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کشورها در واقع نامهایی هستند که از قدرت یک برند برخوردارند؛ چرا که به محض شنیدن نام یکک
کشور تداعیاتی در ذهن متبادر مکیشکودکه شکام محکیس ایااکیق اقتیکادرق گرهن کی و ررر در ن
کشور اات و این تداعیات بر تیمیمگیررهار مرتبس با ن کشور تأثیر میگکااردر ایکن اثکرق قکدرت
برند ملی ااتر هدف از این تحقیقق ارائه مدل بومی به منظور برنداازر ملی کشور ایران مکیباشکدر
مدلهار بکار رگته در برنداازر ملی کشورهار مختلفق متنوع بودهاندر از اینروق ابتدا تجربه شک
کشور در برنداازر ملی ااتخراج گردیدر گزارش تجربۀ این کشورها در اختیار میکاببهشکوندگان
قرار گرگتر پس از اطمینان از مطالعۀ گزارشق میاببهها انجام شده و با بککارگیرر نظریکه مبنکاییق
تحلی گردیدر بدین ترتیب که متن میاببهها کدگاارر و مفاهیم تبدی به مقکوتت و در ناایکت هفکت
گزاره ااتخراج گردیدر در گکام ناکاییق بکا بککارگیرر روش مدلسکازر اکاختارر – تفسکیررق مکدل
برنداازر ملی ایرانق ترایم گردیدر مدل نااییق شام گامهار برنداازر برار کشور ایران ااکت و
معین گردیده که در هر یک از گامهاق چه گعالیتهایی باید انجام شودراز نجایی که تا کنونق پکووه
چندانی راجع به این موضوع در کشور انجام نشده ااتق پرداختن به این موضوع نو ورانه ااتر

کلیدواژههز :برندق برند ملکیق جای کاهاکازرق نظریکه مبنکاییق مدلسکازر اکاختارر تفسکیررق مکدل
دو فصلن مه علم  -پژوهش

برنداازر ملی ایران
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[31

مقدمه
یکی از واقعیتهای بازاریابی جهانی وجوود ررایشوات
کلیشهای در موورد محصووتت اوارجی اسوتر ررایشوات
کلیشهای ممکن است به نفع فعالیوتهوای مودیر بازاریوابی
باشد و یا این که او را با مشکل مواجه کندر هوی کشووری
دارای شووهرت انحصوواری م لووو و یووا نووام لو بوورای
محصوتت تولیدی اود نیستر ااتالف بسیار زیوادی بوین
ررایشات مردم یک کشوور در موورد محصووتت اوارجی
وجود داردر
ب ور کلی ،عوامل متعددی هستند که باعو مویشووند
تصویر ااصی از کات در ذهن مصرفکنندران نقش ببنوددر
یکی از عوامل موورد توجوه شورکتهوای چنود ملیتوی کوه
کاتهای اود را در س ح جهان تولید میکند توثییری اسوت
که نام کشور سازنده کات در اذهان به جا مویروااردر توثییر
کشور سازنده عبارت اسوت از هررونوه توثییری کوه کشوور
تولیدکننده بر مصرفکنندهمیرواارد توا ادرا منفوی و یوا

استر نپردااتن به این موضوع در سازمانهوا و شورکتهوا
باع میشود که ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی آنها اعم از
تبلیغات ،ترفیعوات فوروش ،روابوط عموومی و ابرسوازی،
بازاریابی الکترونیک و دیگر فعالیتها ،بوا یکودیگر همسوو
نبوده و باع شود که تصاویر مختلفوی از برنود بوه جامعوه
منتقل شودر این ضع میتواند تصوویر برنود در اذهوان را
مخدوش کرده و عالوه بور آن ،باعو افوزایش هزینوههوای
بازاریابی و تبلیغات و همچنین کواهش ایربخشوی آن شوودر

مثبت از کات در ذهن اود پیدا کند][1ر
در دهلی نو ،بیش از  1888نفر بصورت تموام وقتوروی
برند هند و پیاده سازی برنامه ارتباطات جهانی تحت عنوان
«هند شگفتانگیز» با هدف اصالح رفتارها نسوبت بوه ایون
کشور دائم التغییر از طریق تغییور ادراکوات افوراد از هنود و
حتی جایگاهیابی هند در اذهان ملل جهانی تالش مویکننودر
کتا هایی همچون بازسازی برند آمریکوا ] [2یوا بازاریوابی
ملل][3عنوان میکننود کوه چگونوه کشوورها مویتواننود بوه

چنین عوارضی میتواند شامل حال یک کشوری شود که به
موضوع برند اود نمی پردازدر
بنابر این ،این پژوهش بر آن است تا با بررسی مدلهای

نمادها ،کلمات حامول احسواو و عاطفوه و منوابع نفووذ و
تثییررااریبر اقدامات و فعالیت های افرادی که جزئوی از آن
کشور نبوده و هررز بدانجا سفر نداشتهاند تبدیل بشوودر در
واقع تصویر کشوورها در اذهان،بوه بخوشهوای مختلو از
تاریخچه آن ررفته (کشوری با سابقه طوتنی یا کشوری بوا
سابقه تاریخی کم) تا ویژریهای شخصیتی ساکنان کشور و
شایستگیهای کلیدی و موفقیتهایش روره اوورده اسوتر
شهرت برای کشورها مبتنی بر تاریخچه آنهاست و براوی
دیگر از کشورها مبتنی بر موفقیتهوایی اسوت کوه بدسوت
آوردهاندر همین دلیلی بور آن اسوت کوه چورا شورکتهوا و
برنوودهای تجوواریشووان ،برنوود کشوووری اووود را از طریووق
موفقیت ها و کلیشهسازی بین المللی شایستگیهوای کلیودی
اود ترسیم کرده و در ذهن جهانیان نقش میبندنودر ] 4بوه

برند ملی در دیگر کشورها ،به تدوین مدل هویت برند ملی
ایران پردااته و توصیههایی را جهت انتقال تصویر م لوو
از کشورمان به سمت مخاطبان ارائه دهدر
مبزنی نظری و پیشینه تحقیق
هویت برند و برندسزیی

هویت برند عبارت اسوت از «مجموعوه ای منحصور بوه
فرد از تداعیات برند که استراتژیست برند آرزو و تمایل بوه
1. Discover the Potential
2. Made in Turkey
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نقل رستمی و عباسزاده،
تاکنون بیش از  08کشور دنیوا برناموههوایی را پیراموون
موضوع برند ملی به اجرا درآوردهاندر اایورا ،،کشوور ترکیوه
(که برای رسیدن به چشمانوداز کشوورمان بایسوتی بوا ایون
کشور رقابت کنیم) از لوروی جدید و برنود ترکیوهTurkey
پردهبرداری کردر لوروی جدید با شعار «پتانسویل را کشو
کنید »1جایگزین واژۀ «ساات ترکیه »2اواهد شد کوه روی
محصوتت ساات ترکیه زده میشدر قرار بوراین اسوت کوه
هویت برند ترکیه در این کشور در زمینه تولید محصووتت،
صنعت توریسم و غیره به صورت یکپارچه شوامل لورووی
جدید ترکیه به جهانیان معرفی ررددراین در حالی است کوه
تا کنون در سازمانهای مرتبط در کشوورمان اعوم از وزارت
اموور اارجوه ،وزارت صونعت ،معودن تجوارت و سووازمان
رردشگری و ررر فعالیت ااصی راجع به موضوع برنود ملوی
انجام نشده استر از این رو به نظر میرسد که این پژوهش
یکی از اولین پژوهشهای انجام شده راجع به این موضووع

طراحي و ارائهی مدل برندسازی ملیایران با استفاده از نظریه مبنایي و مدلسازی ساختاری تفسیری()ISM

الق و حفظ آن دارد»ر هویت برند جزئی کلیدی از فراینود
برندسازی استر به عقیده آکر محور ایجاد برند موفق ،در
چگونگی ایجاد و یا الق یک هویت برند است ][4ر هویت
مفهومی است که میتواند در حووزه فوردی ،کسو و کوار،
شهرها ،ملوتهوا و کشوورها بوه کوار رود ][0ر بوه عبوارتی
برندسازی میتواند در هر یوک از ابعواد فوردی ،محصوول،
شرکت ،شهر و کشور کاربرد داشته باشدر
مهمترین و منحصر به فردتورین اصوصویات برنود ،در
هویت برند نمایان میشودر پرفسوور جوان کوا فور معتقود
است «داشتن یک هویوت ،یعنوی بوودن شوما ،همان ورکوه
هستید ،تبعیت از طرح یابت ولی فوردی اودتوان»ر هویوت
برند تعیین کننده فردیت ،آرموانهوا و اهوداف ،ارزشهوا و
عالئووم شناسووایی برنوود اسووتر بخشووی از هویووت برنوود در
جلوههای ظاهری آن ،نظیر رنگ و طورح برنود ،نموود پیودا
میکندر ررچه تعیین هویت بصری و ظاهری برند ،یک رام
ضروری و اولیه به شمار میآید ،ولی تمام ابعواد هویوت را
پوشش نمیدهدر جوهر اصلی برند آن چیزی است که قورار
است در آینده تصویر شده و در ذهن مشوتری نقوش بنوددر
ظاهر آراسته و آنچه که به چشم میآید ،بیوان هویوت یوک
برند استر هویت برند همان جوهره برند است ][6ر
امروزه سازمانها و کس وکارها به منظوور موفقیوت در
بازار ،به دنبال ایجاد یک هویت و تصویر مناس و تعریو
شدهای از اود در ذهن مشتری هستندر اجزای مختلفی اعم
از نام ،لورو ،رنگ سازمانی و شوعار یوک سوازمان ،وظیفو
انتقال این تصویر را به عهده دارند کوه قورار اسوت هوویتی

اثر کشور مبداء

نام کشورها این قدرت را دارند که از طریوق ارتباطوات
ذهنووی فووی البداهووه (چووه اووو و چووه بوود) و همچنووین
احساساتی را که بر میانگیزانند بر دیگران تثییر راار باشندر
چنین قدرت برند (یعنوی تثییرروااری) بوه محویط و بافوت
کشور هم بستگی داردر بوه عنووان مثوال ایتالیوا نشوانهای از
کیفیت و االقیت در بازار مد اسوتر ایواتت متحوده توثییر
زیادی در زمینههای مختل از جمله نوشابه ،جوین ،سوینما،
فستفود و سیگار دارد ،اموا دیگور از ماشوینهوای آنهوا بوه
اوبی استقبال نمیشود؛ چرا که رران بوده و مصرف بنوزین
بات دارندر مدت زیادی است کوه عبوارت «سواات آلموان»
ارزش باتیی در صنعت اودروسازی و تجهیوزات صونعتی
ایجاد میکندر ولیکن عبارت «ساات کوره جنووبی» در بوین
سالهای  1778و  2882از حالت بیارزش قبلی اارج شده
و امروز یکی از بزررترین چالش غر این است که عبارت
«سوواات چووین» توانووایی تکوورار همووین تووراژدی را در
چهووارچو زمووانی کوتوواه داردر ] 18بووه نقوول رسووتمی و
عباسزاده[31 ،
طبق نظر ااتر ( )2889از ایر کشوور مبودای یوا سوازنده
محصول به عنوان یکی از عوامل اصولی ایررواار در رفتوار
مصرفکننوده یواد مویشوود][11ر تصوویر ذهنوی از کشوور
سازنده محصول از نظر بسیاری از محققان ،عاملی موویر بور
تصمیم مشتریان برای ارید محصووتت مویباشودر وجهوه

ااص را منتقول کننودر بور ایون اسواو ،انجمون بازاریوابی
امریکا ،1برند را به صورت «یک نام ،عبارت ،عالمت ،نماد،
طرح و یا ترکیبی از این اجزا که قصد شناساندن محصوتت
یا ادمات یک فروشنده یا رروهی از فروشندران را داشوته
و آنها را از محصوتت و ادمات رقبوا متموایز مویسوازد»
تعری کرده استر ][9
برندها سازندۀ محصول را معلوم مویکننود و مصورف-
کنندران را قادر مویسوازند توا مسو ول عملکورد و کیفیوت
محصول یا ادمت را بشناسندر بسیاری از مصرفکننودران،
محصوتت را بر اساو نحوۀ برند شدن آنها در بازار با هم
مقایسه میکنندر با پیچیده شدن زندری مصورفکننودران و
)1. American Marketing Association (AMA
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اهمیت یافتن روزافزون زمان ،توانایی برند در سواده کوردن
تصمیمسازی و کاهش ریسوک ،آنهوا را ارزشومند سوااته
است ][0ر
بنابر این بکوارریری برنود در محصووتت توا حودودی
تضمینکننده کیفیت برای مشتری است و باع میشود کوه
مشتریان در بهتری نسوبت بوه ویژروی هوای غیرملمووو
ادمات به دست بیاورندر مشوتریان نسوبت بوه محصووتت
بدون برند با پیچیدریهای بیشتری مواجه میشوند و اغل
در ارزیابی کیفیت قبل از استفاده از محصول ،حین و بعد از
استفاده از آن با مشوکل روبورو مویشووند و بوه ایون دلیول
ریسک ارید و استفاده از ادمات افزایش مییابدر همچنین
جال است که برندها قادرند فرهنگ و ارزشهای اوود را
به مخاط انتقال دهند ،اواه برند کس و کار و محصوول
باشد یا برند شهر و کشورر][7
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کشور مبدای ،مجموعه کلی باورهای استنباط شوده در موورد
یک کشور ااص میباشد که دارای ارزش اطالعاتی اسوت
][12ر تصویر ذهنی از کشور تولیدکننده محصول را میتوان
به عنوان در کلی مصرفکننده از محصوتت یوک کشوور
ااص تعری کرد که بر مبنای در پیشین از محصووتت
آن کشور و نقاط قوت و ضع بازاریابی آن کشور میباشد
][13ر
مصرفکننده کیفیت یوک محصوول را بور اسواو یوک
فرایند سیستماتیک اکتسابی و با یکپارچوه کوردن اطالعوات
سرنخ در موورد آن محصوول ارزیوابی مویکنودر سورنخهوا،
محر های اطالعاتی هستند که قبول از مصورف در ااتیوار
مصرفکننده قرار میریرند ][14ر رروهی از این سورنخهوا،
ماهوی محسو میشوند مانند سرنخهای فیزیکی محصول
از قبیل مزه ،طرح و عملکرد آن ،رروهی دیگر سورنخهوای
بیرونی میباشند مانند قیمت یا ویژریهای غیرفیزیکی مانند
نام تجاریر وقتی سرنخهای درونی یا ماهوی وجود نداشوته
یا به سادری قابل ارزیابی نباشند ،مصرفکننده به سرنخهای
بیرونی اتکا میکندر به طور کلی ،کشور سازنده محصول بوه
عنوان سرنخ بیرونی آن در نظر ررفته میشود ][10ر
برندسزیی ملی

کاتلر و همکارانشاز اولین کسانی بودند کوه برندسوازی
ملی یا برندسازی کشور را م رح کردنود ][16ر فون1توالش
کرده است که آن را اینگونه تعری کند؛ تصویر کلوی یوک
کشور ،شامل ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،تاریخی ،فرهنگی ،یک
مفهوم در س ح ملی ،چنود بعودی و بوه هوم پیوسوته ][19ر
کیت دنی ( )2880برنود کشوور از «ترکیبوی چنود بعودی و
منحصر به فرد از چند اصل که برای مخاطبوان اوود ،یوک
ملت با روابط و تفاوتهای فرهنگی ارائه می دهد» تعریو
میکند ][10ر او همچنین بیان میکند که برنود کشوور بایود
«انواع مناسبی از سرمایهرااری ،توریسم ،تجارت و نخبگان
را جووا کنوود»ر نظوور کوواتلر و همکارانشووو همین ووور
راوسون2این است که دولتها بایود برنود کشوور را ایجواد،
توسعه ،حمایت و هدایت کنند ][17ر چرا که هودف اصولی
برندسووازی کشووور تحوور صووادرات ،جووا توریسووم،
سرمایهرااری و مهاجرت و ایجاد ادراکات و نظرات مثبوت

برندهای تجاری  -صادراتی اود به عنوان ابزارهای عموده
ارتباطی هویت برند ملی باشندر همچنین کشورهای دیگری
هستند که تمرکز اود را عمدتا ،روی موفقیتهای ورزشوی،
جاذبههای رردشگری و مهاجرت قرار دادهاندر
بح برندسازی ملی از این رو اهمیت پیدا میکنود کوه
در ادبیات بازاریابی ،بح جدایی هویت و ذهنیوت م ورح
استر هویت بوه معنوی«اصول آنچوه هسوت» و تصوویر بوه
معنی«نمود آنچه هست» ،میباشودر ظواهرا ،هموواره شوکافی
بین این دو مفهوم وجود داردر این شوکاف مویتوانودعاملی
منفی قلمداد شود و ملتها همواره نگراننود کوه مبوادا بقیوه
دنیا آنها را به رونهای بپایرند که واقعا ،نیستندر کلیشوههوا و
3. Jaffe
4. Nebenzahl

1. Fun
2. Rawson
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در س ح بین المللی استربه اعتقاد ج  3و نبنزل4سه روروه
کلیدی (دولت ،رروههای صنعتی و شرکتهای اصوصوی)
نقش مهمی را در مدیریت و ایجواد برنود یوک کشوور ایفوا
میکنند ] 28و [21ر فعالیتهای مربوط به برندسوازی بورای
کشورها منافع زیر را به همراه دارد:
 به جا سرمایههاکمک میکندر
 صنعتگردشگریراارتقامیدهدر
 باع توسعه صادرات میشودر
 هویت ملوی را تقویوت نمووده و اعتمواد ملوی را
افزایش میدهدر
 دیپلماسوی عموومی را بهبوود بخشویده و موجو
ارتقای اعتبار بینالمللی میشودر
 افزایش نفوذ سیاسی در عرصه بین المللی ،تشویق
مشارکت بین المللی قویتر و تقویت نماد ملی را بوه هموراه
داردر
همچنین برندسازی ملی می تواند در زدودن تصورات و
ذهنیات غل ی که نسبت به یک کشور وجود دارد ،تثییر بوه
سزایی داشته باشود و کموک کنود توا بوه نحوو م لوو در
مواجهه با بازارهای هدف اقدام به جایگاهیابی مجدد نمایود
][22ر
ملتهای مختل در برندسازی ملوی ،تمرکوز عمودهی
اود را بر آن قسم از اجزای و ابزارهای ارتباطی هویت اود
قرار میدهند که دستیابی به اهداف برنود ملوی را تسوهیل
میکندر برای نمونه ،براوی از کشوورها از برنودهای موفوق
صادراتی اود بهره برده و بنابراین بوه دنبوال انسوجام میوان
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نژاد پرستیها میتوانند پایرش یک ملوت اواص را تحوت
توثییر قوورار دهنودر یووک هوودف اولیوه در برندرووااری ملووی
شناسایی این تعصبات و کمک به ملت در جهوت غلبوه بور
آنها برای سرپا نگاه داشتن توسعه اقتصادی و عرضه در دنیا
استر
همان ور که در شکل زیر مالحظه میرردد هویت برنود
از طرف صاح برند ارسال شده و تصویر برنود در طورف
مخاط برند شکل میریرد][23ر
کلیشهها و دیدراههای س حی درباره یک ملت میتواند
بوور ادراکووات و تصووورات موجووود نسووبت بووه آن ملووت
تثییرراارباشد و این تصورات میتواند راه بر جایگواه یوک
ملت ضربه وارد کندر از این رو ،هدف اصلی و رسالت برند
ملی شناسایی چنوین فاصولههوایی (فاصوله میوان هویوت و
تصویر از یک کشور) و کمک به ملتها در مقابله و ااتموه
دادن به آیار منفی آنها استر آیاری کوه حتوی ممکون اسوت
موج رکود اقتصادی و عق افتادری آن ملت شوودر بورای
مثال دولت کرواسی پس از وقایعی چون پایگاه قراررورفتن
برای حز نازی در جنگ جهانی دوم و جنگهای اوونین
دهووه ،1778فعووالیتی همووهجانبووه را بوورای جاانوودااتن نووام
کرواسی در دنیا و تغییر نگرش جهانیوان آغواز کوردهاسوتر
هدف کرواسی ارائه سیمایی بهعنوان یوک کشوور عوادی بوا
اقتصادی بازاری ،دموکراتیک ،دارای شهرهای زیبا و نیوروی
کار ارزان استر کشور فنالند فعالیتهای رستردهای را آغاز

شکل .1ارتباط میان هویت برند و تصویر برند
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کرده تا اود را بهعنوان قل ابداع و نوآوری اروپا در تولید
محصوتت با تکنولوژی بات م رح کنود ،بوه ایون امیود کوه
کس وکار شرکت های فنالندی فعال در بازار آمریکا رونوق
یابد.
با استفاده از رویکردی مشابه ،دولت چین نیز با تقلید از
اسپانیا ،میزبانی المپیک  2880را به دسوت آورد و برروزاری
نمایشگاه بینالمللی شانگهای در سال  2818نیز در راسوتای
ارتقای برند ملی این کشور بودر شرکتهوای آفریقوایی کوه
معموت ،کمتر از  0درصد سرمایهرااریهای مستقیم اارجی
در دنیا را کس میکنند نیز به فکر افتوادهانود در جهوت از
بین بردن سیمای منفی آفریقا که همواره با بیماری ،مور و
ررسنگی پیوند اورده است ،فعالیتهایی را آغاز کننود کوه
از آن جمله می توان به بررزاری کنفورانس دو روزه تودوین
اسووتراتژیهووای برندسووازی ملووی در دارالسووالم تانزانیووا و
همچنین تدوین طرح ملوی برندسوازی در بوتسووانا اشواره
کووردر دولتنیوزیلنوودباآغازفعالیتهایمربوطبهبرندسووازی ملووی
اووود در اوایوول دهووه  78و سووپس بووا م وورحسووازی شووعار
«نیوزیلند 188درصد االص» در سال  1777قبل از ژاپون و
سنگاپور با تدوین سندی ملی روام در راه برندسوازی ملوی
رااشت که نتیجه فعالیتهای آن در سالهای بعد با افزایش
چشوومگیر صووادرات و جووا رردشووگران اووارجی بووروز
یافت][24ر فرایند ارتباط دادن هویت برند به مخاطبان برنود
را جایگاهسازی میرویندر
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جزیگزهیزبی برند ملی

موضوع جایگواهیوابی یوا جایگواهسوازی برنود ،حودود
سالهای  1778و  1771میالدی ،اولین بار توسط دو نفر به
نامهای «الریز» و «جک تراوت» م رح شدر جایگاه برند بوه
این معنی است که آن برند (اواه برند محصول باشد ،برنود
یک شخص یا برند کشور) نسبت به رقبا در ذهون مشوتری
چه وضعیتی داردر نکتهای که باید در این زمینه به آن توجه
ویژه شود این است که حتما ،بایود جایگواه برنود مشوخص
شود؛ زیرا این جایگاه مبنای تمام فعالیتهای تبلیغاتی قورار
میریردر ارر جایگاه برند مشخص نباشد کوار آژانوسهوای
تبلیغاتی که مویاواهنود از ابزارهوای ارتباطوات یکپارچوه
بازاریابی جهت انتقال پیام اسوتفاده کننود ،بسویار سوخت و
دشوار میشودر البته این رونه نیست که بتوان هر جایگواهی
را کووه م لووو بووود بوورای برنوود اتخوواذ کوورد ،بلکووه بایوود
جایگاهسازی به طور واقعبینانه صوورت بگیوردر بوه عنووان
مثال اودروسازان مختلو دنیوا جایگواههوای متفواوتی را

به «متمایز بودن» مکان مورد نظر مع ووف مویکننود (زیورا
اکثر آرهی های مربوط به رردشگری ظاهر یکسانی دارنود)ر
ایلی از این آرهیها تصاویر مشابهی از سواحل شونی ،آ
و هوای آفتابی و آفتا رورفتن هموراه بوا آراموش نموایش
می دهنود و راهوا ،هوی تموایزی میوان تبلیغوات دو کشوور
متفاوت دیده نمویشوودر رقابوت بوا ایون روش ،کوه در آن
ابری از ذهنیوتسوازی و ایوالپوردازی نیسوت ،نشوانگر
حرکت نزولی به سمت مبادتتی صورفا ،فیزیکوی و کواتیی
است (به عبارت دیگر نگاه به صنعت رردشوگری ،نگواهی
صرفا ،کات محور شده اسوت)ر از ایون رو اایورا ،بسویاری از
کشورها ،تالش اود را بر توسوعه اسوتراتژیهوایی اسوتوار
کردهاند که به آنها در احیای توریسمهای فرهنگی ،به عنوان
یک نق ه تمایز کمک میکند ][20ر
جدول  1برای مبادی جایگاهیابی را نشان میدهود کوه
در سالهای اایر مورد استفاده برای از کشورها بوده است
][22ر
بعد از انتخا جایگاه م لوو بورای کشوورها (ماننود
آنچه در جدول مالحظه مویشوود) ،ارتباطوات بازاریوابی و
دیگر فعالیتهای ذهنیتسواز در موردم دنیوا بوا آن جایگواه
همسو شده و در تالش اواهنود بوود توا آن جایگواه را در
ذهنها تثبیت کنندر

اتخاذ کرده اندر ولوو اود را امنترین اودرو ،فورد اود را
کاربردیتورین و کووروت اوود را ورزشویتورین اوودرو
معرفی میکنودر هموان ور کوه مویبینویم هور کودام از ایون
شرکتها روی یک اصوصیت متفاوت تاکید میکننود و از
همین طریق برند اود را میسازند ،پیام اود را ایجاد و بوا
بازار ارتباط برقرار میکنندر در واقوع تبلیغوات و ارتباطوات
بازاریابی روی جایگاهسازی بنا میشود ] 20و [26ر
جایگاه یابی اقدامی نیست که شما در راب ه با محصوول
(یا هر چیزی که مویاواهیود آن را برنود کنیود) بوه انجوام
می رسانید بلکه تصمیمی است که باید در راب وه بوا ایجواد
ذهنیت در مشتریان بالقوه اود ،اتخاذ کنیود][29ر یوک نوام
تجاری نیز ارر بخواهد به اوج رود ،باید جایگاه مناسبی در
ذهوون مصوورفکننوودران احتمووالی اووود بوجووود آوردر اروور

جدول  .1برند ملی و جایگاهیابی
برند ملی

مبزدی جزیگزهیزبی

آفریقای جنوبی

سرشار از ظرفیتها

بولیوی
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اسکاتلند
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جایگاهسازی به اوبی صورت ریرد ،امکان توسعه و رشود
نام تجاری نیز در آینده به اوبی بوجود اواهد آمدر
تووالش بوورای مشووخص نمووودن نقوواط تمووایز ،یکووی از
کارهووای اصوولی در جایگوواهیووابی برنوود اسووتر از دیوودراه
مصرفکننده یکی از نقاط تمایز برند مجزا ،مورتبط و بواور
پایر بوودن آن اسوتریکی از انتقوادات وارد بوه تبلیغوات و
آرهیهای مربوط به رردشگری این است که توجه ضوعیفی
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برندسزیی ملی در دیگر پژوهش هز

به طور کلی در سالهای اایر توجوه دولتموردان براوی
کشورها به لزوم کار سیسوتمی و منسوجم در جهوت بهبوود
تصویر کشورشان به شکل قابل توجهی افزایش یافته استر
هنوز در هی کجای دنیا مکانیزم شکل دهی و بهبود تصویر
ملی به درستی فرموله نشده استر
کشور دانمار در سال  2889برنامه ای را جهت ارتقای
جا نخبگان به منظوور تحصویل و اشوتغال در کشوورش
بررزار کرده استر در این پژوهش که در قال پایوان ناموه
ارائه شده است ،پژوهشگر به دنبال ارائوه ی راهکوار هوایی
جهت رفع مشکالتی است که کشور دانمار در جوا و
نگهداری نخبگان داردر ولیکن ارزیابی عملکرد ایون برناموه
در سال  2812نشان میدهد کوه همچنوان میوزان اطوالع از
برند نخبگی دانمار پایین است و دانشوجویانی کوه بورای
تحصیل به دانمار میآیند عمدتا ،پس از تحصیل دانمار
را تر میکنندر از این رو ،این پژوهش در پی پاسوخگویی
به این سواتت است :یک) چگونوه میوزان اطوالع از برنود
نخبگی کشور دانمار در کشورهای هدف ارتقای مییابود
دو) چگونه میزان نگهداری نخبگان تحصیل کورده پوس از
تحصیل در کشور دانمار افزایش مییابود ایون پوژوهش
برای تحقق اهداف اود از ابزار مصاحبه بهره جسته اسوتر
این مصاحبهها با دو دسته از دانشجویان انجام شوده اسوتر
دانشجویانی که قصد دارنود پوس از تحصویل در دانموار
بمانند و دانشجویانی که قصود نودارد پوس از تحصویل در
دانمار بمانند ][27ر
یکی از کشورهایی که در سال های اایر در زمینه برنود
ملی اود فعالیت های رونوارون و پوژوهش هوای متعوددی
انجووام داده اسووت ،روسوویه موویباشوودر روسوویه توواکنون از
تکنیکهای متعددی بورای برندسوازی ملوی اسوتفاده کورده
استر آژانسی غربی که در حووزه روابوط عموومی فعالیوت
میکند استخدام شده تا مدیریت تصویر ملوی و برداشوتهای
مربوط بوه رهبوران ایون کشوور را بور عهوده داشوته باشودر
دولتمردان این کشور در راه الق یکوی از ابزارهوای مودرن

کاتهای چینی را میان کشورها بازیابی و دوباره بازارهای از
دست رفته را احیا کرده و در نهایت صادرات رونق بیشتری
پیدا کندر در میان موسسات شرکت کننوده در مناقصوه یوک
شرکت انگلیسی که در حوزه روابط عموومی فعوال بوود در
مناقصه پایرفته شد و طی یک سال و نیم م العه و تحقیوق
میدانی و نظرسنجی موفق میشود یک آرهوی تبلیغواتی بوه
مدت  38یانیه بسازدر ایون آرهوی  38یانیوه ای دارای چنود
اپیزود کوتاه بودر در پایان نیز یک شعار درج شوده بوا ایون
عنوان که «کاتی چینی ،کاتی جهانی»ر
بعدها طی نظرسنجی هایی که صورت ررفته بود ،دیوده
بودند که این آرهی یا شعار تبلیغاتی آنهوا توانسوته بویش از
68درصد نظرات موردم و مصورف کننودران را نسوبت بوه
کاتهای چینی تغییر داده و دوباره آنها را ترغیو کنود کوه
کاتهای چینی را اریداری و مصرف نمایند ][38ر
روش شنزسی تحقیق
در روششناسی تحقیق ،دو جریان مهوم کموی و کیفوی
مورد استفاده قرار موی ریوردر ارور تحقیوق در پوی بررسوی
مجموعهای از متغیرهای تعری شده از یک ت ووری ایجواد
شده باشد ] ،[31یا آزمون متغیرهای تعری شدهای از یوک
ت وری آزمون نشده مدنظر باشد ،تحقیق کمی روش مناسبی
به شمار میرود ][32ر حال ارر ماهیت اکتشافی یک پدیوده
مورد نظر بووده و هودف تحقیوق ،آشوکار سوااتن در و
فهمی از یک حوزه کمتر شنااته شده باشود ،روششناسوی

قدرت نرم یعنی برند ملی قدمهای مختلفی برداشوته انود از
جمله تاسیس شبکه راشا توودی ازدسامبرسوال 2880ر ایون
شبکه برای ارائه دیدراههای دولت و کشور روسیه به موردم
سایر کشورها طراحوی شوده اسوتر بودین منظوور بودجوه
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سووالیانه ای برابوور  38میلیووون دتر صوورف آن موویشووودر
همچنین ،پروژههای اجتماعی شامل کموک و مشوارکت در
برنامههای مبارزه علیه ایودز و حمایوت از قربانیوان بالیوای
طبیعیر عوالوه بور اینهوا ،ریاسوت روروه  0در سوال 2886
نیزیکی از عواملی بود که به بهبوود تصوویر روسویه کموک
زیادی نمود ][22ر
کشور چین نیز از برندسازی ملوی بهوره فراوانوی بورده
استر در االل سالهای  2886و  2889میالدی بوه جهوت
پاره ای مشکالت اقتصادی که برای کشور چین بوه واسو ه
کیفیت پایین برای کاتهای چینی و مرجوع نمودن آنها در
س ح وسیع پیش آمده بوود ،روابوط عموومی دولوت چوین
تصمیم ررفت تا از طریق یک فرااوان بین المللوی ،آرهوی
مناقصه ای بدهد که بررسی کنند چگونه میتوان محبوبیوت
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جمعا 18،نفر که متشکل از  3تون از متخصصوین و اسواتید
حوزه برند3 ،مدیر بازاریابی و برندینگ شرکتهای معتبر و
اوشنام 2 ،تاجر اارجی فعال در ایران و  2مدیر صوادرات
بوده استر
روش گردآوری دادههز

در این پژوهش ،روش مصاحبه عمیق بورای روردآوری
اطالعات انتخا شده استر
در بخش کمی پژوهش ،از روش مدلسازی سااتاری –
تفسیری استفاده شده استر مدلسازی سااتاری – تفسیری
( )ISMکه توسط وارفیلد ( )1797م رح شد ،روشی بورای
ایجاد و فهم روابط میان عناصر یک سیستم پیچیوده اسوتر
به عبارتی دیگر مدلسازی سااتاری – تفسیری یک فراینود
یووادریری تعوواملی اسووت کووه در آن مجموعووهای از عناصوور
مختل و مرتبط با یکدیگر در یک مدل سیستماتیک جامع
سااتار بندی میشوندر روش  ISMبر مبنای علوم ریاضوی،
ت وری روراف ،علووم اجتمواعی ،تصومیمریوری رروهوی و
کامپیوتر قرار دارد ][34ر
مدلسازی سااتاری – تفسویری ،مودلی مناسو بورای
تحلیوول تووثییر یووک عنصوور بوور دیگ ور عناصوور اسووتر ایوون
متدولوژی بر ترتی و جهت روابوط پیچیوده میوان عناصور
یک سیستم تمرکز مینمایودر بوه بیوان دیگور  ISMابوزاری
اسوت کوه بوسویله آن ،اعضوای یووک روروه مویتواننود بوور
پیچیدری بین عناصور غلبوه کننودر مدلسوازی سوااتاری –
تفسیری یک مدل تفسیری است؛ زیرا قضواوت ایون روروه

سوال اصلی تحقیق

در پژوهش حاضر ،سوال اصولی ایون اسوت کوه مودل
برندسازی برای کشورمان چگونه باید باشدر
جزمعه و نمونه تحقیق

در روش نظریه مبنایی رروهوی از افوراد و موقعیوتهوا
(معموت 0 ،تا28نفر) که جنبههوای رونوارونی از پرسوش را
پاسخ میدهند انتخا میشودر کمتر از  0نفر آراهیدهنوده
منجر به رویکردی مویشوود کوه اساسوا ،متکوی بور م العوه
موردی استر بیش از  28نفر آراهیدهنده احتمات ،دادههای
زیادی تولید میکنند که به تحلیول کامول نیواز دارنود و بوه

است که تعیین میکند کدام یوک از عناصور بوا هوم راب وه
دارند و اینکه چه راب های دارندر بدین معنا که تصومیم بور
مبنای قضاوتهای رروهی ررفته میشود و سوال محووری
در آن این است که :آیا راب های بین عناصر وجوود دارد و
در صورت مثبت بودن جوا  ،ارتباط آنها چگونه است از
طرف دیگر مدلی سااتاری است ،به این معنی که در آن بر
مبنای روابط ،سااتاری کلوی از مجموعوه پیچیوده عناصور
اقتباو میرردد و در نهایت مدلسازی است؛ یعنوی اینکوه
روابط عناصر و سااتار کلی ،در یک مدل ررافیکی مجسوم
میشود ][30ر
در اجرای تکنیک  ،ISMشش مرحله باید انجوام شوودر
ابتدا به تعیوین ابعواد عناصور پردااتوه و سوپس مواتریس
سااتاری روابوط درونوی ابعواد عناصور ( )SSIMبدسوت

رردآوری دادههای اضافی و غیر تزم منجر میررددر به هور
صووورت معیووار قضوواوت در مووورد زمووان متوق و کووردن
نمونهریری نظری ،کفایوت نظوری (اشوباع نظوری) ت ووری
است ][34ر
از آنجایی که این تحقیق به دنبال اسوتخراج یوک مودل
برندسازی است ،نمونه پوژوهش از میوان کسوانی انتخوا
شده است که هم با حوزه برند آشنا باشند و هوم بوا بحو
جایگاهسازیر از طرف دیگور توالش بور آن بووده کوه ایون
ابرران درکی از مس له جایگاهسازی در س ح بینالملول و
اهمیت آن داشته باشندرتعداد نمونههوای موورد بررسوی در
این پژوهش (هم در بخش کیفوی و هوم در بخوش کموی)
1. Grounded theory
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کیفی مناس اواهد بود ][33ر
در این تحقیق ابتدا با اسوتفاده از روش نظریوه مبنوایی1
ابعاد مدل برند ملی استخراج شده استر سپس بوا اسوتفاده
مدل سوازی سوااتاری – تفسویری سو وح مودل و نحووه
ارتباطات میان ابعاد ترسیم شده اسوتر محقوق در پوژوهش
حاضر ،به دلیل کمبود مبانی نظری و فقودان پوژوهشهوای
روشمند در راب ه با موضوع تحقیوق و همچنوین احسواو
نیاز به یک فرآیند سیستماتیک جهت جمعآوری اطالعوات
برای رسیدن به نتایجی قابل استناد ،روش نظریوه مبنوایی را
برای دستیابی به اهداف تحقیق و پاسخگویی به سوواتت
پووژوهش بررزیووده اسووتر از سوووی دیگوور بووه واسوو ه
سیستماتیک بودن نسبت به سوایر روشهوای کیفوی ،روش
نظریه مبنایی مناس تورین و اصوولیتورین روش در انجوام
تحقیقات کیفی به شمار میرودر

طراحي و ارائهی مدل برندسازی ملیایران با استفاده از نظریه مبنایي و مدلسازی ساختاری تفسیری()ISM

می آیدر پوس از آن مواتریس دسوتیابی اسوتخراجشوده و در
مرحله بعد ماتریس دستیابی سازرار می شوودر سو حبنودی
عناصر ماتریس دستیابی مرحله بعد است و در نهایت مودل
ترسیم میشودر
پرسشنامه این پژوهش به  18نفر از ابرران ارسال شدر
محقق با پیگیریهای مکرر موفق بوه دریافوت  7پرسشونامه
تکمیلشده رردیدر براوی از ابرروان دربواره پرسشونامه و
نحوه پاسخگویی به آن ابهاماتی داشتند که سوعی شود طوی
تماو تلفنی و یا مراجعه حضوری ،ابهامات مرتفع ررددر
مراحل اجرای ایون پوژوهش در فلوچوارت ذیول آموده
استر

کدگذاری بزی

در نظریه مبنایی ،تجزیه و تحلیل دادهها با کدرااری باز
آغاز میشود .در این بخش تک تک مصواحبههوا بوه دقوت
بررسی و جمالت کلیدی استخراج شده و سپس بوا توجوه
به ابعاد و ویژریهای آنها ،عملیات طبقهبندی و ااتصواص
کد صورت ررفته استر بدین صورت که پوس از اوانودن
هر جملوه ،یوک کود کوه رویوای آن م لو اسوت ،بودان
ااتصاص مییابدر
بدیهی است آوردن کد رااری باز  18مصاحبه صوورت
ررفته ،در این مجال نمیرنجدر یوک مثوال در جودول زیور
مالحظه میرردد؛ که مربوط به مصاحب با یکوی از مودیران
صادراتی استر
ب ور االصه،در مرحله کدرااری باز ،متن مصواحبههوا
به کدها تبدیل شد (جدول )3ر

ویژگیهزی جمعیتشنزختی اعضزی نمونه

به منظور شناات بهتر ماهیت جامعهای که در پوژوهش
مورد م العه قرار ررفته است و آشنایی بیشتر بوا متغیرهوای
پژوهش ،قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری ،تزم است
این دادهها توصی شودر وضعیت اعضای مورد بررسوی در
این پژوهش از نظر تحصویالت ،سون و سومت در جودول
ذیل آمده استر
تجزیه و تحلیل دادههز
همان ور که رفته شد ،این مقاله از دو روش و تکنیوک
بهره جسته استر یکی روش نظریه مبنایی و دیگر ،تکنیوک
سااتاری تفسیری کوه در اداموه هور یوک از ایون دو ارائوه
میررددر

کدگذاری محوری و مقولهبندی

کدرااری محوری ،دومین س ح از کدرااری در تجزیه
و تحلیل داده هامی باشد که پس از کدروااری بواز صوورت
میریردر کدروااری محووری ،مجموعوه رویوههوایی بورای
مقایسه طبقات و ایجاد طبقات جدید بور اسواو دادههوا از
طریق کش روابط بین آنها میباشدر

تجزیه و تحلیل دادههز در بخش کیفی پژوهش

در این تحقیق ،طبق روش نظریه مبنوایی ،از روش کود
روااری بورای تجزیوه و تحلیول اسوتفاده شود کوه طوی آن
دادههای رردآوری شده ارد شده و در یوک قالو ریختوه

جدول  .2ویژگیهای جمیعت شناختی اعضای نمونه

دکتری

فوق لیسانس

لیسانس

 41تا  08سال

 31تا  48سال

تا  38سال

مدیر عامل

استاد دانشگاه

09

مدیر بازاریابی و

2

0

3

3

4

3

2

3

3

برندینگ

سن

مدیر صادرات

تحصیالت

سمت

 2نفر
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شدند ،سوپس سوعی شود روابوط بوین آنهوا کشو رورددر
کدرااری در نظریه مبنایی در سه مرحله با عنوان کدرااری
بوواز ،کدرووااری محوووری و کدرووااری انتخووابی صووورت
موویریووردر رویکوورد مدلسووازی سووااتاری تفسوویری یووک
متدولوژی مویر و کارا بورای موضووعاتی اسوت کوه در آن
متغیرهای کیفی در س وح مختل بر یکدیگر آیوار متقابول
دارند][36ر
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جدول .3نمونه ای از تبدیل متن مصاحبه به کد
کد

متن مصزحبه

اعتماد در بازررانی اارجی

جدول .4مفاهیم برآمده از کدهای استخراج شده از مصاحبهها
کد هز

1

مفزهیم

لزوم استفاده از وبسایتهای نظرسنجی بوینالمللوی ،وبسوایت  ،Surveymonkey.comموسسوه
آقای آنهلت ،تصور منفی نسبت به ایران در اارج از کشور ()2

بررزاری نظرسنجیهای بینالمللی

لزوم مصاحبه با تجار اارجی در ایوران ( ،)3بررسوی رضوایت تجوار اوارجی در ایوران ( ،)2بررسی نظرات تجّار اارجی فعال در
ایران
بررسی نظرات تجار اارجی ،بررسی نظرات تجار اارجی معتبر در اتاق بازررانی
رردشگران در زمره مشتری یک کشور ،لزوم مصاحبه با رردشگران اارجی ( ،)2لزوم بررسوی تحلیل نظرات رردشگران اارجی
نظرات رردشگران پیرامون کشور میزبان ( ،)2رردشگران و تبلیغات دهان به دهان ( ،)2براورد
مسالمت جویانه با رردشگران ،لزوم اهدای هدیوه بوه رردشوگران ،توسوعه رردشوگری عامول
افزایش اطالعات ملتها از کشورهای دیگر
بررسی نظرات مردم
لزوم بررسی تصور مردم از هویت ایرانی ( ،)4مسوتند کانوادایی بوودن فیلموی کوه بوه هویوت
کانادایی میپردازد ،لزوم مصاحبه با مردم ( ،)2تصور مردم از هویوت اسوالمی ( ،)2اسوتفاده از
شبکههای اجتماعی در در برند ملی از دیدراه مردم ،فرهنگ ضعی مردم کشور در اسوتفاده
از شبکههای اجتماعی (اایرا ،مردم کشور در چند موورد بوه پروفایول براوی افوراد سرشوناو
بینالمللی هجوم برده و ابراز ناراحتی اود را از یک حادیه به صورت نوشوتن ناسوزا بور روی
پروفایل آن شخص ابراز کردهاند که این عمل یک عده ،ذهنیت بسیار منفوی نسوبت بوه موردم
ایران ایجاد میکند)
بررسی نظرات رایزنان فرهنگی
رایزنان فرهنگی به عنوان یکی از منابع اطالعاتی ( ،)3لزوم مصاحبه بوا رایزنوان فرهنگوی (،)2
تجربه رایزنان فرهنگی ،نگاه فرهنگی رایزنان فرهنگی عامل بهبود مدلسوازی برنود ملوی ،عودم
تسلط رایزنان فرهنگی به زبان کشور میزبان به عنوان یک ضع مهم
لزوم بررسی نظرات اندیشمندان کشور ( ،)4لزوم بررسی اشعار فردوسی و دیگر شعرا در راب ه تحلیل نظرات اندیشمندان و صاحبنظران
با هویت ایرانی ،لزوم بررسی نظرات شهید م هری در اصوص هویت ایرانی اسالمی ،بررسی کشور پیرامون هویت ایرانی اسالمی
کت در اصوص هویت ایرانی
تبلیغات دهان به دهان توسط دانشجویان اارجی ،لزوم مصاحبه با نخبگان در حال تحصیل در بررسی نظرات نخبگان اارجی در حال
تحصیل در ایران
کشور ( ،)2موسس جامعه المص فی به عنوان سفرای ارسالی از سوی ایران ،لزوم حضور یوک
نهاد به منظور حفظ ارتباط با نخبگانی که پس از پایان تحصیل از کشور میروند

 .1عالمت پرانتز نشان دهنده تعداد دفعاتی است که در مصاحبهها به آن مفهوم اشاره شده است.
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چندی پیش ابری شنیدم که بسیار ناراحت شدمر یکی از دوستان کوه در اتواق بازرروانی اسوت
میرفت که یکی از شرکتهای مواد غاایی با یک شرکت ترکمنستانی وارد یک دعوا شده بووده
و علت آن این بوده است که شرکت ترکمستانی کاتی بی کیفیتی را به شورکت ایرانوی تحویول
داده بوده استر طرف ایرانی برای اینکه جبران کند در ازای تسویه حسا مالی پیشنهاد میدهود
که برایتان موادغاایی از جمله کنسرو میفرستمر طرف ترکمن قبول میکنودر شورکت ایرانوی بوه
جای ماهی ،اا در قوطی کنسرو میریزد و برای طرف مقابل ارسال میکندر در هور صوورت،
اتفاقاتی بین دو کشور ایران و ترکمنستان افتاده است که س ح اعتماد تجوار دو طورف را بسویار
پایین آورده استر

طراحي و ارائهی مدل برندسازی ملیایران با استفاده از نظریه مبنایي و مدلسازی ساختاری تفسیری()ISM

صادرکنندران اوش فکر در کشور ،لزوم مصاحبه با صادرکنندران کشور ( ،)2عودم تخصوص
باتی صادرکنندران ایرانی ()2

بررسی نظرات صادرکنندران

لزوم بررسی قانون اساسی ( ،)3لزوم بررسی اسناد باتدسوتی ( ،)2سوند ملوی معمواری ایرانوی
اسالمی ،سند مولفههای هویت ملی ایرانیان ،لزوم بررسی چشم انداز کشور ( ،)2لزوم بررسوی
برنامههای پنج ساله کشور

بررسی قانون اساسی و سایر اسناد
باتدستی

نوشته

تحلیل محتوای کت معتبر در مورد
هویت ایرانی اسالمی

لزوم تحلیل محتوای کت نوشته شده در مورد هویت ایرانی اسالمی ،لزوم بررسی کت
شده در مورد هویت ایرانی ()2

استخراج مفاهیم برند ملی ایران از طریق تحلیل نظرات اندیشمندان ( ،)3استخراج مفاهیم برند
ملی ایران از طریق بررسی قانون اساسی و اسناد باتدستی ( ،)2استخراج مفاهیم برند ملی ایران
از طریق تحلیل محتوای کت معتبر پیرامون هویت ایرانی اسالمی) ،تحلیل نظرات و شعارهای
انتخاباتی روسای دولتها ()2
استخراج جوهره برند ملی ایران از طریق بررسی مفاهیم برند ملی کشور ()3

استخراج مفاهیم برند ملی ایران

استخراج جوهره برند ملی ایران

بررسی نظرات امام امینی در راب ه با هویت جمهوری اسالمی (،)2بررسی نظرات مقام معظم تحلیل نظرات و شعارهای انتخاباتی
روسای دولتها
رهبری در راب ه با هویت جمهوری اسالمی ( ،)3لزوم تحلیل نظورات و شوعارهای انتخابواتی
روسای دولتها ()2
تدوین شعار برند
لزوم تدوین شعار برند ( ،)0استخراج چشمانداز از اسناد باتدستی ( ،)2پیشنهاد شوعار ( ،)3بوه
رأی مردم رااشتن شعار برند پس از تدوین
طراحی رنگ بندی
لزوم طراحی رنگ بندی یابت ( ،)2به رأی موردم و متخصصوین رااشوتن رنوگ برنود پوس از
طراحی ،استفاده از رنگهای پرچم ایران
حضور در شبکههای اجتماعی
لزوم حضور در شبکههای مجازی ( ،)3توسعه شبکههوای مجوازی بوا سورعت بوات و اهمیوت
بکارریری آن ( ،)2اهمیت توئیتر در برندسازی ملی ،اهمیت لینکداین در برندسازی ملی
لزوم طراحی فونت ( ،)2به رأی متخصصین رااشتن فونت
اهمیت شناسنامه برند ،لزوم تدوین شناسنامه برند ( ،)3به رأی متخصصین رااشوتن شناسونامه
برند ،لزوم تبعیت از شناسنامه برند توسط سازمانهایی که ارتباطات بینالمللی دارند

طراحی فونت
تدوین شناسنامه برند

لووزوم ابرسووازی در ابررووزاریهووای معتبوور بووینالملل وی ( ،)2ض وع ایووران در اسووتفاده از
ابررزاریهای بینالمللی ،عملکرد او کشورهای همسایه همچون عربستان در ایون زمینوه،
راه اندازی و بکارریری رسانههای بینالمللی ،توسعه شبکههای تلویزیونی برون مرزی
بررزاری مسابقه جهت طراحی لورو ،لوزوم طراحوی لوروو و نشوانه ( ،)4لوزوم بکوارریری از
اِلِمانهای ایرانی اسالمی در لورو ،به رأیِ مردم رااشتن لورو ،لزوم طراحی لورو و نشانه ()3

ابرسازی در ابررزاریهای معتبر
بینالمللی
طراحی لورو و نشانه

لزوم تسهیل فضا برای حضور سرمایهرااران اارجی ( ،)3حضوور سورمایهرواار اوارجی بوه
عنوان عامل ایجاد یبات (چرا که ارر سرمایهرااری اارجی در کشور افوزایش یابود دولوتهوا
برای بر هم زدن یبات در تنگنوا قورار اواهنود ررفوتر از طورف دیگور ،ایون کسو وکارهوا
کشورهایشان را در افزایش فشار به کشور تحت فشار قرار اواهند رااشتر) ،سورمایهروااری
اارجی به عنوان بهبود دهنده فضای اقتصادی کشور ،جا سرمایههای ایرانیان مقیم اارج از
کشور ()2

تعامل با سرمایهرااران اارجی

لزوم معرفی جاذبههای رردشگری ایران ( ،)0ضع کشور در معرفی جاذبوههوای رردشوگری
( ،)3بکارریری تجربه دیگر کشورها (ترکیه و بلژیک) ،بهبود وضوعیت رردشوگری کشوور در
دولت فعلی

جاذبههای رردشگری
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لزوم مصاحبه با سفرا ( ،)2مشاهدات فراوان سفرا ،سفرا به عنوان یکی از منابع اطالعواتی (،)3
عدم تسلط سفرای کشور به زبان کشور میزبان به عنوان یک ضع مهم

بررسی نظرات سفرا
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سیاست اارجی دولت

بررسی وضعیت سازمانهای مرتبط

لزوم بررسی وضعیت موجود در سازمانهای مرتبط ( ،)3لزوم بررسی وضعیت سازمان میورا
فرهنگی صنایع دستی و رردشگری ( ،)4لزوم بررسی وضعیت سازمان سرمایهرااری ( ،)2لزوم
بررسی وضعیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،لزوم بررسوی وضوعیت سوازمان توسوعه
تجارت ( ،)2لزوم بررسی بنیاد ملی نخبگان (به عنوان سازمان مرتبط با نخبگانی که از ایران بوه
اارج میروند)
لزوم تشکیل کمیته برند ملی ( ،)3لزوم حضور رئیس جمهور در این کمیته ( ،)2لوزوم حضوور تشکیل کمیته برند ملی با حضور عالی
معاون رئیس جمهور در این کمیته ،لزوم حضور نماینده رهبری در این کمیته ( ،)2لزوم حضور رتبهترین مقامات سازمانهای مرتبط با
موضوع برند ملی
وزرا در این کمیته ( ،)4لزوم حضور متخصصین برندسازی در ایون کمیتوه ( ،)2لوزوم حضوور
هنرمندان در این کمیته
لزوم تعیین وظای سازمانهای مرتبط با موضوع برند ملی ( ،)0لزوم تعیین یک متصدی در هر
یک از سازمانها و وزارتخانهها جهت ارتباط با کمیته برند ()2
لزوم ارزیابی عملکرد سازمانهای مرتبط با موضوع برند ملی ( ،)2کمک به شرکتها در انجوام
فعالیت های کلیدی جهت رسیدن به اهداف ( ،)2استفاده از مودل کوارت امتیوازی متووازن بوه
منظور ارزیابی عملکرد سازمانها
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لزوم توجه به سیاست اارجی به عنوان عاملی ذهنیوت سواز ( ،)2ضوع کشوور در سیاسوت
اارجه ،قوت کشور در سیاست اارجه پس از حضور دولت آقای روحانی ،لزوم افزایش یبات
در کشور به منظور توسعه رردشگری ،سرمایهرااری اارجی ،حفظ نخبگان داالوی و جوا
نخبگان اارجی و ررر
مهاجران ایرانی
اهمیت مهاجران ایرانی در ذهنیت سازی ( ،)2تعداد بواتی جورم توسوط مهواجران ایرانوی در
اارج از کشور ،ذهنیت منفی مردم اروپا و امریکا نسبت به مهاجران پس از جنگ سوریه
صنایع دستی
اهمیت صنایع دستی در برندسازی ملی ( ،)2لزوم توسعهی بازارچههای مرزی به منظور فروش
صنایع دستی به همسایگان ،توسعه اوشه هوای صونعتی تولیود صونایع دسوتی ،تجربوه براوی
کشورها در برندسازی ملی از طریق صنایع دستی ،قابلیتهای فراوان صونایع دسوتی اصوفهان،
شیراز ،همدان و ررر
رویدادهای ورزشی
بررزاری رویدادهای ورزشی یک از مهمترین عوامل بهبود برند ملی ( ،)2روسیه به دنبال بهبود
تصویر بینالمللی کشورش در جام جهانی  ،2810تجربه او بسیاری از کشورها و شهرها از
جمله بارسلون اسپانیا ،ضع زیرسااتهای ورزشی کشوور ( ،)2اشواره بوه تجربوه چوین در
بررزاری المپیک
شخصیتهای برجسته
لزوم استفاده از چهرههای برجسته در برندسازی ملی ایران ( ،)3حضور شخصیتهای برجسته
بینالمللی فراوان در کشور ( ،)2لزوم ابرسازی در زمینه چهرههای برجسته کشور
لزوم بکارریری تیزرهای تبلیغاتی در برندسازی ملی ( ،)3حضور در نمایشگاههای بینالمللی از تیزرهای تبلیغاتی و ارتباطات بازاریابی
جمله نمایشگاه  ،Expoتجربه بسویاری از کشوورها در برندسوازی ملوی از طریوق کانوالهوای
بینالمللی از جمله  ، CNNلوزوم حضوور در فضوای آنالیون بوه منظوور برندسوازی ملوی (،)2
تیزرهای تبلیغاتی به عنوان یک روش مفید در برندسازی رردشگری کشورها ،لزوم بکوارریری
متخصصین بازاریابی در کنار هنرمندان در برنامهریزی و اجرای ارتباطات بازاریابی،
محصوتت صادراتی
لزوم توجه به محصوتت صادراتی به عنوان یک عامل ذهنیتساز ( ،)2لزوم توجه به برندهای
ایرانی بینالمللی به عنوان عامل ذهنیتساز ( ،)2کاله به عنوان یک برند موفق بینالمللی ،لوزوم
حمایت از برندهای بینالمللی کشور ()2
لزوم تعیین زمانبندی برای فعالیتها و نظارت دقیوق بور رعایوت ایون زمانبنودی ( ،)2در نظور تعیین زمانبندی انجام فعالیتهای
مربوطه
ررفتن پاداش برای سازمانها به منظور افزایش انگیزه در رعایت بازههوای زمانبنودی ،لوزوم در
نظر ررفتن تنبیه
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لزوم ارزیابی عملکرد برندسازی ملی ( ،)4کمیته برند ملی به عنوان متصدی ارزیابی ( ،)2لوزوم رصد کردن شرایط توسط کمیته برند
ملی
رزارشریری دورهای از سازمانها ()2
بررسی وضعت موجود در
وزارتخانههای مرتبط با برند ملی

یک مفهوم ااتصاص داده میشوودر کودهوای فوراوان ایون
تحقیق ،در سی و هشت مفهوم دستهبندی شودهانود کوه در
جدول  0آمده استر

در این بخش کدهای استخراج شده در مرحله قبول ،در
یک فرایند رفت و بررشتی مکرر مورد مداقه قرار میریورد
و در نهایت ،به هر رروهی از کدهای نزدیک بوه یکودیگر،

جدول .5مقوالت برآمده از مفاهیم
مقوالت

مفزهیم

تحلیل نظرات مردم ،تحلیل نظرات رردشگران اارجی ،بررزاری نظرسنجی بوینالمللوی،
مصاحبه با سفرا ،مصاحبه با رایزنان فرهنگی ،تجّار اارجی فعوال در ایوران ،مصواحبه بوا
نخبگان اارجی در حال تحصیل در ایران ،مصاحبه با صادرکنندران

بررسی وضعیت موجود برند ایران در ذهن
مخاطبان

بررسی وضعیت موجود در وزارتخانههای مرتبط با برند ملوی (وزارت صونعت معودن و
تجووارت ،وزارت اارجووه ،وزارت ورزش و جوانووان) ،بررسووی وضووعیت سووازمانهووای
مرتبط(سازمان میرا فرهنگی صنایع دستی و رردشگری ،سازمان توسعه تجارت ،سازمان
فرهنگ و ارتباطات ،سازمان سرمایهرااری ،بنیاد ملی نخبگان)

بررسی وضعیت موجود سازمانهای متولی

بررسی قانون اساسی و سایر اسناد باتدستی ،تحلیول نظورات اندیشومندان و صواحبنظران
پیرامون تحلیل هویت کشور ،تحلیل محتوای کت نوشته شده در موورد هویوت ایرانوی و
اسالمی ،تحلیل نظرات و شعارهای انتخاباتی روسای دولتها ،استخراج مفاهیم برند ملی
ایران ،استخراج جوهره برند ملی ایران
شعار ،لورو و نشانه ،رنگ برند ،قال

ررافیکی ،فونت ،شناسنامه برند

تدوین هویت م لو

و مولفههای آن

تدوین سند برند ملی بر مبنای جوهره برند

ابرسازی در ابررزاریهای معتبر بینالمللی ،حضور در شبکههای اجتماعی ،محصوتت
صادراتی صاح برند ،سیاست اارجی دولت ،جاذبههای رردشگری ،مهاجرت ،تعامل با
سرمایهرااران ،رویدادهای ورزشی ،صنایع دستی ،تیزرهای تبلیغاتی و ارتباطات بازاریابی،
شخصیتهای برجسته

سازماندهی انتقال دهندهها

تشکیل کمیته برند ملی با حضور عالی رتبهترین مقامات سازمانهای مورتبط بوا موضووع
برند ملی ،تعیین وظای هر یک از سوازمانهوای مورتبط بوا موضووع برنود ملوی ،تعیوین
زمانبندی انجام فعالیتهای مربوطه

تدوین برنامه تحقق اهداف برند سازی ملی

رصد کردن شرایط توسط کمیته برند ملی ،طراحی شااصهای ارزیابی عملکرد و رصود
مداوم آن ،ارزیابی عملکرد سازمانهای مرتبط

رصد و بازبینی
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لزوم بررسی وضعیت موجود در وزارتخانههوای مورتبط ( ،)4لوزوم بررسوی وضوعیت وزارت
اارجه ( ،)3لزوم بررسی وضعیت وزارت صنعت معدن تجارت ( ،)4لوزوم بررسوی وضوعیت
وزارت ورزش و جوانان (( )2از آنجایی کوه ورزشوکارانی کوه از طورف کشوور در مسوابقات
بینالمللی شرکت میکنند یکی از عوامل ذهنیت سواز هسوتندر ب وریکوه کشوور کوره جنووبی
قواعدی جهت شرکت در مسابقات تعیین کرده استر)
لزوم تعیین شااصهای ارزیابی عملکرد ( ،)2تعیین شااصهای ارزیابی به عنوان یک پوروژه ،طراحی شااصهای ارزیابی عملکرد و
رصد مداوم آن
کمیته برند ملی به عنوان متصدی تعیوین شوااصهوا ( ،)2تشوکیل نهوادی بوه منظوور رصود،
بکارریری شرکتهای مشاوره حرفهای به منظور تعیین شااصها
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در نهایت ،به انجام فرایند کدروااری انتخوابی پردااتوه
اواهد شد که در این مرحله نیوز در یوک فراینود رفوت و
بررشتی ،مفاهیمی که با یکدیگر هم جنس بووده و نزدیوک
به یکودیگر تشوخیص داده شوده انود ،تحوت عنووان یوک
مقوله،قرار اواهند ررفتر تزم به ذکر است کوه قورار دادن
مفاهیم متجانس در کنار یکدیگر و تشکیل مقوتت ارر چه
فرایندی است که با دقت بر روی مفاهیم قابل انجام اسوت،
ولیکن نیاز به س حی از ابرری بور روی موضووع داردردر
جدول  0این مرحله ارائه شده استر

مزتریس دستیزبی

m 


 m


تجزیه و تحلیل دادههز در بخش کمی پژوهش


a  1 if
M 
a  0 if


بوتتوووو و همکووارانش بوورای یووافتن عوودد مقیوواو از
فرمول زیر استفاده میکننود کوه در آن  mعودد مقیواو وn
تعداد پرسشنامههای جمعآوری شده میباشد:

پووس از تعیووین رووزارههووا ،آنهووا بووه عنوووان ابعوواد موودل
برندسووازی ملووی در نظوور ررفتووه اواهنوود شوودر سووپس بووا
بکارریری مدلسازی سااتاری-تفسیری بوه ترسویم روابوط
علی و معلولی مدل پردااته اواهد شدر

m= 2×n

 =mعدد مقیاو =n ،تعداد پرسشونامههوای جموعآوری
شدهر برای این تحقیق عدد مقیاو  10بدست میآید()2×7؛
چوورا کووه از مجموووع  18پرسشوونامه 7 ،پرسشوونامه تکمیوول
رردیدردر مرحله دوم ،ماتریس به دست آمده در مرحله اول
با ماتریس واحد جمع میشود یعنی  RM=M+1به طووری
که :
 =RMماتریس دستیابی =M ،ماتریس بدسوت آموده در
مرحله اول و  =Iماتریس واحدر حاصل این محاسوبات کوه
ماتریس دستیابی است در جدول  6آمده استر

مدلسزیی سزختزری تفسیری

ایوون شوویوهی مدلسووازی در تشووخیص روابووط درونووی
متغیرها کمک میکند و یک تکنیک مناس بورای تجزیوه و
تحلیل تثییر یک متغیر بر متغیرهای دیگر است][39ر
از فرایند نظریه مبنایی به  30مفهوم دست یافتیمر اینوک
نوبت به مرحله مدلسازی استر در این مرحله بوا اسوتفاده
از روش مدلسازی سوااتاری تفسویری ( )ISMبوه سو ح
بندی و کش روابط میان مفاهیم پردااته شده استر
مزتریس  SSIMنهزیی

تعیین سطح عوامل

براسوواو مقالووه بوتتوووو و همکووارانش ،در موواتریس
نخست به جای عالئم چهاررانه ،از یوک طیو چهارتوایی
استفاده شده است ][30ر بنابراین برای تعیوین روابوط میوان
عوامل میتوان از مقیاو زیر کمک ررفت:
 :3عامل سو ر iروی عامول سوتونjکوامال ،موویر اسوتر
(تثییر زیاد)
 :2عامل سو رiروی عامول سوتونjموویر اسوتر (توثییر
متوسط)
 :1عامل سو رiروی عامول سوتونjتوثییر نواچیزی داردر
(تثییر اند )
 :8عامل س رiروی عامل ستونjبوی توثییر اسوتر (بوی
تثییر)

برای تعیین س ح و اولویت عوامل ،مجموعه دستیابی و
مجموعه پیشنیاز برای هر عامل تعیین مویشوودر مجموعوه
دستیابی هر عامل ،شامل عواملی میشود کوه از ایون عامول
تووثییر موویپایرنوود و مجموعووه پوویشنیوواز شووامل عووواملی
میشودکه بر این عامل تثییر راارندر این تثییر و توایرهوا بوا
استفاده از ماتریس دستیابی به دست میآیدر
پس از تعیین مجموعه دستیابی و پیشنیواز هور عامول،
عناصر مشتر این دو مجموعه برای هور عامول شناسوایی
میشودر سپس نوبت به تعیوین سو ح عامول مویرسودر در
اولین جدول عواملی دارای بواتترین سو ح مویباشود کوه
مجموعووه دسووتیابی و عناصوور مشووتر آن کووامال ،یکسووان
میباشندر
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ماتریس دستیابی با تعیین روابط به صورت صفر و یک
از روی مواتریس بدسووت آمووده در مرحلووه قبوول و طووی دو
مرحله به دسوت موی آیودر در مرحلوه اول مقیواو عوددی
واحدی درنظر ررفته و اعداد جدول مرحلوه قبول را بوا آن
مقایسه کرده درصورتی که عدد مربوط در جدول از مقیاو
بزررتوور باشوود ،در جوودول جدیوود از عوودد یووک و درغیوور
اینصورت از عدد صفر استفاده میشودر

طراحي و ارائهی مدل برندسازی ملیایران با استفاده از نظریه مبنایي و مدلسازی ساختاری تفسیری()ISM

ماتریس  .1ماتریس دستیابی
تدوین هویت مطلوب و مولفههزی آن

سزیمزندهی انتقزل دهندههز

تدوین سند برند ملی بر مبنزی جوهره برند

بررسی وضعیت موجود سزیمزنهزی متولی

رصد و بزیبینی

مخزطبزن

بررسی وضعیت موجود برند ایران در ذهن

تدوین هویت م لو

و مولفههای آن

تدوین برنزمه تحقق اهداف برندسزیی ملی

1

1

1

8

8

8

8

سازماندهی انتقال دهندهها

8

1

8

8

8

8

1

تدوین سند برند ملی بر مبنای جوهره برند

8

8

1

8

8

8

1

بررسی وضعیت موجود سازمانهای متولی

1

8

8

1

8

8

8

رصد و بازبینی

8

8

8

8

1

8

8

بررسی وضعیت موجود برند ایران درذهن مخاطبان

1

8

8

8

8

1

8

تدوین برنامه تحقق اهداف برند سازی ملی

8

8

8

8

1

8

1

بر اساو توضیحات پیشوین مشواهده مویشوود کوه در
عامل  ،0مجموعه دریافتنی و مشتر به طور کامل یکسوان
هستند؛ بنابراین این عامل «رصود و بوازبینی» در سو ح اول
مدل جای اواهند ررفت (جدول )6ر
عامل  9یعنی «تدوین برنامه تحقوق اهوداف برندسوازی
ملی» در س ح دوم مدل قرار میریرند (جدول )9ر

پس از تعیین ایون عامول یوا عوامول آنهوا را از جودول
حاف نمووده و بوا بقیوه عناصور باقیمانوده ،جودول بعودی
تشکیل داده میشودر در جدول دوم نیز همانند جودول اول
متغیر س ح دوم مشخص شدهو این کوار توا تعیوین سو ح
همه متغیرها ادامه مییابودر در ایون تحقیوق ایون کوار طوی
جداول 7 ، 0 ،9 ،6و  18انجام شده استر

جدول .6تعیین سطح عوامل (سطح اول)
عوامل

مجموعه دریزفتنی

مجموعه پیشنیزی

مشترک

1

1و2و3

1و4و6

1

2

2و9

1و2

2

3

3و9

1و3

3

4

1و4

4

4

0

0

0

0

6

1و6

6

6

9

0و9

2و3و9

9
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جدول  .7تعیین سطح عوامل (سطح دوم)
1

1و2و3

1و4و6

1

2

2و9

1و2

2

3

3و9

1و3

3

4

1و4

4

4

6

1و6

6

6

9

9

2و3و9

9

دوم

جدول  .8تعیین سطح عوامل (سطح سوم)
عوامل

مجموعه دریزفتنی

مجموعه پیش نیزی

مشترک

1

1و2و3

1و4و6

1

2

2

1و2

2

سوم

3

3

1و3

3

سوم

4

1و4

4

4

6

1و6

6

6

عوامل «تدوین سند برند ملی بر مبنای جوهره برنود» و
«سازماندهی انتقال دهندهها» در س ح سوم از ایون مودل را
قرار میریرند (جدول )0ر
عامل «تدوین هویت م لو و مولفههای آن» در س ح

سطح

چهارم این مدل قرار میریرد (جدول )7ر
عوامل «بررسی وضعیت موجوود برنود ایوران در ذهون
مخاطبان» و «بررسی وضعیت موجود سازمان هوای متوولی»
در س ح پنجم مدل جای میریرند (جدول )18ر

جدول  .9تعیین سطح عوامل (سطح چهارم)
عوامل

مجموعه دریزفتنی

مجموعه پیش نیزی

مشترک

سطح

1

1

1و4و6

1

چهارم

4

1و4

4

4

6

1و6

6

6

جدول  .11تعیین سطح عوامل (سطح پنجم)
عوامل

مجموعه دریافتنی

مجموعه پیش نیاز

مشتر

س ح

4

4

4

4

پنجم

6

6

6

6

پنجم
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عوامل

مجموعه دریزفتنی

مجموعه پیش نیزی

مشترک

سطح
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انجام شودر بدین معنی که در این مرحله جایگاه برند ملوی
بایستی از طریق انتقال دهندهها وارد ذهون مخاطو شوودر
انواع انتقال دهندهها در این مرحله تعیین میشودر
در س ح دوم برنامه تحقق اهداف برندسازی ملی تعیین

بحث ،نتیجه گیری و ترسیم مدل نهزیی
بدین ترتی  ،پس از استخراج روزارههوا بوسویله روش
نظریه مبنوایی و تعیوین سلسوله مراتو میوان روزارههوا بوا
بکارریری مدلسازی سااتار تفسیری ،مودل نهاییودر شوکل
2ترسیم شده استر
همان ور که در شکل  2مالحظه میرردد ابعاد مودل در
پنج س ح نمایش داده شده استر «بررسی وضعیت موجود
برند ایران در ذهن مخاطبان» و «بررسوی وضوعیت موجوود
سازمان های متولی» در س ح پنجم قرار میریرنودر در ایون
س ح م العات و بررسیهای محی ی ایرراار بر برنود ملوی
ایران اسوتخراج اواهود شودر در حقیقوت در ایون مرحلوه
وضعیت موجود برند ملی ایوران چوه در ذهون مخاطبوان و

میشود که شامل تعیین فعالیتهای کلیدی ،متصدی و بوازه
زمانی انجام هر یک از آن فعالیتها تعیین میررددر
در س ح اول ،مانند هر برنامه دیگری« ،رصد و بازبینی»
قرار میریردر بدین منظور که بازاوردهوا دریافوت شوده و
تغییرات تزم جهت بهبود عملکرد صورت پایردر در شکل
 3ابعاد مدل برندسازی ملی ایران و فعالیتهای کلیودی در
هر مرحله آمده استر
از آنجایی که تاکنون فعالیت جدی در زمینه برندسوازی
ملووی کشووور انجووام نشووده اسووت ،ایوون موودل ،اولووین موودل
برندسازی ملی ایران میباشدر آنچه در این مدل آمده اسوت
شووامل مراحوول انجووام برندسووازی بوورای کشووور ایووران و
فعالیتهایی است که در هر یک از مراحل باید انجام شوودر
بر طبق م العوات ت بیقوی ،انجوام پوروژه برندسوازی ملوی
توسط تیمهایی متشکل از متخصصین رشتههوای رونوارون
(از جملووه بازاریووابی ،اقتصوواد ،هنوور ،رردشووگری ،فلسووفه،
جامعهشناسی ،تاریخ ،ادبیات ،روششناسوی و آموار ،علووم
سیاسی و ررر) در بازه زمانی نسبتا ،طوتنی انجام میشودر
امید است با تیم سازی و اجرای پروژههوای متعودد بور
روی برند ایران ،شاهد ارتقای برند ملی کشورمان در ذهون
مردم دنیا ،تا بدان جایی که استحقاقش را داریم ،باشیمر

همچنین وضعیت عملکرد سوازمان هوای مورتبط اسوتخراج
میررددر
پس از تحلیل محیط ،در س ح چهارم ،هویت م لوو
و مولفههای آن استخراج میررددر بدین معنی که در سو ح
قبل تعیین شد که «چوه هسوتیم » و در ایون سو ح تعیوین
میشود که «چه میاواهیم باشیم »ر
در س ح سوم ابتدا تعیین میشود که در حالت ایده آل،
جوهره و جایگاه برند ملی ایران در ذهن مخاطبان چیست
که اروجی این مرحله یک جمله اواهد بوودر بورای مثوال
جایگاه برند ملی ترکیه «پتانسیل» میباشدر بدین معنوی کوه
کشووور ترکیووه مملووو از پتانسوویلهووای جدیوود در حوووزه
سرمایهرااری ،رردشگری و ررر میباشدر «سازماندهی انتقال
دهندهها» پس از تعیین جایگواه و جووهره برنود ملوی بایود
70
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 مدل نهایی برندسازی ملی ایران و مولفههای آن: 3 شکل

7. Armstrong, G., & Kotler, P. (2015).
Marketing: An Introduction. Essex, Harlow:
Pearson Education.
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