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های ادشاک شده میان شیسک یشابطه برشسی نقش میانجی تصویر مقصد بر

 و تمایل به بازدید مجدد: موشد مطالعه اشگ بم پس از فاجعه زلزله 

 
 3نیما سلطانی نژاد 2محمدمهدی پورسعید، 0رحیم زارع،

 

(39/61/39تاریخپذیرش:-31/3/39)تاریخدریافت:

 

 چکیده
اندکیدررابطهبا،مطالعاتبازدیدم ددتمایلبهوگردشگریمرتبطباعلیرغماهمیتریسكادرا شده

اینمطالعهبا.تصویرم صدان ا گرفتهاستتمایلبهبازدیدم ددازطری ن شبرتاثیرریسكادرا شده
بررسیتاثیرریسكادرا شدهبرتصویرم صدون شمیان یتصویرم صددرارتباطباریسكادرا شده

بازدیدم ددگ تمایلبه و است. بینشجدیدیای ادکرده ومیر، م صدمخاطره  وماری جامعهردشگرانبه

به دیدن بم ارگ از 6739تابستان اوایل و بهار در که داخلیبودند گردشگران همه حاضر پژوهش کردند.
 داخلی گردشگر 311پژوهش، ان ا  زمان در بم شهر به شده وارد گردشگران دقی  ومار علتعد دسترسیبه

نظرگردووری و کاربردی هدف لحاظ به پژوهش این.گردید انتخاب دسترل در گیری نمونه روش با از
توصیفیداده می-ها عاطفیبر.باشدپیمایشی)پرسشنامه( شناختیو تصویر اینپژوهشن شمیان یدو در

ررسیگردید.نتایجحاصلازروانیوتمایلبهبازدیدم ددب–رابطهمیانسهریسكفیریکی،مالی،اجتماعی
هانشاندادکهتصویرشناختیوعاطفیبررابطهمیانریسكفیریکیومالیوتمایلبهبازدیدم ددن شیافته

روانیوتمایلبهبازدیدم ددن شمیان یندارد.–کندامابررابطهمیانریسكاجتماعیمیان یایفامی

 

یسكادرا شده،تمایلبهبازدیدم دد،گردشگری،بم.تصویرم صد،رواژگان كليدی:


.  

                                                                                                                                                                                 

 (rahimzarea@gmail.comی)نویسندهمسئول()تجهانگردیدانشگاهعالمهطباطبائاستادیارگروهمدیری.6

 استادیارگروهمدیریتبازرگانیدانشگاهشهیدباهنرکرمان.3

 دانش ویدکتریمدیریتبازرگانیدانشگاهتهران.7
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 مقدمه

یمیخدماتیكصنعتگردشگری نامحسولماهیتکهباشد وزمودنیمحصوالتون و

گارتنر 6است)تاسکیو همراهاینویژگی(.3113، تهدید ریسكو صنعتبا باعثشده ها

چنینوسیب خودیکندواینبهنوبهصدای ادمیهاییدرذهنتصویرنامناسبیازم باشد.

هایکهونهامایلندبکند،بهگونههاییمواجهمیگردشگرانراهنگا ارزیابیم صدباسختی

3جایواقعیتبراسالادراکاتخودتصمیمبگیرند)چوووجاهاری تصویرم صد3164، .)

 اینکه بر عالوه زیرا دارد اهمیتزیادی م صد مدیران ازامبرای یکی به گردشگری روزه

(،6737هایتوسعهورفاهاقتصادیبیشترکشورهاتبدیلشده)همتیوزهرانی،مهمترینمولفه

نماینده که ادرا شده تصویر انت الیم اصدگردشگریبا واقعیدر محصول نردیکیاز

شکلوهبر(.عال3113باشد)تاسکیوگارتنر،هایفیریکیم صداست،دررقابتمیویژگی

تعیینبحرانیعواملریسكیکیازادراکاتازم صد،تصویرگیری گردشگریبهکننده

بالیایطبیعیو،واگیردارهایبیماریطبیعی)مانندتهدیداتباافرایش.استموردنظرم صد

به.تبدیلشدهاستگردشگراندرمیانکنندهنگرانعاملایمنیوامنیتبهیك(موضور...

هایگردشگرانبرایبازدیدازیكاندیگر،امنیتدر شدهن شمهمیدرتصمیمگیریبی

ممکناستبالیایطبیعیبروز(.زیرا6736کند)رن بریانوغفاری،م صدگردشگریایفامی

گردشگرانشود)لهتووازورودمان وتشدیدکردهگردشگریراسطاریسكادرا شده

7همکاران ادرا3116، تصویریكوازریسكگردشگرانکات(. در تصمیمرفتاروم صد،

گردشگریهایگیری مین شحیاتیرامربوطبه همکارانایفا 4کنند)لیپو قابل3166، .)

همه استکه ریسكذکر استنباطیکسانیاز هایمتفاوتندارند)رن بریانویگردشگران

 6736غفاری، عاطفی و شناختی فرایندهای در  ت ربه(. خطر احسال هنگا  افراد که

ریسكمی است. ضروری نگرشکنند و م صد تصویر همراه به باید گردشگری های

                                                                                                                                                                                 

1. Tasci & Gartner 

2. Chew & jahari 

3. Lehto, et al. 

4. Lepp, et al.  
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چنینشناختیبرایتیممدیریتبحرانومدیرانم صد گردشگرانموردمطالعهقراربگیرد.

برایتغییرادراکاتمنفیوت ویتادراکاتمثبتبسیارمهماست.

ممکناستبهعلتاستراتژیکاهشریسك،ت ربهم صدمخاطرهومیرتمایلبازگشتبه

فرهن، و ملیت سن، شخصی، تعهد و وفاداری گردشگری، انگیره گردشگری، قبلی

چاکرابورتی و 6باشد)ریتیچاینووات م دد3163، بازدید م صد یك از که گردشگرانی .)

ی تبلیغاتازطر-لغیررسمیتبلیغاتاحتماالبهعنوانیكگروهمرج یایكکانا3اندداشته

کنندودرتوزی اطالعاتوای ادانگیرهدردیگرانموثرهستند)چایعملمی-دهانبهدهان

(.بنابراین،در رفتارایننورازگردشگرانهنگا مسافرتبهم اصدمخاطره7،3116وگوو

هایسفرخصوصمهارکنندهگربخلهموردمتغیرهایمداومیرمهماستواطالعاتبیشتریدر

مانندریسكادرا شدهموردنیازاست.علیرغماهمیتاینموضور،درادبیاتمربوطبه

ریسك،بهندرتمیتوانپژوهشیرایافتکهارتباطریسكادرا شدهوتصویرم صدبه

یافتهعنوانمتغییر درتناقضبا باشد. اندشتهکهبیانکردههایگذهاییجداگانهبررسیکرده

کنند،تح ی اتاخیرنشاندادهگردشگرانافرادازبازدیدم صدهایمخاطرهومیراجتنابمی

(.بنابراینبا3164اند)چوووجاهاری،ازاینم صدهاعلیرغمخطراتشانبازدیدم ددداشته

یستیبهعلتافرایشهایمتناقض،کمبوددانش،افرایشوسیبپذیریمناط تورتوجهبهیافته

هایمربوطبهگردشگریوتصاویرنامطلوبالز استبهاینخالپژوهشیپرداختهریسك

شود.

دراستانکرماندرجهاناستکهدرنردیکیشهربمدرخشتییبررگترینسازهبم ارگ

تاریخایرانجنوبشرقی در دارد. زلرله6763دی9قرار اثر در بمو، شهر یشدیدیکه

بهطورکاملازبینرفت.ازون اکهشهربمیونراتحتتاثیرقرارداد،ارگبمت ریبابحومه

یکیازم اصدمهمگردشگریهمبرایگردشگرانداخلیوهمبرایگردشگرانخارجی

بهبیشازدوهرارتواندباداشتنقدمتدیرین)محسوبمیشود،می (گردشگرانزیادیرا

تاثیرریسكادرا (بررسی6خودجذبکند.ازاینرواهدافپژوهشحاضرعبارتنداز:
                                                                                                                                                                                 

1. Rittichainuwat & Chakraborty 

2. Repeat tourists 

3. Chi & Qu 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%94_%D8%A8%D9%85


   6731، بهار 73شماره  فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، 51
 

و اند داشته م دد بازدید زلرله وقور پساز بم از که گردشگرانی م صد تصویر بر شده

بازدید3 به وتمایل ریسكادرا شده میان رابطه بر م صد بررسین شمیان یتصویر )

م دد.بهطورکلی،دراینپژوهشن شمیان یدوتصویرم صد،یعنی،شناختیوعاطفی،

 اجتماعیدر )یعنیفیریکی، ریسكادرا شده با بازدید–رابطه تمایلبه و مالی( روانی،

شود.م ددبررسیمی

 

 مروری بر پیشینه پژوهش

مطالعهپیرامونن شمیان یتصویرم صددررابطهباریسكادرا شدهوتمایلبهبازدید

کشور داخل در همچنین است. کمیاب توجهی قابل طور به پژوهشیم دد مورد این در

امادرسال ان ا  خارجی ادرا گردشگران هایاخیرمطالعاتیدربارهصورتنگرفتهاست.

شود:گرفتهاستکهدرزیربهنتایجبرخیازمطالعاتمرتبطباموضورپژوهشاشارهمی

( قنواتی و 6736صمدی در ) تحتعنوان ادرا »پژوهشی بر تأثیرگذار عوامل بررسی

م صدهای شگرانگرد از گردشگریخارجی » که رسیدند نتی ه این دربه گذاری سرمایه

ارزشویژهحوزه نشانت اریوویژگییهایمناب اطالعاتی، و هایمربوطبهمکانبهنا 

هایگردشگریدرکشور،تداعینا ونشانت اری،عملکردای ادتصویریمناسبازمکان

نتایجنظرمن رخواهدشد.مگردشگربهبازدیدم ددازمکانموردبهترونودرنهایتتصمی

هایسفرتاثیرجنسیتبراستنباطازریسك»(تحتعنوان6736ریانوغفاری)پژوهشرن ب

نشاندادکهگردشگرانزننسبتبه«دربینگردشگرانخارجیسفرکردهبهشهراصفهان

عی،سیاسیواقتصادیبیشتریاستنباطکردهبودند.هایسالمتی،فرهنگیواجتمامرد،ریسك

ابرارهایبازاریابیوتصویر»(درپژوهشخودتحتعنوان6736منصوریمویدوسلیمانی)

یابیمختلو،بعدازبهایننتی هرسیدندکهدرمیانابرارهایبازار«ذهنیگردشگرانازم صد

دو وسو اهمیتقراریراهنماوم التدرردههایغاتدهانبهدهانوکتابچهاینترنت،تبلی

کتابچه شد، بازاریابیشناخته ابرار اینترنتمهمترین اینکه با اما م التدارند. و هایراهنما

بیشترینتاثیررابرتصویرذهنیگردشگرانازایرانداشتندوبعدازون،تبلیغاتدهانبهدهان،

دو قرارداشت.یرردهازنظرمیرانتاثیربرتصویر،د
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توسطلیپوهمکارانش) ارگانیكوریسك3166نتایجپژوهشیکه بررویتصویر  )

ان ا گرفت،نشاندادکهیوگاندابهعنوانیكم صدخطرنا در  ادرا شدهیوگاندا

هایاجتماعیشدهاست.درواق ریسكادرا شدهبهوسیلهف ر،بیماری،جن،وناورامی

یوشدهوتصویریارگانیكازیوگانداای ادکردهاست.لیپوهمکارانشدرپژوهشتوص

مدلاحساسی از خوشیPADاکتشافیخود برایدر –برانگیختگی–)لذتو تسلط(

کردند ازسونامیاستفاده بالیایطبیعیبه؛ریسكوتصویرادرا شده نتایجنشاندادکه

پاسخ بر توجهی قابل اطور حالتهای به وحساسی برانگیختگی لذت، )مانند هی انی های

هایادرا شدهاحتماالتاثیرمست یمیدهندکهریسكهانشانمیتسلط(تاثیردارد.اینیافته

(پژوهشیراباهدفارائهیكرویکردترکیبیبرای3116)6برتصویرم صددارند.چیوکیو

 بررسیشواهدت ربیونظریروابطعلیمیاندر وفاداریگردشگرانبهم صدازطری

به فاداری و گردشگران خاص( یكمورد )نسبتبه جرئی رضایتکلیو م صد، تصویر

یوفاداریم صدراتاییدکردونشاندادکهم صدان ا دادند.نتایجپژوهشمدلارائهشده

تصویرم صدورضایتجرئی؛3؛تصویرم صدبهطورمست یمبررضایتجرئیتاثیردارد6

ای ادرضایتکلیهستندو مست یمومثبتیبروفاداریبه7هردوپیشنیاز رضایتتاثیر ؛

ریتیچاینوات دارد. در3111)3م صد گردشگری بر شده ادرا  ریسك تاثیر بررسی در )

 تایلندی»پژوهشیتحتعنوان بررسیگردشگران بازیابیسونامیبا رس« ایننتی ه کهبه ید

هایپسازفاجعهمانندریسكازریسك4قرارگرفتهمانندفوکت7مناط تحتتاثیرسونامی

دهندبهبینندوگردشگرانغربیترجیامیسونامی،ولودگیوبوغذاوبدشانسیوسیبمی

بلوگلو مسافرتکنند. نگرفته تحتتاثیرسونامیقرار درپژوهشخود3111) 9مناط یکه )

هایذهنی،انگیرشیواطالعاتیبرتمایالتگردشگریتوسعهداد.برایبررسیسازهمدلیرا

–هایاجتماعیهانشاندادکهتنور)م دار(ونورمناب اطالعاتیاستفادهشدهوانگیرهیافته

                                                                                                                                                                                 

1. Chi & Qu 

2. Rittichainuwat 

3 . tsunami-affected 

4. Phuket 

5. Baloglu 
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خودباعثیروانیگردشگریتعیینکنندهمعیارشناختی/ادراکیگردشگریاستکهبهنوبه

شود.تمایلبهبازدیدم ددتحتتاثیرمعیارهایالدرموردم صدگردشگریمیای اداحس

گیرد.ایگردشگریقرارمیادراکی،مناب اطالعاتیاستفادهشدهوانگیرهاحساسیوشناختی/

هاهمچنینتصویرم صد)شناختیواحساسی(دررابطهبینتمایلبهبازدیدم ددومحر 

 اطالعاتی(، شخو)انگیره)مناب  ن ش–هایاجتماعیعواملمربوطبه روانیگردشگری(

کند.میان یایفامی

 

 مبانی نظری پژوهش

 ( ریسک ادراک شده 1

منط یتصمیمطورههنگامیکهب-گیریگردشگرانریسكادرا شدهدرفرایندتصمیم

(.معموال3164جاهاری،بیشتریناهمیترادارد)چووو-مربوطبهانتخابم صدراتغییردهد

هایریریبرایسفربهیكم صدگردشگریشدتواحتمالریسكگردشگرانهنگا برنامه

یباونهاارزیابیاستنباطشدهازسفربهونم صدراتخمینزدهوتواناییخودرابرایم ابله

-.اگرهنگا برنامهکنندگیریمیکنندوسپسدرموردان ا سفریاعد ان ا ونتصمیممی

نگرانی گردشگری یكم صد به سفر باشد،ریری داشته امنیتوجود عد  مورد در هایی

(.ریسكادرا 6736دهد)رن بریانوغفاری،گردشگراحتماالم صدسفرخودراتغییرمی

شدهبهعنوانادرا مصرفکنندهازاحتمالاینکهیكاقدا ونهارادرمعرصخطری)اگر

طردر شدهفراترازسطاقابلقبولتل یشود(موثربرتصمیماتگردشگریقراردهد،خ

است)ریچل 6تعریوشده همکاران، ریسكگردشگری3113و به مربوط مطالعاتاولیه .)

اند.دریکیازمطالعاتباهدفشناختساختارعمدتابرجر وجنایتوسالمتیتمرکرداشته

شدهتالششدبابررسیریسكادرا شده)عامل(وسودگیوفراغتوابعادریسكادرا 

هایت هیرات،مالی،فیریکی،روانی،صورتجام ریسكهگردشگریرادر کنند.ونهاب

رفتار ریسكو ادراکاتاز که کردند بیان و بررسیکردند را زمانی و اجتماعی رضایت،

هایگردشگرهاازم صدهایمختلوریسكباشدوگردشگریمربوطبههرموقعیت،خاصمی
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می استنباط نیازمختلفی م صد هر با متناسب ریسكادرا شده مطالعه به بنابراین کنند.

(.3164باشد)چوووجاهاری،می

بینریسك3119)6دولنیکر از عنوان( به را لغرشزمین و طبیعی بالیای ادرا شده، های

هایبهداشتیرابهعنوانریسكسالمتیدستهرسیبهمراقبتریسكمحیطیوبیماریوعد دست

گردشگرانبینالمللیم اصدمخاطرهی(ریسكادرا شده3111)7وریچل3بندیکرد.فوچر

هایومیر)اسرائیل(رابررسیکردندوششعاملریسكرامعرفیکردندکهعبارتندازریسك

اجتماعی،بالیایطبیعی،حوادثمربوطبهوسیله–انیناشیازانسان،مالی،کیفیتخدمات،رو

ن لیهومشکالتسالمتوبوغذا.ریسكادرا شدهگردشگریمانندریسكفیریکی،ریسك

بیماری بالیایطبیعی، ریسكسالمتیممکناستنتی ه ریسكمالیو هایواگیردار،روانی،

-(.ریسكتروریسمیکیازمهم3164ری،ثباتیسیاسیباشد)چوووجاهااعمالتروریستیوبی

هرچندریسكعد ثبات4،3111هایمرتبطباگردشگریاست)تیلوروتووهیترینریسك .)

بهعنوانیکیازریسك اما نیست؛ هایمرتبطباسیاسیبهمیرانریسكتروریسمنگرانکننده

غفاری، 6736انتخابم صدگردشگریمطرحاست)رن بریان، البته چنینادراکاتیازریسك(.

هادرشکلدادنادراکاتمصرفکنندهازممکناستباواقعیتتفاوتداشتهباشندزیرارسانه

می ایفا ن شکلیدیرا م صد، طری توزی اطالعاتمرتبطبا وجاهاری،ریسكاز کنند)چوو

یکهخطرنا بهویژهپسازوقورحوادثدهدکهریسكادرا شده(.شواهدنشانمی3164

(.اساساریسك3111تاثیرقابلتوجهیبرتمایلبهگردشگریدارد)ریتچانیووات،شوندتل یمی

تاثیریمنفیبرقصدسفربهم صدگردشگری یكمان برایگردشگریاستو ادرا شده

احسال(.گردشگرانازسفربهم صدگردشگریکهدرموردون6736دارد)رن بریانوغفاری،

خطربودنیاکنندکهازبینمایندوم صدیرابرایگردشگریانتخابمیخطرکنند،اجتنابمی

(.9،3117کمخطربودنوناطمینانحاصلنمایند)کوشال
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 ( ریسک استنباط شده از مقصد و تصویر مقصد1-1

تصو بر توجهی قابل طور به سالمتی ریسكو امنیت، از وادراکاتگردشگران م صد یر

(.ممکناستعالوهبرسالمتوامنیتعواملکششی3116)لهتووهمکاران،رشانتاثیرداردرفتا

هایایدرای ادتصویرم صدن شداشتهباشد.امنیتصرفایکیازونتعدادزیادویژگیچندگانه

تصویرم صدویژگی است. تصویرم صد)یعنیتصویرشناختی( ای اد هایزیادیرام صددر

(.3164)چوووهمکاران،هاستدهدوایمنیوسالمتتنهایکیازونویژگینشانمی

فیریکی،وسیبجسمیودرادبیاتگردشگریریسكفیریکیبهاحتمالمواجههباخطر

ریسكابیماریاشارهداردکهممکناستدرم صدگردشگریبرایگردشگراتفاقبی فتد.

عیبهایناشارهداردکهاگرفرد،م صدگردشگریراانتخاباجتماعیریسكاجتما–روانی

 غفاری، و گرفت)رن بریان خواهد قرار استهراء مورد خود طرفدوستان از (.6736کند،

توسطخرید)دراین ارفتنبهمسافرت(6همچنینبهعنواناحتمالعد انعکال)تصویر(خود

–رف)گردشگری(تغییردهد.ریسكروانیتعریوشدهوممکناستنظردیگرانراازمص

چنینریسکیممکناستازناسازگاریم صد؛شوداجتماعیباعثعد رضایتازسفرمی

(.3113باتصویرخودومخالفتگروهمرج ازانتخابم صد،ناشیشود)ریچلوهمکاران،

شخصیتممکنسازگاریم صدودهدسطاباالیت انسناشیازشواهدت ربینشانمی

(.ریسكمالیبهاحتمالاز3113وهمکاران،3استای ادتصویرموثرراتسهیلکند)مورفی

دریافتارزش به قادر گردشگر که دلیل این به دارد؛ اشاره یكسفر در پول دستدادن

فسنمایر و نباشد)رویهل خود شده خرج پول با 7متناسب حوادث6333، و طبیعی بالیای .)

هایفیریکیمناط هایمالیمانندوسیبزیرساختتواندمن ربهانوارریسكینامشخوم

هایگردشگری،عد دسترسیبهخدماتحملون لوتاخیریالغوسفرشود.چنینریسك

همکسانی-گردشگرانیادرا شدهازبدترشدن)وضعیت(،نگرانیعمدهایدرمیانهمه

است-اندباربهمسافرترفتهدوهمکسانیکهبیشازیكکهباراولبهمسافرتمیرون

 جاهاری، و 3164)چوو ریسك(. ریسكدربرگیرنده مطالعه امروز، به وتا مختلو های
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اینم یالم یال که بود یافته بررسیارتباطریسكباهایتوسعه به وماریقادر نظر از ها

کهریسكادرا شدهبهصورتعمی ترهنگامی(.3113وهمکاران،6گردشگریبوند)گای

بررسیشد،بستهبههدفتح ی ،بهصورت)متغیری(جداازتصویرم صدموردبررسیقرار

3)گوینتالگرفت تصویرذهنی3161وهمکاران، ازم صدگردشگریبا ریسكاستنباطشده .)

دارندادبیاتمربوطبهمی(درنتی هبیان6736م صدموردنظرمرتبطاست)رن بریانوغفاری،

درح ی ت شوند. همادغا  تصویرم صدبا و ریسكوریسكادرا شده پژوهشدرزمینه

بهعبارتدیگر،تصویرم صدوهمرمانفرایندشناختیوعاطفیرابررسیکند.تهدیدبایدبهطور

(.3164،)چوووجاهاریهایگردشگریبایددریكمطالعهواحدبررسیشوندریسك

ن شمیان ی3 و م صد تصویر عالقه( موضوعاتمورد از یکی م صد تصویر گریون

جایگاه فرایند اساسی عنصر زیرا است، گردشگری مدیریتبازاریابان و خل  م صد، یابی

 سلیمانی، و موید است)منصوری م صد جذاباز و متمایر از6736تصویر ذهنی تصویر .)

کند)چاوو،كمکاناستکهازشخصیبهشخودیگرتغییرمیم صد،ادرا شخصیازی

هایفیریکییكمکانگردشگریکهمرد را(.بهعبارتدیگر،تصویرم صدویژگی3119

می فراهم ونها برای را مثبتی گردشگری ت ربه و جذبکرده بازدید میبه نشان دهدکند

شود.تصویرویرشناختیوعاطفیمی(.تصویرم صداغلبشاملتصا7،3166)پریاگوریان

هی اناتو تعل ات)شور، احساساتو عاطفیبه تصویر و دانشمرد  و باورها شناختیبه

 جاهاری، و دارد)چاوو اشاره یكم صد نسبتبه مرد  همچنیناجرای (.3164احساسات(

ملمولراهایروانشناختیوغیرهایعینیوملمولوویژگیشناختییكتصویرویژگی

می درشامل که هی اناتی عواطوو حسدرونی، دربرگیرنده تصویر احساسی بعد و شود

شودیاانتظارداردکهدرونم صدت ربهکندماننداحسالشخودرموردمکانیای ادمی

وجهیتصویرم صدتوسطتاسکی(.مفهو چند6736ویدوسلیمانی،خوشی،لذت)منصوریم

(توسعهدادهشد،تصویرم صدشاملیكتصویرجام )تصویرکلی(ویك3113وگارتنر)

غالباازطری ترکیبتصاویرشناختیوعاطفیتصویرجرء)تصویرشناختیوعاطفی(استو
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م صدسازگاردریافتمی تصویر مورد مطالعاتقبلیدر مفهومیبا نظر اینبیاناتاز شود.

ریسكادرا شدهرابهعنوانقسمتیازتصویرم صددراستاماهیچهیكازاینمفاهیم

اند.نظرنگرفته

بهپژوهش بیشتر قبلی ویژگیهای از که م صد تصویر سواب  گردشگرانبررسی های

)مانندروانی،اجتماعی(وعواملمحر )مانندمناب اطالعاتی،ت ربهقبلی(دریافتشدهبود

هابرفرایند(.نویسندگانمتعددیبیانکردندکهانگیره3164اند)چاوووجاهاری،تمرکرداشته

؛تاثیریمست یمبرجرءعاطفیتصویردارد،گیریتصویروانتخابم صدموثرند.انگیرهشکل

هاارزشمندتوانگفتتصویرعاطفیدروابستهکردنافرادبهم صدبراسالانگیرهبنابراینمی

لی6764،)رن بریانوقنبریباشدمی (درپژوهشخودبهایننتی ه3161وهمکارانش)6(.

متعل ات7،گریروفرار3رسیدندمتغیرهایبرانگیرانندهگردشگری)ع النی (تصویرشناختیرا4،

می قرار تاثیر متغیدتحت توسط ف ط عاطفی تصویر و قرارهند تاثیر تحت فرار و گریر ر

اختیتاثیرداردوازنظرعواملمحر متغییرهایمدتگیرد.متغیرسنبرای ادتصویرشنمی

ایبرتصاویرشناختیتاثیرقابلمالحظه،میراناطالررسانیوتبلیغاتزماناقامت،ت ربهقبلی

هایگردشگرانوعواملمحر ،پژوهشگرانجهتاثباتوعاطفیدارند.گذشتهازویژگی

پژوهشیان ا دادندو-غالبگردشگریهستندهایکهایمنیوامنیتمحدودیت-اینادعا

محدودیت که رسیدند نتی ه این سالمتی،به زمانی، مالی، فیریکی، )مانند گردشگری های

رابطه واجتماعی( توسطگردشگرانجواندارد)چوو م صدارائهشده تصویر ایمعکولبا

وانندتصویرمطلوبم صدتهایمربوطهمی(.همچنینبالیایطبیعیوریسك3164جاهاری،

تضعیوکنند را وسیبدیده شواهدت ربیدرپژوهشچن3116)لیهوتوهمکاران، و9(.

بیانکردندمحدودیت3163همکارانش) تصویر( سالمتیبا امنیتو هایفیریکیمربوطبه

گذارند.هایادرا شدهبرتصویرم صدتاثیرمیاحتماالریسكم صددرارتباطاستو
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(تمایلبهبازدیدم ددرفتاروتیگردشگریتاحدزیادیتحتتاثیرسالمتیوامنیت7

می دریافتقرار م صد یك از افراد که امنیت و ریسك تصاویر دیگر، عبارت به گیرد.

نتایجنشاندادکهمی و قرارگرفته کنندبهعنوانیكقسمتازتصویرم صدموردمطالعه

رفتا م صد قرارتصاویر تاثیر تحت را م دد( بازدید به گردشگری)تمایل وتی دهندمیر

هایقبلیبهصورتت ربینشاندادندتصویرم صدبر(.پژوهش3113وهمکاران،6)کوزا 

رفتارهایپسازگردشگریمانندتمایلبهبازدیدم ددتاثیرگذاراستواحتماالم صدیبا

چنینرفتارهاییتواندبرتمایلبهتصویرمثبتمی باشدکه تاثیرمطلوبیداشته بازدیدم دد

هابستگیداشتهباشد.همچنینتح ی اتدرموردپیامدهایتصویرممکناستبهانوارریسك

هایعاطفیوشناختیازیكم صدتاثیرقابلتوجهیبررفتارقبلم صدنشاندادکهارزیابی

دار بازدید از پس رفتار و بازدید ارزیابیاز میراند. انگیره، مانند عاطفی و شناختی های

(.3164اطالعاتوانوارمناب اطالعاتیبرتمایلبهبازدیدتاثیردارند)چوووجاهاری،

اطالعات نیازمند گردشگری، انتخابم صد برای گردشگران اصوال استکه ذکر قابل

ایناط نظرهستندکه م صدمورد موث یدرباره و جملهمعتبر از ازطرقگوناگون العاترا

وژانسرسانه وهایگروهیاینترنت، ازم اصدگردشگریدیدنکرده وگردشگرانیکه ها

(.6733کنند)ایرانپناهوهمکاران،اندجم ووریمییواقعیسفربهاینم اصدراداشتهت ربه

در ونها دستیافتند. مشابه نتای ی به نیر پژوهشگران از وبعضی شناختی تصاویر که یافتند

بهدیگران تمایلبهبازدیدم ددوتوصیه)مسافرت( عاطفیتاثیراتموثریبرتصویرکلی،

 اینحاللیوهمکارانش)3161دارد)گوووهمکاران، با بهایننتی هرسیدندکه3161(. )

همچنینتح ی ات تاثیردارد. ازف طتصویرعاطفیبرتمایلبهبازدیدم دد استفاده قبلیبا

تاثیر،شواهدت ربینشاندادندتصویرم صدبهطورمثبتیبرکیفیتادرا شدهورضایت

 نیر3166وهمکارانش)3وساکردارد. بیانکردندعالوهبررضایتازمسافرتوجست وی(

بهعنوانیك.چیرتازه،تصویرم صدبهطورقابلتوجهیباتمایلبهبازدیدم ددارتباطدارد

شودوتصویرمنفیازنتی ه،تصویرمثبتازم صدموجبتمایالترفتاریمثبتدرویندهمی
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(.درم ابل،بهاحتمالزیادتطاب 3116تواندنتایجدیگریداشتهباشد)چایوگو،م صدمی

–بینتصویرم صدگردشگریو)تصویر(خودگردشگرموجبدر ریسكروانی،کم

ازعیونگرشنامطلوبنسبتبهبازدیدم ددمیاجتما گردشگرانیکهبازدیدم دد شود.

هایاجتماعیونگرانمخالفت،هایمخاطرهومیرپسازمسافرتبهمکان،اندیكم صدداشته

ارزیابیاحتمالت ربه ممکناستبرتصویرم صد،مثبتازیكم صدیطردشدنهستند.

(.3164ووجاهاری،)چوتاثیرداشتهباشد

اماتعدادمحدودیمطالعه،شوداگرچهمطالعاتدربارهتصویرم صدمربوطبهچهاردههمی

میان یتصویر اثر نتی ه در باشد. بررسیکرده را م صد میان یتصویر اثر که دارد وجود

هموف یتوم صددرحوزهگردشگریتاحدزیادیناشناختهباقیماندهاست.باتوجهبهاینک

م صدوچگونگی از تصویرذهنیگردشگرانبال وه به گردشگریم صدها شکستتوسعه

برنامهمدی و دولت توسط نگرش این ریت است)چاوو، وابسته گردشگری 3119ریران و(

یهاتاکنوندرکشورهیچپژوهشیبهاثرمیان یتصاویرشناختیوعاطفیدرارتباطباریسك

،وتمایلبهبازدیدم ددتوجهنداشتهاست-روانیومالی–ریکی،اجتماعیفی–ادرا شده

هایایمن شمیان یدوجنبهازتصویرم صددررابطهباریسكدراینپژوهشسعیکرده

(.6ادرا شدهوتمایلبهبازدیدم ددبهمناط مخاطرهومیررابررسیکنیم)شکل
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 (2۱14: مدل مفهومی پژوهش )چاوو و جاهاشی. 1شکل 

  شناسی پژوهشروش

زمره در استراتژی، لحاظ از و کاربردی نور از گیریجهت و هدف لحاظ به پژوهش این

داخلی گردشگران همه ،حاضر پژوهش وماری جامعه.دارد قرار پیمایشی و کمی هایپژوهش

 کردند دیدن کرمان )استان( بم شهر تاریخی ارگ از 6739تابستان اوایل و بهار در که بودند

 گردشگران دقی  ومار که جایی ون از.داشتند سکونت اینشهر اقامتی مراکر و هاهتل در و

 روش با داخلی گردشگر 311دسترلنبود، در پژوهش ان ا  زمان در بم شهر به شده وارد

 در پرسشنامه تعداد این تکمیل.دشدن پرسشنامهانتخاب تکمیل برای دسترل در گیری نمونه

 زمانی بازه  گردووری اصلی ابرار.ان امید طول به سال همان تابستان اوایل تا  6739بهار

 هفت طیو اسالبر سازیبومی و پیشین مطالعات اسال بر که است پرسشنامه اطالعات،

شد. طراحی ایلیکرتگرینه

هشششفرضیهبهشرحذیلمطرحشدهاست:یپژوهشباتوجهبهمدلمفهومیپژوهافرضیه

:تصویرشناختیبررابطهمیانریسكفیریکیوتمایلبهبازدیدم ددن شیمیان ی6فرضیه

کند.ایفامی

تصویر 

 شناختی

ریسک 

 فیزیکی

تمایل به 

بازدید 

 مجدد

تصویر 

 عاطفی

ریسک روانی 

 اجتماعی -

 ریسک مالی
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ن شیمیان ی،:تصویرعاطفیبررابطهمیانریسكفیریکیوتمایلبهبازدیدم دد3فرضیه

کند.ایفامی

 شناختیب7فرضیه تصویر میانریسكروانی: رابطه بازدیدم دد-ر تمایلبه ،اجتماعیو

کند.ن شیمیان یایفامی

ن شی،اجتماعیوتمایلبهبازدیدم دد-:تصویرعاطفیبررابطهمیانریسكروانی4فرضیه

کند.میان یایفامی

ن شیمیان یایفا،دد:تصویرشناختیبررابطهمیانریسكمالیوتمایلبهبازدیدم 9فرضیه

کند.می

ن شیمیان یایفا،:تصویرعاطفیبررابطهمیانریسكمالیوتمایلبهبازدیدم دد1فرضیه

کند.می

 و کارشناسان توسط ونها اعتبار پرسشنامه، اعتبار و روایی بیشتر بررسی رواییوپایایی؛برای

 شد.داده اثر پرسشنامه بهبود جهت در ونها نظرات و گرفت قرار وتایید بررسی مورد خبرگان،

 مطالعهاین گردید.در تایید عاملی توسطتحلیل نیر پرسشنامه سواالت عاملی روایی همچنین

 کرونباخولفای م دار است. شده استفاده کرونباخ ولفای روش از پایایی ضریب محاسبۀ برای

 شدة محاسبه  قابلیتیهدهند نشان تواندمیدرصداستکه9/33کلمتغییرهایاینپژوهش،

 فیریکی،ریسك متغیرهای کرونباخ ولفای م ادیر باشد. استفاده مورد پرسشنامه پایایی باالی

بازدید تمایل و عاطفی تصویر شناختی، تصویر مالی، ریسك روانی، - اجتماعی ریسك به

  از پس نهایت،رد .9/33،1/31،4/39،3/33،3/63،7/31م ددبهترتیبعبارتاستاز:

.شد تنظیم نهایی نامۀ پرسش وزمایشی، مرحلۀ یك ان ا  و بازنگری مرحله چند


 هایافته ها وتجزیه و تحلیل داده

رهایمتغیاستفادهشدهاست.Amos18وSPSS16هاازنر افراربرایت ریهوتحلیلداده

سن،تحصیالتومحلسکونتجمعیتشناختیدرنظرگرفتهشدهدراینپژوهشجنسیت،

نر  از استفاده با که بوده تحلیلگردید.SPSSافرار و  شناختی جمعیت هایویژگیت ریه

.است شده داده نشان  6شماره جدول در نمونه
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 های جمعیت شناختی نمونهویژگی :1جدول شماشه

درصدفراوانیسندرصدفراوانیجنسیت



مرد

زن



14

671



73

16

71>

41-71

91-41

91<

31

36

14

73

67

73

73

61

درصدتعدادتحصیالتدرصدتعدادمحلسکونت



استانکرمان

هاسایراستان



41

611



31

61

دیپلموزیر

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس

دکتری

34

49

64

43

9

63

9/33

43

36

9/3



فرضیه برای پژوهش این در همچنین  از پژوهش، مدل کلی برازش بررسی و هاوزمون

 مدل برازش معادالتساختاری، مدلسازی در است. شده استفاده ساختاری معادالت مدلسازی

 مدل مناسب برازش هایشاخو شود.می بررسی روابط معناداری و NFIشامل: ،CFI،

AGFI،GFI، RMSEA،df/Cmin.در هاشاخو این از شاخو 3 حداقل اگراست 

.است شده مناسببرازش صورت به مدل گیرند، قرار پذیرش محدوده

 قبول قابل گیری اندازه هایمدل برای اندازه چه تا هاشاخو اینکه کردن مشخو برای

 اتخاذ مبنای بر دهیم. قرار تحلیل مورد جداگانه را اندازهگیری هایمدل تما  باید ابتدا هستند،

 مورد م را صورت هستند،به متغیرها به ربوطم که اندازهگیری مدل چهار ابتدا روشی، چنین

 اندازهگیری هایمدل صحت تعیین برای شده ان ا  عامل تحلیل نتایج گرفتند. قرار وزمون

 مالی، ریسك روانی، - اجتماعی ریسك فیریکی، گیریریسك اندازه هایکهمدل داد نشان

 تحلیل نتایج است. قبولی لبهبازدیدم ددمدلقاب تمایل و عاطفی تصویر شناختی، تصویر

 جدول در اندازهگیری هایمدل برازش کلی هایشاخو همراه به تاییدی عاملی  3شماره

.است ارائهشده
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 اندازه گیری هایمدل برازآ کلی شاخصهای .2شماشه جدول

شاخو



متغییر

df     /Cmin

GFI AGFI CFI NFI RMSEA 

116/1339/1611/1349/1337/1641/1ریسكفیریکی

 اجتماعی –ریسك

روانی
139/6343/1631/1361/1336/1691/1

636/7373/1333/1316/1331/1149/1ریسكمالی

143/7337/1391/1336/1376/1134/1تصویرشناختی

463/6371/1331/1336/1339/1171/1تصویرعاطفی

143/4339/1333/1346/1316/1169/1قصدبازدیدم دد

  df/Cmin<5برازشقابلقبول
 

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



 جدول نتایج به توجه با  برازش از گیریاندازه هایمدل که گرفت نتی ه توانمی ،3شماره

 به اهداده که دهندمی نشان مدل هایکلیشاخو عبارتدیگر، به هستند. برخوردار مناسبی

 در اول، گا  در هایاندازهگیریمدل تایید و بررسی از کنند.پسمی حمایت الگوها از خوبی

 جدول است.در شده استفاده ساختاری معادالت مدلسازی از هافرضیه وزمون دو برای گا 

.است شده ارائه پژوهش مفهومی الگوی برازش کلی هایشاخو7شماره


 پژوهش ساختاشی مدل برازآ کلی هایشاخص .3شماشه جدول

df/Cminنا شاخو


GFIAGFI CFI NFI RMSEA 

661/4376/1631/1339/1336/1143/1مدلساختاری

  df/Cmin<5برازشقابلقبول
 

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



 الگو خوب برازش از نشان لی،ک هایشاخو که گرفت نتی ه توانمی باال مطالب به توجه با

 حمایت مورد را الگو خوبی به ه،شد ووری جم  هایدیگر،داده عبارت به دارد. هاداده توسط
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 ارائه 3شماره شکلدر رگرسیونی ضرایب همراه به ساختاری، معادالت الگوی دهند.می قرار

.است شده




 پژوهش هایفرضیه تاشیساخ معادالت الگوی :2شکل



استفادهشدهاست.Pهاازشاخوپسازبررسیوتاییدالگو،برایوزمونمعناداریفرضیه

 از کوچکتر 19/1م ادیر م دار وزنPبرای برای شده محاسبه معنادار تفاوت از های،

 اطمینان سطا در صفر م دار با فرضیه39/1رگرسیونی ضراحکایتدارد. همراه به یبها

ووردهشدهاست.4مربوطبههرفرضیه،درجدولشمارهPرگرسیونیوم ادیر
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 P. ضرایب شگرسیونی و مقادیر :جدول شماشه

نتی ه Pبرمتغیر...تاثیرمتغییر...

تصویرشناختیریسكفیریکی6
193/1

-
149/1

منفیو

معنادار

تصویرعاطفیریسكفیریکی3
646/1

-
***

منفیو

ادارمعن

7
ریسكاجتماعی

روانی–
تصویرشناختتی

679/1

-
***

منفیو

معنادار

4
ریسكاجتماعی

روانی–
تصویرعاطفی

131/1

-
177/1

منفیو

معنادار

تصویرشناختتیریسكمالی9
166./

-
113/1

منفیو

معنادار

تصویرعاطفیریسكمالی1
666/1

-
117/1

منفیو

معنادار

تصویرشناختی3
تمایلبهبازدید

م دد
991/1***

مثبتو

معنادار

تصویرعاطفی6
تمایلبهبازدید

م دد
334/1***

مثبتو

معنادار



و6،ازدوروشبارنوکنین،AMOSEافرار نر  در متغیرها میان ی ن ش بررسی برای

 تصویر رهایمتغی میان ی ن ش بررسی برای پژوهش این شود.دراستفادهمی3بوتاستراپین،

 ریسك و روانی-ریسكاجتماعی فیریکی، ریسك بین رابطه در عاطفی تصویر و شناختی

 استفاده با روش این است. شده استفاده استراپین، بوت روش از م دد بازدید به تمایل با مالی

:شودمی داده توضیا م ابلفرضی ازشکل

                                                                                                                                                                                 

1. Barun & Kening 

2. Boot straping 
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 برشسی متغییر میانجی :3شکل



 Mخواهدبودکهعالوهبرمعناداربودنرابطه BوAیان یرابطهمMدرصورتیمتغیر

– A B – Mو مست یم غیر رابطه ،A حاصلضربضریبرگرسیونیمتغیرB و هایاز

بهدست r3=r1xr2وید)مست لووابسته از ودرصورتیکهضریبمعناداریکمتر )19/1

ن شمیان یدراینرابطهدارد.درادامهن شMباشدومتغییرمعنادارمیBوAباشدرابطه

میان یمتغیرهادرقالبتحلیلمسیربررسیخواهدشد.
 

 نتایج تحلیل مسیر )آزمون فرضیات( :5جدول شماشه

برمتغیر...تاثیرمتغیر...
اثر

مست یم

اثرغیر

مست یم
اثرکل

-/.116-/.116-تمایلبهبازدیدم ددریسكفیریکی

–اجتماعیریسك

روانی

-/.193-/.193-تمایلبهبازدیدم دد

-/.147-/.147-تمایلبهبازدیدم ددریسكمالی



،اثرغیرمست یمریسكفیریکیوریسك9باتوجهبهنتایجبهدستومدهازجدولشماره

وباتوجهبهجدول/.(19باشد)عددمعناداریکمترازمالیبرتمایلبهبازدیدم ددمعنادارمی

باشدوازطرفیتاثیرتاثیرمست یماینمتغیرهابرتصویرشناختیوعاطفیمعنادارمی4شماره

تواننتی هبنابراینمی؛باشدتصاویرشناختیوعاطفیبرتمایلبهبازدیدم ددنیرمعنادارمی

باتمایلبهبازدیدم ددگرفتکهتصویرشناختیوعاطفیدررابطهباریسكفیریکیومالی

تاییدشدند.اماهمانطورکهدرجدولشماره6،3،9،1هاین شمیان یدارندبنابراینفرضیه

روانیبرتمایلبهبازدیدم ددمعنادارنیست–اثرغیرمست یمریسكاجتماعی،مشاهدهشد9
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کهتصویرشناختیوعاطفیدررابطهتواننتی هگرفت/.(.بنابراینمی19)عددمعناداریبیشتراز

4و7هایروانیوتمایلبهبازدیدم ددن شمیان یندارندبنابراینفرضیه–ریسكاجتماعی

ردشدند.

 

  گیری و پیشنهاداتنتیجه 

هایادرا شدهبررسین شمیان یتصویرم صددررابطهبینریسك درپژوهشحاضربه

گردشگرانداخلیبهمکانگردشگریارگتاریخیشهربمپسازوتمایلبهبازدیدم دد

وقورزلرلهپرداختهشد.دوتصویرشناختیوعاطفیدررابطهباسهنورریسكفیریکی،مالی،

 یافته–اجتماعی شد. بررسی گردشگری مکان از م دد بازدید به تمایل و اینروانی های

صویرم صدراتاییدکرد.باتوجهبهنتایجحاصلبینریسكادرا شدهوتیپژوهشرابطه

تحلیلداده و ت ریه جدولاز در ها 4هایشماره با9و رابطه عاطفیدر شناختیو تصویر

اینتصاویردر،کندریسكفیریکیومالیوتمایلبهبازدیدم ددن شمیان یایفامی اما

درنتی ه؛بازدیدم ددن شمیان ینداردروانیوتمایلبه–بینریسكاجتماعییرابطه

6هایفرضیه ،3 ،9 فرضیه1، 7هایتاییدو تصویر4و که نشانداد اینمطالعه گردید. رد

هایادرا شدهگردشگری)مالیوفیریکی(وتمایلبهم صدمیان یمعناداریبینریسك

هایادرا نظرگرفتنتاثیرریسكها،بادربازدیدم دداست.برمبناینتایجوزمونفرضیه

هایگردشگریشدهمالیوفیریکیبرتصویرم صدوتمایلبهبازدیدم ددبهمدیرانمکان

شودازطری افرایشتبلیغاتوموزشیادراکاتازریسكراکاهشدهندکهاینپیشنهادمی

المتیوبوغذاو...بههایگردشگریوستوانددربارهزیرساختخودمییتبلیغاتبهنوبه

گردشگراناطمیناندهد.همچنینبرایکاهشریسكفیریکیدرمیانگردشگرانبایدترویج

مس و مدیران که شود طوفانئداده )مانندزلرله، والنمکانگردشگریبرایمدیریتبحران

شود.یمیو...(ومادگیکاملرادارندکهاینامرباعثت ویتتصویرمثبتازمکانگردشگر

بهارائهخدماتوارزشمتناسببا برایکاهشریسكمالیبایدارائهدهندگانخدماترا

برنامه و بازاریابان کرد. تشوی  گردشگران میپول نیر گردشگری ازریران استفاده با توانند

هایمناسبهایراهنما،تلوزیون،اینترنت،طراحیوبسایتبازاریابیمانندکتابچهابرارهایمختلو
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و...تاثیرقابلتوجهیبرتصویرذهنیگردشگرانبگذارنند.قابلذکراستهنگامیکهادراکاتاز

شودتمایالتگردشگرانگیریتصویرمنفیازم صدمیگردشگریمن ربهشکلهایریسك

داشتهن)گردشگرا م دد بازدید که کاهشی گردشگری مکان از م دد بازدید برای اند(

ایناستراتژیمی ادغا  نتی ه در ازیابد. تبلیغاتدهانبهدهانبهوسیلهگردشگرانیکه با ها

داشته م دد بازدید کاهشریسكمکان برای گردشگری م صد مدیران اقدامات هایاند،

گردشگریوبازدیدم ددتواندتصویرم صدادرا شدهوبازسازیم ددتصویرم صدمی

دهد.راارت ا
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