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اثر مسئولیتهای اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری
مورد مطالعه :شهر اصفهان
محمد غفاری ،استادیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
امیررضا کنجکاو منفرد ،7استادیار ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
تاریخ دریافت16/8/12 :

پذیرش نهایی12/3/21 :

چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیتهای اجتماعی بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری است .پژوهش
حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش جمعآوری دادهها پیمایشی است .جامعه آماری شامل آن دسته
از گردشگران خارجی است که در بهار  2316به شهر اصفهان سفر کردهاند .ابزار گردآوری دادههای پژوهش،
پرسشنامهای و حاوی  04سؤال بسته است که با مرور ادبیات پژوهش تدوین گردید .روایی پرسشنامه با
استفاده از روایی محتوا و سازه و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و مورد تأیید
قرار گرفت .به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش و آزمون فرضیهها از مدلیابی معادالت ساختاری و
تحلیل مسیر استفاده شد .در این رابطه ،نرمافزارهای  SPSSو لیزرل 1مورد استفاده قرار گرفت .یافتههای
پژوهش نشان داد مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری اصفهان تأثیر معنیداری بر هر یک از ابعاد ارزش
ویژه برند مقصد از جمله آگاهی از برند ،ارزش ادراک شده این مقصد گردشگری ،کیفیت ادراک شده برند،
تصویر ذهنی گردشگران و وفاداری به برند این مقصد گردشگری دارد.
کلیدواژهها :مسئولیت های اجتماعی ،ارزش ویژه برند ،وفاداری به برند ،تصویر ذهنی برند ،مقصد

گردشگری.

 .2نویسنده مسئول،

Email: monfared@yazd.ac.ir
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مقدمه

به دلیل رقابتی شدن مقصدهای گردشگری ،هر یک از مقصدها به دنبال متمایزسازی خود از سایر
مقصدها هستند .برند یکی از عواملی است که میتواند مقصدهای گردشگری را در متمایزسازی
خود از سایر مقصدهای گردشگری یاری رساند (غفاری و همکاران .)12 :2313 ،یکی از دالیل
اهمیت برخورداری مقصدهای گردشگری از برند قوی را میتوان اینگونه بیان کرد که برند
مقصدهای گردشگری نقش حائز اهمیتی در فرایند تصمیمگیری گردشگر دارد (اوو.)61 :1440 ،3
به همین سبب گفته می شود تعیین برند کردن برای مقصدهای گردشگری یکی از جوانب کلیدی
مدیریت برند مقصدهای گردشگری است (ضرغام بروجنی و بارزانی .)224 :2311 ،لذا ضروری
است که سازمانهای فعال در صنعت گردشگری حداکثر تالش خود را برای ایجاد و بهبود یک برند
قوی به کار گیرند و عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرده و تقویت نمایند .دیچرناتونی و مکدونالد

0

( )1443بیان میکنند ارزش ویژه برند یکی از مهمترین مفاهیم در زمینه مدیریت برند است که
میتواند توسط شرکتها در جهت سنجش میزان اثربخشی برند آنها مورد استفاده قرار گیرد .بسیاری
از نویسندگان اذعان دارند که مسئولیتهای اجتماعی میتواند نقش بسزایی در بهبود ارزش ویژه
برند شرکتها داشته باشد (عبدالوند و چارستاد .)123 :1423 ،1در شرایط کنونی رقابت فزایندهای
بین مقصدهای گردشگری وجود دارد و آنها سعی میکنند با انجام اقداماتی فراتر از وظایف خود
نظیر مسئولیتها ی اجتماعی ،خود را از سایر مقصدها متمایز کنند .بسیاری از محققان اذعان دارند
که مسئولیتهای اجتماعی از جمله مهمترین عواملی است که میتواند بر ارزش ویژه برند تأثیر
بسزایی داشته باشد (عسگری خشوئی و همکاران2310 ،؛ اژدری و همکاران2310 ،؛ تورس و
همکاران1421 ،6؛ عبدالوند و چارستاد .)1423 ،برخی نویسندگان دیگر اذعان میکنند که
مسئولیتهای اجتماعی نهتنها موجب بهبود اوضاع سازمانها میشود ،بلکه بر ارزش ویژه برند آنها
تأثیر بسزایی دارد (اژدری و همکاران .)31 :2310 ،حال این سؤال مطرح میشود که مسئولیتهای
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اجتماعی مقصدهای گردشگری چگونه میتواند بر ارزش ویژه برند این مقصدها تأثیر بگذارد .از
این رو در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری اصفهان بر ارزش
ویژه برند این مقصد گردشگری پرداخته شده است .بعالوه ،برای مطالعه دقیقتر تأثیر مسئولیتهای
اجتماعی بر ارزش ویژه برند ،تالش شده است تأثیر مسئولیتهای اجتماعی بر هر یک از ابعاد ارزش
ویژه برند به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری :مرور ادبیات پژوهش نشان میدهد که تعریف و برداشت
واحدی در مورد مفهوم مسئولیتهای اجتماعی بین صاحبنظران وجود ندارد .وانگ و همکاران

2

( )1421مسئولیتهای اجتماعی شرکت را به عنوان نوعی رفتار شرکتی در رابطه با اخالقیات کسب
و کار تعریف میکنند که در بر گیرنده وظایف و تعهدات شرکت در قبال جامعه است .اریکول و
همکاران )1421( 8بیان میکنند که بهرهمندی از سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف از جمله مهمترین
پیشنیازهای ضروری رشد و توسعه آن جوامع است .دولتها همواره درصدد هستند تا با اتخاذ
راهکارهایی ،زمینه شکلگیری و ارتقای آن را در کشور فراهم آورند (سجاسی و دلیر.)32 :2316 ،
زیرا مسئولیت اجتماعی ،موجب باال رفتن تعهد شهروندان نسبت به اجرای اقداماتی مانند گردشگری
میشود که عالوه بر منافع فردی ،بهبود و رفاه جامعه را فراهم میسازد .عالوه بر این به اعتقاد هرتزر

9

 ،مسئولیتپذیری اجتماعی مسألهای مهم تلقی شده است .معیارهای وی برای توصیف مسئولیت-
پذیری اجتماعی گردشگری عبارتند از :حفاظت از محیط زیست ،افزایش رضایت تفریحی برای
مشارکت گردشگران و حداکثر مسئولیتپذیری نسبت به جامعه میزبان (سجاسی و دلیر.)38 :2316 ،
همانگونه که بیان شد توجه به مسئولیتپذیری اجتماعی در بحث گردشگری و اجزای اصلی آن که
شامل مقصد گردشگری ،گردشگر و همچنین جامعه میزبان میباشد ،بسیار اهمیت دارد .مسـئولیت
اجتمـاعی در زمینـه محـیط زیسـت شامل فعالیتهای اجتماعی است که به منظور کاهش آثار منفـی
فعالیتهای مخرب بـر محـیط زیسـت انجام میگیرد .اصطالح رفتار مسئوالنه زیستمحیطی زمانی
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به کار میرود که گردشگران تأثیر رفتار بر محیط و رعایت هنجارها را درک کنند (چیو و همکاران،24
 .)312 :1420ایـن فعالیـت هـا بـرای نگهـداری و محافظت از محیط پیرامـون و منـابع طبیعـی
طراحـی شدهاند ،مسـئولیت اجتماعی در زمینه مشتریان (گردشگر) شامل فعالیتهایی است که
هـدف آنها ایمنی محصوالت ،خدمات و اعتبار تبلیغات ،احترام به زبان و فرهنگ گردشگران و
دستیابی به رضایت گردشگران و حفاظت از منافع آنهاست .مسـئولیت اجتماعی در زمینه جامعه
(مقصد گردشگری) نیز شامل فعالیتهایی اسـت بـا هـدف کسب منافع عمومی و کمک به توسعه
و رفاه جامعه (مقصد گردشگری) انجام میگیرد.
ارزش ویژه برند مقصد گردشگری :امروزه ،مفهوم ارزش ویژه ،مهمترین عامل مؤثر بر ایجاد مزیت
رقابتی در زمینه متمایزسازی شناخته شده است (چانگ و لیو .)264 :1441 ،22ارزش ویژه برند
خصوصاً برای سازمانهای خدماتی نظیر اغلب سازمانهای فعال در صنعت گردشگری از اهمیت
ویژهای برخوردار است .در پژوهش حاضر از دستهبندی کونسنیک و گارتنر )1442( 21برای مطالعه
ابعاد ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استفاده شده است .آنها ارزش ویژه برند مقصدهای
گردشگری را شامل پنج بعد می دانند که شامل آگاهی ،تصویر ذهنی ،کیفیت ادراک شده ،ارزش
ادراک شده و وفاداری به برند مقصد گردشگری است.
آگاهی از برند مقصد گردشگری :تانگ و هاولی )1441( 23آگاهی از برند را به عنوان یکی از ابعاد
اصلی ارزش ویژه برند معرفی می کنند که به قدرت حضور برند در ذهن مشتریان اشاره دارد .با
توجه به اهمیت آگاهی از برند مقصد گردشگری ،این مفهوم به مراتب در مطالعات گوناگون مورد
بررسی قرار گرفته است (کونکنیک و گارتنر040 :1442 ،20؛ لی و بک .)331 :1448 ،21متخصصان
و مدیران بازاریابی مقصدهای گردشگری تالش میکنند با ایجاد یک برند منحصربهفرد برای مقصد
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گردشگری ،آگاهی گردشگران را از برند مقصد گردشگری افزایش دهند (جاگو و همکاران:1443 ،26
.)1
ارزش ادراک شده برند مقصد گردشگری :ارزش ادراک شده به قضاوت مشتری در مورد هزینههای
اعمال شده و منافع کسبشده از خرید یک محصول اشاره دارد (رنجبریان و همکاران.)12 :2312 ،
بسیاری از نویسندگان از جمله یوو و همکاران ،)1444( 22لو و المب )1444( 28و نام 21و همکاران
( )1422بیان میکنند که ارزش ادراک شده خدمات عاملی کلیدی در توسعه برندهای خدماتی قوی
است و میتواند بسیاری از جوانب رفتاری مشتری را تحت تأثیر قرار دهد .بوو و همکاران ()1441
و نام و همکاران ( )1422بیان میکنند ارزش ادراکشده گردشگر یکی از ابعاد اصلی ارزش ویژه
برند مقصد گردشگری است.
تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری :تصویر ذهنی برند همان ادراک مشتری در مورد برند است که
از تداعیهای ذهنی انباشته شده در حافظة او انعکاس مییابد (عماری و زندهدل )61 :2312 ،و
موجب متمایزسازی یک شرکت و محصوالت آن از سایر شرکتها و محصوالت آنها میشود.
فیرکلوث 14و همکاران ( )1442بیان میکنند تصویر ذهنی برند میتواند موجب ایجاد ارزش ویژه
برای آن شود .میشل 12و همکاران ( )1442و چن و تیسای )1442( 11بیان میکنند تصویر ذهنی برند
میتواند ،ارزش ادراک شده برند را تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش وفاداری به برند شود.
کیفیت ادراک شده برند مقصد گردشگری :در ادبیات مربوطه ،کیفیت ادراک شده به عنوان قضاوت
مشتری در مورد برتری و رجحان یک محصول یا خدمت تعریف میشود (منفرد 13و همکاران،
 .)12 :1422کن )1423( 10بیان میکند محصول ،قیمت و زیرساختها عوامل اصلی تعیینکننده
وفاداری گردشگر هستند .وی بیان میکند رضایت از این سه عامل میتواند رضایت کلی گردشگر
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را تحت تأثیر قرار دهد .لذا میتوان گفت کیفیت خدمات گردشگری میتواند تأثیر بسزایی بر تصویر
ذهنی داشته باشد که گردشگران از یک مقصد گردشگری ادراک میکنند و همچنین میتواند رضایت
و وفاداری گردشگر را به طور معنی داری تحت تأثیر قرار دهد (غفاری و همکاران.)814 :2313 ،
وفاداری به برند مقصد گردشگری :اکر )2112( 11وفاداری به برند را به عنوان وابستگی مشتری به
برند تعریف میکند .به عبارت دیگر ،وفاداری به برند را میتوان به عنوان تعهد عمیق مشتری به
خرید مجدد یک برند ترجیح داده شده در طول دوره زمانی آینده و تمایل به توصیه آن برند به
سایرین تعریف کرد .بسیاری از نویسندگان از جمله اکر ( )2112گیل 16و همکاران ( )1442و
گیالنینیا و موسویان ( )2381بیان میکنند وفاداری به برند یکی از ابعاد اصلی ارزش ویژه برند
است .اپرمن )1444( 12بیان میکند هنگام مطالعه برند مقصد گردشگری باید به مفهوم وفاداری به
مقصد گردشگری توجه ویژهای شود.
تأثیر مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری بر ارزش ویژه برند :از آنجا که امروزه مقصدهای
گردشگری با رقابت فزاینده ای مواجه هستند ،لذا ضروری است اقداماتی در جهت بهبود
مسئولیت های اجتماعی انجام دهند تا از این طریق بتوانند ارزش ویژه برند خود را بهبود دهند .گلجا
و نیزیک )1424( 18بیان می کنند که در بازارهای در حال تغییر گردشگری امروزی ،مقصدهای
گردشگری با ارائه محصوالت گردشگری پایدار میتوانند خود را از سایر مقصدها متمایز کنند.
نویسندگان متعددی از جمله عسگری خشوئی و همکاران ( ،)2310اژدری و همکاران (،)2310
توس و همکاران ( ،)1421عبدالوند و چارستاد ( )1423بیان میکنند که مسئولیتهای اجتماعی از
جمله مهمترین عواملی است که میتواند بر ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری تأثیر بسزایی
داشته باشد .اسماعیل پور و برجوئی )1426( 29بیان میکنند مسئولیتهای اجتماعی منجر به بهبود
ارزش ویژه برند شرکتها شده و از این طریق میتواند عملکرد شرکتها را بهبود بخشد .با توجه
به مطالب فوق فرضیه زیر ارائه شده است:
25. Aaker
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فرضیه  -7مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بر ارزش ویژه برند مقصد
گردشگری دارد.
ماترا 34و همکاران ( )1421اذعان میکنند که انجام مسئولیتهای اجتماعی شرکتها موجب میشود
آگاهی از برند این شرکتها در بین مخاطبان هدف افزایش یابد و در صورت بروز هر گونه بحرانی،
مشتریان کمتر شرکت را سرزنش کنند .اقبال )1423( 32نیز بیان میکند شرکتهایی که بتوانند
مسئولیتهای اجتماعی خود را به خوبی انجام دهند ،قادر خواهند بود برند خود را در ذهن مخاطبان
هدف برجسته کرده و از این طریق آگاهی از برند خود را در ذهن مخاطبان هدف افزایش دهند .در
پژوهش حاضر فرض شده است که مسئولیتها ی اجتماعی مقصد گردشگری بر آگاهی از برند
مقصد گردشگری تأثیر دارد.
فرضیه  -7-7مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری تأثیر معنی داری بر آگاهی از برند مقصد

گردشگری دارد.
همانطور که چو و یانگ )1441( 31بیان میکنند ،هنگامی که شرکتها بتوانند وظایف خود را در
زمینه مسئولیت های اجتماعی به نحو احسن انجام دهند ،آنها قادر خواهند بود تصویر ذهنی شرکت
را بهبود داده و از این طریق منجر به بهبود عملکرد شرکت شوند .رودریگس و همکاران)1422( 33
و سموئل و چاندرا )1420( 30بیان میکنند مسئولیتهای اجتماعی شرکت میتواند تأثیر بسزایی بر
تصویر ذهنی برند شرکت داشته باشد .دلیل این امر آن است که مشتریانی که احساس میکنند شرکتی
مسئولیتهای اجتماعی خود را به نحو احسن انجام میدهد ،نگرش بهتری نسبت به آن شرکت پیدا
میکنند و از این طریق است که تصویر ذهنی شرکت در بین آنها بهبود مییابد .بنابراین ،در پژوهش
حاضر فرض شده است که مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری بر تصویر ذهنی برند مقصد
گردشگری تأثیر دارد.

30. Mattera
31. Iqbal
32. Chu and Yang
33. Rodrigues et al
34. Semuel and Chandra
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فرضیه  -2-7مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بر تصویر ذهنی برند مقصد
گردشگری دارد.

پلوزا و شانگ )1422( 31بیان میکنند شرکتهایی که مسئولیتهای اجتماعی را انجام میدهند،
میتوانند این ادراک را در مشتریان خود تقویت کنند که محصوالت این شرکت دارای ارزش ادراک
شده باالیی است و ارزش خرید دارد .استالت 36و همکاران ( )1420سموئل و چاندرا ( )1420در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مسئولیتهای اجتماعی شرکت تأثیر معنی داری بر ارزش
ادراک شده برند دارد .بنابراین ،در پژوهش حاضر فرض شده است که مسئولیتهای اجتماعی مقصد
گردشگری بر ارزش ادراک شده برند مقصد گردشگری تأثیر دارد.
فرضیه  -9-7مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بر ارزش ادراک شده برند مقصد
گردشگری دارد.

استالت و همکاران ( )1420بیان میکنند که انجام مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکتها موجب
می شود مشتریان کیفیت محصوالت آن شرکت را بهتر ارزیابی کنند .بنابراین ،در پژوهش حاضر
فرض شده است که مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری بر کیفیت ادراک شده برند مقصد
گردشگری تأثیر دارد.
فرضیه  -4-7مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بر کیفیت ادراک شده برند مقصد
گردشگری دارد.

چای 32و همکاران ( )1421و وحدتی و همکاران ( )1421در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
مسئولیتهای اجتماعی شرکت میتواند تأثیر معنیداری بر رفتارهای آتی مشتری و وفاداری به برند
داشته باشد .انجیرو )1421( 38بیان میکند از آنجا که اقدامات مسئولیتهای اجتماعی شرکتها
میتواند تأثیر بسزایی بر وفاداری مشتریان داشته باشد ،لذا شرکتها اهمیت ویژهای به این اقدامات

35 Peloza and Shang
36. Staudt
37. Chai
38. Njiru
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میدهند .بر این اساس ،در این پژوهش فرض شده است ،مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری
بر وفاداری به برند آن تأثیر دارد.
فرضیه  -1-7مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری تأثیر معنی داری بر وفاداری به برند مقصد
گردشگری دارد.

مدل مفهومی

مدل مفهومی پژوهش و فرضیه های آن بر اساس مرور ادبیات پژوهش تدوین گردید .مدل مفهومی
پژوهش در شکل  2نشان داده شده و فرضیهها نیز در ادامه ذکر شده است.

ارزش ویژه برند مقصد گردشگری
آگاهی از برند مقصد

ارزش ادراک شده

تصویر ذهنی برند

مسئولیت
اجتماعی

کیفیت ادراک شده

وفاداری به برند
مقصد

شکل  .2مدل مفهومی پژوه

فرضیههای پژوهش

فرضیه  :7مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بر ارزش ویژه برند دارد.
فرضیه  :7-7مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری تأثیر معنی داری بر آگاهی از برند دارد.
فرضیه  :2-7مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بر ارزش ادراکشده دارد.
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فرضیه  :9-7مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بر تصویر ذهنی دارد.
فرضیه  :4-7مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بر کیفیت ادراکشده دارد.
فرضیه  :1-7مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری تأثیر معنیداری بر وفاداری به دارد.
روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،و از نظر روششناسی پژوهش توصیفی -پیمایشی از نوع
مقطعی است .جامعه آماری این پژوهش شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در فصل
بهار  2316به شهر اصفهان سفر و از میدان نقش جهان در این شهر بازدید کردهاند .از این جامعه
نمونهای به حجم  144نفر انتخاب شد .به منظور تعیین حجم نمونه از قائده کالین )1441( 31استفاده
شد .کالین ( )1441بیان میکند ،به ازای هر پرسش باید حداقل پنج پرسشنامه توزیع شود که بر
این اساس حجم نمونه  144انتخاب شد .برای اطمینان بیشتر  134پرسشنامه به صورت در دسترس
در بین پاسخدهندگان توزیع شد که از این تعداد  124پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شد و در
تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل 04
پرسش است که بر اساس مرور ادبیات پژوهش تدوین گردید .همچنین شش پرسش برای سنجش
ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری تدوین گردید .در این راستا ،ابعاد ارزش ویژه
برند که مورد سنجش قرار گرفتهاند عبارتند از :آگاهی از برند ،کیفیت ادراک شده ،وفاداری ،ارزش
ادراک شده و تصویر ذهنی .همچنین ،جهت سنجش مســئولیت اجتمــاعی ،مسـئولیت اجتمـاعی
مقصدهای گردشگری در سه زمینه محیط زیست ،مشتریان (گردشگران) و جامعه مورد ارزیابی قرار
گرفته است :الف -مسـئولیت اجتمـاعی در زمینـه محـیط زیسـت :شامل فعالیتهای اجتماعی است
که به منظور کاهش آثار منفـی فعالیتهای مخرب بـر محـیط زیسـت انجام میگیرد .ایـن فعالیـت-
هـا بـرای نگهـداری و محافظت از محیط پیرامـون و منـابع طبیعـی طراحـی شدهاند .ب -مسـئولیت
اجتماعی در زمینه مشتریان :شامل فعالیتهایی است که هـدف آنها دستیابی به رضایت گردشگران
و حفاظت از منافع آنهاست .مثالهایی در این زمینه عبارتند از :ایمنی خدمات و اعتبار تبلیغات،

39. Kline
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احترام به زبان و فرهنگ گردشگران ،فراهم آوردن تسهیالت برای گردشگران ناتوان و معلول و. ...
ج -مسـئولیت اجتماعی در زمینه جامعه :شامل فعالیتهایی بـا هـدف کسب منافع عمومی و کمک
به توسعه و رفاه جامعه اسـت.

برای بررسی روایی پرسش نامه ،روایی محتوا و سازه آن مورد بررسی قرار گرفت .به منظور بررسی
روایی محتوا ،پرسش نامه در اختیار چند نفر از اساتید بازاریابی و گردشگری قرار گرفته و از ایشان
خواسته شد نظرات اصالحی خود را اعمال کنند .سپس اصالحات مربوطه اعمال شد و روایی
محتوای پرسشنامه مورد تأی ید قرار گرفت .برای بررسی روایی سازه ،بار عاملی پرسشها محاسبه
گردید .در این راستا ،میتوان گفت پرسشهایی که بار عاملی آنها بیشتر از  4/1است ،از روایی قابل
قبولی برخوردار است .همانطور که نتایج نشان میدهد ،کلیه سؤاالت پرسشنامه از روایی قابل
قبولی برخوردار است.
برای بررسی پایایی پرسشنامه ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .این ضریب برای کل پرسش-
نامه 4/122 ،بود .همچنین این ضریب برای هریک از متغیرهای پژوهش به صورت جداگانه محاسبه
گردید که مقادیر آن برای آگاهی از برند ،کیفیت ادراک شده ،وفاداری ،ارزش ادراک شده،
مسئولیتهای اجتماعی و تصویر ذهنی به ترتیب  4/121 ،4/111 ،4/821 ،4/861 ،4/882 ،4/863به
دست آمد .همانطور که نتایج نشان میدهد ،پرسشنامة مورد استفاده و کلیه ابعاد آن دارای پایایی
مورد قبول هستند (ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از  .)4/24برای تجزیه و تحلیل دادههای این
پژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .در این راستا ،از روشهای آمار
توصیفی (نظیر میانگینها ،فراوانیها و درصدها) و آمار استنباطی (مدل یابی معادالت ساختاری و
تحلیل مسیر) در نرمافزارهای آماری  SPSSو لیزرل استفاده شده است .همچنین به منظور بررسی
روابط متغیرهای مدل مفهومی ،از مدلیابی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است.
مدلیابی معادالت ساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری از خانواده رگرسیون چند متغیری و به
بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادالت
رگرسیون را همزمان مورد آزمون قرار دهد .این روش یک رویکرد آماری برای آزمون فرضیههایی
درباره روابط بین متغیرهای تحقیق است؛ همچنین یکی از اصلیترین روشهای تجزیه و تحلیل



دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال ششم ،شماره یازدهم ،بهاروتابستان7931

ساختار دادههای پیچیده و یکی از روشهای نو برای تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در
یک ساختار مبتنی بر نظریه ،تأثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان میدهد.

یافتههای تحقیق

در این قسمت ابتدا یافتههای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی اعضای نمونه آماری
در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی اعضای نمونه آماری
ویژگی

توزیع

جمعیت

فراوانی

فراوانی

ویژگی

مطلق

نسبی

جمعیت

شناختی
سن

توزیع

فراوانی

فراوانی

مطلق

نسبی

شناختی

کمتر از 14

12

21/14

سال

تعداد

اولین بار

31

28/64

سفرهای
قبلی

یک بار

60

34/14

 14-34سال

16

21/04

13

11/14

 34-04سال

00

12/44

دوبار

32

20/84

بیشتر از 04

83

31/14

بیشتر از دوبار

سال
جنسیت

تحصیالت

اعالم نشده

13

22/44

اعالم نشده

34

20/34

تنها

12

24/44

مرد

221

16/24

تعداد

 2-1نفر

02

21/14

زن

21

30/34

همراهان

80

04/44

اعالم نشده

21

1/44

 3-0نفر

20/84

ابتدایی

23

6/14

بیشتر از  1نفر

32

دیپلم

32

20/84

اعالم نشده

33

21/24

لیسانس

20

31/14

وضعیت

مجرد

26

36/1

تحصیالت

13

11/14

تأهل

متاهل

240

01/14

تکمیلی
اعالم نشده

31

28/64

اعالم نشده

34

20/34
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همچنین در جدول  1اطالعات توصیفی متغیرهای تحقیق شامل متغیر مستقل یعنی مسئولیت
اجتماعی و متغیر وابسته یعنی ارزش ویژی برند ارائه شده است.
جدول  .1اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

ابعاد

میانگین

انحراف معیار

مسئولیتهای اجتماعی

محیط زیست

3/40

2/101

مقصد گردشگری

گردشگران (مشتریان)

3/12

2/333

جامعه

3/20

2/012

ارزشویژه برند مقصد

آگاهی از برند مقصد گردشگری

3/33

2/313

گردشگری

ارزشادراکشده مقصد گردشگری

0/21

2/281

تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری

3/02

2/120

کیفیتادراک شده برند مقصد

3/16

4/811

گردشگری
وفاداری به برند مقصد گردشگری

3/21

2/401

در ادامه به بررسی فرضیه های پژوهش در قالب مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است .به این
منظور از روش تحلیل مسیر در نرمافزار لیزرل استفاده شده است .به منظور استفاده از نرم افزار
لیزرل باید توجه داشت که تحلیل مسیر در این نرم افزار شاخصهای برازشی را تولید میکند که در
بازه مشخصی قابل قبول بوده و نتایج آن قابل استناد است .اولین شاخص ،کای اسکویر هنجار شده

04

است که از تقسیم  X2بر درجه آزادی به دست میآید .مقادیر کمتر از  3برای این معیار بسیار
مطلوب تلقی میشود .شاخص میزان انطباق ( )AGFIنیز باید بزرگتر از  4/8باشد ،مقادیر باالی
 4/1برای شاخصهای نیکویی برازش ( ،)GFIهنجار شده برازندگی ( )NFIو هنجار نشده برازندگی
( )NNFIنشان دهنده این است که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است .عالوه بر این میزان
شاخص  RMSEAکمتر از  4/2میباشد .همانطور که جدول  3نشان داده شده است ،مقادیر

1. Normed Chi-square Index
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معنیدار برای شاخصهای برازش مدل از آزمون تحلیل مسیر مدل پژوهش با استفاده از نرمافزار
لیزرل حمایت میکند.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل
شاخص

GFI

CFI

NNFI

NFI

χ2/df

RMSEA

آستانه پذیرش

>4/14

>4/14

>4/14

>4/14

<3

< 4/42

مقدار

4/16

4/11

4/82

4/12

2/61

4/438

در این بخش اثرات متغیرهای تحقیق ،مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .بدین منظور ،از تحلیل
مسیر و مدل یابی معادله ساختاری استفاده شده است .در ابتدا ،اثر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه
برند مقصد گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است (فرضیه  .)2مدل ضرایب معنیداری و ضرایب
بتا برای چارچوب پیشنهادی در شکلهای  1و  3ارائه شده است.

شکل  .1مدل ضرایب معنیداری ( )tبرای فرضیه اصلی
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شکل  .3مدل ضرایب بتا ( )βبرای فرضیه اصلی

با توجه به مقدار  t-valueمحاسبه شده میتوان گفت که مسئولیت اجتماعی تأثیر معنیداری بر
ارزش ویژه برند مقصد گردشگری دارد.
در آخرین مرحله از تحلیل مدلهای ساختاری ،تأثیر مسئولیتهای اجتماعی بر هر یک از ابعاد
پنجگانه ارزش ویژه برند مقصد گردشگری بررسی شده است .در این راستا ،از روش تحلیل مسیر
استفاده شده است .بنابراین ،نمودار تحلیل مسیر برای مدل پیشنهادی تحقیق به صورت شکل  0به
دست آمد.

شکل  .4مدل مسیر برای فرضیههای فرعی

با توجه به نتایج تحلیل مسیر میتوان گفت که مسئولیتهای اجتماعی بر هر یک از ابعاد ارزش ویژه
برند مقصد گردشگری اثر معنیداری دارد .بنابراین فرضیههای فرعی  2-2تا  1-2در سطح اطمینان
 11درصد تأیید میگردد .بر این اساس میتوان گفت که مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری
تأثیر معنی داری بر آگاهی از برند ،ارزش ادراکشده ،تصویر ذهنی ،کیفیت ادراکشده و وفاداری
گردشگران دارد .عالوه بر این ،به استناد ضرایب مسیر ،بیشترین اثرگذاری مسئولیت اجتماعی بر
ارزش ویژه برند ،مربوط به بعد ارزش ادراک شده میباشد.
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نتایج حاصل از مدلیابی معادالت ساختاری و وضعیت تأیید یا رد فرضیههای تحقیق در مورد روابط
بین مسئولیت های اجتماعی و ارزش ویژه برند مقصد گردشگری را میتوان در جدول  0مشاهده
نمود.
جدول  .4خالصه یافتههای پژوهش در مورد فرضیههای پژوهش
فرضیهها

ضریب معنی داری ()t

ضریب بتا ()β

نتیجه

فرضیه 2

1/13

4/11

تأیید

فرضیه 2-2

1/32

4/31

تأیید

فرضیه 1-2

8/34

4/12

تأیید

فرضیه 3-2

8/11

4/12

تأیید

فرضیه 0-2

1/81

4/00

تأیید

فرضیه 1-2

1/22

4/32

تأیید

بحث و نتیجهگیری

یافتههای این پژوهش نشان داد که  31درصد از تغییرات آگاهی از برند مقصد گردشگری اصفهان
از طریق مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری اصفهان قابل تبیین است .نتایج این فرضیه با
یافتههای پژوهشگران پیشین از جمله ماترا و همکاران ( )1421و اقبال ( )1423مطابقت و همخوانی
دارد .ماترا و همکاران ( )1421اذعان میکنند که انجام مسئولیتهای اجتماعی شرکتها موجب
میشود آگاهی مخاطبان هدف از برند این شرکتها افزایش یابد .بررسی نشان میدهد که  12درصد
از تغییرات ارزش ادراک شده برند مقصد گردشگری اصفهان از طریق مسئولیتهای اجتماعی مقصد
گردشگری اصفهان قابل تبیین میباشد .نتایج این فرضیه با یافتههای پژوهشگران پیشین از جمله
فریرا و همکاران ( ،)1424پلوزا و شانگ ( ،)1422استالت و همکاران ( )1420و سموئل و چاندرا
( )1420مطابقت و همخوانی دارد .این پژوهشگران بیان میکنند ،شرکتهایی که مسئولیتهای
اجتماعی را انجام میدهند ،می توانند این ادراک را در مشتریان خود تقویت کننده که محصوالت این
شرکت دارای ارزش ادراک شده باالیی است و ارزش خرید دارد .همچنین یافتهها نشان میدهد 12
درصد از تغییرات تصو یر ذهنی برند مقصد گردشگری اصفهان از طریق مسئولیتهای اجتماعی
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مقصد گردشگری اصفهان قابل تبیین میباشد .نتایج این فرضیه با یافتههای پژوهشگران پیشین از
جمله رودریگس و همکاران ( )1422و سموئل و چاندرا ( )1420مطابقت و همخوانی دارد .آنها
بیان میکنند مسئولیتهای اجتماعی شرکت میتواند تأثیر بسزایی بر تصویر ذهنی برند شرکت داشته
باشد ،چراکه مشتریانی که مشاهده میکنند شرکتی مسئولیتهای اجتماعی خود را به نحو احسن
انجام میدهد ،نگرش بهتری نسبت به آن شرکت پیدا میکنند و از این طریق است که تصویر ذهنی
شرکت در بین آنها بهبود مییابد .نتایج حاکی از آن است که  00درصد از تغییرات کیفیت ادراک
شده برند مقصد گردشگری اصفهان از طریق مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری اصفهان قابل
تبیین میباشد .نتایج این فرضیه با یافتههای پژوهشگران پیشین از جمله استالت و همکاران ()1420
مطابقت و همخوانی دارد .آنها بیان میکنند که انجام اقدامات مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکتها
منجر به شکل گیری نوعی رفتار اخالقی در مشتریان میشود و همین رفتار اخالقی باعث میشود
مشتریان کیفیت محصوالت آن شرکتها را بهتر ارزیابی کنند .همانطورکه در جدول  1و شکل 1
نشان داده شده است t-value ،فرضیه پنجم  1/26است .همچنین نتایج نشان داد که  32درصد از
تغییرات وفاداری به برند مقصد گردشگری اصفهان از طریق مسئولیتهای اجتماعی مقصد
گردشگری اصفهان قابل تبیین میباشد .نتایج این فرضیه با یافتههای پژوهشگران پیشین از جمله
انجیرو ( ،)1421چای و همکاران ( ،)1421وحدتی و همکاران ( )1421و کاظمی و همکاران ()2310
مطابقت و همخوانی دارد .آنها اذعان میکنند که از آنجا که اقدامات مسئولیتهای اجتماعی شرکتها
میتواند تأثیر بسزایی بر وفاداری مشتریان داشته باشد ،لذا شرکتها اهمیت ویژهای به این اقدامات
میدهند.
به طور کلی میتوان گفت که مسئولیتهای اجتماعی مقصد گردشگری اصفهان بر آگاهی ،ارزش
ادراک شده ،کیفیت ادراک شده ،تصویر ذهنی و وفاداری به برند این مقصد گردشگری تأثیر معنی-
داری دارد .در واقع ،انجام مسئولیتهای اجتماعی توسط مقصد گردشگری اصفهان میتواند بر
آگاهی ،ارزش ادراک شده ،کیفیت ادراک شده ،تصویر ذهنی و وفاداری به برند این مقصد گردشگری
تأثیر داشته باشد و از این طریق موجب بهبود ارزش ویژه برند این مقصد گردشگری نزد گردشگران
شود .مقصدهای گردشگری میتوانند از طریق اجرای برنامههای مسئولیت اجتماعی در فرایند ارائه
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خدمات به گردشگران ،شرایط الزم را برای افزایش ارزش ویژه برند مقصد گردشگری خود فراهم
نمایند .اگر این قبیل برنامهها همراه با فعالیتهای تبلیغاتی و رسانهای قوی قرار بگیرد ،نقش مهمی
در ایجاد خوشنامی آن مقصد گردشگری داشته و ارزش آن را بهبود میبخشد .چراکه گردشگران
در انتخاب مقصد گردشگری مورد عالقه خود به مقصدهای گردشگری پیشرو در این زمینه تمایل
بیشتری از خود نشان میدهند .بنابراین ،مقصدهای گردشگری که در انجام فعالیتهای عامالمنفعه
اهتمام میورزند ،به طور پیوسته مبادرت به انجام فعالیتهای بشردوستانه مینمایند ،در حفظ و
نگهداری از محیط زیست برنامهریزی کرده و برای سالمت و بهداشت عموم جامعه تالش مینمایند؛
همچنین توانایی بیشتری در ایجاد شخصیتی مطلوب از برندشان داشته و میتوانند تصویر بهتری از
برند خود در اذهان گردشگران ایجاد نمایند .از آنجا که تصویر ذهنی مجموعه ادراکات و تصورات
گردشگران در مورد مقصد گردشگری است ،با معرفی کامل مسئولیتهای اجتماعی مقصد
گردشگری اصفهان به گردشگران سفرکرده به این شهر میتوان انتظار داشت تصویر ذهنی گردشگران
از این مقصد گردشگری بهبود یابد.
عالوه بر این ،در خصوص حفاظت از محیط زیست ،مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از مهمترین
مهارتهای الزم برای انسانها تلقی میشود .برای کاهش آثار منفی زیستمحیطی در نواحی
گردشگری ،مقاصد گردشگری باید به تعیین کدهای اخالقی جهانی گردشگری اقدام نمایند .کدهای
تدوین شده در پی آن است تا اصول نهادینهای را که هم در جوامع میزبان و هم در بین میهمانان
میتواند منجر به ایجاد رفتارهای بهینه شود ،معرفی و آنها را بسط و گسترش دهد .بر این اساس
پیشنهاد میشود بروشورهایی مربوط به اصول اخالقی گردشگران تهیه و به گردشگران ارائه و یا در
محل جاذبهها نصب شود .عالوه بر این پیشنهاد میشود ارتباط مفهومی گردشگری با مسئولیتپذیری
اجتماعی برای گردشگران تبیین شده و گردشگری مسئوالنه به گردشگران آموزش داده شود.
در رابطه با مسئولیتهای اجتماعی توصیه میشود مدیران و برنامهریزان شهر اصفهان اقدام به
شناسایی مسئولیت های اجتماعی کنند که برای گردشگران هدف اهمیت بیشتری دارد .آنچه
پژوهشگر در دوره زمانی پیمایش میدانی به طور ضمنی متوجه آن شد ،این موضوع بود که اغلب
گردشگران خارجی که به شهر اصفهان سفر میکنند گردشگران اروپایی با سنین باالتر هستند که
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قطعاً اولویتهای متفاوتی نسبت به گردشگران جوانتر سایر مقصدهای گردشگری در زمینه
مسئولیتهای اجتماعی دارند .با شناسایی و انجام مسئولیت های اجتماعی مهم از نظر گردشگران،
میتوان انتظار داشت ایشان ارزیابی خوبی از مسئولیتهای اجتماعی این مقصد گردشگری داشته
باشند و از این طریق می توان ارزش ویژه برند این مقصد گردشگری را در بین گردشگران بهبود داد.
همچنین توصیه میشود اقدامات مسئولیتهای اجتماعی که توسط مقصد گردشگری اصفهان انجام
میشود از طریق رسانهها ی مربوط و مناسب به اطالع گردشگران هدف رسانده شود .با توجه به
اینکه گردشگران سفرکرده به شهر اصفهان میانگین سنی بیشتری دارند ،طبیعی است که این
گردشگران از رسانهها ی ارتباطی متفاوتی نسبت به سایر گردشگران برای برقراری ارتباط با دنیای
پیرامون استفاده کنند .در رابطه با ارزش ادراک شده برند مقصد گردشگری توصیه میشود مدیران
و مسئوالن بازاریابی مقصد گردشگری اصفهان با اعمال کنترلهای الزم و بررسی قدرت خرید پول
گردشگران سفرکرده به شهر اصفهان در ایران ،تالش کنند ارزش ادراک شده گردشگران را از خدمات
گردشگری این شهر افزایش دهند .در رابطه با تصویر ذهنی مقصد گردشگری توصیه میشود
تورگردان های فعال در این شهر ترغیب شوند تا گردشگران را با سایر جاذبههای کمترشناختهشده
ای نظیر مسجد سید و حمام علی قلی آقا آشنا کنند تا از این طریق بتوان انتظار داشت تصویر ذهنی
گردشگران از این شهر کامل شود .در رابطه با کیفیت ادراک شده توصیه میشود ادراک گردشگران
از کیفیت خدمات گردشگری ارائه شده در این شهر به صورت دورهای مورد ارزیابی قرار گیرد.
استفاده از پرسشنامه یکی از محدودیت های پژوهش حاضر است که البته پژوهشگر با حضور در
میدان نقش جهان در زمان انجام پیمایش میدانی و با پاسخ دادن به پرسشها مشارکت کنندگان و
توضیح دادن پرسشها به آنها ،سعی کرد تا حد امکان محدودیتهای این ابزار جمعآوری دادهها را
تا حد امکان کاهش دهد .معموالً گردشگران تمایلی کمی به مشارکت در پژوهشهای میدانی دارند
و دلیل اصلی این امر آن است که آنها میخواهند از بازدید از جاذبههای مقصد گردشگری لذت
ببرند .این موضوع در مورد گردشگران خارجی که به شهر اصفهان سفر میکنند نیز صادق بود .از
این رو پژوهشگر سعی کرد با انتخاب میدان نقش جهان این محدودیت را تا حد زیادی برطرف
کند.
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