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ارزیابی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگري شهر اصفهان
فاطمه عباسی دره بیدي ،1سمیه

محمودي0

اصفهان ،بهارستان ،دانشگاه شیخ بهاییMaryam11232@yahoo.com ،
اصفهان ،بهارستان ،دانشگاه شیخ بهاییS.Mahmoudi@shbu.ac.ir ،

چکیده
این نوشتار بر اساس ارزیابی گردشگران داخلی از ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهر اصفهان با اقتباس از مدل آکر
( ،)1331تدوین شده است و در پی شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار بر ارزش ویژۀ برند و تعیین میزان اهمیت هر کدام از این
عوامل است .از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-پیمایشی است .جامعۀ آماری ،گردشگرانی هستند که در دورۀ
زمانی  02تیر تا  02مرداد سال  1030از اصفهان بازدید کردهاند 010 .پرسشنامۀ محقق ساخته که پایایی و روایی آن بررسی
شده است ،مبنای تحلیل قرار داده شدند .از طریق روایی صوری ،روایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی
از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل از نرم افزارهای آماری  SPSSو  AMOSاستفاده شده است .نتایج
نشان میده د که عالوه بر تصویر برند ،وفاداری به برند ،کیفیت ادراک شده و آگاهی از برند نیز به صورت مستقیم بر ارزش
ویژه برند تأثیر دارد و از نظر اهمیت ،کیفیت ادراک شده از برند مهمتری ن عامل تأثیرگذار شناخته شده است.
واژههاي کلیدي :ارزش ویژه برند ،مقصد گردشگری ،تصویر برند ،وفاداری به برند ،کیفیت ادراک شده ،آگاهی از برند.

 1نویسندۀ مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی .کد مقاله ثبت شده در همایش010 :
 -0عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه شیخ بهایی.
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-0مقدمه
صننعت گردشگری در هر منطقه و کشوری شاهد رشد رقابتی باالیی است؛ به علت این رقابت جهانی مقاصد گردشگری در
پی اسنتراتژی برندین جهانی هستند تا با ایجاد برندهایی قوی ،از رقبا پیشی گرفته و تمایز برای خود به وجود آورند .با توجه
به اینکه ارزش ویژه برند 1از ادراکات مشنتریان نشنأ ت گرفته می شنود ،برای مدیران بسنیار حاهز اهمیت است که بتوانند این
ارزش ویژه را در سننطح مشننتری ،اندازه گیری و ارزیابی نمایند (کلر .)0220،0در این پژوهش ،سننعی شننده اسننت اندازه گیری
ارزش ویژه برند یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین ،تحقیق حاضر قصد دارد که
مدل آکر 0را در کشور ایران و روی مقصد گردشگری شهر اصفهان مورد بازبینی قرار دهد.
وجود انواع جاذبه های طبیعی ،یادمانی و تاریخی ،جاذبه های فرهنگی و اجتماعی و جاذبه های صنایع دستی در اصفهان ،در
جذب گردشننگران خارجی و داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار اسننت .از این رو شننناسننایی عوامل افزاینده ارزش برند شننهر
اصنفهان می تواند به عنوان یکی از دغدغه های بازاریابان و ذی نفعان گردشنگری قلمداد گردد.سنؤال اساسی در این تحقیق به
شنر زیر اسنت :عوامل اصنلی مؤثر بر ارزش ویژه برند یک مقصند گردشگری از دیدگاه گردشگران کدامند و میزان اهمیت هر
کدام از این عوامل چقدر است؟
-0مبانی نظري پژوهش
برندسازی ،یک استراتژی برای خلق تمایز در کسب و کارهای خدماتی و تولیدی محسوب می شود و در دنیای امروز کسب
و کارها ،نه تنها در پی رقابت برای به دسننت آوردن بازار محصننوالت و خدمات هسننتند ،بلکه تالش بسننیاری در جهت ایجاد
همسویی ادراکات ذهنی مشتریان با خودشان(محصول/برند/شرکت) انجام می دهند(اوساکلی 0و همکاران .)0211،طبق تعریف
انجمن بازاریابی آمریکا ،یک نام تجاری :نام ،اصنطال  ،عالمت ،سمبل یا طر  ،یا ترکیبی از اینها در نظر گرفته شده است ،برای
شنننناسنننایی کاالها یا خدمات یک فروشننننده یا گروهی از فروشنننندگان با هدف متمایز کردن آنها از رقبایشنننان( لرنزینی 0و
همکاران .)0211،بنابراین یک برند مکانیسنمی اسنت که سازمان ها را در جهت رسیدن به مزیت رقابتی یاری می نماید(گیالنی
نیا و همکاران .)1013،کارشنناسنان برند را در صننعت گردشگری اینگونه تعریف کرده اند« :برند :جمله ،شعار ،آرم ،موسیقی یا
قطعه فیلمی مناسنب با توانمندی های گردشگری کشوری خاص است که همیشه در ذهن مصرف کننده یا همان گردشگر باقی
بماند ».برند در صنعت گردشگری باعث تکرار خاطرات در ذهن گردشگران می شود و برای مدتی نام کشور یا منطقه ای خاص
را در ذهن او زنده خواهد کرد .برند سنازی مقصند گردشنگری شنامل مجموعه ای از فعالیت های بازاریابی می شود که از نام و
نشنان تجاری یا دیگر اشکال گرافیکی که به مقصد گردشگری ماهیت داده و آن را متمایز می سازد ،حمایت نماید ،توان انتقال
تجارب مثبت را منحصنرا در پیوند با مقصند گردشنگری داشته باشد ،ارتباط احساسی بین بازدید کننده و مقصد گردشگری را
تقویت و مستحکم کند و در نهایت هزینههای تحقیق و ریسک ادراکی مصرف کننده را کاهش دهد(بلین،لوی و ریچی.)0220،1
ارزش ویژه برند 0از دیدگاه های مختلف و برای اهداف مختلفی تعریف شده است ،اما تاکنون هیچ اتفاق نظر مشترکی برای
آن بدست نیامده است .برخی از این تعاریف عبارتند از:
 ارزش ویژه برند ،ارزش افزوده یا پاداش یک محصننول به یک مشننتری اسننت که به نام برند نسننبت داده می شننود(یو 1وهمکاران.)0222،
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 کلر ارزش ویژه برند را به عنوان اثر متمایز دانش برند بر واکنش مشننتری نسننبت به فعالیتهای بازاریابی صننورت گرفتهبرای آن برند ،تعریف می نماید(کلر.)1330،
 انجمن علمی بازاریابی( ،)1313ارزش ویژه برند را اینگونه تعریف کرده است :ارزش افزوده ای که به واسطه نام در بازار ازطریق حاشیه سود بهتر یا سهم بازار برای محصول ایجاد می شود .این ارزش افزوده به وسیله مشتریان وسایر اعضای کانال می
توان د به عنوان دارایی مالی و مجموعه ای از روابط و رفتارهای مطلوب تلقی گردد(شاه حسینی و همکاران.)1032،
در بین تعاریف مختلفی که برای ارزش برند اراهه شده است ،تعریف آکر از عمومیت بیشتری برخوردار است .طبق نظر وی،
ارزش برند عبارت اسننت از "مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات پیوند یافته با یک برند" (آکر .)1331،آکر ارزش ویژه برند را به
عنوان دارایی های( یا بدهی های) برند تعریف می کند که به آن متصننل شننده و موجب ارزش آفرینی و یا از میان رفتن آن می
شوند .او ارزش ویژه برند را شامل ابعاد :آگاهی از برند ،1کیفیت ادراکی ،0پیوندهای برند ،0وفاداری به برند 0و دیگر دارایی های
برنند(0چون حقوق معنوی ،کناننال های توزیع ،حق امتیاز ،حق اختراع و )...می داند .ارزش ویژه برند زمانی ایجاد می گردد که
مشنتریان تمایل دارند ،برای سطح یکسانی از کیفیت برند به واسطه جالب بودن نام آن برند و تعلق شدید به آن ،پول بیشتری
پرداخت نمایند(کریمی علویجه .)1032،اسنناس ارزش ویژه برند بر این اسننت که قدرت برند در پس آموخته ها ،احسنناسننات،
دیده ها ،شننیده ها و تجربه های مشنتریان از برند نهفته است .به عبارت دیگر ،قدرت برند ریشه در ذهن مشتریان دارد(حمیدی
زاده و همکاران .)1032،ارزش ویژه برند یک کشنور ،ارزشنی احسناسنی است که با شنیدن نام آن کشور در مخاطب ایجاد می
شنود .بر اسناس همین ارزش اسنت که مردمان سنرزمین های دیگر تصنمیم به گردش یا سرمایه گذاری در کشور هدف را می
گیرند .ارزش ویژه برند وفاداری مصنرف کننده را افزایش می دهد و می تواند به مزیت های طوالنی مدت منجر شود .در رویکرد
مشتری محور ،ارزش ویژه برند روی دانش مصرف کننده از برند تمرکز دارد(قاهمی.)0210،
-3مدل مفهومی پژوهش
آکر( ،) 1331برای ارزینابی ارزش ویژه برند از دیدگاه مصنننرف کننده پنج جز را مطر کرد که عبارتند از :آگاهی از برند،
وفاداری به برند ،کیفیت ادراک شنننده ،تداعی برند و سنننایر دارایی ها نظیر حق امتیاز ،حق اختراع و ....مزیت روش آکر ،ترکیب
کردن دو بعد رفتاری و ادراکی در یک شاخص اندازه گیری ارزش ویژه برند است .زیرا ،مستندات و شواهد زیادی وجود دارد که
نشنان دهنده این نکته است که نگرش ،به تنهای ی شاخص ضعیفی برای رفتار بازار بوده و استفاده از شاخصی مشتمل بر هر دو
بعد ادراکی و رفتاری باعث افزایش قدرت ارزیابی در این زمینه می شننود .از دیگر مزایای این مدل ،راحتی و تعداد ابعاد کم این
مدل اسننت و نیز نظریه پردازان زیادی آن را به صننورت تجربی مورد آزمایش قرار داده اند(ایمانی و همکاران.)1013،بر اسنناس
اطالعات اراهه شده در ادبیات تحقیق ،مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر نمایش داده می شود.
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شکل( :)0مدل مفهومی پژوهش-اقتباسشده از مدل آکر()0990

در زیر به صورت مختصر ،هر یک از این عوامل شر داده می شوند:
-0-3آگاهی از برند
آگاهی از برند ،توانایی مصنرف کننده را در یادآوری و شناسایی برند نقل می کند(فرنز 1و همکاران .)0210،آگاهی از برند،
عبارت اسنننت از توانایی خریدار بالقوه جهت تشنننخیص و به خاطر آوردن اینکه یک برند عضنننوی از یک طبقه کاالیی خاص
اسننت.آکر( ،)1331آگاهی از برند را به عنوان قدرت یک خریدار بالقوه در بازخوانی و تشننخیصننی می داند که برند را جز طبقه
ای خاص از محصنوالت قرار می دهد .او چندین سنطح را برای آگاهی از برند معرفی کرده که از تشخیص برند شروع شده و به
برند غالب ختم می شنود .برند غالب به شنرایطی گفته می شود که برند تنها نامی است که در ذهن مصرف کننده در آن طبقه
محصول بازخوانی می شود(ایمانی و همکاران.)1013،
-0-3تصویر برند
تصنویر با دارایی بیرونی محصنول یا خدمت مرتبط اسنت و شنامل مسیرهایی می شود که برند در جهت برآوردن نیازهای
اجتماعی و روانشنناختی مشنتریان طی می کند(عزیزی و همکاران .)1031،تصنویر برند بنا به تعریف ادراکاتی از برند است که
توسنط تداعی گرهای برند در ذهن مصنرف کننده منعکس می شود .تصویر برند لزوما نباید عینی یا نشان دهنده واقعیت باشد.
برای مثال :تصویری که یک مشتری از کیفیت غذای رستورانی دارد ،می تواند بر اساس خدمتی باشد که توسط کارکنانش اراهه
شنده تا اینکه یک ارزیابی عینی از مزه غذا باشند(ایمانی و همکاران .)1013،تعریف متداول از تصنویر یک مقصد گردشگری در
متون گردشننگری را کراموتون 0اراهه داده اسننت.او تصننویر اسننتنباط شننده از یک مقصنند گردشننگری را چنین تعریف می کند:
"تصنویر اسنتنباط شنده مجموعه باورها ،عقاید و نظراتی است که یک فرد از یک مقصد دارد"(کراموتون .)1300،تصویر مقصد
وقتی که یک گردشگر ،مقصد گردشگری خود را انتخاب می کند ،یک جز کلیدی در فرآیند تصمیم گیری او است(ماتوس 0و
همکاران .)0210،تصننویر در یک مفهوم گسننترده به تصنناویر ذهنی که مردم برای تفسننیر محیطشننان خلق می کنند ،اشنناره
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دارد(ریو 1و همکاران .)0210،تصویر در تمام تجربههای مصرف مشتری ریشه دارد و درک کیفیت خدمت به عنوان کارکرد این
تجربهها می باشد(کایامان و آراسلی.)0220،0
-3-3کیفیت ادراک شده
کیفیت ادراک شنده به عنوان "ادراک مصنرف کننده از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت نسبت به گزینه های
دیگر" تعریف می شننود .در واقع کیفیت ادراک شننده ،کیفیت واقعی محصننول نیسننت ،بلکه ارزیابی ذهنی مشننتری نسننبت به
محصنول اسنت .زیتامل ،) 1331(0کیفیت درک شده را ادراک مشتری از برتری کیفیت کاال یا خدمات نسبت به رقبا بیان کرد
که بعد فنی را شنامل نمی شود ،او همچنین مشخص می نماید که کیفیت درک شده جزهی از ارزش ویژه برند است ،از این رو
کیفیت درک شنده باال مصنرف کننده را به سنوی انتخاب یک برند نسبت به دیگر برندهای رقیب هدایت می نماید(ابراهیمی و
همکاران.)1010،
-4-3وفاداري به برند
مفهوم وفاداری به برند هم به نگرش و هم به وفاداری رفتاری توسنعه داده شنده است .وفاداری رفتاری به این معناست که
مشتریان مجددا از همین برند خرید خواهند کرد .به نظر می رسد که وفاداری نگرشی نسبت به وفاداری رفتاری بادوام تر است
و نشنان دهنده تعهد و رجحان دهی مشنتریان اسنت و زمانی است که ارزش های منحصر به فرد از یک برند مشاهده می شود.
عالوه بر این وفاداری رفتاری را می توان به منظور بررسی پیامدهای ارزش برند در نظر گرفت(سان 0و همکاران .)0212،الیور،0
وفناداری به برند را "ایجاد تعهد عمیق به خرید مجدد یا حمایت مجدد از یک محصنننول یا خدمت ترجیح داده شنننده به طور
مستمر در آینده و تکرار خرید منظم برند بر خالف تأثیر موقعیتی و تالشهای بازاریابی موجود که امکان دارد سبب تغییر رفتار
شنود" تعریف کرده اسنت(حسنینی و همکاران .) 1032،آکر نیز ،وفاداری به برند را میزان وابستگی یک مشتری به برند تعریف
می نماید(پاپو .)0221،1وفاداری به برند می تواند منجر به یک جریان قابل پیش بینی فروش و سننود برای آن شننود و البته می
تواند هزینه های بازاریابی شننرکت را نیز تا حدود زیادی کاهش دهد ،زیرا حفم مشننتری کنونی بسننیار کم هزینه تر از جذب
مشتریان جدید برای شرکت است(آکر.)1331،
-4پیشینه پژوهش
ژووچن ،)0212(0درمقنالنه خودبنانگاهی جامع وکامل برادبیات موجوددرموردارزش برند،چهارچوب مفهومی برای درک
ارزش برنددرهتلهااراهه داده اند .نتایج این مطالعه نشان می دهد ،که هتلهااغلب ازتبلیغات،برقراری ارتباط بامشتریان وبازاریابی
خدمات برای کمک به مهمانان برای کسب اطالعات مرتبط بابرنداستفاده می کنند.
سننالیناس و امبلر ،)2009(1در مقاله خود روش های مختلف ارزیابی برند را بر اسنناس نگرش های متفاوت و تطابق آنها با
کاربردهای مختلف مورد نیاز طبقه بندی کرده اند .آنها در این مقاله تنها مقیاس های مالی را برای اندازه گیری ارزش ویژه برند
در نظر گرفته اند.

1Ryu
2Kayaman&Arasli
3Zitmal
4Sun
5Oliver
6Pappu
Chan&7Xu
8 Salinas & Ambler
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کیم1وهمکناران) ،(2008درمطنالعنه خوددربخش خندماتی تأثیرعوامل ارتباط موفق بامشنننتری راکه اعتماد،رضنننایت
وتعهددرنظرگرفته شننده رابرتصننویربرندبررسننی کرده اند.همچنین درمطالعه آنان تأثیرارزش برند برتصننویربرند بررس نی شننده
اسننت.آنان دریافتندکه ارزش برندتأثیرقابل توجهی برتصننویربرند داردوهریک ازابعادارتباط موفق بامشننتری نیزبرتصننویربرند
مؤثراست.آنان بیان می کنندکه فعالیتهای بازاریابی درایجاد تصویربرند،ازاهمیت برخورداراست.
آراسلی و کایامان 0در سال  ،0220برای اندازه گیری ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان در صنعت هتلداری مدل اولیه ای
اراهه دادند .آنها ابعاد کیفیت سننرویس را شننامل عوامل ملموس ،پاسننخگویی ،اطمینان ،قابلیت اعتماد و همدلی می دانند که بر
وفاداری ،تصویر برند 0و آگاهی از برند مؤثر هستند.
-5روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضنر از نظر شنیوه گردآوری و تحلیل اطالعات ،همبسنتگی است ،چرا که هدف اصلی آن برسی تأثیر متغیرهای
مسنتقل بر متغیر وابسنته اسنت ،همچنین از لحاظ هدف ،کاربردی اسنت چرا که با هدف پاسنخگویی به یک مشنکل یا معضل
خاص علمی یا اجتماعی در سنننطح جامعه انجام می گیرد .با توجه به اینکه در این پژوهش به دنبال جمع آوری اطالعات برای
آزمون فرضنیه های مربوط به وضنعیت فعلی موضنوع مورد مطالعه هستیم ،از لحاظ اجرا ،توصیفی از نوع پیمایشی است .جهت
جمع آوری اطالعات مربوط به ادبیات از مطالعات کتابخانه ای و جهت جمع آوری اطالعات مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها از
پرسنشننامه محقق ساخته استفاده شده است .تعداد حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه در جامعه های نامحدود010 ،
نفر به دسنت آمد .بر این مبنا حدود  002پرسشنامه محقق ساخته بین گردشگرانی که در بازه زمانی  02تیر تا  02مرداد سال
 1030از اصنفهان بازدید کرده اند ،توزیع گردید .در نهایت  010پرسنشننامه قابل استفاده ،مبنای تحلیل قرار داده شدند .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای آماری  SPSSو  AMOSاسنتفاده شند .برای تعیین روایی ،نمونه پرسشنامه در اختیار
اسناتید دانشنگاهی کارشنناس در علم مدیریت بازاریابی قرار گرفت و بابررسنی درستی و شفافیت سؤاالت از سوی آنها روایی و
اعتبار پرسشنامه تأیید گردید .به منظور سنجش پایایی آزمون ،از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .بدین صورت که با
اسنتفاده از داده های به دسنت آمده از پرسنشننامه و به کمک نرم افزار  Spssمیزان ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ برای
پرسنشننامه  30درصند برآورد شند که نشان از مناسب بودن پایایی پرسشنامه دارد .در جدول شماره  1ضرایب آلفای کرونباخ
محاسبه شده برای متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.

جدول( :)0ضرایب آلفاي کرونباخ
مؤلفه
آگاهی از برند

Kim

1

2Arasli&Kayaman

Brand image
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آلفاي کرونباخ
2/10

تصویر برند

2/10

کیفیت ادراک شده

2/11

وفاداری به برند

2/10
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از آنجا که همه ضرایب بیش از  2/02می باشند ،پایایی پرسشنامه تأیید شده است.

-6فرضیات پژوهش
.1
.0
.0
.0

آگاهی از برند گردشگری ،رابطه مستقیم و معناداری با ارزش ویژه برند شهر اصفهان دارد.
تصویر برند مقصد گردشگری ،رابطه مستقیم و معناداری با ارزش ویژه برند شهر اصفهان دارد.
کیفیت ادراک شده مقصد گردشگری ،رابطه مستقیم و معناداری با ارزش ویژه برند شهر اصفهان دارد.
وفاداری به برند مقصد گردشگری ،رابطه مستقیم و معناداری با ارزش ویژه برند شهر اصفهان دارد.

-7تجزیه و تحلیل دادهها
الگوي پژوهش بر اساس معادالت ساختاري:
بااسنتفادهازنرم افزار AMOS20الگوی پژوهش براسناس معادالت سناختاری درشنکل زیر نشنان داده شده است .در این
شکل VBنشان دهنده ارزش ویژه برند AB ،نشان دهنده آگاهی از برند Q ،نشان دهنده کیفیتLB ،نشان دهنده وفاداری به
برند و  IBنشان دهنده تصویر از برند می باشد.

شکل( :)0مدل معادالت ساختاري پژوهش بر اساس نظرات گردشگران شهر اصفهان -برگرفته از فرآیند تحقیق
دراین پژوهش برای بررسنی میزان مناسنب بود نالگوی معادالت سناختاری،شنش شاخص مورد توجه است.اولین شاخص،
( )X2/dfاسنت .اگر این شناخص بین عدد  1و  0باشند نشنان از تأیید بیشتر این الگو خواهدبود .دراینجااین مقداربرابر1/001
گزارش شننده اسننت.دومین شنناخص  RMSEAاسننت ،که هرچه به  2/20نزدیکتر باشنند الگو،کاراترخواهدبود.دراینجااین
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مقداربرابر 2/10گزارش شننده اسننت .چهارشنناخص دیگر CFI،NFI،IFI،GFIاسننت که این چهارشنناخص بین صننفرویک
قرارداردوهرچه به عددیک نزدیکتر باشد،کارایی الگوبیشترخواهدبود.دراین الگواین شاخص هابه ترتیب ،2/333 ،2/310 ،2/331
 2/130گزارش شده است.
جدول( :)0نتایج آزمون مدل معادالت ساختاري بر اساس نظرات پاسخ دهندگان
RMSEA
2/10

GFI

IFI

NFI

CFI

2/130 2/333 2/310 2/331

)(X2/df
1/001

پس از آزمون مدل معادالت ساختاری باید به بررسی فرضیات پژوهش پرداخت .مدل مفهومی آزمون شده در شکل  0اراهه
شنده اسنت .اعداد نوشنته شنده بر روی خطوط همان ضریب بتا حاصل از معادله رگرسیون بین متغیرها یا همان ضریب مسیر
هسنتند ،اگر ضریب مسیر بیش از  2/0باشد فرضیه تأیید می شود.جدول زیر یافته های تحلیللیّ را با استفاده از الگوی معادالت
سناختاری برای آزمون فرضیههای تحقیق نشان می دهد.درنرم افزار AMOSردیاتأییدفرضیهها با CRنشان داده می شودواگر
این شناخص از  1/31بیشنتر باشند نشنان ازوجودرابطه علیّّبین متغیرهااسنت وفرضنیه تأییدمی شود .نتایج این الگودرجدول
زیرعرضنه شده است وهمانطور که مشاهده می شود :مقدار CRبرای هر  0متغیر پژوهش (آگاهی ،تصویر ،کیفیت درک شده و
وفاداری) ،بزرگتر از  1/31اسننت .بنابراین تأثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند(فرضننیه اول) ،تأثیر تصننویر برند بر ارزش ویژه
برند(فرضنیه دوم) ،تأثیر کیفیت ادراک شنده بر ارزش ویژه برند(فرضنیه سنوم) و تأثیر وفاداری برند بر ارزش ویژه برند(فرضیه
چهارم) معنی دار است.
جدول( :)3نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش
فرضیه

ضریب مسیر )(CRنسبت بحرانی مقدار Pنتیجه آزمون

آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد.
2/13

0/11

تصویر برند بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد.
کیفیت درک شده بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد

2
2

2/11

0/01

2/30

0/01

2

وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد.

-8تحلیل متغیرهاي جمعیت شناختی
الف .بررسی رابطه متغیرهای پژوهش با جنسیت پاسخ دهندگان
برایبررسی این رابطه از آزمون  tمستقل استفاده شده است.
H0 : μ1 = μ2
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H1 : μ1 ≠ μ2
فرض  H0به این صنورت بیان میشود که تفاوت معنی داری بین میانگین نمره نظرات زن و مرد وجود ندارد و فرض H1
بدین صورت است که تفاوت معنی داری بین میانگین نمره نظرات آنها وجود دارد.
جدول( :)4آزمون  tمستقل براي بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت
متغیرها

میانگین نمره

میانگین نمره

نظرات مردها

نظرات زنها

F

Sig f

Tمستقل

Sig t

آگاهی

0/1110

0/1000

1/030

2/222

-2/031

2/001

تصویر

0/1100

0/2100

0/100

2/222

1/020

2/201

کیفیت

0/2001

0/1213

2/000

2/222

-2/130

2/021

وفاداری

0/2100

0/3300

2/011

2/222

2/001

2/000

برای انجام آزمون فوق ابتدا آزمون مربوط به برابری واریانسها بین زنها و مردها انجام شده است .با توجه به اینکه برای هر 0
متغیر (آگاهی ،تصویر ،کیفیت و وفاداری)سطح معناداری  Fبرابر با  2/222بوده است ،بنابراین سطح معناداری زیر  2/20می
باشد و فرض نابرابری واریانسها تأیید می شود .با در نظر گرفتن این موضوع Tمستقل مشاهده شده در مورد کلیه فرضیات در
حالت نا برابری واریانسها ،در جدول فوق نشان داده شده است و با توجه به اینکه سطح معناداری  tمستقل برای تمام فرضیات
بزرگتر از  2/20می باشد بین نظرات پاسخ دهندگان زن و پاسخ دهندگانمرد تفاوت وجود ندارد.
ب .بررسی رابطه متغیرهای پژوهش با وضعیت تأهل پاسخ دهندگان
برای بررسی این رابطه از آزمون  tمستقل استفاده شده است.
𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2
𝐻1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2
فرض H0به این صورت بیان میشود که تفاوت معنی داری بین میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان مجردو پاسخ دهندگان
متأهل وجودندارد و فرض  H1بدین صورت است که تفاوت معنی داری بین میانگین نمره نظرات آنها وجود دارد.
جدول( :)5آزمون  tمستقل براي بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس وضعیت تأهل
متغیرها

آگاهی

میانگین نمره نظرات پاسخ

میانگین نمره نظرات پاسخ

دهندگان مجرد

دهندگان متأهل

0/2012

0/0001

Sig f

T
مستقل

2/222 0/111

-1/320

F

Sig t

2/200
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تصویر

0/2000

0/1120

2/222 2/111

-1/220

2/002

کیفیت

0/2002

0/1100

2/222 2/021

-1/002

2/000

وفاداری

0/3020

0/2302

2/222 2/111

-1/213

2/110

برای انجام آزمون فوق ابتدا آزمون مربوط به برابری واریانسها بین افراد مجرد و افراد متأهل انجام شده است .با توجه به اینکه
برای هر  0متغیر (آگاهی ،تصویر ،کیفیت و وفاداری)سطح معناداری  Fبرابر با  2/222بوده است ،بنابراین سطح معناداری زیر
 2/20می باشد و فرض نابرابری واریانسها تأیید می شود .با در نظر گرفتن این موضوع Tمستقل مشاهده شده در مورد کلیه
فرضیات در حالت نابرابری واریانسها ،در جدول فوق نشان داده شده است و با توجه به اینکه سطح معناداری  tمستقل برای
تمام فرضیات بزرگتر از  2/20می باشدبین نظرات پاسخ دهندگان مجرد و پاسخ دهندگان متأهل تفاوت وجود ندارد.
ج .بررسی رابطه متغیرهای پژوهش با میزان تحصیالت پاسخ دهندگان برای این منظور از آزمون  Fاستفاده شده است.
𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇4 = 𝜇5
𝐻1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2 ≠ 𝜇3 ≠ 𝜇4 ≠ 𝜇5حداقل یکی از میانگینها برابر نمی باشد
جدول( :)6نتایج تحلیل آنوا مربوط به رابطه بین متغیرهاي پژوهش با میزان تحصیالت پاسخ دهندگان
F

سطح معناداري

آگاهی از برند

2/001

2/000

تصویر برند

2/001

2/001

کیفیت درک شده 2/111

2/323

2/000

2/100

متغیرها

وفاداری به برند

با توجه به جدول فوق بین هیچ یک از متغیرهای پژوهش در گروهها با تحصیالت متفاوت ،تفاوت معنادار وجود ندارد.
د .بررسی رابطه متغیرهای پژوهش با درآمد پاسخ دهندگان
برای این منظور از آزمون  Fاستفاده شده است.
𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇4 = 𝜇5
𝐻1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2 ≠ 𝜇3 ≠ 𝜇4 ≠ 𝜇5حداقل یکی از میانگینها برابر نمی باشد
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جدول(:)7نتایج تحلیل آنوا مربوط به رابطه بین متغیرهاي پژوهش با درآمد پاسخ دهندگان
F

سطح معناداري

آگاهی از برند

1/031

2/131

تصویر برند

2/100

2/010

کیفیت درک شده 1/011

2/001

2/000

2/122

متغیرها

وفاداری به برند

با توجه به جدول فوق بین هیچ یک از متغیرهای پژوهش در گروهها با درآمد متفاوت ،تفاوت معنادار وجود ندارد.

-9نتیجه گیري
 نتیجه آزمون فرضنیه یک :آگاهی از برند مقصد گردشگری اصفهان بر ارزش ویژه برند آن مقصد تأثیر دارد .در واقع تأثیرآگاهی برند مقصد گردشگری بر ارزش ویژه برند را می توان از سه طریق بررسی کرد :اوال ،هنگامی که مصرف کننده خریدی را
مدنظر دارد ،اولین عملی که انجام می دهد بازیابی اطالعاتی اسننت که در حال حاضننر در ذهنش دارد تا از این طریق مجموعه
ای از برندها را با هم مقایسنه کند .برند باید بخشنی از مجموعه ای باشد که مورد نظر مصرف کننده است تا در فرآیند تصمیم
گیری مشننتری باقی بماند .بنابراین ،برند باید آگاهی زیادی را در بین مشننتریان هدف به وجود آورد تا برای خرید لحاظ شننود.
ثانیا ،آگاهی از برند می تواند برای برند ارزش ایجاد کند .به عنوان مثال ،تشننخیص مشننتری از یک نام برند می تواند یک حس
آشنایی را به وجود آو رد و آشنایی با برند می تواند برای اینکه مشتری را به خرید محصول راغب کند عاملی تعیین کننده باشد
و سنرانجام ،آگاهی از برند می تواند با ایجاد اولیه نقطه اتصال ،که پیوند دهنده تداعی گرها به آن برند است ،بر ارزش ویژه برند
تأثیر گذارد .به اثبات رسنیده افرادی که دا نش قبلی و تداعی گرهای مرتبط با طبقه محصنول بخصننوصی دارند ،تقریبا دو برابر
افرادی که دانشی در مورد طبقه محصول ندارند ،ایدههایی از محصول به یاد می آورند(وودوارد.)0222،1
 نتیجه آزمون فرضنیه دو :تصنویر برند مقصند گردشنگری اصفهان بر ارزش ویژه برند آن مقصد تأثیر دارد.در واقع تصویربرنند و در نتیجه تداعی گرها ،می توانند از سنننه طریق بر ارزش ویژه برند ت ثیر بگذارند :اوال ،تداعی گرها در پردازش و بازیابی
اطالعات کمک می کنند .تداعی گرها این امکان را فراهم می کند تا انبوهی از اطالعات ،نشنان دهنده محصول اراهه شده باشد،
از این رو بنه مصنننرف کنننده اجازه می دهد به طور سننناده اطالعات را پردازش و بازیابی کند(آکر .)1331،این انبوه اطالعات
مخصننوصننا می تواند برای پردازش و بازیابی اطالعات برند خدمات با توجه به ذات و طبیعت پیچیده خدمات مفید واقع شننود و
همچنین می تواند به بخش بازاریابی در برقرار ی ارتباط بین تصنویری از محصول و مصرف کننده کمک کند .ثانیا ،تداعی گرها
می توانند نقاط تمایز برند در طبقه محصنول را فراهم آورند .تمایز به صنورت سدی در مقابل رقیبان عمل می کند و از این رو
یک مزیت رقابتی پایدار را ایجاد می کند .سنرانجام اینکه ،تداعی گرهایی که در حال حاضر در ذهن مشتری هستند می توانند
1Woodward
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تجربه اسنتفاده از محصنول را مورد تأثیر قرار داده ،و موجب شنود تا مشتری محصول را متفاوت از آن چیزی درک کند که در
صورت نبود این تداعی گرها درک می شد(وودوارد.)0222،
 نتیجه آزمون فرضنیه سنه :کیفیت ادراک شده مقصد گردشگری اصفهان بر ارزش ویژه برند آن مقصد تأثیر دارد.در واقعکیفیت ادراک شننده از پنج راه می تواند ایجاد ارزش کند و بر ارزش ویژه برند مقصنند گردشننگری تأثیر گذارد که عبارتند از .1
دلیلی برای خرید  .0ایجاد تمایز/موقعیت  .0اضننافه پرداخت  .0تمایل اعضننای کانال توزیع به اسننتفاده از محصننوالت با کیفیت
ادراک شده باالتر  .0توسعه برند(آکر.)1331،
 نتیجه آزمون فرضنیه چهار :وفاداری به برند مقصند گردشنگری اصفهان بر ارزش ویژه برند آن مقصد تأثیر دارد .مقایسهنتایج آزمون این فرضننیه با پژوهش های آکر( ،)1331کلر( )0220و یو و دیگران( ،)0222که رابطه مسننتقیم وفاداری بر ارزش
ویژه برند را اثبات کرده اند ،نشنان می دهد که نتایج این فرضیه هم راستا با تحقیقات پیشین است .از نظر آکر( ،)1331داشتن
مشتریان با وفاداری باال به یک برند می تواند موجب کاهش مجموع هزینه های بازاریابی و کاهش نیاز برای تبلیغات فاقد کارایی
گردد و جریان سنودآوری را برای یک سنازمان ایجاد نماید .کاتلر معتقد اسنت هزینه جذب یک مشتری جدید معادل پنج برابر
هزینه ای اسنت که باید برای راضی و خوشحال کردن یکی از مشتریان فعلی شرکت هزینه شود .ترغیب کردن مشتریان راضی
به خرید از فروشنندگانی غیر از فروشندگانی که در حال حاضر از آن خرید می کنند ،نیازمند تالش و فعالیت بسیار زیاد است،
از سنویی دیگر هزینه کسنب سنود از یک مشتری جدید ،شانزده برابر اندازه مشتری از دست داده شده است(کاتلر ،)1010،لذا
رویکرد منطقی برای شرکتها سعی در جهت دستیابی به مشتریان وفادار و حفم این مشتریان می باشد.
 در نهایت بر اساس یافته های پژوهش بین میانگین نظرات مردان و زنان ،افراد متأهل و مجرد ،افراد با تحصیالت و درآمدمتفاوت در رابطه با متغیرهای ارزش ویژه برند و اهمیت آنها ،تفاوتی وجود ندارد.
-9پیشنهادهاي مبتنی بر نتایج بدست آمده از تحقیق به مدیران بازاریابی مقصدهاي گردشگري
اسنتراتژی های بازاریابی برند باید بر اساس ادراکات مصرف کننده باشد .باید نحوه تفکر مصرف کننده و چگونگی واکنش او
را بررسی نمود و سوس موضع برند را بر اساس ابعاد مختلف کارکردی ،احساسی ،نمادین و ...اتخاذ نمود.
با توجه به جایگاه ویژه برندها در ارزش دارایی شنرکتها باید دیدگاه مدیران در بنگاه های ایرانی فعال در عرصه گردشگری
نسبت به سرمایه گذاری بر روی برند تغییر یابد تا بیش از پیش در این حوزه سرمایه گذاری نمایند.
از تبلیغنات به عنوان عاملی تأثیرگذار برای آگاهی و یادآوری مجدد برند در ذهن مصنننرف کننده اسنننتفاده و در پیام های
تبلیغاتی از مضننامینی که بیانگر کیفیت و یا متمایز بودن اسننت اسننتفاده نمایند .زیرا تبلیغات به عنوان عاملی سننبب وفاداری
بیشتر مصرف کننده به برند شده و در نهایت تمامی این عوامل باعث افزایش ارزش ویژه برند می شود.
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