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چکیده
رشدخودادامهمیدهد،وفاداریگردشگرانبه


یکم،کهاقتصادگردشگریهمچنانبهروندروبه
بیستو

درقرن
شود.بررسیمؤلفههایتأثیرگذاربراینوفاداریاز


مقاصدسفرمحركتوسعةصنعتگردشگریشناختهمی
مطالعات بنیادین این حوزه بهشمار میرود .با اولویتبندی کردن این مؤلفهها ،میتوان قدرت رقابتپذیری
خصوصدربخشهاییکهتاکنونکمترینسهمرادربخشاقتصادگردشگریداشته

مقاصدرااف ایشداد؛به
است.ازآنجاکهدرمیانجاذبه هایگردشگریکشورگردشگریفرهنگیوهنریکمترموردتوجهبوده،این

پژوهش،باتأکیدبرگردشگریموزةملیایران ،ارتباطمیانبرندسازی(متغیرمستقل)ووفاداریگردشگران
تحلیلیوبهلحاظهدفکاربردیـ


دستخواهدآورد.روشپژوهشتوصیفیـ

بهمقصد(متغیروابسته)رابه
توسعهای است .حجم نمونه به تعداد  200گردشگر و بهصورت غیرتصادفی ـ دردسترس است .دادهها و

ایومیدانیگردآوریشدهاست.درابتدابااستفادهازنرماف ار،spssارزشویژة


رتکتابخانه
اطالعاتبهدوصو
نمونه ایمستقل،محاسبهشدهاست.نتایجاینبخشگویایآن
تک 
برندگردشگریموزةملی،باآزمون T-test
است که برند موزة ملی با امتیاز  3/37دارای ارزش نسبتاً باالیی است و معناداری آن در زیرشاخصهای
گوناگونباسطحآلفای  5درصدپذیرفتنیاست.دربخشدوم،باضریبهمبستگیاسپیرمن،ارتباطمیان
،بهدستآمدهاست.درمرحلةبعد،نتایج
برندگردشگریموزةملیووفاداریگردشگران،بامقدار 0/0629
آزمونرگرسیوننشانمیدهدکهعناصرثانویهبی شترینتأثیررابروفاداریگردشگرانموزهدارد.درانتهای

هاییدرراستاییافتههایپژوهش،مانند«عرضةتسهیالتوخدماتدراستطاعتمالی

پژوهشنی ،پیشنهاد
گردشگران»،ارا هشدهاست .

واژههای کلیدی:گردشگری،وفاداریگردشگر،ارزشویژةبرند،موزه 

.1استادیارگروهجغرافیاوبرنامهری یشهری،دانشگاهشهیدبهشتیتهران
.نویسندةمسئول:دانشجویدکتریجغرافیاوبرنامه ری ی شهری،دانشگاه شهیدبهشتیتهرانومدرسدانشگاهآزاد اسالمی،

2
واحدتهرانجنوب،گروهشهرسازی ( )parviz.aghaei7@gmail.com
.3کارشناسارشدمدیریتبازرگانی،دانشگاهکردستان
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مقدمه
دركشدهبررفتارگردشگرانووفاداری
ازاریابیگردشگریشواهدقابلتوجهیازتأثیر تجربة  

ادبیاتب
آنان به مقصد دارد ( .)Kim et al., 2013; Yang et al., 2011, Xu et al., 2016راهبرد بازاریابی
عالوهبر جذب گردشگران جدید ،باید بر توسعة وفاداری گردشگران نی تأثیرگذار باشد .این
موفق  ،
رویکرد ارتباطی به بازاریابی ،وفاداری گردشگری را (باتوجهبه اهمیت اقتصادی آن) هدفی راهبردی
درصدیگردشگرانسودشرکتهایگردشگری ،حداقل

.تخمینزدهمیشود که بااف ایش 5

میداند

 25درصد و حداکثر  85درصد ،اف ایش یابد ( .)Campon et al, 2012: 13بنابراین امروزه صنعت
هایکسبوکار


ترینبخش

بلکهازمهم
محسوبمیشود ،

نهتنهافعالیتی فراغتیوتفریحی 
گردشگری  ،
شمارمیرود (.)Garcia, 2012آماروارقامموجودنشانمیدهد ،درسال،2014

دراقتصادجهانی 
به
نقش مستقیم اقتصاد گردشگری در تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهانی  3/1درصد بود و در سال
 ،2015بارشدی چشمگیر ،به 3/7درصدرسید(.)WTTC, 2015کشورآمریکابارشد 8/3درصدی،
اغلبکشورهایاروپاییبارشد 5درصدیوکشورهایآفریقایینی درمجمو بارشد 2درصدی
دستآمدهازنقاطگوناگون جهانازرشد
مواجهشدهاند).(UNWTO, 2015فصلمشتركارقامبه 

قابلمالحظة صنعتگردشگریدراقتصادجهانیحکایتدارد .امّابحثاصلیایناستکهچهعاملی

نقاطجهانبهیکاندازهنباشد.جداازجاذبههایگردشگری ،کهعامل

موجبشدهاینرشددرهمة
اصلی جذب گردشگر شناخته میشود ،امروزه در حوزة بازاریابی گردشگری بحثی تحت عنوان
گردشگریهویتجداگانهایبهدستخواهند

برندسازیمطرحاستکهبراساسآنفضاهایگوناگون 
ایازداراییهایمادیو

آورندوبرندخودراازسایرمناطقمتمای خواهندساخت.برندبهمجموعه
گفتهمیشود()Kim et al,, 2009که

معنویومتعلقاتمربوطبهآنشاملنمادها،سمبلهاو ...

درپژوهشهایبسیاری بررسیشدهاست( Fragkogianni,

تاکنونتأثیر آنبروفاداریگردشگران 
.)2017., Ribeiro et al., 2017. Meleddu et al, 2015, Prayag et al, 2015عواملاصلیدروفاداری
دركشده،کیفیتبرندمقصد،اخالقیات
گردشگرانبهمقصدشاملمواردیازجمله :ادراكوتجربة  
جامعة می بان ،آگاهی از برند و کیفیت اقتصادی برند است ( Bazazo et al, 2017, Busser and
  .)Baloglu, 2009a; Aliman et al, 2016رقابتبرایجذبگردشگراندراینعرصه،شرطحیات
اقتصادیبرایاینشهرهامحسوبمیشود؛ زیراگردشگرانهموارهدرحالانتخابمقاصدیهستند
کهدارایبرندبرترومتمای ترینسبتبهسایرمناطقباشدوجذابیتبیشتریبرایآنانداشتهباشد.
بهعنوان زیرمجموعة گردشگریهنریوفرهنگی ،نقشبارزیدربرندسازی
درهمینراستاموزهها  ،

1
مقاصد دارند .محاسبات سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ( )OECDنشان میدهد که 40
بهگردشگریفرهنگیوهنریمربوطمیشود و

درصدازکلسفرهایبینالمللی ،درسال،2009

آنبازدیدازموزههاست ( Richards & Munster, 2010: 2بهنقلازپوراحمدودیگران،

بخشعمدة 
کالنشهرهای کشورهای جنوبی و در رأس آن تهران ،پایتخت
 ،1391ص .)108 .در همین راستا  ،
)1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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کشور ،دارای آثار بینظیری در مقولة موزه است که توانایی جذب گردشگران بیشماری را خواهد
عالوهبرشناساندنتاریخومیراثکشورنقشمهمیدرحوزة اقتصادایفاخواهدکرد.موزة
داشت و  
باآثاربیشماردورانباستانیودوراناسالمی ،قابلیتفراوانیبرایبرندسازیوتبدیل

ملیایران ،
المللیخواهدداشتکهمیتواندسهمدرآمدیشهررا


ملیوبین
شدنبهیکبرندمطمئن درحوزة 
دراینحوزهارتقابخشد؛به خصوصاینکهشهرتهراندارایمنابعدرآمدیناپایداریاست.باتأکیدبر
همین موارد ،هدف این پژوهش شناسایی می ان واقعی ارزش برند موزة ملی و می ان وفاداری
گردشگران به آن است .ضمن اینکه هدف دیگر پژوهش نی  ،شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری
گردشگرانبهموزة ملیاست.درهمینراستا ،سؤالنخست پژوهشدرزمینةسنجشبرندویژهموزة
ملیوسؤالدوم،تأثیربرندموزهبروفاداریگردشگرانبهمقصداست.
پیشینة پژوهش
درزمینة «برندسازیدرمقاصدگردشگری» ،تاکنونمقاالت متنو ومتعددی در کشورو همچنین
خارجازکشوربهچاپرسیدهاست.امّا«نقشموزهدربرندسازی»وهمچنین«وفاداریگردشگرانبه
برند موزه» ،مبحثی است که کمتر به آن توجه شده است و بهج معدود مطالعاتی که بهصورت
غیرمستقیم موضو این پژوهش را پوشش میدهند ،1تاکنون مطالعة جامعی درخصوص نقش برند
نظرمیرسددراینحوزهخألمطالعاتیوجوددارد.

موزهبروفاداریگردشگرانانجامنگرفتهاستوبه
پرداختهمیشود .

ترینپژوهشهایداخلیوخارجی


دراینبخشبهمهم
عالوهبرجدیدبودنموضو وعنوانمقاله،
تفاوتیکهاینپژوهشباپژوهشهایپیشیندارد  ،

جامعازشاخصهاییاستکهدرمطالعاتپیشینوبهخصوصمطالعاتداخلیاستفاده

بهرهگیری 

نشده است .در مطالعات داخلی ،به ارزش برند ویژة موزه توجهی نشده و تنها به نقش موزه در
مندیوجذبگردشگران(کهموجبرونقصنعتگردشگریمیشود)اکتفاشدهاست.ضمن


رضایت
اینکه محدودة تحت مطالعه (موزة ملی) نی  ،که یکی از ساختارهای کلیدی شهر تهران در جذب
کمتردرپژوهشهایگردشگریبررسیوتحلیلشدهاست .

گردشگراناست،







 .1بنابر تحقیقات انجام گرفته توسط پژوهشگران ،در داخل کشور تنها دو مقاله درزمینة «نقش موزهها در صنعت گردشگری» وجود دارد که در
جدول  1به آنها اشاره شده است.
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جدول  :1پیشینة پژوهش
محقق

سال

نتایج

عنوان

این پژوهش ،که عالوهبر جمعآوری اطالعات اولیه از تحلیل

تحلیلیبررضایتمندی ثانویهنی درآناستفادهشده ،گویایآنستکهپسازبازیداز
گردشگرانووفاداری موزه ،رضایت گردشگران جلب شده و وفاداری گردشگران به
مقصدگردشگریاف ایشیافتهاست.عالوهبراینکهگردشگران
بهمقصد 
 2014 Dhankhar
 and Singh
1
(مورد:موزةکریشنا در بهبازدیدمجددازموزهتمایلدارند و مقصدموزهرابهدیگران
نی توصیه میکنند .درنهایت ،برنامهری ی و بازاریابی  اب اری
شهرکرشترا )2
برایجذبگردشگرانپیشنهادشدهاست .

خارجی

Subhiksu
 Et al

Perera

کاوسیو
کریمی 

جاذبههای
موزهها ،

  2014گردشگریفرهنگیدر
شهریوبود 3

تنهابهعنوانبخشی


دهدکهموزهنه

نتایجاینپژوهشنشانمی
از عرصههای هنری شناخته میشود ،بلکه نقش مهمی در
نقشموزههادر

گردشگریوتفریحدارد.امروزهموزههافقطمکانیبرایانباشت

گردشگریمیراث
آثار تاریخی و هنری شناخته نمیشوند ،بلکه برای جذب
  2013فرهنگیدرراستای
اقتصادپایدارکشورهای گردشگران از روشهای گوناگونی استفاده میکنند و این
پذیریجدیدمیتوانددرنقش اب اریبرایرونقاقتصادی


نقش
درحالتوسعه 

کشورهایدرحالتوسعهاستفادهشود .


اهمیتونقشموزهها

درتوسعةگردشگری 
(  1393موردمطالعه:شهر
اصفهان)


داخلی

پوراحمدو
دیگران 

نتایج این پژوهش که با اب ار پرسشنامه و با مشارکت 82
گردشگر خارجی و  79گردشگر داخلی انجام گرفته گویای
آنست که موزهها توانستهاند موجب ارتقای جایگاه برند ویژة
گردشگری شهر یوبود شوند و انتظارات گردشگران را برآورده
سازندکهدرنهایتتصویرمقصدران دگردشگرانمثبتجلوه
تنهادرموردخودموزههاستبلکه


دهند.اینتصویرمثبتنه

می
گردشگراننی خاطرةخوبیازشهریوبوددارند .

بررسیوتحلیلنقش
موزههادرتوسعة

گردشگریفرهنگی
 1391
(مطالعةموردی:
موزههایشرقاستان

مازندران) 

این پژوهش با اب ار پرسشنامه به این نتیجه رسیده که
موزه هایب رگوملیموجوددریکمقصدگردشگرییکیاز

پتانسیلهای قوی در جذب گردشگر بهشمار میرود .حفظ و

نگهداری اشیاء عتیقه در موزههای بومی بیشک باعث غنی

شدن موزههای داخلی و بهدنبال آن اف ایش تعداد
یشود .همچنین
بازدیدکنندگان و توسعة صنعت گردشگری م 
هایموردنیازبرایتوسعهوبهبودموزهها،نیاز


ایجادزیرساخت
به رعایت استانداردهای جهانی دارد که رعایت اینگونه
میشود
استانداردهاسببجلوگیریازنابودیوتخریباینآثار 
ودرنتیجهبهاف ایشبازدیدکنندگانمیانجامد .
براساسنتایجاینپژوهشکهباروشتوصیفیـتحلیلیانجام
موزههای کلبادی شهر ساری و گوهرتپة شهر
گرفته است  ،
بهشهر ،بهصورت بالقوه ،نقش بهس ایی در جذب گردشگر و
یخوفرهنگشرقمازندراندارندکهبابرنامهری یو

معرفیتار
مدیریت دقیق سازمانهای مربوط ،بهویژه سازمان میراث
فرهنگیوگردشگریاستان،میتوانبسترمناسبیبرایتوسعة

گردشگریفرهنگیدرمنطقهفراهمساخت .
1- Sri Krishna
2- Kurushetra
3- Ubud
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مبانی نظری پژوهش
موزهنهادی دا میاستودرخدمتتوسعة اجتماعیو عمومیجامعهقراردارد( Subhiksu et al,

 )2015: 279که نمایندة بخش فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی و یکی از مهمترین و جذابترین
گالریهای

).موزههاعمدتاً

بخشهایگردشگریازنظرگردشگراناست(Allan and Altal, 2016: 44

بهعنوانمثال ،درزمینة آثارتاریخییاپیشاز
فرهنگیوتاریخیهستندکههستة مشخصی دارند  .
میدهد
تاریخویاحتیمعاصر ،بهگردآوریدستاوردهایملتمیپردازدوآنرادرمعرضعمومقرار 
( .)MacGregor, 2001شورای بینالمللی موزه ( ،)ICOMدر سال  ،2010موزه را یک سازمان
غیرانتفاعیدا میعنوانکردکهدرخدمتجامعه وپیشرفتآنقرارداردوبهرویعمومبازاست.از
بهمنظورمطالعه و
مادیمربوطبهانسانهاوطبیعترا  ،

ترینوظایفموزههاایناستکهشواهد 


مهم
ودربارةآنهاپژوهشکند( Perera,

آموزشوکسبلذت،گردآوریوحفاظتکند،بهنمایشگذارد
تهای تاریخی و فرهنگی بیشمارشان ،امروزه یکی از ارکان جذب
موزهها ،با جذابی 

.)2012: 1
شوند.محققاندانشگاهآکسفورددریافتهاندکهبهطورکلیحدود 80درصداز


گردشگرانشناختهمی
گردشگرانموزه،درکمترازدوسال،مایلبهتجربةمجددسفرهستند()Abdullah et al, 2016: 68
اجتماعیبههمراهداشتهباشد.متخصصانبراین

کهاینعاملمیتواندرونقاقتصادیوفرهنگی ـ

منظورآموزشویادگیری،جمعآوری،حفاظت

جنبههایاقتصادی ،
به
عالوهبرداشتن 
باورندکهموزهها ،

و پژوهش و لذت بردن برقرار شدهاند ( .)Hooper-Greenhill, 1994; Resource, 2001همچنین،
هادرجذبگردشگرانموجبتغییرنقشآنهانی 


نظیرآن

هاوعملکردبی

جارتیبهموزه
رویکردت
گذشتهموزههاتنهامسئولیتحفاظتازآثارتمدنگذشتهواشیاءباارزشراداشتند،

شدهاست.در 
امّا امروزه عالوهبرآن ،خدمات و تسهیالت اساسی نی به بازدیدکنندگان ارا ه میدهند تا جایی که
بهیادماندنیدر
گاهیموزههارابهفروشگاهیتشبیهمیکنندکههدفاصلیآنایجاد یکخاطرة  

بهیادماندنی
ذهن بازدیدکنندگان است ( .)Kotler and Kotler, 1998: 12مجموعة این تجربههای  
بهعنوانمثال،موزة شانگهایسالیانهحدود8میلیونگردشگرراجذبکندو رضایت
موجبشدهتا  ،
نسبتبه سالهای گذشته شده است.

نسبی گردشگران در این موزه موجب اف ایش گردشگر 
بهیادماندنیازمقصد
موزههایکیازمعدودنهادهایتأثیرگذاربرتجربة  
(.)UNWTO, 2015ازآنجاکه  
کنندتاباایجادتجارتجذابتربرایگردشگران،خودرایکبرند


تمامیمقاصدتالشمی
هستند ،
ممتازوبدونرقیبدراینزمینهنشاندهندوبرگردشگرانتأثیر بیشتریبگذارند( Evans and
)Bridson, 2014, Mencarelli et al, 2010کهنتیجة آنوفاداریگردشگرانبهمقصدخواهدبود.
رینآسیبوصدمهبهآنها

ایجادمیشوند وازجانبگردشگرانکمت

بهاینکهموزههاهمواره


باتوجه
عالوهبرحفظمیراثگذشته،درحکمیکرکناقتصادیپایدارومنظمعملخواهندکرد
واردمیشود ،
هامهمترینویاحداقلازعواملمهمو

(.)Adeniji and Ekanem, 2013: 2دربسیاریازموارد،موزه
مؤثر در انتخاب مقصد سفر جهانگردانند .مطالعاتی در سو د نشان میدهد که حدود  16درصد از
گردشگران خارجی واردشده به این کشور با انگی ة بازدید از موزهها اقدام به سفر کردهاند .نتیجة
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تحقیقدیگراینعددرا 6درصدبرآوردکردهاست؛ امّادرمجمو  ،ایناعدادوارقامبهاینواقعیت
اشارهداردکهموزهازعواملاصلیتوسعةاقتصادیملیومحلیاست(.)Armbrecht 2013: 7اهمیت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی موزه موجب شده تا امروزه بازاریابان فعال در این حوزه تدابیر
چهارگانه ایرادرجهتاف ایشجذبوسپسوفاداریگردشگرانبهمقصدبیندیشند .1:گسترش

دوهمآثاریازتمامتمدنهادر

بینالمللیموزه(بدینمعناکههمگردشگرانخارجیجذبشون

موزه یافت شود)؛  .2شناسایی منابع اقتصادی پایدار؛  .3اف ایش توان موزه در محیط رقابتی بین
موزهها؛  .4شناساندن  بهترموزهبهگردشگرانوتبلیغاتوبازاریابیبرایآن( Deffner et al, 2009:

موزهها به هدف اساسی مدیریت و
 .)194مجموعة این عوامل موجب شده تا برندسازی در عرصة  
کهعالوهبرم ایایفرهنگیوهنری،م ایایاقتصادینی بههمراه

سیاستگذاریشهریتبدیلشود 

.عواملیهمچونرضایتمندیازعناصراولیهوثانویه(آقاییودیگران،)1394،کیفیتاقتصادی

دارد
ویژة برند و  آگاهی از برند (ایمانی خوشخو و ایوبی ی دی ،1389 ،ص )122 .میتواند در وفاداری
گردشگرانبهمقصدگردشگریتأثیرگذارباشد.کیفیتتصویرگردشگرانازمقصد،درطولچهاردهة
وفاداریگردشگرانشناختهمیشود.

موردتوجهبرنامهری انبودهوکلیدتحقیقاتدرزمینة 

گذشته ،
کیفیت تصویر ،احساس رضایت ذهنی گردشگران از کاالها و خدمات مقصد تعریف شده است
کهگردشگراختیارگستردهایبرایانتخابمقصددارد،ترجیح


هنگامی
(.)Svetlana & Juline, 2010
عبارتدیگر ،در بازار رقابتپذیر و اشبا شدة

میدهد که به یک مقصد متمای و ممتاز سفر کند  .
به

صنعتگردشگری،تنهاراهجذبگردشگرانومتمای شدنازسایرمقاصدبرندسازیاست.همچنین،
گردشگراندرفضاهاییکهبتواننددرکناربهرهگیریمناسبازعناصراولیهوثانویة گردشگری (که

تصویر ذهنی آنان را تحتتأثیر قرار میدهد) ارتباط عاطفی برقرار کنند و کیفیت تصویر مثبتی
تنهاخودعالقهمندبهتجربةمجددسفرمیشوند،بلکهبهدیگراننی توصیهمیکنند

بهدستآورند ،
نه
کهازآنمقصددیدنکنندوایننشاندهندةتأثیربرندسازیبروفاداریگردشگراناست( Morgan

شگرانبهوجودآورد ،یقیناً

 .)et al, 2002اگربرندویژة مقصدگردشگرینتواندتأثیر مثبتیدرگرد
درآمدهایحاصلازجذبگردشگر را درآیندهازدستخواهدداد .دراینراستا ،شهرهای باجاذبة
توریستیفراوانهموارهسعیدارندخودرابهعنوانیکبرندمطمئن بهبازاراشبا شدهوپرازرقیب

صنعت گردشگری عرضه نمایند .باتوجهبه مباحث مطرحشده و زمینههای نظری دربارة تأثیرگذاری
طرحمیشود .

برندبروفاداریگردشگران،مدلمفهومیاینپژوهشدرنمودار1
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نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
.اطالعاتودادهها

توسعهایاست

ماهیتاینپژوهشتوصیفی ـتحلیلیوازلحاظهدفکاربردی ـ
ای(استفادهازمقاالتوکتابهایمرتبطدربیانمقدمه،مبانینظریوپیشینة


کتابخانه
دردوبخش
عالوهبر سؤاالت
پرسشنامه  ،

پرسشنامه) گردآوری شده است .در سؤاالت 

پژوهش) و میدانی (
تاجزادهنمینواسمعیلمشرفی1392،؛
استانداردیکهقبالًاستفادهشده (آقاییودیگران1394،؛ 
ایمانی خوشخو و ایوبی ی دی 1389 ،با اقتباس از  ،) Konecnik & Gartner, 2007سؤاالت
توجهبهعملکردهایویژة موزة ملیایران ،بهکاررفته
بررسیهایبیشتر وبا 

بهمنظور 
محققساختهنی   ،

است .
آماریتمامیگردشگرانی(بهغیرازگردشگرانشهرتهران)استکهاز  1تا 10مهر

حجمجامعة 
اند.باتوجهبهاینکهاطالعاتدقیقیازتعدادگردشگراندراین

ماه1395بهموزةملیایرانسفر 
کرده
ازروشنمونهگیریغیرتصادفی

روزدردستنبودودسترسیبهآنهادریکزمانامکاننداشت،

10
گونهای
دردسترساستفادهشدوسعیبرآنبودتابانمونهایفراگیرجامعیتپژوهشحفظشود؛به 

ـ
که تمام گروههای سنی ،جنسی ،سطح تحصیالت و ...در این پرسش لحاظ شوند .حجم نمونه نی ،
اندازهگیریآن
باتوجهبهنداشتنتعداددقیقجامعةآماریدراین 10روزوناتوانیفرمولکوکراندر 

پرسشنامه براساس اصل اشبا دادهها و دریافت کثرت نظر

و براساس نظر نگارندگان ،تعداد  200
پرسشنامه ،ازنظر اساتیدوکارشناسانبهرهگرفتهشد؛

گردشگرانانتخابشد.برای بررسیروایی
پرسشنامه بتوانداهدافوسؤاالتاصلیتحقیقرادربرگیردوپاسخجامعیبه

گونهایکهسؤاالت
به 
پرسشنامه استفادهشدکهمقدارضریب

مجهوالتپژوهشدهد.برای بررسیپایایینی  ،ابتدااز 30
پرسشنامه

آلفایکرونباخ 0/78بهدستآمد .اینسطحازپایایینشاندهندة استانداردبودنسؤاالت
است.تحلیلدادهها دردوبخشتوصیفیواستنباطیانجامگرفتهاست .بخشتوصیفیمربوطبه

بخشاستنباطیازآزمونهای T-testمستقل،

خصوصیاتجمعیتشناختیگردشگرانمیباشدو در
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ملیایرانبهعنوانمتغیر

همبستگیاسپیرمن ورگرسیون استفادهشدهاست.ارزشویژة برندموزة 
مستقلووفاداریگردشگرانبهمقصدبهعنوانمتغیروابستهتحلیلشدهاست .


محدودة مورد مطالعه
موزة ملی ایران ،با قدمتی هشتاد ساله ،در منطقة دوازده شهرداری تهران قرار دارد (سایت رسمی
شهرداری منطقة  12تهران .)http://region12.tehran.ir :این موزه نهتنها ب رگترین موزة
باستانشناسیوتاریخیایراناست،بلکهازنظرحجم،تنو وکیفیتآثارج وچندموزةب رگجهان

میشود.موزةملیشامل
درفرهنگموزهداریایران،موزةمادرمحسوب 

میرود.اینموزه،
بهشمار 
نی  
دوساختمانمج ابهنامهای«موزةایرانباستان»باتاریخگشایش1316و«موزة دوران اسالمی»با
درحالحاضر،موزةایرانباستانو

تاریخگشایش1375است(سایتموزةایران.)/http://nmi.ichto.ir
هجدهه ار مترمربعوبا
بیسته ارمترمربع درزمینیبهمساحت 

دوراناسالمی ،بازیربنایبیشاز 
مهمترینموزة کشوراست وازنظر فرهنگ،هنروتحولایرانبهترین
آثاریحدودسیصده ارشیء  ،
حسابمی آیدکهآثارمربوطبهدورانپیشازتاریخ،تاریخیواسالمیایرانرادرخود


جهانبه
موزة
جایدادهاست.قدیمیتریناثریکهنشانگرحضورانساندرفالتایراناست،مربوطبهششصده ار

میشود(سایتموزةایران.)/http://nmi.ichto.irاینموزه
نگهداری 
سالپیشاستکهدراینموزه 
ـدرمرک شهرتهران کهدسترسیفی یکیبهآنبااتوبوس،متروواتومبیلشخصیامکانپذیراست
بایدرقابتپذیری

میتواندنقشمهمیدرجذبگردشگرانداشتهباشد که براینیلبهاینهدف ،
ـ 
خودرادر میانسایرمقاصدگردشگریشهرتهرانارتقادهد؛ برندسازیاینمجموعهمیتوانداین
هدفمهمراتحققبخشد .

نقشة  :1پالن موزة ملی در دو طبقة مجزا شامل موزة ایران باستان و موزة دوران اسالمی

مأخذ :سایت موزة ایران ( )/http://nmi.ichto.ir
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یافتهها
ویژگیهای جمعیتشناختی پرسششوندگان

پرسششوندگان مردو 44درصد

پرسشنامه ،گویایآنستکه 56درصد 

دادههایپژوهش ،از  200

میانگروههایسنینی  ،باالی  65سالبا 12درصدو 30تا 45سالبا 41درصد،

زنهستند.در 
بهترتیبکمترینوبیشترینحجمجامعة نمونهرادربرمیگیرد 58/5.درصدازگردشگرانمجردو

 41/5درصدآنانمتأهلهستند.درمیانگردشگران 40/5،درصددارایمدركتحصیلیکاردانیو
کارشناسی و  11/5درصد دارای مدرك تحصیلی دکتری هستند؛ درمجمو سطح تحصیالتی
ازسایراستانهای

گردشگرانباالست 11.درصداعضاینمونهازکشورهایخارجی و 37درصدنی  ،
ملیورزیدهاند .عملکردموزة ملی ،درحوزة ملیوفراملی ،تا

کشور مبادرتبهسفروبازدیدازموزة 
نظرمیرسد .

حدودیناکافیبه

جدول  :2ویژگیهای دموگرافی اعضای نمونه
یافتههای توصیفی

یافتههای توصیفی

درصد

درصد

مرد 

 56

زن 

 44

 15-30

24/5

 30-45

 41

خارجازکشور 

 45-64

 22/5

انفرادی 

 45/5

 +64

 12

خانوادگی 

 31/5

مجرد 

 58/5

گروهیودوستانه 

 23/5

متأهل 

 41/5

اولینبار 


 23

دیپلموکمتر 

 13/5

دومینبار 


 39

سطح

کاردانیوکارشناسی 

 40/5

سومینبار 


 19/5

تحصیالت

کارشناسیارشد 

 34/5

بیشازسهبار 

 18/5

دکتری 

 11/5

مراجعهباتورهایگردشگری 

 9/5

جنس

سن

تأهل

محلسکونت
گردشگران 

نحوةمراجعه 

دفعاتبازدیداز
مقصد 
روشمراجعه 

شهرتهران 

0

استانتهران 

 52

سایراستانهایکشور 


 37
 11


45/5درصدازگردشگرانبهصورتانفرادی31/5،درصدخانوادگیو23/5درصدنی گروهیو
درصدازگردشگرانبیشازیکبارازموزةملیدیدن

ملیکردهاند77.

دوستانهاقدامبهبازدیدازموزة
اندکهاینعددنشاندهندةوفاداریآنانبهمقصدگردشگریاست.همچنین،تنها9/5درصداز


کرده
ملیسفرکردهاندکهضعفخدماتوتسهیالتدراینزمینه

گردشگرانباتورهایگردشگریبهموزة
رانشانمیدهدودرصدپایینیاست .
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سنجش متغیرهای مستقل (ارزش برند گردشگری موزة ملی) و وابسته (وفاداری گردشگران به مقصد)

برایسنجشمتغیرهایمستقلووابستة پژوهش،بااستفادهازطیفلیکرت،میانگیننمراتبهدست
نشاندهندة
تقسیمبندی شده است .عدد   1

آمد .مقدار  Tبراساس شدت مطلوبیت بین  1تا  5
نشاندهندةباالترینسطحمطلوبیتاست.عدد3نی میانگینوحدوسطرانشان
پایینترینوعدد 5

میدهد .برای سنجش ارزش برند موزة ملی ایران ،از چهار شاخص و هجده سؤال استفاده شده و

وفاداریگردشگرانبهمقصدنی دریک شاخص،دو زیرشاخصوهفت سؤالسنجیدهشدهاست.از
مجمو هجده سؤال مربوط به متغیر مستقل ،نُه سؤال میانگین بین  4تا  5را بهدست آورده که
راکسبکردهکهنشاندهندة

نشاندهندة مطلوبیتباالست .همچنین ،شش سؤالمیانگین 3تا 4

وضعیتنسبتاًمطلوباست.درسهسؤال(میانگینبین2تا)3نی ،سطحنارضایتیگردشگرانآشکار
کرده که مطلوبیت زیاد
است .در میان متغیرهای وابسته ،هر هفت سؤال نمرة  4تا  5را کسب  
شرحکاملشاخصهاوسؤاالتارا هشدهاست .

ابههمراهداشتهاست.درجدول3
گردشگرانر 

جدول  :3سنجش متغیرهای مستقل (ارزش برند گردشگری موزه ملی) و وابسته (وفاداری گردشگران به مقصد)
متغیر مستقل

انحراف

خطای

رتبه در

رتبه در

شمارة

استاندارد

استاندارد

شاخص

مجموعه

 1.2376

 0.03437

3

 16

 Q2

2.76

 1.1903

 0.04981

4

 17

 Q3

2.26

 1.3019

 0.3674

5

 18

 Q4

4.43

 1.2284

 0.04119

2

7

 Q5

4.79

 1.2145

 0.04563

1

2

 0.04162

2

3

 Q7

4.64

 1.2650

 0.03763

3

5

 Q8

4.54

 1.1956

 0.04763

4

6

 Q9

4.81

 1.3431

 0.03975

1

1

 Q10

4.20

 1.2836

 0.03641

5

8

 0.05238

5

 14

 Q12

4.10

 1.1839

 0.05743

1

9

 Q13

3.43

 1.2606

 0.04562

3

 12

 Q14

3.46

 1.2024

 0.04529

2

 11

 Q15

3.35

 1.1982

 0.04574

4

 13

 0.05118

2

 10

 Q17

3.19

 1.2292

 0.04864

3

 15

 Q18

4.77

 1.1485

 0.04275

1

4

سؤاالت
Q1

شاخص کیفیت تصویر
برند (عناصرثانویه)

 Q6
شاخص کیفیت تصویر
برند(عناصراولیه) 

 Q11
شاخص کیفیت
اقتصادی ویژة برند

شاخص آگاهی از برند
گردشگری

 Q16

میانگین
2.80

 1.2941

4.78

 1.2406

3.31

 1.1983

3.88
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متغیر وابسته

شاخص

تجربه
مجدد
سفر 

وفاداری به
مقصد

توصیه
به
دیگران 

انحراف

خطای

رتبه در

رتبه در

شمارة

استاندارد

استاندارد

شاخص

مجموعه

 1.2705

 0.03265

4

7

 1.2760

 0.03279

2

5

 Q21

 4.73

 1.2372

 0.03765

1

3

 Q22

 4.49

 1.1958

 0.04268

3

6

 Q23

 4.74

 1.2783

 0.03428

2

2

 Q24

 4.81

 1.2653

 0.04284

1

1

 Q25

 4.69

 1.2836

 0.04721

3

4

سؤاالت
 Q19
 Q20

میانگین
 4/47
 4.50

تپژوهشنشانمیدهدکهدرشاخصکیفیتتصویربرند(عناصرثانویه)،

نتایجسنجشسؤاال
میانگینهاباالتراز

ترازحدمتوسطراکسبکردهاند.دربقیة سؤاالتنی  ،


میانگینپایین
سهسؤال 
سطح متوسط است .در سنجش متغیر وابسته ،تمامی سؤاالت میانگینی باالتر از سطح متوسط را
دستآوردهاند.در میانمتغیرهایمستقلباالترینمیانگین ،باامتیاز  ،4/81مربوطبهسؤال «آثار

به
وپایینترینمیانگین ،باامتیاز ،2/26مربوطبهاین

موزة ملیچقدر دارایاصالتویگانگیاست؟» 
شهریچقدررضایتبخشاست؟».درمجمو  ،تنهاسهسؤال


ونقلدرون

سیستمحمل
سؤالاست« :
نتوانستهاند رضایت گردشگران را جلب کنند که آن  هم مربوط به کیفیت عناصر ثانویة گردشگری

مثبتارزیابیمیشود.تمامی

.درسایرشاخصهاوبهخصوصکیفیتعناصراولیه،وضعیتکامالً

است
بکردهاندکهنشاندهندةوفاداری

سؤاالتمربوطبهمتغیروابسته،امتیازیبیشازحدمتوسطراکس
گردشگرانبهموزة ملیایراناست.امتیاز 4/81بهسؤال «چقدردوستانتانراترغیبمیکنیدکهاز
موزة ملیبازدیدکنند؟» اختصاصیافتهاست کهباالترین امتیازدر میانسؤاالتمربوطبهمتغیر
بهشمارمیرود 
وابسته 
میانگین و معناداری تفاوت شاخص های ارززش برند گردشگری موزة ملی با استفاده از آزمون T-test

تکنمونهای مستقل

میآورد ،معناداری
عالوهبر آنکه میانگینهای کلی را بهدست  
نمونهای مستقل  ،
تک 
آزمون   T-test
تفاوتهارانی محاسبهمیکند.درجدولزیر ،سطحمعناداریبامیانگین 95درصدمحاسبهشده

است؛البتهدرسطح99درصدنی معناداریپذیرفتنیاست.مقدارآلفانی 5درصدمحاسبهشدهکه
حتیباسطح1درصدنی معناداریهاتأییدخواهدشد(مطابقجدول .)4
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جدول  :4آزمون  Tتکنمونهای برای نشان دادن معناداری تفاوتهای بهدستآمده
Test Value = 3
شاخصهای پژوهش

مقدار T

میانگین

)Sig. (2-tailed

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

کیفیتتصویربرند(عناصرثانویه)

27/652

 3/40

0/002

 1/223

1/926

کیفیتتصویربرند(عناصراولیه)

42/584

 4/59

0/000

1/341

1/655

کیفیتاقتصادیویژةبرند

32/476

 3/53

0/000

0/926

1/348

آگاهیازبرندگردشگری

36/590

 3/94

0/000

0/943

1/743


در میانچهار شاخصمربوطبهبرندگردشگریموزة ملی ،کیفیتتصویر برند عناصراولیه ،با
پایینترینامتیاز
میانگین،4/59باالترینامتیازوکیفیتتصویربرندعناصرثانویه ،بامیانگین ،3/40
محسوب میشود .امّا درنهایت ،با بررسی شاخصها مشخص میشود که هر چهار شاخص دارای
مطلوبیتاست ،امّافقطکیفیتعناصراولیه(امتیازبین  4تا)5دارایمطلوبیتکاملاستوسه
دستآمدهنشاندهندة رضایتکلیگردشگراناز مقصد
شاخصدیگرمطلوبیتنسبیدارد.اعدادبه 
معناداریتفاوتهاباسطحاطمینان95درصد

گردشگریموزةملیایراناست.همچنیندرجدول،4
محاسبهشدهکهمقدارهرچهار شاخص کمترازسطحآلفایموردانتظار( 5درصد)است.شاخص
نسبتبه

عناصرثانویة موزة ملی ،کهبهمجموعة خدماتوامکاناتارا هشدهبهگردشگراناشارهدارد ،
سایر شاخصها میانگینی پایینتر دارد که نقطهضعف ب رگی برای موزة ملی محسوب میشود .زیرا
امروزهگردشگرانانتظاردارنددرکنارعناصراولیه(جاذبههایگردشگری)،خدماتوامکاناتِدرشأن

ازپیشموردتوجهبرنامهری انو

آناننی عرضهشود.دربازاریابیگردشگری،اهمیتعناصرثانویهب 
یش
بازاریابانقراردارد .

تأثیر برند گردشگری موزة ملی بر وفاداری گردشگران به مقصد (ارتباط میان متغیرهای مستقل و
وابستة پژوهش)

برایبررسیارتباطمیانمتغیرهایمستقلووابستة پژوهش ،ازآزموناسپیرمناستفادهشدهاست.
باتوجهبه اینکه سؤاالت پژوهش در طیف لیکرت طراحی شده و بهصورت ترتیبی بوده ،این آزمون

تواندمناسبترینشیوهبرایسنجشرابطهباشد.آزموناسپیرمندارایهمبستگیبین 0تا 1


می
دست آمدنچنین
ابهندرتاحتمالبه 
است کهدرایندوعددهمبستگیکاملومستقیماست؛ امّ 
بهمعنای همبستگی غیرمستقیم و ناقص است .همچنین،
عددی وجود دارد .اعداد بین  0تا   1
همبستگی مثبت بدین معناست که با اف ایش متغیر مستقل متغیر وابسته نی اف ایش مییابد و با
کاهشمییابد.همبستگیمنفیبرخالفهمبستگیمثبتاست.

کاهشمتغیرمستقل ،متغیروابسته 
استکهنشاندهندةتأییداعدادبهدستآمدهاست .

نیداریکمتراز0/05
درجدول،5سطحمع 
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جدول  :5ارتباط میان برند گردشگری موزة ملی و وفاداری گردشگران به مقصد
زیرشاخص تجربة مجدد

زیرشاخص توصیه به

سفر به مقصد 

دیگران 

کل شاخصهای وفاداری
گردشگران به مقصد (متغیر
وابسته) 

آزمون اسپیرمن 

سطح

همبستگی

سطح

همبستگی

سطح

همبستگی

()r

معنیداری()p

()r

معنیداری()p

()r

کیفیت عناصر اولبه

 0/634

 0/003

 0/583

 0/000

 0/627

 0/000

کیفیت عناصر ثانویه

 0/759

 0/000

 0/809

 0/003

 0/793

 0/000

کیفیت اقتصادی ویژه برند

 0/483

 0/006

 0/629

 0/000

 0/611

 0/002

آگاهی از برند

 0/652

 0/000

 0/753

 0/000

 0/716

 0/000

کل شاخصهای برندسازی

 0/584

 0/000

 0/641

 0/001

 0/629

 0/000

معنیداری
()p



نتایج آزمون اسپیرمن نشان میدهد که در تمامی شاخصها ارتباط میان برند و وفاداری
گردشگران مثبت است؛ یعنی با برندسازی موزة ملی ،وفاداری گردشگران به مقصد اف ایش خواهد
یافت.بینبرندسازیووفاداریگردشگرانبهموزة ملی ،ضریبهمبستگی 0/629بهدستآمدهکه
نشاندهندة همبستگینسبتاًزیادیاست.درزیرشاخصهانی  ،همبستگیاسپیرمنمحاسبهشدهکه

باالترین آن مربوط به «کیفیت تصویر برند» و «معرفی مقصد به دیگران» با ضریب  0/809است.
پایینترین ضریب همبستگی نی  ،میان «کیفیت اقتصادی برند» و «تجربة مجدد سفر» ،با ضریب

میتوانگفتکهبرندسازیمجموعةموزة
،0/483بهدستآمدهاست.درتحلیلکلیآزموناسپیرمن ،
تفشردهایکهبینمقاصدگوناگون

ملیمیتواندسیلتقاضای بازدیدازآنرااف ایشدهد.دررقاب

گردشگریموزهمیتواندتقاضایبازدیدرادر

تاریخی،تجاری،طبیعی،وفرهنگیوهنریوجوددارد،
عرصة فرهنگیوهنریاف ایشدهد.درجدول،6تحلیلواریانسمتغیرهایمستقلپژوهشبرای
بررسیتأثیربرندویژةگردشگریبروفاداریگردشگرانموزهمحاسبهشدهاست .
جدول  :6تحلیل واریانس متغیرهای پژوهش
منبع تغییرات

درجة آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

آمارة F

 -Pمقدار

رگرسیون 

4

 32/652

 7/438

 132/74

 0/000

باقیمانده 


5

 19

 10/42

 0/52



کل 

5

 19

 39/386






باتوجهبهاینکهسطح -pمقداراز 0/001کمتراست ،رابطة رگرسیونیبینمتغیرهایمستقلو

وابستة پژوهش ،یعنیارزشبرندووفاداریگردشگران موزه ،برقراراست؛ بدینمعناکهتأثیر ارزش
گذاریآنقابلبررسی

برندبروفاداریگردشگرانقابلتبیین است و ضرایبرگرسونییامی انتأثیر
است .
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جدول  :7میزان تأثیرگذاری برند موزه بر وفاداری گردشگران


0/000
 1/66
عرضازمبدأ 

 0/000
0/71
کیفیتعناصراولبه

 0/000
0/83
کیفیتعناصرثانویه

 0/000
0/59
کیفیتاقتصادیویژةبرند

 0/000
0/75
آگاهیازبرند


باتوجهبهاینکه -pمقدارعددیکمتراز ردفرضیه()0/001استبنابراینتأثیر ارزشبرندبر

میشود.نکتة قابلتوجهنقشکیفیتعناصرثانویهاستکه
وفاداریگردشگرانبهموزة ملیتأیید 
ایکهتقویتاینقبیلشاخصها(خدمات،

بیشترینتأثیررابروفاداریگردشگرانداشتهاستبه 
گونه
امکانات و تسهیالت گردشگری) گردشگران را به تجربة مجدد سفر و توصیة مقصد گردشگری به
دیگرانترغیبمیکند.کیفیتاقتصادیبرند ،بامقدار،0/59کمترینتأثیر رادروفاداریگردشگران

معنایکماهمیتیآننیست ،امّا


ومشهوداستوبه
بهمقصدموزهدارد .هرچنداینتأثیر پذیرفتنی 
دربین شاخصهای دیگر کمترین مقدار را داشته است .شاید اگر مقصد گردشگری بهجای موزه
بازارهایتاریخییاتجاریمیبود ،کیفیتاقتصادیبرندبیشترین تأثیر راداشت؛ امّادرمقصدموزه

تأییدمیشود .

گذاریآنها

.سایرشاخصهانی ،درجدول7بیانشدهکهتأثیر

گونهعملنمیکند


این

متغیر رگرسیونی

ضرایب رگرسیونی

-pمقدار

نتیجهگیری
المللیرافعالترکند.گردشگری،


اقتصادهایملیوبین
بیستویکم،گردشگریتوانستهچرخة

درقرن
بهعنوان سومین اقتصاد پویا و فعال جهان ،پیام مهمی برای سیاستمداران و برنامهری ان ملی و

عالوهبر
میتوان  ،
منطقه ایومحلیداردوآناینکهبا فعالشدناقتصادگردشگریدریک کشور  

بازدهیاقتصادیورهاییازفقرواقتصادتکمحصولیوعمدتاًصادراتموادخام،بهشناساندنمیراث

وتاریخکشوربه  جهاناقدامکرد.رشدصنعتگردشگریدرگروبازاریابیوبرندسازیآنازسوی
پسازبرندسازی ،دراولویتدومقرار دارد؛ یعنیابتدا باید مقصد
مردمودولتهاست کهبازاریابی  ،

بتواندخودرادرنقش یکبرندممتازمطرحکند ،سپسبازاریابیدراینحوزهانجامگیرد.دراین
بهعنوان عاملی برای وفاداری گردشگران مطرح
پژوهش نی  ،برندسازی یا برندینگ موزة ملی ایران  
یافتههای بخش ابتدایی پژوهش نشان میدهد که موزة ملی ایران دارای برند ممتاز و
شده است  .
مطرحی برای گردشگران است و اغلب گردشگران از ارزش ویژة برند آن در شاخصهای گوناگون
رضایت دارند .تنها نارضایتی گردشگران م بور از عناصر ثانویة گردشگری است که نیازمند توجه
سطحیگستردهترازموزة ملیرا

مدیرانوبرنامهری انشهریدراینعرصهاست؛ زیراعناصرثانویه،

دربرمیگیرد.همچنینگردشگرانیکهازموزةملیبازدیدکردهاند،وفاداریوپایبندیزیادیبهمقصد

عالوهبرآنکه حدود  77درصد آنان بیش از یکبار از مقصد بازدید کردهاند ،تمامی
دارند؛ زیرا  ،
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دوزیرشاخصمطرحشده ،باالترازعدد 4است .دربخشدومپژوهش

دستآمده در
میانگینهایبه 

نی  ،ارتباطمیانبرندسازیووفاداریگردشگرانبهمقصدتأییدشدهاست.یعنیاگرموزةملیبتواند
برندخودرابیشازپیشمطرحکند وارزشویژة آنرااف ایشدهد ،گردشگرانبیشتریرابهخود

جذب میکند .بهخصوص در شاخص کیفیت عناصر ثانویه ،که بیشترین تأثیر (مطابق آزمون
هایاینپژوهشباپژوهشهایخارجیکامالً

رگرسیون) رادرجذبگردشگرانداشتهاست  .
یافته
ارزشهایاخالقی،اقتصادی،کالبدیوفرهنگیجامعة می بانبر
گونهایکهمجموعة  
همگراست؛ به 

بااینتفاوتکهدرپژوهشهایخارجیعمدتاً بخشگردشگری

وفاداریگردشگرانتأثیرگذاراست .
درحالیکهدرایران ،تاحدودینوپا

موزههمپایسایراقسامگردشگریموردتوجهگردشگراناست ،

محسوب میشود .همچنین در پژوهشهای داخلی ،پژوهشگران کمتر به موضو گردشگری موزه
پرداختهاند واغلببرگردشگریتاریخیوطبیعیمتمرک ند .امّااینپژوهش ،باتأکیدبرگردشگری

هایادآورمیشود،


بهروالکنونیپژوهش

یرانسبت
هنریدربخشموزه،عالوهبراینکهرویکردمتفاوت
رونقفعالیتهایاقتصادیخواهد

بارونقگردشگریموزهموجب شناساندنتاریخوتمدنکشور و 
بازدیدمیکنندسطحتحصیالتباالییدارند که

خصوصموزهها،

شد.گردشگرانیکهازآثارهنری،به
تأثیری مثبتبرجامعة می بانخواهدداشت.اینگردشگرانعموماً ،در هنگاماستفادهازخدماتو
خواهندکردکهمیتوانداقتصادمحلیودرپیآن اقتصادملیرارونق

تسهیالت ،ه ینههایبیشتری
یابیبهفرصتهایاقتصادیدرعرصة گردشگریموزهنیازمندارتقای کیفیتخدماتو


دهد.دست
امکانات(عناصرثانویه)استکهدرمحدودة موزة ملیایراناینکیفیتدرسطحنسبتاًپایینیقرار
بهبیرغبتی
میتوان  
ترینمحدودیتهاییکهاینپژوهشباآنمواجهبوده 


ازمهم
دارد.گفتنیاست
پرسشنامه ،ضعف مبانی نظری این پژوهش در داخل کشور و سؤاالت زیاد

گردشگران به تکمیل 
پیشنهادهای زیر،برای ارتقای ارزشویژة

براساسیافتههایپژوهش ،

پرسشنامه اشارهکرد.درنهایت ،

یشود :
ملیایرانوبهدنبالآناف ایشوفاداریگردشگران،ارا هم 

برندموزة
ملیونظارتبیشتربرکیفیتوقیمتآنها؛ 

ـاف ایشکیفیترستورانهایاطرافموزة
خدماتوتسهیالتبیشتردرهتلهاومراک استراحتگاهیبرایگردشگران؛ 

ـارا ة
ـعرضهتسهیالتوخدماتدراستطاعتمالیگردشگران؛ 
جاذبههایموزةملی؛ 
ـاف ایشبازاریابیوتبلیغاتدرجهتشناساندن 
راهاندازیتورهایگردشگریبهمقصدموزة ملی
ـ فعالیتبازاریاباناستانیوکشوریدرزمینة  
ایران؛ 
نقلوانتقالآسانگردشگران .
خدماتحملونقلدرمحدودةموزةملیبرای 

ـارا ة
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