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چکیده
محققانبراینباورندکهمنابعاطالعاتیبرشکلگیریتصویرذهنیازمقصدگردشگریموثرند.برایناساس،
اینتحقیقتالشدارد بهبررسیتأثیرمنابعاطالعاتیبرتصویرذهنیگردشگرانازمقصدگردشگریودر
نتیجه ،قصد سفر بپردازد .دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شد و با استفاده از مدل معادالت
فرضیهها مورد آزمون قرار گرفت .جامعه آماری

ساختاری به کمک نرمافزارهای SPSS 22و  AMOS 18
پژوهششاملکلیهگردشگرانداخلیاستکهدربازهزمانیانجامپژوهشازجاذبههایگردشگریشهرستان

خرم آباد دیدن کرده اند .به منظور جمعآوری دادهها با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس ،از 116
گردشگرنمونهگیریبهعملآمد.پایاییپرسشنامهنیزبااستفادهازآلفایکرونباختأییدگردید.براساستحلیل
ساختاریمشخصشدکهمنابعاطالعاتیگردشگرانتأثیرزیادیبرتصویرذهنیشناختیوعاطفی گردشگران
دارد.بهعالوه،تصویرذهنیشناختیبرتصویرذهنیعاطفیموثربود.افزونبراین،تصویرذهنیشناختیو
عاطفی بر تصویر ذهنی کلی از مقصد تأثیری معنیدار داشتند .سرانجام ،تصویر ذهنی کلی نیز بر قصد سفر
گردشگرانموثربود.
واژگان کلیدی:گردشگر،منابعاطالعات،تصویرذهنیازمقصد،قصدسفر،معادالتساختاری
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تحقیقات نشان دهنده وجودمجموعهعواملیاستکه برشکلگیریتصویر ذهنیازمقصد
گردشگری موثرند .بنابراین ،شناخت چگونگی شکلگیری تصویر ذهنی از یک مقصد
گردشگری و عوامل موثر در این فرآیند ،یکی از ابعاد اساسی و مهم در توسعه صنعت
میباشد.نتایجمطالعاتتجربیحاکیازآن
گردشگریوبرنامهریزیبازاریابیمناسببرایآن 
استکهمنابعاطالعاتیازجملهعواملانگیزاننده یاشکلدهندهتصویرذهنیازمقصدبهشمار
میروند ،آنها عواملی هستند که بر شکلگیری تصورات و ارزیابیهای گردشگر موثرند.

گردشگران با پردازش اطالعات در مورد یک مقصد که از منابع مختلف در طی زمان
گردآوریکردهاند،تصویریازآنمقصدراساختهوایناطالعاترادرساختارذهنیخود
سازماندهیمیکنند.اینکهفرآیندساختوشکلگیریتصویرذهنیبهچهصورتیاستمورد
میباشد؛ چرا که برای اعمال اثر کردن بر تصویر
بحث و مطالعه محققان حوزه گردشگری  
ذهنی استنباطشده توسط گردشگران باید این فرآیند را بهصورتی دقیق شناخت (گارال و
همکاران.)1001،6گارتنر()1003منابعاطالعاتموثربرتصویرذهنیرابهچنددستهتقسیم
نمودکهعبارتنداز)6:ترغیبآشکار 1کهدرتبلیغاتمرسومدررسانهها شکلمیگیرد؛)1
8
:استفادهازشهرتمقصددرفعالیتها یترفیعیمقصدهاویاپیشبردفروشو

ترغیبپنهان

میگیرند؛)8مستقل1شامل
حتیگزارشها ازمقصدویامقاالتمنتشرشدهدرایندستهقرار  

پخشاخبار،اسناد،فیلمها،برنامههایتلویزیونیو...ازرسانههایمختلفمیباشد؛)1ارگانیک9
شاملکسباطالعاتدرموردمقصدازافرادیهمچوندوستانونزدیکانفردمیشودو)9بازدید
میباشد.
ازمقصد  1کهشامل تجربه وکسباطالعاتمستقیمدر بازدیدازمقصدموردنظر  
مطالعات پیشین تنها بر اهمیت منابع اطالعاتی در شکلگیری تصویر ذهنی از مقصد تأکید
داشتهاند (امرالهی و نظری )6831 ،و به نحوه تأثیرگذاری منابع اطالعاتی بر تصویر ذهنی
1. Gallarza et al.
2. Overt induced
3. Covert induced..
4. Autonomous
5. Organic
6. Visiting destination
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لرستانیکیازسرزمینهایباستانیآسیابهشمارآمده

ادراکشدهنپرداختهاند.ازسویدیگر،
وبهویژهآثاربهجا مانده ازعصرمفرغونیزآثارمتعلقبهدورهپیشازتاریخکهدرلرستان
کشفشده،درجهانبینظیراست .بااینوجوددرحالحاضرفقروبیکاریبهشدتسیمای
لرستانراتحتتأثیرقراردادهواستانیکهمیتوانستسرزمینیپررونقومرفهباشد،اکنون

یکی از محرومترین استانهای کشور به شمار میرود .تردیدی نیست که بیکاری بزرگترین
مشکللرستاناستوتوسعه  گردشگریکاراترینصنعتبرایمقابلهبااینبحرانمحسوب
باوجودهزارانجاذبهتاریخیوطبیعیهیچبهرهایاز

میشود.لرستان،امپراتوریعصرمفرغ،

صنعت توریسم ندارد .یکی از دالیل عمده این امر ،ضعف مسئوالن در معرفی قابلیتها و
جاذبههایمختلفلرستاناست.بهعبارتدیگرهنوزلرستانبهصورتشایستهوبایستهمعرفی
نشده است  و تبلیغات اندکی در این زمینه صورت گرفته است که در معرفی و شناساندن
پتانسیلهایایناستانچندانمؤثرنبودهاست.ضعفدرمعرفیاینجاذبههاتاحدیاستکه
بسیاریازشهروندانعالقمندازوجودبسیاریازآثارباستانیومراکزدیدنیاستانبیخبرند.

باتوجه به شکاف تحقیقاتی ذکر شده و نیز با توجه به مساله پیش روی صنعت گردشگری
لرستان،بهنظر میرسدبررسیتأثیرمنابعاطالعاتیبرتصویرذهنیگردشکرانازاینمقصد
گردشگریوقصدسفربهآنباانجاممطالعهایموردیدرشهرستانخرمآبادبهعنوانمرکز
استانلرستانکهبخشعمدهایازجاذبههایتاریخیوطبیعیاستاندرآنقراردارد،میتواند
بهتدویناستراتژیهایمناسب برایایجادیکتصویرذهنیمطلوبکمکنمایندوبهنوبه
خود،ورودهرچهبیشترگردشگرانبهلرستان،اشتغالزاییوتوسعهمقصدرادرپیداشتهباشد.

پیشینه تجربی و فرضیههای پژوهش
تسیتوروهمکاران) 1061( 6بهبررسیتأثیرقرارگرفتنگردشگراندرمعرضاطالعاتارائه
شده توسط مقصدهای گرشگری در تلویزیون پرداختند .این محققان دریافتند که تلویزیون
میتواندتصویرذهنیازمقصدراتغییردهدکهدرنتیجهپیامدهایشناختی،عاطفیورفتاریرا

بههمراهدارد.درواقع ،انتقالاطالعاتمربوطبهمقصدازطریقتلویزیونادراکاتافراداز
1. Tessitore et al.
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میدادونگرشآنها نسبتبهمقصدتغییر میکرد.اطالعاتیکهاز
مقصدراتحتالشعاعقرار  
میگردیدکه
طریقتلویزیونمنتقل میشد،منجربهافزایشدانشگردشگراندرموردمقصد  
میگذاشت.کیماوهمکاران)1061( 6دریافتند
درنهایتبرقصدسفرآنهابهآنمقصدتأثیر  
دانبیشتربهدنبالعکسهاییازمقصد

کهدرفرآیندجستجویآنالین،زناندرمقایسهبامر
گردشگریدرشبکهفیسبوکهستند.بهعالوه ،صحتشناختگردشگرازمقصددرحین
جستجودرصفحهفیسبوکآنمقصدگردشگریبهسطحتجربهآنهادراستفادهازتکنولوژی
بستگی دارد .برونر و هوگ )1068( 1در مطالعه خود روی فرآیند جستجوی اطالعات
گردشگراناظهارداشتندکهدرسهدههگذشته،محققانبهششموضوعپرداختهاند)6:منابع
مورداستفادهگردشگران)1،عواملموثربرانتخاباینمنابع)8،میزانجستجویاطالعاتقبل
ازسفر)1،عواملموثربراینمیزان)9،زمانبندیجستجویاطالعاتدرفرآیندبرنامهریزی
یکسفر،و)1رابطهمیانمیزانجستجویاطالعاتومیزانبرنامهریزیبرایسفر.اینمحققان
دریافتند که منابع اطالعاتیمختلف مورداستفاده ،اثراتمتفاوتی برتصمیم سفر گردشگران
میگذارد.آنهابابررسی111گردشگرنشاندادندکهعمدهترینمنابعاطالعاتیگردشگرانبه

سایتهایمقصدهایگردشگری،

ترتیبتبلیغاتتوصیهای،تبلیغاتتوصیهایالکترونیکی،وب
بروشورها ،آژانسها و راهنماهای سفر و تبلیغات بوده است به نحوی که تبلیغات توصیهای
بیشتریناثرگذاریرابرتصمیمسفرگردشگرانداشتهاست.دیوسارما)1060(8نیزبهبررسی
است فادهازمنابعاطالعاتیتوسطگردشگراندرموردمقصدهایگردشگریپرداختند.آنهابا
استفادهاز نمونهای  903نفرهاز گردشگرانیکهازشمال شرقهند دیدنکردهبودند ،نشان
دادندکهبیشترینفراوانیدراستفادهازمنابعاطالعاتیمربوطبهتبلیغاتتوصیهایدوستان،
میباشد و پس از آن به ترتیب ،آژانسهای مسافرتی/راهنماهای تور،
اطرافیان و همکاران  
کتابها،اینترنت،ودرنهایتکتابهایراهنمایتجاریمهمترینمنابعاطالعاتیمورداستفاده
گردشگران بود .فیراس و همکاران )1003( 1در مطالعه خود با عنوان "تأثیر اینترنت و
1. Kima et al.
2. Bronner and Hoog
3. Dey and Sarma
4. Frıas et al.
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آژانسهایسفربرشکلگیریتصویرذهنیازمقصدقبلازسفربهآن" بهشناساییعوامل
موثربرشکلگیریتصویرذهنیازمقصدگردشگریپرداختند.بهعالوه،اینمحققانتالش
کردندتأثیریکهاینترنتبهعنوانیکمنبعاطالعاتیجدیددرمقایسهباآژانسهایسفربر
ایجاد تصویر ذهنی گردشگر دارد را مشخص نمایند .نتایج نشان داد زمانیکه گردشگران از
میکنددرمقایسهبازمانی کهتنهااز
اینترنتوآژانسهایمسافرتیبهطورهمزماناستفاده  

میکنند ،تصویر ذهنی از مقصد گردشگری چندان مطلوب
آژانسهای مسافرتی استفاده  
نخواهدبود.میزاندرگیریذهنیگردشگروتج ربهاینترنتنقشمتغیرهایمیانجیرادراین
میکنند.کرستروچو)1001(6اظهارداشتندکهگردشگرانتمایلدارندازچهارمنبع
رابطهایفا 
اطالعاتبیرونیهنگامبرنامهریزیسفرهایخوداستفاده کنند)6:بستگان،دوستانو آشنایان
 )1ادبیات خاص مقصد  )8رسانهها و  )1مشاوران گردشگری .کیم و ریچاردسون)1008( 1
نشان دادند قرار گرفتن گردشگران در معرض فیلمها و عکسهای مربوط به یک مقصد
میتواندمنجربهآشناییوایجادعالقهدرگردشگرانبرایدیدناز
گردشگریخاصنهتنها  
میباشد.منصوری
مقصدگردشگریشوند،بلکهبرتصویرذهنیشناختیوعاطفیآنهانیزموثر 
مؤیدوسلیمانی()6836نشان دادند اینترنتکه از نظر گردشگران مهمترین ابزار برایکسب
اطالعات در مورد مقصد است و بر تصویر عاطفی گردشگران تأثیر بسزایی دارد .به این
ترتیبکه تصویر عاطفی گردشگرانی که از اینترنت به عنوان منبع اطالعاتی خود استفاده
میکنند و کسانیکهاز اینترنت استفاده نمیکنند،کامالً متفاوت است.باتوجهبهمباحثذکر
میتوانفرضیهاولودومپژوهشرابهشرحزیرارائهداد:
شده ،

:H1منابعاطالعاتیبرتصویرذهنیعاطفیگردشگرازمقصدتأثیرمیگذارد.

میگذارد.
:H2منابعاطالعاتیبرتصویرذهنیشناختیگردشگرازمقصدتأثیر 
بیرلی و مارتین )1001( 8فرآیند شکلگیری تصویر ذهنی از یک مقصد را پیشنهاد داده و
مفهوم تصویر ذهنی از مقصد را شامل سه سازه مطرح کردند )6 :تصویر ذهنی عاطفی

1. Kerstetter & Cho
2. Kim & Richardson
3 .Beerli and Martin
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)1تصویر ذهنیشناختی و  )8تصویرذهنیکلی.تصویرذهنیاز یک مقصد گردشگری6
تحتعنوانمجموعهباورها،عقاید،ونظراتیشناختهمیشودکهیکفردازیکمقصددارد.
برگیرندهباورهاودانشگردشگردرموردویژگیهایادراکشدهآنمقصد

بعدشناختی1در
گردشگریاستکهدراینمطالعهشاملشاخصهاییهمچوندسترسیبهتسهیالت،آبو
میباشد.بعدعاطفییاارزیابانه8دربرگیرندهاحساسات
هوا،مکانهایدیدنیواحساسامنیت 
میباشد و با شاخصهایی همچون خوشایند بودن،
گردشگر در مورد مقصد گردشگری  
آرامشبخشبودن وهیجانانگیزبودنسنجیدهمیشود .ایندومحققدریافتندکه تصویر
ذهنیشناختیبهطورمستقیم ازعواملتعیینکنندهتصویرذهنیعاطفیوتصویرذهنیکلی
میباشد.بهعالوه ،تصویرذهنیشناختیبهطورغیرمستقیمازطریقتصویرذهنی
گردشگران 
شناختی بر تصویر ذهنی کلی اثرگذار است .بر این اساس ،فرضیههای زیر زیر پیشنهاد
میگردد:


میگذارد.
:H3تصویرذهنیشناختیبرتصویرذهنیعاطفیگردشگرازمقصدتأثیر 
میگذارد.
:H4تصویرذهنیشناختیبرتصویرذهنیکلیگردشگرازمقصدتأثیر 
میگذارد.
:H5تصویرذهنیعاطفیبرتصویرذهنیکلیگردشگرازمقصدتأثیر 

انتخاب مقصد گردشگری توسط گردشگر معلول عوامل مختلفی است که از مهمترین این
میپروراند.تاجزاده نمینوقضاریان()6833
عواملتصویریاستکهگردشگردرذهنخود 
اظهار داشتند که انگاره از یک مقصد گردشگری دارای نقش و تاثیر مهمی در فرآیند
تصمی گیری،انتخاب مقصد و رفتار گردشگر میباشد .فرنسووالز)1061( 1دریافتندکه
ارزشویژهبرندمشتریمحورمقصدترکیبیازفاکتورهاییاستکهمیتوانندمطلوبیتکلیای
میکنندراایجادنمایندوبعضیازاینعواملتحت
کهگردشگرانازبرندمقصددریافت  
میباشند.بهعالوه،ابعادمختلفارزشویژهبرندتأثیرمثبتیبر
تأثیردرگیریذهنیگردشگر  
قصدبازدیدازمقصددارند.نتایجمطالعهچوییوهمکاران)1066(9نشاندادکهتفاوتهایی
1 .Overall image
2 .Cognitive image
3. Evaluative or affective
4. Ferns & Walls
5. Choi et al.

تاثیر منابع اطالعاتی بر تصویر ذهنی از مقصد گردشگری ...

007

بین گردشگران و غیرگردشگران از نظر تصویر ذهنی ادراک شده از کره وجود دارد .به

عالوه ،رابطهبینتصویرذهنیکلیازمقصدووفاداریبهیکمقصدازمعنیداربود.تحلیل-

هایرگرسیونیمورداستفادهدراینپژوهشنشاندادکهگردشگرانروسیکهدارایدید
مثبتینسبتبهکرههستندبیشترکرهرابهسایرگردشگرانبهعنوانیکمقصدگردشگری
میکنند.بالاقلوومککلری()1001درصددتبییناهمیتتصویرذهنیازمقصددر
توصیه  
انتخابیکمقصدگردشگریبرآمدند.نتایجنشاندادکهتصویرذهنیازمقصدگردشگری
وویژگیهایگردشگرانشکلگرفتهوبرقصدسفربهمقصد

بادودستهازعواملمحرک 6
میتوانآخرینفرضیهرابهشرحزیرمطرحکرد:
میگذارند.لذا 
اثر 

میگذارد.
:H6تصویرذهنیکلیازمقصدبرقصدسفربهآنمقصدتأثیر 

ابعاد تصویر ذهنی

تصویرذهنی

H4

قصدسفر

شناختی

منابع

H3

تصویرذهنی

بهمقصد

H1

اطالعاتی

کلی
H6

تصویرذهنی
H5

H2

عاطفی

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

1. stimulus factors.
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روششناسی پژوهش
باتوجه بهامکان بکارگیری نتایجمطالعهحاضرتوسطمدیرانمقصدهای گردشگری (بویژه
استانلرستان)یاسازمانهایگردشگریبرایبهبودصنعتگردشگری،استفادهازتئوریهای
موجوددرحوزهرفتارمصرفکنندهدرراستایتبیینتأثیرمنابعاطالعاتیبررفتارگردشگران،
و بهرهگیری از نظرات گردشگران برای آزمون فرضیههای پژوهش ،این پژوهش از نوع
کاربردی محسوب میشود .به عالوه ،نوع تحقیق بر اساس ماهیت دادهها و شیوه گردآوری
میباشندکهدر
آنها،توصیفی-پیمایشیاست.جامعهآماریاینپژوهش،گردشگرانداخلی  
میکنند .روش
بازه زمانی پژوهش از شهرستان خرم آباد و جاذبههای گردشگری آن دیدن  
نمونهگیریکهدراینپژوهشمورداستفادهقرارگرفتهاست،نمونهگیریدردسترساستکه
برای این منظور با مراجعه به جاذبههای گردشگری شهرستان خرمآباد شامل قلعه فلک
االفالک،گردابسنگی،منارآجری،پلشکسته،دریاچهکیو وسنگنوشته،ازگردشگرانی
کردندخواستهشدکهپرسشنامههاراتکمیلنمایند.

کهبهاینمحلهامراجعهوازآندیدن 
می
دراینپژوهشبهمنظورتعیینحجمنمونهموردنیاز،پساز انجاممطالعهایمقدماتیروی
یکنمونه 80نفرهازگردشگران،انحرافمعیارنمونهاولیهتعیینشدهوسپسبااستفادهاز
فرمول کوکران ،حجم نمونه اصلی  116تعیین شد .ابزار گردآوری دادههای متغیرهای مدل
پیشنهادیپژوهش،پرسشنامه ایمحققساختهبود.سئواالتمربوطبهمتغیرهایتصویرذهنی
عاطفی( 1سئوال)وتصویرذهنیشناختی( 1سئوال)ازمطالعهبیرلیومارتین()1001وبال
اقلوومککلری(،)6333سئواالتمربوطبهمتغیرهایتصویرذهنیکلی( 8سئوال)وقصد
سفر ( 8سئوال) از مطالعه فرنز و والز ( ،)1061و سئواالت مربوط به متغیر منابع اطالعاتی
( 2سئوال) از مطالعه دی و سارما ( )1060اقتباس شده است .جهت تعیین روایی صوری،
پرسشنامهتهیهشدهدراختیاریکیازخبرگاندانشگاهیوتعدادیازگردشگرانقرارگرفتو
ازآنهادر موردسؤاالتپژوهشنظرخواهی گردید.همچنین بهمنظورتعیینپایاییابزاراز
روش آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفای منابع اطالعاتی مورد استفاده گردشگران،
تصویرذهنیعاطفی،تصویرذهنیشناختی،تصویرذهنیکلی،وقصدسفربهترتیب،0/328
 0/310 ،0/213 ،0/306و  0/210بود .به منظور آزمون فرضیهها و برازش مدل پیشنهادی از
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تحلیل عامایتأییدیومدلسازیمعادالتساختاری)SEM( 6به کمکنرمافزارآموس 1بهره
گرفتهشد.

یافتههای پژوهش
تعدادکلپاسخگویان116نفربودکهازاینتعداد688،نفر،معادل%10/1رامردانو33نفدر،
معادل%83/3رازنانتشکیلمیدهند.ازنظرپراکندگیسنپاسخدهندگان%63/6،دارایسن
باالی99سال%68/1،بین11تا89سال%13/9،بین81تا19سال%80/2،بین11تا99سدالو
%3/0دارایسنکمتراز19سالمیباشند%83/0.دارایمدرکلیسانس%10/3،فوقلیسدانس
وبداالتر%60/0،دیدپلموپدایینتدرو%86/1دارایمددرکفدوقدیدپلممدیباشدند %13/31.از
گردشگرانهرگز%83/82،یکبار%63/6،دوبار%2/13،سهتاپنجبارو%1/33ششبداریدا
بیشتربهخرمابادسفرکردهبودند.سدرانجام21،نفدر،معدادل%81/1مجدردو613نفدر،معدادل
%12/1راافرادمتاهلتشکیلمیدهند.سگارزوگراور)6338(8توصیهکردنددقبدلازبررسدی
SEMبایدمدلعاملیتاییدیموردآزمونقرارگرفتهوموردتاییدقرارگیرد.جددول1نتدایج
میدهد.باتوجهبهبزرگتربودنبارهدایعداملی
تحلیلعاملیتأییدیمتغیرهایپژوهشرانشان 
از0/8ومعنادارشدنآنها،نتایجتحلیلعاملیتاییدینشانازاعتباراینسئواالتدارد.
جدول  .1شاخصهای توصیفی و بارهای عاملی

شاخص



سئوال

انحراف

بار

میانگین

معیار

عاملی

تصویر

دارایآبوهوایمطبوعوخوشایندیاست

8383

03296

0/31

ذهنی

یکمقصدگردشگریمهیجوانگیزانندهاست

831

03388

0/13

عاطفی

یکمقصدگردشگریآرامشبخشوساکتاست

8316

03311

0/80

اینمقصدگردشگریجذابوجالباست

8312

03222

0/18

)1.Structural Equation Modeling (SEM
2. AMOS
3. Segars & Grover.
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تصویر

ورستورانهامنطقیاست.

هزینههتلها


8311

03333

0/28

ذهنی

فروشگاههایخوبیدارد.


8393

03383

0/91

8313

03263

0/81

سنتهایفرهنگیاینمقصدجالباست.


839

03231

0/80

تصویر

میدهد.
سفربهخرمآباداحساسخوبیبهمن 

8398

03338

0/99

ذهنی

میباشد.
سفربهخرمآبادسرشارازجذابیتومفرح 

839

03312

0/10

کلی

میتوانتفریحاتزیادیرادراینمقصدتجربهکرد.

8321

03389

0/93

قصد

میکنم
پیشبینیمیکنمکهدرآیندهازخرمآباددیدن 

8321

03311

0/99

سفر

میدهم.
خرمآبادرابهسایرمقصدهایگردشکریترجیح 

8331

03338

0/29

اگرهمهچیزخوبپیشبرود،درآیندهازخرمآباددیدن

8332

03221

0/16

میباشد.
شناختی اینمقصددارایمحیطتمیزوپاک 

خواهمکرد.
منابع

وبسایتهایمقصدگردشگری

8331

0339

0/16

اطالعات

بروشورهاومجالتگردشگری

8331

03303

0/21

برنامههاوتبلیغاتتلویزیونی

8331

03308

0/11

کتابهایگردشگری


8312

03182

0/11

روزنامهها


8323

03932

0/81

رادیو

833

03211

0/91

اقوام،دوستان،آشنایان،وهمکاران

8328

03368

0/81


بهمنظورآزمونفرضیههایپژوهشمیتوانازآزمدونهدایهمبسدتگیپیرسدونومددلسدازی
معادالتساختاریاستفادهنمود.تحلیلهمبستگیابزاریآماریبرایتعییننوعودرجهرابطده
یکمتغیرکمیبامتغیرکمیدیگراست.ضریبهمبستگییکیازمعیارهایمدورداسدتفادهدر
تعیینهمبستگیدومتغیرمیباشد.ضدریبهمبسدتگیپیرسدونروشدیپدارامتریاسدتوبدرای
دادههایباتوزیعنرمالیاتعداددادههایزیاداستفادهمیشود.دراینمطالعهبهمنظدوربررسدی
نوعوشدترابطهمیانمتغیرهایتصویرذهنیعداطفی،تصدویرذهندیشدناختی،تصدویرذهندی
کلی،قصدسفرومنابعاطالعاتازضریبهمبستگیپیرسوناستفادهشدهاست.نتدایجآزمدون
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همبستگیپیرسوندرجدول8ا رائهشدهاست.همدانطورکدهمشداهدهمدیشدودتمدامیروابدط
مثبتومعنیدارمیباشندومقدارPحاصدلکمتدرازسدطحخطدای9درصدداسدت.بیشدترین
مقدارضریبهمبستگی(0/119میانتصویرذهنیشناختیوتصویرذهندیعداطفی)وکمتدرین
مقدارضریبهمبستگی(0/833میانتصویرذهنیکلیومنابعاطالعات)میباشد.
جدول  .5نتایج تحلیل همبستگی پیرسون

()6

()1

()8

()1

()9

()6

6

-

-

-

-

()1

*0/119

6

-

-

-

()8

*0/123

0*/198

6

-

-

()1

*0/128

*0/916

*0/111

6

-

()9

*0/188

*0/991

*0/833

*0/923

6

توجههه)6(:تصددویرعدداطفی)1(،تصددویرشددناختی)8(،تصددویرکلددی)1(،قصدددسددفر)9(،منددابع
اطالعات*،معنیداردرسطحP≤0/09


شدکل 1نتیجدهآزمدونروابدطمیدانمتغیرهدایپدژوهشبدهکمدکمددلسدازیمعدادالت
ساختاریرادرحالتاستانداردنشانمیدهد.
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تصویرذهنی



0/23

قصدسفر


منابعاطالعاتی

6/11

تصویرذهنی

بهمقصد



شناختی

0/38

کلی
0/38

0/86

تصویرذهنی

0/99

عاطفی



شکل  .5خروجی حاصل از تحلیل معادالت ساختاری در حالت استاندارد

بلازهرگونهاظهارنظردرموردروابطمیانمتغیرهاالزماستشاخصهایبرازشکلدیو

اماق
جزئددیرامددوردبررسددیقددراردادهتدداازمناسددببددودنبددرازشدادههددابددهمدددلمطمددئنشددد.
شاخصهایکلیبرازشدرجدول1نشاندادهشدهاست.تقریباًهمدهشداخصهدادرمحددوده
مناسبقرارگرفتهاندومیتوانازکلیتمدلاطمینانحاصلنمود.


جدول  .3شاخصهای کلی برازش

0/310

شاخصبرازشهنجارشده( 6)NFI

0/000

عددمعنیداری( )p

0/031

ریشهمیانگینمجذورخطایبرآورد

8/601

کایاسکوئربهدرجهآزادی8

0/391

شاخصبرازشمقایسهای( 1)CFI

0/308

شاخصنکوییبرازش( 9)GFI

( 1)RMSEA

 0/603باقیماندهمجذورمیانگین( 1)RMR
0/333

شاخصتاکر-لوئیس( 3)TLI

 0/311شاخصنکوییبرازشتعدیلشده( 2)AGFI
0/361

شاخصبرازشتدریجی( )IFI

3

1. Normed Fit Index
2. Root Mean Square Error of Approximation
3. Chi-square/degrees of freedom
4. Comparative Fit Index
5. Goodness-of-fit index
6. Root mean square residual
7. Adjusted goodness of fit index.
8. Tucker-Lewis Index.
9. Incremental Fit Index
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درشکل1وجدول1مجموعهبرآوردهایاستانداردبرایوزنهایرگرسدیونیشداملبارهدای
عاملیوضرایبتاثیرمربوطبهوضعیتموجودآمدهاست.همانگونهکهمشاهدهمدیشدوداثدر
منابعاطالعاتیبرتصویرذهنیعاطفیوتصویرذهنیشناختیمعناداروبهترتیببرابدر،0/86و
0/36گزارششدهاست.افزونبراین،تأثیرتصویرذهنیشدناختیوتصدویرذهندیعداطفیبدر
تصویرذهنیکلیمثبتومعنداداروبدهترتیدببرابدر0/23و0/99مدیباشدد.نتدایجحاصدلاز
میدهدکهتأثیرتصویرذهنیشناختیبدرتصدویرذهندیعداطفیمعندی
معادالتساختارینشان 
میتدوانمشداهدهکدردکده
داروبرابربا6/11بود.سرانجام،براساسخروجیتحلیلساختاری 
تأثیرتصویرذهنیکلیبرقصدسفرمعندارومثبتوبرابربا0/38بود.
جدول  .4وزنهای رگرسیونی

عددمعنی

نسبت

خطای

تخمین

تخمین

داری

بحرانی

استاندارد

استاندارد

غیراستاندارد

متغیروابسته

متغیرمستقل

***

3312

03601

0338

630

منابعاطالعاتی

<---

تصویرشناختی

03003

6331

03896

0386

038

منابعاطالعاتی

<---

تصویرعاطفی

***

8311

03892

6311

631

تصویرشناختی

<---

تصویرعاطفی

03006

1363

03111

0399

0319

تصویرعاطفی

<---

تصویرکلی

03008

1339

03113

0323

033

تصویرشناختی

<---

تصویرکلی

***

60300

03618

0338

631

تصویرکلی

<---

قصدسفر

نتیجهگیری و پیشنهادات
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تاثیر منابع اطالعاتی بر تصویر ذهنی از یک مقصد
گردشگری بودهاست.نتایجحاصلازآزمونفرضیاتپژوهشنشاندادکهمنابعاطالعاتیبر
میگذارد .یافتههای این
تصویر ذهنیعاطفی و شناختی گردشگرازمقصد گردشگریتأثیر  
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فرضیههابایافتههایبیرلیومارتین()1001وبالاقلوومککلری()6333مبنیبرتأثیرمنابع
اطالعات بر تصویر ذهنی عاطفی و شناختی یکسان است .در این راستا ،به مدیران حوزه
میگردد اطالعات مربوط به جاذبههای تاریخی ،مذهبی و
گردشگری استان لرستان پیشنهاد  
طبیعیاستانرابااستفادهازرسانههایمختلفدیداریوشنیداریدراختیارگردشگرانقرار
میگردد.همچنین،
دهند  کهاینبهنوبهخودمنجربهایجادیکتصویرذهنیمثبتازمقصد  
امروزهگردشگرانسایتهایگردشگری،گردهماییهایاینترنتیوجوامعمجازیرابهعنوان
میکنند و استفاده از آن را به سایر گردشگران بالقوه توصیه
یک منبع اطالعاتی مهم تلقی  
میکنند،لذاپیشنهادمی شودکهسازمانگرشگریلرستاننسبتبهارائههرچهبیشتراطالعات

استان از طریق وب سایت اختصاصی برای ارائه اطالعات مفید و ارزشمند در خصوص
جاذبههای استان مبادرت نمایند .به عالوه ،تصویر ذهنی شناختی بر تصویر ذهنی عاطفی
گردشگرازمقصدگردشگریتأثیرداشت.یافتههایاینفرضیهبایافتههایوومیوسوچنگ
(  )1003مبنیبرتأثیرتصویرذهنیشناختیبرتصویرذهنیعاطفیهمراستااست.جالبآنکه
بیشترینمقدارهمبستگینیزمیانتصویرذهنیشناختی وتصویرذهنیعاطفیمشاهدهشد.در
میگرددکهبهمنظورایجادیکتصویر
اینراستابهمدیرانسازمانگردشگریلرستانپیشنهاد 
هایگردشگریراباهدفمعرفیویژگیهای

شناختیمطلوبازاستان،کنفرانسهاوهمایش
منحصربهفردمقصدبرگزارنمایدوهمچنیناطالعاتمناسبودقیقیرادراختیارتورگردانها و
راهنماهایتورقراردهندچراکهباانتقالایناطالعاتبهگردشگراناستکهتصویرذهنی
میگیرد.مطابقبایافتهها،تصویرذهنیشناختیو
شناختیبرگرفتهازویژگیهایمقصدشکل  

عاطفی بر تصویر ذهنی کلی گردشگر از مقصد گردشگری تأثیر میگذارد .یافتههای این
فرضیهبایافتههایبیرلیومارتین()1001مبنیبرتأثیرتصویرذهنیشناختیوعاطفیبرتصویر
ذهنیکلیهمخواناست.باتوجهبهاینیافتهبهمدیرانحوزهگردشگریاستانلرستانپیشنهاد
ویژگیهایی

میشود که با انتشار کاتالوگها ،کتابهای راهنما ،بروشورها و لوح فشرده ،

همچونوضعیتآبوهوایی،فضایفیزیکیوروانیحاکمبراستان،هتلها،رستورانها و
سنتها ی فرهنگی لرستان را به گردشگران بشناسانند تا از این رهگذر ،یک

فروشگاهها ،و

تصویرذهنیمطلوبازمقصددرنزدآنهاشکلگیرد.سرانجام،تصویرذهنیکلیازمقصد
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گردشگریبرقصدسفربهآنمقصدتأثیرداشت.یافتههایاینفرضیهبایافتههایفرنزووالز
()1061مبنیبرتأثیرتصویرذهنیعاطفیبرقصدسفرهمراستامیباشد.چنانچهمدیرانحوزه
گردشگریلرستانبتوانندپتانسیلهایاستانرابهنحوموثریوبابکارگیریابزارهاییکهبه
آنهااشارهشدبهگردشگرانبالقوهداخلیوحتیگردشگرانبالقوهخارجی(بویژهباتاکیدبر
استراتژیتبلیغاتووبسایتاینترنتیمختصبهمعرفیجاذبههایاستانلرستان)معرفینمایند
و نیز در تبلیغات خود بر تسهیالت موجود برای گردشگران تاکید نمایند ،بدون شک ورود
گردشگرانبهاستانلرستانرشدفزایندهتریخواهدداشت؛ چراکهگردشگراناصوالًتصمیم
مینمایند.
سفرخودرابراساسذهنیاتنشاتگرفتهازاطالعاتدریافتیازمنابعمختلفاتخاذ 
سرانجام مشخص گردید که )6 :شاخصهای داشتن آب و هوای مطبوع و انگیزاننده بودن
لرست انبیشترینارتباطوهمبستگیرابامتغیرتصویرذهنیعاطفیداشتند و)1شاخصهای
ووجودفروشگاههایمناسببیشترینارتباطوهمبستگیرابامتغیر

ورستورانها 

هزینههتلها 
تصویرذهنیشناختیداشتند.اینبدانمعنیاستکهدرحیناستفادهازمنابعمختلفبرای
انتقالاطالعاتمربوطبهلرستان ،براینگونهاطالعاتبایدتاکیدبیشتریداشتودرتمامی
محتویپیامهایارسالیبایدگنجاندهشوند.بهعالوه،بروشورهاومجالتگردشگری،وب

سایتمقصد  ورادیووتلویزیونبیشترینارتباطوهمبستگیرابامتغیرمنابعاطالعاتیداشتند
بدانمعنیکهاولویتدراستفادهازابزارهایارتباطیبایدباتاکیدبراینمنابعباشدچراکه
مینمایند.
گردشگرانآنهارابهعنوانمهمترینمنابعاطالعاتیخودقلمداد 
اینپژوهشبامحدودیتهایینیزمواجهبودهاست.اولاینکه،دراینپژوهشتنهاتأثیرمنابع

اطالعاتیبرتصو یرذهنیگردشگرانازمقصدوقصدسفرآنهاموردتوجهقرارگرفت.در
میتواننداثربخشی
حالیکهویژگیهایگیرندهاطالعات،ویژگیهایپیاموعواملوضعیتینیز  
اینعواملرادررابطه باتصویر ذهنیازمقصد گردشگریراتحت تأثیر قرار دهند .لذا به
میشودکهتاثیرمتغیرهایویژگیهایگیرندهاطالعات،ویژگیهایپیام
محققانآیندهپیشنهاد 
وعواملوضعیتیرابرشکلگیریتصویرذهنیموردارزیابیقراردهند.دوماینکه،باتوجهبه
اینکهنمونهگیریدرجاذبههایگردشگریشهرخرمآبادودرفاصلهایامتعطیالتنوروزی

صورتگرفتهاست،لذابرخیازگردشگرانبهدلیلتعجیلدربازدیدازجاذبههاومحدودیت
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زمانی ،از شرکت در نظرسنجی خودداری میکردند .به منظور افزایش سطح تعمیمپذیری
یافتهها پیشنهاد میشودکهاینمطالعهدرچندمقصدگردشگریبهطورهمزمانانجامشودتا
امکانمقایسهوتحلیلتصویرذهنیفعلی گردشگرانازاینمقصدهافراهمآید.سرانجام،این
مطالعهبامحدودیتزمانینیزروبروبودهاست.بایدتوجهداشتکهمحققدربازهزمانی3
میداد.در
گیریرادرجاذبههایگردشگریشهرخرمآبادانجام  

صبحتا 1بعدازظهرنمونه
اینبازهزمانیدسترسیبهگردشگراندشوارترمیشدوزمانبیشتریبرایتکمیلپرسشنامهها
نیازبود.
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