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 شکل گیری برند مقصد در  اخالق نقش بررسی
 

 3یاسالمبولچ  رضای ،دکترعل 2*انیدنمامی،دکترفرش 1یآرش نظام

 . رانیواحد همدان،همدان، ا ،یدانشگاه آزاداسالم ،یبازرگان ت یریگروه مد ،یدکتر یدانشجو .1
 . رانیواحد کرمانشاه، کرمانشاه، ا ،یدانشگاه آزاداسالم ،یبازرگان ت یریگروه مد .2

 . ران یواحد همدان،همدان، ا ،یدانشگاه آزاداسالم ،یبازرگان ت یریدگروه م .3

 ( 15/05/1399، تاریخ پذیرش:1399/ 03/ 13تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

در هزاره سوم به عنوان یکی از صنایع پیشتاز و مؤثر   1صنعت گردشگری
. ایر  صرنعت مری نوا رد ددر رشد اقتصادی کشورها محسوب می گررد

و زیسرت  ای جامعه اعم از بخش اقتصادی، فرهنگیبسیاری از بخش ه
موفقیت مقاصد گردشگری اصروً  (.  1را نحت نأنیر قرار دهد )  2محیطی

ا ات ویژه ای همچرون بب و هروای مستلزم بهره مندی از شرایط و امک
مناسب، وجود بثار باستا ی، جاذبه های طبیعی، بداب و سن ، زیرسراتت 

با ای  وجود به جرز  یراز بره نکمیر    (.2ها، امکا ات و نجهیزات است )
یا  شان نجاری  یز در رشد   3های گردشگری ابزاری ما ند بر دزیرساتت

، 4رسا یویر مناسب، اطالعگردشگری  قش اساسی داشته و در ایجاد نص
 کند.ی گردشگری کمک شایا ی میبرا 6و نبلیغ  5بازاریابی

دارد کره بن را جهرت   نها و شرایط یک مکااشاره به زمینه  7بر د مقصد
از بن نحت عنوان بر د گردشرگری  سازد وبازدید جذاب و قاب  نوجه می

 (. 3) شودهم یاد می
 
 
 

 
کنرد و بر دسازی مقصد نصویری از مقصد در ذه  گردشرگر تلرم مری

برای نصمیم گیری اسرت    8های گردشگراهرم اصلی مالحظات و معیار
 ویژگری نمرام نلفیررم مرورد  رد  گردشرگری  مقصرد  بر دسرازی(.  5و  4)

: مثرا  عنروان برره) اسرت  شرده  عجری   مکران  بن  برا  کره  است  هایی
 ،کشرراورزی همچررون مختلرر  صررنایع از بن ترردمات و محصرروًت

 مفهروم،  یک  لوای  نحت  (..و  گذاری  سرمایه  ،هنری  ،ورزشی  ،گردشگری
 و باشد مقصرد بررای  شخصیتی  و  فرد  به  منحصر  هویتی  گویای  تود  که

 (.8-6) شود رقیبا ش از بن  زنمای موجب
ایر  دو  بی بر د مقصد به عنوان واسطه مکان و گردشگر، پیو د عاطفی 

ایجاد  موده و تود را به عنوان یک  ماد یا نمثی ، ملکه ذه  گردشرگر 
 وقتری  کره  اسررت  ایرر   مکران  سازی  بر د  اصلی  فرض  پیشمی کند.  

 هسرتند هم  با  باط ارن  در  که  مختلفری  مفراهیم  میشود؛   امگذاری  مکا ی،
  پیوسرته، هرم به اهیمررررمف ای  و میخوا د فرا را ب هرا ا یا سر ذهر  و

 
 

 چکیده

نرری  نصرویر بر رد مقصرد یکری از اساسری.  .است مطرح اید  در دربمدزا عیصنا  یمهمتر از  یکی  عنوان   به  یگردشگر  صنعت  امروزهزمینه:  
ی م یگردشگر مقصد  یینع به اقدام مختل  یها مکان از تود  یذهن  رینصو  اساس  بر  گردشگرانابزارهای مدیران صنعت گردشگری است و   

  قش اتالق در شک  گیری بر د مقصد را مورد نوجه قرار دهد.  از ای  رو پژوهش حاضر بر بن شد نا کنند
نمرامی گردشرگران داتلری و جامعره بمراری شرام  قرار داشت. همبستگی    –نوصیفی    پژوهش های  کاربردی و در زمرهپژوهش  ای   :  روش
برا   مو ه گیری توشه ای نصرادفی ا تخراب و فر به شک   260به استان لرستان سفر کرده ا د بود  که از میان ب ها   98که در نابستان    تارجی

 مورد نحلی  قرار گرفتند.  MICMACادًت ساتتاری و روش عبا استفاده از مجمع بوری و داده ها   استفاده از پرسشنامه محقم ساتته
شرات   12ی شرد. کره بندشناسایی و دسرته سیاسیمحیطی، فرهنگی، ، عوام  زیرساتتی، عوام  اجتماعیمقوله شام  عوام    5  یافته ها:

 شناسایی شد. مهم در ای  رابطه 
بر اساس  تایج پژوهش مشخ  شد عوام  اتالقی چون، میزان  یکزیستی جامعه، احترام به دیگران، باورهای مذهبی، احتررام  نتیجه گیری:

، ثبرات و امنیرت، بزادی هرای فرردی و  ژادی، حمایت از دیگران، احترام به محیط زیست، اعتبار  –به فرهنگ های دیگر،  بود نعصبات قومی  
 .اتت های ایم  در شک  گیری نصویر بر د مقصد  قش دار داجتماعی، برابری حقوق، زیرس

 
 اتالق، بر د مقصد، گردشگری: واژگانلیدک
 

 f.namamian98@yahoo.com ویسندۀ مسئو :  شا ی الکترو یکی:  

mailto:f.namamian98@yahoo.com
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. دهد  ارائه  بر د  از  بهتری  نصویر  نا  گیرد؛  قرار  دستکاری  مورد  نوا رد  مری
 ویژگرری،  بر رد مردیریت  سیسررتم  ایجراد  بر  مکان  سازی  بر د  بنابرای 

 از جررامع نعریفری که تسا مشخ  مکا ی نعری  قاب  و ممتراز  هرای
 مفاهیم از ای شبکه را بر د  که  مورد  ای   در  و  دهد  می  ارئه  را  کام   بر د

 ذهنرری، بیران برر مبتنری کره میدا رد کننررده مصررف  ذه   در  پیوسته
 ارزش  ارنباطات،  اهداف،  طریم  از  که  است؛  مکان  یرک  رفتراری  زبرا ی،

می شود   مجسررم  مکرران  طراحرری  و  مکرران  عمررومی  فرهنررگ،  ها
 مالحظرات امرا شرود یسراز  بر رد  توا دیم   یگردشگر  مقصد  اگرچه(.  9)
 بره رایز رد،یگ صورت مقصد یبر دساز  اصو ی  ریکارگ  به  در  دیبا  یادیز

 رفرت   یب از موجب ،یعموم  یفضا تیاهم به نوجه بدون  ب ها  یریکارگ
 زا ایر و ایرجغراف خ،ینرار ،یاجتماع مناسبات همچون یتیهو  یهای  ژگیو
 (.10) شود مکان به  سبت احساس رفت   یب

 9یکی از مولفه های موثر در شک  گیری بر رد مقصرد عوامر  اتالقری
مخاطب به گو ه  زما ی که بر دی در حوزه اتالقی گام برمی دارد،  است.

 ردگارنر در ذهر  ترود ای  اتودبگاه ب را به جایگاهی ارزشمند و البته ما
وش کرد که مرزی از جنس اتالق در فرام   بایدلذا    (.11)  منتق  می کند

فربیند بر دسازی وجود دارد که عدم بشنایی با ایر  اصرو  و بری بهرره 
بودن از بن در ای  حوزه منجر به عبور سطحی از ای  مرز شده و  ه ننها 
موجب از دست رفت  نمامی  تایج مطلوب می شود بلکه بر د را در ذه  

 کارشناسران رو   یرا  ازنرد ،مری ک  منتقر مخاطب به جایگاهی  از  نر  
 یگردشرگر  یمقصدها  یبرا  براساس اصو  اتالقی  بر د   یینع  معتقد د

  یهمر به و است یگردشگر مقاصد بر د تیریمد یدیکل  جوا ب  از  یکی
 را تود نالش حداکثر  دیبا  یگردشگر  صنعت  در  فعا   یهاسازمان   ،یدل

 را بن برر مروثر ام وع و ر دیگ کار به یقو  بر د  کی  بهبود  و  جادیا  یبرا
هردف پرژوهش با نوجه به مطالرب ذکرر شرده  .کنند  تینقو  و  ییشناسا

 حاضر عبارست از:
 ارزیابی فاکتورهای اتالقی موثر بر شک  گیری بر د مقصد  

اثرگذار بر محبوبیرت بر رد  اتالقی    ارائه مدلی جامع در تصوص عوام 
 مقصد

 

 روش 
 –ش های نوصریفی ه پژوهدر زمرای  پژوهش از  ظر هدف کاربردی و  

جامعه بماری شام  نمامی گردشگران داتلی و تارجی همبستگی است.  
به استان لرستان سفر کرده ا د بود  که از میران ب هرا  98که در نابستان  

کره برر  شد د.  فر به شک   مو ه گیری توشه ای نصادفی ا تخاب  260
ابزار جمرع  .درصد زن بود د  31درصد مرد و    69ا حدود  اساس بررسی ه

پرسشنامه مرذکور در طیر   بوری داده ها پرسشنامه محقم ساتته بود .
گزینره ای طراحری و در دو بخرش سرازما دهی شرد : بخرش  5لیکرت  

سوا   30نخصصی که شام   تسواًت جمعیت شناتتی و بخش سواً
دگاه تبرگان مورد نایید قرار گرفت روایی پرسشنامه با استفاده از دی  بود.  

برا روش   فر از اعضای  مو ره 20با استفاده از  یایی بناپبررسی    ایبرو  
   محاسبه شد. 62/0بلفای کرو باخ 

 فربیند ا جام  ای  پژوهش شام  هفت مرحله  است:
ی فهرستی از سازی ساتتاری نفسیری با نهیه( شناسایی معیارها: مد 1

د )کا ان و شود که مربوط به مسأله یا موضوع هستنمتغیرهایی شروع می
 (.2008همکاران، 

 ( فاز غربا  معیارها2
سرازی(: مرانریس ( فاز نعیی  روابط بی  متغیرهرا و  روع متغیرها)مد 3

تودنعاملی ساتتاری با اسرتفاده از بحرو و  ظررات گرروه متخصصران 
ی نعیرری  روابررط روش شررود. در ایرر  مرحلرره پرسشررنامهنشررکی  می

 شود.  کا و ی نکمی  میسازی ساتتاری نفسیری نوسط گروه مد 
 یابی( به دست بوردن مانریس دست4
 یابیی سازگار کردن مانریس دست( مرحله5
بره  ISM( با نشکی  مانریس روابط و ایجاد سرازگاری در بن، گرراف 6

نحلیرر   سررازی گرافیکرری روابررط نرسرریم و بررا اسررتفاده ازعنرروان مد 
MICMAC شود. وع متغیرها  یز نعیی  می 

 MICMACزیه و نحلی   ودار و نج( رسم  م7
 MICMACداده ها با استفاده از معادًت ساتتاری و روش   در  هایت

ی برر پایره(  MICMAC)  مرک  کیم    ینحلمورد نحلی  قرار گرفتند.  
)نأثیرپذیری( هر متغیر شک  )نأثیرگذاری( و میزان وابستگی    قدرت  فوذ

یرهرا را فرراهم ی هرر یرک از متغگرفته و امکان بررسی بیشتر محدوده
، سازد. در ای  نحلیر  متغیرهرا بره چهرار گرروه تودمخترار، وابسرتهمی

 .(12) شو دپیو دی )رابط( و مستق  نقسیم می
 

 هایافته
  ISMک یتکن نتایج

 برر مروثراتالقی  عوام  موضوع،  ادبیات  بررسی  با  ابتدا  پژوهش،  ای   در
 ورمنظبره  سرسس.  اسرت  شردهگردشرگری شناسایی  مقاصرد  سازی  بر د

 عوامر ، ایر  از  نفسریری  سراتتاری  مرد   ارائره  واطالعات    بوریجمع
 موجود پس  مطالعه ادبیات  از  حاص   عوام   .گردید  طراحی  ایپرسشنامه

 .است بمده 1جدو   در متخصصی   ظرات اعما  از

 برای انجام پژوهش  شدهعوامل شناسایی:  1جدول 
 شاخص ها  مقوله ها 

 اجتماعی 
 

 جامعه میزان  یک زیستی 

 احترام به دیگران و رفتارهای احترام بمیز 

 میزان حمایت از دیگران و همدکی 

 احترام به فرهنگ های دیگر 

 باورهای مذهبی  فرهنگی 
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 اعتبار ملی 

 قومی و  ژادی  بود نعصبات 

 زیرساتت های ایم   زیرساتتی 

 احترام به محیط زیست  محیطی 

 سیاسی 
 

 ثبات و امنیت 

 ماعی فردی و اجتبزادی های  

 برابری حقوق 

 
 

نع از  ها   ییپس  مانریسی  شات   پرسشنامه   ،ISM  با    .شدطراحی

و مانریس دسترسی  هایی یک مد  اولیه   هاسطوح شات   توجه به  

ا تقا   شدرسم   اولیه، مد   هایی به دست پذیریو با حذف  ها در مد  

 . ودب 1به صورت  مودار  ISM ییمد   ها  یبنابرا. بیدمی

 

 
 مدل نهایی تحقیق : 1نگاره 

 

نمههودار )وابسههتگی  میههزان و نفههو  قههدر  وتحلیلتجزیههه

MICMAC) 
 گروه  اولی .  شو دمی  بندیطبقه  گروه  چهار  در  شات  ها  مرحله  ای   در

 و  فروذ قردرت کره شرودمی(  1   احیره)  تودمخترار  شات  های  شام 
 شرات  هرا سرایر از حدودی نا شات  ها ای  .دار د ضعیفی  وابستگی

  احیره) وابسته شات  های دوم، گروه. دارد کمی  ارنباط   و  هستند  مجزا
 براًیی وابسرتگی امرا ضرعی   فروذ قردرت از  کره  شودمی  شام   را(  2

 ایر .  هسرتند(  3   احیره)  پیو ردی  شات  هرای  سوم  گروه.  برتوردار د
 بر عملی هرگو ه درواقع.  ددار   باًیی  وابستگی  و   فوذ  قدرت  شات  ها

 گرروه.  شرودمی  شرات  هرا  سرایر  نغییر  به  منجر  شات  ها  ای   روی
 از شرات  هرا  ایر .  باشرندمی(  4   احیره)  مستق   شات  های  چهارم
 قدرت از که شات  هایی. برتوردار د پایینی وابستگی و باً  فوذ قدرت

شرو د می توا رده کلیدی شات  های  اصطالحا   برتوردار د  باًیی   فوذ
(13.)                          

ایر  . قرار می گیر د(  فوذ)در ربع مستق   12و 10،  3،  2شات  های   
 .برتوردار رد یوابسرتگمیرزان از قدرت  فوذ باً برا حرداق    شات  ها

ایر  . قررار مری گیر رد (متص ) یو دیپدر ربع  11و  5، 4شات  های  
میرزان وابسرتگی شران ر رد و شات  ها قدرت  فروذ  سربتا  براًیی دا

ایر  . ه قرار گرفتره ا ردوابستدر ربع 9، 8،  7  ،6،  1شات  های.  باًست
شات  ها کم  فوذنری  و وابسته نری  شات  ها بی  سایر شات  ها 

 . هستند
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 MICMAC سیماتر   :2جدول 

 

 ثبح
هرای هرای دا شرکدههای مرداوم درکتابخا رهجستجو و پیگیری  علیرغم

علمی ایران)وابسته بره وزارت مختل  و  یز در مرکز اطالعات و مدارک  
بوری( درای  موضوع بخصروص و برا ایر  مرد  علوم و نحقیقات و ف 

نحقیقات محدودی صورت گرفته است. برر استفاده شده درای  پژوهش،  
 بره احتررامخ  شد  شات  هرای اتالقری اساس پزوهش حاضر مش

، یلهمرد و گررانید از تیرحما زانیم ، زیبم  احترام یرفتارها و  10گرانید
 یباورهرا،  گرید  یها  فرهنگ  به  احترام،11ثبات و امنیت و برابری حقوق

از قدرت  فوذ باًیی در شک  گیری نصویر برد مقصرد  به نرنیب  یمذهب
 نعصربات  برود، اعتبار ملی،  12تیو مولفه هایی چون  یکزیس  برتوردار د

وابسرته   سرتیز  طیمح  به  احترام،  م یا  یها  رساتتیز،  ی ژاد  و  3یقوم 
کره بره . ای   تیجه با  تایج برتی پرزوهش هرا نری  شات  ها هستند

بررسی  قش مولفه های اتالقی در شک  گیری بر د مقصد پرداتته ا د 
 طور هبمی شود   (. بر اساس  تایج پژوهش پیشنهاد16-14)  همسو است

در جهت نوسعه و بهبود بر د سازی  را تود بگاها ه یها نالش  روزافزون
کشورمان به عنوان یک مقصد گردشگری بررای دسرتیابی بره اهردافی 

 صرادرات  تیونقو  14یتارج  یگذار  هیسرما  میگردشگر،نشو  جذبچون   
 ایر یا سرا  روح برهبیشرتر  نوجهافزایش دهیم . همچنی  در ای  راه  با 

و با  ندی ما زیمتما را تود توا ندیم  مقاصد گردشگری  ،اتالقی  یها  ارزش
گام برداشت  در حوزه اتالقی، به گو ه ای  اتودبگاه جایگاه ارزشمندنر و 

 البته ما دگارنر در ذه  مخاطب ایجاد کنند.
 

 گیرینتیجه
بر اساس  تایج پژوهش مشرخ  شرد عوامر  اتالقری چرون، میرزان 

هنگ حترام به دیگران، باورهای مذهبی، احترام به فر یکزیستی جامعه، ا
 ژادی، حمایت از دیگران، احترام بره   –های دیگر،  بود نعصبات قومی  

، اعتبار، ثبات و امنیت، بزادی هرای فرردی و اجتمراعی، 15محیط زیست
برابری حقوق، زیرساتت های ایم  در شک  گیری نصویر بر رد مقصرد 

 و گررانید بره احتررام چرون  قریشرات  هرای اتالکره   قش دار د.  
لی، ثبات و امنیت همد  و  گرانید  از  تیحما  زانیم ،  زیبم   احترام  یرفتارها

 . از باًنری  اهمیت برتوردار د و برابری حقوق
 

 مالحظه های اخالقی
موضوعات اتالقری همچرون؛ سررقت ادبری، رضرایت بگاها ره؛ ا تشرار 

 .ا دفتهقرارگر  موردنوجهچندگا ه و ... در پژوهش حاضر 
 

 هنام واژه
 Tourism industry .1 صنعت گردگشگری 

 Environment .2 زیست محیطی 

 Brand .3 بر د

 Information .4 اطالع رسا ی 

 Marketing .5 بازاریابی 

 Advertisement .6 نبلیغ 

 Destination brand .7 بر د مقصد 

 زیاد  12    10، 2، 12        

            11  

            10  

     11 ،5، 4       9  

            8  

 7 ( نفوذ)مستقل       ( متصل ) یوندیپ     
 نفوذ 

    7        6 

   8         5 
 

6 ،1 ،9            4 

            3  

            2  

  1 خودمختار       وابسته      

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

 کم      وابستگی    زیاد 
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 Tourism criteria .8 معیارهای گردشگری 

 Ethical factors .9 عوام  اتالقی 

 Respect to others .10 به دیگران احترام 

 Equality of rights .11 برابری حقوق 

 Well-being .12  یکزیستی 

 Ethnic prejudices .13 نعصبات قومی 

14. Encourage foreign investors 

  نشویم سرمایه گذار تارجی 

 Respect to environment .15 محیط زیست احترام به 
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