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چکيده 
رفتار گردشگران تحتتأثیر استنباط آنها از تصویر ذهنی مقصد گردشگري قرار دارد .منابع
اطالعاتی از عوامل شکلدهنده تصویر ذهنی از مقصد است؛ بنابراین تبلیغات توصیهاي یک ابزار
تبلیغاتی قدرتمند و یک منبع اطالعاتی مهم و تأثیرگذار بر نگرشها و رفتار گردشگران به شمار
میرود .هدف این پژوهش بررسی تأثیر تبلیغات توصیهاي گردشگران بر تصویر ذهنی آنها از مقصد و
درنتیجه قصد سفر است .جامعه آماري پژوهش ،کلیه گردشگران خارجی است که در زمستان  1393از
اصفهان دیدن کردهاند .نمونهگیري در دسترس از  450گردشگر به عمل آمد .براي آزمون فرضیهها ،از
روش مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار LISERL
انجام شد .یافتهها نشان میدهد که تبلیغات توصیهاي بر تصویر ذهنی گردشگران از یک مقصد (با
ابعاد شناختی ،عاطفی ،روانشناختی ،منحصربهفرد و کلی) و درنتیجه تصمیم گردشگران براي سفر به
ایران مؤثر بوده است .درنهایت با توجه به فرضیههاي تائیدشده پیشنهادهاي کاربردي و پژوهشی براي
مدیران و پژوهشگران ارائه شد.
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.1مقدمه 

نظریهپردازان اقتضایی معتقدند هر جا گردشگري درحال رشد است ،افراد زیادي بهعنوان
کارکنان این بخش جذب میشوند؛ به همین دلیل ،مقاصد گردشگري براي جذب کارآفرینان
غیربومی بهمنظور ایجاد کسبوکار در جامعه تالش میکنند (پیج و آتلویچ)2009 ،؛ از سوي
دیگر ،تصویر ذهنی عاملی مهم و تأثیرگذار بر انتخاب مقصد گردشگري توسط گردشگران
است« .تصویر ذهنی» اصطالحی است که توسط پژوهشگران و اندیشمندان بازاریابی
پذیرفتهشده و نقش مهمی در فرآیندهاي تصمیمگیري سفر ایفا میکند .توسعه تصویر ذهنی
ماهیتی چندبعدي است و شکلگیري آن تحتتأثیر عوامل قرار دارد (مارتین و دلبوسکه،
)2007؛ در این راستا ،گردشگران تصویر ذهنی خود از یک مقصد گردشگري را با قرارگرفتن
درمعرض منابع اطالعاتی شکل میدهند .تبلیغات توصیهاي بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین و
برجستهترین منابع اطالعاتی درخصوص توسعه تصویر ذهنی از مقصد گردشگري مطرح است.
قدرت تبلیغات توصیهاي براي چندین دهه در حوزه بازاریابی مطالعه شده است؛ اما علیرغم
اهمیت تبلیغات توصیهاي در انتخاب مقصد گردشگري ،پژوهشهاي موجود در صنعت
گردشگري بسیار محدود است (لیتوین و همکاران)2008 ،؛ بنابراین شناسایی تأثیر تبلیغات
توصیهاي بر تصویر ذهنی حائزاهمیت است؛ بااینحال ،هیچ مطالعهاي تأثیر این منبع اطالعاتی
را بر تصویر ذهنی گردشگران واکاوي نکرده است (گاورس و همکاران .)2007 ،محصوالت
صنعت گردشگري ناملموس بوده و عدمقطعیت باالیی دارند؛ چون این محصوالت را قبل از
مصرف نمیتوان ارزیابی کرد؛ همچنین ریسک ادراکشده باالیی دارند و عمدتاً درگیري ذهنی
باالیی را میطلبند؛ ازاینرو تبلیغات توصیهاي به کاهش عدمقطعیت و ادراک از ریسک کمک
میکند (برزینا و همکاران .)2012 ،پژوهشها نشان میدهد ،اطالعاتی که از طریق تعامل با
سایر گردشگران در مورد مقصد گردشگري حاصل میشود ،نتیجه تجربه شخصی آنها یا
اطالعات دریافتی از کارکنان سازمانهاي گردشگري است (والزگوئز و همکاران .)2015 ،به
علت ماهیت صنعت گردشگري ،تبلیغات توصیهاي بیشتر از سایر صنایع بر تصمیمگیري
مشتریان تأثیرگذار است .تبلیغات توصیهاي با عنوان «ارتباطات شخصی بین افرادي که هویت
تجاري ندارند و به دنبال منافع شخصی خود نیستند» تعریف میشود .بر این اساس ،اطالعاتی
که ازطریق تبلیغات توصیهاي و با اهداف غیرتجاري به گردشگران منتقل میشود ،میتواند بر
تصویر ذهنی ادراکشده گردشگر از یک مقصد گردشگري تأثیرگذار باشند .مطالعه حاضر
بهمنظور پرکردن شکاف پژوهشی موجود درزمینه نحوه تأثیرگذاري این منبع اطالعاتی مهم بر
تصویر ذهنی گردشگران انجام گرفته است.
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.2مبانینظریوپيشينهپژوهش 

تبليغات توصيهای .گردشگران ترجیح میدهند برخی از اطالعات موردنیاز خود درباره
مقصدهاي گردشگري را از سایر افراد دریافت کنند .تبلیغات توصیهاي ،گفتوگو در مورد
محصوالت و خدمات میان افرادي است که مستقل از شرکت عرضهکننده محصول یا خدمت
هستند .این گفتوگوها میتواند بهصورت دوطرفه یا فقط توصیهها و پیشنهادها یکطرفه باشد
(آالیر .)2007 ،هدف از بازاریابی از طریق تبلیغات توصیهاي در صنعت گردشگري ،تشویق
گردشگران به صحبتکردن با دیگران در مورد مقصد گردشگري است تا گردشگران بیشتري
به آن مقصد سفر کنند (نصرالهی وسطی و همکاران .)1392 ،اصوالً بازاریابی به شیوه تبلیغات
توصیهاي مؤثرتر از سایر روشهاي بازاریابی است؛ زیرا تنها  14درصد افراد به آنچه در
آگهیهاي بازرگانی میبینند ،میخوانند یا میشنوند ،اعتماد میکنند؛ همچنین  90درصد افراد
به خانواده ،دوستان یا همکاران خود که یک محصول یا خدمت را تأیید میکنند ،اعتماد دارند؛
چون میدانند که منافعی در این تأیید براي آنها وجود ندارد .تبلیغات توصیهاي تصمیمگیري را
براي گیرنده پیام تسهیل میکند؛ زیرا بهترین روش براي اجتناب از کارها و درعینحال انجام
کار این است که اجازه داد دیگران آن را انجام دهند (آالیر .)2007 ،در این روش فرد ناگزیر
نیست زمانی را صرف کند ،به منابع اطالعاتی پولی پرداخت کند و ریسک انجام آن را شخصاً
متحمل شود (سیلورمن .)2001 ،باوجود اینکه گردشگران بعضی از اطالعات موردنیاز درباره
یک مقصد گردشگري را از رسانههاي جمعی شامل تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت و نظیر اینها
جمعآوري میکنند؛ اما ترجیح میدهند بخش قابلتوجهی از اطالعات موردنیاز خود را از منابع
غیررسمی ازجمله بستگان ،دوستان ،آشنایان و سایر گردشگران دریافت کنند (لیامرو.)2014 ،
پژوهشها نشان میدهد ،احتمال واکنش فرد به پیشنهاد یک دوست ،همکار یا مشاور
قابلاعتماد بیشتر از آگهی بازرگانی است و اغلب منجر به خرید نهایی میشود (جورگ و
همکاران .) 2013 ،احتمال واکنش گردشگر نسبت به پیشنهاد یک دوست ،همکار یا مشاور
قابلاعتماد ،بسیار بیشتر از واکنش او نسبت به یک آگهی تبلیغاتی در رسانهها است و این
واکنش صرفاً منحصر به جمعآوري اطالعات نیست؛ بلکه اغلب به تصمیمگیري نهایی منجر
میشود (جلیلوند و همکاران .)2012 ،گردشگران به نظرهاي دوستان ،خانواده و آشنایان خود
اعتماد میکنند؛ چون این نظرها خالصانه و فاقد هرگونه تعصب و جهتگیري است (سویینی و
همکاران.)2012 ،
تصوير ذهنی از مقصد گردشگری .تصویر ذهنی مجموعهاي از باورها ،ایدهها و
برداشتهاي یک فرد درباره یک موضوع یا پدیده است (کاتلر .)2003 ،از آنجاکه تصویر ذهنی
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از یک مقصد گردشگري مدنظر است ،در اینجا منظور از فرد ،گردشگر و منظور از پدیده یا
موضوع ،مقصد گردشگري است (تاسی و گارتنر .)2007 ،یکی از الگوهاي پذیرفتهشدهاي که
براي تبیین نحوه انتخاب یک مقصد از طیف گستردهاي از مقصدهاي گردشگري استفاده
میشود ،مفهوم «مجموعه انتخاب» 1است .این مفهوم شامل سه مرحله عمده است .1 :توسعه
یک مجموعه اولیه از مقصدهاي گردشگري؛  .2کنار گذاشتن مقصدهایی که چندان جالبتوجه
نیستند و شکلگیري مجموعه کوچکتري از مقصدها و  .3انتخاب مقصد نهایی از میان
مقصدهایی که در مرحله دوم در نظر گرفته شدند .مفهوم مجموعههاي انتخابی زمانی قابلاجرا
است که مصرفکنندگان بهدنبال اطالعات هستند ،گزینههاي بدیل را ارزیابی میکنند،
خریدهاي مصرفکنندگان دربرگیرنده درجهاي از ریسک ادراکشده بوده و حاکی از سطح
باالي درگیري ذهنی است .این مفهوم بهعنوان یک اصل اساسی در الگوهاي رفتار انتخاب
گردشگر مطرح است .در مرحله سه ،تصویر ذهنی از مقصد گردشگري بر وضعیت و موقعیت
مقصد تأثیر میگذارد .همچنان که مقصدهاي گردشگري بیشتري در فرآیند ارزیابی حذف
میشوند ،تنها آن دسته از مقصدها که داراي یک تصویر ذهنی قوي هستند براي تصمیمگیري
نهایی و انتخاب مدنظر خواهند بود (لیتوین و لینگ .)2001 ،در پیشینه بازاریابی مهمترین ابعاد
تصویر ذهنی عبارت است از بعد عاطفی ،بعد شناختی ،بعد منحصربهفرد و بعد روانشناختی .بعد
شناختی دربرگیرنده باورها و دانش گردشگر در مورد ویژگیهاي ادراکشده آن مقصد
گردشگري است که در این مطالعه شامل شاخصهایی همچون دسترسی به تسهیالت،
آبوهوا ،مکانهاي دیدنی و احساس امنیت است (آلکانیز وهمکاران .)2009 ،بعد عاطفی یا
ارزیابانه 2دربرگیرنده احساسات گردشگر در مورد مقصد گردشگري است و در این مطالعه با
شاخصهایی همچون خوشایند بودن ،آرامشبخش بودن و هیجانانگیز بودن سنجیده میشود.
بعد روانشناختی شامل ویژگیهاي انتزاعیتر و ناملموستر یک مقصد مثل جو یا دوستانه بودن
مقصد است و در این مطالعه با شاخصهایی از قبیل کیفیت رستورانها ،مهماننوازي/
دوستانهبودن جو و خدمات باکیفیت ارزیابی میشود .بعد منحصربهفرد دلیلی براي اینکه چرا
مسافران یک مقصد گردشگري را به سایر مقصدها ترجیح میدهند ارائه میکند و با شاخص-
هایی همچون جاذبههاي محلی ،محیط طبیعی و جذاببودن مقصد مشخص میشود (کو و
همکاران.)2011 ،
والزگوئز و همکاران ( )2015نشان دادند که رضایت از خدمات الکترونیکی هتلها بر
وفاداري مشتریان و درنتیجه بروز تبلیغات توصیهاي مثبت در مورد آن مؤثر است .ژانگ و
1. Notion of Choice Sets
2. Evaluative

تأثیر تبلیغات توصیهای بر تصوير ذهني گردشگران ...

53

همکاران ( )2014به انجام یک فراتحلیل روي  66پژوهش در حوزه وفاداري و تصویر ذهنی
پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که تأثیر تصویر ذهنی از مقصد بر وفاداري گردشگر
معنادار است که البته این میزان وفاداري در بین گردشگران متغیر است .تصویر ذهنی کلی از
مقصد بیشترین تأثیر را بر وفاداري گردشگر داشت و بعد از آن ،تصویر ذهنی عاطفی و تصویر
ذهنی شناختی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر وفاداري داشتند .از بین سه نوع وفاداري
موردبررسی (شامل وفاداري نگرشی ،1وفاداري رفتاري و وفاداري مرکب ،)2تصویر ذهنی از
مقصد بیشترین تأثیر را بر وفاداري مرکب داشت و پس از آن بیشترین تأثیرگذاري بر وفاداري
نگرشی و وفاداري رفتاري بود .تریانفیلودو و سیومکوس ( )2014دریافتند که تجربه مشتریان
بر رفتاري پس از خرید آنها شامل رضایت و تبلیغات توصیهاي در خصوص محصوالت
گردشگري مؤثر است .کیما و همکاران ( )2014نشان دادند که در فرآیند جستوجوي آنالین،
زنان در مقایسه با مردان بیشتر به دنبال عکسهایی از مقصد گردشگري در شبکه فیسبوک
هستند؛ بهعالوه صحت شناخت گردشگر از مقصد در حین جستوجو در صفحه فیسبوک آن
مقصد گردشگري به سطح تجربه آنها در استفاده از فنّاوري بستگی دارد .لیامرو ( )2014نشان
داد که تبلیغات توصیهاي الکترونیکی یک منبع اطالعاتی مهم و تأثیرگذار بر قضاوتهاي
مثبت گردشگران در مورد مقصد است .نتایج مطالعه فرنز و والز ( )2012روابط علّی میان ارزش
و یژه برند ،درگیري ذهنی و قصد بازدید از مقصد را در قالب مدلی ساختاري بررسی کرده و
نشان دادند که درگیري ذهنی گردشگر نهتنها بر تصویر ذهنی او از مقصد گردشگري تأثیرگذار
است بلکه ،آگاهی از مقصد گردشگري ،کیفیت مقصد و وفاداري به مقصد گردشگري را متأثر
میسازد؛بهعالوه تصویر ذهنی از مقصد ،آگاهی از مقصد ،کیفیت مقصد و وفاداري به مقصد
تأثیر معنادار بر قصد بازدید از یک مقصد معین دارد .چویی و همکاران ( )2011به بررسی
اهمیت تصویر ذهنی بهعنوان یکی از عوامل تعیینکننده انتخاب یک مقصد گردشگري
پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوتهایی بین گردشگران و غیرگردشگران از نظر
تصویر ذهنی ادراکشده از کشور کره وجود دارد؛ بهعالوه ،رابطه بین تصویر ذهنی کلی از
مقصد و وفاداري به یک مقصد از معنادار بود .تحلیلهاي رگرسیونی مورداستفاده در این
پژوهش نشان داد که گردشگران روسی که داراي دید مثبتی نسبت به کشور کره هستند بیشتر
آن را بهعنوان یک مقصد گردشگري به سایر گردشگران توصیه میکنند .عیسی و راملی
( )2014بیان میکنند که گردشگران قبل از سفر به یک مقصد ،اطالعاتی را از طریق تبلیغات
توصیهاي دریافت میکنند که بر تصمیم سفر آنها تأثیر میگذارد .لیتوین و همکاران ()2008
تأثیرات میانفردي آنالین را به عنوان یک ابزار بالقوه اثربخش براي صنعت گردشگري بررسی
1. Attitudinal Loyalty
2. Composite Loyalty
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کردند .آنها چالشها و فرصتهایی را که تبلیغات توصیهاي الکترونیکی ایجاد میکند،
برشمردند .به اعتقاد آنها ،گردشگران روزبهروز بر موتورهاي جستوجو براي دستیابی به
اطالعات درخصوص مقصد مسافرت اتکا بیشتري میکنند و ساختار اطالعات و قابلیت
دستیابی به آنها بر ادراک و دانش گردشگر تأثیر میگذارد؛ همچنین میتوان با هزینه پایین و
در مقیاسی وسیع اطالعات را مبادله و بازار گردشگري را پویاتر کرد؛ اما مسائلی مثل ارائه
پیامهاي بیمحتوا و گمراهی عمدي گردشگران را نیز به همراه خواهد داشت .این پژوهشگران،
استراتژيهایی نیز براي مدیریت تبلیغات توصیهاي الکترونیکی ارائهکردند .به اعتقاد آنها،
بازاریابان گردشگري باید بازخوردهاي ایجاد شده توسط گردشگران را جمعآوري کنند و از این
اطالعات براي افزایش رضایت گردشگران ،از طریق بهبود خدمات و حل مشکالت گردشگري
استفاده کنند .ینگ و چونگ ( )2006با مطالعه روي دانشجویان یک دانشگاه آسیایی نشان
دادند که چگونه نگرش نسبت به یک محصول و نیت خرید آن بهوسیله سطح درگیري ذهنی
فرد نسبت به محصول و نفوذ اطالعات تبلیغات توصیهاي مثبت و منفی تأثیر میپذیرد .آنها
طی مطالعهاي دومرحلهاي به این نتیجه رسیدند که کسانی که عمدتاً تبلیغات توصیهاي مثبت
دریافت میکردند در مقایسه با آنهایی که عمدتاً تبلیغات توصیهاي منفی دریافت میکردند،
نگرش مطلوبتري نسبت به محصول داشته و نیت خرید بیشتري داشتند .یکی از یافتههاي
مهم این پژوهش وجود تأثیر تأخر 1بود؛ بهاینمعنا که اطالعاتی که در آخر پیام ارائه میشوند،
تأثیر بیشتري بر ارزیابی گیرنده خواهند داشت .جلیلوند و سمیعی ( )2012اثر تبلیغات توصیهاي
گردشگران خارجی بر رفتار سفر آنها را بررسی کردند .این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند
که الگوي رفتار برنامهریزيشده آجزن براي پیشبینی رفتار گردشگران در واکنش به تبلیغات
توصیه اي میان آنها اثربخش است .این پژوهشگران نشان دادند که تبلیغات توصیهاي تأثیر
معناداري بر هنجارهاي ذهنی 2گردشگران ،نگرش آنها نسبت به مقصد 3گردشگري و کنترل
رفتاري ادراکشده 4دارد؛ بهعالوه نتایج حاکی از آن بود که هنجارهاي ذهنی ،کنترل رفتاري
ادراکشده و نگرش گردشگران تأثیر قابلتوجهی بر قصد انتخاب یک مقصد گردشگري خاص
دارد .این پژوهشگران اینگونه جمعبندي میکنند که تبلیغات توصیهاي عالوه بر تأثیر
غیرمستقیم از طریق متغیرهاي هنجارهاي ذهنی ،کنترل رفتاري ادراکشده و نگرش ،داراي
تأثیر مستقیمی بر قصد انتخاب یک مقصد گردشگري خاص دارد .جلیلوند و همکاران ()2012
به این نتیجه رسیدند که تبلیغات توصیهاي الکترونیکی گردشگران در جوامع مجازي مثل
فیسبوک میتواند بر تصویر ذهنی از مقصد گردشگري ،نگرش نسبت به مقصد گردشگري و
1. Recency effect
2. Subjective norms
3. Attitude towards destination
4. Perceived control
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درنتیجه بر قصد سفر آنها به آن مقصد تأثیرگذار باشد؛ همچنین تصویر ذهنی از مقصد
گردشگري و نگرش نسبت به مقصد نیز بر قصد سفر گردشگران مؤثر است .نتایج مطالعه
جلیلوند و ابراهیمی ( )1391نشان دادند که مشتریان به ارتباطات توصیهاي بهعنوان منبع اصلی
اطالعات توجه میکنند.
.3توسعهفرضيههاوالگویمفهومی

انتخاب مقصد گردشگري توسط گردشگر معلول عوامل مختلفی است که از مهمترین این
عوامل تصویري است که گردشگر در ذهن خود میپروراند .این تصویر بهشدت تحتتأثیر منابع
اطالعاتی گردشگر قرار دارد .در این مطالعه روابطی که میان تبلیغات توصیهاي بهعنوان یکی
از مهمترین منابع اطالعاتی گردشگران با متغیرهاي مربوط به تصویرذهنی ادراکشده از مقصد
گردشگري (شامل تصویر ذهنی شناختی ،تصویر ذهنی روانشناختی ،تصویر ذهنی عاطفی و
تصویر ذهنی منحصربهفرد) برقرار شده است ،براي اولین بار بهطور تجري مطالعه خواهد شد.
الگوي تأثیر تبلیغات توصیهاي بین متغیرهاي تبلیغات توصیهاي ،تصویر عاطفی ،تصویر
منحصربهفرد ،تصویر شناختی ،تصویر روانشناختی ،تصویر کلی از مقصد ،قصد سفر و نگرش
نسبت به مقصد ارتباط برقرار میکند .بر این اساس فرضیهها و الگوي پیشنهادي پژوهش به
شرح زیر هست:
 :H1تبلیغات توصیهاي بر تصویر ذهنی عاطفی گردشگر از مقصد گردشگري تأثیر معنادار دارد.
 :H2تبلیغات توصیهاي بر تصویر ذهنی منحصربـهفـرد گردشـگر از مقصـد گردشـگري تـأثیر
معنادار دارد.
 :H3تبلیغات توصیهاي بر تصویر ذهنی شناختی گردشگر از مقصـد گردشـگري تـأثیر معنـادار
دارد.
 :H4تبلیغات توصیهاي بر تصویر ذهنی روانشناختی گردشگر از مقصد گردشگري تأثیر معنـادار
دارد.
 :H5تبلیغات توصیهاي بر نگرش گردشگر نسبت به مقصد گردشگري تأثیر معنادار دارد.
 :H6تصویر ذهنی عاطفی گردشگر بر تصویر ذهنی کلی از مقصـد گردشـگري تـأثیر مثبـت و
معنادار دارد.
 :H7تصویر ذهنی منحصربهفرد گردشگر بر تصـویر ذهنـی کلـی از مقصـد گردشـگري تـأثیر
معنادار دارد.
 :H8تصویر ذهنی شناختی گردشگر بر تصویر ذهنی کلی از مقصـد گردشـگري تـأثیر معنـادار
دارد.
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 :H9تصویر ذهنی روانشناختی گردشگر بر تصویر ذهنی کلی از مقصد گردشگري تأثیر معنـادار
دارد.
 : H10تصویر ذهنی کلی از مقصد گردشگري بر نگرش گردشـگر نسـبت بـه آن مقصـد تـأثیر
معنادار دارد.
 :H11نگرش گردشگر نسبت به مقصد گردشگري بر قصد سفر به آن مقصد تأثیر معنادار دارد.
 :H12تصویر ذهنی کلی از مقصد گردشگري بر قصد سفر به آن مقصد تأثیر معنادار دارد.
 :H13تبلیغات توصیهاي بر قصد گردشگر براي سفر به مقصد گردشگري تأثیر معنادار دارد.

شکل  .1الگوي مفهومی پژوهش

.روششناسی 

4

مطالعه حاضر از نوع توصیفی-توسعهاي است که به روش پیمایشی انجام شده است.
جامعه آماري پژوهش شامل کلیه گردشگران بینالمللی است که در بازه زمانی انجام پژوهش
به اصفهان سفر کردهاند .در این پژوهش با توجه به اینکه از روش معادالت ساختاري براي
تجزیهوتحلیل دادهها استفاده میشود ،اندازه حجم نمونه دیگر از روابط و فرمولهاي موجود
مثل فرمول کوکران بهدست نخواهد آمد .با توجه به جدول کرجسی ( 384نمونه براي جامعه
نامحدود) و مورگان و حداقل و حداکثر حجم نمونه حاصل از تعداد پارامترهاي موجود در
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الگوي ساختاري ،نمونهاي متشکل از  450نفر در نظر گرفته شد .در این پژوهش از روش
نمونهگیري در دسترس 1استفاده شده است؛ به این ترتیب که با مراجعه به جاذبههاي
گردشگري شهر اصفهان ،از میان گردشگران خارجی که از این جاذبهها دیدن میکردند،
بهصورت داوطلبانه نمونهگیري بهعمل آمد .ابزار گردآوري دادههاي این پژوهش پرسشنامهاي
استاندارد و برگرفته از مطالعات قبلی بود (جدول  .)1از پاسخدهندگان خواسته شد میزان
موافقت خود با استفاده از تبلیغات شفاهی و نیز تصمیم سفر خود را روي یک مقیاس پنج
گزینهاي لیکرت که از (1کامالً مخالف) تا ( 5کامالً موافق) رتبهبندي کنند .براي تعیین پایایی
پرسشنامه ،از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد .ضرایب محاسبهشده باالتر از  0/69بود که در
پژوهشهاي علوم انسانی این مقدار رضایتبخش است (جدول  .)1پرسشنامه نهایی شده
بهتعداد تکثیرشده و بهمدت دو ماه در ساعات مختلف شبانهروز ( 9صبح تا  8شب) در محل
جاذبههاي گردشگري شهر اصفهان شامل کاخ چهلستون ،میدان نقشجهان ،عمارت
عالیقاپو ،مسجد امام ،مسجد شیخ لطفاله ،کاخ هشتبهشت ،پل خواجو ،سیوسهپل ،کلیساي
وانک ،آتشگاه و منارجنبان نسبت به پرسش از گردشگران اقدام شد .منابع مورداستفاده براي
استخراج سؤاالت پرسشنامه و ضرایب آلفاي کرونباخ در جدول  1ارائه شده است .براي تأیید
روایی محتوي پرسشنامه مطابق با روش دلفی ،آراء  4خبره صنعت گردشگري و  4استاد خبره
دانشگاهی تلفیق و پرسشنامه نهایی تدوین شد .براي آزمون فرضیهها از روش مدلسازي
معادالت ساختاري و براي تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  LISERLاستفاده شد.
جدول  .1اجزاي پرسشنامه و ضرایب آلفاي کرونباخ
سازه

سؤاالتمقياس

منبع

آلفا 

تبلیغات توصیهاي 
تصویر ذهنی عاطفی
تصویر ذهنی
منحصربهفرد 
تصویر ذهنی شناختی
تصویر ذهنی
روانشناختی
تصویر ذهنی کلی از
مقصد
نگرش نسبت به مقصد
قصد سفر 

هفت سؤال لیکرتی پنجنقطهاي
چهار سؤال لیکرتی پنجنقطهاي

جلیلوند و سمیعی ()2012
آلکانیز و همکاران ()2009

0/85
0/83

سه سؤال لیکرتی پنجنقطهاي

کو و همکاران ()2011

0/78

شش سؤال لیکرتی پنجنقطهاي

کو و همکاران ()2011

0/88

شش سؤال لیکرتی پنجنقطهاي

آلکانیز و همکاران ()2009

0/92

سه سؤال لیکرتی پنجقطهاي

کاسترو و همکاران ()2007

0/84

سه سؤال لیکرتی پنجنقطهاي
سه سؤال لیکرتی پنجنقطهاي

جلیلوند و همکاران ()2012
جلیلوند و همکاران ()2012

0/79
0/75

1. Convenience Sampling
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يافتهها 
دادههاو 
.5تحليل 

تعداد کل پاسخگویان  450نفر بود که از این تعداد 59/6 ،درصد مرد و  40/4درصد زن
بودند .ازنظر رده سنی 32/88 ،درصد بین  46تا  55سال 29/3 ،درصد بین  36تا  45سال،
 18/8درصد باالتر از  55سال 11/77 ،درصد بین  25تا  35سال و  7/11درصد کمتر از 25
سال میباشند 28/44 .درصد پاسخدهندگان از انگلستان 23/77 ،درصد از سایر کشورهایی
اروپایی 22/88 ،درصد از آلمان 7/55 ،درصد از استرالیا و شرق آسیا 3/33 ،درصد از
ایاالتمتحده آمریکا و  14/00درصد از سایر کشورها بودند 38/66 .درصد گردشگران داراي
مدرک لیسانس 30/44 ،درصد داراي فوقدیپلم 21/77 ،درصد داراي مدرک فوقلیسانس و
باالتر و  9/11درصد داراي مدرک ابتدایی و پایینتر بودند .ازنظر هدف سفر 14/22 ،درصد
بهقصد تجارت 6/67 ،درصد براي ترانزیت به سایر کشورها 68/0 ،درصد براي گذراندن
تعطیالت و تفریح 4/0 ،درصد براي دیدن دوستان ،فامیل و آشنایان 4/0 ،درصد بهقصد حضور
در مسابقات ورزشی و  3/11درصد براي تحصیل به ایران سفر کرده بودند .ازنظر تجربه سفر
نیز 41/11 ،درصد گردشگران یک بار 29/11 ،درصد هرگز 19/77 ،درصد براي دومین بار،
 6/22درصد بین  3تا  5بار و  3/77درصد بیش از  5بار به ایران سفر کرده بودند .بهمنظور
آزمون فرضیههاي پژوهش از مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شد .مطابق با جدول ،2
تمامی شاخصهاي برازش داراي مقادیر قابلقبول بوده و در سطح  5درصد ،معنادار هستند.
مقدار  RMSEAنیز برابر با  0/074است که کمتر از سطح مطلوب (کمتر از  )0/08پیشنهاد
شده است .درواقع ،نتایج معادالت ساختاري نشاندهنده برازش کامل الگوي پیشنهادي
پژوهش است.


جدول  .2شاخصهاي کلی برازش الگوي ساختاري پژوهش
قابلقبول 
مقدار 

مقداربرآوردشده 

≤0/9
≤0/9
≤0/9
≤0/9
≤0/9
≤0/9
≤0/9
≥0/5

0/91
0/93
0/90
0/89
0/92
0/94
0/93
0/36

≥0/08

0/074

شاخص 
)Normed Fit Index (NFI
)Non-Normed Fit Index (NNFI
)Comparative Fit Index (CFI
)Incremental Fit Index (IFI
)Relative Fit Index (RFI
)Goodness of Fit Index (GFI
)Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)Root Mean Square Residual (RMR
Approximation

Root Mean Square Error of
)(RMSEA
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به اعتقاد هر و همکاران ( )2009اگر آماره  tدر بازه  1/96و  -1/96قرار بگیرد ،فرضیه رد
و اگر این آماره خارج از بازه یادشده باشد ،فرضیه پژوهش تأیید میشود .همانطور که در شکل
 2مالحظه میشود ،اعداد معناداري بر روي مسیرهاي موجود میان پژوهش نشان داده شدهاند.

شکل  .2الگوي اعداد معناداري حاصل از تحلیل ساختاري

بر اساس نتایج ،تمامی فرضیههاي پژوهش تائید شد .تبلیغات توصیهاي بر تصویر ذهنی
عاطفی گردشگر از مقصد گردشگري تأثیر معناداري داشت (اثر  0/79و عدد معناداري .)7/61
به ازاي یک واحد افزایش در تبلیغات توصیهاي میتوان شاهد  0/79واحد افزایش در تصویر
ذهنی عاطفی گردشگر بود که اثر نسبتاً زیادي است (اثري بیشتر از  .)0/6تأثیر تبلیغات
توصیهاي بر تصویر ذهنی منحصربهفرد گردشگر از مقصد گردشگري نیز معنادار بود (اثر 0/76
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و عدد معناداري  .)6/43به ازاي یک واحد افزایش در تبلیغات توصیهاي میتوان شاهد 0/76
واحد افزایش در تصویر ذهنی منحصربهفرد گردشگر بود که اثر نسبتاً زیادي است (اثري بیشتر
از  .)0/6تبلیغات توصیهاي بر تصویر ذهنی شناختی گردشگر از مقصد گردشگري تأثیر
معناداري داشت (اثر  0/85و عدد معناداري )7/87؛ به عبارت دیگر به ازاي یک واحد افزایش
در تبلیغات توصیهاي میتوان شاهد  0/85واحد افزایش در تصویر ذهنی شناختی گردشگر بود
که اثر نسبتاً زیادي است (اثري بیشتر از  .)0/6تبلیغات توصیهاي نیز بر تصویر ذهنی
روانشناختی گردشگر از مقصد گردشگري تأثیر معنادار داشت (اثر  0/80و عدد معناداري .)7/32
این فرضیه نشان داد که به ازاي یک واحد افزایش در تبلیغات توصیهاي میتوان شاهد 0/80
واحد افزایش در تصویر ذهنی روانشناختی بود که اثر نسبتاً زیادي است (اثري بیشتر از .)0/6
تبلیغات توصیهاي بر نگرش گردشگر نسبت به مقصد گردشگري تأثیر معنادار داشت (اثر 0/63
و عدد معناداري  .)5/32به ازاي یک واحد افزایش در تبلیغات توصیهاي میتوان شاهد 0/63
واحد افزایش در نگرش گردشگر بود که اثر نسبتاً زیادي است (اثري بیشتر از  .)0/6تصویر
ذهنی عاطفی گردشگر بر تصویر ذهنی کلی از مقصد گردشگري تأثیر مثبت و معنادار داشت
(اثر  0/31و عدد معناداري  .)2/49به ازاي یک واحد افزایش در تصویر ذهنی عاطفی میتوان
شاهد  0/31واحد افزایش در تصویر ذهنی کلی گردشگر بود که اثر متوسطی است (اثري بین
 0/3تا  .)0/6تصویر ذهنی منحصربهفرد گردشگر بر تصویر ذهنی کلی از مقصد گردشگري
تأثیر معنادار داشت (اثر  0/29و عدد معناداري  .)2/37به ازاي یک واحد افزایش در تصویر
ذهنی منحصربهفرد میتوان شاهد  0/29واحد افزایش در تصویر ذهنی کلی بود که اثر
متوسطی است (اثري بین  0/3تا  .)0/6تصویر ذهنی شناختی گردشگر بر تصویر ذهنی کلی از
مقصد گردشگري تأثیر معنادار داشت (اثر  0/48و عدد معناداري  .)3/87به ازاي یک واحد
افزایش در تصویر ذهنی شناختی میتوان شاهد  0/48واحد افزایش در تصویر ذهنی کلی
گردشگر بود که اثر متوسطی است (اثري بین  0/3تا  .)0/6تصویر ذهنی روانشناختی گردشگر
بر تصویر ذهنی کلی از مقصد گردشگري تأثیر معنادار داشت (اثر  0/45و عدد معناداري .)3/32
به ازاي یک واحد افزایش در تصویر ذهنی روانشناختی میتوان شاهد  0/45واحد افزایش در
تصویر ذهنی کلی گردشگر بود که اثر متوسطی است (اثري بین  0/3تا  .)0/6تصویر ذهنی
کلی از مقصد گردشگري بر نگرش گردشگر نسبت به آن مقصد تأثیر معنادار داشت (اثر 0/72
و عدد معناداري  .)6/28به ازاي یک واحد افزایش در تصویر ذهنی کلی میتوان شاهد 0/72
واحد افزایش در نگرش گردشگر نسبت به مقصد بود که اثر نسبتاً زیادي است (اثري بیشتر از
 .)0/6نگرش گردشگر نسبت به مقصد گردشگري بر قصد سفر به آن مقصد تأثیر معنادار
داشت (اثر  0/55و عدد معناداري  .)4/67به ازاي یک واحد افزایش در نگرش گردشگر
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میتوان شاهد  0/55واحد افزایش در قصد سفر گردشگر بود که اثر متوسطی است (اثري بین
 0/3تا  .)0/6تصویر ذهنی کلی از مقصد گردشگري بر قصد سفر به آن مقصد تأثیر معنادار
داشت (اثر  0/42و عدد معناداري  .)3/15به ازاي یک واحد افزایش در تصویر ذهنی کلی
میتوان شاهد  0/42واحد افزایش در قصد سفر گردشگر بود که اثر متوسطی است (اثري بین
 0/3تا  .)0/6تبلیغات توصیهاي بر قصد گردشگر براي سفر به مقصد گردشگري تأثیر معنادار
داشت (اثر  0/69و عدد معناداري  .)5/67به ازاي یک واحد افزایش در تبلیغات توصیهاي
میتوان شاهد  0/69واحد افزایش در قصد سفر گردشگر بود که اثر نسبتاً زیادي است (اثري
بیشتر از .)0/6
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رديف 
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يجهگيریوپيشنهادها
.6نت 

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تبلیغات توصیهاي بر تصویر ذهنی گردشگران از یک
مقصد گردشگري و درنتیجه قصد سفر آنها به آن مقصد بود .افرادي که از یک مقصد
گردشگري بازدید میکنند ،اطالعات دقیقتري را در اختیار سایر گردشگرانی که قصد سفر به
آن مقصد را دارند قرار میدهند که منجر به شکلگیري تصویر ذهنی درستتري از مقصد
خواهد شد .نتایج نشان داد که تبلیغات توصیهاي بر تصویر ذهنی عاطفی گردشگر از مقصد
گردشگري تأثیر معناداري دارد (موضوع فرضیه اول) .به آن معنا که اطالعات دریافتی از سوي
دوستان و آشنایان میتواند احساسات گردشگر را در مورد مقصد گردشگري تحتتأثیر قرار
دهد .در چنین شرایطی گردشگران بر اساس این اطالعات ،مقصد گردشگري را خوشایند،
آرامشبخش و هیجانانگیز میپندارند .تبلیغات توصیهاي بر تصویر ذهنی منحصربهفرد
گردشگر از مقصد گردشگري تأثیر معنادارداشت (موضوع فرضیه دوم) .میتوان استنباط کرد که
توصیهها و پیشنهادها اطرافیان گردشگر ،منجر به ترجیح یک مقصد گردشگري نسبت به سایر
مقصدها میشود و این نتیجه اطالعاتی است که سایر افراد در مورد جاذبههاي محلی و محیط
طبیعی و غیره در اختیار گردشگر قرار میدهند؛ بهعالوه ،تأثیر تبلیغات توصیهاي بر تصویر
ذهنی شناختی گردشگر از مقصد گردشگري معنادار بود (موضوع فرضیه سوم)؛ افزون بر این،
تبلیغات توصیهاي بر تصویر ذهنی روانشناختی گردشگر از مقصد گردشگري تأثیر معناداري
داشت (موضوع فرضیه چهارم) .شایانذکر است که این چهار فرضیه براي نخستینبار بررسی
شد .در این راستا پیشنهاد میشود با توجه به اینکه گردشگران عمدتاً اطالعات موردنیاز خود را
از رهبران عقیده دریافت میکنند؛ بنابراین میتوان از تورگردانها خواست تا در تورهایی که
برگزار میکنند ،رهبران عقیده را شناسایی کرده و با آنها روابط دوستانهاي برقرار کنند؛ بهعالوه
تورگردانها باید به رهبران عقیده هدایایی از قبیل صنایعدستی کشور هدیه کنند یا زمان
حضور آنها را در کشور بهصورت رایگان تمدید کنند تا هم اطالعات بیشتري در رابطه با مقصد
در اختیار آنها قرار داده شود و هم دلبستگی و تعلق عاطفی آنها نسبت به مقصد بیشتر شود .در
چنین شرایطی زمینه براي بروز تبلیغات توصیهاي مثبت در مورد مقصد گردشگري فراهم
میشود .پیشنهاد میشود در محل جاذبههاي گردشگري افرادي بهعنوان راهنما قرار داده شود
تا اطالعات الزم در خصوص جاذبههاي آن مقصد را در اختیار گردشگران قرار دهند .این امر
موجب میشود که گردشگران اطالعات مفیدي کسب کنند .تبلیغات توصیهاي بر نگرش
گردشگر نسبت به مقصد گردشگري نیز تأثیر معناداري داشت (موضوع فرضیه پنجم) .این
یافته در راستاي یافتههاي پژوهشگرانی همچون جلیلوند و سمیعی ( 2012الف و ب) و دي و
سارما ( )2010است .در این مطالعات نشان داده شده که پیشنهادها و توصیههاي دریافتی از
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سوي سایر افراد میتواند منجر به شکلگیري نگرش مثبت یا منفی نسبت به مقصد
گردشگري شود .تصویر ذهنی عاطفی گردشگر بر تصویر ذهنی کلی از مقصد گردشگري تأثیر
مثبت و معنادار داشت (موضوع فرضیه ششم) .مطابق با یافتههاي کو و همکاران ()2011
تصویر ذهنی عاطفی یا ارزیابانه 1که دربرگیرنده احساسات شکلگرفته در مورد یک مقصد
است ،قادر به تأثیرگذاري بر تصویر ذهنی کلی از آن مقصد است که درنهایت گردشگر آن
مقصد را مطلوب یا نامطلوب استنباط میکند؛ همچنین تصویر ذهنی منحصربهفرد گردشگر بر
تصویر ذهنی کلی از مقصد گردشگري تأثیر معناداري داشت (موضوع فرضیه هفتم) .این یافته
در راستاي نتایج مطالعه کو و همکاران ( )2011مبنی بر تأثیرگذاري تصویر ذهنی منحصربهفرد
بر تصویر ذهنی کلی از مقصد گردشگري قرار دارد .بعد منحصربهفرد دلیلی براي اینکه «چرا
مسافران یک مقصد گردشگري را به سایر مقصدها ترجیح میدهند؟» ارائه میکند که درنهایت
میتواند بر ادراکات گردشگر در مورد مقصد مؤثر باشد .از سوي دیگر ،تأثیر تصویر ذهنی
شناختی گردشگر بر تصویر ذهنی کلی از مقصد گردشگري معنادار بود (موضوع فرضیه هشتم).
این یافته با نتایج مطالعه کو و همکاران ( )2011مبنی بر تأثیرگذاري تصویر ذهنی شناختی بر
تصویر ذهنی کلی از مقصد گردشگري همخوان است .میتوان گفت که باورها و دانش
گردشگر در مورد ویژگیهاي ادراکشده یک مقصد گردشگري میتواند ادراکات کلی گردشگر
از آن مقصد را تحتتأثیر قرار دهد .تصویر ذهنی روانشناختی گردشگر نیز بر تصویر ذهنی کلی
از مقصد گردشگري تأثیر معنادار داشت (موضوع فرضیه نهم) .هر چه گردشگران از نظر
روانشناختی ،تصویر ذهنی مطلوبتري از یک مقصد گردشگري داشته باشند و از ویژگیهاي
انتزاعیتر و ناملموستر آن مثل کیفیت هتلها و رستورانها یا مهماننوازي افراد محلی،
ادراکات بهتري داشته باشند ،تصویر کلی که از مقصد در ذهن آنها جاي میگیرد نیز مطلوبتر
خواهد بود؛ بهعالوه ،تصویر ذهنی کلی از مقصد گردشگري بر نگرش گردشگر نسبت به آن
مقصد تأثیر معناداري داشت (موضوع فرضیه دهم) .این یافته منطبق با یافتههاي وومی و
سوچنگ ( )2008مبنی بر وجود ارتباط مثبت میان تصویر ذهنی کلی از مقصد با نگرش
گردشگر نسبت به مقصد گردشگري است .این ارتباط مثبت به این معنی است که هر چه
تصویر ذهنی کلی مثبتتري از یک مقصد گردشگري وجود داشته باشد ،آنگاه نگرش
گردشگران نیز نسبت به مقصد گردشگري مثبتتر خواهد بود و درنتیجه آن مقصد را در سبد
انتخابهاي خود براي سفر قرار خواهند داد .تأثیر نگرش گردشگر نسبت به مقصد گردشگري
بر قصد سفر به آن مقصد ،معنادار بود (موضوع فرضیه یازدهم) .نتایج مطالعه جلیلوند و سمیعی
( 2012الف) نیز نشان دادند که ارتباط مثبتی بین نگرش نسبت به مقصد گردشگري و قصد
1. Evaluative
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سفر وجود دارد؛ بهعبارتدیگر باورها و هیجانهاي مثبتی که درنتیجه ارزیابی ذهنی گردشگر
از مقصد شکل میگیرد ،احتماالً سبب میشود تا گردشگر آن مقصد را براي سفر انتخاب کند؛
همچنین تصویر ذهنی کلی از مقصد گردشگري بر قصد سفر به آن مقصد تأثیر معنادار داشت
(موضوع فرضیه دوازدهم) .این یافته ،از نتایج مطالعه پژوهشگرانی چون فرنز و والز ()2012
مبنی بر وجود ارتباط مثبت بین تصویر ذهنی کلی از مقصد و قصد سفر حمایت میکند.
گردشگران به این دلیل یک مقصد گردشگري را انتخاب میکنند که تصویر ذهنی مطلوب و
خوشایندي از آن مقصد دارند؛ درنهایت تأثیر تبلیغات توصیهاي بر قصد گردشگر براي سفر به
مقصد گردشگري معنادار بود (موضوع فرضیه سیزدهم) .جلیلوند و سمیعی ( 2012ب) نیز به
یافتههاي مشابهی دست یافتند و نشان دادند که تبلیغات توصیهاي در محیطهاي مجازي و نیز
در شرایط چهرهبهچهره سنتی ،منجر به انتقال اطالعاتی خواهد شد که گیرنده اطالعات آنها را
فاقد تعصب و جهتگیري تلقی میکند و درنتیجه تأثیر بیشتري بر تصمیم نهایی او خواهد
داشت .با توجه به این یافتهها ،میتوان راهکارهایی براي بهبود تصاویر ذهنی گردشگران ارائه
کرد  .مدیران مقصدهاي گردشگري کشور با ارائه تسهیالت سفر مناسب براي گردشگران
خارجی ،نظارت بر کیفیت رستورانها و ارتقا آن ،فراهمآوردن خدمات باکیفیت گردشگري و نیز
تالش براي ایجاد فضایی دوستانه در محل جاذبهها و نیز مقاصد گردشگري پرمراجعه به ایجاد
یک تصویر ذهنی روانشناختی مطلوب از مقصد کمک کنند؛ بهعالوه ،مدیران میتوانند
مقصدها را ازنظر فضاي روانی حاکم بر آنها نیز مطلوبتر سازند تا گردشگران آن مقصدها را
آرامشبخش و روحنواز استنباط نمایند .بهعنوانمثال ،استفاده از موزیکهاي سنتی کشور در
محل جاذبهها میتواند به ایجاد چنین فضایی کمک کند؛ بهعالوه اگر مدیران مقصدهاي
گردشگري بتوانند بر قیمتهاي محصوالت و خدمات گردشگري و نیز هتلها و رستورانها
نظارت کنند و قیمتهایی منطقی را در مقایسه با سایر مقصدهاي گردشگري ارائه کنند و نیز
محیط امن و مطمئنی را براي آنها فراهم آورند ،به ایجاد یک تصویر ذهنی شناختی مطلوب و
اثربخش از مقصد کمک بسزایی خواهند کرد؛ همچنین با توجه به توسعه اینترنت در سرتاسر
دنیا ،پیشنهاد میشود که آژانسهاي گردشگري و نیز سازمان گردشگري کشور در وبسایت
خود محلی را براي ارائه نظرها و پیشنهادهاي گردشگران در مورد مقصدهاي گردشگري که از
آن دیدن کردهاند ،در نظر بگیرند .با استفاده از نظرهاي این دسته از گردشگران که عموماً
رهبر عقیده هستند ،مقصد گردشگري میتواند از این نظرها براي بهبود کیفیت خود استفاده
کنند و در جهت رفع مشکالت گام بردارد .این موضوع میتواند مانع از بروز تبلیغات توصیهاي
منفی در مورد مقصد شود .افزون براین ،سایر گردشگران نیز میتوانند اطالعات معتبر و مفیدي
را در مورد ویژگیهاي یک مقصد خاص کسب کنند ،سؤالهاي خود را در مورد مقصد با
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دیگران در میان بگذارند و با یکدیگر بحث و تبادلنظر کنندن .چنین فرآیندي را میتوان در
وبسایت « » Tripadvisor.comنیز مشاهده کرد .در این وبسایت ،گردشگران نظرهاي خود
را در مورد مقصدهاي گردشگري با سایر گردشگران به اشتراک میگذارند .مدیران مقصدهاي
گردشگري میتوانند از چنین وبسایتهایی الگوبرداري کرده و با کمترین هزینه ،خود را به
گردشگران مناطق مختلف دنیا معرفی کنند؛ همچنین محتوي اطالعاتی که تورگردانها در
اختیار گردشگران و بهویژه رهبران عقیده قرار میدهند ،حائز اهمیت است .مقاصد مختلف با
توجه به ماهیت مقصد (مذهبی ،تاریخی ،فرهنگی) باید اطالعات طبقهبنديشدهاي را از طریق
تورگردانها در اختیار گردشگران و بهویژه رهبران عقیده قرار دهند .با توجه به اینکه نمیتوان
این اطالعات را بهصورت شفاهی منتقل کرد ،پیشنهاد میشود که چنین اطالعاتی بهصورت
طبقهبنديشده و به زبانهاي مختلف در قالب سیديها ،کاتالوگها و یا فلش مموري در
اختیار گردشگران قرار داده شود .این اطالعات موتور محرکه و زمینهاي براي تبلیغات توصیه-
اي رهبران عقیده فراهم میآورد.
این پژوهش با محدودیتهایی نیز مواجه بود .نخست ،پرسشنامهها به زبان انگلیسی
طراحیشده بود ولی برخی از گردشگران با این زبان آشنا نبوده و توانایی تکمیل پرسشنامه را
نداشتند .تورگردانها به دالیل سیاسی به پژوهشگر اجازه صحبت با گردشگران و تکمیل
پرسشنامهها را نمیدادند .با توجه به تجربههاي کسبشده در این پژوهش به پژوهشگران
پیشنهاد میشود که در زمینههاي زیر پژوهشهاي الزم را انجام دهند :اول ،با توجه به رشد
روزافزون اینترنت و شبکههاي اجتماعی ،پیشنهاد میشود پژوهشی در مورد تأثیر تبلیغات
توصیهاي الکترونیکی گردشگران در جوامع مجازي مثل چت رومها یا فیسبوک و نیز بازاریابی
اینترنتی مقاصد گردشگري بر تصویر ذهنی و قصد سفر گردشگران انجام شود .این مطالعه
عمدتاً بر ارتباطات چهرهبهچهره افراد و نیز اطالعات حاصل از رسانههاي سنتی متمرکز بود؛
بنابراین مشاهده و ارزیابی رفتار گردشگران در فضاي سایبري نیز میتواند درک بهتري از
سازوکار تأثیرگذاري منابع اطالعاتی بر تصویر ذهنی از مقصد گردشگري بهدست دهد .دوم،
براي پژوهشهاي آتی میتوان ویژگیهاي منابع اطالعات و نیز ویژگیهاي گیرنده اطالعات
در فرآیند تأثیرگذاري منابع اطالعاتی شامل تبلیغات توصیهاي و منابع رسانهاي را بررسی کرد.
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