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استفاده از برند گردشگری جهت ایجاد انگیزه سفر با نقش میانجی نگرش
نسبت به مقصد گردشگری
محمدنجارزاده،9سیدعباسابراهیمی،2رضوانگلستانه 3
تاریخدریافت˚ 10/8/9:تاریخپذیرش 19/2/25:

چکیده
همگامباتغییراتشگرفتکنولوژیوارتباطاتدرقرنحاضر،گردشگرینیزشاهدپیشرفتهایزیادیبوده
است .از طرف دیگر ،دنیای پرمشغله امروز فرصت کمی را برای تفریح و لذت افراد باقی گذاشته است و
مصرفکنندگانخدماتگردشگریمایلاندبهراحتیوسرعتهرچهبیشتربهاطالعاتموردنیازخودبرای
سفردستپیداکنند.بههمینمنظورتحقیقحاضرکهازنوعتحقیقاتکاربردیاستوازدستهپژوهشهای
توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی به شمار میرود ،با هدف بررسی تاثیر برند گردشگری در شبکههای
اجتماعیجهتایجادانگیزهسفربهشهرتهرانبادرنظرگرفتننقشمیانجینگرشنسبتبهمقصدانجامگرفته
است.پرسشنامهایشامل28گویهبهروشتصادفیسادهدرشبکههایاجتماعیتوزیعو393نمونهجمعآوری
شد.برایتجزیهوتحلیلدادههاازتحلیلعاملیومدلسازیمعادالتساختاریاستفادهشد.نتایجاینآزمونها
نشاندادکهبرندگردشگریونگرشنسبتبهمقصدتاثیرمثبتومعناداریبرایجادانگیزهسفردارد؛همچنین
نگرشنسبتبهمقصددررابطهبرندگردشگریوایجادانگیزهسفرنقشمیانجیراایفامیکند .
واژگان کلیدی :برندگردشگری،انگیزهسفر،نگرشنسبتبهمقصد

 -1استادیار دانشکده گردشگری ،دانشگاه سمنان ،ایران (نویسنده مسئول) mnajjarzadeh@semnan.ac.ir
 -2استادیار دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان ،ایران
 -3کارشناس ارشد مدیریت گردشگری گرایش بازایابی ،دانشگاه سمنان ،ایران
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مقدمه
گردشگری پدیدهای میان رشتهای است که با بسیاری از صنایع و حوزههای بازار ارتباط
تنگاتنگیدارد.بازاریابییکیازاینحوزههااست.مقاصدگردشگریبرایمعرفیهرچهبهتر
وموثرتر،اقدامبهمعرفیخودبهعنوانبرندیمنحصربهفردکردندتاگردشگرانمحصوالت
آنها را به راحتی از میان رقبای موجود در بازار تشخیص دهند ،چنانچه به گفته سایمون
آنهلت،) 2660(9برندیکمکان،بهمنزلهویترینیبرایآناست.بهعقیدهکاپالنیدوووگت2
()2663نیزبرندسازیمقصدتصویریازمقصددرذهنگردشگرخلقمیکندواهرماصلی
مالحظاتومعیارهایگردشگربرایتصمیمگیریاست.مورگانودیگران)2662(3برندینگ
عنوانقوی ترینسالحبازاریابیموجودبرایبازاریابانمقاصدمعاصرباتوجهبهافزایش

رابه
برابری ،جایگزینی و رقابت محصوالت معرفی میکنند .برندینگ موجب آگاهی ،انتخاب،
رضایتووفادارینسبتبهمقصدمیشود(تسکیوکوزاک .)2660،
اماباز اریابیمناسببرندمقصدتنهازمانیموفقخواهدشدکهبهدرستینیازهایمصرفکننده
راموردهدفقراردهدوازتطابقنیازهایموردنظرگردشگرانبااطالعاتیکهدراختیار 
گذاردویاخدماتیکهارائهمیدهدبیشتریناستفادهراببرد.درگردشگریایننیازهادر

می
قالب انگیزه سفر و بیشتر با مفاهیم عوامل کششی و رانشی شناخته میشوند (هارنبرگ،5
.)2694انگیزهبهعنوانیکیازمهمتریناجزایرفتارمصرفکننده،باوجودخیلعظیمیاز
نظریه هاومطالعاتمرتبطباآن،هنوزهممباحثیدرگردشگریاستکهاتفاقنظرزیادیدر
موردآنوجودندارد .
ازطرفی،تنهابرندگردشگرینمیتواندتضمینکنندهایجادانگیزهسفردرگردشگرانباشد.
عواملبسیاردیگریمانندنگرشگردشگرنسبتبهآنمقصددرایجادانگیزهسفرموثرند؛
چرا که به گفته راغب و تیت  ( )9113نگرش گردشگر نسبت به مقصد پیشبینی کننده
تصمیماتآیندهاودرموردسفراست(جلیلوندوسمیعی.)2692،هرچهنگرشفردنسبتبه
1. Simon Anholt
2. Kaplanidou & Vogt
3 .Morgan et al.
4. Horenberg
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مقصد مطلوب تر باشد ،انگیزه سفر و انجام عمل سفر از طرف او بیشتر خواهد شد (آزجن،
 .)2669در بحثنگرش بهمقصد نیز،همانندبسیاریازمطالعاتعلومانسانی ،ناموزونی در
مطالعات دیده میشود ،برا ی مثال گروهی سه جز احساسی ،شناختی و عملکردی رفتار را
اجزای جداگانهای از نگرش میدانند ،درحالی که گروهی دیگر آن را در ادبیات مرتبط با
تصویرمقصدبررسیمیکنند؛هرچندبرخینیزایندورادریکخانوادهقرارمیدهند .
دررابطهباانگیزهگردشگرانبرایسفر،برندیکمکانونگرشنسبتبهیکمقصدتاکنون
تحقیقات بسیاری صورت گرفته است و هرکدام از آنها بهصورت جداگانه از پرکارترین
زمینههای مطالعاتی گردشگری و بازاریابی هستند؛ اما کمبود مطالعاتی که به بررسی برند
گردشگری،نگرشنسبتبهمقصدوایجادانگیزهسفرباشدبهخوبی احساسمیشود.ازاین
روپژوهشحاضرتالشداردتابادرنظرگرفتنگردشگرانداخلیکهبهتهرانسفرمیکنند،
اقدامیجدیددرمطالعاتگردشگریانجامدهد.باوجودبیشاز 2666جاذبهگردشگریدر
پایتختایرانوباوجودبرنامهریزیهاوتالشهایمستمرمدیرانشهری،تهرانهنوزهمبه-
عنوانشهریگردشگرپذیرودارایبرندگردشگریشناختهنمیشود.درنوروز،9310تهران
پذیرایبیشازیکمیلیونگردشگربود(خبرگزاریصداوسیما)9310،کهنیمیازآنهارا
ساکنانخودتهرانتشکیلمیدادند(خبرگزاریفارس)9310،دالیلزیادیرامیتوانبرای
عدم موفقیت تهران در جذب گردشگران داخلی بیان کرد که مهمترین آن عدم توجه به
گردشگریبهعنوانصنعتیسودآورونبودبرنامهریزیاستراتژیکدراینحوزه،عدمشناسایی
تهرانبهعنوانمقصدیگردشگری،عدمتوسعهزیرساختهاوهمچنینمحدودیتهاییبرای
سرمایهگذاری خارجی و عدم تبلیغات حرفهای و یا سو تبلیغات در حوزه گردشگری است
(موسایی،هاشمی و ابراهیمی .)9319 ،تمامی این مشکالت دستبهدست هم دادهاند تا

گردشگرانعلیرغمداشتنفرصتهایمناسبتهرانبرایگردشگری،تمایلیبرایبازدیداز
آننداشتهباشند.بنابراینتالشبرایارائهتصویریشایسته(برندگردشگری)ازتهرانبرای
اصالحنگرش هاینامطلوبنسبتبهاینشهرودرنهایتایجادانگیزهگردشگرانبهسفربه
پایتختسیاسی-اقتصادیایرانضروریبهنظرمیرسد.بههمینمنظوردرتحقیقحاضرتاثیر
برند گردشگری در شبکههای اجتماعی با نقش میانجی نگرش نسبت به مقصد برای ایجاد
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انگیزه مسافرانی که قصد سفر به تهران را دارند بررسی شده است .سوال اصلی که مطرح 
می شودایناستکهآیانگرشیکهیکگردشگردررابطهبابرندمقصددارددرایجادانگیزه
سفراوموثرخواهدبود؟ 

مرور پیشینهها
درادامهبهمعرفیمتغیر هایاینپژوهشاز جمله برند گردشگری،نگرشافراد بهمقصد و
ایجادانگیزهسفرپرداختهمیشودوتئوریهایمختلفورابطهمیاناینمتغیرهابررسیخواهد
شد.سپسباکمکمدلهایموجوددررابطهباموضوع،چهارچوبمدلمفهومیپیشنهادی
معرفیمیشود.
ایجاد انگیزه:انگیزهنیرویمحرکتماماقداماتانسانیاستکهمعموالبهعنوانحالتیدرونی
(نیازهایروانیوبیولوژیوخواستهها)کهنمایانگروتقویتکنندهرفتارهاستتعریفمی-

ویوسالوهاگان.)9113،2درادبیاتجدیدانگیزههایسفروگردشگری،

شود(دان 9199،١
نیازهاباعنوانانگیزههایکششورانشمعرفیمیشوندواکثرتحقیقاتپیراموناینانگیزهها
؛یوسالوهاگان.)9113،ازآنجاییکهانگیزهگردشگر

هستند(یاونومکدونالد9116،3
تحتتاثیرعواملدرونی(خوداو)وعواملخارجی(مانندویژگیهایمقصد)است،بررسی
انگیزههایکششورانش  مهماست(ونگ،یونگوکو.)2690،5عواملرانشی،انگیزههای
درونیمانندفراراززندگیروزمره،تفریح،لذتوسالمتیاند.درحالیکهعواملکششی،
انگیزه های بیرونی مانند جذابیت مقاصد ،سواحل و منابع فرهنگی هستند .با این دیدگاه،
گردشگرانتوسطنیازهای(احساسی)خودراندهشدهوتوسطجذابیتهای(احساسی)مقاصد

تفریحیجذب(کشیده)میشوند(گوسنس .)2666،٥

ترکیب عوامل کشش و رانش بهعنوان ابزار بازاریابی را میتوان در مدل گوسنس ()2666
مشاهدهکرد.دراینمدل،عواملرانشنیازها،انگیزههاوتحریکاتیاستکهدرونمصرف
1. Dann
2. Uysal & Hagan
3 .Yuan & McDonald
4. Whang, Yong & Ko
5. Goossens
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کنندهوجو د(تقاضا)دارد.عواملرانشیبادیگرعواملیعنیعواملکششیدرارتباطهستندو
آنهاراتقویتمیکنند.ترکیبایندوگروهمنجربهانگیزهمشخصیمیشودکهمصرف-
کنندهراوامیداردتابرایرفعنیازخودتالشکند(هارنبرگ .)2694،

شکل  .2مدل انگیزشی عوامل کشش و رانش (منبع :اطالعات گردشگری و انگیزه لذت ،گوسنس)2000 ،

نگرش نسبت به مقصد :نگرش یکی از مهمترین متغیرهای مورد استفاده در زمینه رفتار
مصرفکنندهاستکهتالشداردانتخابهایمصرفکنندهراپیشبینیکند(آموکرامپتون،
.)9116نگرشگردشگریبهعنوان"ابرازتمایالتروانیارزیابیمثبتیامنفیگردشگرانی
که درگیر رفتارهای خاصی هستند" تعریف شده است و پیشبینیکننده موثر مشارکتهای
گردشگر و رضایت اوست (لی .)298:2661 ،١در اکثر مطالعات انجام شده در حوزه رفتار

مصرفکننده،نگرشسهجزعاطفی،شناختیو رفتاریدارد،امادرسالهایاخیر،مطالعات
جدید نگرش،تنها بادرنظر گرفتندو بعدعاطفی وشناختی،رویکردیعاطفی -شناختی٢

نسبتبهمقصدوتصویرآنپیداکردهاست(کیمویون2668،3ومارتینوبوسکه .)2668،5
1. Lee
2. Affective-Cognitive
3 .Kim & Yoon
4. Martín & Bosque
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تصویر عاطفی به واکنش احساسی افراد به یک مکان یا محصول میپردازد .از سوی دیگر
تصویرشناختی،نشاندهندهدانشنسبتبهویژگیهایمکانیامحصولاست(اونیلوجاسپر،9
 9112بهنقلازکیمویون .)3:2668،بهبیانباالگلووبرینبرگ)9119( 2براساسمطالعات
اخیربررسیایندوعاملبههمراههم،تصویرمقصدرابهطوربهتریتوضیحمیدهدوتنهابه
بررسی ویژگیهای فیزیکی که در رویکرد شناختی است بسنده نمیکند (مارتین و بوسکه،
.)2668بهعقیدهدیکروپ")9111( 3دیدگاهعاطفیوشناختیدوابزارمهمتوضیحتصمیم-
گیریوفرآیندهایرفتاریمصرفکنندگان(ازجملهایجادانگیزه)هستند"(مارتینوبوسکه،
.)204:2668بههمینمنظور،فرضیهاولبهصورتزیربیانمیشود :
 .9نگرشگردشگراننسبتبهتهرانبرایجادانگیزهسفرآنهابهتهرانتاثیرمثبتومعناداری
دارد .

ارزش ویژه برند :درتعریفعام،محققینارزشویژهبرندرابهعنوان"ارزشافزودهایکه
یکبرندبهمحصولاضافهمیکند" تعریفکردهاندوبهعنوانتالشهایبازاریابیاستکه
میتوان آنهارا بهطور خاصبه برندنسبتداد(بو ،باسر و بالوگلو 2661 ،٤بهنقلاز دی-

چرناتونیومکدونالد.)2663،٥آکر)9110b(0چهاربعداصلیبرایارزشویژهبرندمعرفی
میکند؛آگاهیازبرند،کیفیتادراکشده،تداعیهایبرندووفاداریبهبرندکههرکداماز
اینابعاددرروشهایمتعددیبهیکسازمانیاشرکتارائهمیشوند.

ارزشویژهبرند

وفاداریبهبرند

تداعیهایبرند

کیفیتادراک
شده

آگاهیازبرند

شکل  .1مدل ارزش ویژه برند آکر ()1771b
�1 .O
Neill & Jasper
2 .Baloglu & Brinberg
3 .Decrop
4. Boo, Busser & Baloglu
5. De Cher- natony& McDonald
6. Aaker
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آگاهی از برند "قدرت حضور یک برند در ذهن مصرفکننده و توانایی خریدار بالقوه در
تشخیص (بازشناسی) و بهیاد آوردن یک برند بهعنوان عضو طبقه خاصی از محصوالت (یا

خدماتدرگردشگری)است" (آکر 9110b،بهنقلازایمودیگران.)381:2692،١کیفیت
ادراکشدهبهعنوان" قضاوتمشتریدرموردبرتریکلییکمحصولیابرترینسبتبهنام

تجاریجایگزین" تعریفمیشود(آکر 9110b،بهنقلازلیوله.)3:2699،٢کاتلروکلر3
()988:2660تداعیهایبرندراشامل"تمامیافکار،احساسات،ادراکات،تصاویر،تجارب،

اعتقادات و نگرشهای مرتبط به یک برند و هرآنچه که حافظه را به برند متصل میکند و
معنای برند برای مصرفکننده" میدانند .آکر ( )31:9119وفاداری به برند را بهعنوان
"دلبستگیکهمصرفکنندهبهیکبرنددارد"معرفیمیکند .
بهطورسنتیسازمانهایمدیریتمقصدوظیفهبرندسازیمقاصدرابهمنظورجذبگردشگران
برعهدهداشتند،اما با ورود اینترنت به دنیای گردشگری ،برندسازی مقصددیگرمنحصر به
طرفعرضه نبود،بلکهحتی خود مصرفکنندگان نیزاکنون میتوانستند برندمنحصر بهفرد
خودراازمقصدارائهدهند.اینتغییراتبامعرفیسایتهاوبرنامههایکاربردیهمراه5شبکه-
هایاجتماعیسرعتبسیارباالتریگرفت.چراکهآنهاابزارهایبسیارمناسبیبرایاستفاده
گردشگراندرتمامیمراحلچرخهسفرارائهمیدهند .
برندهابادردستداشتنابزارهایمناسبازجملهتبلیغات(بهطورخاصتبلیغاتدهانبهدهاندر
شبکههایاجتماعی)نقشبسیارپررنگیرادرفرآیندشکلگیریتصویرمقصدونگرشنسبتبه
آندرذهنمصرفکنندهایفامیکنند.بهعالوهایننگرشهادرآیندهمنجربهاقداممصرفکنندهبه
خرید(سفر)خواهدشد.طولینکشیدکهبازاریابانمقاصدبهاهمیتاینابزارهایقدرتمندپی
بردندوازآنهابرایپیشبرداستراتژیهایخودازجملهایجادانگیزهسفردربازارهدفخود
استفادهکردند.برندهانهتنهامحصوالت(خدماتدرگردشگری)رامتفاوتمیکنندونماینده
ارزشانتظاریهستند،بلکهباورهارانشانمیدهند،احساساتراتحریکمیکنندوبهرفتارهانیز

1. Im & et al.
2. Lee & Leh
3. Kotler & Keller
4. Mobile Applications
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سرعتمیبخشند(تسکیوکوزاک2660،؛آچاریاورحمان .)2690،9
برهمیناساسدومینوسومینفرضیهاینپژوهشبهصورتزیراست:
.2برندگردشگریتهرانبرنگرشگردشگراننسبتبهتهرانتاثیرمثبتومعناداریدارد.
. 3برندگردشگریتهرانبرایجادانگیزهسفرگردشگرانبهتهرانتاثیرمثبتومعناداریدارد .
درنهایتبهمنظوردرکبهترنقشتصویرمثبتویامنفیدرذهنگردشگران(نگرشنسبت
بهمقصد)بهعنوانمیانجیدررابطهبرندگردشگریوانگیزهسفر،فرضیهزیرمطرحمیشود :
.5برندگردشگریتهرانبامیانجیگرینگرشگردشگراننسبتبهتهرانبرایجادانگیزه
سفرتاثیرمثبتومعناداریدارد .
درپژوهشهایمرتبط"،ایجادآگاهینامتجاریدرشبکههایاجتماعیآنالین" نامتحقیقی
ازبارداودیگران) 2694( 2بودکهنتایجآننشاندادایجادآگاهینامتجاریدرشبکههای
اجتماعیآنالینمیزانتوصیههایدهانبهدهانراافزایشمیدهد.همچنینکیفیتسیستمو
کیفیتاطالعاتاجزایمهمیدرایجاداینآگاهیهستند.آنهاهمچنیناز"تعاملمجازی"،
"کیفیت سیستم"" ،کیفیت محتوای اطالعات" و "اقدام به پاداش" به عنوان پنج عاملی که
آگاهیازبرندودرنتیجهتوصیههایدهانبهدهانراتولیدمیکنند،نامبردند .
فیلیپسوجانگ،)2669(3دریافتندتصاویرشناختیوعاطفیمقصدتأثیرقابلتوجهیدرایجاد
انگیزهوتمایل گردشگرانبهسفر دارند.لینودیگران()2669نیزدرتحقیقخودباعنوان
"بررسی نقشتصویر شناختی وعاطفی درپیشبینی انتخابدرمقاصد طبیعی ،توسعهیافته ،و
تم پارکها" ،دریافتند که مولفههای شناختی و عاطفی تصویر مقصد بر ترجیحات انتخاب
مقصد توسط گردشگرانتأثیر میگذارند" .تجزیهوتحلیلعوامل انگیزشیکشش ورانش
گردشگرانخارجیاردن" نامتحقیقیازمحمدوسام)2696( ٤استوتالشی برای شناسایی

عواملانگیزه گردشگرانخارجی بهعنوانبازارهای مختلفبهکشورونشاندادندامنههای
مختلفازرفتارگردشگریبود.نتایجاینتحقیقیافتههایپیشیندربارهعواملکششورانش
راتاییدکرد.یعنیگردشگرانتحتتاثیرنیروهایداخلی(رانش)وخارجی(کشش)سفرمیکنند .
1 .Acharya & Rahman
2. Barreda et al.
3. Phillips & Jang
4. Mohammad & Som
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درتحقیقی باعنوان"درکتاثیر ارزشگذاری برند و آشنایی بامقصد دررابطه بااهداف
سفر"،هورنگودیگران)2692( 9عواملتاثیرگذارارزشویژهبرندونقشآشناییبامقصد
برایایجادانگیزهسفردر 569گردشگرخارجیرابررسیکردند.نتایجتحقیقنشانازرابطه
مثبتومعنیدارمیانعواملارزشویژهبرندوانگیزهوقصدسفردارد.همچنیندراینتحقیق
آشناییبامقصدبهعنوانتعدیلگرتاثیروفاداریبرندوکیفیتادراکشدهبرندبرایجادو
قصدانگیزهسفرشناختهشد .
درمیانتحقیقاتداخلیتعدادبسیارمحدودیمتغیرهایمشابهاینتحقیقراموردبررسیقرار
دادهاندکهازجملهآنهامیتوانبهپژوهشیباعنوان"تحلیلی برنقشتصویر برندبرتوسعه
گردشگریشهریمطالعهموردی:کالنشهرتبریز"ازحیدریچیانه،صنوبر،سعدلونیا()9315
اشارهکرد.نتیجهاینتحقیقنشاندادبینمتغیرتصویربرندبعدازسفروتوسعهگردشگری
شهریدرکالنشهرتبریزرابطهمثبتومعناداریوجوددارد .
چهمطرحگردیدوبررسیپیشینهپژوهشمشخصمیگرددکههرچندتاکنون

باتوجهبهآن
پژوهش هایمتعددیدرزمینهمتغیرهایبرندگردشگری،نگرشنسبتبهمقصدوایجادانگیزه

سفرانجامشدهاست،اماتاکنونپژوهشیکهبهصورتهمزمانبهرابطهبرندگردشگریو
ایجاد انگیزه سفر و نقش میانجی نگرش نسبت به مقصد بپردازد ،صورت نگرفته است .لذا
پژوهشحاضرباتوجهبهموارداشارهشده،مدلیازروابطبیناینمتغیرهارابراساسمدلهای
عنوانمتغیربرونزابر

پیشین درنظرگرفتهاست.درمدلمفهومیارائهشدهبرندگردشگریبه
ایجادانگیزهسفراثرمستقیمدا رد.همچنین،نگرشنسبتبهمقصددررابطهبرندگردشگریبا
ایجادانگیزهسفرنقشمیانجیایفامیکنند(شکل .)9




برندگردشگری

ایجادانگیزهسفر




نگرشنسبتبهمقصد
شکل  .3مدل مفهومی اثر برند گردشگری بر ایجاد انگیزه سفر با نقش میانجی نگرش نسبت به مقصد (منبع:
نویسندگان)
1. Horng et al.
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فرضیات تحقیق
 .9نگرش گردشگران نسبت به تهران بر ایجاد انگیزه سفر آنها به تهران تاثیر مثبت و
معناداریدارد .
 .2برندگردشگریتهرانبرنگرشگردشگراننسبتبهتهرانتاثیرمثبتومعناداریدارد.
 .3برند گردشگری تهران بر ایجاد انگیزه سفر گردشگران به تهران تاثیر مثبت و معناداری
دارد.
 .5برندگردشگریتهرانبامیانجیگرینگرشگردشگراننسبتبهتهرانبرایجادانگیزه
سفرتاثیرمثبتومعناداریدارد.

روششناسی
تحقیقحاضرازنظرنتیجه ،تحقیقیکاربردیوازدستهتحقیقاتتوصیفی -پیمایشیازنوع
همبستگی است .جامعه آماری تمام گردشگران داخلی هستند که از طریق مشاهده برند
گردشگریتهرانبهوسیلهشبکههایاجتماعی،قصدسفربهاینشهررادربهاروتابستان9310
داشتهاند،بنابراینجامعهآماریاینپژوهشنامحدودمیباشد.برایتعیینحجمنمونهازفرمول

کوکران) 2669(١استفادهشدکهطبقآن،مقدارحجمنمونهبرایجامعهنامحدودمقدار385

است.دراینپژوهشتعداد 598نمونهجمعآوریشدکهباحذفدادههایپرتوغیرقابل
قبولمیزان 393نمونهبهدستآمد.باتوجهبهنامحدودیتعدادجامعه،نمونهگیریبهصورت
تصادفی انجام شد .برای دستیابی به نمونه مورد نظر ،پرسشنامه به صورت الکترونیک و با
استفادهازسرویسگوگلدرایو2تهیهشدو ازطریقسایتهاوبرنامههایشبکههایاجتماعی
در اختیار دنبالکنندگان صفحات برندهای گردشگری تهران قرار گرفت .پرسشنامه این
پژوهشترکیبیازگویههایتحقیقاتمرتبطپیشیناستکهبهصورتزیراست :
بخشاول :سواالتجمعیتشناختیوعمومیکهشاملچهارسوالدربارهجنسیت،سن،شغل
ومیزاناستفادهازشبکههایاجتماعیاست .

1. Cochran
2. Google Drive
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بخش دوم :شامل  91گویه تخصصی مرتبط با متغیرهای پژوهش است .برای متغیر برند
گردشگری از  92گویه از پرسشنامه بو ،باسر و بالوگا ( )2661و ایم و دیگران ( )2692به
صورت طیف لیکرت استفاده شد .برای متغیر میانجی نگرش نسبت به مقصد از نه گویه از
پرسشنامهلینودیگران()2669وپایکورایان)2665(9بهصورتطیفلیکرتاستفادهشد.
درنهایتبرایمتغیروابستهایجادانگیزهسفرنیزازهفتگویهپرسشنامهجانگووو)2660(2
بهصورتطیفلیکرتاستفادهشد.تمامیگویههامطابقباموضوعپژوهشوشرایطسازگار
شدند .
به منظورمحاسبهپایاییواعتمادپرسشنامهپژوهش،ابتداتعداد56پرسشنامهبهصورتآزمایشی
درمیانجامعهآماریتوزیعگردید.دادههایبهدستآمدهازاینمقدارپرسشنامهواردنرمافزار
اس.پی.اس.اس 3شد و ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید که نتایج آن در جدول 9
مشاهدهمیشود .
جدول  .1تعیین آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه

متغیر
آلفایکرونباخ

برندگردشگری نگرشنسبتبهمقصد
 6/1

6/1

انگیزهسفر

کل

6/89

6/41


باتوجهبهمقادیربهدستآمدهآلفایکرونباجازجدول 9وسطححداقل 6/9برایقبولی
پایایی (پلنت ،)9381 ،میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامه پژوهش از اعتماد نسبی برخوردار
است و تمامی گویه های پرسشنامه برای متغیرها به صورت جدا و همچنین کل پرسشنامه به
خوبیانتخابشدهاند .برایبررسیرواییاینپژوهشنیزازتحلیلعاملیتاییدیبهکمکنرم
افزاراسمارتپی.ال.اس3استفادهشدکهدرادامهودربخشیافتههانتایجآنارائهمیگردد .

1. Pike & Ryan
2. Jang & Wu
)3. SPSS (Software Package used for Social Science
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تحلیل دادهها
آمار توصیفی
نتایج جمعیت شناختی پژوهش در جدول  2آمده است .همانطور که مشاهده میشود ،در
قسمت جنسیت تقریبا توزیع جمعیت مشابهی صورت گرفته است و میزان مشارکت زنها با
درصد  45/0کمی بیشتر از مردان بوده است .در قسمت سن نیز مشخص است که بیشتر
شرکتکنندگانراجوانان29-36سالتشکیلدادهاند.باتوجهبهماهیتشبکههایاجتماعیو
محبوبیت آنها میان این قشر ،این درصد منطقی به نظر میرسد .در قسمت شغل نیز دیگر
مشاغلبا  39/3درصدرتبهاولراکسبکردندودرنهایتتلگرامواینستاگرامبهترتیبوبا
اختالفزیادمحبوبترینشبکههایاجتماعیمیانشرکتکنندگانبودند .


پاسخها

زن

مرد

>26

29-36

39-56

999

952

29

955

91

38

درصد

45/0

54/5

0/9

50

24/2

92/9

96

59-46

39

29/2

<46

84

25

دانشجو

94

90/1

کارمند

43

6/0

شغلآزاد

2

39/3

بازنشسته

18

9/1

دیگر

0

28/9

02/1

9

فیسبوک

88

919

3

اینستاگرام

تلگرام

تعداد

تحلیل عاملی تاییدی
برایدریافتنروابطیکهمیانسازههاومتغیرهایپنهان(گویههایپرسشنامه)وهمچنینتحلیل
ساختاردرونیپرسشنامه،ازتحلیلعاملیتاییدیاستفادهمیشود.قبلازانجامتحلیلعاملی
باید از کافی بودن تعداد نمونهها اطمینان حاصل کرد .بدین منظور از شاخص ( )KMOو

دیگر

یوتیوب

جنسیت

شغل

0/9

سن

استفادهازشبکههایاجتماعی

91

ویژگی

جدول  .2نتایج جمعیت شناختی (تعداد=)313
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آزمونبارتلتبرایبررسیکفایتنمونهگیریاستفادهمیشود.اگرمقدار()KMOکمتراز
 6/0باشد،تحلیلعاملینمیتوانداجراشود.هرمیزاناینعددبه 9نزدیکترباشد،کفایت
نمونه بیشتر است (کیسر .)9195 ،١اگر معنیداری آزمون بارتلت کوچکتر از پنج صدم
باشد )  (sig<0.05تحلیلعاملیبرایشناساییساختار(مدلعاملی)مناسباست،زیرافرض
شناختهشدهبودنماتریسهمبستگیردمیشود(سرمد،بازرگانوحجازی .)9390،درجدول
 3مقدار()KMOوآزمونبارتلتدادههاآوردهشدهاستکهطبقآنمیزان()KMOو
سطحمعناداری()Pقابلقبولاست.
همچنیندرجدول  3نتایجتحلیلعاملیشاملمیزانبارهایعاملیبههمراهسایرشاخصها
مانند آلفای کرونباخ ( ،)CAساختاری درونی (( )CRکه هر دو باید بیش از  6/9باشند)
(سرمد ،بازرگان و حجازی ،)9390 ،میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEو میانگین
هرگویهمشاهدهمیشود.بارهایعاملیسازههایتحقیقدرسطح 14درصدمعنادارهستندو
مقدارهرکدامبایدبیشاز 6/4باشد.مطابقجدول،9-3تعدادگویههایاصلی 28عددبود
که 1گویه دارایبارعاملیکمتراز 6/4حذفشدندودرنهایت 91گویهتجزیهوتحلیل
شدند .

1. Kaiser
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-9نسبتبهتهرانآگاهیدارم.

CR

CA

AVE

KMO

عاملی

بارتلت

متغیر

بارهای

sig

جدول  .3نتایج تحلیل عاملی تاییدی

6/425

انگیزهسفر

-93هیجانانگیز/افسردهکننده

6/899

-95آرامشبخش/ناراحتکننده

6/023

-94دیدنچیزهاییمعموالدیدهنمیشود.

6/492

-90دیدنمکانهایجدید

6/969

-99امکاناتبرایفعالیتهایفیزیکی

6/903

-98دردسترسبودنامکاناتخرید

6/915

-91جاذبههایتاریخی

6/944

6/815

برندگردشگری
نگرشنسبتبهمقصد

-92مهیج/خستهکننده

6/913

6/834

تفریحی

6/801

 -99زیرساخت تهران برای انواع فعالیتهای

6/952

6/954

-96رستورانهایتهران

6/033
6/898

-1جشنواره،کنسرتورویدادهایتهران

6/930

6/803

-8ترغیبدیگرانبهسفر

6/918

6/468

-9انتخابتهرانبرایسفر

6/980

6/428

-0نگرشکلیمننسبتبهتهران

6/936

6/93

-4کیفیتجاذبههایگردشگریتهران

6/895

 593/8833

-5عملکردتهرانازسایرمقاصدمشابه

6/909

6/666

-3عملکردخوبجاذبههایتهران

6/933
6/498

-2تشخیصتهراندرمیانسایرشهرهایایران 6/450
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بررسی روایی نتایج
بر اساسماتریسکواریانسیکه بینمتغیرهایپنهان (مکنون) و آشکار (سواالتپرسشنامه)
وجوددارد،فرضیاتتحقیقموردتحلیلقرارمیگیرد.درجدول 5ماتریسهمبستگیمیان
متغیرهای پنهان مشخص شدهاند .همبستگی رابطه بین دو یا چند متغیر است .اگر افزایش یا
کاهشیکیازمتغیرهاباعثافزایشوکاهشدیگریشود،همبستگیمثبت(مستقیم)استو
اگرافزایشیکیازآنهاموجب کاهشدیگریشودوبرعکس،رابطههمبستگیمنفی(غیر
مستقیم)است .
همانطورکهدرجدول 5مشاهدهمیشود،مقادیرمیانگینواریانساستخراجشدهبرایتمامی
متغیرهایپنهانپژوهشباالی6/4هستند،ازاینجهترواییهمگراتاییدمیشود.همچنینبه
دلیلاینکهمقادیرقطراصلیماتریسکهجذرمیانگینواریانساستخراجشده()AVEهستند
از میزان همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر است ،همبستگی واگرا نیز تایید میشود
(حاجیزادهواصغری .)9385،


جدول  .2میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEو ماتریس همبستگی میان متغیرهای پنهان برای بررسی
روایی منفک پرسشنامه

متغیرهایپژوهش

نگرشنسبتبه
مقصد

 -9نگرش نسبت به

انگیزهسفر

برند

AVE

گردشگری
6/498

6/92

مقصد
-2برندگردشگری

6/962

6/93

-3انگیزهسفر

6/004

6/049

6/428
6/992

6/468

آزمون همبستگی اسپیرمن
همبستگیمیاندومتغیرازطریقضریبهمبستگیاسپیرمندرمعادالتناپارامترینشانداده
میشود.جدول4نتایجآزموناسپیرمندرفرضیاتپژوهشرانشانمیدهد .
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نتایجبهدستآمدهازآزمونهمبستگیاسپیرمنهمانطورکهدرجدول4آمدهاستنشانداد
کهتمامیضرایببهدستآمدهدرسطحاطمینان 11درصدمعنادارهستند.مثبتبودنتمامی
ضرایبهمبستگینشاندهندهرابطهمثبتومستقیممیانهردومتغیراست.
جدول  .1ماتریس همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای پنهان

برندگردشگری

متغیر
برندگردشگری

نگرشنسبتبهمقصد

ایجادانگیزهسفر

9

نگرشنسبتبهمقصد

6/081

9

ایجادانگیزهسفر

6/061

6/498

9

*تمامیضرایبدرسطحاطمینان%11معنادارهستند .

بررسی فرضیههای تحقیق
یکیاز روابطیکهمیانمتغیرهایپنهاندرمدلمعادالتساختاریوجوددارد،اثرمستقیم
استکهرابطهجهتداریرامیاندومتغیرپژوهشنشانمیدهد.هراثرمستقیمروابطمیان

متغیرمستقلووابستهرانشانمیدهد.جدول 0نتایجآزمونفرضیاتمستقیمطبقمعادالت

ساختاریرانشانمی دهد.درادامهآزمونهریکازاینفرضیاتتشریحشدهاست.باتوجهبه
نتایج به مقادیرضریبمسیر� کههمگیمثبتهستند وقدرمطلق آماره tکه برایتمامی
گزینههاخارجازبازه -9/10تا+9/10قراردارد،تمامیفرضیاتپژوهشدر سطحاطمینان
%11تاییدمیشوند .
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جدول  .۱نتایج آزمون فرضیات

فرضیاتتحقیق
تاثیربرندگردشگریبرانگیزهسفر
تاثیر نگرش نسبت به مقصد بر انگیزه
سفر
تاثیربرندگردشگریبرنگرشنسبتبه
مقصد

ضریب
مسیر�

قدرمطلقآمارهt

6/305

99/309

6/59

3/141

6/962

92/403

ضریب
تعیینr2
6/49

6/51

نتیجه

اثر

تایید

مثبت

تایید

مثبت

تایید

مثبت


باتوجهبهمقادیرضریبتعیینمسیرr2سهمتغیرمستقلاینپژوهش(برندگردشگریونگرش
درصدازتغییراتمتغیروابسته(ایجادانگیزهسفر)راپیشبینیمیکنند.

نسبتبهمقصد) 49
همچنینضریبتعیینمسیربرایمتغیرمستقلبرندگردشگریبرابربا6/51است،بدینمعناکه
مقصدراپیشبینیمیکنند.درصدهایباقیمانده

اینمتغیر51درصدتغییراتنگرشنسبتبه
نیزمربوطبهخطایاندازه گیریاستوممکناستمرتبطبهسایرعواملیباشدکهدرپژوهش
حاضربهآنهاپرداختهنشدهاست .

آزمون متغیر میانجی
برایپیبردنبهایننکتهکهآیادرپژوهشحاضر،نگرشنسبتبهمقصدبهعنوانمتغیری
میانجی میان متغیرهای مستقل و وابسته عمل میکند ،از آزمون سوبل 9استفاده شد .آزمون
سوبلازتخمیننرمالبرایمعناداریرابطهاستفادهمیکند.محاسبهمقدار Tدررابطهمیانجی
بااستفادهازآزمونسوبلدررابطه9نشاندادهشدهاست .
رابطه 9


1. Sobel Test
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دراینآزمون :
:aضریبمسیربینمتغیرمستقلومیانجی 
:bضریبمسیربینمتغیرمیانجیووابسته 
ضریبمسیربیانکنندهوجودرابطهعلیخطیوشدتوجهتاینرابطهبیندومتغیرمکنون

است.دراینرابطهمقدارaوbازخروجیهاینرمافزارPLSبهدستآمدهاست .
:Saخطایاستاندارد a

:Sbخطایاستاندارد(bپریچرولئوناردلی.)2669،١
برایفرضیهشماره،5عدد Tسوبلبهدستآمدهبرابربا 3/28استکهاینمقداردربازه

 -9/10تا+9/10قرارندارد،بنابرایندرسطحاطمینان%11اینفرضیهتاییدمیشودونگرش
نسبتبهمقصدنقشمیانجیرادراثرگذاریبرندگردشگریبرایجادانگیزهبازیمیکند .
همچنینمقادیراثرغیرمستقیممتغیر  مستقلبرندگردشگریبرمتغیروابستهایجادانگیزهسفربا
درنظرگرفتننقشمیانجیمتغیرنگرشنسبتبهمقصدمقدار6/28است .
جدول  .9نتایج آزمون فرضیات میانجی تحقیق
فرضیهمیانجیتحقیق

نقشمیانجینگرشنسبتبه
مقصددراثربرندگردشگریبر

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدارT

a

b

Sa

Sb

سوبل

6/962

6/561

6/649

6/92

3/28

اثرغیر
نتیجه

مستقیم
a*b

تایید

6/289

انگیزهسفر.

بیان مدل
بهمنظورانجامتحلیلهایآماریمدلپژوهش،پسازحذفبرخیسواالت،دراشکال9و2
بهترتیبدرحالتتخمینومعناداریبارهایآماریوضرایبمسیرآوردهشدهاست.بارهای
عاملیروابطمیانمتغیرهایپنهانوآشکاررانشانمیدهدکهمقدارآنهابایدبیشتراز6/4
باشدتاقابلقبولباشند.روابطمیانمتغیرهایپنهانوآشکارهممعادالتساختاریهستندو
1. Preacher & Leonardelli

استفاده از برند گردشگری جهت ایجاد انگیزه سفر با نقش میانجی...
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برایآزمونفرضیاتازآنهااستفادهمیشود.باتوجهبهبارهایعاملیمیتوانفهمیدکهنقش
کداممتغیردراندازهگیریسازهمربوطهپررنگتراست.تمامیضرایببااستفادهازآزمونt
بررسی شده است .برای بررسی برازش مدل از معتبرترین شاخص موجود ،یعنی SRMR

استفادهشدهاست.بهعقیدهاکثرکارشناسانمانندبنتلر،)9114(١اگرمقداراینشاخصکمتر
از  6/9باشد ،برازش مدل قابل قبول است .مقدار  SRMRبه دست آمده برای این پژوهش
مقدار6/689استکهنشاندهندهقابلقبولبودنبرازشمدلاست .

شکل  .1مدل پژوهش در حالت قدر مطلق معناداری ضرایب ()T-Value



نتیجهگیری
هدفازاینتحقیقبررسیاستفادهازبرندگردشگریجهتایجادانگیزهسفربانقشمیانجی
نگرش نسبت به مقصد گردشگری بوده است .در پژوهش حاضر ،تالشهای بازاریابی و 
بهخصوصبرندگردشگری،موردبررسیقرارگرفتتابتوانبهتاثیراهمیتاینتالشهابرای
ایجادانگیزهجهتسفربهکالنشهرتهرانپیبرد.هماکنونتحقیقاتبسیارکمیدررابطهبا
برندگردشگریشهرتهرانوبررسیتبلیغاتآندرفضایمجازیموجوداستکهاینمساله
اهمیتانجامتحقیقحاضررانشانمیدهد.نتایج اینتحقیقمیتواندموردتوجهسازمانهاو
دستاندرکاران گردشگری شهر تهران ،کسب و کارهای برندسازی و سرمایهگذاران باشد.

1. Bentler
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مشخص شدکه برند گردشگری و نگرشنسبت بهمقصد بر ایجادانگیزهسفر نقشمهمو
تاثیرگذاریدارند .
دادههایپژوهشدرمقیاسانگیزهبیانگراینامراستکهشرکتکنندگاندرتحقیقبهدنبال
کشف مکانهای جدید و متفاوت و دیدن دیگر سبکهای زندگی هستند .از طرفی ،آنها
ویژگیهای گردشگری شهر تهران مانند امکان فعالیتهای فیزیکی ،دسترسی به امکانات
خرید،وسایلحملونقلوجاذبههایتاریخیرامناسبارزیابیکردند.اینامروبررسیسایر
نتایجفرضیاتنشان دهندهایناستکهافرادنسبتبهتهرانوامکاناتگردشگریآنآگاهی
خوبی دارند ،اما به سفر به آن رغبتی ندارند .وجود برند گردشگری برای ایجاد انگیزه
گردشگرانبهشهرتهرانمیتواندبسیارمناسبباشد.برندسازیبراییکشهرکاریبسیار
پیچیدهاستوبهاستراتژیقویوزمانیطوالنینیازدارد،اماباکمکگرفتنازتکنولوژیهای
جدیدمیتوانسرعتآنراافزایشداد.بهخصوصبهوسیلهشبکههایاجتماعیکهروزانه
شاهد محبوبیت بیشتر آنها هستیم .با حمایت دولت از گردشگری و پیشرفت خوبی که در
زمینه فناوری اطالعات صورت پذیرفته است ،اکنون بیشازپیش زیرساختهای الزم برای
گسترشگردشگریالکترونیکفراهمشدهاست.کمپینهایتبلیغاتیبیشازهرزماندیگری
درفضایمجازیقدرتمندهستند؛بهخصوصبهدلیلامکانتعاملمستقیمودوطرفهبامخاطبان
امکانگسترشوم عرفیبرندتوسطخودمخاطبانفراهماستکهاینکارکارآمدتراستو
هزینههای بازاریابی را نیزکاهش می دهد.تمامیمواردذکر شدهزمانی عملی خواهدشد و
نتیجهخواهد دادکه برنامهریزیدقیقیدررابطه با برندتهران انجام گیرد.متاسفانه علیرغم
وجودنمادها،امکاناتوجاذبه هایشهری،تاریخیوطبیعیتهرانوتاکیدبرارتقاگردشگری
تهرانوحتیتدوینسندملیگردشگریتهران،هنوزهمخبریازبرندیقویازتهراننیست؛
همانطورکهدرموردکشورایراننیزبرندگردشگریحقیقیوجودندارد(ضرغاموبارزانی،
 .)9312به عالوه کاهش هویت فض ایی و اجتماعی در شهر تهران و آلودگی شدید محیط
زیستو...تأمیننیازهایاجتماعیوفرهنگیوروانیشهروندانرابهسختیمیسرمیسازد.

این امر خود گسترش روحیهی ناخرسندی ،احساس تنهایی ،تنش روانی ،شهرگریزی،
شهرستیزی و آسیبهای اجتماعی را باعث میشود .در این میان موضوع تأمین امکانات و
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تسهیالتگردشوتفریحوساماندهیفضاهایگردشگری،بهمحوراصلیمدیریتشهری
تهرانتبدیلشدهاست.بهویژهکهساختپارکهاومراکزتفریحیهنوزنتوانستهپاسخگوی
نیازهایمتنوعشهرونداندرزمینهگردشگریشهریواوقاتفراغتباشد.تایجاینپژوهش
می تواندمورداستفادهدست اندرکارانگردشگریالکترونیکشهرتهران،شهرداریتهران،
فعاالن کسب و کارهای الکترونیکی ،میراث فرهنگی تهران و  ...قرار گیرد .در ادامه ابتدا
فرضیاتپژوهشبررسیشدهوسپسپیشنهاداتیبراساسیافتههامطرحمیگردد .
فرضیه اول :نگرش نسبت به مقصد تاثیر مثبت و معناداری بر انگیزه سفر دارد.
ضریبمسیربهدستآمدهبرایاینفرضیهبرابربا6/59استکهنشاندهندهاثرمعنادارنگرش
گردشگراننسبتبهتهرانبرایجادانگیزهآنهادارد.نگرشگردشگراننسبتبهتهراندردو
بعدشناختیواحساسیبررسیشد.نتایج  تصویرشناختیحاکیازاینبودکهافرادتصویرو
باورهای مثبتی در زمینههایی مانند زیرساختها ،رستورانها ،کنسرتها ،جاذبهها و گشت و
گذاردرتهراندارند.درزمینهتصویراحساسینیز،بیشترنتایجنشانازواکنشهایعاطفی
تقریبا مثبت نسبت به تهران دارند؛ بهطوری که تهران را بیشتر با گزارههای مثبت مهیج،
خوشآیندوهیجانانگیزتوصیفکردهاند؛اماتهرانراشهریآرامشبخشندانستهاند.همسو
بانتیجهاینفرضیه،فیلیپسوجانگ،)2669( 9دریافتندتصاویرشناختیوعاطفیمقصدتأثیر
قابلتوجهیدرایجادانگیزهوتمایلگردشگرانبهسفردارند .
فرضیه دوم :برند گردشگری تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش نسبت به مقصد دارد.
فرضیه دوم با بیشترین ضریب مسیر با مقدار  6/962بیشترین اثرگذاری را در میان سایر
گزینههاداردونشاندهندهایننکتهاستکهبرندگردشگریمیتواندتاثیرمعناداریبرنگرش
نسبتبهتهرانداشتهباشد.الزماستهرچهاربعدارزشویژهبرنددراینرابطهدرنظرگرفته
شود و برای مثال میتوان از کیفیت جاذبههای تهران ،راحتی دسترسی به آنها و  ...در

استراتژیهایبرندتهرانتاکیدشود.لوودیگران)2699(٢درمقالهایباعنوان"اعمالارزش
ویژهبرندمبتنیبرمصرفکنندهدربرندینگهتلهایلوکس"دریافتندکههرچهاربعدارزش

1. Phillips & Jang
2. Liu et al.
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ویژه بر نگرش مصرفکننده تاثیر دارد که با نتیجه به دست آمده از فرضیه دوم این تحقیق
منطبقاست .
فرضیه سوم :برند گردشگری تاثیر مثبت و معناداری بر انگیزه سفر دارد.
اینفرضیهضریبمسیر6/305راداردکهنشاندهندهتاثیرمثبتومعناداربرندگردشگریدر
ایجادانگیزهسفراست.ایننتیجهاهمیتبرندسازیبرایگردشگریرابیشازپیشآشکار
میسازد .گزینههای "کیفیت جاذبههای گردشگری تهران"" ،ترغیب دیگران به سفر" و
"انتخابتهرانبرایسفر" بیشترینمقداربارعاملیرادرمیانسایرگویههاکسبکردندکه
نشاندهندهاهمیتبیشتردوبعدتداعیهاووفاداریبهبرندتهراناست؛آکر( )9119تداعی
برندرامهم ترینبعدووفاداریراهستهاصلیارزشویژهبرندمعرفیکردهاستوتداعیها
پایهواساستصمیمخریدووفاداریبهبرندهستند.نتایجفرضیهاولنیزاهمیتایندوبعدرا
نشانداد.دوبعددیگرارزشویژهبرندیعنیکیفیتدرکشدهوآگاهیازبرندبهترتیبدر
رتبههایبعدیبودند.بارعاملیگویههانشاندهندهآناستکهگردشگرانتهرانرابهخوبی
میشناسند و قضاوت ،احساسات و ادراکات آنها نسبت به تهران بیشتر مثبت است .اما از
طرفی،برایترغیبدیگرانوسفردوبارهبهتهران(باتوجهبهتجربهبرندآنهادرشبکههای
اجتماعی) نظرات تقریبا منفی وجود دارد که منجر میشود وفاداری به تهران کاهش یابد.
عواملبسیاریرامیتوان دراین  موارد موثردانست،از جملهتصویر منفیقویکهاز برند
تهرانوجوددارد،مانندآلودگیهوا،ترافیکوجمعیتزیاد.همسوباایننتیجهلیووچو9
() 2690نیزدرپژوهشخوددریافتندارزشویژهبرنداثرمستقیموغیرمستقیمبراستراتژیهای
بازاریابیوانگیزهسفرگردشگراندارد .
فرضیه چهارم :برند گردشگری با میانجیگری نگرش بر ایجاد انگیزه سفر تاثیر مثبت و
معناداری دارد.
برایفرضیهچهارمنیز،عدد Tسوبلبهدستآمدهبرابربا 3/52استکهاینمقداردربازه
-9/10تا+9/10قرارندارد،بنابرایندرسطحاطمینان%14اینفرضیهتایید میشودونگرش
نسبتبهمقصدنقشمیانجیرادراثرگذاریبرندگردشگریبرایجادانگیزهبازیمیکند.
1. Liu & Chou
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همچنینمقادیراثرغیرمستقیممتغیر مستقلبرندگردشگریبرمتغیروابستهایجادانگیزهسفربا
درنظرگرفتننقشمیانجیمتغیرنگرشنسبتبهمقصدباتوجهبهجدول 60253،9استکه
نشاندهندهتاثیرگذارینقشمیانجینگرشنسبتبهمقصددررابطهبرندگردشگریبهایجاد
انگیزهسفراست .
باتوجهبهمطالبذکرشدهمواردزیرپیشنهادمیشوند :
� در بازاریابیها و برندسازی ،بر روی نقاط قوت برند تهران تاکید بیشتری شود .مانند
امکانات مناسب شهر تهران برای گردشگری شهری (کافهها ،گالریها و ،)...رویدادها
(نمایشگاهها،کنسرتها،مسابقاتورزشیو .)...
� اجرایطرح هایخالقانهگردشگریبهخصوصدرایامتعطیالتکهشهرتهرانخلوت
است.مانندجشنوارهها،ساختمسیرهایپیادهرویمخصوصگردشگران،استفادهبیشتر
ازفناوریهایارتباطیجدیدگردشگریمانندواقعیتمجازیوافزوده .
� تالشجهتشناختنمزیتهایرقابتیشهرتهرانچراکهتهرانترکیبیازتعدادزیادی
اقوامایرانیاستبرخالفسایرشهرهایگردشگری ایران،خصوصیاتگردشگریبارز
(مانندسوغات،لهجهو)...راندارد.
� باتوجه بهنتایجتحقیقمبنیبرتاثیربهسزایاجزایارزشویژهبرندبرنگرشمصرف-
کنندهپیشنهادمی شودعالوهبرتدوینوتعریفبرندیواحدومنسجمبرایشهرتهران،به
طورخاصکیفیتجاذبههایتهران،راحتیدسترسیبهآنهادراستراتژیهایبرندتهران
تاکیدشود.
� فراهمآوردنبستریمناسببرایگردشگریهایخاصدرتهرانبهمنظورافزایشآگاهی
ازبرندوایجادانگیزه،مانند:تورهایاختصاصیقاجار(مسیرکاخگلستان،بازارو)...و
گردشگریورزشی(پیستهایاسکی،مجموعهآزادیو .)...
هاوروساختهایموردنیازگردشگریدرشهرتهرانوتاکیدومعرفی

� ایجادزیرساخت
امکاناتموجود،چراکهبراساسنتایجاینتحقیقگویههای"هیجانانگیز/افسردهکننده"،
"مهیج  /خستهکننده" بودن شهر تهران و  "زیرساخت تهران برای انواع فعالیتهای
تفریحی"بیشتریننشاندهندهنگرشنسبتبهمقصدتهرانبودند.
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• استفادهازرسانههایجدیدبهخصوصشبکههایاجتماعیبرایبرندسازیدوطرفهباتوجه
بهاینکهفرآیندبرندسازیبسیاروقتگیراست.

پیشنهاد برای تحقیقات آینده:
� هرکدامازمتغیرهایاینتحقیقدارایابعادمختلفیهستندکهدرتحقیقاتآیندهمیتوان
هرکدامازآنهارابهصورتجداگانهبررسیکرد .
� دراینپژوهشتمامیشبکههایاجتماعیموردتوجهقرارگرفت؛درصورتیکهمیتوان
تمرکزپژوهشرابریکیازشبکههایپرطرفدارقرارداد .
� اینپژوهشبرندگردشگریراازسمتعرضهصنعتبررسیکردهاست؛برایپژوهشهای
آتیپیشنهادمیشوداینمسالهازطرفتقاضا(مثلتبلیغاتدهانبهدهانوبرندینگتوسط
مشتری)موردبررسیقرارگیرد .
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