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مقالۀ پژوهشی
چکیده
هتلها اقدامات زیادی برای بهبود موفقیت در توسعه و ادامۀ حیات برندهای خود انجام میدهند ،اما درک اینکه چگونه مشتریان
و گردشگران توسعۀ برند را ارزیابی میکنند مهم است .بدینمنظور ،برای بهبود موفقیت توسعه و ،به عبارتی ،تقویت برندها
ضروری است که عوامل مؤثر در ارزیابی نگرشهای مشتریان و گردشگران به توسعه و تقویت برند شناسایی و بررسی شود.
پژوهش حاضر درصدد دستیابی به مدل ادامۀ حیات و تقویت برند هتل با رویکرد توسعۀ صنعت گردشگری در هتلهای منتخب
چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد است .این مطالعه به روش آمیخته ( ّ
کمی ـ کیفی) انجام شده است .در بخش کیفی ،از
نظریهپردازی دادهبنیاد و سه مرحله کدگذاری استفاده شده است .در این بخش ،گردآوری دادهها به روش مصاحبۀ
نیمهساختاریافته با  19نفر از مدیران هتلهای چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد به شیوۀ نمونهبرداری غیراحتمالی قضاوتی و
گلولۀ برفی انجام شده است .در بخش ّ
کمی ،براساس ابعاد مدل بهدستآمده ،پرسشنامۀ محققساخته تدوین شد و گردشگران
مستقر در هتلهای چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد آن را تکمیل کردند و مدل بهدستآمده نیز ،براساس روش معادالت
ساختاری آزمون ،کمیشد .در بخش کیفی ،مدل نهایی پژوهش در قالب پارادایم کدگذاری محوری ارائه شد و به طرح شش
ّ
قضیه منجر شد که شامل شرایط علی (چهار مقوله) ،شرایط مداخلهگر (سه مقوله) ،شرایط زمینهای (سه مقوله) ،مقولهمحوری
تحت عنوان مدیریت برندمحور ،راهبردها (هفت مقوله) و پیامدها (هفت مقوله) است.در بخش ّ
کمی ،نتایج تحلیل ساختاری
مدل بررسی شد و معناداری روابط بین مؤلفهها و مناسب بودن ابعاد مدل تأیید شد .با وجود اینکه سالها است که درخصوص
مسئلۀ توسعه و تقویت هتلها در صنعت گردشگری با هدف ایجاد برندهایی قوی در این عرصه بحث میشود ،همچنان بررسی
این امر مهم ضروری به نظر میرسد؛ چراکه افزایش رقابت هتلداران را مجبور کرده است که راههای جدیدی را برای تفکیک برند
خود از برندهای رقیب بیابند .ترویج برند مبتنی بر مصرفکننده میتواند عاملی کلیدی ،راهبردی و محرک برای موفقیت در
صنعت هتلداری و توسعۀ صنعت گردشگری باشد .پژوهش حاضر نشان میدهد که ،با بهرهگیری از مدیریت برندمحور ،میتوان
در مسیر ادامۀ حیات و تقویت برند هتلها گام برداشت و از طریق اجرای مدل ارائهشده در این پژوهش به توسعۀ صنعت
گردشگری کمک کرد.
واژگان کلیدی :ادامۀ حیات هتل ،تقویت برند ،توسعۀ صنعت گردشگری
____________________________
 .1دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی) ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران.
 .2دانشیار مدیریت بازرگانی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نو یسندۀ مسئول)mhaghighi@ut.ac.ir .

 .3استادیار گروه مدیریت دولتی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران.
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صنعت گردشگری سومین صنعت مولد شغل و سرمایه ،بعد از

خواهند کرد و فرصتهای بیشماری را که به آسیبپذیری

صنعت نفت و خودروسازی ،است .به همین دلیل ،در دهههای

کمتر ،رقابت پررنگتر و فرصتهای همکاری بیشترمنجر

اخیر ،بسیاری از دولتها ،مسئوالن اقتصادی و صاحبنظران

میشوند به وجود خواهند آورد (کشوری و زحمتکش.)1391 ،

با حساسیت بیشتری به گسترش این صنعت روی آوردهاند و در

از سوی دیگر ،برندهای قوی باعث افزایش اعتماد به

تالش هستند سهم بیشتری از بازار جهانی این صنعت را برای

محصوالت و خدمات ناملموس میشوند و مشتریان قادر به

جوامع خود به ارمغان ببرند (زاهدی .)1389 ،در صنعت

تجسم و شناسایی بهتر خدمات آنها میشوند

( Kim et al.,

گردشگری ،بهدلیـل رقابـت روزافـزون مقاصـد گردشـگری،

 .)2008برای هر برند خاص هتل ،اشتراک و عالقۀ مشتری

توسـعۀ برنـد مقصـد بـه ابـزاری راهبردی در سراسر جهان

میتواند دید و محبوبیت آن را افزایش دهد

( Ha & Lee,

تبدیل شده است .داشتن برند موفق گردشگری میتواند در

 .)2018نام تجاری یک نشانۀ کلیدی بیرونی برای ارزیابی

افزایش مزیت رقابتی مقصـد ،جـذب گردشگر و درنتیجه

کیفیت محصول است ،زیرا آشنایی با برند اطمینان و

توسعۀ صنعت گردشگری و افزایش درآمدهای ناشی از آن و

اعتمادبهنفس مصرفکننده در تصمیمگیری را افزایش میدهد

رونق اقتصاد ملی بسیار تأثیرگذار باشد.امروزه ،ایجاد و مدیریت

( .)Wen et al., 2021با وجود اینکه سالها است درخصوص

برندها برای بسیاری از صنایع و بازارها به اولویت تبدیل شده

مسئلۀ توسعه و تقویت هتلها در صنعت گردشگری با هدف

است ( .)Elliot et al., 2016از نظر پیچیدگی و عملکرد ،برند

ایجاد برندهایی قوی در این عرصه بحث شده است ،بررسی این

را میتوان یکی از پرطرفدارترین و چالشبرانگیزترین نظریهها

امر مهم همچنان ضروری به نظر میرسد؛ چراکه افزایش رقابت

و عملکردهای بازاریابی در نظر گرفت که اغلب بهمنزلۀ یکی از

هتلداران را مجبور کرده است که راههای جدیدی را برای تفکیک

قویترین و نوآورانهترین ابزار راهبرد بازاریابی در صنعت

برند خود از برندهای رقیب بیابند .بدینمعنا که هتلها باید ،از

گردشگری شناخته میشود .تأثیر توسعۀ صنعت گردشگری از

طریق راهبردهای بازاریابی مؤثر ،بهترین تجربۀ ممکن را برای

جهات گوناگون قابلبررسی است ،از جمله ورود ارز به کشور،

مشتریان خود پدید آورند ( .)Khan et al., 2017ازآنجاییکه

اشتغال در بسیاری از زمینهها ،پویایی بازار خردهفروشی ،فعال

تقویت و توسعۀ برند ،بهمثابۀ یکی از مهمترین موضوعات و

شدن سیستم حملونقل ،افزایش تولیدات محلی و بومی،

تحقیقات ،در راهبرد بازاریابی در صنعت هتلداری بسیار مهم و

افزایش میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی (هتلسازی و

اثرگذار است ،باید مناسبترین راهبردهای بازاریابی برای

سایر خدمات مرتبط) و بسیاری از موارد مشابه (نعیمیمجد و

موفقیت در فضای رقابتی موجود تدوین و نتایج حاصل از

نعیمیمجد .)1398 ،گردشگری از فعالیتهای مهمیاست که

تحلیلهای توسعۀ برند بهدقت بررسی شود .هتلداران باید به

در دهههای اخیر جایگاه ویژهای در توسعۀ اقتصادی برخی

ویژگیهایی بپردازند که مشتریان و گردشگران برای متمایز کردن

کشورها یافته است (میرکتولی و مصدق .) 1389 ،با توجه به

برندهای هتلها از یکدیگر استفاده میکنند و ابعادی را بررسی

اینکه هتلداری یکی از زیرمجموعههای گردشگری است،

کنند که جایگاه آنها را در محیط رقابتی تقویت میکند.

سهم چشمگیری از گردش مالی و درآمدی این صنعت را دارد و

هتلداران میکوشند اقدامات مؤثری برای کسب موفقیت در

،در این میان ،هتلها بیشترین سهم را نصیب خود میکنند که

توسعه و ادامۀ حیات برندهای خود انجام دهند .اما درک اینکه

برندی قوی داشته باشند (دهدشتی شاهرخ و همکاران،

چگونه مشتریان و گردشگران تقویت و توسعۀ برند را ارزیابی

 .)1396به وجود آوردن برند قوی یکی از اولویتهای اصلی
بازاریابی سازمانهای امروزی است؛ چراکه برندهای ُپربازده

میکنند مهم است .بدینمنظور ،برای بهبود موفقیت توسعه و
تقویت برندها ،ضروری است که عوامل مؤثر در ارزیابی

کمکهای شایانی به شناخت سازمان در بازارهای گوناگون

نگرشهای مشتریان و گردشگران از توسعه و تقویت برند

پیوند پایدار پدید آورد .بدینطریق ،میتوانند ،ضمن تقویت

شهر مشهد دومین شهر بزرگ ایران از نظر جمعیت است که،

برند خود ،وفاداری و سودآوری و ادامۀ حیات خود را نیز تضمین

بهعلت موقعیت ویژهای که از نظر سیاحتی و زیارتی دارد،

کنند .بنابراین ،برای پیشبرد تحقیقات دربارۀ برندهای هتل

ساالنه میزبان میلیونها نفر از کشورهایی است که به

براساس دیدگاه تجربی و بهبود شیوههای تقویت برندهای

قصدزیارت حرم مطهر رضوی عازم این شهر میشوند.

هتلها ،مهم است که مدلی جامع با هدف ادامۀ حیات و تقویت

ازآنجاییکه یکی از اصلیترین کسبوکارهای خدماتی در شهر

برندهای برجستۀ هتل داشته باشیم؛ چراکه یکی از مهمترین

مشهد هتلداری است و ،طبق آمار سازمان میراث فرهنگی و

دغدغههای مدیران و کمبودها ،در این زمینه ،نبود مدلی جامع،

گردشگری خراسان رضوی ،بیش از  60درصد از هتلهای

کاربردی و ماندگار از عوامل مؤثر در ادامۀ حیات و تقویت

کشور ،که شامل  13هتل پنجستاره و  20هتل چهارستاره است،

برندهای برجسته در صنعت هتلداری است.ازطرفی ،با تقویت

در شهر مشهد واقع شده است و وجود جو رقابتی هتلها در

برند و رشد هتلها ،صنعت گردشگری نیز بهسمت توسعه گام

سطح شهر مشهد بر اهمیت و پیچیدگی مدیریت این مراکز

خواهد برداشت .لذا ،در صورت عدمشناسایی عوامل اثربخش

میافزاید .ازاینرو ،توجه به عوامل مرتبط با برند و تقویت آن

در ادامۀ حیات و تقویت برند هتلها ،مدیران با مشکل یافتن

بیشازپیش ضروری به نظر میرسد (رجوعی و همکاران،

جایگاهی مناسب در ذهن مشتریان و گردشگران مواجه خواهند

 .)1397براساس مطالب مطرحشده و ضرورت نگاه تحلیلی

شد .بدینمنظور ،برای مدیران صنعت هتلداری ،بهویژه مدیران

و علمیبه هتلهای چهارستاره و پنجستارۀ موجود در شهر

هتلهای چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد ،این مسئله مطرح

مشهد ،توجه به قابلیتها و توانمندیهای بالقوۀ موجود در

است که چگونه و براساس چه مدلی میتوانند برند و نشان

صنعت گردشگری شهر مشهد نقش مهم و حساسی در رشد و

تجاری خود را تقویت کنند و ،ضمن ادامۀ حیات خود ،صنعت

توسعۀ صنعت گردشگری ایفا خواهد کرد .همچنین ،نگاه ویژه

گردشگری را توسعه دهند .این موضوع مسئلۀ اصلی تحقیق

به عواملی که میتواند در ادامۀ حیات و تقویت برند هتلها در

حاضر را تشکیل میدهد.

این زمینه تأثیر داشته باشد ازجمله مواردی است که

ضرورت و اهمیت پژوهش

پژوهشگران و محققان این روزها بسیار به آن توجه میکنند.

گردشگران ،باید به عواملی توجه کنند که بتواند نوعی رابطه و

گردشگری بهدلیل تأثیرات مثبت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
ازجمله درآمدزایی و تأثیر در رشد اقتصادی کشورها در حال
تبدیل شدن به صنعت اول در جهان است و ،برای اغلب
کشورها ،منبع مهمی برای فعالیتهای تجاری ،کسب درآمد،
اشتغالزایی و مبادالت خارجی محسوب میشود ،ولی
دستیابی به مزیت نسبی در این بخش نیازمند ایجاد
زیرساختهای مناسب ،تأمین نیازمندیهای گردشگرها و
ایجاد تسهیالت مطلوب گردشگری است (ابراهیمپور و
همکاران .)1390 ،امروزه ،افراد جامعه ،با بهرهگیری از اوقات
فراغت ،افزایش سطح درآمد و شبکههای حملونقل کارآمد،
ابزارهای بیشتری برای انتخاب آسانتر مقصد موردنظر خود از

ازاینرو ،دو عامل مهم موجب این پژوهش شدهاند .نخست،
افزایش سریع تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و ّفناوری ،از یک

طراحی و تبیین مدل ادامۀ حیات و تقویت برند هتل با رویکرد توسعۀ صنعت

بر این اساس ،هتلها نیز ،بهمنظور ارتباط بهتر با مشتریان و

حاضر با چالش تأثیرگذاری در تصمیمگیری گردشگران در بازار
ُپررقابت جهانی مواجه هستند (.)Echtner & Ritchie, 2003

گردشگری (مطالعۀ موردی :هتلهای منتخب چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد)

شناسایی و بررسی شود (.)Mahasuweerachai & Qu, 2013

میان مقاصد متنوع دارند .درنتیجه ،بازاریابان گردشگری در حال

طرف ،و حاد شدن رقابت میان نظامهای سیاسی ،قدرتهای
بزرگ و شرکتهای بینالمللی ،از طرف دیگر ،که ضرورت
پژوهش دربارۀ آیندۀ صنعت گردشگری را به مبارزهای گسترده
برای «بقا» در جهان پرآشوب تبدیل کرده است (نعیمیمجد و
نعیمیمجد )1398 ،و ،دوم ،فقدان پژوهشهای کافی در این
زمینه بوده است .با این نگاه میتوان عوامل مؤثر در ادامۀ حیات
و تقویت برندهای برجسته هتلهای چهارستاره و پنجستاره در
شهر مشهد را بررسی کرد و ،بر این اساس ،میزان اثربخشی این
دسته از هتلها را با بررسی دقیق و موشکافانۀ عوامل و
شاخصهای تعیینشده سنجید .بدینمنظور ،با رویکرد توسعۀ
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صنعت گردشگری ،راهبردهایی بازاریابی با هدف تحقق بیشتر

فاکسال و همکاران ( )1994بیان میکنند که شرکتهایی بقا

اهداف هتلها در رسیدن به برندی قوی و موفق و افزایش اشتیاق

مییابند که درجهای از وفاداری را در مشتریان خود پدید آورند

گردشگران و مشتریان و درنتیجه افزایش تعهد و عملکرد

و مشتریانی را توسعه دهند که برندی را دوباره و دوباره

بیشازپیش هتلها در این زمینه پیریزی میشود .بنابراین ،این

میخرند یا به سرمایهگذاری دوباره روی آن برند عالقهمند

پژوهش ،با درک این موضوع ،برآن است که به واکاوی و

هستند.

شناسایی عوامل مؤثر در ادامۀ حیات و تقویت برندهای برجستۀ

در طی چند دهۀ اخیر ،مدیران سازمانهای خدماتی و

هتلها براساس مدلی جامع و متمرکز بپردازد و جای خالی

همچنین پژوهشگران توجه زیادی به موضوع برند داشتهاند.

الگویی کاربردی در شناخت عوامل مؤثر در ادامۀ حیات و
تقویت برند هتلهای چهارستاره و پنجستاره را ُپر کند.

باید گفت ارزش برند از ارزش معمول دارایی ،که بهوسیلۀ
فعالیتهای مالی حرفهای ایجاد شده است ،فراتر میرود .با

مروری بر ادبیات نظری پژوهش

توجه به ویژگیهای خاص برند مرتبط با دارایی شرکتها ،برند

ادامۀ حیات و تقویت برند

برای شرکت ایجاد میکند .ازاینرو ،بسیاری از بخشهای

نشریة گردشگری و اوقات فراغت
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تقویت برند مفهومیادراکی است که از ارزش برند و نگرش

هتلداری تالش میکنند به فرصتهایی برای توسعۀ برند

مصرفکنندگان به آن شکل میگیرد .برند قوی میتواند ،با

بهمنظور دستیابی به مزیت بیشتر از برند فعلی خود دست

کاهش برداشتهای منفی ،در گسترش برند تأثیرگذار باشد.

یابند .این مزیتها شامل مشتریان وفادار ،توان بازگشت سریع

تقویت برند چشماندازی از تواناییها و ویژگیهای برندی را

و مواجهه با بحرانها و افزایش اثربخش ارتباطات بازاریابی

منعکس میکند که قدرت خود را از برداشتهای

است

 .)Keller,ساخت یک برند قدرتمند در بازار

مصرفکنندگان از برند میگیرد ،نه از ویژگیهای ذاتی و مطلق

هدف بسیاری از سازمانها است .متخصصان مالی بر این

آن .همچنین ،مثل هر پیوند دیگر با برند ،میتواند به

عقیدهاند که برند تجاری میتواند ارزشی بیش از ارزش متداول

مصرفکنندگان در بازیابی و پردازش اطالعات مربوط به

ایجاد کند .امروزه ،برند فقط ابزاری کارآمد در دست مدیران

ایجاد ،متمایز کردن ،انتخاب برند و مانند آنها کمک کند

نیست ،بکله الزامیراهبردی است که به سازمانها برایخلق

 .)Schultz,برند موقعی قوی است که بتواند رفتار

ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیتهای رقابتی

مصرفکنندگانی را که به آن مینگرند تحتتأثیر قرار دهد و

پایدار کمک میکند .زیونگ و همکاران ( )2013به معرفی

ترجیحات ،گرایشها و رفتار خرید مشتریان را تکراری و روزمره

ابعاد ارزش ویژۀ برند پرداختند و مواردی همچون درک مدیران

کند .امروزه ،نام تجاری جزئی مهم و جدانشدنی در راهبردهای

از اهمیت برند ،انتشار دانش ،شفافیت اهداف برند و درک

بازاریابی است ( .)Baker et al., 2002برند ،با تأکید بر ایجاد

مدیران از دانش برند را مؤثر دانستند .تحقیقات گوناگون نشان

وفاداری ،به شرکتها کمک میکند تا خود را از نظر راهبردی

میدهد که ارزش واقعی در محصول یا خدمت نیست ،بلکه این

برای آینده تثبیت کنند و با غولهای جهانی ،که بازارهای

ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد .ضرورت نفوذ

جهانی را تسخیر کردهاند ،بهطور مؤثر رقابت کنند .وفاداری

در اذهان در صنعت هتلداری نیز مشهود است .در صنعت

مشتری جنبهای رقابتی در بازار عالئم تجاری نیز دارد ،بهویژه

هتلداری و گردشگری که پدیدۀ فصلی بودن نیز یکی از

اینکه مشتریان وفادار به عالئم تجاری در بازارها میتوانند

بزرگترین مشکالتی است که با آن مواجه است ،داشتن برندی

حیات هر شرکتی را تضمین کنند یا آن را به نابودی بکشانند

قوی و وفاداری به برند اهمیتی دوچندان دارد .افزایش آگاهی

(تمپورال .)1382 ،وفاداری به برند تعهد عمیق مشتری به

مشتریان از حقوق خود ،ورود رقبای جدید و اشباع برخی از

خریدن مجدد و مستمر یک محصول یا خدمت ترجیحدادهشده

بازارها موجب میشود که ،در صنعت هتلداری و گردشگری،

در آینده و درنتیجه خرید مجدد آن برند است (.)Oliver, 1999

مشتری اهمیت فوقالعاده پیدا کند .ازاینرو ،هتلهایی

(1998
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هتلها و یژگی خاصی محسوب میشود که ارزش قابلتوجهی

(2010

برند هتل و ایجاد وفاداری در مصرفکننده امکانپذیر است.

در کشورهای متبوع خود هستند (فایوسوال و گی.)1393 ،

مشتریان قبل از تصمیمگیری درخصوص رزرو هتل درپی

گردشگری شامل کلیۀ فعالیتهایی است که گردشگران در

نشانههای مربوط به محصول مانند برند ،قیمت و بررسی برخط

هنگام سفر انجام میدهند و به آنها مرتبط میشود و میتواند

هستند ( .)Bigné et al., 2010صنعت هتلداری از دیرباز جزء

شامل برنامهریزی برای سفر ،جابهجایی بین مبدأ و مقصد،

صنایع درآمدزا برای کشورهای گوناگون بوده است .ارزیابی

اقامت و نظایر آن باشد .هدف گردشگران از سفر به نقاط

ارزش ویژۀ برند به مدیران عالی ،در بخش خدمات ،این امکان

گوناگون جهان بهرهمندی از جاذبههایی است که در مقاصد

را میدهد که قدرت برندهایشان را در مجموعهای رقابتی

گردشگری نهفته است .به عبارتی ،وجود جاذبهها در مقصد

مقایسه کنند و از نتایج آن برای کسب ارزش ویژۀ برند در هتل

گردشگری است که افراد را به سفر به مقاصد گوناگون جذب

در طی زمان و بهمنظور صورتبندی راهبردهای بازاریابی

میکند .محصول گردشگری ،نهتنها با کاالها و محصوالت

استفاده کنند .برندسازی روشی است که به هتلهای زنجیرهای

فیزیکی ،بلکه با سایر خدمات نیز تفاوتهایی دارد .به عبارت

کمک میکند ،با سرعت بیشتری ،خود را به مشتری بشناسانند

دیگر ،در مرحلۀ نخست ،این محصول در دورهای زمانی و طی

و خود را در ذهن او متمایز کنند .آگاهی مشتری و تداعی برند

مراحل مختلف تجربه میشود و همین امر ارزیابی آن را دشوار

به ادراک کیفیت و نهایتا به وفاداری منجر میشود و برندسازی

و پیچیده میکند .در مرحلۀ دوم این محصول برای گردشگران

پایه و اساس بازاریابی خدمات در قرن بیستم است .بهدلیل

پرمخاطره است ،زیرا عالوه بر داشتن هزینههای زمان

ویژگیهای خاص خدمات ،برندسازی در خدمات اهمیت

ازدسترفته را نمیتوان به دست آورد .در مرحلۀ سوم ،بخشی

ویژهای دارد .نام تجاری شناختهشده برای مشتری در هنگام

از این محصول مبتنی بر امیال شخصی گردشگران ازجمله

تصمیمگیری برای خرید خدمتی خاص مانند فراهمکنندۀ

رهایی از فشارهای زندگی ،کسب تجربههای نو ،تفریح و

اطالعات عمل میکند و ریسک را کاهش میدهد و نهایتا

خوشگذرانی است .بنابراین ،برنامهریزی و توسعۀ گردشگری

.)Mackay,

مستلزم شناسایی این نوع انگیزهها و تقاضاها است ،شناخت

برندسازی بهمنظور ایجاد تصو یر مطلوب از برند و مدیریت آن

انگیزهها و تقاضای گردشگران از وظایف بازاریابان گردشگری

از اولویتهای مدیریت و هدفهای راهبردی شرکتها و

است و درنهایت محصول گردشگری دارای قابلیت بهرهبرداری

بخشهای خدماتی محسوب میشود .منافع قابلتوجهی در

دوگانه است؛ یعنی این محصوالت را فقط گردشگران غیربومی

ایجاد برند قدرتمند در هتلها وجود دارد .برای مثال ،بهاری و

استفاده نمیکنند ،بلکه افراد بومینیز از بسیاری از محصوالت

فراهانی ( )1395بیان کردهاند که برندها با ارائۀ خدمات و

عرضهشده این صنعت بهرهمند میشوند (نعیمیمجد و

محصول خود در هتلها با سرعت بیشتری خود را به مشتری

نعیمیمجد1398 ،؛ امین بیدختی و نظری1388 ،؛ آقاجان و

میشناسانند و تصویر خود را در ذهن او خلق و متمایز میکنند.

همکاران .)1393 ،هتل و هتلداری نیز عنصری شهری است و

برند با ارزش باالتر ترجیحات قابلتوجه و قصد خرید مجدد

هیچ شهری بدون داشتن دستکم یک هتل یا حتی یک

بیشتری را ایجاد میکند (امیدیکیا و همکاران.)1391 ،

مسافرخانۀ بسیار کوچک کامل نیست .از این منظر ،هتل نماد

توسعۀ صنعت گردشگری و هتلداری

شهری است یا میتواند باشد و بایستی مانند نمادی از هویت

فرایند تصمیمگیری را سادهتر میسازد

(2011

صنعت گردشگری یکی از مهمترین صنایع قرن حاضر است
(2004

 .)Dristiks,بدون تردید ،همۀ کشورهای جهان ،در

رقابتی تنگاتنگ ،درپی بهرهگیری از مزایای اقتصادی،

طراحی و تبیین مدل ادامۀ حیات و تقویت برند هتل با رویکرد توسعۀ صنعت

خود را در سطح باالیی نگه دارند و این کار با ایجاد ارزش ویژۀ

باال بردن سطح اشتغال ناشی از بهینهسازی صنعت گردشگری

گردشگری (مطالعۀ موردی :هتلهای منتخب چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد)

میتوانند به حیات خود ادامه دهند که درصد اشغال اتاقهای

اجتماعی ،فرهنگی ،بهویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و

شهر عمل کند (تقیزاده و شفیعزاده .)1393 ،اخیرا ،برند به
یکی از موضوعات کلیدی در صنعت گردشگری و هتلداری
تبدیل شده است

(al., 2008

)Kim et؛ زیرا برندهای قوی

میتوانند باعث اعتماد مهمانان شوند و آنها را به تجسم
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ویژگیهای ناملموس هتل قادر سازند .ساختن برند قوی در

کیفیت اخالقیات و اصول اقتصادی و نیز مزیتهای اقتصادی

هتلداری ،با توجه به این واقعیت که خدمات اکثر هتلها مشابه

را در سطحی برابر قرار میدهد و کوشش میکند تا توسعهای

یکدیگر است ،کار آسانی نیست .ترویج برند مبتنی بر

متعادل و همهجانبه جایگزین توسعۀ صرفا اقتصادی شود

مصرفکننده میتواند عامل کلیدی ،راهبردی و محرک برای

(راسخی و همکاران .)1395 ،ازآنجاکه صنعت گردشگری

موفقیت در صنعت هتلداری باشد ( )Prasad & Dev, 2000و

منافع فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی چشمگیری دارد،

یکی از مهمترین عوامل موفقیت اقتصادی هتل گزینش محل و

واحدهای گردشگری برای رسیدن به مقاصد خود با شیوههای

مکان آن است .ازآنجاییکه جایگاهیابی نقشی کلیدی در راهبرد

گوناگون در حال تالش برای جذب گردشگر هستند

بازاریابی ایفا میکند (معینی و شفیعی ،)1386 ،هتلها

(.)Gavrilovi & Maksimovi, 2018

بهمنظور بسط و توسعۀ سهم بازار خود درصدد ایجاد بازار

پیشینۀ پژوهش

منحصربهفردی هستند .بهمنظور ایجاد موقعیت منحصربهقرد و
متمایز از برند هتل ،بازاریاب نیاز به تدوین راهبردی دارد که،
نهتنها مربوط به نیازهای مصرفکنندگان باشد ،بلکه تفاوت
معناداری از نظر دارایی و ارزش با سایر هتلهای رقیب در همان
بازار داشته باشد

(& Trivedi, 2020

 .)Huتوسعۀ پایدار

گردشگری توسعهای است که توازن و تعادل ،حفظ ارزشها و
نشریة گردشگری و اوقات فراغت
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با توجه به اینکه هر تحقیقی نیاز به شناخت پیشینۀ تحقیقات
و بررسی دیدگاههای محققان قبلی دارد ،در این گفتار ،به مرور
تعدادی از تحقیقات انجامشده در ایران و سایر کشورها دربارۀ
ادامۀ حیات و تقویت برند هتل در صنعت گردشگری پرداخته
شده است.

جدول  :1پیشینۀ پژوهش
مقولهها

پیشینۀ تحقیقات

اهمیت ارزش و یژۀ برند

لسمانا و همکاران ( ،)2020گوآن و همکاران ()2021

رقابت در صنعت هتلداری

عبیدات و همکاران ( ،)2021یوسفوند و هاشمیپور ()1400

مدیریت راهبرد برند

مهدوی توکلی ()1400

توجه به ارزشآفرینی خدمات

سبحانیفرد و چراغچی ( ،)1392فیض و همکاران ()1396

مدیریت هدفمند برند

امانی ()2020

منابع انسانی برندمحور

حسینی و مقدم ( ،)2021شیرخدایی و همکاران ()1398

پایداری و ثبات برند

پینا و دیاس ( ،)2021چراغی و گالب ()1400

ساخت برندی قوی

دام و دام ()2021

موقعیت جغرافیایی

حیدری و دهقان ()1398

ارتباطات

ملکی و همکاران ()2020

توسعۀ زیرساختها

خدحیر و همکاران ()2020

چشمانداز و مأموریت هتل

دارما ()2017

فرهنگ سازمانی هتل

چوالیر و همکاران ( ،)2018امیربیکی لنگرودی و همکاران ()1399

نگرش مدیران هتل

فالحی و طباطبایی نسب ()1398

تمایز در ارائۀ خدمات

پیرسون و همکاران ( ،)2015شمسی و همکاران ()1400

تبدیل بازاریابی «قیمتمحور» به بازاریابی «ارزشمحور»

انگگرینی و همکاران ()2019

بهینهسازی تجربۀ مشتری

بونفانتی و همکاران ()2021

آیندهنگری در پژوهش بازار

احمد و همکاران ( ،)2021فیض و گلشاهی ()1396

نارضایتی خالق از وضع موجود

فریرا و سوسا ( ،)2020ایمانقلی ()1400

مقولهها

پیشینۀ تحقیقات

مدیریت ارتباط با مشتری

کامیلری ()2020

مدیریت بهینۀ منابع انسانی و مالی

کنیتل ()2020

تحوالت خالقانه در ارائۀ خدمات

اسالتن و همکاران ()2020

مدیریت چالشهای آینده

شارما و همکاران ()2021

ارتقای جایگاه برند

عیوضینژاد وهمکاران ()1399

برجسته شدن نقش برند و ادامۀ حیات آن

ژی و همکاران ()2019

تداوم عملکرد بهینۀ برند

یاسمانی و همکاران ()2018

رضایت گردشگر

اکبریان و همکاران ()1399

جمعبندی ادبیات و چالش موجود
با توجه به مطالب فوقالذکر ،میتوان دریافت که ،در صنعت

هتلها دارد .منافع قابلتوجهی در ایجاد برندی قدرتمند در
هتلها وجود دارد که از آن جمله میتوان برند هتلها را به منزلۀ
راهی سریع برای شناسایی و متمایز کردن و ایجاد تصو یر در
ذهن مشتریان قلمداد کرد .برند با ارزش باالتر ترجیحات
قابلتوجه و قصد خرید مجدد بیشتری را ایجاد میکند.
ازطرفی ،برنامهریزی و توسعۀ هتلداری مستلزم شناسایی و
شناخت انگیزهها و تقاضاهای گردشگران است .لذا ،تقویت

 -3چه راهبردهایی در طراحی مدل ادامۀ حیات و تقویت
برند هتل در صنعت گردشگری وجود دارد؟
 -4چه شرایط مداخلهگری در طراحی مدل ادامۀ حیات
و تقویت برند هتل در صنعت گردشگری وجود دارد؟
 -5چه بستری در طراحی مدل ادامۀ حیات و تقویت برند
هتل در صنعت گردشگری حاکم و تعیینکننده است؟
 -6چه پیامدهایی در طراحی مدل ادامۀ حیات و تقویت
برند هتل در صنعت گردشگری وجود دارد؟
بخش کیفی

برند و برنامهریزی برای آن میتواند به تقویت کسبوکار و برند

بخش کیفی از طریق مصاحبۀ نیمهساختاریافته و به شیوۀ

هتلها و ادامۀ حیات آنها و درنتیجه توسعۀ صنعت گردشگری

میدانی اجرا شده است .شما هنگامی بهسراغ استفاده از

منجر شود .بنابراین ،در این مقاله ،قصد داریم چالش شناسایی

نظریهپردازی دادهبنیاد میرو ید که نیازمند نظریه یا تبیینی کلی

مؤلفههای مدل ادامۀ حیات و تقویت برند هتلها را با رویکرد

(اجمالی) از فرایندی هستید .زمانیکه نظریههای موجود به

توسعۀ صنعت گردشگری به سرانجام برسانیم.

مشکل موردنظر شما یا به مشارکتکنندگان در فرایندی که شما

روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش آمیخته شامل بخش کیفی و
کمیانجام شده است .هدف کلی پژوهش حاضر طراحی مدل
ادامۀ حیات و تقویت برند هتل با رویکرد توسعۀ صنعت
گردشگری با استفاده از روش گرندد تئوری است .بهمنظور
دستیابی به این هدف ،سؤاالتی به شرح زیر مطرح شدهاند:
ّ
 -1چه شرایط علیای در طراحی مدل ادامۀ حیات و
تقویت برند هتل در صنعت گردشگری وجود دارد؟

طراحی و تبیین مدل ادامۀ حیات و تقویت برند هتل با رویکرد توسعۀ صنعت

مشتریان و وفاداری به برند اهمیت زیادی در ادامۀ حیات

برند هتل در صنعت گردشگری چیست؟
گردشگری (مطالعۀ موردی :هتلهای منتخب چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد)

هتلداری و گردشگری ،داشتن برندی قوی ،نفوذ در اذهان

 -2مقولهمحوری در طراحی مدل ادامۀ حیات و تقویت

در برنامۀ مطالعۀ خود دارید نمیپردازند ،نظریهپردازی
دادهبنیاد نظریه »تولید« میکند .ازآنجاکه این نظریه در دادهها
»بنیان« دارد ،از نظریهای که از مجموعه نظریههای موجود
اقتباس و با آنها تطبیق داده میشود ،تبیین بهتری ارائه میدهد؛
زیرا با موقعیت تناسب دارد ،درعمل واقعا کارآمد است ،افراد
موجود در محیط را در نظر میگیرد و احساسات آنها را درک
میکند و ممکن است همۀ پیچیدگیهایی را که واقعا در فرایند
یافت میشود نشان دهد ( .)Clark & Creswell, 2005با توجه
به اینکه روش گراندد تئوری برای موقعیتی مناسب است که
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دانش ما درخصوص آن محدود است و تئوری قابلاعتنایی برای

متوقف کردن نمونهبرداری نظری «کفایت نظری» یا «اشباع

آن موجود نیست که بتوان براساس آن فرضیهای برای آزمون

نظری» مقولهها یا نظریه است ( .)Lee, 2001تا زمانیکه از

تدو ین کرد ،شرایط مذکور برای موضوع این تحقیق نیز صدق

دادهها مفهوم جدیدی برونداد نکند ،فرایند اشباع نظری ادامه

میکند .همچنین ،بهدلیل اینکه نظریههای موجود در ادبیات

مییابد .نظریه تنها زمانی معتبر است که پژوهشگر به نقطۀ

تحقیق پاسخگوی مشکل و مسئلۀ مدنظر محقق نبود ،در این

اشباع رسیده باشد .این مستلزم مطالعۀ میدانی تا زمانی است

پژوهش ،از نظریهپردازی دادهبنیاد استفاده شده است تا ،با

که هیچ گواه و مدرک جدیدی از دادهها حاصل نشود .به بیان

طراحی الگو و تولید نظریه ،تبیین بهتری ارائه شود .تحقیق

دیگر ،وارسی کامل دادهها انجام شده باشد .اشباع نظری در

کیفی بهجای اندازهگیری و ارزیابی پدیدهها با معنای آنها

فرایند نمونهگیری نظری رخ میدهد .نمونهگیری نظری در

سروکار دارد .در پژوهشهای کیفی ،دادهها ،نه به صورت عدد

نظریهپردازی دادهبنیاد عبارت است از فرایند گردآوری دادهها

و رقم ،بلکه به شکل واژگان و جمالت هستند .نظریهپردازی

برای خلق نظریه .تحلیلگر ،بهوسیلۀ این نمونهگیری ،دادهها را

دادهبنیاد نوعی روش کیفی است که هدف آن شناخت و درک

گردآوری ،کدبندی و تحلیل میکند و تصمیم میگیرد چه

تجارب افراد از رو یدادها و وقایع در بستری خاص است

دادههایی را گردآوری و آنها را از کجا پیدا کند تا ،همزمان با

 .)Straussدر این مقاله ،پژوهشگر ،از

تکو ین نظریه ،آن را توسعه دهد .این فرایند گردآوری دادهها با

طریق روشها و رو یههای تفسیر دادهها از نظر

نظریۀ نوظهور کنترل میشود

 .)Glaser,نقطۀ اشباع

مشارکتکنندگان و در بستر نهادی و اجتماعی خاص آنها ،به

نظری که در آخرین مرحلۀ کدگذاری نظریهپردازی دادهبنیاد،

درک پدیدهها نائل میشود .پژوهش حاضر را مصاحبهای

یعنی کدگذاری انتخابی ،رخ میدهد نظریهپردازی دادهبنیاد را

نیمهساختاریافته هدایت کرد .مصاحبهها با سؤاالت باز پاسخ

تبیین میکند .کدگذاری انتخابی شامل یکی از کدهای

شروع شدند و تا دستیابی به عمق تجارب مصاحبهشوندگان

محوری بهمثابۀ مفهوم اصلی برای محقق است .براساس این

ادامه یافتند .شیوۀ مصاحبه فردی بود تا مصاحبهشوندگان در

کد محوری ،اهداف و دیدگاههای محقق

جستوجو میشود.

کمال آرامش و محرمانگی ،تجارب ذهنیشان را بیان کنند.

روند کدگذاری باز ،محوری و انتخابی سبب میشود دالیل و

مصاحبهها با رضایت مصاحبهشوندگان با یک دستگاه ضبط

شواهد اعتبار تحقیق روشن شود ( .)McFadzean, 2007نقطۀ

صوت ،ضبط و برای تحلیل کیفی آماده شد .هر مصاحبه

اشباع نظری پایایی روش تحقیق نظریهپردازی دادهبنیاد را بیان

بهصورت جداگانه و میدانی ،در محل هتلهای منتخب و با نظر

میکند؛ زیرا نقطۀ اشباع نظری به تکرار دادههای تحقیق

مصاحبهشوندگان انجام شد و ،پس از اتمام هر مصاحبه،

میپردازد و این تکرار دادهها و نتایج آن ،در روش شناسی،

گفتوگوها روی کاغذ نوشته و برای تحلیل آماده شد .میانگین

پایایی روش تحقیق را نشان میدهد .در پژوهش حاضر19 ،

زمان مصاحبهها حدود  90دقیقه بود .در سراسر فرایند پژوهش،

مصاحبه اجرا شد که ،با توجه به اینکه هیچ مفهوم و طبقۀ

از یادنوشتنگاری استفاده شد تا دیدگاههایی را دربارۀ دادهها و

جدیدی از دادههای مصاحبهها به دست نیامد ،اشباع نظری

مقولههای کدگذاریشده شرح دهد .در این یادنوشتها،

حاصل شد .جامعۀ آماری تحقیق شامل مدیران هتلهای

پژوهشگر با کندوکاو احساس ،دیدگاهها و افکار و سپس با

چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد است

نمونهبرداری

تجزیه و ترکیب آنها در جستوجوی تبیینهای کلیتری

بهصورت نظری و به تعداد  19نفر بود که با استفاده از

است .یادنوشتها کمک کردند تا پژوهشگر بهسمت منابع

روشهای غیراحتمالی قضاوتی و گلولۀ

انجام شد،

جدیدی از دادهها هدایت شود ،مشخص شود که کدام

بدینترتیب که ابتدا ،با توجه به شناخت محقق و در نظر گرفتن

دیدگاهها باید بیشتر بهبود یابند و از توقف فرایند پژوهش بهدلیل

اهداف پژوهش ،از خبرگان منتخبی که شایستگی پاسخ به

(& Corbin, 1990
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انبوه دادهها جلوگیری شود .معیار قضاوت درخصوص زمان
____________________________
Snowball sampling
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1.

(1992

.

برفی1

سؤالهای مطرحشده را داشتندمصاحبه به عمل آمد و سپس
آنها خبرگان دیگری را معرفی کردند تا نمونهگیری ادامه یابد.

جدول  :2نمای کلی مصاحبههای انجامشدۀ بخش کیفی
تعداد

نام هتلهای منتخب برای مصاحبه

مصاحبهها

ترکیب مصاحبهشوندگان

دورۀ زمانی

مدت زمان هر

براساس ِسمت

مصاحبهها

مصاحبه

هتلهای هما (شمارۀ  1و  ،)2الماس  1و  ،2قصرطالیی،
 19مورد

 9مدیرداخلی 8 ،مدیر

درویشی ،پارسیس ،پردیسان ،مدینهالرضا ،کوثر ناب ،پارس،

از  25فروردین تا
 15آبان

بازاریابی 2 ،مدیرعامل

بینالمللی قصر ،آبان ،حیات بزرگ طرقبه

از  65تا 120
دقیقه

سال 1398

روایی پرسشنامه قابلقبول ارزیابی شد .سپس ،پایایی

-4-2بخش ّ
کمی

پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ تأیید شد .پس از آن ،برای

پژوهش فوق در بخش ّ
کمی ،از نظر هدف ،کاربردی و ،از نظر

تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و تعداد نمونه 352

بخش کدگذاری محوری برای هریک از ابعاد مدل پارادایمی،

است تا این امکان وجود داشته باشد که محقق در هنگام

پرسشنامهای شامل  77سؤال تدو ین شد .بهمنظور بررسی

پاسخگو یی پاسخدهندگان در محل حضور داشته باشد و بتواند

روایی محتوای مدل از دو شاخص  CVRو  CVIاستفاده شد و

موارد مبهم را برای آنها روشن کند.

جدول  :3روششناسی پژوهش
راهبرد

نوع پژوهش

پژوهش

تئوری)

نظریهپردازی دادهبنیاد (گراندد

مصاحبه نیمهساختار یافته

میدانی و کتابخانهای

پنجستارۀ شهر مشهد

فرایند تحلیل اطالعات در نظریهپردازی دادهبنیاد مبتنی بر سه

مدیران هتلهای چهارستاره و

تجزیهوتحلیل کیفی

گردشگران مستقر در هتلهای

کاربردی

چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد

بنیادی و

کیفی

نمونهگیری قضاوتی و گلولۀ برفی

اکتشافی

آمیخته

کیفی

ّ
کمی

ّ
کمی

کیفی

ّ
کمی

دردسترس

هدف

نتیجه

دادهها

جامعۀ آماری

غیرتصادفی (غیراحتمالی)

از نظر

از نظر

از نظر
رویکرد

روش گردآوری

روش نمونهگیری

حجم نمونه
(نفر)
کیفی

19

ّ
کمی
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است .در این بخش ،براساس شاخصهای بهدستآمده در

انجام شد .در این تحقیق ،از پرسشنامۀ حضوری استفاده شده

گردشگری (مطالعۀ موردی :هتلهای منتخب چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد)

شیوۀ گردآوری اطالعات تحقیق ،توصیفی از نوع پیمایشی

نفر تعیین شد .سپس ،جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه

ابتدا ،کدگذاری باز و نحوۀ کدگذاری مصاحبهها تشریح
میشود و ،پس از آن ،به نحوۀ شکل گیری مفاهیم و مقولهها
پرداخته خواهد شد.

مرحلۀ کدگذاری باز (خلق مفاهیم و مقولهها) ،کدگذاری
ّ
محوری(شناسایی مقولۀ محوری ،شرایط علی ،شرایط

کدگذاری باز

مداخلهگر ،بسترها ،راهبردها و پیامدها) و کدگذاری انتخابی

کدگذاری باز ،فرایندی تحلیلی است که ،از طریق آن ،مفاهیم

(خلق نظریه) است (داناییفرد و امامی .)1386 ،در ادامه،

شناساییشده و و یژگیها و ابعاد آنها در دادهها کشف میشوند

نحوۀ شکل گیری مقولههای حاصل از مفاهیم ارائه میشود.

( .)Lee, 2001در این مرحله ،تمام نکات کلیدی مصاحبهها
151

استخراج و کدگذاری شدند و ،بعد از بررسی و تحلیل آنها،

ّ
علی ،شرایط مداخلهگر ،شرایط بستر و راهبردها و پیامدها

کدهای مشابه به مفاهیم خاصی اختصاص داده شد .درنهایت،

شکل گرفت و درنهایت مقولۀ »مدیریت برندمحور« بهمنزلۀ

 22مقوله و  61مفهوم از فرایند کدگذاری باز شناسایی و

مقولۀ محوری انتخاب شد .دلیل انتخاب این مقوله بهمنزلۀ

استخراج شد.

مقولۀ محوری این است که ،در اغلب دادهها ،رد پای آن را

کدگذاری محوری

میتوان بهوضوح مشاهده کرد .به بیان دیگر ،اغلب

کدگذاری محوری فرایند ربطدهی مقولهها به زیرمقولهها و
پیوند دادن مقولهها در سطح و یژگیها و ابعاد است .این
کدگذاری به این دلیل »محوری« نامیده شده است که
کدگذاری حول محور یک مقوله تحقق مییابد
1990

( & Strauss

 .)Corbin,در این مرحله ،مقولههای بهدستآمده از

فرایند کدگذاری باز در شش دسته شامل مقولۀ محوری ،شرایط

پاسخدهندگان ،مدیریت هدفمند برند و ساخت برندی قوی را
بهمنزلۀ فرایندهای اصلی ادامۀ حیات و تقو یت برند هتل در
صنعت گردشگری معرفی کردند که بیانگر مدیریت برندمحور
است .بنابراین ،میتوان این مقوله را در مرکز قرارداد و سایر
مقولهها را به آن مرتبط کرد .سعی شده است تا برچسب
انتخابشده برای مقولۀ محوری نیز جامعیت داشته باشد.

جدول  :4تصو یر کلی از سلسلهمراتب تحلیل
کدگذار ی انتخابی
ّ
شرایط علی
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اهمیت ارزش و یژۀ برند

کدگذار ی محور ی نمونه

داده نمونه

کیفیت ادراکشده ،تداعی ،وفاداری به برند ،آگاهی از

مصاحبۀ « :2برجسته و ملموس بودن مدیریت هتل و

برند

امکانات زیرساختی آن مهم است»...

رقابت در صنعت هتلداری

مز یت رقابتی ،تعدد رقبا

مدیریت راهبرد برند

برنامهریزی راهبردی برند ،جایگاهسازی برند

مصاحبۀ « :10اعتقاد من این است که هر هتلی دارای مزایای
رقابتی و یژهای است»...
مصاحبۀ « :7مدیران هتل باید بتوانند ،با برنامهریزی
راهبردی ،مشتریان را متقاعد کنند که برند آنها در مقایسه با
سایر برندها جایگاه و یژهای دارد»...

توجه به ارزشآفرینی خدمات
مقولهمحوری
«مدیریت برند محور»

تجهیزات باکیفیت و روزآمد ،کیفیت نیروی خدمات،

مصاحبۀ « :3تجهیزات مدرن و باکیفیت در هتل برای

تعداد و تنوع خدمات

مشتری ارزشآفرین است»...

ّ
این مقوله نتیجه مستقیم شرایط علی است ،انتزاع باالیی دارد و تمامی کدهای موجود بهنوعی به آن اشاره دارند.

شرایط مداخلهگر
مصاحبۀ « :8زائرین و مهمانان معموال دوست دارند در هتلی

موقعیت جغرافیایی

دسترسی به اماکن زیارتی و گردشگری

ارتباطات با نهادهای سیاستگذار

تعامل و همافزایی با نهادهای سیاستگذار در حوزۀ

مصاحبۀ « :5تعامل با نهادهای سیاستگذار در حوزۀ

در حوزۀ گردشگری

گردشگری

گردشگری میتواند در روند تقو یت برند هتل تأثیر گذارد»...

توسعۀ زیرساختها

سیستم حملونقل

اقامت کنند که دسترسی آسانی به حرم مطهر داشته باشد»...

مصاحبۀ « :9برای مهمانان اهمیت دارد که بتوانند بهراحتی به
شهر مشهد عزیمت کنند و امکان تردد از محل هتل نیز به
راحتی میسر باشد»...
بستر (عوامل زمینهای)
مصاحبۀ « :6تمامی کارکنان و مدیران هتل میبایست
چشمانداز و مأموریت هتل

وضوح چشمانداز و جهانبینی

فرهنگ سازمانی هتل

یکپارچگی ارزشها و الگوهای رفتاری

بهوضوح از چشمانداز و جهانبینی موردنظر هتل آگاهی
داشته باشند»...
مصاحبۀ « :5معتقدم اگر ارزشها و الگوهای رفتاری را
تمامی مدیران بروز دهند ،کارکنان نیز از آنها تبعیت خواهند
کرد»...
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داده نمونه

کدگذار ی انتخابی
ّ
شرایط علی

کدگذار ی محور ی نمونه

نگرش مدیران هتل

الگوی یادگیری اجتماعی و سرمشق قرار دادن آن

مصاحبۀ « :12اگر نگرش و تأکید مدیران بر تقو یت برند
همراه رضایت مشتریان باشد ،بقیۀ افراد نیز آن را سرمشق
خود قرار میدهند»...
راهبرد
تمایز در ارائۀ خدمات
تبدیل بازاریابی «قیمت محور» به
بازاریابی «ارزش محور»
بهینهسازی تجربۀ مشتری و ایجاد
وفاداری
آیندهنگری در پژوهش بازار

این مفاهیم بنا بر دو اصل نظریۀ دادهبنیاد ،یعنی مقایسۀ مستمر و حرکتهای پیوستۀ قیاسی و استقرایی (استراوس و
کوربین )1385 ،حاصل شده است و گاهی نقطۀ متناظر مستقیمی در دادهها ندارد .درواقع ،مفهومی انتزاعی است و
پژوهشگر (در جایگاه ابزار پژوهش) در ساخت جمعی آن نقش داشته است.

نارضایتی خالق از وضع موجود
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت بهینۀ منابع انسانی و مالی
پیامدها

مصاحبۀ « :5همیشه در صنعت هتلداری چالشهای
مدیریت چالشهای آینده

آمادگی مقابله با چالشها ،شناسایی چالشهای جدید

ارتقای جایگاه برند

تقو یت جایگاه برند در بازار ،اقتدار برند

جدیدی وجود دارد که باید با مدیریت صحیح آنها را
برطرف کرد»...

برجسته شدن نقش برند و ادامۀ
حیات آن
تداوم عملکرد بهینۀ برند
رضایت گردشگر
نگاه به آینده

نقش برند در بازار ،حمایت و نگهداری مداوم برند
استمرار عملکرد بهینه ،شناسایی تواناییهای برند
رضایتمندی گردشگر ،تعادل بین انتظارات و خدمات
دریافتشده توسط گردشگر
آوردن آینده به حال

کدگذاری انتخابی
کدگذاری انتخابی مرحلۀ اصلی نظریهپردازی دادهبنیاد است
که محقق براساس نتایج کدگذاری باز و محوری به ارائۀ نظریه
میپردازد .در کدگذاری باز ،تحلیلگر به پدید آوردن مقولهها و
و یژگیهای آنها میپردازد و سپس میکوشد تا مشخص کند
که چگونه مقولهها در طول ُبعدهای تعیینشده تغییر میکنند.
در کدگذاری محوری ،مقولهها نظاممند بهبود مییابند و با

مصاحبۀ « :11بهترین بودن در ارائۀ خدمات برند را مقتدر
میکند»...
مصاحبۀ « :1پایبندی به تعهدات کوچک میتواند موجب
برجسته شدن نقش برند شود»...
مصاحبۀ « :3تداوم عملکرد بهینه ارزشی است که خدمت
ارائهشده در زندگی گردشگر دارد»...
مصاحبۀ « :1رضایت گردشگر درواقع همان احساسات
مثبت فعالشده از تجربۀ کسبشده در مقصد گردشگری
است»...
مصاحبۀ « :2هر مدیری با سبک مدیریتی صحیح خود
توانایی آوردن آینده به حال را خواهد داشت »...

طراحی و تبیین مدل ادامۀ حیات و تقویت برند هتل با رویکرد توسعۀ صنعت

خالقیت و تحلیل انسانی در ارائۀ خدمات

توجه مشتریان به برند شود»...

گردشگری (مطالعۀ موردی :هتلهای منتخب چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد)

تحوالت خالقانه در ارائۀ خدمات

دیدگاههای مبتکرانۀ مطرحشده توسط مدیران بازاریابی،

مصاحبۀ « :7خالقیت و تحلیل انسانی میتواند باعث جلب

مقولههای اصلی نیستند که درنهایت برای تشکیل آرایشی نظری
و بزرگتر یکپارچه شوند ،بهطوری که نتایج تحقیق در قالب
نظریه قرار گیرند .کدگذاری انتخابی فرایند یکپارچهسازی و
بهبود مقولهها است ( .)Ibidبراساس روابط بهدستآمده،
مفاهیم حاصل از کدگذاری باز و محوری ،در مرحلۀ کدگذاری
انتخابی ،به یکدیگر پیوند داده شدند و در مدلی برای صنعت
هتلداری و گردشگری (شکل  )1منعکس شدند.

زیرمقولهها پیوند داده میشوند .بااینحال ،اینها هنوز
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قضیۀ  :5چشمانداز و مأموریت هتل ،فرهنگ سازمانی

خلق نظر یه
بعد از تشریح عناصر پارادایم کدگذاری محوری ،یافتههای
حاصل از مرحلۀ کدگذاری انتخابی ارائه شدند .پس از شکل
گیری مفاهیم و مقوالت ،سومین عنصر نظریۀ دادهبنیاد ،که
خروجی اصلی مرحلۀ کدگذاری انتخابی محسوب میشود،
گزارههای نظری یا قضیهها هستند که روابط تعمیمیافته بین یک
مقوله و مفاهیم آن و بین مقولههای معین را نشان میدهند.
گلیسر ( )1992و استراوس و کوربین ( )1990ابتدا عنصر سوم
را فرضیه نامیدند ،اما بعدا به نظر رسید که واژۀ قضیه مناسبتر
است؛ زیرا قضایا متضمن روابط مفهومی هستند ،درحالی که
فرضیهها مستلزم روابط سنجشپذیر هستند.

متغیرها و مفاهیم مقولۀ راهبردها را تحتتأثیر قرار میدهند.

قضیۀ  :6تحوالت خالقانه در ارائۀ خدمات ،مدیریت
چالشهای آینده ،ارتقای جایگاه برند ،برجسته شدن نقش برند
و ادامۀ حیات آن ،تداوم عملکرد بهینۀ برند ،رضایت گردشگر و
نگاه به آینده ازجمله مهمترین خروجیها و پیامدهای مقولۀ
راهبردها تبیین شدهاند.

قضایای نظری مطرحشده میتوانند پاسخگوی سؤاالت
ذکرشده در این پژوهش باشند.
اعتباردهی کیفی به روش کثرتگرایی

قضایای نظری ناظر به روابط میان مقولهها در الگوی
کدگذاری محوری هستند .خروجی مرحلۀ کیفی پژوهش
حاضر در قالب  6قضیۀ نظری به شرح زیر استخراج شد:
ّ
قضیۀ  :1شرایط علی برای مقولۀ محوری مدیریت
نشریة گردشگری و اوقات فراغت
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برندمحور در قالب  4مقوله اهمیت ارزش و یژۀ برند ،رقابت در
صنعت هتلداری ،مدیریت راهبرد برند و توجه به ارزشآفرینی
خدمات تبیین گردیدند.
قضیۀ  :2مقولۀ محوری مدیریت برندمحور دارای
و یژگیهایی است که مهمترین آنها را میتوان در مدیریت
هدفمند برند ،منابع انسانی برندمحور ،پایداری و ثبات برند و
ساخت برندی قوی توصیف کرد.

قضیۀ  :3خروجیهای اصلی مدیریت برندمحور از
طریق اجرای راهبردهای تمایز در ارائۀ خدمات ،تبدیل بازاریابی
«قیمتمحور» به بازاریابی «ارزشمحور» ،بهینهسازی تجربۀ
مشتری و ایجاد وفاداری ،آیندهنگری در پژوهش بازار ،نارضایتی
خالق از وضع موجود ،مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت
بهینۀ منابع انسانی و مالی محقق میشوند.

قضیۀ  :4موقعیت جغرافیایی ،ارتباطات ،توسعۀ
زیرساختها ،بهمنزلۀ شرایط مداخلهگر ،رابطۀ میان مدیریت
برندمحور و راهبردها را تنظیم میکنند.

کثرتگرایی 1راهی برای اعتباردهی است .ازآنجاکه در هیچ
شیوهای مسئله بهحد کفایت حل نمیشود ،از کثرتگرایی
استفاده میشود؛ زیرا هر شیوه از جنبههای متفاوتی واقعیت
تجربی را بررسی میکند .ازاینرو ،باید در این زمینه شیوههای
چندگانۀ مشاهدات به کار گرفته شود

( Denzin & Lincoln,

 .)1994بنابراین ،با توجه به ماهیت کیفی پژوهش ،از سه نوع
کثرتگرایی زیر استفاده شده است (:)Janesick, 1994

 -1کثرتگرایی در دادهها 2:در تحقیق حاضر ،دادهها از

مآخذ گوناگونی استخراج شدهاند .استفادۀ همزمان از

روشهای گوناگونی نظیر مصاحبه ،بررسی یادداشتها  3و
بازبینی مکرر دادهها و اسناد و مدارک باالدستی سبب شد
بیشترین دادۀ مقبول به دست آید.

-2کثرتگرایی در پژوهشگر 4:در این زمینه ،فرد دیگری
فرایند را همزمان با محقق پیگیری و ارزیابی کرد و همچنین
مدل پدیدآمده را مدیران و خبرگان تأیید کردند.

-3کثرتگرایی در نظریه 5:در این تحقیق از نظر
پژوهشگران ،اعضای هیئت علمی ،مدیران و افراد متخصص
در موضوع بهره برده شده است.

شکل  1مدل نهایی پژوهش در قالب پارادایم کدگذاری
محوری را نشان میدهد.

____________________________
Triangulation
2. Triangulation in Data
3. Memo
1.
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هتل ،نگرش مدیران هتل ،بهمنزلۀ عوامل زمینهای (بستر) ،کلیۀ

4.

Triangulation in Investigator
5. Triangulation in Theory

ّ
شرایط علی:

 اهمیت ارزش و یژه برند
 رقابت در صنعت هتلداری
 مدیریت راهبرد برند
 توجه به ارزشآفرینی خدمات

مقولۀ محوری:
مدیریت برندمحور

 مدیریت هدفمند برند
 منابع انسانی برندمحور
 پایداری و ثبات برند
 ساخت برندی قوی

شرایط مداخلهگر:

پیامدها:

 تحوالت خالقانه در ارائه خدمات
 مدیریت چالشهای آینده
 ارتقای جایگاه برند
 برجسته شدن نقش برند و ادامه حیات آن
 تداوم عملکرد بهینه برند
 رضایت گردشگر

شکل  :1مدل نهایی پژوهش در قالب پارادایم کدگذار ی محور ی

طراحی و تبیین مدل ادامۀ حیات و تقویت برند هتل با رویکرد توسعۀ صنعت

 تمایز در ارائه خدمات
 تبدیل بازاریابی «قیمت محور» به بازاریابی «ارزش محور»
 بهینهسازی تجربه مشتری
 آیندهنگری در پژوهش بازار
 نارضایتی خالق از وضع موجود
 مدیریت ارتباط با مشتری
 مدیریت بهینه منابع انسانی و مالی

 چشمانداز و مأموریت
هتل
 فرهنگ سازمانی هتل
 نگرش مدیران هتل

گردشگری (مطالعۀ موردی :هتلهای منتخب چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد)

 موقعیت جغرافیایی
 ارتباطات
 توسعه زیرساختها

راهبردها:

بستر(عوامل زمینهای):

تجزیهوتحلیل ّ
کمی
با توجه به انتخاب روش تحقیق آمیختۀ متوالی اکتشافی در این

نتایج تحلیل ساختاری الگوی ادامۀ حیات و تقویت برند

تحقیق ،پس از تدو ین مدل ادامۀ حیات و تقو یت برند در مرحلۀ

شکل زیر مدل ساختاری مدل ادامۀ حیات و تقو یت برندهای

اول ،برای بررسی وضعیت آن در هتلهای چهارستاره و
پنجستارۀ شهر مشهد ،از دادههای ّ
کمی در قالب روش پیمایش
در مرحلۀ دوم استفاده شده است .تجز یهوتحلیل دادهها به روش
معادالت ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و با کمک نرمافزار
 AMOSو  SPSSانجام شده است.

برجستۀ سازمانهای خدمات گردشگری در حالت تخمین
استاندارد را نشان میدهد .بارهای عاملی مدل ،میزان تأثیر
هرکدام از متغیرها یا گو یهها را در توضیح و تبیین واریانس
نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان میدهد.
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نشریة گردشگری و اوقات فراغت
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شکل  :2مدل ساختار ی الگوی ادامۀ حیات و تقو یت برند در حالت تخمین استاندارد

ّ
براساس مدل فوق ،اگر شرایط علی یک واحد تغییر کند،

ضرایب است .در سطح خطای  ،0/05مقادیر بحرانی  1/96و

مدیریت برندمحور  0/88واحد تغییر میکند .هر واحد تغییر

 -1/96هستند اگر مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از  1/96یا

در شرایط مداخلهگر به بهبود  0/61در راهبردها منجر میشود

کوچکتر از  -1/96معنادار بودن روابط را نشان دهند.

و هر واحد تغییر در عوامل زمینهای  0/48واحد بهبود در

اطالعات مربوط به بار عاملی و عدد معناداری و نتیجۀ فرضیۀ

راهبردها را نشان میدهد و سرانجام بهبود یک واحد در راهبردها

رابطۀ معناداری مدل ساختاری ادامۀ حیات و تقو یت برند در

به  0/62واحد در پیامدها منجر میشود .مبنای تأیید یا رد شدن

جدول زیر نشان داده شده است.

فرضیهها (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت معناداری
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جدول  :4نتایج تحلیل عاملی تأییدی مدل ساختاری ادامۀ حیات و تقویت برند
نام رابطه
ّ
شرایط علی بر مدیر یت
برندمحور
مدیر یت برندمحور بر
راهبردها
شرایط مداخلهگر بر
راهبردها
شرایط زمینهای بر
راهبردها
راهبردها بر پیامدها

نماد

بار عاملی

Causal conditions>Brand
management

0/881

Brand
management>Strategies

0/561

Interfering
conditions>Strategies

0/609

بار عاملی
غیراستاندارد

خطای معیار

آمارۀ تی

سطح معنیداری

نتیجه

0/473

2/55

0/011

معنادار

1/209

0/262

0/895

0/353

0/951

0/001

3/42

0/007

2/69

معنادار
معنادار

Underlying
factors>Strategies

0/480

0/557

0/261

2/13

0/034

معنادار

Strategies>consequences

0/623

0/982

0/36

2/73

0/007

معنادار

است .با توجه به خروجی مقدار نرمافزار ،کایاسکوئر

شاخصهای دیگر به شرح جدول زیر برازش مناسب را نشان

محاسبهشده برابر با 938/26است که مقدار آن ،در مقایسه با

میدهند.

جدول  :5شاخصهای برازش مدل ساختاری الگوی ادامۀ حیات و تقویت برند
نام شاخص برازش

مقدار بهدستآمده

مقدار مجاز

نسبت کایاسکوئر به درجۀ آزادی

2/988

کمتر از 3

ریشۀ میانگین مربع تقریبی خطا ()RMSEA

0/079

کمتر از 0/08

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

0/941

باالتر از 0/9

شاخص برازش توکر ـ لو ییس ()TLI

0/908

باالتر از 0/9

ریشۀ میانگین مربع باقیماندۀ اصالحشده ()SRMSR

0/0858

کمتر از 0/1

با توجه به معناداری تمام پارامترها ،میتوان گفت که بین

استفاده شد که تفاوت بین نمونۀ موردبررسی را با مقداری

ابعاد و مفهوم مربوط به آن رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد و،

مفروض آزمون میکند و ،با توجه به عدمامکان ارائۀ حدس

با توجه به نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،میتوان نتیجه گرفت که

خاص درخصوص وضعیت متغیرهای تحقیق ،از سؤال و آزمون

سؤاالتی که برای متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدهاند

میانگین دوطرفه استفاده شد .برای بررسی وضعیت هریک از

بهخوبی میتوانند آنها را بسنجند .بهطورکلی ،روایی مدل

شاخصها و با توجه به طیف پنجتایی لیکرت (مقدار یک برای

تحقق یافته است و بنابراین روش کیفی و روند تحقیق در بخش

بسیار کم و مقدار  5برای بسیار زیاد در طیف لیکرت در نظر

کیفی صحیح و مناسب بوده است.

گرفته شد) ،عدد  3بهمنزلۀ میانۀ طیف انتخاب شد و آزمون

بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق

فرض کلیۀ متغیرهای تحقیق به این صورت است:

بهمنظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق ،از آزمون فرض
آماری میانگین یک جامعه یا همان آزمون تی یکنمونهای

طراحی و تبیین مدل ادامۀ حیات و تقویت برند هتل با رویکرد توسعۀ صنعت

درجۀ آزادی  ،314کمتر از  3و برابر با  2/988است و مقدار

گردشگری (مطالعۀ موردی :هتلهای منتخب چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد)

نتایج تخمین مدل حاکی از مناسب بودن شاخصها

 RMSEAنیز  0/08کمتر از حد مجاز و برابر با  0/079است.

وضعیت متغیر مربوطه مناسب نیستH  :   3 :
H : 3
1
وضعیت متغیر مربوطه مناسب است:
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جدول  :6بررسی وضعیت ابعاد الگوی ادامۀ حیات و تقویت برند
ابعاد

شاخص

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آمارۀ تی

ضر یب معنادار ی

اهمیت ارزش و یژۀ برند

352

3/7947

0/8645

17/247

0/000

مناسب

رقابت در صنعت هتلداری

352

3/9219

0/5903

34/264

0/000

مناسب

مدیریت راهبرد برند

352

3/0374

0/7107

25/410

0/000

مناسب

توجه به ارزشآفرینی خدمات

352

3/8100

0/7088

21/441

0/000

مناسب

مدیریت هدفمند برند

352

3/0121

0/6737

0/336

0/737

مناسب

منابع انسانی برندمحور

352

3/0473

0/8414

1/056

0/292

مناسب

پایداری و ثبات برند

352

3/7923

0/7262

20/469

0/000

مناسب

ساخت برندی قوی

352

2/7936

0/7334

5/281-

0/000

مناسب

موقعیت جغرافیایی

352

3/0033

0/5875

31/831

0/000

مناسب

ارتباطات

352

3/7628

0/9466

15/119

0/000

مناسب

توسعۀ زیرساختها

352

3/7628

0/6894

20/758

0/000

مناسب

چشمانداز و مأموریت هتل

352

3/9569

0/9532

18/834

0/000

مناسب

فرهنگ سازمانی هتل

352

2/9545

0/7194

1/185-

0/237

مناسب

نگرش مدیران هتل

352

2/0928

0/6051

28/128-

0/000

مناسب

352

3/0838

0/8159

1/927

0/055

مناسب

ّ
عوامل علی

مقولهمحوری
(مدیریت
برندمحور)

شرایط مداخلهگر

عوامل زمینهای

تمایز در ارائۀ خدمات
تبدیل «قیمتمحور» به
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352

3/7711

0/7477

19/351

0/000

مناسب

بهینهسازی تجربۀ مشتری

352

3/7923

0/9193

16/170

0/000

مناسب

آیندهنگری در پژوهش بازار

352

1/9069

0/5446

37/655-

0/000

مناسب

بازاریابی «ارزشمحور»
راهبردها

نارضایتی خالق از وضع

352

2/9664

0/7782

0/810-

0/418

مناسب

352

3/6386

0/7366

16/265

0/000

مناسب

352

3/8892

0/9379

17/788

0/000

مناسب

352

2/1094

0/7016

23/818-

0/000

مناسب

مدیریت چالشهای آینده

352

3/3400

0/7365

8/660

0/000

مناسب

ارتقای جایگاه برند

352

2/9295

0/9021

1/467-

0/143

مناسب

موجود
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت بهینۀ منابع انسانی و
مالی
تحوالت خالقانه در ارائۀ
خدمات

پیامدها

برجسته شدن نقش برند و ادامۀ

352

3/8329

0/9679

16/145

0/000

مناسب

تداوم عملکرد بهینۀ برند

352

3/9484

0/8910

19/970

0/000

مناسب

رضایت گردشگر

352

1/9844

0/6037

31/561-

0/000

مناسب

حیات آن

بحث و نتیجهگیری
امروزه ،رشد سریع ّفناوری روشهای نو ین در ارائۀ خدمات،
افزایش روزافزون رقابت در بازارها ،استفاده از انرژیهای نو و
بحث مسئولیت اجتماعی و زیستمحیطی باعث شده است
که رفتار مصرفکنندگان و تصمیمگیری خرید بیشازپیش
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مناسب
بودن ابعاد

پیچیده شود و عوامل مؤثر در تبیین جایگاه برند در ذهن
مشتریان بهسرعت تغییر پیدا کند .بنابراین ،مدیریت برند از
مهمترین وظایف یک سازمان است تا بتواند جایگاه برند را در
ذهن مشتریان بیشتر تثبیت کند و توانایی واکنش در مقابل
تغییرات فضای کسبوکار را داشته باشد.

نتیجۀ نهایی این مقاله طراحی مدل ادامۀ حیات و

گوناگون نشان میدهند ارزش واقعی در خود محصول یا

تقو یت برند هتل با رو یکرد توسعۀ صنعت گردشگری از طریق

خدمت نیست ،بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و

نظریهپردازی دادهبنیاد است که دربرگیرندۀ شش قضیه نهایی

بالقوه وجود دارد .ضرورت نفوذ در اذهان در صنعت هتلداری

است .این قضایا میتوانند بهمنزلۀ چراغ راهی برای مدیران

نیز مشهود است .در صنعت هتلداری و گردشگری ،داشتن

هتلهای چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد باشند تا از این

برندی قوی و وفاداری به آن اهمیت فراوانی دارد .همچنین،

طریق ،ضمن شناسایی مؤلفهها ،اصول  ،قواعد و راهکارهای

افزایش آگاهی مشتریان از حقوق خود ،ورود رقبای جدید و

کاربردی در حوزۀ مدیریت و تقو یت برند هتل ،بتوانند

اشباع برخی بازارها موجب میشود مشتری ،در صنعت

رو یکردهای نو ین مدیریتی و بازاریابی و برندسازی خود را

هتلداری و گردشگری ،اهمیت فوقالعادهای پیدا کند.

براساس مدل ارائهشده با هدف ادامۀ حیات و تحقق اهداف

ازاینرو ،هتلهایی میتوانند به حیات خود ادامه دهند که

و یژۀ مدیریتی در صنعت هتلداری و گردشگری به کار گیرند.

درصد اشغال اتاقهای خود را در سطح باالیی نگه دارند و این

از جملۀ این اهداف میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

کار با ایجاد ارزش و یژۀ برند هتل و ایجاد وفاداری در

بازاریابی؛ توسعۀ سهم بازار هتلداری؛ راهبرد محصول ،جذب

سازمان هستند و تنها سازمانهایی موفق خواهند بود و به

مشتری ،کیفیت و سالمت در ارائۀ خدمات؛ توسعۀ

حیات خود ادامه میدهند و به موفقیتهای قابلتوجه دست

سیستمهای مدیریت هتل؛ استقرار استانداردهای بینالمللی

مییابند که تعدادی کافی از مشتریان را جذب و آنها را حفظ

در ارائۀ خدمات متنوع؛ افزایش مقبولیت ،اعتماد و اطمینان

کنند (بهاری و همکاران.)1396 ،

میهمانان به هتل و ترو یج و تقو یت برند هتل؛ احراز سود

در قضیۀ  ،2مقولۀ محوری مدیریت برندمحور بیان شده

معقول و منطقی در فعالیتهای هتلداری برای تأمین منافع

که اساس این نظریه است .این مفهوم بهقدر کافی انتزاعی

سهامداران مبتنی بر رعایت همزمان منافع مشتریان ،کارکنان و

است و همۀ مقولههای اصلی دیگر به آن ربط داده میشوند.

سایر صاحبان و عوامل تولید مؤثر در فعالیت هتلداری ،بررسی

این مقوله که در مرکز مدل قرار گرفته است بیانگر این موضوع

نظاممند و پیوستۀ رو یدادها و روندهای کنونی بهمنظور ترسیم

است که بهرهگیری از ابعاد و مؤلفههای مدیریت برندمحور

افقهای آیندۀ صنعت هتلداری و مانند اینها.
ّ
در قضیۀ  ،1شرایط علی ذکر شده است .این قضیه

توسط اکثر مصاحبهشوندگان تأکید شده است .ازآنجاییکه
برند از داراییهای ارزشمند و کلیدی سازمان است ،باید دائما

مقولههای مربوط به شرایطی را بیان میکند که در مقولۀ

برای تقو یت و توسعه و جایگاهسازی آن فعالیت کرد .تقو یت

محوری مدیریت برندمحور تأثیر میگذارند .براساس نتایج

برند جزء مهارتهای ضروری برای هر سازمانی است که

تحقیق ،مقولههای اهمیت ارزش و یژۀ برند ،رقابت در صنعت

هدف معینی دارد و تالش و سختکوشی خود را برای رسیدن

هتلداری ،مدیریت راهبرد برند و توجه به ارزشآفرینی خدمات

به آن به کار میبندد .برای توسعه و تقو یت برندها به مدیریت

در مقولۀ محوری مدیریت برندمحور تأثیر میگذارند.

کارآمد برند نیاز است که شامل سه حوزۀ اصلی ازجمله

بهعبارتی ،این قضیه بیان میدارد که ،از دیدگاه مصرفکننده،

ساخت برند ،توسعۀ برند و ممیزی است .زندگی پرهیاهو و

مزایای کلیدی رشد برندسازی در هتلداری شامل کاهش

شلوغ شهری موجب شده است که خریداران محصوالت و

ریسکهای ادراکی و هزینههای جستوجو و تسهیل فرایند

خدمات توان مقایسههای دوبهدوی محصوالت را نداشته

تصمیمگیری خرید است و ،از نظر صاحبان برند ،مزایای

باشند .لذا ،برندها ،بهمنزلۀ عالئمی اطمیناندهنده ،نقش

اصلی شامل به دست آوردن سهم بازار بیشتر در برابر رقبا و

میانبر و تسهیلگر را بر عهده گرفتند .مشتریان ،با میزان

توانایی حفظ مشتری از طریق ایجاد وفاداری است .تحقیقات

اعتمادشان به برندهای گوناگون ،بین محصوالت فرق

طراحی و تبیین مدل ادامۀ حیات و تقویت برند هتل با رویکرد توسعۀ صنعت

هتل؛ رسوخ در بازار رقابتی و توسعه و یکپارچهسازی نظام

 .)1395از سوی دیگر ،میدانیم که مشتریان خون حیاتی

گردشگری (مطالعۀ موردی :هتلهای منتخب چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد)

نیل به حداکثر رضایتمندی ،آسایش و سالمت میهمانان

مصرفکننده امکانپذیر است (دهدشتی شاهرخ و همکاران،
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میگذارند .لذا ،اکثر تالشهای برنامههای مدیریت برند

تمایز در ارائۀ خدمات کیفی بهتر باشد .به بیان دیگر ،تمایز در

میبایست به متقاعد کردن مشتریان برای تجربه یا تکرار تجربۀ

ارائۀ خدمات و کیفیت مزیت رقابتی و وجه تمایز بین هتلها

استفاده از یک محصول یا خدمت معطوف شود .لذا ،توجه به

است .لذا ،راهبرد تمایز در ارائۀ خدمات میتواند راهبرد

ساخت مدیریت برند ،بهگونهای که تمامی مؤلفههای موردنظر

مناسبی در این خصوص باشد.

را دربرگیرد ،میتواند راهگشا باشد .درنتیجه ،مدیریت

برند بخش مهمیاز فرایند نظاممند بازاریابی یکپارچه

برندمحور میتواند بهمنظور اثربخشی و کارآمدی فعالیتهای

است .برند میتواند با افزایش تمرکز و آگاهی مصرفکننده از

هتلداری در صنعت گردشگری به کار گرفته شود.

یک محصول یا خدمت موجب رشد سهم بازار شود و با ایجاد

در قضیۀ  ،3راهبردهای این مدل بیان شده است .در این

و احساس تعلق و نزدیکی در مصرفکنندگان زمینهساز تکرار

قضیه ،خروجیهای اصلی مدیریت برندمحور از طریق

خرید آنها شود .اگرچه برند میتواند تمامی این نقشها را ایفا

اجرای راهبردهایی مانند تمایز در ارائۀ خدمات ،تبدیل

کند ،اما راهبرد برند فراتر و گستردهتر از صرف بحث بازاریابی

بازاریابی «قیمتمحور» به بازاریابی «ارزشمحور»،

است و ،اگر منطبق با راهبرد کلی سازمان نباشد ،احتمال

بهینهسازی تجربۀ مشتری و ایجاد وفاداری ،آیندهنگری در

شکست آن بسیار زیاد است .باید توجه داشت که

پژوهش بازار ،نارضایتی خالق از وضع موجود ،مدیریت
ارتباط با مشتری و مدیریت بهینۀ منابع انسانی و مالی محقق

قیمتگذاری فقط بخشی از فرایند ایجاد ارزش برای مشتری
است ..روند روبهرشد بازاریابی الکترونیکی و ّفناوریهای

میشوند .منظور از راهبرد کنشها یا برهمکنشهای خاصی

موسوم به  ITباعث شده است که مشتریان بهراحتی قیمتها

است که از پدیدهمحوری منتج میشود .این راهبردها از شرایط

را در اینترنت پیدا و و یژگیهای محصول موردعالقه را

مداخلهگر و شرایط زمینهای ،که در ادامه به آن پرداخته

مشاهده کنند .لذا ،تبدیل بازاریابی «قیمتمحور» به بازاریابی

میشود ،تأثیر میپذیرند .تفسیر این راهبرد میتواند شیوۀ

«ارزشمحور» میتواند راهبرد مناسبی در این خصوص باشد.

عملی کردن اهداف را برای مدیران صنعت هتلداری فراهم

استمرار در فراهم کردن بهینهترین تجربه برای مشتری،

آورد .مؤلفههایی همچون تمایز ،ارزش ،تجربه ،وفاداری،

یعنی رواج این ارزش در سطوح سازمان ،میتواند امری مهم

آیندهنگری ،نارضایتی،ارتباط ،منابع انسانی و مالی چندجانبه

و بنیادین در معماری برند وهو یت تجاری باشد؛ زیرا

بودن این راهبردها را نشان میدهد .بنابراین ،مدیریت

تصو یرسازی ذهنی/ادراکی مشتریان از مجموعه هتل یکدفعه

برندمحور ،نهتنها بهمعنای توجه به برند است ،بلکه بهمعنای

به وقوع نمیپیوندد ،بلکه روندی است مستمر که ،در صورت

توجه به سازماندهی کارها و توجه به سایر عوامل نیز هست.

بروز هرگونه مغایرت در هر زمان و مکان ،به کل این دورنمای

در حوزۀ خدمات اقامتی هتل بحث تمایز کیفیت

معماریشده در اذهان خدشه میزند .وفاداری مشتریان فعلی

خدمات از مباحث اساسی محسوب میشود .نبودن

مانع مهمی برای ورود رقبا خواهد بود .بنابراین ،سود بالقوۀ

استاندارد مشخص و بینالمللی ،در عرصۀ صنعت اقامتی

تازهواردان کاهش مییابد .همچنین ،وجود گروه مشتریان

،امکان تعریف خدمات استاندارد برای مباحث کیفی را از

وفادار به دیگران احساس اعتماد میدهد .درنهایت ،وفاداری

دستاندرکاران این صنعت گرفته است .بدیهی است که ،در

برند فرصت موردنیاز برای واکنش به تحرکات رقبا را فراهم

چنین شرایطی ،امکان به وجود آمدن شکافهای مدیریت

میکند .لذا ،راهبرد بهینهسازی تجربۀ مشتری و ایجاد وفاداری

خدمات دور از ذهن نیست .آنچه هتلها را در بازارشان حفظ

میتواند راهبرد مناسبی در این خصوص باشد.

یا نابود میکند همین وجود یا عدموجود شکاف بین خدمات

هیچگاه نباید به وضع فعلی خود قناعت کرد ،بلکه باید

ارائهشده توسط هتلها و خدمات موردانتظار مشتریان است.

برای بهتر شدن تالش کرد و نارضایتی خالق داشت .به بیانی

مشتریان در شرایط کامال برابر ،از لحاظ مزایای مکانی و

سادهتر ،نباید از مسیر خود خارج شو ید ،زیرا با این کار

اندازهای  ،قیمتی و غیره ،هتلی را انتخاب میکنند که از لحاظ

مشتری را سردرگم میکنید و وفاداری او را کاهش میدهید،

اما همواره نارضایتی خالق داشته باشید و تالش برای بهتر

بهمنزلۀ ضرورتی راهبردی در هتلداری است که اجرای مؤثر

شدن را کلید موفقیت برند خود بدانید .لذا ،راهبرد نارضایتی

آن میتواند افزایش رضایت مشتری ،وفاداری و جذب آنها و

خالق از وضع موجود میتواند راهبرد مناسبی در این خصوص

درنتیجه فروش بیشتر و تکرار خرید را به دنبال داشته

باشد.

باشد.

جلب رضایت مشتریان فعلی و کاهش انگیزههای آنان برای
درخصوص مدیریت بهینۀ منابع انسانی ،میتوان

جایگزینی برند ،معموال کمهزینهتر از تالش برای جلب

بهسوی کارمندمحوری گام برداشت که بر توجه و محبت به

مشتریان جدید و ترغیب آنها به استفاده از برندی دیگر است

کارکنان و منابع انسانی متنی است .یعنی مدیران هتل به حال

و این هدف از طریق مدیریت ارتباط با مشتری امکانپذیر

و روحیۀ کارکنان ،نه بهخاطر کارایی ،بلکه بهخاطر انسان بودن

است .لذا ،راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری میتواند راهبرد

آنها ،توجه کنند .معماری انگیزشی مشاغل و معماری

مناسبی در این خصوص باشد.

و غیررسمی بهمنظور برانگیختن انگیزۀ کارکنان به ارزشهای

شرایط عبارتاند از موقعیت جغرافیایی ،ارتباطات و توسعۀ

برند به کار گرفته میشود و ،از این طریق ،مسیر حرکت

زیرساختها .عوامل مؤثر در توسعۀ بخش هتلداری و

سازمان بهسمت مدیریت برند را ممکن میسازد .لذا ،راهبرد

گردشگری را میتوان به دو گروه کلی :مشخصههای ذاتی

مدیریت بهینۀ منابع انسانی میتواند راهبرد مناسبی در این

(منابع طبیعی و آثار تاریخی) و مشخصههای اکتسابی تقسیم

خصوص باشد.

کرد .ایران ،به لحاظ برخورداری از مشخصههای ذاتی جذب

صنعت گردشگری در ایران از صنایعی است که

گردشگر ،جزء  10کشور برتر دنیا محسوب میشود .به

آیندهپژوهی در آن بسیار اهمیت دارد .این صنعت ظرفیتهای

عبارتی ،داشتن عوامل بالقوۀ جذب گردشگر ،بهتنهایی برای

بسیار چشمگیری در رشد و توسعه دارد .براساس گزارش

پیروزی در رقابت شدید میان هتلهای گوناگون کفایت

سازمان جهانی گردشگری ،ایران رتبۀ دهم جاذبههای باستانی

نمیکند ،بلکه در کنار این منابع قوی ،باید مشخصههای

و تاریخی و رتبۀ پنجم جاذبههای طبیعی را در جهان دارد.

اکتسابی را نیز تقو یت کرد .بخشی از شاخصهای اکتسابی

آینده اساسا دارای عدمقطعیت است .بااینهمه ،آثار و

مربوط به زیرساختهای کالن ملی است ،بهگونهای که

رگههایی از اطالعات و واقعیتها ،که ریشه در گذشته و

ارزیابی ،توسعه و تقو یت آنها خارج از محدودۀ وظایف

اکنون دارند ،میتوانند رهنمون ما به آینده باشند .تصمیمگیری

بخش گردشگری است .از آن جمله میتوان به زیرساختهای

در حوزۀ مدیریت برند ،براساس چندین آیندۀ محتمل و بر

 ،ICTحملونقل ،امنیت ،سالمت و بهداشت ،پایداری

مبنای تجارب گذشته ،غفلت از رصد تغییرات آتی را در پی

محیط زیست و غیره اشاره کرد .در گروه دیگر ،دستهای از

خواهد داشت و با تلخکامی روبهرو خواهد شد .تصو یرهای

مشخصههای اکتسابی قرار میگیرند که توسعه و مدیریت

آینده (آرمانها ،اهداف ،مقاصد ،امیدها ،نگرانیها و آرزوها)

آنها در حوزۀ گردشگری تعریف میشود .لذا ،مدیران هتلها

پیشرانهای اقدامات فعلی مدیران هستند .بنابراین ،آینده

میبایست بهدنبال شناسایی و تقو یت مشخصههای اکتسابی

امری است که مدیران هتل میتوانند آن را با اقدامات هدفمند

باشند.

خود طراحی کنند و شکل دهند .لذا ،راهبرد آیندهنگری در

در قضیۀ  ،5شرایط زمینهای (بستر) ،که در راهبردها

پژوهش بازار میتواند راهبرد مناسبی در این خصوص باشد.
مدیریت ارتباط با مشتری از آن دسته ّفناوریهای نو ینی

تأثیر میگذارند ،بیان شده است .چشمانداز و مأموریت هتل،
فرهنگ سازمانی هتل ،نگرش مدیران هتل ،بهمنزلۀ مهمترین

است که درزمینۀ حفظ مشتریان و تبدیل آنها به مشتریان

این عوامل استخراج شده است .برندهای گوناگون هتل در

وفادار نقشی حیاتی ایفا میکند .مدیریت ارتباط با مشتری،

دوران حیات خود با چالشهای متفاوتی روبهرو میشوند .در

طراحی و تبیین مدل ادامۀ حیات و تقویت برند هتل با رویکرد توسعۀ صنعت

کارمندمحوری را فراهم میکند و استفاده از ابزارهای رسمی

برندمحور و راهبردها را تنظیم میکنند ،بیان شده است .این
گردشگری (مطالعۀ موردی :هتلهای منتخب چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد)

اتمسفر کاری ،در کنار جلب مشارکت کارکنان ،امکان

در قضیۀ  ،4شرایط مداخلهگر ،که رابطۀ میان مدیریت
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پاسخ به این چالشها شاهد راهبردها و رو یکردهای کامال
متفاوتی از برندهای جاافتاده و کهنهکار در بازار هستیم که
گاهی تعیینکنندۀ قدرت یا ضعف مدیریت یک برند هستند.
این رو یکردها و تصمیمات تابع شرایط زمینهای (بستر) موجود
آنها است.
در قضیۀ  ،6خروجیها و پیامدهای مقولۀ راهبردها بیان
شده است .تحوالت خالقانه در ارائۀ خدمات ،مدیریت
چالشهای آینده ،ارتقای جایگاه برند ،برجسته شدن نقش برند

قیمت نشان دهند و ،درنتیجه ،ارزش برند را نیز
تقویت کنند.
 با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،کارکنان
هتل ،عالوه بر مهارتهای فنی ،باید توانایی
تشخیص نیازهای نمادین مسافران را داشته باشند.
لذا ،پیشنهاد میشود کارکنانی استخدام شوند که

و ادامۀ حیات آن ،تداوم عملکرد بهینۀ برند ،رضایت گردشگر

هوش عاطفی و اجتماعی بیشتری دارند .برای این

و نگاه به آینده بهمنزلۀ مهمترین خروجیها و پیامدهای مقولۀ

کار میتوان از متخصصان روانشناسی و آموزشی

راهبردها استخراج و تبیین شدهاند .براساس نتایج این تحقیق،

برای گزینش افراد مناسب استفاده کرد .کارکنان

با اجرای راهبردهای مذکور میتوان پیامدهای زیر را انتظار

متبحر و کاربلد میتوانند نماد تواناییهای برند هتل

داشت .پیامد تحوالت خالقانه در ارائۀ خدمات میتواند از
اجرای راهبرد تمایز در ارائۀ خدمات حاصل شود .پیامدهای
مدیریت چالشهای آینده و نگاه به آینده میتواند از اجرای
نشریة گردشگری و اوقات فراغت

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

راهبرد آیندهنگری در پژوهش بازار منتج شود .پیامدهای
ارتقای جایگاه برند و برجسته شدن نقش برند و ادامۀ حیات آن
میتواند از اجرای راهبردهای تبدیل بازاریابی «قیمتمحور»
به بازاریابی «ارزشمحور» و مدیریت ارتباط با مشتری حاصل
شود .پیامد تداوم عملکرد بهینۀ برند میتواند از اجرای

باشند و این پیام را تداوم و استمرار بخشند.
 با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،مدیران هتل
باید خدماتشان را برای تطبیق بیشتر با خودپندارۀ
ایدئال مسافران شخصیسازی کنند و ،از این طریق،
تمایز در ارائۀ خدمات داشته باشند .برای مثال،
چیدمان اتاق را میتوان براساس تقاضای مسافر
تغییر داد تا به خودپندارۀ ایدئال آنها نزدیک شود.

راهبردهای مدیریت بهینۀ منابع انسانی و مالی و نارضایتی

این عامل به رضایت بیشتر و کسب تجربهای

خالق از وضع موجود منتج شود .درنهایت ،پیامد رضایت

بهیادماندنی از اقامت در هتل و بهینهسازی تجربۀ

گردشگر میتواند از اجرای راهبردهای بهینهسازی تجربۀ

مشتری منجر میشود.

مشتری و ایجاد وفاداری و مدیریت ارتباط با مشتری حاصل

 با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،برای باال

شود.

بردن آگاهی مسافران از برند هتل ،که میتواند به

پیشنهادهای پژوهش

وفاداری برند منجر شود ،انجام تبلیغات رسانهای،

 با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،مسافران

محیطی و اینترنتی میتواند به آگاهی مشتریان از

هتلهای لوکس و تجمالتی ازجمله هتلهای
چهارستاره و پنجستاره معمو ًال به امکانات و
تجهیزات مدرن و مناسب بیشتر از قیمت اهمیت
میدهند .بنابراین ،مدیران باید فضایی جذاب و
دکوراسیونی زیبا و مدرن را فراهم کنند و لوازمی
لوکس و چیدمانی جذاب در اتاقها به کار برند تا
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بتوانند ارزش خدمات را در دید مشتریان باالتر از

برند هتل کمک کند تا ،هنگام انتخاب هتل ،اولین
برندی که به ذهن آنها خطور میکند نام هتل
موردنظر باشد و این احساس را به مشتریان خود
منتقل کند که آنها عضوی از سازمان هستند.
 با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و اینکه
اهمیت صنعت هتلداری بهمنزلۀ بخشی مهم و
جدانشدنی از صنعت گردشگری است ،باید گفت

که برگزاری جشنها ،سمینارها و نمایشگاههای

اجتماعی بهره میبرند .با توجه به نتایج حاصل از

صنعت هتلداری و معرفی زمینهها و فرصتهای

این پژوهش ،پیشنهاد میشود هتلها نیز برای

این صنعت از راهکارهای مناسب برای مدیریت

تقویت برند خود از این راهکارها ،بهمنظور

ارتباط با مشتری است.

زیباسازی تصویر خود در ذهن مشتریان ،بهرهمند

 با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،استفاده از
تجربههای کشورهای پیشرو و موفق در صنعت
هتلداری ،که پیشینهای طوالنی درزمینۀ مدیریت
هتل و برند هتل دارند و از نظر آموزش هتلداری
در جهان شناختهشده هستند ،در کنار بهرهگیری از
تجربه و دانش کارشناسان این صنعت در کشور
میتواند آیندۀ روشنی برای صنعت هتلداری ترسیم

وفاداری برند کلید دستیابی به موفقیت راهبردی
است .مدیران هتل باید وفاداری برند را بهخوبی
مدیریت کنند .به این منظور ،میتوان میزان وفاداری
مشتریان را اندازهگیری کرد .از این طریق ،میتوان
دریافت که آیا برند قابلاحترام ،دوستداشتنی و
قابلاعتماد است و آیا مشتری برند را به دیگر
برندها ترجیح میدهد یا خیر.
 با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،پیشنهاد
میشود که هتلها سامانۀ مدیریت ارتباط با مشتریان
را راهاندازی کنند و ارتباط دائم خود را با مشتریان
از طریق ارسال نامه ،اینترنت ،تلفنهای رایگان و
سازمان ارتباط با مشتری حفظ کنند و از این طریق
با کسانی که برند هتل را ترک کردهاند مصاحبههای
خروج انجام دهند تا نقاط آسیبپذیر را مشخص
کنند و با مزایای ویژه به مشتریان وفادار پاداش
دهند.
 شبکههای اجتماعی یکی از ابزارهای جدید عصر ما
است که برای توسعۀ کسبوکارها استفاده میشود.
شرکتها برای ارتباط بهتر با مردم از شبکههای

آقاجان ،وحید ،عابدی ،حسین و بهبودی ،امید (.)1393
به بررسییی تأثیر بازارگرایی بر توسییعۀ صیینعت
گردشگری .نشریۀ جغرافیایی فضای گردشگری،
.51-39 ،)10(3
ابراهیمپور ،حب یب ،سییی یدنقوی ،میرعلی و یعقوبی،
نورمح مد ( .)1390عوامل مؤثر بر رضیییا یت و
وفاداری گردشیییگران در اسیییتان اردبیل (مطالعۀ
موردی :منطقۀ گردشییگری سییرعین) ،فصییلنامۀ
مطالعات گردشگری.92-69 ،)13(5 ،

استراوس ،آنسلم و کوربین ،جولیت ام .)1385( .اصول
روش تحقیق کیفی :نظر یۀ مب نایی ،رو یه ها و
ری شهها ،ترجمۀ ب .محمدی .تهران :پژوه شگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اکبریان رونیزی ،سعیدرضا و رستگار ،ابراهیم (.)1399
تبیین و تحل یل عوا مل مؤثر بر رضییییایتم ندی
گردشیییگر از مقصیییدهای گردشیییگری (مطالعه
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 با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،مدیریت

منابع

گردشگری (مطالعۀ موردی :هتلهای منتخب چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد)

کند.

شوند.

موردی :شهر درگهان) .ن شریۀ علمی گرد شگری
شهری/https://civilica.com/doc/1225725 .)4(7 ،
امیدیکیا ،کامران ،مشییبکی ،اصییغر ،خدادادحسییینی،
سیدحمید و عزیزی ،شهریار ( .)1391شناخت
قابلیتهای سازمانی جایگاه سازی برند شرکت
در صییین عت مواد یذایی با اسیییت فاده از نظریۀ
دادهبنیاد .اندی شۀ مدیریت راهبردی-35 ،)1(11 ،
.72
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امیربیکی لنگرودی ،حبیب ،کردسیییتانی ،یالمرضیییا و

حیدری ،رسییول و دهقان ،ابوالفضییل ( .)1398تحلیل

رضییییایی ،فرزین ( .)1399الگوی یکپییارچییه

شیییبکۀ دسیییترسیییی به هتلها با توجه به توزیع

حسییابداری مدیریت توسییعه پایدار .حسییابداری

مقاصییید گردشیییگری (مطالعۀ موردی :شیییهر

مدیریت.1-21 ،)44(13 ،

اصفهان) .فصلنامة علمی ی پژوهشی گردشگری و

امین بیدختی ،علیاکبر و نظری ،ماشااهلل ( .)1388نقش
بازار یابی در توسییی عۀ صییین عت گردشیییگری.
چشمانداز مدیریت بازرگانی.68-49 ،)32(9 ،
ای مانقلی ،مریم ( .)1400تأثیر ت جارت الکترون یک بر
ر شد و تو سعۀ اقت صادی .هفتمین کنفرانس ملی
ایییدههییای نو ین در ف نی و م هنییدسییییی.
https://civilica.com/doc/1239070/

بهاری ،جعفر و فراهانی ،بنفشییه ( .)1395تأثیر ارزش
ویژۀ برند بر ر ضایت م صرفکننده و وفاداری به
بر ند در صییین عت هت لداری (م طال عۀ موردی:
نشریة گردشگری و اوقات فراغت

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

هتلهای پنج ستارۀ شهر تبریز) .نشریۀ پژوهش و
برنامهریزی شهری.194-173 ،)26(7 ،
بهاری ،جعفر ،بهاری ،شیییهال ،بذله ،مرجان و بهاری،
حامد ( .)1396تأثیر کیفیت خدمات بر رضییایت
مشیییتری در صییینعت هتلداری (مطالعۀ موردی:
هتلهای پنج ستارۀ شهر تبریز) .اندی شۀ جغرافیا،
.78-59 ،)17(9

تمپورال ،پل ( .)1382عالئم تجاری در آسییی یا :ایجاد،
توسییعه و مدیریت عالئم تجاری آسیییایی برای
بازار ج هانی ،ترج مۀ مح مدابراهیم گوهر یان.
تهران :مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.
چرایی ،معصییومه و گالبچی کوچه باغ ،حمیدرضییا
( .)1400ارزیابی تأثیر اعتماد به برند ،تجربۀ برند،
کیفیت ادراک شدۀ خدمات و نوآوری سازمانی بر
وفاداری مشیییتر یان با نقش م یانجی رضیییا یت
مشیییتر یان .چهارمنی همایش بینالمللی دانش و
فنّاوری هزارۀ سوم اقتصاد ،مدیریت و حسابداری
ایران.
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https://civilica.com/doc/1236700/

توسعه.168-147 ،)2(8 ،
دا ناییفرد ،حسییین و ا مامی ،سییی یدمجتبی (.)1386
اسییی ترا تژیهییای پژو هش ک ی فی :تییأ م لی بر

نظریهپردازی دادهبنیاد .اندی شۀ مدیریت راهبردی
(اندیشۀ مدیریت).97-69 ،)2(1 ،
دهدشتی شاهرخ ،زهره ،صالحی صدقیانی ،جمشید و
هر ندی ،آزین ( .)1395شیییش ب عد ارزش ویژۀ
برند در هتل .دنیای اقتصاد ،)3789( ،شمارۀ خبر
.1056313
د هدشیییتی شییییاهرخ ،زهره ،سیییلی مانزاده ،ام ید و
شیییاهمیرزایی ،وحیدرضیییا ( .)1396تأثیر تطابق
هو یت مشیییتری با برند بر ارزش ویژۀ برند در
خدمات هتلداری .مطالعات مدیریت گرد شگری،
.20-1 ،)40(12
را سخی ،سعید ،کریمیپتانالر ،سعید و محمدی ،ثریا
( .)1395اثر گردشییگری بر محیط زیسییت :یک
مطالعۀ موردی برای کشیییورهای توسیییعهیافته و

درحالتوسعۀ منتخب .مجلۀ برنامهریزی و توسعۀ
گردشگری.94-71 ،)16(5 ،
رجوعی ،مرتضی ،مجدی یزدی ،کاظم و شیخاالسالمی،
زی نب ( .)1397بررسیییی عوا مل مؤثر بر ن یات
رفتاری مشیییتریان هتلهای پنجسیییتارۀ مشیییهد.
گردشگری و توسعه.96-78 ،)2(7 ،
زاهدی ،شمسال سادات ( .)1389تو سعۀ پایدار .تهران:
سییازمان اطالعات و تدوین کتب علوم انسییانی
دانشگاهها (سمت).
سبحانیفرد ،یاسر و چرایعلی ،سعید ( .)1392بررسی
کیف یت خد مات فروش و اثر آن بر رضیییا یت

م شتریان (مطالعۀ موردی :شرکت سایپا) .ن شریۀ

تهران .مجلۀ دان شکدۀ پیراپز شکی دان شگاه علوم

فرایند مدیریت و توسعه.146-131 ،)3(27 ،

پزشییکی تهران (پیآورد سییالمت)-53 ،)1(11 ،

شیییرخدایی ،میثم ،نجات ،سییهیل ،کاملی ،علیرضییا و

.65

مهدیخانی ،حبیب ( .)1398برر سی تأثیر ت صویر

فیض ،داوود و گلشییاهی ،بهنام ( .)1396شییناسییایی

برند کارفرما بر تمایل به ا ستخدام از طریق متغیر

ا صول منابع ان سانی شبکه ساز مؤثر در عملکرد

م یانجی جذاب یت بر ند کارفر ما (مورد م طال عه:

شیییر کت بر مب نای رویکرد ترکیبی تحل یل نقش

دانشیییجو یان پردیس فارابی دانشییی گاه تهران).

انع طاف پذیری راهبردی و عدمقطع یت محیطی.

دوفصییلنامۀ مدیریت منابع انسییانی پایدار،)1(1 ،

نشیییریۀ پژوهش های مدیر یت در ایران،)3(21 ،

.127-113

.215-193

http://shrm.journals.umz.ac.ir/article_2359.html

شم سی ،احمد ،شیروانی ،علیر ضا و ولیخانی ،ما شااهلل

مشییتری .فصییلنامۀ مدیریت کسییبوکار،)1(13 ،
.404-374
عیوضینژاد ،سلمان و پارسا بلور ،محمدرضا و اکبری،
محسییین ( .)1399بهبود جای گاه ذهنی بر ند با
اسییتفاده از توسییعۀ شییخصیییت برند :پژوهش یی
آمیخته ،ن شریۀ علمی مدیریت برند-47 ،)21(7 ،
.82

https://bmr.alzahra.ac.ir/article_5438.html

فایوسیییوال ،ادواردو و گی ،چاک ( .)1393جهانگردی
در چشیماندازی جامع ،ترجمۀ علی پارسیاییان و
سییی یدمح مد اعرابی .تهران :دفتر پژوهش های
فرهنگی.
فالحی ،مح مد باقر و ط باط بایی نسیییب ،مح مد باقر
( .)1398بررسیییی تأثیر مدیریت منابع انسیییانی
برندمحور بر ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری با
روش مدلسییازی خطی سییلسییلهمراتبی ()HLM
(مورد مطالعه :هتلهای شیراز)،)1(8 .

.171-154

فیض ،داوود ،کهیاری حقیقت ،امین و کهیاری حقیقت،
کوروش ( .)1396نقش بهبود کیفیت خدم ی یات
در ارتقای عملکرد برند در بیمارسییتانهای شییهر

د یدگاه مشیییتر یان .چهارمین کنفرانس بینالمللی
بازار یابی خدمات بانکی ،تهران ،مرکز بازار یابی
خدمات مالی.
میرکتولی ،جعفر و مصییدق ،راضیییه ( .)1389بررسییی
وضییعیت گردشییگری روسییتایی و نقش آن در
رونق صیینایع دسییتی (مورد دهسییتان اسییترآباد

جنوبی) ،شیییهرسییی تان گر گان) .م طال عات و
پژوهش های شیییهری و منط قهای-137 ،)7(2 ،
.154
م هدوی توکلی ،آر مان ( .)1400راهبرد های توسییی عۀ
گردشگری تاریخی ی فرهنگی بر پایۀ برنامهریزی
راهبردی مشارکتی.290-271 ،)50(13 .
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آگاهی و شناخت برند پستبانک ایران در جذب

عوامل مؤثر بر توسیییعه و تقویت برند بانکها از
گردشگری (مطالعۀ موردی :هتلهای منتخب چهارستاره و پنجستارۀ شهر مشهد)

( .)1400طراحی الگوی بهبود تصیییویر ذهنی،

کشیییوری ،عباس و زحمتکش ،حم ید ( .)1391تبیین

نعیمیمجیید ،آرزو و نعیمیمجیید ،محبوبییه (.)1398
آیندهپژوهی گردشیییگری پایدار ،رهیافتی نو در
اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه :کارشناسان صنعت

گردشییگری و هتلداری) .فصییلنامۀ آیندهپژوهی
مدیریت.212-200 ،)116(30 ،
یوسفوند ،سعید و هاشمیپور ،اکرم ( .)1400بررسی
تأثیر مدیریت ا ستراتژیک منابع ان سانی بر مزیت
رقابتی با توجه به نقش میانجی سییرمایۀ انسییانی.
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Designing and Explaining the Model of Survival and Strengthening the Hotel Brand with the
Approach of Tourism Industry Development (Case study: Selected four-star and five-star hotels in
Mashhad)
Behzad Daneshmand1
Mohammad Haghighi2
Golnar Shojaei Baghini3
Abstract

Hotels do a lot to improve the success of development and strengthen brands, but it is necessary to identify
and examine the factors affecting the evaluation of customers’ and tourists' attitudes about developing and
strengthening the brand. The present study seeks to achieve the model of continuation of life and
strengthening the hotel brand with the approach of developing the tourism industry in selected four-star and
five-star hotels in Mashhad. This study is in a mixed (quantitative-qualitative) method. In the qualitative
part, the data theorizing of the foundation and three coding stages have been used. data collection was done
through semi-structured interviews with 19 managers of four- and five-star hotels in Mashhad using non-

based on the method of structural equations. The final model of the research led to the design of six
theorems, including causal conditions (four categories), intervening conditions (three categories),
contextual conditions (three categories), the main category of brand-based management, and strategies
(seven categories) and consequences(Seven categories) . In the quantitative part, the significance of the
relationships between the components and the appropriateness of the model dimensions were confirmed.

نشریة گردشگری و اوقات فراغت

of the obtained model, a researcher-made questionnaire was used and a quantitative test was performed

1400  پاییز و زمستان،12  شمارة،6 دورة

probability judgmental sampling and snowflake sampling. In the quantitative part, based on the dimensions

Although the issue of hotel development and strengthening in the tourism industry has been discussed for
many years to create strong brands in this field, it is still necessary to investigate this important issue;
Because Increased competition has forced hoteliers to look for new ways to differentiate their brands from
competing brands. Promoting a consumer-based brand can be a key strategic driver of success in the hotel
industry and the development of the tourism industry. The present study shows that by using brand-based
management, we can take steps to continue life and strengthen the brand of hotels and help the development
of the tourism industry by implementing the model presented in this study.
Keywords: Hotel Survival, Brand Strengthening, Tourism Industry Development
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