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چکيده
امــروزه ســرمایهگذاری در روابــط مصرفکننــده بــا برنــد بــه موضوعــی اساســی بــرای بســیاری از شــرکتهایی
کــه بــه دنبــال بقــا و کســب ســود مســتمر از طریــق مشــتری هســتند تبدیــل شــده اســت .هــدف از ایــن
پژوهــش بررســی رابطــۀ اصالــت برنــد و عشــق بــه برنــد بــا توجــه بــه نقــش نیــاز بــه منحصربهفــرد بــودن در
ـاس شــيوۀ گــردآوري
هتلهــای پنــج ســتارۀ شــهر مشــهداســت .ايــن تحقيــق ازنظ ـ ِر هــدف کاربــردي و براسـ ِ

دادههــا توصيفــي از نــوع پیمایشی ـ همبســتگی اســت.ابــزار اندازهگیــری پرســشنامهبــاطيــفليكــرت

پنجگزینـهای و دربردارنــدۀ  23گویـه اســت .بــرای تعييــن پايايــي از آلفــاي کرونبــاخ و پایایــی مرکــباســتفاده
شــده کــه مقــدار بهدســتآمده نیــز تأییــد شــده اســت .نمونــۀ آمــاريايــن تحقيــق شــامل 223نفــر از
میهمانــان هتلهــای پن ـج ســتارۀ شــهر مشــهداســت .دادههــایآمــاري ایــن پژوهــش طــی شــش مــاه اول
 1397گــردآوري شــده و بهمنظــو ِر تحلیــل توصیفــی دادههــا از نرمافــزار اسپــیاساس و بــرای آزمــون
فرضیــات ازمدلیابــی معــادالت ســاختاری (SEM ) اســتفاده شــده اســت و ایــن دادههــا بــا كمــك نرمافــزار
قنشــانمیدهــد كــه اگرچــه بیــن
اســمارت پــیالاس تجزيهوتحليــل شــدهاند .یافتههــای ایــنتحقيــ 
اصالــت برنــد و عشــق بــه برنــد رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد ،بیــن اصالــت برنــد و عشــق بــه برنــد ،بــا
درنظرگرفتــن نقــش تعدیلگــریِ نیــاز بــه منحصربهفــرد بــودن ،رابطــۀ معنــاداری وجــود نــدارد.
واژههــاي کليــدي :اصالــت برنــد ،عشــق بــه برنــد ،نیــاز بــه منحصربهفــرد بــودن ،هتلهــای پنــج ســتارۀ
شــهر مشــهد
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سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1399

میتواننــد احســاس واقعــی عاشــقانهای ب ـ ه یــک شــیء

امــروزه ســرمایهگذاری در روابــط مصرفکننــده بــا برنــد داشــته باشــند و عشــق را بــا ادغــام دو بُعــد واقعــی و
بــه موضوعــی اساســی بــرای بســیاری از شــرکتهایی کــه دلخــواه مفهومســازی کننــد .امــا ايــن عشــق زمانــي

بــه دنبــال بقــا و کســب ســود مســتمر از طریــق مشــتری شــكل ميگيــرد كــه مخاطــب منابــع انگيزشــي مناســبي
هســتند تبدیــل شــده اســت ()Sarkar & Sreejesh, 2014؛ بــراي برقــراری پيونــد بــا برنــد داشــته باشــد .ازاي ـنرو،
چراکــه رابطــۀ قــوی و مناســب مصرفکننــده بــا برنــد شــناخت پيشنيازهــاي الزم بــراي عشــق بــه برنــد
مزایایــی بــرای شــرکت دارنــدۀ برنــد بــه همــراه دارد مســئلهای اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود .اصالــت

( .)Anggraenia & Rachmanita, 2015همچنیــن ،بــا برنــد یکــی از ایــن پیشنیازهــا در تحقیقــات بازاریابــی
وجــود فضــای رقابتــی حاکــم بــر کســبوکار ،توجــه اســت .اصالــت برنــد از اصلیتریــن جنبههــای برنــد
بــه رابطــۀ مصرفکننده ـ برنــد بــه مســئلهای حیاتــی اســت کــه تأثیــر بســزایی در اعتمــاد بــه برنــد دارد .بــه
بــرای شــرکتها تبدیــل شــده اســت .در بازارهــای تعبیــری ،میتــوان گفــت اصالــت برنــد موجــب نگــرش
امــروز ،بــا افزایــش رقابــت روزافــزون و کاهــش تمایــز مثبــت بــه برنــد میشــود؛ یعنــی مشــتری را بــه ســمت
محصــوالت از هــم ،تعییــن رفتــار مصرفکننــده و پاســخ مثبـ ِ
ـت بــه برنــد و در نتیجــه خریــد محصــول آن
ارتبــاط مصرفکننــده بــا برنــد اهمیتــی راهبــردی برنــد ســوق میدهــد (.)Garbarino & Johnson, 1999
پیــدا کــرده اســت .افــزون بــر ایــن ،هوشــمندی رقبــا درکل ،اصالــت معیــاری بــرای داوری درســت و مناســب

و مشــتریان باعــث شــده توجــه مدیــران بازاریابــی ،ب ـه تمام برندهــا بهشــمار مـیرود (.)Beverland & Farrelly, 2009
منظــو ِر حفــظ و افزایــش ســهم خــود در بــازار ،بــه رابطــۀ ازطرفــی ،ازآنجاکــه بــازار خــارج از محــدودۀ نظــارت و

مصرفکننده ـ برنــد جلــب شــود و بــه دنبــال برقــراری ســیطرۀ قــدرت شرکتهاســت ،تخصــص و صداقــت
رابطـهای احساســی و عاطفــی بــا مشــتریان خــود باشــند شــرکتها بیــش از هــر زمــان دیگــری تعیینکننــده

(امیرشــاهی و همــکاران .)1393 ،یافتههــای حاصــل از اســت .در حقیقــت ،بایــد احساســی واقعــی در مشــتریان
پژوهشهــا نشــان میدهنــد کــه موفقیــت دائمــی در بــه برندهــا شــکل گیــرد؛ احساســی کــه در آیندۀ شــرکت

ـی امــروز فقــط بــا رضایــت مصرفکننــدگان در بــازار بســیار تعیینکننــده خواهــد بــود .بنابرایــن ،اگــر
بــازار رقابتـ ِ
بهدســت نمیآیــد ،بلکــه ،در دوران رقابــت شــدید شــرکتی تعریــف درســتی از برنــد خــود در بــازار عرضــه

میــان برندهــا و بیتفاوتــی مشــتریان ،برندهــا بــرای کنــد ،بــه موفقیــت خــود در بــازار خوشبیــن خواهــد
حفــظ و بقــای خــود در بــازار بایــد بــه نمــادی از عشــق بــود (شــیرزادی و قوچانــی .)1394 ،پــس ،برنــد هنگامــی
و احتــرام در نــگاه مصرفکننــدگان تبدیــل شــوند اصالــت دارد کــه حقیقــی و صــادق تلقــیشــود نــه ســطحی
( .)Ahuvia, 2005; Albert & Valette-Florence, 2010و ســاختگی ( .)Fornell et al., 1996زیــرا برنــد تجــاری

ازای ـنرو ،مفهــوم عشــق بــه برنــد ب ـه مســئلهای حیاتــی اصیــل برمبنــای نیازهــا و درخواســتهای اصیــل و
و چالشــی جــدی بــرای شــرکتها تبدیــل شــده اســت .واقعــی ســاخته میشــود؛ برخــافِ برنــد غیرواقعــی

ـاس امیــال زودگــذر و شــخصی پدیــد میآیــد.
عشــق بــه برنــد بــه رابطـهای دوجانبــه ،پویــا و هدفمنــد کــه براسـ ِ
میــان مصرفکننــدگان و برنــد گفتــه میشــود کــه ایــن امــر در صنعــت هتـلداری بــه علــت رقابــت شــدید،

بــا ویژگیهــای احساســی ،شــناختی و عاطفــی همــراه هزینههــای تعویــض برنــد و مشــکالت فــراوان در یافتــن
راههایــی بــرای متمایزســازی محصــوالت و خدمــات
اســت.

آهوویــا ( )1993بیــان میکنــد کــه مصرفکننــدگان هتــل بســیار اساســی اســت (ســیفی .)1395 ،اگرچــه
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بررسی رابطۀ اصالت برند و عشق به برند با توجه به نقش نیاز
به منحصربهفرد بودن در هتلهای پنج ستارۀ شهر مشهد

محققــان تالشهــای بســیاری بــرای درک بهتــر نقــش مروری بر ادبیات موضوع
برندســازی در صنعــت هتــلداری از طریــق بررســی در ايــن بخــش ،بــا ارائــۀ مبانــي نظــري ،متغيرهــاي

مســائلی از قبیــل شــخصیت برنــد ،برندســازی مشــارکتی مســتقل و وابســته و میانجــی تبییــن میشــوند و در
هتــل ،جوامــع برنــد آنالیــن و گســترش کیفیــت برنــد ادامــه پيشــينۀ پژوهشهــای مرتبــط بــا موضــوع

انجــام دادهانــد ،بــه بررســی دقیــق نقــش اصالــت برنــد موردمطالعــه و نتايــج بهدســتآمده از آنهــا بررســي
و اثرگــذاری آن در عشــق بــه برنــد در هتلهــا چنــدان ميشــود.
توجهــی نداشــتهاند.

بــرای پرکــردن ایــن شــکاف ،محققــان پژوهــش حاضــر

دو ســازۀ عمــده را مطالعــه کردهانــد :ســازههای ســنتی

اصالت برند

از مهمتریــن داراییهــای ناملمــوس شــرکتها عالئــم

تجــاری آنهــا شــامل نــا م و نشــان تجــاری محصــوالت و

ـنتی
و مــدرن .از تفاوتهــای اصلــی میــان ســازههای سـ ِ
نــام ونشــان تجــاری شرکتهاســت .در زبــان انگلیســی،
(ماننــد ،ارزش و کیفیــت درکشــده) و مــدرن (ماننــد،
1
ُ
اصلبــودن بــا واژۀ اتنتیــک شــناخته میشــود کــه از
اصالــت برنــد و عشــق بــه برنــد) بازاریابــی ایــن اســت
2
ُ
کلمــۀیونانــی اتنتیکــوس مشــتق شــده اســت و مترادف
ی بــه توســعۀ برندهایــی توجــه
کــه ســازههای ســنت 
3
ُ
کلمــۀ ارجینــال اســت .از دهــۀ گذشــته تاکنــون ،اصالــت
میکننــد کــه منافــع ملموســی از طریــق ویژگیهــا و
برنــد بــه موضوعــی مهــم و قابلبحــث در حوزههــای
کیفیــت محصــول (قلمــرو شــناختی) ارائــه میکننــد،
گوناگــون ازجملــه هتــلداری تبدیــل شــده اســت
درحالیکــه ســازههای مــدرن هــم بــر جنبههــای
( .)Beverland, 2009از ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه
ملمــوس (قلمــرو شــناختی) و هــم غیرملموس برندســازی
بحــران اقتصــادی جهــان و تــداوم آن و بیاعتمــادی
(یعنــی مشــخصات نمادیــن شــخصیت و ســبک زندگــی)
ناشــی از ایــن بحــران اصالــت برنــد اهمیــت مضاعفــی
تأکیــد دارنــد؛ ضمــن اینکــه بــه عناصــر عمیــق احساســی
پیــدا کــرده اســت .ایــن بیاعتمــادی بــه ســازمانها
و عاطفــی برندهــا نیــز توجــه دارنــد .در کنــار عوامــل
ً
شــدیدا از ناهماهنگــی میــان اهــداف اعالمشــدۀ ســازمان
مذکــور ،بــرای بررســی دقیقتــر ،متغیــر روانشــناختی نیــاز
و ارزشهــا و اقدامــات و دســتاوردها ناشــی شــده اســت.
بــه منحصربهفــرد بــودن ،کــه بــه معنــی نیــاز مصرفکننــده
در دهههــای گذشــته ،پژوهشــگران ســعی داشــتند
بــه جســتوجوی محصــوالت و کاالهــای مــادی متمایــز
تــا رابطــۀ موفقیتهــای تجــاری و راهبــردی بــازار بــا
بــرای متفــاوت نشــاندادن خــود از دیگــران اســت ،نیــز بــه
برنــد را کشــف کننــد .اصالــت برنــد از عواملــی اســت
دلیــل تأثیرگــذاری زیــاد و بهکاررفتــن در پژوهشهــای
کــه میتوانــد ســهم چشــمگیری در ایــن موفقیتهــا
متعــدد (Manthiou et al., 2018؛ خورشــیدی و همــکاران،
داشــته باشــد .ازطرفــی ،برندهــا بــه اصالتهایشــان نیــز
 1393بهمنزلــۀ تعدیلگــر بررســی خواهــد شــد.
وابســتهاند ( .)Balmer, 2011مشــتریان اغلــب تبلیغاتــی
بــا ايــن رويكــرد ،مســئلۀ اصلــي پژوهــش حاضــر،
را کــه بــرای معرفــی یــک برنــد انجــام میشــود
بــا توجــه بــه نقــش نیــاز بــه منحصربهفــرد بــودن در
حیلهگرانــه ،اغراقآمیــز ،گمراهکننــده و فریبــی آشــکار
میــان میهمانــان هتلهــای پنــج ســتارۀ شــهر مشــهد،
میداننــد .امــا برندهــای اصیــل ارزشهایــی را تعریــف
ایــن اســت کــه اصالــت برنــد در عشــق بــه برنــد چــه
تأثیــری دارد .بــا بررســی ایــن مســئله تــاش میشــود

بــه راهكارهایــي اجرايــي بــرای شــکلگیری عشــق بــه
برنــد در مشــتریان و ارتقــای آن دســت يافــت.

1. Authentic
2. Authentikós
3. Original

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

4

سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1399

میکننــد کــه بــه رفتارهــا و واکنشهــای برنــد در اختیــار مشــتریان و ســهامداران قــرار میدهــد .بــه

بــازار جهــت میدهنــد و در دیــدگاه مشــتری بــه برنــد عبارتــی ،درحالیکــه مشــتریمداری بــر درک نیازهــای

بســیار اثرگذارنــد کــه نتیجــۀ ایــن اثرگــذاری افزایــش مشــتری داللــت دارد ،مشــتریمداری برنــد بــه رضایــت

اعتمــاد مشــتریان خواهــد بــود و بنگاههــا و شــرکتها مشــتریان توجــه میکنــد .بنابرایــن ،اگــر شــرکتها بــه
را بــه موفقیــت تجــاری میرســاند .در ایــن پژوهــش منافــع فــردی مشــتریان و ســهامداران متعهــد باشــند و

بــرای شــناخت اصالــت برنــدی کــه بــرای شــرکتهای منافعشــان را تأمیــن کننــد ،آنهــا نیــز اعتبــار اصالــت

کوچــک و متوســط درنظــر گرفتــه شــده اســت از ســه برنــد شــرکت را درک میکننــد و در نتیجــه اعتمــاد الزم
عامــل اســتفاده میکنیــم کــه عبارتانــد از :ثبــات در آنهــا شــکل میگیــرد.

برنــد ،تناســب برنــد و مشــتریمداری برنــد .ثبــات برنــد

داران شــرکت در تولیــد
بــه ایــن معنــی اســت کــه ســهام ِ

و فــروش برنــدی ســهم دارنــد کــه بــا برندهــای دیگــر

نقــاط مشــترکی دارد .بــه عبارتــی ،در صورتــی برنــدی
باثبــات تلقــی میشــود (ماننــد اَپــل یــا پورشــه) کــه

وعدههایــش بــه ســهامداران بــا ارزشهــا ،راهبــرد و
دیــدگاه تعریفشــدهاش مطابقــت داشــته باشــد .ایجــاد

ثبــات یــا دوام معتبــر مهمتریــن رکــن برنــد (ارکان
دیگــر برنــد :محصــوالت و راههــا و ابزارهــای ارتباطــی و

یــا کارکنــان و )...بهشــمار مـیرود؛ زیــرا ایــن امــر باعــث

اعتبارســازی و اعتمادســازی در میــان ســهامداران خواهد

شــد ( .)Aaker, 2004اصالــت برنــد ،بهویــژه در خدمــات

یــا زمینههــای کسبوکار ـ کس ـبوکار ،تــا حــد زیــادی

بــه ارزشهــای فــردی وابســته اســت .تناســب میــان
ارزشهــای فــردی و ارزشهــای برنــد و تعهــد شــرکتها

بــه ارزشهــای برنــد ایــن انگیــزه را در کارکنــان ایجــاد
میکنــد کــه رفتــار خــود را بــا ارزشهــای برنــد متناســب

ســازند .ایــن نگــرش در پژوهشهایــی کــه در خصــوص
تناســب میــان ســازمان و فــرد صــورت گرفتــه تأییــد

شــده اســت .پایبنــدی بــه تعهــدات ارزشهــای برنــدی

عشق به برند

عشــق بــه برنــد مفهــوم نســبتاً جدیــدی در بازاریابــی

اســت کــه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت .امــا بهنظــر

میرســد عالقــه و توجــه کارشناســان و دانشــگاهیان

بــه آن روزبــهروز بیشــتر میشــود .ازطرفــی،

مصرفکننــدگان در زندگــی خــود بــا برندهــای

متعــددی ارتبــاط برقــرار میکننــد .بااینحــال ،تعــداد

بســیار اندکــی از آنهــا دلبســتگی عاطفــی شــدیدی بــه

برنــدی خــاص پیــدا میکننــد .باتــرا و همــکاران ()2012

بیــان کردهانــد کــه پژوهشهــای اولیــه درزمینــۀ ارتبــاط

میــان مصرفکننــدگان و برنــد دربــارۀ دوستداشــتن
و نداشــتن یــک برنــد بــوده اســت ،امــا در تحقیقــات

کنونــی بیشــتر عوامــل روانشــناختی مصرفکننــدگان

بررســی میشــود .ایــن تحقیقــات نشــان میدهنــد
کــه عشــق میــان مصرفکننــده و برندهــا روزبــهروز

افزایــش مییابــد .در پژوهشهــای پیشــین آمــده اســت
کــه ســاختار احساســات عاطفــی فــرد بــه اشــیا مشــابه
ســاختار احساســات عاطفــی فــرد بــه افــراد دیگــر و حتی
معشــوق اســت .ایــن تحقیقــات پژوهشــگران را برانگیخته

کــه دربــارۀ رفتــار مصرفکننــده بیشــتر مطالعــه کننــد.

خــاص ،بهجــایِ مطابقــت بــا گرایشهــای کوتاهمــدت
پژوهشهــای اخیــر نشــان میدهــد کــه عشــق بــه
بازاریابــی ،در تعییــن اصالــت آن برنــد بســیار مهم اســت؛
برنــد ذاتــاً رمانتیــک و متشــکل از صمیمیــت و شــور
زیــرا موجــب کســب اعتمــاد بــرای آن برنــد میشــود.
و اشــتیاق اســت .دیکتــر ( )1964بیــان کــرده اســت
مشــتریمداری برنــد فراینــد گســتردۀ ســازمانی اســت
کــه برخــی عوامــل ریش ـهای روحــی و روانــی افــراد در
کــه از ایجــاد درکــی مشــترک از مفهــوم برنــد تــا حفــظ
خریــد برندهــا اثرگذارنــد .حســینی و نــادری ()1392
آن را دربــر دارد؛ فراینــدی کــه ارزشهایــی برتــر را در
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بررسی رابطۀ اصالت برند و عشق به برند با توجه به نقش نیاز
به منحصربهفرد بودن در هتلهای پنج ستارۀ شهر مشهد

بــر ایــن نظرنــد کــه تصمیــم اصلــی و نهایــی خریــد شــبیه بــه اعضــای گــروه مرجــع میبیننــد و از ایــن

براســاس احســاس مشــتریان گرفتــه میشــود موقعیــت ناراضیانــد؛ زیــرا پیــروی از دیگــران اغلــب
بیشــتر
ِ
و تصمیمــاتِ عمدتــاً ســریع و احساســی ،ناخــودآگاه و فوایــدی ماننــد گرفتــن تأییــد اجتماعــی و پذیرفتهشــدن

غریــزی حاصــل تداعیهــای احساســی افــراد اســت .در در گــروه را بــه همــراه دارد .بااینحــال ،پیــروی از

مطالعــۀ اکتشــافی کــه آلبــرت و همکارانــش در ســالهای دیگــران ممکــن اســت منفــی تلقــی شــود .تمایــل بــه

 2008و  2009انجــام دادنــد ،بــرای اندازهگیــری عشــق فردبــودن تمایــل بــه داشــتن شــأن و منزلــت اســت.

بــه برنــد عواملــی را معرفــی کردنــد کــه عبارتانــد از :تمایــل بــه منحصربهفــرد بــودن عبــارت اســت از تمایــل
 -منحصربهفــرد بــودن :نشــان میدهــد کــه بــه متفاوتبــودن از دیگــران کــه بــا بهدســتآوردن،

مصرفکننــدگان برنــد را منحصربهفــرد یــا خــاص مصرفکــردن و نمایــش کاالهــای مصرفــی بهمنظــو ِر
ایجــاد تصویــر اجتماعــی خــاص و متمایــز از خــود و
میداننــد.

 -لــذت :لذتــی کــه برنــد بــه مصرفکننــده باالبــردن ســطح ایــن تصویــر در انظــار عمومــی انجــام

مید هــد .

میشــود .متفاوتبــودن از دیگــران یــا متمایزشــدن

 -صمیمیــت :بــا عشــق بینفــردی ارتبــاط دارد و در گــروه اغلــب بــا اســتفاده از اشــیای مــادیای کــه

نزدیکــی میــان مصرفکننــده و برنــد را نشــان میدهــد .مصرفکننــدگان بــرای نمایــش انتخــاب میکننــد
 -ایدئالبــودن :یعنــی برنــد جــزو ایدئالهــای بهدســت میآیــد .اســتفاده و نمایــش کاالهایــی کــه

مصرفکننــده اســت .ایــن عامــل نیــز بــا عشــق بــا قواعــد گروهــی و اجتماعــی آن فــرد مطابقــت نــدارد

بینفــردی ارتبــاط دارد.

میتوانــد نشــانۀ خاصبــودن و منحصربهفــرد بــودن او

مصرفکننــده و برنــد را نشــان میدهــد.

بــودن یــا نمایــش و خریــد کاالهــای جدیــد ،دستســاز

بــرای مصرفکننــده تداعــی میکنــد.

شــده اســت تمایــل دارنــد میکوشــند تــا از همشــکلی

 -مــدت اســتفاده از برنــد :رابطــۀ بلندمــدت میــان محســوب شــود .مصرفکنندگانــی کــه بــه منحصربهفــرد

 -خاطــرات :افــراد یــا وقایــع مهــم و نمــاد برنــد را و همچنیــن کاالهایــی کــه بــرای شــخص آنهــا ســاخته

 -رؤیــا :حضــور و وجــود برنــد در ذهــن مصرفکننده خودشــان بــا دیگــران جلوگیــری کننــد .افــزون بــر

ایــن ،خریــد کاالهــای فصلــی یــا کاالهــای عتیقــهای
را نشــان میدهــد.
نویســندگان یادشــده معتقدنــد مفهــوم عشــق کــه خریــدار آنهــا معمــوالً افــراد غیرســنتی هســتند

بــه برنــد متأثــر از هفــت عامــل ذکرشــده در باالســت و در دســترس عمــوم مــردم نیســتند در منحصربهفــرد

و ایــن عوامــل باعــث شــکلگیری عشــق بــه برنــد در بــودن بــه افــراد کمــک میکنــد .مصرفکنندگانــی
مصرفکننــدگان میشــوند.

تمایل به منحصربهفرد بودن

ویژگــی کلــی مصرفکننــدهای کــه تمایــل بــه
منحصربهفــرد بــودن دارد پیروینکــردن از دیگــران

اســت .ایــن افــراد در معــرض برخــی هنجارهــای

اجتماعــی قــرار میگیرنــد ،ولــی فعاالنــه از پیــروی از آن
هنجارهــا اجتنــاب میکننــد .آنهــا خودشــان را بســیار

کــه بــه منحصربهفــرد بــودن تمایــل دارنــد میگوینــد
معمــوالً اگــر کاالیــی رایــج باشــد آن را نمیخرنــد،
حتــی اگــر از آن کاال خوششــان بیایــد؛ یــا میگوینــد
اگــر کســی لباســی را بپوشــد ،دیگــر آن لبــاس را

نمیپوشــند .متمایزشــدن از دیگــران ممکــن اســت

منفــی اجتماعــی بینجامــد.
بــه برخــی بازخوردهــای
ِ

بــرای مثــال ،احتمــال دارد اعضــای گــروه آن فــرد را
تأییــد نکننــد .افــراد از راههــای مختلفــی میتواننــد

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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خــود را در گــروه متمایــز کننــد کــهیکــی از راههــای پیشینۀ پژوهش
آن مصــرف کاالهــای مــادی اســت .مصــرف کاالهــای حاجیبابایــی و اســماعیلپور ( )1397در پژوهشــی
مــادی بهمنظــو ِر متمایزشــدن از دیگــران بــرای ایــن بــه واکاوی عشــق بــه برنــد و بررســی تأثیــر تداعیهــا،

گــروه از مصرفکننــدگان ارزشــمند اســت؛ زیــرا نیــاز رضایــت و اعتمــاد بــه عشــق بــه برنــد پرداختنــد و بــه
خــود بــرای منحصربهفــرد بــودن را ارضــا میکننــد ،ایــن نتیجــه رســیدند کــه تداعیهــای برنــد ،رضایــت و

بــدون اینکــه جریمــۀ اجتماعــی زیــادی پرداخــت کننــد .اعتمــاد بــه برنــد بــا شــدتهای گوناگــون در یکدیگــر و
کاالی منحصربهفــرد تصویــر متمایزشــدن از دیگــران را در عشــق بــه برنــد تأثیــر دارنــد .ایــن پژوهــش ،ضمــن

در ذهــن فــرد ترســیم میکنــد .ماننــد یــک کلکســیونر واکاوی مفهــوم عشــق بــه برنــد و افــزودن بــه غنــای
ـان آثــار هنــری کــه تابلــوی نقاشــی کمیابــی ادبیــات ایــن موضــوع ،نشــان میدهــد کــه تداعیهــای
بینامونشـ ِ
را میخــرد تــا آن را روی دیــوار اتاقخوابــش آویــزان برنــد بــا اثرگــذاری در اعتمــاد و رضایــت از برنــد عاملــی
کنــد ( .)Tian et al., 2001ایــن افــراد ،پــس از مدتــی ،مهــم در ایجــاد عشــق بــه برنــد اســت.
منحصربهفــرد بودنشــان را ازدســت میدهنــد؛ زیــرا

تقدیــر و همــکاران ( )1396در پژوهشــی عوامل مؤثر

افــراد دیگــری کاالی منحصربهفــرد آنهــا را بهدســت در وفــاداري بــه برنــد را بــا نقــش ميانجــي هويتپذيــري
میآورنــد بنابرایــن ،تــاش بــرای منحصربهفــرد شــدن و عشــق بــه برنــد در هتلهــاي پنــج ســتارۀ شــهر مشــهد
از طریــق کاالهــای مصرفــی فراینــدی مســتمر اســت.
از تعاریــف نظــری و عملیاتــی تلویحاً میتــوان فهمید تناســب برنــد بــا ســبك زندگــي تأثيــر معنــاداری در
کــه تمایــل بــه منحصربهفــرد
بــودن مصرفکننــده هويتپذيــري دارد .بهعــاوه ،تأثيــر هويتپذيــري در
ِ
تابعــی از درآمــد نیســت .اگرچــه منحصربهفــرد بــودن عشــق بــه برنــد مســتقیماً و تأثیــر آن در وفــاداري بــه
بررســی کردنــد .نتايــج نشــان داد كــه هويــت برنــد و

مصرفکننــده از طریــق خریــد کاالهــای گرانقیمــت برنــد بهصــورت ميانجــي تأیيــد شــد .ضمــن اینكــه
کمیــاب حاصــل شــود ،مصرفکننــدگان میتواننــد بــا نقــش ميانجــي هويتپذيــري و تأثيــر مســتقيم آن در

انتخابهــای خالقانــه یــا غیرمتــداول کاالهــای کمیــاب وفــاداري بــه برنــد معنــادار نبــود.
و نــادری تهیــه کننــد کــه قیمــت زیــادی نداشــته
رحیمنیــا و همــکاران ( )1395در پژوهــش خــود

باشــند .بــرای مثــال ،مصرفکننــدهای کــه توانایــی تأثیــر عشــق بــه برنــد در قصــد خریــد بهواســطۀ
مالــی بــرای منحصربهفــرد شــدن از طریــق خریــد یــک وفــاداری بــه برنــد را بررســی کردنــد .در پژوهــش آنــان

کــت خــزدار گرانقیمــت را نــدارد میتوانــد بــا دوختــن شــرایطی کــه عشــق بــه برنــد قصــد خریــد را تحــت
کــت موردِنظــرش یــا خریــد کتــی فصلــی از فروشــگاه تأثیــر قــرار میدهــد بررســی شــده اســت.
لباسهــای دســت ِدوم منحصربهفــرد شــود (& Tian

بیــکزاد و همــکاران ( )1395پژوهشــی بــا هــدف

 .)Mckenzie, 2001درنهایــت ،تمایــل بــه منحصربهفــرد بررســی تأثیــر عشــق بــه برنــد ،شــخصیت برنــد و
بــودن ســه بُعــد دارد:
وفــاداری مصرفکننــده بــه برنــد ســبز در تبلیغــات
 -پیروینکردن از گروه با انتخاب خالقانه

 پیروینکردن از گروه با انتخاب غیرمتداول -پرهیز از مشابهت (.)Tian et al., 2001

دهانبهدهــان انجــام دادنــد .بــا اســتناد بــه نتایــج ایــن
تحقیــق ،عشــق بــه برنــد مهمتریــن عامــل تأثیرگــذار

در ایجــاد تبلیغــات دهانبهدهــان در میــان خریــداران

جــوان شــناخته شــد و تأثیــر میانجــی وفــاداری بــه

برنــد ســبز و عشــق بــه برنــد در شــکلگیری تبلیغــات

غفوریان شاگردی و همکاران

دهانبهدهــان تأییــد شــد.
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بررسی رابطۀ اصالت برند و عشق به برند با توجه به نقش نیاز
به منحصربهفرد بودن در هتلهای پنج ستارۀ شهر مشهد

مشــتریان از برنــد هتــل کمــک میکننــد و بــه عالقــه و

شــیرزادی و قوچانــی ( )1394در پژوهشــی احســاس عاطفــی شــدید مشــتریان بــه برندهــای هتــل

کاربردی ـ توصیفــی رابطــۀ اصالــت برنــد بــا اعتمــاد بــه میانجامــد کــه ایــن احساســات شــدید عاطفــی پایــه و

برنــد در شــرکتهای کوچــک و متوســط اســتان تهــران اســاس وفــاداری بــه برنــد هتــل را تشــکیل میدهنــد.
اَنگرینیــا و راکمِنیتــا ( )2015اثــر برنــد،
را بررســی کردنــد .نتایــج نشــان داد کــه بیــن اصالــت

برنــد و اعتمــاد بــه برنــد در شــرکتهای کوچــک و عشــق بــه برنــد ،شــخصیت برنــد و تصویــر برنــد در
متوســط رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد.

تبلیغــات دهانبهدهــان محلــی مــد برندهــا در میــان

هرناندز ـ فرنانــدز و لوئیــس ( )2019در پژوهشــی مصرفکننــدگان جــوان را بررســی کردنــد .نتایــج

رابطــۀ تأثیــر اصالــت برنــد در ارزش درکشــده و اعتمــاد تحقیــق آنــان نشــان داد کــه برنــد در عشــق بــه برنــد و

بــه برنــد را بررســی کردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند تبلیغــات دهانبهدهــان تأثیرگــذار اســت .تصویــر برنــد

کــه بیــن تأثیــر اصالــت برنــد در ارزش درکشــده و و عشــق بــه برنــد نیــز در تبلیغــات دهانبهدهــان تأثیــر

اعتمــاد بــه برنــد رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

دارنــد و عشــق بــه برنــد نقشــی میانجــی بیــن متغیرهــا

َمنتیــو و همــکاران ( )2018در پژوهشــی ایــن ایفــا میکنــد.
اکنــون بــا کنــار هــم قــراردادن روابــط مبتنــی
موضــوع را بررســی کردنــد کــه درک اصالــت برنــد در

حافظــه ،ســبک زندگــی و عشــق بــه برنــد تأثیــر دارد .بــر متغیرهــا میتــوان بــه مــدل مفهومــی پژوهــش در
آنهــا اثــر تعدیلگــر نیــاز بــه منحصربهفــرد بــودن

در هتلهــای الکچــری را نیــز بررســی کردنــد .شــواهد

شــکل 1دســت یافــت.

تجربــی بــا اســتناد بــه  412نفــر از میهمانــان هتلهــای

گرانقیمــت دارای برنــد گــردآوری شــد .یافتههــا نشــان

داد کــه اصالــت برنــد عنصــری اساســی در تأثیرگــذاری
در عشــق بــه برنــد ،ســبک زندگــی و حافظــه اســت.
امــا رابطــۀ اصالــت برنــد از طریــق تأثیــر آن در حافظــه،
ســبک زندگــی و عشــق بــه برنــد بــا درک منحصربهفــرد

بــودن تفــاوت معنــاداری را نشــان نــداد.

النــوا ِز و التعریفــی ( )2015در پژوهشــی نقــش

تشــخیص برنــد و عشــق بــه برنــد در ایجــاد وفــاداری

بیشــتر بــه برنــد در صنعــت هتـلداری را بررســی کردند.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (با اقتباس از تحقیق َمنتیو و
همکاران)2018 ،

ایــن پژوهــش بــا بررســی ارتبــاط وفــاداری بــه برنــد بــا روششناسی تحقیق
چهــار ســازۀ اصلــی ،کــه ارتباطشــان یــا جداگانــه بررســی ايــن پژوهــش از لحــاظِ هــدف کاربــردي و ازنظــ ِر

شــده یــا هیــچگاه بررســی نشــده اســت ،اطالعــات نــوع روش تحقیــق پژوهشــی توصيفــي از نــوع
ارزشــمندی را درزمینــۀ وفــاداری بــه برنــد در اختیــار پیمایشی ـ همبســتگی اســت .شــيوۀ گــردآوري دادههــا

ســایر پژوهشــگران قــرار میدهنــد .در ایــن پژوهــش در ایــن پژوهــش پرســشنامهاي اســت .دادههــا طــی
بــرای اولیــن بــار بررســی میشــود کــه چگونــه هویــت شــشماهۀ اول ســال  1397گــردآوری شــده اســت.

برنــد و تطابــق برنــد بــا ســبک زندگــی بــه شــناخت بهتر جامعــۀ آمــاري هــدف دربردارنــدۀ میهمانــان هتلهــای
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پنــج ســتارۀ شــهر مشــهد اســت (هتــل المــاس  ،2هتــل بــه پرس ـشنامة اســتاندارد و بــا نظرخواهــی از ده نفــر از
همــای  ،2هتــل قصــر طالیــی ،هتــل درویشــی ،هتــل اســتادان دانشــگاهی متخصــص در حــوزۀ بازاریابــی روایــی
ســی نــور ،هتــل مدینةالرضــا ،هتــل قصرالضیافــه ،هتــل پرســشنامه بررســی و تأییــد شــد اســت .پــسازآن ،از

پــارس ،هتــل کوثــر نــاب مشــهد و هتــل پارســیس) .نمونۀ شــاخصهای بــرازش آلفــای کرونبــاخ و میانگیــن
آمــاري بــه روش نمونهگیــری در دســترس و از  223واریانــس میانگیــن واریانــس اســتخراجی 4و پایایــی

نفــر از میهمانــان هتلهــای پنــج ســتارۀ شــهر مشــهد ترکیبــی 5بــرای ســنجش و ارزیابــی پایایــی پرس ـشنامه

انتخــاب شــده اســت .بــا درنظرگرفتــن میزانــی خطــا ب ـ ه بــا اســتفاده از نرمافــزار اســمارت پــیالاس  6اســتفاده
علــت دريافــت پرس ـشنامههاي ناســالم و ناقــص (در اثــر شــده اســت .کرونبــاخ در  1951میــزان اســتاندارد بیشــتر

مفقودشــدن پرســشنامه ،پاســخندادن بــه پرســشنامه ،از  0/7را بــرای آلفــای کرونبــاخ و بــاگازی و یــی در 1988
پرســشنامههاي ناقــص و مخــدوش) ،تعــداد  250مقــدار بیشــتر از  0/6را بــرای پایایــی ترکیبــی و ُفرنــل و

پرسـشنامه در بيــن کل میهمانــان هتلهــای پنــج ســتارۀ الکــر در  1981میــزان اســتاندارد بیشــتر از  0/5را بــرای
شــهر مشــهد توزيــع شــد کــه درنهايــت  223پرسـشنامۀ میانگیــن واریانــس اســتخراجی بــرای ســنجش پایایــی
مناســب و بینقــص گــردآوري و تجزيهوتحليــل شــد .بیــان کردهانــد .جــدول  1اطالعــات مربــوط بــه پایایــی و

بهاينترتيــب ،نــرخ بازگشــت پرســشنامهها  89/2روایــی ســنجههای پژوهــش را نشــان میدهــد.
درصــد اســت .در ايــن پژوهــش ،بــهمنظــور شــناخت

جدول  :1نتایج روایی و پایایی متغیرها و گویههای تحقیق

ادبيــات و پیشــینۀ موضــوع و بررســي رونــد مقولــۀ

میانگین

موردبحــث ،از روش کتابخان ـهاي (مراجعــه بــه پايگاههــاي

گویهها

بارهای عاملی

متغیرها

Q1

738355

انتخاب

Q2

خالقانه

677896

Q3

679861

Q4

724795

اينترنتــي ،اســناد ،مــدارک و مقــاالت علمــي داخلــي و
خارجــي) اســتفاده شــده اســت .بهعــاوه ،مهمتريــن

ابــزار پژوهشــگر بــراي گــردآوري اطالعــات پرســشنامه

اســت .پرسـشنامۀ ایــن پژوهــش حــاوي دو بخــش اصلــي
اســت .بخــش اول ويژگيهــاي جمعيتشــناختي از لحــاظِ

ــمت و ...را بررســی میکنــد.
جنســيت ،ســن ،ســابقه ،سِ َ

Q5

746164

انتخاب

Q6

854111

غیرمتداول

Q7

917710

Q8

872275

Q9

869894

پرهیز از

Q10

874500

مشابهت

Q11

905385

Q12

898978

Q13

902097

Q14

877622

Q15

913919

Q16

855073

Q17

863933

Q18

876724

Q19

869291

Q20

790950

Q21

767810

Q22

837126

Q23

867438

نیاز
بهمنحصربهفرد
بودن

بخــش دوم ســؤالهايی تخصصــي درخصــوص متغيرهــاي
تحقيــق مطــرح میکنــد .در ايــن تحقيــق بــرای ســنجش

اصالــت برنــد از پرسـشنامۀ اســتاندارد شَ ـل ِین و همــکاران
( ،)2014بــرای عشــق بــه برنــد از پرس ـشنامۀ اســتاندارد

اصالت برند

کارول و آهوویــا ( )2006و بــرای نیــاز بــه منحصربهفــرد

بــودن از پرســشنامۀ اســتاندارد روویــو و همــکاران
( )2008اســتفاده شــده اســت .بــرای تنظیــم پرس ـشنامه

عشق به برند

 23گویــه از پژوهشهــای پیشــین (منــدرج در جــدول )1
اســتخراج و اســتفاده شــده و فرضیــات پژوهــش بر اســاس
آن آزمــوده شــده اســت .ســپس ،اقدامــات الزم بــرای

ســنجش پایایــی و روایــی آزمــون انجــام شــده و بــا توجــه

واریانس
استخراجی

جمع کل

23

-

پایایی

آلفای

منبع استخراج

ترکیبی

کرونباخ

گویهها

771086
508062

798525

()2008

870175
722330

787337

787599

705579

911883

936728

936799

943623

روویو و همکاران

روویو و همکاران
()2008

909851

909847

930173

روویو و همکاران
()2008

َشلِلِن و همکاران
()2014

کارول و آهوویا
()2006

-

)4. Average Variance Extracted (AVE
)5. Composite Reliability (CR
6. SmartPLS

غفوریان شاگردی و همکاران
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بررسی رابطۀ اصالت برند و عشق به برند با توجه به نقش نیاز
به منحصربهفرد بودن در هتلهای پنج ستارۀ شهر مشهد

همانطــور کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود ،آلفــای یعنــی  118نفــر از آزمودنیهــا ( 52/9درصــد تعــداد

کرونبــاخ متغیرهــای نیــاز بــه منحصربهفــرد بــودن ،اصالــت کل) دارای تحصیــات کارشناســی و کمتریــن آنهــا

برنــد و عشــق به برنــد بیــش از مقــدار  0/7و پایایی ترکیبی یعنــی  26نفــر از آزمودنیهــا ( 11/7درصــد تعــداد

آنهــا بیــش از  0/6و میانگیــن واریانــس توســعهیافتۀ آنهــا کل) دارای تحصیــات کاردانــی هســتند .بــرای ارزیابــی

نیــز بیــش از  0/5اســت کــه اســتانداردبودن متغیرهــای بــرازش کلــی مــدل در نرمافــزار اســمارت پــیالاس از

پژوهــش در معیارهــای بهکاررفتــه را نشــان میدهــد.
يافتهها

در ایــن بخــش ابتــدا دادههــای گردآوریشــده بهوســیلۀ
پرســشنامه

تجزیهوتحلیــل

شــد.

ـاس ایــن معیــار ،طبق
شــاخص  GOFاســتفاده شــد .براسـ ِ
فرمــول زیــر ،از دو شــاخص میانگیــن شــاخص تجمعــی و

تــوان دوم ضریــب همبســتگی اســتفاده شــد.

بهطوریکــه

ابتــدا فراوانیهــای مربــوط بــه پرســشهای عمومــی

پرسـشنامه (شــامل :جنســیت ،ســن ،تحصیــات) تحلیــل
و بررســی شــد ،ســپس روش تحلیلــی موردِنظــر در ایــن

پژوهــش یعنــی مدلیابــی معادلــۀ ســاختاری بــا اســتفاده

از نرمافــزار اســمارت پــیالاس تبییــن شــد و درنهایــت،

بــا اســتفاده از ایــن روش ،فرضیههــای پژوهــش آزمــوده

شــدند.

حاصــل آزمــون شــاخص بــرازش مــدل  0/72اســت.

ازآنجاکــه کمتریــن مقــدار پذیرفتنــی بــرای این شــاخص
 0/36اســت ،میتــوان ادعــا کــرد کــه مــدل پژوهــش
بــرازش زیــادی دارد.

شکل  :2ضرایب مسیر مدل در حالت استاندارد

نتایــج آمــار توصیفــی در بخــش جنســیت نشــان بــرای آزمــون فرضیههــا از مدلســازی معــادالت
میدهــد کــه 186نفــر از آزمودنیهــا (83/4درصــد ســاختاری اســتفاده شــده اســت .در ادامــه و پــس از

تعــداد کل) مــرد و37نفــر (16/6درصــد تعــداد کل) زن حــذف پرســشها و گویههایــی کــه روایــی و پایایــی
هســتند .عالوهبرایــن ،از لحــاظِ بــازۀ ســنی ،بیشــترین کمــی دارنــد ،بــرای آزمــون معنــاداری فرضیههــا از دو

گــروه ســنی یعنــی  119نفــر از آزمودنیهــا ( 53/4شــاخص ضریــب مســیر و  T-valueاســتفاده شــده اســت.
درصــد تعــداد کل) در ردۀ ســنی31ـ 40ســال و کمترین شــاخص  T-valueمعنــاداری ضرایــب مســیر را ارزیابــی

گــروه ســنی یعنــی  4نفــر از آزمودنیهــا ( 1/8درصــد میکنــد .در ســطح اطمینــان  95درصــد ،اگــر مقادیــر
تعــداد کل) مربــوط بــه ردۀ ســنی بیشــتر از  50ســال آمــاره بیــن  + 1/96و  1/96باشــد ،فرضیــه تأییــد و در

هســتند .در بخــش تحصیــات ،بیشــتر آزمودنیهــا غیــر ایــن صــورت رد میشــود (نتایــج در جــدول 2
مشــخص شــده اســت).
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عشــق بــه برنــد را در مشــتریان ایجــاد کنــد ،الزم اســت

همچنیــن ،نتایــج آزمــون فرضیــات حاصــل از خروجــی تعریفــی درســت از برنــد خــود در بــازار ارائــه دهنــد و
نمــودار معــادالت ســاختاری نرمافــزار اســمارت صداقــت و تخصــص در ارائــۀ خدمــات هت ـلداری را نیــز

بیشازپیــش افزایــش دهنــد .نتایــج ایــن یافتههــا بــا
نتایــج تحقیــق َمنتیــو و همــکاران ( ،)2018اَنگرینیــا و

پــیالاس در جــدول  2بیــان شــده اســت.

جدول  :2جدول خروجی نمودار مسیر فرضیات پژوهش
با استفاده از معادالت ساختاری
فرضیات پژوهش

ضریب
مسیر

بین اصالت برند و عشق به
برند در میهمانان هتلهای
پنج ستارۀ شهر مشهد رابطۀ
معناداری وجود دارد.

0/443

نیاز به منحصربهفرد بودن در
رابطۀ بین اصالت برند و عشق
به برند در میهمانان هتلهای
پنج ستارۀ شهر مشهد تأثیر
معناداری دارد.

0-/009

t

6/471

P-value

0/000

نتیجۀ آزمون
فرضیه

تأیید

راکمِنیتــا ( ،)2015هرناندز ـ فرنانــدز و لوئیــس ()2019

و حاجیبابایــی و اســماعیلپور ( )1397همســو اســت.
فرضیــۀ دوم پژوهــش تأثیــر نیــاز بــه منحصربهفــرد

بــودن در رابطــۀ اصالــت برنــد و عشــق بــه برنــد در
میهمانــان هتلهــای پنــج ســتارۀ شــهر مشــهد را
بررســی میکنــد .بــا توجــه بــه اطالعــات بهدس ـتآمده

از مــدل ســاختاري و منفیبــودن ضریــب مســیر بــا

0/346

0/000

رد

وجــود نقــش متغیــر تعدیلگــر نیــاز بــه منحصربهفــرد

بــودن و همچنیــن کمتربــودن مقــدار آمــارۀ  tاز 1/96
تأییــد میشــود کــه رابطــۀ معنــاداری بیــن اصالــت برنــد

همانطــور کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود ،بــا و عشــق بــه برنــد بــا درنظرگرفتــن نقــش تعدیلگــری
توجــه بــه مقــدار آمــارۀ  tو همچنیــن  P-valueفرضیــۀ نیــاز بــه منحصربهفــرد بــودن وجــود نــدارد .نتایــج ایــن
اول تأییــد و فرضیــۀ دوم رد میشــود.

یافتههــا بــا نتایــج تحقیــق َمنتیــو و همــکاران ()2018

بحث و نتیجهگیری

شــیرزادی و قوچانــی ( )1394همخوانــی نــدارد.

فرضیــۀ اول پژوهــش بــه رابطــۀ بیــن اصالــت برنــد و

همخوانــی دارد و بــا نتایــج تقدیــر و همــکاران ( )1396و
بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش،

عشــق بــه برنــد در میهمانــان هتلهــای پنــج ســتارۀ پیشــنهادهایی کاربــردی ارائــه میشــود :بــا توجــه بــه
شــهر مشــهد میپــردازد کــه بــا توجــه بــه اطالعــات اینکــه برندهــای اصیــل در حرفــۀ خــود تخصــص دارنــد،
بهدســتآمده از مــدل ســاختاري و مثبتبــودن بایــد بــه دســتیابی بــه تخصــص بیشــتر در هتــلداری
ضریــب مســیر بیــن اصالــت برنــد و عشــق بــه برنــد و و بهروزبــودن خدمــات در ایــن حــوزه توجــه شــود و

بیشــتربودن مقــدار آمــارۀ  tاز  ،1/96تأییــد میشــود کــه از آموزشهــای مــدرن و بــهروز هتــلداری بــرای همــۀ
رابطــۀ معنــادار و مســتقیمی (مثبــت) میــان اصالــت برند کارکنــان هتــل بهــره گرفتــه شــود .افــزون بــر ایــن،
و عشــق بــه برنــد در میهمانــان هتلهــای پنــج ســتارۀ الزم اســت فلســفۀ خاصــی دربــارۀ تعهــد بــه برنــد در
شــهر مشــهد وجــود دارد .در بررســی نتایــج آزمــون ایــن هتــلداری تعریــف شــود .بــه پژوهشــگران آینــده نیــز

فرضیــه مشــخص شــد کــه اصالــت برنــد وجــود مقــدار پیشــنهاد میشــود کــه تأثیــر اصالــت برنــد در عشــق
قابلتوجهــی از عشــق بــه برنــد در میهمانــان هتلهــای بــه برنــد را بــا توجــه بــه نقــش میانجــی اثرگــذاری در

پنــج ســتارۀ شــهر مشــهد را تبییــن میکنــد و بدیهــی حافظــه و ،همچنیــن ،تأثیــر اصالــت برنــد در عشــق بــه
اســت کــه هتلهــای پنــج ســتارۀ شــهر مشــهد ،اگــر برنــد را بــا درنظرگرفتــن نقــش میانجــی ســبک زندگــی

بخواهنــد برنــد اصیلــی داشــته باشــند کــه عامــل بررســی کننــد .همچنیــن ،مــدل عشــق بــه برنــد را بــا

غفوریان شاگردی و همکاران

اســتفاده از مدلســازی معــادالت ســاختاری ارائــه دهنــد.
ایــن پژوهــش محدودیتهایــی نیــز داشــته اســت

کــه از ایــن میــان میتوانیــم بــه محدودکــردن جامعــه

بــه نمونــۀ قابلبررســی و محدوديــت در تعميــم نتايــج
بــه جوامــع ديگــر بــه علــت اســتفاده از نمونــۀ آمــاري
محــدود بــه میهمانــان هتلهــاي پنــج ســتارۀ شــهر

مشــهد اشــاره کنیــم.
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چشــمانداز مدیریــت بازرگانــی .شــمارۀ ،20ص -159
.176
رحیمنیــا ،فریبــرز ،حدادیــان ،علیرضــا و دروگــر ،ایمــان
(« .)۱۳۹۵تأثیــر عشــق بــه برنــد بــر قصــد خریــد
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قصــد خریــد مشــتریان بــا درنظرگرفتــن نقش واســطهای

محمــود و تقویفــرد ،نســیم (« .)1393آزمــون عشــق
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