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  .Error! Bookmark not defined  .................................   پژوهش یاصل يها هیفرض یبررس جینتا: 22-4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ......................  رهایمتغ يها شاخصه و رهایمتغ يبند تیاولو: 23-4 جدول

 Error! Bookmark notپژوهش يرهایمتغ يبرا نمونه تک t آزمون جینتا ي خالصه-24-4 جدول

defined.  

 Error! Bookmark notنیسرع يگردشگر مقصد برند ژهیو ارزش ابعاد يبند تیاولو: 1-5 جدول

defined.  

  الشکافهرست 

 صفحه                                                        عنوان 

  .Error! Bookmark not defined  ............................................   برند ژهیو ارزش کیاستراتژ ياجزا- 1-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................................   )1991( آکر برند، ژهیو ارزش مدل-2- 2شکل

 Error! Bookmark notکیکونکن يگردشگر مقصد محوري مشتر برند ژهیو ارزش بر مؤثر عوامل- 3-2 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..............  يگردشگر مقصد محوري مشتر برند ژهیو ارزش ابعاد- 4-2 شکل

 Error! Bookmark not؛)1998( یشاهرخ و یمؤتمن- برند یجهان برند ژهیو ارزش یابیارز مدل- 5-2 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................   برند از یآگاه مراتب سلسله-6- 2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................   برند به يوفادار يالگوها- 7-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................   پژوهش یمفهوم چهارچوب-8- 2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................   پژوهش انجام مراحل-1- 3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................   تیجنس نظر از دهنده پاسخ افراد تیوضع-1- 4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................   تأهل نظر از دهنده پاسخ افراد تیوضع- 2-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................................   سن نظر از دهنده پاسخ افراد تیوضع-3- 4جدول

  .Error! Bookmark not defined  .........................................   سن نظر از دهنده پاسخ افراد تیوضع- 3-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................   التیتحص زانیم نظر از دهنده پاسخ افراد تیوضع- 4-4 شکل

 Error! Bookmark not)تومان به( ماهانه درآمد زانیم نظر از دهنده پاسخ افراد تیوضع- 5-4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..........  سال در مسافرت تعداد نظر از پاسخدهنده افراد تیوضع-6- 4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........  همسفران نوع حیترج نظر از دهنده پاسخ افراد تیوضع- 7-4 شکل



 

 ح
 

  .Error! Bookmark not defined  .....  نیسرع با ییآشنا قهیطر نظر از پاسخدهنده افراد تیوضع- 8-4 شکل

 Error! Bookmark notنیسرع به گذشته يمسافرتها تعداد نظر از دهنده پاسخ افراد تیوضع- 9-4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notنیسرع سفربه از یاصل هدف نظر از دهنده پاسخ افراد تیوضع- 10-4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notنیسرع به یفعل سفر طول نظر از دهنده پاسخ افراد تیوضع- 11-4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notنیسرع يها تیجذاب نهیزم نظر از دهنده پاسخ افراد تیوضع- 12-4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .........  سکونت محل استان نظر از دهنده پاسخ افراد تیوضع- 13-4 شکل

 Error! Bookmarkمستقل يرهایمتغ يریگ اندازه مدل- مستقل يرهایمتغ استاندارد یبارعامل- 14-4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark notوابسته ریمتغ يریگ اندازه مدل- وابسته ریمتغ استاندارد یبارعامل-15- 4شکل

defined.  

 Error! Bookmark notپژوهش يساختار مدل يرهایمتغ ریمس بیضر و استاندارد یبارعامل- 16-4 شکل

defined.  

.Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................   پژوهش یینها مدل- 17-4 شکل



 

 
 

  

  

  

 

 

  

  

  فصل اول:  

کلیات پژوهش
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  مقدمه- 1- 1

و در  ندارند یکدیگر با چندانی تفاوت لحاظ فیزیکی از که است محصوالتی از مملو بازارهاامروز  دنیاي در

 کندمی کمک شرکت به قوي برند لذا، یک ؛بازار شده است در رقابت باالي ایجاد سطح منجر بهنتیجه، این مسئله 

به  را مشتریان ارضاي نیازهاي توانایی خدماتش و یا محصوالت چرا کند که بیان و سازد متمایز بازار در را خود تا

کننده، مصرف دیدگاه از برند يمقوله). به همین دلیل، 1390، آشتیانی و میردارد (غفاري فرد منحصر به صورت

 زیادي موارد در هااین پژوهش و کرده جلب به خود را نگراپژوهش از بسیاري توجه اخیر، يدو دهه در خصوصبه

 ب)؛ و در این میان نیز، 1389خوشخو و ایوبی یزدي، است (ایمانی بوده ویژه برند ارزش يمقوله با مرتبط

مورد عنوان یک موضوع به باشد کهمی جدید بازاریابی براي صنعت گردشگري"نسبتا یک مفهوم مقصد برندگذاري

 مقصدهاي مصرفی، کاالهاي در رقابت همانند؛ چرا که )2013، 1(اسکار است. مطرح دانشگاهی يمطالعه

 هیچ کهباشند می منافع از ترکیبی يعرضه به قادر که کنند متقاعد را خود مشتریان بایستینیز م گردشگري

که منبع اصلی ارزش آفرینی جایی از آن )؛ و 2007، 2کند (کراچعرضه  گونهرا آن هاآن تواندنمی دیگري مقصد

مشتریان بالقوه و بالفعل نهفته است؛ بنابراین براي بهبود  هم براي سازمان و هم براي مشتري) در ذهنبرند (

امري منطقی نیست (دیواندري، حقیقی، الهیاري و باقري، مشتریان،  وضعیت برند، تمرکز بر جایی غیر از ذهن

در خصوص مزایا و  (گردشگران)کنندهمجموعه ادراکات مصرف طورکلی ارزش ویژه برند مقصد،به زیرا )؛1388

نیارکی،  گردد (ابراهیمی، خیري و یادگاريآن از برند دیگر رقبا می هاي مقصد است، که سبب متمایز شدنبرتري

گیري اندازه ، مفهوم ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتري براي بازاریابان مقاصد گردشگري، ابزاري جهتذال). 1387

در )؛ 2014، 3و کهاجیاس آورد (کلودویابی موفق آن در بازار گردشگري فراهم میمنظور جایگاهعملکرد مقصد به

گیري و ارزیابی کنند (زیتونلی، اسدي، مشتري، اندازهارزش ویژه برند را در سطح  الزم است مدیران بتوانند نتیجه،

  .)1392صوفی، فراهانی و رضایی

   مسأله بیان-2- 1

فعالیت از مهمی بخش توانسته که است فردبه منحصر هايویژگی با پویا صنعتی گردشگري صنعت امروزه

  .دهد اختصاص خودبه را توسعه درحال و یافته توسعه کشورهاي غیراقتصادي و اقتصادي هاي

  

                                                             
1.Schaar 
2. Crouch 
3. Kladou & Kehagias 
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 کارگیريبه و اندازيراه اشتغال و جمله ایجاد از فراوانی مزایاي و ؛)1390 زاده، کاظمی، اسکندري و ثانی،ابراهیم( 

 و رو، متخصصاناین ). از1391جاوید و فانی،فرد، (دانایی در پی داشته باشد جوامع اقتصادي را براي هايسرمایه

 از را خود سهم آن، تقویت و مقاصد براي برند ایجاد کنند تا با باید تالش گردشگري مقاصد بازاریابی مدیران

)؛ و با 1393دهند (غفاري، رنجبریان و فتحی،  افزایش جهانی ̗گسترش درحال ̗این صنعت مزایاي سایر و درآمدها

وهوا، شرایط اجتماعی، ها، محیط اجتماعی و اقتصادي، آبمنابع طبیعی و فرهنگی، زیرساختکه توجه به این

گومز، لوپز و کنند (سالیق غذایی، و فرهنگ مقصد عواملی هستند که چگونگی ارزیابی یک مقصد را تعیین می

 را خود مشتریان بایستمینیز  گردشگري مقصدهاي مصرفی، کاالهاي در رقابت بنابراین، همانند )؛2015، 1مولین

 گونهرا آن هاآن تواندنمی دیگري مقصد هیچ باشند کهمی منافع از ترکیبی يعرضه به قادر که کنند متقاعد

دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست  برند )؛ زیرا در بازارهاي رقابتی امروز، 2007کند (کراچ، عرضه 

بر و بنا  سازدتر براي مشتریان کمک میها را در جهت خلق ارزش بیشبلکه یک الزام استراتژیک است که سازمان

، 3شود ( الحداددومین دارایی مهم براي یک شرکت یا سازمان پس از مشتریان محسوب می)، 2001( 2نظر دویل

2014.(  

و  پذیر است و باتوجه به تعریفی که ریچیامکان 4استفاده از مفهوم ارزش ویژه برندارزیابی برند با ازطرفی، 

 لوگو، نام، سمبل، ،مقصد برند"اند: مقصد داشته ، از برند 6گردشگري مقصد برندسازي کتاب ) در1998( 5ریچی

به یک سفر نوید سازد،می متمایز و مشخص را مقصد کهاین بر عالوه که است گرافیکی اشکال سایر یا عبارت

 و تقویت تحکیم درجهت عاملی عنوانو حتی به ;دارد همراهبه را مقصد در فردبه منحصر يتجربه و یادماندنی

در  7اي که آکررو، برمبناي نتایج مطالعه). از این2015(گومز و همکاران،  "کندمی عمل مقصد از مفرح خاطرات

انجام و طی آن براي اولین بار ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه  "8مدیریت ارزش ویژه برند"تحت عنوان 1991سال

باشد، معرفی می13برند تداعی ،12برند شدهكادرا کیفیت ،11برند به ، وفاداري10برند از را که شامل: آگاهی 9مشتري

)، همراه با 2007( 14روزیر که کونکنیک و گارتنراینو  ;الف) 1389یزدي، خوشخو و ایوبیمعرفی کرد (ایمانی

جاي تداعی برند، براي اولین بار مدل ارزش ویژه برند آکر را در رابطه با مقاصد به 15جایگزین کردن تصویر برند

                                                             
1 .Gomez, Lopez & Molina 
2 .Doyle 
3 .Alhaddad 
4 .Brand Equity  
5. Ritchie, J. R. B., & Ritchie, R. J. B. 
6 .Branding of Tourism Destination 
7 .Aaker 
8 . Managing brand Equity 
9 . consumer-based brand equity 
10 . Brand awareness 
11 .Brand loyalty 
12 . Brand Perceived quality 
13 . Brand Associations 
14 .Gartner & Konecnik Ruzzier   
15 . Image brand 
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یک گام جلوتر رفته و بعد ارزش  )2009( 1باالغلوو  سربابو، مورد مطالعه قرار دادند و در نهایت، گردشگري 

 د وباشد اضافه نمودن)، می1991)، که برگرفته از مدل آکر (2007شده برند مقصد را به مدل کونکنیک (ادراك

آگاهی از برند مقصد، تصویر برند مقصد، کیفیت را 2ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتري مقاصد گردشگري

، ابعاد ارزش ویژه برند د مطرح نمودندشده برند مقصد و وفاداري به برند مقصشده برند مقصد، ارزش ادراكادراك

   مقصد شناسایی شدند.

-دلیل برخورداري از چشمکه شهر سرعین  بهنظر به اهمیت ارزش ویژه برند مقاصد گردشگري، و این لذا،

هاي تاریخی، گرم معدنی با خواص درمانی، صنایع دستی، تپههاي آباندازهاي زیباي طبیعی، هواي سالم، چشمه

هاي ي کوه سبالن که یکی از مولفهشدن در دامنههاي گرم سال و اقلیم سردسیري و واقعمعتدل در فصلاقلیم 

براساس نشستی  ،هاي بین استانی و ترانزیتیاصلی توریسم زمستانی است و به موازات آن قرارگرفتن در کنار راه

شد هفت قطب توریستی کشور انتخاب عنوان یکی از درسازمان گردشگري برگزار شد به1385که در اردبیهشت 

در رابطه با ارزش ویژه برند این مقصد گردشگري صورت  اياما متاسفانه مطالعه )؛1387(توالیی و شاهدي, 

بو،  مدل برند ویژه ارزش ابعاد گرفتن در نظر دنبال این موضوع است که بابه این پژوهش در نتیجه،نگرفته است؛ 

 از داخلی گردشگران ارزیابی اساس بر را ارزش ویژه برند منطقه گردشگري سرعین، مدل )2009(باالغلو  و باسر

  .ارائه نماید هاهاي آناین ابعاد و شاخصه از بندي آناناولویت و سرعین گردشگري مقصد برند

  ضرورت پژوهشو اهمیت - 3- 1

- فرایند تصمیم در اهمیتی حائز نقش گردشگري مقاصد برند کند،می نیز بیان )2004( 3طورکه اويهمان

 را مقصد تا دهدگردشگر می به سفر از قبل را اطالعاتی گردشگري مقاصد برند دارد و در واقع، گردشگر گیري

 دهد شکل روي پیش  سفر از را انتظارات گردشگر و کند متمایز رقبایش از را آن کند، هویت تعیین و شناسایی

 شود کهمی گفته سبب همین). به1392بارزانی، و بروجنی ضرغام ؛4،2007(مورفی، موسکاردو و بنکندورف

 متعددي مزایاي و باشدمی گردشگري مقاصد برند مدیریت جوانب کلیدي از یکی گردشگري مقاصد 5برندسازي

 یشپ ايمنطقه یا شهر ). بنابراین، هرکشور،1392بارزانی،  و بروجنی ضرغام ( در بر دارد گردشگري مقاصد براي

 آن به مسافرت مزایاي بتواند باید مناسب و خدمات محصول يعرضه و خود گردشگري بناهاي زیر ایجاد از

 تا نماید تالش و کند ایجاد گردشگران ذهن در خود يمنطقه یا شهر از کشور، خوبی تصویر و کند بیان را منطقه

  ). 1393بخشد (دهدشتی شاهرخ، خانی و اجلی،  ارتقا و بهبود ویژه برند خود را ارزش

ها و سرمایه برخوردار از چنینهم و هاي گردشگريظرفیت داراي که شهرهايتوجه به ایناز طرفی، با

دلیل شرایط آب و شهر سرعین نیز به باشند و ترموفق گردشگران جذب توانند درمی طبیعی يبالقوه استعدادهاي

                                                             
1. Boo؛ Busser & Baloglu 
2 .Customer-Based Brand Equity of Tourism  Destinations (CBBETD) 
3 . Ooi 
4 . Murphy؛ Moscardo & Benckendorff 
5 . Branding 
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ریزي گردشگري مناسب هاي اجتماعی، انسانی و طبیعی، در صورت برنامهاز سرمایه هوایی ویژه و برخورداري

تري در تمام فصول سال را خواهد داشت و ارزش ویژه برند یکی از منطقه، قابلیت جذب گردشگران بیش

محور مشتريو با توجه به اهمیت شناسایی ابعاد  ;تواند تأثیر زیادي در این مهم داشته باشدمفاهیمی است که می

- بومید در مطالعات پیشین در شناسایی و اثرگذار بر ارزش ویژه برند منطقه گردشگري سرعین و نیز خالء موجو

سازي ابعاد اثرگذار بر ارزش ویژه برند این منطقه، ضروري است تا ضمن شناسایی ابعاد اثرگذار بر ارزش ویژه برند 

طور محور این منطقه ارائه شود؛ زیرا همانیژه برند مشتريمحور منطقه گردشگري سرعین، مدل ارزش ومشتري

شود ارزش ویژه برند مقصد گردشگري از ) نیز عنوان داشته، شناسایی عواملی که باعث می1389(که ایوبی یزدي 

تواند در فرآیند برندسازي و بازاریابی بلندمدت مقصد مفید واقع شوند طریق ادراکات گردشگران باال رود می

  ).1393(ضرابخانه، 

  هاي پژوهشپرسش-4- 1

  پرسش اصلی- 4-1- 1

ها در قالب محور منطقه گردشگري سرعین کدامند و تعامالت آنعوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مشتري     

  است؟ یک مدل چگونه

  هاي فرعیپرسش-4-2- 1

 سرعین دارد؟ محور منطقه گردشگريچه تأثیري بر ارزش ویژه برند مشتري آگاهی از برند-1

  محور منطقه گردشگري سرعین دارد؟تصویر برند چه تأثیري بر ارزش ویژه برند مشتري-2

  محور منطقه گردشگري سرعین دارد؟ارزش ویژه برند مشتري شده برند چه تأثیري برکیفیت ادراك-3

  عین دارد؟محور منطقه گردشگري سرارزش ویژه برند مشتري شده برند چه تأثیري برارزش ادراك-4

  محور منطقه گردشگري سرعین دارد؟وفاداري به برند چه تأثیري بر ارزش ویژه برند مشتري-5

 اهداف پژوهش-5- 1

  هدف اصلی پژوهش- 1- 5- 1

محور منطقه گردشگري سرعین و ثیر هر یک از ابعاد ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه برند مشتريتأ يمطالعه

 بندي آناناولویت و سرعین گردشگري مقصد برند از داخلی گردشگران ارزیابی اساس بر آن مدل يارائهدر نهایت 

  ).2009( باالغلو و باسر بوو، مدل متغیرهاي از استفاده با مقصد این برند ویژه ارزش بر مؤثر از عوامل

  داف فرعی پژوهشاه- 2- 5- 1

(آگاهی از برند، تصویر برند، کیفیت هاي هرکدام از ابعاد ارزش ویژه برند شاخصو اولویتبندي شناسایی 

  ، بر اساس دیدگاه گردشگران داخلی سرعین. شده برند و وفاداري به برند)شده برند، ارزش ادراكادراك
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  هدف کاربردي پژوهش-3- 5- 1

هر چه  يتوسعه گیري مدیران شهري در راستاي تصمیمات راهبردي بازاریابی جهتکمک در امر تصمیم

 .هاي آیندهاي براي پژوهشگردشگري سرعین و ایجاد زمینهتر صنعت بیش

  هاي پژوهشفرضیه- 6- 1

  صورت زیر بیان نمود:هاي پژوهش را بهتوان فرضیههاي پژوهش، میبنا بر پرسش

 .محور منطقه گردشگري سرعین تأثیر داردبر ارزش ویژه برند مشتري آگاهی از برند-1

  محور منطقه گردشگري سرعین تأثیر دارد.مشتريتصویر برند بر ارزش ویژه برند -2

  محور منطقه گردشگري سرعین تأثیر دارد.برند بر ارزش ویژه برند مشتري شدهکیفیت ادراك-3

  محور منطقه گردشگري سرعین تأثیر دارد.برند بر ارزش ویژه برند مشتري شدهادراك ارزش-4

  منطقه گردشگري سرعین تأثیر دارد. محوربه برند بر ارزش ویژه برند مشتريوفاداري -5

  قلمرو پژوهش- 7- 1

  .موضوعی، مکانی و زمانی انجام پذیرفته است يپژوهش حاضر در سه قلمرو

  قلمرو موضوعی- 7-1- 1

گردشگران گردشگري بر اساس ادراك پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد 

باشد؛ لذا، از نظر قلمروي موضوعی، در حوزه چنین رفتار گردشگران در مقابل این عوامل میاز این عوامل و هم

  .گیردرفتار، برند، بازاریابی و گردشگري قرار می شناسیعلوم روان

     مرو مکانیقل- 1-7-2 

   .پژوهش حاضر در شهر سرعین و در میان گردشگران داخلی این شهر صورت گرفته است

  قلمرو زمانی- 7-3- 1

  .انجام پذیرفته است 1395خرداد ماه  5تا  1395اردیبهشت  15ي زمانی بخش میدانی این پژوهش در بازه

  شناسی پژوهشروش- 8- 1

محسوب  پیمایشی- اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی بر و کاربردي از نظر هدف،پژوهش حاضر   

 خرداد 5 تا 1395 ماه اردیبهشت 15 ي زمانیتمامی گردشگران داخلی در بازه آماري آن را يشود و جامعهمی

 شهرستان گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث کارشناسان نظر بر بنا که است؛ داده تشکیل1395 ماه

- نفر به روش نمونه 384اي به حجم؛ که از این میان نمونهشد زده تخمین نفر 20000 افراد این تعداد سرعین

گردشگري  مقصد محور مشتري برند ویژه ارزش يساخته محقق ينامهگیري در دسترس در نظر گرفته و پرسش

 پرسش13 و لیکرت ايگزینه 5 طیف براساس) پژوهش هايفرضیه بررسی به مربوط( اصلی پرسش 53 سرعین با



 

٧ 
 

استفاده از روش معادالت  قابل بررسی با هاينامهپرسش هايداده سپس شد و میان آنان توزیع شناختی جمعیت

  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد AMOS 18 و SPSS 20 افزارهاي نرم به کمک ساختاري و

  ي نوآوري پژوهشجنبه-9- 1

-هاي خاص خود را دارد که به تبع آن میزان اهمیت شاخصههر مقصد گردشگري جاذبه، کهباتوجه به این

متفاوت باشد و این مسئله در هاي هر کدام از ابعاد ارزش ویژه برند آن مقصد گردشگري نیز مختص آن مقصد می

در مطالعات پیشین، پژوهشی در رابطه با ارزش  از طرفی، ؛ وبودن ارزش ویژه برند این مقصد بدون تأثیر نیست

منطقه گردشگري سرعین با برخورداري از ، عالوه بر این ؛ویژه برند منطقه گردشگري سرعین صورت نگرفته بود

ستانی و ان (گردشگران سالمت، ورزشی، زمشرایط آب و هوایی خاص خود ظرفیت جذب انواع مختلف گردشگر

کارگیري باشد؛ لذا، بهدرتمام فصول سال دارا می "نظیر است) را تقریبا ظیر نباشد، کمن...که در نوع خود اگر بی

مدت سزایی در پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاههاي تخصصی در زمینه گردشگري منطقه نقش بهنتایج پژوهش

در مطالعات پیشین که در رابطه با ارزش ویژه برند مقاصد  . عالوه بر این،منطقه داردي گردشگري توسعه

ها مورد ها و میزان تأثیر آنهاي متغیرهاي مستقل و وابسته و روابط آنگردشگري صورت گرفته است، شاخصه

ین با مقاصد مطالعه هاي منطقه گردشگري سرعدلیل متفاوت بودن ویژگیدر نتیجه، بهبررسی قرار نگرفته است. 

 هاي هراهمیت ابعاد و شاخصه يبندي و درجهي مدل ارزش ویژه برند منطقه بر اساس رتبهي پیشین، ارائهشده

براي فعاالن و  ي گردشگري منطقهتوسعهراستاي یک از ابعاد ارزش ویژه برند منطقه گردشگري سرعین در 

  . خواهد بودمفید بازاریابی منطقه  يگران حوزهپژوهش

  متغیرهاي پژوهش: نظريتعریف - 10- 1

در رویکرد دهد و ارزش ویژه برند آن چیزي است که به برند ارزش می :محورارزش ویژه برند مشتري

  ).2011(گارتنر و کونکنیک روزیر ، محور بر دانشی که مشتریان در مورد برند دارند تمرکز داردمشتري

تصویر - 2مقصد گردشگري آگاهی از برند -1محور مقاصد گردشگري: ابعاد ارزش ویژه برند مشتري

برند مقصد گردشگري  يشدهارزش ادراك-4برند مقصد گردشگري  يشدهکیفیت ادراك- 3برند مقصدگردشگري

  وفاداري به برند مقصد گردشگري-5

)، آگاهی از برند مقصد گردشگري را توانایی مشتري براي 1991آکر ( :آگاهی از برند مقصد گردشگري

)، اظهار داشته که آگاهی از برند مقصد 1996چنین آکر (یادآوري و تشخیص یک مقصد عنوان کرده و هم

  .)2015(گومز و همکاران،  باشدکننده میگردشگري قدرت حضور برند آن مقصد در ذهن مصرف

هاي مشتري در مورد برند )، تصویر ذهنی را مترادف با تداعی1991آکر (ي: تصویر برند مقصد گردشگر

دهد، کننده در ذهن خود به برندي ارتباط میچه که مصرفکند تصویر ذهنی به هر آنگیرد و بیان میدر نظر می

  اشاره دارد.
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ك مشتري از صورت درشده را به) کیفیت ادراك1991آکر ( شده برند مقصد گردشگري:کیفیت ادراك

هاي دیگر تعریف در مقایسه با گزینه- با توجه به هدف مورد نظرش - کیفیت کلی و یا برتر محصول و یا خدمت

  نماید.می

شده گردشگر از برند )، ارزش ادراك2000( 1: دي و کركشده برند مقصد  گردشگريارزش ادراك

هاي انجام شده براي سفر به آن هزینه ي گردشگر در مقصد گردشگري نسبت بهمقصد را ارزش دریافت شده

  ).1393اند (غفاري، رنجبریان و فتحی، مقصد عنوان کرده

افزایش ارزش ویژه برند مشتریان منجر  )، اظهار داشته که1991آکر ( وفاداري به برند مقصد گردشگري:

تر یابد، مشتریان بیشافزایش میکه ارزش ویژه برند یک کاال هنگامی ؛ زیراشودبه افزایش وفاداري مشتریان می

هستند (گارتنر و کونکنیک روزیر،  هاي باالتر براي آني خرید محصوالت آن برند و پرداخت قیمتمایل به ادامه

قصد بازدید مجدد از مقصد گردشگري و یا  "عنوانطور خاص، این مفهوم در صنعت گردشگري بهبه ).2011

  ). 2013، 2سوز و کلیکشود (آرتوگر، ستیندر نظر گرفته می "آن به دیگران يتوصیه

  متغیرهاي پژوهش: عملیاتیتعریف - 11- 1

 نزد گردشگران. عنوان یک برندمیزان ارزش سرعین به محور سرعین:ارزش ویژه برند مشتري

  سرعین.میزان آشنایی گردشگران نسبت به  :آگاهی از برند مقصد گردشگري سرعین

  تصویري که گردشگران از سرعین در ذهن دارند. تصویر برند مقصد گردشگري سرعین:

ارزیابی ذهنی گردشگران از کیفیت امکانات فیزیکی و  :شده برند مقصد گردشگري سرعینکیفیت ادراك

  .فیزیکی سرعین هاي غیرجنبه

اي که براي سفر به ارزیابی گردشگران از میزان هزینه برند مقصد گردشگري سرعین: يشدهارزش ادراك

  اند. دست آوردهچه بهاند در مقابل آنسرعین صرف کرده

رفتار گردشگران در رابطه با ترجیح سفر به سرعین، یا قصد بازدید  وفاداري به برند مقصد گردشگري سرعین:

  مجدد از این شهر و یا توصیه آن به دیگران.

  خالصه فصل-12- 1

طـور  بهباشد را یابی به آن میچه پژوهش حاضر در پی دستش اصلی، نمایی کلی از آنبخ 11این فصل در 

هـاي پـژوهش، اهـداف    خالصه ارائه نموده و در آن مقدمه، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انجام پـژوهش، پرسـش  

تعریـف نظـري و    ،پـژوهش  ي نـوآوري جنبـه  هاي پژوهش، قلمرو پژوهش، روش شناسی پژوهش،پژوهش، فرضیه

  عملیاتی متغیرهاي پژوهش مطرح شد.

                                                             
1 . Dey & Crask 
2 . Artuger؛ Cetinsoz & Kilic 



 

 
 

  

  

 

  فصل دوم:

  نظري پژوهش چارچوب
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  مقدمه-2-1

کنندگان بازدید جذب بین مقاصد گردشگري براي رقابت يمسئله اهمیت گردشگري، صنعت رشد همراه با

 نیازهاي رفع براي متعددي هايگزینه امروزه چرا که گردشگران )؛2011، 3کند (بیزینسکیتري پیدا میبیش نمود

 برندسازي ). در همین راستا، مفهوم2011، 4اختیار دارند (ماتوس، داکاست مندس و اوم دو وال خود در سفر

دیگري  را از مقصدهاي خود تمایز بودنم توانندمی از طریق آن که چارچوبی از جانب مقصدهاست يمقصد ارائه

 در مقصد برندسازي اهمیت متأسفانه باوجوداما  ).2011دهند، بیان کنند (بیزینسکی، ارائه می که تجربیات مشابه

)؛ و 2011، 5است (کو، کیم و آیم آن محدود مفهومی يمربوط به توسعه ادبیات صنعت، و دو محیط دانشگاهی هر

- عنوان یک رشته در ادبیات گردشگري به مقصد به برندعملکرد  مربوط به سنجش اتمطالعپیدایش  در حقیقت،

  ).2013، 6(پایک و بیانچی گرددبرمی 2007سال  بهصورت جدي 

 گردشگران نسبت به برند مقصددیدگاه اند سنجش ) اذعان داشته1993( 7) و کلر1991چه آکر (بنابر آن

چیزي است که آن گیرد؛ زیرا ارزش ویژه برندصورت می از طریق مفهوم ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتري "عمدتا

کننده تواند مصرفمی باشدداراي ارزش نزد مشتري (گردشگر)  برندیک نام  کهدهد و در صورتیبه برند ارزش می

اند ) اظهار داشته2001( 8دونثایو و ) و 1991( عالوه، آکربه .)2011را درگیر خود کند (گارتنر و کونکنیک روزیر،

ي داراي ابعادبرندها که براي درك ارزش ویژه برند ضروري است، این است که  برندهاي یکی از ویژگیکه 

ي نحوهکشف  براي پژوهشیجدید از مطالعات  "نسبتا ايمجموعه بهمنجر شناسایی و اجراي این ابعاد هستند؛ و 

) چهار بعد ارزش ویژه 2007و گارتنر ( شده است؛ در همین راستا، کونکنیک ارزش ویژه برند مقصد اثر آن ابعاد بر

توسط آکر تر ي هستند که پیشهمان ابعادابعاد این  عنوان کردند،آگاهی، تصویر، کیفیت و وفاداري  را شاملبرند 

   .بودند) مشخص شده 2001(دونثا و  یو) و 1991(

                                                             
3 . Bierzynski 
4 . Matos؛ da Costa Mendes & Oom do Valle 
5 . Qu؛ Kim & Im 
6 . Pike & Bianchi 
7 . Keller 
8   . Yoo & Donthu 



 

 

 به ابتدا گردشگري، مقصد برند ویژه ارزش بر مؤثر عوامل تعیین هدف با پژوهش از فصل این در بنابراین،

    عوامل و مقصد برند ویژه ارزش مقصد، برند برند، ویژه ارزش برند، به مربوط نظري مبانی مرور

 مدل پیشین، مطالعات در شده تأیید روابط و نظري مفاهیم اساس بر و پرداخته آن ي¬دهنده¬تشکیل

  .گردد¬می ارائه پژوهش ي¬پیشینه درنهایت و گردد¬می ارائه پژوهش مفهومی

   برند- 2-2

هاي منابع و انرژي، جهان شاهد افزایش رقابت بین گیري محدودیتمیالدي، به دلیل شکل 1960از سال 

- استفاده وجود آمده، ناگزیر بهها جهت بقا و رشد در بازارهاي رقابتیِ بهسازمانها بوده است و در این میان شرکت

اهمیت و  هاي مشهود و نامشهود خود گردیدند؛ از آن زمان تاکنون پیوسته بهي مؤثر، مفید و کارآمد از دارایی

مختلف افزوده  صنایعها و بهبود عملکرد کسب و کارها در سطح هاي نامشهود در اثربخشی فعالیتنقش دارایی

باشد (حسنی، موسوي هاي نامشهود و بسیار با اهمیت هر سازمانی، برند میشده است؛ در این میان یکی از دارایی

همکاري بهتر  هايتر، کانالسود بیش يشود سازمان بتواند حاشیهچرا که باعث می؛ )1392نیا، بازرگان و قدیري

تواند باعث تمایز در قیمت یا مقدار چنین میآورد؛ از طرفی، یک برند خوب همدست چنین مزایاي دیگر را بهو هم

  ).2007گارتنر،  تقاضاي کاالها و خدمات مشابه شود ( کونکنیک روزیر و

اند به دنبال افزایش رقابت اظهار داشته)، 2005(1گوستافسون، جانسون و روسطور که عالوه براین، همان

سمت جلب رضایت و حفظ مشتري ها تمرکز استراتژیک خود را بهي بازارهاي جهانی است، شرکتکه مشخصه

عنوان یک گام )، برندگذاري را به1992( 2چرناتونی و مک دونالد)، د1991اند؛ و در این رابطه، آکر (تغییر داده

مدت سودمند را با مشتریان خود داشته دهد سطحی از روابط بلندها اجازه میبه سازمان اند کهاولیه مطرح کرده

که به رضایت و  کنداي ایجاد میاند که برندگذاري براي مشتري ارزش افزودهچنین بیان داشتهها همباشند؛ آن

  ).2013، 3چیسوچا و کریستالیس(کند حفظ مشتریان کمک می

هاي مختلفی که وجود دارد، عنوان کرده است )، تعاریف مختلفی از برند را بر اساس دیدگاه2000( 4وودوارد

 یک نام، اصطالح، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگر که یک"عنوان) برند را به1988( 5که: بنیتاست از جمله این

)، برند عبارت است 1994( 6کاتلر تعریف کرده است؛ و یا از دید "سازدفروشنده را از دیگر فروشندگان متمایز می

ي آن، کاالها و خدمات یک فروشنده یا وسیلهبه ها کهنام، اصطالح، عالمت، نماد، طرح یا ترکیبی از آن" از

که این تعریف را )، ضمن این2008؛ در همین راستا، کلر ("گرددگروهی از فروشندگان از دیگر رقبا متمایز می

ها است که نماد، طرح یا ترکیبی از آن نام، عبارت، اصطالح، نشانه، عالمت،"که برند، کند پذیرفته است عنوان می

ها را از رقباي خود متمایز اي که آنگونههدف آن معرفی کاالها و خدمات یک یا گروهی از فروشندگان است به
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این تعاریف بیش از اندازه که ) انتقاداتی به تعاریف باال داشته است از جمله این2000؛ اما وودوارد ("سازد

هاي بصري محصول تأکید شده است گرا هستند و از طرفی، جهت ایجاد تمایز محصوالت به ویژگیمحصول

به عنوان ابزار، لوگو، سیستم تعیین هویت، تصویر، شخصیت،  توانکه، برند را میدر حالی ؛)1393(ضرابخانه، 

عنوان ها بهفزوده نیز در نظر گرفت؛ چرا که ترکیب تمامی این دیدگاهاارزش ایجادارتباط یا ابزاري براي  يوسیله

رود کار میشود، بهساختن محصوالت، خدمات، اشخاص یا اماکن می و متمایز برندي موفق که منجر به شناسایی

نیازهاي او ترین تطابق را با ي منحصر به فردي که بیشافزودهکه خریدار یا کاربر، ارزش و در چنین حالتی است

-)؛ و به2007گردد (کونکنیک و گارتنر، آمیز برند در میان رقبا میکرده و این سبب حفظ موفقیت دارد درك

مهم براي یک شرکت پس از  ین داراییعنوان دومبه برندها) عنوان کرده است 2001طور که دویل (عبارتی، همان

محصوالت متمایزسازي ه به تکامل تکنولوژیکی، توج امروزه با زیرا )؛2014شوند (الحداد، محسوب می مشتریان

 )؛ در همین راستا،2013، 1احمدو  صابر عرفانشود (میتر و سخت ترسخت روز به روزها هاي آنویژگی براساس

 ارائه مشابهمحصوالت و یا خدمات که  ییرقبا وجود با متنوع،تمایز در بازارهاي  ایجادبراي  ايعنوان وسیلهبه برند

در  )AMA(2آمریکا بازاریابی )؛ و بر اساس تعریفی که انجمن2013(پایک و بیانچی،  شودمطرح می دهند،می

 است که براي هاآن از ترکیبی یا و طرح، یا و نشانه، نماد، اصطالح، یک نام،"از برند داشته است، برند  2011سال 

از  هاآن چنین براي متمایز کردنهم و فروشندگان) از گروهی (یا فروشنده خدمات یک و محصوالت شناسایی

د براي نتوانکه می ندسته یهاي با ارزشدارایی برندها). لذا، 2011(بیزینسکی،  "شودمی گرفته نظر رقبا در

مضاعفی ایجاد کنند ارزش اقتصادي و استراتژیک - از ارزش ویژه برنداالتري از طریق سطح ب-  هاصاحبان آن

  .)2013، احمدو  عرفان صابر(

  تاریخچه برند-2-2-1

)، نیز اظهار 2000( 3طور که مالونزي چندین هزار ساله دارد؛ اما همان)، سابقهتجارينام( برنداستفاده از 

ي هویت یک دهندهگذاري یک محصول یا طرحی که نشانگذاري به عمل عالمتداشته است در قدیم، نام

چنین، براساس شد؛ همکنندگان باشد، اطالق میي محصول براي مصرفتولیدکنندهمحصول و شناسایی شخص 

اند، در زمان روم باستان، صنعتگران محصوالت خود را امضا و یا به ) اظهار داشته1999( 4چه که آشلی و بیکرآن

ها که دوستان آنکرد تا محصوالتی را کنندگان کمک میکردند و این کار به مصرفگذاري میهر طریق عالمت

امتحان کرده و از آن  "مندترین شکل تبلیغات) و یا محصولی را که قبالکردند، شناسایی کرده (قدرتپیشنهاد می

که احتیاج به کنندگان هنگامیها نیز مصرفعبارتی، در زمان رومیخریداري کنند؛ به "رضایت داشتند، مجددا

ي بدي در خواستند تجربهطرفی، مانند هر مشتري حساس، نمیاخذ تصمیمات خرید بسیاري داشتند و از 
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بردند ي انتخاب بهره میکنندهعنوان یک عامل تسهیلبهبرند (نام تجاري) از  ،انتخاب یک محصول کسب نمایند

  ).1393(یزدي، 

و دیگر با ایجاد سیستم ریلی درآمریکا  19که دراوایل قرن با این ،چنین معتقد است)، هم2000مالونز (

هاي صنعتی جهان، به تدریج موانع حمل و نقل کاهش یافت و به این ترتیب، تولیدکنندگان توانستند به بخش

ظهور پیدا کنند و بتوانند  برندهاکنند و همین امر موجب شد تعداد زیادي از  المللی دست پیدابازارهاي بین

نیز تعدادي از همین  3و کداك 2، کوکاکوال1بلدرآمریکا و دیگر نقاط جهان شهرت کسب کنند و پراکتر و گم

 شدند؛ اما تنها در نیمه دوم قرن  ي اواسط قرن بیستممشهور و پرآوازه برندهايکه تبدیل به بودند  اولیه برندهاي

ي بازاریابی تکامل پیدا کرد و در حقیقت، انقالب عنوان یک ابزار پیشرفتهبهمیالدي بود که استفاده از برند 19

تري خود را در مناطق وسیع برندوجود آورد تا ها بههاي جدید ارتباطی این امکان را براي شرکتصنعتی و سیستم

تري ازحمل و نقل کاال و خدمات پدیدآمد و همین امر منجر هاي توسعه یافتهتر، شکلتبلیغ کنند و از همه مهم

بار محصوالت خود را از طریق کشتی حمل کنند و  براي اولین 19به این شد که تولیدکنندگان در اواخر قرن 

رانی بود شد که نزدیک به نقاط قابل کشتیهایی میبا مقیاس انبوه، محدود به مناطق و شرکت برندي البته، ارائه

  .)1393(همان منبع، 

اي دروازه ، برند1970ي هاي تولید محصول، جاي خود را به برند داد و در دههکید بر ارزشأبا گذر زمان، ت

کننده بود. از اي از سبک زندگی شد؛ زیرا رویکرد سبک زندگی متمرکز بر تمایز مصرفبراي ورود به انواع ویژه

عبارتی، چون ایجاد برندهاي  با افزایش تجارت جهانی، برندها نیز تحت تأثیر قرار گرفتند؛ به 80ي رو، در دههاین

سمت برندهاي جهانی  ي محصوالت مختلف خود بهبراي ارائهها تجاري جدید صرفه اقتصادي نداشت شرکت

-ها همدهند؛ در این دهه بود که صاحبان شرکت گسترشي محصوالت خود را مشترك رفتند تا بتوانند دامنه

شرکت نیز  4درآمد "ها نیستند؛ حتی ضرورتاهاي فیزیکی آنها، داراییچنین متوجه شدند ارزش واقعی شرکت

دهند؛ لذا، در ارزش واقعی شرکت باشد، بلکه این برندها هستند که ارزش واقعی شرکت را نشان میتواند نمی

  ).1393عنوان یک دارایی در ترازنامه منعکس شد (همان منبع،  بود که ارزش تجاري برند به 80ي اواخر دهه

 1900هاي در حدود سال )، عنوان داشته است، اولین تعریف براي تبلیغات برند1387طور که برند (همان

هاي شود؛ در ادامه، خیلی زود شرکتارائه شد که امروزه به برندسازي تعبیر می 5توسط جیمز والتر تامپسون

-هاي تلویزیون شنیده و دیده میاي از شعارهاي تبلیغاتی را نیز ابداع کردند که در رادیو و اولین آگهیبزرگ گونه

ها با برندها، آشنا آن شناسی و ارتباطشناسی، انسانبا مفهوم اجتماعی، روانمشتریان  1940 يشد؛ سپس در دهه

ببرند. به این ترتیب، گیري از آنان پی هاي برند و لزوم بهرهشدند و این سبب شد تولیدکنندگان، به سایر ارزش
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باشند خرید برند محصول میتر خواهان که امروزه مشتریان، بیشاي یافت تا جاییسازي، اهمیت ویژهموضوع برند

  ).1393تا خود محصول (همان منبع، 

  مفهوم برند- 2-2-2

حال، بسیاري از مفاهیم نزد متخصصان طورکلی، هر مفهومی براي بیان، نیاز به تعریف دارد؛ اما با اینبه

-هوم مورد نظر میگوناگون تعابیر متفاوتی دارند؛ چرا که هرکدام از محققین باتوجه به چارچوب ذهنی خود به مف

برند نیز مانند  اصطالحباشد. براي نگرند؛ بنابراین، گوناگونی تعاریف و تعابیر، امري طبیعی و غیر قابل اجتناب می

هاي متعددي ارائه شده است: به عقیده سولومون استوارت، برند بسیاري از مفاهیم دیگر در حوزه بازاریابی، تعریف

شدن محصوالت باشد که باعث شناختهنحصر به فرد دیگري از یک محصول مییک اصطالح، سمبل یا هر چیز م"

نام و سمبل (نماد) متمایزي که "؛ دیوید آکر، برند را "شودها از محصوالت رقبا مییک شرکت و متمایزشدن آن

آن شناساندن محصوالت یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز ساختن آن محصوالت  هدف

چرناتونی و مک دونالد در کتاب خود با  ). د2008، 1کند (جانگ و سانگ، عنوان می"باشدیا خدمات از رقبا می

-گونهصول یا خدمت قابل شناسایی که بهکنند: یک محگونه تعریف می، برند را این"ایجاد برندهاي قدرتمند "نام

هاي منحصر به فردي را ادراك نماید که با نیازهاي اي تقویت شده که خریدار یا کاربر در مورد آن، ارزش افزوده

ها در برابر چنین، موفقیت محصول یا خدمت، از توانایی آن در حفظ این ارزش افزودهوي بسیار مطابقت دارد؛ هم

  د. سه ویژگی یک برند موفق براساس این تعریف عبارت است از:شورقبا ناشی می

  برند به ادراك مشتري بستگی دارد. •

  گیرد.ي محصول قرار میهاي ارزش افزودهادراك، تحت تأثیر ویژگی •

  ).1393د (یزدي، نهاي ارزش افزوده باید پایدار باشویژگی •

از یک نام، لوگو، اصطالح، نشان یا طرح و یا ترکیبی از طبق نظر انجمن بازاریابی آمریکا، برند عبارت است 

ها و متمایزکردن این کاالها یا خدمات از ها که براي شناسایی کاالها و خدمات یک شرکت یا گروهی از شرکتاین

 برند )، در رابطه با مفهوم برند معتقدند که2007). کاتلر و کلر (1386رود (درگی، کار میکاالها یا خدمات رقبا به

کند تا این محصوالت و خدمات یک محصول یا خدمت چیزي است که ابعادي را به محصوالت و خدمات اضافه می

تواند از سایر محصوالت و خدمات متمایز سازد؛ این تمایزها می- اندکه براي رفع یک نوع نیاز ایجاد شده-را 

). بنابراین، مفهوم 1393سی داشته باشد (یزدي، کارکردي منطقی، یا قابل لمس و یا حتی غیر قابل لمس و احسا

ها، از یک محصول یا خدمت است؛ چرا که امروزه بسیاري از کامپیوترها، خودروها، کفش برند چیزي بیش

هاي بانکی و ... تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، اما این برندها هستند که تمایزهاي اساسی را در بسیاري حساب

ها باعث شده که امروزه بسیاري از رهبران بازار به نمایند و در واقع، این تفاوتبازارها ایجاد میاز این صنایع و 

  ).1389نگرند (محمدیان و رونقی، برند خود به دید یک مزیت رقابتی می
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توان گفت، برند یک محصول فیزیکی و محسوس نیست، بلکه یک دارایی نامشهود است که در در واقع می

هاي باارزش بسیاري را عاید خود کند و در میان سایر تواند داراییبا گسترش و ارتقاي آن، شرکت میطول زمان 

ي نماید؛ مشتریان به واسطهرقبا متمایز شود؛ درحقیقت، برند، محصوالت و خدمات یک فروشنده را معرفی می

کننده، برند به ند، چرا که براي مصرفراحتی شناسایی نمایتوانند کاالها و خدمات مورد نظر خود را بهبرند می

تواند باعث گیري میخدمت) است؛ یک برند هنگام پیدایش و شکلیا (هاي اطالعاتی محصولي شاخصمنزله

موفقیت و یا عدم موفقیت یک کاال یا سازمان و بنگاه اقتصادي گردد؛ برند قدرتمند و موفق باعث مطرح شدن 

هاي کالن سازمان است (یزدي، گر راه و روش و نوع فعالیتچنین نمایانمگردد و هي آن میسازمان و توسعه

1393.(  

از طرفی، اگر برندهاي قوي بتوانند سهم بازار و سود را افزایش دهند و وفاداري مشتریان را ایجاد کنند، 

اهمیت  هاي ارزشمندي براي شرکت خواهند بود و سنجش ارزش ایجاد شده توسط برند براي مدیران،دارایی

   ).2010، 1باالیی پیدا خواهد کرد (کیم پاکوم و توکر

  اهمیت برند- 2-2-3

ها باید ارزش هستند که در ایجاد، توسعه و مدیریت آن )، معتقد است برندها، یک دارایی با2008( 2کراپ

ها دارند، شرکتکنندگان و کار گرفت؛ زیرا با توجه به کارکردهاي مهمی که برندها براي مصرفبه بسیاريدقت 

کارگیري یک فرآیند جامع یابی به عملکرد مثبت بلندمدت برند، بهمنظور ایجاد یک استراتژي موفق براي دستبه

  ).1393ضروري است (یزدي، 

کنند که در راستاي هاي زیادي را ایفا می) نیز اذعان داشته، امروزه برندها نقش2007طور که کلر (همان      

-شناسانند و به مصرفي اصلی یک محصول را میکنندگان است؛ زیرا برندها اساس و سازندهصرفبهبود زندگی م

گویی و مسئولیت بخواهند. کننده، پاسخدهند تا از تولیدکننده یا عرضهکنندگان حقیقی یا حقوقی اجازه می

صورت شوند، بهبرندینگ میمشابه را بر مبناي روشی که  "مشتریان حتی گاهی ممکن است دو محصول کامال

 طور،؛ همینکنندگان معناي خاصی دارندکه برندها براي مصرفتر آنگذاري کنند. از همه مهممتفاوتی ارزش

-ي برند یاد میبازاریابی آن، چیزهایی را درباره يمحصول و برنامه يها تجربه دربارهدلیل سالکنندگان بهمصرف

کار را کنند و کدام یک اینها را برآورده میگیرند که کدام برندها نیازهاي آنیاد می هاعنوان مثال، آنگیرند؛ به

شود؛ ي محصول محسوب میکنندگان دربارههاي مصرفاي ساده براي تصمیمکنند. در نتیجه، برند، وسیلهنمی

ر مجبور نیستند براي ي آن دانش داشته باشند، دیگکنندگان یک برند را بشناسند و دربارهزیرا اگر مصرف

گیري درباره محصول، درگیر تفکر یا پردازش اطالعات اضافی شوند. بنابراین، از دیدگاه اقتصادي، برند، تصمیم

کننده را ي میان یک برند و مصرفآورد. رابطهکنندگان پایین میهاي جستجوي محصوالت را براي مصرفهزینه

کنندگان، مزایا و منافع حاصل از که، به میزانی که مصرفصورتدانست؛ به اینتوان همانند یک پیوند یا تعهد می
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- دهند. برندها هممحصول راضی باشند به خرید آن ادامه می خرید برند را درك کنند و تا زمانی که از مصرف

به هنگام  کنندگاندهند.؛ چرا که مصرفهاي مربوط به محصول را کاهش میهاي موجود در تصمیمچنین، ریسک

عنوان مثال، ریسک عملکردي هاي مختلفی را ادراك کنند؛ بهخرید و استفاده از یک محصول ممکن است ریسک

(محصوالت عملکرد مورد نظر را نداشته باشد)؛ ریسک فیزیکی (ممکن است براي سالمتی مضر باشد)؛ ریسک 

-(محصول، موجب خجالت کشیدن مصرف تر از قیمت آن باشد)؛ ریسک اجتماعیمالی (ارزش محصوالت، پایین

کننده مضر باشد)؛ کننده در برابر سایرین شود)؛ ریسک روانی (محصول از لحاظ غیرفیزیکی (روانی) براي استفاده

ها را مدیریت کنند، اما بدون شک، یک راه هاي مختلفی این ریسکتوانند به شیوهکنندگان میکه مصرفو با این

ها ي آنکنندگان دربارهي قبلی مصرفوف را خریداري کنند؛ به ویژه برندهایی که تجربهآن است که برندهاي معر

کنندگان از یک ي مصرفتواند ادراك و تجربهطور خالصه، معانی خاص برند میمطلوب بوده است. بنابراین، به

  ).1393گیري و کاهش ریسک کمک کند (یزدي، محصول را تغییر دهد و به تسهیل تصمیم

  ارزش ویژه برند- 2-3

-و صاحب گرانتوسط پژوهش طور گستردهترین مفاهیم بازاریابی که امروزه بهیکی از مشهورترین و مهم

هاي اصلی یکی از اولویت عنوانبه، 1980از سال گیرد، ارزش ویژه برند است کهنظران بازاریابی مورد بحث قرار می

ترین یکی از کلیدي عنوانبه )، نیز آن را2005فیلیپس( رینولدز و بوده است و مورد توجه بازاریابی هايپژوهشدر 

اند (اوسلو، بازاریابی مطرح کرده کلی اثرگذار بر هايمکانیزم و اهداف ترین موضوعات در رابطه با دركمهم و

 تفاوت در انتخاب مشتريعنوان )، ارزش ویژه برند را به1993( 2سایمون و سالیوان .)2013، 1دارموس و کالیور

محصول هستند،  هايبین محصوالت داراي برند معروف و محصوالت بدون برند که داراي سطح مشابهی از ویژگی

ویژه برند،  ) نیز اظهار داشته که ارزش1994( 3)؛ و فارگوهار1391تعریف کردند (پرهیزگار و ابراهیمی عابد، 

  ).2015(گومز و همکاران،  شودک محصول ایجاد میاي است که توسط برند، براي یارزش افزوده

شهرت و اهمیت مفهوم ارزش ویژه برند، نقش استراتژیک و مهم آن در کسب مزیت  اما از جمله دالیل

 پذیري در مقابل فشارهایی که داراي برند ارزشمندي هستند، شامل انعطافرقابتی است؛ مزیت رقابتی سازمان

باشد؛ لذا، از نظر فارگوهار ي برند موفق و ایجاد موانعی براي ورود رقبا به بازار میههایی براي توسعرقبا، فرصت

هایی که برندهایی با طوري که، بنگاه) بین ارزش ویژه برند و قدرت بازار ارتباط صریحی وجود دارد؛ به1989(

آمیز، ي موفقیتگسترش و توسعهفرصتی براي  ي برخورداري از مزایایی چونواسطهارزش ویژه باالتر دارند، به

تري در بازار موانعی براي ورود رقباي جدید، از قدرت بیش پذیري در برابر فشارهاي تبلیغاتی و ایجادانعطاف

  ).1393برخوردارند (ضرابخانه، 
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) در خصوص ارزش ویژه برند بیان داشته است، ارزش ویژه برند 1991(1طور که وینترعالوه براین، همان

در تئوري بازاریابی )؛ بنابراین، 1393(همان منبع،  کنندگان از برندي خاص استهاي ذهنی مصرفبرداشتشامل 

)؛ و از 2013، 2معاصر و نیز در عمل، ارزش ویژه برند، یک دارایی استراتژیک کلیدي براي شرکت است (داوسیک

شود؛ زیرا مشتریان در هنگام خرید برندها، دو کننده به برند، در مقایسه با رقبا حاصل میطریق آن، اعتماد مصرف

خریداري شده و دیگري ارزیابی غیرذهنی و مادي  (محصول)دهند: یکی ارزیابی ذهنی موردنوع ارزیابی انجام می

ارزش اقتصادي برند، ارزیابی غیرذهنی مطلوبیت کاال یا خدمت مورد تقاضاست؛  ؛ وخریداري شده(محصول) مورد

اي که در قبال آن کاال یا ناي ادراکی است که مشتري از منافع حاصله در مقایسه با هزینهاین ارزیابی بر مب

خدمت صرف کرده است، دارد؛ عناصر ارزش اقتصادي برند عبارتند از قیمت، کیفیت، راحتی و تسهیالت (مانند 

چیزي متفاوت از ارزش  دسترسی). این در حالی است که ارزش ویژه برند، ارزش ذهنی و ناملموس از برند است و

هاي نامشهود، شده توسط مشتري است و در حقیقت، ارزش ویژه برند، مانند سایر داراییملموس و فیزیکی ادراك

). اما 2014، 3تواند کیفیتی را که براي ایجاد مزیت پایدار در مقایسه با رقبا الزم است، فراهم کند (ساموامی

است، به این معنا که اگر  4اند ارزش اقتصادي برند، محصول محورنوان کرده)، ع2007طور که کاتلر و کلر (همان

تواند به فروش کمک کند؛ ولی جا ارزش اقتصادي برند است که میشرکتی محصولی متمایز ارائه دهد، در این

دهند، یک  است به این معنا که حتی اگر دیگر رقبا محصوالت متمایز خود را ارائه 5ارزش ویژه برند، برند محور

تري از رقبا به تواند با استفاده از ارزش ویژه برند خود، محصوالت غیر متمایز خود را به میزان بیششرکت می

  ).1393(یزدي،  فروش برساند

  مزایاي ارزش ویژه برند- 1- 2-3

هاي اخیر نیز بر آن هاي سالپژوهشبسیاري از در یک مفهوم اساسی است و  ، در بازاریابیارزش ویژه برند

اند ارزش )، عنوان کرده2007کاتلر و همکاران ( گونه که؛ زیرا همان)2013، احمدو  عرفان صابر( کید شده استأت

اي است چنین ارزش افزودهشرکت داشته و هم ویژه برند یک دارایی نامشهود است که ارزش مالی و روانی براي

احساس و احترام مشتري به برند، قیمت، سهام بازار و  ي تفکر،در نحوهشدن به محصوالت و خدمات، که با اضافه

چه چنین، بر اساس آن؛ هم)1393(ضرابخانه،  دهدخود را نشان می کند،سودي که یک برند نصیب سازمان می

عملکرد مرتبط با وري بازاریابی، افزایش ارزش ویژه برند منجر به بهره اند،) نیز بیان داشته2000( 6که پراساد و دو

که ) بیان داشته است، هنگامی1991چه آکر (بر اساس آن؛ زیرا شودمدت بر وفاداري مشتري میآن برند و اثر بلند

ي خرید محصوالت آن برند و پرداخت تر مایل به ادامهیابد مشتریان بیشارزش ویژه برند یک کاال افزایش می
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طور که هلسون و ساپفلن )؛ در نتیجه، همان2015، 1، وو، یه و چنلئوها هستند (هاي باالتر براي آنقیمت

توانند از طریق ایجاد برند، خود را از ها میاند، شرکت)، نیز اظهار داشته2006)، و کرشمن و همکاران (2004(

 (لئو  دهند چنین وفاداري مشتریان به شرکت را افزایشرقبا متمایز کنند و در نتیجه ارزش ویژه برند خود را و هم
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Abstract: 

       Considering today’s conditions of competitiveness from the point of view of the 

tourists, successful tourism destinations are those with higher brand equity. Therefore, this 

study aimed to identify factors influencing brand equity in Sareyn tourism destination 

based on the assessment of the national tourist of Sareyn brand image of the tourism 

destination. These variables are prioritize by using the variables of Boo, Busser and 

Baloglu (2009), and indicators of each of these factors are considered. The objective of the 

study is functional, the nature of the research design is descriptive and the methodology is 

a survey. The statistical community are all the national visitors of the Sareyn city in the 

intervals of 15 Ordibehest to 5 khordad 1395. Data were collected through a questionnaire 

distributed to 384 national tourists. The data were analyzed using the software SPSS 

version 20.0 and AMOS version 18.0 for Structural equation modeling (SEM). The result 

of the survey indicated that the tourism destination brand awarenes, tourism destination 

brand image, perceived quality destination brand, perceived value of brand and brand 

loyalty had influence on the brand equity of Sareyn tourist destination. And among all 

brand awareness is the least effective and brand loyalty is the most effective factor. 
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