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  چكيده
رواني ادراك شده از مقصد گردشگري  ي فاصلهسازي و سنجش  عملياتي ي حاضر، هدف مطالعه

در . كنند مي خود و كشور مقصد ادراك مبدأرواني تفاوتي است كه گردشگران بين  ي فاصله. ايران است
اك شده و از روش رواني ادر ي فاصلهاين مطالعه از روش تحليل عاملي اكتشافي براي استخراج ابعاد 

اين پژوهش، اعضاي  ي آماري جامعه. ها استفاده شده است تحليل عاملي تاييدي از آزمون روايي سازه
ي به شيوه .اندي سفر به ايران را نداشته اند كه تجربه ي مجازي گردشگري كوچ سرفينگ بوده شبكه
دراين مطالعه  ،هان تعلق داشتندنفر از اين جامعه كه به مناطق مختلف ج 620در دسترس  گيري نمونه

بعدي با ابعاد زيرساختي، فرهنگي   ي سه سازه  يك رواني ي فاصلهدهد كه  نتايج نشان مي. شركت كردند
ي بااليي را نسبت به مقصد  ادراك شده رواني ي فاصلهگردشگران مناطق مختلف نيز . و قانوني است

رفه نشان داد بين گردشگران بالقوه از مناطق مختلف نتايج تحليل واريانس يك ط. كنند ايران ادراك مي
 مبدأگردشگران از . وجود دارد دار معنيادراك شده درخصوص ايران، تفاوت  رواني ي فاصلهاز نظر 

  .را ادراك كرده بودند يكمتر رواني ي فاصلهبا ساير مناطق  يسهخاورميانه در مقا
  ، ايرانيصد گردشگر، سطوح استنباط، مقرواني ي فاصله: واژگان كليدي
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  مقدمه
تواند  مي ي سفر هايي است كه گردشگر قبل از تجربه مقصد گردشگري يكي از پديده

در خصوص مقصد سفر  گيري گردشگران قبل از تصميم.شكل دهد اش را درباره ييها پنداشت
نمايند و سپس از ميان مقاصد مختلف يك مقصد را انتخاب ابعاد مختلف آن را بررسي مي

افراد ممكن است يك پديده را دور از خود يا نزديك به خود  شناختي از نظر روان .كنند مي
عبارت ديگر، يك محرك ممكن است با توجه به به .)2010، 1تروپ و ليبرمن(ادراك كنند 

جغرافيايي از  ي فاصلهدر مكاني با ( مكاني ي فاصله، )زمان گذشته و يا آينده(زماني  ي فاصله
موجب استنباط از  )ي ديگر مربوط به طبقه( اجتماعي ي فاصلهدليل ، و يا به)فرد موقعيت فعلي

زماني، مكاني و  ي فاصلهي  يا پديده لذا، هرچه يك محرك. فرد شود يي رواني برا فاصله
 بيشتري را نسبت به محرك ادراك شناختي ي روان اجتماعي بيشتري داشته باشد، فرد فاصله

تواند از نظر  مياي است كه  مقصد گردشگري پديده. )524: 2011كاران، هم ليبرمن و( نمايد مي
، با مقصد جديد انتخاب يك گيري ي تصميم زماني موجب استنباط فاصله شود؛ زيرا در لحظه

. شود رواني ي فاصلهتواند موجب ادراك  شود مي مي توجه به اين كه بازديد در زمان آينده انجام
تواند از نظر مكاني و اجتماعي با گردشگر  جربه نشده نيز ميهمچنين يك مقصد گردشگري ت

 ي فاصلهسفر به يك مقصد را داشته باشد،  ي تجربهما اگر گردشگر قبال ا ؛فاصله داشته باشد
بازديد نمايند كه  يتمايل دارند تا از مقاصد گردشگران معموالً. كند ميرا ادراك  يكمتر رواني
هاي  عبارتي، هرچه شباهتتري نسبت به آن مقصد دارند، بهي كم ادراك شده رواني ي فاصله

گردشگر وجود داشته باشد، گردشگر مقصد را  مبدأبيشتري ميان مقصد گردشگري و كشور 
بر . نزديك به خود درك نموده و احساس راحتي بيشتري در بازديد از آن مكان خواهد داشت

دشگر بيشتر باشد، گردشگر گر مبدأعكس هرچه تفاوت ميان مقصد گردشگري و كشور 
بيشتري ميان كشور خود و مقصد ادراك خواهد كرد و موانع بيشتري براي سفر  رواني ي فاصله

انتخاب مقصد،  در خصوص تصميم. )2007و ديگران2كزاك( به آن مقصد متصور خواهد شد
و  مبدأدر  ها آنگيرند و با توجه به ميزان شباهت يا تفاوت افراد ابعادي از مقصد را در نظر مي

هاي مقصد و  همين دليل شناخت عواملي از خصيصهبه. نمايند ميمقصد اقدام به ارزيابي مقصد 
و مقصد را  مبدأهاي  ها و يا تفاوت محيط اجتماعي آن كه يك گردشگر بر اساس آن شباهت

گري شناخت اين ابعاد در مديريت مقصد گردش. كند، از اهميت ويژه برخوردار است ارزيابي مي
ز اين رو، اين پژوهش به شناسايي ا ؛، حائز اهميت فراوان استيبازارهاي گردشگر گيري و هدف
 رواني ي فاصلهپردازد و سپس  ميادراك شده از مقصد گردشگري ايران  رواني ي فاصلهابعاد 

شود كه گردشگران  ميهمچنين مشخص  .نمايدادراك شده از مقصد كشور ايران را ارزيابي مي

                                           
1 Trope  and Liberman 
2 Kozak  
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پژوهش حاضر از . نمايند ميي كمتري نسبت به ايران ادراك  ادراك شده ي فاصلهمناطق كدام 
دهد مقصد گردشگري ايران از نظر چه ابعادي متفاوت با  ميآن جهت حائز اهميت است كه نشان

ي بازاريابي مقصد در گذار توان با سياست ميشود و چگونه  ميهاي گردشگران ادراك  مبدأساير 
 ي فاصلههاي بازاريابي ارتباطي اثر بخش و تغييرات بنيادي،  ري و ايجاد برنامهگردشگ ي حوزه
گردشگري در كشور ايجاد  ي توسعهادراك شده از مقصد ايران را كاهش داد تا زمينه  رواني
ي  كنند، در زمينه ميكمتري ادراك  رواني ي فاصله ها آنشناسايي مناطقي كه گردشگران . شود
  . صنعت گردشگري كشور كمك خواهد نمود ي توسعهها به  آن بخش گيري هدف
  

  ادبيات پژوهش
  سطوح استنباط  ي يهنظر

شان حاضر  توانند چيزهايي را مستقيم تجربه نمايند كه در زمان و مكان فعلي افراد تنها مي
ر هاي ديگر، افراد ديگ مربوط به زمان گذشته يا آينده، مكان يها لذا تجربه كردن رويداد. باشند
بيني  پيشها و  هاي گذشته، برنامه ي فرد در خصوص رويداد حافظه. پذير نيست امكان

ما افراد چگونه مسائل ا ؛گذارد مي تأثيرها و تصميمات او  هاي آتي بر عواطف، انتخاب رويداد 
هايي كه از نظر  هاي ديگر و واقعيت كنند؟ چگونه در مورد مكان ميي ريز خود را برنامه آينده
كند كه فرد با  ميي سطوح استنباط بيان  گيرند؟ نظريه مياز وي دور هستند تصميم  مكاني

) ، اجتماعياز نظر زماني، مكاني(ها و اشياء دور  هاي انتزاعي در مورد پديده شكل دادن پنداشت
تواند  ميفرد . نمايد گيري قبلي ندارد تصميم ي تجربهكه  يتواند در خصوص موارد مي

، ها ها، خاطره بيني پيش. هاي مردم دور دست داشته باشد ا درخصوص واكنشهايي ر بيني پيش
صورت مستقيم تجربه است كه به يهايي ذهني هستند و متفاوت از موارد تفكرات همگي سازه

هايي را كه به لحاظ رواني با ما فاصله دارند را بازنمايي  كنند تا پديده كمك مي ها آن. شوند مي
ي ذهني فرد از دور يا نزديك بودن يك پديده از  تجربهدر واقع  شناختي ي روان فاصله. كنيم

يك مفهوم مبتني بر  شناختي ي روان شناسي، فاصله از ديدگاه روان.نظر مكان يا زمان است
يك محرك و . فرد، مكان و زمان فعلي استي رهي مرجع اين مفهوم، خودپندا نقطه. است 1خود

ي  عنوان مثال، فاصلهبه. ي مرجع فاصله بگيرد ختلف از اين نقطهتواند از جوانب م يا پديده مي
ي محرك با خود يا من فرد است يا در واقع، رويدادي است كه در حضور  اجتماعي فاصله

كند تا به تبيين اين موضوع پرداخت كه يك فرد  اين نظريه كمك مي. افتد مي ديگران اتفاق
تروپ و (كند  ميد و يا دور از خود دركچگونه يك پديده يا محرك را نزديك به خو

 ي تجربهزماني يك محرك كه جزئي از  2سطوح استنباط ي يهبر اساس نظر. )2: 2010ليرمن،

                                           
1 Egocentric 
2 Construal level theory  



  55...........................................................................ي رواني در بازاريابي گردشگري اصلهسازي ف عملياتي
  

 
 

عبارت به. با فرد فاصله دارد شناختي مستقيم فرد در زمان و مكان فعلي نباشد به لحاظ روان
اين  .ي فرد است گذشته و يا آينده، مربوط به زمان ي رواني دارد ديگر، محركي كه با فرد فاصله

. محرك همچنين در مكاني با فاصله از موقعيت فعلي فرد قرار دارد و مرتبط با ديگر افراد است
زماني، مكاني و اجتماعي بيشتري داشته باشد، فرد  ي فاصلههرچه يك محرك يا پديده  لذا،

: 2011ليبرمن وهمكاران، ( نمايد ميبيشتري را نسبت به محرك ادراك  شناختي ي روان فاصله
تواند به شكل مستقيم مورد  دليل اينكه محرك از فرد دور است، نميبه ،عبارت ديگربه). 533

بر . گيرد ميبيني قرارپيشتجربه قرار گيرد؛ لذا به شكل ذهني تعبير شده، تصور شده و مورد 
سطح . داشت وجود دارددو سطح باالي پنداشت و سطح پايين پن ،اساس نظر ليبرمن و همكاران

هاي جزئي و فرعي يك رويداد  ضمني از خصيصه بازنمايي عيني بوده و شامل پايين پنداشت،
كل  و بازنماي كلي حاصل از استخراج 1سطوح باالي پنداشت ذهني بوده، الگوي كلي. است

 رقرا تأثيري فاصله تحت  سطوح پنداشت نه تنها به وسيله. شده است ارايهمطلبي است كه 
تصور كردن يك رويداد يا شيء در سطوح . دهد ميقرار تأثيرگيرد بلكه فاصله را نيز تحت  مي

ي زماني، مكاني و  ي ساير رويدادها با فاصله باالي پنداشت فرد آن رويداد و شيء را در حيطه
اني ي دورتري براي آن رويداد  از نظر زماني، مك لذا در ذهن فاصله. دهد اجتماعي دورتر قرار مي

در حقيقت، زماني كه يك محرك در يك سطح پايين پنداشت شود . شود ميو ارتباطي ايجاد 
زماني كه يك . كند ميادراك  تر فرد آن محرك را مشابه با وضعيت خود و بسيار نزديك

به شكل عيني همراه با بازنمايي از  بتواند يك محرك يا پديده را با جزئيات و كننده مصرف
محدود  شناختي ي روان ين و فاصلهيآن پنداشت نمايد در سطح پنداشت پا اجزاء و فرعيات

صورت قالبي و كلي ادراك كند و يا يك پديده را به كننده برعكس زماني كه يك مصرف. است
بيشتر با  شناختي ي روان و فاصله ادراك گشتالتي از پديده داشته باشد، سطح پنداشت باال

ي  آن پديده از نظر زماني، مكاني و اجتماعي فاصله ،ديگر عبارتبه. كند ميپديده احساس 
، زماني كه فرد اطالعات كافي و سطوح پنداشتي يهبراساس نظر. دارد كننده بيشتري با مصرف

معتبر در خصوص يك پديده در اختيار داشته باشد، آن پديده با سطح پاييني از پنداشت، 
ده محدود يدر خصوص آن پد شناختي ي روان صلهشود، لذا فا ميبه شكل عيني ارزيابي ادراك و

، معتبر و رويداد و يا پديده اطالعات كافي درصورتي كه درخصوص يك برعكس،. خواهد بود
، الگوبرداري نداشت قرار داشته و به تصويرسازيدردسترسي نباشد، آن پديده در سطح باالي پ

، تروپ و ليبرمن( پذيرديم ه انجامشود و يك ارزيابي كلي و انتزاعي از پديدكلي پرداخته مي
2010 :8(.  

  
  

                                           
1 Schematic 
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  لملليا بيندر بازاريابي  شناختي روان ي فاصله
ي گردشگري پرداخته شود، كاركرد اين  در حيطه رواني ي فاصلهپيش از اينكه به بحث 

در محيط كسب و كار . شود مي يساز المللي مفهومبينسازه در محيط كسب و كار و بازاريابي 
 كننده هاي ديگر تمركز بر بازارهاي داخلي خود را اقناع امروزه بسياري از كشور ،ليالمل بين

انتخاب درست بازار . دهند ميهاي خارجي را هدف قرار ندانسته و براي كسب سود بيشتر بازار
ها است كه در فرآيند جهاني شدن كسب و كار  خارجي يكي از تصميمات مهم براي شركت

بسياري از مديران . )2009 و ديگران، 1مالهورتا(را به همراه دارد هاي بلند مدتي  پيامد
 ادراكات شان از سختي ورود به بازارهاي خارجي قرار تأثيردرخصوص انتخاب بازار هدف تحت 

منظور تبيين تفاوت يا تشابه فرهنگي ميان بازار المللي به بيندر ادبيات بازاريابي . گيرند مي
در . )2،2007اليس( ي رواني نام گرفت ايجاد شده كه فاصله اي هي سازهاي خارج داخلي و بازار

 ي فاصلهها، مديران تمايل دارند تا بازارهايي را انتخاب كنند كه  سازي شركت المللي بينفرايند 
رغم ارزش باالي نظري و عملي مفهوم علي. ادراك شده مديران ازآن بازارها كم باشد رواني
اين سازه سازي، عملياتي نمودن  هاي صورت پذيرفته براي مفهوم تالششناختي،  ي روان فاصله

و سپس توسط ) 1956( 3ي رواني، ابتدا توسط بكرمن صطالح فاصلها. چندان دقيق نبوده است
 جنسون و وايدرشيم پائل. مورد استفاده قرار گرفته است) 1977( 4جانسون ووايدرشيم پائل

صورت عواملي كه مانع جريان اطالعات بين شركت و ي رواني را به مفهوم فاصله) 1975(
سطح  براي مثال، تفاوت در زبان، فرهنگ، سطوح تحصيالت و. اند هشوند، تعريف نمود ميبازار

المللي بيندر كسب و كار  شناختي روان ي فاصلهي  كننده جمله عوامل ايجاد صنعتي از ي توسعه
نشده  ارايه رواني ي فاصلهني از خصوص دهد كه تعريف روش مي مرور مطالعات نشان. است
را به شكل تفاوت ادراك شده توسط مديران  رواني ي فاصله) 2006( 5ما سئواسا و برادليا. است

مديري كه قصد ورود به يك بازار خارجي را داراست . اند هو مقصد تعريف نمود مبدأميان كشور 
كمتري را ادراك  رواني ي لهفاصهرچه شباهت بيشتري ميان كشور خود و مقصد درك كند 

ي بازاريابي  سازي اين مفهوم در حوزه عملياتي .)203: 6،2010سوسا و لگاز(خواهد نمود 
با روايي مناسب براي سنجش ادراكات مديران بازار از  المللي و تدوين يك ابزار سنجه بين

 ادبيات مربوط نشان مرور. هاي فراواني را به همراه داشته است ادراك شده تالش رواني ي فاصله
ي نخست  طبقه .ي مختلف صورت گرفته است سازي در سه طبقه دهد كه اين عملياتي مي

                                           
1 Malhotra 
2 Elliss 
3 Bkerman 
4 Johanson and Wiedersheim-Paul 
5 Suasa and Bradly 
6 Legaz and Suasa 
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اين دسته از افراد ) 2003( 3ستي و ديگران) 1998( 2، بوهم1توسط پژوهشگراني مانند فلچر
كه آن نيز بر  اند هاستفاده نمود) 1988(4از روش كوت و سين رواني ي فاصلهبراي سنجش 

عبارتي، با استفاده از به. بنا شده است) 1980( 5هافستد هاي تفاوت فرهنگي ي شاخص هپاي
و مقصد بازارياب مورد مطالعه  مبدأي فرهنگي ميان كشور  ي هافستد فاصله هاي مطالعه شاخص

شامل  رواني ي فاصله گيري هاي مرتبط با اندازه دومين دسته از پژوهش .قرار گرفته است
 ها صورت گرفته است كشور ي يههاي ثانو است كه بر اساس داده هايي سازي شاخص

هاي ذهني افراد را در نظر نگرفته است و سطح  اين روش به دليل اينكه تفاوت). 6،2007برور(
برخي مطالعات ديگر، ادراك مديران . تحليل آن افراد نيستند مورد انتقاد قرار گفته است

مطالعات . اند هها قرار داد ميان كشور شناختي ي روان سازي فاصله عملياتي يساز مبنا تصميم
ي رواني بهتر از اطالعات ثانويه در  انجام شده نشان داد كه ادراك مديران براي سنجش فاصله

 ي مطالعه. مورد استفاده قرار دادند) 1988(هايي بوده است كه كوت و سين  خصوص كشور
بعدي نبوده، بلكه عالوه بر  ي تك يك سازه وانير ي فاصلهنشان داد كه ) 2011(سئواسا و لگاز 

هاي حقوقي، زبان، سيستم آموزش، سطح  تفاوت فرهنگي، مفاهيم ديگر از جمله تفاوت سيستم
. هاي بازاريابي كشور مقصد را در نظر گرفته است زيرساختاقتصادي و صنعتي و  ي توسعه
ي دو بعدي در نظر گرفته شده  سازهيك ) 2011(اخير سواسا و لگاز ي مطالعهدر  رواني ي فاصله

بعد . استهاي كشور مقصد  هاي افراد و بعد ديگر آن خصيصهاست كه يك بعد آن ويژگي
و مقصد اشاره دارد؛ درحالي كه بعد  مبدأي تعامل و يا تفاوت ميان مردم كشور  نخست به درجه

لعات متفاوتي رويكرد مطا.نمايدمي گيري هاي خاص مدرنيستي كشور مقصد را اندازه دوم جنبه
در بعد اول . اند هقرار داد تأييدو مقصد را مورد  مبدأها ميان كشور  دوبعدي براي ارزيابي تفاوت

ي تعامل فرهنگي، قابليت ارتباطات زباني، قرابت و يا تفاوت در سبك زندگي دوكشور،  درجه
ر گرفته است، در ها مد نظر قرا هاي مردم كشور ها و سنت كنندگان، نگرش ترجيحات مصرف

 .هاي مهم بوده است تكنولوژيكي و اقتصادي ازجمله فاكتور –فني ي توسعهحالي كه دربعد دوم 
هاي بازاريابي و  مللي، تفاوت بين دو كشور شامل تفاوت در زيرساختال بينديدگاه بازاريابي  از

ار از مقصد مورد بااليي توسط مدير باز رواني ي فاصلهشود تا  مي محيط قانوني است كه باعث
سازي  به عملياتي) 2011(سوسا و لگاز ). 2010:208سواسا و لگاز،. (هدف در نظر گرفته شود

لمللي پرداخته و ادراكات مديران را مورد بررسي قرار ا بيندر بازاريابي  رواني ي فاصلهي  سازه
  .تي دوبعدي اس هاي اين سازه ي تحليل عامل نتيجه 1ي رهنمودار شما. اند هداد

                                           
1 Fletcher 
2 Bohn  
3 Sethi  
4 Kogut and Singh  
5 Hofsted 
6 Brewer 
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  ملل ال بيندر بازاريابي  رواني ي فاصلهمدل  :1 نمودار
  )2011(سوسا و لگاز  :منبع

  
  يادراك شده از يك مقصد گردشگر شناختي ي روان فاصله

او كمتر  او ناآشناست و اغلب از نظر يهايي كه براي فرد تازگي دارد، برا رويدادها و پديده
اما . گردد مياز ادراك  دورتر شناختي زه از نظر روانهاي تا پديده. رسد مي نظريافتني به دست
جديد و تازه است بر سطوح پنداشت و  كه اي هكه آيا پديد طرح است اين استلي كه مسؤا

دريافتند كه وقتي يك محرك به ) 2007( 1وثر است؟ ليبرمن و واكسالكمهاي آن نيز  پيامد
كند و درك كلي از  ميي پنداشت درك شود فرد آن را در سطوح باال ارايهشكل تازه و جديد 

بيشتري با رويداد تازه خواهد  شناختي روان ي فاصلهلذا . آن پديده يا محرك خواهد داشت
هايي كه براي فرد آشنا هستند در سطوح پايين پنداشت  ها و پديده برعكس رويداد. داشت

ازديدگاه رفتار . بودمحدود خواهند  شده نيز ادراك شناختي ي روان شوند و فاصله ميادراك 
شود به  ميبا آن مواجه  كننده خدمت يا مكان جديدي كه مصرف/ كننده، يك محصول مصرف

 ي كند و ادراك با درجه آن را ادراك نمي ابعاد و جزئيات كننده شكل كلي درك شده مصرف
هاي يك گردشگر  لذا برداشت). 29: 2010تروپ و ليبرمن، (گيرد  مي باالي انتزاع صورت

سفر به آنجا را ندارد نيز در سطوح باالي پنداشت  ي تجربهرخصوص يك مقصد جديد كه د
طور  همان .بيشتري را ادراك كند رواني ي فاصلهرود كه گردشگر  مي گيرد و انتظارميصورت 

، مكاني و اجتماعي اي است كه شامل سه بعد زماني صلهفا شناختي روان ي فاصلهكه اشاره شد، 

                                           
1 Liberman and Wakslak 
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افرادي كه شباهت كمتري با ما دارند از نظر ) 2006(و ديگران  1ر ليوي ياتانبنابر نظ. است
هاي  سطوح استنباط رفتار ي يهبراساس نظر. شوند ميي بيشتري ادراك  اجتماعي با فاصله

لذا فرد      . گردند ميافرادي كه با ما شباهت كمتري دارند در سطح باالتر انتزاع استنباط 
تروپ و ( رواني بيشتري نسبت به افراد متفاوت از خود دارد ي وي اجتماع احساس فاصله

توان نتيجه  مي شناختي ي روان سطوح استنباط و فاصله ي يهبر اساس نظر. )2010:5 ليبرمن،
ارزيابي  صورت عيني، معتبر و در دسترس باشدگرفت كه در شرايطي كه اطالعات يك پديده به

ذا استنباط در خصوص پديده در سطح پايين انتزاع ل. گيرد مي با تاكيد بر جزئيات صورت
برعكس زماني كه اطالعات . ي روانشناختي كمتري ادراك خواهد شد گيرد و فاصله ميصورت 

جزئي، معتبر و عيني در دسترس نباشد افراد براي ارزيابي يك پديده براساس انتزاع خود 
         براساس شاخص . شود ميكنند و به شكل ذهني، قالبي و تصوير كلي انجام  ميعمل

را به شكل ديگري در مورد مقصد  شناختي ي روان توان مفهوم فاصله ميعدم شباهت / شباهت
 مبدأبر اين اساس هرچه شباهت بيشتري ميان مقصد گردشگري و كشور . گردشگري بسط داد

انتزاع  تر  نرا در سطوح پايي) مقصد(پديده  شناختي گردشگر درك گردد، گردشگر به لحاظ روان
كند و برعكس در صورتي كه مقصد  مينزديكي با مقصد احساس  رواني ي فاصلهادراك نموده و 

تفاوت زيادي داشته و ميزان شباهت شان كم باشد، آنگاه مقصد در  مبدأگردشگري با كشور 
براي . گردد ميباالتري با مقصد ايجاد  شناختي ي روان سطوح باالي انتزاع استنباط شده و فاصله

 ها آن هاي فراوان فيزيكي زيادي دارند اما شباهت ي فاصلهمثال، استراليا و انگلستان با اينكه 
 2ابوعلي و محامد( كمي بين اين دو كشور وجود داشته باشد رواني ي فاصلهباعث شده است كه 

ورد م موضوعي است كه اخيراً در حيطه گردشگري رواني ي فاصلهمفهوم سازي ). 175: 2012، 
هايي  بر اين اساس، گردشگر به مثابه فردي است كه قصد دارد پنداشت. توجه قرار گرفته است

سفر به  ي تجربه هاي يك مقصد گردشگري شكل دهد كه قبالً را در خصوص شرايط و ويژگي
در بازاريابي گردشگري عبارت است از شكاف يا تفاوتي كه  رواني ي فاصله. آنجا را نداشته است

ابوعلي و محامد، (ست گردشگر ميان كشور خودش و مقصد گردشگري ادراك نمايد ممكن ا
ادراك شده، تفاوتي است كه گردشگري  رواني ي فاصلهحاضر مفهوم  ي مطالعهدر . )173: 2012

ذكر است كه تفاوت ادراك شده الزم به. گيرد مي نظربين كشور خود و مقصد بالقوه در
يكي  كننده چرا كه از نظر رفتار مصرف. هاي گردشگري است بهمتفاوت از جاذ يدرخصوص ابعاد

در اين مطالعه . هايي متفاوت است هاي ترك محل زندگي تجربه نمودن جاذبه از انگيزه
شناختي، اشاره به عواملي دارد كه شباهت ادراك شده در خصوص آن عوامل در  رواني فاصله

لذا با توجه به . نمايد ميآن مقصد تقويت  سفر به يبرا و مقصد، نيت گردشگر را مبدأجامعه 

                                           
1 Liviatan  
2 Abooali and  Mohamed 
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ادراك شده توسط  رواني ي فاصلهحاضر شناسايي ابعاد  ي مطالعهعوامل باال هدف نوآورانه 
ريزي مديريت مقصد گردشگري كمك  توان به برنامه ميبه ايران است كه  نكرده سفرگردشگران 

همچنين نتايج پژوهش حاضر . دنمايد و موجبات ورود گردشگران به آن مقصد را تسهيل نماي
را بين جامعه خود و ايران  رواني ي فاصلهبه ايران چه  سفرنكردهكند كه گردشگران  ميمشخص 

شده به كشور خود  ييكنند و گردشگران كدام بازارها ايران را از نظر ابعاد شناسا ميادراك 
 ي فاصلهي  است كه سازه مطرح سؤالين ا ،با توجه به اهداف پژوهش. كنند ميادراك  تر نزديك
از طريق  سؤالادراك شده از مقصد ايران شامل چه ابعادي است؟ پس از پاسخ به اين  رواني

ي  فاصلهي  ، پژوهشگر دو فرضيه را دربارهرواني ي فاصلهمفهوم سازي ابعاد و سنجش سازه 
گردشگران  :اول پژوهش از اين قرار است كه ي يهفرض .ادراك شده در نظر گرفته استرواني 

دوم پژوهش  ي همچنين فرضيه. كنند ميادراك  رواني ي فاصلهبين كشور خود و مقصد ايران 
  . تفاوت وجود دارد رواني ي فاصلهنيز اين است كه بين ادراك گردشگران مناطق مختلف از نظر 

  
  روش تحقيق

ي ي گردشگر ي روانشناختي به حوزه از آنجا كه پژوهش حاضر به بسط مفهوم فاصله
ي در حيطه مذكور كاربرد دارد، لذا گذار سياست ي حوزهعالوه نتايج حاصل در  پردازد و به مي

ي  ، مطالعههاي پژوهش از نظر ماهيت داده .شود ميكاربردي محسوب  –اي توسعهپژوهشي 
 ي مطالعهها  ي گردآوري داده همچنين از نظر شيوه. گردد ميحاضر از نوع كمي محسوب 

به ايران و  سفرنكردههاي گردشگران  استنباط ي مطالعهآنجا كه هدف پژوهش،  از. ميداني است
عنوان ادراك شده بوده است، لذا اعضاي جامعه مجازي كوچ سرفينگ به رواني ي فاصله سنجش

اين جامعه شامل اعضايي است كه به گردشگري و . جامعه آماري پژوهش در نظر گرفته شد
، عضو كسب اطالعات در خصوص مقاصد مختلفد بوده و براي من ي مقاصد مختلف عالقه تجربه

هاي سفر به اشتراك بگذارند  باشند تا دانسته خود را با ديگران در خصوص تجربه مياين شبكه 
و ثبت ميليون عض 5الزم به ذكر است كه جامعه حدود  .و از تجربيات ديگران استفاده نمايند

  .شود مي ماري پژوهش نامحدود قلمدادلذا جامعه آ .شده يا پروفايل فعال دارد
  

  گيري روش نمونه
تهيه گرديد و سپس لينك  نامه پرسشابتدا نسخه الكترونيك  گيري منظور نمونهبه
هاي  به همراه در خواست شركت در مطالعه در صفحات بحث و گفتگوي گروه نامه پرسش

اضر شامل مرداد ماه تا قلمرو زماني پژوهش ح. مختلف جامعه مجازي كوچ سرفينگ قرار گرفت
ي شخصي خود در جامعه  ي زماني افرادي كه به صفحه در اين بازه. بوده است 1392مهر ماه 

لذا چون افرادي كه در محدوده . اند هدر مطالعه شركت نمود در صورت تمايل اند همجازي سر زد
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 گيري ا نمونهدر مطالعه شركت داشته، لذ اند همجازي حضور داشت ي جامعهزماني مذكور در 
  .پژوهش حاضر از نوع در دسترس بوده است

  اندازه نمونه 
، لذا تحليل استادراك شده  رواني ي فاصلهاز آنجا كه هدف پژوهش حاضر اكتشاف ابعاد 

 بر اساس نظر هومن. فههاي اصلي الزم و ضروري خواهد بودمؤلعاملي اكتشافي با روش تحليل 
نياز به  نامه پرسشهاي  هاي مشاهده شده يا همان گويه ربرابر تعداد متغي 20حداقل ) 1387(

        فارغ بر اين نكته، در مدل سازي نيز شاخص هولتر در سطح اطمينان. است حجم نمونه
 دارد مي ي بيانتأييدرا براي مدل عاملي  گيري درصد كفايت نمونه 99درصد و  95

ها قابل مشاهده  ه و تحليل دادههاي اين شاخص در بخش تجزي اندازه. )166: 1389قاسمي(
االت سؤبا توجه به تعداد . استي نمونه براي تحليل عاملي مكفي  كند كه اندازه مياست و بيان 

 كافي به نظر تايي و بيشتر 400د در ابزار سنجش به شكل سرانگشتي حداقل نمونه موجو
نفر كنار  80 هاي ، پاسخاند كه از اين بيننفر شركت داشته 700حاضر  ي مطالعه در. رسيد مي

گذاشته شد؛ زيرا كه هدف مطالعه، سنجش نظرات افراد سفرنكرده بود؛ لذا افراد سفركرده از 
. جهت تجزيه و تحليل مورد استفاده قرار گرفت نامه پرسش 620درنهايت، . نمونه حذف شدند

  .استقابل رؤيت  1ي  ي آماري پژوهش در جدول شماره نمونه شناختي خصوصيات جمعيت
  ي آماري نمونه شناختي خصوصيات جمعيت :1جدول

  ي پژوهش حاضر يافته :منبع

فراواني لتاهوضعيت فراواني جنسيت
مزدوج  365 مرد 229 
مجرد  255 زن 185
طالق گرفته فراواني  سن 16

دارخانههم 63  25-18 121
سطح تحصيالت 163  35-25 فراواني
تر از متوسطهپايين 143  45-35 15
47 متوسطه 150  45-55

169 كارشناسي 102 55شتر از بي
390 تحصيالت تكميلي فراواني  مناطق
فراواني سفر در يك سال 25  خاورميانه

يكبار در سال 212  اروپا ي يهاتحاد 131
دوبار در سال 9 مريكاي مركزيآ 136

سه بار در سال 30  فريقاآ 87
بيش از سه بار در سال 92 آسيا 265

 137  مريكاي شماليآ
 26  كاي جنوبيمريآ

 26 اقيانوسيه
 18  كارائيب ي حوزه

 46  اروپا
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  ها تجزيه و تحليل داده
 مبدأيا روانشناختي  رواني ي فاصلهآيتم را جهت سنجش  19محقق بر اساس مباني نظري 

محقق ساخته حاضر از نوع  ي مطالعه نامه پرسشلذا . گردشگران با مقصد ايران در نظر گرفت
 مبدأدر مقياس سنجش نيز از پاسخ دهنده خواسته شد تا بر اساس هر آيتم كشور . بوده است

 مشابه تا كامالً از كامالً ياز يك مقياس پنج نقطه ا ضمناً. خود را با مقصد ايران مقايسه كند
ايران گردشگر و مقصد  مبدأبراي مثال، اگر از نظر زبان كشور . متفاوت استفاده شده است

به منظور اكتشاف و . كرد ميرا انتخاب » متفاوت كامالً«تفاوت زياد داشت، پاسخ دهنده گزينه 
ي تأييدي رواني ابتدا از تحليل عاملي اكتشافي و سپس تحليل عاملي  ي فاصله ابعاد سازه تأييد

 ي چرخش شيوه با) CPA(هاي اصليفهمؤلبه اين منظور از روش تحليل . استفاده شده است
بندي ايجاد شده با اين روش چرا كه در تحليل اكتشافي گروه. اكويي ماكس بهره گرفته شد

به منظور اطمينان از همبستگي جزئي . جلوه نمود تر هاي چرخش، منطقي نبست به ساير روش
ها با بارعاملي  آيتم. زوج متغيرها و كفايت نمونه برداري از آزمون كرويت بارتلت استفاده شد

منظور سنجش هاي هر عامل نيز به ي آيتم االت حذف و براي باقي ماندهسؤاز گروه  5/0 كمتر از
ي بعد به  در مرحله. سازگاري دورني و پايايي ابزار ، اندازه ضريب الفاي كرونباخ محاسبه گرديد

ادراك شده تحليل عاملي  رواني ي فاصلهسه بعد ) روايي همگرا(ي  روايي سازه تأييدمنظور 
اكتشافي در تحليل قبلي       اين منظور هر عامل ولي هر يك از ابعاد صورت گرفت بهامرتبه 

ي  سازي سازهمورد برازش قرار گرفته و سپس جهت مفهوم گيري يك مدل اندازه عنوانبه
ي اول از منظور آزمون فرضيهبه. ي رواني ادراك شده تحليل عاملي مرتبه دوم انجام شد فاصله

استفاده شده  LSDو  ANOVAي دوم از آزمون منظور آزمون فرضيهره و بهتك متغيTآزمون 
  .است

  
  :ادراك شده رواني ي فاصلهاصلي  هايفهمؤلتجزيه و تحليل 

بر اساس  سؤال 19ادراك شده از مقصد گردشگري ايران ي رواني  منظور سنجش فاصلهبه
از تحليل  ادراك شده رواني ي فاصلهمنظور اكتشاف ابعاد در ادامه به. ادبيات طراحي شده است

  .ي اصلي استفاده شده استهافهمؤل
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  ادراك شده رواني ي فاصلهي اصلي هالفهمؤتحليل  :2جدول 

  پژوهش حاضر  ي يافته :منبع
  

   رواني ي فاصلهآزمون كرويت بارتلت تحليل عاملي اكتشافي 
 نشان است sig=0و  171 آزادي ي درجهبا  6/7159كاي دو بارتلت برابر  ي رهزان آمامي

ها رد و شرط الزم براي  مبني بر صفر بودن ماتريس همبستگي متغير صفري دهد كه فرضيه مي
همچنين ميزان شاخص . ها وجود دارد تحليل عاملي بر اساس وجود همبستگي بين متغير

ها را بر اساس  است كه كاربرد تحليل عاملي متغير 945/0برابر  )KOM(كفايت نمونه برداري 
 برداري باالي را نشانها را قابل توجيه دانسته و كفايت نمونه همبستگي جزئي زوج متغير

شده  ارايهدر قالب سه بعد اكتشافي  تسؤاالي گروه بندي  نحوه 3در ادامه جدول . دهد مي
ادراك شده  رواني ي فاصلهي  مشخص شده است سازه 3ي رهشما طور كه در جدول همان. است

گردشگر و مقصد ايران را در مورد  مبدأكه مبني بر تفاوت كشور  التيسؤا. استداراي سه بعد 
خدمات  ي توسعه، اقتصادي، سطح سواد و آموزش ي توسعهارتباطي، سطح  يها زيرساخت

نوگرايي هستند، در يك ، سطح سياسي ي توسعههاي گردشگري، سطح  گردشگري، زيرساخت
 رواني ي فاصلهاند لذا پژوهشگر عامل مشترك بين اين ابعاد را بعد زيرساختي گروه قرار گرفته

دهد كشور مقصد  مياست كه نشان  رواني ي فاصلهاين بعد يكي از ابعاد . ي نموده استگذار نام
روانشناختي  ي فاصلهگردشگران  مبدأهاي  تا چه اندازه با كشور تيزيرساخگردشگري از نظر 

ها و آداب رسوم اجتماعي، سبك  مبني بر اينكه گردشگران از نظر زبان، سنت التيسؤا. دارد
هاي محوري، باورهاي مذهبي چه ميزان تفاوت ميان  هاي فرهنگي، سيستم ارزش زندگي، نماد

Rotation Sums of 
Squaredloading 

Extraction Sums of 
Squaredloading مقادير ويژه  

عاد
اب

درصد   
درصد   تجمعي  كل  تجمعي  واريانس

درصد   عيتجم  كل  واريانس
  كل  واريانس

814/24 814/24 715/4 696/46 669/46 827/7 696/46 669/47  827/8  1  
384/43 750/20 903/3 4/58 70/11 2323/7 14/58 70/11  223/2 2  
909/63  525/18 520/3  909/63  510/5  704/7 909/68 510/5 047/1  3  

 

689/68 480/4 851/0 4  
573/75 184/4 795/0 5  
507/57 932/2 557/0 6  
428/74 921/2 555/0 7  

80.877 450/2 465/0 8  
636/83 353/2 448/0 9  
283/74 147/2 408/0 10  
405/87 011/2 384/0 11  
371/89 967/1 374/0 .  

100 262/1  19  
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يك عامل  نمايند، همگي در يك گروه قرار گرفته و ميخود و مقصد ايران را ادراك  مبدأكشور 
 ي فاصلهكه بعد فرهنگي  است رواني ي فاصلهاين عامل مشترك بعد دوم . سنجند مي مشترك را

گرايي  سطح فردگرايي و سطح مادي التسؤاالزم به ذكر است كه . نام گذاري شده است رواني
تفاوت ادراك شده در . حذف شده است5/0با بار عاملي كمتر از  در رابطه با بعد فرهنگي

رفتاري شهروندان، قوانين گردشگري  آزادي ي درجهسيستم حقوقي، سياست خارجي، خصوص 
 رواني ي فاصلهعنوان بعد قانوني سنجند كه در اين مطالعه به ميهمگي يك عامل مشترك را

ادراك شده بين  شناختي يا روان رواني ي فاصلهي  لذا سازه. گذاري شده استنام ،ادراك شده
ايران داراي سه بعد زيرساختي، فرهنگي و قانوني است كه در  گردشگران و مقصد مبدأ

در  رواني ي فاصلهذكر است مفهوم سازي  ابعاد الزم به. اند هحاضر مفهوم سازي شد ي مطالعه
  .استهاي پژوهش حاضر ي گردشگري از نوآوري حوزه

  
  ادراك شدهني ي روا فاصلههاي عاملي و  ابعاد اكتشافي  ماتريس دوران يافته بار  :3جدول 

  هاي تحقيق حاضريافته: منبع
  

  بعد قانوني  بعد فرهنگي يزيرساختبعد   ها آيتم
S.63 :824/0 هاي ارتباطات زيرساخت    

S.62 : 797/0 اقتصاديي توسعهسطح   

S.61 :782/0 سطح سواد و آموزش   

S.65733/0 خدمات گردشگريي توسعه   

S.64 :723/0 هاي گردشگري زيرساخت   

S.59 : 724/0 نعتيصي توسعهمدرنيزه شدن و   

S.60 552/0 سياسيي توسعهسطح   

S.66 :حذف(34/0  سطح فردگرايي(  

S.67 :حذف(24/0  سطح مادي گرايي(  

S.57 :779/0   ها ، آداب و رسوم زندگي سنت  

S.52 :627/0  زبان  

S.55 :777/0  سبك زندگي شهروندان  

S.56  :765/0  هاي فرهنگي نماد  

S.54 :714/0  اي محوريسيستم ارزش ه  

S.53 614/0  باورهاي مذهبي  

S.51 :78/0   سيستم حقوقي 
S.68 :69/0   هاي خارجي سياست 
S.50 :68/0   قوانين گردشگري 
S.58 :64/0   رفتاري شهروندان آزادي ي درجه 
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ادراك شده از  رواني ي فاصلهي مر تبه اول ابعادتأييدهاي تحليل عاملي  برازش مدل
  مقصد ايران 

ابتدا هر يك از ابعاد حاصل از تحليل عاملي  رواني ي فاصلهمنظور تحليل مدل عاملي به
مورد برازش قرار داده و نتايج در جدول ذيل قابل مشاهده  گيري عنوان مدل اندازهاكتشافي به

  .ملي قرار خواهند گرفتي دوم مورد تحليل عا در مرتبه گيري هاي اندازه است سپس مدل
  

  ادراك شدهي رواني  فاصله گيري هاي اندازه هاي برازش مدل شاخص :4جدول 

  يافته پژوهش حاضر :منبع
  

 ي فاصله گيري هرسه مدل اندازه CFI، RFI، TLIبرازش تطبيقي  هاي بر اساس شاخص
. انددهد كه از مدل استقالل فاصله گرفته مي از برازش مطلوبي برخوردارند و نشان رواني

دهد كه هر سه مدل  مي نشان P-closeشاخص حداقل مربعات خطاي برآورد و ميزان 
  .از برازش الزم برخوردار بوده است گيري اندازه

  
  روايي و پايايي 

ها مشخص شد و  بندي آيتمگروه منظور سنجش پايايي، در پژوهش حاضر پس از اينكهبه
ميزان . ي گرديد اندازه ضريب آلفاي كرونباخ براي هر سازه محاسبه شدگذار عامل اكتشافي نام

هاي هر سازه وجود  دهد كه همبستگي دروني و سازگاري بين متغير مينشان  7/0ضريب باالي 
متناظر با ) 5(جدول شماره ي ميزان آلفاي كرونباخ در سطر اول اندازه. )1977، 1نانالي( دارد

 دو توسط نظر نامه پرسشهاي  منظور سنجش روايي، ابتدا آيتمبه. استعامل اصلي قابل رويت 
روايي سازه براي سنجش  سپس از. قرار گرفت تأييدمتخصص گردشگري به شكل صوري مورد 

                                           
1 Nunally 

T
L

i,
 R

ohel
 

G
F

I
 

N
F

I
 

R
F

I
 

C
F

I
 P
-close

 R
M

SE
A

 

ميزان 
p- value

 

مجذور كاي
  

  گيري اندازه هاي مدل
  يرواني فاصلهابعاد 

  ختيمدل بعد زيرسا  9  341/0  014/0  946/0  99/0  99/0  99/0  996/0  999/0

مدل بعد فرهنگي   2  557/0  001/0  956/0  1  599/0  999/0  99/0  1
  رواني ي فاصله

96/0  99/0  99/0  98/0  99/0  49/0  034/0  918/0  27/
1  

 ي فاصلهمدل بعد قانوني 
  رواني
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زماني ) 1988(2و يه و باگوزي) 1981( 1بر اساس نظر فورنل و الركر. روايي استفاده شده است
باشد و رابطه 5/0ها بيش از  هاي عاملي آيتم ي اندازه بارتأييدكه در يك مدل تحليل عاملي 

توان  ميگردد  تأييدبا متغير پنهان مربوط  05/0ي دار معنيهاي آشكار در سطح  هريك از متغير
 گيري مدل اندازهبا توجه به اينكه در مرحله قبل هر . ادعا نمود كه روايي همگرا سازه وجود دارد

شده، لذا روايي سازه وجود  تأييدبرازش يافته است و رابطه هر متغير آشكار با پنهان مربوطه 
در خصوص روايي همگرا اين است كه ) 1981(فورنل و الركر ي هشد ارايهدارد ديگر روش 

. باشد 5/0براي هر سازه بيش از  3شاخص ميانگين ورايانس توضيح داده شده ي بايست اندازه مي
اندازه شاخص ميانگين واريانس توضيح داده شده و همچنين بار عاملي هر يك از  5در جدول 

  .قابل مشاهده است tي  ي و ميزان آمارهدار معنيها و اندازه  آيتم
  

  هاي روايي سازه و پايايي ابزار سنجش پارامتر :5جدول 

  يافته پژوهش حاضر :منبع
  
  
  

                                           
1 Fornel and Larker 
2 Bagozy and Yeh 
3 Average Variance Explained  

  P- value  AVE  ي رهآما T  يتأييددر مدل بار عاملي و ابعادهاآيتم
  - -  - )α=895/0(تيزيرساخبعد

86/0  

S.63:0/0 16/1  85/0هاي ارتباطاتزيرساخت 
S.62:0/0 3/15 83/0اقتصادييتوسعهسطح 

S.61:0/0 5/14 74/0سطح سواد و آموزش 
S.650/0 1/14 75/0خدمات گردشگرييتوسعه 
S.64:0/0 2/14 76/0هاي گردشگريزيرساخت 

S.59:0/0 7/14 77/0صنعتييتوسعهسطح مدرنيزه شدن و 
S.600/0 1/18 64/0سياسييتوسعهسطح 

 - - - )α=903/0(بعد فرهنگي

75/0  

S.57:0/0 2/18  8/0 ، آداب و رسوم زندگيهاسنت 
S.52:0/0 3/12  69/0زبان 

S.55:0/0 2/13  81/0سبك زندگي شهروندان 
S.56 :0/0 5/14  80/0نگيهاي فرهنماد 

S.54:0/0 5/16  79/0هاي محوريسيستم ارزش 
S.530/0 5/16  75/0باورهاي مذهبي 

  - - -)α=816/0(بعد قانوني

67/0 
S.51:0/0 7/15  75/0سيستم حقوقي 

S.68:0/0 8/15  7/0هاي خارجيسياست 
S.50:0/0 6/17  0.63قوانين گردشگري 

S.58:0/0 5/17  87/0 رفتاري شهروندانيآزاديدرجه 
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  ادراك شده رواني ي فاصلهي  مر تبه دوم تأييدبرازش مدل سه عاملي 
 ادراك شده بيان رواني ي فاصلههاي  طور كه در باال تحليل عاملي اكتشافي متغير همان

ان اكتشاف اك شده از مقصد ايرادر رواني ي فاصلهبعد براي سازه  3الت سؤادارد براساس  مي
منظور تحليل به. باشند مي، بعد فرهنگي و بعد قانوني اين سه بعد شامل بعد زيرساختي. گرديد

ك شده را ادرا رواني ي فاصلهتوانند  مياينكه سه بعد اكتشافي چگونه در يك سطح باالتر انتزاع 
ادراك شده از مقصد استفاده  رواني ي فاصلهتبه دوم براي سنجش بسنجند از مدل عاملي مر

ادراك  رواني ي فاصلهعنوان واريانس متغير پنهان به 1اين مدل با قرار دادن عدد. شده است
در ذيل ميزان بار عاملي هر يك از ابعاد . شده به شكل مرتبه دوم مورد تحليل قرار گرفته است

مشخص  رواني ي صلهفاشده و تحليل سه بعدي بودن سازه  ادراك رواني ي فاصلهدر سنجش 
  .است

  
  ، اصالح شده در حالت استانداردادراك شده رواني ي فاصلهمدل عاملي مر تبه دوم  :2نمودار

  محاسبات پژوهش حاضر :منبع 
  



  1393ي نهم، تابستان  ، سال سوم، شمارهريزي و توسعه گردشگريبرنامهي مجله........................ 68
  

  ادراك شده رواني ي فاصلههاي برازش مدل تحليل عاملي مر تبه دوم   شاخص :6جدول

  يافته پژوهش حاضر :منبع
  

هاي  همچنين شاخص. تي بر خوردار اسمدل از برازش مطلوب GFIبر اساس شاخص مطلق 
برازش تطبيقي و شاخص  ، شاخصچون شاخص بتلر و بونت، شاخص روهلبرازش تطبيقي هم

و به عدد يك نزديك هستند لذا مدل از مدل استقالل كه  باشند مي9/0باالتر  توكر لوئيس
. مطلوبي داردهاي آن فاقد هر گونه همبستگي يا كورايانس است فاصله گرفته و برازش  متغير

دهد كه رفتار محقق در آزاد  مي شوند نشان مي PNFI ,PCIهاي برازش مقصد شامل  شاخص
هايي كه آزاد گذاشته  عبارتي، آيا پارامتربه. ها براي برآورد چگونه بوده است گذاردن پارامتر

ه هنجار مقادير پارامتر شاخص برازش ب. مبناي نظري و تجربي قوي براي برآورد دارند اند هشد
دهد كه  مي مقادير جدول باال نشان. باشد 6/0بايست باالتر از  مي PNFIي مقصد  شده

ساز در آزاد گذاردن هاي برازش مقصد از وضعيت مطلوبي برخوردار هستند و مدل شاخص
بوده و با توجه با  200باالتر از  شاخص هولتر نيز. ها دقت الزم را به خرج داده است پارامتر

با توجه به برازش . شود مي تأييدها  كفايت نمونه براي تحليل داده است 620م نمونه اينكه حج
ادراك شده از  رواني ي فاصلهتوان نتيجه گرفت كه  ميتبه دوم، ي مرتأييدمدل تحليل عاملي 

به  .استتي زيرساخ، قانوني و فرهنگي ي فاصلهايران يك سازه سه بعدي است كه شامل ابعاد 
  .پندارند خود مي مبدأران، ايران را از نظر اين ابعاد متفاوت از كشور عبارتي، گردشگ

  بررسي فرضيه ي اول
 مبدأبين كشور  رواني ي فاصلهي اول پژوهش مبني بر اين است كه گردشگران يك فرضيه

با محاسبه ميانگين  سؤالمنظور پاسخ به اين به. اند هخود و مقصد گردشگري ايران ادراك نمود
ادراك  رواني ي فاصلهي قانوني، فرهنگي و زيرساختي ميزان  ادراك شده رواني ي اصلهفسه بعد 

. استفاده شده است 3متغيره با نقطه برش  تك tسپس از آزمون . شده كلي ايجاد شده است
با خطاي استاندارد  04/4ميانگين نمرات نمونه آماري دهد كه  مينتايج آزمون تي نشان 

بوده و با احتمال  3بيشتر از ميانگين يا حد متوسط  00/0ي دار نيمعو ميزان سطح  0267/0
يران ها با مقصد ا گردشگر مبدأبين كشور  رواني ي فاصلهآماري،  ي جامعهدرصد اطمينان در  95

H
oelter 0.01

 

P
C

F
I

 P
N

F
I

 
T

L
i,

 R
ohel

G
F

I
 N

F
I

 R
F

I
 C

F
I

 R
M

R
 P

-close
 R

M
S

E
A

 

ميزان 
p- value

مجذور كاي نسبي 
  

مدل سه عاملي مرتبه دوم 
  ادراك شده رواني ي فاصله

219
  

72/
0  71/
0  93/
0  92/
0  93/
0  19/
0  95/
0  04/
0  01/
0  05/
0  

0/0
  

2/3
  

  رواني ي فاصلهي تأييدمدل عاملي 



  69...........................................................................ي رواني در بازاريابي گردشگري اصلهسازي ف عملياتي
  

 
 

 مبدأرا متفاوت از كشور  ا در مجموع، گردشگران مقصد ايرانلذ. بيشتر از حد متوسط بوده است
  .كنند ميادراك  تيزيرساخي و از نظر قانوني، فرهنگ خود

  ي دومبررسي فرضيه
 00/0ي دار معنيو سطح 11/11بيانگر آن است كه مقدار فيشر  ANOVAنتايج آزمون 

با مقصد ايران تفاوت  رواني ي فاصلهي مختلف از نظر ادراك  لذا بين مناطق ده گانه. است
متفاوتي را  رواني ي فاصلهميزان  ،عبارتي، گردشگران از مناطق مختلفبه. ي وجود دارددار معني

ادراك شده را  وانير ي فاصلهمناطقي كه كمترين  ييشناسا يبرا. كنند مياز مقصد ايران ادراك 
نتايج مقايسه منطقه  7در جدول . استفاده شده است LSDنسبت به ايران داشته اند از آزمون 

  .قابل مشاهده استادراك شده  رواني ي فاصلهخارميانه با ساير مناطق بر اساس 
  

  اهالي خاورميانه نبست به ساير مناطق رواني ي فاصلهمنظور مقايسه ميانگين به LSDنتايج آزمون :7جدول 

  ش حاضر پژوه  يافته:منبع 
  

. كنند ميكمتري از ايران را ادراك  رواني ي فاصله، خاورميانه نسبت به نه منطقه ديگراهالي 
ساير . است دار معني رواني ي فاصلهها در شده در ستون سوم، اين تفاوت ارايهبا توجه به اعداد 

 رواني ي فاصلهنوسيه ، اقياي اروپا اتحاديهدهد كه افراد آفريقايي، نسبت به اروپا،  مينتايج نشان 
اروپا، امريكاي شمالي،  ي يهها نسبت به اروپا، اتحاد آسيايي .كنند ميكمتري را از ايران ادراك 

بيشتري  رواني ي فاصلهكمتر و نسبت به خاورميانه  رواني ي فاصلهاقيانوسيه و امريكاي جنوبي 
 بيشتري ادراك رواني ي لهفاصساكنان اروپا فقط نسبت به آسيا و خاورميانه . كنند مي ادراك

  .ي ندارنددار معنيكنند و با ساير مناطق تفاوت  مي

  يدار معني
Sig 

خطاي 
  استاندارد

 ي فاصلهتفاوت در ميانگين 
بين منطقه خاورميانه  رواني

  با مناطق جهان
  منطقه  مناطق

  آفريقا  -53/0 16/0 001/0

  يانهخاورم

  آسيا  -41/0 13/0 003/0
  آمريكا مركزي  -65/0 23/0 006/0
  اروپا  - 815/0 15/0 0/0
  اروپا ي يهاتحاد  -92/0 129/0 0/0
  آمريكاي شمالي  -88/0 133/0 0/0
  اقيانوسيه  -02/1 171/0 0/0
  آمريكاي جنوبي  -88/0 171/0 0/0
  كارائيب  - 764/0 189/0 0/0
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  اتو پيشنهاد گيري نتيجه
ي دانش رفتار  بدنه ي توسعهي گردشگري، به  در حوزه رواني ي فاصلهپژوهش حاضر با بسط 

ي در پاسخ به تأييدنتايج تحليل عاملي اكتشافي و . ي گردشگري پرداخته است كننده مصرف
ادراك شده از مقصد ايران واجد چه ابعادي  رواني ي فاصله پژوهش مبني بر اين كه اول ؤالس

ي  ان شامل سه بعد فاصلهي رواني ادراك شده از مقصد اير ي فاصله دهد كه سازه مي است، نشان
تي، قانوني و زيرساخعبارتي از نظر به. ي فرهنگي است ي قانوني و فاصله ، فاصلهزيرساختي
، مقصد ايران را سفرنكردهگردد و گردشگران  ميدورتر ادراك  ي فاصلهمقصد ايران در  فرهنگي

ي اول پژوهش مبني فرضيه. كنند مياز كشور خود ادراك  تر از حيث اين عوامل خيلي متفاوت
نتايج تجزيه و . نمايند مينسبت به مقصد ايران ادراك  رواني ي فاصلهبر اين بود كه گردشگران 

ادراك شده از مقصد ايران بيشتر  رواني ي فاصلهدهد كه  مي نشان tاستفاده از آزمون تحليل با 
آماري، مقصد ايران از نظر زيرساختي،  ي جامعهعبارتي، در كل در از ميزان متوسط بوده و به

بر اين اساس، كشور ايران از نظر . شود ميگردشگران ادراك  مبدأفرهنگي و قانوني متفاوت با 
. گردشگران داشته است مبدأادراك شده با  رواني ي فاصلههاي گردشگري  زيرساخت
هاي ارتباطي،  زيرساخت، سياسي و اقتصادي ي توسعههاي گردشگري شامل سطح  زيرساخت

ايران را متفاوت  سفرنكردهصنعتي است لذا گردشگران خارجي  ي توسعهو  سطح سواد و آموزش
نتايج اين بخش گوياي اين مهم است كه . كنند ميراك ها اد زيرساختاز كشور خود از نظر اين 

تي با زيرساخادراك شده از حيث  رواني ي فاصله، بايست ميگردشگري  ي توسعهبراي 
هاي  زيرساختساير  ي توسعهعبارتي، به. ي براي صنعت گردشگري كاهش يابدريز برنامه

ادراك شده از حيث  يروان ي فاصلهتواند به كاهش  ميگردشگري و مديريت مقصد ايران 
ها و  دهد كه تفاوت ادراك شده در زبان، سنت ميبعد فرهنگي نيز نشان . تي بينجامدزيرساخ

هاي مذهبي باعث شده است كه  هاي محوري و باور آداب و رسوم، سبك زندگي و سيستم ارزش
اك ي بين كشور خود و مقصد ايران ادر ادراك شده رواني ي فاصلهگردشگران مناطق مختلف 

توان آن دسته از عوامل فرهنگي را كه به  مي، فرهنگي ادراك شده ي فاصلهبر اساس . كنند
براي مثال، . گام برداشت ها آن شكل موانع گردشگري هستند را شناسايي نمود و در جهت رفع

 تفاوت در زبان كه يك عامل فرهنگي و ارتباطي بين گردشگر و مردم مقصد ايران است را
    هاي گردشگري و ترويج يك زبان  ، راهنمايمراكز اطالعات توريستي ي وسعهتتوان با  مي
ي جهت انتقال معاني مثبت، صريح و واضح ريز همچنين برنامه. المللي در كشور كاهش داد بين

هاي مذهبي كشور به گردشگران بالقوه و  هاي محوري و باور رزشا ،ها، آداب و رسوم از سنت
به استنباط در  تر و دقيق تر با در دست داشتن اطالعات عيني ها آن كه شود مي سفرنكرده باعث

 رواني ي فاصلهخصوص فضاي فرهنگي ايران پرداخته و در سطح پايين استنباط قرار گيرند، لذا 
آن  ي ارايههاي اطالعاتي دقيق و  تواند از طريق فرآوري بسته مياين امر. كمتري را ادراك نمايند
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صورت ) هاي داخلي تور(هاي گردشگري داخلي  جي طرف قرار داد با واسطههاي خار توسط تور
بايست اطالعات دقيق و عيني در خصوص شرايط فرهنگي  ميدر بازاريابي مقصد ايران . پذيرد

هاي سوء دار  شود تا افراد نه بر مبناي تصورات شكل گرفته از طريق پوشش ارايهداخلي ايران 
هاي عيني به استنباط در خصوص شرايط ايران بپردازند  اس واقعيتهاي غربي، بلكه بر اس رسانه

از نظر بعد . كمتري را ادراك نمايند رواني ي فاصلهتا در سطح پايين استنباط قرار گيرند و 
ادراك شده  رواني ي فاصله. گردشگران وجود دارد مبدأادراك شده با  رواني ي فاصلهقانوني نيز 

عنوان در قوانين گردشگري، تفاوت رويكرد در سياست خارجي به از حيث قانوني ماحصل تفاوت
ي  تفاوت ادراك شده در زمينه ري، تفاوت در سيستم حقوقي كشور وگردشگ كننده تسهيل
 سفرنكردهلذا بر اساس اين عوامل گردشگران خارجي . رفتاري شهروندان است آزادي ي درجه

 رواني ي فاصلهكنند و  مي خود ادراك مبدأبا به ايران، كشور را از نظر فضاي حقوقي متفاوت 
ادراك شده، تجديد  رواني ي فاصلهبر اساس بعد  قانوني . ادراك شده از اين حيث دارند

جهاني و همسوئي  ي جامعهيك تصوير معتدل از كشور در  ي ارايهي خارجي جهت گذار سياست
وابط خارجي كمك كند و نشان المللي به شكلي كه به تنش زدايي ر بينبا قوانين و مقررات 

تواند  ميها است  دهد كه ايران كشوري مصمم به تعامل سازنده در روابط خارجي با ساير كشور
ها از حيث قوانين  ايجاد استاندارد. ادراك شده از حيث قانوني را كاهش دهد رواني ي فاصلهاين 

 ي جامعهرساني به عحقوق شهروندي در داخل كشور و اطال ي توسعهو مقررات گردشگري، 
، مقررات و فضاي ادراك شده از حيث قوانين رواني ي فاصلهتواند  ميجهاني در اين خصوص، 

فارغ از اين موضوعات، بر اساس . گردشگري را ايجاد نمايد ي توسعهحقوقي را كاسته و زمينه 
ير عيني ، اطالعات غكه گردشگران بر اساس تصورات كليسطوح استنباط، در صورتي  ي يهنظر

 ي فاصلهو  اند هو الگو وار به استنباط در مورد مقصد بپردازند، در سطح باالي استنباط قرار گرفت
بر اساس نظر محقق، يكي از عللي كه باعث شده است كه . كنند ميبيشتري را ادراك  رواني

بااليي از ايران ادراك نمايند اين است كه  رواني ي فاصلهگردشگران مناطق مختلف 
اي در بر اساس اطالعات و تصوير فرافكني شده از ايران توسط فضاي رسانه ها آنهاي  تنباطاس

هاي مقصد ايران به  اطالعات عيني از خصوصيت ي ارايهعبارتي، فقدان به. استخارج از كشور
دليل عدم ارتباطات قوي، برنامه نبود بازاريابي براي مقصد گردشگري كشور باعث شده است كه 

از طريق  ها آن اطالعات در دسترس تأثيربه ايران تنها تحت  سفرنكردهگردشگران شناخت 
هاي ساخته شده از ايران باعث  لذا تصورات كلي و تصوير. هاي خارج از كشور قرار گيرد رسانه
. بااليي را ادراك نمايند رواني ي فاصلهشود كه افراد در سطح باالي پنداشت قرار گرفته لذا  مي

ي تحت مطالعه، گردشگران اهل  گانه دو، در ميان مناطق مختلف ده ي رهي شمارضيهبر اساس ف
عبارتي، به. اند هي ديگري ادراك نمود كمتري نسبت به نه منطقه رواني ي فاصلهخاورميانه 

خود و مقصد ايران نبست به ساير نقاط  مبدأگردشگران اهل خاورميانه شباهت بيشتري ميان 
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تواند اشتراكات در اديان يا مذاهب، نزديكي جغرافيايي،  ميت اين امرعل .اند هادراك كرد
هاي  هاي فرهنگي كشور ، شباهتي مذهب مقررات ايجاد شده بر پايهاشتراكات در قوانين و 

اين شباهت . ها باشد از شرايط داخلي ايران توسط اين كشور تر خاورميانه و داشتن تصوير عيني
عنوان بازارهاي هدف در توانند به مي اورميانه و ساكنان آندهد كه خ مي ادراك شده نشان

دهد  مي حاضر نشان ي مطالعهنتايج . ان گردشگري قرار گيرندگذار تر مورد نظر سياست دسترس
جز خاورميانه  هايي به صنعت گردشگري كشور و سرازير نمودن گردشگراني از كشور ي توسعهكه 

هاي رواني ادراك شده از حيث زيرساختي، حقوقي و  ي جهت كاهش فاصلهريز مستلزم برنامه
اين امر نيز در گرو تغييرات در شرايط مقصد گردشگري كشور و همچنين . استفرهنگي 

  . جهاني است ي جامعهاز فضاي داخلي ايران به  تر اطالعات عيني ي ارايه
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