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 چکیده

پارچه بر ادراک وفاداری به مقصد با یک رویکرد یک ةی از تصویر مقصد و ارائآزمون یک مدل نظر ،هدف از این مطالعه

وفیاداری بیه مقصید اسیت       تصویر، تصویر کلیی و  یو معلولی میان اجزا یبررسی نظری و شواهد تجربی در روابط علّ

حجم نمونیه بیا     ری شدنامه گردآواستفاده از پرسش های مورد نیاز باارائه شده است  داده فرضیه ششبا  حاضر پژوهش

 از بیا اسیتفاده   تحلیل اطالعاتوتجزیه  دشنفر برآورد  981ی نامشخص برابر  آمار ةاستفاده از فرمول کوکران برای جامع

تصیاویر   نتیای  نشیان داد کیه    انجام شید   SmartPLSو  SPSSافزارهای ( و با نرمSEM)تکنیک معادالت ساختاری

واسطه بین انواع  عنوانه تصویر کلی ب ،دارند  همچنین تصویر کلی ثیر مثبتی برأرتیب تته فرد شناختی و عاطفی بمنحصربه

انجیام آزمیون تیی     مقصد داشته است  ةتمایل به بازدید و توصیثیر مثبت بر أو ت کندداری به مقصد عمل میاتصویر و وف

   د  کریید أجهت بررسی وضع موجود تصاویر نیز وضعیت مطلوب سه تصویر را در شهر تبریز ت

 معادالت ساختاری، تبریزمدل  وفاداری، تصویر، یاجزا تصویر مقصد، :هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

 لهئبیان مس .1 .1

 بییه شهرنشییین هییایانسییان روزافییزون نیازهییای

 از تیر مهیم  و گیاهی اسیتراحت  و تفریحیی  هایمحیط

سیال،   طیول  در گیر گیرد   هامیلیون جاییهجاب همه،

 صییینعت جوانیییب در پیییژوهش اهمییییت و لیییزوم

 ددهی میی نشیان   بیشیتر  را آن امکانیات  و یگرگرد 

ی یکیی  گرگرد صنعت   (11 ، ص 1951 شکوئی،)

هیای اتتصیادی در   ترین فعالیتترین و پربازدهاز بزرگ

ایجیاد  افیزوده را  دنیا است کیه بیاالترین مییزان ارز    

(  15 ، ص 1988زاده، آبیادی و یعقیوب  )دولت کندمی

های مسافرت، یک منبع بیزرگ درآمید و   امروزه هزینه

، 1اجیل ) باشید هیا میی  اشتغال برای بسییاری از ملیت  

ی به عنیوان ییک فعالییت    گرگرد   (11 ، ص 1988

 یافتیه و در اتتصادی از طرف کشورهای توسیعه  ۀعمد

در  یگیر گیرد   ۀتوسعه و رتابت مقاصد عمید  حال

آن داشیته  ان را بر ریزبرنامه ان،گرگرد جهت جذب 

هیای  تا برای افیزایش درآمیدهای حاصیل از فعالییت    

اول، افیزایش   ند:کنمهم توجه  ةی به دو مقولگرگرد 

 ةان و ارتقای لذت و کیفییت تجربی  گرگرد رضایت 

ی و دوم، تیال  در جهیت حفین منیافع     گیر گرد 

 یگیر گرد   (19 ، ص 1985)کاظمی،  جوامع میزبان

 ی،گیر گیرد   مقصید  هیای درییافتی  توانید می موفق

 ؛دهید  افیزایش  دولیت را  درآمیدهای  و اشتغال درآمد،

 ةییا توصیی   و مجیدد  بازدید به انگرگرد  جذب زیرا

 مقصیید ةتوسییع موفقیییت بییرای دیگییران بییه مقصیید

                                                           
1  . Edgell 

، 1001، 9و تسیای  1چین ) اسیت  حییاتی  یگرگرد 

 ةان از منطقییگییرگییرد عییدم رضییایت   (1115 ص 

دوام  انگیر گرد شود که بازار ی، باعث میگرگرد 

نداشییته و آن منطقییه بییه عنییوان مقصییدی نییامطلوب  

(  91 ، ص 1983 بروجنییی،)ضییرمام شییناخته شییود 

ی در تالیب الگوهیای خیاص فضیایی بیه      گیر گرد 

ی گیر گیرد  آیید و یکیی از ایین الگوهیا     وجود می

  (98 ، ص 1988 اکبییری، و تقییوایی) شییهری اسییت

ی شیهری  گیر گرد توجه به  دهندۀبررسی آمار نشان

هیای  ی شهری در سالگرگرد بیش از پیش و رشد 

 در یگیر گیرد  (  13 ، ص 1،1930)کلب استاخیر 

 رو اسیت ههیای مهمیی روبی   بیا چیالش   شهری مناطق

 بیه  شهری هایمحیط(  11 ، ص 1981 چیانه،)حیدری

 اهمییت  از یگیر گیرد   هیای حرکیت  مقصد عنوان

 هیا آن مقصیدبودن  و أمبید  و هسیتند  برخوردار زیادی

 دارد هیا آن در موجیود  هیای جاذبیه  زانمیی  بیه  بستگی

 بیاب  در   مطالعیات (95 ، ص 1988 تقوایی و اکبری،)

 بیر  ثیرگیذار أت عوامیل  و توریستی مندیرضایت سطح

 ،وییژه  مکیان  یک از توریستی بازدید تجربی هایجنبه

، 1988تقییوایی و اکبییری، ) دارد رشییدی بییه رو رونیید

 ةیطییح در ارزنییده ایواژه توریسییتی ةتجربیی ( 15ص  

 تجیارب  در افیراد  منیدی رضیایت  مییزان  هایبررسی

 مختلفیی  عوامل از ثرأمت تواندمی که است انگرگرد 

 هییایویژگییی شییرایط، محیییط، فییرد، خییود از جملییه

 و باشید  سایرین با انگرگرد  روابط نوع و شخصیتی

 یگیر گیرد   محققیان  کیه  اسیت  چییزی  همیان  این

                                                           
2  . Chen 

3  . Tsai 

4  . Kolb 
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 هسیتند  آن ارزییابی  و سنجش دنبال به همواره شهری

 سیطح  بیا  منطبق افراد توریستی تجارب االمکانحتی تا

نقیل از   به 1988تقوایی و اکبری، ) باشد هاآن انتظارات

 دارایییی مکییان یییک تصییویر  (11 ، ص 1988، پییاگ

 تصیویر  کیه  کننید میی  کیدأت 1گو و 1ریان  مهمی است

 ،نهاییت  در کیه  توریسیت اسیت   انتظیار  شیروع  ةنقط

و  9)کیو، کییم   اسیت  یسیت تور رفتارهیای  ۀکنندتعیین

 تصییییاویر از آگییییاهی ( 111 ، ص 1011، 1ایییییم

 یگیر گیرد   مقصید  بازاریابیان  بیرای  بازدیدکنندگان

 ، ص 1011، 1و اسیاک  5)کاکمک است مهمی موضوع

 زییرا  ؛(8 ، ص 1383، 8و لیسونسیکی  1؛ ود ساید111

 مقصید  انتخاب و متعاتب رفتار و افراد ذهنی ادراک بر

، 1001، 11و گارسییا  10، سورا3زا)گاالر ثیرگذار استأت

(  111 ، ص 1019؛ هوانیی ، چییین و لییین،   51 ص 

خواهیان   ،کننید انی که از یک شهر بازدید میگرگرد 

هیا  ها توتع آنآن ةواتعی هستند و اگر تجرب ةیک تجرب

جییا بازدییید هرگییز دوبییاره از آن ،را بییرآورده نسییازد

بیا   زیرا همیشه شهرهایی وجود دارند که ؛نخواهند کرد

کننید همیان   بازدید بهتر، سیعی میی   ةکردن تجربفراهم

، 1930 )کلیب،  خیود جیذب کننید    ان را بهگرگرد 

 دییدگاه  و رضیایت  مییزان  تشخیص ( 55-58 صص 

 گیردی جهان هایجاذبه و منطقه ۀدربار کنندگانبازدید

                                                           
1. Ryan 

2  . Gu 

3  . Kim 

4  . Im 

5  . Cakmak 

6  . Isaac 

7  . Woodside   

8  . Lysonski 
9  . Gallarza 

10  . Saura 

11  . Garcia 

 ةتوسیع  بیرای  باارزشیی  اطالعیات  کلیی  طیور  به آن،

 کنید میی  فیراهم  کنیونی  تماییل  براسیا   یگرگرد 

    ( 101 ، ص 1983 بروجنی، ضرمام)

ی بییا سیینجش گییرگییرد مییدیران  ،از اییین رو

ی گیر گیرد  ان از یک مقصد گرگرد تصاویری که 

درک روابط بیین تصیویر مقصید و     ،دارند و همچنین

توانند در جهت ایجاد ییک  نیات رفتاری آینده بهتر می

تصویر مثبت و استفاده از منیابع خیود بیرای تضیمین     

 یت خود گام بردارند موفق

شییهر تبریییز مرکییز اسییتان آذربایجییان شییرتی از   

هیای شهرنشیینی و میدنیت در    گیاه ترین خاسیت کهن

هیای متنیوع از   کشور است  این شهر با داشتن جاذبیه 

 نویسیان و گیردان، سیفرنامه  توجیه جهیان   دیرباز مورد

ی گیر گیرد  تجار بوده است  براسا  طیر  جیامع   

جملیه   ی اسیت  از گیر رد گ ةجاذب 100تبریز دارای 

 عیة توان به مجموی شهر تبریز میگرگرد های جاذبه

)مجموعه پن  مسجد بیزرگ   بازار تبریز، مسجد جامع

 گلیییالشییعرا، ائییلیخی(، مسییجد کبییود، مقبییرهو تییار

 رودهای تیاریخی بیر روی مهیران   گلی سابق(، پل)شاه

پیل تیاری(، ارگ علیشیاه،     چای، پل سنگی،)پل آجی

هرداری تبرییز، بقاییایی   پوشیان، کیاش شی   برج خلعیت 

 اشیاره کیرد   مییره  رشیدی، بامالربیامی و عمارت ربع

(  ایین شیهر   10-18 ، صص 1983 مبارکی، و )تقوایی

 ۀبا میراث تاریخی و فرهنگیی بسییار منیی و گسیترد    

پتانسیییل بییاالی بییرای منییای فرهنگییی و گسییتر    

 مطالعیه  ایین  ،ی شهری دارد  در ایین راسیتا  گرگرد 

 شیهر  تصیویر  ۀسازند ابعاد کردنروشن با تا است برآن

 بیه  انگرگرد  دیدگاه از تبریز شهر تصویر سنجش و

 تصیویر  هیای وابسته انواع بین روابط ارزیابی و بررسی
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 و عیییاطفی تصویرشیییناختی، ،مثیییال عنیییوان بیییه)

 آینییده رفتارهییای و کلییی تصییویر و( فییردمنحصییربه

    بپردازد انگرگرد 

پیژوهش بیه صیورت زییر     ی هیا فرضییه  ،بنابراین

 خواهد بود:

H1 - کلیی  تصیویر  مثبتیی  طور به تصویرشناختی 

  دهدمی ترار ثیرأت تحت را تبریز از بازدیدکنندگان

H2 - تصیویر  مثبتیی  طور به فردمنحصربه تصویر 

 تییرار ثیرأتیی تحییت را تبریییز از بازدیدکننییدگان کلییی

  دهدمی

H3- کلیی  تصیویر  مثبتیی  طیور  به عاطفی تصویر 

  دهدمی ترار ثیرأت تحت را تبریز از زدیدکنندگانبا

H4-      برداشت بازدیدکننیدگان نسیبت بیه تصیویر

ثیر مثبتی بر تمایل بازدیدکننیدگان بیرای بازدیید    أکلی ت

 مجدد از تبریز دارد 

H5- گیان نسیبت بیه تصیویر     برداشت بازدیدکنند

 ةثیر مثبتی بر تمایل بازدیدکنندگان بیرای توصیی  أکلی ت

 دیگران دارد تبریز به 

                                عالوه بر سنجش ارتباطات بیین تصیویر      ،      همچنین

      موجیود        وضعیت    ة         ان، مطالع  گر    گرد               شهر و وفاداری 

      یابد   می                    تصویر شهر نیز ضرورت 

H6-  بییه                             وضییعیت کنییونی تصییویر شییهر تبریییز    

      اشد  ب  می        مطلوبی      صورت

  مبانی نظریو تحقیق پیشینه  .2 .1

ر سیفر  ( بر روی تصویر و رفتیا 1319) 1با کار مایو

، 1)هوانی   تصویر مقصد آماز ۀجریان تحقیقات دربار

 موضیوع  ییک  بیه  ( و111 ، ص 1019، 1و لین 9چین

                                                           
1. Mayo 

2  . Huang 

3  . Chen 

 یگیر گرد  صنعت بازاریابی تحقیقات در مهم بسیار

؛ لیین و هوانی ،   511 ، ص 1001، 5)پایک شد تبدیل

، 8و یوسییل 1، ایکنسییی1؛ هییوزانی1519 ، ص 1003

هییای نبییه(  مطالعییات متعییدد از ج 198 ، ص 1001

اند  مطالعیات  مختلف به بررسی تصویر مقصد پرداخته

 11، الوسیون 11(، دریسیکول 1339) 10و ریچی 3ایچتنر

  انید داشته تمرکز تصویر گیریاندازه بر (1331) 19نیون

و  11کیییبررسییی اجییزای تصییویر در مطالعییات مییک

(، 1333) 11کلییری و میک  11(، بالگلو1331) 15فیزنمیر

، دل 13(، لیوک میارتینز  0001) 18یوسل، چین و ویلیامز

ثر ؤ( یا عوامل می 1001) 11و ایبانیز زاپاتا 10باریو گارسیا

( دییده  1339) 19و جنکینیز  11ولمزلی ةآن در مطالع بر

(، 1001) شیییود  مطالعیییات چییین و تسیییای  میییی

 11(، لرتپوتیاراک 1011) 15، یوسل و براون11رامکیسون

 1(، دل بسیکو 1008) و کییم  18، اسکات11(، لی1011)

                                                                               
4. Lin 

5. Pike 

6  . Hosany 

7. Ekinci 

8. Uysal 

9. Echtner 

10. Ritchie 

11. Driscoll 

12  . Lawson 

13  . Niven 

14  . Mackay 

15  . Fesenmaier 

16  . Baloglu 

17  . McCleary 

18  . Williams 

19  . Luque-Martínez 

20  . Del Barrio-García 

21  . Ibáñez-Zapata 

22  . Walmsley 

23. Jenkins 

24. Ramkisson 

25. Brown 

26. Lertputtarak 

27. Lee 

28. Scott 
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(، 1008) 1و کیییو 9(، چییی1008) 1و سییان مییارتین 

تصییویر مقصیید و نیییت رفتییاری     ةبررسییی رابطیی 

 ران بوده است   گگرد 

 تصویر  گیری شکل. 1 .2 .1

هیا،  ل کاالهای فیزیکیی ماننید سیاختمان   شهر شام

ونقیل  ها، یادبودها و حتی سیستم حملها، خیابانپارک

هیای  چیه در شیهر   ؛های فیزیکیی است  این مشخصه

تیاریخی، نقیش مهمیی در توسیعه و      سینتی و مدرن، 

بهبود وجهه و تصویر شهر خواهید داشیت  خیدماتی    

دهید و روییدادهای   ان ارائیه میی  گرگرد که شهر به 

هیا و  مانند تئاتر، اجیرای حرکیات میوزون، جشینواره    

بازدییید  ةرویییدادهای ورزشییی نیییز بخشییی از تجربیی 

هیای فیزیکیی، خیدمات و    هستند  ترکییب مشخصیه  

، 1930 )کلیب،  کنید شهر را خلق میرویدادها تصویر 

تعاریف مربوط به تصویر مقصد در جیدول  (  91 ص 

 موجود است  (1)

 تعاریف تصویر مقصد .1 جدول
 تعریف 

 مارکین

(1751) 

درونی و تصویرسازی از چییزی  درک شخصی، 

 شناسیم که می

 (1757) تون

 در که است چیزی مکان یا محیط از تصویر یک

 شییکل فیزیکییی محیییط میییاب در انسییان ذهیین

 است  گرفته

 کرامپتون

(1757) 

هیای  تصویر مجموعه باورها، عقایید و برداشیت  

 که یک فرد نسبت به یک مقصد دارد 

 آسیل

(1791) 

تصییویر ادراک کلییی نسییبت بییه مقصیید کییه بییا  

پییرداز  اطالعییات از منییابع مختلییف در طییول 

 زمان شکل گرفته است 

 

                                                                               
1. del Bosque 
2. San Martin 

3. chi 
4. Qu 

 1ادامه جدول 
 تعریف 

 باریچ و کتلر

(1771) 

 پیچییده،  اعتقیادات  سیازی سیاده  مقصید  تصویر

 شیخص  ییک  تصیورات  و ادراکیات  هیا، نگر 

 ادراکیات  ایین  مجمیوع   اسیت  مکان یک دربارۀ

 اما باشد؛ فرضی یا واتعی ملط، یا درست ممکن

 و کنندمی هدایت را شخص یک رفتارهای هاآن

 دهند می شکل

مارتینز و 

همکاران 

(2005) 

هایی است که بیه  ه از نشانهتصویر شامل آن دست

وسیلة آن یک فرد خصوصیات شهر را شناسایی 

 دهد کند یا تشخیص میمی

 1935مأخذ: نگارندگان، 
 

 تابیل  و ملمیو   هایویژگی شامل مقصد تصویر

 و روانییی ماهیییت از ادراک همچنییین مقصیید اثبییات

، 1و لیی  5)ستپجنکوا است مقصد آن ۀدربار احساسات

 دشیوار  تصیویر  تعیین ،اسا  ینا بر. (11 ، ص 1011

 و عیاطفی  هیای جنبیه  شامل ی وذهن بسیار زیرا ؛است

 ، ص 1008 )سان مارتین و دل بسیکو،  است شناختی

اع انیییو ( 1519ص   ،1003 ؛ لیییین و هوانییی ، 119

یر شیناختی،  مختلفی از تصیویر مقصید شیامل تصیاو    

های شیناختی  لفهؤمثیر أتفرد است  عاطفی و منحصربه

ذار در تصیویر  ثیرگی أهای تنوان شاخصعاطفی به عو 

در   ای پذیرفتیه شیده اسیت   مقصد بیه طیور گسیترده   

 ،انجیام دادنید  ( 1011کییو، کییم و اییم )    ای کهمطالعه

فرد به عنوان یک جزء نشان دادند که تصویر منحصربه

 1احمیید  تصییویر مقصیید اسییت ۀکننییدییید تییداعیجد

کنید کیه ارزییابی تصیویر کلیی و      ره میی اشا( 1333)

 دومتفییاوت خواهیید بییود  بنییابراین، هییر   ای آناجییز

بهتییر باییید بییرای درک  و اجییزای آن( کییل )تصییویر

                                                           
5  . Stepchenkova 

6  . Li 

7  . Ahmed 
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)بیالگلو و   گیری شیود موتعیت نسبی یک مقصد اندازه

 ( 111 ، ص 1005، 1الو

 ۀشید دریافتتصویر شناختی به اعتقادات و آگاهی 

دارد  در  اشیاره  هیای مقصید  یک توریست از ویژگیی 

هیای متعیدد   راجع به ویژگی انگرگرد ادراک  ،تعوا

زیسیت و   ها، زیرساخت، محیطمقصد، از جمله جاذبه

 کیفیت خدمات   

هییای عییاطفی بییا احساسییات و واکیینش  تصییویر

مختلف از ییک مکیان   های احساسی نسبت به ویژگی

ان گیر گرد احساسی  ةتجرب ،بیان شده است، در واتع

 ةهین آمیده از تجربی   ذمانند شادی و شور و هیجان در 

 ، ص 1008سیان میارتین و دل بسیکو،    ) است دمقص

؛ 580 ، ص 1011، و همکییییاران ؛ رامکیسییییون111

 ارزییابی  ( 115 ، ص 1011، 5و لیو  1، سای9، فو1ژان 

 و دارد بسیتگی  موضیوع  از شناختی ارزیابی به عاطفی

 هیای ارزییابی  از تابع یک عنوان به عاطفی هایواکنش

 ص ، 1333، کلیرلییی)بییالگلو و مییک اسییت شییناختی

ة تصویر شناختی پایه است و بیه منزلی   ،در واتع ( 819

)چیین و   گیری تصویر عاطفی استمنبعی برای شکل

 ( 111 ، ص 1011، 1فانک

فرد نیز توانایی تمایز ییک مقصید   بهتصویر منحصر

کارانیداختن ییک   هبی  ،بیه عبیارت دیگیر    ؛از رتبا است

فردبودن یک دلییل    منحصربهتدرت متمایز از رتباست

دهد که چیرا مسیافران ییک مقصید     کننده ارائه میعتان

                                                           
1  . love 

2. Zhang 

3  . Fu 

4. Cai 

5. Lu 
6  . Funk 

 )کییو  کنندمی مقاصد انتخابخاص را نسبت به دیگر 

   ( 111-118 ، صص 1011، و همکاران

 گرگردش وفاداری. 2 .2 .1

وفاداری یک رکین اساسیی بیرای پاییداری ییک      

بییه عنییوان یییک مفهییوم اساسییی در  مقصیید اسییت  

ی بیا عملکیرد   تا حد زییاد  وفاداری مشتری، بازاریابی

)ژانی ، فیو، سیای و لیو،      سازمان پیوند یافتیه اسیت  

ن در راه سفر، باتجربه و اگرگرد  ( 911 ، ص 1011

های سیفر خواهیان   تر شده و در صرف هزینهفرهیخته

ها، تسهیالت و خیدمات بیا کیفییت مناسیب     جذابیت

)ضییرمام  نییداز  تائییلبییوده و بییرای پییول خییود ار

 حفین  منظیور  به هامانساز  (11، ص  1983 بروجنی،

 در ،باشیند  هیا آن کیردن خرسیند  دنبال به باید مشتریان

 پاییدار  ةرابطی  ییک  ایجیاد  بایید  دیگر هدف حال عین

 بیه  ( 108 ، ص 1001سیانچز،  و  8، سانچز1)بین باشد

 مقصید  تصیویر  که شدهپذیرفته مطالعات در ،طورکلی

لی، اسیکات و  ) گذاردمی ثیرأت گرگرد  رفتارهای بر

 ، ص 1008؛ چیییی و کییییو، 811 ، ص 1008 کییییم،

 مقصید  ییک  انتخاب شامل گرگرد  رفتارهای ( 191

 رفتیاری  نییت  و متعاتیب  هیای ارزیابی و بازدید برای

 ةتجربی  از نید اعبیارت  متعاتب هایارزیابی  است آینده

 اتامیت،  طیول  در سیفر  از شیده درک کیفییت  ییا  سفر

 کیه  حیالی  در اسیت،  کلی رضایت و شدهدرک ارز 

 و مجیدد  بازدیید  تصد از نداعبارت آینده رفتاری یاتن

، 1001)چن و تسیای،   دیگران به مقصد ةتوصی تمایل

  ( 1115 ص 

                                                           
7. Bigne 

8. Sanchez 
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بییه عنییوان یییک شییکل از  گییرگییرد وفییاداری 

 ی بحیث شیده  گیر گیرد   ةوفاداری مشتری در زمین

مقصید بیه عنیوان ییک      ةکه تجرب ، فرض بر ایناست

ان رگی گیرد  اسیت و   محصول در نظر گرفتیه شیده  

ممکن است بازدید مجدد را انتخاب کننید و ییا آن را   

   .به دوستان و بستگان توصیه کنند

 شناسی پژوهشروش. 2

 روش پژوهش .1 .2

گیران  جمعیت هدف در این پژوهش را گرد 

دهنید کیه تبرییز را بیه عنیوان      داخلی تشکیل میی 

مقصد سفر انتخاب کرده بودند  برای تعیین حجیم  

بودن جامعیه از فرمیول    نامعلومنمونه، با توجه به 

کوکران برای جامعة نیامعلوم اسیتفاده شید کیه در     

 نفییر تعیییین شیید    981نهایییت، تعییداد نمونییه   

وتحلیییل اطالعییات بییا اسییتفاده از تکنیییک تجزیییه

افزارهیای  ( و بیا نیرم  SEMمعادالت سیاختاری ) 

SPSS  وSmartPLS انجام شد 

 های پژوهشمتغیرها و شاخص. 2. 2

پیژوهش از دو بخیش تشیکیل شیده      ةنامی پرسش

االت مربوط به مشخصیات  ؤبخش اول شامل س ؛است

ان شامل سن، جنس، تحصیالت، شهر محل گرگرد 

تار سفر شامل تعداد دفعات سیفر، دلییل   فسکونت و ر

سفر، مدت اتامت است و در بخیش دوم بیه ارزییابی    

فرد، عاطفی و ادراک تصیویر کلیی   شناختی، منحصربه

بیه تبرییز پرداختیه شیده اسیت       ان نسیبت  گرگرد 

انتخاب ابعاد براسا  ادبیات نظری مربوط و همچنیین  

صیویر ییک   ت ۀمطالعات تجربی که عوامیل ایجادکننید  

)سیان میارتین و    بیود  ،کردندوتحلیل میشهر را تجزیه

: 1011، و همکییاران ؛ کیییو110 ، ص 1008دلبسییکو، 

-919 ، صیص  1001، و همکیاران  لوک مارتینز؛ 110

، 9؛ کاسیترو 153 ، ص 1001، 1و میارتین  1رلیی بی؛ 911

بییرای سیینجش ( 181 ، ص 1001، 5و رویییز 1آرمریییو

گویه و بیرای سینجش    11تصویر شناختی در مجموع 

گویه در نظر گرفتیه شید و از    11فرد تصویر منحصربه

ک خواسته شد تا تبریز را بیه عنیوان یی   دهندگان پاسخ

ییا   مقصد سفر در هر یک عوامل انتخاب شده در مق

 = کیامالً  5مخالفم تا  = کامال1ًامتیازی  5طیف لیکرت 

موافقم ارزیابی کنند تصویر عاطفی با استفاده از سینجه  

دوتطبیی   ةگیری شد  چهار سینج معنایی اندازه -افتراق

انگییییز، انگییییز/ میییمدلپییذیر/ ناخوشیییایند، هیجیییان 

کننیده در  آمیز، محیرک/ کسیل  بخش/ اضطرابآرامش

امتیازی برای هر چهار سینجه   5ا  نظر گرفته شد  مقی

= 5= دلپییذیر/ 1دوتطبییی اسییتفاده شیید کییه در آن    

-= آرامیش 1انگیز، = مم5انگیز/ = هیجان1ناخوشایند، 

کننیده  کسیل  5= محیرک/  1آمیز، = اضطراب5بخش/ 

برای سنجش تصیویر کلیی شیهر از     ،عالوه براین ؛بود

دهندگان خواسته شید تیا درکشیان را از تصیویر     پاسخ

= 1امتییازی کیه در آن    5تبرییز در ییک مقییا      کلی

 ،بیان کنند  همچنیین  ،= بسیار مثبت بود5بسیار منفی و 

دهنیدگان بیرای   ال نیز برای ارزیابی تصد پاسیخ ؤدو س

تبریز بیه   ةبازدید مجدد از تبریز و تصدشان برای توصی

دیگران به عنوان یک مقصد مطلیوب بیرای مسیافرت    

خیلیی   5و  = خیلیی کیم  1) امتیازی 5با طیف لیکرت 

  زیاد( در نظر گرفته شد

                                                           
1. Beerli 

2. Martin 

3. Castro 

4. Armario 

5. Ruiz 
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش .3 .2 

ای بیه  تبریز مرکز استان آذربایجان شرتی، در منطقه

کیلومتر مربع گسیترده شیده اسیت  ایین      150وسعت 

ه جلگه تبرییز و  شهر از شمال به کوه عینالی، از مرب ب

های کوه سهند محدود شیده اسیت    از جنوب به دامنه

حیدود   1985شهر تبرییز براسیا  سرشیماری سیال     

 ةنفییر جمعیییت داشییته و براسییا  مصییوب  1938010

عالی معماری و شهرسیازی اییران بیه عنیوان      شورای

یکی از شش شهر فرهنگی و تاریخی کشور بیه ثبیت   

 ون وپورعیییدی زاده،عبییداه ،)تقییوایی رسیییده اسییت

 ( 115-111 ، صص 1931 ،افشارپور

 شی پژوههایافته .3

 های توصیفیآماره .1 .3

 گویان به ترار زیر بوده استمشخصات عمومی پاسخ
 

 

 دهندگانمشخصات عمومی پاسخ .2 جدول
 درصد تعداد هاگروه متغیر

 جنسیت
 5/55 119 مرد

5/15 111 زن  

 سن

 9/11 55 سال 11زیر 

 19 111 سال 11تا  15

9/10 18 سال 11تا  15  

9/1 3 سال 15باال   

 حصیالتت

 1/11 81 دیپلم و کمتر

 1/3 91 فوق دیپلم

3/11 181 لیسانس  

1/11 81 فوق لیسانس و باالتر  

 تعداد دفعات سفر

5/18 191 بار 1تا  1  

9/1 11 بار 3تا  5  

9/15 31 بار 10بیشتر از   

 مدت اتامت

1/11 113 روز 1تا  1  

 1/11 89 روز 3تا  5

 8/5 11 روز 10بیشتر از 

 دلیل سفر

 1/11 193 تفریح و گرد 

 9/1 18 دیدن اتوام و دوستان

 9/15 31 کار

 1/5 10 درمانی

 استان محل سکونت
 1/9 19 داخل استان

 1/31 913 خارج از استان

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
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 ایسازه رواییوتحلیل تجزیه .2 .3

 عیاملی  تحلیل تکنیک با نامهپرسش ایسازه روایی

 میورد  11 نسیخة SPSS افیزار وسیلة نرم به و تأییدی

 اطمینیان  مسیأله  ایین  از بایید  ابتدا  گرفت ترار ارزیابی

 هیای داده عیاملی  سیاختار  تیوان میی  کیه  کیرد  حاصل

 شاخص منظور،از ینه اب  خیر یا کرد تحلیل را موجود

 KMOهرچیه : شیود میی  اسیتفاده  بارتلیت  آزمون و 

 حجیم  کفاییت  باشید،  ترکنزدی یک به شاخص مقدار

 اسیت  تیر مناسیب  عیاملی  تحلییل  اجرای برای هاداده

 اگیر  و (باشید میی  تبول تابل 50/0 از تربزرگ مقادیر)

 05/0 بحرانیی  مقیدار  از بارتلت آزمون معناداری سطح

 تحلییل  انجام مناسب هاداده عاملی ساختار باشد، مترک

 نشیان  (9)و  (1)جیداول   کیه  گونههمان  است عاملی

 تمیامی  بیرای  یادشده آزمون و شاخص مقدار دهد،می

 شییدهعنییوان بحرانییی مقییادیر از پییژوهش متغیرهییای

 بارهیای  معنیاداری  بررسیی  بیرای   باشدمی ترمطلوب

 ییک  براسیا   اما ؛دارد وجود مختلفی مبانی نیز عاملی

 1/0از تیر بیزرگ  عیاملی  بارهیای  کلیی،  تجربی تاعدۀ

 عیاملی  بارهیای  باال؛ عنوان بار عاملیه مثبت یا منفی، ب

 کمتیر از از  عیاملی  بارهای و باال نسبتاً 9/0 از تربزرگ

 بار عیاملی کیم کیه بایید نادییده گرفتیه شیوند        9/0±

 مشیاهده  کیه  گونیه همان(  11 ، ص 1931 کارشکی،)

 و بیاال  نسیبتاً  هیا تمیای گوییه   عیاملی  بارهای ،شودمی

 نییز  نامهپرسش پایایی  است تأیید مورد هاآن معناداری

 تیک تیک  برای آلفا درونی انسجام ضریب از استفاده با

 تمیامی  بیرای  ضیریب  این مقدار  دش ارزیابی متغیرها

( 1333)لی و کییم،   15/0 تبول تابل حداتل از متغیرها

  است برخوردار الزم پایایی از و بوده بیشتر

 بیین  میرآزمایشیی  علّی روابط اعتباریابی منظور به

 تکنییک  چنیدمتغیره،  وتحلییل هتجزیی  تالب در متغیرها

 رو  بییه( SEM) سیاختاری  معیادالت  سیازی میدل 

شید    گرفتیه  کیار  بیه ( PLS) جزئیی  مربعات حداتل

 افییزارنییرم در پییژوهش سییاختاری مییدل بنییابراین،

SmartPLS طیور  بیه  متغیرهیا  تمام د؛ش سازیمدل 

 و شدند ساختاری مدل وارد مرحله یک در و زمانهم

 معنیاداری  اعیداد  و تانداردشیده اس ضیرایب  به توجه با

 هیای فرضییه  رد ییا  تأییید  به نسبت افزار،نرم خروجی

 اتیدام  پیژوهش  متغیرهیای  بیین  مسیر روابط بر طرتبم

  دش

 

 نتایج بررسی روایی و پایایی ابعاد تصویرشناختی .3 جدول

 بارعاملی گویه ابعاد
آزمون 

 بارتلت
شاخص 

KMO 

واریانس 

 تبیین شده

آلفای 

 کرونباخ

ماری و مع

های جذابیت

 شهری

 581/0 ها و نمادهای شهریالمان

000/0 181/0 951/91 111/0 

 518/0 هامعماری و ظاهری ساختمان

 598/0 روی دلپذیرمناطق پیاده

 101/0 روهامبلمان پیاده

 510/0 طراحی فضاها برای معلولین و نابینایان

 591/0 )پارک( مناطق سرگرمی

 190/0 های نمادینساختمان



  ل شمارۀ او                                          مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                          11
 

 3ادامه جدول 

 بارعاملی گویه ابعاد
آزمون 
 بارتلت

شاخص 
KMO 

واریانس 
 تبیین شده

آلفای 
 کرونباخ

ونقل و حمل
 رسانیاطالع
 

 911/0 عالیم ترافیکی

000/0 151/0 191/19 110/0 

 181/0 مسائل ترافیکی
 513/0 فضای پارکین 

 110/0 ونقل عمومیلخدمات حم
انضباط ترافیکی و تانونی رانندگی کردن 

 شهروندان
110/0 

 931/0 مسیرهای ارتباطی با دیگر شهرها
 510/0 مسیرهای ارتباطی درون شهری

 515/0 حمل و نقل عمومی به نقاط دیدنی شهر
 531/0 رسانی توریستمراکز اطالع
 159/0 گریرد های گنقشه

 111/0 بروشورهای معرفی شهر

امکانات و 
 طیف خدمات

 911/0 خدمات اوژانسی و اضطراری

000/0 118/0 311/15 115/0 

 101/0 کیفیت خدمات در مراکز درمانی
 901/0 امنیت در اماکن عمومی
 185/0 هاتنوع مراکز اتامتی، هتل

 113/0 و مراکز اتامتیها رزرواسیون هتل
 113/0 هاها و رستورانکیفیت خدمات در هتل

 190/0 تنوع مناطق سرگرمی، تفریح و خرید
 131/0 های شبانهتفریحات و سرگرمی

 115/0 تیمت کاالها و خدمات

 محیط زیست

 510/0 آلودگی هوا

000/0 153/0 911/95 183/0 

 511/0 آلودگی صوتی
 513/0 آلودگی بصری )دیوارها و مناظر زشت(

 111/0 محیطیرفتار افراد از بعد زیست
 131/0 وجود پسماندها در سطح شهر

 118/0 نظافت اماکن عمومی از سوی نهادهای مربوط
 518/0 مناظر عمومی و فضای سبز

محیط 
 اجتماعی

 895/0 ادب و احترام شهروندان

000/0 811/0 085/15 810/0 

 111/0 نوازشهروندان خونگرم و مهمان
 115/0 شهروندان مدرن
 139/0 شهروندان فعال
 111/0 پذیرولیتشهروندان مسئ

 110/0 بستگی مردماتحاد و هم

 151/0 اعتیاد به مواد مخدر

 559/0 گری )گدایی(تکدی

 1935های پژوهش، ذ: یافتهمأخ
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 فردمنحصربه تصویر ابعاد پایایی و روایی بررسی نتایج .1 جدول

 بارعاملی گویه ابعاد
آزمون 
 بارتلت

شاخص 
KMO 

واریانس 
 تبیین شده

آلفای 
 کرونباخ

های جاذبه
تاریخی و 
 فرهنگی

 181/0 میراث تاریخی مهم

000/0 801/0 819/93 899/0 

 111/0 معماری بناهای تاریخی

 183/0 های آثار تاریخیتعداد موزه

ها و تنوع رویدادهای فرهنگی )همایش
 ها(جشنواره

111/0 

 931/0 های متنوعبرگزاری نمایشگاه

 191/0 های تاریخی منحصربه فردمکان

 191/0 تاریخ جالب توجه

 110/0 ها و میراث تاریخی هویت بخشمکان

های جاذبه
 طبیعی

 198/0 انداز طبیعیمناظر و چشم

000/0 810/0 111/18 810/0 
 100/0 نخوردهمحیط زیست پاک و دست

 133/0 تنوع مناطق تفرجگاهی طبیعی

 119/0 بخشطبیعت آرامش

 518/0 آب و هوای مطلوب

های جاذبه
 محلی

 118/0 محصوالت و صنایع محلی

000/0 113/0 311/11 111/0 
 119/0 آداب و رسوم، فرهن  و موسیقی جالب توجه

 151/0 مذاهای محلی جالب توجه

 193/0 مردم خونگرم محلی

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 بستگیهم ۀتحلیل رابط .3 .3

کیارگیری  هیای بیه  شیرط جا که یکی از پیش از آن

سییازی در مییدل نهییان()پ رهییای مکنییونیرویکییرد متغ

بسیتگی بیین متغیرهیای    معادالت ساختاری، وجود هم

بسییتگی پیرسییون بییین پییژوهش اسییت، ضییرایب هییم

متغیرهییا مییورد بررسییی تییرار گرفییت  اییین ضییرایب  

 ارائه شده است  (1)بستگی، در جدول هم

 

 بستگی متغیرهاهم .7 جدول

 متغیر
تصویر 
 شناختی

تصویر 
 فردمنحصربه

 تصویر
 عاطفی

ر تصوی
 کلی

تمایل به 
 بازگشت

تمایل به 
 توصیه

      1 تصویر شناختی

     1 101/0** فردتصویر منحصربه

    1 155/0** 111/0** تصویر عاطفی

   1 198/0** 131/0** 118/0** تصویر کلی

  1 513/0** 983/0** 151/0** 199/0** تمایل به بازگشت

 1 111/0** 553/0** 181/0** 501/0** 181/0** تمایل به توصیه

 >01/0pداری دنباله[ در سطح معنابستگی ]دوهم**توضیح:            

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
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همگیی  کیه   دهید میی ضرایب این جیدول نشیان   

ترین ضیریب  بزرگ  بستگی، مثبت هستندضرایب هم

تمایل بیه  ة مربوط به رابط ،111/0میزان  به، بستگیهم

    است دید مجددبه بازتوصیه و تمایل 

تماییل  متغیر بین  ةترین ضریب نیز به رابطکوچک

باشد کیه  ربوط میتصویر شناختی م و به بازدید مجدد

 ( 983/0میزان  البته معنادار است )به

سازی ساختاری با حدداقل مربعدات   مدل .1 .3

 جزئی

رو  حیداتل مربعیات   سیازی سیاختاری بیه   مدل

مقایسیه   نس است که درجزئی، نگرشی مبتنی بر واریا

 هییای مشییابه معییادالت سییاختاری ماننیید بییا تکنیییک

LISREL  و  1)لیلجانیدر  ، نیاز به شیروط کمتیری دارد

عنیوان مثیال،    به ؛(11 ، ص 1003، 9و وان ریل 1پولسا

سیازی خطیی در   مقایسه با مدل سازی دراین نوع مدل

تیر  افزار لیزرل، بیرای کاربردهیای واتعیی مناسیب    نرم

تر هسیتند و ییا   ها پیچیدهکه مدلویژه هنگامیبه ،است

البتیه مزییت اصیلی     ؛باشید ها میرنرمال میی توزیع داده

نسبت به لیزرل در این اسیت کیه بیه     PLSسازی مدل

 تعداد کمتری از افراد نمونه نیاز دارد   

زمان دو میدل میورد   سازی نیز همدر این نوع مدل

گییری(  نیدازه گیرد: مدل بیرونی )مدل ابررسی ترار می

که ارتبیاط متغیرهیای آشیکار بیا متغیرهیای پنهیان را       

کند و مدل درونیی )میدل سیاختاری( کیه     بررسی می

گییری  دیگیر را انیدازه  ارتباط متغیرهای پنهان بیا ییک  

                                                           
1. Liljander 

2. Polsa 

3. Van Riel 

توضیح مشرو  ایین  (  191 ، ص 1010، 1)وو کندمی

 مراحل در ادامه آمده است 

 گیریهای اندازهمدل .7 .3

شود که آیا مفاهیم نظیری  تعیین می در این مرحله،

انید  گیری شیده درستی توسط متغیرهای آشکار اندازهبه

و رواییی   5گیرا ، رواییی هیم  PLS لیا خیر  در یک مد

وتحلییل تیرار   گرهای مدل مورد تجزییه نشان 1واگرای

از معییار مییانگین    گرابرای بررسی روایی هم گیرد یم

شییودکه میییاسییتفاده  1(AVE) شییدهواریییانس تبیییین

دهندۀ میزان واریانسیی اسیت کیه ییک سیازه از      نشان

آورد  دسیت میی   بیه  )متغییر مشیاهده(   هایشگرنشان

را  50/0( مقییادیر بیشییتر از 1381) 3کییررو ال 8فورنییل

معنا که حیداتل   ینه اکنند؛ ببرای این معیار پیشنهاد می

گرهیایش  درصد از واریانس یک سازه توسط نشان 50

مشیاهده   (5)گونه کیه در جیدول   مانشود  هتعریف 

 50/0این مقدار برای تمامی متغیرها بیشیتر از   شود،می

  گیرا اسیت  همدهندۀ حد تابل تبولی از روایی و نشان

هییای سییازه راهمچنییین، بییرای بررسییی روایییی واگیی 

نامه )متغیر پنهیان(، از مقایسیة بارهیای عیاملی     پرسش

  شیود ه میی اسیتفاد  50/0ها بیا مقیدار   های آنگرنشان

اگر مقیدار بارهیای   ( 1331) 11و میلر 10فالکبنابر نظر 

رواییی  باشید،   50/0تر مساوی گرها بزرگعاملی نشان

نشیان   (5)جیدول  مقیادیر    نیز مورد تأیید است واگرا

                                                           
4. Wu 
5. Convergent Validity 

6. Discriminant Validity 

7. Average Variance Extracted-AVE 

8. Fornell 

9  . Larcker 

10. Falk 

11. Miller 
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 گردآمده موجود است هیای  دهد که این شیرط کیفییت مهیم نییز در داده    می
 

 گیریهای اندازهمدل واگرایو روایی  گراهمروایی  .6 جدول

 ابعاد
تصویر 

 شناختی

تصویر 

 فردمنحصربه

تصویر 

 عاطفی

تصویر 

 کلی

تمایل به 

بازدید 

 مجدد

تمایل به 

 توصیه

      113/0 های شهریمعماری و جذابیت

      191/0 رسانینقل و اطالعوحمل

      115/0 امکانات و طیف خدمات

      113/0 محیط زیست

      119/0 محیط اجتماعی

     805/0  های فرهنگی و تاریخیجاذبه

     810/0  های طبیعیجاذبه

     810/0  های محلیجاذبه

    111/0   دلپذیر/ ناخوشایند

    188/0   انگیزانگیز/ ممهیجان

    155/0   آمیزبخش/ اضطرابآرامش

    891/0   کنندهمحرک/ کسل

   1    تصویر کلی

  1     ددبازدید مج

 1      توصیه به دیگران

 AVE 515/0 131/0 101/0 1 1 1معیار 

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 برازش مدل ساختاری .6 .3

های مختلفی از میدل سیاختاری   روایت (1) شکل

هیای تحقییق   یافته است که مبنای آزمون فرضیهبراز 

تبیار میدل   تر باید از کیفیت ییا اع اما پیش ؛گیردترار می

یافته اطمینان حاصل کرد  این مهم، بیا بررسیی   براز 

شیود کیه دارای دو   میدل محقیق میی    1اعتبار متقیاطع 

اعتبار افزونگی )ییا حشیو(    و 1شاخص اعتبار اشتراکی

گییری هیر   است  شاخص اشتراکی، کیفیت مدل اندازه

                                                           
1. Cross-validation 

2. CV-Communality 

 2Qسنجد و شاخص افزونگیی کیه بیه آن    بلوک را می

د، بیا درنظرگیرفتن میدل    گوینی گیسر نییز میی  -استون

گیری، کیفیت مدل ساختاری را برای هیر بلیوک   اندازه

تیر  کند  مقادیر مثبت و بیزرگ گیری میزاد اندازهدرون

دهنیدۀ کیفییت   هیا، نشیان  از صفر برای ایین شیاخص  

 یافته اسیت  مناسب و تابل تبول مدل ساختاری براز 

گفتیه بیرای   هیای پییش  مقادیر شاخص (1)در جدول 

گونیه کیه   ای پنهیان آورده شیده اسیت  همیان    متغیره

تیر از صیفر   شود، این مقادیر مثبت و بزرگمشاهده می

 باشند می
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 های برازش مدل ساختاریشاخص. 5 جدول
 (CV Red)شاخص افزونگی  (CV Com)شاخص اشتراکی  متغیر پنهان

 151/0 151/0 تصویر شناختی

 981/0 981/0 فردتصویر منحصربه

 999/0 999/0 یتصویر عاطف

 901/0 011/0 تصویر کلی

 915/0 011/0 تمایل به بازگشت

 908/0 981/0 تمایل به توصیه

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 
  مدل ساختاری پژوهش .1 شکل

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 های پژوهشآزمون فرضیه .5 .3

هیای  پس از اطمینان از براز  مناسب مدل به داده

توان بدان استناد کرده و نسبت بیه آزمیون   ژوهش، میپ

ها اتدام کرد  مبنای معناداری ضیرایب مسییر در   فرضیه

یافته، ترارگرفتن عدد معنیاداری  مدل ساختاری براز 

باشید   میی  ±31/1بحرانی  ۀها خارج از بازبا آن متناظر

شیود، عیدد   مشاهده میی  (1)گونه که در جدول همان

ده برای تمیامی مسییرها بیشیتر از    شمعناداری گزار 

بوده و روابط مربوط بیه آن میورد تأییید اسیت       31/1

ترین ضریب مسیر، مربوط به ضریب اثیر تصیویر   توی

 = estimate) باشید میی  تمایل به بازدید مجددکلی بر 

.579; t-value = 9.882)  خالصیة نتیای     (1)  جیدول
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 ،نهمچنیی دهد  های پژوهش را نشان میآزمون فرضیه

حیدود   ،مشیخص اسیت   (1)گونه که در شیکل  همان

سییه  ةدرصیید تغییییرات تصییویر کلییی بییه وسیییل 8/99

تابیل تبییین    فیرد، عیاطفی  منحصیربه  تصویر شناختی،

تماییل  تغیییرات   درصید  5/99حدود  ،است  همچنین

درصید تغیییرات تماییل بیه      9/91و  به بازدید مجیدد 

 ت متغیر تصویر کلی تابل تبیین اس ةبه وسیل توصیه

 

 هاهآزمون فرضی -9 جدول

 رابطه هاهفرضی
ضریب بتای 

 استاندارد

عدد 

 معناداری

 آزمون ۀنتیج

 فرضیه رابطه

H1 تأیید معنادار 111/1 113/0 تصویر کلی                        تصویر شناختی 

H2 دتأیی معنادار 181/9 / 151 تصویر کلی                 فردتصویر منحصربه 

H3 تأیید معنادار 118/1 / 115 تصویر کلی                        تصویر عاطفی 

H4 تأیید معنادار 881/3 513/0 تمایل به بازدید مجدد                     تصویر کلی 

H5 تأیید معنادار 033/11 553/0 تمایل به توصیه دیگران                    تصویر کلی 

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
 

جهدت بررسدی    اینمونده تد  آزمون تی  .9 .3

 وضعیت جاری تصویر شهر تبریز

پراکندگی متغیرها حول مییانگین   ۀبه منظور مشاهد

 شیناختی، تصویرو بررسی وضعیت جاری متغیرهیای  

ای فرد و عیاطفی از آزمیون تیی تیک نمونیه     منحصربه

رصید  د 5استفاده شد  با میزان ضریب معناداری باالی 

برای تمامی متغیرهیا در ایین آزمیون فیرض صیفر رد      

توان گفت تمامی متغیرها از میزانی بیاالتر از  شده و می

مطلوبی نسبت بیه   تصویر نسبتاً برخوردارند و متوسط

   ان شکل گرفته است گرگرد ذهن  تبریز در

 

 ایآزمون تی ت  نمونه -7 جدول

 متغیر

 3 ارزش آزمون

t df 
Sig. 

)2tailed( 
اختالف 

 میانگین

 %77اطمینان  ۀفاصل

 حد باال حد پایین

 9391/0 9090/0 91891/0 000/0 989 111/15 تصویر شناختی

 1913/0 1111/0 11111/0 000/0 989 081/11 به فردتصویر منحصر

 1011/0 1931/0 51018/0 000/0 989 113/11 تصویر عاطفی

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
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 اهو پیشنهاد گیرینتیجه .1

 ثر ازأمتییسییاختاری چندبعییدی  ،تصییویر مقصیید

بهفرد، شناختی و عاطفی اسیت کیه در   منحصر تصاویر

ثیر تییرار أرا تحییت تیی گییرگییرد اری وفییاد ،مجمییوع

 و مثبییت دارروابیط معنییی  ،وتحلیییلتجزییه  دهیید میی 

بییا ضییریب  (H1) تصییویر شییناختی وتصییویر کلییی 

 فیرد و تصیویر کلیی   منحصربه، تصویر 11/0استاندارد 

(H2)  و تصیویر کلیی   ، تصویر عاطفی15/0با ضریب 

(H3)  تصویر کلی و تمایل به بازگشیت 11/0ضریب ، 

(H4) تصویر کلی و تمایل به توصییه 51/0 ضریب با ، 

(H5)  نقییش میییانجی  ،همچنییین و 55/0بییا ضییریب

 گیر گرد تصویر کلی را بین انواع تصاویر و وفاداری 

از معادالت سیاختاری   آمدهدستهنتای  ب  یید کردأترا 

ثیر انیواع  أهای تبلیی را در ارتبیاط بیا تی    نتای  پژوهش

ثیر تصیویر کلیی بیر نییات     أتصویر بر تصویر کلی و ت

ثیر مثبیت تصیویر   أتی ییید کیرد    أان تگرگرد رفتاری 

کیار سیان   بر تصویر کلی بیا نتیای     و عاطفی شناختی

 کلیرلیییمییک (، بییالگلو و1008) مییارتین و دل بسییکو

 مطابقییت داشییت  (1011)و همکییاران  ، کیییو(1333)

فیرد بیر تصیویر کلیی     منحصیربه  ثیر مثبیت تصیویر  أت

  دکییریییید أرا ت (1011هییای کییو و همکییاران ) یافتییه

ثیر بیشیتر  أ)تی  کلیرلیی مکو بالگلو  هایبرخالف یافته

و سییان مییارتین و دل بسییکو، کیییو  ،تصییویر عییاطفی(

شیناختی( ایین مطالعیه     ثیر بیشتر تصیویر أ)تهمکاران 

فیرد و  بیه  ثیر را تصویر منحصرأنشان داد که بیشترین ت

ترتیب تصیویر شیناختی و عیاطفی بیر     ه دنبال آن به ب

جییایی کییه از آن کنیید روی تصییویر کلییی اعمییال مییی

تصییویر شییناختی بییرای آگییاهی از کیفیییت عمییومی  

شود، تفیاوت  گیری میاندازه گرگرد  ةسا  تجرببرا

تیر عوامیل   کیفییت پیایین   وانید بیه دلییل   تدر نتای  می

شیده بیرای ارزییابی تصیویر شیناختی در      درنظرگرفته

جایی که تصیویر شیناختی   از آن ،تبریز باشد  همچنین

توانید  گیری تصویر عاطفی است، میای برای شکلپایه

دنبیال  ه ثیر کمتر تصویر عاطفی بر تصویر کلیی را بی  أت

تصویر کلیی بیر    ثیر تویأنتای  ت ،همچنین  داشته باشد

 را نشیان داد  و تمایل به توصییه  تمایل به بازدید مجدد

 ،و همکیاران  )رامکیسونر های تبلیپژوهشنتای   با که

، و همکیاران  ؛ کاسیترو 1001، و همکیاران  ؛ بین1011

حفین    خوانی داشیت هم (1001؛ چن و تسای، 1001

هیا بیرای بازدیید مجیدد     مشتریان موجود و جذب آن

تصیویر مثبیت    صرفه خواهد بود بهرونبرای مقاصد مق

هیا را بیرای   ان نسبت بیه مقصید تماییل آن   گرگرد 

تیر در مقصید را در پیی    یبازدید مجدد و اتامت طوالن

 ةجیایی کیه توصیی   از آن ،عالوه بر این ؛خواهد داشت

یر نسبت به یک منبع اطالعاتی مهم را در تشکیل تصو

 ثیرأبایید بیر تی    ،دهید یک مقصد خیاص تشیکیل میی   

در  کیید کیرد   أبییش از پییش ت   ةتصویر کلی بر توصیی 

تجارب مطلیوب   ةی مقاصد باید با ارائگرگرد بازار 

ان و ایجاد یک تصویر مطلوب از خود گرگرد برای 

فیرد و عیاطفی   براسا  تصیاویر شیناختی، منحصیربه   

ان گیر گیرد  برای افزایش بازگشت مجدد و جیذب  

مزییت   جدید و موفقیت خود در بیازار و رسییدن بیه   

ایین پیژوهش نشیان داد کیه      رتابتی پایدار اتدام کننید  

ثیر مثبت بر تصیویر  أاگرچه هر یک از تصاویر دارای ت

شیده  به دلیل کیفیت پایین خیدمات ارائیه   ،اندکلی بوده
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را در پیی   ثیر کم این تصاویر بر تصویر کلیأتدر تبریز 

   داشته است 

هیای  ارزییابی  شیود پیشینهاد میی   ،ایین اسیا    بر

بیرای   ه طور مینظم فرد و عاطفی بناختی و منحصربهش

تبریییز صییورت گیییرد و بییا تصییویر  بررسییی تصییویر

 مقایسییه شییود انگییرگییرد براسییا  نظییر  مطلییوب

بیا   صوص انجام آن در فصیول مختلیف سیال و   خه)ب

توانید  میی  انگرگرد نظرخواهی از تعداد بیشتری از 

عیات  هیا اطال این ارزیابی  (نتای  متفاوتی را نشان دهد

برای شناخت نقاط ضعف و تیوت تصیویر    مفیدی را

ی کیه  و ساخت تصویر مطلوب اصال  ، شناسایی،تبریز

 شیود، ان از آن استقبال میی گرگرد از سوی خوبی به

   دهد ارائه می
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