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امروزهصنعتگردشگریصنعتیپویاباویژگیهایمنحصربهفرداستکهبخشمهمیازفعالیتهایاقتصادیوغیراقتصادیکشورهایتوسعهیافتهو

).  1390 زادهوهمکاران،ابراهیم( درحالتوسعهرابهخوداختصاصدادهاست

 دویر،ادواردمیستلیس،رومنواسکات،( اینصنعتمزایایفراوانیبرایجوامعدارد،وهمچنینباعثتغییراتعمدهایدرسیستمجامعهمیزبانمیشود

) 1396 ؛عنابستانی،عباسزادهووصال،67. ،ص2009

وسعههمهجانبهنواحیروستاییاهمیتفازطرفی،توسعهگردشگریدرنواحیروستاییکشورهایدرحالتوسعهبهعنوانیکیازسیاستهایموثرجهتت

 -ونقشمهمیدربهبودپایداریاقتصادي.)ص1438 ،2011 سو،( وقالعادهیافتهاست

 اجتماعیجوامعروستاییازطریقتنوعدرآمدیوایجاداشتغال،وبهکارگیریسرمایههایاقتصادیواجتماعیفرهنگیوزیستمیطیداشته

) 1391 ؛داناییفروههمکاران1393 غفاري،رنجبریان،فتحی،(

روفعالینصنعتگردشگراندردههاخیردرتالشتاباارزشمندکردندجاذبههایگردشگریدرمناطقدارایپتانسیلفرصتبهرهمندیازابعادمثبتایازاین

نصنعترافراهمکردهبهطوریکهبسیاریازبرنامهریزانوسیاستگذارانتوسعهگردشگریروشیمطمعئنوباچشماندازروشنجهتسرمایهگذاریوفعا

. لیتداشتهباشند

نسیلهایبسیارباالیگردشگریروستاییسازوکارمدوندرجهتتوسعهگردشگریروستاییازسویمراکزنهادهایمرتبطبابهنظرمیرسدباتوجهبهپتا

)  1396 عنابستانیوهمکاران،(روستاباجدیتدنبالنمیشودیکیازدالیلمیتوانکمتوجهیبهمسئلهبرندوبرندسازیدراینمناطقنامبرد

کنندهبرایمقصداس تونبایدفراموشکردتنهاانگارهوتصویرترغیبازاینروبرایگسترشگردشگریدرهرمقصدبایداهمیتبرندمقصدرادرنظرداش

). 1392 ضرغامبروجنیوبارزانی،( کند کشاندوسودآوریصنعتگردشگریرادربلندمدتتضمینمی تکهگردشگرانرابهسمتخودمی

گرانوسرماایایستکهبرایگردش هادراستراتژیمدرناستکهازاهدافآنساختهویتمنطقه ترینوجدیدترینگرایش همچنینبرندمقصدیکیازجذاب

. گذارانجذابوعالوهبرمزیترقابتیمنطقهباعثبهبودوضعیتاقتصادیوگردشگریمنطقهشود یه

راهپیشنهاد دهد،ویک دهد،هزینهجستجویمقصدراکاهشمی برندسازیمؤثرمقصد،اطمینانازکیفیتتجربهسفربهبازدیدکنندگانمقصدمی

  .)2018 فرهادییونکی،شفیعیراستقلم( باشد فردمقاصدمی یبرایفروشمنحصربه

  مبانی نظري.2

گردشگري روستایی -2-1

هاي مختلف روستایی  هاي مختلف گردشگري در محیط ها و گونه فعالیت: گردشگري روستایی عبارت است از 

واروارسوس و ( است ) طبیعی و انسانی(زیست روستا  ها و آثار متفاوتی براي محیط ها که دربردارنده ارزش پیرامون آن

2)2002سوتریدس، 
گردشگري روستایی را شامل انواع گردشگري با ) 2006( 3رانس جهانی گردشگري روستاییکنف. 

مندي از منابع طبیعی و  داند که امکان بهره برخورداري از تسهیالت و خدمات رفاهی در نواحی روستایی می

همچنین ). 8: 1388بمانیان و همکاران، (آورد  هاي طبیعت را همراه با شرکت در زندگی روستایی فراهم می جاذبه

ها، خدمات و تسهیالت تفریحی و ایجاد آرامش براي  اي از فعالیت ي گستره ستایی دربرگیرندهگردشگري رو

وسیله کشاورزان و ساکنان روستا براي جذب و نگهداشت گردشگران در راستاي افزایش و  گردشگران است که به

دوست،  زاده، ایران دري، تاجقا(رود  اي از فرایند توسعه روستایی به شمار می گیرد که گونه کسب درآمد صورت می

1395.(

                                                            
2Varvaressos&Soteriades
3Rural Tourism Conference
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شود که توسط مردم محلی و  ها و خدماتی می گردشگري روستایی شامل کلیه فعالیت: در یک تعریف کلی 

توان گفت گردشگري روستایی  رو می ازاین. گیرد ها صورت می هاي آن ها براي جذب گردشگران و فعالیت دولت

هاي طبیعی و فرهنگی مناطق روستایی و کسب  راجویانه و دیدن جذابیتهاي ماج هاي دستیابی به فرصت باانگیزه

).1393عبداهللا پور، (گیرد تجربه آموزش به این مناطق صورت می

  

انواع گردشگري روستایی-2-2

  .هایاکولوژیقراردارد کهبیشتردرتعاملباجاذبه:  گردي طبیعت-1

  .انیمردمروستاییمرتبطاستکهبافرهنگ،تاریخومیراثفرهنگیوباست:  گردشگریفرهنگی-2

  .کنند هایواجتماعیدهکدهمشارکتمی هااقامتکردهودرفعالیت درایننوعگردشگري،گردشگراندرمساکندهکده:  گردشگریدهکده-3

:  گردشگریکشاورزي-4

. کنند اندویادرآنمشارکتمی هایسنتیکشاورزیدرتعامل کهگردشگرانبدونایجادپیامدهایمنفیبرمناطقمیزبان،بافعالیت

برکشاورزي،باهدفلذتبردنازباغاتومزارعویاهمراهیباحیواناتاهلیباشد،گردشگریکشاورزیشناخته ورخاصوقتیهدفازبازدید،تمرکزویژهط به

. باشد هایکشاورزیمرتبطمی دیگرگردشگریکشاورزینوعیگردشگریاست،کهباانواعفعالیت عبارت به. شود می

ها،ارائهمحصوالتوسا ها،موزه باشدوجشن ترمی تکهدارایمفهومیگستردهبنابراینگردشگریمبتنیبرمزرعهیکیازاجزاءگردشگریکشاورزیاس

  .شود هاورویدادهایفرهنگیرانیزشاملمی یرجاذبه

: روستایی–گردشگریمحلی-5

دستی وحش،بازاریابیصنایع اي،گشتوشکاردرحیات تواندشاملمواردباالنیزباشد،شامالردوزدن،اقامتدرمنازالجاره ایننوعگردشگریکهمی

هایموسیقیودرواقعهرفعالیتتفریحیممکند هایتاریخی،جشنواره پیمایی،بازدیدازمکان هایماجراجویانه،راه فرهنگی،ورزشهای ،جشنواره

  .رنواحیروستایاست

: گردشگریمزرعه- 6

هایکشاورزیمزرعهبودهاس گیریآنمتفاوتاست،گردشگریمزرعهشامالقامتوگاهیمشارکتدرفعالیت ایننوعگردشگریباتوجهبهمحیطشکل

. کند هایاقتصادیرواجپیدامی عنوانمکملوجایگزینفعالیت وارهایکشاورزبهت،ودربینخان

  ).35-32.،صص1390 رضوانی،(اندازهایسنتیاست عالوهایننوعازگردشگري،ابزاریجهتحفاظتازچشم به

 ریسمشناسیوژئوموفولوژیبهروستاهایمقصدژئوتو فردزمین هایمنحصربه گردشگریباهدفآشناییومشاهدهجاذبه: ژئوتوریسمروستایی-7

).2013 ترابیفارسانیوهمکاران،( کند سفرمی...) کندوان،میمندو(

برند مقصد-2-3
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هاي  کند برند مقصد شامل نام، لوگو، سمبل، عبارت یا سایر طرح گونه تعریف می برند مقصد را این) 1998( 4ریچی

یادماندنی و تجربه  شود و نوید یک سفر به دهد و سبب تمایز آن مقصد می گرافیکی است که به یک مقصد هویت می

یادماندنی از مقصد  جهت  تحکیم خاطرات خوش و بهعنوان عاملی  فرد را به همراه دارد و عالوه بر این به منحصربه

).2017 5کالدو، کاوارتزیس، ریگوپولو و سالونیکا،(است 

برند سازي مقصد گردشگري صرفاً فرایند طراحی لگو براي مقصد گردشگري نیست، بلکه یک برنامه استراتژیک، 

فرد مقصد  تجربیات منحصربه شود محصوالت، خدمات و مبتنی بر مشارکت همه ذینفعان هست که موجب می

در ) 1388آبادي،  کیانی فیض(گردشگري در قالب یک پیام منسجم به اطالع مشتریان در بازارهاي هدف برسد 

تعریف پیش رو  لزوم حضور ذینفعان مختلف ازجمله جامعه محلی  در امر برند سازي مقصد گردشگري را بیان 

ها در قالب شخصیتی جذاب و ارائه  هاي برند، انتقال آن اسایی ارزشایجاد برند پایدار مقصد مستلزم شن. کند می

کنند چراکه تصویر مشترك میان  ها ایفا می هاي ذینفع نقش بسیار مهمی در ارائه این پیام گروه. هدفمند و مؤثر است

د حائز اهمیت شو همه ذینفعان، در کسب اطمینان نسبت به سازگاري و هماهنگی تصویري که از برند مقصد ارائه می

اگر ذینفعان در فرایند برند سازي مشارکت نداشته باشند، مخاطبین ). 2002 6مورگان، پریچاد و پیگوت،(است 

ترتیب،  این به. کنند هاي متفاوت و گاها متعارضی دریافت می هاي مختلف مقصد، تصاویر و پیام از بخش) گردشگران(

  ). 2004 7هانکینسون،(یت برند سازي به خطر میافتد شود و موفق سردرگمی و آشفتگی برند ایجاد می

گونه تعریف کرد، برند مکان عبارت است از هر آن چیزي که در غالب خدمات،  توان برند را این در یک تعریف کلی می

بخش یک مکان است بلکه  متبلور کننده سطحی از کیفیت و یا تجربه  تنها هویت که نه.. طرح، لگو، عبارت، تصویر، و

فرهادي یونکی و همکاران (کند  اي که فرد را تشویق به بازدید و یا تجربه مجدد می گونه شود به در ذهن مخاطب می

2018.(  

  روش شناسی. 3

با مختصات مشاهده می شود  1همانطور که در شکل وستاي تاریخی قالت از توابع بخش مرکزي شهرستان شیراز است، ر

کیلومتري شمال غرب شهر شیراز  15دقیقه عرض شمالی، در  48درجه  29شرقی و دقیقه طول  19درجه  52جغرافیایی 

آب و هواي آن در بهار و تابستان معتدل و در زمستان . متر است 2065ارتفاع روستاي قالت از سطح دریا . واقع شده است

  .سرد است

                                                            
4Ritchie
5Kladou, Kavaratzis, Rigopoulou& Salonika
6Morgan, Pritchard & Piggott
7Hankinson
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  نقشه موقعیت جغرافیایی روستاي قالت در استان فارس.  1شکل 

روش تحقیق -3-1

روستاي هدف گردشگري قالت می تحلیل عوامل موثر در شکل گیري برند مقصدازآنجاکه پژوهش حاضر به دنبال  

عنوان یک مقصد گردشگري استفاده کرد، بنابراین  توان در توسعه و معرفی منطقه نمونه به پردازد و از نتایج این پژوهش می

پیمایشی -کیفی و توصیفی–و به لحاظ نوع و روش، در زمره تحقیقات کمیباشد  پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردي می

  :پژوهش حاضر به دنبال اهداف ذیل می باشد. شود محسوب می

شناسایی عوامل کلیدي در شکل گیري برند مقصد روستاي هدف گردشگري قالت استان فارس  

قالت استان فارسبندي عوامل کلیدي شکل گیري برند مقصد روستاي هدف گردشگري  اولویت  

  .بر اساس اهدف باال سواالت زیر مطرح است

عوامل موثردر شکل گیري برندمقصد روستاي هدف گردشگري قالت کدامند کدامند؟  

مهم ترین عوامل کلیدي در شکل گیري برند مقصد روستاي هدف گردشگري قالت چگونه است؟  

  

 30آماري تحقیق شامل گروه آگاه به موضوع و منطقه موردمطالعه که  با  استفاده از روش دلفاي نمونه موردنظر    جامعه

در تکمیل . شده است ها استفاده  آوري داده اي و میدانی جهت جمع در پژوهش حاضر از دو شیوه کتابخانه. شده است نفر انتخاب
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در روش . شده است ها، کتب و همچنین منابع اینترنتی بهره گرفته نامه مقاالت، پایان: شاملاي  مبانی نظري از منابع  کتابخانه

شده است که بر اساس روش تحقیق پرسشنامه تهیه و  میدانی براي گردآوري اطالعات موردنیاز از ابزار پرسشنامه بهره گرفته 

بدون اثر گذاري  - 0(ان امتیاز دهی با روش آینده پژوهی در اختیار کارشناسان قرار گرفت که ابزار سنجش پرسشنامه کارشناس

.است) اثرگذاري زیاد -3اثر گذاري متوسط و  -2اثر گذاري کم  -1

یافته هاي تحقیق. 4

  پژوهی با نرم افزار میک مک روش آینده -4-1

نظرات و تشویق  منظور دریافت به) آشکار یا پنهان(پژوهی به دنبال مشخص کردن متغیرهاي کلیدي  روش آینده

روش آینده . بینی یک سیستم است پیش کنندگان و ذینفعان در مورد جوانب و رفتارهاي پیچیده و غیرقابل مشارکت

پژوهی ابزاري است براي پیوند عقاید و تفکرات که از طریق ماتریس ارتباط تمامی متغیرهاي سیستم، به توصیف و 

در شناسایی روابط بین متغیرها و درنهایت شناسایی متغیرهاي کلیدي مؤثر  توانایی این مدل. پردازد شناسایی سیستم می

صورت کلی  به. متغیر کاربرد دارد شدت هاي به روش آینده پژوهی در مطالعه کیفی سیستم. در تکامل سیستم است

  :شود پژوهی در سه مرحله انجام می آینده

منظور ادامه روند پردازش  رسمی و استانداردي دارد، اما به ندرت ساختار استخراج متغیرها این مرحله به: مرحله اول

آنچه در این مرحله مهم است به هم پیوند دادن متغیرها و عوامل و  -تعیین روابط بین متغیرها : مرحله دوم. الزامی است

افزار میک  نرم. )1394زالی و زمانی پور، (شناسایی متغیرهاي کلیدي: مرحله سوم. ها است توصیف شبکه ارتباط بین آن

افزار بدین گونه است که ابتدا  روش این نرم. شده است مک جهت انجام محاسبات پیچیده ماتریس متقاطع طراحی

ها را در ماتریسی مانند ماتریس تحلیل اثرات وارد  ها مهم در حوزه موردنظر را شناسایی کرده و سپس آن متغیرها و مؤلفه

متغیرهاي موجود در سطرها بر . شود با حوزه مربوطه توسط خبرگان، تشخیص داده می و میزان ارتباط میان این متغیرها

ها، تأثیرپذیر  بدین ترتیب متغیرهاي سطرها، تأثیرگذار و متغیرهاي ستون. گذارند ها تأثیر می متغیرهاي موجود در ستون

عدد  "تأثیرگذاري ضعیف"دد یک ع "بدون تأثیر"عدد صفر : باشد می باشند و میزان تأثیرگذاري به این صورت می

  ).1393طاهري دمنه، (تأثیرگذاري زیاد "عدد سه "تأثیرگذاري متوسط"دو
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  یقالتروستا گردشگريچهارگانه در برند مقصد  یدر نواح یرهامتغ یممستق ينقشه و پراکنش اثر گذار. 2شکل 

  )1397پژوهش،  هاي یافته: مأخذ(

  

دهنده  که در ناحیه اولو ورودي قرار دارند نشان متغیرهاییشود  مالحظه می )1(و جدول ) 2( طور که در شکل همان

درواقع، میزان تأثیرگذاري این متغیرها بر متغیرهاي دیگر . ترین یا به تعبیري دیگر اصلیترین متغیرهاي تأثیرگذارند باارزش

در شکل گیري کلیدي و تأثیرگذار متغیر هاي عنوان  هو که ب. ها از متغیرهاي دیگر  است مراتب باالتر از میزان تأثیرپذیري آن به

همچنین میزان  بستگی دارد  متغیرهابه این  قالتباشند و تحقق  برند در روستاي  می ي قالتروستابرند مقصد گردشگري 

اري گسترده مشاهده می شود فلش قرمز و تعداد روابط  بیان گر تاثیر گذ) 3(تاثیر گذاري این متغیر ها بر هم دیگر در شکل 

  .اند ناحیه اول به ترتیب اولویت در زیر آورده شده متغیرهاي که متغیرهاي ناحیه اول بر دیگر متغیرها است 

پربار باغات- 1
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صنایع دستی- 2

مراکز و واحدهاي اقامتی روستایی- 3

زیباي چشم انداز- 4

فرصت استراحت- 5

حس تعلق- 6

فرصت بوم گردي- 7

مطلوب آب و هواي- 8

ي منحصر به فردمعمار- 9

ه هاي تاریخیجاذب-10

  غذا-11

دیگر به  متغیرهايشان نسبت به  میزان تأثیرگذاري و میزان تأثیرپذیريبیانگر متغیرهاي هست که : ناحیه دوم حد وسط

مالحضه می شود اولویت میزان تاثیر گذاري و تاثیر پذیري آنها مشخص ) 1(و جدول ) 2همانطور که در شکل  میزان است یک

میزان تاثیر گذاري این متغیرها بر هم دیگر بر اساس رسم نمودار و هم به صورت عددي  )3(شده است همچنین در شکل 

  مشخص شده است که در این ناحیه هیچگونه متغیري طبق داده هاي مدل پژوهش قرار نگرفته است

 شان زیاد است ذیريمیزان تأثیرگذاري کم و میزان تأثیرپ متغیرهاي این ناحیه: وابسته و تاثیر پذیر متغیرهاي ناحیه سوم 

) 3( مالحضهمیشوداولویتمیزانتاثیرگذاریوتاثیرپذیریآنهامشخصشدهاستهمچنیندرشکل) 1( وجدول) 2( همانطورکهدرشکل

میزانتاثیرگذاریاینمتغیرهابرهمدیگربراساسرسمنموداروهمبهصورتعددیمشخصشدهاستکه بینانگر میزان کم اثر گذاري این 

پذیري گسترده آنها نسبت به دیگر متغیرها است  متغیرها بر دیگر متغیرها و تاثیر

  : کهبهترتیباولویتاینمتغیرهادرناحیهدومبراساسزیراست

)گونه گیاهی و جانوري( حیات وحش- 1

مقصد یا نشان واره اي از سمبل- 2

جاذبه هاي فرهنگی- 3

مقصد ارزان- 4

دامی باغی زراعی محصوالت -5

که هم میزان تأثیرگذاري و هم میزان تأثیرپذیري  متغیرهاي استدهنده  که نشان): پوشی چشم قابل(ناحیه چهارم

) 1( وجدول) 2( همانطورکهدرشکل. دیگر دارند متغیرهاي کمی بر 

میزانتاثیرگذاري و تاثیر ) 3( مالحضهمیشوداولویتمیزانتاثیرگذاریوتاثیرپذیریآنهامشخصشدهاست همچنیندرشکل

می توان میزان ) 3(هصورتعددیمشخصشدهاست و با مشاهد شکل پذیریاینمتغیرهابرهمدیگربراساسرسمنموداروهمب
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تاثیر گذاري کم و تاثیر پذیر کم آنها را که به صورت رسم نمودار و عدد مشخص شده است مشاهده کردکه در این 

  ها برخوردار می باشد ناحیه فقط متغیر مزیت بیشتر مقصد از این ویژگی

  

  

اثرگذاري مستقیم متغیرها بر هم در برند مقصد روستاي قالت استان فارسنمودار و تعیین رابطه شدت . 3شکل 

  )1397پژوهش،  هاي یافته: مأخذ(
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ي مستقیم نسبت به دیگري اثرگذاربندي متغیر هاي کلیدي در شکل گیري برند مقصد بر اساس  یتاولو. 1جدول

  در روستاي قالت

  )1397پژوهش،  هاي یافته: مأخذ(

رتبه و 

اولویت

موقعیت قرارگیري بر اساس ناحیه )سوادجان(پیشران 

اثرگذار

میزان تاثیر 

گذاري مستقیم

میزان تاثیر پذیري 

مستقیم

810533)ورودي یا اصلی(ناحیه اول فراوان و پربار باغات1

746575)ورودي یا اصلی(ناحیه اول صنایع دستی2

724511)اصلیورودي یا (ناحیه اول مراکز اقامتی روستاي3

724490)ورودي یا اصلی(ناحیه اول زیبا چشم انداز4

724490)ورودي یا اصلی(ناحیه اول فرصت استراحت5

682469)ورودي یا اصلی(ناحیه اول حس تعلق6

660533)ورودي یا اصلی(ناحیه اول فرصت بوم گردي7

639511)ورودي یا اصلی(ناحیه اول مطلوب آب و هواي8

معماري روستاي خاص و 9

منحصر به فرد

618575)ورودي یا اصلی(ناحیه اول 

618575)ورودي یا اصلی(ناحیه اول جاذبه هاي تاریخی10

575618)ورودي یا اصلی(ناحیه اول غذا11

 مقصد مزیت بیشتر12

گردشگري

554618)مستقل(ناحیه چهارم 

گونه گیاهی و ( وحش حیات13

)جانوري خاص

447682)تأثیرپذیرترین(ناحیه سوم 

 سمبل یا نشان واره اي از14

مقصد

405639)تأثیرپذیرترین(ناحیه سوم 

383639)تأثیرپذیرترین(ناحیه سوم جاذبه هاي فرهنگی15
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341746)تأثیرپذیرترین(ناحیه سوم ارزان مقصد16

341788)تأثیرپذیرترین(ناحیه سوم محصوالت دامی باغی زراعی 17

  

  نتیجه گیري و پیشنهادها. 5

کمک به ساخت برندي پایدار کند که در این راستا شناسایی عواملی که در تا با روشی جدید  پژوهش حاضر بر آن است که

با روش آینده پژوهی به دنبال  حاظربر این اساس در پژوهش  .ساخت و پایداري برند در یک مقصد مهم می باشند الزامی است

نتایج فارس است استان  قالتروستاي هدف گردشگري  مقصد تاثیرگذار در شکل گیري برند عواملشناسایی و اولویت بندي 

باغات فراوان و  -1 اند از پژوهش انجام گرفته حاکی از آن است که متغیرهاي ناحیه اول که به ترتیب اولویت و اهمیت عبارت

فرصت  -7حس تلعق به مکان   -6فرصت استراحت  -5چشم انداز زیبا  -4مراکز اقامتی روستایی  -3صانایع دستی  -2پر بار 

غذا است این بیانگر است که  -11جاذبه هاي تاریخی و - 10معماري روستاي خاص  -9آب و هواي مطلوب  -8بوم گردي 

وي برندي که خواهد شکل گرفت در روستاي قالت است از این رو ما نباید تاثیر پذیر ترین تاثیر گذارترین عوامل ممکن بر ر

حیات  -1عوامل در ساخت برند نادید گرفته شوند که به ترتیب اولویت این سري عوامل در برند روستاي قالت عبارت اند از 

مقصد  -4جاذبه هاي فرهنگی  -3ردشگري سمبل یا نشان واره اي از مقصد گ -2) گونه هاي گیاهی جانوري خاص(وحش 

محصوالت دامی باغی زراعی است از این رو ن تنها باید عوامل تاثیر گذار مورد توجه قرار بگیرند بلکه عواملی که  -5ارزان و 

ه ارائ یلذ یشنهادهايبه دست آمده در پژوهش پ یجبا توجه به نتا. تحت تاثیر قرار می گیرند نیز حائز اهمیت می باشند

بازاریابی و اقدامات الزم در جهت بهبود تصویر یک مقصد گردشگري باید تحت تاثیر عومل تاثیر گذار در شکل   -1:شود یم

 - 2گیري برند مقصد روستاي قالت باشد و نباید میزان میزان تاثیر گذاري این عوامل بر روي هم رو نادیده انگاشته شود 

با فرمت  اپ   یستینقشه تور یطراح - 3ل تاثیر گذار در این مقصد گردشگري باشد،طراحی نقشه توریستی باید بر اساس عوام

 يبرند مقصد گردشگر یريدر شکل گ یديکل یرهاياز متغ یکی - 3 عوامل تاثیر گذار ،تلفن  هوشمند همراه بر اساس  يها

را دارا  ییدارو یاهاندر قالب گ يکشاورز يگردشگر يباال یتآن قابل یاست که با توجه به تنوع و گستردگ یاهیگ يگونه ها

 یعتانداز و طب چشم یقالتروستا يبرند مقصد گردشگر یريدر شکل گ یديکل یرهاياز  متغ ینکهیکیبا توجه به ا -4 باشد، یم

 بردن و زشت کردن ینبا خود زباله به همراه دارند و باعث از ب یعیو ازآنجاکه ورود گردشگران به مناطق طب باشد یآن م یبايز

مضر زباله و  تاز اثرا یدکنندگانبازد يساز مناسب در جهت آگاه يدرجاها يبا نصب تابلوها توان یم شود یم یعتچهره طب

 یستمس يانداز ها در مکان مناسب و راه با نصب سطل ینو همچن یعتها در طب زباله یختناز ر يها در جهت خوددار آن یقتشو

  .یدکوش یعتدر جهت بهبود طب توان یدفع مناسب آن م
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  منابع

ارایه مدل پیشنهادي جهت پیاده سازي گردشگري ). 1388(بمانیان، محمدرضا، پورجعفر، محمدرضا، و محمود نژاد، هادي 

بررسی تطبیقی و ارایه مدل پیشنهادي با استفاده از شرایط (الکترونیک در طرح هاي توسعه گردشگري روستایی 

  .88-71، )23(7نشریه مدیریت شهر، ). معاصر ایران

بررسی نقش شبکه هاي گردشگري ). 1395(ترابی فارسانی، ندا، صیدایی، سید اسکند، شفیعی، زاهد، و قربانی، مرجان 

پایان نامه کارشناسی ارشد ). با تاکید بر روستاهاي هدف گردشگري استان اصفهان(روستایی در توسعه مناطق روستایی 

  .20ص . دانشگاه هنر اصفهان. دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگري. توریسم گرایش برنامه ریزي. مدیریت جهانگردي

  .انتشارات تهران: تهران .توسع گردشگري روستایی با رویکرد گردشگري پایدار). 1390. (رضوانی، محمدرضا

ی تحقیقات علمی پژوهش-فصلنامه. آسیب شناسی برند گردشگري ایران). 1392(ضرغام بروجنی، حمید، و بارزانی، حمید 

  .80-63، )1(3بازاریابی نوین، 

آینده نگاري منابع انسانی در نیروي انتظامی جمهوري اسامی ). 1393(طاهري دمنه، محسن، و نادري خورشیدي، علیرضا 

ترویجی فصلنامه منابع انسانی -نشریه علمی. ایران با استفاده از روش تلفیقی سناریوپردازي و تحلیل اثرات متقاطع

  .49-29، )36(9ناجا، 

مطالعه (تحلیل عوامل موثر بر ایجاد برند گردشگري در سکونتگاهاي روستایی ). 1395(عنابستانی، علی اکبر، و وصال، زینب 

  .148-127، )16(5مجله برنامه ریزي و توسعه گردشگري، ). شهرستان بینالود: موردي

روستاي مصر و : ژئوتوریسمی استان اصفهان مطالعه مورديساخت و مدیریت برند در روستاهاي ). 1393(عبداهللا پور، مریم 

  .دانشگاه هنر اصفهان. گرایش برنامه ریزي توریسم. گروه مدیریت جهانگردي. پایان نامه کارشناسی ارشد. گرمه
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