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 دهیچک

 در مناسبنا غاتیتبل و نکردنیرساناطالع رانیا در یگردشگر ودکر یاساس عوامل از یکی

 مبالغ و ،گردشگران حفظ و جذب در غاتیتبل نقش به توجه با. است یخارج و یداخل ةعرص

 مسئله این یاثربخش و اعتبارات حیصح مصرف ،شودیم یغاتیتبل امور صرف ساالنه که یادیز

 یشیمایپ-یفیتوص تیماه لحاظ از و ،یکاربرد هدف نظر از حاضر قیتحق. دارد یاریبس تیاهم

 شده ارزیابی اقدام و لیتما عالقه، توجه، بعد چهار در پژوهش نیا در غاتیتبل یاثربخش. است

 و 1394 اسفندماه یزمان ةدور در که بودند یگردشگران نیز پژوهش نیا یآمار ةجامع. است

حجم این پژوهش  در .بودند کرده انتخاب خود یگردشگر مقصد را رامسر 1395 ماهنیفرورد

 آزمون هاداده لیوتحلهیتجز برای و شد نفر محاسبه 384 کوکران فرمول قینمونه از طر

 ةبست دو در (CFA) یدییتأ یعامل لیتحل و (SEM) یساختار معادالت یسازمعادل

 توجه جلب بر یدارید غاتیتبل داد نشان هاافتهی. رفت کاربه LISRE و SPSS یافزارنرم

 مقصد به گردشگران ةعالق براما  ،است اثرگذار مقصد انتخاب تیدرنها و لیتما جادیا افراد،

 از غاتیتبل یاثربخش زانیم بر یشناختتیجمع یرهایمتغ به توجه تأثیر نیهمچنندارد،  یتأثیر

 لبوردها،یب ،ونیزیتلو نیز آزمون مورد یدارید غاتیتبل انیم در .است پژوهش این نتایج دیگر

 گردشگران جذب در را تیاهم ةدرج بیشترین بیترتبه مجالت و بوروشور و ینتنتریا غاتیتبل

 مستمر دیبا یگردشگر غاتیتبل و یابیبازار یزیربرنامه که داشت توجه باید ،این برعالوه. دندار

 نگاه با و یالمللنیب و یجهان یزارهااب و هاروش با دائم طوربه و ردیگ صورت یندیافر طوربه و

 .شود روزبه یامنطقه
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 مقدمه

انتقال  یابزارها از یکی شتیاهم دلیلبه ،استبشر  یاقتصاد یهاحوزه نیترفعالاز  یکیامروزه  که یگردشگر صنعت

 ،همکاران و لویورد)حق  آیدمی شماربه غاتیتبل یگردشگر یاهجاذبه فیک و کم از گردشگران یسازاطالعات و آگاه

 یهاامیپ و هارسانه و( 68: 1393 ،یو راست ضی)ف دارد ییبسزا نقش صنعت این در غاتیتبلاین بین،  در(. 35 :1393

 از یکی یگردشگر مقصد(. 72: 1394 ،زادگانیو تق ی)غفار هستند یگردشگر مقاصد شنهاددهندةیپ هایشبکه ،یارتباط

 یریگمیتصم از پیش و باشند داشته آن ةدربار ییهاپنداشت توانندیم سفر ةتجرب از پیش گردشگران که است ییهادهیپد

 و تروپ) برگزینند را مقصد کی ،مختلف مقاصد انیم از سپس کنند یبررس را آن مختلف ابعاد سفر مقصد خصوصدر

 یهارسانه از ییهانمونه... و ماهواره ،ونیزیتلو و،یراد ،یریتصو و یصوت نوار لم،یف روزنامه، کتاب،(. 971: 2010 ،برمنیل

 و کرستتر)کنند می توجه یگرید ةرسان هر از شیب ونیزیتلو و ویراد روزنامه، بهها، افراد آن میان از که هستند یغاتیتبل

 حواس و تجارب تیریمد ت،یتقو بر یگرید زمان هر از شیب یگردشگر صنعت ،حاضر حال در(. 975 :2004 ،چو

 به خود یابیبازار ندیافر در یگردشگر خدمات کنندگانعرضه و( 29: 2010 1،همکاران و مورگان) کرده تمرکز انیمشتر

محصوالت  عیو توز عیو ترف غاتیو تبل قاتیاطالعات را در خدمت ارتباط و تعامل، تحق یفناور ،روزافزون ینحو

 (.30: 2014 ،تزنیو گر زنگ) اندقرار داده یگردشگر

 در یگردشگر ودکر یاساس عوامل از یکی دهدیم نشان صنعت نیا در نامصاحب یشورهاک تجارب از حاصل جینتا 

 سمیتور صنعت در تحول جادیا یبرا. است یخارج و یداخل ةعرص در مناسبنا غاتیتبل و نکردن یرساناطالع ،رانیا

 اریبس مسائل از یکی غات،یتبل یاثربخش و است اتیضرور از یگردشگر مختلف یهانهیزم در غاتیتبل و قاتیتحق شور،ک

 سراسر در که ستدنیا عیصنا نیتربزرگ از یکی یگردشگر صنعت. گفتنی است شودمی محسوب حوزه نیا در مهم

 ؛2011 سفر، و یگردشگر یجهان یشورا ؛2012 ،یگردشگر یجهان سازمان) دارد همراهبه یادیز یمال گردش جهان

 ،همکاران و یآبادیزنگ) شد خواهد منطقه آن یاجتماع و یاقتصاد رشد سبب آن شرفتیپ و توسعه و( 46: 1371 ،ییباید

(. 331: 2009 امز،یلیو و شاو ؛110: 1388 زاده،یآقاس و زادهمیابراه ؛141: 1388 ،همکاران و یمیابراه ؛136: 1385

2یگردشگر و سفر یجهان یشورا آمار مطابق
 است؛ رگذاریتأث کالن اقتصاد یهاشاخص بر یگردشگر و مسافرت رشد ،4

 در «یردشگرگ در جادشدهیا افزودهارزش زانیم» در 139 ةرتب به رانیا کشور، 184 انیم از 2015 سال در کهیطوربه

 نیب از را 136 رتبه یداخل ناخالص دیتول کلبه یگردشگر GDP سهم نظر از نیهمچن ،افتی دست کشورها ریسا انیم

 تومان، ردایلیم هزار 96 به مذکور سال در یرگردشگ در یگذارهیسرما ،ذکرشده موارد برعالوه. آورد دستبه کشور 184

 اردیلیم هزار 48/3 به یبوم گردشگران یهانهیهز و تومان اردیلیم هزار 3/4 به کشور در یورود گردشگران یهانهیهز

 و میلیون یک و کرد کمک کشور GDP به تومان اردیلیم هزار 79/3 درمجموع یگردشگر 2015 سال در. دیرس تومان

 نیتربزرگ یاجتماع و یاقتصاد فراوان تیاهم ةدهندنشان ارقام و اعداد نیا (WTTC, 2016: 5) آورد وجودهب شغل 184

 اقتصاد به اغلب هک افتهیتوسعه مترک ای توسعهدرحال یشورهاک در یگردشگر صنعت. است یبشر ییجاهجاب

 لیتسه را شورهاک نیا یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ةتوسع روند زیرا دارد؛ یخاص تیاهم ،هستند یمتک یمحصولتک

 یاریبس همانند. شودمی یاجتماع رفاه شیافزا و فقر اهشک مردم، درآمد شیافزا و ییزااشتغال موجب و کندمی

 مانند ،محل رد هایریگمیتصم و یگردشگر مقصد انتخاب یبرا اطالعات کسب ،یمصرف محصوالت مورددر ماتیتصم

 و غاتیتبل (.580 :2000 چن، و یگورسو) است یضرور هاگردش و هاتیفعال ،ونقلحمل اسکان، یهامکان انتخاب

 یابزار بلکه ،هستند سفر اطالعات یجووجست در که دارد یگردشگران یبرا یمهم نقش تنهانه یاجتماع یهارسانه

                                                                                                                                                                                                                  
1. Morgan et al 

2. World Travel and Tourism Council (WTTC) 
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 یهایژگیو به توجه با (.110: 2012 مونار ؛351: 2011 ،یزچیدن چان،) دشومی محسوب یگردشگر مقصد غاتیتبل یبرا

 . دارد یاژهیو تیاهم عیصنا گرید با مقایسه در صنعت نیا در یابیبازار نقش ،یگردشگر محصول خاص

 یضرور یامر منطقه کی ای کشور کی یبرا یگردشگر یابیبازار یابزارها مؤثر یریکارگبهتوجه داشت که  باید

 وداد  نشان دهد، ارائه تواندیم مشخص ةمنطق آنچه ةدربار یاطالعات ه،بالقو گردشگران به توانیم یابیبازار با رایز ؛است

 «یجهانگرد یجهان سازمان» ةیتوص رب بنا .(22: 2009 ،همکاران و مریال) کرد بیترغ آن از دیبازد به را هاآن

 ،همکاران و یساع) بگیرند درنظر یگردشگر غاتیتبل رایب را خود ةبودج از درصد 5 تا 3 دیبا یگردشگر یهاسازمان

1389 :71.) 

 و کند بررسی شهر نیا انتخاب بر را آن یاثربخش و رامسر شهر یگردشگر غاتیتبل تا است آن بر پژوهش نیا

 شهرستان انتخاب بر چگونه یدارید غاتیتبل» که پرسش این به پاسخ و ،پژوهش مدل به توجه با راستا نیا در. بیازماید

 :شودمی مطرح ریز یهاهیفرض «گذارد؟یم ریتأث یگردشگر مقصد عنوانبه رامسر

 .دارد وجود یمعنادار و مثبت ةرابط یگردشگر مقصد به توجه و یدارید غاتیتبل نیب .1

 .است یمعنادار و مثبت ةرابط یگردشگر مقصد به عالقه و یدارید غاتیتبل نیب .2

 .شودمی مشاهده یمعنادار و مثبت ةرابط یگردشگر مقصد به لیتما و یدارید غاتیتبل نیب .3

 .یافت یمعنادار و مثبت ةرابط یگردشگر مقصد انتخاب و یدارید غاتیتبل نیب توانمی .4

 .دارد وجود یمعنادار و مثبت ةرابط یگردشگر مقصد به عالقه و توجه نیب .5

 .شودمی دیده یمعنادار و مثبت ةرابط یگردشگر مقصد به لیتما و عالقه نیب .6

 .است یمعنادار و مثبت ةرابط یگردشگر مقصد انتخاب و لیتما نیب .7

 طوربهها پژوهش نیالبته ا ،شده استپرداخته  یگردشگر غاتیبه موضوع تبل یو داخل یپژوهش خارج نیچند در

 انیسخن به م مقاله است نیا یکه موضوع اصل ،یبر انتخاب مقصد گردشگر غاتیتبل یمورد اثربخشدر مستقیم

 .آمده است هاپژوهش نیاز ا یاادامه خالصهدر .انداوردهین

 ریتأث «یگردشگر غاتیها در تبلرسانه نیو نقش مکمل ا DMO هاتیساوب» عنوان با یامقاله در مورسان نیستیکر

 جیاست. نتا کرده یمطالعه و بررس یغاتیتبل هایابزار گریمکمل در کنار د یابزار عنوانبه را هاتیساوب ایندر  غاتیتبل

 یغاتیتبل هایابزار گرید ازاند، نکرده دنید هاآنکه از  یاز کسان شتریب ،هاتیسا نیاز ا کنندگاناستفاده دهدینشان م یو

 (.213: 2002 ،نیستیکراند )گرفته ریتأث یجهانگرد

 مقصد انتخاب بر یگردشگر غاتیتبل چگونه که دادند نشان خود پژوهش در( 45: 2005) ریفسنما و هوانگ و میک

 در الزم اطالعات ،یغاتیتبل یآگاه ،1یفراذهن یآگاه انیم یقو یارتباط که داد نشان آنان یهاافتهی جینتا. گذاردیم ریتأث

 رفتار و ذهن بر یرگذاریتأث یبرا رسانه نیقدرتمندتر ونیزیتلو افتندیدر هاآن. دارد وجود مقصد از دیبازد احتمال و سفر

 جینتا آنان یهاافتهی نیهمچن ،ندگرفت قرار یبعد یهارده در نترنتیا و مجالت ،روزنامه آن از پس ،است نامسافر

 نقش هاآن در که کندیم دییتأ را( 235: 2003 ،لباچریوو  357: 1991 ،کیبوژان ؛25: 1993 ،کسنیبند) یقبل هایپژوهش

 یتیذهن جادیا بالقوه، مسافران یبرا آن ندادنشان شامل بلکه ،ستین محدود مقصد از دیبازد کیتحر به فقط غاتیتبل

 مشخص نیهمچن ،انجامدیم بلندمدت دیبازد به سرانجام که است مقصد یبرا تیارجح ختنیبرانگ و مقصد درمورد مثبت

 با شتریب یچاپ یهارسانه اگرچه ،است مؤثرتر یغاتیتبل یآگاه و یفراذهن یآگاه ختنیبرانگ در ونیزیتلو که کندمی بیان

 .دارد رابطه سفر الزم اطالعات

                                                                                                                                                                                                                  
1. Top-of-mind awareness 
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 در ییروستا گردشگران جذب بر را آن ریتأث و یبررس را یشفاه غاتیتبل یامطالعه در( 98: 1391) همکاران و ینور

 زمان در که هستند یگردشگران پژوهش نیا یآمار ةجامع. کردند لیتحل پاوه شهرستان یگردشگر هدف یروستاها

 کوکران فرمول از استفاده با نفر 348 نمونه حجم. اندداشته حضور پاوه شهرستان یگردشگر هدف یروستاها شیمایپ

 به پاسخ یبرا. بود یکاربرد و یهمبستگ لیتحل نوع از و یدانیم شیمایپ پژوهش، نیا در قیتحق روش و شد نییتع

 جینتا. شد استفاده ساده 2یخط ونیرگرس و 1رسونیپ یهمبستگ ،یانمونهتک t آزمون و SPSS افزارنرم از هاپرسش

 سفر اطالعات یاصل منبع عنوانبه یشفاه غاتیتبل از یادیز حد تا پاوه شهرستان گردشگران که داد نشان پژوهش یینها

 جذب بر ،آن یاثربخش بر مؤثر عوامل و یشفاه غاتیتبل به توجه پژوهش، یهاافتهی به توجه با. اندکرده استفاده خود

 .شد شنهادیپ مطالعه مورد ةمنطق به گردشگران شتریب هرچه

برند  ةژیارزش و یدر ارتقا یغات شفاهیتبلغات و ینقش تبل»با عنوان  ی(، در پژوهش66: 1393) همکارانو  یدهدشت 

 لیوتحلهیتجز منظوربه و بر مقصد گردشگران پرداختند یشفاه غاتیاثر تبل یبه بررس «شهر اصفهان یدر مقصد گردشگر

 LISRELو  SPSS یافزاردو بسته نرم در یدییتأ یل عاملیتحل و یمعادالت ساختار یسازمدل یهاز از آزمونیها نداده

 دارامعن یریتأثدرصد  99نان یدر سطح اطم یمشتر ةو تجرب یشفاه غاتیتبل نشان داد هاآن پژوهش جی. نتاکردند استفاده

 دارند و یمشتر ةبر تجرب یمعنادار ریتأثدرصد  99نان یدر سطح اطم یغات شفاهیتبل نیهمچن ،در برند مقصد داریبر تصو

 99نان یر برند در سطح اطمیتصو درنهایت .است گذارریتأث نیزبرند  ةژیدرصد بر ارزش و 99نان یدر سطح اطمتجربه  این

 .داردمعنادار  یریتأث یبرند مقصد گردشگر ةژیدرصد بر ارزش و

 

 ینظر یمبان

 یگردشگر صنعت در غاتیتبل

 یارتباط و یفرهنگ ،یاجتماع ،یعلم یهاشاخه در کندیم جابیا که ستهاسازمان تیموفق ابزار نیترمهم غاتیتبل

 یگردشگر صنعت در غاتیتبل. شود استفاده یتخصص و ترکارشناسانه و یهنر ،یعلم ینگاه با و ،مطالعه دقتبه

 و حیصح درک بر کشور هر یگردشگر و یفرهنگ یهاارزش یبرا غیتبل تیموفق رایز است؛ یاحرفه ابزار نیترمهم

 اهداف شرفتیپ یبرا یابرنده ابزار است ممکن یاحرفه غاتیتبل. است یمبتن آن یهاارزش و غاتیتبل از یاحرفه

 الزم عنصر غ،یتبل ندیفرا در. است یانرژ و هیسرما وقت، دادنهدر صورت نیا ریغ در ،باشد خارج و خلدا در یفرهنگ

 و هایگذارهیسرما نیز به گردشگر شیافزا .است یگردشگر موضوعات یمحتوا و فرم از مخاطبان شناخت جادیا یبرا

 در یگردشگر در آن یمدهاایپ و غاتیتبل بحث. دارد یبستگ یغاتیتبل یهاتیفعال حجم به بخشزهیانگ یرفتارها جادیا

 درمعمول  طوربه .است تأثیرگذار خاص طوربه یگردشگر یهابرنامه از یامرحله در ،یداریشن و یدارید ،ینوشتار قالب

 را صنعت نیا یبرا کشور آن ازین و عالقه آن از پس و یزیربرنامه ،کشور آن ییتوانا دیبا کشور هر یگردشگر با رابطه

 . کرد اجرا را مصوب و شدهیزیربرنامه یراهبردها و ،یبررس

 با که است یابزار غاتیتبل. ستین ریپذامکان غاتیتبل و یابیبازار مناسب یهابرنامه بدون گردشگر جذباست  گفتنی

 غاتیتبل. کندیم متقاعد سفر رایب را هاآن و شودیم داده گردشگران به یستیتور مناطق مورددر الزم یهایآگاه آن

 و یمسافرت مختلف کنندگانمصرف به امیپ ارسال یبرا یریتصو و یصوت ،ینوشتار یهارسانه از یریگبهره شامل

 (.187: 1383 ،یکتابچ) ردیگیم صورت مصرف بازار از وستهیپ و یفور پاسخ افتیدر هدف با که است یگردشگر

 یبرا هایزیربرنامه اغلب گذشته در. غیتبل یبرا رسانه نشیگز و غیتبل امیپ خلق: دارد یاصل رکن دو غیتبل راهبرد

                                                                                                                                                                                                                  
1. pearson correlation 

2. linear regression 
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 یهانهیهز ها،رسانه یگوناگون امروزه اما ،گرفتیم قرار دوم ةدرج در( امیپ خلق ندیفرا با سهیمقا در) رسانه انتخاب

 رسانه انتخاب به مربوط یزیربرنامه ةفیوظ شده سبب( نظر مورد هدف بر) یابیبازار متمرکز اهبردهایر و هاآن آورسرسام

 بازار به امیپ رساندن یبرا است یراه یارسانه ةبرناماین بین،  در(. 73: 1383 ارمسترانگ، و کاتلر) بیابد یشتریب تیاهم

 نیشتریب و نهیهز نیکمتر با دیبا ارتباط نیا و است یمشتر با ارتباط یبرقرار یبرا رسانه کی به یابیدست آن هدف که

... و دهیا خدمات، کاال، یمعرف ةندینما که یغاتچیتبل و یمشتر نیب است یارتباط غاتیتبل ،درواقع. ردیذبپ صورت یاثربخش

 (.303: 2002 ،بلچ و بلچ) است

 شود ستهینگر غاتیتبل به مانیا و اعتقاد نیا به دیبا امروز یایدن در یگردشگر صنعت در یغاتیتبل یهاتیفعال یبرا

 شماربه یمل و یسازمان اهداف و شبردیپ یبرا یاصول و یادیبن یگذارهیسرما ینوع بلکه ،نیست برنهیهز غاتیتبل که

 رابطه، نیا در. باشد داشته همراهبه را یارزشمند یدستاوردها است ممکن یاصول و حیصح یاجرا صورت در که آیدمی

 تنهانه ابزار نیا از نامناسب یبرداربهره و یتوجهیب هرگونه و است ییبازارافزا و یابیبازار شیافزا غاتیتبل ةفیوظ و هدف

 و شکست تیدرنها و یگردشگر یابیبازار یهاسبقت و هارقابت از ماندنعقب موجب بلکه ،ندارد یپ در را تیموفق

 در ارتقا و یابیبازار گفت توانیم وضوحبه. شد خواهد یالمللنیب ةعرص در یاصول و حیصح یابیبازار یایدن در یورشکست

 انیب( 38: 2002) مورگان. کنندیم نگاه آن به یاساده دید با اغلب اگرچه است، یضرور یگردشگر زیآمتیموفق ةتوسع

 همچنین ،دتریجد و ترمتفاوت یهاروش تا است گردشگر اهداف بر بیشتر مرسوم، یگردشگر یابیبازار تمرکز که کندمی

 از یریتصو رساندن یبرا فقطنه وستهیپهمبه مفهوم .است دهیچیپ یاندهیفزا طوربه یگردشگر صنعت داتیتول یابیبازار

 (.483: 2006 ،امزیلیو) است گرید یمشتر به یمشتر از یزندگ از یامرحله ةتجرب رساندن یبرا یتالش بلکه مکان، کی

 و گسترش موجب غاتیتبل و است دهیچیپ و یناگسستن یارتباط یگردشگر و غاتیتبل انیم ارتباطتوجه داشت که  باید

 دیبا ،یگردشگر سرشار دیعوا از بردنبهره یبرا زین رانیا هک است واضح. شودیم یگردشگر یفیک و یمک سطح یارتقا

 اثربخش غاتیتبلاین بین،  در (.145 :1390،یکاظم) بپردازد خود بالفعل و بالقوه یهایتوانمند یفرامل و یمل غیتبل به

 و ،کیتحر را مخاطبان دیخر واکنش دارد، زیانگخاطره ریتأث کند،می جلب خود به را مخاطب توجه که است تبلیغاتی

 سفر یبرا انسان ةزیانگ مناسب، ابزار از استفاده با غاتیتبل(. 73: 1385 ان،یمحمد) کندمی داریب را مخاطب یحس افتیدر

 ،یگردشگر مقاصد از گردشگران یفیک و یمک یرساناطالع و شناخت ةنیزم و آوردمی وجودهب را یزندگ طیمح در رییتغ و

 متزیاست چو،) کندمی فراهم گردشگران یبرا را مسافرت به بیترغ و موجود خدمات مختلف، نقاط اتیخصوص و هاجاذبه

 رابطه نیا در که ییالگوها ای هامدل از توانیم غاتیتبل یاثربخش یابیارز یبرااست  گفتنی(. 716: 2013، ریو فسنما

 مربوط یدارید یگردشگر غاتیتبل ،حاضر پژوهش در .کرداستفاده  ...و دایآ داگمار، نر،یاست مدلمانند  است شده یطراح

 .کنیمیم یابیارز دایآ مدل قیطر از را رامسر شهرستان به

 

 
 پژوهش یمفهوم ارچوبچ .1 شکل

 اثربخشی تبلیغات دیداری

 جلب توجه

 عالقه

 تمایل

انتخاب مقصد() اقدام  
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 پژوهش روش

 یبرا. است یگردشگر مقصد انتخاب بر آن یاثربخش زانیم و یگردشگر غاتیتبل ریتأث یبررس پژوهش نیا یاصل هدف

 یمدل که مدل نیا در .میاکرده استفاده( غاتیتبل یاثربخش سنجش یبرا استاندارد یمدل) دایآ مدل از هدف نیا به دنیرس

 محصول سمت بهدرنتیجه  دهد،می شیافزا را نامخاطب قیعال و یآگاه غات،یتبل که یابیممی نانیاطم است یرفتار

 . کنندمی یداریخر را آن و شوندمی لیمتما

 نیز مقاله نیا در مطالعه مورد یآمار ةجامع. است یشیمایپ -یفیتوص ت،یماه و یکاربرد هدف نظر از حاضر پژوهش

 در شدهثبت یرسم آمار اساسبر .بود رامسر هاآن یگردشگر مقصد 95 نیفرورد و 94 اسفند در که ستنده یگردشگران

 157هزار و  796میلیون و  1 31/04/95 یال 27/12/94 خیتار از ،مازندران استان یگردشگر و یفرهنگ راثیم سازمان

 تعداد گردشگران حجم به توجه با نمونه، حجم نییتع جهت جینتا صحت از نانیاطم یبرا. کردند اقامت رامسر در نفر

 .شد محاسبه مورد 384 کوکران فرمول طبق نمونه

)1(  𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2

1+ 1
𝑁

(
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2 −1)
                q=1-p 

𝑛 =

(1/962)0/56   
0/052

1 + 1
1796157 (

1/9620/56157
0/052 − 1)

= 384 

 

 95 نانیاطم سطح در که استاندارد واحد نرمال ریمتغ مقدار z نمونه، حجم n ،یآمار ةجامع حجم N ،فرمول نیا در

 ممکن مقدار حداکثر به نمونه حجم تا شده داده قرار 5/0 برابر که جامعه در موجود صفت نسبت P ،96/1 برابردرصد 

 05/0 با برابر مجاز یخطا مقدار d نیهمچن ،است برابر p-1 با و ستین موجود جامعه در که یصفت نسبت q ابد،ی شیافزا

 (. 85: 1387 ،یمؤمن) است

 رینظ گردشگران تجمع یهامکان در ساده یتصادف یریگنمونه قیطر از پرسشنامه چهارصدذکر است که  شایان

 استخراج پرسشنامه 384 و ،عیتوز داشتند را یورود نیشتریب که رامسر شهرستان یپالژها و نیکابتله صفارود، جواهرده،

 هایپرسش و یشناختتیجمع یهایژگیو به مربوط یعموم هایپرسش بخش دو پرسشنامه این. در شد آزموده و

  .دارد وجود پژوهش یاصل یرهایمتغ به مربوط یاختصاص

 پژوهش نیا در. شدند یازدهیامت( ادیز یلیخ= 5 تا کم یلیخ= 1) کرتیل فیط از استفاده با نیز هاهیگواست  گفتنی

 محتوا ییروا یبررس منظوربه .است شده استفاده 2ییهمگرا و 1ییمحتوا ییروا روش دو از پرسشنامه ییروا یبررس یبرا

 مجدد ینظرسنج در و ،اصالح شدهطرح اشکاالت آنان، نظر بر بنا و شد انجام الزم یهامشورت مشاور و راهنما دیاسات با

 گرفت صورت یدییتأ یعامل لیتحل قیطر از زین ییهمگرا ییروا .دارد را الزم ییروا پرسشنامه که شد حاصل نانیاطم

 30 شامل یاهیاول ةنمون ،ییایپا سنجش یبرادهد. نشان می را ییروا دییتأ جینتا و است شده گزارش 3 جدول در که

 مقدار ،7/0 ییایپا بیضر لحداق به توجه با که دش محاسبه 902/0 آلفاکرونباخ بیضر زانیم و آزمون پرسشنامه

 شد استفاده یساختار معادالت مدل از قیتحق یهاهیفرض آزمون یبرا. دارد پرسشنامه اعتماد تیقابل از نشان آمدهدستبه

 .گرفت صورت Lisrel 8/8 و SPSS16 یافزارنرم یهابسته از استفاده با هاداده لیوتحلهیتجز و

 

                                                                                                                                                                                                                  
1. Content Validity 

2. Congruent Validity 
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 مطالعه مورد ةمحدود

 مساحت کل .است واقع خزر یایدر یجنوب ةکران در و رانیا شمال در مازندران استان غرب هیالیمنته در رامسر شهرستان

 خود به را استان مساحت کل صددر 1/3 حدود که است لومترمربعیک 8/729 وسعت با لومتریک 688 شهرستان این

 طول و ،شمال قهیدق 57 و درجه 36 تا قهیدق 49 و درجه 36 ییایجغراف عرض در شهر نیا .است داده اختصاص

 متر 20 آزاد یهاآب سطح از آن یبیتقر ارتفاع و دارد قرار یشرق قهیدق 44 و درجه 50 تا قهیدق 38 و درجه 50 ییایجغراف

 ،یمعدن گرم آب ،یساحل یپالژها و ایدر ساحل شامل نیز آن یگردشگر یهاجاذبه ،(1389 ،یاللهفتح و یریمش) است

 .است جنگل و رامسر یشناسمردم ةموز موزه،کاخ م،یقد هتل چون یخیتار آثار

 

 
 رامسر ییایجغراف تیموقع ةنقش .2 شکل

 

 هاافتهی و بحث

 :شده است داده نشان ریز دولج صورتبه پژوهش آمدهدستبه یشناختتیجمع اطالعات

 
 پژوهش یشناختتیجمع یهایژگیو .1 جدول

 یرسرب مورد یهایژگیو هانهیگز یفراوان ینسب یفراوان

 مرد 330 9/85
 تیجنس

 زن 54 1/14

 مجرد 182 4/47
 تأهل تیوضع

 متأهل 202 6/52

 سن 30 یال 20 135 2/35
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 40 یال 31 163 4/42

 50 یال 41 71 5/18

 باال به 51 15 9/3

 پلمید و پلمید ریز 154 1/40

 یکارشناس و پلمیدفوق 157 9/40 التیتحص

 یدکتر و ارشد یکارشناس 73 0/19

 ونیزیتلو 121 5/31

 استفاده مورد یغاتیتبل ابزار
 لبوردیب 88 9/22

 نترنتیا 81 1/21

 مجالت و بوروشور 94 5/24

 

 پژوهش یرهایمتغ یل عاملیتحل

 یبرا .کرداستفاده ل یتحل یموجود را برا یهاداده توانیمه ک شد مطمئن مسئلهن ید از ای، ابتدا بایل عاملیدر انجام تحل

 کیصفر تا  ةدر دامن که شودیماستفاده  (1KMOن )یاولک-ریما -زریک ةت حجم نمونین امر از شاخص کفاینان از ایاطم

 نیار یمناسب هستند و در غ یل عاملیتحل یمورد نظر برا یهادادهباشد،  کیبه  کیقرار دارد، اگر مقدار شاخص نزد

 یهااز داده نانیاطم یبرا ی. شاخص بعدستینمورد نظر چندان مناسب  یهاداده یبرا یل عاملیج تحلینتا صورت

 ای است یهمان سیماتر یهمبستگ سیماتر آیا هک آزمایدمی را هیفرض که این است 2بارتلت بودنیروکآزمون  ،پژوهش

 رهایمتغ نیب یهمبستگ اساسبر دیجد عوامل ییشناسا انکام جهیدرنت ،ندارند یارتباط هم با رهایمتغ باشد یهمان اگر. ریخ

 نیب یهمبستگ اساسبر دیجد عوامل ییشناسا انکام و هستند مرتبط هم با رهایمتغ نباشد یهمان اگر اما ،ندارد وجود

 کوچک ریمقاد. پردازدیم ساختار شفک یبرا رهایمتغ بودنمناسب و مرتبط یبررس به آزمون نیا. است موجود رهایمتغ

 یبرا یعامل لیتحل و ستین یهمان رها،یمتغ نیب یهمبستگ سیماتر دهدیم نشان یدارامعن سطح یبرا( 05/0 از مترک)

 (.75: 1388 ،ی)کالنتر بود خواهد دیمف موجود یهاداده

𝑟𝑖𝑗 = یرهاین متغیساده ب یهمبستگب یضر i  وj KMO =
∑ ∑ rij

2
ji

∑ ∑ rij
2

ji +∑ ∑ aij
2

ji
        

𝑎𝑖𝑗 = یرهاین متغیب یجزئ یب همبستگیضر i  وj 

 
 هاداده یابیارز در بارتلت آزمون و اوامیک شاخص جینتا .2 جدول

 KMO آزمون رهایمتغ
 بارتلت تیکرو آزمون

 یمعنادار سطح یآزاد درجه اسکور یکا

 000/0 10 765/250 777/0 توجه
 000/0 3 828/40 723/0 عالقه

 000/0 6 069/118 706/0 لیتما
 000/0 6 448/237 774/0 اقدام

 000/0 6 433/212 759/0 یدارید غاتیتبل

 

 حدود از رهایمتغ یتمام یبرا اوامیک یریگنمونه تیفاک بیضر مقدار شود،یم مشاهده جدول نیا در هک طورهمان

 سطح. است یعامل لیتحل یاجرا یبرا رهایمتغ مربوط یهاداده تیفاک ةدهندنشان عدد نیا هک است شده باالتر 7/0

                                                                                                                                                                                                                  
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2. Bartlett's Test of Sphericity 
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 انجام و است مناسب یعامل ساختار شفک یبرا پژوهش یرهایمتغ دهدیم نشان زین بارتلت آزمون 000/0 یدارامعن

 .بود خواهد دیمف موجود یهاداده یبرا یعامل لیتحل

 
 ییایپا و پژوهش یرهایمتغ یدییتأ یعامل لیتحل .3 جدول

 t- value یعامل بار هاهیگو رهایمتغ
 به دو یکا نسبت

 یآزاد درجه
p- value RMSEA آلفاکرونباخ 

 توجه جلب

 44/10 73/0 یآگاه و شناخت جادیا

47/2 032/0 080/0 775/0 

 25/12 84/0 بودن پسند مورد

 49/8 62/0 تیخالق زانیم

 40/7 55/0 تانتظارا با متناسب

 24/6 48/0 بودنمتفاوت

 عالقه

 9/17 97/0 ییبایز و تیجذاب زانیم

 32/6 45/0 دنیددوباره به لیتما 838/0 000/0 1 0

 61/17 99/0 خاطرات یادآوری

 لیتما

 35/7 35/0 مثبت یذهن ریتصو جادیا

0 1 000/0 737/0 
 16/8 40/0 نانیاطم جلب

 67/4 73/0 ازین احساس

 67/3 55/0 هاخواسته و قیعال با مطابق

 اقدام

 86/11 81/0 زهیانگ جادیا

55/2 0779/0 072/0 804/0 
 35/11 78/0 بیترغ زانیم

 64/9 69/0 جووجست و یکنجکاو حس

 و دوستان به هیتوص زانیم
 انیآشنا

58/0 81/7 

 غاتیتبل
 یدارید

 23/7 55/0 یمعرف

87/2 3424/0 079/0 779/0 
 79/9 71/0 تیمز دادننشان

 32/11 80/0 بودنمناسب حس

 12/10 73 انتخاب به قیتشو

 

 این از کمتر رهایمتغ یتمام در حاضر پژوهش در و ،3 از کمتر( یآزاد ةدرج به دو یکا) df/2 X شاخص مجاز حد

 .است مدل یخطاها مجذور نیانگیم RMSEA شاخص. دارد یمناسب برازش موردنظر مدل رواین از ؛است هآمد دستهب

 محسوب فوق یریگاندازه مدل مناسب برازش از که است 1/0 از کمتر رهایمتغ یتمام در شاخص نیا حاضر پژوهش در

 مقدار .هستند دارامعن آمدهدستبه بیضرا یتمام دهدیم اننش پارامترها و بی( ضراt-value) یدارامعن سطح. شودمی

 یهاهیگو یتمام یعامل بار است گفتنی .آمد دستهب بیشتر 96/1 عدد از هاهیگو تکتک (t-value) یدارامعن آزمون

 .کندمی دییتأ را رهایمتغ ییهمگرا ییروا یکلّ طوربه که است 5/0 از باالتر مورد 3 جزهب ،هاریمتغ به مربوط

 

 (ریمس لیتحل) پژوهش یساختار مدل

 یساختار مدل قالب در پژوهش ةوابست و مستقل یرهایمتغ نیب یعلّ روابط یبررس از حاصل جینتا واکاوی منظوربه

 ةرابط نبود ای وجود از افتنی نانیاطم و پژوهش یمفهوم مدل یابیارز برای یریگاندازه یهامدل نییتع از پس ،پژوهش

 استفاده با پژوهش یهاهیفرض پژوهش، یمفهوم مدل با مشاهده یهاداده تناسب یبررس و پژوهش یرهایمتغ انیم یعلّ

 .شوندیم دهآزمو زین یساختار معادالت یابیمدل از
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 یمعنادار اعداد حالت در پژوهش یساختار مدل .3 شکل

 

 
 استاندارد نیتخم حالت در پژوهش یساختار مدل .4 شکل

 

 از ریغ به پژوهش نیا یهاهیفرض بر حاکم یعلّ روابط طبق بر پژوهش یرهایمتغ تمام اثر ،باال یهامدل به توجه با

 یآزاد درجه به دو یکا نسبت و ،077/0 یعنی 1/0 مقدار از کمتر RMSEA نکهیا به توجه با. است شده دییتأ مورد کی
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(2/χdf )به یپارامترها مقدار که داشت توجه باید .دارد یمناسب نسبتبه برازش نظر مورد مدل ،است برابر 13/2 با زین

 نیهمچن ،اندشده دارامعن مورد کی از ریغ به آمدهدستبه بیضرا تمام دهدیم نشان مذکور یساختار مدل از آمدهدست

 یرهایمتغ با هاشاخص یانعکاس روابط بودنمعنادار ةدهندنشان -96/1 از کمتر ای 96/1 از بیشتر یدارامعن آزمون ریمقاد

 در هاشاخص نیا پذیرفتة ةدامن و مدل یبرازندگ یهاشاخص .است گریکدی با مکنون یرهایمتغ یلّع ةرابط زین و مکنون

 و نیبهتر از یساختار معادالت مدل کی یبرازندگ نییتع ،متعدد و مختلف یهاشاخص انیم از. است آمده 4 جدول

 .کرد نییتع را یساختار مدل کی یبرازندگ الزم، تیکفا حد در توانمی که بوده هاآن نیترمعروف

 
 پژوهش یساختار مدل برازش یهاشاخص .4 جدول

 شاخص نام پذیرفتهمقدار  قیتحق مدل مقدار

088/0 <10. ) Joreskong and Sorbom, 1996( 1RMSEA  

93/0 >0.90) Joreskong and Sorbom , 1996) 2CFI  

85/0 >080.) Etezadi-Amoli and Farhoomand.1996( 3AGFI  

92/0 >0.80 ) Bagozzi and Yi . 1988( 4GFI  

048/0 <0.08 ) Bentler, 1990( 5RMR  

 (یج چاردیر لومکس، و یا رندال ،شوماخر: منبع)

 

 برازش یهاشاخص از یبرخ دهدیم نشان پژوهش یساختار مدل برازش یهاشاخص یبرا آمدهدستبه یمقدارها

 یعلّ یهاهیفرض بخش، نیا در حال .دارد یمناسب برازش مذکور مدل گفت توانیمبنابراین  ؛دارند یمناسب تیوضع

 .شودمی یبررس وابسته ریمتغ یرو بر مستقل یرهایمتغ کل اثر و میرمستقیغ و میمستق اثرات لیتحل قیطر از پژوهش

 
 پژوهش یرهایمتغ نیب ارتباط ریمس لیتحل در پژوهش یرهایمتغ کل و میرمستقیغ م،یمستق اثرات .5 جدول

 وابسته ریمتغ مستقل ریمتغ
 ریتأث

 کل  میرمستقیغ  میمستق

 658/0  ---  658/0 توجه جلب یدارید غاتیتبل یاثربخش

 390/0  362/0  028/0 عالقه یدارید غاتیتبل یاثربخش

 640/0  248/0  392/0 لیتما یدارید غاتیتبل یاثربخش

 617/0  348/0  269/0 قداما یدارید غاتیتبل یاثربخش

 551/0  ----  551/0 عالقه توجه جلب

 634/0  ----  634/0 لیتما عالقه

 544/0  ----  544/0 اقدام لیتما

 

 یعلّ یرهایمس تمام در دهدیم نشان LISREL افزارنرم از حاصل یخروج اساسبر فوق جدول از حاصل جینتا

 مورد کی جزبه هاآن میمستق اثرات نیتخم بیضر که داشته وجود( رابطه کی جزبه) یاردامعن میمستق ارتباط ،پژوهش

 طوربه که دارد وجود پژوهش یساختار مدل اساسبر میرمستقیغ ارتباط مورد سه نیهمچن ،است بوده 4/0 از باالتر

                                                                                                                                                                                                                  
1. Root Mean Square Error of Approximation 

2. Comparative Fit Index 

3. Adjusted Goodness of Fit Index 

4. Goodness of Fit Index 

5. Root Mean Square Residual 
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 میمستق طوربه یدارید غاتیتبل یاثربخش ریمتغ که است این مهم نکته. است شده گزارش مدل ریمس لیتحل در یدارمعنا

 .دارد یدارامعن میرمستقیغ یعلّ اثر مذکور ریمتغ بر میرمستقیغ طوربه اما ،است نداشته عالقه ریمتغ بر یدارامعن اثر

 
 پژوهش یهاهیفرض بر حاکم یعلّ روابط به مربوط یمعنادار مقدار همچنین ،t-value ةآمار مقدار و استاندارد بیضرا .6 جدول

 آزمون ةجینت t-value مقدار نیتخم بیضر پژوهش یهاهیفرض بر حاکم یعلّ روابط 

1 اول هیفرض دییتأ 94/6 66/0     توجه جلب یدارید غاتیتبل یاثربخش 

2 دوم هیفرض دییتأ عدم 25/0 03/0 عالقه یدارید غاتیتبل یاثربخش 

3 سوم هیفرض دییتأ 29/3 39/0 لیتما یدارید غاتیتبل یاثربخش 

4 چهارم هیفرض دییتأ 29/2 27/0 اقدام یدارید غاتیتبل یاثربخش 

5 پنجم هیفرض دییتأ 76/4 55/0 عالقه توجه جلب 

6 ششم هیفرض دییتأ 66/4 63/0 لیتما عالقه 

7 هفتم هیفرض دییتأ 55/3 54/0 اقدام لیتما 

 

 پژوهش هایفرضیه آزمون

 حاکم علّی روابط به مطمئن شدیم، تأییدی عاملی تحلیل براساس هاعامل بر هاگویه دارمعنا تأثیرگذاری از اینکه از پس

 رگرسیون تحلیل و( مسیر تحلیل) ساختاری معادالت مدل تحت را خود هایفرضیه و پردازیممی پژوهش هایفرضیه بر

، t-value آمارة مقدار و( تخمین ضریب) استاندارد ضرایب 6 جدول. کنیممی آزمون تشخیصی هایآزمون براساس

 .است داده نشان را پژوهش هایفرضیه بر حاکم علّی روابط به مربوط معناداری مقدار همچنین

 نانیاطم سطح در یمعنادار یعلّ ةرابط دوم هیفرض یعنی ،هیفرض کی تنها که دیآیبرم مذکور جدول از حاصل جینتا از

 :است لیذ شرح به پژوهش یهاهیفرض تمام یآمار ریتفس. است نداشته درصد 95

 مقدار مطلق قدر با) گردشگر توجه جلب ریمتغ بر( 66/0 اثر تشد با) یدارید غاتیتبل یاثربخش ریمتغ اول، ةیفرض در

 ؛است درصد 95 نانیاطم سطح در 96/1 از شتریب آن یدارامعن بیضر رایز ؛است بوده دارامعن( 94/6 یمعنادار بیضر

 توجه جلب و یدارید غاتیتبل یاثربخش ریمتغ انیم یدارامعن یعلّ ةرابط وجود یعنی اول ةیفرض درمجموع بنابراین،

 .شد تأیید رامسر شهر گردشگران

 مقدار مطلق قدر با) گردشگر ةعالق ریمتغ بر( 03/0 اثر تشد با) یدارید غاتیتبل یاثربخش ریمتغ دوم، ةیفرض در

 دستهب درصد 95 نانیاطم سطح در 96/1 از کمتر آن یدارمعنا بیضرزیرا  ؛است نبوده دارامعن( 25/0 یمعنادار بیضر

 شهر گردشگران ةعالق و یدارید غاتیتبل یاثربخش ریمتغ انیم یدارامعن یعلّ ةرابط وجود یعنی دوم ةیفرض بنابراین، ؛آمد

 .نشد دییتأ رامسر

 مقدار مطلق قدر با) گردشگر لیتما ریمتغ بر( 39/0 اثر تشد با) یدارید غاتیتبل یاثربخش ریمتغ سوم، ةیفرض در 

 دستهب درصد 95 نانیاطم سطح در 96/1 از شتریب آن یدارامعن بیضر زیرا ؛است بوده معنادار( 29/3 یمعنادار بیضر

 لیتما و یدارید غاتیتبل یاثربخش ریمتغ انیم معنادار یعلّ رابطه وجود یعنی سوم ةیفرض درمجموع رواین از ؛آمد

 .شد دییتأ رامسر شهر گردشگران

 مقدار مطلق قدر با) گردشگر اقدام ریمتغ بر( 27/0 اثر تشد با) یدارید غاتیتبل یاثربخش ریمتغ چهارم، ةیفرض در
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 دستهب درصد 95 نانیاطم سطح در 96/1 از شتریب آن یدارامعن بیضر زیرا ؛است بوده دارامعن( 29/2 یمعنادار بیضر

 اقدام و یدارید غاتیتبل یاثربخش ریمتغ انیم یمعنادار یعلّ رابطه وجود یعنی چهارم ةیفرض درمجموع بنابراین، ؛آمد

 .شد دییتأ رامسر شهر گردشگران

 یمعنادار بیضر مقدار مطلق قدر با) گردشگر ةعالق ریمتغ بر( 55/0 اثر تشد با) توجه جلب ریمتغ ،پنجم ةیفرض در 

 پس ؛آمد دستهب درصد 95 نانیاطم سطح در 96/1 از شتریب آن یدارامعن بیضر زیرا ؛است بوده دارامعن( 76/4

 .شد دییتأ رامسر شهر گردشگران ةعالق و توجه جلب ریمتغ انیم یدارامعن یعلّ ةرابط وجود یعنی هیفرض این درمجموع

 یمعنادار بیضر مقدار مطلق قدر با) گردشگر لیتما ریمتغ بر( 63/0 اثر تشد با) عالقه ریمتغ ششم، ةیفرض در

بنابراین،  ؛آمد دستهب درصد 95 نانیاطم سطح در 97/4 از شتریب آن یمعنادار بیضر رایز ؛است بوده دارامعن( 66/4

 .شد دییتأ رامسر شهر گردشگران لیتما و عالقه ریمتغ انیم دارامعن یعلّ ةرابط وجود یعنی هیفرض این درمجموع

( 55/3 یمعنادار بیضر مقدار مطلق قدر با) گردشگر اقدام ریمتغ بر( 54/0 اثر تشد با) لیتما ریمتغ هفتم، ةیفرض در

 ةیفرض درنتیجه ،آمد دستهب درصد 95 نانیاطم سطح در 96/1 از شتریب آن یدارامعن بیضر زیرا ؛است بوده اردامعن

 .شد دییتأ رامسر شهر گردشگران اقدام و لیتما ریمتغ انیم دارامعن یعلّ ةرابط وجود یعنی هفتم
 

 یریگجهینت

 یایمزا بتواند دیبا مناسب خدمات و محصول ةعرض و خود یگردشگر یربناهایز جادیا از شیب منطقه ای شهر کشور، هر

 انیمتصد. کند جادیا گردشگران ذهن در خود ةمنطق ای کشور شهر، از یخوب ریتصو و ،انیب را منطقه آن به مسافرت

. کنند استفاده یگردشگر غاتیتبل مناسب یهاوهیش از دیبا ،ندیبرآ کار نیا ةعهد از یخوببه بتوانند نکهیا یبرا یگردشگر

 رامسر. دارد یاژهیو گاهیجا خزر یایدر یجنوب سواحل در ژهیوبه ران،یا یامنطقه یگردشگر ةخچیتار در مازندران استان

 یاقامت ساتیتأس احداث و مناسب یگردشگر منابع داشتن نیهمچن ،تختیپا به عیسر دسترس امکان و کم ةفاصل لیدلبه

 یادیز تعداد ساالنه. است یشماریب یالمللنیب و یداخل گردشگران یرایپذ سال مختلف فصول در توجه، درخور ییرایپذ و

 ،است شده لیتبد گردشگران از یاریبس یگردشگر مقصد به شهرستان نیا هرچند .کنندیم دیبازد شهر این از گردشگر

 ،لیپتانس نیا از حداکثر ةاستفاد منظوربه است یهیبد. دارد گردشگر جذب و سمیتور ةنیزم در یشتریب یهالیپتانس

 .است الزم و یمنطق یامر یگردشگر یابیبازار یهابرنامه تحت یابیبازار مناسب ابزار یریکارگبه

 را هدف نیا و کنند دنبال را یخاص هدف ابزارها نیا است بهتر یغاتیتبل یابزارها از کیهر شدنواقع مؤثر یبرا

 یهاتیفعال در یشناختتیجمع عوامل به توجه دهدیم نشان هاافتهی. دهند قرار یشناخت تیجمع اطالعات براساس

 یریچشمگ طوربه را غاتیتبل یاثربخش عوامل نیا به توجه با یغاتیتبل یهابرنامه نیتدو و است مهم اریبس یغاتیتبل

 ریسا با مقایسه در ونیزیتلو ،یغاتیتبل یابزارها انیم در داد نشان حاضر قیتحق یفیتوص آمار جینتا .داد خواهد شیافزا

 از بهتر و شتریب ةاستفاد ،نیبنابرا ؛ستهمسو( 2005) همکاران و میک اتقیتحق جینتا با که بوده مدنظر شتریب ابزارها

 به انیپاسخگو تعداد به توجه با. باشد داشته یپ در را یخوب یدستاوردها تواندیم یگردشگر غاتیتبل یراستا در ونیزیتلو

 از زنان کهیدرحال بپردازند سفر به توانندیم شتریب و ترراحت مردها شد مشخص تیجنس نظر از حاضر قیتحق ةپرسشنام

 بهتر را بانوان که یغاتیتبل ای ردیبگ قرار انیآقا توجه مورد شتریب که یغاتیتبل نیبنابرا ؛هستند روروبه مشکل با نظر نیا

 از کیهر بر بهتر یاثربخش یبراتوان می هم سن عامل به توجه با. افزود خواهد غاتیتبل یاثربخش بر کند قیتشو

 یهابرنامه هدف را یخاص یسن گروه یغاتیتبل یابزارها نیا از کیهر ای گرفت نظردر را یخاص غاتیتبل یسن یهاگروه

 .دهند قرار یغاتیتبل

 لیتحل و (SEM) یساختار معادالت یسازمعادل آزمون از استفاده با یلیتحل آمار بخش در هاهیفرض با رابطه در
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 تنها و بوده اثربخش یگردشگر مقصد انتخاب و لیتما توجه، جلب در یدارید غاتیتبل که دریافتیم (CFA) یدییتأ یعامل

 ارائه یکاربرد یهاشنهادیپ یگردشگر و غاتیتبل صنعت رانیمد به ،نیا اساس بر .است هنداشت ریتأث عالقه ریمتغ بر

 :شودیم

  دهد شیافزا را توجه جلب که ییراهکارها اول ةیفرض در گردشگران توجه جلب در غاتیتبل ریتأث با رابطه در 

 یبرگزار و ژهیو یهاجلوه ،مایسخوش افراد از استفاده با،یز ریتصاو بزرگ، نیعناو کاربردنبه از اندعبارت

به متفاوت و باشد ذابج و ریچشمگ آنچه هر و غاتیتبل در هاجشنواره از یینما دادننشان و یمحل یهاجشنواره

 .برسد نظر

  اثربخش مقصد به گردشگران عالقه در نتوانسته یدارید غاتیتبل ،دوم ةیفرض در پژوهش یهاافتهی به توجه با 

 داشته تناسب هدف، انیمشتر یهانگرش و هاتجربه با دیبا یغاتیتبل امیپ افراد، ةعالق یرو بر ریتأث منظوربه. باشد

 در باشد داشته گردشگران نگرش و فرهنگ با یفرهنگ و یذهن تشابهات ،یدارید غاتیتبل امیپ هرچقدر. باشد

 که گردشگران سفر قصد و نگرش بر هارسانه ریتأث به توجه با. بود خواهند ترموفق گردشگر جذب و عالقه جادیا

 و بوروشور راهنما، یهاکتاب ،کاتالوگ شودیم شنهادیپ ،است( 33: 2010) والز و فزنز یهاافتهی یراستا در

 را الزم اطالعات منطقه یگردشگر یهاجاذبه خصوصدر تا شود داده قرار گردشگران اریاخت در فشرده یهالوح

 یشتریب لیپتانس که یمناطق در مختلف یهاکانال از استفاده با مناسب غاتیتبل از توانیم نیهمچن ،کنند کسب

 همکاران و مازارول و( 467: 2008) همکاران و نیتویل یهاافتهی طبق بر که برد بهره دارند گردشگر جذب یبرا

 نگرش بهبود به اطالعات نیا ان،یمشتر میتصم و نگرش بر اطالعات منابع ریتأث بر یمبن( 491: 2007)

 .کندیم کمک یگردشگر مقصد به القوهب گردشگران

  یمشتر با دیبا غاتیتبل که است مهم نکته نیا سوم ةیفرض در یگردشگر مقصد به گردشگران لیتما با رابطه در 

 هدف انیمشتر که بدانند دیباکار  درست دادنانجام یبرا یغاتیتبل امور کارگزاران و انیمتصد. کند برقرار ارتباط

 که شوند هیته یاگونهبه دیبا ارتباطات یهابرنامه هستند متفاوت هدف مخاطبان که آنجا از .کنندیم فکر چگونه

 غاتیتبل است، رشدبهرو ةیدوسو ارتباطات به توجه با. باشند افراد یحت ای خاص گروه بازار، ژهیو یهابخش مناسب

 پرسش نیا دیبا بلکه م؟یابی دست خود مخاطبان به میتوانیم چگونه ما که کند مطرح را پرسش نیا دیبا تنهانه

 نیا م؟یابیب ،کنندیم دایپ یدسترس ما به گونه بدان مخاطبان که را ییهاراه میتوانیم چگونه ما که شود مطرح زین

 یهاراه ةهم یبررس با دیبا ارتباطات ندیافر رونیا از. است ارتباطات ةنیزم در ادیز قاتیتحق و مطالعات ازمندین امر

 خدمات و محصوالت به لهیوس بدان تواندیم او و دارد وجود بالقوه گردشگران یرو شیپ که یابالقوه و دوطرفه

 گرانید با احتماالا  است، دیجد مقصد کی به مسافرت درصدد که یکس مثالعنوانبه. گردد آغاز کند، دایپ یدسترس

 در شدهدرج یهایآگه ،یشهرنیب و یشهر یتابلوها به کند،یم نگاه یغاتیتبل یزرهایت به کند،یم صحبت

 .کندیم تجربه را دیجد مقاصد به مسافرت سرانجام و کندیم توجه هامجله و هاروزنامه

  مقاصد اتیح چرخه گرفتننظردر با چهارم ةیفرض در یگردشگر مقصد انتخاب ةرحلم در غاتیتبل یاثربخش یبرا 

 یبرا را مرحله 5 یگردشگر مقاصد اتیح ةچرخ داد؛ ارائه را متناسب یغاتیتبل یهابرنامه توانیم یگردشگر

 یمعرفرا  آن سیبوهال که چرخه نیا. افول و اشباع بلوغ، رشد، ،یمعرف ةمرحل: ردیگیم نظر در یگردشگر مقاصد

 مناطق اتیح چرخه مراحل از مرحله هر در که را یابیبازار اقدامات و مقصد یگردشگر یابیبازار تیوضع کرد،

 مقاصد یبرا یمثبت جینتا تواندیم چرخه نیا به توجه. دهدیم قرار توجه مورد ردیپذ صورت دیبا یگردشگر

 ،چرخه نیا براساس. آورد ارمغان به یگردشگر صنعت یبرا را یمطلوب هاگیجا و باشد داشته همراه به یگردشگر

 با رشد و یمعرف ةمرحل در. شود مشخص مرحله هر با متناسب غاتیتبل هدف و نقش دیبا بهتر یاثرگذار منظوربه
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 آگاهنده نقش دیبا یغاتیتبل یهابرنامه مقصد،مقایسه با  در هدف جامعه ینسب یآگاه و منطقه بودندیجد به توجه

 مجدد سفر به را گردشگران و باشد ادآورندهیهب دیبا غاتیتبل نقش ،یگردشگر مقصد بلوغ ةمرحل در. باشند داشته

 منطقه مجدد یمعرف بر دیبا غاتیتبل افول و اشباع ةمرحل در. کند قیتشو هاآن اقامت مدت شیافزا و منطقه به

 با رابطه در. شودیم کاسته منطقه یهاتیجذاب از و ابدییم کاهش مرحله نیا در گردشگران تعداد زیرا کرد؛ دیتأک

 .باشد ادآورندهیهب دیبا شتریب غاتیتبل شودیم گرفته نظردر یگردشگر صدامق از یکی همواره که رامسر شهرستان

 ،یزیربرنامه یآن برا جینتا ،استدشوار  غاتیآثار گوناگون تبل یریگکه اگرچه اندازه کردنکته توجه  نیبه ا دیبا ،تیدرنها

تعداد  شیافزا یالزم و مهم برا یالهیوس تنهانه غاتیتبل ،درواقع. خواهد بود دیمف رایبس یغاتیتبل یهاتیفعال لیاصالح و تعد

قرار  یگردشگر ابانیمورد استفاده مسئوالن و بازار یستمیطور سو به یزیربرنامهبا  اگربلکه  رودیشمار مگردشگران به

 عهده داشته باشد.مثبت در ذهن گردشگران به گاهیجا جادیو ارزنده در ا یاساس ینقش تواندیم رد،یگ
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