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اثر درگیری ذهنی بر قصد بازدید مجدد گردشگران داخلی در مقایسه با
گردشگران بینالمللی (مطالعه موردی شهر تهران)

یزدانشیرمحمدی6،غزالهدارابی6،زینبهاشمیباغی
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(دریافت-39/7/69پذیرش )39/66/69

چکیده:
یلدهندهبرندمقصد
درمحیط فرارقابتیکنونیبازاریابان مقاصدگردشگری ،بایستیبربرندسازیوعواملتشک 
ییکه توجهودرگیری ذهنی ،انتخابوقصدبازدید ازعناصراساسی
گردشگریتوجهویژهاینمایند .از آنجا 

یباشد،هرگونهتغییردراینعناصرمیتوانددرتقاضایبازدیدمجددحائزاهمیت
درساختاربرندگردشگریم 
باشد .دراین پژوهشبهبررسیاثر درگیری ذهنی پایدار گردشگری درقصدبازدید مجددگردشگرانداخلی
ینالمللی باتمثیروبدونتمثیرمتغیرهای واسطه(آگاهی ازبرند،تصویر برند،کیفیت
درمقایسه باگردشگرانب 
دركشدهبرند و وفاداری بهبرند)پرداخته شدهاست.پژوهشحاضربهلحا هدف کاربردی واز نظر روش
ینالمللی و
زمرهی تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار میگیرد .جامعه آماری پژوهش ،گردشگران ب 
تحقیق در  
یلهای آماری نیز با استفادهازنرمافزاراس ،پی اس،اسوآموسانجامودر
داخلی شهرتهرانمیباشد .تحل 
یافتهها پژوهشحاکی ازآناستکه
یهها نیز ازروشبوتاستراپاستفادهشدهاست  .
آزمونتحلیل مسیر فرض 
یباشد و
درگیری پایدار ذهنی گردشگربرقصدبازدید گردشگرانداخلی باتمثیرمتغیرهای واسطهاثرگذارم 
ینالمللی باتمثیروبدونمتغیرهایواسطهتمثیر
درگیریپایدارذهنیگردشگربرقصدبازدیدمجددگردشگرانب 
مثبتومعناداری دارددر واقوبازدید مجددازمقصدگردشگری شهرتهرانمستلزمتوجهبهآگاهی ازبرند،
تصویر برند،کیفیت برندمقصد،وفاداری بهبرندمقصدودرگیری پایدار گردشگری است.این عواملدارای
روابطمتقابلبودهواثرآنهادربینگردشگرانداخلیباگردشگرانخارجیمتفاوتاست.بنابراینبازاریابیو

گردشگرانبینالمللیباشد .

استراتژیبرندسازیبرایگردشگرانداخلیبایدمتفاوتازبرندسازیبرای
بینالمللی،قصد
واژگان کلیدی :درگیری ذهنی گردشگر ،برند گردشگری ،گردشگران داخلی،گردشگران  
بازدید
 - 1استادیارگروه اقتصاد مدیریت دانشگاه پیام نور( ،نویسنده مسئول) yazdan.shirmohammadi@gmail.com
 - 2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور.
 -3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور.
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مقدمه
تهران ،نهتنها در مقایسه با مقصدهای گردشگری شهری اروپایی و آمریکایی ،بلکه نسبت به
میکندونتوانستهدرمیان692شهر
سایرشهرهایمهممنطقهنیزتعدادکمتریگردشگرجذب 
اول ،جایگاهی کسب کند .این در حالی است که بر اساس آمار واحد اطالعات اقتصادی
اکونومیست ،تهران ،دومین شهر ارزان دنیا برای سفرهای تجاری است (ضیایی و همکاران،
بینالمللی برای بازدید از مقصد
ین وجود تمایل کمی بین گردشگران  
 .)36 :6933با ا 
گردشگری شهر تهران وجود دارد .یکی از مباح مهم و کلیدی ،بررسی ارتباط درگیری
پایدارذهنیگردشگربرقصدبازدیدمجدددرمیانگردشگرانداخلیدرمقایسهباگردشگران
ریزانواستراتژیستهاگردشگریبایدازاثردرگیریذهنیبرانتخاب


المللیاست.برنامه
ب 
ین
مقاصدگردشگریتوسطگردشگرانآگاهباشند.ازآنجاییکهتحقیقیدرخصو مقایسهاثر
درگیری ذهنی گردشگری بر قصد بازدید مجدد توسط گردشگران داخلی در مقایسه با
گردشگران خارجی وجود ندارد ،این پژوهش میکوشد این مقایسه را انجام دهد .یکی از
درپژوهشهای بازاریابی بسیار مدنظر

سالهای اخیر 
موضوعاتاساسی کهدر زمینه برندطی  
روانشناختی درگیری ذهنی در انتخاب برند است (هریس و
قرارگرفته ،شناسایی فرایند  
شرکتها در افزایش حجم درآمدهای

گود .)6262،6در دنیای تجارت امروز ،لزوم توانایی 
فعالیتهای روانشناختی و ذهنی از

خود از طریق درگیری ذهنی مثبت مشتریان به واسطه 
ردار است .زیرا علم بازاریابی ،برند ،برندسازی ،راهبردهای برند و مدیریت
اهمیت باالیی برخو 
برند در ایجاد درگیری ذهنی از اهمیت باالیی برخوردارند(هریسو گود 6262،اوهنموس،6
 .)6223درگیری ذهنی گردشگر به بررسی احساسات موقت افراد در بسط درگیری ذهنی
تصمیمگیری برای سفر اشاره دارد .امروزه منابو

گردشگر در موقعیتهایی در حین سفر یا 
قابلتوجهی برای ساخت برند مقاصد هزینه میشود .هدف کلی این مطالعه بررسی ارتباط

درگیریپایدارذهنیگردشگربر قصدبازدید مجدددرمیان گردشگرانداخلی درمقایسه با
ینالمللی است ،از آنجاییکه در هیچ یک از مطالعات قبلی به بررسی ارتباط
گردشگران ب 
1 -Harris & Goode
2 -Ohnemus
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درگیریپایدارذهنیگردشگربر قصدبازدید مجدددرمیان گردشگرانداخلی درمقایسه با
ینالمللیپرداختهنشدهاستدراینمطالعهبراینمقایسهتمکیدشدهاست .
گردشگرانب 


مبانی نظری تحقیق
روتچایلد 6بیان میکند که درگیری ذهنی گردشگری حالتی مداوم ،تغییرپذیر و غیرقابل
مشاهده از انگیزش ،انگیختگی و توجه در برابر سفرهای تفریحی است که در اثر برخی
عبارتدیگردرگیریذهنی

محركها یا موقعیتایجاد میشود(فرنس و والس .)6266 ،6به 

پایدارگردشگربازتابادراكافرادازسفراست.درگیریذهنیگردشگریپایدار،یکتعهد
مداوم است که برخی افراد در افکار ،احساسات و رفتارهای واکنشی نسبت به گردشگری
دارند.برایمثال،مااغلبدربارهافرادیصحبتمیکنیمکهواقعادرسفرهستند.یکیدیگراز
مهمترینمفاهیمبازاریابیکهبهطورگسترده امروزهتوسطمحققین حوزهبازاریابیموردتوجه

مهمترین
بهعنوان  
قرارگرفته است مبح ارزش ویژه برند است.ارزش ویژه برند از دهه   32
مطرحشدهاست(منوریانوهمکاران.)6936،بررسیآگاهیاز

موضوعتحقیقاتیدربازاریابی
برندمقصدگردشگرینقشمهمیدرایجادارزشبرندداردوهمچنیندركارتباطآگاهیو
تداعیگرها ،ارزش ،تصویر وفاداری برند در حوزه گردشگری بسیار سودمند است(اشول،9

.)6269باوجوداینکهتعریفدرگیریذهنیوکارکردآندربررسیرفتارگردشگرانبسیاربا
انجامگرفته است (فرنسووالس،
اهمیت است بااین حال مطالعات بسیار کمی در این زمینه  
بهعنوان ابزاری قدرتمند در دست مدیران و دولتمردان به منظور
 .)6266برندسازی شهری  ،
جذب گردشگر و سرمایهگذاران است که نتیجه آن رونق اقتصادی هست .امروزه مقاصد به
دنبال ایجاد ارزش ویژه برند قدرتمندتر برای جذب گردشگران داخلی و بینالمللی که مدت
گرانقیمت ،هستند(گارتنر 4و
طوالنیتری را اقامت دارند و همچنین ارائه خدمات در سطوح  
1- Rothschild
2- Ferns & Walls
3- Ashwell
4- Gartner
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ازدرگیریذهنیاثرمیپذیرد.

به شدت
همکاران.)6266،ارزشویژهبرندگردشگریشهری 
فرنسووالس()6266درپژوهشیبه بررسیدرگیریذهنیموقعیتیودرگیریذهنیپایدار
بهزعمآناندرگیریذهنیموقعیتی ،یکعالقه
برانتخاببرندمقاصدگردشگرانپرداختند  .
موقتیاارتباطبایکهدفرانشانمیدهد .ویژگیاساسیایننوعدرگیریذهنینمایش

میباشد .درگیری ذهنی
یک حالت ذهنی و نداشتن عناصر شناختی مانند ارزشها و نیازها 
موقعیتی تحت تمثیر مشخصههای محصوالت گردشگری مانند قیمت کرایه حمل و نقل و
متغیرهایدیگریمثلشرکتهایمسافرتییاطولسفروامکاناتهتلهامیباشد .درگیری
ذهنی پایدار بیانگر درگیری مداوم و باثباتتر با برندهایگردشگری است.اینپژوهشگرانبه
ایننتیجهرسیدندکهبراساسترکیبیازدرگیریهایموقعیتیوپایداردرگیریذهنیواکنشی

صورتمیگیرد(فرنسووالس.)6266،دراینمطالعهسعیشدهاستچارچوبیبرایبررسی

ارتباط میان درگیری ذهنی پایدار گردشگر با قصد بازدید گردشگران داخلی در مقایسه با
گردشگرانبینالمللی از شهر تهران ارائهگردد،اینارتباطاز طریق نقش میانجی ابعاد ارزش
ویژه برند آکر 6موردبررسیقرارگرفتهاست.ابعاد ارزش ویژه برند آکر شامل بررسی آگاهی
میباشدکهدر
ادراكشدهوفاداریازنظرگردشگرانشهرتهران 

ازبرند،تصویربرند،کیفیت
ادامهبهتوضیحاینمفاهیممیپردازیم .

درگیری ذهنی گردشگری :مفهوم درگیری ذهنی بیشتر در حوزه موضوعات مصرفکننده
موردبررسی قرارگرفته است ،جاکوبسنومونار 6بیانمیکنندبهدلیلآنکهبههنگامانتخاب
محصوالت و خدمات گران و پیچیده(مثل تورهای خا

تعطیالت) افراد درگیری ذهنی

ینگونه تصمیمات ضروری است(محمودی و همکاران،
زیادی دارند ،کاهش ریسک در ا 
 .)6934
بهعنوانیکتعریفکاربردیوبرجستهدردركمفاهیمفعالیتهایتفریحی،
درگیریذهنی 
سرگرمی و رفتار گردشگران مطرح است(بالچ و بروس 6334 ،9هاویتز و دیمانچ.)6333 ،4
1 -Aaker
2 -Jacobsen & Munar
3 -Bloch.& Bruce
4 -Havitz.& Dimanche
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اغلب مطالعاتی که در زمین درگیری ذهنی گردشگری انجام شدهبه بررسی درگیری ذهنی
گردشگر در ارتباط با یک فعالیت خا

میپردازد وکمتر به تجربیات کلی گردشگر
در سفر  

فعالیتهایی مثل اسکی ،بازدید از پارك(دیمانچ

پرداخته شده است ،به عنوان مثال اغلب به 
وهاویتز ،)6339،خرید(هوو یو)6227،6پرداخته شدهاست .در یک دیدگاه کلی درگیری
تصمیمگیریبرای

موقعیتهایحینسفریا

ذهنیگردشگربهبررسیاحساساتموقتافراددر
سفر اشاره دارد(فرنس والس .)63 :6266،شلر و یوری )6221(6اعتقاد دارند که موضوعات
مربوط به گردشگری ،مفاهیمی گوناگون و اغلب پیچیده است که از ارتباط بین افراد،
میشود .شلر و یوری( )6221بیان میکنند
حملونقل و تصاویر حاصل  
محصوالت ،مقاصد  ،
درگیری ذهنی پایدار گردشگر بازتاب ادراك افراد از سفر است.درگیری ذهنی گردشگری
نیتها ،احساسات و رفتارهای واکنشی نسبت
پایدار ،یک تعهد مداوم است که برخی افراد در  
قابلتغییر در مقابل عقاید ،احساسات و
به گردشگری دارند.برخی از افراد دارای یک تعهد  
پاس های رفتاری در سفر هستند .درگیریپایدار ذهنی گردشگر مربوط به افرادی است که
درگیر جذابیت ،برانگیختگی یا احساسات هستند .درگیری حتی در مواقعی که عمال هیچ
برنامهای برای سفر به مقصد گردشگری ندارد هم رخ
وقتیکه فرد  
سفری رخ نداده یا  
میدهد(فرنسوالس .)63:6266،

افزودهای است که

ارزش ویژه برند :ارزش ویژه نام و نشان تجاری مطلوبیت نهایی یا ارزش 
یک محصول بهواسطه نام و نشان تجاری ،ایجاد میکند .یکی از دالیل اهمیت مفهوم ارزش
ویژه برند این است که هم برای شرکت و هم برای مشتریان ایجاد ارزش میکند و درنتیجه
میتوانندبااستفادهازارزشویژهبرندبهمزیترقابتیدستیابند(آشول )19:6269،
بازاریابان 
ارتباط بین درگیری پایدار ذهنی گردشگر و ارزش ویژه برند مقصد :درگیری ذهنی
معرفیشده

بهعنوان پیشگوییکننده اثربخش رفتار مصرفکننده در حالتهای مختلف 
پایدار  ،
میدهددرگیریذهنیپایدار
است(فرنسوالس.)6266،بعالوهتعدادزیادیازمطالعات،نشان 
میکند .سطح درگیری ذهنی
نقش مقدمه یا تشکیلدهنده را در توسعه تعهد برند ایفا  
1 -Hu &Yu
2 -Sheller &Urry

111

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال دوازدهم ،شماره  ،93پاییز 6931

مصرفکننده در خصو

یک برند ،بر اساس میزان اهمیت آن ازنظر شخص تعیین

بهطور
میشود(فرنسوالس.)92:6266،محققاناعتقاددارندکهمفهومدرگیریذهنیپایدار 

خا

در درك انتخاب مصرفکنندگان ازجمله وفاداری تمثیرگذار است(هاویتزودیمانچ،

.)6333درجهعالقهافرادبهسفروگردشگریارتباطمستقیمیباادراكواحساسافرادنسبت
بهمقصدگردشگریدارد.در فرایندهای تصمیمگیریبرایسفر،افرادممکناستبادرگیری
ذهنی موقعیتی در برابر مقصد گردشگری مواجه شوند.افراد با استفاده از فرایندهای شناختی و
میپردازند
عاطفیبهبررسیخصایصکارکردی،نمادین،تجربهایمقاصدگردشگریمختلف 
(لی6وهمکاران.)6229،ارتباطسطحدرگیریذهنیگردشگرومقاصدبهوسیلهمقدارارتباط
فردبامقصدتعیینمیشود.اوسکی6وهاویتز()6229اعتقاددارنداگرچهسطوحدرگیریذهنی
شاخصهای رفتاری مانند استمرار ،تکرار ،نیت و شدت دارد ،اما این

پایدار ارتباط مستقیمی با 
ارتباطاتحالتکلیندارند.بنابرایندرگیریذهنیشاملحسذهنی،نگرانی،ارتباطشخصی
فردبایکموضوع،فعالیتوهدایتمنابوبرایرسیدنبهاهدافبخصو

میشود (فرنسو

میکند که چرا
مصرفکننده تشریح  

والس .)92 :6266،به طورکلی درگیری ذهنی 
مصرفکنندگان

مصرفکنندگان به برخی برندها بیشتر از سایر برندها عالقه دارند و چگونه 

بهطور خالصه درگیری ذهنی یک
میکنند  ،
پیامهای متفاوتی را از برندهای مختلف دریافت  

یگیرد(میشاییلوداب .)41:6221،9
مصرفکنندهنسبتبهیکبرندرادربرم 

زنجیرهازعالیق
آگاهی از برند مقصد گردشگری:آگاهیازبرندمقصدحاکیازآناستکهتصویرمقصد
در ذهن گردشگران ،بالقوه وجود دارد .مقصد گردشگری برای موفقیت نیازمند دستیابی به
آگاهی گردشگران و تصویری مثبت از مقصد است(کونکنیک و گارتنر .)6227 ،4به نظر
میرسد تمثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند در میان محصوالت و بازارهای مختلف،

میباشد(آکر.)6337،هدفازبازاریابیمقصدگردشگری،افزایشآگاهیازمقصد
متفاوت  
بهوسیله ایجاد برندی منحصربهفرد است(تاجزاده نمین و اسمعیل مشرفی.)6939،
گردشگری  
1- Lee
2 - Iwasaki
3 - Michaelidou & Dubb
4 -Gartner& Konecnik
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انجام شده در زمین ارزش ویژه برند مقاصد توسط بو 6وهمکاران ( )6223نشان
پژوهشهای  
بهطور مستقیم بر تجربه برند اثرگذار است و تمثیر آن بر وفاداری
میدهد که آگاهی از برند  

میگیرد .طبق تعریف کلر)6229(6آگاهی از برند از
میانجیگری ارزش برند صورت  

برند با 
تصمیمگیری مشتری ایفا میکند )6 :مزیتهای یادگیری 

طریق سه مزیت نقش مهمی در 
مزیتهای انتخابی .ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرفکننده

مزیتهای توجه و بررسی  )9

)6
میدهدکهمشتریآگاهیوآشناییزیادینسبتبهبرندداشتهوبرخیازنشانهها
هنگامیرخ 
وتداعیهایمنحصربهفرد،قویومطلوببرندرابهخاطرآورد .
بهصورت مجموع اعتقادات،
تصویر برند مقصد گردشگری :تصویر مقاصد گردشگری  ،
ایدهها و ادراکات افراد از مکان یا مقصد گردشگری است.اکثر پژوهشهای انجامگرفته در

این حوزهمتمرکزبرمطالعاتیاستکهبرویژگیهای تصویرمقصدگردشگری تمکیددارد.با
به طور ترکیبی
مدلهای ارزش ویژه برند مقصد ،کیفیت و تصویر برند  
ین حال در برخی از  
ا 
نشاندهندهواقعیتباشد.
ارائهشدهاست(بووهمکاران.)6223،تصویربرندلزومانبایدعینییا 

(تاجزادهنمینو
ازمنظرتصویربرند،خودواقعیتاهمیتکمترینسبتبهادراكواقعیتدارد 
اسمعیلمشرفی .)6939،
کیفیت ادراک شده برند مقصد :بااینکه مفهوم کیفیت برند غالبا برای محصوالت کاربرد
قابلتعمیم است(چهابرا 9وهمکاران .)6229،در
دارد ،اما این مفهوم در حوزه گردشگری نیز  
بهطور
گردشگری بهعنوان یک نوع خدمات تفریحی ،تصویر برند مقصد از نظرگردشگران  
مثبت تحت تمثیر بازدید آنان از مقصد و کیفیت ادراك در میان آنان خواهد بود(سانچز و
بهطورمعناداریرضایتمندیگردشگر
میرانداف.)6226،4عالوهبراین،افزایشکیفیتمحیط 
میدهد(پتریک 9و همکاران .)6226 ،ارتقای
و تمایل به سفر مجدد آنان را تحت تمثیر قرار  
ادراك شده توسط گردشگران از مقصد ،نیازمند داشتن آگاهی صحیح از عالیق

کیفیت 
1 -Boo
2 -Keller
3 -Chhabra
4 -Sanchez & Mirandaf
5 -Petrick
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زیرساختها ،کیفیت خدمات ،ظرفیتهای گردشگری،

گردشگران و نگرش آنها درباره 
ادراكشده

مردمانمحلیو...است(سانچزومیرانداف.)6226،آکربیانمیکندکهکیفیت
راهمی تواندایجادارزشکندوبرارزشویژهبرندمقصدگردشگریتمثیربگذاردکه

ازپن
عبارتانداز-6دلیلیبرایخرید-6ایجادتمایز/موقعیت-9اضافهپرداخت-4تمایلاعضای

(تاجزادهنمین
ادراكشدهباالتر-9توسعهبرند 

کانالتوزیوبهاستفادهازمحصوالتباکیفیت
واسمعیلمشرفی .)6939،
وفاداری برند :دانشمندان و محققان زیادی ازجمله آکر( ،)6337کلر( ،)6227همگی اتفاق
علیرغم
نظردارندکهوفاداریبهبرندتمایلمصرفکنندهبرای خریدمکرریکبرندخا  ،
وجودگزینههایجایگزیناست.وفاداری به برند عبارت است از تعهد قوی به خرید مجدد

علیرغم وجود تمثیرات
یک محصول یا خدمت در آینده یا مشتری همیشگی محصول بودن  ،
موقعیتیوتالشهایبازاریابیرقبااست.اگرچهمفهوموفاداریدرادبیاتبازاریابیعمومیبه
ینحالوفاداریبهبرندمقاصدگردشگریبه
صورتوسیعیموردبررسیقرارگرفتهاست،باا 
ندرتموردمطالعهبودهاست.درحوزهگردشگری،بیشترپژوهشها،بازدیدمجددوتمایلبه
بازگشتراشاخصهایوفاداریدرنظرگرفتهاند(فرنسووالس .)6266،


تاریخچه پژوهش
)انجامشدهاست،نشانمیدهدکهگردشگرانداخلی

مطالعهایکهتوسطاشولدرسال(6269
وبینالمللیادراکاتمتفاوتینسبتبهمقصدگردشگریدارند،اینمطالعهبهبررسیاثرارزش

ویژه برند بر انتخاب محصوالت گردشگری پرداخته است و ادراکات گردشگران داخلی و
بین المللیراازابعادارزشویژهبرندمقصدکهشاملآگاهی،تصویر،کیفیتووفاداریاست

راموردمقایسهقراردادهاست.نتای مطالعاتآناننشاندادکهارزشویژهبرندمقصدارتباط
حالتفاوتمعنیداریمیان

مستقیمیبامیلبهبازدیدمجددووفاداریبهمقصددارد،با این
دركازآگاهی،تصویر،کیفیتوفاداریمیانگردشگرانداخلیوبینالمللیمشهوداست.

فرنوالسدرپژوهشی()6266بهبررسیارتباطبیندرگیریذهنیگردشگرانوارزشویژه
آنهادرپژوهشخودبهایننتیجه
برندمقصدوترجیحاتگردشگراندرطولسفرپرداختند .
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رسیدندکهدربرندسازیمقاصدگردشگریارزشویژهبرندجزءضروریاتمهمواساسی
است .ارزش ویژه برند نیز به میزان زیاد تحت تمثیر درگیری ذهنی گردشگران میباشد.
دهدکهدرجهعالقهافرادبهسفربهطورمستقیمتحتتمثیرادراکات


مطالعاتآناننشانمی
آنها از ارزش ویژه برند مقصد میباشد .مطالعات آنان نشان داد که وفاداری ،تجربه

برند(کیفیتوتصویر)وآگاهیارتباطمعنیداریباقصدبازدیدمجددازمقصددارد.لی و

همکاران ( ) 6229در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که درگیری ذهنی پایدار گردشگر در
تعهدروانشناختیافرادوارتباطآنبابرندمقصداست.درجه

صنعتگردشگریمقدمهایبر 

عالقهافرادبهسفروگردشگریارتباطمستقیمیباادراكواحساسافرادبهمقصددارد.در
فرایندهایتصمیم گیریبرایسفر،افرادممکناستبادرگیریذهنیموقعیتیدربرابرمقصد

گردشگریمواجهشوند.افرادبااستفادهازفرایندهایشناختیوعاطفیبهبررسیخصایص
کارکردی ،نمادین ،تجربهای مقاصد گردشگری مختلف میپردازند(لی و همکاران)6229 ،
مطالعهاینیزتوسطیوو6همکاراندرسال( )6269انجامشد.اینمطالعهبابررسیارزشویژه

برند از نظر مصرفکننده به این نتیجه رسید که برندسازی شهری میتواند به عنوان ابزاری
راهبردیبرایمقاصدگردشگریقلمدادشود.مطالعاتآناننشاندادکهباافزایشوفاداری
مشتریحساسیتنسبت بهقیمتکاهشخواهد یافت ودرنتیجه گردشگران تمایل بیشتری
رسیدندکهرقابتپذیریمقاصد

برایاستفادهازآنبرندراخواهندداشت آنانبهایننتیجه
باشند.به زعمآنانعواملاثرگذاربر

گردشگریبرافزایشارزشویژهبرندمقصدمؤثرمی
ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شامل آگاهی از مقصد گردشگری ،تصویر مقصد
گردشگری،کیفیتووفاداریمقصدگردشگریمیشود.اینتحقیقبابررسیابعادچهارگانه
آگاهی ،تصویر ،کیفیت و وفاداری نشان داد که بعد تصویر نسبت به ابعاد دیگر بااهمیتتر
تاجزاده نمین و اسمعیل مشرفی( )6939پژوهشی در زمینه
است(یو و همکاران  .)6269 ،
اولویتبندی مؤلفههایارزش ویژه برنددرمقصد گردشگریاز دیدگاه گردشگران داخلی

انجام دادند آنها  به این نتیجه رسیدند که عالوه بر تصویر برند ،وفاداری به برند ،کیفیت
بهصورت مستقیم بر ارزش ویژه برند
ادراكشده و آگاهی به برند مقصد گردشگری نیز  

1- Yuwo
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شهرستانرامسرتمثیردارد ،یافتههایاین پژوهشگران نشان دادکه وفاداری به برندمهمترین
عاملتمثیرگذاریبرارزشوی ژهبرندمقصدگردشگریاست.رحیمزادهوهمکاران()6936
درپژوهشیبهبررسیآثارمتقابلابعادارزشویژهبرندمبتنیبرمشتریدرهتلهایپن ستاره
شهرمشهدپرداختند.اینپژوهشگرانچهاربعداصلیارزشویژهبرندیعنیآگاهیاز

کالن

برند،کیفیتبرند،وفاداریبهبرندوتداعیبرندراموردبررسیقراردادند.نتای پژوهشآنها
نشاندادکیفیتادراكشدهعاملمهمیواساسیدرایجادارزشویژهبرندمقصدگردشگری

یههای اصلی و اختصاصی
است و تمثیر مهمی بر سایر ابعاد ارزش ویژه برند دارد .فرض 
ینرو مدل مفهومی
گردشگران بینالمللی و گردشگران داخلی در جدول( )6آمده است از ا 
پژوهشبهصورتشکلشماره()6ارائهمیشود .

شکل :1مدل مفهومی پژوهش ،طبق م العه فرنس والس()2112
جدول  :1فرضیههاي اصلی و اخت اصی گردشگران بینالمللی و گردشگران داخلی
گردشگران داخلی

گردشگران بینالمللی

فرضددد دیه درگیریپایدارذهنیگردشگربرقصدبازدید درگیزریپایزدارذهنزیگردشزگربزرقصزدبازدیزد
مجدددرمیانگردشگرانداخلیشزهرتهزران مجدددرمیانگردشزگرانبزینالمللزیشزهرتهزران
اصلی
تمثیرمثبتومعناداریدارد .

تمثیرمثبتومعناداریدارد .

 -6درگیریپایدارذهنزیگردشزگربزرقصزد -6درگیریپایدارذهنیگردشگربرقصزدبازدیزد
فرضیههای
اختصاصی

بازدیدمجددازطریقمتغیرآگاهیازبرنزددر مجززددازطریززقمتغیززرآگززاهیازبرنززددرمیززان
میانگردشگرانداخلیشهرتهرانتمثیرمثبزت گردشززگرانبززینالمللززیشززهرتهززرانتززمثیرمثبزتو
ومعناداریدارد .

معناداریدارد .

 -6درگیریپایدارذهنزیگردشزگربزرقصزد -6درگیریپایدارذهنیگردشگربرقصزدبازدیزد
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بازدیدمجزددازطریزقمتغیزرتصزویربرنزددر مجزززددازطریزززقمتغیزززرتصزززویربرنزززددرمیزززان
میانگردشگرانداخلیشهرتهرانتمثیرمثبزت گردشززگرانبززینالمللززیشززهرتهززرانتززمثیرمثبززتو
ومعناداریدارد .

معناداریدارد .

 -9درگیریپایدارذهنزیگردشزگربزرقصزد -9درگیریپایدارذهنیگردشگربرقصزدبازدیزد
اكشزده برنزددر
ادراك مجددازطریقمتغیرکیفیزت ادر 

بازدیدمجزددازطریزقمتغیزرکیفیزت 
شززدهبرنززددرمیززانگردشززگرانداخلززیشززهر میانگردشگرانبینالمللیشهرتهرانتمثیرمثبزتو
تهرانتمثیرمثبتومعناداریدارد .

معناداریدارد .

 -4درگیریپایدارذهنزیگردشزگربزرقصزد -4درگیریپایدارذهنیگردشگربرقصزدبازدیزد
بازدیدمجددازطریقمتغیروفزاداری بزهبرنزد مجززددازطریززقمتغیززروفززاداریبززهبرنززددرمیززان
درمیانگردشگرانداخلزیشزهرتهزرانتزمثیر گردشززگرانبززینالمللززیشززهرتهززرانتززمثیرمثبززتو
مثبتومعناداریدارد .

معناداریدارد .

روششناسی تحقیق
بینالمللی و ایرانی مقیمدر
مطرح شده جامعهآماری،گردشگران  

به منظور آزمونفرضیههای
فروردینماه6939انتخابشدهاند.این

هتلآزادیواستقاللازتاری 62اسفندماه6934تا62
تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی است .روش
نمونهگیری این پژوهش در دسترس و تعداد نمونه برگرفته از جدول مورگان است .جهت

نرمافزار
مقایسهای هر یک از متغیرها از آزمون تحلیل عاملیو تحلیل مسیر در  

سنجش تفاوت 
آموس استفاده شده است.با  استنادبهجدولمورگانوباتوجهبهجامعهآماریپژوهش992،
پرسشنامه برای گردشگران داخلی و تعداد  632پرسشنامه برای گردشگران بینالمللی درنظر
بهمنظورتعیینپایاییآزمونازروشآلفایکرونباخاستفاده
گرفتهشدهاست.دراینپژوهش 
آمدهازپرسشنامهوبهکمکنرمافزار اسپیاس

هایبه 
دست

شده است کهبا استفادهازداده
)ارائه

اس،میزانضریبپایاییباروشآلفایکرونباخمحاسبهشدونتای حاصلهدرجدول(6
نشاندهنده آناستکهپرسشنامهمورداستفاده،ازپایاییالزمبرخوردار
شدهاست.ایناعداد 
است .برای جموآوری دادههای الزم 67 ،سؤال تخصیص یافته است .در جدول( )6ابعاد و
بینالمللی و در جدول( )9ضریب آلفای
گویههای مدل گردشگران داخلی و گردشگران  

کرونباخآمدهاست .
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جدول  :2ابعاد و گویههاي مدل گردشگران داخلی و گردشگران بینالمللی
گویه

ابعاد

ویژگیهایمقصدگردشگریرادارم(یووهمکاران 6222،آرنت

توانبهتصویردرآوردنبرخی
وهمکاران 6229،کونکنیک 6221،گارتنر )6221،
آگاهی از
مقصد

بهعنوانیکمقصدگردشگریآگاه هستم(کونکنیک )6221،
ازوجوداینمکان 
میدهم(کونکنیک )6221،
مقصدگردشگریراازبینمابقیمقاصدگردشگریمشابهتشخیص 
میرسد(کونکنیک،
خصیصههایمقصدگردشگریمثللوگویاسمبل،سریعابهذهنمن 

برخیاز
 6221یووهمکاران )6222،
6

جاذبههای تاریخی جذاب است(امباچر و باتل  6229،گارتنر 6221 ،
مقصد گردشگری دارای  
کونکنیک )6221،
فستیوالهای جذاب است(امباچر و باتل 6229،

مقصد گردشگری دارای رویدادهای فرهنگی و 
گارتنر 6221،کونکنیک )6221،
نمایشگاههایهنریخوبیاست(فرنسووالس )6266،

موزههاو
مقصدگردشگریدارای 
تصویر

میباشد(فرنس و
پاركهای جنگلی مناسبی  

این مقصد گردشگری دارای پاركهای مناسب و 

مقصد

والس )6266،
فعالیتها در فضای باز است که

محلهای مناسبی برای انجام 
فضای اطراف مقصد گردشگری  ،
بهعنوان مقصد گردشگری برای تعطیالت مناسب است(فرنس و والس،
خانوادههای بزرگ  

برای 
 )6266
مقصد گردشگری دارای صنایو دستی منحصر به فرد است(امباچر و باتل 6229 ،کونکنیک،
 )6221
هتلهایاقامتیخوبیدارد(کونکنیک )6227،
مقصدگردشگری 
میباشد(کونکنیکوگارتنر )6221،
مقصدگردشگریمحلخوبیبرایخرید 

کیفیت
برند مقصد

مقصدگردشگریمراکزتفریحیوسرگرمیخوبیدارد(کونکنیکوگارتنر )6221،
مقصدگردشگریدارایدسترسیآساناست(کونکنیک )6227،
گردشگراندرمقصدگردشگریدارایامنیتجانیهستند(کونکنیکوگارتنر )6221،
های(جادهایو).باکیفیتاست(کونکنیک )6227،


مقصدگردشگریدارایزیرساخت

وفاداری
به برند

بهعنوان مقصد سفر خواهد بود(کونکنیک وگارتنر 6221 ،بو و
این مقصد اولین انتخاب من  
همکاران )6223،

مقصد
1 -Embacher & Buttle
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گویه
مقصدگردشگریدارایمزایایبیشترنسبتبهمقصدهایمشابهاست(کونکنیکوگارتنر 6221،
بووهمکاران )6223،
من قصد بازدید از این مقصد گردشگری را در آینده دارم(کونکنیک وگارتنر 6221 ،بو و
همکاران )6223،
من بازدید از مقصد گردشگری را به دیگران توصیه میکنم(کونکنیک وگارتنر 6221 ،بو و
همکاران )6223،

درگیری
پایدار
گردشگری
قصد
بازدید

لذتبردنازسفربرایمنمهماست(فرنسووالس )6266،
لذتبردنازسفربرایمناهمیتزیادیدارد(فرنسووالس )6266،
لذتبردنازسفربرایمنمعنایزیادیدارد(فرنسووالس )6266،
لذتبردنازسفربرایمنمسئلهبزرگیاست(فرنسووالس )6266،
احتمالاینکهدرماهآیندهبازدیدیازمقصدداشتهباشیدچقدراست (فرنسووالس )6266،
احتمالاینکهتاششماهآیندهبازدیدیازمقصدداشتهباشیدچقدراست (فرنسووالس )6266،
احتمالاینکهتا66ماهآیندهبازدیدیازمقصدداشتهباشیدچقدراست (فرنسووالس )6266،



جدول  :3ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه گردشگران داخلی و گردشگران بینالمللی
گردشگران

گردشگران

داخلی

بینالمللی

آگاهیازبرند 



 2/323

 2/319

تصویربرند 



 2/346

 2/336

ادراكشدهازبرند 

کیفیت



 2/337

 2/349

وفاداریبهبرند 



 2/394

 2/713

درگیریپایدارذهنی



 2/363

 2/314

 2/369

 2/713

ابعاد

گردشگر 
قصدبازدید 
منبو:یافتههایتحقیق 
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یافتهها و نتایج پژوهش
اندازهگیری عوامل مؤثر بر قصد بازدید با استفاده از تحلیل عاملی
بهمنظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیلدهنده هر سازه ،روایی سازه با
استفاده از تحلیل عاملی تمییدی انجام شد .تحلیل عاملی تمییدی سازههای پژوهشمربوط به
گردشگرانداخلی درقالبشکلشماره()6و تحلیل عاملی تمییدی سازههای پژوهش مربوط
ارائهشده است.همانطور که در جدول()4
به گردشگران بینالمللی در قالب شکل شماره( )9
میشودشاخصهایبرازشمدلبرایهردومطالعهازمناسببودنمدلحکایتدارد .
مشاهده 
جدول  :4شاخصهاي برازش براي پرسشنامه مربوط به گردشگران داخلی و گردشگران بینالمللی
شاخص

مقدار مجاز

گردشگران

گردشگرانبینالمللی

داخلی
 6/913

 6/969

(RMSEAریشهمیانگینمربعاتخطا)  کمتراز 2/23

 2/249

 2/291

(GFIنیکوییبرازش) 

باالتراز 2/3

 2/329

 2/322

(شاخصبرازشمقایسهای) 

CFI

باالتراز 2/3

 2/372

 2/373

(شاخصبرازندگیتعدیلیافته)  باالتراز 2/3

AGFI

 2/332

 2/374

(NFIبرازندگینرمشده) 

باالتراز 2/3

 2/366

 2/367

(TLIبرازندگینرمنشده) 

باالتراز 2/3

 2/319

 2/374

(کایدودرجهآزادی) 

کمتراز 9
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شکل :2آزمون شاخصهاي برازش گردشگران داخلی



شکل  :3آزمون شاخصهاي برازش گردشگران بینالمللی
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بررسی روایی و پایایی مدل مفهومی
دراینپژوهشباتوجهاینکهازمدلمعزادالتسزاختاریاسزتفادهشزدهاسزت،ضزرایبپایزایی
ساختار،میانگینواریانساستخراجشده،حداکثرواریانسمربعاتمشتركومیانگینواریانس

مربعاتمشتركمدلمفهومیدرجدول()9محاسزبهشزدهاسزت.بزاتوجزهبزهجزدول()9و()1
مدلهایاستخراجشزدهدارایبزرازشمزیباشزندومقزادیرقابزلقبزولبزرایهزردوپرسشزنامه
دستآمدهاست .
ینالمللیبه 
گردشگرانداخلیوگردشگرانب 
جدول  :5بررسی روایی و پایایی مدل مفهومی گردشگران داخلی و گردشگران بینالمللی
گردشگران داخلی

ابعاد
ت ویر برند

گردشگران بینالمللی

AVE
CR
1/585 1/894

MSV
1/393

ASV MSV AVE
CR
ASV
1/181 1/318 1/574 1/889 1/287
1/284 1/368

1/699 1/872

1/341

1/832 1/228

1/625

1/885

1/661

1/162

1/882 1/112

1/172 1/135 1/653

درگیري پایدار ذهنی گردشگر 1/876

1/641

1/393

1/133 1/241 1/721 1/911 1/221
1/216

ق د بازدید
آگاهی از برند

1/368

وفاداري به برند

1/889

1/669

1/286

1/861 1/211

1/611

کیفیت ادراک شده از برند

1/638 1/898

1/254

1/894 1/167

1/128 1/234 1/631

جدول  :6بررسی شرایط روایی و پایایی مدل مفهومی گردشگران داخلی و گردشگران بینالمللی
شاخصهای روایی و پایایی مدل مفهومی
=CRپایاییساختار( )Construct Reliablity
=AVEمیانگینواریانساستخراجشده( )Average Variance Extracted

شرایط روایی
و پایایی
 CR > 0/7
 AVE > 0/5

=MSVحداکثرواریانسمربعاتمشترك( )Maximum Shared Squared Variance

 MSV < AVE

=ASVمیانگینواریانسمربعاتمشترك( )Average Shared Squared Variance

 ASV < AVE

آزمون تحلیل مسیر
همانگونه که پیشتر عنوان شد ،این پژوهش مبتنی بر یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه
فرضیهها

المللیمیباشد.برایبررسیاین

اختصاصی برایگردشگرانداخلیوگردشگرانب 
ین
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بهمنظورآزمون این فرضیهها در
از روش بوت استراپ 6استفاده شده است .سطوح معناداری  
دادهشدهاست.مبنای تائید فرضیهها این است که سطح معناداریبرای
جداول  3 ،7و  3نشان  
کوچکتراز2/29باشد .

آنها



شکل  :4تحلیل مسیر(گردشگران داخلی)



1 -Bootstrap
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شکل  :5تحلیل مسیر(گردشگران بینالمللی)


جدول  :7بررسی فرضیههاي اصلی پژوهش

فرضیه

مسیر

مسیر کل

مسیر مستقیم

برآورد مسیر
–Estimate(p
)value

برآورد مسیر
–Estimate(p
)value

مسیر
غیرمستقیم

نتیجه

نتیجه

برآورد مسیر
–Estimate(p
)value

مسیر

فرضیه

درگیری
پایدار
ذهنی
گردشگران
گردشگر
داخلی
─>
قصد
بازدید

(1/418)1/111

(-1/141)1/631

(1/448)1/111

تأثیر
غیرمستقیم

رد
فرضیه

گردشگران درگیری
بینالمللی پایدار

(1/397)1/115

(1/151)1/117

(1/246)1/111

تأثیر
مستقیم و

تائید
فرضیه
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غیرمستقیم

ذهنی
گردشگر
─>
قصد
بازدید


همانگونهکهدرجدول()7مشاهدهمیشوددرگیریپایدارذهنزیگردشزگربزرقصزدبازدیزد
گردشگرانداخلزیبزاضزریبمسزیر2/443درسزطحاطمینزان2/39تنهزا بزه طزور غیرمسزتقیم
اثرگذاراستواثرمستقیمینداردکهبههمزیندلیزلفرضزیهاصزلیبزرایگردشزگرانداخلزی
پژوهشردمیشود،درگیریپایدارذهنیگردشگرنیزباضریبمسیرمستقیم2/696وضریب
مسیرغیرمستقیم2/641برقصدبازدیدبهمیزانزیادیاثرگذاراستکه درنتیجهفرضزیهاصزلی
میگردد .
اینپژوهشبرایگردشگرانبینالمللیدرسطحاطمینان2/39تائید 


جدول  :8بررسی فرضیههاي اخت اصی گردشگران داخلی
فرضیه

مسیر اول

فرضیه

درگیریپایدارذهنیگردشگر

6
فرضیه
6
فرضیه
9
فرضیه
4

─>آگاهیازبرند 

درگیریپایدارذهنیگردشگر

─>تصویربرند 

درگیریپایدارذهنیگردشگر

─>کیفیتدركشدهبرند 

درگیریپایدارذهنیگردشگر

─>وفاداریبهبرند 

برآورد مسیر
Estimate
)(p–value
(***) 2/999
(***) 2/123
(***) 2/163
(***) 2/966

مسیر دوم
آگاهیازبرند─>
قصدبازدید 
تصویربرند─>
قصدبازدید 
کیفیتدركشده

برند─>قصدبازدید 
وفاداریبهبرند─>
قصدبازدید 

برآورد مسیر
–Estimate (p
)value
( 2/661)2/292
(***) 2/966
(***) 2/661
(***) 2/643

نتیجه
تائید
فرضیه 
تائید
فرضیه 
تائید
فرضیه 
تائید
فرضیه 


درجدول(،)3نتای آزمونبوتاستراپبرایفرضیههایاختصاصیگردشزگرانداخلزی ارائزه
شدهاست،نتای حاکیازآناستدرگیریپایدارذهنیگردشگرنیزباضریبمسیر2/999بر
آگاهیازبرندو خودآگاهیازبرندباضریبمسیر2/661برقصدبازدیزدمجزددگردشزگران
بهطورمعناداریاثرگذاراست،ایندرحالیاستکزهدرگیزری
داخلیدرسطحاطمینان  2/39
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پایدارذهنیگردشگرهزمبزاضزریبمسزی ر2/123بزرتصزویربرنزدوتصزویربرنزدبزاضزریب
یدرسزطحاطمینزان2/39اثزرمثبزتو
مسیر2/966بزرقصزدبازدیزدمجزددگردشزگرانداخلز 
معناداریدارد.درگیریپایدارذهنیگردشگرنیزبرکیفیتدركشزدهبرنزدبزاضزریبمسزیر
2/163اثرگذاراستوکیفیتدركشدهبرند باضریبمسیر2/661درسطحمعنزاداری2/39
بمسزیر
برقصدبازدیدمجددگردشگرانداخلیاثرگزذاراسزت ،درنهایزتبزاتوجزهبزهضزری 
درگیریپایدارذهنیگردشگربروفاداریبهبرند2/966وضریبمسزیروفزاداریبزهبرنزدبزر
قصدبازدیدمجددگردشگرانداخلی2/643میتوانگفتدرگیریپایدارذهنیگردشزگردر
قصدبازدیدمجددگردشگرانداخلیبهواسطهوفاداریبهبرنددرسطحاطمینزان2/39درصزد
تمثیرمعنادارومثبتیدارد .
جدول  :9بررسی فرضیههاي اخت اصی گردشگران بینالمللی
فرضﯾﻪ

فرضیه
6

مسیر اول
درگیریپایدارذهنی

گردشگر─>آگاهیاز

فرضیه
9
فرضیه
4

( 2/666)2/224

برند 

فرضیه درگیریپایدارذهنی
6

برآورد مسیر
Estimate
)(p–value

گردشگر─>تصویربرند

(***)2/613

درگیریپایدارذهنی

گردشگر─>کیفیت

مسیر دوم
آگاهیازبرند─>
قصدبازدید
تصویربرند─>
قصدبازدید

(***)2/963

برند─>قصد

دركشدهبرند 
درگیریپایدارذهنی

وفاداریبهبرند─>

برند 

( 2/924)2/419

(***) 2/931

کیفیتدركشده

بازدید

گردشگر─>وفاداریبه

برآورد مسیر
Estimate
)(p–value

(***)2/946

قصدبازدید

(***) 2/676

(***) 2/944

نتیجه
رد
فرضیه
تائید
فرضیه
تائید
فرضیه
تائید
فرضیه

درجدول()3نیزاثرمتغیرهایمدلبردرگیریپایدارذهنزیگردشزگربزرقصزدبازدیزدمجزدد
گردشگرانبینالمللیارائهشدهاست.همانگونهکهدراینجدولمشاهدهمزیشزود،بزاوجزود
ضریبمسیردرگیریپایدارذهنیگردشگربرآگاهیازبرندباضریبمسیر2/666وآگزاهی
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ازبرندبرقصدبازدیدمجددگردشگرانبینالمللیباضریبمسزیر2/924اثزردارد،بنزابراینبزا

توجهبهp–valueآنمیتوانگفتدرگیریپایدارذهنزیگردشزگردرقصزدبازدیزدمجزدد
گردشگرانبینالمللیبهواسطهآگاهیازبرنددرسطحاطمینان2/39درصداثرمعنادارومثبتی
نداردامادرگیریپایدارذهنیگردشگربرتصویربرندباضریبمسیر2/613وتصویربرنزدبزر
قصدبازدیدمجددگردشگرانبینالمللیباضریبمسزیر2/931اثزرداردکزهایزننتزای نشزان
میدهدکهدرگیریپایدارذهنیگردشگردرقصزدبازدیزدمجزددگردشزگرانبزینالمللزیبزه
واسطهتصویربرنددرسطحاطمینان2/39درصدتزمثیرمعنزادارومثبتزیدارد.همچنزینضزریب
مسیردرگیریپایدارذهنیگردشگربزاضزریبمسزیر2/963بزرکیفیزتدركشزدهبرنزداثزر
میگذاردوکیفیتدركشدهبرندنیززبزاضزریبمسزیر2/676درسزطحاطمینزان2/39تزمثیر
معنادارومثبتیبرقصدبازدیدمجددگردشگرانبینالمللیدارد.نتای آزمونفرضیهچهارمهم
حاکیازآناستکهدرگیریپایدارذهنیگردشگرباضریبمسیر2/946بروفاداریبهبرنزد
اثرگذاراستوفاداریبهبرندهمباضزریبمسزیر2/944بزرقصزدبازدیزدمجزددگردشزگران
بینالمللیمؤثراست .



بحث و تبادلنظر
دراینپژوهشبهبررسیارتباطدرگیریپایدارذهنیگردشگربرقصدبازدیدمجزدددرمیزان
گردشگرانداخلیدرمقایسهباگردشگرانبینالمللیشهرتهرانباتمثیروبدونتمثیرمتغیرهزای
واسطهآگاهیازبرند،تصویربرند،کیفیتدركشدهبرندوفاداریبهبرندپرداختهشدهاست.
یافتههایپژوهشنشانداد،درگیریپایدارذهنیگردشگردرقصدبازدیز دمجزددبزدونتزمثیر
متغیرهایواسطه(آگاهیازبرند،تصویربرند،کیفیتدركشدهبرنزد ووفزاداریبزهبرنزد)در
گردشگرانداخلیبیتمثیرودرگردشگرانبینالمللیتزمثیرمثبزتومعنزاداریداردبزهعبزارت
دیگرگردشگرانداخلیدرصورتیتحتتمثیردرگیریپایدارذهنیگردشگرقرارمزیگیرنزد
کهچهارمتغیرآگاهیازبرند،تصویربرند،کیفیتدركشدهبرند ووفزاداریبزهبرنزدوجزود
داشتهباشند.نتای اینبخشازتحقیقبایافتههایفرنسوالس(،)6266اشزول()6269درمزورد
گردشززگرانداخلززیسززازگارنیسززتولززیدرمززوردگردشززگرانبززینالمللززیهززمراسززتاهسززت.

116

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال دوازدهم ،شماره  ،93پاییز 6931

گردشگرانداخلیوبینالمللیادراکاتمتفاوتینسبتبهمقصدگردشگریدارند،ضمناینکه
درگیریپایدارذهنیگردشگرمقصدارتباطمستقیمیبامیلبهبازدیدمجددوفاداریبهمقصزد
ینحالتفزاوتمعنزیداریمیزاندركازآگزاهی،تصزویر،کیفیزتووفزاداریمیزان
دارد،باا 
گردشگرانداخلیوبینالمللیمشهوداست.یافتههایپژوهشحاکیازآناستکزهدرگیزری
بهواسطهآگاهیازبرندبرایگردشزگرانداخلزی
پایدارذهنیگردشگردرقصدبازدیدمجدد 
تمثیرمثبتومعناداریداردوبرایگردشگرانخارجیبیتزمثیرمزیباشزد.نتزای ایزنبخزشاز
تحقیقدرموردگردشگرانداخلیبایافتههایتاجزادهنمینواسمعیلمشزرفی()6939وکزیمو

کیم6درسال()6229مشابهمیباشد.کمبودآگاهیازبرنزددرنتیجزهتبلیغزاتمحزدودحاصزل
ینهمهآگاهیازبرندتنهابافعالیتهایبازاریابیحاصلنمیشود.دركوتوسزعه
میشود،باا 
چگونگیخلقآگاهیازبرندوتمثیرآندرارزشویژهبرنددرتوسعهاستراتژیتبلیغاتبسزیار
حیاتیاست.نتای اینتحقیقگویایآناسزتکزهدرگیزریپایزدارذهنزیگردشزگردرقصزد
بازدیدمجددبهواسطهتصویربرند،کیفیتدركشدهبرندووفاداریبهبرندبرایگردشگران
طالعهکیمو
داخلیوگردشگرانبینالمللیتمثیرمثبتومعناداریدارد.یووهمکاران()6269م 
کیم()6223وفرنسوالس()6266نیزبهنتای مشابهیدرایزنمزوردرسزیدند.درتحقیقزیکزه
ایمانیخوشخووایوبییزدی()6933انجامدادندبهایننتای دستیافتندکهعالوهبرتصزویر
برندکهمهمترینعاملارزیابیگردشگرانازبرندمقصدگردشگریتلقیشدهاست،وفزاداری
بهصورتمسزتقیمبزرارزش
بهبرند،کیفیتادراكشدهوآگاهیبهبرندمقصدگردشگرینیز 
ویژهبرندتمثیردارد.باتوجهبهاینکزهدرحزوزهارزشویزژهبرنزدمقاصزدگردشزگری،عمومزا
سنجههایتصویربرندبراساسجاذبهها،مزردم،سزاختمانهزا،طبیعزتوآبوهزواهسزتندکزه
ارتباطقویبینتجربهبرند(تصویروکیفیت)وقصدبازدیدازمقصزدگردشزگریوجزوددارد.
اگرچهوفاداریبهبرندیکیازمنابوارزشویژهبرنداستازطرفدیگروفاداریبهبرندیکی
یشتریناثرگذاریاست .
ینروستکهب 
برندمیباشدوشایدازا 

ازپیامدهایارزشویژه


1- Kim & Kim
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