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بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری
مطالعه موردی :شهر مریوان



سید اسحاق جاللیان1ـ استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1396/07/21 :

تاریخ پذیرش1397/11/22 :

چکیده
امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین و متنوعترین صنایع درآمدزا در دنیا مطرح
است .دراینبین مهم ترین عاملی که گردشگران بر اساس تصویر ذهنی خود از مکانهای
مختلف اقدام به تعیین مقصد گردشگری موردنظر خود میکنند .نبود تصویر مناسب از مقصد
گردشگری برای بسیاری از نقاط ایران منجر به محدود شدن سفر به این مناطق شده است.
ازاینرو لزوم توجه به عوامل مؤثر بر ارزش برند در مقاصد گردشگری اهمیت چشمگیری دارد.
لذا هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر مریوان
است .پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،از نوع کاربردی و از جنبه ماهیت و روش از دسته
پژوهشهای توصیفی-تحلیلی است .جهت جمعآوری اطالعات از روشهای میدانی (پیمایشی)
و کتابخانهای استفادهشده است .جامعه آماری پژوهش کلیه گردشگرانی است که در بازه زمان ی
بهار سال  1397از شهر مریوان دیدن کردهاند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است .برای
تجزیهوتحلیل نتایج از روشهای آماری تحلیل عاملی تأییدی استفادهشده است .نتایج حاصل از
این تحقیق نشان میدهد که عالوه بر تصویر برند ،وفاداری به برند ،کیفیت ادراکشده و آگاهی
به برند مقصد گردشگری نیز بهصورت مستقیم بر ارزش ویژه برند شهر مریوان تأثیر دارند.
واژگان کلیدی :تصویر برند ،وفاداری به برند ،کیفیت ادراکشده و آگاهی به برند ،شهر
مریوان.

ن " است که با
 این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان "بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ارزش برند گردشگری مطالعه موردی شهری مریوا
تصویب و حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور البرز اجرا شده است.
Email: jalaliyan_e@yahoo.com
 . 1نویسنده مسئول
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مقدمه
امروزه صنعت گردشگری بهعنوان مهمترین بخش در حال رشد در اقتصادهای مدرن امروزی محسوب میشود .صنعت
گردشگری صنعتی پویا با ویژگیهای منحصربهفرد است که بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی
کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را به خود اختصاص داده است .این صنعت مزایای فراوانی برای جوامع دارد ،ازجمله
ایجاد اشتغال ،راهاندازی و بهکارگیری سرمایههای اقتصادی و ارتقای مشروعیت سیاسی (شیرخدایی و همکاران :1394
 .)112رشد و توسعه صنعت گردشگری و در کنار آن ایجاد عوامل مساعد دیگر ،میتواند دریچههای نوینی از شناخت،
توسعه و پایداری را برای جوامع به همراه داشته باشد (فیض و نبوی هاشمی .)83 :1395،امروزه صنعت گردشگری
بهعنوان یکی از مهمترین و متنوعترین صنایع درآمدزا در دنیا مطرح است و با نر رشدی شتابان منبع درآمد
قابلمالحظهای برای بسیاری از دولتهاست (شمسالدینی و همکاران .)25 :1395 ،یکی از صنایعی که اخیر ًا موردتوجه
استراتژی های برند سازی و مدیریت برند قرارگرفته ،صنعت گردشگری است .صنعت گردشگری ،صنعتی پویا با
ویژگیهای منحصربهفرد است که بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی کشورهای توسعهیافته و
درحالتوسعه را به خود اختصاص داده است (غفاری و همکاران .)846 :1393،گردشگری بهعنوان ی

بخش رو به رشد

اقتصادی ،به فراخور نوع مکان و منطقه گردشگری ،شکلهای مختلفی به خود میگیرد .هر منطقه ،مکان یا مقصد
خصوصیات خاص خود را دارد و باید استراتژیهای مختلف بر اساس نقاط قوت این مکانها توسعه یابند ( Duman et
 .)al,2018:2از مهم ترین اثرات مثبت گردشگری بر جامعه میزبان میتوان به اشتغالزای؛ تجدید حیات مناطق
توسعه نیافته یا غیر صنعتی؛ نوزایی هنرهای و فنون محلی و فعالیتهای فرهنگی سنتی؛ بهبود زندگی اجتماعی و
فرهنگی جامعه محلی؛ نوسازی سنتهای معماری محلی و افزایش توجه به حفاظت از مناطق فوقالعاده زیبایی که دارای
ارزشهای زیبایی شناختی و فرهنگی هستند اشاره کرد (امیرحاجلو و همکاران1392،؛  .)17طی دهه اخیر ،مقاصد
گردشگری 1زیادی پدید آمده و سرمایهگذاری در فعالیتهای مرتب با گردشگری افزایشیافته است ( Kani et al,
 .)2017:89برند سازی مقصد 2بهعنوان ی
سرمایه و باهدف کم

حوزه تحقیقاتی در واکنش به افزایش رقابت برای جذب گردشگران و

به شهرها ،مناطق و کشورها؛ در استراتژیهای بازاریابی و برند سازی موردتوجه قرارگرفته است

( .)Zenker Braun & Petersen,2017:15برند سازی مقصد 3بهعنوان ی
افزایش رقابت برای جذب گردشگران و سرمایه و باهدف کم

حوزه تحقیقاتی در واکنش به

به شهرها ،مناطق و کشورها؛ در استراتژیهای بازاریابی

و برند سازی موردتوجه قرارگرفته است ( .)Zenker et al,2017:15با توجه به اهمیت روزافزون صنعت گردشگری
و رقابتیتر شدن بازار آن ،به نظر میرسد مقاصد گردشگری به مانند دیگر محصوالت مصرفی ،به برند بهعنوان هویت
یگانه ای برای ایجاد تمایز بین خود و رقبا ،نیازمند هستند (حسام و کریمی .)338 :1395،در واقع ،برند مقاصد گردشگری
اطالعاتی را قبل از سفر به گردشگر می دهد تا مقصد را شناسایی و تعیین هویت کند و آن را از رقبایش متمایز کند و
انتظارات گردشگر را از سفر پیش روی ،شکل دهد به همین سبب گفته می شود تعیین برند کردن برای مقاصد گردشگری
یکی از جوانب کلیدی مدیریت برند مقاصد گردشگری اس ت و مزایای متعددی برای مقاصد گردشگری در بردارد (غفاری
و همکاران .)846 :1393،برای اندازهگیری ارزش ویژه برند ،ابزارهای اندکی (که مبتنی بر مصرفکننده باشد) وجود دارد.
با توجه به این که ارزش ویژه برند از ادراکات مشتریان نشاءت گرفته میشود ،برای مدیران بسیار حائز اهمیت است که
بتوانند این ارزش ویژه را در سطح مشتری اندازهگیری و ارزیابی نمایند (تاجزاده نمین و اسمعیل مشرفی.)37 :1392،
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واقعیت آن است که توسعه اقتصادی موفق و پایدار ی
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منطقه کامالً وابسته به ساخت ی

برند مستحکم و متمایز با

استفاده از ویژگیهای مطرح آن منطقه است .با توجه به اینکه برند در گردشگری از ارزش ویژهای برخوردار است،
جایگاه سازی برند در نهادهای مختلف کشورمان چندان وجود نداشته و باید به این موضوع توجه بیشتری شود .متأسفانه
کشورمان تصویر مناسب و مثبتی از برند ایران تداعی نکرده است .بنابراین ،با توجه به پتانسیلهای گردشگری مختلف در
کشور لزوم توجه به آنها و برند سازی دیده میشود .شهر مریوان از جاذبههای گردشگری متنوع و متعددی برخوردار
است ،که مشتمل بر جاذبههای طبیعی ،جاذبههای یادمانی و تاریخی ،جاذبههای فرهنگی و اجتماعی ،جاذبههای
صنایعدستی است ،که درمجموع بستر مناسبی برای توسعه انواع فعالیتهای گردشگری باانگیزههای متفاوت پدید آورده
است .از رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری مریوان میباشد .در این
پژوهش ،سعی شده است اندازهگیری ارزش ویژه برند ی

مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران موردبررسی قرار گیرد.

لذا این پژوهش در پی پاسخگوی سؤال زیر است:
 عوامل اصلی مؤثر بر ارزش ویژه برند ی

مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران کداماند و اولویتبندی آنها

چگونه است؟
قاسمی و نجار زاده ( )1394در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیه شفاهی به
دیگران (مطالعه موردی گردشگران ورودی شهر اصفهان) پرداختهاند .تحقیق حاضر توصیفیـ پیمایشی است .جامعه
آماری این تحقیق را گردشگران ورودی به شهر اصفهان در اردیبهشت و خرداد  1392تشکیل میدهند .حجم نمونه با
استفاده از فرمول آماری تعداد  152نفر به دست آمد .برای این پژوهش ،پرسشنامه محقق ساختهای به گردشگران
ورودی شهر اصفهان داده شد و روایی و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفت .ضریب آلفای کرونبا  0/816به دست آمد.
یافتهها نشان داد که تصویر مقصد ،کیفیت ادراکشده و رضایت ازجمله عوامل تأثیرگذار بر وفاداری رفتاری و نگرشی
گردشگران است و همچنین ،وفاداری گردشگران سبب توصیه شفاهی مقصد به دیگران میشود.
پروازی ( )1395در پژوهشی به تحلیل ارزش ویژه برند گردشگری در شهر بانه پرداخته است .نتایج نشان داد چهار بعد
وفاداری ،آگاهی ،تصویر و کیفیت ادراک شده بر ارزش ویژه برند گردشگری شهر بانه تأثیرگذار میباشند و با توجه به
آزمون فریدمن در جهت رتبه بندی ابعاد ارزش ویژه برند گردشگری شهر مرزی بانه ،وفاداری گردشگران رتبه ی  ،آگاهی
گردشگران رتبه دوم ،کیفیت ادراکشده گردشگران رتبه سوم و درنهایت تصویر گردشگران داری رتبه چهارم میباشد.
محمودی پاچال ( )1395در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به ارائه مدل ارزش ویژه برند مشتری محور منطقه گردشگری
سرعین پرداخته است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که آگاهی از برند مقصد گردشگری ،تصویر برند ،کیفیت
ادراکشده ،وفاداری ب ه برند مقصد بر ارزش ویژه مقصد گردشگری شهر سرعین تأثیر دارند و از این میان آگاهی از برند
کمترین و وفاداری بیشتری تأثیر را بر آن دارد.
زرگری ( )1395در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی ابعاد ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه
گردشگران داخلی شهر مشهد پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که درصد تعداد دفعات بازدید قبلی
گردشگران ،سطح درامد ،سطح تحصیالت ،وسیله نقلیه ،جنسیت ،سن و مدت اقامت گردشگران بر دیدگاه آنها در مورد
وفاداری به برند ،کیفیت برند ،آگاهی از برند ،تصویر برند مقصد و ارزش ویژه برند تأثیر ندارد.
طباطبایی نسب و ماه آورپور ( )1396در پژوهشی به مدلسازی ساختاری عوامل مؤثر بر شهرت مقصد گردشگری و تأثیر
آن بر ارزش ویژه برند مقصد (مطالعه موردی :شهر اصفهان) پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان داد ،که شهرت مقصد
گردشگری با اعتماد به مقصد گردشگری و تبلیغ دهانبهدهان مقصد رابطه مثبت و معناداری دارد .همچنین ،شهرت
مقصد از طریق تصویر ذهنی مقصد بر وفاداری برند مقصد ،آگاهی برند مقصد و ارزش ادراکشده برند مقصد تأثیر
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میگذارد .متغیر شناخت بر شهرت مقصد گردشگری تأثیر گذاشته و  0/46تغییرات شهرت مقصد با شناخت تبیی ن
میشود .همچنین ،متغیر شناخت به نوبه خود با  0/33ادراک شناختی و  0/31ارزیابی احساسی توصیف میگردد ،که
بهمنظور افزایش شهرت مقصد گردشگری از طریق ادراک شناختی و ارزیابی احساسی باید بر متغیر میانجی شناخت تأکید
گردد .این مطلب بیانگر اهمیت نقش شناخت در بین ذینفعان است ،که به منظور ارتقا شهرت مقصد گردشگری باید
تقویت گردد.
نساجی کامرانی و همکاران ( )1396در پژوهش خود به تبیین مدل عوامل مؤثر بر ارتقاء برند گردشگری جمهور ی
اسالمی ایران پرداختهاند .این پژوهش ضمن مطالعه اسناد باالدستی ،بر اساس فن دلفی نظر متخصصین حوزه گردشگری
خصوصاً مدیران سیاستگذار در این حوزه و همچنین محققین دانشگاهی در زمینه برند و گردشگری بهمنظور تدوین مدل
ارتقاء برند گردشگری جمهوری اسالمی ایران گردآوریشده است .همچنین از نگاشتهای شناختی برای ترسیم و درک
بهتر رواب بین اجزای مدل استفادهشده است .در مدل حاصل از پژوهش ،چهار مجموعه عامل اصلی مؤثر بر ار تقاء برند
گردشگری ایران در سطح بینالمللی شامل عوامل صنعت گردشگری ،عوامل مقصد گردشگری ،عوامل دولت و عوامل
محی بینالمللی شناسایی و ارتباط بین آنها و  16عامل فرعی زیرمجموعه آنها با یکدیگر مورد تحلیل قرارگرفته است.
جعفری و همکاران ( )1396در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهرستان
سوادکوه پرداختهاند .یافته حاصل از پژوهش نشان میدهد آگاهی از برند ،تصویر برند و کیفیت ادراکشده اثر مثبت و
معناداری بر ارزش ویژه برند و تصویر برند ،ارزش ادراک شده و ارزش ویژه برند اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به برند
داشته است .آگاهی از برند بیشترین تأثیر را بر ارزش ویژه برند و ارزش ویژه برند بیشترین تأثیر را بر وفاداری به برند
داشته است .اما کیفیت ادراکشده اثر معنادار مستقیمی بر وفاداری به برند نداشته است.
قنبری و احمدیان ( )1397در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر در معرفی بازار تبریز بهعنوان برند گردشگری پرداختهاند.
جامعه آماری این تحقیق ،ساکنان محلی باالی  15سال شهر تبریز است که برای تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری ،
به ترتیب از روش تعیین حجم نمونه کوکران و نمونهگیری تصادفی ساده استفادهشده است .نتایج نشان میدهد ،اهمیت
نسبی ،هویت برند با ضریب بتای ( ،)0/318تسهیالت با ضریب بتای ( ،)0/311تصویر مقصد با ضریب بتای ( )0/247و
تمایز با ضریب بتای ( )0/147میباشد و این متغیرها به ترتیب بیشترین تا کمترین تأثیر را در ساخت برند بازار تبری ز
داشتهاند.
غفاری و کنجکاو منفرد ( )1397در پژوهش خود به اثر مسئولیتهای اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای
گردشگری (موردمطالعه :شهر اصفهان) پرداختهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مسئولیتهای اجتماعی
مقصد گردشگری اصفهان تأثیر معنی داری بر هر ی

از ابعاد ارزش ویژه برند مقصد ازجمله آگاهی از برند ،ارزش

ادراکشده این مقصد گردشگری ،کیفیت ادراک شده برند ،تصویر ذهنی گردشگران و وفاداری به برند این مقصد
گردشگری دارد.
د الیویرا سانتوس1و انگارسیا جیرالدی( )20172در پژوهشی به بررسی اثر متقابل مقصدهای گردشگری بر قدرت برندهای
گردشگری ملی پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که انتساب برند به ی

محصول بر ادراک مصرفکنندگان

نهتنها در مورد محصول تأثیر میگذارد ،بلکه در مورد نام تجاری نیز تأثیر میگذارد .اثر متقابل محصول بر روی نام
تجاری آن میتواند مثبت یا منفی باشد .مقصدهایی که منجر به نگرشی میشود که مثبتتر از میانگین است ،میتواند نام

1. de Oliveira Santos
2. Engracia Giraldi
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تجاری گردشگری ملی را تقویت کند ،درحالیکه مقصدهایی که منجر به نگرش کمتر از حد متوس میشود ،میتواند آن
را تضعیف کند.
لیو 1و چو )2016( 2در پژوهش خود به توسعه استراتژی گردشگری و تسهیل روند یکپارچه در بین ارزشهای برند،
بازاریابی گردشگری و انگیزه سفر در شهر کین مین3تایوان با استفاده از روش تصمیمگیری دیماتل4و روش وزن دهی
 ANPبه این نتایج رسیدهاند که ارزش برند تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر استراتژی بازاریابی و انگیزه سفر دارد همچنین
روش  ANPنشان میدهد که انگیزه سفر مهمترین عامل گردشگری کین مین است.
اکینچی5و همکاران ( )2013در پژوهشی به بررسی معنای نمادین برندهای مقصد گردشگری پرداختهاند .بهطور خاص،
این مطالعه رابطه بین استفاده نمادین از برندهای مقصد گردشگری و وفاداری برند مقصد را بررسی میکند .با استفاده از
مدل معادالت ساختاری ،دادههایی را که از گردشگران بینالمللی ( 361نفر) از مناطق شهری و روستایی مدیترانه بازدید
کردهاند را مورد تحلیل قرار داده است .نتایج از برابری نامتجانس نمادین ،شناسایی نام تجاری و سازگاری شیوه زندگی بر
وفاداری برند مقصد تائید میکند.
کونسنی

و گارتنر )2007(6در پژوهشی تحت عنوان "ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری برای ی

مقصد گردشگری"

به شناسایی ابعاد ارزش ویژه برند برای مقصد گردشگری پرداختند .آنها بر اساس ادبیات پژوهش ،آگاهی از برند ،کیفیت
ادراکشده ،وفاداری به برند و تصویر ذهنی برند را بهعنوان ابعاد اصلی ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شناسایی کردند
و سپس مدل نظری پژوهش خود را در دو مقصد گردشگری در کشور اسلوونی بهصورت میدانی آزمون کردند .نتایج آنها
نشان میدهد تصویر ذهنی از مقصد گردشگری دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد است.
مبانی نظری
برند سازی قرنها بهمثابه روشی برای تمیز کاالهای ی

تولیدکننده از کاالهای تولیدکنندگان دیگر به کار میرفت ،اما

خاستگاه برند سازی مدرن به قرن  19بازمیگردد .علیرغم سابقه نسبتاً طوالنی برند و برند سازی ،درباره برند سازی
مقصد گردشگری تا اواخر دهه  1990بح جدی صورت نگرفته بود .از آن زمان بعد این حوزه نوظهور عالیق دانشگاهی
زیادی را به خود جلب نمود .اولین مقاله برند سازی مقصد توس ریچارد و مورگان در سال  1998منتشر شد .اولین کتاب
نیز در سال  2002نگارش یافت و اولین کنفرانس دانشگاهی درباره این موضوع توس موسسه "ای اف تی"7در سال
 2005برگزار گردید .توسعه چارچوب منسجم و عموماً پذیرفتهشده برای بهکارگیری نظریه برند سازی در حوزه برند
سازی مقصد امری حیاتی است .اگرچه مقصد گردشگری میتواند برند سازی شود اما مالحظات زیادی باید در بهکارگیری
اصول برند سازی در حوزه برند سازی مقصد صورت گیرد ،زیرا بهکارگیری آنها بدون توجه به اهمیت فضای عمومی،
موجب از بین رفتن ویژگیهای هویتی همچون مناسبات اجتماعی ،تاریخ ،جغرافیا و یا از بین رفتن احساس نسبت به
مکان شود (همتی و زهرانی.)185-186 :1393،

1. Liu
2. Chou
3. Kinmen
4. DEMATEL
5. Ekinci
6. Konecnik & Gartner
)7. Macau’s Instituto De Formacao Turistica (IFT
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تصویر برند مقصد

تحقیقات گستردهای در زمینه تصویر برند مقصد وجود دارد .بااینوجود شکافی عمیق بین تحقیقات برند مقصد و
معیارهای قابلاعتماد و جهانی از تصویر برند مقصد ازنقطهنظر گردشگران وجود دارد .برلی 1و مارتین 2ادبیات وسیع و
جامعی برای تعیین دستهبندی و ویژگیهای مورداستفاده در تعریف تصویر برند مقصد استفاده کردند .آنها نشان دادند 9
دسته از ویژگیهای تصویر برند مقصد وجود دارد .و آنها فرهنگ ،تاریخ و هنر (برای مثال موزه) ،محی اجتماعی و
طبیعی ،عوامل اقتصادی و سیاسی (برای مثال ایمنی) ،منابع طبیعی (برای مثال سواحل) ،زیرساختهای کلی (برای مثال
فرودگاه) ،زیرساختهای گردشگری (برای مثال رستوران) ،اوقات فراغت و تفریح گردشگران و درنهایت جو مکان (برای
مثال آرامش) هستند .بااینوجود باید اذعان کرد رسیدن به ی

مقیاس همهجانبه از تصویر مقصود کار دشواری است.

ساختن چنین مقیاسی به هدف ارزیابی و همچنین جاذبههای مقصد بستگی دارد (جعفری و همکاران.)80 :1396،
کیفیت ادراکشده

کیفیت ادراکشده بهعنوان" ادراک مصرفکننده از کیفیت کلی یا برتری ی
دیگر" تعریف میشود .کیفیت ادراکشده ی
بهعنوان ی

محصول یا خدمت نسبت به گزینههای

ضرورت رقابتی است و امروزه اکثر شرکتها به کیفیت مشتری محور

سالح استراتژی  ،روی آوردهاند .ارتباط بین کیفیت محصول و خدمت و رضایت مشتری ،سودآوری شرکت

را موردتوجه قرار میدهد .در واقع کیفیت ادراکشده ،کیفیت واقعی محصول نیست ،بلکه ارزیابی ذهنی مشتری نسبت به
محصول است .همانند تصویر ذهنی برند ،کیفیت ادراکشده نیز ارزش را برای مشتریان فراهم میکند تا آنها با متمایز
کردن برند از رقبا ،دلیلی برای خرید داشته باشند .بامطالعه تحقیقات گذشتهای که در مورد توسعه مقصدهای گردشگری
انجامشده است مشاهده میشود تنها چند تحقیق محدود موضوع کیفیت ادراکشده را موردبررسی قرار دادهاند .این
موضوعی جالب به نظر میرسد به این دلیل که ارزیابی کلی گردشگران از ی

مقصد در واقع ترکیبی از محصوالت،

خدمات و تجارب را در بردارد .در تمام این مثالها ،کیفیت نقشی حیاتی را در تأثیر رفتار مصرفکننده بازی میکند .به
دلیل اینکه محصول گردشگری ی

محصول خدماتی است برای اندازهگیری کیفیت ادراکشده از سطح کیفیت استفاده

میشود .با آزمون روانسنجی و بررسی صفات و مشخصههای مشترک کیفیت خدمات ،پنج بعد گسترده کیفیت خدمات را
به شرح زیر معرفی کرد:
 .1عوامل محسوس (محی فیزیکی و ملموس)؛  .2قابلیت اعتماد و اطمینان؛  .3پاسخگویی و کم

به مشتریان؛ .4

ضمانت و تضمین (مسئولیت)؛  .5همدلی (ایمانی خوشخو و ایوبی یزدی.)120 :1389،
وفاداری به برند مقصد

وفاداری بهعنوان ابزار اصلی بازاریابی چنان مقبولیت یافته که اهمیت آن برای هر فردی که سررشتهای در کسبوکار
دارد مبرهن است .میزان وفاداری یکی از شاخصهای سنجش موفقیت استراتژی بازاریابی است .وفاداری به برند نهتنها
به دلیل ظرفیت حفظ مشتری وفادار بلکه به دلیل بس وفاداری مشتری به سایر برندهای همان شرکت نقش برجستهای
در تولید ارزش ویژه برند دارند .آکر وفاداری به برند را تعلقخاطر مشتری به برند تعریف میکند .ازنظر وی وفاداری برند
منجر به مزیتهای بازاریابی زیادی میشود مثل کاهش هزینههای بازاریابی ،مشتریان جدید بیشتر و نفوذ تجاری بیشتر
(همتی و زهرانی .)191 :1393،وفاداری به برند موقعیتی است که نشان میدهد چقدر احتمال دارد ی

مشتری به برند
1. Beerli
2. Martin
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دیگر روی آورد بهخصوص هنگامیکه آن برند تغییری در قیمت یا سایر جنبههای کاال یا خدمات ایجاد میکند .وفاداری
به برند دربرگیرنده دو بعد نگرشی و رفتاری است .در بعد نگرشی مصرفکننده نگرش مثبتی به برند در ذهن خود حفظ
میکند .در بعد رفتاری نیز مجدداً برند موردنظر را میخرد و آن را به دوستان و آشنایان خود معرفی میکند .وفاداری به
برند مقصد به یکی از حیاتیترین عناصر استراتژی بازاریابی گردشگری تبدیلشده که با عملکرد سازمانی و شهرت مقصد
در بسیاری از کشورها و مکانهای گردشگری ،مرتب است .با افزایش تعداد گردشگران ،درآمد حاصل از آن نیز
افزایشیافته و سازمانها و دولتها ،بهطور یکسان به اهداف خود دست پیدا میکنند ( شیرخدایی و همکاران :1394
.)113
آگاهی از برند مقصد

هدف از بازاریابی مقصد گردشگری ،افزایش آگاهی از مقصد گردشگری بهوسیله ایجاد برندی منحصربهفرد است .آکر
 1991آگاهی از برند را بهعنوان قدرت ی

خریدار بالقوه در بازخوانی و تشخیصی میداند که برند را جزو طبقهای خاصی

از محصوالت قرار میدهد .او چندین سطح را برای آگاهی از برند معرفی کرده که از تشخیص برند شروعشده و به برند
غالب ختم میشود .برند غالب به شرایطی گفته میشود که برند تنها نامی است که در ذهن مصرفکننده در آن طبقه
محصول بازخوانی میشود .در این پژوهش منظور از آگاهی برند ،توانایی تشخیص (بازشناسی) و به یادآوری گردشگران
بالقوه در مورد برند گردشگری شهر یزد بهعنوان مقصد گردشگری است (ایمانی خوشخو و ایوبی .)118 :1389،آگاهی از
برند نشاندهنده میزان تجسم برند در ذهن مصرفکنندگان است و میتوان آن را در سطوح مختلفی اندازهگیری کرد .
اغلب آگاهی از برند ارائهدهنده دو سطح شناسایی برند و یا یادآوری برند است .روشهای مختلفی که آگاهی از برند را
میسنجد به یاد داشتن برند توس مشتری را مالک قرار میدهد .مرحله اول تشخیص برند (آیا تاکنون این برند را
دیدهاید؟) بوده سپس فراخوانی ذهنی برند( ،چه برندهایی از این گروه محصوالت را به یاد میآورید؟) بعد باالترین برند در
ذهن (نخستین برندی که به یاد آورده میشود) و در آخر برند مسل (تنها برندی که به یاد آورده میشود) است .آگاهی از
برند میتواند برای برند ایجاد ارزش کند .بهعنوانمثال ،تشخیص مشتری از نام ی

برند میتواند ی

حس آشنایی به

وجود آورد .خدمات به علت ماهیت پیچیده خود در مقایسه با کاالها ذاتاً تمایل دارند بیشتر مورد ارزیابی واقع شوند،
بنابراین آشنایی میتواند در ترغیب مشتری به خرید برند خدمت نقش مهمی ایفا کند (تاجزاده نمین و اسمعیل
مشرفی.)40 :1392،
آگاهی
تصویر
کیفیت ادراکشده

ارزش ویژه برند
مقصد گردشگری

وفاداری
شکل شماره  -1مدل مفهومی تحقیق
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روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،از نوع کاربردی و از جنبه ماهیت و روش از دسته پژوهشهای توصیفی-تحلیلی است.
جهت جمعآوری اطالعات از روشهای میدانی (پیمایشی) و کتابخانهای استفادهشده است .برای پژوهشهای توصیفی –
میدانی ،نمونهای به حجم حداقل  100نفر ضروری است (دالور ،)99 :1389 ،ازاینرو در این پژوهش برای افزایش صحت
نتایج جهت تعیین نمونه گردشگران ،حجم نمونه  160نفر انتخاب شد .جامعه آماری پژوهش کلیه گردشگرانی است که
در بازه زمانی بهار سال  1397از شهر مریوان دیدن کردهاند .نحوه نمونهگیری تصادفی و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه
است .در این پژوهش برای افزایش روایی آن ،از روش و تکنی

روایی محتوایی و صوری استفادهشده است برای تعیین

پایایی پرسشنامهها ،تعداد  30پرسشنامه که بعد از اصالحات انجام شده تایپ و در شهر بهوسیله اجرای آزمون مقدماتی
تکمیلشده است .پس از تکمیل پرسشنامه و واردکردن آنها در نرمافزار  ،spssضریب آلفای کرونبا برای آنها شده
است.
جدول شماره  -1متغیرهای پژوهش
مفهوم

ابعاد

شاخصها
طبیعت و چشمانداز زیبا

شماره
سؤاالت

محقق

آلفای
کرونباخ

تصویر برند

1
2
3
4
5

ارزش برند مقصد گردشگری

کیفیت ادراکشده
آگاهی از برند
وفاداری

آبوهوای مطلوب
دریاچه و کوهها
جاذبه تاریخی جذاب
جاذبه فرهنگی جذاب
مردم مهماننواز

6

غذای محلی جالب

7

تسهیالت خرید مناسب

8

موقعیت تجاری مناسب

9

محی آرام و ساکت
صنایعدستی منحصربهفرد
زیرساختهای باکیفیت
امنیت جانی
مراکز اقامتی مناسب
اطالعرسانی مناسب
توجه به گردشگران
محی فیزیکی تمییز
قدرت تمییز نسبت به سایر مقاصد
ویژگیهای مقصد گردشگری

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

قدرت به یادآوری سمبل یا لوگو مقصد
مصمم بودن به جهت خرید

20
21

مقصد گردشگری ترجیحی
دارا بودن مزیت بیشتر نسبت به سایر
مقاصد
قصد بازدید در آینده

22
23
24

توصیه به دیگران

25

0/83
)Konecnik & Gartner(2007
)Ekinci et al(2017
de Oliveira & Santos Engracia
)Giraldi (2017
تاجزاده نمین و اسمعیل مشرفی ( ،)1392ایمانی
خوش خو و ایوبی یزدی ( ،)1389زارعی و
همکاران ( ،)1397نظری و همکاران ()1397
0/79

0/75

0/76
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محدوده مورد مطالعه
شهر مریوان ازنظر جغرافیایی در  46درجه و  10دقیقه شرقی و  35درجه و  31دقیقه شمالی و ارتفاع  1320متری از
سطح دریا قرار دارد .این شهر از شمال به شهرستان سقز و کشور عراق ،از جنوب به شهرستان پاوه ،از شرق به شهرستان
سنندج و از غرب به کشور عراق محدود میشود (شکل شماره  .)2شهر مریوان مرکز شهرستان مریوان در  161کیلومتری
سنندج قرار دارد .ازنظر وسعت پنجمین شهرستان استان محسوب میشود (کریمی و وفایی .)105 :1392،جمعیت شهر
 151هزار و  188نفر میباشد (مرکز آمار ایران  .)1395موقعیت تجاری و اقتصادی و همچنین جاذبههای طبیعی ازجمله
دریاچه زریوار همواره پذیرای گردشگران داخلی و خارجی در طول سال میباشد .از مهمترین جاذبههای گردشگری شهر
مریوان میتوان به شکارگاهها و حیات وحش اطراف شهر ،پوشش گیاهی شهرستان ،که بیش از  %60از پوشش گیاهی
کل استان کردستان را در خود جایداده است ،کوه شاهو ،دریاچه زریوار ،بازارچهها و مراکز خرید شهری و ..اشاره کرد
(کوزهگر کالجی و همکاران.)40 :1396،

شکل شماره  -2موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
یکی از مهمترین ویژگیهای توصیفی هر تحقیقی بررسی ویژگی های فردی است .بر همین اساس ،نتایج حاصل از
توصیف ویژگیهای افراد پاسخ دهنده در محدوده موردمطالعه شهر کامیاران نشان میدهد ،از  200نفر پاسخدهنده در
محدوده موردمطالعه  74/2درصد را مردان تشکیل میدهند و  25/8درصد هم زنان بودهاند .وضعیت سنی پاسخدهندهمان
بیانگر این است که غلبه با گروه سنی  26الی  35سال با  43/7درصد میباشد و گروه سنی بیشتر از  56سال به باال با
 6/2درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده است .ازنظر وضعیت سواد نیز ،از مجموع  160نفر پاسخدهنده 10/9
درصد دارای کارشناسی ارشد و دکتری 27/9 ،درصد دارای مدرک کارشناسی 19/3 ،درصد مدرک فوقدیپلم 31/5 ،درصد
دیپلم 5/2 ،درصد راهنمایی و مدرک ابتدایی و راهنمایی هرکدام به ترتیب  2/6درصد داشتهاند از مجموع پاسخدهندگان
پژوهش 26 ،درصد مجرد و  74درصد نیز متأهل میباشند.
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یافتههای تحلیلی

پژوهشهای مبتنی بر مدل ساختاری مبتنی برفرض نرمال بودن دادهها هستند؛ بنابراین ،نخست آزمون نرمال بودن
صورت گرفته است .هنگام بررسی نرمال بودن دادهها ،فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهها در سطح خطای  5درصد
نرمال است ،آزمون میشود .بنابراین ،اگر مقدار معناداری بزرگتر مساوی  0/05به دست آید ،در این صورت دلیلی برای
رد فرض صفر وجود نخواهد داشت؛ بهعبارتدیگر ،توزیع دادهها نرمال خواهد بود .فرض نرمال بودن دادهها در سطح
معناداری  5درصد با تکنی

کولمو گراف -اسمیرنف آزمون شد .بر اساس نتایج مندرج در جدول شماره  2در تمامی موارد

مقدار معناداری بزرگتر از  0/05بهدستآمده است .بنابراین ،دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد ،یعنی توزیع دادههای
سنجش هر ی

از ابعاد نرمال است .درنتیجه ،میتوان از آزمونهای پارامتری

و تحلیل عامل تائیدی استفاده کرد.

جدول شماره  -2آزمون نرمال بودن دادهها
N
160
160
160
160

تصویر برند
کیفیت ادراکشده
آگاهی از برند
وفاداری

میانگین

انحراف معیار

کولمو گراف-اسمیرنف

معناداری

0/762
0/793
0/743
0/729

2/876
2/258
2/325
2/780

0/382
0/278
0/312
0/356

3/789
3/621
3/652
3/745

برای بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد با توجه به جدول شماره  3مشاهده
میشود که شاخصهای برازش مدل از مناسب بودن مدل حکایت دارند.
جدول شماره  -3آزمونهای برازندگی مدل در معادالت ساختاری
مقادیر اخذشده
0
0/99
0/96
0/0077

مقادیر قابلقبول (برازنده)
کوچ تر از 0/1
بین صفر و ی  ،برابر یا بزرگتر از 0/9
بین صفر و ی  ،برابر یا بزرگتر از 0/9
نزدی تر به صفر

بار عاملی مقداری بین صفر و ی

معیار اصلی
خطای مجموع مجذورات میانگین
ارزیابی مقدار نسبی واریانس و کوواریانس
میانگین مجذورات
واریانس باقیمانده و کوواریانس

نام آزمون
RMSEA
RMSEA
AGFI
RMR

است .که اگر بار عاملی کمتر از  0/2باشد رابطه ضعیف در نظر گرفتهشده و از آن

صرفنظر میشود ،بین  0/2تا  0/6قابلقبول است و اگر بزرگتر از  0/6باشد بسیار مطلوب است .حداقل بار عاملی
قابلقبول در برخی منابع و مراجع  0/2نیز ذکرشده است اما معیار اصلی برای قضاوت آماره  tمیباشد .چنانچه آماره
آزمون یعنی آماره  tبزر گتر از مقدار بحرانی  0/05یعنی  1/96باشد در این صورت بار عاملی مشاهدهشده معنادار است.
در مقیاس کیفیت ادراک شده دو شاخص حذف گردید که نشان می دهد که مقصد موردنظر در فاصله زمانی که پژوهش
صورت گرفته است از دید گردشگران به عنوان ی

شاخص "زیرساختهای باکیفیت" و " مراکز اقامتی مناسب"

برخوردار نمیباشد و این سنجهها نمیتواند گویای تصویر ش هر مریوان باشد در این متغیر باید ذکر کرد که بیشترین نمره
"محی فیزیکی تمییز" کسب کرده است .در متغیر تصویر برند بیشترین نمره را شاخصهای  1و  3کسب کردهاند بدین
معنی که "طبیعت و چشمانداز زیبا" و " دریاچه و کوهها" سنجههای هستند که میتواند تصویر برند مریوان باشد .در
مقیاس آگاهی از برند بیشترین نمره را سنجه "ویژگیهای مقصد گردشگری" به دست آورده است .همچنین در مقیاس
وفاداری به برند هر  4شاخص تائید شدند که بیشترین نمرات را به ترتیب  1 ،4 ،2 ،3به خود اختصاص دادهاند.
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جدول شماره  -4بار عاملی آگاهی از برند ،تصویر برند ،کیفیت ادراکشده و وفاداری به برند
سازه

IM

تصویر برند
کیفیت ادراکشده

کد سؤاالت
IM1

.88

IM2
IM3
IM4

.86
.88
.67

IM5
IM6

.68
.73

IM7

.69

IM8

.64

IM9

.63

IM10
IM11
PQ1
PQ2
PQ3

.69
.79

PQ

AW

LO

.53
.73
.56
.63
.72
.77

آگاهی از برند

PQ4
PQ5
PQ6
AW1
AW2

.66
.75

AW3
AW4

.73
.74

وفاداری

LO1
LO2
LO3

.76
.79
.83

LO4

.78

نتیجهگیری
امروزه صنعت گردشگری به عنوان ی

صنعت پویا در کنار سایر فعالیتها و خدمات شناختهشده است .دراینبین شهرها

توانایی و پتانسیل الزم برای جذب گردشگران به سمت خود را دارا میباشند .در دهههای اخیر افزایش چشمگیر
گردشگران باع

رونق صنعت گردشگری شده است و این صنعت را بهصورت یکی از فعالیتهای مهم اقتصادی،

فرهنگی ،اجتماع ی در سراسر جهان درآورده است .با توجه به اهمیت روزافزون صنعت گردشگری و رقابتیتر شدن بازار
آن ،به نظر میرسد مقاصد گردشگری بهمانند دیگر محصوالت مصرفی ،به برند بهعنوان هویت یگانهای برای ایجاد تمایز
بین خود و رقبا ،نیازمند هستند .ارزش ویژه برند ،آن ارزش ویژهای است که به ی

محصول از طریق نام آن داده

میشود .یکی از دالیل اهمیت مفهوم ارزش ویژه برند این است که مدیران شهری و صاحبان شرکتها با کم
برندهایی باارزش ویژه باال ،میتوانند مزیت رقابتی به دست آورند .هر چه ارزیابی گردشگران از هرکدام از ابعاد ارزش
ویژه برند مثبتتر باشد ،برند آن مقصد نزد گردشگران ارزش ویژه باالتری دارد .علیرغم اینکه برند سازی بهعنوان یکی
از حوزههای جدید تحقیق در مقصدهای گردشگری مطرح است مصداق آن را میتوان در اصطالحی مانند مطالعه تصویر
مقصد گردشگری یافت که در حدود  30سال است تحقیق میشود .بااینوجود توسعه ی

چارچوب قابلقبول منسجم و

کلی برای استفاده از تئوری برند سازی در مقصدهای گردشگری الزم و ضروری است .با توجه به اینکه برند در
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گردشگری از ارزش ویژهای برخوردار است ،جایگاه سازی برند در نهادهای مختلف کشورمان چندان وجود نداشته و باید
به این موضوع توجه بیشتری شود .متأ سفانه کشورمان تصویر مناسب و مثبتی از برند ایران تداعی نکرده است .بنابراین ،با
توجه به پتانسیلهای گردشگری مختلف در کشور لزوم توجه به آنها و برند سازی دیده میشود .شهر مریوان از
جاذبههای گردشگری متنوع و متعددی برخوردار است ،که مشتمل بر جاذبههای طبیعی ،جاذبه های یادمانی و تاریخی،
جاذبههای فرهنگی و اجتماعی ،جاذبههای صنایع دستی است ،که درمجموع بستر مناسبی برای توسعه انواع فعالیتهای
گردشگری باانگیزههای متفاوت پدید آورده است .از رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژ ه برند در
مقصد گردشگری مریوان بوده است .پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،از نوع کاربردی و از جنبه ماهیت و روش از دسته
پژوهشهای توصیفی-تحلیلی است .جهت جمعآوری اطالعات از روشهای میدانی (پیمایشی) و کتابخانهای استفادهشده
است .جامعه آماری پژوهش کلیه گردشگرانی است که در بازه زمانی بهار سال  1397از شهر مریوان دیدن کردهاند .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه است .برای تجزیهوتحلیل نتایج از روشهای آماری تحلیل عاملی تأییدی استفادهشده است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در مقیاس کیفیت ادراکشده دو شاخص حذف گردید که نشان میدهد که
مقصد موردنظر در فاصله زمانی که پژوهش صورت گرفته است از دید گردشگران بهعنوان ی

شاخص "زیرساختهای

باکیفیت" و " مراکز اقامتی مناسب" برخوردار نمیباشد و این سنجهها نمی تواند گویای تصویر شهر مریوان باشد در این
متغیر باید ذکر کرد که بیشترین نمره "محی فیزیکی تمییز" کسب کرده است .در متغیر تصویر برند بیشترین نمره را
شاخصهای  1و  3کسب کردهاند بدین معنی که "طبیعت و چشمانداز زیبا" و " دریاچه و کوهها" سنجههای هستند که
می تواند تصویر برند مریوان باشد .در مقیاس آگاهی از برند بیشترین نمره را سنجه "ویژگیهای مقصد گردشگری" به
دست آورده است .همچنین در مقیاس وفاداری به برند هر  4شاخص تائید شدند که بیشترین نمرات را به ترتیب ،4 ،2 ،3
 1به خود اختصاص دادهاند.
منابع
 )1امیرحاجلو ،الهام؛ توالیی ،سیمین؛ زنگانه ،احمد؛ زنگانه ،ابوالفضل ( )1392ارزیابی و اولویتبندی اثرات گردشگری در سطح
ملی با استفاده از تکنی

 ،Topsisفصلنامه برنامهریزی منطقهای ،دوره  ،3شماره  ،10صص.15-26.

 )2ایمانی خوشخو ،محمدحسین و ایوبی یزدی ،حمید ( )1389عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد،
فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،دوره  ،5شماره  ،13صص.113-137.
 )3تاجزاده نمین ،ابوالفضل و اسمعیل مشرفی ،فاطمه ( )1392اولویتبندی مؤلفههای ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری از
دیدگاه گردشگران داخلی ،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال  ،8شماره  ،24صص.35-58.
 )4پروازی ،فرشته ( )1395تحلیل ارزش ویژه برند گردشگری شهری (موردمطالعه شهر مرزی بانه) ،فصلنامه جغرافیا و
برنامهریزی منطقهای ،دوره  ،7شماره  ،1صص.49-69.
 )5جعفری ،وحیده؛ نجار زاده ،محمد؛ کیانی فیضآبادی ،زهره ( )1396در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه
برند مقصد گردشگری موردمطالعه :شهرستان سوادکوه ،فصلنامه برنامهریزی و توسعه گردشگری ،دوره  ،6شماره ،20
صص.75-93.
 )6زارعی ،قاسم؛ باشکوه اجیرلو ،محمد؛ محمودی پاچال ،زینب ( )1397تحلیل همبستگی همهجانبه ابعاد ارزش ویژه برند
مشتری محور مقصد گردشگری سرعین ،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال  ،13شماره  ،42صص.161-185.
 )7نظری ،محسن؛ میرا ،سید ابوالقاسم؛ اسماعیلی ،سعیده ( )1397تأثیر پیشبرد قیمتی بر ارزش ویژه برند مطالعه موردی:
آژانسهای مسافرتی شهر تهران ،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال  ،13شماره  ،41صص.57-82.
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 )8زرگری ،محبوبه ( ) 1395بررسی ابعاد ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی (موردمطالعه:
گردشگران مذهبی ورودی به شهر مشهد) ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گردشگری ،به راهنمایی جعفر آهنگران،
دانشکده علوم گردشگری ،دانشگاه علم و فرهنگ.
 )9شمسالدینی ،علی؛ امینی ،زهرا؛ پیروزی ،الناز؛ رضایی ،مریم ( )1395برنامهریزی راهبردی توسعه گردشگری در شهرستان
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