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Abstract
The reinforcement of a tourism destination brand means empowering
the cultural identity of the space and locale in the minds of potential
tourists. Thus, it is imperative to thoroughly identify and perceive its
effective factors to attract tourists. The main purpose of this study is
to design and validate the brand reinforcement model of Fars Province
as a tourism destination. Pragmatism shapes the philosophical
foundation of the research, aiming to explore and perceive the
examined phenomenon. This mixed-methods research is also
characterized by its basic-applied orientation, data nature, field data
collection method, and utilization of theoretical sampling. It used indepth interviews with 10 tourism industry activists following the
grounded theory approach and analyzed the data in the MAXQDA
software. In this respect, 222 initial concepts were determined within
six main categories and 113 subcategories, and the final paradigm
model of the study was designed. Then, in the quantitative phase of
the study, 359 questionnaires extracted from the paradigm model were
administered among the domain activists for model validation. The
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results were tested by the structural equations modeling method and
LISREL 8.8. Software. The results, confirming the research
hypotheses, show that the reinforcement of the tourism destination
brand is influenced by causal conditions (i.e., the province’s
possession of tourism potentials and the need for benefitting from the
cultural and economic advantages of the tourism industry) and
intervening factors (i.e., economic, social, cultural, managerial, and
infrastructural conditions, as well as beneficiaries’ participation).
However, it leads to sociocultural, political, economic, and
environmental developments through designing and compiling an
inclusive strategic tourism program.
Introduction
In the modern world, a brand is a robust tool for differentiation, which
is an important marketing strategy (Beritelli & Laesser, 2018).
Statistics show that Iran has not yet been able to acquire a fair share
of national income despite having abundant potential. In the
Development Vision Document, Iran is ranked 89th in the world and
12th among the regional countries and is still far from its tourism goals
(Travel and Tourism Competitiveness Reports, 2019). Thus,
concerning the economic, social, and cultural conditions of Iran and
its tourism potentials, it is necessary to address this topic in order to
enhance social employment, raise currency circulation, develop
transportation, help with the acquisition of the development vision
goals, and attract domestic and foreign investors. It also paves the way
for increasing international interactions and exchanges, assisting with
the better impact of Iran on the branding of other products and services
regarding the brand effect of the producer city and attaining
sustainable development. Hence, the main question of the current
research is developed as below:
- What is the brand reinforcement model of Fars province as a tourism
destination?
Materials & Methods
The methodology of the current research is described below based on
the onion model of the study:
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The primary purpose of this study is to design and validate the brand
reinforcement model of Fars Province as a tourism destination.
Pragmatism shapes the philosophical foundation of the research,
aiming to explore and perceive the examined phenomenon. This
mixed-methods research is also characterized by its basic-applied
orientation, data nature, field data collection method, and utilization
of theoretical sampling. It used in-depth interviews with 10 tourism
industry activists following the grounded theory approach and
analyzed the data in the MAXQDA software. In this respect, 222
initial concepts were determined within six main categories and 113
subcategories, and the final paradigm model of the study was
designed. Then, in the quantitative phase of the study, 359
questionnaires extracted from the paradigm model were administered
among the domain activists for model validation, and the results were
tested by the structural equation modeling method and LISREL 8.8.
Software.
Discussion and conclusion
We can recognize branding as a strategic approach to employing
tourism potentials and capacities and promoting a tourism destination
so that we can attain the advantages of sustainable development. As
discussed earlier, the primary purpose of this paper was to design and
validate a brand reinforcement model of Fars province as a tourism
destination using a mixed-methods approach. In explaining the first
hypothesis, which was confirmed, we can claim that the causal
conditions, including the province’s possession of tourism potentials,
the need for creating a sustainable competitive advantage for the
province, and efforts made for enhancing the economic growth,
impact the brand reinforcement of Fars province as a tourism
destination. The second hypothesis confirmed that the available
resources and facilities, social and cultural conditions, institutional
and administrative security, and structures, all as contextual
conditions, impacted tourism activists’ compilation of an inclusive
strategic tourism plan. To explain the third hypothesis and draw
conclusions, we can assert that the brand reinforcement of the Fars
tourism destination, including awareness of the tourism destination
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brand and brand equity of Fars Province, significantly impacts tourism
activists’ strategy adoption (compiling an inclusive strategic tourism
plan). Hence, tourism administrators should accentuate macro tourism
policies and the potentials and resources of Fars Province to determine
the tourism goals of this province and select the target tourism market
at the provincial level regarding the tourism goals and policies in this
province. The confirmation of the fourth hypothesis shows that the
intervening conditions (regional, global, political, economic, and
infrastructural conditions, as well as managerial weaknesses)
positively impact the adoption of strategies that reinforce tourism
destination brands. Finally, the fifth hypothesis illuminates that
adopting the strategy of compiling an inclusive strategic tourism plan
positively affects the consequences of its application (sustainable
development). Thus, in addition to policy-makers, this issue requires
the consideration of tourism activists in the private sector, such as
travel agencies, hoteliers, and educational centers. The alignment of
tourism activists’ practices in the private sector with the national
inclusive and strategic plan, identification of the target market and
presentation of services commensurate with this market, and active
participation in the local society to motivate and empower its residents
are parts of the activities and steps that can be influential in the
consequences of applying the inclusive strategic tourism plan.
Keywords: Brand Reinforcement, Destination Brand, Tourism
Destination Brand, Grounded Theory.
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بنابراين شناسايي و درک صحيح عوامل مؤ ر بر آن جهت جذب گردشگر ،ضروری ميباشد .هد اصلي
اين مقاله طراحي مدل اعتالی برند استان فارس بهعنوان مقصد گردشگری ميباشد .اين پژوهش با مبنای
فلسفي؛ پراگماتيسم ،جهتگيری ،بنيادی-کاربردی و به روش آميخته اکتشافي متوالي انجام شد .در بخش
کيفي ،روش نمونهگيری نظری و مصاحبه عميق و استراتژی نظريهپردازی دادهبنياد و در بخش کمّي از روش
نمونهگيری تصادفي طبقهای و مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار ليزرل استفاده شد .نتايج حاصل از
يافتهها نشان داد که «اعتالی برند مقصد گردشگری» متأ ر از شرايط علّي (برخورداری استان فارس از پتانسيل
های گردشگری و نياز به بهرهمندی از مزايای اقتصادی و فرهنگي صنعت گردشگری) ،عوامل زمينهای
(شرايط سياسي ،ساختارهای اداری ،منابع و امکانات ،شرايط اجتماعي و فرهنگي) و عوامل مداخلهگر
(شرايط اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ،مديريتي ،زيرساختي و مشارکت ذینفعان) است که از طريق طراحي
و تدوين برنامه استراتژيک گردشگری ،سبب توسعه فرهنگي -اجتماعي ،سياسي ،اقتصادی و محيط زيستي
ميشود.

تاریخ دریافت 0011/1/45:تاریخ بازنگری 0011/01/45:تاریخ پذیرش0011/04/4 :

منیژه حقیقي نسب



دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا،
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مقدمه
در دنيای امروز برند ابزار قدرتمند ايجاد تمايز و تمايز يک استراتژی مهم بازاريابي است
( .)Beritelli & laesser, 2018هد برند ،خلق تداعي 1قوی ،منحصربهفرد و مطلوب در
ذهن مصر کنندگان بوده که دستيابي به آن ،از طريق اعتالی برند 1امکانپذير ميباشد
( .)Keller, 2013برند مطلوب و قوی يک مقصد ،مانند چتری تمام بخشهای فعال در
حوزه مقصد گردشگری را موردحمايت خود قرار ميدهد .بهعبارتديگر ،مقصد
گردشگری در سطحي وسيعتر با ساير مقاصد ،در جذب گردشگر و ارائه خدمات مناسب،
جلب سرمايهگذار و اشتغال بيشتر رقابت ميکند (.)Kumar & Panda, 2019
مجمع جهاني اقتصاد ،8هر دو سال يکبار ،گزارشي را با موضوع رقابتپذيری صنعت
گردشگری و سفر منتشر ميکند .طبق آخرين نسخه از گزارش اين مجمع در سال ،1012
کشور ايران ،رتبه  32در ميان  1۷0کشور دنيا را داراست و در منطقه خاورميانه ازجمله
کشورهايي است که از منظر اقتصادی ،به علت نوسانات نرخ ارز ،به بازديدکنندگان قدرت
خريد بيشتری ارائه ميدهد .بهاينترتيب ،در شاخص رقابتپذيری قيمت ۷با رتبه اول در صدر
کشورهای اين گزارش قرار دارد ( Travel and Tourism Competitiveness Index

 .)Reports, 2019اين مهم نشان ميدهد که از جهت رقابتپذيری در قيمت کشور ايران
دارای پتانسيل جذب گردشگر بوده ولي از سوی ديگر ،آمار نشان ميدهد که کشور ايران
باوجود داشتن پتانسيلهای فراوان هنوز نتوانسته است به سهم قابل قبولي در محاسبه درآمد
ملي از طريق گردشگری دستيابد و نيازمند توجه بيشازپيش به هد های تعيينشده در
بين کشورهای منطقه ،در حوزه اسناد باالدستي ازجمله چشمانداز توسعه ايران است؛ بنابراين،
با توجه به جايگاه  32ايران در ميان کشورهای دنيا و دوازدهم در بين کشورهای منطقه تا
دستيابي به چشمانداز معينشده در سند چشمانداز توسعه فاصله بسياری وجود دارد ( Travel
 .)and Tourism Competitiveness Reports, 2019لذا توجه به اعتالی برند
گردشگری و طراحي مدل اعتالی برند گردشگری با توجه به بستر کشور ايران و عوامل
فرهنگي -اجتماعي هر استان ،ميتواند نقش حائز اهميتي در تحقق اهدا يادشده ،ايفا کند.
1 Brand association
2 Brand reinforcment
3 World Economic Forum
4 Price Competitiveness
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همچنين ،با توجه به شرايط اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي کشور و پتانسيلهای
گردشگری جهت افزايش اشتغال جامعه ،افزايش گردش پول ،توسعه حملونقل و کمک به
دستيابي اهدا

چشمانداز توسعه ،جذب سرمايهگذار داخلي و خارجي ،افزايش مراودات

و مبادالت بينالمللي و کمک به تأ ير بهتر ايران بر برند ساير محصوالت و خدمات با توجه
به تأ ير برند شهر سازنده و درنهايت دستيابي به توسعه پايدار ضرورت دارد تا به اعتالی
برند مقاصد گردشگری در ايران پرداخته شود .بهاينترتيب به دليل وجود پتانسيلهای فراوان
گردشگری در کشور ،خصوصاً در استان فارس ،اين نکته حائز اهميت است که به صنعت
گردشگری در استان مذکور توجه ويژهای مبذول آيد.
بررسيهای انجامشده ،نشان داد ،کمتر پژوهشي به ارائه مدل اعتالی برند مقصد
گردشگری ،خصوصاً مقاصد گردشگری در ايران پرداخته و اين حوزه از کمبود پژوهش
های کيفي و بهويژه آميخته رنج ميبرد .از سوی ديگر با مطالعات صورت گرفته در راستای
اين پژوهش مشخص شد که در ارتبا با اعتالی برند بهويژه در بستر کشور ايران و در صنعت
گردشگری پژوهشهای محدودی صورت گرفته و جهت تحقق اهدا

تعيينشده در سند

توسعه ملي ،نياز است تا با توجه به بستر مقاصد گردشگری ،برند هر مقصد متناسب با شرايط
مکاني ،زماني ،فرهنگي و اجتماعي تقويتشده و اعتال بخشيده شود؛ بنابراين در اين مطالعه،
نياز به انجام يک پژوهش ترکيبي-توسعهای برای دستيابي به مدل اعتالی برند مقصد
گردشگری استان فارس يافت شد که اميد است از طريق شناسايي عوامل مؤ ر بر ارتقاء و
تقويت برند مقصد گردشگری بتواند هم به پژوهشگران و هم به سازمانهای فعال در اين
حوزه در فرايند سياستگذاری و اجرا کمک کند.
بر اساس موارد ذکرشده ،مقاله حاضر به دنبال يافتن پاسخي مناسب برای پرسشهای
پژوهش به شرش زير است :مدل اعتالی برند استان فارس بهعنوان مقصد گردشگری چگونه
است؟ مقوله اصلي و محوری تشکيلدهنده مدل اعتالی برند استان فارس بهعنوان مقصد
گردشگری چيست؟ شرايط علّي مؤ ر بر اعتالی برند استان فارس بهعنوان مقصد گردشگری
چيست؟ شرايط زمينهای /بستر الزم برای اعتالی برند استان فارس بهعنوان مقصد گردشگری
چيست؟ شرايط مداخلهگر /تأ يرگذار اعتالی برند استان فارس بهعنوان مقصد گردشگری
چيست؟ راهبردها /تعامالتي که برای اعتالی برند استان فارس بهعنوان مقصد گردشگری
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ميتوان به کار برد ،کدام است؟ پيامدهای حاصل از اتخاذ چنين راهبردهايي از سوی فعاالن
گردشگری استان فارس چيست؟

مباني نظري و پیشینه پژوهش
اعتالي برند
اهميت برند بهعنوان يک دارايي نامشهود ،بر کسي پوشيده نيست ( .)Paul, 2018هد
اصلي برند خلق تداعي 1قوی ،منحصربهفرد و مطلوب در ذهن مصر کنندگان و اطمينان
خاطر از حفظ و تقويت نگرش مثبت نسبت به برند است .برای دستيابي به اين مهم ،برندها
در طول زمان نياز به مديريت دارند که از طريق احيا يا تقويت برند امکانپذير ميباشد
( .)Keller, 2013در اين زمينه ،يکي از استراتژیهای اصلي که در حوزه مديريت برند
معرفيشده است ،بهره گرفتن از مفهوم اعتالی برند ميباشد .اعتالی برند شامل انتقال ارزش
و معنای برند از طريق اقدامات مختل

بازاريابي است و از اين استراتژی استفاده ميشود تا

برند در دل و ذهن مشتری ماندگار شده و درنهايت منجر به سودآوری بيشتر شود
(.)Rousselot, 2018

دوعاملي که از طريق آن ميتوان به اعتالی برند پرداخت يکي از طريق ايجاد آگاهي و
ديگری با استفاده از تقويت تصوير کلي برند است که از اين مسير ميتوان معنای بنيادين
برند را بهبود داده و تقويت کرد ) .(Carrillat et al., 2019بهاينترتيب دو بعد تصوير
برند و آگاهي از برند به تقويت برند کمک شايان توجهي ميکند (.)Keller, 2013

دراينبين تصوير برند عبارت است از تصوير شناختي ،عاطفي و منحصربهفرد که از يک برند
در ذهن مخاطب شکل ميگيرد و نياز است تا در خالل اعتالی برند به آن پرداخته شود ( Qu
.)et al., 2011

همچنين آگاهي از برند در گردشگری از عوامل مؤ ر بر اعتالی برند بوده و ميتواند از
طريق تقويت دو جنبه آگاهي از مقصد گردشگری و بهبود تصوير برند مقصد گردشگری
کمک شايان توجهي در اعتالی برند مقاصد در سطح کشور و منطقه ارائه دهد ( Herrero
 .)et al., 2017ازاينرو تقويت برند معموالً با ايجاد آگاهي بيشتر در مورد آن امکانپذير
است ) .(Carrillat et al., 2019از سويي ديگر ،اعتالی برند خود عاملي جهت افزايش
1 Brand Association
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طراوت و تازگي به برند بوده و اجازه ميدهد تا برند خود را مطابق با روندها تجديد کرده
و تقويت کند ( .)Rousselot, 2018بهعالوه ،توجه به برند و پيشرفتهای مطالعات
انجامشده بر روی اين مفهوم نشان داد که جنبه عاطفي و شناختي آن نيز برای مخاطبان دارای
اهميت است ).(Joshi & Garg, 2021

بهاينترتيب تجربة برند مقصد بهعنوان مسيری در جهت تقويت ارتباطات با برند مقصد
بر ادراکات و واکنشهای ذهني مخاطبان تأ يرگذار بوده و از اهميت بااليي در اعتالی برند
خصوصاً درزمينهی برند مقصد گردشگری برخوردار است ( Saieda Ardakani et al.,

 .)2021در ادامه ،مفهوم برند مقصد بهعنوان يکي از تأ يرگذارترين مفاهيم بر تجربه
گردشگر موردبررسي قرار خواهد گرفت.

برند مقصد
پژوهشگران حوزه برند معتقدند که مفهوم برند چندبعدی ميباشد و دارای پيچيدگيهای
فراواني است ( .)Mandagi & Centeno, 2021همچنين ،بررسيهای انجامشده در
ادبيات حاکي از آن است که فرايند برندسازی مقاصد بسيار پيچيدهتر از برندسازی برای
محصوالت و کاالها است ()Pike & Page, 2014؛ زيرا مقصد يک سيستم پيچيده است
آن ميتواند چالشبرانگيز باشد ( & Mandagi

که يکپارچهسازی خدمات مختل
 .)Centeno, 2021از سويي ،برند مقصد نويد يک تجربه سفر بهيادماندني و يادآور خاطرات
لذتبخش از تجربه مقصد گردشگری به ارمغان ميآورد و نشاندهنده نام ،نماد ،لوگو،
عالمت کلمه يا ساير گرافيکهايي است که مقصد را مشخص و متمايز ميکند ( Farhat

.)& Chaney, 2021
عالوه بر اين ،برند مقصد يک فرايند پويا بوده و ايجاد تصوير مناسب تنها برای گردشگران
بخش کوچکي از برند را معرفي ميکند ( .)Kavaratzis & Hatch, 2021انديشمندان
اين حوزه معتقدند که برند مقصد برای موفقيت و ايجاد تمايز نسبت به رقبا ،بايد توانايي اين
را داشته باشد تا تجربه مقصد بهيادماندني را در ذهن گردشگر متبادر سازد (Jiménez-

 .)Barreto et al., 2020بهاينترتيب شايان توجه است تا با تدقيق در مفهوم برند مقصد
گردشگری که در ادامه معرفي خواهد شد و بهويژه اعتالی آنکه هد اصلي اين پژوهش
است ،اين امکان را ميسر ساخت تا برند مقصد گردشگری در نظر گردشگران تقويت شود.
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برند مقصد گردشگري
افزايش رقابت در بخش گردشگری ،تحقيقات مفهوم برند را به سمت برند مقصد گردشگری
هدايت کرده تا از اين طريق مقاصد گردشگری از يکديگر متمايز شده و به مزيت رقابتي
برای شرکتها ،افراد ،محصوالت و خدمات مبدل شوند (.)Farhat & Chaney, 2021
مقصد گردشگری فضای فيزيکي دارای مرز يا بدون مرزهای سازماني است که بازديدکننده
ميتواند يکشب را در آن سپری کند ( .)World Tourism Organization, 2019از

طرفي ،مقاصد گردشگری به دليل تصاوير اوليهای که در ذهن افراد ايجاد ميکنند مورد
بازديد قرارميگيرند (.)Pourang et al., 2020
ازآنجاکه مقصد گردشگری ماهيتي بسيار تجربي دارد و به پيوند عاطفي خاص و ارتبا
غني از ادراک بين بازديدکنندگان و مکاني که بازديد ميکنند ،مرتبط است ،درک
همافزايي ميان ذينفعان مقصد و ساير مؤلفهها برای ارتقای برند يک مقصد گردشگری
ضروری است ( .)Mandagi & Centeno, 2021همچنين ،ايجاد بسترهای پلتفرمي مقصد
نيز در ارائه تجربه آنالين ميتواند گردشگران بالقوه را به بازديد يا تعامل با مقصد ترغيب
کند (.)Jiménez-Barreto et al., 2020
برند مقصد گردشگری درنتيجه تعامل ميان هويت دروني يک مکان و تصوير خارجي
آن در ذهن مخاطب به تحکيم و تقويت برند مقصد کمک ميکند و باعث ميشود تا افراد
با مقاصدی که از آنها ديدن ميکنند ،ارتباطات عاطفي برقرار کنند ( Farhat & Chaney,
)2021؛ بنابراين يکي از جنبههای بااهميت برند در صنعت گردشگری ،برند مقصد
گردشگری است ( )Pike & Page, 2014که در اين مطالعه موردتوجه قرارگرفته است و
پژوهشگران به دنبال آن هستند تا با ارائه مدلي نوآورانه به اعتالی برند مقصد گردشگری
استان فارس ياری رسانند .در ادامه نتايجي که ساير پژوهشهای پيشين در حوزه اعتالی برند
مقصد گردشگری به آن دستيافتهاند ،مرور خواهد شد.
در پژوهش حاضر ،مرور ادبيات نظری با استفاده از روش کتابخانهای در پايگاه دادههای
معتبر ازجمله امرالد ،1اسکپوس ،1سيج ،8گوگل اسکوالر ،۷الزيوير ۱و غيره صورت گرفت.
1 Emerald
2 Scopus
3 Sage
4 Google scholar
5 Elsevier
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در اين ميان مقاالت معتبر در ميان سالهای  1011-12۴۱با روش مرور سيستماتيک
موردبررسي قرار گرفت که يافتههای کليدی آن به شرش جدول شماره ( )1ميباشد.
جدول  .0پیشینه نظري پژوهش
نام نویسنده
و سال
مندقی و توسعه و اعتبار سنجی مقیاس
همکاران گشتالت نام تجاری :جهشی از
( )7378برندسازی مقصد گردشگری
عنوان

کومار و پاندا برندسازی مکان و بازاریابی
( )7389مکان

سارانیمی و
کامپوال
()7387

داتزیرا و
8
پوالزی
()7384

توسعه هویت برند مقصد
گردشگری

مدیریت معماری برند :مورد
چهار مقصد گردشگری در
کاتالونیا

ارائه مدل برندسازی برای
دیواندری و کالن پروژههای تفریحی،
همکاران اقامتی ،گردشگری و ورزشی
( )8098کشور با رویکرد بومی بر
اساس تئوری مبتنی بر دادهها

روششناسی

نظریههای
پشتیبان

یافتههای کلیدی

مقیاس گشتالت برند حاصل از همافزایی
چهار بعد مرتبط به هم ازجمله :داستانها ،تئوری گشتالت
کمی
تجربیات ،محیطها و ذینفعان است.
تمرکز اصلی ارائه بینشهایی در مورد حوزه
تحقیقاتی چند رشتهای با توجه به
«برندسازی مکان» و «بازاریابی مکان».
اکثر مطالعات بررسیشده از پسزمینه
مفهومی/نظری ضعیف ،داشتن تعاریف
کیفی/
مروری متفاوت و پرداختن به موضوعات بیشمار
بدون پایه نظری قوی رنج میبرند و روند
افزایشی به سمت روشهای جمعآوری
دادههای کمی و تکنیکهای تجزیهوتحلیل
است.
بررسی چگونگی تأثیر عوامل مختلف و تئوری هویت
فعالیت ذینفعان داخلی در فرایند توسعه اجتماعی و
کیفی
برندسازی مکان
هویت برند مقصد گردشگری
چالشهای سازمانهای گردشگری برای
معماری برند :منافع سیاسی ،مرزهای اداری
در داخل قلمرو ،تعیین مسئولیت سازمانها،
کیفی /مطالعه کنترل و محدودیتهای بودجه ،مهارتهای
موردی تکنیکی منابع انسانی ،قدرت ذینفعان/
امکان مدیریت برند مقاصد گردشگری از
طریق تقویت بهتر استراتژیهای مدیریتی و
هماهنگی در سطح محلی ،منطقهای و ملی

کیفی

توجه به فرایند برندسازی کالن پروژههای
تفریحی ،اقامتی ،توریستی و ورزشی کشور
و شرایط علی ،زمینهای و مداخلهگر این
پدیدهها

-

1 Datzira and Poluzzi
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روششناسي تحقیق
هد از پژوهش حاضر طراحي مدل اعتالی برند مقصد گردشگری است .روششناسي اين
پژوهش بر اساس مدل پياز پژوهش ،به تلخيص ،به شرش جدول شماره ( )1که در ادامه
ارائهشده است ،ميباشد:
جدول  .2روششناسي پژوهش
فلسفه تحقیق
نوع تحقیق

پراگماتیسم
ازنظر جهتگیری اصلی

ازنظر هدف

ازنظر رویکرد

بنیادی -کاربردی

اکتشاف

ترکیبی

ماهیت تحلیل

کیفی

کمی

استراتژی

تئوری داده بنیاد

پیمایشی

جامعه :مصاحبه با مدیران مراکز

جامعه 039 :تن از فعاالن حوزه گردشگری در

گردشگری در استان فارس

استان فارس

نمونه :نمونهگیری هدفمند ،در

نمونه :نمونهگیری تصادفی طبقهای و تعیین حجم

دسترس ،نظری تا نقطه اشباع

بر اساس فرمول کوکران

مصاحبه عمیق و ناساختارمند

پرسشنامه

جامعه و نمونه

روش گردآوری
دادهها
روش
تجزیهوتحلیل

کدگذاری باز ،محوری و نظری

مدلسازی معادالت ساختاری

دادهها
نرمافزار

تحلیل دادهها با استفاده از
MAXQDA

توصیف دادهها با استفاده از SPSS
تحلیل دادهها با استفاده از LISREL
SPSS

در بخش اول به انجام مرور ادبيات نظری پژوهش با استفاده از روش کتابخانهای در پايگاه
دادههای معتبر ازجمله امرالد ،1اسکپوس ،1سيج ،8گوگل اسکوالر ،۷الزيوير ۱و  ...پرداخته
1 Emerald
2 Scopus
3 Sage
4 Google scholar
5 Elsevier
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شد .سپس در بخش کيفي در رساله پيش رو برای انجام فاز کيفي روش داده بنياد استفادهشده
است .جامعه آماری اين پژوهش در بخش کيفي در اين پژوهش تعداد  10مصاحبه با مديران
مراکز گردشگر در استان فارس تا ابعاد پنهان اوليه را کش

نموده و سپس به کدگذاری

دادههای بهدستآمده از مصاحبه پرداختهشده است و برای تدوين سؤاالت مصاحبه و جهت
افزايش اعتبار دروني از روش کثرتگرايي تا رسيدن به اشباع نظری استفاده شد .با استفاده
از مصاحبه عميق و ناساختارمند ،دادهها جمعآوری و با استفاده از کدگذاری سه مرحلهای
باز ،نظری و انتخابي در نرمافزار  MAXQDAنسخه  1010تحليل شد .جهت سنجش
روايي محتوايي پژوهش کيفي با استفاده از روش کمّي (محاسبه

CVRو )CVI

استفاده شد و مقدار موردقبول واقع شد .جهت سنجش پايايي در اين بخش از فرايند
کدگذاری مجدد و با استفاده از شاخص کاپا پرداخته شد؛ و خروجيهای حاصل از محاسبه
آماره کاپا در نرمافزار  SPSSدر حدود ( 0/۴مقدار قابلقبول باالتر از  )0/۱گواهي بر پايايي
مناسب مدل پارادايمي است .در بخش کمي بهمنظور تعميم صحت نتايج مستخرج از بخش
اول به جامعه بزرگتری شامل کليه فعاالن گردشگری در استان فارس رجوع شد .با توجه
به اينکه حجم جامعه فعاالن حوزه گردشگری در اين استان ۱۱00 ،نفر ميباشد و براساس
دادههای بهدستآمده از سازمان ميراث فرهنگي سهطبقه اصلي بهعنوان فعاالن مراکز اقامتي،
راهنمايان گردشگری و کارکنان بخش دولتي درزمينهی گردشگری اين استان فعاليت دارند
که متناسب با فراواني اعضای هر طبقه و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  8۱2نفر از
فعاالن گردشگری در استان فارس تعيين شد .بهاينترتيب ،در اين پژوهش جهت نمونهگيری
از روش نمونهگيری تصادفي طبقهای استفاده شد .سپس بر اساس طبقهبندی و کدگذاری
نهايي دادهها ،پرسشنامه طراحي و توزيع گرديد .در گام نخست برای سنجش اعتبار محتوای
پرسشنامه ،تعداد  10پرسشنامه بين جمعي از خبرگان حوزه گردشگری توزيع و کليه ابهامات
برطر شد .سپس برای ا بات اينکه مفاهيم بهخوبي اندازهگيری شدهاند و برای آزمون
روابط بين گويهها (متغيرهای آشکار) و عوامل (متغيرهای پنهان) ،از تحليل عاملي تأييدی يا
همان مدل اندازهگيری استفاده شد .در ابتدای اين بخش ،به تخمين اوليه تحليل عاملي تأييدی
با کمک نرمافزار ليزرل ،آماره ( tمعناداری همبستگيهای مشاهدهشده در سطح خطای )%۱
با محاسبه  t-valueبرای بارهای عاملي و جمالت خطا يا خطای برآورد (واريانس تبيين
نشده) هر يک از متغيرها محاسبه شد .نتايج نشان داد که بار عاملي همه سؤاالت پرسشنامه
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بهعنوان پيششر اول روايي همگرا از  0/۱بزرگتر و مورد تائيد است و ميانگين واريانس
استخراجشده ( )AVEبهعنوان پيششر دوم نيز از  0/۱بزرگتر بوده و روايي همگرای
مناسبي وجود دارد .همچنين با توجه به اين نکته که ميزان ميانگين واريانس استخراجشده
بزرگ تر از توان دوم ضريب همبستگي هر سازه در هر متغير در ارتبا با ساير متغيرها بود،
پس روايي واگرا نيز برای تمام متغيرها وجود داشت .بهعالوه جهت پايايي پرسشنامه نيز
شاخص پايايي ترکيبي پرسشنامه و آلفای کرونباخ برای تمام سازهها از  0/۴بزرگتر شد که
نشان از سطح پايايي مطلوب دارد .درنهايت برای تجزيهوتحليل دادههای پرسشنامه از نرمافزار
اس ،پي ،اس ،اس و برای آزمون فرضيههای پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری
با استفاده از نرمافزار ليزرل نسخه  3/3استفاده شد.

تجزيهوتحلیل دادهها
در اين پژوهش متغيرهای جمعيت شناختي از گردآوری دادههای مربو به  10نفر از مديران
مراکز گردشگری در استان فارس ،شامل  3مرد و  1زن در صنعت گردشگری به شيوه
هدفمند انتخاب و با توجه به مصاحبه نيمه ساختاريافته کدگذاری شد .همانطور که توضيح
داده شد در بخش کيفي دادهها از ميان ده تن از مديران فعال در صنعت گردشگری استان
فارس از طريق مصاحبه ضبط و مکتوب شده و سپس بر اساس نظريه داده بنياد کدگذاری
مفهومي شده است.

مرحله اول :کدگذاري باز
در اين پژوهش در گام اول واحدهای معنادار مرتبط با موضوع بر اساس حساسيت نظری
پژوهشگران کدگذاری و پسازآن کدهايي که دارای مفاهيم مشترک بودند ،در قالب مقوله
دستهبندی شدند .در مرحله کدگذاری باز جمعاً  3۱1کد در مصاحبهها شناسايي و در مرحله
بعد در قالب  111مفهوم انتزاعي قرارگرفته و درنهايت تعداد  118مقوله از کدها استخراج
شد.
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جدول  .3کدگذاري باز بر اساس مقولهبنديهاي چندگانه

محوری

آگاهی از برند مقصد گردشگری

پدیده

مربوط به مجموعه زندیه از مسجد صورتی گرفته تا دروازه قرآن و
باغ ارم .اصالً شما وقتی میخواین از سمت تهران و اصفهان وارد
فارس بشین همش حرف برا گفتن داره .حافظ و سعدی رو هم که
دیگه نمیشه از ادبیات و فرهنگ ایران جدا کرد .هم بافت فرهنگی
داره ،هم بافت تاریخی .اصالً شیراز عجین شده با فرهنگ و تاریخ
ایران .ببینید خود شیراز و پاسارگاد و تخت جمشید چقدر توریست

شرایط علی

نیاز به ایجاد مزیت رقابتی پایدار

داخلی جذب میکنه!
من خودم دوست دارم وقتی میرم عشایر رو ببینم ،کوروش رو هم
ببینم .یا خیلی از گردشگرها میان که اینها رو باهم ببینن .خیلی وقتا
اینجور نیست که بگن بریم عشایر رو ببینیم ،ولی نخوان برن کوروش
رو ببینن .نخوان برن بازار وکیل! شاید اینا باعث بشه مدتزمان
اقامتشون تو فارس بیشتر بشه و این خودش خوبه .اینکه وقتی میرن
عشایر رو ببینن غذاهای خاص اونا رو بخورن یا وقتی میان شیراز
احساس کنن که سبک غذاها و سوغاتیاشون با اصفهان متفاوت
هست ،این خودش مهمه!
من یادم هست اوایل به ما میگفتن توریست نمیتونه تو این چادرها

شرایط
زمینهای

امنیت حاکم

زندگی کنه .چون یه دزد میتونه بیاد این طنابها رو قیچی کنه و
وسایلش رو بدزده! بحث امنیت! یا مثالً یه توریست چه جوری می
تونه حمام کنه؟ چه جوری میتونه لوازم برقی استفاده کنه؟ من یادم
هست مجوز که میخواستن بدن ،میگفتن یه چادر باید یه کانکس
داشته باشه تا ما بتونیم بهش مجوز بدیم خب این داستانها خیلی
سخت بود .ولی من واقعاً هیچکدوم از اینها رو انجام ندادم .نه
کانکس رو گرفتم نه چیز دیگه!

(شهرت مقصد ،اعتبار مقصد ،ایجاد
(فرهنگ مقصد /ساختار مقصد /استراتژیهای
وجود امنیت برای حضور گردشگران بین-
نگرش مثبت نسبت به مقصد گردشگری،
المللی

در مورد شیراز باید بگم که  03درصد از میراث فرهنگی کشور در
شیراز هست .از تخت جمشید و پاسارگاد گرفته تا بافتهای تاریخی

افزایش وفاداری)

کد

مقصد /ارتباطات مقصد /بازدیدکنندگان)

مقوله

نمونه مصاحبه

یادداشت
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مرحله دوم :کدگذاري محوري
جدول  . 4کدگذاري محوري
پدیده محوری ،مفاهیم و مقولهها
مقوله اصلی

مقوله فرعی
هویت برند مقصد

آگاهی از

پدیده محوری

اعتالی برند مقصد گردشگری

مفاهیم

برند مقصد
گردشگری

فرهنگ مقصد /ساختار مقصد /استراتژیهای
مقصد /ارتباطات مقصد /بازدیدکنندگان
صداقت ،هیجان ،کمال ،صالحیت

شخصیت برند

بعد تاریخی (بافتها ،آثار باستانی)  /محیط
ارزش ویژه

تصویر مقصد

اجتماعی /اقتصادی /زیرساختها  /ابعاد
طبیعی (آبوهوا ،جغرافیا /بعد فرهنگی
(زبان ،مفاخر ،داستانها و اساطیر)

برند
کیفیت مقصد

عملکرد /اعتماد /وابستگی /کیفیت خدمات

وفاداری مقصد

ارزیابی شناختی /عاطفی /ادراکی

شرایط علّی ،مفاهیم و مقولهها
مقوله اصلی

مقوله فرعی

مفاهیم
شهرت مقصد
اعتبار مقصد

نیاز به ایجاد مزیت رقابتی پایدار

ایجاد نگرش مثبت نسبت به مقصد
گردشگری
افزایش وفاداری

شرایط علّی

تاریخی
فرهنگی
پتانسیلهای مقصد گردشگری

طبیعی
دسترسی به امکانات بهداشتی
مذهبی
افزایش درآمدهای ملّی
افزایش گردش پول

نیاز به رشد اقتصاد

افزایش اشتغال
افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی
ایجاد منابع پایدار درآمد

حقیقينسب و همکاران | 002

ادامه جدول .4
شرایط زمینهای ،مفاهیم و مقولهها
مقوله اصلی

مقوله فرعی

مفاهیم

امنیت حاکم

وجود امنیت برای حضور گردشگران بینالمللی

شرایط مداخلهگر

شرایط زمینهای

تالش در جهت اصالح قوانین و مقررات گردشگری
جایگاه سازمانهای دولتی در گردشگری
ساختار اداری و نهادی
جایگاه بخش خصوصی در گردشگری
تعامالت بخش خصوصی و دولتی
میراث و داراییهای تاریخی و فرهنگی
منابع طبیعی
منابع و امکانات گردشگری موجود
زیرساختهای گردشگری
نگرش مثبت مردم محلی نسبت به گردشگران
فرهنگ مهماننوازی مردم محلی
شرایط اجتماعی و فرهنگی
توانایی برقراری تعامل مردم محلی با گردشگران
شرایط مداخلهگر مفاهیم و مقولهها
مفاهیم
مقوله فرعی
مقوله اصلی
بیماریها و پاندمیک
تنشهای جهانی
شرایط جهانی
انتخابات آمریکا
تحریمها
تنشهای سیاسی
شرایط سیاسی
تبلیغات منفی علیه ایران
نوسانات ارزش پول ملی
تورم
شرایط اقتصادی
میزان بیکاری
بروکراسیهای اداری
وجود مدیران غیرمتخصص
ضعفهای مدیریتی
موانع قانونی و اداری صدور مجوزها
زیرساختهای تکنولوژیکی
زیرساختهای ارتباطی
ضعف زیرساختها
زیرساختهای رفاهی و اقامتی
فقدان آموزش جامعه میزبان
عوامل فرهنگی -اجتماعی
عدم مشارکت جامعه محلی
عدم وجود چشمانداز در صنعت گردشگری
عدمحمایت از متولیان گردشگری
سیاستهای گردشگری ملی
عدم ارائه تسهیالت به متولیان گردشگری
قوانین و مقررات دستوپا گیر
بخش خصوصی
جامعه میزبان
مشارکت ضعیف ذینفعانگرشگری
سازمانها و نهادهای دولتی
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ادامه جدول .4

ارزیابی و ارائه
بازخورد

اقدامات اجرایی

راهبردها

سیاستگذاری و تدوین چشمانداز

شناخت ویژگیهای مقصد
گردشگری

مقوله اصلی

مقوله فرعی

راهبردها ،مفاهیم و مقولهها
مفاهیم
ذینفعان و فاکتورهای تأثیرگذار بر آنها
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصتها
تهدیدها
رقبا
تعیین اهداف
زمانبندی
برنامهریزی جامع و مدون
تعیین بودجه
میزان درآمد
کشور مبدأ
تعیین ویژگیهای بازار هدف
جاذبههای موردتوجه
ویژگیهای رفتاری و جمعیت شناختی
امکانات و خدمات دریافتی
تعیین ویژگیهای برند مطلوب
از دیدگاه بازار هدف
هزینه پرداختی
تعیین استراتژیهای ارتباطی
تعیین استراتژیهای دستیابی به
بازار هدف
تعیین استراتژیهای بازاریابی
تخصیص بودجه
طراحی هویت برند بر اساس ویژگیهای جدید و بودجه موجود
تقویت و اصالح قوانین و مقررات
اصالح سیاستهای گردشگری
اصالح ساختارهای اداری و سازمانی
طراحی آمیخته بازاریابی مناسب با مشتریان بازار هدف
آموزش جامعه محلی
مشارکت جامعه محلی
حمایت از بنگاهها و فعاالن گردشگری
فراهم نمودن زیرساختها ارتباطی
فراهم نمودن زیرساختهای تکنولوژیکی
فراهم نمودن زیرساختهای اقامتی
تعداد گردشگران ورودی
مدتزمان اقامت
میزان رضایت گردشگران /وفاداری /بازدید مجدد
توصیه به دیگران بهصورت شفاهی یا از طریق رسانههای اجتماعی یا سنتی
رضایت جامعه محلی
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ادامه جدول .4
مقوله اصلی

نتایج ،پیامدها مفاهیم و مقولهها
مقوله فرعی
تقویت برند ملی و منطقهای

توسعه اقتصادی

نتایج و پیامدها

توسعه اجتماعی

توسعه فرهنگی

توسعه زیرساختها

توسعه محیطزیستی

توسعه سیاسی

مفاهیم
شهرت
اعتماد
اعتبار
افزایش درآمد ملی
افزایش اشتغال
جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی
کاهش اتکا به درآمدهای نفتی
دستیابی به منابع درآمدی پایدار
افزایش تعامالت بینالمللی
توانمندی اجتماعی
امنیت اجتماعی
نظم اجتماعی
مشارکت اجتماعی
عدالت اجتماعی
افزایش سرمایههای اجتماعی
افزایش رفاه اجتماعی
عدالت آموزشی
حفظ ارزشها
خودباوری
پویایی فرهنگ
توسعه زیرساختهای ارتباطی
توسعه زیرساختهای تکنولوژیکی
توسعه زیرساختهای رفاهی
توسعه زیرساختهای اقامتی
استفاده بهینه از منابع طبیعی
حفاظت از منابع طبیعی
مدیریت ظرفیتهای طبیعی
افزایش آزادیهای سیاسی
نهادها سیاسی
اصالح قوانین و مقررات

مرحله سوم :کدگذاري انتخابي يا ظهور نظريه
در اين مرحله از پژوهش با استفاده از مقولههای اصلي و فرعي بهدستآمده حول محورهای
اصلي پژوهش به روايت نظری ،مدل اعتالی برند استان فارس بهعنوان مقصد گردشگری مي
پردازيم.
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شكل  .0مدل مفهومي پژوهش

بر اساس مؤلفههای بهدستآمده در مرحله کدگذاری محوری فرضيههای پژوهش به-
صورت زير ميباشد:
فرضيه  .1برخورداری استان فارس از پتانسيلهای گردشگری تاريخي ،فرهنگي و طبيعي و
همچنين نياز به بهره مندی از مزايای گردشگری ،شرايط علّي برای اعتالی برند استان فارس
بهعنوان مقصد گردشگری است.
فرضيه  . 1اعتالی برند مقصد گردشگری (آگاهي از مقصد گردشگری و ارزش ويژه برند
مقصد گردشگری) بر ارائه راهبرد تدوين برنامه استراتژيک گردشگری توسط متوليان
گردشگری ا رگذار است.
فرضيه  . 8شرايط اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي مقصد گردشگری ،در اعتالی برند
مقصد گردشگری نقش دارند.
فرضيه  .۷شرايط مداخلهگر ،منطقهای ،جهاني و زيرساختي در اعتالی برند مقصد گردشگری
نقش دارند.
فرضيه  .۱اتخاذ راهبرد تدوين برنامه استراتژيک گردشگری در پيامدهای ناشي از آن (توسعه
پايدار) توسط متوليان گردشگری نقش دارد.
در بخش بعدی با استفاده از پيمايش کمّي ،به اعتبارسنجي مدل بهدستآمده از بخش
کيفي پرداخته ميشود.
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برازش کلي مدل
برازش کلي مدل ،با استفاده از مدليابي معادالت ساختاری با بهکارگيری روش حداکثر
درستنمايي در نرمافزار ليزرل انجام گرفت .بدين منظور متغيرهای شرايط علّي ،شرايط
زمينهای و شرايط مداخلهگر بهعنوان متغيرهای مکنون برونزا و متغيرهای اعتالی برند مقصد
گردشگری ،تدوين برنامه استراتژيک (راهبرد) و پيامدها (توسعه پايدار) بهعنوان متغيرهای
مکنون درونزا در نظر گرفته شدند.
جدول  . 7شاخصهاي مدل تحلیل عاملي تائیدي
شاخص برازندگی

معادل فارسی

حد مجاز

برآوردهای مدل

NFI

شاخص برازش هنجار شده

باالتر از 3/9

3/97

NNFI

شاخص برازش هنجار نشده

باالتر از 3/9

3/97

AGF

شاخص نیکویی برازش

باالتر از 3/9

3/93

CFI

شاخص برازش مقایسهای

باالتر از 3/9

3/97

IFI

شاخص برازندگی فزاینده

باالتر از 3/9

3/97

P-value

ضریب معنیداری

باالتر از 3/33

3/390

RMSEA

ریشه مربعات خطای برآورد

کمتر از 3/31

3/339

همانطور که در جدول ( )۱مشاهده شد مقادير برآورد شده شاخصهای برازندگي مدل
معادالت ساختاری با مقدار کای دو به درجه آزادی  8/۱و کوچکتر از  ۱ميباشد .همچنين
جذر ميانگين مربعات خطای برآورد برابر با  0/0۱۱که کوچکتر از  0/03است .بهعالوه
ساير شاخصهای ديگر نيز در جدول ( )۱نشان دادهشده که همگي بزرگتر از  0/2ميباشد.
لذا مدل برازش خوبي داشته و مورد تائيد است .شکل ( )1نتايج روابط ساختاری بين
متغيرهای مدل کلي پژوهش را نشان ميدهد.

شكل  .2مدل تخمیني مبتني بر ضرايب استاندارد بر اساس خروجي نرمافزار لیزرل
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بحث و نتیجهگیري
برندسازی را ميتوان بهعنوان شيوهای راهبردی جهت استفاده از پتانسيلها و ظرفيتهای
گردشگری و ارتقاء يک مقصد گردشگری دانست و از اين طريق ميتوان به مزايای توسعه
پايدار دستيافت .همانگونه که پيشتر بحث شد ،هد

اصلي اين مقاله طراحي مدل

اعتالی برند استان فارس بهعنوان مقصد گردشگری با رويکردی آميخته است .بدين منظور
ساخت مدل پارادايمي پژوهش با استفاده از نظريه داده بنياد انجام شد و سپس در بخش بعدی
با استفاده از استراتژی پيمايشي ،روشهای کمي و طراحي پرسشنامه و جمعآوری دادهها از
نمونه پژوهش به تائيد مدل طراحيشده ،پرداخته شد .همچنين مطابق با بررسيهای صورت
گرفته در بخش مرور ادبيات و مفاهيم مرتبط مشخص شد اگرچه برای مقصد گردشگری
تعداد زيادی مدل مفهومي و تعري  ،هم توسط پژوهشگران و هم توسط بخش اجرايي
(سهامداران خصوصي و دولتي ،سياستمداران ،خدمات شهری و مشاوران) ارائهشدهاند ولي
اغلب مدلها از دقّت علمي پاييني برخوردار بوده و بهعالوه بسياری از مفاهيم واگرا و مبهماند
و مبنای نظری کافي ندارند .ميتوان گفت ماهيت چند رشتهای مطالعات انجامشده درباره
مقصد گردشگری باعث پراکندگي مطالعات شده است .همچنين تاکنون مدلي جامع در
حوزهی اعتالی برند گردشگری استان فارس ارائه نشده که پژوهشگران اين پژوهش با
شناسايي اين شکا درصدد طراحي مدل اعتالی برند مقصد گردشگری اين استان برآمدند.
در ادامه و در جدول ( )۱تعدادی از پژوهشهايي که در ادبيات مشاهدهشده است و با
نتايج و پژوهش حاضر شباهتهايي داشتهاند بهطور خالصه آورده شده است و وجه شباهت
و تفاوتهای آنها بيانشده است.
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جدول  .5پس کاوي با پژوهشهاي پیشین
نام نویسنده و سال

عنوان پژوهش
توسعه و اعتبار سنجی

مندقی و همکاران
()7378

مقیاس گشتالت نام
تجاری :جهشی از
برندسازی مقصد
گردشگری

وجه اشتراک و تفاوت
شباهتها :توجه به متغیرهای برند مقصد و مقصد گردشگری و توجه
به عوامل زمینهای و محیطی.
تفاوتها :در نظر گرفتن تئوری گشتالت و توجه به برند گشتالت و
عدم ارائه برنامهای برای برندسازی مقصد گردشگری.
شباهتها :در نظر گفتن هویت برند برای تعریف برند مقصد

کومار و پاندا ()7389

برندسازی مکان و
بازاریابی مکان

گردشگری و توجه به مقوله پایداری.
تفاوتها :عدم تفکیک متغیرهای تأثیرگذار بر اساس شرایط زمینهای و
مداخلهگر .توجه به برند مکان ،بازاریابی مکان و شخصیت برند .عدم
ارائه مدل و منحصراً ارائه پیشنهاد.

بررسی چگونگی تأثیر
(سارانیمی و کامپوال،
)7387

عوامل مختلف و فعالیت
ذینفعان داخلی در فرایند
توسعه هویت برند مقصد
گردشگری

(داتزیرا و پوالزی،8
)7384

کیفی /مطالعه موردی:
مدیریت معماری برند
کاتالونیا

شباهتها :ارائه عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر برند مقصد گردشگری.
تفاوتها :عدم ارائه برنامهای برای برندسازی مقصد گردشگری ،عدم
در نظر گرفتن ویژگیهای برند موجود /عدم در نظر گرفتن فرایندهای
موجود برای برند ساز /عدم دستهبندی متغیرها و عوامل تأثیرگذار.
شباهتها :در نظر گرفتن منافع سیاسی و مرزهای اداری ،تعریف طرح
عموی برندسازی برای مقصد همچون پازل و ارائه راهبردهایی مدیریت
برند مقصد گردشگری در سطح محلی و منطقهای و ملّی.
تفاوتها :عدم تفکیک متغیرهای تأثیرگذار بر اساس شرایط زمینهای و
مداخلهگر ،عدم ارائه مدل و منحصراً ارائه پیشنهاد.

تبیین مدل ارزش ویژه
برند مقصد در صنعت
(طباطبایی نسب و

گردشگری (مطالعه

همکاران)8094 ،

موردی :شهر اصفهان) با
استفاده از روش توصیفی
و پیمایشی

شباهتها :در نظر گفتن متغیرهای آگاهی از برند و هویت برند برای
تعریف برند مقصد گردشگری
تفاوتها :عدم ارائه برنامه برندسازی .بهرهگیری از روش کمّی /عدم در
نظر گرفتن عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر برندسازی مقصد
گردشگری ،منحصراً تأکید بر متغیرها و عوامل شکلدهنده برند مقصد

جهت تبيين فرضيه اول تائيد شده ميتوان اشاره کرد ،با در نظر گرفتن پتانسيلهای
فراواني که استان فارس در زمينههای گردشگری تاريخي ،فرهنگي و طبيعي دارد و همچنين
مزايای زيادی که تقويت برند گردشگری اين استان ايجاد ميکند ،طراحي ،بهکارگيری و
پيادهسازی اقدامات استراتژيکي که منجر به اعتالی برند اين استان شود جهت بهرهبرداری
1 Datzira and Poluzzi
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از مزايای گردشگری ميتواند در جذب گردشگر به اين استان کمک شايان توجهي کند.
در اين راستا برای بهرهمندی استان فارس از پتانسيلهای گردشگری موجود ،نياز به ايجاد
مزيت رقابتي پايدار بهعنوان يکي از شرايط علّي تأ يرگذار بر اعتالی برند مقصد گردشگری
استان فارس ميباشد که اين مهم از طريق تالش فعاالن حوزه گردشگری استان ،برای افزايش
رشد اقتصادی و بهبود و ارتقاء کيفيت خدمات گردشگری در سطح ملّي و استاني امکانپذير
است .در اين ميان ،ميتوان از اقدامات عملياتي نظيرِ ارائه برنامههايي در جهت ايجاد تصويری
امن از ايران و بهويژه استان فارس بهوسيله ارتقاء و توسعه شبکههای تلويزيوني و آنالين و
استفاده از پتانسيلها و منابع گردشگری و قدرت فضای مجازی ،بهرهگيری از تالشهای
فعاالن درزمينهی گردشگری همچون وبالگ نويسان ،بالگرها و اينفلوئنسرها در جهت
شناساندن قابليتها و جاذبههای اين استان ،نام برد .بهعالوه اعزام گروههای فرهنگي استان
فارس مانند گروههای موسيقي محلي و برگزاری بازارچههای آ ار سنتي در کشورهای
هد  ،تأسيس شبکه تلويزيوني ماهوارهای گردشگری و توليد برنامههای چندزبانه در جهت
معرفي استان فارس حصول اهدا

مرتبط با اين فرضيه را ميسر ميسازد.

در تبيين فرضيه دوم تائيد شده ميتوان اذعان داشت که منابع و امکانات موجود ،شرايط
اجتماعي و فرهنگي ،امنيت و ساختار اداری و نهادی بهعنوان شرايط زمينهای بر تدوين برنامه
استراتژيک گردشگری توسط فعاالن گردشگری ا رگذاری مثبت دارد .بهاينترتيب الزم
است تا سازمان گردشگری و ميراث فرهنگي کشور زمينهی طراحي و تدوين برنامه
استراتژيک گردشگری در سطح کشور را فراهم آورده و مسير تعميم آن به استانها و
شهرستانها را تسهيل سازد تا از اين طريق ،عالوه بر استان فارس ساير استانها نيز بتوانند از
مدل اعتالی برند مقصد گردشگری بهرهمند شده و در جهت اعتالی برند خود بکوشند.
هم چنين نياز است تا پس از ارائه برنامه راهبردی و يکپارچه گردشگری همچون پازلي در
سطح ملّي ،منطقهای ،استاني و محلي ،راهکارها و برنامههای آن در حوزه گردشگری با
نگاهي منعط بکار گرفتهشده و چالشها و موانع پيشروی اين صنعت در ارائه برنامه
استراتژيک گردشگری شناسايي شوند .بر اساس اين مطالعه ازجمله چالشهای شناساييشده
در اين حوزه ميتوان به منافع سياسي ،مرزهای اداری ،تعيين مسئوليت سازمانها ،کنترل و
محدوديتهای بودجه ،مهارتهای تکنيکي منابع انساني ،قدرت ذینفعان خصوصي اشاره
کرد .بهعالوه الزم است تا با همراهي و مشارکت فعاالن دولتي و خصوصي گردشگری نقا
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ضع  ،قوت ،فرصتها و تهديدهای گردشگری بهعالوه ويژگيهای محلي ،منطقهای و
جهاني ايران که بر صنعت گردشگری تأ يرگذار است ،شناساييشده و در جهت ايجاد اعتماد
بين ذینفعان مختل

گردشگری تالش به عمل آيد.

جهت تبيين و نتيجهگيری از فرضيه سوم ميتوان اشاره کرد که شرايط اقتصادی،
اجتماعي ،فرهنگي و سياسي مقصد گردشگری ،در اعتالی برند مقصد گردشگری نقش
داشته و نياز است تا با تقويت نگرش مثبت مردم محلي و توانمندسازی آنها جهت برقراری
ارتبا با گردشگران ،شرايط اجتماعي و فرهنگي را که بهعنوان عوامل زمينه در اعتالی برند
مقصد گردشگری اين استان نقش دارد را ارتقا بخشيد .بهعالوه در نظر گرفتن يک برنامه
جامع آموزشي و تشويق جامعه محلي به مشارکت در آن و آگاهسازی آنها درزمينهی
چشماندازهای گردشگری ملي و استاني ميتواند در اعتالی برند مقصد گردشگری
تأ يرگذار باشد .از سوی ديگر الزم است تا متوليان گردشگری ،به سياستهای کالن
گردشگری و پتانسيلها و منابع استان فارس توجه مبذول داشته ،اهدا گردشگری اين استان
را تعيين کرده و با توجه به اهدا

و سياستهای گردشگری در استان ،بازار هد

گردشگری را در سطح استاني بهطور مشخص تعيين کرده و انتخاب کنند .بهاينترتيب با
استفاده از زيرساختهای الکترونيکي در صنعت گردشگری استاني ،برنامهها و فرايندهای
اجرايي درزمينهی گردشگری را اجرا و سپس ارزيابي کرده و در جهت اصالش ،تقويت و
بهبود آنها خصوصاً در بخش برند مقصد گردشگری ممارست ورزند.
تائيد فرضيه چهارم نشان داد که شرايط مداخلهگر (شرايط منطقهای ،جهاني ،سياسي،
اقتصادی ،ضع های مديريتي ،زيرساختي ايران و  )...در اتخاذ راهبردهای اعتالی برند
مقصد گردشگری ا ر مثبت داشته و مستلزم توجه سازمان گردشگری و ميراث فرهنگي و
سياستگذاران و تصميم گيران دولت است تا با استعانت الهي برنامههايي در جهت رفع
تحريمها و موانع بينالمللي گردشگری ارائه داده و در جهت کاهش تنشهای بينالمللي،
توسعه روابط بينالمللي ،ايجاد بات اقتصادی و کاهش تورم تالشهای کارگذار خصوصاً
درزمينهی گردشگری به عملآورند .همچنين نياز است تا جهت نائل آمدن به اهدا نامبرده
شده در ارتبا با اعتالی برند مقصد گردشگری و بهتبع آن جذب گردشگر ،سه مجموعه از
انواع زيرساختها ازجمله ،زيرساختهای ارتباطي در صنعت گردشگری و زيرساختهای
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اقامتي و رفاهي همچون هتلها و اقامتگاهها و زيرساختهای حملونقل را توسعه و بهبود
بخشيد.
درنهايت در فرضيه پنجم مشخص شد که اتخاذ راهبرد تدوين برنامه استراتژيک
گردشگری در پيامدهای ناشي از بهکارگيری آن (توسعه پايدار) ا ر مثبت داشته و عالوه بر
سياستگذاران نيازمند توجه فعاالن گردشگری در بخش خصوصي نظير دفاتر خدمات
مسافرتي ،هتل داران ،مراکز آموزشي ميباشد .درنهايت ،همراستايي فعاليتهای فعاالن
گردشگری در بخش خصوصي با برنامه استراتژيک گردشگری ملّي شناسايي بازار هد
ارائه خدمات متناسب با بازار هد

و

و مشارکت فعال با جامعه محلي در راستای ايجاد انگيزه

و توانمندسازی آنها بخشي از اقدامات و فعاليتهايي است که ميتواند در پيامدهای
بهکارگيری ناشي از برنامه استراتژيک گردشگری ا رگذار باشد.

پیشنهادها در مقوله پديده محوري:
يکم ،افزايش استفاده از نرمافزارها و برنامههای کاربردی در فضای گردشگری الکترونيکي
در جهت شناساندن و ايجاد نگرش مثبت در رابطه با ايران و استان فارس .دوم ،تالش برای
جذب شخصيت های مؤ ر سياسي ،فرهنگي و اقتصادی جهاني برای سفر به ايران و معرفي
جاذبههای ايران و بهويژه استان فارس .سوم ،انجام تبليغات رسانهای و خبری درباره ويژگي
های استان فارس و جاذبههای گردشگری اين استان.

پیشنهادها در مقوله شرايط مداخلهگر:
يکم ،ارائه برنامههايي در جهت رفع تحريمها و موانع بينالمللي گردشگری .دوم ،کاهش
تنشهای بينالمللي و توسعه و روابط بينالمللي .سوم ،ايجاد بات اقتصادی و کاهش تورم.
چهارم ،بهبود فرايندهای مديريتي .پنجم ،توسعه زيرساخت ارتباطي در صنعت گردشگری.
ششم ،توسعه زيرساختهای اقامتي و رفاهي همچون هتلها و اقامتگاهها و زيرساختهای
حملونقل.
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پیشنهادها در مقوله شرايط زمینهاي:
اول ،حمايت از فعاالن گردشگری و ارائه تسهيالت به آنها .دوم ،جذب سرمايهگذار در
صنعت گردشگری و سرمايهگذاری در راستای تصوير و برند مطلوب .سوم ،افزايش امنيت
در سطح ملي و استاني و بهعالوه امنيت در فرايندهای آنالين

پیشنهادها در مقوله راهبردها:
يکم ،توسعه چشمانداز برای صنعت گردشگری در سطح ملي و تسری آن به سطح استان.
دوم ،جذب گروهای گردشگری تبليغي از کشورهای هد

به ايران و استان فارس همچون،

عکاس ،فيلمبردار ،روزنامهنگار و  . ...سوم ،بهروزرساني و استفاده از ابزارها و فرايندهای
آنالين در جهت خدمترساني به گردشگران .چهارم ،شناسايي بازار هد و ارائه خدمات
متناسب با بازار هد  .پنجم ،شرکت در همايشها و گردهماييهای بينالمللي در جهت
بهروزرساني دانش در حوزه گردشگری و ايجاد آگاهي نسبت به استان فارس .ششم ،تقويت
زبانهای ارتباطي پرسنل خدماتي در جهت تسهيل فرايند خدمترساني.

محدوديتهاي پژوهش

 با توجه به اينکه گردشگری حوزهای ميانرشتهای است لذا اين موضوع باعث گستردگي
و پراکندگي ادبيات موجود در اين حيطه شده است .بعالوه تعداد پژوهشهای کيفي
انجامشده برای اکتشا متغيرها در اين حوزه بسيار محدود ميباشد که در اين ميان پژوهش
با محدوديتهايي مواجه بود.
 مدل حاضر مبتني بر مصاحبه با خبرگان گردشگری در استان فارس ميباشد و در ميان

 خبرگان گردشگری کل کشور توزيع نشده است لذا با توجه به محدود بودن نمونه
پژوهش برای تعميمپذيری بيشتر بهتر است در استانهای ديگر نيز مورد آزمون قرار گيرد.

 با توجه به همزماني پژوهش با دوران اپيدمي کرونا و بعالوه به دليل تأ يرپذيری بسيار
زياد اين صنعت از شرايط به وجود آمده امکان دسترسي به نمونه موردنظر بسيار دشوار بود،
لذا از اين منظر نيز اين پژوهش با محدوديتهايي روبرو شد.
 از طرفي ،شرايط سياسي ايران ازجمله تحريمها که باعث کم شدن تعداد گردشگران در
استان فارس شده است نيز يکي از عوامل محدودکننده اين پژوهش تلقي شده است.
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