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گردشگری،برندسازی،گردشگری
کویر ،دریاچه نمک قم

مقدمه

دریاچـه نمک قم ،با داشـتن جاذبههـای خاص و منحصربهفردی چـون بلورهای
نمکـی ،هشـتضلعیهای منظـم ،کانیهـا ،گونههـای جانـوری بیابانـی و انـواع
گیاهـان شورپسـند ،تاکنون نتوانسـته جایـگاه خـود را در بین مقاصد گردشـگری
بهبـود بخشـد .برندسـازی میتوانـد ،متناسـب بـا جاذبههـای گردشـگری کویـر
نمکـی ،تصویـر جالبی را در ذهن گردشـگران ترسـیم کنـد .لذا ،هـدف اصلی این
پژوهش شناسـایی و اولویتبندی عوامل مؤثر در موفقیت برندسـازی گردشگری
کویـری در دریاچـه نمـک قم اسـت .پژوهش حاضر ،بهلحـاظ هدف ،کاربـردیو،
ازحیـث نحـوۀگـردآوری دادههـا ،آمیخته اسـت .جامعه آمـاری ،در هـر دو بخش
کمـی ،یکسـان و همـان خبـرگان حوزۀ گردشـگری و آشـنا ب ا گردشـگری
کیفـ 
یو ّ
ش کیفـی ،پانـزده
کویـری و دریاچـه نمـک قـم اسـت .مشـاركتكنندگان ،در بخـ 
كمی
بخـش
آماری
ِ
نفـر از خبـرگان آگاه بـه موضوعانـد کـه هميـن خبـرگان نمونـه
ّ
بخـش ،از نـوع غیراحتمالی و

را نیـز شـکل دادهانـد .روش نمونهگیـری ،در هـر دو
گلولهبرفـی اسـت و حد کفایت نمونهگیری از قاعدۀ اشـباع نظـری پیروی میکند.
کمـی ازطریـق پرسـشنامه
دادههـا در روش کیفـی ازطریـق مصاحبـه و در روش ّ
بـه شـیوۀ میدانـی جمـعآوری شـدهاند .در بخـشکیفـی از روش تحلیل مضمون
کمـی از روش ایاچپـی ( )AHPبـرای تجزیهوتحلیـل دادههـا اسـتفاده
و در بخـش ّ
شـدهاسـت .براسـاس نتایـج بهدسـتآمده ،عوامـل مؤثـر در موفقیت برندسـازی
گردشـگری کویر در دریاچۀ نمک شـامل جاذبههایگردشـگری ،عوامل فرهنگی،
ت که مهمترین
زیرسـاختی ،مدیریتی ،حمایتهای دولتیو جذب مشـتری اسـ 
آنها ،ازطریق روش تحلیل سلسـلهمراتبی ،جاذبههای گردشگری با وزن 0/404
و کماهمیتتریـن آنهـا جـذب مشـتری با وزن  0/056شناسـایی شـده اسـت.

امـروزه ،صنعـت سـفر و گردشـگری بزرگتریـن و
متنوعتریـن صنعـت در جهـان و بسـیاری از کشـورها
بهشـمار مـیرود .گردشـگری ،بهخصـوص در کشـورهای
درحالتوسـعه کـه دیگـر َاشـکال اقتصـادی ماننـد تولیـد
یـا صـادرات منابـع طبیعـی در آنهـا مقرونبهصرفـه
نیسـت ،بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و اهمیـت
اقتصـادی و اثـرات گردشـگری بـرای هیچکـس پوشـیده
نیسـت .گردشـگری مهمتریـن بخـش اقتصـاد جهانـی
و حتـی بخـش اصلـی اقتصـاد بسـیاری از کشـورها را
تشـکیل میدهـد .امـروزه ،گردشـگری بـه مبنـای اصلی

اقتصـاد بازرگانـی جهـان تبدیل شـده اسـت و بسـیاری از
برنامهریـزان آن را مبنـای اساسـی فعالیتهـای انسـان و
فعالیـت چندبعـدیای میداننـد که عملکردهـای مثبت
متفـاوت و تأثیراتـی دارنـد کـه از آن جملـه میتـوان بـه
اشـتغالزایی ،درآمـد ،ارزآوری و تقویـت زیرسـاختها
اشـاره کـرد .بنابراین ،میتـوان گردشـگری را از مهمترین
فعالیته�ای بش�ر ام�روزی دانس�ت)Taleghani, 2016( .
عامـل مهمـی که در فرایند تصمیمگیری گردشـگر بسـیار
مهم اسـت برنـد مقاصد گردشـگري اسـت .درواقـع ،برند
مقاصـد گردشـگری ایـن امـکان را بـه گردشـگر میدهـد
تـا ،پیـش از سـفر ،اطالعاتـی را بهدسـت آورد و مقصـد

 .1استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه (س) ،قم ،ایران؛
 .2استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه (س) ،قم ،ایران؛
 .3نویسندۀ مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه (س) ()snasiri22@yahoo.com؛
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را شناسـایی و تعییـن هویـت کنـد و بـا آن آشـنا شـود.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

همچنیـن ،برند مقاصد گردشـگری باعث تمایز یک برند
از سـایر برندهای رقیب و شـکلگیری انتظارات گردشگر
از سـفر پیـش رو میشـود .برنـد مقصـد بـه نام ،سـمبل،
لوگـو ،عبارت یا سـایر َاشـکال گرافیکیای گفته میشـود
کـه سـبب مشخصشـدن و تمایـز مقصـد میشـود و
سـفری بهیادماندنـی بـا تجربههـای منحصربهفـرد و
لذتبخـش را نویـد میدهـد .برنـد مقصـد ،همچنیـن،
ماننـد عاملـی بـرای تحکیـم و تقویـت خاطرات مفـرح از
مقصـد عمل میکنـد (شـیرخدایی و همـکاران.)1394 ،
از دیدگاه گردشـگری ،تصویر مقصد در هدف گردشگران
و رفتـار َبعـدی و انتخـاب مقصد تأثیـر میگـذارد .انتظار
مـیرود کـه مقصـود گردشـگران تـا حـدودی مشـروط به
تصویـری باشـد کـه گردشـگر از مقصـد دارد .ایـن تصویر
گردشـگران را در فراینـد انتخـاب مقصد ،ارزشـیابی پس
از سـفر و اهداف آینـدۀ خود تحتتأثیر قـرار خواهد داد.
()Julaimi et al., 2016

اگرچـه بـه ایـن علت کـه مناطـق کویـری و بیابانـی ارزش
ی ندارنـد ذهنیـت مثبتـی
اقتصـادی و مصـارف زراعـ 
درخصـوص آنهـا وجـود نـدارد ،ایـن مناطـق پهنـه
وسـیعی از جغرافیای ایـران را دربر گرفتهاند .به عبارتی،
هرچنـد کویر و بیابـان ،بهدلیل محدودیتهاي طبیعی،
توجیهـی بـرای سـرمایهگذاری زراعـی و صنعتـی در
نظامهـای شـهری و روسـتایی واقـع در حاشـیه کویـر
فراهـم نمیکننـد ،ایـن محدودیت بـه معنای نفی سـایر
قابلیتهای کویر نیسـت؛ چراکه همین محدودیتها ،از
دیدگاه مصرفکننده و سـلیقۀ گردشگری ماجراجویانه،
از جذابیتهـای سـفر بهشـمار مـیرود (علیاکبـری و
اسـماعیلی .)1395 ،ازایـنرو ،شـناخت دقیـق و اصولی
قابلیتهـای نواحـی کویـری و روشهـای بهرهبـرداری از
آن از ارکان اساسـی توسـعه اجتماعی و اقتصادی منطقه
و حتی ایران محسـوب میشـود .بااینحـال ،هنوز کام ً
ال
به کشف و شناخت جاذبههای اکوتوریستی و گردشگری
ایـن مناطـق توجـه نشـده اسـت و الزم اسـت مطالعـات
دقیقـی دربـارۀ ویژگیهـای ایـن جاذبههـا و روشهـای
بهرهبـرداری و ایجـاد زیرسـاختهای مناسـب بـرای
توسـع ه این صنعـت در ایران انجام شـود( .خورشـیدی و
معتمـد)1394 ،
بنابرایـن ،بهنظـر میرسـد برندسـازی بـرای مناطـق
گردشـگری کویـری میتوانـد در معرفـی جاذبههـای این
مناطـق بسـیار مهم و اساسـی باشـد و توجه گردشـگران
را بـه تجربههای لذتبخـش در کویر جلب کنـد .دریاچه
نمـک قم ،بـا داشـتن جاذبههـای زیبایی چـون بلورهای

نمکـی ،هشـتضلعیهای منظـم و مـواد معدنـی و
کانیهـا ،گونههـای جانـوری بیابانـی و انـواع گیاهـان
شورپسـند ،ظرفیـت خوبـی بـرای جـذب گردشـگران
دارد .اما ناآگاهی یا شـناخت نادرسـت گردشـگران از این
مقصـد زیبـا باعـث شـده کـه ایـن دریاچـه از رقبـای خود
در حـوزۀ گردشـگری عقب بمانـد .درنتیجه ،برندسـازی
میتوانـد ،متناسـب بـا جاذبههـای گردشـگری کویـر
نمکـی ،تصویـر جالبـی را در ذهـن گردشـگران ترسـیم
کنـد و آنهـا را بیشازپیـش بـه سـفر بـه ایـن مناطـق
و ثبـت خاطـرات لذتبخـش تشـویق کنـد .ایـن برنـد
میتوانـد با اشـاره به نواحی باتالقی ایـن منطقه و زندگی
جانـوران ویـژۀ منطقـه در دمای بـاالی هوا در تابسـتان،
نظیـر حشـرات و خزنـدگان ،تداعیکننـدۀ تصاویـری از
سـفری هیجانانگیـز بـرای گردشـگران ماجراجـو باشـد
یـا میتوانـد بـا ترسـیم تصویـری جـذاب از جاذبههـای
منحصربهفـرد منطقـه ،مانند بلورها ،هشـتضلعیهای
نمکـی ،چهـرۀ متفـاوت ایـن ناحیـه در فصـول مختلـف
سـال و ریزموجودات هوازی که در شـرایط خیلی شـور به
زندگی ادامه میدهند و آسـمان پرسـتارۀ کویـر ،پذیرای
توجوی جاذبههـای
گردشـگرانی باشـد کـه در جسـ 
جدیدی هسـتند که تاکنون تجربـه نکردهانـد .بنابراین،
برندسـازی این منطقـه میتواند ظرفیت گردشـگری آن
را شـدید ًا افزایـش دهـد .علاوه بـر آن ،سـبب میشـود
تـا درآمدهـای دریاچـه نمک بـه اسـتخراج مـواد معدنی
منحصـر نباشـد و حفاظت بیشازپیش از محیطزیسـت
منطقـه را بهارمغـان آورد .بیتوجهـی بـه ایـن موضـوع
و برطرفنکـردن موانـع موجـود باعـث میشـود ایـن
منطقۀ بکر و جذاب ناشـناخته باقی بماند و ،در شـرایط
تحریمهـای اقتصـادی و اقتصـاد مقاومتـی ،همچنـان
هزینـه ایـن فرصـت ازدسـترفته بـر کشـور تحمیـل
شـود .لـذا ،ایـن پژوهـش تلاش میکند تـا عوامـل مؤثر
در موفقیـت برندسـازی گردشـگری را در دریـاچۀ نمـک
قـم شناسـایی و اولویتبنـدی کنـد .بنابرایـن ،سـؤال
اصلـی پژوهـش ایـن اسـت کـه عوامـل مؤثـر در موفقیت
برندسـازی گردشـگری کویـری چیسـت و اولویتبنـدی
آنهـا چگونـه اسـت.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
برندسازي و توسعۀگردشگری

عموم ـ ًا گردشــگران ،بهویــژه گردشــگران بالقــوه ،زمــان
کافــی بــرای تحقیــق دربــارۀ تمامی مقاصد ســفر خــود را
ندارنــد و ،ازطرفــی ،در صورتــی از مكانــي بازدید خواهند
کــرد کــه منطقــ ًا از منافعــی کــه ایــن بازدیــد بههمــراه

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر در موفقیت
برندسازیگردشگریکویری

بهشــمار رود.
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شکل  :1مدل برندسازی مقصدهای گردشگری
()Bakri Hassan et al., 2010

نقش دولت در برندسازی مقصد گردشگری

آگاهــی دولتهــا از اهمیــت گردشــگری و نقــش ایــن
فعالیــت در توســعۀ مــادی و معنــوی ملتهــا ســبب
شــده اســت کــه دولتهــا ،بــرای ســازماندهی امــور
گردشــگری ،ســازمانهایی در ســطوح گوناگــون تشــکیل
دهنــد .ازای ـنرو ،نقــش و مســئولیت دولــت هماهنگــی
بیــن فعالیتهــای ســازمانهای اقتصــادی ،اجتماعــی
و رفاهــی کشــور اســت و ،چــون در امــور گردشــگری،
چــه در مبــدأ و چــه در مقصــد ،ســازمانها و مؤسســات
بســیاری دخالــت دارنــد کــه هرکــدام ارائهدهنــدۀ بخشــی
از خدمــات گردشــگریاند و منافــع خــود را در توســعۀ
گردشــگری میداننــد ،بایــد بــرای گســترش همــکاری
بیــن ایــن ســازمانها و مؤسســات ،در ارائۀ خدمــات
بهتــر بــه گردشــگر ،ســازمانهای گردشــگر در ســطوح
محلــی ،منطق ـهای یــا ملــی در سراســر کشــور تشــکیل
شــوند .بــا توجــه بــه وظیفــه و اهمیــت دولتهــا در
ادارۀ جوامــع و فعالیتهــای صنایــع مختلــف ،ســاختار
نهادهــای دولتــی مرتبــط بــا گردشــگری بــه صــورت زیــر
بیــان شــده اســت:
�مجموعههایشبهدولتی
� دستگاه قضایی
� مجریان قانون
�جوامعوشبکههایمیانحکومتی
� شرکتهای دولتی
� مراکز دولتی
� استانداریها ،فرمانداریها و جوامع محلی
� قوۀ مقننه (جهانیان)1395،

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

خواهــد داشــت مطمئــن شــوند .بنابرایــن ،گردشــگران از
اطالعاتــی کــه برنــد ارائــه میکنــد بهمنــزلۀ ابــزاری بــرای
انتخــاب محصولــی کــه بتوانــد نیازهــای آنــان را بــرآورده
کنــد بهــره خواهنــد بــرد .بــا طراحــی عالقهمندانــه و
هوشــمندانه و آگاهــانۀ نــام برنــد و پیــام آن و تبلیــغ برنــد
طراحیشــده ،بهســرعت و ســادگی ،منافــع حاصــل
از بازدیــد بــه گردشــگران ارائــه خواهــد شــد .طراحــی
و تولیــد برنــدی موفــق کــه بتوانــد ،بــه بهتریــن حالــت،
ویژگیهــای مــکان موردنظــر را بــا جمــات قصــار بــرای
گردشــگران بالقــوه تبلیــغ کنــد بــهشــکل بســیار کارآمدی
باعــث جــذب آنــان خواهــد شــد و ایــن یعنــی اســتفاده
بهینــه از منابــع( .عنابســتانی و وصــال)1395 ،
در بــازار رقابتــی گردشــگری ،مکانهــا و مقاصــد از روش
شناختهشــدن بهــره میبرنــد تــا هویتــی کســب کننــد
کــه ویژگــی منحصربهفــرد تولیــد آنهــا را نشــان دهــد.
در بازاریابــی ایــن مکانهــای مســافرتی ،مثــل بازاریابــی
دیگــر محصــوالت مصرفــی ،از شناختهشــدهبودن
و انتقــال پیــام مثبــت بــرای جلــب مشــتری اســتفاده
ميشــود (نســاجی کامرانــی و همــکاران .)1396 ،بليــن
( )2001ویژگیهایــی را بــرای برنــد مقصــد برشــمرده
ی كــه از طراحــی
اســت -1« :فعاليتهــاي بازاريابــ 
نــام ،نمــاد ،لوگــو و واژه يــا ديگــر امــور گرافيكــيای
پشــتيباني ميكننــد كــه هــم بــه مقصــد هويــت داده و
هــم آن را از ســاير مقصدهــا متمايــز میکنــد؛  -2تجــربۀ
بهیادماندنــی از ســفري را نويــد ميدهــد كــه اختصاصـ ًا بــا
مقصــد مرتبــط اســت و  -3خاطــرات لذتبخــش از مقصد
را يــادآوری میکنــد ».برنــد گردشــگری یــک مقصــد،
قبــل از اینکــه ســفری انجــام شــود ،اطالعاتــی بــه
بازدیدکننــده میدهــد تــا مقصد را شناســایی کنــد ،آنها
را از رقبایــش متمایــز کنــد و انتظــارات خــود را از ســفر
پیــش روی شــکل دهــد .حتــی اطالعات بعــد از ســفر نیز
تحتتأثیــر برنــد مقصــد قــرار میگیــرد .کشــورها اغلــب،
بنــا بــه دالیــل مشــابهی ،برندســازی میکننــد .مهمترین
ایــن دالیــل ایجــاد تمایــز و موقعیــت خــاص بــرای مقصــد
بهمنظــور ترغیــب گردشــگر بــه پرداخــت هزیــنۀ بیشــتر
و باالبــردن اســتانداردهای زندگــی ســاکنین اســت
(ضرغــام بروجنــی و بارزانــی .)1392 ،براســاس مــدل
َبکــری حســن و همــکاران ( ،)2010برندســازي مقصــد
گردشــگری را میتــوان در ســه دســتۀ ابعــاد تاریخــی،
فرهنگــی و طبیعــی قــرار داد .نمونههــاي موفقیتآمیز از
صنعــت گردشــگری در جهــان نشــان دادهانــد که ســاختار
پیچیــدهای از فرهنــگ ،تاریــخ و طبیعــت میتوانــد،
بــرای فراهــم کــردن زمیــنۀ گردشــگری و بازاریابــی
آن ،خصوصيتــی منحصربهفــرد در مقصــد گردشــگری
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

دولـت مهمتریـن ذینفـع یـا کارگـزار گردشـگری در
ایـران بهشـمار مـیرود و از عوامـل مؤثـر در ارتقـای برنـد
گردشـگری ایـران در سـطح بینالمللـی اسـت .بـر ایـن
اسـاس ،دولت میتوانـد از اقدامات زیـر بهمنظور تقویت
برنـد گردشـگری بهـره جویـد:
� فراهمکـردن تسـهیالت ویـزا بـرای ورود گردشـگران
خارجـی در مبـادی ورودی و کنسـولگریهای ایـران در
تمـام نقـاط ایران
� اجـرای برنامههـای معرفـی برنـد گردشـگری ایـران
ازسـوی کنسـولگریهای ایـران در نقـاط مختلف جهان
فراهمکـردن زمینـه فعالیـت سـازمانهای مردمنهـاد
بینالمللـی در ایـران بهمنظـور ایجـاد ارتباط بهتـر برای
جـذب گردشـگر
� تعامـل بـا دیگـر کشـورهای اسلامی بـرای جـذب
گردشـگر مذهبـی
� فراهمکردن تسـهیالت ویژه برای گردشـگران خارجی
در کنـار نقـاط گردشـگری مذهبـی بـا درنظرگرفتـن
تفاوتهـای مذهبـی
� بسـط و گسـترش نگـرش جدیتـر بـه گردشـگری
بهمثـابۀ عامـل توسـعه کشـور در همـه سـطوح دولـت
� ارائـه تسـهیالت بـرای سـرمایهگذاری در بخـش
گردشـگری (نسـاجی کامرانـی و همـکاران)1396 ،

گردشگری در درياچۀ نمك قم

در حـال حاضـر ،بیابانهـا و مناطـق کویـری را مقاصـد
جدید گردشـگری تلقی میکنند .گردشـگری به توسـعه
اقتصادی ـ اجتماعـی مناطـق بیابانـی کمـک میکنـد.
بیابانهـای ایـران هـر آن چیـزی را کـه در طبیعتـی نـاب
و زیبـا بـرای گردشـگری ماجراجویانـه یـا گردشـگری
بیاب�ان موردنی�از اس�ت در خ�ود ج�ای دادهان�د
(« .)Eshraghi et al., 2017طبیعتگـردی» یـا «اکوتوریسـم»
بیابـان درواقع سـفری مسـئوالنه به درون طبیعت اسـت
کـه محیطزیسـت را حفـظ میکنـد و رفـاه اقتصـادی
مـردم محلی را افزایـش میدهد و ،از دید بومشـناختی،
حرکـت جدیـدی اسـت مبتنـی بـر منابـع تجدیدشـوندۀ
موجـود در محیـط طبیعـی کـه میتوانـد در فراهمکردن
منافـع اقتصـادی و اجتماعـی ملـی یـا ناحیـهای مهـم و
تعیینکننده باشـد .صنعت اکوتوریسـم ،در  83درصد از
ل توسـعه گردشـگری و اکوتوریسـم ،از
کشـورهای درحـا 
منابع اصلی درآمد و در یکسـوم کشـورهای فقیر جهان
عمدهتریـن منبـع درآمـد اسـت .بسـیاری از کشـورهای
آسـیایی مشـابه کشـور مـا ،و ازجملـه کشـورهای عربـی
جنـوب ،درآمدهای هنگفتی را از سـرزمینهای شـنی و

سـوزان خـود ازطریـق جذب گردشـگران خارجی کسـب
میکننـد ،بهطوری کـه بخش چشـمگیری از درآمدهای
ملـی آنهـا از ایـن راه تأمیـن میشـود .کشـور کوچکـی
مثـل تونـس ،کـه مسـاحت بیابانهـای آن حتـی از پنـج
درصـد بیابانهـای ایـران نیـز کمتـر اسـت ،سـاالنه سـه
میلیـارد دالر درآمـد ارزی ازطریق بیابانگردی بهدسـت
مـیآورد( .دلبـری و بارانـی)1394 ،
در ایران ،مناطق کویری متنوعی وجود دارد که براسـاس
ویژگیهـای خاصـی در دسـتهبندیهای مختلـف قـرار
میگیرنـد .بـرای مثـال ،انواع کویرهـا ازلحاظ نـوع امالح
بهطور کلی به سـه دسـته تقسـیم میشـوند که عبارتاند
از :کویرهـای شـور ،کویرهـای قلیایـی و کویرهـای شـور
و قلیایـی .دریـاچۀ نمـک قـم جـز ِء کویرهـای قلیایـی
محسـوب میشـود .کویرهـای قلیایـی دارای گیاهانـد و
بـهصـورت قطعاتـی در داخـل کویرهـای شـور بهوجـود
میآینـد .در كويرهای مناطق آبوهوايی مختلف كشـور
(از نیمهخشک به خشـك و نيمهبیابان) گياهان متفاوتی
ميروينـد و هـمۀ كويرهايـی كـه داراي انـواع مختلـف
گياهانانـد ،بهويـژه در فصـل بهـار ،بسـيار زيبا هسـتند.
بـرایمثـال ،انـواع گزهـا كـه دارای گلهـای بنفشاند در
كنـار ديگر گياهانـی مانند شورسـیاه و خارشـتری و انواع
نیهـا و غيـره همچون جنگلهـای مناطق كوهسـتانی،
كـه در فصـل پاييـز زيبـا هسـتند ،منظـرۀ بسـيار زيبايي
را بهوجـود ميآورنـد؛ بهويـژه اگـر در ايـن عرصههـا
حيـات اهل (شـتر ،بـز و ديگر حيوانات خانگـي) و حيات
وحـش (چرنـده و پرنـده) در آن بـه چرا مشـغول باشـند.
اكوسيسـتم بسـيار زيبـای گياهی ـ حيوانـی بینظيـر در
ديگـر مناطـق بـراي هـر بيننـدهای بسـيار زيبـا و جالـب
اسـت .باید یـادآوری کـرد كه كويرهـاي گیـاهدار در فصل
بهار ،و نيز تابسـتان ،بسـيار زيبا و ديدنياند ،درحالیکه
كويرهـای بیگيـاه ،ولي دارای قشـر نمكی مشـخص ،در
فصـل تابسـتان و اوايـل پاييـز جالبتـر و زيباترنـد .امـا
نوعـي از اين كويرهـای گیاهدار ،يعنـي كويرهای قليايی،
بهشـیوۀ دیگـری نیـز اسـتفادۀ میشـوند كـه غيرعـادي
بهنظـر ميآيـد و آن اسـتفاده از حالـت باتالقـی بـودن
آنهاسـت كـه در زيـر تبییـن و تشـریح میشـوند:
كويرهـای قليايـی معمـو ً
ال دارای گياهانـد .ايـن كويرهـا
معمـو ً
ال بـه صـورت قطعاتـی در داخـل كويرهـای شـور
بهوجـود میآينـد .بـرایمثـال ،در كويـر بـزرگ مركـزي
ايـران ،كه تقريب ًا تمامي آن كوير شـور اسـت ،در حاشـیه
آن قطعاتی از كوير قليايی مشـاهده میشود .همچنين،
در حواشـی درياچه نمك قم (حوض سـلطان) يا حواشی
جزيرۀ سـرگردان در داخل درياچه نمك قم -آران بيدگل-
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جدول  :1عوامل مؤثر در برندسازی گردشگری

al., 2010

& Konecnik

& Pucher

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

گرمسـار هم كوير قليايی وجـود دارد .كويرهای قليايی در
فصـل مرطـوب (در نتیجه بارندگی و يا جريـان و باالآمدن
آب زيرزمينـی) بـه حالـت وارفتـه درمیآینـد و باتالقـی
میشـوند ،بهطـوری كـه در مناطقـی كه وسـعت اين خاك
قليايـی تقریبـ ًا زيـاد اسـت ،اگـر انسـان يـا حيـوان در آن
بيفتـد ،فـرو مـیرود و بهتدريـج محـو میشـود .بنابراین،
ايـن كويرهـا میتواننـد بهتريـن جاذبه بـرای گردشـگران
م خـرج میكننـد .بـا
ويـژهای باشـند كـه پـول زيـادی هـ 
فراهمکـردن واحـدی گردشـگری بـرای اينگونـه ورزش
و تفريـح و تهیـه امكانـات الزم ،هـم بـراي اقامـت و هـم
بـراي نجات اسـب و شـخص (فرورفتن در كويـر باتالقی با
تجهیـزات) ،ميتـوان ،ضمن تأمین رضايت و خشـنودی
عالقهمنـدان ،درآمـد سرشـاری هـم از ايـن طريق كسـب
كـرد( .كردوانـی)38 :1387 ،
بـر ایـن اسـاس ،مناطـق کویـری نمکـی مناطقـی بکـر و
شناختهنشـده بهشـمار میرونـد کـه بـا دارا بـودن بلورهـا
و دریاچـه نمکـی مقصـدی جـذاب و متفـاوت را بـرای
گردشـگران کویـری تداعـی میکننـد .دریاچـه نمـک قـم
نمونـهای از ایـن مناطـق بکـر و دیدنـی اسـت کـه در حـد
واصـل سـه اسـتان قـم ،اصفهـان و سـمنان قـرار دارد و
دارای وسـعت بسـیار زیادی اسـت .دریاچه نمک ،بهطور
متوسط ،دارای فاصلهای در حدود  60کیلومتر از شهر قم
در جناح شـرقی اسـت .شـکل  2مکان دریاچه را در نقشه
نشـان میدهـد.

صنعـت گردشـگری ،پژوهشهـای کمتـری دربـارۀ آن
انجـام شـده اسـت .پژوهشهـای انجامشـده ،در حـوزۀ
برندسـازی گردشـگری ،ابعاد مختلفـی را دربر میگیرند.
برخـی پژوهشهـا بـه چگونگـی سـاخت و مدیریـت برند
میپردازنـد ،برخـی دیگـر بهشـکلی جامـع برندسـازی
مقصـد را بررسـی میکننـد و برخی نیـز ،پیرامـون عوامل
تأثیرگـذار در برند مقصد ،پژوهشهایی را ارائه میدهند.
درحالیکـه در مقایسـه بـا سـایر موضوعات برندسـازی به
برندسـازی گردشگری کویر بیتوجهی شـده است .گرچه
در طراحـی و مدیریت برند مقصد اشـتراکاتی وجود دارد،
امـا اختالف هم کم نیسـت .در جـدول  ،1عوامـل مؤثر در
برندسـازی گردشـگری در پژوهشهای پیشین ارائ ه شده
است.

178

نصیری و همکاران

مدلهای مطرح درخصوص برندسازی مکان

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

فراینـد اجـرای برنـد مـکان نیازمنـد اتخـاذ رویکـردی
راهبـردی اسـت .در ایـن نـوع نگـرش ،بیشـتر بـه هویـت
رقابتپذیـر و مزیتهـای نسـبی مـکان ،در مقایسـه بـا
مکانهـای دیگـر ،توجـه میشـود .در جـدول  ،2برخی از
مدلهایـی که تاکنون برای برندسـازی مکان ارائه شـدهاند
معرفـی میشـوند.
س و عناصر اصلی مدلهای گوناگون برندسازی مکان
جدول  :2اهداف ،مقیا 
(یزدانپناه شاهآبادی و همکاران)1398 ،
ردیف

1
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2

3

4

مدلها

ل مدیریت
مد 
راهبردی برند مکان
(Hanna & Rowley,
)2011

فرایند برندسازی

مکان ()Lang, 2011

مدل چهاربعدی
برند مکان

(& Balakrishnan
)Kerr, 2013

مدل فرایند
برندینگ ابرپروژۀ
بزرگ تفریحی،
مسکونی ،ورزشی و
گردشگری
(Divandari et al.,
)2014

هدف /مقیاس

اجرای رویکردی
جامع برای مدیریت
برند

عناصر اصلی
ارزیابی برند،
رهبری ،مشارکت
سازنده ،زیرساخت
(بازآفرینی) ،هویت
برند ،معماری برند،
بیان برند ،ارتباطات
بازاریابی ،تجربه
برند ،تبلیغ شفاهی،
دهانبهدهان گشتن

تعریف فرایندی
برای برند مکان،
نظیر فرایند
برنامهریزی /مقیاس
مدل :شهرها و
مکانها

تصویر مکان،
دارایی مکان،
چشماندازسازی،
برنامهریزی پروژهها،
راهبردها ،ارزیابی

تعریف چهارچوبی
برای طراحی و
مدیریت برند مکان
در شهر ابوظبی/
مقیاس مدل :شهر

تصمیمگیری (راهبرد
ارتباطی /راهبرد برند
مکان خالق)
طراحی (معماری
برند /طراحی خالق/
روابط ذیمدخالن/
تجزیهوتحلیل تقاضا)
بیان (ارزش برند/
وفاداری برند /تجربه
برند /مدیریت برند/
وعدۀ برند /فرهنگ
برند)
تعیین (اهداف
اجتماعی و اقتصادی/
پیامدهای محسوس و
نامحسوس)

فرایند برندینگ
ابرپروژههای
چندمنظوره که
مسائل مربوط
به برندینگ را
از مراحل اولیۀ
برنامهریزی و
ساخت ،با توجه به
خصیصههای محلی،
در نظر میگیرد،
مقیاس مدل:
ابرپروژهها

دستههای اصلی
(هویت منحصربهفرد
فارسی ،نوآوری در
پروژه ،مکانسازی،
نشانههای
منحصربهفرد و خاص،
طرح متمایز ساختمان
پروژه با توجه به
ویژگیهای فرهنگی،
ترکیب هماهنگ
زیرپروژهها)

روش پژوهش

تحقیـق حاضـر ،ازنظـر هـدف ،در زمـرۀ تحقیقـات
کاربـردی قرار میگیـرد و ،ازلحـاظ روش تحقیق ،آمیخته
کمی) اسـت .دادهها در دو مرحله جمعآوریشد.
(کیفی ـ ّ
در مرحلـه کیفی ،برای توسـعه چارچـوب ،دادهها ازطریق
ادبیـات و مصاحبه با خبرگان در حیطه گردشـگری کویری،
و بهويـژه درياچـه نمـك قـم ،جمـعآوری و بـا روش تحلیـل
مضمـون سهسـطحی (مضامیـن فراگیـر ،سـازماندهنده و
مطابقروشفرایند
کمی،
ِ
پایه)مفهومسازیشد.درمرحله ّ
تحلیـل سلسـلهمراتبی 1و براسـاس مقایسـههای زوجـی،
از پرسـشنامهای محققشـده اسـتفاد ه شـد کـه گویههـای
آن همـان متغیرهـای استخراجشـده از روش کیفی بـود .در
پرسـشنامهازخبـرگاندرخواسـتشـدکـهعواملمؤثـردر
موفقیـتبرندسـازیگردشـگریکویـریدردریاچـه نمـک
قـم را ازنظر اهمیت مقایسـهکنند .درنهایـت ،اولویتبندی
براسـاسنتایـجبهدسـتآمدهازپرسـشنامهانجـامشـد.
کمی ،یکسان
جامعه موردبررسی ،در هر دو بخش کیفی و ّ
و شامل کارشناسان و متخصصان حوزۀ گردشگری کویری
مسـتقر در اسـتان قم بود که با دریاچه نمک آشـنا بودند و
ب شـدند .ازآنجاکه نمونـه آماری
در تابسـتان  1397انتخا 
حاضر خبرگان و صاحبنظران متخصص مرتبط
پژوهش
ْ
بـا موضـوع بودنـد ،بـه روش گلولهبرفـی انتخـابشـدند؛
یعنی هر کارشـناس فرد خبرۀ بعدی را پیشـنهاد میکرد.
کارشناسـانی کـه نمونـه آمـاری ایـن تحقیـق را تشـکیل
میدادنـد از بیـن افـرادی انتخـاب شـدند کـه در حـوزۀ
گردشـگری سـابقهکار داشـتند و دارای مـدرک تحصیلـی
کارشناسـی ارشـد و باالتـر بودند .هر مصاحبه حـدود یک
سـاعت بهطول انجامیـد و مصاحبـه در دفتـر کار هریک از
ایـن افـراد انجـام شـد .ایـن مصاحبههـا از تیـر تا شـهریور
بهطول انجامیـد .در بخش کیفی ،حد کفایت نمونهگیری
از قاعـدۀ اشـباع نظـری پیـروی میکـرد .اشـباع نظـری
قضاوتی اسـت که محقـق ،برمبنـای آن ،تصمیم میگیرد
کـه به جمـعآوری اطالعات بیشـتر نیاز نیسـت و اطالعات
جدیـدی که به تعریـف خصوصیات طبقه کمک کنـد وارد
تحقیـق نمیشـود (رنجبـر و همـکاران .)1391 ،بر همین
مبنـا در ایـن بخـش ،پانزده نفـر از خبـرگان آگاه به موضوع
انتخـاب شـدند .توضيـح آنکه ،با توجـه به اين كـه در حال
حاض ر درياچه نمك داراي برنامههای گردشـگری نيسـت،
ً
عملا كاربر يـا گردشـگری نـدارد تا بتـوان،
ايـن مجموعـه
كمی ،اولويتبنـدی عوامل
بهمنزلـه جامعه آماری بخـش ّ
را از نـگاه آنـان بررسـی کرد .بـا توجه به ايـن محدوديت،
كمـی را نيز
خبـرگان تحقيق كيفـي جامعه آمـاری بخش ّ
تشـكیل دادهانـد .جـدول  3اطالعات جمعیتشـناختی
)1. Analytical Hierarchy Process (AHP
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مشـارکتکنندگان در پژوهـش را نشـان میدهـد.

کمـی نیـز ،بـا توجـه بـه اینکـه بهمنظـور
در بخـش ّ
اولویتبنـدی عوامـل از روش ایاچپـی اسـتفاده شـده

جدول :3اطالعات جمعیتشناختی خبرگان
سن

جنسیت

سابقهکار

تحصیالت

زن

مرد

40-30
سال

 50-40سال

باالتر از
 50سال

کارشناسی ارشد

دکتری

 10-5سال

 15-10سال

باالتر از  15سال

0

100

6/66

53/33

40

40

60

6/66

40

53/33

روایی و پایایی مصاحبه
محاسبۀ پایایی بین دو کدگذار (شاخص تکرارپذیری)

پایایـی بیـن دو کدگـذار )تکرارپذیـری) بـه درجـهای
اشـاره دارد کـه دو یـا چنـد کدگـذار نتایج یکدیگـر را تکرار
میکننـد .درصورتیکـه کدگـذاران یـک متـن را بـه یـک
شـیوه کدگـذاری کننـد ،فراینـد کدگـذاری «تکرارپذیـر»
نامیـده میشـود .شـاخص پایایـی بیـن دو کدگـذار بـرای
محاسـبه پایایـی ،در مقایسـه با شـاخص ثبـات ،عینیتر
اسـت .روش پیشـنهادی بـرای محاسـبه درصـد پایایـی
بیـن دو کدگذار که بهجای شـاخص پایایی بـهکار میرود،
بـ ه صـورت زیـر اسـت (قاسـمی:)1394 ،
1. Expert Choice

تعداد توافقات
 = _______  ×100درصد پایایی
تعداد کل کدها

بـرای محاسـبۀ پایایـی مصاحبـه بـا روش فـوق،
پژوهشـگر از یک دانشـجوی کارشناسـی ارشـد خواست
تـا ،در ِسـمت همکار ،سـه مصاحبـه را تصادفـی انتخاب
و کدگـذاری کنـد .دادههـای حاصـل از نتایـج کدگـذاری
دو پژوهشـگر همـراه بـا درصـد پایایـی در جـدول  4آمده
اسـت .همانطـور کـه در جـدول  4مشـاهده میشـود
تعـداد کل کدهـا برابـر  ،71تعـداد توافقهـا برابـر  25و
تعـداد عدمتوافقهـا برابـر  21اسـت .همانطـور کـه
مشـاهده میشـود پایایـی بیـن دو کدگـذار  70/4درصـد
اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه میـزان پایایـی بیـش از 60
درصـد اسـت ،میتـوان گفـت کـه درصـد پایایـی بیـن
کدگـذاران ایـن پژوهـش تأییـد میشـود.
جدول  :4محاسبۀ پایایی بین دو کدگذار
ردیف

عنوان
مصاحبه

تعداد کل
کدها

تعداد
توافقها

تعداد
عدمتوافقها

درصد
پایایی

1

PF

37

13

11

70/2

2

PA

14

4

6

57

3

PE

20

8

4

80

4

کل

71

25

21

70/4

بهمنظـور تأییـد روایی بخش کیفی پژوهـش از روشهای
زیر اسـتفاده شد:
� آشنایی پاسخگویان با بافت پژوهش
� حداقل مداخله در توصیف
2. Saaty
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زوجـی نیـز بـا مشـارکت همـان پانـزده نفـر از خبـرگان یـا
کمی نیز
کارشناسان تکمیل شـد و برای تحلیل دادههای ّ
از نرمافـزار اکسـ ِپرت چویس 1که در حل مسـائل مرتبط با
روش ایاچپـی کاربـرد دارد ،اسـتفاده شـده اسـت.
اسـاس فراينـد تحليـل سلسـلهمراتبی تصميمگيـری
برمبنـای مقايسـههای زوجـی اسـت .تصميمگيرنـده
ابتـدا درخـت سلسـلهمراتب تصمیمگیـری را تشـکیل
داده و سـپس تحلیـل را شـروع میکنـد .در سـطح صفـر،
ِ
هـدف تصمیمگیـری قـرار میگیـرد و ،در سـطح یـک،
شـاخصها (معیارهـا) و ،در سـطح دو ،نیز زیرشـاخصها
بـرای اولویتبنـدی قـرار میگیرنـد کـه ممکـن اسـت ،بـا
توجـه بـه نـوع مسـئله ،تعـداد سـطوح معیارهـای اصلـی
و فرعـی بیشـتر باشـد (مؤمنـی .)20 :1389 ،در روش
ایاچپـی ،بیـن هرکـدام از سـطوح معیارهـا ،مقایـسۀ
زوجـی انجـام میشـود و بـه کمـک نرمافـزار اکسـ ِپرت
چویـس پرسـشنامههای مقایـسۀ زوجـی تحلیـل و
نـرخ ناسـازگاری آنهـا تعییـن میشـود .چنانچـه نـرخ
ناسـازگاری کمتر از  0/1باشـد ،نتایج مقایسـههای زوجی
پذیرفتنـی اسـت.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

اسـت و سـاتی ،)2008( 2ابداعکننـدۀ ایـن روش ،معتقـد
اسـت ده نفر از خبرگان برای مطالعات مبتنی بر مقایسـه
زوجـی کافی هسـتند ،لذا پرسـشنامههای مقایسـههای
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روایی و پایایی بخش ک ّمی پژوهش
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

الف) روایی پرسشنامه
همانطــور کــه اشــاره شــد مضامیــن استخراجشــده
کمــی را
از تحلیــل مضمــون ،گویههــای پرســشنامه ّ
شــکل دادنــد .منظــور از روایــی در تحقیــق ایــن اســت
کــه ابــزار اندازهگیــری بتوانــد خصوصیــت موردنظــر
متغیــر را اندازهگیــری کنــد (خاکــی .)198 :1391 ،در
ایــن پژوهــش ،بــرای تأییــد روایــی ابــزار تحقیــق از روش
تأییــد روایی صوری توســط خبــرگان دانشــگاهی ،یعنی
تعــدادی از اســتادان ،اســتفاده شــد.

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

ب) پایایی پرسشنامه
بــا توجــه بــه اینکــه پرســشنامه تحقیــق بهصــورت
مقایســه زوجــی اســت ،آنچــه در انجــام تحقیقــات
علمــی پایایــی شــناخته میشــود ،درخصــوص
پرســشنامه مقایســههای زوجــی« ،نــرخ ناســازگاری»
نامیــده میشــود (شــریعتنژاد و همــکاران.)1396 ،
نــرخ ناســازگاری ســازوکاری اســت کــه بهوســیله آن
اعتبــار پاســخ پرسششــوندگان بــه مقایســههای
زوجــی ارزیابــی میشــود( .دلبــری و داوودی.)1391 ،
در جــدول  ،5کــه نتایــج خروجــی نرمافــزار را نشــان

میدهــد ،نــرخ ناســازگاري  0/09محاســبه شــده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن نــرخ پایینتــر از  0/1اســت،
پایایــی ابــزار تحقیــق تأییــد میشــود.

یافتهها
شناساییعوامل

هــدف اصلــی هــر تحقیــق دســتیابی بــه یافتههایــی
متناســب بــا ســؤالهای پژوهــش اســت .بنابرایــن
مصاحبههــا درخصــوص پاســخگویی بــه ســؤال اول
ایــن پژوهــش و تکمیــل پرســشنامهها بهمنظــور
پاســخگویی بــه ســؤال دوم انجــام شــد .ابتــدا صــوت
مصاحبههــا مکتــوب شــد و ســپس کدهــا بــه صــورت
خطبهخــط اســتخراج شــد کــه نتیجــه آن دســتیابی
بــه  52کــد بــود کــه ،پــس از حــذف پنــج مــورد بــا نظــر
خبــرگان و اســتادان 47 ،کــد منحصربهفــرد بهدســت
آمــد .ایــن کدهــا ابتــدا در گروهــی تحت عنــوان مضامین
پایــه قــرار گرفتنــد .مفاهیــم نزدیــک بــه هــم کــه بــا
یکدیگــر همخوانــی دارنــد بهترتیــب در گروههایــی
تحــت عنــوان «مضامیــن پایــه»« ،ســازماندهنده» و
«فراگیــر» دســتهبندی شــدند .نمونــه متــن مصاحبههــا
در جــدول  5آمــده اســت.

جدول  :5نمونۀ کدهای استخراجشده از مصاحبۀ یازدهم
نشانگر

نکات کلیدی

کدها

1

مسئلهای که هر منطقه گردشگری در کشور را تحتتأثیر قرار میدهد دید منفی گردشگران
به ایران است .بهنظر من ،باید از شبکههای اجتماعی برای شفافیتسازی و نشان دادن
واقعیت به گردشگران استفاده کنیم.

استفاده از شبکههای اجتماعی

2

باید سعی کنیم اختالفهای سیاسی را به حداقل برسانیم تا گردشگران بیشتری جذب
کنیم .دلیلش هم این است که رسانههای اروپایی برای دستیابی به سیاستهای خود
فعالیت میکنند و دربارۀ ایران سیاهنمایی میکنند.

کاهش اختالفهای سیاسی

3

نمک چه چیزی را در ذهن شما تداعی میکند؟ میبینید که چیز خاصی به ذهنتان
نمیرسد .چون هیچ تالشی بهمنظور معرفی جاذبههای دریاچه نمک نشده .قطع ًا در
دریاچۀ نمک موارد جذابی برای معرفی وجود دارد ،ولی باید روی آن کار کرد.

تبلیغات آگاهیبخش

4

می دانید سراب چیست؟ گرمای منطقه و خطای دید و شکست نور باعث درست ندیدن
بعضی مناظر یا حتی تداعیکنندۀ منظرهای خیالی میشود که ،بهنظر من ،این هم نوعی
جاذبه برای کویر است .این خود جاذبه محسوب میشود.

سرابها

5

مردم حتی برای موارد درمانی به دریاچه میآیند .آنها ابتدا از راهرفتن در دریاچه
خودداری میکنند ،اما کمکم حتی نمک را به صورت خود میزنند .چون باعث لطافت
پوست میشود و همچنین نمک آرامشبخش است.

نمکدرمانی
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جدول 6مضامین استخراجشده از مصاحبهها را با تفکیک مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر نشان میدهد.
ردیف

مضامین فراگیر

1

جاذبههای گردشگری

مضامین سازماندهنده

مضامین پایه
جاذبههای نمکی
جزیرۀ سرگردان آتشفشانی
سرابها

جاذبههای طبیعی

جاذبههای کویر
جاذبههای ستارهشناسی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :6مضامین نهایی استخراجشده از مصاحبهها

بازدید از باتالقها
جاذبههای زمینشناسی
نمکدرمانی
جاذبههای درمانی

ماسهدرمانی
آفتاب گرفتن

بازارچۀ سنتی محصوالت کشاورزی و صنایعدستی
تفریحات و جاذبههای گردشگری خاص
منطقه

بهرهبردن گردشگران از محصوالت ارگانیک
موتورسواری
تلهکابین
موزۀ کویر
جشنوارههای کویری

ارتباط شایسته
2

خوشرفتاری با گردشگران
مهماننوازی
غذاهای سنتی

عوامل فرهنگی
آداب و سنتها

بازیهای محلی
مراسم محلی
عقاید و افسانههای محلی
دسترسی مناسب

زیرساخت سخت

زیرساختهای ارتباطاتی
زیرساخت فیزیکی مناسب

3

عوامل زیرساختی

4

عوامل مدیریتی

زیرساخت نرم

پلیس گردشگری
وجود امنیت پایدار برای گردشگران
وجود مراکز اقامتی

زیرساخت خدماتی

وجود کمپهای گردشگری
ارائه غذاهای بینالمللی
بهکارگیری متخصصین بهمنظور معرفی جاذبهها

نیروهای تخصصی

بهکارگیری نیروی متخصص خدمات رفاهی
وجود متولیان و مسئوالن متخصص حوزۀ گردشگری

سیستمهای تخصصی

وجود سیستم منسجم راهنمای گردشگری
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شترسواری
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اعطای تسهیالت دولتی به سرمایهگذاران
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

حمایت گردشگری کویری

توجه به مسائل زیستمحیطی دریاچه
ترغیب سرمایهگذاران بخش خصوصی

5

حمایتهای دولتی

6

جذب مشتری

نگاه اقتصادی به فواید گردشگری
در منطقه

منتفعشدن روستاییان منطقه
توجه مسئوالن به فواید اقتصادی گردشگری در منطقه
ایجاد اشتغال
کاهش اختالفهای سیاسی خارجی

حمایتهای سیاسی

وجود ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه
وضع قوانین و مقررات خاص برای منطقه
تبلیغات دهانبهدهان
تبلیغات آگاهیبخش

تبلیغات

استفاده از شبکههای اجتماعی
سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

شناسایی ذائقهها و عالیق جامعه هدف

بازارشناسی

پاسخگویی مناسب به نیازها
برگزاری کمپهای علمی

بازدیدهای علمی و تفریحی

برگزاری تورهای گردشگری مشترک استانی
برگزاری تورهای کویرنوردی

اولویتبندیعوامل

بهمنظـور پاسـخگویی بـه سـؤال دوم پژوهـش حاضـر
مبنی بر اولویتبندی عوامل ،پرسـشنامه مقایسـههای
زوجی ،براسـاس مضامین استخراجی در تحقيق كيفی،
طراحی و به متخصصان حوزۀ مربوطه ارائه و طبق روش
ایاچپـی اولویتبنـدی انجام شـد .بـا توجه بـه اینکه در
روش ایاچپـی اولویتبنـدی بر پایه مقایسـههای زوجی
انجـام میشـود ،بهمنظور تعییـن مقایسـههای موردنیاز
ابتـدا طـرح سلسـلهمراتبی پژوهـش تدویـن شـد .بـا
تنظیـم ماتریس مقایسـهها ،هرکـدام از مضامیـن فراگیر

و سـازماندهنده و پایـه را پانـزده نفـر از خبـرگان ایـن
موضـوع ،بهصـورت دوبـهدو (زوجـی) ،داوری کردنـد.

محاسـبۀ وزن و تعییـن ارجحیـت ابعـاد اصلـی
تحقیق

بـا توجـه بـه امتيازدهي به مقایسـه بين شـش ُبعد اصلی
«جاذبههـای گردشـگری»« ،عوامـل فرهنگـی»« ،عوامل
زیرسـاختی»« ،عوامل مدیریتی»« ،حمایتهای دولتی»
و «جـذب مشـتری» مربـوط بـه «موفقیـت برندسـازی
گردشـگری کویری» کـه عددي از  1تـا  9را اختيار ميکند
و بـا توجـه بـه خروجـی نرمافـزار اکسـپرت چويـس،
ماتريـس مقایسـههای زوجـي معيارهاي اصلی به شـرح

جدول  :7محاسبۀ وزن و تعیین ارجحیت ابعاد اصلی تحقیق
حمایتهای دولتی

جذب مشتری

عوامل
مدیریتی

عوامل زیرساختی

عوامل فرهنگی

4/084

4/811

5/181

5/145

1/762

4/852

4/818

1/382

1/835

1/735

4/76

4/416

2/653

1/344

جاذبههای گردشگری
جاذبههای گردشگری
عوامل فرهنگی
عوامل زیرساختی
عوامل مدیریتی

1/414

جذب مشتری

نرخ ناسازگاری0/09 :

حمایتهای دولتی
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جـدول  7بهدسـتآمده اسـت (نـرخ ناسـازگاری :)0/09

اعــداد جــدول  7اولويــت ابعــاد ســطر در مقایســه بــا ابعــاد
ســتون مربوطــه را نشــانمیدهنــد .نمــودار  1رتبهبندی
و ارزش وزنــی تعیینشــدۀ شــاخصها را نشــان میدهــد:

بنابرايــن ،جــدول  8شــاخصهاي اصلــی را ازلحــاظ
ارجحيــت (اهميــت) نشــان میدهــد:
جدول  :8شاخصهاي اصلي ازلحاظ ارجحيت
رديف

نام شاخص

ارزش وزني

رتبه

1

جاذبههای گردشگری

0/404

1

2

عوامل فرهنگی

0/219

2

3

عوامل زیرساختی

0/173

3

4

عوامل مدیریتی

0/091

4

ردیف

مضامین فراگیر

وزن

1

جاذبههای
گردشگری

0/404

2

عوامل فرهنگی

مضامین سازماندهنده

وزن

جاذبههای طبیعی

0/421

جاذبههای درمانی

0/350

تفریحات و جاذبههای
گردشگری خاص منطقه

0/229

ارتباط شایسته

0/652

0/219
آداب و سنتها

0/348

مضامین پایه

وزن

جاذبههای نمکی

0/358

جاذبههای کویر

0/180

جاذبههای ستارهشناسی

0/144

جزیره سرگردان آتشفشانی

0/105

بازدید از باتالقها

0/094

سرابها

0/076

جاذبههای زمینشناسی

0/044

نمکدرمانی

0/451

آفتاب گرفتن

0/308

ماسهدرمانی

0/240

شترسواری

0/447

موتورسواری

0/278

جشنوارههای کویری

0/148

موزۀ کویر

0/126

خوشرفتاری با گردشگران

0/589

مهماننوازی

0/411

غذاهای سنتی

0/540

مراسم محلی

0/233

د و افسانههای محلی
عقای 

0/136

بازیهای محلی

0/091
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جدول  :9اولویتبندی مضامین فراگیر ،سازماندهنده و پایه
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نمودار  :1رتبهبندی و ارزش وزنی شاخصهای اصلی تحقیق
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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ردیف

مضامین فراگیر

وزن

3

عوامل زیرساختی

0/173

4

عوامل مدیریتی

5

حمایتهای دولتی

0/091

مضامین سازماندهنده

وزن

زیرساخت سخت

0/389

زیرساخت نرم

زیرساخت خدماتی

0/244

نیروهای تخصصی

0/546

سیستمهای تخصصی

نگاه اقتصادی به فواید
گردشگری در منطقه

0/057

حمایت گردشگری
کویری

حمایتهای سیاسی

6

جذب مشتری

0/367

0/454

0/451

0/308

0/240

بازارشناسی

0/342

تبلیغات

0/098

0/056
بازدیدهای علمی
و تفریحی

0/075

مضامین پایه

وزن

دسترسی مناسب

0/443

زیرساختهای فیزیکی مناسب

0/327

زیرساخت ارتباطی

0/230

وجود امنیت پایدار
برای گردشگران

0/791

پلیس گردشگری

0/209

وجود مراکزاقامتی

0/486

وجود کمپهای گردشگری

0/354

ارائۀ غذاهای بینالمللی

0/160

بهکارگیری نیروی متخصص خدمات
رفاهی

0/715

بهکارگیری متخصصین برای معرفی
جاذبهها

0/153

وجود متولیان و مسئوالن متخصص
حوزۀ گردشگری

0/132

م منسجم راهنمای
وجود سیست 
گردشگری

بدون وزن

ایجاد اشتغال

0/552

توجه مسئوالن به فواید اقتصادی
گردشگری در منطقه

0/478

ترغیب سرمایهگذاران بخش خصوصی

0/468

اعطای تسهیالت دولتی به
سرمایهگذاران

0/315

توجه به مسائل زیستمحیطی دریاچه

0/217

وضع قوانین و مقررات خاص برای
منطقه

0/602

ت سیاسیو اقتصادی
وجود ثبا 

0/236

کاهش اختالفهای سیاسی خارجی

0/162

شناسایی ذائقهها و عالیق جامعۀ هدف

بدون وزن

تبلیغات آگاهیبخش

0/538

تبلیغات دهانبهدهان

0/258

استفاده از شبکههایاجتماعی

0/205

برگزاری تورهای کویرنوردی

0/566

برگزاری تورهای گردشگری مشترک
بیناستانی

0/352

برگزاری کمپهای علمی
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در ميـان ظرفيتهـای گردشـگري كشـور ،دریاچـه نمک
قـم ،کـه مجموعـهای از جاذبههـای طبیعـی خـدادادی
و منحصربهفـرد اسـت ،مغفـول مانـده اسـت .بهنظـر
میرسـد متفـاوت بـودن جاذبههـای طبیعـی دریاچـه
نمـک ،بکربـودن فضـای آن و امـکان بهرهبـردن همزمـان
از جاذبههـای کویـری ،در کنـار جاذبههـای دریاچـه
نمـک ،فرصتـی مناسـب بـرای فراهمکردن مکانـی مفرح
و لذتبخـش بـرای گردشـگران اسـت .بهگونـهای کـه
میتـوان درخصـوص هرکـدام از ایـن جاذبههـا جداگانـه
برنامهریـزی و اوقـات خوشـی را بـرای گردشـگران فراهـم
کـرد .سـرابها ،باتالقهـا ،نمکدرمانی ،ماسـهدرمانی،
آفتـاب گرفتـن و شترسـواری نمونههايـی از قابليتهـا و
جاذبههـاي درياچـه نمـك قـم هسـتند .طبـق یافتههای
پژوهـش حاضـر ،جاذبههـای طبیعـی ،بـا ارزش وزنـی
 ،0/421اولیـن اولویـت را در تأثیرگـذاری در موفقیـت
برندسـازی گردشـگری کویـر در بیـن زیرمجموعههـای
مضمـون فراگیـر جاذبههای گردشـگری داراسـت .به این
معنـا کـه ،در بیـن جاذبههـای گردشـگری ،جاذبههـای
طبیعـی تأثیر پررنگتـری در جذب گردشـگران و ترغیب
آنـان به بازدید از منطقـه دارد .این یافته با نتایج پژوهش
السـکو و همـکاران ( )2018همخوانـی دارد .در تحقیـق
فـوق ،اهمیـت جاذبههـای طبیعـی بهمنـزلۀ یکـی از
عوامل مؤثر در انتخاب مقصد گردشـگران بررسـی شـده و
بـر اهمیـت آن تأکیـد شـده اسـت.
براسـاس نتایـج ایـن پژوهـش ،عوامـل فرهنگـی در رتبـه
دوم جـای گرفـت .از عواملـی کـه در صنعـت گردشـگری
بـه آن توجـه خاصـی میشـود عوامـل فرهنگـی اسـت .با
توجـه به اینکـه ملل و اقـوام گوناگـون دارای فرهنگهای
متفاوتیانـد و ،در هـر فرهنـگ ،آدابورسـوم خاصـی
وجـود دارد ،کشـورهایی کـه دارای فرهنگهـای اصیـل و
اقـوام متنوع و گوناگوناند ظرفیت بیشـتری از کشـورهای
دیگـر بـرای جـذب گردشـگران بـه جاذبههـای فرهنگـی
خـود دارنـد .کشـور ما نیز از این قاعده مسـتثني نیسـت.
رفتار شایسـته با گردشـگران نیز میتواند در شـکلگیری
تصویـری مثبـت از مقصد در ذهـن گردشـگران تأثیرگذار
باشـد .این امر دربارۀ گردشـگران خارجی نمود بیشـتری
دارد؛ چراکـه رسـانههای غربـی سـعی دارنـد چهـرۀ مردم
ایـران را خدشـهدار کننـد و كشـور مقصـد گردشـگری
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جــدول  9نیــز اولویتبنــدی مضامیــن فراگیــر،
ســازماندهنده و پایــه را نشــان میدهــد:

نامناسـبی جلـوه دهند .ازطرفـی ،خأل وجـود جاذبههای
غنـی فرهنگـی در اروپـا فرصتـی را فراهـم كـرده اسـت تـا
ایـران ،بـه دلیـل داشـتن جلوههـای فرهنگی غنـی نظیر
م و بازیهـای محلـی و غذاهـای سـنتی،
عقایـد ،مراسـ 
مقصـدی مناسـب بـرای گردشـگرانی معرفی شـود کـه در
جسـتوجوی تمـدن و فرهنـگ بـه نقـاط گوناگـون دنیـا
سـفر میکننـد .ارتبـاط با مـردم محلـی برای گردشـگران
امـری گریزناپذیـر اسـت و هیـچ مقصـدی از ایـن امـر
مسـتثني نیسـت .بنابراین ،توجه بـه جلوههای فرهنگی
و نحوۀ رفتار مردم محلی با گردشـگران از عوامل اساسـی
و بنیادین توسـعه گردشـگری اسـت .یافتههـای پژوهش
حاضـر نشـان داد کـه جاذبههـای گردشـگری و عوامـل
فرهنگـی ،ب هترتیـب بـا ارزش وزنـی  0/404و ،0/219
در تأثیرگـذاری در موفقیـت برندسـازی گردشـگری
کویـر در جایـگاه اول قـرار میگیرنـد .درحالیکـه السـکو
و همـکاران ( )2018در پژوهـش خـود بـه ایـن نتیجـه
رسـیدند کـه جاذبههـای طبیعـی بیشـترین تأثیـر و
عوامـل فرهنگـی کمتریـن تأثیر را در توسـعه گردشـگری
دارد .آنهـا همچنیـن بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه میزان
بازدیـد از مکانهایـی کـه دارای جاذبههـای طبیعـی در
کنـار جاذبههـای فرهنگـی هسـتند بیشـتر از بازدیـد از
مکانهایـی اسـت کـه تنهـا دارای جاذبههـای فرهنگـی
هسـتند .اگرچه این جاذبههای فرهنگی بازدید شدهاند،
امـا بـه نظـر میرسـد جاذبههـای طبیعـی دلیـل اصلـی
بازدیـد از ایـن مکانهـا بـوده اسـت .لـذا ،یافتههـای
پژوهـش حاضر بـا یافتههـای پژوهش السـکو و همکاران
( ،)2018ازنظـر نـوع اولويتبنـدی ،همخوانـی نـدارد.
عوامـل زیرسـاختی نیـز از دیگـر عوامـل اثرگـذار در
برندسـازی گردشـگری درياچـه نمك اسـت کـه در جایگاه
زیرسـاخت زیرسـاخت
سـوم قرارگرفتـه اسـت .منظـور از
ْ
فیزیکـی ،نـرم و خدماتـی اسـت .وجـود جـاده و مسـیر
دسترسـی مناسـب ،دکلهای مخابراتی ،امنیت منطقه،
امکانات اولیه و اساسی و مراکز اقامتی و رفاهی از عواملی
هسـتند که ،بـا فراهمکردن آسـایش گردشـگران ،آنها را
بـه بازدید از منطقه ترغیب میکنـد .کیفیت باالی عوامل
زیرسـاختی میتواند به بازدید مجدد گردشگران و توصیه
مقصـد به دیگـران منجر شـود .طبق نتایج بهدسـتآمده
در پژوهـش جـاری ،زیرسـاخت خدماتـی از عوامـل
زیرسـاختی مؤثـر در موفقیـت برندسـازی گردشـگری
درياچـه نمـك اسـت کـه بـا ارزش وزنـی  0/244در جایگاه
سـوم اولویتبنـدی عوامـل زیرسـاختی قـرار دارد .بدیـن
معنـا کـه وجـود زیرسـاخت سـخت مناسـب (دسترسـی
مناسـب ،زیرسـاخت ارتباطـی و زیرسـاخت فیزیکـی
مناسـب) و همچنیـن زیرسـاخت نرم (پلیس گردشـگری
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و وجـود امنیـت پایـدار بـرای گردشـگران) ،در مقایسـه
بـا زیرسـاخت خدماتـی (وجـود مراکـز اقامتـی ،وجـود
کمپهـای گردشـگری و ارائـه غذاهـای بینالمللـی)،
اهمیـت بیشـتری در جـذب و ترغیـب گردشـگر دارد .در
ایـن زمینـه ،یافتههـای این تحقیـق با یافتههـای اکبری
و همـکاران ( )1394و ایمانـی خوشـخو و ایوبـی یـزدی
ِ
موهایـدن
( )1389همخوانـی دارد ،امـا بـا نتایـج تحقیـق
( )2017همسـو نیست .او به این نتیجه رسید که خدمات
در انتخـاب مقصـد گردشـگران تأثیـر چندانی نـدارد.
عوامل مدیریتی در جایگاه چهارم قرار دارد .ايجاد آگاهی
در افـراد بومـی و ارائهدهنـدگان خدمـات گردشـگری،
در مقایسـه بـا جاذبههـای گردشـگری منطقـه ،گام اول
در فراهمکـردن سیسـتمی مطلـوب و مفیـد بـرای عرضـه
خدمات گردشـگری بهشـمار مـیرود که این امـر میتواند
بـا بهکارگیـری متخصصـان باتجربه و آشـنا بـه جاذبههای
منحصربهفـرد منطقـه بهدسـت آیـد .ازطرفـی ،وجـود
متولیان و مسئوالن آگاه در حوزۀ گردشگری به همبستگی
و همکاری هرچه بیشـتر نهادها ،سـازمانها و فعاالن این
عرصـه کمک میکنـد .در این زمینه ،یافتههـای پژوهش
حاضـر بـا یافتههای مرادی مسـیحی و قاسـمی ( )1393و
چانـگ ( )2014همخوانـی دارد .نتایج پژوهشهای آنها
نشـان داد وجود نیروی متخصص تأثیر مهمی در رضایت
گردشـگران و توسـعه گردشـگری دارد کـه تأییدکننـدۀ
یافتههـای تحقیـق در این زمینه اسـت.
حمایتهـای دولتـی نیـز در جایـگاه پنجـم قـرار دارد.
منظـور از حمایتهـای دولتـی رویکـرد اقتصـادی بـه
فوایـد گردشـگری در منطقه ،حمایت گردشـگری کویری
و حمایتهـای سیاسـی اسـت .ناآشـنایی مسـئوالن بـا
فوایـد اقتصـادی گردشـگری در منطقـه سـبب بدبینـی و
بیاعتمـادی آنهـا بـه منافع اقتصـادی و عوایـد حاصل از
گردشـگری شـده اسـت .درحالیکـه توسـعه گردشـگری
در ايـن درياچـه میتواند فوایـد اقتصادی زیـادی ازجمله
ايجـاد اشـتغال بهارمغـان آورد .توسـعه گردشـگری در
منطقـه نیازمنـد برنامهریزی بلندمـدت و سـرمایهگذاری
اسـت .بخـش دولتـی میتوانـد شـرایط سـرمایهگذاری را
بـا ارائـه تسـهیالت تسـهیل کنـد .همچنیـن ،با توجـه به
تـوان بـاالی بخـش خصوصـی در زمینـه سـرمایهگذاری،
میتـوان با تأمیـن امتیازاتی نظیر بهرهبـرداری انحصاری
کوتاهمدت از فواید اقتصادی گردشـگری در منطقه بخش
خصوصی را به سـرمایهگذاری ترغیب کرد .در این زمینه،
یافتههـای پژوهـش حاضر با یافتههـای چانـگ ( )2014و
سـامرز و همـکاران ( )2019همخوانـی دارد.
عامـل بعـدی جـذب مشـتری اسـت كـه در جایگاه ششـم

قرار گرفتهاسـت .عرضۀ محصوالت و خدمات در گام اول
نیازمنـد بازاری اسـت کـه از قبـل شناسـایی و ویژگیهای
آن بررسـی شـده باشـد .گردشـگران بـا اهـداف خاصـی
تصمیـم میگیرنـد کـه سـفر کننـد کـه ناشـی از سلایق،
نیازها و عالیق آنهاسـت .دانسـتن قصد سفر گردشگران
کمک میکند تا خدماتی مطابق خواسـت و سـلیقه آنها
ارائـه شـود .همچنیـن ،تبلیغـات میتوانـد ابـزار مؤثـری
بـرای آگاهیبخشـی گردشـگران باشـد .امـروزه ،تبلیغات
را ابـزاری بـرای آگاهسـازی یـا متقاعدسـازی مخاطبـان
حوزههـای گوناگون ازجمله گردشـگری درنظر میگیرند.
بهمنظـور معرفی و نشـاندادن جلوههـای دریاچه نمک،
میتـوان از شـبکههای اجتماعـی بهـره بـرد كـه كاربـران
بسـيار زيـادي دارند .همچنیـن ،تبلیغـات آگاهیبخش،
نظیـر معرفـی دریاچـه نمـک قـم و جاذبههـای آن در
کتابچههای راهنمای گردشـگری ،تأثیر مهمی در تحقق
ایـن هـدف دارد .نتایـج بهدسـتآمده در پژوهـش حاضـر
در حـوزۀ تبلیغات با یافتههـای بیرلی و مارتیـن ( )2004و
موهایـدن ( )2017همخوانـی دارد.
بـا توجـه بـه عوامـل مؤثـر شناساییشـده در برندسـازی
گردشـگری کویـر در دریـاچۀ نمـک قـم ،پیشـنهادهای
کاربـردی تحقیـق عبارتانـد از:
جاذبههایگردشگری
� بـا توجه بـه نتایج تحقیق ،به مسـئوالن و فعـاالن حوزۀ
گردشـگری کویر پیشـنهاد میشـود ،بهمنظور شناسـایی
و حفـظ و معرفـی جاذبههای گردشـگری منطقـه دریاچه
نمـک ،سـرگرمیها و رویدادهـای خاصـی را فراهـم کنند
کـه عبارتانـد از :مسـابقات شترسـواری ،فرورفتـن در
باتالقها با اسـتفاده از تجهیزات خاص ،بازدید از پوشـش
گیاهی و جانوری منحصربهفرد منطقه پيرامونی درياچه،
جشنوارههایعکاسی،رصدستارگانورویدادهاینجومی
در آسـمان درياچه و برپایی کمپهای سلامت در درياچه.
� پیشـنهاد میشـود بـا تأسـیس موزههـای کویـری،
درخصوص جاذبههای منطقه و تجربههای منحصربهفرد
در درياچـه نمـك ،مخاطبان را با جاذبههای درياچه آشـنا
و بـه بازدیـد از منطقـه ترغیب کنند.
عواملزیرساختی
� پیشـنهاد میشـود ،برای تأمین امنیت منطقـه ،نیروی
انتظامـی با همـکاری میـراث فرهنگی برای سـازماندهی
نیـروی پلیس گردشـگری در منطقـه مزبور اقـدام کند.
عواملمدیریتی

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر در موفقیت
برندسازیگردشگریکویری

جذب مشتری
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