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چکیده
این پژوهش با هدف توسعة گردشگری اصفهان ازطریق برندسازی برای برای صنایعدستی با مدل
 PCDLانجام گرفته است .پژوهش از نو پژوهشهای آمیخته (کیفی و کمّی) است که دادههای آن با
استفاده از مصاحبة نیمهساختاریافته در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش کمّی جمعآوری شده
است .نمونة آماری بخش کیفی  20نفر از خبرگان صنایعدستی و نمونة بخش کمّی  384نفر از
مشتریان صنایعدستیاند که با استفاده از نمونهگیری قضاوتی هدفمند در بخش کیفی و به روش
تصادفی در بخش کمّی انتخاب شدهاند .نتایج مرحلة اول شناسایی دو عامل کیفیت و قیمت بهعنوان
ویژگیهای تعیینکنندة خرید صنایعدستی و تعیین صنایع قلمزنی ،فرش ،ملیلهدوزی و خاتمسازی،
بهعنوان صنایعدستی برجستة اصفهان در مقایسه با رقبای دیگر است .در مرحلة دوم نشان و لوگوی
مناسب شناسایی شده است .در مراحل بعد مشخص شده که معیارهای مشتری و فرایندهای داخلی
در سطح مطلوب و معیارهای رشد و مالی در سطح نامطلوب قرار دارند و درنهایت راهبردهای ارتقای
برند ارا ه شده است.
واژههای کلیدی :توسعة گردشگری ،برندسازی ،صنایعدستی اصفهان.
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مقدمه
شهرها ویژگیها و داراییهایی دارند که ،بهعنوان نمایة منحصر به خود ،عامل شهرت در بین مردمان
سایر شهرها و حتی کشورها است .گردشگری از مهمترین صنایع درحالرشد است و توسعة صنعت
گردشگری نیاز به برنامههای همهجانبه و مناسب دارد تا در جذب گردشگران بینالمللی موفق باشد
(دهدشتی و همکاران .)1393 ،یکی از جاذبههای تاریخی و فرهنگی و انسانساخت صنایعدستی هر
منطقه است .صنایعدستی ایران ،بهلحاظ تنو  ،در رأس همة کشورهای جهان قرار دارد (یاوری،
 ،1390ص  )15که عامل مهم برای جلب و جذب گردشگران بهشمار میآید ،چراکه هر اثر
صنایعدستی بازگوکنندة خصوصیات تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی یک منطقه است و میتواند در
شناساندن هنر اصیل و بومی و فرهنگ تأثیر بس ایی داشته باشد (یاوری ،1390 ،ص  .)66توسعة
صنایعدستی و ترویج آن بین گردشگران در ارتقای سطح زندگی و رفاه یک منطقه مؤثر واقع میشود
) .(John, 2014ازسوی دیگر ،یکی از اشتباهات رایج در دنیای کسبوکار امروز روانهکردن محصول به
بازار است با گمان اینکه اطمینان از کیفیت محصول موفقیت فروش آن را تضمین میکند .بسیاری از
مدیران میپندارند ویژگیهای ارا هشده به مشتری است که در کارزار رقابتی بازار پیروزی را به ارمغان
میآورد .غافل از اینکه ،در میانة بازار ،این برندهای تجاری هستند که هماورد میطلبند ،نه محصول و
خدمات ) .(Bendixen et al., 2004صنایعدستی نی  ،برای موفقیت در بازار نیازمند نوعی برندسازی
است تا ازطریق ایجاد راهبردهای رقابتی جایگاه اقتصادی صنایعدستی را ارتقا دهد .پژوهشها نشان
میدهد که ناآشنایی گردشگران با صنایعدستی از چالشهای توسعة گردشگری مناطقی است که
صنایعدستی و هنری چشمگیری دارند ) .(John, 2014اصفهان ،با داشتن آثار تاریخی بیمثال و
صنایعدستی متنو  ،دارای پتانسیل باال برای استفادة اقتصادی از گردشگر داخلی و خارجی است.
اصفهان از دیرباز مهد صنعت و هنر ایران بوده و امروزه نی ب رگترین و معروفترین شهر هنری ایران
بهشمار میرود (صرامی .)1384 ،همچنین از پتانسیلهای قابلتوجه دیگر شهر اصفهان برگ یدهشدن
آن بهعنوان شهر جهانی صنایعدستی در سال  1394است .نظر به پتانسیل باالی اصفهان ،هم در
گردشگری و هم در صنایعدستی ،نیاز به برندسازی برای این صنایع بهشدت احساس میشود.
برایناساس ،هدف از این پژوهش بررسی اقدامات الزم برای برندسازی این محصول گرانبها است .لذا
سؤال اساسی پژوهش این است که چگونه میتوان برای صنایعدستی اصفهان برندسازی کرد تا بر
اساس آن گردشگری را توسعه داد .در راستای این سؤال ،سؤاالت زیر نی مطرح میشوند:
ـ موقعیت و جایگاه صنایعدستی اصفهان در نقشة ادراکی طبق ویژگیهای موردنظر گردشگران
چیست؟
ـ ارتباطات برند در صنایعدستی استان اصفهان به چه صورت باید باشد؟
ـ نشان مناسب صنایعدستی اصفهان به چه شکلی است؟
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مرور ادبیات نظری
ـ برندسازی

در جهان امروزی ،یکی از عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی و صادرات محصوالت و خدمات
برندسازی اسـت .بـازار عرصة رقابت محصوالت نیست ،بلکه صحنة رویارویی برنـدهای تجـاری اسـت
) .(Kotler et al., 2012برند دارایی نامشهود محصول است که شامل عوامل بسیاری مثل نام ،اصطالح،
عالیم ،نماد ،آرم ،پیشینة ذهنی مشتریان ،ماندگاری در بازار ،و داشتن اعتبار پایا و ماندگار ن د
مشتریان است (احمدیزاد و همکاران .)1394 ،نقش برنـدها در شناسـاندن محصـول شـرکت در
بازارهـای پیچیده و گستردة امروزی انکارناپذیر است (درزیان ع ی ی و همکاران .)1394 ،در این
شرایط ،برندسازی تبدیل به یکی از مهمترین جنبههای راهبردی کسبوکار شده است.
ـ مدل برندسازی PCDL

مدلهای مختلفی برای برندسازی محصوالت ،خدمات و شهرها ارا ه شده است .مدل بهکاررفته در
این پژوهش مدل 1PCDLاست .این مدل شامل چهار مرحلة موضعیابی برند ،ارتباطات پیام برند ،ارا ة
عملکرد برند و قدرت ارزش برند است .در شکل  1مراحل این مدل ارا ه شده است.
ارتباطات پیام برند:

موضعیابی برند:

مشخصات
ویژگیهای ملموس
ویژگیهای ناملموس
ویژگی کارکردی حمصول
مزایای عملیاتی

ارائۀ عملکرد برند:

برنامۀ جامع تبلیغاتی
استفاده از افراد مشهور
آرم برنامه ها
رویدادها
منایش
مصرف کننده

عملکرد حمصول
عملکرد خدمات
توجه به مشرتی
رضایت مشرتی
مشعوف کردن مشرتی

قدرت ارزش برند:
گسرتش خطی
گسرتش برند
برندسازی جزیی
برندسازی مشرتک
احتاد برند
انسجام اجتماعی

شکل  :1مراحل مدل برندسازی PCDL؛ Ghodeswar, 2008

ـ گردشگری و صنایعدستی

صنعت گردشگری گروهی از فعالیتهای اقتصادی است که درمجمو بـ رگتـرین صـنعت جهانی را
تشکیل میدهند .این صنعت در حد گستردهای اشـتغال ایجـاد کرده ،یکـی از ب رگترین صادرات
جهان را تشکیل میدهد و یکـی از عوامـل ایجـاد انگیـ ه بـرای سرمایهگذاری و رشد تولید ناخالص
داخلی است (حقیقی و همکاران .)1394 ،صنایعدستی ،بیش از سایر محصوالت ،در تجربة فردی
گردشگر مؤثر است و سنن و فرهنگ محلی و بومی را در مقیاسی جهانی بازتاب میدهد؛ همچنین
سمبل و نماد مکانهایی است که گردشگران از آن بازدید میکنند .گردشگر محصوالت محلی را
معموالً بهعنوان سوغات یا برای تجدید خاطره از مکانهایی که دیده خریداری میکند و کمتر به
1. Positioning, Communicating, Delivering, Leveraging
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جنبههای زیباییشناختی و کاربردی آن توجه دارد( .فروغی .)1391 ،تاکنون تحقیقات متعددی در
حوزة صنایعدستی انجام شده ،ولی موارد کمی به بررسی نقش صنایعدستی در توسعة گردشگری و
ارا ة راهبردهای اساسی برای این صنعت پرداخته اند .در ادامه به برخی از تحقیقات مرتبط با موضو
اشاره شده است:
در پژوهشی که جابوالنی و موبانگی ی ) ،(2015با عنوان «نقش صنایعدستی در توسعة اقتصاد
محلی و ظرفیتهای گردشگری ، »...در آفریقای جنوبی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که
صنایعدستی کمکهای ارزشمندی به توسعة بخش گردشگری میکند و در کنار سایر جاذبهها
کشورها و مناطق گوناگون را قادر به جذب گردشگران میسازد .خراسانیزاده و مهرابی ( ،)1391در
مقالهای با عنوان «نقش صنایعدستی اصفهان در توسعة اقتصاد گردشگری ایران» ،ضمن بررسی و
شناخت صنایع دستی اصفهان ،نتیجه گرفتند که بیشترین صادرات غیرنفتی اصفهان صادرات
صنایعدستی است و برنامهری ی و توجه مدیران به این بخش از صنعت باعث اف ایش درآمد و زیادشدن
ورود گردشگر به این شهر میشود .جان سوجا ) (2014در تحقیقی به بررسی نقش گردشگری در
ارتقای صنایع دستی پرداخت .نتایج پژوهش وی بیانگر آن است که ناآشنایی گردشگران با صنایعدستی
از چالش های توسعة گردشگری در مناطق دارای این صنعت است و با توسعة این صنایع و معرفی
درست آنها می توان به بهبود سطح رفاه منطقه کمک شایانی کرد .در مقالة دیگری با عنوان «برنامة
عملیاتی برندسازی محصول زعفران» ،معصومزاده زواره و همکاران ( )1392به بررسی چالشهای پیشِ
روی صنعت زعفران پرداختند و با استفاده از ماتریس قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید 1راهبردها و
برنامههای عملیاتی را بهمنظور برندسازی در این صنعت ارا ه دادند .نتایج نشان داد که این صنعت
ازنظر برندسازی وضعیت مناسبی ندارد و نقاط ضعف و تهدیدات فراوانی دارد .به همین منظور ،هشت
دسته راهبرد درجهت توسعة برندسازی در این صنعت ارا ه دادند .شفیعی و همکاران ( )1393در
پژوهش خود ،با عنوان «اصفهان ،شهر خالق صنایعدستی با رویکرد توسعة گردشگری» ،نشان دادند
که اصفهان بر اساس شاخصهای یونسکو و نظریهپردازانی نظیر ساساکی قابلیت مطرحشدن بهعنوان
یک شهر خالق صنایعدستی را دارد .پیوستن اصفهان به شبکة شهرهای خالق یونسکو پیامدهای
مثبتی نظیر تصویر منحصربهفرد از شهر و متمای شدن آن بهمن لة یک مقصد گردشگری و رونق
همزمان گردشگری و صنایعدستی اصفهان را بهدنبال دارد .در پژوهشی دیگر با عنوان «صنایعدستی
اصفهان و مشکالت آن» بیان شد که با توجه به معروفیت ،مرک یت ،هوشمندی و ذوق مردم ،سابقة
هنری و نی استعدادهای محیطی و جغرافیایی اصفهان باید در استمرار و رونق صنایعدستی و رفع
مشکالت آن کوشید تا ،عالوهبر بهرهمندیهای اقتصادی و فرهنگی و شهرت ملی و بینالمللی ،این
صنعت مادی و معنوی نی حفظ شود و پایدار بماند (صرامی.)1384 ،
همچنین رسولزاده و حسننژاد ( )1391در پژوهش خود ،با عنوان «بررسی و اولویتبندی
روشهای مؤثر در جذب گردشگر در استان خراسان رضوی» ،روشهای تبلیغاتی مؤثر در جذب
1. SWOT
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گردشگر را مطالعه کردند.
روششناسی تحقیق
پژوهش پیشِ رو ازنظر هدف کاربردی و ازحیث روش گردآوری دادهها پژوهشی آمیخته است که با
استفاده از مصاحبة نیمهساختاریافته و پرسشنامة خبره اطالعات موردنیاز پژوهش بهدست آمده است.
جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان و در بخش کمّی مشتریان صنایعدستی استان اصفهان
هستند .نمونة آماری موردمطالعة پژوهش به تفکیک روش انجام پژوهش در بخش کیفی و کمّی
مشتمل بر دو بخش است .در بخش کیفی پژوهش ،نمونة آماری شامل  20نفر از خبرگان فعال در
حوزة صنایعدستی شهر اصفهان اعم از تولیدکنندگان صنایعدستی ،استادان دانشگاه هنر اصفهان و
دانشگاه غیرانتفاعی فوالدشهر ،کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،اتحادیة صنایعدستی
اصفهان و صنف تولیدکنندگان صنایعدستی اصفهان است که با استفاده از روش نمونهگیری
غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدهاند .نمونة دوم که در بخش کمّی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته،
شامل  384نفر از مشتریان صنایعدستی اصفهان است که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب
شدهاند .درخصوص علت تخمین حجم نمونه در بخش کمّی پژوهش ذکر این نکته ضروری است که با
توجه به اینکه جامعة مشتریان صنایعدستی نامحدود است ،با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه
 384نفر برآورد شده است .اب ار جمعآوری دادهها در مرحلة کمّی پژوهش پرسشنامة مقایسات زوجی
است که بر اساس پرسشنامة استاندارد کاپالن و نوترون ) (1996بومیسازی شده و در میان اعضای
نمونه توزیع شده است .اب ار گردآوری اطالعات در بخش کیفی نی مصاحبة نیمهساختاریافته است.
برای تحلیل دادهها از نرماف ارهای  SPSS 20و  Expert Choice 11استفاده شده است .روایی
پرسشنامه ها و سؤاالت مصاحبه به روش روایی محتوایی و توسط استادان و خبرگان مورد تأیید قرار
گرفته است .پایایی پرسشنامة پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ با مقدار  0/76و پایایی
مصاحبه با استفاده از ضریب کاپای کوهن ) ،(Kکه مقدار آن برابر با  0/71بوده ،تأیید شده است.
مراحل انجام این پژوهش مطابق مدل  PCDLصورت پذیرفته که در مبانی نظری تشریح شده و توسط
قُدِسوار ) (2008ارا ه شده است.
یافتهها
در این بخش از مقاله ،نتایج بهدستآمده از مراحل مختلف پژوهش تحلیل شده است.
نتایج مرحلة اول پژوهش
در مرحلة اول پژوهش ،از مدل جایگاهیابی ادراکی واکر استفاده شده است .جایگاهیابی یا نقشة ادراکی
فرایندی است که طی آن شرکت تصمیم دارد دیدگاهی را دربارة محصوالت پیشنهادیاش در اذهان
مشتریان ایجاد کند که با نیازها و ترجیحات آنان سازگار باشد .نقشة ادراکی معیارهایی را منعکس
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میکند که بر اساس آن مشتریان برندها را ارزیابی میکنند و بررسی میکنند که محصول بر اساس آن
معیارها چه وجههای دارد ) .(Hair et al., 2002برایناساس ،نخست محصوالت روای بازار شناسایی
شده ،سپس سعی در شناسایی رقبای صنایعدستی اصفهان شده است .در جدول  ،1چگونگی
جایگاهیابی محصوالت صنایعدستی اصفهان نشان داده شده است .در این قسمت به سؤال اول پژوهش
پاسخ داده میشود.
جدول  :1محصوالت صنایعدستی اصفهان و رقبا
ردیف

نام محصول

شهر(منطقه) یا شهرهای رقیب

1

خاتمسازی

شیراز

2

فرشبافی

بختیاری ،تبری  ،قم ،ی د

3

قلمزنی

تهران

4

ملیلهدوزی

زنجان

پس از تعیین مجموعة محصوالت روا ،با استفاده از پرسشنامه و نظرخواهی از  384نفر از
مشتریان ،ویژگیهای مهم و اهمیت آن ن د مشتریان تعیین شده است .نتایج حاصل بیانگر انتخاب
چهار ویژگی تنو طرح ،کیفیت ،قیمت و کاربردیبودن محصول است که درنهایت ویژگیهای کیفیت
و قیمت میانگینی باالتر از مرز ( 4بااهمیت) کسب کردهاند و ویژگیهای تعیینکننده شناخته شدهاند.
نتایج حاصل از آزمون در جدول  2ارا ه شده است.
جدول  :2آزمون میانگین تکنمونهای خصوصیات تعیینکنندة محصوالت
سطح

اختالف

حد

معناداری

میانگین

پایین

0,400

0,05

0,75

-2,19

-0,81
0,66
-085

خصوصیت

تعداد

میانگین

کیفیت

384

4,40

0,028

تنوع طرح

384

2,50

0,000

-1,500

قیمت

384

4,35

0,031

0,350

0,04

کاربردیبودن

384

2,55

0,000

-1,450

-2,05

حد باال

پس از شناسایی محصوالت روا و ویژگیهای تعیینکننده ،با توجه به ویژگیهای تعیینکننده و با
استفاده از طیف نهتایی ،از کامالً ضعیف تا کامالً قوی ،محصوالت صنایعدستی اصفهان و رقبای آن با
یکدیگر مقایسه شدهاند .پس از میانگینگیری از آرای خبرگان ،چهار محصول ملیلهدوزی ،خاتمکاری،
قلمزنی و فرش دستباف اصفهان و رقبای آن ،ازنظر دو ویژگی کیفیت و قیمت ،بررسی شدهاند .نتایج
حاصل از مقایسة بین محصوالت صنایعدستی اصفهان و رقبای آنها در شکل  2نمایش داده شده
است.
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شکل  :2جایگاهیابی محصوالت صنایعدستی اصفهان نسبت به رقبا

نتایج مرحلة دوم پژوهش :ارتباطات برند
آرم 1ج ی گرافیکی است که برای شناسایی شرکت ،خدمت یا محصول بهکار میرود .همچنین
عالمت ،نشانه ،نماد یا تصویری متمای است که کاربردی دا می دارد و بهمنظور حفاظت در برابر
سوءاستفادة شرکتهای دیگر به عالمت تجاری تبدیل میشود و نشاندهندة سازمان یا نام تجاری
خاصی است (روستا و سب علی ،1390،ص  .)125با استفاده از نظر خبرگان ،عنوان و نشان مناسب
برای صنایعدستی اصفهان بهصورت جدول  3ارا ه شده است .بر اساس شاخصهای موردتأکید خبرگان
درخصوص صنایعدستی ،ویژگیهای چندگانهای شناسایی و برای طراحی نشان مناسب صنایعدستی
به گرافیست و طراح ارا ه شده و در طراحی مدنظر قرار گرفته است .این ویژگیها عبارتاند از :رنگ
آبی فیروزه ای که بیشترین استفاده را در آثار تاریخی شهر اصفهان دارد؛ شکل قوس که نماد شهر
اصفهان شناخته میشود و در سردر بازار قیصریة میدان نقشجهان قرار دارد؛ و نمونهای از
صنایعدستی میناکاری که تنها اثر بیرقیب شهر اصفهان است .همچنین عبارت «صنایعدستی
اصفهان ،هویت هنر سرزمین پارس» نی در این نشان بهکار رفته است .این عبارت از بین پنج عبارت
1. Logo

234

توسعة صنعت گردشگری ازطریق برندسازی صنایعدستی ...

سید نجمالدین موسوی و همکاران

دیگر و با استفاده از پرسشنامة ساختاریافته و آزمون تی تکنمونهای انتخاب شده است که نتایج آن
در جدول  3قابلمشاهده است.
جدول  :3عبارات درنظر گرفتهشده برای نشان برند صنایعدستی اصفهان
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

عبارت

صنایعدستی اصفهان ،مهد هنر ایران

20

3,6

1,87

صنایعدستی اصفهان ،هویت شهر اصفهان

20

4,7

2,43

خورشید تابان هنر سرزمین پارس

20

2,5

1,31

صنایعدستی اصفهان ،هویت هنر سرزمین پارس

20

6,7

1,65

صنایعدستی اصفهان ،نگین هنر نصف جهان

20

3,8

2,11

درنهایت ،با درنظرگرفتن موارد فوق ،نشان زیر برای صنایعدستی اصفهان پیشنهاد شده است.

شکل  :3نشان صنایعدستی اصفهان؛ منبع :نظر کارشناسان

همچنین بهمنظور شناسایی بهترین روش تبلیغات ،با استفاده از روش اولویتبندی تحلیل
سلسلهمراتبی ( ،)AHPمعیارها و گ ینهها تعیین شده است .برای تشکیل معیارها در این پژوهش از دو
نظریة تبلیغاتی استفاده شده است .اولین نظریه مدل ارتباطات است که آن را بلچ و بلچ (1980)1ارا ه
دادند .این مدل شامل شش عنصر درمعرضبودن ،دریافت و مشاهده ،پاسخ شناختی ،نگرش ،قصد،
رفتار است .دیگر نظریة بهرهگرفتهشده در پژوهش روش کریسپ نام دارد .این مدل که توسط مک
کارتی و پرالت ) (1995ارا ه شد ،شامل چهار عنصر نفوذ ،درک ،یادآوری و قابلباور بودن است که در
این پژوهش از سه عنصر نفوذ ،درک و قابلباور بودن استفاده شده است .ایم مدل روش آیدا 2را با
کمی تغییر بهکار برده است (حمیدیزاده و ی دانی .)1390 ،همچنین برای تشکیل سطح گ ینهها از
1. Blech, G. and Blech, MA.
2. AIDA
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روشهای تبلیغاتی نمایشگاه ،همایش ،رسانة صوتی و تصویری و رسانة مکتوب استفاده شده است
) .(Haldoura, 2012در ابتدا ،با نظرخواهی از خبرگان ،مقایسة ارجحیت بین معیارهای موجود در
پژوهش انجام گرفت که نتایج بیانگر ن دیکی ارجحیت این معیارها بود و درنهایت معیار نفوذ در
مخاطب دارای بیشترین ارجحیت بود .نتایج کلی این مقایسه در جدول  4ارا ه شده است.
جدول  :4نتایج ارجحیت معیارهای انتخاب تبلیغات
نسبت ارجحیت

معیار

نفوذ در مخاطب
می ان درک مخاطب
درمعرض بودن تعداد مخاطب
قابلباور بودن
مجمو

0,263
0,259
0,241
0,236
1

در جدول  5نی نتایج حاصل از مقایسة گ ینههای تصمیم ،با توجه به معیارهای بهرهگرفتهشده در
پژوهش ،ارا ه شده است .این نتایج نشان از برتری نسبتاً زیاد رسانههای صوتی و تصویری برای
تبلیغات صنایعدستی اصفهان دارد.
جدول  :5نتایج مقایسة گزینههای تصمیم ،با توجه به معیارهای تصمیم
نسبت ارجحیت

گزینه

0,548
0,199
0,131
0,123
1

رسانة صوتی و تصویری
نمایشگاه
رسانة مکتوب
همایش
مجمو

همچنین نرخ ناسازگاری بهدستآمده از مقایسات زوجی فوق در حد مطلوب و می ان  0/01است.
این نرخ در حالت استاندارد کمتر از  0/10است.
نتایج مرحلة سوم پژوهش (ارائة عملکرد)
گام سوم  PCDLارا ة (اندازهگیری) عملکرد صنایعدستی اصفهان است .در تعریفی از نیلی و همکاران
در سال  ،2002ارزیابی عملکرد بهعنوان فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته
مطرح شده است ) .(Mohammadian and Sereshoumi, 2016در این مرحله ،تکنیک کارت امتیازی
متوازن ( ،)BSCبرای سنجش عملکرد صنایع دستی اصفهان ،انتخاب شده است .کارت امتیازی متوازن
اب اری برای ارزیابی عملکرد سازمان از چهار دیدگاه مالی ،مشتری ،کسب وکار و رشد و آموزش و
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یادگیری است که اولینبار کاپالن و نوترون در سال  1992آن را معرفی کردند (قاسمی و احمدی،
 .)1392در این مدل پیشنهاد میشود در کنار توجه به سنجشهای مالی عملکرد به مل ومات
مشتریان ،فرایندهای کسبوکار و رشد نی توجه شود (کیارزم .)1393 ،برای سنجش این ابعاد از
پرسشنامة استاندارد کارت امتیازی متوازن کاپالن و نوترون بهره گرفته شده و دادههای حاصل از
آرای کارشناسان ازطریق آزمون میانگین تکنمونهای تحلیل شده است.
جدول  :6نتایج آزمون تی تکنمونهای برای سنجش عملکرد صنایعدستی
سطح

اختالف

معناداری

میانگین

0,02857

-0,6743
0,2867

0,5133
0,7444
-0,4488

حد پایین

حد باال

متغیر

میانگین

0,7314

مشتری

3,0286

0,916

فرایندهای داخلی

3,4000

0,001

0,40000

رشد و یادگیری

3,1429

0,546

0,14286

-0,4587

مالی

2,2000

0,003

-0,80000

-1,1512

بدینترتیب فرایندهای داخلی کسبوکار با میانگین  3/40بیشترین عملکرد را داشته است،
هرچند این می ان در کل مطلوبیت باالیی ندارد .ترتیب سه بعد دیگر نی عبارت است از :بعد رشد و
یادگیری ( ،)3/014مشتریان ( )3/02و بعد مالی که پایینتر از سطح متوسط اندازهگیری شده ()2/20
ضعیفترین عملکرد را داشته است.
نتایج مرحلة چهارم پژوهش :تقویت ارزش برند
در این مرحله راهبردهای ارتقای برند صنایعدستی اصفهان شناسایی شده است .برای دستیابی به
راهبردهای مطلوب از تج یهوتحلیل ( SWOTقوت ،ضعف ،فرصت ،تهدید) بهره گرفته شده است.
برخی از مهمترین نکات شناساییشده عبارتاند از :نقاط قوت مانند :کیفیت باال ،کاربردیبودن ،قدمت،
اصیل و بومی بودن؛ نقاط ضعف مانند :فقدان تبلیغات مناسب و کافی ،کمبود نقدینگی ،انتقال نیافتن
به نسل جدید؛ فرصت ها مانند :مرک یت جغرافیایی ،شهرت جهانی و گردشگرپذیر بودن اصفهان؛
تهدیدات مانند :نبود بیمه ،عدم تمای محصوالت اصیل توسط گردشگران ،برنامهری ی نامناسب نهادها.
پس از تلفیق این موارد در یک ماتریس ،چهار راهبرد تهاجمی ،محافظهکارانه ،رقابتی و تدافعی
بهعنوان راهبردهای ارتقای برند صنایعدستی اصفهان مطرح شده است (جدول .)7
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جدول  :7محورهای راهبردی پیرامون ارتقای برند صنایعدستی اصفهان

راهبردهای تهاجمی (:)SO

راهبردهای محافظهکارانه (:)WO

 :SO1اقدامات برای معرفی اصالت و قدمت
صنایعدستی اصفهان در قالب برنامههای شهر جهانی
صنایعدستی
 :SO2چاپ کتب و بروشور دربارة معرفی صنایعدستی
اصفهان در حوزة برنامههای شهر جهانی صنایعدستی
 :SO3تبدیل بازارچههای صنایعدستی شهر به محلی
برای ایجاد آگاهی از اصالت و کاربردهای صنایعدستی

 :WO1انوا تبلیغات ،خصوصاً صوتی و تصویری،
ازطریق برنامههای شهر جهانی صنایعدستی
 :WO2برنامهری ی برای قراردادن فعالیت
بازارچههای شهر در راستای رونق بازار
صنایعدستی میدان نقشجهان
 :WO3ایجاد امکان پیشخرید برای مشتریان کالن
داخلی و خارجی بهمنظور ایجاد نقدینگی ن د
تولیدکنندگان

راهبردهای رقابتی (:)ST

راهبردهای تدافعی (:)WT

 :ST1بیان قدمت ،اصالت و کاربردی بودن صنایعدستی
به گردشگران
 :ST2ترکیب تبلیغات آثار باستانی با صنایعدستی برای
اف ایش جذب گردشگر
 :ST3تعیین استانداردهای مناسب نو مواد بهکاررونده
در تولید صنایعدستی توسط صنف و اتحادیه
 :ST4برگ اری نمایشگاههای داخلی و خارجی بهمنظور
آگاهسازی مصرفکنندگان از کیفیت مطلوب
 :ST5پیشخرید توسط دولت با توجه به اطمینان از
کیفیت باال ،برای حل مشکل نقدینگی تولیدکنندگان
 :ST6ایجاد قوانین داشتن مجوز لوگو و شناسنامة
محصول برای جلوگیری از تأثیرات واسطهها

 :WT1اعطای وام ازسوی دولت بهمنظور ایجاد
نقدینگی برای تولیدکنندگان
 :WT2شناسایی محصوالت کپیبرداریشده و
بدون اصاللت هنری برای جلوگیری از ورود آنها
به چرخة بازار
 :WT3اختصاص یارانة خرید مواد اولیه
 :WT4آگاهسازی مصرفکنندگان از کیفیت
مطلوب واقعی محصوالت ازطریق رسانههای صوتی
و تصویری و مکتوب
 :WT5برنامهری ی و اصالح سلسلهمراتب بهمنظور
کاهش تأثیر واسطهها

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،در قالب فرایند برندسازی  ،PCDLبه ایجاد برند برای صنایعدستی اصفهان اقدام شد،
بهطوریکه در گام اول جایگاه محصوالت صنایع دستی اصفهان نسبت به رقبا با استفاده از تکنیک
جایگاه یابی ادراکی واکر مشخص شد .نتایج این گام حاکی از آن است که ،ازنظر ویژگی قیمت،
محصوالت ملیلة زنجان ،فرش تبری  ،بختیاری و ی د در جایگاه مناسبتری نسبت به مشابه اصفهانی
قرار دارند .اما محصوالت خاتم شیراز ،قلمزنی تهران و فرش قم در جایگاهی نامناسبتر از همتایانشان
در اصفهان قرار دارند .ازنظر کیفیت نی  ،محصوالت ملیلة زنجان ،خاتم شیراز و فرش قم در جایگاهی
مناسب تر از محصوالت شهر اصفهان قرار دارند و برعکس ،محصوالت قلمزنی تهران ،فرش ی د ،تبری و
بختیاری در جایگاهی پایین تر از اصفهان ازنظر کیفیت قرار دارند .در گام دوم ،نشان برند این
هنر ـ صنعت ارا ه شد و بهترین روشهای تبلیغات آن نی با تعیین درخت سلسلهمراتبی آنها

238

سید نجمالدین موسوی و همکاران

توسعة صنعت گردشگری ازطریق برندسازی صنایعدستی ...

اولویتبندی شد .بهترین روش تبلیغات ازطریق رسانههای صوتی و تصویری شناخته شد .در گام
بعدی ،عملکرد ابعاد گوناگون صنایعدستی اصفهان اندازهگیری شد .این ابعاد برگرفته از روش کارت
امتیازی متوازن یعنی ابعاد مشتری ،فرایندهای داخلی ،رشد و یادگیری ،و مالیاند که بهترتیب ابعاد
فرایندهای داخلی ،رشد و یادگیری ،مشتری و مالی دارای عملکرد باال تا عملکرد پایین بودهاند .در
واپسین گام برندسازی نی  ،با تشکیل ماتریس تج یهوتحلیل  ،SWOTمحورهای راهبردی برای ارتقای
ارزش برند صنایعدستی اصفهان ارا ه شد .طی این مرحله مجموعاً هفده راهبرد تهاجمی ،رقابتی،
محافظه کارانه و تدافعی ارا ه شد .این پژوهش نمونة مشابه کاملی در داخل و خارج از کشور ندارد؛ اما
میتوان وجوه اشتراک با برخی پژوهشها را مورد بررسی قرار داد .بنابر نتایج حاصل از پژوهش،
میتوان گفت این پژوهش با نتایج پژوهش معصومزاده و همکاران ( )1392همسویی دارد ،از این نظر
که هر دو پژوهش بر محصول بومی کشور یعنی زعفران و صنایعدستی متمرک ند و نی در هر دو
پژوهش برندسازی ازطریق ماتریس تج یه وتحلیل سوات انجام شده است .تأکید نتایج این پژوهش
هماهنگ با نتایج پژوهش جابوالنی و موبانگی ی ) (2015بر نقش صنایعدستی در توسعة گردشگری
مناطق موردپژوهش اشاره داشت .همچنین این پژوهش با پژوهش شجاعی و حسینی ( )1392نی
هماهنگی دارد .پژوهش نام برده ،در خالل برندسازی برای صنایع خودروسازی ،به مقولة ارتباطات برند
و تبلیغات نی ت وجه کرده است که با پژوهش حاضر هماهنگ است .از بعدی دیگر میتوان اشاره نمود
که این پژوهش به نوعی ادامة نتایج دو پژوهش دیگر است که از انجام این پژوهش حمایت میکنند.
همسو با این پژوهش ،جان ) (2014در نتایج خود به نقش صنایعدستی در توسعة گردشگری و اقتصاد
محلی اشاره کرده و بر ضرورت تبلیغ و ترویج صنایعدستی برای ازدیاد درآمد و ورود گردشگر تأکید
کرده است .خراسانیزاده و مهرابی ( )1391در نتایج خود به نقش صنایعدستی اصفهان در توسعة
اقتصاد و گردشگری اشاره کردهاند .تأکید پژوهش آنان بر برنامهری ی برای صنایعدستی بهمنظور ازدیاد
درآمد و ورود گردشگر میتواند پایهای برای توجیه پژوهش حاضر باشد .صرامی ( )1384نی در
خروجی پژوهش خود بر رفع مشکالت پیرامون صنایعدستی تأکید دارد که این مطلب نی از انجام
پژوهش حاضر حمایت میکند.
پیشنهادها
با توجه به نتایج مرحلة اول پژوهش مبنی بر جایگاه صنایعدستی اصفهان در قیاس با رقبای آن،
پیشنهاد میشود قیمت محصوالتی از این شهر مانند فرش دستباف و ملیلهدوزی تعدیل شود و
کیفیت دیگر محصوالت اصفهان مانند خاتم و ملیلهدوزی ارتقا یابد .با توجه به نتایج مرحلة دوم که
داللت بر استفاده از رسانههای صوتی و تصویری بهعنوان مناسبترین روش تبلیغات داشت ،پیشنهاد
می شود بین مدیران ادارة میراث فرهنگی شهر اصفهان و اتحادیه و صنف صنایعدستی اصفهان
ازیکسو و سازمان صداوسیمای ملی ازسوی دیگر تعاملی طوالنیمدت در تبلیغات و برنامههای مرتبط
با صنایعدستی برقرار شود .همچنین پیشنهاد میشود نشان ارا هشده در پژوهش بهعنوان عالمت
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تجاری صنایعدستی اصفهان بهکار گرفته و هویت بصری به این هنر ـ صنعت بخشیده شود .نتایج
سومین مرحلة پژوهش حاکی از فقدان عملکرد مناسب در ابعاد گوناگون برای شهر اصفهان است .با
توجه به نتایج این مرحله پیشنهاد میشود ساختار آموزشی و نی گ ینش کارمندان برای سازمانهای
مسئول صنایعدستی اصفهان تصحیح شود .همچنین بر برنامههای مشتریمحور و کسب رضایتمندی
و بهکارگیری سالیق مشتری در تولید صنایعدستی تأکید شود .با توجه به نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها
و تهدیدهای محیطی شناساییشده در مرحلة آخر پژوهش ،پیشنهاد میشود اتحادیه و صنف
صنایع دستی اصفهان نشان استاندارد کیفیت برای این محصوالت طراحی کنند و از چرخش محصوالت
بیکیفیت ،خصوصاً در بعد صادرات ،جلوگیری شود.
محدودیتهای پژوهش
 یکی از محدودیتهای پژوهش زمان نامناسب انجام کار میدانی بود که بهلحاظ پُرکاری خبرگان
موردمطالعه در ایام آخر سال  1394درزمینة امور گردشگری شهر اصفهان بهوجود آمده بود .این
محدودیت به مشکل شدن دسترسی پژوهشگر به موارد مطالعه منجر شد.
 محدودیت دیگر این پژوهش ناآشنایی خبرگان با پرسشنامههای مقایسات زوجی و عمومیت
نداشتن این پرسشنامه برای آنان بود که به توضیحات اضافة پژوهشگر نیاز داشت.
 ناتوانی برخی خبرگان در تفکیک نقاط قوت از فرصتها و نی نقاط ضعف از تهدیدهای محیطی از
دیگر محدودیتهای این پژوهش بود.
قدردانی
در پایان شایسته است از سازمان شهرداری اصفهان ،بهعلت حمایت معنوی از انجام این پژوهش ،تشکر
و قدردانی شود.
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