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چکیده
هدفازپژوهشپیشروبررسیتأثیربرندگردشگریشهری ددرایجادرضایتووفاداریگردشگران
بهلحاظ هدف ج و تحقیقات کاربردی و ازنظر روش جمعآوری اطالعات
داخلی است .پژوهش  
یشود.جامعة آماری پژوهشدربردارندةکلیةگردشگران داخلی زن و
توصیفی ـ پیمایشی محسوبم 
جهبهنامحدودبودنجامعةپژوهش،ازطریقفرمولکوکران،
مردبازدیدکنندهازشهری داستکهباتو 
پرسشنامه گردآوریشدهکه شامل

 384نفرنمونة آماری درنظر گرفته شده است.اطالعات بااب ار 
وچهارخردهمقیاس دانش برند (هفت گویه)،هویت برند (هشت گویه) ،رضایت برند (ده

سی سؤال 
گویه)و وفاداری برند (پنج گویه)است.روایی صوری ومحتواییِ اب ارپژوهش براساس نظر استادان
(یازده نفر) تأیید شده و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .براساس
یداری()0/93دارد.دانشبرند نی بر
افتههای مدل پژوهش ،هویت برند بررضایت برندتأثیر معن 
ی 
افتههای مدل پژوهش ،هویت برند ازطریق
وفاداری برند تأثیری معنادار ( )0/54دارد .با توجه به ی 
یدهد.درنهایت ،باتوجهبه
مکانهای گردشگری شهر ی د وفاداری به برند را اف ایش م 
رضایت برند 
شرایط اقلیمی استان ،از میان پتانسیلهای وجودی این خطة میتوان ظرفیت کویری و انرژی
منحصربهفردمعرفیکرد .

بهمن لةبرندی
خورشیدیرا 
واژههای کلیدی:برندگردشگری،وفاداریگردشگر،رضایتگردشگر.

.1دانشیارمدیریتجهانگردیدانشگاهعالمهطباطبا ی 
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مقدمه و مبانی نظری
صنعت گردشگری ،چهازنظرسرمایهگذارهاوچهازنظرگردشگران ،بیشازصنایعدیگرموردتوجهقرار
تمداراندرسراسرجهان،بهخصوصدرکشورهایگردشگرپذیر،
طوریکهبسیاریازسیاس 

گرفتهاست؛به
ازاینصنعتبهرهمیگیرند(.)Kotler and Gertner, 2002زمانی

هدفهایشان 
برایرسیدنبهبرخیاز 
هدفهایی مانند جذب گردشگر ،سرمایه و
که مکانها و پروژههای گردشگری بهصورت جهانی برای  
استعدادهاباهمرقابتمیکنند ،مفهومبرندسازیمطرحمیشود(دیواندریوهمکاران.)1391 ،امروزه
،تابدینوسیلهبرند
بیشترشهرهایمهمِ جهان درحالبرندسازینمادهایسازهایومکانیخودهستند 
هاوسایرجاذبههایآنشهردرذهنمخاطبانایجادکنند


ها،ساختمان
شهرشانرادرخصوصکلیة 
مکان
ابتداباید
مقصود گردشگری  ،

برندبرای 
ت 
جاد هوی 
بهمنظورای 
) .
وارتقادهند(قنبری و احمدیان 1397 ،
مرتبط با سیاستگذاری و

تهای 
ی انجام فعالی 
دیدگاه افراد به آن برند مشخص شود تا مبنایی برا 
ی مقصدتأثیربس ایی درفرایند
دستباشد(ترکستانی وهمکاران.)1397 ،برند گردشگر 

در 
برنامهری ی  
مگیری گردشگران دارد (شیرخدایی و همکاران .)1394 ،البته برندسازی مقصد گردشگری فقط
تصمی 
دستآوردن عناصر متمای ی از مقصد در قالب برند و
به 
دربارة ایجاد لوگو یا شعار نیست ،بلکه دربارة  
چگونگی ارتباط این عناصر ازطریق اج ای برند است .این اج ا عبارتاند از :هویت ،جوهره ،شخصیت،
تصویر ،مشخصه و فرهنگ ،مدیریت این اج ا بهمنظور ایجاد جایگاهی منحصربهفرد از برند مقصد
ینامند(ایوبی ی دی و بذرافشان.)1390 ،
رااصطالحاً جایگاهیابی برندم 
گردشگری درذهنمصرفکننده  
استفادهازبرندبرایجذبگردشگرانبهشهرچندم یتدارد:نخستآنکهاستفادهازحقمؤلفةبرنددر
یماند .همچنین ممکن است برند به سمبل کیفیت تبدیل شود که به
انحصار آن شهر باقی م 
یمدتازآن،بهروشیمختصربرای
عالوهبراین،بااستفادةطوالن 
نانخاطرخواهدداد .
بازدیدکنندگاناطمی 
یشود (مالزاده و افتخارنیا .)1390 ،برندسازی
یادآوری تمامی منافع به گردشگران بالقوه تبدیل م 
گردشگریدارایپیچیدگیبیشتریاست؛برایایجادهویتیواحددرمقصدبایدابتدافرهنگسازمانیآن
منطقهرادرنظرگرفتوباتج یهوتحلیل عواملمتعدد هویت آنمقصدرا بهشکلی ایجاد کرد کههمة
واسطهایبین سهج ءتصویر،

ینفعباشند(ایوبی ی دی و حسینی.)1388،تصویرمقصدنقش
سازمان ذ 
وههای
هدفهایرفتاریدارد.تصویرِمقصدمتفاوتوقدرتمندرانبایدتنهاهدفشی 
روابطبرند،انگی ههاو 
ظرگرفت،بلکهواسطهای نی خواهد بود که عملکردهای

درجذبوجلبتوجهمشتریان درن

برندسازی 
راتحتتأثیرقرارمیدهدومستقیماًباموفقیتمقصدهایگردشگریارتباطدارد.بنابراین،دربازار

مشتری
رقابتی صنعت گردشگری ،مقصدهای گردشگری باید تصویری قدرتمند و مثبت از برند بهوجود آورند
قبلیآنهاست.درواقع

ها،شنیدههاوتجربههای


ایازدیده
(ثریاییوهمکاران.)1391،اینتصویرمجموعه
کار برندسازی کمک به شکلگیری این تصویر ذهنی مطابق با خواست کشورهای مقصد است (مقدم،
.)1390برندسازیمقصدشناساییوسازماندهیوهماهنگیمیانتماممتغیرهایموجودِمؤثربرتصویر
.ازمهمترینعواملتوسعة صنعتگردشگری،اف ایشکیفیتخدماتوتسهیالتبرای

برندمقصداست
،نمیتوانبهجذبگردشگرانامیدوار
گردشگراناست.مادامیکهبه رضایتمندیگردشگرانتوجهنشود 
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بود(آقایی وهمکاران.)1394 ،رضایت گردشگران هدف درخور توجهی برایتوسعة صنعتگردشگری
تبخشی برای صنعت
یآید .رضایت گردشگران از چندین متغیر ناشی میشود و نتایج رضای 
بهشمار م 

یشود.بنابراین،
گردشگریدرپیدارد.رضایتمندیدرزمینةانتظاراتمشتریقبلوبعدازمصرفایجادم 
اگرعملکردخدمتیامحصولنتواندانتظاررامحققکند،نارضایتیرخخواهدداد.رضایتگردشگرنی با
یشود(.)Chen and F. Chen, 2010اینرضایت
مقایسةانتظاراتقبلازسفروتجارببعدازسفرایجادم 
از دو بعد متفاوت ناشی میشود:نخستین بعد مرتبطبا انتظار گردشگر پیش از سفر است ودومین بُعد
خدمات ارا هشده پس از سفر گردشگر را براساس تجارب واقعی توجیه میکند.به عبارت ساده ،رضایت
یگیرد.
ارزشدركشدة آن ()Jun et al., 2001قرار م 

تحتتأثیر انتظاراتگردشگرو 
گردشگر مستقیماً  
کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر
نتیجة اصلی رضایت گردشگر کهدر بازدید مجدد ازمقاصد گردشگری در  
میگذارد وفاداری به مقصد است (.)Chen and Tsai, 2007پیشینة بازاریابی گردشگری شواهددرخور
دركشدهبررفتارگردشگرانووفاداریآنانبهمقصددارد(.)Xu et al., 2016
توجهیازتأثیر در تجربة  
تالشهای
وفاداری بهتعهدی قوی برای خرید مجددمحصول یا خدمتی برتردرآینده ،باوجودتأثیرها و  
بازاریابی بالقوة رقبا ،اطالق میشود ( .)Oliver, 1999می ان وفاداری مصرفکنندگان به برندی خاص،
صرفنظر از فشار بازاریابی ایجادشده ازسوی برندهای رقیب ،ازطریق خرید مجدد بیان میشود .مولر و

هانسن ( )2006بیان میکنند که وفاداری برند سهم بازار برند را اف ایش میدهد« :وفاداری برند سهم
بهدهانرااف ایشمیدهد».
بازارتصاعدی،مقاومتدربرابرگ ینههایرقابتیبرندوطرفدارانمثبتدهان 
الموهمکاران()2010براینباورندکهوفاداریبرندتعهدیعمیقبهاف ایشبازدیدازمقصدموردِنظردر
تالشهایبازاریابیِحاویظرفیتتغییررفتاریموجبدیدارمجدد
آیندهاستکهباوجودنفوذموقعیتیو 
1
یشود .آنتوریدز و تریولس ( )2010بر این باورند که وفاداری برند «دارای دو عنصر
از همان مقصد م 
نگرشیورفتاریاستوباتقویترابطةبیننگرشنسبیوتکرارحمایتتعیینمیشود».عواملاصلیدر
دركشده،کیفیتبرندمقصد،اخالقیات
وفاداریگردشگرانبهمقصدشاملمواردیازجملهادراكوتجربة 
جامعةمی بان،آگاهیازبرندوکیفیتاقتصادیبرنداست( .)Bazazo et al., 2017

پیشینة پژوهش
آکروفاداریبهبرندراتعلقخاطرمشتریبهبرندتعریفمیکند.بسیاریازپژوهشگرانبراینباورندکه
وفاداریشاملدومؤلفة نگرشی ورفتاری است؛ برخیرویکردترکیبیرانی بهایندواضافهمیکنند.
وفادارینگرشیمطلوبومثبتبهمشتریانکمکمیکندتابهآنبرندملت مباشندوترجیحشانرابرای
انتخابآنبرنددرمقابلبرندهایبدیلحفظکنند.وفاداریرفتاریداللتبراینداردکهآشناییتجربی
قبلیبرتصمیمهایپژوهش ایمانی خوشخو و ایوبی ی دی ()1389در شهر ی د.نتایج این پژوهش نشان

ادراكشدهوآگاهیازبرندمقصدگردشگرینی در
عالوهبرتصویربرند،وفاداریبهبرندوکیفیت 
میدهد ،
مهمترینعاملتأثیرگذاراست .
ارزشویژةبرندشهری دتأثیرمستقیمدارند.ازنظراهمیت،وفاداریبهبرند 
1. Antouridis, Trivellas
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جدول  :1پیشینه پژوهش

عنوان پژوهش
بررسیعواملمؤثربر
تمندی
رضای 
گردشگرانخارجیاز
بهمن لةبرند
اصفهان 
گردشگریووفاداری
بهآن 

پژوهشگر

همتیو
زهرانی 
()1393

بررسیتأثیرهیجانات
ورضایتبرتمایالت تاجزادهنمین
( )1397
رفتاریدرحوزة
گردشگری 

بررسینگاشتشبکة
تداعیبرندگردشگری
منطقةآزادکیشبا
استفادهازروشنقشة
مفهومیبرند 

ترکستانیو
همکاران
( )1397

تأثیرتصویرمیراثدر
برندسازیمقصد:
چشماندازایرانی 



عواملتأثیرگذاربر
وفاداریگردشگران،
مطالعةموردی:مانور
هندبرایمقصد
گردشگری 

Rajan
()2015

یافتهها
تههای پژوهش حاکی از آن است کهآگاهی صحیح وبیشتر از
یاف 
ادراكشدة گردشگرانازمقصدتأثیر

مقصدگردشگری برتصویر 
دارد.ازطرف دیگر ،تصویری که گردشگران خارجی از اصفهان در
میکنند بر رضایتمندی گردشگران
ذهن دارند و آن را تداعی  
دراكشده و کیفیت
تأثیر مستقیم ندارد ،بلکه ازطریق ارزش ا 
ادراكشده مؤثر است .رضایتمندی گردشگران نی  ،با اف ایش

بهصورت اف ایش احتمال بازدید
وفاداری گردشگران به مقصد  
مجدد،رابطةنیرومندییاتوصیةاصفهانبهدیگراندارد .
یافتههای پژوهش نشان میدهد که شناخت هم مستقیم و هم
میانجامد.ازطرفیتأثیرشناختبرلذتتأیید
غیرمستقیمبهرضایت 
یشود.شناخت،با
نمیشود،ولیتأثیرشناختبربرانگیختگیتأییدم 
تأثیر غیرمستقیم در برانگیختگی ،در لذت تأثیر میگذارد ،زیرا تأثیر
برانگیختگیدرلذّتاثباتمیشود.همچنینتأثیررضایتبروفاداری
یشود،ولی
وتمایلبهپرداختپولِبیشتر(تمایالترفتاری)تأییدم 
ارتباطداخلیمیانعناصرتمایالترفتاری(تأثیروفاداریبرتمایلبه
یشود.ازطرفیبهاثباترسیدهاستکههم
پرداختبیشتر)تأییدنم 
میشوند .البتهتأثیر
شناختوهم رضایت سبب بروزرفتارهای آنی  
رضایتبربروزرفتارهایآنیبیشترازشناختاست .
افراد دارای سابقة بازدید تداعی بیشتر و تداعی
برطبق نتایج  ،
افراد بدون
ازتداعیهای  
ازنیمی  
اند.بیش  
داشته 

مثبتبیشتری 
سابقة بازدید مشابه افراد دارای سابقة بازدید است .نکتة درخور
در نقشة
بهمن لة تداعی منفی  
توجه قرارداشتن رسانة تبلیغاتی  
 
افرادبدونسابقةبازدیدبودهاست .
 
نتایجحاکیازآناستکهتصویرمیراثوتصویرمنحصربهفردبا
تصویر کلی مقصدارتباطدارندوآنتصویر کلی نی بابرندمقصد
رابطهدارد.همچنیننتایجنشاندادکهتصویرکلیوبرندمقصدبا
دركگردشگرانازکیفیت مقصددرارتباطهستندوکیفیت آن
نی باوفاداریگردشگرانبهمقصدارتباطدارد .



افتههای این مطالعه حاکی از وجود وفاداری در میان گردشگران
ی 
بازدیدکننده از پارك ملی مانور ،تأثیر ادراك گردشگران ،تصویر
مقصد و تجربة مقصد در سطح رضایت گردشگران از مانور و
همچنین تأثیر بسیار در رضایت گردشگرانو وفاداری گردشگران
بهمقصدمانوراست؛خصوصاًدرانتخابمقصدگردشگریفعلیو
آتیگردشگرانتأثیرمیگذارد .
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بهمن لة
نشانههای شهری  
راههای ایجاد برندسازی بهکارگیری  
باید اذعان داشت که ازجمله  
مقصدهای گردشگری در
یترین  
ست؛ زیرا شهرها درحکم اصل 
متمای ترین عناصر در فضاهای شهری ا 
جاذبهها وتجارب گوناگونی رابهگردشگرانارا همیدهند.شهر ی د اولین شهر
سراسر جهان خدمات  ،
یتوان به
خِشتی ودومین شهر تاریخی جهان بعد از شهر ونی ایتالیا برگ یده شده است.از این نظر م 
بود.چراکهامروزهامنیتمهمترینو

آیندة صنعت گردشگری و البته درآمدزایی آندرکشورامیدوار 
شمارمیآید.میانگردشگری،ثبات،


گردشگریدرجهانبه
زیربناییتریناصلدرتدوینراهبردتوسعة 

شدهوجودداردوهرگونهناامنیوخشونتزیانهایجبرانناپذیریبه

طهایتعریف
توسعهوامنیتراب 
اینصنعتواردمیکند.باید اذعان داشت که تصویر ذهنی گردشگران از مقصد موجب تعیین می ان

آنها میشود که ارزشمندترین داراییهای مقصد گردشگری بهشمار میرود.
رضایت و وفاداری  
بهمن لة اب اری راهبردی برای کسب م یت رقابتی درصنعتگردشگری
درحالحاضر ،وفاداری به مقصد  

مناسبتری برای جذب و

بهکار میرود .کشورها باید با درك بهتری از رفتار گردشگران راهبردهای 

وفاداری بازدیدکنندگان داشتهباشند ( .)Hutchinson et al., 2009یکی ازمشکالتموجوددرراستای
جاذبههای گردشگری
وضعیت صنعتگردشگری توجهاندكبهمقاصدگردشگری است و بسیاری از  
نشدهاند .همچنین ضعف اطال رسانی و تبلیغات درزمینة جذب
آنگونه که شایسته است معرفی  

گردشگر،وجودفضایضدایرانیدربرخیازنقاطجهانیاایرانهراسی،نبودثباتاقتصادی،ناهماهنگی
رسانهها و نشریات
سازمانهای فراوان درگیر با صنعت گردشگری ،شمار اندك  

و تعارض مقررات 
تخصصیفعالدراینصنعتوارا ةتج یهوتحلیلنامناسبدرخصوصعواملمؤثردرجذبگردشگراز
دستگاههای اجرایی باید اقداماتی

یاست.مبرهناستکه 
اهمعارضههای موجود در صنعت گردشگر 

عملیبرایبرطرفکردنعارضههایموجودوایجادروندبهبودانجام دهند.تأمینمنابعپایدار دراسناد
بهمقولة گردشگری که موجب ایجاد ثروت ملی و رونق کسبوکار
بودجهای و تقویت نگاه اقتصادی  

عمدهترین رویکردهای کشور
نبخشی بانگاهفرابخشی بهصنعتگردشگری از  
یشودوهماهنگی بی 
م
برنامهری ی و
است.درواقع ایجاد هماهنگی بین نهادهای مرتبط با صنعت گردشگری نیازمند ساختار  
مدیریتی واحد تحت عنوان سازمان مدیریت مقصد ) (DMOاست که حلقة مفقودِ توسعة صنعت
تهای قانونی برای توسعة صنعت
گردشگری ایران است؛ بنابراین الزم است ،ضمن اف ایش ظرفی 
تهای موجوددرتعاملبین گردشگراندرتوسعة گردشگری داخلی وجذب
گردشگری ،رفعمحدودی 
گردشگران خارجی ،موجبات پیشرفت صنعت گردشگری فراهم شود و بخش عمدهای از درآمدهای
تهایگردشگریاختصاصیابدودرنهایت
ساختهاوفعالی 

تهایگردشگریبهتوسعةزیر
عمومیفعالی 
پارچهایدراینزمینهایجادشود .
بدیدةصنعتگردشگریتقویتومدیریتیک 
جایگاهآسی 

روششناسی پژوهش
دادهها توصیفی ـ پیمایشی است که بهبررسی
اینپژوهش ازنظر هدفکاربردی و ازنظر گردآورری  
یپردازد.جامعة آماری
تأثیر برند گردشگری شهر ی د در ایجاد رضایت و وفاداری گردشگران داخلی م 
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دربردارندة کلیة گردشگران داخلی بازدیدکننده ازشهری د است کهحداقل هجده سال سندارند.با
نبودن حجمجامعة پژوهش ،بااستفادهازفرمولکوکران 384،نفر نمونة
توجه به نامحدود و نامعی 
کسانبودن شانس همة

آماری درنظر گرفته شده است .در این مرحله از تحقیق ،با توجه به ی
نمونهگیری تصادفی ساده استفادهشده
گردشگرانداخلی شهری د برای انتخاب درنمونة تحقیق ،از 
نمونههای پژوهشبرای مشارکت ،چهارصد
دادهها ،با توجه به اعالمآمادگی  
بهمنظور گردآوری  
است .
نامههای
پرسش 

نامههاوجداکردن
پرسش 

جمعآوری
پرسشنامهتهیهودربینآنانتوزیعشد.پساز 

بهصورتکاملتکمیلشدهبودانتخابشدهونتایجپژوهشبر
پرسشنامهکه 

ناقصومخدوش384،
پرسشنامة دوبخشی است :بخش نخست

آنها تدوین شده است .اب ار گردآوری اطالعات 
اساس  
تشناختیمانندسن،تحصیالت،سابقةبازدیدازمقصدونمادتاریخیبرترشهری د
یهایجمعی 
ویژگ 
پرسشنامة مارسلو ریستانو ()2005است که شامل

(از دیدگاه گردشگران)رادربردارد.بخش دوم،
تبرند(هشتگویه)،رضایتبرند
خردهمقیاسازجملهدانشبرند(هفتگویه)،هوی 
سیگویهوچهار 
نمرهای
پنج 
(ده گویه)ووفاداری برند (پنج گویه)است.تمامی گویههای این اب ارها برمبنای مقیاس  
بهترتیب نمرات 4،3،2،1و 5رابهخوداختصاص
لیکرت از کامالً مخالفم تا کامالًموافقماست که  
نامهها با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده و ضریب پایایی
یدهد .پایایی درونی سؤاالت پرسش 
م
پرسشنامهآمدهاست .

هاوابعادآنهادر

پرسش 
نامه

درونیبرای
جدول  :2ضرایب پایایی درونی پرسشنامههای پژوهش
ابعاد پرسشنامه

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

دانشبرند 
هویتبرند 
رضایتبرند 
وفاداریبرند 
پرسشنامه 

کل

7
8
 10
5
 30

 0/705
0/813
 0/865
 0/917
 0/938


تشناختیونی محاسبة
دادههاازآمارتوصیفی،برایتحلیلویژگیهایجمعی 
برایتج یهوتحلیل 
دادهها ،از
بهمنظور تحلیل استنباطی  
یها از میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است  .
فراوان 
ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی اب ار ،از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای
همبستگی متغیرها برای
همبستگی پیرسون  1
نرمالبودن متغیرهای پژوهشاستفادهشدهوبا آزمون  

نرماف ارهای
انجاماینتج یهوتحلیلتعیین شدهاست.شایانذکراستکلیةمحاسباتاینپژوهشبا 
اساس)SPSS(2ولی رل((LISRELموردآزمونقرارگرفتهاست .
ی 
اسپ 
آماری 

1. Pearson Correlation
2. Statistical Package for Social Sciences
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تجزیهوتحلیل دادهها
داشتهاند.همچنین

پاسخدهندگانبینهجدهتاسیسالسن
جدول3نشانمیدهدکه58/3درصد 
بودهاند .درنهایت 25/5 ،درصد
نمونههای پژوهش  39/6درصد دارای تحصیالت کارشناسی  
در بین  
دولتآباد27/1،درصدمسجدجامع6،درصدزندان
پاسخدهندگانمیدانامیرچخماق8/3،درصدباغ 
اسکندرو 33/1درصد آتشکدة زرتشتیان را نماد برتر در بین بناهای تاریخی شهر ی د میدانند.سایر
نتایجدرجدول3مشاهدهمیشود .
جدول :3شاخصهای توصیفی ویژگیهای جمعیتشناختی
متغیر

سن

تحصیالت

سابقة بازدید از مقصد

نماد تاریخی برتر شهر یزد
(از دیدگاه گردشگران)

ویژگی جمعیتشناختی

فراوانی

درصد

18تا30سال 

 224

 58/3

31تا45سال 

 112

 29/2

46تا60سال 

 34

 8/9

بیشتراز60سال 

 14

 3/6

دیپلموزیردیپلم 

 71

 18/5

کاردانی 

 33

 8/6

کارشناسی 

 152

 39/6

یارشدوباالتر 
کارشناس 

 128

 33/3

2-1بار 

 174

 45/3

4-3بار 

 72

 18/8

6-5بار 

 37

 9/6

6باروبیشتر 

 101

 23/6

میدانامیرچخماق 

 98

 25/5

دولتآباد 
باغ 

 32

 8/3

مسجدجامع 

 104

 27/1

زنداناسکندر 

 23

6

آتشکدةزردشتیان 

 127

 33/1

384

100%

کل


یافتهها
یداری در متغیرهای پژوهش(دانشبرند ،هویت برند،
با توجه به نتایج جدول ،4مقادیر سطحمعن 
رضایت برند ،وفاداری برند) بیشتر از  0/05درصد است .لذا همة متغیرهای پژوهش وضعیت نرمال
یشود .
دارند.برایتحلیلآماریازآمارپارامتریکاستفادهم 
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جدول  :4آزمون کولموگروفـاسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

( Sigسطح معنیداری)

مقادیر z

دانش برند 

 3/483

 0/612

 0/101

 0/101

هویت برند 

 3/492

 0/659

 0/172

 0/115

رضایت برند 

 3/471

 0/696

 0/230

 0/051

وفاداری برند 

 3/731

 0/893

 0/094

 0/093


یدهد که بین متغیرهای پژوهش ارتباط
همبستگی پیرسون نشان م 
ب 
نتایج جدول ضرای 
بهتفصیل درجدول5
مؤلفههای پژوهش  
همبستگی  
یداری وجود دارد.)P≥0/05(.کلیة ضرایب  
معن 
یشود .
مشاهدهم 
جدول  :5ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
1

2

3

4

متغیرهای پژوهش 

دانش برند 

 1/00







هویت برند 

 0/676

1/00





رضایت برند 

 0/614

 0/786

 1/00



وفاداری برند 

 0/623

 0/728

 0/702

 1/00


در این قسمت مسیرهای ارتباطی و شدت ارتباط بین متغیرهای پژوهش (ضرایب استاندارد)در
شدهاست .
الگویپژوهشآورده 


شکل  :2ضرایب استانداردشدة الگوی پژوهش
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یتوان گفت در
باتوجهبه ضریب مسیر  0/66درصد و همچنین آمارة  tبهمقدار 6/79درصد م 
سطحاطمینان99درصددانشبرندبررضایتبرندتأثیرمثبتومعناداریدارد.همچنین،باتوجهبه
یتوانبیانکردکهدرسطحاطمینان99
ضریبمسیر0/93درصدوآمارهtبهمقدار10/99درصدم 
درصدهویتبرندبررضایتبرندتأثیرمثبتومعناداریدارد.مقدارضریبتعیینچندگانه()R2برابر
همرفته  90درصد از
ی 
ناساس ،متغیرهای دانش برند و هویت برند رو 
 0/90درصد شده است .برای 
یشود .
کردهاند.سایرنتایجبهتفصیلدرجدول6مشاهدهم 
شبینی 
تغییراترضایتبرندراپی 

جدول  :6ضرایب مسیر ،آمارة  tو ضریب تعیین
متغیر پیشبین

ضریب مسیر ()

دانشبرند 

 0/66

 6/79

هویتبرند 

 0/93

 10/99

دانشبرند 

 0/54

 5/29

هویتبرند 

 0/41

 4/35

رضایتبرند 

 0/28

 2/85

رضایت برند

وفاداری برند

آمارة t

ضریب تعیین کل ( 𝟐𝐑)

 0/90

 0/71


جدول  :7شاخصهای برازش مدل
حد مجاز

مقدار بهدستآمده

نام شاخص

کمتراز 3

 1/82

(RMSEAریشةمیانگینمربعاتخطایبرآورد) 

کمتراز 0/08

 0/053

(GFIنیکوییبرازش) 

بیشتراز 0/9

 0/95

(CFIشاخصبرازشمقایسهای ـ تعدیلیافته) 

بیشتراز 0/9

 0/96

(AGFIشاخصبرازندگیتعدیلیافته) 

بیشتراز 0/9

 0/91

(NFIبرازندگینرمشده) 

بیشتراز 0/9

 0/92

(NFIIبرازندگینرمنشده) 

بیشتراز 0/9

 0/95

X2/DF


یشود که شاخص نیکویی برازش ()GFIو شاخص برازش تطبیقی
باتوجهبه جدول 7مشاهدهم 
شاخصهای اصلی برازش مدل بیشتر از  0/9درصد است که نشان از تأیید الگوی

( )CFIبهمن لة 
یاسکو ربهدرجةآزادی()4/208کمتراز5درصداستکهبرایتأییدالگوی
پژوهشدارد.نسبتکا 
قابلقبولی دارد .همچنین مقدار  RMSEAبرابر با 0/053درصد است و با توجه به
پژوهش مقدار  
یشود که
استنشانمیدهد کهمدلقابلقبول است.درنهایت مشاهده م 

اینکهکمتراز 0/08درصد 

شاخصهایبرازش()IFI،NFI،CFIهمگیدرسطحخوبوباالی0/9درصدقراردارند .

دیگر


 31

مهدی کروبی

تأثیر برند گردشگری شهر یزد در ایجاد رضایت و وفاداری گردشگران داخلی


بحث و نتیجهگیری
معناداری دارد ( .)0/93نتایج با
افتههای مدل پژوهش ،هویت برند بر رضایت برند تأثیر  
براساس ی 
یفروهمکاران(،)1397همتیوزهرانی(،)1393چانگو
تحقیقاتآرینوهمکاران(،)1397احمد 
2
لیو(،)2009نام1و()2011همخوانیدارد.آپشاو ()1995هویتبرندرابخشیازارزشویژةکلیبرند
یداند که عمدتاً بهوسیلة موقعیت و شخصیت خود برند هدایت
برند و درك کلی برند در بازار م 
جانمایه و پایه و اساسمکانی استوشهرها باتعریف آنپیامشان رابه
یشود.هویت برند درواقع  
م
نمونههایی است که
مجموعهای از عناصر سمعی ،بصری و دیگر  

گردشگران میرسانند .هویت برند 
المانهای برنداست کهبرای تثبیت و
برندوشکلدهندة تصویر آناست.این مشخصة تمامی  

بیانگر 
درنظرگرفتهمیشود.کاپفر( ،)2008با

بهبودتصویر ذهنی ودركدرستازبرند درذهنمشتری 
بهمن لة ابعاد هویت برند،
درنظرگیری شخصیت ،فرهنگ ،خودپنداری ،پیکر برند ،ارتباط و بازخورد  
یتوانبیانکردکهاماکنی
یکند.باتوجهبهنتایجتحقیقهویتبرندم 
منشورهویتبرندراطراحیم 
مکانهای گردشگری شهر ی د هستند با تمام
همچون میدان امیرچخماق و مسجد جامع که از  
حفاظتبناهاومکانهای

یرسد 
بهنظر م 
شدهاند .
تمندی گردشگران  
عناصری کهدارندموجبرضای 
هماننوازی شهر باستانی ی د،
بهعالوه ،باتوجهبه فرهنگ می 
بهخوبی صورتگرفته است .
تاریخی ی د  
دهاند .همچنین با توجه به پراکندگی
گردشگران مکان مناسبی را برای گردش خود انتخاب کر 
حملونقلی توجه
جاذبهها به خدمات  
کنبودن اغلب این  
جاذبههای تاریخی درسطحشهری د ون دی 

جاذبههای تاریخی به استقرارمناسب
تیابی صحیح  
یتوان با موقعی 
بدین مهمضروریاست .درواقعم 
مطلوببودن وضعیت این متغیر ،بهبود دسترسی

نرو ،با وجود 
خدمات زیرساختی اقدام کرد؛ ازای 
حملونقلدرون
گردشگرانمستل ماف ایشکمّیوکیفی صحیحخدماتمختصگردشگرانهمچون 
یهای جدی سازمان میراث فرهنگی را
برنامهری 
مقصدوبهسمتمقصداست که این امر تدابیر و  
میطلبد تا گردشگران به آسانی به اماکن و جاذبههای تاریخی شهر ی د دسترسی داشته باشند.

بهمن لة عوامل اصلی
تهای مقصد و اب ارهای ارتباطی آن  
بنابراین ،با تمرک بر منابع و قابلی 
یتوانبهسطحمطلوبیازرضایتگردشگردستیافت .
تشکیلدهندةهویتبرند،م 
معناداری دارد
دستآمده از مدل پژوهش ،دانش برند بر وفاداری برند تأثیر  
براساس نتایج به 
کوزهگرکالجیو
(.)0/54نتایجباتحقیقاتهمتیوزهرانی(،)1393محمدیواسماعیلپور( ،)1394
تحتعنوان دانش
همکاران()1396و سِوری 3ولینگ()2013همسویی دارد.فهم کلی افرادازبرند 
یشود:آگاهی برندو تصویر برند.
یشود.دانش برند به دو زیرمجموعة کلی تقسیم م 
برند شناخته م 
طبقهای خاص
ن است که برند از  
بهیادداشتن ای 
آگاهی برند توانایی خریدار بالقوه برای شناسایی و  
است .آگاهی برند شامل سه سطحِ شناخت برند ،فراخوانی برند و فراتر از ذهن است .تصویر برند
یشود .اصول ذهنی و ساختارهای
ی است که با برند تداعی و به آن مربوط م 
مجموعهای از موارد 

1. Nam
2.Upshaw
3. Severi
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رهشده در
کسری اطالعات ذخی 
روانشناسیِ شناختی ،پیشینةدانشبرنداست.درواقع ی 
برگرفتهاز 
یسازد .حال قدرت و
یشود این دانش را م 
ذهن و ارتباطاتی که بین این اطالعات و برند ایجاد م 
رهسازی اطالعاتمرتبطبا برند در حافظة بلندمدت بستگی دارد
پایداری این ارتباط به چگونگی ذخی 
یتوانبیانکردکهگردشگراندرصورتآگاهیومطالعةآثارو
(.)Heding et al., 2009دربارةنتایجم 
بهمنظور بهبود
جاذبهها دیدن کنند  .
یتوانند از این  
اماکن جذاب و گردشگری شهر مقصد بهتر م 
یتوانند با اف ایش سرمایهگذاری در بخش تبلیغات مشخص مانند برگ اری
آگاهی ،مدیران مقاصد م 
فرصتهای گردشگریشهری د.ایجاد

تها و
وکنفرانسهایملّی ومحلیبرایمعرفیقابلی 

سمینارها
جاذبهها ،خدمات رفاهی ،سوغات و
ارزانقیمت راهنمایِ گردشگران برای شناساندن  
تورهای  
صنایعدستی شهر و معرفی نقاط دیدنی اسـتان ازطریق تی ر و بیلبوردهای تبلیغاتی در سـطح
نههای بهبودآگاهی مخاطبانصنعت
نالمللی (التین)و فارسی زمی 
مجموعههای مهمِ شهر به زبان بی 

بافتهای تاریخی دربارة
بهویژه در  
گردشگری رافراهمآورند.برای نمونه ،اف ایش آگاهی مردممحلی  
اشتغالزایی وتوسعة اقتصادی شهر،اف ایش اعتبارونفوذشهر،

بهلحاظ 
تأثیرات حضورگردشگران  
رساختهای شهر بهاف ایش همکاری

تهای مکانی و زی
اف ایش کیفیت زندگی ساکنان،ارتقای جذابی 
یشود.بنابراین ،آگاهی برندوتصویر
هماننوازی منجرم 
مردممحلی باگردشگرانوبهبودفرهنگمی 
یاستکهمدیرانبایدراهبردهاییکارا
تاندوبدیه 
بهمن لةدومؤلفةاصلیدانشبرندحا اهمی 
برند 
یتوان گفت که آگاهی گردشگران همراه با نحوة تصویر
بهعبارتی م 
در این خصوص بهکار گیرند  .
آنهاازمقصددرمی انوفاداریگردشگربهمقصدتأثیرگذاراست .
ییشدة 
بازنما 
مکانهای گردشگری
افتههای مدل تحقیق ،هویت برند ازطریق رضایت برند 
درنهایت ،با توجه به ی 
یدهد.بنابرنتایجاینپژوهش،باتوجهبهتحقیقاتاحمدیفرو
شهری دوفاداریبهبرندرااف ایشم 
همکاران ( ،)1397آرین و همکاران ( ،)1397چن و چن ( ،)2010کانکنیک و چرنتونی،)2010( 1
توجهپذیر است.رضایت
قلیزادهسروری(،)2012بازازو و همکاران ( ،)2017رضایت گردشگری هدفی  

تبخشیرابرایصنعتگردشگریدرپیدارد.
یشودونتایجرضای 
گردشگریازچندینمتغیرناشیم 
درواقع ،رضایت گردشگرانازمقصدموجببازدید مجددازمقصدگردشگری ،پیشنهاد بهدیگران و
درنتیجه وفاداری به مقصد میشود .بنابراین ،رضایت و وفاداری گردشگران کلید موفقیت برند و عامل
بهطورکلیایجادتنو درسوغاتی د،اطال رسانی
یشود .
اف ایشسهمبازاروسوددهیمقصدتلقیم 
کتابچههای راهنمای گردشگرسبب اف ایش رقابت

عدستی در قالب 
دربارة کیفیت برترسوغاتوصنای 
بین تولیدکنندگان صنایع و درنتیجه اف ایش رضایتمندی گردشگران میشود .همچنین ،طراحی
پارچههای سنتی ،در اف ایش رضایت
عدستی ،همچونبعضی از  
یهای جدید برای برخی ازصنای 
کاربر 
ووفاداریگردشگرانحا اهمیتاست .
یتوان درحکم
ی را م 
تهای وجودی کویر و انرژی خورشید 
شرایط اقلیمی استان ازجمله ظرفی 
ی این خطّهمعرفی کرد.اساساًباید بدین نکتهتوجهکرد
تها 
منحصربهفرد در کنار سایر ظرفی 

برندی 
1 .Konecnik and De Chernatony
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نههای صنعت گردشگری مربوط به تأمین انرژی الزم برای مراک اقامتی،
که بخش اعظم ه ی 
تفرجگاهها است؛ بنابراین ،باتوجهبه شعارسازمانجهانی جهانگردی برای سال،2013

رستورانها و 

یتوان ازگرمای
کهبرتوسعة صنعتگردشگری بااتکا بهانرژی خورشیدی تجدیدپذیر تأکید دارد ،م 
بهمن لة نقطة قوت
حاصلاز خورشید برای توسعة این صنعتبهرهگرفت.با درنظرگیری آرامشکویر  
دورههای یوگا و مدیتیشن در فضاهای مناسب کویر امکانات الزم برای
یتوان با برگ اری  
شهر ی د ،م 
جاذبههای گردشگری کویر ازجمله
ینشدن امکانات و  
جذب هدفمند گردشگر را فراهم آورد .معرف 
برنامهری ی آنرابرطرفکنند.درصورتتجهی 
صنعت گردشگریباید با  

یاست کهمدیران
مشکالت 
اولیه وارا ة امکاناتالزمبهگردشگر ،کویراینقابلیتراداردکه سرانة باالیی ازورودگردشگررابه
هتلها ومراک اقامتی ـ پذیرایی
ساماندهی کاروانسراها در کنار احداث  

خوداختصاصدهد.مرمت و 
بهمن لةتلفیقیازسبکقدیمونویننی ازمواردجاذبصنعت
باامکاناترفاهیمناسبدرکنارکویر 
بلندمدت
بهمثابة اب اری راهبردی برای ایجاد م یت رقابتی مقاصد در  
گردشگری است .برندسازی  
ییهای متداول و
یدهد .برای جلوگیری از ابتالی این راهبرد به شعارزدگی و مدگرا 
جه م 
نتی 
برنامهری ی شهری مشخص
تغییرنیافتن آن با تغییر مدیریت ،الزم است جایگاه برندسازی در نظام  
ندمدت خود آن را درنظر داشته
کوتاهمدت و بل 
یهای  
برنامهری 
سازمانها و ادارات مختلف در  

شود و 
یشود تیم متخصصی ازمدیران شهری ،بازاریابان برندسازی وافرادی
نمنظور ،پیشنهاد م 
باشند.بدی 
دگاههای نوینی برای ارتقای این صنعت دارند برای ایجاد برندی
خارج از صنعت گردشگری که دی 
منحصربهفردوتعیینجایگاهآنبرایشهری دتشکیلشود .
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