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 چکیده 

محققان عمدتاً از حیطه بازاریابی به موضوع نگریسته و پیشنهادات و مدل در راستای برند سازی مقاصد، 

اینکه مقصد نوعی مکان است و در رسته منظر شهری هایی را با  این رویکرد ارائه نموده اند. اما به دلیل 

اش که قبل از طراحی هر مدلی در راستای برند سازی آن، به ماهیت منظری استگیرد، الزم قرار می

توان بدون شناخت ماهیت منظری مقاصد به برند سازی آنها پرداخته شود و این بدین معنی است که نمی

د با سلسله مراتبی که قصد داریم در راستای آن به جهت قوت مقاص پرداخت و الزم است درک منظر

صورت امکان دارد آنچه که در  بخشی به برند مقاصد حرکت کنیم، پیوند الزمه را داشته باشد. در غیر این

با استفاده تحلیل ادبیات برند و مقاله در از این رو این  هر مرحله قصد داریم تحقق یابد دچار نقص شود.

بیق سلسله مراتب برند سازی با سطوح ادراکی منظر، الگویی در جهت برندسازی اصولی برای تطو  منظر

خبرگان  گفتگو با در نهایت برای تایید الگوی ارائه شده، با استفاده از . گردیدارائه  مقاصد گردشگری

 گردید.طبق و الگوی ارائه شده با فرایند برندسازی کشور هند من قرار دادیمآزمون مورد صحت آن را 

 

 برند، منظر، برند سازی مقاصد، هندواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

کننده ارزش افزوده ای که مرتبط با شخص قابل شناسایی است که توسط آن خریدار یا مصرف  و یک کاال، خدمت، مکان ،برند

هرچیزی اعم از کاال یا خدمت، توان (. در واقع میChernatony and McDonald, 2003)کندرا درک مینیازش است 

باشد، بار ارزشی متفاوتی را به مکان، شخص و...، را از مرحله ایده برند دانست که با فعالیتهایی که عمدتاً از نوع بازاریابی می

 بیان بازاریابی از جزئی به محدود کار، و کسب امروز دنیای در برند مسئله که است این توجه قابل نکتهگیرد. اما خود می

(. مقاصد نیز از Aghaie et al , 2014)است سازمانی هر الینفک و مهم استراتژیک، اثرگذار، واقعیت یک برندزیرا  شودنمی

برند مقصد، شامل  نام، سمبل، لوگو، عالمت تجاری و یاهر  (،1991)1. از دیدگاه ریچی و ریچیباشنداین مسئله مستثنی نمی

ی تجربه کردن یک سفر به یاد ماندنی سازد و وعدهکند و هم آن را متمایز میچیز دیگری است که  که هم مقصد را تعریف می

 یک راستای در مثبت نگرش گذارد. یکمی کنندگانمصرف نگرش بر مثبت اثری برند قدرتمند یک دهد.را به گردشگر می

 وفاداری به منجر مستقیماً و گذاشته اثر مشتریان ادراکی کیفیت بر آن با مشارکت و برند از آگاهی گیرد.می شکل خوب تجربه

 گردد.می هاآن

برند قوی (. 2002، 2کند)مورگان، پریچارد و پرایدای که گردشگران را به آن مقصد جذب برندسازی مقصد یعنی خلق آوازه

تر تداعی ه در ذهن گردشگران مقصد، مثبتکند. هرچه این هویت شکل گرفتهویت ایجاد می یک منطقه گردشگریبرای 

 مجدد تقاضای و امکان بازگشت دیگر گردد، ارزش افزوده بیشتری به واسطه نام مقصد برای آن حاصل خواهد گشت. به عبارتی

 خواهد افزایش مقصد به را آنها وفاداری خود نوبه به آنها تأمین رضایت و دارد مقصد از آنها رضایت میزان به بستگی گردشگری

 (. Nasiri Vashmehsaraei et al,2014داد)

این مقاله بررسی و تطبیق سطوح ادراکی منظر در سطوح  با توجه به اهمیت منظر مقاصد در جریان برندسازی آن، هدف از

در ادامه به بررسی برند سازی کشور هند از رویکرد  و باشدتبی برند سازی میگیری از مدل سلسله مرابرند سازی مقاصد با بهره

 .پردازد منظر می

 

 فرایند برند سازی

سطح )مرحله( برخوردار است. در سطح اول برند تازه به بازار  6(، برند سازی فرایندی است که از 1در مدل سلسه مراتبی)شکل 

گویند. در که توسط مخاطب شناخته شود که به این مرحله آگاهی از برند میمعرفی شده است و تازه کوشش بر این است 

تری باشد تا شناخت جامعسطح بعدی که شناخت اولیه از برند حاصل شده، مشتری به دنبال اطالعات بیشتر نسبت به برند می

عد از این مرحله با گذشت زمان و گویند. باز ویژگیها و مزایای برند در ذهنش نقش گیرد که به این مرحل دانش برند می

-رد و تصویری اولیه در ارتباط با برند در ذهن ایجاد مییگتر در ذهن مشتری شکل مینئارتباط بیشتر درک و شناختی مطم

تر از طریق تجربه محصول یا تماس مستقیم با محصول شکل گویند. وقتی ارتباط قویشود که به این مرحله تصویر برند می

گویند. ترکیب گیرد که به آن تجربه برند میتری از تصویر برند در نظر مصرف کننده شکل میمعنی و احساس  قوی گرفت یک

کند و در این مرحله برند دارای عالقه و ارزش احساس و تجربه مثبت جایگاه برند در ذهن و قلب مصرف کننده را محکم می

ای شود و چنین عالقهحس وفاداری در ذهن مصرف کننده ایجاد میشود.که در این صورت خوبی در نظر مصرف کننده می

گویند و در آخر شود مصرف کننده به سادگی به برند دیگر گرایش پیدا نکند.که به این مرحله وفاداری به برند میباعث می

                                                           
1 Ritchie & Ritchie 
2 Morgan, & Pritchard, & Pride 
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میبیند و چشم انداز زندگی  شود و خود را وابسته به برندرسد که آن برند جزئی از زندگی اش میمصرف کننده به نقطه ای می

کند دائماً دهد و او تالش میدهد، که یک حس خوشایند روحانی به مصرف کننده دست میرا در راستای آن قرار می خود

. در واقع در این مرحله برند به پاسخی در داحساسات خود را با بقیه به اشتراک بگذارد تا آنان نیز به تجربه و درک آن بپردازن

-)روحانی( و بخشی از زندگی فرهنگی و ارزشی فرد تبدیل شده است که به این سطح معنویت برند مینیاز معنوی مقابل

 (. Wijaya, 2013گویند)

 
 (Wijaya, 2013سلسله مراتب برند سازی از رویکرد مصرف کننده ) :1شکل 

 

نیاز است و در این راستا دو  رند قدرتمند زماندارد که برای ساخت یک بعنوان می (،2001کاپفرر)در خصوص برند سازی آقای 

های ناملموس آن و دیگری حرکت از ارزش برای ساخت برند وجود دارد یکی حرکت از محصول به سمت ارزش (2)شکل مدل

باشد شخصیت محصول میو  های ناملموس به سمت محصول. در رویکرد اول شروع حرکت با معرفی ترکیبات، صفات، مزیتها

شود و با طی موارد بیان ایده حرکت شروع می رسد و در رویکر دوم ازها و ماموریت مرتبط با آن مینهایت به  ارزشکه در 

یا یک نام مشهور را  بیشتر محصوالتی که یک سبک زندگی رسد وعنوان شده به طور معکوس به خود محصول ملموس می

 رسد.از یک وعده حسی به یک محصول واقعی میکنند مانند هری پاترکه دارند به این ترتیب حرکت می

 

 

 

 

 

 

 

 
(2002برند)کاپفرر، ساخت از : دو مدل 2شکل   

 

 

 مدل های برند سازی مقاصد

خالصه ای از آنها را  1مختلفی از رویکردهای متفاوت وجود دارد که جدول در خصوص برند سازی مقاصد مدل های 

ها از جنبه ای به موضوع پرداخته شده است، اما نکته مشترک در تمامی آنها، این مدلدهد در هریک از نشان می

ربخش هانکینسون، بط اثاها، در الگوی روباشد. در میان این مدلبهره گیری از ادبیات اصلی فرایند برند سازی می

گیرد، که از طریق چهار دسته هسته مرکزی در برند محوری را شخصیت برند، جایگاه برند و واقعیت برند در بر می

 -2ها، ها، خرده فروشیباشد مانند هتلارتباطات خدمات اصلی یا اولیه که مربوط به تجربه برند می -1ارتباطی شامل 

 ارزشهای افزوده ناملموس

 ارزشهای افزوده ملموس

 ماموریت، ارزشها 

 شخصیت 

 مزایا 

 صفات 

 ترکیبات 
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شود مانند حمل و نقل و حتی ه بیشتر به بحث دسترسی به خدمات مربوط میارتباطات خدمات زیر ساخت برند ک

ارتباطات  -2ارتباطات روابط مصرف کننده مانند جامعه محلی و کارکنان، مشتریان داخلی و ...   -3خدمات بهداشتی 

 (. 1391، دیواندریو  یکنند)اخالصرسانه ای در خصوص بازاریابی و ارتباطات ارگانیک، با ذی نفعان ارتباط برقرار می

 
 (1332و بارزانی،  بروجنی رقامض)های ادبیات برندسازیها و متغیر: انواع مدل1جدول 

 

باشد به طوری که صفت برند دارای صفات عقالیی و احساسی میشود که در مدل دیگری با نام چرخه برند، اشاره می

فاکتورهای  دهد که آن محصول به چه منظوری تولید شده است وکند و شرح میعقالیی یک محصول را تعریف می

شود که مصرف کننده چگونه دیده شود و چگونه تاثیر احساسی برند دهد که یک برند باعث میاحساسی، نشان می

-گذارد. در چرخه برند، به برند سازی با در نظر گرفتن دارایی های برند پرداخته میاب مصرف کننده اثر میبر انتخ

باشد که مجموع این ارزشها شود که یک مقصد دارای مجموعه ای از ارزشها میاشاره می (3)شکل در این مدل شود.

 هانکینسنتناظر با اجزای مدل های ادبیات برندسازیها و متغیرانواع مدل

 و ناملموس(های ملموس شخصیت )ویژگی-هسته برند: موقعیت یابی (2006معماری برند)کلوردن و فابریسیوس، 

 ارتباطات بازاریابی -هسته برند: واقعیت و تعهد برند (ETC ،2010عناصر سازنده برند)

 ارتباطات بازاریابی-هسته برند (2002، 2003، مورگان و همکاران، 2002برندسازی کشور)فلورک، 

 رویدادها-برندهای زیرساخت -ارتباطات بازاریابی-هسته برند: شخصیت (1990مدل نگاه خیره )اوری، 

، اویی، 2002یاچنکو، ،1997سارانین، )مدل برندسازی مقصدهای گردشگری

2001) 

 هسته برند: شخصیت برند

 ارتباطات بازاریابی -روابط مصرف کنندگان-هسته برند: شخصیت (1999مدل شکل گیری ذهنیت مقصد گردشگری )باالوغلو و مکلیری، 

 ارتباطات مصرف کنندگان-ارتباطات بازاریابی -هسته برند (2002:222اولینز، ، و 2002:3ماتریس ساخت برند )نورا، 

 موقعیت یابی -هسته برند: شخصیت (2003:2، کاپالیندو و وگت، 2006:9مدل هرم برند )کلوردن و فابریسیوس، 

 های برندزیرساخت -هسته برند ( 2002های گردشگر و ذهنیت ادراکی)بیرلی و مارتین، مدل ویژگی

 مفهوم شبکه ارتباطی -واقعیت(-هسته برند:)موقعیت یابی (2002مدل شش ضلعی برندسازی کشور )آنهلت، 

 ارتباطات بازاریابی -هسته برند ( 2002فاز ساخت برند)هث،  2مدل 

 یابیارتباطات بازار -هسته برند: شخصیت برند (2002مدل ارزش ویژه برند مقصد از دیدگاه مشتری )کوننیک و گارتنر، 

-ارتباطات مصرف کنندگان-هسته برند: شخصیت، موقعیت یابی، تعهد (2002مدل اجزای هویت مقصد )آهنن، سارانیمی و تاهتینن، 

 ارتباطات بازاریابی

 شخصیت  -هسته برند: موقعیت یابی (2009مدل فرآیند تصمیم گیری انتخاب مقصد )باتلر، مک کارتنی، و بنت، 

 هسته برند:  موقعیت یابی و تعهد برند (2009همکاران )کیم و همکاران، مدل ارزش ویژه کیم و 

 ارتباطات بازاریابی -هسته برند: شخصیت (2009سارانیمی، مدل دو بعدی سیمای مقصد و برند )

 طات رسانه ایارتبا -روابط مصرف کنندگان-هسته برند: شخصیت (2009سارانیمی، مدل رابطه میان تصویر مقصد در بخش عرضه و تقاضا)

 واقعیت)تعهد( -هسته برند: شخصیت (ETC/UNWTO, 2010 )های برند مدل الگوی دارایی

 تعهد  -هسته برند: شخصیت (ETC/UNWTO, 2010 )مدل چرخه برند 

 شخصیت  -هسته برند: واقعیت برند (2011مدل کو و همکاران )کو وهمکاران، 

 زیر ساخت برند -روابط مصرف کنندگان -هسته برند: شخصیت (2012مولینا، مدل گارسیا و همکاران گارسیا، گومز و 

 روابط مصرف کنندگان (2010)برونهرست و همکاران، DMOsعوامل موفقیت 

 ارتباطات رسانه ای -روابط مصرف کنندگان (2002برندسازی و قدرت)پریدو و کوپر، 
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زماندهی و نظم، کارا بودن و کوچکی شناخته شده کنند. مثال مقصدی مانند آلمان به ساجوهره مقصد را تعریف می

ای از کند. در واقع جوهره برند عصارهای بودن را برای آن تعریف میای مثل حرفهاست که مجموع این ارزشها جوهره

 کند. به ما منتقل می گوید یک برند چگونه احساسی راارزشهاست که به ما می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ETC/UNWTOچرخه برند، مدل برندسازی): 3شکل 

 

در این تحقیق از مدل هرم برند به دلیل جامعیت و دسته بندی مناسب برای بررسی و تطبیق با سطوح ادراکی منظر استفاده 

سطوح  شود و درباشد، شروع میشده است. هرم برند از ویژگیهای عقالنی)واقعی( که دارایی اصلی گردشگری در مقاصد می

باشد و در سطح سوم و انگیزه سفر از بعد حسی می که شامل ادراک از مقصد شودبه مزایای احساسی پرداخته می بعدی

شود که آن شود، که شامل ویژگیهای شخصیتی مقصد است. در سطح بعدی جایگاه برند مطرح میشخصیت برند مطرح می

گیرد و در نهایت درباال ترین نقطه هرم جوهره برند قرار را در بر میکند دسته از ویژگیهایی که برند را نسبت به رقبا متمایز می

گیرد که ویژگی اصلی برند و یا عصاره ای از ارزشهای مطرح در برند را در بر دارد. در واقع جوهره برند ویژگی پایا یا ماندنی می

ی و تاریخی، محیط طبیعی و دست ساز، باشد که مجموعی از ظاهر فیزیکی، میراث فرهنگبرند می  DNAاست که به اصطالح

باشد. مثالً پاریس به عنوان مکانی تاریخی همراه با طبیعت ، تولیدات مقصد و مردم محلی میدر زمان فعلینحوه معرفی مقصد 

 آنها شود. منظور از تولیدات آن دسته از تولیداتی است که مقصد باساخته شده و میراث فرهنگی و معماری غنی شناخته می

شود و یک دوره زمانی طوالنی را به خود اختصاص داده اند. مثل ساعت سوییس. در خصوص مردم یک مقصد باید تداعی می

گفت که آنها در معرفی مقاصد، نحوه قضاوت و دیده شدن مقصد تاثیر مهمی دارند و این تاثیر در قالب فرهنگ، نحوه رفتار، 

 عناصر عقالیی

 عناصر حسی

محصول چه کاری 

برای من انجام 

 میدهد؟

 شرح محصول

ود برند باعث میش

من چگونه دیده 

 شوم؟

برند باعث میشود 

من چگونه حس 

 کنم؟

 حقایق و نشانه ها

دپیشنهاد برن  

 شخصیت برند

 ارزش ها

برندجوهره   
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ای برند را به خوبی مرحله 2هرم  ،2ابد. شکلیدر آفریقای جنوبی، تحقق می صفات، لهجه)زبان(، شهرت ملی مانند ماندال

 نمایش داده است.

 
 (ETC/UNWTOای برند، مدل برندسازی)مرحله 5: هرم 3شکل 

 

در ادامه به بررسی منظر شهری  حال با توجه به توضیحات ارائه شده و انتخاب مدل هرم برند جهت تطبیق با هرم ادراک منظر

 پردازیم. سطوح ادراکی منظر میو 
 

 منظر شهری 

باشد. منظر دارای ماهیت مکان و محصول تجربه منظر پدیده ایست پویا، عینی و ذهنی که محصول تعامل انسان و محیط می

اشد و بفیزیکی و مولفه دیگر زمان و تجربه می انسان در فضا است. منظر گونه ی از مکان است که یک مولفه سازنده آن تغییر

(. از نگاه منظر شهری باید گفت که منظر شهری دانش شناخت مفهوم شهر نزد 1319دارای ماهیتی سیال است)منصوری، 

-ایی تولید کردهشهروندانی است که در طول تاریخ در آن محیط زیسته اند و با کالبد های طبیعی و مصنوع محیط ارتباط معن

ای از نمادهای آن ندارند شهر برای گردشگران که هیچ تجربه اساسی دارد. در واقعاند که در تداوم حیات معقول آنها نقش 

شود بلکه ادراک سیال شهروندان از شهر در ارتباط با چیزی جز کالبد نیست. منظر شهری به سمبل شناسی محدود نمی

ی ادراکی دهد و سلسله مراتب قلمروهامینمادها، مصادیق فیزیکی آنها، با بررسی تاریخی و حوادث اجتماعی، مورد مطالعه قرار 

به عنوان  باید شهری رامنظر  (.1319دهد)منصوری، فضا در ارتباط بازندگی اجتماعی، تاریخی و کارکردی شهر را تشخیص می

ای مطرح در کیفیت و مطلوبیت شهرها دانست که واقعیتی عینی بوده و حاصل مشاهده و درک مظاهر گوناگون و مقوله

های مختلف، اعم از )در مقیاسنگام مواجهه شهروند با پدیده شهرها و هها، صداها، بومهر اعم از بناها، فضاها، فعالیتملموس ش

در درک پدیده منظر شهری تمام  .دیدن شهر از دوردست یا هنگام قرار گرفتن در شهر و یا حتی هنگام استقرار در بناها( است

دربردارنده نمای ساختمانها و عناصر قابل رویت نیست، بلکه انواع عناصر طبیعی  صرفانسان فعال هستند. منظر شهری حواس ا
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و مصنوع، خواه ثابت و خواه متحرک را دربرگرفته و در کل شامل تمام آن چیز هایی است که توسط حواس انسان، هنگام 

 (. 1391)دویران و همکارن، ستندحضور در شهر قابل درک است و تمام این عوامل با هم در کیفیت منظر شهری موثر ه

 

 ادراک منظر

-ابد. انسان برای بیان واقعیت از معانی و نمادهایی استفاده مییهای انسان غنا میتجارب انسانی به وسیله افکار، مفاهیم و ایده

-ه رویکر روبرو میکند. کاوش در نحوه ادراک طبیعت ما را با سکند و سپس به مثابه بخشی از محیط واقعی با آن برخورد می

 -1دوم سه وجه  دکند. رویکرد اول ادراک طبیعت شامل ادراک حسی که بر زیبا شناسی و ادراک ذهنی مشتمل است. رویکر

)جنبه های تاریخی و فرهنگی محیط که یکسری ادراک غیر مستقیم -2تقیم)حضور مستقیم عناصر در محیط(، ادراک مس

نمادین )تعامالت متعالی انسان و عناصر محیط( را در بر دارد و رویکرد سوم که از اپلیارد ادراک  -3، تداعیات را در بر دارد(

(. در 1390و همکاران،  فرعینیگیرد)ادراک عملیاتی را در بر می -3ادراک استنباطی  -2ادراک عاطفی  -1باشد سه دسته می

باشد و ادراک نگیخته شدن احساسات و تداعی معانی میاین رویکرد ادراک عاطفی شامل واکنش های عاطفی فرد همراه با برا

باشد که عملکرد خاصی را در بر دارد و در ادراک سوم فرد برای حمایت از دو عملیاتی شامل تردد از مکانی به مکانی دیگر می

پردازد و نکته یشده به جمع آوری اطالعات در راستای روشن شدن هویت جامعه و نهایتا حسش از مکان مادراک توضیح داده 

. در جایی دیگر تقی زاده (1329، )گلکارباشندقابل توجه این است که افراد در وضعیت آونگی در ارتباط با این سه ادراک می

ادراک بر باشد. دارد که ادراک آدمی از محیط پیرامونش بر میزان اثر پذیری فرد از محیط تاثیر گذار می( عنوان می1311)

که انسان نسبت به اشکال، فضاها، عملکرد و معنای ظاهری و باطنی آنها دارد، یکی از اولین نتایج مرتب بر اساس اطالعاتی 

 گردد تا انسان مراتب مختلف ارتباط اعم از احساس هویت)این همانی(،باشد. این ادراک، سبب میتماس انسان با محیط می

( در خصوص ادراک 1393)منصوری تباطات روانی با محیط برقرار نماید.ات و ارساحسا ...و احساس شادی، غم، از خو بیگانگی، 

و  باشد. سطح اول ادراک جزئی میباشد که از طریق حواسدارد که درک منظر دارای سه سطح ادراکی میمنظر عنوان می

گردد و ل میشود. سطح دوم ادراک عقلی است که از تفسیر عناصر منظر و نمادهای آن حاصدرک اجزای منظر حاصل می

متعالی و نهایی از منظر را در اثر گذاری که  سطح سوم ادرک کلی است و احساس کلیت منظر است به عنوان یک موجود واحد

بر دارد. بین این سه سطح دائماً حرکت سیال رفت و برگشتی موجود است. اگر هدف در درک منظر مشخص باشد به راحتی 

 دهد.سلسله مراتب این سطوح را نشان می 2برند مقصد مورد نظر را انجام داد. شکل  ریزی الزم در خصوصتوان برنامهمی

 
 : سلسله مراتب سطوح ادراکی منظر5شکل 

 

باشد که در ادامه به تطبیق در این مطالعه مبنای ارزیابی سطوح ادراکی منظر، دسته بندی سه سطحی توضیح داده شده می

 زیم.سطوح آن با سطوح برند سازی میپردا
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 روش تحقیق

هاى کیفى مبنا و معیار مشخصا عقل، منطق، وتحلیل. در تجزیهبهره گرفته شده استکیفی حاضر از شیوه تحقیق در 

تفکر و استدالل است؛ یعنى محقق با استفاده از عقل و منطق و اندیشه باید اسناد، مدارک و اطالعات را مورد بررسى و 

توان روش تحلیل محتوای کیفی را می(. 232: 1312نیا، و واقعیت را کشف نماید)حافظوتحلیل قرار دهد و حقیقت تجزیه

مند، یا طراحی الگوهای شناخته شده بندی نظامهای متنی از طریق فرایندهای طبقهتحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده

ا را به گونة ذهنی، ولی با روش علمی تفسیر هدهد اصالت و حقیقت دادهتحلیل محتوای کیفی به محققان اجازه می .دانست

در این تحقیق پس از مرور  .(1390)ایمان و نوشادی، شودمند تضمین میوسیلة وجود یک فرایند نظامکنند. عینیت نتایج به

به منظر  گردد و مدلی جهت برندسازی مقاصد با توجهادبیات با استفاده از تفسیر محققان ادبیات برندسازی و منظر منطبق می

متخصصین مرتبط که با تکنیک گلوله برفی انتخاب  تایید خروجی تحلیل صورت گرفته، بابه منظور گردد. سپس آن ارائه می

 گردد.یح میردر نهایت مدل مورد نظر در سطوح برندسازی کشور هند تش .گفتگو صورت گرفت اندشده

 

 تطبیق هرم ادراک منظر با هرم برند سازی

ح ادراکی منظر و سطوح برند سازی مقاصد با توجه به تعاریف بیان شده، در سطح اول ادراک که فرد با منظر در تطبیق سطو

بیند و عالوه بر حسی که انتظارات شود، دارایی های واقعی )عقالنی( را که قبل از سفر به آن مقصد انتظار داشته میروبرو می

شود که به صورت فی البداعه در قالب یک سری ملموس تری به او منتقل می در ذهن او نقش داده اند، در تجربه واقعیت حسی

باشند و کند و اصوال اینگونه حواس از مبنای پردازش تحلیلی عمیق برخوردار نمیبیان شده و یا از ذهن او عبور می اتعبار

-در دیدار یک معبد احساس آرامش میکند ویا باشد، مثال فرد با دیدن لباس های رنگی احساس نشاط میبسیار لحظه ای می

توان این سطح از ادراک را با سطح اول هرم برند سازی که براین میمبانی تفسیری عمیق نشده است بنا کند اما هنوز فرد وارد

ر دشامل دارایی های عقالنی است که فرد انتظار دارد با آنها روبرو شود و سطح دوم که شامل مزایای حسی مقصد است که فرد 

کند، تطبیق داد. در واقع مجریان برند سازی مقاصد باید بدانند به آنها پی برده و احساس خود را قالب کلمات عنوان می لحظه

در سطوح  ابد و هنوز الزم دارد کهیبه طور عمیق انتقال نمی که مزایای حسی یک مقصد در یک دیدار به فرد بازدید کننده

ایشان در راستای عمق دهی به آن  بپردازند. در خصوص ادراک تفسیری، فرد بعد از ادراک ریزی هبعدی هم در کنار برنامه

پردازد و دانش قبلی و تفسیرهای ذهنی قبل از دیدار منظر و دانش لحظه تجربه را تر به درک منظر میجزئی با رویکردی عمیق

ها و افراد گاو پرست و مساجد و... و کلیسا ه با دیدن معابدمثال فردی ک. رسدتفسیر کرده و به نتایج جدیدتری می با هم ادغام و

کرده اند وجود رسد که نوعی حس صمیمیت بین افرادی که در آن منطقه زندگی میدر یک منطقه خاص به این نتیجه می

از بعد فرهنگی توانند در صلح با هم زندگی کنند و یا با دیدن جاذبه های یک مقصد مثال داشته که با این همه اختالف می

شود که مثال درکشوری مانند هند بزرگترین عامل رقابتی نسبت به سایر کشورها که دارای فرهنگ غنی نیز هستند، متوجه می

توان سطح ادراک تفسیری را با سطح شخصیت و جایگاه برند مقاصد تطبیق داد، و اما به دلیل تنوع فرهنگ است. بنابراین می

تکرار سفر در گردشگران دائماً در حال تغییر و به روز رسانی است، برنامه ریزان در راستای برند سازی  اینکه دانش و تجربه با

مقاصد باید در نظر داشته باشند که صرفاً گذر از این سطوح در برند سازی به معنای تحقق کامل شخصیت برند در ذهن 

در وضعیت مقایسه و تفسیر است تا زمانی که به یک باور نهایی  باشد و حتی موقعیت رقابتی به دلیل اینکه هنوزمخاطبان نمی

تواند با کوچکترین پتانسیلی تخریب شود و در این راستا هرچه قدر مجریان برند سازی و عمیق در ذهن مخاطب نرسد، می

،  به باور گردشگر در خصوص تر به گردشگران ارائه کنند و قوه تفسیر آن ها را فعال تر کنندهای اطالعاتی عمیقبتوانند ورودی

رسند و اما در نهایت فردی که مقصد را دیده و حس تری میبه تثبیت عمیق شخصیت برند مقصد و حتی مزیت رقابتی آن،

اولیه را درک کرده و حس درک کرده را با توجه به اطالعات و تفاسیر قبلی و اطالعات کسب شده در لحظه سفر پردازش کرده 
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شود که شامل مجموع ادراکات است و یک حس متعالی را رسد، در واقع صاحب کلیتی در ذهن میی میبه یک حس جدیدتر

تواند اثرگذار در نحوه زندگی او باشد و این در حالی است که در سطوح برند سازی مقاصد کند که حتی میدر فرد ایجاد می

های مقصد درذهن بازدید کننده است و در ارزشاز  باشد که یک کلمجموع ارزشهای موجود در یک مقصد جوهره مقصد می

توان سطح ادراک کلی را با جوهره برند تطبیق داد به پس می .انگیزمثال هند شگفت باالترین نقطه برند سازی قرار دارد؛

مجموعه ای از شود که که اگر این ادراک کلی در ذهن مخاطب شکل بگیرد، دیگر مقصد در ذهن او دارای جایگاهی میطوری

که در فرایند برند سازی موفق توانند ادعا کنند سازان میقضاوتهای او، و اینجاست که برند هاست و مبنایی قوی برایارزش

 2شکل . اند که دارایی های عقالنی، مزایای حسی، شخصیتی و جایگاه برند را برای مخاطبان هدف به درستی تثبیت کنندشده

 دهد.نشان میاین تطبیق را به خوبی 

 
 

  تطبیق هرم ادراک منظر و هرم برند سازی مقاصد :7شکل 

 

طبق مصاحبه با خبرگان در حوزه گردشگری مقاصد، تحلیل چگونگی برداشت مخاطب از مقصد و سطوح ادراک از منظر مقصد 

 نمایش داده شده است. 2سلسله مراتب برندسازی منطبق شد که در جدول با 

 

 مراتب برندسازی. تطبیق سطوح ادراک منظر با سلسله2جدول 

 سطوح ادراک از منظر
سطوح برند سازی از رویکرد 

 سازمان)مقصد(

 برداشت مخاطب از مقصد

 باور نهایی و عمیق در ذهن مخاطبتفسیر و  جوهره برند ادراک کلی

 ادراک تفسیری

 تثبیت حس ناشی از تفسیر دانش انتظار و تجربه جایگاه برند

 شخصیت برند
تر ناشی از  ادغام دانش قبل از دیدار منظر و دانش لحظه ادراک عمیق

 تجربه و تفسیر آن

 ادراک جزئی

 مزایای حسی
حسی سطحی به که به صورت فی البداعه پس از ورود به مقصد به مخاطب 

 شود.میمنتقل 

 صفات واقعی )عقالنی(
 اند.حسی که انتظارات از واقعیت در فرد شکل داده

 جوهره برند

 جایگاه برند

 شخصیت برند

 
 

 مزایای حسی

(عقالنیواقعی )صفات   
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 مطالعه سطوح برند سازی در کشور هند 

کیلومتر مربع مساحت، در گذشته شامل پاکستان و بخشی از افغانستان فعلی بوده است و جز هفتمین  2902123کشور هند با 

باشد. تعداد خصوص جمعیت باید گفت که این کشور رتبه دوم را بعد از چین دارا میآید. در کشور بزرگ جهان به شمار می

و از شرق  نپال از شمال غرب و غرب با پاکستان، از شمال با چین و. این کشور استجمعیت این کشور بالغ بر یک میلیارد نفر 

 تمدن این کشور .قرار دارد اقیانوس هند و در جنوب و غرب آن نیز خلیج بنگال همسایه است. در شرق این کشور بنگالدش با

پیش در کنار رود گنگ شکل گرفت و شاید بتوان قدمت تمدن آن را به اندازه مصر دانست. در قرن از حدود چهار هزار سال 

ها بیشتر هندوستان را تصرف کرده و توسط کمپانی هند شرقی به اداره آن پرداختند. که سرانجام با مبارزاتی که با انگلیسی 11

را  کلکته، بمبئی، مدرس، بنگلورتوان های مهم این کشور میرهبری گاندی صورت گرفت این کشور به استقالل رسید. از شهر

باشند. کشور هند ( که از بعد گردشگری دارای پتانسیل های بسیاری میاطلس کامل گیتاشناسی / لغت نامه دهخدانام برد)

ی تاریخی برجسته با . وجود مساجد، کلیساها، معابد و بناهااستدارای تنوع فرهنگی و از بعد آیین و سنن معنوی بسیار غنی 

کنند این کشور معماری بی نظر همراه با طبیعت غنی و مردمی متنوع از بعد اعتقادی که با صلح در کنار یکدیگر زندگی می

ترین مقاصد گردشگری تبدیل کرده است. دولت هند در راستای قوت بخشی به صنعت گردشگری این کشور رابه یکی از جذاب

بایک شرکت تبلیغاتی بین المللی فعال در حوزه ساخت برند مقاصد قراردادی  2002ای آن در سال و بهره گیری از جاذبه ه

های آن باشد منعقد کرد که نام آن را هندوستان شگفت انگیز مبنی بر ایجاد شعار تبلیغاتی که پوشش دهنده تمامی جاذبه

مجری طراحی شد.  ستان، توسط تیم خالق شرکت تبلیغاتیای متمایز برای هندونهادند. این شعار در راستای ایجاد شناسنامه

-ری که در این تبلیغات استفاده میمیلیون کلیک در ماه ارایه شد. عناص 13نر تبلیغاتی در اینترنت با ب 22در سال اول حدود 

 16ه آمار شد نمادهای خاص هندوستان مانند یوگا، طبیعت بی بدیل هندوستان و عرف و عادتهای فرهنگی آن بودند. ک

درصد افزایش گردشگر را تجربه کرد  2181در سال دوم با تمرکز بر عناصر معنوی،  درصدی در افزایش گردشگر را در بر داشت.

مجله  به  21با نشان تصاویری از تم رنگهای هندوستان و تصاویر فرهنگی  و به کارگیری  2001-2002و در ادامه در سال 

همراه با تصاویری که در آن  "وطن: هندوستان "و  "مکان تولد: ..."بکارگیری شعارهایی چون موضوع اقامت تاکید کرد و با 

داد فردی اهل هندوستان نیست اما هندوستان را برای زندگی انتخاب کرده است به این موضوع قوت بخشید. در این نشان می

ی از خطوط هوائی در ازای هر بلیط داخلی یک عدد راستا از هفت شبکه تلویزیونی استفاده کرد و برای جذب گردشگر بسیار

ر بلیط رایگان و بسیاری از هتلها در ازای دو روز اقامت یک روز اقامت رایگان و انجمن دفاتر مسافرتی هندوستان یک تور شه

جذابترین مقاصد   (. در واقع در طی این فعالیتها هند به عنوان یکی از1319رایگان برای مسافران ترتیب داد)روستا و مقدم،  

توان با به توجه هرم برند سازی مقاصد و فعالیت های کشور هند در این راستا، گردشگری در دنیا مطرح شد. در ادامه می

دانست و با توجه رویکرد تلفیق این هرم با هرم ادراک منظر خالصه نتایج به  1سطوح برند سازی در هند را به صورت شکل 

 باشد.می 2شرح جدول 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
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: هرم برند سازی هند2شکل   

 

خالصه مطالعه برند سازی کشور هند :3جدول   

 

طی شده حاکی از آن است که این کمپین در ساخت ادراک کلی که شگفت انگیزی های مبررسی کمپین تبلیغاتی هند و گا

از لفظ شگفت انگیزی به خوبی استفاده کرده است و تمرکز  ،های هند باشدها و داشتهای از همه ارزشباشد و باید عصارهمی

بدیل هندوستان و عرف و عادتهای فرهنگی یوگا، طبیعت بیگام به گام این کمپین به طور موضوعی و پرداختن به ابعادی چون 

تواند در آن مقصد )واقعی( و هم به مزایای حسی که فرد میعقالنیدر قالب تصاویر تبلیغاتی در فاز اول که هم به دارایی های 

توجه منتفع گردد اشاره دارد، در سطح ادراک جزئی از مقصد در ذهن مخاطب خوب عمل کرده است اما نکته ای که باید مورد 

قرار گیرد این است که این ادراک هنوز با تجربه سفر ادغام نشده است و هنوز در مرحله ساخت انتظارات ذهنی در مخاطب 

سطوح ادراک از 

 رمنظ

سطوح برند سازی از رویکر د 

 سازمان)مقصد(
 کشور هند

 شگفت انگیزی جوهره برند ادراک کلی

 ادراک تفسیری
 وجود تنوع بسیار زیاد از بعد معنویت و فرهنگ جایگاه برند

 انگیز، صمیمی، دلفریبهیجان  شخصیت برند

 ادراک جزئی

 اعجاب انگیزی آزادی روح، شادابی، مزایای حسی

 صفات واقعی )عقالنی(
رنگهای  -آرامگاهها -مساجد -آتشکده ها -معابد -طبیعت بدیل -فرهنگ متنوع

 ورزشهای روحی)یوگا( -موزه ها  -عمارتها -باغ ها -متنوع
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در صدد تثبیت  است و اما در ادامه، حرکت به سمت معنویات و فرهنگ با تمرکز بیشتر نشان دهنده این است که این کمپین

تر در اختیار تری برای ایجاد تفسیر عمیقهای اطالعاتی عمیقطریق ورودیکت کرده است و از این ذهنیت مخاطب حر

مثال در خصوص جایگاه شخصیتی  هند تصاویری که حضور افراد با اعتقادات متنوع  در کنار هم را  مخاطبان قرار داده است؛ 

در بر دارد حس صمیمیت، هیجان  دهند، یا تصاویری که تم رنگها و برگزاری مراسم های اعجاب انگیز معنوی رانشان می

را در جایگاه متمایز هند از بعد تنوع فرهنگی و معنوی و  انگیزی و دلفریبی را در خروجی پردازش ذهنی مخاطب قرار میدهد

تواند با اطالعات جدیدتر و . اما هنوز هم کلیت در ذهن فرد شکل نگرفته و تمامی ادراک تفسیری او میکندذهن فرد تقویت می

های دیگری برسد. در خصوص کلیت مقصد هند استفاده از تصاویری که در آن افرادی با ملیت ی با تجربه مقصد به خروجیحت

مختلف لباس هندی بر تن دارند و استفاده از شعارهایی چون  وطن: هندوستان، هدف ایجاد حس متعالی در ذهن مخاطب 

ش که نمادی از فرهنگ و ملیتش است را به لباس هندی تغییر داده است و بوده که آنقدر او را تحت تاثیر قرار داده که لباس

حتی تصمیم ماندن در هند را برای فرد در برداشته است و همانطور که در ابتدا توضیح داده شد انتخاب نام هندوستان شگفت 

ن نکته توجه شود که این کلیت که دارد اما باید به ایمجموع تفاسیر ذهنی فرد را دربر  انگیز انتخاب مناسب بوده است که

رسد و در واقع هدف مجموع ارزشهای برند هندوستان است تا زمانی که با تجربه فرد پیوند نخورده باشد به تثبیت عمیقی نمی

ریزی مناسبی که این کمپین انجام ه در قبل از تجربه فرد با برنامهاز این صحبت این است که بگوییم تمامی مراحل بیان شد

ن باشد که ئتواند مطمرسد اما چون با تجربه پیوند نخورده نمیو حتی به کلیت هم می گیرداده است در ذهن افراد جای مید

کند ولی این بار همزمان در ذهن به مقایسه به تثبیت رسیده است زیرا فرد با دیدن مقصد هرم ادراک منظر را مجدد طی می

و اگر  در هر مرحله ای با واقعیتی روبرو شود که با  گردددارای عمق و معنای واقعی میدهد پردازد و تفسیری که انجام میمی

شود و اگر تمایل به سفر مجدد در گیز متزلزل میناش در قبل از سفر هماهنگ نباشد قطعا بیان هند شگفت احقیقت ذهنی

در فرایند برند سازی، موفقیت نهایی  .وده استتوان ادعا کرد که هند شگفت انگیز به طور کامل موفق بفرد شکل نگیرد نمی

شود که در طوالنی مدت حتی با کمرنگ شده فعالیتهای بازاریابی مقصد افراد باز هم به دنبال تجربه همین زمانی حاصل می

 دهد.باشند و این همان  ادراک کلی منظر مقصد است که سطحی از تعالی و خواستن را در فرد جوشش می مقصد
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