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چکيده
نمایشگاههای بینالمللی مهمترین کانالهای معرفی کاالهای تولیدشده و انتقال تکنولوژی در دنیا است.
این پژوهش با هدف استخراج ابعاد راهبردی جذابیت مقصد نمایشگاهی در نمایشگاه بینالمللی اصفهان به
مرحله اجرا در آمده است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه بازدیدکنندگان و غرفهداران نمایشگاه بینالمللی
اصفهان تشکیل میدهند که مقیاس جذابیت مقصد نمایشگاهی در مورد آنها اجرا شد .در این پژوهش ،برای
پایایی از ضرایب آلفای کرونباخ و ضرایب پایایی ترکیبی و برای روایی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی
استفاده شد .نتایج نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس جذابیت مقصد نمایشگاهی برابر  0/91و
برای خرده مقیاسهای امکانات محل برگزاری ،در دسترسبودن ،شهر/منطقه میزبان بهعنوان منبع رقابتی
برای غرفهداران ،محیط اقتصادی مقصد ،رهبری شهر میزبان در صنعت موردنظر و محیط تفریحی مقصد
بهترتیب  0/78 ،0/81 ،0/82 ،0/79 ،0/85 ،0/75بوده است .نتایج تحلیلعاملی تاییدی گویههای مقیاس
جذابیت مقصد نمایشگاهی نشان داد که این مقیاس سازهای مرتبه دوم است که از شش سازه مرتبه اول
امکانات محل برگزاری ،در دسترسبودن ،شهر/منطقه میزبان بهعنوان منبع رقابتی برای غرفهداران ،محیط
اقتصادی مقصد ،رهبری شهر میزبان در صنعت موردنظر و محیط تفریحی مقصد تشکیل شده است.
کليدواژهها :جذابيت مقصد نمایشگاهی؛ امکانات محل برگزاری؛ در دسترسبودن؛
شهر/منطقه ميزبان؛ نمایشگاه بينالمللی اصفهان.
تاریخ دریافت مقاله ،1395/07/13 :تاریخ پذیرش مقاله1396/05/27 :
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 .1مقدمه

پس از صنایع نفت و خودرو ،صنعت گردشگری به مثابه سومین پدیده اقتصادی بهشمار میرود.
اهمیت این صنعت بدان حد است که برخی از اقتصاددانان از آن بهعنوان صادرات نامرئی یاد میکنند
[ .]14در طی دهههای گذشته ،نشستها ،همایشها و نمایشگاههای صنعتی به بخش مهمی از
صنعت گردشگری بدل شده است و پیشرفت قابلمالحظهای داشتهاند [ .]22هر دو نمایشگاههای
مصرفکننده و نمایشگاههای تجاری ،رویدادهای تجاری هستند که بهطور بالقوه در بهبود جذابیتها،
بازاریابی مکان و سازندگان تصویر مقصد برای تقویت صنعت گردشگری نقش مهمی ایفا میکنند
[ .]13توجه به ارزش رویدادهای تجاری در دهه اخیر باعث شده است که هم اکنون اکثر شهرهای
مهم جهان بر روی برگزاری همایشها و امکانات نمایشگاهی سرمایهگذاری زیادی انجام دهند [.]45
بهطور همزمان نیز توجه ویژهای به پژوهش در این بخش از صنعت در مقاصد نقاط مختلف جهان که
منجر به ایجاد منافع قابلتوجه اقتصادی و غیراقتصادی برای آنها میشود ،شده است [ .]22برخالف
توجه ویژهای که در پژوهشهای پیشین بر بخش همایشها شده است ،توجه اندکی به پژوهشهای
در بخش نمایشگاهی شده است.
مطالعه مروری جین ( )2010بر روی پژوهشهای سالهای  1974تا  2010نمایشگاهی نشان
میدهد که در این بخش ،پژوهشهایی که از دیدگاه بازدیدکنندگان به نمایشگاهها بپردازد بسیار
اندک است [ .]21برپایی نمایشگاهها در درجه اول فعالیتی تجاریمحور است و مشتقشده از تقاضای
بازار مقصد است .توسعه نمایشگاه در یک مقصد رابطه مستقیمی با توسعه منطقهای صنعت در داخل
یا اطراف مقصد دارد که نشاندهنده تقاضای بازار است [ .]36فرصتهای دادو ستد انگیزانندههای
اصلی غرفهداران و بازدیدکنندگان هستند .از منظر برگزارکنندگان نمایشگاه ،برپایی نمایشگاه برای
بخشهای صنعتی به بلوغ آن صنعت در آن شهر بستگی دارد [ .]8امروزه مقصدها برای بهدستآوردن
سهم ذهن گردشگران و سهم بازار خود ناچار به رقابت با یکدیگر هستند .درصورتیکه یک مقصد
نتواند حس مثبتی از خود در ذهن گردشگران بهجای بگذارد ،از شانس اندکی برای بهخاطر ماندن به
مدتی طوالنی برخوردار خواهد بود .ایجاد حس مثبتی از مقصد در ذهن گردشگران بهعنوان ابزاری
رقابتی برای افزایش سودآوری به شمار میرود [ .]46این حس مثبت سبب رضایتمندی گردشگران
از مقصد است و عالوه بر قصد بازدید مجدد گردشگر ،موجب تبلیغ دهان به دهان مثبت از جانب
آنها میشود .نرخ باالی بازدید مجدد گردشگر بهعنوان عاملی کلیدی در صنعت گردشگری بهشمار
میرود [ .]26از دیدگاه بازاریابی مقصدها باید همواره در صدد رفع نیازهای متنوع گردشگران برآیند
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[ .]20اگر هدف دستیابی به بازدید و افزایش نرخ بازدید مجدد باشد ،مقصدها باید دارای ویژگیهایی
باشند که گردشگران را مجذوب خود نمایند [.]32
هدف از این پژوهش تبیین راهبردهای موثر بر جذابیت مقاصد گردشگری با محوریت نمایشگاه
بینالمللی اصفهان است .اصفهان مرکزیت گردشگری استان در مقیاس استانی ،ملی و منطقهای
است .اصفهان از شهرهای مهم گردشگری ،سرمایهای ارزشمند و منحصربهفرد از قدمت تاریخی،
وجود آثار فرهنگی و مذهبی گرانبها در قلمرو ملی و جهانی و دارای شرایط ممتاز و از مراکز عمده
گردشگری کشور ایران و جهان شناخته شده است؛ بهطوریکه از اصفهان ،پایتخت فرهنگی خاورمیانه
و جهان اسالم یاد میکنند؛ همﭽنین الزم به ذکر است که شهر اصفهان عالوه بر نقش ممتاز در
عرصه گردشگری دارای نقشهای بسیار مهم صنعتی و کشاورزی در سطﺢ استانی و ملی است.
مشخصههای گردشگری شهر اصفهان باعث شده که از آن قطب اصلی گردشگری و یک شهر چند
کارکردی یاد کرد [.]39
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

برندسازی مقصد و مکان .برندسازی مقصد فعالیت بازاریابی تعریف شده است که )1 :حمایت از
ایجاد نام ،سمبل ،آرم یا دیگر اشکال نموداری که مقصد را مشخص و متمایز میسازد؛  )2تحقق
وعده تجربه سفری بهیادماندنی که بهطور بینظیری با مقصد در ارتباط است و  )3تالش برای تحکیم
و تقویت جمعآوری خاطرات لذتبخشی از تجربه مقصد ،با هدفی مصمم برای ایجاد تصویری که بر
تصمیمات مصرفکننده برای بازدید مقصد بهعنوان یک گزینه تاثیر بگذارد [ .]2برندسازی مقصد
شامل انتخاب و ترکیب راهبردی آمیخته عناصر برند بوده تا مقصد را از طریق ساخت تصویری مثبت
مورد شناسایی و تشخیص قرار دهد [ .]41برندسازی مقصد توجهکردن به این نکته است که دقیقا
مقصد چه چیزی را در ذهن مردم برانگیزاند ،انتخاب ویژگیهای مناسبی که باید نشان داده شود و
استفاده از تکنیکهای ارتباطی مناسب [ .]40توانایی یک مدیر بازاریابی گردشگری در تضمین
تجربههای مثبت و بهیادماندنی که در ذهن گردشگری زنده بماند ،منبعی حیاتی در برندسازی مقصد
است [ .]1تالش مقصدها برای تبدیلشدن به مقصدی جذاب از دیدگاه گردشگران دشوار است،
بهویژه در عصری که مصرفکنندگان بیشتر و بیشتر با مهارت شدهاند و رقابت در حال شدیدترشدن
است [ .]19در این میان افزایش تعداد مقصدهای گردشگری جدید و تغییر در ترجیحات
بازدیدکنندگان ،آنها را بر آن داشته است تا راهبردهای مدیریت و بازاریابی خود را بهبود بخشند
[ .]27مقصد گردشگری آمیختهای از محصوالت و تجارب فردی است که برای شکلگیری تجربه
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کلی از منطقه مورد بازدید با یکدیگر ترکیب میشوند [ .]7گردشگری حوزهای بین رشتهای ،بسیاری
از جنبههای دیگر حوزههای مطالعاتی را بهکار گرفته است؛ برندسازی از حوزه بازاریابی یکی از آنها
است [ .]41برندسازی مقصد ،رویکردی در ارتقای مقصد گردشگری به سرعت در حال رشد است
[ .]30مورگان و همکاران برندسازی را با توجه به افزایش تشابه محصوالت ،قابلیت جایگزینی و
رقابت ،قدرتمندترین سالح بازاریابی در دسترسی بازاریابان معاصر مقصدها دانستهاند [.]41
برندسازی مقصد گردشگری ترکیبی از بازاریابی محصوالت و خدمات و کاالییکردن فرهنگ و
محیط اطراف است [ .]34فرایندهای برندسازی مقصد نقش مهمی را در تالش دولتها برای
بهدستآوردن مزیت رقابتی در بازار گردشگری بازی میکنند [ .]2ماهیت رقابتی بیش از پیش صنعت
گردشگری و موقعیت کنونی اقتصاد جهانی کشورها را نسبت به برندسازی مقصد در جهت
متمایزسازی خود نسبت به رقبا آگاه ساخته است [ .]11از سوی دیگر ویلیامز و همکاران تاکید
میکنند که برندسازی در گردشگری به دلیل نیازهای رو به رشد جهانی بهمنظور مشارکت برای
دستیابی به منابع کمیاب ،جایگاه منحصربهفرد و مشارکتی در بازار رقابتی در حال افزایش است [.]41
برندسازی ابزاری قدرتمند بهمنظور کاربرد راهبردهای بازاریابی شناخته شده است [ .]23با توسعه فعلی
بازاریابی مکان ،برندسازی مکانها محبوبیت خاصی در میان مقامات شهر و محققان شهری در سال-
های اخیر بهدست آورده است [.]5
برندسازی مکان در مورد شیوههایی است که از طریق آن جوامع ،شهرها ،مناطق و کشورها
موجودیت خود را عرضه میکنند [ .]28برند مکان را شبکهای از تداعیها در ذهن مشتری براساس
توصیفات بصری ،زبانی و رفتاری یک مکان ،که در اهداف ،ارتباطات ،ارزشی کلی ذینفعان یک
مکان و طراحی کلی آن ،گنجانده میشوند [.]47
این تعریف مسائل گوناگونی را مورد تاکید قرار میدهد .نخست اینکه واضﺢ و بهطور گستردهای
مورد توافق است که برند در ذهن افراد شکل میگیرد؛ دوم اینکه واضﺢ است که برند تداعیهای
متعددی است که حتی در ذهن یک فرد ،با یکدیگر در یک راستا نیستند؛ بلکه متناقض نیز هستند؛
سوم اینکه برند در فعالیتها و اشیای گوناگون و متنوعی گنجانده میشود که تعدادی از آنها بهطور
مستقیم بر ایجاد برند تمرکز کردهاند؛ درحالیکه برخی دیگر بر اهداف دیگر تمرکز میکنند ،اما تاثیر
قابلتوجهی بر برند مکان میگذارند .چهارم اینکه ،اهمیت ذینفعان متعدد مقصد در تعریف زنکر و
براون ( )2010موردتاکید قرار گرفتهاند [.]24
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جذابيت برند نمایشگاهی .جذابیت برند مقصد از دیدگاه گردشگران به توانایی مقصد در ارائه اجزای
ادراکشده آن در ذهن گردشگران است [ .]31مفهوم جذابیت مقصد بهطور گستردهای در مبانی
نظری پژوهش های گردشگری موردتوجه قرار گرفته است .دو رویکرد اصلی را در مطالعات پیشین این
مفهوم میتوان درنظر گرفت .رویکرد اول که به رویکرد شناختی شهرت یافته مربوط به امکانات
فیزیکی مقصدهاست که اشاره به جذابیت گردشگری دارد .رویکرد دوم به ویژگیهای روانشناختی
گردشگران اشاره دارد و بر قابلیتهای ادراکشده یک مقصد در ارضای نیازهای فردی گردشگر
تمرکز دارد [ .]24مقصدها را میتوان به دو گروه مقصدهای سفرهای تفریحی و مقصدهای سفرهای
تجاری تقسیمبندی نمود .در مورد سفرهای تفریحی ،جذابیت مقصد با توان بالقوه خلق تجربیات
شگفتانگیز و فراهمآوردن حس رفاه در طول سفر اندازهگیری میشود [ .]10کسبوکارهای مسافرتی
شامل نمایشگاهها ،سفر به کنفرانسها و سفرهای ماموریتی میشود [.]18
پژوهشهای پیشین هشت بعد جذابیت مقاصد را شناسایی کردهاند .این ابعاد عبارتاند از )1 :در
دسترسبودن )2 ،پشتیبانی محلی )3 ،فرصتهای فوقالعاده کنفرانس )4 ،امکانات محل اقامت)5 ،
امکانات جلسه )6 ،اطالعات )7 ،موقعیت محیطی و  )8معیارهای دیگر [ .]22موقعیت مکانی متغیری
موثر برای بازدیدکنندگان است [ .]4برنامهریزان نمایشگاه باید مکانهایی را انتخاب کنند که پذیرش
و سهولت حضور در آن برای بازدیدکنندگان راحتتر باشد [ .]22عالوهبراین ،بسیاری از پژوهشگران
اتفاقنظر دارند که انتخاب موقعیت یک نمایشگاه عاملی تاثیرگذار در موفقیت آن است [ .]42شهرهای
میزبان نمایشگاهی که در صنعت موردنظر دارای مزیت نسبی از نظر رهبری صنعت هستند ،از نگاه
غرفه داران جذابیت بیشتری نسبت به شهرهای سطﺢ متوسط از لحاظ رهبری دارند [.]33
پيشينه پژوهش .سعیدا اردکانی و همکاران ( )1392در پژوهشی به شناسایی و رتبهبندی مولفههای
موثر بر جذابیت مقصد گردشگری با روش  TOPSISپرداختند .با توجه به اهمیت روزافزون صنعت
گردشگری در اقتصاد جهانی و سهم فزاینده آن در ایجاد درآمد ،رقابت شدیدی بین مقصدهای
گردشگری بر سر جذب بازدیدکنندگان و جلب رضایت آنان وجود دارد .از عوامل اثرگذار بر رضایت
گردشگران موضوع جذابیت مقصد و جاذبههای گردشگری است و در این پژوهش پس از بررسی
مبانی نظری پژوهش مربوطه مولفههای اثرگذار بر آن را از دیدگاه پژوهشگران مختلف استخراج
نموده با استمداد از روش دلفی و اخذ نظرات خبرگان حوزه گردشگری مولفههای متناسب با استان
یزد در پرسشنامهای گردآوری شد ،در مرحله بعد این پرسشنامه در اختیار صاحبنظران این بخش قرار
گرفته و پس از اخذ نظرات خبرگان با کمک روش تاپسیس به رتبهبندی این مولفهها پرداخته شد.
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نتایج حاکی از این بود که مولفههای امکان انجام فعالیتهای تفریحی و سرگرمکننده ،چشمانداز
طبیعت و مناظر طبیعی ،ساختمانهای جالب (معماری) رتبههای برتر را کسب نمودند .با توجه بیشتر
به این عوامل و بهبود و ارتقای آنها در استان میتوان جذابیت را درنظر بازدیدکنندگان ارتقا داده و از
مزیتهای مربوطه بهرهمند شد.
وحدت مهربان ( ،)1392سنجش جذابیت جاذبههای گردشگری و ارزیابی توان رقابتی مقصدهای
گردشگری پرداخته است .در این پژوهش پس از انتخاب مولفههای مربوطه و بهرهگیری از نظرات
خبرگان پرسشنامههای نهایی تدوین گشته و در اختیار  10تن از خبرگان حوزه گردشگری قرار گرفت،
از آنها خواسته شد میزان اهمیتی را تعیین بنمایند که برای هر مولفه قائل هستند و همﭽنین
وضعیتی را که برای همان مولفه ،متصور هستند .پس از جمعآوری پرسشنامهها دادههای مربوطه به
منظور بررسیوتحلیل خالصهسازی شدند ،بااستفاده از روش تاپسیس فازی مولفههای هر دو بخش
پرسشنامه را از دو منظر اهمیت و وضعیت رتبهبندی شدند .نتایج بیانگر این بود که برای پرسشنامه
مربوط به رقابتپذیری مقصد گردشگری از منظر وضعیت ،مولفه «مشترکین تلفن همراه» و از منظر
اهمیت مولفه «جایگاه گردشگری برای دولت» رتبه برتر را کسب نمودند؛ همﭽنین برای پرسشنامه
جذابیت مقصد گردشگری از منظر اهمیت مولفه «کیفیت و کمیت مراکز اقامتی» و از منظر وضعیت
مولفه «قدمت تاریخی مقصد» رتبه برتر را کسب نمودند؛ سپس به مقایسه رتبه هر مولفه از دو منظر
اهمیت و وضعیت پرداخته شد .بااستفاده از تحلیل شکاف نقاط مازاد ،نقصان و تعادل را برای هر دو
پرسشنامه مشخص شده و در ادامه کار پژوهش بااستفاده از روشهای آمار ناپارامتریک سواالت
پژوهش پاسخ داده شد.
1
روبالکابا -برمیجو و کوادرادو-رورا ( )1995در پژوهشی بهبررسی عوامل موثر بر جذابیت
نمایشگاهها پرداختند .آنها توسعه نمایشگاه را مطابق با توسعه اقتصاد منطقه مقصد میدانند .مطالعه
آنها نشاندهنده رابطه بین توسعه شهر و توسعه نمایشگاه است و دریافتند که عوامل مختلف مقصد
توضیﺢ میدهد که چرا برخی از مقصدهای نمایشگاه جذابتر از دیگران هستند .این عوامل عبارتاند
از )1 :سنت و تاریخ )2 ،درآمدهای محلی و جمعیت )3 ،زیرساخت و ارتباطات در دسترسبودن)4 ،
محل )5 ،گردشگری ،شرایط محیطی و آب و هوا )6 ،سیاستهای سرمایهگذاری عمومی و پشتیبانی،
 )7جایگاه بینالمللی شهر )8 ،اندازه نمایشگاه و  )9ترکیب صنعت منطقه .با این حال ،شناسایی این
عوامل هدف پژوهش آنها نبود و اهمیت این عوامل موردبررسی قرار نگرفت.
1. Rubalcaba-Bermejo and Cuadrado-Roura
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جین و همکاران ( ،)2012در پژوهشی بهبررسی عوامل موثر بر جذابیت مقاصد نمایشگاهی در
چین بااستفاده از رویکرد ترکیبی شامل مصاحبه با  32نفر از غرفهداران و نظرسنجی از 616
غرفهداران با اهداف زیر پرداختند )1 :عوامل موثر بر جذابیت مقاصد نمایشگاهی ،توسعه و اندازهگیری
مقیاسهای مناسب و  ) 2ارزیابی میزان تاثیر عوامل موثر بر جذابیت مقاصد نمایشگاهی .این پژوهش
 6بعد را در جذابیت مقاصد نمایشگاهی موثر میداند که عبارتاند از )1 :محیط تفریحی مقصد)2 ،
رهبری شهر میزبان در صنعت موردنظر )3 ،امکانات محل برگزاری )4 ،در دسترسبودن)5 ،
شهر/منطقه میزبان بهعنوان منبع رقابتی برای غرفهداران )6 ،محیط اقتصادی مقصد.
 .3روششناسی پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهشهای توسعهای و کاربردی است؛ زیرا به دنبال آزمون
رابطه بین متغیرهای جدید است و همﭽنین با تکیه بر آزمون مدل در یک صنعت خاص به بعد
کاربردی پژوهش نیز توجه شده است .از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع همبستگی و
مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است .سواالت پرسشنامه این پژوهش را سه نفر از اعضای
هیئتعلمی دانشگاه و نیز پنج نفر از خبرگان برگزاری نمایشگاهها موردتایید قرار دادند .جامعه آماری
پژوهش حاضر را کلیه بازدیدکنندگان شرکتی و غرفهداران نمایشگاه بینالمللی اصفهان تشکیل
میدهند .با توجه به نامحدودبودن تعداد بازدیدکنندگان و غرفهداران ،حداقل حجم نمونه مطابق با
جدول کرجسی -مورگان 385 ،نفر تعیین شد .تعداد  600پرسشنامه بااستفاده از روش نمونهگیری در
دسترس توزیع و تعداد  489پرسشنامه جمعآوری شد 52 .عدد از این پرسشنامهها به دلیل ناقصبودن
حذف شدند و در نهایت تعداد  437پرسشنامه قابلاستفاده با نرخ پاسخدهی  %72/8برای تحلیل
مورداستفاده قرار گرفتند .بهمنظور اطمینان از حجم مکفی نمونه برای اجرای تحلیل عاملی آزمون
کایزر ،مایر و اوکلین ( )KMOانجام شد .مقدار  KMOبیشتر از مقدار  0/5حاکی از مناسببودن
مقدار دادهها برای انجام تحلیلعاملی اکتشافی دارد .مقدار باالتر از  0/9حاکی از عالیبودن تعداد
نمونه برای انجام تحلیلعاملی است [ .]44مقدار آماره  KMOدر این پژوهش  0/94بهدست آمد که
نشاندهنده عالیبودن حجم نمونه برای تحلیلعاملی اکتشافی دارد؛ همﭽنین برای اطمینان از
همانینبودن ماتریس همبستگی از آزمون کرویت بارتلت 1استفاده شد .آماره کای-دو آزمون بارتلت با
مقدار  9268/188با درجه آزادی  630دارای سطﺢ معناداری  0/000است .با توجه به معناداری آماره
1. Bartlett’s test of sphericity
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آزمون بارتلت ،ماتریس همبستگی همانی نیست و دادهها قابلیت اجرای تحلیلعاملی اکتشافی را دارند
[ .]44برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS 22و  Amos 22استفاده شده است.
سوالهای پژوهش نیز بهصورت زیر مطرح میشود:
ـ چه راهبردهای موجب جذابیت در برند مکان نمایشگاهی میشوند؛
ـ از بین این راهبردهای کدامشان بیشترین تاثیر را دارا میباشند.
نتایج پژوهش

نتایج جمعيتشناختی .در این بخش در ابتدا بهبررسی متغیرهای جمعیتشناختی پژوهش پرداخته
میشود .جدول  1خالصهای از یافتههای جمعیتشناختی این پژوهش را ارائه میدهد.
جدول  .1متغیرهای جمعیتشناختی پژوهش

همﭽنین در جدول  ،2سواالت دفعات حضور در نمایشگاههای مختلف آمده است .اکثر
بازدیدکنندگان از استانهای مختلف کشور بودهاند و تعداد کارکنان شرکتهای این بازدیدکنندگان
اکثرا بین  50تا  300نفر بوده است.
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جدول  .2اطالعات مربوط به بازدیدهای نمایشگاهی بازدیدکنندگان
کارکنان شرکت
<50
50-300
>300

(87 )% 27/7
(208 )% 66/4
(18 )% 5/7

دفعات شرکت در

دفعات شرکت در این

دفعات شرکت در

نمایشگاه

نمایشگاه

نمایشگاههای دیگر

 1مرتبه
 2-5مرتبه
 6-9مرتبه
> 10مرتبه

(30 )% 9/5
(156 )% 49/8
(98 )% 31/3
(29 )% 9/2

 1مرتبه
 2مرتبه
 3مرتبه
> 4مرتبه

(18 )% 5/7
(57 )% 18/2
(73 )% 23/3
(165 )% 52/7

 0مرتبه
 1مرتبه
 2مرتبه
> 3مرتبه

(6 )% 1/9
(12 )% 3/8
(128 )% 40/8
(167 )% 53/3

تحليل عاملی اکتشافی .در تحلیل عاملی اکتشافی تعداد  6عامل راهبردی شناخته شدند که 63/5
 %از کل واریانس را تبیین نمودند .این  6عامل شامل )1 :محیط تفریحی مقصد )2 ،رهبری شهر
میزبان در صنعت موردنظر )3 ،امکانات محل برگزاری )4 ،در دسترسبودن )5 ،شهر/منطقه میزبان
بهعنوان منبع رقابتی برای غرفهداران )6 ،محیط اقتصادی مقصد .برای بررسی پایایی پژوهش از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد که بر مبنای  40نفر از حجم نمونه پژوهش ،محاسبه شده و بهطور
خالصه در جدول  2آمده است .تعداد  406نفر ،به شیوه چرخش واریماکس با نرمالسازی کایزر ،با
 12تکرار همگرایی بهدست آمد.
جدول  .3نتایج تحلیلعاملی اکتشافی مقیاس جذابیت مقصد نمایشگاهی با روش مولفههای اصلی و چرخش واریماکس
عامل/گویه
محیط تفریحی مقصد
گویه اول
گویه دوم
گویه سوم
گویه چهارم
گویه پنجم
گویه ششم
گویه هفتم
رهبری شهر میزبان در صنعت موردنظر
گویه هشتم
گویه نهم
گویه دهم
گویه یازدهم

بار

مقدار

واریانس

عاملی

ویژه

تبيينی

14/980

41/612

آلفای کرونباخ
0/78

0/656
0/709
0/726
0/695
0/663
0/573
0/510
2/759
0/671
0/735
0/641
0/750

7/664

0/81
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گویه دوازدهم
گویه سیزدهم
گویه چهاردهم
گویه پانزدهم
گویه شانزدهم
گویه هفدهم

0/689
0/612
0/596
0/732
0/704
0/723

امکانات محل برگزاری
گویه هجدهم
گویه نوزدهم
گویه بیستم
گویه بیست و یکم
گویه بیست و دوم
گویه بیست و سوم
گویه بیست و چهارم
گویه بیست و پنجم
در دسترسبودن
گویه بیست و ششم
گویه بیست و هفتم
گویه بیست و هشتم
گویه بیست و نهم
شهر/منطقه میزبان بهعنوان منبع رقابتی برای
غرفهداران
گویه سی ام
گویه سی و یکم
گویه سی و دوم
گویه سی و سوم
محیط اقتصادی مقصد
گویه سی و چهارم
گویه سی و پنجم
گویه سی و ششم

1/680
0/688
0/569
0/674
0/629
0/657
0/699
0/586
0/657
0/592
0/575
0/618
0/654


4/666

0/75

1/423

4/395

0/85

1/225

3/006

0/79

0/650
0/648
0/691
0/704

0/613
0/549
0/660

1/182

2/692



0/82
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تحليلعاملی تایيدی مرتبه اول.1آزمون روایی سنجی مدل اندازهگیری 2بااستفاده از تحلیلعاملی
تاییدی مرتبه اول و روش برآورد حداکثر درستنمایی 3حاصل شد .در این مرحله یک مدل اندازه-
گیری کلی شامل تمام سازههای مرتبه اول انجام گرفت .این سازهها شامل محیط تفریحی مقصد،
رهبری شهر میزبان در صنعت موردنظر ،امکانات محل برگزاری ،شهر/منطقه میزبان بهعنوان منبع
رقابتی برای غرفهداران و محیط اقتصادی مقصد هستند .جدول  ،3لیستی از شاخصهای نهایی مدل
اندازهگیری را نشان میدهد.
اگرچه آماره کای  -اسکوئر معنادار شد (  ،)   883.253, df  579, P  .001شاخصهای
برازش مدل بیشتر از  ) CFI  .92, TLI  .93, NFI  .96 ( 0/9نشاندهنده این مطلب است که
دادهها با مدل تحلیلعاملی مفروض هماهنگی کامل دارند و مدل مفهومی قابل تأیید است؛ همﭽنین
مقدار  RMSEA=.057کمتر از مقدار قابلقبول  0/08است [.]17
شکل  1تحلیلعاملی تاییدی مرتبه اول مقیاس جذابیت مقصد نمایشگاهی را نمایش میدهد.
تمام بارهای عاملی بیشتر از  0/5و آماره  C.Rبرای تمامی شاخصها بیشتر از  12است (سطﺢ
معناداری< )0/001که نشاندهنده این مطلب است که این شاخصها مقیاسهای قابل اعتباری برای
سازههای تعریف شده است []22؛ همﭽنین روایی همگرا با توجه به باالبودن بارهای عاملی (بین 0/6
و  )0/88موردتایید قرار گرفت [ .]38مقدار پایایی ترکیبی که نشاندهنده پایایی درونی سازههاست
[ ]22بیشتر از مقدار پیشنهادی ( 0/6بین  0/83و  )0/91است [ .]3میانگین واریانس تبیینشده برای
هر سازه بیشتر از  0/5و بین  0/51تا  0/62است؛ همﭽنین روایی واگرا نیز با این نکته موردتایید است
که واریانس مشترک بین هر دو سازه (مجذور همبستگی بین آنها) کمتر از مقدار میانگین واریانس
تبیینشده برای هر سازه است [ .]12ضمیمه  1میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی سازهها را
نمایش میدهد.
2

1. First-order CFA
2. Measurement model
3. Maximum Likelihood Estimation
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جدول  .4نتایج تحلیلعاملی تاییدی مرتبه اول مقیاس جذابیت مقصد نمایشگاهی با روش برآورد حداکثر درستنمایی
بار عاملی

پایایی گویه
()R2

استاندارد (*)

0/46

0/68

گویه دوم

0/48

0/69



13/42

گویه سوم
گویه چهارم
گویه پنجم
گویه ششم
گویه هفتم
رهبری شهر میزبان در صنعت موردنظر
گویه هشتم
گویه نهم
گویه دهم
گویه یازدهم
گویه دوازدهم
گویه سیزدهم
گویه چهاردهم
گویه پانزدهم
گویه شانزدهم
گویه هفدهم
امکانات محل برگزاری
گویه هجدهم
گویه نوزدهم
گویه بیستم
گویه بیست و یکم
گویه بیست و دوم
گویه بیست و سوم
گویه بیست و چهارم
گویه بیست و پنجم
در دسترس بودن
گویه بیست و ششم
گویه بیست و هفتم
گویه بیست و هشتم
گویه بیست و نهم
شهر/منطقه میزبان بهعنوان منبع رقابتی

0/59
0/72
0/61
0/60
0/49

0/77
0/85
0/78
0/78
0/70

13/70
15/16
16/60
15/37
15/25


0/38
0/43
0/36
0/55
0/39
0/46
0/68
0/77
0/52
0/52


0/61
0/66
0/60
0/74
0/62
0/68
0/83
0/88
0/72
0/72


12/39
13/28
12/17
15/01
12/58
13/77
12/64
13/75
14/61


0/53
0/61
0/63
0/51
0/44
0/62
0/66
0/57


0/73
0/78
0/79
0/71
0/67
0/79
0/81
0/76



15/79
16/99
17/30
15/35
14/25
17/20
17/83


0/46
0/68
0/68
0/58


0/68
0/83
0/82
0/76



14/30
17/84
76/17

عامل/گویه
محیط تفریحی مقصد
گویه اول

آماره
C.R



پایایی

ميانگين واریانس

ترکيبی

استخراج شده

0/90

0/57














0/91















0/91








0/86




0/84

0/51





0/57




0/60



0/58
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برای غرفهداران
گویه سیام
گویه سی و یکم
گویه سی و دوم
گویه سی و سوم
محیط اقتصادی مقصد
گویه سی و چهارم
گویه سی و پنجم
گویه سی و ششم

31

0/57
0/47
0/66
0/61

0/75
0/68
0/81
0/78


16/21
14/47
17/66


0/44
0/68
0/73


0/66
0/82
0/86



14/78
19/80





0/83



0/62

*
توجه ) ( :تمام بارهای عاملی معنادار در سطﺢ P  .001
2
شاخصهای برازشCFI  .92, TLI  .93, NFI  .96 ،   883.253,df  579, P  .001 :
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شکل  .1تحلیلعاملی تاییدی مرتبه اول مقیاس جذابیت مقصد نمایشگاهی در حالت استاندارد
(محیط تفریحی مقصد= ،DLEرهبری شهر میزبان در صنعت موردنظر= ،LHCIامکانات محل برگزاری= ،VFشهر/منطقه میزبان
بهعنوان منبع رقابتی برای غرفهداران= ،HCSEدر دسترسبودن= ،Accمحیط اقتصادی مقصد=)DEE

تحليلعاملی تایيدی مرتبه دوم .1نتایج تحلیلعاملی تاییدی مرتبه دوم که شامل  6سازه مرتبه
اول است در جدول  4آورده شده است .نتایج جدول  4نشان میدهد که  6سازه مرتبه اول تاثیر
معنادار ،مثبت و تاثیر زیادی بر سازه مرتبه دوم دارند و گویای این مطلب است که  6متغیر پنهان بر
1. Second-order CFA
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یک ساختار مشترک دیگر همگرا هستند [ .]6امکانات محل برگزاری دارای بیشترین بار عاملی
( )0/939و با مقدار مجذور همبستگی چندگانه ( )0/882نشاندهنده این مطلب است که  % 88/2از
واریانس این عامل در جذابیت مقصد تبیین شده است.
بهترتیب بارعاملی و ضریب تعیین مولفههای مدل تحقیق به شرح زیر هستند:
در دسترسبودن ( )0/935و ( ،)0/874شهر/منطقه میزبان بهعنوان منبع رقابتی برای غرفهداران
( )0/914و ( ،)0/836محیط اقتصادی مقصد ( )0/870و ( ،)0/758رهبری شهر میزبان در صنعت
موردنظر ( )0/806و ( )0/649و محیط تفریحی مقصد ( )0/770و ( .)0/593مقدار مجذور همبستگی
چندگانه  6عامل مرتبه اول زیاد است (بهترتیب  0/649 ،0/758 ،0/836 ،0/874 ،0/882و )0/593
که نشان میدهد که عاملهای مرتبه اول  %59/3 ،%64/9 ،%75/8 ،%83/6 ،%87/4 ،%88/2از
واریانس عامل مرتبه دوم (جذابیت مقصد) را پوشش میدهند؛ همﭽنین شاخصهای برازش مدل
مقداری تغییر را نسبت به تحلیلعاملی تاییدی مرتبه اول نشان میدهند .مقدار این شاخصها
(  )   2249.27,d  571,CMIN/ d  3.93, P  .001,CFI  .91,TLI  .94, NFI  .95, RMSEA  .07است
و مقدار پایایی ترکیبی در تحلیلعاملی مرتبه دوم بیشتر از  0/82است؛ بنابراین تمام آمارهها نشان
میدهند که جذابیت مقصد سازهای مرتبه دوم است که از سازههای پنهان چندگانه مرتبه اول تشکیل
شده است؛ همﭽنین شکل  2تحلیلعاملی مرتبه دوم مقیاس جذابیت مقصد را در حالت استاندارد
نمایش میدهد.
2

f

f

جدول  .5نتایج تحلیلعاملی تائیدی مرتبه اول مقیاس جذابیت مقصد نمایشگاهی
عامل/گویه

بار عاملی

آماره C.R

استاندارد (*)
DA
DLE
LHCI
VF
Acc
HCSE
DEE

مجذور همبستگی

پایایی

ميانگين واریانس

چندگانه

ترکيبی

استخراج شده

0/95

0/77

0/90
0/88
0/91
0/84
0/82
0/83

0/56
0/43
0/55
0/57
0/53
0/62


0/770
0/806
0/939
0/935
0/914
0/870


10/286
11/840
11/149
11/413
12/257

0/593
0/649
0/882
0/874
0/836
0/758

(محیط تفریحی مقصد= ،DLEرهبری شهر میزبان در صنعت موردنظر= ،LHCIامکانات محل برگزاری= ،VFشهر/منطقه میزبان
بهعنوان منبع رقابتی برای غرفهداران= ،HCSEدر دسترسبودن= ،Accمحیط اقتصادی مقصد=)DEE
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شکل  .2تحلیلعاملی تاییدی مرتبه دوم مقیاس جذابیت مقصد نمایشگاهی در حالت استاندارد
(محیط تفریحی مقصد= ،DLEرهبری شهر میزبان در صنعت موردنظر= ،LHCIامکانات محل برگزاری= ،VFشهر/منطقه میزبان
بهعنوان منبع رقابتی برای غرفهداران= ،HCSEدر دسترسبودن= ،Accمحیط اقتصادی مقصد=)DEE

 .5نتيجهگيری و پيشنهادها

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل راهبردی موثر بر جذابیت مقاصد نمایشگاهی انجام گرفت.
در این پژوهش تحلیلعاملی ،در دو بخش تحلیل اکتشافی و تحلیل تاییدی موردبررسی قرار گرفت.
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در بخش تحلیل عاملی اکتشافی ،شش عامل استخراج شد که با نتیجه پژوهش جین و همکاران
( )2012همخوانی دارد .هرچند با توجه به زیربنای نظری قوی ابزار در رابطه با تعداد عاملها ،انجام
تحلیلعاملی اکتشافی ضرورت نداشت؛ اما این یافته خود موید این نکته بود که مقیاس تحت بررسی،
امکان اجرا در نمونههای ایرانی را دارد .تحلیلعاملی اکتشافی بیشتر بهعنوان یک روش تدوین و تولید
تئوری و نه یک روش آزمون تئوری درنظر گرفته میشود و در این تحلیل نمرههای مقیاس جذابیت
مقصد نمایشگاهی نشان داد که این ابزار آنﭽه را باید اندازهگیری کند ،میسنجد []16؛ بنابراین باتوجه
به اینکه بر پایه پژوهشهای قبلی یک ساختار پیش تجربی درباره ساختار ششعاملی دادهها شکل
گرفته بود ،تحلیلعاملی تأییدی اجرا شد و با استناد به تحلیلعاملی تأییدی ،این شش عامل موردتأیید
قرار گرفت که این نتایج (شکل  )1بیانگر تأیید چارچوب نظری زیربنایی روایی سازه این ابزار بود .از
طرفی تحلیلعاملی تأییدی که برای روایی همگرا استفاده شد ،گویای آن بود که همه گویههای
مقیاس بهطور معناداری دارای بارعاملی بر عوامل سازه مفروض هستند و این نتایج با تأیید روایی
همگرا مطابقت دارد [ .]16شاخصهای برازندگی مدل تحلیلعاملی نیز مؤید برازش مناسب مدل
براساس دادههای گردآوریشده بود که از این حیث ،نتایج با یافتههای جین و همکاران ()2012
همخوانی دارد؛ همﭽنین نتایج تحلیلعاملی مرتبه دوم نشان میدهد که جذابیت مقصد سازهای مرتبه
دوم است که از شش سازه مرتبه اول تشکیل شده است.
در این پژوهش  6عامل راهبردی امکانات محل برگزاری ،در دسترسبودن ،شهر/منطقه میزبان
بهعنوان منبع رقابتی برای غرفهداران ،محیط اقتصادی مقصد ،رهبری شهر میزبان در صنعت موردنظر
و محیط تفریحی مقصد به ترتیب بیشترین سهم را در تبیین واریانس جذابیت مقصد نمایشگاهی
داشتند .نتایج این پژوهش در مقایسه با پژوهش جین و همکاران ( )2012متفاوت است .در پژوهش
جین و همکاران ( )2012بهترتیب متغیرهای رهبری شهر میزبان در صنعت موردنظر ،امکانات محل
برگزاری ،شهر/منطقه میزبان بهعنوان منبع رقابتی برای غرفهداران ،محیط تفریحی مقصد ،محیط
اقتصادی مقصد و در دسترسبودن دارای بیشترین سهم در تبیین واریانس جذابیت مقاصد نمایشگاهی
بوده است .دلیل این موضوع میتواند عدم تناظر بین جامعه آماری این دو پژوهش باشد .در پژوهش
جین و همکاران ( )2012جامعه پژوهش متشکل از غرفهداران بوده است؛ درحالیکه در این پژوهش
جامعه پژوهش شامل غرفهداران و بازدیدکنندگان است و بیشتر حجم نمونه ( )%71/6را
بازدیدکنندگان تشکیل دادهاند؛ بنابراین بهنظر میرسد که بیشتربودن تعداد بازدیدکنندگان نتایج این
پژوهش را بیشتر به سمت جذابیتهای مقصد نمایشگاهی کشانده است که مدنظر بازدیدکنندگان
است .برای مثال ،برای بازدیدکنندگان امکانات محل برگزاری و در دسترسبودن مکان برگزاری
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نمایشگاه میتواند مهمترین عامل بازدید از نمایشگاه باشد [ .]4ذکر این نکته اهمیت دارد که مقیاس
موردنظر بااستفاده از نظرات بازدیدکنندگان و غرفهداران نمایشگاه بینالمللی اصفهان اندازهگیری شده
است و این امکان وجود دارد که نتایج پژوهشی مشابه در نمایشگاه و شهری دیگر متفاوت بهدست
آید؛ بنابراین پیشنهاد میشود که در مطالعات آتی این ابزار در نمایشگاهها و شهرهای دیگر هنجاریابی
شود .همﭽنین با توجه به برگزارشدن نمایشگاههای مختلف بهصورت دورهای ،مدیران نمایشگاه
بینالمللی اصفهان میتوانند این پژوهش را در مقاطعی دیگر انجام دهند و متناسب با نتایج
بهدستآمده به هرچه جذابشدن نمایشگاه برای بازدید بیشتر اقدام نمایند.
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ضميمه
ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف معیار
سازه

DLE

LHCI

DLE
LHCI
VF
Acc
HCSE
DEE

0/57
0/74
0/64
0/57
0/56
0/62

0/51
0/66
0/57
0/60
0/62

VF

0/57
0/74
0/68
0/71

Acc

0/60
0/73
0/73

HCSE

0/58
0/73

DEE

0/62

میانگین

انحراف معیار

3/19
3/26
2/94
2/86
3/12
2/95

0/90
0/80
0/91
0/97
0/97
0/93

نکته :تمام همبستگی بین سازهها در سطﺢ  P<0.001معنادار هستند و اعداد روی قطر  AVEهستند.
(محیط تفریحی مقصد= ،DLEرهبری شهر میزبان در صنعت موردنظر= ،LHCIامکانات محل برگزاری= ،VFشهر/منطقه میزبان
بهعنوان منبع رقابتی برای غرفهداران= ،HCSEدر دسترسبودن= ،Accمحیط اقتصادی مقصد=)DEE

