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امضــای برنــد ،ارزش ویــژۀ برنــد،
شــهرت برنــد ،عملکــرد برند،صنعــت
هتــلداری

چکیده
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر امضــای برنــد در شــهرت و عملکــرد
برنــد از طریــق ابعــاد ارزش ویــژۀ برنــد در صنعــت هت ـلداری انجــام شــده اســت .ایــن
پژوهــش توصیفــی و از نــوع پیمایشــی اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش تمامــی میهمانــان
ایرانــی هتلهــای شــهر اصفهــان در بــازۀ زمانــی بهمــن  1397تــا پایــان اردیبهشــت 1398
بودهانــد .از ایــن جامعــه ،نمون ـهای  230نفــره بــا روش نمونهگیــری مدلســازی معــادالت
ســاختاری و بهشــیوۀ نمونهگیــری در دســترس انتخــاب شــده اســت .بــرای گــردآوری
دادههــای پژوهــش ،از اب ـزار پرس ـشنامه اســتفاده شــده اســت .بهمنظــور بررســی و تأییــد
روایــی پرس ـشنامه ،روایــی محتوایــی آن بررســی و بهمنظــور بررســی پایایــی پرس ـشنامه
از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت .درنهایــت ،بــا توجــه بــه غیرنرمــال بــودن
توزیــع دادههــا ،دادههــا از طریــق نرمافــزار پــی ال اس تجزیهوتحلیــل شــدهاند .نتایــج
پژوهــش نشــان داده اســت کــه امضــای برنــد بهواســطۀ ســه متغیــر ارزش ویــژۀ برنــد شــامل
هویــت ،نگــرش و تصویــر برنــد در شــهرت برنــد تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد ،درحالیکــه
تأثیــر واســطۀ آگاهــی برنــد در ایــن خصــوص رد میشــود .همچنیــن ،نتایــج نشــان داده
اســت کــه شــهرت برنــد در عملکــرد برنــد تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد.

مقدمه
وقتــی پرشــماری محصــوالت و خدمــات فرصــت تجربــه و
مقایســه را از خریــداران بالقــوه و بالفعــل میگیــرد ،متخصصــان
بازاریابــی و برندســازی بــه ابعــاد جدیــد ذهنــی بیشازپیــش
توجــه میکننــد ،بــه ایــن معنــی کــه میکوشــند ،بــا تکیــه بــر
ذهنیــت مخاطبــان خــود ،قبــل از اینکــه موضــوع مقایســۀ عملــی
مدنظــر ق ـرار گیــرد ،برنــدۀ ایــن قیــاس ذهنــی باشــند و در مقایســه
بــا رقبــای خــود ،مزایــای بیشــتری کســب کننــد (شــفیعا و نقــوی،
 .)1399بنابرایــن ،بــه مفاهیمــی چــون برنــد و عوامــل متمایزکننــدۀ
آن توجــه میشــود .امضــای برنــد مهمتریــن عامــل متمایزکننــدۀ
برنــد و مناســبترین ابــزار بــرای انتقــال ویژگیهــای دلخــواه
برنــد اســت و بــه ســازمانها ایــن امــکان را میدهــد کــه از نظــر
ویژگیهایــی جــز قیمــت ،بــا یکدیگــر رقابــت کننــد .ایــن موضــوع
بــرای صنایــع خدماتــی از جملــه صنعــت هتــلداری ـ بهدلیــل
خاصیــت ناملمــوس بــودن خدمــات ارائهشــده ،هزینههــای بــاالی
تعویــض برنــد ،رقابــت شــدید در ایــن صنعــت و مشــکالت فـراوان
در دســتیابی بــه راههــای متمایزســازی خدمــات هتــل ـ اهمیــت
ویــژهای دارد .در ایــن صنایــع ،تمایــز حاصــل از امضــای برنــد برای

ایجــاد ارزش ویــژه بــرای مشــتریان و پیوندهــای قــوی عاطفــی و
رفتــاری در آنهــا بســیار ضــروری اســت (González-Mansilla
 .)et al., 2019تحقیقــات گذشــته نشــان داده اســت کــه امضــای
برنــد مناســب هتــل میتوانــد ،بــا فراهــم آوردن میان ُبرهایــی
مطلــوب ،فراینــد تصمیمگیــری مشــتریان را جهــت دهــد و
انتخــاب را ب ـرای مشــتریان تســهیل کنــد .امضــای برنــد میتوانــد،
بــا ارائــۀ اطالعــات شــناختی بــرای مشــتریان ،آگاهــی آنهــا را
افزایــشدهــد و تصویــر ذهنــی مطلوبــی از نامونشــان تجــاری در
ذهــن مخاطبــان ایجــادکنــد .عــاوه بــر آن ،امضــای برنــد مناســب
هویتــی منحصربهفــرد ،متمایــز و پایــدار بــرای هتلهــا ایجــاد
میکنــد کــه در چگونگــی ادراک و تفکــر مشــتریان اثرگــذار خواهــد
بــود و بــا تغییــر ،بهبــود و تقویــت نگــرش مشــتریان بــه برنــد ،ســبب
خلــق ارزش ویــژه و کســب شــهرت بــرای برنــد هتــل میشــود
کــه خــود عامــل اصلــی در ارزیابــی و درک مشــتریان از عملکــرد
ً
برنــد هتــل در مقایســه بــا رقبــا و نهایتــا تصمیمگیــری آنهــا
بــرای بهرهمنــدی از خدمــات هتــل اســت (.)Foroudi, 2019
آگاهــی از ایــن روابــط بهخصــوص ب ـرای مدی ـران عالــی در بخــش
هت ـلداری ضــروری اســت ،چراکــه بــه آنهــا ایــن امــکان
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را میدهــد قــدرت برنــد خــود را بــا دیگــر رقبــا مقایســه کننــد
و از نتایــج آن بـرای کســب مزیــت رقابتــی در طــی زمــان و فرمولــه
کــردن راهبردهــای بازاریابــی مناســب اســتفاده کننــد (بهــاری و
همـ�کاران.)1395 ،
مــرور ادبیــات ایــن تحقیــق نشــان داده اســت کــه اگرچــه
موضــوع برنــد و کاربــرد آن در زمینــۀ محصــوالت فیزیکــی
بهکــرات اســتفاده شــده اســت ،کمتــر در حــوزۀ خدمــات بــه آن
توجــه شــده و بــه همیــن دلیــل ،ادبیــات تحقیــق در ایــن زمینــه
دارای ضعــف اســت .عــاوه بــر ایــن ،بررســی مطالعــات پیشــین
گویــای آن اســت کــه بــا وجــود آنکــه تاکنــون پژوهشهــای
بســیاری در خصــوص بهبــود عملکــرد برنــد انجــام شــده اســت،
تاکنــون پژوهشــی بــه بررســی تأثیــر امضــای برنــد در عملکــرد
برنــد از طریــق متغیرهــای واســطۀ ارزش ویــژۀ برنــد و شــهرت
برنــد نپرداختــه اســت .بنابرایــن ،بهمنظــور ُپرکــردن شــکافهای
موجــود ،در پژوهــش حاضــر ســعی شــده اســت ،بــا ارائــۀ مدلــی
جدیــد ،چگونگــی تأثیــر امضــای برنــد در شــهرت و عملکــرد
برنــد از طریــق ابعــاد ارزش ویــژۀ برنــد در صنعــت هتــلداری
بهمنزلــۀ یکــی از مهمتریــن صنایــع خدماتــی و درآمــدزا بررســی
شــود .از ســوی دیگــر ،در پژوهــش حاضــر ،هتلهــای شــهر
اصفهــان انتخــاب شــدند؛ چراکــه بررســی آمارهــای مربوطــه،
پژوهشهــای قبلــی و مصاحبــه بــا مســئوالن و متصدیــان صنعــت
هتــلداری در شــهر اصفهــان گویــای آن اســت کــه بــا وجــود
برخــورداری شــهر اصفهــان از جاذبههــای طبیعــی ،هنــری،
تاریخــی و صنعتــی بهمنظــور جــذب گردشــگران ،در ســالهای
اخیــر ،صنعــت هتــلداری ایــن شــهر بهدلیــل برخــی ضعفهــا
متأســفانه نتوانســته اســت بــه رشــد و توســعۀ مطلــوب دســت یابــد.
ازایـنرو ،بــا توجــه بــه ایــن موضــوع و اهمیــت متمایزســازی ارائــۀ
خدمــات در صنعــت رقابتــی هتــلداری شــهر اصفهــان ،مســئلۀ
اصلــی پژوهــش حاضــر بررســی چگونگــی تأثیــر امضــای برنــد در

عملکــرد برنــد و ارائــۀ راهکارهــای اجرایــی ب ـرای بهبــود عملکــرد
برنــد در هتلهــای شــهر اصفهــان اســت.
مبانی نظری و بسط فرضیهها
امضــای برنــد هتــل 1:امضــای برنــد مجموعــهای از
ویژگیهــای برنــد اســت کــه ســبب میشــود مشــتریان بــا
ســازمان و ارزیابــی محصــوالت و خدمــات آن بیشــتر آشــنا شــوند
( .)Foroudi, 2019امضــای برنــد جنبــۀ قابلشناســایی برنــد
بهشــمار مــیرود کــه بهشــدت بــه ماهیــت ارتباطــات و اهــداف
بازاریابــی شــرکت وابســته اســت (Van Riel & Van den
 .)Ban, 2001بهطــور کلــی ،امضــای برنــد شــامل دو بخــش
نامونشــان برنــد اســت .اگــر امضــای برنــد بهخوبــی طراحــی
شــود ،میتوانــد واکنــش عاطفــی مثبتــی در مشــتریان برانگیــزد
و مشــتریان را بهســمت ارزیابــی بهتــر عملکــرد برنــد ســازمان
ترغیــب کنــد و درنهایــت بــه قصــد رفتــاری آنهــا در اســتفاده
از خدمــات ســازمان بینجامــد ( .)Foroudi, 2019از دیــدگاه
قاالتــی و همــکاران ( ،)2019امضــای برنــد ابـزار اصلــی ارزیابــی
عملکــرد برنــد بهشــمار میآیــد و میتوانــد احتمــال دســتیابی بــه
موفقیــت را افزایــش دهــد.
ارزش ویــژۀ برنــد 2:انجمــن بازاریابی امریــکا ( )1989ارزش
ویــژۀ برنــد را «ارزش افــزودهای کــه بهواســطۀ نامونشــان برنــد در
بــازار از طریــق حاشــیۀ ســود بهتــر یــا ســهم بــازار بیشــتر ب ـرای
محصــول ایجــاد میشــود» تعریــف کــرده اســت .ایــن ارزش
افــزوده بهوســیلۀ مشــتریان و ســایر اعضــای کانــال میتوانــد
دارایــی مالــی و مجموعــهای از روابــط و رفتارهــای مطلــوب
تلقـ�ی شـ�ود (شاهحسـ�ینی و همـ�کاران .)1390 ،ابعــاد ارزش ویــژۀ
برنــد بــه شــیوههای گوناگــون طبقهبنــدی شــده اســت .برخــی از
رایجتریـ�ن ایـ�ن طبقهبند یهـ�ا در جـ�دول  1ارائــه شــده
اســت.

جدول  :1ابعاد ارزش ویژۀ برند ()Shariq, 2018
فارگوهار3

آ کر4

کلر5

1989

1991

1993

 .1کیفیت برند
 .2ارزیابی مثبت برند
 .3نگرش برند
 .4تصویر برند

 .1وفاداری به برند
 .2آگاهی برند
 .3کیفیت ادراکشدۀ
 .4دیگر داراییهای برند (شامل
اختراعات ،عالمت تجاری،
کانالهای ارتباطی)

 .1دانش برند
 .2تصویر برند

4 . Aaker
5 . Keller
6. Kapferer
7. Ambler

کاپفرر6

ِِ
1994

 .1آگاهی برند
 .2شهرت برند
 .3شخصیت برند
 .4ارزش برند
 .5تصویر برند
.6تعلق/رجحان برند
 .7اختراعات

آمبلر7

1997
 .1کیفیت برند
 .2وابستگی به برند
 .3وفاداری برند
 .4آگاهی برند
 .5تصویر برند
 .6شخصیت برند
 .7نگرش برند
 .8اعتماد برند
 .9رضایت برند
 .10احترام برند
 .11تعلق برند
1. Hotel Brand Signature
2. Brand Equity
3 . Farguhar

تأثیر امضای برند در شهرت و عملکرد برند
با تأکید بر نقش ارزش ویژۀ برند
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1.Hotel Brand Identity
2.Hotel Brand Image
3.Hotel Brand Attitude

4.Brand Belief
5.Hotel Brand Association
6.Hotel Brand Awareness
7. Brand Familiarity
8.Brand Recognisability
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در پژوهــش حاضر ،چهار مؤلفۀ آگاهی برند ،هویت برند ،تصویر
برنــد و نگرش برند ابعاد ارزش ویژۀ برند درنظر گرفته شــدهاند .در
ادامه ،هریک از این ابعاد مختصر تشــریح شــده است.
هویــت برنــد هتــل 1:هویــت برنــد ایــده و مفهــوم اساســی برند
ارزش برنــد را معرفــی و از
اســت کــه جنبههــای منحصربهفــرد و بــا ِ
ایــن طریــق ،بــا ذینفعــان خــود ارتبــاط برق ـرار میکنــد .دســتیابی
بــه هویــت برنــد موجــب برجســته شــدن آن در ذهــن مشــتریان
ــرر ( )2004معتقــد
میشـ�ود (عابـ�دی و جمالـ�وِ .)1396 ،
کاپف ِ
اســت منابــع متعــددی در هویــت برنــد تأثیــر دارنــد کــه عبارتانــد از:
 )1کاال و خدمــات )2 ،قــدرت نــام )3 ،کاراکترهــا و نمادهــای
نامتجــاری )4 ،عالئـ�م تجـ�اری و نشـ�انهها )5 ،ریشــههای
جغرافیایــی و تاریخــی و  )6تبلیغــات ( .)Kapferer, 2004اگــر
برنــد ســازمان ،در مقایســه بــا رقبــا ،هویتــی قویتــر ،متمایزتــر و
معتبرتــر داشــته باشــد ،هویتپذیــری مشــتریان از آن بیشــتر خواهــد
بــود و ایــن امــر تأثیــر مثبتــی در ارزیابــی عملکــرد برنــد و رونــد
انتخــاب مشــتریان خواهــد داشــت (تقدیــر و همــکاران.)1396 ،
تصویــر برنــد هتــل 2:تصویــر برنــد تصــورات و ادراکات مثبــت
یــا منفــی مشــتریان از برنــد را آشــکار میکنــد (Hegner et al.,
 .)2017اصــل مفــروض در تصویــر برنــد آن اســت کــه مشــتریان
فقــط خریــدار خدمــت نیســتند ،بلکــه تداعیهــای تصویــر برنــد
(ماننــد قــدرت ،ثــروت و مهــارت) و مهمتــر از همــه هویــت
و تداعــی بــا ســایر مصرفکننــدگان یــا مشــتریان برنــد را نیــز
ً
خریــداری میکنــد .اساســا تصــور مثبــت از برنــد بیدرنــگ بــه
ایجــاد احساســی قــوی و منحصربهفــرد در خریــداران میانجامــد.
تصویــر ذهنــی برنــد هــم ب ـرای مشــتریان باتجربــه و هــم مشــتریان
بیتجربــه بســیار مهــم اســت؛ چراکــه ســعی میکننــد تصویــر
ذهنــی خودشــان را بــا خریــد خدمتــی کــه اعتقــاد دارنــد بــا تصویــر
ذهنــی آنهــا همســانی دارد تقویــت کننــد و ایــن امــر بــه آنهــا کمک
میکنــد بیــن تصــور خــود از خدمــت و خدمــت دریافتــی ارتبــاط
برقــرار کننــد و فراینــد خریــد خدمــت آســانتر شــود (رحیمنیــا و
همــکاران .)1392،بــر ایــن اســاس ،در صنعتــی همچــون صنعــت
هتـلداری کــه پایــه و اســاس آن ارائــۀ خدمــات بــه مشــتریان اســت،
خلــق تصویــری مطلــوب از برنــد در ذهــن مشــتریان عاملــی حیاتــی
بهشــمار میآیــد.
3
نگــرش برنــد هتــل :یکــی از مناســبترین تعریفهــای
نگــرش برنــد «ارزیابــی درونــی فــرد از نــام تجــاری» اســت .نگــرش
برنــد پــس از تفســیر ،ارزیابــی و ادغــام محرکهــای اطالعاتــی
پدیــد میآیــد .کلــر ( )1998نگــرش برنــد را «دیدگاههــای مثبــت
و منفــی مصرفکننــده در خصــوص خدمــات برنــد» تعریــف
کــرده اســت .ایــن دیــدگاه از رضایــت مصرفکننــده و درک وی
از محرکهــای برنــد ناشــی میشــود .جــدا از رضایــت کــه

واکنــش ســریع بــه خریــد خدمــات اســت ،نگــرش برنــد نوعــی
ارزیابــی کلــی از ابعــاد برنــد را ارائــه میدهــد .نگــرش برنــد تمایــل
مصرفکننــده بــرای پاســخگویی و نشــان دادن واکنشــی مطلــوب
یــا نامطلــوب بــه برنــد خاصــی اســت .بنابرایــن ،نگــرش برنــد بــر
ارزیابــی مســتقیم یــا غیرمســتقیم ابعــاد برنــد از منابــع اطالعاتــی
و ارتباطاتــی بنــا شــده اســت و برمبنــای میــزان رضایــت از برنــد
تعری��ف میش��ود (اس��دی و هم��کاران .)1396 ،بنابرایــن ،از جملــه
عوامــل مؤثــر در ادراک مشــتریان از عملکــرد برنــد هتــل نگــرش
برنــد اســت .نگــرش برنــد هتــل از دو عنصــر اعتمــاد بــه برنــد4
و تداعــی برنــد 5تشــکیل شــده اســت ( .)Foroudi, 2019اعتمــاد
برنــد بــه معنــی احســاس امنیــت و اطمینــان مشــتری هنــگام تعامــل
بــا برنــد اســت .رســیدن بــه اعتمــاد برنــد فراینــدی بلندمــدت
ـد اطمینانبخــش انتظــارات مشــتری
اســت .در ایــن مســیر ،نــام برنـ ِ
را پاســخ میدهــد ،وعدههــای خــود را عملــی میکنــد و بــرای
مشــتری ارزش قائــل میشــود کــه اعتمــاد و اطمینــان بلندمدتــی را
نیـ�ز پدیـ�د مـ�یآورد (ادیبپـ�ور و همـ�کاران .)1397 ،تداعــی نــام
برنــد نیــز بــا عنــوان «گرههــای اطالعاتــی متصلشــده بــه برنــد در
ذهــن مشــتری تعریــف میشــود کــه برنــد را ب ـرای وی معن ـیدار و
حقیقتــی را کــه در خصــوص برنــد در ذهــن مشــتری شــکلگرفتــه
آشـ�کار میکنـ�د (احمدونـ�د و سـ�رداری .)1393 ،درنهایــت نیــز
مبنایــی بــرای تصمیمــات خریــد ،وفــاداری برنــد و خلــق ارزش
بــرای ســازمان و مشــتریانش میشــود.
آگاهــی برنــد هتــل 6:برندهــا ،براســاس میـزان قــدرت و ارزشــی
کــه در بــازار دارنــد ،متفاوتانــد .در یــک طــرف ،برندهایــی وجــود
ً
دارنــد کــه اصوال شــناخته شــده نیســتند و در طــرف دیگــر ،برندهایی
ً
هســتند کــه مشــتریان آگاهــی نســبتا خوبــی از آنهــا دارنــد (دهقانی
ســلطانی و همــکاران .)1392 ،آگاهــی برنــد عنصــر ضــروری بـرای
برق ـراری ارتباطــات بــا مشــتریان اســت .اگــر فــردی قصــد خریــد
برنــدی را داشــته باشــد ،الزم اســت ابتــدا از آن آگاهــی حاصــل کند.
بــدون وجــود آگاهــی برنــد ،نگرشــی بــه آن شــکل نمیگیــرد و
قصــد خریــدی نیــز اتفــاق نمیافتــد .آگاهــی برنــد ،همچــون اولیــن
گام در شــکلگیری تداعیــات برنــد ،در حافظــۀ فــرد عمــل میکنــد.
برنــدی کــه ســطحی از آگاهــی در خصــوص آن وجــود دارد شــانس
بیشــتری بــرای مــورد توجــه قــرار گرفتــن و درنتیجــه انتخــاب
شــدن دارد (احمدونــد و ســرداری .)1393 ،براســاس تحقیقــات
فــارودی ( ،)2019آگاهــی برنــد دارای دو ُبعــد آشــنایی بــا برنــد7
و قابلیــت تشــخیص برنــد 8اســت .اکثــر پژوهشــگران اذعــان دارنــد
کــه آگاهــی برنــد معیــاری اعتمادپذیــر بــرای ســنجش قــدرت
و عملک��رد برن��د اس��ت (قاس��می و درزی��ان عزی��زی.)1392 ،
در پژوهــش حاضــر ،دو ُبعــد آشــنایی و قابلیــت تشــخیص برنــد
بهمنزلــۀ ابعــاد آگاهــی برنــد هتــل درنظــر گرفتــه شــدهاند.
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شــهرت برنــد هتــل 1:شــهرت عبــارت اســت از قضــاوت
ذهنــی مشــتریان از شایســتگیهای یــک ســازمان .از اواســط
دهــۀ  ،1980مدیـران بــه اهمیــت راهبــردی ایجــاد و حفــظ حســن
شــهرت برنــد بهمنزلــۀ مزیتــی رقابتــی پــیبردنــد .بــه اعتقــاد
آنهــا ،بهتریــن راه جلــب اعتمــاد مشــتریان بــه ســازمان داشــتن
حســن شــهرت برنــد اســت .یکــی از دالیــل ایــن اعتمــاد آن اســت
کــه حســن شــهرت ،بهمثابــۀ نوعــی دارایــی غیرملمــوس ،قابــل
تقلیــد و کپیبــرداری نیســت و صاحــب ایــن دارایــی نیــازی بــه
قوانیــن حقوقــی و مالکیــت بــرای حفــظ و نگهــداری آن نــدارد.
شــهرت خــوب برنــد مانــع درک اطالعــات منفــی توســط مشــتریان
میشــود و بــر ایــن اســاس میتوانــد عاملــی مهــم ب ـرای دســتیابی
بــه مزیــت رقابتــی تلقــی شــود .شــهرت برنــد نشــانۀ کیفیــت
تضمینــی محصــوالت و خدمــات ســازمان و ارزیابــی مطلــوب
عملکــرد برنــد بهشــمار میآیــد کــه مزایــای زیــادی از جملــه
قیمــت باالتــر ،جــذب نیــروی انســانی ماهــر ،وفــاداری بیشــتر
کارکنــان و مشــتریان و ایجــاد اعتمــاد در مشــتریان و تأمینکننــدگان
را بــرای ســازمان بههمــراه دارد (رســتگار و همــکاران.)1395 ،
عملکـرد برنـد هتـل  2:موفقیـت هـر کسـبوکاری بیشـک
تحـت تأثیـر عملکـرد برنـد آن اسـت .از نظـر وتنـگ و مریلیـس
( ،)2008عملکـرد برنـد میـزان موفقیـت برنـد در بـازار هـدف
را تعییـن میکنـد .اگرچـه مدیـران میتواننـد ،بـا آگاهـی از
شـاخصها و معیارهـای ارزیابـی عملکـرد برنـد در بهکارگیـری
راهبـرد مؤثرتـر برنـد ،مجهزتـر و تواناتـر شـوند ،تاکنـون معیـاری
جهانشـمول و جامـع بـرای ارزیابـی عملکـرد برنـد ارائـه نشـده
اس�ت (رس�تگار و هم�کاران .)1395 ،در پژوهـش حاضـر ،بـا
توج�ه ب�ه تحقیق�ات ف�ارودی ( ،)2019متغیرهـای وفـاداری ،3
قصـد خریـد مجـدد  4و توصیـۀ برنـد هتـل 5بهمنزلـۀ عناصـر ارزیابی
عملکـرد برنـد هتـل درنظر گرفته شـده اسـت.
توسعۀ فرضیهها
امضای برند و ارزش ویژۀ برند
فــارودی ( ،)2019در پژوهــش خــود ،تأثیــر امضــای برنــد،
آگاهــی برنــد ،نگــرش برنــد و شــهرت برنــد در عملکــرد برنــد را در
صنعــت هت ـلداری بررســی کــرده اســت .در ایــن پژوهــش ،تأثیــر
معنــادار امضــای برنــد هتــل بــر مؤلفههــای آگاهــی برنــد ،نگــرش
برنــد و شــهرت برنــد بهمثابــۀ عوامــل تعیینکننــدۀ ارزش ویــژۀ
برنــد تأییــد شــده اســت .النســور و صبــاح ( ،)2018در پژوهشــی
بــا عنــوان «تأثیــر عناصــر برنــد در ارزش ویــژۀ برنــد :مطالع ـهای
کاربــردی در خصــوص شــرکتهای اردنــی» ،بیــان کردهانــد کــه
عناصــر برنــد از جملــه نامونشــان برنــد تأثیــر مثبــت و معنــاداری
1. Hotel Brand Reputation
2.Hotel Brand Performance
3.Hotel Brand Loyalty
4.Hotel Brand Re-Purchase
5.Hotel Brand Recommendation

َ
در ایجــاد و حفــظ ارزش ویــژۀ برنــد دارنــد .کســیدی و همــکاران
( ،)2018در پژوهــش خــود بــا عنــوان «تقویــت عملکــرد برنــد
هتــل از طریــق تقویــت جهتگیــری نــام تجــاری در ذهــن
مصرفکننــدگان» ،بیــان کردهانــد کــه مدیــران بازاریابــی در
بخــش گردشــگری و هت ـلداری میتواننــد ،از طریــق برنامهریــزی
بـرای تقویــت مؤلفههــای نامونشــان برنــد و خلــق ارزش و مزیــت
رقابتــی ب ـرای برنــد ،ســبب بهبــود ارزیابــی عملکــرد برنــد توســط
مشــتریان شــوند .بنــا بــر مــوارد عنوانشــده و بــا توجــه بــه اینکــه
در پژوهــش حاضــر چهــار متغیــر آگاهــی برنــد ،تصویــر برنــد،
نگــرش برنــد و هویــت برنــد بهمنزلــۀ ابعــاد ارزش ویــژۀ برنــد
درنظــر گرفتــه شــدهاند ،فرضیههــای اول تــا چهــارم پژوهــش
بهصــورت زیــر ارائــه شــده اســت.
 :H1امضــای برنــد هتــل در آگاهــی برنــد هتــل تأثیــر مثبــت
و معنــادار دارد.
 :H2امضــای برنــد هتــل در تصویــر برنــد هتــل تأثیــر مثبــت
و معنــادار دارد.
 :H3امضــای برنــد هتــل در نگــرش برنــد هتــل تأثیــر مثبــت
و معنــادار دارد.
 :H4امضــای برنــد هتــل در هویــت برنــد هتــل تأثیــر مثبــت
و معنــادار دارد.
ارزش ویژۀ برند و شهرت برند
هتــلداری از جملــه صنایعــی اســت کــه خدمــات در آن
اهمیــت بســیاری دارد .بنابرایــن ،بــرای رســیدن بــه موفقیــت
بلندمــدت در ایــن صنعــت ،توجــه بــه مدیریــت و ارزش افــزودۀ
برنــد بســیار ضــروری اســت (دهدشــتی شــاهرخ و همــکاران،
 ،)1396زی ـرا برندهــای قــوی میتواننــد باعــث ایجــاد شــهرت و
درنتیجــه جلــب نظــر میهمانــان شــوند .پژوهشهــای انجامشــده
در ایــن زمینــه تأثیــر ابعــاد ارزش ویــژۀ برنــد در شــهرت برنــد را
گازمــن ( )2020در
تأییــد کردهانــد .بــرای مثــال ،کاووانــا و ِ
پژوهــش خــود بیــان کردهانــد کــه هویــت برنــد ســازمان ،بهمثابــۀ
یکــی از ابعــاد ارزش ویــژۀ برنــد ،عامــل مهــم کســب شــهرت
برنــد اســت .نتایــج تحقیقــات فــارودی ( )2019نشــان داده اســت
کــه از میــان چهــار متغیــر تداعــی برنــد ،اعتقــاد برنــد ،نگــرش
برنــد و آگاهــی برنــد ،بهمثابــۀ ابعــاد ارزش ویــژۀ برنــد ،ســه
ُبعــد اول در شــهرت برنــد تأثیــر مثبــت و معنــادار دارنــد .امــا بــا
وجــود آنکــه براســاس تحقیقــات چادویــک و والتــرز ()2009
آگاهــی مشــتریان از ســازمان یــا برنــد آن میتوانــد عاملــی ب ـرای
گســترش دامنــۀ انتخابهــای مشــتریان و کســب شــهرت بــرای
برن��د درنظ��ر گرفت��ه ش��ود ،در تحقیق��ات ف��ارودی ( ،)2019تأثیــر

تأثیر امضای برند در شهرت و عملکرد برند
با تأکید بر نقش ارزش ویژۀ برند

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش ()Cowan & Guzman, 2020; Foroudi, 2019; Alnsour & Subbah, 2018

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مدل مفهومی تحقیق
بــا توجــه بــه پیشــینۀ پژوهــش ،مــدل مفهومــی پژوهــش حاضــر
بهصــورت زیــر ارائــه شــده اســت.
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مســتقیم آگاهــی برنــد در شــهرت برنــد رد شــده اســت .همچنیــن،
بــه عقیــدۀ او ،شــهرت برنــد «تحــت تأثیــر نگــرش افـراد بــه برنــد و
ادراک آنهــا از اقدامــات گذشــته و چش ـماندازهای آینــدۀ ســازمان
در مقایســه بــا ســایر رقبــای اصلــی آن اســت کــه جذابیــت کلــی
برنــد ب ـرای مشــتریان را تعییــن میکنــد» .شــهرت برنــد تصویــری
فــوری از برنــد اســت کــه براســاس ارزیابــی کلــی مشــتریان از
ذهنیتهــا و تصاویــری کــه در گــذر زمــان از برنــد در ذهــن خــود
داشــتهاند شــکل گرفتــه اســت .ازای ـنرو ،میتــوان نگــرش برنــد و
تصویــر برنــد را متغیرهــای مؤثــر در شــهرت برنــد دانســت .قاالتــی
و کو ِابانــا ( ،)2019در پژوهشــی بــا عنــوان «تأثیــر ارزش ویــژۀ برنــد
در عملکــرد برنــد :نقــش شــهرت برنــد و رســانههای اجتماعــی»،
بیــان کردهانــد کــه آگاهــی برنــد بــا اثرگــذاری در شــهرت برنــد در
نگــرش مشــتریان بــه عملکــرد برنــد مؤثــر اســت .براســاس مــوارد
فــوق ،فرضیههــای چهــارم تــا هشــتم پژوهــش ارائــه شــده اســت.
 :H5آگاهــی برنــد هتــل در شــهرت برنــد هتــل تأثیــر مثبــت و
معنــادار دارد.
 :H6تصویــر برنــد هتــل در شــهرت برنــد هتــل تأثیــر مثبــت و
معنــادار دارد.
 :H7نگــرش برنــد هتــل در شــهرت برنــد هتــل تأثیــر مثبــت و
معنــادار دارد.
 :H8هویــت برنــد هتــل در شــهرت برنــد هتــل تأثیــر مثبــت و
معنــادار دارد.
شهرت برند و عملکرد برند
گازمــن ( )2020در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه
کاووانــا و ِ
دســت یافتهانــد کــه شــهرت برنــد بهمنزلــۀ یکــی از مهمتریــن
راهبردهــای تجــاری بــرای ســازمانها ،بهخصــوص ســازمانهای
ارائهدهنــدۀ خدمــات ،بــا تأثیرگــذاری در ادراک مشــتریان از عملکــرد

برنــد ،امــکان دســتیابی بــه بازارهــای جدیــد ،ســودآوری بیشــتر،
وفــاداری مشــتریان و مزیتهــای رقابتــی را ب ـرای ســازمان افزایــش
میدهــد .همچنیــن ،قاالتــی و کو ِابانــا ( ،)2019در پژوهــش خــود،
تأثیــر مســتقیم و معنــادار شــهرت در عملکــرد را تأییــد کردهانــد.
نتای��ج تحقیق��ات ف��ارودی ( )2019نیــز نشــان داده اســت که شــهرت
برنــد در عملکــرد برنــد تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد .تحقیقــات کاو
و همکاران��ش ( ،)2009در خصــوص بررســی «تأثیــر شــناخت برند
و شــهرت برنــد در عملکــرد هتلهــا و شــرکتهای رســتوراندار
در امریــکا» ،نشــان داده اســت کــه اگرچــه شــهرت برنــد در ادراک
مصرفکننــدگان از عملکــرد برنــد تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد،
شــناخت و قابلیتشناســی برنــد (آگاهــی برنــد) در ادراک مشــتریان
از عملکــرد برنــد تأثیرگــذار نیســت .از نظــر آنهــا ،حســن شــهرت
همــواره مهمتریــن دارایــی هــر ســازمانی شــناخته میشــود کــه
میتوانــد موفقیــت پایــدار ســازمان را بههمــراه داشــته باشــد ،امــا
صــرف آگاه بــودن از وجــود یــک برنــد در صنعتــی خــاص نمیتوانــد
در موفقیــت ســازمان تأثیرگــذار باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت
هتــلداری صنعتــی متکــی بــه خدمــات اســت ،مهمتریــن عامــل
مؤثــر در انتخــاب برنــد هتــل توســط مشــتریان شــهرت آن در ارائــۀ
خدمــات مطلــوب و مناســب اســت .بــر ایــن اســاس ،فرضیــۀ نهــم
پژوهــش بهصــورت زیــر اســت:
 :H9شــهرت برنــد هتــل در عملکــرد برنــد هتــل تأثیــر مثبــت
و معنــادار دارد.
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سعیدا اردکانی و همکاران

جدول  :2اطالعات پرسشنامه
سؤال

متغیر

ُبعد

1
2
3

گویه

---

نامونشان هتل ،در مقایسه با رقبایش ،منحصربهفرد است.
نامونشان هتل گویای مزایا و کیفیت خدمات آن است.

4

نامونشان هتل کوتاه و ساده است.

5

به تصمیمم برای اقامت در این هتل افتخار میکنم.

6

نگرش
برند

7

ویژگیهای نام تجاری هتل بهسرعت قابلیادآوری است.
معتقدم این هتل قابلیتهای کارکردی خوبی دارد.

10

اطالعات کافی برای اطالعرسانی در خصوص این هتل را دارم.

9
11
13
14

ارزش ویژۀ برند

آگاهی
برند

هتل و خدمات آن بهخوبی شناخته شده است.
نامونشان هتل بهسادگی قابلتشخیص است.
خدمات این هتل با خدمات دیگر هتلها فرق دارد.

16

تصویر
برند

17
18
19

نامونشان تجاری هتل را دوست دارم.
فکر میکنم دیگر مشتریان هتل نیز این هتل را دوست دارند.
برند هتل تصویر ذهنی من از هتل را بهبود میبخشد.
هنگام تعربف از این هتل ،احساس خوشایندی دارم.

20

هویت
برند

21

وقتی ببینم این نامونشان تجاری با شکستی مواجه شده است ،شرمنده میشوم.
عالقهمندم بدانم دیگران دربارۀ این هتل چگونه فکر میکنند.

22

بدگویی از این هتل را مانند بدگویی از خودم میدانم.

23

این هتل وعدههای قابلاعتمادی برای عملکرد آیندهاش دارد.

24

براساس تجربۀ من ،این هتل قابلاعتماد است.

26

---

خدمات و محصوالت این هتل قابلاعتمادند.
این هتل دائما سعی دارد خدمات خود را بهبود بخشد.

28

این هتل با مشتریان خود محترمانه رفتار میکند.

29

خودم را به این هتل وفادار میدانم.

30

اگر این هتل اتاق داشته باشد ،در دیگر هتلها اقامت نخواهم کرد.

31

در مقایسه با دیگر هتلها ،تمایل دارم هزینۀ بیشتری برای این هتل پرداخت کنم.

33
34

عملکرد برند

27

مطمئنم ،در صورت بروز مشکل ،هتل مسئوالنه پاسخگو خواهد بود.

32

فارودی
()2019

فارودی
()2019

هتل و خدمات آن بهیادماندنی هستند.

15

25

فارودی
()2019

برند هتل و خدمات آن بهراحتی قابلیادآوری است.

شهرت برند

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

8

باور دارم این هتل به افرادی مثل من احترام میگذارد.
ً
هتل و خدمات آن کامال بهروز و مطابق با سلیقۀ مشتریان است.

12

منابع

نامونشان هتل بهآسانی بهیاد آورده میشود.
امضای برند
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روششناسی تحقیق
تحقیــق حاضــر ،از نظــر هــدف ،کاربــردی و بــا توجــه بــه
روش جمــعآوری دادههــا ،توصیفــی و از نــوع پیمایشــی اســت.
جامعــۀ آمــاری پژوهــش تمامــی میهمانــان ایرانــی هتلهــای شــهر
اصفهــان در بــازۀ زمانــی بهمنمــاه  1397تــا پایــان اردیبهش ـتماه
 1398اســت .در ایــن پژوهــش ،از روش نمونهگیــری دردســترس

و بهمنظــور جمــعآوری دادههــا و ســنجش متغیرهــا ،از ابــزار
پرسـشنامه اســتفاده شــده اســت .ســؤاالت مربــوط بــه هــر متغیــر
در جـ�دول  1ارائــه شــده اســت .ســؤاالت پرس ـشنامه بــا اســتفاده
ً
ً
از طیــف پنجگزین ـهای لیکــرت از «کامــا مخالــف» تــا «کامــا
موافــق» طراحــی شــده اســت.

---

این هتل اولین انتخاب من برای محل اقامت خواهد بود.
ً
قصد دارم ،در سفر بعدی ،مجددا در این هتل اقامت کنم.
ً
قصد دارم ،در آیندهای نزدیک ،مجددا از این هتل بازدید کنم.

35

در خصوص این هتل با دیگران صحبت میکنم.

36

همیشه دیگران را به بازدید از این هتل و اقامت در آن تشویق میکنم.

فارودی و
همکاران
()2014
کسیدی و
همکارن
()2018

فارودی
()2019

فارودی
()2019
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تأثیر امضای برند در شهرت و عملکرد برند
با تأکید بر نقش ارزش ویژۀ برند

متغیر

امضای برند

نگرش
برند

آگاهی برند

تصویر برند

گویه

بار عاملی

آلفای کرونباخ

CR

AVE

متغیر

گویه

بار عاملی

Q1

0/558

Q19

0/861

Q2

0/824

Q20

0/897

Q3

0/819

Q21

0/506

Q4

0/746

Q22

0/629

Q5

0/759

Q23

0/622

Q6

0/882

Q24

0/784

Q7

0/773

Q25

0/899

Q8

0/725

Q26

0/797

Q9

0/891

Q27

0/918

Q10

0/737

Q28

0/834

Q11

0/758

Q29

0/849

Q12

0/683

Q30

0/690

Q13

0/729

Q31

0/935

Q14

0/534

Q32

0/942

Q15

0/855

Q33

0/469

Q16

0/833

Q34

0/493

Q17

0/739

Q35

0/942

Q18

0/802

Q36

0/927

0/814

0/792

0/903

0/730

0/867

0/924

0/670

0/622

هویت
برند

شهرت
برند

0/639
عملکرد
برند

0/783

0/872

0/695

آلفای کرونباخ

0/787

0/908

0/894

CR

0/863

0/930

0/921

AVE

0/615

0/691

0/646

1. Kolmogorov-Smirnov

)3. Composite Reliability (CR

)2. Structural Equation Modeling (SEM

)4. Average Variance Extracted (AVE
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جدول  :3نتایج پایایی و روایی متغیرها و گویههای پژوهش

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

در پژوهــش حاضــر ،بهمنظــور تعییــن حجــم نمونــه ،از فرمــول
نمونهگیــری مدلســازی معــادالت ســاختاری q ≤ n( ،،)15q ≤ 5
اســتفاده شــده کــه در آن  qتعــداد ســؤاالت پرس ـشنامه و  nحجــم
نمونــۀ مــورد نظــر اســت (هومــن .)1393 ،بــر ایــن اســاس ،پــس از
بررســی روایــی محتوای پرسـشنامه توســط اســتادان حــوزۀ بازاریابی
و اعمـ�ال اصالحـ�ات مدنظـ�ر ایشـ�ان ،درنهایـ�ت  230پرســشنامه
توزیــع شــد .پــس از جم ـعآوری دادههــا ،بهمنظــور بررســی نرمــال
بــودن توزیــع مشــاهدات ،از آزمــون کولموگــروف 1ـ اســمیرنوف
( )K-Sدر ســطح خطــای پنــج درصــد اســتفاده شــده اســت.
ازآنجاییکــه نتایــج آزمــون کولموگروف ـ اســمیرنوف داللــت بــر
غیرنرمــال بــودن توزیــع دادههــا داشــت ،بهمنظــور تجزیهوتحلیــل
دادههــا ،از مدلیابــی معــادالت ســاختاری 2بــا کمــک نرمافــزار
 Smart PLS 2.0اســتفاده شــده اســت .در مرحلــۀ اول ،نتایــج
تحلیــل عاملــی نشــان داد کــه در مــدل مفهومــی برازششــده ،بــار
عاملــی تمامــی متغیرهــا در پیشبینــی گویههــای پرســشنامه،
در سـ�طح اطمینـ�ان  ،95بی��ش از  0/4بــوده اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه مــاک مناســب بــودن ضرایــب بارهــای عاملــی بیشــتر از
 0/4اسـ�ت (داوری و رضـ�ازاده ،)1392 ،نتایــج بهدســتآمده از
مناســب بــودن ایــن معیــار در ایــن تحقیــق حکایــت میکنــد .در

ادامــه ،ضرایــب آلفــای کرونبــاخ ،پایایــی ترکیبــی )CR(3و میانگیــن
واریانــس تبیینشــده )AVE( 4بررســی شــدند .پایایــی ترکیبــی
درواقــع نســبت مجمــوع بارهــای عاملــی متغیرهــای مکنــون بــه
مجمــوع بارهــای عاملــی بـ ه عــاوۀ واریانــس خطاســت .مقادیــر این
شــاخص بیــن صفــر تــا یــک اســت و میتوانــد جایگزیــن آلفــای
کرونبـ�اخ باشـ�د؛ مقادیـ�ر ایـ�ن شـ�اخص نبایـ�د کمتـ�ر از  0/7باشــد
(داوری و رضـ�ازاده .)1392 ،نتایــج نشــان داده اســت کــه میــزان
آلفــای کرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی بـرای تمامــی متغیرهــای پژوهــش
بـ�االی  0/7اســت کــه پایایــی قــوی متغیرهــای پژوهــش را آشــکار
میکنــد .معیــار میانگیــن واریانــس تبیینشــده میــزان همبســتگی
هــر ســازه بــا شــاخصهای خــودش را نشــان میدهــد .هرچــه
ایــن همبســتگی بیشــتر باشــد ،بــرازش مــدل مناســبتر اســت.
ازآنجاییکـ�ه مقـ�دار بحرانـ�ی بـ�رای ایـ�ن شـ�اخص عـ�دد  0/5اســت،
نتایــج حاصــل بــرای ایــن معیــار گویــای آن اســت کــه تمامــی
ســازههای مــورد مطالعــه دارای میانگیــن واریانــس تبیینشــدۀ
باالتـ�ر از  0/5هســتند کــه روایــی همگــرای قابلقبولــی را بــرای
تحقیـ�ق حاضـ�ر نشـ�ان میدهـ�د (نتایـ�ج در جـ�دول  2مشــخص
شــده اســت).
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یافتههای تحقیق
در پژوهــش حاضــر ،ابتــدا دادههــای گردآوریشــده بهوســیلۀ
پرسـشنامه تجزیهوتحلیــل شــدند .بــه ایــن منظــور ،ابتــدا فراوانـی
پرســشهای وضعیــت جمعیتشــناختی نمونــۀ مــورد بررســی
( 230نفــر) تحلیــل و بررســی شــده و ســپس روش تحلیــل
موردنظــر یعنــی مدلیابــی معــادالت ســاختاری بــا اســتفاده از
نرمافــزار  Smart PLS2.0تبییــن شــد و فرضیههــای پژوهــش

آزمــوده شــدند .نتایــج آمــار توصیفــی نشــان داد کــه  47درصــد
افــراد نمونــه را مــردان و  53درصــد را زنــان تشــکیل میدهنــد.
از ایــن تعــداد 64 ،درصــد متأهــل و  36درصــد مجــرد بودنــد.
حداکثــر افـراد نمونــه ( 51درصــد) در بــازۀ ســنی  30تــا  40ســال
قــرار داشــتند و از لحــاظ تحصیــات ،اکثریــت دارای مــدرک
لیســانس بودنــد ( 62درصــد).

جدول :4متغیرهای جمعیتشناختی
خصوصیت

جنسیت

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

سن

پاسخها

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

108

47

زن

122

53

متأهل

 20-30سال

53

23

زیر دیپلم و دیپلم

20

 30-40سال

117

51

کاردانی

12

5

 40-50سال

37

16

کارشناسی

143

62

 50سال به باال

23

10

کارشناسی ارشد

46

20

دکتری و باالتر

9

4

در ادامــه ،بهمنظــور بررســی بــرازش مــدل ســاختاری ،از
معیارهــای ضرایــب معنــاداری  zیــا همــان  t-values، R2و
 ،Q2اســتفاده شــده اســت .در بخــش ب ـرازش مــدل ســاختاری بــا
اســتفاده از ضرایــب  ،tالزم اس��ت ای��ن ضرای��ب بیش��تر از 1/96
باشــند تــا در ســطح اطمینــان  95درصــد معنــادار بــودن آنهــا
تأییــد شــود .همانطــور کــه در شــکل  2نشــان داده شــده اســت،
جــز ضریــب  tرابطــۀ آگاهــی برنــد و شــهرت برنــد ،ضرایــب
مربـ�وط بـ�ه مسـ�یر دیگـ�ر متغیرهـ�ای پنهـ�ان بـ�االی  1/96اســت کــه

خصوصیت

تاهل

میزان
تحصیالت

پاسخها

فراوانی

درصد فراوانی

مجرد

83

36

147

64
9

معنــادار بــودن ایــن مســیرها و مناســب بــودن مــدل ســاختاری را
نشــان میدهــد .همچنیــن ،در ایــن پژوهــش ،بهمنظــور بررســی
مــدل ســاختاری بــا اســتفاده از معیــار  ،R2سـ�ه مقـ�دار ،0/19
 0/33و  0/67مــاک مقادیــر ضعیــف ،متوســط و قــوی  R2درنظــر
گرفت��ه ش��ده اس��ت (داوری و رض��ازاده .)1392 ،در مقالــۀ حاضــر،
ایـ�ن مقـ�دار برابـ�ر  0/679اســت کــه بـرازش قــوی مــدل ســاختاری
را نشــان میدهــد.

شکل :2ضرایب معنیداری مدل ساختاری پژوهش

تأثیر امضای برند در شهرت و عملکرد برند
با تأکید بر نقش ارزش ویژۀ برند
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شکل :3ضرایب استاندارد مدل ساختاری پژوهش

مقادیـ�ر ایـ�ن معیـ�ار شـ�امل  0/25 ،0/01و  0/36اســت کــه
بهترتیــب ،مقادیــر ضعیــف ،متوســط و قــوی ب ـرای  GOFرا نشــان
میدهنـ�د (داوری و رضـ�ازاده .)315 :1392 ،بــا توجــه بــه اینکــه
مقـ�دار حاصلـ�ه بـ�رای ایـ�ن معیـ�ار در پژوهـ�ش حاضـ�ر 0/491
بهدســت آمــده اســت ،میتــوان بیــان کــرد مــدل پژوهــش از
برازندگــی مطلوبــی برخــوردار اســت.
بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهــش حاضــر بهمنظــور بررســی چگونگــی تأثیــر امضــای
برنــد در شــهرت و عملکــرد برنــد از طریــق متغیــر واســطۀ ارزش
ویــژۀ برنــد در هتلهــای شــهر اصفهــان انجــام شــده اســت.
تجزیهوتحلیــل دادههــای پژوهــش نشــان داده اســت کــه شــهرت
)1. Goodness of Fit (GOF

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

معیــار  ،Q2در بــرازش مــدل ســاختاری ،قــدرت پیشبینــی
مــدل را مشــخص میکنــد و در صورتــی کــه مقــدار آن در خصــوص
سـ�ازهای درو نزا برابـ�ر سـ�ه مقـ�دار  0/15 ،0/02و  0/35باشــد،
بهترتیــب ،قــدرت پیشبینــی ضعیــف ،متوســط و قــوی ســازه یــا
ســازههای بــرو نزا را نشــان میدهــد (داوری و رضــازاده.)1392،
ایــن مقــدار ،در پژوهــش حاضــر ،ب ـرای متغیــر درونزای عملکــرد
برنـ�د برابـ�ر بـ�ا  0/394اســت کــه قــدرت پیشبینــی قــوی مــدل در
ایــن ســازه را آشــکار و بــرازش مناســب مــدل ســاختاری را تأییــد
میکنــد.
بــرای بررســی بــرازش کلــی مــدل ،فقــط از معیــاری بــه نــام
نیکویــی ب ـرازش )GOF( 1اســتفاده میشــود .ایــن معیــار از طریــق
فرمــول زیــر محاســبه میشــود.

برنــد در عملکــرد برنــد تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد (تأییــد فرضیــۀ
نهــم ،ضریــب  .)t، 87/28ضری��ب مس��یر  0/771بـرای ایــن رابطه
گویــای شــدت بــاالی تأثیرگــذاری متغیــر شــهرت برنــد در عملکــرد
برنــد هتلهــای شــهر اصفهــان اســت .نتیجــۀ ایــن فرضیــه بــا
گازمــن ( ،)2020فــارودی ( ،)2019قاالتــی
تحقیقــات کاووانــا و ِ
و کو ِابانــا ( )2019و کاو و همکارانــش ( )2009تأییــد میشــود .بــر
ایــن اســاس ،میتــوان اســتدالل کــرد کــه شــهرت خــوب برند ســبب
میشــود نگــرش مناســبی بــه اینکــه برنــد دارای عملکــردی بهتــر
و متمایزتــر از رقبــای خــود اســت در ذهــن مشــتریان شــکل گیــرد
و درنتیجــه موجــب شــود کــه برنــد بــه ســطح فــروش باالتــر ،ســود
بیشــتر و مشــتریان وفادارتــری دســت یابــد؛ زی ـرا زمانیکــه برنــدی
بــه داشــتن عملکــرد عالــی مشــهور باشــد ،راحتتــر میتوانــد
مشــتری جدیــد جــذب کنــد ،مشــتریان قدیمــی کمتــر تمایــل بــه
تغییــر انتخــاب خــود دارنــد و بیشــتر برنــد را بــه دیگــران توصیــه
میکننــد .بــر ایــن اســاس ،بــه مدیـران بازاریابــی صنعــت هتـلداری
اصفهــان پیشــنهاد میشــود ـ بــا بهبــود خدمــات ،ارائــۀ خدماتــی
قابلاعتمادتــر و ایجــاد بســتر پاســخگویی بهتــر بــه انتقادهــا و
شــکایتهای مشــتریان ـ بــر شــهرت برنــد خــود بیفزاینــد.
عــاوه بــر ایــن ،نتایــج گویــای آن اســت کــه امضــای برنــد
هتــل در آگاهــی برنــد هتــل تأثیــر مثبــت و معنــادار (تأییــد فرضیــۀ
اول ،ضریــب  ،14/88 ،tضریـ�ب مسـ�یر )0/584 ،دارد ،درحالیکــه
تأثیــر مثبــت و معنــادار آگاهــی برنــد در شــهرت برنــد رد شــده اســت
(رد فرضیـ�ۀ پنجـ�م ،ضریـ�ب  ،1/85 ،tضری��ب مس��یر.)0/166 ،
بنابرایــن ،آگاهــی از برنــد هتــل نمیتوانــد متغیــر واســطهای ب ـرای
تأثیرگــذاری امضــای برنــد در شــهرت برنــد و درنتیجــه عملکــرد
برنــد درنظــر گرفتــه شــود .نتایــج آزمــون ایــن فرضیههــا اگرچــه
بــا تحقیقــات کاو و همکارانــش ( )2009و فــارودی ()2019
همراستاســت ،بــا نتایــج تحقیقــات قاالتــی و کو ِابانــا ()2019

78

سعیدا اردکانی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

در تضــاد اســت کــه ایــن امــر ممکــن اســت بهدلیــل وجــود
نمونههــای مختلــف و تفاوتهــای فرهنگــی در جوامــع مــورد
بررســی پژوهشهــا باشــد .ازآنجاییکــه در پژوهــش حاضــر،
آگاهــی از برنــد شــامل دو ُبعــد آشــنایی بــا برنــد و قابلیــت
تشــخیص برنــد بــوده اســت ،براســاس نتایــج بهدســتآمده،
ً
بهنظــر میرســد صرفــا آگاهــی از وجــود برنــدی خــاص در
صنعــت هتــلداری نمیتوانــد عاملــی تعیینکننــده در شــهرت
خــوب یــا بــد آن برنــد باشــد .بــر ایــن اســاس ،اگرچــه آگاهــی
برنــد نقــش مهمــی در بازشناســی و تشــخیص برنــدی خــاص از
میــان مجموعـهای متنــوع از برندهــا دارد ،فقــط شــناخت و آگاهــی
از وجــود برنــدی خــاص موجــب شــهرت برنــد نــزد مشــتریان
نخواهــد شــد؛ چراکــه بهدلیــل نقــش مهــم تعامــل مســتقیم برنــد
بــا مشــتریان در موفقیــت صنعتــی چــون هت ـلداری ،آنچــه بیــش
از همــه ذهنیــت افــراد در خصــوص برنــد را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد ادراکات ذهنــی مشــتریان از کیفیــت خدماتــی اســت کــه
ً
مســتقیما یــا بهواســطۀ توصیــۀ دیگــران دریافــت کردهانــد.
همچنیــن ،مشــخص شــد کــه امضــای برنــد هتــل در
تصویــر برنــد هتــل تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد (تأییــد فرضیــۀ
دوم ،ضریـ�ب  43/08 ،tو ضری��ب مس��یر )0/882 ،و تصویــر
برنــد هتــل نیــز در شــهرت برنــد هتــل تأثیــر مثبــت و معنــادار
دارد (تأییـ�د فرضیـ�ۀ ششـ�م ،ضریـ�ب  2/64 ،tو ضریــب مســیر،
 .)0/182ازایـنرو ،نقــش واســطهگر تصویــر برنــد در تأثیرگــذاری
امضــای برنــد در شــهرت برنــد و درنتیجــه عملکــرد برنــد تأییــد
میشــود .ب ـرای تبییــن نتایــج آزمــون فرضیــۀ دوم میتــوان گفــت،
مشــخصههای امضــای برنــد جذابیــت نامونشــان برنــد و القــای
حــس مطلــوب بــه مشــتریان ســبب بهبــود و ارتقــای تصویــر برنــد
نــزد مشــتریان هتــل میشــود .همچنیــن ،بهمنظــور تأییــد فرضیــۀ
ششــم ،بهنظــر میرســد تصویــر مطلــوب از برنــد هتــل در نظــر
مشــتریان دربــارۀ هتــل تأثیــر گذاشــته و برنــدی مشــهور ،مطلــوب
ً
و جــذاب بـرای هتــل ایجــاد خواهــد کــرد کــه مســلما در انتخــاب
برنــد هتــل توســط مشــتریان مؤثــر خواهــد بــود .بنابرایــن ،پیشــنهاد
میشــود هت ـلداران تــاش کننــد ،بــا ایجــاد تصویــری مطلــوب،
اعتمــاد مشــتریان بــه خدمــات ارائهشــده را افزایــش دهنــد و از ایــن
طریــق ،بــر شــهرت برنــد بیفزاینــد.
ب��ا توج��ه ب��ه ضری��ب معن��اداری ( )=11t/65بــرای فرضیــۀ
س��وم و ضری��ب معن��اداری ( )=2t/00ب ـرای فرضیــۀ هفتــم ،تأثیــر
مثبــت و معنــادار امضــای برنــد در نگــرش برنــد و همچنیــن تأثیــر
معنــادار نگــرش برنــد در شــهرت برنــد تأییــد شــده اســت (ضریــب
مسـ�یر فرضیـ�ۀ سـ�وم 0/540 ،و ضری��ب مس��یر فرضی��ۀ هفت��م،
 .)0/193نتیجـ�ۀ ایـ�ن دو فرضیـ�ه بـ�ا تحقیقـ�ات فـ�ارودی ()2019
تأییــد شــده و نشــان داده اســت کــه بهطــور کلــی نقــش واســطهگر
متغیــر نگــرش برنــد در تأثیرگــذاری امضــای برنــد در شــهرت برنــد
و درنتیجــه عملکــرد برنــد تأییــد میشــود .بــر ایــن اســاس ،بــه

مدیــران هتلهــای شــهر اصفهــان توصیــه میشــود ،بــا بهبــود
قابلیتهــای کاردکــری خــود و بهبــود ویژگیهــای برنــد،
ســعی کننــد نگــرش مشــتریان بــه برنــد هتــل را بهبــود بخشــند.
نتیجــۀ آزمــون ایــن فــرض بــا نتایــج تحقیقــات فــارودی ()2019
همراستاســت.
درنهایــت نیــز مشــخص شــده اســت کــه امضــای برنــد
در هویــت برنــد و هویــت برنــد در شــهرت برنــد تأثیــر مثبــت و
معنـ�ادار دارد (تأییـ�د فرضیـ�ۀ چهـ�ارم ،ضریـ�ب  ،14/51 ،tضریــب
مسـ�یر 0/622 ،و تأییـ�د فرضیـ�ۀ هشـ�تم ،ضریـ�ب  ،11/62 ،tضریب
مس��یر .)0/498 ،نتیجــۀ آزمــون ایــن فــرض بــا نتایــج تحقیقــات
گازمــن ( )2020همراستاســت .بــر ایــن اســاس،
کــووان و ِ
میتــوان بیــان کــرد ،زمانیکــه مشــتریان هویــت خــود را بــا
برنــدی خــاص مطابــق بداننــد ،تمایــل دارنــد قضــاوت مســاعدتری
دربــارۀ خدمــات ارائهشــده توســط برنــد داشــته باشــند کــه ایــن
امــر موجــب گســترش شــهرتی مطلــوب از برنــد خواهــد شــد.
بنابرایــن ،مدیــران هتلهــا بایــد بــا بهبــود ویژگیهــای امضــای
برنــد هتــل بهمنظــور بهبــود هویــت برندشــان تــاش کننــد.
همچنیــن ،بــا توجــه بــه اینکــه هتلهــا بایــد مشــتریان خــود را بــا
برنــدی تطبیــقدهنــد کــه درک بیشــتری از آن داشــته باشــند ،الزم
اســت بــا شناســایی مســتمر نیازهــای مشــتریان و ارائــۀ خدماتــی
بـهروز و مطابــق ســلیقۀ مشــتریان در هویــت و شــهرت برنــد هتــل
تأثیــر مطلــوب گذارنــد و از ایــن طریــق بــه مزیــت رقابتــی مدنظــر
خــود دســت یابنــد.
محدودیتها
هماننــد هــر پژوهشــی ،تحقیــق حاضــر نیــز بــا مجموعـهای از
محدودیتهــای ذاتــی مواجــه بــوده اســت .بـرای نمونــه ،بــا توجــه
تحقیقــات اندکــی در حــوزۀ امضــای برنــد در داخــل
بــه اینکــه
ِ
و خــارج از کشــور انجــام شــده ،پژوهــش حاضــر بــا محدودیــت
دسترســی بــه مبانــی پژوهشــی الزم مواجــه بــوده اســت .همچنیــن،
ازآنجاییکــه در ایــن پژوهــش بهمنظــور جمــعآوری دادههــا از
پرســشنامه اســتفاده شــده ،ممکــن اســت برخــی افــر ِاد نمونــۀ
بررســی از ارائــۀ پاســخهای واقعــی خــودداری کــرده باشــند .از
ً
طــرف دیگــر ،مطالعــۀ حاضــر صرفــا هتلهــای شــهر اصفهــان را
بررســی کــرده اســت کــه ایــن امــر تعمیمپذیــری نتایــج پژوهــش
بــه دیگــر جوامــع آمــاری را بــا محدودیتــه رویــارو میکنــد .عــاوه
بــر ایــن ،در پژوهــش حاضــر ،جامعــۀ آمــاری پژوهــش تنهــا
میهمانــان ایرانــی هتلهــای شــهر اصفهــان بودنــد و ممکــن اســت
بــا بررســی دیدگاههــای گردشــگران خارجــی نتایجــی متفــاوت
بهدســت آیــد .درنهایــت ،بهدلیــل اینکــه پژوهــش حاضــر
مقطعــی انجــام شــده اســت ،ممکــن اســت در بــازۀ زمانــی دیگــر
نتایجــی بــهدســت آیــد کــه بــا نتایــج فعلــی متمایــز باشــد.
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با تأکید بر نقش ارزش ویژۀ برند
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