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دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

حسین مجتبی زاده

1

عضو هیات علمی جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

زهرا پیشگاهی فرد
عضو هیات علمی جغرافیا سیاسی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله6931/5/81 :

تاریخ دریافت مقاله6931/2/ 19 :

چکیده
برندسازی ابرشهرها باعث میشود تصویری از شهر ارائه گردد که شهر با دیگر شهرها در سطح ملی و ب لملا نی لی    رقاب و هدرک ت
نهایتًاًا باعث حداکثر سازی منافع شهروندی میشوند .عالوه بر این برندسازی ابرشهرها موجب تقویت جایگ و ینهذ ها و اهنآ ههج     
شده و فرصت رقابت میان شهرها را بوجود میآورد و این ایجاد جو رقابت میان شهرها در نهایت موجب سرازیر شدن سرمایهه یا
مادی ،معنوی و اجتماعی به ساختارهای شهری خواه و دش د

افزا شی

رف و ها س حط

کیفی راب هب نآ نینکاس یارب ار یگدنز ت     

میآورد .اگرچه مطالعات پراکندهای در زمینه برند و برندسازی شهری انجام گرفته اما خروجی آن ،به تدوین برنامهای منظم و قابل
اجرا نینجامیده است .در این پژوهش ،مدل زمینهای برندسازی ابرشهرها در شهر تهران با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تایی ید

و مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزارهای  SPSSو  LISRELآزمون و اعتباریابی شده است .در مدل ساختاری رابطههه
بین مؤلفههای پویایی برند ،نیاز به انبوه بازدید کنندگان و نیاز کشور بر فرایند برندسازی و همچنین فرایند برندسازی بر درآمدزایی،

تبدیل شهر به یک مقصد بالقوه و توسعه پایدار شهری نشان داده است .مدللل س اتخا ررری در حالتتت تخم ممین اس رادنات ددد نشاننن داد کههه
بیشترین تأثیر مثبت ،نیاز کشور بر فرایند برندسازی است و کمترین تأثیر ،پویایی برند بر فرایند برندسازی استتت .همچن ننین بیشترررین
تأثیر فرایند برندسازی بر پیامدها بر متغیر درآمدزایی است.

واژگان کلیدی :مدل سازی ،معادالت ساختاری ،برندسازی ،ابرشهر ،تهران

( -1نویسنده مسئول) uni.consult1234@gmail.com
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مقدمه
اگر هدف اقتصاد پایدار و توسعه متوازن شهری است بایستی شهر به ی و یدومحم( ددرگ لیدبت دمآرس دنرب ک     
ماجد ،1931 ،ص  .) 58برخالف کاالهای مصرفی ،یک مقصد ،برند خ  ثرا هب ار دو

یبردد .با دوجو
مم م مممم 

نمونههههاایی

یتواند توپوگرافی ،فرهنگ و یا میراث فرهنگی خود را تولید کند و یا بهطور چشمگیری تغیی ییر
محدود ،یک مقصد نم 
یکند ،در
یتواند به شیوهای که یک تولیدکننده مانند شرکت کوکاکوال خط تولید جدیدی را ابداع م 
دهد .یک مکان نم 
یهای ملم لمان و سو م سو   
مدتی کوتاه بازآفرینی گردد .در نتیجه دارای 

ت شناسایی ددرگ     و آنها
یبایست ت
مقاص  د مم ممم 

یت او ننن با و دنرب تیوه ءاقترا    
بهگونهای ترویج گردد که آن را از تمام مقصدهای دیگر متمایز سازد .همچن ننین م مم 
شاخص مؤثر بر برند شهری ،ارزش ویژه برند مقاصد ارتقاء یابد و امکان جذب بازارهای جدید را فراهم سا اما .دز   
بعید است این عوامل بتوانند ماهیت زیربنایی آن مقص امز ةرود رد ،ار د نن نننی کوتاهه ،تغیی ییر دهند  ...بنا رب ااین مکانننها
یبایست دارای هویت برندی متمایز مبتنی بر چشم انداز بلندمدت باشند و جاذبههاای قدرتمن سانش ار دوخ د ااااااایی
م
یسازد را جستجو نماینددد و بهههط  رو پپیوستههه
کنند ،ماهیتی که این جاذبهها را برای بازدیدکنندگان متفاوت و جذاب م 
این ماهیت را از طریق ارتباطات درونی و برونی ترویج نمایند .با گذشت زمان این فرآیند ،در کسب ش ره تتی پای ییدار
برمبنای این ارزشهای برند کمک خواهد کرد .هرچندکه خنثی کردن یک شهرت منفی که با ع نامز تشذگ  ممم ممممیق ًاًاًاًا
یباشد اما یک برند مقصد قدرتمند ،توانایی ارائة چشمممان اد زززی مث ج و تب ااااایگزین را
ریشه دوانده استکاری مشکل م 
یتواند به مرور زمان تصویر یک کشور را تغییر دهد .هرچه که یک برند مقصد قدرتمندتر باشد ،آن مقصد
دارد که م 
یسازد که یک
عتر بیرون آید .اولینز روشن م 
کهایی ایستادگی کند و از بحرانها سری 
یتواند در مقابل چنین شو 
بهتر م 
برند مقصد باید برروی ماهیت و محتوایی واقعی پایهریزی شود .برند مقصد یک مفهوم بازاریابی ناپایدار و زودگ رذ
قترررین برن هد اای مل للی مطلق ًاًا رتخا  اع   
لتشخیص ،منسجم و جذاب باش فوم .د قق قق
نیست" :برند مقصد باید متمرکز ،قاب 
یشوند که این حالت و واقعیت سپس بهوس سسیلة
یشوند بلکه برروی یک حالت ،برروی واقعیت جاری پایهریزی م 
نم 
ننظر ارگانیک و خودتوسعهگر هستند ،اماا ب ار ییی
یشوند .برندهای مقصد از ای 
برندها خالصه سازی شده و ترویج م 

تحقق پتانسیل خود به راهنمایی و سرپرستی نیاز دارند" .بنابراین اگر یک مقصد بخواهد گردشگران را بهسمت خ دو

عکننده برای بازدید را به آنها ارائه نماید .این موضوعی آشکار است اما ای یین فرآینددد متماایز
جلب کند ،باید دالیلی قان 
ساختن یک مقصد از تمامی مقصدهای دیگر در واقع همان برندسازی است .این فرآیند با شناسایی عواملی که ی ییک
تها بهطور پیوسته بهمنظور تشویق و ترغی ییب بازدیدکنن اگد ننن براای
یسازد و انتقال این تفاو 
مقصد را منحصربهفرد م 
یکه آنها خواهان بازدید از آن باشند ،سروکار دارد .ساایمون آنهالت
شناخت جاذبههای متمایز آن مقصد ،بهطور 

نیز

یکنیم ،ه ناکم ر   
یدارد :در دنیای جهانی شدهای که ما اکنون در آن زندگی م 
در خصوص اهمیت این موضوع بیان م 
ناچار به رقابت با مکانهای دیگر برای بهدست آوردن سهم ذهن ،سهم درآمد ،س ادعتسا مه د و 

دص مهس اا ااااااای خ دو

یباشد .درصورتی که یک مکان نتواند نماد چیزی باشد ،از شانس اندکی برای به خاطر ماندن براای مدتتی ط الو ننی
م
برای رقابت در بهدست آوردن بخشی از این توجه ارزشمند برخوردار خواهد بود.

تدوین و اعتباریابی مدل معادالت ساختاری59 3 ...
س2
ابرشهرها ،1شهرها یا مناطق شهری (همگرا) با جمعیت بیش از  10میلیون نفر هستند که البته در لغ یلوپورتم ت سس سس

یهاا در سال
یشوند . (El-Shakhs, 2014, p. 12; Sorensen & Okata Eds, 2011, p.22).برطبق بررس 
هم نامیده م 
 2015حدود  35اب جو رهش ر و راد د د هک  اهنآ زا یدادعت دنترابع ا ،ویکوت :ز لهد ی ،یئبمب ،یاهگناش ،لوئس              ،
مکزیکوسیتی ،پکن ،سائو پائولو ،جاکارتا ،نیوی کازوا ،یچارک ،کرو ا نارهت .لینام و        نیززز بیس رهش نیمجنپ و ت    
پرجمع ّیّیت جهان است و براساس تعا بوسحم اهرهشربا زج فیر

    

یشودد (UNIIDO, 2014, p. 90؛ مطل و یب
م مم 

دیگران ،4931 ،ص  192؛ دینی ،2931 ،ص  .) 12با تمامی تفاسیر تهران شهری است که از قاعده یک کالنشهر خارج
شده و به یک ابرشهر تبدیل شده است ،اما زیرساختهای این شهر متناسب با آن توسعه پیدا نکردهانددد و مهمممتررر از
تهاای
یتواند برخی از مسائل مثل فرصت ت
همه اینکه این ابر شهر مهم کشورمان فاقد برند شهری است و این مسئله م 
سرمایه گذاری و  ...را تحت الش رق عاع ار هد  د ،دراکروه و یبیبح(         ، 385 1صص

 22 - 24؛ اندیش و تعنص هدک

فناوری ، 385 1 ،ص  43؛ غمامی ،0931 ،ص  .) 45برند سازی شهری از موضوعات جدید در کشور ما است که تا به
حال ،کار جدی در آن حوزه انجام نشده؛ اگرچه مطالعات پراکندهای در زمینه برند و برندسازی شهری انجا هتفرگ م   
یخ هب میهاو   
اما خروجی آن ،به تدوین برنامهای منظم و قابل اجرا نینجامیده است .براساس گفته صاحبنظران اگ م ر یی یی
سمت داشتن شهری با اقتصاد پایدار ،توسعه متوازن ،درآمدهای باثبات و فضای زیستمحیطی بهت رد میورب شیپ ر

  

وهله نخست برای برندسازی در این مقولهها باید به شناسایی نیازها بپردازیم .ب سا نیا ر اس س دنرب  ،ا رهش یز ی      
راهبردی برای افزودن مزیت رقابتی بوسیله فراهم نمودن تصویر ،منبعی برای ارزش افزوده اقتصادی ،توسعه فرهنگی
و سیاسی و همچنین توسعه اقتصادی و اجتماعی قاطع است (حیدری چیان رگید و ه ا ،ن     ،4931ص  .)2ل هلئسم اذ   
یباشد که بر مبنای مطالعه م رهش یدرو   
اساسی این پژوهش ،آزمون و اعتباریابی مدل زمینهای برندسازی ابرشهرها م 
یباشد .در این راستا ،جهت آزمون مدل اولیه که بر مبنای رویکرد پژوهشی تئوری مبتن رب ی    دادههاا بدست
تهران م 
آمده است از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و همچنین مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزارهای  SPSSو
 LISRELاستفاده شده است.
یباشد .اهداف فرعی عبارتند از:
هدف اصلی این پژوهش ،تعیین مدل معادالت ساختاری برندسازی ابر شهرها م 
تعیین ابعاد و مؤلفههای مدل جامع برندسازی ابرشهرها
تدوین مدل معادالت ساختاری برندسازی ابرشهرها
سؤاالت این پژوهش عبارتند از:
سؤال اصلی :مدل جامع برندسازی ابر شهرها چیست؟
سؤاالت فرعی:
مدل جامع برندسازی ابرشهرها شامل چه مؤلفههایی است؟
مؤلفههای شرایط علی مدل جامع برندسازی ابرشهرها چه رابطهای با مؤلفههای فرایند برندسازی دارند؟
Mega City

1

Metropolis

2
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مؤلفههای فرایند برندسازی مدل جامع برندسازی ابرشهرها چه رابطهای با مؤلفههای پیامد دارند؟
فرضيات این پژوهش عبارتند از:
مؤلفههای شرایط علی مدل جامع برندسازی ابرشهرها رابطه مثبت با مؤلفههای فرایند برندسازی دارند.
مؤلفههای فرایند برندسازی مدل جامع برندسازی ابرشهرها رابطه مثبت با مؤلفههای پیامد دارند.
لهای برند سازی مکان
مد 
برندسازی مکان ،چارچوب و ابزاری برای ایجاد تمایز ،تمرکز و سازماندهی مشخصههای برتر و رقا ناکم کی یتب    
فراهم میآورد که این مشخصهها باید ریشه در حقایق داشته باشند (بیکر ،4931 ،ص  .)51در ای  یخرب شخب ن از   
مدلهای موجود در حوزه برند سازی مکان تشریح خواهد شد که هر یک از زاویهای متفاوت به برن ناکم یزاس د    
پرداختهاند.
 )1مدل میدلتون
اجزا و مراحل یک برند سازی ایده آل برای مکان از دیدگاه میدلتون به شرح زیراست :شکل دهی ی و تیصخش ک
جایگاه مشخص ،متمایز ،جاه طلبانه اما واقعی برای برند؛ تبیین جایگاه برند بر اساس ارزشها ،نگرشهاا ،رفتارها و 
خصوصیات جمعیت؛ انعکاس یک استراتژی مشخص مکان /شهر و نقا هب هجوت اب دیکأت ط

تهاا ،منا و عب
    مهارت ت

قابلیتها؛ ارائه اثر بخش مزایا به گروههای هدف؛ ارتباط موفق با تأثیرگذاران کلیدی درونی؛ یکپارچگی کارا در میان
رسانههای مختلف ارتباطی بازاریابی؛ منسجم بودن در طول زمان.
استراتژیهای برند سازی که به کار گرفته میشود معمو ًالًال دراد هبنج ود   ::: ::ش م تایصوصخ رب ای اهره ا ناکم ید

     

یکنن هب .د   
همچون ساختمانها ،رویدادها یا برجنبه های غیر مادی به عنوان مثال داستانها ،شعارها و لوگوها تأکید م 
این طریق مکانها /شهرها امید دارند که خود را از ر بق ا متمایز کنند و گردشگران را جذب کنند .در واقع برند سا یز
یتواند یک روش مفید در ایجاد تصویر مطلوب گردشگری باشد.
مکان /شهر م 
لهای تصویر مکان
 )2حام 
به عنوان یک واقعیت هر چیزی که تا حدی در یک مکان /شهر ویژه باشد ،ممک گ بذج یارب تسا ن رررر ررررردش نارگ
مناسب باشد .در ادبیات سه بخش بندی اصلی از حاملهای تصویر شهر شناسایی شده است ک طیحم :زا دنترابع ه    
ساخته شده ،رویدادهای بارز ،شخصیتهای مشهور .گردشگران نخست یک مکان را برای مشاهده موارد ساخته شده
در محیط آن بازدید میکنند .براساس تحقیقات میدانی وسیع انجام ش رد هد ش هره اای آمریکایی و چنیل ،ییاپورا و 
همکارانش استدالل میکنند که بیشتر افراد یک مکا تدمع ار ن ًاًا سارب  اس    

مجموعهههای از م  هدش هتخاس دراو د کر    

لها ،منا :قط
یکنند :راهها ،پ 
میکنند .به خصوص پنج عنصر فیزیکی نقش مهمی در شکل دهی تصویر یک شهر ایفا م 
مانند میدانها ،نواحی و سایر بخشهای شهر با کاراکتر متمایز ،نقاط تجمع :نقاط تجمع استراتژیک مانند میدانها ای    
یکنند.
یدهد نیز توجه م 
ایستگاههای طق ار ،نقاط برجسته .گردشگران هم چنین به رویدادهای بارزی که در شهر رخ م 
یدهند .گردشگران ممکن اس کی ت   
برخی رویدادها هرسال رخ میدهد؛ در حالی که برخی دیگر تنها یک بار رخ م 
مکان را بازدید کنند به دلیل این که آن مکان ایشان را به یک شخصیت مرتبط میکند .مطمئن ًاًا رهش  ه  نکمم ا ا تس     

تدوین و اعتباریابی مدل معادالت ساختاری361 ...

ت به جنبههههاایی از
حامالن تصویر بیشتری نسبت به سه نوع ذکر شده داشته باشند .در نهایت ،مکانهاا ممک سا ن تت تت
یشان مانند صنایع دستی ،غذا و  ...مرتبط باشند.
اقتصاد محل 
 )3ماتریس شهرت مکان
  

یتوان نآ زا رادید هزیگنا مدرم رد د
یشود ،م مم 
تصویر یک مکان ،بسیار مهم است و این که یک مکان چگونه ارائه م 

مکان و بازدید مجدد را ایجاد نماید .در هیچ جایی به اندازه برند سازی برای مکان جمله "تأکی و تبثم طاقن رب د   

حذف نقاط منفی"صحیح نمیباشد .برند سازی برای مکان میتواند در پرکردن هرگونه شکاف بین نقاط قوت مکان
یشود و ص فر ًاًا  رثا رب  ا باختن     
و ادراکهای بازدیدکنندگان بالقوه آن کمک کند .شهرت یک مکان در خالء ایجاد نم 
گردشگران رخ نمیدهد ،بلکه بازاریابان یک مکان باید وضع کنند که چگونه تصویر مکا اب هسیاقم لباق ن یابقر

   

یتواند گویای این رتبه بندی و امتیاز باشد:
اصلی است .شکل زیر تا حدی م 
باال
کشش احساسی

ستارههای بالقوه

مکانهای مشهور

)(Potential Stars

)(Celebrities

بازندگان

مکانهای مشکل دار

پایین
)(Losers

)(Problem Places

پایین باال
ارزش شهرت
شکل  .1ماتریس شهرت مکان ()Coshall,2000, p 22;Tapachi and waryszak,2000, p 42

در هر نقشه جایگاه سازی ،اگرچه ،برندگان ،مکانهایی هستند که در معنا تفگ شزرا و دنتسه ینغ یساسحا ی

    

وگوی باالیی دارند و احتمال بازدید باالیی از نظر گردشگران بالقوه دارند .در مقایسه ،بازندگان معنا ،دنراد یمک ی    
حتی جایگاه پایینی دارند و تقریبًاًا هیچ ارزش گفت وگویی ندارند و احتمال بازدید توس ص هوقلاب نارگشدرگ ط ففففففففف ر
است .مکانهای مسئله دار مکانهایی هستند که از جذابیت احساسی بسیار دور هستند و گردش عفد ار هوقلاب نارگ    
میکنند .مکانهایی که کشش احساسی کمی دارند اگر بخواهند در برند سازی مکان موفق شوند کا یسب ر ا یتخس ر    
پیش رو دارند .اما در حال حاضر ارزش شهرت پایینی دارند (اگرچه در حال رشد است) پتانس و دنراد یناوارف لی
یتوانند برندگان فردا باشند.
م
 )4منحنی مد برند یک مکان1

وینریچ پیشنهاد میدهد که به جای نگرش به منحنی  Sشکل به عنوان ردیابی حجم فروش درطول زمان ،مدیران باید
به آن به عنوان مجموعهای از مراحل در راب یرتشم اب دنرب هط ا دوخ ن

هاگن و دننک      

شها دروم رد یدیفم ی    
بینش ش
Fashion curve

1
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یتوانیم ببینیم که در ابت اد
نیازمندیهای ارتباطی برند آشکار کنند .با توسعه این مفهوم و ترجمه آن به برند مکان ،ما م 
بازار کوچک است .مکانهای زیادی شیک خواهند بود ،علی رغم فقدان فعالیتهای تبلیغاتی چرا که مکان انحصاری
است .در این جا برند مکان در آغاز (فاز مد) خود است و بازدید کنندگان ،آن مدگرایان 1هستند که گرچه تعدادشان
یش ذج و دو ا ن و یراصحنا تیب و ب ع و خ ند ود ار        
کم است اما بر عقاید تأثیر گذار است .زمانی که مکان مشهور م 
یخواهند جایی ومع هک  م  هدش ی ا ،تس      
ازدست میدهند .این گردشگران به مکان جدید بعدی میروند چرا که نم 
دیده شوند .در (فاز شهرت) مشتریان برند یک مکان افراد مرفه هستند .اگر مکان در جذاب نگه داشتن خود ازدست
میدهد( .آشنا شدن) میتواند در نهایت یک مکان را به (مرحله خستگی) برساند که در آن ص یرتشم بذج ترو    
بسیار سخت خواهد شد .اگر برند یک مکان آسیبی جدی بخورد ،شاید الزم باشد ارزشهای مح یبایزرا ار نآ یرو   
مجدد و ارتباط آن با بازارهای هدف را تعریف مجدد کرد .تمامی برندها میتوانند عالئمی از پیر شدن نشان دهن و د
در مواجهه با رقابت مدرن نیازمند تازه شدن میباشند و حتی کالسیکترین برندها نی رصاعم دنتسه نیا دنمزاین ز      
بمانند .این به دلیل سرعت تغییرات در بازار امروز است وبرندهای مکانی ک ناوتن ه ن تباقر رد دننک ادیپ لماکت د       
شکست میخورند ،هیچ برند مکانی نمیتواند ایستا بماند و بازاریابان نیاز دارند که بدانند یک مکا  هچ ن ه هب ماگن    
نقطهای رسیده است که نیازمند احیا و تازگی است.

شکل  .2منحنی مد برند مکان ()Weinreich, 1999, p 12

 )5مدل پنج فازی ساختن برند برای مکان
گام نخست در فرآیند ساختن و یا احیای برند هر مکانی تدوین ارزشهاای مح و ناکم نآ یرو

 دنرب ا  .تس ا نی     

ارزشها باید پایدار ،مرتب ،قابل انتقال و برتر برای گردشگران بالقوه باشد.
جدول  .1پنج فاز در ایجاد برند برای یک مکان
فاز اول

تحلیل و بررسی بازار و توصیههای استراتژیک

فاز دوم

توسعه هویت برند

فازسوم

معرفی برند-انتقال چشم انداز

فاز چهارم

اجرا و پیاده سازی برند

فاز پنجم

مانیتور کردن ،ارزیابی و باز نگری

Trendsetter

1
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در مراحل برند سازی باید این نکته را مد نظر قرارداد که چقدر برند معاصر و مرتبط با مشتری و گردش یزورما رگ   
است و چگونه با ر بق ایش مقایسه میشود .هنگامی که مرحله اول یعنی تحلیل و بررسی بازار کامل ش یدعب زاف ،د    
توسعه هویت برند است از با اهمیتترین قسمتهای این فاز مفاهیم ،هرم مزیت و معماری برند است .هنگا هک یم   
ارزشهای محوری برند پیام گرفته تا لوگوی برند رسوخ داده و پی ریزی کرد تا اینکه ارزشهای محوری به ش یلک
منسجم منتقل شوند .یک طراحی برند که انسجام پیام و رویکرد را تضمین کند ،باید ارزشهای برند را تقوی .دنک ت   
یشود و باید به صورت مشخص در ارزشهاای
چشم انداز بین تمام ذی نفعان و مشتریان بالقوه به اشتراک گذاشته م 
محوری بیان شود .برای موفقیت در خلق یک وابستگی احساسی ،برند ی ریز تایصوصخ دیاب ناکم ک

هتشاد ار       

باشد :باورکردنی ،قابل انتقال ،متمایز ،منتقل کننده ایدههای قدرتمند ،جذاب برای ذی نفعان و شرکا ،طنین انداز ب یار
مشتری.
 )6شخصیت برند و هرم مزیت
یکی از فاکتورهای کلیدی در ایجاد برند برای هر مکانی میزان تعامل شخصیت برند با بازارهای ه قلخ .تسا فد    
برند برای یک مکان کام ًالًال در ارتباط با توسعه یک شخصیت غنی و مرتبط است .هرم مزیت برند ،ارتباطات مش نایرت
را با یک برند جمع میکند و اغلب از فرآیند تحقیق مشتریان که در آن از مشتریان خواسته میشود ویژگیهایی هک    
یشوند.
یدهد و معنای یک مکان را توصیف کنند استفاده م 
یک مکان ارائه م 

شکل  .3هرم مزیت برند مکان ()Morgan & Pritchard, 2004, p 22

 )7ایجاد معماری برند
معماری برند باید منعکس کننده تمام اجزای کلیدی برند یک مکان شامل جایگاه ،مزایای عقالن و )نهذ( ی یازم ای    
احساسی (قلب) و تداعی معنی به همراه شخصیت برند باشد .معماری برند در واقع نقشه راه نتخاس هک تسا ی     
برند ،توسعه و بازاریابی را راهنمایی میکند و ابزاری است که میتواند توسط تمام مدیران برند مکان م هدافتسا درو   
واقع شود .به شکل فزایندهای مکانهای گردشگری در جست و جوی ایجاد معما پ یارب دنرب یر ی ابقر رب یزور
هستند .معماری برند یک ابزار اصلی در توسعه برندهای فرعی و برند مادر و اصلی یک مکان است.
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 )8مدل ارتباطات برند در برند سازی مکان
برندسازی یک مد ارتباطی است و ارتباطات همواره دو سویه است .به این معنی که هویت برند و تصویر ذهنی زا ت
برند هر دو از اهمیت باالیی برخوردارند .مدیریت برند سازی مکان نیز باید تعادل ای ق رظن دم ار ود ن ر دهد را و    
سعی در کنترل آن داشته باشد .هر چیزی که مکان از آن تشکیل شده باشد ،هر چیزی که در مکان رخ میدهد و هر
یکن واک .د ارا تسا دقتعم سیز ت هک   
آن چه توسط مکان انجام میشود در مورد برند آن مکان پیامی را منتقل م مم 

   

یپذیرد:
ارتباطات مربوط به برند یک مکان به دو صورت انجام م 
تهای یک مکان است زما  هک ین ه  یلصا فد ا نی ا مادق ا طابترا ت ات      
 )1ارتباطات اولیه :منظور اثر ارتباطی فعالی 
نیست و به چهار حوزه وسیع زیر تقسیم میشود :استراتژیهای منظر محیطی ،پروژههای زیر سا راتخاس ،تخ ادا یر   
و سازمانی ،رفتار مکان پروژه.
تها نش ی ا هدش هتخ    
 )2ارتباطات ثانویه :منظور ارتباطات رسمی و هدفمند است که در یک مکا قیرط زا ن    فعالیت ت
بازارایابی مانند انواع تبلیغات ،روابط عمومی ،طراحی گرافیکی و استفاده از لوگو رخ میدهد .مجدد ًاًا ت هب مزال  ًاًا دیک    
است که ازتباطات ثانویه باید کام ًالًال هماهنگ با سایر اجزا برند و از همه مهمتر واقعیت مکان باشد.
 )9مدل روابط اثر بخش برند مکان
اثر بخشی برندسازی مکان به توسعه برند محوری از طریق روابط اثربخش با ذینفعان مختلف برمی گردد .هنکینسون
یکند :روابط خدمات اصلی :خدماتی که مح رو
( )Hankinson,2004, p 12این روابط را به چهار دسته گروه بندی م 
تجربه برند هستند مانند خورده فروشی ،وقایع و رویدادهای تفریحی و هتلها؛ روابط زیر ساخت برند :دسترس هب ی   

خدمات ،محیط ومنظر محیطی برند 1و تصحیالت مختلف؛ روابط با رسانهها :ارتباط ارگانیک و بازاریابی با رسانههاا؛

روابط با مشتریان :روابط با ساکنین و کارکنان مکان و مشتریان درون.

شکل  .4روابط اثربخش مکان
منبع :نگارندگان

یتوان طسوت د   
در چهارچوب هنکینسون نقطه شروع برند محوری (هویت مکان ونقشه توسعه مکا هک تسا )ن     م مم 
شخصیت برند ،جایگاه برند واقعیت برند تعریف میشود .این برند محوری از طریق روابط ف هطبار ناعفنیذ اب قو
Brand scape

  
1
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برقرار میکند .دو چهارچوب ارائه شده توسط هنکینسون و کاوارا تزیس در مفهوم سازی برند مکان با ه توافتم م   
ی که
یکن لاحرد د یی یی
هستند ،به نحوی که کاواراتزیس (  ) 2004به برند مکان به عنوان یک برقرارکننده ارتبا هاگن ط    م مم 
هنکینسون (  ) 2004به برند به عنوان یک رویکرد روابطی مینگرد .اما درهر دو چهارچوب هویت چن دنرب یدعب د    
مشهود است .این دو چهارچوب نقاط اشتراک زیادی دارن ثم ،د ًالًال  تخاس رصنع  ا و ینامزاس و یراد    

پ ژور هههاای

زیرساختی در چهارچوب کا وارا تزیس همانند روابط با مشتری و روابط زیر ساخت برند در چهارچوب هنکینس نو
است ( )Hankinson,2009, p 22هنکینسون معتقد است که ادبیات موجود در بازاریابی بیشتر بر مطالعههای م یدرو
موفق برنامههای ویژه برند سازی مکان تمرکز کرده است و ادبیات گردشگری نیزبیشتر بر ساختن تصویر برای مقصد
گردشگری تمرکز کرده است .درنتیجه جای یک چهارچوب تئوریک برای برند سازی مکان خالی اس نوسنیکنه .ت   

یکن ،دنرب گنهرف :د    
(  ) 2009در مدل خود پیش أیندهای  1حیاتی حوزه برند سازی مکان را به پنج دسته تقس می م مم 
هماهنگی بین دپارتمانی ،مشارکت ذینفعان ،رهبری برند ،ارتباطات برند.
 ) 10 -3حوزههای رویارویی و مواجه مشتریان با یک مکان
افراد از طریق سه حوزه تماس ،درک خود از یک مکان را شکل میدهند .این مواجههههاا شا وم لم ا  ریز در ا :تس     
تهای ایجاد شده از طریق تجربههای انباشته مردم و نحوه استفاده آنها از یک مکان؛ از طری ونا ق اع   
ادراکها و ذهنی 
مختلف ارائهها در مورد مکان مانند فیلم ،داستان ،نقاشی ،گزارشهای خبری و غیره؛ از طریق اثار سیاستهای برنامه
ریزی شده مانند برنامه ریزی و طراحی شهری (دیواندری ،1931 ،ص  23؛ دیواندری و اخالصی ،1931 ،صص

- 10

 16؛ اخالصی ،4931 ،صص .) 35 - 61
به طور کلی میتوان گفت پژوهشگران متعددی به بررسی برندسازی مکان و ابعا نآ د پرداختهههانددد .ب سا نیا ر اس    
برخی از مهمترین مدلهای برندسازی مکان عبارتند از :مدل میدلتون ،ماتریس شهرت مکان ،منحن  دم ی بب بببرن کی د   
مکان ،مدل پنج فازی ،مدل ارتباطات برند ،مدل روابط اثر بخش برند .مع هذا ،در حوزه دانشی برندسازززی ابرش هره اا
تنها ،پر ُاُالوف برگ و امار بجورنر نیز به بررسی برندسازی ابر برندهای چینی و سیاستها ،راهکارها و نحوه جایگاهه
یابی (موقعیت یابی) برند پرداختهاند .ولیکن هیچ گونه چارچوب ،مدل و الگویی جهتتت برندسازززی ابرش هره اا ارائههه
نگردیده است .جدول زیر نشان دهنده پیشینه پژوهشهاای ب لملا نی ل اب طبترم ی ب ناکم یزاسدنر

رب و ن یزاسد        

یباشد.
ابرشهرها م 
شهای بین المللی مرتبط با برندسازی مکان و برندسازی ابرشهرها
جدول  .2پیشینه پژوه 
عنوان

شهای مرتبط
پژوه 

برندسازی مکان

& Bayraktar & Uslay, 2016), (Kavaratzis, Warnaby, & Ashworth, 2015), (Riza, 2015), (Roll, 2015), (Zenker
Jacobsen, 2015), (Anttiroiko, 2014), (Gulsrud, 2014), (Musterd & Kovacs, 2013), (Aitken & Campelo, 2011),
(Dinnie, 2011), (Hanna & Rowley, 2011), (Harris & Williams, 2011), (Morgan, Pride, & Pritchard, 2011), (Davis,
& 2010), (Hankinson, 2009), (Anholt, 2007, 2009), (Kavaratzis, 2004, 2009), (Kapferer, 2008), (Koo, 2008), (Ind
& Bjerke, 2007), (Roll, 2006), (Blain, Levy, & Ritchie, 2005), (Tybout & Calkins, 2005), (Morgan, Pritchard,
Pride, 2004), (Coshall, 2000), (Tapachai & Waryszak, 2000), (Weinrich, 1999), (Hamm & Muttagi, 1998), (Gold
)& Ward, 1994), (Paddison, 1993

برندسازی ابرشهرها

)(Bayraktar & Uslay, 2016(, (Berg & Björner, 2014), (El-Shakhs, 2014), (Sorensen & Okata Eds, 2011

منبع :نگارندگان
1

.antecedents
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مدل پارادایمی تئوری زمینهای برندسازی ابرشهرها
در پژوهشی دیگر که بر مبنای روش پژوهش کیفی و مبتنی بر تئوری زمینهای 1و بر اساس رهیافت نظامند استراوس
و کوربین در سه گام اصلی کد گذاری باز ،کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی انجام گردی ،د مقولههههاای ذیل
استخراج و سپس مدل پارادایمی تبیین گردید.
جدول  .3مقولههای استخراج شده از مفاهیم
مفهوم

مقوله

چشم انداز شهر
تصویر شاخص شهر
هویت منحصر به فرد شهر

هویت منحصر به فرد شهر

هویت ایرانی و بومی شهر
شهای تاریخی شهر
در نظر گرفتن ارز 
نوآوری شهری

نوآوری شهری

زیست شهری

زیست شهری

نظم شهری

نظم شهری

ترکیب هم افزا

یها
هم افزایی کاربر 
پذیرش اجتماعی برند شهر در میان افراد جامعه
پذیرش فرهنگی برند شهر در میان افراد جامعه

فرهنگ سازی

فرهنگسازی در راستای افزایش عالقمندی همه طبقات جامعه به شهر (همه سنین)
بناهای تاریخی ارزشمند شهر
بناهای نوین برجسته و متمایز شهر

نشانهای شهری

تشویق افراد جامعه به تکثیر و توزیع انواع المانهای تبلیغاتی کوچک جهت باور پذیری

(آیکونهای شهری)

برند شهر
ایفای نقش نام و نشان تجاری توسط برند شهر
پویایی برند

پویایی برند سازی
نیا هب ز با ننکدیدز د یز ناگ اد     

برندسازی در شرایط رقابتی
       

(گردشگری انبوه)

نیاز به انبوه گردشگران
بازار انبوه غیر رقابتی
پایلوت برای تمامی شهرها برای معرفی به جهان

ن یا ز ک ش و ر

جذب گردشگران خارجی
ن یا ز د ا خل ی
ذینفان مستقیم :ساکنان شهر تهران

ذینفعان متعدد

ذینفعان غیر مستقیم :ساکن شهرهای دیگر ایران غیر از تهران
ذینفعان کام ًالًال غیر مستقیم :ایرانیان مقیم کشورهای دیگر

ارزشهای مذهبی

تبیین ارزشهای مذهبی شهر

شرایط اقتصادی

ثبات اقتصادی
خط و مشی گذاری مناسب در جه همه رد یرهش یزاسدنرب هژورپ زا تیامح ت

حمایتهاای دولت یزاسدنرب زا ی   
شهری

    

دورهها
تبیین مفهوم و اهمیت موضوع برای دولت
یهای داخلی و خارجی
حمایتهای دولتی برای جذب سرمایه گذار 
اعتقاد مدیران شهری به برندسازی شهر

ذهنیت برند سازی مدیران شهری

تصمیم گیری مبتنی بر تحقیقات
بازار شناسی بین المللی و ملی

ت أ می ن ما ل ی

جذب سرمایه گذاری داخلی

Grounded Theory

1
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جذب سرمایه گذاری خارجی (فاینانس)
باور عمومی به برندسازی شهری

ایجاد باور در مردم در خصوص هویت برند شهر
ایجاد انگیزه برای افراد در راستای اعتماد به برند شهر
تبدیل شهر به عنوان یک هدف بالقوه برای همه طبقات جامعه
ذهنیت سازی مناسب از هویت برند شهری برای مردم

تبدیل شهر به یک برند س رد دمآر

فرهنگسازی رسانهای برند شهر در بین مردم

اذهان جامعه

برگزاری رویدادهای شاخص و جذاب جهت تثبت برند در اذهان عمومی
ارائه مزیت بین ذینفعان بق ل از نهایی شدن
اعتماد سازی بین ذینفعان بق ل از نهایی شدن

اعتماد سازی بین ذینفعان

ایجاد باور در میان مردم در جهت ارائه خدمات با کیفیت به آنها
ارائه اسناد و مدارک ناشی از موفقیت شهر در دستیابی به اه هب دوخ یزاسدنرب فاد    
مردم
استفاده از مدیران و مشاوران خبره مورد اعتماد مردم

برنامه ریزی استراتژیک پویا ب یار
برندسازی شهر

برنامه ریزی جامع و پویا
برنامه ریزی برای توسعه برند شهر در آینده
تدوین برنامههای آینده پژوهانه
تدوین راهکارهای جلب رضایت مشتریان (حامیان) برند شهر

ارائه بسته خدماتی با کیفیت باال به
حامیان برند شهر
تبلیغات

ارائه بسته کامل خدمات تدوین شده
ایجاد تجربه مطلوب برای مشتریان بالفعل
ایجاد انگیزه برای مشتریان بالقوه و تبدیل آنها به مشتریان بالفعل
آگاهی رسانی و معرفی شهر
تبلیغات برای فرهنگ سازی

درآمدزایی پایدار

توسعه درآمدهای پایدار شهری

تبدیل شهر به یک مقصد بالقوه

تبدیل شهر به یک برند مقصد

کاهش هزینه جذب گردشگر

کاهش هزینه جذب گردشگر

توسعه پایدارشهری

توسعه پایدارشهری
منبع :یافتههای پژوهش

بر مبنای تحلیلهای فوق ،در مدل پارادایمی تئوری زمینهای ،پدی رف نامه شهوژپ نیا یلصا هد ا رب دنی ن یزاسد        
یباشد و شرایط علی ،شرایط زمینهای و شرایط مداخله گر این پدیده اصلی در م را لیذ لد ا هدیدرگ هئ     
ابرشهرها م 
یگردد.
است .همچنین ،نتایج برندسازی برای ابرشهرها نیز ارائه م 
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شکل  .5مدل نهائی پارادایمی تئوری زمینهای
منبع :نگارندگان

روش شناسی
پژوهش حاضر ،از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه مدیران و متخصصان فعال
یباشند .در این پژوهش ،با توجه به روش شناس ریگ هنومن شور زا ی ی    
در حوزه برنامه ریزی و مدیریت شهری م 
تصادفی استفاده گردیده است .با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری برای تعیین نمون رکوک لومرف زا یرامآ ه ال     
استفاده شده است جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه ترکی دح و تسا هدش هدافتسا یب ود      

 278پرسش نیب همان   

ذینفعان توزیع گردیده است .روش تحلیل اطالعات در این پژوهش بر مبنای مدلمعادالت ساختاری و تحلی ریسم ل   
یباشد .اندازه کفایت نمونه ( )KMOو همچنین آزمون معناداری کرویت نمونه
در نرم افزارهای  SPSSو  LISRELم 
بارتلت نیز در تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم افزاز  SPSSانجام پذیرفت .همچنین در نرم افزار لیزرل با اس زا هدافت
همبستگی و گواریانس بین متغیرها ،مقادیر بارهای عاملی ،واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون استنباط گردید.
یافتههای پژوهش
 )1آزمون کمی مدل مفهومی برندسازی ابرشهرها
مدل مفهومی مستخرج از تئوری مبتنی بر دادههاا در ش رهت ره ا یروآ عمج روظنم هب .دیدرگ نومزآ ن         دادههاا و
یباشددد.
اطالعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه این تحقیق شامل  42سؤال اصلی م 
منابع استخراج سؤاالت پرسشنامه در جدول زیر به صورت کامل ذکر شده است.

تدوین و اعتباریابی مدل معادالت ساختاری69 3 ...
جدول  .4مقولههای استخراج شده از مفاهیم
شماره سؤاالت در پرسشنامه

جمع

متغیر

نماد

3
5

پویایی برند سازی

PB

3-1

نیاز کشور

NK

4-8

نیاز به بازدیدکنندگان زیاد (گردشگری انبوه)

NB

9-11

3

هویت منحصر به فرد شهر

HM

12 - 16

5

نوآوری شهری

NS

17

1

زیست شهری

ZS

81

1

نظم شهری

NS

19

1

ترکیب هم افزا

TH

20

1

فرهنگ سازی

FS

21 - 23

3

نشانهای (آیکونها) شهری

NS

24 - 27

4

درآمدزایی پایدار

DP

28 - 30

3

تبدیل شهر به یک مقصد بالقوه

MB

31 - 34

4

کاهش هزینههای جذب گردشگر

HG

35 - 38

4

توسعه پایدارشهری

TP

93- 42

4

منبع :یافتههای پژوهش

در این قسمت به منظور شناخت متغیرهای مکنون از تحلیل عاملی اکتشافی و برای آزم نو

معنا و طباور نیا یراد

برازش مدل فوق از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است .همچنین به منظور بررسی روابط بین متغیرها قیقحت ی   
از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است.
 )1-1تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون
به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنها به عنوان یک متغیر مکنون ،بار عاملی بدست آمده باید بیشتر  0/3باشد
ت
که در این پژوهش بارهای عاملی بیشتر از  0/5شناسایی و مدنظر قرار داده شده است .در این مرحل هیلک ه    س الاؤ ت ت
مربوط شرایط علی مدل وارد فرایند تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول شده که نتایج آن به شرح زیر است.
جدول  .5آزمون بارتلت و  KMOبرای سؤاالت مربوط به شرایط علی مدل
0 / 89

KAISER-M EYER -OLKIN MEASURE OF SAMPLING ADEQUAC Y.

1/6

APPROX CHI SQUARE

65

DF

0.001

OF

SIG.

TEST

BARTLETT’ S
SPHERIC ITY

منبع :یافتههای پژوهش

یتوان گفت دادههاا ب یار
با توجه به میزان ( KMOبزرگتر از  )0/7و عدد معناداری آزمون بارتلت (کمتر از  )0/5م 
اجرای تحلیل عاملی مناسب است.
جدول  .6اشتراکات اولیه
EXTRACTION

INITIAL

0 / 1 80

1.000

PB1

0 / 732

1.000

PB2

0/113

1.000

PB3

0/226

1.000

PB4

0/917

1.000

NK1

0 / 638

1.000

NK2

0 / 745

1.000

NK3

0 / 644

1.000

NK4

0/117

1.000

NK5

0 / 784

1.000

NB1

0 / 776

1.000

NB2

0 / 687

1.000

NB3

منبع :یافتههای پژوهش
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یباشددد .به
جدول اشتراکات نشان دهنده مناسب بودن اکثریت سؤاالت این حوزه در فرایند تحلیل عاملی بجز س اؤ للل  PB3م مم 
یباشد .در ادامه سوالی که دارای نسیت اش کارت
علت اینکه عدد اشتراکات سایر سؤاالت از  0/5بیشتر م 

نتررری اس هب ت   
پاایی 

یگردد تا نسبت اشتراکات سؤاالت باقی مانده باالتر از  0/5گردد.
یگردد و دوباره تحلیل عاملی اجرا م 
ترتیب حذف م 
جدول  .7واریانس تبیین شده
اولیه
مؤلفه

استخراج اولیه

د ر صد            

د ر صد           

واریانس

تراکمی

1

4 / 657

42 / 334

42 / 334

4 / 657

42 / 334

42 / 334

3 / 234

29 / 397

29 / 397

2

1 / 0 74

5 1 / 1 82

58 / 1 82

1 / 0 74

5 1 / 1 82

58 / 154

2 / 230

20 / 272

49 / 668

3

1 / 203

10 / 938

69 / 092

1 / 203

10 / 938

69 / 092

2 / 137

19 / 424

69 / 092

4

0 / 725

6 / 594

75 / 686

5

0 / 630

5 / 732

18/714

6

0 / 585

5 / 320

86 / 737

7

0 / 365

3 / 320

90 / 058

8

0 / 331

3/310

3 9 / 071

9

0 / 295

2 / 683

95 / 754

01

0/652

2 / 330

98 / 083

11

0/112

1/719

100 / 00

کل

د ر صد            

د ر صد            

واریانس

تراکمی

استخراج بعد از چرخش واریماکس

کل

د ر صد         

د ر صد            

واریانس

تراکمی

کل

منبع :یافتههای پژوهش

یدهد و ای رد لماع هس ن
یدهد که این سؤاالت جمعًاًا سه عامل را تشکیل م 
جدول کل واریانس تبیین شده نشان م 

  

ینماید که در واقع نشان دهنده روایی مناسب
حدود  69 / 092درصد واریانس حوزه عوامل علی را تبیین و پوشش م 
سؤاالت این حوزه است .برای سنجش عوامل سازنده در مجموع  11سؤال در نظر گرفته شده است .نتایج حاص زا ل
تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم افزاز  SPSSدر جدول زیر نشان داده شده است .به طور کلی هما راظتنا هک روطن    
یرفت  11گویه باقیمانده بعد از حذف در  3بعد طبقه بندی شدند .اندازه کفایت نمونه ( )KMOو همچنین آزم نو
م
معناداری کرویت نمونه بارتلت نیز در تحلیل عاملی اکتشافی توسط  SPSSب  بیترت ه ب ربار    

 0/ 82و  0/ 000اس .ت

ماتریس چرخش یافته عاملی نشان دهنده همبستگی باالی گویه ها با عوامل مرتبط و همبستگی پایی س اب اهنآ ن ا ری     
یدهد که چه سواالتی و با چه بارها یلماع ی   
عوامل است (روایی واگرا) .در ادامه ماتریس عاملی این حوزه نشان م 
ل
ل عامل ل
ن مقياسسس از روش تحليل ل
به این عاملهای شناسایی شده مرتبط هستند .به منظور بررسي سا اتخ ررر عا لم ييي اين ن
اکتشافي با روش تحلیل مؤلفه اصلي چرخش واريماکس استفاده شد.
جدول  .8ماتریس عاملی چرخش یافته
NB

NK

PB

0/ 87 0

0/ 793

0/ 282

PB1

0/ 127

0/1 84

0/013

PB2

0/ 042

0/ 757

0/ 122

PB3

0/ 208

0/ 241

0/917

PB4

0/ 78 1

0/012

0/0 76

NK1

0/ 063

0/ 335

0/ 784

NK2

0/ 132

0/ 039

0/0 77

NK3

0/ 021

0/ 235

0/ 825

NK4

0/ 809

0/ 88 1

0/112

NK5

0/ 876

0/411

0/ 088

NB1

0/0 77

0/ 041

0/ 093

NB2

تدوین و اعتباریابی مدل معادالت ساختاری173 ...

دقیقًاًا همین روش برای سؤاالت مربوط به فرایند اصلی مدل (متغیرهای میانجی) و نتایج (متغیرها  نآ )هتسباو ی ن زی    
یشود.
بکار گرفته شده است که از تکرار آنها در این قسمت چشم پوشی م 
 )2-1تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش
در این بخش ،نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی هر یک متغیرهای پژوهش توسط نرم افزاز  LISRELبه ص ترو
جداگانه برای هر متغیر آورده شده است .در بررسی هر کدام از مدلها سؤال اساسی این است که آیا این مدلللهاای
صهاای
اندازه گیری مناسب است؟ به عبارت دیگر آیا دادههای تحقیق با مدل مفهومی همخوانی دارد یا خیر؟ شاخص ص
نیکوئی برازش ،نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به کل مجموع مجذورات ماتریس ب رد هدش دروآر   
یدهد .به طور کل ره ،ی   
ینماید و قدرت برازش یک مدل را با دادههای اندازه گیری شده نشان م 
جامعه را محاسبه م 
یک از شاخصهای بدست آمده برای مدل به تنهائی دلیل برازندگی مدل یا نآ یگدنزارب مدع 

لب ،دنتسین کککک ک ککککککه این

شاخصها را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر نمود.

شکل  .6تحلیل عاملی مرتبه اول متغیرهای علی در حالت تخمین استاندارد
منبع :یافتههای پژوهش

شاخصهای تناسب مدل حاکی از برازش بسیار مناسب مدل اندازه گیری متغیر مربوطه دارند .بارهای عاملی مدل در
حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هر یک از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریا رمن سن ا ای ریغتم ت    
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یدهد .به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده می  رگ هدهاشم ریغتم ره یگتسبمه ناز (((((( (((((((س اؤ للل
عامل اصلی نشان م 
لها) است.
پرسشنامه) با متغیر مکنون (عام 
یتوان بارهای عاملی هر یک از سؤاالت تحقیق را مشاهده نمود .برای با یلماع ر    س اؤ للل اول
با توجه به شکل فوق م 
در بعد پویایی برندسازی دارای بار عاملی  0/ 79است .به عبارت دیگر سؤال اول پویایی برند سازی تقریبًاًا  63درصد
یکند .مقدار  0/ 37نیز مقدار خطا اس دقم( ت ا هک یسنایراو ر
از واریانس عامل پویایی برندسازی را تبیین م 

طسوت      

سؤال اول قابل تبیین نیست ،واضح است که هر چقدر خطا کمتر باشد ضرایب تعیین باالتر و همبستگی بیشتری ب نی
سؤال و عامل مربوطه وجود دارد) .مقدار ضرایب تعیین عددی بیم  0و  1است که هر چه ب ددع ه     1نزدی دوش ک   
یگردد .دقیقًاًا همین روش برای متغیرهای میانجی و متغیرها ماجنا زین لدم هتسباو ی      
مقدار تبیین واریانس بیشتر م 
یگردد.
گرفته است که از ارائه آنها در این قسمت صرف نظر م 
 )3-1آزمون فرضیات اصلی تحقیق توسط تحلیل مسیر
یکی از مناسبترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری ،تجزیه و تحلیل چند متغیره است .در این
تحقیق برای تأیید یا رد فرضیات از مدل معادالت ساختاری و بطور اخص تحلیل مسیر اس  .تسا هدش هدافت ت لیلح     
مسیر (مدل ساختاری) تکنیکی است که روابط بین متغیرهای تحقیق (مس و یجنایم ،لقت و ار )هتسبا روطب نامزمه      
یدهد .هدف از تحلیل مسیر ،شناسایی علیت (تأثیر) بین متغیرهای مدل مفهومی تحقیق است.
نشان م 

شکل  .7تحلیل مسیر منبع :یافتههای پژوهش

یشود مدل م روظنم نیمه هب ،درادن ییالاب بسانت رظن درو
با توجه به اعداد برازش در مدلهای باال مشاهده م 
یآید.
یگردد و نتایج به صورت زیر در ادامه م 
اصالحات پیشنهادی خود نرم افزار اعمال م 

      

تدوین و اعتباریابی مدل معادالت ساختاری373 ...
 )4-1نتایج بعد از اصالحات پیشنهادی نرم افزار LISREL

مدل ساختاری زیر رابطه بین عوامل پویایی برند ،نیاز به انبوه بازدید کنندگان و نیاز کشور را بر فراین و یزاسدنرب د
همچنین فرایند برندسازی بر درآمدزایی ،تبدیل شهر به یک مقصد با د ناشن یرهش رادیاپ هعسوت و هوقل ا هد

هدش

    

است.

شکل  .8مدل ساختاری پس از انجام اصالحات نرم افزار
منبع :یافتههای پژوهش

مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد نشان داد که بیشترین تأثیر مثبت (  )0/ 41نیاز کشور ب یزاسدنرب دنیارف ر    
است و کمترین تأثیر ( )0/62پویایی برند بر فرایند برندسازی است .همچنین بیشترین تأثیر فراین  یزاسدنرب د

(( ((()0/6

بر پیامدها بر متغیر درآمدزایی است.
نتایج و پیشنهادات
با توجه به آنکه تاکنون مدلی جامع برای برندسازی ابر شهرها ارائه نشده است و سطح مطالعا هزوح نیا رد زین ت     
یگ در د د .نتا یارب شهوژپ نیا جی     
یگردد ،پژوهش حاضر از نوآوری برخوردار م مم 
تنها به برندسازی مکان محدود م 
لو
ط ب ببین الملل ل
یهای کشور ،شورای شهر و شهرداری ته ،نار ش رو اای راه رب د دی روابط ط
یها و دهیار 
سازمان شهردار 
دیپلماسی شهری تهران ،اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری ،مرکز مطالعات و برنامه ری ارهت رهش یز ننن نننن ،سا نامز
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و سایر نهادهای حقوقی و فعاالن حوزه برنامه ری ریدم و یز ی یرهش ت    
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کاربردی است .در این پژوهشهای به بررسی روایی ساختاری ابعاد مدل زمینهههای برندسا رهشربا یز ه  رب ا ا ساس     
روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و مدل معادالت سا  اب یراتخ ا فتس ا زا هد     LISRELپرداخت .دش ه    مدللل
ساختاری رابطه بین عوامل پویایی برند ،نیاز به انبوه بازدید کنندگان و نیاز کشور را بر فرایند برندسازززی و همچن ننین
ت .مدللل
فرایند برندسازی بر درآمدزایی ،تبدیل شهر به یک مقصددد با وقل هه و توسعههه پای ییدار شهررری نشاننن داده است ت
ساختاری در حالت تخمین استاندارد نشان داد که بیشترین تأثیر مثبت نیاز کشور بر فرایند برندسازی است و کمترین
تأثیر پویایی برند بر فرایند برندسازی است .همچنین بیشترین تأثیر فرایند برندسازی بر پیامدها بررر متغی ییر درآم زد اایی
یتوانند از طریق بهبود هویت منحصر به فرد ش آون ،ره و ،یرهش یر    
است .بر مبنای نتایج پژوهش ،مدیران شهری م 
زیست شهری ،نظم شهری ،ترکیب هم افزا ،فرهنگ سازی و نشانهای شهری ضمن اعتما و ناعفنیذ نایم یزاس د   
برنامه ریزی استراتژیک پویا برای برندسازی به درآمدسازی پایدار و تبدیل شهر به ی ی تسد هوقلاب دصقم ک ا .دنب      
یگردد مدل جامع ارزش ویژه برند شهری جهت ممیزی برن و یرهش د
پیشنهاد م 

 عماج لدم ا دنرب یراذگ شزر

     

شهری مبتنی بر شاخصهای مالی رفتاری طراحی و جاری سازی گردد.
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