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Abstract
The rapid growth of tourism as an industry has led many
countries to consider tourism as an important component in the
growth and development of the national economy and for this
reason, from the perspective of development, today, based on
gross domestic product, exports and employment, tourism is the
largest industry in the world. In this research, along with the
study of upstream documents; based on Delphi method, the
opinion of experts from the field of tourism, especially policy
makers in this field as well as university researchers in the field
of brand and tourism, have been compiled to develop a model
for promotion of tourism brand of the Islamic Republic of Iran.
Also, cognitive mapping is used to draw and understand the
relationships between model components. In the model obtained
from the research, four main factors affecting the promotion of
the tourism brand in Iran, including the factors of the tourism
industry, the factors of the tourism destination, the factors of the
state and government

and the factors of the international

environment, are identified and the relationship between them
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چکیده
 موجب شده تا بسیاری از کشورها،رشد سریع گردشگری به مثابه صنعت
گردشگری را مولفه مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ملی بنگرند و به همین
 صادرات و، امروزه بر اساس درآمد ناخالص داخلی،دلیل از منظر توسعه
 از طرفی مالحظه. گردشگری بزرگ ترین صنعت در جهان است،اشتغال
،می شود که گردشگران بر اساس تصاویر ذهنی خود از مکان های مختلف
اقدام به تعیین مقصد گردشگری مورد نظر خود می نمایتد و در اینجاست
 لذا در این پژوهش.که اهمیت نقش برند در گردشگری نمایان می شود
 بر اساس فن دلفی نظر متخصصین حوزه،ضمن مطالعه اسناد باالدستی
گردشگری خصوصا مدیران سیاستگذار در این حوزه و همچنین محققین
دانشگاهی در زمینه برند و گردشگری به منظور تدوین مدل ارتقاء برند
 همچنین از.گردشگری جمهوری اسالمی ایران گردآوری شده است
نگاشتهای شناختی برای ترسیم و درک بهتر روابط بین اجزای مدل
 چهار مجموعه عامل اصلی، در مدل حاصل از پژوهش.استفاده شده است
موثر بر ارتقاء برند گردشگری ایران در سطح بین المللی شامل عوامل
 عوامل دولت و عوامل محیط، عوامل مقصد گردشگری،صنعت گردشگری
 عامل فرعی زیر مجموعه آنها61 بین المللی شناسایی و ارتباط بین آنها و
.با یکدیگر مورد تحلیل قرار گرفته است

and their 16 sub-factors are analyzed together.
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مقدمه
رشد سریع گردشگری به مثابه صنعت ،موجب شده تا
بسیاری از کشورها گردشگری را مولفه مهمی در رشد و
توسعه اقتصاد ملی بنگرند و به همین دلیل از منظر توسعه،
امروزه گردشگری بر اساس درآمد ناخالص داخلی ،صادرات و
اشتغال ،مسافرت و جهانگردی ،بزرگ ترین صنعت در جهان
است (جعفری هفتخوانی و همایون.)6331 ،
در زمانی که مکان های گردشگری-تفریحی چندمنظوره
به صورت جهانی برای اهدافی مانند جذب گردشگر ،سرمایه و
استعدادها (نیروی انسانی) و اهداف متعدد دیگر با هم رقابت
می کنند ،مفاهیم برندسازی به صورت فزاینده ای از جهان
تجارت قرض گرفته شده است (دیواندری و همکاران.)6316 ،
برندسازی فرآیند ایجاد یک شعار از یک پیام و سپس طراحی
یک نماد یا آرم که با هم به صورت شعار با بازدیدکنندگان
بالقوه ارتباط برقرار کرده و تصویری از ویژگی ها ،مزایا و
ارزش های آن را ارائه می نماید (لیو و ویرتا.)2262 ،6
با توجه به اهمیت و نقش غیرقابل انکار مفهوم برند مقصد
گردشگری در موفقیت صنعت گردشگری علی الخصوص
برای کشور در حال توسعه ای همچون ایران در این پژوهش
به مطالعه عوامل موثر بر ارتقای برند گردشگری ایران در
سطح بینالمللی پرداخته می شود.
یکی از نقش های مهم سازمان های ملی گردشگری هر
کشور حفاظت از تصویر ذهنی گردشگران ورودی است .این
تصویر ذهنی مجموعه ای پیوسته از باورها و نگرشها را
عرضه می نماید که بر اساس تبلیغات میان فردی ،مراجع
تصویری ،رسانه های نوشتاری ،دیداری یا شنیداری و انواع
رسانه های الکترونیکی نوین به وجود آمده .برند نقش مهمی
هم در قبل و هم پس از تجربه محصول بازی می کند .در
قبل از تجربه به شناخت ،تفاوت ها ،انتظارات ،توقعات و
اعتمادپذیری کمک می کند .و پس از تجربه به تقویت ،ایجاد
تجربه مجدد و پایداری در حافظه مشتری کمک می نماید .
برند مقصد گردشگری می تواند به عنوان راهی برای
برقراری ارتباط هویت منحصر به فرد مقصد گردشگری به
وسیله تفاوت های آن مقصد با سایر رقبای خود باشد (گو و
همکاران  .)2266 ،برندسازی مقصد گردشگری از فعالیت
های بسیار حیاتی مدیریت مقصد گردشگری در زمان فعلی
می باشد .این کار به عنوان گسترش فرصت های گردشگری

و مکان های تفریحی می تواند جایگزینی و تفاوت های میان
مقاصد را افزایش دهد (گارسیا و همکاران .)2262 ،
از سویی چنانکه می دانیم ،تصویر ذهنی و برند ملی
جمهوری اسالمی ایران نزد افکار عمومی جهان ،متناسب با
ویژگی ها ،ظرفیت ها و توانایی های فراوان کشور شکل
نگرفته است .مشتری برای انتخاب یک خدمت نیز بر اساس
برند آن خدمت تصمیم گیری می کند .تحقیقات مختلف
مشخص کرد که ارزش واقعی در درون محصول یا خدمات
نیست ،بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود
دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان
ایجاد میکند (دیواندری .)6333 ،برند در یک رابطه طوالنی
مدت باعث می گردد که خریدار و فروشنده به یکدیگر تعهد
پیدا کنند .لذا برند می تواند به عنوان ابزار دفاعی بازاریابی
بکار رود که مشتریان کنونی را حفظ می کند و همچنین به
عنوان ابزار تهاجمی بازاریابی بکار رود و مشتریان جدیدی را
بدست می آورد.
از آنجا که برند مقصد گردشگری اهمیت به سزایی در
تعیین مقصد برای گردشگران ایفا می کند ،این پژوهش به
دنبال آن است که مدلی را برای ارتقاء برند گردشگری
جمهوری اسالمی ایران در سطح بینالمللی ارائه نماید.
پیشینه تحقیق
جایگاه گردشگری در برنامه های پنج ساله توسعه
کشور
اولین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کور عمدتا با نگرش بازسازی خرابی های جنگ در سال
 6313تدوین شد .در این برنامه برای اولین بار پس از انقالب
اسالمی ،بصورت مستقل برای صنعت توریسم سیاستگذاری و
برنامه های ویژه ای مدون گردید .در برنامه دوم توسعه کشور
نیز همچون برنامه اول خط مشی های اساسی ،استراتژی ها و
اهداف کمی و کیفی صنعت توریسم مدنظر قرار گرفت و چشم
انداز توسعه آن ترسیم گردید .در پایان برنامه دوم توسعه،
بخش زیادی از اهداف مورد نظر تحقق یافت لیکن تحول
اساسی بیش از آنچه در برنامه اول توسعه اتفاق افتاده بود ،رخ
نداد .در برنامه سوم توسعه کشور ،بطور جدی تری به صنعت
توریسم پرداخته شده است ،بر این اساس سیاست ها و
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استراتژی های فراگیر و همه جانبه ای به منظور توسعه
توریسم در ایران در این برنامه دیده می شود .عالوه بر این ها
اهداف کمی نسبتا خوبی نیز به منظور ارتقا جایگاه و
کارکردها ،تسهیالت ،تجهیزات و خدمات گردشگری در برنامه
سوم توسعه دیده شده بود ،که بخش های زیادی از آن اجرا و
عملیاتی گردید و البته برخی از اهداف نیز محقق نگردید .در
برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و
کارکردهای توریستی آن در ایران ،افق های بلندی به منظور
تحول آفرینی در بخش گردشگری و جهشی پویایی به منظور
توسعه کارکردها و زیرساخت های این صنعت ،مدنظر قرار
گرفته است .با توجه به اهداف و استراتژی های در نظر گرفته
شده ،رویکرد اصلی دولت در این برنامه برای گسترش و
توسعه صنعت توریسم ،کم کردن تصدی گری های دولتی و
حمایت از حضور و گسترش فعالیت های بخش خصوصی در
این صنعت است (ابراهیم زاده .)6331 ،در برنامه ی پنجم
توسعه ،بدون در نظر گرفتن فصلی برای بخش گردشگری
تنها در مواد  614 ،62 ،66و  224این قانون به طور ضمنی
موضوع گردشگری و توسعه ی آن را مورد توجه قرار داده
است (فیض پور و امامی میبدی.)6316 ،
نقش بازاریابی در توسعه گردشگری
تمام فعالیت های برنامه ریزی ،تهیه محصوالت
گردشگری و جذب گردشگر نیازمند عملیات و فعالیت های
بازاریابی است .بازاریابی عبارت است از همه فعالیت های
ارزیابی بازار و نیازهای مشتریان آن بازار ،همراه با ارزیابی
خدمات ،امکانات ،هزینه های حصول به هدف و تسهیالتی
که رضایت مشتریان را در بر دارد.
بازاریابی گردشگری به عنوان شناسایی و پیش بینی نیازهای
گردشگران و فراهم کردن امکانات برای تأمین نیازها و مطلع
ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آنهاست .ضعف بازاریابی
گردشگری در سازمان میراث فر هنگی ،صنایع دستی و
گردشگری عمده ترین عامل عقب ماندگی ایران از روند روبه
رشد این صنعت در جهان است(امین بدختی و نظری.)6333 ،
با توجه به ویژگی های خاص محصول گردشگری ،نقش
بازاریابی در این صنعت نسبت به دیگر صنایع از اهمیت ویژه
ای برخوردار است و بکارگیری مؤثر ابزارهای بازاریابی
گردشگری برای یک کشور یا یک منطقه امری ضروری
است ،زیرا با بازاریابی می توان به گردشگران بالقوه اطالعاتی
درباره آنچه که منطقه مشخص می تواند ارائه دهد ،عرضه

نمود و آن ها را نسبت به بازدید از آن ترغیب کرد(الیمر و
جرگن.)2221 ،4
برند مقصد گردشگری
در بازار رقابتی توریسم ،مکان ها و مقاصد از تکنیک های
شناخته شدن بهره می برند تا هویتی کسب کنند که بیانگر
ویژگی منحصر به فرد تولید آن ها باشد .بازاریابی این مکان
های مسافرتی مثل بازاریابی دیگر محصوالت مصرفی باید
شناخته شده بودن برای تشخیص تولیداتشان و رساندن پیام
مثبت جهت جلب مشتری استفاده کنند .با توجه به اینکه
ارزش ویژه برند از ادراکات مشتریان نشأت گرفته می شود،
برای مدیران بسیار حائز اهمیت است که بتوانند این ارزش
ویژه را در سطح مشتری ،اندازه گیری و ارزیابی نمایند .ارزش
ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی
های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصد
گردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که
در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد .هر ساله این ارزش
توسط موسسات معتبر جهانی در مورد برندهای مختلف بین
المللی اندازه گیری می شود .در بسیاری از موارد ،ارزش ویژه
برند از ارزش دارایی های فیزیکی به مراتب بیش تر
است(ایمانی خوشخو و ایوبی یزدی .)6331 ،تحقیقات جاری
برند سازی مکان بر شخصیت چند کاره مکان و نقش برند
تاکید دارد؛ به خصوص زمانی که به عنوان مثال ،وضعیت
گردشگری ،تجارت خرده فروشی و یا وقایع ورزشی بهتر شده
است(مویالنن و راینیستو.)2221 ،1
مدلهای برندسازی مقاصد گردشگری
به منظور برندسازی مکان مدلهایی پیشنهاد شده است که
به برخی از آنها شاره می شود.
مدل موفقیت برندسازی مقصد گردشگری( 7النگبرگ و
پوچر)2262 ،3
النگبرگ و پوچر ،در مطالعه ای با طرح سه سوال در
خصوص عملکرد سازمان بازاریابی مقصد گردشگری برای
مدیریت ذی نفعان ،مشارکت و معماری برند ،تاثیر این سه
عامل بر برند مقصد گردشگری را در قالب یک مدل ارائه
- Laimer & Juergen
- Tourism Destination Brand Equity

- Moilanen & Rainisto
- Successful Destination Branding
- Ljungberg & Pucher
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کردند .هدف از ارائه این مدل کسب درک عمیق تر نسبت به
پیشینه بازاریابی موفق مقصد گردشگری ،با تمرکز بر مدیریت

ذی نفعان ،مشارکت و معماری نام تجاری می باشد

مدیریت ذی نفعان
-

رفتار با ذی نفعان
شناسایی ذی نفعان و
عالئق آنها

موفقیت برندسازی مقصد

مشارکت در برندسازی

گردشگری

مقصد
-

فرآیند پویا و تکاملی
مشارکت ها

معماری برند
-

استراتژی معماری برند

شکل  .1مدل موفقیت برندسازی مقصد گردشگری
این مدل نشان می دهد که جنبه های هر عامل عمدتا از
ادبیات تئوریکی گرفته شده اند .از طرفی در این مدل این
فرضیه اساسی است که مدیریت ذی نفعان ،مشارکت و
معماری برند از عوامل موثر بر موفقیت برندسازی مقصد
گردشگری می باشد.
بر مبنای این مدل برای اندازه گیری ارزش ویژه برند
مقصد گردشگری هر چند وجهه مقصد گردشگری عاملی ائز
اهمیت می باشد اما به تنهایی بیانگر همه چیز نیست .بر این
اساس وجود مفاهیم دیگر همچون آگاهی ،کیفیت درک شده
و وفاداری نسبت به مقصد گردشگری نیز می تواند ارزش ویژه
برند مقصد گردشگری را به شکلی جامع تر و کامل تر نشان
دهد.
مدل برندسازی مقصدهای گردشگری( 1یلیاچنکو)2222 ،62
بر اساس این مدل عوامل شکل دهنده برند مقصد گردشگری
را می توان در سه دسته مجموعه ابعاد تاریخی ،ابعاد فرهنگی
و ابعاد طبیعی قرار داد .هر چند بسیاری از محققان ادعا کرده
اند برندسازی مقصد گردشگری به عنوان یک محصول
گردشگری دشوار بوه و در برگیرنده بسیاری از اجزاء می باشد.

برخی نیز ادعا کرده اند موارد موفقیت آمیزی از صنعت
گردشگری نشان داده که ساختار پیچیده از فرهنگ ،تایخ و
طبیعت می تواند به طور موثری برای ایجاد و بازاریابی یک
وجهه منحصر به فرد مقصد گردشگری مورد استفاده قرار
گیرد(بکری حسن و همکاران.)2262 ،66
ابعاد

ابعاد

تاریخی:

فرهنگی:

تاریخ
منطقه ،توسعه و

نفوذها
تاریخی

برند
سازی
مقصد
گردش

ابعاد

گری

طبیعی:
جغرافیای
منطقه ،آب و

- Tourist destinations branding model
- Iliachenko

فرهنگ

- Bakri Hassan & et al.

هوا

منطقه ،زبان،
هویت ،سنت
های عمومی
و خاص
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شکل  .3مدل برندسازی مقصدهای گردشگری

مدل ارزش ویژه مشتری محور برند مقصد گردشگری (کونسنیک و روزیر)2262 ،

نام مقصد گردشگری
خصوصیات مقصد گردشگری

آگاهی

طبیعت
کوه ها و دریاچه ها
سواحل
شهر ها و شهرستان ها
اقامتگاه تفریحی
جاذبه های تاریخی
سرگرمی ها

وجهه

فعالیت های تفریحی

ارزش ویژه

مردم مهمان نواز

برند مشتری محور

آب و هوای مطبوع

برای یک مقصد

جذابیت های فرهنگی

گردشگری

جو آرام بخش
جو مهیج
امکانات رفاهی
زیرساخت ها
پاکیزگی

کیفیت درک
شده

امنیت شخصی
تقدم مقصدگردشگری برای
بازدید
فواید چندگانه مقصد
گردشگری
بازدید مقصد گردشگری در
آینده
پیشنهاد دادن مقصد گردشگری

وفاداری
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شکل  .2مدل ارزش ویژه مشتری محور برند مقصد گردشگری
مدل مفهومی پژوهش
بررسی مدلهای مختلف مطرح شده در ادبیات در مورد برند
مقصد گردشگری و برند سازی و مباحث برند ملی و بررسی
متغیرهای مختلف ذکر شده در ادبیات موضوعی ،و نوع نگاه
این تحقیق به مساله ارتقای برند گردشگری ایران ( با تاکید بر
نقش دولت) محقق را بر آن داشت تا متغیرهای اصلی موثر بر
ارتقای برند را در چهار دسته تقسیم کند.
 متغیرهای مقصد گردشگری
 متغیرهای صنعت گردشگری
 متغیرهای حکمرانی-دولت
 متغیرهای محیط خارجی
این دستهبندی که بعنوان یک راهکار برای بررسی بهتر ابعاد
اثرگذار بر ارتقای برند گردشگری ایران ارائه شده است کمک
میکند تا جایگاه ذینفعان مختلف و نقش آنها در ارتقای برند
گردشگری ایران مشخص شود .در فصول بعدی بطور کاملتر
به ابعاد مدل ارائه شده پرداخته خواهد شد .البته مدل ارائه شده
تنها یک چهارچوب اولیه برای طرح در پنل دلفی است و
تغییرات مورد نیاز در راندهای دلفی بر روی آن اعمال خواهد
شد.

شکل  .4مدل مفهومی پژوهش
پارادايم پژوهش
در این پژوهش با توجه به پیچیدگی و ماهیت برند گردشگری
و با در نظر گرفتن این موضوع که درباره ماهیت مسئله
تحقیق یعنی مدل ارتقال برند گردشگری ایران در سطح
بینالمللی نظریهای از قبل وجود ندارد ،ضرورت استفاده از
روش کیفی را در تحقیق توجیه میکند .جایگاه شناخت

شناسی تحقیق این است که داده های این تحقیق دیدگاه
های افراد در خصوص برند گردشگری ایران در سطح
بینالمللی را با جمع آوری داده ها آشکار می کند .لذا در این
تحقیق مشارکت افراد متخصص در روش دلفی در یافتن
عوامل ارتقا دهنده برند گردشگری ایران در سطح بینالمللی
چارچوب فهم را برای محقق پدید می آورد.
روش شناسی پژوهش
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی گردآوری دادههای مورد
نیاز طرح تحقیق ،میتوان به تحقیقات توصیفی یا غیرآزمایشی
و تحقیقات آزمایشی تقسیم کرد .بر این اساس تحقیق حاضر
به جهت گردآوری دادهها بصورت کامالً طبیعی و بدون
دستکاری در زمره تحقیقات توصیفی(غیرآزمایشی) محسوب
میشود.
یکی از انواع مختلف راهبردهای کیفی تحقیق ،روش دلفی
است که در این تحقیق با توجه به ناشناخته بودن عوامل
اثرگذار بر ارتقای جایگاه برند گردشگری ایران در سطح
بینالمللی و نیاز به اکتشاف این عوامل برای ارائه مدل از
روش دلفی استفاده میشود .همچنین از نگاشتهای شناختی
برای ترسیم و درک بهتر روابط بین اجزای مدل بهره گرفته
میشود.
نگاشت شناختی
نگاشتهای شناختی برای مدل کردن مسائل بدساختار توسط
آگزیلورد ارائه و بکار گرفته شد .این نگاشتها ابتدا برای
نمایش دانش در علوم سیاسی و اجتماعی بکار گرفته شدند.
نگاشتهای شناختی فازی سپس توسط کاسکو برای نمایش
روابط علی و معلولی بین مفاهیم و تحلیل الگوهای استنتاجی
ارائه شدند .اگرچه سابقه رویکرد نگاشت شناختی به قرن 61
باز میگردد ،اما تولمن در سال  6134برای اولین بار اصطالح
نگاشت شناختی را معرفی کرده است .در حقیقت ،با استفاده از
نگاشت شناختی ،اطالعات یک سیستم پیچیده سادهسازی
میشود و به یک نقشه دانش تقلیل مییابد و این نقشه به
صورت یک چشمانداز به نمایش درمیآید.بنابراین ،نگاشت
شناختی به عنوان ابزاری مناسب میتواند هر سیستمی را با هر
سطح پیچیدگی و با تعداد نامحدود از مفاهیم و پیوند و بازخور
مدلسازی کند.
روش دلفی
دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج
نظرات از یک گروه متخصصان در مورد یک موضوع یا یک
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سؤال است و یا رسیدن به اجماع گروهی از طریق یک سری
از راندهای پرسشنامه ای با حفظ گمنامی پاسخ دهندگان ،و
بازخورد نظرات به اعضای پانل است؛ درخواست قضاوتهای
حرفهای از متخصص همگن و مستقل در مورد یک موضوع
ویژه در سطح بزرگ جغرافیایی با استفاده از پرسشنامه ها است
که تا زمان دستیابی به اجماع نظرات مداوم تکرار می شود.
روش مطالعه چند مرحلهای برای گردآوری نظرات در موارد
ذهنی بودن موضوع و استفاده از پاسخ های نوشتاری بجای
گرد هم آوردن یک گروه متخصص است ،و هدف اجماع با
امکان اظهار نظر آزادانه و تجدید نظر عقاید با تخمین های
عددی به دست میآید.

پرسشنامه ای در سه مرحله بین  32صاحبنظر توزیع و نظرات
آنها گردآوری شده است .بدین منظور پس از ترسیم نگاشت
اولیه عوامل موثر بر برند گردشگری ایران در سطح بینالمللی،
برای اخذ نظرات پنل متخصصین از پرسشنامه شامل سواالتی
در مورد متغیرهای موجود در نگاشت و ارتباط آنها با یکدیگر
با استفاده از طیف لیکرت استفاده شده است .همچنین به دلیل
اکتشافی بودن این تحقیق برای ارائه مدل از سواالت باز نیز
استفاده شد تا منخصصی بتوانند سایر متغیرهای موثر بر برند
گردشگری ایران را بر اساس تجربه و دانش خود پیشنهاد
دهند تا مدل نهایی شکل بگیرد.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه متخصصین حوزه
گردشگری خصوصا مدیران سیاستگذار در این حوزه و
همچنین محققین دانشگاهی در زمینه برند و گردشگری
هستند .با توجه به روش تحقیق کیفی که در این پژوهش
مورد استفاده قرار میگیرد جهت گرداوری نظرات خبرگان در
مورد برند گردشگری ایران در سطح بینالمللی و عوامل موثر
در ارتقای آن نمونه مورد نیاز بر اساس آنچه در روش دلفی در
مورد نیاز است تعیین میشود .بر این اساس در این پژوهش

يافته های پژوهش
نگاشت شناختی اولیه (مدل اولیه تحقیق)
در این تحقیق ابتدا با مطالعه اسناد باالدستی در حوزه
گردشگری در ایران و همچنین ادبیات موضوعی برند ملی
گردشگری از مقاالت داخلی و خارجی مجموعهای از عوامل
مؤثر بر ارتقای برند گردشگری ایران در سطح بینالمللی
استخراج شده است که این عوامل در نگاشت اولیه زیر نشان
داده شدهاند:
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-

-

-

شکل  .5ن گاشت شناختی اولیه از عوامل مؤثر بر ارتقای برند گردشگری ايران در سطح بینالمللی
يافته های مبتنی بر روش دلفی
در نگاشت شناختی اولیه تنها روابط بین متغیرهای مؤثر بر
ارتقای برند گردشگری ایران و برند گردشگری ایران نشان
داده شدهاند .جهت ارزیابی اولیه عوامل مستخرج از ادبیات
موضوعی و اسناد باالدستی و اکتشاف عوامل جدید بر اساس
نظرات پنل خبرگان پرسشنامه ای در دو بخش آماده شد و در
بین اعضای منتخب پنل دلفی توزیع شد .این پرسشنامه در دو
بخش تنظیم شده است .در بخش اول میزان تأثیر هر یک از
متغیرهای موجود در نگاشت شناختی اولیه بر روی برند
گردشگری ایران با استفاده از طیف  2تایی لیکرت مورد سؤال
قرار گرفته است .اعضای پنل دلفی در دور اول باید ضمن
مشخص نمودن نظر خود درباره این متغیرها در یک سؤال باز
سایر متغیرهای پیشنهادی خود و یا هر گونه تغییری در
نگاشت شناختی اولیه را مشخص کنند .بر اساس مطالعه
ادبیات موضوعی و مدلهای ارائه شده برای برند گردشگری
متغیرهای موجود در نگاشت اولیه در چهار دسته زیر تقسیم
شدند که جدول  6این دستهبندی را نشان میدهد:
 عوامل مقصد گردشگری
 عوامل صنعت گردشگری




عوامل حکمرانی – دولت
عوامل محیط بین المللی

جدول  .1متغیرهای اولیه مستخرج از ادبیات
تحقیق و اسناد باالدستی

ابعاد اصلی

عوامل
مقصد
گردشگری
عوامل
صنعت
گردشگری

نام مولفهها
میراث فرهنگی و تاریخی
موقعیت جغرافیایی و جاذبه های
طبیعی
فرهنگ ،زبان ،سنتها و اعتقادات
جامعه
زیرساخت گردشگری
شاغلین صنعت گردشگری در
ایران
بازاریابی گردشگری
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ابعاد اصلی

یکدیگر مشخص کنند .در این مرحله فقط وجود یا عدم وجود
رابطه بین دو متغیر و جهت یا قطبیت آن مشخص میشود .در
دور دوم دلفی از اعضای پنل خواسته شد ضمن ارزیابی مجدد
وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای مدل ،روابط ترسیم
شده را وزندهی کنند .این وزن دهی نیز مطابق طیف لیکرت
 2تایی بوده است .البته در دور دوم دلفی تنها روابطی که در
نگاشت شناختی دور اول دلفی ترسیم شدهاند در جدول
وزندهی ذکر شدهاند .همچنین از کارشناسان عضو پنل
خواسته شد تا نظرات خود را در خصوص متغیرهای دیگر و یا
وجود یا عدم وجود روابط بین متغیرها بصورت تشریحی اعالم
کنند .در دور سوم دلفی نگاشت شناختی وزن دهی شده در
دور دوم مجددا برای اعضای پنل ارسال شد تا نسبت به اوزان
رابطههای بین متغیرهای مدل نظر خود را اعالم کنند .با توجه
به پاسخهای دریافت شده در این مرحله جهت نهایی کردن
مدل نگاشت شناختی عوامل مؤثر بر ارتقای برند گردشگری
ایران در سطح بینالمللی روابطی که در دور سوم از میانگین
وزنی متوسط پایینتر بودند نیزحذف شدند .بر این اساس
نگاشت شناختی نهایی تحقیق بصورت شکل  1تغییر میکند:

نام مولفهها
سیاست خارجی دولت
سیاست مذهبی
سیاست داخلی دولت
سیاست اقتصادی
تجربه گردشگران خارجی
شبکه های اجتماعی
موفقیتهای علمی -هنری
جهانی
پیمانهای فرامنطقهای
نهادهای بین المللی مانند یونسکو
موفقیت های ورزشی جهانی

عوامل
حکمرانی-
دولت

عوامل
محیط بین
المللی

در بخش دوم پرسشنامه دلفی از متخصصان پنل
درخواست شد تا رابطه بین عوامل ذکر شده در جدول باال را با

4.1

4.7

3.7
4
4.2
3.7

3.6

4
4.6

4.2
3.3
4.4

3.7

4.6

3.2

4.6
3.5

4.1
4.1
4.6

4.3

4
4.2

3.8

4.4
4.4

4.4

2.8

4.1

4.2

3.6
3.7

4
4.5

4

4.4

3.5

4

4.6

3.8
3.9

4.3

4.2

-

-

3

4.7
4.5

4.2

4.3

4.3

3.2
4.2

3.8

3.9
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شکل  .6نگاشت شناختی وزن دهی شده منتج از دور سوم دلفی
بحث و بررسی
پس از بررسی نتایج دور اول دلفی مشخص شد متغیر
زیرساخت گردشگری مهمترین عامل در ارتقای برند
گردشگری ایران در سطح بینالمللی برشمرده شده است.
عوامل مربوط به دولت و حکمرانی شامل سیاست داخلی،
سیاست خارجی ،سیاست اقتصادی و سیاست مذهبی و
همچنین عامل فرهنگ ،زبان ،سنتها و اعتقادات جامعه در رده
بعدی اهمیت از نظر اثرگذاری بر ارتقای برند گردشگری
جمهوری اسالمی دارند.
از سوی دیگر کمترین میزان اهمیت به موفقیتهای
ورزشی جهانی اختصاص پیدا کرده است .اعضای پنل معتقد
بودهاند که کسب عناوین مختلف ورزشی در سطح جهان تاثیر
کمتری نسبت به سایر متغیرها بر روی برند گردشگری ایران
دارد.
در دور دوم دلفی افراد با توجه به نتایج و تجمیع نظرات
دور اول دلفی نظر خود را درباره تأثیر هر یک از متغیرهای

مدل بر ارتقای برند گردشگری ایران در سطح بینالمللی بر
اساس طیف لیکرت ارائه کردند .در دور سوم دلفی نگاشت
شناختی وزن دهی شده در دور دوم مجددا برای اعضای پنل
ارسال شد تا نسبت به اوزان رابطههای بین متغیرهای مدل
نظر خود را اعالم کنند .با توجه به پاسخهای دریافت شده در
این مرحله جهت نهایی کردن مدل نگاشت شناختی عوامل
مؤثر بر ارتقای برند گردشگری ایران در سطح بینالمللی
روابطی که در دور سوم از میانگین وزنی متوسط پایینتر
بودند نیزحذف شدند.
نتیجه گیری
مدل نهايی ارائه شده منتج از تحقیق
بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش مدل نهایی
عوامل موثر بر ارتقای برند گردشگری جمهوری اسالمی ایران
در سطح بینالمللی به صورت شکل زیر قابل ارائه است:
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شکل  .7مدل عوامل موثر بر ارتقای برند گردشگری جمهوری اسالمی ایران
همانطور که در مدل ارائه شده حاصل از نتایج این تحقیق
دیده میشود مدل شامل دوایر تو در تویی هستند که هر الیه
(هر یک از ابعاد) مربوط به یک دسته از عوامل میشود.
استفاده از مدل دارت یا منظومهای کمک میکند تا متغیرها و
ابعاد بدست آمده از تحقیق بر اساس دستهبندیهای خاص
خود و میزان ارتباط با متغیر وابسته (ارتقای برند گردشگری
ایران) مرتب شوند .مدل ارائه شده در این تحقیق دارای چهار
الیه مختلف است که امکان تفکیک بهتر متغیرهای موثر بر
برند گردشگری ایران در سطح بینالمللی را فراهم میسازد تا
عالوه بر توجه به متغیرهای مدل بخشبندی سطح باالتر آنها
نیز بررسی شود تا در برنامهریزیهای استراتژیک و کالن
جهتگیریهای بهتری صورت پذیرد .در مدل باال ابعاد یا
الیههای اصلی شامل موارد زیر هستند:
 عوامل صنعت گردشگری

 عوامل مقصد گردشگری
 عوامل حکمرانی-دولت
 عوامل محیط بینالمللی
در این مدل هر چقدر از مرکز مدل به سمت بیرون
حرکت کنیم از میزان اهمیت ابعاد در ارتقای برند گردشگری
ایران در سطح بینالمللی کاسته میشود .در واقع اندازه شعاع
دوایر مربوط به الیهها رابطه معکوس با میزان اثرگذاری آنها
بر برند گردشگری ایران دارد.
پیشنهادها
بر اساس یافتههای تحقیق ،پیشنهادات بر اساس نتایج
تحقیق ارائه میگردد .با توجه به نگاه ویژه این تحقیق به
دولت به عنوان مهمترین ذینفع یا کارگزار حوزه گردشگری در

نساجی و همکاران :مدل ارتقاء برند گردشگری

ایران پیشنهادات این تحقیق نیز بر همین اساس تنظیم شده

ل .2
عامل

است.

ش

ح ق

پیشنهادات تحقیق به دولت

اصلی
 برنامه جامع برای ثبت جهانی ابنای تاریخی و آداب و رسوم تاریخی ایران
 تهیه برنامههای تبلیغاتی ویژه برای پخش بینالمللی از طریق شبکههای تلویزیونی خارجی
عوامل
مقصد
گردشگری

 دعوت از مستندسازان و ایجاد تسهیالت برای آنها برای معرفی هر چه بهتر میراث فرهنگی و تاریخی
ایران
 برنامهریزی جامع در مورد تقویت خردهفرهنگها و سنتها در نقاط مختلف کشور و ثبت و ضبط و
احیای آنها
 اختصاص بودجه جهت ساخت فیلمهای سینمایی و مستند در مورد فرهنگ ،زبان ،سنتها و اعتقادات
جامعه ایرانی
 همسو کردن سیاست خارجی دولت با ارتقای برند گردشگری ایران در همه ابعاد
 ایجاد تسهیالت ویزا برای ورود گردشگران خارجی در مبادی ورودی و کنسولگریهای ایران در تمام
نقاط دنیا
 اجرای برنامههای معرفی برند گردشگری ایران از سوی کنسولگریهای ایران در نقاط مختلف دنیا
 در نظر گرفتن بحث گردشگری و جذب گردشگر خارجی در همه تعامالت بینالمللی و منطقهای به
عنوان یک بحث اصلی

عوامل
حکمرانی
– دولت

 فراهم کردن امکان فعالیت سازمانهای مردمنهاد بینالمللی در ایران درجهت ایجاد ارتباط بهتر برای
جذب گردشگر
 تعامل با سایر کشورهای اسالمی در جهت جذب گردشگر مذهبی
 ایجاد تسهیالت ویژه جهت گردشگران خارجی در کنار نقاط گردشگری مذهبی با در نظر گرفتن
تفاوتهای فرهنگی
 ایجاد نگاه جدیتر به گردشگری بعنوان عامل توسعه کشور در بین همه سطوح دولت
 ارائه تسهیالت بانکی برای سرمایهگذاری در بخش گردشگری
 جهت دهی برنامههای اشتغال زایی به سمت بخش گردشگری
 ارائه تخفیفهای مالیاتی در بخش گردشگری
 برنامهریزی جدیتر در زمینه تجهیز ناوگان حمل و نقل هوایی ،دریایی و زمینی و باال بردن سطح

عوامل
صنعت
گردشگری

استانداردهای آنها
 ارزیابی و نظارت جامع بر فعالیت شاغلین صنعت گردشگری
 اختصاص بودجه مناسب برای برنامههای بازاریابی جهانی گردشگری ایران
 نگاه ویژه به استفاده از شبکههای اجتماعی جهت معرفی برند گردشگری ایران
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پیشنهادات تحقیق به دولت

عامل
اصلی

 برنامهریزی و هماهنگی بین سازمانها و نهادهای مرتبط با گردشگری در جهت ایجاد تجربه لذت
بخش برای گردشگران خارجی
عوامل
محیط
بین
المللی

 برگزاری جشنوارهها و فستیوالهایی برای تهیه عکس و مستند توسط گردشگران خارجی و انعکاس
مناسب آنها در جهت ارتقای برند گردشگری ایران
 فعالیت جدی تر در عرصه عقد پیمانهای منطقهای و فرامنطقهای برای تسهیل جذب سرمایهگذار و
گردشگر خارجی به ایران
 همکاری بهتر و نزدیکتر و رفع موانع حضور نهادهای بینالمللی در ایران
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