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The purpose of this study is to identify and prioritize the key effective drivers in the brand of Slow tour-
ism in the village of Javaherdeh. The present study is exploratory-explanatory in terms of purpose and 
qualitative-quantitative in terms of method, based on the opinions of 30 experts who were selected 
by snowball and judgment method. In the qualitative method, the initial model was designed using 
MAXQDA software and the relationships between the drivers were explained, prioritized and evaluated 
with MICMAC software. The results indicate that the 49 identified key drivers can be divided into three 
categories of components: Slow tourism product, Slow tourism process, and Slow tourism program. In 
this regard, the drivers of environmental quality, landscape, and natural attractions in or around, clean 
and favorable climate, Slow tourism education, receptive and dynamic public spaces, attracting positive 
feedback about Slow brand (attitude), destination personality, having a unique story and motivation to 
use the Slow tourism brand, are the most effective drivers in creating the Slow tourism brand of Java-
herdeh village.
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Extended Abstract

1. Introduction

ne of the rural tourism destinations in 
Iran, Javaherdeh village located in Ma-
zandaran province with its rich cultural 
background and nature and favorable 
climatic and geographical conditions, 

has attracted the attention of tourists. The type of tourism 

that has flourished in the village of Javaherdeh in Mazan-
daran is not only mass and uncontrolled tourism but also 
transient and fast. So that tourists do not have permanent 
residence in this rural area. Therefore, it has few benefits 
and many negative effects. Therefore, it seems necessary 
to pay attention to proper management and planning for 
the sustainability of the region and, consequently, to in-
crease the quality of the tourists' experience. Hence, Slow 
tourism is a type of tourism that was introduced under the 
concept of "slowness" with an emphasis on the quality 
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of the tourist experience through relaxation and full un-
derstanding and learning in society. In other words, Slow 
tourism allows tourists to experience the attractions in 
detail that, in this case, cannot be seen quickly. So, the 
development of this type of tourism not only improves 
the quality of the tourist experience but also leads to 
preservation and sustainability in various social, cultural, 
environmental and economic dimensions (Serdane et al., 

2020). Thus, the branding of this type of tourism in the vil-
lage of Javaherdeh is important. It should be noted that in 
the field of branding Slow rural tourism destinations, no 
research has been done in the domestic background and 
most of the Slow tourism literature is related to foreign 
research and the importance of this approach to tourism in 
domestic research has been ignored. Therefore, the main 
research question is based on what the key drivers affect-
ing the formation of a Slow tourism brand in the rural des-
tination of Javaherdeh are.

2. Methodology

The present study is an exploratory-explanatory study in 
terms of purpose, fundamental research in terms of audi-
ence, and a cross-sectional study in terms of time. Also, 
in terms of data collection, it is a mixed research (qual-
itative-quantitative), based on the opinions of 30 experts 
who were selected by snowball and judgment methods. 
The study area of the present study is Javaherdeh village 
in Mazandaran province. This research consists of two 
steps; the first step is the analysis context of the second 
step. In the first step, the initial drivers of the research 
were extracted from in-depth interviews with experts 
in the field of study and each interview was coded with 
the help of MAXQDA software. In the second step, after 
determining the factors and criteria, the second question-
naire for prioritization was provided to the experts in the 
form of a cross-sectional table and analyzed with MIC 
MAC software.

3. Results

The results indicate that the 49 identified key drivers 
can be divided into three categories of components: Slow 
tourism product, Slow tourism process, and Slow tourism 
program. In this regard, the drivers of environmental qual-
ity, landscape, and natural attractions in or around, clean 
and favorable climate, Slow tourism education, receptive 
and dynamic public spaces, attracting positive feedback 
about Slow brand (attitude), destination personality, hav-
ing a unique story and motivation to use the Slow tourism 
brand, are the most effective drivers in creating the Slow 
tourism brand of Javaherdeh village.

4. Discussion

Today, destination branding has become one of the most 
fundamental strategies in the field of place marketing and 
tourism. In this regard, the principles of Slow tourism can 
be used to brand high-quality and sustainable goods and 
services in order to help service owners and provide spe-
cial services to tourists. Nevertheless, providing a model 
for Slow branding of rural tourism destinations in Iran has 
received less attention in the place brand and destination 
literature. Thus, the development of this type of tourism 
not only improves the quality of the tourist experience, 
but also leads to preservation and sustainability in vari-
ous social, cultural, environmental, and economic dimen-
sions.

5. Conclusion

According to the results of the present study, the fact 
that these drivers have the highest impact rank in the Slow 
tourism brand, has justified the need to address these fac-
tors in the process of Slow tourism branding along with 
other factors. Therefore, the management of the desti-
nation organization must have appropriate and strategic 
planning to improve the image of the rural destination.

In general, it can be said that the destination manage-
ment organization and tourism planners must prop-
erly recognize the tourism potential of Javaherdeh rural 
destination and act in positioning the destination in the 
destination brand management process, according to the 
importance and priority of each of the mentioned driv-
ers. Achieving this position also requires a systematic ap-
proach to tourism and the use of appropriate management 
methods in this industry; because in today's competitive 
world, it is not possible to attract tourists just by having 
tourism resources and attractions, and the issue of tour-
ist sustainability is a priority over other categories. In this 
regard, perspectives and factors can be used that provide 
clear images of possible futures. Therefore, careful and 
appropriate planning should be done regarding the key 
factors of this research that play a significant role in the 
future of the tourism brand of Javaherdeh rural destina-
tion. Paying attention to issues such as introducing and 
informing people about new forms of tourism, especially 
Slow tourism, holding seasonal and cultural festivals, us-
ing new advertising methods, etc. have many positive 
effects on the development factors of the Slow tourism 
brand.
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هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی پیشران های کلیدی مؤثر در برند کم شتاب گردشگری در روستای جواهرده است. پژوهش 
حاضر به لحاظ هدف ، اکتشافی - تبیینی و از نظر روش، کیفی - کمی، مبتنی بر نظرات 30 نفر از کارشناسان است که به صورت گلوله برفی 
و قضاوتی انتخاب شدند. در روش کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA مدل اولیه، طراحی و با نرم افزار MICMAC روابط بین پیشران ها 
تبیین، اولویت بندی و ارزش گذاری شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 49 پیشران کلیدی شناسایی شده در سه دسته مؤلفه های، 
محصول گردشگری کم شتاب، فرایند گردشگری کم شتاب و برنامه گردشگری کم شتاب، تقسیم پذیر هستند. در این راستا، پیشران های 
حفظ کیفیت محیط، چشم انداز و جاذبه های طبیعی درون یا پیرامون، آب و هوای پاکیزه و مطلوب، آموزش گردشگری کم شتاب، فضاهای 
عمومی پذیرا و پویا، جلب نظر مثبت راجع به برند کم شتاب )نگرش(، شخصیت مقصد، داشتن یک داستان منحصربه فرد و انگیزش جهت 

استفاده از برند گردشگری کم شتاب، تأثیرگذارترین پیشران ها در ایجاد برند گردشگری کم شتاب روستای جواهرده هستند.

کلیدواژه ها: 
گردشگری روستایی، 

برند مقصد گردشگری، 
گردشگری کم شتاب، 

فعالیت های گردشگری 
کم شتاب
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مقدمه 

در اکثر کشورهای توسعه یافته، توسعه گردشگری روستایی 
از طریق ایجاد برندهایی برای مقصد گردشگری روستایی انجام 
می شود که باعث ایجاد فرصت رقابت بین ارائه دهنده های مختلف 
می شود؛ اما در یک زمینه گسترده تر، با سایر مناطق گردشگری 
برای جذب بیشتر گردشگر، سرمایه گذاری و ارائه خدمات بهتر 
رقابت می کند (Anabestani, Abaszadeh, Vesal, 2018). بنابراین، 
برندسازی مقاصد گردشگری روستایی کمک شایانی به ایجاد 
یک تجربه لذت بخش و خاطره به یادماندنی در اذهان گردشگران 
می کند و وفاداری گردشگر به مقصد و نهایتاً جذب بیشتر گردشگر 
 (Rezvani, به دنبال خواهد داشت را  و رونق گردشگری مقصد 

.Faraji Sabokbar, Darban Astaneh, Karimi, 2018)

پتانسیل های  وجود  علی رغم  می رسد  نظر  به  این  وجود،  با 
نظیر ظرفیت های  ایران  در  روستایی  در گردشگری  باال  بسیار 
...، سازوکار مطلوب در  گوناگون فرهنگی - هنری، محیطی و 
مورد توسعه گردشگری روستایی وجود نداشته و آن ها در جذب 

در  این  ندارند.  مطلوبی  شرایط  گردشگری،  توسعه  و  گردشگر 
حالی است که با وجود مشکالت فراوان در راه توسعه روستاهای 
ایران و کمبود پتانسیل های الزم در این مناطق در جهت توسعه 
بخش کشاورزی و صنعت، گردشگری می تواند گام مؤثری در 
جهت توسعه روستایی این مناطق داشته باشد. عوامل زیادی 
وجود دارد که باعث ایجاد فاصله بین شرایط مطلوب و شرایط 
فعلی می شود. یکی از دالیل مهم این امر، عدم توجه به مقوله 
است  ایران  روستایی  مقاصد  در  گردشگری  صنعت  برندسازی 
(Farhadi Uonaki, Shafiee, Rastghalam, 2018). همچنین با عنایت 

به اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 
)1394-1390(، توجه ویژه ای به موضوع گردشگری روستایی 
صورت گرفته و ایران کشوری با حدود 1000روستای معرفی شده 
 (Roumiani, Abbas Rashid, است  گردشگری  هدف  به عنوان 
برند  مدیریت  و  ساخت  بحث  در  تاکنون  اما   ،Khadem, 2018)

برای هر یک از این  روستاها به عنوان مقصد گردشگری، اقدامی 
جدی  صورت نپذیرفته است. در حالی  که برند را می توان یکی 
از مهم ترین عوامل در جذب گردشگران در این مناطق دانست. با 
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این  حال توسعه گردشگری در این مناطق باید به گونه ای باشد که 
نه تنها سبب حفظ و پایداری در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، 
زیست محیطی شود بلکه توسعه اقتصادی را به همراه نیز داشته 
 .(Rokneddin Eftekari, Imani Taeibi, Farhadi Uonaki, 2021) باشد

از  کم شتاب  گردشگری  امروزه  دیگر،  سویی  از  بدین سان 
راهبردهای مؤثر در توسعه روستایی است که پایداری در ابعاد 
 (Walker, اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را به همراه دارد
(Lee & Li, 2021؛ به همین دلیل جوامع، اقدام به برندسازی در 

عرصه این شکل گردشگری می کنند تا با ایجاد تمایز و موقعیت 
این  بر  یابد.  توسعه  روستایی  گردشگری  مقصد،  برای  خاص 
مبنا، در سال های گذشته، تغییر مطالعات گردشگری کم شتاب 
زمان،  روابط  تمدید  محور  به  زیست محیطی  پایداری  محور  از 
(Serdane, Maccarrone- رضایت فردی و رفاه صورت گرفته است

(Eaglen & Sharifi, 2020. مفهوم کندی و کم شتاب بودن در هر 

ترکیبی از زندگی انسان ها، نشانگر تحقق بازگشت و عقب نشینی 
از شیوه زندگی عجیب و پرشور شهروندان جهانی شده و یک 
اعتقاد رو به رشد برای تغییر سبک زندگی سریع برای گردشگران 
به سرعت کمتر وجود دارد تا از زیبایی آهستگی، به طور کلی 
قدردانی کنند (Mohamad Noor, Nair, & Mura, 2015). قلمروهای 
کم شتاب، نه مکانی لزوماً عقب مانده از جریان مدرنیته و نه مکانی 
بحرانی هستند، بلکه توسعه آن متمرکز بر چشم اندازهای خود 
با مصرف عمومی تبدیل شود  تا به یک کاالی مشترک  است 
(Parkins & Craig, 2006; Bastenegar, 2020). بر این اساس، مناطق 

روستایی ممکن است دارای ویژگی های خاصی به عنوان مقصد 
کم شتاب باشند، زیرا این مکان، مکانی از محیط های طبیعی با 
حضور ساختارهای سنتی جامعه که منعکس شده در یک سبک 
زندگی خاص است که باعث می شود گردشگران را مجذوب خود 
کند و آن ها را به مشارکت درآورند (Yurtseven & Kaya, 2011). با 
این  وجود، طي چندین سال گذشته، نقاط روستایي ایران تنها 
کمک هاي  به  احتیاج  و  فقیر  ترحم،  قابل  مکان هایي  به عنوان 
دولتي موردنظر قرارگرفته اند که این نوع نگرش منفي و اینکه 
اصوالً روستا به غیراز کشاورزي، توان دیگري براي توسعه خود 
ندارد، موجب انزواطلبي و خارج شدن محیط روستا از چرخه 
 (Barati, Moradi, Zhoolideh, & Sohrabi است  گردیده  توسعه 

 .Mollayousef, 2021)

روستای  ایران،  در  روستایی  گردشگری  مقصدهای  از  یکی 
جواهرده واقع در استان مازندران با پیشینه فرهنگ و طبیعت 
گردشگران  موردتوجه  جغرافیایی،  و  اقلیمی  شرایط  و  غنی 
قرارگرفته است (Mohammadi & Mirtaghian Rudsari, 2017). با 
این  حال برای بیشتر بازدیدکنندگان نیز مشخص نیست که این 
مقصد روستایی همانند سایر نقاط روستایی به عنوان یک مقصد 
گردشگری باید انتظار چه چیزی در سفر به آن را داشت و چگونه 
در این مقاصد باید رفتار مناسب را داشته باشند. یکی از علت های 

آن فقدان برند است، چراکه فقدان برند مناسب در یک مقصد 
به معنای عدم احساس عاطفی، منطقی، فرهنگی و استراتژیک 
مقصد است و نمی تواند گردشگران بالقوه را ترغیب کند تا احساس 
خاصی برای یک مقصد گردشگری داشته باشند و انگیزه ای برای 
این راستا  ایجاد کنند (Peng & Su Miew Sing, 2020). در  سفر 
به علت عدم وجود برند مناسب گردشگری، سرمایه گذاری کافی 
و اقدامات توسعه ای در زمینه خدمات و تسهیالت گردشگری 
روستایی، صورت نگرفته است. الزم به ذکر است که نوع گردشگری 
که در روستای جواهرده مازندران رونق یافته نه تنها گردشگری 
انبوه و کنترل نشده است، بلکه گذرا و سریع است. بدین سان که 
گردشگران در این منطقه روستایی اقامت ماندگار ندارند. از این  رو 
فواید اندک و اثرات منفی باال با خود به همراه دارد. لذا توجه به 
مدیریت و برنامه ریزی صحیح جهت پایداری منطقه و به تبع آن 
افزایش کیفیت تجربه گردشگران ضروری به نظر می رسد. از این 
 رو گردشگری کم شتاب گونه ای از گردشگری است که با تأکید 
از طریق آرامش و درک کامل و  بر تجربه کیفیت گردشگری 
یادگیری در جامعه تحت مفهوم »کندی« مطرح شد. به بیان دیگر 
گردشگری کم شتاب باعث می شود گردشگران به تجربه جاذبه ها 
در جزئیاتی بپردازند که در این مورد، نمی تواند سریع دیده شود. 
تجربه  کیفیت  نه تنها  از گردشگری  نوع  این  توسعه  بدین سان 
گردشگر را ارتقاء می دهد بلکه سبب حفظ و پایداری در ابعاد 
مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، اقتصادی نیز می شود 
(Serdane et al., 2020). الزم به ذکر است که در زمینه برندسازی 

مقاصد گردشگری کم شتاب روستایی، در پیشینه داخلی پژوهشی 
صورت نگرفته و بیشتر ادبیات گردشگری کم شتاب مربوط به 
پژوهش های خارجی است و اهمیت این رویکرد از گردشگری 
در پژوهش های داخلی نادیده انگاشته شده است، لذا پژوهش 
حاضر در صدد است تا برای ایجاد برند کم شتاب به شناسایی و 
اولویت بندی این عوامل مؤثر در مقصد روستایی جواهرده بپردازد. 
و از این طریق به شکاف بین وضع موجود و مطلوب در روستای 
جواهرده پاسخ دهد چرا که روستای جواهرده دارای پتانسیل هایی 
است که ازجمله آن می توان به مسیر منتهی به روستا که زیبا 
و دل انگیزه است، جاذبه های درون و پیرامونی، فرهنگ غنی و 
تجربه محور و تمام پتانسیل های دیگری که ضرورت و فرصت 
دوچندان  روستا  این  در  را  کم شتاب  گردشگری  به کارگیری 
می کند. لذا سؤال اصلی پژوهش بر این مبنا شکل می گیرد که 
برند گردشگری  پیشران های مؤثر در شکل گیری  کلیدی ترین 

کم شتاب در مقصد روستایی جواهرده، کدام اند؟

مروری بر ادبیات تحقیق 

گردشگری روستایی

یکی از زیرمجموعه های رو به گسترش گردشگری، گردشگری 
 (Doh, روستایی است که از عالقه مندان بی شماری برخوردار است
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 )2006( گردشگری  بین المللی  کنفرانس   .2010; Fang, 2020)

گردشگری روستایی را انواع فعالیت های گردشگری با امکانات 
و تسهیالت در محیط روستایی می داند که فرصتی برای لذت 
از منابع و جاذبه های طبیعی و همچنین تجربه زندگی  بردن 
روزمره روستایی را فراهم می کند. توجه به این شکل گردشگری 
از دهه 1950 آغاز گردید و از دهه 1960 ویژگی اقتصادی آن 
برای جامعه محلی موردتوجه قرار گرفت (Chi & Han, 2021). در 
دهه های بعدی، گردشگری روستایی به عنوان ابزاری برای توسعه 
روستایی موردتوجه قرار گرفت و صاحب نظران تالش نموده اند با 
ارائه الگوها و روش های مختلف، نقش گردشگری را در بازآفرینی 
 (Jalalian, افزایش دهند اقتصادی مقاصد روستایی  اجتماعی و 

.namdari, pashazadeh, 2015; Fang, 2020)

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی1 )1994( ویژگی هایی نظیر 
سرمایه گذاری در مقیاس کوچک، فضای باز، تماس با طبیعت و 
جهان طبیعی، میراث فرهنگی، جوامع سنتی و شیوه سنتی؛ رشد 
با ویژگی سنتی به صورت ارگانیک، ارتباط با خانواده های محلی 
و پایداری در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی را 
 .(Fang, 2020) به عنوان مشخصات گردشگری روستایی بیان می کند
ویژگی های تجربه کم شتاب با شخصیت یک مقصد روستایی با 
تأکید بر حفظ فرهنگ جامعه محلی، هم زمان می شود. گذشته 
از حفاظت فرهنگي، اولویت حفظ ویژگي هاي زیست محیطي یک 
مقصد روستایي با تطبیق یک روش سفر سبزتر مي تواند از طریق 
 (Lumsdon & McGrath, 2011; انجام شود گردشگري کم شتاب 
(Losada & Mota, 2019. از سویی، شرایط زندگی مرتبط با مقاصد 

روستایی اغلب در یک تجربه مثبت به تصویر کشیده می شود. 
محیط طبیعی معموالً توسط ساکنان شهری درک می شود که تا 
حدودی رمانتیک بوده و به نظر می رسد که روستا از نظر روحی و 
 (Chi & Han, جسمی برای آن ها مکان مناسبی محسوب می شود
(2021. با این  وجود، بسیاری از مناطق روستایی به دلیل ویژگی های 

مشترک از نظر شباهت در دارایی هایی نظیر میراث، فرهنگ، غذا 
و چشم انداز، عدم وجود تمایز مشخص بین مقاصد گردشگری 
روستایی (Haven-Tang & Sedgley, 2014) با مشکل مشابه نداشتن 
 (Mihailović تصویر گردشگری منحصربه فرد خود روبه رو هستند
(Moric, 2012; Chi & Han, 2021 &. این در حالی است که افزایش 

بیشتر مصرف کنندگان و بسیاری موارد  رقابت جهانی، آگاهی 
دیگر باعث شده است که برند مقصد به یک استراتژی مهم و 

تأثیرگذار در زمینه بازاریابی گردشگری تبدیل شود. 

برند مقصد گردشگری

یک برند، منعکس کننده تمام محصوالت و خدمات یک مقصد 
گردشگری که بخشی از هویت2 مقصد گردشگری است، است. 

1. Organisation for Economic Co-operation and Development
2. Destination identity

هسته برندسازی مقصد، ساخت تصویری مثبت از مقصد است 
تا با انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی، برند مقصد را مشخص و 
متفاوت سازد. پس از ایجاد تصویر، برندسازی می تواند از طریق 
 .(Rezvani et al., 2018) شود  ساخته  مقصد  برند  عناصر  سایر 
برندسازی مقصد بر یگانگی مقصد متمرکز است و تصویر مثبتی را 
 .(Aziz ,Kefallonitis, & Friedman, 2012) به بازار هدف ارائه می دهد
تصمیم گیری برای یک گردشگر بسیار پیچیده است و تحت تأثیر 
تصویر ایجادشده از مقصد است، بنابراین تصویر مقصد برای روند 

.(Li, Teng & Chen, 2020) انتخاب، ضروری است

برند مقصد تنها طراحی یک لوگو برای مقصد گردشگری نیست، 
بلکه یک برنامه استراتژیک مبتنی بر مشارکت کلیه ذی نفعان 
است که محصوالت، خدمات و تجربیات بی نظیری از یک مقصد 
گردشگری را در یک پیام مداوم به مشتریان در بازارهای هدف 
ارائه می دهد (Farhadi et al., 2018). بیشتر شهرها و مکان ها به 
برند گردشگری یا برند مقصد تمایل نشان داده، زیرا برند مقصد 
در ارتباط برقرار کردن با خصوصیات مکان، سازمان یافته تر عمل 
می کند (Baker, 2012). برندسازی مقصد، یک اصطالح رایج در 
ادبیات گردشگری برای بیان چگونگی توسعه یک هویت متمایز 
برای یک مقصد گردشگری است که به گردشگران بالقوه و بالفعل 
کمک می کند تا یک مکان گردشگری ارائه شده را از دیگر مقاصد، 

.(Li et al., 2020) متمایز کنند

عوامل برند نظیر نام، نماد، لوگو، بسته بندی، شعار، تبلیغات، 
باعث  باز  فضای  در  تبلیغات  و  عمومی  روابط  مالی،  پشتیبانی 
افزایش  باعث  تکرارها  این  می شوند.  آشنایی  و  آگاهی  افزایش 
شناخت می شود و فراخوان از طریق خرید، مصرف و دسته بندی 
محصوالت تثبیت می شود (Cakmak, 2016). با این  وجود، برای 
وجود  چالش هایی  روستایی،  گردشگری  مقاصد  برندسازی 
)2010( سه  همکاران  و  مورگان3   .(Walker et al., 2021) دارد 
چالش مالی، سیاسی و زیست محیطی را بیان نموده اند. بر این 
مبنا، سازمان مدیریت مقصد، دارای منابع مالی محدودی است 
که با رکود اقتصادی، تالش های سیاسی یا تروریسم در برخی 
مقاصد، بیماری ها، پوشش رسانه ای منفی و بالیای زیست محیطی 
که تصویر مقصد و برندسازی را تحت تأثیر قرار می دهد، همراه 
.(Morgan, Pritchard & Pride, 2010; Walker et al., 2021) می گردد

جدید  نوعی  به عنوان  کم شتاب  گردشگری  راستا،  این  در 
برای  امیدوارکننده  جایگزین  یک  و  پایدار  گردشگری  از 
گردشگری انبوه شناخته می شود که گردشگران، مدیران مقصد 
و ارائه دهندگان خدمات گردشگری، تمایل به اجرای آن دارند، 
به گونه ای که آهستگی و کم شتابی، تا همین اواخر، در برندسازی 

 .(Serdane, 2020) مقاصد گردشگری موردتوجه قرارگرفته است

3. Morgan
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گردشگری کم شتاب

گردشگری کم شتاب نتیجه ای از یک جنبش غذای ضد فست فود 
در ایتالیا در سال 1986 بود. در همان سال، تظاهرات عمومی علیه 
افتتاح رستوران مک دونالد، زنجیره فست فود آمریکایی برگزار شد. 
در این تظاهرات، مردم خواستار حمایت از خوردن غذای سالم 
یا کم شتاب که برای سالمتی مفیدتر از غذاهای فست فود است، 
شدند. این اعتصاب، همچنین نیازهای جهانی به زندگی کندتر 
را نشان داد. ایده زندگی کم شتاب در زمینه های مختلف کاری 
نظیر سفر کم شتاب انجام شد؛ گردشگری که به پایداری فرهنگ 
 (Conway & محلی، اقتصاد، جامعه و محیط زیست اهمیت می دهد

.Timm, 2010; Calzati & de Salv, 2017)

ادغام اصل کم شتاب با گردشگری تغییراتی در رفتار و انواع 
سفر ایجاد کرد به گونه ای که اسیچایکل و سانگسونتن وانگ4  
)2012( پیشنهاد نمودند که گردشگری کم شتاب باعث می شود 
گردشگران به تجربه جاذبه ها در جزئیاتی بپردازند که در این مورد، 
نمی تواند سریع دیده شود. جاذبه های گردشگری باید برنامه ها و 
فعالیت هایی را بر اساس مسیر نظیر پیاده روی، دوچرخه سواری در 
مناطق روستایی، بازدید از جامعه باستانی و تعامل با افراد محلی 
در فعالیت های گردشگری ارائه دهند. گردشگری کم شتاب برای 
گردشگرانی که به تجربه جدید نیاز داشتند، بازار هدف جدیدی 

.(Radogna & Viskovic, 2018) محسوب می شد

طبق بیان اسیچایکل و سانگسونتن وانگ )2012( گردشگری 
کم شتاب، یک سفر آرام برای آرامش و تقویت انرژی است. ماتس5 
)2004( به زمان صرف شده در محل اقامت متمرکز شد، در حالی 
 که دیکینسون6 و همکاران )2010( مفهوم سرعت را با اشاره به 
»استفاده از وسیله حمل و نقل« اضافه کردند. با این  وجود، ماراگکو7 
)2015( به استفاده محدود از فناوری و ماشین آالت و مسافرت 
به  شیوه ای دوستانه و زیست محیطی به نفع خود گردشگران و 
افراد محلی اشاره کرد. در مقابل، المسدن و مک گرا8 )2011( 
دریافتند که فعالیت های گردشگری باید کاهش یافته و در عوض 
گردشگری  ویژگی  پنج  آن ها  کنند.  کسب  مستقیمی  تجربه 
کم شتاب شامل انتخاب هیدروکسید کم کربن در حالت مسافرت، 
ایجاد کندی، آوردن تجربه سفر جدید، باال بردن آگاهی از محیط 
و تمرکز بر حس مکان را به عنوان تبادل فرهنگی از طریق پنج 

حس پیشنهاد دادند.

المسدن و مک گرا )2011( و رادوگنا و ویسکویک9 )2018( 
مباحث مربوط به فرهنگ و محیط زیست را با اشاره به گردشگری 

4. Esichaikul & Songsunthonwong
5. Matos
6. Dickinson
7. Maragkou
8. Lumsdon & McGrath
9. Radogna & Viskovic

کم شتاب در نتیجه همکاری گردشگری ازجمله تماس با مردم، 
جاذبه، فرهنگ، غذا، میراث و محیط زیست افزودند. طبق بیان 
اقامتگاه های خیلی  در  ماندن  با  آرامش  ایجاد   )2004( ماتس 
ساده، مصرف غذای مغذی و استفاده از فعالیت های کم شتاب، 
صورت می گیرد. با این  وجود، دیکینسون و همکاران )2010( 
و بالچتون و ماچی10 )2013( و همچنین سردان11 )2020( 
گردشگری کم شتاب را به عنوان یک سفر جایگزین برای کاهش 
هوایی  حمل و نقل  از  جلوگیری  مفهوم  از  که  دی اکسیدکربن 
و زمینی به سمت جاذبه های زیر مفهوم »کند بودن در زمین، 
ماندن طوالنی و کمترین شلوغی« حرکت می کند، بیان کردند. 
سپس تأکید بر تجربه کیفیت گردشگری از طریق آرامش و درک 

کامل و یادگیری در جامعه تحت مفهوم »کندی« مطرح شد.

با این  وجود، تانگسونگ12 )2015( اظهار داشت که گردشگری 
کم شتاب باید از 10 مفهوم آهسته شامل )1( فعالیت کم شتاب به 
معنای انجام فعالیت های طوالنی تر در هر نقطه گردشگری، )2( 
تدارکات کم شتاب، اشاره به سفرهای اوقات فراغت ایمن و سازگار 
با  با محیط زیست، )3( غذای کم شتاب شامل پخت و پز ظریف 
استفاده از مواد تازه، تمیز و بی خطر، )4( اقامت کم شتاب، ماندن 
شب های بیشتر در یک منطقه گردشگری و انجام فعالیت های 
تفریحی گردشگری مناسب، )5( مکان/ شهر کم شتاب، اقامت در 
یک منطقه گردشگری یا یک شهر کوچک مسالمت آمیز و بدون 
آلودگی، )6( پول کم شتاب، یک تقسیم عادالنه از هزینه ها بین 
کارآفرین گردشگری و گردشگران، )7( توسعه کم شتاب، مستلزم 
توسعه در مقیاس کوچک و حامی فعالیت های گردشگری، )8( 
اسکان کم شتاب، در مورد اسکان آرامش بخش، تمیز و ایمن با 
مدیریت مطلوب محیط زیستی، )9( زندگی کم شتاب، گذراندن 
زمان مسالمت آمیز در طبیعت و شیوه زندگی روستایی و )10( 
موجب  که  گردشگری  فعالیت های  شامل  کم شتاب،  انرژی 
 (Tongsong, صرفه جویی در مصرف انرژی می شود، تشکیل  شود
 2015; Calzati & de Salvo, 2017; Radogna & Viskovic, 2018;

.Bastenegar, 2020; Serdane, 2020)

فعالیت های گردشگری کم شتاب

طبق نظر دیکینسون و همکاران )2010( گردشگری کم شتاب 
می تواند سفری باشد که عمدتاً با مسافرت درگیر می شود، اساساً 
باعث توقف فعالیت های مختلف در  یا می تواند  مسافتی کوتاه 
جاذبه های گردشگری مختلف شود که در طول مسیر پخش 
می شوند. اسیچایکل و سانگسونتن وانگ )2012( بیان می کنند 
که گردشگری کم شتاب منجر به ورزش، خوردن غذاهای محلی، 
یادگیری در مورد فرهنگ های محلی و مطالعه جغرافیایی در مورد 
دریاها و کوه های موجود می شود. این امر گردشگران را از زندگی 

10. Blancheton & Marchi
11. Serdane
12. Tongsong
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با افسردگی، شلوغی و سروصداهای بلند در ارتباط با شهرها معاف 
می کند. بنابراین گردشگران فرصت دارند تا از طریق فعالیت های 
آرامش بخش نظیر قایقرانی و پیاده روی در جنگل ها و ... سالمت 
 .(Serdane et al., 2020) جسمی و روحی خود را دوباره زنده کنند

طبق مطالعه لی13 و همکاران )2015( فعالیت های کم شتاب 
گردشگری شامل تهیه مواد غذایی از تولیدکنندگان زیرمقیاس، 
خوردن غذاهای محلی و خرید محصوالت محلی در بازار محلی 
است. عالوه بر این، هر زمان ممکن باشد، گردشگران کم شتاب 
برنامه سفرهای انعطاف پذیر خود را برای سفر طراحی می کنند 
تا بتوانند مدت زمان بیشتری را در یک مکان بگذرانند. با این 
کار به افزایش زمان تعامل با افراد محلی کمک می کند. طبق 
نظر ساتایتپ14 )2016( اصول موفقیت فعالیت های گردشگری 

کم شتاب شامل موارد زیر است: 

با  سازگار  باید  گردشگری  فعالیت های  کلیه  پایداری:   )1(
محیط زیست باشد و از حفظ فرهنگ محلی حمایت کند. عالوه 
بر این، باید حس مالکیت محلی، تقویت و در توسعه و مدیریت 

مداوم گردشگری کم شتاب گنجانیده شود.

)2( یادگیری محلی: فعالیت های گردشگری کم شتاب محلی 
باید شامل شیوه های زندگی محلی باشد. ارائه فعالیت های مربوط 
به گردشگری کم شتاب باید از منابعی که در دسترس محلی است 

بهره برداری کند. 

)3( ارگانیک: غذاهای ارگانیک که به صورت محلی به دست 
می آیند، محصول سیستم اکولوژیک محلی هستند. این ها باید 
محصوالت برجسته ای از منطقه گردشگری باشند که با محصوالت 

مناطق دیگر متفاوت هستند. 

)4( سالمتی: فرایند تقویت بهزیستی و شرایط برای وضعیت 
سالمتی به معنای فراهم کردن شرایطی است که در آن برای 
گردشگران می توان غذای مناسب، اسکان مناسب و محصوالت 

باکیفیت در هر منطقه گردشگری، فراهم نمود. 

)5( زمان: باید زمان بیشتری برای تور و کاوش در مناطق و 
جاذبه های محلی اختصاص یابد. داشتن وقت بیشتر برای گذراندن 
در جاذبه های گردشگری می تواند شانس آهسته گردشگران را 
برای یادگیری و درک بیشتر فرهنگ و تاریخ محلی و همچنین 

زیبایی های طبیعی منطقه گسترش دهد. 

کیفیت  دارند که  را  این شانس  فرصت: ساکنان محلی   )6(
زندگی بهتری داشته باشند. 

از  می توانند  ذی ربط  طرف های  کلیه  و  ساکنان  درک:   )7(
گردشگری  اهمیت  بیشتر  درک  و  یادگیری  برای  فرصت هایی 

13. Lee
14. Sutthitep

کم شتاب استفاده کنند. 

اهمیت  باید  کم شتاب  گردشگری  مسئولیت پذیری:   )8(
مسئولیت پذیری را نشان دهد. هنگام مسافرت، خود گردشگران 

باید هوشیار و آگاه باشند.

تأیید  را  خوب  احساس  یک  ایجاد  مفهوم  باید  حس:   )9(  
کرد. هنگامی که گردشگران از جاذبه های گردشگری قدردانی 

می کنند، دوباره به همان جاذبه بر می گردند. 

)10( رضایتمندی: باید هم برای گردشگران و هم برای ساکنان 
محلی، احساس رضایت ایجاد شود.

)11( تحرک یا پویایی: در یک بازار گردشگری کم شتاب، باید 
فعالیت های کم شتاب برای گردشگرانی که می خواهند در زندگی 
 (Mohamad Noor et al., 2015; شود  فراهم  کنند،  تأمل  خود 
 Sutthitep, 2016; Calzati & de Salv, 2017; Radogna & Viskovic,

 2018; Losada & Mota, 2019; Serdane et al., 2020; Chi & Han,

.2021)

پیشینه پژوهش

در سال های اخیر با توجه به اهمیت برند در زمینه گردشگری 
کم شتاب،  گردشگری  به  گرایش  فزاینده  رشد  و  روستایی 
پژوهش هایی در این زمینه ها انجام گردیده است. در این راستا، به 

خالصه ای از این پژوهش ها، پرداخته شده است. 

عنابستانی و همکاران )2018( در پژوهشی با بهره گیری از 
نظرات 167 خانوار نمونه منطقه بینالود، به این نتیجه رسیدند 
که توجه به محصوالت خاص در منطقه موردمطالعه، توجه ویژه 
به ابعاد کارآفرینی در نواحی روستایی، فراهم کردن تجهیزات 
گردشگری در سطح روستاهای موردمطالعه، توجه به آداب و رسوم 
محلی و ... در جهت برطرف ساختن نقاط ضعف و تقویت نقاط 
قوت متناسب با برند گردشگری و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی 

در روستاهای منطقه موردمطالعه، مفید بوده و ضروری است. 

رضوانی و همکاران )2018( در پژوهشی به شناسایی عوامل 
حفظ کیفیت محیط و تبیین سهم هر یک از آن ها در برندسازی 
و نهایتاً بازاریابی و توسعه گردشگری منطقه ی قومی - فرهنگی 
محیط  عامل  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  پرداخته  اورامانات 
اجتماعی- فرهنگی بیشترین تأثیر و عامل محیط طبیعی، کمترین 
تأثیر را بر برند داشته اند. فرهادی یونکی و همکاران )2018( نیز 
در پژوهشی، چهار روستاي هدف گردشگري شهرستان سامان 
در استان چهارمحال  و بختیاری را موردبررسی قراردادند و به این 
نتیجه رسیدند که نیاز به نگاه کاربردی تر به برند مقصد و طراحی 
مدل جدیدی برای برندسازی مکان به گونه ای که اکثر ذی نفعان 
)جامعه میزبان، بازدیدکنندگان و کارشناسان( را شامل شود و 

مشکالت پیشین را تا حد ممکن رفع کند، وجود دارد. 
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با عنوان اهداف و  بالگلو15 )2016( در پژوهشی  و  آو آسف 
انگیزه های گردشگری آهسته با به کارگیری نظریه تئوری رفتار 
مصرف کننده مبتنی بر هدف گردشگری آهسته را راهی برای 
پاسخ به انگیزه های و اهداف گردشگران می داند. نتایج پژوهش، 
حالت سفر آهسته بسیار قوی تر از حالت سفر سریع به اهداف 
گردشگری پایدار کمک می کند. سهم حالت سفر سریع به در 

دستیابی به هدف گردشگری پایدار تا حدودی منفی بود.

زنکر16 و همکاران )2017( نیز در پژوهشی با عنوان »برند 
مقصد در مقابل مکان: اثرات پیچیده و شناسایی برند برای ساکنان 
و بازدیدکننده« به این نتیجه رسیدند که برای ساکنان، نگرش 
مثبت مکان )رضایت مندی، شناسایی و دل بستگی( و رفتار مکان 
)کلمات مثبت شفاهی( با افزایش پیچیدگی نام تجاری افزایش 
می یابد و رابطه مثبت پیچیدگی نام تجاری برای ساکنان قوی تر 
از گردشگران است. همچنین برند مکان برای ساکنین نیازمند 
پیچیدگی بیشتری نسبت به برند مقصد است، درحالی که هر دو 

برند )برند مکان و مقصد( در قالب یک برند کلی هستند.

مویرا17 و همکاران )2017( در پژوهشی با هدف تعیین کاربرد 
حرکت کم شتاب در گردشگری به این نتیجه دست یافتند که 
تقاضا  در  قابل توجهی  تغییرات  اخیر،  سال های  در  گردشگری 
ایجاد نموده و اگرچه برخی از گردشگران، به ویژه گردشگران از 
بازارهای جدید )روسیه، چین و غیره( همچنان از معیارهای انبوه 
پیروی می کنند، بسیاری از بازارهای بالغ و تجربه محور به دنبال 
تجربه چیزهای کاماًل متفاوت هستند. گردشگری کم شتاب، یکی 
از روندهای جدید گردشگری معاصر است و در تضاد با روند غالب 
گردشگری انبوه یا سریع است. ازدمیر و چلبی18 )2018( نیز در 
پژوهش خود با بررسی گردشگران کم شتاب، هفت عامل انگیزه 
گردشگری آن ها را مشخص نمودند. از نظر آن ها عوامل »آرامش، 
خوداندیشی و کشف، فرار، به دنبال یافتن، نگرانی زیست محیطی 
و تعامل اجتماعی« مشخص شد و »مشارکت« به عنوان عامل 

کششی شناخته شد.

گری19 و همکاران )2019( در پژوهش خود با مطالعه درک 
بازدیدکنندگان در دهکده کویوچاک20 در جنوب غربی ترکیه که 
در آن اخیراً گردشگری روستایی مبتنی بر تولید اسطوخودوس21 
تجربه  ایجاد  که  رسیدند  نتیجه  این  به  است،  توسعه یافته 
بازدیدکنندگان از درک پیش از بازدید خود، به پایداری فعالیت های 
گردشگری روستایی که از این منطقه بهره مند می شوند، کمک 

15. Oh, Assaf, & Baloglu
16. Zanker 
17. Moira
18. Ozdemir & Celebi
19. Giray
20. Kuyucak
21. Lavender

با  خود  پژوهش  در  نیز   )2020( آدیینکا-اوجو22  کرد.  خواهد 
مطالعه جامعه روستایی باریو در مالزی به عنوان زمینه مطالعه، 
به این نتیجه رسید که توسعه برند مقصد گردشگری روستایی 
باید از پایین به باال باشد، جایی که استراتژی های مبتنی بر جامعه 
می توانند به طور مؤثر به سیستم رهبری محلی و انجمن جامعه 

تفویض شوند.

که  نمود  بیان  می توان  پژوهش  پیشینه  مطالعه  به  توجه  با 
گسترش گردشگری روستایی از پایدارترین مقاصد گردشگری 
است که فرصت مناسبی را برای توسعه رویکرد کم شتاب سازی 
گردشگری ایجاد می کند. با نگاه انتقادی به پیشینه پژوهش، به 
گردشگری کم شتاب به عنوان یک رویکرد جایگزین جهت پایداری 
پرداخته  گردشگران  تجربه  کیفیت  ارتقاء  و  گردشگری  مقصد 
نشده است. اساساً این دیدگاه )گردشگری کم شتاب( به صورت 
جامع در پژوهش های پیشین موردبررسی قرار نگرفته است. در 
زمینه پژوهش های داخلی می توان بیان نمود که پژوهشی در 
زمینه گردشگری آهسته انجام نشده است و اهمیت این رویکرد 
در گردشگری داخلی درک نشده است. در زمینه پژوهش های 
خارجی بااینکه مطالعات خوبی ولی اندکی در زمینه گردشگری 
آهسته وجود دارد ولی در زمینه برندسازی این نوع از گردشگری 
در مناطق روستایی مطالعه جامعی در جستجوی هایی که در 
پایگاه های اطالعاتی علمی انجام گرفته است، پیدا نشده است. از 

 این  رو، در این پژوهش این مهم موردبررسی قرار می گیرد.

روش شناسی   تحقیق 

پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی تبیینی، از نظر مخاطب، 
یک پژوهش بنیادی، از نظر زمانی، یک بررسی مقطعی و بر اساس 
نحوه گردآوری داده ها، به علت استفاده از روش آینده نگاری در 
قالب نرم افزار میک مک، از نوع پژوهش ترکیبی )کیفی- کّمی( 
است. در ادامه چگونگی فرایند پاسخ به مسئله پژوهش بیان شده 

است.

این پژوهش در قالب روش آینده نگاری از دو گام تشکیل شده 
که گام اول در روش آینده نگاری، بستر تحلیل گام دوم تلقی 
تدوین  جهت  کتابخانه ای  مطالعات  ضمن  بدین سان،  می شود. 
گام  در  شد.  استفاده  پژوهش  موضوع  ادبیات  و  نظری  مبانی 
نخست از مصاحبه های عمیق با کارشناسان حوزه موردمطالعه و 
کدگذاری هر مصاحبه به کمک نرم افزار MAXQDA پیشران های 
اولیه پژوهش استخراج شد، الزم به ذکر است که این پرسشنامه 
با کاربست روش دلفی صورت پذیرفت و پس  از انجام دو دور 
مورد  پیشران   49 تعداد  درنهایت  پرسشنامه ها،  رفت وبرگشت 
اجماع ایشان واقع گردید و روایی آن مورد تأیید خبرگان قرار 
گرفت. در گام دوم، پس از تعیین عوامل و معیارها، پرسشنامه 
دوم جهت اولویت بندی، به صورت جدول اثرات متقاطع در اختیار 

22. Adeyinka-Ojo
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ایشان قرار گرفت. سنجش اثرگذاری و اثرپذیری تمامی پیشران ها 
تقریباً  مجدد  پیمایش  با  کم شتاب  گردشگری  برند  تعیین  در 
اکثریت همان جامعه کارشناسان صورت گرفت. وزن دهی این 
پرسشنامه به صورت مقایسه ای زوجی و میزان ارتباط پیشران ها 
با اعداد بین صفر تا سه سنجیده می شود. نتایج حاصل از جداول 
اثرات متقاطع در نرم افزار MICMAC مورد تحلیل قرار گرفت. 
نرم افزار میک مک جهت انجام محاسبات ماتریس اثرات متقاطع 
طراحي شده است. این نرم افزار، همه پیشران ها را در یک نمودار 
مفهومی که معرف پراکندگی پیشران ها در نواحی تعریف شده 
نمایش  آن هاست،  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  میزان  اساس  بر 
می دهد. جامعه آماری این پژوهش را 30 نفر از کارشناسان بخش 
دانشگاهی، بخش اجرایی )مدیران( و کارشناسان سیاست   گذار و 
برنامه ریز تشکیل می دهند که به موضوع و منطقه موردمطالعه آگاه 
بوده اند و حداقل 10 سال در حیطه گردشگری فعالیت داشته اند. 
نمونه موردنظر با روش نمونه گیری گلوله برفی و قضاوتی انتخاب 
گردیدند. در جدول شماره 1، ویژگی های عمومی کارشناسان 
برگشت  رفت  و  دور  دو  انجام  از  پس  است.  ذکرشده  پژوهش 
پرسشنامه ها، درنهایت تعداد 49 پیشران مورد اجماع ایشان واقع 

گردید. 

معرفی محدوده موردمطالعه

جنوب  در  تاریخی  قدمتی  با  جواهرده  کوهستانی  روستای 
غربی دهستان سخت سر از توابع بخش مرکزی شهرستان رامسر 
در استان مازندران واقع است و دارای موقعیت استقرار دره ای    
دامنه ای، شکل استقرار متراکم و اقلیم سرد و کوهستانی است. 
فاصله آن از شهر رامسر 25 کیلومتر و ارتفاع آن از سطح دریا 
2000 متر است. این روستا 10 محله با عنوان های جوالخیل، 
صیقل محله،  آموسی خیل،  برشی  محله،  سّیدمحله،  اوشیان سر، 
چاک دشت، سراب یا کربالبنه، َرَمک محله، تنگ دره، فتوک محله، 
 (Mohammadi & Mirtaghian است  محله  ش  و  کهنه تنگدره 
روستای  پتانسیل های  و  جاذبه های  ازجمله   .Rudsari, 2017)

جواهرده که امکان عملیاتی کردن گردشگری کم شتاب را در 
این منطقه فراهم می کند عبارت اند از: فرهنگ غنی با پیشینه 
تاریخی کهن که می توان به موسیقی، رقص، لباس های محلی، 
جانوری،  و  گیاهی  گونه های  غذایی،  باالی  تنوع  صنایع دستی، 
جاذبه های طبیعی نظیر: مسیر سرسبز جنگلی و هیجان انگیز 
روستا، آبشار جاری، آب وهوای پاکیزه و مطلوب و چشمه اشاره 
کرد که گردشگری کم شتاب می توان این سبک زندگی روستایی 
و جاذبه ها را به صورت یک تجربه باکیفیت به گردشگران تقدیم 
کند و رفاه و بهبود معیشت جامعه میزبان را نیز با خود همراه 

بیاورد.

گردشگری  اشکال  از  یکی  به عنوان  کم شتاب  گردشگری 
تجربه محور، به دلیل استفاده از آثار فرهنگی و طبیعی موجود 
و عدم نیاز به سرمایه گذاری عظیم، به عنوان یک رویکرد مناسب 
با  در توسعه گردشگری روستایی مطرح شده است. همچنین 
توجه به اینکه ضرورت ایجاد برند مناسب در زمینه گردشگری 
روستایی ایران به عنوان یکی از مهم ترین عوامل جذب گردشگر به 
این مناطق، احساس می شود، این پژوهش به ایجاد پیشران های 
کلیدی برند گردشگری بر مبنای رویکرد کم شتاب جهت توسعه 

گردشگری روستای جواهرده، پرداخته است.

یافته ها

عوامل  کارشناسان،  نظرات  کسب  از  پس  پژوهش،  این  در 
مرتبط با توسعه گردشگری روستایی و برند گردشگری کم شتاب، 
شناسایی گردید. بر این مبنا بر طبق اجماع ایشان، 9 عامل شامل 
وجود منابع و تسهیالت گردشگری، تبلیغات و بازاریابی، عوامل 
اجتماعی - فرهنگی، عوامل کالبدی - فیزیکی، عوامل سیاسی 
)نهادی - قانونی(، عوامل اقتصادی، عوامل تکنولوژیک، عوامل 
زیست محیطی و عوامل مدیریتی در توسعه گردشگری روستایی، 
مؤثر شناخته شدند که در بین آن ها، عوامل اجتماعی - فرهنگی 
با 43 فراوانی، تأثیرگذارترین  اقتصادی  با 58 فراوانی و عوامل 

عوامل بوده اند. 
جدول 1. ویژگی عمومی جامعه آماری پژوهش.

درصدتعدادویژگی

جنسیت
1137مرد
1963زن

48/5میانگین سنی

تحصیالت
1653کارشناسی ارشد
1447دکتری تخصصی

تخصص/ شغل
1240اساتید/ توسعه پایدار و کم شتاب

1034سیاست گذاران محلی گردشگری و سایر بخش ها
826فعاالن گردشگری محلی و استانی
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همچنین ساختار برند گردشگری کم شتاب در سه بعد محصول 
گردشگری کم شتاب شامل مؤلفه های طبیعی، مؤلفه های تاریخی- 
مؤلفه های  مهمان نوازی،  و  فراغت  اوقات  مؤلفه های  فرهنگی، 
اتمسفر، مؤلفه های دسترس پذیری و تحریک پذیری،  و  محیط 
امکانات  و  خدمات  مؤلفه های  استقبال،  و  پذیرش  مؤلفه های 
فرایند گردشگری  قیمت،  به  نسبت  ارزش  مؤلفه های  عمومی، 
کم شتاب شامل سطح آگاهی، سطح تصمیم گیری، سطح وفاداری 
برند،  آینده نگری  شامل  کم شتاب  گردشگری  برنامه  و  برند  به 
ارزش مداری برند، تأثیرگذاری عاطفی بر برند، مدیریت تعامالت 
برند و در قالب 49 پیشران، قابل ارزیابی است. بر این اساس، 
مدل مفهومی پژوهش بر اساس نظرات کارشناسان مطابق تصویر 

شماره 1 با استفاده از نرم افزار MAXQDA ترسیم گردید.

بر این مبنا، شاخص مؤلفه های طبیعی شامل پیشران هایی نظیر 
چشم انداز و جاذبه های طبیعی درون یا پیرامون، آب و هوای پاکیزه 
و مطلوب، احترام افراد مقصد )مردم، مدیران( به طبیعت، شاخص 
معماری،  یا  تاریخی  آثار  شامل  فرهنگی   - تاریخی  مؤلفه های 
)آداب و رسوم،  بومی  فرهنگ  گردشگری،  رویدادهای  و  آیین ها 
غذا، گویش، پوشش، موسیقی و بازی محلی(، صنایع دستی و آثار 
هنری، احترام افراد مقصد )مردم، مدیران( به فرهنگ و تاریخ، 
شاخص مؤلفه های اوقات فراغت و مهمان نوازی شامل خدمات 
اقامتی، خدمات سالمت و تندرستی، شاخص مؤلفه های محیط و 
اتمسفر شامل حس ایمنی و امنیت، حفظ کیفیت محیط، فضاهای 
توقف، شاخص  و  پویا، فضاهای عمومی مکث  و  پذیرا  عمومی 
مؤلفه های دسترس پذیری و تحریک پذیری شامل تناسب برای 
تمام افراد خانواده، دسترس پذیری و تناسب برای همه افراد، مسیر 
دسترسی مناسب، تردد سبز )مسیر دوچرخه یا پیاده(، شاخص 
مؤلفه های پذیرش و استقبال شامل مهمان نوازی و رفتار دوستانه 

پاسخگویی شاغلین بخش گردشگری،  رفتار و  جامعه میزبان، 
نقشه، اپلیکیشن و تابلوهای راهنما، شاخص مؤلفه های خدمات 
خدمات  درمانی،  و  پزشکی  خدمات  شامل  عمومی  امکانات  و 
بهداشتی، خدمات ارتباطی، تأمین انرژی و سوخت )برق، گاز و 
...(، تأمین آب بهداشتی و شاخص مؤلفه های ارزش نسبت به 
 ،)... قیمت شامل منصفانه بودن قیمت خدمات )اقامت، غذا و 
مناسب بودن برای خرید، مناسب بودن برای سرمایه گذاری بیان 

گردید.

نظیر  پیشران هایی  شامل  آگاهی  سطح  شاخص  همچنین 
آموزش گردشگری کم شتاب، آگاهی از برند )توانایی در ایجاد 
تمایز(، برقراری ارتباط اولیه با برند، شاخص سطح تصمیم گیری 
شامل جلب نظر مثبت راجع به برند کم شتاب )نگرش(، انگیزش 
جهت  تصمیم  کم شتاب،  گردشگری  برند  از  استفاده  جهت 
استفاده از برند و شاخص سطح وفاداری به برند شامل تصمیم 
جهت استفاده مجدد، توصیه برند به دیگران، تمایل به زندگی 
در مقصد، ذکر گردید. بر این اساس شاخص آینده نگری برند 
شامل پیشران هایی نظیر آینده نگری و برنامه ریزی برای آینده، 
واکنش مناسب به تغییرات )سیاسی، اقتصادی، ملی، بین المللی 
و...(، شاخص ارزش مداری برند شامل خالقیت و نوآوری، قابلیت 
تحقق وعده ها، مدیریت صحیح منابع، ارزش برای محیط پیرامون، 
شاخص تأثیرگذاری عاطفی بر برند شامل شخصیت مقصد، داشتن 
یک داستان منحصربه فرد و شاخص مدیریت تعامالت برند شامل 
یکپارچگی و انسجام برند )هویت بصری، لحن، محتوا، شخصیت، 
...(، پیوستگی تعامل با مخاطبان در همه مراحل و کلیه نقاط 
تماس، تعهد »افراد برند« از نگاه مشتری )مدیران، عموم مردم و 

شاغلین بخش گردشگری( مطرح گردید. 
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تشکیل ماتریس متقاطع

با استفاده از مقوله های حاصل از مدل MAXQDA، پرسشنامه 
جدول اثرات متقاطع، تهیه گردید و نتایج به دست آمده جهت 
اولویت دهی، با استفاده از نرم افزار MICMAC تحلیل شد. اندازه 
شامل  شناسایی شده،  پیشران   49 برای  متقاطع  اثرات  جدول 
آماری  چرخش  دور  دو  طبق  که  است   49×49 جدول  یک 
داده ها )نظرات کارشناسان(، نتایج آن در جدول شماره 2 بیان 
شده است. طبق داده های این جدول، از مجموع 2254 رابطه 
)تأثیرگذاری و تأثیرپذیری(، 147 رابطه دارای ارزش صفر )بدون 
اثر(، 715 رابطه دارای ارزش یک )اثرگذاری کم(، 1076 رابطه 
دارای ارزش دو )اثرگذاری متوسط( و 463 رابطه دارای ارزش 3 
)اثرگذاری شدید( است. ضریب پرشدگی 93/87 درصد است که 

نشانگر پیوستگی و تأثیر زیاد عوامل بر یکدیگر است.

وضعیت پیشران ها روی نواحی اثرگذاری و اثرپذیری و تحلیل 
پایداری سیستم

در تحلیل نقشه اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم 49 پیشران 
مطرح شده، پیشران های ورودی و عوامل کلیدی که در تحقق برند 
گردشگری کم شتاب در مقصد روستایی جواهرده دارای بیشترین 
اثرگذاری مستقیم هستند، به ترتیب اولویت شامل حفظ کیفیت 
محیط، چشم انداز و جاذبه های طبیعی درون یا پیرامون، آب و هوای 
پاکیزه و مطلوب، آموزش گردشگری کم شتاب، فضاهای عمومی 
پذیرا و پویا، جلب نظر مثبت راجع به برند کم شتاب )نگرش(، 
شخصیت مقصد، داشتن یک داستان منحصربه فرد و انگیزش 

جهت استفاده از برند گردشگری کم شتاب است. 

تأثیرپذیری   تأثیرگذاری و  همچنین پیشران هایی که میزان 
مستقیم آن ها نسبت به پیشران های دیگر به یک  میزان است و 
در ناحیه دوم قرارگرفته اند، شامل پیشران تعهد »افراد برند« از 
نگاه مشتری است. پیشران های ناحیه سوم که میزان تأثیرگذاری 
کم و تأثیرپذیری زیاد دارند به ترتیب اولویت شامل آیین ها و 
رویدادهای گردشگری، خدمات اقامتی، دسترس پذیری و تناسب 
برای همه افراد، خالقیت و نوآوری، مهمان نوازی و رفتار دوستانه 
واکنش مناسب  استفاده مجدد،  جامعه میزبان، تصمیم جهت 

به تغییرات، تمایل به زندگی در مقصد، توصیه برند به دیگران، 
توقف،  و  تندرستی، فضاهای عمومی مکث  و  خدمات سالمت 
تناسب برای تمام افراد خانواده، صنایع دستی و آثار هنری، حس 
و  آینده نگری  برند،  از  استفاده  تصمیم جهت  امنیت،  و  ایمنی 
برنامه ریزی برای آینده، یکپارچگی و انسجام برند، احترام افراد 
مقصد به طبیعت، مناسب بودن برای سرمایه گذاری، مدیریت 
صحیح منابع، احترام افراد مقصد به فرهنگ و تاریخ، قابلیت تحقق 
وعده ها، ارزش برای محیط پیرامون، رفتار و پاسخگویی شاغلین 
ارتباط  برقراری  خرید،  برای  بودن  مناسب  گردشگری،  بخش 
اولیه با برند، فرهنگ بومی، پیوستگی تعامل با مخاطبان در همه 
مراحل و کلیه نقاط تماس، تردد سبز )مسیر دوچرخه یا پیاده(، 
آثار تاریخی یا معماری، مسیر دسترسی مناسب، منصفانه بودن 
قیمت خدمات، آگاهی از برند، خدمات ارتباطی، تأمین انرژی و 
سوخت، خدمات بهداشتی، خدمات پزشکی و درمانی و تأمین آب 

بهداشتی هستند. 

میزان  که  است  پیشران هایی  نشان دهنده  چهارم  ناحیه 
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری کمی بر پیشران های دیگر دارند. در 
راهنما«،  تابلوهای  و  اپلیکیشن  »نقشه،  پیشران  چهارم  ناحیه 
قرارگرفته و قابل چشم پوشی است. در تصویر شماره 2، خروجی 
وابستگي هاي  و  تأثیرات  نقشه ،  این  است.  ارائه  شده  نرم افزار 
مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرها را نشان مي دهد. مختصات 

متغیرها، نشان دهنده میزان تأثیر و وابستگي میان آن ها است.

با  اثرگذاری مستقیم  همچنین تمامی عوامل کسب شده در 
اندکی جابه جایی در اثرگذاری غیرمستقیم تکرار شده اند. در نهایت، 
مطابق نتایج خروجی نرم افزار، وضعیت پراکنش پیشران های برند 
گردشگری کم شتاب و سیستم، پایدار است. سیستم مذکور دارای 
تعداد زیادی عوامل اثرگذار و در سمت مقابل، تعداد زیادی عوامل 
اثرپذیر باشد و پراکنش پیشران ها به شکل L از سمت چپ نمودار 
ظاهر گردیده است. این امر نشان  می دهد که شرایط کنونی حاکم 
تغییر  نزدیک،  آینده  برند گردشگری روستایی جواهرده در  بر 
چندانی نخواهد کرد. همچنین نتایج رتبه بندی این پیشران ها در 

جدول شماره 3 آورده شده است.

جدول 2. ویژگی های جدول تحلیل ارزش.

ضریب پرشدگیمجموعتعداد سه هاتعداد دوهاتعداد یک هاتعداد صفرهاتعداد چرخشاندازه ماتریسشاخص

87/93%49214771510764632254ارزش
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم پیشران ها. منبع: نگارندگان، 1400

جدول 3. اولویت بندی کلیدی اثرگذار در برند گردشگری کم شتاب.

تأثیرپذیری مستقیماثر مستقیمموقعیت قرارگیری پیشران بر اساس ناحیه اثرگذارپیشران هارتبه اثر

333140ناحیه اول )ورودی و اصلی(حفظ کیفیت محیط1
331133ناحیه اول )ورودی و اصلی(چشم انداز و جاذبه های طبیعی درون یا پیرامون2
331126ناحیه اول )ورودی و اصلی(آب و هوای پاکیزه و مطلوب3
331143ناحیه اول )ورودی و اصلی(آموزش گردشگری کم شتاب4
328148ناحیه اول )ورودی و اصلی(فضاهای عمومی پذیرا و پویا5
328140ناحیه اول )ورودی و اصلی(جلب نظر مثبت راجع به برند کم شتاب )نگرش(6
321148ناحیه اول )ورودی و اصلی(شخصیت مقصد7
321110ناحیه اول )ورودی و اصلی(داشتن یک داستان منحصربه فرد8

انگیزش جهت استفاده از برند گردشگری کم شتاب 9
296136ناحیه اول )ورودی و اصلی(کم شتاب

237237ناحیه دوم )حد وسط(تعهد »افراد برند« از نگاه مشتری 10
211237ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(آیین ها و رویدادهای گردشگری11
211216ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(خدمات اقامتی12
209213ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(دسترس پذیری و تناسب برای همه افراد13
206249ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(خالقیت و نوآوری14
204234ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(مهمان نوازی و رفتار دوستانه جامعه میزبان15
202227ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(تصمیم جهت استفاده مجدد16
202225ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(واکنش مناسب به تغییرات17
197244ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(تمایل به زندگی در مقصد18
195225ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(توصیه برند به دیگران19
192211ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(خدمات سالمت و تندرستی20
192234ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(فضاهای عمومی مکث و توقف21
192234ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(تناسب برای تمام افراد خانواده22
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اصلی ترین  نشان دهنده  اول(  )ناحیه  ورودی  متغیرهای 
متغیرهای تأثیرگذارند. آن ها به عنوان تعیین کننده رفتار سیستم 
می شوند.  نامیده  کلیدی«  »پیشران های  و  می شوند  محسوب 
مطابق جدول شماره 2، نه پیشران کلیدی در ستون اثرگذاری 
به ترتیب اولویت شامل 1( حفظ کیفیت محیط، 2( چشم انداز 
پاکیزه و  پیرامون، 3( آب و هوای  یا  و جاذبه های طبیعی درون 
مطلوب، 4( آموزش گردشگری کم شتاب، 5( فضاهای عمومی 
پذیرا و پویا، 6( جلب نظر مثبت راجع به برند کم شتاب )نگرش(، 

7( شخصیت مقصد، 8( داشتن یک داستان منحصربه فرد و 9( 
انگیزش جهت استفاده از برند گردشگری کم شتاب، بیشترین 
سهم را در اثرگذاری مستقیم داشته اند. در اثرگذاری غیرمستقیم 
نیز همین عوامل بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. بر 
این مبنا برند گردشگری کم شتاب در مقصد روستایی جواهرده 
بر اساس پیشران های ورودی و عوامل کلیدی دارای بیشترین 
 3 شماره  تصویر  در  که  غیرمستقیم،  و  مستقیم  اثرگذاری 

اصلی ترین پیشران های ناحیه اول ترسیم گردید.

ادامه جدول 3. اولویت بندی کلیدی اثرگذار در برند گردشگری کم شتاب.

تأثیرپذیری مستقیماثر مستقیمموقعیت قرارگیری پیشران بر اساس ناحیه اثرگذارپیشران هارتبه اثر

190218ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(صنایع دستی و آثار هنری23
190209ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(حس ایمنی و امنیت24
190237ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(تصمیم جهت استفاده از برند25
190234ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(آینده نگری و برنامه ریزی برای آینده26
190220ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(یکپارچگی و انسجام برند27
187230ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(احترام افراد مقصد )مردم، مدیران( به طبیعت28
187213ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(مناسب بودن برای سرمایه گذاری29
187223ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(مدیریت صحیح منابع30
185227ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(احترام افراد مقصد به فرهنگ و تاریخ31
185225ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(قابلیت تحقق وعده ها32
185227ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(ارزش برای محیط پیرامون33
180225ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(رفتار و پاسخگویی شاغلین بخش گردشگری34
180202ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(مناسب بودن برای خرید35
178227ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(برقراری ارتباط اولیه با برند36
176234ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(فرهنگ بومی37

پیوستگی تعامل با مخاطبان در همه مراحل و کلیه نقاط 38
176204ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(تماس

171185ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(تردد سبز )مسیر دوچرخه یا پیاده(39
166204ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(آثار تاریخی یا معماری40
166197ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(مسیر دسترسی مناسب41
164220ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(منصفانه بودن قیمت خدمات42
157227ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(آگاهی از برند )توانایی در ایجاد تمایز(43
126225ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(خدمات ارتباطی44
110197ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(تأمین انرژی و سوخت )برق، گاز و ...(45
108190ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(خدمات بهداشتی46
98187ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(خدمات پزشکی و درمانی47
98216ناحیه سوم )تأثیرپذیرترین(تأمین آب بهداشتی48
84159ناحیه چهارم )قابل چشم پوشی(نقشه، اپلیکیشن و تابلوهای راهنما49
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بحث و نتیجه گیری 

برند  تعیین کننده  عوامل  شناسایی  حاضر،  پژوهش  هدف 
گردشگری کم شتاب در مقصد روستایی جواهرده و اولویت بندی 
این عوامل بود. بر این مبنا، 49 پیشران مرتبط با برند گردشگری 
کم شتاب در مقصد روستایی جواهرده در قالب سه مؤلفه محصول 
برنامه  و  کم شتاب  گردشگری  فرایند  کم شتاب،  گردشگری 
گردشگری کم شتاب، شناسایی و با تحلیل ساختاری، سنجیده 
 )2018( همکاران  و  عنابستانی  پژوهش  با  یافته ها  این  شد. 
هم راستا است. آن ها در پژوهش خود بیان نمودند که توجه به 
ابعاد  به  ویژه  توجه  موردمطالعه،  منطقه  در  خاص  محصوالت 
کارآفرینی در نواحی روستایی، فراهم کردن تجهیزات گردشگری 
در سطح روستاهای موردمطالعه، بازیابی عناصر فرهنگی و توجه 
به آداب و رسوم محلی و ... در جهت تقویت نقاط قوت متناسب 
با برند گردشگری و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی در روستاها، 

ضروری است.

میزان  اساس  بر  نواحی  در  مطرح شده  پیشران   49 سپس 
اثرگذاری و اثرپذیری، ارزیابی شدند و عوامل کلیدی و اولویت 
آن ها شناخته شد. در این راستا، مهم ترین پیشران های کلیدی 
در تعیین برند گردشگری کم شتاب در مقصد روستایی جواهرده، 
درون  طبیعی  جاذبه های  و  چشم انداز  محیط،  کیفیت  حفظ 
گردشگری  آموزش  مطلوب،  و  پاکیزه  آب و هوای  پیرامون،  یا 
کم شتاب، فضاهای عمومی پذیرا و پویا، جلب نظر مثبت راجع 
به برند کم شتاب )نگرش(، شخصیت مقصد، داشتن یک داستان 
منحصربه فرد و انگیزش جهت استفاده از برند گردشگری کم شتاب، 
است. این یافته ها با پژوهش زنکر و همکاران )2017( و فرهادی 
و همکاران )2018( هم راستا است. آن ها بیان نمودند  یونکی 

که برای ساکنان، نگرش مثبت مکان و رفتار مکان با افزایش 
پیچیدگی نام تجاری افزایش می یابد و رابطه مثبت پیچیدگی 
نام تجاری برای ساکنان قوی تر از گردشگران است. همچنین با 
پژوهش رضوانی و همکاران )2018( مبنی بر تأثیر عوامل حفظ 
کیفیت محیط و تبیین سهم هر یک از آن ها در برندسازی و 
نهایتاً بازاریابی و توسعه گردشگری مقاصد در یک راستا قرار دارد. 
همچنین پژوهش آو آسف و بالگلو )2016( و مویرا و همکاران 
)2017( نیز با یافته های پژوهش حاضر در یک راستا قرار دارند. 
است که گردشگری کم شتاب  آن  بیانگر  آن ها،  پژوهش  نتایج 
یکی از رویکردهای معاصر به گردشگری است که ضمن پاسخ به 
تقاضای جدید، این حالت سفر آهسته بسیار قوی تر از حالت سفر 

سریع به اهداف گردشگری پایدار کمک می کند.  

این یافته همچنین با پژوهش ازدمیر و چلبی )2018( هم راستا 
است. طبق پژوهش آن ها، آرامش، خوداندیشی و کشف، فرار، به 
دنبال یافتن، نگرانی زیست محیطی و تعامل اجتماعی، مهم ترین 
انگیزه گردشگران کم شتاب برای انتخاب این شکل گردشگری 
و   )2019( همکاران  و  گری  پژوهش  همچنین  است.  بوده 
پژوهش آدیینکا-اوجو )2020( نیز با یافته های پژوهش حاضر در 
یک راستا قرار دارند. طبق بیان آن ها ایجاد تجربه بازدیدکنندگان 
از درک پیش از بازدید خود، به پایداری فعالیت های گردشگری 
روستایی که از این منطقه بهره مند می شوند، کمک خواهد کرد. با 
نگاه انتقادی به پیشینه پژوهش، به گردشگری کم شتاب به عنوان 
یک رویکرد جایگزین جهت پایداری مقصد گردشگری و ارتقاء 
کیفیت تجربه گردشگران پرداخته نشده است. اساساً این دیدگاه 
)گردشگری کم شتاب( به صورت جامع در پژوهش های پیشین 
موردبررسی قرار نگرفته است. لذا، با توجه به نتایج پژوهش حاضر 
مبنی بر اینکه این پیشران ها باالترین رتبه تأثیرگذاری را در برند 
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گردشگری کم شتاب داشته، ضرورت پرداختن به این عوامل در 
را  برندسازی گردشگری کم شتاب در کنار سایر عوامل  فرایند 
توجیه نموده و مدیریت سازمان مقصد باید جهت ارتقای تصویر 

مقصد روستایی، برنامه ریزی مناسب و راهبردی داشته باشد.

مقصد  مدیریت  سازمان  که  نمود  بیان  می توان  کلی  به طور 
مقصد  گردشگری  ظرفیت های  باید  گردشگری  برنامه ریزان  و 
روستایی جواهرده را به درستی شناخته و در جایگاه یابی مقصد در 
فرایند مدیریت برند مقصد، با توجه به اهمیت و اولویت هرکدام از 
پیشران های مذکور، اقدام نمایند. رسیدن به این جایگاه نیز نیازمند 
نگرش نظام مند به گردشگری و بهره گیری از روش های مناسب 
مدیریت این صنعت است؛ زیرا در دنیای رقابتی امروز نمی توان 
به صرف داشتن منابع و جاذبه های گردشگری، به جذب گردشگر 
اقدام نمود و امروزه بحث ماندگاری گردشگر بیش از سایر مقوله ها 
در اولویت قرار دارد. در این راستا می توان از چشم اندازها و عواملی 
استفاده نمود که تصاویر روشنی از آینده های ممکن ارائه دهد. از 
این  رو، باید برنامه ریزی دقیق و مناسبی در خصوص عوامل کلیدی 
این پژوهش که نقش بسزایی در آینده برند گردشگری مقصد 
روستایی جواهرده داشتند، صورت گیرد. توجه به مواردی نظیر 
معرفی و اطالع رسانی به مردم در ارتباط با اشکال نوین گردشگری 
و به خصوص گردشگری کم شتاب، برگزاری جشنواره های فصلی و 
فرهنگی، استفاده از روش های نوین تبلیغاتی و ... تأثیرات مثبت 

زیادی بر عوامل توسعه برند گردشگری کم شتاب دارند. 

گردشگری  برند  یک  به  دستیابی  در  موفقیت  کلی،  به طور 
مؤثر  تعامل  به  وابسته  کم شتاب در مقصد روستایی جواهرده، 
بین پیشران های کلیدی است. بر این مبنا، توجه کافی از سوی 
برنامه ریزان و سیاست گذاران به پیشران های تأثیرگذار بر تبیین 
چشم انداز آینده مقصد روستایی جواهرده، اولویت بندی و مدنظر 
قرار دادن روابط آن ها با یکدیگر، بسترهای الزم را برای تحقق و 
توسعه و تکامل الگومدار برند گردشگری کم شتاب ایجاد خواهد 

نمود.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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