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 بررسی نقش میانجی رضایت گردشگر در تأثیر کیفیت ادراک شدۀ برند مقصد◄
 بر ارزش ویژۀ برند مقصد گردشگری ورزشی 

)موردمطالعه: منطقۀ شمالی استان البرز(
جعفر بهاری،1  مهدی کروبی،2  منوچهر جهانیان 3

تاریخ دریافت: 1398/09/04                 تاریخ پذیرش: 1399/01/30

چکیده
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش میانجــی رضایــت گردشــگر در تأثیــری کــه کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد مقصــد در 
ارزش ویــژۀ برنــد مقصــد گردشــگری ورزشــی در منطقــۀ شــمالی اســتان البــرز دارد انجــام شــده اســت. ایــن پژوهــش، ازنظِر 
هــدف، کاربــردی و، براســاس نــوع روش تحقیــق، توصیفــی و، ازلحــاِظ روش گــردآوری داده هــا، از نــوع پیمایشــی اســت. 
همچنیــن، از نرم افــزار اس پــی اس اس 16 بــرای آمــار توصیفــی و از لیــزرل 8/5 بــرای آزمــون فرضیه هــای پژوهــش اســتفاده 
شــده اســت. جامعــۀ آمــاری تحقیــق کلیــۀ گردشــگران ورزشــی داخلــی و خارجی انــد کــه حجــم نمونــۀ آن هــا 384 نفــر 
ــق پرســش نامۀ  ــای تحقی ــات متغیره ــزار جمــع آوری اطاع ــری دردســترس اســتفاده شــد. اب محاســبه و از روش نمونه گی
ــوده کــه به منظــوِر ســنجش پایایــی از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت. نتایــج به دســت آمده حاکــی از  اســتاندارد ب
آن اســت کــه کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد مقصــد در رضایــت گردشــگر و ارزش ویــژۀ برنــد مقصــد گردشــگری ورزشــی تأثیــر 
مســتقیم و معنــاداری دارد و همچنیــن تأثیــر رضایــت گردشــگر در ارزش ویــژۀ برنــد مقصــد گردشــگری ورزشــی مســتقیم 
ــِق نقــش میانجــی رضایــت گردشــگر،  ــد مقصــد، ازطری و معنــادار اســت. از ســوِی دیگــر، متغیــر کیفیــت ادراک شــدۀ برن

تأثیــر غیرمســتقیم و معنــاداری در ارزش ویــژۀ برنــد مقصــد گردشــگری ورزشــی دارد. 4

واژه هــای کلیــدي: رضایــت گردشــگر، ارزش ویــژۀ برنــد مقصــد گردشــگری، گردشــگری ورزشــی، کیفیــت ادراک شــدۀ 
برنــد مقصــد، اســتان البــرز
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مقدمه
ــادی،  ــر اقتص ــم و مؤث ــل مه ــگری از عوام ــروزه گردش ام
ارتباطــی، اجتماعــی و فرهنگــی در جهــان به شــمار 
ــان رودســری، 150:1398(  ــی رود )محمــدی و میرتقی م
گردشــگران  تعــداد   2016 ســال  در  به طوری کــه 
نفــر  میلیــون   1/235 جهــان  در  ورودی  بین المللــی 
بــوده اســت. ایــن صنعــت 7 درصــد از صــــادرات جهــان 
و،  داراســت  را  امریــکا  دالر  میلیــارد   1/4 ارزش  بــه 
مســــتقیم یــا غیرمســــتقیم، حــدود 10 درصــد تولیــد 
ــر  ــد و از ه ــکیل می ده ــان را تش ــی جه ــص داخل ناخال
ــگری  ــت گردش ــوزۀ صنع ــغل در ح ــك ش ــغل ی ده ش
227میلیــون  معــادل  تقریبــاً  کــه  می گیــرد  قــرار 
می کنــد  پشــتیبانی  جهــان  سراســر  در  را  شــغل 
به منزلــۀ  گردشــگری   .)UNWTO, 2017: 3(
ــکان  ــوع م ــا ن ــب ب ــادی، متناس ــد اقتص ــش روبه رش بخ
ــود  ــه خ ــی ب ــکل های مختلف ــگری، ش ــۀ گردش و منطق
ــات  ــا مقصــد خصوصی ــکان ی ــه، م ــر منطق ــرد. ه می گی
خــاص خــود را دارد و بایــد راهبردهــای متفاوتــی 
براســاس نقــاط  قــوت ایــن مکان هــا بــه کار گرفتــه شــود 
)Duman et al., 2018: 362(. ازطرفــی، ورزش از 
صنایــع مهــم جهــان و از رایج تریــن عوامــل انگیزه ســازی 
بــرای گردشــگران اســت. ورزش ایــن قابلیــت را دارد کــه 
گردشــگران زیــادی را جــذب کنــد. بنابرایــن، رویدادهایــی 
ــمار  ــه ش ــت ب ــی جذابی ــد نوع ــدۀ ورزش ان ــه دربردارن ک
می آینــد و به منزلــۀ عامــل جذب کننــدۀ گردشــگری 
ــدام  ــد )ان ــل می کنن ــد عم ــوِر مقص ــا کش ــهر ی ــه ش ب
و همــکاران، 16:1393(. تجــارت ورزش و گردشــگري 
صنعتــی ترکیبــی اســت و آن قــدر ســـودآوري دارد کـــه 
تمـــام کشـورها، منـــاطق، دفـاتر مســـافرتی، سازمان هاي 
متولــی ورزش و خــود رشــته هاي ورزشــی نیــز از آن 
ســود می برنــد؛ به طوري کــه بابــت هــر روز برگــزاري 
ــد  ــود عای ــون دالر س ــدود 400میلی ــاهی ح ــا گـ رقابت ه
کشــور میزبــان می شــود. عــاوه بــر ایــن، بــا توجـــه بـــه 

ایـن کـــه گردشـــگري ورزشـــی صنعتــی خدماتی اســت و 
عمدتــاً بــه واســطۀ کیفیــت خدماتــی کــه ارائــه می شــود 
تحت تأثیر قرار می گیـــرد و کیفیـــت خـدمات رســـانی نیز 
ــه  ــوط ب ــازمان هاي مرب ــدي در س ــی کلی ــۀ مفهوم به منزل
ــکاران،  ــان و هم ــود )کوزه چی ــداد می ش ــگري قلم گردش
ــم در  ــات مه ــت از موضوع ــت کیفیـ 1390: 20(، مدیری
سیاســت گردشگري است که بررسی آن موجـــب توســـعۀ 
گردشـــگري و گردشـــگري ورزشــی و بهره منــدی از فواید 
آن می شــود )انــدام و همــکاران، 17:1393(. ازآنجا کــه 
ــی  ــۀ 2000 معرف ــگری در ده ــد گردش ــژۀ برن ارزش وی
ــی  ــه یک ــد ب ــد مقص ــر ارزش برن ــال های اخی ــد، در س ش
ــگری  ــد گردش ــای مقاص ــی پژوهش ه ــای اصل از جریان ه
 .)Chekalina et al., 2018:93( ــل شــده اســت تبدی
به علــت رقابتی شــدن مقصدهــای گردشــگری، هرکــدام از 
مقصدهــا به دنبــاِل متمایزســازی خــود از ســایر مقصدهــا 
ــه در متمایزســازی  ــی اســت ک ــد از عوامل هســتند و برن
ــی و  ــزایی دارد )کروب ــر بس ــگری تأثی ــای گردش مقصده
ــۀ  ــد1  به منزل ــازی مقص ــکاران، 717:1397(. برندس هم
حــوزه ای پژوهشــی در واکنــش بــه افزایــش رقابــت بــرای 
ــه  ــدِف کمــك ب ــا ه جــذب گردشــگران و ســرمایه و ب
شــهرها، مناطــق و کشــورها در راهبرد هــای بازاریابــی و 
 Zenker( برندســازی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت
et al., 2017:15(. برنــد مقصــد گردشــگری ابــزاری 
بــرای موقعیت یابــی رقابتــی اســت کــه مقصــد را 
می کنــد  هدایــت  مشــتریان  اولویت هــای  به ســوِی 
ــر از  ــی اگ ــت، حت ــذار اس ــا تأثیرگ ــزۀ آن ه و در انگی
 Saeed &( باشــند  نشــده  مواجــه  آن  بــا  قبــل 
برنــد  اهمیــت  علــل  از   .)Shafique, 2019:2
ــوی  ــدی ق ــگری از برن ــای گردش ــورداری مقصده برخ
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه برنــد مقصدهــای گردشــگری 
نقــش مهمــی در فراینــد تصمیم گیــری گردشــگر دارنــد. 
بــه همیــن ســبب، گفتــه می شــود تعییــن برنــد کــردن 

1 . Des tination Branding
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بررسی نقش میانجی رضایت گردشگر در تأثیر
 کیفیت ادراک شدة برند مقصد بر ارزش ویژة 

برند مقصد گردشگری ورزشی 
کروبی و همکاران

بــرای مقصدهــای گردشــگری از وظایــف اصلــی مدیریــت 
ــن، ضــروری  ــد مقصدهــای گردشــگری اســت. بنابرای برن
ــگری  ــت گردش ــال در صنع ــازمان های فع ــه س ــت ک اس
بیشــترین تــاش خــود را بــرای طراحــی و بهبــود برنــدی 
قــوی بــه کار گیرنــد و عوامــل مؤثــر در آن را شناســایی 
و تقویــت کننــد )کروبــی و همــکاران، 717:1397(. 
متولیــان  گردشــگری  بازارهــای  در  رقابــت  افزایــش 
ــتفاده از  ــا اس ــا، ب ــته ت ــر آن داش ــد را ب ــت مقص مدیری
ــرای  ــردی ب ــت منحصربه ف ــازی، هویـ ــول برنـدسـ اصـ
مقصــد و خدمــات گردشــگری خــود بســازند و موقعیـــت 
ــند.  ــود بخشـ ــی بهبـ ــای بین الملل ــود را در بازارهـ خـ
ــیله ای  ــۀ وس ــازی به منزل ــد از برندس ــگری می توان گردش
ــه مخاطـــب  ــرای انتقــال پیام هــای مثبــت و اثرگــذار ب ب
ــا  ــه مقصــد اســتفاده کنــد. ب ــرای ســفر ب و ترغیـــب او ب
ــرای  ــر اج ــنی دالِّ ب ــواهد روش ــوز ش ــن، هن ــود ای وج
موفقیـــت آمیز برندســازی مقصــد در دســت نیســت. 
ــد1 و  ــویر مقصـ ــی از تصـ ــای گردشــگری ترکیب مقصده
شــخصیت مقصــد2  را به منزلــۀ راهبــرد تمایزســازی 
بـــا رقبـــا اســـتفاده می کننــد )کیانــی فیض آبــادی، 
ــا افزایــش روز افــزون رقابــت در بازارهــای  106:1397(. ب
جهانــی گردشــگری، مقاصــد گردشــگری می تواننــد 
ــه  ــگران ب ــدد گردش ــای مج ــداد بازدیده ــش تع ــا افزای ب
مزیــت رقابتــی پایــداری دســت یابنــد. ایــن گردشــگران 
بــازاری ثابــت بــرای مقصــد و همچنیــن منبــع تبلیغاتــی 
و شــفاهی رایگانــی بــرای اعضــای خانــواده و دوستانشــان 
هســتند )کروبــی و همــکاران، 717:1397(. کیفیــت 
ــژۀ  ــی ارزش وی ــل اصل ــد از عوام ــد مقص ــدۀ برن ادراک ش
برنــد مقصــد و بــه معنــی قضــاوت ذهنــی گردشــگران از 
ــد  ــك مقص ــدۀ ی ــات ارائه ش ــوالت و خدم ــت محص کیفی
ــی و  ــت )زارع ــا( اس ــد )رقب ــر مقاص ــا دیگ ــه ب در مقایس
همــکاران، 1395(. در صنعــت گردشــگری بحــث مربــوط 

بــه خدمــات جایــگاه مهمــی دارد. در ایــن صنعــت فقــط 
ــگران  ــت گردش ــت؛ رضای ــرح نیس ــگر مط ــذب گردش ج
ــگران  ــدی گردش ــزان رضایتمن ــد می ــت و بای ــم اس مه
از خدمــات را بررســی کــرد. چراکــه ایــن امــر بــه 
شناســایی موانــع و محدودیت هــای توســعۀ صنعــت 
ــن  ــاختن ای ــات و برطرف س ــش خدم ــگری در بخ گردش
موانــع بــه رشــد تعــداد گردشــگران منجــر می شــود کــه 
درنهایــت می توانــد ســبب رونــق اقتصــادی منطقــه، 
ــاختارهای  ــود س ــد، بهب ــغلی جدی ــای ش ــاد فرصت ه ایج
ــت  ــه شــود و رضای ــی منطق ــی و تشــکیات اصول زیربنای
گردشــگر تنهــا زمانــی به دســت می آیــد کــه فرایندهــای 
ــه  ــات ارائ ــا خدم ــد ت ــی گردن ــه ای طراح ــب به گون مناس
ــازند  ــرآورده س ــگر را ب ــای گردش ــات و نیازه ــده توقع ش
رشــد صنعــت  بــا  فتاحــی، 56:1384(.  و  )طالقانــی 
گردشــگری، اهمیــت ســنجش رضایــت گردشــگران 
ــی  ــت رقابت ــد مزی ــد و تولی ــرای رش ــزاری ب ــۀ اب به مثاب
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. گردشــگران ســفرکرده 
قابل اعتمادتریــن منبــع اطاعاتــی بــرای گردشــگران 
ــن  ــد در وط ــای مقص ــان گوی ــد زب ــد و می توانن بالقوه ان
خــود باشــند. درواقــع، به دلیــِل این کــه گردشــگران 
گردشــگری اند،  مجموعه هــای  حیاتــی  شــاهرگ 
ــر  ــا تأثی ــت آن ه ــطح رضای ــش س ــوِر افزای ــاش به منظ ت
ــه  ــه و در  نتیج ــك مجموع ــهرت ی ــن ش ــادی در حس زی
افزایــش تعــداد مخاطبــان آن دارد )کروبــی و همــکاران، 
716:1397(. به عبارتــي، میــزان بازگشــت و تقاضــاي 
مجــدد گردشــگران بــه میــزان رضایــت آن هــا از مقصــد 
بســتگي دارد و تأمیــن رضایــت آن هــا بــه بازدیــد مجــدد 
مي انجامــد. براثــِر ایــن کنــش و واکنش هــا چرخــۀ 
ــۀ آن  ــه نتیج ــرد ک ــکل مي گی ــده اي ش ــي و فزاین تکامل
بهره منــدی مقصــد از منابــع حاصــل از آن در حوزه هــاي 
مختلــف اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي اســت )جابــری 
مســئلۀ  اســاس،  ایــن  بــر   .)19:1397 همــکاران،  و 
ــت  ــط رضای ــش واس ــی نق ــق بررس ــن تحقی ــي ای اصل
ــد در ارزش  ــدۀ برن ــت ادراک ش ــر کیفی ــگر در تأثی گردش

1 . Des tination Image

2. Des tination Personality
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ــۀ  ــد مقصــد گردشــگری ورزشــی در منطق ــژۀ برن وی
ــه  ــه آنچ ــه ب ــا توج ــت. ب ــرز اس ــتان الب ــمالی اس ش
ــن  ــه ای ــخ ب ــِی پاس ــق در پ ــن تحقی ــد، ای ــه ش گفت
ســؤال اســت کــه نقــش واســط رضایــت گردشــگر در 
تأثیــر کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد در ارزش ویــژۀ برنــد 
مقصــد گردشــگری ورزشــی منطقــۀ شــمالی اســتان 
البــرز چیســت؟ اهــداف تحقیــق حاضــر شــامل 
تعییــن تأثیــر کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد در رضایــت 
گردشــگر، تعییــن تأثیــر رضایــت گردشــگر در ارزش 
ویــژۀ برنــد مقصــد گردشــگری ورزشــی، تعییــن 
تأثیــر کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد در ارزش ویــژۀ برنــد 
مقصــد گردشــگری ورزشــی و تعییــن تأثیــر کیفیــت 
ادراک شــدۀ برنــد ازطریــِق رضایــت گردشــگر در 
ارزش ویــژۀ برنــد مقصــد گردشــگری ورزشــی اســت. 

مبانی نظری تحقیق
ارزش ویژۀ برند مقصد گردشگری 

مقصــد  برنــد  ویــژۀ  ارزش   )2002( دیمانــش 
مي کنــد:  تعریــف  گونــه  ایــن  را  گردشــگري 
ــام  ــد درخصــوِص ن ــاي( برن ــا بدهي ه ــاي )ی دارایي ه
و نمــاد مقصــد گردشــگري کــه ارزشــي بــه خدمــات 
ــد  ــود مي افزای ــم مي ش ــا فراه ــه در آنج ــي ک و تجارب
)Boo et al.,2009(. بــا توجــه بــه مطالعاتــي کــه 
یــو و همــکاران )2000( انجــام دادنــد، خروجــي 
ارزش ویــژۀ برنــد را اولویت هــای مصرف کننــدگان 
ــاي  ــا رقب ــه ب ــول در مقایس ــد آن محص ــرای خری ب
ــد  ــد برن ــژۀ برن ــی، ارزش وی آن دانســتند. به طــور کل
ــده درخصــوِص  ــه ادراکات مصرف کنن مقصــد مجموع
ســبب  کــه  اســت  مقصــد  برتری هــای  و  مزایــا 
می شــود  رقبــا  دیگــر  برنــد  از  آن  متمایز شــدن 
ــر )1991(  ــکاران، 164:1387(. آک ــی و هم )ابراهیم
چهــار بُعــد اصلــی را بــرای ارزش ویــژۀ برنــد معرفــی 
می کنــد: آگاهــی از برنــد، کیفیــت ادراک شــده، 
ــا  ــك ب ــه هر ی ــد ک ــه برن ــاداری ب ــد و وف ــر برن تصوی

ــا شــرکت عرضــه  ــه ســازمان ی روش هــای مختلــف ب
همــکاران، 144:1398(. و  )نجــارزاده  می شــوند 

کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد مقصــد کیفیــت برنــد مقصــد 
درک مشــتري از کیفیــت کلــی محصــول در مقایســه بــا 
محصــوالت و گزینه هــاي دیگــر اســت. درواقــع کیفیــت 
ــه  ــت، بلک ــول نیس ــی محص ــت واقع ــده کیفی ادراک ش
ارزیابــی ذهنــی مشــتري از محصول اســت )شــیرخدایی 
ــج  ــت ادراک شــده از پن و همــکاران، 114:1394(. کیفی
راه ارزش ایجــاد می کنــد و در ارزش ویــژۀ برنــد مقصــد 
گردشــگري تأثیــر می گــذارد: 1. دلیــل خریــد، 2. ایجــاد 
تمایــز/ موقعیــت، 3. اضافــه پرداخــت، 4. تمایــل اعضــاي 
ــت  ــا کیفی ــه اســتفاده از محصــوالت ب ــع ب ــال توزی کان
 .)Aaker, 1996( ادراک شــدۀ باالتــر، 5. توســعۀ برنــد
ــت از  ــارت اس ــد عب ــدۀ برن ــت ادراک ش ــای کیفی مزای
تأثیــر  قیمــت،  افزایــش  بــازار،  افزایــش ســهم 
غیرمســتقیم در افزایــش ســود آوری و تأثیــر منفــی 
ســرمایه گذاری  بــازده  تأمیــن  و  هزینه هــا  در 
)Uslu et al., 2013:448(. ارزیابــی کیفیــت 
ــه  ــتقیماً ب ــد مس ــك مقص ــدۀ ی ــات عرضه ش خدم
گزینه هــا و ویژگی هایــی کــه آن مقصــد بــرای 
عرضــۀ خدمــات بــه گردشــگران دارد وابســته اســت 

)جعفــری و همــکاران،81:1396(.

رضایت گردشگر
در  اصلــی  پیش نیــاز  نیــز  گردشــگر  رضایــت 
ــنقلی پور  ــت )حس ــگری اس ــد گردش ــت مقاص موفقی
و همــکاران،58:1391(. رضایــت گردشــگر پدیــده اي 
ــي و  ــل احساس ــِق عوام ــه ازطری ــت ک ــاري اس رفت
شــناختي فعالیت هــاي گردشــگري و ارزیابــي عناصــر 
ــت  ــرد. رضای ــدد مقصــد شــکل مي گی ــکال متع و اَش
ــاي  ــي او از ویژگي ه ــِق ارزیاب ــگر ازطری ــي گردش کل
مقصــد مبني بــر انتظاراتــش شــکل مي گیــرد و از 
مهم تریــن عوامــل بازگشــت مجــدد گردشــگران 
ــد  ــا از بازدی ــت آن ه ــطح رضای ــد س ــك مقص ــه ی ب
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بررسی نقش میانجی رضایت گردشگر در تأثیر
 کیفیت ادراک شدة برند مقصد بر ارزش ویژة 

برند مقصد گردشگری ورزشی 
کروبی و همکاران

قبلــي از آنجاســت )جابــری و همــکاران، 20:1397(. 
علــت اصلــی اهمیــت رضایــت گردشــگر در ایــن واقعیــت 
ــل  ــد عام ــگر می توان ــت گردش ــه رضای ــت ک ــه اس نهفت
ــاداری گردشــگران باشــد.  ــرای پیش بینــی وف ــری ب معتب
رضایــت بیشــتر نشــانۀ افزایــش شــهرت مقصــد اســت و 
بــه کاهــش حســاســــیت قیمتــی گردشــــگران منجــر 
می شــود )محمــدی و میرتقیــان رودســری، 155:1398(. 
ــۀ انتخــاب  ــار گردشــگر را درزمین ــت گردشــگر رفت رضای
مقصــد گردشــگری، تمایــل بــه خریــد و مصــرف کاالهــا 
و خدمــات گردشــگری و تمایــل بــه بازدیــد مجــدد 
قــرار می دهــد  تأثیــر  تحــت  از مقصــد گردشــگری 
 .)Johnson et al., 2001; Prayag & Ryan, 2012(
لــی و همــکاران )2011( نیــز بیــان می کننــد کــه 
رضایــت گردشــگر تأثیــر مثبــت و معنــاداری در وفــاداری 

ــذارد.  ــگری می گ ــد گردش ــه مقص ب

پیشینۀ تحقیق 
زیتونلــی و همــکاران )1398( تحقیقــي را بــا عنــوان 
»ارزش ویــژۀ برنــد مقاصد گردشــگری  ورزشــی ایــران 
ــی«  ــگران ورزش ــدگاه گردش ــر در آن از دی ــل مؤث و عوام
ــج نشــان داد کــه تمامــی متغیرهــای  ــد. نتای انجــام دادن
تحقیــق بــه جــز متغیــر آگاهــی اثــری مســتقیم در ارزش 
ــا  ــه ب ــی، در مقایس ــر ذهن ــد. تصوی ــد می گذارن ــژۀ برن وی
ســایر عوامــل موردبررســی، بیشــترین میــزان اثر گــذاری 
در ارزش ویــژۀ برنــد مقاصــد گردشــگری ورزشــی را 
ورزشــی،  گردشــگران  و  مشــتریان  دیــدگاه  از  دارد. 
مقاصــد گردشــگری ورزشــی ایــران مکانــی امــن و دارای 
چشــم انداز و طبیعــت زیبــا، آب وهــوای مطلــوب و دلپذیــر 
و جاذبه هــای طبیعــی ورزشــی توانمنــد و مطلــوب اســت. 
جابــری و همــکاران )1397( تحقیقــی را بــا عنــوان »تأثیر 
کیفیــت ادراک شــده از مقاصــد گردشــگري ورزشــي در 
ــا  ــه بازدیــد مجــدد« انجــام دادنــد. ب رضایــت و تمایــل ب
توجــه بــه نتایــج به دســت آمده، ادراک گردشــگران از 
ــان  ــت آن ــي در رضای ــگري ورزش ــد گردش ــت مقص کیفی

ــد  ــه بازدی ــل گردشــگران ب ــن، در ســطح تمای و، همچنی
مجــدد از آن مقصــد تأثیــر مثبتــي گذاشــته اســت. 
ــوان  ــا عن ــی را ب ــکاران )1396( تحقیق ــدرزاده و هم حی
ــه  ــاداری ب ــگری در وف ــات گردش ــت خدم ــر کیفی »تأثی
مقصــد گردشــگری بــا توجــه بــه نقــش میانجــی تصویــر 
ــگران«  ــت گردش ــگری و رضای ــد گردش ــی از مقص ذهن
آن  از  حاکــی  به دســت آمده  نتایــج  دادنــد.  انجــام 
ــت و  ــگری در رضای ــات گردش ــت خدم ــه  کیفی ــت ک اس
تصویــر ذهنــی گردشــگری و تصویــر ذهنــی در رضایــت 
و وفــاداری و رضایــت در وفــاداری بــه مقصــد گردشــگری 
تأثیــر می گذارنــد. جعفــری و همــکاران )1396( تحقیقــي 
را بــا عنــوان »بررســی عوامــل مؤثــر در ارزش ویــژۀ برنــد 
مقصــد گردشــگری« )موردمطالعــه: شهرســتان ســوادکوه( 
انجــام دادنــد. یافته هــای حاصــل از پژوهــش نشــان 
ــت  ــد و کیفی ــر برن ــد، تصوی ــی از برن ــه آگاه ــد ک می ده
ادراک شــده اثــر مثبــت و معنــاداری در ارزش ویــژۀ برنــد 
ــژۀ  ــد، ارزش ادراک شــده و ارزش وی ــر برن داشــته و تصوی
ــد اثــر مثبــت و معنــاداری در وفــاداری برنــد داشــته  برن
اســت. آگاهــی از برنــد بیشــترین تأثیــر را در ارزش ویــژۀ 
برنــد و ارزش ویــژۀ برنــد بیشــترین تأثیــر را در وفــاداری 
ــر  ــده اث ــت ادراک ش ــا کیفی ــت. ام ــته اس ــد داش ــه برن ب
معنــادار مســتقیمی در وفــاداری بــه برنــد نداشــته اســت. 
ــا  ــي را ب ــکاران )1396( تحقیق ــال و هم ــودی پاچ محم
ــتری محور  ــد مش ــژۀ برن ــدل ارزش وی ــۀ م ــوان »ارائ عن
ــد. یافته هــا  در مقصــد گردشــگری ســرعین« انجــام دادن
حاکــی از تأییــد تمــام فرضیه هــای پژوهــش بــوده اســت؛ 
درنتیجــه، آگاهــی از برنــد مقصــد، تصویــر برنــد مقصــد، 
کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد مقصــد، ارزش ادراک شــدۀ 
برنــد مقصــد و وفــاداری بــه برنــد مقصــد در ارزش ویــژۀ 
ــته اند. در  ــر داش ــرعین تأثی ــگری س ــد گردش ــد مقص برن
ــه  ــاداری ب ــن و وف ــد، کمتری ــی از برن ــن، آگاه ــن بی ای
ــروازی  ــته اســت. پ ــر را در آن داش ــد، بیشــترین تأثی برن
)1395( تحقیقــي را بــا عنــوان »تحلیــل ارزش ویــژۀ برند 
ــه(  ــرزی بان ــه: شــهر م گردشــگری شــهری« )موردمطالع
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ــاداری،  ــد وف ــار بُع ــان داد چه ــج نش ــام داد. نتای انج
آگاهــی، تصویــر و کیفیــت ادارک شــده در ارزش ویــژۀ 
برنــد گردشــگری شــهر بانــه تأثیرگذارنــد و، بــا توجــه 
ــاد ارزش  ــدی ابع ــرای رتبه بن ــن ب ــون فریدم ــه آزم ب
ویــژۀ برنــد گردشــگری شــهر مــرزی بانــه، وفــاداری 
ــۀ  ــگران رتب ــی گردش ــك، آگاه ــۀ ی ــگران رتب گردش
ــۀ ســوم و  ــت ادراک شــده گردشــگران رتب دوم، کیفی
درنهایــت تصویــر گردشــگران رتبــۀ چهــارم را کســب 
ــا  ــي را ب ــی و همــکاران )1395( تحقیق ــد. زارع کردن
ــد در  ــده برن ــت ادراک ش ــر کیفی ــی اث ــوان »بررس عن
ارزش ویــژۀ برنــد مقصــد گردشــگری ســرعین« انجام 
ــد. یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه  دادن
کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد مقصــد در ارزش ویــژۀ 
ــر می گــذارد.  ــد مقصــد گردشــگری ســرعین تأثی برن
ــوان  ــا عن ــود ب ــه خ ــادی )1393( در پایان نام صالح آب
ــی  ــگری ورزش ــد گردش ــد« مقاص ــژۀ برن »ارزش وی
ــه  ــن نتیج ــه ای ــرده و ب ــی ک ــران را بررس ــتان ته اس
ــا  ــق ب ــای تحقی ــی متغیره ــه تمام ــت ک ــیده اس رس
ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــد مس ــد مقص ــژۀ برن ارزش وی
ــن  ــب تعیی ــا ضری ــی ب ــر ذهن ــد. تصوی ــاط دارن ارتب
عوامــل،  ســایر  بــا  مقایســه  در  درصــد،   82/81
ــده  ــت ادراک ش ــه کیفی ــاط و در ادام ــترین ارتب بیش
بــا 72/25 درصــد، وفــاداری بــا 57/76 درصــد و 
ــت  ــا 32/49 درصــد رابطــه ای مثب ــد ب آگاهــی از برن
ــد  ــژۀ برن ــا و ارزش وی ــن متغیره ــن ای ــادار بی و معن
مقاصــد گردشــگری ورزشــی را نشــان می دهنــد. 
رودریِگــز مولینــا و همــکاران )2019( در بررســی 
موقعیــت  و  شــرایط  مقصــد،  برنــد  شــکل دهی 
گردشــگر و انســجام آگاهــی نتیجــه گرفتنــد اســتفاده 
از شــبکه های اجتماعــی فضــای مجــازی بــه تســهیل 
تبلیــغ و افزایــش ارزش برنــد مقصــد گردشــگری 
منجــر می شــود. در ایــن میــان، کیفیت هــای مقصــد 
ــۀ  ــد و یك پارچگــی ارتباطــات اطاع رســانی زمین برن
ــات و  ــد. ب ــم می کنن ــگران را فراه ــان گردش اطمین

همــکاران )2018( تحقیقــی را بــا عنــوان »پیش بینــی 
ــی  ــتری خرده فروش ــر مش ــد مبتنی ب ــژۀ برن ارزش وی
الکترونیکــی: مدلــی یك پارچــه« انجــام دادنــد. نتایــج 
تأییــد می کنــد کــه طراحــی وب و خدمــات مشــتری 
تأثیــری مثبــت در رضایــت دارد. درحالی کــه اجــرا و 
ــتریان را  ــان مش ــی اطمین ــی خرده فروش ــاد امنیت ابع
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. هــر دو متغیــر اعتمــاد و 
رضایــت تأثیــر معنــاداری در ارزش ویــژۀ برنــد دارنــد. 
را  مــدل  ایــن  اینترنتــی می توانــد  خرده فروشــی 
بــرای ســنجش، کنتــرل و ارتقــای ادراک مشــتریانش 
درخصــوِص برندش اســتفاده کنــد. کاِشــل و همکاران 
)2018( تحلیــل ســاختاری ارزش ویــژۀ برنــد مقصــد 
شــمال  کوهســتان های  گردشــگری  مقصــد  در 
ــرای مقصــد گردشــگری  ــد و ب هنــد را بررســی کردن
تبییــن  را  ویــژه ای  بازاریابــی  مــدل  کوهســتانی 
ــد،  ــر برن ــد، تصوی ــی از برن ــن، آگاه ــد. همچنی کردن
ارزش درک شــده، وفــاداری برنــد، تصویــر اجتماعــی 
و درک کیفیت هــا را ابعــاد ســاختاری ارزش ویــژۀ 
برنــد در نظــر گرفتنــد. کیــم و همــکاران )2018( بــا 
بررســی توســعۀ مقصــد گردشــگری به وســیلۀ ایجــاد 
تصویــر برنــد و رویدادهــای ورزشــی گردشــگری 
)مطالعــۀ مــوردی: از شــهرهای ورزشــی ایــاالت 
ــادی  ــۀ اقتص ــژۀ مؤلف ــت وی ــکا(، اهمی ــدۀ امری متح
مقصــد را بیــان کردنــد و توجــه بــه موضوعــات 
ــات  ــداری را در مطالع ــد پای ــاس مانن ــی و حس بحران
ــکاران )2016(  ــو و هم ــتند. س ــروری دانس ــی ض آت
ــر کیفیــت ادراک شــده  ــوان »تأثی ــا عن در تحقیقــی ب
خدمــات در قصــد خریــد مجــدد و رفــاه ذهنــي 
ــت  ــري کیفی ــش میانجیگ ــا نق ــي ب ــگران چین گردش
روابــط« تأثیــر کیفیــت ادراک شــده خدمــات در قصــد 
ــا نقــش  ــاه ذهنــي گردشــگران ب ــد مجــدد و رف خری
میانجیگــري کیفیــت روابــط بیــن گردشــگران چینــي 
ــد. نتایــج پژوهــش آن هــا نشــان داد  را بررســی کردن
ــاداري در  ــر معن ــات تأثی ــدۀ خدم ــت ادراک ش کیفی
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ــت مشــتري ـ شــرکت  ــي گردشــگران و هوی ــت کل رضای
ــه  ــوان این گون ــي دارد. درمجمــوع، می ت گردشــگران چین
تحلیــل نمــود کــه رابطــۀ میان کیفیــت ادراک شــدۀ برند و 
رضایــت گردشــگر و نیــز رابطــۀ میــان کیفیت ادراک شــدۀ 
برنــد بــا ارزش ویــژۀ برنــد مقصــد گردشــگری در مقایســه 
بــا رابطــۀ کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد و وفــاداری گردشــگر 
ــرار  ــین ق ــات پیش ــان و مطالع ــه محقق ــتر موردتوج بیش
ــدۀ  ــت ادراک ش ــاط کیفی ــن، ارتب ــت. همچنی ــه اس گرفت
برنــد بــا ارزش ویــژۀ برنــد مقصــد گردشــگری در تمامــی 
ــادار و مثبــت نتیجه گیــری شــده  تحقیقــات مذکــور معن
و ایــن موضــوع در رابطــۀ بیــن کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد 
ــز  ــگر نی ــت گردش ــط رضای ــش واس ــن نق ــا درنظرگرفت ب
حاکــم اســت. هــاک و خــان )2013(، در مقالــه ای عوامــل 
مؤثــر در وفــاداری گردشــگر از مقاصــد گردشــگری مالزی 
ــد. نتایــج مطالعــۀ آن هــا نشــان داد کــه  را بررســی کردن
تصویــر از مقصــد، ارزش ادراک شــده و کیفیــت خدمــات 
رابطــۀ مثبتــی بــا وفــاداری و رضایــت گردشــگر در مالزی 
دارد. بــو و همــکاران )2009( مطالعــه ای بــا عنــوان »یــك 
ــرد  ــر مشــتري و کارب ــی ب ــد مبتن ــژۀ برن ــدل ارزش وی م
ــام  ــکا« انج ــور امری ــه در کش ــداف چندگان ــراي اه آن ب
ــعۀ  ــراي توس ــي ب ــات تجرب ــه اطاع ــن مطالع ــد. ای دادن
ــژۀ  ــاي ارزش وی ــتفاده از مدل ه ــا اس ــد ب ــدل برن ــك م ی
ــي  ــي و پایای ــان از روای ــر مشــتري و اطمین ــد مبتني ب برن
ــك  ــق، ی ــد تحقی ــد. در رون ــدل را بررســی می کن ــن م ای
مــدل پیشــنهادي و یــك مــدل اصاحــي در گروهــي از 
ــل از  ــج حاص ــد. نتای ــي ش ــکا بررس ــگران در امری گردش
ــر مشــتري را  ــد مبتنی ب ــژه برن تحقیــق مفهــوم ارزش وی
ــه  ــد ک ــان مي ده ــن نش ــر ای ــاوه ب ــد و ع ــد مي کن تأیی
ــا  ــد دارد، ام ــي در ارزش برن ــر مثبت ــد تأثی ــي از برن آگاه
ــه  ــتریان ب ــاداري مش ــتقیمي در وف ــر مس ــد اث نمي توان
ــه عبــارت دیگــر، گردشــگری کــه  ــد داشــته باشــد. ب برن
ــاداري  ــتري وف ــت مش ــن اس ــي دارد ممک ــۀ مثبت تجرب
نباشــد. ُکِنکنیــك و گارتنــر )2007( تحقیقــی بــا عنــوان 
»ارزش ویــژۀ برنــد مبتني بــر مشــتري بــراي هدفــی 

ــد.  ــام دادن ــگری را انج ــت گردش ــۀ صنع ــاص در زمین خ
آن هــا ابعــاد ارزش ویــژۀ برنــد مبتني بــر مشــتري شــامل 
ــاداري را بررســي  ــت و وف ــي، کیفی ــر ذهن ــي، تصوی آگاه
ــد. نتیجــۀ تحقیــق حاکــي از آن اســت کــه رابطــۀ  کردن
مثبــت و معنــاداري میــان چهــار بُعــد ارزش ویــژۀ برنــد 
ــن  ــدل در ای ــي م ــود دارد. بررس ــتري وج ــر مش مبتني ب
ــر  ــت تصوی ــین اهمی ــات پیش ــد تحقیق ــق همانن تحقی
ذهنــي را نشــان می دهــد. امــا ُکِنکنیــك و گارتنــر 
پیشــنهاد مي کننــد کــه تصویــر ذهنــي تنهــا بُعــد 
ــت،  ــتري نیس ــر مش ــد مبتني ب ــژۀ برن ــي ارزش وی حیات
ــراي  ــز ب ــاداري نی ــت و وف ــي، کیفی ــاد آگاه ــه ابع بلک
ــن  ــوند. در ای ــي ش ــد بررس ــدل بای ــر م ــي کامل ت ارزیاب
نقــش  بررســی  به منظــوِر  مفهومــي  بخــش، مدلــي 
واســط رضایــت گردشــگر در تأثیــر کیفیــت ادراک شــدۀ 
ــد مقصــد گردشــگری ورزشــی  ــژۀ برن ــد در ارزش وی برن
ــینۀ  ــده و پیش ــازه هاي مطرح ش ــط س ــۀ رواب ــا مطالع ب
ــوب  ــود. چارچ ــه مي ش ــوع ارائ ــات موض ــق و ادبی تحقی
مفهومــي تحقیــق در شــکل 1 ارائــه شــده اســت. 
ایــن چارچــوب شــامل ســه متغیــر اصلــِي کیفیــت 
ادراک شــدۀ برنــد مقصــد به منزلــۀ متغیــر مســتقل، 
رضایــت گردشــگر به منزلــۀ متغیــر واســطه و ارزش 
به منزلــۀ  ورزشــی  گردشــگری  مقصــد  برنــد  ویــژۀ 

ــر وابســته اســت.  متغی

شکل 1: مدل مفهومی تحقیق

 Boo et al., 2009; Konecnik & Gartner, 2007;( 

)Butt et al., 2018; Haque & Khan, 2013
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بر همین اساس، فرضیه های مطرح شده عبارت اند از:
1. کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد مقصــد در رضایت گردشــگر 

ــت. مؤثر اس
2. رضایــت گردشــگر در ارزش ویــژۀ برند مقصد گردشــگری 

ورزشــی منطقــۀ شــمالی اســتان البرز مؤثر اســت.
3. کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد مقصــد در ارزش ویــژۀ برنــد 
ــتان  ــمالی اس ــۀ ش ــی منطق ــگری ورزش ــد گردش مقص

ــر اســت.  البــرز مؤث
ــت  ــِق رضای ــد ازطری ــد مقص ــدۀ برن ــت ادراک ش 4. کیفی
برنــد مقصــد گردشــگری  ویــژۀ  ارزش  گردشــگر در 
ــت. ــر اس ــرز مؤث ــتان الب ــمالی اس ــۀ ش ــی منطق ورزش

روش شناسی تحقیق
ــاس  ــردی و، براس ــدف، کارب ــِر ه ــر، ازنظ ــق حاض تحقی
نــوع روش تحقیــق، توصیفــی و، ازلحــاِظ روش گــردآوری 
داده هــا، از نــوع پیمایشــی اســت. همچنیــن، از نرم افــزار 
اس پــی اس اس 16 بــرای آمــار توصیفــی و از لیــزِرل 8/5 
بــرای آزمــون فرضیه هــای پژوهــش اســتفاده شــده 
اســت. معــادالت ســاختاری رویکــرد آمــاری جامــع بــرای 
آزمــون فرضیه هــای مربــوط بــه روابــط متغیرهــای 
مشــاهده پذیر و مکنــون اســت و مشــخص می کنــد 
ــا چــه حــد به وســیلۀ داده هــا  مــدل نظــری پژوهشــگر ت
پشــتیبانی می شــود )مؤمنــی و همــکاران، 32:1392(. در 
ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از نرم افزارهــای اس پــی اس اس 
ــی  ــار توصیف ــف آم ــای مختل ــزِرل 8/5 از روش ه 16 و لی
و اســتنباطی بــرای تجزیه و تحلیــل داده هــا و آزمــون 
ــرای  ــش اول ب ــت. در بخ ــده اس ــتفاده ش ــا اس فرضیه ه
ــرازش مدل هــای اندازه گیــری از روش تحلیــل  بررســی ب
عاملــی تأییــدی و در بخــش دوم به منظــوِر بررســی مــدل 
ــا از روش  ــن متغیره ــط بی ــاداری رواب ــاختاری و معن س
ــق از  ــن تحقی ــد. در ای ــه ش ــره گرفت ــیر به ــل مس تحلی
ــۀ  ــد. جامع ــتفاده ش ــترس اس ــری در دس روش نمونه گی
ــی و  ــی داخل ــگران ورزش ــۀ گردش ــق کلی ــاری تحقی آم

ــۀ  ــرز به منزل ــمالی الب ــۀ ش ــه منطق ــه ب ــد ک خارجی ان
مقصــد گردشــگري ورزشــي ســفر داشــتند. بــا توجــه بــه 
اینکــه حجــم جامعــه نامعلــوم اســت از فرمــول کوکــران 
ــت  ــده اس ــتفاده ش ــه اس ــم نمون ــن حج ــوِر تعیی به منظ
ورزشــی  گردشــگران  از  نفــر   192( عــدد384  کــه 
ــی(  ــی خارج ــگران ورزش ــر از گردش ــی و 192 نف داخل
به دســت آمــده اســت. ازآنجا کــه پژوهــش حاضــر از 
نــوع پیمایشــی اســت، بــرای گــردآوری داده هــای اولیــه 
ــا  ــون فرضیه ه ــرای آزم ــتاندارد ب ــش نامه های اس از پرس
اســتفاده شــده اســت. ایــن پرســش نامه داراي 20 ســؤال 
اســت کــه در جــدول 1 آورده شــده اســت و پرســش نامۀ 
ــن  ــرت تدوی ــه اي لیک ــاس 5 رتب ــب مقی ــق در قال تحقی
ــی پرسشــنامۀ  ــرای بررســی و تأییــد روای شــده اســت. ب
حاضــر روایــی محتــوا و ســازۀ آن بررســی شــد. به منظــور 
ــش نامه در  ــدا پرس ــوا ابت ــی محت ــد روای ــی و تأیی بررس
اختیــار تعــدادی از اســتادان و محققــان بازاریابــی و 
ــا  ــد ت ــته ش ــت و از ایشــان خواس ــرار گرف گردشــگری ق
ــن  ــال ای ــا اِعم ــد. ب ــال کنن ــود را اِعم ــر اصاحــی خ نظ
ــن  ــه و، بدی ــش نامه تهی ــی پرس ــخۀ نهای ــات، نس اصاح
تأییــد شــد. ســپس  روایــی محتوایــی آن  ترتیــب، 
ــار  به منظــوِر بررســی روایــی ســازۀ پرسشــنامۀ حاضــر، ب
ــبه  ــش نامه محاس ــش های پرس ــه پرس ــوط ب ــی مرب عامل
ــر از  ــا کمت ــی آن ه ــار عامل ــه ب ــش هایی ک ــا پرس ــد ت ش
ــی حــذف شــوند. خوشــبختانه،  ــود از تحلیــل نهای 0/5 ب
ــتر از  ــش نامه بیش ــش های پرس ــۀ پرس ــی هم ــار عامل ب
ــش های  ــك از پرس ــب، هیچ ی ــن ترتی ــه ای ــود و، ب 0/5 ب
پرســش نامه حــذف نشــد و از کلیــۀ پرســش ها در 
ــی  ــی پایای ــرای بررس ــد. ب ــتفاده ش ــی اس ــل نهای تحلی
اســتفاده  کرونبــاخ  آلفــای  ضریــب  از  پرســش نامه 
ــه شــده اســت.  ــج آن در جــدول 2 ارائ ــه نتای شــده ک
همــان  طورکــه نتایــج ضریــب آلفــای کرونبــاخ نشــان 
می دهــد، پرسشــنامۀ موردنظــر از پایایــی مناســبی 

ــت. ــوردار اس برخ
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بررسی نقش میانجی رضایت گردشگر در تأثیر
 کیفیت ادراک شدة برند مقصد بر ارزش ویژة 

برند مقصد گردشگری ورزشی 
کروبی و همکاران

جدول 1: منابع مورد استفاده برای اندازه گیری متغیرها/

سازه های تحقیق

جدول 2: ضریب آلفاي کرونباخ 

متغیرهای تحقیق

یافته های تحقیق
در ایــن قســمت از پژوهــش یافته هــای توصیفــی و 
اســتنباطی پژوهــش بیــان شــده اســت. بــه ایــن منظــور، 
ابتــدا ویژگی هــای جمعیت شــناختی اعضــای نمونــۀ 
ــن ویژگی هــا  ــان شــده اســت. ای ــاری در جــدول 3 بی آم
ــوِر  ــت. به منظ ــات اس ــیت و تحصی ــن، جنس ــامل س ش
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــزرل بای ــزار  لی ــتفاده از نرم اف اس

ــی  ــاخص های برازش ــزار ش ــن نرم اف ــیر در ای ــل مس تحلی
را تولیــد می کنــد کــه در بــازۀ مشــخصی مقبــول و 
کای  اولیــن شــاخص  اســت.  قابل اســتناد  آن  نتایــج 
اســکوئر هنجارشــده 1 اســت کــه از تقســیم X2 بــر درجــۀ 
ــن  ــرای ای ــر از  3ب ــر کمت ــد. مقادی آزادی به دســت می آی
ــاالی   ــر ب ــود. مقادی ــی می ش ــوب تلق ــیار مطل ــار بس معی
نشــان   )GFI. CFI.IFI.NNFI( شــاخص های  9/0بــرای 
می دهــد کــه مــدل از بــرازش مطلوبــی برخــوردار اســت. 
ــر از   ــاخص RMSEA 2 کمت ــزان ش ــن، می ــر ای ــاوه ب ع
1/0اســت. همچنیــن، شــاخص RMR برابــر0/032 اســت 
کــه از مقــدار بحرانــی 0/05 کوچك تــر اســت. بنابرایــن، 
مــدل تحقیــق از بــرازش مناســبی برخــوردار اســت. 
ــر  ــت، مقادی ــده اس ــدول آم ــن ج ــه در ای ــور ک همان ط
ــون  ــدل از آزم ــرازش م ــاخص های ب ــرای ش ــادار ب معن
ــزار   ــتفاده از نرم اف ــا اس ــش ب ــدل پژوه ــیر م ــل مس تحلی
ــای  ــرازش متغیره ــد. به منظــور ب ــت می کن ــزرل حمای لی
مــدل، رایج تریــن شــاخص های ارزیابــی نیکویــی بــرازش 

ــت.  ــده اس ــزارش ش ــمارۀ 4 گ ــدول ش در ج
جدول شمارۀ 3: توزیع دموگرافیک نمونۀ موردبررسی

 

منابع مورداستفادهسؤاالتمتغیر/ سازهردیف

1

کیفیت 

ادراک شده

ُکِنکنیك )2007(هواي تمیز و پاکیزه

کیم و همکاران )2011(مراکز اقامتي با کیفیت2

ُکِنکنیك )2007(زیرساخت هاي جاده اي و ریلی با کیفیت3

کیم و همکاران )2011(امنیت جاني4

ُکِنکنیك و گارتنر )2007(محیط فیزیکي تمیز5

ُکِنکنیك )2007(کیفیت خدمات رسانی خوب6

ُکِنسنیك )2007(اطاع رسانی مناسب7

ُکِنکنیك )2007(قیمت های مناسب8

ُکِنکنیك )2007(دسترسي آسان9

ُکِنکنیك )2007(توجه ویژه به گردشگران10

11

ارزش ویژۀ برند

ُکِنکنیك )2007(، بو و همکاران ))2006سطح باالیی از کیفیت خدمات

ُکِنکنیك )2007(، بو و همکاران )2006(مقصد شهرهای دوست داشتنی دارد12

هزینه کردن برای دیدن آن معامله ای )تصمیمی( 13
ُکِنکنیك )2007(، بو و همکاران )2006(خوب است

ُکِنکنیك )2007(، بو و همکاران )2006(تصور دشوار در ذهن14

سفر به نقاط جدید آن15
ُکِنکنیك )2007(، بو و همکاران )2006(، 

کلودیو و کجیاس )2014(

16

رضایت 

گردشگران

چن و فو )2013(تصمیم

چن و فو )2013(تجربه17

چن و فو )2013(لذت18

چن و فو )2013(رضایت کلی19

چن و فو )2013(ارزش20

ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت متغیر

0/77 10 کیفیت ادراک شده

0/91 5 رضایت گردشگران

0/94 5 ارزش ویژۀ برند مقصد 

 1. Normed Chi-square Index
 2. Root Mean Square Error of Appromimation

گردشگران ورزشی 

داخلی

گردشگران ورزشی 
خارجی

درصد فراوانی درصد فراوانی

60 116 52 100 مرد
جنسیت

40 76 48 92 زن

23 44 12 23 کمتر از 20 سال

سن

27 52 38 72 20 تا 30 سال

17 33 30 57 30 تا 40 سال

17 32 14 27 40 تا 50 سال

16 31 7 13 باالتر از 50  سال

16 30 18 35 دیپلم

میزان 

تحصیالت

21 41 18 35 فوق دیپلم

38 72 39 75 کارشناسی

9 18 24 47 کارشناسی ارشد

منبع: یافته هاي میداني 1398
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جدول 4: شاخص های برازندگی 

مدل مفهومی تحقیق

تحلیل مسیر
در تحلیــل مســیر روابــط بیــن متغیرهــا در یــك جهــت 
ــه  ــز در نظــر گرفت ــد و مســیرهاي متمای ــان مي یابن جری
ــت  ــن حال ــیر در بهتری ــل مس ــم تحلی ــوند. مفاهی مي ش
ــه  ــودار مســیر ک ــي نم ــدۀ آن، یعن ــي عم ــِق ویژگ ازطری
پیوندهــاي علّــي احتمالــي بیــن متغیرهــا را آشــکار 
مي ســازد، تبییــن مي شــوند. خروجــی مــدل آزمون شــدۀ 
ــاداري در  ــتاندارد و معن ــب اس ــت ضرای ــق در حال تحقی

ــه شــده اســت. شــکل 2 و 3 ارائ

شکل 2: مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب استاندارد

شکل 3: مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداري 

بررســی  یافته هــای  پژوهــش  از  قســمت  ایــن  در 
ــه  ــا توجــه ب ــان شــده اســت. ب ــای پژوهــش بی فرضیه ه
ــر از 1/96 باشــد،  ــی )t( بزرگ ت ــارۀ ت ــر آم جــدول 5، اگ
فرضیــه تأییــد می شــود و بالعکــس. به دلیــل اینکــه 
ــر از 1/96  ــای 1،2،3 بزرگ ت ــی )t( در فرضیه ه ــارۀ ت آم
بــوده اســت، ازایــن رو، فرضیه هــای موردنظــر تأییــد 

می شــوند. 
 جدول 5: مسیرهای مستقیم متغیرهای

فرضیه های اصلی 

در جــدول  6 ، ضریــب  مســیر  بــه همــراه  مقادیــر  معنــاداری 
ــش  ــر پژوه ــتقیم  متغی ــار  غیرمس ــی  آث ــرای  بررس  )t( ب
گــزارش شــده اســت. بــا اســتفاده از نتایــج ایــن جــدول، 
ــگر را  ــت گردش ــر رضای ــی متغی ــش میانج ــوان نق می ت

بررســی کــرد. 
جدول 6: آثار مستقیم و غیر مستقیم

ــش  ــتقیم و نق ــار غیرمس ــی آث ــل از بررس ــج حاص نتای
میانجــی متغیــر رضایــت گردشــگر نیــز بــه صــورت زیــر 

اســت:
ضریــب معنــاداری اثــر غیرمســتقیم میــان کیفیــت 
ــد  ــد مقص ــژۀ برن ــد و ارزش وی ــد مقص ــدۀ برن ادراک ش
ازطریــِق متغیــر میانجــی رضایــت گردشــگر برابــر 25/36 

IFINNFICFIGFIRMRRMSEAX2/df

0/920/940/990/970/0320/0362/43

فرضیه های پژوهش
آمارۀ 
)t( تی

ضریب 
مسیر 

)β(
نتیجه

تأیید5/340/29 کیفیت ادراک شدۀ برند مقصد            رضایت گردشگر

تأیید4/750/25رضایت گردشگر           ارزش ویژۀ برند مقصد 

تأیید2/260/26 کیفیت ادراک شدۀ برند مقصد            ارزش ویژۀ برند مقصد 

 

 

 

آثارمتغیر

متغیر فرضیه
مستقل

متغیر 
میانجی

متغیر 
اثر اثر مستقیموابسته

اثر کلغیرمستقیم

4
کیفیت 

ادراک شدۀ 
برند مقصد

رضایت 
گردشگر

ارزش 
ویژۀ برند 

مقصد

2/2625/3627/62

0/260/070/33
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بررسی نقش میانجی رضایت گردشگر در تأثیر
 کیفیت ادراک شدة برند مقصد بر ارزش ویژة 

برند مقصد گردشگری ورزشی 
کروبی و همکاران

اســت. بنابرایــن، کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد مقصــد تأثیــر 
ــه،  ــد دارد. درنتیج ــد مقص ــژۀ برن ــاداری در ارزش وی معن
متغیــر رضایــت گردشــگر در رابطــۀ فــوق نقــش متغیــر 

ــی را دارد.  میانج
همچنیــن،  بــرای  بررســی  نقــش متغیــر رضایــت گردشــگر 
از   آزمونــی  پرکاربــرد  به نــام  آزمــون  ســوبِل  اســتفاده شــده 
اســت کــه بــرای معنــاداری تأثیــر متغیــر میانجــی در رابطۀ 
ــون ســوبل،  ــی رود. در آزم ــه کار م ــر ب ــر دیگ ــن دو متغی بی
ــد  ــت می آی ــر به دس ــول زی ــِق فرم ــدار Z-value ازطری مق
کــه، درصــورت بیشترشــدن ایــن مقــدار از 1/96، می تــوان 
در ســطح اطمینــان 95 درصــد معناداربــودن تأثیــر میانجی 
 .)Mackinnon et al., 2002( متغیــر را تأییــد نمــود

فرمــول آزمــون ســوبل در زیــر ارائــه شــده اســت.

فرضیه های فرمول:
a: مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
b: مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

ــر  ــان متغی ــه مســیر می ــوط ب Sa: خطــای اســتاندارد مرب

مســتقل و میانجــی
ــر  ــان متغی ــه مســیر می ــوط ب Sb: خطــای اســتاندارد مرب

میانجــی و وابســته 
ــر 2/864  ــوبل براب ــون س ــل از آزم ــدار Z-value حاص مق
شــد کــه بــه علــت بیشــتر بــودن از 1/96 می تــوان 
اظهــار داشــت کــه، در ســطح اطمینــان 95 درصــد، تأثیــر 
متغیــر میانجــی رضایــت گردشــگر در اثــر بیــن کیفیــت 
ــد  ــد مقص ــژۀ برن ــد در ارزش وی ــد مقص ــدۀ برن ادراک ش
ــۀ  ــن، فرضی ــت. بنابرای ــادار اس ــی معن ــگری ورزش گردش

ــود.   ــد می ش ــارم تأیی چه

تعییــن شــدت تأثیــر میانجــی: بــرای تعییــن شــدت 
ــام واف   اثــر غیرمســتقیم متغیــر میانجــی از آمــاره ای به ن
اســتفاده می شــودکه مقــدار بیــن صفــر و یــك را اختیــار 

می کنــد و هرچــه ایــن مقــدار بــه یــك نزدیك تــر 
ــی  ــر میانج ــر متغی ــودن تأثی ــر ب ــد، نشــانۀ قوی ت باش
اســت. درواقــع، ایــن مقــدار نســبت اثــر غیرمســتقیم در 
ــازاده، 139:1392(.  ــنجد )داوری و رض ــر کل را می س اث

ــود: ــبه می ش ــر محاس ــول زی ــا فرم ــدار واف ب مق

فرضیه های فرمول:
a: مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
b: مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
c: مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و وابسته

ــر کل  ــد اث ــش از 21 درص ــه بی ــت ک ــدان معناس ــن ب ای
ــد  ــژۀ برن ــد در ارزش وی ــد مقص ــدۀ برن ــت ادراک ش کیفی
مقصــد گردشــگری ورزشــی را متغیــر میانجــی رضایــت 

ــد.  ــن می کن ــتقیم تبیی ــگر غیرمس گردش

نتیجه گیری
و  از آســان ترین، کم هزینه تریــن  صنعــت گردشــگری 
کم آالینده تریــن صنعت هــای کســب درآمــد به شــمار 
مــی رود. بــه علــت ویژگی هــای منحصربه فــرد گردشــگری، 
پنهــان«  »صــادرات  را  صنعــت  ایــن  صاحب نظــران 
ــت  ــق در صنع ــورهاي موف ــروي از کش ــه پی ــد. ب نامیده ان
ــه  ــود را ب ــه خ ــز توج ــر نی ــورهاي دیگ ــگري، کش گردش
توســعۀ ایــن بخــش معطــوف داشــته اند تــا از مزیت هــاي 
ــبي  ــت نس ــه مزی ــتیابي ب ــا دس ــد. ام ــب نمانن آن بي نصی
در ایــن بخــش نیازمنــد طراحــی زیرســاخت هاي مناســب، 
ــهیات  ــن تس ــگران و تأمی ــاي گردش ــن نیازمندي ه تأمی
ــي  ــه گوناگون ــه ب ــا توج ــت. ب ــگري اس ــوب گردش مطل
ــۀ عوامــل جــذب و توســعۀ  نیازهــاي گردشــگران به منزل
گردشــگري، توســعۀ ایــن بخــش مســتلزم شــناخت 
ــت.  ــد اس ــوِي مقص ــن آن از س ــا و تأمی ــن نیازمندي ه ای
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گرایش هــاي  بــا  منطبــق  برنامه هــاي  پیش بینــي  بــا 
اصلــي و ســرمایه گذاري هاي الزم مي تــوان خواســته هاي 
گردشــگران را در بــازار گردشــگري کشــور تأمیــن کــرد. 
از مؤلفه هــای مؤثــر در رشــد گردشــگری در مقاصــد 
ــذب  ــۀ ج ــه زمین ــت ک ــات اس ــۀ خدم ــگری عرض گردش
ــگری  ــت گردش ــی آورد. در صنع ــم م ــگران را فراه گردش
ــت  ــن صنع ــرا در ای ــی دارد، زی ــگاه مهم ــات جای خدم
ــت. نکتــۀ مهــم  فقــط جــذب گردشــگر مطــرح نیس
ــه  ــرد ک ــی ک ــد بررس ــت و بای ــگران اس ــت گردش رضای
عرضه شــده  خدمــات  از  گردشــگران  رضایتمنــدی 
ــع و  ــه شناســایی موان ــر ب ــن ام چقــدر اســت؛ چراکــه ای
ــش  ــگری در بخ ــت گردش ــعۀ صنع ــای توس محدودیت ه
خدمــات و برطرف ســاختن ایــن موانــع بــه رشــد تعــداد 
گردشــگران می انجامــد کــه درنهایــت ســبب رونــق 
ــد،  ــغلی جدی ــای ش ــن فرصت ه ــه، تأمی ــادی منطق اقتص
بهبــود ســاختارهای زیربنایــی و تشــکیات اصولــی 
ــت  ــی به دس ــگر زمان ــت گردش ــود. رضای ــه می ش منطق
ــه ای طراحــی  ــه گون ــای مناســب ب ــه فراینده ــد ک می آی
شــود کــه خدمــات عرضه شــده توقعــات و نیازهــای 
گردشــگر را بــرآورده ســازد. در بازارهــای شــدیداً رقابتــی 
امــروز، نه تنهــا برندهــای متعــدد، بلکــه شــیوه های 
ــر  ــد ه ــز برن ــبب تمای ــه س ــز ک ــی نی ــاوت بازاریاب متف
را  مصرف کننــدگان  می شــود  رقبایــش  ســایر  از  کاال 
ــام  ــا ن ــد ی ــی، برن ــی عموم ــد. در بازاریاب ــه کرده ان احاط
تجــاری بــرای محصــوالت و خدمــات کاربــردی گســترده 
ــا  ــول ی ــوان محص ــز می ت ــگری را نی ــد گردش دارد. مقص
برنــدی درنظــر گرفــت کــه دربردارنــدۀ ویژگی هــای 
مفهــوم  اگرچــه  اســت.  نامحســوس  یــا  محســوس 
ــیاری از  ــا بس ــت، ام ــد اس ــی جدی ــد مفهوم ــِد مقص برن
مقاصــد گردشــگری در سراســر جهــان بــرای اتخــاذ 
ــد  ــرای مقاصــد خــود، همانن ــام تجــاری ب ــای ن راهبرده
ــاش  ــد، ت ــام می دهن ــا انج ــدگان کااله ــه تولید کنن آنچ
می کننــد تــا هویــت خــود را از دیگــر رقبایشــان متمایــز 
خــود  محصــوالت  منحصربه فردبــودن  بــر  و  ســازند 

ــي  ــوي عامل ــد ق ــژۀ برن ــروزه ارزش وی ــد. ام ــد کنن تأکی
مهــم بــرای تأثیــر در ادراکات گردشــگران از برنــد مقصــد 
ــد از درک و  ــت برن ــت در مدیری ــع موفقی ــت و درواق اس
ــود  ــل مي ش ــد حاص ــژۀ برن ــب ارزش وی ــت مناس مدیری
ــد  ــوی  از برن ــی ق ــوان ویژگی های ــق مي ت ــن طری و از ای
ــرای  ــري گردشــگران ب ــه در تصمیم گی ــرد ک را ایجــاد ک
ــند. ارزش  ــذار باش ــگري تأثیرگ ــد گردش ــاب مقص انتخ
ویــژۀ برنــد مقصــد گردشــگري عبــارت اســت از مجمــوع 
ــام و  ــوص ن ــد درخص ــای( برن ــا بدهی ه ــای )ی دارایی ه
نمــاد مقصــد گردشــگري کــه موجــب تغییراتــي در ارزش 
خدمــات و تجــارب به دســت آمده می شــود. از علــل 
اهمیــت مفهــوم ارزش ویــژۀ برنــد ایــن اســت کــه مدیران 
ــا  ــی ب ــا کمــك برندهای ــان شــرکت ها ب شــهری و صاحب
ــت  ــی به دس ــت رقابت ــد مزی ــاد می توانن ــژۀ زی ارزش وی
ــاد  ــدام از ابع ــی مثبــت گردشــگران از هرک ــد. ارزیاب آورن
ارزش ویــژۀ برنــد نشــان دهندۀ ارزش ویــژۀ بیشــتر برنــد 
آن مقصــد نــزد گردشــگران اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت 
پذیرفتنــی،  توســعۀ چارچوبــی  برندگــذاری مقصــد، 
ــازی  ــۀ برندس ــتفاده از نظری ــرای اس ــی ب ــجم و کل منس
ــد.  ــر می رس ــروری به نظ ــگری الزم و ض ــد گردش مقاص
تحقیــق حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش میانجــی 
ــد  ــدۀ برن ــت ادراک ش ــر کیفی ــگر در تأثی ــت گردش رضای
در ارزش ویــژۀ برنــد مقصــد گردشــگری ورزشــی انجــام 
ــه  ــده ک ــان ش ــش بی ــۀ اول پژوه ــده اســت. در فرضی ش
ــد مقصــد در رضایــت گردشــگر  کیفیــت ادراک شــدۀ برن
ــل از  ــاي حاص ــاداری دارد. یافته ه ــت و معن ــر مثب تأثی
ایــن بخــش پژوهــش را تحقیقات هــاک و خــان )2013(، 
جابــری و همــکاران )1397(، حیــدرزاده و همــکاران 
)1396(، طالقانــی و فتاحــی )1384( و کوزه چیــان و 
ــن رو، پیشــنهاد  ــد. ازای ــد می کنن ــکاران )1390( تأیی هم
می شــود بـــراي عرضــۀ خـــدمات مطلو ب تــر ابعــاد 
مختلــف کیفیــت خدمــات جداگانــه بررســی شــوند تـــا 
کمبودهـــاي موجـــود را بهتـــر شناسایی کنیم. همچنین، 
گردشــگری  مقاصــد  دست انـــدرکاران  و  کارکنــان 
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ــاری  ــتانه و رفت ــی دوس ــردن فضای ــا فراهم ک ــد ب می توانن
مناســب بــا گردشــگران تأثیــر بســزایی در بهبــود کیفیــت 
خـــدمات و درنتیجـــه رضایت منــدي گردشــگران داشــته 
باشــند. همان طــور  کــه گفتــه شــد، بایــد بــراي نیازهــاي 
ــه  ــد و ب ــل ش ــی قائ ــي ارزش فراوان ــگران ورزش گردش
انتظــارات آن هــا و تغییــر در انتظــارات آن هــا توجــه 
کافــي مبــذول داشــت. همچنیــن، الزم اســت مســئوالن 
اطاعاتــي را کــه از گردشــگران به دســت مي آورنــد، 
ــی  ــورت دانش ــه ص ــج را ب ــد و نتای ــل کنن تجزیه وتحلی
کاربــردی در رفتارهــا و سیاســت هاي گردشــگري ورزشــي 
بــه کار برنــد. باالبــردن کیفیت تجربۀ گردشــگران ورزشــي 
به منزلــۀ هــدف مدیریــت و همچنیــن حصــول اطمینان از 
این کــه کیفیــت تجربــه بــه ســطح رضایت منــدي منجــر 
ــران  شــود ازجملــه مســائل مهمــي اســت کــه بایــد مدی
میــراث فرهنگــي و گردشــگري ورزشــي در زمــان تعییــن 
ــۀ  ــد. تجرب ــا توجــه کنن ــه آن ه ــدت ب ــاي بلندم راهبرده
ــگري  ــي گردش ــی در بازاریاب ــي اصل ــه مفهوم ــتري ب مش
تبدیــل شــده اســت؛ زیــرا ســطح رضایتمنــدي گردشــگر 
در  مي کنــد.  تعییــن  به دســت آمده  تجربــۀ  اغلــب  را 
فرضیــۀ دوم بیــان شــده کــه رضایــت گردشــگر در ارزش 
ــت  ــر مثب ــی تأثی ــگری ورزش ــد گردش ــد مقص ــژۀ برن وی
و معنــاداری دارد. یافته هــاي حاصــل از ایــن بخــش 
ــد  ــکاران )2018( تأیی ــات و هم ــق ب ــش را تحقی پژوه
زمینه هــای  می شــود  پیشــنهاد  ازایــن رو،  می کنــد. 
و  شــود  شناســایی  گردشــگران  رضایتمنــدی  خلــق 
ــد  ــژۀ برن ــر ارزش وی ــه ای ب ــل زمین ــت آن عوام ــا تقوی ب
ــن،  ــود. همچنی ــزوده ش ــی اف ــگري ورزش ــد گردش مقص
پیشــنهاد می شــود مؤلفه هــای مؤثــر در رضایتمنــدی 
از خدمــات گردشــگری شناســایی شــوند و به منظــوِر 
ــی  ــگري ورزش ــد گردش ــد مقص ــژۀ برن ــای ارزش وی ارتق
افزایــش یابنــد. در فرضیــۀ ســوم بیــان شــده کــه 
ــد  ــژۀ برن ــد در ارزش وی ــد مقص ــدۀ برن ــت ادراک ش کیفی
ــاداری  ــت و معن ــر مثب ــی تأثی ــگری ورزش ــد گردش مقص
ایــن بخــش پژوهــش را  از  یافته هــاي حاصــل  دارد. 

ــر  ــو و همــکاران )2009(، ُکِنکنیــك و گارتن ــات ب تحقیق
محمــودی    ،)1396( همــکاران  و  جعفــری   ،)2007(
ــد  ــروازی )1395( تأیی ــکاران )1396( و پ ــال و هم پاچ
ــات  ــن رو، پیشــنهاد می شــود عرضــۀ خدم ــد. ازای می کنن
ــا کیفیــت باالتــر تــا درجــه اعتمــاد گردشــگران باالتــر  ب
ــتر  ــگری بیش ــد گردش ــه مقص ــان ب ــاداری آن ــه و وف رفت
ــاص  ــان خ ــه مخاطب ــاص ب ــات خ ــۀ خدم ــود. عرض ش
)ماننــد اشــخاص مشــهور ورزشــی( بــرای به دســت 
ــۀ  ــگری، عرض ــد گردش ــه مقص ــان ب ــاداری آن آوردن وف
خدمــات متنوع تــر و جذاب تــر بــرای ایجــاد عاقــه 
ــورد  ــن بازخ ــد و گرفت ــایر مقاص ــه س ــکاران ب در ورزش
اصــاح  در  اساســی  نقشــی  ورزشــی  گردشــگران  از 
کیفیــت خدمــات دارد. مقاصــد گردشــگری ورزشــی کــه 
ــرای  براســاس فلســفۀ بازاریابی گرایــی عمــل می کننــد، ب
موفقیــت بایــد خدماتــی بــا کیفیت تــر و بهتــر از مقاصــد 
گردشــگری ورزشــی رقابتــی دیگــر بــه گردشــگران ارائــه 
نماینــد کــه نیازهــای آنــان را تأمیــن ســازند. در مقصــد 
ــوده  ــی ب ــور اصل ــگران مح ــی گردش ــگری ورزش گردش
ــذب  ــت و ج ــب رضای ــرای جل ــا ب ــۀ کاره ــع هم و درواق
ــد  ــن مقاص ــی بی ــای رقابت ــن، در فض ــت. بنابرای آن هاس
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــدی موفق ترن ــی مقاص ــگری ورزش گردش
ــد  ــود پدی ــی خ ــگران ورزش ــتر در گردش ــاداری بیش وف
آورنــد. از طــرف دیگــر، بــا توجــه بــه افزایــش حساســیت 
گردشــگران بــه عرضــۀ خدمــات از ســوی مقاصــد، بایــد 
ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه آن هــا همــواره خواهــان 
ــت  ــتند. به عل ــری هس ــر و بهت ــات مطلوب ت ــۀ خدم ارائ
تغییــرات روزافــزون در صنعــت گردشــگری ، رقابتی شــدن 
ــگران،  ــارات گردش ــن ســطح انتظ ــت و باالرفت ــن صنع ای
مدیــران مقاصــد بایــد بــه بررســی و تجزیه وتحلیــل 
ــوت  ــاط ق ــناخت نق ــا ش ــد و ب ــات بپردازن ــت خدم کیفی
و ضعــف خــود قــادر بــه پاســخ گویی بــه انتظــارات 
ــود را  ــای خ ــد بق ــا بتوانن ــند ت ــگران باش ــدۀ گردش فزاین
تضمیــن کننــد؛ چــون هیــچ مقصــد گردشــگری ورزشــی 
ــت. در  ــد داش ــی نخواه ــگر معنای ــود گردش ــدون وج ب
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تحقیــق حاضــر، تأثیــر غیرمســتقیم کیفیــت ادراک شــدۀ 
ــد مقصــد گردشــگری ورزشــی  ــژۀ برن ــد در ارزش وی برن
ــورد توجــه  ــت گردشــگر م ــق نقــش واســط رضای ازطری
قــرار گرفــت کــه در هیج یــك از تحقیقــات پیشــین 
بررســی نشــده بــود و از ایــن حیــث بررســی ایــن تأثیــر از 
ــوان  نوآوری هــای تحقیــق حاضــر اســت. درنهایــت، می ت
نتیجه گیــری کــرد کــه کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد تأثیــر 
مثبــت و مســتقیمی در رضایــت گردشــگر و ارزش ویــژۀ 
برنــد مقصــد گردشــگری ورزشــی دارد و همچنیــن تأثیــر 
ــد مقصــد  ــژۀ برن ــد در ارزش وی ــت ادراک شــدۀ برن کیفی
ــت و  ــه صــورت غیرمســتقیم مثب گردشــگری ورزشــی ب

ــادار اســت. معن
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ــزی  ــی برنامه ری ــی ـ پژوهش ــۀ علم ــوادکوه(«. فصلنام س
ــمارۀ 20، ص 93-75. ــگری، دورۀ 6، ش ــعۀ گردش و توس
رحیــم،  محمــد  اســفیدانی،  طهمــورث،  حســنقلی پور، 
ســاجدی فر، علــی اصغــر و محمــدی، ابراهیــم )1391(. 
»تأثیــر کیفیــت خدمــات الکترونیکــی در ایجــاد اعتمــاد 
و رضایــت مشــتریان برخــط در صنعــت خدمــات مالــی: 
ــورس اوراق  مطالعــۀ شــرکت های کارگــزاری فعــال در ب
بهــادار تهــران«. فصلنامــۀ علمــی ـ پژوهشــی اقتصــاد و 

تجــارت نویــن، شــماره های 29 و 30، ص 77-57. 
ــی  ــز، نجفــی، کبــری و حســینی، ســید عل حیــدرزاده، کامبی
در  گردشــگری  خدمــات  کیفیــت  »تأثیــر   .)1396(
ــش  ــه نق ــه ب ــا توج ــگری ب ــد گردش ــه مقص ــاداری ب وف
میانجــی تصویــر ذهنــی از مقصــد گردشــگری و رضایــت 
ــات  ــی مطالع ــی ـ پژوهش ــۀ علم ــگران«. فصلنام گردش
ص   ،40 شــمارۀ   ،12 دورۀ  گردشــگری،  مدیریــت 

.153 -115
داوري، علــي، رضــازاده، آرش )1392(. مدل ســازي معــادالت 
ســاختاري بــا نرم افــزار PLS. تهــران: ســازمان انتشــارات 

جهــاد دانشــگاهي.
زارعــی، قاســم، باشــکوه اجیرلــو، محمــد و محمــودی پاچــال، 
زینــب )1395(. »بررســی اثــر کیفیــت ادراک شــدۀ برنــد 
در ارزش ویــژۀ برنــد مقصــد گردشــگری ســرعین«. 
بین المللــی  کنفرانــس  دومیــن  مقــاالت  مجموعــه 
حســابداری، مدیریــت و نــوآوری در کســب وکار. رشــت - 

ــا، شــهرداری رشــت. ــران کالیفرنی دانشــگاه لوت
 https://www.civilica.com/Paper-ICAMIB02-

ICAMIB02_253.html

ــی، ابوالفضــل،  ــی، عبدالحمیــد، اســدی، حســن، فراهان زیتونل
ــد  ــژۀ برن ــی، مرتضــی )1398(. »ارزش وی ــی صوف رضای
ــر در  ــل مؤث ــران و عوام مقاصــد  گردشــگری  ورزشــی ای
آن از دیــدگاه گردشــگران ورزشــی«. فصلنامــۀ مطالعــات 
ــادۀ انتشــار، پذیرفته شــده،  ــۀ آم ــت ورزشــی، مقال مدیری
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شــیرخدایی، میثــم، نجــات، ســهیل، اســفیدانی، محمــد رحیــم 
و شــاهی، محبوبــه )1394(. »بررســی تأثیــر برجســتگی 
ــد مقصــد گردشــگري«. فصلنامــۀ  ــاداري برن ــد در وف برن
علمــی ـ پژوهشــی مطالعــات مدیریــت گردشــگری، 

ــمارۀ 32، ص 129-111. ــال دهم،0ش س
مقاصــد  برنــد  ویــژۀ  ارزش   .)1393( مینــا  صالح آبــادی، 
پایان نامــۀ  تهــران.  اســتان  ورزشــی  گردشــگری 
ــوم  ــی و عل ــت بدن ــکدۀ تربی ــد، دانش ــی  ارش کارشناس

)س(. الزهــرا  دانشــگاه  ورزشــی، 
طالقانــی، محمــد و فتاحــی، ســیده ســارا )1384(. »کیفیــت 
ــت  ــب رضای ــت آن در جل ــگری و اهمی ــات گردش خدم
گردشــگر«. دو ماهنامــۀ مدیریــت، دورۀ 14، شــمارۀ 99، 

ص 63-56. 
کروبــی، مهــدی، بهــاری، جعفــر، بهاری، شــها، بهــاری، حامد، 
ــي  ــان )1397(. »بررس ــه، مرج ــمیرا و بذل ــدی، س محم
روابــط ســاختاري بازدیدهــاي قبلــي، انگیزه هــا، رضایــت 
و قصــد بازگشــت مجــدد گردشــگران )مطالعــۀ مــوردی: 
شــهر تبریــز(«. فصلنامــۀ جغرافیــا و روابــط انســانی، دورۀ 

1، شــمارۀ 2، ص 732-716.
ــرور  ــار، هن ــدی و افش ــب زاده، مه ــم، خطی ــان، هاش کوزه چی
ــگري  ــات گردش ــت خدم ــاد کیفی ــش ابع )1390(. »نق
نشــریۀ  ورزشــی«.  گردشــگران  رضایتمنــدي  در 
پژوهش هــای مدیریــت ورزشــی علــوم حرکتــی، دورۀ 1، 

شــمارۀ 2 ، ص 32-19.
در  مؤثــر  »عوامــل   .)1397( زهــره  فیض آبــادی،  کیانــی 
ــی  ــش میانج ــا نق ــگری ب ــد گردش ــه مقص ــاداری ب وف
ــان(«.  ــهر کاش ــه: ش ــورد مطالع ــگران )م ــت گردش رضای
نشــریۀ گردشــگری شــهری، دورۀ 5، شــمارۀ 4، ص 

.120-105
ــد  ــید محم ــری، س ــان رودس ــی و میرتقی ــدی، مصطف محم
)1398(. »بررســی عوامــل مؤثــر در وفــاداری بــه مقصــد 
گردشــگری شــهری )مطالعــۀ مــوردی: شــهر رامســر(«. 

ــۀ علمــی ـ پژوهشــی گردشــگری شــهری، دورۀ  فصلنام
6، شــمارۀ 1، ص 167-149.

باشــکوه  و  قاســم  زارعــی،  زینــب،  پاچــال،  محمــودی  
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