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چکیــده | ســازمانها و شــرکتهای ارائهدهنــده محصــول و خدمــت بــا
اســتفاده از استانداردســازی و روشهــای کنتــرل کیفــی در تالشانــد تــا
ســطح متعــارف و قابــل تکــراری از تجربــه را در مشــتریان خــود ایجــاد کننــد؛
امــا زمانــی کــه متغیرهــای اساســی مرتبــط بــا ایــن موضــوع غیرقابلکنتــرل
یــا بهشــدت عینی-ذهنــی اســت هــدف مذکــور قابــل تحقــق نخواهــد بــود.
خدمــات گردشــگری یکــی از مقوالتــی اســت کــه بهطــور چندجانبــهای از
ارتبــاط میــان گردشــگری ،کارکنــان و محیــط ارائــه خدمــات متأثــر میشــود،
لــذا در درون خــود جنبههــای متعــدد ذهنــی ،عینــی و عینی-ذهنــی را
داراســت .برندســازی در ســازمانهای گردشــگری بــا همیــن هــدف وارد
ادبیــات مدیریتشــده اســت و جهتگیــری آن در مســیر جایگاهیابــی و
تصویرســازی ذهنــی در مشــتریان ،قبــل از تجربــه خدمــت گردشــگری اســت.
هرچنــد توجــه بــه منظــر خدمــات و برندســازی ســازمانهای گردشــگری یــک
راه چــاره بــرای رقابتپذیــری و خــروج از چالههــای احتمالــی حــوزه خدمــات
اســت امــا یــک حلقــه مفقــودۀ انســانی در ایــن میــان نیازمنــد بررســی اســت.
عامــل انســانی و برنامههــای برندســازی درونســازمانی موضوعــی اســت کــه
ایــن شــکاف را بهعنــوان حلقــۀ مفقــودۀ منظ ـ ِر خدمــات و برندســازی کامــل
خواهــد نمــود .بنابرایــن ایــن مقالــه بــا اســتفاده از مطالعــات کتابخان ـهای و
مــرور مبانــی نظــری ،بــا اســتفاده از نظــرات خبــرگان و تجربیــات نگارنــده بــه
دنبــال بازشناســی برندســازی درونســازمانی بــرای بهبــود منظــر خدمــات در
بنگاههــای گردشــگری اســت.
واژگان کلیــدی | منظــر خدمــات ،برندســازی داخلــی ،خدمــات گردشــگری،
منظــر خدمــات گردشــگری

برندسازی درون سازمانی ،حلقۀ مفقودۀ منظر خدمات گردشگری

مقدمــه | برنــد محصــول زندگــی کالنشــهری اســت کــه
ســاکنین ایــن ســکونتگاههای بــزرگ را از مقایســههای
طوالنــی و پیچیــده محصــوالت و خدمــات بــا یکدیگــر بــرای
تصمیمگیــری نهایــی بــرای خریــد رهــا میکنــد .بهطــور
طبیعــی ذهــن انســان بــر اســاس قیــاس مؤلفههــا و عوامــل
مطلوبــی کــه یــا بــر اســاس تجربــه و یــا بــر اســاس یادگیری
از محیــط شــناخته اســت ،در مــورد کیفیــت یــک محصــول
و خدمــت اظهارنظــر میکنــد .آنچــه مســلم اســت طراحــی
ســیگنالهای هدایتگرانـهای بــه نــام برنــد کــه نــه صرفـاً در
لوگــو و طراحــی ظاهــر ،بلکــه در ذهنیــت و مفاهیــم نهفتــه
اســت ،راهــکاری منطقــی بــرای راحتــی دوطرفــۀ مشــتریان
و ارائهدهنــدگان ایــن محصــوالت و خدمــات اســت.
مشــتریان ،از جهــت دسترســی بــه محصــوالت و خدمــات
قابلاتــکا و باکیفیــت ،و ارائهدهنــدگان ،از جهــت بقــا در
فضــای کس ـبوکار پرتالطــم امــروزی.
گردشــگری بهعنــوان نظامــی ارزشــی و بســتری بــرای
تجربهانــدوزی ،ریشــه در تاریــخ خلقــت انســان دارد کــه
پــس از انقــاب صنعتــی ،شــکل و قالــب امــروزی خــود
را پیــدا کــرد .حرکــت از یــک نقطــه مشــخص بــه مکانــی
معیــن و انجــام فعالیتهــای تعریفشــده و بازگشــت بــه
همــان نقطــه ابتدایــی را میتــوان گردشــگری دانســت .در
ایــن مســیر فعــل بازگشــتن بــه همــان نقطــۀ ابتدایــی ،حائــز
اهمیــت اســت زیــرا در واژه نیــز بــه گــردش یــا گردیــدن
تأکیــد شــده اســت .بنابرایــن آنچــه از درون جابجایــی
فیزیکــی بهعنــوان ارزش بــروز خواهــد نمــود ،رســیدن بــه
تجربــه و درک بهانــدازۀ تــوان و دریافــت فــردی اســت .امــا
در ایــن رابطــه ،خــود فــرد گردشــگر ،بهعنــوان ســازمانی
از ارزشهــا ،تجربیــات ،پیشداوریهــا و حتــی حــاالت
روحی-روانــی و فیزیکی-شــیمیایی ،درحالیکــه بهعنــوان
ادراککننــدۀ تجربــه نقشآفریــن اســت ،در میــزان و زاویــۀ
ادراک نیــز اثــر مداخلهگــر دارد .گردشــگری خســته و
گرســنه میتوانــد پیامهــا و ســیگنالهای ارســالی از طــرف
ارائهدهنــدگان را جــور دیگــری درک کنــد و دانســته نشــدن
حالــت او در حیــن تجربــه خدمــات گردشــگری ،عمـ ً
ا اثرات
مــورد انتظــار ارائهدهنــدۀ خدمــات را بــا چالــش روبــرو
میکنــد .در مقابــل ،ارائهدهنــدگان خدمــات یــا کارکنــان
گردشــگری در همیــن قالــب نقــش بســیار بااهمیتــی دارنــد.
ایــن افــراد درحالیکــه قابلیــت درک شــرایط را دارا هســتند،

عمـ ً
ا انتقالدهنــده و نماینــدۀ برنــد خــود هســتند .بنابرایــن
رفتارهــا و کردارهــای آنهــا در کنــار عناصــر فیزیکــی و
محیطــی کــه خدمــات در آن رخ میدهــد ،قالبــی ذهنــی-
عینــی ایجــاد خواهــد نمــود کــه معنــای واقعــی خدمــت در
محیــط ارائــه را بهشــدت متأثــر مینمایــد.
آنچــه بهعنــوان حلقــۀ مفقــوده و عمــ ً
ا راه نجــات از ایــن
پیچیدگــی میتوانــد موردبررســی و اســتفاده قــرار گیــرد،
مفهــوم برندســازی داخلــی یــا درونســازمانی اســت.
موضوعــی کــه بیــن رشــتههای مدیریــت منابــع انســانی،
بازاریابــی ،مدیریــت اســتراتژيک و رفتــار ســازمانی اســت .در
ایــن رویکــرد ،منظــر خدمــات بهخوبــی چیدمــان نخواهــد
شــد مگــر اینکــه کارکنــان ســازمان بهطــور کامــل و
منســجم بــا شــعارها و وعدههــای برنــد همراســتا شــده
باشــند؛ برنــد را زندگــی کــرده باشــند و بــرای آن زندگــی
بیافریننــد .تعامــات اجتماعــی بیــن کارکنــان در ایــن الگــو
بهعنــوان یــک پدیــدۀ بــاارزش و مفهوم ســاز شــناخته
میشــود کــه هــم بــه تقویــت ســرمایههای اجتماعــی
درونســازمانی منتهــی خواهــد شــد و هــم بــه ادراک
مثبــت مشــتریان از کیفیــت خدمــات .کارمنــدان واحــد
خدمــات گردشــگری کــه در یــک قالــب ارزشــی بــه نــام
برنــد همراســتا شــدهاند بهمثابــه یــک ســمفونی ظریــف،
دقیــق و هماهنــگ عمــل خواهنــد کــرد کــه مشــتریان
خدمــت گیرنــده را از مقولــۀ بررســی منطقــی بــه دریافــت
عاطفــی و اتصــال احساســی بــه ســازمان هدایــت میکنــد.
اینجــا شــروع مســیر هوشــمندانهای اســت کــه بــا
اســتفاده از آن عوامــل اخاللگــر ذهنــی مشــتریان را بــه
ســمت عناصــر ذهنی-عینــی ،رفتاری-محیطــی مطلوبــی
جهتدهــی میکنــد و شــانس دســتیابی بــه رضایــت
مشــتریان را فراهــم میســازد .رضایتمنــدی بهعنــوان
اولیــن گام بــرای وفادارســازی مشــتریان هــدف اصلــی
بنگاههــای خدماتــی اســت و میتوانــد راه چــارهای بــرای
بنگاههــای گردشــگری باشــد.

خدمات گردشگری

آنچــه از خدمــات مهماننــوازی و گردشــگری از متــون غربــی
بهجــای مانــده اســت سـهگانۀ مقــدس خــوراک ،نوشــیدنی و
اقامــت اســت (ایمانــی خوشــخو و دیگــران .)1394 ،بــه بیانــی
عوامــل اصلــی زیســتی در بســتر فرهنــگ ارائهدهنــده آن،
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بهعنــوان عناصــر حیاتــی مطرحشــده اســت؛ امــا بــر طبــق
دیدگاههــای مازلــو ســطوح اولیــه نیازهــای بیولوژیــک و
امنیــت در ادامــه بهمراتــب باالتــری هدایــت خواهــد شــد
کــه در ادراک مشــتریان از خدمــت اثرگــذار اســت .بنابرایــن
ســهگانه مقــدس الزامــاً بــه معنــای غیــر مقــدس بــودن
عناصــر تکمیلــی نیســت .میتــوان ایــن س ـهگانه را عناصــر
عینــی دانســت کــه در صــورت نبــود آن ،گردشــگری قابلیــت
بــروز نخواهــد داشــت ولــی در صــورت وجــود ،نیازمند ســایر
عناصــر ذهنــی و عینی-ذهنــی اســت .عناصــر ذهنــی مثــل
تصــورات و انتظــارات مشــتریان از خدمــت تولیــد نشــده
و غیرقابللمــس پیــش از تولیــد بــا عوامــل عینی-ذهنــی
مثــل ترکیبــی از رفتارهــا ،ظاهــر پرســنل و محیــط فیزیکــی
ارائــه خدمــات وابســته میشــود کــه قابلیــت تأثیرگــذاری
بیشــتری در مشــتریان را داراســت و البتــه کمتــر دیدهشــده
اســت.
خدمــات قابلارائــه در صنعــت گردشــگری بهواســطه تولیــد
در لحظــه ،غیرقابــل ذخیــره بــودن ،فســادپذیری ،وابســتگی
چندجانبــه بــه ســایر خدمــات مرتبــط ،فصلــی بــودن
صنعــت ،داشــتن روندهــای غیرقابلپیشبینــی تقاضــا،
کش ـشناپذیری عرضــه و شــناخته شــدن نیــروی انســانی و
مشــتریان بهعنــوان بخشــی از محصــول دارای چالشهــای
بســیاری اســت (دویــر و دیگــران .)1394 ،بنابرایــن آنچــه
مســلم اســت در ذات خدمــات گردشــگری خطــرات جــدی
وجــود دارد کــه علیرغــم راحتــی ورود در بخشهــای
مختلــف ایــن بــازار ،بقــا و رقابتپذیــری را بهشــدت متأثــر
میکنــد .یکــی از مفاهیمــی کــه از ترکیــب عناصــر محیطــی،
انســانی و ذهنــی شــکلگرفته اســت و در قابلیــت مدیریــت
پذیــری خدمــات غیرقابــل مدیریــت کاربــری دارد ،منظــر
خدمــات اســت .بــه بیانــی ،چگونگــی دسـتکاری عناصــری
کــه بتوانــد عناصــر غیرقابــل دسـتکاری مربــوط بــه خدمات
را مدیریــت پذیــر کنــد.

منظر خدمات گردشگری

محصــوالت بخــش گردشــگری و مهماننــوازی را میتــوان
شــامل کلیــه عوامــل و فعالیتهایــی دانســت کــه بــرای
رفــع خواســتهها و نیازهــای مشــتریان یــا گردشــگران
بهصــورت بســته یــا بخــش بخــش در اختیــار مشــتریان قــرار
میگیــرد .بنابرایــن گردشــگری شــامل طیــف گســتردهای از
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محصــوالت و خدمــات اســت کــه مجموعــه آنهــا در کنــار
هــم یــک ادراک کلــی یــا تجربــه را ایجــاد میکنــد .ادراکــی
کــه درنهایــت بــا تأثیرپذیــری از کیفیــت زندگــی گردشــگری
پیــش از ســفر و تأثیرگــذاری بــر کیفیــت زندگــی گردشــگر
پــس از ســفر ،تأثیــرات بلندمــدت و غیرقابــل کتمانــی بــه
همــراه خواهــد داشــت ( .)Muzaffer Uysal, 2012آنچــه
مســلم اســت ایــن محصــول دارای ســه ســطح اصلــی یــا
هســتهای ،ملمــوس و اضافــی اســت کــه توجــه بــه هرکــدام
از ایــن ســطوح رویکردهــای رفتــاری و مدیریتــی متفاوتــی
را طلــب میکنــد .بهطــور مثــال محصــول اصلــی یــک
هتــل سیســتم اقامتــی اســت ،نــه اتــاق .لــذا آنچــه یــک
گردشــگر از هتــل ،بهعنــوان محصــول اصلــی ،طلــب
میکنــد رســیدن بــه اقامــت در جایــی اســت کــه فضــای
اقامتــی نداشــته اســت .درحالیکــه محصــول ملمــوس
آن خصوصیــات و مزایــای متمایــز هتــل ،مثــل اتاقهــای
جــادار و راحــت یــا صندلیهــای البــی بســیار راحــت را
موردتوجــه قــرار میدهــد .لــذا آنچــه بهعنــوان خصوصیــات
محصــول ملمــوس قابــل شــناخت اســت بــه ویژگیهــا و
ِ
عناصــر متمایزکننــدۀ محصــول اشــاره دارد .امــا محصــول
اضافــه را میتــوان شــامل محصــوالت نامرتبطــی دانســت
کــه بــدون ایجــاد هزینههــای جدیــد بــرای گردشــگران ،بــه
ارزش ذهنــی محصــول منتهــی میشــود .بهطــور مثــال
وجــود اتاقــی بــرای شستشــوی رایــگان لبــاس یــا قــرار
دادن اتاقــی عمومــی بــرای اتــو کــردن لباسهــای شســته
شــده در راهــروی هــر طبقــۀ هتــل میتوانــد یکــی از ایــن
گزینههــای محصــول اضافــه باشــد .آنچــه در ایــن بخــش
برجســته شــد ،وجــود و امــکان اســتفاده از عناصــر موردنیــاز
یــک محصــول گردشــگری بــرای جلبتوجــه گردشــگر
اســت ،بــه شــکلی کــه برخــی خصوصیــات از جهــت واجــب
بــودن در اولویــت بــوده و برخــی دیگــر زمینهســاز بــاال
بــردن ارزش ذهنــی مشــتریان نســبت بــه محصــول یــا
خدمــت دریافــت شــده اســت.
امــا در ادبیــات گردشــگری آنچــه بهعنــوان تســهیالت
شناختهشــده و بیشــتر بهعنــوان عناصــر فیزیکــی درک
میشــود را «ســرویس اســکیپ »1یــا منظــر خدمــات
میداننــد (هادســن و دیگــران .)1393 ،درحالیکــه طبــق
آرای صاحبنظــران ،منظــر نــه آن چیــزی اســت کــه صرف ـاً
بــه دیــدن مرتبــط باشــد بلکــه رویکــردی بــرای دیــدن و
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توصیــف کــردن یــک واقعیــت اســت (آتشــینبار.)1388 ،
بنابرایــن منظــر جلــوهای از اتصــال و ارتبــاط بیــن ادراک
انســان ،محیــط و تعامــات بیــن آنهــا از زمــان گذشــته
تابهحــال اســت و در درون خــود روایتــی قابــل نقــل شــدن
و بیانــی خــاص دارد (منصــوری .)1383 ،
در اینجــا مقولــۀ ارتباطــات و میــزان تعامــات بیــن مشــتری
و کارکنــان ،میتوانــد گونــه شناســی متفاوتــی بــرای منظــر
ایجــاد کنــد کــه در جــدول  1قابلمشــاهده اســت .در ایــن
بخــش مســلم اســت کــه گردشــگری و خدمــات مرتبــط بــا
آن در ســطح پیچیدگــی بــاال بــا جزئیــات زیــاد و خدمــات
ارتباطــی دوجانبــه قــرار دارد.
بنابرایــن محصــول گردشــگری هرچنــد دارای الیههــای
متفاوتــی اســت و هرکــدام از الیههــا در ذهنیــت مشــتریان
بــه گونــۀ متفاوتــی دارای ارزش و دســتهبندی اســت،
امــا بهواســطۀ پیچیدگــی بــاال و وابســتگی شــدید آن بــه
ارتباطــات بیــن گردشــگر و کارکنــان ســازمانی ،نیازمنــد
مؤلفــۀ مهــم دیگــری اســت کــه ایــن جایــگاه را موردتوجــه
قــرار دهــد .لــذا مفهــوم منظــر خدمــات گردشــگری را
نمیتــوان صرف ـاً در مقولههــای محیطــی و مکانــی خالصــه
کــرد و آنچــه اهمیــت دارد مفاهیــم و معانــی اســت کــه
اتصــال آنهــا بــا محیــط ،زمینــۀ ادراکــی مطلــوب را ایجــاد
میکنــد .اینجاســت کــه مفاهیــم مربــوط بــه برنــد و
برندســازی مورداســتفاده و توجــه قــرار میگیرنــد تــا مقولــۀ
منظــر خدمــات گردشــگری اثرگذارتــر و کاراتــر شــود.

برندسازی

انســانها از دوران قدیــم بــرای متمایــز کــردن پدیدههــا
از یکدیگــر از نشــانهها ،عالئــم ،اســم ،پرچــم و  ...اســتفاده
میکردنــد .محصــوالت خوراکــی بــا اســتفاده از عالئــم
مشــخصه و متمایزکننــده بــه فــروش میرســید و زمینــۀ

کنترلپذیــری و درعینحــال آرامــش ذهنــی مشــتریان
را فراهــم میکــرد .ایــن موضــوع پــس از انقــاب صنعتــی
بــه شــرایط جدیــدی وارد شــد و عالئــم متمایزکننــده ،نقــش
اساســی در کســبوکارها پیــدا کــرد .برندهــا بــه شــکلی
متحــول شــدند کــه از یــک ابــزار تشــخیص بــه ارزش معنوی
تبدیلشــده و امــروزه مفاهیمــی مثــل ارزش ويــژۀ برنــد
بهعنــوان یــک دارایــی بــاارزش بنگاههــای کســبوکار،
موردحسابرســی قــرار میگیــرد (مشــبکی اصفهانــی و
دیگــران .)1394 ،بنابرایــن برندســازی فراینــدی اســت
کــه در آن ،ســازمانهای ارائهدهنــده کاال یــا خدمــات بــا
اهــداف تعریفشــدۀ خــود در تــاش بــرای ســاخت و انتقــال
مفاهیــم و معانــی مشــخصی هســتند تــا در ذهــن مشــتریان
قرارگرفتــه و در مســیر زندگــی آنهــا از طریــق تداعیــات و
یادآوریهــای مثبــت و متمایــز ،امــکان فــروش مجــدد خــود
را فراهــم ســازند .بــه بیانــی ،تلفیــق محصــول یــا خدمــت
ارائهشــده بــا بخــش منطقــی و ســپس احساســی مخاطــب
بــه شــکلی صــورت میگیــرد کــه در شــرایط تصمیمگیــری
بــرای خریــد جدیــد ،نظــام تصمیمگیــری مشــتری را بــه
ســمت باارزشتــر دیــدن محصــول برنــد هدایــت کنــد.
بنابرایــن منظــور از برنــد ،یــک کاالی لوکــس و گرانقیمــت
نیســت؛ بلکــه مفهومــی اســت ذهنــی کــه بــا اتصــال بــه
المانهــای عینــی و ادراکــی ،قابلیــت ورود و النــه کــردن در
زندگــی روزانــۀ مــردم را فراهــم میســازد و در قبــال ایــن
مهــم ،بــه آنهــا ارزشهــای مثبتــی میافزایــد.
آنچــه مشــخص اســت برنامههــای برندســازی تالشــی
اســت نظاممنــد ،بــرای انتقــال مفاهیــم از طریــق ابزارهــای
اطالعرســانی و تبلیغاتــی بــا توجــه بــه مخاطبــان و
مشــتریان هــدف بنــگاه .مســلم اســت کــه وعدههــای
برندهــا ســازندۀ ذهنیــت در مشــتریان اســت کــه میتوانــد
بهصــورت کامـ ً
ا غیــر ارگانیــک یــا صرفـاً در حــد آگاهســازی

میزان پیچیدگی فضای فیزیکی در منظر خدمات

گونههای منظر خدمات از زاویۀ
ارتباطی

پیچیدگی باال و پر جزئیات

پیچیدگی کم و ساده

سلفسرویس (صرفاً مشتری)

زمین بازی گلف

دستگاه خودپرداز

خدمات ارتباطی دوجانبه

هتل یا رستوران

سالن آرایش

خدمات بیسیم (صرفاً کارکنان)

شرکت ارائهدهنده خدمات تلفنی یا بیمه سرویسهای اتوماتیک تماس تلفنی

جدول  : 1گونه شناسی منظر
خدمات بر اساس سازمانهای
ارائهدهندۀ خدمات ،مأخذ :
(.)Bitner, 1992
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و یــا کام ـ ً
ا ارگانیــک و بــر اســاس تبلیغــات دهانبهدهــان
منتقلشــده باشــد .بهطــور مثــال یــک بنــگاه گردشــگری
ارائهدهنــدۀ تورهــای مســافرتی بــه شــهرهای تاریخــی ،از
طریــق شــبکههای ارتباطــی خــود ،ذهنیــت ارائهدهنــدۀ
خدمــات مطمئــن ،بــا ســرعت و بینقــص را بــه مشــتریان
منتقــل میکنــد .آنچــه پسازایــن ادعــا موردنظــر مشــتریان
اســت آن اســت کــه از کارکنــان ایــن ســازمان و خدمــات
دریافــت شــده از آن ،احســاس اطمینــان ،ســرعت و خدمــات
فاقــد هرگونــه نقــص را دریافــت کنــد.
بنابرایــن زمینــۀ لغــزش یــا تخریــب ایــن وعدههــا در لحظــۀ
تمــاس بهشــدت وجــود دارد .یعنــی برخــورد نامطمئــن و
ناشــی از بیتجربگــی کارکنــان در محیــط بســیار آرام و
مطمئــن طراحیشــدۀ ســازمان (منظــر خدمــات) ،میتوانــد
حســی مخالــف حــس اطمینــان را بــه مشــتریان منتقــل
کنــد .یــا یــک برنامــۀ تــور شــهری در مقصــد موردنظــر بــا
اســتفاده از بهتریــن ماشــینهای گردشــگری روز دنیــا ،در
صــورت وجــود راهنمــای تــور بیدقــت و وقتنشــناس،
نمیتوانــد حــس بینقصــی و ســرعت را در مشــتریان
تلقیــن کنــد .بنابرایــن مقولــۀ جدیــدی در ایــن میــان
بــروز میکنــد کــه آن را بــا عنــوان برندســازی داخلــی یــا
برندســازی درونســازمانی میشناســند.

برندسازی داخلی

چالشهــای بــروز پیداکــرده از پروژههــای برندســازی
موجــب شــد تــا کارکنــان بهعنــوان اولیــن هــدف
برندســازی موردتوجــه قــرار گیرنــد و عمــ ً
ا برندســازی از
خــارج بــه داخــل بــا اســتفاده از تبلیغــات و روابــط عمومــی
بــه ســمت برندســازی از داخــل بــه خــارج بــا اســتفاده از
فرهنــگ ســازمانی گرایــش پیــدا کنــد .تعاریــف عدیــدهای
از برندســازی داخلــی وجــود دارد کــه هیــچ وحــدت نظــری
و واژگانــی میــان آنهــا مشــاهده نمیشــود .برخــی آن را
مکانیزمــی آموزشــی و ارتباطــی دانســتهاند کــه رســاندن
پیــام برنــد یــا هویــت برنــد بــه کارکنــان را مدنظــر دارد
( .)Pswarayi, 2013برخــی آن را اقدامــی مدیریتــی بــا
تأکیــد بــر رهبــری دانســتهاند کــه بــه جهــت همراســتا
ســازی اهــداف فــردی کارکنــان ســازمان بــا اهــداف
تعریفشــدۀ برندهــا طراحــی میشــود و هــدف نهایــی آن
را رســیدن بــه ســطح مطلوبــی از رفتارهــای مــورد انتظــار از
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برنــد میداننــد ( .)Zeplin, 2006آنچــه مســلم اســت هــدف
از برندســازی ایجــاد روایتــی اســت ذهنــی و شــخصیت
دهــی انســانی بــه محصــول یــا خدماتــی فاقــد شــخصیت
انســانی ،بــه شــکلی کــه حــس ارتبــاط و اعتمــاد را موجــب
شــود و نمــود آن در محصــول و خدمــات قابــل تمیــز دادن
باشــد .ایــن تمیــز دادن و تفــاوت قائــل شــدن بیــن پیکــرۀ
غیرانســانی یــک برنــد بهمثابــه پیکــرۀ انســانی ،میتوانــد
موجبــات دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی پایــدار را فراهــم
ســازد؛ چــرا کــه مشــتریان هــم تصــورات مشــخصی از برنــد
دارنــد و هــم نمــود انســانی آن را در اجــزا و رفتارهــای ارائــه
خدمــت مشــاهده میکننــد (دیاگــرام .)1
همانطــور کــه مشــخص اســت عالئــم و نشــانههای
فیزیکــی بهعنــوان یــک عنصــر علّــی بــرای شــکلگیری
ادراک از منظــر خدمــات مورداســتفاده قــرار میگیــرد .امــا از
اینجــا بــه بعــد ،مشــتریان و کارکنــان بهعنــوان ارگانیزمهــای
پویــا و مجــزا ،نســبت بــه ادراک بهدســتآمده بــا توجــه
بــه خصوصیــات شــخصی و روانــی و تجربیــات فــردی و
گروهــی خــود عکسالعمــل نشــان میدهنــد .آنچــه مســلم
اســت دو گونــه اثــر در ایــن فرآینــد وجــود دارد  :تأثیــرات
مســتقیم و غیرمســتقیم روی کارکنــان ســازمان کــه بهطــور
بلندمــدت روی کیفیــت زندگــی کاری آنهــا اثرگــذار اســت؛
و تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم روی مشــتریان ،کــه روی
ادراک آنهــا از کیفیــت خدمــات دریافــت شــده مؤثــر اســت.
بنابرایــن هــر دو گــروه عکسالعملهــای روانشــناختی،
عاطفــی و شــناختی از خــود بــروز میدهنــد کــه در یــک
مبادلــۀ دوطرفــه ،هــم زمینــۀ ادراک و هــم زمینــۀ احســاس
رضایــت از خریــد یــا اشــتغال در بنــگاه را ایجــاد میکنــد.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه برندســازی درونســازمانی،
بهعنــوان یــک برنامــۀ هدایتکننــده و تطبیقدهنــده
در فــاز پاســخ کارکنــان بــه مشــتریان بــه منظــر خدمــات،
زمینهســاز شــکلگیری تجربــۀ امــن خواهــد بــود.
ضمنــاً در اقدامــات مربــوط بــه برندســازی داخلــی ،ایــن
پیشفــرض وجــود دارد کــه بیــش از هــر چیــز ،دســتیابی بــه
رضایــت و آرامــش کارکنــان الزم اســت تا از طریــق آن زمینۀ
نیــل بــه رضایــت مشــتریان فراهــم شــود .لــذا شــکلدهی
هــر اقــدام عملــی یــا ذهنــی کــه بتوانــد کارکنــان رضایتمنــد
از کار در برنــد را موجــب شــود در دســتور کار برندســازی
داخلــی قــرار دارد.

برندسازی درون سازمانی ،حلقۀ مفقودۀ منظر خدمات گردشگری

دیاگرام  : 1تاثیرات محیطی تا
رفتاری در محیط ارائه خدمات.
مأخذ  :نگارنده ،برگرفته از
(.)Bitner, 1992

برندســازی درونســازمانی بهعنــوان یــک برنامــۀ منظــر
ســاز روانــی و ذهنــی در درون منظــر خدمــات ،هــم نقــش
تضمینکننــدۀ تعامــات بیــن مشــتری و ســازمان را بــه
عهــده دارد و هــم بــه عناصــر ارائهدهنــدۀ خدمــت بــه اولیــن
مشــتریان ســازمان بــه چشــم خریــداران اولیــۀ محصــوالت
ســازمانی نــگاه میکنــد .محصــول اولیــۀ ســازمان در اینجــا
همــان مشــاغل ســازمان اســت کــه بــه کارکنــان فروختــه
میشــود و رضایــت کارکنــان از ایــن مشــاغل موجبــات
کیفیــت زندگــی شــغلی آنهــا در ســازمان و نهایتـاً رضایــت
آنهــا از زندگــی در منظــر خدمــات را فراهــم میســازد.
بنــا بــر الگــوی کیفیــت خدمــات ،ایــن رضایــت میتوانــد
در بهتریــن حالــت موجــب وفــاداری کارکنــان بــه ســازمان
شــود کــه تــازه اولیــن گام بــرای ایجــاد کیفیــت خدمــات
توســط آنهــا بهحســاب میآیــد .بــه بیانــی کارکنــان
وفــادار کارگــزاران خدماتــی خواهنــد بــود کــه مشــتریان
وفــادار را تولیــد خواهــد کــرد؛ زیــرا کارکنــان باوفــا بــه
ســازمان ،بیشــتر از نقشهــای تعریفشــدۀ ســازمانی بــه
دنبــال پوشــش دادن تمامــی نیازهــای ســازمان خواهنــد
بــود و حســابوکتابهای روزانــۀ آنهــا فــارغ از مباحــث
مــادی بــه موضوعــات معنــوی و بلندمــدت توســعه مییابــد.
بــه بیانــی ،جــای خالــی یــک کارمنــد دیگــر در ســاعت
کاری یــا تحمــل رفتارهــای بــد برخــی از مشــتریان ،بــدون
عکسالعملهــای منفــی ،بــا دلســوزی و ازخودگذشــتگی
پاســخ داده میشــود و کارکنــان شــغل خــود را نــه صرفــاً
یــک کار روزانــه بلکــه بخشــی از نتایــج بــا ارزش جمعــی

مییابنــد .امــا ایــن رضایــت تــازه زمینــهای اســت بــرای
وفــادار کــردن مشــتریان به ســازمان کــه موجبات ســوددهی
و بقــای برنــد در بــازار کسـبوکار را فراهــم خواهــد ســاخت
(هادســن و دیگــران.)1393 ،
بنابرایــن برندســازی درونســازمانی بهعنــوان مکانیزمــی
روانشــناختی-مدیریتی ،بهعنــوان مکمــل برنامههــای
برندســازی ،هــم بــه حفــظ ذهنیــت مشــتریان کمکرســانی
میکنــد و هــم در منظــر خدمــات نقــش اصلــی روایــت گــر
را دارد .روایتــی انســانی کــه ریشــه در تاریخچــۀ واقعــی
یــا ظاهــری ســازمانی دارد کــه قــرار اســت بهواســطه آن
مشــتریان خــود را بــه بهتریــن نحــو ،نســبت بــه تعهــدات
برنــد ،راســتگو جلــوه دهــد .روایــت امانــتداری یــا
وقتشناســی را نمیتــوان یــک اقــدام لحظــهای یــا
خلقالســاعه دانســت؛ بلکــه روایتــی اســت تاریخــی
از مجموعــه انســانهای شــاغل در یــک ســازمان کــه
امانــتدار بــودن و وقتشــناس بــودن را بهخوبــی درک
کــرده و نســبت بــه همدیگــر رعایــت کردهانــد و در ادامــه
بــا مشــتریان خــود بــه همیــن مســلک و شــخصیت رفتــار
میکننــد .
اگــر برندســازی را بــه طراحــی هویــت یــا شــخصیت بتــوان
تقلیــل داد ،منظــر خدمــات گردشــگری را میتــوان بــه
بــدن و اســکلت قابللمــس آن تشــبیه کــرد کــه برندســازی
درونســازمانی بهمثابــه جریــان خــون بــا ریتــم و ضربــان
منظــم ،بــه کاربــری و اســتمرار خدماترســانی در منظــر
خدمــات میانجامــد.
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جمعبنــدی | آنچــه مســلم اســت خدمترســانی در
صنعــت گردشــگری ریزهکاریهایــی را میطلبــد کــه در
صــورت عــدم توجــه بــه آنهــا حضــور در بازارهــای رقابتــی
امــروزیِ صنعــت مذکــور منجــر بــه بقــا نخواهــد بــود.
خدماتــی کــه میتــوان در ســه ســطح از آنهــا یــاد کــرد
نیازمنــد ســه ســطح مدیریتــی و توجــه اســت.
در ســطح اصلــی و ابتدایــی ،آنچــه بهعنــوان نیــاز اصلــی
مشــتری ارائــه میشــود مطــرح اســت .آن مــوارد عینــی و
اولیـهای کــه هــر بنــگاه گردشــگری میتوانــد بــا ســادهترین
مقایســهها و بررســیها بــرای اســتقرار کســبوکارها خــود
بنــا کنــد و عموم ـاً بیشــترین ســطح هزینــه را داراســت .در
ســطح بعــدی کــه جلــوۀ عناصــر ذهنــی در آن رو بــه افزایش
اســت ،ویژگیهــا و خصوصیــات قابــل احســاس بــا عوامــل
اصلــی ترکیــب میشــود و مشــتریان بــا اندکــی مقایســه
و تفســیر ،ارزش درک شــده از یــک خدمــت بــا خدمــات
دیگــر را میســنجند .در ایــن ســطح اســت کــه موضوعــات
برندســازی و شــکلدهی عوامــل خــاص در منظــر خدمــات
مطــرح میشــود و تــا ســطح ســوم یــا ســطح عوامــل اضافــه
ادامــه دارد؛ بنابرایــن وجــود عوامــل عینــی بــه همــراه عناصر
ذهنــی ضمیمهشــده بــه آن ،در ایــن ســطح مدنظــر اســت.
آنچــه مســلم اســت موضوعــات برندســازی و برندســازی
داخلــی پــس از اســتقرار محصــول اصلــی یــا هســتهای قابــل

مطرحشــدن اســت و میــزان اهمیــت مؤلفههــای ذهنــی در
ســطوح دوم و ســوم محصــول موردتوجهتــر و برجســتهتر
میشــود (جــدول  .)2آنچــه جــای تأکیــد دارد ،بــا حرکــت
از ســطح دوم بــه ســطح ســوم محصــول گردشــگری،
مقولههــای ذهنــی بــا عینــی تلفیقشــده و جلوههــای
منظریــن عینی-ذهنــی متمایــزی ارائــه میکنــد.
برندســازی داخلــی بهعنــوان حلقــۀ گمشــدۀ برندســازی
و منظــر خدمــات در ســطح دوم و ســوم محصــول،
مطرحشــدنی اســت .ایــن اقــدام بــا هــدف همراســتا ســازی
و تطابــق وعدههــای برنــد و تلفیــق رفتارهــای مــورد انتظــار
از برنــد و منظــر خدمــات قابــل مطرحشــدن اســت.
پیشــنهاد میشــود بنگاههــای حاضــر در صنعــت
گردشــگری کــه تمایــل بــه ورود بــه موضوعــات ذهنــی و
ذهنی-عینــی برندســازی و برندســازی داخلــی دارنــد بــه
چنــد نکتــه توجــه ويــژه داشــته باشــند :
 .1پیش از انجام هر اقدام اصالحی و توسعهای بسترهای عینی
و سختافزاری الزم را فراهم سازند.
 .2منابع انسانی بهعنوان میانجی و ترجمه کنندۀ بااهمیت بین
عناصر عینی و ذهنی در این بنگاهها دارای اهمیت بسیاری
است و پیش از هر اقدامی در توسعه و بالندگی این سرمایهها
کوشا باشند.
 .3برندسازی یک مسیر و جریان مستمر است و برندبوک

جدول  : 2جمعبندی سطوح محصول با توجه به عناصر ذهنی و عینی تحقیق ،مأخذ  :نگارنده.
سطح محصول یا خدمات

میزان تسلط و وجود عناصر ذهنی تا عینی

سطح اول  :هستهای یا اصلی تسلط جلوههای عینی و عناصر

توضیحات

شروع مفاهیم منظر خدمات از این سطح.

شکلدهندۀ یک خدمت یا محصول که
نیاز اولیۀ مشتری را برطرف میکند.
سطح دوم  :جانبی

سطح سوم  :اضافه

اضافه شدن جلوههای ذهنی به عناصر

تسلط مفاهیم برند و برندسازی داخلی در این سطح است.

عینی ذکرشده برای متمایز کردن سطح

بهرهگیری منظر خدمات از جوهرۀ برند در سطوح ذهنی ،ذهنی-عینی و عینی که

اولیه یا هستهای.

موجبات یکپارچگی و انتقال مفاهیم یکدست و هدفدار را فراهم میسازد.

افزوده شدن جلوههای عینی به همراه

افزوده شدن ارزشهای ذهنی بهواسطۀ ارائه عناصر عینی که در ذهن مشتری

ذهنیتهای خاص ،با هدف ارزش افزایی

ارزش خدمت دریافت شده را افزایش میدهد .در این سطح مقوالت عینی-ذهنی

به خدمت یا کاال.

غلبه بیشتری پیدا میکند.
منظر خدمات ،برندسازی و برندسازی داخلی در خدمت ایجاد تصویر متمایز از
محصول هستهای و جانبی است.
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برندسازی درون سازمانی ،حلقۀ مفقودۀ منظر خدمات گردشگری

یک سند راهبردی و کاربردی .برای آنکه برندسازی درونی
و برنامه منظر خدمات گردشگری موفقی استقرار پیدا کند،
فرایندهای مستمر مدیریتی با توجه به عناصر قابلکنترل با
تأکید بر برندبوک الزم است .برای این مهم داشتن مدیر برند
و سازوکارهای کنترلی یک پیشنیاز اساسی است.

 .4مقوالت جدید منظر خدمات و برندسازی درونسازمانی
تنها ابزارهای مدیریتی و پویایی است که در مسیر شناخت
از مشتریان توسعه و بهبود پیدا میکند .لذا پیادهسازی این
برنامهها تازه آغاز کاری است که نیازمند شناخت هر چه
بیشتر از مشتریان و تأکید بر ارزشهای تعریفشدۀ برند است.

پینوشــت

Servicescape .۱
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