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Urban destinations can obtain a sustainable competitive advantages by increasing the number of new
tourist visits in today's tourism markets, which has become increasingly competitive. According to
studies, attracting repeat visitors costs less in the long run than attracting first-time tourists. As a
result, the tourism industry's long-term growth is more dependent on repeat visitors. As a result, the
principles influencing the re-visit of urban tourism destinations have become even more relevant. The
aim of this study is to assess and analyze the impact of perceived originality, destination image, and
memorable experience on tourists' intention to contribute to Ardabil city. In terms of intent and
process, the current research is descriptive-analytical, and the statistical population of this study is
incoming tourists to Ardabil in 2019. The appropriate sample size of 384 people was estimated using
Cochran's formula. The questionnaire used in the study was created by a researcher that obtained and
localized indicators from related studies and context. The validity of the research assessment tool was
based on the opinions of expert professors and experts and the reliability of the research model and
data analysis was performed using structural equation modeling and confirmatory factor analysis in
SMART PLS software. Findings showed that the perceived originality of tourist attractions had a
positive and significant effect on the image of destinations (β = 0.572 and T = 9.427) and memorable
experience (β = 0.611 and T = 8.315). ) has it. Also, the destination image has a positive and
significant effect on the memorable experience (β = 0.860 and T = 4.483). Finally, the results showed
that the memorable experience had a positive and significant effect on the intention to revisit (β =
0.537 and T = 9.255). The present study has helped to explain the effect of perception of the
originality and image of the destination on the memorable experience and its formation and the effect
of this concept on the intention of tourists to visit again.
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1- Introduction
espite the understanding of the need
to pay attention to tourism by city
managers in Iran and its positive
impact on the economy, the share
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and position of this industry in urban planning and
policy making have been scarce. One of the
challenges facing urban tourism in Iran is that these
destinations are not competitive, especially in the
tourism market. This is important in the tourism
industry, as in other economic fields, because its
benefits are even greater than in other sectors, there
is a kind of competition among cities to achieve
these benefits. Meanwhile, cities need to focus on
the type of tourism capabilities that will help them
compete in the market. In this regard, with the
increasing competition in the global tourism
markets, tourism destinations can achieve a
sustainable competitive advantage by increasing the
number of re-visits of tourists. Research has shown
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that in the long run, attracting revisits is less
expensive than visiting for the first time (for
example, Zare et al., 2017: 47, Hung et al., 2016:
765, Kozak, 2001: 787, Quintal & Polczynski,
2010: 559, Stylos et al., 2017: 17). Therefore, the
sustainable growth of the tourism sector relies more
on tourists who repeat their visit. Such a factor has
added to the importance of concepts affecting the
revisiting of
urban
tourism destinations.
Accordingly, in recent years, planners and
researchers in the field of tourism destination
management have increasingly focused on the
concept of revisiting. However, research has shown
that international tourists has revisiting intend from
Iran cities (Shirmohammadi, et al., 2017: 96). In
this research, an attempt has been made to evaluate
and analyze the impact of perceived authenticity,
destination image and memorable experience on the
intention of revisiting in Ardabil city.
2-Methods and Material
The present study is applied in terms of purpose and
descriptive-analytical method and questionnaire
tools have been used to collect information. The
questions in the questionnaire were designed using
a range of five Likert options, from completely
agreeable to completely opposite. The statistical
population of this study was all the guests who
visited the attractions of Ardabil in 2019. The
minimum sample size required to complete the
research questionnaires using the Cochran's formula
was 384 visitors and was selected using the
available ampling method. Perceived authenticity,
destination images, memorable experiences, and
revisiting intent questionnaires were also used to
measure research variables. Indicators of research
questionnaires were obtained from related studies
and research backgrounds and then localized based
on the research conditions and the city studied.
SMART PLS software has also been used to
measure the validity and reliability of the research
model and answer the hypotheses from the
confirmatory factor analysis and modeling of
structural equations. In order to calculate
convergent validity, the AVE criterion and the
combined reliability coefficient of the CR criterion
were used. Due to the fact that in this study, the
average index of extracted variance (AVE) for all
research variables was above 0.5, so the convergent
validity of the model variables was confirmed.
Also, considering that the value of the combined
reliability coefficient (CR) and Cronbach's alpha
coefficient for all research variables was calculated
to be more than 0.7, so the reliability of the variable
questions in the questionnaire was acceptable.
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3-Results and Discussion
The results of fitting the structural model of the
research showed that in relation to Cronbach's alpha
fitting indices, the combined reliability coefficient
of the results obtained for the research variables
was higher than the appropriate value, i.e. 0.7. Also,
considering that the appropriate value for the
extracted mean variance is more than 0.5, this
criterion adopted a suitable value for the research
variables, thus confirming the appropriateness of
the convergent validity of the research. The results
of the overall fit of the model that was done using
the Gof index according to the calculated value is
equal to 0.525 and shows a strong fit of the overall
research model. The results showed that the value
of the perceived authenticity path coefficient
perceived with the destination image is equal to
0.572 and the value of T obtained for this
coefficient is equal to 9.427 and the obtained
coefficient is significant. Also, the value of the
perceived authenticity coefficient with a memorable
experience is equal to 0.611 and the value of T
obtained for this coefficient is equal to 8.315 and
the obtained coefficient is significant. The value of
the perceived authenticity path of the destination
image with memorable experience is equal to 0.860
and the value of T obtained for this coefficient is
equal to 4.483 and the obtained coefficient is
significant. Also, the value of the trail coefficient of
the memorable experience with the intention of
revisiting is equal to 0.337 and the value of T
obtained is 9.255 and the obtained coefficient is
significant.
4-Conclusion
Based on the findings of the present study, it can be
concluded that the authenticity of tourist attractions
is a source for distinguishing urban destinations,
and relying on more authentic attractions rooted in
human-place relations in cities, can differentiate
between destinations and image. Draw more
authentic and memorable experiences of its
attractions in the minds of tourists. Accordingly,
through authentic urban tourist attractions,
especially in cities that have experienced a strong
historical past, creating a more lasting image in the
minds of visitors will lead to further differentiation
of these destinations from other competitors. Such
cities should use these attractions in urban tourism
development strategies while paying attention to the
original attractions to improve the destination image
and make the tourism experience more memorable
in it. Also, because destinations such as the city of
Ardabil often cover a wide range of historical,
cultural, shopping, restaurant and urban attractions.
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The complexity of their nature and the vast
networks of economic, social, and political
activities that have led to the adoption of strategies
to improve the image of urban tourism destinations
have increased the number of tourists and the
development of activities related to the tourism
industry. And as a result, create a memorable travel
experience. On the other hand, the competitiveness
of tourist destinations depends on the constant luck
of the visitors of that destination, which is related to
the mental image of the tourists of the destinations
and the level of their trust and loyalty. And the
managers of the urban tourism sector should pay
attention to the development of new and innovative
urban tourist attractions in order to make it more
memorable, in order to increase the rate of tourists
visiting these destinations again. Also, managers
and policy makers of urban tourism destinations
should continuously improve the tourism space to
influence the image, memorable experience and
thus increase the intention of revisiting tourists.
Keywords: Perceived authenticity, destination
image, memorable experience, intention to revisit
again, Ardabil city
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چکیده

امروزه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای گردشگری ،مقاصد شهری م،توانند با افزایش تعداد
تاریخ دریافت99/40/40 :
بازدیدهای مجدد گردشگران به یک مزیت رقابت ،پایدار دست یابند .تحقیقات نشان دادند که در بلندمدت
تاریخ پذیرش99/14/10 :
جذب بازدید مجدد ،هزینۀ کمتری نسبتبه بازدید بار اول برای مقاصد دارد؛ بنابراین رشد پایدار بخش
صفحات 011 -226 :
گردشگری اتکای بیشتری بر گردشگران ،دارد که بازدید خود را تکرار م،کنند .چنین عامل ،بر اهمیت
مفاهیم مؤثر بر بازدید مجدد از مقاصد گردشگری شهری افزوده است .در این تحقیق تالش شدهاست تا
تأثیر اصالت ادراکشده ،تصویر مقصد و تجربۀ بهیادماندن ،بر قصد بازدید مجدد گردشگران در شهرستان
اردبیل ،مورد ارزیاب ،و تحلیل قرار گیرد .مطالعۀ حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیف-،
تحلیل ،است و جامعۀ آماری این تحقیق ،گردشگران ورودی به شهرستان اردبیل در سال  0318است.
حجم نمونۀ الزم با استفاده از فرمول کوکران و  380نفر محاسبه شدهاست .پرسشنامۀ مورد استفاده در
تحقیق محققساخته است که شاخصهای آن از مطالعات و پیشینۀ مرتبط اخذ و بوم،سازی شدهاست.
روای ،ابزار سنجش تحقیق براساس نظرات استادان متخصص و کارشناسان خبره و پایای ،مدل تحقیق و
تجزیهوتحلیل دادهها نیز با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل عامل ،تأییدی در
نرمافزار  SMART PLSانجام شد .یافتههای تحقیق نشان داد که اصالت ادراکشدۀ جاذبههای گردشگری
تأثیر مثبت و معن،داری بر تصویر مقاصد ( β= 1/272و  )T= 1/027و تجربۀ بهیادماندن β= 1/600( ،و
 )T=8/302دارد .همچنین تصویر مقصد تأثیر مثبت و معن،داری بر تجربۀ بهیادماندن β= 1/861( ،و
 )T= 0/083دارد .درنهایت یافتهها نشان داد که تجربۀ بهیادماندن ،تأثیر مثبت و معن،داری بر قصد
واژههای کلیدی:
بازدید مجدد ( β= 1/237و  )T= 1/222دارد .تحقیق حاضر نسبتبه تحقیقات پیشین به تبیین تأثیر
اصالت ،تصویر ،تجرب ۀ ب هیادمان دن،،
ادراک از اصالت و تصویر مقصد بر تجربۀ بهیادماندن ،و شکلگیری آن و تأثیر این مفهوم بر قصد بازدید
بازدید مجدد ،شهرستان اردبیل.
مجدد گردشگران کمک بیشتری کردهاست.

مقدمه
یکی از چالشهای فراروی گردشگری شهری در
ایران ،رقابتپذیرنبودن این مقاصد بهخصوص در بازار
گردشگری است .این مسئله از آن جهت حائز اهمیت
است که در صنعت گردشگری به مانند سایر
عرصههای اقتصادی ،بهدلیل ایجاد منافع اقتصادی که
حتی بیشتر از سایر بخشها است ،نوعی رقابت در
میان شهرها بهمنظور دستیابی به این منافع وجود

دارد .در این میان شهرها نیازمند تمرکز بر آن نوع از
قابلیتهایگردشگری خود هستند که به رقابتپذیری
آنان در بازار کمک کند .در همین راستا با افزایش
روزافزون رقابت در بازارهای جهانی گردشگری،
مقاصد گردشگری میتوانند با افزایش تعداد
بازدیدهای مجدد گردشگران به یک مزیت رقابتی
پایدار دست یابند .بازدیدکنندگان تکراری بازاری
ثابت برای یک مقصد و همچنین یک منبع تبلیغات
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رایگان به شکل تبلیغات شفاهی برای اعضای خانواده
و دوستانشان هستند ( Lau & Mc Kercher, 2004:
 .)281بر این اساس در چند سال اخیر برنامهریزان و
محققان حوزۀ مدیریت مقاصد گردشگری بهصورت
فزایندهای بر مفهوم بازدید مجدد متمرکز شدهاند؛
بااینوجود تحقیقات نشان دادهاست که گردشگران
بینالمللی قصد بازدید مجدد کمتری از شهرهای
ایران داشتهاند (شیرمحمدی و همکاران.)12 :9212 ،
درواقع چنین نتایجی بررسی و تحقیق برروی عوامل
تأثیرگذار بر قصد بازدید مجدد از مقاصد شهری ایران
را ضروری ساختهاست .در سالهای اخیر نیز مطالعۀ
مفاهیم تأثیرگذار بر قصد بازدید مجدد گردشگران
توجه محققان حوزۀ گردشگری را به خود جلب
کردهاست .درهمینراستا ژانگ 9و همکاران ()0292
اهمیت تجارب گردشگران در قصد بازدید مجدد آنان
را برجسته ساختهاند .همچنین تحقیقات تجربی
متعددی نیز نشان دادهاند که تجربۀ گردشگران و
رضایتمندی آنان عامل اصلی و تعیینکننده در قصد
آنان برای بازدید مجدد از یکمقصد محسوب میشود
(برای مثالPetrick et al., 2001:43, Choo and :
Petrick:

2014:373,Ranjbarian and Pool,
 .)2015:109, Seetanah et al., 2018:3:درواقع

تجارب گردشگری افراد را از زندگی روزمرۀ آنان جدا
میکند؛ بنابراین موجب جلب توجه شدید آنان
میشود .بر این اساس گردشگران مشتاق هستند تا
تجارب جدید را بهدست آورده و درحالیکه مسافرت
میکنند ،در این تجارب درگیر شوند ( Zatori et al,
 .)2018: 114در سالهای اخیر مطالعات مرتبط با
تجربۀ بهیادماندی گردشگری رشد یافته و اهمیت
بهیادماندن بهعنوان یکی از جنبههای مؤثر تجربه
توسط محققان متعددی برجسته شدهاست ( Ritchie
 .)et al, 2011: 422بهیادماندن و خاطرهها بهعنوان
1-Zhang

مکانیزم فیلترینگی شناخته میشوند که تجارب را به
عواطف و نتایج ادراکی رویدادهای گردشگری متصل
میسازد ( .)Oh et al., 2007: 122بهیاماندن تجارب
گردشگری در قالب دو روش زمان واقعی «در شرایط
محل )Hosany & Gilbert , 2009: 515( »0و «با
2
نگاه به گذشته» ( & Kim, 2014: 37; Tung
 )Ritchie, 2011: 1370ارزیابی میشود .کیم 2و
همکاران ( )0292نیز در این راستا هفت عامل
تجربی (لذتجویی ،تازگی ،دانش ،معنیداری،
مشارکت ،فرهنگ محلی و فرحبخشی) را که منجر به
یادسپاری میشوند شناسایی کردهاند.
تجربۀ گردشگران پس از دهۀ  ،9122موضوع مطالعاتی
کلیدی بوده و پس از آن نیز در کانون توجهات
تحقیقات حوزۀ گردشگری باقی مانده است ( Zatori et
)al, 2018: 114؛ بااینوجود ریچی 2و همکاران ()0299
نشان دادند که هنوز نوعی کمبود در تحقیقات
گردشگری در زمینۀ بررسی عوامل مؤثر بر تجارب
گردشگری وجود دارد .این درحالیکه است که در
سالهای اخیر تمرکز بسیاری از گردشگران از دیدگاه
سنتی «باید دید» مناظر فیزیکی ،به «باید تجربه کرد»
عناصر ناملموس تجلیهای فرهنگی مقاصد تغییر یافته
است ()Antón et al., 2019: 4؛ بر همین اساس
مطالعات نشان میدهد میراث فرهنگی که بهعنوان
جاذبۀ گردشگری مقاصد محسوب میشود ،بهعنوان
منبع مجزایی عمل کرده و میتواند قابلیت جذب
گردشگران جویندۀ اصالت را از خود نشان دهد ( Chang
 .)et al., 2011: 312هارگرو )0220( 2استدالل میکند
که اصالت ،جزء کلیدی تجربۀ معنادار به شمار میرود و
یئومن 2و همکاران (« )0222اصالتجویی» را بهعنوان
جستوجوی مشتری برای اصالت در محدودهای از
2-In on-site conditions
3-Retrospectively
4-Kim
5-Ritchie
6-Hargrove
7-Yeoman
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کاالها ،خدمات و تجارب یا جستوجو برای آن در خود
افراد تعریف کردهاند .بر این اساس بهدلیل اینکه تجربه
ماهیت خدمات گردشگری محسوب میشود ،میتوان
اصالت را سازهای کلیدی در بخش گردشگری دانست
( .)Sidali & Hemmerling, 2014: 1697مبتنی بر این
دیدگاه در مبانی نظری گردشگری برروی این موضوع
که اصالت یکی از انگیزههای کلیدی بوده و به هنگام
ارزیابی گردشگر از تجربۀ سفر خود ،بخش اصلی
است ،توافق وجود دارد ( ;Chang et al., 2011: 312
Lego & wood, 2009: 273; Yeoman et al, 2007:
 .)1131همچنین یی 9و همکاران ( )0292نیز در

تحقیق خود بر این نکته تأکید کردهاند که در کنار
جاذبههایی مانند معماری ،ویژگیهای ناملموس
دیگری همچون فرهنگ عامۀ حاکم بر مقاصد
گردشگری نیز در شکلگیری ادراک گردشگران از
اصالت جاذبهها تأثیرگذار است .از سوی دیگر ،مبانی
نظری بر این نکته تأکید میکنند که اصالت
جاذبههای گردشگری عامل پیشبینیکنندۀ رضایت
گردشگر ( )Ramkissoon &Uysal,2011:539یا
تجربۀ گردشگری ( Chang et al, 2011: 311; Lego
 )& Wood, 2009: 273است و میتواند بر تصویر
گردشگران از مقاصد نیز تأثیرگذار باشد .تصویر مقصد
بهدلیل اینکه عامل کلیدی در پیشبینی رضایتمندی،
اعتماد و دلبستگی گردشگران محسوب میشود و
عامل تأثیرگذاری بر وفاداری مقاصد و سیاستسازی
گردشگران به شمار میرود ( Zhang et al., 2014:
 ،)2017ارتباط نزدیکی با بازاریابان و سیاستگذاران
مقاصد یافته است (.)Chen and Phou, 2013: 274
در این راستا برخی از مطالعات بر نقش تصویر مقصد
در رضایتمندی و رفتار گردشگران ( Liu et al.,
 )2015: 230و ادراک از مقاصد ( Busby et al.,
 )2013:396تمرکز کردهاند .تصویر مقصد عامل
مهمی است که بر تجارب گردشگرات تأثیرگذار است
( .)Zhang et al., 2018: 333مطالعه دربارۀ تجربۀ
1-Yi

گردشگران ازعوامل بنیادی تجربه،تجربۀ رضایتمندانه،
کیفیت تجربه ،تجربۀ غیرمعمول به تجربۀ بهیاد
ماندنی متحول شدهاست ( Hudson and Ritchie,
 .)2009: 218بر این اساس تأثیر تصویر مقصد بر
تجربۀ بهیادماندنی توسط برخی از محققان مانند
ژانگ و همکاران ( )0292مورد بررسی قرار گرفته
است.
همچنین مطالعات داخلی متعددی (برای مثال :مطالعه
مافی و سقایی 2:9221 ،نوربخش و سراسکانرود،
02:9221؛ ابراهیمنیا و همکاران 91:9210،کروبی و
مجیدیفر )02:9212،نشان داد که گردشگری تأثیرات
مثبتی بر اقتصاد شهرهای ایران داشتهاست.
شهرستان اردبیل نیز از این قاعده مستثنی نبوده و
گردشگری به توسعۀ اقتصادی آن کمک کردهاست.
درواقع گردشگری شهری فرصتهای جدید را
پیشروی مقاصدی مانند شهرستان اردبیل قرار
میدهد تا به منبعی با تأثیرات منفی کمتر درجهت
توسعه و رشد شهری دست یابند .شهرستان اردبیل
نیز بهعنوان یکی از مقاصد گردشگری ،سالیانه میزبان
گردشگران زیادی از نقاط مختلف ایران است .در
اهمیت تاریخی منطقۀ موردمطالعه میتوان گفت که
سر سلسلۀ خاندان صفویه ،شیخ صفیالدین اردبیلی،
توانست در این شهر یک حکومت دینی قوی تشکیل
داده و شهر اردبیل در دوران پادشاهان صفوی با
عنوان داراالمان از جایگاه خاص سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی برخوردار بودهاست .اهمیت جاذبههای
تاریخی شهرستان اردبیل عالوهبر موارد ذکرشده
بهدلیل انتخاب این منطقه از سوی پادشاهان متعدد
ایرانی بهعنوان قرارگاه بودهاست .همچنین قرارگیری
یکی از مبادی ورودی اصلی گردشگران خارجی به
ایران ،یعنی گمرک بیلهسوار در استان اردبیل ،موجب
شدهاست تا سالیانه گردشگران خارجی فراوانی از
شهرستان اردبیل بازدید کنند؛ بااینوجود آمارهای
ارائهشده حاکی از آن است که جایگاه اردبیل در
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رقابت با مقاصد گردشگری دیگر و در جذب
گردشگران تضعیف شدهاست؛ برای مثال :سهم استان
اردبیل در جذب گردشگران ورودی به کل کشور از
میزان  99/22درصد در سال  9219به  2/19درصد
در سال  9212کاهش یافته و ضریب اشغال تخت
واحدهای اقامتی آن در سال  9212کمتر از مقاصد
گردشگری دیگر ،مانند :مشهد ،اصفهان و شیراز
بودهاست (مهندسین مشاور مآب .)22 :9212 ،بر این
اساس درجهت حفظ رقابتپذیری گردشگری شهرستان
اردبیل ،مدیران این مقصد نیز در تالش هستند تا
میزان گردشگران ورودی و ماندگاری آنان را افزایش
داده و گردشگران موجود را نیز حفظ کنند؛ بنابراین
براساس موارد ذکرشده میتوان گفت که تمرکز و
توجه به جاذبههای اصیل گردشگری موجود در این
شهر درجهت استفاده از این عوامل در برنامهریزی و
استراتژیهای گردشگری مناسب میتواند ضمن
ایجاد تصویر مناسب برای این مقصد ،به تجربۀ سفر
بهیادماندنی گردشگران از این مقصد منجر شده و
درنهایت قصد بازدید مجدد آنان از شهرستان اردبیل
را افزایش دهد .براساس مطالب ذکرشده مسئلۀ اصلی
تحقیق حاضر به این شکل صورتبندی شدهاست که
اصالت ادراکشده ،تصویر مقصد و تجربۀ بهیادماندنی
چه تأثیری بر قصد بازدید مجدد گردشگران از
شهرستان اردبیل دارد؟
ادبیات نظری پژوهش
اصالت ادراکشده
در مطالعات گردشگری برداشتهای مختلفی از
اصالت برای درک تجارب گردشگری مطرح شدهاست
( ;Brown, 2013: 177; Mura, 2015: 228
)Martinez, 2016: 51؛ برای مثال در بررسی اصالت
آثار فرهنگی به اصالت شیءمحور که به اصالت اشیاء
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اصیل اشاره دارد ،پرداخته شدهاست .این در حالی
است که براساس نظر لئو ،)0292( 9اصالت تنها به
چیزهای فیزیکی محدود نبوده ،بلکه به مصنوعات،
سبک زندگی روزمره و فعالیتهای فرهنگی ،مذهبی و
تفریحی اشاره دارد.همچنین اصالت در سیاستگذاریها
و رهنمودهای سازمان جهانی یونسکو برای میراث
فرهنگی ناملموس نیز مورد تأکید قرار گرفتهاست
(.)Leimgruber, 2010: 164
سازمان یونسکو بهعنوان مقامی جهانی ،برای حفظ
اصالت میراث شهری ،رویکرد جامعی بهنام
رهنمودهای چشمانداز جامع شهری  0299را منتشر
ساخت که بهصورت جاهطلبانهای سعی در نزدیکی
میان دیدگاههای اقتصادی ،گردشگری و حفظ اصالت
به میراث شهری داشت ) .(UNESCO, 2011:35در
تعریف دیگری ،اصالت خاستگاه یا ماهیت اشیا است
که میتوان از آن بهعنوان دانش یا احساس نیز یاد
کرد ( )Yi, 2018: 1035و به این دلیل که فرایندهای
ادراکی همیشه حالتهای روانی دارند ( Di Betta,
 ،)2014: 90تجربۀ اصالت نیز درواقع حالتی روانی
محسوب میشوند .همچنین احراز اصالت 0نشانگر
فرایندی است که ازطریق آن اصالت یک جاذبۀ تأیید
شده و دوام مییابد (.)Cohen &Cohen,2012:1297
تعامل پیچیده میان جاذبه و گذشتۀ گردشگر ،یکی از
فرایندهای تأثیرگذار بر اصالتبخشی نسبت به
جاذبهها محسوب میشود (.)Bryce et al, 2017: 52
کنودسن 2و همکاران ( )0292بر این نکته تأکید
کردهاند که تجربۀ گردشگر از اصالت جاذبهها درواقع
فرایندی خودتوجیهگر 2است .سبک زندگی خاص،
ارزشها و امیالی را که در زندگی روزمرۀ افراد
گمشدهاند ،میتوان از طریق سفر و گردشگری تأمین
کرد .بر این اساس میتوان ادعا کرد که تجربۀ
1-Lau
2-Authentication
3-Knudsen
4-Self-rationalization
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گردشگران از اصالت جاذبههای گردشگری ازطریق
تعامل بامعماری،افراد بومی ،سوغات ،غذاها ،رویدادها،
آیین و مناسک و در کل جاذبههای مقاصد ،شکل
میگیرد .همچنین گردشگری و محیط مفهومی آن
میتواند تجربیات ناشی از اصالت مقاصد را که عموما
کوتاهمدت هستند ( )Mura, 2015: 228ارتقاء دهند.
بر این اساس اصالت در گردشگری مفهومی مرتبط با
مکان است و پدیدههای گردشگری مبتنی بر مکان
همچون جاذبههای گردشگری ،همراه با اصالت
هستند یا آن را بهصورت نهفته در درون خود جای
دادهاند ( .)Swanson & Timothy, 2012: 494از
منظر دیگر مفهوم اصالت میتواند گردشگری را به
منابع موجود در حوزۀ جاذبههای ناملموس متصل
سازد؛ زیرا اصالت میراث و جاذبهها ،عنصر «هویت» را
بهعنوان عنصری اساسی در مقاصد تقویت میکند
9
( .)Debes & Alipour, 2011: 86برای مثال ریکی
( )0290در تحقیق خود نشان داد که اصالت ازطریق
آیینها ،سنتها و فضای متمایز مکانی که بهصورت
متقابلی در ارتقاء و ترویج حالت اصالت تأثیرگذار
هستند ،شکل میگیرد .همچنین تحقیق یی و
همکاران ( )0292نیز بر این نکته تأکید کردهاست
که در کنار جاذبههای ملموسی چون معماری،
ویژگیهای ناملموس دیگری همچون فرهنگ عامۀ
حاکم بر مقاصد گردشگری نیز در شکلگیری ادراک
گردشگران از اصالت جاذبهها تأثیرگذار است.
تصویر مقصد
تصویر مقصد بهعنوان یک مفهوم مهم بازاریابی در
صنعت گردشگری موردتوجه محققان بودهاست .درک
درست از مقصد در ترغیب و جذب گردشگران بالقوه
مؤثر است .اطالعات حاصل از پژوهشهای مربوط به
تصویر مقصد ،به بازاریابان در شناسایی نقاط قوت و
ضعف مقصد ،همچنین خلق بینش درجهت ارائۀ
1-Rickly

خدمات و توسعۀ محصول کمک فراوانی میکند
(محمودی و همکاران .)920 :9212 ،مطالعه درخصوص
تصویر مقصد از اویل دهۀ  9222میالدی آغاز شد؛
زمانی که هانت در سال  9122در کار اثرگذار خویش
به بررسی نقش تصویر مقصد در توسعۀ گردشگری
پرداخت .از آن پس ،بحث تصویر مقصد یکی از
موضوعات اساسی و غالب در تحقیقات گردشگری شد
( .)Hosany&Martin, 2012: 688اگرچه این موضوع
بهطور گسترده درادبیات و تحقیقات بررسی شدهاست،
اما توافقی درخصوص تعریف این مفهوم حاصل
نشدهاست .برخی از مؤلفان بر ماهیت کلی تصویر
تأکید داشتهاند و آن را بهعنوان ادراک کلی از مقصد
تعریف کردهاند .درواقع این دیدگاه برگرفته از رویکرد
گشتالت در بازاریابی است که بیان میکند مردم
دادههای محیط را بهعنوان بخشی از یک بافت کلی
دریافت میکنند (محمودی و همکاران.)929 :9212 ،
برخی دیگر تصویر مقصد را حاصل ادراک اجزا توسط
گردشگران میدانند .تصویر مقصد سیستم متعاملی از
افکار ،باورها ،احساسات و تصویرسازی از یک مقصد
است ( .)Zhou et al., 2014: 229تصویر مقصد دو نقش
مهم در رفتار گردشگران ایفا میکند .به عقیدۀ برخی
محققان ،تصویر بر فرایند تصمیم خرید اثرگذار است
و برخی دیگر تصویر ذهنی را عامل شرطیکردن
رفتار پس از خرید میدانند .این رفتارها شامل
درگیرشدن (تجربه) ،ارزیابی (رضایت) و نیات رفتاری
(قصد بازدید مجدد و توصیه به دیگران) است ( Lee
 .)et al., 2005: 840مطالعات درخصوص تصویر
مقصد با دیدگاههای متفاوتی انجام گرفتهاست .از آن
جمله میتوان به مطالعه درخصوص انتخاب مقصد،
فرایند شکلگیری تصویر ذهنی مقصد ،تغییر در
تصویر ذهنی مقصد و اندازهگیری تصویر ذهنی مقصد
اشاره کرد.
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تصویر ذهنی از مقصد ،مجموعهای از عقاید ،افکار و
تأثیرات است که افراد دربارۀ مکان دارند .همچنین
مشابه تصویر مقصد ،تصویر ذهنی افراد از دانش،
احساسات و درک کلی از مقصد خاص تعریف میشود
( .)Gomez et al., 2015: 211بسیاری از نویسندگان،
اثر تصویر را بر انتخاب مقصد مطالعه کردهاند .برخی
از این نویسندگان استدالل میکنند که به احتمال
زیاد ،مقصدهایی که تصویر مثبتتری دارند ،به
احتمالبیشتری در فرایند تصمیمگیری قرار میگیرند
و درنهایت انتخاب میشوند .همچنین تصویر ذهنی از
مقصد ،بر نیت رفتاری افراد تأثیرگذار است؛ برای
مثال ،محققان دریافتند که تصویر مثبت یک مقصد،
اثر مثبتی بر نیت مسافر برای بازید از آن منطقه در
آینده دارد (ملکیمینباشرزگاه و همکاران.)92 :9212 ،
تصویر ذهنی ،عامل کلیدی مقصدهای گردشگری
درنظر گرفته شدهاست .هنگامیکه گردشگران
بهطورکلی ادراک یا برداشت مثبتی دارند ،بیشتر
احتمال دارد که آن مقصد را انتخاب کنند.
عالوهبراین ،تصویر مقصد قادر است بهطور مثبت بر
احساس از آن مکان و رضایت و رفتار آیندۀ افراد
تأثیر بگذارد (.)Lee, 2009: 217
تجربۀ بهیادماندن،
در ادبیات نظری مدیریت و برنامهریزی مقاصد
گردشگری ،تجربه بهعنوان جوهرۀ صنعت گردشگری و
مهماننوازی معرفی شدهاست .بر این اساس با افزایش
رقابت ،شناخت روبهرشدی ایجاد میشود که مقاصد
باید تجارب گردشگری بهیادماندنی را برای مشتریان
خود ایجاد کرده و به آنان ارائه دهد تا از این طریق
بتوانند رقابتپذیری خود را افزایش دهند ( Neuhofer
 .)et al., 2012: 40مقاصدی که به بازدیدکنندگان
خود تجربۀ بازدید بهیادماندنی ارائه میدهند ،بهصورت
مداوم ارزش ویژه و مزیت رقابتی ایجاد میکنند.
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درواقع یک مقصد گردشگری زمانی رقابتپذیر است
که عالوهبر اینکه گردشگران بیشماری را جذب
میکند و رضایت و تجربهای بهیادماندنی برای آنها به
ارمغان میآورد ،توانایی حفظ و افزایش سرمایههای
طبیعی ،کسب درآمد و افزایش رفاه شهروندان را نیز
داشته باشد ( .)Voss, 2004: 8بهدلیل اینکه تجربۀ
بهیادماندی گردشگری میتواند بر انتخاب مقصد
آینده تأثیرگذار باشد ،بهعنوان عاملی بنیادی برای
رقابتپذیری و پایداری محسوب میشود .درصورتی
که مقاصد بتوانند برای گردشگران تجربۀ بهیادماندنی
را فراهم سازند ،احتمال بازدید مجدد از آن مقصد
افزایش مییابد .برای بسیاری از مقاصد گردشگری،
بازدیدکنندگان تکراری ،بخش بازار مطلوبی را فراهم
میسازند؛ زیرا این گردشگران تمایل به ماندگاری
بیشتر دارند و بهدلیل واقعگراتربودن انتظارات،
رضایتمندی باالتری را کسب میکنند ،تبلیغات
دهانبهدهان مثبت بیشتری را انجام میدهند و در
فعالیتهای مصرفی بهصورت شدیدتری مشارکت
میکنند .این درحالی است که مقاصد برای چنین
گردشگرانی نیاز به هزینههای بازاریابی کمتری
نسبتبه گردشگرانی دارند که بازدید اول خود را
انجام میدهند ( .)Zhang et al., 2018: 340بر این
اساس محققان متعددی تأثیر تجربۀ گردشگری
بهیادماندنی بر مقاصدرفتاری را موردمطالعه قرار
دادهاند (برای مثالTsai, 2016: 538, Semrad and :
Rivera, 2018: 61, Manthiou et al., 2016: 367,
Barnes et al., 2016: 289, Chandralal and
 .)Valenzuela, 2013: 179مطالعات نشان دادهاند

که تجربۀ بهیادماندنی بر مقاصد رفتاری بازدید از
مقاصد یکسان ،تکرار رفتارهای گردشگری یکسان و
تولید تبلیغات دهانبهدهان مثبت تأثیرگذار بوده
است.
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قصد بازدید مجدد
عموما در ادبیات مدیریت و برنامهریزی مقاصد
گردشگری به مفهوم بازدید مجدد بهعنوان وفاداری
گردشگر نیز اشاره شدهاست .درواقع بازدید مجدد
نهتنها منبع ثابتی از درآمد را برای مقاصد فراهم
میکند ،بلکه ممکن است باعث ایجاد تبلیغات
دهانبهدهان مثبت نیز شود و گردشگران راضی
احتماال به گردشگران وفادار تبدیل شوند ( Mingfang,
 .)2011: 188اهمیت گردشگری مجدد یا تکراری 9در
پایداری بخش گردشگری در تحقیقات گذشته مورد
اشاره قرار گرفتهاست (برای مثال :زارع و همکاران،
Hung et al., 2016: 765, Kozak, ،22 :9212
2001: 787, Quintal & Polczynski, 2010: 559,
 .)Stylos et al., 2017: 17درواقع این تحقیقات نشان

دادند که در بلندمدت گردشگری مجدد هزینۀ کمتری
نسبتبه بازدیدکنندگان بار اول دارد؛ بنابراین رشد
پایدار بخش گردشگری اتکای بیشتری بر گردشگرانی
دارد کهبازدید خود را تکرار میکنند(.)Um,2006:1143
با توجه به اهمیت ذکرشدۀ گردشگری مجدد،
تحقیقات متعددی درجهت درک عوامل مؤثر بر قصد
بازدید مجدد گردشگران انجام شده و نتایج این
تحقیقات نشان داد که رضایتمندی و تجربۀ قبلی
گردشگر از مقصد عامل اصلی تعیینکننده محسوب
میشود (.)Seetanah et al., 2018: 3
مطالعات چن و چن )0292( 0نشان داد که بدون
توجه به مقصد ،رابطۀ معنادار و مستقیمی میان
رضایت و قصد بازدید مجدد گردشگر وجود دارد و
گردشگران ممکن است با تجربیاتی که کسب
میکنند ،احساس رضایت کنند و قصد بازدید مجدد
داشته باشند .درواقع زمانی که رضایت گردشگر
حاصل شود ،قصد بازدید مجدد بهصورت معناداری
افزایش مییابد ( .)Wang et al., 2010: 2955نتایج
مطالعات انجامشده نشان داد که (برای مثال :مصطفوی
1-Repeat tourism
2-Chen & Chen

و همکاران ،29 :9212 ،هزارجریبی و نجفی:9219 ،
 ،922شعبانی و طالقانی )22 :9210،با افزایش
رضایتمندی و تجارب مثبت گردشگران از مقاصد،
میزان احتمال و قصد بازدید مجدد آنان افزایش
مییابد.

پیشینۀ پژوهش
خوارزمی و ابراهیمی ( )9212در تحقیقی با
بررسی تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران در
کالنشهر تبریز ،به این نتیجه دست یافتند که
تصاویر منحصربهفرد شناختی و عاطفی بهترتیب تأثیر
مثبتی بر تصویر کلی دارند .همچنین ،تصویر کلی
بهعنوان واسطۀ بین انواع تصویر مقصد و وفاداری
گردشگر به مقصد عمل کرده و تأثیر مثبت و
معناداری بر تمایل به بازدید مجدد از مقصد و نیز
توصیۀ مقصد دارد .بیشمی و همکاران ( )9212در
مطالعهای به بررسی رابطۀ بین تصویر مقصد و رفتار
آتی گردشگران پرداختند .نتایج حاصل از این
پژوهش نشان داد که تصویر ذهنی گردشگران
خارجی از ایران بر رفتار آیندۀ گردشگران تأثیر مثبت
و معناداری دارد .زارع و همکاران ( )9212ارتباط
میان تصویر مقصد و قصد بازدید مجدد را بررسی
کردند .مطالعۀ آنان نشان داد که در مقاصد پرخطر،
تصویر مقصد میتواند رابطۀ میان ریسک ادراکشده
و قصد بازدید مجدد را میانجیگری کند .قاسمی و
نجارزاده ( )9212عوامل مؤثر بر وفاداری به برند را
در میان گردشگران ورودی شهر اصفهان موردمطالعه
قرار دادند .یافتهها نشان داد که تصویر مقصد ،کیفیت
ادراکشده و رضایت ،ازجمله عوامل تأثیرگذار بر
وفاداری رفتاری و نگرشی گردشگران است و
همچنین وفاداری گردشگران سبب توصیۀ شفاهی
مقصد به دیگران میشود.
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شعبانی و طالقانی ( )9212در تحقیق خود ازطریق
بررسی تأثیر بازدیدهای قبلی و رضایت گردشگران از
یک مقصد بر قصد بازگشت مجدد نشان دادند که
رضایت گردشگران از مقاصد بر افزایش قصد بازدید
مجدد آنان تأثیرگذار است.
فو )0291( 9ارتباط میان اصالت و ابعاد وفاداری
را در میان گردشگران میراث فرهنگی مورد بررسی
قرار داد .نتایج این تحقیق نشان داد که اصالت و انواع
آن بر وفاداری نگرشی و عاطفی گردشگران از میراث
فرهنگی تأثیرگذار است .سیتانا 0و همکاران ()0292
تأثیر رضایتمندی گردشگران مقاصد شهری از
کیفیت فرودگاهها بر قصد بازدید مجدد آنان را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که
رضایتمندی حاصل از کیفیت فرودگاهها تأثیر
2
معناداری بر قصد بازدید مجدد گردشگران دارد .یی
و همکاران ( )0292در پژوهشی به بررسی اصالت
جاذبههای گردشگری و رابطۀ بین آن با وفاداری به
مقصد پرداختند و بر این نکته تأکید کردند که در
کنار جاذبههای ملموسی ،مانند معماری ،ویژگیهای
ناملموس دیگری همچون فرهنگ عامۀ حاکم بر
مقاصد گردشگری نیز در شکلگیری ادراک
گردشگران از اصالت جاذبهها تأثیرگذار است.
مکونو )0292( 2در تحقیقی ازطریق مقایسۀ
ارزیابی گردشگران از نمایشها و ایفاهای فرهنگی در
مقاصد کشور زیمباوه ،به این نتیجه رسید که اصالت
شیءگرا ضرورتا مدنظر تمامی گردشگران نیست،
درحالیکه گردشگران آفریقایی به هنر و زیبایی
اهمیت میدادند ،گردشگران غربی نسبتبه شناسایی
2
اصالت در تجارب صحنهای دغدغه داشتهاند .لیمروبر
( )0292در پژوهشی با عنوان قرارداد سوئیس و
1-Fu
2-Seetanah
3-Yi
4-Mkono
5-Leimgruber

سازمان یونسکو دربارۀ میراث فرهنگی ناملموس
مطرح کرد که توجه به اصالت جاذبهها و مقاصد
گردشگری محدود به حوزۀ مطالعات گردشگری نبوده
و سازمانهای بینالمللی تأثیرگذار بر گردشگری
همچون سازمان یونسکو نیز به آن توجه کردهاند .این
سازمان در سیاستگذاریها و رهنمودهای خود برای
میراث فرهنگی ناملموس بر اصالت آثار ناملموس
فرهنگی تأکید کردهاست.
زاتوری 2و همکاران ( )0292در تحقیق خود
ارتباط درگیرشدن گردشگران در تجارب به یادماندنی
و اصالت جاذبههای گردشگری را مورد بررسی قرار
دادند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که مشارکت
گردشگران در تجارب ،آن را بهیادماندنی کرده و بر
ادراک گردشگران از اصالت مقاصد تأثیرگذار است.
آنتون 2و همکاران ( )0291در تحقیق خود رابطۀ
اصالت و تجربۀ مسافران را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج تحقیق آنان نشان داد که اصالت تأثیر قویای
بر ادراک گردشگران از تجارب سفر دارد .مارین-
ریوگ )0292( 2جایگاه هویت و اصالت را در
شکلگیری تصویر مقصد مورد بررسی قرار داد .او
نشان داد که اصالت موضوعی است که در ذهن
گردشگر شکل میگیرد و او است که در ذهن خود
دربارۀ اصیلبودن تجارب قضاوت میکند .همچنین او
در این تحقیق ادعا کردهاست که اصالت بر
رضایتمندی گردشگری تأثیرگذاشته و در شکلگیری
تصویر مشارکت میکند.
براساس پیشینۀ تجربی ارائهشده ،مفهوم اصالت
ادراکشده ،تصویر مقصد ،تجربۀ بهیادماندنی و قصد
بازدید مجدد در مطالعات حوزۀ مدیریت و برنامهریزی
مقاصد گردشگری مورد توجه بوده و بررسی این
تحقیقات نشان میدهد که در این مطالعات ارتباط
6-Zatori
7-Antón
8-Marine-Roig
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مفاهیم ذکرشده در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار
نگرفتهاست .بر این اساس در تحقیق حاضر برای
نخستینبار تأثیر مؤلفههای اصالت ادراکشده و تصویر
مقصد بر تجربۀ بهیادماندنی و شکلگیری آن و تأثیر

این مؤلفه بر قصد بازدید مجدد گردشگران به اردبیل
مورد بررسی قرار گرفتهاست .مبتنی بر این دیدگاه ،در
شکل  9ارتباطات پیشنهادی میان متغیرهای تحقیق
در قالب مدل مفهومی ارائه شدهاست.

اصالت
ادراکشده
H2
تجربۀ

H1

H4

مجدد

بهیادماندن،

تصویر مقصد

قصد بازدید

H3

شکل  :0مدل مفهوم ،تحقیق

تهیه و ترسیم :نگارندگان9211 ،

همچنین مطابق با مبانی نظری موجوود ،فرضویههوای
تحقیق تدوین شده و در قالب  2فرضیه ارائه شدند:
 .9اصالت ادارکشده تأثیر معناداری بر تصویر مقصد
دارد؛
 .0اصالت ادراکشده تأثیر معناداری بر تجربۀ بهیاد
ماندنی دارد؛
 .2تصویر مقصد تأثیر معناداری بر تجربۀ بهیادماندنی
دارد؛
 .2تجربۀ بهیادماندنی تأثیر معناداری بر قصد بازدید
مجدد دارد.
روش تحقیق
مطالعۀ حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش
توصیفی-تحلیلی است و برای جمعآوری اطالعات از
ابزار پرسشنامه استفاده شدهاست .سؤاالت پرسشنامه
با استفاده از طیف پنجگزینهای لیکرت ،از کامال موافق

تا کامال مخالف طراحی شدهاند .جامعۀ آماری این
پژوهش همۀ مهمانانی بودند که در سال  9212از
جاذبههای شهرستان اردبیل بازدید کردهاند .حداقل
حجم نمونۀ الزم برای تکمیل پرسشنامههای این
پژوهش با استفاده از فرمول کوکران  222نفر از
بازدیدکنندگان درنظر گرفته شده و باروش نمونهگیری
دردسترس انتخاب شدند .همچنین درجهت سنجش
متغیرهای تحقیق از پرسشنامههای اصالت ادراکشده،
تصویر مقصد ،تجربۀ بهیادماندنی و قصد بازدید مجدد
استفاده شد .شاخصهای پرسشنامههای تحقیق از
مطالعات مرتبط و پیشینۀ تحقیق اخذ شده ،سپس
براساس شرایط تحقیق و شهر موردمطالعه بومیسازی
شد .پرسشنامههای تحقیق و همچنین شاخصهای
استفادهشده برای سنجش این متغیرها بههمراه تعداد
و منابع آن در جدول  9نمایش داده شدهاست.
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جدول  :0شاخصهای مورداستفاده در پژوهش

سازهها
اصالت

تعداد گویهها

منابع
9

کوالر و زابکار ( : )0292برایس و همکاران( :)0292رام و همکاران()0292
2

تصویر مقصد

0

2

2
2

اکینجی و ویت ( : )0299فرویدی و همکاران ( : )0292ملوار و همکاران (: )0292
2
سویدن و همکاران ()0292

2

تجربۀ
بهیادماندنی

کیم و همکاران( :)0292کیم و همکاران ( :)0290چن و رحمان ()0292

2

2

قصد بازدید
مجدد

ژانگ و همکاران ( :)0292فرنس و والس ( :)0290لی و همکاران ()0299

2
92

مجموع
مأخذ:نگارندگان9211،

همچنین9درجهت سنجش روایی و پایایی مدل تحقیوق و

میشود یا نه؟ آنان ازطریق مدلیابی معادالت ساختاری و با

پاسخ به فرضیات از مدلسازی معادالت ساختاری 2و تحلیل

کمک نرمافزارهای موجود مانند  SMART PLSقادر خواهند

عاملی تأییدی ،از نرمافزار  SMART PLSاستفاده شدهاست.

بود به پاسخ سؤاالت خود دست یابند (علوی.)209 :9210 ،

موودلسووازی معووادل سوواختاری یووک تکنیووک تحلیوول

بهمنظور محاسوبۀ روایوی همگورا ،از معیوار  AVEو ضوریب

چندمتغیری کلوی و بسویار نیرومنود از خوانوادۀ رگرسویون

پایایی ترکیبی از معیار  CRاستفاده شود .اگور  AVEحوداقل

چنوودمتغیری و بووه بیووان دقیووقتوور بسووط موودل خطووی

برابر با  2/2باشود ،بیوانگر آن اسوت کوه متغیرهوا از روایوی

کلی010است که به پژوهشگر امکان میدهود مجموعوهای از

همگرای مناسبی برخوردارند؛ به این معنوا کوه یوک متغیور

معادالت رگرسیون را همزمان مورد آزمون قورار دهود و بوه

پنهان قادر است بیش از نیمی از واریانس شاخص های خود

بررسی همزمان روابط بین متغیرهای مختلف بپردازد (علوی،

را بهطور متوسط توضیح دهد ( .)Hair et al., 2011: 145با

 .)202 :9210اهمیت این تکنیوک در پوژوهشهوای علووم

توجه به اینکه در این تحقیوق شواخص میوانگین واریوانس

انسووانی از آنجاسووت کووه غالبووا در ایوون حوووزه از مطالعووات،

استخراجشده ( )AVEبرای همۀ متغیرهوای تحقیوق بواالی

پژوهشگران به بررسی روابط بین متغیرهای مختلف در قالب

 2/2است؛ بنابراین روایی همگرای متغیرهوای مودل تأییود

مدل یا شبکهای از روابط میپردازند؛ بنابراین آنان ،مبتنی بر

موویشووود .ضووریب پایووایی ترکیبووی ( )CRو ضووریب آلفووای

فرضیههای خود دربارۀ روابط بین متغیرها ،شومای کلوی از

کرونباخ ،پایایی ابزار اندازهگیری را میسنجند .همانگونه که

این روابط را در قالب مدلی ازپیشساخته طراحی می کننود

جدول  0نشان می دهد ،با توجوه بوه اینکوه مقودار ضوریب

( .)Adelson, 2012: 49در چنین موقعیتهایی پژوهشگران

پایایی ترکیبی ( )CRو ضوریب آلفوای کرونبواخ بورای هموۀ

با یک سؤال اساسی مواجه میشوند؛ اینکه آیا ساختار مودل

متغیرهای پژوهش بیشتر از  2/2است ،پایوایی سوؤال هوای

پوویشسوواخته ،در شوورایط واقعووی توسووط دادههووا حمایووت

متغیرهووای موجووود در پرسشوونامه در حوود قابوولپذیرش وی

1-Kolar & Zabkar
2-Ram
3-Ekinci & Wiat
4-Foroudi
5-Melewar
6-Souiden
7-Chen & Rahman
8- Structural equation modeling: SEM
9-General linear model

هستند.
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جدول  :2شاخصهای برازش مدل تحقیق

متغیرهای پژوهش
اصالت
تصویر مقصد
تجربۀ بهیادماندنی
قصد بازدید مجدد
مأخذ :نگارندگان9211،

میانگین واریانس استخراجی

ضریب پایایی ترکیبی

ضریب آلفای کرونباخ

()AVE>0.5

()CR>0.7

()Alpha>0.7

2/201
2/222
2/202
2/222

2/219
2/221
2/222
2/202

2/222
2/212
2/202
2/292

معرف ،محدودۀ مطالعه
شهر اردبیول بهعنوان مرکوز استوان و شهرستان
اردبیل یکی از کهنترین شهرهای ایران بهشمار میرود.
این شهر در طول تاریخ سیاسی خود قرنهای متمادی
مرکز آذربایجان و زمانی پایتخت کشور ایران بودهاست.
کوه سبالن در مغرب اردبیل قرار گرفتهاست .اردبیل در
سال 9222شمسی بهشهر تبدیل شدهاست و با تأسیس
استان اردبیل در سال  9220شمسی این شهر بهعنوان
مرکز استان شناخته شدهاست .اردبیل در موقعیت 22
درجه و  92دقیقۀ عرضشمالی و  22درجه و  92دقیقۀ
طولجغرافیای واقع شدهاست .اردبیل از شمال با
شهرستان مشگینشهر ،از شرق با شهرستان نمین و
استان گیالن ،از غرب با شهرستان سرعین و از جنوب با

شهرستانهای نیر و کوثر دارای مرز مشترک است.
شهرستان اردبیل در آخرین سرشماری مرکز آمار ایران
در سال  9212دارای جمعیتی معادل  222110نفر
بودهاست .شهر اردبیل بهصورت شعاعی گسترش
یافتهاست که مرکز آن بازار شهر و بافت قدیم آن است.
از جاذبههای گردشگری شهرستان اردبیل میتوان به
بقعۀ شیخ صفی ،موزۀ چینیخانه ،گرمابههای تاریخی
مانند :حمام کهنه ،گرمابۀ قرادگنک ،گرمابۀ حاج
محسن و گرمابۀ حاج شیخ ،بازار قدیمی اردبیل ،مسجد
جامع شهر اردبیل ،خانههای تاریخی مانند :خانۀ
مشروطۀ اردبیل و خانۀ تاریخی وکیلالرعایا ،دریاچۀ
شورابیل و بالیقلوچای اشاره کرد.

موقعیت محدودۀ موردمطالعه

موقعیت استان اردبیل در ایران

موقعیت شهر در شهرستان اردبیل

موقعیت شهرستان در استان اردبیل

شکل  :2موقعیت جغرافیای ،محدودۀ موردمطالعه

تهیه و ترسیم :نگارنگان9211،
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در ردۀ سنی  29تا  22سوال بوا میوزان  02/1درصود
قووورار داشوووتهانووود .همچنوووین  22/29درصووود از
بازدیدکنندگان شهرستان اردبیل ،برای  2تا  2بار بوه
این شهر مسافرت کردهاند .از این میان  20/22درصد
از مشارکتکنندگان در مصاحبۀ انجامشده  0تا  2روز
در این شهر اقامت کردهاند.

یافتههای پژوهش
در بخش ارائۀ نتایج نخست ،ویژگویهوای جمعیتوی
جامعۀ آمواری تحقیوق ارائوه شوده اسوت .یافتوههوای
تحقیق حاکی از آن است که از نظر جنسویت 22/22
درصد شرکتکنندگان مرد و  22/22درصد آنوان زن
و همچنین اکثریت اعضای نمونوۀ آمواری تحقیوق در
حدود  22/22درصد ،متأهل بودهاند .بیشوترین افوراد

جدول  :3ویژگ،های جمعیتشناخت ،اعضای نمونۀ آماری

متغیرها

جنسیت

تحصیالت

گروهها

فراوانی مطلق

متغیرها

مرد

021

تاهل

زن
دیپلم و پایینتر

922
922

لیسانس

912

فوق لیسانس
دکتری
مأخذ :نگارندگان9211،

گروهها

فراوانی مطلق

مجرد

922

متأهل
کمتر از 02
 09تا 22

002
22
22

 29تا 22

999

 29تا 22
 22بیشتر

22
20

سن

22
92

همچنین در ادامۀ نتایج تحقیق ،یافتههای اسوتنباطی
حاصل از تحلیل دادههای بهدستآمده ارائه شدهاست.
برای آزمون مدل ایون پوژوهش از روش مودلسوازی
معادالت ساختاری با نرمافزار  SMART PLSاسوتفاده
شدهاست .این نرمافزار ،نسبتبه وجود شرایطی ماننود
همخطی متغیرهای مسوتقل ،نرموالنبوودن دادههوا و
کوچووکبووودن حجووم نمونووه سووازگار اسووت .در ایوون
پژوهش،برازش مدل در مدلسازی معادالت ساختاری

متغیرها

تعداد سفرها

گروهها
اولینبار

فراوانی مطلق
22

2-0

992

2-2
 2و بیشتر
 9روز
 0تا 2
تعداد روزهای اقامات
 2تا 2
 2و بیشتر

922
21
902
922
22
22

با نرمافزار  SMART PLSدر دو بخش انجام شدهاست:
 )9برازش مدلهای اندازهگیری  )0برازش مدل کلی.
بهمنظور برازش مدل اندازهگیری شاخصهای ضوریب
آلفای کرونبواخ ،ضوریب پایوایی ترکیبوی و میوانگین
واریانس استخراجشده مدنظر قرار گرفت .در جدول 2
شاخصهای برازش بههمراه مقادیر بهدستآمده ارائوه
شدهاست.

جدول  :0شاخصهای برازش مدل اندازهگیری

متغیرهای پژوهش

ضریب آلفای کرونباخ
))Alpha>0.7

ضریب پایایی ترکیبی ( )CR>0.7میانگین واریانس استخراجی
)(AVE>0.5

اصالت ادراکشده

2/210

2/220

2/212

تصویر مقصد

2/222

2/120

2/202

تجربۀ بهیادماندنی

2/222

2/222

2/222

قصد بازدید مجدد
مأخذ :نگارندگان9211 ،

2/120

2/222

2/221
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با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونبواخ و
پایایی ترکیبی  2/2است و مطابق با یافتههای جودول
 ،2این معیارها در متغیرهای تحقیق مقدار مناسبی را
اتخاذ کردهاند ،میتوان مناسببودن وضوعیت پایوایی
پژوهش را تأیید کرد .همچنوین بوا توجوه بوه اینکوه
مقدار مناسب برای میانگین واریانس اسوتخراجشوده،
بیشتر از  2/2است و مطابق با یافتوههوای جودول ،2
این معیار دربارۀ متغیرهای پژوهش مقدار مناسوبی را
اتخاذ کردهاند ،مناسببودن روایی همگورای پوژوهش
تأیید میشود.
همچنین برای بررسی بورازش مودل کلوی تنهوا یوک
معیار بهنام  GOFاستفاده میشود .این معیار ازطریوق
رابطۀ زیر محاسبه میشود.

 Communalitiesنشانۀ میانگین مقادیر اشتراکی هور
سازه است و  R2نیز مقدار میانگین مقادیر سازههوای
درونزای مدل است .سه مقدار  2/02 ، 2/92و 2/22
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFهسوتند .بوا
توجه به مقدار محاسبهشده برابور بوا  2/202اسوت و
نشاندهندۀ برازش قوی مدل کلی پژوهش است.
تجزیهوتحلیل دادهها
فرضویۀ اول پوژوهش :اصوالت ادراکشوده بور تصوویر
مقصد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مطابق با شکل  ،2مدل برازششده نشان میدهود
که مقدار ضریب مسیر اصوالت ادراکشوده بوا تصوویر
مقصوود برابوور بووا  2/220اسووت .ازآنجاکووه مقوودار تووی
بهدستآمده مطابق با شکل  ،2برای این ضریب برابور
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با  1/202است ،بهدلیول بیشوتربودن از  ،9/12نشوان
میدهد کوه در سوطح اطمینوان  12درصود ،ضوریب
بهدستآمده معنادار است؛ بنوابراین فرضویۀ پوژوهش
تأیید مویشوود و مویتووان عنووان کورد کوه اصوالت
ادراکشده بر تصویر مقصد توأثیر مثبوت و معنواداری
دارد.
فرضیۀ دوم پژوهش :اصالت ادراکشده بور تجربوۀ
بهیادماندنی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مطابق با شکل  ،2مدل برازششده نشان میدهود
که مقدار ضریب مسیر اصوالت ادراکشوده بوا تجربوۀ
بهیادماندنی برابر با  2/299است .ازآنجاکه مقودار توی
بهدستآمده مطابق با شکل  ،2برای این ضریب برابور
با  2/292است ،بهدلیول بیشوتربودن از  ،9/12نشوان
میدهد کوه در سوطح اطمینوان  12درصود ،ضوریب
بهدستآمده معنادار است؛ بنوابراین فرضویۀ پوژوهش
تأیید مویشوود و مویتووان عنووان کورد کوه اصوالت
ادراکشووده بوور تجرب وۀ بووهیادمانوودنی تووأثیر مثبووت و
معناداری دارد.
فرضیۀ سووم پوژوهش :تصوویر مقصود بور تجربوۀ
بهیادماندنی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مطابق با شکل  ،2مدل برازششده نشان میدهود
که مقدار ضریب مسیر اصالت تصویر مقصد بوا تجربوۀ
بهیادماندنی برابر با  2/222است .ازآنجاکه مقودار توی
بهدستآمده مطابق با شکل  ،2برای این ضریب برابور
با  2/222است ،بهدلیول بیشوتربودن از  ،9/12نشوان
میدهد کوه در سوطح اطمینوان  12درصود ،ضوریب
بهدستآمده معنادار است؛ بنوابراین فرضویۀ پوژوهش
تأیید میشود و میتوان عنوان کرد که تصویر مقصود
بر تجربۀ بهیادماندنی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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شکل  :3مدل ساختاری بررس ،فرضیۀ پژوهش در حالت ضریب استاندارد

تهیه و ترسیم :نگارندگان9211 ،

فرضیۀ چهارم پژوهش :تجربۀ بوهیادمانودنی بور قصود
بازدید مجدد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مطابق با شکل  ،2مدل برازششده نشان میدهد کوه
مقدار ضریب مسیر تجربۀ به یادماندنی با قصد بازدیود
مجوودد برابوور بووا  2/222اسووت .ازآنجاکووه مقوودار تووی
بهدستآمده مطابق با شکل  ،2برای این ضریب برابور

با  1/022است ،بهدلیول بیشوتربودن از  ،9/12نشوان
میدهود کوه در سوطح اطمینوان  12درصود ضوریب
بهدستآمده معنادار است؛ بنوابراین فرضویۀ پوژوهش
تأیید مویشوود و مویتووان عنووان کورد کوه تجربوۀ
به یادماندنی بور قصود بازدیود مجودد توأثیر مثبوت و
معناداری دارد.

شکل  :0مدل ساختاری فرضیۀ پژوهش در حالت معناداری

تهیه و ترسیم :نگارندگان9211 ،
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نتیجه
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اسالمی،توسعۀ گردشگری شهری در اینمقصد ازطریق

بهدلیل رقابت موجود در میان مقاصد گردشگری

این جاذبهها ،تجربۀ اصیلی را در گردشگری اینشهر

برای جذب گردشگران ،دستیابی این مقاصد به مزیت

ایجاد کردهاست .درواقع اصیل و ارزشمندبودن ،انتقال

رقابتیپایدار ازطریق افزایش تعداد بازدیدهای مجدد

دانش و زیبابودن میراث فرهنگی شهری ،جاذبههای

ضروری بهنظر میرسد .درواقع در بلندمدت نیز جذب

گردشگری برآمده از آن را باکیفیتتر و بهیادماندنی

بازدید مجدد هزینۀ کمتری نسبت به بازدید بار اول

ساخته است .بر این اساس اصالت جاذبههایگردشگری

برای مقاصد دارد؛ بنابراین رشد پایدار بخش

منبعی برای متمایزسازی مقاصد شهری به شمار

گردشگری اتکای بیشتری بر گردشگرانی دارد که

میروند و اتکا به جاذبههای اصیلتر که از روابط

بازدید خود را تکرار میکنند .چنین عاملی بر اهمیت

انسان -مکان در شهرها ریشه گرفته است ،میتواند

مطالعۀ مفاهیم مؤثر بر بازدید مجدد از مقاصد

ضمن متمایزساختن مقاصد ،تصویر اصیل و تجربۀ

گردشگری شهری افزوده است؛ بااینوجود در تحقیقات

بهیادماندنیتری از جاذبههای آن را در ذهن

پیشین تأثیر ادراک گردشگران از اصالت جاذبههای

گردشگران ترسیم کند؛ بنابراین ازطریق جاذبههای

مقاصد و تصویر آن در شکلگیری تجربۀ بهیادماندنی

گردشگری اصیل شهری بهخصوص در شهرهایی که

از بازدید مقصد در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار

گذشتۀ تاریخی قوی را تجربه کردهاند ،ایجاد تصویری

نگرفته و به تأثیر این مفهوم در قصد بازدید مجدد

ماندگارتر در ذهن بازدیدکنندگان به متمایزسازی

گردشگران توجه کمتری صورت گرفتهاست .بر این

بیشتر این مقاصد از سایر رقبا منجر میشود .چنین

اساس نیز در تحقیق حاضر مدل تحقیق در قالب

شهرهایی بایستی در استراتژیهای توسعۀ گردشگری

آزمون تأثیر اصالت ادراکشده ،تصویر مقصد و تجربۀ

شهری ضمن توجه به جاذبههای اصیل از این جاذبهها

بهیادماندنی بر قصد بازدید مجدد گردشگران از

برای بهترکردن تصویر مقصد و بهیادماندنیتر کردن

شهرستان اردبیل مورد بررسی قرار گرفته و مورد تأیید

تجربۀ گردشگری در آن استفاده کنند .همچنین نتایج

قرار گرفت .نتایج حاصل از آزمون مدل تحقیق نشان

حاکی از آن بود که تصویر مقصد بر تجربۀ بهیادماندنی

داد که اصالت ادراکشده بر تصویر مقصد تأثیر مثبت

تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین تصویر گردشگری

و معناداری دارد؛ بنابراین در شهرستان اردبیل ادراک

شهرستان اردبیل توانسته است تجربۀ سفر به اینمقصد

گردشگران از اصالت جاذبههای گردشگری این مقصد

را برای بازدیدکنندگان از آن بهیاد ماندنیتر سازد.

تصویر بهتری را در ذهن گردشگران ورودی ایجاد

درواقع بهدلیل اینکه مقاصدی مانند شهرستان اردبیل

کردهاست.همچنین نتایج نشانداد که اصالت ادراکشده

غالبا گسترۀ وسیعی ازجاذبههای تاریخی ،فرهنگی،

بر تجربۀ بهیادماندنی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

خرید ،رستورانها و جنبوجوش شهری را شامل

درواقع در شهرستان اردبیل جاذبههای گردشگری

میشوند .پیچیدگی ماهیت آنها و شبکههای بسیار

اصیل و ادراک گردشگران از این جاذبهها تأثیر مثبتی

گستردۀ فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی

بر تجارب گردشگران این مقصد ایجاد کرده و سفر به

حاکم ،باعث شدهاست تا اتخاذ استراتژیهای بهبود

آن را بهیادماندنیتر کردهاست .بهدلیل نشأتگرفتن

تصویر مقاصد گردشگری شهری موجب افزایش تعداد

جاذبههای شهرستان اردبیل از فرهنگ ایرانی و

گردشگران و توسعۀ فعالیتهای مرتبط با صنعت
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گردشگری شده و درنتیجه تجربۀ سفر مناسب و

بهیادماندنی و در نتیجه افزایش قصد بازدید مجدد

بهیادماندنی را ایجاد کند .ازسویدیگر رقابتپذیری

گردشگران بهبود ببخشند .تحقیق حاضر نسبتبه

مقاصد گردشگری در گرو اقبال دائمی دیدارکنندگان

تحقیقات پیشین ازطریق بررسی موضوع به تبیین

آن مقصد است که این امر با تصویر ذهنی گردشگران

تأثیر ادراک از اصالت و تصویر مقصد بر تجربۀ بهیاد

مقاصد و میزان وفاداری آنها ارتباط دارد .بر این

ماندنی و شکلگیری آن و نیز مطالعۀ تأثیر این مفهوم

اساس ایجاد تصویر مثبت از شهرستان اردبیل بهواسطۀ

بر قصدبازدید مجدد گردشگران کمکبیشتریکردهاست.

رقابت شدید میان مقاصد گردشگری برای نیل به یک
مزیت رقابتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
نتایج حاصل از آزمون نتایج تحقیق نشان داد که
تجربۀ بهیادماندنی بر قصد بازدید مجدد تأثیر مثبت و
معناداری دارد .مبتنی بر این نتیجه میتوان گفت که
تجربۀ بهیادماندنی سفر به شهرستان اردبیل باعث
افزایش قصد بازدید مجدد گردشگران ورودی به این
مقصد شدهاست .درواقع براساس یافتههای حاصل از
بررسی سؤال اصلی تحقیق میتوان گفت که در مقاصد
شهری مانند اردبیل ،جاذبههای اصیل تصویر و تجربۀ
سفر بهیادماندنی را فراهم میسازند و بر این اساس
تصویر مقصد حاصل از این جاذبههای گردشگری
اصیل با بهوجودآوردن تجربۀ بهیادماندنی زمینههای
افزایش قصد بازدید مجدد گردشگران ورودی را ایجاد
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