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 دهیچك
تصویر مقصد بر کیفیت ادراک شده از تحقیق حاضر تحلیل کالبدی اثر متغیر 

ناطق گردشگری عوامل ملموس و ناملموس و ارزش ادراک شده را در م
است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای  شهری بررسی کرده

نفر محاسبه و در بین گردشگران بازدید کننده  973جوامع نامعلوم به تعداد 
های اخذ شده با استفاده از آمار از منطقه دارآباد تهران توزیع شد. داده

 های آماری تی، رگرسیون خطی چندگانه در نرم افزار توصیفی، آزمون

SPSS سازی معادالت ساختاری در نرم افزار  لو مدAMOS  تحلیل
های حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری و بارهای عاملی اند. یافتهشده

محاسبه شده در حالت استاندارد، بیانگر آن است عامل کیفیت عوامل 
، به مقدار بیشتری تحت تأثیر تصویر ذهنی 71/1ملموس با بار عاملی 
است. پس از آن تصویر ذهنی گردشگران با بار عاملی گردشگران قرار گرفته 

بر کیفیت عوامل ملموس ادراک شده اثر داشته است و در ادامه تصویر  46/1
اثرگذار  68/1ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از خدمات با بار عاملی 

بوده است. نقش عوامل واسط کیفیت عوامل ملموس ادراک شده و کیفیت 
ادراک شده بر ارزش ادراک شده از خدمات گردشگری با عوامل ناملموس 

کاربرد رگرسیون خطی چندگانه مورد سنجش قرار گرفته است. براساس 
 518/1به میزان  نتایج، کیفیت عوامل ملموس ادراک شده با مقدار آماره بتا

تأثیر بیشتری بر ارزش ادارک شده از خدمات در منطقه گردشگری دارآباد 
د از آن کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده با مقدار بتا به داشته است و بع

 گیرد.در جایگاه دوم اثرگذاری قرار می 913/1میزان 

 

تصویر ذهنی، ارزش ادراک شده، کیفیت عوامل  :كلیدیهای  واژه

ملموس ادراک شده، کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده، منطقه گردشگری 

 .دارآباد تهران

 
 
Abstract 
The present study has physically analyzed the effect of 
the destination image variable on the perceived quality 
of tangible and intangible factors and the perceived 
value of urban tourism areas. The sample size was 
calculated using the Cochran's formula for unknown 
communities to 173 people and were selected from 

tourists visiting the Darabad area of Tehran. The 
obtained data were analyzed using descriptive statistics, 
t-test, multiple linear regression in SPSS software and 
structural equation modeling in AMOS software. 
Findings from the modeling of structural equations and 
factor loads calculated in the standard state, indicate that 
the quality of tangible factors with a factor load of 0.70, 
has been more affected by the mental image of tourists. 

After that, the mental image of tourists with a factor load 
of 0.64 had an effect on the quality of perceived tangible 
factors. Furthermore, the mental image of tourists has 
affected the perceived value of services with a factor 
load of 0.45. The role of mediating factors in the quality 
of perceived tangible factors and the quality of perceived 
intangible factors on the perceived value of tourism 
services has been measured using multiple linear 
regression. According to the results, the quality of 

perceived tangible factors with a beta statistic value of 
0.205 had a greater effect on the perceived value of 
services in the Darabad tourist area, followed by the 
quality of perceived intangible factors with a beta value 
of 0.193. 
 
Keywords: Mental Image, Perceived Value, Quality of 
Perceived Tangible Factors, Quality of Perceived 
Intangible Factors, Darabad Tourist Area of Tehran. 
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 مقدمه
. به این کندمی ایفا جوامع اقتصاد در مهمی نقش گردشگری

گرفته های گوناگون مورد توجه قرار همواره از دیدگاه دلیل
با توجه به  ( و95: 9315)سجاسی قیدار و صدرالسادات، 
در ایجاد ارتباط با  الی آنکارکردهای متنوع و نیز توانایی با

توسعه مطرح به عنوان منبعی برای های اقتصادی، سایر بخش
 از . بسیاری(51: 9315)فراهانی، عینالی و مرادی،  شده است

 بخش این دری مل یا محلیهای بازار در هاسازمان و افراد

 اقتصاده چرخ در داخلی گردشگری نتیجه در و دارند اشتغال

: 9315نژاد،  )بوذری، خلیفه و بابکی دارد عظیمی جایگاه ملی
(. به همین واسطه گردشگری شهری نیز در جهان اهمیت 46

شیدایی، ای برخوردار شده دارد )فامیل نوروزی، شرفی و ویژه
های اصلی مدیران ای که یکی از چالش(. به گونه315: 9316

گردشگری شهری، درک الگوهای رفتاری و تصویر ذهنی آنان 
است. ارزیابی و تجزیه و تحلیل تصویر ذهنی گردشگران نقش 

ها و مطالعات نظری مهمی در درک رفتار آنان در پژوهش
(. این 916: 9316گردشگری دارد )امراللهی بیوکی و نظری، 

اهمیت عمدتاً به دلیل تأثیر درک ذهنی گردشگران بر روی 
رفتار منتج از آن )انتخاب مقصد( مورد توجه قرار گرفته است 

(. تصویر ذهنی گردشگران 4: 9318)خضرنژاد و حیدری چیانه، 
ارتباط نزدیکی با کیفیت خدمات ادارک شده از مقاصد 

زمینه معتقد است که گردشگری دارد. دیدگاه غالب در این 
های ارزیابی افراد از کیفیت خدمات دریافتی بر اساس جنبه

 گیرد. براساسمتفاوت و به صورت چند بعدی صورت می
 بعد چهار شامل مشتری با ارتباط مدیریت محققان، نظرات

 را بعد چهار این است. مشتری توسعه و جذب، حفظ شناسایی،

 مشتری در گردشگری در مدیریت سیستم عنوان به توانمی
 ایجاد آن و کنندمی دنبال را مشترک هدفی که گرفت نظر

 ارزش حداکثرسازی منظور به از مشتریان تریعمیق درک
است )معماری، اصغری  بلند مدت در سازمان برای مشتری

ای که (. به گونه15: 9315آبادی و سیفی سلمی، جعفر
مشتریان خود را به ها ساالنه میزان بسیار زیادی از  سازمان

دهند. یکی از مؤثرترین و ها از دست میدلیل کم توجهی به آن
رسانی با کیفیت، ترین راهبردها، تالش برای خدماتمتداول

نقص و آسان است. خدمت رسانی به مشتریان، با کیفیت بی
های رقابتی برای عالی و به طور مستمر موجب ایجاد مزیت

 :Chang, Wang and Yang, 2009)شود شرکت می

ثر برای ؤ. در این راستا کیفیت خدمات یکی از عوامل م(439
دستیابی به منافع استراتژیک سازمان مثل حفظ میزان مشتریان 

بخشی و به دست آوردن سود عملیاتی است یا افزایش اثر
(Sadegh Sohail and Sheikh, 2008: 68) در .

ردشگران یکی از این رابطه آگاهی از مقصد و تصویر ذهنی گ
گذار بر کیفیت ادراک شده از خدمات گردشگری عوامل اثر

 است.
تهران به عنوان یک مقصد گردشگری با برخورداری از 
امکانات و استعدادهای تاریخی، طبیعی، اجتماعی و فرهنگی 
ارزشمند بالقوه و بالفعل فراوان از نظر گردشگری )کاظمیان و 

ریزان را به خود برنامه ( همواره توجه86: 9311آزادی، 
های طبیعی در اختصاص داده است. این منطقه دارای محیط

( که عالوه 61: 9313منظر شهری است )پورجعفر و دیگران، 
های بر محدود کردن گسترش شهر، سبب ایجاد تفرجگاه

طبیعی در حاشیه شهرها شده که با کمترین میزان دخالت در 
برای شهرنشینان فراهم کرده های طبیعی، این امکان را  محیط

است تا از آرامش و زیبایی طبیعت بهره برده )بهمنی و برنجی، 
( و احساس سرزندگی و خاطره انگیزی از حضور در 53: 9311

ای که مناطق (. به گونه88: 9315آن داشته باشند )ملکیان، 
های طبیعی منحصر به فرد، شمالی شهر تهران با داشتن ویژگی

خدمات زیست محیطی برای کل شهر به شمار  منشأ کاال و
ها، های فراوان همانند کوهآمده و به علت دارا بودن پتانسیل

ها، فضاهای سبز و باز در دسترس، نقش مهمی در بهبود هدر
وضعیت زیست محیطی تهران و فراهم آوردن امکانات تفرجی 

 گردشگری رود دره و تفریحی برای شهروندان دارد. مسیر
 قدیمی باغات بستر ارزش، با و طبیعی میراث به عنوان دارآباد،

در این منطقه  طبیعی محیط با مصنوع محیط دهندهپیوند و
، فضا برآورد نظر مهمی از عملکرد و نقش و شده محسوب

در  و باز موجود سبز فضای بین پایداری تقویت و الزم منابع
؛ متولی،  63: 9354دارد )مثنوی و دیگران،  عهده به شهر

اثر تصویر ذهنی گردشگران بر  مطالعه، این در(. 9311:951
 و ملموس عوامل بعد دو از شده ادراک خدمات کیفیت

 مورد به عنوان عوامل اثرگذار بر تجربه گردشگران ناملموس
 تواندمی شده ادراک ملموس عوامل .گیردمی قرار بررسی
 ،بودن جذاب شهری، مبلمان قبیل از زیکیفی محیط شامل

 و کیفیت با اقامتی مراکز محیط، پاکیزگی ،محیط یآراستگ
 این در ناملموس عوامل جمله از. باشد صوتی آلودگی میزان

 گردشگران، و افراد بین صمیمی رابطه به توانمی تحقیق
 به خدمات هدربار رسانیاطالع محدوده و در امنیت احساس

. همچنین اثر تصویر ذهنی گردشگران بر کرد اشاره گردشگران
هر یک از دو عامل ذکر شده و ارزش ادراک شده از کیفیت 
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خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا محقق به 
 دنبال صحت سنجی فرضیات ذیل است:

تصویر ذهنی گردشگران اثر معناداری بر کیفیت ادراک  -9
ت ادراک شده از عوامل ناملموس شده از عوامل ملموس، کیفی

 و ارزش ادراک شده دارد.
کیفیت عوامل ملموس ادراک شده و کیفیت عوامل  -5

 ناملموس ادراک شده بر ارزش ادراک شده تأثیر معناداری دارد.
 مقصد، تصویر در منابع مطالعاتی گردشگری، بازاریابی

 و تصویر زیرا است موفق گردشگری بازاریابی یک شروع نقطه
 خواهند آینده در بازدیدکنندگان که سفر تجربیات از انتظارات

کند )منصوری می مربوط خاص مقصدی به را افکار آنها داشت،
توسط  یذهن یرتصو یریگ شکل (.16: 9319مؤید و سلیمانی، 

ذهنی بر پایه برداشت  یعنوان ایجاد ساختار  ( به9148) ینالدر
است. در رابطه با  شده یان اندکی از دریای اطالعات اطراف ب

های این دریای اطالعات سرچشمه ،مقصد یذهن یرتصو
)بروشورهای مسافرتی،  بسیاری دارد که شامل ادبیات انگیزشی

)خانواده/ دوستان/  های دیگرانپوسترها( عقاید و دیدگاه
)روزنامه، مجله،  های عمومیمسافرتی( و رسانه یها  بنگاه

عالوه با بررسی واقعی ه. بشودمی تلویزیون، کتاب، سینما(
طور مستقیم بر اطالعات و تجربیات   تصمیمات، این تصاویر به

منابع متعدد اطالعات و نقش  یرگذارد. تأثمی یرو تغییر آنان تأث
( در مدل 9155توسط گان ) یذهن یرتصو یریگ ها در شکل آن

 است: شده یانهفت فاز تجربیات سفر ب
 در مقابل تجربیات تعطیالت یذهن یرانباشتگی تصو -9
 اطالعات آینده یلهوس  به یذهن یرتعدیل این تصاو -5

 برای رفتن به تعطیالت گیری یمتصم -3

 سفر به مقصد -6

 مشارکت در مقصد -8

   بازگشت به خانه -4

 پایه یذهن یرتعدیل تصاو -7

 یذهن یرگیری تصومدل، سه حالت شکل یندر استفاده از ا
کرد. در مرحله یک و  بیان 7و  5،  9مرحله  توان یمقصد را م
گرفته  دوم شکل  ذهنی مقصد توسط اطالعات دست دو تصویر

اول حقیقی   در فاز هفتم اطالعات دست که یاست، درصورت
 گرفته است استفاده قرار مورد یذهن یرتبدیل تصو برای تغییر و

(Jenkins, 1999: 5)تصویر ذهنی  ،. بر اساس این نظریه
ماهیتی پویا دارد و در اثر مواجهه با اطالعات جدید تعدیل 

(. طی این 934: 9313شود )امامی، رنجبریان و فتحی،  می
تصویر ذهنی تحت تأثیر عوامل محرک محصول و ، فرآیند

مشخصات فرد دریافت کننده قرار دارد. تصویر ذهنی مقصد که 
 ،اندشکل داده گردشگران بر اساس اطالعات خارجی آن را

تواند به منزله عوامل کششی و انگیزاننده عمل نماید  می
( و از سوی دیگر قضاوت 17: 9319)منصوری مؤید و سلیمانی، 

آنها در مورد کیفیت و ارزش خدمات دریافتی را تحت تأثیر قرار 
 دهد. 

تصویر ذهنی را به صورت  ،در این بین جغرافیای رفتاری
ها و عقاید مرتبط با یک  طف، ارزشها، دانش، عوا برداشت

 سازمان ذهنی تصویر چنانچهگیرد.  موضوع یا پدیده در نظر می

 مشتری این که مشکالتی باشد، خوب خاصی مشتری ذهن در

 به ایاندازه تا احتماالً باشد، داشته فرآیند یا نتیجه با ارتباط در

 Boulding et)  شودمی گرفته نادیده ذهنی، تصویر وسیله

al, 1994: 413) به این دلیل که تصویر ذهنی انتخاب .
یار و  دهد )کاظمی، سعادتگردشگر را تحت تأثیر قرار می

( و به عنوان راهنمایی برای آنان عمل 58: 9311بیطرف ، 

، مدیریت سازمان (Moon et al, 2011: 291)کند  می
پیوسته  گردشگری و دست اندکاران این عرصه باید به طور

های در حال تغییر گردشگران را تحقق بخشند )کاظمی، خواسته
با توجه به این اهمیت ایجاد  (.58:  9311یار و بیطرف،  سعادت

تصویری مثبت گردشگری از کشور و ایجاد یک برند ملی قوی 

 Kiryluka)برای مقاصد گردشگری یک چالش اساسی است 

and Glinska, 2015: 671)ویر ذهنی . در تعریف تص
تصویر ذهنی مقصد ناشی از نگرش  ،توان گفتمقصد می

های مقصد گردشگری است. با  گردشگر نسبت به خصیصه
توجه به اینکه گردشگران بالقوه، دانش محدودی در خصوص 

های یک مقصد گردشگری دارند، لذا تصویر ذهنی شکل  ویژگی
ب گرفته نسبت به آن مقصد، عنصر کلیدی در فرآیند انتخا

مقصد توسط گردشگر است. تصویر ذهنی از یک مقصد بر 
تصمیم سفر به آن مقصد، سطوح رضایت از تجربه سفر و 

تأثیر دارد )امامی، رنجبریان و  ،تمایل به بازدید مجدد از مقصد
توان گفت روند به این ترتیب می (.938: 9315فتحی، 
نزدیکی زیادی به  ،گیری و انتخاب مقصد گردشگران تصمیم

 ,Glückstada)آشنایی آنها با یک مقصد خواهد داشت

Mikke and Schmidt, 2021: 1) در این راستا .
 کیفیتکیفیت خدمات نیز مفهومی در خور توجه است. در واقع 

 کیفیت. دارد اشاره خدمت با ههمواج از واقعی ستاده به خدمات

 .گیردمی بر در را رفتاری و موقعیتی فیزیکی، بعد سه خدمات
 چیزی بر تمرکز از است عبارت خدمات کیفیت دیگر، عبارت به

 که موقعیتی چگونگی و شودمی داده تحویل مشتریان به که
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. (Gronroos, 2000: 143)شود می ارائه آن در خدمات
کیفیت خدمات با برآورده کردن نیازهای مشتریان برای ایجاد 

 ,Asyraf)وفاداری در بین مشتریان، حائز اهمیت است 

. در چند دهه گذشته، محققان و دست اندرکاران (13 :2019
به دلیل تأثیر زیاد آن بر رضایت مشتری، وفاداری مشتری، 

کیفیت خدمات  عملکرد تجاری و سودآوری، توجه بسیاری را به
معموالً به عنوان معیار سنجش  کیفیت خدمات اند.نشان داده

رات مشتری میزان مطابقت سطح خدمات ارائه شده با انتظا
 Elrahman, El-Borsaly, and)شود تعریف می

Hassan, 2020:94) مفهوم دیگر در حوزه کیفیت .
 کیفیتاست.  شده ادراک خدمات کیفیتخدمات، مبحث 

 که شودمی مربوط کیفیت از سطحی به شده ادراک خدمات

 و سازمان سوی از شده ارائه خدمات دریافت حین مشتری،
 ادراک سطح این .کندیم ادراک سازمان عملکرد از آن، از پس

 عملکرد سطح با برابر یا و کمتر بیشتر، تواندمی عملکرد، شده

 :Adliagan and Buttle, 2002) باشد انتظار مورد

. در مقاصد گردشگری رونق یافتن گردشگری به عنوان (362
فرآیند تغییر شهری و تغییر محالت ناشی از حضور 

اهمیت کیفیت خدمات ادراک شده از نظر کنندگان مرفه،  بازدید

 :Esther et al, 2020)گردشگران رو به افزایش است

. دو بعد کلی در حوزه کیفیت خدمات، کیفیت (113095
 ضمنی، طور بهست. عوامل ملموس و ناملموس ادارک شده ا

 عوامل کیفیت طریق از شده ادراک ارزش بر ذهنی تصویر

   دست .گذاردمی ثیرأت شده ادراک ناملموس و ملموس
 شناسایی طریق از توانندمی گردشگری صنعت ندرکارانا

 مقصد از آنان شده ادراک کیفیت گردشگران، ذهنی تصویر

 ارزش انتظار آن، واسطه به سپس و کرده دنبال را گردشگری

)کاظمی،  باشند داشته را گردشگران از بسیاری شده ادراک

 .(57: 9311پور و بیطرف،  مصطفی
های خدماتی، قرار مفهوم نهفته در بطن فعالیت سازمان

 است. توجه کانون در مرکزی ههست عنوان به مشتریدادن 

 افزایش آن، تبع به و مشتریان دانش و آگاهی سطح افزایش
 این خدماتی، هایسازمان از آنان هایخواسته و انتظارات سطح

 مصرف امروزه .است ساخته روبرو جدی چالش با را هاسازمان
)اصانلو و  کندمی تعریف مفهومی طور به را کیفیت واژه ،کننده

و  انسانی کیفیت بین مفهومی معنای (.5: 9311خدامی، 
 جنبه یک شامل مکانیکی کیفیت .کندمی ایجاد تمایز مکانیکی

 انسانی کیفیت حالیکه در است، رویداد یا ءشی عینی ویژگی یا
 .است خدمات و کاال به افراد ذهنی واکنش برگیرنده در

 میان که است باالیی نسبیت درجه با ایپدیده ،کیفیت بنابراین
 ,Parassuramanکندمی ایجاد تفاوت ها،قضاوت

Zeithaml and Berry, 1998: 42). 
دهد اجمالی بر متون علمی مرتبط با پژوهش نشان میمرور 

پژوهشگرانی در ایران و جهان موضوع تصویر ذهنی و اثر آن بر 
اند که در کیفیت ادراک شده از خدمات را مورد بررسی قرار داده

شود. اصانلو و ادامه به مهمترین موارد مطالعه شده اشاره می
 با مشتریان دهش ادراک خدمات کیفیت ( سنجش9311خدامی )
اند. بازار را مورد ارزیابی و بررسی قرار داده ،گریحس رویکرد

که  کندمی یدأیت را شده ارائه مفهومی مدل ها،داده تحلیل نتایج
 کیفیت ارتباط مدل این از استفاده با توانندیم هاسازمان طبق آن
 بازار حسگری قابلیت با را خود مشتریان به شده ارائه خدمات

 ( تأثیر9311یار و بیطرف) . کاظمی، سعادتدهند قرار بررسی مورد

 شهرهای از شده ادراک ارزش بر گردشگران ذهنی تصویر
 عوامل کیفیت واسط نقش بر تأکید را با خزر ساحلی دریای

 ،انداند. محققان در نتایج اظهار داشتهشده به انجام رسانده ادراک
 مهمترین از شده ادراک ارزش به نسبت شده ادراک کیفیت

منصوری مؤید و  است. گردشگران ذهنی تصویر هایپیامد
 از گردشگران ذهنی تصویر و بازاریابی ( ابزارهای9319سلیمانی )

مقصد را در بین گردشگران خارجی وارد شده به ایران مورد 
 ابزارهای میان اند. نتایج حاکی از آن است درارزیابی قرار داده

 هایکتابچه و شنیداری تبلیغات اینترنت، از بعد بی،مختلف بازاریا
دارند. نتایج  قرار اهمیت سوم و دوم رده در و مجالت راهنما

( در بررسی تصویر 9313تحقیق امامی، رنجبریان و فتحی )
ذهنی ادراک شده از یک کشور و تأثیر آن بر قصد گردشگران 

گردشگران ایران حاکی از آن است تصویر ذهنی بر نیت کلی 
نسبت به سفر به کشور تأثیرگذار است. بدیعی، رضازاده و کاشفی 

مشتری از دیدگاه  شده ادراک کل ارزش ( ارزیابی9313)
مستقیم و  اند. نتایج تحقیق بیانگر رابطهاجتماعی را بررسی کرده

های اجتماعی با ارزش ادراک شده مشتری است. معنادار ارزش
( در مقاله توسعه مدل 9316محمودی، رنجبریان و فتحی )

تصویر ذهنی گردشگران بالقوه از مقصد گردشگری ایران، 
های مربوط به ابعاد تصویر مقصد را توسط تحلیل عاملی   داده

اند. نتایج پژوهش نشان داد که تصویر کالن، تأییدی بررسی کرده
های ارتباطی مقصد بر تصویر ذهنی  انگیزه گردشگران و فعالیت

( 9318بیوکی و نظری ) ثر است. امراللهیؤاز ایران مگردشگران 
در بررسی تأثیر تصویر ذهنی گردشگران شهر اصفهان بر توسعه 

های  پایدار گردشگری، به این نتیجه دست یافتند که ویژگی
های  فردی به واسطه تصویر ذهنی بر رفتار گردشگری، دستاورد

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953620303142#!
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ی دارد. گردشگری و توسعه گردشگری تأثیر مثبت و معنادار
( در بررسی تأثیر 9318دیوا )  ثانی و آملی خدایی، علیزاده شیر

ت تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سالم
د با کیفیت مثبت تصویر مقص در آبگرم الویج، به بررسی رابطه

 اند. نتایج بیانگر آن استرا بررسی کرده سفر و ارزش ادراک شده
موجب رضایت گردشگران  ،ایجاد تصویر مناسب از مقصد که

های آینده و  سالمت شده و به دنبال آن موجب افزایش بازدید
 پیشنهاد مقصد به دیگران شده است. 

( مکانیسم اثرگذاری 5199) 9ریاد الدهاری و دیگران
های شخصی بر کیفیت خدمات ادراک شده را فرهنگ و ارزش

های شخصی کند ارزشد. نتایج تأیید میانمورد بررسی قرار داده
مانند خودکفایی، عزت نفس، احساس موفقیت و امنیت، کیفیت 

رشید و عبدی  دهد.خدمات ادراک شده را تحت تأثیر قرار می
( تأثیر کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده بر 5196)

وفاداری مشتری در صنایع خدماتی مالزی را مورد مطالعه قرار 
ند. نتیجه مطالعه نشان داد بین کیفیت خدمات و اعتماد، اداده

کیفیت خدمات و ارزش درک شده، اعتماد و وفاداری مشتری و 
 ارزش درک شده و وفاداری مشتری ارتباط مثبتی وجود دارد.

( در بررسی نقش تصویر ذهنی مقاصد 5198) 5استیالدیس
گردشگری بر حمایت ساکنان برای توسعه گردشگری بیان 

از ابعاد محیط اجتماعی  و ظاهر فیزیکیبعد که دو کند می
داری بر تأثیر معنی چهارگانه مورد بررسی در این پژوهش
( 5197) 3ماجا و ونسا نگرش ساکنین نسبت به گردشگری دارد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Riadh Ladhari  
2. DIMITRIOS STYLIDIS 
3. Maja Arslanagic-Kalajdzic 

ای برای تبیین ارزش ادرک شده از میزان ای مقایسهمطالعه
انجام داده ای کسب و کار بهای پرداختی برای خدمات حرفه

6است. نتایج بر اساس نظریۀ سیگنالینگ
در مفهوم سازی  

تجربی ارتباط بین سه بعد ارزش ادراک شده و پیشینۀ آن 
)شهرت درک شده، اعتبار درک شده و کیفیت ارتباط درک 

دهد. شده( و نتایج )رضایت و وفاداری( را مورد تأیید قرار می
های مقصد، ن ویژگی( در بررسی ارتباط بی5151) 8اسکولسینگر

ظهور کیفیت خدمات و وفاداری در مقاصد گردشگری نو
کند کیفیت خدمات ادراک شده و تجربۀ مدیترانه اذعان می

گردشگر بر وفاداری آنان اثر معنادار و مثبتی دارد. پژوهش 
حاضر پس از بررسی پیشینه پژوهش، با رویکردی سیستماتیک 

تصویر ذهنی بر کیفیت و  گذاریو در نظر داشتن مکانیسم اثر
ارزش ادراک شده از خدمات در دو بعد ملموس و ناملموس 
برای اولین بار، موضوع را در منطقه گردشگری دارآباد مطالعه 

اندازی روشن برای برنامه ریزی کرده است. نتایج پژوهش چشم
توسعه پایدار گردشگری با آگاهی از مکانیسم اثرگذاری 

رای مدیران گردشگری و دیگر های مورد بررسی بشاخص
 کنشگران شهری فراهم خواهد آورد.

های تحقیق، برای بررسی تأثیر با مطالعه و بررسی سازه
تصویر مقصد بر کیفیت و ارزش ادراک شده مدل مفهومی 

 ( ترسیم شده است.9تحقیق به صورت شکل )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. signaling theory 
5. Schlesinger 

  
 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 
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 کار ها و روشداده
آن  در بررسی روش و است کاربردی نوع از حاضر تحقیق

ها، گردآوری داده است. ابزار پیمایشی و تحلیلی_توصیفی
که  گویه تخصصی است 51گویه عمومی و  4ای با پرسشنامه

جیده شده طیفی پنج امتیازی از بسیار کم تا بسیار زیاد سندر  
ثر بر ایجاد انگیزه سفر با توجه به است. برای سنجش عوامل مؤ

گویه طراحی شد. سنجش تصویر مقصد با  95شناخت از منطقه 

( انجام گرفت. کیفیت 5199ای مون و همکاران )گویه 8ابزار 
ای گویه 5بزار عوامل ملموس و ناملموس ادراک شده توسط ا

( مورد سنجش قرار گرفت. 9119پاراسورامان و همکاران )
ای واک فیلد و بلودگت گویه 8ارزش ادراک شده نیز با ابزار 

( متغیرهای پژوهش ارائه 9( صورت گرفت. در جدول )9111)
 شده است.

 
 های تحقیق به همراه ضریب آلفا ها، ابعاد و معرفمؤلفه .1جدول

 آلفا گویه عامل آلفا گویه عامل

 

 تصویر مقصد

  647/0 زیبایی و طبیعت منطقه

کیفیت 
عوامل 

ناملموس 

 ادراک شده

 776/0 شكایات به رسیدگی توانایی

و  صمیمی گردشگران رابطه استقرار محل راحتی

 بومیان

 امنیت احساس میزان ارائه شده امكانات بهاي

 اطالع رسانی در مورد خدمات صورت گرفته تبلیغات

کیفیت عوامل 

ملموس ادراک 
 شده

  687/0 دهی سرویس

ارزش ادراک 
 شده

 887/0 ارزش کیفیت خدمات ادراکی

 شده ارائه امكانات ارزش امكانات به دسترسی

 منطقه فضاي و طبیعت ارزش محیط پاکیزگی

 سفر تجربه ارزش محیط زیباسازي

 براي تجربه پرداختی بهاي ارزش

  

های توصیفی و استنباطی نتایج حاصل از گردآوری تحلیل 

سازی معادالت و مدل  SPSSها با بهره گیری از نرم افزارداده
صورت گرفته است.  AMOSساختاری با استفاده از نرم افزار 

ی معادالت ساختاری نسل دوم فنون تحلیل آماری ساز مدل
روابط متقابل بین متغیرهای چندگانه  لیتحل و  هیتجزجهت 

ضمن  که Ullman, 2006: 38)؛ 1: 9313است )کشاورز،
علوم   دهیچیپهای برخورداری از دقت باال، امکان تحلیل پدیده

ه باالتری از تحلیل و در جایگا کندمی انسانی را میسر
)باربارام  گیردمی رگرسیون، تحلیل مسیر و تحلیل عاملی قرار

ساختارهای کوواریانس یا  لیتحل و  هیتجز(. 5: 9311ام. بایرن، 
 نیتر یاصلی علّی یا معادالت ساختاری یکی از ساز مدل
ی پیچیده و چند ا دادهساختارهای  لیتحل و  هیتجزی ها  روش

 زمان  هم لیتحل و  هیتجزمتغیره است که ویژگی اصلی آن، 

 ,Kirschkamp)چندین متغیر مستقل و وابسته است 

ختاری پژوهشگر یابی معادالت سامدل فندر  .(112 :2007
واریانس مشترک( چند ) زمان همتغییرات  با مشاهده و محاسبه

عامل مشترکی  احتماالًمتغیر، قصد دارد نتیجه بگیرد که 
(. 859: 9315است )علوی،  زمان هماین تغییرات  کننده نییتب

برای سنجش ابعاد تصویر مقصد، کیفیت عوامل ملموس ادراک 

شده، کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده و ارزش ادراک شده 
 عاملی هایمدل شده است. از مدل عاملی مرتبه اول استفاده

 از تعدادی آن که در شودمی اطالق هاییمدل به اول مرتبه

کنند گیری میاندازه را دیگری پنهان متغیر متغیرهای آشکار،
(. در ادامه برای سنجش اثرگذاری تصویر 955: 9316)بسحاق، 

ذهنی گردشگران بر متغیرهای کیفیت عوامل ملموس ادراک 
شده، کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده و ارزش ادراک شده 

گیری  ستفاده شده است. ترکیب دو مدل اندازهاز مدل ساختاری ا
با هدف شناسایی الگوی روابط میان متغیرهای مستقل و 

آورد. محاسبه حجم نمونه وابسته مدل ساختاری را به وجود می
با استفاده از فرمول کوکران در وضعیت جامعه نامعلوم انجام 

پرسشنامه به صورت پیش آزمون  51شد. به این منظور ابتدا 
های گردآوری شده به میزان کمیل و با محاسبه واریانس دادهت

، حجم 18/1% و میزان خطای 18، سطح اطمینان 9915/1
پرسشنامه  5نفر محاسبه شد. با حذف  959نمونه به تعداد 

 پرسشنامه ادامه یافت. 973مخدوش کار تحلیل با 
محدوده مورد مطالعه منطقه گردشگری دارآباد در تهران 

های شمال دره کوهستانرود 1دره دارآباد یکی از است. رود
( دارآباد به معنی 84: 9315نسب و سوزنچی،  تهران است )عالی
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ساله و در  381محلی که درختان فراوان دارد، دارای قدمتی 
( 55: 9351شمال شرقی شمیران )رجبی، پرهیزگار و ابوذری، 

دیدنی و یکی از نقاط شهرداری تهران،  9واقع در منطقه 
اکنون به صورت یکی از نقاط تفریحی شهر تهران است که هم

از نظر طبیعی و مقر مهم گردشگری این شهر درآمده است. 
دارآباد با قرارگیری در منطقه شمیران و دامنه جنوبی  ،جغرافیایی

های البرز به عنوان ییالق تهران، از آب و هوای مناسب، کوه
خامنه و کولیوند،  است )مجیدیپاک و بارش فراوان برخوردار 

دارآباد هم به دلیل وجود رودخانه کوچک آن و هم ( 89: 9319
دارد. روی مشتاقان زیادی دلیل مسیر کوهنوردی و پیادهبه 

 داردتوجه خاص شهروندان قرار  مورد ترین مراکزی کهپربازدید
شامل مراکز تاریخی و مذهبی از جمله امامزاده صالح )ع(، موزه 

 و تجریش قدیم دارآباد، بازار_ت و حیات وحش ایرانطبیع
  است. نیاوران و سعدآباد موزه کاخ هایمجموعه

 

 شرح و تفسیر نتایج
نفر مرد بوده  38نفر زن و  955پاسخگوی تحقیق  973از بین 

اند. سهم سال بوده 56تا  95درصد در سنین بین  5/65اند. 
بوده است و نفر  5/51سال  36تا  58مشارکت گروه سنی 

سال قرار  66تا  38درصد پاسخگویان در بازه سنی  5/51
نفر  51ساله در این تحقیق تعداد  86تا  68اند. گروه سنی داشته

اند. بررسی سال داشته 88درصد از افراد بیش از  4/6اند و بوده
درصد مجرد و  5/83دهد وضعیت تأهل پاسخگویان نشان می

نتایج حاصل از بررسی وضعیت  اند.درصد متأهل بوده 5/64
درصد از تحصیالت راهنمایی  1/5سواد نشانگر آن است 

درصد میزان سواد خود را دیپلم اعالم  4/65برخوردارند و 
درصد از پاسخگویان میزان سواد خود را لیسانس  4/3اند. نموده

 اند.درصد کارشناسی ارشد و باالتر اعالم کرده 1/97و 
ر به منطقه، از آزمون تی تک در بررسی هدف از سف 
ای استفاده شد. هدف اصلی این آزمون مقایسه متغیرهای نمونه

؛  75: 9318تحقیق با حد وسط است )کیانی و بسحاق، 
(. از آنجا که نماگرهای هر شاخص با 951: 9316بسحاق، 

عنوان حد متوسط در  به 3اند، عدد طیف لیکرت سنجیده شده
ج حاصل از کاربرد آزمون تی تک نظر گرفته شده است. نتای

( در منطقه مورد مطالعه با توجه به سطح 5ای )جدول نمونه
معناداری آزمون داللت بر آن دارد که اثر متغیرهای مورد 
بررسی معنادار بوده است. یکی از عوامل مورد بررسی در 

گیری سفر به دارآباد، بازدید از منطقه و خرید صنایع شکل
 18/1ه علیرغم سطح معناداری پایین تر از دستی بوده است ک

با توجه به منفی شدن حدود پایین و باالی سطح اطمینان 
 اثرگذاری کمتر از حد میانگین داشته است. 

 
 

 عوامل انگیزاننده سفر به منطقه گردشگری دارآباد .2جدول 

 

 شاخص مورد بررسی

  6آزمون =میانگین 

آماره  وضعیت

 تی

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

میانگین 

 تفاوت

 %59سطح اطمینان 

 حد باال حد پایین

 تأیید 15/7 06/7 77/7 000/0 761 6/76 دیدن مكانی متفاوت از محل زندگی

 تأیید 44/7 17/7 61/7 000/0 761 7/11 دیدن مناظر طبیعی

 تأیید 96/0 05/0 61/0 000/0 761 7/1 زیارت امامزاده صالح

 تأیید 49/0 74/0 15/0 000/0 761 8/6 کسب تجربه جدید

 تأیید 58/0 66/0 89/0 000/0 761 0/76 دیدن گل وگیاه منطقه

 تأیید 47/7 74/7 16/7 000/0 761 6/78 گذراندن اوقات خوش وتفریح

 تأیید 64/7 05/7 17/7 000/0 761 8/78 داشتن سرگرمی وتفریح پر هیجان

 تأیید 64/7 97/7 79/7 000/0 761 4/67 لذت بردن از آب و هواي منطقه

 تأیید 71/7 8/0 57/0 000/0 761 8/77 برقراري ارتباط بیشتر با دوستان

 تأیید 18/7 07/7 74/7 000/0 761 8/77 استراحت ورسیدن به آرامش روحی

 تأیید 77/0 14/0 41/0 000/0 761 9/4 هاي زندگیفرار از دغدغه

 رد -/60 -06/7 -88/0 000/0 761 -9/5 بازدید از منطقه و خرید صنایع دستی

 تأیید 96/7 66/7 49/7 000/0 761 7/16 هاي طبیعیلذت بردن از زیبایی



 ...  شده ادراک خدمات کیفیتتحلیل کالبدی اثر تصویر مقصد گردشگری بر ارزش و  :کیانی سلمی            82

 

( آمار توصیفی متغیرهای سنجش تصویر 3در جدول )
مقصد، کیفیت عوامل ملموس و ناملموس ادراک شده و ارزش 
ادراک شده و میانگین آن ارائه شده است. چنانچه مالحظه 

ذهنی از مقصد گردشگری متغیر گردد در ایجاد تصویر می
جایگاه باالتری  6/6زیبایی و طبیعت منطقه با کسب میانگین 

قرار گرفته است. در بین چهار متغیر سنجنده کیفیت عوامل 
محیط با  ملموس ادراک شده باالترین میانگین به زیباسازی

اختصاص یافته است. کیفیت عوامل ناملموس  61/6میانگین 

 استفاده از چهار متغیر مورد ارزیابی قرار  ادراک شده نیز با
ترین میانگین به گرفته است. در این عامل باالترین و پایین

 احساس به متغیرهای میزان 78/5و  55/3ترتیب با ارقام 
امنیت و توانایی رسیدگی به شکایات تعلق گرفته است. ارزش 

 8ادراک شده از خدمات به عنوان آخرین عامل با استفاده از 
 فضای و طبیعت سوال سنجیده شده است. در این عامل ارزش

را کسب کرده و آن را در جایگاه باالتری  44/6منطقه میانگین 
 نسبت به سایر متغیرهای آن قرار داده است.

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق .3جدول 

 میانگین بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد گویه عامل

 

 تصویر مقصد

 4/4 0 6 77 41 708 زیبایی و طبیعت منطقه

 14/6 5 11 68 46 76 استقرار محل راحتی

 70/6 6 66 66 44 71 ارائه شده امكانات بهاي

 70/1 77 46 95 70 0 صورت گرفته تبلیغات

 

کیفیت عوامل 

ملموس ادراک 

 شده

 69/1 77 45 68 11 8 دهی سرویس

 58/1 6 97 64 67 5 نیاز امكانات مورد به دسترسی

 10/4 0 5 10 67 66 محیط پاکیزگی

 40/4 1 6 74 98 57 محیط زیباسازي

 

کیفیت عوامل 

ناملموس 

 ادراک شده

 69/1 71 98 67 79 71 شكایات به رسیدگی توانایی

و  صمیمی گردشگران رابطه

 بومیان

19 96 99 79 19 11/6 

 88/6 6 9 61 86 41 امنیت احساس میزان

 85/1 77 45 94 47 8 اطالع رسانی در مورد خدمات

 

ارزش ادراک 

 شده

 67/6 8 9 79 47 45 ارزش کیفیت خدمات ادراکی

 68/6 5 0 707 66 19 شده ارائه امكانات ارزش

 77/4 0 6 9 40 719 منطقه فضاي و طبیعت ارزش

 99/4 0 0 17 69 776 سفر تجربه ارزش

 براي این پرداختی بهاي ارزش

 تجربه

66 77 69 0 0 14/4 

های هر عامل با یکدیگر تلفیق شده و یک در ادامه، گویه
شاخص جدید برای هر بعد ایجاد شد و برای بررسی وضعیت 

ای آزمون تی تک نمونه های مذکور ازهر کدام از شاخص
ای در جدول هـاستفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمون

د، کیفیت ـر مقصـتصوی ایـهاخصـشکه  دهد( نشان می6)
عوامل ملموس ادراک شده، کیفیت عوامل ناملموس ادراک 

ی ـورد بررسـده باالتر از میانگین مـشده و ارزش ادراک ش
اند.بوده
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 های تصویر مقصد، کیفیت عوامل ملموس و ناملموس ادراک شده و ارزش ادراک شدهسنجش معناداری اثر شاخص .4جدول

 

 متغیرهای

 مورد بررسی

 ارزیابی 3میانگین مورد آزمون:

 مقدار شاخص

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 %18فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 تأیید اثر 551/1 9841/1 555/1 111/1 975 41/4 تصویر مقصد

 تأیید اثر 475/1 617/1 858/1 119/1 975 91/93 کیفیت عوامل ملموس ادراک شده

 تأیید اثر 514/1 173/1 956/1 111/1 975 57/3 کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده

 تأیید اثر 911/9 197/9 915/9 111/1 975 1/56 ارزش ادراک شده

بررسی اثر تصویر مقصد بر کیفیت عوامل ملموس ادراک 
شده، کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده و ارزش ادراک شده 

های مدلسازی معادالت ساختاری میسر شد. با استفاده از قابلیت
مدل اثرات تصویر ذهنی ( پارامترهای المدای 5در شکل )

گردشگران در حالت استاندارد نشان داده شده است. عامل 
دارای بیشترین بار  71/1کیفیت عوامل ملموس با بار عاملی 

عاملی بوده و به مقدار بیشتری تحت تأثیر تصویر ذهنی 
گردشگران قرار گرفته است. عامل کیفیت عوامل ملموس بار 

داده است و پس از آن تصویر را به خود اختصاص  46/1عاملی 
ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از خدمات با بار عاملی 

 اثرگذار بوده است. 68/1

  

 ی سنجش اثر تصویر مقصد بر کیفیت عوامل ملموس ادراک شده، کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده و ارزش ادراک شدهساختار مدل .2شکل
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( متغیرهای به کار رفته در مدل ساختاری 8در جدول )
ی ـرهایـدام از متغیـر کـق هـن تحقیـشده است. در ای بیان

که قابلیت شناسایی هر کدام از عوامل پنهان چهارگانه را 

اند به صورت مجزا وارد فرایند مدل شده و بر مبنای داشته
مانده یا  داری در مدل باقیهای برازش و سطح معنیشاخص

 اند.حذف شده
 

 تاریمتغیرهای نهایی شناسایی شده در مدل ساخ .5جدول 

 کد شاخص عامل

 

 تصویر مقصد

 

 زیبایی و طبیعت منطقه-1

 استقرار محل راحتی-2

 بهاي امكانات ارائه شده -3

 صورت گرفته تبلیغات-4

T1 

T2 

T3 
T4 

کیفیت ادراک شده از عوامل 

 ملموس

 

 دهی سرویس -7

 نیاز مورد امكانات به دسترسی -1

 محیط زیباسازي و پاکیزگی -6

M1 

M2 

M3 

کیفیت ادراک شده از عوامل 

 ناملموس

 

 شكایات به رسیدگی توانایی .7

 بومی افرد و میان گردشگران صمیمی رابطه .1

 امنیت احساس میزان .6

N1 

N2 

N3 

 ارزش ادراک شده

 

 سفر تجربه ارزش -7

 شده ارائه امكانات ارزش -1

 منطقه فضاي و طبیعت ارزش -6

 ادراکی خدمات کیفیت ارزش -4

A1 

A2 

A3 
A4 

نسبت  معیار، خطای غیراستاندارد، مقادیر (4جدول ) در
است. عدم  شده داده پوشش نشان تحت سطح و بحرانی

محیط به دلیل عدم  معنادار شدن شاخص زیباسازی و پاکیزگی

سازی محیطی رضایت گردشگران از وضعیت پاکیزگی و زیبا
 منطقه گردشگری دارآباد بوده است.

 برآوردهای غیراستاندارد با سطح تحت پوشش .8جدول 

 هاي مورد بررسی عوامل و شاخص
مقادیر غیر 

 7استاندارد

خطاي 

 1معیار

نسبت 

 6بحرانی

سطح 

تحت 

 4پوشش

 نتیجه

کیفیت عوامل ملموس ادراک 

 شده
 000/7 تصویر مقصد --->

   

 تأیید

کیفیت عوامل ناملموس ادراک 

 شده
 *** 864/4 186/0 660/7 تصویر مقصد --->

 تأیید

 تأیید *** 688/6 176/0 807/0 تصویر مقصد ---> ارزش ادراک شده

M1 <--- 000/7 کیفیت عوامل ملموس ادراک شده 
   

 تأیید

M2 <--- تأیید *** 509/7 14/0 77/7 کیفیت عوامل ملموس ادراک شده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Estimate 
2. S.E. 
3. C.R. 
4. P 
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 هاي مورد بررسی عوامل و شاخص
مقادیر غیر 

7استاندارد
 

خطاي 

1معیار
 

نسبت 

6بحرانی
 

سطح 

تحت 

 4پوشش

 نتیجه

M3 <--- رد 784/0 660/7 717/0 777/0 کیفیت عوامل ملموس ادراک شده 

N1 <--- 000/7 کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده 
   

 تأیید

N2 <--- تأیید *** 556/6 769/0 758/0 کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده 

N3 <--- تأیید *** 99/6 715/0 495/0 کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده 

A1 <--- 000/7 ارزش ادراک شده 
   

 تأیید

A2 <--- تأیید *** 796/7 055/0 771/0 ارزش ادراک شده 

A3 <--- تأیید *** 647/6 775/0 861/0 ارزش ادراک شده 

A4 <--- تأیید *** 655/6 779/0 896/0 ارزش ادراک شده 

T1 <--- 000/7 تصویر مقصد 
   

 تأیید

T2 <--- تأیید *** 504/9 667/0 75/1 تصویر مقصد 

T3 <--- تأیید *** 687/4 167/0 78/7 تصویر مقصد 

T4 <--- تأیید *** 404/6 146/0 865/0 تصویر مقصد 

برای ارزیابی برازندگی الگوی معادالت ساختاری از چند 
: 9313پور،  )صالحی، نعمتی و امان شود یشاخص استفاده م

دهد  های برازش مدل نشان می ( شاخص7در جدول ) (.93 -95

اند مدل مفهومی پژوهش را نمایندگی  های پژوهش توانسته داده
 کنند.

 های اصلی برازش مدل شاخص .8جدول 

 نمرات شاخص نمرات شاخص

 75/0 1شاخص برازش افزایشی 78/4 7خی دو بهنجار

 74/0 4لوئیس-شاخص برازش توکر 87/0 6شاخص نیكویی برازش

 67/0 7شاخص برازش تطبیقی 61/0 9شاخص نیكویی تعدیل شده

 80/0 8شاخص نسبت اقتصاد 97/0 6شاخص نیكویی برازش مقتصد

 96/0 70شاخص برازش مقتصد هنجار 96/0 5شاخص تطبیقی مقتصد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. CMIN/DF 
2. IFI 
3. GFI 
4. TLI 
5. AGFI 
6. CFI 
7. PGFI 
8. PRATIO 
9. PCFI 
10. PNFI 
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های واسط کیفیت برای بررسی معناداری اثرگذاری شاخص
عوامل ملموس و ناملموس ادراک شده بر ارزش ادراک شده از 

های رگرسیون استفاده شده است. در حقیقت تحلیل قابلیت
ای از آمار کاربردی است که به محقق امکان سیون جنبهرگر
دهد تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای مستقل می

پیش بینی و سهم هر یک از متغیرهای مستقل را در تبیین 

: 9319وند، متغیر وابسته تعیین کند )تقوایی، بسحاق و ساالر
(. در این راستا برای پاسخگویی به فرضیه پژوهش از 997

 رگرسیون خطی چندگانه شده است. 
( کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده و کیفیت 5در جدول )

عوامل ملموس ادراک شده به عنوان متغیرهای مستقل و ارزش 
 اند.ادراک شده به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شده

 متغیرهای وارد شده در مدل .6جدول 

 روش ورود متغیرهاي حذف شده متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل مدل

 کیفیت عوامل ملموس ادراک شده 7

 b7 0کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده
 1اینتر

 

 شدهارزش ادراک  :متغیر وابسته

  

( به ترتیب ضریب همبستگی چندگانه، ضریب 1در جدول )
تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار تخمین ارائه 

 شده است. 

 ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار تخمین .8جدول 

 روش

ضریب همبستگی 

 چندگانه

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 خطاي معیار تخمین تعدیل شده

7 656/0a6 798/0 748/0 97069/0 

 کیفیت عوامل ملموس ادراک شده، کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده متغیرهاي پیش بین

 

( سطح معناداری به دست آمده 91با توجه به نتایج جدول )
یعنی بین متغیر  شود،است و فرض صفر رد می 18/1کمتر از 

وابسته )ارزش ادراک شده از خدمات( و متغیرهای مستقل 

)کیفیت عوامل ملموس ادراک شده و کیفیت عوامل ناملموس 
 ای خطی وجود دارد.ادراک شده( رابطه

 مجموع مربعات، درجه آزادی، میانگین مربعات، مقدار آماره فیشر و سطح معناداری مدل .19جدول 

 درجه آزادی مجموع مربعات مدل

میانگین 
 سطح معناداری آماره فیشر مربعات
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 111/1b 137/98 199/8 5 155/91 رگرسیون

   396/1 971 688/83 مقادیر باقیمانده

    975 677/43 کل

 ارزش ادراک شده :متغیر وابسته

 کیفیت عوامل ملموس ادراک شده، کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده :متغیر پیش بین

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. All requested variables entered 

2. Enter 

3.Predictors
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توان ( می99های ارائه شده در جدول )با توجه به یافته
دریافت که کدام یک از عوامل کیفیت عوامل ملموس ادراک 
شده و کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده اثر بیشتری بر 

از طریق دو میزان ارزش ادارک شده از خدمات دارد. این کار 
پذیر است. در صورتی که سطح معناداری و مقادیر بتا امکان

باشد و مقدار  18/1مقدار سطح معناداری هر عامل کوچکتر از 
بتا باالتر باشد، تأثیر آن متغیر بیشتر است. در پژوهش حاضر 

است. مقدار آماره  18/1سطح معناداری در همه موارد کمتر از 
فیت عوامل ملموس ادراک شده به مقدار بتا برای متغیر کی

حاکی از تأثیر بیشتر آن بر ارزش ادارک شده از خدمات  518/1
در منطقه دارآباد است. کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده با 

در جایگاه دوم اثرگذاری قرار  913/1مقدار بتا به میزان 
 گیرد.  می

 
 ضرائب مدل رگرسیون .11جدول 

 aضرائب

 مدل

 ضرائب غیر استاندارد

ضرائب 

 استاندارد

 آماره تی

سطح 
 7بی معناداري

خطاي 
 بتا 1معیار
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 000/0 814/8  150/0 977/1 مقادیر ثابت

کیفیت عوامل ملموس 

 ادراک شده
169/0 067/0 119/0 05/6 001/0 

کیفیت عوامل ناملموس 
 ادراک شده

111/0 070/0 167/0 600/6 00 

 ارزش ادراک شده :متغیر وابسته

کیفیت ادراک  ،توان چنین استنباط نموددر نتیجه می
شده از عوامل ملموس نسبت به کیفیت اداراک شده از عوامل 
ناملموس اثر بیشتری بر ارزش ادراک شده از خدمات داشته 

 است.
 

 گیری بحث و نتیجه
در این پژوهش با هدف تحلیل کالبدی اثر متغیر تصویر مقصد 
بر کیفیت ادراک شده از عوامل ملموس و ناملموس و ارزش 

مناطق گردشگری شهری فهرستی از متغیرها و ادراک شده 
عوامل، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از 

ها مؤید آن است، تصویر ذهنی گردشگران بر تجزیه و تحلیل
ارزش ادارک شده، کیفیت ادارک شده از عوامل ملموس و 
کیفیت ادراک شده از عوامل ناملموس اثر دارد. این نتیجه از 

یید اثر تصویر ذهنی گردشگران با نتایج تحقیق امامی و حیث تأ
( مطابقت دارد. همچنین با نتایج تحقیق 9313همکاران )

( در بررسی تأثیر تصویر مقصد بر 9318خدایی و همکاران ) شیر
رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سالمت در آبگرم 

اک الویج، رابطۀ مثبت تصویر مقصد با کیفیت سفر و ارزش ادر
شده، کیفیت سفر با ارزش ادراک شده و رضایت، ارزش ادراک 

شده با رضایت و مقاصد رفتاری و رضایت با مقاصد رفتاری 
های حاصل از کاربرد تأیید شده است. با توجه به یافته

توان دریافت کدام یک از عوامل کیفیت عوامل رگرسیون می
ده اثر ملموس ادراک شده و کیفیت عوامل ناملموس ادراک ش

بیشتری بر ارزش ادارک شده از خدمات دارد. مقدار آماره بتا 
 518/1برای متغیر کیفیت عوامل ملموس ادراک شده به مقدار 

حاکی از تأثیر بیشتر آن بر ارزش ادارک شده از خدمات در 
منطقه گردشگری دارآباد است. پس از آن کیفیت عوامل 

در جایگاه  913/1ن ناملموس ادراک شده با مقدار بتا به میزا
که در نتایج تحقیق کاظمی گیرد. در حالیدوم اثرگذاری قرار می

( تصویر ذهنی گردشگران اثر بیشتری بر 9316و همکاران )
توان چنین کیفیت عوامل ناملموس داشته است. در نتیجه می

استنباط نمود کیفیت ادراک شده از عوامل ملموس نسبت به 
 عوامل ناملموس اثر بیشتری بر ارزشده از ـت اداراک شـکیفی

 نتایج که طورهمانادراک شده در منطقه مورد نظر داشته است. 

 در  مهم بسیار یعامل مقصد تصویر داد، نشان آماری تحلیل

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. B. 

2. Std. Error 



 ...  شده ادراک خدمات کیفیتتحلیل کالبدی اثر تصویر مقصد گردشگری بر ارزش و  :کیانی سلمی            86

 

 بنابراین،. است بالقوه گردشگران میان در گیریتصمیم فرآیند 
 برای شده ادراک کیفیت ارتقای تنها که گرفت نتیجه توانمی

 مثبت تصویر ۀتوسع و بهبود به نیاز بلکه نیست کافی موفقیت

 مشخص حاصل نتایج از خاص، طور به وجود دارد. نیز مقصد

 کیفیت بر تری توجه قابل تأثیر گردشگران ذهنی تصویر که دش

 عوامل به نسبت خدمات از شده ادراک ملموس عوامل
 تأثیر تحت تواندمی گردشگر رفتاری تمایالت. دارد ملموسنا

 ارائه از اطمینان ارتباطات، سهولت همچون ناملموسی عوامل

 گردشگران، به مناسب پاسخگویی تضمین، کیفیت با خدمات

 .گیرد قرار امنیت و اطمینان قابلیت

 

 منابع 
 کیفیت (. سنجش9311خدامی، سهیال ) اصالنلو، بهاره و

بازار.  گریحس رویکرد با مشتریان شده ادراک خدمات
 .95-9 ،(91)3، مدیریت بازرگانی

ر یاثرات تصو(. 9318بیوکی، ناهید و نظری، اعظم ) امراللهی
توسعه گردشگری پایدار  ذهنی گردشگران شهر اصفهان بر

 .951-913 ،(39)91، مطالعات مدیریت گردشگری. آن
(. 9315رضا، رنجبریان، بهرام و فتحی، سعید ) امامی، علی

تصویر ذهنی ادراک شده از یک کشور و تاثیر آن بر قصد 
تحقیقات بازدید گردشگران )مطالعه موردی: ایران(. 

 .933-965 ،(3)6، بازاریابی نوین
کاربرد و تحلیل مدل معادالت (. 9311باربارام، بایران )

. ایموس افزار نرملوم انسانی با استفاده از ساختاری در ع
، شوشتر: انتشارات زاده نیحستوسط دکتر علی   ترجمه

 دانشگاه آزاد شوشتر. 
(. 9315اهلل و کاشفی، فرزانه ) بدیعی، حسین، رضازاده، روح

مشتری از دیدگاه اجتماعی.  شده ادراک کل ارزش ارزیابی
 .85- 69 ،(9)8، مطالعات کمّی در مدیریت

مدلسازی معادالت ساختاری در (. 9316بسحاق، محمدرضا )
 . تهران: نشر جامعه شناسان.ایموس

سنجی و طراحی (. امکان9311بهمنی، امید و برنجی، مریم )
، مجله علوم محیطیجمشیدیه.  –مسیر پیاده روی دارآباد 

5(6)، 54- 913. 
 (.9315نژاد، مجتبی ) بوذری، سیما، خلیفه، ابراهیم و بابکی

 شهری گردشگری توسعه در تهران بزرگ بازار نقش تبیین

 .51-43 ،(35)91، فصلنامه جغرافیایی سرزمینتهران. 
اکبر، آزادفالح، پرویز و  پورجعفر، محمدرضا، تقوایی، علی

های های احیاء ارزش(. راهبرد9313صادقی، علیرضا )

مدیریت زیبایی شناسی محیطی رود دره دارآباد تهران. 
 .44-67 ،(34)، شهری

تقوایی، مسعود، بسحاق، محمدرضا و ساالروند، اسماعیل 
های پژوهش با استفاده از اس پی آزمون فرضیه(. 9319)

 . اصفهان: انتشارات شاخص پژوه.اس اس
(. بهسازی، 9351رجبی، آزیتا، پرهیزگار، اکبر و ابوذری، پانته آ )

ه های فرسوده روستایی )نموننوسازی و بازسازی بافت
 .91-9 ،(96)6، فصلنامه جغرافیاموردی: دارآباد(. 

 دیوا، فهیمه ثانی، محسن و آملی شیرخدایی، میثم، علیزاده

(. بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد 9318)
رفتاری در گردشگری سالمت )مورد مطالعه: آبگرم معدنی 

-968(، 97)8، ریزی و توسعه گردشگری برنامهالویج(. 
997. 

(. تحلیل بر 9318چیانه، رحیم ) اد، پخشان و حیدریژنرخض
گیری تصویر مقصد در گردشگری ثر بر شکلؤعوامل م

 .94-8 ،(59، )مطالعات شهری .شهر ارومیه ،شهری
تحلیل (. 9315قیدار، حمداهلل و صدرالسادات، آیدا ) سجاسی

اثرات توسعه گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی 
. نشریه علمی پژوهشی شهرستان بینالودقی الروستاهای یی

 . 31-99 ،(3)6، ریزی توسعه کالبدیبرنامه

(. تحقق 9315عالی نسب، محمدعلی و سوزنچی، کیانوش )
های شهری بر مبنای ارزیابی اهداف توسعه پایدار رود دره

فصلنامه نقش اکولوژیکی )نمونه موردی: رود دره دارآباد(. 
 .49-89 ،(5)3، جهان
 یابی معادالت ساختاری در(. مدل9315وسی )علوی، م

مجله ایرانی های مرتبط با آموزش علوم سالمت.  پژوهش
 .831-891 ،(4، )آموزش در علوم پزشکی

سادات و  یار،فاطمه سمیرا، سعادت پور، ، مصطفی کاظمی،
(. تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر 9311بیطرف، فاطمه )

دریای خزر با تأکید  ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی
پژوهش و بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده. 

 .36-91 ،(4)5، ریزی شهریبرنامه
(. الگوی توسعه 9311کاظمیان، غالمرضا و آزادی، الهام )

شهری در مرکز شهری تهران با رویکرد مدیریت شهری. 
 .53-83 ،(98)7، مطالعات گردشگری

معادالت ساختاری با ی ساز مدل(. 9313کشاورز، یوسف )
.تهران: انتشارات مؤسسه کتاب مهربان استفاده از اموس

 نشر.
(. تبیین اثرات 9318سلمی، صدیقه و بسحاق، محمدرضا ) کیانی
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فصلنامه جشنواره گالبگیری از دید ساکنان محلی. 
 .15-48 ،(36)99، مطالعات مدیریت گردشگری

(. 9316آیلین )فامیل نوروزی، حامد، شریفی، شهرام و شیدائی، 
های ساختارزیابی گردشگری شهری با تأکید بر توسعه زیر

گردشگری و توسعه رقابت پذیری )مطالعه موردی: کالن 
 .315-341 ،(31، )مدیریت شهریشهر تهران(. 

 (.9315فراهانی، حسین، عینالی، جمشید و مرادی، معصومه )
ارزیابی اثرات توسعه گردشگری در تغییر سبک زندگی 

مطالعه موردی: بخش الموت )روستاهای هدف گردشگری 
نشریه علمی پژوهشی (. شرقی، شهرستان قزوین

 . 915-51 ،(3)6، ریزی توسعه کالبدی برنامه
بررسی (. 9313پور، سعید ) صالحی، رضا، نعمتی، مرتضی و امان

های سرمایه اجتماعی در تأثیرگذاری شاخص کار و ساز
 مطالعه) ایموس حکمروایی مطلوب شهری با استفاده از

 -9 ،(9)6، فضایی یزیر برنامه. (موردی: شهر نسیم شهر
56. 

 در زیبایی کیفیت سنجش و (. بررسی9311متولی، مسعود )

 متوالی نمونه دیدهای مفهوم اساس بر شهری منظر

 ،(8، )آرمانشهرتهران.  دارآباد گردشگری مسیر موردی
953-931. 

(. 9316محمودی، سمیه، رنجبریان، محمود و فتحی، سعید )
توسعه مدل تصویر ذهنی از ایران به عنوان یک مقصد 

های مدیریت پژوهش. گردشگری: رویکرد پژوهش ترکیبی
 .944-931 ،(55)5، عمومی

(. تحلیل 9319اهلل ) خامنه، بتول و کولیوند، حجت مجیدی
محله شهری بر مبنای توسعه پایدار اجتماع  ساختار فضایی

فصلنامه آمایش محور مطالعه موردی: مجله دارآباد تهران. 
 .73-67 ،(91، )محیط

فرد، هادی، پورصابری، احمد و  مثنوی، محمدرضا، سلطانی
 تغییرات و رشد الگوی (. شناخت9354تماشایی، آرمان )

 دارآباد منطقۀ ساخت درانسان و طبیعی محیطی عناصر

 منظور شناخت به تصویر پردازش روش از استفاده با تهران

 .931-959 ،(63)35، شناسی محیطمنظر.  پایداری
 (. ابزارهای9319موید، فرشته و سلیمانی، سمیرا ) منصوری

مجله مقصد.  از گردشگران ذهنی تصویر و بازاریابی
 .991-13 ،(95)7،  مطالعات جهانگردی

(. تبیین نقش فضاهای همگانی در 9315ملکیان، محمود )
های شهری هفت پژوهشتوسعه گردشگری شهری. 

 .43-88 ،(5)8، حصار
سلمی، طاهره  جعفرآبادی، محمد و سیفی معماری، ژاله، اصغری

 ادراک شده ارزش و تعاملی کیفیت نقش (. مطالعه9315)

 ورزشی هایمجموعه رفتاری مشتریان توجهاتتوسعه  در

-19 (،5)5، ورزش توسعه و مدیریت فصلنامهدوخصوصی. 
959. 
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