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چکیده
همزمانتصویرذهنی
برندسازیپایدارمفهومیاستکهبهاصولچهارگانةپایداریتوجهداردو 
ذینفعانرادرنظردارد؛ارا ةتصویرمطلوبمقصدگردشگریدرذهنمخاطبرادر
مخاطبومنافع 
داندکهنیازمندبرنامهری یومدیریتهمپیوندمقصدگردشگری


اصولاساسیپایداریمی
گرورعایت
بارویکردمشارکتیومبتنیبرمنابعمقصدوتشریکمساعیجامعةمحلیاست.اینپژوهشدرصدد
مندیازآنهادر فرایند برندسازیپایدارگردشگری


منظوربهره

هایبرندپایداربه

شناساییشاخص
مقاصد ساحلی است .پژوهش حاضر ازنظر روششناسی توصیفی است و بر شیوة اسنادی و نظر
دراینپژوهش،متغیرهاوشاخصهایبرندسازدرمقاصدگردشگریساحلی،با

خبرگاناستواراست.
عملیاتیکردن آنها ،ازطریق استخراج

رویکرد عوامل چهارگانة پایداری ،شناسایی شده و نحوة 
آوریدیدگاههای


وجمع
پرسشنامه

معیارهایسنجشدرمقصدساحلی«چابهار»،ارا هشدهوباتهیة
باتوجهبه ابعاد

بهمنظور برندسازی مقصد گردشگری ساحلی ،
خبرگان تأیید شده است .بهعبارتی  ،
چهارگانة توسعة پایدارگردشگری(اکولوژی،اجتماعی ـ فرهنگی،اقتصادیونهادی)،هشتشاخص
اصلی (مطلوبیت ،منظر ساحلی ،امنیت ،مشارکت ،سرمایهگذاری ،اشتغال ،قوانین و مقررات ،تمرک 
قدرت)وبیستشاخصفرعیاستخراج،تدوین،طراحی،عملیاتیوتأییدشدهاست .

پایدار،شاخصسازی،مقصدگردشگریساحلی،

واژههای کلیدی :توسعة پایدارگردشگری،برند
چابهار 

1نویسندهمسئول:دانشجویدکتریمدیریتگردشگری،دانشگاهعلموفرهنگ( )p.parchekani@usc.ac.ir
2دانشیاردانشکدهعلومگردشگری،دانشگاهعلموفرهنگ 
3استاددانشکدهعلومانسانی،دانشگاهتربیتمدرس 
4دانشیاردانشکدهعلومگردشگری،دانشگاهعلموفرهنگ 
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مقدمه
در چشم انداز جدید گردشگری ،رقابت روزاف ون مقاصد باعث شده بازاریابی مکان و طراحی و
توسعة  برندهایمقاصدگردشگریبهاب ارهاییراهبردیدرسراسردنیاتبدیلشود .بادرنظرداشتن
رویکرد توسعة پایدارگردشگری ،اینامرواردفازنوینینی شدهاست.صنعتگردشگریپیچیده و
محوریگرایشداردتامردممحوری وبرسود


سمتمحصول

بیشتربه
چندپارهوچندبخشیاست و
دروننسلی
عدالتبیننسلیو 

خالصتمرک بیشتریداردتاکوششبرایتولیدکاالهایاجتماعیکه
خواندهمیشود (هانتر1995،؛ شارپلی .)2000 ،پایدارییکهنجاروتوسعة گردشگری آرمانبیشتر

مقاصد گردشگری است .ازاینرو مقاصد بیشاز آنکه به برندی فراگیر توجه کنند ،ترجیح میدهند
عنوانبرندگردشگریطراحیشوند؛زیراگردشگرانمهمترینمنبعرساندن صداییکمکانبه


به
نقاط دیگرند ( .)Baker,2012محققان مقصد گردشگری را مکانی تعریف میکنند که دارای چهار
ویژگیاصلیباشد :
برایمسافرانجذابیتمشخصوقابلشناساییداشتهباشد؛ 

.1
 .2دارایصنعتگردشگریدرمقیاسیباشدکهبتواندنقشعاملی مؤثر رادراقتصادمحلیایفا
کند؛ 
ازنظرجغرافیاییوویژگیهایگردشگریانسجامداشتهباشد؛ 

.3
گونهایکه روابطمؤثر واتخاذتصمیماتباثباتدر آن
به 
یکپارچگیسیاسیداشته باشد  ،
  .4
امکانپذیرباشد(لیپر1990،؛بالنک .)1989،

در دنیای رقابتی گردشگری ،منابع طبیعی و فرهنگی و تاریخی در قالب مقاصد گردشگری
عرضهاندومتقاضینی دارند.ازاینروتبدیلمکانیامقصدیخاصباشرایطمعمولیبهمقصدی
قابل 

باشرایطویژه ،ازطریق ترکیبعناصریهمچون«:لوگو»«،شعار»«،تصویرسازی»«،سبکطراحی»،
ذینفعان،تاحدودی
«کمپین بازاریابی» ،بارویکرد توسعة پایدارگردشگری ودرنظرداشتنمنافع 
ترسیمکنندةمفهوماصلیبرندپایداردرمقاصدگردشگریاست.منظورازبرندپایداردراینپژوهش،

متمای سازی مقصد گردشگری ساحلی با توجه همزمان به اصول چهارگانة پایداری و رعایت حقوق
محلی،صاحبانکسبوکار و مدیران)بارویکردتوسعة پایدارگردشگری

ذینفعان(گردشگران،جامعة 

توجه بهابعاد
است.استخراجشاخصهایمناسببرایبرندسازیپایدارمقاصدگردشگریساحلی ،با  

برداریازآنهادرمطالعاتآتی


هاوبهره

عملیاتیاینشاخص
چهارگانة توسعة پایداروترسیمفرایند 
شمارمیرود.

برایترسیمالگویبرندپایدارمقاصدگردشگریساحلی ،ازاهدافاصلیاینپژوهش  
به
پژوهشهایپیشینبرندسازیعمدتاً دربخشکاالها یامکانهاانجامشده ورویکردتوسعة پایداردر

هانبودهیابه ندرتدیدهشدهاست.لذادراینپژوهشتالششدهتابااستنادبهمطالعات


اینبخش
موجودوباتوجهبهاهمیتروزاف ونبرندسازیدرمقاصدگوناگون گردشگری ،بارهیافتتوسعة پایدار

گردشگری ،شاخصها از مب انی نظری و مبتنی بر نظر خبرگان استخراج ،طراحی ،عملیاتی و بومی
شوند .
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پیشینة پژوهش
برابر واکاویهای انجامشده ،برندسازی مقاصد گردشگری از دهة  80میالدی مورد توجه
بهصورت
پژوهشگراندانشگاهیقرارگرفتهاست.تحقیقاتموجوددرزمینةبرندسازیمقاصد ،عموماً  
لفه های برندسازی ازقبیل هویت برند ،ارزش برند و ...در مقاصد گردشگری
پراکنده ،به عناصر و مؤ 
پرداخته است.درتحقیقی (  )2002اشارهشدهکهماهیتچندوجهیصنعتگردشگریباعثشدهتا

درجستوجویبازاریابیوتبلیغباشند

بیشازتوسعة محصول ،
مسئوالنوسازمانهادرسطحملی  ،

اینرویکرددیگربهینهنیستوبرایدردستگرفتنکلمحصولبایدشیوههایجدیدونوآورانه

که
اتخاذ شود ( .)Lee,2002درحالیکه میتوان از دیدگاههای مشتریان برای سنجش کارآمدی برند
بهبرخیمطالعاتاولیهبرمیخوریم کهبر

استفادهکرد ) ،(Blain, 2005; Ritchie & Ritchie, 1998
مشتریمحور متمرک بوده و آن را «اثر متمای ی که دانش برند بر پاسخ مشتری به

ارزش ویژة 
بازاریابی برند دارد» تعریف کردهاند ) .(Keller, 1993در پژوهشی دیگر ،برند مقصد با شاخصهای
ذینفعان مختلفاندازهگیریشدهو
هاوشباهتهای 


مقصدبراساستفاوت
سهگانة موفقیت )(SITD

سازمانهایمدیریتمقصد) (DMOSوخطراتناشیاز

اطالعاتمفیدیدرخصوصتوسعة راهبرد 
راهبرد  سنتی متمرک آورده شده است .نادیده گرفتن کارآفرینان و مردم محلی یکی از مهمترین
مدیراندربرندسازیمقصدبهعنواننتیجهدراینپژوهش

خطراتمدیریتمقصدذکرشدهوناتوانی
آورده شده است ( .)G_omez , Lopez, Molina,2015واقعیت این است که سرعت توسعه و ابدا 
مدلهای مفهومی و کاربردهای عملی برندسازی بسیار متفاوت است ( .)Tsai,Wang,2017یکی از

درپژوهشهایافرادیمانندکاتلروگرتنر ()2002

رویکردهاینظریکلیتردربارةبرندسازیمکان ،

وهانکینسون() 2004تجلییافتهاست.لیکنبیشترمطالعاتتجربیموجودازنو اکتشافییامبتنی
برمطالعات موردیاست ( .)Freire, 2005 & 2009پژوهش«برندسازیمقصد:تصویرآنی»2013
توسط ربکا اسکار 1و رایان وایت ( )2013انجام شده است .براساس این پژوهش ،فرایند برندسازی
باتکیهبرابعادنظریازتمامیابعادباچالشهایی

تصویرازآنها ،

مقاصد گردشگریوچگونگیارا ة 
مواجه است و عرضهکنندگان میتوانند تصویر مقصد را در ذهن مصرفکنندگان شکل دهند.
ذینفعانمقصدوکارآفریناندارد .
هایجدیدتررویکردکاربردیتریبه 


طورکلیپژوهش

به
آنها به بررسی
درخصوص برندسازی مقصد در کشور ما نی  ،مطالعاتی انجام شده که بیشتر  
هایبرگرفتهازپژوهشهایخارجیرادر


برندواهمیتتصویرمقصدپرداختهویامدل
ارزشویژة 
منطقهای پیادهسازی کرده است .درمجمو  ،پژوهشی با رویکرد پایداری در برندسازی مقصد

دیدهنشدهاست.واکاویتحقیقاتانجام شدهبارهیافتانتقادیحاکیازایناست

گردشگریتقریباً 
طورکلینویسندگانومحققانحوزههای«مقصد»و«برند»و«گردشگریساحلی»درمطالعات


کهبه
خود به یک یا چند بعد پرداختهاند ،ولی پژوهشهایی که رویکرد همپیوند به معیارهای مختلف
برندسازی مقاصد گردشگری ساحلی در ارتباط با ابعاد پایداری داشته باشد وجود ندارد .در منطقة
1. Rebecca Schaar
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توانسنجیگردشگری،تحلیل
هایقابلاعتناییدرحوزة 


پژوهش
ساحلیچابهاردرجنوبشرقکشور،
ظرفیتها و مدیریت گردشگری ساحلی انجام شده ولی این پژوهشها نی به برندسازی مقصد و

بررسیپژوهشهایموجودحاکیازوجودشکافجدی

اند.بهطورکلی،


هایآنتوجهینداشته

شاخص
لفههای پایداری و
در فرایند چگونگی و چرایی برندسازی مقاصد گردشگری با استفاده از مؤ 
هاست.درایننوشتارتالششدهتاباتوجهبهعواملکلیدیتوسعةپایدار(اکولوژیکی،اجتماعی


شاخص
فرهنگی،اقتصادیونهادی)برایبرندسازیمقصدگردشگریساحلی،شاخصسازیعملیاتیصورت

ـ
بومیسازیآنتبیینشود .
گیردوفرایند 
ادبیات نظری
ثیرمحدودیتهایناشی

برابرادبیاتموردمطالعه،توسعة پایدارمفهومیهنجاریاستوتحت تأ
از وضعیت اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی قرار دارد .بحثهای فراوان ،همراه با دیدگاههای
درحال تغییر بسیاری ،برای تعاریف و راهبردهای متغیر توسعه وجود دارد .مفهوم توسعة پایدار ،به
اندازهاوآرمانها (،)Lee,1993تبادل

شیوههایگوناگون ،در قالبمفاهیممتنوعیچونبیانچشم

ارزشها ( ،)Clark,1989توسعة اخالقی ( ،)Rolston,1994بازسازماندهی اجتماعی ( )Gore,1992یا

بهکاررفتهاست(بهنقلازرضوانی.)1390،در
تحولبهسمتآیندةبهتر( ،)Viederman,1994

فرایند
این پژوهش ،با اتکا به مبانی نظری توسعة پایدار ،عالوهبر رویکردهای نوین در این حوزه ،دیدگاه
هایبرابربراینسلهای فعلیوآتیدرگردشگریساحلی

نسلیودروننسلی بافرصت


عدالتبین
پایداردرنظرگرفتهشدهاست .
گردشگری ساحلی
ماسهای ،دریای شفاف و...
گردشگری ساحلی بر مبنای استفاده از منابع طبیعی ،سواحل  
پایهگذاری شده و گسترة کاملی از فعالیتهای تفریحی و فراغتی را دربرگرفته و شامل عرضة

زیرساختهای

محصوالت ساحلی همچون :اسکان ،پذیرایی ،محصوالت غذایی ،خانههای دوم و 
ها)میشود.درتوسعة


کنندگانفعالیت
ها،اسکلههاوتأ 
مین


فروشی

(مانندخرده
پشتیبانتوسعةساحلی
پایدارگردشگریساحلی،عمدتاًبررویدوراهبردتأثیرگذارتأکیدشده:
الف) گردشگری ساحلی،راهبردی برای توسعة پایدار:در این رویکرد،گردشگری ساحلیموتور
توسعهمعرفیشدهاست.
ب) گردشگری ساحلی،اب اری برای توسعةپایدارو حفاظت از منابع:در این رویکرد ،به رابطة
کیدمیشودوبراینباور

سهگانهمیانجامعةمی بان،سرزمین،جامعةمیهمانوصنعتگردشگریتأ

میتواندسهمیدرتوسعةپایدارداشتهباشد
استکهگردشگریساحلیازطریقمتنو سازیاقتصادی 
توسعهنیافته شود .گردشگری ساحلی بخشی از

و با ایجاد اشتغال و درآمد موجب توسعة مناطق 
است.دیدگاهیوجودداردکهاگرگردشگریبادیگرجنبههای

موضو گستردةتوسعةپایدارروستایی
می تواندموجبسودواقعیبرایمردم،اقتصادومحیطزیستمناطق
زندگیروستایییکپارچهشود ،
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الدینافتخاری،رمضاننژاد،پورطاهری.)1395،دراینپژوهش ،منطقة ساحلی

روستاییشود  
(رکن
چابهاربرایمطالعهانتخابشدهاست .

عوامل اکولوژیکی
عوامل اکولوژیکی متشکل از آب ،خاك ،هوا و پهنة ساحل مهمترین عوامل موردنظر در این
توانباآنپایداریرابهطورعمومیدرك


ایاستکهمی

پایداریاکولوژیکیتنهاشیوه
پژوهش است .
کرد(رضوانی .)1390،برابراصل«پایداریاکولوژیکی» ،سرعت استفادهاز منابعطبیعیتجدیدپذیر
نباید بیشتر از سرعتی باشد که فرایندی طبیعی آن منابع را تجدید میکند (موناسین و مکنیلی،
شاخصهای برندسازی مقاصد در منابع

ازاینرو ،
1995؛ سراگالدین1993 ،1؛ تامپسون  .)1997 ،
گوناگونبارویکردفوقواکاویشدهاست .

عوامل اجتماعی و فرهنگی
عوامل اجتماعی و فرهنگی نقش انکارناشدنی در توسعة پایدار گردشگری مقاصد دارند .پایداری
اجتماعی در گردشگری به توانایی یک جامعه اعمّاز محلی یا منطقهای و ملی برای پذیرش
گونهایکههیچناهماهنگیوتضادیدر
هایزمانیکوتاهیابلنداشارهدارد،به 


بازدیدکنندگاندردوره
ساختاجتماعیجامعهبهوجودنیایدویابهحداقلممکنکاهشیابد.پایداریفرهنگیدرگردشگری

سازگاریچارچوبشاخصهایفرهنگیجامعهاشارهدارددرمقابلفشارحاصلازآنچه

نی ،بهثباتیا
بهاثراتفرهنگیبهجاماندهازگردشگریاشارهداردکهسبب

فرهنگگردشگرنامیدهمیشود؛همچنین
میشود کنترل مردم بر زندگی خویش ارتقا یابد و این مستل م همسویی فرایند توسعه با فرهنگ و

ارزشهای انسانی و تقویت جوامع محلی برای تأمین نیازهای خویش از راه مشارکت نهادینه و

توانمندسازاست(رضوانی.)1390،پایداریاجتماعیوفرهنگیمتضمناصلعدالتاجتماعیاست.اصل
گروههایاستفادهکنندهبهمنابعاست(تامپسون،
«عدالتاجتماعی»،مدافععدالتودسترسیبرابرهمة 
میشود (کنفرانس
.)1997اینامرشاملعدالتدرتوزیعه ینهها،فواید،تصمیمگیریومدیریتنی  
سازمانمللمتحددربارة محیط زیستو توسعه.)1992،جمالوهمکاران ()1995استداللمیکنند
کهعدالتاجتماعیحولمسا لاجتماعیمثلبهداشتودرمان،خدماتحمایتاجتماعی،تحصیالت،
سپسآنهابیان

یمیچرخد.

خانهداری،معیشت،دسترسیبهمنابعوتفریح،و روابطقومیوجنسیت

میکنند کهعدالتاجتماعیشامل عدالتدرروابطمیهمان ـمی بانمثلبرخوردهایمحترمانه نی 
هستکهدرگرومشارکتوامنیتاست .

عوامل اقتصادی
عوامل اقتصادی ارتباطی دوسویه با گردشگری دارد .از یک سو ،حضور گردشگران در مقصد
1. Serageldine
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قصدگردشگریمیتواند

میتواندباعثرونقاقتصادیواشتغالشودوازسویدیگراقتصادپایدارم

سببرونقبیشترجذبگردشگرانوسرمایهگذارانباشد.درگردشگری،پایداریاقتصادیازیکسو
در گرو سودآوری عرضة خدمات به جامعة می بان و از سوی دیگر رضایتمندی گردشگران است.
پایداری اقتصادی وضعیتی نیست که با سایر جنبههای پایداری رقابت کند ،بلکه میتواند بهعنوان
شرطی بسیار مهم در جای خود مورد توجه قرار گیرد (رضوانی .)1390،این نو پایداری به سطح
بهرهمندیاقتصادیازفعالیتکافییاتأمینه ینة حاصلازحضورگردشگرانوکاهشآثار حضور

آنهاویاکسبدرآمدمناسبدرمقایسهبامشکالتایجادشدهدرجامعةمی باناشارهدارد .


عوامل نهادی
بهطور ساده ،قواعد بازی تعریف میشوند ( Department for institutional
نهادها اغلب  ،

.)Development,2003باعنایتبهاینتعریف ،نیازمبرماستکهتوسعة پایدارمبنایقواعدبازی
درنظرگرفتهشودوتمامفعالیتهایجمعیازطریقنهادهاانجامشود.توسعةپایدارازدیدگاهنهادی

میشود :
بهدالیلزیربهچالشکشیده 
هانیازدارندبهطورجمعیفعالیتوتشریکمساعیکنند؛


سازمان
ـ
ـمسا لماهیتیبلندمدتدارند؛
هایانتخاباتیدرتناقضاند؛


هااغلبباچرخه

تصمیماتوسیاست
ـ
بینینشدهبایدمنعطفباشد.
گوییبهشرایطپیش 

گذاریبهمنظورپاسخ


سیاست
ـ
وتغییرکند(نورمحمدی،رکنالدینافتخاری،

ترتیباتنهادیالزماستدرطیزمانتطبیقیابد
نهادهانقشمهمیدرظرفیتسازیازیک

مشکینی،صرافی.)1394،دربرندسازیمقاصدگردشگری،
ازسویدیگرایفامیکنند .

سووایجاد،اجرایااصالحقوانین

برند پایدار
ادبیات گردشگری پایدار نشان میدهد برند پایدار در مباحث توسعة پایدار گردشگری مبحث
جنبههای نوآورانه ،نوعی خلق فرصت برای سودآوری با
عالوهبر داشتن  
جدیدی است .برند پایدار  ،
بهمنظور توسعه و حفاظت نی هست؛ چراکه توسعة پایدار
رویکرد پایداری فضاهای محیطی  
تودهای راداردو جایگ ینهایی راایجادمیکندکه
گردشگری ،قصد جبران اثراتمنفیگردشگری 
زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی پایدار است (بریتون1982،؛ کاتر1991 ،؛

ازنظر 
دیکسونوهمکاران2001،؛سیندیگا1996،؛سوفیلد.)2003،بااینتوصیف،برندهایسب درحدود
یک دهة اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است .برندهای سب مبتنی بر اصول محیط زیست و
وهمچنینتداعیگرمفاهیمیمانند:اقتصاداجتماعی،سیاسی،محیطزیستی،

کسبوکارپایداراست 

اخالقی ،سالمتی ،فنّاورانه و بیوفی یکی است .در حال حاضر ،عموماً برندسازی و مدلهای آن بر
محصوالت متمرک است و آن دسته از پژوهشهایی که به برند مقاصد گردشگری توجه دارند نی ،
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پایداریغفلتورزیدهاند.منظورازبرندپایداردراینپژوهش،متمای سازی

عموماً ازعواملچهارگانة 
باتوجههمزمانبهاصولچهارگانة پایداریورعایتحقوقذینفعان ،با

مقصد گردشگریساحلی ،
شاخصسازینیازمندیم.

رویکردتوسعةپایدارگردشگریاستکهبرایاینامر،به
کنندهاینیازمندندوبایدتواناییالزمدرنشان


دالیلقانع
مقاصد گردشگریبرایتوسعة خودبه
راداشتهباشند.درغیراینصورت،مقصدبهعنوان

دادنچگونگیتفاوتهایآنمقصدباسایرمقاصد

توانندبهراحتیپیشیبگیرند؛برندسازیمقاصددر


شودورقبامی

بازدیدتصورنمی
مکانیمتمای وقابل
اینجامفهوممییابد (بیکر.)2014،مقصدهایگردشگریازنظرتوانوقابلیتجذبگردشگرباهم

آنها
متفاوتند.درحالحاضر،چگونگیمعرفیمقاصدگردشگرینقشمهمیدرادامةحیاتیارونق 
ایفامیکند(.)Clarke,2000پژوهشگرانچنیناظهارکردهاندکهبرندسازیمؤثریکمقصدبرخورداری
جاذبههای گردشگری و جایگاهی
جستوجو برای یافتن  

از تجارب باکیفیت ،کاهش ه ینة 
یکند.بیشترپژوهشگرانبرتصویرسازیاز
منحصربهفردبرایمقاصدرابرایبازدیدکنندگانتضمینم 
مقصد گردشگری متمرک بودهاند ) (Boo, Busser, & Baloglu, 2009و این امر نیاز به تدوین
یافتشده
چارچوبومفهومبرندسازی مقصدرا ،بااستفادهازعناصرنظریة برندسازی وسایر مفاهیم  
در ادبیات علمی بازاریابی ،پدید آورده است) .(Blain, Levy, & Ritchie, 2005با تحلیل نظریة
ییابیم ،تعریف آکر ) (Aaker, 1991ازبرندسازی بیشترین پذیرش رادرمیان
کالسیک برندسازی درم 
سایرتعاریفارا هشدهداشتهاست.بهبیانآکر،برندنامیانمادیمتمای وشاخصاست(مانندنشان،
)کهبهمنظورشناساندنکاالیا خدماتیک فروشندهیا

بستهبندی
عالمتتجاری یا طراحی خاص 
گروهی ازفروشندگانومتمای ساختنآنکاالیا خدماتازسایر رقباطراحی وبهکارگرفتهشده
سازد،
نمی 

است.مرورادبیاتبازاریابیمکانمفاهیمگوناگونیرابرایبرندیکمقصدگردشگریروش
شد:برنامهری ی شهری وبازاریابی

یتوانبین دورویکرد متداولتفاوتقایل 
گرچهبادیدی ژرفم 
یژگیهای
ی ،توسعة تاریخی و و 
گردشگری ) (Hankinson, 2004که اولی بر ماهیت فرآوردة مکان 
مفهومشبکههایبرندبازمینةمفهومیبرند

دومبهوسیلة

یکهرویکرد
متمای آنمتمرک است،درحال 
یکمقصدگردشگریسروکارداردکهدرآنبرایبرندسازیمقاصد،چهارکارکردمنظورمیشود :
 برند،اب اریارتباطی؛ 
قابلادراك؛ 
 برند،موجودیتی 
 برند،ارتقادهندةارزش؛ 
 برند،نوعیرابطه( .)Gomez Mar,Lopez Carmen,2015
زیستمحیطی ،برای تضمین رفاه

توسعة پایدار بهمعنای تلفیق اهداف اقتصادی و اجتماعی و 
انسان فعلی ،بدون آسیبرسانی به توانایی نسلهای بعدی برای برآوردن نیازهایشان است (سازمان
گردشگریپایداربهدنبالحفظکمیتوکیفیت

جهانیهمکاریهایاقتصادوتوسعه.)2000،OECD

تمهای منا بع انسانی و طبیعی با گذشت زمان است .گردشگری پایدار همراه با
و بهرهوری از سیس 
).بارویکردگفتهشده ،بررسیادبیات

اصولتوسعة پایدارتوسعهیافتهاست )Mathieson et al.,1992
دهدکهبرندسازیپایداردرابتدانیازمندمقصدکردنمکانهایگردشگری


گردشگریپایدارنشانمی
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توسط برنامهری ان و سپس در گرو برندینگ پایدار مقصد گردشگری در سایة توجه به اصول
زیستمحیطی،اجتماعیـ فرهنگی،اقتصادیونهادیتوسطمدیراناست.بهبرندپایداربارویکرد

پایداردرمقاصدگردشگریمیتوانازدومنظرتوجهکرد :

توسعة
.1عرضةمحصوالتوخدماتگردشگریبارویکردپایدارمحیطیورعایت
استانداردهایبینالمللیدرقالبمدیریتتوسعةپایدارگردشگری

پارچهسازیعواملبرندسازدرارتباطباعواملچهارگانةپایداریوارا ةتصویر
یک 
 .2
.ذهنیبهمخاطببرهمینمبنا
لفهها و شاخصهایی است که
برندسازی پایدار مقاصد گردشگری ساحلی نیازمند طراحی مؤ 
قابلیتالزمرابرایسنجشداشتهباشند.
در الگوهای نوین مدیریت مقاصد ،برندسازی برای مقصد گردشگری اهمیتی حیاتی دارد زیرا
وتعددمکانهای مسافرتی ،تمای میان مقاصدگردشگری را

گسترشفرصتهای فرآروی گردشگران 

کاهش داده و بر قدرت انتخاب گردشگر اف وده است ( .)Ashton,2014برندسازی مقاصد ساحلی
بهرهمندی
تواندبهکاهشاثراتمخربزیستمحیطیو 

گردشگری،بادرنظرداشتنابعادپایداری ،
می
ذینفعانورضایتگردشگرانکمککند .

بهساحلیبودنآنومحدودیتهای


باتوجه
باوجود این ،فرایند طراحیبرنددرمدیریتمقصد ،
هایبسیاریروبهروست.راهبردهایمبتنیبربرندسازیمقاصدگردشگریساحلی


بادشواری
موجود ،
با درنظرداشتن عوامل چهارگانة پایداری میتواند در چند مرحله طراحی شود که در این پژوهش،
محلی،صاحبانکسبوکاروگردشگرانازسوییو

منفعتهایاجتماعیـفرهنگیواقتصادیجامعة

هایحقوقی،قانونی،سیاستگذاریو...ازسویدیگرموردتوجهاست .

محد 
ودیت
فعالیتهای گردشگران در نوار ساحلی ،براساس استفاده از ساحل یا منابع دریایی ،گردشگری

ساحلی را شکل میدهد ( .)TCMP,2001گردشگری ساحلی برپایة ترکیب منابع منحصربهفردی
همچونزمین،دریا،امکاناترفاهی،آب،سواحل،منظرةزیباوزیرساختخوبقرارگرفتهوهمچنین
ها،خانههای


ها،رستوران

کهشاملاقامتگاه
دربرمیگیرد

تنوعیازرشتهفعالیتهایساحلیوآبیرا

الدینافتخاری،رمضاننژاد،پورطاهری.)1395،

دوم،بنادر،فروشگاههایتجهی اتو...میشود  
(رکن

ساحلیچابهارویژگیهایالزمرادرحکم یکمقصدگردشگریساحلیدارد کهدر

ازاینرو ،منطقة 

اینپژوهشبهعنوانواحدتحلیلانتخابشدهاست .

بینالمللی»
منطقهای» و « 

ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری چابهار در سه سطح «ملی» و «

چشمپوشیاست .اینمنطقهن دیکترینراهدسترسیکشورهایمحصوردرخشکیآسیای
غیرقابل 

میانه(افغانستان،ترکمنستان،ازبکستان،تاجیکستان،قرقی ستانوق اقستان)بهآبهایآزاداست.
وبهطورکلی 77جاذبة طبیعی 44،جاذبة فرهنگیوتاریخیو
چابهارتنهابندراقیانوسیکشوراست  
بهدلیل ن دیکی به کشورهای حوزة خلیج فارس ،هند ،افغانستان،
انسانساخت دارد و  
 110جاذبة  
پاکستان و همچنین وجود منطقة آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار ،مهمترین قطب گردشگری منطقة
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بهعالوة
(رکنالدین افتخاری ،پرچکانی .)1395 ،این موارد  ،
بهشمار میرود  
جنوب شرق کشور  
هایکریدوریبینالمللی،ژ وپولیتیکی،ژ واکونومیکیاینمنطقهدرجهان،باعثشدهتاسواحل


ارزش
منطقةچابهارپایلوتاصلی(جامعةنمونه)مطالعاتاینپژوهشانتخابشود(نقشة .)1

نقشة  :1اهمیت کریدوری موقعیت چابهار در جهان 



روش تحقیق
پایههایعلمیاینپژوهشمبتنیبرمفاهیمجدیددربرندسازیمقاصدگردشگریساحلیباتأکیدبر

ازنظرروششناسیتوصیفی،مبتنیبرشیوةاسنادیونظرخبرگاناست.این

توسعةپایداربناشدهو
پژوهش درصدد استخراج شاخصهای مناسب برای برندسازی پایدار مقاصد گردشگری ساحلی
بهدنبالپاسخاین
عملیاتیاینشاخصهاست و 

باتوجهبهابعادچهارگانة توسعة پایداروترسیمفرایند 

پرسشاستکهشاخصهایبرندسازیپایدارمقصد گردشگریساحلیکداماستوفرایند عملیاتی

آنچگونهاست .ماهیتاینپژوهشتوصیفیومبتنیبرشیوة اسنادیونظرخبرگاناست.متغیرها
و شاخصهای برندساز در مقاصد گردشگری ساحلی در منابع گوناگون شناسایی شده و نحوة
عملیاتیکردن آنها ازطریق استخراج معیارهای سنجش در مقصد ساحلی «چابهار» ارا ه شده و با

پرسشنامه و جمعآوری دیدگاههای خبرگان آزمایش شده است .ترسیم چارچوب مفهومی

تهیة 
تبیینکنندة برندسازیپایدارمقاصدگردشگریساحلیدارایاهمیتاست وازهمینرو اثرگذاری

هاوشاخصهادربرندسازیپایدارمقاصدگردشگریساحلیمدّنظر قرارگرفتهاست.

هریکازمؤ 
لفه
رهیافتمورداستفادهدراینپژوهشتوسعةپایداراستکهاهدافتوسعةپایداررادرحوزةبرندسازی
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بهعبارتیاصولتوسعة پایداربهقواعدبازیدرطراحیبرند
پایدارمقاصدگردشگریتحققمیبخشد  .

پایدارتبدیلمیشود(شکل .)1


شکل  :1چارچوب نظری پژوهش


ابتداشاخصهادرمنابعمرتبطبامباحثبرندمطالعه

دراینپژوهش،برایتبیینمفاهیمنظری،
وشاخصهایمورداستفادة سایرمحققاناستخراجشد کهدرجدول 1آوردهشدهاست.در گام

شد
هابهطور
مدل 
کهیافتههایموجودحاکیازایناستکهعمدة 

مدلبینالمللیبررسیشده

بعدی37،
بینکاالوخدماتازمدلهایمذکور

بخشهایعمومیمشترك 
عمومیطراحیواجراشده است  .

باتوجهبهچارچوبتحقیق،نقدشده

استخراجشدهودرتلفیقبامدلهایاختصاصیمکانیامقاصد،

هاییازمدلهامورداستفادهقرارگرفتهاست.همچنین17مدلاختصاصیمقصدگردشگری


وبخش
یافتههاحاکیازایناست
هایمورداستناددرآنهااستخراجشدهاست .

نی نقدشدهوفراوانیشاخص
کهدراینمنابععموماً  ادراكیانگرشمخاطبازمقصددرگروآگاهیازبرند بودهوموفقیتبرند
ازبرخیشاخصهایچهارمدل

بهطورنسبیدرارتباطباتصویرذهنیبرندذکرشدهاست.درنهایت،

برنامهری یبرند (کوینکلر«،»)2008 ،معماریبرند(کلوردنو
«ارزشویژة برند (آکر «،»)1999 ،
1
ذینفعانمقصد(بورنهورست،ریچیوشیهان »)2010
فابرسیوس2006،وبیکر»)2008و«مدل 
لفههایعینیوذهنی،بهترسیم
)تابتوانباترکیبوسنجشآنها،ازطریقمؤ 

استفادهشده(شکل2
ذینفعاندراینپژوهش،چهار
شاخصهایاندازهگیریبرندپایداردرمنطقةموردمطالعهدستیافت .

درنظرگرفتهشدهاند .

صاحبانکسبوکار»«،مدیران»و«گردشگران»

گروه«جامعةمحلی»«،

1.Bornhorst, T., Ritchie, J.R.B. and Sheehan
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جدول  :1استخراج شاخصها از منابع مرتبط
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منبع:یافتههایتحقیق 

شکل  2شاخص های مدلهای مورد استفاده

منبع :آکر ( ،)1999کلر ( ،)2008کلوردن و فابرسیوس ( ،)2006بیکر ( ،)2008هورست ،ریچی و شیهان ()2010
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ارزیابی شاخصهای برند پایدار در مقاصد گردشگری ساحلی  ...

شاخصهای منتخب باتوجهبه عوامل چهارگانة استخراج و فراوانی سازههای

درگام بعدی نی  ،
تبیینکنندة برند در منابع موجود بررسی شد که بهدلیل تعدد جداول مرتبط با سنجش سازههای

کاملآننیستوفقطبهیکنمونهاکتفامیشود(جدول .)2

استخراجی،امکانارا ة

جدول  :2استخراج سازههای مورداستناد



منبع:یافتههایتحقیق 


پساز استخراج شاخصهای منتخب از منابع گوناگون ،برمبنای سازههای مورداستناد،

هادرمنابعموجوداستخراجشدکهشاخصهای


هایعینیوذهنیتفکیکوفراوانیشاخص

شاخص
بهتفکیکآوردهشدهاست .
استخراجیبههمراهمی انفراوانیآنهادرقالبجدول 3
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جدول  :3فراوانی شاخصهای منتخب 

منبع:یافتههایتحقیق 


پسازاستخراجفراوانیشاخصهادرمنابعموجود،برایچهار عاملکلیدیهشت شاخصاصلی

تعریفشدوبرایهریکشاخصهایفرعیدیگراستخراجگردید.دراینمرحلهشان دهشاخصفرعی

گویهبرایشاخصهایعینیوذهنی

یعواملکلیدیتعیینشدوبراساسآنها288

برایشاخصها

نامهایبهرأیخبرگانگذاشتهشد(شکل .)3
پرسش 

تدوینودرقالب
دراینمرحلهبراساسنظرخبرگان ،چهار شاخص«حفاظتازالگوهایاجتماعی ـ فرهنگی»،
آگاهیهای زیستمحیطی» به شاخصهای

«توانمندسازی»« ،فنّاوری اطالعات و ارتباطات» و «
استخراجیازسایرمنابعاضافهشد .
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ارزیابی شاخصهای برند پایدار در مقاصد گردشگری ساحلی  ...

شکل  :3فرایند شاخصسازی برندینگ پایدار مقاصد گردشگری ساحلی



منبع:یافتههایتحقیق 


یافتههای تحقیق

بهمنظوراستفادة منظم
گردشگری،شاخصهامجموعهاطالعاتیهستندکهصریحاً  

درتوسعة پایدار 
برای ارزیابی تغییرات در سرمایههایی انتخاب میشوند که برای مدیریت و توسعة گردشگری نقش
ایازسنجههای


هامجموعه

شاخص
بهعبارتی ،
راهبردیدارند(افتخاری،مهدوی،پورطاهری .)1389 ،
سودمندند که برای تصمیمگیری بهموقع و درست اهمیت دارند و اب اری برای مدیریت امروزی
سرمایهگذاری در آیندهاند که خطر آسیب سهوی در استفاده از منابعی را کاهش میدهند که

بومیسازی
گردشگری به آن وابسته است ( .)UNWTO,2000براساس آنچه گفته شد ،فرایند  
گاماصلیآوردهشدوهریکبهصورت

شاخصهایبرندپایدارمقاصد گردشگریساحلیدرقالب نُه 

مج ا تبیین گردید .طراحی ،تبیین و بومی کردن شاخصهای برند پایدار با رویکرد توسعة پایدار
ومنظممبتنیبرروششناسیتحقیقاستکهاینمراحلدر

نظاممند 
گردشگرینیازمندگامهای 

پژوهشحاضربهشرحزیرانجامگرفت :

گامنخست:شناساییسیستموابعادگردشگریپایدار 
گامدوم:شناساییاصولتوسعةپایدارگردشگری 
لفههایمبناییبرندسازیپایدارمقاصدگردشگری 
گامسوم:مؤ 
دهیشاخصها 

هاوچارچوبها،سازمان


رهیافت
گامچهارم:
بررسیتجاربموجودوشناساییشاخصهایبرندسازی 

گامپنجم:
غربالگریاولیهوشناساییشاخصهایکلیدی 

گامششم:
تفکیکشاخصهایکلیدیازابعادعینیوذهنی 

گامهفتم:
گام هشتم :ارزیابی عملیاتی کردن شاخصها از دیدگاه خبرگان و متخصصان حوزة گردشگری و
برندسازی 
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آزمونشاخصهابااستنادبهتجاربجهانیوخبرگانداخلی 

گامنهم:
ادبیاتسازههای

منظورشناساییشاخصهایکلیدیانجامگرفتوفهرستیاز


غربالگریاولیهبه
طبقهبندی و ترکیب کارهای
تبیینکنندة برند در مقاصد گردشگری تدوین شد .بررسی سازهها و  

صورتگرفته بهطورکلی شان ده سازة اولیه را نشان میدهد که برندسازی پایدار مقصد گردشگری

هاقابلیتطراحیپیدامیکند .چهارسازهنی ازتجربیاتخبرگانوسایرمتون


ساحلیچابهارباآن
استخراجوبهشاخصهایپیشیناضافهشدهکهدرقالبشکل4آوردهشدهاست .


شکل  :4عوامل ،مؤلفهها ،شاخصهای اصلی و فرعی پژوهش 



منبع:یافتههایتحقیق 



دراینپژوهش،خبرگانیکبارمی اناهمیتشاخصهارادربرندسازیپایدارمقصدگردشگری
اند.پیشازآننی ،

ساحلیوباردیگرمی اناهمیتشاخصفرعیدرونشاخصاصلیراارزیابی 
کرده
بهصورت
درقالبتفکیکگویههایعینیوذهنی  ،

ازمنابعمعتبربینالمللی ،

شاخصهایاستخراجی 

نامهایکهبهخبرگانارسالشد،
پرسش 

پرسشنامه دراختیارخبرگانقراردادهشدوازمجمو  46

مؤلفههاو
قابلبررسیارزیابیشد.برایآزمون 
پرسشنامه  

پرسشنامه بازگرداندهودرنهایت 22

 28
نمونهایاستفادهشدهاست .
هادراینپژوهش،ازآزمونتیتک 


شاخص

 .1آزمون شاخصهای اصلی و فرعی با آزمون دوجملهای( 1کای اسکوئر) 
منظورشناساییشاخصهایمؤثر دربرندسازیپایدارمقاصدگردشگریساحلی ،بیست شاخص

به
شاخصهایاصلیهشتگانه،که ازعواملکلیدیچهارگانهونظر خبرگانمنتجشده

فرعیزیرمجموعة 
ازشاخصها

بااستفادهازآزموندوجملهایبهتأییدیاردهریک

.بهعبارتیدراینبخش،
بود،آزمایششد 
مؤلفههایمنتجبههرشاخصاصلیوفرعینی جداگانهبررسیشدهوبرای
مبادرتشدهاست.همچنین 
1. Chi-Square
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برایشاخصهایهشتگانه

تأیید یاردهریکنی ازآزموندوجملهایاستفادهشدهاست.درنهایتنی  ،
آزمونهادرادامهآوردهشدهاست .
ایجداگانهایانجامشد.نتایج 

آزمونتیتکنمونه

درجداولزیرنسبتمشاهده شدهبرابراستبا:تقسیمتعدادافرادیکهبهیکشاخصپاسخ
دادهاندبرکلافراد.نسبتآزمونبرابر استبا:تقسیمعدد وسططیف لیکرتبرعددپنج(طیف

2
پنجگ ینهایلیکرت).سطحمعناداریهمان  Sigاست.اگرسطحمعناداری0/05وکمترباشد،فرض
میشود.
صفرردمیشودوفرضمخالفتأیید 

0.6 ≤H0: pچنانچهسؤالازنظرخبرگانبهمتغیرمرتبطنباشد :
0.6 >pH1:چنانچهسؤالازنظرخبرگانبهمتغیرمرتبطباشد:
 .1-1آزمون کای اسکوئر شاخص مطلوبیت و منظر از بعد اکولوژیکی

دراینپژوهش« ،مطلوبیت»و«منظر»دوشاخصاصلیبعدمنظرندو«هویت» و «تصویر»و
راتشکیلمیدهندکهموردآزمونقرار

هایزیستمحیطی»سهشاخصفرعی«مطلوبیت»


آگاهی
«
،شاخصهایاصلیوفرعیبهتأیید

بهسطحمعناداریآنها ،کهباالتراز 0/05است


باتوجه
گرفتندو
یکیازشاخصهایاصلیبعداکولوژیکیبرای

خبرگانرسیده است (جدول.)4همچنین«منظر» ،
برندسازیپایدارمقصدگردشگریساحلیدراینپژوهشدرنظرگرفتهشدهکهباشاخصهایفرعی

باتوجهبه دادههای این آزمون ،سطح معناداری همة

«خوشایندی» و «تمای » آزمایش شده است .
گویههایآنباالتراز0/05برآوردهشده،بنابراینتمامیتأییدشدند(جدول .)5



جدول  :4آزمون کای اسکوئر شاخص مطلوبیت از بعد اکولوژی 



منبع:یافتههایتحقیق 
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جدول  :5آزمون کای اسکوئر شاخص منظر از بعد اکولوژی



منبع:یافتههایتحقیق 



 .2-1آزمون کای اسکوئر مؤلفة مشارکت و امنیت از بعد اجتماعی ـ فرهنگی

فرهنگیباشاخصهایمرتبطآزمایش

دومؤلفةاصلی«مشارکت»و«امنیت»ازبعداجتماعیـ
شاخصهایاصلیوفرعیباالتراز 0/05برآوردشده،

شد وبا توجه بهاینکهسطحمعناداریهمة 
آزمونشاخصهاازنظرخبرگاناینپژوهشتأیید شد.دوشاخصاصلی«اعتماد»و«تداعی»نی ،

فرهنگیباشاخصهایزیرمجموعهآزمایششدوازنظرخبرگان

برایمؤلفةامنیتازبعداجتماعیـ
تفکیکدرجدولهای6و7آمدهاست .

تأییدشدکهج ییاتآماریآن 
هابه


جدول  :6آزمون کای اسکوئر ،شاخص مشارکت از بعد اجتماعی ـ فرهنگی

منبع:یافتههایتحقیق 
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جدول  :7آزمون کای اسکوئر ،شاخص امنیت از بعد اجتماعی ـ فرهنگی



منبع:یافتههایتحقیق 



 .3-1آزمون کای اسکوئر مؤلفة اشتغال و سرمایهگذاری از بعد اقتصادی

بهعنواندوشاخصاصلیبعداشتغال،ازمبانینظریاستخراج
«ارزشبرند»و«زنجیرةارزش» ،
آنهااز 0/05باالتراست،
توجه بهاینکهسطحمعناداریهمة  
ومورد سنجشخبرگانقرارگرفت.با  
صلیوشاخصهایفرعیمناسباست ودر

درنتیجه متغیرهاازنظرخبرگانبرایسنجششاخصا
برندسازیپایدارمقصدگردشگریاهمیتدارد(جدول .)8

جدول  :8آزمون کای اسکوئر شاخص اشتغال از بعد عوامل اقتصادی



منبع:یافتههایتحقیق 
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همچنین «ثبات» و «کارآمدی» دو شاخص مؤلفة سرمایهگذاری از ابعاد اقتصادی است که
بهسطحمعناداریبرایگویههایآن(باالتراز)0/05بهتأییدخبرگانرسیدهاست(جدول .)9

باتوجه

جدول  :9آزمون کای اسکوئر ،شاخص سرمایهگذاری از بعد عوامل اقتصادی



منبع:یافتههایتحقیق 



 .4-1آزمون کای اسکوئر شاخص قوانین و مقررات و تمرکز قدرت از بعد نهادی

در این پژوهش ،سه شاخص اصلی «باورپذیری» و «آگاهی» و «توانمندسازی» برای مؤلفة
بهدست
آنهاباالتراز  0/05
بینیشدهودرآزمونشاخصها،نتایجهمة  

«قوانینومقررات» 
پیش
هایشناساییشدهبرایمؤلفةقوانینومقررات،ازنظرخبرگاناین


است.بنابراینتمامیشاخص
آمده
تحقیق ،تأییده شده و در برندسازی پایدار مقصد گردشگری ساحلی دارای اهمیت است .ج ییات
بهتفکیکدرجدول10آمدهاست .
آماریاینبخشنی  ،
همچنین ،سهشاخصاصلی«ارتباطات» و «کنترل»و «فنّاوری اطالعات»برایمؤلفة «تمرک 
وگویههایآنباالتراز/05است.

قدرت»درنظرگرفتهشدهاستکهسطحمعناداریمؤلفةارتباطات 
ج ییاتآماریاینبخشنی بهتفکیکدرجدول11آمدهاست .
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جدول  :10آزمون کای اسکوئر شاخص قوانین و مقررات از بعد نهادی



منبع:یافتههایتحقیق 



جدول  :11آزمون کای اسکوئر شاخص تمرکز قدرت از بعد نهادی



منبع:یافتههایتحقیق 
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 .5-1آزمون نهایی تمام شاخصها با تی تکنمونهای 
درنهایتبرایاطمینانبیشترروش،آزموندیگریاجراشدوهشتشاخصاصلیاستخراجیاز
نمونهای ،بررسینهاییشد.درایننو آزمون ،با
صورتجداگانهباآزمونتیتک 

عواملچهارگانه  ،
به
توجه به اینکه در طیف پنج سطحی عدد  3معادل با حد متوسط هر سؤال است ،امکان محاسبة
متوسطنمرهبرایهریکازمتغیرهایتحقیقوجوددارد.بنابرایندراینآزمون ،کسبنمرة باالتراز
بهمن لة کسب نمرة
پایینتر از   3
 3در هر بعد بهمن لة کسب نمرة باالتر از متوسط و کسب نمرة  
پایینترازمتوسطاست.بهاینترتیبامکانمقایسةمیانگینهربعدبامتوسطنمرهدرآنبعدفراهم

تمامیشاخصهایاصلیاینپژوهشبااینآزموننی تأییدشد .

میشود.براساسنتایججدول،12


جدول  :12آزمون تی تکنمونهای شاخصهای هشتگانة عوامل کلیدی چهارگانه



منبع:یافتههایتحقیق 


نتیجهگیری
ضرورتیاجتنابناپذیردربدنة مدیریت

حالحاضرشاخصها ،اعمّازفنیوتخصصی،درحکم 

در 
مطرح شده که در این پژوهش ،شاخصهای فنی مدّنظر بوده است .چارچوب نظری این پژوهش
برمبنایرهیافتتوسعة پایدار گردشگریبناشدهوپسازتبیینمبانینظریاصولتوسعة پایدار
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مؤلفهها و شاخصهای مدیریت مقاصد گردشگری از منابع مرتبط استخراج و ارزیابی و
گردشگری  ،
بهطورکلی هشت شاخص اصلی« :مطلوبیت»« ،منظر»،
غربالگری شده است .در این پژوهش  ،
سرمایهگذاری»«،اشتغال»«،قوانینومقررات»و«تمرک قدرت»زیرمجموعة

«امنیت»«،مشارکت»«،
چهارعاملکلیدی«اکولوژیکی»«،اجتماعی ـ فرهنگی»«،اقتصادی»و«نهادی»تعریفشدندکهبا
پساز آزمون ،تمامی
آنها تدوین شد  .
انجام فرایندهای الزم بیست شاخص فرعی زیرمجموعة  
شاخصهاتوسطخبرگانتأییدشدتااب ارسنجشوتحلیلبرندسازیپایداردرمنطقةساحلیچابهار

هایمنحصربهفردگردشگریچابهار


د.اهمیتمکانی،فضایی،راهبردی،اقتصادیوویژگی
مشخصشو
این منطقة ساحلی را برای نمونة مطالعاتی مستعد کرده است .درمجمو بهنظر میرسد ،تمرک بر
ایوظرفیتهایموجودبادرنظرداشتنابعادپایداری (اکولوژیکی،اجتماعیـ فرهنگی،


محیطزمینه
شاخصهای

اقتصادیونهادی)مهمترینبخشبرندسازیپایداردرمقاصدگردشگریساحلیاست .

رانهابرایآیندة برندسازیمنطقة
هاوتدوینپیش 


سنجشظرفیت
استخراجیمیتواننداب اریبرای 

ساحلیچابهارباشند .
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