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 چکیده

ابی بوده است. گوناگونی و تنوع ترین موضوعات مورد توجه محققان بازاریهای اخیر یکی از مهمکننده طی دههرفتار مصرف

باشد. می یا سفر به دلیل گوناگونی در عوامل اثرگذار بر رفتار فرد و انگیزه فرد برای خرید )بازدیدکننده( کنندهرفتار مصرف

کننده شوند. لذا درک رفتار مصرفکنندگان به عنوان کلید اصلی موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت محسوب میامروزه مصرف

-ز اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش نقش رفتار بازدیدکنندگان را در برندسازی مقاصد گردشگری از طریق مفهوما

این تحقیق  د.کنباشد را فراهم میای از برند مقصد میکه یک دیگاه جامع و یکپارچه "(DBEتجربه برند مقصد )"سازی جدید 

ی لسوا 01ای های تحقیق و بررسی مدل تحقیق، پرسشنامهر سنجش متغیربه منظو .باشدپیمایشی می_از نوع توصیفی 

ها به منظور تجزیه و تحلیل دادهنفر از گردشگران شهرستان اردبیل( توزیع گردید.  483طراحی و در بین اعضای نمونه آماری )

رابطه وجود  هال از تحلیل دادهنتایج حاصاستفاده شده است.  22های نسخه Amosو  SPSS هایدر این تحقیق از نرم افزار

 کند.تایید می را برند، تمایل به بازدید مجدد و تمایل به توصیه مقصد به دیگرانتجربه بین مثبت 

 رفتار بازدیدکننده، تجربه برند مقصد، بازدید مجدد، تمایل به توصیه واژگان کلیدی:
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 مقدمه.0

ی جـد امـروزه مـورد توجـه ،اقتصادی دلیل تـأثیرات مثبـت اجتمـاعی، فرهنگـی و که به هایی استیکی از بخشی گردشگر

کشـورها در حـال  گردشگری به لحاظ درآمـدزایی و تـأثیر در رشـد اقتصـادی کشـورهای مختلـف قـرارگرفتـه اسـت. صـنعت

های مناسب در زیر ساخت هـا وزمینـه سیاری ازکشـورها بـا ایجـادی که بطورب .شدن به صنعت اول در جهان است تبـدیل

-گردشــگری منبــع مهمــی بــرای فعالیــت کشــورها ایــن برای اغلـب .برداری از مزایای این صنعت هستندصدد بهره

(. بدین خاطر است که 0998، 0)هایر و لرنر شودزایی و مبادالت خارجی محسوب میاشتغال کســب درآمــد، تجــاری، هــای

های فرهنگی و جغرافیایی ویژگی گردشــگران بایســتی بــا توجــه بــه ــورهای مقصــد بــرای موفقیــت در جــذبکش

کار  تبدیل شدن به مقصد گردشگران در حوزه خاص خود اقدام نمایند. این هـای الزم وآوردن زیرساخت خود نسبت به فراهم

زمینـه ، تسهیالت مورد نیاز گردشـگری اسـت تـا از طریـق ایجـاد و تـأمینگرا نسـبت بـه بخـش رویکردی نظام نیازمنـد

تسهیالت مورد نیاز اولین گام در جذب و نگهـداری گردشـگران در  از آنجـا کـه وجـود .توسـعه گردشـگری را فـراهم نماینـد

عوامل، زمینه را برای  سـطحی از ایـنوجـود  ثرو شناخت وضـعیت منطقـه از حیـاز این ،ها استآن مجدد معنـی تقاضـای

تا با تأمین انتظارات و نیازهای گردشـگران، د آورآن فراهم می شناسی و توسـعهآشنایی با وضعیت گردشگری منطقه و آسیب

سفرهای قبلی،  ها را نسبت به مقصد ایجاد نمایند. انتظارات گردشگران از منطقه بر اسـاس تجربـهآن رضـایت و وفـاداری

های دریافت شده و ادراک تسهیالت و ارزش کیفیـت خـدمات، کیفیـتبنابراین  .گیـردتشویق دیگران شـکل مـی و تبلیغات

. (2114، 2خواهد داشت )اویسالتجربه گردشگری و سطح تقاضای آنها در آینده  شده تأثیر مسـتقیمی بـر کیفیـت سـفر،

احساسی بسیار قوی نسبت به یک  هایارتقاء واکنش ،تواند باعث رضایت، اعتمادمی ،یک برند استفاده از در لعادهاتجربه فوق

که اعتماد در ارتباط تنگاتنگ با عشق و  تحقیقات نشان داده است .عمیق نسبت به آن برند گردد برند و در نتیجه تعهد

د گردشگران بستگی به میزان دیگر امکان بازگشت و تقاضای مجد عبـارتی به(. 0981، 4)الرزلر و هاستون صمیمیت است

و به عنوان یکی از  خواهد داد مقصد دارد و تأمین رضایت آنها به نوبه خود وفـاداری آنهـا را بـه مقصـد افـزایش آنهـا از رضایت

ه یک ب از طرفی مشتریانی که(. 0999، 3)گاربارینو و جانسون شودمقدمات ایجاد تعهد در بازاریابی در نظر گرفته می ترینمهم

برند تشویق  آن استفاده یا خریدشوند و دیگران را برای نسبت به آن وفادار می ورزند،اند و به آن برند عشق میبرند متعهد شده

 (.0993، 2؛ دیک و باسو2112؛ کارول و آهووا، 2101، 5؛ برگویست و بچ الرسون2100)ساهین و همکاران،  کندمی

 مبانی نظری پژوهش. 2

 گردشگری. 2.1

ای است کهن که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته است و به تدریج در طی مراحل تاریخی مختلف به گردشگری پدیده

ی گردشگری از دو بخش تشکیل (. واژه0433موضوع فنی، اقتصادی و اجتماعی اکولوژیکی کنونی خود رسیده است )رضوانی، 

ی فلسفی، مذهبی، پسوندی که به مکتب یا اندیشه "ایسم"ت، سیاحت و به معنای سفر، گشت، مسافر "تور"یافته است: 

، 3سیاسی، ادبی و غیره اشاره دارد. بنابراین گردشگری یعنی مکتبی که پایه فکری آن سیاحت و گردشگری است )آکسفورد

آنجا به انگلیس وارد شده است. که از یونان به اسپانیا، سپس به فرانسه و از  است 8"تورینست"ی یونانی این واژه (. ریشه0989

و  "توریست"کلمات  09و  08و در قرن  "ی خدمتدوره"یا  "نوبت"به معنای  Tourی میالدی کلمه 03در قرن 

                                                           
1 Haber and Lerner 
2 Uysal 
3 Larzelere and Huston 
4 Garbarino & Johnson 
5 Bergkvist & Bech-Larsen 
6 Dick & Basu 
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المللی درباره مسافرت و آمارهای در کنفرانس بین 9سازمان جهانی گردشگری 0990از آن گرفته شد. در سال  "گردشگری"

واژگان و اصطالحات گردشگری را مطرح و تعریف کردند: گردشگری کاری است که فرد در مسافرت  جهانگردی در اتاوای کانادا

های کشد و هدف تجارت و یا فعالیتدهد، این مسافرت بیش از یکسال طول نمیو در مکانی خارج از محیط عادی انجام می

 (.2112، 01دیگر است )ایستپلن

 . صنعت گردشگری و بازاریابی2.2

-شود و این میدهند و به ایشان مرتبط میهایی است که گردشـگران در هنگـام سـفر انجـام میشامل کلیه فعالیتگردشگری 

(. 0482رنجبریان و زاهدی، ) اقامت و نظـایر آن باشـد جایی بین مبدأ و مقصد،جابه ریـزی بـرای سـفر،توانـد شـامل، برنامـه

و مطلع  نیازها فراهم کردن امکانـات بـرای تـأمین بینی نیازهای گردشگران وو پیش گردشـگری بـه عنوان شناسایی بازاریـابی

هاست. کـه ایـن امـر موجـب تامین رضایت گردشگران و تحقق اهداف سازمانی خواهد ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آن

گردشگری  کـه در مقاصــد هــایی اسـتاز جاذبـه منـدیگونـاگون جهـان بهـره از سـفر بـه نقــاط گردشـگران شـد. هـدف

 کندکـه افراد را به سفر به مقاصد مختلف جذب می گردشـگری اسـت، ها در مقـصدبه عبارتی وجود جاذبه. نهفته است

 (.2119، 00)بروون

 . رفتار گردشگر4.2

ها توسط صوالت و خدمات، تجارب و یا ایدهکننده به مطالعه کلیه فرآیندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محرفتار مصرف

پردازد )هافکینز و ها به منظور ارضای نیازها و نیز بررسی تاثیرات این فرآیندها بر مشتری و جامعه میها، و سازمانافراد، گروه

دله که شامل توان به عنوان مطالعه واحدهای خرید و فرآیندهای مباکننده را همچنین می(. رفتار مصرف0485، 02همکاران

 (.0491، 04مینورموون و اسباشد، تعریف کرد )سیها میاکتساب، مصرف و کنارگذاری کاال، خدمات ، تجارب و ایده

ثابت شده است که تصویر کلی مقصد نه تنها بر فرآیند انتخاب مقصد موثر است بلکه در کل بر رفتارهای گردشگران نیز تاثیر 

های قبلی نشان دادند که تصویر مقصد هر دو اثر مستقیم و غیر مستقیم را های پژوهشفته(. یا2115دارد )کو و همکاران، 

(. در این مطالعات، نیات رفتاری از دو دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار 2119، 03روی نیات رفتاری دارد )آلکازین و همکاران

. تمایل به بازدید مجدد مقصد و انتشار تبلیغات "به دیگرانقصد بازدید مجدد و تمایل به توصیه "گرفتند: با استفاده از اصطالح 

ترین پیامدها در مطالعات تصویر مقصد و رفتار قبل از مصرف است. شفاهی مثبت فرد به فرد )تبلیغات دهان به دهان( از مهم

 العه شده است.های وفاداری مشتری مططور گسترده در تحقیقات گردشگری به عنوان نشانهه تمایل به بازدید مجدد ب

. قصد بازدید مجدد از مقصد گردشگری3.2  

کنند، دو گروه جداگانـه که چنین سفری را تکرار می هاییآن کنند باگردشـگرانی که برای نخستین بار به یک مقصد سفر می

جـا کـه جذب و حفظ آن از. های متفاوتی برای سفر به آن مقصد دارندآیند، زیرا هریک رفتار، انتظارات و انگیزهبه حساب می

نسبتی از هر دو  تا کنندهر دو گروه برای موفقیت مقصد گردشگری دارای اهمیت است، مدیریت مقاصد گردشـگری تالش می

هرچنـد نسـبت بازدیدکننـدگان تکراری به کل گردشگران، به عنوان شاخصی . را در میان بازدیدکنندگان خود داشـته باشـند

روند نزولی تقاضای  یتواند نشانهتعداد گردشگران جدید می شـود، امـا کـاهشی مدیران محسوب مـیگیرمهم برای تصمیم

ارتباط یا تکرار جـذب مشـتری جدید امری پرهزینه است، ضمن اینکه اطمینان از تداوم این  ،حال مقصد مورد نظر باشد. به هر

های مقصد مورد نظر ندارند العاتی در مورد شرایط، امکانات و داشتهل، اط. گردشگران بار او(2113، 05وانگد )سفر وجـود نـدار

                                                           
9 WTO (World Tourism Organisation) 
10 Steplan 
11 Brown 
12 Hawkins & et al 
13 C.Mowen & S.Minor 
14 Alcazin & et al 
15 Wang 
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کنند. اما گردشگران تکراری با مقصد آشنا هستند و گـاهی عالقمندنـد کـه تجـارب را تجربه می و بـرای اولـین بار این مسائل

 ،اندته فرصت دیدار از آن را نداشتهکه در سفر گذش، های دیگر موجود در مقصدخوش گذشته را تکرار نمایند و یا از جاذبه

خاطر حاصل از رضایت کـه بـر رفتـار و های متفاوتی بـرای سـفر داشـته باشـند،بازدید نمایند. این دو گروه طبیعتًا باید انگیزه

 گذارند.ها در مقصد تاثیر میی عملی آنتجربه

. تمایل به توصیه )قصد حمایت(5.2  

ی غیررسمی به دیگران در ها یک مشاورهان، یکی از قدرتمندترین نیروها در بازار است. این توصیهی یک سازمتمایل به توصیه

شود. دلیل این را دهد و در نتیجه موجب تسهیل در فروش محصوالت مختلف میمورد کاالها، خدمات و یا سازمان ارائه می

گران را به ویژه هنگامی که خرید مهم است به منظور کنندگان معموال نظرات دیتوان در این واقعیت یافت که مصرفمی

کنندگان تکیه بر منابع ارتباط شخصی و غیررسمی )به عنوان مثال، گیرند. به این معنی که، مصرفاستنباط خود در نظر می

دهند )کاسلو، گیری در خرید به جای منابع سازمانی و رسمی مانند تبلیغات، ترجیح میکنندگان دیگر( را هنگام تصمیممصرف

 (.2101، 02وفالوین و گوینالی

به خود معطوف  محققین را توجه بسیاری از ،در بازاریابی مبتنی بر رابطه، حمایت و طرفداری مشتری به عنوان یک متغیر مهم

 نیست، اغلب به عنوان شکلی سنجش که به آسانی و عینت مفهوم حفظ مشتری قابلگرچه حمایت به دلیل این داشته است.

ی عمیقی در تحقیقات حوزه دهان مثبت ریشه به اما حمایت یا ارتباطات کالمی دهان شود،نرم از وفاداری در نظر گرفته می

توسعه مشتریان مرجعی که مایل به دادن پیشنهادهای  اند کهداشته محققین همچنین تاکید (.0991 ،بازاریابی دارد)اندرسون

 (.2114، 03لدهباشد)ریچی بسیار مهم تجربه مصرف مینتیجه هستند، کنندگانرفمطلوب در رابطه با برند به دیگر مص

 . تجربه برند2.2

نقش و اهمیت . است های بازاریابی به خود جلب کردههای اخیر مفهوم تجربه برند توجه بسیاری را در حوزه فعالیتدر سال

 .تواند بسیار مهم باشدو خدمات می کاال های بازاریابیراتژیبرندها خواهند داشت در توسعه است کنندگان ازتجربیاتی که مصرف

کننده های رفتاری مصرفپاسخ کننده )ادراکی، احساسی و شناختی( وهای درونی و ذهنی مصرفتجربه برند را به عنوان پاسخ

 بندی،، هویت، بستهبخشی ازطراحی هااین محرک ،ندکنشوند بیان میهای مرتبط با برند ایجاد میوسیله محرکه که ب

 (.2119)براکوس و همکاران،  باشندارتباطات و ترفیعات و محیط برند می

. تجربه برند مقصد گردشگری9.2  

ترین برند در راستای اهداف گردشگری است. این نوع برند، مقصد را به عنوان محصولی برای برند مقصد گردشگری اصلی

ای خاص و بر اساس ها را به منظور تجربههایی هستند که مردم آنه مقصدها مکانجایی کآن گیرد. ازگردشگران در نظر می

-های برنامهتوان با استفاده از روشکنند، میی خاصی از جاذبه حاصل شده؛ برای اقامت و سفر انتخاب میدرکی که از خصیصه

تخاب بین مقصدی که به برند تبدیل شده و رقبای ها یک برند ایجاد کرد که بدین ترتیب، گردشگران در هنگام انریزی برای آن

جایی (. ازآن0494پور، دهند )براهویی و زویداویانها دارد، این گزینه را ترجیح میآن، به خاطر جایگاه بهتری که برند در ذهن

کوشند کشورها میترین منابع اقتصادی کشورها تبدیل شده است، بسیاری از های اخیر به یکی از اصلیکه گردشگری در سال

(. در حقیقت بیشترکشورها به برند 0491تا از برند گردشگری به عنوان برند کشور و شهرهایشان استفاده کنند )مقدم، 

تر عمل گردشگری رغبت بیشتری دارند؛ زیرا صدای رساتری داشته و در ارتباط برقرار کردن با خصوصیات کشور، سازمان یافته

برند مقصد گردشگری هنوز تعریف واضح و روشنی در ادبیات و در میان متخصصین امر با این حال   (.2102، 08کراکند )بمی

-ندارد و از این رو مدیریت و فهم آن دشوار است و نیاز به مطالعات بیشتر درباره برند در زمینه سفر و گردشگری احساس می
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ای از یک پازل است که از به امعی نیستند و هر تعریف قطعهشود. تعاریف ارائه شده از برند مقاصد توریستی تعاریف کامل و ج

توان در غالب هویت مجسمی از یک مقصد در گردد. برند را میای از مفهوم برند حاصل میها ساختار پیچیدهنهم پیوستن آ

این هویت توسط گردد. نظر داشت که از اجزائی شامل نام در کنار یک تصویر قوی و مطلوب، لوگو و یک شعار تشکیل می

ها احساسی از ارزش، ثبات، اعتماد و منحصر بفردی به وجود کند و در میان آنهای بازاریابی به مشتریان انتقال پیدا میبرنامه

 (.2112، 09آورد که در آخر وفاداری مشتری را نیز به همراه خواهد داشت )تاسکی و کوزاکمی

 

 . پیشینه پژوهش4

 های داخلی. پژوهش0.4

های رقابتی در صنعت گردشگری به منظور جذب شناسایی مزیت"( در تحقیقی تحت عنوان 0494) می و همکارانکاظ

های رقابتی در صنعت گردشگری استان اصفهان پرداخته و به این به شناسائی مزیت "گردشگران خارجی به استان اصفهان

فاده از مدل زنجیره ارزش پورتر، مدل پنج نیروی رقابتی پورتر منظور، موانع موجود در سه محیط داخل، نزدیک و دور را با است

اند و بر اساس نتایج بدست آمده هر سه مدل مورد تائید جامعه آماری قرار گرفت. بنابر نتایج و مدل پِست شناسایی کرده

 د.ابتی تاثیر دارموجود در صنعت گردشگری در استان اصفهان بر ایجاد مزیت رقبدست آمده در این تحقیق کاهش موانع 

های پنج برند مبتنی بر مشتری در هتل ٔەدر پژوهش خود به بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژ( 0492زاده و همکاران )رحیم

برند را مورد توجه قرار دادند که شامل آگاهی از برند،  ٔەها چهار بعد اصلی ارزش ویژشهر مشهد پرداختند. آنکالن ٔەستار

دهد کیفیت ادراک شده بعد اصلی در ایجاد ها نشان مینتایج پژوهش آنوفاداری به برند و تداعی برند است. کیفیت برند، 

 برند است. ٔەای در ارزش ویژبرند دارد و عامل قوی تعیین کننده ٔەبرند است و تأثیر مهمی بر سایر ابعاد ارزش ویژ ٔەارزش ویژ

-به بررسی عوامل مهم در برندسازی ملی با تاکید بر گردشگران خارجی بازدیدنیز در پژوهشی ( 0490خو )پور و بزرگحکیم

های تبلیغاتی ها چهار گروه از عوامل را شناسایی کردند. اولین عامل شامل سه مولفه مهم برنامهکننده از ایران پرداختند. آن

عامل دوم شامل سه . ها بودتخصصی و کنفرانسهای ای، آگاهی عمومی از قدرت اقتصادی و آگاهی عمومی از سمپوزیومماهواره

های تبلیغاتی از طریق توزیع بروشور و تبلیغات اینترنتی بود. عامل سوم مولفه مهم شامل آگاهی عمومی از حقوق بشر، برنامه

امل شامل دو مولفه بود: آگاهی عمومی از آموزش و دسترسی به خدمات عمومی و معرفی میراث فرهنگی. نهایتًا آخرین ع

 های تبلیغاتی از طریق توزیع بروشور بود.های طبیعی و برنامهمعرفی جاذبه

 های خارجی. پژوهش2.4

( در پژوهش خود به بررسی ارتباط میان درگیری پایدار گردشگران با مقصد گردشگری، ارزش ویژه برند 2102فرس و والس )

جستوجوی اطالعات )مرحلة قبل از سفر(  ٔەدر طول دورمقصد گردشگری و قصد گردشگران به بازدید از مقصد گردشگری 

کنند که گردشگر به مقصد برند مقصد گردشگری مبتنی بر مشتری را مطلوبیتی کلی تعریف می ٔەها ارزش ویژپرداختند. آن

وفاداری به برند شامل تصویر ذهنی برند، آگاهی از برند، کیفیت برند و  ٔەدهد. در این پژوهش ارزش ویژگردشگری نسبت می

 ٔەدهد درگیری پایدار گردشگر با مقصد گردشگری همة ابعاد ارزش ویژبرند مقصد گردشگری است. نتایج این پژوهش نشان می

دهد. عالوه بر این، بخش دیگری از داری تحت تأثیر قرار میبرند مقصد گردشگری مبتنی بر مشتری را به طور مثبت و معنی

برند مقصد گردشگری مبتنی بر مشتری قصد گردشگران را برای بازدید از  ٔەد ابعاد ارزش ویژدهنتایج این پژوهش نشان می

 دهد.داری تحت تأثیر قرار میمقصد گردشگری به طور مثبت و معنی

نشــان تجــاری چــین: درک راهنمایی تور و "ای بــا عنــوان در مقالـه( 2101لئوناردو دیکو، ریچ هریل و پیتر کاردون )

بـه بررسـی دانـش نشـان تجـاری توسـط بازدیدکنندگان و بـا نظریـات  "مفاهیم برای مقصد نشـان تجـاری و بازاریابی

کارشناسـی بـه درک و تفاســیری بــرای بهبــود نشــان تجــاری و بازاریــابی گردشگری چـین پرداختـه و در نهایـت 
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-خـارجی و مـردم بومی را بیش از نشـان تجـاری در جـذب توریسـت مـی گری تماس بازدیدکنندگانتـأثیر نقـش میانجی

 داننـد.

های فرهنگی از دیدگاه در پژوهش خود به شناسایی ابعاد ارزش ویژه برند برای فعالیت (2101) کاماررو و همکاران

گردشگر انجام شد. نتایج 312ارکت بازدیدکنندگان داخلی و خارجی در کشور اسپانیا پرداختند. به این منظور، پیمایشی با مش

وفاداری به برند،  :های هنری شامل چهار بعد است که عبارتند ازدهد ارزش ویژه برند برای نمایشگاهها نشان میپژوهش آن

دهد ها نشان میتصویر ذهنی برند، کیفیت ادراک شده برند و ارزش ادراک شده برند. همچنین نتایج پژوهش آن

اند. در مقابل، ترین بعد ارزش ویژ برند، اهمیت بیشتری قائل بودهارجی برای تصویر ذهنی برند، به مثابة مهمبازدیدکنندگان خ

 ارزش ادراک شد برند دارای ارزش بیشتری برای گردشگران داخلی بوده است.

 های پژوهش. مدل مفهومی و فرضیه3

یرهای تمایل به بازدید مجدد و تمایل به توصیه به دیگران به در این پژوهش تجربه برند مقصد به عنوان متغیر مستقل و متغ

( است. 2103) 21عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است. مدل مفهومی نیز برگرفته از مدل ستوارت بارنس و همکاران

( 2119) 20انستوارت بارنس و همکارانش مدل تجربه برند مقصد را با اقتباس از مدل براکس و همکار 2103است. در سال 

 .ارائه نمودند
 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش0نمودار

 فرضیات پژوهش. 5

 تاثیر معناداری دارد.از مقصد  به بازدید مجدد گردشگران تجربه برند مقاصد گردشگری بر تمایل -

 به دیگران تاثیر معناداری دارد. مقصد توصیه گردشگران به تجربه برند مقاصد گردشگری بر تمایل -

 ش تحقیقرو. 2
و  توصیفی )غیر آزمایشی( جزوء تحقیقات ها،داده گردآوری نحوه نظر از و بوده کاربردی تحقیقی هدف، نظر از تحقیق، این

ها، از نوع همبستگی و معادالت ساختاری )تحلیل گردد. همچنین با توجه به نحوه تجزیه و تحلیل دادهمی پیمایشی محسوب

های مورد بررسی است و روش همبستگی نیز ات توصیفی هدف توصیف شرایط یا پدیدهگردد. در تحقیقمسیر( محسوب می

گیری به رود. در این پژوهش با بررسی جامعه به ویژه با استفاده از نمونههای جامعه آماری به کار میبرای بررسی توزیع ویژگی

های ز نظر ارتباط بین متغیرها از نوع پژوهشها پرداخته شده است. همچنین این پژوهش اروش تصادفی به مطالعه فعالیت

 باشد.های مقطعی میها، از نوع پژوهشآوری دادههمبستگی است و بر اساس زمان جمع

  . جامعه و نمونه آماری:0.2

در این روش برای برآورد حجم نمونه از باشد. میاردبیل  استان و گردشگران جامعه آماری این پژوهش کلیه بازدیدکنندگان

ای به دانستن اطالعات و پارامترهایی درباره جامعه ،آنشود. منتهی محقق برای انجام های آماری استفاده میها و روشتکنیک

رود، فرمول های آماری که برای برآورد حجم نمونه به کار میکه قصد انتخاب نمونه از آن را دارد، نیاز دارد. یکی از روش
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21 Brakus, & et al 

 تجربه برند مقصد

 تمایل به توصیه به دیگران

 تمایل به بازدید مجدد
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بودن اندازه جامعه آماری برای بدست آوردن حداقل نمونه مورد نیاز برای تحقیق از فرمول کوکران است. به دلیل نامحدود 

 شود.کوکران استفاده می

 داریم: 0طبق فرمول 

0(  

درصد در نظر گرفته شود،  5( d)و دقت برآورد  1.15را برابر با  )αدرصد، سطح خطا ) 51( راpاگر نسبت موفقیت جامعه )

 شود.نفر تعیین می 483جم نمونه حداقل ح

= 384 

پرسشنامه توزیع  311پذیری در مجموع نفر تعیین شد که به منظور افزایش تعمیم 483بنابراین طبق فرمول کوکران، حداقل 

 آوری گردید.پرسشنامه جمع 483شد که در نهایت 

 . پرسشنامه2.2

های پژوهش در دو قسمت طراحی باشد که در راستای آزمون سؤالسؤال می 01ل پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شام

 2قسمت دوم پرسشنامه شامل . باشدسؤال مربوط به متغیرهای تجربه برند می 3 گردیده است. قسمت اول پرسشنامه شامل

 باشد.ر وابسته تحقیق ما میباشد. رفتار گردشگر متغیگردشگر می یرفتارتمایالت های مربوط به باشد که سنجهسؤال می

 . روایی پرسشنامه0.2.2

ها با نظر آنان بررسی در این پژوهش برای افزایش اعتبار و روایی پرسشنامه ابتدا با تعدادی از اساتید مشورت گردید و سؤال

و پرسشنامه  ها مشخص و رفع شدهشد. سپس تعدادی پرسشنامه بین هر بخش از جامعه آماری توزیع گردید و کلیه ابهام

 نهایی توزیع گردید.

 . پایایی پرسشنامه2.2.2

ایم. استفاده کرده کرونباخآلفایکه در این تحقیق از ضریب  های مختلفی وجود داردگیری شیوهبرای تعیین پایایی ابزار اندازه

د و اعتبار و سازگاری درونی آن ها پایاتر هستنتر باشد بیانگر آن است که سؤالکرونباخ به عدد یک نزدیکهر اندازه آلفای

آوری گردید که توزیع و جمع تایی پرسشنامه 41بیشتر است. در این پژوهش برای اطمینان از روایی و پایایی ابتدا یک نمونه 

ر کرونباخ مربوط به متغیرهای پرسشنامه در جدول زیپس از تأیید روایی و پایایی، توزیع نهایی انجام شد. نتایج ضریب آلفای

 نشان داده شده است.

 : میزان پایایی پرسشنامه0جدول 

 مقدار آلفا تعداد سؤاالت متغیرهای پرسشنامه

 1.333 3 تجربه برند مقصد گردشگری

 1.858 4 تمایل به بازدید مجدد

 1.333 4 تمایل به توصیه به دیگران

 1.802 01 آلفای کل

 

 های جمعیت شناختییافته .3

برای این منظور از متغیرهایی همچون سن،  .باشدکنندگان مطالعه حاضر میت جمعیتی شرکتاطالعابخش شامل  این

 .گردداستفاده می تحصیالت، جنسیت و سطح درآمد
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 شناختی پژوهش: اطالعات جمعیت2جدول 

 درصد فراوانی توصیف جمعیت شناختی

 جنسیت

 52.2 212 مرد

 33.3 082 زن

 011.1 483 کل

 سن

 00.5 33 سال 21کمتر از 

 53.4 221 سال 41تا  21

 20.9 83 سال 31تا  40

 3.4 28 سال 51تا  30

 2.0 8 سال به باال 50

 011.1 483 کل

 تحصیالت سطح

 2.1 24 زیردیپلم

 21.4 38 دیپلم

 03.3 28 دیپلمفوق

 43.2 034 لیسانس

 08.8 32 لیسانس و باالترفوق

 011.1 483 کل

 دسطح درآم

 8.2 44 کمتر از یک میلیون

 43.3 042 میلیون 0.5میلیون تا  0

 42.5 031 میلیون 2میلیون تا  0.5

 21.2 39 میلیون و بیشتر 2

 011.1 483 کل

 هاآزمون مقایسه میانگین برای تعیین جهت پاسخ. 8

-بایست مقادیر حاصل از نظرات پاسخ، میبا توجه به انتخاب طیف لیکرت برای سواالت تشکیل دهنده متغیرهای مورد بررسی

دهنده های تشکیل های ایشان به مولفهگویان را مورد بررسی قرار داد تا این موضوع روشن شود که آیا میانگین پاسخ

)عدد وسط طیف لیکرت( تفاوت معناداری دارد یا خیر؟ بنابراین، از آزمون مقایسه  4متغیرهای تحقیق به طور متوسط با مقدار 

میانگینی بیشتر  ی کهمتغیرهای 4 ن در ذیل آمده است. بر اساس جدولای استفاده شده است که نتایج آمیانگین تی تک نمونه

-داشته باشند نامطلوب می 4هایی که میانگین زیر باشند و شاخصتوان گفت در وضعیت مطلوبی میمی را داشته باشند 4از 

 دارند. یتوان گفت همه متغیرهای پژوهش وضعیت مطلوبباشند. با توجه به مقادیر میانگین می

 

 

 

ها: آزمون مقایسه میانگین برای تعیین جهت پاسخ4جدول  

Variable N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
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Experience 384 3.3125 1.02610 .05236 

Revisit 384 3.6155 .86278 .04403 

Recommend 384 3.8819 .66924 .03415 

 آزمون همبستگی. 9

. به منظور بررسی وجود ارتباط بین متغیرهای تجربه برند دهدوع و شدت رابطه بین متغیرها را نشان مینآزمون همبستگی 

ارائه  3مقصد و متغیرهای تمایالت رفتاری بازدیدکنندگان از روش همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول 

دار بین تجربه برند مقصد دهنده وجود همبستگی مثبت و معنیهای انجام گرفته در این پژوهش نشانسینتایج بررشده است. 

بیشترین  تمایل به بازدید مجددبر تجربه برند . در این پژوهش پیوندهای مرتبط با بازدیدکنندگان استرفتار  و تمایالت

 .همبستگی را دارا می باشد

آزمون همبستگی متغیرهای پژوهش: 3جدول   

Variable Experience Revisit Recommend 

Experience 

Pearson Correlation 1 .360** .245* 

Sig. (2-tailed)  .000 .014 

N 384 384 384 

Revisit 

Pearson Correlation .360** 1 .344** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 384 384 384 

Recommend 

Pearson Correlation .245* .344** 1 

Sig. (2-tailed) .014 .000  

N 384 384 384 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 های پژوهشآزمون مدل مفهومی و فرضیه. 01

تجربه برنـد، تمایـل بـه ) گیریمدل اندازه 4 که شاملکنیم ها از مدل ساختاری استفاده میژوهش برای آزمون فرضیهدر این پ

-( استفاده مـیCFAاز روش تحلیل عاملی تاییدی ) هم گیریدر مدل اندازه. ( استبازدید مجدد و تمایل به توصیه به دیگران

 کنیم.

 (:CFAتحلیل عاملی تاییدی). 0.01

قصد داریم مدل ارائه شده براساس نظریه را با مدلی که در دنیـای واقعـی وجـود دارد  CFAرای تحلیل عاملی تاییدی یا با اج

 مقایسه کنیم.
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 تجربه برند مقاصد گردشگری بر تمایالت رفتاری گردشگران( تاثیر CFA) در حالت استاندارد مدل تحلیل عاملی تاییدی: 2نمودار

 رمال بودنشرط نبررسی پیش. 2.01

د. همچنین اگر باش 3+و  3-چولگی در بازه که باید مطمئن شویم افزار در خروجی این نرم هاداده جهت ارزیابی نرمال بودن

( مقادیر کشیدگی 0995(، وست و همکاران )2115ر کشیدگی وجود ندارد ولی کالین )چه اتفاق نظر واضحی در مورد مقادی

 (.0494نوان عدم نرمال بودن پیشنهاد کردند )فربد، ابراهیم، را به ع ±7مساوی یا بزرگتر از 

 :بررسی پیش شرط نرمال بودن5 جدول

Variable min Max skew Kurtosis 

q10 2.000 5.000 -.668 1.054 

q9 2.000 5.000 -.542 .319 

q8 1.000 5.000 -.770 1.290 

q7 1.000 5.000 -.516 -.269 

q6 1.000 5.000 -.540 -.004 

q5 1.000 5.000 -.411 -.395 

q4 1.000 5.000 -.675 -.006 

q3 1.000 5.000 -.807 .400 

q2 1.000 5.000 -.806 .364 

q1 1.000 5.000 -1.050 .488 

Multivariate 
   

16.096 

 باشد.بودن برقرار میفرض نرمال مقادیر ستون چولگی و کشیدگی در بازه مشخص خود قرار داشته و پیش 5 توجه به جدول با
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 ارزیابی بار عاملی نشانگرها )متغیرهای مشاهده شده(:. 4.01

هستند.  1.5کنیم تا مطمئن شویم بزرگتر از ، بار عاملی استاندارد نشانگرها را بررسی میCFAبه عنوان اولین قدم برای انجام 

و متغیر آشکار مربوطه را طی فراینـد تحلیـل مسـیر  عاملی مقدار عددی است که میزان شدت رابطه میان یک متغیر پنهان بار

 .حداقل مقدار قابل قبول برای بار عاملی استاندارد است 1.5 .کندمشخص می

 بار عاملی نشانگرها: 2جدول 

  
Variable Estimate 

q1 <--- Experience .721 

q2 <--- Experience .672 

q3 <--- Experience .707 

q4 <--- Experience .611 

q5 <--- Revisit .793 

q6 <--- Revisit .765 

q7 <--- Revisit .882 

q8 <--- Recommend .702 

q9 <--- Recommend .846 

q10 <--- Recommend .642 

ابـزار بایـد در باشـند و دهد که تمامی نشانگرها از بار عاملی قابل قبولی برخوردار مـینشان می 2نتایج تحلیل عاملی در جدول 

 .دنشو ابقاءسنجش 

 (Model Fitارزیابی برازش مدل ). 3.01

شـوند: بـرازش مطلـق، تطبیقـی و بـرازش شوند به سه دسته تقسیم مـیهایی که برای بررسی برازش مدل استفاده میشاخص

 مقتصد.
 گرانتجربه برند مقاصد گردشگری بر تمایالت رفتاری گردش های برازش مدل تاثیرنتایج شاخص: 3 جدول

 آستانه برازش قابل قبول مقدار شاخص شاخص ها

 شاخص های برازش مطلق
0.927 GFI > 0.9 

0.874 AGFI > 0.8 
0.000 P-VALUE > 0.05 

 شاخص های برازش تطبیقی

0.970 TLI >0.9 

0.908 NFI >0.9 
0.873 RFI >0.9 
0.979 IFI >0.9 
0.978 CFI >0.9 

 شاخص های برازش مقتصد
1.231 CMIN/DF < 3 

0.639 PNFI > 0.05 
0.048 RMSEA < 0.08 
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بگـوییم بـرزاش مـدل  توانیمقبولی قرار دارند پس میشاخص در مقدار قابل 4شود حداقل مشاهده می 3 همانطور که در جدول

 باشد.قبول میخوب و قابل

 گیری. آزمون معناداری ضرایب رگرسیونی مدل اندازه5.01

های جزیی مدل شود و هم بر روی شاخصهای نیکویی برازش بحث میگیری هم بر روی شاخصهای اندازهدلدر ارزیابی م

-های کلی نیکویی برازش وضعیت مناسبی را نشان دهند ولی برخی از بارکنششود. ممکن است علیرغم اینکه شاخصبحث می

، 0490گر از مدل حذف شوند )ابارشی و حسینی، میم پژوهشپذیر معنادار نبوده و بنا به تصهای مربوط به متغیرهای مشاهده

 .(242ص

 گیری پژوهش: معنادار بودن پارامترهای غیر استاندار مدل اندازه8جدول 

 
Variable 

 
Estimate S.E. C.R. P Label 

q1 <--- Experience 1.000 
    

q2 <--- Experience .929 .169 5.496 *** par_1 

q3 <--- Experience .908 .160 5.682 *** par_2 

q4 <--- Experience .815 .160 5.094 *** par_3 

q5 <--- Revisit 1.000 
    

q6 <--- Revisit .961 .123 7.786 *** par_4 

q7 <--- Revisit 1.095 .128 8.556 *** par_5 

q8 <--- Recommend 1.000 
    

q9 <--- Recommend 1.147 .193 5.934 *** par_6 

q10 <--- Recommend .802 .147 5.457 *** par_7 

پذیر و متغیرهای پنهان تجربه برند مقصد نشان داده برآودهای غیراستاندارد برای روابط بین متغیرهای مشاهده  8در جدول 

درصد باشد، به  5بطه کمتر از دهد. اگر مقدار این ستون برای هر رادر این جدول معناداری روابط را نشان می pاند. ستون شده

در این ستون به مفهوم آن است  ***مفهوم آن است که برآورد تعیین شده، معنادار بوده و بایستی در مدل ابقا شود. عالمت 

 (.1.110باشد )کمتر از که مقدار آن بسیار ناچیز و نزدیک به صفر می

 گیری پژوهشدل اندازه: معنادار بودن پارامترهای برآورد شده استاندار م9جدول 

  
Variable Estimate 

q1 <--- Experience .721 

q2 <--- Experience .672 

q3 <--- Experience .707 

q4 <--- Experience .611 
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Variable Estimate 

q5 <--- Revisit .793 

q6 <--- Revisit .765 

q7 <--- Revisit .882 

q8 <--- Recommend .702 

q9 <--- Recommend .846 

q10 <--- Recommend .642 

نیز  2آورده شده است. این ضرایب همان ضرایبی هستند که بر روی مدل در نمودار  8مقادیر استاندار شده جدول  9 در جدول

 اند )همان ضرایب بارکنش عامل(. نشان داده شده

 (:SEMمدل معادالت ساختاری). 2.01

تخمین ضرایب مسیر بین متغیرهای پنهان در  ها یاآزمون فرضیه به نوبت گیریاندازهمدل  اعتباراطمینان از حصول پس از 

ها، الزم گیری پیش از بررسی ضرایب برآورد شده و آزمون فرضیهبا این حال همانند مدل اندازه. رسدیک مدل ساختاری می

 .است که از نیکویی برازش مدل ساختاری اطمینان حاصل شود

 رد:مدل ساختاری در حالت استاندا

 
 CFAاساس نتایج مدل  بر رفتاری گردشگران تمایالت برتجربه برند مقصد گردشگری  تاثیر SEM استاندار شده مدل :4 نمودار

GFI=0.919, AGFI=0.871, TLI=0.955, NFI=0.901, IFI=0.958, CFI=0.957, CMIN/DF=1.254, RFI=0.868, 

RMSEA=0.049, PNFI=0.643 
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برد که توان پی گیری آن تفاوت بسیار اندکی دارد، میساختاری پژوهش حاضر با برازش مدل اندازهاز آنجایی که برازش مدل 

 باشد.میمدل پژوهش از اعتبار کافی برخوردار 

 :پژوهش هایآزمون فرضیه. 3.01

 نتیجه تخمین تمام مسیرهای مدل گزارش شده است: 01 در جدول

 SEMمدل تعریف شده در  وابطر: ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد 01جدول 

 
Variable 

 
Estimate S.E. C.R. P Label 

Revisit <--- Experience .576 .150 3.847 *** par_8 

Recommend <--- Experience .313 .107 2.919 .004 par_9 

ضـرایب غیراسـتاندارد دهد و ستون سمت راست به ترتیب از چب به راست عبارتنـد از: ستون سمت چپ، مسیرها را نشان می

ها. زمانی کـه ضـریب رگرسـیونی آن یا معناداری P-valueها، نسبت بحرانی مسیرها و رگرسیونی مسیرها، خطای استاندارد آن

تر با افـزایش دارد یا به زبان ساده یمسیر بین دو متغیر مثبت است به این معنی است که متغیر اول روی متغیر دوم تاثیر مثبت

کند. نسبت بحرانی حاصل تقسیم ضرایب غیراستاندارد رگرسیونی مسیرها بـر خطـای تغیر دوم هم افزایش پیدا میمتغیر اول م

در ایـن پـژوهش بـرای  دار است.اطمینان معنی %95باشد رابطه دو متغیر با  0.92استاندارد است. اگر ضریب بحرانی بزرگتر از 

باشد رابطه بـین  P-value < 0.05اگر  ایم.استفاده کرده P-valueرانی از دار بودن روابط به جای نسبت بحبررسی کردن معنی

کـه در  P-valueآزمـون  اطمینان پیدا کنـیم. %95داری با ایم رابطه معنیدار است در غیر این صورت نتوانستهدو متغیر  معنی

 دار است.عنیاطمینان م %99.9دهد که این رابطه با گزارش شده است نشان می ***جدول به صورت 

 SEMمدل تعریف شده در  روابط: ضرایب رگرسیونی استاندارد 00جدول 

 
Variable 

 
Estimate 

Revisit <--- Experience .498 

Recommend <--- Experience .397 

ن تجربه ضریب استاندارد شده بی 00دهد. به عنوان مثال در جدول را نشان می 01مقادیر استاندارد شده جدول  00 جدول

واحد انحراف معیار  0باشد. این ضریب به این معنا است که چنانچه درصد می 1.398برابر  تمایل با بازدید مجددو  برند مقصد

انحراف معیار افزایش یا  1.398به میزان  تمایل به بازدید مجدداضافه و یا کم شود، مقدار متغیر  برند مقصدبه متغیر تجربه 

 کاهش خواهد یافت.

 پردازیم:یها مآزمون فرضیه به 01جدول   P-valueو طور خالصه با استفاده از دو ستون ضرایب غیراستاندارد رگرسیونی به

 بر تمایل گردشگران به بازدید مجدد از مقصد دارد. اثر معناداری تجربه برند مقاصد گردشگری: 0فرضیه 

 تاثیر معناداری ندارد.گران به بازدید مجدد از مقصد تمایل گردشبر  تجربه برند مقاصد گردشگری: 

 تاثیر معناداری دارد.تمایل گردشگران به بازدید مجدد از مقصد بر  تجربه برند مقاصد گردشگری: 

ه اسـت. کـ 0.576دارای ضریب مسـیر  از مقصد به بازدید مجدد گردشگران تمایلبر  تجربه برند مقصداثر  01براساس جدول 

 صــد گردشــگری ابــه ایــن معنــی کــه اگــر تجربــه برنــد مق. دهــد رابطــه مثبتــی بــین ایــن دو متغیــر وجــود داردنشــان مــی

ــد ــد مج ــد بازدی ــل، قص ــایر عوام ــتن س ــه داش ــت نگ ــرط ثاب ــه ش ــد ب ــزایش یاب ــد اف ــک واح ــزایش  0.576د ی ــد اف  واح

دار اطمینان معنی %99.9این رابطه با  که ددهنشان می گزارش شده است ***آن که به صورت  P-value آزمون. خواهد یافت
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 تمایـلبـر  تجربـه برنـد مقصـددار تـاثیر معنـیرد شده است. به عبارتی فرضیه تحقیق مبنی بر  است. پس در واقع فرضیه 

 شود.پذیرفته شده است. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته میاز مقصد  به بازدید مجدد گردشگران

 دارد. به دیگران مقصد توصیهبر تمایل گردشگران به  اثر معناداری به برند مقاصد گردشگریتجر: 0فرضیه 

 تاثیر معناداری ندارد.تمایل گردشگران به توصیه مقصد به دیگران بر  تجربه برند مقاصد گردشگری: 

 تاثیر معناداری دارد.صد به دیگران تمایل گردشگران به توصیه مقبر  تجربه برند مقاصد گردشگری: 

است. که  0.313دارای ضریب مسیر  تمایل گردشگران به توصیه مقصد به دیگرانبر  تجربه برند مقصداثر  01براساس جدول 

یک واحد افزایش  صد گردشگریابه این معنی که اگر تجربه برند مق .دهد رابطه مثبتی بین این دو متغیر وجود داردنشان می

آن  P-value آزمون. واحد افزایش خواهد یافت 0.313 به دیگران تمایل به توصیهبه شرط ثابت نگه داشتن سایر عوامل،  یابد

 دار است. پس در واقع فرضیه اطمینان معنی %95دهد این رابطه با نشان می وبوده  1.15باشد که کوچکتر از می .0040

 تمایل گردشگران به توصیه مقصد به دیگرانبر تجربه برند دار تاثیر معنیتحقیق مبنی بر عبارتی فرضیه  رد شده است. به

 شود.لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می پذیرفته شده است.

 (:) گزارش ضریب توان دوم همبستگی چندگانه. 8.01

 دهد.ن میی تمام متغیرهای درونی را نشاجدول زیر توان دوم همبستگی چندگانه
 : ضریب توان دوم همبستگی چندگانه متغیرهای وابسته02جدول 

Variable 
  

Estimate 

Recommend 
  

.158 

Revisit 
  

.248 

در آنالیز رگرسیون  2Rبرای مقادیر و ضرایب مربوط به متغیرهای وابسته، معادل مقدار  ضریب توان دوم همبستگی چندگانه

برای متغیر وابسته تمایل به توصیه، بیانگر آن است که مدل  1.058(. در این جدول مقدار 010باشد )ابارشی و حسینی، صمی

 23.8دهد. همچنین این مدل توانسته است درصد از تغییرات متغیر تمایل به توصیه به دیگران را توضیح می 05.8پژوهش، 

 .درصد از تغییرات مربوط به متغیر تمایل به بازدید مجدد را توضیح دهد

 

 گیرینتیجه. 00

چون تجربه برند،  کنند و با به کار بردن مفاهیمیکنندگان تاکید میمصرف بین برندها و یبر اهمیت رابطه محققان بازاریابی

بدین وسیله این مفاهیم را از  آنان. کنندبرند آن را بیان می به عشق به برند و وفاداری رضایت برند، اعتماد برند، تعهد برند،

؛ آویا و 2100، 24؛ ساهین و همکاران2104، 22)آلبرت و مرونکا دهندشدت این روابط را نشان می کنند وگر متمایز مییکدی

کنندگان مثبت گزارش شده های پژوهش، تاثیر تجربه برند مقصد بر تمایالت رفتاری بازدیدبر اساس یافته .(2112، 23کارول

کننـده با برند در ارتباط است از آن ای که مصرفتی تعریف شود که در هر لحظهتواند ادارکات و احساسااست. تجربه برند می

کند، یا میزان کیفیتی کننده از تصویر برندی که در تبلیغات وجـود دارد دریافـت میکند. مانند ادراکاتی که مصرفدریافت می

کننده ول اولین ارتباط و برخـورد بـا برنـد در مصرفکنند و یا ادراکاتی که در طکه از رفتار پرسنل و کارکنان آن دریافت می

 کند،کند، با دیگران در رابطه با آن صـحبت مـیکننده برند را استفاده میشود. تجربه برند هنگامی که مصرفایجاد می

خدمات هم هنگامی رخ شود. تجربه برند کند، ایجاد میاطالعات، ترفیعات، رویدادها و سایر موارد مربوط به برند را جستجو می

                                                           
22 Albert & Merunka 
23 sahin et al 
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های آن قرار گیرد. از این ها و رویهکننده )بازدیدکننده( در تعامل با محیط فیزیکـی، کارکنـان آن و سیاستدهد که مصرفمی

تمایل بیشتری خواهند داشت تا به احتمال زیاد  کنندتجربه خوبی کسب می مقصدکه نسبت به یک  گردشگرانیرو، 

های در مورد شرایط، امکانات و داشته زیادی العاتل، معموال اطگردشگران بار او ه را تجربه کنند.مجددا ًًَسفر به آن منطق

کنند. اما گردشگران تکراری با مقصد آشنا هستند و گـاهی را تجربه می مقصد مورد نظر ندارند و بـرای اولـین بار این مسائل

که در سفر گذشته فرصت ، های دیگر موجود در مقصدیا از جاذبهعالقمندنـد کـه تجـارب خوش گذشته را تکرار نمایند و 

کـه بـر رفتـار  های متفاوتی بـرای سـفر داشـته باشـند،بازدید نمایند. این دو گروه طبیعتًا باید انگیزه ،انددیدار از آن را نداشته

مشتریان مرجعی که مایل به دادن  توسعه گذارند. همچنینها از مقصد تاثیر میی آنخاطر حاصل از تجربهرضایت و

 یبرندهای .باشدمی برند تجربهابعاد ی بسیار مهم نتیجه هستند، کنندگانپیشنهادهای مطلوب در رابطه با برند به دیگر مصرف

 این یارتباطات کالمی و تبلیغات دهان به دهان مثبتی را در نتیجه کنند معموالًمشتریانشان برقرار می قوی با ایکه رابطه

ریزان و مسوالن صنعت توریسم واجب است که بر این نکات تمرکز و توجه . پس بر بازاریابان و برنامهکننددریافت می موضوع

ها با توجـه بـه واقعیـت دهکـده جهـانی و از بـین رفـتن مرزها، به عنوان بخشی از امروزه دولت، از طرفی. کافی داشته باشند

واننـد بـی تفـاوت نـسبت بـه کـل مجموعه که همان جهان پیشرفته و پیچیده امروز اسـت حرکـت تاین دهکده جهانی نمـی

-گذاریبـر ایـن اسـاس بـا اتخـاذ سیاست. روی فاصله گرفتـه و بـه تفکـر سیـستمی مجهـز شـوندتککننـد، بلکـه بایـد از 

توان به یک الگوی شود( میین که مربوط به گردشگری میهای کشوری )بازنگری در همه قوانهای مناسب و تعدیل در سیاست

با بـازنگری درقـــوانین مربــوط . ها و نیازهای گردشگران رسیدگـذاری در مقاصد گردشگری با توجه به خواستهجامع سیاست

رد و بـا اختـصاص تـر کـها پررنگگردشـــگری را درسیاستگذاری تـــوان نقـــش بازاریـــابیگردشــگری مـــی بـــه

همچنین با بازنگری در قوانین مربوط بـه جست. این صنعت بهره  بودجـه و امکانـات مناسـب در امـر بازاریابی گردشگری از

گردشـگری در  هـای مـرتبط بـاهای مناسـب از سـوی دولـت بـه منظـور حمایـت بیـشتر ازبخشگردشگری و اتخاذ سیاست

گردشگران را شناسایی و بازارهای هدف را تعیین و از منافع اقتـصادی،  تـوان نیازهـایمـی ،ریـابیهـای بازاامـر فعالیـت

 اردبیل بهره برد.فرهنگی این صنعت به طور عام در سطح کـشور و بـه طـور خـاص در اسـتان  اجتمـاعی، و
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