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 3شمیها ، سید سعید2الدین افتخاری ، عبدالرضا رکن9یپروانه پرچکان

 
 90/1/19تاریخ پذیرش: -2/1/12تاریخ دریافت: 

 دهیچک
کشف  ینوآورانه نوع های بر جنبهاست که عالوه  ینوآور کی یگردشگر داریدر مباحث توسعه پا داریپا برند

 زیجهت توسعه و حفاظت ن یطیمح یفضاها یداریپا کردیرو با یاقتصاد یسودآور یبرا دیجد های فرصت

 -یفرهنگ ،یکیاکولوژ) یداریپابه عوامل چهارگانه  با توجه یساحل یگردشگر یمقصدها یبرندسازهست. 

 یها زهیانگ و نفعانیذ حقوق تیرعا ،نگری آینده ،یبخش الهام ،قصد آموزش به( یو نهاد یاقتصاد ،یاجتماع

ذهن  در نهیبه ریتصو و اعتماد ،یکارآمد ثبات،به  یابیدست ینوع برندساز نی. منظور از اشود یانجام م متقابل

 جادیا زین یبرندساز نوع نیا از هدف. کند دایپ مقصدها ریسا از زیمتما یتیهو مقصد، که نحوی بهمخاطب است 

 که است دهیچیپ یندیفرآ مهم نیا انجام. استمقصد  نشیگردشگران درگز حیو ترج یتعهد، حس وفادار

 یبرا ها تیقطع عدم و ها شرانیپ به توجه با یساختار لیتحل و نگاری نیازمند آینده موجود، وضع لیتحل بر افزون

 .است مطلوب یالگو ارائه

 روشبوده و به  یساحل یگردشگر یمقصدها داریپا یمطلوب برندساز یپژوهش درصدد ارائه الگو نیا

در حوزه  خبره ) 33 مشارکت با چابهار یساحل منطقه در نگاری آینده کیتکن باو خبره محور  یلیتحل -یفیتوص

 یینها فهرست ابتدامنظور  نیا ی( انجام شده است. براموردمطالعهآشنا به منطقه  نگاری آیندهو  یگردشگر

 90 ،یاجتماع -یفرهنگ شرانیپ 25،یکیاکولوژ شرانیپ 99شامل ( استخراج شد که شرانیپ 23مؤثر ) یها شرانیپ

 یرهایقرار گرفته، متغ موردبررسی ها شرانیپ نیب روابط ازآن پس. شود می ینهاد شرانیپ 99و  یاقتصاد شرانیپ

 آمده دست به جینتا یاستخراج شده است. برمبنا تأثیرپذیرو  تأثیرگذارعوامل  یسازگار زانیو م ییشناسا یدیکل

 زین تیدرنها. شدند یارمعم یالملل نیب و یمل ،یمحل سطح سه در کار سهولت لحاظ به و نیتدو یواصلیسنار پنج

با  یانیم»، «و بهبود یبازساز کردیگذار با رو» یها ساله، در قالب ستیب یبازه زمان کی یمطلوب برا یالگو

 است. دهیارائه گرد «یحداکثر ینیبازآفر کردیمطلوب با رو»و  «یحداقل ینیبازآفر کردیرو

 .چابهار ،یساحل یشگرگرد یمقصدها دار،یپا یبرندساز ،ینگار ندهیآکلید واژگان:  
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 مقدمه

عاملی کلیدی  یمل یا استانی ای،   منطقه ،یمحل از اعم عهتوس هدر هر برنام ،گردشگری امروزه

 هستند وکار   کسب ایجاد گوناگونِ های         از راه رهیغ و صنعتی ،کشاورزی توسعهاست و اگرچه 

 ریسا با مقایسه در وکار   کسب ایجاد روش ترین   سریع و ترین   راحتگردشگری  هتوسع یول

 ،یاقتصاد یسبک زندگ ،یعیطب یمقصد، بر فضا کیدر  ی. توسعه گردشگرهاست بخش

ساکنان را  یزندگ تیفیاثرگذار بوده و ک میمستق صورت به یمحل نیساکن یفرهنگ -یاجتماع

ر ب تواندیمقصد م کیدر  یتوسعه گردشگر یآثار جانب نی. همچندهد یقرار م تأثیرتحت 

رقابت  واسطه به حال بااین. بگذارد تأثیر یمحل نیساکن یو سبک زندگ یکیانسجام اکولوژ

شدید میان مقصدهای گردشگری، ایجاد تصویری مثبت از یک مقصد برای نیل به مزیت 

( که این امر برندسازی 9،9111کلرلی و مکبلگلو است )رقابتی از اهمیت زیادی برخوردار 

ترغیب  منظور به. ایجاد تمایز و موقعیت خاص برای مقصد دکن یممقصدها را ضروری 

ترین دالیل  استانداردهای زندگی ساکنین از مهم باال بردنتر و  گردشگر به هزینه بیش

 یمقصدها (. برندهای مشهور در9319بارزانی، و ضرغام بروجنیاست )برندسازی در مقصد 

و خالقانه  شمندانهیاند یزیر برنامه جهیاند؛ بلکه نت نشده جادیا یهرگز تصادف یگردشگر

 و مکان یابیبازار شده باعث مقصدها روزافزون رقابت رو ازاینهستند.  رانیو مد زانیر برنامه

 در مقصدها متمایزسازی یبرا یراهبرد یابزارها به یگردشگر یهابرند مقصد هتوسع و یطراح

امر وارد فاز  نیا یدار گردشگریپا هتوسع کردیرو داشتن در نظر با شوندکه لیتبد ایدن سراسر

 .شودیم ینینو

 است یاریبس تیاهم یدارا یگردشگر یهارونق مقصد ای اتیح هدر ادام داریپا توسعه کردیرو

به یک هدف جمعی  حاضر، قرن غالب پارادایم عنوان   به ،یگردشگر داریپا هتوسع چراکه

 با مندان         و بهره          گردشگران ،زبانانیم ستیز یفضا نیب تعامل تیریمد یدر پ وتبدیل شده 

 منابع حفظ افراد، حاضر حال نیازهای أمینکه ضمن ت          است یفرهنگ و یطیمح منابع از استفاده

 .دارد در نظر آیندگان برایآن را  از حراستو  طبیعی و محیطی

                                                                                                                                                                                 

1. Baloglu & McClearrly  
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 یبرندساز و افتهیج روا نیگزیجا هبا رویکرد توسع هفتاد، هاز ده گردشگری، یدارپا هتوسع

 تجارت قیاز طر نود، هو از ده افتهیهفتاد رواج  هده از یصنعت هدور افول با جهان در زین مقصد

است که در حال حاضر  نیا تیواقع. است هرونق گرفت ،یگردشگر و یفرهنگ یها   تیو ظرف

 رو روبه یبا مشکالت جد یگردشگر یمقصدها اتیادامه ح داریبدون توجه به اصول توسعه پا

 یا گسترده یعموم یهاتیحما دارند، تالش عموماً یگردشگر یمقصدها رانیمد. شوند یم

 یداریپا ،یطیمحستیز یداریپا یول کنند جلب یگردشگرو توسعه  هیجذب سرما یبرا

 یادیز تیاهم از یگردشگر یمقصدها توسعه یبرا پایدار گردشگریو توسعه  یاجتماع

موضوعات مهم و  عنوان به داریپا توسعه با مرتبط مسائل اضرح در حال. برخوردار هستند

 یمشارکت تیریمد یها و شاخص ی، مناطق ساحلشده حفاظتدر رابطه با مناطق  موردتوجه

 (.9،9112،9112رابندیفا ،ینیبور) ندیآیم حساب به

. است یساحل یبخش گردشگر یبر رو یادیز توجه و تمرکز یدر صنعت گردشگر

 التیدهند تعط   یم حیترج انییدرصد اروپا 23است که  نیاز ا یاروپا حاک ونیسیمک یها   یبررس

 یساحل یگردشگر یمقصدها ؛شود می گفتهو  (2559، 2ای سیبگذرانند ) در سواحلخود را 

 ران،یمد عالقه واسطه به مقصدها نیاانتخاب گردشگران است.   محبوب یجزو مقصدها هنوز

و  ییسو از هیسرما جلبشهرت و  یبرا وکار کسب صاحبان و یمحل جامعه زان،یر برنامه

 با متمایزسازی ازمندین گر،ید یسو ازگردشگران  یانتظارها وخاص  یکیاکولوژ یها تیحساس

 ها،   ارزش تعادل، توازن، یساحل یگردشگر داریپا هتوسع. در هستند داریپا توسعه کردیرو

( 9310 ،ی)افتخار شود   یگرفته م درنظر یصاداقت یها   تیمز و یاقتصاد اصول ،یاخالق تیفیک

از  ازحد شیب یها   یبردار   و بهره یساحل یاز گردشگر یناش یفشارها شیخطر افزا دینبا یول

 یها مقصد ندهیبه آ در نگاهامر  نیسپرده شود که ا یبه فراموش یدر مناطق ساحل یعیمنابع طب

 دارد. تیاهم یساحل

و  ستیمرتبط ن یمنابع مال یداریبا پا صرفاً یساز   تیظرف ،یحلسا پایدار گردشگری در توسعه

 انیبه جردارد.  تیبه همان نسبت اهم یو نهاد یاقتصاد ،یاجتماع ،یکیاکولوژ یها یآگاه

 ارجح نینو یساز   تیشده نسبت به ظرف   یزیر   برنامه یها   موجود در قالب یها   تیانداختن ظرف
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اساس  نیا بر(. 9310 ،یافتخار) ردیقرار گ غفلت مورد دینبا دهبو گذشته از آنچه یعنی است،

 اصول بر تمرکزموجود و  یها تیظرف بر  هیتکدر مقصدها با  یبرندسازگفت که  بتوان دیشا

 یمقصدها داریپا یبرندساز درواقعباشد.  یماندگارتر کردیرو تواند یم یداریپا چهارگانه

 چهارگانه عوامل نیب آثار تبادل از پراکنده اتفاق کیو نه  مداوم روند کی یگردشگر

 یراستا در ارتباط یاثربخش شیافزا باهدف ینهاد و یاقتصاد ،یفرهنگ -یاجتماع ،یکیاکولوژ

به حداقل  یبرا مؤثرارتباط  یچگونگکه در آن  است یگردشگر داریپا توسعه مشخص هدف

 داریپا یبرندساز در است یضرور رو ازاین. استمدنظر  چهارگانه عوامل یآثار منفرساندن 

 کاربست با و کرد حرکت ندهیآ میترس و گذشته به ینگاه با یساحل یگردشگر یمقصدها

 و یاقتصاد ،یراهبرد ،ییفضا -یمکان تیاهم. دیرس یینها هدف به مشخص یراهبردها

 مستعد یمطالعات مورد یبرا را یساحل منطقه نیا چابهار، یگردشگر فرد منحصربه یها یژگیو

 یها آب به منطقه بندرکل نیتر کینزد و بوده کشور یانوسیاق بندر تنها منطقه نیا. است دهکر

 و پاکستان و افغانستان هند، ،فارس خلیج حوزه یکشورها به یکینزد وجود با و است المللی بین

 جنوب منطقه یگردشگر قطب نیتر مهم چابهار، یصنعت -یتجار آزاد منطقه وجود نیهمچن

 یستیاکوتو یباال یها تیظرف از یبرخوردار لیدل به که شود یم سوبمح کشور شرق

 داریپا یبرندساز مطلوب یالگو ارائهپژوهش درصدد  نیا. است گرفته قرار موردمطالعه

روش  به یاهیپا قاتیبر تحق یالگو مبتن نیاست و تالش شده تا ا یساحل یگردشگر یمقصدها

 یاصل یوهایسنارمک ارائه گردد و  کیم افزار نرمبا  یساختار لیتحل قیو از طر ینگار  ندهیآ

ممکن  های آینده یبرا یمطلوب برندساز یالگو و نییتب المللی بین و یمل ،یمحل سطح سه در

 و ارائه گردد. نیتدو ندهیآ سال ستیب در

 

 مروری بر مبانی نظری

 یها   جنبه عالوه بر است که ینوآور کی پایدار گردشگری هتوسعدر مباحث  داریبرند پا

 یفضاها یداریپا کردیبا رو ،یسودآور یبرا دیجدی ها   کشف فرصت ینوع ،نوآورانه

 جبرانقصد  ،یگردشگر داریپا هتوسعهست، چراکه  زیتوسعه و حفاظت ن منظور به ،یطیمح

 ،یطیحم         ستیز نظراز که کند      یم جادیرا ا ییها      نیگزیدارد و جا انبوه یگردشگر یآثار منف
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                   و کسونیو د 9113، 2؛ کاتر9192، 9تونیبراست ) داریپا یفرهنگ یاجتماع و یاقتصاد

است و  دیجد یتا حدوددر جهان  داریبرند پا ینظر اتیادب گرید یسو از(. 2559، 3همکاران

از این  ها حاکی واکاوینشده است.  دیهنوز تول اتیادب نیتوان گفت که ا   یم اطیبااحت یحت

زمینه برندسازی بر محصوالت مصرفی یا خدماتی تر پژوهشگران در است که تاکنون بیش

جدید مطالعاتی برندسازی خدمات ارتباط  انیدر جر( ولی 3،9113کلراند ) متمرکز بوده

است  یا افزوده ارزش( و مبتنی بر فرآیند 0،2553وارگو و الچدارد )مستقیمی با منطق خدمات 

(. تصور از برندها مفهومی 2،2555بریسازد ) می پذیر امکانرا  کنندگان مصرفب که خلق تجار

شود. تصویر برند،  است که بر اساس اصول عاطفی و عقالنی در ذهن مخاطبان ساخته می

مطلوب و قوی از  یها یتداعادراک برند توسط مخاطب است و هدف این است که مخاطبان 

 برند به راهبردیرویکرد  (. نخستین9113کاتلر، ند )باشمحصوالت و خدمات در ذهن داشته 

 یشهرها در یالملل   نیب سطوح در سپس و کنگ   هنگ و ایاسترال در یمل سطوح در مقصدها

 هشتاد هده از یگردشگر یمقصدها یبرندساز (.2552 کر،ی)ب است شده آغاز اروپا و کایآمر

 میمفاه در خصوصر مطالعات موجود، قرارگرفته و براب یپژوهشگران دانشگاه مدنظر یالدیم

پژوهش انجام شده  نیا بامتفاوت  یکردهایبا رو یقاتیتحق یبرندساز و یساحل یهامقصد

که اولین    یهنگام گردد، یبرم باستان رم به یدر مناطق ساحل یساحل یگردشگر سابقهاست. 

دوم  هاست که از نیم یدر حال نیاساخته شد و  2اَپِنین پِنینسوال یدر بخش شمال یروم یها         خانه

، 9)یونپاست          رو شده   با گسترش انبوه گردشگران روبه یساحل های تفریحگاه ،قرن بیستم نیز

 شیافزا و    جادیا هنگفت، هیسرما صرف با ساخت،   انسان التیتسه رو نیهم از. (2551

وجود آمده است     به ایدر هکران امتداد در مناطق گردشگری تیفیک در یا مالحظه قابل

 اریبس یانسان یها   تیفعال از ییایو در ی(. لذا منابع ساحل9399 همکاران، و زاده میابراه)

 هدر توسع ندگانیآ یو حراست آن برا یرونق گردشگر یحفظ سواحل برا و رندیپذ   بیآس
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 یباال دادتع لیدل به مقصد، یبرندساز دردارد.  یادیز تیاهم یساحل یگردشگر یهادصمق

 لیدخ یاقتصاد مختلف یها بخش در متعدد نفعانیذ گوناگون، منابع و خدمات محصول،

 ایمقصد لذا ارائه تجربه  ینبودن پارامترها ریپذ کنترل لیبه دل و (1،2595بورنهورست) هستند

نسبت به  یتر شیب یها یدگیچیمقصد از پ یبه مخاطب در قالب برندساز کسانی یذهن ریتصو

 خدمات برخوردار است. ایکاال  یبرندساز

 هدارکنندیبا د یعاطف هرابط جادیا ییتوانا از و استمقصد  تیشخص هکنند   میرند مقصد ترسب

مقصد  تیریمد گرو در تیشخص نیا یو ارتقا نگهداشتمقصد برخوردار است که 

 و جذاب منسجم، افته،یتمرکز و دارد تیدر واقع شهیاست. برند مقصد ر یگردشگر

 اتیو واقع طیشرا یبرمبنا         بلکه  شوند،   ینم ابداع موفق یبرندها نیبنابرا؛ است صیتشخ   قابل

 کردن بالفعل یبرا برندها گفت توان         یم یحت و شوند   یم جیو ترو رندیگ   یمموجود شکل 

و ندسازی مقصد، برخلق سیما مفهوم بر(. 2593کر،ی)ب شوند   یم تیریمد شان         بالقوه یها         تیظرف

مورگان، پریچارد و کند )را به آن مقصد جذب  و گردشگرانگذاران  ای که سرمایه آوازه ای

توانند ابزار قدرتمندی برای شناسایی و متمایز  دارد، چراکه برندها می دیتأک( 2553پراید، 

 کنندگان مصرف ساختن یک مقصد اصلی از رقبای آن و توسعه و تقویت پیوندهای عاطفی با

تری  ، مقصد همواره نقش گستردهندبر را در نزد مخاطبان شکل دهند. مقصد ریتصونیز باشند و 

سازد، بلکه  ارتباط میان مشتریان و سازمان را فراهم می تنها نهاز برند محصول ایفا کرده و 

آنان نیز ای متشکل از کارکنان و ذینفعان مقصد ایجاد نموده، باعث همگرایی عالیق  شبکه

و بر محصوالت متمرکزند  عموماًآن  یها   و مدل یبرندساز حال بااین (.2،2551برودیشود ) می

از عوامل  عموماً ز،یتوجه دارند ن یگردشگر یهاکه به برند مقصد ییها   دسته از پژوهش آن

 یده ولمنابع استفاده ش یدر برخ «داریبرند پا»اند. عبارت    دهیغفلت ورز یداریپا هچهارگان

گرچه تصویر مقصد برای است.  بوده یابیبا اصول بازار ینام تجار یداریمقصود از آن پا

رود و اغلب این نوع  دانشگاهیان و شاغلین بخش گردشگری مفهوم آشنایی به شمار می

در انتخاب یک  یا کننده نییتعمقصد عامل  کی ریتصوکه  اند موافقپژوهشگران از گذشته 

                                                                                                                                                                                 

1. Bornhorst 

2. Brodie et al 
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سازی از آن دریک ساختار بسیار  ( ولی مفهوم9120، 9مایواست )کننده مقصد توسط بازدید

همگنی، قابلیت اعتماد و اعتبار  و کمبود (2،2559هدینگاست )پراکنده صورت گرفته 

ی آن ماهیت  گیری تصویر مقصد امر شایعی است که نتیجه در اندازه مورداستفادههای  مقیاس

تصویر مقصد  یده شکلاسایی صفات مهم و معین اکتشافی مطالعات صورت گرفته بر روی شن

ای است از  تصویر یک مقصد مجموعه»دارد: می انیب 3کرامپتون (.3،2553برلی و مارتیناست )

در  زیسبز ن یبرندها( «. 9121ها و تصوراتی که یک شخص از یک مقصد دارد) باورها، ایده

و  ستیز   طیبر اصول مح یتنو مب اند   قرار گرفته یجد موردتوجهاست که  هده کیحدود 

 ،یستیز   طیمح ،یاسیس ،یمانند اقتصاد اجتماع یمیگر مفاه   یتداعو  دارندیوکار پا   کسب

 مجموعهاست.  شیافزا    روبه ها آن یبرا تقاضاند و ا   یکیزیوفیفناورانه و ب ،یسالمت ،یاخالق

 شیافزا ،ییوهوا   آب راتییتغ ،یعیطب منابع کمبود عت،یطب از جانب فشار لیاز قب یعوامل

 ،یانرژ ژهیو   به منابع نیتأم هنیهز شیافزا نده،یفزا تیجمع ،یستیز یها   گونه انقراض ها،   ندهیآال

 رانیمد ،ینید یها   آموزه و یاخالق یهنجارها ،یمال یها   زهیانگ ،یجهان و یمل مقررات و نیقوان

حاضر، حاکمیت  در حال (.9392 ،یزاهد)کند   یم تیهدا شدن سبز یسو   به را زانیر   برنامه و

ریزی و مدیریت مقصدهای گردشگری ساحلی در چارچوب پارادایم  تفکر راهبردی در برنامه

در کاالها و خدمات  یطیمح ستیزلحاظ کردن مالحظات  و سبز بر برند دیتأکتوسعه پایدار با 

 ینوع برندساز نیا ییهدف غا مطرح است و تر شیفروش ب باهدفسبز  ریارائه تصو منظور به

مقصد را  تیریچارچوب اهداف خاص مد نیسبز در ذهن مخاطب است. در ا ریتصو میترس

 و بودن یفصل کاهش سبز، یسودآور مقصد، ریتصو ارتقاء: یاصل موضوع چهار در توانیم

 یریگ شکل در یداریپا چهارگانه عوامل که نمود خالصه درازمدت در یمال هیسرما نیتضم

 ذهن در ها   یتداع و ادراکات از یا   مجموعه سبز برند درواقع .کنند یم فایا را یاصل نقش ها نآ

(. 2592 چن،) است مرتبط و همراه یستیز   طیمح یها   ینگران و تعهدات با که است مخاطب

پردازان و ، نظریهمحبوبیت آن در بین مردم باوجودساحلی  یدر گردشگرتداعی برند سبز 

 در آنکه  ابندی یآگاه از شرایطی را به این نکته راهبردی معطوف ساخته تا مجریان

                                                                                                                                                                                 

1. Mayo 

2. Heding 

3. Beerli & Martin 

4. Crampton 
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؛ کروگر، 2555)دوآن، کندیمحفاظت کار  یبرا مؤثر یابزار عنوان به یساحل یگردشگر

ای برای یک  ، پایهدر آینده نتایج مطلوب مبنای ریزی و مدیریت بر بنا نهادن برنامه. (2550

 وشده نییتع قبل از یاستانداردها به توجه با حاضر طیسازد که در آن شرایم مستمر ندیفرآ

منجر  ندهیاز آ یمشخص نشیبه ب تیدرنها و شوند یممداوم نظارت  طور بهمشخص  یابزارها

 تیریمد دانش و یگذار استیس دانش ،ینیب شیپ دانش ضعف از ینگار ندهیآ مفهوم. گردد یم

 مند نظام ندیفرآ ،9ینگار  ندهیآ. است افتهی ظهور خاص، یاه چالش به ییپاسخگو در یراهبرد

 آن هدف که است یاجتماع و یاقتصاد ،یفناور ،یعلم یها نهیزم در بلندمدت ندهیآ به نگاه با

 و یاقتصاد دیفوا نیتر شیب با نوظهور یها یفناور شیدایپ و یراهبرد پژوهش یها حوزه نییتع

 کارا یها استیس و راهبردها توسعه یبرا یو مشارکت مند نظام یکردیرو به و است یاجتماع

دانش  نی(. ا9390 ،یریو قد یاشاره دارد)ناظم ندهیو بلندمدت آ مدت انیم ی دوره یبرا

در  یالدیم 25 ی دهه لیو اوا 05 ی در اواخر دهه یگذار استیابزار س کی عنوان بهبار  نینخست

است  افتهیها رواج  ملت ریسا نیدر ب جیتدر بهس و سپ کاررفته به یدر بخش دفاع ژهیو به کایآمر

 یرسازیتصودر  تواند یکه م شده تیریمدو  یزیر برنامهدر  یبه دانش مهم لیامروز تبد و

های  با فعالیت یطیمح ستیزادغام مسائل  .دینما فایا یمهم نقش زین یگردشگر یمقصدها

ی در یک مقصد را کاهش زیست محیط، اثربخشی و رقابت را افزایش و اثرات وکار کسب

 ازمندین یداریپا کردیبا رو یساحل یگردشگر یمقصدها یبرندساز (2590دهد)گومز، می

 برابر در غافلگیری از زیموجب پره تا است نگاری آینده و دستانه شیپ یریگ میدانش تصم ینوع

 یبرا ییباال ییتوانا ازروش  نیا. گردد مقصد یو اقتصاد یفرهنگ -یاجتماع ،یطیمح تغییرات

 در. است برخوردار یساحل یمقصد گردشگر زانیر و برنامه رانیمد یالزم برا یها افتیارائه ره

زمان به اصول    هم با توجه یساحل یمقصد گردشگر یزسازیپژوهش تالش شده تا متما نیا

چگونه که    نیاانجام گردد.  داریپا هتوسع کردیبا رو نفعان   یذحقوق  تیو رعا یداریپا هچهارگان

 یکپارچگیمتقابل به  یها   زهیو انگ نفعان   یذحقوق  تیرعا ،یبخش   ، الهامقصد آموزشتوان با    یم

 داریپا توسعه هچارچوب اصول چهارگان در یساحل یگردشگر یهابرند مقصد در ساخت

 و یمل ،یمحل یالگوها قالب درپژوهش است که تالش شده  نیا همسئل نیتر   یدیکل د،یرس

                                                                                                                                                                                 

1.Foresight 
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ارائه  چابهار یساحل یگردشگر مقصد در یساختار لیو تحل یسیونویسنار کیتکن با لمللیا بین

 گردد.

 
 نگاری برندسازی پایدار مقصد گردشگری ساحلی، منبع: محققین مدل مفهومی آینده -1شکل شماره 

 

 ی پژوهششناس روش

-یفرهنگ» ،«یکیاکولوژ»: یاصل عامل چهار به یداریپا عوامل ابتدا پژوهش نیا انجام یبرا

 یمقصدها در ساز برند یها شاخص و رهایمتغ سپس و شده کیتفک «ینهاد» و «یاقتصاد»،«یاجتماع

 چابهار یساحل مقصد در و دهیگرد ییشناسا المللی بین و یداخل معتبر منابع از یساحل یگردشگر

 به آشنا خبره 33 را پژوهش نیا یآمار جامعه. است شده چاپ 9مقاله دو در آن جینتا که شده آزمون

 با یبرندساز خبره 1 و یپژوه ندهیآ خبره 93 ،یگردشگر خبره 99از  متشکل چابهار یساحل مقصد

بر  یمبتن پژوهش، نیا یاصل کردیرو ازآنجاکه. دهد یم لیتشک ارشد یکارشناس التیتحص نیانگیم

 میو ترس یساز شرانیپ است، چابهار یساحل منطقه داریپا یبرندساز یبرا یسیونویسنار و ینگار ندهیآ

 یبرندساز ینگار ویسنار یبرا ریز یها و گام ینیب شیپ یالملل نیو ب یمل ،یروندها در سه سطح محل

 منطقه برداشته شده است: نیدر ا داریپا
                                                                                                                                                                                 

پژوهشی گردشگری و  -های برند پایدار در مقاصد گردشگری ساحلی، فصلنامه علمی مقاله ارزیابی شاخص .1

در برندینگ پایدار مقاصد گردشگری ساحلی  کننده نییعوامل تع ریو مقاله تأث 1006زمستان  10توسعه،دوره شماره

 .1006زمستان  4شماره 21و آمایش فضا، دوره  یزیر برنامه فصلنامه
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از  منظور :یساز شرانیپ یبرا ازین شیپ و یدیکل عوامل ییشناسا -نخست گام

قرار  تأثیرموضوع را تحت  یول ستندیترل ناست که تحت کن ییزا برون یرهایمتغ شران،یپ

 بر عالوه چابهار یساحل منطقه داریپا یبرندساز در مؤثر یها شرانیپ ییشناسا منظور به. دهند یم

 به توجه با ،یبرندساز در اثرگذار یها شاخص در خصوص شمندانیاند نظرات مطالعه باز

 ییفهرست نها نوبت، نینددر چ چهارگانه یدیکل عوامل از متعدد یها شاخص استخراج

 شرانیپ 90 ،یاجتماع -یفرهنگ شرانیپ 25،یکیاکولوژ شرانیپ 99، شامل مؤثر یها شرانیپ

 در که دیگرد استخراج مذکور جینتا از شرانیپ 23 درمجموع و ینهاد شرانیپ 99و  یاقتصاد

 .است شده آورده 9شماره  جدول قالب
 

 چابهار یساحل همنطق داریپا یازبرندس یاستخراج یها شرانیپ -1شماره  لجدو

 یمحورها

 یاصل
 ها شرانیپ

 یکیاکولوژ

 منطقه یعیطب تیهو

 یطیمح یها   ندهیآال وگردها  زیر

 منطقه سواحل تیفیک

 روزه ستیصدوب یبادها

 سال گرم یها   ماه در هوا یدما بودن باال

 حضور و یصنعت و یشهر یها   پساب قیاز طر انوسیاق یها   آب و سواحل آلودگی

 گردشگران

 یطیمح یها   بیتخر از یریجلوگ یبرا یگردشگر یطیمح   ستیز آثار یمل یابیارز

 یساحل یتحمل مقاصد گردشگر تیظرف یابیارز

 منطقه یها   کرانه در یعلم یها   تیژئوسا سترشگ استیس

 متنوع یندازهاا   چشم با یعیطب یستیاکوتور یها   دهکده چون ییها   فرصت وجود

 سالمت یگردشگر و سمیژئوتور ،یآب یها   ورزش ،ییایدر یگردشگر هتوسع یها   استیس

 یانوسیاق یها   کرانه امتداد در یلومتریک ستیدو یخط هفاصل در

-یاجتماع

 یفرهنگ   

 ینسل راتییتغ

 یزندگ سبک راتییتغ

 ها   رسانه ییهمگرا

 یتالیجید سواد گسترش
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 یگردشگر یها   سمن عدادت شیافزا

 ـ رسانه شهروند هتوسع

 منطقه یگردشگر تیآن بر هو تأثیرفرهنگ و  شدن یجهان

 بودن جوان لیبه دل یمحل هجامع توسط یگردشگر مدرن یالگوها رشیپذ شیافزا

 منطقه تیجمع

 خالق یگردشگر ساز   نهیزم یفرهنگ عناصر وجود

 یگردشگر یدولت و یخصوص یها   هبنگا در موجود یها   شکاف دیتشد

 (یو واقع ی)مجاز یاجتماع یها   سامانه هتوسع

 کار دیجد فرهنگ

 یگردشگر یها   تیفعال هتوسع یبرا یمحل و یفراملّ ینهادها از استفاده امکان

 یمرتبط با گردشگر یاجتماع یفرهنگ معضالت

 هیهمسا یکشورها و منطقه انیم مشترک فرهنگ وجود

 یخشک در محصور یههمسا یکشورها بازرگانان پرشمار حضور

 یاقتصاد

 منطقه در هیهمسا یکشورها یها   رساختیز از استفاده امکان

 منطقه به متعدد یدسترس یرهایمس وجود

 یساحل یگردشگر هنیدرزم نینو مشاغل سهم شیافزا

 یساحل یگردشگر بخش در منطقه ینیکارآفر تیظرف

 کشور یاقتصاد رشد نرخ شیافزا

 یگردشگر اقتصاد از یخصوص بخش سهم شیافزا

 کشور یاتیمال یدرآمدها شیافزا

 کشور شرق جنوب همنطق اقتصادی هتوسع به دولت توجه افزایش

 یمل اقتصاد در یگردشگر ییزا   اشتغال تیقابل

 یانرژ یها   نهیهز مستمر شیافزا

 منطقه در ها   یناامن یبرخ وجود

 منطقه در یالملل نیب و یمل سطوح در یران   یکشت عیصنا وجود

 منطقه یگردشگر اقتصاد هتوسع به دولت توجه افزایش

 خردمند یگردشگر به هوشمند یگردشگر از یجهان شیگرا

 اطالعات کسب یها   وهیش شدن هوشمند

 ایدر یمتر شصت میحر یآزادساز قانون وجود ینهاد
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 یمل سطح در یگردشگر هکرد   لیتحص یانانس منابع وجود

 یساحل یگردشگر بخش در ینظام ینهادها ورود

 گردشگری ههای تحصیلی دانشگاهی رشت   رشته افزایش

 منطقه گردشگری هتوسع درجهت یگردشگر آموختگان   دانش تخصص از استفاده امکان

 یاجتماع امور در مردم نقش شیافزا

 یدولت یها   سازمان توسط منطقه سودآور یگردشگر یها   تیفعال یگر   یتصد

 منطقه در یگردشگر با مرتبط یها   مجموعه و ها   سازمان تعدد

 ینیب شیپ رقابلیغ یغاتیتبل یها   یفناور هتوسع

 منطقه در یکاریب یباال آمار

 عمان قشم، ش،یک همچون یقو یخارج و یداخل یرقبا وجود

 یگذاری خارجی گردشگر   ی جذب سرمایهمنسجم برا تیریمد

 یساحل یگردشگر به یکیدئولوژیا نگاه وجود

 ها   دولت یاسیس شیدر گرا یارذگ   و قانون یزیر   برنامه ،یگذار   استیثبات س

 یساحل یگردشگر هحوز در نانهیکارآفر کردیرو نبود

 یساحل یگردشگر هنیدرزم شفاف نیقوان نبود

 یساحل یگردشگر هتوسع هنیدرزم یرتخصصیغ ینهادها ورود

 

 یروندها به توجه با یمحل و یمل اسیمق در هاشرانیپ ییشناسا -دوم گام

 ها شرانیپ ییشناسا یبرا اثرگذار یمحل و یمل ،یجهان یروندها ییشناسا: یطیمح اثرگذار

منابع  یخوانباز قیامر از طر نیاست که ا ینگار   ندهیآ روش در یسیونویسنار الزامات از

در  ها تیقطعو نظرات خبرگان استخراج و در قالب روندها و عدم  یموجود، اسناد باالدست

( و سه مورد شیدر داخل)قشم و ک ییایجغراف ازنظر)چابهار( و دو مورد مشابه موردمطالعهمنطقه 

 است. دهیگرد فهرستعمان و کراال(  ،یدر خارج )دب ییایجغراف ازنظرمشابه 
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 یساحل یگردشگر یهامقصد یاثرگذار بر برندساز یو مل یجهان یروندها -2اره جدول شم

 اثرگذار یمحل یروندها اثرگذار یمل یروندها اثرگذار یجهان یروندها مقصد

  
  

  
 

اال
کر

 
د(
)هن

 

 اطالعات یفناور یجهان هتوسع

 مقاصد الزامات شیافزا

 حفظ یبرا یساحل یگردشگر

 انسجام با همراه تیجذاب

 عنوان   به یفرهنگ و یعاجتما

 سفر یبرا مناسب یطیمح

سهم اشتغال از اقتصاد  شیبر افزا دیتأک

 یمل یها   یگذار   استیدر س یگردشگر

 دیجد یرقبا شیدایپ

 شهروندان با ارتباط هتوسع و وهیش رییتغ

 مقصدها

 ها   رساختیز هتوسع شیافزا

 منطقه مردم فرهنگ با مرتبط

 مقاصد شهرت تیاهم

 یگردشگر

  
  

  
  

ان
عم

 
ط(

سق
)م

 

 ورزش اقتصاد افتنی تیاهم

 و سفر بخش سهم شیافزا

 الملل   نیب اقتصاد در یگردشگر

 یگردشگر شدن یجهان

 ،یگذار      هیسرما آسان تحرک

 انسان و هیسرما

 یجهان ریمس در حرکت

 یساحل یاندازها   چشم تیتقو

 یاتیمال ستمیس بهبود

 یشگرگرد با مرتبط یوکارها   کسب هتوسع

 یرنفتیغ یدرآمدها افتنی تیاهم

 ییایدر و یتیترانز

 سالمت یگردشگر یرو تمرکز

 یورزش یگردشگر یرو تمرکز

 یها   تورنمنت به دادن تیاهم و

 یورزش

  
  

  
  

  
ت
ارا
ام

 
 (ی)دب

 یگردشگر اقتصاد شدن یجهان

 یساز      مدرن یبرا فشار شیافزا

 جوامع

و  رییتغ ندیفراشدن  یعاد

( در تهیمدرن )پست ییانوگراپس

 جهان

 هتوسع در دانش تیاهم شیافزا

 یساحل یگردشگر مقاصد

 مهاجرت شیافزا

 در کار یروین مشترک یبازارها هتوسع

 یگردشگر

 یو گسترده در گردشگر مؤثر مشارکت

 الملل   نیب

 هدر حوز یبه شهرت جهان یابی   دست

 یگردشگر یفضاها یانوگراپس یمعمار

 طیشرا واجد مهاجران رشیپذ شیافزا

 یالملل      نیب

 یخارج یها   هیسرما جذب

 قیاز طر منطقه یمشهورساز

 یگردشگر

 مرکز قطب عنوان به گرفتن قرار

 و هند قلمرو یگردشگر هتوسع

 پاکستان

  
  

  
  

  
 

یا
ان
ر

 
ی)ک

 (ش

 مقاصد نیب رقابت شیافزا

 یساحل یگردشگر

 یانرژ یها   نهیهز یشیافزا روند

 در یگردشگر سهم شیافزا

 یاقتصاد رشد

 گردشگران تعداد شیافزا

 از یناش رقابت شیافزا

 تجارت و اقتصاد شدن      یجهان

 آزاد

 یالملل   نیب یها   رقابت شیافزا

 یارتقا گرفتن قرار کار دستور در

 یگردشگر خدمات یاستانداردها

 یگردشگر ابرقدرت عنوان   به یدب ظهور

 منطقه یساحل

 در یداخل یگذار      هیسرما شیافزا

 یگردشگر

 ها      رساختیز بهبود

 یداخل یگردشگر هتوسع

 استان ییایدر یگردشگر هتوسع

 هرمزگان

 نیتأم یبرا هیسرما جذب

 یاستان یها   رساختیز
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 اثرگذار یمحل یروندها اثرگذار یمل یروندها اثرگذار یجهان یروندها مقصد

  
  

  
  

یا
ان
ر

 
م(
قش
(

 

 یگردشگر تیاهم شیافزا

 یعیطب

 یها      تفاوت ارزش شیافزا

 یگردشگر مقاصد در یفرهنگ

 در یگذار      هیسرما تیاهم شیافزا

 ها   رساختیز

 متفاوت یمذهب یها      ارزش

 یها   رهیجز یگردشگر هتوسع راهبرد

 یرانیا

آن بر  تأثیرو  نیزم متیق شیافزا

 یگردشگر هتوسع

 مقاصد یمعرف یاستان تعهد

 در یگردشگر دیجد

 هرمزگان استان یها   یزیر   برنامه

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 
یا

ان
ر

 
ر(
بها
چا
(

 

 یها   گذرگاه افتنی تیاهم

 یجهان مناسبات در یالملل   نیب

 اقتصاد به یصنعت اقتصاد از گذار

 انیبن   دانش

 در خالق یگردشگر رواج

 جهان

 یانرژ یها   نهیهز یشیافزا روند

 و یفناور عیسر راتییتغ

 ارتباطات

 یانسان یهسرما تیاهم شیافزا

 یگردشگر در

 بر یالملل      نیب یگردشگر یامدهایپ تأثیر

 یمحل تیامن احساس و یمل تیامن

 و ها      رساختیز هتوسع به ازین شیافزا

 یگردشگر خدمات

 یبعض در یداخل یگردشگر یتقاضا رشد

 فصول

 یخارج و یداخل یرقبا شیدایپ

در حال  یرقبا با یا      منطقه یهمکار به ازین

 ظهور

 یگردشگر در یا      حرفه کار یروین کمبود

 ژهیو      به یطیمح   ستیز یها      ینگران شیافزا

 یمیاقل راتییتغ و آب با مرتبط موضوعات

 یگردشگر هتوسع یفرهنگ یها   تیمحدود

 یساحل

 یگردشگر هتوسع تیاهم

 در یاقتصاد محرک عنوان   به

 بلوچستان و ستانیس استان سطح

 در یگذار   هیسرما تیاهم شیافزا

 بلوچستان و ستانیس استان سطح

 گردشگران تعداد شیاافز تیاهم

 منطقه یداخل و یخارج

 یها   تیظرف یرو تمرکز

باهدف  چابهار یگردشگر

 جنوب همنطق یاقتصاد هتوسع

 کشور شرق

 

 عدم منظور از :وهایسنار یفضا یریگشکل و هاتیقطع عدم ییشناسا -سوم گام

 یواکاو ردمو یمحل و یمل ،یجهان یروندها در که هستند دهایتهد و فرصت همان ها تیقطع

 یها   هیبخش در قالب گو نیا جینتا ه،یثانو یها   داده یبند   استخراج و دسته پس از .رندیگیم قرار

 23. دیگرد وهایسنارچارچوب  نیو تدو ها شرانیپ ییفهرست نها هیته یمبنا و لیتکم یاتیعمل

و  خبره 93 یینها یأبه ر ،ها   تیاز عدم قطع کیهر تأثیرسنجش  یو برا یینها تیعدم قطع ریمتغ

 بر اساسچابهار( گذاشته شد که  ی)آشنا به منطقه ساحلنگاری آیندهو  یمتخصص گردشگر

 تیدرنها. دیگرد میترسعوامل  نیهرکدام از ا تأثیرسنجش  یبرا 23در  23 سیماتر ها آنپاسخ 

و  لیتحل یمبنا یفاز یشناخت یها   نقشه یها   سیاثرات متقاطع و ماتر یها   سیدر قالب ماتر جینتا

 .(2شماره )شکل گرفتپژوهش قرار  یبتجر یالگو نییتب
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 گریدکیعوامل بر  تأثیرسنجش  ییدودو هسیمقاماتریس  -2شکل شماره 
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با  ،ها   انشریپ اثرات: ها شرانیپاثرات  یسازمدل و یساختار لیتحل -چهارم گام

 یساز مدلسنجش است. در    قابلشده،  لیتشک سیدر ماتر یارتباط یها تعداد گروهدرنظرگرفتن 

دارد،  میها اثر مستق   شرانیاز پ یکه بر تعداد محدود یشرانیپ میبدان دیبا ها شرانیپاثرات 

 را ها شرانیپ از کیهر میمستق یریرپذیتأث ،بیترت نیا بهدارد.  ستمیسدرکل  یاندک یگذارریتأث

هر  یعددها مجموع نیبنابرا؛ دکر یبررس سیماتر در مربوط ستون درنظرگرفتن با توان   یم

 هدهند   هر ستون، نشان یمربوط و مجموع عددها شرانیپ یرگذاریتأث هدهند   نشان ،سطر

 با توان   یم را ها آن هرندیدربرگ طیمح و ها   شرانیپ یتمام پس. است مربوط شرانیپ یریرپذیتأث

 داد شینما( یریرپذیثتأ -یرگذاریتأث) مختصات محور کی ای یمفهوم نمودار کی در شینما

 یمقصد گردشگرعوامل برندساز گام،  نیدر ا یعبارت به نمود یساز مدلرا  ها شرانیو اثرات پ

مستقیم و  صورت به تأثیرپذیرو  تأثیرگذارساحلی چابهار پس از کدگذاری در دو حالت 

 داداع به توجه با سپس(. 3گردیده است)جدول شماره  یبند رتبهو  یبند طبقهغیرمستقیم 

 کیهر عامل  یبرا تیدرنهاو  محاسبه ها آن رابطه ،شده لیتکم سیماتر صورت به که پرسشنامه

و  یرگذاریتأث بر اساسعوامل  ازیامت نیا یدرنظرگرفته شده است. سپس بر مبنا یعدد ازیامت

که  یحالت عوامل نیدر ا اند که شده یبنددسته میرمستقیو غ میمستق صورت به یریرپذیتأث

 رییاساس تغ نیبر ا زین ها آن یریرپذیتأثو  یرگذاریتأث زانیرا کسب کنند؛ م ازیامت نیرت شیب

بر  چابهار یساحل یگردشگر مقصد داریپا برند یرهایمتغ یبند   طبقه از حاصل جینتا. کند یم

 ارائه 3شماره  جدول قالب در میرمستقیغ و میمستق صورت   به یرگذاریتأث و یریرپذیتأث اساس

 .ستا شده

مرحله  نیا در: ها تیبر اساس اثرات عدم قطع یسیونویسنارو  ریتفس -پنجم گام

بر  ها شرانیپاز  کیهر  تأثیر زانیشده و م سهیمقا باهم ییدودو صورت به دشدهییتأ یها داده

 انجام وهایسنار یساز شبکه یبرا یمحاسبات کم ندیخبرگان استخراج و فرآ یینظر نها اساس

بر برندسازی  مؤثرهای  ین بخش متغیرها، موقعیت و وضعیت هریک از پیشراندر ا .است گرفته

بر برندسازی  مؤثرعوامل  یرهایتأثپایدار مقصد گردشگری ساحلی چابهار تعیین و ماتریس 

 .دیگرد میو ترس مستقیم و غیرمستقیم محاسبه صورت بهساحلی  یمقصد گردشگرپایدار 
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 یساحل یگردشگر مقصد داریپا یبرندساز عوامل یریرپذیتأثو  یرگذاریتأث ازیامت -6جدول 

 (میرمستقیغ و می)مستقچابهار

 عامل رتبه
 یرگذاریتأث

 میمستق
 عامل

 یریرپذیتأث

 میمستق
 عامل

 یرگذاریتأث

 میرمستقیغ
 عامل

 یریرپذیتأث

 میرمستقیغ

1 Var22 234 Var08 216 Var22 231 Var11 211 

2 Var57 230 Var11 216 Var59 227 Var08 210 

3 Var59 230 Var09 214 Var60 225 Var31 208 

4 Var60 225 Var31 214 Var57 223 Var09 208 

5 Var63 225 Var10 213 Var46 221 Var10 208 

6 Var17 224 Var07 210 Var17 220 Var07 205 

7 Var16 223 Var20 200 Var58 219 Var20 201 

8 Var46 220 Var60 200 Var16 218 Var37 198 

9 Var58 218 Var37 196 Var63 214 Var60 195 

10 Var56 211 Var42 192 Var12 211 Var42 189 

11 Var62 211 Var30 181 Var62 210 Var12 182 

12 Var12 207 Var12 178 Var20 209 Var30 181 

13 Var20 206 Var40 178 Var56 206 Var13 180 

14 Var07 203 Var13 177 Var07 203 Var40 178 

15 Var37 199 Var41 175 Var50 202 Var35 176 

16 Var18 197 Var03 174 Var18 197 Var41 176 

17 Var50 197 Var16 174 Var37 196 Var16 175 

18 Var21 196 Var18 174 Var13 196 Var18 174 

19 Var13 193 Var17 172 Var21 196 Var59 174 

20 Var03 191 Var29 172 Var03 192 Var29 173 

21 Var35 191 Var35 171 Var25 191 Var36 173 

22 Var25 188 Var36 171 Var08 186 Var17 172 

23 Var31 188 Var55 170 Var24 185 Var19 172 

24 Var08 186 Var19 168 Var31 182 Var50 170 

25 Var36 181 Var50 168 Var35 181 Var46 167 

26 Var24 178 Var59 167 Var40 179 Var55 166 

27 Var09 175 Var46 164 Var36 178 Var03 166 

28 Var40 175 Var27 163 Var42 175 Var49 165 

29 Var55 175 Var49 163 Var19 175 Var56 164 

30 Var19 174 Var56 163 Var09 175 Var45 163 

31 Var42 170 Var45 161 Var23 175 Var27 162 

32 Var01 168 Var06 158 Var55 171 Var23 161 

33 Var23 168 Var15 158 Var43 171 Var24 160 
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 عامل رتبه
 یرگذاریتأث

 میمستق
 عامل

 یریرپذیتأث

 میمستق
 عامل

 یرگذاریتأث

 میرمستقیغ
 عامل

 یریرپذیتأث

 میرمستقیغ

34 Var43 168 Var14 157 Var01 165 Var58 159 

35 Var15 165 Var58 157 Var15 161 Var43 158 

36 Var26 156 Var23 156 Var48 159 Var15 158 

37 Var48 153 Var43 156 Var26 159 Var14 158 

38 Var10 150 Var24 154 Var10 151 Var06 157 

39 Var06 149 Var57 154 Var06 149 Var44 155 

40 Var11 142 Var25 151 Var49 147 Var57 155 

41 Var39 140 Var44 151 Var11 146 Var33 154 

42 Var05 139 Var21 150 Var39 143 Var21 154 

43 Var27 139 Var33 150 Var53 142 Var25 153 

44 Var49 139 Var22 149 Var47 137 Var22 152 

45 Var47 135 Var48 149 Var27 136 Var48 151 

46 Var53 135 Var01 146 Var05 136 Var01 143 

47 Var51 125 Var39 146 Var51 124 Var39 140 

48 Var52 119 Var54 140 Var52 123 Var32 139 

49 Var54 115 Var28 139 Var54 119 Var26 138 

50 Var14 114 Var32 139 Var14 115 Var28 138 

51 Var64 112 Var26 135 Var64 111 Var54 134 

52 Var30 108 Var51 132 Var30 107 Var52 133 

53 Var44 105 Var53 132 Var44 106 Var51 132 

54 Var45 98 Var52 131 Var45 99 Var53 131 

55 Var28 94 Var47 125 Var28 93 Var47 125 

56 Var04 93 Var61 117 Var04 89 Var64 117 

57 Var29 86 Var64 117 Var29 84 Var61 115 

58 Var41 83 Var62 110 Var41 83 Var62 111 

59 Var02 73 Var63 108 Var32 72 Var63 108 

60 Var32 73 Var02 104 Var02 71 Var38 103 

61 Var61 57 Var38 104 Var61 54 Var02 101 

62 Var34 19 Var34 87 Var34 21 Var34 87 

63 Var33 18 Var05 29 Var33 21 Var05 25 

64 Var38 6 Var04 23 Var38 8 Var04 21 
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 ها یافته وتحلیل تجزیه

 ،یدووجه ،تأثیرگذار کمی و کیفی، متغیرهای مختلف یها داده از استخراجپس  یطورکل به

آماده  یسیونویسنار یفضا و شوند یم نییتعو مستقل  کننده میتنظهدف،  سک،یر ،تأثیرپذیر

افزار    دهد که نرم   یها را نشان م   شرانیپ نیاثر متقابل روابط ب لیتحل ،مدل یخروج. گردد یم

 لیو با امکانات خود تحل داردرا  ژهیو یروابط به اشکال و نمودارها لیتبد تیمک قابل کیم

قرار گرفته  مورداستفادهپژوهش  نیسازد که در ا   یم ریپذ   را امکان ستمیسساختار  آسان روابط و

 است.

 

چابهار بر اساس  یساحل یگردشگرمقصد  داریپا یبرندساز یرهایمتغ یبندطبقه نمونه -6شماره  شکل

 میرمستقیغ و میمستق یریرپذیتأث زانیم

 



 9911 تابستان، 05فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری، سال پانزدهم، شماره 106
 

 
 یساحل یمقصد گردشگر داریدر برند پا أثیرگذارتعوامل  تیموقع ینمودارها نمونه -4شماره  شکل

 چابهار

 

 ها دادهتفسیر 

 ها آنهستند چراکه تغییرات سیستم به  ها مؤلفهترین  بحرانی تأثیرگذاردر این پژوهش متغیرهای 

عنوان  به رها،یمتغ نیا گرید یمهم بوده و از سو اریبس رهایمتغ نیکنترل بر ا زانیاست و م وابسته

 اند از: که در منطقه موردمطالعه عبارت شوند یمحسوب م ستمیس یدورو یرهایمتغ

 بخش یگردشگر گذاران هیسرما تیحما ،یساحل یگردشگر نهیزمشفاف در نیقوان 

 گرم سال. یها هوا در ماه یو باال بودن دما یخصوص

ا، ه آن یبر رو یرییهر عمل و تغ رایاست، ز ختهیآم یداریبا عدم پا یدووجه یرهایمتغ عتیطب

مقصد  داریپا یدر برندساز یدووجه یرهایرا به دنبال دارد. متغ رهایمتغ گریبر د رییواکنش و تغ

اند  ؛ عبارتکنند یزمان هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیر عمل م چابهار که هم یساحل یگردشگر

 از:

 یگردشگر یطیمح ستیاثرات ز یمل یابیارزسواحل،  تیفیک منطقه، یعیطب تیهو 

 یگردشگر مقاصد تحمل تیظرف یابیارز ،یطیمح یها بیاز تخر یریجلوگ یبرا
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 ،یگردشگر یها سمن تعداد شیافزا ،یزندگ سبک راتییتغ ،ینسل راتییتغ ،یساحل

 منطقه، یگردشگر تیهو بر آن تأثیر و فرهنگ شدن یجهان ،رسانه-شهروندتوسعه 

 بودن انجو لیدل به یمحل جامعه توسط یگردشگر مدرن یالگوها رشیپذ شیافزا

 یهاشکاف دیتشد خالق، یگردشگر ساز نهیزم یفرهنگ عناصر وجود منطقه، تیجمع

 یهاسامانه توسعه ،یگردشگر یدولت و یخصوص یهابنگاه در موجود

تیفعال توسعه یبرا یامنطقه یفرامل ینهادها از استفاده ،(یو واقع ی)مجازیاجتماع

 تیظرف ،یگردشگر با مرتبط یاجتماع و یفرهنگ معضالت ،یگردشگر یها

توجه دولت به توسعه  افزایش ،یساحل یگردشگر بخش در منطقه ینیکارآفر

 تیقابل ،یگردشگر به کشور اقتصاد شیگرا ،اقتصادی منطقه جنوب شرق کشور

و  یسطوح مل در یرانیکشت عیصنا وجود ،یدر اقتصاد مل یگردشگر ییزااشتغال

 خردمند، یگردشگر به هوشمند یدشگراز گر یجهان شیگرادر منطقه،  یالملل نیب

 یگردشگر بخش در ینظام ینهادها ورود ،یگردشگر توسعه به دولت مثبت نگاه

 یگر یتصد ،یاجتماع یها تیفعال در یمدن ینهادها و مردم نقش شیافزا ،یساحل

 وها  سازمان تعدد ،یدولت یها سازمان توسط منطقه سودآور یگردشگر یها تیفعال

 یغاتیتبل یها یفناور توسعه منطقه، در یگردشگر با طمرتب یها مجموعه

 عمان، قشم، ش،یک چون هم یقو یخارج و یداخل یرقبا وجود ،ینیب شیپ رقابلیغ

 یکیدئولوژیا نگاه ،یگردشگر خارجی یگذار هیسرما جذب برای منسجم تیریمد

 ،یساحل یگردشگر مقاصد تیریمد سازمان لیتشک ،یساحل یگردشگر به نسبت

 یها دولت یاسیس شیگرا در یگذار قانون و یزیر برنامه ،یگذار استیس ثبات

 ینهادها ورودو  یساحل یگردشگر حوزه در نانهیکارآفر کردیرو مختلف،

 .یساحل یگردشگر توسعه نهیزمدر یرتخصصیغ

 گرانیباز به شدن لیتبد یبرا ییباال تیظرفکه  شود میاطالق  ییرهایبه متغ سکیر یرهایمتغ

 از: اند عبارت رهایمتغ نیو روابط ب ازیامتکه بر اساس  ددارن یاصل
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  گسترش سواد دیجیتالی، فرهنگ جدید کار، وجود فرهنگ مشترک میان منطقه و

 کسب یها وهیش هوشمندشدن منطقه، در ها یناامن یبرخ وجودی همسایه، کشورها

 .یگردشگر در دانشگاهی تحصیلی یها رشته افزایش اطالعات،

 تیقطع با توان یم راها  آن نیبنابرا؛ رندیرپذیتأث باشند، تأثیرگذارکه  آن از شیب هدف یرهایمتغ

 :ازاند  عبارت که نمود ییشناسا ستمیس تکامل جینتاعنوان  به ،یقبول قابل

 حضور و یصنعت و یشهر یها پساب قیطر از انوسیاق یها آب و سواحل آلودگی 

 از استفاده منطقه، یها کرانه در یعلم یهاتیژئوسا گسترش استیس گردشگران،

 منطقه، گردشگری توسعه جهت در یگردشگرآموختگان  دانش تخصص

 یگردشگر و سمیژئوتور ،یآب یها ورزش ،ییایدر یگردشگر توسعه یها استیس

 پرشمار حضور ،یانوسیاق یها کرانه امتداد در یلومتریک 255 یخط فاصله در سالمت

 چون ییها فرصت وجودو  یخشک در محصور هیهمسا یکشورها بازرگانان

 .متنوع یاندازها چشم با یعیطب یستیاکوتور یها دهکده

دارند و  ییباال اریبس یریرپذیو تأث نییپا یرگذاریتأث زین جهینت یرهایمتغ ای تأثیرپذیر یرهایمتغ

هستند  یخروج یرهایحساس بوده و متغ اریبس ،یتأثیرگذار و دو وجه یرهاینسبت به تکامل متغ

 :ازاند  بارتکه ع

 وجود منطقه، در هیهمسا یکشورها یها رساختیز از استفاده ،ها رسانه ییهمگرا 

 نهیزمدر نینو مشاغل و خدمات سهم شیافزا منطقه، به متعدد یدسترس یرهایمس

 یخصوص بخش سهم شیافزا کشور، یاقتصاد رشد نرخ شیافزا ،یساحل یگردشگر

 وجود منطقه، یگردشگر اقتصاد توسعه هب دولت توجه افزایش ،یگردشگر اقتصاد از

 در یگردشگر کرده لیتحص یانسان منابع وجود ا،یدر یمتر 25 میحر یآزادساز قانون

 .منطقه در یکاریب یباال آمار ،یمل سطح

 یارتباطاصالً  ایگو و هستند ینییپا یریرپذیتأث و یرگذاریتأث یدارامستثنا  ای مستقل یرهایمتغ

 در آن شرفتیپ و تکامل باعث نه و یاصل ریمتغ کی توقف باعث نه چراکه ندارند ستمیس با

 داریپا یبرندساز در مستقل یرهایمتغشده  انجام محاسبات اساس بر رو ازاین. شوند یم ستمیس

 :ازاند  عبارت چابهار یساحل یگردشگر مقصد
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 قشنو  یانرژ یها نهیهز مستمر شیافزا کشور، یاتیمال یدرآمدها شیافزا ،گردها زیر 

 .منطقه تیامن ریتصو ارائه در یدولت یها رسانه معکوس

 یدرپ یصورت پ به توانند یم و دارند قرار نمودار ثقل مرکز یکینزد در کننده میتنظ یرهایمتغ

 نقش بار هر و ندینما عمل «هیثانو سکیر یرهایمتغ» و «فیضع اهداف» ،«هیثانو یاهرم»عنوان  به

 یگردشگر مقصد داریپا یبرندساز در کننده میتنظ یرهایمتغ اساس نیا بر. باشند داشته یمتفاوت

 :ازاند  عبارت چابهار یساحل

 در ینظام ینهادها ورود ،یمل و یمحل اقتصاد در یگردشگر ییزا اشتغال تیقابل 

 توسط منطقه سودآور یگردشگر یها تیفعال یگر یتصد ،یساحل یگردشگر بخش

و  منطقه در یگردشگر با مرتبط یها موعهمج وها  سازمان تعدد ،یدولت یها سازمان

 .ینیب شیپ رقابلیغ یغاتیتبل یها یتوسعه فناور

 زین ها آن روابط ،ها شرانیپ از کی هر تیوضع کردن مشخص از پس پنجم گام لیتکم در

و  میمستق صورت به ها آن یرهایتأث روابط و قرارگرفته وتحلیل تجزیهمورد  جداگانه طور به

 یهاشرانیپ نیب روابط ینگچگو است. 1شده آورده جداگانه اگرامید 95ب در قال میرمستقیغ

 اریتا بس فیضع اریبس یرهایتأثچابهار در پنج سطح  یساحل یمقصد گردشگر داریپا یبرندساز

 اریتا بس یقو یرهایتأث ،یقو اریتا بس ینسبتاً قو یرهایتأث ،یقو اریتا بس فیضع یرهایتأث ،یقو

 داده شده است. شینما یقو اریبس یارهیتأث تیو درنها یقو

  

                                                                                                                                                                                 

برداری احتمالی پژوهشگران عزیز  به دلیل محدودیت صفحات وجود ندارد ولی برای بهره ها اگرامیامکان ارائه همه د - 1

 ها در اختیار دفتر فصلنامه قرار گرفته است. تمامی دیاگرام
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 یمنطقه ساحل داریپا یمؤثر در برندساز یها شرانیپ میتأثیر مستق اگرامید نمونه -1شماره  اگرامید

 قیتحق یها افتهی: منبع( یقو اریبس تا فیضع اریبس)تأثیرات  چابهار

 
 
 
 

 یمنطقه ساحل داریپا یدر برندسازمؤثر  یها شرانیپ میرمستقیتأثیر غ اگرامید نمونه-8شماره  اگرامید

 قیتحق یها افتهی( منبع: یقو اریتا بس فیضع اری)تأثیرات بس  چابهار

 
و سنجش  یبندرتبه ،یکدگذار استخراج، یدیکل یها شرانیپ حاکم، یتوپولوژ بر اساس

 یها تیقطع عدم به با توجه تیدرنهاو  شود یم آماده یسیونویسنار یشده و فضا سهیمقا

 و متفاوت یفضا چهار ،ها آن یریرپذیتأث و یرگذاریتأث زانیم و رهایمتغ متقابل روابط ،دهدشییتأ
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آورده شده است  0شماره  شکل قالب در آن یکل یفضا که گردد یم میترس ندهیآ از ریباورپذ

 استخراج شده است. ریبه شرح ز وهایو سنار

 
 یها افتهی منبع چابهار، یساحل یدشگرگر مقصد داریپا یبرندساز یوهایسنار یفضا -5شکل شماره 

 قیتحق

 

 نگر کلرهیافت محیطی با نگرش  -اول ویسنار

موضوعات مرتبط با آب و  ژهیو به یطیمح ستیز یها ینگرانبا توجه به روند جهانی افزایش 

های آلودگی سواحل و  تغییرات اقلیمی در توسعه گردشگری مقصدهای ساحلی، پیشران

و همچنین باالبودن  حضور گردشگرانهای شهری، صنعتی،  یق پسابهای اقیانوس از طر آب

های گرم سال در برندسازی پایدار مقصد گردشگری ساحلی چابهار جزو  دمای هوا در ماه

توجه نکردن به  رو ازاین. رندیرپذیتأث تر و کمبوده  تأثیرگذارتر  بیش هستند کههایی  پیشران

از بین رفتن مطلوبیت و منظر سواحل چابهار شده،  های اکولوژیکی باعث ها و پیشران شاخص

منفی  الشعاع تحت، ملی و محلی المللی بینفرآیند برندسازی پایدار منطقه را در هر سه سطح 

 المللی بین در سطح. کرد خواهد مواجه یجد یها چالش با اقرار داده و هویت طبیعی منطقه ر

 و یعرب متحده امارات چون ییرقبا وجود چابهار، یساحل منطقه یبرندساز چالش نیتر مهم

 برخوردار ما کشور مشابه یساحل یگردشگر در یفرهنگ های محدودیت از که است عمان
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در صورت  چراکهمحسوب شوند  کننده کنترل تواندینم عامل نیا وجود نیباا یول ستندین

 طیمح یزگیخالق، چنانچه بر پاک یو با اتکاء به گردشگر حیصح تیریو مد یزیر برنامه

 یمحل یتمرکز و معمار یاسالم یخالقانه منطبق با فرهنگ کشورها حاتیتفر جادیو ا یساحل

 یغاتیتبل نینو یها یتکنولوژ واسطه به یطیو مح یفرهنگ یها تیظرفبا در نظر داشتن  یطیو مح

 یفرد منحصربهمطلوب و  ،یاختصاص تیچابهار از هو یشوند، منطقه ساحل دهیکش ریبه تصو

و  یاسالم یکشورها یساحل یمقصد گردشگربه  تواند یردار خواهد شد که مبرخو

 گردد. لیتبد ها آن یها خانواده

 یمل ،یمحل مختلفدر سطوح  داریپا یبرندساز یالزم برا یها تیچابهار از ظرف یمقصد ساحل

 به تواند یممنطقه  نیدر ا نگر کلبا نگرش  یطیمح افتیبرخوردار است و ره المللی بینو 

 به نسبت یکیاکولوژ در بخش کنترل رقابلیغ یها شرانیپمنطقه منجر گردد.  داریپا یبرندساز

 توسعه مناسب چندان نه یهارساختیز .هستند تر کم ،تأثیرگذار و شده تیریمد یها شرانیپ

 یبرا یمال منابع کمبود ،یخارج و یداخل یرقبا یها شرفتیپ منطقه، در یگردشگر

 نهاد مردم یها سمن به یتوجه کم ،یگردشگر حوزه در یرساختیز یها یگذار هیسرما

 نظر درو  یطیمح یهاشیو پا یابیارز یها پژوهش نگرفتن یجد ،یگردشگر و یطیمح ستیز

 نیا های محدودیت نیتر مهم تیریمد و یزیر برنامه در یمحل مردم یمشارکت نقش نگرفتن

 در نظر ها، شرانیبر اساس پ حیصح تیریو مد یزیر صورت برنامه در. دهند یم لیبخش را تشک

کم اثر  کنترل رقابلیغ یها مؤلفه ،یکیاکولوژ کنترل قابل یهاشاخصبه  توجهو  روندهاداشتن 

در  یالمللنیو ب یمل ،یسطح محل یوهایو سنار دهیحد رس نیتر نییبه پا ها آن ینیآفر نقششده، 

 .گردد یم ندهیچابهار در آ یمنطقه ساحل داریپا یمنجر به برندساز یکیبخش اکولوژ

 یمشارکت با نگرشخالق  یگردشگر افتیره -دوم ویسنار

منابع توسعه  نیرگذارتریتأثخالق از  یعصر گردشگردر  یفرهنگ -یاجتماع عوامل

عوامل از  نیا ،یساز تیظرف کردیرو بر اساسو  شوند یمهر منطقه محسوب  یگردشگر

و مشارکت  تیامن ویسنار نیوردار هستند. در ابرخ یتوسعه گردشگر یالزم برا یها تیقابل

تعهد و حفاظت با  ح،یترج ،یاعتماد، تداع یها شاخصعوامل با  نیا یاصل یها مؤلفه عنوان به

مدنظر هستند. چالش  المللی بینو  یمل ،یدر سه سطح محل یساز تیظرفو  یمشارکت کردیدو رو
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فرهنگ و  یساز یتجاراز  زیپره رد؛یقرار بگ یجد موردتوجه دیبخش که با نیمهم در ا

مثل  یمصنوع متمایزسازی ایو  یو خارج یگردشگران داخل تر شیجذب ب یبرا یسنت یالگوها

 دیتقل ایمشابه از خارج  یدست عیصناواردات  ای ،یجامعه محل یجا به گرانیاستفاده از باز

 گردد. زیاز آن پره اًیقواست که الزم است  گرید یها فرهنگ

 -یاجتماع یهاتیظرف کشور، در سواحل یگردشگر-یفرهنگ یها تیمحدود اشتند در نظر با

مخاطبان  یرا برا یساحل یگردشگر یصدهامق ریسا معمول یها  جاذبه خأل توانند یم یفرهنگ

فرهنگ و  شدن یجهانمانند:  یدو وجه یها شرانیمتفاوت پوشش داده و با توجه به پ ینوع به

به نقطه  ضعف نقطه لیمقصد و تبد یزسازیمتما یطقه، چگونگمن یگردشگر تیآن بر هو تأثیر

 به نسبت یکیدئولوژیا نگاه یمنف اثرات. گردد لیبدت تیریو مد یزیر برنامهقوت در 

 در. شد خواهند اثر کم ،مؤثر تیریمد صورت در یزندگ سبک راتییتغ و یساحل یگردشگر

 و یاجتماع عناصر یاصولریغ یساز یتجار: چون یجد یها چالش به توجه ویسنار نیا

 و یآگاه ارائه عدم صورت در آنان یاحتمال یریرپذیتأث و منطقه تیجمع بودن جوان ،یفرهنگ

 یمند بهره عدم و یبوم فرهنگ ارائه در جوانان و زنان نقش به نکردن توجه الزم، یها آموزش

 یالزام آن با بطمرت یها نییآ اشاعه و فرهنگ ارائه منظور به یمحل جامعه یواقع مشارکت از

 الشعاع تحت گردشگران حیترج و تعهد ت،یامن شده گفته موارد به توجه عدم صورت در و است

 .شد خواهد مواجه یجد مخاطرات با منطقه داریپا یبرندساز و گرفته قرار یمنف

 

 رشدگرا توسعه نگرش با ،یاقتصاد افتیره -سوم ویسنار

 نفعانیذ یابزار توانمندساز نیمؤثرترو اشتغال،  یگذار هیسرما مؤلفهبا دو  یاقتصاد عوامل

منطقه را  یچابهار بوده و ابزار توسعه اقتصاد یمنطقه ساحل داریپا یبرندساز یبرا یگردشگر

برندساز در  مؤثرعوامل  بیو امکان ترک زانیو قضاوت در مورد م لیفراهم خواهند نمود. تحل

تا  یاستراتژ نیدر تدو گریکدیعوامل با  بیترک که نیاموجود و  یها تیارتباط با منابع و قابل

است که عوامل  نیاز ا یچه قدر است حاک ها آن تیاولو زانیراه گشا هستند و م زانیچه م

و ثبات  یارزش، کارآمد رهیارزش برند، زنج یها بوده و شاخص ها مؤلفه نیمؤثرتراز  یاقتصاد

چابهار برخوردار هستند.  یساحل یمقصد گردشگر یبرندساز تیدر سنجش اهم ییاز وزن باال
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با نگرش  ی، تحقق توسعه اقتصادشده تیریمد یها شرانیپبا توجه به تعدد  و،یسنار نیدر ا

خواهد بود  دسترس قابل تیریو مد یزیر چابهار در صورت برنامه یمنطقه ساحل یرشدگرا برا

سودآور  یها تیفعال یشامل تصد عموماًکه  سکیر یها شرانیدر صورت توجه نکردن به پ

مختلف در  یها سازمان یها مداخله ایو  مرتبط ریغ ای ینظام یمنطقه توسط نهادها یگردشگر

و ثبات  جادشدهیا یو دولت یخصوص یها بنگاه نیب یتر شیاست؛ شکاف ب یبخش گردشگر

 شده تیریمد یها شرانیکه توجه به پ مواجه خواهد شد. حال آن با خطردر منطقه  یگذار هیسرما

 یخارج یگذار هیو افزون بر سرما دهیحد خود رس نیدر منطقه به باالتر ینیکارآفر تیفظر

در منطقه جلب خواهد شد که  یتوسعه گردشگر یبرا یا فرا منطقهو  یفرامل یمشارکت نهادها

ثبات و  ،یداریمردم منطقه، شاهد پا یدادن به اشتغال و توسعه اقتصاد تیاولو صورت

 بود. میمنطقه خواه نیدر ا یاقتصاد یکارآمد

 

 یینهادگرا نگرش با یساختار یها یفناور توسعه افتیره -چهارم ویسنار

 عوامل ادیز تأثیر شدن مشخص و چابهار یساحل منطقه یبرندساز موجود وضع میترس از پس

 و نیقوان و قدرت تمرکز یها مؤلفه منطقه، یبرندساز ندیفرآ در عوامل ریسا به نسبت ینهاد

 یارتباطات، کنترل و فناور ،یتوانمندساز ،یآگاه ،یریباورپذ یها شاخص با اههمر مقررات

 ،یدر نظرگرفته شدند که در سه سطح متفاوت محل سنجش قابل یها مؤلفه عنوان بهبخش  نیدر ا

و  یفرهنگ -یاجتماع ،یکیاکولوژ یباال یها تیظرف باوجودشدند.  نییتب المللی بینو  یمل

 ها آن تخصص از استفاده امکان و یمل سطح در کردهلیتحص یع انسانمناب نیو همچن یاقتصاد

 وجود الملل نیب حوزه در ینیکارآفر یفضاها جادیا امکان منطقه یگردشگر توسعه جهت در

 مشخص نیقوان نیتدو و یگذار هیسرما با مرتبط نیقوان لیتسه ن،ینو یها یفناور توسعه و داشته

 مؤثر یها آموزش ارائه با منطقه مردم یتوانمندساز و ییسو از منطقه در هیسرما جلب یبرا

 شرفتهیپ یها  یبا توجه به فناور لذاشکل خواهد داد.  المللی بین سطح در را منطقه ریتصو

 ،یستیز طیو مح یگردشگر یها سمن(، توسعه یو مجاز ی)واقعیاجتماع یها سامانه ،یغاتیتبل

منطقه به گردشگران اسباب توسعه  یر فرهنگو ارائه مناسب عناص یفرهنگ-یاجتماع تیریمد

 .دیچابهار فراهم خواهد گرد یمنطقه ساحل یفرهنگ-یواجتماع یاقتصاد
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 چابهار یساحل یگردشگر منطقه داریپا یبرندساز -گرا کپارچهی افتیره :پنجم ویسنار

 مقصد نفعانیذ مشارکت نگرش و طیمح و انسان حقوق با حفظ

 -یاجتماع ،یکیروابط منسجم اکولوژ جادیا یساحل یردشگرمقصد گ داریپا یبرندساز یبرا

 یول یضرور یامر ینگر کپارچهی افتیمقصد با ره نفعانیذ انیم یو نهاد یاقتصاد ،یفرهنگ

عناصر ملموس و ناملموس و  واسطه بهچابهار  یمنطقه ساحل داریپا یدشوار است. برندساز

 در کار نیدشوارتراست.  دسترس قابل یول دهیچیپ یمنطقه، هدف نفعانیمختلف ذ یها آرمان

 یبه همکار ها آنو وادار ساختن  نفعانیذ یگردآور ،مقصد گردشگری یبرندساز ندیفرآ

 -یاجتماع ،یکی)اکولوژ یداریچهارگانه پا های مؤلفهکه  یامر زمان نیاست و ا یگروه

 .گردد یم زی( مدنظر باشند، دشوارتر نیو نهاد یاقتصاد ،یفرهنگ

 اندازهای چشم ان،یتعدد انواع آبز ازجملهچابهار  یساحل مقصد یکیاکولوژ یباال یها تیظرف

 یزگیمتعدد، پاک یها جیخلمانگرو، خورها و  رینظ کم های جنگل ،یریو کو یمتفاوت ساحل

 کرهیمتصل به پ یانوسیچون: تنها بندر اق یالملل نیب یاقتصاد یها تیباقابل بیمنطقه و... در ترک

مختلف در  یمنطقه و حضور مداوم بازرگانان کشورها یکیژئواکونوم یباال تیاهم ،ینیسرزم

 و دستی صنایع منطقه، نیا یمحل مردم یفرهنگ عناصر حضور به توجه نیهمچن و هیناح نیا

 ریزی برنامهصورت  دردارد.  یادیز تیبخش اهم نیدر ا زبانیم جامعه یمحل یزندگ سبک

 تیاولو ،یساحل یو مقررات شفاف گردشگر نیوانمانند وضع ق یساختار تیریو مد ینهاد

با  همراهو...  یخارج های گذاری سرمایهمرتبط با  نیقوان لیتسه زبان،یدادن به منافع جامعه م

 ،یمحل در سطوح منطقه یگردشگر داریپا برند یریگ شکلکارآمد،  تیریو مد ریزی برنامه

 .بود خواهد ریپذ امکان المللی بینو  یمل

 یآت یسازتیظرف یبرا موجود یهاتیامر، افزون بر توجه به ظرف نیا یقطع تحقق یبرا

مشارکت جامعه  جلب ،یو فناور یتکنولوژ توسعهاز  توان یمنوظهور،  یهاجاذبه دیتول منظور به

شرفتیپ رصدو  یو واقع یمجاز یهاسامانه ،یغاتیتبل ینیب شیپ رقابلیغ و نینو یابزارها ،یمحل

 .دیگرد مند بهره یو خارج یداخل یاو اقدامات رقب ها

 جادیمنتخب چون: ا یمقصد، راهبردها نفعانیذدادن به  تیاولو ضمنگرا  کپارچهی ویسنار در

 یاشتغال برا جادیا ،یاقتصاد محل تیجهت تقو یمردم محل یبرا یاشتغال در حوزه گردشگر
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 نینو یها یتکنولوژ بر دیتأکگردشگران با  ییمراکز راهنما جادیا ،یزنان در بخش گردشگر

 یفضاها زیتجه ،یدر حوزه گردشگر نینو وکارهای کسب جادیگردشگران، ا یآگاه یبرا

از فرهنگ جامعه  برداری بهرهسواحل مناسب با فرهنگ جامعه،  جادیا ،یبه تکنولوژ یگردشگر

در  مؤثریسواحل نقش  یکل تیفیاز منطقه و حفظ ک یرسازیساخت لوگو و تصو یبرا یبوم

 های سامانه بهاست  الزم ریمس نیخواهند کرد که در ا فایچابهار ا یبرند منطقه ساحل یردایپا

 به رو ازاین. داشت یکاف توجه نینو یها یفناور و بینی پیش غیرقابل یغاتیتبل یابزارها ،یاجتماع

 عصر گردشگریدر  قرار داشتن ست،یزطیمح به توجه روند جهانی به با توجه رسد؛یم نظر

 مناسب یتیترانز های مزیت ،یجهان مناسبات در یالملل نیب یها گذرگاه افتنی تیاهمخالق، 

با در  یکپارچه گرا کردیرو ،یمل اقتصاد توسعه در چابهار بندر تیاهم و چابهار یساحل منطقه

 منطقه در داریپا برند جادیابه  محور اجتماع یمشارکت تیریمقصد و مد نفعانینظر داشتن ذ

 .شد خواهد منجر چابهار یساحل

 

 یریگ جهیو نت یبند جمع 

ارائه  یساحل یگردشگر یمقصدها داریپا یبرندساز یبرا ییتالش شد تا الگو پژوهش نیا در

که  شودیم یتلق انداز چشم و دگاهیدمنظر،  دورنما، نده،یآ مطلوب ریتصو مفهوم به الگوگردد. 

داشتن نگاه و تفکر  ای ندهیو خلق آ یشیمثبت اند ،بینی روشن ،یعموم نشیب یها یژگیو یدارا

و  یده و درک مشترک و تفاهم و اجماع به همراه ساختار و سازمان نشیبا ب ندهیرو به جلو و آ

 یدر برندساز اثرگذار عوامل تعدد به توجه با( است. ی)مناسب و انتخاب یو رهبر تیریمد

 با لذا و ستین پذیر مکانازمان و فضا  یارائه الگو بدون معمار یساحل یگردشگر یمقصدها

 گانهسه یالگوها زمان، و فضالحاظ نمودن  ضمننگارش شده،  یویپنج سنار به توجه

 یمعمار المللی بینو  یمل ،یمحل در سطوحچابهار  یساحل مقصد گردشگری داریپا یبرندساز

 یوهایبر سنار یمنطقه مبتن یبرندساز ی. سه الگوگرددیم ارائه 3 شماره جدول شرح بهو 

 از: اند عبارت گانه پنج
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برندسازی پایدار مقصد گردشگری ساحلی  المللی بینارائه الگوهای محلی، ملی و  -4جدول شماره 

 گانه پنجمبتنی بر سناریوهای  چابهار

 کردیرو با)گذار یراهبرد یالگو 

 یمحل -( بهبود و یبازساز

 با)یانیم یراهبرد یالگو

 ینیبازآفر کردیرو

 یمل -1(یحداقل

 ینیبازآفر کردی) با رومطلوب یراهبرد یالگو

 المللی بین -(یحداکثر

تمرکز بر راهبردهای میانی و  تمرکز بر بازسازی و بهبود کردیرو

 بازآفرینی حداقلی

فرض اجرایی  تمرکز بر بازآفرینی حداکثری با پیش

شدن الگوی راهبردی گذار و الگوی راهبردی 

 میانی

 پس از الگوی گذار و میانی سال 15 ز الگوی گذارسال بعد ا 5 اول سال 5 زمان

و  افتیره

 عوامل

 کننده تعیین

گیری از روندهای محلی،  بهره

و  کنترل قابلهای  پیشران

، متغیرهای تأثیرگذار کنترل رقابلیغ

و تأثیرپذیر در ترکیب با عوامل 

فرهنگی، -اکولوژیکی، اجتماعی

 اقتصادی و نهادی

 کردیخالق با رو یگردشگر

محور از  اجتماع تیریمد

جلب مشارکت مردم  قیطر

 یمحل

 محیطی، زیست یها یابیارز و یطیمح مالحظات

 زیپره کردیرو با یفرهنگ -یاجتماع یها تیظرف

جلب مشارکت  منطقه، فرهنگ سازی تجاری از

 با یاقتصاد های ظرفیت توسعه ،یمردم بوم

 جادیا ،یخارج های سرمایه جذب به دادن تیاولو

 اتکاء با المللی بین و یمل ،یمحلسطح  اشتغال در

 یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ ،یعیطب منابع به

 

 

 اهداف

توسعه اقتصاد گردشگری منطقه، 

های موجود،  حفظ ظرفیت

 یده تیاولو اشتغال، ،یگذار هیسرما

 زبان،یجامعه م یمنافع اقتصاد به

 یمحل مردم مشارکت از یمندبهره

 ،یهنگفر -یاجتماع یها تیفعال در

 ینیکارآفر یکردهایرو شدن نهینهاد

 منطقه، نهیبه یرسازیتصو

 جادیا ه،یجذب سرما

 یساز ادهیاشتغال، پ

و  خالق یگردشگر

 هوشمند

 ان،یبن دانش اقتصاد به یصنعت اقتصاد از گذار

 یگردشگر به هوشمند یگردشگر ندیفرآ لیتسه

چون عمان و  یخارج یرقابت با رقبا خردمند،

و قشم،  شیچون ک یو داخل یربع تحدهامارات م

 اذهان در چابهار یاختصاص ریتصو تیتثب

 المللی بین و یداخل گردشگران

 

  جامعه محلی، صاحبان نفعانیذ

وکارهای محلی و گردشگران  کسب

 محلی و داخلی

  شهروندان ایرانی، صاحبان

وکارهای ملی،  کسب

و گردشگران  گذاران هیسرما

 داخلی

 گذاران هیسرمای، شهروندان داخلی و خارج

 و یداخل گردشگران و المللی بین و یداخل

 یخارج

قوانین و عوامل نهادی، ساختاری،  ها پشتیبان

گذاری در سطح  فناوری و سرمایه

 منطقه مکران

قوانین و عوامل نهادی، 

 ،یفناور ،یساختار

و  گذاری سیاست

 ،یورفنا ،یساختار ،ینهاد عوامل و نیقوان

در سطح  گذاری سرمایهگذاری و  سیاست

 المللی بین

                                                                                                                                                                                 

های نوین برای  ظرفیت جادیالهام گرفتن از مضامین و مفاهیم توسعه پایدار در امنظور از بازآفرینی، بهره گرفتن یا  - 1

 منطقه ساحلی چابهار در سطح ملی است. داریبرندسازی پا
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 یگذاری در سطح مل سرمایه

 

 

 

 راهکارها

 

های مرتبط با  برگزاری نمایشگاه

های گردشگری، ایجاد  گونه

تفریحات جدید ساحلی، جذب 

سرمایه برای ایجاد تأسیسات 

 زیربنایی رفاهی و اقامتی،

 یبرا یمردم محل یتوانمندساز

 تیتثب ،یمشاغل گردشگر یتصد

 های کمپین لیتشک ه،منطق ریتصو

 به تعهد چابهار، یبرندساز

 منافع به دادن تیاولو زیست، محیط

از  مندی بهره ،یمحل جامعه یاقتصاد

 و آموزش ،آموختگان دانش یها دهیا

 ژهیو به یمحل مردم یتوانمندساز

 به دادن تیاهم جوانان، و زنان

 منطقه، مردم یفرهنگ یها تیحساس

 گفرهن با متناسب سواحلتأسیس 

 یمحل مردم مشارکت جلب جامعه،

بر  اتکاء ،یعمران یها طرح در

 ،یسنت یقیموس ،یبوم یها نییآ

 ...و یمحل یغذاها ،یمحل لباس

 حفظ، به بلندمدت تعهد

 یایو اح میترم

 یطراح ،زیست محیط

با  یخدمات گردشگر

 ،یکیاکولوژ اثر نیتر کم

 های ظرفیت ینیبازآفر

 مقصد ریتصو بهبود د،یجد

 ارتقاء سبز، یهاتیفعال با

 یهاستمیس یداریپا

 ،یکیاکولوژ -یاجتماع

 یاقامت یها تیظرف ینیبازآفر

 سبز، یالگو با استاندارد

 و فرهنگ با منطبق یمعمار

 یرهایمس جادیا ط،یمح

 ،یی)هوامتیق ارزان یدسترس

 جادیا ،(ییایدر ،ینیزم

 ،یآب متفاوت حاتیتفر

... در سواحل و یریکو

اشتن منطقه با در نظر د

 ،یطیمح یردپا نیتر کم

 منافع به شدن قائل تیاولو

 نفعانیذ یبرا یاقتصاد

 های سرمایه جذب مقصد،

در  ها آنکرد  نهیو هز یمل

 شیافزا ،یگردشگر بخش

 قیاز طر منطقه برند ارزش

ثبات اشتغال و 

در بخش  یگذار هیسرما

با حفظ  یگردشگر

 های موجود ظرفیت

 

، تمرکز کرده لیتحص یهای انسان از سرمایه استفاده

 یایالمللی چون مزا های بین فرصت یبر رو

منطقه، حضور مداوم بازرگانان در منطقه  یتیترانز

 ،یعیفرد طب منحصربه یها یژگیاز و یو برخوردار

 دوریکر لیتشک ،یفرهنگ – یو اجتماع یاقتصاد

جنوب شرق کشور در سطح  یگردشگر

فرهنگ  منطبق با یحیسواحل تفر جادیالمللی، ا بین

های سالمت و  تأسیس دهکده ،یاسالم یکشورها

توسعه  ،یعلم یهاتیژئوسا جادیا ،یپزشک

 جادیا ،یآب یها توسعه ورزش ،ییایدر یگردشگر

متنوع و متعدد با توجه به  یستیاکوتور یها تیسا

چابهار  یمنطقه ساحل لیتبد ،یفون و فلور غن

های مستمر  با ارزیابی یساحل یب گردشگرها به

از  زیجهت پره یفرهنگ شیمحیطی و پا ستزی

 ،یفرهنگ در گردشگر هیرو یسازی ب تجاری

با توجه به  یو بازارساز یبازار دار ،یابیبازار

در سطح  یگردشگر داریاصول توسعه پا

 المللی بین
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 عوامل

 تیموفق

 الگو

نظارت دائمی بر ارزش برند منطقه 

ساحلی چابهار، ارزیابی دائمی 

ایدار منطقه، کمپین برندسازی پ

با رویکرد  ازیموردنوضع قوانین 

 جادیا نفعان،یذ انیم یگچ ر یکپا

 توسعه کردیرو با یمحل یها سمن

 یگردشگر داریپا

 جادیا به یده تیاولو

 طیمح که یهای ظرفیت

 ای دهیبخش ثبات را یعیطب

-یم لیتعد را هاتعادل عدم

 بودندسترس  قابل کند،

 اقشار همه یبرا خدمات

 -شهروند وسعهت جامعه،

 و ینهاد یبانیپشت رسانه،

 ینهادها یاز سو یفناور

 تیتقو ،یو خصوص یدولت

 یفرهنگ -یعناصر اجتماع

 

 شرفتهیپ یها یفناور ورود یها رساختیز جادیا

 یواقع یاجتماع های سامانه از مندی بهره ،یغاتیتبل

 و یگردشگر یها سمن تیتقو ،یمجاز و

 المللی بین ینهادها مشارکت جلب ،یزیست محیط

 محیطی زیست فرهنگ اشاعه و حفظ منظور به

 تمرکززیست منطقه،  حفظ محیط گردشگران، یبرا

 ینیازبی ،چابهار یدر منطقه ساحل یگذار هیسرما

 مداومطور  به منطقه برند ارزش

 

 

 

 یامدهایپ

 الگو

تبدیل منطقه ساحلی چابهار در 

به مقصد  جوار همهای  سطح استان

چابهار به گردشگری، تبدیل 

اقتصادی،  باثباتای  منطقه

های  گذاری برای فعالیت سرمایه

 ،یداریپا کردیبا رو گردشگری

 ،یمحل مردم یبرا اشتغال جادیا

 مردم یبرا رفاه و ثروت جادیا

 مقصد به یبستگ دل جادیا ،یمحل

 گردشگران یبرا

 و تعهد ،یوفادار جادیا

 از منطقه به مخاطبان اعتماد

 منابع یده سازمان قیطر

 ،یانسان ،یخارج ،یداخل

 یکیتکنولوژ ،یمال ،یکیزیف

 تیامن جادیا ،یمل سطحدر 

و رفاه در مقصد چابهار، 

 یهاپروژه گذاری سرمایه

 یریگ شکل ،یگردشگر

 یاجرا ،یمشاغل دائم

 با منطبق یهایاستراتژ

 در یگردشگر داریپا توسعه

چابهار،  یمنطقه ساحل

به  یمل شیگرا شیافزا

چابهار،  یمقصد ساحل

 یمل تیحس هو تیتقو

 

در سطوح  منطقه برند ارزش رهیزنج تیتقو

باال رفتن ارزش برند،  ،المللی و بین یمل ،یمحل

و  تیهو میترس ،گذاری و ثبات سرمایه یکارآمد

 ،فرد از منطقه در اذهان مخاطبان منحصربه ریتصو

 زیتما و رقبا نیب خاص یها یژگیو از یبرخوردار

در  مخاطبان یوفادار و تعهد جادیا ،ها آن از

و  تیحس مطلوب جادیا ،به مقصد شیگرا

مقصد،  نشیگز یدر گردشگران برا یندیخوشا

 اقتصاد تیتثب ،یمشاغل گردشگر یداریپا

 رفاه و رونق کشور، شرق جنوب یگردشگر

 توسعه چابهار، یساحل منطقه مردم یزندگ

 یو آبادان تیامن ،یمل سطح در کشور یاقتصاد

چابهار  یمقصد ساحل داریبرند پا میترس ومنطقه 

 المللی در سطح بین
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 قیتحق یها افتهیچابهار، منبع:  یساحل یمقصد گردشگر داریبرند پا یمعمار -6شماره  شکل

 

 

و  ریزی برنامهتثبیت برند منطقه ساحلی چابهار، نیازمند تمهیدات جداگانه ولی در راستای 

و اجرا خواهد  یزیر برنامه قابلساله چهارم  0بازه زمانی  مدیریت طراحی برند است که برای

در این بخش، الگوهای راهبردی  شده انجامهای تحقیق و تجزیه تحلیل  بود. بر اساس یافته

شده  آورده 3در قالب شکل  9392تا  9312 یها سالحدفاصل  ساله ستیبگانه در بازه زمانی  سه

در بخش  یسطح محل یکیاکولوژ های مؤلفهاز  برداری بهره رسد؛ یبه نظر م زین تیدرنهااست. 

و « ساخت لوگو»در بخش  یسطح مل یفرهنگ -ی، استفاده از عناصر اجتماع«رنگ و صدا»

در « شعار ای یغاتیعبارت تبل»بخش در  المللی بین یمثبت اقتصاد های مؤلفهاز  یمند بهره

 باشد. دیچابهار مف یساحل مقصد گردشگری داریپا یبرندساز
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 نگاری برندسازی پایدار مقصد گردشگری ساحلی چابهار آینده -4شکل 
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