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چکیده
ــت و  ــت آن نیس ــات مثب ــه خصوصی ــوط ب  مرب

ً
ــا ــد لزوم ــر مقص ــدن ه برندش

ــگران  ــن گردش ــی در بی ــای منف ــد در ویژگی ه ــگری می توانن ــد گردش ــی مقاص گاه
ــگری  ــد گردش ــازی مقاص ــر در برندس ــل مؤث ــورت، عوام ــوند. دراین ص ــهره ش ش
بایــد از قبــل شناســایی شــوند و در اختیــار برنامه ریــزان ایــن حــوزه قــرار بگیرنــد. در 
ایــن پژوهــش، کــه بــا هــدف شناســایی و ارزیابــی مؤلفه هــای مؤثــر در برندســازی 
روســتای هــدف گردشــگری بیشــه انجــام شــده، نخســت بــه کمــک مطالعــۀ پیشــینه 
و مصاحبــه بــا اســتادان متخصــص عوامــل یادشــده شناســایی شــد و پــس از 
ــزار  ــی اب ــه شــد. پایای بومی ســازی در منطقــۀ مطالعه شــده پرســش نامۀ پژوهــش تهی
پژوهــش بــه کمــک ضریــب آلفــای کرونبــاخ درحــد مطلوبــی تأییــد شــد و روایــی 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــج پژوه ــید. نتای ــوزه رس ــن ح ــتادان ای ــد اس ــه تأیی آن ب
ــا  ــب ب ــه، به ترتی ــتای بیش ــگری در روس ــی گردش ــگری و بازاریاب ــای گردش جاذبه ه
ــن روســتا داشــته  ــر را در برندســازی ای ــب مســیر ۰/۸۵ و ۰/۷۷ بیشــترین تأثی ضرای
ــت  ــرد دول ــرد، عملک ــات منحصربه ف ــاخت ها، خصوصی ــد، زیرس ــرد مقص و عملک
ــارت  ــن نظ ــد. همچنی ــرار گرفته ان ــدی ق ــگاه بع ــب در جای ــگر به ترتی ــار گردش و رفت
ــص  ــش و تخص ــتا، دان ــت روس ــی، امنی ــای طبیع ــت، جاذبه ه ــرمایه گذاری دول و س
ــر را در  ــه بیشــترین تأثی ــد ک ــاخص هایی بودن دســت اندرکاران و تبلیغــات مقصــد ش
ــا یافته هــای  ــان متناســب ب ــد. در پای برندســازی روســتای بیشــه از خــود نشــان دادن
ــه  ــگری بیش ــتای گردش ــازی روس ــد برندس ــهیل فراین ــود و تس ــرای بهب ــش، ب پژوه

پیشــنهادهایی مطــرح شــد.
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واژه های کلیدی:
ــازی  ــد، مدل س ــازی مقاص برندس
معــادالت ســاختاری، روســتای 

ــه ــگری بیش گردش

مقدمه
ــی  ــاد جهان ــع در اقتص ــه صنای ــال هایی ک ــن س از اولی
و  می گــذرد  قــرن  یــک  از  بیــش  می زدنــد  را  اول  حــرف 
ــک  ــاد هری ــون اقتص ــای گوناگ ــم بخش ه ــوز ه ــد هن هرچن
ــر  ــه نظ ــا ب ــوند، ام ــر می ش ــته ظاه ــود برجس ــگاه خ در جای
ــش  ــود بخ ــه س ــرازو ب ــۀ ت ــته کف ــای گذش ــد در دهه ه می رس
ــاص  ــورت خ ــگری به ص ــام، و گردش ــورت ع ــات به ص خدم
ســنگینی می کنــد. در عصــر کنونــی، کــه تبــادل اطالعــات بــا 
ــر واقــع شــده  ــز متأث ســرعت انجــام می شــود، گردشــگری نی
و اطالعــات مربــوط بــه یــک مقصــد گردشــگری در کمتریــن 
زمــان بــه دورتریــن نقــاط می رســد. در ایــن میــان، مقاصــدی 

ــی از  ــازار رقابت ــه در ب ــود ک ــد ب ــده خواهن ــگری برن از گردش
ــته اند. ــای گذاش ــک به ج ــی نی ــود نام خ

ــاد گردشــگری، در ســال های  ــه انعطــاف زی ــا توجــه ب ب
ــیوه های  ــر ش ــت، ناگزی ــن صنع ــت گذاران ای ــته سیاس گذش
متعــددی بــرای جــذب گردشــگران بــه کار گرفته انــد کــه 
برندســازی مقاصــد را می تــوان از به روزتریــن آن هــا دانســت. 
برندســازی یکــی از ســازوکارهای ارائه شــده در بازاریابــی 
ــز راه  ــگری نی ــه گردش ــت ب ــه سال هاس ــوده ک ــوالت ب محص
یافتــه اســت و ازآنجاکــه جاذبــه و مقصــد گردشــگری در 
یــک مــکان جغرافیایــی نمــود می یابــد، پرداختــن بــه مبحــث 
برندســازی مقاصــد الزم بــه نظــر می رســد. ایــن مفهــوم، کــه 
ــر  ــه اواخ ــگری ب ــات گردش ــری آن در مطالع ــابقۀ به کارگی س
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ــی  ــردد )pike, 2004: 2(، زمان ــۀ 1990 بازمی گ ده
اهمیــت یافــت کــه برنامه ریــزان ایــن صنعــت دریافتنــد 
بســیاری از مکان هــا و جاذبه هــای توریســتی بیشــتر بــه 
گاه افــراد برجــای می گذارنــد  دلیــل تصویــری کــه در ناخــودآ
 1396 همــکاران،  و  )رضوانــی  گرفته انــد  قــرار  مدنظــر 
ــرده  ــف ک ــه تعری ــکان را این گون ــازی م ــر برندس :323(. بیک

ــت:  اس
ــرز  ــف، ط ــاس و عواط ــر احس ــتمل ب ــکان مش ــد م برن
فکــر و انتظاراتــی اســت کــه گردشــگران درمــورد یــک مقصــد 
برندســازی چارچوبــی  در ذهــن دارنــد. در این صــورت، 
ــرای تمایــز خصوصیــات  تعریــف می شــود کــه موقعیــت را ب
ــر، 1393: 25(. در  ــد )بیک ــم می کن ــکان فراه ــر م ــر ه برت
بــاب مزایــای برنــد بیــان کرده انــد کــه برنــد خدمــات و 
محصــوالت را از رقبــا متمایــز می ســازد، کیفیــت محصــول را 
تضمیــن می کنــد، محصــول را تــا مرحلــۀ شناخته شــدن یــاری 
می کنــد، خریــد و انتخــاب را بــرای گردشــگر و مصرف کننــده 
ــت،  ــدنی  اس ــد کنترل ش ــه برن ــز ازآنجاک ــد و نی ــان می کن آس
می تــوان آن را ابــزاری بــرای تأمیــن منافــع مصرف کننــده 
 .)Kotler & Pfoertsch, 2010: 75( آورد  به شــمار 
ــازی  ــوب برندس ــواره در چارچ ــه هم ــدی ک ــی از مقاص یک
مــکان توجــه برنامه ریــزان حــوزۀ گردشــگری را جلــب کــرده، 
مقاصــد روســتایی اســت. روســتاهای گردشــگری بــه طــرق 
متعــددی می توانــد مســتعد برندســازی باشــد؛ ازجملــه 
پوشــش محلــی، لهجــه، نــام روســتا، تاریخچــه، نــوع 
ــیقی، بازی هــای محلــی،  معیشــت، رقــص محلــی، موس
غذاهــای محلــی، مهمان نــوازی، جشــنواره های محلــی، 
اقلیــم، معمــاری، صنایع دســتی، محیــط طبیعــی. در یکــی دو 
بخــش  رکــود  و  خشک ســالی ها  از  متأثــر  اخیــر،  دهــۀ 
ــد.  ــا پدیــدۀ مهاجــرت مواجــه بوده ان کشــاورزی، روســتاها ب
ــزان  ــده برنامه ری ــکالت ایجاد ش ــه مش ــن ب ــت پرداخت اهمی
ــته و  ــا واداش ــرای آن ه ــی ب ــن راه حل ــه یافت ــه را ب ــن عرص ای
توســعۀ  پنج ســالۀ  برنامه هــای  از  بخش هایــی  در  حتــی 
ــتایی و  ــق روس ــه مناط ــن ب ــزوم پرداخت ــور از ل ــادی کش اقتص
ــده  ــان آم ــه می ــی ســخن ب ــزوم توانمندســازی جوامــع محل ل
ــتایی  ــگری روس ــه گردش ــوه، ب ــای بالق ــم توان ه ــت. به رغ اس
ــد توجــه نشــده و در دهه هــای  ــا آن طــور کــه بای در کشــور م
ــان  ــرت آن ــه مهاج ــا ب ــیار ی ــتی بس ــکالت معیش ــر، مش اخی
منجــر شــده یــا زمینــۀ انــزوای روســتاها را فراهــم آورده 
ــران حاکــی  ــاالی گردشــگری روســتایی ای ــت ب اســت. ظرفی
از آن اســت کــه هرچنــد گردشــگری نوشــداروی تمامــی 
از  عمــده ای  بخــش  می توانــد  امــا  نیســت،  مشــکالت 
معضــالت را در مناطــق روســتایی برطــرف کنــد. بــه توســعۀ 
ــی در  ــق برندســازی آن، درحال گردشــگری مقصدهــا، ازطری

ســال های گذشــته توجــه شــده کــه پژوهش هــای ایــن حــوزه 
ــد. ــهری بوده ان ــد ش ــه مقاص ــادی متوج ــد زی ــا ح ت

ــر  ــن ام ــر ای ــگری ب ــوزۀ گردش ــان ح ــی بازاریاب جملگ
کیــد دارنــد کــه هرچنــد برندســازی شــرط الزم بــرای  تأ
ــت.  ــی نیس ــا کاف ــت، ام ــگری اس ــد گردش ــت مقص موفقی
ــگری  ــد گردش ــا مقص ــک کاال ی ــراوان ی ــهرت ف ــع ش درواق
ــرو  ــد در گ ــن کاال و مقص ــت ای ــت و موفقی ــان کار نیس پای
مدیریــت آن برنــد اســت، مدیریتــی کــه فقــط به ســبب 
شــناخت مؤلفه هــای اثرگــذار بــر برنــد یادشــده میســر اســت. 
یکــی از اســتان هایی کــه از حیــث گردشــگری و به ویــژه 
ــوده  ــیاری ب ــگران بس ــاذب گردش ــواره ج ــردی هم طبیعت گ
اســتان لرســتان اســت. ایــن اســتان لرنشــین در غــرب ایــران 
ــگران  ــرای گردش ــراوان پذی ــای ف ــا جاذبه ه ــده و ب ــع ش واق
ــد در مــرور  ــوده اســت. هرچن داخلــی و خارجــی بســیاری ب
ــد قلعــۀ  ــه مقاصــد نام آشــنایی مانن ــن اســتان ب جاذبه هــای ای
فلک االفــالک، دریاچــۀ کیــو، آبشــار نوژیــان، آبشــار گریــت، 
جاذبه هــای  امــا  برمی خوریــم،  غیــره  و  گهــر  دریاچــۀ 
گردشــگری اســتان لرســتان بــه همیــن مــوارد محــدود نشــده 
ــد  ــز توانمن ــتایی نی ــگری روس ــۀ گردش ــتان در زمین ــن اس و ای
ــی،  ــراث فرهنگ ــزارش ادارۀ کل می ــن گ ــق آخری ــت. طب اس
گردشــگری و صنایع دســتی، اســتان لرســتان دوازده روســتای 
ــافران  ــرای مس ــواره پذی ــه هم ــته ک ــگری داش ــدف گردش ه
بســیاری، به ویــژه در فصــول بهــار و تابســتان، هســتند. یکــی 
ــه  ــت ک ــه اس ــتای بیش ــتاها، روس ــن روس ــن ای از معروف تری
در شهرســتان خرم آبــاد، بخــش پاپــی و دهســتان سپیددشــت 
واقــع شــده اســت. ایــن روســتا بــا جاذبه هایــی ماننــد آبشــار 
ــی و  ــط طبیع ــزار، محی ــه س ــی، رودخان ــل تاریخ ــه، پ بیش
جنگلــی و غیــره ظرفیــت باالیــی از خــود در جــذب گردشــگر 
نشــان داده اســت. اهمیــت ایــن امــر زمانــی دوچنــدان 
ــن روســتا ایســتگاه قطــار تهــران ـ  ــم در ای می شــود کــه بدانی
اهــواز قــرار دارد و همــواره محــل اقامــت گردشــگران بســیاری 

ــت. ــوده اس ب
روســتا  هــر  برندســازی  نهایــی  غایــت  هرچنــد 
برجســته کردن نــکات مثبــت آن اســت، امــا بایــد توجــه 
ــک  ــوده و ی ــر ب ــی انعطاف پذی ــگری صنعت ــه گردش ــت ک داش
ــه در  ــت، ک ــای مثب ــه در ویژگی ه ــت ن ــن اس ــد ممک مقص
القــاب منفــی بیــن گردشــگران شــهره شــود. بــرای جلوگیــری 
حــوزۀ  متخصصــان  وضعیــت،  ایــن  بــه  دچارشــدن  از 
ــتاهای  ــازی روس ــر در برندس ــل مؤث ــد عوام ــگری بای گردش
گردشــگرپذیر را در اختیــار گیرنــد و مبتنی بــر عوامــل یادشــده 

ــد. ــد بپردازن ــد مقص ــت برن ــه مدیری ب
برندســازی  فراینــد   

ً
اوال کــه  داشــت  توجــه  بایــد 

روســتاهای هــدف گردشــگری فعالیــت بلندمدتــی اســت کــه 
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ــان راه  ــد پای ــدن مقص  برندش
ً
ــا ــد. ثانی ــاق نمی افت ــاره اتف یک ب

ــی کــه  ــت آن را ســنجید، صالبت ــد همــواره صالب نیســت و بای
ــت و  ــد تقوی ــد آن مقص ــر برن ــذار ب ــای اثرگ ــرو مؤلفه ه در گ
ــدت  ــۀ بلندم ــردن برنام  عملیاتی ک

ً
ــا ــود. ثالث ــف می ش تضعی

این چنینــی، مســتلزم دسترســی بــه پژوهش هایــی مرتبــط 
ــفانه  ــت. متأس ــتایی اس ــی روس ــازی نواح ــوع برندس ــا موض ب
ــداد  ــوده و تع ــدک ب ــورد ان ــن م ــی در ای ــای داخل پژوهش ه
ــه  ــوف ب  معط

ً
ــا ــز عمدت ــده نی ــای انجام ش ــدود پژوهش ه مح

مقاصــد شــهری بوده انــد.
بــا پذیــرش تأثیــر انکارناپذیــر برنــد در توســعۀ مقاصــد 
گردشــگری و ازجملــه روســتای بیشــه، انتخــاب ایــن روســتا 
به منزلــۀ یکــی از روســتاهای هــدف گردشــگری اســتان و 
ــن  ــتایی، در ای ــازی روس ــوزۀ برندس ــای ح ــدان پژوهش ه فق
ــه  ــاخص هایی برگرفت ــک ش ــه کم ــود ب ــالش می ش ــش ت پژوه
از آثــار پیشــین و نیــز نظرخواهــی از متخصصــان حــوزۀ 
ــود  ــخ داده ش ــش پاس ــن پرس ــه ای ــازی ب ــگری و برندس گردش
ــرد و  ــگری، عملک ــای گردش ــل جاذبه ه ــک از عوام ــه هری ک
تصمیمــات دولــت، خصوصیــات منحصربه فــرد مقصــد، 
بازاریابــی مقصــد، رفتــار گردشــگر و زیرســاخت های مقصــد 
چــه تأثیــری در برندســازی روســتای هــدف گردشــگری بیشــه 
دارد؟ بنابرایــن فرضیــات پژوهــش بــه شــرح زیــر مطــرح 

می شــود:
فرضیــۀ ۱( جاذبه هــای گردشــگری روســتای بیشــه تأثیــر 

مثبــت و معنــاداری در برندســازی ایــن روســتا دارد؛
فرضیــۀ ۲( عملکــرد و تصمیمــات دولــت تأثیــر مثبــت و 

معنــاداری در برندســازی روســتای بیشــه دارد؛
ــه  ــگری بیش ــد گردش ــرد مقص ــوۀ عملک ــۀ ۳( نح فرضی
ــتا  ــن روس ــازی ای ــاداری در برندس ــت و معن ــر مثب تأثی

دارد؛
تأثیــر  بیشــه  روســتای  منحصربه فــردی   )۵ فرضیــۀ 
ایــن روســتا دارد؛ مثبــت و معنــاداری در برندســازی 
فرضیــۀ ۶( بازاریابــی گردشــگری روســتای بیشــه تأثیــر 

ــاداری در برندســازی ایــن روســتا دارد؛ مثبــت و معن
فرضیــۀ ۷( رفتــار گردشــگران روســتای بیشــه تأثیــر 
مثبــت و معنــاداری در برندســازی ایــن روســتا دارد؛
فرضیــۀ ۸( زیرســاخت های گردشــگری روســتای بیشــه 

تأثیــر مثبــت و معنــاداری در برندســازی آن دارد.

مبانینظری
برندوبرندسازی

طبــق تعریــف انجمــن بازاریابــی آمریــکا، برنــد عبــارت 
ــری  ــکل دیگ ــر ش ــا ه ــمبل ی ــرح، س ــام، واژه، ط ــت از ن اس

کــه محصــوالت فروشــنده ای را از ســایر فروشــندگان متمایــز 
برندســازی   .)Hankinson, 2003: 110( می ســازد 
ــترش  ــازی و گس گاه س ــرای آ ــه ب ــت ک ــده ای اس ــتۀ پیچی رش
 Melkumyan, 2011:( ــی رود ــه کار م ــتری ب ــاداری مش وف
ــوس  ــوس و ناملم ــای ملم ــه ای از ویژگی ه ــد مجموع 8(. برن
ــهور کردن  ــتری و مش ــی مش گاه ــش آ ــرای افزای ــه ب ــت ک اس
ــا ســازمان طراحــی شــده  یــک محصــول، شــخص، مــکان ی
اســت. چشــم انداز برندســازی درحکــم راهبــردی بلندمــدت، 
مجموعــۀ وســیعی از فعالیت  هــا ـ از نــوآوری کاال گرفتــه 
Sammut‐( تــا مــراودات بازاریابــی ـ را شــامل می شــود
ــد  ــودن برن ــر ناملموس ب ــز ب ــر نی Bonnici, 2015: 1(. بیک
کیــد و در توصیــف برنــد، آن را ســازوکاری ناملمــوس فــرض  تأ
می کنــد کــه ماهیــت فیزیکــی نــدارد و مقولــه ای اســت کــه در 
ذهــن مشــتری نهادینــه شــده اســت. درواقــع برنــد مجموعــه ای 
اســت از دل بســتگی ها کــه از کاالیــی در ذهــن مشــتری 

ــر، 1393: 24(. ــت )بیک ــده اس ــدگار ش مان

برندسازیمقاصدگردشگری
ــکال  ــایر اش ــا س ــه ی ــت، کلم ــو، عالم ــاد، لوگ ــام، نم ن
ــد  ــد، نوی ــز می کن گرافیکــی، کــه مقصــد را شناســایی و متمای
تجربــۀ ســفری به یادماندنــی را منتقــل می کنــد و به طــور 
ــرای  ــن ب ــت و همچنی ــط اس ــد مرتب ــا مقص ــرد ب منحصربه ف
ــۀ  ــادآوری خاطــرات لذت بخــش از تجرب تحکیــم و تقویــت ی
مقصــد نیــز عمــل می کنــد )Kim, 2015: 30(. در تعریــف 
ــه  ــد ک ــف کرده ان ــدی توصی ــد، آن را فراین ــازی مقاص برندس
ــود و ارتقــای هویــت و شــخصیت مقصــد اســتفاده  ــرای بهب ب
می شــود و آن را از تمامــی مقاصــدی کــه درحــال رقابــت 
بــا آن مقصدنــد متمایــز می کنــد )شــفیعی، 1394: 12(. 
برندســازی مقصــد گردشــگری، کــه بــرای توســعۀ شــخصیت 
ــا  منحصربه فــرد یــک مقصــد اســتفاده و موجــب تفــاوت آن ب
ــی  ــود )Qu et al., 2011: 59(، اهداف ــد می ش ــایر مقاص س

ــد: ــال می کن ــر دنب ــرح زی ــه ش را ب
ــا  ــازد ت ــذاب می س ــری ج ــر تصوی ــد مدنظ ۱( از مقص

ــد؛ ــب کن ــگران را جل ــد گردش بتوان
ــد  ــان می ده ــد را نش ــایر مقاص ــا س ــد ب ــز مقص ۲( تمای

ــا از ایــن راه گردشــگر بیشــتری جــذب شــود؛ ت
۳( موجــب می شــود تصویــر شــکل گرفته در ذهــن 

ــود؛ ــت ش ــر مدیری ــگران بهت گردش
۴( برندشــدن یــک مقصــد گردشــگری چــون به نســبت 
قبــل منافــع مالــی و اقتصــادی بیشــتری متوجــه مقصــد 
ــد  ــاکنان مقص ــرای س ــری را ب ــی بهت ــرایط زندگ ــد و ش می کن

فراهــم می کنــد )مرنــدی، 1391: 23(.
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اهمیتبرندوبرندسازی
ــن روی اســت کــه ارزش داشــته و  اهمیــت برندهــا ازای
در انتخــاب مشــتری، پرســنل و کارکنــان، افــراد ســرمایه گذار، 
مقامــات دولتــی و غیــره مؤثرنــد. در عصــری کــه تنــوع کاال، 
ــرای  محصــوالت و خدمــات طیــف وســیعی از گزینه هــا را ب
ــدی  ــود برن ــد، وج ــرار می ده ــتری ق ــار مش ــاب در اختی انتخ
ــاارزش  ــری ب ــهامداران ام ــتریان و س ــاال در مش ــوذ ب ــا نف ب
اســت )عنابســتانی و وصــال، 1395: 132(. شــکل گیری 
 برنــد 

ً
برنــد در یــک مقصــد فوایــد بســیاری درپــی دارد؛ مثــال

ــفر در  ــش از س ــات الزم را پی ــگری اطالع ــه گردش ــد ب مقص
اختیــار گردشــگر قــرار می دهــد تــا گردشــگر مقصــد را 
ــد  ــد را از مقاص ــد، مقص ــاب کن ــر انتخ ــد و راحت ت بشناس
ــگر را  ــای گردش ــا و دغدغه ه ــد و نیازه ــز می کن ــر متمای دیگ
ــد  ــازی مقص ــی، 1391: 55(. برندس ــد )بارزان ــخ می ده پاس
بــرای گردشــگر احســاس امنیــت خاطــر و احســاس راحتــی 
برنــد  صاحبــان  و  دســت اندرکاران  چراکــه  دارد؛  درپــی 
ســرمایه گذاری بســیاری در مســیر برندســازی مقصــد انجــام 
می دهنــد و درنتیجــه می کوشــند انتظــارات مصرف کننــده 
ــرای  ــد )Deslandes, 2003: 23(. کالرک ب ــرآورده کنن را ب
را  مزایایــی  گردشــگر  جــذب  در  برندســازی  از  اســتفاده 

به اختصــار یــادآوری می کنــد:

ــدود  ــگران مح ــرای گردش ــاب را ب ــۀ انتخ ــد دامن ۱. برن
می کنــد و گردشــگر کمتــر ســردرگم می شــود؛

۲. برنــد مقصــد مشــکالت متأثــر از نامشــهودبودن 
محصــوالت گردشــگری را کاهــش می دهــد؛

۳. برندســازی بــه انســجام و ثبــات در بازارهــا در 
می کنــد؛ کمــک  گوناگــون  زمانــی  دوره هــای 

۴. برنــد مزایــای رقابتــی را بــرای مقصــد ایجــاد و حفظ 
.)Anabestani, 2016: 2065( می کنــد

ــت  ــش، ازآن روی اهمی ــی در پژوه ــدل مفهوم ــۀ م ارائ
ــاط  ــه ارتب ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــب ای ــه مخاط ــه ب دارد ک
ــا  ــز ب ــد و نی ــر درک کن ــده  را بهت ــای بررسی ش ــن متغیره بی
ــا  ــان ب ــرد. محقق ــش بنگ ــوای پژوه ــه محت ــع ب ــی جام نگرش
تحلیــل عمیــق محتــوای پژوهش هــای پیشــین و نظرخواهــی 
ــد  ــازی مقاص ــر در برندس ــاخص مؤث ــه 36 ش ــتادان، ب از اس
یاد شــده  شــاخص های  یافتنــد.  دســت  گردشــگری 
 )۲ گردشــگری؛  جاذبه هــای   )۱ مؤلفــۀ  شــش  ذیــل 
عملکــرد  و  زیرســاخت ها   )۳ مقصــد؛  منحصربه فــردی 
ــگر و ۶(  ــار گردش ــت؛ ۵( رفت ــات دول ــد؛ ۴( تصمیم مقص
بازاریابــی مقصــد مــدل مفهومــی پژوهــش را شــکل داده انــد. 
ــک  ــل هری ــاخص های ذی ــش و ش ــاد کالن پژوه ــکل ۱ ابع ش

را نشــان می دهــد.

شکل۱:مدلمفهومیپژوهش
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پیشینۀپژوهش
طــی ســال های اخیــر، محققــان درحالــی بــر برندســازی 
ســهم  کــه  کرده انــد  کیــد  تأ گردشــگری  حــوزۀ  مقاصــد 
مطالعــات حــوزۀ برندســازی مقاصــد روســتایی بســیار انــدک 

ــات پژوهــش در دهــۀ  ــن، بررســی ادبی ــوده اســت. باوجودای ب
ــازی  ــول برندس ــی ح ــه پژوهش های ــد ک ــان می ده ــته نش گذش
ــای ۱ و ۲  ــه در جدول ه ــده ک ــام ش ــگری انج ــد گردش مقاص

ــت. ــده اس ــاره ش ــا اش ــی از آن ه ــه برخ ــار ب به اختص

جدول۱:پیشینۀداخلیپژوهش

خالصۀ پژوهشعنوان پژوهشمحقق

رضوانی و همکاران
)1396(

تحلیل نقش عوامل کیفیت محیطی مؤثر در 
برند مقصدهای گردشگری )مورد مطالعه: 

منطقۀ اورامانات(

عوامل محیط اجتماعی فرهنگی، عوامل نهادی، عوامل کالبدی، 
اقتصادی و عوامل محیط طبیعی به ترتیب بیشترین تأثیر را در مقاصد 

گردشگری منطقۀ اورامانات دارد.

شفیعی و همکاران
)1395(

پارامترهای کلیدی در ساخت و مدیریت 
برند در روستاهای ژئوتوریسمی استان 
اصفهان )مورد مطالعه: روستای گرمه

 و مصر(

عوامل مؤثر در ساخت برند عبارت اند از: مشارکت، رسابودن، 
بازتاب دهندۀ منحصربه فردی، به کارگیری نمادهای فرهنگی، قدرت تبلیغ، 

سادگی، نمادی از جاذبه های گردشگری و المان های طبیعی، زیبایی، 
به کارگیری افسانه های محلی.

عنابستانی و وصال
)1395(

تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد برند گردشگری 
در سکونتگاه روستایی مورد مطالعه: 

شهرستان بینالود

شاخص های مؤثر در شکل گیری برند گردشگری روستایی عبارت اند 
از: محصول، کارآفرینی، سرمایه ، اشتغال، توسعۀ گردشگری، اهمیت 

فرهنگی، مشارکت، افراد تحصیل کرده، دسترسی، ظرفیت طبیعی، 
زیرساخت، تجهیزات، دارایی ها.

محمدپور و همکاران
)1395(

عوامل مؤثر برند شهری و اولویت بندی 
آن ها از دیدگاه گردشگران بین المللی 

)موردی: برج میالد تهران(

معروفیت، تجربۀ خدمات، اولویت منظر، هزینۀ اقتصادی، کیفیت 
خدمات و هزینه های غیرمالی مانند زمان و مکان به ترتیب بیشترین تأثیر 

را در برند برج میالد تهران داشته اند.

کیانی فیض آبادی
)1388(

اولویت بندی عوامل  مؤثر در برندسازی 
مقاصد گردشگری و سنجش آن ها در ایران

عوامل مؤثر در برندسازی مقصد: گروه برندسازی، دانش و تخصص، 
مشارکت ذی نفعان، انسجام، اینترنت، تحلیل های راهبردی مقصد، 
مدیریت مقصد، بازار، عوامل مؤثر در طراحی برند، جامعۀ میزبان، 

رویدادهای خارج از برنامه.

جدول۲:پیشینۀخارجیپژوهش

خالصۀ پژوهشعنوان پژوهشمحقق

 Zhu & Zhu
)2018(

مطالعۀ عوامل محرک برند مقصد با 
محتوای اینترنت: موردی: دره شنژن

ادراک و بینش تجربی یا نمادین گردشگر بر نگرش او تأثیر گذاشته و نوع 
نگرشش بر رضایتمندی او تأثیر می گذارد؛ رضایت گردشگر به وفاداری او 

و وفاداری او بر برند مقصد تأثیر می گذارد.

 Onésimo Cuamea,
 & Arely Bermúdez

))2017

فاکتورهای مؤثر در برندسازی مقصد 
مبتنی بر نگرش گردشگر

ارتباطات، محیط زیست، آثار فرهنگی، میراث تاریخی، میهمان نوازی، 
ایمنی ترافیکی و امنیت شهر عوامل مؤثر در برندسازی مقصد

 شهری هستند.

Anabestani
)2016(

عوامل مؤثر بر برند گردشگری 
سکونتگاه های روستایی ایران )مطالعۀ 

موردی: ناحیۀ بینالود(

عوامل به دست آمدۀ مؤثر در برند گردشگری روستاهای ناحیۀ بینالود 
عبارت اند از: آداب ورسوم، صنایع دستی، پرسنل آموزش دیده، مشارکت، 

دسترسی، توان های طبیعی، زیرساخت و غیره.

Mahmoudzadeh et al
)2014(

بررسی عوامل مؤثر در برندسازی یک شهر
امنیت، حمل ونقل، طبیعت، توسعۀ دولت محور، خالقیت، فرصت طلبی، 

فعالیت های فرهنگی، توسعۀ زیرساخت ها و توسعۀ پایدار، عوامل 
شناسایی شده مؤثر در برندسازی یک شهر هستند.

 Sedgley &
Haventang

)2014(

مشارکت در ارتقای برند مقصد روستایی. 
مورد: مونموت شر در انگلستان

چالش های برندسازی مقاصد گردشگری روستایی شامل فقدان 
ساختارهای منسجم مقصد، فقدان ساختارهای نمادین، نبود تمایز 
درخصوص محصول گردشگری و بروز تجارت های کوچک است.
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ــد،  ــان می ده ــش نش ــات پژوه ــرور ادبی ــه م چنانچ
چشــمگیر  چنــدان  برندســازی  حــوزۀ  پژوهش هــای 
 
ً
نیــز بعضــا نبــوده و معــدود پژوهش هــای انجام شــده 
ــه نواحــی  ــه ســایر مقاصــد گردشــگری و ازجمل ــوط ب مرب
شــهری بوده انــد؛ پژوهــش پیــش رو دســت کم از ســه 

ــت: ــاوت اس ــین متف ــای پیش ــا پژوهش ه ــت ب جه
محوریــت  بــا  درحالــی  کنونــی  پژوهــش  الــف( 
در  کــه  می شــود  انجــام  بیشــه  روســتای 
ــر  ــتاها کمت ــازی روس ــین، برندس ــای پیش پژوهش ه

اســت؛ بــوده  مدنظــر 
ــر،  ــش حاض ــه در پژوه ــاخص های به کاررفت ب( ش
ــین  ــات پیش ــق مطالع ــوای عمی ــل محت ــق تحلی ازطری
ــگری  ــوزۀ گردش ــان ح ــا متخصص ــورت ب ــز مش و نی
ــده  ــت آم ــی به دس ــازی و بازاریاب ــتایی، برندس روس
ــق  ــیار منطب ــتایی بس ــگری روس ــد گردش ــا مقاص و ب
ــود از  ــد خ ــدل جدی ــری م ــن به کارگی ــت؛ بنابرای اس
ــی رود. ــمار م ــش رو به ش ــش پی ــای پژوه نوآوری ه

ــاالی روســتای بیشــه در جــذب  ــوان  ب ج( باوجــود ت
ــن  ــورد ای ــده درم ــای انجام ش ــگر، پژوهش ه گردش
حــول  و  محــدود  و  انگشت شــمار  بســیار  روســتا 
ــت؛  ــوده  اس ــازی ب ــد و برندس ــز برن ــی به ج موضوعات
بنابرایــن پژوهــش پیــش رو عــالوه بــر آن کــه ادبیــات 
یــت می کنــد، از  گردشــگری در ایــن حــوزه را تقو
ــین  ــای پیش ــا پژوهش ه ــز ب ــی نی ــرو مکان ــث قلم حی

ــت.  ــاوت اس متف

پژوهش روش
ــردی، از  ــدف کارب ــاظ ه ــه لح ــش رو ب ــش پی پژوه
نظــر ماهیــت و روش توصیفــی ـ تحلیلــی و از حیــث 
کیفــی  ـ  کّمــی  پژوهشــی  استفاده شــده  داده هــای 
کنــار  در  پیشــین  مطالعــات  محتــوای  تحلیــل  اســت. 
ــتیابی  ــور دس ــتادان به منظ ــا اس ــاختارنیافته ب ــۀ س مصاحب
گردشــگری  مقاصــد  برنــد  در  مؤثــر  مؤلفه هــای  بــه 
روســتایی بخــش کیفــی  و ســنجش وضعیــت هریــک 
بــه  مطالعه شــده  منطقــۀ  در  یادشــده  شــاخص های  از 
را  پژوهــش  کّمــی  بخــش  پرســش نامۀ  ابــزار  کمــک 

ــاری  ــۀ آم ــه جامع ــش، ک ــن پژوه ــد. در ای ــکل می ده ش
می دهنــد،  تشــکیل  بیشــه  روســتای  گردشــگران  را  آن 
گــردآوری اطالعــات بــه روش اســنادی و میدانــی انجــام 
ــر  ــش مبتنی ب ــه ای پژوه ــای کتابخان ــت. یافته ه ــده اس ش
بســایت های داخلــی  کتــب، پایان نامه هــا، مقــاالت و و
و خارجــی بــوده و اطالعــات میدانــی بــه کمــک مصاحبــه 
لیکــرت(  طیــف  کمــک  )بــه  پرســش نامه  ابــزار  و 
ــن1 )1990(  ــۀ کالی ــاس نظری ــت. براس ــده اس ــام ش انج
انجــام  بــرای  قبــول  قابــل  آمــاری  نمونــۀ  حداقــل 
ــوده و در  ــه ب ــاختاری 200 نمون ــادالت س ــازی مع مدل س
دســت کم  تکمیــل  توصیفی ـ پیمایشــی،  پژوهش هــای 
 :1370 )دالور،  می کنــد  کفایــت  پرســش نامه   100
166(؛ بنابرایــن بــرای افزایــش دقــت پژوهــش تعــداد 
نمونــه 220 مــورد در نظــر گرفتــه شــده و بــه همیــن 
ــش نامه  ــه پرس ــتای بیش ــگران روس ــن گردش ــداد در بی تع
ــان  ــه پای ــه آن ک ــور توج ــۀ درخ ــت. نکت ــده اس ــل ش تکمی
ــش  ــی پژوه ــات پیمایش ــاز مطالع ــری و آغ ــات نظ مطالع
محقــق  و  شــده  هم زمــان  کرونــا  بیمــاری  شــیوع  بــا 
کمــک  بــه  را  پژوهــش  میدانــی  اطالعــات  به ناچــار 
پرســش نامۀ برخــط گــردآوری کــرده اســت. پایایــی ابــزار 
پژوهــش بــه کمــک ضریــب آلفــای کرونبــاخ درحــد 
بــی تأییــد شــده )جــدول 3( و روایــی آن را اســتادان  مطلو
متخصــص ایــن حــوزه تأییــد کرده انــد. بــا توجــه بــه 
ــش  ــرای افزای ــق ب ــط، محق ــش نامۀ برخ ــیت پرس حساس
ــش  ــای پژوه ــا، نمونه ه ــت داده ه ــز دق ــزار و نی ــی اب پایای
ــن  ــه ای ــت؛ ب ــرده اس ــاب ک ــد انتخ ــورت هدفمن را به ص
یــت  اولو پرســش نامه،  تکمیــل  بــرای  کــه  صــورت 
یــا  دو  دســت کم  کــه  بوده انــد  گردشــگرانی  محقــق 
اظهــار نظرشــان  و  یافتــه  ســه بار در مقصــد حضــور 
شــناخت  برمبنــای  پژوهــش  شــاخص های  درمــورد 
حقیقــی بــوده و از طرفــی تحصیــالت باالتــر و درک 
داشــته اند.  برندســازی  و  برنــد  مباحــث  از  بهتــری 
در  کددهــی،  از  پــس  پژوهــش  داده هــای  تحلیــل 
 ،۲۴ آمــوس و   ۲۵ اس پــی اس اس نرم افــزار  محیــط 
ســاختاری،  معــادالت  نرم افزارهــای  زیرمجموعــۀ 

ــت. ــده اس ــام ش انج

1. Kline
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جدول3:شاخصهایپژوهشوآلفایکرونباخبهتفکیکابعاد

پایاییشاخص هاابعادپایاییشاخص هاابعاد

ی
ها

ت 
اخ

رس
زی

I-1 مراکز اقامتی

۰/۷۵۴

صد
مق

رد 
لک

عم

D-1 مشارکت مردم

0/730

I-2 مراکز تفریحیD-2 امنیت و ایمنی

I-3 مراکز درمانیD-3 نیروی انسانی

I-4 وضعیت دسترسیD-4 مدیریت مقصد

I-5 کافه و رستورانD-5 نگرش مردم محلی

ی
یاب

زار
با

M-1 دانش و تخصص

0/733

D-6 برخورد کارکنان

M-2 تبلیغاتD-7 میهمان نوازی

M-3 آموزشD-8 پاکیزگی مقصد

M-4 خالقیت

0/798

رد
ه ف

صرب
ح

من

U-1 شخصیت خاص

0/756

M-5 ابزار بازاریابیU-2 نام خاص روستا

گر
دش

گر
ار 

رفت

T-1 سلیقه گردشگرU-3 لهجۀ ساکنان

T-2 وفاداری گردشگرU-4 محصول تولیدی

T-3 رضایت گردشگر

0/776

صد
مق

ی 
ها

ذبه 
جا

A-1 جاذبه های تاریخی

0/760

T-4 تجربۀ قبلی گردشگرA-2 جاذبه های طبیعی

T-5 احساس تعلق مکانیA-3 معماری مقصد

ت
دول

G-1 نظارت دولتA-4 غذاهای محلی

G-2 سرمایه گذاریA-5 صنایع دستی

G-3 قوانین و مقرراتA-6 پوشش مردم

محدودۀمطالعهشده
ــتان  ــتاهای اس ــن روس ــی از زیباتری ــه یک ــتای بیش روس
ــی و  ــش پاپ ــاد، بخ ــتان خرم آب ــه در شهرس ــت ک ــتان اس لرس
دهســتان سپیددشــت، در ارتفــاع 1200 متــری از ســطح دریــا 
ــه و 20  ــرقی و 33 درج ــول ش ــه ط ــه و 52 دقیق و در 48 درج
ــتا در  ــن روس ــت. ای ــده اس ــع ش ــمالی واق ــرض ش ــه ع دقیق
ــوه  ــه ک ــرب ب ــه و از غ ــوه ازگن ــه ک ــمال ب ــی دره ای از ش موقعیت
ــکاران، 1394:  ــدزاده و هم ــود )بیرانون ــدود می ش ــک مح چه
3(. هرچنــد آب و هــوای ایــن روســتا در فصــل زمســتان 
سردوخشــک اســت، امــا در بهــار و تابســتان اقلیمی دلچســب 

ــۀ  دارد و ســاالنه جــاذب گردشــگران بســیاری اســت. رودخان
ســزار بــا گل و گیاهــان خــودرو در کنــار آبشــار معــروف بیشــه 
بــا ارتفــاع 48 متــری ازجملــه جاذبه هــای طبیعــی ایــن روســتا 
ــگل  ــه جن ــوان ب ــر آن می ت ــای دیگ ــت. از جاذبه ه ــوده اس ب
بلــوط، چشــمه ها، صنایــع دســتی ماننــد گلیــم و قالــی و 
جاجیــم، ســراب حــرب و اســتخر پــرورش ماهــی در فاصلــۀ 
دو کیلومتــری آن اشــاره کــرد )کرمــی و همــکاران، 1392: 7(. 
ــن سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال 1395،  ــق آخری طب
ایــن روســتا 359 نفــر جمعیــت داشــته کــه از ایــن تعــداد 174 

ــد. ــر زن بوده ان ــرد و 185 نف ــر م نف
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یافتههایپژوهش
یافتههایتوصیفیپژوهش

در مطالعــات میدانــی 220 پرســش نامه در اختیــار 
پرســش نامه ها  برخــی  امــا  گرفــت،  قــرار  پاســخ گویان 
ناقــص پــر شــده و اطالعــات الزم را در اختیــار محقــق 
ــن  ــالم و مطمئ ــش نامۀ س ــت 212 پرس ــی داد. درنهای ــرار نم ق
ارزیابــی و بــرای تجزیه وتحلیــل نهایــی وارد نرم افــزار شــدند. 
ــر )%38(  ــرد و 80 نف ــر )%۶۲( م ــخ گو، 132 نف از 212 پاس
زن بــوده و از حیــث وضعیــت تأهــل 141 نفــر )66%( مجــرد 
ــواد  ــت س ــی وضعی ــد. بررس ــل بوده ان ــه )%۳۴( متأه و بقی
گردشــگران نشــان داد کــه 163 نفــر )78%( کارشناســی و 8 
ــد  ــته اند و درص ــتر داش ــد و بیش ــی ارش ــر )4%( کارشناس نف
باقی مانــده نیــز تحصیــالت خــود را دیپلــم و پایین تــر عنــوان 
ــاالی باســوادی  ــۀ شــایان ذکــر آن کــه درصــد ب ــد. نکت کرده ان
در میــان گردشــگران روســتای بیشــه در وهلــۀ اول، از رویکــرد 
ــن  ــه ای ــت؛ ب ــوده اس ــر ب ــری متأث ــوۀ نمونه گی ــش و نح پژوه
ــت  ــش دق ــور افزای ــرده به منظ ــعی ک ــق س ــه محق ــی ک معن
اطالعــات، اطالعــات الزم پژوهــش را ازطریــق نظرخواهــی 
ــه  ــد ک ــام ده ــه انج ــتای بیش ــگران روس ــته از گردش از آن دس
ــد  ــم برن ــری از مفاهی ــر و درنتیجــه درک بهت تحصیــالت باالت
ــر  ــر )۵%( زی ــنی 10 نف ــاظ س ــه لح ــد. ب ــازی دارن و برندس
ــته و 40  ــال داش ــا 30 س ــر )%42( 20 ت ــال، 89 نف 20 س
نفــر )۱۹%( نیــز بــازه ســنی خــود را 30 تــا 40 ســال عنــوان 

تــا  نفــر )%۱۸( 40  باقی مانــده 38  از درصــد  کرده انــد. 
ــته اند.  ــال داش ــش از 50 س ــز بی ــی نی ــته و باق ــال داش 50 س
بررســی وضعیــت شــغلی گردشــگران نشــان داد کــه 64 نفــر 
)۳۱%( از پاســخ گویان مشــاغل آزاد داشــته اند و به ترتیــب 
50 نفــر )۲۴%( و 38 نفــر )۱۸%( نیــز شــغل خــود را کارمنــد 
بخــش دولتــی و کارمنــد بخــش خصوصــی اعــالم کرده انــد. 
ــجو و  ــۀ دانش ــه گزین ــوط ب ــی مرب ــترین فراوان ــس از آن بیش پ
ــب 23 )%۱۱(، 21 )%۱۰(،  ــرباز به ترتی ــم و س ــل، معل محص
ــز  ــده نی ــدک باقی مان و 7 )۳%( را انتخــاب کــرده و درصــد ان

ــد. ــاب کرده ان ــاغل انتخ ــایر مش ــود را س ــغل خ ش

یافتههایاستنباطیپژوهش
ــاس  ــات از مقی ــردآوری اطالع ــد گ ــد در فراین   هرچن
رتبــه ای لیکــرت بهــره گرفتــه شــد، امــا بــرای رعایــت 
نیــز  و  ســاختاری  معــادالت  مدل ســازی  مفروضه هــای 
ــه  ــا ب ــاس متغیره ــج، مقی ــت نتای ــان از صح ــش اطمین افزای
فاصلــه ای نســبی اصــالح شــد. همچنیــن ازآنجاکــه تحلیــل 
ــاس اند،  ــده1 حس ــای گم ش ــه داده ه ــاختاری ب ــای س مدل ه
محقــق هشــت مــورد از پرســش نامه هایی را کــه نواقــص 
ــل  ــۀ تحلی ــتند از چرخ ــخ داش ــدون پاس ــؤاالت ب ــیار و س بس
ــالک  ــالم را م ــش نامۀ س ــای 212 پرس ــرده و داده ه ــارج ک خ
ارزیابــی قــرار داده اســت. کفایــت نمونــه نیــز ازجملــه 
در  کــه  اســت  ســاختاری  معــادالت  پیش فرض هــای 
1 .Missing Value

شکل2:موقعیتروستایگردشگریبیشهدرکشور،استانوشهرستان
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ــع  ــی دارد. درواق ــرایط متفاوت ــم1 ش ــای س ــک از نرم افزاره هری
معــادالت ســاختاری ذیــل نرم افــزار آمــوس2 درحالــی نســبت 
ــمارت   ــزار اس ــه در نرم اف ــت ک ــاس اس ــه حس ــم نمون ــه حج ب
ــدک  ــا نمونه هــای ان ــل ســاختاری ب ــه تحلی ــادر ب ــی ال اس3 ق پ
در  پژوهــش  ایــن  داده هــای  تحلیــل  ازآنجاکــه  هســتیم. 
محیــط نرم افــزار آمــوس انجــام می شــود، از ابتــدا تعــداد 
نمونه هــای آمــاری بیــش از 200 تعییــن شــد، تــا هــم از 
ــا  ــودن داده ه ــث نرمال ب ــم از حی ــه و ه ــت نمون ــث کفای حی
ــزی،  ــد مرک ــۀ ح ــق قضی ــد. طب ــج نباش ــه نتای ــی متوج خلل
ــع  ــمت توزی ــه س ــا ب ــد، داده ه ــتر باش ــا بیش ــه نمونه ه هرچ
ــه بیــش از 30  ــد ، و چنانچــه تعــداد نمون ــل می کنن نرمــال می
ــال  ــش نرم ــاری را در پژوه ــع آم ــوان توزی ــد، می ت ــورد باش م
ــه  ــه ب ــا دو روی ــق ب ــا، محق ــل داده ه ــرد.4 در تحلی ــرض ک ف
ارزیابــی نتایــج پرداختــه اســت: ۱( پاســخ گویی بــه فرضیــات 
پژوهــش و ســنجش تأثیــر هریــک از ابعــاد کالن پژوهــش در 
ــل  ــاخص های ذی ــدی ش ــز اولویت بن ــتا و نی ــازی روس برندس

ــه  ــخ گویی ب ــذاری؛ ۲( پاس ــزان اثرگ ــث می ــه از حی ــر مؤلف ه
 P ــدار ــی5و مق ــبت بحران ــک نس ــه کم ــش ب ــات پژوه فرضی
انجام شــده و اولویت بنــدی شــاخص ها به کمــک بارهــای 
عاملــی انجام شــده اســت؛ چنانچــه مقــدار CR از ۱/۹۶ 
بیشــتر بــوده و مقــدار P در حــد قابــل قبولــی باشــد فرضیــات 
پذیرفتــه می شــوند. بــار عاملــی نیــز مقــداری اســت بیــن 0 تــا 
1 کــه در فراینــد تحلیــل مســیر، قــدرت رابطــۀ بیــن دو متغیــر را 
نشــان می دهــد. در بســیاری از منابــع بــار عاملــی قابــل قبــول 
ــن  ــۀ کالی ــه گفت ــال ب ــد؛ بااین ح ــوان کرده ان ــل ۰/۳ عن را حداق
ــف،  ــۀ ضعی ــی از رابط ــر از ۰/۲ حاک ــی کمت ــار عامل ــدار ب مق
از ۰/۲ تــا ۰/۶ قابــل قبــول و چنانچــه بیــش از ۰/۶ باشــد، از 
ــر حکایــت دارد )محمــودی  وجــود رابطــۀ قــوی بیــن دو متغی
ــت  ــرای دق ــش، ب ــن پژوه ــکاران، 1396: 126(. در ای و هم
ــی و بارهــای عاملــی  ــار عاملــی ۰/۳ وضعیــت بحران ــج ب نتای

ــوند. ــی می ش ــوب تلق ــیار خ ــاالی ۰/۶ بس ب

Structural Equation Model )SEM(.1
Analysis Of Moment Structure )Amos(.2

Partial Least Square )PLS( .3
 4. افشاری پور )1397(، غفرانی و همکاران )1396(، مبارکی و همکاران )1391(، صادقی )1393(، کاشانی پور و همکاران )139۲(، بولو و همکاران )1390(،

)پورمحمدی و همکاران )1398(، صفری و همکاران )1392(، امیری و همکاران )1397(، حمزه لو و همکاران )1393
Critical Ratio.5

جدول4:آزمونفرضیاتپژوهش

نسبت بحرانیمقدار تخمینفرضیه
خطای 

معیار
P Valueفرض

تأیید0/90710/340/0880/002جاذبۀ  گردشگری←  برندسازی روستای بیشه

تأیید***0/8686/3260/137عملکرد دولت  ←برندسازی روستای بیشه

تأیید***0/6898/1790/084عملکرد مقصد←  برندسازی روستای بیشه

تأیید***0/9396/4410/146منحصربه فردی←  برندسازی روستای بیشه

تأیید1/7099/2420/1850/004بازاریابی روستا←  برندسازی روستای بیشه

تأیید***0/3884/4110/088رفتار گردشگران ← برندسازی روستای بیشه

تأیید***0/8047/6590/105زیرساخت مقصد←  برندسازی روستای بیشه

چنانچــه نتایــج حاصــل از آزمــون فرضیــات )جــدول 4( 
ــر،  ــوند. به عبارت دیگ ــد می ش ــات تأیی ــۀ فرضی ــان داد، کلی نش
ازآنجاکــه مقــدار نســبت بحرانــی )CR( به دســت آمــده بــرای 
 P-Value همــۀ فرضیــات بیــش از ۱/96 اســت و مقــدار
ــن  ــی )۰/۰۰0( را نشــان می دهــد؛ بنابرای ــل قبول ــز حــد قاب نی
تأثیــر کلیــۀ عوامــل جاذبه هــای گردشــگری روســتا، عملکــرد 
منحصربه فــرد  خصوصیــات  مقصــد،  عملکــرد  دولــت، 

ــش گردشــگران و  ــار و کن ــی گردشــگری، رفت مقصــد، بازاریاب
ــه  ــتای بیش ــازی روس ــر برندس ــد ب ــاخت های مقص ــز زیرس نی
بــا اطمینــان بــاالی 99 درصــد تأییــد می شــود. بررســی 
جاذبه هــای  می دهــد  نشــان  این خصــوص  در  جزئی تــر 
و   ۰/۸۵ مســیر  ضریــب  بــا  بیشــه  روســتای  گردشــگری 
بازاریابــی گردشــگری بــا ضریــب مســیر 0/77 بیشــترین تأثیــر 

ــرد  ــته و عملک ــتا داش ــن روس ــازی ای ــر برندس را ب
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مقصــد،  گردشــگری  زیرســاخت های  مقصــد، 
و  دولــت  عملکــرد  روســتا،  منحصربه فــرد  خصوصیــات 
ــیر 0/76، 0/62،  ــب مس ــا ضرای ــب ب ــگر به ترتی ــار گردش رفت
0/56، 0/51و 0/43 در جایــگاه بعــدی قــرار می گیرنــد.
یافته هــای پژوهــش در بررســی وضعیــت روســتا از 
حیــث بازاریابــی نشــان می دهــد کــه کلیــۀ شــاخص ها 
مقــدار بــار عاملــی بیــش از 0/2 دارد و تأثیــر همــه بــر 
برندســازی روســتای بیشــه مطلــوب ارزیابــی می شــود. 
ــص  ــش و تخص ــاخص »دان ــی دو ش ــان، بارعامل ــن می در ای
دســت اندرکاران« و »تبلیغــات مقصــد« به ترتیــب 0/88 و 
0/87 به دســت آمــده کــه حاکــی از تأثیــر بســیار بــاالی ایــن 
دو شــاخص در برندســازی روســتا از طریــق مؤلفــۀ بازاریابــی 
ــت اندرکاران،  ــنل و دس ــوزش پرس ــزوم آم ــت. ل ــد اس مقص
ــان مقصــد  ــزاری کــه بازاریاب ــوع اب ــزان و ن خالقیــت برنامه ری
ــد در  ــتفاده کنن ــد اس ــه بای ــتای بیش ــازی روس ــرای برندس ب

رتبه هــای بعــدی قــرار می گیرنــد.
بررســی وضعیــت نتایــج در مؤلفــۀ »رفتــار گردشــگر« 
ــت  ــی به دس ــار عامل ــدار ب ــی مق ــه درحال ــد ک ــان می ده نش
آمــده بــرای همــۀ شــاخص ها در حــد قابــل قبولــی اســت کــه 
دو شــاخص »رضایــت گردشــگر« و »تجربــۀ قبلــی گردشــگر 
ــی  ــای عامل ــا باره ــب ب ــه« به ترتی ــتای بیش ــه روس ــفر ب از س
0/78 و 0/68 بیشــترین تأثیــر را به صــورت مســتقیم بــر 
ــتقیم  ــورت غیرمس ــتا و به ص ــگران روس ــار گردش ــش و رفت کن

ــتا دارد. ــازی روس ــر برندس ب
ــاخص های  ــۀ ش ــرای کلی ــت آمده ب ــی به دس ــار عامل ب
ــول  ــل قب ــی« قاب ــز درمان ــز »مراک ــد به ج ــاخت مقص زیرس
و بیــش از 0/3 بــوده اســت؛ در ایــن میــان شــاخص های 
»امکانــات و زیرســاخت های تفریحــی« و »نحــوۀ دسترســی 
بــه روســتا« بیشــترین بــار عاملــی )به ترتیــب 0/74 و.0/60( 
را کســب کــرد کــه حاکــی از تأثیــر زیــاد وضعیــت دسترســی و 
پتانســیل های تفریحــی روســتا در برندســازی روســتای بیشــه 

اســت.
ــۀ  ــت آمده در مؤلف ــی به دس ــای عامل ــر باره ــروری ب م
ــل در  ــن عام ــاد ای ــیار زی ــت بس ــت« از اهمی ــرد دول »عملک
به این ترتیــب  دارد؛  حکایــت  بیشــه  روســتای  برندســازی 
کــه به زعــم گردشــگران، نظــارت دولــت بــر وضعیــت 
گردشــگری روســتا، ســرمایه گذاری در روســتا و قوانیــن و 
مقــررات وضع شــده در حــوزۀ گردشــگری و برندســازی نقــش 
ــی  ــار عامل ــد. ب ــه دارن ــتای بیش ــدن روس ــری در برندش مؤث
ــب 0/91،  ــه ترتی ــاخص ب ــه ش ــن س ــرای ای ــت آمده ب به دس

0/85 و 0/62 بــوده اســت.

مقصــد  عملکــرد  مؤلفــۀ  در  تحلیــل  یافته هــای 
بــرای  به دســت آمده  عاملــی  بــار  کــه  می دهــد  نشــان 
ــاخص  ــه ش ــز س ــد به ج ــن بع ــل ای ــاخص های ذی ــۀ ش کلی
ــه توســعۀ گردشــگری«  »نیــروی انســانی«، »نگــرش مــردم ب
و »پاکیزگــی مقصــد« بیــش از 0/3 بــوده اســت؛ بــه عبــارت 
دیگــر، از دیــد گردشــگران روســتای بیشــه ایــن ســه شــاخص 
نمی تواننــد عواملــی اثرگــذار بــر برند شــدن ایــن روســتا 
باشــند. بیشــترین بــار عاملــی مشاهده شــده مربــوط بــه 
ایمنــی و امنیــت روســتا و میهمان نــوازی ســاکنان در برخــورد 
بــا گردشــگران به ترتیــب بــا 0/86 و 0/77 بــوده اســت؛ 
»مشــارکت مــردم« و »عملکــرد مدیــران روســتا« بــا بارهــای 
قــرار گرفتــه و  عاملــی 0/66 و 0/65در جایــگاه بعــدی 

ــرد. ــرار می گی ــر ق ــۀ آخ ــان در رتب ــورد کارکن برخ
ــوان  ــه ت ــتای بیش ــی روس ــاظ تاریخ ــه لح ــد ب هرچن
باالیــی از خــود نشــان داده، امــا ظرفیــت طبیعــی و در 
ــن  ــۀ ای ــن جاذب ــه مهم تری ــار بیش ــه آن، آبش ــن وج عالی تری
توان هــای  وضعیــت  بررســی  مــی رود.  به شــمار  روســتا 
ــا  ــدۀ ایــن مدع ــه نیــز اثبات کنن ــتای بیش ــگری روس گردش
ــی  ــی و تاریخ ــای طبیع ــگران، جاذبه ه ــم گردش ــوده و به زع ب
ــی 0/89 و 0/65  ــای عامل ــا باره ــب ب ــه به ترتی ــتای بیش روس
بیشــترین تأثیــر را در برندســازی ایــن روســتا داشــته اند. 
ــا بارهــای عاملــی  صنایع دســتی و غذاهــای محلــی روســتا ب
ــش  ــوع پوش ــه و ن ــرار گرفت ــدی ق ــۀ بع 0/64 و 0/63در رتب
ســاکنان و معمــاری روســتا بــا بارهــای عاملــی 0/49 و 0/43 

ــت. ــته اس ــتا داش ــازی روس ــری در برندس ــر کمت تأثی
ــات  ــه خصوصی ــری ک ــر انکارناپذی ــه تأثی ــه ب ــا توج ب
منحصربه فــرد یــک مقصــد در شــهرت و برنــد آن دارد، 
ــر  ــه نظ ــروری ب ــد ض ــاص مقص ــات خ ــی خصوصی بررس
حاکــی  این خصــوص  در  تحلیــل  یافته هــای  می رســد. 
»داشــتن  به جــز  شــاخص ها  کلیــۀ  تأثیــر  پذیــرش  از 
ــج  ــرور نتای ــر، م ــت. به عبارت دیگ ــاص« اس ــخصیت خ ش
تحلیــل نشــان می دهــد کــه »لهجــۀ خــاص ســاکنان«، 
»خاص بــودن روســتا« و »محصــوالت تولیــدی روســتا« 
به ترتیــب بــا بارهــای عاملــی 0/71، 0/70 و 0/50 تأثیــر 
ــتن  ــا »داش ــته، ام ــه داش ــتای بیش ــازی روس ــادی در برندس زی
یــک شــخصیت معــروف« بــا بــار عاملــی 0/13عامــل 
مؤثــری در برندســازی ایــن روســتا ارزیابــی نشــده و از مــدل 

ــت. ــده اس ــذف ش ــش ح پژوه
خصــوص  ایــن  در  سنجیده شــده  مؤلفــۀ  آخریــن 
ــی  ــار عامل ــت. ب ــوده اس ــت« ب ــات دول ــرد و تصمیم »عملک
و  دولــت  نظــارت  شــاخص های  بــرای   0/85 و   0/91
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ایــن دو شــاخص در  تأثیــر زیــاد  بیانگــر  ســرمایه گذاری 
شــهرت و برندینــگ مقصــد روســتایی بیشــه اســت. شــاخص 
دیگــر ایــن بعــد، یعنــی قوانیــن و مقــررات حــوزۀ گردشــگری 
ــار  ــا ب ــر آن ب ــابهی دارد و تأثی ــرایط مش ــز ش ــازی، نی و برندس
ــکل 3  ــود. ش ــی می ش ــوب ارزیاب ــیار مطل ــی 0/62بس عامل

ــر در برندســازی  ــی پژوهــش، عوامــل مؤث ــۀ مــدل نهای به منزل
روســتای بیشــه را بــه تفکیــک ضرایــب نشــان می دهــد. 
ــب  ــا ضرای ــل ب ــده عوام ــوی یادش ــه در الگ ــت ک ــی اس بدیه
 عواملــی مؤثــر تلقــی شــده اند کــه بــار 

ً
پاییــن حــذف و صرفــا

عاملــی بــاالی 0/3 را داشــته اند.

شکل۳:مدلساختاریپژوهش

برازشمدلپژوهش
ــی، از  ــه ای حیات ــۀ مرحل ــدل، به منزل ــرازش م ــد ب تأیی
ــار  ــرده و اعتب ــت ک ــش حکای ــاختاری پژوه ــدل س ــار م اعتب
ــان  ــدل نش ــرازش م ــد. ب ــان می ده ــت آمده را نش ــج به دس نتای
ــد  ــرده تاچه ح ــی ک ــق طراح ــه محق ــی ک ــه مدل ــد ک می ده
براســاس داده هــای واقعــی پشــتیبانی شــده و در بیانــی واضــح، 
ــان  ــری را نش ــدل نظ ــا م ــی ب ــدل تجرب ــازگاری م ــزان س می
می دهــد. منظــور از مــدل نظــری مدلــی اســت کــه پژوهشــگر 

یــا تحلیــل محتــوای کیفــی  ادبیــات پژوهــش  براســاس 
ــی اســت  ــز مدل ــی نی به دســت آورده و مقصــود از مــدل تجرب
پژوهشــگر براســاس داده هــای گردآوری شــده آن را اجــرا کــرده 
ــاخص هایی  ــک ش ــه کم ــاختاری ب ــدل س ــرازش م ــت. ب اس
ســنجیده می شــوند کــه در جــدول 5 بــه هر یــک اشــاره شــده 
اســت؛ براســاس جــدول ۵ کلیــۀ شــاخص های ارائه شــده 
ــدل  ــوب م ــرازش مطل ــوده و از ب ــول ب ــل قب ــدودۀ قاب در مح

ــت دارد. ــش حکای پژوه
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جدول5:شاخصهایبرازشمدلپژوهش

وضعیتمقدار قابل قبولمقدار مشاهده شدهشاخصردیف

1AGFI0/9480/9 تأییدبین 0 و 1 یا برابر بزرگتر از

2GFI0/9610/9 تأییدبین 0 و 1 یا برابر بزرگتر از

3RMSEA0/0590/08 تأییدکمتر از

4NFI0/9430/9 تأییدباالتر از

6P Value0/0190/05 تأییدکمتر از

7CMIN/df1/92)تأییدکمتر از 5 )کمتر از 3 خیلی خوب

8PCFI0/7450/5 تأییدباالتر از

9PNFI0/6220/5 تأییدباالتر از

نتیجهگیری
از  ایــران  نه فقــط  می دهــد  نشــان  گزارش هــا 
ــتفاده  ــن اس ــو احس ــه نح ــود ب ــگری خ ــای گردش ظرفیت ه
نکــرده، بلکــه بــه لحــاظ نقــش ایــن صنعــت در بهبــود 
ــن  ــور ای ــورهای نوظه ــی کش ــعه از برخ ــاخص های توس ش
ویژگی هــای  باوجودایــن،  اســت.  عقب تــر  هــم  عرصــه 
ــوم  ــی، آداب ورس ــای تاریخ ــار بناه ــران در کن ــی ای جغرافیای
ــر  ــره ب ــه و غی ــابقه در منطق ــت بی س ــی، امنی ــگ غن و فرهن
قــدرت ایــران در رقابــت در عرصــۀ گردشــگری افــزوده 
ــای  ــن جاذبه ه ــی از مهم تری ــور یک ــتاهای کش ــت. روس اس
از  گاهــی  کــه  می شــوند  محســوب  کشــور  گردشــگری 
آن هــا غفلــت شــده اســت. آنچــه مشــخص اســت روســتاها 
درصورتــی کــه درســت برنامه ریــزی و مدیریــت شــوند، 
ــر  ــاد کالن ت ــر توســعه در ابع ــد، بلکــه ب ــد می کنن نه فقــط رش
از  تأثیــر می گذارنــد. دراین خصــوص، تجــارب حاصــل 
ــه  ــه چنانچ ــد ک ــان می ده ــازار نش ــوالت ب ــازی محص برندس
ــام و  ــود ن ــد از خ ــتایی بتوان ــگری روس ــد گردش ــک مقص ی
ــگران  ــه گردش ــنامی اش را ب ــذارد و خوش ــای بگ ــانی برج نش
ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــد ب ــی خواه ــعۀ آن حتم ــد، توس ــت کن ثاب
اهمیتــی کــه شــناخت فاکتورهــای مؤثــر در برندســازی یــک 
ــر  ــل مؤث ــش عوام ــن پژوه ــدن دارد، در ای ــر برندش ــد ب مقص
ــتان  ــه در اس ــگری بیش ــدف گردش ــتای ه ــازی روس در برندس

ــد. ــی ش ــتان ارزیاب لرس
نتایــج نشــان داد کــه همــۀ عوامــل شناسایی شــدۀ مؤثــر 
ــگری  ــتای گردش ــدن روس ــد، در برندش ــازی مقاص در برندس
ــر  ــی ب ــش مبن ــات پژوه ــۀ فرضی ــع هم ــد. درواق ــه مؤثرن بیش
تأثیــر عوامــل جاذبه هــای گردشــگری روســتا، عملکــرد 
خصوصیــات  مقصــد،  عملکــرد  دولــت،  تصمیمــات  و 
منحصربه فــرد مقصــد، بازاریابــی گردشــگری، رفتــار و کنــش 
ــتای  ــر در روس ــد ب ــاخت های مقص ــز زیرس ــگران و نی گردش

ــن  ــد شــدند. در ای ــاالی 99 درصــد تأیی ــان ب ــا اطمین بیشــه ب
میــان، باالتریــن تأثیــر به ترتیــب مربــوط بــه جاذبه هــای 
گردشــگری روســتای بیشــه و بازاریابــی گردشــگری ایــن 
ــران  ــه مدی ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام ــت. ای ــوده اس ــتا ب روس
مقصــد، برنامه ریــزان و همــۀ ذی نفعــان گردشــگری ایــن 
روســتا بایــد بــرای برندســازی روســتا، برنامه ریــزی و تمرکــز 
بازاریابــی  مؤلفه هــای  تقویــت  و  جاذبه هــا  بــر  صحیــح 

ــند. ــته باش ــر داش ــاد مدنظ ــد زی کی ــا تأ ــد را ب مقص
ــد  ــه هرچن ــد ک ــان می ده ــج نش ــر نتای ــل جزئی ت تحلی
پژوهــش  کالن  مؤلفه هــای  ذیــل  شــاخص های  اغلــب 
ــم  ــا اه ــد، ام ــتا دارن ــازی روس ــاداری در برندس ــر معن تأثی
دولــت،  نظــارت  از:  عبارت انــد  اثرگــذار  شــاخص  های 
روســتا،  گردشــگری  حــوزۀ  در  دولــت  ســرمایه گذاری 
جاذبه هــای طبیعــی روســتای بیشــه، ایمنــی و امنیــت روســتا، 
تبلیغــات  نحــوۀ  و  دســت اندرکاران  تخصــص  و  دانــش 
ــاال  ــه ب ــی ۰/۸ ب ــی بارعامل ــه همگ ــد ک ــگری مقص گردش
داشــته اند. همچنیــن »داشــتن شــخصیت معــروف«، »نیــروی 
انســانی«، »نگــرش مــردم بــه گردشــگری«، »پاکیزگــی 
ــد  ــاخص هایی بودن ــی« ش ــز درمان ــتن مراک ــد« و »داش مقص
کــه بــا بــار عاملــی کمتــر از ۰/۳ تأثیــر اندکــی در برندشــدن 
 از مــدل ســاختاری پژوهش حذف شــدند.

ً
روســتا داشــتند و عمــال

درمجمــوع پژوهش هــای انجام شــده بــا محوریــت 
برندســازی روســتاهای گردشــگری انــدک بــوده و تعــداد 
مدل هایــی  از  نیــز  انجام شــده  پژوهش هــای  از  کمــی 
ــره   ــر به ــش حاض ــده در پژوه ــه کار گرفته ش ــدل ب ــز م به ج
ــا  ــن پژوهــش ب ــن امــکان مقایســۀ نتایــج ای ــد؛ بنابرای گرفته ان
ــا  ــان، متناســب ب پژوهش هــای مشــابه فراهــم نیســت. در پای
ــازی  ــد برندس ــود فراین ــدف بهب ــا ه ــش و ب ــای پژوه یافته ه
روســتای مطالعــۀ مطالعه شــده، پیشــنهادهایی بــه شــرح زیــر 

ارائــه می شــود:
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۱. متناســب بــا نتایــج پژوهــش، کــه بیانگــر تأثیــر زیــاد 
عملکــرد دولــت در برندســازی روســتای بیشــه بــود، پیشــنهاد 
ــی در  ــارت اصول ــر نظ ــط ب ــی ذیرب ــای دولت ــود نهاده می ش
ــت  ــی دول ــای مال ــز حمایت ه ــد و نی ــد کنن کی ــوزه تأ ــن ح ای

حــول گردشــگری روســتای بیشــه افزایــش یابــد؛
ــرای  ــی نمایشــگاه محلــی در روســتای بیشــه ب ۲. برپای
از غذاهــای  اعــم  تولیــدی روســتا  معرفــی محصــوالت 
کــه  صنایع دســتی  دمنوش هــا،  و  نوشــیدنی ها  محلــی، 

به صــورت بالقــوه در برندســازی روســتا مؤثرنــد؛
۳. متناســب بــا امتیــاز زیــاد شــاخص تبلیغــات در 
ــن  ــانه های نوی ــزار و رس ــتفاده از اب ــر اس ــی، ب ــوزۀ بازاریاب ح
)اینســتاگرام، تلگــرام و ...( بــرای شناســاندن روســتا بــه 

می شــود؛  کیــد  تأ گردشــگران 
شــاخص  دو  زیــاد  تأثیرگــذاری  بــه  توجــه  بــا   .۴
در  تفریحــی«  »زیرســاخت های  و  طبیعــی«  »جاذبه هــای 
برندســازی روســتای بیشــه، بــر توســعۀ زیرســاخت های 
ــد  کی ــتا تأ ــی روس ــای طبیع ــر جاذبه ه ــد ب کی ــا تأ ــی ب تفریح

؛ د می شــو
۵. بــا توجــه بــه تأثیــر بســیاری کــه رضایتمنــدی 
ــزاری دوره اِی  ــتا دارد، برگ ــن روس ــدن ای ــگران در برندش گردش
نظرســنجی از گردشــگران به منظــور ســنجش میــزان رضایــت 

آنــان پیشــنهاد می شــود؛
۶. بازاریابــی گردشــگری روســتای بیشــه در صــدر 
توجــه مدیــران ایــن روســتا باشــد و در ایــن مجــرا، از تخصص 

ــود؛ ــل ش ــان حاص ــان اطمین ــش بازاریاب و دان
۷. ایمنــی و امنیــت بیــش از آن کــه عامــل توســعۀ 
ــد  ــت؛ هرچن ــات آن اس ــد از ملزوم ــگری باش ــد گردش مقص
ــی  ــوب ارزیاب ــتا را مطل ــت روس ــتا امنی ــن روس ــگران ای گردش
ــت  ــی و امنی ــظ ایمن ــزوم حف ــر ل ــان ب ــا همچن ــد، ام می کنن

کیــد می شــود. روســتا و در اولویــت قــرار گرفتــن آن تأ

منابع
افشــاری پور، میثــم )1397(. ارزیابــی رضایتمنــدی شــهروندان 

از کیفیــت زندگــی شــهری موردپژوهــی شــهر جیرفــت. 

پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، دانشــگاه یــزد.

 .)1397( علــی  خوشــدل،  و  فریــده  فرجــی،  علــی،  امیــری، 

ــد  ــود نق ــان وج ــر جری ــرکتی ب ــت ش ــر حاکمی ــی تأثی بررس

ــادار.  ــورس اوراق به ــده در ب ــه ش ــرکت های پذیرفت آزاد در ش

ــابداری، ۴)۴(،  ــی و حس ــت مال ــاد، مدیری ــات اقتص مطالع

.249-۲۳۸

بارزانــی، هلیــا )1391(. آسیب شناســی برنــد گردشــگری جمهــوری 

اســامی ایــران. پایان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه 

ــت و حســابداری. ــی، دانشــکدۀ مدیری ــه طباطبائ عالم

ــدی )1390(.  ــی، مه ــر و ابراهیم ــی، جعف ــم، باباجان ــو، قاس بول

مالحظــۀ محتــوای اطالعاتــی اجــزای ســود توســط مدیــران 

پژوهش هــای  ســود.  پیش بینــی  در  ســرمایه گذاران  و 

حســابداری مالــی، 4)1(، 66-۴۷.

و  فرشــته  فتح اللهــی،  اعظــم،  عارفــی،  مریــم،  بیرانونــدزاده، 

قابلیت هــای  بررســی   .)1394( نوبخــت  ســبحانی، 

ــۀ مــوردی: روســتای  ــتان، مطالع ــتان لرس گردشــگری در اس

ایســتگاه بیشــه. همایــش بین المللــی معمــاری شهرســازی، 

چشــم اندازهای  و  افق هــا  و  هنــر  عمــران،  مهندســی 

ــران. ــده، ته ــی آین محیط

بیکــر، بیــل )1393(. برندســازی مقصــد گردشــگری؛ ضروریاتــی 

بــرای موفقیــت در برندســازی مــکان. ترجمــۀ علــی صمیمــی 

و ساســان قاســمی، تهــران: انتشــارات دنیــای اقتصــاد.

پورمحمــد، محمدرضــا، حکیمــی، هــادی و میرزایــی، علــی 

)1398(. ســنجش میــزان رضایــت ســاکنان ســکونتگاه های 

شــهری  مدیریــت  شــدۀ  ارائــه  خدمــات  از  غیررســمی 

)مطالعــه مــوردی: محلــۀ پاســداران تبریــز(، مطالعــات 

.603-۵۸۵  ،)۳(۱۴ انســانی،  ســکونتگاه های  برنامه ریــزی 

ــن  ــب، پروی ــا و شوشی نس ــرد، محمدرض ــف، معین ف ــو، یوس حمزه ل

ــدن  ــی ش ــد جهان ــر فرآین ــعۀ ورزش ب ــرات توس )1393(. اث

ایــران. مطالعــات راهبــردی ورزش و جوانــان، ۱۴)۲۸(، ۳۹-

.54

دالور، علــی )1370(. روش هــای تحقیــق در علــوم تربیتــی و 

روانشناســی، تهــران: نشــر دانشــگاه پیام نــور.

ــتانه،  ــنعلی، دربان آس ــبکبار، حس ــا، فرجی س ــی، محمدرض رضوان

و  شناســایی   .)1396( ســیدهادی  کریمــی،  و  علیرضــا 

اعتبارســنجی عوامــل و شــاخص های کیفیــت محیطــی 

مؤثــر در برندســازی مقاصــد گردشــگری روســتایی بــا 

ــۀ   ــه: منطق ــورد مطالع ــوا )م ــل محت ــتفاده از روش تحلی اس

و  کردســتان  اســتان های  در  اورامانــات  فرهنگــی  قومــی 

.345-۳۱۸  ،)۲(۸ روســتایی،  پژوهش هــای  کرمانشــاه(، 

شــفیعی، اعظــم )1394(. ســاخت و مدیریــت نظام منــد برنــد 

ــۀ  ــان(. پایان نام ــوردی: کاش ــۀ م ــگری )مطالع ــد گردش مقص

ــان. ــر اصفه ــگاه هن ــد، دانش ــی ارش کارشناس
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مریــم  عبدالله پــور،  و  نــدا  ترابی فارســانی،  زاهــد،  شــفیعی، 

مدیریــت  و  ســاخت  در  کلیــدی  پارامترهــای   .)1395(

اصفهــان  اســتان  ژئوتوریســمی  روســتاهای  در  برنــد 

)مطالعــۀ مــوردی: روســتاهای مصــر و گرمــه(. پژوهــش و 

.228-۲۱۳  ،)۲(۶ روســتایی،  برنامه ریــزی 

ــادار  ــورس اوراق به ــی ب ــی تطبیق ــال )1393(. بررس ــی، مه صادق

ایــران بــا ســایر بورس هــای جهــان و دالیــل قــوت و ضعــف 

ــابداری، ۴)۱(، 193-۱۷۵. ــش حس آن، پژوه

احمــدی،  علــی   و  صفــری، حســین، رضــوی، ســیدمصطفی 

محمدهــادی )1392(. اولویت بنــدی اهــداف اســتراتژیک بــا 

اســتفاده از تکنیــک برنامه ریــزی ترجیحــات فــازی لگاریتمــی 

و ترســیم نقشــۀ اســتراتژی بــه کمــک مفاهیــم کارت امتیــازی 

ــردا، ۱۲)34(، 87-۸۱. ــت ف ــیر، مدیری ــز مس و روش آنالی

عنابســتانی، علی اکبــر و وصــال، زینــب )1395(. تحلیــل عوامــل 

ــتایی  ــکونتگاه روس ــگری در س ــد گردش ــاد برن ــر در ایج مؤث

توســعه  و  برنامه ریــزی  بینالــود،  شهرســتان  مــوردی: 

.148-۱۲۷  ،)۱۶(۵ گردشــگری، 

ــین  ــی، محمدحس ــد، قربان ــودی، احم ــن، محم ــی، محس غفران

و مژدهــی، ســهیال )1396(. شناســایی و اولویت بنــدی 

ــوزان  ــی دانش آم ــای ورزش ــرکت در فعالیت ه ــای ش انگیزه ه

ــت  ــات تربی ــدان، مطالع ــهر زاه ــطه ش ــع متوس ــر مقط دخت

ــی، ۲)۴(، ۲۲-۱۱. ــوم ورزش ــی و عل بدن

ــعد  ــی، اس ــن، رضای ــژاد، سیدحس ــد، صالح ن ــانی پور، محم کاش

تغییــر  تأثیــر  بررســی   .)1392( داوود  یوســفی منش،  و 

میــزان حــد نوســان قیمــت ســهام بــر بــازده ســهام و حجــم 

معامــالت شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق 

بهــادار تهــران، دانــش حســابداری، ۴)۱۲(، 172-۱۵۳.

ــروز )1392(.  ــد، به ــی و گراون ــی، مصطف ــرزاد، فالح ــی، ف کرم

نقــش گردشــگری در توســعۀ پایــدار روســتایی )نمونــۀ 

مــوردی: روســتای بیشــه(. دومیــن همایــش ملی گردشــگری 

همــدان. ایران زمیــن،  طبیعت گــردی  و 

عوامــل  اولویت بنــدی   .)1388( زهــره  فیض  آبــادی،  کیانــی  

ــا  ــنجش آن ه ــگری و س ــد گردش ــازی مقص ــر در برندس مؤث

ــه   ــگاه عالم ــد، دانش ــی ارش ــۀ کارشناس ــران. پایان نام در ای

ــابداری. ــت و حس ــکدۀ مدیری ــی، دانش طباطبائ

مبارکــی، محمدحســن، زالــی، محمدرضــا، عبدالوهــاب، ســمیه و 

مقیمــی، حســین )1391(. اثــر گرایــش کارآفرینانــه براســاس 

مــدل المپکیــن و دس بــر عملکــرد شــرکت های بیمــه 

ــه، ۱)۱(، 96-۷۱. ــنامه بیم ــران. پژوهش ــی در ای خصوص

ــر )1395(.  ــان، ناص ــی و امینی ــنی، عل ــین، حس ــور، حس محمدپ

عوامــل مؤثــر در برنــد شــهری و اولویت بنــدی آن از دیــدگاه 

گردشــگران، مــوردی: بــرج میــاد، اقتصــاد و مدیریــت 

شــهری، ۴)۱۴(، 135-۱۱۵.

ــو،  ــکوه  اجیرل ــم و باش ــی، قاس ــب، زارع ــال، زین ــودی  پاچ محم

ــتری  ــد مش ــژه برن ــدل ارزش وی ــه م ــد )1396(. ارائ محم

و  گردشــگری  ســرعین.  گردشــگری  مقصــد  در  محــور 

.138-۱۱۶  ،)۳(۶ توســعه، 

ــد  ــر برن ــر در تصوی ــدی، مهســا )1391(. بررســی عوامــل مؤث مرن

مقصــد گردشــگری، و تأثیــر آن بــر رفتــار گردشــگران 

پایان نامــه  قزویــن(.  شــهر  مــوردی:  )مطالعــۀ  داخلــی 

ــی،  ــام خمین ــی ام ــگاه بین الملل ــد، دانش ــی ارش کارشناس

ــی. ــوم اجتماع ــکدۀ عل دانش

نتایــج سرشــماری نفــوس و مســکن )1395(. مرکــز آمــار ایــران / 
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