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  چکیده

 ایران به سفر در خارجی گردشگران ذهنی تصویر و آشنایی در مجازي فضاهاي نقش تحقیق این اصلی هدف

 جامعه. باشد می پیمایشی - توصیفی اطالعات آوري جمع شیوه لحاظ از و کاربردي هدف لحاظ از تحقیق این. باشد می

 اي نمونه دسترس در گیري نمونه روش به. کنند می بازدید ایران از که هستند خارجی گردشگران تحقیق این در آماري

 توزیع افراد این بین ،)2016( چوي و منگ استاندارد پرسشنامه و شد گرفته نظر در ادافر این از نفر 200 بر مشتمل

 و گردي وب که داد نشان نتایج. شد استفاده PLS و SPSS افزارهاي نرم از ها داده تحلیل و تجزیه منظور به. گردید

 از استفاده: داد نشان تحقیق نتایج همچنین. دارد معناداري تأثیر احساسی ارزیابی بر اجتماعی هاي شبکه از استفاده

 ذهنی تصویر بر وبگردي ولی دارد تأثیر خارجی گردشگران ذهنی تصویر بر احساسی ارزیابی و اجتماعی هاي شبکه

 ذهنی تصویر و آشنایی در مجازي فضاهاي نقش بررسی به تحقیق این در. باشد نمی تأثیرگذار خارجی گردشگران

 جذب منظور به را راهکارهایی بتواند پژوهش این تا شود، می پرداخته تهران هرش به سفر در خارجی گردشگران

   .باشد  داشته خارجی گردشگران

 

  مقدمه

و  یعـ ی، طبیگونـاگون فرهنگـ   يهـا  جاذبـه بـر منـابع و    افـزون . مـی یابـد   يا ژهیوت یران اهمیدر ا يتوسعه صنعت گردشگر

راث یـ م يهـا  تیک اثر ثبت شده در فهرست سـا یست و یران از بیا يرخوردار، بیمیو اقل ییای، تنوع گسترده جغرافساخت انسان

ـ یا يو مهمـان نـواز  ) 59، 1392و ترکمـان،   یضرغام بروجنـ (و در کنار آن آداب و رسوم گوناگون ) 2016(ونسکو ی یجهان  یران

 1اقتصـاد  یت، امـا مجمـع جهـان   فراهم کرده اسـ  یالملل نیران به عنوان مقصد سفر گردشگران بیتوسعه ا يرا برا یط مناسبیشرا

کـه هنـوز از    کنـد  یمـ  يرده بنـد  ییمـن در گـروه کشـورها   یا و یـ تانیر، موریـ ت، الجزایـ کو يران را در کنار کشورهایا) 2015(

 و یمعرفـ  در هـا  رسـانه ). 923، 1394و همکاران،  ییرزایم(اند  نکرده يبردار بهره ينه سفر و گردشگریخود در زم يها يتوانمند

 شـان یمحتوا بـا  کـه  هسـتند  ها رسانه نیا واقع در، دارند ییسزا به نقش مختلف يکشورها رسوم و آداب و فرهنگ نشد شناخته

 در کـه  قدرتمنـد  ییهـا  رسانه عنوان به یاجتماع يها شبکه وجود با .کنند یم فیتعر خود مخاطب يبرا را گوناگون يها فرهنگ

 اسـتفاده  مختلـف  يکشـورها  مردمان از تر یواقع يریتصو دادن نشان يبرا ها هشبک نیا اتمکانا از توان یم دارد قرار همه اریاخت

 يشـتر یب ارتبـاط  یتیامن و یاسیس يها نگاه از دور به شود یم پخش يمجاز يفضا در کشور کی مردم توسط که يریتصاو. کرد

 بـه  سفر از یناش اتیتجرب خصوص در کاربران انیم اطالعات تبادل ،يگردشگر حوزه در .کند یم برقرار کشورها ریسا کاربران با

                                                             
  ي مسئوله نویسند  

1 WEF: World Economic Forum 



198     توسعه گردشگري و فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي                                                              4شماره . 8دوره . 1398زمستان  

 سـفر  يبـرا  کـاربران  ریسـا  يریـ گ میتصـم  بر تواند یم يگردشگر يها فرصت و ها جاذبه مقصد، یرفاه اتمکانا گوناگون، مناطق

ـ ا از. دهـد  قـرار  ریتـاث  تحـت  گردشـگر  جذب يبرا را یمحل يها دولت يها استیس و ها برنامه قیطر نیا از و باشد رگذاریتاث  نی

 صـنعت  نیـ ا در گـذاران  استیس يبرا ژهیو به تواند یم يگردشگر عرصه در یاجتماع يها شبکه ژهیو يکارکردها شناخت منظر،

 يگردشـگر  يها استیس يساز ادهیپ ،یسادگ به تواند یم یاجتماع يها شبکه از یناش داتیتهد و ها فرصت رایز باشد، توجه قابل

 يهـا  اسـت یس ياجـرا  برابر در یمانع ای لیتسه يبرا يبستر عنوان به و دهد ارقر ریتاث تحت میرمستقیغ و میمستق صورت به را

  .شود مطرح يگردشگر

 ژهیاز کشورها به و ياریکه بس يشود؛ به طوریاد میا ین صنعت در دنیتر متنوعن و یتر  بزرگبه عنوان  يامروزه از گردشگر

درآمـد، اشـتغال، رشـد بخـش      ینعت را به عنوان منبع اصلن صیشوند، ایافته محسوب میکه به اصطالح توسعه  ییدر کشورها

ر یهـا از تصـو  ر اسـتنباط آن یرفتار گردشـگران تحـت تـاث   ). 12، 1389، همکارو  يسرفراز( دانند یم ییربنایو توسعه ز یخصوص

همکـاران،   و زاده يدیحم(از مقصد است  یر ذهنیاز عوامل شکل دهنده تصو یمنابع اطالعات. قرار دارد يمقصد گردشگر یذهن

 یاصـطالح  یر ذهنـ یتصو. توسط گردشگران است يبر انتخاب مقصد گردشگر رگذاریتاثمهم و  یعامل یر ذهنیتصو).51، 1394

. کنـد  یمـ فـا  یسفر ا يریگ میتصم يندهایدر فرا یرفته شده و نقش مهمیپذ یابیشمندان بازاریاست که توسط پژوهشگران و اند

ن راسـتا، گردشـگران   یـ ؛ در اقـرار دارد مختلف ر عوامل یآن تحت تاث يریگ شکلاست و  يچند بعد یتیماه یر ذهنیتوسعه تصو

، 2008و همکـاران،   1نیتـو یل. (دهنـد  یمشکل  یرا با قرار گرفتن در معرض اطالعات يک مقصد گردشگریخود از  یر ذهنیتصو

ر یجـا کـه تصـو    از آن. ده اسـت یا پدیموضوع  کیره ک فرد دربای يها برداشتو  ها دهیااز باورها،  يا مجموعه یر ذهنیتصو).460

 يا موضوع، مقصـد گردشـگر  یده ین جا منظور از فرد، گردشگر و منظور از پدیمد نظر است، در ا يک مقصد گردشگریاز  یذهن

ف یـ ک مقصـد از ط یـ ن نحـوه انتخـاب   یـی تب يکـه بـرا   يا رفته شـده یپذ ياز الگوها یکی). 416، 2007، 2و گارتنر یتاس(است 

  : ن مفهوم شامل سه مرحله عمده استیا. است 3شود، مفهوم مجموعه انتخاب یاستفاده م يگردشگر ياز مقصدها يا گسترده

  ؛ يگردشگر يه از مقصدهایک مجموعه اولیتوسعه  

 از مقصدها يتر مجموعه کوچک يریگ شکلستند و یکه چندان جالب توجه ن ییکنار گذاشتن مقصدها  

 که در مرحله دوم در نظر گرفته شدند ییدهاان مقصیاز م ییانتخاب مقصد نها .  

 یابیل را ارزیبد يها نهیقابل اجرا است که مصرف کنندگان به دنبال اطالعات هستند، گز یزمان یانتخاب يها مجموعهمفهوم 

 یذهنـ  يریـ درگ ياز سـطح بـاال   یسک ادراك شده بوده و حاکیاز ر يا رنده درجهیمصرف کنندگان در برگ يدهای، خرکنند یم

از مقصـد   یر ذهنـ ین تصـو یهمچنـ  .رفتار انتخاب گردشگر مطرح اسـت  يدر الگوها یک اصل اساسین مفهوم به عنوان یا. است

حـذف   یابیـ نـد ارز یدر فرا يشـتر یب يگردشـگر  يهمچنان که مقصدها. گذارد یر میت مقصد تاثیت و موقعیبر وضع يگردشگر

و انتخاب مـدنظر خواهنـد    یینها يریگ میتصم يهستند برا يقو یر ذهنیک تصوی ي، تنها آن دسته از مقصدها که داراشوند یم

اسـت کـه    یطـ یت محیـ فیک يارتقـا  ها آناز  یکیاست که  ریپذ امکانمختلف  يها وهیشت حس مثبت با یو تقو يریگ شکل .بود

 یذهنـ -یر ادراکـ یوتداوم حس و تصـ ). 291، 2001، 4مون و همکاران( شود یمدگاه گردشگران یر مقصد از دیموجب بهبود تصو

 یطـ یست محیو ز ی، اجتماعيمختلف بر توسعه اقتصاد يدر جنبه ها یان مدت و بلندمدت، آثار مثبتیمثبت درباره مقصد در م

ن اسـت کـه   ید ایآ ینجا به وجود میکه در ا یحال سؤال). 65، 1394و همکاران،  یسجاس(دارد  يت گردشگریبا ظرف يها مکان

  رگذار است؟یران تأثیا به سفر در یخارج گردشگران یذهن ریوتص و ییبر آشنا یچه عوامل

                                                             
1 Litvin 
2 Tasci & Gartner 
3 Notion of Choice Sets 
4 Moon 
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ر ییـ مـا را تغ  ینترنت سبک زندگیکه ا چرا ؛است يمجاز ينه مطرح شده است، فضاهاین زمیکه امروزه، در ا یاز عوامل یکی

 يایـ دن. میبـرو م و کجـا  یم، چـه بپوشـ  یچـه بخـور  . دهنـد  یما را جهت م يها هر روزه انتخاب يمجاز يات فضامکانا. داده است

 یارتباط يام هایو پ ها رسانهن یدر واقع ا. کند یمز ی، بلکه همسو و هم مقصد نکند یمد نه تنها ما را به هم مرتبط یجد یارتباط

زادگـان،   یو تقـ  يغفـار (م یم و کجـا نـرو  یند کجا برویگو یکنند و م یشنهاد میرا به ما پ يهستند که مقاصد گردشگر يشبکه ا

1394 ،73.(  

گردشـگران روز بـه روز بـر    . اد اسـت یـ ار زی، بسـ کنـد  یمـ جاد یا یکیالکترون يا هیتوصغات یرا که تبل ییها فرصتو  ها شچال

ت یو ساختار اطالعات و قابل کنند یم يشتریبه اطالعات در خصوص مقصد مسافرت اتکا ب یابیدست يجست و جو برا يموتورها

ع اطالعـات را  یوسـ  یاسـ ین و در مقیینه پایبا هز توان یمن یچن ؛ همگذارد یمر یبر ادراك و دانش گردشگر تاث ها آنبه  یابیدست

ز بـه همـراه   یـ گردشـگران را ن  يعمـد  یمحتوا و گمراه یب يها امیمثل ارائه پ یاتر کرد؛ اما مسائلیرا پو يمبادله و بازار گردشگر

 ين اطالعـات بـرا  یـ کننـد و از ا  يآور جمعن را جاد شده توسط گردشگرایا يد بازخوردهایبا يابان گردشگریبازار. خواهد داشت

، 2015، 1والزگـوئز و همکـاران  (اسـتفاده کننـد    يق بهبود خدمات و حل مشکالت گردشـگر یت گردشگران، از طریش رضایافزا

ر یق تعامـل بـا ســا  یـ کـه از طر  ین اطالعـات یهمچنـ ). 816، 2014و همکـاران،   3مـا ی؛ ک215، 2014، 2؛ ژانـگ و همکـاران  228

 يهـا  سـازمان از کارکنـان   یافتیا اطالعات دریها  آن یجه تجربه شخصینتشود،  یحاصل م يدر مورد مقصد گردشگر گردشگران

 تـا چـه انـدازه در    يمجـاز  يهـا  شـبکه ن اسـت کـه   یق ایتحق یسؤال اصل). 228، 2015والزگوئز و همکاران، (است  يگردشگر

  ر دارند؟یران تأثیا به سفر در یخارج گردشگران یذهن ریتصو و ییآشنا

  قات ینه تحقیشیپادبیات موضوع و

تاثیرجامعــه میزبــان برتصــویرذهنی گردشــگران ازفضــاهاي شــهري جمعــی بــاز "درمقالــه اي بــاعنوان)1397(طیبــی وذکــاوت

به بررسی تاثیرجامعه میزبان برتصویرذهنی گردشگران داخلی شهراصـفهان پرداختـه اندکـه تجربـه بازدیـدهاي      "درشهراصفهان

نتـایج تحقیـق نشـان دادکـه متخصصـان      .ازمصاحبه هاي نیمه ساختاریافته انجام می شـود .هروفضاي آن راداشتندقبلی ازاین ش

ومدیران گردشگري وطراحان ومدیران فضاهاي شهري کمک می کندتاتصویرذهنی گردشگران ازفضاهاي شـهري رابهترشـناخته   

  .زمینه ارتقاي سطح گردشگري رافراهم نمایند طریقاین واز

تحلیلـی برفرایندمـدیریت تصویرمقصدگردشـگري شـهري کـالن      "درمقالـه )1395( حسـین سـعدلونیا،  ي چیانه،رحیم وحیدر   

اسـتفاده شـده اسـت پـس ازشناسـائی       SWOT و  AHP ازمدل ترکیبـی .از روش توصیفی وتحلیلی استفاده شده است"شهرتبریز

نفرازکارشناسـان شـهري وگردشـگران شهرتبریزشـده     50عوامل موثربرتصویربرنداقدام به توزیع پرسشنامه وپرسشگري درمیـان  

نتایج نشان می دهدکه راهبردهاي خارجی غالبابرهویت بخشی به بافت شـهري بـه مثابـه یـک برنـد ودرنهایـت تصـویري        .است

  .تاکیدمی کند مطلوب ازتبریز ازطریق رسانه هاي جمعی ومجازي

 مقصـد  از شـگران گرد یذهنـ  ریتصـو  بـر  يا هیتوصـ  غـات یتبل ریتـاث "با عنوان  يا مقاله، در )1394(زاده و همکاران  يدیحم

. جـه قصـد سـفر پرداختنـد    یهـا از مقصـد و در نت   آن یر ذهنیگردشگران بر تصو يا هیتوصغات یر تبلیتاث ی، به بررس"يگردشگر

در دسـترس   يریگ نمونه. دن کرده بودندیاز اصفهان د 1393بود که در زمستان  یه گردشگران خارجیپژوهش، کل يجامعه آمار

 هـا  دادهل یه و تحلیتجز. استفاده شد يمعادالت ساختار يساز ، از روش مدلها هیفرضآزمون  يبرا. گردشگر به عمل آمد 450از 

                                                             
1 Velázquez 
2 Zhang 
3 Kima 
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با ابعـاد  (ک مقصد یگردشگران از  یر ذهنیبر تصو يا هیتوصغات ینشان داد که تبل ها افتهی. زرل انجام شدیل افزار نرمبا استفاده از 

  . ران موثر استیسفر به ا يم گردشگران برایجه تصمیو در نت) یبه فرد و کل، منحصری، روانشناختیف، عاطیناختش

: يک مقصـد گردشـگر  یـ ران بـه عنـوان   یاز ا یر ذهنیتوسعه مدل تصو"با عنوان  يا مقاله، در )1394(و همکاران  يمحمود

ر آنـان از  یران، تصـو یـ ران از سـفر بـه ا  یـ ه بـه ا سک ادراك شده گردشـگران سـفر نکـرد   یر ی، به بررس"یبیکرد پژوهش ترکیرو

، در نظـر گرفتـه شـد جامعـه     یبـ یکرد ترکین منظور رویبه ا. ران پرداختندیر مقصد ایبا مقصد بر ابعاد تصو ییانه و آشنایخاورم

 یکمـ نفـر در مطالعـه    520و  یفـ ینفر در مطالعه ک 74. است 2نینکدیو ل 1نگیکوچ سرف يمجاز یشبکه اجتماع ياعضا يآمار

در  يریـ گ نمونـه . ل محتوا بهـره گرفتـه شـد   یک تحلی، از تکنیفیدر مطالعه ک یر ذهنیابعاد تصو ییجهت شناسا. شرکت نمودند

سـک  یر مقصـد و ر یمربوط به ابعـاد تصـو   يها داده. انجام شده است یدر دسترس یر تصادفیغ يریگ نمونهوه یبه ش یمطالعه کم

و بـا اسـتفاده از    يدییـ تا یل عـامل یمدل توسط تحل ين سازه هایو روابط ب ییناساش یاکتشاف یل عاملیادراك شده توسط تحل

 یل عـامل یـ ج تحلینتـا . کـرد  ییر را شناسـا یابعاد شش گانه تصو یفیک یشناس روشج مربوط به ینتا. شد یبررس 3آموس افزار نرم

ات مـدل مفـروض پـژوهش    یج فرضینتا. ه استسک ادراك شدیر مقصد و ابعاد سه گانه ریگانه ابعاد تصو 6انگر ابعاد یب یاکتشاف

. ران مـوثر اسـت  یـ گردشـگران از ا  یر ذهنـ یبـر تصـو   ییانـه و آشـنا  یر خاورمیسک ادراك شده از سفر، تصویکه ر دهد یمنشان 

  .د قرار گرفتییران مورد تاید گردشگران به ایبر قصد بازد یر ذهنیر تصویتاث نیهمچن

ر یتصـو  ی، به بررس"مقصد از گردشگران یذهن ریتصو و یابیبازار يابزارها"عنوان  با يا مقاله، در )1391(و همکار  يمنصور

ران یـ ن پـژوهش ا یـ در ا. کنند، پرداختند یاستفاده م یبه عنوان منبع اطالعات یابیمختلف بازار يکه از ابزارها یگردشگران یذهن

ران اعالم کـرده بودنـد و بـه دنبـال     یسفر به ا يبرال خود را یتما یکه به نوع یبه عنوان مقصد مورد مطالعه و گردشگران خارج

ن پـژوهش، از روش  یـ انجـام ا  يبرا. انتخاب مقصد سفر خود هستند، به عنوان جامعه مورد مطالعه، انتخاب شدند ياطالعات برا

عـات در مـورد   کسـب اطال  ين ابـزار بـرا  یتر مهمنترنت، که از نظر گردشگران ینشان داد ا ها افتهی. استفاده شد یشیمایق پیتحق

نترنت به عنوان یکه از ا یگردشگران یر عاطفیب که تصوین ترتیبه ا. دارد ییر بسزایگردشگران تاث یر عاطفیمقصد است، بر تصو

 یابیـ بازار يان ابزارهایدر م. ، کامالً متفاوت استکنند یمنترنت استفاده نیکه از ا یو کسان کنند یمخود استفاده  یمنبع اطالعات

ن یـ اما با ا. ت قرار دارندیراهنما و مجالت در رده دوم و سوم اهم يغات دهان به دهان و کتابچه هاینترنت، تبلیاز ا مختلف، بعد

ران یگردشگران از ا یر ذهنیر بر تصوین تاثیشتریراهنما و مجالت ب يها شناخته شد، کتابچه یابین ابزار بازاریتر مهمنترنت یکه ا

  .ر، در رده دوم قرار داشتیر بر تصویزان تاثیهان به دهان، از نظر مغات دیداشتند و بعد از آن، تبل

، نشـان  "انیمشتر يها بر وفادار هتل یکیت از خدمات الکترونیرضا"ر یبا عنوان تاث يا مقالهدر ) 2015( 4والزگوئز و همکاران

مثبت در مورد آن مـوثر   يا هیتوصغات یبلجه بروز تیان و در نتیمشتر يها بر وفادار هتل یکیت از خدمات الکترونیدادند که رضا

  .است

ن یـ ج اینتـا . پرداختنـد  یر ذهنـ یو تصـو  يپـژوهش در حـوزه وفـادار    66 يل رویبه انجام فراتحل) 2014(و همکاران  5ژانگ

ن یدر بـ  يزان وفـادار یـ ن میـ گردشـگر معنـادار اسـت کـه البتـه ا      ياز مقصد بر وفادار یر ذهنیر تصویپژوهش نشان داد که تاث

 یر ذهنـ یگردشـگر داشـت و بعـد از آن، تصـو     ير را بر وفاداریتاث نیتر شیباز مقصد  یکل یر ذهنیتصو. ر استیگران متغگردش

شـامل  ( یمـورد بررسـ   ين سه نوع وفـادار یاز ب. داشتند ير را بر وفاداریتاث نیتر شیبب یبه ترت یشناخت یر ذهنیو تصو یعاطف
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5 Zhang 



    201   در سفر به ایران ر ذهنی گردشگران خارجیشنایی و تصویدر آ فضاهاي مجازينقش 

مرکب داشـت و پـس از    ير بر وفادارین تاثیشتریاز مقصد ب یر ذهنی، تصو)2مرکب يو وفادار يرفتار ي، وفادار1ینگرش يوفادار

  . بود يرفتار يو وفادار ینگرش يبر وفادار يرگذارین تاثیشتریآن ب

 يساختار ید از مقصد را در قالب مدلیو قصد بازد یذهن يریژه برند، درگیان ارزش ویم یروابط عل) 2012( 3 همکارفرنز و 

رگـذار اسـت بلکـه،    یتاث ياو از مقصـد گردشـگر   یر ذهنـ یگردشگر نه تنها بر تصو یذهن يریشان دادند که درگکرده و ن یبررس

از مقصـد،   یر ذهنـ ی؛ بـه عـالوه تصـو   سازد یمرا متاثر  يبه مقصد گردشگر يت مقصد و وفاداریفی، کياز مقصد گردشگر یآگاه

  . ن داردیک مقصد معید از یر بر قصد بازدر معنادایبه مقصد تاث يت مقصد و وفاداریفیاز مقصد، ک یآگاه

ک مقصـد  یـ ن کننـده انتخـاب   یـی از عوامـل تع  یکـ یبـه عنـوان    یر ذهنیت تصویاهم یبه بررس) 2011(و همکاران  4ییچو

ادراك  یر ذهنـ یرگردشگران از نظـر تصـو  ین گردشگران و غیب یین مطالعه نشان داد که تفاوت هایج اینتا. پرداختند يگردشگر

 يل هـا یتحل. ک مقصد معنادار بودیبه  ياز مقصد و وفادار یکل یر ذهنین تصویر کره وجود دارد؛ به عالوه، رابطه بشده از کشو

نسـبت بـه کشـور کـره هسـتند       ید مثبتـ ید يکه دارا ین پژوهش نشان داد که گردشگران روسیمورد استفاده در ا یونیرگرس

  . کنند یمه یگران توصر گردشیبه سا يک مقصد گردشگریشتر آن را به عنوان یب

  مبانی نظري تحقیق

  يو گردشگر يمجاز يفضاها

شـنهاد شـده در   یه و پیتوصـ  يد نشان دهنده نوع گردشـگر توان یمسفر  يمجاز يها شبکهت کاربران در یت فعالیماه امروزه

 یا مانوس بـودگ ی یبگیغر – ییاز آشنا يوستاریپ توان یم، يانواع گردشگر يطبقه بند يبنابر نظر کوهن برا. باشد ها شبکهن یا

 ياز نقـش هـا   ی، بـه گونـه شناسـ   یو تازگ ییمختلف آشنا يب هایوستار به ترکین پیم ایبا تقس يو. را در نظر گرفت یتازگ –

 یصـنعت  یک بسته استاندارد شده و به عنـوان محصـول  یتور در قالب  ينهاد يدر گردشگر. رسد یم يرنهادیو غ يگردشگر نهاد

سـروکار   يمعمول موسسات گردشـگر  يها روش، با ي، بر خالف نوع نهادير نهادیغ يگردشگر. شود یمخته به صورت انبوه فرو

 6و کاوشـگر ) هدف یب( 5مقصد ی، بيرنهادیغ يکوهن در گونه گردشگر. دارد یتجربه تازگ يبرا يشتریگردشگر فرصت ب. ندارد

را  8يانفـراد  يتـوده ا  يو گردشـگر  7افتـه ی سـازمان  ياتـوده   ي، گردشـگر ينهاد يو در گونه گردشگر دهد یم يرا جا) احیس(

  ).173، 1393، همکارزاده و  فروغ( کند یم یمعرف

در هر زمان که بخواهـد بـه منـاطق     يمجاز يات فضامکانامروز قادر است از درون خانه خود با استفاده از ا يایدر دن انسان

ت یـ ک استعاره، که بـه واقع ینه  یصور مک لوهان از دهکده جهانت يمجاز ينترنت و فضایدر واقع با ظهور ا. دوردست سفر کند

 يهـا  رسـانه ن یگزینترنت جای، ايمجاز يایدر دن) 2001( 9لدیدگاه کورن فیبنا به د). 64، 1389، همکارراودراد و (وسته است یپ

 یسـنت  يهـا  وهیشـ ن شـدن  یگزید منتظـر جـا  یدگاه باین دیبراساس ا. را تحت الشعاع قرار داده است ها آن یشده و تمام یسنت

روبـرو   يدیـ جد يها چالشها با  گر بخشیدر کنار توسعه د ين دهکده، سفر و گردشگریدر ا. د بودیجد يها وهیشبا  يگردشگر

، 1389، همکـار راودراد و (منجـر شـده اسـت     ين گردشگرید و انواع نوین جدیو آن ال ین امر به ظهور عامالن اطالعاتیشده و ا

 يدر واقـع گردشـگر  . نمـود  یمعرفـ  ين نوع از گردشـگر ید در ایجد يده هاین پدیاز ا یکی توان یمرا  يزمجا يگردشگر). 64
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تا بدون ترك مبدا از مقاصد متفـاوت   دهد یم مکانکه به گردشگر ا. ز جامعه تماشاگر استیشگفت انگ ياز نمودها یکی يمجاز

در  يا چـه تـازه  یسـبب شـده تـا در    يت مجـاز یعواق يک هایتکنها و  يفناور يریبا به کارگ ين نوع از گردشگریا. دن کنندید

رنـد  یگ یوسته در نظر مـ یپ يت مجازیرا به عنوان واقع يمجاز يفضا) 2002( 1همکارلسون و یو. گشوده شود يصنعت گردشگر

از  یکـ یرا  يازت مجـ یـ در واقع واقع. قادر به تعامل هستند یکیزیروان شناسانه و ف يت هایرها از محدود ییها انسانکه در آن 

را تحت الشعاع خود قرار  يژه صنعت گردشگریع به ویرند که همه صنایگ یستم در نظر میشرفته اواخر قرن بیپ يها يتکنولوژ

ا یـ له تعامـل  یاست که مردم بتوانند تجربه کننـد و بـه وسـ    یطیجاد محیا یمتعدد در پ يها يده است و با استفاده از تکنولوژدا

 يدر واقـع گردشـگر  . جـاد کننـد  یخودشـان ا  ياز آن برا يریا تصویط رابطه برقرار کنند یبا مح یواقع حوادث يها يه سازیشب

 مکـان از  ید واقعـ یـ ب او بـه بازد یـ در ترغ ییر به سـزا یتواند تاث یکند م یننده ارائه میب يبرا مکانک یکه از  يریبا تصو يمجاز

نقـش آن را در   توان یمباشند و ن یبه سرعت در حال گسترش م ینترنتیا یابین بازارینو يها ن رو کاربرد روشیاز ا. داشته باشد

اش، نـه   يگردشگر يها لیران و پتانسیمناسب از ا يریتصوو ارائه  یق عالوه بر معرفین طریاز ا. ده گرفتیناد يصنعت گردشگر

ران بـه  یـ اقتصـاد ا  يه و از اتکـا ز رونـق داد یـ کشور را ن يم کرد بلکه توسعه اقتصادیشتر گردشگران کمک خواهیتنها به جذب ب

  . م کاستیصنعت نفت خواه

  يدر گردشگر يمجاز ينترنت و فضایو نقش ا تیاهم

 يهـا  امیـ هـا و پ  ن رسـانه یدر واقع ا. کند یم، بلکه همسو و هم قصد کند یمد نه تنها ما را به هم مرتبط یجد یارتباط يایدن

عکـس هـا و    يج مانند اشـتراك گـذا  یرا يها تیفعال. کنند یمشنهاد یپا به ما ر يهستند که مقاصد گردشگر يشبکه ا یارتباط

رونـد   یگر به سفر میکدیکه گاه با  کند یممتصل  يوندیپ يها شبکه، کاربران را به يدن و کامنت گذاریسفر، پسند يتجربه ها

  ).74، 1394، همکارو  يغفار( دهند یمجهت  يو به مقاصد گردشگر

 يزیـ چـه چ . دهنـد  یهر روزه انتخاب ها را جهـت مـ   يمجاز يات فضامکانا. ر داده استییتغ را انسان ینترنت سبک زندگیا

ز یـ ، بلکه همسو و هم مقصـد ن کند یمرا به هم مرتبط  انساند نه تنها یجد یارتباط يایدن. بپوشد و کجا برود يزیبخورد، چه چ

و  کننـد  یمـ شـنهاد  یپ انسـان را بـه   يمقاصـد گردشـگر  هستند که  يشبکه ا یارتباط يام هایو پ ها رسانهن یدر واقع ا. کند یم

و  يونـد یپ يهـا  شـبکه ن گونـه  یـ ا يریگ شکلبستر  يمجاز یاجتماع يها شبکهده یامروزه پد. ند کجا بروند و کجا نروندیگو یم

ت و یـ زان فعالیـ ش است و هـر چـه م  یرو به افزا يمجاز يها شبکهدر  يمجاز یه اجتماعیتجمع سرما. اند شده یه اجتماعیسرما

ش یز افـزا یـ ن هـا  آنمشترك  يو هنجارها و ارزش ها یه اجتماعیزان سرمایابد، میش یافزا یاجتماع يها شبکهمشارکت افراد در 

سـت، امـا بنـا بـه     ین یواقعـ  يایـ شباهت به سـاخت آن در دن  یب يمجاز ییایدر دن یه اجتماعیهر چند که ساخت سرما. ابدی یم

 یتیشـکل و مـاه   يمجاز یه اجتماعیسرما) ت پنهان کاربرانیو هو یمانند ناشناختگ( يمجاز يایمنحصر به فرد دن يها یژگیو

  ).74، همان( ردیگ یمخاص به خود 

ار یجاد کرده است، بسـ یا ایدر دن يگردشگر يرساخت هایتوسعه ز يروز برا یو ارتباط یاطالعات يکه فناور یتیارزش و اهم

 یک کشور را در پهنـه جهـان  ی یخیتار يمربوط به بناها يند اطالعات گردشگرک گردشگر بتوانی یوقت. جالب و قابل تامل است

 يگردشـگر . شود یمبه دست آورد، نسبت به آن مشتاق  یخوب یو متن يری، تصویاطالعات صوت ها آنوب مالحظه کند و درباره 

توسـعه صـنعت   . اسـت  يدشـگر گر یسـنت  يهـا  روشن در امتداد ساختار و ینو يها يبر فناور یت مبتنیفعال یز نوعین يمجاز

داشـته باشـد    یو فرهنگ ی، اجتماعيمختلف اقتصاد ياز جنبه ها یاتیک و حید منافع استراتژتوان یمهر کشور  يبرا يگردشگر

  ).148، 1388، همکارگلو و یقره ب(
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  يدر گردشگر یر ذهنیتصو

کـه در سـطح    يطـور  بـه . جهان مطـرح اسـت  در  ها تیفعال نیاترین و پویتر مهماز  یکیبه عنوان  يت گردشگریامروزه فعال

ط یکشـور مـا بـا توجـه بـه شـرا      . ش استیوسته رو به افزایآنان، پ ییزان درآمدزایو م یو داخل ی، شمار گردشگران خارجیجهان

 ییشناسـا . جـذب گردشـگران باشـد    يبـرا  يمسـاعد  يد مقصـد گردشـگر  توانـ  یمـ  یو تنوع فرهنگ یخیتار يها جاذبه، یمیاقل

 يالدیمـ  70ل دهه یاز اوا. از کشورها موثر است ياریبس يتقاضا ير الگوییدر تغ ياثرگذار در صنعت گردشگر مهم و يرهایمتغ

، 1همکـار چنکـوا و   اسـتپ (به خـود جلـب کـرده اسـت      يطه گردشگریرا در ح ياریر مقصد توجه بسینه تصویدر زم ها پژوهش

توسـعه و بهبـود آن اثـر گـذار      نیهمچنوت و ضعف مقصد ر گردشگران از مقصد در شناخت نقاط قیتصو ییشناسا). 48، 2014

سک ادراك شده گردشـگران  یران ریر مقصد و به خصوص مقصد ایاز جمله عوامل مهم موثر بر تصو). 29، 2011، 2کرونچ(است 

ت دارد یـ سک ادارك شـده از آن جهـت اهم  یده ریشناخت پد. با مقصد است ییانه و آشنایر آنان از خاورمیران، تصویاز سفر به ا

جـاد  یو ا کنـد  یمـ ن ییکه آن را تب یبا شناخت ابعاد آن و عوامل. ک مقصد باشدی يتوسعه تقاضا برا ینه ساز اصلیتواند زم یکه م

 ها برداشت يریگ شکلز در یبا مقصد ن ییآشنا. دیگردشگران را بهبود بخش يات رفتارینگرش ها و ن توان یمدر مقصد،  یراتییتغ

ر یدارنـد، تصـو   ییکه با مقصد آشنا يافراد. ر مقصد گردشگر اثرگذار استیتوسعه تصو نیهمچناز مقصد  مثبت یر ذهنیا تصاوی

 يدر سفر به مقصـد  يشتریسک بیکه ر يافراد. تر و منحصر به فرد است انه تر، روانشناسانهیآنان کل گرال شده در یتشک یذهن

). 297، 2013و همکـاران،   3سئو(پردازند  یمقصد ماط با آن در ارتب ياطالعات گسترده تر يبه جستجو کنند یمخاص احساس 

ت شود انتظـار  یران از بعد امنیاز ا یمنف یر ذهنیتواند منجر به تصو یران میه ایبر عل یغرب يها رسانهغات یبا توجه به آن که تبل

 يریکشور درك کرده و لـذا تصـو  از سفر به  يسک کمتریران دارند ریبا مقصد ا يشتریب ییکه آشنا ین است که گردشگرانیبر ا

و  يمحمـود (اثرگـذار اسـت    يک مقصـد گردشـگر  یـ ران به عنوان ید از این بر تقاضا جهت بازدیمثبت در ذهن داشته باشند و ا

  ).141، 1394همکاران، 

اسـت کـه    یاصطالح یر ذهنیتصو. توسط گردشگران است يرگذار بر انتخاب مقصد گردشگریمهم و تاث یعامل یر ذهنیتصو

توسـعه  . کنـد  یمـ فـا  یسـفر ا  يریگ میتصم يندهایدر فرآ یرفته شده و نقش مهمیپذ یابیشمندان بازاریوسط پژوهشگران و اندت

ن یـ ؛ در ا)264، 2007، 4همکـار ن و یمـارت (ر عوامل قـرار دارد  یآن تحت تاث يریگ شکلاست و  يجندبعد یتیماه یر ذهنیتصو

. دهنـد  یمـ شـکل   یرا با قـرار گـرفتن در معـرض منـابع اطالعـات      يگردشگرک مقصد یخود از  یر ذهنیراستا، گردشگران تصو

از مقصـد   یر ذهنـ یدر خصوص توسـعه تصـو   ین منابع اطالعاتین و برجسته تریرگذارتریاز تاث یکیبه عنوان  يا هیتوصغات یتبل

ت یـ رغـم اهم  یت؛ اما علـ مطالعه شده اس یابین دهه در حوزه بازاریچند يبرا يا هیتوصغات یقدرت تبل. مطرح است يگردشگر

 یین شناسای؛ بنابراار محدود استیبس يگردشگرموجود در صنعت  يها پژوهش، يدر انتخاب مقصد گردشگر يا هیتوصغات یتبل

ر یرا بـر تصـو   ین منبـع اطالعـات  یر ایتاث يچ مطالعه این حال، هیت است؛ با ایز اهمیحا یر ذهنیبر تصو يا هیتوصغات یر تبلیتاث

ن یـ دارنـد؛  چـون ا   ییت بـاال یـ ناملموس بـوده و عـدم قطع   يمحصوالت صنعت گردشگر. نکرده است يواکاو گردشگران یذهن

را  ییبـاال  یذهنـ  يریـ دارند و عمدتاً درگ ییسک ادراك شده باالیر نیهمچنکرد؛  یبایارز توان یمت را قبل از مصرف نمحصوال

، 2012و همکـاران،   5نـا یبرز( کنـد  یمـ سک کمک یادارك از رت و یبه کاهش عدم قطع يا هیتوصغات ین رو تبلیطلبند؛ از ا یم

 يهـا  سـازمان از کارکنـان   یافتیـ از کارکنان در یافتیا اطالعات دری ها آن یجه تجربه شخصی، نتدهد یمنشان  ها پژوهش). 992

  ).228، 2015و همکاران،  6والزگوئز(است  يگردشگر

                                                             
1 Stepchenkova & Li  
2 Cronch 
3 Seo 
4 Martin & Rodriguez Del Bosque 
5 Berezina 
6 Velázquez 
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ــوم تصویرمقصد،تصــویرذهنی ازشهروفضــاي شــهري رانیزد  ــی  مفه ــاروش کم ــات تصویرمقصــدغلبه ب ــی گیرددرمطالع ربرم

ــک،(اســت ــر وگــرون2002پای ــات تصــویرذهنی  )2013ودلینک ــل محــدودیت هــاي روش کمــی درمطالع ــه دلی ــتجنکوا و (ب اس

وســن مــارتین ودل 2005یــان وکیــو،(درایــن حــوزه وجــود دارد نیازبــه مطالعــات کیفــی پــیش ازمدلســازي کمــی)2014لــی،

طالعه اي بصورت کیفی،تاثیر جامعه میزبان برتصویرذهنی گردشگران ازفضاهاي شـهري جمعـی   عالوه براین کمترم)2008بسکو،

ایـن مطالعـه بـه صـورت کیفی،تاثیرجامعـه میزبـان       .باز رابررسی کرده است براي پاسخ به این کمبودمشخص درادبیات موضـوع 

  .برتصویرذهنی گردشگران ازفضاهاي شهري چمعی باز رابررسی می کند

وتجربـه گردشـگري آنهـا    )2003وودز و دیگـان، (توسط گردشگران به عنـوان یـک کـل ارزیـابی مـی شـود      مقصدگردشگري 

تمـاس هـاي اجتمـاعی     عـالوه بـراین  )2008بـاون وشـوتن،  (متاثرازتعامالت آنهاباخدمه سایرگردشـگران وجامعـه میزبـان اسـت    

تعـامالت وروابـط میـان    )2003ریسـنگروترنر، (گردشگران برگرایش ها،انگیزه هاي اجتماعی وتوقعات آنها بسیارتاثیرگذارهسـتند 

ساکنان محلی وگردشگران باعنوان تعامالت میزبان وگردشگران مهمان محسوب مـی شـوندکه چنـین روابـط وتعـامالتی بـراي       

گردشـگري،حیاتی هسـتند ومـی    مهمـان بـراي توسـعه پایدار   -تعـامالت میزبـان  )2012اسـمیت، (گردشگران نقش اساسی دارند

  )12:1397طیبی و ذکاوت،.(ردشگران ازمقصدتاثیربگذارندتواندبرتصویرذهنی گ

  قیروش تحق

بـه منظـور بهبـود     ییکاربرد دارد و راهکارهـا  يج آن، در صنعت گردشگریچرا که نتا ؛باشد یم يکاربرد ظرهدفق از نیتحق

است چرا کـه   یفینوع توص از. باشد یم یشیمایپ یفیق از نوع توصین تحقیاز نظر روش، ا. دهد یم، ارائه گردشگران یذهن ریتصو

ن از نوع یهمچن. دیف نمایدر آن داشته باشد، توص یق را بدون آن که دخل و تصرفیتحق يرهایان متغیدرصدد است تا ارتباط م

ن یـ در ا يجامعـه آمـار  .شـود  یم يآور جمعله پرسشنامه یو به وس یدانیق میاز از طریمورد ن يها دادهچرا که  باشد یم یشیمایپ

 يل آن کـه تعـداد اعضـا   یبه دل.نامحدود است ها آنباشند که تعداد  ی، مکنند یمد یران بازدیکه از ا یشگران خارجق، گردیتحق

در دسترس اسـتفاده نمـوده و بـا توجـه بـه       يریگ دشوار است، از نمونه يکار یافتن گردشگران خارجیست و ینمونه مشخص ن

  :میآور یکوکران در جامعه نامحدود به دست م ن نمونه را به کمک فرمولیحجم جامعه نامحدود تعداد ا
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نفـر   196ن صـورت تعـداد نمونـه برابـر بـا      ی، و حجم جامعه نامحدود، در ا07/0برابر با  يریگ نمونه يبا در نظر گرفتن خطا

د و در یـ ع گردیـ توز يجامعه آمار يان اعضایپرسشنامه در م 200ق تر تعداد یبه اطالعات دق یابیبه منظور دست. دیآ یبدست م

  .پرسشنامه انجام گرفت 192 يل بر رویپرسشنامه کنار گذاشته شد و تحل 8پرسشنامه ها  يآور جمع

  تهران ییایجغراف موقعیت

 شهرسـتان غـرب بـه    از و دماوند شهرستان به شرق از ري، شهرستان به جنوب از شمیرانات، به شمال از تهران شهرستان

 50 تـا  شمالی دقیقه عرض 36 و درجه 35 بین جغرافیایی نظر از و تهران شهرستان در نیز تهران شهر. ودمی ش محدود کرج

معاونـت  (اسـت  گرفتـه  قرار محدوده این داخل در تهران شهر گانه 22 مناطق. است گرفته قرار شرقی طول دقیقه 53 و درجه

. مـی دهـد   نشان را آن گانه 22 مناطق و تهران شهرستان رد تهران شهر موقعیت ).117، 1390عمرانی و فنی شهرداري تهران،

در  غـرب، شـمیرانات   در ساوجبالغ و آباد نظر کرج، شهریار، شرق، در فیروزکوه و دماوند پاکدشت، این ارتباط شهرستانهاي در

 روستاهاي ستان وده به همراه می رسد، شهرستان 12 به جمعا که جنوب در ورامین و کریم رباط پاکدشت، اسالمشهر، شمال،

  .اند نموده احاطه را شهر این تهران شهرستان به مرتبط
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  1390 ،شهري خدمات معاونت تهران حوزه شهرداري: تهران ماخذ شهرستان یمکانت یموقع :1 شکل

  يشهر تهران از منظر گردشگر وضع موجود

 تخـت یپا و شـهر  نیتـر   بزرگ .دیآ یم ارشم به جهان بزرگ شهر نیهفتم و ستیب و تیپرجمع شهر نیپنجم و ستیب تهران

 و کلیـدي  نقشـی  و کشور استان گردشگري صنعت حیات در خود، در ایران اسالمی جمهوري پایتخت جانمایی دلیل به ران،یا

 داراي باشـد  مـی  نیـز  ترانزیتی گردشـگر  نقش داراي ها جاذبه متنوع ترکیب بر عالوه که شهرستان این .نماید می ایفا اساسی

  .است المللی بین و ملی سطوح در اي گشترده بسیار توزیعی و جذبی فوذن هحوز

 هـاي  فعالیت انبوهی از حجم کشور، گردشگري یک منطقه در گرفتن ر قرا و ایران پایتخت عنوان به تهران استان مرکزیت

 تـورگردانی،  و مسـافرتی  زمراکـ  و دفـاتر  بـزرگ،  هاي رستورانو  ها هتل وجود. است نموده متمرکز استان این در را اقتصادي

 اسـتان  این گردشگري بخش هویژ هاي حساسیت بیانگر نقل مسافرتی و حمل پایانه چندین و آهن راه و هواپیمایی شرکتهاي

 توسعه در را استان این نقش تردید بی هایی ویژگی چنین. گردد تلقی کشور به گردشگري مربوط تحرکات تمام ثقل نقطه در

 صـنعت،  ایـن  بـه  مربـوط  ارکان تمام در که است ضروري روي این از و نموده اهمیت حائز ي کشورگردشگر صنعت فرابخشی

 .گردد حاکم بینانه واقع و مند علمی، نظام ي رویکرد

 بخـش  در فعـال  خصوصـی  بخش بودن متمرکز همچنین و ملی دولتی در سطح يها يریگ میتصمساختار تمرکز دلیله ب

 بـه  مربـوط  تشـکیالتی  ساختار عملکرد ،رود یم بشمار کشور در گردشگر توزیع مرکز عمالً ن شهریتهران، ا در شهر گردشگري

 هـاي  دسـتگاه  و هـا  سـازمان  نهادهـا،  از بسـیاري . است کشور استانهاي سایر از ده تریچیپ تهران استان گردشگري در صنعت

 کـه  آنجـایی  و نماینـد  مـی  گیري تصمیم استانی مسائل خصوص در استان ساختارهاي از مستقل زمینه در این دولتی اجرایی

و  گیریهـا  موضـع  تـأثیر  تحـت  تهـران،  شـهر  سیاسـی  حساسـیت  دلیل به پردازند می گیري تصمیم به نیز دستگاههاي استانی

 و عمـومی  دولتـی،  شکل سه در استان در گردشگري صنعت با مرتبط تشکیالتی سیستم. دارند قرار ملی سطح هاي حساسیت

 خصوصـی  و  یعموم يبخشها و شده تعیین دولتی بخش توسط اصلی سیاستهاي ساختار، این در. است فعال خصوصی بخش

  .نماید عمل می مذکور سیاستهاي قالب در
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 در تهـران  ژئوپولتیـک  موقعیـت  دلیـل  بـه . است تهران شهر کشور، کالن و اصلی هاي گیري تصمیم مرکزآنچه مشخص است 

 هـاي  پـروژه  و هـا  طـرح  همچنـین  و گردشـگري  هتوسع کالن راهبردهاي و اهداف کشور، کالن و اصلی هاي گیري تصمیم هزمین

 از بیشـتر  و گرفتـه  قـرار  ملـی  سـطح  ساختارهاي عملکرد تأثیر تحت زیادي بسیار میزان به آن در اجرا دست در و شده طراحی

 تهـران  گردشـگري  هتوسـع  فرایند بر ملی ساختارهاي و راهبردها اهداف، نقش باشد اثربخش زمینه این در استانی عملکرد آنکه

گـزارش  ( اسـت  اسـتانی  سـطح  از تـر  مشکل ملی، هاي فعالیت مجموعه این نمودن هماهنگ موارد ياریبس در.است بوده اثرگذار

  ).1396،2،يو گردشگر یع دستی، صنایراث فرهنگیم سازمان يمعاونت گردشگر

  شهر تهران يگردشگر يها تیقابل

  یحیوتفر یعیطب يها مکان

 اسـت  شـده  موجـب  شـهري  زیست محیط هاي آلودگی و استرس انواع و شهرنشینی پدیده افزایش جمعیت، افزون روز رشد

 در و آورده شمار به شهري محیط از رهایی جهت ماوایی را تهران اطراف طبیعی منابع مناطق، ریسا گردشگران و تهران ساکنان

 اسـتان  شـده  حفاظـت  منـاطق  و ملـی  هاي پارك نظیر یادشده طبیعی هاي هجاذب از برخی. برند پناه ها مکان این به فراغت، ایام

 العـاده،  فـوق  محیطـی  زیست هاي قابلیت و ها ارزش خاطر به بلکه اند یداخل گردشگران و کنندگان بازدید پذیراي تنها نه تهران

  .دارند خارجی گردشگران جذب در باالیی بسیار قابلیت

 مـوارد  در جـز  هـا  پـارك  ایـن  .انـد  محلـی  بازدیدکننـدگان  و داخلـی  گردشگران توجه موردشتر یب تهران جنگلی هاي پارك

 را کوهنوردان از کثیري تعداد سالیانه تهران، پیمایی کوه مسیرهاي.هستند گردشگري مناسب تاسیسات و امکانات فاقد معدودي

 برخـوردار  يشـتر یب تیـ مقبول از آن وبیجنـ  صعود مسیر بویژه دماوند قله کوهنوردي مسیر میان این در.کنند می جذب خود به

 مجهز صورت در نیز استان کوهپیمایی هاي مسیر سایر. نماید می جذب را المللی بین کوهنوردان از کثیري تعداد سال هر و است

  .باشند هم خارجی گردشگران يرایپذ ،یداخل گردشگران بر عالوه تواند می مناسب تسهیالت و امکانات به شدن

 و طبیعـی  هـاي  جاذبـه  و ارتفاعـات  کلیـه  کـه  البـرز  گردشـگري  کوهپیمـایی  بزرگ مسیر ایجاد جهت طراحی و ریزي برنامه

 شـمار  توانـد  مـی ، باشد یم گردشگران مناسب تسهیالت و امکانات به مجهز و نموده متصل یکدیگر به را استان شمال کوهستانی

 از نیـز  تهـران  شمال اسکی ورزشی هاي مجموعه و اسکی هاي تپیس.نماید جذب خود به را المللی بین گردشگران از توجهی قابل

 اي منطقـه  گردشگران از تعدادي داخلی گردشگران زیادي شمار بر عالوه ساالنه و برخوردارند گردشگران جذب در باالیی قابلیت

  .هستند ها ستیپ نیا همانیم زین) عربی کشورهاي(

  :یو فرهنگ یخیتار يها مکان

و  يتجـار  يهـا  جاذبهبر  که عالوه شوند یمن شهر محسوب یا يگردشگر یا و بازار تهران سه مجموعه اصله موزه ها، کاخ موزه

اوران، کاخ سلطنت آبـاد، عمـارت   یکاخ نباشند شامل  یم یو داخل یمورد توجه گردشگران خارج ين کانون هایتر د، از مهمیخر

، یر السلطنه پامنار، حوضخانه باغ نگارستان، سردر باغ ملـ ید مش، عمارت باغ فردوس، کاخ مرمر، مسجيدان آزادی، میکاله فرنگ

، مسـجد  يسورپ گروگ، کاخ گلستان، کاخ شمس العماره، عمارت تخت مرمر، مدرسه سپهسـاالر، مدرسـه خـان مـرو     يسایکل

ه، یمانیکـاخ سـل  رون، ها نا، زندی، تپه چشمه عليل، آتشکده ریخانه، تپه مبرج نگار برج طغرل، ،فیامام، مسجد جامع رجب عل

وك آغـا،  یـ گـل زرد، ب  ي، غارهاریو هو تار يها اچهی، در)رانیداخل شم( غار ارنگه، قلعه صمصام، امامزاده صالح و آبشار شکر آب

جواهرات و موزه  یخ باستان و موزه ملیاز جمله موزه تار تهران شهر سطح در موزه 30 از شیبن یهمچن.یشاه عباس يکاروانسرا

  .کنند یم جلب خود يسو به دکنندهیبازد يادیز تعداد روزه همه که مشغولند تیفعال فرش به
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  :یمذهب يها مکان

 39 و ه،ینیحسـ  487 مسـجد،  1546 تهـران . هسـتند  تختیپا یمذهب يها مکان جمله از ها امامزاده و ها هینیحس مسجدها،

 20 منطقـه  در تخـت یپا يهـا  امـامزاده  نیشـتر یب. دارد وجـود  یمـذهب  مرکـز  کی یتهران 3516 هر يبرا واقع در. دارد امامزاده

 نـدارد  وجـود  يا امـامزاده  چیهـ  هـم  منطقـه  12 در. هسـتند  هـا  امامزاده نیشتریب يدارا 1 و 2 منطقه آن از بعد و شده متمرکز

  .)2-1396،4،يو گردشگر یع دستی، صنایراث فرهنگیم سازمان يگزارش معاونت گردشگر(

  جمع آوري داده ها

 و یبررسـ  مـورد  جامعه یکل مشخصات آن کمک به که است مفید جهت این نمونه از شناختی جمعیت هاي ویژگی شناخت

دیگـر،   جوامع به نتایج تعمیم در شود می باعث شناخت عالوه، این به. شود یم مشخص محققان سایر يبرا آن عمومی هاي ویژگی

 يان اعضـا یـ پرسشـنامه در م  200تعـداد  . کنـیم  استفاده اطالعات این از دیگر جوامع يبرا یآت تحقیقات سواالت یطراح در یا

  .دیگرد افزار نرمپرسشنامه برگشت داده شد و اطالعات وارد  192د و یع گردیتوز ينمونه آمار

درصـد   6/65. انـد  مـرد بـوده   هـا  آندرصد  5/12درصد افراد زن و  5/87ت پاسخ دهندگان نشان داد که یجنس یج بررسینتا

 40تـا   31ن یدرصد بـ  38. سال سن داشتند 30درصد افراد کمتر از  12.متاهل بودند ها آندرصد  4/34پاسخ دهندگان مجرد و 

 ياغلـب افـراد دارا  .سال سن داشتند 50شتر از یدهندگان ب درصد از پاسخ 16سال و  50تا  41ن یدرصد ب 34سال سن داشتند، 

درصـد   3سانس و بـاالتر و تنهـا   یدرصد فوق ل 47اند،  بوده سانسیمدرك ل يان دارایپاسخگودرصد  50.هستند سانسیمدرك ل

  .پلم بودندیمدرك د يافراد دارا

  . انه و مد قابل مالحظه استیار، مین، انحراف معیانگیق اعم از میتحق يرهایک از متغیهر  یفیتوص يها آماره 1در جدول 

  توصیفی متغیرهاي تحقیق يها آماره: 1جدول 

ــتفاده از  اســـــــ

ــا شـــــبکه  يهـــ

  یاجتماع

  یر ذهنیتصو  یاحساس یابیارز  يگرد وب
  رهایمتغ

 پارامترها

  تعداد 192 192 192 192

  نیانگیم 3.5670 3.5452 3.6003 3.0104

 انهیم 3.5000 3.4800 3.7500 3.0000

 مد 4.43 3.08 4.00 2.17

 اریانحراف مع 0.80027 0.66421 0.89458 1.06502

  انسیوار 0.640 0.441 0.800 1.134

  )1396، یدانیم يها افتهی: منبع(

رنوف تـک  یاسـم -آزمون کولموگروف. در این بخش از تحقیق الزم است تا وضعیت نرمال بودن توزیع متغیرها مشخص شود

چنانچـه  . پـردازد  یم یبیر ترتیک متغیموردانتظار در  یع تجمعیمشاهده شده با تابع توز یع تجمعیسه تابع توزیبه مقا يا نمونه

تـوان از   ها داراي توزیع نرمال نباشند می ک استفاده نمود و چنانچه دادهیتوان از آمار پارامتر توزیع نرمال باشند میداراي  ها داده

  :اند شدههاي آماري زیر مطرح  براي انجام این آزمون فرض. آمار ناپارامتریک استفاده نمود
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، فـرض صـفر تائیـد و ادعـاي نرمـال بـودن توزیـع        باشـد  05/0بزرگتر از ) Sig(چنانچه سطح معناداري متغیرهاي تحقیق 

ن معنا کـه  یشود، بدید مییک تأیباشد، فرض  05/0کوچکتر از  يمتغیرهاي تحقیق پذیرفته می شود و اگر مقدار سطح معنادار

  .باشد یمنرمال ن ها دادهع یتوز

  قیتحق يرهایمتغ يرنوف برایآزمون کولموگروف اسم يدار یسطوح معن: 2جدول 

  تهیت نرمالیوضع  )Sig(يدار یطح معنس متغیر

 رنرمالیغ  000/0 یاجتماع يها شبکهاستفاده از 

 رنرمالیغ 000/0 يگرد وب

 رنرمالیغ  000/0 یاحساس یابیارز

  رنرمالیغ  000/0  گردشگر یر ذهنیتصو

  )1396، یدانیم يها افتهی: منبع(

ع یـ توز يق، دارایـ تحق يرهـا یجه، تمـام متغ یدرنت. است  05/0رها کمتر از یتمام متغ يدار یسطوح معن 2با توجه به جدول

 حـداقل  روش از بایـد  و نـدارد  وجـود  محـور  کوواریـانس  و نمـایی  درسـت  بیشینه روش به مدل سازي امکان لذا. ستندینرمال ن

  .گرفت بهره جزیی مربعات

ن عامـل  یل بـه چنـد  یـ ق قابـل تقل یحقت يها ا دادهینان حاصل شود که آین مسأله اطمید از ایابتدا با یل عاملیدر انجام تحل

 یکوچـک بـودن همبسـتگ    KMOشـاخص  . شـود  یو بارتلت استفاده م KMOن منظور از دو آزمون یر؟ بدیا خیاست  یپنهان

انس یـ ر واریق تحـت تـاث  یـ تحق يرهـا یانس متغیـ ا واریـ سازد آ یق مشخص مین طریکند و از ا یم یرها را بررسین متغیب ییجز

ک یـ ک بـه  یـ ر نزدیک قـرار دارد و مقـاد  یـ ن شاخص در دامنه صفر تا یا. ریا خیاست  یو اساس یانپنه يها عامل یمشترك برخ

م بـه  یهر مـورد تصـم   يف کرد و براین نوسان تعریا يف را برایتوان سه ط یم. اندازه نمونه مناسب است يها داده دهد یمنشان 

  :گرفت یل عاملیا عدم انجام تحلیانجام 

 شود یشنهاد نمیپ یل عاملیم تحلانجا: و کمتر 49/0ر یمقاد. 

 شود یشنهاد میها پ در صورت اصالحات داده یل عاملیانجام تحل: 69/0تا  50/0ر یمقاد. 

 شود یشنهاد میپ یل عاملیانجام تحل: و باالتر 7/0ر یمقاد. 

اگـر  . است) احدو و یس همانیماتر(شناخته شده  یاضیاز نظر ر یس همبستگیکند چه هنگام ماتر یم یآزمون بارتلت بررس

کـه  یرا فرض یمناسب است ز یمدل عامل ییشناسا يبرا یل عاملیدرصد باشد تحل 5آزمون بارتلت کوچکتر از  يدار یسطح معن

ها ممکـن   کشف ساختار از داده مکانرها وجود داشته و این متغیب يدار یارتباط معن یعنی. شود یرد م یس همبستگیبودن ماتر

  .است

 ت نمونهیکفا یبررس يآزمون بارتلت براو  KMOشاخص : 3جدول 

 KMOمقدار   ریمتغ
آمــاره آزمــون  

  بارتلت
  يدرجه آزاد

ــ ــطح معن  یس

  يدار

  000/0  15  871/1568  876/0 یاجتماع يها شبکهاستفاده از 

  000/0  6  384/731  773/0 يگرد وب

  000/0  300  093/8298  761/0 یاحساس یابیارز

  000/0  21  455/1094  810/0  گردشگر یر ذهنیتصو
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  )1396، یدانیم يها افتهی: منبع(

کـه مقـدار    ییجـا  از آن. دهـد  یآزمون بارتلت را نشان مـ  sigو  ي، مقدار آماره بارتلت، درجه آزادKMOمقدار  7-4جدول 

 ير بـا مـدل معـادالت سـاختار    یل مسـ یـ و تحل یل عاملیتحل ياست، تعداد نمونه برا 7/0 ير باالیهر متغ يبرا KMOشاخص 

رهـا  ین متغیبـ  يدار یدهـد ارتبـاط معنـ    یاست که نشان مـ  05/0آزمون بارتلت، کوچکتر از  sigن مقدار یهمچن. باشد یم یکاف

  .مناسب است يمدل ساختار ییشناسا يبرا یل عاملیوجود دارد و تحل

  تحلیل داده ها

 کـار  به مشاهده قابل يرهایمتغ ای هامعرف ای هاشاخص ایآ نکهیا اول. است مطرح سوال دو همواره يریگاندازه يهامدل در

 يرهـا یمتغ ایـ  هـا معـرف  ییروا ای اعتبار بر ناظر سوال نیا است؟ محقق مدنظر که رندیگیم اندازه را يزیچ همان مدل در رفته

 در مـوردنظر  نهفتـه  ریـ متغ یدقتـ  چه با آشکار يرهایمتغ که است مساله نیا به ناظر دوم سوال. است يریگاندازه قابل و آشکار

 نهفتـه  يرهـا یمتغ سـنجش  يبرا که دهد یم نشان را آشکار يرهایمتغ ییایپا و اعتبار سوال نیا کنند؟یم يریگاندازه را قیتحق

  . اندرفته کار به

 نیـ ا قیـ دق نیـی تب به قادر متعارف يآمار يهاروش یبرخ که است دهیگرد باعث ياقتصاد -یاجتماع يهادهیپد یدگیچیپ

 لیـ تحل از تـا  کننـد یمـ  تـالش  نی،محققياقتصـاد -یاجتمـاع  قاتیتحق در هایکاست نیا به آمدن فائق يبرا. نباشند موضوعات

 است،اسـتفاده  رهیچنـدمتغ  تحلیـل  و تجزیـه  هايروش تریناصلی از یکی که 1ساختاري معادالت يسازمدل ای انسیوار ساختار

بـرخالف  . اسـت  وابسـته  متغیـر  n و مستقل متغیر K زمانهم تحلیل و متغیره،تجزیه چند تحلیل و تجزیه یاصل یژگیو. ندینما

ان یـ ت فـرض شـده م  یـ عل( شـود  یم يریاندازه گ ينه تنها مدل ساختار ،يمعادالت ساختار یابی، در مدل یونیرگرس يها روش

 يرهـا یغمت يمشاهده شـده بـر رو   يه هایگو یعامل يبارها( يری، بلکه مدل اندازه گ)وابسته و مستقل ياز سازه ها يا مجموعه

تـا   سـازد  یمـ را فراهم  مکانن ایا يو مدل ساختار يریل همزمان مدل اندازه گیتحل. ردیگ یقرار م یز مورد بررسین) مکنون آنها

  .ل شوندیتحل ها هیفرضاز مدل، همراه با آزمون  یمشاهده شده به عنوان بخش يرهایمتغ يریاندازه گ يخطاها

  یل مجذورات جزئبر حداق یمبتن يمعادالت ساختار یابیمدل 

ن یبـا اسـتفاده از بـرآورد کمتـر     يریدو روش ازسـرگ ) 1975(گردد که هرمـان والـد    یبرم یبه زمان PLSکرد یش رویدایپ

توسـط والـد    PLSزه رشـد  یـ انگ. کـرد  یرا معرفـ  يادیبن یو همبستگ يو چند مولفه ا يک مولفه ای يمدل ها يمجذورات برا

رانه درمـورد  یمفروضـه سـختگ   يدارا یسـنت  یابیـ را مـدل  یباشد ز یسنت یابیو مدل  ها دادهل ین تحلیبود که ب یتیافتن وضعی

  .ع بودیوابسته به توز PLSکرد یرو یبود ول ها داده یع احتمالیتوز

PLS يوابسـته مـدل هـا    يانس در سـازه هـا  یـ ن واریـی نه ساختن تبیه بهین مجذورات با هدف اولیتر براساس برآورد کم 

د بـه  توان یمه یاز ندارد و به عنوان روش ساخت نظرین يه قویمدار بوده، به نظر ینیش بیپ PLSروش . است يمعادالت ساختار

 يوابسـته از رو  يرهـا یمتغ کننـده  ینـ یش بین پـ یبه دنبال کشف بهتر PLSدرواقع مدل ). 2010و همکاران،  ينزیو(کار رود 

  .مستقل است يرهایمتغ

  )يریگ مدل اندازه( یرونیمدل ب

 شـود  مشـخص  رد تـا یـ قرار گ مطالعه مورد سازه ییروا تا است الزم ساکن به ،ابتدايساختار معادالت مدل یسشنا  روش در

 يبـرا  سـؤاالت  ایـ آ یعنـ ی. هسـتند  برخـوردار  الزم دقـت  از خود نظر مورد يها سازه يریگ اندازه يبرا شده انتخاب ينشانگرها

ـ ا بـه . شـود  یم استفاده) CFA( يدیتائ یعامل لیتحل از منظور نیا يبرا ر؟یخ یا اند شده انتخاب درست رهایمتغ يریگ اندازه  نی

                                                             
1 Structural Equation Modeling  (SEM) 
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مقـدار آن خـارج از بـازه     یعنـ یباشد  05/0 يسطح خطا در دار معنی t مقدار يدارا خود سازه با نشانگر هر یعامل بار که شکل

ـ ا هباشـد، آنگـا   6/0هر نشانگر با سازه خـود بـاالتر از    ین بار عاملیباشد، همچن) -96/1و  96/1(  يبـرا  الزم دقـت  از نشـانگر  نی

  ). 58، 1،1994همکار و ینانال( است برخوردار مکنون صفت ای سازه آن يریگ اندازه

  

 
 

  
  )1396، یدانیم قاتیتحق: منبع( ییابتدا يریگ مدل اندازه:  2شکل

 یسـت ین بایبنـابرا . شتر باشـند یو ب 7/0 ها آن یمانند که بارعامل یم یدر مدل باق یی، سؤال هایعامل يبا توجه به مدل بارها

دوم،  يسـؤال هـا  پرسشـنامه،   يان سؤال هایان نمود از میب توان یم. ناهمگن از مدل حذف شوند يه هایمدل اصالح شود و گو

ان یـ و سـؤال دوم از م  یاحساسـ  یابیر ارزیاز متغ ست و پنجمیست و چهارم و بیزدهم، هجدهم، بیسوم، پنجم، نهم، دوازدهم، س

  .ان سؤاالت حذف شوندیاز م یستیگردشگران، با یر ذهنیسؤاالت تصو

و  7/0 يبـاال  یبار عامل يسواالت دارا یتمام. پرسشنامه صورت گرفت يهاهیگو يبر رو يدییتا یل عاملین منظور تحلیه اب

  . بوده اند 96/1تر از  ر به دست آمده بزرگیمقاد یعنیمعنادار بوده اند،  یب همگیضرا

 يریگ مدل اندازه يپارامترها: 4جدول

AVE  CR  ریمتغ  

868/0  975/0 یاجتماع يها شبکهاستفاده از    

795/0  939/0 يگرد وب   

612/0  961/0 یاحساس یابیارز   

717/0  937/0 گردشگر یر ذهنیتصو   

  )1396، یدانیم يها افتهی: منبع(

 از انس استخراج شده باالترین وارینگایر میمقاد يها دارا سازه یتمام يبرا AVEر محاسبه شده یمقاد 8-4بر اساس جدول 

ن شـاخص  یـ ر ایبودن مقـاد  مطلوب. کنند یم نییتب را خود به مربوط يها سازه انسیاز وار% 50 از شیب ها هیگو هستند، لذا 5/0

                                                             
1 Nunnally & Bernstein 
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ز تـر ا  بـزرگ  یبـ یترک ییایـ پا يهـا  ر شاخصیمقاد ین تمامیهمچن .دارد رفته به کار يها آزمون در همگرا اعتبار وجود از نشان

 .شود یمد ییتأ ییایپا ياز شروط برقرار یکیعنوان نمود  توان یمانس استخراج شده است و یوار يشاخص ها

  AVE جذر ریمقاد با آنها سهیمقا و ها سازه نیب یهمبستگ بیضرا: 5 جدول

  يگرد وب  یاحساس یابیارز  
 یر ذهنــــیتصــــو

  گردشگر

 يها شبکهاستفاده از 

  یاجتماع

        782/0  یاحساس یابیارز

      891/0  706/0  يگرد وب

 یر ذهنــــیتصــــو

  گردشگر
599/0  518/0  847/0    

اســـــــــتفاده از 

ــبکه ــا شـــ  يهـــ

  یاجتماع

400/0  362/0  058/0  932/0  

  )1396، یدانیم يها افتهی: منبع(

 يهـا  سـازه  بـر  را 1یمقطع بار نیکمتر یعنی دارند؛ خود سازه بر را یعامل بار نیشتریب سازه ها یتمام ينشانگرها ای ها هیگو

 بـار  شـتراز یب 1/0 حداقل دیبا خود به مربوط سازه بر هیگو هر یعامل بار که کنند یم شنهادیپ اشتراب و گفن(باشند  داشته گرید

انس اسـتخراج شـده هـر    ین واریانگیها کمتر از مقدار مجذور م ن سازهیب یهمبستگ. )باشد گرید يسازه ها بر هیگو همان یعامل

 اسـت کـه   يا گونه ها به هیگو ترکیب کامل نداشته و یگر همبستگیکدیبا  يریچ دو متغیدهد ه یمهاست که نشان  ک از سازهی

  . اعتبار واگرا دارد يریگ لذا ابزار اندازه. اند شده تفکیک یکدیگر از یخوب به ها سازه تمام

ـ  .زه استاعتبار سا يدارا يریگ د شدن اعتبار همگرا و اعتبار واگرا، ابزار اندازهییبا توجه به تا  هـا  سـازه  گـر، تمـام  ید یاز طرف

  .وجود دارد یدرون ير سازگاریمربوط به هر متغ يها ن شاخصیلذا ب .باشند یم 7/0 از باالتر یبیترک ییایپا يدارا

  ) يمدل ساختار( یمدل درون

زان از یـ کنـد کـه چـه م    یپـردازد و مشـخص مـ    ینهفته م يرهاین متغیح روابط بیبه تشر) يمدل ساختار( یک مدل درونی

جهـت آزمـون    یمنظمـ  يهامدل از شاخص یابیارز يبرا. شود ین میینهفته تب يرهایر متغیر نهفته توسط سایک متغیانس یوار

 قیـ تحق يهـا  هیفرض یونیرگرس مدل قالب در توان یم لذا. هستند یب بحرانیر و ضرایب مسیضرا ،R2شود که شامل یاستفاده م

و اسـتاندارد مشـاهده    يدر دو حالـت معنـادار   قیـ تحق يها هیفرض يق را برایتحق یدل درونر میز يدر نمودارها .نمود آزمون را

  .دیکن یم

  

                                                             
1 Cross-Loading 
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  ریب مسیمدل ضرا:  3شکل

  )1396، یدانیم يها افتهی: منبع(

 کند با توجه به نمـودار  یان میمستقل را ب يرهایمتغ يوابسته بر رو يرهایمتغ يرگذاریزان تاثیر و میب مسینمودار باال، ضرا

ط مطلوب یجاد شراین معنا که با ایبد. رگذار استیتاث 648/0ب یبر احساسات مثبت با ضر يگرد وبعنوان نمود که  توان یمباال 

 648/0انتظار داشت که احساسـات مثبـت گردشـگران بـه انـدازه       توان یمک واحد یبه اندازه  يگرد وبو بهبود  يگرد وب يبرا

نمـودار بـاال نشـان    . دیافراد کمک نما یاحساس یابید به ارزتوان یمز ین یاجتماع يها شبکهز ن استفاده ایهمچن. ابدیواحد بهبود 

ن سـه  یـ رگذار اسـت و ا یگردشگران تاث یر ذهنیبر تصو یاجتماع يها شبکهو استفاده از  يگرد وب، یاحساس یابیکه ارز دهد یم

  .کنند یمان یبگردشگران را  یر ذهنیدرصد از تصو 71ند تا توان یمر در مجموع یمتغ

بزرگتـر از   t-value یر بـه دسـت آمـده از خروجـ    یکه مقاد یدر صورت. پردازد یم ها هیفرضد ییا تایرد  ینمودار باال به بررس

رد % 95ه در سـطح  یباشـد، فرضـ   96/1کـه کـوچکتر از    یو در صـورت  شود یمد ییه تایتوان عنوان نمود که فرض یباشد، م 96/1

بـر   يمجـاز  يهـا  شـبکه و جسـتجو در   يگرد عنوان نمود که وب توان یمر به دست آمده از نمودار باال یبا توجه به مقاد. شود یم

 یر ذهنـ یبـر تصـو   يگـرد  وب ر یر تـاث یبـه دسـت آمـده در مسـ     t-valueمقدار . رگذار هستندیگردشگران تاث یاحساس یابیارز

ن کـه  یـ شود و بـا توجـه بـه ا    یه رد مین فرضیود که اعنوان نم توان یمجه یبه دست آمده است در نت 96/1گردشگران، کمتر از 

ه ین فرضـ یـ ، اباشـد  یمـ  96/1گردشگران بزرگتـر از   یر ذهنیو تصو يمجاز يها شبکهن جستجو در یدر رابطه ب t-valueمقدار 

  .رگذار استیتاث ها آن یر ذهنیز بر تصویگردشگران ن یاحساس یابیو ارز شود یمد ییتا

ه در سـطح  یک فرضـ یـ د ییـ تا يبرا. ها به دست آمده استریمس يآمار tمقدار  شود یممالحظه باال  جدولطور که در  همان

با توجه به جـدول فـوق و   .  الزم است 32/3و  52/2، 96/1معادل  يآمار tب حداقل یدرصد به ترت 999درصد و  99درصد،  95

د ییه مورد تایک فرضیر یق به غیتحق يها هیرضف یجه گرفت که تمامیتوان نتیق، میتحق يهاهینکات گفته شده، در مورد فرض

  .قرار گرفت
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  ها هیفرضل یآزمون و تحل

ـ ا.اسـت  رگذاریتأث یخارج گردشگران یر ذهنیو تصو یاحساس یابیبر ارز يگرد وب رسد یمبه نظر : ه اولیفرض ن ی

بـه   ،و در بخش دوم داخته شدپر یاحساس یابیبر ارز يگرد وبر یتاث یبه بررس ،در بخش اول :ه مشتمل بر دو قسمت استیفرض

  .گردشگران یر ذهنیبر تصو يگرد وبر یتاث یبررس

ر به دسـت  یچرا که مقاد. دارد ير معناداریتاث یاحساس یابیارز بر يگرد وب :ق نشان دادیه اول تحقیج بخش اول از فرضینتا

ر یبـر عـدم تـاث    یمبنـ  H0ن نمـود کـه فـرض    توان عنـوا  ین میبنابرا. باشند یم) -96/1و  96/1(خارج از بازه  t-valueآمده از 

 یابیـ بـر ارز  648/0ب یبا ضر يگرد وبکه  دهد یمنشان  6شود و نمودار  ید مییتا H1رد و فرض  یاحساس یابیبر ارز يگرد وب

  .رگذار استیدر مورد تهران تاث یگردشگران خارج یاحساس

 يمعنـادار  و مثبـت  ریتـاث  یخارج گردشگران یذهن ریتصو بر يگرد وبق نشان داد که یه اول تحقیج بخش دوم از فرضینتا

 يو با توجه به آن که مقدار معنـادار ) 037/0(به دست آمده است  یر عدد کوچکین دو متغیر رابطه بیب مسیچرا که ضر .ندارد

کوچکتر از ن عدد یبه دست آمده است و ا 711/0در مورد تهران برابر با  یگردشگران خارج یر ذهنیو تصو يگرد وبن یرابطه ب

  .ردیگ یمد قرار نییه مورد تاین فرضیعنوان نمود که ا توان یم ،لذا .باشد یم 96/1

 یخارج گردشگران یر ذهنیو تصو یاحساس یابیبر ارز یاجتماع يها شبکهاستفاده از  رسد یمبه نظر : ه دومیفرض

بـر   یاجتمـاع  يهـا  شـبکه  از ر اسـتفاده یتاث یدر بخش اول به بررس :ز مشتمل بر دو قسمت استیه نین فرضیا.است رگذاریتأث

  .گردشگران یر ذهنیبر تصو یاجتماع يها شبکه از ر استفادهیتاث یبه بررس :پرداخته شد و در بخش دوم یاحساس یابیارز

 یگردشـگران خـارج   یاحساسـ  یابیـ بـر ارز  یاجتمـاع  يهـا  شـبکه  از ه نشان داد که اسـتفاده ین فرضیج قسمت اول از اینتا

 t-valueر یمقـاد  یباشـد و بـا توجـه بـه بررسـ      یمـ  170/0برابر با  6با توجه به نمودار  يرگذارین تاثیزان ایست و مرگذار ایتاث

. باشـد  یم 544/3به دست آمده برابر با   t-valueچرا که مقدار  شود یمد ییه تاین فرضیاعنوان نمود که  توان یمپرداخته است، 

در مورد تهـران   یگردشگران خارج یاحساس یابید بر ارزتوان یم یاجتماع يها شبکهدر عنوان نمود که جستجو  توان یمن یبنابرا

  .داشته باشد یر مثبتیتاث

ن یـ ج ایگردشـگران پرداخـت و نتـا    یر ذهنـ یبر تصـو  یاجتماع يها شبکه از استفاده یز به بررسیه نین فرضیبخش دوم از ا

رگـذار  یگردشگران در مورد تهـران تاث  یذهن ریبر بهبود تصو 316/0ب یبا ضر یاجتماع يها شبکه از ه نشان داد که استفادهیفرض

از آزمـون   یاحساسـ  یابیـ ارز يریـ گ یانجیگردشگران با م یر ذهنیبر تصو یاجتماع يها ر استفاده از شبکهیتاث یدر بررس .است

ن یبنـابرا . شـود  یمـ ده یـ امه نرمـال هـم ن  یکرد نظریا رویب، روش دلتا یکرد حاصلضرب ضرایآزمون سوبل رو. سوبل استفاده شد

 يریـ گ یانجیـ گردشگران بـا م  یر ذهنیبر تصو یاحساس یابیق ارزیاز طر یاجتماع يها استفاده از شبکه توان عنوان نمود که یم

  .است 96/1تر از  باشد که بزرگ یم 71/3بدست آمده  tر دارد، مقدار یتأث
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 سوم هیفرض جینتا. است رگذاریتأث یخارج ردشگرانگ یر ذهنیبر تصو یاحساس یابیارز رسد یمبه نظر : ه سومیفرض

 تـوان  یمـ  9-4با توجه بـه نمـودار    .دارد يمعنادار ریتاث یاحساس یابیارز بر یاجتماع يها شبکه از استفاده که داد نشان قیتحق

و بـا   باشـد  یمـ  055/21ن رابطه برابر با یا يبه دست آمده برا t-value، چرا که مقدار شود یمد ییه تاین فرضیعنوان نمود که ا

 یاحساسـ  یابیـ و ارز شـود  یمـ د ییـ ه تاین فرضـ یعنوان نمود که ا توان یم، لذا باشد یم 96/1ن عدد بزرگتر از ین که ایتوجه به ا

  .دارد مثبت ریتاث یخارج گردشگران یذهن ریتصو بر 948/0 بیضر با یخارج گردشگران

  يریجه گینت

 اتیـ روح بـر  یاجتمـاع  يهـا  شبکه راتیتأث محققان. دارد ير معناداریتاث یاحساس یابیارز بر یاجتماع يها شبکهاستفاده از 

 کننـد  یاجتمـاع  يها شبکه صرف را خود وقت شتریب جوانان چه هر داده نشان قاتیتحق نیا دادند، قرار یبررس مورد را کاربران

 مالحظـه  تـر  یمنفـ  اتیـ محتو کـه  یکـاربران . کنـد  یمـ  شتریب روز به روز را آنها ادیاعت و رود -یم باال آنها در یافسردگ احتمال

ان یـ ب یبـه طـور کلـ    توان یمحات باال یبا توجه به توض .برعکس وارند گذ یم اشتراك به یمنف یاتیمحتو هم خودشان ،کنند یم

ردشـگران  تواند در مـورد گ  ین موضوع میا رگذار است ویکاربران تاث یاحساس یابیبر ارز یاجتماع يها شبکهنمود که استفاده از 

  .هم مصداق داشته باشد

ر یتصـو  بـر  یاجتماع يها شبکهاستفاده از .است رگذاریتأث یخارج گردشگران یذهن ریتصو بر یاجتماع يها شبکه از استفاده

 بـه  روز که گذاشته ها صنعت یتمام يرو بر ياریبس ریتاث یاجتماع يها شبکه امروزه. رگذار استیتاث یگردشگران خارج یذهن

 گسـترده  صـنعت  نیا در کند، خود آن از را يادیز زیجوا توانسته يگردشگر صنعت نیب نیا در و باشد یم گسترش لحا در روز

 واسـطه  بـه  یاجتمـاع  يهـا  شـبکه . کنند یم ابراز مسافران که است یشنهاداتیپ و نظر اظهار است، تیماه حائز اریبس که يزیچ

ک یـ رسـانه بـه عنـوان     .هستند رگذاریتاث زین گوناگون مقاصد به یارجخ گردشگران جذب در ،يرفتار يرهایمتغ بر يرگذاریتاث

مقصـد و   یاسـ یس يهـا  یژگـ یو يش موثر در راستاین کننده گراییادراکات گردشگر از مقصد و تع یشکل ده يمولفه مهم برا

گردشگران  یر ذهنیوبر تص یاجتماع يها شبکهد که استفاده از یق مشخص گردین تحقیلذا در ا .باشد یمگردشگر  یر ذهنیتصو

  .رگذار استیدرباره تهران تاث

ر یتصـو  بـر  یاحساسـ  یابیق نشان داد که ارزیج تحقینتا.رگذار استیتأث یگردشگران خارج یر ذهنیبر تصو یاحساس یابیارز

 شـکل  بـه  را خـود  دیـ با مقصـد،  هدف، بازار در يگردشگر موفق جیترو منظور به. دارد ير معناداریتاث یگردشگران خارج یذهن

 موضـوعات  نیمهمتر از یکی مقصد از یذهن ریتصو. کند یابیه گایجا انشیمشتر ذهن در و زیمتما شیرقبا از یمناسب و مطلوب

 یجهـان  و یعـ یترف يابزارهـا  از کشـورها  از ياریبسـ  کـه  ییآنجا تا است، يگردشگر صنعت در یابیبازار قاتیتحق در بحث قابل

ر رگـذا یتاث ياز جمله مولفه هـا  یاحساس یابیارز. کنند یم استفاده مقصدها گرید با رقابت و رشانیتصو از تیحما يبرا یابیبازار

  .باشد یم در مورد تهران یخارج گردشگران یر ذهنیتصو يبر رو

  هاي تحقیق نتایج تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی براي فرضیه: 6جدول 

  )1396هاي میدانی،  یافته: منبع(

  فرضیه  ردیف
ــریب  ضـــ

  مسیر

  عناداريمدار مق
  آزمون فرضیه

H1 تایید  926/13  648/0 .است تأثیرگذار احساسی ارزیابی بر گردي وب  

H2 رد  711/0  037/0  .است تأثیرگذار خارجی گردشگران گردي بر تصویر ذهنی وب 

H3 تایید  544/3  170/0  .است تأثیرگذار احساسی ارزیابی بر اجتماعی هاي شبکه از استفاده 

H4 تایید  822/6  316/0 .است تأثیرگذار خارجی گردشگران هنیذ تصویر بر اجتماعی هاي شبکه از استفاده 

H5 تایید  055/21  948/0 .است تأثیرگذار خارجی گردشگران ذهنی تصویر بر احساسی ارزیابی 
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  هاشنهادیپ

اطالعـات   يبرا ینترنت منبعیکه اجا  دارد و از آن یاحساس یابیارز بر يگرد وب که يریبا توجه به تاث شود یمهاد شنیپ-1

د در وب یـ مناسب و جذاب و قراردادن اطالعـات مف  يجاد فضای، اباشد یمسفر  يفروش بسته ها يبرا يو ابزار يگردشگر

 .ردیصورت پذ در مورد تهران ت هایسا

ابانـه یارز-یناختش عوامل از مکان جو و يعملکرد يها یژگیو ت،یامن ،یزگیپاک نظم، ،ینگیسبز به مربوط يها یژگیو-2

 نیبنـابرا . دارنـد  دخالـت  مکـان  بـه  نسبت یاحساس يها واکنش و يریدلپذ تیفیک جادیا عدم ای جادیا در که هستند يا

 ابانـه یارز-یشـناخت  عوامـل  آن از منبعث ییبایز و لذت احساس ختنیبرانگ و یعاطف يمعنا يارتقا يبرا شود یم شنهادیپ

 .ردیصورت پذدر مورد تهران  ینترنتیغات این راستا تبلیو در ا شود تیتقو و دیتاک برشمرده

  :باشد که ياحساس به گونه ا یابیارز يبرا غ از تهرانیدر تبل یاجتماع يها شبکه-3

 يو گـردآور  یابیدسـت  ياز جملـه سـرعت بـاال    يبا توجه به دارا بودن محاسـن کـارکرد  . ح برخوردار باشدیت صحیریاز مد

 .کند ینیش بید عوامل موثر بر احساسات گردشگران را پتوان یمافت بازخور یگران و دراطالعات، نظارت بر نگرش گردش

 .دیرا فراهم نما یق تعامل اجتماعیاز مقصد از طر یدر زمان و آگاه ییو صرفه جو یسهولت دسترس

 .، جهت جذب گردشگران باشدیجاد برند ملیقادر به ا

  :شود یمشنهاد یپ گردشگران در مورد تهران یر ذهنیصوبر ت یاجتماع يها شبکهر مثبت یجاد تاثیجهت ا-4

 يبـرا  رد ویصـورت پـذ   گردشگر ذهن در مثبت و يقو ریتصو کی جادیا يبرا يراهبرد تیریمد و مؤثر يراهبردها یطراح

 رد مقصـد،  مثبـت  نقـاط  و ایمزا یمعرف با سپس و شوند ییشناسا هدف بازار در مقصد ریتصاو ابتدا تا است الزم منظور نیا

 .شود فیتضع یمنف یاحتمال ریتصو و شود تیتقو ای و جادیا مثبت ریتصو مخاطبان ذهن

 نـده یآ رفتـار  و شـده  جـاد یا یذهنـ  ریتصو نیب رابطه درك آن بر عالوه و مقصد ریتصو يریگ شکل در مؤثر عوامل شناخت

 جـاد یا منظـور  بـه ند توان یم يشگرگرد مقصد تیریمد بخش در ژهیو به انزیر برنامه مجدد، سفر قصد منظور به گردشگران

 .ندینما فایا يمؤثر نقش يگردشگر بازار بهبود و گردشگران ذهن در يگردشگر مقصد از يبهتر ریتصو

  . ردیصورت گ ینترنتیغات ایق تبلیاز طر موجود تیامن تیوضع و تیامن با مرتبط يشاخص ها یبررس

  :گردشگران در مورد تهران یر ذهنیتصوبر  یاحساس یابیر مثبت ارزیجهت تاث شود یمشنهاد یپ-5

 و يگردشـگر  مقصـد  از ارزش آنها ادراك مخصوصاً گردشگران، کات ادرا و ازها، انتظاراتین مجموعه لیتحل و يدسته بند

  .ردیصورت پذ يگردشگر يمقصدها ریسا با سهیدر مقا يگردشگر اتیتجرب و خدمات تیفیک
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