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واکاوی نقش تصویر ذهنی گردشگران از برند بر شهرت مقصد گردشگری
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محمد غفاری  -استادیار مدیریت بازرگانی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
امیررضا کنجکاومنفرد -1استادیار مدیریت بازرگانی ،دانشگاه یزد ،یزد  ،ایران
باقر عسگرنژاد نوری  -استادیار مدیریت بازرگانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
دریافت مقاله1398/01/12 :

پذیرش مقاله1398/05/09 :

چکیده
امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین صـنایع درآمـدزا در دنیـا مطـرح اسـت .یکـی از راهبردهـای
توصیه شده توس متخصصان بازاریابی برای جذب سهم بیشتر بازار ،ای اد یک برند قدرتمند میباشد .در این راستا
افزایش شهرت برند را میتوان بهعنوان ابزاری برای رسیدن به این هدف توصیه کرد .بنـابراین ،پـژوهش حاضـر
در صدد بررسی تأثیر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از برند مقصد گردشگری بر شهرت آن است .به این منظـور
ابتدا ابعاد تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری شناسایی و سپس تأثیر ایـن ابعـاد بـر شـهرت مقصـد گردشـگری
موردبررسی قرار گرفت .این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است .جامعه آمـاری
پژوهش حاضر شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در فروردینماه سال  1396به شهر یزد سفرکردهاند.
از این جامعه نمونهای به ح م  300نفر انتخاب شد .برای گردآوری دادههای پژوهش ،از پرسشـنامه استفادهشـده
است .بهمنظور آزمون فرضیههای پـژوهش از آمـار توصـیفی و اسـتنباطی و نرمافزارهـای  SPSSو LISREL

استفاده گردید .نتایج پژوهش نشانمیدهد تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری از سه بعـد تشکیلشـده اسـت کـه
شامل تصویر ذهنی عاطفی ،شناختی و رفتاری از برند مقصد گردشگری میباشد .یافتههای پژوهش نشان داد کـه
تصویر ذهنی عاطفی و شناختی از برند مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بر تصویر ذهنی رفتاری از برنـد مقصـد
گردشگری دارد .ضریب  tبرای این دو فرضیه برابر با  14/96و  13/87است .همچنین ضریب  tبرای فرضیه 4 ،3
و  5برابر با  2/25 ،2/11و  3/83محاسبه گردید .بنابراین ،میتوان گفت کـه تصـویر ذهنـی عـاطفی ،شـناختی و
رفتاری از برند مقصد گردشگری تأثیر مثبت و معنیداری بر شهرت مقصد گردشگری دارند.
واژههای کلیدی :برند مقصد گردشگری ،تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری ،شهرت مقصد گردشگری ،یزد.

 .1نویسنده مسئول

Email: monfared@yazd.ac.ir
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مقدمه
ازنقطهنظر رویکرد مبتنی بر منابع استراتژیک ،دستیابی به مزیت رقابتی پایدار میتواند از طریق داراییها و سـرمایههای
ناملموس ان ام شود ،که شهرت سازمانی1و تصویر ذهنی2از مهمترین این داراییها هستند شهرت برنـد بـه جاذبـه کلـی
برند در نزد مشتریان اشاره دارد ( .)Marchiori et al,2012:24درواقع ،شهرت برند شامل ارزیابی کلی مصـرفکننده
در مورد برند است ( .)Foroudi et al,2014:2270در نگاه نخست به نظر میرسد شـهرت برنـد متـرادف بـا تصـویر
ذهنی برند است و یا همپوشانی زیادی با آن دارد .این در حالی است که تفاوت عمدهای بین ایـن دو مفهـوم وجـود دارد.
برای درک این تفاوت ارائه تعریفی از تصویر ذهنی برند ضروری است .تصویر ذهنـی برنـد عبـارت اسـت از تـداعیهای
مصرفکننده در مورد برند .درواقع ،تصویر ذهنی برند به هر آنچه مصرفکننده در ذهن خود به یک برند ارتباب میدهـد،
اشاره دارد ( .)Aaker,1991:30بهعبارتدیگر ،تصویر ذهنی عبارت است از تفکرات و احساسات مشتری نسبت به یـک
برند ( .)Foroudi et al,2014:2271همانطور که از این تعـاریف اسـتنباب میشـود ،تصـویر ذهنـی برنـد بـه آنچـه
مصرفکنندگان و مشتریان در مورد یک برند فکر میکنند اشاره دارد .این در حالی است که شهرت برند به ارزیابی کلـی
افراد از برند و هر آنچه مشتریان و مصرفکنندگان در مورد یک شرکت و برند آن با یکـدیگر صـحبت میکننـد اطـالق
میگردد .ازاینرو میتوان گفت شهرت برند مستلزم ابراز تصویر ذهنی برند در بین مشتریان و مصرفکنندگان بازار هدف
است .نظرات شخصی یک فرد در مورد یک برند به مفهوم شهرت آن برند نیست ،بلکه این نظرات زمانی به شهرت برند
تبدیل میشود که در بین گروهی از افراد به اشتراک گذاشته شود .ازاینرو میتـوان نتی ـه گرفـت تصـویر ذهنـی برنـد
هنگامیکه در بین اعضای گروه هدف به اشتراک گذاشته میشـود بـه شـهرت برنـد تبـدیل میشـود ( & Mandelli
 .)Cantoni,2010:50شهرت برند میتواند بسیاری از جوانب مصرفکننده را تحت تأثیر قرار دهد .در این زمینه شهرت
برند میتواند مزایای عمدهای برای شرکت و محصوالت آن داشته باشد ،که ازجمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش وفاداری مشتری به برند ،جذب تعداد بیشتری از مشتریان ،افزایش احتمال خرید م دد مشتری ،افزایش سودآوری
سازمان ،کاهش ریسکهای ادراکشده مشتری ،جذب سرمایهگذاران و پیمانکاران به سازمان و ای اد مزیت رقابتی بـرای
سازمان ( .)Omar et al,2009:178امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین و متنوعترین صنایع درآمدزا
در دنیا مطرح است و با نرخ رشدی شتابان منبع درآمد قابلمالحظـهای بـرای بسـیاری از دولتهاسـت (شـمسالدینی و
همکاران .)25 :1395،شهر یزد نیز یکی از مقاصد گردشگری خصوصاً در حوزه گردشگری خارجی است که بـا توجـه بـه
ثبت جهانیشدن آن و داشتن جاذبههای گردشگری گوناگونی میتواند گردشگران زیادی را به خود جـذب کنـد .یکـی از
راهبردهای توصیهشده توس متخصصان بازاریابی برای جذب سهم بیشتر بازار ،ای اد یک برند قدرتمند میباشد .در ایـن
راستا افزایش شهرت برند مبتنی بر نگرش مشتری را میتوان بهعنوان ابزاری برای رسیدن به ایـن هـدف توصـیه کـرد.
شهرت برند خصوصاً در رابطه با خدمات از اهمیت باالیی برخوردار است ،چراکه خدمات قابل ذخیرهسازی نیستند و قبل از
مصرف نمیتوان آنها را امتحان کرد .سفر و گردشـگری یکـی از مهمتـرین خـدمات (ت ربـههایی) اسـت کـه شـهرت
ارائهدهنده آن میتواند تأثیر بسزایی بر تمایل گردشگر به اسـتفاده از آنهـا داشـته باشـد .شـهرت مقصـد گردشـگری را
میتوان بهعنوان جاذبه کلی یک مقصد گردشگری و اجزای تشکیلدهنده آن در مقایسه با سایر مقصـدهای گردشـگری
تعریف کرد ( .)Fombrun,1999:72در این راستا ،عوامل متعددی شهرت برند را تحت تأثیر قرار میدهند کـه ازجملـه
آنها میتوان به تصویر ذهنی برنـد مقصـد اشـاره کـرد ( .)De Chernatony,2001:25شـهرت مقصـد گردشـگری
میتواند منافع و مزایایی فراوانی برای آنها در برداشته باشد .بعـالوه شـهرت مقصـد گردشـگری میتوانـد ریسـکهای
ادراکشده گردشگران خارجی را از سفر به مقصد گردشگری کاهش دهد ،چراکه گردشگران خـارجی از سـفر بـه مقصـد
1 . Organizational reputation
2 . Image
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شناختهشده و مشهور احساس خطر و ریسک خیلی کمتری دارند .مرور ادبیات پژوهش نشان میدهد مطالعات انـدکی بـه
بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند بر شهرت مقصد گردشگری آن پرداختهاند .لذا پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر تصـویر
ذهنی برند مقصد بر شهرت آن است.
کلر )1993(1در پژوهش خود تحت عنوان "مفهومسازی ،سن ش و مدیریت ارزش ویژه برند مبتنی بر نگـرش مشـتری"
یک مدل مفهومی از ارزش ویژه برند بر مبنای دیدگاه مشتریان طراحی کرد .وی ارزش ویـژه برنـد را بـهعنوان تـأثیرات
متمایز دانش برند بر عکسالعمل مصرفکننده به اقدامات صورت گرفته برای بازاریابی برند تعریف میکنـد .دانـش برنـد
میتواند ناشی از آشنایی با برند و یا تصویر ذهنی برند باشد .وی همچنین بیان میکند هنگـامی یـک برنـد دارای ارزش
ویژه مبتنی بر نگرش مشتری اسـت کـه مشـتریان بـا آن برنـد آشـنایی داشـته باشـند و تـداعیهای مطلـوب ،قـوی و
منحصربهفردی در مورد آن برند در ذهن خود ای اد و حفظ کنند .کونسنیک و گارتنر )2007(2در پژوهشـی تحـت عنـوان
"ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری برای یک مقصـد گردشـگری" بـه شناسـایی ابعـاد ارزش ویـژه برنـد بـرای مقصـد
گردشگری پرداختند .آنها بر اساس ادبیات پژوهش ،آگاهی از برند ،کیفیت ادراکشده ،وفاداری به برند و تصـویر ذهنـی
برند را به عنوان ابعاد اصلی ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شناسایی کردند و سپس مدل نظری پژوهش خـود را در دو
مقصد گردشگری در کشور اسلوونی بهصورت میدانی آزمون کردنـد .نتـایج آنهـا نشـانمیدهد تصـویر ذهنـی از مقصـد
گردشگری دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد است .کاماررو3و همکاران ( )2010در پـژوهش خـود تحـت عنـوان
"ابعاد ارزش ویژه برند نمایشگاههای هنری برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی" به شناسایی ابعاد ارزش ویژه برند برای
فعالیتهای فرهنگی از دیدگاه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی در کشور اسـپانیا پرداختنـد .بـه ایـن منظـور پیمایشـی بـا
مشارکت  406گردشگر ان ام شد .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد ارزش ویژه برند برای نمایشـگاههای هنـری شـامل
چهار بعد است که عبارتاند از وفاداری به برند ،تصویر ذهنی برند ،کیفیت ادراکشده برند و ارزش ادراکشده برند .نتـایج
پژوهش آنها همچنین نشانمیدهد بازدیدکنندگان خارجی اهمیت بیشتری برای تصویر ذهنی برند بهعنوان مهمترین بعد
ارزش ویژه برند که برای آنها ارزش ای اد میکند قائل بودهاند .در مقابل ارزش ادراکشـده برنـد دارای ارزش بیشـتری
برای گردشگران داخلی بوده است .بریستاین و زوریال )2011(4در پژوهش خود تحت عنوان "ارتباب میان تصـویر ذهنـی
فروشگاه و ارزش ویژه آن" به بررسی ارتباب میان تصویر ذهنی فروشگاه (تصویر ذهنی بازاریابی ،اجتماعی ،استراتژیک و
قیمت) و ارزش ویژه برند (کیفیت ادراکشده ،وفاداری به برند و آگاهی برنـد) در فروشـگاههای هـایپر مارکـت در کشـور
اسپانیا پرداختند .نتایج این پژوهش نشانمیدهد تصویر ذهنی کلی فروشـگاه ،ارزش ویـژه برنـد آن را بهصـورت مثبـت و
معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد .نتایج در مورد ابعاد چهارگانه تصویر ذهنی برند نشانمیدهد تصویر ذهنی استراتژیک و
قیمت دارای تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش ویژه برند فروشگاه است .این در حالی است که تصـویر ذهنـی بازاریـابی و
قیمت دارای تأثیر معنیداری بر ارزش ویژه فروشگاه بوده است .آنها اشاره میکنند که تصـویر ذهنـی اجتمـاعی ممکـن
است دارای تأثیر غیرمستقیمی بر ارزش ویژه فروشگاه باشد .نامکونگ و جانگ )2013(5در پـژوهش خـود تحـت عنـوان
"تأثیر اقدامات سبز رستورانها بر شکلگیری تصویر ذهنی برند" به بررسی تأثیر اقدامات سبز (مبتنی بر غذا و مبتنی بـر
محی ) بر شکلگیری ارزش ویژه برند رستورانها (کیفیت ادراکشده ،تصویر ذهنی برند و نیت رفتاری) پرداختند .به ایـن
منظور پیمایشی با  512نفر از شهروندان آمریکایی که به رستوران مراجعه کرده بودند ان ام شد .نتایج این پژوهش نشان
1. Keller
2. Konecnik & Gartner
3. Camarero
4. Beristain & Zorrilla
5. Namkunga & Jang
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میدهد اقدامات سبز مبتنی بر غذا و مبتنی بر محی رستورانها بر تصـویر ذهنـی برنـد و نیـات رفتـاری تـأثیر مثبـت و
معنیداری داشته است .اما تأثیر اقدامات سبز مبتنی بر غذا و مبتنی بر محی بر کیفیت ادراکشده معنیدار نبـوده اسـت.
نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد تأثیر اقدامات سبز رستورانها بر ابعاد ارزش ویژه برند بر اساس نـوع رسـتوران
متفاوت بوده است .این تفاوت به این صورت است که اقدامات سبز مبتنی بر غذا دارای تأثیر بیشتری بر تصویر ذهنی برند
و نیات رفتاری نسبت به اقدامات سبز مبتنی بر محی در رستورانهای م لل بوده است .نتـایج ایـن پـژوهش همچنـین
نشان میدهد افرادی که اهمیت باالیی برای سالمتی و هوشیاری خود قائل بودهاند نسبت به سایرین پاسخ مطلـوبتری
به اقدامات سبز رستورانها میدهند .با توجه به پیشینه و ماهیت موضوع پژوهش پرسشهای تحقیق بدینصـورت طـرح
میشود که ابعاد تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری یزد کدماند؟ و آیا ابعاد تصـویر ذهنـی گردشـگران خـارجی از برنـد
مقصد گردشگری یزد بر شهرت آن تأثیرگذارند؟ بر این اساس فرضیههای زیر ارائهشده است:
فرضیه  :1تصویر ذهنی عاطفی گردشگران تأثیر معنیداری بر تصویر ذهنی رفتاری از برند مقصد گردشگری دارد.
فرضیه  :2تصویر ذهنی شناختی گردشگران تأثیر معنیداری بر تصویر ذهنی رفتاری از برند مقصد گردشگری دارد.
فرضیه  :3تصویر ذهنی عاطفی گردشگران تأثیر معنیداری بر شهرت مقصد گردشگری دارد.
فرضیه  :4تصویر ذهنی رفتاری گردشگران تأثیر معنیداری بر شهرت مقصد گردشگری دارد.
فرضیه  :5تصویر ذهنی شناختی گردشگران تأثیر معنیداری بر شهرت مقصد گردشگری دارد.
مبانی نظری
همانطور که ذکر شد ،پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند مقصد بر شهرت آن است .بـه ایـن منظـور
ادبیات تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری و شهرت مقصد گردشگری در این قسمت تشریح شده است.
شهرت برند مقصد گردشگری :شرکتهای امروزی به اهمیت شهرت برند و نقش آن در موفقیت کسبوکار خود پـی
بردهاند .ازنقطهنظر رویکرد مبتنی بر منابع استراتژیک دستیابی به مزیـت رقـابتی پایـدار میتوانـد از طریـق داراییهـا و
سرمایههای ناملموسی همچون شهرت سازمان1ان ام شـود ( .)Omar et al,2009:177شـهرت برنـد میتوانـد تـأثیر
عمدهای بر تصمیمات مصرفی مصرفکنندگان داشته باشـد .درواقـع ،شـهرت برنـد از ویژگیهـای منحصـربهفردی کـه
سازمان ،مدعی است برند موردنظر دارا میباشد (هویت برند) و همچنین ادراک مشتریان در مورد برند (تصویر ذهنی برند)
تشکیلشده است ( .)Passow et al,2005:310ازاینرو میتوان گفت شهرت برند به م موع تصویر ذهنـی و هویـت
برند اطالق میشود .شرکتهای امروزی بـه ایـن نتی ـه رسـیدهاند کـه شـهرت کـم برنـد میتوانـد موجـب زیانهـا و
خسارتهای جبرانناپذیری برای کسبوکارشان شود و بـالعکس ( ،)Hanington,2004:1چراکـه ادراک از سـازمان و
شهرت آن میتواند تأثیر قابلمالحظهای بر عملکرد مالی آن داشته باشد ( & Monfared et al,2017:560; Page

 .)Fearn,2005:305به همین دلیل است که گفته میشود شهرت برند میتواند برای شـرکتها مزیـت رقـابتی ای ـاد
کند .سمیعی و همکاران ( )1390بیان میکنند شهرت برند ازجمله مهمترین عوامل موردتوجه در انتخاب برنـد بـه شـمار
میآید .بهعبارتدیگر هنگامی که شرکتی در بین مشتریان خود دارای شهرت باالیی باشد ،مشتریان آن شرکت اعتقاد پیدا
می کنند که محصوالت آن شرکت دارای کیفیت باالتری از محصوالت سایر رقبا است و در نتی ه اقدام به خرید بیشتر از
محصوالت آن میکنند .در چنین شرایطی مشتریان خودشان را بـا شـرکت و برنـد آن تعیـین هویـت میکننـد .درواقـع،
مشتریان با ان ام چنین کاری تالش میکننـد تـا هویـت مثبتـی بـرای خودشـان ای ـاد و حفـظ کننـد ( & Kuenzel

1 . Organizational reputation
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 .)Halliday,2010:167عالوه بر این یک برند مشهور میتواند عزتنفس1مصرفکنندگان آن را افزایش دهد .شهرت
برند میتواند همانند وضعیت مالی شرکتها سود و ریسک بـاالیی بـرای آنهـا بـه همـراه داشـته باشـد ( & Laforet

 .)Saunders,2005:314شهرت برند بهعنوان معیاری برای پیشبینی پایداری یک برند یا یک محصول در طـی دوره
زمانی بلندمدت تعریف میشود ( .)Herbig & Milewicz,2015:6ازاینرو میتوان گفت شهرت برند میتواند یکی از
نشانههای موفقیت شرکت باشد .دلیل این امر آن است که شـرکتهای موفـق معمـوالً شـرکتهایی هسـتند کـه دارای
شهرت زیادی در بین مشتریان و مصرفکنندگان خـود بـوده و بـهراحتی توسـ آنهـا شناختهشـدهاند ( & Kuenzel

 .)Halliday,2010:169به همین دلیل امروزه شهرت برند بـهعنوان یکـی از داراییهـای مهـم شـرکتها و سـازمان
محسوب میشود ( .)Omar et al,2009:178بااینوجود باید توجه داشت شهرت برند بسیار شکننده و حساس بـوده و
به دست آوردن م دد آن کار بسیار دشواری است .ازآن اکه شهرت برنـد میتوانـد وفـاداری مشـتری را افـزایش دهـد و
همچنین موجب ارزیابی مثبت مشتری از برند شود ،میتوان انتظار داشت شهرت برند بتوانـد ارزش ویـژه برنـد را بهبـود
بخشد .شهرت مقصد ،ترکیبی از عقاید ،ادراکات ،دانش و نگرشهای ذینفعان مختلف است که شامل گردشگران و جامعه
بهطورکلی میشود ( .)Artigas et al,2015:148شهرت مقاصد گردشگری بـهعنوان یکـی از مهمتـرین محصـوالت
خدماتی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است که مستلزم مدیریت صحیح برای بهبود در دوره زمانی بلندمدت است .مقاصد
گردشگری سازمانهای پیچیدهای هستند که مدیریت شهرت آنهـا از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت .شـهرت مقصـد
گردشگری میتواند منافع و مزایایی فراوانی برای آنها در برداشته باشد .شهرت مقصد گردشگری میتوانـد ریسـکهای
ادراکشده گردشگران را از سفر به مقصد گردشگری کاهش دهد ،چراکه گردشـگران از سـفر بـه مقصـد شناختهشـده و
مشهور احساس خطر و ریسک خیلی کمتری دارند .عالوه بر این شهرت مقصد گردشـگری میتوانـد تـأثیر عمـدهای بـر
کیفیت ادراکشده و رضایت گردشگران داشته باشد ( .)Chi & Qu,2007:630شـهرت مقصـد گردشـگری انتظـارات
گردشگران را قبل از سفر به آن مقصد شکل می دهد .گردشگران پس از سفر به مقصد گردشگری انتظارات قبـل از سـفر
خود را بات ربه واقعی خود از سفر مقایسه میکنند .ازاینرو میتوان گفت شهرت مقصـد گردشـگری میتوانـد رضـایت و
وفاداری گردشگر را به مقصد گردشگری تحت تأثیر قرار دهد.
تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری :تصویر ذهنی برند را میتوان بهعنوان ادراک مشتری در مورد برند تعریـف کـرد
که از تداعیهای ذهنی انباشتهشده در حافظه او انعکـاس مییابـد (عمـاری و زنـدهدل .)62 :1391،تصـویر ذهنـی برنـد
میتواند موجب متمایزسازی یک شرکت و محصوالت آن از سایر شرکتها و محصوالت آنها شود .فورودی و همکـاران
( ) 2014که به مطالعه ارتباب لوگوی شرکت ،تصویر ذهنی و شهرت در محی خدمات مالی پرداختند ،بیان میکنند تصویر
ذهنی مشتریان از خدمات مالی میتواند شهرت ارائهدهندگان این خدمات را بـهطور معنـیداری تحـت تـأثیر قـرار دهـد.
بررسیها نشانمیدهد که تصویر ذهنی برند میتواند موجب ای اد ارزش ویژه برای آن شود و ازاینرو تقویت تصویر ذهنی
برند میتواند موجب بهبود ارزش ویژه آن شود ( .)Faircloth et al,2001:61از سوی دیگر باید توجـه داشـت ای ـاد
وجهه مناسب برای یک برند بهعنوان ابـزاری راهبـردی جهـت ای ـاد وفـاداری در مشـتریان تلقـی میشـود (حقیقـی و
همکاران16 :1386،؛ عزیزی و همکاران .)90 :1391،با توجه به تعریفی که از تصویر ذهنی برند ارائه شد ،میتـوان گفـت
تصویر ذهنی برند در موقعیتهای گوناگون میتواند ابعاد مختلفی داشته باشد .در این زمینه تصویر ذهنی برند از سه بعـد
ویژگیها 2،احساسی3و نگرشی4تشکیلشده است ( .)Cai,2002:720بعد نخسـت بـه ویژگیهـای ملمـوس و نـاملموس
. self-esteem
. Attributes
. Affective
. Attitudes
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ادراکی برند اشاره دارد .بعد احساسی به ارزش شخصی ویژگیهای برند دارد که برای یک مشتری حائز اهمیت است .بعد
نگرشی نیز به ارزیابی کلی مشتری از یک برند اشاره دارد .در نهایت وی پیشنهاد میکند برای ای اد یـک برنـد مناسـب
باید تالش شود تا یک تصویر ذهنی قوی ،مطلوب و منحصربهفرد برای برند موردنظر ای اد شود .تصویر ذهنی برند نقش
کلیدی در تصمیمگیریهای مشتری و ترجیح برند موردنظر توس وی دارد .آنها بیان میکنند تصویر ذهنـی شـناختی و
احساسی برند ای ادکننده تصویر ذهنی کلی برند بوده و در نهایت موجب ترجیح برند میشود (.)Lin et al,2007:179

تصویر ذهنی ،عامل کلیدی مقصدهای گردشگری در نظر گرفتهشده است .هنگامیکه گردشـگران بـهطورکلی ادراک یـا
برداشت مثبتی دارند ،بیشتر احتمال دارد که آن مقصد را انتخاب کنند (طباطبایی نسب و ماه آور پـور .)71 :1396،تصـویر
ذهنی از مقصد ،م موعهای از عقاید ،افکار و تأثیرات است که افراد درباره مکان دارند .همچنـین بـهطور مشـابه تصـویر
مقصد ،تصویر ذهنی افراد از دانش ،احساسات و درک کلی از مقصـد خـاص تعریـف میشـود ( Gomez et al,2015:

 .)211تصویر ذهنی مقصد گردشگری به کلیه باورها و برداشتهای یک فرد در مورد یک مقصد گردشـگری اشـاره دارد
( .)Pike, 2007: 55بهعبارتدیگر تصویر ذهنی مقصد گردشگری بهعنوان برداشتهایی تعریف میشود که گردشگران
از طریق تداعیها در مـورد آن مقصـد در حافظـه خـود نگهـداری میکننـد ( .)Cai,2002:721تصـویر ذهنـی مقصـد
گردشگری نقش کلیدی در انتخاب مقصد گردشگری ،فرآیند تصمیمگیری و انتخاب فعالیتهای موردعالقه گردشـگر در
مقصد گردشگری ایفا میکند .از سوی دیگر برخی نویسندگان بیان میکنند بازاریابی تصـویر ذهنـی مقصـد گردشـگری
نقطه شروع یک بازاریابی گردشگری موفق است (منصوری مؤید و سـلیمانی .)94 :1391،مـرور ادبیـات پـژوهش نشـان
میدهد تصویر ذهنی برنـد تـأثیر معنـیداری بـر شـکلگیری و بهبـود شـهرت برنـد دارد (.)Balmer et al,2011:1

پژوهشگران معتقدند که وقتی تصویر ذهنی نام و نشان ت اری مطلوب و سازگار است بنابراین پیامهای رواب عمومی که
توس مشتریان ادراک میشود باشهرت شرکت همخوانی دارد .پستصویر ذهنی مطلـوب من ـر بـه افـزایش پیامـدهای
رواب عمومی و وفاداری مشتریان میشود ولی وقتی تصویر ذهنی نام و نشان ت اری نامطلوب و ناسازگار است پیامهـای
رواب عمومی ادراکشده توس مشتریان باشهرت شرکت و دیدگاه افراد همخوانی ندارد و من ـر بـه اثـر هالـهای منفـی
میشود .پستصویر ذهنی نامطلوب از نام و نشان ت اری باع کاهش اثرات مثبت فعالیتهای روابـ عمـومی میشـود
( .)Hsieh & Li,2008:26اگر بین تصویر ذهنی نام و نشان ت اری و دیدگاه فرد تناسب وجود داشته باشد و پیامهای
ترفیعی و تبلیغاتی فرد را به تفکر در مورد دیدگاهش تشویق نماید اثر آن بر روی ارزیابی نام و نشان ت اری مثبـت اسـت
( .)Graeff,1996:4در نتی ه میتوان گفت که تصویر ذهنی میتواند من ر به افزایش شهرت برند گردد .همانطور که
در بخشها ی قبل نیز بیان شد ،مقاله حاضر درصدد بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند بر شهرت مقصـد گردشـگری اسـت.
نتایج مطالعات مقدماتی (که جزئیات آن در بخش بعدی ارائهشده است) نشان داد تصویر ذهنی برند مقصد گردشـگری از
سه بعد عاطفی ،شناختی و رفتاری تشکیلشده است .لذا مدل مفهـومی پـژوهش و فرضـیههای پـژوهش بهصـورت زیـر
تدوین شد.
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شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی-پیمایشی است .جامعـه آمـاری پـژوهش شـامل آن دسـته از
گردشگران خارجی است که در فروردینماه سال  1396به شهر یزد سـفرکردهاند و از منـاطق گردشـگری در ایـن شـهر
(میدان امیر چخماق ،مس د جامع یزد ،آتشکده زرتشتیان ،زندان اسکندر و باغ دولتآبـاد) بازدیـد کردهانـد .بـا توجـه بـه
نامحدود بودن جامعه آماری بر اساس قاعـده کالیـن )2005(1نمونـهای بـه ح ـم  300نفـر و بـه روش نمونـهگیری در
دسترس انتخاب شد .بر اساس قاعده کالین ( )2005به ازای هر پرسش باید حداقل پنج پرسشنامه توزیع شود کـه مقـدار
 300تعداد قابلقبولی میباشد .برای گردآوری دادههای پژوهش ،پرسشنامهای حاوی  16سؤال با مرور ادبیات پژوهش در
زمینه متغیرهای پژوهش طراحی شد .این پرسشنامه شامل  11سؤال برای سن ش تصویر ذهنی برنـد مقصـد و  5سـؤال
برای سن ش شهرت مقصد گردشگری است .همچنین  5سؤال برای سن ش متغیرهای جمعیت شناختی تدوین شـد کـه
شامل سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت و تعداد همراهان است .برای بررسی و تائید روایی پرسشنامه حاضر ،روایی
محتوایی آن موردبررسی قرار گرفت .به منظور بررسی و تائید روایی محتوا ابتدا پرسشـنامه در اختیـار تعـدادی از اسـاتید و
محققان بازاریابی و گردشگری قرار گرفت و از ایشان خواسته شد تا نظرات اصالحی خود را اعمال کنند .بهمنظور بررسی
پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .این ضریب برای کل پرسشنامه برابر با  0/864است .ایـن ضـریب
برای سؤاالت مربوب به تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری  0/885و برای سؤاالت مربوب به شهرت مقصد گردشـگری
 0/775است .همانطور که نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان میدهد پرسشـنامه مـوردنظر از پایـایی مناسـبی برخـوردار
است .بهمنظور آزمون فرضیهها از آمار توصیفی و استنباطی و مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شـد .بـر ایـن اسـاس
نرمافزارهای آماری  SPSSو  Lisrelمورداستفاده قرار گرفتند.
محدوده مورد مطالعه
استان یزد با حدود  74493کیلومترمربع وسعت ،چهارمین استان وسیع کشور است که در قسمت مرکزی فـالت ایـران در
حاشیه دشتهای کویر و لوت قرار دارد و بین عرضهای  29درجه و  52دقیقه تا  33درجه و  27دقیقـه شـمالی و طـول
 52درجه و  55دقیقه تا  56درجه و  37دقیقه شرقی واقعشده است .شکل زیر موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعـه را
نشان میدهد .شهر یزد دومین شهر زیبای خشتی در جهان دارای جاذبههای گردشگری و تاریخی بسیاری است کـه بـه
شهر بادگیرها و آتش و آفتاب نیز مشهور اسـت .یـزد ازجملـه اسـتانهای تـاریخی و منحصـربهفرد و یکـی از زیبـاترین
شهرهای خشتی دنیا است که با داشتن جاذبههای زیبا و کمنظیر ،همهساله گردشگران و مسافران زیادی را بهسوی خـود
جلب میکند  .ویژگیهای متنوع طبیعت استان برای گردشگران داخلی و خارجی جالب و جذاب است بهطوریکه طبیعـت
1. Kline
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چندگونه و کامالً متفاوت ،یکی از پرجاذبهترین دیدنیهای این استان به شمار میرود.

شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
در این قسمت از پژوهش یافتههای مطالعه مقدماتی ارائهشده است .به ایـن منظـور ابتـدا ویژگیهـای جمعیـت شـناختی
اعضای نمونه آماری در جدول  1ارائهشده است.
جدول شماره  .1ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری
متغیرها

گروهها

فراوانی

وضعیت
تأهل

م رد
متأهل
مرد
زن
ابتدایی
دیپلم
لیسانس
مقاطع باالتر

182
118
182
118
2
26
174
98

جنسیت

تحصیالت

تعداد
همراهان

سن

تنها

61

 1-2نفر
 3-4نفر
 5نفر و بیشتر
کمتر از 20
20-30
30-40
40-50
بیشتر از 50

134
32
73
10
128
73
50
39

قبل از ان ام تحلیل عاملی اکتشافی جهت شناسایی ابعاد تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری یزد ،برای حصول اطمینـان
از اینکه آیا میتوان از دادههای موجود برای تحلیل عاملی اکتشافی استفاده نمود و اینکه آیا تعـداد دادههـا بـرای تحلیـل
عام لی اکتشافی مناسب هستند از آزمون بارتلت و شاخص کفایت ح م نمونه کیاسر مییر اولیکن استفادهشده است .مقادیر
این شاخص در جدول  2ارائهشده است.
جدول  .2نتایج آزمون بارتلت برای متغیر تصویر ذهنی برند
آماره خیدوی بارتلت
4408/913

میزان کیاسر میر اولکین
0/895

درجه آزادی
91

سطح معناداری
0/000

همانطور که در جدول  2نشان دادهشده است ،میزان شاخص کیاسر مییر اولکین  0/895است که نشان میدهد دادههای
موردنظر برای ان ام تحلیل عاملی اکتشافی کفایت میکند .همچنین سطح معنـاداری آزمـون بارتلـت کوچـکتر از 0/05
بوده و نشان میدهد تحلیل عاملی اکتشافی برای این منظور مناسب است و فرض شناختهشده بودن ماتریس همبسـتگی
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رد میگردد .لذا با توجه به جدول  2میتوان اطمینان داشـت کـه ای ـاد یـک سـاختار عـاملی از دادههـا جمعآوریشـده
امکانپذیر است .بار عاملی مربوب به هر یک از این سؤاالت ارائهشده و سـؤاالتی کـه بـار عـاملی آنهـا زیـر  0/5بـوده
حذفشده است .همچنین میزان درصد واریانس تبیین شده سؤاالتی که یک عامل را میسن ند محاسبه و ارائهشده است.
بعالوه جهت آگاهی از سازگاری سؤاالتی که یک بعد را میسن ند ،ضریب آلفای کرونبـاخ سـؤاالت هـر بعـد محاسـبه و
ارائهشده است .تعداد  11سؤال جهت سن ش تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری در پرسشنامه تدوینشده اسـت .نتـایج
تحلیل اکتشافی نشان میدهد تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری یزد از سه بعـد تشکیلشـده اسـت .همـانطور کـه در
جدول  3نیز نشان دادهشده است ،سه سؤال که مربوب به خوشایند بودن ،مهیج بودن و محرک بودن مقصـد گردشـگری
یزد است ،در یک گروه قرار میگیرند .بار عاملی سؤاالت در جدول  3ارائهشـده اسـت .ایـن سـؤاالت توانسـتهاند  %17از
واریانس تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری را تبیین کنند .ازآن اکه این سه سؤال مربوب به ویژگیهای عـاطفی مقصـد
گردشگری است ،میتوان این بعد را تحت عنوان تصویر ذهنی عاطفی از برند مقصد گردشگری نامگذاری کرد .در نهایت
باید توجه داشت که ضریب آلفای کرونباخ سؤاالت مربوب به این بعد 0/783 ،است که نشان میدهد سؤاالت این بعـد از
سازگاری درونی مناسبی برخوردار هستند .بر اساس یافتههای تحلیل عاملی اکتشافی که در جـدول  3ارائهشـده اسـت5 ،
سؤال که مربوب به اجرای رویدادهای گردشگری ،وجود موزهها و گالریهای هنری خـوب ،داشـتن چشـمانداز برجسـته،
داشتن مناظر طبیعی و پارکهای خوب ،وجود فرهنگ و سنتهای جالب و امکان گشتوگذارهای بیرونی اسـت ،در یـک
گروه قرار میگیرند .بار عاملی سؤاالت در جدول  3ارائهشده است .این سؤاالت توانستهاند  %28از واریانس تصویر ذهنـی
برند مقصد گردشگری را تبیین کنند .ازآن اکه این سؤاالت مربوب به ویژگیهای شناختی مقصـد گردشـگری اسـت کـه
گردشگر ادراک میکند ،میتوان این بعد را تحت عنوان تصویر ذهنی شناختی از برند مقصد گردشگری نامگـذاری کـرد.
همچنین ضریب آلفای کرونباخ سؤاالت مربوب به ابن بعد 0/778 ،است که نشان میدهد سؤاالت ایـن بعـد از سـازگاری
درونی مناسبی برخوردار هستند .بر اساس یافتههای تحلیل عاملی اکتشافی که در جدول  3ارائهشده است ،سه سؤال کـه
مربوب به برداشت گردشگر از شهر یزد بهعنوان یک مقصد گردشگری برای سفرهای خـانوادگی ،اسـتراحت و سـفرهای
بینالمللی است ،در یک گروه قرار میگیرند .بار عاملی سؤاالت در جدول  3ارائهشده است .این پنج سؤال توانستهاند %13
از واریانس تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری را تبیین کنند .ازآن اکه این سؤاالت مربوب به بعـد ارادی تصـویر ذهنـی
است ،میتوان آن را تحت عنوان تصویر ذهنی رفتاری از مقصد گردشگری نامگذاری کرد .ضریب آلفای کرونباخ سؤاالت
مربوب به این بعد 0/776 ،است که نشان میدهد سؤاالت این بعد از سازگاری درونی مناسبی برخوردار هستند.
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای تصویر ذهنی برند مقصد
ابعاد

سؤاالت

تصویر ذهنی عـاطفی
از برند مقصد

یزد یک مقصد گردشگری برانگیخته است.
یزد یک مقصد گردشگری مهیج است.
یزد یک مقصد گردشگری مطلوب و مساعد است.
در شهر یزد رویدادهای فرهنگی متعددی برگزار میشود.
یزد دارای موزه و گالریهای هنری متعددی است.
یزد دارای چشماندازی برجسته است.
یزد دارای پارکها و مناظر طبیعی مناسبی است.
یزد مقصدی با فرهنگ و سنتهای جذاب و جالب است.
یـزد بـهعنوان یـک مقصـد گردشـگری بـرای مسـافرتهای
خانوادگی بهحساب میآید.

تصویر ذهنی شناختی
از برند مقصد

تصویر ذهنی رفتـاری
از برند مقصد

بار عاملی

ضریب آلفای
کرونباخ

واریـــــانس
تبیین شده

0/563
0/638
0/724
0/745
0/695
0/534
0/603
0/734
0/787

0/783

0/17

0/778

0/28

0/776

0/13
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یزد مقصد مناسبی برای استراحت است.
یزد مقصد امنی برای سفرهای بینالمللی است.

0/777
0/678

قبل از بهکارگیری نرمافزار  ،Lisrelباید توجه داشت که مدل یابی معـادالت سـاختاری در ایـن نرمافـزار شـاخصهای
برازشی را تولید میکند که در بازه مشخصی قابلقبول بوده و نتایج آن قابل استناد است .اولـین شـاخص ،کـای اسـکویر
هن ار شده1است که از تقسیم  X2بر درجه آزادی به دست میآید .مقادیر کمتر از  3برای این معیار بسیار مطلـوب تلقـی
میشود .شاخص میزان انطباق ( )AGFIنیز باید بزرگتر از  0/8باشد ،مقـادیر بـاالی  0/9بـرای شـاخصهای نیکـویی
برازش ( ،)GFIهن ار شده برازندگی ( )NFIو هن ار نشده برازنـدگی ( )NNFIنشـاندهنده ایـن اسـت کـه مـدل از
برازش مطلوبی برخوردار است .عالوه بر این میزان شاخص  RMSEAکمتر از  0/1میباشد .میزان انطبـاق شـاخصها
برای چارچوب استخراجشده به شرح جدول  4میباشد .همانطور که در این جدول نشان دادهشده است مقـادیر معنـیدار
برای شاخصهای برازش مدل از آزمون تحلیل مسیر مدل پژوهش با استفاده از نرمافزار لیزرل حمایت میکند.

RMSE
0/0350

جدول  .4شاخصهای برازش مدل
AGFI
GFI
NFI
NNFI
0/896
0/830
0/901
0/905

در شکلهای  3و  4مقادیر  Tو ضرایب استاندارد مسیرهای مدل ارائهشده است.

شکل  .3مدل ضرایب t

Normed Chi-square Index1

X2/df
1/98
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شکل  .4مدل ضرایب استاندارد ()β

فرضیه اول و دوم پژوهش بیان میکند تصویر ذهنی عاطفی و شناختی از برند مقصـد گردشـگری تـأثیر معنـیداری بـر
تصویر ذهنی رفتاری از برند مقصد گردشگری دارد .همانطور که در جدول  5و شکل  3نشان دادهشده اسـت ،ضـریب t
برای این دو فرضیه برابر با  14/96و  13/87است .این ضریب نشان میدهند فرضیه نخست پـژوهش مـورد تائیـد قـرار
میگیرد و میتوان گفت تصویر ذهنی عاطفی و شناختی از برند مقصـد گردشـگری تـأثیر معنـیداری بـر تصـویر ذهنـی
رفتاری از برند مقصد گردشگری دارد .همانطور که در جدول  5و شکل  4نشان دادهشده است ،ضـریب بتـای ( )βایـن
فرضیه به ترتیب برابر با  0/56و  0/56است .بر اساس نتی ه این فرضیه میتوان گفت تصویر ذهنی عاطفی و شناختی از
برند مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بر تصویر ذهنی رفتاری از برند مقصد گردشگری دارد .فرضیههای سوم ،چهـارم و
پن م بیان میکنند تصویر ذهنی عاطفی ،شناختی و رفتاری از برند مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بـر شـهرت مقصـد
گردشگری دارد .همانطور که در جدول  5و شکل  3نشان دادهشده است ،ضریب  tبرای این سه فرضیه برابـر بـا ،2/11
 2/25و  3/83است .این ضریب نشان میدهند فرضیه این سه فرضیه پژوهش مورد تائید قرار میگیرد و میتـوان گفـت
تصویر ذهنی عاطفی ،شناختی و رفتاری از برند مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بر تصویر ذهنی رفتاری از برنـد مقصـد
گردشگری دارد .همانطور که در جدول  5و شکل  4نشان دادهشده است ،ضریب بتای ( )βاین فرضیه به ترتیب برابر بـا
 0/11 ،0/07و  0/22است .بر اساس نتی ه این فرضیه میتوان گفت تصویر ذهنی عـاطفی ،شـناختی و رفتـاری از برنـد
مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بر تصویر ذهنی رفتاری از برند مقصد گردشگری دارد.
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جدول  .5خالصه یافتههای پژوهش
فرضیههای پژوهش
فرضیه  :1تصویر ذهنی عاطفی گردشگران تأثیر معنیداری بر تصویر ذهنی رفتاری از برنـد مقصـد
گردشگری دارد.
فرضیه  :2تصویر ذهنی شناختی گردشگران تأثیر معنیداری بر تصویر ذهنی رفتاری از برند مقصـد
گردشگری دارد.
فرضیه  :3تصویر ذهنی عاطفی گردشگران تأثیر معنیداری بر شهرت مقصد گردشگری دارد.
فرضیه  :4تصویر ذهنی رفتاری گردشگران تأثیر معنیداری بر شهرت مقصد گردشگری دارد.
فرضیه  :5تصویر ذهنی شناختی گردشگران تأثیر معنیداری بر شهرت مقصد گردشگری دارد.

t
14/96

β
0/56

نتی ه
تائید

13/87

0/53

تائید

2/11
3/83
2/25

0/07
0/22
0/11

تائید
تائید
تائید

نتیجهگیری
پژوهش حاضر درصدد شناسایی ابعاد تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری شناسایی و همچنین بررسی تأثیر این ابعـاد بـر
شهرت مقصد گردشگری بود .شهرت مقاصد گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین محصوالت خدماتی از اهمیت بـاالیی
برخوردار است که مستلزم مدیریت صحیح برای بهبود در دوره زمانی بلندمدت است .در نتی ه دستیابی به شـهرت بـاال
منافع زیادی برای مقاصد گردشگری دارد .در این راستا ،در این پژوهش تالش شد تـأثیر تصـویر ذهنـی گردشـگران بـر
شهرت مقصد گردشگری موردبررسی قرار گیرد .به این منظـور پیمایشـی بـا مشـارکت  300نفـر از گردشـگران خـارجی
سفرکرده به شهر یزد ان ام شد .برای گردآوری دادههای پژوهش ،پرسشنامه محقق ساختهای حـاوی  21سـؤال طراحـی
شد .نتایج پژوهش نشان میدهد تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری از سه بعد تشکیلشده است که شامل تصویر ذهنی
عاطفی ،شناختی و رفتاری از برند مقصد گردشگری میباشد .نتایج این بخش از پژوهش با یافتههای پژوهشگران پیشین
ازجمله کای )2002(1مطابقت و همخوانی دارد .تصویر ذهنی عاطفی را میتوان دربرگیرنده اطالعات عـاطفی و احساسـی
گردشگر در مورد مقصد گردشگری دانست که بر اساس ارزیابیهای کلی او از جوانب احساسـی و عـاطفی مقصـد شـکل
می گیرد .تصویر ذهنی شناختی از برند مقصد به اطالعات شناختی و منطقـی اشـاره دارد کـه گردشـگر در مـورد مقصـد
گردشگری دارد .در نهایت تصویر ذهنی رفتاری از برند مقصد گردشگری دربرگیرنده اطالعات گردشـگر در مـورد مقصـد
گردشگری است که مقصد موردنظر میتواند مقصد سفر خوبی برای مسافرتهای وی باشد .بخش دیگـری از یافتـههای
پژوهش نشان میدهد تصویر ذهنی عاطفی و شناختی از برند مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بر تصویر ذهنی رفتـاری
از برند مقصد گردشگری دارد .همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد تصویر ذهنی عاطفی ،شناختی و رفتاری از برنـد
مقصد گردشگری تأثیر مثبت و معنیداری بر شهرت مقصد گردشگری دارند .نتایج این بخـش از پـژوهش بـا یافتـههای
پژوهشگران پیشین ازجمله بالمر ،)2011(2دیچارتونی )2001(3و فـرودی4و همکـاران ( )2014مطابقـت و همخـوانی دارد.
لین5و همکاران ( )2007بیان میکنند تصویر ذهنـی برنـد نقـش کلیـدی در تصـمیمگیریهای مشـتری و تـرجیح برنـد
موردنظر توس وی دارد .آنها بیان میکنند تصویر ذهنی شناختی و احساسی برند ای ادکننده تصـویر ذهنـی کلـی برنـد
بوده و در نهایت موجب ترجیح برند میشود .همچنین یافتههای پژوهش جانیسزوکی و همکـاران )2001(6نشـان داد کـه
تصویر ذهنی برند میتواند موجب متمایزسازی یک شرکت و محصوالت آن از سایر شرکتها و محصوالت آنهـا شـود.
. Cai
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. DeChernatony
. Foroudi
. Lin
. Jekanowski

1
2
3
4
5
6

واکاوی نقش تصویر ذهنی گردشگران از برند بر شهرت مقصد گردشگری...

57

همچنین ،فیرکلوث1و همکاران ( )2001بیان میکنند تصویر ذهنی برند میتواند موجب ای اد ارزش ویژه برای آن شـود و
ازاینرو تقویت تصویر ذهنی برند میتواند موجب بهبود ارزش ویژه آن شود .بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود
مدیران و متخصصان بازاریابی گردشگری که درصدد ترویج مقصد گردشگری یزد در بین گردشگران بـالقوه هسـتند ،بـه
دستهبندی سهگانه فوق توجه کند و اطالعاتی در زمینه جوانب مختلف عاطفی ،شناختی و رفتاری مقصد گردشگری یـزد
ارائه دهند .برای مثال میتوان با پررنگتر کردن ویژگیهای عاطفی مقصد گردشـگری یـزد بـهعنوان مقصـدی بـا آثـار
باستانی ارزشمند و شگفتانگیز ،تصویر ذهنی عاطفی یزد را در بین گردشگران بالقوه بهبود بخشید .برای تـرویج تصـویر
ذهنی شناختی مقصد گردشگری یزد بایستی اطالعاتی نظیر کمهزینه بودن سفر به این شهر و جنبههای یادگیری حاصل
از این سفر تأکید شود .در نهایت برای تقویت تصویر ذهنی رفتاری از برند مقصد گردشگری یزد باید بر مناسب بودن سفر
به این شهر برای افراد با سنین و وضعیت درآمدی مختلف تأکید شود .همچنین ،توصیه میشود تصویر ذهنی برند مقصـد
گردشگری با ان ام تبلیغات و فعالیتهای اسپانسری بهبود یابد .برای مثال میتوان در تبلیغـات ان امشـده بـرای مقصـد
گردشگری اقدامات مدیریت مقصد را در زمینه حفاظت از محی پررنگتر نشان داد تا تصویر ذهنـی مثبتـی از مقصـد در
ذهن گردشگران ای اد و حفظ شود .ضمناً ازآن اییکه شهرت مقصـد گردشـگری میتوانـد منـافع و مزایـای فراوانـی در
برداشته باشد الزم است مدیران توجه ویژهای به این مفهوم داشته باشند .در این راسـتا ،پیشبینـی میشـود کـه شـهرت
مقصد گردشگری میتواند ریسکهای ادراکشده گردشگران خارجی را از سفر به مقصد گردشگری کاهش دهـد ،چراکـه
گردشگران خارجی از سفر بـه مقصـد شناختهشـده و مشـهور احسـاس خطـر و ریسـک خیلـی کمتـری دارنـد .بنـابراین
پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود به بررسی رابطه بین این دو مفهوم بپردازند .در نهایت برخی از محدودیتهای پژوهش
حاضر همچون محدودیتهای سایر پژوهشها بیانشده است .محدودیت نخست استفاده از پرسشنامه بسته بهعنوان ابزار
جمعآوری دادهها است .استفاده از پرسشنامه بسته از ارائه نظرات شخصی پاسـخدهنده جلـوگیری میکنـد و پاسـخدهنده
موظف است در بین گزینهای از پیش تعیینشده انتخاب کند .استفاده از پرسشنامه باز یا مصاحبه در کنار پرسشنامه بسـته
میتواند معایب و کمبودهای آن را تا حدودی جبران کند .ازاینرو توصیه میشود سایر پژوهشـگران از پرسشـنامه بـاز یـا
مصاحبه در کنار پرسشنامه بسته استفاده کرده و نتایج آن را با نتایج پژوهش حاضر مقایسه کنند تا بتوان با مقایسه آنهـا
به نتایج ارزشمندی دستیافت .محدودیت دوم پژوهش حاضر که میتواند تعمیمپذیری آن را با مشکل مواجه سـازد ایـن
است که این مطالعه در شهر یزد ان امشده است و نمیتواند نتایج آن را به سایر مقاصد گردشـگری تعمـیم داد .ازایـنرو
توصیه میشود این پژوهش در سایر مقاصد گردشگری ان ام شود تا بتوان نتایج را با یکـدیگر مقایسـه کـرد و بـه نتـایج
بهتری دستیافت.
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