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چکیده
خرمآباد است.این
هدفاصلیپژوهشبرندسازیشهری ،با تأکیدبرصنعتگردشگری ،برایشهر 
پژوهشهایآمیختهبرمبنای دادههایکمّیوکیفیاست .اب ارگردآوری

پژوهشکاربردیواززمرة 
بهترتیب
رواییوپایاییآن 

پرسشنامهاستکهبرای

نیمهساختاریافتهو
اطالعاتدرپژوهشمصاحبة 
پرسشنامه

از ضریب  CVRو آزمون کاپای کوهن برای مصاحبه و روایی محتوا و بازآزمون برای 
نفرازخبرگانشهرخرمآبادندکهبا استفادهاز

استفادهشدهاست.جامعة آماریپژوهشحاضرسی 
روش نمونهگیری گلولهبرفی انتخاب شدهاند .پژوهش حاضر براساس سه مرحله صورت میپذیرد:
مرحلة نخست شناسایی هویت بارز شهر خرمآباد برای برندسازی با استفاده از تکنیک تحلیل
استفادهازمدلپنج فازیوتحلیلسوات؛ مرحلة سوم

سلسلهمراتبیفازی؛ مرحلة دومبرندسازیبا 

هویتبارزشهرخرمآباد

معرفیهویت،عنوانونشانبرندشهرخرمآباد.نتایجپژوهشمشتملبرارا ة

درقالبهویتیتاریخیوطبیعیاستکهمبنایاصلیبرندسازیدرپژوهشقرارگرفتهاست.بهعالوه

نتایج نشان میدهد که پیامدهای برندسازی در شهر خرمآباد شامل اف ایش توجه دولت و بخش
خرمآباد ،اف ایش انگی ة مردم به مسافرت به این شهر و اشاعة
خصوصی به سرمایهگذاری در شهر  
وترغیبآنهابه انتخاباینشهربرای

ذینفعان 
خرمآباد ازطریقمعرفیبهکلیة  
هویتبارزشهر 
مقصد گردشگری است  .همچنین نتایج پژوهش مبین آن است که با برندسازی مسا لی همچون
تقاضای روبهکاهش گردشگران ،فقدان شناخت کافی گردشگران از قابلیتهای گردشگری شهر
میشود .
رسانیوتبلیغاتکمدرخصوصجاذبههایطبیعیوتاریخیاینشهرمرتفع 

خرمآبادواطال 



واژههای کلیدی:برندسازی شهری،صنعتگردشگری،مدلپنج فازی،تکنیک،Fuzzy AHP
تحلیل .SWOT
.مقالةحاضرمستخرجازپایاننامةکارشناسیارشدباموضو فوقاست .

1
2استادیارگروهمدیریت،دانشگاهلرستان،خرمآباد،ایران 
3دانشیارگروهمدیریت،دانشگاهلرستان،خرمآباد،ایران 
4نویسندهمسئول:دانشجویدکتریمدیریت،دانشگاهلرستان( )alishariat69@gmail.com
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مقدمه
شهرها،باتوجهبهظرفیتوپیشینهوآیندة پیشرویخود،تصویروهویتوشهرتخاصی

امروزه 
دارندکهآنهاراازدیگرشهرهامتمای میسازد.دنیایامروزدنیایتصاویروتصورهاست؛تصورهاو

كهای دیداری و شنیداری که پیام های زیادی به ذهن مخاطبان ارسال میکند (سیگانکوف،1
ادرا 
 .)2016تصویر مطلوب شهر در ذهن ساکنان و سایر افراد میتواند باعث جذب هرچه بیشتر
سرمایهگذاران و گردشگران و مهاجران شود (سلمان ،2008 ،2به نقل از نوربخش و سراسکانرود،

 .)1389امـروزه تـصویر ،داللت های ضمنی ،ذهنیت و کالً برچسب خوشایند یکی از هـدفهـای
اساسیهرشهراست(ساندرز.) 2016،درحقیقت،یکیازراهکارهایمناسبدرتصویرسازیمثبتاز
منظورجذبهرچه بیشترسرمایهگذارانوگردشگرانومهاجران«،برندسازیشهری»3


یکشهر،به
مشیهایشهرینقشیاساسیدارد،زیراازطرفی
هاوخط 


ازیشهریدرتوسعةسیاست
است.برندس
مثابةمجراییبرایهویتشهرعملمیکند.


کندوازطرفدیگربه

گیریمی

توسعةاقتصادیراپی
برندسازی شهری رقابت برای منابع و توسعة سرمایهگذاری گردشگری را اف ایش میدهد .ه اران
آیند،عالوهبرآوردنپولهمراهخود،


گذاریمی

ایکهبرایگردشوسرمایه

ذاروبازدیدکننده
سرمایهگ

بخشند(رسانا.)2007،4بههمینعلت،سؤالیکهذکرآناساسی


وضعیتزندگیمحلیرابهبودمی
نظرمیرسدآناست کهچهبرندیموجبجذبگردشگرانوسرمایهگذارانورقابت در عرصة


به
شود.بدیهیاستکه،عالوه بروجودامکاناتمناسب،تصویرمطلوبومثبتشهروبرند


گردشگریمی
شهری یکی از مهمترین مؤلفههای جذب گردشگر و سرمایهگذار داخلی و خارجی است .مدیران
شهری ،برای جذب هرچه بیشتر سرمایهگذاران داخلی و خارجی و گردشگران و ایجاد اطمینان و
ویژهبرندسازیشهریاند (هانکینسون،


ها،ناچاربهمطالعهدرزمینةبرندسازیمکانبه
اعتبارن دآن
،2009بهنقلازدیواندریوهمکاران.)1391،
ایجادزیرساخت

اهمیتبرندسازیشهریدر کشورهایپیشرفتهبهحدیاستکه شهرداران،در
جاذبههای جدید گردشگری و معرفی شهر خود ،با یکدیگر رقابت میکنند .مسئوالن شهرهای
و 
گردشگرپذیر،مانندپاریس وپکن و مادرید،سعی میکنند با رشد صنعت گردشگری به توسعةشهر
خود کمک کنند .در ایتالیا،رقابت سنگینی بین شهرداران شهرهای مختلف وجود دارد و شهرداران
میکنند(دیناری.)1348،پایهواساس
طورجدیبرایآژانسهایگردشگریتبلیغ 

خدماتخودرا 
به
هاوجاذبههایشهرهاازطریقارا ة هویتبارزآناستکهدراکثر


برندسازیشهریمعرفیقابلیت
خرمآبادنی ازاینقاعدهمستثنا
رغمقابلیتهایزیاد،مغفولماندهاست.شهر 


شهرهایکشورمان،علی
خرمآباد ،شهری فرهنگی ،تجاری ،خدماتی و گردشگرپذیر است که به نظر بسیاری از
نیست؛  
1. Tsygankov
2. Salman
3. Urban branding
4. Rossana
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راههای باستانی
آبوهوایی و قرار گرفتن در مسیر  
بهسبب برخورداری ازشرایط مناسب  
پژوهشگران ،
پیشازتاریخبودهو
کانونهایزیستبشردردوران 
مهمترین 
شمالبهجنوبوغرببهشرق،یکیاز 
ازپتانسیلبسیارزیادیبرایتبدیلشدنبهقطبگردشگریکشوربرخورداراست(قاسمی.)1387 ،
خرمآباد ازنظر
از طرفی بعد دیگر مسئله این است که باتوجهبه وجود ظرفیتهای بسیار زیاد شهر  
جاذبه های تاریخی ،فرهنگی ،طبیعی و تفریحی سهم این شهر از جذب گردشگر خارجی در سال

دیدنکردهاند

گذشتهچهاره ارنفرازپنجونیممیلیوننفرازجهانگردانیبودهاستکهازایران 
رومیتوانگفتکهبرندسازیشهری،اب اریقدرتمند


.ازاین
(گ ارشساالنة میراثفرهنگی)1395،
در دست مسئوالن است که به کمک آن میتوانند بازدیدکنندگان ،گردشگران و سرمایهگذاران را

).ازاینرو،

جذبکنند ورشدورونقاقتصادیرابرایشهربهارمغانآورند(براونوزنکر2010،1
باتوجهبهآنچهگفتهشد،سؤاال تیکهاینپژوهشدرپیپاسخبهآناستمشتملبرایننکاتاست:

بهعنوانهویتبارزاینشهر،کداماست؟نقاطقوتوضعف،
خرمآباد ،
مهمترینجاذبةگردشگریشهر 

خرمآباد کدام است؟راهبردهایمناسبدرجهت
هاوتهدیدهایپیشرویبرندوهویتشهر 


فرصت
خرمآباد مناسباستونشان
خرمآباد چیست؟چهعنوانبرندیبرایشهر 
اشاعة هویتوبرندشهر 
خرمآبادبهچهصورتبایدباشد؟ 
برندشهر 

برندسازی شهری
برندشهریداراییمهمیبرایتوسعةشهرواب اریمؤثربرایشهرووجهتمای آنازسایرشهرهاست

رابهبودمیبخشد(اشورسو کاوارات یس.)2007،2زاویةدیدیکهتاکنوندرزمینة

وموفقیتآن 
برندسازیمکان ایجاد شدهمتفاوتاستوهرکدامازمحققاناززاویة دیدخودبهبرندسازیشهری
توجه کردهاند .برندسازی شهری از ال امات مدیریت شهری است که سالهاست در کشورهای
مفاهیمچندرشتهایاستکهازتالقیعلوم گوناگون ازجمله

یافتهپیادهسازیمیشودوج و 


توسعه

بازاریابی ،سیاست و دیپلماسی ،گردشگری و اقتصاد پدید آمده است( .تاسچی .)2007 ،3برندسازی
شهری شامل هویت تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی و بینالمللی هر شهر و دربرگیرندة چگونگی
فعالیتهایاقتصادی و امکاناترفاهیوتفریحیآنشهراست.درتعریفیمختصر ،برندسازیشهری

عبارتی کوتاه و مختصر است که برای آن شهر ارزشآفرین بوده و موجب م یت رقابتی میشود
(اشورس و کاوارات یس .)2007 ،برندسازی شهری ،در دهههای اخیر ،به موضوعی مهم در ادبیات
گردشگریویکیازعواملاساسیاثرگذاربرصنعتگردشگریتبدیلشدهاست(جودوفیستین،4
درصدازحجمگردشگرانجهانیراتشکیلمیدهدو

.)2015امروزهگردشگریشهریحدود 37
مؤلفههای اثرگذار در
مهمترین  
شواهد نشاندهندة روند روزاف ون آن است .بر این اساس ،یکی از  
پیشرفتگردشگریشهری،برندسازیشهریمعرفیشدهاست(فرناندزوهمکاران .)2014،
1.Braun and Zenker
2.Ashworth and Kavaratzies
3.Tasci
4 Judd and feistien
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برندسازی و گردشگری شهری
امروزهدربسیاریازشهرهایجهان ،همانند پاریس،نیویورك،کواالالمپورو دبی ،نمادهایشهری
نقشبسیارمهمی  درتعیینمقاصدگردشگریبـرایبازدیدکنندگانشهریداشتهاست(پورزندیو
میتواننـوعیمعنای
کمکآن 


معناییـکیـاچندنشانهاستکهبه

برندشهریبه
همکاران.)1395،
جدید و هویت انحصاری برای مکانها و موقعیتهای شهری ایجاد کرد (دینیه .)2012 ،برندسازی
شهر ی ،ایجاد آگاهی کامل نسبت بـه این تجربه است که هویت بارز یک شهر چگونه در ذهن
بنددوعاملجذابیتشهرهارادوچندانمیکند(موندا .)2009،تصویریکهبرند


گردشگراننقشمی
هایمختلفومتفاوتارسالشدهتوسطبرند


کند،حاصلپیام
شهریدرذهنگردشگرانتداعیمی
گیرد.ازاینرو

فرداینپیامهاجداگانهشکلمی


تکهدرذهنهریکازگیرندگانمنحصربه
شهریاس
آنتوصیفمیشود.

شدهازبرندشهری،ارتباطبینفضایواقعیوتصویرادراكشدة 


تصویرتداعی
درحقیقت ،تصاویر تداعیشده از برند شهری در ذهن گردشگران ،از واقعیتی فی یکی سرچشمه
میگیردوبراساسپیشداوریها،تمایالتوخاطراتشکلگرفتهدرحافظةجمعیگردشگراننهادینه

میشود(دلویوسالمتیان .)1393،


مدل پنج فازی برندسازی

در پژوهش حاضر ،برای برندسازی و طرح اصلی تحقیق ،از مدل پنج فازی برندینگ 1مورگان و
پریچارد()2004استفادهمیشود.اینمدلدارایپنجفازومرحلهاستکهدرجدول1توضیحداده
شدهاست .

جدول  :1مدل پنجفازی برای ارائة مؤلفههای برندسازی )(Morgan & Prichard, 2004

مراحل

توضیحات

فازاول 

بررسیوتحلیلراهبردی-ماتریس SWOT

فازدوم 

هویتبرند 

فازسوم 

معرفیبرند 

فازچهارم 

وپیادهسازیبرند 

اجرا

فازپنجم 

ارزیابیوبازنگری 


پیشینة پژوهش
درخصوصپیشینةپژوهشبایدگفت،درداخلکشورپژوهشییافتنشدکهمبادرتبهبرندسازیدر
محققانبودهاست.درخصوصپژوهشهای

حوزةشهریکردهباشد.امامتغیرهایپژوهشگاهمدنظر
داخلیباید گفت ،زالی ()1393درپژوهشیتحتعنوانبررسیعواملمؤثر بربرندسازی درشهر
مهمترین عوامل مؤثر بربرندسازیشهریرا معرفیکردهاست.برابرنتایجاینپژوهش ،چهار
رشت ،
1. The five phase of branding model
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زیست،عواملفرهنگیوویژگیهایاقتصادیبربرندسازی


هایمعماریوتاریخی،محیط

عاملجاذبه
شهریتأثیریمثبتدارند .
درپژوهشیدیگر،کهتوسطعلی ادهاقدام()1393انجامشده،تأثیربرندسازیشهریبرصنعت
گردشگریسنجیدهشده است .هدفازاینتحقیقبررسیامکانتعریفبرندیبرایشهرتبری و
تأثیر اینبرندبرتوسعة صنعتگردشگریاینشهراست .نتایجاینپژوهشحاکیازآناستکه
چراکهپاسخاغلبآنهادربیشتر

شهروندانتبری یتصویرنسبتاًمطلوبیازشهرخوددرذهندارند،
گویههاگ ینة متوسطاست .چنانچه  تصویرشهردرذهنشهروندانوافرادخارجشهرمثبتباشد،

میشود .
افرادبیشتریبهآنشهرجذب 
درپژوهشدیگریکهتوسط محمدپور زرندیوهمکاران ()1395انجامشده،عواملمؤثربر
بینالمللی بررسی شده است .برابر نتایج این
برند شهری و اولویتبندی آنها از دیدگاه گردشگران  
پژوهش ،از میان شش بعد اصلی که بر برند شهری مؤثرند معروفیت برند ،با میانگین رتبة ،4/98
مهمترینعاملمؤثربربرندشهریشناختهشدهاست .

پژوهشهایکاربردی

امادرخصوصپژوهشهایخارجیبایدگفت،درخصوصبرندسازیشهری

باتوجهبهنشانبرندشهرهایمهم،نشاندادهشدهاست .

شرحکاملآنها،

انجامشدهکهدرجدول2

جدول  :2پیشینة پژوهشهای برندسازی؛ شهرهای بزرگ دنیا
نام شهر

عنوان برند

تأکیدات برندسازی

هامبورگ 

پایتختسب جهان 

وهوایمناسبوجاذبههای


آب
طبیعیفراوانشهرهامبورگ 

استانبول 

شهرسرمایة
فرهنگی 

شناساندنفرهنگشهراستانبول
وترکیه 

پاریس 

شهرروشنایی 

فرهنگ،کیفیتزندگیشهری،
ارزشهایاقتصادیواجتماعی 


آمستردام 

تندیسبرنامهری ی

شهریومعماری 

ساکنان،بازدیدکنندگانو
سرمایهگذاران 


نیویورك 

مننیویوركرا
دوستدارم 

شخصیتوصفاتانسانیبرند 

هنگکنگ 


آزادتریناقتصاد
جهان 

فراهم کردنبهترین شرایط برای
سرمایهگذاران 

تجار و

منبع

نشان برند

تحقیقاتاقتصاد
شهری 1391،

وینفیلد 2005،1

وینفیلد 2005،

تحقیقاتاقتصاد
شهری 1391،



وینفیلد 2005،

وینفیلد 2005،



1. Winfield
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روششناسی پژوهش
پژوهشهای توصیفیو

گردآوریدادههاازنو 

پژوهشحاضر ،ازحیثهدف،کاربردیوازحیثنحوة 
پیمایشی است .این پژوهش یک پژوهش آمیخته و بهصورت کمّی و کیفی است .روش جمعآوری
دادههای کمّی و کیفی ،برپایة مصاحبة نیمهساختاریافته و
اطالعات در پژوهش حاضر ،برمبنای  
پرسشنامة خبره است .درخصوص دادههای پژوهش ،شایان ذکر است با استفاده از مصاحبة

ازآنبااستفادهازدادههایکمّی ،کهاز

نیمهساختاریافتهعواملمؤثربربرندسازیشناساییشدوپس

دستآمد،نتایجتحلیلسلسلهمراتبیفازیو

پرسشنامة ماتریسسواتبه

پرسشنامة مقایسة زوجیو

تحلیل راهبردی ارا ه شد .جامعة آماری پژوهش حاضر سی نفر از خبرگان در سازمانهای میراث
فرهنگیوگردشگری،شهرداری،منابعطبیعی،محیطزیستودانشگاهلرستانهستندکهبااستفادهاز

مهمترین معیارانتخابخبرگاندرپژوهشحاضراشراف
برفیانتخابشدهاند .


گیریگلوله
روشنمونه
اند.باتوجهبهاینکهاب ارگردآوریاطالعات


اطالعاتیافرادبودهکهبرایناساساعضاینمونهانتخابشده
پرسشنامهاست،الزماستکهسنجشرواییوپایاییاب ارگردآوریاطالعات

دراینپژوهشمصاحبهو
هایانجامشده ،ازروشآزمون


یصورتگیرد.برایآزمونرواییمصاحبه
بهتفکیکبخشکیفیوکمّ

روایینسبیمحتوابااستفادهازشاخص CVRاستفادهشدهاست.برایتعیین  ،CVRازمتخصصان
درخواستمیشودتاهر آیتمرابراساسطیفسهقسمتی «ضروریاست»«،مفیداستولیضرورتی

هامطابقفرمولزیرمحاسبهمیشود .


.سپسپاسخ
ندارد»و«ضرورتیندارد»بررسیکنند

پاسخآنهاگ ینةضروریبودهوNتعدادکلمتخصصان

دراینرابطهnE،تعدادمتخصصانیاستکه
اعتبارمحتوایآنآیتمپذیرفتهمیشود.

است.اگرمقدارمحاسبهشدهازمقدارجدولب رگترباشد،

باتوجهبهاینکهتعدادپاسخدهندگانسی نفربوده،براساسجدول،CVRضریب CVRبایدبیشاز

 0/33باشد .ازآنجاکه ضریب  CVRدر پژوهش حاضر  0/37محاسبه شده ،میتوان گفت که اب ار
گردآوریاطالعاتدرپژو هشحاضرازرواییمناسبیبرخورداراست.درخصوصپایاییاب ارگردآوری
اطالعات،درپژوهشحاضر،ازروشضریبکاپایکوهناستفادهشدهاست .

آنهاتوافقوجودداردوpeنسبتواحدهاییاست
دراینرابطهpo،برابراستبانسبتواحدهاییکهدربارة 
براساسمحاسباتانجامشده،ضریبکاپایکوهندرپژوهشحاضر

کهاحتمالمیرودتوافقتصادفیباشد.

پرسشنامة

برابر با  0/74استکه حاکیاز می ان مناسب پایایی برای اب ارگردآوری اطالعات است.روایی 
پژوهشبااستفادهازروشاعتبارمحتواوپایاییآننی بااستفادهازروشبازآزمونتأییدشدهاست .
مراحل اجرای پژوهش
تومدلهایبهکاررفتهدرپژوهشحاضر،مراحلپژوهشمطابقجدول3است.درتوضیح

باتوجهبهسؤاال
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بهکاررفته درپژوهشحاضرومراحلتحقیق بایدگفتکهمدلپژوهشبااستفادهازدومدل
مدلهای 

مشهوروجهانیتدوینشدهاست.درتدوینمراحلپژوهش،ازمدلجهانیگردشگریبهنقلازقالیبافو
شعبانیفرد ()1390و مدل پنج فازیبرندسازی ()2004استفادهشده است.بهطورکلیباید گفت که
پژوهشحاضربرمبنایایندومدلوبراساسسهمرحلهصورتمیپذیرد :مرحلة اولتعیینهویتبارز
خرمآبادبرایبرندسازیبااستفادهازتکنیکFuzzy AHP؛مرحلة دومبرندسازیبااستفادهازمدل
شهر 
خرمآباد .
پنجفازیوتحلیلSWOT؛مرحلةسوممعرفیهویت،عنوانونشانبرندشهر 

جدول  :3مراحل تحقیق
جامعة آماری

مراحل

متغیر موردبررسی

روش تحلیل

هدف

مرحلةاول 

جاذبههایگردشگریشهر

خرمآباد 


مرحلةدوم 

مدلپنجبعدیبرندسازی 

مرحلةسوم 

عنوانونشانبرندنهایی 

پرسشنامهوروش
Fuzzy AHP
مصاحبهوتحلیل
SWOT
پرسشنامهوتحلیل
دادهها 


تعیینهویتبارزشهربااستفادهاز
جاذبههایگردشگری 

تعییننقاطقوتوضعف،فرصتو
تهدید،ارا ةراهبردهایبرند 
معرفیوارا ةهویت،عنوانونشان
برند 

خبرگان 
خبرگان 
خبرگان 


یافتههای پژوهش
مصاحبههادرجامعةآماری

نامههاو
پرسش 

بهتشریحآمارتوصیفیافرادپاسخدهندهبه

دراینبخش،
.درصدوفراوانیپاسخدهندگان،ازلحاظجنسیت،سنومدركتحصیلی،در

موردنظرپرداختهمیشود
جدول4مشخصشدهاست .

جدول  :4مشخصات جمعیتشناختی
متغیر جمعیتشناختی
جنسیت 

مدركتحصیلی 

سن 

نوع

فراوانی

درصد فراوانی

مرد 

 26

 87

زن 

4

 13

دیپلم 

1

3

فوقدیپلم 


3

 10

لیسانس 

5

 17

فوقلیسانس 


 15

 50

دکترا 

6

 30

 25-20

4

 13/3

 30-26

7

 23/3

 35-31

8

 26/6

 40-36

6

 20

باالتراز 40

5

 16/6
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مرحلة اول پژوهش :ارائة هویت بارز شهر خرمآباد
باتوجه بهاینکهبرندسازیبراساسهویتبارزهرشهرصورتمیگیرد ،درمرحلة اولپژوهش،هدف

خرمآباد شناسایی شود کهدرواقعبیانگرهویتبارزشهر
مهمترین جاذبة گردشگریشهر 
آناستتا 
خرمآباد است.بدینمنظور ،بااستفادهازمدلسازمانجهانی گردشگری ( ،)1999ابعاد جاذبههای

تاریخی ،جاذبههای طبیعی و جاذبههای انسانساخت بهعنوان متغیرهای صنعت گردشگری و
جاذبههای گردشگری انتخاب شدهاند .ازاینرو در پژوهش حاضر ،با استفاده از روش ،Fuzzy AHP

بهعنوان هویت بارز این شهر بهمنظور برندسازی
خرمآباد  
بههای گردشگری شهر  
مهمترین جاذ 

پرسشنامة خبره ،که

جمعآوری نظر خبرگانبااستفادهاز
شناساییمیشود.دراینپژوهش ،بعد از  

نرماف ار ،Expert choiceبه بررسی
دربرگیرندةمقایسات زوجی بین معیارهاوگ ینههاست ،با کمک  
شدهپرداختهشدهاست .
نظرهایارا ه 

جدول :5وزن معیارها و گزینهها
متغیر

جاذبههایگردشگری 


گزینهها

وزن

جاذبههایطبیعی 


 0/515

جاذبههایتاریخی 


 0/388

جاذبههایانسانساخت 


 0/097

معیارها

وزن

پتانسیلسرمایهگذاری 


 0/306

تصویرذهنیمناسب 

 0/259

تبلیغاتواطال رسانی 

 0/235

جذابیتگردشگری 

 0/111

گردشگرپذیری 

 0/089

جمع

1

پتانسیلسرمایهگذاری 


 0/222

تصویرذهنیمناسب 

 0/349

تبلیغاتواطال رسانی 

 0/215

جذابیتگردشگری 

 0/138

گردشگرپذیری 

 0/077

جمع

1

پتانسیلسرمایهگذاری 


 0/378

تصویرذهنیمناسب 

 0/083

تبلیغاتواطال رسانی 

 0/226

جذابیتگردشگری 

 0/150

گردشگرپذیری 

 0/163

جمع

1


بهدستآمد،نوبتبهتحلیلفازی
پسازاینکهوزناولیةمعیارهاوگ ینههابااستفادهازروش AHP

میرسد .
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تحلیل فازی
پرسشنامةپژوهشمنعکس

دراینمرحلهبرایتعیینوزنمعیارهاوگ ینههاازنظرخبرگان،کهدر
پرسشنامه

نامهای میان اعضای نمونه توزیع شد .این 
پرسش 

شده ،استفاده میشود .بدین منظور ،
پرسشنامه بر روی پیوستار هفتگ ینهای

بهازای هر معیار و گ ینه دارای یک سؤال است .سؤاالت 

فوقالعاده مهم ،خیلی مهم ،مهم ،اهمیت متوسط ،کماهمیت ،خیلی کماهمیت و بیاهمیت
شامل  :
بهصورتاعدادکیفیاست،
پرسشنامه  

ها،ازآنجاکهپاسخهادر

پرسش 
نامه

تعیینشد.پسازگردآوری

برایتبدیلایناعدادبهاعداد کمّیقطعی،بههریکازاینگ ینههایکعددمثلثیفازیتخصیص
دادهشد .

جدول :6نمایش اعداد فازی مثلثی اعداد هفتگانه





1

سپسبااستفادهازمنطقفازیوفرمولتبدیلاعدادفازیبهاعدادقطعی(فرمولمینکووسکی )،
دیدهمیشود .

اعدادفازیم بوربهاعدادقطعیمعادلشدکهدرجدول6


جدول  :7تبدیل اعداد فازی مثلثی به اعداد قطعی
گزینه

عدد کیفی

عدد فازی مثلثی

عدد فازی قطعیشده

الف 

فوقالعادهمهم 


( )1،0/1،0

 0/975

ب

خیلیمهم 

 )0/85،0/15،0/15

 0/85

ج

مهم 

( )0/65،0/15،0/15

 0/65

د

اهمیتمتوسط 

( )0/5،0/2،0/2

 0/5

ه

کماهمیت 


( )0/35،0/15،0/15

 0/35

و

خیلیکماهمیت 


( )0/15،0/15،0/15

 0/15

ز

بیاهمیت 


( )0،0،0/1

 0/025


هایدریافتشدهبرایهر


تعدادپاسخ
پرسشنامهمیانخبرگانتوزیعشدکهدرجدول7

درکلسی
معیارنشاندادهشدهاست .
1. Minkowsky
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جدول  :7تعداد پاسخ به معیارهای اصلی
عدد قطعی

0/975

0/85

0/65

عددکیفی 

فوقالعاده

مهم 

خیلی
مهم 

مهم 

جاذبههایطبیعی 


5

6

7

0/5

0/35

0/15

خیلی
اهمیت
کماهمیت 

کماهمیت 

متوسط 
6

4

0/025
بیاهمیت 


2

0

پتانسیلسرمایهگذاری 


6

4

9

6

3

2

0

تصویرذهنیمناسب 

4

4

6

7

4

4

1

تبلیغاتواطال رسانی 

3

3

4

9

3

5

3

جذابیتگردشگری 

1

3

3

8

5

5

5

گردشگرپذیری 

1

2

2

7

6

6

6

جاذبههایتاریخی 


2

2

 10

5

6

3

2

پتانسیلسرمایهگذاری 


4

3

6

4

6

4

3

تصویرذهنیمناسب 

6

3

8

5

5

2

1

تبلیغاتواطال رسانی 

3

2

5

7

5

5

3

جذابیتگردشگری 

2

2

4

8

6

4

4

گردشگرپذیری 
جاذبههایانسانساخت 


1
0

1
1

3
2

 10
4

6
 12

4
6

5
5

پتانسیلسرمایهگذاری 


5

4

5

تصویرذهنیمناسب 

0

0

3

6
4

3
8

4
7

3
9

تبلیغاتواطال رسانی 

3

3

4

3

6

6

5

جذابیتگردشگری 

2

1

2

 10

6

4

5

گردشگرپذیری 

1

1

1

 11

5

6

5


دستآمدة هرمتغیردراعدادقطعیوتقسیمبرتعداد
پاسخهایبه 
ازگردآوریدادهها،باضربتعداد  


پس
دستمیآید.باتقسیموزنهرشاخصبرمجمو وزنشاخصها،وزن

پاسخدهندگان،وزنهرشاخصبه

دستآمدهدرجدول8آمدهاست .
شدهووزنهایبه 


شود.سایرمحاسباتانجام

شدهحاصلمی

نرمال

جدول  :8وزن معیارهای اصلی و گزینهها با استفاده از روش فازی
میزان اهمیت

وزن نرمالشده

ردیف

متغیرها

0/437
0/275

1

جاذبههایطبیعی 


0/637

2

پتانسیلسرمایهگذاری 


0/673

3

تصویرذهنیمناسب 

0/530

0/217

4

تبلیغاتواطال رسانی 

0/481

0/197

5

جذابیتگردشگری 

0/403

0/166

6

گردشگرپذیری 

0/354

0/145

جمع

2/441

1

1

جاذبةهایتاریخی 

0/508

0/348

2

سرمایهگذاری 

پتانسیل

0/504

0/209

3

تصویرذهنیمناسب 

0/540

0/225
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4

تبلیغاتواطال رسانی 

0/464

0/195

5

جذابیتگردشگری 

0/435

0/180

6

گردشگرپذیری 

0/368

0/158

جمع

2/411

1

1

جاذبههایانسانساخت 


0/315

0/214

2

پتانسیلسرمایهگذاری 


0/433

0/231

3

تصویرذهنیمناسب 

0/255

0/136

4

تبلیغاتواطال رسانی 

0/423

0/225

5

جذابیتگردشگری 

0/397

0/211

6

گردشگرپذیری 

0/356

0/190

جمع

1/874

1

جمع کل جاذبههای گردشگری

1/46

-


بااستفادهازروش Fuzzy AHPودرجدولنهایی(جدول ،)8وزننهاییومی اناهمیتهریکاز
رومیتوانگفتکهاز


دستآمدهاست.ازاین
مراهمعیارهایتصمیمگیریبه

هایگردشگریبهه


جاذبه
جاذبههایطبیعیازاولویتبیشتری
،باتوجهبهنظرخبرگان ،

خرمآباد
میانجاذبههایگردشگریشهر 

هایگردشگریتاریخیوانسانساختنی دراولویتهایبعدیقراردارند.بههمین


برخوردارند.جاذبه
تواندرجاذبههایطبیعی

خرمآباد 
رامی
کلیمیتوانگفتکههویتبارزشهر 

دلیلودرحکمنتیجة
درخصوصجاذبههایطبیعی

جوکرد.یافتههایتکنیک Fuzzy AHP

جستو

خرمآباد 
وتاریخیشهر 
ایهگذاری
نشانگرآناستکهاینجاذبههایخدادادیازپتانسیلبسیارزیادیبرایسرم 

خرمآباد
شهر 
برخوردارند.به عالوهنتایجمبینآناستکهتصویرذهنیمناسبوایجادآنازدیدخبرگاناهمیت

خبرگانتأکیدکنندهبرتبلیغاتواطال رسانیمناسبدرخصوص

بسیارزیادیدارد.دراینمیان،نظر
بهیافتههایتکنیک


وباتوجه
خرمآباد است.ازطرفدیگر 
هاوبهتبعآنهویتبارزشهر 


اینجاذبه
خرمآباد باید گفت که باتوجهبه نظرات خبرگان
 ،Fuzzy AHPدرخصوص جاذبههای تاریخی شهر  
سرمایهگذاریوتبلیغاتواطال رسانیازباالترین

بهترتیبسه عاملتصویرذهنیمناسب،پتانسیل

هایجاذبههایطبیعیوتاریخیدرخصوص

اولویتبرخوردارند.باتوجهبهاشتراكن دیکنتایجاولو 
یت

سرمایهگذاری و تبلیغات و اطال رسانی ،که ج ء الینفک

سه عامل تصویر ذهنی مناسب ،پتانسیل 
برندسازی شهری نی هستند ،ضرورت انجام برندسازی و ایجاد تصویر مطلوب و مثبت در ذهن
آشکارمیشود .

خرمآبادبیشتر
شهروندان،جهانگردانومسافرانوسرمایهگذارانبرایشهر 


مرحلة دوم پژوهش
مدل پنج فازی برندسازی 
بهمنظور برندسازی و طرح اصلی تحقیق ،از مدل پنج فازی برندینگ مورگان و
در پژوهش حاضر  ،
)استفادهمیشود.مدلپنج فازیبرندسازیشهریمدلیاستکهدرسال2004

پریچارد(2004
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توسطمورگانوپریچاردارا هشد .

فاز اول :تحلیل راهبردی
ماتریس SWOT

روش تج یه و تحلیل در این مرحله ازپژوهش شامل دومرحلةاصلی است :ابتدا برای شناسایی
جاذبههایطبیعیوتاریخیومتعاقباًهویتبارزو
پیشروی 
فرصتهاوتهدیدهای  

نقاط قوت،ضعف ،
دیدگاههاوآرای

باتوجهبه

خرمآباد،باسینفرازخبرگانمصاحبهصورتگرفتهاست.سپس
برندشهر 
خبرگان ،به هریک از عواملوزن نهایی داده شده است .درنهایت با تنظیم عوامل راهبردیداخلی و
الزمبرایجاذبههایگردشگریومتعاقباً

خارجی ،که مبنا وپایه در استخراج  SWOTاست،راهبرد
خرمآبادتدوینخواهدشد .
برندشهر 

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

خرمآباد
اینماتریسشاملچهارستون است.درستوناولعواملخارجی،کهبرهویتبارزشهر 
شدهاند .سپس در
میگذارند،در قالب فرصتها و تهدیدها فهرست  
(جاذبههایطبیعیوتاریخی) تأثیر  

باتوجهبهمی اناهمیتوحساسیتهرعامل،بامقایسةاینعواملبایکدیگرضریباهمیتی

ستوندوم،
فرصتها و

باتوجهبه کلیدی یا عادی بودن 

عاملها تعلق میگیرد .در ستون سوم،
بین صفر تایکبه  
میکند.
فرصتهاورتبة2یا1بهتهدیدهااختصاصپیدا 

بهترتیبرتبة4یا3به
تهدیدها ،

جدول  :9ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
عوامل خارجی ،فرصتها و تهدیدها

وزن

رتبه

امتیاز

گذاریدرشهرخرمآباد

:O1اف ایشتوجهدولتبهسرمایه

0/119

3

0/357

بهمنظورجذبگردشگران
هایتاریخیدرشهرخرمآباد 


:وجودجاذبه
O2

0/074

3

0/222

گذاریدرشهرخرمآباد


بهسرمایه
:O3اف ایشتوجهبخشخصوصی

0/119

4

0/476

ذینفعانO4
:معرفیهویتبارزشهرخرمآبادبهکلیة 


0/134

4

0/536

وجودشرایطاقلیمیوطبیعیمناسببهمنظورجذبگردشگران

:O5

0/059

3

0/177

مسافرتبهشهرخرمآبادO6

:اف ایشانگی ةمردمدر

0/104

3

0/312

ذهنینامناسبازشهرخرمآباد T1

:تصویر

0/104

2

0/208

:تقاضایروبهکاهشگردشگرانT2


0/074

1

0/074

گذارانبهسرمایهگذاریدرشهرهایمجاور


سرمایه
:T3اف ایشانگی ة

0/044

1

0/044

:اف ایشامکاناتوخدماتگردشگریدرشهرهایمجاورT4

0/029

1

0/029

هایشهرخرمآبادT5


شناساییقابلیت
:تبلیغاتکموعدم

0/104

2

0/208

:تخریبتدریجیجاذبههایتاریخیوطبیعیT6


0/029

1

0/029

جمع 

1

-

2/672

بهعنوانعواملخارجی
همانطورکهدرجدول9نشاندادهشده،ششفرصتوششتهدیدخارجی 

171

تبیین مؤلفههای برندسازی شهری با تأکید بر صنعت گردشگری ...

سید نجمالدین موسوی و همکاران

(جاذبههایطبیعیوتاریخی) شناسایی شد .اضافه بر این ،در این

خرمآباد 
مؤثر بر هویتبارزشهر 
پرسشنامهبامقیاس1تا9وزنعواملتعیینونتایج

بهوسیلةنظرخواهیازخبرگان،درقالب
قسمت 
درجدولباالمنعکسشد.طبقجدول،9جمعامتیازوزنیبیشازمقدار2/5استکهنشانازغلبة
فرصتهابرتهدیدهادارد .


ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

خرمآباد
اینماتریسشاملچهارستوناست.درستوناولعوامل داخلی کهبرهویتبارزشهر 
شدهاند.
میگذارند در قالب نقاط قوت و نقاط ضعف فهرست  
(جاذبههای طبیعی و تاریخی) تأثیر  

باتوجهبه می ان اهمیت و حساسیت هر عامل ،با مقایسةاین عوامل با یکدیگر

سپس در ستون دوم ،
باتوجهبه کلیدی یا عادی

میگیرد .درستون سوم ،
عاملها تعلق  
ضریباهمیتیبین صفر تایکبه  
میکند .
بهترتیبرتبة4یا3ورتبة2یا1بهنقاطضعفاختصاصپیدا 
بودننقاطقوت ،
جدول  :10ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
عوامل داخلی ،نقاط قوت و ضعف

وزن

رتبه

امتیاز

هایطبیعیفراواندرشهرخرمآباد 


:وجودجاذبه
S1

 0/117

4

 0/468

هایتاریخیدرشهرخرمآباد 


:وجودجاذبه
S2

 0/117

4

 0/468

:S3موقعیتمناسبمواصالتیشهرخرمآباد 

 0/098

3

 0/294

:S4اقلیممناسبدرفصولمختلفسال 

 0/078

3

 0/234

:وجودحسمهماننوازیمردم 

S5

 0/058

3

 0/174

:S6مجاورتباشهرهایگردشگرپذیرکشور 

 0/039

3

 0/117

:W1نامناسببودنامکاناترفاهیواقامتی 

 0/098

2

 0/196

:نامناسببودنوناکافیبودنامکاناتجاذبههایطبیعیوتاریخی 

W2

 0/078

2

 0/156

رسانیوتبلیغاتکمدرخصوصجاذبههایطبیعیوتاریخی 

:W3اطال 

 0/137

2

 0/274

:نامناسببودنزیرساختهایمسافربری 

W4

 0/058

2

 0/116

:W5نامناسببودنامنیتاجتماعیگردشگران 

 0/039

1

 0/039

:فقدانبرنامهری یومدیریتمناسبدرزمینةجذبگردشگر 

W6

 0/078

2

 0/156

جمع 

1

-

 2/692

تشکیل ماتریس SWOT

ماتریس SWOTیکماتریسنُه خانهاستکهچهارخانهدارایعواملاصلیوچهارخانة دیگر
نشاندهندة راهبرد هااستکهازتالقینقاطقوت،ضعف،فرصتوتهدیدارا همیشود.شایانذکر

راهبردهایچهارگانهازنظرخبرگاناستفادهشدهاست .بهاینصورتکهازآنان

استبرایتدوین
حلهاییدرجهتبهبودنقاطقوت،
قوت،ضعف،فرصتوتهدیدموجودراه 

خواستهشدبراساسنقاط 
برطرفسازی نقاط ضعف ،استفاده از فرصتهای موجود و اجتناب از تهدیدهای پیشرو ذکر کنند.

مجموعه نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید و راهبردهای چهارگانه ،ازطریق ماتریس  ،SWOTدر
جدولزیرنشاندادهشدهاست.
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جدول  :11ماتریس  SWOTهویت و برند شهر خرمآباد
قوتها:

ضعفها:

وجودجاذبههایطبیعیفراوان 

-1
وجودجاذبههایتاریخی 

-2
-3موقعیتمناسبمواصالتی 
-4اقلیممناسبدرفصولمختلفسال 
وجودحسمهماننوازیمردم 

-5
-6مجاورتباشهرهایگردشگرپذیرکشور 

-1نامناسببودنامکاناترفاهیواقامتی 
-2نامناسببودنوناکافیبودنامکانات
جاذبههایطبیعیوتاریخی 

-3اطال رسانیوتبلیغاتکمدرخصوص
جاذبههایطبیعیوتاریخی 

زیرساختهایمسافربری 

نامناسب 
بودن

-4
-5نامناسببودنامنیتگردشگران 
-6عدمبرنامهری یومدیریتمناسبدرزمینة
جذبگردشگر 

فرصتها:

راهبردهای تهاجمی ):(SO

راهبردهای محافظهکارانه )(WO

-1اف ایشتوجهدولتبه
گذاریدرخرمآباد 


سرمایه
وجودجاذبههایتاریخیدرشهر

-2
آبادبهمنظورجذبگردشگر 


خرم
-3ارا ةهویتبارزخرمآبادبهتمامی
ذینفعان 

-4وجودشرایطاقلیمیوطبیعی
مناسببهمنظورجذبگردشگر 

-5اف ایشانگی ةمردمبرایمسافرت
بهخرمآباد 

-6اف ایشتوجهبخشخصوصیبه
گذاریدرخرمآباد 


سرمایه

:اشاعةهویتبارزخرمآبادازطریق

SO13
معرفیبهتمامیذینفعان 

:تدوینبرندشهرخرمآبادبراساس

SO23
جاذبههایطبیعیوتاریخی

گیریازجاذبههاو


شناساییوبهره
:SO14
م یتهایطبیعیوتاریخی 
:اشاعةفرهنگمهماننوازیو

SO54
گردشگرپذیریدرمیانمردم
:تأکیدبرتوسعةگردشگریدرخرمآباد

SO36
باتوسعةزیرساختشهری 

:WO11احداثاماکنرفاهیواقامتیدر
استفادهازسرمایهگذاریدولتیو

خرمآبادبا

خصوصی
:WO33اطال رسانیوتبلیغاتمناسببرای
معرفیهویتخرمآبادازطریقبرندسازیشهری

:WO46جذبسرمایةخصوصیودولتیدر
راستایبهبودوضعیتزیرساختهایمسافربری

:WO61استفادهازنیروهایمتخصصمحلی
درجهتتوسعةگردشگری
نامهری یراهبردیبرایاشاعة
:WO63بر 
هویتوتوسعةگردشگریمنطقه

تهدیدها:

استراتژیهای رقابتی ):(ST

استراتژیهای تدافعی ):(WT

تصویرذهنینامناسبازخرمآباد 

-1
تقاضایروبهکاهشگردشگران 

-2
-3اف ایشانگی ةسرمایهگذارانبه
سرمایهگذاریدرشهرهایمجاور 

-4اف ایشامکاناتوخدمات
گردشگریدرشهرهایمجاور 
-5تبلیغاتکموعدمشناسایی
هایخرمآباد 


قابلیت
تخریبتدریجیجاذبههایتاریخی

-6
وطبیعی 

:تصویرسازیمثبتازخرمآبادبا

ST11
بهرهگیریازهویتتاریخیوطبیعیآنبا

استفادهازبرندسازی 
:ST24جذبسرمایةخصوصیودولتیدر
راستایبهبودامکاناتگردشگری 
:ST25اطال رسانیوتبلیغاتمناسببرای
معرفیهویتخرمآباد 

آبادبهمنظور


:تصویرسازیمثبتازخرم
ST4
تحریکتقاضایگردشگران 
جاذبههایتاریخی
:ST16جلوگیریازتخریب 
وطبیعی 

فعالیتهای

:WT31تقویت تبلیغات و
رسانهها دربارةم یتهای

آگاهسازی در

گردشگری 
:WT31از بین بردن ذهنیت بد گردشگران
دربارة وضعیت امنیتیمنطقهازطریق
تصویرسازیمثبت 
:تدوینبرنامههایمناسببرایاف ایش

WT65
جذبگردشگران 
سمینارهاونشستهای

:WT65برگ اری
توسعةسرمایهگذاری 

:تأمینامنیتمکانهای گردشگرپذیر

WT51
خرمآباد 


عوامل داخلی
عوامل خارجی 


مرحلة سوم پژوهش
فاز دوم :هویت برند 
بهمنظور تعریف یک نام تجاری،ضرورتیانکارناپذیر است
امروزهتوجه و تأکیدبر هویتبرند  ،
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قابلرؤیت نیست اما دارای اصالت و ریشه است.
(هالیدی و کن ل .)2008، 1هویت عنصری است که  
هویتج ءکلیدیبرندسازیاستوهستةایجادیکبرندموفقدركچگونگیایجادوتوسعةهویت

خرمآباد درقالبهویتیتاریخیو
عنوان برند است(الفورت.)2010،2درپژوهشحاضر ،هویتشهر 
رامیتواندرتاریخوطبیعتاینشهر
خرمآباد  
طبیعیشناساییشدهاست.ازاینروهویتبرندشهر 

تداعیهایبرنداستکه

منحصربهفرداز

مجموعهای

جستوجوکرد.بنابرنظرآکر )،(2002هویتبرند

بااستفادهازجاذبههایطبیعی

آناند.طبقایننظر،پژوهشحاضر،
راهبردشناسانبرندخواهانایجاد 
خرمآباد در
تداعیهاییازطبیعتوتاریخشهر 

بهفرد از 
منحصر 

درصددالقایمجموعهای 

وتاریخی ،
گرفتهوهویتتبیینشدهدر


هایصورت
ذینفعاناست.اینمهمبااستفادهازنتایجتحلیل
ذهنهمة 
صورتمیپذیرد .

خرمآباد،
فازسوم،یعنیمعرفیعنوانونشانبرندشهر 

فاز سوم :معرفی برند

دستآمدهازمراحلقبلصورتمیپذیرد.در این
اینمرحلهاز پژوهشبااستفادهازنتایجبه 
قسمتازپژوهش  ،بنابرنظرمورگانوپریچارد،بایدعنوانونشانبرندارا هشود.درپژوهشحاضر،
پرسشنامة

برایعملیساختناینمرحلهازمیاندهبرندمعرفیشدهازسویخبرگان ،بااستفادهاز

عنوانبرندنهاییانتخابومعرفیمیشود.لذابنابرانتخابخبرگان،عنواننهایی

مقایساتزوجی ،
3
خرمآباد گنجینة طبیعتوتاریخایران » استکه ازمیاندهعنوان
وارهایتحتعنوان« 
برندجمله 

برندمعرفیشدهگ ینششدهاست.درارا ةعنوانبرندحاضر،سعیشدههویتطبیعیوتاریخیشهر

خرمآباد،کهدرمراحلقبلیپژوهشتشریحشد،گنجاندهشود.دهعنوانبرندپیشنهادیپژوهش،که

عنوانبرندنهاییازمیانآنهاگ ینششد،درجدول12نشاندادهشدهاست .


جدول  :12عناوین پیشنهادی برند شهر خرمآباد
شماره

عنوان

شماره

عنوان

1

پایتختطبیعتوتمدنایران 

6

خرمآبادمهدتمدنوفرهنگایران 


2

خرمآبادشهرطبیعتوتاریخ 


7

پایتختجاذبههایطبیعیوتاریخی 


3

خرمآبادگنجینةطبیعتوتاریخایران 


8

خرمآبادسرزمینکهنوسب 


4

خرمآبادسرزمینمفرغوبلوط 


9

آبادشهرسرمایههایتاریخیوطبیعی 


خرم

5

خرمآبادشهررودهاوآبشارها 


 10

آبادنگینزاگرس،شهرفلکاالفالك 


خرم


فاز چهارم :اجرا و پیادهسازی

مورگانوپریچارد()2004اظهارمیدارندکهدراینمرحله،هویتبارزبرند درقالب عنوانو
ذینفعاندرکنارتبلیغاتبرای
ذینفعانارا همیشود.بنابرنظرایشان،ارا ةبرندبه 
نشانبرندشهربه 
1. Halliday and Kuenzel
2. Lafort
3. Khorramambad The Treasury of Iranian Nature and History
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خرمآباد،بااستفاده
پسازگ ینشوارا ةعنوانبرندشهر 
برنداهمیتبسیاریدارد.درپژوهشحاضر ،
خرمآبادارا هشدهاست(شکل.)1درارا ة
ازنظرمتخصصانحوزةبازاریابیوطراحیلوگو،نشانشهر 
خرمآباد،کهدرمراحلقبلیپژوهشتشریح
نشانبرندحاضرسعیشدههویتطبیعیوتاریخیشهر 
شده،نمودیابد .

شکل :1نشان برند شهر خرمآباد




فاز پنجم :ارزیابی و بازنگری

آخرینمرحلهدرمدلپنجفازیبرندسازیشهریمورگانوپریچارد()2004ارزیابیوبازنگری
است.مورگانوپریچارد()2004عنوانمیکنندکهاینمرحلهبعدازفرایندبرندسازیشهریبهاجرا
بهاصالحوبهبودبرندپرداختهمیشود .

درمیآید.دراینمرحله،بااستفادهازبازخوردایجادشدهازبرند،


بحث و نتیجهگیری
پژوهشحاضرباهدفبرندسازیوایجادتصویرمطلوبومثبتدرذهنشهروندان،جهانگردانو
خرمآباد
منظورزمینهسازیتوسعة فرهنگی،اقتصادیوگردشگریشهر 

سرمایهگذار 
انبه

مسافرانو
خرمآباد در قالب هویتی تاریخی و
صورت پذیرفت .نتایج پژوهش مشتمل بر ارا ة هویت بارز شهر  
طبیعیاستکهمبنایاصلیبرندسازیدرپژوهشقرارگرفتهاست.نتایجحاکیازآناستکهجمع
فرصتهابر

امتیاز وزنیعواملخارجیمؤثر بربرندسازی بیشازمقدار 2/5استکهنشانازغلبة 
هایشناساییشدةمؤثریبابرندسازیعایدشهر


تهدیدهادارد.اینمسئلهبدینمعنیاستکهفرصت
شود.بهعالوهنتایجپژوهشحاکیازآناستکهجمع امتیاز وزنی عواملداخلیبیشاز

خرمآباد  
می

هابرضعفهادارد.اینمسئلهنی بدانمعنیاستکهنقاط

مقدار 2/5استکهنشانازغلبة  
قوت
خرمآباد باشد .نتایج
قوت مؤثری شناسایی شده که میتواند پشتیبان و حامی برندسازی در شهر  
خرمآباد برای جذبگردشگرانو
پژوهشدربرگیرندة راهبردهاییدرخصوصاشاعة هویتبرندشهر 
خرمآباد
تدوینشده ،مبین اشاعة هویت بارز شهر  

سرمایهگذاران است .لذا راهبرد تهاجمی ) (SO

خرمآباد با استفاده از
ذینفعان ،احداث اماکن رفاهی و اقامتی در شهر  
ازطریق معرفی به کلیة  
گیریازجاذبههاوم یتهایطبیعیوتاریخی


شناساییوبهره
سرمایهگذاریدولتیوخصوصی و 
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خرمآباد
تدوینشده به این شکل است :تصویرسازی مثبت از شهر  

است .راهبردهای رقابتی ) (ST
بهمنظور رقابت در عرصة جذب سرمایهگذاری؛ جذب سرمایة خصوصی و دولتی در راستای بهبود

عالوهبرآنچهگفته
سرمایهگذاران .

امکانات؛ اطال رسانیوتبلیغاتمناسببرایجذبگردشگرانو
تدوینبرندشهریبراساسجاذبههایطبیعی

شد،راهبردهایمحافظهکارانه)(WOبهاینشرحاست:
سرمایهگذار؛

بهمنظورجذب
خرمآباد 
وتاریخی؛اطال رسانیوتبلیغاتمناسببرایمعرفیهویتشهر 
جذب سرمایة خصوصی و دولتی در راستای بهبود وضعیت زیرساختهای مسافربری .راهبردهای
رسانهها
آگاهسازی در  
فعالیتهای  

تدوینشدهنی بهاینشکلاست:تقویت تبلیغات و 

تدافعی) (WT
دربارةم یتهای گردشگری؛ ازبین بردن ذهنیت بد گردشگران دربارةوضعیت امنیتی منطقهازطریق
سرمایهگذاران .نتایج مرحلة سوم

تصویرسازی مثبت؛ تدوین برنامههای مناسب برای اف ایش جذب 
خرمآباد ارا ه شده است .باتوجهبه موارد مذکور و
پژوهش نی در قالب عنوان و نشان برند شهر  
درخصوصهماهنگیپژوهشحاضربادیگرپژوهشهابایدگفتکهپژوهشحاضرباپژوهشکاظمی

و همکاران ( )1391هماهنگی دارد؛ هر دو پژوهش ن دیک به راهبردهای تهاجمی و محافظهکارانه
یافتههای تحقیق افتخاری ( )1383دربارة توسعة گردشگری دهستان
تدوین شده است .همچنین  
میکند.
یافتههای این تحقیق حمایت  
لواسان کوچک و تحقیق شهیدی و اردستانی ( )1388از  
پژوهشدیگریکهبایافتههایپژوهشحاضرهماهنگیدارد،پژوهشقالیبافوشعبانیفرد()1390

است.وجهاشتراكهردوپژوهشدریافتههایمربوطبهمدلجهانیگردشگریاست.دیگرپژوهشی

کهنتایجآنازپژوهشحاضرحمایتمیکند،تحقیقزالی()1393است.هماهنگیهردوپژوهش

ازنظر مؤلفههای تاریخی و طبیعی (زیستمحیطی) است که بهعنوان عوامل اساسی در برندسازی
شناساییشدهاست.درخصوصهماهنگیتحقیقحاضرباتحقیقاتخارجینی بایدگفتکهنتایج
پژوهش حاضر با برندسازی شهرهای هامبورگ و استانبول دارای شباهتهایی است .در برندسازی
انجام شدهبرایایندوشهرازهویتطبیعی(هامبورگ)وهویتفرهنگی(استانبول)استفادهشده

است؛همانطورکهدرپژوهشحاضرهویتطبیعیوتاریخیمبنایبرندسازی قرار گرفتهاست.
عالوهبرآنچهگفتهشدودرخصوصنوآوریموجوددرپژوهش،گفتنیاستپژوهشیدرداخلکشور

باشد.درخصوصمحدودیتهایپژوهشنی 

یافتنشدکهمبادرتبهبرندسازیدرحوزةشهریکرده
لکشوربههمراهعدمتوانایی

بایدگفتکهکمبودنمنابعوپژوهشهایبرندسازیشهریدرداخ

محدودیتهایتحقیقحاضراست.بدیهی

مهمترین
خرمآباداز 
ندراجراوپیادهسازیبرندشهر 

محققا
نشهریرامیطلبدکهاینمهمتاحدود

استکهاجراوپیادهسازیبرندشهریارادةجمعیمسئوال

زیادیازعهدةمحققانخارجاست .

پیشنهادهای کاربردی
 پژوهش حاضر به مدیران ارشد شهری پیشنهاد میکند که با استفاده از اشاعة هویت بارزان،زمینهسازجذبسرمایهبهشهرخودشوند.اینمهم

سرمایهگذار

شهرشان،ازطریقمعرفیبهکلیة 
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یهگذار در
معرفیهویتشهربهمنظورجذبسرما 

بااستفادهازاطال رسانیوتبلیغاتمناسببرای 
کناربرندسازیقابلدستیابیاست.

کندکهبااستفادهازبرنامهری یراهبردیوتأکید


پژوهشحاضربهمدیرانشهریپیشنهادمی
زیرساختهای رفاهی و اقامتی شهر خود ،سهم خود را از جذب

بر توسعة گردشگری و با توسعة 
گردشگرانوسرمایهگذاراناف ایشدهند.
بهمنظورازبینبردنذهنیتبدوتأمین امنیت
هایپژوهشپیشنهادمیشود  ،


بهیافته
 با توجه
برنامهری ی الزم صورت گیرد و با استفاده از فرهنگسازی و اشاعة
مکانهای گردشگرپذیر شهر  ،

فرهنگمهماننوازیوگردشگرپذیریدرمیانمردمزمینة جذبسرمایهگذاریوگردشگریایجاد

خرمآباددرمسیراصلیمواصالتیشمالبهجنوبکشورقراردارد،اینمهم
ود.باتوجهبهاینکهشهر 

ش
ونمایشگاههادرعیدنوروزویاتابستان،کهگردشگرانزیادی

بااستفادهازتبلیغات،برگ اریمراسمها
نظرمیرسد.


ضروریبه
ازاینشهردیدنمیکنند،
باتوجهبهوجودشرایطاقلیمیوطبیعیمناسببرایجذبگردشگران،بهمدیرانارشدشهری

خرمآبادزمینةتوسعة
سرمایهگذاریدراماکنرفاهیواقامتیشهر 

پیشنهادمیشودباتسهیلشرایط

سرمایهگذاران را متقاعد کنند ،در صورت

صنعت گردشگری را فراهم آورند .مدیران شهری باید 
سرمایهگذاری

سرمایهگذاریدرجهتتوسعةصنعتگردشگریمنطقه،عوایدمطلوبیدرقالببازده

نصیبآنانمیشود.بابرگ اریهمایشهایگردشگریودعوتازسرمایهگذارانبخشخصوصیو

ان،اینمهمتسهیلمیشود.

سرمایهگذار

حمایتهمهجانبةمسئوالناز

وجودجاذبههایطبیعیوتاریخیفراواندرکنارموقعیتمناسبمواصالتی،اقلیممناسبدر

فصول مختلف سال و وجود حس مهماننوازی مردم در استان لرستان از عواملی است که مدیران
بااستفادهازفرهنگسازیمناسبدر کناراطال رسانیوتبلیغاتمناسببه

شهریواستانی باید 
معرفیآناقدامکنند .
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