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  خالصه

نام و عالمت . شودمجدد گردشگران پرداخته میدر این مقاله به بررسی تاثیر شخصیت برند گردشگري بر قصد بازدید 

رشد سهم بازار کلید دستیابی به سودآوري است و . باشد ترین دارایی یک شرکت می تجاري یک شرکت در شمار با ارزش

به همین دلیل سرمایه گذاري بر روي نام هاي تجاري، از . ترین سهم بازار است هاي تجاري راه دستیابی به بیش مدیریت نام

تعهد و  کیو در واقع  ردیگ یدر ذهن مشتري شکل م آنبا توجه به عملکرد  . آید اولویت استراتژیک سازمان به شمار می

عصر حاضر است  ياقتصاد هايتیفعال نیاتریاز پو یکیصنعت جهان و  نیبزرگتر  يگردشگر. قول نانوشته به مشتري است

 یو خارج یهمزمان منابع داخل يریو بکارگ بیترک قیصنعت از طر نیا .کندیم فایا یمحل داریدر توسعه پا یکه نقش مهم

عملکرد مقصد گردشگري تاثیر بسزایی بر قصد .دارد دنبالرا به  يادیز یو فرهنگ یطیمح ستیز ،ياقتصاد ،یمنافع اجتماع

از تجربه گردشگر  عملکرد مقصد گردشگري در برگیرنده عوامل متعددي است و. بازدید مجدد از آن مقصد گردشگري دارد

لذا مدیران مقاصد گردشگري باید کلیه عوامل موثر بر . شوداز مقصد گردشگري گرفته تا شرایط اقلیمی مقصد را شامل می

قصد بازدید مجدد گردشگران از مقاصد گردشگري را شناسایی کرده و آنها را بهبود دهند تا بتوان انتظار داشت قصد 

شخصیت خوب برند مقصد به آسانی آن را از سایر رقبایش .ز مقاصد گردشگري بهبود یابدگردشگران براي بازدید مجدد ا
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مختلفی جهت تحقق این هدف ها و ابزارهاي دستیابی به رشد و توسعه از آمال همه جوامع و کشورهاست و همواره راه

حوزه گردشگري یکی از پارامترهایی است که در کشورهاي توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته . گیردمورد استفاده قرار می

اي را در این گذاري در خور و شایستهولی در کشورهاي در حال توسعه آن طور که باید به این مقوله توجه نداشته و سرمایه

هاي اقتصادي، اي در عرصهصنعت گردشگري، به عنوان یک صنعت نوپا داراي جایگاه ویژه. ]1[اند م ندادهزمینه انجا

به تبع این خصیصه و . گردشگري مانند هر موضوع چند بعدي، بعد دیگر یک سیستم است. ]2[فرهنگی و مدیریتی است 

جزایی دارد که با ترکیب یکدیگر، یک کلیت را به شود، گردشگري نیز عناصر و ااینکه هر سیستم از اجزایی تشکیل می

بر این اساس، نظام . درك درست هر سیستم به شناخت اجزاي سیستم و کلیت آن نیازمند است. آوردندوجود می

هاي توریستی، مراکز اقامتی، تسهیالت و خدمات حمل و نقل ها و فعالیتجاذبه: گردشگري متشکل از عناصر زیر است

  .]3[ی تاسیسات زیربنایی دیگر، تسهیالت و خدمات توریستی دیگرعناصر موسسات

بخش که بیش هنگامی که فرد یک تجربه لذت. قصد بازدید مجدد میل و رضایت فرد براي بازگشت به یک مکان است

طور کلی در به. ]4[است را از یک مکان دارد به احتمال زیاد، در آینده از آن مکان بازدید خواهد کرداز حد انتظار بوده

شود، قصد بازدید بندي رفتار گردشگر که به دو دسته ارزیابی قانویه و قصد و نیت رفتاري آینده تقسیم بندي میتقسیم

طور گسترده در تحقیقات گردشگري تمایل به بازدید مجدد به. ]5[مجدد در زیر مجموعه نیات رفتاري قرار خواهد گرفت

نگرشی و رفتاري : طورکلی، وفاداري متشکل از حداقل دو بعد مجزا به. یمطالعه شده استهاي وفاداري مشترعنوان نشانهبه

کننده بهانگیزه دلبستگی اینمفهوم از وفاداري درنتیجه ممکن است شامل یک جزء روانی، بر اساس احساسات مصرف. است

هایی مانند تکرار بازدید از اساس جنبهعمومی به مردم، محصوالت یا خدمات مرتبط با یک سازمان، و یک جزء رفتاري،بر 

عنوان کننده را بهکه اکثر تحقیقات، وفاداري مصرفبنابراین، درحالی.یک فروشگاه یا درصد هزینه صرف شده با شرکت باشد

کننده حالت نگرشی شده است که آن همچنین منعکس، بیان)عنوانمثال، خریدهاي مکرربه(کنندگیري مییک رفتار اندازه

. ]6[تریاز تمایل به خرید دوباره استشم

. هستند رمقصدهایخود از سا يزسازیاز مقصدها به دنبال متما کیهر  ،يگردشگر يشدن مقصدها یرقابت لیبه دل

. رساندیارییگردشگر يمقصدها ریخود از سایزسازیرا در متما يگردشگر يمقصدها تواندیاست که م یاز عوامل یکیبرند 

 يگردشگریکرد که برندمقصدها انیب نگونهیا توانیرا م ياز برند قو يگردشگر يمقصدها يبرخوردار تیهمالیاز دال یکی

 يمقصدهایبرند کردن برا نییتع شودیسبب گفته م نیبه هم. گردشگر دارد يریمگیتصم ندیدر فرا یتینقش حائز اهم

در صنعت فعال يکه سازمانها استیاستلذا ضرور يگردشگر يبرند مقصدها تیریمدیدیاز جوانب کل یکییگردشگر

کرده و  ییو عوامل مؤثر بر آن را شناسا رندیبه کار گ يقوبرند کیو بهبود  جادیا يحداکثر تالش خود را برا يگردشگر

مشتریان اغلب با دادن شخصیت به برندها براي آنها جنبه انسانی قائل می شوند و بازاریابان اکثر اوقات به .ندینما تیتقو

خصویات شخصیت برند یک مفهوم نمادین یا ارزش . یابی ، اینادراکات را ایجاد کرده یا تقویت می کنندکمک جایگاه 

ر از ویژگی هاي وظیفه اي عمل عاطفی فراهم می آورد که می تواند به استنباط مشتري از برند منجر شود و ماندگارت

 يبرندهایدارا يهاکه شرکت اندافتهیدست جهینت نیبه ااند، کنندگان مطالعه کردهمصرف نهیکه در زم یپژوهشگران.]7[کند

 یدر پ ياریبس منافعبرند مطلوب تیشخص کی. آورندیخود به ارمغان م يبرا يشماریبرند مثبت، منافع ب تیو شخص يقو

 يبرا ییمبنا هیو ته يو وفادار اعتمادسطح شیکننده، افزااحساسات در مصرف شیکننده، افزامصرف حاتیترج تیتقو: دارد
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کنندگان انتظار داشت که مصرف توانیباشد، م داشتهیهمخوان يبرند و مشتر تیکه شخص یزمان جهیدرنت. محصول زیتما

  .]8[داشته باشند يداریخود حالت پا دیدر رفتار خر

  برند

در دیدگاه سنتی، برند، یک نام، عبارت یا اصطالح، نشانه، عالمت، نماد، طرح و یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی 

کند و بدین وسیله محصوالت خود را از محصوالت شرکت رقیب متمایز  کاال یا خدمتی است که فروشنده عرضه می

است که با تعداد زیادي دارایی و تعهد ذهنی پیوند خورده است و نام و نشان تجاري، سمبلی : گوید دیوید آکر می. سازد می

ترین دارایی یک شرکت  نام و عالمت تجاري یک شرکت در شمار با ارزش. ]9[هدف آن شناسایی و تمایز محصوالت است 

ین سهم بازار تر هاي تجاري راه دستیابی به بیش رشد سهم بازار کلید دستیابی به سودآوري است و مدیریت نام. باشد می

ارزش یک نام . آید به همین دلیل سرمایه گذاري بر روي نام هاي تجاري، از اولویت استراتژیک سازمان به شمار می. است

ارزش ویژه یک نام تجاري به کثرت . دهد اي است که یک نام تجاري به یک محصول می تجاري در واقع ارزش افزوده

این نوع مشتریان حاضرند بهاي بیشتري را براي . رفدار آن نام تجاري بستگی داردمشتریان کامالً رضایتمند، وفادار و ط

محصوالت  يافزوده هايارتقاء ارزش يبرا يامروز، برندها ابزار یرقابت يایدر دن.]10[خرید یک برند خاص پرداخت نمایند 

-و سازمان انیمشتر يارزش برا جادیبرندها به ا رایز شوند؛یشرکت محسوب م هايییدارا نتریاز باارزش یکینچنیو هم

 تريشیخدمات مبلغ ب ایاز کاالها  یدبعضیحاضرند درمقابل خر انیچرا مشتر کهنیا يهستند برا یلیو دل کنندهاکمکمی

  .]11[پرداخت کنند

از عناصر ملموس و ناملموس را  ايو مجموعه. خدمت است ایکاال و  کیاز  يدر ذهن مشتر یبرند احساس ادراک

در دیدگاه سنتی، برند، یک نام، عبارت یا اصطالح، نشانه، عالمت، .]12[کندیرا منحصر به فرد م یکه انتخاب شودیشامل م

کند و بدین وسیله محصوالت  آن معرفی کاال یا خدمتی است که فروشنده عرضه می دفنماد، طرح و یا ترکیبی از آنها که ه

نام و نشان تجاري، سمبلی است که با تعداد زیادي : گوید دیوید آکر می. سازد ز محصوالت شرکت رقیب متمایز میخود را ا

احساس،  ر،یکاتلر  برند را تصو پیفل. دارایی و تعهد ذهنی پیوند خورده است و هدف آن شناسایی و تمایز محصوالت است

 ها،یژگیاز و ايارائه مجموعه يفروشنده برا یبرند تعهد دائم کداندیهادرموردکاالهاوخدماتمیو خوانده هادهیشن ده،یعق

  .]13[دهستن تیفیک نیتضم يبرندها حاو نیبهتر. است دارانیخاص به خر یو خدمات ایمزا

 نیکرد که اکثر صاحب نظران برندسازي خصوصا در بخش خدمات، ا انیتوان ب یم گونهنیبرند ا تیوصف اهم در

و عملکرد و  تیفیک یکی: برند در گرو کار روي دو مساله است کیساخت . دانند یکسب وکار م کیبحث را معادل ساختن 

تعهد و قول  کیو در واقع  ردیگ یدر ذهن مشتري شکل م آنبرند با توجه به عملکرد . یابیبازار کپارچهیارتباطات  گريید

به  میمفاه نیا جیتجاري گسترده شد به تدر یابیدر بازار یمیمفاه نیچن نکهیپس از ا.]14[نانوشته به مشتري است 

است برند  تیحائز اهم گردشگريکه در بخش  یمیمفاه. افتیبرند ملل، برند شهري، برند مقصد توسعه  ،یبرندهاي شخص

 کییغاتیلهاي تب امیپ ایمنظور از برندسازي شهري، نه نشان تجاري . برند شهري و برند مقصد گردشگري است ،یمل

  .]15[سازند  یشهر در ذهن خود م کیهاي بارز  یژگیاز و نفعانیاست که ذ ريیشرکت، بلکه تصو

  برند گردشگري
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کند، آن  تیهو نییو تع ییتا مقصد را شناسا دهدیکننده م دیبه بازد یمقصد قبل از سفر اطالعات کییبرند گردشگر

 یابیبازار تهايایازفعالیبرند مقصد مجموعه. ]16[را شکل دهد  رويشیسازد و انتظارات خود از سفر پ زیامتم شیرا از رقبا

با انتقال انتظارات  نیهمچن. کندیم تیمقصد، حما زسازيومتماینام، نماد، آرم، عالمت کلمه کیجادیاست که از ا

گردشگر و  نیب یارتباط عاطف ابد،ییخدمات بهبود م تیفیک د،آییبه وجود م یادماندنیتجربه سفر به کیگردشگران، 

 تهایفعال نیدر مجموع، ا. ابدییگردشگران کاهش م یو بررس قیتحق هاينهیهز تاًیو نها ابدییم شیشده و افزا تیتقو مقصد

ارزش  ن،یبر اعالوه . کندیم جادیبر انتخاب مقصد گردشگر اثر دارد، ا یمقصد را که به طور مثبت تیفیمقصد و ک ریتصو

برند است و  تیفیبرند و ک ریبرند، تصو یتوسط استفاده از برجستگ یافتیدر ژهیبرند مقصد، منعکس کننده ارزش و ژهیو

 شتریدرواقع، ب. باشدیشده، وفاداري برند مقصد م افتیدر ژهیارزش و جیاز دستاوردها و نتا یکیاست که  نینشاندهنده ا

جذب  ن،یبنابرا. دهندیم شیافزاوفاداري به برند مقصد را  کنند،یم جادیهدف ا انیرا در مشتر تیکه رضا ییسازمانها

  .]17[افتدیاتفاق م دیمقاصد خر شیفزا قیاز طر ندهیدر آ شتریب انیمشتر

اند، بلکه در معرض کنندگان نه تنها توسط برندهاي متعددي احاطه شدهدر بازارهاي بسیار رقابتی امروز، مصرف

در بازاریابی عمومی، برند یا . شود نیز قرار دارندهاي مختلف بازاریابی که سبب تمایز برند هر کاال از سایر رقبایش میشیوه

توان به عنوان یک محصول مقصد گردشگري را نیز می. رودنام تجاري به طور گسترده براي محصوالت و خدمات به کار می

اي محسوس یا نا محسوس است، در در نظر گرفت، اما بسیاري از مقاصد گردشگري در هیا یک برند که در بردارنده ویژگی

دهند هاي برند براي مقاصد خود، همانند آنچه تولیدگنندگان کاالها انجام میسراسر جهان در تالش براي اتخاذ استراتژي

. به فرد بودن محصوالت خود تاکید کنندهستند تا بدین ترتیب هویت خود را از دیگر رقابیشان متمایز ساخته و بر منحصر 

امروزه با توجه به شرایط رقابت جهانی، سازمان بازاریابی مقاصد درگیري نبردي قابت به منظور جذب گردشگران و تبدیل 

بدین منظور برند مطلوب و قدرتمند به ابزار بازاریابی قوي تبدیل شده است، چرا که . به مقصدي غیر قابل تعویض هستند

است به مقصدي را ها ایجاد کردهتري در ذهن آناست گردشگران به سادگی مقصدي که تصویر و شخصیت مطلوب ممکن

  .]18[هاي زیبایی دارد ترجیح دهند که مناظر و چشم اندازه

-بودن محصوالت گردشگري، منسجمبرندسازي براي مقاصد گردشگري منجر به کاهش مشکالت ناشی از نامحسوس

بندي گردد و فرآیند بخشهاي مختلف میکنندگان خدمات گردشگري و ثبات در بازارها و زماني عرضههاترشدن تالش

با توجه به اهمیت برندگذاري مقصد، توسعه چارچوبی قابل قبول، منسجم و کلی براي استفاده .]19[کندبازار را تسهیل می

هاي فرهنگی، بدیهی است که با توجه به تفاوت. درساز تئوري برندسازي مقاصد گردشگري الزم و ضروري به نظر می

.]20[اجتماعی و خصوصیات مقاصد گردشگري مختلف، هر مقصد چارچوب برندگذاري خاص خود را خواهد داشت

  شخصیت برند

از  ايبرند را مجموعه تیشخص. کندیم جادیا زیبرند است که در بازار محصول تما ریاز تصو یبرند جزئ تیشخص

هستند در  تیشخص ياست که برندها هم مثل انسان دارا نیا فیتعر نیا لیدل. کنندیم فیمرتبط با برند تعر هايیژگیو

در ذهن خود  يهر مشتر گریو به برندها نسبت دهند به عبارت د ییرا شناسا تیشخص نیا توانندکنندگانمیمصرف جهینت

 جادیکه سبب ا یاز عوامل یکیانجام شده  قاتیبراساس تحق. کندیم ییشناسا یانسان تیشخص یژگیچند و ایکیبرندها را با 

- یم انیمشتر ينبراینماد هايتیمز جادیباعث ا نکهیبرند عالوه بر ا تیشخص. برند است تیشخص شود،یبرند قدرتمند م
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 تیمز جادیسبب ا شودیم انیمحصول به مشتر يها یژگیو انتقال و انیمشتر تیشخص انیو ب ییخودنما يبرا يابزار شود

  .]21[گرددیم زین انیمشتر يبرا يکارکرد

 يبرا یکرد که عوامل متعدد و متفاوت انیب توانیم باشدیخاص خود را دارا م تیکه هر برند شخص نیتوجه به ا با

 یغیتبل هايتیفعال ان؛یمشتر هايدگاهکنندگانمحصوالتوخدمات؛تفکراتودیمصرف هايتجربه: گذارندیم ریبرند تاث تیشخص

دهان به  غاتی؛ تبل)طرح و رنگ لوگو(نشان و نمادها، آرم  ،بنديبسته ؛يردکارک هايیژگیو و تیفیک مت؛یق ،یجیو ترو

و هرگونه  شودیکه انجام م یابیارتباطات بازار کپارچههاییتیفعال هیکل یبه طور کل. و کارکنان عیدهان؛ کانال پخش و توز

عوامل  نیبرند از ا تیگفت که شخص انتو-یم نیبنابر. کندیم جادیبرند را ا تیعوامل مربوط به برند در طول زمان شخص

را از ابعاد  تیشخص) 1996(شده است و آکر لیتبد یابیدر بازار یبرند امروزه به موضوع جذاب تیشخص.گرفته شده است

برند  تیشخص. است گذارریتاث يمشتر دیخر میتصم ندیکه در فرآ داندیم ییرهایکرده و از متغ یبرند معرف تیهو یاصل

-یم مکنندگانترسیاز برند در ذهن مصرف یعال یتیکرده و موقع انیدر مورد برند ب انیمشتر هايدگاهها،احساساتودینگرش

به .. ]22[هاباشدانتخابخواهندکردآن تیکه  متناسب با شخص يداشته باشند برند یافراد اگر نسبت به برند نگرش خوب. کند

- وکسب تیدر موفق یو نقش مهم ذاشتهگ رکنندهتاثیمصرف ياست که بر وفادار یبرند از عوامل تیشخص گریعبارت د

  .]23[کندیم فایمجدد آنان، ا دیو قصد خر يوفادار ان،یبا مشتر يارتباط قو جادشده،ایارزش ادراك شکارها،افزای

  شخصیت برند گردشگري

از این . هاي اخیر، شخصیت برند به عنوان یک راهبرد و استراتژي مهم براي کسب و کارها مطرح گردیده استدر سال

با این وجود به دلیل عدم وجود چارچوبی مفهومی و مقیاسی قابل اعتماد، . رو مورد توجه محققان زیادي قرار گرفته است

از میان محققان مختلفی که در . اندها، محدود باقی ماندهند این پژوهشگیري شخصیت برمعتبر و قابل تعمیم براي اندازه

هاي اي از ویژگیشخصیت برند را به عنوان مجموعه.]24[.اند، آکر شناخته ترین محقق استحوزه شخصیت برند وارد شده

ست شخصیت برند در فهم نحوه رکام معتقد ا. ها قابل قبول تر باشددرك شخصیت آن. کنندانسانی همراه با برند تعریف می

داند و رقبا به در واقع، زمانی که مشتري کیفیت محصول را حق خود می. انتخاب برند توسط مشتري بسیار مهم است

گیري ارزش ویژه برند تواند در شکلهاي محصول را کپی کنند، یک هویت و شخصیت برند قوي میتوانند ویژگیراحتی می

اي مناسب براي ساخت برند مقصد، کمک به تواند به عنوان استعارهمشابه، شخصیت مقصد می به طور. بسیار مهم باشد

  .]25[.دادن به هویتی منحصر به فرد براي مقاصد گردشگري کمک نمایدادراك بازدیدکنندگان از مقصد و شکل

زایش ارزش ویژه برند و همانطور که اف. کندشخصیت خوب برند مقصد به آسانی آن را از سایر رقبایش متمایز می

. کنندگان و برندها، افزایش اعتماد و وفاداري به برند را به دنبال خواهد داشتتوسعه رابطه عاطفی قوي موجود بین مصرف

تواند اهرمی براي درك تصویر آن مقصد و در نتیجه دلیلی براي رفتار انتخاب شخصیت متمایز و جذاب یک مقصد نیز می

شود، تحقیقات اندکی در این خصوص صورت گرفته چه شخصیت بخش مهمی از برند برشمرده میاگر. گردشگران باشد

گیري همخوانی خودچنداره تواند یکی از تاثیرگذارتین متغیرها در شکلشخصیت برند مقصد گردشگري می.]26[است

-جمله عواملی است که می شخصیت برند مقصد گردشگري از. گردشگر و تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگري باشد

  .]27[.تواند همخوانی خودپنداره گردشگر و تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگري را تحت تاثیر قرار دهد
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  گردشگري

در  یعصر حاضر است که نقش مهم ياقتصاد هايتیفعال نیاتریاز پو یکیصنعت جهان و  نیبزرگتر  يگردشگر

 ،یمنافع اجتماع یو خارج یهمزمان منابع داخل يریو بکارگ بیترک قیصنعت از طر نیا. کندیم فایا یمحل داریتوسعه پا

و  شبردیپ یاصل يروین ياز کشورها امروزه گردشگر ياریدر بس. دارد دنبالرا به  يادیز یو فرهنگ یطیمح ستیز ،ياقتصاد

 ییموجب اشتغال زا ده،یتنوع بخش یبه اقتصاد محل ،يراهبرد یکشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصت يرشد اقتصاد

صنعت و نقش آن  نیا تیاهم. گرددیم یمحل طیارزش منابع وارد شونده به مح شیو باعث افزا کندیدرآمد م جادیشده، ا

در هر کجاي  ایوملیمنطقه ،یمحل زانریو برنامه رانیاز مد اريیباعث شده تا بس یو فرهنگ یدر توسعه اقتصادي، اجتماع

 زایی،گردشگري فعالیتی است که غیر از مزایاي اقتصادي و اشتغال .]28[ندیو تالش نما زيریبراي گسترش آن برنامه ایدن

  .]29[با توسعه گردشگري می توان باعث سطح رفاه زندگی اجتماعات بومی شد . تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بسیاري دارد

معادل دقیق و درست انگلیسی آن توریسم، به کلیه  بر اساس تعریف سازمان جهانی توریسم، گردشگري یا

شود که به مکان هایی خارج از محیط عادي خود به منظور گذراندن ایام فراغت، انجام کار و هاي افرادي اطالق میفعالیت

منظور  به این ترتیب، محدوده توریسم از مسافرت هایی که صرفًا به. روندسایر هدف ها، براي مدت کمتر از یک سال می

گیرد، بسی گذراندن تعطیالت وسپري کردن چند روز براي دیدار دوستان و آشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام می

شود که در ارتباط با کار و حرفه توریسم در معانی وسیع آن، عالوه بر گروه اشاره شده، شامل افرادي می. رودفراتر می

به این ترتیب، دامنه تأثیر گذاري بر محیط . دهند هاي علمی و تحقیقاتی انجام میکنند و آنان که فعالیت خویش سفر می

این جدیدترین تعریفی است که از طرف سازمان جهانی توریسم ارائه . شودو تأثیرپذیري آن از محیط، بسیار وسیع تر می

 عیباشد و رشد سر یمطرح م ایدن عیصنا نیو متنوع تر نیاز بزرگتر یکیدر حال حاضر گردشگري به عنوان .]30[شده است

 یحوزه مهم مطالعات کیبه  زین لیدل نیرا به دنبال داشته است و به هم یفراوان یطیاقتصادي و مح ،یاجتماع راتییآن تغ

کند به طوري که  یم جادیرا ا ديیعا نیشتریب ین المللیاز نظر اقتصادي، گردشگري ب. پژوهشگران مبدل شده است نیب

  .]31[است  ريیاز مبالغ چشمگ یحاک یالملل نیارزي حاصل از گردشگري ب هاي یافتیدر

 ییدرآمد براي دولت و اشتغال زا جادیها، ا رساختیگذاري در ز هیسرما بیدر ترغ یگردشگري نقش مهم

صنعت  کیگردشگري از آن به عنوان  تیاهم لیبدل ریاخ انیدر سال. داشته است ایدر سراسر دن میمستق ریو غ میمستق

کشورمان  یاز کشورها به اندازه درآمد نفت اريیباشد که بس یصنعت به اندازه اي درآمدزا و پرسود م نیو ا شودینامبرده م

 نی، سوم1 سمیاصطالحاً صنعت تور ایگردشگري و  تصنع. کرده اند یو پرسود درآمدزائ نهیصنعت کم هز نیاز ا رانیا

از  اريیبس ریدر دهه هاي اخ لیدل نیبه هم.]32[باشدیبعد از صنعت نفت و خودرسازي م هیصنعت مولد شغل و سرما

هستند  درتالشصنعت روي آورده اند و  نیبه گسترش ا شتريیب تیاقتصادي و صاحب نظران با حساس نیدولت ها، مسئول

گردشگري در محیطی متشکل از انسان و .]33[صنعت را براي جوامع خود به ارمغان ببرند  نیا یاز بازار جهان شتريیسهم ب

هاي گردشگري به عنوان شکلی از فعالیت. گیردعوامل و فرآیندهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی صورت می

اقتصادي اثرات مهمی در مقصد دارد؛ به طوري که اغلب تعامل گردشگران با محیط محلی، اقتصاد، فرهنگ و جامعه 

  .]34[یی نیستتفکیک این اثرات اغلب به دلیل چندجانبه بودن آن کاري ساده. اندتپدیدآوردنده این اثرا

  قصد بازدید مجدد گردشگران
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. هاي وفاداري مشتریمطالعه شده استطور گسترده در تحقیقات گردشگري بهعنوان نشانهتمایل به بازدید مجدد به

اینمفهوم از وفاداري درنتیجه ممکن استشامل . و رفتاري استنگرشی : طورکلی، وفاداري متشکل از حداقل دو بعد مجزا به

یک جزء روانی، بر اساس احساسات مصرفکننده بهانگیزه دلبستگی عمومی به مردم، محصوالت یا خدمات مرتبط با یک 

شرکت هایی مانند تکرار بازدید از یک فروشگاه یا درصد هزینه صرف شده با سازمان، و یک جزء رفتاري،بر اساس جنبه

بهعنوانمثال، (گیري می کنندعنوان یک رفتار اندازهکننده را بهبنابراین، درحالیکه اکثر تحقیقات، وفاداري مصرف.باشد

، بیانشده است که آن همچنین منعکسکننده حالت نگرشی مش تریاز تمایل به خرید دوباره )خریدهاي مکرر

اي کمک به پیش بینی رفتار خرید در آیندهمورداستفاده محققان به مدت طوالنی نیت خرید مجدد را بر.]35[است

که ارتباط بین نیت و خرید مجدد کامل نیست، تعدادي از محققانعوامل مختلف مؤثر بر این رابطه درحالی. قراردادند

در قوانین بازاریابی، مفهوم حفظ مشتري بهطور گستردهاي تأکید شده است چراکه جذب . ]36[موردبررسی قراردادند

کنند که تصویر کلی یکیاز مهمترین مطالعات قبلی تأیید می. تر استمشتریانجدید از نگهداري مشتریان کنونی پرهزینه

  .]37[برگ خریدها در فراخوانی تمایل به بازدید دوباره مقصد مشابه است

ت رفتاري گردشگري، در واقع نی. مطالعه قصد بازدید مجدد از مقصد گردشگري ریشه در مطالعه رفتار گردشگر دارد

از آنجا که گردشگران هرگز . کندگیري گردشگر نقش بسزایی ایفا میپیش شرط اصلی رفتار گردشگر است و در تصمیم

گیري براي خرید توانند قبل از خرید و استفاده از محصوالت گردشگري آنها را آزمایش کنند، به همین دلیل تصمیمنمی

اي که گردشگر در لذا تجربه. گیري براي خرید سایر محصوالت دارداي با تصمیمحظهمحصوالت گردشگري تفاوت قابل مال

آورد، تاثیر بسزایی بر قصد وي براي بازدید مجدد از آن مقصد نخستین بازدید از یک مقصد گردشگري بدست می

بازدید مجدد از مقصد شاید به همین دلیل است که قصد بازدید از مقصد گردشگري و قصد . ]38[تشگردشگري خواهددا

دهد نتایج مطالعات گذشته نشان می. گردشگري از اهمیت بسزایی براي محققان دانشگاهی و غیر داشنگاهی برخوردار است

اند، به مراتب کنگ بازدید کردهکه تعداد گردشگران تکراري که براي چندمین بار از مقاصد گردشگري بالغی نظیر هنگ

دلیل . اندگران تکراري است که براي چندمین بار از مقاصد گردشگري نوظهور بازدید کردهخیلی بیشتر از تعداد گردش

توان تالش مقاصد گردشگري بالغ در شناسایی و بهبود عوامل موثر بر قصد بازدید مجدد از مقاصد اصلی این امر می

  .]39[گردشگري دانست

عملکرد مقصد گردشگري . ز آن مقصد گردشگري داردعملکرد مقصد گردشگري تاثیر بسزایی بر قصد بازدید مجدد ا

. شوددر برگیرنده عوامل متعددي است و از تجربه گردشگر از مقصد گردشگري گرفته تا شرایط اقلیمی مقصد را شامل می

 لذا مدیران مقاصد گردشگري باید کلیه عوامل موثر بر قصد بازدید مجدد گردشگران از مقاصد گردشگري را شناسایی کرده

از سوي . و آنها را بهبود دهند تا بتوان انتظار داشت قصد گردشگران براي بازدید مجدد از مقاصد گردشگري بهبود یابد

تواند دیگر باید این موضوع مهم را نیز مدنظر قرار داد که عوامل موثر بر قصد بازدید مجدد از مقاصد گردشگري مختلف می

-کند، قطعا سطح قیمتل فردي که یک مقصد گردشگري را براي خرید انتخاب میبراي مثا .]40[متفاوت از یکدیگر باشد 

در مقابل گردشگري که با هدف استراحت و . ها تاثیر بسزایی بر قصد وي براي بازدید مجدد از آن مقصد خواهد داشت

ها تاثیر بسزایی بر نها و رستوراکند، شرایط اقلیمی و کیفیت خدمات ارئه شده در هتلگذرانی به شهري سفر میخوش

لذا ضروري است که عوامل موثر بر قصد بازدید مجدد از . قصد وي براي بازدید مجدد از آن مقصد گردشگري خواهد داشت
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اي در این زمینه دست یافت مقاصد گردشگري مختلف به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به دانش گسترده

]41[.  

  پیشینه پژوهش

 عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگري شهر یزدبه مطالعه ) 1389(خو و ایوبی یزدي ی خوشایمان

سال اخیر به عنوان  30نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که عالوه بر تصویر برند که در مطالعات . پرداختند

شده است، وفاداري به برند، کیفیت ادراك شده و آگاهی مهمترین عامل ارزیابی گردشگران از برند مقصد گردشگري تلقی 

به برند مقصد گردشگري نیز به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند شهر یزد تاثیر دارند و از نظر اهمیت، وفاداري به برند 

  ].42[ن عامل تاثیرگذار شناخته شده استمهمتری

. پرداختند برند با همخوانی شخصیت برند و مشتريبررسی ارتباط بین ارزش ویژه به ) 1391(عزیزي و همکاران 

شان داد که همخوانی شخصیت برند و مشتري بر اعتماد به برند و حس تعلق به برند اثر نتایج تحقیق حاکی از آن بود که 

برند ارزش ویژه  معنادار دارد، همچنین حس تعلق به برند بر وفاداري به برند اثر معنادار دارد و اعتماد به برند بر وفاداري به

از طرفی همخوانی شخصیت برند و . برند اثر معنادار دارد و در نهایت وفاداري به برند بر ارزش ویژه برند اثر معنادار دارد

مشتري رابطه معناداري با وفاداري مشتري به برند ندارد و حس تعلق به برند نیز به طور مستقیم، ارتباط معناداري با ارزش 

  ].43[ردویژه برند ندا

: مورد مطالعه(تصویر ذهنی ادراك شده از یک کشور و تاثیر آن بر قصد بازدید گردشگران ) 1393(امامی و همکاران 

که سازه تصویر ذهنی کلی ادراك شده شامل دو بعد تصویر ذهنی شناختی  دادنتایج پژوهش نشان . را مطالعه کردند )ایران

همچنین تصویر ذهنی . یران تصویر ذهنی عاطفی مثبتی نسبت به کشور دارندو عاطفی است و گردشگران سفر نکرده به ا

دیگر نتایج نشان داد که تصویر ذهنی کلی نیز بر نیت گردشگران .شناختی از کشور پایین تر از سطح متوسط می باشد

می تواند به  یافته هاي پژوهش نشان می دهد که بهبود تصور ذهنی کشور. نسبت به سفر به کشور تاثیر گذار است

  ].44[شگران بیشتري را جذب مقصد نمایندبازاریابان مقصد گردشگري ایران کمک کند تا گرد

. پرداختند بررسی عامل میانجی اشتیاق برند در تأثیر شخصیت برند بر وفاداري برندبه ) 1394(صنایعی و همکاران 

ند و اشتیاق برند بر وفاداري به برند تأثیرگذار است، تأثیر نتایج تحلیل فرضیه ها نشان داد که شخصیت برند بر اشتیاق به بر

آزمون فرضیه آخر نیز اثر غیرمستقیم شخصیت برند بر وفاداري برند از . مستقیم شخصیت برند بر وفاداري برند رد شد

  ].45[طریق اشتیاق برند را تأیید کرد

نتایج . پرداختند اداري برند مقصد گردشگريبررسی تاثیر برجستگی برند بر وفبه ) 1394(شیرخدایی و همکاران 

. تحقیق نشان داد که برجستگی برند بر کیفیت ادراك شده، تصویر برند و وفاداري برند تاثیر مثبت و معناداري دارد

همچنین، نتایج نشان داد که کیفیت ادراك شده بر تصویر برند، ارزش ادراك شده و رضایتمندي تاثیر مثبت و معناداري 

در نهایت . ارزش ادراك شده بر رضایتمندي تاثیر مثبت و معناداري دارد. اما بر وفاداري برند تاثیر معناداري ندارددارد 

رضایتمندي و محیط فیزیکی بر وفاداري برند تاثیر مثبت و معناداري دارد اما ارزش ادراك شده و ویژگی هاي افراد تاثیر 

  ].46[معناداري بر وفاداري برند ندارند
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نتایج مطالعه کردند که  تأثیر ابعاد شخصیت برند بر تصویر برند و وفاداري مشتریان) 1396(رکوند و همکاران شی

بیشترین اثرگذاري بعد شایستگی بر تصویر برند و همچنین تأثیر بیشتر تصویر برند بر وفاداري نگرشی نسبت به وفاداري 

این نتایج نقش برجسته اي در تصمیم گیري . میانجی تأیید شدنقش تصویر برند به عنوان . رفتاري را نشان می دهد

  ].47[بی و بیان ارزش شخصیت برند دارندمدیران بازاریا

اثر درگیري ذهنی بر قصد بازدید مجدد گردشگران داخلی در مقایسه با به مطالعه ) 1396(شیرمحمدي و همکاران 

یافته ها پژوهش حاکی از آن است که درگیري پایدار ذهنی . ندپرداخت )مطالعه موردي شهر تهران(گردشگران بین المللی 

گردشگر بر قصد بازدید گردشگران داخلی با تاثیر متغیرهاي واسطه اثرگذار می باشد و درگیري پایدار ذهنی گردشگر بر 

در واقع بازدید  قصد بازدید مجدد گردشگران بین المللی با تاثیر و بدون متغیرهاي واسطه تاثیر مثبت و معناداري دارد

مجدد از مقصد گردشگري شهر تهران مستلزم توجه به آگاهی از برند، تصویر برند، کیفیت برند مقصد، وفاداري به برند 

این عوامل داراي روابط متقابل بوده و اثر آن ها در بین گردشگران داخلی با . مقصد و درگیري پایدار گردشگري است

ابراین بازاریابی و استراتژي برندسازي براي گردشگران داخلی باید متفاوت از برندسازي بن. گردشگران خارجی متفاوت است

  ].48[براي گردشگران بین المللی باشد

بررسی نقش میانجی تصویر مقصد بر رابطه میان ریسک ادراك شده و تمایل به بازدید به ) 1396(زارع و همکاران 

در این پژوهش نقش میانجی دو تصویر شناختی و عاطفی بر . پرداختند لهمورد مطالعه ارگ بم پس از فاجعه زلز: مجدد

. روانیوتمایلبهبازدیدمجددبررسیگردید–رابطه میان سه ریسک فیزیکی، مالی، اجتماعی 

بر رابطه میان ریسک فیزیکی و مالی و تمایل به بازدید مجدد نقش  نتایجحاصالزیافتههانشاندادکهتصویرشناختیوعاطفی

  ].49[روانیوتمایلبهبازدیدمجددنقشمیانجیندارد–میانجی ایفا می کند اما بر رابطه میان ریسک اجتماعی 

مطالعه (ارزیابی ارزش ویژه برند در مقصد گردشگري از دیدگاه گردشگران داخلی به ) 1396(بهاري و همکاران 

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عالوه بر تصویر برند، وفاداري به برند، کیفیت ادراك . پرداختند )شهر تبریز: ديمور

شده و آگاهی به برند مقصد گردشگري نیز به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند شهر تبریز تاثیر دارند و از نظر اهمیت، 

  ].50[ر شناخته شده استعامل تاثیر گذا وفاداري به برند مهم ترین

مورد (اثر مسوولیت هاي اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهاي گردشگري ) 1396(غفاري و کنجکاومنفرد

یافته هاي پژوهش نشان داد مسوولیت هاي اجتماعی مقصد گردشگري اصفهان . را بررسی نمودند )شهر اصفهان: مطالعه

زش ویژه برند مقصد از جمله آگاهی از برند، ارزش ادراك شده این مقصد گردشگري، تاثیر معنی داري بر هر یک از ابعاد ار

  ].51[کیفیت ادراك شده برند، تصویر ذهنی گردشگران و وفاداري به برند این مقصد گردشگري دارد

از نگاشت شبکه تداعی هاي برند گردشگري منطقه آزاد کیش با استفاده به بررسی ) 1397(ترکستانی و همکاران 

برطبق نتایج افراد داراي سابقه بازدید تعداد تداعی بیشتر و تداعی مثبت بیشتري . پرداختند روش نقشه مفهومی برند

نکته قابل توجه قرارداشتن . بیش از نیمی از تداعی هاي افراد فاقد سابقه بازدید مشابه افراد داراي سابقه بازدید بود. داشتند

  ].52[تداعی منفی در نقشه افراد فاقد سابقه بازدید بودیک رسانه ي تبلیغاتی به عنوان 

  گیرينتیجه
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رسد ارتباط مثبت و معناداري مطالب مطرح شده و همچنین بررسی پیشینه تحقیق و مبانی نظري به نظر می به با توجه

  :رسیمبنابرین به مدل مفهومی زیر می. بین شخصیت برند گردشگري و قصد بازدید مجدد گردشگري وجود دارد
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