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چکیده	
زمینــه: توســعۀ بــازار گردشــگری درحکــم ضرورتــی انکارناپذیــر بــرای همــۀ کشــورها مطرح اســت 

و همــۀ کشــورها تالش هــای فراوانــی در توســعۀ بــازار آن کرده انــد. ســهم بــازار ایــران نیــز، بــا وجــود 

ــز  ــیار ناچی ــگرپذیر بس ــورهای گردش ــب کش ــا اغل ــه ب ــگری، در مقایس ــراوان گردش ــای ف قابلیت ه

اســت. ازایــن رو توجــه بــه توســعۀ بــازار آن و ارائــۀ الگــوی بازاریابــی مهــم و اساســی اســت. 

هــدف: ایــن پژوهــش بــا هــدف ارائــۀ الگــوی بازاریابــی گردشــگری در ســطح شــهر تهــران انجــام 

شــده اســت.

روش: ایــن پژوهــش بــا رویکــرد آمیختــه و بــه روش ترکیبــی یــا میکــس متــد انجــام شــده اســت. 

روش تحلیــل در ایــن پژوهــش ترکیبــی از نــوع اکتشــافی و تحلیلی اســت. بخش اکتشــافی بــا نظریۀ 

داده بنیــاد و بخــش کّمــی بــا اســتفاده از مدل ســازی معادلــۀ ســاختاری انجــام شــده اســت. 

نتایــج: نتایــج بخــش کیفــی براســاس ســه مرحلــۀ کدگــذاری بــا بیــش از 221 گــزارۀ معنــادار، 193 

مفهــوم متناظــر و 35 مقولــۀ فرعــی و 12 مقولــۀ اصلــی و یــک مقولــۀ هســته به دســت آمــد. در ایــن 

ــی،  ــق بازاریاب ــادی، درک عمی ــتایی نه ــکاری و هم راس ــامل هم ــت آمده، ش ــی به دس ــۀ اصل مقول

دیپلماســی گردشــگری، تســهیم رویدادهــای جهانی، پشــتیبانی از اقتصــاد ملی، تربیــت میزبان های 

ــای  ــع محدودیت ه ــا، رف ــی قابلیت ه ــازار، معرف ــاز ب ــازار، درک نی ــات ب ــعۀ تحقیق ــد، توس کارآم

موجــود، مطالبــۀ ملــی و توســعۀ زیرســاخت اســت کــه بــا انتــزاع بیشــتر ایــن مقــوالت در مرحلــۀ 

کدگــذاری گزینشــی، یــک مقولــۀ هســته بــا تعریــِف »بازاریابــی گردشــگری به مثابــۀ مطالبــۀ ملــی 

ــا مداخلــۀ  ــه علــت درک عمیــق بازاریابــی در بســتر توســعۀ زیرســاخت و معرفــی قابلیت هــا ب و ب

درک نیــاز بــازار و از طریــق راهبردهــای همــکاری و هم راســتایی نهــادی، آگاهی بخشــی و توســعۀ 

تحقیقــات بــازار بــه پیامدهــای دیپلماســی گردشــگری جهانــی و پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی منجــر 

شــده اســت« ظاهــر شــد کــه می توانــد تمامــی مقــوالت دیگــر را تحــت پوشــش قــرار بدهــد. در 

بخــش کّمــی نیــز نتایــج حاصــل از مدل ســازی معادلــۀ ســاختاری نشــان داد کــه اثر همــۀ متغیرهای 

مســتقل در تبییــن بازاریابــی گردشــگری معنــادار بــوده اســت. 

ــد در عرصــۀ مدیریــت  ــۀ ســازه ای بومــی و کارآمــد می توان ــازار گردشــگری به منزل نتیجه گیــری: ب

گردشــگری کشــور کارآمــد و کاربــردی باشــد و الگــوی استخراج شــدۀ پژوهــش بــرای ایــن صنعــت 

کاربــرد زیــادی داشــته باشــد.
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مقدمه	
ــوده و  ــان ها ب ــی انس ــالزم زندگ ــاز م ــردش از دیرب ــفر و گ س

ــفر  ــروز س ــای ام ــرفت در دنی ــعه و پیش ــم در توس ــی از ارکان مه یک

و گردشــگری اســت. امــروزه اهمیــت گردشــگری در همــۀ جوامــع، 

ــت  ــرده و صنع ــرح ک ــان مط ــی جه ــت در تمام ــۀ صنع آن را به منزل

ــی درحــال رشــد شــناخته شــده اســت.  ــۀ صنعت گردشــگری به مثاب

ــم  ــگری درحک ــز گردش ــه در مراک ــارکت جامع ــروزه مش ام

ــه  ــون توج ــگری در کان ــدار گردش ــعۀ پای ــای توس ــرای الق ــزاری ب اب

قــرار گرفتــه و مشــارکت جوامــع در توســعۀ گردشــگری بــه پیشــینۀ 

ــه  ــی کــه جامع ــن در محل اقتصــادی جوامــع متکــی اســت؛ بنابرای

ــه  ــارکت جامع ــان از مش ــت، اطمین ــف اس ــادی ضعی ــر اقتص از نظ

 Wondirad( اســت  چالش برانگیــز  گردشــگری  بحــث  در 

در  گردشــگری  توســعۀ  از  حمایــت   .)& Ewnetu, 2019: 3
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ــعۀ آن  ــد در توس ــگری می توان ــای گردش ــه قابلیت ه ــورهایی ک کش

ــت های  ــری سیاس ــن در به کارگی ــذارد و همچنی ــر بگ ــده تأثی در آین

ــم  ــیار مه ــد بس ــک کن ــی  کم ــای محل ــدۀ اولویت ه منعکس کنن

ــرد  ــاد پرکارب ــی از ابع ــت )Robinson et al., 2019: 5(. یک اس

گردشــگری، گردشــگری شــهری اســت کــه به ســبب قابلیت هــای 

بــاالی شهرنشــینی توجه هــا را بــه خــود جلــب کــرده اســت. 

شــهرها بــه علــت وجــود امکانــات معیشــتی و رفاهــی فعالیت هــای 

اقتصــادی، بازرگانــی، صنعتــی، فرهنگــی، سیاســی، امنیتــی، 

بهداشــتی، ارتباطــی، فراغتــی و وجــود جاذبه هــای تاریخــی و 

گردشــگری، زمینــۀ پیشــرفت و توســعۀ گردشــگری را، کــه در عصــر 

حاضــر افق هــای تــازه ای را بــرای توســعۀ شــهری و محیــط زیســت 

ــد.  ــم می کنن ــی دارد، فراه ــه م ــدار عرض پای

ــل  ــد: مث ــی دارن ــواع گوناگون ــگری ان ــر گردش ــهرها از نظ ش

شــهرهای زیارتــی )مذهبــی(، فرهنگــی ـ تاریخــی، شــهرهای 

ــاری، 1384: 95(.  ــاحلی و ... )دین ــهرهای س ــگاهی، ش ــی، آسایش درمان

در ایــن میــان، شــهرهای پرجمعیــت و تاریخــی جذب کننــدۀ 

گردشــگران بیشــتری هســتند و شــهرهای تاریخــی ـ فرهنگــی 

فرصت هــای بســیاری بــرای گردشــگران، براســاس منابــع موروثــی 

و باســتانی، دارنــد؛ ازهمیــن رو مهم تریــن کانون هــای جــذب 

گردشــگران اند. در کشــور ایــران نیــز جاذبه هــای گردشــگری 

ــواع گوناگــون آن وجــود دارد. ایــن جاذبه هــا توانایــی  ــی از ان فراوان

ــن  ــد، همچنی ــگر دارن ــادی گردش ــداد زی ــذب تع ــیاری در ج بس

افزایــش  کشــور،  درآمدهــای  افزایــش  اشــتغال زایی،  توانایــی 

ــد  ــه بای ــور ک ــن، آن ط ــود ای ــا وج ــد. ب ــز دارن ــره را نی ارزآوری و غی

و شــاید کشــور ایــران نتوانســته در ایــن صنعــت موفــق عمــل کنــد. 

ــال آن  ــده و به دنب ــر ش ــکل ذک ــن مش ــرای ای ــی ب ــل گوناگون دالی

ــل  ــی از عوام ــت. یک ــده اس ــان ش ــز بی ــی نی ــای گوناگون راه حل ه

ــا  ــهر و ی ــه، ش ــه، منطق ــک جاذب ــه ی ــگر ب ــذب گردش ــی ج اصل

کشــور، برندســازی و بازاریابــی آن نقطــه در ذهــن گردشــگران 

ــفر  ــل از س ــگران قب ــرای گردش ــه ب ــه آن نقط ــوری ک ــت؛ به ط اس

جاذبه هــای  بازاریابــی  و  برنــد  مدیریــِت  باشــد.  شناخته شــده 

ــی   ــم )طباطبای ــن مه ــی در ای ــل اصل ــی از عوام ــگری یک گردش

ابــزار  نســب و ضرابخانــه، 1394( و همچنیــن قدرتمندتریــن 

ــش  ــرای افزای ــگری ب ــد گردش ــاِن مقاص ــوِد بازاریاب ــی موج بازاریاب

رقابــت و توانایــی پایــداری محصــوالت مقاصــد گردشــگری 

صنعــت  در  بنابرایــن،   .)2009  ,Tasci & Gartner( اســت 

گردشــگری بازاریابــی نقشــی اساســی برعهــده دارد. توســعۀ بــازار 

ــاهیر و  ــد از مش ــی می توان ــی و جهان ــۀ محل ــگری در عرص گردش

نخبــگان بازاریابــی یــک کشــور متأثــر باشــد؛ به طــوری کــه یکــی 

از مشــاهیر سرشــناس در هــر کشــور بــا تبلیــغ مقصــد گردشــگری 

مدنظــر می توانــد باعــث توســعۀ بــازار گردشــگری در مقصــد 

 از 
ً
ــا ــگری عموم ــی گردش ــود )Roy et al., 2021: 1(. بازاریاب ش

ــۀ  ــخ و ارائ ــازی تاری ــع، برجسته س ــات واق ــال اطالع ــق انتق طری

اعتبــار منطقــۀ گردشــگری بــرای مخاطبــان ممکــن می شــود 

)Roy, 2018: 164( و ارائــۀ موجــودی منابــع و ایجــاد پایــگاه 

ــعۀ  ــد در توس ــزاری کارآم ــگری اب ــد گردش ــات مقاص داده و اطالع

 :2018 ,.Albuquerque et al( اســت  بازاریابــی گردشــگری 

ــای  ــه داده ه ــد ک ــان می دهن ــی نش ــات قبل ــن مطالع 172(. همچنی

ســری زمانــی در گــوگل ترنــد1 درمــورد تعــداد دفعــات بازدیــد در 

ــد  مقاصــد گردشــگری و جســت وجوی مــکان گردشــگری می توان

در کوتاه مــدت تقاضــای گردشــگری یــک کشــور را پیش بینــی 

بنابرایــن   .)2  :2019  ,Bokelmann & Lessmann( کنــد 

ــد  ــک مقصــد گردشــگری برن ــد از ی ــی گردشــگری می توان بازاریاب

ــر  ــی عصــر برندهــای برت ــن ازآنجاکــه عصــر کنون بســازد. همچنی

اســت، در دنیــای امــروز، برنــد ابــزار قدرتمنــد ایجــاد تمایــز اســت 

 ,Bertilli & Laesser( ــت ــی اس ــم بازاریاب ــرد مه ــز راهب و تمای

ــمت  ــه س ــوالت ب ــعه از محص ــال توس ــد درح ــوم برن 2016(. مفه

صنایــع خدماتــی ماننــد گردشــگری همچــون محــل اقامــت، 

ــت  ــی صنع ــم انداز فعل ــت. در چش ــد اس ــت مقص ــفر و مدیری س

ــای  ــان مقصده ــت در می ــد رقاب ــه رش ــه ب ــا توج ــگری، ب گردش

در  برنــد  توســعۀ  و  مکان هــا  بــرای  بازاریابــی  گردشــگری، 

ــا  ــر دنی ــرد در سراس ــای راهب ــه ابزاره ــگری ب ــای گردش مقصده

 Zenker ;2014 ,Phillips and Moutinho( تبدیــل شــده اســت

ــا و پروژه هــای  ــه مکان ه ــی ک ــن زمان and et al., 2017(. همچنی

گردشــگری ـ تفریحــی چندمنظــوره به صــورت جهانــی بــرای 

ــروی  ــتعدادها )نی ــرمایه و اس ــگر، س ــذب گردش ــد ج ــی مانن اهداف

انســانی( و اهــداف متعــدد دیگــر بــا هــم رقابــت می کننــد، مفاهیــم 

برندســازی به صــورت فزاینــده ای از جهــان تجــارت قــرض گرفتــه 

شــده اســت )Harrigan et al., 2017(؛ بنابرایــن بــرای برندشــدن 

ــۀ اطالعــات  ــی را توســعه داد و ارائ ــد بازاریاب ــن صنعــت، بای در ای

دقیــق مهم تریــن راهبــرد بازاریابــی گردشــگری شــهری اســت 

ــرد  ــی نب ــدۀ بازاریاب ــروزه آین ــک ام )Jeuring, 2016: 65(. بی ش

ــن  ــۀ بزرگ تری ــگری به منزل ــد گردش ــود و مقاص ــد ب ــا خواه برنده

برندهــای جهانــی ظهــور خواهنــد کــرد. ازآنجاکــه در کشــور 

ــده و  ــام نش ــا انج ــگری ی ــوزۀ گردش ــازار در ح ــات ب ــران، تحقیق ای

یــا بســیار ضعیــف انجــام شــده اســت، ضــرورت انجــام مطالعــات 

جامــع در حوزه هــای بــازارداری، بازارگردانــی، بازاریابــی و توســعۀ 

ــب و  ــرد مناس ــا راهب ــود ت ــاس می ش ــتر احس ــه روز بیش ــازار روزب ب

ــه بازارهــای هــدف به درســتی انتخــاب  ــرای دســتیابی ب مطلــوب ب

شــود. همچنیــن امــروزه اســتفاده از مفهــوم بازاریابــی مقصدهــای 

بررســی های  دارد.  ویــژه ای  اهمیــت  دنیــا  در  گردشــگری 

انجام شــده حاکــی از آن اســت کــه برندســازی مقصــد گردشــگری 

ــی اســت و بیشــتر پژوهش هــای  ــم بازاریاب ــد در عل مفهومــی جدی

انجام شــده حــول مقایســۀ میــان تفاوت هــای برندینــگ مــکان 

ــای  ــا تفاوت ه ــت ت ــوده اس ــی ب ــوالت مصرف ــگ محص و برندین

1. Google Trends
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ــی  ــزی هریــک مشــخص شــود، ول راهبردهــا و فرایند هــای برنامه ری

ــبت  ــاوت به نس  متف
ً
ــال ــیر کام ــگری مس ــد گردش ــازی مقص برندس

برندســازی بــرای یــک مــکان دارد و هریــک چالش هــای بازاریابــی 

و فرایند هــای متفــاوت و مختــص خــود را دارنــد؛ هرچنــد تعاریــف 

گردشــگری  مقاصــد  برندســازی  و  بازاریابــی  بــرای  گوناگونــی 

ــه  ــۀ اطالعــات ب ــه ارائ ــن آن هــا ب وجــود دارد، برخــی از پرکاربردتری

ــت  ــن هوی ــایی و تعیی ــرای شناس ــفر ب ــش از س ــدگان پی بازدیدکنن

ــا و شــکل گیری انتظــارات از ســفر اشــاره  ــز آن از رقب مقصــد و تمای

ــگری  ــد گردش ــی مقاص ــد )Murphy et al., 2007(. بازاریاب دارن

ــد مقصــد گردشــگری در اطالعــات پــس از ســفر  ــر برن شــامل تأثی

جذابیت هــای  ارائــۀ  و   )Ritchie & Ritchie, 1998( اســت 

محلــی بــه مخاطبــان بین المللــی از طریــق محیــط بازاریابــی 

ــت  ــهری اس ــگری ش ــعۀ گردش ــث توس ــت وب باع ــگری تح گردش

)Wu, 2018: 164(. در همیــن راســتا بایــد عنــوان کــرد کــه اگرچــه 

ــن  ــا ای ــگری دارد، ام ــوزۀ گردش ــیاری در ح ــیل های بس ــران پتانس ای

ــق و توســعۀ چشــمگیری برخــوردار  صنعــت نتوانســته اســت از رون

باشــد. برخــی تحقیقــات انجام شــده در کشــور بــه موانــع پیــش روی 

ــال میرحســینی و همــکاران  ــرای مث ــد؛ ب ایــن صنعــت اشــاره کرده ان

ــورمان را  ــگری کش ــکالت گردش ــور )1392( مش )1394( و رحیم پ

ــگری  ــۀ گردش ــودن هزین ــتیزی، رقابتی ب ــی، ایران س ــف مدیریت ضع

ــۀ  ــخص بودن برنام ــایه، نامش ــورهای همس ــبت کش ــران به نس در ای

زیرســاخت های  نامناســب بودن  بخــش گردشــگری،  در  دولــت 

گردشــگر،  به نســبت  جامعــه  ضعیــف  فرهنــگ  گردشــگری، 

بی ثباتــی رفتارهــای سیاســی برشــمرده اند.

ــاط  ــارج در ارتب ــل و خ ــون در داخ ــات گوناگ ــود نظری ــا وج ب

بــا توســعۀ بــازار گردشــگری می تــوان گفــت هنــوز هــم خــأ 

ــاس  ــدت احس ــور به ش ــگری کش ــازار گردش ــعۀ ب ــرای توس ــری ب نظ

ــگ1 )2014(  ــکار و رین ــات دولنی ــئله در تحقیق ــن مس ــود. ای می ش

ــکاران )2011( در  ــو2 و هم ــی، کی ــبکۀ بازاریاب ــدل ش ــاد م در ایج

ــم  برندســازی مفهومــی مقاصــد گردشــگری براســاس ادغــام مفاهی

و درنهایــت دیوکــو3 و همــکاران )2011( برنامه هایــی بــرای تعییــن 

ــه شــده اســت  ــی مقاصــد گردشــگری ارائ ــز و ارزیاب ــت و تمای هوی

ــرای  ــد ب  نمی توان
ً
ــتقیما ــات مس ــن مطالع ــت ای ــه و کاربس و مطالع

توســعۀ بــازار گردشــگری شــهری ایــران مفیــد باشــد؛ از ایــن رو اتــکا 

ــرد  ــۀ رویک ــه ارائ ــد ب ــتادان می توان ــی و اس ــگان بوم ــه آرای نخب ب

نظــری جدیــد در ایــن حــوزه منجــر شــود و همیــن مشــکل، یعنــی 

ــن  ــد مســئله یابی ای ــات موجــود، اســاس فراین عــدم کاربســت نظری

ــوده اســت. پژوهــش ب

نوآوری این پژوهش از دو منظر تأمل برانگیز است: 

ــه کارهــای پژوهشــی  ــا توجــه ب الــف( از نظــر موضوعــی: ب

انجام شــده در ســوابق تحقیــق و ادبیــات و نیــز لــزوم وجــود الگــوی 

ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــگری، ب ــت گردش ــی در صنع ــرد بازاریاب راهب

1. Dolnicar & Ring
2. Qu, Hyunjung Kim, & Hyunjung Im
3. Dioko

ــه  ــل از مصاحب ــای حاص ــر داده ه ــی ب ــی مبتن ــی کیف ــون مدل تاکن

خارجــی  گردشــگران  و  گردشــگری  متخصصــان  خبــرگان،  بــا 

در  به ویــژه  ایــران  در  گردشــگری  مقاصــد  بازاریابــی  به منظــور 

ــای  ــدک پژوهش ه ــداد ان ــت و در تع ــده اس ــام نش ــران انج ــهر ته ش

ــده و  ــه ش ــود پرداخت ــای موج ــون مدل ه ــه آزم ــط ب ــده فق انجام ش

ــران  ــهری ته ــگری ش ــون گردش ــای گوناگ ــا بخش ه ــن پژوهش ه ای

ــگری  ــی گردش ــر در بازاریاب ــل مؤث ــت، عوام ــه اس ــر نگرفت را در نظ

ــا و  ــن یافته ه ــد؛ بنابرای ــدی نکرده ان ــران را رتبه بن ــران و در کل ای ته

دســت اندرکاران  و  سیاســت گذاران  بــرای  ارائه شــده  توصیه هــای 

کاربــردی نبــوده و بــا توجــه بــه ویژگی هــا و شــرایط متفــاوت تهــران، 

نیــاز بــه ارائــۀ مدلــی بومی شــده کــه مقتضیــات ایــن شــهر را در نظــر 

ــت. ــی اس ــد بدیه ــه کن ــردی ارائ ــنهادات کارب ــد پیش ــه و بتوان گرفت

اکتشــافی  آمیختــۀ  روش  بــا  متدلــوژی:  نظــر  از  ب: 

بازاریابــی  الگــوی  ارائــۀ  و  مســئله  حــل  بــه   )Exploration(

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــه می ش ــران پرداخت ــهر ته ــگری در ش گردش

اســت. متدولوژیکــی  نــوآوری  حائــز  موجــود،  پیشــینه های 

بــا توجــه بــه ویژگی هــای صنعــت گردشــگری و منافــع 

ــت  ــۀ پایتخ ــران، به منزل ــهر ته ــگری ش ــی گردش ــل از بازاریاب حاص

ــدت  ــع در کوتاه م ــن مناف ــه ای ــگری، اگرچ ــد گردش ــران و مقص ای

حاصــل نمی شــود، توســعه و مدیریــت گردشــگری درحکــم مقصــد 

فعالیت هــای  تمامــی  بــه  جهت دهــی  راســتای  در  گردشــگری 

در  پژوهــش  ایــن  برهمین اســاس،  اســت.  ضــروری  بازاریابــی 

ــرگان،  ــان خب ــق در می ــای عمی ــام مصاحبه ه ــا انج ــه ب ــر دارد ک نظ

ــگران  ــی از گردش ــور و برخ ــگری کش ــت گردش ــان صنع متخصص

ــران را  ــد ته ــگری مقص ــی گردش ــی بازاریاب ــوی بوم ــی، الگ خارج

ــد. ــی کن ــون و اعتباریاب ــو را آزم ــن الگ ــپس ای ــه و س ارائ

سؤال اصلی

ــامل  ــران ش ــهری ته ــگری ش ــی گردش ــع بازاریاب ــوی جام الگ

ــت؟ ــادی اس ــا و ابع ــه مؤلفه ه چ

سؤاالت فرعی

ــهری  ــگری ش ــی گردش ــوی بازاریاب ــی الگ ــای اصل 1( مؤلفه ه

ــد؟ ــران کدام ان ته

ــی گردشــگری شــهری  2( عوامــل مداخله گــر الگــوی بازاریاب

ــد؟ ــران کدام ان ته

ــهری  ــگری ش ــی گردش ــوی بازاریاب ــی الگ ــترهای اصل 3( بس

تهــران کدام انــد؟

4( راهبردهــای اصلــی الگــوی بازاریابــی گردشــگری شــهری 

ــد؟ ــران کدام ان ته

چــه  تهــران  شــهری  گردشــگری  بازاریابــی  الگــوی   )5

دارد؟ پیامدهایــی 

6( آیا الگوی کیفی استخراج شده اعتبار آماری دارد؟
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مروری	بر	ادبیات	موضوعی
بازاریابی	گردشگری

ــی  ــم اصطالح ــی توریس ــا بازاریاب ــگری1 ی ــی گردش بازاریاب

بازدیدکننــدگان  بــه کســب وکاری اشــاره دارد کــه  اســت کــه 

جذب شــده بــه مکانــی خــاص را کــه ممکــن اســت ایالــت، 

هتــل  توریســتی،  مقصــدی  یــا  مخصــوص  میراثــی  شــهر، 

 World( می دهــد  قــرار  هــدف  باشــد  کنفرانــس  مرکــز  یــا 

ــادی  ــت اقتص ــروزه اهمی Tourism Organization, 2019(. ام

ــت  ــده اس ــن ش ــی روش ــورها به خوب ــۀ کش ــرای هم ــگری ب گردش

ــگری  ــد گردش ــازی مقاص ــات برندس ــر ادبی ــری ب ــرور مختص و م

ــه  ــابهی ـ ک ــل مش ــه دالی ــب ب ــور ها اغل ــه کش ــد ک ــان می ده نش

ــد از  ــه بازدی ــگر ب ــب گردش ــد از: ترغی ــا عبارت ان ــن آن ه مهم تری

ــاه اقتصــادی ســاکنان  ــه رف ــه درنتیجــه ب ــۀ بیشــتر ک ــور و هزین کش

و باالتررفتــن اســتانداردهای زندگــی آن هــا منجــر می شــود ـ 

ــاس  ــد. براس ــگری می کنن ــد گردش ــازی مقاص ــه برندس ــدام ب اق

تعاریــف برندســازی مقاصــد گردشــگری، مدیریــت ســیمای 

مقصــد و جــذب گردشــگر از طریــق خلــق یــک تصویــر مطلــوب 

اســت )Park, & Petrick, 2006: 262(. در تعریفــی دیگــر، 

برندســازی تأثیرگــذاری در تصمیــم بــه خریــد مصرف کننــده 

ــازی  ــا برندس ــد )Blain et al., 2005( ی ــاب مقص ــگام انتخ هن

ایجــاد تصویــر ذهنــی مثبــت در گردشــگران بــرای انتخــاب مقصــد 

ــات  ــی در ادبی ــای مصرف ــد کااله ــوم برن ــت. مفه ــگری اس گردش

بازاریابــی از ســال 1950 پدیــد آمــد و از آن زمــان، منابعــی غنــی 

ــعه  ــوالت توس ــی محص ــا در بازاریاب ــۀ راهنم ــات به منزل از اطالع

ــوع  ــم موض ــات توریس ــه در ادبی ــت ک ــی اس ــن درحال ــت. ای یاف

ــده  ــزارش نش ــال 1990 گ ــا س ــگری ت ــد گردش ــازی مقاص برندس

اســت. اگرچــه عالقــه بــه ایــن موضــوع درحــال رشــد اســت، امــا 

ــد  ــان مقاص ــت بازاریاب ــرای هدای ــاریافته ب ــات انتش ــود اطالع کمب

گردشــگری شــکاف درخــور توجهــی در ادبیــات برنــد در بازارهــای 

رقابتــی و مقاصــد گردشــگری، به منزلــۀ بزرگ تریــن برنــد، بــه 

از جنبه هــای  بســیاری  می تــوان  اگرچــه  اســت.  آورده  وجــود 

تئــوری برنــد را بــرای ســازمان های بازاریابــی مقاصــد گردشــگری 

ــیار  ــگری بس ــد گردش ــازی مقاص ــد برندس ــی فراین ــرد، ول ــه کار ب ب

کاالهاســت  و  محصــوالت  بــرای  برندســازی  از  پیچیده تــر 

)Pike & Page, 2014: 22(. بنابرایــن بازاریابــی گردشــگری 

ــی  ــرای اتخــاذ راهبردهای ــی ب ــم مناســب بازاریاب ــری مفاهی به کارگی

ــه یــک مقصــد )تفرجــگاه، شــهر،  به منظــور جــذب گردشــگران ب

منطقــه یــا کشــور( اســت. برهمین اســاس، در توســعۀ بــازار 

ــق  ــب خل ــتریان در قال ــده و مش ــه مصرف کنن ــه ب ــگری توج گردش

مشــترک ارزش بیــن هتلــداران و مســافران می توانــد بــه توســعۀ بــازار 

گردشــگری منجــر شــود. شــرکت های گردشــگری بایــد یــاد بگیرند 

ــت  ــتی مدیری ــترک ارزش را به درس ــق مش ــد خل ــه فراین ــه چگون ک

1. Tourism Marketing 

González-( کننــد تــا بــه توســعۀ گردشــگری دســت یابنــد

Mansilla et al., 2019: 51(. بــا وجــود تعاریــف متعــدد از 

بازاریابــی، وب ســایت انجمــن بازاریابــی امریــکا بهتریــن تعریــف 

ــردن  ــزی و عملی ک ــد برنامه ری ــد: فراین ــه می ده ــی ارائ را از بازاریاب

مفاهیــم، قیمت گــذاری، تبلیــغ و توزیــع فکــر و ایــده، کاال و 

ــازمانی را  ــردی و س ــداف ف ــه اه ــه ای ک ــور مبادل ــات، به منظ خدم

تأمیــن کنــد )موحــد و همــکاران، 1391: 19(. بازاریابــی در صنعت 

ــا و  ــی نیازه ــامل پیش بین ــی )اداری(، ش ــدی مدیریت ــم رون توریس

ــوده؛ به نحــوی کــه  ــی ب جلــب رضایــت توریســت های فعلــی و آت

ــا یکدیگــر  ــدگان را در رقابــت ب شــرکت های مســافرتی و عرضه کنن

ــخصی،  ــت ش ــق منفع ــه از طری ــت مبادل ــت. مدیری ــرار داده اس ق

ــِت روش  ــود و موفقی ــت می ش ــر دو هدای ــا ه ــی و ی ــود اجتماع س

بلندمــدت بــه رضایــت متقابــل عرضه کننــده و مصرف کننــده 

بســتگی دارد. به عبارتــی، گفــت اســت کــه بــرآوردن خواســته های 

ــت دارد  ــدازه اهمی ــان ان ــه هم ــت ب ــی توریس ــی و اجتماع محیط

ــر  ــد در براب ــا نمی توانن ــت. آن ه ــم اس ــت او مه ــب رضای ــه جل ک

ویژگی هــای یکدیگــر بی تفــاوت باشــند )موحــد و همــکاران، 

1391: 19(. در دنیــای بازاریابــی امــروز مفهــوم برنــد مفهــوم 

ــت  ــق مدیری ــد از طری ــد می توان ــهم برن ــی دارد. س ــذاب و گیرای ج

خــوب ارتبــاط بــا مشــتری و ارج نهــادن بــه او و توجــه بــه نیازهــای 

)Vahabi, 2008؛  یابــد  توســعه  موفقیت آمیــز  به   گونــه ای  وی 

ــددی  ــری متع ــای نظ ــکاران، 1391: 20(. رویکرده ــد و هم موح

ــود  ــگری وج ــعۀ گردش ــرای توس ــکان ب ــک م ــدن ی ــارۀ برندش درب

ــی  ــعۀ بازاریاب ــاز توس ــاس و زمینه س ــدن اس ــن برندش ــه ای دارد ک

ــردی  ــدت و راهب ــی بلندم ــازی فعالیت ــت. برندس ــگری اس گردش

منابــع  در   
ً
اخیــرا اســت.  متفــاوت  برنــد  هــر  بــرای  و  بــوده 

دانشــگاهی و عملــی عالقــه بــه برنــد مقاصــد گردشــگری درحــال 

افزایــش اســت. ســاختن برنــد قســمت مهمــی از بازاریابــی مقاصــد 

ــد  ــگری دریافته ان ــد گردش ــان مقاص ــت و بازاریاب ــگری اس گردش

کــه چگونــه می تواننــد از طریــق ســرمایه گذاری، بــر تصاویــر 

دانــش کاربــردی ـ کــه بازدیدکننــدگان بــرای تعییــن هویــت و تمایــز 

ــد ـ برنامه هایشــان  ــی مقاصــد گردشــگری اســتفاده می کنن و ارزیاب

را بازاریابــی کننــد )Dioko et al., 2010: 348(. آلبوکــرک2 و 

سیســتم های  از  اســتفاده  پژوهشــی،  در   )2018( همکارانــش 

ــه  ــگری را ب ــی گردش ــداف بازاریاب ــرای اه ــی ب ــات جغرافیای اطالع

ــای  ــدی مۀلفه ه ــدف اولویت بن ــا ه ــره ب ــیس چندمتغی روش تاپس

ــا  ــان داد آن ه ــج نش ــد و نتای ــام داده ان ــگری انج ــی گردش بازاریاب

ــی گردشــگری شــهری  ــرای توســعۀ بازاریاب ــی ب روندهــای گوناگون

اطالعــات  سیســتم های  از  اســتفاده  کــه  کرده انــد  تعریــف 

جغرافیایــی )GIS( بــرای اهــداف بازاریابــی گردشــگری در مناطــق 

شــهری یکــی از مهم تریــن رویکردهــای موجــود اســت. همچنیــن 

بایــد یــادآور شــد کــه امــروزه بــازار گردشــگری بیــش از هرچیــز بــه 

2. Albuquerque
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ــا  ــازار کالن داده ه ــعۀ ب ــت و توس ــده اس ــته ش ــات وابس داده و اطالع

اثــر مســتقیمی در توســعۀ بــازار گردشــگری داشــته اند و جمــع آوری 

گســتردۀ اطالعــات و کالن داده هــا به واســطۀ فنــاوری و به منزلــۀ 

مکانیزمــی مهــم در حــوزۀ بــازار مصــرف جهانگــردی روشــی 

ــگاهی  ــاالت دانش ــق مق ــا از طری ــت. کالن داده ه ــده اس ــداول ش مت

ــار  ــگری را در اختی ــات گردش ــی از اطالع ــم باالی ــی حج و مطبوعات

 Line et al., 2020:( ــد ــرار داده ان ــوزه ق ــن ح ــدگان ای مصرف کنن

1(. به طــور کلــی، ایــن سیســتم ها ابزارهایــی هســتند کــه بــه رونــد 

تصمیم گیــری بهتــر، دسترســی بــه سیاســت مداران و مدیــران در 

توســعۀ گردشــگری و ارائــۀ اطالعــات گردشــگری یکپارچــه کمــک 

می کننــد. وو1 )2018( در پژوهشــی بــا عنــوان »وب ســایت های 

رســمی بــه عنــوان یــک محیــط بازاریابــی گردشــگری: یــک 

ــی  ــل بازاریاب ــه تحلی ــی« ب ــۀ ارزیاب ــر نظری ــل از منظ ــل متقاب تحلی

ــه  ــا هــدف پاســخ گویی ب ــل وب ب ــی تحلی ــه روش کّم گردشــگری ب

ــت.  ــه اس ــگری پرداخت ــعۀ گردش ــی در توس ــی اینترنت ــش بازاریاب نق

ــگری  ــی گردش ــه بازاریاب ــد ک ــان می ده ــی نش ــن بررس ــای ای یافته ه

ــق انتقــال اطالعــات واقــع، برجسته ســازی تاریــخ و   از طری
ً
عمومــا

ــود  ــن می ش ــان ممک ــرای مخاطب ــگری ب ــۀ گردش ــار منطق ــۀ اعتب ارائ

ــق  ــی، از طری ــان بین الملل ــه مخاطب ــی ب ــای محل ــۀ جذابیت ه و ارائ

ــعۀ  ــث توس ــایت باع ــت وب س ــگری تح ــی گردش ــط بازاریاب محی

گردشــگری شــهری می شــود.

روش	شناسی
ــافی و  ــوع اکتش ــی از ن ــش، ترکیب ــن پژوه ــل در ای روش تحلی

تحلیلــی و از لحــاظ هــدف کاربــردی اســت. علــت انتخــاب روش 

ــا توســعۀ  ــاط ب  خــأ نظــری در ارتب
ً
ــن اســت کــه عمومــا ــی ای ترکیب

بــازار گردشــگری کشــور شــرایطی بــه وجــود آورده کــه ارائــۀ الگــوی 

ــد  ــور می توان ــارج از کش ــری خ ــوب نظ ــر چارچ ــر از ه ــی بهت بوم

ازهمیــن رو،  باشــد.  کشــور  گردشــگری  وضعیــت  تبیین کننــدۀ 

ــد  ــاد می توان ــۀ داده بنی ــتفاده از نظری ــا اس ــی ب ــی کیف ــن الگوی تدوی

راهگشــای پژوهش هــای مرتبــط بــا توســعۀ بــازار گردشــگری 

ــر  ــه تأثی ــور ب ــۀ کش ــدار و همه جانب ــعۀ پای ــه توس ــتیابی ب ــد. دس باش

ــه  ــه ب ــا توج ــات ب ــوالت و خدم ــایر محص ــد س ــران در برن ــر ای بهت

تأثیــر برنــد شــهر ســازنده، کمــک بــه دســتیابی اهــداف چشــم انداز 

مبــادالت  و  مــراودات  افزایــش  حمل ونقــل،  توســعۀ  توســعه، 

بین المللــی، جــذب ســرمایه گذار داخلــی و خارجــی، افزایــش 

گــردش پــول، افزایــش اشــتغال جامعــه از ضرورت هــای انجــام ایــن 

ــی در  ــای کیف ــش، داده ه ــن پژوه ــه در ای ــت. ازآنجاک ــش اس پژوه

مرحلــۀ اول پژوهــش جمــع آوری می شــود، قصــد محقــق می توانــد 

کشــف موضــوع تحقیــق بــا نظــر مشــارکت کنندگان در تحقیــق 

ــوان در  ــوع را می ت ــن موض ــد، همی ــۀ بع ــن، در مرحل ــد. بنابرای باش

ــرد.  ــی ک ــی بررس ــب کّم ــاری در قال ــۀ آم ــیعی از جامع ــطح وس س

ــوری  ــدد تئ ــش، روش گران ــن پژوه ــده در ای ــی استفاده ش روش کیف

1. Wu

یــا روش داده بنیــاد اســت. ازآنجا کــه در ایــن پژوهــش رویکــرد 

ــود و  ــال می ش ــان دنب ــورت همزم ــا به ص ــل داده ه ــردآوری و تحلی گ

تحلیــل براســاس ســه مرحلــۀ کدگــذاری بــاز، محــوری و گزینشــی 

ــن  ــتروس و کوربی ــرد اش ــا رویک ــوری ب ــدد تئ ــود؛ گران ــام می ش انج

معرفت شناســی  و  پســاتجربه گرایی  هستی شناســی  برمبنــای 

ــا  ــت ب ــق نخس ــن روش، محق ــت. در ای ــده اس ــام ش ــیری انج تفس

انجــام مصاحبه هــای عمیــق از متخصصــان، خبــرگان صنعــت 

ــن  ــه تدوی ــران، ب ــی در ته ــگران خارج ــی گردش ــگری و برخ گردش

ــه و  ــران پرداخت ــهر ته ــگری در ش ــی گردش ــی بازاریاب ــوی بوم الگ

ســپس بــه کمــک روش کّمــی پیمایــش، بــرای اعتباریابــی و آزمــون 

ــالش  ــر ت ــابه و بزرگ ت ــاری مش ــۀ آم ــت آمده در جامع ــوری به دس تئ

از طریــق مصاحبــۀ عمیــق  داده هــای بخــش کیفــی  می کنــد. 

ــتفاده  ــا اس ــل داده ه ــرای تحلی ــی ب ــۀ مبنای ــردآوری و از روش نظری گ

ــا  ــد ب ــری و هدفمن ــری نظ ــک روش نمونه گی ــه کم ــت. ب ــده اس ش

ــزده نفــر از متخصصــان، خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی  پان

گردشــگران خارجــی در تهــران مصاحبــه شــد. بــرای اشــباع نظــری 

ــه عمــق و تمرکــز نمونه گیــری افــزوده شــد  ــا گذشــت زمــان ب نیــز ب

ــازه و در  ــوالت ت ــم و مق ــف مفاهی ــتر کش ــه، بیش ــل اولی و در مراح

ــرار  ــر ق ــوالت، مدنظ ــه مق ــیدن ب ــق و غنابخش ــد، عم ــل بع مراح

گرفــت. نمونه گیــری زمانــی بــه پایــان رســید کــه محقــق بــه اشــباع 

ــای  ــه داده ه ــد ک ــل ش ــی حاص ــری زمان ــباع نظ ــید و اش ــری رس نظ

اضافــی، بــه تکمیــل و مشــخص کردن یــک مقولــۀ نظــری جدیدتــر 

ــیدند.  ــر  رس ــه نظ ــابه ب ــس مش ــا از آن پ ــد و نمونه ه ــی نکردن کمک

درنهایــت داده هــای گردآوری شــده در قالــب دوازده مقولــۀ محــوری 

و یــک مقولــۀ هســته، کدگــذاری و تحلیــل شــد و یافته هــای کیفــی 

ــد.  ــدی ش ــتخراج و صورت بن ــی اس ــوی پارادایم ــک الگ ــب ی در قال

ــتری  ــداد بیش ــن تع ــا در بی ــات و داده ه ــز اطالع ــی نی ــش کّم در بخ

ــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی گردشــگران  از متخصصــان، خب

ــۀ نامشــخص و از  ــه روش فرمــول حجــم نمون خارجــی در تهــران ب

ــدند.  ــع آوری ش ــا جم ــاب و داده ه ــه ای انتخ ــری خوش ــوع نمونه گی ن

بــا توجــه بــه بــرآورد اولیــۀ واریانــس جامعــه در 30 نمونــۀ ابتدایــی 

ــداد  ــدود، تع ــه نامح ــۀ جامع ــم نمون ــول حج ــده در فرم بررسی ش

ــه  ــدند ک ــاب ش ــه انتخ ــۀ نمون ــی به منزل ــش کّم ــر در بخ 145 نف

ایــن افــراد شــامل اســاتید گردشــگری، تورلیدرهــا، خبــرگان صنعــت 

گردشــگری و برخــی گردشــگران خارجــی در تهــران بوده انــد. 

همچنیــن تحلیــل یافته هــا به صــورت کّمــی و اســتنباطی و بــا کمــک 

ــام  ــک2 انج ــوس گرافی ــزار آم ــا نرم اف ــاختار ب ــۀ س ــازی معادل مدل س

شــده اســت. در بخــش کیفــی ایــن پژوهــش بــرای حصــول قابلیــت 

ــی از  ــی و پایای ــی روای ــرای جایگزین ــاری ب ــۀ معی ــاد3 به منزل اعتم

ــد یافته هــا توســط  ــد همــکاران4 و تأیی ــا تأیی مصاحبه هــای همگــرا ی

خــود مشــارکت کنندگان5 اســتفاده شــده و در بخــش کّمــی نیــز 

2. Amos Graphics
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اعتبــار محتــوا بــه کمــک قضــاوت داوران و اســاتید و قابلیــت 

ــاخ انجــام و تأییــد شــده  ــه کمــک ضریــب آلفــای کرونب اعتمــاد ب

ــت. اس

یافته	ها
ــی	گردشــگری	در	ســطح	 ــوی	بازاریاب ــۀ	الگ ارائ

شــهر	تهــران	
شــروع کار در نظریــۀ زمینــه ای بــا انجــام مصاحبه هــای 

عمیــق صــورت می گیــرد. مــدل ارائه شــده در ایــن پژوهــش 

حاصــل تحلیــل عمیــق پانــزده مصاحبــه از متخصصــان، خبــرگان 

صنعــت گردشــگری و برخــی گردشــگران خارجــی در تهــران 

اســت کــه در فرایندهــای مدیریتــی بازاریابــی گردشــگری در 

کشــور فعال انــد. نتایــج تحلیــل داده هــا براســاس مراحــل ســه گانۀ 

ــش از 221  ــاز، بی ــذارِی ب ــۀ کدگ ــد و در مرحل ــه ش ــذاری ارائ کدگ

ــی  ــت تمام ــی اس ــد. گفتن ــتخراج ش ــادار اس ــزارۀ معن ــوم و گ مفه

ــمت  ــن قس ــذاری در ای ــد کدگ ــوری و فراین ــتخراج تئ ــل اس مراح

به صــورت دســتی انجــام شــده اســت. بــه ایــن صــورت کــه متــن 

ــا از  ــا و گزاره ه ــده و کده ــده ش ــا خوان ــت باره ــه دق ــا ب مصاحبه ه

آن اســتخراج شــده اســت. در مرحلــۀ بعــد، 193 مفاهیــم متناظــر 

ــا  ــن مصاحبه ه ــود در مت ــی موج ــادار کل ــزارۀ معن ــداد 221 گ از تع

اســتخراج شــد. ایــن مقوله هــا ارتبــاط مفهومــی بــا یکدیگــر دارنــد 

مرحلــۀ  در  و  کــرد  دســته بندی  را  آن هــا  می تــوان  به راحتــی  و 

کدگــذاری بــاز 35 خرده مقولــه از مفاهیــم متناظــر بیــرون کشــیده 

ــه ای در نمــودار 1  ــۀ زمین شــده اســت. مراحــل تئوری  ســازی در نظری

ــت.  ــده اس ــان داده ش نش

نمودار	1:	فرایند	استخراج	تئوری	برآمده	از	مصاحبه	های	پژوهش

اســتخراج  کدگــذاری،  فرایندهــای  مهم تریــن  از  یکــی 

مفاهیــم متناظــر از گزاره هــای معنــادار و تبدیــل ایــن مفاهیــم 

ــای  ــه غن ــه ب ــر لحظ ــیر، ه ــن مس ــت. در ای ــه اس ــه خورده مقول ب

کمتــر  مفاهیــم  ایــن  درعین حــال حجــم  و  افــزوده  مقوله هــا 

بــه  محقــق  متناظــر،  مفاهیــم  اســتخراج  از  پــس  می شــود. 

ــر اقــدام کــرده اســت.  ــرای تحلیــل بهت ــم ب دســته بندی ایــن مفاهی

ــدند و  ــه ش ــت مطالع ــر به دق ــوم متناظ ــد، 193 مفه ــن فراین در ای

چــون اغلــب ایــن مفاهیــم قرابــت معنایــی بســیار باالیــی بــا هــم 

دارنــد؛ بنابرایــن ایــن تعــداد زیــاد بــه خرده مقوالتــی تبدیــل شــدند 

کــه هــر خرده مقولــه به تنهایــی دربردارنــدۀ چندیــن مفهــوم متناظــر 

ــه 35  ــوده اســت. براین اســاس، محقــق 193 مفهــوم متناظــر را ب ب

ــداد  ــت تع ــوان گف ــه می ت ــت. البت ــرده اس ــل ک ــه تبدی خرده مقول

ــا  ــی ب ــانی باالی ــا هم پوش ــد و ی ــم تکراری ان ــن مفاهی ــادی از ای زی

ــد بســتر آزادی اقتصــادی،  ــال مفاهیمــی مانن ــرای مث ــد. ب هــم دارن

مدیریــت بهینــۀ منابــع، توســعه، تأثیــر اقتصــادی، ارزش مشــهودی 

ــرفت در  ــه پیش ــل ب ــروت، تمای ــم و ث ــد عل ــب  وکار، تولی ــرای کس ب

اقتصــاد و کســب درآمــد بیشــتر همگــی بــه خرده مقولــۀ »تقویــت 

اقتصــادی« تبدیــل شــده اند. در ایــن مرحلــه، مایه گرفتــن مفاهیــم 

ــه  از داده هــا، مشــخصۀ اصلــی راهبــرد نظریــۀ زمینــه ای اســت و ب

ــریح  ــازی را تش ــد نظریه س ــوان فراین ــا می ت ــل مقوله ه ــک تحلی کم

ــؤاالت  ــیدن س ــا، پرس ــب مقوله ه ــذاری مناس ــورد نام گ ــرد. درم ک

برانگیزنــده، مقایســه و اســتنتاج طرحــی نــو، یکپارچــه و واقع بینانــه 

از انبــوه داده هــای خــام و ســازمان نیافته، نیــاز بــه خالقیــت ویــژه ای 

دارد و بــا توجــه بــه خالقیــت، بایــد حساســیت نظــری راهگشــای 

ــه ای،  ــۀ حرف ــالل تجرب ــری از خ ــیت نظ ــد. حساس ــۀ کار باش ادام

مطالعــۀ متــون، تجربــۀ شــخصی و رونــد تحلیــل داده هــا در خــالل 

ــیت  ــد. حساس ــق می افزای ــری محق ــیت نظ ــر حساس ــش ب پژوه

 پژوهــش کیفــی و نظریــۀ 
ً
نظــری از آن روی مهــم اســت کــه اساســا

ــج  ــدول 1 نتای ــتند. ج ــا هس ــه داده ه ــادادن ب ــی معن ــی در پ مبنای

ــل داده هــا را در مراحــل ســه گانۀ کدگــذاری نشــان می دهــد.  تحلی
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جدول	1:	خروجی	مراحل	سه	گانۀ	کدگذاری	باز،	محوری	و	گزینشی

مقولۀ هستۀ نهاییمقوالت محوریخرده مقوالت

خدمات یکپارچه و هماهنگی
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هماهنگی نهادهای مرتبط

مراکز تصمیم گیری هم راستا

فهم اثرگذاری گردشگری

درک عمیق بازاریابی بازاریابی بنیان اقتصاد جدید

توجه به بازاریابی

توسعۀ دیپلماسی عمومی

دیپلماسی گردشگری کاهش دادن تنش ها

کاهش تصدی گری دولت

توسعۀ تعامالت جهانی

تسهیم رویدادهای جهانی توسعۀ کمپین های بشردوستانه

توسعۀ صلح جهانی

بازار گردشگری به منزلۀ پیشران اقتصادی
پشتیبانی از اقتصاد ملی

تقویت اقتصادی

آموزش همگانی گردشگری

تربیت میزبان های کارآمد آموزش افراد بومی

آموزش محلی

تحقیق و توسعه

توسعۀ تحقیقات بازار شناخت گرایش های گردشگران

مطالعۀ الگوهای موفق

دسترسی راحت بازار مبدأ به کشور

درک نیاز بازار رقابت در عرصۀ جهانی

همسویی با بازار جهانی

شناخت ذائقه ها و سلیقه ها

معرفی قابلیت ها معرفی فرهنگ و تمدن

معرفی خوب بازار گردشگری و صنایع دستی

اصالح نگاه فرهنگی و درک شرایط مهمانان

رفع محدودیت های موجود مدیریت زیرساختی و فرودگاهی

اصالح قوانین سخت گیرانه

خواست همگانی

مطالبۀ ملی سیاست گذاری و برنامه ریزی ملی

آمادگی همگانی

جدی گرفتن گردشگری

توسعۀ زیرساخت نگاه تجاری به گردشگران

هوشمندسازی بازار گردشگری
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پــس از بررســی دقیق تــر و پیونــد بیــن 35 خرده مقولــه، 

تعــداد 12 مقولــۀ محــوری به دســت آمــد کــه ایــن مقــوالت 

عمیــق  درک  نهــادی،  هم راســتایی  و  همــکاری  از:  عبارت انــد 

ــی،  ــی، دیپلماســی گردشــگری، تســهیم رویدادهــای جهان بازاریاب

ــت میزبان هــای کارآمــد، توســعۀ  ــی، تربی پشــتیبانی از اقتصــاد مل

تحقیقــات بــازار، درک نیــاز بــازار، معرفــی قابلیت هــا، رفــع 

ــا  ــاخت. ب ــعۀ زیرس ــی، توس ــۀ مل ــود، مطالب ــای موج محدودیت ه

انتــزاع بیشــتر ایــن مقــوالت در مرحلــۀ کدگــذاری گزینشــی، یــک 

مقولــۀ هســته ای بــه ایــن شــرح ظاهــر شــد: »بازاریابــی گردشــگری 

ــه علــت درک عمیــق بازاریابــی در بســتر  ــۀ ملــی و ب ــۀ مطالب به مثاب

ــاز  ــۀ درک نی ــا مداخل ــا ب ــی قابلیت ه ــاخت و معرف ــعۀ زیرس توس

ــادی،  ــتایی نه ــکاری و هم راس ــای هم ــق راهبرده ــازار و از طری ب

ــای  ــه پیامده ــر ب ــازار منج ــات ب ــعۀ تحقیق ــی و توس گاهی بخش آ

دیپلماســی گردشــگری جهانــی و پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی 

شــده اســت« تــا بتوانــد تمامــی مقــوالت دیگــر را تحــت 

ــد.  ــرار بده ــش ق پوش

تحلیل	مقولۀ	هسته	)مرکزی(
کســب وکار  فضــای  در  فعالیت هایــی  اجــرای  بازاریابــی 

ــمت  ــه س ــده ب ــات را از تولیدکنن ــان کاال و خدم ــه جری ــت ک اس

نیــز  گردشــگری  در حــوزۀ  و  می کنــد  هدایــت  مصرف کننــده 

بــه  بــازار گردشــگری  معرفــی  بازاریابــی گردشــگری شــامل 

گذشــته  در  بازاریابــی  نــوع  ایــن  مفهــوم  اســت.  گردشــگران 

بــه معنــای بــازار مشــتری و معرفــی محصــوالت نام گــذاری 

ــی  ــه بازاریاب ــعه ب ــان و توس ــرور زم ــا م ــل ب ــن مراح ــود. ای ــده ب ش

گردشــگری تغییــر نــام داد. بازاریابــی گردشــگری در اقتصــاد 

کشــورهایی کــه موقعیــت آن را دارنــد تأثیــر دارد. بــه همیــن 

علــت، وجــود راهبرد هــای هدفمنــد بازاریابــی در حــوزۀ بازاریابــی 

در گردشــگری  موفقیــت  نقطــۀ شــروع  می توانــد  گردشــگری 

ــگری  ــی گردش ــرای بازاریاب ــت ب ــی درس ــک طراح ــد. بی ش باش

ــادی  ــۀ اقتص ــر از ناحی ــای بش ــرای فعالیت ه ــی ب ــی حقیق ضمانت

ــی  ــد باالی ــه ح ــگری ب ــی گردش ــت در بازاریاب ــروزه رقاب ــت. ام اس

ــای  ــوان از راهبرده ــه می ت ــی ک ــت؛ به صورت ــش اس ــال افزای درح

رقابــت مناســب بیــن توریســت ها اســتفاده کــرد. یکــی از راه هــای 

موفقیــت شــرکت ها، ارائــۀ خدمــات متفــاوت به نســبت دیگــر 

ــگری در  ــی گردش ــای بازاریاب ــن، الگوه ــود. بنابرای ــد ب ــا خواه رقب

ــرای  ــون ب ــورهای گوناگ ــد و کش ــدت رقابتی ان ــان به ش ــطح جه س

ــی  ــن الگوهــای بازاریاب ــه تدوی توســعۀ گردشــگری خــود ناچــار ب

گردشــگری منحصربه فــرد خــود هســتند و ایــن تحقیــق نیــز 

ــهر  ــطح ش ــگری در س ــی گردش ــوی بازاریاب ــۀ الگ ــدف ارائ ــا ه ب

ــت  ــرگان صنع ــان، خب ــان متخصص ــی در می ــه روش کیف ــران ب ته

گردشــگری و برخــی گردشــگران خارجــی بــه ارائــۀ الگــوی بومــی 

ــت. ــه اس پرداخت

درواقــع رویکــرد بازاریابــی گردشــگری به منزلــۀ فراینــد 

مشــارکتی اســت کــه افــراد یــا ســازمان ها در فراینــد رفتــاری 

کــه  اســت  گفتنــی  براین اســاس،  می کننــد.  تولیــد  مشــترکی 

بازاریابــی گردشــگری به مثابــۀ مطالبــۀ ملــی و بــه علــت درک 

عمیــق بازاریابــی در بســتر توســعۀ زیرســاخت و معرفــی قابلیت هــا 

ــکاری و  ــای هم ــق راهبرد ه ــازار و ازطری ــاز ب ــۀ درک نی ــا مداخل ب

گاهی بخشــی و توســعۀ تحقیقــات بــازار بــه  هم راســتایی نهــادی، آ

ــی و پشــتیبانی از اقتصــاد  پیامدهــای دیپلماســی گردشــگری جهان

ــت. ــده اس ــر ش ــی منج مل

ــی  ــذاری گزینش ــۀ کدگ ــذاری، مرحل ــۀ کدگ ــن مرحل آخری

اســت کــه در آن کدهــای به دســت آمده در مرحلــۀ کدگــذاری 

محــوری را در ســطحی انتزاعی تــر ادامــه می دهــد. هــدف از 

ایــن کار، یکپارچه ســازی و پاالیــش مقوله هــای کسب شــده در 

ــه  ــت ک ــه اس ــن مرحل ــت. در ای ــوری اس ــذاری مح ــۀ کدگ مرحل

ــن  ــا و همچنی ــایر مقوله ه ــا س ــه ب ــر مقول ــد ه ــکل گیری و پیون ش

ــا  ــم و مقوله ه ــه کل مفاهی ــت آمده، ک ــی به دس ــتۀ نهای ــۀ هس مقول

ــۀ  ــب دوازده مقول ــا ترکی ــود. ب ــرح داده می ش ــرد، ش ــر می گی را درب

ــق  ــادی، درک عمی ــتایی نه ــکاری و هم راس ــش )هم ــی پژوه اصل

ــی،  ــی، دیپلماســی گردشــگری، تســهیم رویدادهــای جهان بازاریاب

ــت میزبان هــای کارآمــد، توســعۀ  ــی، تربی پشــتیبانی از اقتصــاد مل

تحقیقــات بــازار، درک نیــاز بــازار، معرفــی قابلیت هــا، رفــع 

ــاخت(،  ــعۀ زیرس ــی، توس ــۀ مل ــود، مطالب ــای موج محدودیت ه

مقولــۀ هســتۀ نهایــی در مرحلــۀ کدگــذاری گزینشــی ظهــور کــرد. 

بــا توجــه بــه مقــوالت عمــده و توضیحــات ذکرشــده، گفتنــی اســت 

ــه  ــی، و ب ــۀ مل ــۀ مطالب ــگری به مثاب ــی گردش ــۀ بازاریاب ــه مقول ک

علــت درک عمیــق بازاریابــی در بســتر توســعۀ زیرســاخت و معرفــی 

ــای  ــق راهبرده ــازار و از طری ــاز ب ــۀ درک نی ــا مداخل ــا ب قابلیت ه

توســعۀ  و  گاهی بخشــی  آ نهــادی،  هم راســتایی  و  همــکاری 

ــی و  ــگری جهان ــی گردش ــای دیپلماس ــه پیامده ــازار ب ــات ب تحقیق

ــۀ  ــد هم ــت و می توان ــده اس ــر ش ــی منج ــاد مل ــتیبانی از اقتص پش

مباحــث متخصصــان، خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی 

گردشــگران خارجــی در شــهر تهــران درمــورد بازاریابی گردشــگری 

ــی داشــته باشــد.  ــۀ تحلیل ــز جنب ــرار دهــد و نی را تحــت پوشــش ق

ــه و انتزاع شــده از  ــۀ هســتۀ نهایــی، کــه خــود برگرفت براســاس مقول

ــرگان  ــان، خب ــت، متخصص ــده اس ــدۀ ارائه ش ــوالت عم ــایر مق س

ــران در  ــی در ته ــگران خارج ــی گردش ــگری و برخ ــت گردش صنع

ــی، بســتر و پیامدهــای بازاریابــی 
ّ
تجربــۀ زیســت خــود شــرایط عل

ــد. آن هــا در شــرایط  ــا تصــور می کنن ــه، درک ی گردشــگری را تجرب

ــد  ــن کرده ان ــی گردشــگری را تبیی و بســتر تعاملــی خاصــی بازاریاب

ــی  ــود، بازاریاب ــا ش ــوری مهی ــر کش ــرایط در ه ــن ش ــر ای ــه اگ ک

ــی  ــول تلق ــری معق ــرد و ام ــد ک ــل خواه ــق عم ــگری موف گردش

خواهــد شــد. متخصصــان، خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی 

گردشــگران خارجــی در تهــران به  منزلــۀ کارگــزاران و مجریــان 
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ــتند  ــگری هس ــۀ گردش ــت گذاری های عرص ــا و سیاس برنامه ریزی ه

کــه در مــوارد متعــددی خــود در ایــن فرایندهــا اثرگذارنــد؛ ازایــن رو 

آنــان تشــخیص دقیقــی از کارآمــدی و اثرگــذاری و متغیرهــای مرتبــط 

بــا بازاریابــی گردشــگری دارنــد. همان طــور کــه از متــن مصاحبه هــا 

ــادی  ــام اقتص ــرای کل نظ ــگری ب ــی گردش ــت، بازاریاب ــخص اس مش

و سیاســی کشــور بســیار حســاس و کارآمــد اســت و ازایــن رو، 

الگوهــای بومــی بــرای تبییــن وضعیــت ایــن حــوزه از بازاریابــی نیــز 

ــود. ــد ب ــر خواهن کارآمدت

ترسیم	الگو
درمجمــوع یافته هــای پژوهــش حاضــر نشــان دادنــد کــه 

بازاریابــی گردشــگری در کشــور در شــرایط متفاوتــی اتفــاق می افتــد. 

ــگران  ــی گردش ــگری و برخ ــت گردش ــرگان صنع ــان، خب متخصص

ــی  ــتای بازاریاب ــی را در راس ــای متفاوت ــران، رویکرده ــی در ته خارج

 
ً
ــد. همــۀ آن هــا در ایــن مســئله، کــه اساســا ــان کرده ان گردشــگری بی

ارائــۀ الگــوی بازاریابــی گردشــگری در ســطح کشــور ممکــن اســت، 

ــن  ــه ای ــاوت ب ــردی متف ــک از رویک ــا هری ــد؛ ام ــر دارن ــاق نظ اتف

ــه ســؤال اصلــی پژوهــش  ــد و پاســخ های متفاوتــی ب ــه می نگرن مقول

ــۀ  ــوان هم ــر می ت ــم بهت ــرای فه ــی، ب ــردی کل ــد. در رویک می دهن

ــه کــه در  یافته هــا  را در یــک مــدل پارادایمــی ترســیم کــرد. همان گون

ــه  ــددی دارد ک ــای متع ــدل بخش ه ــن م ــود، ای ــاهده می ش ــو مش الگ

ــر،  ــرایط مداخله گ ــتر، ش ــده، بس ــی، پدی
ّ
ــرایط عل ــد از: ش عبارت ان

ــگری  ــی گردش ــدل، بازاریاب ــن م ــزی ای ــدۀ مرک ــد. پدی ــرد و پیام راهب

ــری  ــات نظ ــی و اطالع ــۀ کیف ــؤاالت مصاحب ــور س ــه مح ــت ک اس

و مفهومــی متخصصــان، خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی 

گردشــگران خارجــی در تهــران بــوده اســت. همچنیــن در ایــن 

ــی شــامل دو مؤلفــۀ اصلــِی »مطالبــۀ ملــی و درک 
ّ
مــدل، شــرایط عل

ــۀ  ــه خرده مقول ــی از س ــۀ مل ــۀ مطالب ــت. مؤلف ــی« اس ــق بازاریاب عمی

و  ملــی  برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری  همگانــی،  »خواســت 

آمادگــی همگانــی« تشــکیل شــده اســت و مقولــۀ اصلــی درک عمیــق 

ــگری،  ــذاری گردش ــم اثرگ ــۀ »فه ــه  خرده مقول ــز از س ــی نی بازاریاب

بازاریابــی بنیــان اقتصــاد جدیــد و توجــه بــه بازاریابــی« تشــکیل شــده 

اســت. براســاس چارچــوب پارادایمــی موجــود، مطالبــۀ ملــی و درک 

ــگری  ــی گردش ــی بازاریاب ــتقیم و اصل ــت مس ــی عل ــق بازاریاب عمی

ــی در مــدل موجــود، بســترهای 
ّ
هســتند. افــزون  بــر شــرایط عل

اثرگــذار در بازاریابــی گردشــگری حضــور دارنــد. براین اســاس، 

ــاخت و  ــعۀ زیرس ــی »توس ــۀ اصل ــامل دو مؤلف ــود ش ــترهای موج بس

ــز  ــاخت نی ــعۀ زیرس ــِی توس ــۀ اصل ــت. مؤلف ــا« اس ــی قابلیت ه معرف

ــاری  ــگاه تج ــگری، ن ــن گردش ــۀ »جدی گرفت ــه خرده مقول ــامل س ش

ــازار گردشــگری« اســت و مقولــۀ  بــه گردشــگران و هوشمندســازی ب

از ســه خرده مقولــۀ »شــناخت  نیــز  قابلیت هــا  اصلــی معرفــی 

ــوب  ــی خ ــدن و معرف ــگ و تم ــی فرهن ــلیقه ها، معرف ــا و س ذائقه ه

بــازار گردشــگری و صنایــع دســتی« تشــکیل شــده اســت. بســترهای 

ــه ای  ــذاری چندگان ــش دارای اثرگ ــی پژوه ــدل پارادایم ــود در م موج

ــگری،  ــی گردش ــتقیم در بازاریاب ــذاری مس ــر اثرگ ــه عالوه ب ــت ک اس

می توانــد همزمــان در راهبردهــای بازاریابــی گردشــگری تأثیــر 

ــند. ــته باش ــتقیم داش مس

ــر  ــرایط مداخله گ ــوان ش ــه عن ــه از آن ب ــی ک ــر مؤلفه های از دیگ

یــاد می شــود، شــامل دو مقولــۀ اصلــی درک نیــاز بــازار و رفــع 

ــامل  ــازار ش ــاز ب ــی درک نی ــۀ اصل ــد. مقول ــای موجودن محدودیت ه

ســه خردۀ مقولــۀ »دسترســی راحــت بــازار مبــدأ بــه کشــور، رقابــت در 

عرصــۀ جهانــی و هم ســویی بــا بــازار جهانــی« اســت و مقولــۀ اصلــی 

ــالح  ــۀ »اص ــه خرده مقول ــامل س ــود ش ــای موج ــع محدودیت ه رف

نــگاه فرهنگــی و درک شــرایط مهمانــان، مدیریــت زیرســاختی 

و فرودگاهــی و اصــالح قوانیــن ســخت گیرانه« اســت. شــرایط 

ــد.  ــدل دارن ــه ای در م ــرات دوگان ــترها تأثی ــد بس ــز مانن ــر نی مداخله گ

ــر اثرگــذاری مســتقیم در بازاریابــی گردشــگری،  ایــن شــرایط عالوه ب

تأثیــر  گردشــگری  بازاریابــی  اهبردهــای  در  می توانــد  همزمــان 

مســتقیم داشــته باشــند. امــا بخــش مهــم ایــن مــدل پرادایمــی، کــه 

نقــش مهمــی در بازاریابــی گردشــگری دارد، راهبردهایــی بــرای ایــن 

ــد،  ــرون می آی ــا بی ــی مصاحبه ه ــتۀ برخ ــه از هس ــت. آنچ ــده اس پدی

راهبردهایــی بــرای بازاریابــی گردشــگری در بیــن متخصصــان، 

خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی گردشــگران خارجــی در 

ــکاری  ــِی هم ــۀ اصل ــه مقول ــامل س ــا ش ــن راهبرده ــت. ای ــران اس ته

توســعۀ  و  کارآمــد  میزبان هــای  تربیــت  نهــادی،  هم راســتایی  و 

تحقیقــات بازارنــد کــه مقولــۀ اصلــی همــکاری و هم راســتایی 

نهــادی خــود شــامل ســه خرده مقولــۀ »)خدمــات یکپارچــه و 

هماهنگــی، هماهنگــی نهادهــای مرتبــط و مراکــز تصمیم گیــری 

هم راســتا« هســتند. مقولــۀ اصلــی تربیــت میزبان هــای کارآمــد نیــز 

ــوزش  ــگری، آم ــی گردش ــوزش همگان ــۀ »آم ــه خرده مقول ــامل س ش

افــراد بومــی و آمــوزش محلــی« هســتند. همچنیــن آخریــن راهبــرد، 

ــق و  ــۀ »تحقی ــه خرده مقول ــا س ــز ب ــازار نی ــات ب ــعۀ تحقیق ــی توس یعن

توســعه، شــناخت گرایشــات گردشــگران و مطالعــۀ الگوهــای موفــق« 

ــده در  ــش عم ــم دو نق ــرد مه ــه راهب ــن س ــت. ای ــده اس ــف ش تعری

 در بازاریابــی گردشــگری 
ً
مــدل پارادایمــی دارنــد. نخســت مســتقیما

اثــر دارنــد و عالوه بــرآن، بــه پیامدهایــی منجــر می شــود کــه 

شــامل دیپلماســی گردشــگری، پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی و تســهیم 

ــتیابی  ــه دس ــا ب ــن راهبرد ه ــت ای ــی اســت. درنهای ــای جهان رویداده

ــی  ــون مدیریت ــی گردشــگری منجــر می شــوند. در مت الگــوی بازاریاب

ــز  ــو نی ــن الگ ــتند و در همی ــا هس ــزار الگوه ــن اب ــردی، مهم تری راهب

همــکاری و هم راســتایی نهــادی، تربیــت میزبان هــای کارآمــد و 

ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــن راهبردهای ــازار مهم تری ــات ب ــعۀ تحقیق توس

ــدل  ــت م ــده اند. درنهای ــر ش ــگری منج ــی گردش ــت بازاریاب موفقی

ــزی  ــدۀ مرک ــتای پدی ــی در راس ــد پیامدهای ــش بای ــی پژوه پارادایم

پژوهــش داشــته باشــد. مهم تریــن پیامدهــا در تبییــن بازاریابــی 

ــتیبانی  ــگری، پش ــی گردش ــِی دیپلماس ــۀ اصل ــه مقول ــگری س گردش
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ــۀ  ــت. مقول ــی اس ــای جهان ــهیم رویداده ــی و تس ــاد مل از اقتص

ــعۀ  ــۀ »توس ــه خرده مقول ــامل س ــگری ش ــی گردش ــی دیپلماس اصل

ــری  ــش تصدیگ ــا و کاه ــش دادن تنش ه ــی، کاه ــی عموم دیپلماس

دو  شــامل  نیــز  ملــی  اقتصــاد  از  پشــتیبانی  اســت.  دولــت« 

و  اقتصــادی  پیشــران  به منزلــۀ  گردشــگری  بــازار  خرده مقولــۀ 

تقویــت اقتصــادی« اســت و درنهایــت مقولــۀ تســهیم رویدادهــای 

ــعۀ  ــی، توس ــالت جهان ــعۀ تعام ــۀ »توس ــه خرده مقول ــی از س جهان

کمپین هــای بشردوســتانه و توســعۀ صلــح جهانــی« تشــکیل شــده 

ــا در  ــد، ام ــود مطلوب ان ــا به خودی خ ــن پیامده ــد ای ــت. هرچن اس

خــود بازاریابــی گردشــگری اثــر مســتقیمی دارنــد. درنهایــت تدوین 

ایــن مــدل، براســاس شــیوۀ تحلیــل کیفــی، بــه ســبک اســتراوس و 

ــش  ــدل از پی ــوب م ــاس آن، چارچ ــه براس ــت ک ــوده اس ــن ب کربی

ــل  ــد تحلی ــود در آن در فراین ــوالت موج ــا مق ــود؛ ام ــن می ش تعیی

ــوند. ــف می ش ــی کش کیف

نمودار	2:	مدل	پارادایمی	پژوهش
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یافته	های	کّمی	پژوهش
بومــی  الگــوی  اســت  الزم  پژوهــش،  کّمــی  بخــش  در 

ــوان  ــور، می ت ــود. به  همین منظ ــی ش ــون و اعتباریاب ــده آزم طراحی ش

اثــر ایــن متغیرهــا را در میــزان بازاریابــی گردشــگری در مدل ســازی 

معادلــۀ ســاختاری بــه کمــک نرم افــزار آمــوس گرافیکــس نیــز نشــان 

تأثیــر  جهــت  و  شــدت  تعییــن  به منظــور  بر همین اســاس،  داد. 

ایــن متغیرهــا در میــزان بازاریابــی گردشــگری از یــک مــدل معادلــۀ 

ســاختاری بهــره گرفتــه شــده اســت کــه نحــوۀ  ســنجش یــک متغیــر 

ــر مشاهده شــده  ــا تعــداد بیشــتری متغی ــا اســتفاده از دو ی پنهــان را ب

تعریــف می کنــد. 

مدل	کلی	پژوهش
ــه  ــق ب ــی، محق ــدل کیف ــی م ــون و اعتباریاب ــتای آزم در راس

کمــک مدل ســازی معادلــۀ ســاختاری اقــدام بــه آزمــون مــدل کــرده 

ــر مشاهده شــده وجــود دارد کــه  اســت. در ایــن مــدل، بیســت متغی

ــده اند.  ــل ش ــه حاص ــادی گوی ــداد زی ــع تع ــا از تجمی ــن متغیره ای

از متغیرهــای مشاهده شــده شــامل متغیرهــای مســتقل  برخــی 

ــی  ــش کیف ــی بخ ــدل پارادایم ــه در م ــتند ک ــش هس ــی پژوه اصل

ــرای تبییــن اثــر متغیرهــای مســتقل در  پژوهــش مشــخص شــده  و ب

ــدول 2  ــد. در ج ــه کار  رفته ان ــگری )TM( ب ــی گردش ــن بازاریاب تبیی

ســاختار اصلــی مــدل بــا شــاخص ها و نمادهــای ترســیمی موجــود 

ــت. ــده اس ــخص ش ــدل مش در م

جدول	2:	متغیرها	و	نمادهای	ترسیمی	موجود	در	مدل

نماد ترسیمی شاخص های فرعی شاخص های اصلی ساختار مدل

she1

خواست همگانی

مطالبۀ ملی

)shE( ی
ّ
شرایط عل

سیاست گذاری و برنامه ریزی ملی

آمادگی همگانی

she2

فهم اثرگذاری گردشگری

بازاریابی بنیان اقتصاد جدیددرک عمیق بازاریابی 

توجه به بازاریابی

she3
حمایت اقتصادی از خانواده

توجه به نیازهای زندانیان
حمایت اجتماعی از خانواده

shm1

دسترسی راحت بازار مبدأ به کشور

درک نیاز بازار

شرایط  مداخله گر
)shM(

رقابت در عرصۀ جهانی

هم سویی با بازار جهانی

shm2

اصالح نگاه فرهنگی و درک شرایط مهمانان

مدیریت زیرساختی و فرودگاهیرفع محدودیت های موجود

اصالح قوانین سخت گیرانه

bes1

جدی گرفتن گردشگری

توسعۀ زیرساخت 

)bes( بستر

نگاه تجاری به گردشگران

هوشمندسازی بازار گردشگری

bes2

شناخت ذائقه ها و سلیقه ها

معرفی فرهنگ و تمدنمعرفی قابلیت ها

معرفی خوب بازار گردشگری و صنایع دستی

str1

خدمات یکپارچه و هماهنگی

همکاری و هم راستایی نهادی 

)str( راهبرد

هماهنگی نهادهای مرتبط

مراکز تصمیم گیری هم راستا

str2

آموزش همگانی گردشگری

آموزش افراد بومیتربیت میزبان های کارآمد

آموزش محلی

str3

تحقیق و توسعه

شناخت گرایشات گردشگرانتوسعۀ تحقیقات بازار 

مطالعۀ الگوهای موفق
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نماد ترسیمی شاخص های فرعی شاخص های اصلی ساختار مدل

pai1

توسعۀ دیپلماسی عمومی

دیپلماسی گردشگری 

)pai( پیامدها

کاهش دادن تنش ها

کاهش تصدیگری دولت

pai2
بازار گردشگری به منزلۀ پیشران اقتصادی

پشتیبانی از اقتصاد ملی 
تقویت اقتصادی

pai3

توسعۀ تعامالت جهانی

توسعۀ کمپین های بشردوستانهتسهیم رویدادهای جهانی

توسعۀ صلح جهانی

tm1 محصول گردشگری

مجموعه شاخص های بازاریابی 

گردشگری
بازاریابی گردشگری 

)TM(

tm2 قیمت گردشگری

tm3 مکان گردشگری

tm4 ترویج گردشگری

از متغیرهــای  ایــن متغیرهــای آشــکار شــاخص های اصلــی، 

ــترهای  ــد بس ــی مانن ــه در متغیرهای ــتند ک ــته هس ــتقل و وابس مس

ــاخت و  ــعۀ زیرس ــگری )توس ــی گردش ــن بازاریاب ــذار در تبیی اثرگ

ــی  ــن بازاریاب ــذار در تبیی ــی اثرگ
ّ
ــرایط عل ــا(؛ ش ــی قابلیت ه معرف

گردشــگری )مطالبــۀ ملــی و درک عمیــق بازاریابــی(؛ شــرایط 

ــاز  ــگری )درک نی ــی گردش ــن بازاریاب ــذار در تبیی ــر اثرگ مداخله گ

ــذار در  ــای اثرگ ــود(؛ راهبرده ــای موج ــع محدودیت ه ــازار و رف ب

ــت  ــادی، تربی ــتایی نه ــکاری و هم راس ــگری )هم ــی گردش بازاریاب

میزبان هــای کارآمــد و توســعۀ تحقیقــات بــازار(؛ پیامدهــای 

بازاریابــی گردشــگری )دیپلماســی گردشــگری، پشــتیبانی از اقتصاد 

ملــی، تســهیم رویدادهــای جهانــی( و مجموعه گویه هایــی در 

قالــب چهــار شــاخص اصلــی بــرای تبییــن بازاریابــی گردشــگری 

وجــود دارنــد. در بیــان شــاخص های بازاریابــی گردشــگری، 

چهــار شــاخص اصلــی وجــود دارد کــه )tm4( بــه معنــی »ترویــج 

گردشــگری« بــا ضریــب 0/64 بیشــترین وزن را در تبییــن بازاریابــی 

گردشــگری داشــته اســت و برهمین اســاس، )tm3( بــه معنــی 

ــن  ــری در تبیی ــب 0/26 وزن کمت ــا ضری ــگری« ب ــکان گردش »م

ــا  ــایر متغیره ــث س ــت. در بح ــته اس ــگری داش ــی گردش بازاریاب

ــش  ــای پژوه ــن متغیره ــاداری در تبیی ــر معن ــب اث ــۀ ضرای ــز هم نی

ــی  ــدۀ بازاریاب ــۀ تبیین کنن ــار گوی ــۀ چه ــد. در کل هم ــان داده ان نش

گردشــگری در تهــران، قابلیــت باالیــی در تبییــن ایــن متغیــر 

داشــته اند. 

)TM(	گردشگری	بازاریابی	تبیین	برای	ساختاری	معادلۀ	مدل	3:	نمودار
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ــاختاری،  ــط س ــث رواب ــدل در بح ــی م ــه خروج ــه ب ــا توج ب

نتایــج حاصــل از مدل ســازی نشــان داده اســت کــه اثــر همــۀ 

ــوده  ــادار ب ــگری معن ــی گردش ــن بازاریاب ــتقل در تبیی ــای مس متغیره

ــا  ــی )shE( ب
ّ
ــرایط عل ــت ش ــوان گف ــورد می ت ــن  م ــت. در همی اس

دو متغیــر مطالبــۀ ملــی و درک عمیــق بازاریابــی در تبییــن بازاریابــی 

ــاداری  ــتقیم و معن ــر مس ــب 0/84 اث ــا ضری ــگری )TM( ب گردش

ــِر  ــه متغی ــا س ــگری ب ــی گردش ــای بازاریاب ــد از آن، پیامده دارد و بع

تســهیم  و  ملــی  اقتصــاد  از  پشــتیبانی  گردشــگری،  دیپلماســی 

رویدادهــای جهانــی بــا ضریــب 0/61 نیــز اثــر مســتقیم و معنــاداری 

ــا  ــر راهبرده ــن اث ــت. همچنی ــته اس ــگری داش ــی گردش در بازاریاب

)str( بــا ســه متغیــِر همــکاری و هم راســتایی نهــادی، تربیــت 

ــازار در تبییــن بازاریابــی  میزبان هــای کارآمــد و توســعۀ تحقیقــات ب

گردشــگری )TM( بــا ضریــب 0/49 اثــر مســتقیم و معنــاداری دارد. 

ــا  ــی قابلیت ه ــاخت و معرف ــعۀ زیرس ــترهای توس ــر بس ــن اث همچنی

ــاداری  ــتقیم و معن ــب 0/47 مس ــا ضری ــگری ب ــی گردش در بازاریاب

ــِر  ــا دو متغی ــر )shM( ب ــرایط مداخله گ ــر ش ــت اث ــت و درنهای اس

ــب  ــا ضری ــز ب ــود نی ــای موج ــع محدودیت ه ــازار و رف ــاز ب درک نی

0/41 معنــادار بــوده اســت. عالوه   بــر روابــط اصلــی، می تــوان 

برخــی روابــط ســاختاری در مــدل را نیــز تحلیــل کــرد. بــرای مثــال 

ــی هــم در بســترهای تبییــن بازاریابــی گردشــگری و هــم 
ّ
شــرایط عل

ــاداری دارد.  ــر معن ــگری اث ــی گردش ــن بازاریاب ــای تبیی در راهبرده

ــۀ شــرایط مداخله گــر و بســتر در راهبردهــای  ــر جداگان ــن اث همچنی

تبییــن بازاریابــی گردشــگری معنــادار بــوده اســت. درنهایــت 

ــاداری  ــر مســتقیم و معن ــی گردشــگری اث ــن بازاریاب راهبردهــای تبیی

ــودن  ــته اند. در کل مثبت ب ــگری داش ــی گردش ــای بازاریاب در پیامده

تمامــی بارهــای عاملــی مــدل گویــای مســتقیم و معنادار بــودن 

ــت. ــدل اس ــود در م ــط موج رواب

Amos	افزار	نرم	با	مدل	در	موجود	ساختاری	روابط	رگرسیونی	های	وزن	برآورد	3.:	جدول

Estimate .S.E .C.R P Label

bes ---< shE .175 .043 4.048 ***

Str ---< bes .684 .166 4.112 ***

Str ---< shM 1.280 .142 9.022 ***

Str ---< shE 1.107 .240 4.610 ***

pai ---< Str .725 .143 5.079 ***

TM ---< shM .725 .143 5.079 ***

TM ---< shE .278 .082 3.369 ***

TM ---< pai .925 .135 6.848 ***

TM ---< Str 1.295 .158 8.220 ***

TM ---< bes .794 .096 8.268 ***

tm1 ---< TM 1.000

tm2 ---< TM .771 .200 3.861 ***

tm3 ---< TM .461 .181 2.552 .009

tm4 ---< TM 1.250 .306 4.088 ***

bes1 ---< bes 1.000

bes2 ---< bes 1.355 .467 2.904 .004

str1 ---< Str 1.000

str2 ---< Str 1.301 .176 7.405 ***

str3 ---< Str 1.289 .178 7.253 ***

pai1 ---< pai 1.000

pai2 ---< pai 1.114 .152 7.348 ***

pai3 ---< pai .951 .129 7.348 ***

she1 ---< shE 1.000

sh2 ---< shE 1.566 547. 2.866 .004

shm1 ---< shM 1.000

shm2 ---< shM 1.570 .353 4.452 ***
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ــکار در  ــر آش ــر متغی ــادار اث ــاوت معن ــی تف ــور بررس به  منظ

 )C.R( ــه وزن هــای رگرســیونی مراجعــه می شــود. مقــدار پنهــان، ب

مقــداری اســت کــه نســبت بحرانــی خوانــده می شــود. ایــن مقــدار، 

ــرای  ــتاندارد ب ــدۀ غیراس ــدار برآورد ش ــبت مق ــبۀ نس ــه از محاس ک

پارامتــر )Estimate( بــه خطــای معیــار )S.E( محاسبه شــده بــرای 

همــان پارامتــر حاصــل می شــود، نشــان می دهــد کــه درصــورت رد 

فرضیــۀ صفــری کــه مقــدار ایــن پارامتــر را برابــر صفــر قــرار می دهد، 

تــا چــه حــد احتمــال خطــا وجــود دارد. مقادیــر ســه ســتاره )***( در 

ــا مقــدار صفــر اســت. در  ــه ب ــه معنــای تأییــد فرضی قســمت )P( ب

جــدول 3، قضاوت کــردن بــه وجــود تفــاوت معنــادار بیــن ضریــب 

محاسبه شــده و صفــر بــه صفــر درجــۀ خطــا منجــر می شــود. 

ــت؛  ــی اس ــا پذیرفتن ــزان خط ــد می ــا 5 درص ــه ت ــه این ک ــه ب ــا توج ب

ــی  ــده در تمام ــر محاسبه  ش ــه پارامت ــت ک ــن اس ــی ای ــۀ نهای نتیج

مــوارد تفــاوت معنــادار بــا صفــر دارد. در کل ایــن اظهــارات بــرای 

ــت. ــب اس ــاری مناس ــۀ آم ــر جامع ــای بزرگ ت نمونه ه

بررسی	شاخص	های	برازش	مدل
ــادار  ــاری معن ــاظ آم ــه لح ــه ب ــری، ک ــدل نظ ــک م ــن ی یافت

اســت و همچنیــن معنــا و مفهــوم نظــری و کاربــردی دارد، هــدف 

ــن  ــت. در ای ــاختاری اس ــۀ س ــازی معادل ــری مدل س ــۀ به کارگی اولی

روش، بــرای ارزشــیابی برازندگــی مــدل، معیارهــای زیــادی وجــود 

ــول و  ــورد قب ــزان م ــراه می ــه هم ــا ب ــن معیاره ــدول 4 ای دارد. در ج

مقــدار به دســت آمده بــرای مــدل پژوهــش ارائــه شــده اســت. ایــن 

ــه  ــد ک ــان می دهن ــده را نش ــدل طراحی ش ــی م ــاخص ها برازندگ ش

ــی،  نشــان دهندۀ برازندگــی و تناســب خــوب مــدل اســت. به  عبارت

ــاخص های  ــه ش ــود. ازآنجاک ــد می ش ــق تأیی ــری تحقی ــدل نظ م

ــوان از آن  ــن می ت ــد، بنابرای ــد کرده ان ــدل را تأیی ــن م ــی ای برازندگ

ــرد. ــتفاده ک ــا اس ــون فرضیه ه ــرای آزم ب

جدول	4:	شاخص	های	برازندگی	مدل	نهایی

تفسیر شاخصبرازش قابل قبولمقدار به دست آمدهنمادشاخص برازش

شاخص های برازش مطلق
تأیید بزرگ تر از GFI0/7917/0شاخص نیکویی برازش

تأیید بزرگ تر از AGFI0/8567/0شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

شاخص های برازش تطبیقی

تأیید بزرگ تر از TLI0/8727/0شاخص برازش هنجارنشده

تأیید بزرگ تر از CFI0/8777/0شاخص برازش تطبیقی

تأیید بزرگ تر از IFI0/8097/0شاخص برازش افزایش

شاخص های برازش مقتصد

تأیید بزرگ تر از PNFI0/8655/0شاخص برازش مقتصد هنجارشده

تأیید کوچک تر از RMSEA0/9121/0ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد

تأیید مقدار بین 1 تا CMIN/df2/343نسبت کای دو به درجۀ آزادی

بحث	و	نتیجه	گیری
ــت  ــی، فرص ــده ای فرهنگ ــۀ پدی ــگری، به منزل ــعۀ گردش توس

ــۀ  ــگر و جامع ــن گردش ــی بی ــادل فرهنگ ــل و تب ــرای تعام ــی ب کاف

ــته ها،  ــا، خواس ــان ها، انگیزه ه ــا انس ــد و ب ــم می کن ــان را فراه میزب

نیازهــا و آرزوهــای آن هــا، کــه منبعــث از فرهنــگ جامعه اســت، در 

ارتبــاط اســت. شــواهد فــراوان در نقــاط جهــان حاکــی از آن اســت 

ــه ســمت  ــج اقتصادمحــور ب کــه توســعۀ گردشــگری از توســعۀ رای

توســعۀ پایــدار اجتماعــات محلــی ســوق یافتــه اســت و گردشــگری 

ســعی دارد بــا تأثیرگــذاری در ســه بعــد پایــداری اجتماعــی، 

اقتصــادی و زیســت محیطی، ضمــن جلــب مشــارکت جوامــع 

محلــی در توســعۀ اقتصــاد ملــی، از طریــق حفاظــت از پتانســیل ها 

ــه توســعۀ محلــی  و حمایــت از منابــع طبیعــی و محیــط زیســت ب

ــرای همــۀ  بینجامــد. ازایــن روی، اهمیــت اقتصــادی گردشــگری ب

کشــورها ضرورتــی انکارناپذیــر اســت و بــه همیــن علــت، بیشــتر 

ــاز  ــگری آغ ــوزۀ گردش ــترده ای را در ح ــات گس ــه تحقیق ــورها ب کش

ــای  ــه جاذبه ه ــورهایی ک ــرای کش ــگری ب ــه گردش ــد؛ چراک کرده ان

مهم تریــن  بــه  می  توانــد  ایــران(  )نظیــر  دارنــد  جهانگــردی 

ــه  ــر این ک ــروط ب ــود. مش ــل ش ــد ارزی تبدی ــب درآم ــع کس منب

برنامه ریــزی صحیــح و همه  جانبــۀ تــوأم بــا آینده نگــری بــرای 

ــران،  ــژه ای ــورها، به وی ــیاری از کش ــود. در بس ــرا ش ــم و اج آن تنظی

صنعــت گردشــگری چنــان کــه شایســته اســت گســترش و توســعه 

ــعۀ  ــای توس ــی برنامه ه ــه در تمام ــودی ک ــا وج ــت و ب ــه اس نیافت
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ســالیان اخیــر در رهایــی از اقتصــاد تک محصولــی متکــی بــر 

کیــد شــده، امــا در مقــام عمــل، موفقیــت درخــور  صــادرات نفــت تأ

توجــه و محسوســی در ایــن زمینــه به دســت نیامــده اســت. همچنیــن 

ــی از  ــۀ یک ــران، به منزل ــگری در ای ــت گردش ــعۀ صنع ــد و توس رش

راهکارهــای عملــی رهایــی از اقتصــاد تک محصولــی و متنوع ســازی 

منابــع درآمــدی کشــور، بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه برنامه ریزان 

و سیاســت گذاران کشــور قــرار گیــرد. در  همیــن رابطــه، بایــد 

عنــوان کــرد کــه آمــار و ارقــام ارائه شــده درمــورد گردشــگری ایــران 

ــد  ــگران ورودی و درآم ــداد گردش ــر تع ــه از نظ ــد ک ــان می ده نش

ــا  ــان کشــورهای دنی وضعیــت مناســبی نداشــته و جایــگاه 97 در می

ــیاری  ــۀ بس ــد فاصل ــان می ده ــه نش ــورهای منطق ــن کش و 12 در بی

ــعه  ــم اندار توس ــند چش ــگری در س ــداف گردش ــه اه ــتیابی ب ــا دس ت

وجــود دارد. در جهــان امــروزی، صنعــت گردشــگری یکــی از 

صنایــع اشــتغال زا و پردرآمــد بــوده و ایــن صنعــت بــه لحــاظ ســهم 

ــرای  ــی ب ــص مل ــد ناخال ــد و درآم ــی در تولی ــردش مال ــتغال و گ اش

ــه شــرایط  ــا توجــه ب همــۀ کشــورها اهمیــت باالیــی دارد. بنابرایــن ب

اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ایــران، بــه نظــر می رســد اســتفاده 

ــش  ــایانی در افزای ــک ش ــد کم ــگری می توان ــیل های گردش از پتانس

اشــتغال جامعــه، افزایــش گــردش پــول، توســعۀ حمل ونقــل و کمــک 

ــرمایه گذار  ــذب س ــعه، ج ــم انداز توس ــداف چش ــتیابی اه ــه دس ب

ــی و  ــادالت بین الملل ــراودات و مب ــش م ــی، افزای ــی و خارج داخل

کمــک بــه تأثیــر بهتــر ایــران در برنــد ســایر محصــوالت و خدمــات 

ــه  ــتیابی ب ــت دس ــازنده و درنهای ــهر س ــد ش ــر برن ــه تأثی ــه ب ــا توج ب

ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــد. همچنی ــور کن ــۀ کش ــدار و همه جانب ــعۀ پای توس

ــزوم  ــز ل ــات و نی ــق و ادبی ــوابق تحقی ــده در س ــای انجام ش پژوهش ه

ــا  ــگری، ب ــت گردش ــی در صنع ــردی بازاریاب ــوی راهب ــود الگ وج

توجــه بــه این کــه تاکنــون مدلــی کیفــی مبتنی بــر داده هــای حاصــل 

ــگران  ــگری و گردش ــان گردش ــرگان، متخصص ــا خب ــه ب از مصاحب

ــژه در  ــران به وی ــگری در ای ــد گردش ــی مقاص ــرای بازاریاب ــی ب خارج

ــای  ــدک پژوهش ه ــداد ان ــت و در تع ــده اس ــام نش ــران انج ــهر ته ش

ــده و  ــه ش ــود پرداخت ــای موج ــون مدل ه ــه آزم ــط ب ــده فق انجام ش

ــن پژوهش هــا بخش هــای مختلــف گردشــگری شــهری تهــران را  ای

در نظــر نگرفتــه، عوامــل مؤثــر در بازاریابــی گردشــگری تهــران و در 

ــای  ــا و توصیه ه ــن یافته ه ــد؛ بنابرای ــدی نکرده ان ــران را رتبه بن کل ای

کاربــردی  دســت اندرکاران  و  سیاســت گذاران  بــرای  ارائه شــده 

نبــوده و بــا توجــه بــه ویژگی هــا و شــرایط متفــاوت تهــران، نیــاز بــه 

ارائــۀ مدلــی بومی شــده کــه مقتضیــات ایــن شــهر را درنظــر گرفتــه و 

ــد بدیهــی اســت.  ــه کن ــردی ارائ ــد پیشــنهادات کارب بتوان

به طــور کلــی، هم ســویی و مقایســۀ نتایــج ایــن پژوهــش 

بــا تحقیقــات مشــابه در ابعــاد خــرد آن هــا مطــرح اســت. در 

 مشــابه ایــن تحقیــق انجــام 
ً
نگاهــی کلــی، تحقیقــات کیفــی دقیقــا

ــای  ــاد و مؤلفه ه ــی ابع ــد در برخ ــابهات را بای ــت و تش ــده اس نش

کشف شــده جســت وجو کــرد. بــرای مثــال در بخــش التیــن، نتایــج 

پژوهــش کاپــوزا1 )2016( در بحــث توســعۀ صنعــت گردشــگری بــه 

علــت تمرکــز بــر زیرســاخت فرودگاهــی و توســعۀ ســفر ارزان قیمــت 

و حمل ونقــل آن تایــم در بحــث توســعۀ زیرســاخت بــا نتایــج کیفــی 

ــش  ــو و همکاران ــش دیوک ــت. در پژوه ــو اس ــش هم س ــن پژوه ای

)2010( نیــز نقــش تورلیــدران چینــی در شناســایی و معرفــی 

ــا  ــگری ب ــازار گردش ــعۀ ب ــرای توس ــگران ب ــه گردش ــن ب ــراث چی می

ــج  ــت. نتای ــو اس ــش همس ــن پژوه ــای ای ــی قابلیت ه ــۀ معرف مؤلف

ویلیامــز2 و شــاو3 )2011( در بحــث نــوآوری و توســعۀ گردشــگری 

می توانــد بــا مؤلفــۀ توســعۀ تحقیقــات بــازار در ایــن پژوهــش 

ــن پژوهــش ناجــدکا و راکیویــک4 )2012(  همســو باشــد. همچنی

ــای  ــا مؤلفه ه ــدار ب ــگری پای ــدل گردش ــزی م ــاط برنامه ری در ارتب

اکتشــافی سیاســت گذاری و برنامه ریــزی ملــی به منزلــۀ مطالبــۀ 

ــش  ــت. در بخ ــگ اس ــد هماهن ــای کارآم ــت میزبان ه ــی و تربی مل

ــای  ــن مؤلفه ه ــی بی ــایان توجه ــویی ش ــی، همس ــات داخل تحقیق

ــا برخــی یافته هــای تحقیقــات انجام شــده  ــن طــرح ب کشف شــدۀ ای

مشــاهده شــده اســت. بــرای مثــال بمانیــان و همــکاران )1388( در 

ــات  ــزی و اقدام ــی و برنامه ری ــای طراح ــه یافته ه ــود ب ــش خ پژوه

مؤلفه هــای  بــا  یافته هــا  ایــن  کــه  یافته انــد  دســت  اصالحــی 

رفــع محدودیت هــای موجــود و سیاســت گذاری و برنامه ریــزی 

ملــی بــرای توســعۀ بــازار گردشــگری همســو اســت. مؤلفــۀ 

ــدری  ــش دیوان ــج پژوه ــا نتای ــش ب ــن پژوه ــای ای ــی قابلیت ه معرف

ــای  ــازی کالن طرح ه ــث برندس ــر بح ــه ب ــکاران )1391(، ک و هم

ــعۀ  ــی و توس ــت. موقعیت یاب ــو اس ــد، همس ــد دارن کی ــی تأ تفریح

ــی و  ــام بروجن ــش ضرغ ــه در پژوه ــگرپذیر، ک ــای گردش موقعیت ه

ــعۀ  ــۀ توس ــا مؤلف ــت، ب ــده اس ــه ش ــه آن پرداخت ــی )1392( ب بارزان

ــش  ــن در پژوه ــت. همچنی ــو اس ــش همس ــن پژوه ــاخت ای زیرس

اســعدی و ســعیدا اردکانــی )1394(، کــه بــه ارائــۀ مدلــی پویــا بــرای 

توســعۀ گردشــگری تاریخــی شــده منجــر شــده اســت، مقوله هایــی 

گاهــی از نیازهــای گردشــگران  ماننــد آمــوزش، وضعیــت هتل هــا و آ

ــازار گردشــگری اســت  عوامــل مهــم و حساســی درمــورد توســعۀ ب

میزبان هــای  تربیــت  قابلیت هــا،  »معرفــی  مؤلفه هــای  بــا  کــه 

ــعۀ  ــازار و توس ــاز ب ــود، درک نی ــای موج ــع محدودیت ه ــد، رف کارآم

زیرســاخت« همســو اســت. در مقایســه بــا تحقیقــات کیفــی، میــان 

ــود دارد.  ــادی وج ــابه زی ــر تش ــش حاض ــا پژوه ــی ب ــات کّم تحقیق

در بخــش خارجــی تحقیقــات کّمــی پیــک5 )2016( در پژوهشــی 

ــفر  ــد س ــر از مقص ــه بهت ــور هرچ ــه درک و تص ــد ک ــان می ده نش

بــا مؤلفــۀ درک نیــاز بــازار در ایــن پژوهــش هم جهــت اســت. 

مطالعــات کّمــی کیــو6 و همــکاران )2011(، کــه تصویــر نهایــی از 

مقصــد گردشــگری را ارائــه می دهنــد، بــا مؤلفــۀ شــناخت گرایشــات 

1. Capozza
2. Williams and 
3. Shaw
4. Najdeska and Rakicevik
5. Pike
6. Qu
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گردشــگران همســو اســت. پــوالت1 و هرمانــس2 )2016( در ارائــۀ 

ــکاری  ــی و هم ــن دولت ــدار قوانی ــگری پای ــنهادی گردش ــدل پیش م

ــان  ــگری بی ــعۀ گردش ــی توس ــل اصل ــی را عوام ــای غیردولت نهاده

کرده انــد کــه بــا مؤلفه هــای رفــع محدودیت هــای موجــود و 

ــت.  ــو اس ــش همس ــن پژوه ــادی ای ــتایی نه ــکاری و هم راس هم

ــدار در  ــی پای ــت رقابت ــه مزی ــی ک ــز در پژوهش ــز3 )2015( نی اوان

ســازمان های گردشــگری را بررســی و تحلیــل کــرده بــه ایــن نتیجــه 

دســت یافتــه کــه ایجــاد مزیــت رقابتــی هــدف توســعۀ گردشــگری 

ــی پشــتیبانی از  ــۀ اصل ــن نتیجــه در راســتای مؤلف ــوده اســت و ای ب

اقتصــاد ملــی ایــن پژوهــش اســت. همچنیــن یافته هــای بریتلــی و 

الســر4 )2016( در راســتای برنــد گردشــگری بــا مؤلفــۀ پشــتیبانی 

ــش  ــۀ پژوه ــت. نتیج ــو اس ــش همس ــن پژوه ــی ای ــاد مل از اقتص

هاریــگان و همــکاران5 )2017( نیــز، کــه در بررســی گردشــگری 

ــد،  ــا مشــتری را مؤلفــة اصلــی می دانن ــاط مســتقیم ب تعامــل و ارتب

پژوهــش  ایــن  کارآمــد  میزبان هــای  تربیــت  مؤلفه هــای  بــا 

ــش  ــت وو6 )2018( در پژوه ــت. درنهای ــو اس ــگ و همس هماهن

خــود بــه نقــش بازاریابــی اینترنتــی در توســعۀ گردشــگری پرداختــه 

اســت کــه ایــن نتیجــه نیــز بــا مؤلفه هــای توســعۀ تحقیقــات بــازار 

ــات  ــت. در تحقیق ــو اس ــگ و همس ــاخت هماهن ــعۀ زیرس و توس

داخلــی نیــز همســویی برخــی نتایــج بــا برخــی مؤلفه هــای 

و  زنگی آبــادی  می شــود.  دیــده  به وضــوح  پژوهــش  اصلــی 

همــکاران )1385( در تحلیــل بــازار گردشــگری داخلــی بــه بحــث 

ــا  ــج ب ــن نتای ــد کــه ای کیفیــت خدمــات و زیرســاخت ها پرداخته ان

ــاخت  ــعۀ زیرس ــود و توس ــای موج ــع محدودیت ه ــای رف مؤلفه ه

همســو اســت. محســنی )1388( نیــز در پژوهشــی موانــع و 

ــن  ــه ای راهکارهــای توســعۀ گردشــگری را بررســی کــرده اســت ک

نتیجــه نیــز بــا مؤلفــۀ رفــع محدودیت هــای موجــود همســو 

اســت. ایمانــی خوشــخو و ایوبــی یــزدی )1389( در مطالعــۀ 

مقاصــد گردشــگری شــهری، مقوله هایــی ماننــد وفــاداری بــه 

ــد مقصــد گردشــگری  ــه برن گاهــی ب ــد، کیفیــت ادراك شــده و آ برن

ــا مؤلفه هــای تربیــت میزبان هــای  به دســت آورده کــه ایــن نتایــج ب

ــور )1391(  ــت. کرمی پ ــگ اس ــازار هماهن ــاز ب ــد و درک نی کارآم

نیــز نقش صنعت گردشگری را در توســعۀ اقتصاد منطقه ای پررنــگ 

دانســته و ایــن نتیجــه بــا مؤلفــۀ پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی همســو 

اســت. میرحســینی و همــکاران )1393( نیــز در پژوهشــی بــا 

تحلیــل سلســله مراتبی مــدل راهبــرد توســعۀ پایــدار گردشــگری را 

ــی  ــل اصل ــزی را عام ــی و برنامه ری ــای مدیریت ــه داده و راهبرده ارائ

ــزی  ــت گذاری و برنامه ری ــۀ سیاس ــا مؤلف ــه ب ــن نتیج ــته و ای دانس

ــه  ــب و ضرابخان ــی نس ــت طباطبای ــت. درنهای ــو اس ــی همس مل

گاهــی از برنــد مقصــد گردشــگری را عامــل توســعۀ  )1394( نیــز آ
1. Polat
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ــت  ــۀ تربی ــا مؤلف ــز ب ــج نی ــن نتای ــه ای ــته اند ک ــگری دانس گردش

ــت. ــو اس ــد همس ــای کارآم میزبان ه

ــرای  ــی ب ــور کل ــگری و به ط ــی گردش ــن بازاریاب ــرای تبیی ب

ــا توجــه  ــی وجــود دارد و ب ــن گردشــگری، نظریه هــای گوناگون تبیی

بــه بســتر خــاص فرهنگــی گردشــگری در شــهر تهــران، به تنهایــی 

نمی تــوان هیچ یــک را به منزلــۀ چارچــوب نظــری بــرای ایــن 

پژوهــش در نظــر گرفــت؛ بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــا هــدف ارائۀ 

ــخصی  ــاخت های ش ــی از برس ــدل پارادایم ــری و م ــی نظ چارچوب

ــگران  ــی گردش ــگری و برخ ــت گردش ــرگان صنع ــان، خب متخصص

ــه  ــن زمین ــی در ای ــۀ بوم ــۀ نظری ــال ارائ ــه دنب ــران ب ــی در ته خارج

ــن هــدف، از روش  شناســی کیفــی و  ــه ای ــرای دســتیابی ب اســت. ب

نظریــۀ زمینــه ای یــا گرانــدد تئــوری اســتفاده شــده اســت. در روش 

نظریــۀ زمینــه ای، جمــع آوری و تفســیر داده هــا همزمــان درجهــت 

خلــق یــک نظریــه قــرار می گیــرد و تفســیر همــان مرجعــی اســت 

ــا مــورد  ــه می شــود کــه کــدام داده ی کــه براســاس آن تصمیــم گرفت

ــه  ــا چگون ــن داده ه ــود و ای ــده ش ــه گنجان ــد در نمون ــۀ بع در مرحل

ــا  ــیر ب ــد تفس ــوند. فراین ــردآوری ش ــد گ ــی بای ــه روش های ــا چ ــا ب ی

توجــه بــه روش کدگــذاری در ســه مرحلــه انجــام می شــود. مــدل 

کشف شــده در ایــن پژوهــش حاصــل تحلیــل عمیــق پانــزده 

ــی  ــگری و برخ ــت گردش ــرگان صنع ــان، خب ــه از متخصص مصاحب

گردشــگران خارجــی در شــهر تهــران اســت کــه در فراینــد مدیریتــی 

ــل  ــج تحلی ــد. نتای ــر بودن ــگری درگی ــت گردش ــی صنع و بازاریاب

داده هــا براســاس مراحــل ســه گانۀ کدگــذاری ارائــه شــد و در مرحلۀ 

ــده و  ــده ش ــا خوان ــت باره ــا به دق ــن مصاحبه ه ــاز مت ــذاری ب کدگ

ــادار اســتخراج شــد. در مرحلــۀ  بیــش از 221 مفهــوم و گــزارۀ معن

بعــد بــا مــرور مفهومــی و محتوایــی مفاهیــم 193 مفاهیــم متناظــر 

ــا  ــن مصاحبه ه ــود در مت ــی موج ــادار کل ــزارۀ معن ــداد 221 گ از تع

ــی  ــاط مفهوم ــر ارتب ــا همدیگ ــا ب ــن مقوله ه ــد. ای ــتخراج ش اس

ــی از  ــرد. یک ــته بندی ک ــا را دس ــوان آن ه ــی می ت ــد و به راحت دارن

مهم تریــن فرایندهــای کدگــذاری، اســتخراج مفاهیــم متناظــر 

از گزاره هــای معنــادار و تبدیــل ایــن مفاهیــم بــه خرده مقولــه 

ــزوده  ــا اف ــای مقوله ه ــه غن ــه ب ــر لحظ ــیر، ه ــن مس ــت. در ای اس

ــن  ــدند؛ بنابرای ــر ش ــم کمت ــن مفاهی ــم ای ــال حج ــده و درعین ح ش

از کل 221 گــزارۀ معنــادار موجــود در مصاحبه هــای پژوهــش، 

ــذف  ــس از ح ــه پ ــده ک ــتخراج ش ــر اس ــوم متناظ ــداد 193 مفه تع

تکراری هــا در مرحلــۀ کدگــذاری محــوری، 35 خرده مقولــه از 

مفاهیــم متناظــر بیــرون کشــیده شــده اســت. البتــه می تــوان گفــت 

ــانی  ــا هم پوش ــتند ی ــراری هس ــم تک ــن مفاهی ــادی از ای ــداد زی تع

باالیــی بــا هــم دارنــد. بنابرایــن، در ایــن مرحلــه مایه گرفتــن 

ــه ای  ــۀ زمین ــرد نظری ــی راهب ــخصۀ اصل ــا، مش ــم از داده ه مفاهی

اســت و بــه کمــک تحلیــل مقوله هــا می تــوان فراینــد نظریه ســازی 

ــیدن  ــا، پرس ــب مقوله ه ــذاری مناس ــورد نام گ ــرد. درم ــریح ک را تش

ــه  ــو، یکپارچ ــی ن ــتنتاج طرح ــه و اس ــده، مقایس ــؤاالت برانگیزن س

ــه  ــاز ب ــازمان نیافته، نی ــام و س ــای خ ــوه داده ه ــه از انب و واقع بینان
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ــیت  ــد حساس ــت بای ــه خالقی ــه ب ــا توج ــژه ای دارد و ب ــت وی خالقی

ــالل  ــری از خ ــیت نظ ــد. حساس ــۀ کار باش ــای ادام ــری راهگش نظ

تجربــۀ حرفــه ای، مطالعــۀ متــون، تجربــۀ شــخصی و رونــد تحلیــل 

داده هــا درخــالل پژوهــش بــر حساســیت نظــری محقــق می افزایــد. 

 پژوهــش 
ً
حساســیت نظــری از آن روی مهــم اســت کــه اساســا

ــه داده هــا هســتند. پــس  ــادادن ب ــی معن ــی درپ ــۀ مبنای کیفــی و نظری

از بررســی دقیق تــر و پیونــد بیــن مفاهیــم خرده مقــوالت، دوازده 

ــد از:  ــوالت عبارت ان ــن مق ــه ای ــد ک ــت آم ــوری به دس ــۀ مح مقول

همــکاری و هم راســتایی نهــادی، درک عمیــق بازاریابــی، دیپلماســی 

ــاد  ــتیبانی از اقتص ــی، پش ــای جهان ــهیم رویداده ــگری، تس گردش

ــازار، درک  ملــی، تربیــت میزبان هــای کارآمــد، توســعۀ تحقیقــات ب

نیــاز بــازار، معرفــی قابلیت هــا، رفــع محدودیت هــای موجــود، 

ــا انتــزاع بیشــتر ایــن مقــوالت  مطالبــۀ ملــی، توســعۀ زیرســاخت. ب

ــد  ــر ش ــته ای ظاه ــه ای هس ــی، مقول ــذاری گزینش ــۀ کدگ در مرحل

کــه توانســت تمامــی مقــوالت دیگــر را تحــت پوشــش قــرار بدهــد؛ 

درواقــع رویکــرد موجــود نظــام بازاریابــی و خلــق ارزش هــای 

ــرفت  ــا پیش ــدد ب ــازمان های متع ــگری در س ــوزۀ گردش آن را در ح

ــۀ  ــگری به منزل ــی گردش ــد و بازاریاب ــد می زن ــه پیون ــادی جامع اقتص

فراینــد مشــارکتی اســت کــه افــراد یــا ســازمان ها در فراینــد رفتــارِی 

مشــترک تولیــد می کننــد. براین اســاس، گفتنــی اســت کــه بازاریابــی 

گردشــگری به مثابــۀ مطالبــۀ ملــی و بــه علــت درک عمیــق بازاریابــی 

ــۀ درک  ــا مداخل ــی قابلیت هــا ب در بســتر توســعۀ زیرســاخت و معرف

نیــاز بــازار و از طریــق راهبرد هــای همــکاری و هم راســتایی نهــادی، 

ــه پیامدهــای دیپلماســی  ــازار ب گاهی بخشــی و توســعۀ تحقیقــات ب آ

گردشــگری جهانــی و پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی منجــر شــده 

اســت. بنابرایــن، براســاس مقولــۀ هســتة نهایــی، کــه خــود برگرفتــه و 

انتزاع شــده از ســایر مقــوالت عمــدۀ ارائه شــده اســت، متخصصــان، 

خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی گردشــگران خارجــی در تهران 

ــی، بســتر و پیامدهــای بازاریابــی 
ّ
در تجربــۀ زیســت خــود شــرایط عل

گردشــگری را تجربــه، درک و یــا تصــور می کننــد. آن هــا در شــرایط 

و بســتر تعاملــی خاصــی در حــوزة بازاریابــی، گردشــگری را تبییــن 

کرده انــد کــه اگــر ایــن شــرایط در هــر کشــوری مهیــا شــود، موفقیــت 

بازاریابــی و گردشــگری در آن حــوزه محقــق خواهــد شــد. همچنیــن 

ــگران  ــی گردش ــگری و برخ ــت گردش ــرگان صنع ــان، خب متخصص

ــای  ــان برنامه ریزی ه ــزاران و مجری ــۀ کارگ ــران به منزل ــی در ته خارج

ــن  ــای کالن ای ــه در برنامه ریزی ه ــد ک ــگری بوده ان ــت گردش صنع

ــدی  ــی از کارآم ــخیص دقیق ــان تش ــن رو آن ــهیم اند. ازای ــوزه س ح

ــد.  ــگری دارن ــی گردش ــا بازاریاب ــط ب ــای مرتب ــذاری و متغیره و اثرگ

مــدل  اســت،  مشــخص  مصاحبه هــا  متــن  از  کــه  همان طــور 

ــور  ــی کش ــادی و سیاس ــام اقتص ــرای کل نظ ــگری ب ــی گردش بازاریاب

بســیار حســاس و کارآمــد اســت و ازایــن رو الگوهــای بومــی 

ــود. در  ــد ب ــر خواهن ــز کارآمدت ــن نظــام نی ــت ای ــن وضعی ــرای تبیی ب

بخــش کّمــی نیــز نتایــج حاصــل از مدل ســازی معادلــۀ ســاختاری 

ــی  ــن بازاریاب ــتقل در تبیی ــای مس ــۀ متغیره ــر هم ــه اث ــان داده ک نش

گردشــگری معنــادار بــوده اســت. همچنیــن می تــوان گفــت شــرایط 

ــی بــا دو متغیــِر مطالبــۀ ملــی و درک عمیــق بازاریابــی بــر تبییــن 
ّ
عل

ــاداری  ــتقیم و معن ــر مس ــب 0/84 اث ــا ضری ــگری ب ــی گردش بازاریاب

ــر  ــه متغی ــا س ــگری ب ــی گردش ــای بازاریاب ــد از آن پیامده دارد و بع

تســهیم  و  ملــی  اقتصــاد  از  پشــتیبانی  گردشــگری،  دیپلماســی 

رویدادهــای جهانــی بــا ضریــب 0/61 نیــز اثــر مســتقیم و معنــاداری 

در بازاریابــی گردشــگری داشــته اســت. همچنیــن اثــر راهبردهــا بــا 

ــای  ــت میزبان ه ــادی، تربی ــتایی نه ــکاری و هم راس ــِر هم ــه متغی س

ــی گردشــگری  ــن بازاریاب ــازار در تبیی ــات ب کارآمــد و توســعۀ تحقیق

ــر  ــن اث ــاداری اســت. همچنی ــر مســتقیم و معن ــب 0/49 اث ــا ضری ب

ــی  ــا( در بازاریاب ــی قابلیت ه ــاخت و معرف ــعۀ زیرس ــترها )توس بس

گردشــگری بــا ضریــب 0/47 اثــر مســتقیم و معنــاداری دارد و 

ــازار و  ــاز ب ــِر درک نی ــا دو متغی ــر ب ــرایط مداخله گ ــر ش ــت اث درنهای

ــوده  ــادار ب ــا ضریــب 0/41 معن ــز ب رفــع محدودیت هــای موجــود نی

اســت. 

درنهایــت پیشــنهادات کاربــردی بــرای توســعۀ بازار گردشــگری 

ــن  ــرد. مهم تری ــته بندی ک ــی دس ــور اصل ــد مح ــوان در چن را می ت

پیشــنهاد بــرای توســعۀ گردشــگری بــه علــت ماهیــت جهانی شــدن و 

توســعۀ ارتباطــات الکترونیکــی توســعۀ بازارهــای الکترونیکی اســت. 

گاه ســازی مــردم  برهمین مبنــا، در راســتای اطالع رســانی عمومــی و آ

بــرای اســتفاده از خدمــات گردشــگری الکترونیــک و حفــظ امنیــت و 

حریــم شــخصی افــراد شــامل گردشــگران، جامعــۀ محلــی، کاربران، 

برنامه هــای  گردشــگری  خدمات دهنــدۀ  ســایت های  و  تورهــا، 

ــی  ــای کیف ــه یافته ه ــه ب ــن باتوج ــوند. همچنی ــن ش ــری تدوی فراگی

پژوهــش، نکتــۀ مهمــی کــه دربــارۀ توســعۀ بــازار گردشــگری 

به ویــژه  دولت هــا  تصــدی  بحــث  می شــود  توصیــه  به شــدت 

دولــِت ایــران در امــر گردشــگری اســت. کاهــش تصدیگــری دولــت 

درحکــم رهیافتــی کلــی و مــورد پذیــرش در کشــورهای گوناگــون بــه 

ــد  ــی هــم بای ــت و ملموســی منجــر شــده اســت. از طرف ــج مثب نتای

ــازار   ب
ً
ــازار آشــفته ای اســت و اساســا ــازار گردشــگری ب گفــت کــه ب

گردشــگران ایــران بــرای متولیــان آن ـ چــه در ســطح خــرد و چــه در 

ــود  ــه می ش ــن، توصی ــدارد. بنابرای ــی ن ــدی چندان ــطح کالن ـ عای س

ــگری  ــوزۀ گردش ــد ح ــزان ارش ــت گذاران کالن برنامه ری ــه سیاس ک

ــده و تســهیل بخش  ــا هــدف طراحــی بســته های ترغیب کنن کشــور ب

و همچنیــن ایمن کــردن فضــای  کســب وکار گردشــگری قوانیــن 

بــازار  کالن  مدیــران  ارادۀ  باالبــردن  بــرای  و  کننــد  بازبینــی  را 

ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــازی را در دس ــوزش و فرهنگ س ــگری، آم گردش

دهنــد. به طــور کلــی، بــا توجــه بــه نتایــج بســیاری از پژوهش هــای 

ــازار  ــعۀ ب ــر توس ــه ب ــوع ک ــن موض ــور، ای ــل کش ــده در داخ انجام ش

گردشــگری کشــور بــه تســهیلگری نیــاز دارد اتفــاق نظــری همگانــی 

وجــود دارد؛ چراکــه تجــارب موفــق بســیاری از کشــورها در توســعۀ 

ــوده اســت. ــۀ تســهیل گردشــگری داخلــی ب ــز برپای گردشــگری نی
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ایــن پژوهــش کیفــی بــوده و دسترســی مســتقیم بــه نخبــگان 

ــه  آســان نبــوده اســت و گاهــی برخــی نخبــگان تمایــل چندانــی ب

 بیــان می کردنــد کــه انجــام 
ً
مشــارکت در بحــث نداشــتند و عمدتــا

ــی  ــدۀ چندان ــد و فای ــاز نمی کن پژوهــش در کشــور گــره ای از کار ب

ــر دو  ــه ه ــت ک ــوار اس ــگر دش ــرای پژوهش ــم ب ــی ه ــدارد از طرف ن

روش کّمــی و کیفــی را در یــک پژوهــش بــه کار گیــرد. ایــن مشــکل 

ــتری  ــداد بیش ــا تع ــگر دو ی ــه پژوهش ــود ک ــتر می ش ــی بیش زمان

ــن  ــد. ای ــتفاده کن ــان اس ــور همزم ــش را به ط ــای پژوه از روش ه

ــش  ــن پژوه ــه ای ــت ک ــی اس ــم پژوهش ــود تی ــتلزم وج ــرایط مس ش

ــانی  ــروی انس ــدود و نی ــۀ مح ــا بودج ــری ب ــالۀ دکت ــۀ رس به منزل

بســیار کمــی انجــام شــده اســت.
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