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حساب ممآرد .بسیاری از کشیرها ارن صنعت پیرا را منبع اصگلم

برندسازی  /مکان [ / ]1صنعت گردشگرری  /تصگیرر مکگان

درآمدر اشاغال زارمر رشد بخش خصیصم ر تیسعه زررسگاختهگا

[ / ]2شخصیت مکان []3

ممدانند .صنعت گردشرری امررزص به بدری در تیسعه اباصادی ر
چکیده

اجاماعم کشیر ها اهمیگت دارد کگه اباصگاددانان آن را صگادرات

در بازارهای پگر تطمگو ر ربگابام امگررزصر مصگر کننگدگان

نامررم نیر ممنامند .اما در عگین حگالر مکگانهگای گردشگرری

بهرسیله انبیهم از فعالیتهای بازاررابم ر برندها احامه شگدصانگد.

معدردی رجید دارند که دارای جارراهم منحصر بهفگرد در ههگن

در ارن حیطه اغلب تصیر ممگردد که برندهگا تنهگا بگه کا هگا ر

مشاری بیدص ر بازار مناسگبم بگرای خگید دارا باشگند .بگر اسگا

خدمات در بازار محدرد مگمشگیند در حالیکگه نبارگد از ندگر درر

پگگیشبینگگم سگگازمان جهگگانم گردشگگرری ( ]4[)UNWTOارگگن

داشت که از برنگد مگمتگیان بگهعنگیان ابگراری تیانگا در صگنعت

صنعتر که از پیراتررن بخشهای اباصادی جهان استر در چنگد

گردشرری نیر بهرص جست چرا که رک مکان گردشگرری را نیگر

سال آرندص از ندر درآمد در رأ

صنارع میجید دنیگا بگرار خیاهگد

ممتیان به مثابه رک محصیلر همراص با ررژگمهای بابل لمس ر

گرفت ر بخش عمدصای از تجارت بینالملل را به خید اخاصگا

غیربابل لمس لحاظ کرد .صنعت گردشگرری در جهگانر تیسگعه

خیاهد داد .هو اکنین نیر گردش اباصادی ارگن بخگشر صگاحب

فرارانم رافاه است ر بسیاری از کشگیرها از ارگن راص تیانسگاهانگد

حجو عدیمم از تجارت بینالمللم است که کشگیرهای مخالگ ر

رضعیت خید را بهبید بخشیدص ر از مشکطتم مانند بیکاریر پارین

با آگاهم از ارن درآمد سرشارر اهمیت ررژصای را بگرای گسگارش

بیدن سطح درآمد سرانه ر کمبید درآمد ارزی خیرش بکاهند.

ارن بخش از اباصاد خید بائل ممباشند .صنعت گردشرری باعث

صنعت جهانرردی بررگ تررن ر مانیع تررن صنعت در دنیا به

اشاغالزارم برای  89میلیین نفر در سال  2111شگدص اسگتر کگه
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ارن میران شش برابر صگنعت خگیدررسگازیر پگن برابگر صگنارع

دررر بهرجید آمدص است .ابرارهگارم ماننگد مگاهیارص ر ارنارنگت ر

محصی ت شیمیارم ر چهار برابر صنارع معدنم اسگت .همچنگین

تیسعه رسارل حمل ر نقل ر افرارش سرعت جابهجارم در منامق

برآرردهار در سال  2113حدرد رک درازدهو افراد شاغل

مخال جهانر امکان مسافرت بگه منگامق مخالگ را در زمگانم

بر اسا

کیتاص فراهو آرردص است.

جهانر رعنم بیش از  211میلیین نفر در ارن حیزص مشغیل به کار
هساند که به گفاه تینم بلگرر ارگن صگنعت تگا سگال 2123ر 01

امررزص تیسعه گردشرری در تمامم عرصگههگا چگه در سگطح

میلیین شغل جدرد را نیر میجب خیاهد شد که در سیم آن (حدرد

ملم ر منطقهای ر چه در سطح بینالمللم میرد تیجه برنامهررران

 40میلیین شغل) در آسیا ارجاد خیاهد شد.

درلام ر شرکتهگای خصیصگم بگرار گرفاگه اسگت .بسگیاری از

آمارهای سازمان جهانم گردشرری حجو پیلم کگه

کشیرها به صیرت فرارندصای به ارن حقیقت پم بردصاند که بگرای

بر اسا

از مررق جهانرردان دنیا مم رک سال جابهجا ممشید حدرد 2/5

بهبید رضعیت اباصادی خید بارگد اباکگار عمگل بگه خگر دادص ر

برابر درآمد سا نه کشیرهای عضی اپگک از محگل فگررش نفگت

درصدد رافان راصهای تازصای برآرنگد .آگگاهم جیامگع از ارگن کگه

ممباشد .همچنین کارشناسان معاقدند که هر د ر سرماره گذاری

گردشرری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب ر بابگل مطحدگهای را

در صنعت گردشرری در مدت بیست سال حدرد چهار هگرار د ر

در اخایگار اباصگاد رگک کشگیر بگرار مگمدهگد باعگث شگدص کگگه

درآمد عارد سرمارهگذار خیاهد کرد.

گردشرری مفهیمم بسیار گسگاردص در ابعگاد مخالگ اجامگاعمر

ماأسفانه اررانر علم رغگو جاهبگههگای فگراران گردشگرریر

فرهنرم ر اباصادی پیدا کردص ر بهعنیان رک صنعت تلقم شگید.

دارای جارراص بابل تیجهم در ارن صنعت پر سید نممباشگد کگه

بسیاری از کشیرها ارن صنعت پیرا را بهعنیان منبع اصلم درآمدر

ارن امر نشان از عدم تیجه کافم به چهار اصگل اساسگم صگنعت

اشاغالر رشد بخش خصیصم ر تیسعه ساخاار زرر بنارم ممدانند.

ر بهداشگت اسگت .بگا

اگر چه در منامق مخالگ جهگانر شگرارت مافگارت اسگت رلگم

تیجه به جاهبههای فراران گردشرری کشیر مار اعو از میراثهای

گردشرری همیارص عامل مهمم برای تیسعه اباصادی به حسگاب

فرهنرم ر چشواندازهای مبیعم ر زرست محیطمر سیاحت گران

ممآرد .برای کشیرهارم مانند اررانر درآمدهای نفام فابد اثگرات

سراسر جهان عطبه فرارانم برای سفر به ارران دارنگد امگا رجگید

القارم مساقیو از لحاظ با بردن سطح تیلید در اباصاد ممباشگدر

مسارل ر میانع فرارانر که پارصای از آنها به سادگم بابگل حگل ر

در حالیکه صنعت گردشرری بگهصگیرت زنجیگررار بگا بعضگم از

رفع استر مانع از ارن سفرهای پگر سگید ر اشگاغالزا بگه کشگیر

فعالیتهای اباصادیر رابسارم در جانبگه داشگاه ر ررنگق آنر از

ممشیند .لذار بارد بیش از پیش بدنبال حل ارن مشکطت ر ارائگه

لحاظ افرارش درآمدها در اباصاد کشیر میربان تأثیر بسرارم دارد.

راهکارهای مناسب ر عملم بید ر نبارد فرامیش کرد که رکگم از

بگگر اسگگا

امطعگگات مناشگگرص سگگازمان جهگگانم گردشگگرری

مؤثرتررن ابدامات ممتیاند ارجاد شناخت ر تمارر برای مکگانهگا

( )UNWTOبه ازای رررد هر گردشرر به کشیرهای جنیب آسیا

باشدر که ارن مهو در راساای داشان برندی بدرتمند برای مکگان

(از جمله ارران) به میر مایست  1011د ر آمررکگا عارگد کشگیر

بابل حصیل خیاهد بید ر ارن همان مقیلهای است که در مقالگه

ممشید .در نایجه تیسعه گردشرریر ممتیاند اباصاد کشگیر را از

حاضر به شرح آن پرداخاه خیاهد شد.

حالت تک محصیلم خار ر ثبات اباصادی را به خگامر ثبگات در

گردشرری رعنم ساخاارر آمیزشر فرهنگ

درآمدهای ناشم از جذب گردشرر برای کشیر بگه همگراص داشگاه
مقدمه

باشد (نمیدارهای  1ر .)2

در دنیارم که به دهکدص جهانم معرر شدص اسگتر هگر ررزص
شاهد پیشرفتهای چشمریری در رسارل ارتبامم مگمباشگیو بگه
نحیی که بسار مناسبم برای آشنارم افراد از جیامع ر کشیرهگای
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به  910میلیین گردشگرر رسگیدص اسگت .مبگق پگیشبینگمهگای
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سازمان جهانم گردشرریر در سگال  2121بگال بگر  1/0میلیگارد
گردشرر رجید خیاهد داشت که ارن تعگداد گردشگرر مگمتیاننگد
سا نه در تررلیین د ر ر ررزانه در حدرد پن میلیارد د ر گردش
پیلم به همراص داشاه باشند ربمم که چندرن برابگر درآمگد نفاگم
کشیرهای عضی اپک است.
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نمودار  -1پیشبینی متوسط رشد ساالنه  GDPجهانی
برای صنایع برای دهه 2212 - 2222
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اما بارد در ندر داشت که نائل شدن بگه ارگن مهگو نیگاز بگه

0
خدمات مالی

ساختمان سازی

خودروسازی

خدمات ارتباطی

محصوالت شیمیایی

آموزش

گردشگری

کل اقتصاد

معادن

سرمارهگذاری عدیو در زرر ساختها دارد که الباه بارد با تبلیغاتم

-1

صحیح نیر حمارت گردد .از ارنررر امررزص از برند مکان بهعنگیان

-2

رک فعالیت بسیار پیچیدص ر سیاسم نام بردص ممشید چرا که برند

-3

مکانر ابرار بدرتمندی است که تیانارم خلق جاهبههای احساسگم

نمودار  -2پیشبینی متوسط رشد ساالنه جهانی اشتغال

ر تصیرر برند را داشاه ر عاملم ضررری برای میفقیگت مکگان از

برای دهه 2212 - 2222

درد گردشرر ممباشد .ارجاد برند نیعم ارجاد اممینان اسگت کگه
هو ببل ر هو بعد از سفر حاصل ممگردد .برای معماری برند بارد

آنچه امررزص دربارص راژص گردشرری اکثراً میرد پذررش اسگتر

نقاط بیت ر تمارر مکان میرد ندر را رافت ر بگر رری آن تمرکگر

گساردگم ر ناساخااری ارگن راژص اسگت .از ندگر انجمگن آمگاری

کرد زررا رک برند بیی به مخامب اممینان ممدهگدر محصگیل

سازمان مللر گردشرری فعالیتهای افراد از جملگه مسگافرت بگه

میرد ندر (مکگان) کیفیگت زم را دارا بگیدص ر بگه همگین خگامر

مکانهارم خار از محیت معمیل زندگم ر ماندن در آنجگا بگرای

گردشرر حاضر است برای آن مبل بیشاری بپردازد .در ارگن بگین

کمار از رک سال بهمندیر تفررحر تجارت ر هگد هگای دررگر را

تبلیغات مناسب ممتیانند حس تجربه کگردن بگا کیفیاگم از رگک

شامل ممشید.

مکان را در افراد ارجاد نمارند .اگر تبلیغات بر تمارل به خررد افراد

در مم  01سال اخیرر گردشگرری از رشگد بگا رم در جهگان

اثر برذارد بر تصیرر برند نیر اثر گذاشاه ر تأثیر مساقیمم ممتیاند

برخیردار بیدص است .در مم سال های 1851-2115ر گردشگرری

بر اناخاب مشاری (گردشرر) داشاه باشگد .بسگیاری از محققگین

بینالمللم با نرخ رشد سا نه  0/5درصد از  25میلیگین گردشگرر
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ر مثبت بگرای دسگایابم بگه

ممپسندند که ارن میضیع سبب خرر میلیاردها د ر سگرماره از

معاقدند که برند مکان ناار ملمی

اهدا در مقابل رببا برای رک مکان را در بر دارد .در ارتبگاط بگا

کشیر ممشید که ممتیانست منجر به گساردصتر شدن تیلید ملم

صنعت گردشرری کشیرهارم که دارای جاهبههای مخال بیدص ر

ر اصطح زرر ساختهای اباصادی کشیر شید .سرمارههگارم کگه

از زرر ساختهای مناسب برای جذب گردشرر برخیردار ممباشندر

ممتیاند به اشاغالرارم تبدرل شید در حال فرار از کشگیر هسگاند.

با تررن سهو درآمد را از ارن صنعت سید آرر برای خگید حاصگل

در ارن بین نقطه آسیب درررر عدم اساقبال گردشرران خارجم از

کردصاند.

سفر به ارران است .با رجید ظرفیت با برای جذب گردشگررانر
نبید امطعات مساندر راص را برای برنامهررری همه جانبه در جهت

در ارن بینر ارران از جذابتررن کشیرهای جهان استر چگرا

تیسعه بازار گردشرری در ارران با مشکل میاجه کردص است.

که ارران رکم از چهار تمدن کهن بشری بیدص ر تگارر سگکینت
در ارن سرزمین ر تشکیل حکیمگت در آن پیشگینه بسگیار کهنگم

با رجید آمارهای سازمانهگای جهگانم دربگارص ظرفیگتهگای

دارد از سیی دررر ارران از معدرد کشگیرهگارم اسگت کگه انگیاع

گردشرریر ارران نایانساه جاررگاص زم را در ارگن حگیزص کسگب

ابلیوهای مخال آب ر هیارم را در آن ممتیان مشاهدص کردر به

نمارگد .بگگه گفاگگه دفاگگر گردشگرری خگگارجم در سگگازمان میگگراث

گینهای که از ندر جاهبههای تاررخم در ردص  11کشیر ارل جهان

فرهنرگگمر صگگنارع دسگگام ر گردشگگرری سگگهو ارگگران از صگگنعت

ر از ندر جاهبههای مبیعم را بگه اصگططح اکیتیررسگمم در ردص

گردشرری جهان جذب چهار میلیین ر  01هرار ر  415گردشگرر

پن کشیر نخست جهان برار دارد که ارن امر بسگارهگای بگالقیص

بینالمللم در سال  1381با رشد  23/0درصد نسبت به سال ببگل

مناسبم را برای تیسعه صگنعت گردشگرری فگراهو آرردص اسگت.

بیدص است که  45درصد ارن گردشرران از کشیرهای عضگی اکگی

ارران با داشان شش اثر که در سازمان رینسکی بگه ثبگت جهگانم

بیدصاند .در سال  82نیر رشد تعداد گردشرر شااب بیشاری بخگید

رسیدصر مم تیاند به عنیان رکم از مراکر مهو جذب گردشرر آثگار

گرفاه به گینهای که در چهار ماص نخست  82تعداد گردشرران به

تاررخم باشد .آثاری چین تخت جمشیدر چغازنبیلر تخت سلیمانر

نسبت بازص زمانم مشابه سال ببل  28درصد افرارش رافاه اسگت.

میدان نقش جهانر پاسارگاد ر ارگ تخررب شدص بو از مهماگررن

با ارن رجیدر در حال حاضر سهو ارران بسگیار انگدو ر حاگم در

جاهبههای جهانم ارران هساند .الباه رجید جاهبگههگا شگرط زم

برخم حیزصها غیر بابل بیا

با رببای منطقهای است .آمارهگای

برای جذب جهانررد است اما شرط کافم نیستر عیامل دررگری

سازمان جهانم گردشرری نشان ممدهند که  91درصد درآمگد ر

نیر در کنار جاهبهها بارد باشند تا ارن صنعت ررنگق گیگردر کگه از

اشاغال ناشم از ارن صنعت به آمررکا ر اررپگا اخاصگا

دارد ر از

مهماررن ارن عیامل حمل ر نقل مناسبر برخیرداری از جادصهای

 21درصد بابیماندص  2/5درصد سهو خاررمیانه است کگه در ارگن

اساانداردر خطیط هگیارم مناسگبر امنیگت سیاسگم ر اجامگاعمر

میان سهو ارران کمار از  1/11درصد است.
در ارن خصی ر رکم از راهکارهای کشگیرهگا بگرای جگذب

برخیرداری از امکانات رفاهم ر خدماتم مناسب برای گردشگرران

گردشرر از بازارهای هد ر ارجاد برند بگرای مقاصگد گردشگرری

ر بیانین ر مقررات ماناسب با ارن صنعت ممباشد.
امررزص شاهد هسایو بهدلیل هررنههای سنرین سفر ر کاهش

است .بازاررابانر هر کشیر را به مانند رک برند ممبینند .به دلیگل

چشمریر بدرت خررد اکثررت مردمر ررند گردشگرری داخلگم بگه

اهمیت فیق العادص ارن مفهیم در اباصاد ر تیسعه کشیرهگا اسگت

سمت دهکهای با ی اباصادی جامعه جهت گرفاه اسگت ر بگا

که در سالهای اخیر مبحث ارجاد برند مقصد ر را مکگان مطگرح

رجید ظرفیت های عدیو گردشرری کشیرر هو از ندر جغرافیارم

شدص است.

ر هو از ندر تاررخمر ارن بشر کشیرهای خگارجم را بگرای سگفر
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جدول -2متوسط نرخ رشد گردشگران ورودی به

 .1پیشینه صنعت گردشگری در ایران

ایران

جهانرردی ر گردشرری از درر باز در ارگران ررنگق داشگاه ر
برار گرفان در مسیر جادص ابررشور رجید کاررانسگراهگا ر راصهگای
ارتبامم گساردص دلیل ارن مدعا است .در دررصهگای مافگارت بگه
ارن مسئله بر اسا

دوره زمانی

نرخ رشد

ببل از انقطب ()1350-1339

15/43

بعد از انقطب ر درران جن

()1300-1359

-8/19

شرارت گیناگین تیجه شدص اسگت .در زمگان

برنامه ارل ()1303-1309

29/93

صفیره رکم از درخشان تررن درران سیاحت در ارران ربگو خگیرد

برنامه درم ()1309 -1304

28/91

که مهماررن عیامل آن افرارش امنیتر راصهای ارتبامم مناسب ر

برنامه سیم ()1393-1308

4/04

منبع :سالنامههای آماری کشور

تأسیسات ماعددی بیدص در ارن دررص در ارران ارجاد شدص است.
در سال  1314شمسم برای ارلین بار در رزارت داخله ادارصای

بر اسا

به نام «ادارص جلب سیاحان خگارجم ر تبلیغگات» تأسگیس شگد ر

بینالمللم در سطح جهان حدرد  25میلیین نفر بیدص است که ارن

انجام امیر مربیط به جهانرردی کشیر به آن ادارص محیل شد .در

ربو هو اکنین به حدرد رک میلیگارد نفگر افگرارش رافاگه اسگت.

سال  1318نخساین آژانس جهانرردی ارران در تهران تأسیس ر

همین تعداد جهانررد در فاصله سالهای  1304تا  1304از رشگد

در سال  1341نیر شیرای عالم جهگانرردی مرکگب از  12نفگر از

فرارندصای برخیردار گشاهاند به میری که از  328میلیین نفگر در

نمارندگان رزارتخانهها ر مؤسسات درلام ر سگه نفگر از اشگخا
مطلع ر کارشنا

سگگال  04بگگه  500میلیگگین نفگگر در سگگال  04رسگگیدص ر مبگگق

در امر گردشرری بگه میجگب تصگیرب هیگأت

پیشبینمها تا سال  1388تعداد جهانرردان جهان بگال بگر رگک

رزرران ربت تشکیل شد .در سال  1350ر پس از پیررزی انقطب

میلیارد ر  011میلیین نفر خیاهد شد .بر اسگا

اسطمم رزارت امطعات ر جهگانرردی بگه رزارت ارشگاد ملگم ر

آمگارهگا معضگل

اشاغال در کشیرهای در حگال تیسگعه از مررگق تیسگعه صگنعت

سپس به رزارت ارشگاد اسگطمم تغییگر نگام داد ر حگیزص معارنگت

گردشرری بابل حل است چرا که ارن صنعت پس از صنارع نفت

جهانرردی ارن رزارتخانه سرپرسگام امگیر جهگانرردی کشگیر را

ر خیدررسازی در ردص سیم صنارع جهان برار گرفاه است.

بهعهدص گرفت .در سال  1300با ادغام حیزص معارنگت سگیاحام ر
زرارتم ر سازمان اررانرردی ر جهانرردی رزارت فرهن

آمارهای ارائه شدص در سال  1331تعداد جهگانرردان

ر ارشاد

 .2تعریف برندسازی مکان

اسطممر سازمان اررانرردی ر جهانرردی بگه رجگید آمگد کگه تگا

بارد تیجه داشت که مفهگیم برنگدسگازی مکگان [ ]5چنانکگه

ارارل سگال  1393فعالیگت داشگت .سگازمان میگراث فرهنرگم ر

گارر

ر رال ()2113ر  ...از ارگن راژص اسگافادص

گردشرری از ادغام در سازمان اررانرردی ر جهانرردی ر سازمان

کردصاندر در بالب راژگانم دررر همچین :برنگدسگازی مقصگد []0

میراث فرهنرم به رجید آمد ر بعدها سازمان صنارع دسام نیر به

تیست میرگان ر همکاران ()2112ر گارسگیا ر همکگاران ()2112ر

آن اضافه شد که هو اکنین فعالیت خگید را ادامگه مگمدهگد .بگر

ر چالیپ ()2110ر

اسا

()2118ر تیبیا

هارلین ر همکاران ()2111ر سیا ()2112ر زان

ناار تحقیقات انجام شدصر ارران سا نه حدرد رک میلیارد

مارزانی ر اسکات ( )2118ر  ...تبلیغات مکان [ ]0تیسگت کگاتلر ر

د ر بابت سفرهای اتباع خید پرداخت ممکند بدرن ارنکه از ارگن

همکاران ()1883ر بازاررابم مکان [ ]9بهرسگیله سگپی ر رارنیسگای

بازار سهمم بردص باشد .ارن در حالم است که درآمگد کشگیرهگای

()2113ر دررکی ر سی ()2112ر برندسازی ملگت []8ر برنگد سگازی

خارجم از گردشرر اررانم چهگار برابگر درآمگد ارگران از گردشگرر

کشیر []11ر برندسازی شهر [ ]11تیست زانگ

ر زارئگی ()2118ر

خارجم است .اررانمها بعد از امگارات بیشگار بگه ترکیگه ر تارلنگد

راررا ر همکاران ()2112ر مررلس ر همکاران ()2111ر آنهیلگت ر

ممررند.

غیرص نیر مطگرح مگمگگردد کگه همرگم بگه نگیعم زررمجمیعگه
5
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برندسازی مکان [ ]12برار ممگیرند .الباهر برندسازی مکان از بعد

عرصهای برای شکیفارم شخصیت ر هیرت آن مکان مهیا گردد.

مفهیممر گساردصتر ر اعوتر از برندسازی کشیرر ملگتر منطقگه ر

در همین راساا فگرر ( )2115مگمگیرگد :بگهمندگیر دسگایابم بگه

شهر ممباشد ر پیشرامان ارن عرصه همیارص بر تمگارر ر تفکیگک

مدرررت برند مکان در هر منطقه بارد زرر ساختهای گردشرری

ارن مفاهیو تأکید کردصاند.

ر کیفیت خدمات محلم را بایان در بالب رک شاکله سگامانمنگد
هماهن

اگرچه مطالعات در حیزص برندسازی در مم دهه  1841شررع

نمید ر با مدرررت ر پیریری مسامر به هیرت میرد ندر

شدر اما ارلین بررسمهای مرتبت با برندسازی برای مکان تا حدرد

دست رافت .رارچ ()1889ر برندسازی مکان را اسافادص از رک برند

نیو برن پس از آن رخ نداد .شارد بایان گفت مباحگث آکادمیگک

رعنم رک نامر سمبلر لیگی ر را مرح گرافیکم ممداند که باعگث

برندسازی مکانر مباحث نسبااً جدردی به حساب ممآرند رلگم در

تعرر ر ماماررسازی رک مکان ممشید .در ارن زمینه همگانطیر

عمل ارن مبحث از دهه  01ر با تحقیقات هانگت در سگال 1805

که پرربنسن ( )2110نیر اشارص داشاه استر اسو برندها در کل به

شررع شدص است.

شناسارم محصیل (مکان) کمک ممکند .اغلب نام رگک مکگانر

چنانچه سیا ( )2112نیگر در مقالگه خگید اشگارص کگردص اسگت

منطقه ر را کشیر بهعنیان نام برند بهکار ممررد ر به افراد کمک

عناصر برند شامل شکلم از نامر راژصر لیگیر مرحر نشانهر سگمبلر

ممکند که دررابند که آن مکان در کجا رابع شدص است .اسو برند

پرچو ر را ترکیبم از ارنها ممباشد .بر خط کگا هگا ر خگدماتر

همیارص با خید مجمیعه ای از سمبلها ر معانم را به همگراص دارد.

نام برند مکان بگهمگیر ثابگت از نگام میبعیگت جغرافیگارم محگل

برندسازی مکان ترکیبم از عناصر برند را اناخاب ممکند تا بگرای

برگرفاه شدص است چرا که میبعیت مبیعم ر باررهای ناخید آگگاص

شناخت ر تشخیص رک مکان بیاسطه تصیرر مثبت برنگد سگازی

مردمر از آن ناحیه سرچشمه ممگیرد .الباه زم بذکر است که بگا

به کار ررد .بیشار محققین بر ررژگگمهگای کگارکردی کگه بابگل

مررری کیتاص بر ادبیات بازاررابمر ممتیان دررافت که برند فردیر

مشاهدص هساند تمرکر کردصاند (مثل آب ر هیا ر هررنهها) برخم

برند محصیلر برند شرکتر برند مکان (گردشرری) ر برند کشیر

دررر هو به ررژگمهای کارکردی ررانشناسم پرداخاهاند.
امررزص چین ربابت میان مکانها شدرد شدص استر خلق رگک

[ ]13از مهوتررن انیاع برندها هساند.
گلد ر رار ( )1884در تعرر مکان آرردصاند :مکانر ماشکل از

تصیرر مثبت در دسایابم به مررگت ربگابام بسگیار حگائر اهمیگت

جارراص هارم مانند شگهرر کشگیر ر رگا مکگان گردشگرری اسگت.

است .اکنین در دهه درم هرارص سیم میطدیر برندسازی کشیریر

مکانها دارای هیرت ر شخصیت مگمباشگند .هگر آنچگه کگه بگه

پیچیدصتررن ر پیراتررن عرصه برندسازی است که جارراهم بگس

هیرت در ههن بدل شید دارای خصیصیت ربابتپگذرری بگیدصر ر

فراتر از برندسازی شرکتها دارد .نحگیص رفاگار دنیگای بیگررن بگا

ربابت بر سر مگیاردی از ارگن ببیگل خیاهگد بگید :میگران جگذب

کشیرها ماأثر از شهرت آنها است که الباگه اثگر زرگادی هگو بگر

گردشرر شهرت در مهمان نیازی جذب سرمارهگذارهگا ر ارجگاد

تجارتر گردشرری ر جذب سرمارهگذاری آنها ممگذارد.

رفاص برای شهررندان خید ر غیرص .از ارنرر در جهان ربابام امررزر

کگگیو ر گگگانکیو ( )2115ر هگگین کگگیو ر همکگگاران ()2119

برندسازی مکان بهصیرت فرآرندی پییساهر کگل نرگرر تعگاملم ر

معاقدند برند مجرارم است برای هخیرص کردن ارزش را نائل شدن

بسیار پر دامنه میرد تیجه برار گرفاه است .مگدرررت برنگد بگرای

به اهدا آرندص رک سازمان که ممتیاند تداعمکنندص منافع بسیار

رک شهرر کشیر ر را مکان گردشرری نیازمند امیرر فعالیگتهگا ر

در ههن مصر کنندگان باشد ر در نایجه سبب رفگاداری آنگان را

مشخصههارم بیش از رک بر چسب مناسب ر را مگیاردی صگرفاً

فراهو کند .لذار کشیرر مکان ر شهر نیر از باعدص مساثنم نیساند.

ظاهری ممباشد بارسام در نهاد ر بنیاد جیهرصر مامارر بگیدن در

هر کشیر همانند فرد دارای ارزشهای درهو آمیخاگه ر در عگین

آن مکان رجید داشاه باشد .بهآن معنا که منحصر بهفرد بیدن هر

حال منحصر بهفرد خید است که مجمیعگهای از چشگوانگدازهگار

منطقه را کشیر بارد در بطن فرآرندهای برندسازی برار گیگرد تگا

فرهن هار دردگاصها ر رفاارهای گیناگین ممباشد .مردمان اماکن
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بهصیرت پییساه ر مبیعم اعو از مردمان کشیرهار شهرها ر حام

 .3باعث اساحکام ر تقیرت ارتباط احساسم میان بازدردکننگدص ر

منامق در پم نرهداریر حفاظت ر حراست از نام خگید هسگاند ر

مکان ممشید.

همانطیر که هر فردر شگرکت ر رگا محصگیل دارای شخصگیت ر

 .4ر هررنه جساجیی مشگارران ر ررسگک ادراو شگدص آنگان را

هیرت است کشیرها نیگر دارای شخصگیت ر هیرگت مگمباشگند.

کاهش ممدهد.

همانرینه که هر فرد در جامعه با همنیعان خید در حال ارتبگاط ر

در نایجه ارن فعالیتهگا باعگث خلگق رگک تصگیرر از مکگان

تعامل اجاماعم بهمندیر امرار معگاش ر رفگع نیگازهگای مگادی ر

ممشید که بهمیر مثبت بر اناخاب مکان از سیی مشاری اثرگذار

معنیی خید ممباشد ر در حیزص تجارت سعم در ارجاد ارتبگاط بگا

است ر برای مکانهارم که تمارر ر افاراق انگدکم بگا هگو دارنگد

کسگانم دارد کگه خگیش نگگام بگیدص ر دارای شخصگیت ر هیرگگت

بسیار ضررری است.

مناسب تجاری هساندر کشیرها نیر تطش ممکنند بگا ارتبگاط بگا

به عقیدص هانکینسین ( )2114در رررکگرد بگرای برنگدسگازی

کشیرهای هوتراز ر را برتر از خید پارهگذار داد ر سادی صحیح ر

مکان رجید دارد :برنامه ررری شگهری ر بازاررگابم گردشگرری ر

ررابطم سگیدمند از ابعگاد گینگاگین مگالمر اجامگاعم ر فرهنرگم

تعطیطت [ ]14مفهیم ارل به مکگانهگارم کگه حاصگل مبیعگت

گردند.

هسگگاند ر بگگر بهبگگید ر تکامگگل تگگاررخم ر ررژگگگمهگگای مامگگارر

کگگاتلر ر گگگارتنر ( )2112معاقدنگگدر حاگگم کشگگیری کگگه فابگگد

کاربردهای بازاررابم اشارص دارد .مفهیم درمر بگه زمینگه مفهگیمم

اساراتژی بازاررابم برند است نیر همچنان مانند رگک برنگد رفاگار

برند مکان با هد مفهیم شگبکههگای برنگدر جگارم کگه اجگرای

ممکند ر تصیرری از خید در ههن افراد ارجگاد مگمکنگد کگه بگر

برند های مکانم چهار کارکرد دارند اشارص ممکند :برند بگه عنگیان

تصمیو مردم در بازدرد ر را خررد محصی ت ماعلق به آنجگا اثگر

ارتباماتر نهادهای ادراکمر تقیرتکنندص ارزش ر تعامطت.

ممگذارد .برندسازی کشیرها چالشها ر خصیصیات زرگادی دارد.
 .3پیشنیازهای موفقیت برندسازی مکان

مشکل اساسم اناخاب اسو برند مناسگب اسگت زرگرا کشگیرهگا

زان

خصیصیات ر ررژگمهای بسیاری دارند ر اناخاب تنها رگک برنگد

ر زارئی ()2118ر در تحقیق خید نشان دادند که میفقیت

کار سادصای نخیاهد بید .در هر حالر برند کشیرها ر ملتها مثگل

برندسازی برای مکان به شناسارم ررژگمهای مامگارر آن مکگان

برندی چاری عمل ممکند .الباگهر رکگم از مشگکطت اساسگم ر

بسارم دارد .در همین راساار محققگین دررگری از جملگه کیگی ر

ارلیه در برندسازی ملتها ارن است که مردم اغلب دنبگال درگدن

همکاران ( )2111ر سیا ()2112ر معاقدند امررزص مردم با اناخگاب

مکانهای جدرد هساند ر نه سفر بگه مکگانهگای تکگراری .لگذار

مکانهای مافارتم رربرر هساند که ررژگمهای مشابهم از جمله

تطشهای برندسازی مکان بیشار مامرکگر بگر مشگارران بگالقیص

کیفیت ر راحامر چشواندازهای زربا ر را مردمان درسگت داشگانم

جدردی است که تاکنین آن محل را ندردصاند.

را ارائه ممدهند پس تنها ارنکه مکان دارای ارن ررژگمها باشگد

تعرر برندسگازی مکگان از درگد بلگین ر همکگاران ()2115

کافم نیست بلکه بارد مامارر ر منحصر بگهفگرد بگیدص تگا بایانگد

عبارتست از ارنکه برندسازی مکان مجمیعگهای از فعالیگتهگای

به عنیان تصمیو نهارم افراد برگرردص شید .به گفاه سگیا ()2112ر

بازاررابم است که:

بارد بدانیو کدام ررژگم مررت ربابام برای مکان ارجاد ممکنگد ر

 .1از خلق رک نامر سمبلر لیگی ر را مرح گرافیکگم کگه باعگث

رری آن سرمارهگذاری کنیو .در ارگن خصگی ر ررسگاا ر مقگدم
()1381ر در بررسم خید نشان دادند که فعالیتهای برندسازی در

شناسارم ر تمارر رک مکان ممشید حمارت ممکند.

صیرتیکه از چهار عامل تخصصر تماررر تمرکر ر تگدارم اسگافادص

 .2همیارص اناداری را از تجربگه مسگافرتم بیگاد مانگدنم مناقگل
ممکند که بهمیر خا

کنند با میفقیت همراص خیاهند بید.

با آن مکان مرتبت است.

الباه نکاهای مهو در ارن میان که نبارگد از ندگر درر داشگتر
7
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مسئلهای است که اررلگم ( )1882بگهآن اظهگار داشگاه کگه اگگر

از زمان به دنبال ارجاد مناسبتهای تاررخم هساند تا با برگراری

محققان تنها ندر خید را به تحقیقات انجام شدص تیسگت سگارررن

فساییالهای چند مندیرص با ارتقای صگنعت گردشگرری خگید بگا

معطی سازندر نه تنها بسیاری از اردصهای تئیررکم بالقیص مفید را

تاررخم کردن اماکن ر مناسبتهار میبعیت اباصادی بهاری برای

از دست ممدهندر بلکه باعث ممشیند تا ندررههای آنها بگهمگیر

خید خلق نمارند .بر اسا

جهگانم اباصگاد ررگژص

جدی بهرسیله ندررههای پیشین محدرد شید چرا کگه تمگام آن

سال  2118کشیر فرانسه با بگیش از  91میلیگین نفگر گردشگرر

ر تحگت

خارجمر اسپانیا  01میلیین نفرر آمررکا  55میلیین نفگرر چگین 52

فرآرند خاصم بررسم شدصاند .لذار به عقیدص کطر ( )2113محققان

میلیین نفر ر اراالیا  40میلیگین نفگر بگا نرگاهم تگازصر بگه دنبگال

بارد دردگاصهای خید را بست دادص ر تحت شگرارت بگازار خگید بگه

بازارهای جدرد گردشرر ر گردشرری نیرن هساندر آنها به خگیبم

بررسم بپردازند.

ممدانند که هر گردشرر بگه منرلگه رررد حگدابل  1111د ر بگه

ندرره ها ر دساارردهای تحقیقگاتم در شگرارطم خگا

گرارش اجط

برند رک مفهیم ههنگم اسگت کگه در مگم سگالهگا تیسگت

چرخه اباصاد ر اشاغال است .ارن گرارش ادامه ممدهد کگه سگه

ارتبامات بازاررابم در ههن مخامب شکل ممگیرد .رک برنگد در

کشیر سیریسر اتررش ر آلمان بهاررن ر جذاباررن فضگا را بگرای

مفهیم بازاررابم مدرنر ارزشم اضافه را به مصگر کننگدص عرضگه

تیسعه سفر ر صنعت گردشرری دارند .براسگا

گگرارش سگا نه

ممنمارد .رک گررنه برتر ر ممااز که خید را از سارر رببگا مامگارر

ارن نشست دربارص رضعیت ربابتهای جهگانم سگفر ر اباصگاد در

ممسازد ر معنارم کامطً ههنم ر مافیق جنبههگای کگارکردی بگه

حیزص گردشرریر از کشیر هگای دررگری چگین فرانسگهر کانگادار

مخامب مناقل ممنمارد.

اسپانیار سیئدر امررکار اسارالیا ر سنراپیر نیر به عنیان برتررنهای

فرآرند برندسازی بارد ببل از تصمیوگیری برای خگر کگردن

اباصاد گردشرری جهان راد شدص ر آمدص است« :ارن مبقه بنگدی

پیل در تصیررسازی ر پیامرسانم مم شید .ارن فرآرند همچنگین

براسا

جدرل ربابتهای جاری در صنعت ر اباصاد گردشگرری

بارد ببل از تصمیوگیری برای اساراتژیهای ارتبامات ر مراحگم

صیرت گرفاه که مبانم بر ابدامات هگر کشگیرر نگیع مقگررات ر

پیامر مشخص شدن شرکتهای تبلیغاتمر ساخان رب سارتهگا ر

بیانین ر نیر مسائل مرتبت با تجارت ر اشاغال است که به عنیان

هررنه کردن در بخش ررابت عمیمم انجام پگذررد .در حالیکگه در

میران ر مقیاسم بگرای تیسگعه صگنارع مسگافرتم ر ربابگتهگای

بسیاری از کشیرها ارن سیکل برعکس مم مگمشگید .همچنگین

گردشرری در کشیرهای مخال جهان میرد اساناد محققان برار

ساخت برند برای رک کشیر بدرن در ندگر گگرفان بسگارر رعنگم

گرفاه است».

رضعیت فرهنرگمر سیاسگم ر اجامگاعم خگید کشگیر نمگمتیانگد

در دهه  1881ررند رشد صنعت گردشرری با شاابم بمسابقه

میفقیت آمیر باشد رعنم تصیرری که از رک کشیر ارجاد ممشید

نسبت به ببل سیر صگعیدی داشگاه ر بگر اهمیگت آن در سراسگر

بارد برگرفاه از رابعیت های دررنم آن کشیر باشد .بنابرارنر تنهگا

جهان بهمیر ررزافررن افرردص شد تا آنجا که با سرمارهگذاریهای

مافکرانم میفق به ساخت برند مگمشگیند کگه از میگان مفگاهیو

مساقیو بیش از  311میلیارد د ری سگا نهر هشگت درصگد کگل

ماناسب با تصیرر میرد نیازر مفهیمم ههنگم مطگابق بگا خیاسگت

سرمارهگذاریهای جهان ر هفگت درصگد نیگرری کگار جهگان را

بازارهای هد اناخاب نمیدص ر سپس با مدرررت تبلیغات صحیحر

بهمیر مساقیو به خید مشگغیل کگردص اسگت .دلیگل چنگین رشگد

آن را میان نامهای میرد پسند دررن ههن مخامبان هگد بگرار

چشوگیری افرارش درآمدها ر اربات فراغتر تیسعه ر پیشرفت در

دهند.

صنعت حمل ر نقل جهانم ر با رفان سطح عمیمم آگاهمهگا ر
دانش مردم نسبت به سارر نقاط جهگان بگیدص کگه خگید مرهگین

 .4صنعت گردشگری ،ضرورتی انکار ناپذیر

پیشرفتهای بابگل تیجگه در زمینگه فگنآرری ارتبامگات ر تگأثیر

کشیر های پیشرفاه در ارن صنعت با برداشان گامهای فراتگر

بررسیهایبازرگانی
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شرر تبلیغات ر رسانهها است.
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ممشید که مرارای مشابهم را ارائه ممدهند.

مبق بررسم های انجام شگدص از سگیی سگازمان گردشگرری
جهانم تعداد گردشرران بینالمللم در هشگت مگاص نخسگت سگال

 -باعث افرارش رفاداری به مکان ممشید.

 2111با مجمیع  001میلیگین گردشگرر بیشگار نسگبت بگه دررص

 -باعث بهبید بهرصرری ر بگازدص بگرای هرنفعگان (کسگب ر

مشابه در سال ببلر بیش از  4/5درصد رشد داشاه است.

کار هگای گردشگرری محلگم ر آژانگسهگای مسگافرتم)

در سطح کشیرهای آسیارم به ررگژص در آسگیای جنگیبم ارگن

ممشید.

میران بیش از  +13درصد ر در آسیای جنیب شربم  +12درصد

تصویر مکان؛ امررزصر تصیرر کشیر مبدأ نقگش بسگیار مهمگم در

بیدص است .بنابرارن کشگیرهای آسگیارم بگا نگرخ رشگد در ربمگم

اناقال ر پردازش هیرت ر شخصیت مردم ر عرصههارم اعگو

همچنان ساارص رر به رشگد صگنعت گردشگرری جهگانم هسگاند.

از محصی ت داخلمر خدمات ر کا های دسام ر فرهنرگم ر

کشیرهای چین با  31درصدر ررسیه  21درصدر برزرل  44درصگد

حام میراث فرهنرم ارفاء ممنمارد.

ر هند ر کرص جنیبم  33درصد از ندر منابع بازاررابم ر میران پیل

کراماین ( )1808معاقد است تصیرر مکان شامل مجمیعهای

خر شگدص تیسگت گردشگرران خگارجم نیگر از رشگد بدرتمنگدی

از عقاردر ندرات ر احساساتم است که رک فرد نسگبت بگه رگک

برخگیردار بگگیدصانگگد .بنگا بگگر گگگرارش دررگر ارگگن سگگازمانر رشگگد

مکان دارد .تصیرر مکان اثر زرادی بر اناخاب مکان تیست افگراد

گردشرری خارجم در سال  2112در حگدرد  4درصگد بگیدص کگه

دارد لذار مکانهارم با تصاررر ررشن ر مثبتر جارراص بیراری در

نسبت به سال  2111اندکم پارینتگر رلگم دارای ثبگات بیشگاری

بازار نسبت به سارر مکانها دارند .بهعبارت دررگر تصگیرر مکگان

نسبت به هر در سال  2111ر سال  2111است.

عبارت است از مفهیمم رفااری که شامل مجمیعگهای از عقارگدر

برفاه کیی ر همکاران ()2111ر بهمیر کلم برندسازی مکگان

ندرات ر احساساتم است که رک گردشگرر از رگک مکگان دارد.

بهدنبال در چیر است :شناخت ر تمارر .رک مکان بهعنگیان رگک

تصیرر رک سازص چند بعدی است که از در بعد اصلم ساخاه شدص

محصیل اگر نرررساه شیدر دارای رجیص بسگیاری شگامل اجگرای

است :شناخام شامل عقارد ر دانش دربارص ررژگمهگای فیررکگم

مادی ر غیر مادی است که ممتیانگد آن را بگه نمگارش برگذارد.

رک مکانر ر احساسم که شامل ارزرگابم احساسگات ر عیامگ

بهعنیان مثالر رگک مکگان شگامل خصیصگیات ملمیسگم ماننگد

افراد از ررژگمها ر محیت پیرامینم رک مکان است.

ماننگد فرهنگ ر

بسیاری از مکانها در دنیا به دنبگال داشگان اسگاراتژیهگای

مکانهای تاررخم ر مبیعم ر رگا غیگر ملمگی

رسیم ر عادات ر تارر آن مکان ممباشد .رک مکگان مگمتیانگد

ساخت برند هساند همانند آنم که برای کیکاکی ر نارکمر سینمر

خید را از سارر رببارش جدا کردص ر بر رجگیص مامگارر خگید ماننگد

 ...رجید دارد تا خید را از دررران مامارر کردص ر بر منحصر بهفرد

کیفیت محیت (راحام برای اساراحت)ر رسایرانهای خگیب ر رگا

بیدن محصی ت خید تأکیگد کننگد .برنگد مکگان ابگرار بازاررگابم

مکانهای عمیمم با مراحم زربا تأکید کنگد .الباگه بارگد دانسگت

محبیب ر بدرتمندی است زررا ربابت در بگازارهگا رر بگه فررنگم

کدامیک از ررژگمها دارای مررت ربابام بیدص ر بر تصمیوگیگری

رفاه ر محصی ت مشگابه شگدصانگد .پگس مکگان بارگد مامگارر ر

افراد مؤثرند.

منحصر بهفرد باشد .از ارن رهرذر برندسازی مکان امری ضررری
برای مکان است تا بایانگد شگناخاه شگدص ر از سگارر مکگانهگای

 .5فواید خلق برند برای مکان؛ تصویر و شخصیت

جاررررن در ههن بازار هد مامارر شید.

مکان

سیا ( )2112بیان ممدارد که تصیرر رک برند مکان ممتیانگد

پیک ( )2118بیان داشت که برندسازی مکان دارای مرارگای

به عنیان ادراکات از رک محل را مکان که بهرسیله ررژگگمهگا ر

بیشماری است که از جمله مهماررن آنها:

تداعمهای آن در ههن گردشرر منعکس ممشیدر شگناخاه شگید.

 افرارش پاانسگیل مامگارر سگازی در مقابگل مکگانهگارم9
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ارن تداعمها ر ررژگمهای برند بارد شامل اجرای تصیرری مگؤثر

هساند .در بعد تصیرر مکان (شناخام ر احساسم) با سه بعگد

ر شناخام باشد که اثر زرادی بر تصیرر مکان دارنگد .پگس بگرای

شخصیت مکان (صدابتر هیجان انریری ر جذابیت) مگرتبت

ارنکه تصیرر منحصر بهفردی از رک مکان داشاه باشیو بارگد بگه

ممباشند .از درد اکینسم ر هیسانم ( )2110شخصیت مکگان

تداعمهای آن نیر تیجه کنیو .لذار برندسازی مکان بارد بر داشان

مجمیعهای از خصیصیات شخصیام مگرتبت بگا رگک مکگان

تصیرر بم ندیگر ر منحصگر بگهفگرد از رگک مکگان تأکیگد کنگد.

است .شخصیت برند مفهیمم است مربیط به دهگه  1801در

برندسازی مکان بگهعنگیان اناخگاب آمیخاگهای از عناصگر بگرای

حالیکه شخصیت مکان مفهیمم جدرد است .شخصگیت برنگد

شناسگگارم ر تشگگخیص رگگک مکگگان اسگگت کگگه بیاسگگطه سگگاخت

مناسب سبب ارجاد تمارر شدصر ارزش ررژص برند را با بردص ر

تصیرری مثبت تعرر ممشید .برند مکان با برندسازی شرکام را

باعث ترجیح دادن آن برند به سارر برندها ممشگید ر ارتبگاط

استر چرا که کارکردهگای رگک مکگان ماننگد

عامفمای را بین برند ر مشاری بگهرجگید مگمآررد .بگهمگیر

سازمانم است که محصی ت ر خدمات گیناگین را با برنگد خگید

مشابهر رک شخصیت مکان مامارر ر جذاب ممتیانگد باعگث

معرفم ممکند .در ارن میانر مسأله اساسم بربراری رگک ارتبگاط

بهبید تصیرر مکان شدص ر بر رفاار خررد ر اناخاب افراد مؤثر

احساسم با گردشرران است .محققان معاقدند که تصیررر بخگش

باشد.

ضررری ر مهو برند هگای بدرتمنگد اسگت .خلگق برنگد بدرتمنگد

بهعنیان مثالر کمیسیین گردشگرری اسگارالیای غربگم []15

چاری بابل بیا

برند  WAرا در اراخر دهه  1881خلق کرد ر  WAرا بگهعنگیان

مرارارم داردر از جمله:
 -مامارر کردن کا از محصی ت رببا

رک مکان برتر ر رابعم معرفم کرد .عناصر اصلم شخصیت برند

 -کو کردن ررسک ادراو شدص

 WAبر کیفیت مبیعم بیدنر با نشاطر سر زندص ر آزاد تأکید دارد.

 -کو کردن هررنههای بازاررابم برای محصیل

هنیرسین ( )2111تحقیقم پیرامین گردشرران بگیمم ر خگارجم

 -افگگگرارش کیفیگگگت ادراو شگگگدص از محصگگگیل میگگگان

در سنراپیر انجام داد ر به ارن نایجه رسگید کگه شخصگیت برنگد
«سنراپیر-آسیارم جدرد» دارای ررژگمهارم از ببیل :بینالمللگم

مصر کنندگان
صنعت گردشرری مبانم بر آن است که مردم شگهر خگید را

بیدنر جیانمر پرمرارتر آسیای مدرنر بابل اممینگان ر آسگارش

ترو کردص ر به رک مشاری تبدرل شیند .لذار مکانها بدنبال ارن

ممباشد .همچنینر سانای

( )2114با بررسم بخش گردشگرری

هساند که مشارران از مکانهار نیاحمر کشیرها ر حام بارصهگای

نشان داد که کشیر پرتغال دارای شخصیام با ارن ررژگمها است:

دررر به بازدرد از مکان آنها بپردازند.

سنامر معاصرر مگدرن ر جگذاب .بگه عقیگدص ریسگاکلم ر بگالیگلی

شخصیت مکان؛ اگرچه تصیرر مکگان میضگیعم شگناخاه شگدص

()2111ر شخصگگیت مکگگان دارای سگگه بعگگد اسگگت :صگگمیمیت

است رلم شخصیت مکان میضگیع نسگبااً جدرگدی بحسگاب

هیجانانریری ر جشنگرارم .در ارن راساا بهعنیان مثگالر بگرای

ممآرد .آکر ( )1880شخصیت برند را ارنرینگه تعررگ کگردص

شخصیام پن بعدی به ارن شرح تعرر شدص است:

رگا

است :مجمیعهای از خصیصیات فردی که با رک برند ارتباط

مرارت ر شادابم پیشگرفاه بگیدن شارسگارم معاصگر بگیدن ر

دادص ممشیند .از ارنررر شخصیت مکان را بنا بر تعررگ آکگر

صمیمیت.

ممتیان رک سازص چند بعگدی دانسگت کگه عبگارت اسگت از

 .6برندسازی شرکت  -برندسازی کشور

مجمیعگگهای از خصگگارص فگگردی مگگرتبت بگگا رگگک مکگگان

برخم از صاحبندران اصیلم را که در برندسگازی شگرکتهگا

گردشرری .ناگار تحقیقگات مخالگ در ارگن زمینگه نشگان

بهکار گرفاه ممشید به فرآرند برندسازی کشیر تعمیو دادصانگد .از

دادصاند که تصیرر مکان ر شخصگیت مکگان بگههگو مگرتبت

ارن دردر کشیر به مثابه شرکت بیدص ر سبد صادرات به مثابه سبد
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محصی ت/خدمات ممباشگد .بگا چنگین رررکگردی فرآرنگد هگای

مجرای ارتبامم را مهمار از دررر مجاری بر ممشمارد .ارن مگدل

صادراتم کشیر به عنیان رکم از شاخصههگارم کگه مگمتیانگد در

تیانارم بهکارگیری منابع مخال رک سرزمین برای شهرصسگازی

مشهیر نمیدن کشیر ر احراز شخصیت ر در نایجه دادن هیرت به

ر نام آفررنم آن درار را میرد ارزرابم برار ممدهد.

رک کشیر میرد اسافادص برار گیرد نقش محیری به خید ممگیرد.

آنهیلت برای ترسیو رجیص پارهای مگدل خگید از رگک شگش

چنانکه محصی ت ر کا هگای رگک شگرکت در برنگدسگازی آن

ضلعم که هر ضلع آن شاخصم برای ارجاد ارتباط با دررر ممالک

نقشم کلیدی دارند .از سیی دررر برخم معاقدند که ارن مقارسگه

بهمندیر تبلی ر تررر ر ارجاد رجهگه مناسگب بگینالمللگم اسگتر

سطحم بیدص ر رابعیت امر از پیچیدگم عمیقتری برخیردار است.

اسافادص نمیدص است .ار تأکید ممکند کگه کشگیرهگا هگر رگک در

با ارن رجید ارلینر ( )2112آنالیژی ر شباهام کگه معمگی میگان

حیزصهارم از ارن شش ضلعم رجحان دارند ر برای آنها امایگازاتم

ارن در مفهیم رجید دارد را با به بیان فشردص در بالب جگدرل ()3

تحگگت فهرسگگت برنگگدسگگازی کشگگیری  ]10[ NBIر فهرسگگت

ارائه کردص است.

برنگگدسگگازی شگگهری  ]19[ CBIکگگه هگگر کگگدام مجمیعگگهای از
شاخصهای حاکم از نقاط بیت ر کاسامهای مکانها ر شگهرها

جدول  -2مقایسه برند کشوری و شرکتی
شرکت

کشور

دفار مرکری

پاراخت

لیگی

پرچو

محصی ت ر خدمات

صادرات

تأمین میاد ر بطعات زم

راردات

مدرررت منابع انسانم

مدرررت مردم

ممباشند را بائل ممشید.
صنعت توریسم
صادرات محصوالت
و خدمات

مردم

منبع :شفیعی و نیروشک.2633 ،
فرهنگ و میراث
فرهنگی

سارمین آنهیلت که بهعنیان پدر برند کشیری شگناخاه شگدص

سرمایه گذاری و
مهاجرت

است اخیگراًر بگهجگای برنگد کشگیری راژص «هیرگت ربگابام» را

نمودار -2شاخص برندسازی کشوری

برازندصتر ممداند .از ندر ریر رکم از کاسامهای رار آرازصجیرم
[ ]10کشگگیری نقگگص هاتگگم در مگگدرررتهگگای غیگگر رکپارچگگه

بهمیر کلمر  NBIررش سیسگامم جگامع در انگدازصگیگری ر

برندسازی کشیری است که به تکه تکه شدگم ر جرررصرار عمگل
کردنر ممانجامد .علت بررز ارن پدردص ناهماهنگ

سیاستهای داخلی و
خارجی

مدرررت آرازص جیرم ملم در سطح جهانم است.

بگیدن نگیع ر

ماهیت آمیرصهای ارتبامم است که مدرران سطیح ر امیر مخال

جدول-4شاخص برندسازی کشورها بر اساس

آن کشیر در فعالیتهای خید بهکار ممگیرندر که خگیاص نگا خگیاص

گزارش آنهولت

منجر به تصیررسازی ناهمرین ر راگرا برای کشیر ممشید.

امتیاز  NBIدر

اختالف امتیاز

2102

2102/2100

با رجید آنکه هیرت ر شخصگیت کشگیرهگا را بارگد بگر پارگه

1

ارا ت ماحدص

08/18

+1/21

2

آلمان

00/02

-1/13

داشاههای هاتم آنها پم ررری کرد اما ارجاد ارتباط صگحیح نیگر

3

انرلساان

00/14

-1/25

امری ضررری ر بلکه حیاتم است .بهمندیر تسگهیل ر تسگررع در

4

فرانسه

00/59

-1/39

دساهبندی عناصر عامگل در ارگن جررگانر مگدل آنهیلگت شگش

5

کانادا

05/81

-1/54

رتبه  NBIدر 2102

 .6-1مدل شش وجهی آنهولت
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امتیاز  NBIدر

اختالف امتیاز

کانادا ر از همه مهمار چین نام برد .بهعنیان مثگالر چگین بگا

2102

2102/2100

سیاست سفر آزاد ر معا از رررا برای  02ساعت که در چهار

0

ژاپن

05/90

-1/95

0

اراالیا

05/19

-1/51

9

سیئیس

04/01

-1/25

8

اسارالیا

04/30

-1/53

11

سیئد

03/48

-1/39

رتبه  NBIدر 2102

شهر بررگ ارن کشیر (شانرهایر پکنر گیانرژر ر شندر) بگه
اجرا درآمدر میفق به جذب هراران گردشرر عبیری به کشگیر
شد.
 )5فرهنگ و میراث فرهنگای (تباادل فرهنگایف فعالیاتهاای

فرهنگی)؛ فرهن

منبع :گزارش  Anholt-GfK ,NBIسال 1121

از نسلم به نسل دررر مناقگل مگمشگیند)ر میگراث فرهنرگم

ابرار فیق بابلیت درور انگدازص گیگری ر سگاخت رجهگه ملگم

عادی (مانند اماکن تاررخم مثل میدان نقش جهان اصفهان)

تیانمند را داشاه ر در ارجاد هیرت برای درلتهار نهادها ر منامق

ر میراث فرهنرم معنیی (مانند نیررزر شگب رلگدار  )...ارجگاد

در چشو مخامبان خیدر اعو از بینالمللم ر داخلمر سیاسگامداران

اعاماد ر اممینان در ملل دررگر ر بهبگید کیفیگت زنگدگم در

ر درلامردان را معارنت ممکند .آنهیلت با انجام تحقیقات خید در

حیطگگه داخلگگم را بهمگگراص دارد .رجگگید غنگگای فرهنرگگم در

 51کشیر اظهار ممکند که کشیرها ر شهرها را مگمتگیان تحگت

برندسازی کشیرها عاملم است کگه بگدرن آن همگیارص برنگد

ارن شش شاخص رتبه بندی نمید تا از مندر هیرت ربابام آنها را

کشیری ارجاد شدص کو ماره ممماند .مثگال بگارز ارگن نمینگه

بررسم کرد:
 )0صنعت گردشگری؛ ارلین تجربه ملمی

(مجمیعهای از باررهار نررشهگا ر  ...کگه

امیرنشین دبم است که بعلگت نبگید ررشگه ر بنیگه فرهنرگم

افراد از مررق سگفر

کافمر برندسازی صیرت گرفاه از خطرپذرری با رم از زاررگه

به کشیر را منطقه میرد ندر با عنیان جهانررد ر را بهمندگیر

تجاری شدگم محض برخیردار است.

سفر تجاری ممباشد .ارن محیرر رکم از مهماررن محیرهای

 )6مردم (بهبود وضعیت ساکنان منطقاه یاا کشاور)؛ اگگر هگر

ارتبامم با دنیای خار است.

شهررند عادی بایاند سفیری مناسب از سرزمین مگادری ر رگا

 )2صااادرات محصااوالت و خاادمات؛ ارگگن ررش بماننگگد ارسگگال

شهر خید باشد ممتیان شاهد تغییر نررش جهانیگان بگه آن

نمارندگانم چین سفیر به تمام نقگاط دنیگا در زمگان ر مکگان

کشیر بید.

مناسب ممباشدر الباه در مکانهارم که کشیر مبگدأ در آنجگا
با رجههای مناسب شناخاه شدص ر از شهرتم معقیل ر مطلیب

 .7شاخص برند ملی

بهرص مند باشد.

در بررسم شاخص برند ملم که در سال  2119مناشگر شگدص

 )3سیاستهای دولتی و سیاست خاارجی؛ تگأثیر سیاسگتهگای

است ارران از میان  51کشیر جارراص  51را بهدسگت آرردص اسگت.

داخلم ر خارجم هر کشیر بر کلیه تعامطت میان ملت مابگیع

همانطیر که پیشار نیر بیان شد در محاسبه ارن شاخص از شگش

آن درلت ر دررر ملل جهان ر همچنین تعامطت درلگتهگای

معیار اسافادص شدص است .در هرل عیامل اندازصگیری در مگیرد هگر

دررر تأثیر مساقیو ر گاص آنم دارد.

عامل بههمراص جارراص ر رتبه ارران در خصگی

 )4سرمایهگذاری و مهاجرت؛ در برن حاضر رکگم از ررشهگای

آن عامگل آرردص

شدص است:

سررع ارتقا ر رشد اباصادی جذب سرمارهگذاری خارجم است

 .7-1شاخص صادرات

که به جذب سارر منابع سرمارهای ر اسگاعدادهگای داخلگم ر
خارجم منجر ممگردد .از جمله کشیرهارم که در ارن عرصگه

 -سهو کشیر در نیآرری در علو ر تکنیلیژی

تجربه مثبام بهدست آرردصانگد مگمتگیان از اسگارالیار دبگم ر

 -اثر کشیر سازندص محصی ت بر نررش افگراد نسگبت بگه
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خررد آنها

 -آن کشیر از ندر زربارمهای مبیعم غنم است

 میران خطبیت کشیر.در خصی

 -آن کشیر از ندر بناهای تاررخم غنم است

ارن عاملر از میان  51کشیر ارران با امایاز 3060

 -آن کشیر دارای زندگم شهری پر مرارت ر جذابیتهگای

از  111رتبه  48را کسب کردص است.

شهری است.
در خصی

 .7-2شاخص حکومت

 111رتبه  51را کسب کردص است.

 میران صطحیت ر صدابت درلت -احارام کشگیر بگه حقگیق شگهررندان ر رعارگت عگدالت

 .7-6شاخص سرمایهگذاری و مهاجرت

مسئیلیت در ببال صلح ر امنیت جهانم

 -عطبه به زندگم ر را کار برای مدت بابل تگیجهم در آن

 -رفاار ر مسئیلیت کشیر برای حفاظت از محیت زرست

کشیر

 مسئیلیت کشیر برای کمک به کاهش فقر در جهان.در خصی

 -کیفیت زندگم

ارن عاملر از میان  51کشیر ارران با امایاز 3261

 -مکان خیبم برای تحصیل

از  111رتبه  51را کسب کردص است.

 آن کشیر کسب ر کارهای مناسب بگرای سگرمارهگگذاریدارد

 .7-3شاخص فرهنگ

 -فرصتهای برابر.

 -برتر بیدن کشیر در ررزش

در خصی

 کشیر دارای میراث فرهنرم غنم است -کشیر مکانم جذاب ر جالب برای فرهن

معاصر است از

کشیر برتر دنیا از لحاظ داشان برند ملم در مم سالهگای 2119
تا  2112به شرح جدرل ( )5ممباشند.

ارن عاملر از میان  51کشیر ارران با امایاز 4365

از مر درررر مؤسسگه تحقیقگاتم فیگیچر برنگد (بگر اسگا

از  111رتبه  51را کسب کردص است.

هشامین گرارش فیگیچر برنگدر نییرگیرور  )2113شگاخص برنگد

 .7-4شاخص مردم

 -اگر من آن کشیر را بازدرد کنو مردم آنجا احسا

کشیر ها را بر اسا
خیبم

عیامل ( )1سیساو ارزشگم (آزادی سیاسگمر

محیت درساانهر ثبات بانینمر تحمل ر آزادی بیگان)ر ( )2کیفیگت

با من خیاهند داشت

زندگم (سیساو آمیزشمر سیسگاو بهداشگامر اسگااندارد زنگدگمر

 -من درست دارم فردی از آن کشیر درست صگمیمم مگن

امنیتر فرصت شغلم ر امید به زندگم)ر ( )3مناسب بگیدن بگرای

باشد

کسب ر کار (جگی سگرمارهگگذاریر تکنیلگیژی پیشگرفاهر محگیت
بانینرذاری ر نیرری کار ماهر)ر ( )4پیشینه ر فرهن

 رک فرد شارساه از آن کشیر ممتیاند کارمند خیبم باشد.در خصی

ارن عاملر از میان  51کشیر ارران با امایاز 29/1

از  111رتبه  51را کسب کردص است .ارن در حالم اسگت کگه 11

جمله میسیقمر فیلور هنر ر ادبیات.
در خصی

ارن عاملر از میان  51کشیر ارران با امایاز  44از

(تارر ر هنر

ر فرهن ر اعابار ر زربارم مبیعم) ر ( )5گردشرری (ارزش بگرای

ارن عاملر از میان  51کشیر ارران با امایاز 4369

پیلر جذابیتر گررنههای ابامت ر تردد ر غذا) محاسبه ر در سگال

از  111رتبه  51را کسب کردص است.

 2113کشیرها را به شگرح جگدرل ( )0رتبگهبنگدی کگردص اسگت.

 .7-5شاخص گردشگری

بهعطرص مؤسسه مذکیر  15کشیری که در سالهگارم آتگم رشگد

 -اگر پیل داشاه باشید درسگت داررگد آن کشگیر را بازدرگد

با رم در حیزص گردشرری خیاهند داشت را به تربیت بدرن شرح

کنید

اعطم کردص است :امگارات ماحگدص عربگمر شگیلمر مگالریر بطگرر
13
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اساینمر چینر ارسلندر مکررکر برزرلر ترکیهر تارلندر کلمبیار هندر

کشیرها محدرد نممشید بلکگه بگه مکگانهگارم در نگیاحم ر رگا

برابساان ر ررانام.

شهرهای مخال هگو اشگارص دارد .در سگال 2118ر از  10ناحیگه
اسپانیار  14ناحیه برند مکان خا

امررزص ربابت میان مکانها رر به فررنم گذاشگاه اسگت لگذار

خید را بهکگار مگمگرفانگد .از

بازاررابم مکان ر بهبید برند مکانها بسیار میرد تیجه برار گرفاه

همین ررر بهعنیان مثالر در سال  1800شعار «مگن نییرگیرو را

است .برندسازی مکان در در دهه اخیر به میضیع مهمم هگو در

درست دارم» شررع حرکام شگد کگه باعگث گردرگد نییرگیرو از

نشررات ر مطبیعات بازاررابم ر هو در ادبیات آکادمیک بازاررگابم

جهت گردشرری جارراص با رم بهدست آررد.

بدل شدص است .برندسگازی مکگان مفهگیمم اسگت کگه تنهگا بگه
جدول  -5رتبهبندی  12کشور برتر (از میان  52کشور) در صنعت گردشگری از سال  2222تا  2212بر اساس
گزارش Anholt-GfK
رتبه

2112

2112

2101

2100

2102

1

آلمان

ارا ت ماحدص

ارا ت ماحدص

ارا ت ماحدص

ارا ت ماحدص

2

فرانسه

فرانسه

آلمان

آلمان

آلمان

3

انرلساان

آلمان

انرلساان

فرانسه

انرلساان

4

کانادا

انرلساان

فرانسه

انرلساان

فرانسه

5

ژاپن

ژاپن

ژاپن

ژاپن

کانادا

0

اراالیا

اراالیا

کانادا

کانادا

ژاپن

0

ارا ت ماحدص

کانادا

اراالیا

اراالیا

اراالیا

9

سیئیس

سیئیس

اسارالیا

سیئیس

سیئیس

8

اسارالیا

اسارالیا

سیئیس

اسارالیا

اسارالیا

11

سیئد

سیئدر اسپانیا

سیئد

سیئد

سیئد

جدول  -6رتبهبندی  22کشور برتر در صنعت گردشگری در سال  2212بر اساس گزارش Future Brand
رتبه

2103

تغییر نسبت به 2102

رتبه

2103

تغییر نسبت به 2102

1

سیئیس

+1

11

انرلساان

+2

2

کانادا

-1

12

دانمارو

+3

3

ژاپن

+1

13

فرانسه

-4

4

سیئد

+3

14

سنراپیر

+2

5

نییزلند

-2

15

اراالیا

-5

0

اسارالیا

-1

10

مالدری

+2

0

آلمان

+4

10

اتررش

1

9

ارا ت ماحدص

-2

19

هلند

+5

8

فنطند

-1

18

اسپانیا

-5

11

نررژ

+2

21

میری تیی

+2

بررسیهایبازرگانی
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ممتیان شهرها را کا هارم برای بازار ترجمه کرد .رک اساراتژی
 .8برندسازی شهری []11

ضررری برای برندسازی شهرها خلق هیرت برای شهرهگا اسگت

برندسگگازی شگگهری رگگک اسگگاراتژی بگگرای آرازصجگگیرم ر

که بارد میفم از ماغیر هگای مفهگیمم مثگل تاررخچگهر جمعیگت

امطعرسانم ر مررتهای ربابامر تطشم است برای ارائگه تگارر

شناسمر اباصادر سیاسگتر  ...را لحگاظ دارد .رگک شگهر معمگی ً

رک شهرر کیفیت رک مکانر سبک زندگم ر فرهنگ  .میفقیگت

تصیررهای هیرام ر را ارزشهای محیری ادراو شدص بگهرسگیله

برندسازی برای رک شهر به شناسگارم ررژگگمهگای مامگارر آن

مردم را دارد .بهعنیان مثال :تیکیی برای مدرن بیدنر میطن برای

بسارم دارد .ررژگمهای رک شگهر شگامل کیفیگت کگارکردی ر

مراحمر نییریرو برای تحگرو ر پیرگارمر  . ...لگذار پیامگد مهگو

غیرکارکردی است که شامل ظاهر شهرر تاررخچهر جگذابیتهگای

برندسازی شهری ارن است که آن شهر چرینه شناخاه ممشید ر

فرهنرمر جمعیت شناسمر اباصاد ر درلگت آن اسگت .بسگیاری از

همچنین خلق ارزشهای منحصر بهفرد برای ماماررسگازی آن از

محققین معاقدند مفهیم برندسازی محصگیل را مگمتگیان بگرای

سارر شهرها .آنهیلت ( )2110شش رجهه مامارر را که رک شگهر

برندسازی شهر نیر بهکار برد چین معاقدند که رک شگهر نهگادی

بهرسیله آن درو ر شناخاه ممشید ر در ارزرابم برندسازی شگهر

است که مثل رک کا عمل ممکند ر مصگر کننگدگان خگا

اثر دارد را شناسارم ر آنها را تحت عنیان «شاخص برند شهری»

خید را دارد (سرمارهگذارانر گردشرران ر جمعیت مسگاقر) پگس

معرفم نمیدص است.

جدول  -7شاخص برند شهری
مفهوم

وجهه
حضیر را تجسوکنندص
مکان

رضعیت بینالمللم شهرر کمک ر سهو جهانم شهر
ظاهر شهر ر ررژگمهای فیررکم آنر مانند تمیری محیت
فرصتهای پیش رری شهر برای تکامل در آرندص

پاانسیل

مرارت ر هیجان انریر بیدن شهر با فعالیتهای جذاب برای ساکنان ر مسافران

سر زندگم

درست داشانم بیدنر تنیع فرهنرم ر امنیت شهر

مردم

زرر ساختهای اساسم شهر ر امکانات عمیمم

پیش نیازها

 .1مشکالت و ضرورتهای برندسازی مکان

جدول  -2رتبهبندی  12شهر برتر از نظر شاخص

چالش برندسازی مکان به پیچیگدگم فرآرنگد تصگمیو گیگری

برند شهری در  2212و مقایسه آن با 2211
نام شهر

رتبه 2103

رتبه 2100

لندن
سیدنم

1
2

2
3

پاررس
نییریرو

3
4

1
4

رم
راشنران

5
0

0
0

لس آنجلس
تیرنای

0
9

5
13

ررن
ملبیرن

8
11

8
9

گردشررها بسارم دارد .چرا که خررد آمیخاه از مکان برای افراد
با عدم اممینان ر هررنه با همراص اسگت .بگر خگط کگا هگای
فیررکمر ببل از رفان به رک مکگانر امکگان اماحگان آن مقصگد
رجید ندارد بنابرارن ارن تصمیو با ررسک با تر ر هررنگه بیشگار
جساجیی امطعات همراص ممباشد.
تصیرر مکان رک محگرو کلیگدی بگرای بگرانریخان افگراد
بحساب ممآرد ر اثرگذاری زرادی در فرآرند تصگمیوگیگری افگراد
دارد .لذار بازاررابان اغلب بدنبال ساخت تصیررهای بیی ر مثبگت
از مکانهای خید هساند .برندسازی مکان ممتیاند بهعنیان رگک

منبع2013 and 2011 Anholt-GfK City Brands Index :

15
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آمیخاه عناصر که باعث شناسارم ر مامگاررسگازی آن بگهرسگیله

بهعبارت دررر معماری برند مکانر بارد مراحلم را بدرن شرح مم

ساخت تصیرری مثبت ممشگید باشگد .فقگت در آمررکگا بگیش از

نمید :پیدا کردن تفارت ر ررژگم مامارر رافان مخامب مناسب با

 21111شهرر  3111بخگش ر  12911منطقگه برگررگدص تگاررخم

آن ررژگم تعیین جاررگاص در ههگن مخامگب رگافان ررشهگای

ملم رجید دارد .پس خیلم دشیار است کگه شگهرهگای بگا انگدازص

تبلیغاتمر خطبیت پیام ر برنامهررری مناسب رسانههای تبلیغاتم ر

مایست دردص شیند ر در ارن شلیغم بچشو بیارند .ناار تحقیقات

رعارت اصیل فعالیت ارتبامات رکپارچه بازاررابم.

پرارد ر همکاران ( )2112نشگان دادنگد کگه  01درصگد مسگافران

فعالیت ارتبامات رکپارچه بازاررابم شگامل ابگرارهگای ارتبگاط

بینالمللم تنها از  11کشیر بازدرد ممکنند ر بنابرارن بگیش از 81

بازاررابم سنامر همچین تبلیغات را تررر فگررش مگمشگیدر امگا

کشیر بارد برای  31درصد بابیماندص بگازار ربابگت کننگد ر تعگداد

سارر بخشهای آمیخاه بازاررابم را نیگر کگه در ارتبامگات مگیرد

کشیر هارم که گردشرران ممخیاهند در تصمیو گیری خید لحاظ

اسافادص برار مم گیرندر شناسارم ممکند .برنامهررگری ر مگدرررت

کنند نیر در میفم بین در تگا شگش کشگیر مگمباشگد .بنگابرارنر

ارن عناصر به گینهای که بادر باشند تا به صیرت منسجو در کنار

مشکطتم که در زمینه سگاخت برنگد مقاصگد گردشگرری بگرای

رکدررر کار کنندر کمک ممکند تا برند را تصیرر مکان به شکلم

کشیرها رجید دارد بسیار است اما عمدصتررن آنها عبارت است از:

رکپارچه در ههن مخامب ساخاه شید .بهعنگیان مثگالر در سگال

 -محدردرت در بیدجه

 2112هندیها به دنبال مرحر مفهیم ر شعاری تبلیغگاتم افاادنگد

 -کیتاص بیدن عمر مدرران

که بادر باشد تا تمامم جاهبههای مافارت هندرسگاان را پیشگش

 -عدم تیانارم در کنارل کیفیت خگدمات گردشگرری ارائگه

دهد .در ارن سال با ارجاد فعالیت تبلیغاتم با عنگیان "هندرسگاان
شرفتانریگر" [ ]21تیانسگاند در همگان سگال ارلر بگه افگرارش

شدص در آن مقصد
 -رجید خصیصیات مشارو میان مقاصد گردشرری

10درصد آمار گردشرران ررردی دست رابنگد کگه خگید نشگان از

 -فشارهای سیاسگم از سگیی درلامگردان بگرای زرد بگازدص

میفقیت فعالیت بید .اسافادص مناسب از تبلیغگات ارنارناگم در ارگن
فعالیت نیر مشاهدص ممشد .در سال درم هندرساان شاهد افرارش

بیدن تبلیغات

 29/9درصد گردشرران بید .در سالهای بعدی نیرر ارگن فعالیگت

 -فشگگار تیرگردانگگان خگگارجم بگگرای انجگگام تبلیغگگات مگگیرد

تبلیغاتم با اضگافه نمگیدن تگو "رنگ هگای هندرسگاان" [ ]21ر

ندرشان

اسافادص از تصاررر فرهنرم هندرساان ر به کار گرفان  01ررزنامه

 -خصیصیات مانیع رک مقصد ر عدم تیانگارم در اناخگاب

ر مجله پرخیانندص در سطح جهانر تیانست به تیسگعه ر پیشگرفت

بهاررن ررژگم مقصد . ...

گردشرری هندرساان کمک بسیاری نمارد.

الباه در ارن بین بارد به ارن نکاه نیگر تیجگه نمگید کگه رگک
مکان نیر بارد دارای خصیصیاتم باشد که بایاند تبدرل به برنگدی

 .11کشورهای برتر از نظر گردشگری

برجساه گردد .لذار خصیصیات رک مکان گردشرری بگرای برنگد

بگگر مبگگق آمگگار رسگگمم مناشگگرص از سگگیی سگگازمان جهگگانم

شدن عبارتند از :میرد اممینان بیدن (امنیت داشان) بگرای ارائگه

گردشرری ()UNWTOر  11مکان برتر گردشگرری در دنیگا بگه

مناسب باشد ررژگم هارم برای مافارت شدن داشاه باشد ر برای

شرح جدارل ( )8ممباشند:

مخامبین خید مناسب ر جذاب باشد (بایاند بگا ههگن ر احسگا
گردشرر ارتباط بربرار کند) .به همین خامر در جهت مراحم ر را

بررسیهایبازرگانی
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جدول  -9بررسی تعداد گردشگران ()2212-2212
تعداد گردشگران بینالمللی تعداد گردشگران بینالمللی تغییر 2100

تغییر 2101

رتبه

کشور

قاره

1

فرانسه

اررپا

93

2
3

ارا ت ماحدص
چین

آمررکای شمالم
آسیا

00
50/0

02/0
50/0

4
5

اسپانیا
اراالیا

اررپا
اررپا

50/0
40/4

50/2
40/1

+%2/0
+%1/5

0
0

ترکیه
آلمان

اررپا
اررپا

35/0
31/4

34/0
29/4

+%3
+%0/3

+%11/5
+%5/5

9
8

انرلساان
ررسیه

اررپا
اررپا

28/3
25/0

28/3
22/0

-%1/1
+%13/4

+%3/0
+%5

11

مالری

آسیا

25

24/0

+%1/3

+%4/8

رتبه

کشور

قاره

()2102ف میلیون نفر

()2100ف میلیون نفر

به 2102

به 2100

91/0

+%1/9

+%5

+%0/9
+%1/3

+%4/8
+%3/4
+%0/0
+%5/0

جدول  12بررسی درآمد گردشگری ()2212-2212
درآمد گردشگری بینالمللی درآمد گردشگری بینالمللی تغییر 2100

تغییر 2101

()2102ف میلیارد دالر

()2100ف میلیارد دالر

به 2102

به 2100

1
2

ارا ت ماحدص
اسپانیا

آمررکای شمالم
اررپا

120/2
55/8

115/0
58/8

+%8/2
-%0/0

+%11/0
+%14

3
4

فرانسه
چین

اررپا
آسیا

53/0
51

54/5
49/5

-%15/5
+%3/2

+%10/2
+%5/9

5
0

ماکائیر چین
اراالیا

آسیا
اررپا

43/0
41/2

39/5
43

+%13/0
-%4/2

+%39/3
+%11/8

0
9

آلمان
انرلساان

اررپا
اررپا

39/1
30/4

39/8
35/1

-%1/8
+%3/0

+%12/1
+%9/2

8
11

هن کن
اسارالیا

آسیا
ابیانیسیه

32/1
31/5

20/0
31/5

+%10
+%1/2

+%24/0
+%9/1

در ارن خصی

نخست  2113را در جذب بیشاررن تعداد گردشرر به شرح جدرل

مؤسسه مطالعات پژرهشم انرلساان آمار سه

( )12اعطم نمیدص است:

کشیر برتر را در سال  2113در زمینه درآمد گردشرری را به شرح
جدرل ( )11مناشر کردص است:

جدول -12رتبهبندی کشورها در جذب گردشگران
در سه ماهه ابتدایی 2212

جدول  -11رتبهبندی کشورها در جذب درآمد
حاصل از گردشگری در سال 2212
کشور

درآمد (میلیون یورو)

رتبه

ارا ت ماحدص

2302

1

آلمان

1252

2

فرانسه

1159

3

رتبه در  2103تا انتهای
مارس

منبع :مؤسسه مطالعات پژوهشی  ONSانگلستان

مرکر مطالعات آمار اسگارالیا نیگر دص کشگیر برتگر سگه ماهگه
17

از ابتدای سال تا  30مارس
2102

2103

هزار نفر

03/02
%تغییر

1

نییزلند

11915

12191

2/3

2
3

چین
برراانیا

5012
0142

0584
5824

10/5
-3/5

4
5

ارا ت ماحدص
سنراپیر

4013
3151

4810
3559

0/0
12/0

0

ژاپن

3391

3405

2/5

بررسیهایبازرگانی
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رتبه در  2103تا انتهای
مارس

ممکنند تا خدمات خگید را در بررشگیرهگار پیسگارهگا ر تبلیغگات

از ابتدای سال تا  30مارس
2102

2103

هزار نفر

03/02

رسانه ای نشان دهند .مقاصد گردشرری نیر مانند شرکتها عمل

%تغییر

0
9

مالری
کرص جنیبم

2395
1895

2092
1828

12/5
-2/9

8
11

هن کن
هند

1011
1488

1934
1018

0/9
0/3

ممکنندر رعنم برای سگاخان تصگیرری از مقصگد گردشگرری در
ههن مخامب تطش ممکنند که گردشرران بالقیص را مجبگیر بگه
تندیو فهرسام از اناخابها نمیدص تا نهارااً منجر به خررگد شگید.
هیرت هر محصیل گردشرری را هالداریر بسارم بگه چرگینرم
بازاررابم ههنیت عمگیمم آن دارد .بنگابرارن اهمیگت تبلیغگات در

 .11تبلیغات و برندسازی مکان

بازاررابم گردشرری نبارد ناچیر ر کو اهمیت انراشاه شید .کگاب

تبلیغگگات گردشگگرری ررژگگگمهگگای خاصگگم دارد چگگرا کگگه

ر هارر ( )1895معاقدند تبلیغاتر برند را برای مشاری برجسگاه ر

محصی ت گردشرری بابل لمس نیساند ر فقگت پگس از خررگد

چشمریر کردص ر بنابرارنر تطشهای شناخام افراد را در ببال آن

است که مصر کننگدص دربگارص محصگیل آگگاهم ر تجربگه پیگدا

برندها کو ممکند .پس اگر ارن تبلیغات دربارص مکان هو صگیرت

ممکند .بنابرارن زم است تا ررشهارم غیر از ررشهگای رارگ

گیرد تمارل به خررد را در افراد با ممبرد.

در تبلیغات کا های مصرفم به کار گرفاه شید .مصر کننگدگان
 .12توصیههایی برای رونق صنعت گردشگری در

گردشرری با شنیدن نام هر کشگیریر در ههنشگان بگا تصگیرری
رربرر ممشیند .ارن تصیرر مجمیعهای از درگدصهگار شگنیدصهگا ر

ایران

تجربیات ببلم آنها اسگت .در رابگع کگار برنگدسگازی کمگک بگه

ارران سرزمینم با گسارص جغرافیارم رسیعر تنیع آب ر هگیارم

شکل گیری ارن تصیرر ههنم مطابق با خیاست کشیرهای مقصد

ر شرارت اکیسیسگامم مافگارتر تنگیع بگیمم ر فرهنگ

غنگمر

از مررق ابرارهای ارتبامگات بازاررگابم اسگت کگه الباگه رکگم از

کشیری که با جاهبههای تاررخم ر فرهنرم بسیار همچین بگارص

مهماررن آنها تبلیغات است.

پهنارری است که در بالگب رگک کشگیر جگای دادص شگدص اسگت.

تبلیغات به عنیان ابرار کلیدی بازاررابم در صنعت گردشگرری

ماأسفانه علم رغو اساعدادها ر تیانارمهای زرادر هنیز برای مردم

ر هالداری ظهیر پیدا کردص است .در ارن صنارع چگین مشگارران

خید ارران نیر ناشناخاه ماندص است از ارنررر سهو ارران از درآمد

بالقیص بادر نیساند تا اناخابهارشان را به مگیر فیررکگم اماحگان

ارن صنعت بسیار ناچیر است ارن در حالم است که کشگیرهگارم

کنندر تصمیمات خررد شان را بگر پارگه تصگاررر ههنگمای کگه از

مانند کشیر ترکیه از صنعت گردشرری تیانسگاهانگد درآمگدی 15

محصیل پیشنهادی دارند بنا ممنهند .بنابرارنر تبلیغات رک ماغیر

میلیارد د ری در سال ر را امارات ماحدص عربم درآمدی بگال بگر

در آمیخاه بازاررابم گردشرری است که می رسگیعم از

هفت میلیارد د ر در سال برای خید بهدست آررند .چرخه داخلگم

فعالیتها را پیشش ممدهد .نقش آن به میر کلم تررر فگررش

ارن صنعت تحگت تگأثیر عیامگل بسگیاری هنگیز نایانسگاه نرگاص

است که بر نررش ر رفاار مخامبان بگه سگه شگییص عمگدص تگأثیر

اباصادی ر درآمدزا را به بازارهای بینالمللم ر تبگاد ت عدگیو ر

ممگذارد:

تأثیرات سازندص آن داشاه باشد.

حسا

برنامهررری گردشرری ارران بارد با شییصای ندام رافاه انجام

 -تقیرت کردن

گرارش های گذشاهر حال ر آرندص اسگایار باشگد.

 -خلق کردن الریهای جدرد رفااریر

گیرد ر بر اسا

 -را ارجاد تغییر در نررشها ر رفاار.

بررسم پدردص ها ر شناخت شییصهای تسلت ر شرارت حاکو بر آنها

بنابرارن شرکت های گردشرری ر هالداری از تصاررر اسافادص

در گذشگگاهر چرگگینرم تحگگی ت ر دگرگگگینمهگگای آنهگگا را مگگم
درران های مخالگ نشگان مگمدهگد ر در تعیگین شگرارت فعلگم
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 -4تبلیغات گساردص ر همه جانبه.

کمکهای مؤثری ممکند .شناخت رضع میجید نیگر بگا اتکگا بگه
حقارق عینم منجر به کش تنرناهار مشگکطتر میانگعر نیگازهگار

 .12-2اقدامات خارجی

امکانات ر سارر میارد مشابه مم شید ر پگس از تجررگه ر تحلیگل

بهاررن ر میثرتررن شییص برای جلب گردشرر کگه بگه منرلگه

رافاهها با شییص ای علمم ر مندو ر با تکیگه بگر انعطگا پگذرریر

تبلیغات حضیری ر فگررش محصگی ت ر صگنارع داخلگم اسگتر

پیرارم ر تیجه به ارلیرتها ر رسیدن به هد های نهگارم مگرحر

برگراری نمارشراصهای بررگ در کشیرهای گردشررپذرر آن هگو

تندیو رافاه ر با تیجه به زمانبندیر اجرای آن صیرت ممگیرد .در

در مقامع زمانم تگراکو گردشگرری بگا بگهکگارگیری جلگیصهگای

برنامه ررری تیسعه جهانرردی ارران سگاخاار ندگام حکگیمام بگا

تأثیرگذار هنرهای نیر ر تصاررر معماری ر مراحم برگرفاه از آثار

اردئیلیژی حاکو بر آن نقش مهگو ر بگهسگرارم دارد ر تیجگه بگه

هنریر تاررخم ر جلیصهای زربگارم بگا مجررگان آشگنا بگه زبگان

سیاستهای کلم درلت در ارن زمینه راهرشا خیاهد بید.

بینالملل ر بیمم در بالب مردمان هر منطقه باپیشش لبا هگای

بنا بر ناار تحقیق میبگم ر همکگاران ()1390ر رگک درصگد

محلم ر غیگرص .از سگیی دررگر رعارگت مگیارد زرگر در میفقیگت

افگگرارش در  GDPارگگرانر باعگگث افگگرارش  ./82درصگگدی در

برنامههای ما بطعاً تأثیرگذار خیاهد بید:

گردشرری ر رک درصد افرارش در گردشگرری باعگث افگرارش

 – 1رعارت حقیق ر بربراری امنیگت جگانم ر مگالم گردشگرران

 ./41درصدی در  GDPممشید .از ارنرر تیصگیه مگمشگید کگه

خارجم.

برای رسگیدن بگه رشگد اباصگادی بگا تر در کشگیر بگه صگنعت

 – 2گسارش فرهن

گردشرری تیجه اساسم شید ر برنامه تیسعه گردشرری کشیر در

جهانرردی ر گردشرری در کشیر.

 – 3بازاررابم ر تبلیغات برای بهبید تصیرر مخدرش شگدص ارگران

راساای برنامههای تیسعه اباصادیر سیاستگذاری گردد.

در عرصه گردشرری.

برای ررنق صنعت گردشرری در کشیر ابدامات به در دسگاه

 – 4راصاندازی سارتهای باساانشناسم ر گردشرری در کشیر.

داخلم ر خارجم تقسیو ممشید که ابدامات داخلگم اصگل ر پارگه

 – 5ارائه خدمات بانکم پیشرفاه به جهانرردان.

کارهای خارجم بیدص ر بنیعم تضمینکنندص میفقیت آن ممباشد.

 – 0تبلیغات مندو ر هماهن

از سیی سازمان مربیمه ر رزارت

خارجه در دررر کشیرهای دنیا.

 .12-1اقدامات داخلی

 – 0تسررع در صدرر ررادرد برای جهانرردان.

 -1جمع آرری امطعات کامل ر جامعم از تمام امگاکن تگاررخمر
مذهبمر فرهنرگمر مبیعگم ر  ...در بالگب فگیلور عکگس ر ...

 -9پذررش کارت اعاباری بینالمللم.

تیست سازمان های مربیمه (محیت زرستر میراث فرهنرم ر

 -8راصاندازی ر تقیرت شبکههای ماهیارصای ر رادری ر تلیرررگینم

گردشرریر فرهن

ر ارشاد اسطمم).

ر افرارش تبلیغات بررن مرزی.
 –11ضرررت حضیر بخش خصیصم در صنعت گردشرری.

در ارگگن زمینگگه مگگمتگگیان ارگگن نکاگگه را رگگادآرر شگگد کگگه از ندگگر
گردشرران خارجم منابع امطعاتم اررانگم بگه لحگاظ جالگب

الباه زم بههکر است که برخم از ارگن مگیارد ازجملگه لگررم

تیجه بیدن رضعیام مناسب ر از جنبگه کگاربر پسگند بگیدن ر

تیجه به امنیت اجاماعى ر محیتزرست مطلیب در سند چشوانداز

حاری امطعات مفید بیدن رضعیت نامناسبم دارند.

جمهیرى اسطمى ارران در افق  1414هجرى شمسى آرردص شدص

 -2ارائه خدمات زم به سرمارهگذاران بخش خصیصم ر درلاگم

ر بر دسایابم به جارراص ارل اباصگادىر علمگى ر فنگاررى ر  ...در

در ارن صنعت ر امیر زرربنارم مربیط به آن.

سطح منطقه آسیاى جنیب غربى (شگامل آسگیاى میانگهر بفقگازر

 -3برگراری تیرهای گردشرری بگا میضگیعاتم مثگل تگیرهگای

خاررمیانه ر کشیرهاى همساره) نیر تأکید شدص است.

مبیعت گردیر مذهبم ر . ...

جهت عملم شدن ارن ابگدامات مگمتگیان اهگدافم را بگرای
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کشیرهای میربان ر جیامع محلم.

بخش گردشرری به شرح زرر تبیین نمید:

مادص ششو :تعهدات گررصهای هرنفع در تیسعه گردشرری.

 -1به حداکثر رساندن سهو گردشگرری در ارجگاد فرصگتهگای

مادص هفاو :حقیق گردشرران.

اشاغال.

مادص هشاو :آزادی گردشرران در جابهجارم.

 -2ارجاد بسار مناسب برای جلب مشارکت بخشهای خصیصمر
تعگگارنم ر هگگدارت سگگرمارههگگای خصیصگگم بگگرای تیسگگعه

مادص نهو:حقیق کارکنان ر کارآفررنان در صنعت گردشرری.

فعالیتهای گردشرری.

مادص دهو :اجرای اصیل بیانین اخطبم جهانم برای گردشرری.

 -3انجام مطالعات در زمینه فگراهو آرردن بسگار مناسگب جهگت
جمعبندی و نگاهی به آینده

احداث زررساختهای گردشرری.
 -4گسارش پژرهش های تاررخمر فرهنرگم ر تگطش در جهگت

مکانها همیشه به معنای رابعم کلمه برند بگیدصانگد .هرچنگد

شناسارم ر مساندسازی آثار ر ابنیههگای تگاررخمر فرهنرگمر

برخم با راژص برند کشیری را برند مکانم مخالفت مگمکننگدر امگا

مذهبم.

ملل جهان به صیرت سیساماتیک در پم برنگدسگازی هسگاند تگا
کشیر خگید را در سگطح جهگان مطگرح کننگد .عمیمگاً راژص برنگد

 -5تطش در جهت افگرارش مانگدگاری مسگافران در اسگاان بگه

کشیری را برند مکان راژصای ناآشنا ر چالشبرانریر برای بسیاری

عنیان اساان مقصد گردشرری.

از افگگراد مگگمباشگگد .مندگگیر از برنگگد نمگگیدن رگگک کشگگیر بهبگگید

 -0تیسعه ر سگاماندهم گردشگرری مبیعگمر تگاررخمر مگذهبمر

شاخصهارم از ببیل صادرات کگا ر خگدمات آن کشگیرر رفاگار

ررزشمر درمانم.

سیاسامدارانر رجهه صنعت گردشرریر رفاار شهررندانر فرهن

 -0بربگراری رگگک ندگام مگگؤثر شگگاخص جهگت مگگدرررت منگگابع

ر میراث فرهنرم ر سیاستهگای جگذب سگرماره ر مهگاجرت آن

گردشرری.

کشیر در راساای ارجاد ارتبامم مناسب با دنیای پیرامگین اسگت.

 -9بربراری ارتبگاط میگان کشگیرهای آسگیای میانگه بگه عنگیان

بارد در ندر داشت که در برند مکان بارد چشواندازی معابرر بابل

بازارهای هد گردشرری تیسعه پاردار.

اجرا ر در دسار

 -8تیسگگعه فگگن آرری امطعگگات ر بگگه کگگارگیری آن در صگگنعت

برای آرندص ر بهررژص در حگیزص آرنگدص مشگارو

گردشرری.

ترسیو شید ر تمام تطش برای دسایابم ر در نهارگت بگر تکامگل

در ارن راساا در ندر گرفان میارد دصگانه کد جهگانم اخگطق

ارن چشوانداز مامرکر گردد .بارد تیجگه داشگت کگه برنگد سگازی

گردشگگرری کگگه در نشسگگت مجمگگع عمگگیمم سگگازمان جهگگانم

مکانر تطشم بلندمدت است که اگگر بگهدرسگام صگیرت پگذررد

گردشرری در سانایاگیی شیلم در اکابر 1888ر به اتفگاق آراء بگه

ر چگه

مرارای آن در درازمدت برای تمام حگیزصهگا چگه ملمگی

تصیرب رسیدر ممتیاند تا حد زرگادی راهرشگا باشگد .مگیاد ارگن

غیرملمی

کدهای دهرانه به صیرت فهرست رار عبارتند از:

گسارص صر گردردص است .برندسازی مکان را کشیر رظیفه همه

مادص ارل :شناخت ماقابل ر احارام بین مردم ر جیامع.

آحاد رک کشیر بیدص ر همرم بارد در راساای رافانر جهگت دادن

مادص درم :گردشرری به عنیان رسیلهای برای شکیفارم انفگرادی

ر راهبری نبیغ ر مهارتهای صاحب اثر در ارگن عرصگه تگطش
کنند.

ر اجاماعم.

صنعت گردشرری با ررژگمهای خا

مادص سیم :گردشرری به عنیان رکم از عیامل تیسعه پاردار.

تمام کشیرهای دارای جاهبههای جهانرردی رر به افرارش اسگت.

تیجه در بهبید آن.

امررزص جگذب گردشگرران خگارجم بگه ربگابام فرارنگدص در بگین

مادص پنجو :گردشرری بگه عنگیان رگک فعالیگت سگیدمند بگرای
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خیدر صنعام پیرگا بگا

آرندصای ررشن تلقم ممشید .سگرمارهگگذاری در ارگن صگنعت در

مادص چهارم :جارراص میراث فرهنرم در گردشرری ر نکات مگیرد
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نهادهای درگیر در صنعت گردشرری تبدرل شدص است .زررا ارگن

کشیر همراص با امنیت ر جاهبههای گردشرری میجید با اسافادص از

صنعت نه تنها در پیشبرد اباصاد ملم ر درآمگدهگای ارزی نقگش

راهکارها ر فنارریهای بهررز در عرصه تبلیغات جهگانمر تصگیرر

دارد بلکه صنعام است پاکیرص ر عاری از آلیدگم ر در عین حگال

مناسبم از برند کشیر ارران ترسیو خیاهد کرد .ساخت مسگاندات

ارجادکنندص مشاغل جدرگد .گردشگرری بگرای کشگیرهگای دارای

فاخر ر بهرصمندی از جشنیارصهای هنریر هفاههگای فرهنرگم در

جاهبههای جهانرردی ندیر ارران ممتیانگد بگه مهگوتگررن منبگع

سارر کشگیرها ر نمارشگراصهگا بگرای نشگان دادن ظرفیگتهگای

کسب درآمد ارزی تبدرل شید .مشگررط بگر ارنکگه برنامگهررگری

تیررسام کشگیر از جملگه ارگن راهکگار هاسگت .همگاهنرم بگین

صحیح ر همهجانبه تیأم با آرندص نرگری بگرای آن تندگیو ر اجگرا

سازمانهای مخال درگیگر بگا میضگیع گردشگرری ر همینطگیر

شید .سرمارهگذاری جهگانم در صگنعت گردشگرری حگاکم از آن

ارگانهای مرتبت با خار از جمله رزارت خارجهر رزارت ارشادر ...

است که گردشرری صنعام از زمرص صگنارع تیزرگعکننگدص درآمگد

ممتیاند منجر به هو افرارم در زمینگه معرفگم بهاگر جاهبگههگا ر

است ر هنرامم کگه جهگانررد رارد کشگیر مگم شگیدر در مقابگل

همچنین تقیرت انریرص سفر گردشرران شید .هر چند که در ارگن

خدماتم که به ری ارائه مم شیدر بارد هررنه پرداخت کنگد ر ارگن

مقیله میضیع اصطح زرر ساختهای اباصادی ر اجاماعم کشگیر

پرداخت ارزی خیاهد بید .لگذا ارگن صگنعت مگمتیانگد جگاررررن

را نبارد فرامیش کرد.
امکانات میجید در ارران نشان مگمدهگد کگه ارگران ظرفیگت

اباصاد تک محصیلم رعنم درآمد نفام گردد.
بهمیر کلگمر گردشگرری را بارگد در بالگب رگک بسگاه چنگد

پذررارم بیش از در الم سه میلیین گردشگرر خگارجم را در سگال

مندیرص مشاهدص کرد .نکاه بابل مطحده آنکه راهکارهای اجرارم

دارا ممباشد ر اگر در زمینه جذب گردشررانر برنامهررری ر میانع

تیسعه زرر ساختهای گردشگرری فقگت در بعگد سگرمارهگگذاری

میجید رفع شید دسایابم به درآمد ارزی چشمریر محقگق خیاهگد

خطصه نممشید زررا معمی ً تیسعه همرام با جمعیت گردشرران

شد ر ارن صنعت ممتیاند بعد از صنعت نفتر مهگوتگررن گررنگه

اسگگت .در ارگگن راسگگاا در بیشگگار نقگگاط دنیگگا تیسگگعه بگگر اسگگا

برای درآمد ارزی در کشیر شید .کشگیر ارگران در رگک میبعیگت

برنامهررری اتفاق نیافاادص است به ارن معنگا کگه نمگمشگید اباگدا

بسیار اساثنارم ر ممااز از ندر جذب جهانررد برار داشگاه ر رکگم

سرمارهگذاری کرد ر بعد منادر اصطح زرر ساختها بید .بگا ارگن

از پن کشیر مهو جهان در عصر حاضر اسگت کگه آثگار ر آداب ر

شگرارت

سنن باساانم آن در حدی بابل تیجه رجید دارد .بنگابرارنر بگرای

فرهنرگگم ارگگران اسگگت .همچنگگینر تسگگهیل در ارائگگه ررادرگگد ر

ساخت برند مکان برای چنین کشیری که دارای پاانسیل فگراران

ارتباط های مناسب بین المللم ممتیاند در جگذب سگرماره گگذاران

در زمینه گردشرری است بارد با دبت بیشاری همراص باشد.

ارصا ر راهکار اجرارم برنامگهررگری مگدرن بگر اسگا

خارجم بسیار تأثیرگذار باشد ر حجو ررردی سرماره را در صگنعت
پینوشت

گردشرری ارران با تیجه به منابع میجید رابعمتر کند .الباه نبارگد

1. Destination.
2. Destination Image.
3. Destination Personality.
4. United Nations World Tourism Organization.
5. Place Branding.
6. Destination Branding.
7. Place Promotion.
8. Place Marketing.
9. Nation Branding.
10. Country Branding.
11. City Branding.

از سرمارههای کیچک در ررند تیسعه صگنعت گردشگرری غافگل
شد زررا همکاریهای منطقهای باعث بهرجید آمدن شررع خیبم
جهت سنجش ظرفیت گردشرری ارران چه در حیزص خاررمیانگه ر
چه در حیزص مدرارانه ممشید .از سیی دررر تحقق ارن امر میران
عطبه مندی گردشرران به دردن اماکن تاررخم را اکیتیررسام را
مشخص ممکند.
مؤثرتررن راص برای ترغیب گردشگرران بگرای اناخگاب ارگران
تقیرت انریرصهای سفر به کشیر است .ترسیو چهرصای معاگدل از
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