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برشسی نقش میانجی تصویر مقصد بر شابطهی میان شیسکهای ادشاک شده
و تمایل به بازدید مجدد :موشد مطالعه اشگ بم پس از فاجعه زلزله
رحیم زارع 0،محمدمهدی پورسعید 2،نیما سلطانی نژاد
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(تاریخدریافت-39/3/31:تاریخپذیرش )39/61/39:

چکیده
علیرغماهمیتریسكادرا شدهمرتبطباگردشگریوتمایلبهبازدیدم دد،مطالعاتاندکیدررابطهبا
تاثیرریسكادرا شده برتمایلبهبازدیدم ددازطری ن ش تصویرم صدان ا گرفتهاست .اینمطالعهبا
بررسیتاثیرریسكادرا شدهبرتصویرم صدون شمیان یتصویرم صددرارتباطباریسكادرا شده
وتمایلبهبازدیدم ددگردشگرانبهم صدمخاطرهومیر،بینشجدیدیای ادکردهاست.جامعه وماری
پژوهش حاضر همه گردشگران داخلیبودند که در بهار و اوایل تابستان 6739از ارگ بم دیدن کردند.به
علتعد دسترسیبه ومار دقی گردشگران وارد شده به شهر بم در زمان ان ا پژوهش 311،گردشگر داخلی
با روش نمونه گیری در دسترل انتخاب گردید .این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازنظرگردووری
دادهها توصیفی -پیمایشی (پرسشنامه) میباشد .در این پژوهش ن ش میان ی دو تصویر شناختی و عاطفی بر
رابطهمیانسهریسكفیریکی،مالی،اجتماعی–روانیوتمایلبهبازدیدم ددبررسیگردید.نتایجحاصلاز

یافته هانشاندادکهتصویرشناختیوعاطفیبررابطهمیانریسكفیریکیومالیوتمایلبهبازدیدم ددن ش
میان یایفامیکندامابررابطهمیانریسكاجتماعی–روانیوتمایلبهبازدیدم ددن شمیان یندارد .

واژگان كليدی:تصویرم صد،ریسكادرا شده،تمایلبهبازدیدم دد،گردشگری،بم .



.6استادیارگروهمدیریتجهانگردیدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول)()rahimzarea@gmail.com
.3استادیارگروهمدیریتبازرگانیدانشگاهشهیدباهنرکرمان
.7دانش ویدکتریمدیریتبازرگانیدانشگاهتهران

.
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مقدمه
گردشگری یك صنعت خدماتی میباشد که ماهیت محصوالت ون نامحسول و وزمودنی
است(تاسکی و گارتنر .)3113 ،6این ویژگیها باعث شده صنعت با ریسك و تهدید همراه
باشد.چنینوسیبهاییدرذهنتصویرنامناسبیازم صدای ادمیکندواینبهنوبهی خود
گردشگرانراهنگا ارزیابیم صدباسختیهاییمواجهمیکند،بهگونهایکهونهامایلندبه
جایواقعیتبراسالادراکاتخودتصمیمبگیرند(چوووجاهاری.)3164،3تصویرم صد
برای مدیران م صد اهمیت زیادی دارد زیرا عالوه بر اینکه امروزه گردشگری به یکی از
مهمترینمولفههایتوسعهورفاهاقتصادیبیشترکشورهاتبدیلشده(همتیوزهرانی،)6737،
م اصد گردشگری با تصویر ادرا

شده که نمایندهی نردیکی از محصول واقعی در انت ال

ویژگیهایفیریکیم صداست،دررقابتمیباشد(تاسکیوگارتنر.)3113،عالوهبر شکل
گیری تصویر م صد ،ادراکات از ریسك یکی از عوامل بحرانی تعیین کننده گردشگری به
م صد موردنظراست.باافرایش تهدیدات طبیعی(مانند بیماریهای واگیردار،بالیایطبیعیو
)...موضورایمنیوامنیتبهیك عاملنگران کنندهدرمیان گردشگران تبدیلشدهاست .به
بیاندیگر،امنیتدر

شدهن شمهمیدرتصمیمگیریهایگردشگرانبرایبازدیدازیك

م صدگردشگریایفامیکند(رن بریانوغفاری.)6736،زیرابروزبالیایطبیعیممکناست
سطاریسكادرا

شده گردشگریرا تشدیدکردهو مان ازورود گردشگرانشود(لهتوو

همکاران.)3116،7ادراکات گردشگران ازریسك و تصویریك م صد،دررفتاروتصمیم
گیریهای مربوط به گردشگری ن ش حیاتی را ایفا میکنند(لیپ و همکاران .)3166 ،4قابل
ذکر است که همهی گردشگران استنباط یکسانی از ریسكهای متفاوت ندارند(رن بریان و
غفاری .)6736 ،در

فرایندهای شناختی و عاطفی که افراد هنگا احسال خطر ت ربه 

میکنند ضروری است .ریسكهای گردشگری باید به همراه تصویر م صد و نگرش

1. Tasci & Gartner
2. Chew & jahari
3. Lehto, et al.
4. Lepp, et al.
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گردشگرانموردمطالعهقراربگیرد.چنینشناختیبرایتیممدیریتبحرانومدیرانم صد
برایتغییرادراکاتمنفیوت ویتادراکاتمثبتبسیارمهماست .
تمایلبازگشتبهم صدمخاطرهومیرممکناستبهعلتاستراتژیکاهشریسك،ت ربه
قبلی گردشگری ،انگیره گردشگری ،وفاداری و تعهد شخصی ،سن ،ملیت و فرهن،
باشد(ریتیچاینووات و چاکرابورتی .)3163 ،6گردشگرانی که از یك م صد بازدید م دد
داشتهاند3احتماالبهعنوانیكگروهمرج یایكکانالغیررسمیتبلیغات-ازطری تبلیغات
دهانبهدهان-عملمیکنندودرتوزی اطالعاتوای ادانگیرهدردیگرانموثرهستند(چای
وگوو.) 3116،7بنابراین،در

رفتارایننورازگردشگرانهنگا مسافرتبهم اصدمخاطره

ومیرمهماستواطالعاتبیشتریدرموردمتغیرهایمداخلهگربخصوصمهارکنندههایسفر
مانندریسكادرا

شدهموردنیازاست.علیرغماهمیتاینموضور،درادبیاتمربوطبه

ریسك،بهندرتمیتوانپژوهشیرایافتکهارتباطریسكادرا

شدهوتصویرم صدبه

عنوانمتغییرهاییجداگانهبررسیکردهباشد.درتناقضبایافتههایگذشتهکهبیانکردهاند
افرادازبازدیدم صدهایمخاطرهومیراجتنابمیکنند،تح ی اتاخیرنشاندادهگردشگران
ازاینم صدهاعلیرغمخطراتشانبازدیدم ددداشتهاند(چوووجاهاری.)3164،بنابراینبا
توجهبهیافتههایمتناقض،کمبوددانش،افرایشوسیبپذیریمناط توریستیبهعلتافرایش
ریسكهایمربوطبهگردشگریوتصاویرنامطلوبالز استبهاینخالپژوهشیپرداخته
شود .
ارگ بمبررگترینسازهیخشتیدرجهاناستکهدرنردیکیشهربمدراستانکرماندر
جنوب شرقی ایران قرار دارد .در تاریخ  9دی  ،6763در اثر زلرلهی شدیدی که شهر بم و
حومهیونراتحتتاثیرقرارداد،ارگبمت ریباب بهطورکاملازبینرفت.ازون اکهشهربم
یکیازم اصدمهمگردشگریهمبرایگردشگرانداخلیوهمبرایگردشگرانخارجی
محسوبمیشود،میتواندباداشتنقدمتدیرین(بیشازدوهرار)گردشگرانزیادیرابه
خودجذبکند.ازاینرواهدافپژوهشحاضرعبارتنداز)6:بررسی تاثیرریسكادرا 
1. Rittichainuwat & Chakraborty
2. Repeat tourists
3. Chi & Qu
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شده بر تصویر م صد گردشگرانی که از بم پس از وقور زلرله بازدید م دد داشته اند و 
 ) 3بررسی ن ش میان ی تصویر م صد بر رابطه میان ریسك ادرا

شده وتمایل به بازدید

م دد.بهطورکلی،دراینپژوهشن شمیان یدوتصویرم صد،یعنی،شناختیوعاطفی،
دررابطه با ریسكادرا

شده(یعنیفیریکی ،اجتماعی – روانی،مالی) وتمایل به بازدید

م ددبررسیمیشود .

مروری بر پیشینه پژوهش
مطالعهپیرامونن شمیان یتصویرم صددررابطهباریسكادرا

شدهوتمایلبهبازدید

م دد به طور قابل توجهی کمیاب است .همچنین در داخل کشور در این مورد پژوهشی
صورتنگرفتهاست.امادرسالهایاخیرمطالعاتیدرباره ادرا

گردشگران خارجی ان ا 

گرفتهاستکهدرزیربهنتایجبرخیازمطالعاتمرتبطباموضورپژوهشاشارهمیشود :
صمدی و قنواتی ( )6736در پژوهشی تحت عنوان «بررسی عوامل تأثیرگذار بر ادرا 
گردشگران خارجی از م صدهای گردشگری» به این نتی ه رسیدند که سرمایه گذاری در
حوزههایمناب اطالعاتی،ارزشویژهی نا ونشانت اریوویژگیهایمربوطبهمکانبه
ای ادتصویریمناسبازمکانهایگردشگریدرکشور،تداعینا ونشانت اری،عملکرد
بهترونودرنهایتتصمیمگردشگربهبازدیدم ددازمکانموردنظرمن رخواهدشد.نتایج
پژوهشرن بریانوغفاری()6736تحتعنوان«تاثیرجنسیتبراستنباطازریسكهایسفر
دربینگردشگرانخارجیسفرکردهبهشهراصفهان»نشاندادکهگردشگرانزننسبتبه
مرد،ریسكهایسالمتی،فرهنگیواجتماعی،سیاسیواقتصادیبیشتریاستنباطکردهبودند.
منصوریمویدوسلیمانی()6736درپژوهشخودتحتعنوان«ابرارهایبازاریابیوتصویر
ذهنیگردشگرانازم صد»بهایننتی هرسیدندکهدرمیانابرارهایبازاریابیمختلو،بعداز
اینترنت،تبلیغاتدهانبهدهانوکتابچههایراهنماوم التدرردهیدو وسو اهمیتقرار
دارند .اما با اینکه اینترنت مهمترین ابرار بازاریابی شناخته شد ،کتابچههای راهنما و م الت
بیشترینتاثیررابرتصویرذهنیگردشگرانازایرانداشتندوبعدازون،تبلیغاتدهانبهدهان،
ازنظرمیرانتاثیربرتصویر،درردهیدو قرارداشت .
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نتایجپژوهشیکه توسط لیپ وهمکارانش ( )3166بر رویتصویر ارگانیكوریسك
ادرا

شدهیوگانداان ا گرفت،نشاندادکهیوگاندابهعنوانیكم صدخطرنا

شدهاست.درواق ریسكادرا

در 

شدهبهوسیلهف ر،بیماری،جن،وناورامیهایاجتماعی

توص یوشدهوتصویریارگانیكازیوگانداای ادکردهاست.لیپوهمکارانشدرپژوهش
اکتشافی خود از مدل احساسی ( PADلذت و خوشی– برانگیختگی – تسلط) برای در 
ریسكوتصویرادرا

شدهازسونامیاستفادهکردند؛ نتایجنشاندادکهبالیایطبیعیبه

طور قابل توجهی بر پاسخهای احساسی به حالتهای هی انی (مانند لذت ،برانگیختگی و
تسلط)تاثیردارد.اینیافتههانشانمیدهندکهریسكهایادرا

شدهاحتماالتاثیرمست یمی

برتصویرم صددارند.چیوکیو)3116(6پژوهشیراباهدفارائهیكرویکردترکیبیبرای
در

وفاداریگردشگرانبهم صدازطری بررسیشواهدت ربیونظریروابطعلیمیان

تصویر م صد ،رضایت کلی و جرئی (نسبت به یك مورد خاص) گردشگران و فاداری به
م صدان ا دادند.نتایجپژوهشمدلارائهشدهیوفاداریم صدراتاییدکردونشاندادکه
 6؛تصویرم صدبهطورمست یمبررضایتجرئیتاثیردارد3؛تصویرم صدورضایتجرئی
هردوپیشنیازای ادرضایتکلیهستندو7؛رضایتتاثیرمست یمومثبتیبروفاداریبه
م صد دارد .ریتیچاینوات )3111(3در بررسی تاثیر ریسك ادرا

شده بر گردشگری در

پژوهشی تحت عنوان «بازیابی سونامی با بررسی گردشگران تایلندی» به این نتی ه رسید که
مناط تحتتاثیرسونامی 7قرارگرفتهمانندفوکت 4ازریسكهایپسازفاجعهمانندریسك
سونامی،ولودگیوبوغذاوبدشانسیوسیبمیبینندوگردشگرانغربیترجیامیدهندبه
مناط یکه تحتتاثیرسونامی قرارنگرفتهمسافرتکنند.بلوگلو)3111( 9درپژوهشخود
مدلیرا برایبررسیسازههایذهنی،انگیرشیواطالعاتیبرتمایالتگردشگریتوسعهداد.

یافته هانشاندادکهتنور(م دار)ونورمناب اطالعاتیاستفادهشدهوانگیرههایاجتماعی–
1. Chi & Qu
2. Rittichainuwat
3.tsunami-affected
4. Phuket

5. Baloglu
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روانیگردشگریتعیینکنندهمعیارشناختی/ادراکیگردشگریاستکهبهنوبهیخودباعث
ای اداحسالدرموردم صدگردشگریمیشود.تمایلبهبازدیدم ددتحتتاثیرمعیارهای
احساسیوشناختی/ادراکی،مناب اطالعاتیاستفادهشدهوانگیرهایگردشگریقرارمیگیرد.
همچنینتصویرم صد(شناختیواحساسی)دررابطهبینتمایلبهبازدیدم ددومحر ها

(مناب اطالعاتی) ،عوامل مربوط به شخو (انگیرههای اجتماعی – روانی گردشگری) ن ش
میان یایفامیکند .

مبانی نظری پژوهش
 )1ریسک ادراک شده
ریسكادرا

شدهدرفرایندتصمیمگیریگردشگران -هنگامیکهبهطور منط یتصمیم

مربوطبهانتخابم صدراتغییردهد-بیشتریناهمیترادارد(چوووجاهاری.)3164،معموال
گردشگرانهنگا برنامهریریبرایسفربهیكم صدگردشگریشدتواحتمالریسكهای
استنباطشدهازسفربهونم صدراتخمینزدهوتواناییخودرابرایم ابلهیباونهاارزیابی

می کنندوسپسدرموردان ا سفریاعد ان ا ونتصمیمگیریمیکنند.اگرهنگا برنامه-

ریری سفر به یك م صد گردشگری نگرانیهایی در مورد عد امنیت وجود داشته باشد،
گردشگراحتماالم صدسفرخودراتغییرمیدهد(رن بریانوغفاری.)6736،ریسكادرا 
شدهبهعنوانادرا
خ طردر

مصرفکنندهازاحتمالاینکهیكاقدا ونهارادرمعرصخطری(اگر

شدهفراترازسطاقابلقبولتل یشود)موثربرتصمیماتگردشگریقراردهد،

تعریو شده است(ریچل 6و همکاران .)3113 ،مطالعات اولیه مربوط به ریسك گردشگری
عمدتابرجر وجنایتوسالمتیتمرکرداشتهاند.دریکیازمطالعاتباهدفشناختساختار
وابعادریسكادرا شدهتالششدبابررسیریسكادرا شده(عامل)وسودگیوفراغت
گردشگریرادر



کنند.ونهابهصورتجام ریسكهایت هیرات،مالی،فیریکی،روانی،

رضایت ،اجتماعی و زمانی را بررسی کردند و بیان کردند که ادراکات از ریسك و رفتار
گردشگریمربوطبههرموقعیت،خاصمیباشدوگردشگرهاازم صدهایمختلوریسكهای
1. Reichel

بررسی نقش میانجی تصویر مقصد بر رابطه میان ریسکهای ادراک شده ...

مختلفی استنباط میکنند .بنابراین به مطالعه ریسك ادرا
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شده متناسب با هر م صد نیاز 

میباشد(چوووجاهاری .)3164،
دولنیکر )3119( 6از بین ریسكهای ادرا

شده ،بالیای طبیعی و لغرش زمین را به عنوان

ریسكمحیطیوبیماریوعد دسترسیبهمراقبتهایبهداشتیرابهعنوانریسكسالمتیدسته
بندیکرد.فوچر3وریچل)3111(7ریسكادرا شدهیگردشگرانبینالمللیم اصدمخاطره
ومیر(اسرائیل)رابررسیکردندوششعاملریسكرامعرفیکردندکهعبارتندازریسكهای

ناشیازانسان،مالی،کیفیتخدمات،روانی– اجتماعی،بالیایطبیعی،حوادثمربوطبهوسیله
ن لیهومشکالتسالمتوبوغذا.ریسكادرا شدهگردشگریمانندریسكفیریکی،ریسك
روانی ،ریسك مالی و ریسك سالمتی ممکن است نتی ه بالیای طبیعی ،بیماریهای واگیردار،

اعمالتروریستیوبیثباتیسیاسیباشد(چوووجاهاری.)3164،ریسكتروریسمیکیازمهم-

ترینریسكهایمرتبطباگردشگریاست(تیلوروتووهی.)3111،4هرچندریسكعد ثبات
سیاسیبهمیرانریسكتروریسمنگرانکنندهنیست؛امابهعنوانیکیازریسكهایمرتبطبا
انتخابم صدگردشگریمطرحاست(رن بریان،غفاری.)6736،البتهچنینادراکاتیازریسك
ممکناستباواقعیتتفاوتداشتهباشندزیرارسانههادرشکلدادنادراکاتمصرفکنندهاز
ریسكازطری توزی اطالعاتمرتبطبام صد،ن شکلیدیراایفامیکنند(چوووجاهاری،
.)3164شواهدنشانمیدهدکهریسكادرا

شدهبهویژهپسازوقورحوادثیکهخطرنا 

تل یمیشوند تاثیرقابلتوجهیبرتمایلبهگردشگریدارد(ریتچانیووات.)3111،اساساریسك
ادرا

شدهیكمان برایگردشگریاستوتاثیریمنفیبرقصدسفربهم صدگردشگری

دارد(رن بریانوغفاری.)6736،گردشگرانازسفربهم صدگردشگریکهدرموردوناحسال
خطرکنند،اجتنابمینمایندوم صدیرابرایگردشگریانتخابمیکنندکهازبیخطربودنیا
کمخطربودنوناطمینانحاصلنمایند(کوشال .)3117،9
1. Dolnicar
2. Fuchs
3. Reichel
4. taylor, toohey
5. coshall
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 )1-1ریسک استنباط شده از مقصد و تصویر مقصد
ادراکات گردشگران از امنیت ،ریسك و سالمتی به طور قابل توجهی بر تصویر م صد و
رفتارشانتاثیردارد(لهتووهمکاران.)3116،ممکناستعالوهبرسالمتوامنیتعواملکششی
چندگانهایدرای ادتصویرم صدن شداشتهباشد.امنیتصرفایکیازونتعدادزیادویژگیهای
م صددرای ادتصویرم صد(یعنیتصویرشناختی)است.تصویرم صدویژگیهایزیادیرا
نشانمیدهدوایمنیوسالمتتنهایکیازونویژگیهاست(چوووهمکاران .)3164،
درادبیاتگردشگریریسكفیریکیبهاحتمالمواجههباخطر فیریکی،وسیبجسمیو
بیماریاشارهداردکهممکناستدرم صدگردشگریبرایگردشگراتفاقبیافتد.ریسك

روانی–اجتماعیریسكاجتماعیبهایناشارهداردکهاگرفرد،م صدگردشگریراانتخاب
کند ،از طرف دوستان خود مورد استهراء قرار خواهد گرفت(رن بریان و غفاری.)6736 ،
همچنینبهعنواناحتمالعد انعکال(تصویر)خود6توسطخرید(دراین ارفتنبهمسافرت)

تعریوشدهوممکناستنظردیگرانراازمصرف(گردشگری)تغییردهد.ریسكروانی–

اجتماعیباعثعد رضایتازسفرمیشود؛ چنینریسکیممکناستازناسازگاریم صد
باتصویرخودومخالفتگروهمرج ازانتخابم صد،ناشیشود(ریچلوهمکاران.)3113،
شواهدت ربینشانمیدهدسطاباالیت انسناشیاز سازگاریم صدوشخصیتممکن
استای ادتصویرموثرراتسهیلکند(مورفی 3وهمکاران.)3113،ریسكمالیبهاحتمالاز
دست دادن پول در یك سفر اشاره دارد؛ به این دلیل که گردشگر قادر به دریافت ارزش
متناسب با پول خرج شده خود نباشد(رویهل و فسنمایر .)6333 ،7بالیای طبیعی و حوادث
نامشخومیتواندمن ربهانوارریسكهایمالیمانندوسیبزیرساختهایفیریکیمناط 
گردشگری،عد دسترسیبهخدماتحملون لوتاخیریالغوسفرشود.چنینریسكهای
ادرا شدهازبدترشدن(وضعیت)،نگرانیعمدهایدرمیانهمهیگردشگران-همکسانی
کهباراولبهمسافرتمیروندوهمکسانیکهبیشازیك باربهمسافرترفتهاند -است
(چوو و جاهاری  .)3164 ،تا به امروز ،مطالعه ریسك دربرگیرنده ریسكهای مختلو و
1.self-image
2. Murphy

3. Roehl & Fesenmaier
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م یالهای توسعه یافته بود که این م یالها از نظر وماری قادر به بررسی ارتباط ریسك با
گردشگریبوند(گای6وهمکاران.)3113،هنگامیکهریسكادرا

شدهبهصورتعمی تر

بررسیشد،بستهبههدفتح ی ،بهصورت(متغیری)جداازتصویرم صدموردبررسیقرار
گرفت (گوینتال 3وهمکاران.)3161،ریسكاستنباطشدهازم صدگردشگریباتصویرذهنی
م صدموردنظرمرتبطاست(رن بریانوغفاری)6736،درنتی هبیان میدارندادبیاتمربوطبه
ریسكادرا

شدهوتصویرم صدباهمادغا شوند.درح ی تپژوهشدرزمینهریسكو

تهدیدبایدبهطورهمرمانفرایندشناختیوعاطفیرابررسیکند.بهعبارتدیگر،تصویرم صدو
ریسكهایگردشگریبایددریكمطالعهواحدبررسیشوند(چوووجاهاری .)3164،
 )3تصویر م صد و ن ش میان یگری ون تصویر م صد یکی از موضوعات مورد عالقه
بازاریابان گردشگری است ،زیرا عنصر اساسی فرایند جایگاهیابی م صد ،خل و مدیریت
تصویر متمایر و جذاب از م صد است(منصوری موید و سلیمانی .)6736 ،تصویر ذهنی از
م صد،ادرا

شخصیازیكمکاناستکهازشخصیبهشخودیگرتغییرمیکند(چاوو،

.)3119بهعبارتدیگر،تصویرم صدویژگیهایفیریکییكمکانگردشگریکهمرد را
به بازدید جذب کرده و ت ربه گردشگری مثبتی را برای ونها فراهم میکند نشان میدهد
(پریاگوریان.)3166،7تصویرم صداغلبشاملتصاویرشناختیوعاطفیمیشود.تصویر
شناختی به باورها و دانش مرد و تصویر عاطفی به احساسات و تعل ات (شور ،هی انات و
احساسات) مرد نسبت به یك م صد اشاره دارد(چاوو و جاهاری .)3164 ،همچنین اجرای
شناختییكتصویرویژگیهایعینیوملمولوویژگیهایروانشناختیوغیرملمولرا
شامل میشود و بعد احساسی تصویر دربرگیرنده حس درونی ،عواطو و هی اناتی که در
شخودرموردمکانیای ادمیشودیاانتظارداردکهدرونم صدت ربهکندماننداحسال
خوشی،لذت(منصوریمویدوسلیمانی.)6736،مفهو چندوجهیتصویرم صدتوسطتاسکی
وگارتنر()3113توسعهدادهشد،تصویرم صدشاملیكتصویرجام (تصویرکلی)ویك
تصویرجرء(تصویرشناختیوعاطفی)استوغالباازطری ترکیبتصاویرشناختیوعاطفی
1. Qi
2. Quintal
3. Prayag & Ryan
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دریافت میشود .این بیانات از نظر مفهومی با مطالعات قبلی در مورد تصویر م صد سازگار
استاماهیچهیكازاینمفاهیم ریسكادرا

شدهرابهعنوانقسمتیازتصویرم صددر

نظرنگرفتهاند .
پژوهشهای قبلی بیشتر به بررسی سواب تصویر م صد که از ویژگیهای گردشگران
دریافتشدهبود  (مانندروانی،اجتماعی)وعواملمحر

(مانندمناب اطالعاتی،ت ربهقبلی)

تمرکرداشتهاند(چاوووجاهاری.)3164،نویسندگانمتعددیبیانکردندکهانگیرههابرفرایند
شکلگیریتصویروانتخابم صدموثرند.انگیره،تاثیریمست یمبرجرءعاطفیتصویردارد؛
بنابراینمیتوانگفتتصویرعاطفیدروابستهکردنافرادبهم صدبراسالانگیرههاارزشمند
میباشد (رن بریانوقنبری.)6764،لی 6وهمکارانش()3161درپژوهشخودبهایننتی ه
رسیدندمتغیرهایبرانگیرانندهگردشگری(ع النی،3گریروفرار،7متعل ات)4تصویرشناختیرا
تحت تاثیر قرار میدهند و تصویر عاطفی ف ط توسط متغیر گریر و فرار تحت تاثیر قرار 
میگیرد.متغیرسنبرای ادتصویرشن اختیتاثیرداردوازنظرعواملمحر

متغییرهایمدت

زماناقامت،ت ربهقبلی،میراناطالررسانیوتبلیغاتتاثیرقابلمالحظهایبرتصاویرشناختی
وعاطفیدارند.گذشتهازویژگیهایگردشگرانوعواملمحر ،پژوهشگرانجهتاثبات
اینادعا-کهایمنیوامنیتمحدودیتهایغالبگردشگریهستند -پژوهشیان ا دادندو
به این نتی ه رسیدند که محدودیتهای گردشگری (مانند فیریکی ،مالی ،زمانی ،سالمتی،
اجتماعی)رابطهای معکول باتصویرم صد ارائهشدهتوسط گردشگرانجواندارد(چوو و
جاهاری.)3164،همچنینبالیایطبیعیوریسكهایمربوطهمیتوانندتصویرمطلوبم صد
وسیبدیدهراتضعیوکنند (لیهوتوهمکاران.)3116،شواهدت ربیدرپژوهشچن 9و
همکارانش ( )3163بیان کردند محدودیتهای فیریکی مربوط به امنیت و سالمتی با تصویر
م صددرارتباطاستواحتماالریسكهایادرا شدهبرتصویرم صدتاثیرمیگذارند .
1. Li
2. intellectual
3. escape
4. belongings
5. Chen
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) 7تمایلبهبازدیدم ددرفتاروتیگردشگریتاحدزیادیتحتتاثیرسالمتیوامنیت
قرار می گیرد .به عبارت دیگر ،تصاویر ریسك و امنیت که افراد از یك م صد دریافت 
می کنندبهعنوانیكقسمتازتصویرم صدموردمطالعهقرارگرفتهونتایجنشاندادکه
تصاویر م صد رفتا ر وتی گردشگری(تمایل به بازدید م دد) را تحت تاثیر قرار میدهند
(کوزا 6وهمکاران.)3113،پژوهشهایقبلیبهصورتت ربینشاندادندتصویرم صدبر
رفتارهایپسازگردشگریمانندتمایلبهبازدیدم ددتاثیرگذاراستواحتماالم صدیبا
تصویرمثبتمیتواندبرتمایل به  بازدیدم ددتاثیرمطلوبیداشتهباشدکهچنینرفتارهایی
ممکناستبهانوارریسكهابستگیداشتهباشد.همچنینتح ی اتدرموردپیامدهایتصویر
م صدنشاندادکهارزیابیهایعاطفیوشناختیازیكم صدتاثیرقابلتوجهیبررفتارقبل
از بازدید و رفتار پس از بازدید دارد .ارزیابیهای شناختی و عاطفی مانند انگیره ،میران
اطالعاتوانوارمناب اطالعاتیبرتمایلبهبازدیدتاثیردارند(چوووجاهاری .)3164،
قابل ذکر است که اصوال گردشگران برای انتخاب م صد گردشگری ،نیازمند اطالعات
معتبر وموث ی دربارهم صدمورد نظرهستند که ایناطالعات راازطرقگوناگون از جمله
رسانههایگروهیاینترنت،وژانسهاوگردشگرانیکهازم اصدگردشگریدیدنکردهو
ت ربهیواقعیسفربهاینم اصدراداشتهاندجم ووریمیکنند(ایرانپناهوهمکاران.)6733،
بعضی از پژوهشگران نیر به نتای ی مشابه دست یافتند .ونها دریافتند که تصاویر شناختی و
عاطفیتاثیراتموثریبرتصویرکلی،تمایلبهبازدیدم ددوتوصیه(مسافرت)بهدیگران
دارد(گوووهمکاران.)3161،بااینحاللیوهمکارانش()3161بهایننتی هرسیدندکه
ف طتصویرعاطفیبرتمایلبهبازدیدم ددتاثیردارد.همچنینتح ی ات قبلیبااستفادهاز
شواهدت ربینشاندادندتصویرم صدبهطورمثبتیبرکیفیتادرا

شدهورضایت ،تاثیر

دارد.وساکر 3وهمکارانش()3166نیربیانکردندعالوهبررضایتازمسافرتوجست وی
چیرتازه،تصویرم صدبهطورقابلتوجهیباتمایلبهبازدیدم ددارتباطدارد.بهعنوانیك
نتی ه،تصویرمثبتازم صدموجبتمایالترفتاریمثبتدرویندهمیشودوتصویرمنفیاز
1. Kozak
2. Assaker
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م صدمیتواندنتایجدیگریداشتهباشد(چایوگو.)3116،درم ابل،بهاحتمالزیادتطاب 
کم  ،بینتصویرم صدگردشگریو(تصویر)خودگردشگرموجبدر

ریسكروانی–

اجتماعیونگرشنامطلوبنسبتبهبازدیدم ددمیشود.گردشگرانیکهبازدیدم دداز
یكم صدداشتهاند،پسازمسافرتبهمکانهایمخاطرهومیر،نگرانمخالفتهایاجتماعیو
طردشدنهستند.ارزیابیاحتمالت ربهی مثبتازیكم صد ،ممکناستبرتصویرم صد
تاثیرداشتهباشد(چوووجاهاری .)3164،
اگرچهمطالعاتدربارهتصویرم صدمربوطبهچهاردههمیشود،اماتعدادمحدودیمطالعه
وجود دارد که اثر میان ی تصویر م صد را بررسی کرده باشد .در نتی ه اثر میان ی تصویر
م صددرحوزهگردشگریتاحدزیادیناشناختهباقیماندهاست.باتوجهبهاینکهموف یتو
شکست توسعه گردشگریم صدها به تصویرذهنی گردشگرانبال وهازم صد وچگونگی
مدیریت این نگرش توسط دولت و برنامهریران گردشگری وابسته است(چاوو )3119 ،و
تاکنوندرکشورهیچپژوهشیبهاثرمیان یتصاویرشناختیوعاطفیدرارتباطباریسكهای

ادرا شده–فیریکی،اجتماعی–روانیومالی-وتمایلبهبازدیدم ددتوجهنداشتهاست،
دراینپژوهشسعیکردهایمن شمیان یدوجنبهازتصویرم صددررابطهباریسكهای
ادرا شدهوتمایلبهبازدیدم ددبهمناط مخاطرهومیررابررسیکنیم(شکل .)6
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ریسک
فیزیکی
تصویر
شناختی
ریسک روانی
 -اجتماعی

تمایل به
بازدید
مجدد
تصویر
عاطفی

ریسک مالی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (چاوو و جاهاشی)2۱14 .

روششناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف و جهتگیری از نور کاربردی و از لحاظ استراتژی ،در زمره
پژوهشهای کمی و پیمایشی قرار دارد.جامعه وماری پژوهش حاضر ،همه گردشگران داخلی
بودند که در بهار و اوایل تابستان 6739از ارگ تاریخی شهر بم (استان) کرمان دیدن کردند
و در هتلها و مراکر اقامتی اینشهر سکونت داشتند .از ون جایی که ومار دقی گردشگران
وارد شده به شهر بم در زمان ان ا پژوهش در دسترلنبود 311،گردشگر داخلی با روش
نمونه گیری در دسترل برای تکمیل پرسشنامهانتخاب شدند .تکمیل این تعداد پرسشنامه در
بازه زمانی بهار  6739تا اوایل تابستان همان سال به طول ان امید .ابرار اصلی گردووری
اطالعات ،پرسشنامه است که بر اسال مطالعات پیشین و بومیسازی بر اسال طیو هفت
گرینهایلیکرت طراحی شد .
فرضیههایپژوهشباتوجهبهمدلمفهومیپژوهشششفرضیهبهشرحذیلمطرحشدهاست :
فرضیه: 6تصویرشناختیبررابطهمیانریسكفیریکیوتمایلبهبازدیدم ددن شیمیان ی
ایفامیکند .
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فرضیه: 3تصویرعاطفیبررابطهمیانریسكفیریکیوتمایلبهبازدیدم دد ،ن شیمیان ی
ایفامیکند .
فرضیه  :7تصویر شناختی بر رابطه میان ریسك روانی  -اجتماعی و تمایل به بازدید م دد،
ن شیمیان یایفامیکند .
فرضیه:4تصویرعاطفیبررابطهمیانریسكروانی-اجتماعیوتمایلبهبازدیدم دد،ن شی
میان یایفامیکند .
فرضیه:9تصویرشناختیبررابطهمیانریسكمالیوتمایلبهبازدیدم دد،ن شیمیان یایفا
میکند .
فرضیه: 1تصویرعاطفیبررابطهمیانریسكمالیوتمایلبهبازدیدم دد،ن شیمیان یایفا
میکند .
رواییوپایایی؛برای بررسی بیشتر روایی و اعتبار پرسشنامه ،اعتبار ونها توسط کارشناسان و
خبرگان ،مورد بررسی وتایید قرار گرفت و نظرات ونها در جهت بهبود پرسشنامه اثر دادهشد.
همچنین روایی عاملی سواالت پرسشنامه نیر توسطتحلیل عاملی تایید گردید.در این مطالعه
برای محاسبۀ ضریب پایایی از روش ولفای کرونباخ استفاده شده است .م دار ولفایکرونباخ
محاسبه شدة کلمتغییرهایاینپژوهش 33/9،درصداستکه میتواند نشان دهندهیقابلیت
باالی پایایی پرسشنامه مورد استفاده باشد .م ادیر ولفای کرونباخ متغیرهای ریسك فیریکی،
ریسك اجتماعی  -روانی ،ریسك مالی ،تصویر شناختی ،تصویر عاطفی و تمایل به بازدید
م ددبهترتیبعبارتاستاز .31/7،63/3،33/3،39/4،31/1،33/9:در نهایت ،پس از
چند مرحله بازنگری و ان ا یك مرحلۀ وزمایشی ،پرسش نامۀ نهایی تنظیم شد .


تجزیه و تحلیل دادهها و یافتهها

برایت ریهوتحلیلدادههاازنر افرارSPSS16وAmos18استفادهشدهاست.متغیرهای
جمعیتشناختیدرنظرگرفتهشدهدراینپژوهشجنسیت،سن،تحصیالتومحلسکونت

بودهکهبااستفادهازنر افرار SPSSت ریهوتحلیلگردید .ویژگیهای جمعیت شناختی
نمونه در جدول شماره 6نشان داده شده است .
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جدول شماشه :1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه

جنسیت 

فراوانی 

سن 

درصد 

فراوانی 

درصد 







 >71

 31

 67

مرد 

 14

 73

 71-41

 36

 73

زن 

 671

 16

 41-91

 14

 73

 73

 61

محلسکونت 

تعداد 

درصد 

تحصیالت 

تعداد 

درصد 







دیپلموزیر

 34

 63

استانکرمان 

 41

 31

دیپلم 

 49

 33/9

سایراستانها 

 611

 61

فوقدیپلم 

 64

 43

لیسانس 

 43

 36

فوقلیسانس 

9

 3/9

 <91

دکتری 


همچنین در این پژوهش برای وزمون فرضیهها و بررسی برازش کلی مدل پژوهش ،از
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .در مدلسازی معادالتساختاری ،برازش مدل

و معناداری روابط بررسی میشود .شاخوهای برازش مناسب مدل شامل،CFI ،NFI :
 Cmin/df،RMSEA ،GFI،AGFIاست .اگر حداقل  3شاخو از این شاخوها در

محدوده پذیرش قرار گیرند ،مدل به صورت مناسببرازش شده است .
برای مشخو کردن اینکه شاخوها تا چه اندازه برای مدلهای اندازه گیری قابل قبول
هستند ،ابتدا باید تما مدلهای اندازهگیری را جداگانه مورد تحلیل قرار دهیم .بر مبنای اتخاذ
چنین روشی ،ابتدا چهار مدل اندازهگیری که مربوط به متغیرها هستند،به صورت م را مورد
وزمون قرار گرفتند .نتایج تحلیل عامل ان ا شده برای تعیین صحت مدلهای اندازهگیری
نشان داد کهمدلهای اندازه گیریریسك فیریکی ،ریسك اجتماعی  -روانی ،ریسك مالی،
تصویر شناختی ،تصویر عاطفی و تمایل بهبازدیدم ددمدلقابل قبولی است .نتایج تحلیل
عاملی تاییدی به همراه شاخوهای کلی برازش مدلهای اندازهگیری در جدول شماره3
ارائهشده است .
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جدول شماشه .2شاخصهای کلی برازآ مدلهای اندازه گیری

شاخو 

 Cmin/df
GFI



AGFI

NFI

CFI

RMSEA

متغییر 
 1/116

 1/339

 1/611

 1/349

 1/337

 1/641

ریسكفیریکی 

 6/139

 1/343

 1/631

 1/361

 1/336

 1/691

ریسكمالی 

 7/636

 1/373

 1/333

 1/316

 1/331

 1/149

تصویرشناختی 

 7/143

 1/337

 1/391

 1/336

 1/376

 1/134

تصویرعاطفی 

 6/463

 1/371

 1/331

 1/336

 1/339

 1/171

قصدبازدیدم دد 

 4/143

 1/339

 1/333

 1/346

 1/316

 1/169

ریسك اجتماعی –
روانی 

برازشقابلقبول 

Cmin/df>5

RMSEA>0.08 0.9>NFI>1 0.9>CFI>1 AGFI<0.8 GFI<0.9


با توجه به نتایج جدول شماره ،3میتوان نتی ه گرفت که مدلهای اندازهگیری از برازش
مناسبی برخوردار هستند .به عبارتدیگر ،شاخوهایکلی مدل نشان میدهند که دادهها به
خوبی از الگوها حمایت میکنند.پس از بررسی و تایید مدلهایاندازهگیری در گا اول ،در
گا دو برای وزمون فرضیهها از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است.در جدول
شماره7شاخوهای کلی برازش الگوی مفهومی پژوهش ارائه شده است .


جدول شماشه .3شاخصهای کلی برازآ مدل ساختاشی پژوهش

نا شاخو 

 Cmin/df


مدلساختاری 

 4/661

برازشقابلقبول  Cmin/df>5

 GFI
 1/376

GFI<0.9

AGFI

CFI

NFI

 1/631

 1/339

 1/336

RMSEA
 1/143

RMSEA>0.08 0.9>NFI>1 0.9>CFI>1 AGFI<0.8



با توجه به مطالب باال میتوان نتی ه گرفت که شاخوهای کلی ،نشان از برازش خوب الگو
توسط دادهها دارد .به عبارت دیگر،دادههای جم ووری شد،ه به خوبی الگو را مورد حمایت
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قرار میدهند .الگوی معادالت ساختاری ،به همراه ضرایب رگرسیونی درشکل شماره 3ارائه
شده است .


شکل :2الگوی معادالت ساختاشی فرضیههای پژوهش





پسازبررسیوتاییدالگو،برایوزمونمعناداریفرضیههاازشاخوPاستفادهشدهاست.

م ادیر کوچکتر از  1/19برای م دار  ،Pاز تفاوت معنادار محاسبه شده برای وزنهای

رگرسیونی با م دار صفر در سطا اطمینان  1/39حکایت دارد .فرضیهها به همراه ضرایب

رگرسیونیوم ادیرPمربوطبههرفرضیه،درجدولشماره4ووردهشدهاست .
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جدول شماشه .:ضرایب شگرسیونی و مقادیر P



تاثیرمتغییر ...

برمتغیر ...

6

ریسكفیریکی 

تصویرشناختی 

3

ریسكفیریکی 

تصویرعاطفی 

7

ریسكاجتماعی
–روانی 

ریسكاجتماعی

تصویرشناختتی 
تصویرعاطفی 

4

–روانی 

9

ریسكمالی 

تصویرشناختتی 

1

ریسكمالی 

تصویرعاطفی 

3

تصویرشناختی 

6

تصویرعاطفی 

تمایلبهبازدید
م دد 
تمایلبهبازدید
م دد 


1/193
1/646
1/679
1/131
./166
1/666
-

نتی ه 

P
 1/149
*** 
*** 
 1/177
 1/113
 1/117

 1/991

*** 

 1/334

*** 

منفیو
معنادار 
منفیو
معنادار 
منفیو
معنادار 
منفیو
معنادار 
منفیو
معنادار 
منفیو
معنادار 
مثبتو
معنادار 
مثبتو
معنادار 



برای بررسی ن ش میان ی متغیرها در نر افرار،AMOSEازدوروشبارنوکنین 6،و
بوتاستراپین3،استفادهمیشود.در این پژوهش برای بررسی ن ش میان ی متغیرهای تصویر
شناختی و تصویر عاطفی در رابطه بین ریسك فیریکی ،ریسكاجتماعی -روانی و ریسك
مالی با تمایل به بازدید م دد از روش بوت استراپین ،استفاده شده است .این روش با استفاده
ازشکل فرضیم ابل توضیا داده میشود :

1. Barun & Kening
2. Boot straping
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شکل :3برشسی متغییر میانجی



درصورتیمتغیرMمیان یرابطهAو Bخواهدبودکهعالوهبرمعناداربودنرابطه M

 – Aو  ،B – Mرابطه غیر مست یم  Aو  Bاز حاصلضرب ضریب رگرسیونی متغیرهای
مست لووابستهبهدستوید()r3=r1xr2ودرصورتیکهضریبمعناداریکمتراز1/19

باشدرابطه Aو Bمعنادارمیباشدومتغییر Mن شمیان یدراینرابطهدارد.درادامهن ش
میان یمتغیرهادرقالبتحلیلمسیربررسیخواهدشد .
جدول شماشه :5نتایج تحلیل مسیر (آزمون فرضیات)

تاثیرمتغیر ...

برمتغیر ...

اثر
مست یم 

اثرغیر
مست یم 

اثرکل 

ریسكفیریکی 

تمایلبهبازدیدم دد 

-

 -./116

 -./116

ریسكاجتماعی–

تمایلبهبازدیدم دد 

-

 -./193

 -./193

روانی 
ریسكمالی 

تمایلبهبازدیدم دد 

-

 -./147

 -./147


باتوجهبهنتایجبهدستومدهازجدولشماره،9اثرغیرمست یمریسكفیریکیوریسك
مالیبرتمایلبهبازدیدم ددمعنادارمیباشد(عددمعناداریکمتراز)./19وباتوجهبهجدول
شماره 4تاثیرمست یماینمتغیرهابرتصویرشناختیوعاطفیمعنادارمیباشدوازطرفیتاثیر
تصاویرشناختیوعاطفیبرتمایلبهبازدیدم ددنیرمعنادارمیباشد؛ بنابراینمیتواننتی ه
گرفتکهتصویرشناختیوعاطفیدررابطهباریسكفیریکیومالیباتمایلبهبازدیدم دد
ن شمیان یدارندبنابراینفرضیههای1،9،3،6تاییدشدند.اماهمانطورکهدرجدولشماره

9مشاهدهشد،اثرغیرمست یمریسكاجتماعی–روانیبرتمایلبهبازدیدم ددمعنادارنیست
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(عددمعناداریبیشتراز.)./19بنابراینمیتواننتی هگرفت کهتصویرشناختیوعاطفیدررابطه

ریسكاجتماعی– روانیوتمایلبهبازدیدم ددن شمیان یندارندبنابراینفرضیههای  7و 4
ردشدند .

نتیجهگیری و پیشنهادات
درپژوهشحاضربه بررسین شمیان یتصویرم صددررابطهبینریسكهایادرا

شده

وتمایلبهبازدیدم دد  گردشگرانداخلیبهمکانگردشگریارگتاریخیشهربمپساز
وقورزلرلهپرداختهشد.دوتصویرشناختیوعاطفیدررابطهباسهنورریسكفیریکی،مالی،

اجتماعی – روانی و تمایل به بازدید م دد از مکان گردشگری بررسی شد .یافتههای این
پژوهشرابطهیبینریسكادرا

شدهوتصویرم صدراتاییدکرد.باتوجهبهنتایجحاصل

از ت ریه و تحلیل دادهها در جدولهای شماره  4و  9تصویر شناختی و عاطفی در رابطه با
ریسكفیریکیومالیوتمایلبهبازدیدم ددن شمیان یایفامیکند ،امااینتصاویردر

رابطهی بینریسكاجتماعی– روانیوتمایلبه بازدیدم ددن شمیان یندارد؛ درنتی ه

فرضیههای 1 ،9 ،3 ،6تایید و فرضیههای 7و  4رد گردید .اینمطالعه نشاندادکهتصویر
م صدمیان یمعناداریبینریسكهایادرا

شدهگردشگری(مالیوفیریکی)وتمایلبه

بازدیدم دداست.برمبناینتایجوزمونفرضیهها،بادر نظرگرفتنتاثیرریسكهایادرا 
شدهمالیوفیریکیبرتصویرم صدوتمایلبهبازدیدم ددبهمدیرانمکانهایگردشگری
پیشنهادمیشودازطری افرایشتبلیغاتوموزشیادراکاتازریسكراکاهشدهندکهاین
تبلیغاتبهنوبهی خودمیتوانددربارهزیرساختهایگردشگریوسالمتیوبوغذاو...به
گردشگراناطمیناندهد.همچنینبرایکاهشریسكفیریکیدرمیانگردشگرانبایدترویج
داده شود که مدیران و مسئوالن مکان گردشگری برای مدیریت بحران (مانند زلرله ،طوفان
و)...ومادگیکاملرادارندکهاینامرباعثت ویتتصویرمثبتازمکانگردشگریمیشود.
برایکاهشریسكمالیبایدارائهدهندگانخدماترابهارائهخدماتوارزشمتناسببا
پول گردشگران تشوی کرد .بازاریابان و برنامهریران گردشگری نیر میتوانند با استفاده از
ابرارهایمختلوبازاریابیمانندکتابچههایراهنما،تلوزیون،اینترنت،طراحیوبسایتهایمناسب
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و...تاثیرقابلتوجهیبرتصویرذهنیگردشگرانبگذارنند.قابلذکراستهنگامیکهادراکاتاز
ریسكهایگردشگریمن ربهشکلگیریتصویرمنفیازم صدمیشودتمایالتگردشگران
(گردشگرانی که بازدید م دد داشتهاند) برای بازدید م دد از مکان گردشگری کاهش 
مییابد.درنتی هادغا ایناستراتژیهاباتبلیغاتدهانبهدهانبهوسیلهگردشگرانیکهاز
مکان بازدید م دد داشتهاند ،اقدامات مدیران م صد گردشگری برای کاهش ریسكهای
ادرا

شدهوبازسازیم ددتصویرم صدمیتواندتصویرم صدگردشگریوبازدیدم دد

راارت ادهد .
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