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ارزیابی شاخصهای مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد در شهرهای تاریخی ایران
از منظر گردشگران خارجی



مریم رزقی -دانشجوی دکتری شهرسازی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
پویان شهابیان -1استادیار شهرسازی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
آتوسا مدیری -استادیار شهرسازی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
رضا احمدیان -استادیار شهرسازی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران
دریافت مقاله1397/07/24 :

پذیرش مقاله1397/11/25 :

چکیده
هر شهری با توجه به داراییهای خود به دنبال توسعه و تثبیت جایگاهش در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی
است .شهرهای تاریخی ایران با داشتن داراییهای بینظیر میتوانند قابلیتهای منحصربهفردی را ارائه نمایند.
این پژوهش با توجه به شناسایی شاخصهای مؤثر بر ارزش ویژه برند به ارزیابی وضعیت سه شهر اصفهان ،شیراز
و یزد میپردازد تا بتوان با بررسی وضعیتشان به بهبود وضعیت گردشگری کمک نمود .اطالعات با الهام از رویکرد
نظری و مصاحبه با گردشگران خارجی که از این سه شهر بازدید کردند جمعآوری شد .روش تحلیل در پژوهش
ترکیبی است .در ابتدا تحلیل اطالعات مصاحبه به روش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون انجام شد.
شاخصهای بهدستآمده از مبانی نظری و مصاحبه در قالب پرسشنامه تدوین شد .سپس برای تحلیل دادهها از
روش کمی و از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .در ادامه از آزمون تحلیل آنووا وضعیت شاخصها در شهرها
مقایسه گردید .حجم نمونه در هر دو مرحله  384گردشگر خارجی است که از این سه شهر بازدید کردند .نتایج
نشان میدهد که اصفهان در برخورداری از ارزشهای بهدستآمده وضعیت بهتری دارد که این تفاوت بیشتر
مربوط به بعد آگاهی است .البته متأسفانه بهطور میانگین آگاهی گردشگران از ویژگیهای شهر و مردم در همه
شهرها ضعیف ارزیابی شد .در این میان اصفهان ازلحاظ خدماتی نظیر سرویسهای بهداشتی نسبت به دو شهر
دیگر وضعیت بدتر ،در ارائه مراکز اقامتی ناموفقتر و شیراز را تمیزتر ارزیابی کردند .یزد را امنتر و در کسب
تجربه جدید مؤثرتر و در برگزاری جشنها و رویدادها موفقتر دانستند .در کل وضعیت شهرها ازنظر شاخصهای
مؤثر متوسط تا خوب ارزیابیشده است .شهرها ازلحاظ ابعاد منافع و وفاداری و بعد داراییهای ذاتی برخوردارتر از
سایر ابعاد میباشند.
واژههای کلیدی :ارزیابی ،شهرهای تاریخی ایران ،گردشگران خارجی ،بندسازی مقصد.
این مقاله برگرفته از رساله دکتری مریم رزقی در رشته شهرسازی به راهنمـایی نویـسنده دوم و مـشاوره نویـسنده سـوم و چهـارم در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی میباشد.
Email: Shahabian@iauctb.ac.ir
- 1نویسنده مسئول
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مقدمه
با آغاز فرایند جهانیشدن در سالهای اخیر شهرهای مختلف دنیا به دنبال کشف و شناسایی نقش خود در سطح
بینالمللی و ملی هستند .در این میان هریک میکوشند تا با تکیهبر ویژگیهای منحصربهفرد خود نقش فعال و اثرگذاری
ایفا نمایند .رقابتپذیری شهری موضوعی است که طی سالیان اخیر به آن بیش از گذشته توجه شده است و برای چندین
دهه است که شهرها در سراسر جهان تکنیکهای بازاریابی را استفاده میکنند .بندسازی شهری عاملی است که در
ارتباط تنگاتنگ با نقش شهر و یکی از عوامل مهم در تعریف هویت و شخصیت شهر و موجد تصویر ذهنی خوب برای
شهر میباشد (آنهولت .)1 :1390،رشتههای احساسی زیادی بین مردم و مکانهایی که در آنها زندگی و کار میکنند و از
آنها دیدن میکنند وجود دارد .این احساسات موجود در مکانها بعد جدیدی است که با تمرکز بر آنها میتوان اعمالی
مانند بندسازی مکان و بازاریابی جوامع را تعریف کرد (بیکر .)11 :1393،برند سازی از مقوالت بسیار بااهمیت در مدیریت
شهرهای امروز است و در این راستا تعیین یک استراتژی برند میتواند برای شهرها با هراندازه و مقیاسی هویت رقابتی
تعریف کند .در حقیقت در ارتباط با مقصد گردشگری ،برتریها و جذابیتهای مقصد است که میتواند خود را در ادراک
بازدیدکنندگان و گردشگران بهعنوان گروههای هدف از سایر مقاصد متمایز و برجسته سازد .سرزمین ایران با توجه به
فرهنگش که ریشه در تاریخ کهنسال این مرزوبوم دارد و نیز آثار باستانی بسیار زیادی که در کشور دیده میشود در
ردیف یکی از کشورهای مهم جهان به لحاظ جایگاه تاریخی ،فرهنگی ،و سایر جاذبههای گردشگری است (مهدیآبادی،
 .)8 :1384درواقع شهرهای ایران میتوانند با دارا بودن ارزشهای غنی فرهنگی ،طبیعی و انسانی ،خود را در عرصه
جهانی به نمایش گذارند و خود را برای رقابت با سایر رقبا آماده سازند و با داشتن این تمایزات و برجستگیها میتوانند
نمونه خوبی برای ایجاد برند باشند .اما متأسفانه کمتوجهی به این مسئله منجر شد شهرهای ایران علیرغم داشتن
پتانسیلها و فرصتهای ذاتی قادر به رقابت مطلوب در عرصه جهانی نباشند .در این میان شهرهای تاریخی ایران با
توجه به هستههای تاریخی و میراث فرهنگی غنی میتوانند با بهکارگیری فرهنگ و ترسیم چهرهای فرهنگ گرا زمینه
رقابت را در عصر جهانی فراهم آورند .در حقیقت بافتهای تاریخی متمایز از سایر بافتهای شهر بر اهمیت و جذابیت
شهرها میافزاید و کل بافت تاریخی شهر را بهمنزله یک جاذبه مطرح میکند .بافتهای تاریخی و فرهنگی بهترین نشانه
هویت شهری است (تیموری و همکاران.)66 :1393،
در ارتباط با موضوع ،مطالعاتی در داخل و خارج کشور انجام شد که در ادامه به برخی از آنها پرداخته میشود .یکی از
پژوهشها با عنوان ساخت ارزش ویژه برند مشتری محور :طرحی برای ایجاد برند قوی است که توسط کوین لین
کلر( )20011انجام شد 4 .گام اساسی برای بندسازی ارائه شد و بعد از تعریف هر یک به شرح معیارهای اساسی هر گام
پرداخت .تالشهای او در ارتباط با موضوع برند و ارزش ویژه برند در حوزه بازاریابی بود اما پژوهشهای او بعدها پایه
بسیاری از پژوهشها در حوزه برند مکان و گردشگری شد.
پژوهش ماجا کونکدیک و ویلیام گارتنر )2007(2که در حوزه برند مقصد بود و در آن مدلی برای ارزش ویژه برند مقصد
بر پایه تئوری اکر3و کلر ارائه شد که این ابعاد را شامل آگاهی ،وفاداری ،کیفیت و تصویر عنوان نمود .پیشنهاد این تحقیق
این بود که ازآنجاییکه این تحقیق یک تائید تجربی است میتوان در تحقیقات آینده به ابعاد و شاخصهای مؤثر آن
افزود.

1 . Kevin Lane Keller
2 . Maja Konecnik & William C.Gartner
3 . Aaker & Keller
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سویونگ بو 1و همکاران ( )2009پژوهشی با عنوان مدل ارزش ویژه برند مشتری محور و کاربرد آن در مقاصد چندگانه
انجام دادند .هدف آن آزمون اطالعات تجربی برای توسعه مدل برند مقصد با بهکارگیری ارزش ویژه برند مشتری محور
است .نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنیدار بین آگاهی برند و ارزش برند مقصد و همچنین عدم وجود رابطه
معنیداری تجربه برند مقصد در دو نمونه موردبررسی با وفاداری به برند بود.
هایلین کیو 2و همکاران ( )2011پژوهشی با عنوان مدلی از بندسازی مقصد :ارتباط مفهوم بندسازی و تصویر مقصد
انجام دادند .هدف این تحقیق ارائه مدل تئوریک برای بندسازی مقصد است .این تحقیق بر تأثیر مستقیم تصویر مقصد بر
بازدید تأکید دارد .نتایج حاکی از آن است که تصویر منحصربهفرد بیشترین تأثیر را بعد از تصویر شناختی بر تصویر برند
دارد .در این پژوهش برای تحلیل دادهها از روش تحلیل عامل تأییدی و مدل معادالت ساختاری استفاده شد.
کالدیو و کهاگیاس )2014(3در مقالهای با عنوان ارزیابی ارزش ویژه برند مقصد :یک رویکرد یکپارچه مدلی برای ارزش
ویژه برند برای شهرهای فرهنگی ارائه دادند که در آن بعد جدید داراییهای فرهنگی را به ابعاد رایج اضافه کردند و به
بررسی این ارزشها در رم پرداختند.
النا سیبیروا )2014( 4در پژوهشی با عنوان مدل ارزش ویژه برند مشتری محور برای ارزیابی کارایی برند مقصد سفر به
ارائه مدلی برای ارزش ویژه برند مشتری محور پرداخت .از مدل معادالت ساختاری و تحلیل عامل تأییدی استفاده شد و
نتایج ارتباط میان ابعاد آگاهی برند ،کیفیت ،تصویر ،دارایی برند مقصد با بازدید مجدد و توصیه به سفر را نشان داد.
پژوهشی با عنوان کاربرد مفهوم ارزش ویژه برند مقصد توسط ماگدالندا فلورک )2015(5انجام شد .هدف آن ارائه مدلی
برای ارزش ویژه برند مقصد بود که به بررسی شاخصهای ارزش ویژه برند در دو شهر لهستان پرداخت .این پژوهش در
مرحله اول به شناخت ابعاد ارزش ویژه برند و مرحله بعد به بررسی آنها در دو شهر نمونه پرداخت .در این پژوهش از
تحلیل رگرسیون خطی بهره برده شد .نتایج حاکی از قویتر بودن ارزش ویژه برند در شهر پوزانان6نسبت به نمونه دیگر
است.
تاتی انا چیکالینا( )20157در مطالعه خود دیدگاه جدیدی به ابعاد ارزش ویژه برند مقصد گردشگری داشت و مطابق با
آخرین توسعه در تئوری بازاریابی خدمات ،بعد تعهد را در مدل پیشنهادی خود ارائه کرد .او تعهد مقصد را شامل منابع
عملکردی ،غیرملموس و اجتماعی ،ارزش در استفاده (نتیجه بازدید) و ارزش مالی میدانست.
در ایران پیشینه توجه به مفهوم برند شهر به سال  1387برمیگردد .پژوهشها در ایران کمتر دیدگاه اکتشافی نسبت به
شناخت شاخصهای مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد داشتند و بیشتر بهعنوان یک پژوهش تجربی بر اساس پژوهشهای
پیشین بودند .ایمانی خوشخو و ایوبی یزدی ( )1389در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد
گردشگری شهر یزد پرداختند .این پژوهش از تحلیل عامل تأییدی استفاده کرد و در پی شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش
ویژه برند و تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل بودد .این پژوهش بر پایه مطالعات کلر و آکر انجام شد و نتایج نشان
میدهد که عالوه بر تصویر برند بهعنوان مهمترین عامل وفاداری ،کیفیت ادراکشده و آگاهی نیز بهطور مستقیم بر
ارزش ویژه برند شهر یزد مؤثر است و ازنظر اهمیت وفاداری مهمترین عامل شناخته شد.

1 . Soyoung Boo
2 . Hailin Qu
3 . Kladou & Kehagias
4 . Elena Sibireva
5 . Magdalenda Florek
6 . pozanan
7 . Tatiana Chekalina
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طباطبایی و ماه آور ( )1396در پژوهشی به مدلسازی ساختاری عوامل مؤثر بر شهرت مقصد و تأثیر آن بر ارزش ویژه
برند مقصد در اصفهان پرداختند .مطابق نتایج ،شهرت مقصد ،با اعتماد به مقصد و تبلیغ دهانبهدهان مقصد رابطه مثبت
و معنادار دارد .همچنین شهرت مقصد ،از طریق تصویر ذهنی ،بر وفاداری به برند ،آگاهی و ارزش ادراکشده آن تأثیر
میگذارد .نتایج نشان میدهد که نقش شناخت در میان ذینفعان بسیار بااهمیت است که باید بهمنظور ارتقای شهرت
مقصد تقویت شود.
در حقیقت انجام پژوهش حاضر و پاسخگویی به سؤاالت اساسی آن میتواند منجر به شناخت ارزشهای ویژه برند مقصد
و موجب تبدیل مکان به مقصدی ویژه برای بازدیدکنندگانش گردد .جهت تحقق برند پایدار مقصد و نقش مؤثر
گردشگران خارجی در تحقق این مسئله این پژوهش به شناخت و ارزیابی شهرهای تاریخی ایران با توجه به شاخصهای
بهدستآمده میپردازد .دو فرضیه برای این تحقیق در نظر گرفته شد -1 :به نظر میرسد شهرهای موردبررسی برای برند
شدن موفقیت چندانی ندارند -2 .شهر اصفهان در مقایسه با دو شهر دیگر وضعیت بهتری برای تبدیل به برند مقصد دارد.
این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای سؤاالت زیر است :چه شاخصهایی در تبدیل یک مقصد به برند مؤثرند؟ تا چه
میزان شهرهای تاریخی ایران برای تبدیل به یک برند مقصد ،موفقاند؟ در این میان کدام شهر موردبررسی از وضعیت
بهتری برای تبدیل به برند مقصد ازنظر گردشگران خارجی برخوردار است؟
مبانی نظری
امروزه برند مکان اشاره به استفاده از استراتژیهای بازاریابی مناسب بهمنظور افتراق شهرها ،مناطق و کشورها ،با توجه به
شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و جنبههای فرهنگی آنها دارد .رینیستو( )20031بندسازی مکان و بازاریابی را
بهعنوان فرایند ایجاد هویت مطرح میکند ( .)Bose et al,2016:2بندسازی ،فرایند طراحی ،برنامهریزی و برقراری
ارتباط میان نام و هویت است برای ساخت و مدیریت شهرت یک مکان (دینی .)18 :1394،امروز ادبیات بازاریابی نشان
میدهد اصول مربوط به برند کاال بهطور غیرمستقیم قابلتعمیم به خدماتی چون صنعت گردشگری است .امروزه
بندسازی مقصد به یکی از جذابترین و جنجالبرانگیزترین مباحث در حوزه بازاریابی مکان و بازاریابی گردشگری
تبدیلشده است .بهطورکلی اهداف اساسی برای بندسازی مقصد شامل ساخت تصویر مطلوب برای جذب گردشگران،
ایجاد تمایز بین موقعیت مقصد گردشگری از سایر مقصدهای رقیب برای جذب بیشتر گردشگران ،مدیریت تصویر و
تبدیل مقصد گردشگری به مکانی بهتر برای زندگی با افزایش کمکهای اقتصادی گردشگری است (بیات و همکاران،
 .)124-125 :1392سیرواستاوا و شوکر )1991(2ارزش ویژه برند را بهعنوان ارزش افزایشی معرفی میکنند که یک نام
برند ،به محصول میبخشد .در تعریفی دیگر یو 3آن را تفاوت بین انتخاب مشتری بین یک محصول برند شده و نشده
تعریف میکند ( .)baalbaki,2012:15آکر ارزش ویژه برند را مجموعهای از داراییها و استعدادهایی میداند که میتواند
به یک برند اضافه شود که منجر به افزایش ارزش برای مصرف یک کاال و خدمات برای مشتری گردد ( Bose et al,

 .)2016: 3در جدول شماره زیر نظریات مرتبط با ابعاد مؤثر بر ایجاد ارزش ویژه برند مقصد ارائه گردید.

1 . Rainisto
2 . Shocker & Sirvastava
3 . Yoo
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ارزیابی شاخصهای مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد در شهرهای تاریخی ایران...
جدول شماره .1جمعبندی نظریات پیرامون ابعاد ارزش ویژه برند
نظریهپرداز/سال
کلر ()1993
یو و دانتو ()2001
کلر ()2001
کونکنیک و گارنتر ()2007
بو و همکاران ()2009
پایک1و همکاران ()2010
کیو و دیگران ()2011
کالدو و کهاگیاس ()2014
چکالینا ()2015

ابعاد ارزش ویژه برند
آگاهی از برند ،وفاداری به برند ،کیفیت ادراکشده ،تصویر برند
آگاهی از برند ،وفاداری به برند ،کیفیت ادراکشده ،تداعیات برند
اهمیت برند ،عملکرد برند ،تصویر برند ،قضاوت مصرفکننده ،احساسات مصرفکننده و شدت برند
آگاهی از برند ،وفاداری به برند ،کیفیت ادراکشده ،تصویر مقصد
آگاهی از برند ،تصویر برند ،کیفیت برند (تصویر +کیفیت= تجربه) ،ارزش برند (ارزش پولی) و وفاداری
مدل تجدیدنظر شده :اهمیت برند ،کیفیت ادراکشده برند ،تصویر برند ،وفاداری برند
تصویر ،وفاداری
دارایی (فرهنگی) ،آگاهی ،تداعی ،کیفیت و وفاداری (مقاصد فرهنگی)
آگاهی ،وفاداری ،منابع مقصد (منابع کاربردی ،ناملموس و انسانی) ،ارزش (در استفاده ،ارزش پولی)(منابع+
ارزش= تعهد)

این پژوهش پس از مطالعه مبانی و الگوهای نظری ،دیدگاههای مطرحشده در ارتباط با موضوع به جمعبندی (جدول
شماره  )1و ارائه مدل مفهومی پرداخت .در حقیقت ابعاد مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد از منظر بازدیدکننده شامل آگاهی
از برند ،وفاداری به برند و تعهد برند دانست .بر این اساس میتوان فرایند ایجاد آن را بر پایه عنصر زمان به سه بازه زیر
تقسیم نمود.
بعد از بازدید
بخشی از تعهد مقصد (نتایج بازدید)
زمان
و وفاداری به مقصد

حین بازدید
تعهد مقصد

قبل از بازدید
(انتخاب مقصد)
آگاهی از مقصد بخشی از تعهد مقصد

شکل شماره  .1فرایند ایجاد ارزش ویژه برند مقصد

بر اساس مطالعات انجامشده مدل مفهومی پژوهش (شکل شماره  )2ارائه میگردد .تأکید این پژوهش طبق اظهارات سیا
( ،)2002کیو و همکاران ( )2011بر اهمیت تصویر و عملکرد آن در فرایند ایجاد برند بود .مطابق با نظرات مطرحشده در
این پژوهش تصویر بهعنوان هسته بندسازی مطرح است .در ادامه هر یک از ابعاد تعریف میشود.
آگاهی از برند :آگاهی از برند بهعنوان ویژگی اصلی برند محسوب میشود .آگاهی از برند ،قدرت حضور برند در ذهن گروه
هدف را نشان میدهد ( .)Boo et al,2009: 221بهطورکلی تحقیقات مقصد گردشگری بر این نکته توافق دارد که
اهمیت برند بهعنوان قدرت آگاهی مقصد تعریف میشود و اولین گام در ایجاد ارزش ویژه برند مطرح است ( Chekalina,

.)2015: 47
تعهد برند :تعهد را میتوان شامل داراییها و منافع ناشی از بازدید مقصد دانست .توجه به این مسئله که شهر میخواهد
برای چه چیزهایی شناختهشده باشد و بازدیدکنندگان میتوانند چه انتظاراتی از آن داشته باشند .در حقیقت یک برند
نمیتواند برای مکانی بدون جذابیتها ،داراییها و منابع تعریف گردد .بخش دوم تعهد برند شامل منافعی است که
نشاندهنده نتیجه بازدید از مقصد برای گردشگران است .شس ،نیومن و گراس( ،)19912ارزش عاطفی ،اجتماعی و
معرفتی را در میان ابعاد ارزش درک شده مطرح نمودند .ارزش عاطفی در حقیقت برگرفته از احساسات یا اثر به وجود آمده
از یک مقصد است .ارزش اجتماعی نشاندهنده افزایش خودپنداری اجتماعی ،ارزش معرفتی منعکسکننده ظرفیت مقصد
1 . pike
2 . Sheth & Newman& Gross
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برای برانگیختن حس کنجکاوی ،ارائه چیز جدید و کسب تجربه میباشد .تجربه عاطفی ،شناخت اجتماعی و معرفتی،
ابعادی از ارزش در استفاده را نشان میدهد (.)Chekalina,2015: 65-66
وفاداری به برند :توانایی ایجاد وفاداری مشتری ،هدف اصلی مدیریت برند است .بهطورکلی باید گفت که تعداد زیاد
مشتریان وفادار برای یک سازمان یک سرمایه هستند .در حقیقت وفاداری موجب میشود که پایداری مقصد افزایش یابد
و بهنحویکه میتواند در آینده بر روی بازدید و توصیه مکان به دیگران مؤثر باشد .هر فرد با نگرشی مثبت به یک
مقصد ،حتی اگر دیگر از آن بازدید نکند ،میتواند در تبلیغ مثبت دهانبهدهان از مقصد برای دیگران نقش ایفا نماید
(.)Konecnik & Gartner, 2007: 406
جدول شماره  .2متغیرهای مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد
ردیف
1

متغیر
شنیدن و دیدن اطالعات پیرامون مقصد
از دیگران ،کتاب ،مجله ،سایت

2

با شنیدن نام شهر ویژگیهای شهر و
مردمش به ذهنم برسد (توانایی در ایجاد
تمایز)

3
4

به یادآوردن نماد و سمبل شهر
مقرونبهصرفه بودن هزینه سفر

5

زیرساختهای ارتباطات و حملونقل
مناسب
مراکز اقامتی باکیفیت
مراکز تفریحی و گذران اوقات فراغت
(نظیر پارک ،رستوران و ...

8

مراکز فرهنگی و هنری نظیر موزه،
نمایشگاه و ...

9
10
11
12

مراکز خرید مطلوبی
امنیت و قابلاطمینان بودن
مراکز درمانی قابلقبول
تمیزی و آلودگی کم

کونکنیک و گارتنر ( /)2006فرنس ( /)2012گارسیا و همکاران ( /)2012چکالینا ()2015
گارسیا و همکاران ( /)2012چیو و آنانژه ( /)2012سیبیروا ( /)2014چکالینا ()2015
کونکنیک و گارتنر ( :)2006خدمات سالمتی
کونکنیک و گارتنر ( /)2006گارسیا و همکاران ( /)2012چکالینا ()2015

13
14

صنایعدستی و هنرهای بومی
طبیعت زیبا ،چشمانداز جذاب

کونکنیک و گارتنر ()2006
کونکنیک و گارتنر ( /)2006فرنس ( /)2012گارسیا و دیگران ( /)2012چکالینا ()2015

15
16
17
18

مردم دوستداشتنی
غذا و خوراکی محلی جذاب
آبوهوای مطلوب
فرهنگ و آدابورسوم محلی

کونکنیک و گارتنر ( /)2006چکالینا ()2015
کونکنیک و گارتنر ()2006
کونکنیک و گارتنر ( /)2006سیبیروا ( /)2014چیو و آنانژه ( :)2012اقلیم خوب و آبوهوا
کونکنیک و گارتنر ( :)2006جذابیت فرهنگی /کالدیو و کهاگیاس ( :)2014سنت و رسوم

6
7

دارایی ذاتی (انسانی،
فرهنگی ،تاریخی و طبیعی)
(تصویر منحصربهفرد)

دارایی غیر ذاتی
(تصویر منحصربهفرد)

آگاهی
(تصویر شناختی)

بعد

نظریهپردازان
کونکنیک و گارتنر ( :)2006ویژگیها /شنیدهها /بو و همکاران ( :)2009به ذهن آوردن
ویژگی مقصد /آگاه بودن از آن بهعنوان مقصد سفر /فرنس :)2012(1به ذهن آوردن سریع
ویژگی مقصد /تشخیص آن بین مقاصد مشابه /آگاه بودن به آن بهعنوان مقصد /گارسیا2و
همکاران ( :)2012به رسمیت شناختن /فراخوانی به ذهن /کالدیو و کهاگیاس ( :)2014به
ذهن آوردن ویژگیهای آن فورا /فرنس ( /)2012کالدیو و کهاگیاس ( :)2014به ذهن
آوردن فوری آن زمانی که به فرهنگ فکر میکنم /چکالینا ( :)2015تبلیغات زیاد دیدن در
مورد مقصد ،در مجله و روزنامه خواندن ،شناسایی بیشتر
کونکنیک و گارتنر ( :)2006به یادآوردن لوگو یا سمبلی از شهر
کونکنیک و گارتنر ( /)2006چیو و آنانژه :)2012(3هزینه مناسب /بو و همکاران
(/)2009سیبیروا (/ )2014فلورک ( :)2015هزینه مناسب به نسبت منافع /بو و همکاران
( :)2009اقتصادی بودن /قیمت معقول /گارسیا و دیگران (/)2012چکالینا ( :)2015هزینه
پایین
کونکنیک و گارتنر ( :)2006مشکل شماره کم در حوزه ارتباطات /چیو و آنانژه (/)2012
سیبیروا ( :)2014حملونقل محلی توسعهیافته
کونکنیک و گارتنر ( /)2006فرنس ()2012
کونکنیک و گارتنر ( :)2006فرصت خوب برای فعالیتهای تفریحی /زندگی شبانه خوب و
سرگرمی /فرنس ( :)2012زندگی شبانه و اوقات فراغت خوب (کافه ،باشگاه و  /)...کالدیو
و کهاگیاس  :)2014(4سرگرمی و گزینههای زندگی شبانه /گارسیا و همکاران (:)20125
فرصت خوب برای فعالیتهای تفریح و سرگرمی /چکالینا ()2015
فرنس و همکاران ( :)2012موزه خوب و گالری هنری /کالدیو و کهاگیاس ( :)2014موزه/
کونکنیک و گارتنر ( :)2006مراکز هنری

1 . Frens
2 . Garcia
3 . Chiu & Ananzeh

ارزیابی شاخصهای مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد در شهرهای تاریخی ایران...
19

سایتها ،بناها و المانهای تاریخی و
ارزشمند

کونکنیک و گارتنر ( :)2006جذابیت تاریخی /کالدیو و کهاگیاس ( :)2014تاریخ غنی/
گارسیا و دیگران ( :)2012جذابیت تاریخی /فرنس ( :)2012دلربایی تاریخی /کالدیو و
کهاگیاس ( :)2014عناصر یادمانی /سایتهای میراث

20

مراسمها و رویدادهای مختلف فرهنگی

21

عدم وجود موانع جدی فرهنگی و
ارتباطی
کسب آرامش و دوری از تنش و استرس
(کسب حال خوب)

فرنس ( :)2012رویداد فستیوالی و فرهنگی /کالدیو و کهاگیاس ( :)2014رویداد فرهنگی،
فرهنگ خیابانی
سیبیروا ( :)2014نبود مشکل شماره با ارتباط بهواسطه زبان و یا فرهنگ

23

ایجاد هیجان و لذت در فرد

24
25
26

داشتن داستان و خاطرات خوب
احساس تعلق و برقراری پیوند با مقصد
یادگیری چیزهای جدید و تجارب نو

27
28

کسب اعتبار و تائید اجتماعی
سفر به این شهر در فرصت دیگر

29
30

بیان نکات مثبت به دیگران
توصیه بازدید به دیگران از شهر

31

دوست داشتن زندگی در شهری مثل آن

22

وفاداری
(تصویر کنشی)

منافع حاصل از بازدید
(تصویر احساسی)
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کونکنیک و گارتنر ( :)2006محیطی آرام /گارسیا و دیگران ( :)2012مکانی آرام /گارسیا و
دیگران ( :)2012مکانی برای استراحت /چکالینا ( :)2015استراحت روانی /استراحت
جسمی /اجتناب از فشار و شلوغی و زندگی روزمره /آرامش و صلح /ایجاد حس خوب
کونکنیک و گارتنر ( /)2006بو و دیگران ( /)2009کالدیو و کهاگیاس ( /)2014سیبروا
( :)2014برنامه فوقبرنامه و هیجانانگیز /جذابیت هیجانانگیز /فلورک ( :)2015مکان
برای لذت بردن  /چکالینا ( :)2015حس خوشحالی /شادی /سرگرمی و هیجان
فلورک ( :)2015داشتن خاطره خوب /چکالینا ( :)2015داستانی برای گفتن
فلورک ( :)2015این شهر بخشی از من است /چکالینا ( :)2015حس تعلق
کونکنیک و گارتنر ( :)2006ماجراجویی و افزایش ارتقا دانش فرهنگی و فراهمکننده
تجارب فرهنگی /بو و همکاران ( :)2009فراهمکننده تجربه کیفی /کالدیو و کهاگیاس
( :)2014تجربه فرهنگی معتبر /چکالینا ( :)2015تنوعی از تجربه /کشف مکانها و
چیزهای جدید و یادگیری در زمان اقامت /بوس و همکاران ( :)2016توان تجارب باال
چکالینا ()2015
کونکنیک و گارتنر ( /)2006فرنس ( /)2012کالدیو و کهاگیاس ( /)2014فلورک (:)2015
ترجیح مقصد
فلورک ()2015
کونکنیک و گارتنر ( /)2006پایک ( /)2007بو و همکاران ( /)2009کالدیو و کهاگیاس
( /)2014فلورک ( /)2015چکالینا ( /)2015بوس و همکاران ()2016
فلورک ()2015

محدوده مورد مطالعه
شهرهای موردبررسی شامل شهرهای تاریخی اصفهان ،شیراز و یزد هستند .این انتخاب با توجه به ارائه طرح سه قطب
گردشگری مرکزی ایران برای سه استان اصفهان ،فارس و یزد میباشد .با توجه به هدف و سؤال پژوهش ترجیح داده
شد شهرهایی انتخاب شود که دارای مناسبات مشترک فرهنگی و تاریخی باشند .در حقیقت به نظر میرسد این سه شهر
دارای منابع ذاتی فرهنگی و تاریخی تا حدی نزدیک به یکدیگر میباشند .در طرح توسعه مثلث طالیی گردشگری کشور
نیز در نظر است که این سه قطب در کنار هم بتوانند مناسبات مشترک خود را بهبود و تقویت نمایند.
روش پژوهش
با توجه به تحقیقات انجامشده در ایران بهغیراز چند مقاله تجربی محدود که پایه مطالعات آنها بیشتر تحقیقات آکر ،کلر
بوده تحقیقات اکتشافی جدی پیرامون شناسایی شاخصها بهخصوص برای گردشگران خارجی انجام نشد .این پژوهش
تالش دارد که با کمک روش تحقیق کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه ،شاخصهای جدید در صورت وجود شناسایی گردد
که بتواند با اضافه شدن به شاخصهای موجود حاصل از پژوهشهای پیشین (جدول شماره  )2مورداستفاده قرار گیرند.
با توجه به سؤاالت و اهداف پژوهش برای جمعآوری دادهها از روش کتابخانهای و پیمایشی ،برای تحلیل دادهها از روش
ترکیبی و از نوع اکتشافی (تدوین طبقهبندی) استفاده شد .درواقع هدف از طرح دومرحلهای تحلیل آن است که نتایج اول
(کیفی) باعث شکل شمارهگیری و روشن شدن روش دوم (کمی) شود (شکل شماره .)2این پژوهش بهطورجدی بر
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اکتشاف شاخصهای جدید تأکید دارد بر این اساس با طرح سؤاالت باز ،مصاحبه عمیقی با  10گردشگر خارجی (تا
رسیدن به حد اشباع نظری) انجام شد .اشباع نظری زمانی رخ میدهد که داده بیشتری که سبب توسعه ،تعدیل ،بزرگتر
شدن یا اضافه شدن به تئوری موجود گردد به پژوهش وارد نشود (رنجبر و همکاران .)245 :1391،در حقیقت از نفر هفتم
مضمون جدیدی به مضامین استخراجشده از مصاحبه افراد قبل اضافه نشد و برای اطمینان مصاحبه تا نفر دهم ادامه
یافت .در ادامه با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون ،مضامین از میان مصاحبهها استخراج شد .شاخصهای جدید
شناساییشده از مصاحبه به پرسشنامهای که با تکیهبر چندین پرسشنامه معتبر در تحقیقات مشابه وجود داشت اضافه شد.
در انتها پرسشنامه جدید به تائید متخصصان و اساتید مربوط رسید .درواقع روایی آن مورد تائید قرار گرفت و میزان آلفای
کرونباخ جهت تائید پایایی آن  0.954محاسبه گردید .در ادامه از تحلیل عاملی برای تحلیل دقیقتر ،کاهش حجم دادهها
و تشکیل ساختار جدید استفاده شد .به دلیل وجود تئوری اولیه تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی در لیزرل1استفاده شد.
برای این منظور پرسشنامهای به تعداد  384نمونه از نوع نمونهگیری تصادفی توزیع گردید .در حقیقت جامعه آماری
تحقیق حاضر شامل کلیه گردشگران خارجی است که از شهرهای تاریخی اصفهان ،شیراز و یزد در بازه فروردین تا بهمن
 96دیدن کردند .در ادامه برای بررسی میانگین وضعیت شهرها ازلحاظ برخورداری از هر یک از ابعاد و شاخصهای
مرتبط با آنها از آزمون آنووا2در  SPSSاستفاده شد .در این مرحله  384پرسشنامه با توجه به آمار گردشگران خارجی با
نمونهگیری خوشهای و نمونهگیری در هر خوشه بهصورت تصادفی در سه شهر توزیع گردید .با توجه به حجم گردشگر
خارجی در  9ماه ابتدای سال  1396میتوان سهم اصفهان از تعداد  384نمونه را با باالترین تعداد گردشگر برابر ،187
سهم شیراز را  163و سهم یزد را  36نمونه در نظر گرفت.
مرحله اول
آزمون آنووا
(روش کمی)
مرحله سوم

تحلیل عامل تأییدی
(روش کمی)
مرحله دوم

کشف شاخصهای جدید از تحلیل مصاحبهها با
کمک تحلیل مضمون (روش کیفی))
تدوین پرسشنامه جدید
مطالعه و جمعآوری شاخصها
(از مطالعات پیشین)
شکل شماره .2نمایشی از روند انجام پژوهش

بحث و یافتهها
بر اساس مطالعات کتابخانهای شاخصهای مؤثر بر بندسازی مقصد ارائه گردید .این پژوهش با کمک روش پیمایشی و با
انجام مصاحبه به حدود  115کد و  30مضمون دست یابد .در حقیقت سؤاالت باز مطرحشده شامل :چه چیزی برای شما
موجب انتخاب یک مقصد سفر میشود؟ در انتخاب مقصر سفر به چه مواردی توجه دارید؟ چه چیزی موجب رضایت شما
از مقصد میگردد؟ در میان مضامین بهدستآمده از تحلیل مصاحبهها متغیرهای جدیدی چون خدمات بهداشتی نظیر
سرویسهای بهداشتی مناسب ،شرایط اخذ ویزا ،خدماتی نظیر امکان رزرو و استفاده از کارت اعتباری ،زیرساختهای
مناسب اطالعرسانی نظیر تابلوها ،حضور افراد برای معرفی مکانها و  ...بهعنوان داراییهای غیر ذاتی ،اصالح نگرش و
درک درست از ویژگیهای شهر و مردمش بهعنوان منافع بازدید و داشتن فرصت بیشتر برای ماندن در شهر بهعنوان یک
شاخص مربوط به وفاداری بهدستآمده است .در ادامه با توجه به شاخصهای جدید و شاخصهای بهدستآمده از
1 . Lisrel
2 . Anova
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پژوهشهای پیشین پرسشنامههای با  37متغیر (جدول شماره  )3ارائهشده است .مقادیر آمارههای بهدستآمده مدل
مربوط به برازش کلی مدل در تحلیل عامل تأییدی دارای  RMSEAکمتر و مساوی  0/08و  Pبزرگتر و مساوی 0/05
میباشند که نشان از مطلوب بودن آنها است .بر اساس نتایج بهدستآمده در جدول شماره  3بهغیراز دو متغیر آبوهوا
بهعنوان دارایی ذاتی و کسب اعتبار و تائید اجتماعی بهعنوان منفعت اجتماعی ناشی از بازدید (بار عاملی کمتر از )0/3
بقیه موارد تائید شدند.
جدول شماره  .3ارزیابی خرده مقیاسها و بار عاملی هر متغیر بر اساس تحلیل عامل تأییدی

سؤال 1
سؤال 2
سؤال 3

سؤال 4
سؤال 5
سؤال 6
سؤال 7
سؤال 8
سؤال 9
سؤال 10
سؤال 11
سؤال 12
سؤال 13
سؤال 14
سؤال 15
سؤال 16

سؤال 17
سؤال 18
سؤال 19
سؤال 20
سؤال 21
سؤال 22
سؤال 23
سؤال 24
سؤال 25

سؤال 26
سؤال 27

آگاهی
RMSEA= 0/028 P- VALUE= 0/20039K-M-O= 0/716 sig= 0/000
خرده مقیاس بار عاملی استانداردشده
شنیدن و دیدن اطالعات پیرامون مقصد از دیگران ،کتاب ،مجله ،سایت و ...
با شنیدن نام شهر ویژگیهای شهر و مردمش به ذهن برسد (آشنایی با ویژگیهای شهر و مردمش)
به یادآوردن نماد و سمبل شهر با شنیدن نام شهر
داراییهای غیر ذاتی
RMSEA=0/024 P- VALUE=0/11564 K-M-O= 0/978 sig= 0/000
مقرونبهصرفه بودن هزینه سفر
زیرساختهای ارتباطاتی ،دسترسی و حملونقل مناسب
مراکز اقامتی باکیفیت
مراکز تفریحی و گذران اوقات فراغت (نظیر پارک ،کافه ،رستوران و )...
مکانهایی مطلوب برای خرید
مراکز درمانی مناسب
خدمات بهداشتی نظیر سرویس بهداشتی عمومی
مراکز فرهنگی و هنری نظیر موزه ،گالری ،نمایشگاه و ...
زیرساختهای مناسب برای اطالعرسانی در زمان حضور در مکان (نظیر تابلوها ،حضور افراد برای معرفی مکانها و
)...
وجود خدمات گردشگری نظیر امکان رزرو ،استفاده از اینترنت رایگان ،استفاده آسان از کارتهای بانکی اعتباری و
...
دریافت راحت ویزا
تمیزی و آلودگی کم
امنیت و قابلاطمینان بودن
داراییهای ذاتی (طبیعی ،فرهنگی و تاریخی)
RMSEA= 0/042 P- VALUE=0/1541 K-M-O= 0/943 sig= 0/000
طبیعت زیبا و چشماندازها و مناظر جذاب
آبوهوای مطلوب
صنایعدستی و هنرهای بومی
سایتها ،بناها و المانهای تاریخی و ارزشمند
مردمی دوستداشتنی و مهماننواز
غذاها و خوراکیهای محلی جذاب
فرهنگ بومی و آدابورسوم محلی
جشنها و رویدادهای مختلف و متنوع
عدم وجود موانع جدی فرهنگی و ارتباطی
منافع (نتایج بازدید)
RMSEA= 0/000P- VALUE=0/51181 K-M-O= 0/920 sig= 0/000
کسب آرامش و دوری از تنش و استرس (کسب حال خوب)
کسب لذت و هیجان از بازدید مقصد

0/76
0/78
0/77

0/76
0/83
0/80
0/83
0/82
0/79
0/81
0/80
0/78
0/82
0/84
0/83
0/71

0/75
کمتر از 0/3
0/80
0/75
0/78
0/80
0/79
0/76
0/80

0/78
0/81
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سؤال 28
سؤال 29
سؤال 30
سؤال 31
سؤال 32

سؤال 33
سؤال 34
سؤال 35
سؤال 36
سؤال 37

0/81
0/80
0/82
0/76

برقراری پیوند با مقصد و حس تعلق (عدم حس غریبگی)
بیان داستان و خاطرات خوب بعد از حضور و بازدید از مقصد
یادگیری چیزهای جدید و کسب تجربه نو از مقصد
اصالح نگرش و درک درست از ویژگیهای شهر و مردمش
کسب اعتبار و تائید اجتماعی برای شما با حضور در این مقصد
وفاداری
RMSEA=0/000P-VALUE=0/49409 K-M-O= 0.884 sig= 0/000
تمایل به ماندن بیشتر در شهر در صورت امکان
سفر دوباره به شهر در فرصت دیگر
گفتن نکات مثبت شهر به دیگران
توصیه به بازدید از این شهر را به دیگران
تمایل به زندگی در شهری مثل این شهر

کمتر از 0/3

0/78
0/79
0/76
0/73
0/81

در ادامه وضعیت  35متغیر تائید شده در سه شهر ارزیابی شد .در جدول شماره  4مقدار آزمون فیشر در خروجی آنووا برای
ابعاد پنجگانه ارائه شد .میانگین پاسخها در سطح خطای کمتر از  0/05و با اطمینان  0/95درصد ،نشاندهنده وجود تفاوت
معنادار بعد آگاهی از مقصد در بین شهرها میباشد .درحالیکه این اختالف میانگین در بین سایر ابعاد در بین گروهها
معنادار نمیباشد.
جدول شماره  .4بررسی وضعیت معناداری هر یک از ابعاد در سه شهر موردبررسی (خروجی آنووا)
ابعاد
آگاهی -بین گروهی
درونگروهی
کل
دارایی غیر ذاتی -بین گروهی
درونگروهی
کل
دارایی ذاتی -بین گروهی
درونگروهی
کل
منافع (نتیجه بازدید) -بین گروهی
درونگروهی
کل
وفاداری  -بین گروهی
درونگروهی
کل

مجموع مربعات
27/384
322/449
359/833
1/505
221/017
222/522
0/305
192/559
190/865
0/546
225/886
226/432
2/014
204/846
206/860

درجه آزادی
2
381
383
2
381
383
2
381
383
2
381
383
2
381
383

میانگین مربعات
13/692
0/873

F
15/691

Sig
0/000

0/753
0/580

1/298

0/274

0/153
0.500

0/305

0/737

0/273
0/593

0/461

0/631

1/007
0/538

1/873

1/55

در شکل شماره  3وضعیت هر یک از ابعاد و میانگین کل ابعاد نشان داده میشود .همانطور که در مبانی نظری مطرح
گردید آگاهی بهعنوان عامل مهم و اثرگذار در میان ابعاد ارزش ویژه برند مقصد معرفیشده است .با توجه به نتایج
میتوان مشاهده کرد که وضعیتآگاهی از مقصد و آشنایی با آن (سه متغیر اول پرسشنامه با توجه به جدول شماره  )3در
ارتباط با شهر اصفهان بهتر از دو شهر دیگر ارزیابی شد .طبق پاسخ گردشگران متأسفانه شهر یزد از وضعیت مناسبی در
جهت اطالعرسانی و تبلیغات برخوردار نیست .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان برخورداری از کل ارزشهای مؤثر بر
بندسازی مقصد در میان گردشگران را در اصفهان بهتر از شیراز و شیراز را بهتر از یزد دانست .در این میان میتوان بعد
آگاهی را در ایجاد این تفاوت مؤثر دانست.

147

ارزیابی شاخصهای مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد در شهرهای تاریخی ایران...

شکل شماره  .3نمایشی از وضعیت ابعاد مختلف مؤثر بر بندسازی مقصد

در ادامه در جدول شماره  5وضعیت متغیرهای مربوط به ابعاد پنجگانه که در آنها تفاوت معناداری وجود دارد ارائه شد .در
بقیه موارد میانگین وضعیت در سه شهر به هم نزدیک بوده و تفاوت معناداری نداشتند.
جدول شماره  .5میانگین وضعیت متغیرهایی که در سه شهر تفاوت معناداری دارند
درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Sig

16/886
1/068

15/818

0/000

10/200
1/133

8/999

0/000

14/476
1/077

13/442

0/000

8/042
0/771

10/429

0/000

7/987
0/986

8/100

0/000

5/412
0/987

5.483

0/004

14/673
0/898

16/340

0/000

3/461
0/772

4/484

0/012

4/184
0/833

5/020

0/007

4/936
1/064

4/638

0/010

مجموع مربعات
متغیرهای مرتبط با بعد آگاهی
2
33/773
شنیدن و دیدن اطالعات زیاد در مورد مقصد  -بین گروهی
381
406/727
درونگروهی
383
440/500
کل
2
20/400
توانایی درک تمایز ویژگیهای شهر و مردمش -بین گروهی
381
431/840
درونگروهی
383
452/240
کل
2
28/951
به یادآوردن سمبل و نماد شهر با شنیدن نام آن -بین گروهی
381
410/288
درونگروهی
383
439/240
کل
متغیرهای مرتبط با بعد دارایی غیر ذاتی
2
16/083
مراکز اقامتی -بین گروهی
381
293/768
درونگروهی
383
309/852
کل
2
15/975
خدمات بهداشتی (سرویس بهداشتی)  -بین گروهی
381
375/681
درونگروهی
383
391/656
کل
2
10/825
ارائه خدماتی نظیر امکان رزرو و  -...بین گروهی
381
379/110
درونگروهی
383
386/935
کل
2
29/346
تمیزی و آلودگی کم  -بین گروهی
381
342/143
درونگروهی
383
371/490
کل
2
6/922
امنیت ،ایمنی و قابلاطمینان بودن -بین گروهی
381
294/068
درونگروهی
383
300/990
کل
متغیرهای مرتبط با بعد دارایی ذاتی انسانی ،فرهنگی ،تاریخی و طبیعی
2
8/368
مردم دوستداشتنی و مهماننواز  -بین گروهی
381
317/538
درونگروهی
383
325/906
کل
2
9/871
جشنها و رویدادهای مختلف فرهنگی -بین گروهی
381
405/439
درونگروهی
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383
415/310
کل
متغیرهای مرتبط با بعد منافع (نتیجه بازدید)
2
یادگیری چیز جدید و کسب تجربه نو-بین گروهی
8/014
381
درونگروهی
313/088
383
کل
321/102

4/007
0/822

0/008

4/876

در جداول زیر میانگین وضعیت متغیرهایی که در سه شهر تفاوت معناداری نداشتند ارائه شد .بر این اساس میتوان این
میانگین را به هر سه شهر نسبت داد.

دارایی غیر ذاتی

دارایی ذاتی

3/65

3/94

3/59

4/14

4

4/57

4/05

4

4/09

3/45

3/26

4/06

3/94

3/45

3/99

میانگین

نبود موانع فرهنگی و
ارتباطی

فرهنگ ،آدابورسوم

غذا و خوراکی

سایت و بنا ارزشمند

صنایعدستی

طبیعت

مراکز فرهنگی و هنری

خدمات اطالعرسانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز تفریحی

حملونقل و دسترسی

هزینه

متغیر

جدول شماره  .6میانگین وضعیت متغیرهای مربوط به بعد دارایی

جدول شماره  .7میانگین وضعیت متغیرهای مربوط به بعد منافع
کل

اصالح نگرش و درک
درست

بیان داستان و
خاطره

احساس تعلق و
پیوند

کسب هیجان و
لذت

کسب آرامش و
حال خوب

متغیر

4/008

4/10

4/07

3/96

4/06

3/68

میانگین

جدول شماره  .8میانگین وضعیت متغیرهای مربوط به بعد وفاداری
کل
4/007

تمایل به زندگی در شهری

بیان نکات مثبت در

توصیه دیگران به

مانند این

مورد شهر

سفر به این شهر

3/93

4/07

3/96

عالقه به سفر دوباره

تمایل به

متغیر

اقامت بیشتر
4/06

3/68

میانگین

در شکل شماره  4وضعیت ابعاد و متغیرهایی ارائه شد که در ارزیابی میزان برخورداریشان در سه شهر تفاوت معنادار بود.
در ارتباط با وضعیت مراکز اقامتی میانگین برخورداری از آن در شیراز بهتر از دو شهر دیگر بود .گردشگران شهر شیراز را
پاکتر و با آلودگی کمتر ارزیابی نمودند .با توجه به نتایج وضعیت شهر یزد ازلحاظ وجود مراسمها ،جشنها و رویدادها
بهتر از دو شهر دیگر ارزیابی شد .از سویی گردشگران خارجی معتقد بودند مردم شیراز از مردم یزد و اصفهان مهماننوازتر
و مهربانترند .در برخورداری از خدمات بهداشتی شیراز را بهتر و اصفهان را بدتر از دو شهر دیگر ،یزد را امنتر و
قابلاطمینانتر از دو شهر دیگر ارزیابی کردند .طبق خروجی بهدستآمده گردشگران وضعیت خدماتی چون امکان رزرو
مراکز اقامتی و  ...را در شیراز و یزد را در کسب تجارب نو و یادگیری چیزهای جدید قابلقبولتر دانستند.
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شکل شماره  .4نمایشی از وضعیت متغیرهایی که تفاوت معناداری در سه شهر دارا بودند

نتیجهگیری
در راستای بندسازی مقاصد گردشگری اصل اولیه کشف پتانسیلهای موجود شـهر و اسـتفاده بهینـه از آنهاسـت .کلیـد
اصلی این کار مشخص کردن خصوصیات پویای شهر و همسانسازی آن باسیاستهای اجرایـی و بـهکارگیری آنهـا در
راستای یک هدف مشخص در این زمینـه اسـت .در ایـن میـان تقویـت هویـت شـهرهای تـاریخی ایـران کـه مملـو از
ظرفیتهای فراواناند میتواند بهعنوان مزیت رقابتی این شهرها به شمار آید .در ارتباط با سؤال اول پژوهش ابعاد مؤثر بر
ارزش ویژه برند شامل آگاهی ،تعهد (دارایی ذاتی و غیر ذاتی ،منافع) و وفاداری عنوان شد و در آن شاخصهای مربـوط و
مؤثر بر هر بعد (جدول شماره  )3ارائه شد .در ارتباط با فرضیه اول که شـهرهای موردبررسـی را در ارتبـاط بـا دارا بـودن
ارزشهای مؤثر بر برند چندان موفق نمیدانست میتوان گفـت میـانگین وضـعیت شـهرها در برخـورداری از شـاخصها
متوسط تا خوب ارزیابیشده است .بهطور متوسط ازلحاظ برخورداری از شاخصهای مربوط به منافع و وفاداری قابـلقبول
ارزیابی شدند (جدول شماره  7و  .)8بعد از آنها دارایی ذاتی وضعیت مطلوبی دارد که در این میان وضعیت شـاخصهایی
چون فرهنگ ،آدابورسوم ،غذا و خوراکیها ،سایت ،بناها و میراث فرهنگی ،صنایعدستی ،طبیعت مطلوب ارزیابی شـد در
این میان وضعیت داراییهای غیر ذاتی متوسط ارزیـابی شـد (جـدول شـماره  .)6در ایـن میـان مـواردی چـون خـدمات
اطالعرسـانی ،سیسـتمهای حملونقـل ،خــدمات بهداشـتی وضـعیت نـامطلوبتری داشــتند .امـا ازلحـاظ برخــورداری از
شاخصهای مربوط به آگاهی در هر سه شهر وضعیت مناسبی را نمیتوان شاهد بود .ناهمسویی نتـایج بـا فرضـیه دیـده
میشود و فرضیه دوم رد میشود( .جدول شماره  .)4این توضیحات را میتوان پاسخ سؤال دوم پژوهش دانست .بـا توجـه
به فرضیه دوم که شهر اصفهان را در برخورداری از شاخصهای مربوط به برند شدن مطلوبتر میدانسـت .بـا توجـه بـه
خروجیهای بهدستآمده در شکل شماره  4نتایج حاکی از تائید این فرضیه میباشد .این نتایج به سؤال سوم پژوهش نیـز
پاسخ داده است.
نتایج نشان میدهد که اصفهان در برخورداری از هر سه شاخص مربوط به آگاهی در مناسبترین و یزد در نامناسـبترین
وضعیت قرار دارد .شاید این مسئله با ثبت شهر یزد بهعنوان نخستین شهر خشتی جهان در یونسکو کمکم بهبـود یابـد و
بستری برای معرفی پتانسیلهای شهر در بازارهای جهانی گردد .میانگین وضعیت بعد آگاهی در هر سه شهر نشاندهنده
عدم انجام فعالیت مناسب جهت معرفی در سطح جهانی ،تبلیغات وسیع و مناسب است .به نظر میرسـد ایجـاد دبیرخانـه
برند در سه استان ،سرمایهگذاری مشترک ،برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای بینالمللی برای ارائه و نمایش پتانسیلهای
موجود و معرفی بیشتر تاریخ ،فرهنـگ و رویـدادهای فرهنگـی ،مـردم ،صنایعدسـتی و  ...میتوانـد مـؤثر باشـد .تقویـت
زیرساختهای مناسب و پیوستن به سایتهای مطرح دنیا در زمینه گردشـگری بـرای معرفـی منـابع موجـود و تبلیغـات
مناسب جهت افزایش شناخت بهتر قابلیتهای موجود میتواند راه گشا باشد .در ارتباط با داراییهای ذاتی یزد با اخـتالف
ناچیز در رتبه اول و اصفهان در رتبه سوم قرار دارد .این جایگاه بیش از همه مربوط به مراسمها و رویدادهای فرهنگی در
یزد است .با توجه به مصاحبه انجامشده برگزاری مراسم عزاداری و تعزیهخوانی ایام محـرم و مراسـم زرتشـتها در ایـن
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رضایتمندی مؤثر بود .احیا سنتها و جشنها و رسومی که از گذشته در این شهرها تحت تأثیر فرهنـگ بـومی ،ملـی و
کالن کشور بود مفید خواهد بود .توجه به گردشگری رویداد و بهنوعی برگزاری آئینهـا و جشـنهای بـومی هـر منطقـه
کمک خواهد کرد ساالنه جمعیت زیادی از گردشگران به مناطق مختلف دنیـا جـذب شـوند .احیـا آیینهـا و رویـدادهای
مختلف ملی و مذهبی که در ایام مختلف سال وجود داشته میتواند تا حدی فصلی بودن تقاضای سفر را نیز تعدیل نماید.
آنچه طبق نتایج بر بهتر بودن داراییهای ذاتی یزد تا حدی ناچیز مؤثر بود طبیعت ،صنایعدستی ،آداب ،رسـوم و فرهنـگ
بومی منطقه است.
در ارتباط با دارایی غیر ذاتی شیراز برتری ناچیزی دارد .در این میان اصفهان در پایینترین سطح از دارایی غیر ذاتی قـرار
دارد که این نتیجه بیش از هر چیز مربوط به نارضایتی گردشگران از مراکز اقامتی آن میباشد .در حقیقت مشکل شـماره
فصلی بودن سفر به این معضل دامن زده است .ورود بخش خصوصی و دادن انگیزه به آنها برای ایجاد و بهبـود مراکـز
اقامتی مناسب و آماده کردن بستر در جذب تسهیالت مالی مطلوب و پیوستن به بنگاههای بینالمللی که بتوان با نظـارت
درست افراد خانههای خود را برای اقامت گردشگران در اختیار آنها قرار دهند به گردشگر در شناخت هر چهبهتر با مردم
و سبک زندگیشان مؤثر باشد .همکاری نهادهای مرتبط در ایجاد اقامتگاههای بوم گردی منجر به ایجاد تجربـه بینظیـر
در آشنایی بیشتر و برقراری ارتباط بهتر آنها با هویت ملی و مذهبی شهرها ،مردم و شیوه زندگی آنها میشـود .تجربـه
بینظیری که شاید در کمتر در هتل و مرکز اقامتی مدرن تجربه شود .مسئله دیگر در ارتباط با وضعیت نامناسـب دارایـی
غیر ذاتی شهر اصفهان تا حدی به وضعیت سرویسهای بهداشتی آن برمیگردد .البته میـانگین پاسـخ بـه ایـن شـاخص
نشاندهنده نارضایتی گردشگران از وضعیت آن در هر سه شهر میباشد .ایجـاد سـرویسهای بهداشـتی فرنگـی تمیـز و
مجهز در پارکها ،فضاهای عمومی ،تبدیل فضاهای رهاشده و بیدفاع شهری نظیر زیر پلها به ایـن کـاربری و برپـایی
کانکسهای موقت برای ارائه این خدمات میتواند مشکل شماره گردشگر را کاهش دهد .ازآنجاییکـه بخـش خصوصـی
اجازه دارد در جادهها ،مجتمعهای خدماتی و حتی تک فروشگاههای بینراهی تأسیس کند میتوان بهجای دادن عـوارض
و مالیات آنها را موظف به احداث و نگهداری سرویسهای بهداشتی نمود .تمدید پروانه فعالیت و معافیـت ایـن واحـدها
مشروط به نگهداری مناسب از اینها باشد .اجازه به بخش خصوصی و افراد بومی برای تأسـیس و ارائـه ایـن خـدمات و
دریافت وجه از سوی مراجعهکنندگان نیز میتواند راهکار مناسبی باشد.
در بررسی وضعیت کلی منافع ناشی از بازدید ،شهر یزد و ازلحاظ وفـادار بـودن گردشـگران بـا اخـتالف نـاچیز اصـفهان
وضعیت مناسبتری دارد .در ارتباط با بعد منافع گردشگران معتقدند که شهر اصفهان با تفاوت کم در مقایسه بـا دو شـهر
دیگر موجب اصالح نگرش و درک درست آنها از ویژگیهای شهر و مردمش گردید .در ارتباط با شـاخصهای پنجگانـه
مربوط به وفاداری به جز شاخص توصیه به دیگران برای بازدید در بقیه موارد اصفهان وضعیت بهتری را داراست .یکی از
نارساییها مربوط به زیرساختهای مالی مرتبط با گردشگری است .تقویت گردشگری الکترونیکی و فعـال شـدن درگـاه
پرداخت ارزهای دیجیتال شناختهشده میتواند در این راستا مؤثر باشد .ازآنجاییکه بسـیاری از مبـادالت دنیـای امـروز در
فضای مجازی با ارزهای دیجیتال انجام میشود استفاده از آن میتواند یک فرصت مطلوب در حوزه گردشگری محسوب
شود .این مسئله میتواند دغدغه ایمنی را نیز رفع کند .بااینکه مردم ایـران بـه ذات انسـانهای مهربـان و مهمـاننوازی
هستند آموزش آنها برای برقراری ارتباط بهتـر بـا گردشـگران ،آمـوزش سـاکنان ،کارکنـان مراکـز خـدماتی و اقـامتی،
فرودگاهها و فروشندگان برای رفتار مناسب با گردشگران و رعایت ادب و احترام میتواند در بهبود نگرش و درک درسـت
از مردم و ویژگیهای مقصد مؤثر باشد .تسهیل در شرایط دریافت ویزا در فرودگاهها تا در حـداقل زمـان و صـرف وقـت
خدمات مناسب به آنها ارائه گردد .این موارد خود در وفاداری و تبلیغ دهانبهدهان مفید خواهد بود .نتایج حاکی از وجـود
نارسایی در زمینه زیرساختهای حملونقل است .ایجاد سیستمهای متنوع حملونقل غیر موتـوری و عمـومی عـالوه بـر
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افزایش رضایت گردشگران در بهبود وضعیت آلودگی شـهر نیـز مفیـد میباشـد .ایجـاد مسـیرهای پیـاده گردشـگری در
بافتهای تاریخی که عالوه بر ارتقا درک بازدیدکنندگان از داراییهای تاریخی و فرهنگی و برقـراری تعامـل مـؤثر بـین
ساکنان و گردشگران موجب کاهش آلودگی شهر و افزایش طول عمر بناهای ارزشـمند شـهر نیـز گـردد .در ایـن راسـتا
میتوان با شناخت و ارزیابی ارزشها و اولویتها ،تبیین و اجرای برنامههای اسـتراتژیک و راهبـردی بـه بهبـود وضـعیت
گردشگری شهرهای ایران کمک نمود .قطعاً با اجرای برنامههای هدفمند و تمرکز بر یک اسـتراتژی مشـخص و تعامـل
بین تمام متخصصین مرتبط با بندسازی شهری نتایج مثبت و بلندمدتی بـه دسـت خواهـد آمـد و سـاکنین نیـز در کنـار
گردشگران و سرمایهگذاران از این مواهب برخوردار خواهند شد.
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