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شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد و سنجههای ارزش ویژه برند
نرگس دلافروز* ،محسن اکبری** ،یلدا رحمتی***،
****

محمدرضا تقیزاده جوشری
چکیده1

هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد و سنجههای ارزش ویژه برند مقصد
گردشگری استان گیلان است .فرآیند پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی طراحی شد .در بخش کیفی
به روش تحلیل محتوا 77 ،نفر از خبرگان به روش نمونهگیری هدفمند ،انتخاب شدند و از طریق
مصاحبه نیمهساختاریافته ،الگوی ارزش ویژه برند برای استان معرفی شد .بهمنظور اعتباردهی نتایج و
افزایش روایی آنها از روش کمّی تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .نتایج بخش کیفی ،در قالب
پرسشنامه تنظیم و میان  066گردشگر توزیع شد .بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مصاحبهها و
پرسشنامه تکمیلشده ،ابعاد ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان در  0مقوله اصلی 76 ،بُعد
و  19شاخص شناسایی شد که عبارتاند از :وفاداری با دو بُعد ،بهترتیب وفاداری رفتاری با  5مؤلفه و
وفاداری نگرشی با  6مؤلفه؛ کیفیت ادراکشده از مقصد در دو بُعد ،بهترتیب عوامل ملموس با 50
مؤلفه و عوامل غیرملموس با  9مؤلفه؛ تصویر مقصد در دو بُعد ،بهترتیب تصویر شناختی با  9مؤلفه و
تصویر عاطفی با  1مؤلفه؛ آگاهی از مقصد 0 ،مؤلفه و درنهایت شخصیت از مقصد در  3بُعد با 79
مؤلفه.
کلیدواژهها:ارزش ویژه برند؛ برندسازی؛ مقصد؛ گردشگری.
تاریخ دریافت مقاله ،7390/66/63 :تاریخ پذیرش مقاله7390/76/56 :
* استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ،رشت ،ایران (نویسنده
مسئول) delafrooz.n@gmail.com
** دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیلان.
*** استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ،رشت ،ایران.
**** دکتری مدیریت بازاریابی ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،
رشت ،ایران.
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 .1مقدمه
گردشگری7

در دنیا یکی از منابع مهم درآمد است و بهعنوان گسـتردهترین صـنعت
صنعت
خدماتی جهان جایگاه ویژهای دارد؛ اما کشور ایران با وجود قابلیتهای بالـا ،سـهم نـاچیزی از
این کسبوکار جهانی را به خـود اختصـاص داده اسـت (حـاجی کریمـی و همکـاران.)5671 ،
توسعه گردشگری ،بهویژه در کشورهای کمترتوسعهیافته ،عامل مؤثری برای مقابله با فقر است
و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلـ ،،کـاهش بیکـاری ،رشـد بخـش خصوصـی ،توسـعه
ساختارهای زیربنایی ،رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زنـدگی مـردم و افـزایش رفـاه
اجتماعی میشود (مسعودی راد و همکاران .)5670 ،طی دهه اخیر ،مقاصد گردشـگری زیـادی
پدید آمده و سرمایهگذاری در فعالیتهای مرتبط با گردشگری افزایش یافته اسـت .برندسـازی
مقصد بهعنوان یک حوزه پژوهشی در واکنش به افـزایش رقابـت بـرای جـذب گردشـگران و
سرمایه و با هدف کمک به شهرها ،مناطق و کشورها ،در استراتژیهای بازاریابی و برندسـازی
موردتوجه قرار گرفته است .در این راستا ارزش ویژه برند مقصد ،5مجموعه ادراکات گردشگران
در خصوص مزایا و برتریهای مقصد است که سبب متمایزشدن آن از برند دیگر رقبا میشود.
با توجه به اهمیت ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ،توسعه چارچوبی قابـلقبـول ،منسـجم و
کلی برای استفاده از نظریه برندسازی مقاصد گردشـگری لـازم و وـروری بـه نظـر میرسـد.
بدیهی است که با توجه به تفاوتهای فرهنگی ،اجتمـاعی و خصوصـیات مقاصـد گردشـگری
مختل ،،هر مقصد ،چارچوب برندسازی خـاص خـود را خواهـد داشـت و بایـد اسـتراتژیهای
مختل ،بر اساس نقاط قوت این مکانها توسعه یابند .استان گیلان بـه لحـاد دارابـودن منـابع
غنی طبیعی و اکوتوریسم ،سابقه تاریخی و میراث فرهنگی و شخصیتهای برجسته ملّـی بایـد
بیشازپیش موردتوجه برنامهریزان ملّی و منطقهای قرار گیرد و با توجه به توانمندهای بـالقوه و
بالفعل استان در صنعت گردشگری ،زمینه جلب و جذب گردشگران داخلی و خـارجی را فـراهم
کند و خود را بهعنوان یک برند مقصد گردشگری در سطح ملّی و حتی بینالمللی مطرح سازد.
در این زمینه شناسایی ابعاد و شاخصهای ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ،کمک شایانی به
ایجاد تجربهای لذتبخش و خاطرهای به یادماندنی در گردشگران میکند و بـه جـذب بیشـتر
گردشگر و رونق گردشگری منطقه منجر میشود .بیـانیی و همکـاران ( ،)5671معتقدنـد کـه
علیرغم افزایش تعداد مطالعات انجامپذیرفته پیرامون ارزش ویژه برنـد مقصـد از سـال 5666
تاکنون ،مشارکت ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرفکننده در بخش گردشـگری کـافی نیسـت.
ارزش ویژه برند و ابعاد آن در مورد محصولات و خدمات فردی بهصورت گسترده مطالعه شـده
است؛ اما بررسی ابعاد ارزش ویژه برند در خصوص مقاصد گردشگری در ابتدای راه خـود قـرار
1. Tourism Industry
2. Destination Brand Equity
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دارد (دداوقلو و همکاران .)5679 ،پژوهشگران بر فقدان یک ابـزار انـدازهگیـری خـاص بـرای
الگوهای ارزش ویژه برند گردشگری و همینین الگوهای عمومی تأکید دارند .مطالعـات اخیـر
پیرامون ابعاد ارزش ویژه برند مقصد نشان دادهاند چگونه مفهوم ارزش ویژه برند برای برندهای
مقصد متفاوت است (دومـان و همکـاران .)5670 ،در ایـن راسـتا در پـژوهش حاوـر ،تحلیـل
مفهومی از ارزش ویژه برند و ابعاد پایه آن با استفاده از دستاوردهای مفهومی پژوهشگران ارائه
شده و سپس شاخصهای و ابعاد اصلی ارزش ویژه برند مقصد توسعه داده شده و انـدازهگیری
شده است.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ارزش ویژه برند.ارزش ویژه برند معمولاً در ارتباط با جنبههای توصیفی و یا نامحسوس برند
بهکار میرود؛ مانند نماد ،تصورات یا تداعیگری مشتری و همینین انعکاسدهنده قدرت برند
در ذهن و تصور مشتری است؛ به عبارت سادهتر نشاندهنده ادراکات مشتری از برند است
(خسروی و همکاران .)7391 ،آکر ( ،)7997نخستین الگوی جامع ارزش ویژه برند را ارائه کرده
است .وی از معدود پژوهشگرانی است که دو جنبه ادراکی 7و رفتاری 5را ترکیب کرده است.
مزیت ترکیب این دو بُعد ،کاربرد وسیعی در معیار اندازهگیری ارزش ویژه برند دارند .عوامل
ادراکی شامل ادراک مشتریان ،مانندآگاهی از برند ،تداعیهای برند و کیفیت ادراک شده است.
عوامل رفتاری شامل رفتار مشتری ،مانند وفاداری به برند و تمرکز بر تفاوتهای قیمتی است
(احدی و همکاران7393 ،؛ خسروی و همکاران7391 ،؛ قلیپور و همکاران .)7391 ،الگوی آکر
( )7997و کلر ( ،)7993بین ارزش ویژه برندسازی بخش کالا و خدمات تمایزی قائل نبودند.
ولی به عقیده بری ( ،)5666تفاوت اساسی بین بخشهای تولیدی و خدماتی بر راهبردهای
برندسازی آنها تاثیر خواهد گذاشت (احدی و همکاران.)7393 ،
هدف برندسازی مقصد ،3تحریک قصد بازدید و بازدید مجدد از مقاصد گردشگری است که
شاخصهای وفاداری برند مقصد 1محسوب میشوند (پیک و بیانیی .)5676 ،کیم و همکاران
( ،)5670وفاداری را نگرش مساعد به خدمات /محصولات و تعهد به خرید مجدد و یا استفاده از
یک خدمت /محصول اطلاق میکنند .بر اساس مطالعات پاپو وهمکاران ( ،)5660سه شاخصه
«اولویت در میان رقبا»« ،ترجیح برند» و «وفاداری به برند» میتواند قدرت رقابتپذیری را
افزایش دهد .بهطور خاص ،این مفهوم در صنعت گردشگری با عنوان «تمایل به بازدید مجدد
از مقصد و یا توصیه آن به دیگران» بیان میشود (فرنس و والس .)5675 ،اگرچه اصول
1. Perceptual Aspects
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بازاریابی کالاها و خدمات در مورد مقصد گردشگری نیز کاربرد دارد ،اما واوح است که
وفاداری در انتخاب مقصد گردشگری ،ویژگیهای خاص خود را دارد و بین بازاریابی رایج
محصولات و خدمات ،تفاوت زیادی وجود دارد.
یک عامل مهم و زمینهساز وفاداری به برند را میتوان آگاهی از برند قلمداد کرد (نگوین و
همکاران .)5677 ،آگاهی از برند مقصد گردشگری ،یکی از مهمترین ابعاد ارزش ویژه برند
مقصد بوده و نشاندهنده قدرت حضور برند در ذهن گردشگران و بازدیدکنندگان است (لی و
چنگ .)5670 ،آگاهی برند را می توان توانایی مصرفکننده در شناسایی یا بهیادآوردن یک
برند در یک طبقه محصول مشخص تعری ،کرد (خسروی و همکاران .)7391 ،تصویر ذهنی
گردشگران از مقصد ،نقش مهمی در انتخاب محل سفر ،ارزیابی پس از سفر و رفتار آینده
گردشگران دارد؛ زیرا گردشگرانی که تصویر ذهنی مطلوبتری از یک مقصد دارند ،به احتمال
بیشتر دوباره از آن مقصد بازدید یا آن را به دیگران توصیه میکنند (ژانگ و فو.) 5671،
تصویر برند مقصد مجموعهای از دانش ،احساسات ،ایدهها ،انتظارات و برداشتهای ذهنی
گردشگر از یک مقصد تعری ،میشود (جوهانسون .)5661 ،پرایاگ و ریان ( ،)5675تصویر
مقصد را یک سازه سهبُعدی شامل بُعد شناختی ،احساسی و ترغیبی میدانند .مارتینز و پینا
( ،)5669دو شاخصه «تداعیگرهای برند» و «تداعی ویژگیهای برند» را برای تصویر برند
مقصد بیان کردهاند .ببرلی و مارتین ( )5661با توجه به مبانی نظری وسیع و جامعی از تعری،
تصویر برند مقصد 9 ،دسته از ویژگی مقصد را شناسایی کردهاند که شامل فرهنگ ،تاریخ و
هنر ،محیط اجتماعی و طبیعی ،عوامل اقتصادی و سیاسی ،منابع طبیعی ،زیرساختهای کلی،
زیرساختهای گردشگری ،اوقات فراغت و تفریح گردشگران هستند .باوجوداین باید اذعان کرد
که رسیدن به یک مقیاس همهجانبه از تصویر برند مقصد گردشگری کار دشواری است؛
بنابرا ین ساختن چنین مقیاسی به هدف ارزیابی و همینین جاذبه مقصد بستگی دارد.
مطالعات نشان میدهد که ایجاد خصوصیات شخصیتی منحصربهفرد برای مقاصد،
بازاریابان را قادر میسازد تا مقصد خود را از رقبای خویش متمایز سازند که به نوبه خود به
بهبود تجربههای مسافران و ارزیابیهای پس از بازدید کمک میکند .شخصیت مقصد به
مجموعه ویژگیهای انسانی مربوط به یک مقصد اشاره دارد .شخصیت مقصد ادراکشده به
مسافران کمک میکند تا خود را با ویژگیهای نمادین و احساسی منحصربهفرد تعیین کنند که
ممکن است موجب ایجاد یک پیوند عاطفی قوی با آن مقصد شود (چی و همکاران.)5670 ،
چنانیه گردشگر ویژگیهای یک مقصد را شبیه به ویژگیهای شخصیتی خود درک کند یا
بهعبارتی خود و مقصد را شبیه به هم درک کند ،تمایل بیشتری برای سفر به آن مقصد دارد.
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جنیفر آکر ( ،)7991نخستین فردی بود که مقیاس شخصیت برند ( )BPS7را با اقتباس از
الگوی پنج بزرگ «صمیمیت ،هیجان ،صلاحیت ،خبرگی و سرسختی» و بهمنظور توصی،
ویژگیهای شخصیتی محصولات و برندها توسعه داد .اگرچه مقیاس آکر ( )7991همینان به-
عنوان پایدارترین ،قابلاعتمادترین و جامعترین مقیاس اندازهگیری شخصیت برند باقی مانده
است (کیم و لهتو )5673 ،و بهطور گستردهای برای اندازهگیری شخصیت برند در طبقات
مختل ،محصول و مقاصد مانند کشورها ،شهرها و مناطق و در فرهنگهای مختل ،بهکار
میرود (فراندی و همکاران)5670 ،؛ اما بهطور خاص برای مقاصد گردشگری طراحی نشده
است؛ ازاینرو برخی از ابعاد مقیاس آکر ( )7991برای توصی ،یک مقصد گردشگری نامناسب
است (پان و همکاران .)5671 ،به همین دلیل و با توجه به نیاز به مقیاس شخصیتی خاص
مقاصد ،تعدادی از پژوهشگران گردشگری ،مقیاسهایی را برای اندازهگیری ابعاد شخصیت برند
مقصد توسعه دادهاند (چی و همکاران .)5670 ،خلاصهای از مطالعات اسنادی پژوهش در جدول
 ،7آورده شده است.
جدول  .7پیشینه پژوهش
پژوهشگر

عنوان پژوهش

جعفری و
همکاران ()7396

بررسی عوامل مـؤثر بـر ارزش ویـژه برنـد
مقصد گردشگری (مورد مطالعه :شهرسـتان
سوادکوه)

احدی و
همکاران،
()7393

توســعه الگــوی ارزش ویــژه برنــد خــدمات
بانکداری

انصاری و نصابی
()7395

ایجاد ارزش ویـژه برنـد از طریـق آمیختـه
تبلیغــات :بررســی نقــش میــانجی دانــش،
وفاداری و ارتباط با برند

هررو و همکاران
()5671

بررسی سلسلهمراتـب برنـدهـای مقصـد و
زنجیره اثرات بین ابعاد ارزش ویژه برند

ویهن و همکاران

روابط علتومعلولی بـین مؤلفـههـای برنـد

نتایج
آگاهی از برند ،تصویر برند و کیفیت ادراکشده اثر
مثبت و معناداری بـر ارزش ویـژه برنـد و تصـویر
برند ،ارزش ادراکشده و ارزش ویژه برند اثر مثبت
و معناداری بر وفاداری به برند داشته است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که ارزش
ویژه برند خدمات بانکداری تحت تأثیر مستقیم دو
متغیر وفاداری به برند و تداعی برند است .این دو
متغیر نیز تحت تأثیر متغیرهای تصویر ذهنی از
برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراکشده هستند.
نتایج تحلیلها نشان داد که دانش برند ،رابطه با
برند و وفاداری به برند ارتباط بین آمیخته تبلیغات
و ارزش ویژه برند را بهصورت غیرمستقیم برقرار
میسازد.
تصویر کشور بر تصویر منطقه و تصویر منطقه بـر
کیفیت ادراکشـده ،آگـاهی از منطقـه بـر تصـویر
منطقه و کیفیت و درنهایت کیفیت ادراکشـده بـر
وفاداری به منطقه گردشگری اثرگذارند.
آگـاهی از برنـد مقصـد بـر تصـویر برنـد ،کیفیــت
1. Brand Personality Scale
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تجاری مبتنی بر مشتری برای یک مقصـد:
شواهدی از گردشگران کره جنوبی در شهر
داننگ ،ویتنام
بازدید مکرر :مطالعهای از منظر محـدودیت
اوقات فراغت ،تجربه گردشـگری ،تصـاویر
مقصد و آشنایی تجربی

ادراکشده مقصد و وفاداری به برند مقصد اثرگذار
است .به علاوه ،تصویر برند و کیفیت ادراکشده بر
وفاداری به برندگردشگری اثرگذار است.
تجربه گردشگر بر تصویر مقصد و تمایل به بازدید
مجدد اثرگذار است؛ ومن اینکه تصویر مقصد نیز
اثری مثبت بر تمایل بـه بازدیـد مجـدد از مقصـد
گردشگری دارد.

 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاور از نظر هدف ،اکتشافی و از لحاد روش ،ترکیبـی اسـت .در مرحلـه کیفـی،
جامعه آماری ،مدیران و مسئولان «اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
گیلان» بوده است که نمونه انتخابی خبرگان در مرحله کیفی بـا توجـه بـه سـه معیـار داشـتن
حداقل  0سال سابقه کاری مفید ،فعالیت مستمر در سِمتهای مرتبط با مدیریت گردشـگری و
بازاریابی و برخورداری از تحصیلات کارشناسی ارشد به بالـا و بـا اسـتفاده از روش نمونـهگیری
هدفمند 7انجام پذیرفت .مؤلفـهها و شـاخصهای شـکلدهنده ابعـاد ارزش ویـژه برنـد مقصـد
گردشگری از طریق  77مصاحبه نیمهساختار یافته شناسایی شـد .تعـداد نمونـههـا بـر اسـاس
دستیابی بـه اشـبان نظـری 5و تکـرار دادههـا در مصـاحبه هـا مشـخص شـد و ازآنجـاکـه در
مصاحبههای دهم و یازدهم کُدها تکرار شد ،اشبان نظری مسجل گردید .دادهها بـا اسـتفاده از
تکنیک تحلیل محتوا به کمک نرم افزار مکس کیوداار شـدند .تحلیـل محتـوا روش شـناخت،
تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی است .این روش ،فرآینـدی بـرای تحلیـل
دادههای متنی است و دادههای پراکنده و متنون را به دادههای غنی و تفضیلی تبدیل میکنـد.
بهطورکلی تحلیل محتوا روشی است برای دیـدن مـتن ،برداشـت و درک مناسـب از اطلاعـات
ظاهرا نامرتبط ،مشاهده نظاممند شخص و تبدیل دادههای کیفی به دادههای کمّی .در مرحلـه
دوم پژوهش بهمنظور اعتباردهی یافته حاصل از بخش کیفی و افـزایش روایـی آنهـا از روش
کمّی تحلیل عاملی اکتشافی اسـتفاده شـد .بـر اسـاس نتـایج حاصـل از تحلیـل مصـاحبههـا،
پرسشنامه ای تهیه و تدوین شد .در ایـن مرحلـه ،جامعـه آمـاری پـژوهش شـامل گردشـگران
بازدیدکننده از شهرهای مختل ،استان گیلان بود .برای تعیین اعضای نمونه نیز بـا اسـتفاده از
فرمول نمونهگیری از جامعه نامحـدود 066 ،گردشـگر از شـهرهـای رشـت ،لاهیجـان ،انزلـی،

1. Purposive Sampling
2. Theoretical Saturation
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ماسوله ،فومن ،ماسال ،آستارا و تالش به روش نمونهگیـری غیراحتمـالی دردسـترس 7انتخـاب
شدند.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

نتایج حاصل از مطالعات اسنادی و تحلیل مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان به روش
تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ،در قالب جداول  0 ،1 ،3 ،5و  ،6براساس
شاخص ،فراوانی ،زیرمقوله و مقوله اصلی ارائه شده است.
در جدول  ،5وقاداری به مقصد با  0شاخص و  5زیرمقوله حاصل از مصاحبههای صورتگرفته
ارائه شده است .برای نمونه ،یکی از مصاحبهشوندگان در خصوص سفرش به گیلان ابراز کرد:
«با سفر به گیلان میتوانم هم از زیباییهای کوه و هم جنگل و هم از چشمههای بینظیرش
لذت ببرم که من را ترغیب میکند تا مجدداً به گیلان سفر کنم»؛ بنابراین کُد استخراجشده از
این مفهوم «اولویت انتخاب به دلیل جاذبههای طبیعی» است.
جدول  .5فراوانی ،شاخص ،زیرمقوله و مقوله وفاداری به مقصد
شاخص

فراوانی

توصیه دیدن جاذبهها به دیگران
تمایل به تکرار بازدید شهرهای گردشگری ،تفریحی ،تاریخی
اولویت انتخاب بهعلت محیط شاد و مفرح
اولویت انتخاب بهدلیل جاذبههای طبیعی
ترجیح انتخاب بهدلیل آبوهوا
ترجیح انتخاب بهدلیل طبیعت زیبا
ترجیح انتخاب بهدلیل غذاهای محلی
ترجیح انتخاب بهعلت جاذبهها و آثار تاریخی

1
0
1
6
1
6
1
3

زیرمقوله
وفاداری رفتاری

وفاداری نگرشی

در جدول  ،3بیست ویژگی منحصربهفرد و خاص استان گیلان که از طریق مصاحبه و با
استفاده از تحلیل محتوایی کیفی و فرآیند کدگذاری شناسایی شد ،ارائه شده است .برای مثال،

پژوهشگر از نقلقول یکی از مصاحبهشوندگان به ویژگی شخصیتی مهماننواز پی برد ....« :من
به استانهای دیگر هم سفر کردهام ،اما مسئله مهمی که در سایر استانها کمتردیده میشود
خصلت مهماننوازی مردم خطه گیلان است .مهمان ما باش .»...

3. Convenience Sampling

36

چشمانداز مديريت بازرگاني ـ سال هفدهم -شماره  63ـ پیاپي -36زمستان 7661

جدول  .3فراوانی ،شاخص و مقوله شخصیت مقصد
شاخص

فراوانی

شاخص

فراوانی

مقوله

صاف و ساده
هنرمند
محترم
فعال
ماجراجو
مهماننواز
خوشاخلاق
مردمدار
عاطفی
سرزنده

1
3
5
6
5
1
0
3
1
6

اهل گردش
مهربان
دلسوز
متمدن
انعطافپذیر
بهروز
مدرن
باسلیقه
شیکپوش
خوشخوراک

3
1
0
1
1
5
1
0
6
1

شخصیت مقصد

تصویر ادراکشده از مقصد درنهایت با  56شاخص و در  5زیرمقوله شناسایی شد که در
جدول  ،1ارائه شده است .نمونه از متن مصاحبه مربوط به کُد استخراجشده «فوقالعادهبودن
جاذبههای طبیعی در شهرهای گیلان» به این صورت بیان شده بود که « ...وقتی وارد گیلان
میشوید ،طیفی از رنگ سبز وجود دارد که میتوانید شما آن را در جنگلها ببینید .این نشان
میدهد که جاذبههای طبیعی گیلان فوقالعاده است .»...
جدول  .1فراوانی ،شاخص ،زیرمقوله ها و مقوله تصویر ادراکشده از مقصد
شاخص

فراوانی

طبیعت جذاب ،بکر و دیدنی

0

صنایعدستی متنون

1

عروه محصولات برند

1

فاصله کم بین شهرهای استان

3

مکان گردشگری خانوادگی

3

غذاهای محلی متنون و خوشمزه

6

مقرونبهصرفهبودن سفر

5

گویشهای متنون

5

بناهای تاریخی متنون
مراکز خرید متنون
فرهنگ موسیقی غنی و متنون
موزه میراث روستایی
بازارهای محلی جذاب
فرهنگ محلی جذاب

0
5
3
1
6
0

زیرمقولهها

تصویر شناختی

مقوله

تصویر
ادراکشده
مقصد
گردشگری
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شاخص

فراوانی

آداب و رسوم و آیینها
مراکز خرید متنون
قیمت بالای محصولات بینراهی
طبیعت و دشتهای باصفا
جاذبههای طبیعی فوقالعاده
آبوهوای سالم
احساس آرامش و سلامتی سفر
مکانهای وسوسهانگیز
سفر خاطرهانگیز
تجربه دلپذیر
جاذبههای مذهبی

3
5
6
0
0
1
1
3
0
7
7

مقوله

زیرمقولهها

تصویر عاطفی

در جدول  ،0آگاهی از برند مقصد گردشگری با  0شاخص حاصل از فرآیند مصاحبه با
استفاده از روش تحلیل محتوا ارائه شده است .نمونه از متن مصاحبه با تأکید بر «آشنایی با
سوغاتیهای گیلان» عبارت است از ...« :هر یک از شهرهای گیلان بهخاطر سوغاتیهای
خاصشان شناخته شدهاند .فومن بهخاطر کلوچه ،لاهیجان بهخاطر چای معطرش و .»....
جدول  .0فراوانی ،شاخص و مقوله آگاهی از مقصد.
شاخص

فراوانی

مقوله

آشنای با نام شهرهای گیلان
آگاهی از جاذبههای گردشگری گیلان
آشنای با ویژگیهای گیلان (آبوهوا ،طبیعت و غیره)
آشنایی با صنایعدستی گیلان
آشنایی با سوغاتیهای گیلان
آگاهی از آثار باستانی و تاریخی گیلان

0
3
1
3
1
5

آگاهی از مقصد

طبق تحلیل مصاحبههای صورتگرفته برای کیفیت خدمات مقصد گردشگری10 ،
شاخص با دو زیرمقوله شناسایی شده که در جدول  ،6بهطور خلاصه آمده است .نمونه از متن
مصاحبه که تأکید بر امنیت بالای گیلان بود ،بهصورت زیر است.
« ....نکته دیگر اینکه امنیت گیلان بالاست؛ به این دلیل که بسیاری از مردم شب برای
غذاخوردن ،پیادهروی و یا حتی خریدکردن بیرون می آیند .»...
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جدول  .6فراوانی ،شاخص ،مقوله فرعی و مقوله کیفیت خدمات ادراکشده از مقصد گردشگری
شاخص

فراوانی

مقوله فرعی

امکانات تفریحی وعی،
عدموجود خیابانهای بزرگ
عدمرسیدگی به طبیعت
وجود جادههای نامناسب
تعداد کم محلهای اقامت
کیفیت نامناسب محلهای اقامت
تعداد کم سرویسهای بهداشتی
تمیزنبودن سرویسهای بهداشتی
امکانات وعی ،تفریحگاهها
هوای پاک و تمیز
تعدد مکانهای تفریحی
تعدد رستورانها و غذاخوریها
عدمدسترسی به حملونقل عمومی
سرو غذا در هر ساعتی از روز
ترافیک مسیرها در شهرها
تعداد زیاد آشپزخانه
امکانات بین راهی کم
عدموجود سرویسهای بهداشتی
سنگ فرش نامناسب پیادهروها
تعداد کم سطل زباله در خیابان
اتوبوسهای فرسوده و نامناسب
عدموجود پایگاه راهنمایی گردشگر
عدموجود علائم راهنمایی خیابانی
سیستم حملونقل وعی،
تعداد کم هتلها
ظرفیت اقامتی ناکافی
وسایل تفریحی قدیمی در پارکها
تعدد فروشگاههای زنجیرهای بزرگ
تعدد رستورانها در مسیر شهرها
تعداد کم سطل زباله بین شهرها
تعداد کم سرویس بهداشتی بینشهری
کثیفی مسیرهای بینشهری
حملونقل نامناسب بینشهری
حملونقل داخل شهری وعی،
رستورانها و غذاخوریهای متنون

1
3
0
0
1
1
0
1
1
5
5
3
5
7
1
0
6
0
3
6
1
3
5
5
5
1
0
5
1
3
0
5
3
5
3

کیفیت
ملموس
ادراکشده

مقوله

کیفیت
ادراکشده از
مقصد

31

شناسايي و اعتبارسنجي ابعاد و سنجههای( ....دل افروز و همکاران )

شاخص

فراوانی

وجود رستورانهای غذاهای محلی
وجود رستورانهای باکیفیت
عدموجود یک سامانه اطلاعاتی جامع

5
3
6

امنیت بالا

6

دانش کارکنان برای راهنمایی

2

پوشش اینترنت وعی،

3

عدموجود نیروی انسانی آموزشدیده

1

عدممعرفی جاذبههای گردشگری

1

بهترین رستورانهای کشور

1

مقوله فرعی

کیفیت عوامل
ناملموس
ادراک شده

مقوله

کیفیت
ادراکشده
از مقصد

برای اعتباردهی نتایج و افزایش روایی آنها در منطقه گیلان از روش تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد .در تحلیل عاملی اکتشافی ،پژوهشگر بهدنبال بررسی دادههای تجربی
بهمنظور کش ،و شناسایی شاخصها و نیز روابط بین آنها است .ملاک تصمیمگیری برای
حذف سؤالهای پرسشنامه ،مقادیر بارهای عاملی 7آنها اسـت .حداقل مقدار موردقبول برای
بارهای عاملی 6/0 ،است .در انجام تحلیل عاملی ،ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود
که میتوان دادههای موجود را برای تحلیل بهکار برد .بدین منظور از شاخص  5KMOو آزمون
بارتلت 3استفاده میشود .بر اساس خروجی نرمافزار  ،SPSS 22شاخص آزمون  KMOبرای
تمام عاملها  6/0بهدست آمد که بسیار بزرگتر از مقدار قابلقبول  6/0بوده و نشاندهنده
کفایت مقدار نمونهگیری است؛ همینین با توجه اینکه مقدار معناداری بارتلت ()6/666
کوچکتر از  6/60بهدست آمد ،نشان میدهد که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب
است .بار عاملی مقدار عددی است که میزان شدت رابطه بین یک متغیر پنهان و متغیر آشکار
مربوطه را طی فرآیند تحلیل مسیر مشخص میکند .هر چه مقدار بار عاملی یک شاخص در
رابطه با یک سازه مشخص بیشتر باشد ،آن شاخص سهم بیشتری در تبیین آن سازه ایفا
میکند .با توجه به جدول  ،1کلیه بارهای عاملی سازهها ،بیشتر از  6/6بوده که این ورایب در
مراحل اکتشاف مطلوب است؛ بنابراین برای تشخیص مناسببودن گویهها از وریب
همبستگی سؤالها استفاده شد .گویههایی که همبستگی معناداری نداشتند و کمتر  6/0بودند
از سؤالها حذف شدند.

1. Factor Loading
2. Kaiser-Meyer-Olkin
3. Bartlett's Test

35

چشمانداز مديريت بازرگاني ـ سال هفدهم -شماره  63ـ پیاپي -36زمستان 7661

جدول  .1وریب روایی و پایایی شاخصهای مرتبط با متغیرها
ابعاد
وفاداری رفتاری

وفاداری نگرشی

گویهها
 .7توصیه دیدن جاذبهها به دیگران
 .5تمایل به تکرار بازدید ...
 .3اولویت انتخاب به علت مناظر شهری زیبا
 .1اولویت انتخاب به علت محیط شاد ..
 .0ترجیح انتخاب بهدلیل آبوهوا
 .6اولویت انتخاب بهدلیل جاذبههای طبیعی
 .1ترجیح انتخاب بهدلیل غذاهای محلی
 .0بهعلت جاذبهها و آثار تاریخی

بار عاملی
6/006
6/001
6/019
6/056
6/055
6/036
6/017
6/030

KMO:.888, Sig:.000, Bart: 3345.295, df: 28

کیفیت عوامل
ملموس

کیفیت عوامل

 .9کیفیت هتلها
 .76کیفیت مهمانپذیرها
 .77تعداد هتل موجود
 .75تعداد مهمانپذیر موجود
 .73سرو غذاهای محلی در رستورانها
 .71کیفیت رستورانها و غذاخوریها
 .70تعداد زیاد رستوران و غذاخوریها
 .76وجود آشپزخانههای زیاد در این شهر
 .71دسترسی به غذا در هر ساعتی از روز
 .70دسترسی به وسایل حملونقل عمومی
 .79وجود وسایل حملونقل عمومی
 .56کیفیت جادهها و خیابانها
 .57وجود خیابانهای بزرگ و پلهای زیاد
 .55برخورداری از وسایل تفریحی در پارک
 .53مراکز خرید بزرگ زیادی در شهرها
 .51پوشش اینترنت ،در مسیرهای بینشهری
 .50امکانات رفاهی بینشهری
 .56وجود باجههایی راهنمایی گردشگران
 .51علائم راهنمایی مسیریابی در خیابان
 .50هوای تمیز و پاک
 .59کیفیت زیرساختهای بهداشتی
 .36طبیعت تمیز و پاک
 .37تعداد کافی سطل زباله در شهر
 .35تعداد کافی سرویس بهداشتی
 .33سرویسهای بهداشتی تمیز
 .31سامانه اطلاعاتی جامع برای معرفی ...

6/003
6/005
6/057
6/005
6/011
6/067
6/001
6/013
6/001
6/016
6/061
6/065
6/099
6/019
6/051
6/095
6/000
6/017
6/069
6/067
6/193
6/001
6/019
6/001
6/010
6/169
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ابعاد
ناملموس

گویهها
 .30معرفی جاذبههای گردشگری
 .36امنیت بالایی گردشگران در این شهر
 .31دانش کارکنان برای راهنمایی گردشگران
 .30برنامهریزی مدیران و مسئولان شهر ،مربوط با نیازها و
خواستههای گردشگران
 .39راهنمایی افراد بومی در مورد اطلاعات لازم گردشگری
 .16رفتار دوستانه مردم محلی با گردشگران
 .17تمایل به کمک و راهنمایی کارکنان بخشهای مرتبط با
گردشگری (هتلها و غیره)
 .15برقراری ارتباط با افراد بومی

بار عاملی
6/036
6/000
6/056
6/103
6/661
6/176
6/617
6/606

KMO:.877, Sig:.000, Bart: 29667.961, df: 561

تصویر شناختی

تصویر عاطفی

 .13فرصتهای مناسب برای فعالیتهای تفریحی (پارکهای
تفریحی ،جنگلی و غیره)
 .11وجود طبیعت بکر و دشتهای سرسبز
 .10وجود مکانهای خرید مناسبی
 .16مراکز خرید برای عروه محصولات برند
 .11مکان گردشگری خانوادگی
 .10منطقه باستانی و تاریخی
 .19قدمت در هنرها وصنایعدستی
 .06گنجینههای فرهنگ موسیقی
 .07هزینه سفر بهصرفه و مناسب
 .05طبیعت زیبا ،جذاب وبینظیر
 .03معماری و جاذبههای تاریخی جذاب
 .01آبوهوای خوب
 .00غذاهای محلی بسیار خوشطعم

6/036
6/031
6/051
6/110
6/010
6/071
6/051
6/166
6/017
6/001
6/076
6/006
6/136

Kmo:.819, Sig:.000, Bart: 8483.394, df: 78

آگاهی از مقصد
گردشگری

 .06آشنایی با نام شهرهای گیلان
 .01آگاهی از جاذبههای گردشگری گیلان
 .00آشنایی با برخی ویژگیهای گیلان ( جاذبه طبیعی ،غذایی
محلی)...
 .09آشنایی با صنایعدستی گیلان
 .66آگاهی از آثار باستانی و تاریخی گیلان

6/006
6/061
6/061
6/001
6/015

KMO:.875, Sig:.000, Bart: 1885.687, df: 15

بینظیر

 .67هنرمند
 .65محترم
 .63فعال
 .61ماجراجو

6/110
6/150
6/656
6/676
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ابعاد

خونگرم

صاحب سبک

گویهها
 .60مهماننواز
 .66خوشاخلاق
 .61مردمدار
 .60عاطفی
 .69سرزنده
 .16مهربان
 .17دلسوز
 .15مهربان
 .13صاف و ساده
 .11اهل گردش
 .10متمدن
 .16مدرن
 .11باسلیقه
 .10شیکپوش
 .19خوشخوراک

بار عاملی
6/665
6/175
6/631
6/665
6/013
6/161
6/660
6/660
6/175
6/607
6/631
6/610
6/160
6/155
6/151

KMO:.801, Sig:.000, Bart: 3291.100, df: 210

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف این پژوهش شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد و سنجههای ارزش ویژه برند در برند-
سازی مقاصد گردشگری استان گیلان بود .نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند مقصد
گردشگری استان گیلان مشتمل بر وفاداری ،کیفیت ادراکشده ،تصویر از مقصد ،آگاهی از برند
و شخصیت مقصد گردشگر است که با نتایج پژوهشهای آکر ( ،)7997جعفری و همکاران
( ،)7396قلیپور و همکاران ( ،)7391احدی و همکاران ( ،)7393هررو و همکاران ( )5671و
ویهن و همکاران ( ،)5671همسو است .نخستین عامل ارزش ویژه برند گیلان ،وفاداری مقصد
با دو بُعد وفاداری رفتاری (توصیه به دیگران ،تمایل به تکرار بازدید) و وفاداری نگرشی
(اولویت انتخاب بهدلیل مناظر زیبا ،محیط شاد ،آبوهوا ،جاذبههای طبیعی ،غذاهای محلی و
جاذبههای تاریخی) شناسایی شد .دومین عامل ارزشزای استان گیلان ،کیفیت ادراکشده از
مقصد است که دارای دو بُعد عوامل ملموس (تعداد زیاد هتل و مهمانپذیر ،سرو غذاهای
محلی در رستورانها ،کیفیت و تعداد زیاد رستورانها ،وجود غذای آشپزخانه در شهر ،دسترسی
به غذا ،وسایل تفریحی در پارکها ،مراکز خرید بزرگ ،امکانات رفاهی بینشهری ،پایگاه
اطلاعاتی برای گردشگران ،علائم راهنمایی مناسب در خیابانها ،طبیعت و هوای تمیز و پاک)،
و عوامل غیرملموس (سامانه اطلاعاتی جامع گردشگری ،معرفی جاذبههای گردشگری ،امنیت
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شهری ،دانش لازم کارکنان برای خدمترسانی ،برنامهریزی مدیران و مسئولان شهر متناسب
با نیاز گردشگران ،دانش افراد بومی در مورد اطلاعات گردشگری ،رفتار مردم محلی با
گردشگران ،تمایل کارکنان به راهنمایی گردشگر و برقراری ارتباط مناسب کارکنان و افراد
بومی با گردشگران) است .سومین عامل ارزش ویژه برند استان ،تصویر از برند مقصد
گردشگری است که در دو بُعد تصویر شناختی (فرصتهای مناسب برای فعالیتهای تفریحی،
طبیعت بکر ،دشتهای وسیع و سرسبز ،مکانهای خرید مناسب ،مکان گردشگری خانوادگی،
منطقه باستانی و تاریخی ،قدمت در هنرها و صنایعدستی ،گنجینههای فرهنگ موسیقی و
هزینه سفر بهصرفه و مناسب) و تصویر عاطفی (طبیعت زیبا ،جذاب و بینظیر شهر ،معماری و
جاذبههای تاریخی جذاب ،آبوهوای خوب و غذاهای محلی متنون) ارائه شد .چهارمین عامل
مهم در ارزش ویژه برند استان ،آگاهی از برند مقصد گردشگری (آشنایی با نام شهرهای گیلان
و جاذبههای گردشگری ،ویژگیهای گیلان ،آثار باستانی و تاریخی گیلان ،سوغاتیها و
صنایعدستی گیلان) است .درنهایت مهمترین ویژگیهای شخصیتی مردم استان گیلان بهترتیب
شامل بینظیر (هنرمند ،محترم ،فعال و ماجراجو) ،خونگرم (مهماننواز ،خوشاخلاق ،مردمدار،
عاطفی ،سرزنده ،مهربان ،دلسوز ،مهربان و صاف و ساده) و صاحب سبک (اهل گردش،
متمدن ،مدرن ،باسلیقه ،شیکپوش و خوشخوراک) است؛ بنابراین توصیه میشود طراحی لوگو
با تأکید بر این سه ویژگی شخصیتی و ترویج آن بهوسیله رسانهها در سطح ملّی و فراملّی برای
تجربه گردشگران در دستور کار مسئولان استان قرار گیرد .در این پژوهش ،الگوی ارزش ویژه
برند در یک منطقه خاص (استان گیلان) بررسی شد؛ ازاینرو برای پژوهشهای آتی پیشنهاد
میشود با توجه به شرایط متفاوت استانها از نظر گردشگری ،این الگو در سایر استانها نیز
بررسی شود؛ همینین با توجه به اینکه استان گیلان یکی از استانهای زیبا و سرسبز و دارای
فرهنگ غنی و تمدنی دیرینه است ،پیشنهاد میشود پژوهشگران علاقهمند ،نقش آشنایی با
فرهنگ را بهمنظور رشد و توسعه گردشگری و ترویج آن موردارزیابی قرار دهند.
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