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چکیده
درآمــد پایــدار شــهری یکــی از مهم تریــن چالش هــای پیــش  روی مدیران شــهری 
ــای  ــهرها و محدودیت ه ــی در ش ــات عموم ــه خدم ــاز ب ــش نی ــا افزای ــی ب ــت؛ ول اس
مالــِی به وجودآمــده ایــن چالــش روزبــه روز بیشــتر می شــود. همچنیــن امــروزه 
گردشــگری شــهری یکــی از ارکان اصلــی و محــرك اقتصــادی بســیاری از شهرهاســت 
کــه نقــش مهمی در اشــتغال، درآمـــد و حفاظـــت زیرسـاخت هـــا و خـــدمات عمومی 
شــهری برعهــده دارد. هــدف از تحقیــق حاضــر بررســی تأثیــر مدیــران شــهری اســت 
ــا  ــگری، ب ــدار گردش ــد پای ــب درآم ــر کس ــد ب ــانی می توان ــل انس ــۀ عام ــه به منزل ک
ــن  ــاری در ای ــۀ آم ــد. جامع ــذار باش ــهری، اثرگ ــد ش ــی برن ــر میانج ــن متغی درنظرگرفت
پژوهــش را مدیــران شــهرداری در دو ســطح عالــی و عملیاتــی، اعضــای شــورای شــهر 
ــش  ــتان های بخ ــگری در شهرس ــش گردش ــا بخ ــط ب ــراث مرتب ــئوالن ادارۀ می و مس
ــه ای انجــام  ــه روش خوش ــری ب ــد. نمونه گی ــکیل می دهن ــدران تش ــتان مازن مرکــزی اس
ــی  ــرای بررس ــت. ب ــش نامه اس ــش پرس ــن پژوه ــردآوری در ای ــزار گ ــت. اب ــده اس ش
روایــی پرســش نامه از روایــی محتوایــی، تحلیــل عاملــی، روایــی همگرایــی و افتراقــی 
ــرای  ــد. ب ــت آم ــش از70 /۰ به دس ــاخ بی ــای کرونب ــدار آلف ــت. مق ــده اس ــتفاده ش اس
ــاختاری  ــادالت س ــازی مع ــی از روش مدل س ــدل مفهوم ــب م ــۀ تناس ــن درج تعیی
ــن  ــی داری بی ــت ومعن ــط مثب ــه رواب ــد ک ــان می ده ــا نش ــت. یافته ه ــده اس ــتفاده ش اس
ــد  ــز تأیی ــد شــهری نی متغیرهــای مــدل وجــود دارد. همچنیــن نقــش میانجی گــری برن

ــرازش مناســبی برخــوردار اســت. شــده و مــدل مذکــور از ب
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واژه های کلیدی:
پایــدار  انســانی، درآمــد  منابــع 

شــهری برنــد  گردشــگری، 

مقدمه
ــود در  ــی خ ــش اساس ــه نق ــه ب ــا توج ــهری ب ــران ش مدی
ــت  ــزی و مدیری ــا برنامه ری ــد ب ــگری می توانن ــعۀ گردش توس
صحیــح در ارائــۀ خدمــات گردشــگری، درآمــدی پایــدار 
ــاب  ــرورش و انتخ ــن پ ــد؛ بنابرای ــاد کنن ــان ایج ــرای شهرش ب
مدیــران کارآمــد از مهم تریــن دغدغه هــای عصــر حاضــر 
ــار  ــتا، رفت ــن راس ــکاران، 1394(. در ای ــیری و هم ــت )ش اس
مدیــران، کــه برگرفتــه از خصوصیــات شــخصیتی آنــان اســت، 
ــکاران، 1380(؛  ــام و هم ــت )نوین ن ــذار اس ــج تأثیرگ در نتای
بایــد  مدیــران  شــخصیتی  ویژگی هــای  به همین منظــور، 
مطالعــه شــود. تفاوت هــای شــخصیتی مدیــران می توانــد 
ــکالت و  ــیاری از مش ــۀ بس ــا ریش ــت ی ــعۀ خالقی ــع توس منب

ــر،  ــد )خنیف ــر باش ــان مؤث ــات آن ــار و تصمیم ــل، رفت در عم
ــت  ــر رقاب ــد عص ــر جدی ــه عص ــه این ک ــت ب ــا عنای 1388(. ب
ــی  ــزرگ صنعت ــورهای ب ــت کش ــع و سرمایه هاس ــر مناب ــر س ب
ــات و  ــه ابداع ــص ب ــرده و متخص ــراد تحصیل ک ــایۀ اف در س
ــا،  ــن نوآوری ه ــه ای ــی ب ــد. دسترس ــت یافتن ــی دس نوآوری های
کــه اقتصــاد کشــورهای توســعه یافته را زنــده کــرده، منــوط بــه 
کارآفرینــی اســت )Shan et al., 2003(. مفهــوم کارآفرینــی 
ابتــدا در ســازمان های تولیــدی و صنعتــی مــورد توجــه و 
ــی و  ــۀ اجتماع ــرعت وارد حیط ــت و به س ــرار گرف ــتفاده ق اس
ــا توجــه  خدماتــی شــد )Jameson & Donnell, 2015(. ب
بــه اهمیــت کارآفرینــی در تولیــد ثــروت و ویژگــی گردشــگری 
ــروت در  ــع ث ــع و بازتوزی ــرای توزی ــوه ب ــزاری بالق ــۀ اب به منزل

تمامــی ســطوح جامعــه، به نظــر می رســد هم افزایــی 
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کارآفرینــی در حــوزۀ گردشــگری کمــک مؤثــری بــرای 
توســعه و توانمندســازی جوامــع میزبــان قلمــداد شــود. 
کارآفرینــی یگانــه راِه آوردن محصــوالت نوآورانــه و بدیــع 
ــگری  ــب وکارهای گردش ــای کس ــت و دوام و بق ــازار اس ــه ب ب
ــه  ــا توج ــکاران، 1398(. ب ــرافیل و هم ــد )اس ــن می کن را تأمی
ــع انســانی،  ــر مناب ــه مطالــب فــوق، به منظــور بررســی متغی ب
جنبــۀ شــخصیت کارآفرینانــۀ آن هــا را بررســی خواهیــم کــرد. 
یکــی از مفاهیــم مهمــی کــه امــروزه در مدیریــت 
شــهرها اســتفاده می شــود مفهــوم برنــد شــهری اســت. 
بســته ای  و  تصویــر  ذهنیــت،  ارائه دهنــدۀ  شــهری  برنــد 
ــرد  ــای منحصربه ف ــر ویژگی ه ــه ب ــت ک ــکان اس ــورد م درم
می توانــد  شــهر  کــه  به گونــه ای  می کنــد؛  کیــد  تأ شــهر 
 Ashworth &( در رقابــت از ســایر رقبــا پیشــی بگیــرد
Kavaratzis, 2009(. گردشــگران امــروزی، حســاس تر 
 Yang( و موشــکافانه تر از قبــل از شــهر بازدیــد می کننــد
را  اساســی  و  پایــه  برندســازی  و  برنــد   .)et al., 2020
بــرای شناســایی و هماهنگ ســازی طیــف گســترده ای از 
تصاویــر درنظرگرفته شــده بــرای شــهر و معانــی منتســب 
ــه ایجــاد  ــا ب ــد ت ــی فراهــم می کن ــام بازاریاب ــه آن در یــک پی ب
ــی، 1391(.  ــد )دین ــت یاب ــهر دس ــرای ش ــدار ب ــدی پای درآم
ــی  ــۀ محل ــهر به منزل ــگاه ش ــهر، جای ــرای ش ــازی ب در برندس
ــت  ــگری تقوی ــد گردش ــا مقص ــب وکار ی ــت، کس ــرای اقام ب
شــهری  گردشــگری   .)Braun et al., 2010( می شــود 
ــزی  ــهر طرح ری ــرای ش ــی را ب ــد ثابت ــر و برن ــد تصوی می توان
و اجــرا کنــد کــه موجــب بهــره وری تمامــی خدمــات و 
ــه  ــد؛ درنتیج ــه کرده ان ــهرها ارائ ــه ش ــود ک ــی ش فعالیت های
بــرای ســاکنان و شــهرها ایجــاد ارزش و درآمــد چشــمگیری 
ــد. گردشــگری یکــی از ارکان اصلــی و محــرك  فراهــم می کن
اقتصــادی بســیاری از شهرهاســت کــه نقــش مهمــی در 
خدمــات  و  زیرســاخت ها  حفاظــت  و  درآمــد  اشــتغال، 
عمومــی شــهری برعهــده دارد. اگرچــه شــهرها درحکــم 
مهم تریــن مقاصــد گردشــگری پذیرفتــه شــده اند و منظــر 
شــهرها اولیــن مواجهــۀ گردشــگر بــا شــهر اســت، متأســفانه 
در کشــور مــا در هیچ یــک از ابعــاد برندســازی اقدامــی بــرای 
ــادی، 1399(.  ــدزادگان و زنگی آب ــت )وحی ــده اس ــا نش آن ه
ــه، در ســال 2015  ــق گزارشــی از وزارت گردشــگری ترکی طب
درآمدهــای حاصلــه از گردشــگری ایــن کشــور 31464 هــزار 
ــرآورد  ــر ب ــون نف ــدود 41 میلی ــگران ح ــداد گردش دالر و تع
شــده اســت. گردشــگری در اقتصــاد شــهرهای ترکیــه نقشــی 
ــی  ــهرها جایگاه ــن ش ــدی ای ــع درآم ــده  و در مناب تعیین کنن
ویــژه دارد و ایــن میــزان از درآمــد و تعــداد گردشــگر مرهــون 
برنامه ریزی شــدۀ  و  دقیــق  سیاســت گذاری  و  طرح ریــزی 
حاجی لــو، 1395(.  و  )عبیــدی زادگان  اســت  آن  مدیــران 

ــه  ــران و ترکی ــگری ای ــت گردش ــه وضعی ــذرا ب ــی گ در نگاه
ــد  ــون، رون ــاد گوناگ ــر در ابع ــال اخی ــاید در سی س ــه ش ـ ک
ایــران  از  مــوارد  برخــی  در  داشــته و حتــی  روبه رشــدی 
ــه  ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــت ـ می ت ــه اس ــی گرفت پیش
و  پتانســیل ها  بــا وجــود  توســعۀ گردشــگری،  زمینــۀ  در 
ــعه یافته  ــوری توس ــه کش ــه ب ــران، ترکی ــژه در ای ــای وی جاذبه ه
اســت، کشــوری کــه شــاید در چهل ســال  بــدل شــده 
ــداد  ــعه نیافته قلم ــوری توس ــران کش ــا ای ــه ب ــر در مقایس اخی
 می شــد. بنابــر گــزارش شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری1
ــتقیم  ــارکت مس ــزان مش ــۀ می ــه در زمین ــال 2014، ترکی  در س
ــه  ــی ب ــص داخل ــد ناخال بخــش ســفر و گردشــگری، در تولی
ــود  ــی می ش ــت و پیش بین ــت یاف ــارد دالر دس ــم 32  میلی رق
در ســال 2026، بــه رقــم 48 میلیــارد دالر برســد؛ درصورتــی 
ــارد دالر  ــم 7 میلی ــه رق ــران 2014 ب ــاخص در ای ــن ش ــه ای ک
ــارد  ــه 14 میلی ــی می شــود در ســال 2026 ب رســید و پیش بین
ــه  ــا توج ــن ب ــه، 1393(. بنابرای ــدری چیان ــد )حی دالر برس
ــع  ــم منب ــگری درحک ــر، گردش ــال های اخی ــه در س ــه این ک ب
درآمــد در تجــارت جهانــی و همچنیــن ارزآوری مطــرح بــوده 
ــار  ــه آم ــت ب ــا عنای ــکاران، 1397( و ب ــروت و هم ــت )م اس
ــاالی  ــیار ب ــد بس ــگری و درآم ــوزۀ گردش ــده در ح ــام ارائه ش و ارق
ایــن صنعــت و تأثیــر آن در توســعه یافتگی، مســئلۀ اصلــی تحقیق 
حاضــر ایــن اســت کــه آیــا شــخصیت کارآفرینــی مدیــر می تواند 
مســتقیم بــا تأثیرگــذاری در برنــد شــهری به منزلــۀ متغیــر میانجــی 

در ایجــاد درآمــد پایــدار گردشــگری مؤثــر باشــد؟
بــا مــرور ادبیــات تحقیــق و بــا توجــه اهمیــت موضــوع 
ــب  ــه موج ــهر، ک ــران ش ــرای مدی ــدار ب ــد پای ــب درآم کس
ــتغال  ــاد اش ــب وکار و ایج ــق کس ــادی، رون ــکوفایی اقتص ش
ــان  ــران شــهری متصدی ــه این کــه مدی ــا عنایــت ب می شــود و ب
ــدۀ  ــران تبیین کنن ــخصیت مدی ــز ش ــتند و نی ــی هس کارآفرین
رفتــار و عملکــرد آن هاســت، آنچــه در ایــن پژوهــش به منزلــۀ 
کیــد شــده ایــن اســت کــه  نکتــۀ برجســته و نوآورانــه بــر آن تأ
ــۀ  ــخصیت کارآفرینان ــش ش ــان نق ــه ای توأم ــون مطالع تاکن
ــگری  ــدار گردش ــی پای ــهری در درآمدزای ــد ش ــران و برن مدی
ــر یکــی  ــد ب کی ــا تأ را بررســی نکــرده اســت. ایــن پژوهــش ب
ــتان  ــی اس ــگری یعن ــتان های گردش ــگر پذیرترین اس از گردش
مازنــدران و بــا الهام گرفتــن از مــدل پنــج  عاملــِی شــخصیت 
مــک کــری و کوســتا، آن جنبــه ای از شــخصیت مدیــران 
ــت و  ــی اس ــوآوری و کارآفرین ــا ن ــاط ب ــه در ارتب ــهری را ک ش
همچنیــن تأثیــر آن را در درآمــد پایــدار گردشــگری، بــا توجــه 
ــم  ــد شــهری درحکــم یکــی از مفاهی ــه عامــل میانجــی برن ب
ــدار، بررســی کــرده اســت. ــی پای مدنظــر به منظــور درآمدزای

1 . The World Travel and Tourism Council )WTTC(
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مبانی نظری پژوهش
در مطالعــۀ حاضــر، بــه تبییــن نظــری ســه مفهــوم 
از:  عبارت انــد  مفهــوم  ســه  ایــن  می پردازیــم.  اساســی 
پایــدار  درآمــد  انســانی،  منابــع  کارآفرینانــۀ  شــخصیت 

شــهری. برنــد  و  گردشــگری 

شخصیت کارآفرینانۀ منابع انسانی 
درمــورد تفاوت هــای فــردی و شــخصیت، از زمان هــای 
دور تــا بــه امــروز نظریــات گوناگونــی بیــان شــده اســت؛ امــا 
حــوزۀ شــخصیت طــی دو دهــۀ گذشــته بــا مــدل پنــج عاملــی 
شــخصیت پــل کاســتا و رابــرت مــک کــری )1992( صورتــی 
ــد  ــده عبارت ان ــب شناخته ش ــج غال ــن پن ــرد. ای ــدا ک ــب پی غال

از: 
ــان )2000(  ــکی و باچان ــر هوزنس ــی: از نظ برونگرای
ــود و آن  ــالق می ش ــات اط ــه ای از صف ــه خوش ــی ب برون گرای
درجــه ای اســت کــه شــخص، پرانــرژی، معاشــرتی، جســور، 
ــس و  ــوق، اعتمادبه نف ــور و ش ــب و دارای ش ــال، هیجان طل فع
احساســات مثبــت اســت. افــراد برون گــرا بــه اجتماعی بــودن، 
ــا   ب

ً
ــوال ــد و معم ــل دارن ــودن تمای ــی بودن و صمیمی ب احساس

ــد.  ــار می آین ــر کن ــاوت بهت ــراد متف اف
تطابقپذیــری:ایــن ویژگــی بــه گرایــش افــراد بــه 
ــی  ــا ویژگ ــراد ب ــد. اف ــاط می یاب ــران ارتب ــا دیگ ــان بودن ب همس
نوع دوســت،  روراســت،  اعتمــاد،  قابــل  تطابق پذیــری، 
و  متواضــع  ازخودگذشــتگی،  خصیصــۀ  دارای  و  مهربــان 
خوش قلب انــد )Huczynski & Buchanan, 2000( بــه 
ــی  ــراد درپ ــن اف ــه ای ــز )1999( ازآنجاک ــورگ و جون ــاور گی ب
 از 

ً
ــوال ــد، معم ــا افرادن ــدن ب ــازواری و راحت کنارآم ــاد س ایج

ــد. ــاب می ورزن ــز اجتن ــا بحث برانگی ــالف زا ی ــث اخت مباح
وظیفه شناســی، وجــدان یــا  دل ســوزی: ایــن بعــد، 
ــدان  ــا وج ــرد ب ــت. ف ــان اس ــت اطمین ــنجش قابلی ــار س معی
بــاال، فــردی شایســته، منظــم، وظیفه شــناس، هدف جــو، 
 George &( ــت ــناس اس ــخصی و وقت ش ــاط ش دارای انضب

.)Jones, 1999
روانرنجــورییــاثبــاتعاطفــی: ایــن بعــد بــه 
ــا  ــراد ب ــود. اف ــوط می ش ــترس مرب ــل اس ــرد در تحم ــی ف توانای
ویژگــی روان رنجــوری ثبــات عاطفــی پایینــی دارنــد. ایــن افراد 
نگــران، عصبــی، مأیــوس و ناامیــد، مضطــرب و شــتاب زده اند 

.)George & Jones, 1999(
ــکی و  ــر هوزنس ــودگی:از نظ ــاگش ــدوزیی تجربهان
باچانــان )2000( افــراد بــا ایــن ویژگــی دارای قــدرت تخیــل، 
عالقــه بــه جلوه هــای هنــری، کنجــکاو بــه نظریــات دیگــران، 
ــرای  ــتند؛ ب ــرا هس ــرداز و اقدام گ ــاز، ایده پ ــات ب ــا احساس ب
مثــال کارآفرینــان، معمــاران، عامــالن تغییــر در ســازمان، 

 در ایــن ویژگــی، 
ً
هنرمنــدان و دانشــمندان تئوری پــرداز عمومــا

در ســطح باالیــی قــرار دارنــد.
هــوس و همــکاران )2005( معتقدنــد در ســال های 
اخیــر، رقابــت چشــمگیری بیــن شــرکت ها  آغــاز شــده 
و تغییــرات فزاینــده ای در صنعــت و محیــط دائــم متغیــر، 
شــرکت ها را بــه نــوآوری دائــم بــا هــدف رقابــت موفقیت آمیــز 
و  کاســتروجیوانی  نظــر  از  اســت.  کــرده  وادار  بازارهــا  در 
ــوآوری و  ــق ن ــرای تحق ــدی ب ــر کلی ــکاران )2011( عنص هم
کســب مزیــت رقابتــی و افزایــش ظرفیــت نوآورانــۀ شــرکت ها، 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــن، بای ــود ای ــا وج ــت. ب ــی اس کارآفرین
فعالیت هــای کارآفرینانــۀ درون ســازمان ها از طریــق افــراد 
آغــاز و تــداوم می یابــد. از نظــر مونتروســانچزا )2011( 
ســازمان ها به خودی خــود هیچ چیــز نیســتند. فعالیت هــای 
جمعــی در ســازمان، ترکیــب فعالیت هــای افــراد ســازمان 
ــای  ــت اعض ــد از راه فعالی ــازمان می توان ــه س ــت . درنتیج اس
ــتعد  ــان مس ــد. کارکن ــر باش ــال و خطرپذی ــوآور، فع ــود، ن خ
ــۀ  ــازمان به منزل ــش در س ــادل دان ــری و تب ــوآوری، خطرپذی ن
کلیــدی  نقشــی  کارآفرینــی  و  مطرح انــد  ضــرورت  یــك 
افزایــش  اســتخدام،  افزایــش ســطح  بهــره وری  بهبــود  در 
فعالیت هــای نوآورانــه و کارآفرینانــه و بهبــود ظرفیــت نوآورانــه 
و رقابتــی ســازمان ها ایفــا می کنــد و به منزلــۀ موضوعــی 
حائــز اهمیــت مطــرح می شــود. لوبــر )1998 ( بــه ایــن 
نتیجــه دســت یافــت کــه هم راســتا بــا جهت گیری هــای 
ــهیل  ــت و تس ــعه، تقوی ــث توس ــل باع ــته عوام ــه دس ــاال، س ب
ــل  ــد از عوام ــل عبارت ان ــن عوام ــه ای ــوند ک ــی می ش کارآفرین
ــخصیتی.  ــای ش ــی و ویژگی ه ــط بیرون ــازمانی، محی درون س
محمــدی و عالیــی )1390( دریافتنــد کــه از دیــدگاه رفتــاری، 
اعتمادبه نفــس،  دارای  موفقیت طلــب،  کارکنــان  داشــتن 
آینده گــرا، خطرپذیــر و مســتقل زمینــه را بــرای بــروز رفتارهــای 
ــو  ــر کوراتک ــی آورد. از نظ ــم م ــازمان ها فراه ــه در س کارآفرینان
فعالیت هایــی  کارآفرینــی مجموعــه  و همــکاران )2005( 
ــر  ــوآوری را در ه ــی ن ــای رقابت ــرداری از مزای ــه بهره ب ــت ک اس
ســازمان امکان پذیــر ســاخته و رهیافتــی در نهادینه کــردن 
نــوآوری در سازمان هاســت و درحکــم دریچــه ای به ســوی 
بهر ه بــرداری از مزایــای رقابتــی مانــدگار، نــوآوری و پیشــگامی 
بــرای ســازمان ها تلقــی می شــود. نتایــج مطالعــۀ مــرادی 
ــوم  ــن مفه ــیر تبیی ــه در س ــان داد ک ــکاران )1391( نش و هم
کارآفرینــی، ویژگی هــا، کارکردهــا و فعالیت هــای متنوعــی 
ــه افــراد کارآفریــن نســبت داده شــده اســت. فریــز )2009(  ب
ــان را  ــخصیتی کارآفرین ــای ش ــر ویژگی ه ــی دیگ ــی مطالعات ط

ــت: ــرده اس ــف ک توصی
ــا مرکــز کنتــرل بیرونــی  مرکــزکنتــرلدرونــی: افــراد ب
ــا  ــت آ ن ه ــر سرنوش ــع خارجــی کنترل ناپذی ــه وقای ــد ک معتقدن
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بــه  تعییــن می کننــد؛ درحالــی  کــه کارآفرینــان  را 
خــود ایمــان دارنــد و موفقیــت یــا شکســت را بــه سرنوشــت، 
ــود را  ــد و خ ــبت نمی دهن ــابه نس ــای مش ــا نیروی ه ــانس ی ش
ــد  ــود می دانن ــرفت های خ ــت ها و پیش ــی شکس ــل اصل عام

ــی، 1393(. )خرم
کارآفریــن  رفتــار  مرکــزی  هســتۀ  یســکپذیری:  ر
ــه ریســک عاملــی محکــم  ریســک پذیری اوســت و تمایــل ب
بــه تصمیم گیــری  بــرای تفاوت هــای فــردی اســت کــه 
کارآفریــن و راه انــدازی کســب وکار جدیــد مرتبــط شــده اســت 

همــکاران، 1393(. و  )یونســی فر 
توفیقطلبــی:افــراد بــا نیــاز توفیــق بــاال مایل انــد 
همــواره در چالــش باشــند و در راه رســیدن بــه اهــداف 
دســترس پذیر، در برابــر عملکــرد خــود بازخــورد مکــرر 
ــیدن  ــرای رس ــراد ب ــن اف ــد. ای ــت کنن ــی دریاف ــم زمان و منظ
ــه  ــد ک ــح می دهن ــود ترجی ــاز خ ــای نی ــرفت و ارض ــه پیش ب
ــه  ــتیابی ب ــداف و دس ــن اه ــکالت، تعیی ــل مش ــئولیت ح مس
ــد  ــده گیرن ــه عه ــود ب ــخصی خ ــالش ش ــق ت ــا را از طری آن ه

.)1386 )ســعیدی کیا، 
تحمــلابهــام: هــر مدیــری تاحــدی بــا چنیــن وضعــی 
روبــه رو می شــود؛ زیــرا بســیاری از تصمیمــات را بایــد 
براســاس اطالعــات ناقــص یــا مبهــم بگیــرد؛ ولــی کارآفرینان 
زیــرا  روبه روینــد؛  نامشــخص تر  و  مبهم تــر  وضعــی  بــا 
ــام  ــتین بار انج ــرای نخس ــه ب ــد ک ــی می زنن ــه کارهای ــت ب دس
ــت  ــرو موفقی ــود را درگ ــی خ ــن زندگ ــا همچنی ــود. آن ه می ش

آن اقــدام می گذارنــد )اســدی و حبیب پــور، 1394(.
ــی  ــد ذهن ــی فراین ــا آفرینندگ ــت ی ــت:خالقی خالقی
کشــف ایده هــا و مفاهیــم یــا آمیــزش ایده هــا و مفاهیــم 
گاه  گاه و ناخــودآ ــد خــودآ ــا بینــش فراین موجــود اســت کــه ب
ــا  ــازی ب ــت، ب ــر، خالقی ــی دیگ ــود. در تعریف ــک می ش تحری
ــد،  ــا عقای ــل ب ــن تعام ــه در حی ــت ک ــات اس ــل و امکان تخی
ــادار  ــد و معن ــج جدی ــات و نتای ــه ارتباط ــط، ب ــراد و محی اف

و محمــدی، 1392(. )ســاجد ی نژاد  منجــر می شــود 
ــوان  ــا عن ــی ب ــکاران )1390( در تحقیق ــدی و هم احم
»بررســی رابطــه بیــن عوامــل شــخصیتی و کارآفرینــی«، 
ــی در  ــج عامل ــدل پن ــاس م ــخصیتی براس ــل ش ــش عوام نق
ایــن  یافته هــای  کردنــد.  بررســی  را  کارآفرینــی  ارتقــای 
ــج  ــدل پن ــل م ــی از عوام ــان برخ ــه می ــان داد ک ــق نش تحقی
ــود  ــاداری وج ــۀ معن ــی رابط ــخصیت و کارآفرین ــی ش عامل
ــان  ــه در زم ــد ک ــنهاد ش ــازمان ها پیش ــه س ــن ب دارد. همچنی
ــتفاده  ــخصیت اس ــای ش ــانی از آزمون ه ــع انس ــذب مناب ج
ــد  ــترین ح ــه بیش ــاغل ب ــخصیت و ش ــب ش ــا تناس ــد ت کنن
ــن  ــای چنی ــه ســازمان از مزای ــوی ک ــد؛ به نح ــن برس ممک
ــر  ــن )2020( تأثی ــگ و چ ــود. وان ــد ش ــردی بهره من رویک

ویژگی هــای شــخصیتی مدیــر عامــل در عملکــرد تجــاری را 
بررســی کردنــد. در ایــن پژوهــش، برای ســنجش شــخصیت، 
از متــن کاوی اســتفاده و اثــر ویژگی هــای شــخصیتی بــر 
عملکــرد مالــی و عملیاتــی مدیــر بررســی شــد. نتایــج نشــان 
ــی  ــری کارای ــی و توافق پذی ــات عاطف ــی، ثب ــه برون گرای داد ک
ســودآوری را بهبــود می بخشــد؛ درحالــی کــه وظیفه شناســی 
ــخصیت  ــری )ش ــن تجربه پذی ــد. همچنی ــش می ده آن را کاه
بــا ســودآوری دارد.  ارتبــاط منفــی  نــوآور و کارآفریــن( 
سروســتان و عزیزی نــژاد )1397( در تحقیقــی بــا عنــوان 
بــازکاوی مفاهیــم روانشناســی کارآفرینــی و  و  »بررســی 
ــد کــه  ــن نتیجــه دســت یافتن ــه ای نقــش آن در کســب وکار« ب
بــا روان شناســی کســب وکار، موفقیــت در کارآفرینــی محقــق 
می شــود و موفقیــت عاملــی بالقــوه در کارآفرینــی اســت کــه 

ــود.  ــادی ش ــدی و اقتص ــد درآم ــث رش ــد باع می توان

درآمد پایدار گردشگری
در   )2019( ســفر  و  گردشــگری  جهانــی  شــورای 
گزارشــی بیــان کــرده اســت کــه امــروزه صنعــت گردشــگری 
ــمار  ــان به ش ــادی جه ــای اقتص ــن فعالیت ه ــی از مهم تری یک
مــی رود و بیشــترین میــزان ارزش افــزوده را بــرای کشــورهای 
ــال  ــی 30  س ــی آورد. ط ــان م ــه ارمغ ــگری ب ــد گردش مقص
ــی، جنگ هــا، نوســانات  ــای مال ــا وجــود بحران ه گذشــته، ب
نــرخ ارز و ســایر وقایــع اقتصــادی و سیاســی ایــن صنعت نرخ 
رشــدی بیــش از 1 تــا 2 درصــد ســریع تر از اقتصــاد جهانــی 
را داشــته اســت و همان طــور کــه ایــن شــورا پیش بینــی کــرده 
ــا  ــطح دنی ــگران در س ــزان گردش ــال 2019، می ــت، در س اس
بایــد 3/9 درصــد رشــد داشــته باشــد و میــزان ســرمایه گذاری 
در ایــن بخــش، درمجمــوع 4/4 درصــد از کل ســرمایه گذاری 
ــوط  ــتغال مرب ــرد و اش ــال 2019 را دربرگی ــده در س انجام ش
برســد.  بــه 10 درصــد کل شــاغالن  ایــن صنعــت  بــه 
ــگری1 ــی گردش ــازمان جهان ــالم س ــاس اع ــن بر اس  همچنی
منطقــۀ  بــه  ورودی  گردشــگران  رشــد  میــزان   )2019(  
اســت.  شــده  ارزیابــی  5 درصــد  حــدود  خاورمیانــه، 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــزارش ات ــاس گ ــتا، براس درهمین راس
ــران  ــه ای ــم این ک ــران )1397( به رغ ــاورزی ته ــادن و کش مع
از نظــر منابــع طبیعــی و جاذبه هــای گردشــگری یکــی از 
کشــورهای دارای پتانســیل در ســطح جهــان به شــمار مــی رود، 
متأســفانه آمــار ســازمان جهانــی در طــول ســال های گذشــته 
بیانگــر روند بســیار کنــد ورود گردشــگران به کشــور و به دنبال 
آن، ســهم ناچیــز ایــن صنعــت در میــزان تولیــد ناخالــص ملی 
ــن  ــۀ 114 بی ــال 2011 رتب ــران در س ــه ای ــوری ک ــت؛ به ط اس

 
1. United Nations World Tourism Organization )UNWTO(
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139 کشــور و در ســال 2017، رتبۀ 93 بین 136 کشــور جهان 
ــدو1 ــتایلیدیس و ترزی ــت. اس ــاص داده اس ــود اختص ــه خ  را ب
 )2014( معتقدنــد شــهروندان و جوامعــی کــه درگیــر بحــران 
ــل  ــۀ عام ــهری به منزل ــگری ش ــه گردش ــتند ب ــادی هس اقتص
ازآنجاکــه  دارنــد.  مثبتــی  نــگاه  اقتصــادی  نجات دهنــدۀ 
پاســخ گوی  شــهرها  در  درآمدزایــی  ســنتی  روش هــای 
ــهری  ــگری ش ــت، گردش ــهر نیس ــدۀ ادارۀ ش ــای فزاین هزینه ه
توانســته اســت درحکــم منبــع درآمــدی پایــدار و قابــل اتــکا، 
توجــه مدیــران شــهری را به خــود جلب کنــد. امروزه شــهرهای 
موفــق در گردشــگری شــهری بخــش مهمــی از اقتصــاد 
ــاش2 ــد. آلتونت ــگری اداره می کنن ــق گردش ــان را از طری  شهرش
 و همــکاران )2014( معتقدنــد از منظــر راهبــرد توســعۀ شــهر، 
ــا  ــایر بخش ه ــی در س ــب هم افزای ــگری موج ــج گردش تروی
می شــود و جلــب ســرمایه در شــهر را تســهیل می کنــد. 
ــی  ــش خدمات ــه بخ ــی ب ــرای تنوع بخش ــهرها ب ــیاری از ش بس
اقتصــاد خــود، بــه توســعۀ صنعــت گردشــگری روی آورده انــد. 
ــداری را  ــی پای ــع مال ــد مناب ــز می توان ــدار نی ــگری پای گردش
ــخام )2016(  ــر خوش ــان آورد. از نظ ــه ارمغ ــهرها ب ــرای ش ب
ــی  ــت زندگ ــود کیفی ــور بهب ــب به منظ ــهری اغل ــگری ش گردش
در جوامــع محلــی بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه و در فراینــد 
ــی  ــن پویای ــه و همچنی ــی یافت ــت روزافزون ــدن اهمی جهانی ش
ــه  ــوری ک ــت؛ به ط ــان آورده اس ــه ارمغ ــهری را ب ــاد ش اقتص
ــه ای،  ــتور جلس ــال 2014 در دس ــد در س ــل متح ــازمان مل س
اهدافــی را بــرای دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار در ســال 2030 
ــه  ــتیابی ب ــداف، دس ــن اه ــی از ای ــت. یک ــده اس ــدارک دی ت
ــل  ــتغال کام ــهرها و اش ــطح ش ــدار در س ــادی پای ــد اقتص رش
ــرای  ــای الزم ب ــدار از راهبرده ــگری پای ــای گردش ــت. ارتق اس
 دســتیابی بــه ایــن هــدف معرفــی شــده اســت. از نظــر یوســال3
 )2015( بســیاری از شــهرهای دنیــا تجربیــات مثبتــی از 
گردشــگری شــهری داشــته اند. چیــن و ترکیــه نمونه هایــی 
هســتند کــه از ایــن ابــزار بــرای تولیــد درآمــد و رشــد اقتصــاد 
ــه  ــد. عبیــدی زادگان و حاجیلــو )1395( ب شــهری بهــره برده ان
ایــن موضــوع اشــاره کردنــد کــه در موضــوع نقــش گردشــگری 
ــده  ــام ش ــیاری انج ــات بس ــهری مطالع ــاد ش ــهری در اقتص ش
ــر درآمدزایــی گردشــگری به منزلــۀ  اســت کــه تمامــی آن هــا ب
ــد.  ــر دارن ــاق نظ ــهرها اتف ــگری در ش ــای گردش ــی از مزای یک
درواقــع مخــارج بازدیدکننــدگان نه فقــط بــر فرصت هــای 
را  درآمــدی  بلکــه  می گــذارد،  اثــر  دســتمزدها  و  شــغلی 
نیــز بــرای بخــش عمومــی و خصوصــی ایجــاد می کنــد. 
ــتفاده از  ــت اس ــه باب ــات، هزین ــق مالی ــا از طری ــن درآمده ای

مالیــات گردشــگری وصول شــدنی  تســهیالت عمومــی و 
موجــب  گردشــگری  تکاثــری  اثــر  همچنیــن  اســت. 
ــایر  ــاال در س ــی ب ــش مال ــادی و چرخ ــت اقتص ــش فعالی افزای
ــوز )1384(  ــدی و زن ــود. آخون ــادی می ش ــای اقتص بخش ه
ــی،  ــای محل ــتیبان حکومت ه ــم پش ــای مه ــد از ابزاره معتقدن
درآمدهــای پایــدار اســت کــه براســاس نظریه هــای اقتصــادی، 
درآمدهــای پایــدار بایــد خصیصــۀ تداوم پذیــری و ســالم بودن 
ــدی  ــالم درآم ــری اق ــند. تداوم پذی ــودن( را دارا باش )مطلوب ب
ــند و  ــکا باش ــل ات ــان قاب ــول زم ــه در ط ــت ک ــن معناس ــه ای ب
ــام  ــای الزم را  انج ــوان برنامه ریزی ه ــه آن بت ــتیابی ب ــرای دس ب
ــه هــر دلیــل تحــت  ــۀ اقــالم درآمــدی کــه ب داد؛ بنابرایــن کلی
تأثیــر شــوك، بحران هــا، تغییــر قوانیــن و مقــررات و نوســانات 
ــداری در  ــۀ اول پای ــوده و خصیص ــکا نب ــل ات ــد قاب اقتصادی ان
آن هــا ضعیــف بــوده اســت. مطلوب بــودن درآمدهــای پایــدار 
ــرایط  ــا، ش ــه آن ه ــتیابی ب ــه دس ــند ک ــه ای باش ــی به گون یعن
ــرض  ــا را در مع ــده و پوی ــده ای زن ــم پدی ــهر درحک ــی ش کیف
ــالم بودن  ــودن و س ــی مطلوب ب ــد. به عبارت ــرار نده ــد ق تهدی
ــز اهیمــت اســت؛ یعنــی اگــر درآمدهایــی کــه از  درآمــد حائ
ــرایط  ــش ش ــبب کاه ــد س ــت می آی ــهری به دس ــت ش مدیری
کیفــی زندگــی درشــهر شــوند )ماننــد عــوارض مربــوط 
بــه طرح هــای توســعۀ شــهری( درآمدهــای پایــدار تلقــی 

نمی شــوند. 
در   )2007( ترکیــه  گردشــگری  و  فرهنــگ  وزارت 
ــال  ــه در س ــگری ترکی ــتراتژی گردش ــوان »اس ــا عن ــی ب تحقیق
ــه  ــوط ب ــا مرب ــن راهبرده ــی از ای ــه یک ــت ک 2023« دریاف
ــای  ــا و برنامه ه ــی راهبرده ــت. تمام ــهری اس ــگری ش گردش
مشخص شــده  گردشــگری  زمینــۀ  براســاس  تدوین شــده 
ــر  ــکان ب ــد ام ــا تاح ــت. در برنامه ریزی ه ــهر اس ــر ش ــرای ه ب
ــد گردشــگری ســبز و اکوتوریســم  گردشــگری جایگزیــن مانن
کیــد می شــود و این کــه گردشــگری شــهری در اقتصــاد  تأ
ــهرها  ــن ش ــدی ای ــع درآم ــده و در مناب ــی تعیین کنن ــه نقش ترکی
در   )1393( همــکاران  و  خاکپــور  دارد.  ویــژه  جایگاهــی 
ــد  ــش درآم ــر افزای ــگری ب ــش گردش ــوان »نق ــا عن ــی ب پژوهش
ــه  ــا توجــه ب پایــدار شــهرداری شــاندیز«، درآمــد پایــدار را ـ ب
ــهر  ــد ش ــواری، از برن ــل همج ــه دلی ــاندیز، ب ــهر ش ــه ش این ک
ــت ـ  ــد اس ــا )ع( بهره من ــام رض ــی ام ــارگاه ملکوت ــهد و ب مش
بررســی کردنــد و بــا مقایســۀ ســال های ورود طرح هــای 
عظیــم گردشــگری بــه شــاندیز بــا ســال های قبــل و همچنیــن 
بــا بررســی نمــودار افزایــش درآمــد شــهرداری، بــه ایــن نتیجــه 
ــاندیز  ــهر ش ــد ش ــی از درآم ــش عظیم  بخ

ً
ــه اوال ــیدند ک رس

 مهم تریــن عامــل 
ً
به صــورت پایــدار شــکل گرفتــه و ثانیــا

ــد  ــدار، بخــش گردشــگری و برن ــد پای ــن درآم کســب کنندۀ ای
ــو )1395( در  ــدی زادگان و حاجیل ــت. عبی ــهری اس ش

1 . Stylidis& Terzidou
2 . Altuntaş
3. Uysal
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تحقیقــی بــا عنــوان »بررســی نقــش گردشــگری شــهری 
ــه  ــی شــهر تهــران« ب در ایجــاد فرصت هــای پنهــان درآمدزای
ــدی  ــع درآم ــت مناب ــه الزم اس ــد ک ــت یافتن ــه دس ــن نتیج ای
شــهرها، متناســب بــا افزایــش نیازهــای آن هــا، گســترش یابــد 
ــر  ــن ام ــق ای ــرای تحق ــت آمده ب ــای به دس ــی از راهکاره و یک
اســتفاده از ظرفیت هــای گردشــگری شــهر تهــران اســت 
کــه نتایــج نشــان داد، شــهر تهــران بــا بیــش از هجــده شــهر 
مهــم دنیــا ازجملــه لس آنجلــس، ســئول، آنــکارا، اســتانبول و 
ــرای نشــان دادن ظرفیت هــای  ــره پتانســیل بســیار خوبــی ب غی

ــه مــوازات دیپلماســی ملــی دارد.  گردشــگری ب

برند شهری
عبــارت  برنــد   )1996( کــر  آ تعریــف  برمبنــای 
ــری  ــامل عناص ــدی ش ــاختاری چندبع ــۀ س ــت از: »ارائ اس
ــردی  ــی و راهب ــر ارتباط ک ــف آ ــی، تعری ــردی، احساس عملک
ــی  ــان عموم ــرد در اذه ــی منحصر به ف ــوع مفهوم ــه درمجم ک
آشــورث1 و  کاواراتزیــس  نظــر  از  می نمایــد.«   ایجــاد 
بعــدی  چنــد  ترکیــب  شــهری  برندســازی   )2007(  
ارتباطاتــی  و  تمایزهــا  ارائه دهنــدۀ  از عناصــر  بی ماننــدی 
مدنظــرش  مخاطبــان  همــۀ  بــرای  فرهنگــی  براســاس 
تعریــف شــده اســت. کاواراتزیــس و آشــورث )2006( 
ــی از  ــدود فراوان ــهری تاح ــازی ش ــوم برندس ــد مفه معتقدن
ــهرها،  ــت ش ــت. در باف ــده اس ــه ش ــرکتی گرفت ــازی ش برندس
ــراه  ــه هم ــد ب ــی واح ــهری را مفهوم ــد ش ــت اندرکاران برن دس
ویژگی هــای  نشــان دهندۀ  کــه  می کنــد  تلقــی  ارزش هــا 
ــره  ــر گ ــا یکدیگ ــی ب ــطۀ دیدگاه ــه به واس ــت ک ــهری اس ش
و  جهت گیری هــا  مفاهیــم،  ارائه دهنــدۀ  و  خورده انــد 
ــرده  ــوان ک ــون )2001( عن ــت. هانکینس ــهری اس ــزۀ ش انگی
اســت کــه بــا توجــه بــه ادبیــات برندســازی، اکثــر بخش هــا 
ــدودی  ــورت مح ــت به ص ــد چیس ــه برن ــوم ک ــن مفه ــه ای ب
بهــا داده انــد و بــرای آن هــا برندســازی مفهومــی مرتبــط 
 درک نشــده اســت. 

ً
به نظــر می رســد، امــا همیشــه کامــال

ــکال  ــه اش ــه ب ــی ک ــورت روش های ــازی به ص ــع برندس درواق
ــت  ــده اند دریاف ــدود ش ــری مح ــای بص ــو و هویت ه و لوگ
ــیع  ــم وس ــر مفاهی ــری ب ــد چت ــه مانن ــی ک ــود؛ درحال می ش
ــی )1391(  ــود دارد. دین ــد وج ــه درون برن ــت ک ــری اس دیگ
اظهــار داشــت کــه هــر پدیــده ای در جهــان دارنــدۀ یــک نــام 
و یــک یــاد اســت. یادســازی تکنیکــی اســت کــه بــرای یــک 
نــام در ذهــن مــردم یــا مشــتریان، یــاد و خاطــره ای می ســازد 
ــایند  ــاد خوش ــاس و ی ــت از آن، احس ــض صحب ــه مح ــه ب ک
ــه در  ــت ک ــی اس ــد مهم ــزد و فراین ــایند برمی انگی ــا ناخوش ی

ــازی( در  ــازی )برندس ــود. یادس ــاخته می ش ــان س ــول زم ط
ــتفاده  ــکان اس ــاری، و م ــول، تج ــردی، محص ــای ف زمینه ه
ــهری  ــازی ش ــالو )2012( برندس ــر جارویس ــود. از نظ می ش
می توانــد ویژگی هــای ملمــوس و غیرملمــوس هــر شــهر 
از مصرف کننــدگان  میــزان ســهم  رقابــت در  به منظــور  را 
جهانــی، گردشــگران، کســب وکارها، ســرمایه ها، نیــروی 
ــا دهــد. ونــگ و همــکاران  کار ماهــر و اذهــان عمومــی ارتق
ــۀ 1980  ــهری از ده ــگری ش ــه گردش ــد ک )2010( معتقدن
ــی از  ــه یک ــگری و ب ــات گردش ــم در ادبی ــی مه ــه موضوع ب
ــم  ــه به رغ ــه البت ــده ک ــل ش ــم تبدی ــی توریس ــای اصل گونه ه
ــات  ــود در ادبی ــی خ ــگاه واقع ــه جای ــوز ب ــت، هن ــن اهمی ای
ــاختار آن  ــم و س ــب مبه ــف آن اغل ــیده و تعاری ــی نرس علم
ــگری  ــون گردش ــن، هم اکن ــود ای ــا وج ــت. ب ــخص اس نامش
شــهری در حــدود 98 درصــد از حجــم گردشــگران جهانــی 
ــتمر  ــور مس ــه به ط ــی رود ک ــار م ــد و انتظ ــکیل می ده را تش

ــد.  ــی یاب ــد فزون ــن رون ای
بنابرایــن داشــتن برنــد شــهری قــوی در جذب گردشــگر 
بســیار مهــم اســت. هانــا و همــکاران )2011( معتقدنــد برند 
شــهری بخشــی از برنــد مــکان اســت کــه بــه یــک شــهر واحد 
ــود  ــث می ش ــهر باع ــک ش ــات ی ــن اقدام ــردازد. همچنی می پ
توریســم جــذب شــهر شــود؛ درنتیجــه برنــد شــهری را به منزلۀ 
بخشــی از برنــد مقصــد در نظــر گیــرد. هــدف برنــد شــهری 
 خلــق برنــد مقصــد بــرای گردشــگران اســت. از نظــر رائوبــو2
 )2010( برنــد شــهری از بســیاری جهــات شــبیه برنــد 
ــری  ــن نتیجه  گی ــن شــباهت، چنی شرکت هاســت و به ســبب ای
می شــود کــه تحقیقــات در زمینــۀ برندگــذاری شــرکت ها 
ــک  ــهرها کم ــرای ش ــد ب ــتر ارزش برن ــه درک بیش ــد ب می توان
ــن  ــهری ای ــد ش ــت برن ــهری و مدیری ــد ش ــدف برن ــد. ه کن
ــا را  ــراد و کمپانی ه ــی اف ــورد محیط ــار و برخ ــه رفت ــت ک اس
ازطریــق این کــه شــهر وجهــۀ خوبــی در ذهــن افــراد دارد و بــا 
 تقویــت نظــر مثبــت در آن هــا ارتقــا بخشــد. از نظــر ژانــگ3
مثبت شــدن  و  تقویــت  شــهری  برنــد  هــدف   )2009(  
روی  بــر  اجمــاع  و  نظــر  .اتفــاق  شهرهاســت  تصویــر 
ــهری  ــات ش ــن مقام ــی بی ــای اصل ــهر و ارزش ه ــت ش هوی
ــت  ــه موفقی ــتیابی ب ــی در دس ــی اساس ــردم عامل ــوم م و عم
متعــددی  مدل هــای  اســت.  شــهری  برندگــذاری 
یکــی  اســت.  شــده  ارائــه  مــکان  برنــد  درخصــوص 
آنهولــت4 شــهری  برنــد  مــدل  آن هــا  معروف تریــن   از 
ــه آن اشــاره   )2006( اســت کــه در بســیاری از تحقیقــات ب

ــت. ــل اس ــای ذی ــامل گویه ه ــده و ش ش

1 . Kavaratzis & Ashworth

 2. Raubo
3. Zhang
4 . Anholt
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حضــور: ایــن نقطــه از مــدل برنــد شــهری مربــوط بــه 
کل وضعیــت و جایــگاه بین المللــی یــک شــهر اســت؛ این کــه 
شــهر مدنظــر در فرهنــگ، علــم یــا در نحوۀ ادارۀ شــهرها ســهم 

مهمــی در جهــان داشــته اســت یــا خیــر.
درمــورد  مــردم  درک  بــه  بخــش،  ایــن  در  مــکان: 
جنبه هــای فیزیکــی هــر شــهر می پردازیــم: تصــور مــردم 
درمــورد این کــه بــودن در خــارج از منــزل و مســافرت بــه دور 
ــه  ــود و این ک ــد ب ــایند خواه ــایند و ناخوش ــدر خوش ــهر چق ش
ــور  ــوای آن چط ــت و آب وه ــی اس ــا و عال ــدر زیب ــهر چق ش

ــت. اس
زندگــی  ســبک  از  جــذاب  جنبــه ای  تپــش: 
ــر  ــد ه ــر برن ــی از تصوی ــش مهم ــهری بخ ــوش ش پرجنب وج
شــهر اســت. در ایــن بخــش، بــه بررســی مــردم هیجان انگیــز 
ــه  ــهر چگون ــۀ ش ــن جنب ــورد ای ــه درم ــود ک ــه می ش پرداخت
پیداکــردن  درمــورد  نظرشــان  این کــه  و  می کننــد  فکــر 
ــرای انجــام دادن هــر دو گــروه بازدیدکننــده  کارهــای جالــب ب
اســت. آســان  بلند مــدت چقــدر  و ســاکنان  کوتاه مــدت 
ــه از  ــن مرحل ــازند و در ای ــهر را می س ــردم ش ــردم: م م
ــاکنان در  ــد س ــر می کنن ــا فک ــه آی ــود ک ــؤال می ش ــه س جامع
ــرد  ــد ک ــار خواهن ــتانه رفت ــرم و دوس ــی، گ ــراد خارج ــر اف براب
ــر  ــا فک ــه آی ــود ک ــؤال می ش ــا س ــب. از آن ه ــرد و باتعص ــا س ی
کــه  جامعــه ای  بــا  متناسب شــدن  و  پیدا کــردن  می کننــد 
فرهنــگ و زبانــش را بــا آن هــا بــه اشــتراک می گــذارد برایشــان 

ــر.  ــا خی ــود ی آســان خواهــد ب
پیشنیازهــا:اســتاندارد کلــی امکانــات عمومــی ماننــد 
عمومــی ،  حمل ونقــل  سیســتم  بیمارســتان ها،  مــدارس، 

ــی دارد. ــه وضعیت ــره چ ــی و غی ــن ورزش اماک
اســتعداد بالقــوه: ایــن نقطــه از مــدل، فرصت هــای 
اقتصــادی و آموزشــی را کــه هــر شــهر معتقــد اســت بایــد بــه 
بازدید کننــدگان ، کســب وکارها و مهاجــران ارائــه دهــد  در 

نظــر می گیــرد.
وینفیلدپفرکــورن )2005( بــه مطالعــۀ مــروری صنعــت 
گردشــگری نیویــورک پرداخــت و بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت 
کــه در 1970، ایالــت نیویــورک تصمیــم بــه ارتقــای صنعــت 
توریســم گرفــت تــا بــه تعدیــل رکــورد اقتصــادی کمــک کنــد 
ــازی  ــص در برند س ــازمان های متخص ــتا، از س ــن راس و در ای
ــعۀ  ــرای توس ــر، ب ــون گالس ــک، میلت ــهور گرافی ــد مش و هنرمن
ــق  ــن عاش ــعار »م ــت ش ــت و درنهای ــک خواس ــن کم کمپی
نیویــرک هســتم« خلــق شــد و در بلندمــدت بــا تصویــر ذهنــی 
به و جودآمــده توانســت بــا خلــق درآمــد گردشــگری بــه اقتصاد 

شــهر کمــک شــایانی کنــد.

چارچوب نظری و فرضیه های تحقیق
ــی( در  ــخصیت کارآفرین ــانی )ش ــع انس ــۀ 1: مناب فرضی

ــاداری دارد.  ــت و معن ــر مثب ــگری تأثی ــدار گردش ــد پای درآم
کــه  می کننــد  بیــان   )2015( همــکاران  و  ســانچز1 
اقدامــات نوآورانــۀ مدیریــت منابــع انســانی بهتریــن اقداماتــی 
ــه شــوند. اتخــاذ  ــه کار گرفت ــد در ســازمان ها ب هســتند کــه بای
ایــن اقدامــات می توانــد بــه کاهــش هزینه هــا، افزایــش 
درآمــد و مدیریــت منابــع انســانی مؤثرتــر منجــر شــود. 
براســاس ایــن مطالعــات می تــوان نتیجــه گرفــت کــه رابطــه ای 
ــرد  ــردی و عملک ــانی راهب ــع انس ــت مناب ــان مدیری ــت می مثب

ــود دارد. ــازمان وج س
بیشــتر  تقاضــای  بــا  گردشــگری  صنعــت  امــروزه 
مشــتریان، قوانیــن جدیــد و جهانی شــدن و تأثیــر فّنــاوری 
مواجــه اســت. تمامــی ایــن عوامــل مهــم، به طــور معنــی داری 
دورنمــای آن هــا را تغییــر داده و چالشــی جدیــد ایجــاد کــرده و 
الزامــات جدیــدی را بــرای آن هــا باعــث شــده اســت؛ بنابرایــن 
کســب و کارهای ایــن حــوزه بایــد نــوآور باشــند، فرصت هــای 
بــازار را کشــف کننــد و هماننــد دیگــر ســازمان های خدماتــی 
روابــط بلندمدتــی بــا مشتریانشــان برقــرار کننــد )ســندویک و 

ــندویک،2003(. س
ازآنجاکــه روش هــای ســنتی درآمدزایــی در شــهرها 
نیســت،  پاســخ گو  را  شــهر  ادارۀ  فزاینــدۀ  هزینه هــای 
ــدی  ــع درآم ــۀ منب ــت به منزل ــته اس ــهری توانس ــگری ش گردش
پایــدار و قابــل اتــکا، توجــه مدیــران شــهری را بــه خــود جلــب 
کنــد. امــروزه شــهرهای موفــق در گردشــگری شــهری بخــش 
ــگری اداره  ــق گردش ــان را ازطری ــاد شهرشـ ــی از اقتصـ مهمـ

.)1395 حاجیلــو،  و  )عبیــدی زادگان  می کننــد 
ایــن  بــه  جــو و همــکاران )2016( در تحقیقشــان 
ــل  ــر عام ــخصیتی مدی ــای ش ــه ویژگی ه ــیدند ک ــه رس نتیج
ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــت. ب ــذار اس ــی تأثیرگ ــای مال در متغیره
شــخصیتی  ویژگی هــای  صنایــع  مالــکان  به دســت آمده، 
ــا  ــد ت ــرار می دهن ــر ق ــرکت را مدنظ ــرای ش ــب ب ــران منتخ مدی
ــران  ــر مدی ــد. اگ ــک کنن ــرکت کم ــت ش ــرفت و موفقی ــه پیش ب
شــرکت در برابــر پذیــرش تجربــه و تطابق پذیــری )کارآفرینــی( 
ویژگــی گشــودگی را داشــته باشــند، ایــن موضــوع باعــث رشــد 
ســودآوری خواهــد شــد و رشــد در ســودآوری می توانــد 

ــود. ــرکت ش ــرفت ش ــد و پیش ــن رش متضم
ــی( در  ــخصیت کارآفرین ــانی )ش ــع انس ــۀ 2: مناب فرضی

ــاداری دارد. ــت و معن ــر مثب ــهری تأثی ــد ش برن
امــروزه برندینــگ شــهری ابــزاری ارزشــمند بــرای 
به گونــه ای مؤثــر فرصت هــای داخلــی و  تــا  شهرهاســت 
خارجــی را شناســایی و تبدیــل بــه مزیــت رقابتــی کنــد. 

 1. Sánchez
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ــران  ــگاه، مدی ــور و جای ــن منظ ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
راهبردهــای  تبییــن  و  اســتخراج  بــا  می تواننــد  شــهری 
برندینــگ بــرای شــهر خــود تحولــی همیشــگی و جــاودان را 

ســبب شــوند )مســعودنیا و همــکاران، 1393(. 
یانــگ1)2012( در مطالعــۀ خــود بــا عنوان »برندســازی 
ــه«،  ــئول و تایپ ــوردی س ــۀ م ــهری؛ مطالع ــم ش ــهر و توریس ش
ــهری  ــی ش ــه برندآفرین ــت ک ــه اس ــت یافت ــه دس ــن نتیج ــه ای ب
تــالش حاکمــان و مدیــران محلــی بــرای تقویــت رقابت پذیــری 
شهرهاســت و نتیجــه می گیــرد کــه هــر دو شــهر ســئول و تایپــه، 
ــه  ــهری، ک ــزی ش ــی و برنامه ری ــق طراح ــازی را ازطری برندس
ــای  ــد بازی ه ــزرگ مانن ــای ب ــزاری رویداده ــت آن برگ محوری

ــد. ــال می کنن ــت، دنب ــی اس ــگاه های جهان ــک و نمایش المپی
آلتونتــاش و همــکاران )2014( در مطالعــات خود بیان 
می کننــد کــه شــرایط رقابتــی مدیــران را وادار بــه داشــتن برنــد 
ــا  ــان را از رقب ــا محصوالتش ــد ت ــازمان می کن ــرای س ــوی ب ق
متمایــز کننــد، مشــتریان وفــاداری داشــته باشــند و بــه نســبت 
رقبــا قیمــت بیشــتری را بــرای محصــوالت خــود تعییــن کنند. 
ــز  ــد تمای ــه می توان ــت ک ــی اس ــه عوامل ــد ازجمل ــر برن تصوی
ــر  ــی اگ ــد؛ حت ــاد کن ــرکت ها ایج ــان ش ــده ای را می ادراک ش
تفــاوت چندانــی در ویژگی هــای عملکــردی محصــوالت 

آن هــا وجــود نداشــته باشــد.
منوریــان و همــکاران )1392( در برســی خــود در 
ــی  ــه بخش ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــهری ب ــد ش ــۀ برن زمین

انجــام  را  برندســازی شــهری  فراینــد  کــه  از ذی نفعــان، 
ــای  ــهرداری ها، نهاده ــهر، ش ــورای ش ــامل ش ــد، ش می دهن
ــتادهای  ــی، س ــای آموزش ــانه، نهاده ــهر، رس ــدۀ ش اداره کنن

غیره انــد. و  مردمــی 
فرضیــۀ 3: برنــد شــهری در درآمــد پایــدار گردشــگری 

تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
از نظــر جــود و فاینتیــن2 )2014( برندســازی شــهری 
تالشــی در راســتای جــذب گردشــگران و بســتری بــرای 
درآمــد پایــدار شــهری و کیفیــت زندگــی شــهروندان اســت. 
ــه  ــی دارد؛ ازجمل ــی درپ ــازی پیامدهای ــدۀ برندس پدی
و  اقتصــادی  رونــق  عمومــی،  رفــاه  و  درآمــد  افزایــش 
اشــتغال زایی، جــذب و توســعۀ گردشــگری و ســرمایه گذاری 
ــرت  ــی، مهاج ــب وکار محل ــق کس ــی، رون ــی و خارج داخل
معکــوس نخبــگان، بهبــود نفــوذ شــهر، افزایــش تقاضــا بــرای 
محصــوالت بومــی و درنتیجــه افزایــش تولیــد و رونــق صنایــع 
محلــی به ویــژه صنایــع دســتی، و افزایــش قــدرت رقابتــی در 

ــکاران، 1396(. ــاری و هم ــازار )به ب
کولوکیــوم )2008( اشــاره دارد کــه تصویــر برنــدی قــوی 
ــر و  ــد باالت ــتر و رش ــازار بیش ــهم ب ــه س ــتریان، ب ــن مش در ذه
درنتیجــه باالرفتــن عملکــرد مالــی شــرکت ها منجــر می شــود. 
ــر  ــان تصوی ــی می ــاط مثبت ــات، ارتب ــی مطالع در برخ
برنــد و عملکــرد ســازمان وجــود دارد. کیــم و همــکاران 
)2003( ادعــا کردنــد کــه ابعــاد برنــد در عملکــرد ســازمان 

1 . Young

)Anholt, 2006; Frese, 2009( شکل ۱: مدل مفهومی تحقیق

 2. Judd & Faintein,
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ــدان  ــد و فق ــش درآم ــبب افزای ــوی س ــای ق ــر دارد. برنده تأثی
ــود. ــرمایه می ش ــوۀ س ــردش بالق ــه گ ــیب ب ــبب آس ــد س برن

ــدی را  ــات جدی ــی و میرعمــادی )2012( نظری مهاجران
درمــورد عملکــرد برنــد بیــان می کننــد. از نظــر آنــان تصویــر 
برنــد توانایــی بهبــود عملکــرد مالــی، درآمــد، میانگیــن 
می توانــد  و  دارد  را  اشــتغال  و  ســودآوری  درجــۀ  قیمــت، 
عاملــی مهــم در معادلــۀ ارزش باشــد. تصویــر برنــد می توانــد 
احســاس ایجادشــده در مشــتری را حمایــت یــا تخریــب کنــد 
ــد. ــر باش ــز مؤث ــتری نی ــاداری مش ــد در وف ــن، می توان و بنابرای

روش شناسی تحقیق
ــردی و از  ــوع کارب ــدف از ن ــر ه ــر از نظ ــش حاض پژوه
ــت.  ــی اس ــی ـ پیمایش ــا توصیف ــع آوری داده ه ــر روش جم نظ
ــان  ــهرداران، معاون ــامل ش ــش ش ــن پژوه ــاری ای ــۀ آم جامع
ســازمان های  مدیــران  شــهر  شــورای  اعضــای  شــهردار، 
وابســته بــه شــهرداری و کارشناســان ادارۀ میــراث حــوزۀ 
ــل،  ــدران )آم ــزی مازن ــش مرک ــتان های بخ ــگری شهرس گردش
بابــل، محمودآبــاد، بابلســر، فریدونکنــار و قائمشــهر( بــه 
تعــداد 186 نفــر اســت کــه براســاس جــدول مــورگان، 
ــدند. در  ــن ش ــه تعیی ــم نمون ــۀ حج ــا به منزل ــر از آن ه 118 نف
اســتفاده  خوشــه ای  نمونه گیــری  روش  از  پژوهــش،  ایــن 
ــردآوری  ــی گ ــر چگونگ ــن از نظ ــش همچنی ــن پژوه ــد. ای ش
روش   )1 اســت:  شــده  انجــام  طریــق  دو  بــه  اطالعــات 
کتاب هــا،  مجــالت،  مقــاالت،  )اینترنــت،  کتابخانــه ای 
ــد  ــر در درآم ــر مؤث ــل و عناص ــه عوام ــه ب ــا و...( ک گزارش ه
پایــدار گردشــگری پرداختــه اســت؛ 2( از دو پرســش نامۀ 
محقق ســاخته مبتنی بــر مبانــی نظــری بــا طیــف لیکــرت 
ــاخص های  ــش نامۀ اول از ش ــد. در پرس ــتفاده ش ــی اس پنج تای
ــهری و  ــران ش ــۀ مدی ــخصیت کارآفرینان ــده از ش استخراج ش
از  استخراج شــده  شــاخص های  از  دیگــر  پرســش نامۀ  در 
ــق  ــش نامه ها ازطری ــی پرس ــد. روای ــتفاده ش ــهری اس ــد ش برن
تحلیــل عاملــی، روایــی محتوایــی، روایــی همگرایــی و 
ــگاهی  ــتادان دانش ــرگان )اس ــق خب ــن ازطری ــی و همچنی افتراق
ــع  ــگری، مناب ــتۀ گردش ــاتید رش ــژه اس ــی به وی ــز علم و مراک
ــرگان دارای  ــهری و خب ــزی ش ــی و برنامه ری ــانی، بازاریاب انس
ــراد  ــد شــد و اف ــه ای در صنعــت گردشــگری( تأیی ــۀ حرف تجرب
ــرای تأییــد پایایــی،  ــد. ب ــه دو پرســش نامه پاســخ دادن ــه ب نمون
مقــدار آلفــای کرونبــاخ بیــش از ۰/۷۰ به دســت آمــد در 
ــه  ــاختاری ب ــادالت س ــرد مع ــا از رویک ــل داده ه تجزیه وتحلی
روش حداقــل مربعــات جزئــی اســتفاده شــد و بــرای بررســی 

ــن متغیرهــای مــدل مفهومــی پژوهــش  ــط بی ــی داری رواب معن
  R2از آزمــون تــی اســتفاده شــد و بــا ضریــب تعییــن تعدیلــی
میــزان تأثیرگــذاری متغیرهــای مــدل در یکدیگــر بــا اســتفاده از 

نرم افــزار اســمارت پــی.ال.اس3 بررســی شــد. 

یافته های پژوهش
ــرای درک  ــی، ب ــدل مفهوم ــۀ م ــی اولی ــۀ بررس در مرحل
ــن آن هــا  ــن چگونگــی رابطــۀ بی ــر متغیرهــای مــدل و تعیی بهت
 1)SLR( ــات سیســتماتیک ــرور ادبی ــک م ــتفاده از تکنی ــا اس ب
متغیرهــای مؤثــر در درآمــد پایدار گردشــگری بررســی شــدند. 
ــخصیت  ــه ش ــان داد ک ــق نش ــی تحقی ــات موضوع ــرور ادبی م
ــز(  ــران )مــدل ارائه شــدۀ فری ــی مدی ــا کارآفرین ــری ی تجربه پذی
ــه  ــهری، ک ــد ش ــدل برن ــانی و م ــع انس ــر مناب ــی متغی در بررس
ــرای  ــه داده، ب ــهری ارائ ــد ش ــر برن ــی متغی ــت در بررس آنهول
ــهری در  ــدار ش ــد پای ــر در درآم ــی مؤث ــم عامل ــه درحک این ک
ــته  ــبی داش ــرایط مناس ــد ش ــد بای ــای گیرن ــی ج ــدل مفهوم م
ــگری  ــدار گردش ــد پای ــن درآم ــرای تعیی ــن ب ــند. همچنی باش
ــر  ــال های اخی ــود س ــتندات موج ــده، مس ــهرهای مطالعه ش ش
درخصــوص میــزان پذیــرش مســافر در شــهرها، تنهــا مــالک 
مقایســۀ درآمــد پایــدار گردشــگری شهرهاســت و در گام 
ــا از روش  ــون فرضیه ه ــدل و آزم ــل م ــور تحلی ــدی، به منظ بع
»مدل ســازی معــادالت ســاختاری« بــا رویکــرد حداقــل 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــیPLS( 2( اس ــات جزئ مربع

مرحلۀ اول: ارزیابی مدل های اندازه گیری
بــرای محاســبۀ پایایــی پرســش نامه از روش پایایــی 
ترکیبــی اســتفاده شــد. ایــن روش نشــان می دهــد ابــزار 
ــه  ــا چ ــرا ت ــورت اج ــان و درص ــرایط یکس ــری در ش اندازه گی
انــدازه نتایــج یکســانی دارد. روایــی پرســش نامه نیــز ازطریــق 
ــازی  ــص مدل س ــه مخت ــرا، ک ــرا و واگ ــی همگ ــار روای دو معی
ــرا  ــی همگ ــد. روای ــی ش ــت، بررس ــاختاری اس ــادالت س مع
بــه میــزان توانایــی شــاخص های یــک بعــد در تبییــن آن 
ــت  ــب اس ــن مطل ــر ای ــز بیانگ ــرا نی ــی واگ ــاره دارد و روای اش
ــا  ــتری ب ــتگی بیش ــد هم بس ــش بای ــدل پژوه ــازه های م ــه س ک
ــرای  ــا ســازه های دیگــر. ب ــا ب ســؤاالت خــود داشــته باشــند ت
ارزیابــی روایــی همگــرا از معیــار میانگیــن واریانس هــای 
ــر  ــدول 1، مقادی ــد. در ج ــتفاده ش ــده )AVE( اس استخراج ش

ــت. ــده اس ــان داده ش ــرا نش ــی همگ ــی و روای ــی ترکیب پایای

1. Systematic Literature Review
2. Partial Least Squares
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جدول ۱: نتایج برازش ساختاری مدل اصلی پژوهش

ضریبآلفایکرونباخمتغیرها

Alpha>0.7

ضریبپایاییترکیبی

Cr>0.7

یانساستخراجی میانگینوار

AVE>0.5

یبپایاییدرونی ضر

Rho>0.7

0/9930/9930/7410/993برند شهری

0/9660/9750/9060/978درآمد پایدار گردشگری 

شخصیت کارآفرینانۀ
 منابع انسانی

0/9910/9910/6820/993

0/8900/9320/8200/890استعداد بالقوه

0/9260/9440/7720/926تپش

0/9280/9490/8220/928حضور

0/9120/9380/7920/912مردم

0/9450/9580/8180/945مکان

0/9440/9560/7820/944پیش نیازها

0/8680/9100/7180/868تحمل ابهام

0/88392800/8110/883توفیق طلبی

0/9020/9320/7740/902خالقیت

0/8880/9220/7490/888ریسک پذیری

0/9180/9390/7570/918کانون کنترل

بــرای   CR ازآنجاکــه مقادیــر براســاس جــدول ۱، 
تمامــی متغیرهــای بــاالی 0/7 و مقادیــر AVE بــرای تمامــی 
متغیرهــا بــاالی 0/4 اســت؛ بنابرایــن مــدل از پایایــی و روایــی 
ــز  ــی واگــرا نی ــی برخــوردار اســت. روای ــل قبول همگــرای قاب
ــرای هــر ســازه  ــزان AVE ب ــول اســت کــه می ــل قب ــی قاب وقت
بیشــتر از واریانــس اشــتراکی بیــن آن ســازه و ســازه های دیگــر 

ــده در  ــان  داده ش ــس نش ــا ماتری ــق ب ــد. مطاب ــدل باش در م
ــس(  ــی ماتری ــر اصل AVE )قط ــذر  ــدار ج ــدول ۲، مق ج
هم بســتگی  مقــدار  از  اول  مرتبــۀ  متغیرهــای  تمامــی 
ــرای  ــی واگ ــر روای ــن ام ــه ای ــت ک ــتر اس ــا بیش ــان آن ه می
مناســب و بــرازش خــوب مــدل اندازه گیــری را نشــان 

می دهــد. 
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جدول ۲: محاسبۀ فورنرو الرکر
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-------------0/961استعداد بالقوه

------------0/8610/943برند شهری

-----------0/8470/5000/972تحمل ابهام

----------0/9060/8980/4990/977توفیق طلبی

---------0/8780/4930/4720/5000/951تپش

--------0/9330/5070/5190/9660/9050/929حضور

-------0/5120/9170/8760/5260/5520/5330/926خالقیت

------0/9370/3870/3150/4140/3770/4010/3180/955درآمد پایدار

-----04050/9190/8870/4870/4770/5070/9070/3550/950/ریسک پذیری

شخصیت 
مدیران

0/9000/9430/5230/5270/5020/5430/9510/3550/8650/966----

---0/4740/4910/9710/9090/9420/9410/5010/3990/4610/5030/931مردم

--0/4870/5060/9640/9160/9290/9070/5100/3930/4770/5090/9220/932مکان

-0/4580/4360/5010/9040/9150/9070/4890/3780/4420/4710/8900/9050/884پیش نیازها

0/9370/9030/5990/6080/5730/6110/8800/3880/9100/8260/5720/5850/5420/870کانون کنترل

ــود.  ــه می ش ــتنباطی ارائ ــای اس ــش، تحلیل ه ــن بخ درای
 اشــاره شــد، متغیــر مســتقل شــامل 

ً
همان طــور کــه قبــال

منابــع انســانی )شــخصیت کارآفرینــی مدیــران(، عامــل 
ــی  ــر میانج ــگری و متغی ــدار گردش ــد پای ــامل درآم ــته ش وابس

شــامل برنــد شــهری اســت. پــس از آزمــون مــدل و خروجــی 
نرم افــزار پــی ال اس ضرایــب بــار عاملــی ســؤاالتی کــه کمتــر 

ــد. ــذف ش ــود ح از 0/7 ب
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شکل ۲: مقادیر تحلیل عاملی متغیرها و R2 در نرم افزار پی ال اس

بــرای شــخصیت   R2 براســاس شــکل ۲، مقادیــر 
کارآفرینانــۀ منابــع انســانی برابــر 0/984، برنــد شــهری برابــر 
ــت.  ــر 0/189 اس ــگری براب ــدار گردش ــد پای 0/285 و درآم
ــگری  ــدار گردش ــد پای ــرای درآم ــر R2 ب ــب، مقادی به این ترتی
0/189 اســت کــه ضعیــف اســت؛ زیــرا ایــن مقــدار از 0/19 
کمتــر اســت. مقــدار R2 بــرای برنــد شــهری 0/285 اســت 
کــه بیشــتر از 0/19 و کمتــر از 0/33 اســت و متوســط اســت. 
ــران 0/984 در  ــۀ مدی ــرای شــخصیت کارآفرینان مقــدار R2 ب

حــد مناســب و قابــل قبــول اســت.
جــدول ۳ شــاخص های بــرازش مــدل پژوهــش را 
به دســت آمده،  مقادیــر  بــه  توجــه  بــا  می دهنــد.  نشــان 
اندازه گیــری متغیرهــای  بــرای  داده هــای جمع آوری شــده 
ــه،  ــد و درنتیج ــرازش الزم برخوردارن ــت و ب ــان از کفای پنه
نتایــج حاصــل از بــرآورد مــدل پژوهــش، قابــل اتــکا و 

ــت. ــن اس مطمئ

جدول ۳: معیارهای نیکویی برازش مدل پژوهش

نتیجهمقدارمشاهدهشدهمحدودۀقابلقبولمتغیرها

SRMR1۰/08 کمتر از
)Hu & Bentler, 1999(

برازش مناسب۰/061

Chi-square
بیشتر از 1/96

)Hu & Bentler, 1999(
برازش مناسب3/661

NFI2۰/25 بیشتر از
)Bonett & Bentler, 1980(

برازش مناسب۰/284

GOF3۰/01 بیشتر از
)Tenenhaus et al. 2004(

برازش مناسب۰/397
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ــارۀ  ــه آم ــوط ب ــدول 4، مرب ــت آمده در ج ــدار به دس مق
ــدل در  ــی م ــدرت پیش بین ــه ق ــت ک ــتون ـ گیسر(1اس Q2 )اس

کــه  بدین معنــی  می کنــد؛  مشــخص  را  درون زا  ســازه های 
ــف  ــتی تعری ــازه ها به درس ــن س ــط بی ــدل، رواب ــک م ــر در ی اگ
ــته اند.  ــر گذاش ــی در یکدیگ ــر کاف ــازه ها تأثی ــند، س ــده باش ش

ــدرت  ــر ق ــۀ مقادی ســه مقــدار 0/0۲، ۰/۱۵، و ۰/۳۵ را به منزل
ــن  ــد؛ بنابرای ــن کرده ان ــوی تعیی ــط و ق ــم، متوس ــی ک پیش بین
ــه  ــم ک ــه می گیری ــر از ۰/۳۵، نتیج ــج باالت ــه نتای ــه ب ــا توج ب

ــت. ــدل باالس ــی م ــدرت پیش بین ق

1. Stone-Geisser

جدول ۴: مقادیر آمارۀ استون گیسر متغیرهای پژوهش در مدل اصلی

وضعیتمعیاراستونگیسرمتغیرها

قوی0/636برند شهری

قوی0/756درآمد پایدار گردشگری

قوی0/611شخصیت کارآفرینانه

مرحلۀ دوم: ارزیابی مدل ساختاری
بــرای بررســی فرضیه هــای پژوهــش از مــدل معــادالت 
ــام  ــا انج ــد. ب ــتفاده ش ــی.ال.اس اس ــزار پ ــاختاری و نرم اف س
آزمــون فرضیــه و به دســت آوردن مقادیــر معنــاداری تــی و 
ــخصیت  ــط ش ــرای رواب ــکل ۳، ب ــق ش ــیر، مطاب ــب مس ضری

کارآفرینانــۀ منابــع انســانی و درآمــد پایــدار گردشــگری و 
همین طــور شــخصیت کارآفرینانــۀ منابــع انســانی و برنــد 
شــهری و همچنیــن برنــد شــهری و درآمــد پایــدار گردشــگری 
ــان دهندۀ  ــه نش ــت ک ــاالی 1/96 اس ــی، ب ــاداری ت ــدار معن مق

ــکل 4(. ــت )ش ــۀ متغیرهاس ــاداری رابط معن

شکل ۳: مقادیر معناداری تی برای متغیرهای تحقیق
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در جدول ۵، ضرایب مسیر، آمارۀ تی فرضیه ها، نشان داده شده است.

جدول ۵: نتایج برازش اندازه گیری مدل پژوهش

نتیجۀفرضیهآمارۀتیضریبمسیرفرضیهشماره

H1
بین شخصیت کارآفرینی منابع انسانی و درآمد پایدار گردشگری 

تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.
پذیرش آزمون0/5349/131

H2
بین شخصیت کارآفرینی منابع انسانی و برند شهری تأثیر مثبت و 

معناداری وجود دارد.
پذیرش آزمون0/1872/186

H3
بین برند شهری و درآمد پایدار گردشگری تأثیر مثبت و معناداری 

وجود دارد.
پذیرش آزمون0/3152/666

طبــق نتایــج به دســت آمده از جــدول ۵، فرضیــۀ اول بــا 
ــا  ــۀ دوم ب ــی 9/131 و فرضی ــارۀ ت ــر 0/534 و آم ــدت تأثی ش
ــا  شــدت تأثیــر 0/187 و آمــارۀ تــی 2/186 و فرضیــۀ ســوم ب

ــدند. ــد ش ــی 2/666 تأیی ــارۀ ت ــر 0/315 و آم ــدت تأثی ش

بررسی نقش میانجیگری برند شهری
ــا  ــهری، ب ــد ش ــی برن ــش میانج ــی نق ــور بررس به منظ
انجــام آزمــون ســوبل بــا اســتفاده از فرمــول زیــر و محاســبۀ 
آنالیــن، تأثیــر شــخصیت کارآفرینــی منابــع انســانی از طریــق 
برنــد شــهری در درآمــد پایــدار گردشــگری را بررســی کردیــم.

ــع انســانی در درآمــد  ــر مناب ــد شــهری در تأثی H0: برن
ــدارد. ــدار نقــش میانجــی ن پای

ــد  ــانی در درآم ــع انس ــر مناب ــهری در تأثی ــد ش H1: برن
ــی دارد. ــش میانج ــدار نق پای

ــع  ــیر مناب ــی مس ــارۀ ت ــدار آم ــا ta )9/131( مق در اینج
ــی  ــارۀ ت ــدار آم ــهری و tb )2/666( مق ــد ش ــانی و برن انس
ــت.  ــگری اس ــدار گردش ــد پای ــهری و درآم ــد ش ــیر برن مس
 0/01 ،p-value پــس از محاســبات انجام شــده، مقــدار
ــت  ــه 0p-value/05 > اس ــت. ازآنجاک ــده اس ــت آم به دس
ــوان نتیجــه گرفــت  درنتیجــه فــرض صفــر رد می شــود و می ت
ــدار  ــع انســانی در درآمــد پای ــر مناب ــد شــهری در تأثی کــه برن

ــی دارد. ــش میانج نق

نتیجه گیری و پیشنهادها
بــا توجــه بــه اهمیــت درآمــد پایــدار شــهری در حــوزۀ 
ــی جــذب گردشــگر  ــت ذات ــت شــهری و وجــود ظرفی مدیری
در مازنــدران و نقــش مؤثــر تصمیمــات و عملکــرد مدیــران و 

منابــع انســانی مرتبــط بــا ایــن حــوزه و بــا عنایــت بــه مبحــث 
مهــم برنــد شــهری، مؤلفــان در ایــن پژوهــش درپــی بررســی 
نقــش منابــع انســانی در درآمــد پایــدار گردشــگری بــا 
ــن  ــد؛ بنابرای ــد شــهری بودن ــر میانجــی برن ــن متغی درنظرگرفت
بــا تجزیه وتحلیــل داده هــای به دســت آمده از پرســش نامه 
ــده  ــت آم ــر به دس ــج زی ــی.ال.اس نتای ــزار پ ــق نرم اف ازطری

اســت. 
ــع  ــر شــخصیت کارآفرینــی مناب در فرضیــۀ اول، تأثی
ــج  ــد. نتای ــی ش ــگری بررس ــدار گردش ــد پای ــانی در درآم انس
ــانچز  ــد. س ــان می ده ــه را نش ــد فرضی ــا تأیی ــون فرضیه ه آزم
و همــکاران )2015( نیــز بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اقدامــات 
نوآورانــۀ مدیریــت منابــع انســانی می توانــد بــه کاهــش 
ــه  ــن فرضی ــا ای ــود، ب ــر ش ــد منج ــش درآم ــا و افزای هزینه ه
بیــان  همسوســت. همچنیــن جــو و همــکاران )2016( 
ــودگی  ــای گش ــرکت ویژگی ه ــران ش ــر مدی ــه اگ ــتند ک داش
نســبت بــه پذیــرش تجربــه و تطابق پذیــری )کارآفرینــی(
داشــته باشــند، باعث رشــد در ســودآوری خواهد شــد و رشــد 
ــرکت  ــرفت ش ــد و پیش ــن رش ــد متضم ــودآوری می توان در س
ــه همســو نیســت.  ــن فرضی ــا ای ــج آن هــا ب ــا نتای شــود، کــه ب
ویژگی هــای  تأثیــر  بررســی  در   )2020( چــن  و  وانــگ 
ــه  ــتند ک ــان داش ــاری بی ــرد تج ــر در عملک ــخصیتی مدی ش
کارایــی  توافق پذیــری  و  عاطفــی  ثبــات  برون گرایــی، 
ســودآوری را بهبــود می بخشــد؛ درحالــی کــه وظیفه شناســی 
ــخصیت  ــری )ش ــن تجربه پذی ــد. همچنی ــش می ده آن را کاه
کارآفریــن( ارتبــاط منفــی بــا ســودآوری دارد؛ بنابرایــن 
ــت.  ــو نیس ــه همس ــن فرضی ــد ای ــا تأیی ــت آمده ب ــۀ به دس نتیج
همچنیــن تانســل1 )2010( در مطالعــات خــود بیــان می کنــد 
کــه منابــع انســانی هیــچ اثــر معنــی داری بــر عملکــرد مالــی 

1. Tansel
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نــدارد و درواقــع بــا نتایــج به دســت آمده از آزمــون ایــن 
ــت. ــو نیس ــه همس فرضی

ــد شــهری  ــع انســانی در برن ــر مناب ــۀ دوم، کــه تأثی فرضی
ــکاران  ــان و هم ــت. منوری ــده اس ــد ش ــرده، تأیی ــی ک را بررس
ــهری  ــران ش ــتند مدی ــان داش ــود بی ــای خ )1392( در یافته ه
را  شــهری  برندســازی  ذی نفعــان،  از  بخشــی  نقــش  در 
ــه  ــن فرضی ــا ای ــش ب ــج پژوه ــن نتای ــد؛ بنابرای ــام می دهن انج
همسوســت. آلتونتــاش و همــکاران )2014( در مطالعــات 
ــران  ــی مدی ــرایط رقابت ــه ش ــد ک ــان می کنن ــه بی ــود این گون خ
ــا  ــد ت ــازمان می کن ــرای س ــوی ب ــدی ق ــتن برن ــه داش را وادار ب
ــا  ــج ب ــن نتای ــد؛ بنابرای ــز کنن ــا متمای ــان را از رقب محصوالتش
ایــن فرضیــه همسوســت. یانــگ )2012( بیــان می دارنــد کــه 
ــرای  ــران محلــی ب برندآفرینــی شــهری تــالش حاکمــان و مدی
تقویــت رقابت پذیــری شهرهاســت و ازایــن رو بــا ایــن فرضیــه 

ــت. همسوس
ــد  ــر برن ــه تأثی ــق، ک ــن تحقی ــوم ای ــۀ س ــن فرضی همچنی
ــز  ــرده، نی ــی ک ــگری را بررس ــدار گردش ــد پای ــهری و درآم ش
به دســت آمده  نتایــج  فرضیــۀ ســوم،  دربــارۀ  تأییــد شــد. 
ــک  ــاره دارد ی ــه اش ــوم )2008( ـ ک ــق کولوکی ــج تحقی ــا نتای ب
تصویــر برنــد قــوی در ذهــن مشــتریان بــه ســهم بــازار بیشــتر و 
ــرکت ها  ــی ش ــرد مال ــن عملک ــه باال رفت ــر و درنتیج ــد باالت رش
ــش  ــا پژوه ــن ب ــت و همچنی ــر اس ــود ـ هم نظ ــر می ش منج
جــود و فاینتیــن )2014( کــه اظهــار داشــتند برندســازی 
شــهری تالشــی در راســتای جــذب گردشــگران و بســتری برای 
درآمــد پایــدار شــهری و کیفیــت زندگــی شــهروندان اســت نیز 
همسوســت و در ادامــه نیــز بــا پژوهــش وینفیلــد و همــکاران 
)2005(، کــه بیــان داشــتند تصویــر ذهنــی به وجودآمــدۀ 
ــه  ــگری ب ــد گردش ــق درآم ــا خل ــهری ب ــد ش ــه برن ــوط ب مرب

اقتصاد شهر کمک شایانی می  کند، نیز همسوست. 
شــکل 1 ارائــه دهنــدۀ مــدل مفهومــی و دربرگیرنــدۀ ســه فرضیۀ 
ــات،  ــه آن فرضی ــخ ب ــت و پاس ــق اس ــود در تحقی ــی موج اصل
ــا نتایــج  ــوده و ب ــه مســئلۀ اصلــی پژوهــش ب درواقــع پاســخ ب
ــرازش  ــب ب ــوق در غال ــات ف ــک از فرضی ــت آمده از هری به دس
ــت  ــه دس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــق، می ت ــی تحقی ــدل مفهوم م
ــد   می توان

ً
ــتقیما ــران مس ــن مدی ــخصیت کارآفری ــه ش ــت ک یاف

در درآمدزایــی پایــدار گردشــگری مؤثــر باشــد و از طرفــی بــا 
ــز در  ــتقیم نی ــذارد، غیرمس ــهری می گ ــد ش ــه در برن ــری ک تأثی
درآمــد پایــدار گردشــگری تأثیرگــذار اســت و همچنیــن برنــد 
 در درآمــد پایــدار گردشــگری 

ً
شــهری نیــز می توانــد مســتقیما

ــود: ــه می ش ــران توصی ــه مدی ــن ب ــد؛ بنابرای ــر باش مؤث
ــتگی  ــادار و وابس ــۀ معن ــود رابط ــه وج ــه ب ــا توج ۱( ب
ــا درآمــد  ــران ب ــر شــخصیت کارآفرینــی مدی ــن متغی مثبــت بی
پایــدار گردشــگری و برنــد شــهری، می تــوان نتیجه گیــری 

کــرد کــه هرچــه مدیــران شــهری در تقویــت شــخصیت 
ــت  ــی هم ــای آموزش ــرکت در دوره ه ــا ش ــود ب ــۀ خ کارآفرینان
کننــد نتیجــه اش شــهری بــا درآمــد پایــدار گردشــگری شــهری 
ــد  ــاد برن ــد در ایج ــن می توانن ــود و همچنی ــد ب ــر خواه باالت

ــد. ــری بگذارن ــتر و مؤثرت ــر بیش ــوی تأثی ــق و ق ــهری موف ش
ــزایی  ــر بس ــهری تأثی ــد ش ــه برن ــه این ک ــه ب ــا توج ۲( ب
در درآمــد پایــدار گردشــگری شــهری دارد، بــه گویه هــا و 
ــکان،  ــت )م ــهری آنهول ــد ش ــدل برن ــود در م ــازه های موج س
زیرســاخت، مــردم، تپــش، حضــور و اســتعداد بالقــوه( توجــه 
کننــد تــا بتواننــد از آن به منزلــۀ راهنمایــی بــرای نــوآوری 
ــزار  ــنجه و اب ــم س ــن درحک ــوی و همچنی ــد ق ــاخت برن در س
ــد. ــتفاده کنن ــود اس ــهری خ ــد ش ــت برن ــرای موفقی ــزی ب ممی

۳( شــهرهای داخلــی یــا خارجــی را، کــه از نظــر برنــد 
شــهری در جایــگاه خوبــی قــرار دارنــد، تجزیه وتحلیــل کننــد 
ــون  ــی همچ ــر معیارهای ــه از نظ ــهرهایی را ک ــته از ش و آن دس
موقعیــت جغرافیایــی، عوامــل فرهنگــی و خرده فرهنگــی، 
گســترش شــهری، جمعیــت شــهری و ... نزدیــک بــه شهرشــان 
ــا  ــد و ب ــدن کنن ــهرها دی ــک از آن ش ــاب و از نزدی ــت انتخ اس
ــهرهای  ــهرِی آن ش ــران ش ــا مدی ــدد ب ــات متع ــزاری جلس برگ
موفــق، الگویــی نوآورانــه بــرای رشــد و موفقیــت برنــد شــهری 

خــود تدویــن کننــد.
ــه فرهنــگ  ۴( ازآنجاکــه بخــش مهمــی از برندســازی ب
جامعــه و مــردم مرتبــط می شــود، پیشــنهاد می شــود بــا 
آمــوزش شــهروندی و بــا شــعار برندســازی و ترویــج آن، 
زمینــۀ فرهنگــی الزم بــرای جــذب گردشــگر را فراهــم آورنــد.
بــا وجــود تالشــی کــه بــرای اجــرای کامــل ایــن پژوهش 
ــات  ــه ادبی ــه ب ــی ک ــی چارچوب ــت و بررس ــده اس ــام ش انج
مربــوط بــه حــوزۀ گردشــگری کمــک می کنــد، چندیــن 
ــد  ــی اســت کــه بای ــوت خــود باق ــه ق ــان ب ــت همچن محدودی
ــۀ  ــود. ازجمل ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــای آت ــام پژوهش ه در انج
ســایر  بررســی نکردن  از:  عبارت انــد  محدودیت هــا  ایــن 
شــاخص های شــخصیت کــه می توانــد در درآمــد پایــدار 
گردشــگری مؤثــر باشــد، وجــود ادبیــات نظــری بســیار 
ــی  ــگری، بوروکراس ــدار گردش ــد پای ــوزۀ درآم ــدود در ح مح
اداری و همکاری نکــردن برخــی از ادارات در ارائــۀ اطالعــات 
و  گردشــگران  دربــارۀ  آمــاری  دقیــق  اطالعــات  نبــود  و 
ــفاف،  ــورت ش ــدی به ص ــی و درآم ــات مال ــدادن اطالع ارائه ن
اســتفادۀ صــرف از پرســش نامه و اســتفاده نکردن از ســایر 
ــدان  ــه، فق ــد مصاحب ــات مانن ــع آوری اطالع ــای جم روش ه

ــتر. ــهرهای بیش ــهری ش ــد ش ــنجش برن ــکان س ام
ترکیبــی  روش  بــا  می تــوان  آتــی،  پژوهش هــای  در 
کیفــی ـ کّمــی، کــه در حــوزۀ گردشــگری کمتــر بــه کار گرفتــه 
ــدار  ــای پای ــوزۀ درآمده ــازی در ح ــه مدل س ــت، ب ــده اس ش
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گردشــگری پرداخــت. بــه پژوهشــگران آینــده پیشــنهاد 
می شــود نقــش منابــع انســانی در توســعۀ پایــدار گردشــگری 
ــه ابعــاد  ــع ب ــد و درواق ــدار بررســی کنن را به جــای درآمــد پای
ــد. ازآنجاکــه صنعــت توریســم  ــری بپردازن ــر و کالن ت جامع ت
و درآمــد پایــدار حاصــل از جــذب گردشــگر خارجــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــدارد و ب ــرار ن ــی ق ــگاه خوب ــور در جای در کش
ــد در جایــگاه بهتــری قــرار  پتانســیل های موجــود کــه می توان
ــر در  ــل مؤث ــده عوام ــان آین ــود محقق ــنهاد می ش ــرد، پیش گی

ــد. ــی را بررســی کنن ــد مل ــد برن رش

منابع
ــوز، بهــروز )1384(. طــرح جامــع  ــاس و هــادی زن ــدی، عب آخون

درآمدهــای پایــدار شــهر تهــران. شــركت مدیریــت خدمــات 

ایرانیــان، تهــران: مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهرداری 

تهــران.

ــران )1397(.  ــاورزی ته ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات

جایــگاه ایــران در شــاخص رقابت پذیــری ســفر و گردشــگری 

ــی  ــادی بازرگان ــی های اقتص ــت بررس ــران: معاون 2017. ته

صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران.

ــار و خداشــناس، لیــال )1390(.  ــز، باباشــاهی جب احمــدی، پروی

کارآفرینــی  و  شــخصیتی  عوامــل  بیــن  رابطــه  بررســی 

)پژوهشــی پیرامــون کارکنــان شــرکت داده ورزی ســداد(. 

.22-1  ،)۳(۱ انســانی،  منابــع  مدیریــت  پژوهش هــای 

بررســی  اســدالله )1394(.  و حبیب پــور،  اســماعیل  اســدی، 

و  اســام  مکتــب  در  كارآفرینــان  ویژگی هــای  تطبیقــی 

مدیریــت،  ملــی  کنفرانــس  چهارمیــن  علمــی.  منابــع 

اقتصــاد و حســابداری، تبریــز، ســازمان مدیریــت صنعتــی 

آذربایجــان شــرقی.

ــره و  ــی، طاه ــندل اربطان ــم، روش ــازاده، هاش ــادر، آق ــاری، ن به

صدقــی، شــهرام )1396(. طراحــی الگــوی برندســازی 

شهرســتان  مطالعــه:  )مــورد  کارآفرینــی  توســعۀ  بــرای 

.۲۲۱-240  ،)۲(۱۰ كارآفرینــی،  توســعۀ  گرمــی(. 

برنامه ریــزی  ارزیابــی   .)1393( رحیــم  چیانــه،  حیــدری 

صنعــت توریســم در ایــران. پایان نامــۀ دكتــری جغرافیــا 

ــوم  ــکدۀ عل ــز، دانش ــگاه تبری ــهری. دانش ــزی ش و برنامه ری

انســانی و علــوم اجتماعــی.

ــاندیز،  ــب زاده ش ــد و رج ــکوهی، محم ــی، اجزاش ــور، براتعل خاکپ

جــواد )1393(. نقــش گردشــگری بــر افزایــش درآمــد 

پایــدار در شــهرداری شــاندیز. پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، 

ــل  ــس بین المل ــهری پردی ــزی ش ــا و برنامه ری ــتۀ جغرافی رش

ــهد. ــی مش ــگاه فردوس دانش

ــای  ــت ویژگی ه ــر و اهمی ــی تأثی ــیه )1393(. بررس ــی، آس خرم

ــش  ــن همای ــر ایجــاد و توســعۀ اشــتغال. دومی ــان ب كارآفرین

ســاری،  مرکــز  رقابت پذیــری.  و  كارآفرینــی  ملــی 

کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه مازنــدران.

خنیفــر، حســین، مقیمــی، ســیدمحمد، جندقــی، غالمرضــا، 

ــناخت  ــم )1388(. ش ــیار، ابوالقاس ــه و س ــری، فاطم طاه

شــخصیت مدیــران، الزمــۀ مدیریــت رفتــار ســازمانی 

-Big( مطالعــۀ مــوردی: مــدل پنج عاملــی شــخصیت(

ــامت،  ــت س ــم(. مدیری ــکی ق ــوم پزش ــگاه عل 5( در دانش

.۴۹-56  ،)۳۷(۱۲

دینــی، کیــت )1391(. یادســازی شــهری، نظریــه و مــوارد. 

ترجمــۀ محمدرضــا رســتمی، تهــران: انتشــارات تبلــور.

ســاجدی نژاد، آرمــان و محمــدی، علیرضــا )1392(. بررســی 

بــا  آن  مقایســۀ  و  كارآفرینــان  شــخصیتی  ویژگی هــای 

بین المللــی  کنفرانــس  دهمیــن  كشــور.  دانشــجویان 

مهندســی صنایــع، تهــران، دانشــکدۀ مهندســی صنایــع 

دانشــگاه تهــران.

ــر  ــروری ب ــین )1397(. م ــژاد، حس ــس و عزیزی ن ــتان، نرگ سروس

روان شناســی کارآفرینــی و بررســی نقــش آن در کســب وکار. 

و  تربیتــی  علــوم  روا  نشناســی،  در  نویــن  پیشــرفت های 

آمــوزش وپــرورش، دوره اول، شــماره 1(، ۲۶-39.

ســعیدی کیــا، مهــدی )1386(. اصــول و مبانــی كارآفرینــی، 

ــا. ــارات کی ــران: انتش ته

ســلطانی،  دهقانــی  صبریــه،  خلدشــرفی،  اردشــیر،  شــیری، 

ــن  ــاط بی ــی ارتب ــی )1394(. بررس ــینی، عل ــدی و یاس مه

نقــش  بــا  منافقانــه  خودشــیفتگی مدیــران و رفتارهــای 

میانجــی رفتــار ماکیاولیگــری مدیــران در ســازمان های 

ــی،  ــازمان های دولت ــت س ــاه. مدیری ــهر کرمانش ــی ش دولت

.۹۷-114  ،)۱۱(۳

عبیــدی زادگان، شــیرین و حاجیلــو، مهــران )1395(. بررســی نقش 

گردشــگری شــهری در ایجــاد فرصتهــای پنهــان درآمدزایــی 

شــهرداری تهــران. اولیــن همایــش بین المللــی اقتصــاد 

ــل(.  ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــرد اقتص ــا رویک ــهری )ب ش

ــران. تهــران، انجمــن اقتصــاد اســالمی ای

ــی،  ــه و آقاجان ــدی، امین ــواد، احم ــی، ج ــرافیل، حاتم ــال، اس ع

ــر  ــذار ب ــی اثرگ ــل محیط ــن عوام ــنعلی )1398(. تبیی حس
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دانشــگاه کارآفریــن در حــوزۀ گردشــگری. برنامه ریــزی و 

.۱۶۳-179  ،)۳۱(۸ گردشــگری،  توســعۀ 

ارزیابــی   .)1390( حبیبــه  عالئــی،  و  امیــن  محمــدی، 

ویژگیهــای شــخصیتی كارآفرینانــه مدیــران زن مــدارس. 

مجموعه مقــاالت برگزیــدۀ اولیــن کنفرانــس دانشــجویی 

تهــران. دانشــگاه  تهــران:  کشــور.  کارآفرینــی 

ــالح  ــین و ف ــی، غالمحس ــعود، کرم ــی، مس ــه، بیژن ــرادی، حوری م

ــای  ــه ای ویژگی ه ــی مقایس ــن )1391(. ارزیاب ــی، نگی حقیق

در  کارآفرینانــه  نگرش هــای  بــر  مؤثــر  روانشــناختی 

دانشــجویان مهندســی کشــاورزی )مــورد مطالعــه: دانشــگاه 

ــۀ  ــتان(. فصل نام ــن خوزس ــی رامی ــع طبیع ــاورزی و مناب کش

آمــوزش مهندســی ایــران، ۱۴)۵۳(، ۶۵-81. 

مــروت، حبیــب، ســالم، علــی اصغــر و خــادم نعمت الهــی، 

ــای  ــر تقاض ــر ب ــل مؤث ــایی عوام ــه )۱۳۹۷(. شناس محبوب

 ،)۶۹(۱۸ اقتصــادی،  پژوهشــنامه  خارجــی،  گردشــگری 

.۳۰۶ -275

ــور )1393(.  ــی، منص ــی و مؤمن ــی، عل ــا، ربیع ــعودنیا، آناهیت مس

ــهری  ــد ش ــر برن ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــن مهم تری ــی و تعیی بررس

پایان نامــۀ  مناســب.  راهــکار  ارائــه  و  تهــران  شــهر  در 

ــکدۀ  ــل، دانش ــی بین المل ــروه بازرگان ــد، گ ــی ارش کارشناس

ــرب.  ــران غ ــام نورته ــگاه پی ــت، دانش مدیری

منوریــان، عبــاس، ابوئــی اردکان، محمــد، پورموســوی، سیدموســی 

و رحیمیــان، اشــرف )1392( مــدل فرآینــدی برندســازی 

ــت  ــم انداز مدیری ــران. چش ــهرهای ای ــرای کالن ش ــهری ب ش

دولتــی، 2)13(، 63-۴۱.

ــد،  ــی زاده هنرمن ــین و مهراب ــکرکن، حس ــاس، ش ــام، غالم عب نوین ن

ــخصیتی و  ــای ش ــۀ ویژگی ه ــی رابط ــاز )1380(. بررس مهن

ــی،  ــی و روانشناس ــوم تربیت ــران. عل ــری مدی ــبک های رهب س

.106-۸۷  ،)۴-۳(۸

وحیــدزادگان، فریبــا و زنگی آبــادی، علــی )1399(. ارزیابــی منظــر 

شــهری به منظــور تبییــن برنــد گردشــگری شــهر نمونــه، 

ــی- ــۀ علم ــان، فصل نام ــهر اصفه ــه: کالن ش ــورد مطالع م

پژوهشــی برنامه ریــزی و توســعۀ گردشــگری، ۱۰)۳۶(، 

.47  -28

یونســی فر، ســیدمحمد و مشــرف جــوادی، محمدحســین )1393(. 

ــروی  ــره وری نی ــر به ــان ب ــخصیتی کارآفرین ــی ش ــر ویژگ تأثی

انســانی در بیمارســتان شــهید صدوقــی یــزد. مدیریــت 

بهداشــت و درمــان، ۵)۴(، ۵۵-62.
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