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چکیده
با توجه به جايگاه صنعت گردشگري در دنيا ،رقابت در جذب گردشگر در ميان مقصدهاي مختلف جهان چهرهاي تنگاتنگ به
خود گرفته است .امروزه همه دريافتهاند که اين صنعت همانند مخزن سوختی عمل میکند که پايانناپذير است و عائدي آن در
مرور زمان ،قالبی تصاعدي به خود میگيرد .در ايران باتوجه به پتانسيل باالي گردشگري ،الزم است از اين منبع درآمدي
نامحدود در قالب ارزش در راستاي رشد و توسعه پايدار ،بهرهگيري الزم شود .چرا که ارزشآفرينی برند مقصد موجب میشود
يک مقصد در مقايسه با ديگري در جايگاه رقابتی باالتر و در نهايت مورد انتخاب گردشگران قرار گيرد .در پژوهش حاضر ،ابتدا
به بررسی ادبيات موجود پرداخته شد .سپس با تکنيک مصاحبه با  22نفر از خبرگان دادههاي مرتبط با خلق ارزش برند مقصد
استخراج شد .سپس با روش گراندد تئوري ،مفاهيم استخراج و بعد مقولهبندي آنها صورت گرفت که در نهايت الگوي پاردايمی
طراحی گرديد .در نتايج حاصل عواملی چون رشد اقتصادي ،توسعه پايدار مقصد ،جذب سرمايه و شناخت تمدن جهانی کشور
به عنوان مقوالت علّی خلق ارزش برند مقصد و مقوالتی چون طراحی هويت مقصد ،تبليغات ،برنامهريزي ،تأمين به عنوان
راهبردها و مقوالتی مانند تنوع اقوام ،ضعف قوانين و عدم الگوبرداري به عنوان مداخلهکننده در تحقق راهبردها عنوان شد .در
ادامه ،عوامل زمينهاي تحقق راهبردها شامل ارثبري مديران ،مديريت يکپارچه ،همکاري بخش دولتی و خصوصی عنوان شد.
برحسب اين پژوهش ،پيامدهاي حاصل از خلق ارزش ب رند مقصد شامل رشد سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی ،رونق
گردشگري ،توسعه پايدار و ساير موارد عنوان شده است.

کلید واژه :برند مقصد ،خلق ارزش برند ،مدل پارادايمی ،تئوري داده بنياد.
 .2نويسنده مسئول

Email: jahanian@usc.ac.ir
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مقدمه
رقابت امروز در صنعت گردشگري ضرورت ايجاد سبدي از ارزشها براي مقصدهاي گردشگري را رونق
بخشيده است .برند 2يا نام و نشان تجاري ابزاريست براي ارزش بخشيدن به محصوالت به طوريکه
ارزش واقعی در درون محصول يا خدمت وجود ندارد و اين برند است که ارزش واقعی را در ذهن
مشتريان تداعی میسازد .اين مسأله در خصوص مقصدهاي گردشگري نيز قابل درک است .مقصدهايی
که امروزه مورد بازديد قرار میگيرند ،موقعيت تثبيت شدهاي در طول زمان از سوي مردم دارند که تغيير و
کنترل بسياري از متغيرهاي مقصد را مشکل و گاهی ناممکن مینمايد و اقداماتی که جهت مديريت برند،
برندسازي ،توسعه برند و دوبارهسازي برند براي اين مقصدها صورت میگيرد در نهايت ارزشهايی عينی
و ذهنی ايجاد میکنند که منجر به انتخاب يک مقصد در مقايسه با سايرين میشود .در کتاب راهنماي
برندسازي مقصدهاي گردشگري ( )8008صراحتاً عنوان میشود که برند مقصد بر خالف برند محصوالت
مصرفی قابل ساخت نيست ،بلکه برند مقصد ،ويژگیهاي خود مانند مناظر طبيعی ،مردم ،فرهنگ و تاريخ
را به ارث میبرد .به غير از «محصول» ،که مادهي خام مقصد است ،لوگو ،جمله تبليغاتی ،تصويرسازي و
کمپينهاي بازاريابی ،سبک طراحی و ...عناصري هستند که برند را به حرکت در میآورند و از آن تأثير
می پذيرند ولی خود ،برند نيستند .برند بايد درون تمام آنها تعبيه شده باشد ،به طوري که آنها همواره
منعکسکننده ارزشهاي برند مقصد در هر جزء از ارتباطات بازاريابی باشند .در کل دو برداشت کلی می-
توان از برند داشت -2 :برند از همان ابتداي ايده وجود دارد -8 .کاال ،خدمت ،مقصد و  ...اول خلق و در
طول زمان ،صاحب ارزشی متمايز میشود که اصطالحاً میگوييم محصول برند شده است (در اين تعريف
مفاهيمی چون ايجاد برند يا برندسازي معنا میيابد) .اما نکتهاي که حائز اهميت است اين است که در
بسياري از تحقيقات به اين موضوع توجه نمیشود و لفظ برندسازي بدون روشن شدن زمينه فکري دقيق
مطرح میشود و بعضاً مدلهايی که ارائه میشود در هر دو رويکرد مورد کاربرد قرار میگيرد که اين
موضوع خود شکاف بزرگی ميان تئوري و عمل ايجاد میکند .با اين ديدگاه که تمامی مقصدهاي مورد
بازديد ما برند هستند و دارايیهاي عينی و ذهنی متفاوت آنها اگر در مسير درست مديريت شود ،به آنها
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تمايزي در قالب ارزش در ذهن گردشگر میدهد با توجه به ادبيات در دسترس مدلی جامع در ادبيات
برند موجود نمیباشد و درصد کثيري از منابع اطالعاتی قابل دسترس ،از ديدگاه برندسازي به اين موضوع
نگريستهاند که آن هم از ديدگاه کالن بوده و قرارداد فکري دقيقی در اين خصوص موجود نمیباشد .در
اين پژوهش اساس فکري براي طراحی مدل اين است که مقصدهايی که امروزه مورد بازديد گردشگران
قرار میگيرند و داراي ويژگیهاي ارثی فرهنگی ،تاريخی ،مذهبی و  ...میباشند ،اقداماتی چون
برندسازي ،مديريت برند ،توسعه برند ،دوبارهسازي برند و ساير اقدامات مرتبط با آنها داراي ويژگی
ارزشدهی به مقصدي هستند که خود از ابتدا برند بوده است .نکته حائز اهميت اين است که هرچند در
ايران اخيراً به بحث برند در مقصدهاي گردشگري پرداخته شده است ،اما با توجه به بررسی منابع در
دسترس که شامل بررسی پايگاههاي داده داخلی کشور و بررسی منابع خارجی در موتور جستجو گوگل و
سايتهاي مربوط به مجالت بينالمللی است ،حدود  70مدل مرتبط مشاهده شد ،که اکثر مدلهاي موجود
با عناوين برندسازي و يا ارزش ويژه برند که موضوعی متفاوت از ارزش برند میباشد ،مطرح شده بودند
و در مواردي محدود ،موضوع پژوهش ،عنوان ارزش برند را در برداشت که با بررسی محتواي آنها ،نتايج
حاکی از آن میباشد که مقصود محقق ارزش ويژه برند است .ارزش ويژه برند ارزش افزوده است که يک
برند در مرور زمان به آن دست پيدا میکند و اين در حالی است که در اين پژوهش ارزش برند مد نظر
است که طی تعريف ارائه شده ،منظور هر آنچه که برند معرف آن است و باعث میشود مقصد در جايگاه
رقابتی متفاوتی قرار گيرد ،میباشد و منظور مرحلهاي فراتر از برند نيست ،بلکه خود در نهاد برند است.
نکتهاي ديگر اينکه اکثر پژوهشها در صنايعی جز صنعت گردشگري و يا توسط محققانی فعال در ساير
رشتهها صورت گرفته بود که اين مسأله خود در ميزان عمق محتوي تاثيرگذار بوده و سطحی بودن تعميم-
هاي صورت گرفته قابل درک است .در ادامه در راستاي شکاف مطرح شده جمع بندي از نتايج در
قسمت ادبيات آورده شده است .با توجه به مباحث عنوان شده ،الزم است که چنين الگويی طراحی گردد،
تا با بهرهگيري از آن توسط ساير افراد بتوان حداکثر استفاده را از پتانسيلهاي توريستی کشور نمود .با
توجه به توضيحات داده شده در خصوص شکاف نظري مدلهاي موجود ،رويکرد اين پژوهش به طراحی
مدل بدون در نظر گرفتن ويژگی مشخص (فرهنگی ،تاريخی )... ،مقصد است و خروجی اين پژوهش
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براي انواع مقصدهاي گردشگري ايران قابل استفاده است .لذا با توجه به مطالب عنوان شده سؤال اصلی
اين پژوهش آن است که مدل خلق ارزش برند مقصدهاي گردشگري ايران چگونه مدلی است؟
مروری بر ادبیات
آقاي منوريان و همکاران ( )2988مدلی با عنوان فرايند برندسازي شهري در کالن شهرهاي ايران ارائه
دادند که داراي هشت مرحله میباشد .اين مراحل شامل موارد زير است -2 :تعريف اهداف روشن -8
شکل گيري ستاد برندسازي شهر از ذينفعان  -9شناسايی تصوير کنونی شهر  -4اندازهگيري پيشرفت -5
نهادينه کردن فرايند برندسازي  -6تعيين هويت مطلوب شهر  -7تدوين جايگاهيابی براي از بين بردن
شکاف ميان تصوير کنونی و هويت مطلوب شهر  -2اجراي استراتژي .يوسفی و همکاران ( )2985فرايند
برندسازي ابرشهرها را عنوان نمودند .اين مدل با محوريت قراردادن فرايند برندسازي در ابر شهرها به ارائه
الگوي پارادايمی در اين خصوص میپردازد .بستر تحقق راهبرهاي برندسازي در ابرشهرها (شرايط
خاص) ،راهبرهاي برندسازي در ابرشهرها ،پيامدهاي حاصل از راهبردها با در نظر داشتن رابطه فرايندي
ميان آنها ،مقولههاي مداخلهگر تأثيرگذار بر راهبردهاي برندسازي در ابرشهرها (شرايط عمومی) ،مقوله-
هاي علّی برندسازي در ابرشهرها (شرايط علّی) در اين تحقيق مورد بررسی قرار میگيرد .محوريت فرايند
برندسازي در ابرشهرها داراي زيرعضوهايی چون -2 :هويت منحصر به فرد شهر (تعريف هويت منحصر
بهفرد ابرشهر)  -8نوآوري (القا متفاوت براي مخاطب و پيوند با دارايیهاي ناملموس)  -9نشانهاي
شهري (وجود بناي خاص و شاخص)  -4ترکيب هم افزا (ترکيب کاربريهاي مختلف شهر) -5فرهنگ
سازي (درک برندسازي براي تمام ذينفعان) میباشد .لزگی و صيامی ( )2986در مطالعهاي به بررسی و
اولويتبندي مؤلفههاي برندسازي پرداختهاند  .اين مؤلفهها شامل :ويژگیها و دارايیهاي منحصر بهفرد
شهر ،تسهيالت خدماتی و گردشگري ،سرمايهگذاري و تجارت ،زير ساختهاي اساسی و تسهيالت
عمومی شهر ،خدمات حمل و نقل و دسترسی مناسب ،جايگاه بينالمللی شهر میباشد .بهادري و همکاران
( )2986با محوريت قراردادن برندسازي شهري براي توسعه کارآفرينی در شهرستان گرمی به ارائه الگوي
پارادايمی در خصوص استراتژيهاي برندسازي شهري میپردازد .کاوارتز )8002( 2در مدل چارچوب
1. Kavaratzis
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برندسازي شهري ،عنوان میکند که تصوير شهر از طريق سه نوع متمايز از ارتباط ،يعنی اوليه ،ثانويه و نوع
سوم ،ارتباط برقرار میکند و هدف هر سه نوع ارتباط تقويت ارتباطات بلندمدت مثبت است و اشاره به
اين دارد که هر چيزي که شهر از آن تشکيل شده باشد ،در آن رخ میدهد و هر آنچه توسط شهر انجام
میشود در مورد برند آن شهر پيامی را منتقل میکند .در تحقيقی از فرودي و همکارانش ،)8026( 2دوازده
عنصر برندسازي مکان در دو بخش ،يعنی فرهنگ ملی (نام کشور ،ويژگیهاي کشور ،تغييرات اجتماعی،
جغرافيا و محيط زيست ،مردم ،فرهنگ (تاريخ ،زبان و غيره) و روساختها (امنيت ،شرايط اقتصادي،
اهداف توسعه گردشگري ،اهداف بازاريابی و استراتژي تبليغاتی) که بر مطلوبيت برندسازي مکان تأثير
میگذارند ،شناسايی شد .هانا )8024( 8در خصوص ايجاد يک موجود ادراکی با رويکرد همکارانه در مدل
تارعنکبوتی ،عنوان میدارد که مکانها داراي هويتی چند وجهی هستند ،اما اين هويت بعيد است که به
طور کامل ،توسط يک نام تجاري نشان داده شود و قطعا میتواند در هويتهاي مرتبط با برندهاي مختلف
مرتبط با يک مکان ،متفاوت بيان شود .در اين خصوص ،سازمانهاي مديريت مقصد ،متولی مديريت برند-
هاي مادر و برندهاي زيرمجموعه هستند .در ادامه خالصهاي از ساير مدلها در خصوص برند مقصد در
صنعت گردشگري در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول .2خالصهاي از مدلها
خالصه اي از دادهها

نويسنده و سال تحقيق

نام مدل

مويالن و رينيستو9

مدل عملياتی

 -9تعيين گروه عملياتی  -4پديدار کردن پروژه برندسازي مکان  -5تعيين نحوه درک

()8008

برندسازي مکان

مکان توسط مشتريان و افراد درون سازمان  -6مشخص نمودن اينکه هريک از ذينفعان از

4

مدل برندسازي

انعکاس يک استراتژي مشخص شهر /مکان  -ارائه اثربخش مزايا به گروههاي هدف -5

(شهري)

ارتباط موفق با تاثيرگذاران کليدي درونی -6يکپارچگی کارا در ميان رسانههاي مختلف از

 -2اطمينان از اينکه مديران ارشد کليه ذينفعان متعهد باشند  -8افزايش تعهد کليه گروهها

چه فاکتوري از هويت برند منفعت میبرند -7تحليل و تفسير نتايج و ساير
 -2شکلدهی يک شخصيت براي برند -8بنيانگذاري جايگاه برند بر اساس ارزشها-9 ،
ميدلتون

()8022

بازاريابی  -7منسجم بودن در طول زمان

1. FOROUDI & et al.
2. Hanna
3. Moilanen and Rainisto
4. Middleton
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ادامه جدول2
نويسنده و سال تحقيق
قربانی و عزيزي ()2984

نام مدل

خالصه اي از دادهها

مدل شاخصهاي

 -2مديريت مقبول و يکپارچه  -8امنيت همه اقشار -9حفظ حدود خداوندي  -4رفاه

برندسازي

مردم شهر  -5سبک معماري دينی و زيباسازي فضا  -6بهداشت عمومی  -7انسجام

اسالمی شهرها

فرهنگی

عوامل کيفيت
رضوانی و همکاران

محيطی موثر بر

()2986

برندسازي مقصد
گردشگري

 -2محيط طبيعی -8محيط اقتصادي -9محيط اجتماعی فرهنگی  -4محيط کالبدي :ساختار
مانند :اماکن ،معابر ،معماري  -5محيط نهادي  :امکانات زيرساختی مانند هتلها ،خدمات
پذيرايی ،خدمات ارتباطی.
 -2ارزيابی و مميزي جايگاه فعلی شهر در جهان در کجاست؟  -8تحليل و برتري چه

صميمی و قاسمی ()2989

فرايند برندسازي
مقصد گردشگري

چيزي منجر به شهرت شهر خواهد شد؟  -9همسو سازي برند چه ارتباطهايی دارد؟-4
شمرده سخن گفتن بيان تصويري و کالمی برند چگونه خواهد بود؟  - 5فعال سازي برند
چگونه حيات میيابد؟  -6پذيرش و نگرش چگونه ذينفعان میتوانند از برند حمايت
کنند؟ و ساير
 -2سنت ،تاريخ ،ميراث فرهنگی -8منابعی که پتانسيلهاي برندسازي دارند (منابع قابل

سريک و همکاران

2

مدل ايجاد برند

استفاده براي ايجاد محصوالت خاص مقصد)  -9منابعی که پتانسيل برندسازي ندارند

()8025

گردشگري مقصد

(منابع قابل استفاده براي ايجاد محصوالت عمومی براي گردشگري)  -4منابع مورد

8

مدل شش ضلعی

 -2سرمايه گذاري و مهاجرت  -8سياستهاي خارجی و داخلی  -9برندهاي خارجی

()8009

برندسازي مکان

 -4ميراث و فرهنگ  -5مردم  -6گردشگري

استفاده براي تطبيق دادن پيشنهادات توريست با گرايشها و عالئق سرمايه گذار.
آنهالت

باالکريشنان و کر

9

()8029

مدل مديريت
برند مکان

 -2تصميمگيري  -8طراحی  -9مخابره /تحويل دادن /ارائه  -4اندازهگيري

تحليلی بر فرايند

 -2حفظ عناصر هويت بخش شهري  -8گسترش مسيرهاي پروازي  -9شناسايی فرهنگ،

حيدري چيانه و سعد لونيا

مديريت تصوير

تاريخ و جاذبههاي شهري  -4استفاده از فيلمهاي سينمايی جهت ارائه تصوير مطلوب -5

()2985

مقصد گردشگري

مفهومسازي شهرسازي ايرانی اسالمی  -6ايجاد شعارهاي فرعی با توجه به جنبههاي

شهري

مکانی

نتونيس و کاوارتز)8027(4

فرايند برندسازي
مکان

 -2تحقيق و تجزيه و تحليل  -8مشورت  -9مشاوره  -4اقدام  -5ارتباطات.

منبع :يافتههاي پژوهش

1. Ceric & et al.
2. Anholt
3. Balakrishnan& Kerr
4. Ntounis and Kavaratzis
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الگوی پارادایمی خلق ارزش برند مقصدهای گردشگری ایران

اين پژوهش برگرفته از رساله دکتري میباشد که در فصل ادبيات جمعبندي از مدلهاي مرتبط مورد
بررسی جهت بيان نوآوري و بيان مسأله پژوهش صورت گرفت که با توجه به محدوديت مقاله ،مدلهاي
مستخرج در سالهاي اخير مطابق جدول  8با کليدواژه ارزش برند آورده شد.
جدول :8مدل هاي مستخرج با کليد واژه ارزش برند
موضوع پژوهش

الگوي خلق ارزش برند در چارچوب
آميخته بازاريابی برند
يزدانی و همکاران ()2984

سال

2984
مطالعات مديريت راهبردي

تاثير ارزش برند بر سودآوري شرکت

2985

اصوليان ()2985

چشمانداز مديريت مالی

واکنش بازده غيرعادي سهام نسبت

2984

به ارزش برند

چشمانداز مديريت

براتی و همکاران ()2984

بازرگانی

حوزه علمی پژوهشگر
(مديريت)

(مالی)

زمينه تحقيق
ارزش ويژه برند
ارزش برند
(مالی)
ارزش برند

(مالی)

(مالی)

نوع مدل
فرايندي /شبکهاي

مؤلفهاي

مؤلفهاي

بررسی تاثير ارزش برند صنعتی بر
مؤلفههاي ارزش برند ترکيبی و قصد
خريد مصرفکننده نهايی

مديريت بازرگانی
2985

(بازرگانی)

ارزش ويژه برند

2985مؤلفهاي

آقازاده و همکاران ()2985
تصوير ذهنی کشور مبدأ و شکل-
گيري ارزش برند محصوالت

تحقيقات بازاريابی نوين

الکترونيکی

2980

(بازاريابی)

ارزش ويژه برند

2985فرايندي

مرادي و زارعی ()2980
بررسی رابطه بين ارزش برند و
وفاداري مشتري با محوريت ارزش
مشتري (مورد مطالعه :مشتريان گوشی
آيفون شهر سنندج( رحمانی ()2987

مطالعات نوين کاربردي در
مديريت اقتصاد و

)بازاريابی(

معين نبودن

فرايندي

حسابداري 2987

اولويتبندي عوامل موثر
بر ارزش برند شرکتهاي اينترنتی (از
ديدگاه دانشجويان دانشگاه عالمه
طباطبائی)

مديريت فناوري اطالعات
2982

)بازرگانی(

ارزش ويژه برند

فرايندي

محموديان و همکاران ()2982
الگوسازي فعاليتهاي بازاريابی مؤثر بر
ارزش برند با استفاده از نظريه مفهوم-
سازي بنيادي
امير شاهی و منتی ()2984

چشمانداز مديريت
بازرگانی 2984

)بازرگانی(

معين نبودن

پارادايمی
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ادامه جدول 8
موضوع پژوهش

حوزه علمی پژوهشگر

سال

زمينه تحقيق

نوع مدل

بررسی عوامل تعيينکننده ارزش برند
با رويکرد مالی در شرکتهاي

چشمانداز مديريت

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

بازرگانی 2980

(مالی)

معين نبودن

مؤلفهاي

تهران عزيري و همکاران ()2980
طراحی الگوي سلسه مراتبی مديريت
ارزش برند در صنعت خدمات

مديريت سالمت

درمانی (مورد مطالعه :بيمارستانهاي

2985

)بازاريابی بين الملل(

ارزش ويژه برند

مؤلفهاي

شهر تهران) فيض و همکاران ()2985
تأثير ارتباطات يکپارچه بازاريابی بر
ارزش برند با نقش واسطه شهرت
سازمان در بيمه ايران (به انضمام
مطالعه موردي) علمدار خولکی

مهندسی فرايندها

)مديريت بيمه(

2987

معين نبودن

مؤلفهاي

()2987
مدل هاي خارجی
QSR brand value
quick service
restaurant
)Harrington(2017
A Study of the Relationship
between Brand Value and
the Performance of Private
Banks in Terms of E-Cards
Sales
)Ardestani & et. Al.(2012
An investigation into brand
800value dimensionality and

)Emerald (2017

(بازاريابی)

ارزش مشتري

مؤلفهاي

European Journal
of Experimental
)Biology (2012

(بازاريابی)

ارزش ويژه برند

مؤلفهاي

Brunel
)University(2009

(بازاريابی)

Reinventing the brand:
bridging the gap between
customer and brand value
)Maklan and Knox(1997

)Emerald (1997

(مديريت)

Brand value: does it belong
?on the balance sheet
)Gelb and Gregory (2011

)Emerald(2011

(مالی)

ارزش برند (مالی)

ارزش ويژه برند

(بازاريابی)

)Emerald (2009

its effects on loyalty
)Almakrami(2013

-

ارزش برند از منظر
مشتري*

مؤلفهاي

ارزش ويژه برند
حل شکاف ميان
ارزش مشتري و
ارزش برند (ارزش

مؤلفهاي

ويژه برند)
Consumer
centered “brand
value” of foods:
drivers and
segmentation
)Gabay(2009
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8 ادامه جدول
نوع مدل

زمينه تحقيق

حوزه علمی پژوهشگر

مؤلفهاي

)ارزش برند (مالی

)(مديريت

مؤلفهاي

ارزش ويژه برند

)(بازاريابی

-

)ارزش برند (مالی

)(بازاريابی

مؤلفهاي

ارزش برند

مؤلفهاي

ارزش برند

مؤلفهاي

ارزش برند

مؤلفهاي

ارزش برند

سال

Emerald(2017)

Elsevier (2018)

Elsevier(2019)

)(گردشگري

Tourism Planning &
Development (2002)

)(هتلداري

Proceedings of the
International
Conference on
“Wireless Networks
and Information
)8008(Systems

)(گردشگري
برند سازمان

گردشگري

North-West
University
(2013)
DDB. (Yellow
Paper Series.)
(2009)

موضوع پژوهش
Strategic and
institutional
sustainability:
corporate social
responsibility, brand
value, and Interbrand
listing
Agus Harjoto and
Salas (2017)
Millennial Chinese
consumers' perceived
destination brand
value
Luoa & et. al. (2018)
Investigation of The
Relationship Between
Brand Value And
R&D Activities:
Fortune 500
Companies Analysis
Kurt (2019)
Developing a Tourist
Destination Brand
Value: The
Stakeholders'
Perspective
Ashton (2015)
Study on the brand
value
promotion of hotel
service
industry
Linsheng & Pan
(2009)
A brand value model
for southern Africa
tourism services
Association
Laurens (2013)
Building brand value
and influence in the
airline industry
Ross(2009)
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روششناسی تحقیق
تبیین شکاف و اهمیت پژوهش

در جمعآوري مدلهاي مرتبط با برند در صنعت گردشگري از پنج کليد واژه ارزش برند ،برندسازي،
مديريت برند ،توسعه برند و دوباره سازي برند در صنعت گردشگري بهره گرفته شد که نتايج در جدول 9
قابل مشاهده است.
جدول  :9جمعبندي مدلها
جمعبندي انواع مدلها
تعداد مدلهاي ايرانی86 :

تعداد مدلهاي خارجی48 :
 6ايرانی 29/خارجی

28

مدل فرايندي

26ايرانی 96/خارجی

58

مدل مؤلفه اي

 4ايرانی

4

مدل پارادايمی

 9ايرانی 7 /خارجی

مدل مرتبط با ارزش برند

4

مدل مرتبط با ارزش برند در صنعت گردشگري

0

مدل مرتبط با ارزش برند در صنعت گردشگري با رويکرد پارادايمی
تعداد کل مدلها75 :

منبع :يافتههاي پژوهش

با توجه به جدول  20،8مدل از مطالعات در خصوص ارزش برند میباشد که چهار مدل مرتبط با صنعت
گردشگري و شش مدل از رويکرد مالی و در صنعتی غير از صنعت گردشگري است .در مدل اول از
آشتون )8025(2ارزش برند مقصد به عنوان ابزاري مهم براي مزيت رقابتی در توسعه مقصد گردشگري در
نيوزلند بررسی شده است .اين مقاله يک پژوهش مبتنی بر تحليل محتوي میباشد و در نتايج مؤلفههاي
کليدي براي توسعه ارزش نام تجاري مقصد مورد توجه قرار میگيرد که شامل  -2خدمات با کيفيت باال
با بهترين قيمت -8 ،راحتی مصرف-9 ،تعامل با گروههاي قومی و افراد محلی  -4فعاليتهاي منحصر به
فرد با تجربيات به ياد ماندنی در زمان زندگی میباشد .در پژوهش دوم از لينشنگ و پن ،)8008(8در
خصوص ارتقا ارزش برند در خدمات هتلداري ،اظهار داشتند که ارزش برند اساس يک استراتژي تمايز

1. Ashton
2. Linsheng & Pan
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در مقابل رقابت شديد و فزاينده بازار است .اين محققان معتقدند براي ايجاد ارزش کلی برند هتل ،بايد -2
ارزش محصول-8 ،ارزش خدمات-9 ،ارزش بازاريابی -4 ،ارزش مديريت و ارزش فرهنگی آن را در نظر
گرفت .همه مؤلفه ها بايد غالباً از طريق نوآوري بهبود يابند تا ارزش تجاري هتل و سودآوري کلی آن
افزايش يابد .در مطالعه بعدي از الرنس )8029(2مدلی در خصوص ارزش برند مؤسسه گردشگري جنوب
آفريقا ارائه شد که هدف اصلی بررسی ارزش ايجاد شده توسط اين برند و چگونگی تجربه اعضاي آن
است .مدل نهايی اين پژوهش به ارتباط ارزش ويژه برند يک مؤسسه در نتيجه اقدامات مرتبط با ارزش
برند اشاره دارد .ابعاد ارزش برند در اين پژوهش شامل  -2ارزش محصول -8 ،ارزش مالی -9 ،ارزش
سهامدار -4 ،ارزش تجربه -5 ،ارزش بازاريابی -6 ،ارزش خدمات -7 ،ارزش کارمندان -2 ،ارزش
مديريت -8 ،ارزش اجتماعی میباشد .در نهايت در پژوهشی راس )8008(8با عنوان ايجاد ارزش برند و
تاثير در صنعت هوايی؛ اظهار داشت که ايجاد ارزش و تأثير برند در صنعت هواپيمايی نياز به خدمات و
تجربياتی دارد که منجر به ايجاد روابط قوي و قابل اعتماد میشود .خطوط هوايی با تمرکز بر روي تجربه
برند می توانند وفاداري خود را افزايش دهند و همچنين ممکن است از ساير شرکتهاي هواپيمايی رقيب
براي ساير مشتريان جذابيت داشته باشند .همانطور که در نتايج قابل مشاهده است با توجه به مطالعات در
دسترس مدلی با عنوان ارزش برند در صنعت گردشگري با بهرهگيري از روش گراندد تئوري به چشم
نمیخورد؛ اين موضوع هم در پيشينه در دسترس داخلی و هم خارجی قابل مشاهده است که با توجه به
محدوديت مقاله ،تعدادي از مدلهاي مرتبط در سالهاي اخير از ميان  75مدل مستخرج ،در بخشهاي قبل
آورده شد .نکته ديگر اينکه مدلهاي موجود عمدتا در حوزههاي بازاريابی و بازرگانی و يا مالی میباشند و
عمدتا با عناوين برندسازي ،توسط متخصصين اين حوزهها طراحی شدهاند که آنچه از برآيند مدلها بر
میآيد اين است که مدلهايی که مرتبط با صنعت گردشگري میباشند ،در صنعت هوايی ،هتلی و شرکت-
هاي خدمات گردشگري بوده و با توجه به رويکرد روششناسی ،ديدگاه چند بعدي به ارزش برند ندارند
و به صورت مؤلفهاي به بحث ارزش برند پرداختهاند .نکته ديگر اينکه اين مدلها در مقصدي غير از ايران

1. Laurens
2. Ross
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میباشند .در مدلی که در خصوص مقصد نيوزلند عنوان شده است چهار مؤلفه در نتيجه پژوهش در
راستاي توسعه ارزش برند اين کشور مطرح شده است که با توجه به محتواي مؤلفهها جنبه نرم داشته و از
منظر مشتري به موضوع پرداخته و به مباحثی چون زير ساختها ،مباحثی مديريتی و  ...اشاره نشده است.
جمعبندي مطالب در جدول  4قابل مشاهده است.
جدول  :4مدل هاي انجام شده در خصوص ارزش برند در صنعت گردشگري
نام پژوهش

نام محقق

Study on the brand value
promotion of hotel
service
industry

Linsheng & Pan
)(2009

ابعاد مورد توجه ارزش برند

کشور مورد

حوزه مطالعاتی

مطالعه

گردشگري

چين

هتلداري

-2ارزش محصول  -8ارزش خدمات
-9ارزش بازاريابی -4ارزش مديريت
 -2اجتماعات

Building brand value and
influence in the airline
industry

)Ross (2009

Developing a Tourist
Destination Brand Value:
'The Stakeholders
Perspective

)Ashton (2015

A brand value model for
southern Africa tourism
services Association

)Laurens (2013

 -8خدمات

-

 -9تجربه برند

حمل و نقل
هوايی

 -2خدمات با کيفيت باال با بهترين
قيمت
 -8راحتی مصرف
-9تعامل با گروههاي قومی و افراد

نيوزلند

مقصد

محلی
 -4فعاليتهاي منحصر به فرد با
تجربيات به ياد ماندنی در زمان زندگی
 -2ارزش محصول -8ارزش مالی
-9ارزش سهامدار -4ارزش تجربه
-5ارزش بازاريابی -6ارزش خدمات
-7ارزش کارمندان -2ارزش مديريت

آفريقا

مؤسسه
گردشگري

-8ارزش اجتماعی

منبع :يافتههاي پژوهش

با توجه به مطالب فوق ارائه الگويی با عنوان خلق ارزش برند در مقصد گردشگري ايران با روش تئوري
داده بنياد رويکردي چند بعدي داشته و استراتژيهاي خلق ارزش برند براي مقصدهاي گردشگري ايران را
با در نظر داشتن علتها ،زمينهها و مداخلهگرهايی که اين پديده را تحت تأثير قرار میدهند و پيامدهاي
حاصل از تحقق راهبردها را مورد بررسی قرار میدهد .بنابراين اين مطالعه به توسعه دانش در اين زمينه
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کمک میکند و فقدان مستنداتی بومی و زمينهاي ارزش برند در صنعت گردشگري در ايران شکاف نظري
اين پژوهش میباشد.
روش تحقیق بر اساس هدف

هدف تحقيقات بنيادي تبيين روابط بين پديدهها ،آزمون نظريهها و افزودن به دانش موجود در يک زمينه
خاص است (حافظنيا .)2925 ،از آنجائی که اين تحقيق در خصوص مفهوم ارزش مقصد دانش بيشتري
در اختيار قرار میدهد و به ارائه تئوري در اين زمينه میپردازد از نوع بنيادي میباشد.
روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش جمعآوری داده

پژوهش فوق کيفی از نوع اکتشافی است .روش جمعآوري و تحليل دادهها در بخش کيفی از روش تئوري
زمينهاي سيستماتيک اشتراوس و کوربين )2882( 2استفاده میگردد .دقت زياد رويکرد تئوري زمينهاي براي
محققان کيفی ،مجموعهاي را از خطوط راهنما براي ساخت چارچوب اکتشافی که بتواند روابط ميان
مفاهيم را مشخص سازد ،فراهم مینمايد.
جامعه آماری ،تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری

جامعه آماري تحقيق فوق مديران ،اساتيد و دانشجويان فعال رشته گردشگري و يا بازاريابی میباشند.
روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه

در پژوهش فوق از روش نمونهگيري غير احتمالی هدفمند متوالی از نوع گلوله برفی با  22نفر مصاحبه
صورت گرفت.
ابزار گردآوری دادههای تحقیق

ابزار گردآوري اطالعات در تحقيق حاضر مصاحبه هدايت شده میباشد .سؤاالت به صورت محقق يافته
با بهرهگيري از بررسی ادبيات و نظرات اساتيد راهنما طراحی گرديد.
تعیین میزان اعتبار تحقیق

اعتبار در تحقيق کيفی به ميزان توانايی و تالش محقق بستگی دارد .در اين پژوهش بـراي بررسی اعتبار،

1. Strauss and Corbin
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يافتههاي پژوهش را براي تعدادي از مشارکتکنندگان ارائه و متن نظريه توسط آنها مطالعه و نقطه نظرات
آنها اعمال شده است .در پايان ،ايـن پـژوهش توسـط اسـاتيد مـورد مطالعـه و بازبينی قرار گرفته و
مواردي جهت اصالح يا تغيير نظريه نهايی بيان شده است.
روشهای تجزیه و تحلیل دادهها

در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل دادهها روش کيفی تئوري داده بنياد يا تئوري زمينهاي سيستماتيک بر
اساس نظر اشتراوس و کوربين ( )2882استفاده میشود .در اين روش شکلگيري تئوري از طريق فرايند
کدگذاري (کدگذاري آزاد ،کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی) انجام میگيرد.
سؤاالت پژوهش

سوال اصلی:
مدل خلق ارزش برند مقصد گردشگري چگونه مدلی است؟
سواالت فرعی:
 -2بستر (شرايط اختصاصی) الزم جهت تحقق راهبردهاي خلق ارزش برند مقصد چه مواردي را در
بردارد؟
 -8چه مقولههاي مداخله گري (شرايط عمومی) بر راهبردهاي خلق ارزش برند مقصد تاثير گذار است؟
 -9پيامدهاي حاصل از راهبرهاي خلق ارزش برند مقصد چيست؟
 -4عللهايی (شرايط علی) که به سبب آنها به خلق ارزش برند مقصد میپردازيم ،شامل چه مواردي
است؟
 -5راهبردهاي (کنش و واکنش) خلق ارزش برند مقصد شامل چه مواردي است؟
یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبهها

در اين مرحله دادههاي حاصل از مصاحبه کدگذاري شده و به مفاهيم و در گام بعدي در دستههاي مقوله-
اي قرار گرفت .در ادامه کدگذاري محوري با استفاده از يک الگوي پارادايمی که متضمن شرايط ،محتوا و
راهبردهاي (استراتژيهاي) کنش/کنش متقابل و پيامدهاست ،صورت گرفت .به دليل حجم باالي جداول
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خالصه روند توليد مقوالت در ادامه در جدول  6نشان داده شده است .همانطور که قابل مشاهده است
کليه مقوالت تا مرحله اشباع نظري پيش رفته تا مقوالت اصلی تعيين گردند .
جدول  .6روند کد گذاري و مقوله بندي
تعداد مقولههاي

تعداد مقولههاي فرعی

تعداد مقولههاي

تعداد مقولههاي فرعی

فرعی

تغيير يافته

فرعی تکراري

جديد

0

0

28

8

28

6

20
7

شماره مصاحبه

تعداد کدهاي باز

2

88

28

8

85

82

2

9

22

26

2

4

25

29

9

6

5

27

27

5

28

5

6

22

27

7

22

6

7

22

20

4

7

9

2

2

7

9

5

8

8

8

8

5

8

0

20

22

25

6

22

4

22

24

24

9

2

6

28

24

29

5

8

6

29

28

28

28

28

0

24

28

25

8

25

0

25

26

25

7

25

0

26

8

2

4

2

0

27

22

22

8

22

0

22

2

2

4

2

0

ر و ن د ت و ل ی د م ق و ال ت ت ا و ض ع ی ت ا ش ب ا ع ن ظ ر ی

50
19 15
18
16 8
15
15
14
11
11
9
9
9
8
6 14
6 13
6
5
5 12
4
3
2 8
0 4
0 2
0 7
0 4
0 0
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

18
17 18
17
16
15
13
10
10
8
7 11
7
7
6
6
6
5 11
4 5
3 12
3
3
2
1 7
3 4 5 6 7 8

تعداد مقوله هاي فرعی

تعداد کدهاي باز

تعداد مقوله هاي فرعی تکراري

تعداد مقوله هاي فرعی تغيير يافته

تعداد مقوله هاي فرعی جديد

نمودار .2روند توليد مقوالت ،منبع :یافته های پژوهش

25
21
12
9
1
2

22
19
0
1

0
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همانطور که در نمودار 2قابل مشاهده است ،در مصاحبه نهم مقولهاي جديدي توليد نشد ،ولی جهت
اطمينان ،مصاحبه تا مصاحبه هجدهم ادامه يافت .تا اينکه از مصاحبه سيزدهم به بعد مقولهاي توليد
نگرديد و اشباع نظري حاصل گرديد .نتايج نهايی در جداول  7و  2قابل مشاهده است.
جدول 7
مقوله محوري

مقوالت اصلی
رشد اقتصادي

رشد فرهنگی

توسعه پايدارمقصد

شناخت تمدن جهانی کشور

جذب سرمايه

رقابت پذيري مقصد

جذب گردشگر

شهرت مقصد

داشتن الگوي مديريت يکپارچه

اعتبار مقصد

رشد اجتماعی

افزايش ارزش برند

درک هويت

علتها

رشد سياسی

افزايش وفاداري
تدوين چشمانداز

برنامهريزي

طراحی هويت مقصد

آموزش

تحليل SWOT

جذب سرمايه

طراحی لگو

برگزاري جلسات توجيهی

طراحی شعار

مشارکت ذينفعان

ايجاد تمايز

بهکارگيري افراد متخصص

تبليغات

تامين مالی

حمايت از طرحهاي تبليغاتی

تقويت زير ساختها

تصويرسازي مقصد

تقويت زو ساختها

تعديل سياستهاي گردشگري

حمايتهاي دولت

تصويب قوانين و مقررات جديد

مالی /آموزشی /تبليغی

راهبردها

اصالح قوانين و مقررات موجود
اصالح نظام حقوقی در سطح بينالمللی
ضعف تکنولوژي

ضعف زيرساختهاي اقتصادي

عدم الگوبرداري

نبود بودجه کافی

ضعف قوانين

عدم صرف مناسب بودجه

موانع سياسی

قوانين مالياتی سنگين دولت

موانع مقرراتی گردشگران خارجی

عدم مشارکت مردم محلی

قوانين ناکافی

تنوع اقوام

ضعف زيرساختهاي اقامتی و حملونقل

ضعف مديريتی

تصوير منفی در صحنه بينالمللی

فقدان آموزش جامعه ميزبان

مداخله گرها
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ادامه جدول 7
مقوله محوري

مقوالت اصلی
ايجاد همکاريهاي بين المللی

مديريت عادالنه بودجه

تعديل قوانين اتباع خارجی

همکاري بخش دولتی و خصوصی

ارث بري مديران

بسترهاي حقوقی و قانونی

مديريت يکپارچه

بسترهاي سياسی ،اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی

ارتقا ارزش برند ملی

درآمد زايی

ارتقا ارزش برند مقصد

رونق صنعت گردشگري

توسعه پايدار مقصد

شهرت مقصد

اقتصاد مولد پايدار

جذب گردشگر

بسترها

پيامدها

رشد سياسی ،اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی

جدول2
مقوله ها

تعداد
کدهاي باز

رتبه در مقوله

خوشه مقولهاي

 -2رشد اقتصادي

8

2

 -8رشد سياسی

9

5

 -9رشد اجتماعی

7

9

 -4رشد فرهنگی

4

4

2

8

 -2طراحی هويت مقصد

6

4

 -8تبليغات

7

9

 -9تعديل سياستهاي گردشگري

4

6

 -4برنامهريزي

9

7

 -5آموزش

2

8

 -6جذب سرمايه

8

2

راهبردهاي خلق ارزش برند

 -7مشارکت ذينفعان

6

4

مقصد

 -2بهکارگيري افراد متخصص

5

5

 -8تأمين مالی

2

8

 -20تقويت زير ساختها

2

8

 -22تقويت رو ساختها

6

4

2

6

 -2ايجاد همکاريهاي بينالمللی

4

5

 -8ارثبري مديران

6

9

 -9مديريت يکپارچه

5

4

 -5رقابتپذيري مقصد

موجبات علی خلق ارزش
برند مقصد

زمينهها (شرايط اختصاصی)
خلق ارزش برند مقصد

خلق ارزش برند مقصد

 -28حمايتهاي دولت

پديده محوري
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ادامه جدول 2
تعداد

مقوله ها

کدهای باز

رتبه در مقوله

 -1مدیریت عادالنه بودجه

2

 -1همکاری بخش دولتی و خصوصی

2

 -1بسترهای حقوقی و قانونی

4

85

8

2

-1

بسترهای

سیاسی،

اجتماعی،

خوشه مقولهای

پدیده محوری

8
زمينهها (شرايط اختصاصی)
خلق ارزش برند مقصد

اقتصادی ،فرهنگی

 -2عدم الگوبرداری

9

7

 -9ضعف قوانین

6

5

 -1ضعف زیر ساختهای اقامتی و

6

5

حمل و نقل

9

7

8

9

7

4

20

8

28

2

 -1ضعف زیرساختهای اقتصادی
 -1عدم مشارکت مردم محلی
 -1ضعف مدیریتی
 -1فقدان آموزش جامعه میزبان

مداخله گرهاي خلق ارزش
برند مقصد

خلق ارزش برند مقصد

 -9ضعف تکنولوژی

5

6

 -1تصویر منفی در صحنه بینالمل
 -9ارتقا ارزش برند ملی

20

4

پيامدهاي حاصل از خلق

 -2توسعه پایدار مقصد

28

9

ارزش برند مقصد

 -9اقتصاد مولد پایدار

24

2

 -1رونق صنعت گردشگری

24

2

29

8

 -1رشد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی

مدل نهایی پژوهش
در ادامه پس از تعيين مقوالت اصلی ،الزم است که چارچوب مدل پارادايمی را به صورت روايتی عرضه
شود يا مدل پارادايم به صورت ترسيمی نظريه نهايی نشان داده شود(شکل .)2
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مداخله گرها:
ضعف تکنولوژي
عدم الگوبرداري
ضعف قوانين
ضعف زير ساختهاي اقامتی و حمل و نقل
ضعف زيرساختهاي اقتصادي

عدم مشارکت مردم محلی
ضعف مديريتی

علتها:
رشد اقتصادي
رشد سياسی
رشد اجتماعی
رشد فرهنگی
رقابت پذيري مقصد

فقدان آموزش جامعه ميزبان
تصوير منفی در صحنه بين الملل
پديده محوري:

پيامدها:

راهبرد ها:

ارتقا ارزش برند ملی

طراحی هويت مقصد

توسعه پايدارمقصد

تبليغات

اقتصاد مولد پايدار

تعديل سياستهاي گردشگري

رونق صنعت گردشگري

برنامهريزي

رشد سياسی ،اجتماعی،

آموزش

اقتصادي ،فرهنگی

جذب سرمايه
مشارکت ذينفعان
به کارگيري افراد متخصص
تأمين مالی
تقويت زير ساختها
تقويت رو ساختها
حمايتهاي دولت

بستر ها:
ايجاد همکاريهاي بين المللی
ارث بري مديران
مديريت يکپارچه
مديريت عادالنه بودجه
همکاري بخش دولتی و خصوصی
بسترهاي حقوقی و قانونی
بسترهاي سياسی ،اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی

خلق ارزش برند مقصد

شکل  :2مدل نهايی پژوهش
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تشریح نظریه پردازی (مدل پارادایمی)
در اين پژوهش نتايج در قالب پنج قضيه به شرح زير میباشد.
قضیه اول

شرايط علی چرايی مبادرت افراد را به پديده محوري تشريح میکنند .در اين پژوهش  5مقوله در شرايط
علّی منتج شده است که يکی از اين عوامل شامل رقابتپذيري مقصد است .در اين راستا محدوديت منابع
و گرايش جوامع به سمت منابع پاياننيافتنی باعث شده است در دنيا صنعت گردشگري رونق چشمگيري
يابد .کشور ايران با توجه به ظرفيتهاي باالي طبيعی ،فرهنگی ،تاريخی و  ..الزم است که عالوه بر
سيستمهاي مديريتی يکپارچه به مقصد با ديد تخصصی در حوزه برند بپردازند تا بتوانند در معرفی و رشد
در بازار رقابتی موفق عمل شود .شهرت و اعتبار مقصد عواملی تعيينکننده در رقابتپذير بودن مقصد می-
باشند و ارزش عاملی است که در نهايت موفقيت را رقم میزند و راندمان پيشرفت در رقابت را تعيين
میکند و باعث ايجاد رشد سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی مقصد میشود.
قضیه دوم

در اين پژوهش مقوله خلق ارزش برند پديده محوري در نظر گرفته شد به طوريکه در کليه سواالت
جهت جمعآوري اطالعات به گونهاي قرارگرفت که در پاسخ مصاحبهشوندگان ارتباط ميان پاسخها و
مقوله محوري قابل مشهود است ،در واقع محوريت پاسخها مرتبط به مقولههاي ديگر ،خلق ارزش برند
میباشد .برند مقصد معموال شامل چندين ارزش متفاوت و مکمل است که شخصيت آن را تعريف میکند؛
به طوريکه در ارتباطات بازاريابی اين ارزشها با هم و يا به صورت گزينشی با توجه به مخاطب مورد
تأکيد قرار میگيرد .لوگو ،عالمت شناخت مقصد است .شعار معموال همراه لوگو میآيد که بیهمتا بودن
مقصد را بيان میکند .تصويرسازي در انتقال ماهيت برند و ايجاد حس مقصد حائز اهميت است .برند
مقصد بايد مبنا و راهنماي تمام تصويرسازيها باشد ،به گونهاي که تمام آنها بازتاب ارزشهاي برند
کشور باشند.
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قضیه سوم

از ميان مقولههاي مستخرج  28مقوله در بخش راهبردها دستهبندي گرديد که يکی از عوامل ،مشارکت
ذينفعان است .ايجاد تيم تصميمگيري از ذينفعان خصوصی ،دولتی و مردم محلی مهمترين گام در هر
اقدام تصميمگيرنده ميباشد .اين تيم بايد تمامی ذينفعان صنعت گردشگري را پوشش دهد .به عنوان مثال
بعضا در برخی مقصدهاي ايران برنامههايی پياده ميشود که با آداب و رسوم مردم محلی منافات دارد اين
باعث عدم همکاري جامعه محلی شده و در نهايت بازديدکنندگان و گردشگرن از ميزبانی خوبی برخوردار
نخواهند شد که اين عامل بازگشت مجدد اين افراد را تهديد میکند .مقولههاي ديگر طراحی هويت مقصد
و برنامهريزي با بهرهگيري از افراد متخصص با توجه به اقدامات مورد نياز مستخرج از جدول )(SWOT

و توجيه برنامه به ذينفعان در راستاي کسب موافقت و همکاري میباشد .الزم به ذکر است که برنامه
کارآمد نيازمند اصالح قوانين و يا تصويب قوانين کارآمد در داخل و خارج است.
قضیه چهارم

منظور از زمينه يا بستر ،شرايط اختصاصی است که راهبردها در آن به اداره پديده میپردازند .در اين
پژوهش  7مقوله به بستر تحقق خلق ارزش برند اختصاص يافت که شامل مديريت يکپارچه در بخش-
هاي :ارثبري مديران ،مديريت عادالنه بودجه ،همکاري بخش دولتی و خصوصی ،بسترهاي حقوقی و
قانونی ،سياسی ،اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی میباشد .عدم وحدت ميان مديريت باعث اجراي ناموفق يا
موازي و يا خروجیهاي نامطلوب میشود؛ بنابر اين الزم است در کشور شبکهسازي ميان سازمانها
صورت گيرد تا هريک ،بخشی از پروژه مربوط به خلق ارزش برند مقصد را انجام دهند تا با هم افزايی
حاصل از وحدت به خروجی مطلوب برسيم .الزم است با توجه به ماهيت بلند مدت بودن پروژهها ،تغيير
مديريت تأثيري در روند پروژههاي خلق ارزش برند مقصد نگذارد .در اين ميان بهتر است براي پيشبرد
پروژهها هر دو بخش دولتی و خصوصی با در نظر گرفتن مديريت عادالنه بودجه به تأمين مالی بپردازند تا
بتوان پوشش کاملی در اين خصوص داشته باشيم .درآخر الزم است با ايجاد بسترهاي مناسب سياسی
اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و ايجاد همکاريهاي بينالمللی بستر تحقق ارزش در مقصدهاي گردشگري
ايران را ايجاد نمائيم.
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قضیه پنجم

مداخلهکنندهها مقوالتی هستند که به صورت مثبت يا منفی بر تحقق راهبردهاي خلق ارزش برند مقصد
تاثيرگذارند .در اين پژوهش  8مقوله به عنوان مداخلهکننده مطرح شد که شامل ضعف تکنولوژي ،عدم
الگوبرداري ،ضعف قوانين ،ضعف زيرساختهاي اقامتی و حمل ونقل ،ضعف مديريتی ،عدم مشارکت
مردم محلی ،فقدان آموزش جامعه ميزبان ،تصوير منفی در صحنه بينالمللی میباشد .با توجه به فاکتورهاي
عنوان شده در اين بخش الزم است طی يک برنامه مشخص زير ساختهاي قانونی ،تکنولوژيکی ،اقامتی و
حمل و نقل بررسی شده و نيازهاي هر بخش مرتفع شده و با ايجاد سيستمهاي آموزشی نوين مديران،
عالوه بر جنبه آکادميک جنبههاي اجرايی هر پست سازمانی مورد توجه قرار گيرد .تدوين برنامه
گردشگري الزم است با در نظر داشتن مردم محلی صورت گيرد و براي خنثیسازي تبليغات نادرست در
خصوص کشور کمپينهايی برنامهريزي شود تا تصوير واقعی کشور علیالخصوص در بخش گردشگري
به دنيا نشان داده شود.
قضیه ششم

پيامدها شامل نتايجی است که خلق ارزش برند مقصد در بردارد .اين پيامدها در  5مقوله شامل رشد
اقتصادي ،سياسی ،اجتماعی و فرهنگی نمود میيابد .خلق ارزش برند براي يک مقصد گردشگري باعث
ميشود که توزيع سفر و درآمد به درستی صورت گيرد و از پتانسيلهاي مقصد استفاده شده و حضور مردم
محلی تخصصیتر شود که اين مسأله تأثير مثبت بر فرهنگ گذاشته و استانداردهاي زندگی رشد يافته و
رشد فرهنگی و اجتماعی حاصل میشود .درآمدزايی باعث رونق اقتصادي میشود و مراودات اقتصادي
باعث میشود که کشور در داخل و در سطح بينالمللی با رشد سياسی همراه شود .در اين ميان ايجاد
يکپارچگی تبليغاتی از بعد شعار ،لوگو ،رنگ ،هويت و  ....در ميان سازمانهاي ذينفع گردشگري باعث
میشود که در تبليغات همه بهطور يکپارچه عمل کنند و تصويرسازي کشور با موفقيت بيشتري همراه
شود.
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بحث و نتیجهگیری

در پژوهش فوق به ارائه الگوي خلق ارزش برند مقاصد گردشگري ايران پرداخته شد .به اين منظور از
روش تئوري داده بنياد استفاده شد .در ابتدا به بررسی ادبيات مرتبط پرداخته شد و پس از بررسی دادهها،
بيان مسأله پژوهش صورت گرفت .در ادامه با استفاده از تئوري داده بنياد سلسله مصاحبههايی با خبرگان
صورت گرفت که نتايج در پنج دسته علتها ،راهبردها ،بستر و مداخلهگرها و پيامدهاي خلق ارزش برند
در مقصدهاي گردشگري ايران دستهبندي شد .مقوله محوري در اين پژوهش خلق ارزش برند میباشد .در
ادامه مدل نهايی پژوهش با مدلهاي مرتبط که عمدتا داراي ارتباطی ضمنی و غير مستقيم میباشند ،مورد
تطبيق و بررسی قرار گرفت که نتايج به شرح جدول  8میباشد.
جدول  .8تطبيق نتايج
خوشه
اصلی

مقوالت

علت-

رقابت پذيري

ها

مقصد
برنامه ريزي

تحقيقات مشابه مرتبط غيرمستقيم

)V. Cetinski(2006
يوسفی و همکاران (Moilanen and Rainisto (2009), )2985

آموزش

-

جذب سرمايه

لزگی و صيامی (Moilanen and Rainisto(2009) ،)2986

تحقيقات مشابه مرتبط
مستقيم
)Laurens (2013

برگزاري
جلسات

لزگی و صيامی (Middleton(2011), )2986

-

توجيهی
راهبردها

مشارکت ذي-

بهادري و همکاران ( ،)2986خوارزمی و همکاران (Middleton(8021) ,)2989

نفعان
به کارگيري
افراد متخصص
تأمين مالی
تقويت زير
ساختها

موسوي و همکاران ()2986
)Moilanen and Rainisto(2009

)Ashton(2015
)Laurens (2013

)Laurens (2013
-

آنهالت( ،)8009لزگی و صيامی ( ،)2986بهادري و همکاران ( ،)2986بيشمی و همکاران
()2985
)Moilanen and Rainisto(2009), Yoon(2010

-
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ادامه جدول 8
خوشه
اصلی

مقوالت
تقويت زو
ساختها
حمايتهاي
دولت

راهبردها

تدوين چشم
انداز
طراحی هويت
مقصد

تحقيقات مشابه مرتبط غيرمستقيم
موسوي و همکاران ( ،)2986لزگی و صيامی ()2986
-

بودجه

-

)Nigel Morgan and Annette Pritchard (2002
UNWTO (2002), Nigel Morgan and Annette Pritchard (2007), Moilanen
منوريان and Rainisto(2009),Liping(2002),Risitano(2006), YOON(2010),

-

خوارزمی و همکاران (,)2989چيانه و سعد لونيا (, )2985وهمکاران ()2988
لزگی و صيامی ( ,)2986يوسفی و همکاران ( ,)2985محمديفر و همکاران (،(2985
موسوي و همکاران ( ،)2986بهادري و همکاران ()2986

مديريت عادالنه

مستقيم

-

)Kavaratzis (2008

تبليغات

تحقيقات مشابه مرتبط

)Moilanen and Rainisto(2009

قربانی و عزيزي ()2984

Linsheng & Pan
)(2009
)Laurens (2013
Linsheng & Pan
)(2009
)Laurens (2013

بسترهاي سياسی،
بسترها

اجتماعی،

رضوانی و همکاران ()2986

اقتصادي،

بهادري و همکاران ()2986

)Laurens (2013

فرهنگی
ارثبري مديران

-

مديريت يکپارچه

Linsheng & Pan
)(2009
)Laurens (2013

رشد سياسی،
اجتماعی،
اقتصادي،

محمديفر و همکاران ()2985

-

پيامدها

فرهنگی
توسعه پايدار
مقصد
اقتصاد مولد
پايدار

يوسفی و همکاران ()2985

-

بهادري و همکاران ()2986

-

منبع :يافتههاي پژوهش

با توجه به اينکه ادبيات مرتبط با توجه به محتوا میتواند داراي ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با پژوهش
باشد (صالحی و همکاران)2984 ،؛ در اين مطالعه نيز با بررسی صورتگرفته نتايج در دو دسته تحقيقات
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مشابه مستقيم و غيرمستقيم نشان داده شده است .تحقيقات مشابه غيرمستقيم ،تحقيقاتی هستند که از بعد
محتوا با ارزش برند مرتبط هستند و غالبا با عنوان برندسازي میباشند .تحقيقات مرتبط مستقيم هم به آن
دسته از تحقيقاتی اشاره دارد که با عنوان ارزش برند در بخشهاي مختلف صنعت گردشگري صورت
گرفتهاند .همانطور که در جدول قابل مشاهده است ،در خصوص تحقيقات مشابه مرتبط مستقيم ،مقوله
جذب سرمايه ک ه در اين پژوهش به عنوان يکی از راهبردهاي خلق ارزش برند در مقصدهاي گردشکري
عنوان شده است ،در تحقيقی از الرنس )8029( 2به طور ضمنی مرتبط است با يکی از ابعاد ارزش برند در
خصوص يک مؤسسه خدمات گردشگري در آفريقا که با عنوان ارزش مالی معرفی شده است .در
خصوص مشارکت ذينفان در بخش راهبردها ،در تحقيقی از آشتون )8025( 8اين مقوله به عنوان يکی از
مؤلفه هاي توسعه ارزش برند در مقصد گردشگري نيوزلند معرفی شده است و در تحقيقی از الرنس
( )8029به عنوان يکی از ابعاد ارزش برند مؤسسه خدمات گردشگري عنوان شده است .در اين تحقيق
بعد ديگري با عنوان ارزش کارکنان هم معرفی شده است که به طور ضمنی با به کارگيري افراد متخصص
در بخش راهبردهاي خلق ارزش برند مرتبط است .همانطور که در جدول نشان داده شده است ،تبليغات
به عنوان يکی از راهبردهاي خلق ارزش برند ،در تحقيقی از لنشنگ و پن )8008( 9به عنوان يکی از
مؤلفههاي ارتقا ارزش برند در صنعت هتلداري معرفی شده است و در پژوهشی از الرنس ( )8029به
عنوان يکی از ابعاد مدل ارزش برند عنوان شده است .در بخش بسترها ،مديريت عادالنه بودجه و مديريت
يکپارچه به عنوان بستر مديريتی الزم تحقق راهبردهاي خلق ارزش برند معرفی شده اند که اين مقوله با
توجه به محتواي مرتبط با بعد ارزش مديريت در تحقيقی از لنشنگ و پن ( )8008و الرنس ()8029
میباشد .الرنس ( ) 8029ارزش اجتماعی را که برند مؤسسه خدمات گردشگري به مرور به آن دست می-
يابد ،يکی از مؤلفههاي ارزش برند آن موسسه معرفی میکند ،به طوريکه در اين پژوهش ،بعد اجتماع را
در قالب رشد اجتماعی ،به عنوان يکی از پيامدهاي خلق ارزش برند معرفی میشود که به طور ضمنی اين
1. Laurens
2. Ashton
3. Linsheng & Pan
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دو با يکديگر مشابهت دارند .در خصوص مطالعات مرتبط غيرمستقيم که عمدتا با عنوان برندسازي می-
باشند در خصوص مقولههاي علّی عامل رقابتپذيري در تحقيقی از ستينسکی  )8006(2به عنوان يکی از
فاکتورهاي تأثيرگذار بر قدرت برند مقصد عنوان شده است .در بخش راهبردها ،مقوله برنامهريزي در
تحقيقی از يوسفی و همکاران به عنوان يکی از فاکتورهاي برندسازي در ابرشهرها عنوان شد و در تحقيقی
ديگر از ميدلتون )8002( 8برگزاري جلسات توجيهی و مشارکت ذينفعان به عنوان مؤلفههاي برندسازي
شهري عنوان شدند .در پژوهشی از لزگی و صيامی ( )2986جذب سرمايه ،تبليغات ،برگزاري جلسات
توجيهی و تقويت زير ساختها و روساختها به عنوان مؤلفهها و شاخصهاي برندينگ شهري عنوان
شدند .در پژوهشی ديگر از مويلنن و راينستو  )8008(9عواملی چون جذب سرمايه ،برنامهريزي ،تأمين
مالی ،تقويت زير ساختها و طراحی هويت مقصد مؤلفههاي مدل عملياتی برندسازي مکان عنوان شدند.
در بخش مداخلهگرها همانطور که در جدول قابل مشاهده است ،مشابهتی يافت نشد .در بخش بسترها،
در تحقيقی از قربانی و عزيزي ( )2984مديريت عادالنه بودجه به عنوان يکی از شاخصهاي برندسازي
اسالمی شهرها عنوان شد و در جايی ديگر از مويلنن و راينستو ( )8008به عنوان يکی از مؤلفههاي
برندسازي مورد توجه قرار گرفت .در پژوهشی از رضوانی و همکاران ( )2986و بهادري و همکاران
( )2986بسترهاي سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی به عنوان عوامل کيفی موثر بر برندسازي عنوان
گرديد و در بقيه مؤلفهها در بخش بسترها ،مشابهتی مشاهده نشد .در بخش آخر در خصوص پيامدها،
نتايج حاکی از آن است که توسعه پايدار در پژوهشی از يوسفی و همکاران ( )2985به عنوان يکی از
فرايندهاي برندسازي ابر شهرها عنوان شده است و اقتصاد مولد پايدار در پژوهشی از بهادري و همکاران
( )2986به طور ضمنی به عنوان يکی از مؤلفههاي الگوي برندسازي شهري معرفی شدهاند .در تحقيقی از
محمديفر و همکاران ( )2985رشد سياسی ،اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی به عنوان يکی از مؤلفههاي

1. Cetinski
2. Middleton
3. Moilanen and Rainisto
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برندآفرينی شهري عنوان شد .اين در حالی است که در اين پژوهش اين مقولهها به عنوان پيامدهاي خلق
ارزش برند در مقصدهاي گردشگري عنوان شده است.
همانطور که در جدول قابل مشاهده است ،مشابهتهاي يافت شده در بخشهاي مختلف غالبا در بخش
راهبردها میباشد و در ساير بخشها مشابهتها کمتر و يا در بخش مربوط به مداخلهگرها مشابهتی
مشاهده نمیشود .يکی از داليل اين مسئله را میتوان در روششناسی اين پژوهش دانست که مبتنی بر
تئوري داده بنياد است و يک پديده را از چند زاويه مورد بررسی قرار میدهد .نکته ديگر اينکه مشابهت-
هاي يافت شده مربوط به مدلهايی است که موضوعيت غالب برندسازي داشته که اکثر اين مدلها
استراتژي محور بوده و محتواي آنها به دنبال مؤلفههايی است که برند يک مقصد را در سطح ارزشی
باالتري نسبت به سايرين قرار میدهند .اين مؤلفههاي مشابه که اکثرا داراي ارتباطات ضمنی میباشند ،در
اين پژوهش در قالب راهبردها با دامنه وسيعتري عنوان شده است که در جدول نشان داده شد و عوامل
زيرساختی و رو ساختی با تفصيل بيشتري عنوان شده است .عالوه بر روششناسی موضوع اين مطالعه
مقصدهاي گردشگري میباشد که در پژوهشی که مشخصا در خصوص توسعه ارزش برند در مقصد
نيوزلند صورت گرفته بود ،فقط در يک مؤلفه از چهار مؤلفه ،مشابهت با ساير پژوهش ها وجود داشت ،که
دليل آن را میتوان هم در بعد روششناسی و هم در وسعت بررسی دانست .ساير پژوهشهاي مرتبط يا
در صنعت هوايی ،يا در خصوص موسسات فعال در حوزه گردشگري يا هتلها میباشد که اين امر موجب
میشود نتايج داراي اشتراکات کمتري با اين مدلها باشد.
با توجه به مطالب عنوان شده ،اين مطالعه میتواند رويکردهاي آتی پژوهشهاي مطرح در زمينه برند در
صنعت گردشگري را از بعد غالب استراتژي به رويکردي چند بعدي هدايت کند .الگوي پژوهش بيانگر
اين است که استراتژي به تنهايی کافی نيست و الزم است ابزارهاي عمده ديگري هم در کنار آن مورد
بررسی قرار گيرند که ميزان موفقيت را رقم می زنند و گاهی نياز يا عدم نياز ،قوي يا ضعيف ،موفق يا غير
موفق بودن استراتژيها را بيان میدارند .در بحث ديدگاه ارزشی داشتن به برند مقصدهاي گردشگري هم
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اين پژوهش می تواند ادبيات کمتر پرداخته شده اين حوزه را توسعه دهد و به عنوان يک چارچوب
راهنماي عمل محققان اين حوزه باشد.
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