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مقدمه
امروزه صنعت گردشگری صنعتی پويا با ويژگیهای منحصربهفرد است که بخش مهمی از
فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی کشورهای توسعهيافته و درحال توسعه را به خود اختصاص
داده است (ابراهیمزاده و همكاران .)1390 ،اين صنعت مزايای فراوانی برای جوامع دارد ،از جمله
ايجاد اشتغال ،راهاندازی و بهکارگیری سرمايههای اقتصادی و ارتقای مشروعیت سیاسی
(دانائیفرد و همكاران .)1391 ،ايجاد و تقويت برند برای مقاصد گردشگری اهمیت زيادی در
موفقیت بلندمدت آنها دارد .از اينرو ،متخصصان و مديران بازاريابی مقاصد گردشگری بايد
تالش کنند با ايجاد برند برای مقاصد و تقويت آن ،سهم خود را از درآمدها و ساير مزايای اين
صنعت درحال گسترش جهانی افزايش دهند .کلر ( )2003در اين زمینه بیان میکند استفاده از
برند در جهت متمايزسازی محصوالت شرکت ،راهبردی قوی در بازاريابی رقابتی است .باهالیس
( )2000نیز بیان میکند استفاده از برند در صنايع خدماتی همچون گردشگری ،کارايی بیشتری
نسبت به صنايع تولیدی دارد .شايد بههمین سبب در چند دهة اخیر محققان و فعاالن در زمینة
خدماتی همچون گردشگری توجه زيادی به موضوع برند خدمات داشتهاند (رحیمنیا و فاطمی،
 .)1391اوی ( )2004بیان میکند برند مقاصد گردشگری نقش حائز اهمیتی در فرايند
تصمیمگیری گردشگر دارد .درواقع ،برند مقاصد گردشگری اطالعاتی را قبل از سفر به گردشگر
میدهد تا مقصد را شناسايی و تعیین هويت کند ،آن را از رقبايش متمايز کند و انتظارات
گردشگر را از سفر پیش روی شكل دهد (مورفی و همكاران2007 ،؛ ضرغام بروجنی و بارزانی،
 .)1392بههمین سبب گفته میشود تعیین برندکردن 1برای مقاصد گردشگری يكی از جوانب
کلیدی مديريت برند مقاصد گردشگری است و مزايای متعددی برای مقاصد گردشگری دربردارد
(ضرغام بروجنی و بارزانی .)1392 ،البته بايد توجه داشت که بسیاری از نويسندگان بازاريابی
همچون کانولس ( )2001بیان میکنند که اصول برند کاالها نمیتواند بهصورت مستقیم برای
برند خدمات مورد استفاده قرار گیرد .برای مثال کونسنیک و گارتنر ( )2007اين پرسش را مطرح
میکنند که آيا مفهوم برند کاالها و محصوالت ملموس میتواند برای مقاصد گردشگری مورد
استفاده قرار گیرد .اوی ( )2004بیان میکند هرچند شباهتهايی بین برند کاالها و خدمات وجود
دارد ،نبايد از تفاوتهای مهم اين دو غافل شد .به سبب پیچیدگیهای ويژگیهای مقاصد
گردشگری ،چارچوب پذيرفته شدهای برای ارزيابی برند مقاصد گردشگری وجود ندارد (بلین و
همكاران .)2005 ،با اين حال ،استفاده از مفهوم ارزش ويژۀ برند مقاصد گردشگری 2اغلب
1. Branding
2. Tourism destination brand equity
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متغیرهای مهم تأثیرگذار بر برند مقاصد گردشگری را شناسايی میکند .ارزش ويژۀ برند برای
محصوالت گوناگون ،متفاوت است .از اينرو ،در پژوهش حاضر تالش شده است تا مدلی جهت
سنجش ارزش ويژۀ برند مقاصد گردشگری ارائه شود .بهاين منظور ،در ادامه مبانی نظری
پژوهش تشريح و سپس فرضیهها و مدل نظری پژوهش تدوين شده است.
پیشینة پژوهش
کلر ( )2003بیان میکند ظهور مفهوم ارزش ويژۀ برند به افزايش اهمیت راهبردهای بازاريابی
منجر شده است .به گفتة اکر ( ،)1996ارزش ويژۀ برند از مفاهیم کلیدی در مديريت برند است
که میتواند از ديدگاههای گوناگون مورد توجه قرار گیرد .دو ديدگاه کلی در زمینة ارزش ويژۀ
برند وجود دارد که شامل ديدگاه مبتنی بر معیارهای مالی و ديدگاه مبتنی بر نگرش مصرفکننده
است (بوو و همكاران .)2009 ،اخیرا نیز ديدگاهی ترکیبی برای ارزيابی ارزش ويژۀ برند ارائه شده
است که دو معیار مذکور را با هم ادغام میکند (شاهحسینی و همكاران .)1390 ،متأسفانه توافق
چندانی درمورد تعريف ارزش ويژۀ برند وجود ندارد (يوو و دونثا .)2001 ،بوو ( )2009ارزش ويژۀ
برند مقاصد گردشگری را دارايیها (يا تعهدات) برند مقاصد گردشگری تعريف میکند که به
ارزش خدمات و تجارب حاصل از بازديد از آن مقصد میافزايد .سنجش ارزش ويژۀ برند از
مهمترين و در عین حال ،چالشبرانگیزترين جوانب مديريت برند مقاصد گردشگری است .پايک
( )2005معتقد است يكی از داليل اصلی کمتوجهی به مقولة ارزش ويژۀ برند مقاصد گردشگری،
چندبعدیبودن ويژگیهای مقاصد گردشگری و مشكلبودن سنجش اين ويژگیها در مقايسه با
ويژگیهای ساير کاالها و خدمات است .مرور پیشینة پژوهش نشان میدهد آگاهی از برند مقصد
گردشگری ،رضايت گردشگر ،تصوير ذهنی مقاصد گردشگری ،ارزش ادراکشده و وفاداری به
مقصد گردشگری مهمترين ابعاد ارزش ويژۀ برندند .در ادامه ،هريک از اين ابعاد توضیح داده شده
است و همچنین نحوۀ تأثیرگذاری آنها بر ارزش ويژۀ برند مقاصد گردشگری تشريح شده است.
آگاهی از برند مقاصد گردشگری :اکر ( )1996آگاهی از برند 1را قدرت حضور برند در اذهان
مشتريان بازار هدف تعريف میکند .آگاهی از برند بهصورت يک پیوستار درنظر گرفته میشود که
دارای سه سطح تشخیص ،2بهيادآوری 3و ملكة ذهنبودن 4است .فسنماير و همكاران ()1993
بیان میکنند آگاهی از برند عامل نخستین و ضروری و در عین حال ،غیر کافی برای ايجاد خريد
1. Brand awareness
2. Recognition
3. Recall
4. Top of mind
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آزمايشی و تكرار خريد مشتری است .گودال ( )1993نیز اشاره میکند آن دسته از مقاصد
گردشگری که گردشگران از وجود آنها آگاهی داشته باشند ،در مجموعة آگاهیيافته قرار خواهند
گرفت و احتمال دارد که گردشگر اقدام به بازديد از آنها کند .آگاهی از برند از عوامل اصلی مؤثر
ارزش ويژۀ برند مبتنی بر نگرش مشتری است (کونسیک و گارتنر2007 ،؛ کرباسیور1390 ،؛
کیا .)1391 ،باالغلو ( )2001بیان میکند ارتباط مثبت و معنیداری بین آگاهی از برند مقصد
گردشگری و تصوير ذهنی آن وجود دارد .عالوهبر اين ،از نظر کاوون و اوه ( )2004و حسین
( )2012آگاهی از برند تأثیر معنیداری بر وفاداری به برند و ارزش ادراکشده دارد .از اينرو،
میتوان گفت آگاهی از برند از ابعاد اصلی ارزش ويژۀ برند مقاصد گردشگری است که تأثیر
معنیداری بر ساير ابعاد ارزش ويژۀ برند مانند تصوير ذهنی برند ،ارزش ادراکشده ،وفاداری به
مقصد گردشگری و رضايت گردشگر دارد.
فرضیة  :1آگاهی از برند مقصد گردشگری ارزش ادراکشدۀ گردشگر را تحت تأثیر قرار
میدهد.
فرضیة  :2آگاهی از برند مقصد گردشگری رضايت گردشگر را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیة  :3آگاهی از برند مقصد گردشگری تصوير ذهنی آن مقصد را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیة  :4آگاهی از برند مقصد گردشگری وفاداری گردشگر را تحت تأثیر قرار میدهد.
ارزش ادراکشده :فعالیتهای بازاريابی عمدتا براساس ارزش ادراکشدۀ 1مشتری پايهگذاری
شدهاند (رنجبريان و همكاران .)1391 ،دی و کرک ( )2000بیان میکنند ارزش ادراکشدۀ
مشتری به ارزش دريافتشدۀ مشتری در قبال هزينههای اعمالشده اشاره دارد .ارزش ادراکشده
گردشگر را میتوان به ارزش دريافتشدۀ گردشگر در مقصد گردشگری نسبت به هزينههای
انجامشده برای آن تعريف کرد .تیسای ( )2005بیان میکند بین ارزش ادراکشدۀ مشتری يكی
از ابعاد اصلی ارزش ويژۀ برند است که با رفتار آتی وی در قبال محصول مورد نظر ارتباط
معنیداری دارد .عالوهبر اين ،چیوو ( )2004بیان میکنند ارزش ادراکشده رضايت و وفادار
مشتری را تحت تأثیر قرار میدهد .ارزش ادراکشده رضايت و وفاداری گردشگر و تصوير ذهنی
مقاصد گردشگری را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیة  :5ارزش ادراکشدۀ گردشگر تصوير ذهنی مقصد گردشگری را تحت تأثیر قرار
میدهد.
فرضیة  :6ارزش ادراکشدۀ گردشگر وفاداری به مقصد گردشگری را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیة  :7ارزش ادراکشدۀ گردشگر رضايت وی را تحت تأثیر قرار میدهد.
1. Perceived value
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رضايت گردشگر :رضايت مشتری 1يكی از مفاهیم کلیدی در برنامههای اثربخش بازاريابی
بهشمار میرود .هولدبروک ،)1994( 2برادی )2001( 3و زيويار و همكاران ( )1391بیان میکنند
رضايتمحوری عاملی مهم در موفقیت سازمانهاست .بههمین سبب است که سازمانهای موفق
توجه ويژهای به رضايت مشتری دارند (محمدپور زرندی و همكاران .)1391 ،فورنل ()1992
رضايت مشتری را ارزيابی کلی مشتری پس از خريد تعريف میکند .روريگوز و سان مارتین
( )2008بیان میکنند رضايت مشتری نهتنها متغیری شناختی است ،بلكه متغیری احساسی و
عاطفی نیز هست .رضايت گردشگر يكی از پیشنیازهای اصلی در موفقیت مقاصد گردشگری
است (سانگ و همكاران .)2012 ،رضايت گردشگر رفتار گردشگر را در زمینة انتخاب مقصد
گردشگری ،تمايل به خريد و مصرف کاالها و خدمات گردشگری و تمايل به بازديد مجدد از
مقصد گردشگری تحت تأثیر قرار میدهد (جانسون ،و همكاران2001 ،؛ پراياگ و رايان.)2012 ،
لی و همكاران ( )2011نیز بیان میکنند رضايت گردشگر وفاداری به مقصد گردشگری را
بهصورت مثبت و معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد .عالوهبر اين ،اکر ( ،)1992بلكستون
( )2000و تورس و تورايبو ( )2011بیان میکنند رضايت گردشگر به بهبود ارزش ويژۀ برند منجر
میشود .رضايت گردشگر از ابعاد ارزش ويژۀ برند مقاصد گردشگری است که وفاداری وی را به
مقصد گردشگری را افزايش میدهد و موجب بهبود تصوير ذهنی گردشگر از مقصد گردشگری
میشود.
فرضیة  :8رضايت گردشگر تصوير ذهنی مقصد گردشگری را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیة  :9رضايت گردشگر وفاداری به مقصد گردشگری را تحت تأثیر قرار میدهد.
تصوير ذهنی برند مقصد گردشگری :اکر ( )1991تصوير ذهنی 4را مترادف با تداعیهای
مشتری درمورد برند درنظر میگیرد و بیان میکند تصوير ذهنی برند به هرآنچه که مصرفکننده
در ذهن خود به برندی ارتباط میدهد اشاره دارد .جانیسزوکی و اوسالئر ( )2000بیان میکنند
تصوير ذهنی برند موجب متمايزسازی يک شرکت و محصوالت آن از ساير شرکتها و
محصوالت آنها میشود .ازنظر فیرکلوث و همكاران ( )1992تصوير ذهنی برند موجب ايجاد
ارزش ويژه برای آن میشود و از اينرو ،تقويت تصوير ذهنی برند به بهبود ارزش ويژه آن منجر
میشود .از سوی ديگر ،بايد توجه داشت که ايجاد وجهة مناسب برای برند ،ابزاری راهبردی
جهت ايجاد وفاداری در مشتريان است (حقیقی و همكاران( ،)1386 ،عزيزی ،و همكاران.)1391 ،
1. Customer satisfaction
2. Holbrook
3. Brady
4. Brand image
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گردشگران مقاصد گردشگری با تصوير ذهنی خوب را ايمن میدانند و اطمینان دارند که اين
مقصد نیازها و خواستههای آنها را به نحو احسن تأمین میکند .میشل و همكاران ( )2001بیان
میکنند تصوير ذهنی مقصد گردشگری ارزش ادراکشدۀ گردشگر را از آن مقصد تحت تأثیر قرار
میدهد و افزايش وفاداری گردشگر به آن مقصد گردشگری را موجب شود .تصوير ذهنی برند
مقاصد گردشگری از ابعاد اصلی ارزش ويژۀ برند مقاصد گردشگری درنظر گرفته شده است که
وفاداری به مقاصد گردشگری را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیة  :10تصوير ذهنی مقصد گردشگری وفاداری به مقصد گردشگری را تحت تأثیر قرار
میدهد.
1
وفاداری به برند مقصد گردشگری :وفاداری به برند يكی از ابعاد اصلی ارزش ويژۀ برند است
(گیالنینیا و موسويان .)1389 ،بانديوپادهیای و مارتل ( )2007وفاداری به برند را دربرگیرندۀ دو
بعد نگرشی 2و رفتاری 3میدانند .آنها بیان میکنند در بعد نگرشی مصرفکننده نگرش مثبتی به
برند در ذهن خود حفظ میکند .در بعد رفتاری نیز مجددا برند مورد نظر را میخرد و آن را به
دوستان و آشنايان خود معرفی میکند .وفاداری مشتری يكی از متغیرهای کلیدی در برنامههای
موفق بازاريابی است که بايد مورد توجه فراوان قرار گیرد .آسائل ( )1984دربارۀ اهمیت وفاداری
به برند بیان میکند موفقیت اقدامات بازاريابی شرکت به معنای برقراری نخستین خريد نیست،
بلكه منظور انجام خريدهای تكراری بهوسیلة مشتری است .وفاداری به برند مقاصد گردشگری
يكی از ابعاد اصلی ارزش ويژۀ برند مقاصد گردشگری درنظر گرفته شده است که متأثر از تصوير
ذهنی ،ارزش ادراکشده ،آگاهی از برند و رضايت گردشگر است.
در ادامه برخی از پژوهشهای انجامشده در اين زمینه و نتايج آنها ارائه شده است .کاماررو و
همكاران ( )2010در پژوهش خود به شناسايی ابعاد ارزش ويژۀ برند برای فعالیتهای فرهنگی از
ديدگاه بازديدکنندگان داخلی و خارجی در کشور اسپانیا پرداختند .بهاين منظور ،پیمايشی با مشارکت
 406گردشگر انجام شد .نتايج پژوهش آنها نشان میدهد ارزش ويژۀ برند برای نمايشگاههای
هنری شامل چهار بعد است که عبارتند از وفاداری به برند ،تصوير ذهنی برند ،کیفیت ادراکشدۀ
برند و ارزش ادراکشدۀ برند .همچنین نتايج پژوهش آنها نشان میدهد بازديدکنندگان خارجی
برای تصوير ذهنی برند ،بهمثابة مهمترين بعد ارزش ويژۀ برند ،اهمیت بیشتری قائل بودهاند .در
مقابل ،ارزش ادراکشدۀ برند دارای ارزش بیشتری برای گردشگران داخلی بوده است.

1. Brand loyalty
2. Attitude loyalty
3. Behavioral loyalty
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فرس و والس ( )2012در پژوهش خود به بررسی ارتباط میان درگیری پايدار گردشگران با
مقصد گردشگری ،ارزش ويژۀ برند مقصد گردشگری و قصد گردشگران به بازديد از مقصد
گردشگری در طول دورۀ جستوجوی اطالعات (مرحلة قبل از سفر) پرداختند .آنها ارزش ويژۀ
برند مقصد گردشگری مبتنی بر مشتری را مطلوبیتی کلی تعريف میکنند که گردشگر به مقصد
گردشگری نسبت میدهد .در اين پژوهش ارزش ويژۀ برند شامل تصوير ذهنی برند ،آگاهی از
برند ،کیفیت برند و وفاداری به برند مقصد گردشگری است .نتايج اين پژوهش نشان میدهد
درگیری پايدار گردشگر با مقصد گردشگری همة ابعاد ارزش ويژۀ برند مقصد گردشگری مبتنی
بر مشتری را بهطور مثبت و معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد .عالوهبر اين ،بخش ديگری از
نتايج اين پژوهش نشان میدهد ابعاد ارزش ويژۀ برند مقصد گردشگری مبتنی بر مشتری قصد
گردشگران را برای بازديد از مقصد گردشگری بهطور مثبت و معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد.
رحیمزاده و همكاران ( )1392در پژوهش خود به بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ويژۀ برند مبتنی
بر مشتری در هتلهای پنج ستارۀ کالنشهر مشهد پرداختند .آنها چهار بعد اصلی ارزش ويژۀ برند
را مورد توجه قرار دادند که شامل آگاهی از برند ،کیفیت برند ،وفاداری به برند و تداعی برند است.
نتايج پژوهش آنها نشان میدهد کیفیت ادراکشده بعد اصلی در ايجاد ارزش ويژۀ برند است و تأثیر
مهمی بر ساير ابعاد ارزش ويژۀ برند دارد و عامل قوی تعیینکنندهای در ارزش ويژۀ برند است.
ابراهیمی و همكاران ( )1392در پژوهش خود با عنوان «بررسی نقش آمیختة ترفیعات
فروش و مديريت ارتباط با مشتری بر ابعاد ارزش ويژۀ برند در راستای افزايش وفاداری برند» به
بررسی نقش عناصر آمیختة ترفیعات فروش و مديريت ارتباط با مشتری بر ارزش ويژۀ برند
پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان میدهد دو عنصر مديريت ارتباط با مشتری و ترفیعات غیر
مادی فروش تأثیر مثبت و معنیداری بر افزايش ارزش ويژۀ برند دارد و همچنین آگاهی
مصرفکننده از برند تأثیر بسزايی در ايجاد وفاداری به برند دارد.
دهدشتی شاهرخ و کهیاری حقیقت ( )1393در پژوهش خود به شناسايی ابعاد ارزش ويژۀ برند
صنعتی و تأثیر آن در عملكرد برند از ديدگاه اعضای مرکز خريد پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان
میدهد ابعاد ارزش ويژۀ برند صنعتی شامل کیفیت ادراکشده ،وفاداری به برند ،مسئولیت اجتماعی
تأمینکننده ،شهرت تأمینکننده و کیفیت رابطة خريدار-تأمینکننده است .نتايج پژوهش آنها
همچنین نشان میدهد ارزش ويژۀ برند صنعتی تأثیر مثبت و معنیداری بر عملكرد برند دارد.
حمیدیزاده و همكاران ( )1393در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ويژۀ برند با
تأکید بر مشوقهای پولی و غیر پولی در بین دانشجويان دانشگاه شهید بهشتی پرداختند .آنها همچنین
تصوير شرکت در بین دانشجويان را نیز بررسی کردند .نتايج پژوهش آنها نشان میدهد تبلیغات و
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مشوقها بر ارزش ويژۀ برند تأثیرگذار است .براساس نتايج اين پژوهش ،تأثیر تبلیغات بر ارزش ويژۀ
برند مثبت بوده است ،اما تأثیر مشوقها بر ارزش ويژۀ برند متفاوت بوده است .به عبارت ديگر ،مشوق
های پولی تأثیری مثبت و مشوقهای غیر پولی تأثیری منفی بر ارزش ويژۀ برند داشته است.
در اين قسمت ،به برخی از مطالعات انجامگرفته در زمینة ارزش ويژۀ برند اشاره شد .هرچند
اغلب مطالعات خارجی در حوزۀ گردشگری بوده است ،اما مطالعات داخلی اندکی را میتوان يافت
که در حوزۀ گردشگری و خصوصا ارزش ويژۀ برند مقاصد گردشگری انجام شده باشد .بهعالوه،
همانطور که نتايج مطالعة دهدشتی شاهرخ و کهیاری حقیقت ( )1393نشان میدهد ،عوامل
متعددی در ايجاد ارزش ويژۀ برند نقش دارند .برای مثال ،آنچه در بازار محصوالت صنعتی ارزش
ويژۀ برند را ايجاد میکند ،ممكن است متفاوت از آن چیزی باشد که برای خدمات ارزش ويژه ايجاد
میکند .لذا در اين مقاله سعی شده است با درنظر گرفتن ابعاد ارزش ويژۀ برند خدمات -که شامل
آگاهی از برند مقصد گردشگری ،تصوير ذهنی مقاصد گردشگری ،رضايت گردشگر ،ارزش
ادراکشده و وفاداری به مقاصد گردشگری است -مدلی جهت تبیین ارزش ويژۀ برند شهر اصفهان،
بهمثابة يكی از مهمترين مقاصد گردشگری کشور ايران ،ارائه شود .نتايج حاصل از مطالعة حاضر
میتواند مديران بازاريابی را در شناخت عوامل مؤثر بر ارزيابی گردشگران از مقاصد ياری رساند.
مدل نظری پژوهش در شكل  1آمده است .در اين مدل فرض شده است ارزش ويژۀ برند
مقصد گردشگری شامل چهار متغیر است که عبارتند از آگاهی از برند مقصد گردشگری ،تصوير
ذهنی مقاصد گردشگری ،رضايت گردشگر ،ارزش ادراکشده و وفاداری به مقاصد گردشگری.
ارزش ادراکشده از برند
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تصوير ذهنی برند مقصد

H1
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گردشگری
H10
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آگاهی ار برند مقصد
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گردشگری

H8
وفاداری به برند مقصد
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گردشگری
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رضايت گردشگر

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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شهر اصفهان ،مرکز استان اصفهان است که مختصات جغرافیايی آن عبارت است از 32
درجه و  38دقیقه و  30ثانیة عرض شمالی و  51درجه و  39دقیقه و  40ثانیة طول شرقی اين
شهر بر نهشتههای زايندهرود ،که به دوران چهارم زمینشناسی بازمیگردد ،بهوجود آمده و با
رودخانة زايندهرود به دو قسمت تقسیم شده است .منطقة بزرگ اصفهان در قسمت شمال و شرق
به کوير محدود میشود و قسمت غربی و جنوبی آن به ارتفاعات زاگرس منتهی است .علت
وجودی و پیدايش اين شهر را بايد مديون آبهايی دانست که از کوههای زاگرس مرتفع به نام
زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و زايندهرود را به وجود آوردهاند و درنتیجه ،شهر زيبای اصفهان
در دو طرف زايندهرود پديد آمده است .شهر اصفهان بر دشتی نسبتا صاف با شیبی حدود  3درصد
و به طرف شمال شرقی بنا شده است .توسعة شهر در طی قرون متمادی به سمت جنوب غربی
بوده است ،زيرا در اين منطقه آب فراوانتر و آلودگی نیز کمتر است (شفقی.)7 :1381 ،
ارتفاع شهر اصفهان از سطح عمومی درياها در نقاط مختلف آن متفاوت است ،بهطوریکه در
سواحل رودخانة زايندهرود  1550متر و در مناطق مرتفع شهر تا  1650متر میرسد و بافتهای
قديمی شهر اصفهان بهطور متوسط  1585متر از سطح درياها ارتفاع دارد .مرتفعترين نقطه شهر،
کوی امیرحمزه ،هزار جريب و کوی سپاهان با  1650متر و کمارتفاعترين نقطة شهری در جنوب
شرق يعنی در خیابان آبشار ،حوالی پل شهرستان با ارتفاع  1550متر قرار دارد (شفقی:1381 ،
 .)11نقشة جغرافیايی اين شهر در شكل  2آمده است.
شهر تاريخی اصفهان دارای مقام سوم از نظر جمعیت در سطح کشور است .فاصلة اصفهان تا
تهران  425کیلومتر است و در جنوب آن قرار دارد .اين شهر از ديرباز از مقاصد مهم گردشگری
بوده است و درآمد قابل توجهی را نصیب کشور کرده است.
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شکل  .2موقعیت جغرافیایی و گردشگری شهر اصفهان

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش توصیفی -پیمايشی است .جامعة آماری پژوهش
شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در آبانماه سال  1392به شهر اصفهان سفر کردهاند .از
آنجا که تعداد اعضای جامعة آماری پژوهش بیش از  5000نفر بوده است ،میتوان گفت جامعة آماری
پژوهش نامحدود است .از اين جامعه ،نمونهای به حجم  200نفر و به روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند .بهمنظور تعیین حجم نمونه از الگوی ارائهشدۀ کالين ( )2005استفاده شد .وی بیان
میکند برای تعیین حجم نمونه در مدليابی معادالت ساختاری بايد به دو مورد زير توجه شود.1 :
تعداد دادههای پژوهش کمتر از  200داده نباشد و  .2بهازای هر پرسش پژوهش بايد پنج نمونه وجود
داشته باشد .سپس تعداد حاصل از هريک از گزينههای  1يا  2که بیشتر باشد ،برای تعیین تعداد نمونه
انتخاب میشود .از آنجا که پرسشنامة پژوهش حاضر  32پرسش است ،میتوان تعداد  200نمونه
(طبق گزينة  )1يا تعداد  170نمونه (طبق گزينة  )32 × 5 =160 ،2را انتخاب کرد .از آنجا که گزينة 1
تعداد دادۀ بیشتری دارد ،حجم نمونه  200درنظر گرفته شد .برای گردآوری دادههای پژوهش،
پرسشنامهای حاوی  32پرسش با مرور پیشینة پژوهش در زمینة متغیرهای پژوهش طراحی شد که
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 28پرسش مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش و  4پرسش نیز مربوط به متغیرهای جمعیتشناختی
است .برای بررسی و تأيید روايی پرسشنامة حاضر ،روايی محتوا و سازۀ آن بررسی شد .بهمنظور
بررسی و تأيید روايی محتوا ابتدا پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید و محققان بازاريابی و گردشگری
قرار گرفت و از ايشان خواسته شد تا نظرات اصالحی خود را اعمال کنند .با اعمال اين اصالحات،
نسخة نهايی پرسشنامه تهیه و بدينترتیب ،روايی محتوايی آن تأيید شد .سپس بهمنظور بررسی روايی
سازۀ پرسشنامة حاضر ،بار عاملی مربوط به پرسشهای پرسشنامه محاسبه شد تا پرسشهايی که بار
عاملی آنها کمتر از  0/5بود از تحلیل نهايی حذف شود .نتايج مربوط به بار عاملی پرسشهای پژوهش
در جدول  1ارائه شده است .خوشبختانه بار عاملی همة پرسشهای پرسشنامه بیشتر از  0/50بود و
بهاينترتیب ،هیچيک از پرسشهای پرسشنامه حذف نشد و از کلیة پرسشهای در تحلیل نهايی بهره
برده شد .جهت بررسی پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است .اين ضريب برای
کل پرسشنامه برابر با  0/905بوده است و برای هريک از متغیرهای پژوهش بهصورت مجزا محاسبه
شد که نتايج آن در جدول  2ارائه شده است .همانطور که نتايج ضريب آلفای کرونباخ نشان میدهد،
پرسشنامة مورد نظر از پايايی مناسبی برخوردار است .بهمنظور بررسی دادههای پژوهش و آزمون
فرضیهها ،از آمار توصیفی و استنباطی و نرمافزارهای آماری  SPSSو  LISRELاستفاده شده است.
جدول  .1بار عاملی پرسشهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

آگاهی از مقصد گردشگری

تصوير ذهنی مقصد
گردشگری

ارزش ادراکشده

پرسشها

بار عاملی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0/59
0/77
0/57
0/74
0/76
0/64
0/73
0/62
0/68
0/56
0/78
0/73

13

0/79

وفاداری به مقصد
گردشگری

رضايت گردشگر

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0/71
0/ 68
0/75
0/72
0/62
0/76
0/79
0/85
0/89
0/79
0/87
0/58
0/83
0/52
0/78
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جدول  .2تعداد پرسشها و ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

ضریب آلفای کرونباخ

تعداد پرسشها

آگاهی از مقصد گردشگری
تصوير ذهنی مقصد گردشگری

0/830
0/735

5
4

ارزش ادراکشده

0/797

4

رضايت گردشگر

0/750

6

وفاداری به مقصد گردشگری

0/925

9

یافتههای پژوهش
در اين قسمت از پژوهش يافتههای پژوهش ارائه شده است .بهاين منظور ،ابتدا ويژگیهای
جمعیتشناختی اعضای نمونة آماری در جدول  3ارائه شده است .بهمنظور استفاده از نرمافزار
 LISRELبايد توجه داشت که تحلیل مسیر در اين نرمافزار شاخصهای برازشی را تولید میکند
1
که در بازۀ مشخصی مقبول و نتايج آن قابل استناد است .اولین شاخص کای اسكوير هنجارشده
است که از تقسیم  X2بر درجة آزادی بهدست میآيد .مقادير کمتر از  3برای اين معیار بسیار

مطلوب تلقی میشود .شاخص میزان انطباق ( )AGFIنیز بايد بزرگتر از  0/8باشد ،مقادير باالی
 0/9برای شاخصهای نیكويی برازش ( ،)GFIهنجارشدۀ برازندگی ( )NFIو هنجارنشدۀ
برازندگی ( )NNFIنشاندهندۀ اين است که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است .عالوهبر اين،
میزان شاخص  RMSEAکمتر از  0/1است .میزان انطباق شاخصها برای چارچوب استخراجشده
به شرح جدول  4است .همانطور که در اين جدول آمده است مقادير معنیدار برای شاخصهای
برازش مدل از آزمون تحلیل مسیر مدل پژوهش با استفاده از نرمافزار  LISRELحمايت میکند.
جدول  .3ویژگیهای جمعیتشناختی اعضای نمونة آماری
متغیرها
جنسیت

تحصیالت

گروهها

فراوانی مطلق

مرد

119

زن

81

ابتدايی

10

ديپلم
لیسانس
مقاطع باالتر

45
90
50

مجرد
وضعیت تأهل

سن

85

متأهل

115

کمتر از 20

3

20-30

72

30-40
40-50
بیشتر از 50

74
21
30

1. Normed Chi-square Index
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جدول  .4شاخصهای برازش مدل
RMSE

NNFI

NFI

GFI

AGFI

X2/df

0/0310

0/98

0/93

0/92

0/8

1/79

براساس چهار فرضیة نخست پژوهش ،آگاهی از برند مقصد گردشگری ارزش ادراکشده،
رضايت گردشگر ،تصوير ذهنی مقصد و وفاداری به مقصد گردشگری را بهصورت معنیداری
تحت تأثیر قرار میدهد .همانطور که در جدول  3آمده است ضريب  tبرای اين فرضیهها به
ترتیب برابر با  4/87 ،4/47 ،6/22و  5/54است .اين ضريب نشان میدهند چهار فرضیة نخست
پژوهش تأيید میشوند و در نتیجه ،میتوان گفت آگاهی از برند مقصد گردشگری ارزش
ادراکشده ،رضايت گردشگر ،تصوير ذهنی مقصد و وفاداری به مقصد گردشگری را بهصورت
مثبت و معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد .همانطور که در جدول  5آمده است ،ضريب بتای
( )βاين چهار فرضیه بهترتیب برابر با  0/32 ،0/31 ،0/40و  0/20است.
فرضیههای پنجم ،ششم و هفتم پژوهش حاضر بیان میکنند ارزش ادراکشده از مقصد
گردشگری تصوير ذهنی مقصد گردشگری ،وفاداری به مقصد گردشگری و رضايت گردشگر را
بهصورت معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد .همانطورکه در جدول  5آمده است ضريب  tبرای
اين فرضیهها بهترتیب برابر با  3/97 ،3/74و  2/98است .اين ضرايب نشان میدهند اين سه
فرضیه تأيید میشوند .از اينرو ،میتوان گفت ارزش ادراکشده از مقصد گردشگری تصوير ذهنی
مقصد گردشگری ،وفاداری به مقصد گردشگری و رضايت گردشگر را از آن مقصد گردشگری
بهصورت مثبت و معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد .همانطور که در جدول  5آمده است ضريب
بتای ( )βاين فرضیهها بهترتیب برابر با  0/25 ،0/24و  0/21است.
فرضیههای هشتم و نهم پژوهش حاضر نشان میدهند رضايت گردشگر از مقصد گردشگری
تصوير ذهنی مقصد گردشگری و وفاداری به مقصد گردشگری را بهصورت معنیداری تحت تأثیر قرار
میدهد .همانطورکه در جدول  5آمده است ،ضريب  tبرای اين فرضیهها بهترتیب برابر با  3/01و
 0/31است .اين ضرايب نشان میدهند فرضیة هشتم تأيید میشود ،اما فرضیة نهم تأيید نمیشود .از
اينرو ،میتوان گفت رضايت گردشگر از مقصد گردشگری تصوير ذهنی مقصد گردشگری را
بهصورت مثبت و معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد ،اما هیچگونه تأثیری بر وفاداری به مقصد
گردشگری ندارد .همانطور که در جدول  5آمده است ،ضريب بتای ( )βفرضیة نهم  0/19است.
فرضیة دهم پژوهش حاضر نشان میدهد تصوير ذهنی مقصد گردشگری ،وفاداری به آن
مقصد را بهصورت معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد .همانطورکه در جدول  5آمده است ضريب
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 tبرای اين فرضیه  3/64است .اين ضريب نشان میدهد فرضیة دهم تأيید میشود .از اينرو،
میتوان گفت تصوير ذهنی مقصد گردشگری وفاداری به آن مقصد را بهصورت معنیداری تحت
تأثیر قرار میدهد .همانطور که در جدول  5آمده است ،ضريب بتای ( )βاين فرضیه 0/24
است؛ براين اساس ،هرچه تصوير ذهنی مقصد گردشگری نزد گردشگر بهتر باشد ،میتوان انتظار
داشت وفاداری گردشگر به آن مقصد گردشگری بهبود يابد.
جدول  .5خالصة یافتههای پژوهش
t

β

نتیجه

فرضیة  :1آگاهی از برند مقصد گردشگری ارزش ادراکشدۀ گردشگر را تحت تأثیر قرار میدهد.

6/22

0/40

تأيید

فرضیة  :2آگاهی از برند مقصد گردشگری رضايت گردشگر را تحت تأثیر قرار میدهد.

4/47

0/31

تأيید

فرضیة  :3آگاهی از برند مقصد گردشگری تصوير ذهنی آن مقصد را تحت تأثیر قرار میدهد.

4/87

0/32

تأيید

فرضیة  :4آگاهی از برند مقصد گردشگری وفاداری گردشگر را تحت تأثیر قرار میدهد.

5/54

0/20

تأيید

فرضیة  :5ارزش ادراکشدۀ گردشگر تصوير ذهنی مقصد گردشگری را تحت تأثیر قرار میدهد.

3/74

0/24

تأيید

فرضیة  :6ارزش ادراکشدۀ گردشگر وفاداری به مقصد گردشگری را تحت تأثیر قرار میدهد.

3/97

0/25

تأيید

فرضیة  :7ارزش ادراکشدۀ گردشگر رضايت وی را تحت تأثیر قرار میدهد.

2/98

0/21

تأيید

فرضیة  :8رضايت گردشگر تصوير ذهنی مقصد گردشگری را تحت تأثیر قرار میدهد.

3/01

0/19

تأيید

فرضیة  :9رضايت گردشگر وفاداری به مقصد گردشگری را تحت تأثیر قرار میدهد.

0/31

0/02

رد

فرضیة  :10تصوير ذهنی مقصد گردشگری وفاداری به مقصد گردشگری را تحت تأثیر قرار میدهد.

3/64

0/24

تأيید

فرضیههای پژوهش

درنهايت ،مقادير  t- valueو ضرايب استاندارد فرضیههای پژوهش در شكلهای  3و  4ارائه
شده است.

شکل  .3مقادیر t- value
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شکل  .4ضرایب استاندارد

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف پژوهش حاضر تدوين مدلی جهت تبیین ارزش ويژۀ برند شهر اصفهان ،در مقام يكی از
مهمترين مقاصد گردشگری کشور ايران ،بود .نتايج حاصل از آزمون فرضیههای اول ،دوم ،سوم
و چهارم نشان داد آگاهی از برند مقصد گردشگری بر ارزش ادراکشده ،رضايت گردشگر ،تصوير
ذهنی مقصد و وفاداری به مقصد گردشگری تأثیر مثبت و معنیداری دارد .نتايج حاصل از اين
فرضیهها با يافتههای پژوهشگران پیشین از جمله چیوو ( ،)2004تیسای ( )2005و رنجبريان و
همكاران ( )1391مطابقت و همخوانی دارد .همانطور که نتايج اين چهار فرضیه نشان میدهد،
آگاهی از برند مقصد گردشگری تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش ادراکشده ،رضايت گردشگر،
تصوير ذهنی مقصد و وفاداری به مقصد گردشگری دارد .از آنجا که آگاهی از مقاصد گردشگری
به دو روش تجربة مستقیم و غیر مستقیم حاصل میشود ،مديران و متخصصان بازاريابی مقاصد
گردشگری بايد تالش کنند تا از طريق انجام اقدامات تبلیغی و ترويجی مناسب و همچنین
فراهمکردن شرايط سفر آسان برای گردشگران ،آگاهی آنها را از مقاصد گردشگری افزايش دهند.
عالوهبر اين ،میتوان هدايا و يادگاریهايی به گردشگران داد که وسیلهای برای بهيادآوری شهر
اصفهان بهمثابة مقصدی گردشگری باشد .يافتههای پژوهش در مورد سه فرضیة بعد نشان
میدهد که ارزش ادراکشده از مقصد گردشگری تصوير ذهنی مقصد گردشگری ،وفاداری به
مقصد گردشگری و رضايت گردشگر را از آن مقصد گردشگری بهصورت مثبت و معنیداری
تحت تأثیر قرار میدهد .نتايج حاصل از اين فرضیهها با يافتههای پژوهشگران پیشین از جمله
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گارتنر ( ،)1993باالغلو ( ،)2001کاوون و اوه ( )2004و حسین ( )2012مطابقت و همخوانی دارد.
از اينرو ،توصیه میشود متخصصان و مديران مقاصد گردشگری تالش کنند تا ارزش ادراکشدۀ
گردشگران از مقصد گردشگری افزايش يابد .بهاين منظور ،بايد تالش شود تا گردشگران ادراک
خوبی از ارتباط بین خدمات ارائهشده به آنها و هزينهشان داشته باشند .بهاين منظور ،میتوان
کنترلهای الزم را بر بخشهای صنعت گردشگری اعمال کرد تا به بهبود ارزش ادراکشدۀ
گردشگران منجر شود .بخش ديگری از يافتههای پژوهش نشان میدهد رضايت گردشگر از
مقصد گردشگری تصوير ذهنی مقصد گردشگری و وفاداری به مقصد گردشگری را بهصورت
معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد .نتايج اين فرضیهها با يافتههای پژوهشگران پیشین از جمله
پراياگ و رايان ( )2012مطابقت و همخوانی دارد و با يافتههای لی و همكاران ( )2011مطابقت
و همخوانی ندارد .از اينرو ،مديران و متخصصان بازاريابی گردشگری بايد تالش کنند تا با
افزايش رضايت گردشگران موجبات وفاداری بیشتر آنها را به مقصد گردشگری اصفهان فراهم
کنند .اين کار را میتوان از طريق نظرسنجی بین آنها دربارۀ رضايت و نارضايتی آنها از خدمات
مقصد گردشگری ،بهصورت تصادفی ،انجام داد .عالوهبر اين ،برگزاری جشنوارهها رضايت
گردشگران را بیشتر میکند و بهاين ترتیب ،میتوان انتظار داشت تصوير ذهنی مقصد گردشگری
نزد گردشگران بهبود يابد و وفاداری به مقصد گردشگری نیز افزايش يابد .درنهايت ،يافتههای
پژوهش حاضر نشان میدهد تصوير ذهنی مقصد گردشگری ،وفاداری به آن مقصد را بهصورت
معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد .نتايج حاصل از اين فرضیهها با يافتههای پژوهشگران پیشین
از جمله میشل و همكاران ( ،)2001حقیقی و همكاران ( )1386و عزيزی و همكاران ()1391
مطابقت و همخوانی دارد .از اينرو ،توصیه میشود مديران و متخصصان بازاريابی گردشگری
تالش کنند با افزايش تبلیغات و اقدامات ترويجی ،تصوير ذهنی مقاصد گردشگری را نزد
گردشگران بهبود بخشند .البته بايد توجه داشت ترويج پیامهايی درمورد مقصد گردشگری
اصفهان در بین گردشگران بالقوه موجب ترغیب آنها به انتقال اين اطالعات به ساير افراد
میشود .درنتیجه ،شهرت شهر اصفهان بهمثابة مقصد گردشگری بهبود خواهد يافت .پژوهش
حاضر ،همچون ساير مطالعات پیمايشی ،محدوديتهايی داشته است .محدوديت نخست ،استفاده
از پرسشنامة بسته برای جمعآوری دادههاست .استفاده از پرسشنامة بسته از ارائة نظرات شخصی
پاسخدهنده جلوگیری میکند و پاسخدهنده موظف است گزينهای از پیش تعیینشده را انتخاب
کند .استفاده از پرسشنامة باز يا مصاحبه در کنار پرسشنامة بسته میتواند معايب و کمبودهای آن
را تاحدودی جبران کند .از اينرو ،توصیه میشود ساير پژوهشگران از پرسشنامة باز يا مصاحبه در
کنار پرسشنامة بسته استفاده و با مقايسة نتايج آن با نتايج پژوهش حاضر ،به نتايج ارزشمندی
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 اين، محدوديت دوم پژوهش حاضر که تعمیمپذيری آن را با مشكل مواجه میسازد.دست يابند
است که اين مطالعه در شهر اصفهان انجام شده است و نمیتوان نتايج آن را به ساير مقاصد
 توصیه میشود اين پژوهش در ساير مقاصد گردشگری انجام، از اينرو.گردشگری تعمیم داد
.شود تا بتوان نتايج را با يكديگر مقايسه کرد و به نتايج بهتری دست يافت
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