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چکیده
رقابت جهانی  در صنعت گردشگری ال ام برنامه ری ی دقیق تر مسئولین را ایجاد کرده است .پژوهش های
بسیاریازبعدنرماف اریوسختاف اریجهتایجادراهنمایبرنامهری یصورتگرفتهاست.برنامهری ی،
تعیین اقدامات الزم و اجرای آنها به غایت ایجاد ارزش برای مقاصد می انجامد .ارزش آفرینی برای مقصد
اهرمیاستکهانتخابرابرایمقاصدرقممی ندکهباتوجهبهاهمیتموضو فوق،هدفاصلیاینمقاله
طراحیوتبیینمدلیاستکهاستراتژیهایارزشآفرینیبرایمقصدی دراتدویننماید .بدینمنظوردر
اینپژوهشبهبررسیمدلهایموجوددرخصوصبرندسازی،مدیریتبرند،توسعهبرندودوبارهسازیبرند
درصنعتگردشگریپرداختهشد.درابتداباروشتحلیلمحتویحدود 50مدلموردبررسیقرارگرفت.
پسازاستخراجسازهها،باروشتئوریدادهبنیادمفاهیموبعدمقولهبندیآنهاصورتگرفتکهدرنهایت
مدلپاردایمیشامل 5محوراصلی:علل(شرایطعلی)،بستر(شرایطاختصاصی)الزم،راهبردهای(کنشو
واکنش)خلقارزشبرندمقاصد،مقولههایمداخلهگر(شرایطعمومی)،پیامدهایحاصلازراهبرهایخلق
ارزش برند مقاصد استخراج شد .در ادامه استراتژی های مستخرج از مدل در شهر ی د با روش معادالت
ساختا ری مورد بررسی قرار گرفت .جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان ،اساتید و خبرگان در حوزه برند
مقصدی داست کهبهدلیلب رگبودنجامعهآماریوعدمدسترسیبههمهبااستفادهازروشنمونهگیری
غیرتصادفیدردسترس 385پرسشنامهتوزیعگردیدکهازروشآلفایکرونباخبرایسنجشپایاییوروش
رواییصوریبرایبررسیروایی پرسشنامهاستفادهگردیدو درادامهبااستفادهازروش معادالت ساختاری
مدلموردبررسیقرارگرفتکهنتایجحاصلازآزمونبیانگرایناستکهراهبردهایخلقارزشبرندشهر
ی ددراف ایشکیفیتزندگیمردمی دوکاهشمهاجرت،اف ایشسرمایهاجتماعی،اف ایشرقابتپذیریو
جهانیشدنمقصدی دتاثیرمثبتومعناداریدارندوشاخصهاینیکوییبرازشمدلحاکیازمناسبو
سازگاربودنمدلبادادههایبهدستآمدهبودند .


کلید واژه :ارزشبرند،استراتژیخلقارزش،برندمقصدگردشگری،نظریهدادهبنیاد
1ـنویسندهمسئول:استادیاردانشکدهگردشگری،دانشگاهعلموفرهنگ()jahanian@usc.ac.ir
2ـاستادیاردانشگاهتربیتمدرس 
3ـدانشجویدکتریمدیریتگردشگری،دانشگاهعلموفرهنگ،اینمقالهبرگرفتهازرسالهدکتریدردانشگاهعلموفرهنگمیباشد 
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 -1مقدمه
قدرتبرندوارزشبرند،حرفاولرادرجذبمشتریدردنیایامروزیمیزند.برندهااف ایندهارزش
اقتصادیواستراتژیکمالکانشانمیباشند(.(Gil, Andrs & Salinas, 2007برند،یککاال،خدمت،
مکانوشخصقابلشناساییاستکهتوسطآنخریداریامصرفکنندهارزش اف ودهایکهمرتبط
ون دیکبهنیازشاسترادركمیکند(.)Chernatony & McDonald, 2003برندتنها یک محصول
فی یکی نیست ،بلکه یک خاصیت منحصر به فرداستکهدرطول زمان گسترش و بهبود می یابد و
دارا یهای ملموس و غیر ملموسی را از آن خود می سازد ( .)Murphy, 2007در جایی دیگر عنوان
میشودکهنام تجاری فقط یک عنوان نیستودرك مشتری از برند به تاثیر کلیه جنبه های یک واحد
تجاری باز می گردد  .برندمقصددرادراكگردشگرانبالقوهازداراییهایبرندوارزشعاطفیکه
گردشگران برای تجربه این دارایی ها قا ل هستند ،نهفته است ( .)ETC/UNWTO, 2009مدیریت
برندباید هم ورودی و هم خروجی سازمان را آنگونه که توسط مشتریان ادارك می شود ،با هم در بر
داشته باشد( .)Grace& King, 2010برندسازی،مدیریتبرند،توسعهبرندوازدیدگاهیدیگراحیای
برندهمهاقداماتیهستندکهبهارزشآفرینیبرایمقاصدمیپردازند.ارزشیابهصورتذاتیوجود
داردو یاپتانسیلایجاددریکمقصد گردشگری را دارد .درهردوصورتنیازاستکهاقداماتی
صورتگیردکهاینارزشهاجنبهمحرکیبهخودگیرندوماننداهرمیدرجذبگردشگرعمل
کنند.به غیراز«محصول»،کهمادهیخاممقصداست ،لوگو،جملهتبلیغاتی،تصویرسازیوکمپین-
هایبازاریابی،سبکطراحی  ...عناصریهستندکهبرندرابهحرکتدرمیآورندوازآنتأثیرمی
پذیرندولیخود،برندنیستند.برندبایددرونتمامآنهاتعبیهشدهباشد،بهطوریکهآنهاهمواره
منعکسکنندهارزشهایبرندمقصددرهرج ءازارتباطاتبازاریابیباشند .
نکتهایکهحا اهمیتاستایناستکهدربسیاریازتحقیقاتلفظبرندسازیبدونروشنشدن
زمینهفکریدقیقمطرحمی شودوبعضاً مدلهاییکهارا همی شوددررویکردهایمتفاوت مورد
کاربردقرارمی گیردکهاینموضو خودشکافب رگیمیانتئوریوعملایجادمی کند.دیدگاه این
پژوهشایناستکهمقاصدموردبازدیدبهدلیلداشتنویژگیهایارثیفرهنگی،تاریخی،مذهبیو...
برندمیباشندوارزشمتمای عینیوذهنیدرقالباقداماتارزشدهیباعثمیشودکهیکمقصد
درمقایسهبادیگری درانتخاب گردشگر قرار گیرد.مسئلهای که دراین پژوهش موردبررسی قرار
میگیردایناستکه چهعناصریبرارزشآفرینیبرنددرمقاصدگردشگریتاثیرگذارهستندواین
عناصربادربرداشتنچهپیامدهایمنجربهشکلگیریارزشمیشوندکهدراینراستابهعلتها،
راهبردها،بستر(شرایطاختصاصی)خلقارزشبرندمقاصدوتاثیرآنهابرراهبرهایخلقارزشبرند
مقاصد،مقولههایمداخلهکنندهدرخلقارزشبرندمقاصد(شرایطعمومی)وتاثیرآنهابرراهبرد
هایخلقارزشبرندمقاصدوپیامدهایحاصلازخلقبرندمقاصدپرداختهخواهدشد 
هدف اصلی این پژوهش این است که به بررسی مدل های موجود در این زمینه بپردازد و با
استخراجعناصرموجوداثرگذاربرارزشبرندمقاصد،بهطراحیمدلخلقارزشبرندمقاصدبپردازد.
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درواقعاساسفکریبرایطراحیمدلایناستکهاقداماتیچونبرندسازی،مدیریتبرند،توسعه
برند،دوبارهسازیبرندوسایراقداماتمرتبطباآنهادارایویژگیارزشدهیبهمقصدیهستندکه
خودازابتدابرندبودهاست .
ضرورتواهمیتتحقیقفوقازبعدتئوریکیاینمیباشدکهدرخصوصبرندمقاصدمدلهای
بسیاری طراحی شده که در قالب برندسازی عنوان گردیده است ،اما در اکثر مدل های موجود
برند سازیمرحلهایبعدازبودنمقصدموردتوجهقرارگرفتهشدهاستوبهجنبهوراثتیبودنبرند
درمقاصدموردبازدیدتوجهنشدهاست،درواقعمنطقفکریآناندرخصوصچیستیبرندمشخص
نیستیااگرهستبامفهومبرنددرمقاصددارایتناقضاستبنابرایناینموضو بهغنایبیشتر
مفهومبرنددرگردشگریمیپردازدوبعضاًتحلیلهاییکهدرآنهاتالششدهمفاهیمموجوددر
برندمحصوالترابهبرندمقاصدتعمیمدهندمیتواندازنظرمخاطبباژرفایبیشتریداوریگردد .
نکتهدیگر اینکه هرچند در مطالعاتمتعددیبهبحثبرنددرمقاصدپرداختهشدهاست اما
دیدگاهپارادایمیبهاینموضو کهازچندجنبهبهمطالعهپدیدهمیپردازدبارویکردتجمیعینسبت
بهمدلهایموجودبااندیشهارزشمحوریآنهارویکردنوینیمیباشدکههممدلهایمطروحهرا
بررسیمیکندوهممحوریتتفکرازابتدایطراحیمدلمشخصاستوهمباتوجهبهثبتجهانی
شهری دوباتوجهبهضرورتتدوینمدلبرایرقابتپذیریبرنداینشهردرانتهامدلمستخرج
دراینمقصدموردبررسیقرارمیگیردتارهنمودیبرایتبییناستراتژیهایخلقارزشبرندمقصد
ی دباشد.لذاباتوجهبهمطالبعنوانشدهسوالاصلیاینپژوهشآناستکهمدلخلقارزشبرند
مقصدگردشگریی دچگونهمدلیاست؟ 

 -2پیشینه و مبانی نظری پژوهش
برندمقصددرادراكگردشگرانبالقوهازداراییهایبرندوارزشعاطفیکهگردشگرانبرایتجربه
اینداراییهاقا لهستند،نهفتهاست(.)ETC/UNWTO, 2009برندمقصدیکنام،سمبل،لوگو،
عالمتتجاریو...میدانندکههممقصدراتعریفوهمآنرامتمای میسازدووعدهتجربهیک
سفربهیادماندنیکهناشیازویژگیهایمقصداسترابهگردشگرمیدهدوخاطراتمفرحاز
تجربهمقصدرایکپارچه،ثبتوغنیترمیسازد .(Ritchie& Ritchie,1998) .
بیلبیکر(صمیمیوقاسمی)1393،بهنقلازچارل رنچعنوانمیداردکههرآنچهبتوانبرای
آنیکموجودیتذهنیقا لشدبرندمیباشدوفعالیتهاییمانندبازاریابییکیازعناصربرند
سازیمیباشد  .نامتجاریبهخلقارزشبرایمشتریوسازمانمیپردازدوچراییپرداختقیمت
بیشتر توسط مشتریبراینامتجاریبرتررانشانمیدهد.برندها درجهتخلقارزشبیشتربرای
مشتریانوهمچنینایجادم یتهایرقابتیپایدارکمکمیسازد).(Keller,1993برندسازیمکانبه
دلیلاینکهمکانازپیشوجودداردواکثرشهرهادارایموقعیتفکریتثبیتشدهازسویمردم
کهدرطیزمانایجادشدهمیباشند،کنترلوتغییربسیاریازمتغیرهاناممکنوبعضاًدشوارمی
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باشددرواقعبرندسازیمکانتغییردیدگاهواحساسبهبرندموجودوساختموقعیتنومیباشد.
درادبیاتبرندمدلهایمختلفیباعناوینبرندسازیمقصد/مکان،دوبارهسازیبرند،توسعهو
احیایبرندمقصدموجوداستکهبابررسیآنهامیتوانبههدفغاییمشتركارزشآفرینیبرای
برندمقصدرسیدوحتیدربررسیعناصراینمدلهااشتراکاتبسیاریموجوداست.نکتهحا 
توجهایناستکهمحتویاینمدلهاحتیباعناوینمختلفبسیارمشابههستند .الگویفرایند
طراحیبرندمقصدبراساسنظراتدیکرناتونیوسگالهورن )1381( 1ازفرهنگسازمانینشأت
میگیرد.گاماولاینفرایند،تحلیلوضعیتجاریبرندمقصد(تصورمشتریانورقبا،کارمندانو
شرکتهای فعال)میباشد .فرهنگ های سازمانی با پشتیبانی تحلیل تصویر برند حاضر به مدیریت
شرکتهایمختلفعاملدرمقصداینامکانرامیدهدکهآیندهبرندمقصدراازنظرچگونگی
ترکیبارزشهایعملیاتیواحساسیبرایتعیینموقعیتبرندورشدمسئولیتشتعیینشود .
پسازطراحیهویتبرندمقصد،فرایندکلیباسهفرایند موازیادامهمییابد؛طراحیفرایند
خدمتدرشرکتهایشبکهبندی،طراحیراهبردهایارتباطیوطراحیزیرساختفی یکی.اینسه
فرایندیکهدفمشتركدارندکهاطمینانازپشتیبانیجستجویهویتبرندبهوسیلهگرههایبرند
دریافتیمشتریقبل،درطولوبعدازسفراواست .راهبردارتباطبهدوگروه مخاطباشاره دارد:
مخاطبانخارجیوداخلی.درنهایت،انجامتماسهایبرندازطریقتوسعهشواهدبصریوفی یکی
هویتبرنددرزمینهفی یکیمقصددرشرکتهاونی درمحلهایعمومیهمقابلارتقاست.برندینگ
موفقمقصدباهماهنگیارا هخدمتهمراهباتوسعهپرسنلکهارزشهایمشتركراترغیبمیکندو
توسعهزیرساخت،حاصلمیشود.مدیرانبهوسیلهمقایسهتصویربرندباهویتبرندمقصدمیتوانند
می انموفقیتراارزیابیکنند.مدلچرخبرند)(ETC & UNWTO,2009تماماطالعاتاصلیدرمورد
برندرابرروییکنمودارترکیبمیکندوروابطبینالیههایبرندرانشانمیدهد.اینالیههاشامل
عناصرعقالیی؛حقایقونشانههاکهپشیبانیکنندهوعدههااستووعدههاکهم یترقابتیبرنداست
باارا هتوضیحاتیدرخصوصبرندوکارکردآنبرایفرد،میباشد،.عناصرحسی:شاملارزشهاکهبه
معنیآنچهبرندمعرفآناست،میباشد.بابررسیارزشهایسازندهشخصیتبرندشکلمیگیرد.مدل
عملیاتی برند سازی برای مکان از پنج مرحله تشکیل شده است .این مراحل شامل -1 :شرو و
سازماندهی-2انجامتحقیقاتکمیوکیفیبرایدریافتواقعیات-3شکلدهیهویتبرند-4ایجاد،
اجراوال امبرنامه-5اجراوپیگیریمیباشد) .(Moilanen and Rainisto 2009
مدل 5مرحلهای برندسازیبرایمکانتوسط) (Morgan &Pritchard, 2002عنوانشد.دراین
مدلگاماولفرایندساختبرند یازندهکردن(رفرش)هربرند مکانی،بنیاننهاندنارزشهایمقصدو
برندهایآنباانجامیکسریپروژه  هایتحقیقاتیاست.بنیانارزشها،پشتیانیکنندهابعادمورد
توسعههویتبرنددرمرحلهبعدیبادرنظرداشتناهمیتهرمم ایایبرندومعماریبرنددراینفاز
است.درمرحلهسومچشماندازبرندباتوجهبهارزشهایکلیدیبرند،بایدبههمه سهامداران
1-Cheratony and Segal-Horn
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مشتریانفعلیوآیندهانتقالیابد.مرحلهچهارماجرایمعماریبرندکهدربرگیرندهعناصرکلیدی
برندمنجملهجایگاهبرند،داراییهایحسیوعقالنیوتداعیاتبرند،باشخصیتبرنداستودر
نهایتاینفراینددا مابایدموردارزیابیواصالحگردد .آشورث)1387(1درطیمقالهایبهارا ه
ا ب ارهایبرندسازیمیپردازد .دراینمقالهتوضیحدادهشدهکهبرندسازیمکاندرسطحمحلی
چگونهانجاممیشود،بهخصوصبهعنوانبخشیازسیاستهایمدیریتمکان.متغیرهایمورد
نظردراینمقالهشاملتداعیشخصیت،طراحیوایجادامضاو(نشانهسازیرویداد)شاخصکردناز
طریق رویداد  میباشد) .(Anholt, 2007در پژوهشی به شش عامل که توسط آنها یک شهر درك
میشودودرنتیجهازطریقآنهاساختبرندشهریموردارزیابیمیگردد،اشارهگردیدهاستکهدر
نهایت ابعاد شش ضلعی هویت رقابتی شهر از آنها استنباط میشود که شامل گردشگری ،مردم،
فرهنگ،سرمایهگذاری،برندها،سیاستمیباشد.اوعنوانمیداردکهمفهوم«هویترقابتی»بهجای
اصطالح گمراه کننده ی «برندسازی ملی» ابدا کرده است تا طرحی برای به کارگیری راهبردها،
فعالیتهایسرمایهگذاریها،نوآوریهاوارتباطاتتمامبخشهایکشور،اعمازدولتیوخصوصی،در
جهتاهدافمشتركباشد .ایننظریهبهاینموضو اشارهدارد کههماهنگیمیان راسهایشش
ضلعی،توسعهیمشتركراهبردملی،سهیمشدنبیشتردرمنابعوتخصص،تشویقنوآوریوایجاد
استانداردهای مشترك و معیارهای کیفیت ،می توانند به دستاوردهای بسیاری از جمله مدیریت
اثربخشترشهرتملیبیانجامد.الینس)1999(2باتوجهبهاهمیتگردشگریوصادراتبرایتمامی
کشورهاهفتمرحلهبرایموفقیتدربرندسازیملیعنوانمیدارد.اینمراحلازارزیابینحوهتداعی
برندکشوردرذهنمردمکشوروسایرکشورهاازطریقتحقیقاتکیفیوکمیشرو شدهوباتوسعه
روشهاییبصریکهایدهمرک یرانهفقطدرتابلوهایراهنمایگردشگرانولوگوکشوربلکهدر
طراحیفرودگاههاوسفارتهابیانکند،بهتمرک بربرندسازیکشوربهعنوانیکتعهدبلندمدت
جهتتحققتمامیپتانسیلهاوپیشرفتحداکثریوحمایتتمامیذینفعانختممیشود.آوراهامو
کتر)1386(3مدلچندمرحله ایبرندسازیراارا هنمودهاندکهدراینمدلفرایندبرندسازی
مکاندرراستایتغییرتصویرمکاندرسهمرحلهمطرحمیشود.اینسهمرحلهشامل -1:تج یهو
تحلیل مقدماتی  -2انتخاب استراتژی های رسانه ای  -3اجرا میباشد .ل گی و صیامی( )1396در
مطالعهایبهبررسیواولویتبندیمولفههایبرندسازیپرداختهاند.اینمولفههاشامل:ویژگیها
و دارایی های منحصربه فرد شهر ،تسهیالت خدماتی و گردشگری ،سرمایه گذاری و تجارت ،زیر
ساخت هایاساسی و تسهیالت عمومیشهر،خدمات حمل و نقل و دسترسی مناسب،جایگاه بین
المللیشهرمیباشد .مدلعملیاتیبرندسازیبرایمکانازپنجمرحلهتشکیلشدهاست.اینمراحل
شامل-1:شرو وسازماندهی-2انجامتحقیقاتکمیوکیفیبرایدریافتواقعیات-3شکلدهی
هویت برند  -4ایجاد ،اجرا و ال ام برنامه   -5اجرا و پیگیری میباشد .(Moilanen and Rainisto,
1- Ashworth
2- Olins
3- Avraham and Ketter
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) 2009مدلایجادبرندگردشگریمقاصد (مناطقداخلیکشور)بهابعادیچون -1سنت،تاریخ-2
منابعیکهپتانسیلهایبرندسازیدارند -3منابعیکهپتانسیلبرندسازیندارند -4منابعمورد
استفادهبرایتطبیقدادنپیشنهاداتتوریستباگرایشهاو عالیقسرمایهگذاراشارهنمودهاست
(.)Seric & et al., 2015درمدلبرندسازیCHNتوضیحدادهمیشودکهباایجادسینرژیحاصلهاز
تعاملفرهنگ،تاریخ،وطبیعتجداازتاثیراتجداگانههریکتصویریمتمای ازمقصدایجادمیشود
ومقصدنسبتبهسایریندر تمای موفقی قرارمیگیرد ).( Iliachenko,2005درمدلبرندسازی
محصولمقصدگردشگری،برندیکمنبعارتباطیمیانمشتریانوگروههایمختلفذینفع (شرکت
هایمحلیوسازمانهایگردشگریمقصد)میباشد.دراینمدلمدیریتسیستماتیک،یکپارچهو
منسجمازعناصرهویتنامتجاریمقصد را ارزشویژهبرندطراحیشدهتوسطسیاستگذارانرا
تعریفمیکند.اینبازیکنانفرستندهپیاهاییهستندکهاستراتژیارتباطیبرندرابراساسرویکرد
همکاریبارسانههاوکانالهایتوزیعجهتجایگاهیابیبرندمقصددرذهنگردشگران،تعریف
میکنند .در ادامه الزم است انسجام میا ن هر دو فرم ارزش وی ه برند توسط سیاست گذاران برند
بررسیشودتابهآنجایگاهموردنظررسیدهباشند).)Risitano,2006لیپینگ)1380(1درمدلبرند
سازیمشارکتیبرایمقاصدروستاییبرندمقصدرابهعنوانیکفرایندبازگشتیدرنظرمیگیردکه
دراطرافمحورمرک یایجادشدهتوسطترکیبعناصربرند،هویتنامتجاریوساختتصویربرند،
میگردد .اینروندباانتخاببادقتیکیاچندعنصربرندشعاریالوگوو..شرو میشودکهمقصدرا
مشخصمیکنندوتداعیاتیکهمنعکسکنندهصفات،تاثیراتونگرشهایاج اتصویربرندمقصد
استراشکلمیدهند  .صفاتبهعنوانویژگیهایشناختیملموسوغیرملموسمشخصشدهدر
مقصدتعریفمیشوند؛تاثیراتبهعنوانارزش ،معناووابستگیومنافعموردانتظارازصفات؛و
نگرشهابهعنوانارزیابیکلیومبنایعملورفتاراست.شکلگیریتصویرفراترازرویکردتوریست
محوررفتهتا بتواندركدرستیازتصویرموردنظرسازمانهایبازاریابیمقصدداشتهباشد.ازاین
طریقشکافمیانتصویرطراحیشدهوتصویردركشدهارزیابیمیشود.اینارزیابییکسریورودی
میدهدبرایساختتصویرسازگارباهویتبرندازطریقبرنامههایبازاریابی،ارتباطاتبازاریابیو
مدیریتتداعیاتبعدی.درکلاینیکمدلبازگشتیاستکهازطریقگسترشیکسریفعالیتها
مثل ارتباط پویا بین ترکیب عناصر برند ،ساخت تصویر ،تداعیات نام تجاری)(3Asو فعالیت های
بازاریابی ) ،(3Msبه دست می آید.مدل همچنین مشخص می کند که گسترش فعالیتها درشرایط
چهارگان هصورتمیگیردکهشاملتصویرارگانیک(تصویریکهطیروندطبیعیازشهرایجادشده)
موجود ،تصویر القا شده موجود ،اندازه و ترکیب داشته های مقصد ،موقعیت و بازار هدف میباشد
) .(4Csترومنوهمکاران)1385( 2عنوانمیکنندکهبرندسازیشهرینشانمیدهدکهساکنین
شهردا رایوفاداریزیادیبهمحلهخودهستند.امایکدیدگاهعمدتامنفیازدیگرمحلههاوشهر
بهعنوانیککل،نشاندهندهنیازواضحیبرایارتباطبینجوامعغیرمج ااست.موضوعاتیمانند
1- Liping
2- Trueman
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"امکاناتعمومیفی یکی""،اشیایملموس"و"ارزششهروندی"،بایداززاویهگروههایمردمیکه
برنامه های مختلف ،نیازهای متفاوت و آرمان های متفاوت دارند ،درك شود.الزم است که در برند
سازیمکاناینکهچگونهدیگرانتالشبرایدرك،شناسایی ،طبقهبندی،تعریفواندازهگیریبرند
شهرمیکنند،موردبررسیقرارگیرد.درادامهخالصهایازمدلهادرجدول1عنوانشدهاست .

جدول  :1بررسی مدل های موجود در خصوص برند در صنعت گرشگری
نویسنده و سال
تحقیق

Moilanen and
Rainisto

( )2009

Nigel Morgan
and Annette
 Pritchard

( )2002
منوریانوهمکاران
( )1392

یوسفیوهمکاران
( )1395

مفاهیم

نام مدل

  -1اطمینانازاینکهمدیرانارشدکلیهذینفعانمتعهدباشند-2
اف ایشتعهدکلیهگروهها-3تعیینهیاتمدیران(گروهعملیاتییا
گروهبرندسازی) -4پدیدارکردنپروژهبرندسازیمکان -5تعیین
نحوه درك مکان توسط مشتریان و افراد درون سازمان  -6مشخص
نمودناینکههریکازذینفعانازچهفاکتوریازهویتبرندمنفعت
میبرند .تحلیل و تفسیر نتایج  -7نتیجه گیری از مباحث قبلی -8
مدلعملیاتیبرند انتخاباج ایهویتبرند:ایدهمحوری،جایگاهسازی،قولارزشی-9
مشاوره و آزمون  -10انجام تعدیالت مناسب  -11برنامه ری ی
سازیمکان 
استراتژیک:تعیینساختاربرندسازماندهی،توزیعکاری،تامینمالی
-12هماهنگیمیانگامهاوافرادمسئول-13تعیینبرنامهعملیاتی
یکپارچه،گامها،المانهایبصری،جداولزمانبندی،ه ینههاو
مسئولیتها  -14اعمال سیستم مانیتورینگ  -15پایان مراحل برنامه
ری ی و گ ارش دهی نیاز های آتی  -16مشاوره و آزمون :انجام
تعدیالتمناسب-17توسعهفرایندهایخدماتی(دا می)-18توسعه
زیرساختهایفی یکی(دا می)
 -1بررسی بازار و توصیه های استراتژیک -2توسعه هویت برند -3
مدلپنجفازی معرفیبرند:انتقالچشمانداز-4پیادهسازیبرند-5مانیتور،ارزیابیو
برندسازی(مکان)  بازنگری 
 -1تعریف اهداف روشن  -2شکل گیری ستاد برندسازی شهر از
فرایندبرندسازی ذینفعان-3شناساییتصویرکنونیشهر-4اندازهگیریپیشرفت-5
شهریدرکالن نهادینه کردن فرایند برندسازی  -6تعیین هویت مطلوب شهر -7
شهرهایایران  تدوین جایگاه یابی برای از بین بردن شکاف میان تصویر کنونی و
هویتمطلوبشهر-8اجرایاستراتژی 
(شرایطزمینهای)-1:ذینفعانمتعدد-2ارزشهایمذهبی-3شرایط
اقتصادی(اقدامات)-4:تبدیلشهربهیکبرندسرآمددراذعانجامعه
 -5اعتمادسازی بین ذینفعان  -6برنامه ری ی استراتژیک پویا برای
برندسازیشهر-7ارا هبستهخدماتیباکیفیتباالبهحامیانبرندشهر
 -8تبلیغات (پیامدها) -9 :درآمدزایی پایدار -10تبدیل شهر به یک
مقصدبالقوه-11توسعهپایدارشهری(شرایطمداخلهگر)-12:حمایت
فرایندبرندسازی هایدولتیازبرندسازیشهری -13ذهنیتبرندسازیمدیرانشهری
 -14تامینمالی -15باورعمومیبهبرندسازیشهری(شرایطعلی):
درابرشهرها 
-16پویاییبرندسازی(درهرمرحلهبرندسازیمخاطبمتفاوتاست
در مرحله توسعه مخاطب سرمایه گذاران هستند و هدف ایجاد حس
اطمینان  برای سرمایه گذاری و در مرحله بهره برداری مخاطب
مشتریانهستندکهالزماستباورکننددرازایه ینههاییکهمی-
کنند،خدماتکافیدریافتمیکنند) -17نیازبهانبوهبازدیدکنندگان
(جهتبرندشدن)-18نیازکشور(ایجادبازارب رگ) 
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نام مدل

 Middleton
( )2011

مدلبرندسازی
(شهری) 

 Ashworth
( )2009

اب ارهایبرندسازی
مکان 

ل گیوصیامی
( )1396

مولفههاوشاخص
هایبرندسازی
شهریبراساس
اولویت 

الگویبرندسازی
بهادریوهمکاران
شهریبرای
( )1396
توسعهکارافرینی 

مفاهیم

-1شکلدهییکشخصیتوجایگاهمشخص،متمای ،جاهطلبانهاما
واقعی برای برند -2بنیان گذاری جایگاه برند بر اساس ارزش ها،
نگرش ها ،رفتارها و خصوصیات جمعیت بنیان  -3انعکاس یک
استراتژیمشخصشهر/مکانونقاطتاکیدباتوجهبهمهرتها،منابعو
قابلیت -4ارا ه اثربخش م ایا به گروه های هدف -5ارتباط موفق با
تاثیرگذاران کلیدی درونی -6یکپارچگی کارا در میان رسانه های
مختلفارتباطیبازاریابی-7منسجمبودندرطولزمان 
 -1بهرهگیریازشخصیتافرادمشهورمانندموسیقیدادنها،نقاشها،
نویسندگان و سایر افراد مشهور(سلبریتی برندینگ)  -3پرچم سازی/
بناهایمتمای -4عناصرطراحیهمانندامضاء(توسعهایدهپرچمسازی،
طراحیامضادرسطحوسیعترمیباشدکهتالشبرایناستکهعناصر
طراحی در محیط در دسترس معرفی شوند .طرح امضا میتواند شامل
مجموعهایازساختمانهایمرتبط،فضاهاوعناصرخیابانیمانندنشانه
ها،سنگفرشهاومبلمانخیابانیباشدکهصفاتیرابهشهرنسبتمی-
دهندحتیبهمی انیکعبارت-5).نواحیبارز(توسعهایدهایجادامضا
دربرندسازیمکان،ایجادمنطقهایخاصدرشهراستکهامضاایبرای
کلشهرباشد -6).رویدادهایفرهنگیاجتماعی -7رویدادهایورزشی
-8رویدادهایتجاری-9رویدادهایسیاسی-10رویدادهایبینالمللی 
-1انجاممراسمخاص-2انجامیکرویدادمهم-3ارزشهایاجتماعی
خاص-4آثاروبناهایمنحصربفرد-5رفتارشهروندانباگردشگران-6
وجودمراک تفریحیوسرگرمی -7وجودمراک بهداشتیودرمانی-8
وضیت هتل ها و مسافر خانه ها  -9وضعیت کمپ های مسافر -10
رستورانهاوکافیشاپها-11می انسرمایهگذاریخارجیدرصنایع
مرتبط و پروژه ها  -12وضعیت بازارها و مراک فروش  -13وضعیت
مبادالتارزی -14رضایتشهروندان اززندگیدرشهر -15تمایلبه
زندگی در شهر  -16وضعیت تأسیسات شهری  -17وضعیت تجهی ات
شهری  -18وضعیت ترافیک در سطح شهر  -19خدمات حمل و نقل
عمومیمناسب-20وضعیتتعدادپارکینگهایعمومیدرسطحشهر
 -21کیفیتخیابانهایسطحشهر -22تعدادب رگراههایموجوددر
سطحشهر-23وضعیتپایانههاوفرودگاهشهر-24مطرحبودنشهردر
سطح بین المللی  -25قدرت جذب گردشگر داخلی و خارجی -26
آمادگیذهنیشهرونداندرموردتوسعهگردشگری -27بهرهمندیاز
قدرتتبلیغات 
(شرایطزمینهای)-1:موقعیتاستراتژیکشهر-2جاذبههایتوریستی
و گردشگری  -3محیط مناسب اقتصادی و ظرفیت سرمایه گذاری
(اقدامات)-4:توجهبهذینفعانمختلف-5دیپلماسیشهری-6فرهنگ
سازی -7ل وم سازماندهی و طراحی ساختار مناسب  -8طراحی فرایند
برندسازی-9تبلیغات-10توسعهزیرساختهایفی یکی(پیامدها)-11:
رونق اقتصادی و اشتغال زایی  -12جذب و توسعه سرمایه گذاری و
گردشگری  -13توسعه پایدار روستایی و کاهش مهاجرت  -14توسعه
سرمایه اجتماعی و ارزش آفرینی -15اف ایش قدرت رقابتی در بازار
(شرایطمداخلهگر) -16 :نقشدولتوخط مشی گذاریعمومی-17
تصویبمنطقهآزادتجاری -صنعتیمغان(گرمی) -18مدیریتیکپارچه
شهری  -19بستر سازی برای کارافرینی (شرایط علی) -20 :جهانی و
اجتنابناپذیربودن-21جهانیواجتنابناپذیربودن-22ظرفیتعلمی
وپژوهشیوتشکلهایدانشجوییعرصهگردشگری .
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نویسنده و سال
تحقیق

نام مدل

مفاهیم

رضوانیوهمکاران
( )1396

عواملکیفیت
محیطیموثربر
برندسازیمقصد
گردشگری 

-1محیططبیعی-2محیطاقتصادی-3محیطاجتماعیفرهنگی-4
محیطکالبدی:ساختارروستامانند:اماکن،معابر،معماری -5محیط
نهادی:امکاناتزیرساختیمانندهتلها،خدماتپذیرایی،خدمات
ارتباطی .

صمیمیوقاسمی
( )1393

 -1ارزیابی و ممی ی جایگاه فعلی شهر در جهان در کجاست؟-2
تحلیل و برتری چه چی ی منجر به شهرت شهر خواهد شد؟ -3
همسوسازیبرندچهارتباطهاییدارد؟-4شمردهسخنگفتنبیان
فرایندبرندسازی
تصویریوکالمیبرندچگونهخواهدبود؟- 5فعالسازیبرندچگونه
مقصدگردشگری 
حیاتمیابد؟-6پذیرشونگرشچگونهذینفعانمیتوانندازبرند
حمایتکنند؟  -7اجراوپسازآنبرندبرایتازهومناسبماندن
چگونهمدیریتخواهدشد؟ 

Avraham and
 Ketter

( )2008

مدلچندمرحله
ایبرندسازی
مکانوتغییر
تصویرمکان 

-1تج یهوتحلیلمقدماتی-دراینمرحله،بایداستفادهازشاخص
های مشخص،بحران ،مخاطبان و ویژگی های مکان را ارزیابی کرد.
عالوهبراین،اهدافوزمانکمپینبایدموردارزیابیقرارگیرد-2.
انتخاباستراتژیهایرسانهای -پسازتج یهوتحلیلمقدماتی،
بایدمناسبتریناستراتژی راانتخابکرد -3.اجرا -دراینمرحله
نهایی،بایدتکنیکهایمناسبکهشاملبازاریابیمستقیم،تبلیغاتی
وارتقاءفروشوکانالهاکهشاملتلوی یون،روزنامههاومجالت،
اینترنت ،رادیو و بیلبوردها میباشد ،را انتخاب کردکه در آن کمپین
بازاریابیمکانبایداجراشود .

(شرایطزمینهای) -1:تضادمنافعواهدافشرکتکنندگان -2زمان
برندافرینی -3فضای اجتماعی – فرهنگی شهر  -4فضای اعتقادی و
مذهبی  -5زیر ساخت شهری  -6فضای سیاسی مدیریت شهر.
(اقدامات) -7 :نهاد سازی  -8تعیین گروه هدف غیر ساکن  -9برند
افرینی درون گرا(داخلی) -10تدوین بسته ترویجی و تبلیغی-11
محمدیفرو
مدلبرندآفرینی شناسایی و معرفی جذابیت رقابتی -12برگ ازی جشنواره ها و
رویدادهای فرهنگی مهم (پیامد ها) -13 :پیامدهای اجتماعی -14
شهری 
همکاران( )1396
اقتصادی -15روانی(شرایطمداخلهگر) -16:بودجه -17منابعمالی
 -18حمایتهای قانونی و دولتی  -19درك درست تصمیم سازان
(شرایطعلی)-20:عواملمربوطبهمحیطرقابتی-21میلبهبازیابی
تصویرشهر -22نیازبهشفافسازیهویتشهری -23محیط جدید
بین المللی -24خط مشینوینتوسعهشهری 

 Seric & et al
( )2015

-1سنت،تاریخ،میراثفرهنگی-2منابعیکهپتانسیلهایبرندسازی
دارند (منابع قابل استفاده برای ایجاد محصوالت خاص مقصد) -3
مدلایجادبرند
منابعیکهپتانسیلبرندسازیندارند(منابعقابلاستفادهبرایایجاد
گردشگریمقاصد 
محصوالتعمومیبرایگردشگری)-4منابعمورداستفادهبرایتطبیق
دادنپیشنهاداتتوریستباگرایشهاوعالیقسرمایهگذار .
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نویسنده و سال
تحقیق
Kavaratzis, and
 Ashworth

( )2005

تحلیل ساختاری استراتژی های خلق ارزش برند مقصد گردشگری یزد
مفاهیم

نام مدل

مرحلهاول -1تجربیاتمربوطبهخودشهر مرحلهدوم -2بازاریابی
برندسازیشهری  کهتصویرپیشرفتشهرراشکلمیدهد.مرحلهسوم-3سنتشفاهی
کهتصویراصلیواساسیشهرراشکلمیدهد .

) Anholt (2003

مدلششضلعی  -1سرمایه گذاری ومهاجرت -2سیاست های خارجی و داخلی-3
برندسازیمکان  برندهایخارجی-4میراثوفرهنگ-5مردم-6گردشگری 

 YOON
( )2010

مدلاستراتژی  -1تصویرشهر -2هویتشهر -3طراحیشهر -4عناصردستساز
برندسازیشهر  بهعنوانفاکتورهایمثبت-5فاکتورهایمنفی-6زیرساختها 

Stephens
&Balakrishnan
)Kerr (2013

-1تصمیمگیری-2طراحی-3مخابره/تحویلدادن/ارا ه-4اندازه
مدلمدیریت
برند( 4Dمکان)  گیری 

Kerr and

 Braithwaite
( )2011

شاخصهای
مرتبطباعملکردو
استراتژیبرند 

تبیینمولفههای
موسویوهمکاران برندسازیشهری
باتاکیدبرصنعت
( )1396
گردشگری 

(خروجیملموس)-1:بهبودزیرساختها-2کسبوکارهایجدید
 -3فعالیتهای ساخت و ساز -4رشد جمعیت -5رشد کارکنان (افراد
شاغل)  -6تعداد بازدید کننده -7تحصیالت تخصصی و سطح باال.
(خروجی غیرملموس) -1 :فرهنگ :تمرک بر ذینفعان داخلی و
اب ارهاییکهامکاناندازهگیریعواملیچونتعهدواطمینانبهمکان
است -2 .رشد :تمرک بر تصویر مقصد در ذهن ذینفعان خارجی
است -3پیوستگییاهمکاریهایاستراتژیک:اینهمکاریهامیتواند
داخلی و خارجی باشد مثل همکاریهای بخش دولتی با خصوصی،
سرمایهگذاریهایمشترك 
-1اشاعة هویت بارز ازطریقمعرفی به تمامی ذی نفعان-2تدوین برند
شهر براساسجاذبه های طبیعی و تاریخی-3شناسایی وبهره گیری از
جاذبه ها وم یت های طبیعی و تاریخی-4اشاعة فرهنگ مهمان نوازی
وگردشگرپذیری در میان مردم-5تأکید بر توسعة گردشگری با توسعة
زیرساخت شهری-6احداث اماکن رفاهی و اقامتی با استفاده از سرمایه
گذاری دولتی وخصوصی  -7اطال رسانی و تبلیغات مناسب برای
معرفی هویت مکان ازطریق برندسازی شهری  -8جذب سرمایة
خصوصی و دولتی درراستای بهبود وضعیت زیرساخت های مسافربری
 -9استفاده از نیروهای متخصص محلی درجهت توسعة گردشگری
 -10برنامه ری ی راهبردی برای اشاعة هویت و توسعة گردشگری
منطقه-11تصویرسازی مثبت ازمکانبابهره گیری از هویت تاریخی
و طبیعی آن بااستفاده از برندسازی -12جذب سرمایة خصوصی و
دولتی در راستای بهبود امکانات گردشگری  -13اطال رسانی و
تبلیغات مناسب برایمعرفی هویت مکان -14تصویرسازی مثبت از
مکانبه منظورتحریک تقاضای گردشگران -15جلوگیری از تخریب
جاذبه های تاریخی-16تقویت تبلیغات و فعالیت هایآگاه سازی در
رسانه ها دربارة م یت های گردشگری و طبیعی  -17از بین بردن
ذهنیت بد گردشگران دربارة وضعیت امنیتی منطقه ازطریق
تصویرسازی مثبت-18تدوین برنامه های مناسب برای اف ایشجذب
گردشگران  -19برگ اری سمینارها و نشست های توسعة سرمایه
گذاری-20تأمین امنیت مکان های گردشگرپذیر .
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نویسنده و سال
تحقیق
Kambiz
Heidarzadeh
Hanzaee, Hamid
Saeedi

( )2014
A.
Giannopoulos
 and et al

( )2011
Hankinson
) (2007

FOROUDI & et
 al

( )2016

M. Rivas,Grupo
TASO for
CityLogo
) (2012

Kavaratzis
) (2008

Ntounis and
Kavaratzis
) (2017

مفاهیم

نام مدل

-1تصویرتاریخی(تصویرتاریخیبهطورمثبتبرتصویررایجمقصداثر
مدلبرندسازی گذاراست)-2.تصویرمنحصربفرد(تصویرمنحصربفردبهطورمثبتبر
تصویررایجمقصداثرگذاراست) -3تصویررایج (تصویررایجبرتصویر
مقصدبرایشهر
کلیازبرندمقصدتاثیرگذاراست)-4تصویرکلیبرندمقصد(تصویرکلی
هایتاریخیایران  ازبرندمقصدتاثیرگذاربرکیفیتدركشدهاثرگذاراست)-5کیفیت
دركشده(کیفیتدركشدهبروفاداریاثرگذاراست)-6.وفاداری .
(توسعهبرندمقصد) -1:تج یهوتحلیلبرند -2توسعهجایگاهیابی
مدلچارچوب برند -3ارزشهایبهاشتراكگذاشتهبرند(.نگهداریبرندمقصددر
برندسازیمقصد  طولزمان)-4:ثباتوهماهنگی-5تعهدبلندمدتدولت-6مدیریت
پرتفولیوبرندمقصد-7ارزیابیعملکردبرند .
مدلچارچوب اصل:1رهبریقوی وچشماندازمحوراصل:2فرهنگسازمانیبرند
محور اصل  :3هماهنگی روند و دپارتمان ها اصل  :4مشارکت قوی
مدیریتبرندهای سازگاراصل:5انسجامارتباطاتمیانرنجب رگذینفعان .

مقصد 

-1جغرافیا/محیطزیست-2نامتجاریکشور:شناختکشورباتوجهبه
برندهایش(زعفرانو،)...مثالژاپندرزمینهاب ارهایالکتریکی-3مردم/
هتلداریها /دوستیابی -4فرهنگ (تاریخ ،زبان ،مذهب ،و غیره) -5
ویژگیهای کشور -6نام کشور :نام یک کشور ،در ذهن سهامداران
مدلبرندسازی مجموعهایازادراکاتراتحریکمیکندوزمینهایرقابتیبراییک
مکان،تصویرمکان مکانارا همیدهد(.پرشیا:قبیلهپارس) -7شرایطاقتصادی -8اهداف
مربوطبهبازارهدف،اهدافکلیواهدافتوسعهگردشگری-9پیشرفت
وشهرتمکان 
تکنولوژیکی -10امنیت -11استراتژی بازاریابی و تبلیغاتی -12ادراکات
سیاسی(:نقشتعدیلکنندگیدربرندسازیمکاندارد) -13اخبارو
رسانه هایاجتماعی  -14آگاهیازمکان -15تصویر برند16پیشرفت
مکان .
 -1واقعیتها:زمینههایمحلی،داراییهایواقعیوهردوفراینددر
ابعادبرندسازی حالظهوروکاهش-2.تصویر-3.اتوپیا:پروژههایشهری،انتظارات
سازمانی،خواستههایمردم-4مفهوم 
شهری 
(ارتباطاتاولیه)-1:استراتژیهایمنظرمحیطی:تصمیماتمرتبطبا
(طراحیشهر،معماری،هنروفضاهایعمومی)-2پروژههایروساخت:
شامل (دسترسی شهرتوسط مخاطبان ،امکانات فرهنگی ،امکانات
گردشگری)-3ساختاراداریوسازمانی(شبکههایاجتماعی،مشارکت
مردم ،مشارکت بخش عمومی و خصوصی) به اثربخشی ساختار اداره
مکانباتأکیدبرتوسعهشبکههایاجتماعیومشارکتشهرونداندر
چارچوببرند
تصمیمگیریومشارکتبخشخصوصیوعمومیبرمیگردد-4.رفتار
سازیشهری  شهر(چشماندازشهر،کیفیتخدمات،رویدادها،انگی ههایمالی) 
(ارتباطات ثانویه) :ارتباطات رسمی و هدفمند که در یک مکان از
طریقفعالیتهایشناختهشدهبازاریابیمانندانوا تبلیغات،روابط
عمومی ،طراحی گرافیکی و استفاده از لوگو رخ می دهد( .ارتباطات
نو سوم) :تبلیغات دهان به دهان تقویت شده توسط رسانه ها و
ارتباطاترقبا .
فرایندبرندسازی  -1تحقیق و تج یه و تحلیل  -2مشورت  -3مشاوره  -4اقدام-5
ارتباطات .

مکان 
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-3روش شناسی تحقیق
 1-3روش تحقیق بر اساس هدف و ماهیت و روش جمع آوری داده ها
کشفماهیتپدیدههاوروابطبینمتغیرها،اصول،قوانینوساختیا

هدفتحقیقاتبنیادی
وبهتوسعهمرزهایدانشرشتهعلمیکمکمینماید.هدفاساسی

هاونظریههااست


آزمایشتئوری
ایننو پژوهشتبیینروابطبینپدیدهها،آزموننظریههاواف ودنبهدانشموجوددریکزمینه
خاصاست (حافظنیا.)1385،هدفتحقیقاتکاربردی،توسعهدانشکاربردیدریکزمینهخاص
است .به عبارت دیگر ،تحقیق کاربردی در جهت اجرایی کردن نظریات و نگرش های علمی است
(حسنزاده.)1383،از آنجا یکهاینتحقیقدرخصوصمفهومارزشمقصددانشبیشتریدراختیار
قرارمیدهدازنو بنیادیوباتوجهبهاینکهمدلنهایی این تحقیق درمقصدی دموردبررسیقرار
میگیردیک تحقیق کاربردی نی می باشد.پژوهشفوقدربخشکیفیازنو اکتشافیاست.زیرادر
خصوصمفهومارزشبرندباتوجهبهمنابعدردسترسپژوهشهایاندکیصورتگرفتهاستوبرای
دستی ابیبهدركدرستازارزشمقاصدواف ایشدانشپژوهشصورتگرفتهاستودربخشکمی
توصیفی است زیرا به توصیف استراتژی های خلق ارزش در مقصد ی د میپردازد بوده است .روش
تحقیق بر اساس روش جمع آوری داده ها در بخش کیفی از نو تئوری داده بنیاد سیستماتیک
اشتراوسوکوربین)1376(1ودربخشکمیازنو همبستگیومبتنیبرمعادالتساختاریاست .

 2-3جامعه آماری ،تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
معموالً در هر پژوهش ،جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است دربارهصفت
متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد .غالباً به منظور کسب اطالعات دقیق تر در مورد یک جامعه،
بررسی یکایک عناصر جامعه ،مطلوب به نظر می رسد (خاکی.)1379،جامعهآماریتحقیقحاضر در
بخش کیفی(طراحی مدل) محتوی مکتوب مانند :کتب ،مقاالت در خصوص برند سازی مقاصد،
مدیریتبرندمقاصد،دوبارهسازیبرندمقاصد،توسعهبرندمقاصدوسایرمحتویمرتبطباموضو ،
میباشد .جامعه آماری در بخش کمی کلیه اساتید ،خبرگان ،دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته
"بازاریابی"و"گردشگری"مطلعدرخصوصبرندشهری دمیباشد .
نمونه ،عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف
جامعهبوده ،کهاز تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند(سرمد.)1378،در این تحقیقدر
بخشکیفیباتوجهبهروشتئوریدادهبنیادنمونهگیریبهصورتغیراحتمالیهدفمند(نمونهای
کهبیشترکمکدرفهمخلقارزشبرندمقاصدراداشتهباشند)ازنو متوالیمیباشدکهحجمنمونه
در ابتدا مشخص نیست بلکه  حجم نمونه در طول تحقیق آنقدر اف ایش میابد که دیگر به اشبا 
برسیم .دراینپژوهشبابررسیمنابعدردسترسدرقالبکتب،مقاالتورساالتحدود50مدلبا
موضوعیتبرندسازی،مدیریتبرند،توسعهبرندودوبارهسازیبرندموردبررسیقرارگرفتکهپساز
1- Strauss & Corbin
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مدلچهاردهماشبا نظریرخداد .نمونهآماریدربخشکمی یعنیبررسیمدلدرشهری د با
توجهبهب رگبودنجامعهآماریونامحدودبودناندازهآن385نفربابهرهگیریازفرمولکوکران
درحالتجامعهنامحدودمیباشد،کهباروشنمونهگیریغیراحتمالیهدفمندمتوالیازنو گلوله
برفی،تعیینگردید .

 3-3ابزار گردآوری داده های تحقیق و تعیین میزان پایایی و روایی
اب ارگردآوری اطالعاتدرتحقیقحاضردربخشکیفیاسنادومدارك(مطالعاتکتابخانهای)ودر
بخشکمیپرسشنامهاست.دراینروشاز همگانپرسشهایمشابهوبهشیوهمشابهپرسیدهشدو
تعدادسواالتعمومیسهسوالسن،جنسیتومقطعتحصیلیوتعدادسواالتتخصصی 48سوال
بود.سواالتدربخشکمیبهصورتمحققیافتهبابهرهگیریازنظراتاساتیدراهنماطراحیگردید .
دراین پژوهش بـرای بررسی اعتبار در بخش کیفی کل فرایند تحقیق توسـط اسـاتید مـورد
مطالعـهوبازبینیقرارگرفتهومواردیجهتاصالحیاتغییرنظریهنهاییبیانشدهاست.مطالعه
فرآیندازطریـقنشاندادنمسیرتصمیماتوهمچنینقـراردادنتمـامیدادههایخام،تحلیل
شده،کـدها،مقولـههـا،فرآینـدمطالعـ ه،اهدافاولیهوسوالهادراختیاراسـاتیدراهنمـاومشـاورو
بـا حسابرسی دقیق صاحبنظران درستی تمـام گـامهـای تحقیـق مورد تأیید قرار گرفت .جهت
سنجش رواییدربخشکمی ازروشرواییصوریبهرهگرفتهشد،بدینصورتکهپرسشنامه ها در
ابتدا باروشمحققساختهتدوین گردید پس از تدوین پرسشنامه ،آن را دراختیار تعدادی از اساتید
قرار داده و پس از اخذ نظرات جمع مذکور ،اقدامات اصالحی در پرسشنامه ،با نظرنهایی استاد محترم
راهنما و مشاور انجامگرفت.پرسشنامهنهاییباروشتحلیلعاملیمجددموردسنجشقرارگرفتو
بهمنظوراندازهگیریپایاییازروشآلفایکرونباخوازنرماف ارSPSSبهرهگرفتهشد.بدینمنظور
یکنمونهاولیهشامل20پرسشنامهجمعآوریوسپسبااستفادهازدادههایبهدستآمدهازاین
پرسشنامههاونرماف ارSPSSمی انضریباعتمادباروشآلفایکرونباخمحاسبهشد .

 4-3روش های تجزیه و تحلیل داده ها
دراینپژوهشبرایتج یهوتحلیلدادههادربخشکیفیروشتئوریدادهبنیادسیستماتیکبر
اساسنظراشتراوسوکوربین()1376استفادهشد .دربخشکمیازآماراستنباطی(مدلمعادالت
ساختاری)1استفادهشد .
روشتئوریدادهبنیاد متفاوتازسایرروشهاییاستکهدرصددتستیکفرضیهفرمولهشده
توسطمحققهستند .در گرانددتئوری،روشهاییازقبیلگروههایتمرک ومصاحبهبرای جمع
آوریاطالعات موردنظربهکارگرفتهمیشوندوبههمراهآن،بررسیجامعیازادبیاتوپیشینهدر
تمامفرآیندجمعآوریدادهصورتمیگیرد .
1- structural equation model
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دراینروششکلگیریتئوریازطریق فرایند کدگذاری(کدگذاریآزاد،کدگذاریمحوریو
کدگذاریانتخابی)انجاممیگیرد.مرحلهکدگذاریباز(آزاد)روندخردکردن،مقایسهکردن،مفهوم
دادهها رادربردارد.درمرحلهکدگذاریمحوریمقولههاباهمارتباطدهی
پردازیومقولهبندی  

میشوندودرمرحلهکدگذاریانتخابیروندانتخابمقولهیهستهبهطورمنظموارتباطدادنآنبا

مقولههایی که نیاز به اصالح و
سایر مقولهها ،اعتبار بخشیدن به روابط و پر کردن جاهای خالی با  
گسترشدارندصورتمیگیردتاتئوریشکلدهیشود.دراینمرحلهاینگونهعنوانشدهاستکهدر
طیکدگذاریبازومحوری،بذرهایکدگذاریانتخابیجوانهمی ند.محققبامفهومسازیومقوله
کردنوبهویژهتشکیلخوشههایمقولهایوباکشفپدیدهمحوریتدریجامتوجهمفصلهاییک
نظریهمیشودوباتکمیلدادههابهطورتجمعیوتحولی ارتباطاینمفصلهابازنماییشدهوبه
سطح نظریه پردازی رسیده و در نهایت اشبا داده ها و خالقیت الزم ،نظریه در خصوص تحقیق
پروراندهمیشود،بهبیاناشتراوسوکوربینرسیدنبهیکالگویپارادایمیصورتمیگیرد.دراین
مرحله ،از میان مقوله ها ،مقوله محوری انتخاب می شود و حول آن نظریه ای برآمده از دل تحقیق
ارا همیشود.نظریةبهوجودآمدهاز دل دادهها،حولمحور مقولةمحوری،بهصورتمدلتصویری
وداستانارا همیشود.داستان«،روایتیتوصیفیدربارةپدیدةاصلیتحقیقاست».
مقولهها» و «گ اره ها» استوار است .مفاهیم واحدهای
این راهبرد بر سه عنصر« :مفاهیم» « ،
طبقهایازمفاهیمتعریفنمود.یعنیترکیب
بهطورخالصه 
هارامیتوان 

بنیادیتحلیلهستند .
مقوله
هاشالودههایتدوین


دهد.مقوله
یاکنارهمقرارگرفتنچندمفهومتشکیلیکمقولهیاطبقهرامی
هستندکهبیانگرروابطتعمیمیافتهبینیکمقولهومفاهیم

نظریهاند.سومینعنصرنی «گ ارهها» 

آنوبینمقولههایمعیناست.گلی ر معتقد است که واحد تحلیل در نظریه برخاسته ازداده ها بسته

به نو داده ها و حجم آنها متفاوت است .یعنی واحد تحلیل می تواند یک خط ،یکجمله ،یک پاراگراف
و یا کل سند باشد .
دراینروش:شرایطعلّیبه شرایطیگفتهمیشودکه عاملاصلیبه وجودآورندهپدیدهمورد
مطالعهباشد .شرایطعلیدرداده هااغلبباواژگانینظیروقتی،درحالیکه،ازآنجاکه،چون،به
سببوبهعلتبیانمیشوند.حتیزمانیکهچنیننشانههاییوجودنداردمحققمیتواندباتوجهبه
دادههاوبازبینیرویدادهاووقایعیکهازنظرزمانیمقدمبرپدیدهموردنظرند،شرایطعلیرابیابد.
مقولةاصلی(محوری):پدیدةاصلی(هسته)موردمطالعه.پدیدهموردنظر،ایدهوفکرمحوری،
حادثه،اتفاقیاواقعهایاستکهجریانکنشهاوواکنشهابهسویآنرهنمونمیشوندتاآن را
اداره،کنترلویابهآنپاسخدهند .
:شرایطساختاریکهراهبردهارادردرونزمینهخاصیسهولتمیبخشندویا

شرایطمداخلهگر

آنهارامحدودومقیدمیکنند .

راهبردها:راهبردهامبتنیبرکنشهاوواکنشهاییبرایکنترل،ادارهوبرخوردباپدیدهموردنظر
هستند.
پیامدها:نتایجیکهدراثرراهبردهاپدیدارمیشود.پیامدهانتایجوحاصلکنشهاوواکنشها
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هستند.پیامدهامیتوانندمثبتیامنفیباشند .
بستر(زمینه):بستریازمینهمجموعهمشخصههایویژهایاستکهبهپدیدهموردنظرداللتمی-
یعنیمحلحوادثووقایعمتعلق بهپدیده.بسترنشانگرمجموعهشرایطخاصیاستکهدرآن

کند؛ 
راهبردهای کنش و واکنش صورت میپذیرد .در ادامه در بخش کمی از روش معادالت ساختاری
استفاده میشود .مدل معادالت ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه هایی
دربارةروابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می باشد) .(Holey, 1995از طریق این
رویکرد می توانیم قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جامعه های خاص با استفاده از داده های
همبستگی ،غیرآزمایشی ،آزمایشی آزمون نمود .تج یه و تحلیل ساختارهای کوواریانس یا مدل سازی
علّی یا مدل معادالت ساختاری یکی ازاصلی ترین روشهای تج یه و تحلیل ساختارهای داده های
پیچیده است .بنابراین از آنجایی که درتحقیق حاضر چند متغیر مستقل وجود دارد که می بایستی اثر
آنها بر روی متغیر وابسته موردبررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادالت ساختاری ضرورت می یابد
) .(Lavee, 1376

 5-3سواالت پژوهش
سوالاصلی :
مدلخلقارزشبرندمقاصدگردشگریچگونهمدلیاست؟ 
سواالتفرعی :
 -1بستر  (شرایطاختصاصی)الزمجهتتحققراهبردهایخلقارزشبرندمقاصدچهمواردیرا
دربردارد؟ 
 -2چهمقولههایمداخلهگری(شرایطعمومی)برراهبردهایخلقارزشبرندمقاصدتاثیرگذار
است؟ 
-3پیامدهایحاصلازراهبرهایخلقارزشبرندمقاصدچیست؟ 
  -4علل هایی (شرایط علی) که به سبب آنها به خلق ارزش برند مقاصد میپردازیم ،شامل چه
مواردیاست؟ 
-5راهبردهای(کنشوواکنش)خلقارزشبرندمقاصدشاملچهمواردیاست؟ 

 -4یافته های پژوهش
دراینبخشبهمفهومسازیومقولهبندیدادههایمستخرجازمدلهایزیرپرداختهشد .
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جدول :2مدل های مورد استفاده

الف 

 Hankinson

مدلبرندسازی
شبکهارتباطی
برند 

س

ل گیوصیامی
( )1396

مولفههاوشاخص
هایبرندسازی
شهریبراساس
اولویت 

ب

 ETC/UNWTO

مدلبرند
سازیچرخبرند 



ع ی یوقربانی
( )1394

مدلشاخصهای
برندسازیاسالمی
شهرها 

بهادریوهمکاران
( )1396

الگویبرندسازی
شهریبرایتوسعه
کارافرینی 

)(2004

)(2009

ج

Moilanen and Rainisto
) (2009

د

 Morgan and Pritchard
) (2002

مدلپنجفازی
برندسازی
(مکان) 

مدلعملیاتی
برندسازیمکان 

ق

ك

Olins

) (1999

هفتمرحلهبرای
دستیابیبهبرند
ملی 

ر

منوریانوهمکاران
( )1392

فرایندبرند
سازیشهریدر
کالنشهرهای
ایران 

ل

صمیمیوقاسمی
( )1393

فرایندبرندسازی
مقصدگردشگری 

ز

یوسفیوهمکاران
( )1395

فرایندبرند
سازیدر
ابرشهرها 

م

 Ceric & et al
) (2015

مدلایجادبرند
گردشگریمقاصد 

ش

 Ashworth
) (2009

اب ارهای
برندسازیمکان 

ن

 Vengesayi

TDCAمدل
جذابیتورقابت
پذیریمقصد
گردشگری 

)(2003

 -1-4کد گذاری باز(مقوله های مستخرج از مفاهیم)
همانطورکهپیشترتوضیحدادهشددراینمرحلهدادههایحاصلازمدلهایانتخابیباروش
نمونه گیری هدفمند ،کد گذاری شده و به مفاهیم و در گام بعدی در دسته های مقوله ای قرار
میگیرند.دراینپژوهشپسازبررسیمدلها،درنهایت 168کداستخراجشدکهنهایتادر84
مفهوم دسته بندی شده و در گام بعد در  23مقوله قرار گرفته شد  .در جدول 3و  4نتایج قابل
مشاهدهاست .
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جدول :3نتایج حاصل از کد گذاری باز
مفهوم

داده

الف-1/بازارهایهدفنامتعارض-2جامعهمحلیو
کارکنان-3مشتریانداخلی-4روابطمدیریتشدهاز
سطوح ارشد  -5خدمات دسترسی (حمل و نقل
داخلیوخارجی)-6خدماتبهداشتی(فضاهایباز،
جای پارك ماشین ها)  -7جو و فضای برند-8
خدماتمرتبطباتجربهبرندخردهفروشهارویدادها
وفعالیتهایمرتبطبااوقاتفراغتهتلهاوخدمات
وابسته -9ارتباطات ارگانیک یا زنده  -10ارتباطات
القایییابازاریابی(روابطعمومی،تبلیغات،عمومیت)
-11شخصیت-12موقیتیابی-13اصالت
ب -1 /حقایق و نشانه ها  -2پیشنهادات یا وعده
برند -3جوهرهبرند -4شرحمحصول -5محصول
چهکاریبرایمنانجاممیدهد؟ -6شخصیتبرند
-7ارزشها-8برندچهحسیدرمنایجادمیکند؟
 -9برندچگونهمرابهتصویرمیکشد؟ -10جوهره
برند 

1ـمدیریتروابطمیانذینفعان 
1و2و3و4و 5
2ـایجادزیرساختهاوروساختها 
6و7و 8
3ـطراحیکمپینهایبازاریابی
9و10
4ـموقیعتیابی
 12
5ـطراحیشخصیتمقصد 
11و 13
1ـتهیهلیستداراییهایمقصد
1و2و3و4و 5
2ـطراحیشخصیتبرند
6و 8
3ـتعیینهویتبرند
7
4ـتعیینجوهرهبرندوشعارتبلیغاتیمقصد
8و9و 10

ج  -1/اطمینان از اینکه مدیران ارشد کلیه ذی -1ایجادجلساتتوجیهیذینفعانوجلبحمایت
آنها 
نفعانمتعهدباشند -2اف ایشتعهدکلیهگروهها
1و 2
-3تعیینهیاتمدیران(گروهعملیاتییاگروهبرند
-2تعیینگروهعملیاتیمسولبرند 
سازی) -4پدیدارکردنپروژهبرندسازیمکان-5
3و 4
تعیین نحوه درك مکان توسط مشتریان و افراد
-3انجامتحقیقاتبازاروتعیینتصویرشهر 
درون سازمان  -6مشخص نمودن اینکه هریک از
5و6و 7
ذینفعان از چه فاکتوری از هویت برند منفعت
-4تعیینهویتبرند 
میبرند .تحلیل و تفسیر نتایج  -7نتیجه گیری از
10و8و 9
مباحث قبلی  -8انتخاب اج ای هویت برند :ایده
محوری ،جایگاه سازی ،قول ارزشی  -9مشاوره و
-5برنامهری یوتعییناستراتژیها 
آزمون-10انجامتعدیالتمناسب-11برنامهری ی
 11
استراتژیک:تعیینساختاربرندسازماندهی،توزیع
-6تعیینبرنامهعملیاتی 
کاری ،تامین مالی  -12هماهنگی میان گام ها و
12و 13
افراد مسئول  -13تعیین برنامه عملیاتی یکپارچه-7 ،تعیینمنبعتامینمالیبرایهربخشازبرنامهها 
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مفهوم

داده

گامها،المانهایبصری،جداولزمانبندی،ه ینه
هاومسئولیتها-14اعمالسیستممانیتورینگ-15
پایان مراحل برنامه ری ی و گ ارش دهی نیاز های
آتی  -16مشاوره و آزمون :انجام تعدیالت مناسب
 -17توسعه فرایند های خدماتی (دا می) -18
توسعهزیرساختهایفی یکی(دا می)
د -1 /بررسی بازار و توصیه های استراتژیک-2
توسعه هویت برند-3معرفی برند  :انتقال چشم
انداز -4پیاده سازی برند -5مانیتور ،ارزیابی و
بازنگری 

 13
-8تعیینمسولانجامهربخشازبرنامه 
 13
-9ایجادسیستمارزیابیوانجاماصالحاتالزم 
14و15و16و17و 18
-1انجامتحقیقاتبازار 
1
-2تعییناستراتژیها 
1
-3تعیینهویتمقصد 
2
-4تبلیغاتهویتبرند 
3
-5ارزیابیوانجاماقداماتاصالحی 
4و 5

ر -1 /تعریف اهداف روشن  -2شکل گیری ستاد -1ایجادجلساتتوجیهیذینفعانوجلبحمایتآنها 
1و 2
برندسازی شهر از ذینفعان  -3شناسایی تصویر
کنونی شهر  -4اندازه گیری پیشرفت  -5نهادینه
-2انجامتحقیقاتبازاروتعیینتصویرشهر 
کردن فرایند برندسازی  -6تعیین هویت مطلوب
3
شهر-7تدوینجایگاهیابیبرایازبینبردنشکاف
-3تعیینهویتمقصد 
میانتصویرکنونیوهویتمطلوبشهر -8اجرای
6
استراتژی 
-4جایگاهیابیمقصد 
7
-5تعیینواجرایاستراتژیها 
8
-6ایجادسیستممدیریتبرندونهادینهکردنآن 
4و 5
ز( /شرایط زمینهای) -1 :ذینفعان متعدد  -2ارزش
های مذهبی  -3شرایط اقتصادی (اقدامات)-4 :
تبدیلشهربهیکبرندسرآمددراذعانجامعه-5
اعتمادسازیبینذینفعان-6برنامهری یاستراتژیک
پویا برای برندسازی شهر  -7ارا ه بسته خدماتی با
کیفیت باال به حامیان برند شهر  -8تبلیغات
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-1تنو قومیواعتقادی 
1و 2
2ـتبلیغاتبرندمقصد
4وو7و 5
-3تعییناستراتژیهایبرندمقصد 
6و9و10و 11
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مفهوم

داده

-4مشکالتاقتصادیوکسریبودجه 
3

(پیامدها) -9 :درآمدزایی پایدار -10تبدیل شهر به
یک مقصد بالقوه  -11توسعه پایدار شهری (شرایط
مداخله گر) -12 :حمایت های دولتی از برندسازی 5ـکسبحمایتهایبخشهایدولتیوخصوصیو
شهری -13ذهنیتبرندسازیمدیرانشهری-14
مردم
تامین مالی  -15باور عمومی به برندسازی شهری
13و15و12و15و 16
(شرایطعلی) -16:پویاییبرندسازی (درهرمرحله
6ـایجاددیدیکپارچهمیانمدیران
برند سازی مخاطب متفاوت است در مرحله توسعه
 13
مخاطب سرمایهگذاران هستند و هدف ایجاد حس
7ـایجادحمایتهابرایتامینمالی
اطمینانبرایسرمایهگذاریودرمرحلهبهرهبرداری
 14
مخاطبمشتریانهستندکهالزماستباورکننددر 8ـاف ایشسطحگردشگرپذیریداخلیوخارجی
ازای ه ینه هایی که میکنند ،خدمات کافی دریافت
17و 18
میکنند)  -17نیاز به انبوه بازدیدکنندگان (جهت
برندشدن)-18نیازکشور(ایجادبازارب رگ) 
ش -1 /بهرهگیری از شخصیت افراد مشهور مانند
موسیقی دادنها ،نقاشها ،نویسندگان و سایر افراد
مشهور (سلبریتی برندینگ)  -2پرچم سازی /بناهای
متمای  -3عناصر طراحی همانند امضاء (توسعه ایده
پرچمسازی ،طراحی امضا در سطح وسیعتر میباشد
کهتالشبرایناستکهعناصرطراحیدرمحیطدر
دسترس معرفی شوند .طرح امضا میتواند شامل
مجموعهای از ساختمانهای مرتبط ،فضاها و عناصر
خیابانی مانند نشانهها ،سنگ فرش  هاو مبلمان
خیابانی باشد که صفاتی را به شهر نسبت میدهند
حتی  به می ان یک عبارت -4 ).نواحی بارز (توسعه
ایدهایجادامضادربرندسازیمکان،ایجادمنطقهای
خاصدرشهراستکهامضاایبرایکلشهرباشد).
 -5رویدادهای فرهنگی اجتماعی  -6رویدادهای
ورزشی -7رویدادهایتجاری -9رویدادهایسیاسی
-10رویدادهایبینالمللی 

1ـایجادلیستیازداراییهایمقصد
1
2ـطراحیشعاربرندمقصد
2و3و 4
3ـبرگ اریرویدادهایجهتجذبگردشگر
5و6و 7

س -1/انجاممراسمخاص -2انجامیکرویدادمهم 1ـتبلیغدارایهایمقصد(ملموسوغیرملموس)
درسطحبینالمللی
 -3ارزش های اجتماعی خاص  -4آثار و بناهای
1و2و3و4و24و25و 27
منحصربفرد-5رفتارشهروندانباگردشگران-6وجود
مراک تفریحیوسرگرمی -7وجودمراک بهداشتیو
2ـآموزشوایجادحمایتمردممحلی
درمانی-8وضیتهتلهاومسافرخانهها-9وضعیت
 5و14و 27
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مفهوم

داده

کمپهایمسافر-10رستورانهاوکافیشاپها3 -11ـایجادزیرساختها(اقامتی،اوقاتفراغت،حملو
نقل،غذاونوشابه)
می انسرمایهگذاریخارجیدرصنایعمرتبطوپروژه
ها  -12وضعیت بازارها و مراک فروش  -13وضعیت 6و7و8و9و10و12و16و17و18وو20و21و22و23و 19
مبادالت ارزی  -14رضایت شهروندان از زندگی در
4ـجلبحمایتهایخارجی
شهر  -15تمایل به زندگی در شهر  -16وضعیت
11و 12
تأسیساتشهری -17وضعیتتجهی اتشهری-18
وضعیتترافیکدرسطحشهر -19خدماتحملو
نقلعمومیمناسب-20وضعیتتعدادپارکینگهای
عمومیدرسطحشهر-21کیفیتخیابانهایسطح
شهر-22تعدادب رگراههایموجوددرسطحشهر-23
وضعیتپایانههاوفرودگاهشهر-24مطرحبودنشهر
درسطحبینالمللی-25قدرتجذبگردشگرداخلی
و خارجی  -26آمادگی ذهنی شهروندان در مورد
توسعهگردشگری-27بهرهمندیازقدرتتبلیغات 
1ـایجادفرهنگارثبریپروژههامیانمدیران
1

 -1/مدیریت مقبول و یکپارچه -2امنیت همه
اقشار-3حفظحدودخداوندی-4رفاهمردمشهر-5
سبک معماری دینی و زیبا سازی فضا -6بهداشت
عمومی-7انسجامفرهنگی 

2ـبهبوداوضا اقتصادیمقاصد
4
3ـبهبودفضایاوقاتفراغتبادرنظرداشتنریشه
مذهبیوفرهنگی
5و6و 7
4ـایجادزیرساختهایامنیتی
2

غ( /شرایط زمینهای) -1 :موقعیت استراتژیک شهر
 -2جاذبه های توریستی و گردشگری  -3محیط
مناسب اقتصادی و ظرفیت سرمایه گذاری
(اقدامات) -4 :توجه به ذینفعان مختلف -5
دیپلماسی شهری   -6فرهنگ سازی -7ل وم
سازماندهی و طراحی ساختار مناسب  -8طراحی
فرایند برند سازی  -9تبلیغات  -10توسعه زیر
ساختهایفی یکی(پیامدها)-11:رونقاقتصادیو
اشتغالزایی -12جذبوتوسعهسرمایهگذاریو
گردشگری  -13توسعه پایدار روستایی و کاهش
مهاجرت  -14توسعه سرمایه اجتماعی و ارزش
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1ـظرفیتباالیسرمایهگذاری
3و 17
2ـاستخراجداراییهایمقصد
1و 2
3ـجلبحمایتهایذینفعانمختلف
4و5و6و12و 16
4ـایجادسیستممدیریتیکپارچهبرندمقصد
 9و 18
5ـایجادزیرساختها
 10
6ـتبلیغاتمقاصد
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مفهوم

داده

آفرینی -15اف ایش قدرت رقابتی در بازار (شرایط
مداخلهگر) -16 :نقش دولت و خط مشی گذاری
عمومی -17تصویب منطقه آزاد تجاری -صنعتی
مغان(گرمی)  -18مدیریت یکپارچه شهری -19
بستر سازی برای کارافرینی (شرایط علی)-20 :
جهانیواجتنابناپذیربودن-21جهانیواجتناب
ناپذیربودن -22ظرفیتعلمیوپژوهشیوتشکل
هایدانشجوییعرصهگردشگری .

9
7ـرشداقتصادواشتغال
 10و 19
8ـکاهشمهاجرت 
 13
9ـاف ایشسرمایهاجتماعی
 14
10ـاف ایشرقابتپذیری
 15
11ـجهانیشدم
 21
12ـاف ایشسطحآموزش
 22

ك -1/ارزیابینحوهتداعیبرندکشوردرذهنمردم 1ـانجامتحقیقاتبازارداخلیوخارجیدرخصوص
تصویربرندمقصد
کشور و سایر کشورها از طریق تحقیقات کیفی و
1
کمی -2ایجاد فرایند  جلسات مشاوره با افراد خبره
ایدهپردازیواستخراجنقاطقوتوضعفومقایسهبا
2ـایجادتیمآنالی وتصمیمگیری
نتایجحاصلازمطالعاتملیوبینالمللی -3ایجاد
2
یکایدهمرک یبادرنظرگرفتننقاطقوتکشورکه
3ـتعیینشعارتبلیغاتیمقصد
دارایکیفیتیاویژگیمنحصربفردباشدومحوریتیا
3
بیسی برای توسعه و تحقق سایر برنامه ها باشد4 -4 .ـتعیینهویتوتبلیغآنهمراهبایکسیستم
توسعهروشهاییبصریکهایدهمرک یرانهفقطدر
دکپارچه
تابلوهایراهنمایگردشگرانولوگوکشوربلکهدر
4و 5
طراحی فرودگاهها و سفارتها بیان کند(.در مرحله
5ـجذبحمایتهایداخلیوخارجی
تمرک برروشنکردنآیندهارزشها،هویت،تصویرو
6
چشماندازکشوراست -5).بررسیکنیمراههاییکه

پیام های گردشگری در راستای جذب سرمایه و
صادراتبرایمخاطبانمختلفشخصیسازیمیشود
به طوری که هویت برند تغییر نیابد -6 .ایجاد یک
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مفهوم

داده

سیستمارتباطیبرایزندهوپایدارنگهداشتنبرنامه
برندسازیملیوتشویقفعالیتهایحمایتیازبخش
های صنعت ،تجارت ،هنر و رسانه و سایر (در این
مرحلهومرحلهقبلتمرک برایناستکهطرحبرند
سازی عالوه بر تبلیغات بر تمامی وجوه اثرگذار و
تداعیاتبرندکشوررسوخکندمثلسفارتو-7)...
تمرک بربرندسازیکشور بهعنوانیکتعهدبلند
مدت جهت تحقق تمامی پتانسیل ها و پیشرفت
حداکثریوحمایتتمامیذینفعان .

6ـایجادیکسازمانمشخصمدیریتبرندمقصد 

ل-1/ارزیابیوممی یجایگاهفعلیشهردرجهان
درکجاست؟ -2تحلیلوبرتریچهچی یمنجربه
شهرتشهرخواهدشد؟ -3همسوسازیبرندچه
ارتباط هایی دارد؟  -4شمرده سخن گفتن بیان
تصویریوکالمیبرندچگونهخواهدبود؟ - 5فعال
سازیبرندچگونهحیاتمیابد؟-6پذیرشونگرش
چگونه ذی نفعان می توانند از برند حمایت کنند؟
 -7اجراوپسازآنبرندبرایتازهومناسبماندن
چگونهمدیریتخواهدشد؟ 

1ـانجامتحقیقاتبازار
1
2ـتعیینشعارتبلیغاتیبادرنظرداشتنروابط
میانبخشهایمختلف
3
3ـتعیینارزشهایمتمای شهر
2
4ـتعیینروشهایتبلیغات
4
5ـجلبحمایتذینفعان
6
6ـتعیینسازوکاربرندسازیومدیریتبرندمقصد
5و 7

م -1/سنت ،تاریخ،میراثفرهنگی -2منابعیکه 1ـوجودتنو داراییهایفرهنگی،سنتی،تاریخی
1
پتانسیلهایبرندسازیدارند(منابعقابلاستفاده
برایایجادمحصوالتخاصمقصد) -3منابعی که 2ـتهیهلیستیازداراییهاعمومیومتمای شهر 
پتانسیلبرندسازیندارند(منابعقابلاستفادهبرای
2و 3
ایجادمحصوالتعمومیبرایگردشگری) -4منابع 3ـایجادسازوکارمدیریتوعدههایبرندمقصد
مورداستفادهبرایتطبیقدادنپیشنهاداتتوریست
4
باگرایشهاوعالیقسرمایهگذار .
ن -1 /منابع ذاتی و مجموعه ای از فعالیتها 1 -2ـتهیهلیستیازداراییهایمقصدوبرنامهری ی
نحوهبهرهبرداریازآنها
چینش  :ویژگی های محیط که بر روی رفتار و
 9و12و1و 2
تعامالتافرادتاثیرمیگذارد-3.امنیتوحفظحریم
شخصی در فضای فی یکی و اجتما  -4 ،توسعه 2ـایجادفضایامنیتیبرایگردشگرانداخلیو
منابع انسانی  -5رقابت و همکاری برای بهبود
خارجی
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مفهوم

داده

3

عملکرد از طریق همکاریهای استراتژیک  -6فضای
دادرسیدرصورتوقو جرم -7اقامت -8حملو
3ـایجادنیرویانسانیآموزشدیده
نقل  -9انرژی  -10برند سازی  -11شهرت -12
4
قیمتگذاری .
4ـایجادفضایهمکاریدرسطحداخلیوخارجی
5
5ـایجادقوانینمناسبحمایتی
6
6ـایجادزیرساختهایاقامتیوحملونقل
7و 8
7ـایجادسازوکارهایبرندسازیومدیریتبرند
مقاصد
 10
8ـایجادسازوکارهایتبلیغاتیمقصد
 11


جدول : 4نتایج حاصل از مقوله بندی
مقولهها

مفاهیم

مدیریتروابطمیانذینفعان
ایجاد مشارکت مردم محلی ،گردشگر و

2
ایجادجلساتتوجیهیذینفعانوجلبحمایتآنها(عینا
دولت و بخش خصوصی (سازمان های
تکرار) 
تصمیمگیرنده)بابهره گیریازطرحهای
آموزشوایجادحمایتمردممحلی 
آموزشیوتوجیهی
جلبحمایتهایخارجی

جلبحمایتهایذینفعانمختلف
جذبحمایتهایداخلیوخارجی
جلبحمایتذینفعان
کسبحمایتهایبخشهایدولتیوخصوصیومردم
اف ایشسطحآموزش
ایجادنیرویانسانیآموزشدیده 
ایجادزیرساختهاوروساختها
ایجاد زیر ساختهای اقامتی ،حمل و نقل،
ایجادزیرساختها(اقامتی،اوقاتفراغت،حملونقل،غذاونوشابه) اوقاتفراغت،غذاونوشابهوامنیتی 
ایجادزیرساختها 
ایجادزیرساختهایاقامتیوحملونقل
بهبود فضای اوقات فراغت با درنظر داشتن ریشه مذهبی و
فرهنگی
ایجادزیرساختهایامنیتی
ایجادفضایامنیتیبرایگردشگرانداخلیوخارجی
ایجادقوانینمناسبحمایتی 
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طراحیکمپینهایبازاریابی
تبلیغاتبرندمقصد 
برگ اریرویدادهاجهتجذبگردشگر
تبلیغدارایهایمقصد(ملموسوغیرملموس)درسطح
بینالمللی 
تبلیغاتمقاصد
تعیینروشهایتبلیغات 
ایجادسازوکارهایتبلیغاتیمقصد
برگ اریرویدادهایجهتجذبگردشگر 
موقعیتیابیمقصد 
موقیعتیابی
جایگاهیابیمقصد 

ایجادفرایندبازاریابییکپارچه 

طراحیشخصیتمقصد
طراحیشخصیتبرند 

طراحیشخصیتبرندمقصد 

تعیینهویتبرند(2تکرارعینی)
تعیینهویتمقصد(2تکرارعینی) 
تعیینهویتوتبلیغآنهمراهبایکسیستمدکپارچه 

طراحیهویتبرندمقصد 

تعیینجوهرهبرندوشعارتبلیغاتیمقصد
طراحیشعاربرندمقصد 
تعیینشعارتبلیغاتیمقصد 
تعیین شعار تبلیغاتی با در نظر داشتن روابط میان بخش
هایمختلف 
انجامتحقیقاتبازاریابی( )SWOT
انجامتحقیقاتبازاروتعیینتصویرشهر(2تکرارعینی) 
انجامتحقیقاتبازار 
انجامتحقیقاتبازارداخلیوخارجیدرخصوصتصویربرند
مقصد
طراحیشعاربرندمقصد 

تهیهلیستیازداراییهایمقصد 

ایجادلیستیازداراییهایمقصد
تهیهلیستیازداراییهاعمومیومتمای شهر 
تهیهلیستیازداراییهایمقصدوبرنامهری ینحوهبهره
برداریازآنها
تعیینارزشهایمتمای شهر 
تعیینگروهعملیاتیمسولبرند 
برنامه ری ی عملیاتی (تعیین اقدامات،
تعیینبرنامهعملیاتی 
اشخاصمسول،منبعمالیهربخش) 
تعیینمسولانجامهربخشازبرنامه 

تعیینمنبعتامینمالیبرایهربخشازبرنامهها
برنامهری یوتعییناستراتژیها 
تعییناستراتژیها 
تعیینواجرایاستراتژیها 
تعییناستراتژیهایبرندمقصد 
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ایجادسیستمارزیابیوانجاماصالحاتالزم 
ارزیابیوانجاماقداماتاصالحی 
ایجادتیمآنالی وتصمیمگیری 
ایجادسیستممدیریتبرندونهادینهکردنآن
ایجادسیستممدیریتیکپارچهبرندمقصد
ایجادسازوکارمدیریتوعدههایبرندمقصد
ایجادسازوکارهایبرندسازیومدیریتبرندمقاصد 
تعیینسازوکاربرندسازیمدیریتبرندمقصد
ایجادیکسازمانمشخصمدیریتبرندمقصد 
وجودتنو داراییهایفرهنگی،سنتی،تاریخی
تنو قومیواعتقادی 

ایجادسیستمارزیابی 

خلقارزشبرندمقصد 

تنو قومی،اعتقادی 

مشکالتاقتصادیوکسریبودجهظرفیتباالیسرمایهگذاری 

مشکالتاقتصادیوکسریبودجه
ظرفیتباالیسرمایهگذاری 

بهبوداوضا اقتصادیمقاصد
رشداقتصادواشتغال 

رشداقتصادیوبهبوداوضا اشتغال 

ایجادحمایتهابرایتامینمالی
جذبحمایتهایداخلیوخارجی 

کسبحمایتهایمالی 

ایجادفرهنگارثبریپروژههامیانمدیران 
ایجاددیدیکپارچهمیانمدیران

ایجادسیستممدیریت یکپارچهوارثبری
پروژهها 

اف ایشسطحگردشگرپذیریداخلیوخارجی 

اف ایش سطح گردشگر پذیری داخلی و
خارجی 

اف ایشکیفیتزندگیمردم
وکاهشمهاجرت 

کاهشمهاجرت 

اف ایشسرمایهاجتماعی 

اف ایشسرمایهاجتماعی 

اف ایشرقابتپذیری 

اف ایشرقابتپذیری 

جهانیشدن 

جهانیشدن 

ایجادفضایهمکاریدرسطحداخلیوخارجی 

ایجادفضایهمکاریدرسطحداخلیوخارجی 

 -2-4کد گذاری محوری
درکدگذاریمحوریتکیهرویمشخصکردنیکمقوله(پدیده)بادرنظرگرفتنشرایطیکهبه
خصوصیاتویژهآن)کهمقولهدر

انجامدقراردارد؛وآنشرایطعبارتاستاززمینهای(


آنمی
ایجاد
آنواقعشدهاست،راهبردها(استراتژیهای)کنش-کنشمتقابلکهبدانوسیلهمقولهادارهوکنترل

شودوبهانجاممیرسدوپیامدهایآنراهبردها(همان .)98:درجدول 5نتایج قابلمشاهده


می
است .
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جدول :5خوشه مقوله ای و مقوله هسته یا محوری
خوشه مقوله ای

مقوله ها

بسترخلقارزشبرند 

ایجاد مشارکت مردم محلی ،گردشگر و دولت و
بخشخصوصی(سازمانهایتصمیمگیرنده)بابهره
گیریازطرحهایآموزشیوتوجیهی 
ایجاد زیر ساختهای اقامتی ،حمل و نقل ،اوقات
فراغت،غذاونوشابهوامنیتی 
کسبحمایتهایمالی 
ایجادسیستممدیریتیکپارچهوارثبریپروژهها 

راهبردهایخلقارزشبرندمقصد 

طراحیشخصیتبرندمقصد 
طراحیهویتبرندمقصد 
طراحیشعاربرندمقصد 
انجامتحقیقاتبازاریابی( )SWOT
تهیهلیستیازداراییهایمقصد 
برنامهری ی عملیاتی (تعیین اقدامات ،اشخاص
مسول،منبعمالیهربخش) 
ایجادسیستمارزیابی 
خلقارزشبرندمقصد 

پدیدهمحوری:خلقارزشبرندمقصد 

تنو قومی،اعتقادی 

عواملمداخلهکنندهدرخلقارزشبرندمقصد 

مشکالتاقتصادیوکسریبودجه
ظرفیتباالیسرمایهگذاری 

علتهایخلقارزشبرندمقصد 

رشداقتصادیوبهبوداوضا اشتغال 
ایجادفضایهمکاریدرسطحداخلیوخارجی 
اف ایشسطحگردشگرپذیریداخلیوخارجی 
کاهشمهاجرت 

پیامدهایخلقارزشبرندمقاصد 

اف ایشسرمایهاجتماعی 
اف ایشرقابتپذیری 
جهانیشدن 

-3-4کد گذاری انتخابی(تشریح نظریه پردازی)
درکدگذاریانتخابیالزماستکهپژوهشگرچارچوب مدل پارادایمی را به صورتروایتی عرضه کند
یا مدل پارادایم را به هم بری د و بهصورت ترسیمی نظریه نهایی را نشان می دهد .
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شکل :1مدل پارادایمی پژوهش

مداخلهگرها:
تنو قومی،اعتقادی

پیامدها:
کاهشمهاجرت
اف ایشسرمایه
اجتماعی
اف ایشرقابت
پذیری
جهانیشدن

عللها:
مشکالتاقتصادیوکسریبودجه
ظرفیتباالیسرمایهگذاری
رشداقتصادیوبهبوداوضا اشتغال
ایجاد فضای همکاری در سطح داخلی و
خارجی
اف ایش سطح گردشگرپذیری داخلی و
خارجی

راهبردها:
تهیهلیستیازداراییهایمقصد
طراحیشخصیتبرندمقصد
طراحیهویتبرندمقصد
طراحیشعاربرندمقصد
انجامتحقیقاتبازاریابی

پدیدهمحوری:
خلقارزشبرندمقصد

)(SWOT

برنامهری یعملیاتی(تعییناقدامات،اشخاصمسول،
منبعمالیهربخش)
ایجادسیستمارزیابی

بسترها:
ایجادمشارکتمردممحلی،گردشگرودولتوبخشخصوصی(سازمانهایتصمیمگیرنده)بابهرهگیریازطرحهای
آموزشیوتوجیهی
ایجادزیرساختهایاقامتی،حملونقل،اوقاتفراغت،غذاونوشابهوامنیتی
کسبحمایتهایمالی
ایجادسیستممدیریتیکپارچهوارثبریپروژهها


 -5مدل مفهومی
جهتتبییننحوهتأثیرگذاریعناصرهفتگانهراهبرهایمستخرجازمدلپارادایمیبرخلقارزشبرند
مقصدگردشگریی د،مدلمفهومیزیربابهرهگیریازمدلپارادایمیمستخرجازمطالعاتموجود
دراینحوزه،موردبررسیقرارخواهدگرفت.شکلشماره3چارچوبمفهومیپژوهشحاضررانشان
میدهد .
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کاهشمهاجرت

تهیهلیستیازدارایی
هایمقصد
طراحیشخصیتبرند
مقصد

اف ایشسرمایه
اجتماعی
خلق ارزش

طراحیهویتبرند
مقصد

برند مقصد
اف ایشرقابت
پذیری

طراحیشعاربرند
مقصد
انجامتحقیقات
بازاریابی

جهانیشدن

برنامهری ی
عملیاتی
ایجادسیستمارزیابی

شکل  -2مدل مفهومی پژوهش


مدلمفهومیپژوهشکهدرشکلفوقنشاندادهشدهاستمبتنیبرفرضیاتیاستکهدرزیر
بیانمیگردد :

:H1راهبرهایخلقارزشبرندتاثیرمثبتومعناداریبرکاهشمهاجرتدارد.
:H2راهبرهایخلقارزشبرندتاثیرمثبتومعناداریبراف ایشسرمایهاجتماعیشهری ددارد.
:H3راهبرهایخلقارزشبرندتاثیرمثبتومعناداریبراف ایشرقابتپذیریشهری ددارد.
:H4راهبرهایخلقارزشبرندتاثیرمثبتومعناداریبرجهانیشدنشهری ددارد.
:H5اف ایشکیفیتزندگیمردمی د  ،اف ایشسرمایهاجتماعی،اف ایشرقابتپذیریوجهانی
شدنمقصدی دتاثیرمثبتومعناداریبرخلقارزشبرندشهری ددارد.
:H6راهبرهاتاثیرمثبتومعناداریبرخلقارزشبرندشهری ددارد.
همان طور که پیش تر توضیح داده شد .در این بخش از روایی صوری و پایایی با روش آلفای
کرونباخاستفادهشدکهنتایجدرادامهآوردهشدهاست .
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جدول  -6آلفای کرونباخ
متغیر

آلفای کرونباخ

تهیهلیستیازداراییهایمقصد

.915

طراحیشخصیتبرندمقصد 

 .987

طراحیشعاربرندمقصد

 .937

انجامتحقیقاتبازاریابی

 .791

برنامهری یعملیاتی

 .946

ایجادسیستمارزیابی

.729

کاهشمهاجرت

 .932

اف ایشسرمایهاجتماعی

 .921

اف ایشرقابتپذیری

 .841

جهانیشدن

 .953

طراحیهویتبرند

 .932

خلقارزشبرند

 .987

کلمتغیرها 

 .984

-6تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-6آزمون کولموگروف-اسمیرنف
برایبررسینرمالبودنمتغیرهایپژوهشازاینآزموناستفادهمیکنیم.
:H0متغیرمربوطهنرمالاست.
:H1متغیرمربوطهنرمالنیست

جدول -7بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد

راهبردها

کاهش
مهاجرت

افزایش

افزایش

سرمایه

رقابت

اجتماعی

پذیری

جهانی
شدن

خلق
ارزش برند
مقصد

385

385

385

385

385

385

کولموگروفاسمیرنفZ

0.427

0.607

0.976

0.451

0.705

0.531

ضریبمعناداری)(sig

0.841

0.998

0.271

0.962

0.661

0.938
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هرکجاکهعددمعناداریآزمونب رگترازسطحمعناداریدرنظرگرفتهشده()0.05باشدفرض
صفرپذیرفتهمیشود.براساسنتایجاینآزمونهمگیمتغیرهایپژوهشدارایتوزیعنرمالهستند
ودرادامهازآزمونهایبافرضنرمالبرایتاییدیاردفرضیههااستفادهمیکنیم .

 -2-6معادالت ساختاری برای مدل پژوهش
در روشمعادالتساختاریفرضموردبررسیدریکمدلمعادالتساختاری،یکساختارعلّیبین
مجموعهای از سازههای غیر قابل مشاهده است .این سازهها از طریق مجموعهای از متغیرهای
).شکلهای 3و،4اعدادمعناداریوتخمین

گیریمیشوند(سرمدوهمکاران1385.

گر اندازه
مشاهده 

استانداردشدهمدلمعادالتساختاری،برایمدلمفهومیپژوهشرانشانمیدهند .











X1
0.39
Y1
0.71

X2
0.36

0.51
0.49
Y2

0.53
Creating
Brand
value

3.10.46
0.68
0.41

0.73

0.32

Y3





X3

0.56

0.59

strategy

0.46

X4

0.91

0.45
0.53

X5

0.55

0.40
0.44

0.67

Y4

X6
0.77


X7

شکل  -3بررسی رابطة علّی متغیرهای اصلی پژوهش (مقایر تخمین استاندارد شده)
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X1





Y1
3.32

3.39










5.98
Creating
Brand
value

3.80
4.41

X2

4.65

4.91
6.5

X3

Y2

3.79

3.49

6.24
strategy

3.

7.59

41
8.20

4.88

X4

3.75

7.04
X5

Y3

6.732
7.96

5.90

3.51

X6

8.13
9.03

X7

5.21
3.84

4.0
Y4

شکل  -4بررسی رابطة علّی متغیرهای اصلی پژوهش (اعداد معناداری)


جدول  :8تناظر متغیرها
حرف متناظر

متغیر

تهیهلیستیازداراییهایمقصد 

X1

طراحیشخصیتبرندمقصد 

 X2

طراحیهویتبرند

 X3

طراحیشعاربرندمقصد

 X4

انجامتحقیقاتبازاریابی 

 X5

برنامهری یعملیاتی

 X6

ایجادسیستمارزیابی

X7

کاهشمهاجرت

 Y1

اف ایشسرمایهاجتماعی

 Y2

اف ایشرقابتپذیری

 Y3

جهانیشدن

 Y4

خلقارزشبرند

Creating
Brand Value g

 Strategy

راهبرد 
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 3-6نیکویی برازش مدل

تحلیل ساختاری استراتژی های خلق ارزش برند مقصد گردشگری یزد
1

نرماف ای LISRELیکسریشاخصبرایسنجشنیکوییبرازشمدلتدوینشدهارا همیدهد.این
شاخصها،برایمدلمفهومیپژوهشبهشرحزیراست .

 شاخص کای دو ( :)χ2کهنشاندهندةمی انآمارةکایدوبرایمدلاست.درواقعاین
شاخصاختالفبینمدلودادههارانشانمیدهدومعیاریبرایبدبودنمدلاست.لذا

هرقدر که می ان آن کمتر باشد ،حاکی از اختالف کمتر بین ماتریس واریانس-کوواریانس
نمونةاتخاذشدهوماتریسواریانس-کوواریانسحاصلازمدلاتخاذشدهبودهوبدبودن
مدلرانشانمی دهد.البتهالزمبهذکراستکهمی اناینشاخصتحتتأثیرتعدادنمونة

اتخاذشدهقرارمیگیرد.درواقعچنانچهحجمنمونهبیشتراز200بشود،اینشاخصتمایل

زیادی به اف ایش دارد.لذا تحلیل برازندگی مدل با این شاخص ،معموالً در نمونههای بین
 100تا   200قابل اتکا است.همچنین بهتر است که این شاخص ،با در نظر گرفتن درجة
آزادیتفسیرشود .
:اینشاخصدرجةآزادیمدلرانشانمیدهدونبایدکوچکترازصفر

 درجة آزادی ()df
باشد .

2

χ⁄
):یکیازبهترینشاخصهایبررسینیکوییبرازش

 نسبت کای دو بر درجة آزادی (df

مدل،بر رسینسبتآمارةکایدوبردرجةآزادیکهاست.البتهحداستانداردیبرایمناسب
بودن می ان این شاخص وجود ندارد.اما بسیاری از اندیشمندان بر این عقیدهاند که این
شاخصبایدکمتراز  3باشد.درنهایتحدمناسببودنبایدباتشخیصمحققوبراساس
نو پژوهشصورتگیرد .
 شاخص : P-Valueاینشاخصنی معیاریدیگربرایسنجشمناسببودنمدلاست.اما
درموردمی انقابلقبولبودناینشاخص،اجما نظریوجودندارد.برخیازاندیشمندان
حوزةآماریمعتقدندکهمی انآنبایدکمتراز0.05باشددرحالیکهبرخیبربیشتربودن
اینمی انتأکیددارند .
 شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل (:)RMSEAاینشاخصبراساسخطاهایمدل
ساختهشدهوهمانندشاخصکایدو،معیاریبرایبدبودنمدلاست.برخیازاندیشمندان
براینعقیدهاندکهاینشاخصبایدکمتراز 0.05باشد،همچنینبرخیدیگر،می انکمتر

از0.08رامناسبمیدانند .
 تخمین دامنة  RMSEAجامعه در سطح اطمینان  90درصد:امانرماف ارLISRELبرای
میانگینمجذورخطاهایمدل،یکفاصلهاطمینانیتخمینمیزند.می اندامنةتخمینزده

شدهبرایمدلدرسطحاطمینان90درصدبیانمیشود .
1- Goodness of Fit
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 شاخص ) :Goodness-of-Fit (GFIاینشاخص،معیاریبرایسنجشمی انخوببودن
مدلاستومی انیباالتراز،0.9نشاندهندةمناسببودنمدلاستخراجشدهباتوجهبه
دادههااست .

 شاخص ) :Adjusted GFI (AGFIاینشاخص،درواقعحالتتطبیقدادهشدةشاخص
 GFIبادرنظرگرفتنمی اندرجةآزادی()dfاستومعیاردیگریبرایخوببودنمدل
است.چنانچهمی اناینشاخصباالتراز 0.9باشد،حاکیازمناسببودنمدلاستخراجی
باتوجهبهدادههااست .

 شاخص ) :Normed Fit Index (NFIاینشاخصنی یکیدیگرازشاخصهابرایسنجش
می ان خوب بودن مدل به دست آمده با توجه به دادهها است.چنانچه می ان این شاخص
باالتراز0.9باشد،حاکیازمناسببودنمدلاستخراجیاست .
همانطورکهمشهوداست،شاخصهاینیکو یبرازشمدل اصالحشده،حاکیازمناسب وسازگار

هابهشرحزیرمیباشد :

بودنمدلبادادههایبهدستآمدهاست.می اناینشاخص


جدول :9میزان شاخص ها
میزان شاخص های مورد بررسی

شاخصکایدو( :)χ2

 44.81

درجةآزادی( )df

 18

نسبتکایدوبردرجة
آزادی 
شاخصGoodness-of-

 Fit (GFI
شاخص Adjusted GFI
) (AGFI

 P-Value
شاخصمیانگینمجذورخطاهایمدل 

 0.00048
 0.060

 2.43

تخمیندامنةRMSEAجامعهدرسطح
اطمینان90درصد 

بین0.048و 0.099

 0.958

شاخص) :Normed Fit Index (NFI

 0.987

 0.978






 -4-6تائید یا رد فرضیات
براساساطالعاتبهدستآمدهازاعدادمعناداریوتخمیناستاندارددرمدلاصلیومدلاصالح
هایاصلیپژوهشبهشرحزیرمیباشد .


شده،تأییدیاردفرضیه
.1راهبرهایخلقارزشبرندتاثیرمثبتومعناداریبرکاهشمهاجرتدارد( .تأیید فرضیه).
 .2راهبرهای خلق ارزش برند تاثیر مثبت و معناداری بر اف ایش سرمایه اجتماعی شهر ی د
دارد(.تأیید فرضیه) .
 .3راهبرهایخلقارزشبرندتاثیرمثبتومعناداریبراف ایشرقابتپذیریشهری ددارد( .تأیید
فرضیه).
 .4راهبرهایخلقارزشبرندتاثیرمثبتومعناداریبرجهانیشدنشهری ددارد( .تأیید فرضیه).
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 .5راهبرهاتاثیرمثبتومعناداریبرخلقارزشبرندشهری ددارند( .تأیید فرضیه) .
 .6کاهشمهاجرت،اف ایشسرمایهاجتماعی،اف ایشرقابتپذیریوجهانیشدنمقصدی دتاثیر
مثبتومعناداریبرخلقارزشبرندشهری ددارند(.تأیید فرضیه)
نتیجه گیری
درپژوهشحاضردرابتدابهبررسیمدلهایمرتبطباخلقارزشبرندمقاصدگردشگریبابهرهگیری
ازروشسیستماتیکدرتئوریدادهبنیادپرداختهشد.علتهاییچونمشکالتاقتصادی وکسری
بودجه،ظرفیت باالی سرمایه گذاری،رشد اقتصادی و بهبوداوضا اشتغال،ایجاد فضای همکاری در
سطحداخلی وخارجی،اف ایش سطحگردشگرپذیری داخلی وخارجی ،نیازبهپرداختنبهپدیده
ارزشبرندمقاصدگردشگریراآشکارمیخواست.درپژوهشیازبهادریوهمکاران()1396جهانی
شدنوهمگامیبارونددنیارایکیازعلتهایگرایشبهبرندسازیدرمقاصدعنوانکردهاست.
یوسفیوهمکاران() 1395درپژوهشیعنوانمیکنندکهایجادبازاراقتصادیباتوجهبهنیازکشور
برایرشدواشتغالل ومپرداختنبهبحثبرندشدنمقاصددرسطحجهانیراایجادکردهاست.
برایتحققاینامرالزماستکهراهبرهاییچونتهیهلیستیازداراییهایمقصد،طراحیشخصیت
برندمقصد،طراحی هویت برندمقصد،طراحی شعاربرندمقصد،انجام تحقیقات بازاریابی وتعیین
تصویر مقصد،برنامهری یعملیاتی (تعیین اقدامات،اشخاصمسول،منبعمالی هربخش)،ایجاد
سیستم ارزیابی وجودداشتهباشد.موسوی وهمکاران(،)1396مولفههایبرندسازیدرشهرهارا
اشاعههویتبارزازطریقمعرفیبهذینفعان،شناساییجاذبههاوبهرهگیریازآنها،داشتنبرنامه
ری ی،تصویرسازیبرندوسایرعواملراعنواننمودهاست.فرودی)1395(1برندسازیمکانرابر
اساسایجادتصویربرندیکمقصدبابهرهگیریازداراییهایمقصدچهازبعدطبیعیوچهازبعد
هایفرهنگیومحیطزیستو...ونامآنمقصد،بهعنوانلوگوراعنوانکردهاست.درتحقیقیاز
جیانپل  2وهمکاران(،) 1390تحقیقاتبازاریابیوتج یهوتحلیلمقصدیکیازگامهایمهمبرند
سازیعنوانشدهاست.درجاییدیگرهم،نتون وکاوارت )1397(3یکیازاقداماتبرندسازیبرای
مقاصدگردشگریراتحقیقاتبازاریابیوانجامتج یهوتحلیلوتعییننقاطقوتوضعفوفرصتو
تهدیدعنوانکردهاند.نکتهایکهاهمیتداردایناستکهتحققراهبردهابامداخلهکنندههایی
همراه است که طی پژوهش صورت گرفته تاثیرگذارترین آنها تنو قومی و اعتقادی در مقاصد
گردشگریایراناست.تنو قومیباعثایجاددیدگاههایمتفاوتدربرندمقصدمیباشدوگاهادر
برخیمناطقیکپارچهنبودناعتقاداتباعثمیشودنتایجمطلوبیازبرنامههایمربوطبهبرندحاصل
نگردد.یوسفیوهمکاران()1395اینمداخلهکنندهارادرقالبباورهایعمومیمتفاوتوذهنیت
متفاوتدرمدیرانعنوانمیکنند.محمدیفروهمکاران()1396همعواملیمانندبودجه،حمایتهای
1- Foroudi
2- Giannopoulos
3- Ntounis & Kavaratzis
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قانونی و دولتی و درك تصمیم گیرندگان را به عنوان عوامل مداخله کننده عنوان میدارند .نتایج
پژوهشعنوانمیدارندکهبرایتحققراهبردهادرجهتخلقارزشبرندمقاصد،بسترهاییبایددر
نظر گرفته شود که شامل ایجاد مشارکت و همکاری مردم محلی ،گردشگر و دولت و بخش
خصوصی(سازمان های تصمیم گیرنده) با بهره گیری از طرح های آموزشی و توجیهی ،ایجاد زیر
ساختهای اقامتی ،حملونقل،اوقاتفراغت ،غذاونوشابهوامنیتی،کسب حمایتهای مالی،ایجاد
1
سیستم مدیریت یکپارچه وارثبری پروژهها میانمدیرانمیباشد.درتحقیقیازکروبرایتویت
( ،)1390یکی از شاخص های مرتبط با راهبرد برند ،پیوستگی یا همکاری های استراتژیک مثل
همکاریهایبخشدولتیباخصوصی،سرمایهگذاریهایمشترك عنوانشدهاست.اینبسترهادر
تحقق راهبردهای خلق ارزش برند مقاصد نقش میانجی را ایفا مینمایند .محمدی فر و
همکاران( ) 1396به مسا لی چون زیرساختهای شهر و فضای سیاسی ،اعتقادی و مذهبی به عنوان
بسترهایبرندآفرینیاشارهداشتهاند.بهادریوهمکاران()1396دربیانالگویبرندسازیمقاصد
عواملیچونظرفیتاقتصادیمناسبوجاذبههایتوریستیشهربهعنوانبسترتحققبرندسازی
اشارهداشتهاند.نکتهمهمایناستکهاگردرمقاصدگرشگریایرانراهبردهابهخوبیمحققشوند
پیامد هایی چون اف ایش کیفیت زندگی مردم  ،اف ایش سرمایه اجتماعی ،اف ایش رقابت پذیری،
جهانیشدنرابههمراهخواهدداشت.کروبرایتویت()2011عواملیچونایجادکسبوکارهای
جدید،اف ایشکیفیتتحصیالتبهطورتخصصی،ایجادتصویرمکانو...بهعنوانخروجیتحقق
راهبردهایبرندسازیعنوانمیدارند.محمدیفروهمکارن()1396اینپیامدهارادرسهدسته
کلیاجتماعی،اقتصادیوروانیعنوانمیدارد،کهنهایتاباعثرشدجهانییکمقصدمیشود .
 درادامهپژوهشبهبررسیاستراتژیهاوپیامدهایحاصلهدرشهری دپرداختهشد.نتایجنشان
دادکهاگردرشهری دراهبردهایخلقارزشبرندبهخوبیپیادهسازیشودیعنیبرایشهری د
یکشعارتبلیغاتی،هویتوشخصیتمشخصوتدوینبرنامهعملیاتیو...صورتدادهشود،میتواند
بهاف ایشکیفیتزندگیمردمدراینشهروحضورمردموتالشو عالقهبرایحفظسنن،اف ایش
سرمایهاجتماعی،اف ایشرقابتپذیریوجهانیشدناینشهرباتوجهبهثبتجهانیآندریونسکو
درمیانسایرمقاصدرقیب،منجرشود .


1- Kerr and Braithwaite
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