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 چکیده

امل ایی عورغم اهمیت گردشگری با اقامت بلندمدت برای مقصد، اما مطالعات محدودی نسبت به شناسعلی

ایش مدت ر افزبمؤثر مؤثر بر این متغیر صورت گرفته است؛ از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل 

گردشگری مقصد محوراقامت گردشگران، به ارزیابی گردشگران داخلی سرعین از ابعاد ارزش ویژه برند مشتری

یانجی( این ابعاد معنوان متغیر سرعین در جهت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم)باحضور متغیر ارزش ویژه برند به

طه با ارزش ویژه برند ( در راب2009ی مدل بوو، باسر و باالغلو)گیری از متغیرهابر افزایش مدت اقامت با بهره

شگران ن، گردی آماری آباشد و جامعهمبتنی بر مشتری مقصد انجام شده است. پژوهش از نوع  کاربردی می

-ه روش نمونهبنفر  421ای به حجم بوده است که از این جامعه، نمونه 1396داخلی شهر سرعین در شهریور 

-پس دادهسی پژوهش میان آنان توزیع گردید و ی محقق ساختهنامهسترس انتخاب شد و پرسشگیری در د

نتایج  ار گرفت.مورد تجزیه و تحلیل قر smartpls2و spss24 افزارها با استفاده از نرمنامههای پرسش

فزایش مدت ار در بررسی اثر غیرمستقیم ابعاد ارزش ویژه برند ب حاصل از این پژوهش نشان داده است که

بعاد امستقیم  سی اثری ابعاد بر افزایش مدت اقامت تأثیر مثبت و معنادار داشته است؛ اما در برراقامت، همه

 نشد. ارزش ویژه برند بر افزایش مدت اقامت، اثر آگاهی از برند بر افزایش مدت اقامت معنادار

 ارزش ویژه برند، مقصدگردشگریواژگان کلیدی: ابعاد ارزش ویژه برند، افزایش مدت اقامت، 

 سرعین.
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 بیان مسئلهو  مقدمه -1-1

 اجزای مورد تصمیمات در از باید تعدادی کنند،می ریزیبرنامه گردشگران برای تعطیالت کههنگامی     

طور که همان غیره؛ و و نقلوحمل اقامت، وسایل نوع مقصد، انتخاب مثال، عنوانکنند؛ بهاتخاد  سفر مختلف

-پی تواندمی سفر مختلف هایمورد جنبه در گیریتصمیم ( نیز معتقدند اگرچه1998)و همکاران  1دیلرت

 هایترین ویژگیمهم از است و یکی هاآن متقابل وابستگی هاآن اصلی یاما مشخصه مدنظر قرار گیرد، درپی

 مقصد هر برای بسیاری اهمیت که .(2006، 3است)آلگر و پوو 2اقامت گیری در مورد مدتتعطیالت تصمیم

 هایفعالیت از کسب شده تر به طور مثبت با ایجاد درآمداز آن جهت که اقامت طوالنی  گردشگری دارد،

تری در مقصد دارند گردشگرانی که اقامت طوالنی(؛ زیرا 2010و همکاران، 4گردشگری در ارتباط است)باروس

تری کار بیشوکنند و کسبتری بازدید میهای بیشتری دارند از جاذبهنسبت به گردشگرانی که اقامت کوتاه

 حال (. اما متأسفانه، در2008، 6گارسیا و رایا-؛ مارتینز2010، 5کنند )باروس و ماچادوبرای مقصد ایجاد می

است، و این مسئله ممکن است  مقصد یک در اقامت مدت کاهش گردشگری، اصلی هاییژگیو از یکی حاضر

-بازدیدکننده اما به ورود در افزایش رغماز مقاصد علی بسیاری در گردشگری از حاصل سبب شود که درآمد

 در مستقیمطور که بهکسانی و تجاری هایراستا، استراتژی این افت داشته باشد؛ در اقامت مدت دلیل کاهش

تر کردن مدت اقامت تمرکز کنند )آلگر و طوالنی تشویق افراد جهت باید بر کنندگردشگران فعالیت می جذب

با توجه به اهمیت گردشگری با اقامت بلندمدت برای مقصد، الزم است تجزیه و تحلیل (. در نتیجه، 2006پوو، 

گذارند، ر افزایش مدت اقامت گردشگران تأثیر میعمیقی از این متغیر به منظور شناسایی دقیق عواملی که ب

 (.2014، و همکاران 7صورت گیرد)آلن

 چنینهم و محصوالت یافزوده هایارزش ارتقاء برای ابزاری برندها امروز، رقابتی دنیای از طرفی، در

-سازمان و مشتریان برای ارزش برندها به ایجاد شوند؛ زیراشرکت محسوب می هایدارایی ترینباارزش از یکی

                                                           
1 . Dellaert 
2 . length of stay 
3 . Alegre & Pou 
4 . Barros,Butler & Correia    
5 . Barros & Machado 
6 . Martinez-Garcia & Raya 
7 . Alen 
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خدمات  یا بعضی از کاالها درمقابل خرید چرا مشتریان حاضرند کهاین دلیلی هستند برای کنند ومی ها کمک

( 2003)9( و کلر1991)8طور که آکر(. بنابراین، همان2014، و همکاران تری پرداخت کنند)آقاییمبلغ بیش

افزوده  کنندگان ارزشمصرف و یا هاشرکت برای هستند که مهمی هایدارایی موفق اند برندهایبیان داشته

 برند ویژه ارزش عنوانبه شودافزوده را که توسط برند ایجاد می ( این ارزش1994)10کنند و فارگوهارایجاد می

( بیان 2002( و کلر)1992)12(، بیل1991(؛ عالوه بر این، آکر )2015، و همکاران 11کند )گومزمطرح می

کنندگان مصرف از دیدگاه برند ویژه ارزش بررسی مشتری به بر برند مبتنی ویژه ارزش مفهوم اند کهداشته

دهد )هانگ شود، انعکاس میمی مشتریان ماندگار ذهن را که برای مدت طوالنی در برندی و قدرت پردازدمی

صریح و  یک مفهومرود، کار میگردشگری به صدامق در موردکه زمانیارزش ویژه برند  اما .(2015، 13و کای

( نیز اذعان 2002) 16( و مورگان2009) 15طور که بووزیرا همان (؛2011، 14)گارتنر و کونکنیک نیست شفاف

یک مقصد ؛ چرا که کننده استمتفاوت از بازاریابی محصول مصرف "کامالمقصد بازاریابی یک اند، داشته

و  است محصول مختلف چنددر واقع ترکیبی از  و است کاالی مصرفیاز یک  ترچند بعدیبسیار  گردشگری

مقصد سفر به کلی  یتجربهگیری شکلدهند و به این اجزا با هم محصول مقصد را تشکیل می یهمه

 یک کنترل از خارج گردشگری محصول هایویژگی از بسیاری . عالوه بر این،کمک خواهد کردگردشگری 

 و آب جغرافیایی، موقعیت مانند هادارایی از ایمجموعه شگریگرد مکان عنوان مثال، یکاست؛ به بازاریاب

-مصرف تقاضای به پاسخ در را هاآن تواننمی که است مقصد ساکنان جمعیتی ترکیب اجتماعی و و هوا،

های گروه شامل یک مقصد( نیز بیان داشته است، 2012)گارسیا طور کهاز طرفی، همان .داد تغییر کنندگان

 بازدیدکنندگانالبته  ، کارآفرینان )کسب و کارهای محلی(، ومقصد ساکنان محلی یکاز جمله  ذینفع بسیاری

برای  دیگری تواند چالشبا هم می هاآن کردنو کار ی هستندها دارای نیازهای مختلفاین گروه باشد ومی

                                                           
8 . Aaker 
9 . Keller 
10 . Farquhar 
11 . Gomez 
12 . Biel 
13 . Huang & Cai 
14 . Gartner & Konecnik 
15 . Boo 
16 . Morgan 
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( در 2007)و گارتنر کونکنیکطور که حال، همان(. با این2013، 17باشد)اسکاربازاریابی مقصد  هایسازمان

کار برد توان مفاهیم مربوط به برندسازی محصوالت را در صنعت گردشگری نیز بهمطالعات خود نشان داد، می

عنوان یک رشته در ادبیات گردشگری از سال مقصد به برندعملکرد  سنجش یمطالعهدر همین راستا،  و

( و 2009) و همکاران 19وطور که بو(؛ و همان2013، 18چی)پایک و بیان صورت جدی پدید آمده استبه 2007

کنند اند، برندها برای مقاصد گردشگری ارزش افزوده ایجاد می( در مطالعات خود اذعان کرده2007کونکنیک)

و درنتیجه، ایجاد برندهای موفق مقصد و شناخت و مدیریت عواملی که ارزش ویژه برند را برای مقصدهای 

 (.2015کند )گومز و همکاران، کنند، اهمیت پیدا میگردشگری تعیین می

ها چهار در سازمان 20محور(( برای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری)مشتری1991در همین راستا، آکر)

تداعی برند  -آگاهی از برند –به برند وفاداری  -شده برند کادراکیفیت »بعد اصلی عنوان کرده است: 

ی خود در در مطالعه (1991)گیری از مدل آکر(، با بهره2007(؛ که کونکنیک )2014آقایی و همکاران، )«21

را جایگزین بعد تداعی برند  «تصویر برند»بعد  22محور مقصد گردشگریرابطه با ارزش ویژه برند مشتری

مطالعات ی تکمیلی خود نسبت به (، نیز در مطالعه2009( نمود و سپس بوو، باسر و باالغلو )1991آکر)

(، اضافه نمودند 2007شده برند را به ابعاد مطرح شده توسط کونکنیک )(، بعد ارزش ادراک2007کونکنیک )

و درنهایت، مطالعات ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری پیرامون همین ابعاد یعنی: آگاهی از برند، تصویر برند، 

ه برند صورت گرفت؛ و از طرفی، گارتنر و شده برند و وفاداری بشده برند، ارزش ادراککیفیت ادراک

( نیز معتقدند که تأثیر غیرمستقیم برندها بر مقصد ازطریق تغییراتی که در تعداد گردشگرانی 2011کونکنیک)

کند؛ ها، و طوالنی کردن مدت اقامت گردشگران نمود پیدا میکنند، سطوح مخارج آنکه مقصد را انتخاب می

ی آن یک عنصر ضروری کنندهرو، آگاهی از مدت اقامت گردشگران و عوامل تعییناز این .کندنمود پیدا می

طور اماهمان(. 2008گارسیا و رایا،  -باشد)مارتینزریزی مناسب در مقاصد گردشگری میبرای مدیریت و برنامه

رغم این واقعیت که نویسندگان مختلف اهمیت مدت اند، علی( نیز بیان داشته2011) که آلگر و همکاران

                                                           
17 . Schaar 
18 . Pike & Bianchi 
19 . Boo؛ Busser & Baloglu 
20 . Customer- Based Brand Equity 
21 . Brand Perceived quality ؛Brand loyalty؛ Brand awareness ؛ Brand Associations 
22 . Customer- Based Brand Equity of Tourism  Destinations(CBBETD)  
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اند، اما شمار معدودی نسبت به شناسایی اقامت برای درآمد گردشگری ایجاد شده در مقصد را نشان داده

  (.2014اند )آلن و همکاران، عوامل مؤثر بر این متغیر عالقه نشان داده

ای که در آن اثر ارزش ویژه برند و تاکنون، مطالعهکه در مطالعات صورت گرفته رو، باتوجه به ایناز این

-توجه به اینچنین، باهم ابعاد آن بر مدت اقامت گردشگران بررسی شده باشد، توسط پژوهشگر مشاهده نشد؛

 طبیعی یبالقوه ها و استعدادهایسرمایه برخوردار از چنینهم و های گردشگریظرفیت دارای که شهرهای

دلیل شرایط آب و هوایی شهر سرعین )در استان اردبیل( نیز به باشند و ترموفق ردشگرانگ جذب توانند درمی

ریزی گردشگری مناسب منطقه، های اجتماعی، انسانی و طبیعی، در صورت برنامهویژه و برخورداری از سرمایه

ویژه برند و  تری در تمام فصول سال را خواهد داشت و ارزشقابلیت جذب گردشگران با مدت اقامت بیش

بنابراین، هدف اصلی این توانند تأثیر زیادی در این مهم داشته باشند؛ ابعاد آن از مفاهیمی هستند که می

مستقیم)بدون حضور متغیر میانجی( و غیرمستقیم)با حضور متغیر میانجی ارزش ویژه  ی تأثیرپژوهش، مطالعه

ابعاد ارزش ویژه برند، بر افزایش مدت اقامت گردشگران داخلی سرعین و پاسخ به پرسش اصلی پژوهش  برند(

باشد؛ زیرا از جمله می "ابعاد ارزش ویژه برند چه تأثیری بر افزایش مدت اقامت گردشگران دارند؟ "حاضر

ادبیات مربوط به سفر و  در کلی طورتواند بهمی اقامت هستند و مدت به مربوط رسدمی نظر به که متغیرهایی

، و همکاران 23راسل-های مقصد است )فررپیرامون موضوع مدت اقامت بررسی شوند در ارتباط با ویژگی

-گیرد ارزش ویژه برند میهای مقصد صورت می؛ و یکی از مفاهیمی که ارزیابی آن براساس ویژگی(2014

-کنند؛ و همارزش ویژه برند آن مقصد را ارزیابی میهای یک مقصد، باشد؛ زیرا، گردشگران براساس ویژگی

کنند ممکن است نسبت به اقزایش یا ای که از سفر به آن مقصد کسب میچنین، براساس میزان ارزش افزوده

 گیری کنند.کاهش مدت اقامت خود در آن مقصد تصمیم

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-2

توریستی است، که رابطه مثبتی باا درآماد گردشاگری مدت اقامت یک متغیر قابل توجه برای هر مقصد 

تاری در (؛ زیارا گردشاگرانی کاه اقامات طاوالنی2008گارسیا و رایا، -؛ مارتینز2010،و همکاران دارد )باروس

-وکنند و کسابتری بازدید میهای بیشتری دارند از جاذبهمقصد دارند نسبت به گردشگرانی که اقامت کوتاه

                                                           
23 . Ferrer-Rosell 
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(. عاالوه بار 2008 ا،ایارگارسایا و -؛ مارتینز2010کنند )باروس و ماچادو، مقصد ایجاد میتری برای کار بیش

های ثابت و حفا  نارخ اشاغال بااال ی خود، جهت حداکثر رساندن سود، کاهش هزینهها نیز به نوبهاین، هتل

و  24پیپاا  ؛2010خواستار آن هستند که گردشگران طول اقامت خاود را افازایش دهناد )بااروس و ماچاادو، 

(. همچنین این متغیر یکی از مهمترین متغیرهاا در فرایناد تصامیم گیاری یاک گردشاگر، و 2012، همکاران

و  25؛ سلماسای2006، وریازی مقصاد اسات )آلگار و پاوهای کلیدی در مدیریت و برنامهبنابراین یکی از جنبه

تر اماا گردشگران تمایل به تعداد سفرهای بیشهای فعلی بیانگر این است که از طرفی، روند (.2012، همکاران

-هایی از بازار مایتر خواستار جذب بخشتری دارند؛ در مقابل، صنعت گردشگری بیشهای کوتاهبا مدت زمان

ای دارناد )آلان و هاا ساودآوری ویاژهتری دارند، چرا که ایان بخاشباشد که گردشگران آن مدت اقامت بیش

عنوان نقاط ضعف در مدت به( نیز از اقامت کوتاه1393نیا و جعفری)ستا، رضایی(؛ در همین را2014همکاران، 

اناد هاای مختلاف تأکیاد نماودهاند و بر لزوم افزایش مدت اقامت براسااس راهباردمناطق گردشگری یاد کرده

 بنابراین، شناخت عوامال ماؤثر بار مادت اقامات بارای تعیاین دقیاق تقاضاای (.1393نیا و جعفری، )رضایی

و همکااران،  26واناگگردشگری و تأثیر آن بر عایدات مقصاد گردشاگری از اهمیات بااالیی برخاوردار اسات )

تواند مقاصد گردشگری را در شناساایی ؛ و آگاهی از عوامل مؤثر بر افزایش مدت اقامت گردشگران، می(2012

هاای هاای گردشاگری و شارکتنرو، ساازمابازار هدف گردشگری و رفع نیازهای این بازار یاری رساند. از این

ی باازار ریازی الزم را بارای تعیاین و توساعهاقامتی باید با شناخت عوامل مؤثر بر افزایش مدت اقامت، برناماه

رغم این واقعیات کاه نویساندگان مختلاف اهمیات مادت هدف گردشگری خود انجام دهند. با این حال، علی

اند، اماا شامار معادودی نسابت باه شناساایی را نشان دادهاقامت برای درآمد گردشگری ایجاد شده در مقصد 

رو، با توجه به اهمیت گردشگری (. از این2011، و همکاران اند )آلگرعوامل مؤثر بر این متغیر عالقه نشان داده

با اقامت بلندمدت برای مقصد، الزم است تجزیه و تحلیل عمیقای از ایان متغیار باه منظاور شناساایی دقیاق 

ی گذارند، صورت گیرد؛ زیرا این امر ابزاری را که نهادهاای مربوطاهبر افزایش مدت اقامت تاثیر میعواملی که 

تری برای اقامت های بیشریزی و مدیریت مقصد جهت جذب آن دسته از مسافرانی که قابلیتدرگیر در برنامه

                                                           
24 . Peypoch 
25 . Salmasi 
26 . Wang 
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-(؛ اما با این حال، در بررسی پایگااه2014دهد)آلن و همکاران، ها هستند، ارائه میتر دارند، نیازمند آنطوالنی

پژوهشی داخلی توسط پژوهشگران، پژوهشی که عوامل مؤثر بر مادت اقامات گردشاگران  -ای علمیهای داده

داخلی سرعین را مورد بررسی قرار داده باشد، مشاهده نشد و در نتیجه، انجام این تحقیق در مقصد گردشگری 

 رسد.سرعین ضروری به نظر می

 پژوهش هایفرضیه و پرسش -3-1

 باشد.گویی به سوال زیر میبا توجه به ضرورت مسئله این طرح در پی پاسخ

 ارند؟ابعاد ارزش ویژه برند چه تأثیری بر افزایش مدت اقامت گردشگران  داخلی سرعین د 

یابی به پاسخ پرسش پژوهش دو گروه فرضیه بر اساس بررسی تأثیر مستقیم و جهت دست

ورت صقامت( بهمتغیرهای مستقل)ابعاد ارزش ویژه برند( بر متغیر وابسته)افزایش مدت ا    غیرمستقیم

 زیر تدوین شده است:

 مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ها: بررسی تأثیرگروه اول فرضیه 

 ارد.د معنادارآگاهی از برند بر افزایش مدت اقامت گردشگران داخلی سرعین تأثیر مثبت و 

 رد.دا معنادارتصویر برند بر افزایش مدت اقامت گردشگران داخلی سرعین تأثیر مثبت و  

 رمعنادا شده برند بر افزایش مدت اقامت گردشگران داخلی سرعین تأثیر مثبت وکیفیت ادراک 

 دارد.

 .اردد عنادارمشده برند بر افزایش مدت اقامت گردشگران داخلی سرعین تأثیر مثبت و ارزش ادراک 

 د.دار ارمعنادوفاداری به برند بر افزایش مدت اقامت گردشگران داخلی سرعین تأثیر مثبت و  

   ند( متغیرهای مستقیم)با حضور متغیر میانجی ارزش ویژه برغیر ها: بررسی تأثیرگروه دوم فرضیه 

 مستقل بر متغیر وابسته

 دارد. ارمعناد محور منطقه گردشگری سرعین تأثیر مثبت وآگاهی از برند بر ارزش ویژه برند مشتری

 ارد.د نادارمعتصویر برند بر ارزش ویژه برند مشتری محور منطقه گردشگری سرعین تأثیر مثبت و  
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 ر مثبت ومحور منطقه گردشگری سرعین تأثیشده برند بر ارزش ویژه برند مشتریکیفیت ادراک 

 دارد. معنادار

مثبت و  محور منطقه گردشگری سرعین تأثیربرند بر ارزش ویژه برند مشتریشده ارزش ادراک 

 دارد.  معنادار

 رد.دا دارمعنامحور منطقه گردشگری سرعین تاثیر مثبت و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند مشتری

سرعین بر افزایش مدت اقامت گردشگران داخلی  محور منطقه گردشگریارزش ویژه برند مشتری

 .دارد معناداررعین تأثیر مثبت و س

 هدف پژوهش -4-1

یم)با ی تاأثیر مساتقیم)بدون حضاور متغیار میاانجی( و غیرمساتقدف اجرای این پژوهش، مطالعهه      

ان داخلای حضور متغیر میانجی ارزش ویژه برند( ابعاد ارزش ویژه برند، بر افزایش مادت اقامات گردشاگر

 باشد.سرعین می

 روش تحقیق

-هم پیمایشی و -شود و دارای ماهیتی، توصیفیحاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی محسوب می پژوهش

 یمایشی( وهای میدانی )پآوری اطالعات از روشدر پژوهش حاضر جهت جمعباشد. چنین رویکردی کمی می

چارچوب  ت پژوهش،امنظور تدوین ادبیآوری اطالعات بهشود؛ بدین ترتیب که در جمعای استفاده میکتابخانه

ه بگویی سخده و پاشهای تنظیمای بهره گرفته و برای آزمون فرضیهنظری و مدل عملیاتی آن از روش کتابخانه

-ای میهنامرسشها نیز پشود. ابزار گردآوری دادههای مورد نظر پژوهش، از روش میدانی استفاده میپرسش

 از آنان به همکاری با پژوهشگران توزیع خواهدشد ودر دسترس و حاضر داخلی باشد که بین گردشگران 

م)باحضور غیر مستقی شود ارزیابی خود از ابعاد ارزش ویژه برند سرعین و تأثیر مستقیم وخواسته می

ه گویی بخیق پاسها در سرعین را از طرمتغیرمیانجی ارزش ویژه برند( این ابعاد بر افزایش مدت اقامت آن

 م نمایند.ی پژوهش اعالنامهپرسش
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-هش میشهر سرعین در قلمروی زمانی بخش پیمایشی پژو ی مورد بررسی، کلیه گردشگران داخلیجامعه

در ترش ری دردسگیای براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان به روش نمونهها نمونهباشند که از میان آن

 شود.نظر گرفته  می

-هاای جماعهها و تجزیه و تحلیال دادو آزمون فرضیه هاپرسشبه  منظور انجام محاسبات آماری، پاسخبه

در ایان تحقیاق  smart-plsو  spssسازی معادالت ساختاری و از نرم افزارهای آوری شده از روش  مدل

پیشانهاداتی جهات افازایش مادت اقامات  استفاده خواهدشد و درنهایات، براسااس نتاایج حاصال شاده

 شود.گردشگران سرعین ارائه می

 جامعه و نمونه آماری -5-1

شهریور ی زمانی شهر سرعین در بازه ، کلیه گردشگران داخلیدر این پژوهش ی مورد بررسیجامعه

با استناد به و گیری در دسترس انتخاب شد ای به روش نمونه، نمونهجامعه؛ که از این اند بوده 1396ماه 

ارائه شده  27توسط کرجسی و مورگان 1970که در سال  نامحدودجدول تعیین حجم نمونه از جامعه 

 شد.  انتخابحجم نمونه حداقل عنوان نفر به 384، تعداد 28با استفاده از فرمول کوکران چنیناست، و هم

ا توساط هاناماهبنابراین، با توجه به حجم نمونه برآورد شده و با توجه باه احتماال عادم تکمیال پرساش

 1396شاهریور مااه ی زماانی گردشگر سرعین در باازه 480ها بین نامهپرسشطور کامل، گردشگران به

ن عناواسی )بههای ناقص و یا کامل اما فاقد ارزش بررنامهتوزیع گردید؛ که در نهایت، پس از حذف پرسش

ی ماناد؛ در ی قابال بررسای بااقنامهپرسش 421ها یک گزینه بود(، هایی که تمام پاسخنامهمثال، پرسش

 نفر در نظر گرفته شد. 421ی عملیاتی پژوهش یجه، حجم نمونهنت

 تعریف واژگان کلیدی -6-1

شود که فرد در بازدید از مقصد صرف مفهوم مدت اقامت به مدت زمان مورد تقاضایی اطالق میمدت اقامت: 

(؛ و یکی از مهمترین متغیرهای فرآیند 2017و همکاران،  29کند )آدونگوتفریح یا هر نوع فعالیت دیگری می

                                                           
27 .Krejcie & Morgan 
28 . Cochran 
29 . Adongo 
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(؛ که به شدت با بقیه متغیرهایی که بخشی از 2012باشد )سلماسی و همکاران، گیری یک گردشگرمیتصمیم

دهند)مانند نوع اقامت، نوع مقصد و غیره(، در ارتباط است )آلن و همکاران، ی گردشگر را شکل میتجربه

2014.) 

ها چهار بعد در سازمان 30محور(( برای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری)مشتری1991آکر)برند:  ارزش ویژه

آقایی و «)31تداعی برند  -آگاهی از برند –به برند وفاداری  -شده برند کادراکیفیت »اصلی عنوان کرده است: 

ی خود در رابطه با مطالعه( در 1991گیری از مدل آکر)(، با بهره2007(؛ که کونکنیک )2014همکاران، 

( 1991را جایگزین بعد تداعی برند آکر)« تصویر برند»بعد  32محور مقصد گردشگریارزش ویژه برند مشتری

ی تکمیلی خود نسبت به مطالعات کونکنیک (، نیز در مطالعه2009نمود و سپس بوو، باسر و باالغلو )

(، اضافه نمودند و درنهایت، 2007شده توسط کونکنیک ) شده برند را به ابعاد مطرح(، بعد ارزش ادراک2007)

مطالعات ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری پیرامون همین ابعاد یعنی: آگاهی از برند، تصویر برند، کیفیت 

 شده برند و وفاداری به برند صورت گرفت؛شده برند، ارزش ادراکادراک

شود؛ زیرا یک و افزایش ارزش برند مقصد محسوب می : این بعد اولین قدم در ایجادآگاهی از برند مقصد

عنوان یک مقصد بالقوه ها بهکننده شناسانده شود تا سپس بتواند در برخی از زمینهمکان ابتدا باید به مصرف

-(، عنوان کرده2001) 33طور که الکشین و اسپاتون(؛ و همان2011در نظر گرفته شود )گارتنر و کونکنیک، 

منظور بازدید از مقصد و در نتیجه ک مقصد گردشگری کلیدی است جهت ترغیب گردشگران بهاند آگاهی از ی

 (.2015مندی به آن برند )گومز و همکاران، افزایش آشنایی و ایجاد عالفه

کیفیت برند مقصد، اشاره به ادراکات افراد از کیفیت امکانات فیزیکی و شده برند مقصد: کیفیت ادراک

-ی بسیار ذهنی است، اما میکه یک واژه(؛ و با این2013کی مقصد دارد)پایک و بیانچی، های غیرفیزیجنبه

-گونه که ابعاد دیگر ارزش ویژه برند را میگیری عملیاتی کرد، همانهای اندازهرا از طریق انواع مقیاستوان آن

چار تغییر شود که این نشانگر عالوه، ارزیابی کیفیت ممکن است در طول زمان دتوان مورد سنجش قرار داد؛ به

افزایش سطح تجربه و ارائه معیارهایی برای مقایسه است؛ اما با این حال، حف  یا افزایش سطح کیفیت یک 
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ای که شرط برای افزایش ارزش ویژه برند محصول است؛ از طرفی، مقصدها، با توجه به ماهیت چند بعدیپیش

-متعددی سر و کار دارند, همواره هنگام ارائه کیفیت با مشکالت بیش هایکه با ذینفعان و بنگاهدارند، و این

 (.2011اند )گارتنر و کونکنیک، تری مواجه

( آن را به عنوان یکی از عناصر 1996( و آکر)1993شده که کلر)ارزش ادراک شده برند مقصد:ارزش ادراک

ی نسبت بین مبلغ دهندهاند؛ نشانمطرح کردهدهد، های برند را شکل میاصلی ارزش برند که بخشی از تداعی

و  34پرداختی برای خرید یک محصول یا دریافت خدمات و مزایای دریافتی است؛ زیرا همانطور که الزار

شده اند، انتخاب یک مقصد گردشگری به تعادل بین قیمت و مزایای ادراک( نیز عنوان کرده1995همکاران)

 (.2201، 35بستگی دارد )گومز و مولین

خود اختصاص ترین توجه را به: تصویر بعدی از برند است که در ادبیات دانشگاهی بیشتصویر برند مقصد

رود یک مقصد در خود داشته باشد هایی دارد که انتظار میداده است و در رابطه با برند مقصد، اشاره به ویژگی

اند، اگر ( نیز اذعان داشته2010همکاران) و 36(؛ بنابراین، همانطور که فاموالر2011)کونکنیک و گارتنر، 

گردشگران تصویر مطلوبی از یک مقصد داشته باشند، به احتمال زیاد از آن مقصد بازدید خواهند کرد و ارزش 

 (.2015برند آن مقصد گردشگری افزایش خواهد یافت)گومز و همکاران، 

به برند را ابزاری برای سنجش میزان دلبستگی ( وفاداری 1991باتوجه به اینکه آکر)وفاداری به برند مقصد: 

 "توان گفت منظور از وفاداری به برند مقصد(؛ می2015، 37یک مشتری به یک برند عنوان کرده است )چیستا

بوده و به معنای تمایل به پرداخت پول برای بازدید از مقصد، حتی  "وابستگی گردشگران بالقوه به مقصد

(؛ اما در ادامه 2012، 38باشد )فرنس و والستر در دسترس است، میهای پایینتهایی با قیمکه گزینهزمانی

باید اذعان داشت که مصرف کنندگان تمایل دارند وفاداری به یک برند را تا زمانی نشان دهند که آنها ارزش 

تمندی باالیی باالیی)ارزش ویژه( از آن برند درک کنند، به میزان زیادی درگیر محصول آن برند باشند و رضای

 (.2017، 39از آن برند داشته باشد )ویرا و تراجیلو
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Abstract  

Despite the importance of tourists’ length of stay in a particular destination, few 

studies have attempted to identify factors that influence this variable. Thus, the 

present study sought to examine the factors that impact tourists’ length of stay by 

focusing on domestic tourists of Sareyn. Direct and indirect (via the mediating 

role of brand equity) effects of brand equity dimensions on tourists’ length of 

stay were investigated. Boo, Baloglu, and Basser’s (2009) variables were 

included as dimensions of customer-based brand equity of a tourism destinations. 

The population included domestic tourists who visited Sareyn in May, 2017. The 

sample consisted of 421 visitors who were selected through convenient sampling. 

A questionnaire developed by the researchers was administered among 

participants. The collected data were analyzed using SPSS 24 and SmartPLS2. 

The results showed that all brand equity dimensions had significant, indirect 

effect on tourists’ length of stay. With regard to direct effects, however, the 

influence of brand awareness on the length of stay was not statistically 

significant. 

Keywords: Brand equity dimensions, increasing the length of stay, brand equity, 

Sareyn tourism destination 
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