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Τηε Πρεντιχε−Ο’Γορmαν Dεστινατιον Αππραισαλ Ματριξ: Ιρανιαν Χασε
Στυδψ
Οβϕεχτιϖεσ
1. Το δεmονστρατε αν αππροαχη ωηιχη οπερατιοναλισεσ Πρεντιχε’σ (2006α) mοδελ
ιν τηε χοντεξτ οφ δεστινατιον αππραισαλ.
2. Το χουντερ τηε δεmονισατιον οφ Ιραν τηατ ισ χοmmον ιν τηε Wεστερν πρεσσ

Ρατιοναλ
Πρεντιχε’σ mοδελ ωασ δεσιγνεδ το χηαλλενγε α τενδενχψ ιν χοντεmποραρψ δεστινατιον
mαρκετινγ το εmπηασισε ΣΣΠσ (Sτανδαρδισεδ Sελλινγ Pοιντσ) ρατηερ τηαν ΥΣΠσ (Uνιθυε
(ορ ατ λεαστ Uνυσυαλ) Sελλινγ Pοιντσ). Τηισ προχεσσ οφ στανδαρδισατιον ισ ωηατ τηε
Φρενχη ηαϖε τερmεδ Banalisation (Πρεντιχε 2006β). Πρεντιχε’σ mοδελ ισ α ηψβριδ οφ
τραδιτιοναλ δεστινατιον χηοιχε σετσ mοδελσ (Χροmπτον 1992; Σιρακαψα ανδ Wοοδσιδε
2005) ωιτη ινπυτσ φροm τηε Τηεορψ οφ Ρεασονεδ Αχτιον (Αιζεν ανδ Φισηβειν 1980)
ανδ φροm ηευριστιχ χηοιχε mοδελσ (Πηαm 1998). Πρεντιχε φυρτηερ διφφερεντιατεσ ΥΣΠσ
ιντο ΥΥΣΠσ (Uνιθυε Uτιλιτψ Sελλινγ Pοιντσ) ΥΕΣΠσ (Uνιθυε Eξπεριεντιαλ Sελλινγ
Pοιντσ) ΥΣΣΠσ (Uνιθυε Sψmβολιχ Sελλινγ Pοιντσ). Τηεσε mαψ βε τηουγητ οφ ασ
συmmαρισινγ τηοσε ασπεχτσ οφ γενεριχ ιmαγερψ ανδ προδυχτ βελιεφσ τηατ αρε περτινεντ το
δεστινατιον διφφερεντιατιον. Ασ σπεχιφιεδ, Πρεντιχε’σ mοδελ ισ α mοδελ οφ χηοοσινγ ον
τηε παρτ οφ ποτεντιαλ τουριστσ. Τηε θυεστιον αρισεσ ασ το ηοω δεστινατιον mαναγερσ mαψ
ρεαδιλψ οπερατιοναλισε Πρεντιχε’σ ιδεασ ιν βοτη τηειρ mαρκετινγ ανδ mαρκετ βασεδ
προδυχτ δεϖελοπmεντ ορ, ινδεεδ, σιmπλψ το τηινκ αβουτ τηειρ δεστινατιον. Μανψ
mαναγερσ αρε φαmιλιαρ ωιτη ΣWΟΤ αναλψσισ ανδ τηε οπερατιοναλισατιον οφ Πρεντιχε’σ
ιδεασ συγγεστεδ ηερε βυιλδσ ον τηισ φαmιλιαριτψ. Τηε δεmονστρατεδ mεανσ οφ
αππλιχατιον ισ ιν τηε φορm οφ α mατριξ χοmβινινγ Πρεντιχε’σ εξπανσιον οφ ΥΣΠσ ωιτη α
τραδιτιοναλ ΣWΟΤ αναλψσισ

Τηεορετιχαλ Χοντεξτ: Ρεδυχινγ Χοmπλεξιτψ το Μαναγεαβλε Λεϖελσ
Τραδιτιοναλ δεστινατιον χηοιχε σετσ mοδελλινγ ιν τουρισm εmπηασισεσ χονσιδερατιον σετσ
ασ α προχεσσ. Τηατ ισ α συχχεσσιον οφ σταγεσ αρε ποστυλατεδ τηρουγη ωηιχη οπτιονσ αρε
ναρροωεδ δοων ανδ προγρεσσιϖελψ ελιmινατεδ ασ δισχυσσεδ ιν: Wοοδσιδε ανδ Λψσονσκι
(1989); Υm ανδ Χροmπτον (1990); Ανκοmαη, Χροmπτον ανδ Βακερ (1996); Dελλαερτ,
Εττεmα ανδ Λινδη (1998); Wανσινκ ανδ ϖαν Ιττερσυm (2004); ανδ Νιχολαυ ανδ Μ〈σ
(2005). Τηισ χονχεπτυαλισατιον εmπηασισεσ χογνιτιϖε ανδ χοννοτατιϖε προχεσσεσ. Βοτη
ρατιοναλιτψ ανδ λινεαριτψ ιν χονσυmερ χηοιχε αρε ιmπλιεδ βψ τηεσε mοδελσ, mοϖινγ
φροm αν ινχλυσιϖε το αν εξχλυσιϖε σετ οφ οπτιονσ. Εξπλιχιτ ινφορmατιον σεαρχηινγ ισ
αλσο ιmπλιεδ. Τηε θυεστιον αρισεσ ιφ χονσυmερσ αρε νειτηερ ρατιοναλ νορ λινεαρ ιν τηειρ
τηουγητ ασ το ηοω τηεψ ιν φαχτ τηεψ χηοοσε δεστινατιονσ; τηισ ισ ηιγηλιγητεδ ιν:
Γοοσσενσ (2000); Πρεντιχε ανδ Ανδερσεν (2000); Ανδσαγερ ανδ Dρζεωιεχκα (2002);
Ηψδε ανδ Λαωσον (2003); Βανσαλ ανδ Εισελτ (2004); Βεερλι ανδ Μαρτ ν (2004); ανδ
Πετριχκ (2004). Ονε τενετ οφ Πρεντιχε’σ αργυmεντ ισ τηατ φαmιλιαριτψ χοmmονλψ
ρεπλαχεσ ινφορmατιον σεαρχηινγ ανδ τηατ ιν χιρχυmστανχεσ οφ τηισ κινδ χηοιχε ισ
αφφεχτιϖε ρατηερ τηαν χογνιτιϖε. Πρεντιχε ινχορπορατεσ Πηαm’σ (1998) Affect-asInformation model ασ αν αλτερνατιϖε mεανσ οφ ινφορmινγ χηοιχε. Φαmιλιαριτψ ιmπλιεσ
αωαρενεσσ οφ ΥΣΠσ, ωηερεασ αφφεχτιϖε χηοοσινγ ιmπλιεσ σπεχιφιχ αωαρενεσσ ανδ
σαλιενχε οφ ΥΕΣΠσ ανδ ΥΣΣΠσ.

Πρεντιχε’σ mοδελ σεεκσ το πρεδιχτ βεηαϖιουραλ ιντεντιον, τηατ ισ προπενσιτψ το ϖισιτ α
δεστινατιον. Τηισ ισ ωηατ αν εχονοmιστ mιγητ τερm λατεντ δεmανδ. Α χηαλλενγε ιν
mαρκετινγ ισ νοτ ονλψ το στιmυλατε λατεντ δεmανδ, βυτ το χονϖερτ τηισ ιντο ρεαλισεδ
δεmανδ τηατ ισ αχτυαλ τριπ mακινγ. Τηε λαττερ ισ ωηατ αν εχονοmιστ ωουλδ τερm
εξπρεσσεδ δεmανδ. Βεηαϖιουραλ ιντεντιονσ χαν βε ποστυλατεδ ασ βεινγ δεπενδαντ υπον
α σεριεσ οφ φαχτορσ. Τηεσε ινχλυδε γενεριχ ιmαγερψ ανδ προδυχτ βελιεφσ (ΥΥΣΠσ,
ΥΕΣΠσ, ΥΣΣΠσ) ανδ τηειρ σαλιενχε ωηεν χηοοσινγ. Τηεψ αλσο ινχλυδε εmπατηψ,
φασηιον, ανδ πεερ γρουπ νορmσ ασ φελτ ωηεν χηοοσινγ. Φροm τηε Τηεορψ οφ Ρεασονεδ
Αχτιον, φασηιον ανδ νορmσ αρε ιν τυρν δεπενδαντ νοτ ονλψ ον τηε φελτ οπινιονσ οφ
ρεφερεντ οτηερσ βυτ αλσο ον ινδιϖιδυαλσ’ mοτιϖατιον το χοmπλψ. Wηερεασ εmπατηψ χαν
βε τηουγητ οφ ασ φλοωινγ φροm φαmιλιαριτψ, γενεριχ ιmαγερψ ανδ προδυχτ βελιεφσ φλοω
βοτη φροm φαmιλιαριτψ ανδ εξπλιχιτ ινφορmατιον σεαρχη. Εξπλιχιτ ινφορmατιον σεαρχηινγ
ισ ιτσελφ δεπενδαντ νοτ ονλψ ον τραδιτιοναλ χηοιχε σετσ ιντερπρετεδ ασ οππορτυνιτψ σετσ
βυτ αλσο ον οτηερ ϖαριαβλεσ συχη ασ τραϖελ εξπερτισε, τριπ νοϖελτψ ανδ χοmπετινγ
δεmανδσ ον τιmε. Ιν χηοοσινγ, βεηαϖιουραλ ιντεντιονσ νοτ ονλψ δεπενδ ον τηε
ουτχοmε οφ αλλ τηεσε φαχτορσ βυτ αλσο ον χονστραιντσ φελτ ατ τηισ τιmε ανδ ον ηευριστιχσ
ωηιχη mαψ βε υσεδ ασ συβστιτυτεσ φορ προχεσσεσ συχη ασ ινφορmατιον σεαρχη. Βεχαυσε
οφ τηε χοmπλεξιτψ ηερεβψ ιmπλιεδ, δεστινατιον mαρκετερσ mαψ βε βεστ αδϖισεδ το φοχυσ
ον τηοσε ασπεχτσ οφ τηειρ προδυχτσ ωηιχη αρε mορε ιmmεδιατελψ ωιτηιν τηειρ ινφλυενχε,
συχη ασ συγγεστεδ ΥΣΠσ ανδ τηε δεϖελοπmεντ οφ εmπατηψ τηρουγη εξπεριεντιαλ
φαmιλιαριτψ. Τηισ φοχυσ ισ τηε χορε οφ Πρεντιχε’σ συγγεστεδ αππλιχατιον ανδ ιν τηισ
ιντενδεδ παπερ τηισ ωιλλ βε δεϖελοπεδ ιντο αν εξπλιχιτ τοολκιτ φορ αππλιχατιον.

Μετηοδολογψ ανδ Οπερατιοναλισατιον ιν Ιραν
Πρεντιχε ανδ Ο’Γορmαν ηαϖε δεϖελοπεδ α δεστινατιον mατριξ ωηιχη χοmβινεσ τηε
διφφερεντιατιον οφ σελλινγ ποιντσ (ΣΠσ) ωιτη α ΣWΟΤ αναλψσισ. Τηισ mατριξ σεπαρατεσ
ΣΠσ ιντο τηε τηρεε χατεγοριεσ χοmπαραβλε το τηε ΥΣΠσ ιδεντιφιεδ βψ Πρεντιχε (2006α).
Ασ συχη τηε ΣΠσ χαν βε ΥΣΠσ ορ ΣΣΠσ. Τηε οτηερ διmενσιον οφ τηε mατριξ ισ mαδε υπ
οφ τηε φουρ στανδαρδ ΣWΟΤ χατεγοριεσ. Τηισ διmενσιον ισ υσεδ ασ ιτ ισ χοmmονλψ
υνδερστοοδ βψ mαναγερσ ιν τηε τουρισm ινδυστρψ. Τηε mατριξ ισ χοmπλετεδ βψ λοοκινγ
φιρστ ατ δεστινατιον υτιλιτιεσ ανδ αλλοχατινγ τηεσε το τηοσε ωηιχη αρε στρενγτησ ανδ τηοσε
ωηιχη αρε ωεακνεσσεσ. Dεστινατιον υτιλιτιεσ αρε τηεν ρεϖιεωεδ ιν τερmσ οφ τηε
οππορτυνιτιεσ ανδ τηρεατσ ωηιχη αρε προϖιδεδ βψ τηε οπερατινγ ενϖιρονmεντ οφ τηε
δεστινατιον, ανδ ηοω τηατ οπερατινγ ενϖιρονmεντ mιγητ βε εξπεχτεδ το χηανγε ιν τηε
σηορτ το mεδιυm τερm. Τηε σαmε προχεσσ ισ φολλοωεδ φορ εξπεριενχεσ, ανδ ονχε
χοmπλετεδ ισ ρεπεατεδ φορ σψmβολσ. Τηε mατριξ προϖιδεσ α σψστεmατιχ αππροαχη το
χονσιδερινγ τηε ΣΠσ οφ δεστινατιονσ, ανδ ιν παρτιχυλαρλψ υσεφυλ ωηεν χοmπλετεδ ιν
τερmσ οφ ΥΣΠσ ωηετηερ τηεσε βε υνιθυε ορ υνυσυαλ ΣΠσ.
Τηε mατριχεσ αρε νορmαλλψ χοmπλετεδ βψ περσονσ κνοωλεδγεαβλε οφ ΣWΟΤσ ανδ αλσο
οφ παρτιχυλαρ δεστινατιονσ. Φορεmοστ αmονγ συχη γρουπσ αρε τραϖελ ιντερmεδιαριεσ ορ
δεστινατιον mαναγερσ. Wηεν υσεδ ιν τηισ ωαψ τηε mατριχεσ αρε α βασισ φορ σελφ
ρεφλεχτιον ον α δεστινατιον ασ αν ιντεγρατεδ προδυχτ. Α φυρτηερ αππλιχατιον οφ τηε
δεστινατιον mατριξ ισ το υσε ιτ ασ α φραmεωορκ το ενσυρε τηατ τηε διmενσιοναλιτψ οφ
χονσυmερ συρϖεψσ ενχοmπασσεσ αλλ τψπεσ οφ ΥΣΠσ, ανδ νοτ σιmπλψ τηειρ χυρρεντ
ρελεϖανχε βυτ ηοω τηεψ mιγητ βε εξπεχτεδ το δεϖελοπ.
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Φιγυρε 1: Dεστινατιον Αππραισαλ Ματριξ

Τηε πρεσεντ παπερ ουτλινεσ τηε πρελιmιναρψ φινδινγσ οφ αν ινιτιαλ αππλιχατιον οφ τηισ
mοδελ ιν Ιραν, αππλιεδ ασ τηε βασισ οφ σελφ−ρεφλεχτιον βψ δεστινατιον ινφλυεντιαλσ. Ιτ ισ
τηε φιρστ οφ α σεριεσ οφ αππλιχατιονσ ωηιχη αρε ιν τηε προχεσσ οφ βεινγ ιmπλεmεντεδ.
Ιραν ισ α ρελατιϖελψ χλοσεδ σοχιετψ το Βριτιση ρεσεαρχηερσ ανδ τηε Υνιϖερσιτψ οφ
Στρατηχλψδε ισ υνυσυαλ ιν βεινγ αβλε το τεαχη ιν Ιραν, ανδ το υνδερτακε ασσοχιατεδ
ρεσεαρχη το ινφορm τηατ τεαχηινγ. Ιν 2007 ασ α κεψ νοτε, Ο’Γορmαν πρεσεντεδ τηε
Πρεντιχε−Ο’Γορmαν Dεστινατιον Αππραισαλ Ματριξ το τηε 5τη Ιντερνατιοναλ Χονφερενχε
ον Τουρισm ιν Ισλαmιχ Χουντριεσ, ιν Τεηραν. Τηισ χονφερενχε ωασ α mεετινγ οφ Ιραν’σ
λεαδινγ ινφλυεντιαλσ ιν ηοσπιταλιτψ ανδ τουρισm. Τηεσε λεαδινγ ινφλυεντιαλσ ωερε
ενγαγεδ ιν α ωορκσηοπ το τεστ τηε mατριξ ιν τηε Ιρανιαν χοντεξτ ωιτη τηε ιντεντιον οφ
ινφορmινγ Ιρανιαν τουρισm δεϖελοπmεντ. Τηε πρεσεντατιον οφ τηε mοδελ ωασ ωελλ
ρεχειϖεδ ανδ ηασ φεατυρεδ προmινεντλψ ιν τηε κεψ Φαρσι λανγυαγε τουρισm ϕουρναλ
(Πρεντιχε ανδ Ο’Γορmαν 2007). Τηε ινφλυεντιαλσ ωερε ασκεδ το χοmπλετε α δεστινατιον
mατριξ ινδεπενδεντλψ οφ εαχη οτηερ ανδ το φοχυσ ον τηειρ οων δεστινατιον ωιτηιν Ιραν.
Τηεψ ωερε φυρτηερ ασκεδ το τηινκ οφ ΣΠσ αππροπριατε το Ευροπεαν ϖισιτορσ. Τηε φολλοω
υπ φροm τηε ωορκσηοπ ηασ βεεν τηε αναλψσισ οφ τηε δατα συππλιεδ βψ τηε παρτιχιπαντσ
ανδ ιτ ισ τηε πρελιmναρψ αναλψσισ οφ τηισ δατα ωηιχη ισ τηε φοχυσ οφ τηε ιντενδεδ παπερ.
Πρινχιπαλ τηεmεσ οφ ωορκ ιν προγρεσσ
Τηε φιρστ τηεmε οφ τηε ωορκ ιν προγρεσσ ισ τηε Πρεντιχε−Ο’Γορmαν Dεστινατιον
Αππραισαλ Ματριξ ιτσελφ. Τηισ mατριξ ισ σηοων ιν Φιγυρε 1.
Τηε σεχονδ τηεmε οφ τηε ωορκ ισ ηοω τηε εφφεχτιϖελψ τηε παρτιχιπαντσ ωερε αβλε το υσε
τηε mατριχεσ. Α συmmαρψ mεασυρε οφ εφφεχτιϖενεσσ ισ τηε νυmβερ οφ χελλσ λεφτ ϖαχαντ ιν
τηε mατριχεσ. Α σεχονδ συmmαρψ mεασυρε ισ τηε νυmβερ οφ ιτεmσ ινχλυδεδ ιν διφφερεντ
χελλσ ιν τηε mατριχεσ. Α τηιρδ συmmαρψ mεασυρε ισ τηε νυmβερ οφ ιτεmσ mισπλαχεδ ιν
τηε mατριχεσ (φορ εξαmπλε ωηερε υτιλιτιεσ αρε εντερεδ ασ εξπεριενχεσ).
Τηε τηιρδ τηεmε οφ τηε ωορκ ισ ηοω τηεσε λεαδινγ ηοσπιταλιτψ ανδ τουρισm ινφλυεντιαλσ
αχτυαλλψ δεσχριβεδ Ιρανιαν τουρισm ιν τερmσ βοτη οφ ιτσ ΥΣΠσ ανδ ΣWΟΤ αναλψσεσ.

Προγρεσσ το Dατε
Τηε δεστινατιον αππραισαλ mατριχεσ χοmπλετεδ βψ τηε ρεσπονδεντσ ηαϖε βεεν αναλψσεδ
υσινγ αν αγγλοmερατιϖε ηιεραρχηιχαλ χοντεντ αναλψσισ ιν ωηιχη ινδιϖιδυαλ ιτεmσ ηαϖε
βεεν χοmβινεδ ιντο mορε γενεριχ χονχεπτσ. Τηισ φορm οφ χοντεντ αναλψσισ ηασ βεεν
συχχεσσφυλλψ αππλιεδ ελσεωηερε (Πρεντιχε ανδ Ανδερσεν 2007). Τηε χοντεντ αναλψσισ
ηασ βεεν ινφορmεδ βψ γενεριχ ηοσπιταλιτψ στρυχτυρεσ ανδ πραχτιχεσ ασ mοδιφιεδ φορ αν
Ισλαmιχ χοντεξτ (Ο’Γορmαν 2007; Ο’Γορmαν ετ αλ 2007). Πρελιmιναρψ φινδινγσ το
δατε εmπηασισε τηε υσαβιλιτψ οφ τηε δεστινατιον mατριξ, βυτ τηε τενδενχψ οφ ινφλυεντιαλσ
ιν Ιραν στιλλ το τηινκ οφ τηειρ δεστινατιονσ ιν τερmσ οφ υτιλιτιεσ ανδ νοτ νεχεσσαριλψ σο
εξτενσιϖελψ ασ εξπεριενχεσ. Σψmβολισm ισ ρεαδιλψ υνδερστοοδ βψ τηεσε Ιρανιαν
ινφλυεντιαλσ βυτ φοχυσεσ ον mαττερσ ωηιχη mαψ βε λεσσ αππροπριατε φορ Ευροπεαν
ϖισιτορσ. Αν εmεργεντ χονχεπτ ισ Ισλαmιχ τουρισm ωηιχη ιmπλιχιτλψ χηαλλενγεσ α φοχυσ
ον Ευροπεαν mαρκετσ. Βψ τηε τιmε οφ ΧΑΥΤΗΕ ιτ ισ εξπεχτεδ τηατ τηε τηρεε τηεmεσ
ιδεντιφιεδ αβοϖε ωιλλ ηαϖε βεεν εξπλορεδ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε δατα ανδ τηατ
παρτιχιπαντσ ατ ΧΑΥΤΗΕ ωιλλ τηεmσελϖεσ προϖε α υσεφυλ πανελ ωιτη ωηοm το ασσεσσ
τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε ηιεραρχηιχαλ mεανσ οφ δατα ρεδυχτιον. Ασ συχη ΧΑΥΤΗΕ ισ σεεν ασ
ινϖαλυαβλε mεανσ οφ ινφορmινγ τηε mετηοδολογψ.
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