كدگذاري و ربت مييشناختي مساختارهاي

بتا  یا ساختارشتناختي مترتب    4توانند در حافظه بصورت طرحوارهها ميایآ بازنمایي

هتاي  هاي محصول، دانش را به شتكل بازنمتایي  محصول سازماندهي شوند  طرحواره

كلي طبقه اده، اطالااتهاي استفهاي محصول، موقعیتشده از برندها، وییگيكدگذاري

شتده  گیرنتد  ایتآ اطالاتات كدگتذاري    متي محصول و قوانیآ انتخاب و ارزشیابي؛ دربر

شتده و بصتورت   گرفتته نظتر متصتل در شتده یتا بهتم   تواننتد بصتورت ستازماندهي   مي

(  بسیاري 3،9103گردند )نورمآ و بابروچارچوب ساختاري از دانش در حافظه ذخیره

                                                      
1- Grebitus & Bruhn 

2 - Lachman 

3 - Kanwar 

4- Schema 

5 - Norman, & Bobrow 
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دانتتش یتتا  شتتده بعنتتوان ستتاختارهاي  اختي؛ شتتناختهشتتنمحققتتیآ، ستتاختارهاي 

هتا،  پندارنتد كته درآن فترد واقعیتات، مفتاهیم، گتزاره      ساختاریافته، را حالتي متي دانش

( یتا بصتورت   2777كنتد )تتابر،  ميزماني مرت هاي خام را در هر نقطهها و دادهنظریه

ر حافظته  فرضتي كته بته ستازماندهي ارتباطتات مفتاهیم د      تر بعنوان یک ستازه خاص

 ( 226: 9102، 9گیرند )شاولسوننظر ميگردد، درميباز

گتردد:  مراتبي برمتي سلسلهمرتب ساختارشناختي به اتصال فرضي بیآ سه سازه بهم

استفاده از وییگیهتاي   شده()مبل منافع درک2  پیامدهاي2هاي محصول/برند   وییگي9

دن )مبتل ارزشتهاي فتردي    كننده یا حالت غتایي بتو    گرایشات زندگي مصرف3خاص 

كننتدگان  همنون امنیت، شادي و ازت نف (  در تالش براي فهم مسیري كته مصترف  

كننتتد، اتصتتاالت متتيشتتده( بتته خودشتان متترتب  محصتوالت را )از طریتت  منتتافع درک 

(  نظریته  2793شتود )كریستتالی ،  متي )نردبانهتا( ستاخته   A-C-Vذهنتي مراتت  سلستله 

كننده مبتنتي استت كته    شناختي مصرفز ساختارهايبر مدلي ا 3وسیله-هدفزنجیره 

هاي اینتي محصتول بته ارزشتهاي متورد نظتر       دهد كه مشخصهمسیري را نشان مي

وستیله بته    -زنجیتره هتدف   ( 2773، 4شود )مک اینتاش و تیآكننده متصل ميمصرف

استت كته دانتش    كننتدگان با مصرف مصرفشناختي مرتب انوان یک مدل از ساختار

شتتود  بعبتتارتي  متتيمصتترف در حافظتته انستتان ذخیتتره و ستتازماندهي  بتتا متترتب 

شتود ، كته در آن   متي اي فترض مراتبتي پایته  شناختي بصورت یک مدل سلسلهساختار

هتتا  هتتا و شتتبكه بتتا ستتطوا مختلتتف انتتتزاع در زنجیتتره     3شتتناختيهتتاي مقولتته

 ( 6،9113شوند )گرونرت و گرونرتميمرتب بهم

 

 و تصوير مقصد نیات رفتاری

درصتد   83درصدي در حفظ مشتتري بته ستود بتیش از      3در صنعت خدمات افزایش 

اي بته مراتت  كمتتر از جتذب مشتتریان      بعالوه حفظ مشتریان فعلي هزینته   انجامدمي

انتظار شتكل معینتي از رفتتار     ،نیت/قصد رفتاري(  9117، 0)رینلد و ساسر جدید دارد

                                                      
1 - Shavelson 

2- Consequences 

3- Means–End Chain theory (MEC) 

4 - McIntosh, & Thyne 

5- Cognitive categories 

6- Grunert & Grunert 

7 - Reichheld, & Sasser 
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شتود   گرفتته ن/احتمال اقدام بكارتواند بعنوان یک امكااست و ميمشخصي در شرای  

 و اغل  بتا رفتتار كلتي همبستتگي دارد     گرددمي نیت رفتاري همیشه به رفتار آینده بر

نیت رفتاري نمایانگر تمایل مشتري براي انجام یک رفتتار  (  9103، 9بیآ و آجزن)فیش

نیتت رفتتاري     (9314خاص مبل خرید یک محصول است )فكور، حدادیان و كلیتدري،  

 ،2)بالتدینگر و روبیونستون   باشتد و نیتت توصتیه متي    نیت بازدید مجتدد در برگیرنده 

نیت توصیه به معناي تمایل گردشگران به توصتیه مقصتد   (  2770؛ چآ و تساي،9116

   (2790و همكتتاران،  3)پرایتتاگ باشتتدبتته دیگرانتتي چتتون ختتانواده و دوستتتان متتي   

 ،4)پتروی   انتد گرفتته رفتاري مورد مطالعته قترار  هاي مختلفي براي تبییآ نیت بیآپیش

تصویر مقصد یكي از متغیرهاي مهم است كه بر نیتات رفتتاري ستیاحان ارتر      ( 2798

تصتویر مقصتد نقتش مهمتي در انتختاب      (  2793 ،و همكتاران  استتایلیدی  ) گتذارد مي

  (2772، و همكاران 3)گاالرزا مقصد، ارزیابي پ  از سفر و رفتارهاي آتي دارد

 بتتته یتتتک مقصتتتداقایتتتد و تصتتتورات فتتترد نستتتبت بتتتراي كستتت  تصویرمقصتتتد  

( درک اینكته چگونته تصویرمقصتد گردشتگري     6،2796كیم و چآ) استشدهكاربردهبه

دهندگان مقصد در توستعه تصتاویر مناست  بتراي     است به ترویجگیرد ممكآميشكل

( بتا  7742)8برلتي و متارتیآ    (0،2773)كتیم و یتون   كنتد محصوالت مقاصدشتان كمتک  

گرفتته از طریت  تفستیر احساستي و استتداللي      یک مفهوم شكل"پیشنهاد اینكه تصویر

اي نمودنتد كته جنبته   مبحبي را بته تعریتف تصویرمقصتد اضتافه     "كننده استمصرف

اي متنتوع از  گرفتآ از طری  مجمواهآمد  تصویر با شكلميشمارمتفاوت از مقصد به

انش فتردي مستافران از مقصتد و تجربته مستتقیم      منابع اطالااتي و ترویجي بهمراه د

 آنها از محل؛ نیروي محرک در پ  ارزشیابي مقصد و انتخاب آن براي بازدیتد استت  

مترتب   ( تصتویر دو انصتر مجتزاي بهتم    9111) (  بر اساس نظر بالگلو1،9113)گارتنر

اد هاي هیجاني افرااطفي)احساسات(و شناختي)باورها(  تصویر ااطفي با پاسخ -دارد

                                                      
1 - Fishbein, & Ajzen 

2- Baldinger & Rubionson 

3 - Prayag 

4- Perovic 

5- Gallarza 

6- Kim & Chen 

7- Kim & Yoon 

8- Beerli & Martin 

9- Gartner 
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هتاي  شناختي، دانش وییگيبه یک محصول یا مكان روبروست  از سوي دیگر تصویر

شناختي، گردشگر مكتان را بتر استاس    در ارزیابي  دهدميمحصول یا مكان را نمایش

(  2770لتیآ و همكتاران،  ) كنتد متي ایني مقصد در حد دانش خویش ارزیابيهايوییگي

دارنتد شتامل امكانتات اقتامتي،     كه فرد را به بازدید از یک مقصتد وا متي   هاوییگيایآ 

 باشتد فرهنگتي وغیتره متي    ،هتاي مختلتف طبیعتي ، تتاریخي    و هوا و جاذبهرفاهي، اب

ایآ بدیآ معناست كه هر چقتدر گردشتگر در متورد     (  2790،و همكاران 9)استایلیدی 

 بتود اختي وي معتبرتتر خواهتد  شتن تر باشد ارزشتیابي هاي مببت آن مكان آگاهوییگي

 (   2،2799ساهیآ و بالگلو)

؛ شتیرخدایي  ( 2794) و همكاران (؛ لي2793)3محققیآ بسیاري همنون آساكر و هاالک

بتیآ مستتقیم یتا غیتر مستتقیم نیتات       تصویر مقصد را بعنوان پیش( 9313) و همكاران

اطتالع از تصتویري كته گردشتگران از یتک مقصتد در ذهتآ         انتد  رفتاري معرفي نموه

ژانت  و  ) دهتد بیني نیات رفتاري گردشگران را افزایش متي امكان پیش ؛كنندترسیم مي

را  نیتت بازدیتد مجتدد   مطالعات قبلي تاریر معنادار تصویر مقصد بتر    (2794همكاران،

ملكتي متیآ بتاش و     ؛2778؛ لتي و همكتاران،   2799، و همكاران 4چوي) انداربات نموده

(  در صتتورتیكه گردشتتگران ارزیتتابي بتتاالیي از مقصتتدي كتته آن را  9314همكتتاران، 

باشند، احتماال خواهان دیدن دوباره آنجتا خواهنتد بتود در غیتر     اند داشتهنمودهتجربه

خواهنتد دیگتر آنجتا را    رن  تر بوده یا اصتال نمتي  آنها كم نیت بازدید مجدداینصورت 

بر اداراک تصویر مببتت گردشتگران   ها پیوهش برخي  (2794مكاران،ژان  و ه) ببینند

هاي پ  از سفر مانند سطح رضتایت و نیتت توصتیه متمركتز     و ارتباع آن با ارزیابي

( مطالعات قبلي ارتباع مببت تصویر شناختي 2793و همكاران،  3)پاپادیموتریو اندبوده

 ( 2797، 6دووال)مک  اندبا نیت توصیه گردشگر را تایید نموده

 

 

 

                                                      
1 - Stylidis 

2- Sahin & Baloglu 

3- Assaker & Hallak 

4- Choi 

5- Papadimitriou 

6- McDowall 
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 های تحقیقفرضیه

با توجه به هدف تحقی ، مرور بر ادبیات و تحقیقات انجام گرفته در ایآ زمینه، فرضیه 

 شوند:هاي تحقی  به صورت زیر تعریف مي

فرضیه اصلي: ساختار شناختي تصویر مقصد بر نیت رفتاري تاریر مببتت و معنتادار   

 دارد 

تتاریر مببتت و    دیتد مجتدد  تصویر مقصد بر نیت باز: ساختار شناختي 9فرضیه فراي

 معنادار دارد 

: ساختار شناختي تصویر مقصد بر نیت توصیه تاریر مببت و معنتادار  2فرضیه فراي

 دارد 

 آمده است  9 مدل مفهومي پیوهش نیز در شكل

 

 يتخانش راتخاس
دصقم ریوصت

اه شزرا

يراتفر تاین

 دیدزاب تین
ددجم

هیصوت تین

اه يگییو

عفانم/اهدمایپ H

H1

H2

 مدل مفهومی -8شکل

 روش تحقیق

ساختار شناختي تصویر مقصد بر نیت  بررسي تاریر از آنجا كه هدف پیوهش حاضر

است، از نظر هدف یک تحقی  كاربردي و به لحتا  روش تحقیت  توصتیفي از     رفتاري

 شود نوع همبستگي مي باشد كه در فرایند آن از روش مطالعات میداني استفاده مي

 و نمونه آماری جامعه آماری

ستال گذشتته    3سال ساكآ شهر شیراز بودند كته طتي    37افراد باالي  جامعه آماري 

)مقاصد گردشگري داخل كشور(  حداقل سه سفر با اقامت شبانه خارر از شهر شیراز

انجام شتد   تصادفي با استفاده از روش نمونه گیري خوشه اي داشته اند  نمونه گیري 

متاع ستالمندان محستوب متي     با توجه به اینكه پارک هاي اصلي شهر شیراز مكان اجت

اي، )منطقته  پتارک اصتلي   17هاي شهري در نظر گرفتته شتد و از   خوشه پارکشوند ،

تتا  تیتر  انتختاب و طتي بتازه زمتاني      بصتورت تصتادفي   پتارک  1اي( ناحیه اي ومحله



 438    رفتاری نیات بر شناختی ساختار قالب در هاارزش و پیامدها ها،ويژگی اثر چگونگی

از سالمندان واجد شرای  در ایآ پاركها كه مایتل بته همكتاري بودنتد،      9310 شهریور

 نظرنسجي صورت گرفت 

توجه به اینكه جدول كوكران براي جامعه هدف ایتآ پتیوهش تعتداد نمونتا حتداقل       با

پرسشتنامه را در نظتر گرفتته و اقتدام بته جمتع        317دهد محققیآ را پیشنهاد مي 384

پرسشنامه غیتر قابتل استتفاده ارزیتابي شتده و       97ها نمودند  از ایآ میان آوري داده

رسشتنامه بته انتوان نمونته نهتایي در نظتر       پ 373كنار گذاشته شد و در نهایت تعداد 

 هاي آماري گردید شده و وارد تحلیلگرفته

  ابزار پژوهش 

بتراي ستنجش ستاختار شتناختي      محقت  ستاخته   هتاي در ایآ پیوهش از پرسشتنامه 

 تصویر مقصد و نیات رفتاري گردشگران استفاده شد   

پرسشتتنامه مبنتتاي تتتدویآ  التتف  پرسشتتنامه ساختارشتتناختي تصتتویر مقصتتد:     

هاي پیوهش كیفتي انجتام شتده در رستاله دكتترا بتا موضتوع        ، یافتهساختارشناختي

 ( بود   9310ساختارهاي شناختي گردشگران سالمند ایراني )پزشكي و همكاران،

سته بعتد وییگتي هتاي     بود كه جهت سنجش  سؤال  33 داراي پرسشنامهنسخه اولیه 

طراحتي   (ستؤال  3) وال( و ارزش هتا ست  29) سوال(، پیامدها/منافع حاصله 20) مقصد

معتادل   3معتادل كتامالو و    9) اي لیكرتگردید  ایآ پرسشنامه براساس طیف پنج گزینه

پرسشنامه توس  چند تتآ از   ، جهت بررسي روایي محتوایيتنظیم شد   كامالو موافقم(

اساتید دانشكده هاي مدیریت و روانشناسي دانشتگاههاي یتزد و بوشتهر، بررستي و     

جهتت   مورد تایید قرار گرفت ساختار شناختي تصویر مقصد جهت سنجش  آنكفایت 

 AMOSافتزار  از تحلیتل اتاملي تيییتدي موجتود در نترم      نیتز اي روایي ستازه  بررسي

ستؤاالت  پت  از حتذف   ایج تحلیل اتاملي تيییتدي پرسشتنامه    نت 2استفاده شد  نمودار

 دهد  نشان ميرا  37/7داراي بار ااملي كمتر از 



 8938 زمستانو  پايیز ،دومو  ستیشماره ب ازدهم،يسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه 434

                                                                                                  

**    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

       

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

**    
**    

**    
**    

**    
**    
**    
**    
**    

**    

**    

**    

**    
**    

**    

**    

**    

**    

**    
**    
**    
**    

**    
**    
**    
**    
**    
**    
**    

**    

**    

**    

    

**    

**    

 
 تحلیل عاملی تأيیدی پرسشنامه ساختار شناختی تصوير مقصد گردشگران -4 نمودار
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متدل از بترازش    كته  بتود  آن از يحاك ااملي، تحلیل مدل برازش هايشاخص يبررس

هتا  مقدار ضری  آلفاي كرونباخ براي بعد وییگيمطلوب برخوردار است  االوه برایآ 

پایتایي مطلتوب    كته حتاكي از   بود 86/7پیامدها/منافع و بعد  33/7ها بعد ارزش، 89/7

 پرسشنامه بود   

 4اي نیات رفتاري گردشگران بتا استتفاده از  پرسشتنامه   ب  پرسشنامه نیات رفتاري: 

( و )پرایتتتاگ و 9،2790برگرفتتتته از مطالعتتتات  )پوجیاستتتتوتي و همكتتتاران ؤالي ستتت

ستؤال( و نیتت    2كه دو بعتد نیتت توصتیه )    مورد سنجش قرار گرفت( 2790همكاران،

معتادل   3معتادل كتامالو و    9اي لیكترت ) براساس طیف پتنج گزینته  و  (2بازدید مجدد )

كامالو موافقم( تنظیم شد  جهت بررسي روایي محتوایي،  پرسشنامه توس  چند تتآ از  

اساتید دانشكده هاي مدیریت و روانشناسي دانشتگاههاي یتزد و بوشتهر، بررستي و     

مورد تایید قرار گرفت  جهت بررسي  نیات رفتاري گردشگرانكفایت آن جهت سنجش 

استتفاده شتد     AMOSافتزار  اي نیز از تحلیل ااملي تيییدي موجود در نرمسازه روایي

نیتات رفتتاري گردشتگران را نشتان     نتایج تحلیل ااملي تيییتدي پرسشتنامه    3نمودار 

 دهد   مي
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 تحلیل عاملی تأيیدی پرسشنامه نیات رفتاری گردشگران -9نمودار 

 

هاي برازش مدل تحلیل ااملي، حاكي از آن بتود كته متدل از بترازش     بررسي شاخص

مطلوب برخوردار است  االوه برایآ مقتدار ضتری  آلفتاي كرونبتاخ بتراي بعتد نیتت        

                                                      
1- Pujiastuti 
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بود كته حتاكي    83/7براي كل پرسشنامه و  63/7، بعد نیت بازدید مجدد 66/7توصیه 

 از پایایي مطلوب پرسشنامه بود   

ها، در بخش توصیفي، از میانگیآ و انحراف استتاندارد و در  حلیل دادهجهت تجزیه و ت

تكنیتک  یابي معادالت ساختاري )رگرستیون چنتد متغیتره( بتا     بخش استنباطي، از مدل

 استفاده شد    AMOSاستفاده از نرم افزار استراپ و با بوت

 

 ژوهشهای پيافته

هش را به تفكیتک جنستیت نشتان    میانگیآ و انحراف استاندارد متغیرهاي پیو 9جدول 

 دهد   مي
 

 میانگین و متغیرهای پژوهش انحراف استاندارد به تفکیك جنسیت -8جدول 

 كل مرد زن 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD 

00/37 هاي مقصدوییگي ساختار شناختي  81/4  30/48  21/6  42/41  88/3  

36/8 هاارزش  13/2  47/1  33/2  70/1  02/2  

72/60 پیامدها/منافع  67/6  33/66  11/3  69/66  23/6  

34/926 ساختار شناختي  26/99  32/924  68/97  99/923  13/97  

31/8 نیت توصیه نیّات رفتاري  18/7  38/8  13/7  38/8  16/7  

33/8 نیت بازدید مجدد  77/9  38/8  10/7  30/8  18/7  

04/96 نیّات رفتاري  14/9  06/96  9 03/96  86/9  

x̅ ،میانگیآ =SD = انحراف استاندارد 

 

شتتود، گردشتتگران ستتالمند زن در بعتتد همانگونتته كتته در جتتدول فتتوم مالحظتته متتي 

تتر و در بعتد   هتا و پیامتدها نمتره پتاییآ    هاي مقصد نمره باالتر، در بعتد ارزش وییگي

از انتد   ساختار شناختي نمره باالتري نسبت به گردشگران سالمند مرد دریافتت كترده  

 چنداني بیآ میانگیآ دو گروه زن و مرد نبود    نظر نیات رفتاري تفاوت

 دهد  ماتری  همبستگي متغیرهاي پیوهش را نشان مي 2جدول 
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 ماتريس همبستگی متغیرهای پژوهش -4 جدول

 0 6 3 4 3 2 9 متغیرها

       1 هاوییگي-9

      9 73/7 هاارزش-2

     9 98/7**  42/7**  پیامدها/منافع-3

     84/7** 38/7** 01/7** ساختار-4

   9 69/7**  07/7**  93/7* 33/7**  توصیهنیت -3

  9 84/7**  33/7**  64/7**  99/7 37/7**  مجدد بازدیدنیت -6

 9 16/7** 16/7**  69/7**  07/7**  92/7 33/7**  رفتارينیات -0

79/7 < P **    73/7 < P * 

 

هتا ارتبتاع مببتت و    متغیتر وییگتي  شتود،  همانگونه كته در جتدول فتوم مالحظته متي     

ها تنها بتا  دارد  بعد ارزشنیت بازدید مجدد(،  داري با نیات رفتاري )نیت توصیه،معني

ارتبتاع مببتت و   بعتد پیامتدها    ( 73/7)در ستطح   داري داشتنیت توصیه ارتباع معني

      نیت بازدید مجدد(، دارد یه،داري با نیات رفتاري )نیت توصمعني

جهت تبییآ نیات رفتتاري   ساختاريمعادالت یابي نتایج تحلیل حاصل از مدل 4نمودار

  دهدنشان ميگردشگران سالمند بر اساس ساختار شناختي مقصد را نشان 
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گردشگران سالمند بر اساس ساختار شناختی يابی معادالت ساختاری جهت تبیین نیت رفتاری مدل -2نمودار 

 مقصد

 

هتا و پیامتدها/منافع،   شتود، ابعتاد وییگتي   همانگونه كه در نمتودار فتوم مالحظته متي    

ها از ضری  اند  بعد ارزشهاي قابل قبولي براي ساختار شناختي مقصد بودهشاخص

باالیي برخوردار نبود  االوه برایآ بیآ ساختار شناختي گردشتگران و نیتت رفتتاري    

 ( وجود داشت  06/7قوي )آنان رابطه 

تيریر ساختار شتناختي بتر نیتات    مستقیم غیر استاندارد و استاندارد ضرای   3جدول 

 دهد داري آنان نشان ميبه همراه سطح معنيرفتاري گردشگران سالمند را 
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  گردشگران رفتاری نیات بر شناختی ساختار تأثیر مستقیم استاندارد و استاندارد غیر ضرايب -9 جدول

 B S.E ß T P مسیر

23/7 ساختار شناختي ت نیات رفتاري  74/7  06/7  43/6  7779/7  

 

مستتتقیم و  تتتيریر ستتاختار شتتناختي، بتتر استتاس نتتتایج موجتتود در جتتدول فتتوم، 

دار معنتي  7779/7و ایتآ تتيریردر ستطح    گردشتگران دارد  نیات رفتاري داري بر معني

به ابارت دیگر افزایش در نمرات ساختار شناختي با افتزایش در نیتات رفتتاري     است 

 شود   بنابرایآ فرضیه اصلي پیوهش تيیید مي گردشگران همراه بود  

با توجه به اینكه ساختار شناختي تيریر خود بر نیت توصیه و نیت بازدید مجتدد را  

داري ایتآ  كرد، به منظور بررستي معنتي  از طری  متغیر مكنون نیات رفتاري اامال مي

استتراپ بتراي   نتایج تحلیتل بتوت   4جدول استفاده شد   استراپبوت تكنیکتيریرات از 

ناختي بر نیت توصتیه و نیتت تجدیتد بازدیتد را     بررسي اررات غیر مستقیم ساختار ش

 دهد  نشان مي
 

 داری تأثیر غیر مستقیماستراپ برای بررسی معنینتايج آزمون بوت -2جدول 

 داريسطح معني حد باال حد پاییآ استاندارد مقدار مسیر غیر مستقیم

 72/7 89/7 67/7 03/7 ساختار شناختي ت نیت توصیه )مسیر غیر مستقیم(

 72/7 06/7 39/7 66/7 ساختار شناختي ت نیت تجدید بازدید )مسیر غیر مستقیم(

 

شود، ساختار شناختي به صورت غیر مستقیم همانگونه كه در جدول فوم مالحظه مي

هاي نیت توصیه و نیت تجدیتد بازدیتد   و از طری  متغیر مكنون نیات رفتاري بر مؤلفه

مقتتدار دار استتت  اتتالوه بتترایآ معنتتي 73/7تيریرگتتذار استتت و ایتتآ تتتيریر در ستتطح  

(، بیشتتر از مقتدار تتيریر ایتآ     03/7استاندارد تيریر ساختار شناختي بر نیت توصتیه ) 

هاي فراي اول و دوم تيییتد  بنابرایآ فرضیه ( است  66/7متغیر بر نیت تجدید بازدید )

ستاختار   زهستا بتود و   هاي پیوهشها حاكي از تيیید فرضیهدر مجموع یافته شود مي

  داشت نیت رفتاريبیشتریآ تاریر را بر  شناختي تصویر مقصد

 

 بحث و نتیجه گیری

هدف ایآ پیوهش بررسي تاریر ستاختار شتناختي تصتویر مقصتد بتر نیتات رفتتاري        

گردشگران سالمند ایراني است  در پیوهش هاي پیشیآ حتوزه گردشتگري همبستتگي    
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بیآ متغیرهاي ساختار شناختي تصویر مقصد )در سطح انتزااي تتر از وییگتي هتا(و    

نیات رفتاري مورد مطالعه قرار نگرفته است  نتتایج ایتآ پتیوهش نشتان داد ستاختار      

شناختي تصویر مقصد بر نیات رفتاري تتاریر مببتت معنتادار دارد  در پتیوهش هتاي      

( 2794( ، لتي و همكتتاران ) 2793) 9ک(، آستاكر و هتاال  2793استتایلیدی  و همكتاران )  

(  تتاریر معنتادار تصتویر مقصتد / تصتویر شتناختي )بعتد        2797)  و متا 2ومک دووال

شناختي تصویر مقصد( بر نیت رفتاري مورد تایید قرار گرفته است  نوآوري مطالعته  

حاضر و تمایز آن با مطالعات فوم الذكر پترداختآ بته بعتد شتناختي تصتویر مقصتد       

ح وییگي هاي مقصد و تبییآ نیات رفتاري گردشتگران ستالمند ایرانتي از    فراتر از سط

 طری  ایآ متغیر بس  یافته است  

در ایآ پیوهش همننیآ، ساختار شناختي تصویر مقصتد بیشتتریآ تتاریر را بتر نیتت      

رفتاري داشته و تاریرات كمتري بر نیت توصتیه و نیتت بازدیتد مجتدد دارد  همننتیآ      

نادارساختار شناختي تصویر مقصد بر نیت بازدید مجدد، میزان الي رغم ارر مببت مع

همبستگي  آن در مقایسه با نیت توصیه و نیت رفتاري ضعیف تر است  ایآ یافتته هتا   

( كه ارتباع بتیآ تصتویر مقصتد و وفتاداري     2794) با نتایج پیوهش ژان  و همكاران

دارد  در تبیتیآ ایتآ    گردشگر )با محتواي نیات رفتتاري( را بررستي نمودنتد، مطابقتت    

نتایج مي توان اذاان نمود كه هر چقدر گردشگر ارزیابي شتناختي بتاالتري از مقصتد    

گردشگري داشته باشد نیات رفتتاري كلتي وي  قتوي تتر خواهتد بتود  در اتیآ حتال         

توصیه كردن مقصدي در كالم به دیگران قاادتا آسان تر از تصمیم به رفتآ مجدد به 

 ود   آنجا در امل خواهد ب

درک پیش بیآ ها و پیامتدهاي نیتت رفتتاري گتامي مهتم در توستعه استتراتیي هتاي         

بازاریتتابي متتورر و جتتذب تعتتداد بیشتتتر گردشتتگران استتت  در بحتت  رقابتتت مقاصتتد 

گردشگري با یكدیگر هر دو انصر ساختار شتناختي تصتویر مقصتد و نیتت رفتتاري      

باطات آنهتا امكتان طراحتي    بسیار مهم هستند  دانش مناس  در مورد دو مفهوم و ارت

استراتیي هتاي دقیت  تتر را تنتمیآ نمتوده و بتدیآ ترتیت  متدیریت تصتمیم گیتري           

گردشگران و الگوهتاي رفتتاري آنتان را بهبتود متي بخشتد   بتا درک بهتتر ستاختار          

شناختي تصویر مقصد، مدیران مقاصد گردشگري داخلي مي تواننتد بته ایجتاد تمتایز     

یر مقاصد و فراهم آوردن یتک وابستتگي ذهنتي بلنتد     بیآ مقصد گردشگري خود با سا

                                                      
1 - Assaker, & Hallak 

2 - McDowall & Ma 
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مدت بیآ گردشگر و مقصد گردشگري اقدام نمایند  ذهنیت مببت ایجاد شده از مقصتد  

در حافظه گردشگر منجر به قوي تر شدن نیات رفتاري وي مي گردد و رابطه طوالني 

مدت تري را بیآ گردشگر و مقصتد گردشتگري بوجتود متي آورد  تصتویر مببتت از       

مقصد به حفظ پایدار مشتریان كمک مي كنتد  ستاختار شتناختي مقصتد بعنتوان یتک       

بازنمایي اطالاات كدگذاري شده از مقصد در حافظه پیش بیني كلیدي از نیت رفتتاري  

به شمار مي آید  مقصد با تصویري مببت و قابل تمایز، شان  بیشتري براي انتختاب  

ردشگران مي تواند به تبلیغتات كالمتي   توس  گردشگران دارد، همننیآ ادراک مببت گ

 (   2779مببت اررگذار بر گردشگران بالقوه بیانجامد)بیگآ و همكاران، 

نیات رفتاري گردشگران بطور معناداري تحت تتاریر ادراكتات گردشتگران از مقصتد      

است  در ایآ حال ساختار شناختي تصتویر مقصتد بتا در برگترفتآ منافع/پیامتدهاي      

و ارزش هتاي وي نیازمنتد طراحتي استتراتییها و تاكتیتک هتاي       مورد نظر گردشتگر  

دقیقتر و ارر بخش تر براي ارتقا تصویر مقصد به منظور ایجاد نگرش هاي مطلوبتر و 

متعاقبا رفتارهاي موررتر در بازار هدف مي باشند  متدیران مقاصتد گردشتگري  متي     

توجته گردشتگران    توانند با پرداختآ به آن دسته از وییگتي هتاي مقصتد  كته متورد      

سالمند بوده و  پررن  نمودن منافع حاصل از ایآ وییگي ها در ذهآ آنان ، تمایتل بته   

بازدید دوباره از مقصد و توصیه آن به اطرافیان را در ایتآ دستته از گردشتگران كته     

 وقت آزاد بیشتري نسبت به سایر گروههاي گردشگر دارند، بیشتر نمایند  

یت سالمند ایران طي سالهاي آینده، كلیه كست  و كارهتاي   با توجه به رشد سریع جمع

مرتب  با ارائه خدمات به ایآ گروه سني بوییه كس  و كارهایي كه ستعي در پوشتش   

اوقات فراغت سالمندان دارند مي توانند شاهد رون  مناستبي در ارصته كتاري ختود     

ه پر كتردن آن  باشند  افزایش اوقات فراغت در سنیآ سالمندي و بازنشستگي و نیاز ب

هاي مختلف از جمله سفر، لزوم توجه سیاستگذاران اقتصادي كشتور را متي   با برنامه

طلبد تا با تعریف اهداف كالن در بتازار ختدمات گردشتگري و فتراهم آوردن شترای       

مناس  براي فعالیت بخش خصوصي امكان تقویت درآمد مناط  مستعد گردشگري را 

زمینه اشتغالزایي پایدار و افزایش رفاه حال مردمان محلي آن مناط  را  ؛تقویت نموده

ایجاد نمایند  بدون تردید زنجیره تامیآ خدمات گردشتگري بتا افتزایش تعتداد ستفر و      

متي، تفریحتي، حمتل و نقتل و        لزوم برخورداري گردشگران از ختدمات مناست  اقتا   

 شود و كارهاي تشكیل دهنده خود  تواند احیا شده و زمینه ساز توسعه كلیه كس مي
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بطور خاص زنجیره تامیآ خدمات گردشگري سالمندي بتا در برگترفتآ ستازمان هتا،     

فعالیت ها، منابع انساني و مالي، اطالاات بته ارضته محصتوالت/خدمات گردشتگري     

مناس  سالمندان مي پردازد و شكل گیتري بتازار نوظهتور گردشتگري ستالمندي در      

ایآ زنجیره در آینده نزدیک را بسیار به ذهآ متبادر مي نمایتد   ایران ضرورت تقویت 

نكته قابل تامل در ایآ میان جذابیت مقصتد گردشتگري ایتران بتراي ستالمندان ستایر       

صورت سیاستتگذاري مناست  بتراي جتذب حتداكبري ایتآ        كشورهاي دنیاست كه در

متعاقبا كس  دسته گردشگران، رسالت زنجیره تامیآ مذكور بسیار سنگیآ تر شده و 

و كارهاي شكل دهنده آن نیز انگیزه الزم براي توستعه همته جانبته را بدستت آورده،     

 رون  صنعت گردشگري و افزایش تولید ناخالص ملي  را به ارمغان خواهند آورد   

با توجه به اینكه ساختارشناختي تصویر مقصد مبتني بر سطح انتزااي تتر پیامتدها و   

یآ مقالته مطترا و ارتبتاع آن بتا نیتات رفتتاري درجامعته        ارزش ها نخستیآ بار در ا

آماري گردشگران سالمند ایراني مورد مطالعه قرار گرفتته استت پیشتنهاد متي شتود      

همبستگي آن با سازه نیات رفتاري با میانجي گري سازه رضایت نیز در همیآ جامعه 

صتویر مقصتد   آماري مورد بررسي قرار گیرد  همننیآ تاریر ابعاد ساختار شناختي ت

بر ابعاد نیت رفتاري نیز مي تواند موضوع پیوهش هتاي جداگانته حتوزه گردشتگري     

 سالمندي قرار گیرد 

شتونده و  هتاي ستني گتروه مصتاحبه    ایآ پیوهش محدودیت هایي نیز داشتت  وییگتي  

نیازهاي رواني خاص انها، تمركز صترف بتر فراینتد تكمیتل پرسشتنامه را بتا مشتكل        

شوندگان با توجه به مقطتع  دیگر دسترسي به گروه مصاحبهوينمود و از سميمواجه

 گرفت      ميسني و معیارهاي انتخاب، به دشواري صورت
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Abstract 

A comprehensive study of consumer behavior is the prerequisite for the 

formulation of effective marketing strategies. The destination image and 

behavioral intentions, along with the relationship between them, are still 

attractive topics for academics and nonacademics involved in the tourism 

marketing sector. The purpose of this study is to explain behavioral 

intentions based on the cognitive structure of the destination image. In this 

study, for the first time, the cognitive dimension of the destination image 

was used with more abstract levels of attribute, consequence, and value. The 

statistical population of the study consisted of the senior tourists living in 

Shiraz. As many as 305 people were selected by random cluster sampling, 

and they responded to a researcher-made questionnaire. The collected data 

were analyzed using structural equation modeling. The research findings 

confirmed the significant relationship between the cognitive structure of the 

destination image and behavioral intention and its dimensions. The results of 

the research can be used to create a better understanding of the behavior of 

senior tourists in Iran and to formulate effective marketing strategies for the 

emerging market of Iran's senior tourism. 
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