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چکيده

تهای گردشگری در نواحی مقصد از ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و اکولوژیکی دارای اهمیت است در این
توسعه فعالی 

تها و برنامهریزان تالشهای زیادی را در راستای توسعه این فعالیت انجام میدهند از این رهیافت برای توسعه
راستا امروزه دول 

تهاي گردشگري الزامات مختلفي وجود دارد که يکي از اين الزامات برنامههاي نرم افزاري در راستاي برنامهريزي توسعه
فعالي 

گردشگري در نواحي مقصد ميباشد .اين الزامات را ميتوان در ابعاد مختلف آگاهي ،تصوير ذهني ،کيفيت ادراک شده و

وفاداري مورد بررسي قرار داد .که هر کدام از اين ابعاد داراي متغيرهاي مختلفي ميباشد .مقصد گردشگری رامسر با توجه به

موقعیت قرارگیری و بهرهمندی از جاذبههای اکوتوریستی مانند دریا ،جنگل و روستاهای سبز دارای اهمیت ویژهای در نزد

گردشگران است .در اين راستا هدف اصلي اين مقاله بررسي وضعيت برند در مقصد گردشگري رامسر با تأکيد بر ابعاد ذکر شده

يباشد .روش تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي ميباشد ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامه است که اطالعات جمعآوري شده با
م 

استفاده از نرمافزار  SPSSمورد پردازش قرار گرفته است يافتههاي تحقيق نشان میدهد که در بین ابعاد تفاوت معنادار وجود دارد و

در سه بعد آگاهی از برند ،وفاداری و تصور ذهنی میانگین باالتر از حد متوسط و در بعد ادراکات میانگین پایینتر از حد متوسط

یباشد.
م 

واژگان کليدي :توسعه گردشگري ،برند ،مقصد گردشگري ،رامسر ،ايران
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مقدمه
برندسازي مقصد به سرعت در حال تبديل شدن به اوج مديريت وتالشهاي بازاريابي است .اهميت آن در رشد
روز افزون جهاني و مشارکت شرکتهاي بزرگ براي دسترسي به منابع کمياب و موقعيتهاي منحصربه فرد و

همکاري بازار رقابتي است) .(Williams, Gill and Chura, 2004: 149با اين حال ،فرآيند برندسازي مقصد
يها و اثرات آنها همچنان براي مقاصد در حال توسعه
يتر از برنامهريزي استراتژيک است .استفاده از استراتژ 
تصادف 
همانند مقاصد توسعه يافته به کار گرفته ميشود .محققان به تازگي متوجه برند و برندسازي شدهاند ،اما سودزايي
يتوان به سادگي چنين تعريف کرد ،استفاده از نشانههايي
احتمالي آن بسيار مورد توجه بوده است .برندسازي را م 

همچون نام ،آرم ،سمبل و غيره براي متفاوت کردن محصول يک فروشنده از ديگري ) .(Kotler 1997برند چيزي

يسازد) ،(Milligan 1995:39که در ارتباط و موازي با موقعيت مقصد است.
است که شما را متفاوت وخاص م 

يکند
يکنند که برندها نه تنها محصوالت را متفاوت و ارزش يک عهد را مشخص م 
کاتلر و همکاران 1چنين بيان م 
يشود که هدف اصلي سازمانهاي
تهایی م 
يخواند و باعث انجام فعالي 
يانگيزد ،احساسات را فرا م 
بلکه عقايد را برم 

يکنند و به اين نتيجه
مديريت مقصد است .آنها همچنين در رابطه با پتانسيل کشورها براي برندسازي بحث م 
يشود ،بلکه جذب تاجران و سرمايهگذاران را نيز به همراه
يرسند که برند قوي نه تنها باعث جذب گردشگران م 
م

تمندترين ابزار بازاريابي براي بازاريابهاي مقاصد
دارد .مورگان 2با بسط دادن اين موضوع ،برندسازي را قدر 

ييابند .آنها برند را ترکيبي منحصربه فرد
يداند که بدين وسيله رقابت ،افزايش و محصوالت مقصد قابليت تغ يي ر م 
م
يدانند که اگر به درستي انجام شود ،معاني
از خصوصيات عملکردي و غيرعملکردي محصول و ارزش افزودهايي م 
يدهد(.)Cai,2009:152
فکنندگان انتقال م 
را به خوبي به مصر 

هندکينسون ) 2004 (3برند را به عنوان روابط آشکار يک مسابقه بين تصوير مقصد و تصوير مصرفکننده ،يا بين

يکند .روابطي که به تعامل بين
يهاي عملکردي يک برند معرفي م 
نيازهاي مشتريان و ارزشهاي نمادين و ويژگ 
فکنندگان در مراحل توليد و تحويل وجود دارد .در روشي مشابه ،ويليامز و همکاران
ارائهدهندگان خدمات و مصر 

4

(  ،) 2004برند را به عنوان کليدي براي کسب ارتقاء موقعيت بازار و رقابت استراتژيک ،و به عنوان عالمت يک پيوند

فکننده و مقصد در نظر م 
به ياد ماندي و در ذهن ماندن روابط عاطفي بين مصر 
يگيرد .مارتين و همکاران)1 200 (5
وفاداري به برند را با ميزان يکسان بودن مقصد با تصوير ذهني گردشگران و رفع نيازهاي آنها توسط مقصد در
يداند .هدف نهايي ،ارتباط عاطفي بين برند و مصرفکنندگان است.
ارتباط م 
کشور ايران هر چند از جاذبههاي خاص و عام مورد نياز گردشگري برخوردار است اما در زمينه برنامهريزي
تيابي به منافع منتج از آن موفق نبوده است که بر اساس مطالعه نظرات انديشمندان اين حوزه
گردشگري براي دس 
يباشد اما
شهاي زيادي را فرا روي اين ضعف برشمرد .که مطالعه همه آنها در اين مقاله امکانپذير نم 
يتوان چال 
م
1

- Kotler and Gertner
-Morgan
3
- Hankinson
4
- Williams et al
5
- Martin et al
2
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يباشد که الگويي
يکي از چالشها از ديدگاه متخصصان اين حوزه مسائل بازاريابي و برند در مقاصد گردشگري م 
بهينه در اين زمينه تعريف نشده است.
حال باتوجه به مقدمه فوق اين مقاله تالش دارد برند گردشگري و ابعاد برند را از ديدگاه گردشگران در مقصد
يترين نقطه استان
بهاي گردشگري ايران در غرب 
گردشگري رامسر مورد بررسي قرار دهد .رامسر يکي از قط 
مازندران در حد فاصل بين دو مقصد معتير ديگر گردشگري شمال کشور ايران يعني تنکابن و رودسر قرار دارد.
يکنند.
گردشگران رامسر را با انگيزههاي متفاوتي براي مقصد خود انتخاب م 
مباني نظري
ايدهي برندگذاري به قرن نوزدهم برميگردد و به اقتصاد بازار مرتبط ميباشد .اين ايده قرنها به عنوان روش
متمايزسازي کاالهاي توليدکنندگان مختلف مطرح بوده است .توانايي برند براي متمايزسازي محصول و فواید
برخورداري از يک نام برجسته و مشهور (به جاي کاالهاي عمده يا محصوالت بدون مارک و عالمت تجاري)
مدتهاست که در دنياي تجارت شناخته شده است و مورد تحسين قرار ميگيرد( .)Anholt, 2003برند را ميتوان
تصوير نشان دهندهي عواطف و احساساتي تلقي کرد که سمبل يا نام مربوطهي آن عواطف و احساسات را براي فرد
به وجود ميآورد به عبارت ديگر برند را ميتوان عواطف و احساسات فرد در مورد نام يا عالمت مورد نظر تلقي
کرد .نام انتخابي ميتواند به کمپاني ،فرد ،يک شيء يا مکان تعلق را داشته باشد .با اين وجود ذهنيسازي برند بسيار
پيچيده است و اکثر دانش پژوهان بر اين باور هستند که برند چيزي فراتر از يک لوگو يا يک عنوان تبليغاتي است.
همان طور که کونکنيک و گارتنر آن را توضيح ميدهند :ميتوان برند را يک ابزار قانوني ،لوگو ،کمپاني ،سيستم
شناسايي هويت ،تصوير ،شخصيت ،روابط و يا ارزش افزايي تلقي کرد (  .) 007 2 : 400به عالوه ،طبق گفتهي يوري
(  ) 2003ميتوان محصوالت را تأثير برند دانست و بيشتر تأثير برند در محصوالت را مورد توجه داد تا حالت کلي
آن .برندها ميتواند سبکهاي خاصي را براي زندگي به وجود آورند ،سبکهايي که اساسًاًا فرهنگي هستند و تنها به

محل کار ،نيروهاي کاري يا اشياء توليد و فروخته شده محصور ميباشند(.)Munar,2009:17-37

برندسازي مقصد گردشگري به معني چگونگي ادراك ذهني مصرف كنندگان از يك مقصد گردشگري
است .برندسازي يك مقصد گردشگري تنها در مورد ايجاد يك لوگو يا شعار نيست بلكه در مورد بدست آوردن
عناصر متمايزي از مقصد در قالب برند و چگونگي ارتباط اين عناصر از طريق اجزاء برند است :اين اجزاء عبارتند از
هويت ،جوهره ،شخصيت ،تصوير ،مشخصه و فرهنگ ،مديريت اين اجزاء جهت ايجاد جايگاهي منحصربه فرد از
ينامند .برند مقصد گردشگري ميتواند
فكننده را اصطالحًاًا جايگاهيابي برند م 
برند مقصد گردشگري در ذهن مصر 
از طريق ايجاد محصولي جديد در چارچوبي يكسان در نقش اهرمي عمل كند كه موجب افزايش مشتري محوري و
يشود .با افزايش مستمر استفاده از اينترنت در بين گردشگران ،برندسازي آنالين ي يك از مسائل
برندسازي با هم م 
يرود(ايوبي يزدي.)0931،
مهم به شمار م 
برندها در عرصهي گردشگري در انواع خدمات و کاالها يافت ميشوند و تأثيرات گوناگوني در فعاليتهاي
گردشگري دارند( ،(Cai, 2002برند اين امکان را براي توليدکنندگان گردشگري فراهم ميسازد تا براي محصوالت
و خدمات خود پول بيشتري را در نظر بگيرند ،همچنين مسئوليت حفظ و بهبود شهرت برند را به عهدهي آنها
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يگذارد .با اين وجود ،تغ يي ر ارزشهاي گردشگر در ديدگاهها و عواطف مورد نظر او تأثير ميگذارد .به عنوان مثال
م
گردشگري که بيشتر به مشکالت تغ يي رات جوي توجه دارد نسبت به تالشها و سياستهاي دوستدار محيط و
کنترل نشر  CO2بيشتر تمايل نشان ميدهد و نسبت به اينها فعاليت احساسي مثبتي دارد .برند يک ارزش ملموس
به شمار نميرود و گردشگري به ذهن گردشگر مرتبط ميباشد .درک برند گردشگري و ديدگاه مربوط به آن و
واقعيتي پويا در مورد برند به شمار ميرود .و اين پديده ريشهي تاريخي و اجتماعي فرهنگي دارد (Munar,2009
).:17-37

فكنندگان از يك مقصد گردشگري است.
برندسازي مقصد گردشگري به معني چگونگي ادراك ذهني مصر 
برندسازي يك مقصد گردشگري تنها در مورد ايجاد يك لوگو يا شعار نيست بلكه در مورد بدست آوردن عناصر
متمايزي از مقصد در قالب برند و چگونگي ارتباط اين عناصر از طريق اجزا برند است :اين اجزا عبارتند از هويت،
جوهره ،شخصيت ،تصوير،مشخصه و فرهنگ ،مديريت اين اجزا جهت ايجاد جايگاهي منحصربه فرد از برند مقصد
يتواند از طريق
گردشگري در ذهن مصرف كننده را اصطالحًاًا جايگاه يابي برند مينامند .برند مقصد گردشگري م 
ايجادمحصولي جديد در چارچوبي يكسان در نقش اهرمي عمل كند كه موجب افزايش مشتري محوري و برندسازي
يشود .با افزايش مستمر استفاده از اينترنت در بين گردشگران ،برندسازي آنالين ي يك از مسائل مهم به شمار
با هم م 
يرود (ايوبي يزدي.)0931،
م
شناخت دیدگاه سمت تقاضا تحقیقات کمی و کیفی

شناخت دیدگاه سمت عرضه تحقیقات کیفی
تجزیه و تحلیل محتوای:

یها ،گروههای متمرکز و مصاحبه با:
نظرسنج 

• ابزارهای تبلیغاتی موجود ،مصاحبه و گروههای کانونی

• ساکنان

• ذینفعان محلی

• بازدیدکنندگان

• تصمیم گیرندگان و نظر دهندگان کلیدی

• بازارهای بالقوه
• اطالعات در رابطه با مقصد از منبع مستقل

معانی برند سمت

معانی برند سمت

عرضه
افسانهها

معماری
ف ر هن گ

تاریخ

عرضه
زبان

شها
ارز 

اسطوره

معماری
ف ر هن گ

تصویر مقصد و هویت

مردم

تاریخ

اسطوره

تصویر مقصدو هویت

مقصد
میراث

افسانهها

زبان

شها
ارز 

درک شده
سیاست

میراث

مردم
برند استراتژیک مقصد

تناسب بین معانی برند سمت عرضه و برند سمت تقاضا
نام ،لوگو(نشانه ،طرح ،عالمت اختصاری) رنگ ،شعار ،بستههای سفر
شکل :1چارچوبي براي ساخت برند مقصد گردشگري

منبعTasci,2009,154:

سیاست
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هويت برندُ :بُبعد عرضه
ادبيات تخصصي هويت برند را به عنوان يک مفهومسازي مهم معرفي کرده است .در اين رابطه ،نظرهاي متفاوتي
وجود دارد .با وجود اين ،اين نويسندگان توافق دارند که توسعهي هويت برند ،مفهومي نظريهاي است که از منظر
عرضه ،مبناي بهترين شکل درک شده است .اين به آن معناست که مفهوم هويت ،چشماندازهاي گروههاي ذينفع
داخلي را در مورد يک برند ،مانند مديران ،کارمندان و ساير سهامداران داخلي ،ترکيب ميکند .در مقايسه ،جريان
پژوهش ،کم و بيش مفهوم هويت را ناديده ميانگارد .جرياني که بر اساس نظريههاي کاي (  ،) 2002پرايد (  ) 2002و

کونکنيک وگو ( 1) 008 2عنصري اساسي است که بايستي در داخل مرکز برندسازي مقصد مورد بررسي قرار گيرد.
هويت در شکل( )1ريشه در بازنمايي و تفسير نظريهاي مفهوم هويت در مدل رهبري برند که توسط ايکر و
جواچيمستالر (  ) 20 00بنيان گذاشته شده ،دارد .اساس این مدل این است که نه تنها طبيعت توسعهي هويت معين
است بلکه تحليلهاي نظاممند و راهبردي پژوهشگران باال پا به پاي فرآيندهاي تکميلي پسابرند نيز در مدل رهبري
برند وجود دارد(.)Ruzzier,2009:76
برندسازی مقصد

بازاریابی

سهم برند مقصد

مقصد

هویت برند مقصد

شکل  :2رويکرد دو ُبُبعدي به برندسازي مقصد
منبعRuzzier,2009,67:

مدل ايکر و جو اچيمستالر براي هدايت يک تحليل راهبردي براي هويت برند مقصد ،الزم و ضروري است.
تحليل مزبور سه گام عمده برميدارد :تحليل گردشگر ،تحليل رقيب و تحليل خود .در مورد اول ،يک مقصد بايستي
يک تحليل نظاممند گردشگری انجام دهد .مقصد بايستي بر شناسايي روندهاي جديد مرتبط و توسعه دادن يک درک
کامل از برانگيختن گردشگر به سفر تمزکر کند .اين گام بايستي پژوهش بازاريابي را در برگيرد؛ به ويژه ارزيابي
بازارهاي هدف مناسب در مقصد و گروههاي هدف .در مورد دوم ،يک مقصد بايستي يک تحليل مستدل از رقبا
انجام دهد .در اين مورد ،به بينشهايي در مزايا و معايب رقبايياش نياز دارد تا رقابتپذيرياش را مث ًالًال با پررنگ
کردن آنچه به طور همزمان فرصتي براي واکنش نشان دادن به بازارهاي موجود تاقچهاي گردشگري که مقصدهاي
رقيب تاکنون به خود نديدهاند ،توسعه دهد .در مورد سوم ،يک مقصد بايد به طور هم زمان يک تحليل از خود با
هدف شناسايي جايگاه واقعياش در بازار تحقق بخشد .مديران مقصد بايستي به مالحظات و خواستههاي سهامداران

)- Cai (2002), Pride (2002), and Konecnik and Go (2008

1
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مختلف توجه کنند و آنها را از طريق يک رويکرد همکارانه مشترک مديريت کنند ،نه يک رويکرد رقابتي
(.)Cai,2009:70

هويت يک مقصد بايستي به طور َآَآشکار ،ويژگيهاي منحصرش را نشان دهد .همان طور که ايکر و جوا چپستالر
(  ) 2000مطرح ميکنند ،شش تا ُ 21بُبعد بايستي مدنظر قرار گيرند تا به طور مناسب اهداف يک برند ويژه را شرح
دهند .بايد حداقل يکي از اين ابعاد مقصد را از رقبايش متمايز کنند .اگرچه ،مقاصد مزبور ميتوانند از يک مقصد به
ديگري فرق کنند ،اما ميتوانند اغلب توسط چهار عنصر برند نشان داده شوند )1 :به عنوان يک محصول؛  )2در
نقش يک نماد؛  )3به مثابهي يک سازمان؛  )4در جايگاه يک شخص .برند يک مقصد نه فقط بايد عناصر محصول و
نماد ،بلکه بايد آن را به عنوان يک سازمان و يک شخص را نيز در هم آميزد .گردشگران مدرن ميخواهند در هنگام
بازديد از يک مقصد« ،حس مکان» را تجربه کنند .بنابراين مزيتهاي تجربي و نمادين ،نقش مهم و کاربردي در
توسعهي هويت يک برند بازي ميکنند .بررسي عناصر ويژهي برند به عنوان يک سازمان بايد فرهنگ مقصد ،مردم
محلي آن و رابطهي آنها را با يکديگر و با گردشگران نشان دهد.ماهیت اصلي هويت برند از اين واقعيت نشأت
ميگيرد که گروههاي مختلف سهامدار ،بخشي حياتي از شکلگيري يک برند است و روابط متفاوت اجتماعي،
تاريخي ،فرهنگي و سياسي ميان آنها وجود دارد.
مفهوم هويت برند مقصد ،چنانچه در باال تب يي ن شد ،در مطالعهاي در مورد اسلووني به کار گرفته شده اگرچه
اسلووني در سال  ، 1991استقالل يافت ،تاريخ هر فرهنگش قدمتي به درازاي سدهها دارد .از زمان استقالل تا سال
 ، 2003هيچ توافقي در مورد آنچه هويت اسلووني را نشان ميدهد ،وجود نداشته است برخالف توجه قابل مالحظه
در توسعهي برند ،به ويژه در بخش ُبُبرد گردشگري اسلوني .اين مطالعه در سال  2003انجام شد و نخستين تالش
چشمگير در توسعهي هويت اسلووني به عنوان يک مقصد بود .عالوه بر مستندات و آرشيوها ،مهمترين اطالعات در
اين مطالعه حاصل مصاحبه با صاحبنظران پيشرو اسلوونيايي بوده است .يک رويکرد نظاممند توسعهي هويت برند
اسلووني با انجام مطالعهي مزبور تضمين شده يافتههاي اين مطالعه در بررسيهاي کونکنيک (  ) 2005و کونکنيک و
گو ( ) 008 2گزارش شده است(.)Ruzzier et al,2009:67
سهم برندُ :بُبعد تقاضا
ادبيات عمومي بازاريابي ،چشمانداز تقاضا را در پديدهي برندسازي از راه ارزيابي مشتري از سهم برند مورد
بررسي قرار داده است .اگرچه چشمانداز گردشگران در مورد برند در ابعاد مختلفي کاربردپذير شده است ،مفهوم
سهم مشتري مبناي برند بيشترين مالحظه را در طول چند سال گذشته جذب کرده است .در داخل اين مفهوم ،چند
ُبُبعد متفاوت کشف شده است .عمدهترين اين ابعاد آنهايي هستند که حاصل مطالعات ايکر (  ) 1991و ِکِکلر ( ) 1993
ميباشند که شامل آگاهي ،تصوير ،کيفيت و وفاداري هستند ،پژوهش قبلي در مورد برندسازي مقصد از ديگاه
گردشگران اغلب روي تصوير تأکيد دارد که به طور عمده به عنوان ترکيبي از متغيرهاي خصلت مبنا بيان شده است.
هيچ کدام از ادبيات مربوط به تصوير اخير به طور شفاف ،وجود يک ُبُبعد کيفيت را ذکر نميکنند ،اگرچه تحليلهاي
پيشين تصوير مقصد ،متغيرهايي را به کار گرفته که در کل مطالعات مربوط به برند آنها را به عنوان معيارهاي کيفيت
شناختهاند .در ادبيات توسعهي گردشگري صرفًاًا چندين مقاله به موضوع کيفيت ادراکي پرداختهاند .پژوهشهاي
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اندکي بر بررسي ابعاد آگاهي و وفاداري مقصد تمرکز کردهاند .اين غالبًاًا در بطن فرآيند انتخاب مقصد ،آزمايش شده
است .آگاهي به عنوان يک گام اوليه و الزم مدنظر بوده که به بازديد از يک مقصد ميانجامد ،اما نه به عنوان يک گام
کافي .اوپرمان (  ) 2000در کار بنيادياش در مورد وفاداري استدالل ميکند که ُبُبعد آن نبايستي در هنگام بررسي
انتخاب و اجراي يک مقصد فراموش شود .برخي مطالعات قبلي در بازديد تکراري تا حدي به ُبُبعد وفاداري نيز
پرداختهاند.
در پي ارزيابي ايکر (  ) 1991و کلر (  ) 1993از گردشگران يک مقصد ميتوانند به عنوان سهم برند مشتري مبنا که
متشکل از ابعاد آگاهي ،تصوير ،کيفيت ادراکي و وفاداري است ،ادراک ميشود (شکل  .)3با وجود اين ،کاربرد سهم
مشتري مبنا در بافت مقصد که در اصل براي محصوالت توسعه يافت ،بايد ويژگيها و عناصر منحصرش را زماني
که ابعاد تصوير و کيفيت ادراکي مفهومسازي و کاربردپذير شد ،مورد توجه جدي قرار دهد .سهم مشتري مبناي برند
مقاصد به طور تجربي در مطالعهاي در مورد برندهاي اسلووني و کرواسي بررسي شد .نتايج اين مطالعه نشان
يدهند که رابطهاي بين تصوير ،آگاهي ،کيفيت و وفاداري وجود دارد و اين که آنها در ارزيابي مقصد مهماند و
م
ميتوانند به عنوان ترکيبکنندگان سهم برند مشتري مبناي مقاصد ايفاي نقشکننده نتايج کامل اين بررسيها در
کارهايي پژوهشي توسط کنکنيک (  ) 2005و کنکنيک و گارتنر ( ) 007 2گزارش شدند.
دسازي و ارتقاء برخي از جنبهها
برن 
يتواند گردشگري را به خصوص در نواحي
برندسازي در بسياري از موارد موجب ارتقاء جاذبههايي ميشود که م 
یباشد .گردشگري
دور دست با توسعه همراه سازد يکي از اين جاذبهها انواع غذاها و آشپزي درمقاصد گردشگري م 
مبتني بر آشپزي به طور فزاينده اي در بازاريابي مقاصد نقش دارد (Hashimoto and Telfer 2006; Long

يشود و م 
) . 2004و به عنوان ابزاري براي ترويج گردشگري در يک مقصد استفاده م 
يتوان آنرا اين چنين تعريف
کرد :مشارکتي ماجراجويانه و آگاهانه توسط گردشگر در روند غذايي ،از جمله مصرف ،آمادهسازي ،اقالم غذايي

متنوع ،آشپزي ،پذيرايي کردن و يا غذا خوردن تحت شرايطي که متفاوت با سيستم آشپزي شخصي گردشگر است
يکنند و ساکنين
) (Long, 2004:20–21با کشف شدن غذاهاي جديد ،گردشگران فرهنگ محلي را تجربه م 

يکنند .ديدگاه النگ (Long’s,
شهاي آشپزي را به عنوان نماينده هويت و فرهنگ مقصد معرفي م 
محلي رو 

) 2004در گردشگري مبتني بر آشپزي ،مفاهيم انگيزش و کشش را که توسط دان ) (Dann,1977مطرح شده
یسازد.
است ،منعکس م 
فكننده پيشنهادي شامل ابعاد آگاهي ،تصوير ذهني ،يك فيت و وفاداري است در ادامه
ارزش برند از ديدگاه مصر 

يشود(.)Ruzzier,2009:72
به توضيح هر يك از اين ابعاد پرداخته م 

 82فصلنامه علمي  -پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی – سال پنجم ،شماره دوم ،بهار 2931

شکل :3سهم برند مشتري مبناي مقاصد گردشگري

آگاهي يعني اينکه افراد تمايل به خريدهاي نام آشنا دارند و بايد برند را به گونهاي با مردم آشنا کرد که اين نام
يگيرد ،مورد مالحظه واقع شود .آگاهي از
تجاري که به عنوان يکي از نامهاي آشنا براي خريد مورد ارزيابي قرار م 
فکنندگان است و در مقابل تصوير ذهني به عنوان مفهومي مهم در
برند نشاندهنده ميزان تجسم برند در ذهن مصر 
يباشد.
بازاريابي است که اين تصوير به عنوان اعتقادات ،ايدهها و ادراکات فرد در مورد شيئي يا پديدهاي مطرح م 
فکننده از کيفيت کلي يا برتري يک محصول يا خدمت
همچنين کيفيت خدمات ادراک شده به عنوان ادراک مصر 
نسبت به گزينههاي ديگر تعريف ميشود و در نهايت بعد چهارم یعنی وفاداري به برند است که يک جنبه کليدي
دارد .قدرت ايجاد وفاداري به برند در ميان مشتريان مزيت اصلي برندسازي است(ايماني خوشخو و همکاران،
.)0931
روششناسي
براساس ماهيت تحقيق روششناسي از نوع توصيفي تحليلي با تأکيد بر پيمايش ميداني و تهيه و تکميل پرسشنامه
يباشد .شهرستان رامسر باتوجه به تبليغاتي که از دهههاي اخير چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب اسالمي
م
ايران پيرامون وضعيت و جاذبههاي گردشگري آن شده است امروزه به عنوان يکي از قطبهاي گردشگري در شمال
يباشد .شايد
يرود از همين رو کارکرد اصلي شهرستان رامسر بر مبناي گردشگري م 
و حتي در کل کشور به شمار م 
بتوان گفت نوعي برندسازي ناخودآگاه در مورد رامسر صورت گرفته است اما بايد اذعان داشت که با برنامهريزي
خگويي به سواالت زير
تها محققان تالش دارند در اين پژوهش به دنبال پاس 
نبوده است حاال بر اساس همين فعالي 
باشند.
يباشد؟
نظرات جامعه نمونه در مورد آگاهي از برند در منطقه مورد مطالعه چگونه م 
يباشد؟
نظرات جامعه نمونه در مورد تصوير ذهني از برند در منطقه مورد مطالعه چگونه م 
يباشد؟
نظرات جامعه نمونه در مورد آگاهي از کيفيت ادراکات درک شده برند در منطقه مورد مطالعه چگونه م 
يباشد؟
نظرات جامعه نمونه در مورد آگاهي از وفادري برند در منطقه مورد مطالعه چگونه م 
بدين منظو هش رد دوجوم نارگشدرگ لک زا ر ر لاس ناتسبات رد رسمار ناتس    

      1931تع داد

 200نمون و باختنا ه

ديدگاههاي آنان در مورد برند و ارزشگذاري مقاصد گردشگري مورد سنجش قرار گرفت .براي تهيه و طراح ححي پرسش همان
عآوري و مورد بررسي قرار گرفته است که با توج هب ه   
ابتدا مباني مرتبط با موضع در غالب مطالعات داخلي و خارجي جم 
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منطقه مورد مطالعه شاخصها بومي شده و در اختيار جامعه نمونه قرار گرفته است .به منظور تحل نتسا و لي ت ب هتسب ،جا ه    
شه يرامآ ليلحت يا    
نوع داده و اهداف مورد نظر از نرمافزار آماري SPSSو از روش آماري توصيفي نظ ور ،نيگنايم ري شش شش
نظير T،تک نمونه اي و همبستگي استفاده شده است.
محیط فیزیکی
اجتماعی

برند و برندسازی
در مقاصد
گردشگری

ته ا
زیر ساخ 

ارزش ویژه برند
آگاهی از
برند
تصویر ذهنی

امنیت

کیفیت ادراک

جاذبهها

وفاداری

رشد فعاليتهاي
گردشگری

شکل :4مدل مفهومي تحقيق

منطقه مورد مطالعه
يترين شهرستان استان مازندران با جمعيت  68163نفر در سرشماري سال 385 1ميباشد .اين شهرستان
رامسر ،غرب 
با مساحت  729 /8کيلومتر مربع از شمال به درياي خزر ،از جنوب به ارتفاعات البرز ،از غرب به استان گيالن و
بخش چابکسر و از شرق به شهرستان تنکابن محدود است .موقعيت جغرافيايي آن در حداقل  50درجه و  20دقيقه
و حداکثر  50درجه و  47دقيقهي طول شرقي و در حداقل  36درجه و  32دقيقه و حداکثر  36درجه و  59دقيقهي
عرض شمالي قرار دارد(مرکز آمار ايران .) 1387 ،مرکز اين شهرستان شهر رامسر است که نمونه بارز يک شهر
نهاي کشاورزي اندکي دارد و اکثريت مردم از
يباشد .به علت فاصله بسيار کم کوه و دريا در آن زمي 
گردشگری م 
يکنند .با توجه به جاذبههاي فراوان اين شهر و گردشگرپذيري باالي آن،
راههاي غير کشاورزي نيز کسب درآمد م 
يباشد.
منبع درآمد اکثر مردم آن بويژه درتابستان ،ايام نوروز و ساير تعطيالت از اين طريق م 
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شکل :5نقشه منطقه مورد مطالعه

يافتهها
يتوان در دو بعد يافتههاي توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار داد .در قسمت اول يافتهها،
يافتههاي پژوهش را م 
خگويان و وضعيت سفر و تعداد و نوع سفرشان مورد بررسي قرار
يافتههاي توصيفي شامل خصوصيات فردي پاس 
يگيرد و در قسمت دوم براساس ابعاد مطرح شده در مورد برند در گردشگري يافتههاي تحليلي مورد بررسي قرار
م
يگيرد.
م
يافتههاي توصيفي
خگويان بيانگر آن است که  65.5درصد از
بر اساس نتايج مستخرج از پرسشنامه و بررسي وضعيت جنسي پاس 
يدهند ،همچنين  12درصد از جامعه نمونه مجرد و
خگويان را مردان و در مقابل  34.5درصد را زنان تشکيل م 
پاس 
يدهند .سطح سواد نیز به عنوان يکي از عوامل موثر در نگرش گردشگران به وضعيت
 79درصد را متأهلين تشکيل م 
ساختاري و مديريتي گردشگري و همچنين شرايط برندسازي و بازاريابي محصوالت گردشگري مورد بررسي قرار
گرفته است که بر اساس ديدگاه و نظرات گردشگران بيش از  75درصد از پاسخ گويان سطح سواد باالي ليسانس
داشتند و نکته مهم اين است که  30درصد از گردشگران اذعان داشتهاند که داراي مدرک فوق ليسانس و باالتر
بودهاند (جدول.)1

بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری13 ...
جدول :1خصوصيات فردي پاسخگويان
درصد

مشخصات
مرد

65.5

زن

34.5

مجرد

12

متأهل

79

بيکار

21

شغل دولتي

53

آزاد

35

جنسيت گردشگران
وضعيت تأهل

وضعيت شغلي

سطح سواد

ديپلم

13

فوق ديپلم

21

ليسانس

54

فوق ليسانس و باالتر

30

ميانگين سن

32.4

ميانگين درآمد ماهانه

 950هزار (تومان)

منبع :يافتههاي پژوهش1 391 ،

يافتههاي تحليلي
يگيرد به اين شيوه که ابتدا نظرات جامعه نمونه در
لها ،يافتههاي تحليلي مورد بررسي قرار م 
در قسمت دوم تحلي 
مورد هر يک از متغيرهاي چهار بعد آگاهي ،تصوير ذهني ،کيفيت و ادراکات درک شده بر اساس توزيع فراواني
يگيرد.
درصد آنها مطرح و در مرحله بعد ميانگين کلي هر يک از ابعاد مورد بررسي قرار م 
يباشد؟
نظرات جامعه نمونه در مورد آگاهي از برند در منطقه مورد مطالعه چگونه م 
بر اساس يافتههاي ميداني و نظرات جامعه نمونه در مورد بعد آگاهي از برند گردشگري در مقصد رامسر چهار
يها و جاذبههاي رامسر نسبت به مقاصد همسايه رامسر
گويه من از شهرستان رامسر اطالعات کافي دارم ،من تواناي 
يدانم ،من هميشه نمادهاي شهرستان رامسر را در ذهنم دارم و من منابع زيادي در غالب عکس ،پوستر و کتاب
را م 
از رامسر مطالعه کرده يا خواندهام از ديدگاه ساکنين مورد بررسي قرار گرفته است که بر اساس نتايج و محاسبه
يکه در مورد اطالعات از
يباشد بطور 
نها بيانگر آگاهي باالي مجموع گردشگران در مورد مقصد رامسر م 
ميانگي 
يباشد که باالتر از حد متوسط است .همچنين در مورد نمادهاي شهر
رامسر ميانگين محاسبه شده برابر با  8.2م 
يباشد که حاکي از درک و آگاهي باالي جامعه نمونه در مورد نمادها و
رامسر ميانگين محاسبه شده برابر با  1.4م 
يباشد(جدول.)2
جاذبههاي خاص گردشگري رامسر م 
جدول :2وضعيت آگاهي از برند در شهرستان رامسر از ديدگاه گردشگران
سواالت
من از شهرستان رامسر اطالعات کافي دارم
يها و جاذبههاي رامسر نسبت به مقاصد
من تواناي 
همسايه رامسر را مي دونم
من هميشه نمادهاي شهرستان رامسر را در ذهنم دارم
من منابع زيادي در غالب عکس-پوستر و کتاب از
رامسر مطالعه کرده يا خوانده ام

خيلي زياد

زياد

تا حدودي

کم

خيلي کم

ميانگين

سطح معناداري

32

30

21

16

0

2/8

0/ 000

51

22

41

33

0

2/3

0/ 000

15

93

01

0

0

4/1

0/ 000

23

72

30 /5

14

6/5

3/4

0/ 000

منبع :يافتههاي پژوهش1931 ،

 23فصلنامه علمي  -پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی – سال پنجم ،شماره دوم ،بهار 2931

يباشد؟
نظرات جامعه نمونه در مورد تصوير ذهني از برند در منطقه مورد مطالعه چگونه م 
يدانند كه يك پيام هماهنگ و
گها و خدمات عالي م 
انديشمندان و متخصصان بازاريابي شامل عبارات ،نمادها ،رن 
يدهد و نه اينكه صرفًاًا گوياي يك نام باشد(کاظمي .)12 :0931،البته تصوير برخي از موارد ديگر
سازگار را ارائه م 
مانند مراکز خريد ،آرامش محيط و فضاهاي مورد نياز گردشگران ،چشماندازهاي طبيعي ،ميراث فرهنگي و انواع
يباشد که بر اساس يافتهها در ارتباط با مراکز خريد  46درصد گزينه خيلي زياد62 ،
جاذبههاي تاريخي و انساني م 
درصد گزينه زياد 82 ،درصد نیز تا حدودي را انتخاب کردهاند که اين يافتهها بيانگر تصور ذهني باال در مورد برند
يباشد .در اين زمينه وجود مراکز خريد در ساحل به خصوص در مجتمع تله کابين
مقصد گردشگري مورد مطالعه م 
رامسر و ديگر مجموعههاي خريد در سطح شهر موجبات رضايت گردشگران را فراهم آورده است .در ارتباط با
نها بيانگر آن است که گردشگران تصورات ذهني بااليي در مورد مقصد گردشگري
گويههاي ديگر نیز بررسي ميانگي 
خگويان
رامسر دارند .همچنين در مورد چشماندازهاي طبيعي در راستاي توسعه اکوتوريسم بيش از  91درصد از پاس 
گزينههاي زياد و بسيار زياد را انتخاب کردهاند و در مقابل در مورد برخي از گويهها نیز از تصوير ذهني نامناسب
يباشد جزئيات
گردشگران حکايت دارند براي نمونه ميراث فرهنگي جذاب با ميانگين  2/4که کمتر از حد متوسط م 
در مورد ديگر گويههاي مرتبط با وضعيت تصوير ذهني از برند در شهرستان در جدول  3آمده است.
جدول :3وضعيت تصوير ذهني از برند در شهرستان رامسر از ديدگاه گردشگران
سواالت

خيلي

سطح

زياد

تا حدودي

کم

خيلي کم

ميانگين

مراکز خريد

46

62

82

0

0

4/1

0/ 000

محيط آرام و ساکت

18

32

50

0

0

3/ 06

0/ 000

ايجاد فضاي مناسب براي استراحت

22

21

54

6

51

2/5

0/ 000

اقليم مطلوب و مناسب

30

23

6

21

29

3/2

0/ 000

40.3

50.7

8

1

0

4/7

0/ 000

وجود جاذبه ساحل و دريا

35 /3

32 /7

21

20

0

4/3

0/ 000

ميراث فرهنگي جذاب

51/5

20 /1

14

40

01

2/4

0/ 000

آثار تاريخي و باستاني

9

47

20

18

6

3/3

0/ 000

26/1

34 /8

0

3

0

4/5

0/ 000

وجود جاذبههاي صنايع دستي

0

16

63

12

0

3/2

0/ 000

مهمان نوازي جامعه محلي

42

38

14

0

6

4/1

0/ 000

23 /3

33 /7

23

20

0

2/8

0/ 000

چشم اندازهاي طبيعي در راستاي توسعه اکوتوريسم

تنوع غذاهاي محلي

وجود تسهيالت

زياد

معناداري
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در مورد وضعيت ادراکات درک شده برند از ديدگاه گردشگران گويه متفاوتي مورد بررسي قرار گرفته است که
در ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي محيطي و الزامات مورد نياز گردشگري طبقهبندي شده است که وجود مراکز
يباشد.
اقامتي ،زيرساختهاي حمل و نقل ،امنيت جاني ،هزينه ،زيبايي فيزيکي و ...م 
بر اساس يافتهها و نتايج مستخرج از پرسشنامه در ارتباط با دیدگاه گردشگران در مورد کیفیت ادراکات درک شده
یتوان اذعان نمود که تفاوت معناداری بین برخی از گویهها در
در رابطه با گویههای مرتبط با برند در مقصد رامسر م 
دو وضعیت ذهنی و درک شده وجود دارد برای نمونه در ارتباط با مراکز اقامتی تصور گردشگران باالتر از وضعیت

بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری33 ...

تمندی از وضعیت اقامتگاهها بسیار پایین میباشد
یکه در حالت ادراک شده سطح رضای 
یباشد بطور 
ادراک شده م 
در واقع یکی از چالشهای اصلی در مقصد گردشگری رامسر بحث اقامتگاهها است زیرا که کمبود اقامتگاه به
خصوص در فصل تعطیل موجبات سوء استفاده برخی از افراد در هزینه اقامتگاهها را فراهم آورده است .همچنین
یها بیانگر آن است که تنها در سه مورد امنيت جاني در فصول گردشگري با میانگین  4/3و زيرساختهاي
بررس 
حمل و نقل(راهها) با میانگین  3/6و طراحی فضاهای اقامتی و گردشگری با میانگین  4/1باالتر از حد متوسط
یباشد .در این خصوص وجود مجتمع تله کابین رامسر و هتل رامسر تاثیر بسزایی در نحوه پاسخگویی به این
م
سواالت داشته است .امروزه یکی از ابزارهای برندسازی ،سیستمهای اطالعرسانی در مقاصد میباشد که بر اساس
یافتههای میدانی کمترین میانگین به این ویژگی تعلق گرفته است( )1/6که بیانگر عدم برنامهریزی در این زمینه در
یباشد(جدول.)5
راستای برندسازی گردشگری در مقصد رامسر م 
جدول :4وضعيت کيفيت ادراکات درک شده برند در شهرستان رامسر از ديدگاه گردشگران
سواالت

خيلي

سطح

زياد

تا حدودي

کم

خيلي کم

ميانگين

وجود مراکز اقامتي

35

23

82

3/5

33 /5

2/1

0/ 000

تهاي حمل و نقل (راهها)
زير ساخ 

19

30 /3

40 /7

0

0

3/6

0/ 000

امنيت جاني در فصول گردشگري

36 /5

48 /5

7

0

0

4/3

0/ 000

هزينه

24 /3

51/7

45

4

2

2/8

0/ 000

کيفيت خدمت رساني

0

41

8

0

15

2/3

0/ 000

زياد

معناداري

زيبايي فيزيکي محيط

58

82

6

8

0

2/3

0/ 000

اطالع رساني

8

0

18

40

36

1/6

0/ 000

نحوه دسترسی به جاذبهها

9

47

20

18

6

2/3

0/ 000

42/2

24/8

20

3

01

4/1

0/ 000

طراحي فضاهاي اقامتي و گردشگري

منبع :يافتههاي پژوهش1931 ،

يباشد؟
نظرات جامعه نمونه در مورد آگاهي از وفاداري به برند در منطقه مورد مطالعه چگونه م 
وفاداری گردشگران به برند مقاصد گردشگری نقش کلیدی در مدیریت استراتژیک مقصد گردشگری دارد در این
يباشد ،رامسر نسبت به
راستا بر اساس مطالعات تجربی  4گویه رامسر هميشه در برنامههاي مقصد گردشگري من م 
رقباي گردشگري خود از مزيت بااليي برخوردار است ،من عالقه زيادي دارم که در سالهاي آينده از رامسر به
عنوان مقصد گردشگري خود استفاده نمايم و من هميشه مقصد گردشگري رامسر را به عنوان يک مقصد خاص به
يکنم ،از دیدگاه جامعه گردشگران مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس یافتههای میدانی
دوستان و آشنايان معرفي م 
یباشد که حاکی از وفاداری باالی گردشگران به مقصد
نهای محاسبه شده باالتر از متوسط م 
در تمامی موارد میانگی 
رامسر است البته بررسیهای آماری و موقعیت قرارگیری رامسر و نزدیکی به مرکز جمعیتی کشور پیوسته این مقصد
را در رده باالی جذب گردشگر قرار داده است(جدول.)5

34

فصلنامه علمي  -پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی – سال پنجم ،شماره دوم ،بهار 2931
جدول :5وضعيت وفاداري به برند در شهرسان رامسر از ديدگاه گردشگران
سواالت
رامسر هميشه در برنامههاي مقصد گردشگري من مي
باشد
رامسر نسبت به رقباي گردشگري خود از مزيت بااليي
برخوردار است
من عالقه زيادي دارم که در سالهاي آينده از رامسر
به عنوان مقصد گردشگري خود استفاده نمايم
من هميشه مقصد گردشگري رامسر را به عنوان يک
مقصد خاص به دوستان و آشنايان معرفي مي کنم

خيلي

سطح

زياد

تا حدودي

کم

خيلي کم

ميانگين

32

42

16

0

0

4/2

0/ 000

32 /3

30 /4

51

4/3

13

3/1

0/ 000

57 /4

21/6

20 /1

9/9

0

3/4

0/ 000

37 /2

22 /8

20 /9

21/1

7

3/3

0/ 000

زياد

معناداري
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عبندي
جم 
فكنندگان از يك مقصد گردشگري است.
برندسازي مقصد گردشگري به معني چگونگي ادراك ذهني مصر 
برندسازي يك مفصد گردشگري تنها در مورد ايجاد يك لوگو يا شعار نيست بلكه در مورد بدست آوردن عناصر
متمايزي از مقصد در قالب برند و چگونگي ارتباط اين عناصر از طريق اجزا برند است :اين اجزا عبارتند از هويت،
جوهره ،شخصيت ،تصوير ،مشخصه و فرهنگ ،مديريت اين اجزا جهت ايجاد جايگاهي منحصربه فرد از برند مقصد
يتواند از طريق
ينامند .برند مقصد گردشگري م 
فكننده را اصطالحًاًا جايگاهيابي برند م 
گردشگري در ذهن مصر 
يمحوري و برندسازي
ايجاد محصولي جديد در چارچوبي يكسان در نقش اهرمي عمل كند كه موجب افزايش مشتر 
يشود .در واقع برندسازی را میتوان درجه فرض نمود که بر اساس آن میتوان مقاصد گردشگری را از
با هم م 
یها بیانگر آن است که مقاصد خاص گردشگری هر یک دارای برند منحصر به فرد میباشد.
یکدیگر تمیز داد .بررس 
پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل ارزش برند مقصد گردشگری رامسر از دیدگاه گردشگران در تابستان
سال  139 1انجام شده است بعد از مطالعه میان اندیشهای و مطالعات دیگران در داخل و خارج از کشور اقدام به
یتوان اذعان نمود که در بعد آگاهی باتوجه به این که امروزه
طراحی پرسشنامه شده که بر اساس یافتهها م 
نها در سطح باالیی ارزیابی شده است.
گردشگران مقصد خود را بر اساس مطالعه انتخاب میکنند ،میانگی 
همچنین یافتههای تحقیق بیانگر آن است که گردشگران در مورد تصور ذهنی مقصد خود بسیار موفق بوده
نها باالتر از حد متوسط ارزیابی شده است اما در مواردی محدود هم برخی از میانگینها
بطوریکه بسیاری از میانگی 
پاینتر از حد متوسط ارزیابی شده است که جاذبههای میراث و آثار باستانی از این جمله میباشند.
یافتههای دیگر تحقیق نشان دهنده سطح پایین رضایتمندی گردشگران از ادراکات درک شده عوامل موثر در
یباشد که این عوامل شامل اقامتگاهها ،هزینه ،نحوه دسترسی و طراحی فضاها میباشد اما در
برندسازی گردشگری م 
همین بعد امنیت و شبکه راهها میانگین باالیی را به خود اختصاص داده است و در نهایت در بعد چهارم یعنی
یباشد .یکی از
نهای محاسبه شده گویای وفاداری باالی گردشگران به مقصد گردشگری رامسر م 
وفاداری ،میانگی 
شهای اصلی در راستای برندسازی و ارزش مقصد رامسر با توجه به اینکه از پتانسیلهای منحصربه فردی
چال 
برخوردار است ،ضعف ساختاری و مدیریتی در راستای تدوین اهداف و راهبردهای بازاریابی و برندسازی مقصد

35 ...بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری

یباشد که متأسفانه در
  امروزه فضاهای مجازی به عنوان یکی از مهمترین ابزارها در راستای برندسازی م.یباشد
م
.مقصد رامسر ضعف اساسی در زمینه استفاده از این نوع ابزارها وجود دارد
منابع
 عوامل موثر بر رضايت و وفاداري گردشگران در استان.) 1389 ( نورمحمد، ميرعلي و يعقوبي، حبيب و سيدنقوي،ابراهيم پور
92 - 69 :) 14 (  مطالعات گردشگري،)اردبيل (مطالعه موردي منطقه گردشگري سرعين
 مقايسه تطبيقي ارزش ويژه برند مقاصد گردشگري يك ش.) 1389 ( حميد، خوشخو و محمدی حسين و ايوبي يزدي،ايماني

 مجموعه مقاالت، مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران،و قشم از نقطه نظر ادراكات گردشگران داخلي
ششمين همايش ملي فرهنگي – گردشگري خليج هميشه فارس

 اولين همايش مديريت و، اهميت برند و برندسازي در مقاصد گردشگري،)0931( مرتضي، حميد و بذرافشان،ايوبي يزدي
 ايران، تهران، چالشها و راهكارها,توسعه گردشگري
 اثرات زيست محيطي گردشگري بر سواحل.) 1389 ( جواد، مهدي و گلين شريف ديني، مهدي و رمضان زاده لسبوئي،قرخلو
1 ص،3  شماره، سال اول، فصلنامه نگرشهاي نو در جغرافياي انساني،شهر رامسر
 ايران، فايل سرشماري آماري،) 385 1(مرکز آمار ايران
46  پاييز ص، 11  شماره، دوماهنامه توسعه مهندسي بازار. راهبرد ساخت برند در گردشگري ايران.) 1388 ( فرزاد،مقدم
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