
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1399 زمستان، چهل و دوم، شماره ميازدهدوره 

 18/06/1400تأييد نهايي:  07/05/1399دريافت مقاله: 

 94-75صص 

 در تحقق برندسازی شهری مؤثر شهری یتوسعه هایطرح هایمؤلفهبندی تحلیل و رتبه

 هر بیرجند(موردی: ش ی)نمونه با استفاده از مدل معادالت ساختاری 

 ، ایرانمشهددانشگاه آزاد اسالمی واحد  - دکترای تخصصی شهرسازی یآموختهدانش ،زادهحميد فخيم

 ، ایرانمشهددانشگاه آزاد اسالمی واحد  -استادیار شهرسازی ،*هادی سروری
 ، ایرانمشهددانشگاه آزاد اسالمی واحد -استادیار شهرسازی ،نيامحمدهادی مهدی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند، ایران-استادیار مدیریت ،مهدی محمودزاده واشان

 چکيده

 و هاچارچوب ،شهری یتوسعه هاییهنظر تحول با و یریپذرقابت و شدنیجهان فرایندهای تأثیرتحت 

 یهاطرح از جدیدی شکل شهری، برندسازی ظهور با. اندشده خلق شهری یزیربرنامه در نوین رویکردهای

؛ هستند یریگشکل حال در شهرسازی کیفی یهامؤلفه بر مبتنی و پایین به باال رویکرد با شهری یتوسعه

 هایبرنامه در مؤثر شهرسازی یهامؤلفه نظری چارچوب ترکیبی، پژوهش روش با ضری حامقاله ،روینازا

 28 معیار، 10منظور بدین. نماید ایجاد را پژوهش ساختاری معادالت مدل و تبیین را شهری برندسازی

 و بیرجند شهر مطالعاتی، قلمرو. گرفتند قرار اطالعات یآورجمع و بررسی مورد یسنجه 69 و زیرمعیار

 شامل و انتخاب برفی گلوله تکنیک و هدفمند یریگنمونه روش با مصاحبه بخش در پژوهش یآمار یجامعه

 381 شهروند، 383 ساده، تصادفی یریگنمونه روش با کمی بخش در و شهری مدیران و خبرگان از نفر 19

 مشخص هامصاحبه هاییافته لتحلی. اندگرفته قرار پرسش مورد گذارانیهسرما و مسئولین از نفر 30 و گردشگر

 و ساکنان توانمندسازی قدیمی، یهابافت ساکنان اجرایی و ذهنی یهامشارکت جلب جهت در تالش کرد

 تواندیم شهر تاریخی و فرهنگی هاییتظرف از یریگبهره حالیندرع و هاافغان یژهوبه مهاجران حضور مدیریت

 شهری یتوسعه یهاطرح بیرجند، شهر در داد نشان نیز یسازلمد ینتیجه. نماید کمک شهری برند تحقق به

 هایبرنامه تحقق در را مثبت اثر ترینبیش اقتصادی صرفه و تعلق رنگ احیاء، یهامؤلفه در اثرگذاری با

پژوهش بین تصویر ذهنی  هایمؤلفهارتباط مثبت و همبستگی در بین  ترینبیشو نیز  داشته شهری برندسازی

 است. 0.68 یزانمحیطی به و کیفیت م

معادالت ساختاری،  مدل برندسازی شهری، روش تحقیق ترکیبی، ،شهری یتوسعه هایطرح: واژگان کليدی

  .بیرجند شهر

                                                           

 *  Email:fakhimzadehamid@iaubir.ac.ir                                                              ی مسئول:نویسنده

در تحقق برندسازی شهری  ی شهریتوسعههای طرح بررسی تاثیر"زاده با عنوانی دکترای حمید فخیماین مقاله برگرفته از رساله

 .باشدمی "(بیرجند شهر: مطالعه مورد)
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 76   ان                                              زاده و همکارفخيم/  ... ی شهریهای توسعههای طرحبندی مؤلفهتحليل و رتبه

 مقدمه -1

 و اجتماعی نتایج بر یزیربرنامه مختلف هایمقیاس در شهری یتوسعه هایطرح یتهیه با شهری ریزانبرنامه

 & Leng.6 :2014 )دانندیم یکپارچه برندی یتوسعه را آن یوظیفه و اندکرده کزتمر موضوع این اقتصادی

Badarulzaman.) خود در که شوند یزیربرنامه و مدیریت نوعی به توانندیم شهری یتوسعه هایطرح راستا این در 

 ارتقاء ،شهری یوسعهت هایطرح یتهیه و شهری برندسازی مشترک هدف چراکه؛ دهد جای را شهر از ذهنی تصویر

 .است بازدید و زندگی برای مطلوب مکانی عنوانبه شهر

 در بسزایی تأثیر شهری، جامع هایطرح و شهر استراتژی اساسی عنصر یک عنوانبه تواندیم شهری برندسازی

 معرفی مکان یتوسعه عنصر ترینیاصل و نیازیشپ را شهری برند نیز( 2011) 1کاالندیدس. بگذارد مکان یتوسعه

 و توانمندسازی برای تواندمی شهری برندسازی قدرتمندتر ابزار صلب، سنتی یزیربرنامه ابزارهای با مقایسه در. کندیم

 به مرتبط یهاپژوهش در. (Berg and Björner.16 :2014 )شود استفاده اجتماعی تغییرات به بخشیدنمشروعیت 

 یخألها شهری، برندسازی در آن تأثیری نحوه و شهری یتوسعه هایحطر بین ارتباط خصوص در شهری یزیربرنامه

 دانپرداخته اراضی کاربری مانند شهری یزیربرنامه از ییهاجنبه به تنها حوزه این یهاپژوهش و دارد وجود تحقیقاتی

( 2014: 24. 2011: 24; Rehan. Zhang & Zhao.) 

 ابزارهای به بلکه ،خارجی مخاطبان برای جذاب تصاویر ایجاد برای ریابیبازا مهم ابزارهای به تنهانه شهری برندهای

 و هایاستس است ممکن شهرها(. Eshuis & Klijn.5 :2017 )اندشده تبدیل شهری یزیربرنامه در راهبردی

 :2018 )یندنما ایجاد را اییژهو هاییتهو و تعیین را خود جایگاه تا کنند سوهم برند با را خود هاییزیربرنامه

22.Hassen & Giovanardi) .دهد، قرار تأثیر تحت را شهر برندسازی هاییتفعال است ممکن شهری یزیربرنامه 

 برند هویت در ،است شده گنجانده شهری هایبرنامه در که را آینده یاندازهاچشم بازاریابان کهیهنگام مثالعنوانبه

 صورت در اما کنند، تقویت را یکدیگر بالقوه طوربه است ممکن هاآن براینبنا؛ (Oliveira.144 :2016 )بگنجانند شهر

 .شوند آفرینچالش است ممکن هماهنگی عدم

 راستا این در اساسا   و بوده یکدیگر با رقابت حال در جهان در مطرح شهرهای یکلیه ،شدنیجهان شرایط در

 یزمینه در تحقیقات(. 9 :1384 آزادی، و گلکار)ستا گرفته شکل ایرشتهیانم تخصص عنوانبه شهری برندسازی

 (.Dinnie.126 :2010 )گیردیم نشأت مدیریت و حکمروایی شهری، مطالعات بازاریابی، یهارشته از شهری برندسازی

 شهرها برندسازی تحقق در یرگذارتأث هایمؤلفه بین روابط تبیین برای شدهارائه یهاچارچوب و هامدل یهمه

 2هانکینسون یهامدل را جذابیت ترینبیش شهری ریزانبرنامه برای رسدیم نظر به. باشندیم قوت و ضعف قاطن دارای

 نفعانذی و برند بین ارتباطی نحوه ،حالینباا اما باشند، داشته شهری برندسازی در( 200۵) 3وکاواراتزیس( 2004)

 بردفورد، مانند خاص شهرهای برای را یادشده یهامدل ،پردازانیهنظر این اینکه به توجه با طرفی از. نیست روشن برند

 شهرهای برای گرفت نتیجه توانیم یکدیگر با شهرها ایینهزم یهاتفاوت به عنایت با و اندکرده ایجاد دبی یا آمستردام

 را خویش برند باید ودخ هاییلپتانس و هایتظرف تناسب به شهر هر و ندارند تعمیم قابلیت چندان هامدل این ما کشور

 و بومی الگوی یک که است قرار و بوده محورزمینه موضوع یک ،پژوهش مورد موضوع کهییازآنجا. نماید ترویج و ایجاد

 ارائه را جنوبی خراسان استان در کویری و مرزی شهر یک و ایران کشور اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، شرایط مختص

 .است بازاریابی و شهرسازی دانش مرزهای در پژوهش یک که کرد ادعا توانیم دهد،

 نوع راستا این در و نماید برندسازی بتواند آن ییلهوسه ب تا است مناسب راهبردهای اتخاذ نیازمند شهر یک

 خاصی ابعاد در شهرها از بسیاری (.Insch & Bowden.41 :2016 )است مؤثر شهری یزیرطرح در هایشیریگجهت

                                                           
1- Kalandides 
2- Hankinson 

3- Kavaratzis 
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  77                                             1399 زمستان ،دوم، شماره چهل و يازدهمدوره مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، 

 ایجاد منظور به یزیربرنامه و مناسب اقدامات با توانیم و دارد را برند به شدنیلتبد قابلیت که ندهست هویت دارای

 هایطرح گوییپاسخ عدم و منعطف غیر فرآیند. جست سود آن از شهر اعتبار و نفوذ افزایش و جایگاه بهبود تمایز،

 فرآیند در تا است گردیده سبب شهری برندسازی ادایج یا تقویت راستای در شهر اقتصادی الزامات به شهری یتوسعه

 مانند ایران شهری یزیربرنامه نظام در جدید یهاطرح. یابد اهمیت بازنگری به نیاز شهری یتوسعه هایطرح یتهیه

 .اندپرداخته شهری اقتصاد پویایی از محدودی ابعاد به تنها نیز شهری یتوسعه راهبرد

 از کشور شرق در ویژه استراتژیک و سیاسی موقعیت با شهر این. است کشور متوسط شهرهای زمره در بیرجند شهر

 در تواندیم مختلف هاییلپتانس از برخورداری لحاظ به بیرجند. است بوده فراوانی اهمیت دارای دور یاگذشته

 خصوص در یحلاهر مشخص طوربه شهری یتوسعه هایطرح ییهدر ته لیکن ،گردد برند صاحب گوناگون یهاحوزه

 مجموعه شهرها، سایر از خود ساختن متمایز و توجهجلب برای باید شهرها. است نشده ارائه شهری برند ایجاد

 اتخاذ به را محلی دولت رقابت، این .(Mierlo.30 :2014 )کنند هماهنگ و داده قرار هم کنار را خود هاییلپتانس

 و( Sakti, Gaffar & Dirgantari.10 :2020 )است کرده تشویق هریش یتوسعه هاییاستس در برند هاییاستراتژ

 .است شده تعیین پیش از یابرنامه و نظم بر اساس شهرها یدهشکل ابزار ترینیادیبن ،شهری یتوسعه هایطرح

 گذاریاثر چگونگی مورد در اصلی سؤال شهری، یزیربرنامه و یزیرطرح شرایط در مداخله و هایدهپد تغییر هدف با

 مباحث اساس بر پژوهش این فرعی یهاسؤال .است شده بیان شهری برندسازی تحقق بر شهری یتوسعه هایطرح

 است گردیده تالش و اندشده تدوین تحقیق این کلی چارچوب به توجه با و نظری ادبیات و مقدمه بخش در شدهمطرح

 روش یک در را پژوهش این اهداف تحقق برای الزم یزمینه ،پژوهش اصلی مسیر کردن مشخص و ساده بیانی با تا

 .کند فراهم ترکیبی

 باشد؟ اثرگذار توانندیم شهری برندسازی در عوامل کدامین بیرجند شهر بستر در شهری مدیران نظر از -1

 را معناداری ضریب ترینبیش شهری برند تحقق و شهری یتوسعه هایطرح بین ارتباط در شاخص کدام-2

 داراست؟

 یرابطه به مربوط یجادشدها ساختاری معادالت مدل در هاشاخص بین معنادار ارتباط و همبستگی ترینبیش -3

 ؟هاستمؤلفه کدام بین

 تحقيق یيشينهپ -۲

در مقاالت و کتب متعدد مورد  مدیریت شهریها و اهداف در رسیدن به استراتژی برندسازینقش در سالیان اخیر 

 ینحوهتوضیح  یدرباره مطالعات موردی یعمدهاست. تمرکز قرار گرفته  شهری ریزیبرنامه یپژوهشگران حوزه تأکید

شهری که باید در برند های و پتانسیل هاراییداشناسایی ، برندهای مختلف شهریزیر  و دذینفعان متعد یسازهماهنگ

 بوده است. یشهر گیری میزان موفقیت برندو نیز تالش برای اندازه شوندگنجانده  شهر

، اقدامات و هایتئورشهری و برندسازی شهری:  ریزیبرنامهپیوند "با عنوان  یامقاله( در 2020) 4آدیراک و بنکدار

 جمله از شهر برندسازی روی پیش یهاچالششهری،  برندسازی هاییوهش و هایتئور از انتقادی با خوانش "هاچالش

 با .کندیم را بررسی بخشی اصالت نیز و یشینما و صوری اقدامات جتماعی،ا نابرابری سیاسی، نامتقارن فرآیندهای

با  توانندشهری می هایطرح که دهدمی نشان نتایج مقاله و برندسازی شهری، شهری یتوسعه هایطرحپیوند  تأیید

 و غالب گردیده خود هایچالش بر تا کند کمک به برندسازی شهری ریزیبرنامهاتخاذ رویکردهای مشارکتی در فرآیند 

 .ابدی توسعه هنجاری و اخالقی افزودن اصول با شهری هایطرح نظری یپایه

                                                           
4- Bonakdar & Audirac 
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 78   ان                                              زاده و همکارفخيم/  ... ی شهریهای توسعههای طرحبندی مؤلفهتحليل و رتبه

 :دهدیم ارائه شهروندان رضایت مورد در تحقیقات تطبیقی دو بخش با بررسی (2013) و همکاران ۵زنکر یمطالعه

 را موارد آن سپس و کندیم ترکیب هم با شودیم منتج کیفی تحقیقات از که معیارهایی با را مختلف مقیاس 18 اول،

 چهار دوم،. کندیممعرفی  6"شهروندی شاخص رضایت" عنوان با را آن که دهدیم کاهش سؤال 21 از یامجموعه به

 اکتشافی عاملی تحلیل) پژوهش مختلف یهاروش از که کنندیم یسازمدلآزمون و  را شهروندان رضایت از متمایز بعد

 تنوع، و شهرسازی: از اندعبارت. چهار بعد شودیم استفاده و ماتریس همبستگی (یچندبعد ندیب مقیاس تأییدی، و

شهروندان برای  رضایت بر را تأثیر ترینبیش "و شهرسازی تنوع"معیار  .کارایی و شغلی یهافرصت تفریح، و طبیعت

 انتخاب بهترین مکان برای زندگی دارد.

 معیارهای و کندیم کمک شهر برند یریگشکل به شهرسازی کندیماثبات ( 2014) 7و صالج نتایج پژوهش پمپه

)بافت، دسترسی، تنوع، خوانایی، سازگاری، کیفیت بصری، طراحی جزئیات، پیچیدگی و غنای  شهرسازی کیفی

 دارند. برند کیفی معیارهای با زیادی شباهت طراحی(

. این تحقیق، بررسی را در داندیمشهر  یهم در توسعهسازی شهری را ابزاری م( نیز در تحقیقی برند2014رهان )

استراتژی مهمی در طراحی شهری پایدار  عنوانبهپایداری تصویر شهر  ،کشور مصر انجام داده است. در این پژوهش

 به پایداری شهری کمک کرد. توانیماین است که با بهبود تصویر شهر  یدهندهنشانو نتایج  شده یبررس

 لیو تحل یفیک یمحتوا لیتحل یریکارگبه با و ییاستقرا -یفیبا روش ک یامقاله( در 139۵) محمدیو  انیعیرف

 یکردهایرو تأثیرتحت  یشهر ینیمکان در بازآفر یابیبازار یبرا یمفهوم یچارچوب ،یجهانتجربیات نمونه  8 یقیتطب

شهر  کردیبا رو یشهر ینیبازآفرها در برپروژهق به نقش ابررویدادها و ادر این تحقی. اندکردهارائه  نیشهر کارآفر

شهر  کردیبا رو یشهر ینیبازآفر یدر راستا شدهانجام راتییتغنتایج مقاله نشان داده که  .گرددیم تأکید نیکارآفر

 ،سازییتظرفبازار و  زشیانگ یدر راستا یشراکت ییحکمروا یریکارگبهو  یتیریمد هاییستمسدر  رییاز تغ ن،یکارآفر

 شیزاو اف هایرساختزدر همه ابعاد و با هدف بهبود  راتییتغ نیکه ا سبب گردیدهاز مشارکت را  یدیجد یهاونهگ

بر ضرورت توجه به  گرید یو از سو یمحل تیبر پاسداشت هو ییاز سو هاآنصورت گرفته و در  یزندگ تیفیک

 .شودیم تأکیدمکان،  یابیدر بازار هیجذب سرما ندیآدر فر یجهان هایمقیاس

 مباني نظری -3

 مطالعات از ایرشتهینب ترکیبی عنوانبهامروزه  اما است، گرفته شکل بازاریابی ادبیات در شهری برندسازی اگرچه

 & Oguztimur ;2011 .2016 ) شودیمشناخته  گردشگری و شهری ریزیبرنامه معماری، بازاریابی،

Akturan.Zenker and Martin.) به را بازاریابی اشتیاق با محلی مقامات شهری، برندسازی شدنمطرح اوایل در 

. بود شهرها ارتقاء ،اول یدرجه در شهری برندسازی طوالنی مدت برای و پذیرفتند درونی گذارییهسرما جذب منظور

 هایاستیس از بخشی عنوانبه شهری برندسازی از استفاده به شروع محلی مقامات ،1980 یدهه اواسط از ،حالینباا

. یافت دوچندان اهمیت مدیران برای شهری یتوسعه هایطرح لذا(، Hospers.2011 )کردند خود شهری یتوسعه

 :از اندعبارت اندکرده استفاده شهرها اخیر یهاسال در که شهری برندسازی راهبردهای ینترمهم

 اتخاذ جهت مدیران بر را روزافزونی فشار پایداری، و زیست محیط موضوع به توجه شهرها در: سبز برندسازی -الف

 یشناسبوم، اکولوژیکی تمدن ساخت مانندی مفاهیم روی بر تریشب تمرکز با شهری برندسازی در حمایتی رویکردهای

 و (Liu.2015 )پایدار شهرهای، یآورتاب، سبز شهرنشینی، (Caprotti.2014 )شهرها اکو، (Liu.2016 )شهری

 .است نموده وارد (Chan & Marafa.2013 )سبز برندسازی

                                                           
5- Zenker 

6- Citizen Satisfaction Index 

7- Pompe & Salaj 
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 رویدادهای بر ،انگیزیجانه "سرگرمی یهافرصت" وعده با فرهنگی، در برندسازی: فرهنگی برندسازی -ب

 مختلف هاییاستراتژ و منابع از شهر . بازاریابان(Richards & Wilson.2006 )گرددیم تأکید هاجشنواره و فرهنگی

 با را برندشان که شهرهایی توسط اجراشده هاییاستراتژ از برخی. کنندیم استفاده فرهنگی عناصر با برندسازی برای

پررنگ کردن نقش  ،فرهنگی یهاجشنواره یبرگزار ،شهری بازآفرینی :از اندعبارت ،اندساخته فرهنگی منابع از استفاده

 (.Evans; 2015 .Kanellopoulou. 2003)فرهنگی 8پیشران یهاپروژه و ابررویدادها یدهسازمان، هاموزه

 کرد استفاده ییهاساختمان و عمومی فضاهای فیزیکی فرم از باید است، آن پی در برندسازی: سخت برندسازی-ج

 طراحی و معماری از باید یگردعبارتبه .کنندیم استفاده آن از و شوندیم روهروب آن با گردشگران و شهروندان که

 تالش یک سخت برندسازی .شودیم نامیده "سخت برندسازی" کرد که ستفادها شهر برندسازی برای جاذب شهری

 یهاساختمانو راهبردهای ایجاد  (Evans.2003 )است نمادین و جغرافیایی لحاظ از برند عمر افزایش برای ویژه

 ماران بنامگیری از طراحان و معبهره (Björner Ye &. 2018) 9هاابرپروژهو اجرای  (et al Riza. 2012)نمادین

را شامل  (2009، و کاواراتزیس )آشورث ویژه تمرکز بر محالت، متمایزمعماری و طراحی ، 10(گادی گامبیت)تکنیک 

 .شودیم
 

 شهریشهری و برندسازی  ریزیبرنامهدر ارتباط بین  مؤثرعوامل : 1جدول 

 توضیحات زیرمعیار معیار

 

 

 

 شهری ریزیبرنامه

 راهبردی برنامه

 برند مکانی موقعیت به توجه محلی، نیازهای و جهانی شارف بین تعادل

 شناسایی نفعان،ذی قدرت از استفاده ذینفعان، منافع شناختن شهر،

 شهر برند به تعلق حس ارتقاء شهر، خصوصیات

 یتوسعه یهاپروژه

 شهری

 فضاهای یتوسعه برندسازی، منظور به عمرانی یهاپروژه ارتباط بین

 از گرفتن الهام شهری، هاییرساختز نوسازی و هتوسع شهری، عمومی

 گردشگری جهانی یهامدل

شهر برند مدیریت  

 ،نفعیذ یهاگروه مناسب شناسایی پویا، برند مدیریت معنادار، برندسازی

 اهداف در شهری مدیران ثبات نفعان،ذی مشارکت بر مبتنی گیرییمتصم

 سیاسی یهاسازمان بین ارتباط شهر، برندسازی

 

 تبلیغات، و هارسانه، اقتصادی عملکرد ازجمله شهری برندسازی غیرمستقیم طوربه و شهر تصویر بر مؤثر عوامل

 که است شده معرفی (2019) 11دستگردی و دیلوکا توسط شهری ریزیبرنامه و گذارییاستس فرهنگی، هایفعالیت

 شخصیت بخواهند شهرها کهیدرصورت .است شده مشخص (1) جدول در شهری ریزیبرنامه مؤلفه یرگذاریتأثی نحوه

 بایستی و داشته نیاز یکپارچگی و افزودهارزش عملکرد، مانند هایییژگیو به کنند، تعریف خود برای را برندی صحیح

 برای یمؤثر و مهم ابزار شهری برندسازی همچنین. باشند عمومی ونقلحمل و سکونت صنعت، استخدام، هدف

 (.Shi-xu.2015 )کندیم عمل شهری یتوسعه هایطرح برای راهنما یک عنوانبه حتی و شهری یتوسعه هایبرنامه

 اشاره باز و فضاهای کالبد بین ارتباط و اراضی از استفاده به اول مورد :دارد اصلی یجنبه دو شهری ریزیبرنامه

 بندیسرانه، تراکم ساختمانی و منطقه ،کمی مانند کاربری زمین معیارهای با شهرسازی از بخش این موفقیت. دارد

 هاییکاربر از استفاده همچنین و فضا ها،ساختمان گسترش به مربوط مفاهیم این خاص، طوربه. شودیم زده تخمین

 ریزیبرنامه اساسی هاییهپا از یکی که است شهری فضای از صحیح مدیریت و استفاده فنی معیار این. است شهری

                                                           
8- Flagship 

9- Mega-project 

10- Gaudi gambit 
11- Dastgerdi & De Luca 
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. گیرندیم( در این دسته قرار 2008) 12برندسازی شهری مانند هلمی یبرخی پژوهشگران حوزه مطالعات .است شهری

 و مطلوب یهاتوسعه گیریشکل محل کنترل به قادر ، اماگیردیم را نامطلوب هایتوسعه جلوی زمین کاربری یبرنامه

 شهر مانند یزیربرنامه مختلف مفاهیم زا نیست. از طرفی تعدادی مطلوب زمان در یازموردن یهامحل به هاآن هدایت

 نیستند و عموما  یابیدستقابل کالبدی یزیربرنامه طریق از است فقط بوده ریزانبرنامه یتموردحما هامدت که فشرده

 یزیربرنامه فرآیند در تریفضع هایگروه با مشارکت و هابرنامهتدوین  در نیز نفعیذ یعمده یهاطرف با همکاری

 ندارد. وجود زمین یکاربر

 ،شدهادراک یهاارزش آن، کیفیت شهری، زندگی بر که دارد اشاره شهری فضای عناصر یکلیه به دوم یجنبه

 این برای جامع رویکرد یک اساس و پایه. گذاردیم تأثیر آینده پیشرفت یهافرصت و میراث حفظ آن، تاریخی استمرار

 حمید مانند پردازانییهنظر توسط بعدها که شده نهاده( 1961) 13لینچ ینکو یبندطبقه بر مبتنی شهرسازی از بخش

 اندعبارت که( Dimitrovska Andrews.2011 )است شده کامل( 198۵) همکاران و بنتلی یان و( 198۵) شیروانی

 .تنوع و بصری تشخص ،پذیرییقتطب خوانایی، گوناگونی، دسترسی، بافت، ؛از
 مؤلفهبرندسازی شهری و طرفداران هر  یهامؤلفه یبندجمع: 2جدول 

 پردازیهنظر معیار 

1 
 یسرزندگ

 ؛2006آنهولت،  ؛2004هانکینسون،  ؛2003ایوانز،  ؛2010و ژانگ،  ینبا ؛2011)لی و همکاران، 

 (2013و همکاران،  زنکر ؛2012، 1۵شفرنستکایا و پاتپو ؛2009و همکاران،  14مریلز

 (2001، 18روبلدو ؛2001، 17والکر -یسونهر ؛2007، 16)گرانروز یابیبازار 2

3 
 یصرفه اقتصاد

زنکر و همکاران،  ؛2012و پاتپو،  یاشفرنستکا ؛2010و همکاران،  20تنکار ؛2010، 19و ژانگیون )ب

 (2009و همکاران،  یلزمر ؛2006؛ آنهولت ؛2013

4 
 منظر

 یلزمر ؛2006، 21لیسو کورنی ترومن ؛2006، آنهولت ؛2003، ینستور ؛2004و آشورث،  سی)کاوارتز

 (2012و پاتپو،  یاشفرنستکا ؛2009، زنکر ؛2009و همکاران، 

۵ 
 رنگ تعلق

، زنکر ؛2009و همکاران،  یلزمر ؛2008، یسکاواراتز ؛2006و کورنیلیس،  ترومن ؛2006)آنهولت، 

 (2013و همکاران،  زنکر ؛2009

 (2013و همکاران،  زنکر ؛2009مکاران، و ه یلزمر ؛2008، یسکاواراتز ؛2006)آنهولت،  یطیمح تیفیک 6

7 
 رساختیز

و  یاشفرنستکا ؛2009و همکاران،  یلزمر ؛2008، یسکاواراتز ؛2006، آنهولت ؛2010)باین و ژانگ، 

 (2013و همکاران،  زنکر ؛2012پاتپو، 

8 
 یذهن ریتصو

 ؛2009ان، و همکار یلزمر ؛2006آنهولت،  ؛2011و همکاران، 23کو ؛201۵و همکاران، 22)هوزانی

 (2012و پاتپو،  یاشفرنستکا ؛2013و همکاران،  زنکر

 (2008، هلمی ؛2013،رهان ؛2012،یلنسکاپر ؛2004، سی)کاوارتز احیاء 9

 (2020، و همکاران24بالباس) مهاجرت 10

                                                           
12- Helmy 

13- Lynch 

14- Merrilees 

15- Shafranskaya and Potapov 

16- Grönroos 

17- Harrison-Walker 

18- Robledo 

19- Byon and Zhang 

20- Toncar 

21- Trueman and Cornelius 

22- Hosany 

23- Qu 
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ادامه روابط  تا در ، اشاره شده استاندداشته تأکیدخود  یهاپژوهشپردازانی که به هر معیار در نظریه (2) در جدول

ی مختلف با آمار یجامعهبرندسازی شهر بیرجند از نگاه سه  هایبرنامهبر تحقق  هرکدامو میزان اثرگذاری  هاآنبین 

 گردند. یبندرتبه هامؤلفهسنجش و  plsتاری ساخپرسشنامه در مدل معادالت 

 موردمطالعه یمحدوده -4

از )از بعد جغرافیایی و فضای حاکمیتی( ای یک مرکز منطقه عنوانبهبیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی  شهر

متعدد بازرگانی،  یهانقشمختلف تاریخی  دوراندیرباز دارای اهمیت حیاتی و بسیار زیادی برای کشور بوده است و در 

 آموزشی، نظامی، کشاورزی و صنعتی را پذیرفته است.
 

 
 )نگارنده( و بناهای تاریخی آن بافت میانی شهرشاخص تاریخی  یپهنه :1 شکل                   

 

بندی عملکردی شهر توان در ساختار محالت و همچنین پهنههای شاخص در شهر بیرجند را میها و پهنهحوزه

 یاولیه شهر و با ابنیه یهسته عنوانبه (1) یشمارهبرابر شکل درخت ی چهارمشاهده نمود. البته بافت تاریخی محله

 ترشاخصو پهلوی و در مجاورت بازار تاریخی شهر بیرجند  یهقاجار زندیه، صفوی، یهادورهتاریخی متعلق به فراوان 

 مرغیقلعه از پس 1312 سال در کشور فرودگاه سومین شهر بیرجند، استراتژیک و سیاسی موقعیت علت به هستند.

 بیرجند، در روسیه و انگلستان کنسولگری دو ،جهانی دوم جنگ از پیش تا و شد ساخته شهر این در بوشهر، تهران و

نفر بوده  203636بالغ بر  1397سال در جمعیت شهر بیرجند  .(78: 1384 )وفایی فرد،اندبوده فعالیت مشغول

 (.33: 1398 )گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان خراسان جنوبی،است

 تحقيق يشناسروش -5

 یمیالدی در علوم اجتماعی آغاز و استفاده از آن در مطالعات شهری به دهه 19۵0 یروش تحقیق ترکیبی در دهه

 .است ترکیبی تحقیق روش و کاربردی نوع از تحقیق این. (Lingard et al.87 :2008 )گرددیبرم 1990

                                                                                                                                                                          
24- Belabas 
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 ایاول شامل مطالعات اسنادی، کتابخانه یقرار گرفت. مرحله موردتوجهاساسی  یسه مرحلهدر انجام این پژوهش 

با کیفی  هاییافتهتحلیل ساختاریافته انجام و نیمه یهامصاحبه ،دوم یبود. در مرحله مرور عمیق ادبیات تحقیق و

 -پرسشنامه برای شهروندان، مسئولینو تکمیل تنظیم سوم،  یمرحله. صورت گرفت ،یکاومتنروش استفاده از 

با و تحلیل  SmartPLS2.0.3و  SPSS.22 آماری یافزارهانرم کمی در یهاداده بود. و گردشگران گذارانیهسرما

انجام  یرجندشهر بمختلف در برندسازی  هایمؤلفه یرگذاریتأثمیزان  بندییتاولومدل معادالت ساختاری،  یریکارگبه

 شد.

 رتصو این به. است شده گلوله برفی استفاده تکنیک و هدفمند یریگنمونه روش از شوندگانمصاحبهانتخاب  جهت

 یتوسعه هایطرحنفر از مدیران شهری دارای تجربه در فرآیند تدوین و تصویب  ۵شامل  اولیه گروه یک نخست که

. شدند معرفی مصاحبه جهت گروه همین توسط نفر 10شامل  بعدی افراد سپس شده و انتخاب مصاحبه جهت ،شهری

اما روند پژوهش تا نفر پانزدهم  ،ا حدودی شکل گرفتدوازدهم ت یو اشباع نظری از نمونه 1398قلمرو زمانی تابستان 

 ادامه یافت.

 و کلی طرح اساس بر کامال  و لیکرت ایینهگزپنج طیف مبنای بر پاسخ، بسته و ساختهمحقق یهاپرسشنامه

 383کوکران  فرمول اساس بر و تصادفی ساده یریگنمونه با. اندشده طراحی پژوهش این تحقیق هاییهفرض

 28، یارمع 10 برای سنجش پرسشنامه تکمیل نمودند. گذارانیهسرمامسئولین و  از نفر 30و گردشگر  381،شهروند

-محقق یپرسشنامهاطالعات پرسشنامه را شکل دادند.  یآورجمعچارچوب کلی پژوهش برای  ،سنجه 69زیرمعیار و 

ارشد مورد  یکارشناس انیو دانشجو دیبار توسط اسات نیبر اعتبار محتواست و چند یپژوهش، مبتن نیا یساخته

در  لوتیپا عنوانبهپرسشنامه  30حجم نمونه، تعداد  نییتع زیپرسشنامه و ن ییایپا یبررس یگرفت و برا ارقر ینیبازب

در حد مناسب و  نامهپرسش ییایپا و 0.982۵کرونباخ  آلفای زانیشد. م یابیو ارز لیتکم رجندیمحالت مختلف ب

 ( است.7/0 یباال) قبولقابل
 

 : معیارها و زیرمعیارهای پژوهش3 جدول

 معیار زیرمعیار معیار زیرمعیار

  تنوع زیرساخت دسترسی

  خوانایی سرزندگی

 تصویر ذهنی

 

 ایمنی

 امنیت نقش انگیزی

اندازچشم  بازاریابی شفاهی 

بندیمنطقه  سنتی 

 نگهداری و تعمیر

 احیاء

  وکارکسب

 گذارییهسرما یهامحرک توسعه صرفه اقتصادی

 فایده -هزینه  حفاظت

 نگرش منظر تمایز بصری
 رنگ تعلق

پذیرییقتطب   

 

 مهاجرت

 
 

 مشارکت عینی

  پاکیزگی محله گرایی

 زداییصنعتی تنوع فرهنگی کیفیت محیطی

 آسایش اقلیمی تشخص

 تماس با طبیعت قشرگرایی
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ها، روایی واگرایی، برازش مناسب مدل و ختاری از روایی همگرایی، پایایی سازهاز تکنیک معادالت سا استفادهدر 

 بررسی هتج 2۵شدهاستخراج واریانس میانگین شاخص مدل اطمینان حاصل نمود. بدین منظور از بینییشپقدرت 

پایایی، از  یریگدازهان برای نیز 27ترکیبی روش پایایی و 26کرونباخ روش آلفای از شد. استفاده همگرا اعتبار یا روایی

و ساختاری برای برازش مدل  29برای بررسی روایی واگرایی، از ضرایب تعیین و استون گیزر 28روش فورنل و الرکر

 شد. استفاده کلی مدل تأییدبرای  مدل و از شاخص نیکویی برازش بینییشپقدرت 

 تحقيق هایيافته -6

 به (.Corbin and Strauss.2008 )غیرها را آزمون نمایدتا اینکه مت کندیمبیشتر کشف  کیفی محقق در روش

بر برندسازی شهر بیرجند بررسی  مؤثر هایمؤلفهبا مصاحبه از مدیران و نخبگان  ،بومی کردن مدل نهایی پژوهش دلیل

ختلف در مورد ابعاد م شوندگانمصاحبه، از نظریات هامصاحبه یکاومتنزیر با تحلیل گفتمان و  یهامقولهو گردید 

موضوعات و  یبنددسته (4) یشمارهکه در جدول  شهری در برندسازی شهر بیرجند استخراج شد هایطرح تأثیر

 ارائه گردیده است. شوندگانمصاحبه تأکیدمحتوای مورد 
 

 ساختاریافتهنیمه یهامصاحبه: نتایج 4 جدول

 یهمادرون موضوع

 در شهر و نیازهای اولیه مانند مسکن و خریدهای روزانهحضور دانشجویان و نظامیان  اقتصاد خدماتی شهر 

 کاهش جذابیت شهر بیرجند برای نظامیان به دلیل خاطرات سخت و دوری از خانواده و زادگاه

 فرهنگ و تاریخ شهر

 

 شرق کشور یدروازه عنوانبهنقش محوری بیرجند 

 فرهنگی بودن شهر و کثرت موقوفات علمی در شهر بیرجند

 بافیو حوله یسازصابونمانند سفالگری و تنورسازی،  شدهفراموشایع سنتی صن 

 غذایی شهرجذاب فرهنگ 

 اکبریه و صنایع سنتی شدهثبتو خوشه در آثار تاریخی  هاقطبلزوم ایجاد 

 شخصیت مبهم برند شهر

 

 تاریخی مانند حکیم نزاری هاییتشخصناشناخته بودن عالمان، فرهیختگان و 

 مردم یحاشیه دورازبهفرهنگی و رفتار آرام و  یحیهرو

 مطلوب یارسانهدارای تصویر  شدهشناختهاز افراد  یریگبهره

 هنری بومی یهاگروهاز  یریگبهره

نفعان خاموش در شهر ذی

 بیرجند

 )اوقاف و بنیاد مستضعفان( دانهدرشتنفوذ مالکین 

 برندسازی هایبرنامهدر جهت  اهموقوفهاستفاده از وجوهات برخی از 

 هاگیرییمتصمو استاندار در  فقیهیول ینفوذ نماینده

 نیاز به احیای موقوفات

محور بر مالکیت حاکمیت

 برند

 

 نظیر طرح جامع ناحیه باالدستی اسناد ینیاز به تهیه

 ایجاد تشکیالت اجرایی برند در ذیل ساختار شهرداری بیرجند

 برندسازی هایبرنامهدیریت بخش خصوصی در مخالفت با م

 برگزارشده یامنطقه یهااجالساز برخی  یارسانه یبرداربهرهعدم  ضعیف یارسانهتصویر 

 شهر یهاخانهمعماری کنسولگری بر  تأثیردیدگاه مثبت مردم در خصوص 

                                                           
25  - Average Variance Extracted (AVE) 

26- Cronbach 

27- Composite Reliability (CR) 

28- Fornell & Larcker 

29- Stone- Geisser Criterion(Q2) 
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 84   ان                                              زاده و همکارفخيم/  ... ی شهریهای توسعههای طرحبندی مؤلفهتحليل و رتبه

 تاریخی چهاردرخت یلهمح در منازلضایعات  انبار کردنمانند  هایییبآسو  هاافغانحضور  مهاجرت

 شهروند از سوی شهروندان عنوانبه هاافغانلزوم پذیرش 

 و نظامیان هاافغانکاهش اثرات منفی حضور  گذارییاستسوظایف و  یینتع نیاز به مدیریت واحد،

 تاریخی یهابافتکم شدن حس تعلق شهروندان ساکن در 

بازآفرینی فرهنگ مبنا با 

تاریخی  یهابافتبر  تأکید

 و روستاهای شهری

 

 آبادیمرحمانند اکبریه و  یشهردرونقدیمی و روستاهای  یهابافتساکنان  یهامشارکتجلب 

 تاریخی و گاراژها یا بازارهای قدیمی از رونق افتاده یهاخانهبرندسازی مکان محور در برخی 

 توانمندسازی ساکنان و نمایشی هاییتفعالایجاد 

 بافت یهاجدارهو  هاکوچهرسازی با عنصر رنگ در توجه به منظ

 هاپروژهو  هابرنامهنگاه اقتصادی بر ابعاد اجتماعی در تعریف  یغلبه

 هاپروژهمانند مسکن محرومین در اجرای  احترامقابل یهاناممدیران از  سوءاستفاده

 بافتبر تغییر سبک زندگی ویالیی ساکنان  تأکیدو  ایینهزمعدم نگرش 

 محورپیاده یهاپروژهارزیابی مثبت از 

 گراییگر و شهروند و لزوم زمینهو توسعه یزربرنامهعدم ارتباط بین 

پیشران و  یهاپروژه

 محرک توسعه

 با برند شهری هایتفعالتوافق ذینفعان و هماهنگی در 

مختلف ذیل  یهانقشکردن  برای یکپارچه ریزیبرنامهآن در  یامنطقهمقیاس شهر و رتبه  تأثیر

 برند شهری

 گرانتوسعه یوسازهاساختدر  مشهور ینمادهالزوم حفاظت از  شراکت خصوصی عمومی

 قدس به دلیل مالکیت آستان آبادیمرحدر اکبریه و  گذاریهسرماحضور  ییرانهگسختضوابط 

 مختلف اقتصادی شهر یهانقشبرندسازی بر اساس 

 شهری وسازساختفت روستایی، سبک زندگی و پرهیز از ضوابط حفظ با منطقه بندی

 حیاط مرکزی یهاخانهترویج اصول معماری بومی مانند 

 ساختمان یاز بین رفتن هویت شهری در حوزه

ویج معماری بومی و تر

 سازهاونظارت بر ساخت

 و وظایف متعدد هایشهردارمحدود  یبودجه

 دلیل راهبردی بودن آن به برنداز  طرحلزوم تبعیت 

 توسعه هایطرحلزوم اجرایی شدن برند شهری در قالب  برند شهری یزیرطرح

 به دلیل راهبردی بودن آن برنداز  طرحلزوم تبعیت 

  

گیری که چگونگی و تبیین های مرسوم در معادالت ساختاری متشکل از دو بخش هستند. مدل اندازهمدل

دهد نماید و مدل ساختاری که نشان می( مربوطه را بررسی میسؤاالترهای آشکار )متغیرهای پنهان توسط متغی

روابط میان  یدهندهنشاناند. یک مدل ساختاری یا مدل بیرونی چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته

میدانی با  یهابرداشتامه و در این قسمت اطالعات حاصل از پرسشن. (91: 1393، رضازاده)داوری و است چندسازه

پی ال اس در سه  افزارنرمبرازش مدل در  .گیردیممعادالت ساختاری مورد تحلیل و بررسی قرار  یسازمدلاستفاده از 

گیری، برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی که برازش مدل اندازه ؛از اندعبارتگیرد که بخش مورد بررسی قرار می

 .شودیمپرداخته  هاآن در ادامه به تشریح

 گيریبرازش مدل اندازه -6-1

برازش و بررسی مدل با استفاده از سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته 

 است.
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پایایی . شودیماخ و معیار پایایی ترکیبی استفاده عیارهای ضریب آلفای کرونبپایایی نمونه از م یریگاندازهبرای 

 (.Vinzi.65 :2012 )رودیممار ری از ضـریب آلفای کرونباخ بـه شمعادالت ساختاری معیار بهت یسازنمونهدر  ترکیبی

باشند. بارهای ( می7/0کلی در حد مطلوب )بیش از های مدل مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای تمام سازه

 های تحقیق مدل کلی است.سازه قبولقابلباشند که نشان از پایایی می 4/0ز متغیرهای تحقیق بیش ا سؤاالتعامل 

شود. کار برده می هگیری در روش پی ال اس بهای اندازهروایی همگرا دومین معیاری است که برای برازش مدل

)تبیین شده( بین  شدهگذاشتهمیانگین واریانس به اشتراک  یدهندهنشان( AVE) یمعیار متوسط واریانس استخراج

-شده، میزان همبستگی یک سازه با شاخصتر میانگین واریانس تبیینن ساده. به بیااستهای خود هر سازه با شاخص

رکر معیار است. فورنل و ال تریشبباشد، برازش مدل نیز  تریشبگی دهد که هر چه این همبستمینشان  های خود را

سنجش روایی همگرا را معرفی کرده و اظهار داشتند که در مورد این معیار، مقدار شده را برای میانگین واریانس تبیین

را نشان  قبولقابلروایی همگرایی  ۵/0است، بدین معنی که مقدار میانگین واریانس تبیین شده باالی  ۵/0بحرانی عدد 

( ۵/0ر حد مطلوب )بیش از (. مقادیر متوسط واریانس استخراجی مدل کلی د9۵: 1393، رضازاده)داوری و دهندمی

 باشند.می

یک  ی. این معیار میزان رابطهاستمالک سنجش روایی واگرایی متغیرهای تحقیق، استفاده از روش فورنل و الرکر 

یک مدل  قبولقابلروایی واگرایی  کهیطوربه هاست؛ی آن سازه با سایر سازهرابطههایش در مقایسه با سازه با شاخص

های دیگر. در پی ال اس های خود دارد تا با سازهبا شاخص ترییشبت که یک سازه در مدل تعامل حاکی از آن اس

های این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین پذیرد که خانهیک ماتریس صورت می یبررسی این امر به وسیله

ها و جذر مقادیر متوسط واریانس استخراجی مربوط به هر سازه است. همچنین در صورتی مدل روایی واگرایی سازه

(. 9۵: 1393 ،رضازادهوری و )داباشند تریشبقابل قبولی دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین خود 

 شدند. تأییدروایی واگرایی متغیرهای تحقیق 

 یهامدل برازش بررسی از پس (PLS)رویکرد حداقل مربعات جزئی در هاداده تحلیل چهارچوب با مطابق

 .رسدیم پژوهش ساختاری برازش مدل به نوبت یریگاندازه

 برازش مدل ساختاری -6-۲

 -(، ضریب استونR2) معیار ضریب تعیینچهار دل ساختاری پژوهش با استفاده از بررسی مطلوب بودن برازش م

( مورد بررسی value-tمنتسب به متغیرهای تحقیق ) سؤاالتداری هر یک از ضرایب معنی و 30افزونگیگیزر، معیار 

 قرار گرفته است.

ه معادالت ساختاری ب یسازلمدگیری و ساختاری اندازه ضریب تعیین معیاری است که برای متصل کردن بخش

مقدار ضریب تعیین  هرچقدرگذارد. می زادرونبر یک متغیر  زابروندارد که یک متغیر  یریتأثرود و نشان از کار می

، 19/0( سه مقدار 1998) 31مدل است. چین تریشبباشد، نشان از برازش بهتر و  تریشبمدل  یزادرونمربوط به سازه 

(. 1393، رضازادهکند )داوری و برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی ضریب تعیین معرفی می را مالک 67/0و  33/0

سازد. اگر در مدل را مشخص می بینییشپقدرت  و شده یمعرف( 197۵گیزر توسط استون و گیزر ) -ضریب استون

های یکدیگر کافی بر شاخص تأثیرها قادر خواهند بود تا باشند، سازه شدهیفتعر یدرستبهها یک مدل، روابط بین سازه

 شوند. تأیید یدرستبهها گذاشته و از این راه فرضیه

                                                           
30- Redundancy 

31- Chin 
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 86   ان                                              زاده و همکارفخيم/  ... ی شهریهای توسعههای طرحبندی مؤلفهتحليل و رتبه

 02/0سه مقدار  زادرونهای مدل در مورد سازه بینییشپ( در مورد شدت قدرت 2009هنسلر و همکاران )

 بنابراین مدل؛ باشندمی قبولقابلضرایب در حد مطلوب و  اند.)قوی( را تعیین نموده 3۵/0)متوسط( و  1۵/0)ضعیف(، 

 مطلوبی برخوردار است. بینییشپکلی از برازش مناسب و قدرت 

مقدار ضریب تعیین مربوط به آن سازه به دست  زا دردرون یسازه 32مقادیر اشتراکی ضربحاصلاز  افزونگیمعیار 

مدل در یک پژوهش دارد، البته  تر بخش ساختاریباشد، نشان از برازش مناسب تریشب افزونگیهر چه مقدار . آیدمی

(. میانگین ضرایب در حد مطلوب و 93: 1393،رضازاده)داوری و است عددی ذکر نشده افزونگیدر مورد مقدار مالک 

 .کلی از برازش مناسبی برخوردار است بنابراین مدل؛ استقابل قبولی 

 سؤاالتهر یک از  t یتفاده از آمارهبرای مطلوب بودن برازش مدل ساختاری اس مورداستفادهچهارمین معیار 

و  سؤاالتباشد نشان از مطلوب بودن  96/1تی بیش از  یچنانچه آماره 0۵/0ست. در سطح خطای منتسب به متغیرها

 .است 96/1آماره تی بیش از  سؤاالتبرای تمامی . (9۵همان: )برازش مناسب مدل ساختاری است درمجموع

 مدل کلي برازش -6-3

های معادالت ساختاری است. بدین معنی که توسط این معیار، مربوط به بخش کلی مدل 33یی برازشمعیار نیکو 

 گردید. معرفی( 2004و همکاران ) 34توسط تنهاوس نیکویی برازشکلی را نیز کنترل نماید. معیار  مدلبرازش 
نیکویی متوسط و قوی برای  مقادیر ضعیف، عنوانبهرا  36/0و  2۵/0، 01/0( سه مقدار 2009و همکاران ) 35تزلسو

در حد  و ۵91/0مدل کلی  نیکویی برازشمقدار  ۵جدول . برابر (96: 1393، رضازاده)داوری و اندمعرفی نموده برازش

 .بنابراین مدل کلی از برازش کلی مناسبی برخوردار است؛ باشندمطلوب و قابل قبولی می
 

 ویی برازشنیکبرازش مدل کلی پژوهش با معیار  : شاخص۵ جدول

communalities (R2) communalities̅̅ متغیرهای مدل ردیف ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ R2̅̅ ̅ GOF 

- 
 یتوسعههای طرح

 شهری
۵61/0  

6۵9/0 620/0 639/0 

 648/0 710/0 سرزندگی 1

 493/0 647/0 بازاریابی 2

 916/0 647/0 صرفه اقتصادی 3

 0۵8/0 678/0 منظر 4

 929/0 ۵71/0 رنگ تعلق ۵

 848/0 741/0 کیفیت محیطی 6

 323/0 ۵47/0 هایرساختز 7

 737/0 ۵84/0 تصویر ذهنی 8

 942/0 ۵99/0 احیا 9

 890/0 631/0 مهاجرت 10

 

                                                           
32- Communality 

33- Goodness of Fit 

34- Tenenhaus 

35- Wetzels 
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 و بررسي فرضيات هامؤلفه بندیرتبه -6-4

زمون عدد بحرانی بوده و آ ی. مقدار آمارهاست 36آزمون یو مقدار آماره تأثیرمدل کلی پژوهش شامل ضریب 

رابطه بین متغیرها  تأیید درواقعدرصد و  9۵داری رابطه در سطح اطمینان باشد، نشان از معنی 96/1از  تریشبچنانچه 

که همه  دهدروابط میان متغیرهای تحقیق بر اساس فرضیات مدل کلی تحقیق را نشان می (6)جدول  .استدر مدل 

های دوم و سوم نیز به بر احیا بوده است. رتبه شهری یتوسعههای طرح تأثیرباالترین ضریب . اندگرفتهقرار  تأییدمورد 

نیز مربوط به متغیرهای زیرساخت و  تأثیرضریب  ترینیینپاترتیب متعلق به رنگ تعلق و صرفه اقتصادی بوده است. 

 منظر بوده است.
 ط مدل کلیآزمون و نتایج رواب ی، مقدار آمارهتأثیرضرایب : 6جدول 

 نتیجه آماره آزمون تأثیرضریب  روابط رتبه

 رابطه تأیید 278/120 971/0 بر احیا شهری یتوسعههای طرح تأثیر 1

 رابطه تأیید 490/131 964/0 نگ تعلقربر  شهری یتوسعههای طرح تأثیر 2

 رابطه تأیید 99۵/6۵ 9۵8/0 بر صرفه اقتصادی شهری یتوسعههای طرح تأثیر 3

 رابطه تأیید 733/103 943/0 بر مهاجرت شهری یتوسعههای طرح تأثیر 4

 رابطه تأیید 326/67 921/0 یفیت محیطیکبر شهری یتوسعههای طرح تأثیر ۵

 رابطه تأیید 816/۵2 8۵9/0 بر تصویر ذهنی شهری یتوسعههای طرح تأثیر 6

 رابطه أییدت ۵72/1۵ 806/0 بر سرزندگی شهری یتوسعههای طرح تأثیر 7

 رابطه تأیید 77۵/12 703/0 بر بازاریابی شهری یتوسعههای طرح تأثیر 8

 رابطه تأیید 239/6 ۵69/0 بر زیرساخت شهری یتوسعههای طرح تأثیر 9

 رابطه تأیید 907/1 241/0 بر منظر شهری یتوسعههای طرح تأثیر 10

 

 یمؤلفه :دهدمیزیر را نشان  هاییافته رنل و الرکرپژوهش در ماتریس فو هایمؤلفهبررسی همبستگی میان 

و  0.630مهاجرت به میزان  یارمعو  0.689همبستگی را با معیار کیفیت محیطی به میزان  ترینبیشسرزندگی 

 دارد. 0.031 یزانمرا با منظر به  مؤثرارتباط  ینترکم

را با منظر  مؤثرارتباط  ترینکمو  0.643 یزانمبه  یاقتصادهمبستگی را با معیار صرفه  ترینبیشبازاریابی  یمؤلفه

 دارد. 0.308 یزانمبه 

و  0.643همبستگی را با اختالف بسیار نزدیک با معیار بازاریابی به میزان  ترینبیشصرفه اقتصادی  یمؤلفه

 دارد. 0.037 یزانمرا با منظر به  مؤثرارتباط  ترینکمو  0.۵76 یزانمزیرساخت به 

را با معیار  مؤثرارتباط  ترینکمو  0.۵33 یزانمهمبستگی را با معیار تصویر ذهنی به  ترینبیشنظر م یمؤلفه

 .دارد 0.037و  0.031 یزانمسرزندگی و صرفه اقتصادی به 

را با معیار منظر به  مؤثرارتباط  ترینکمو  0.637 یزانمهمبستگی را با معیار احیا به  ترینبیشرنگ تعلق  یمؤلفه

 دارد. 0.337 انیزم

و  0.611 یزانمو مهاجرت به  0.689 یزانمهمبستگی را با معیار سرزندگی به  ترینبیشکیفیت محیطی  یمؤلفه

 دارد. 0.21۵ یزانمرا با معیار زیرساخت به  مؤثرارتباط  ترینکم

را با  مؤثرارتباط  ینترکمو  0.۵76اقتصادی به میزان  یهمبستگی را با معیار صرفه ترینبیشزیرساخت  یمؤلفه

 دارد. 0.333 یزانمو معیار بازاریابی به  0.231 یزانمبه  یذهن یرتصومعیار 

                                                           
36- t-Value 
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را با معیار  مؤثرارتباط  ترینکمو  0.۵68همبستگی را با معیار سرزندگی به میزان  ترینبیشتصویر ذهنی  یمؤلفه

 دارد. 0.231 یزانمبه  تصویر ذهنی

را با معیار منظر  مؤثرارتباط  ترینکمو  0.637تگی را با معیار رنگ تعلق به میزان همبس ترینبیشاحیاء  یمؤلفه

 دارد. 0.218به میزان 

و مثبت را با  مؤثرارتباط  ترینکمو  0.630همبستگی را با معیار سرزندگی به میزان  ترینبیشمهاجرت  مؤلفه

 دارد. 0.2۵۵ یزانممعیار منظر به 

 او پيشنهاده گيرینتيجه -7

 مدل یک به دستیابی بنابراین ؛کنندمی استفاده خود شهرت و اعتبار دادن نشان برای مختلفی هایروش از شهرها

 یآوازه افزایش بر مؤثر عوامل شناخت ،حالینباا. باشد یزبرانگچالش و پیچیده کاری تواندمی شهری برندسازی جهانی

 به مطالعه این .بخشید خواهد بهبود را شهری یتوسعه هایطرح مدیریت چارچوب و شهری ریزیبرنامه، فرآیند شهر

 به ،عوامل این میان منطقی و سامانمند همبستگی ایجاد با تواندمی شهر چگونه که پردازدمی موضوع این بررسی

 .بپردازد شهری برندسازی یپدیده ترعمیق بررسی

 یهاپژوهش هاییافته و گرفت قرار نخست جایگاه در نهایی مدل معیارهای اهمیت یبندرتبه در احیا معیار

 داد نشان یسازمدل نتایج حفاظت، زیرمعیار در. گردید تأیید( 2008) هلمی و( 2013) رهان ،(2012) پریلنسکا

 در مختلف هایدوره معماری سبک حفظ شاخص طریق از برندسازی بر شهری یتوسعه هایطرح اثرگذاری ترینبیش

 محقق قدیمی بازار و تاریخی محالت مراکز بین ارتباط حفظ شاخص و قدیمی محالت یهاختمانسا معماری جزییات

 .شودیم

 نام پیشنهاد عنوانبه نمایشی هاییتفعال ایجاد و درونی یهابافت محورهای بهسازی از نیز دانشگاه اساتید از یکی

 در. هستند شبیه هم به خیلی ترکیه شهرهای و نایرا شهرهای ":داشت اظهار و تأکید ساکنان توانمندسازی بر و برد
 کفپوش و شده پیاده خاص یک رنگ ساختمان هر در. اندشده یزیآمرنگ قدیمی یهاخانه یهاکوچه ترکیه شهرهای
 ییهاکافه یا دستییعصنا از برخی نمایش برای محلی گاهی یا رستوران به شدنیلتبد هاساختمان برخی. دارند خوبی
 با که انسی احساس آن به گرداندیبرم را شما موضوع این و است جذاب برایشان هایستتور چقدر و فروشییبستن مثل
 ."دارید تانیکودک

 بسیار سطح در گذارانیهسرما و مدیران و شهروندان عینی و ذهنی مشارکت عبارتی به یا تعلق رنگ کرد ثابت نتایج

 ارزیابی مناسب مردم ینوازمهمان و رفتار نیز گردشگران نظر از و گرفت رارق اهمیت دوم جایگاه در و دارد قرار مطلوبی

 طرح به نسبت تعلق حس و هاآن اعتماد جلب به منجر شهر، عمرانی هایبرنامه در مردم مشارکت کهیدرحال؛ گردید

 از امر این. است ضعیف بسیار خدمات شرح در مردم جایگاه طرح تولید و مسئله شناخت یمرحله در گردید، خواهد

 واردکردن. گرددیم محسوب بیرجند شهر در جملهمن شهری یتوسعه هایطرح خدمات شرح یهاضعف ینترعمده

 عامل و شائبه ینترمهم خود، یسرمایه و زمین تولید و تملک یمرحله در شهری عمران و نوسازی یچرخه به مردم

 تأثیرات بیرجند شهری یتوسعه هایطرح کلی یریگجهت که دهدیم نشان هایبررس. بود خواهد هاآن اعتمادییب

 چندان دارد، کالبدی ماهیتی خدمات شرح این از حاصل محصول یتدرنها که است آن نتیجه. است بوده کالبدی

 .ندارد اقتصادی -اجتماعی مسائل دهیسامان و حل برای عملیاتی پیشنهادهای

 سوم جایگاه در برندسازی و شهری یتوسعه هایطرح یرابطه در صادیاقت یصرفه معیار دهدمی نشان نتایج

 همکاران، و تنکار) ،(2010 ژانگ، و باین) یهاپژوهش نتایج با انطباق در یرساله هاییافته تأیید. دارد قرار اهمیت

 .است( 2009 مکاران،ه و مریلز) و( 2006،آنهولت) ،(2013 همکاران، و زنکر) ،(2012 پاتپو، و شفرنستکایا) ،(2010

در این پژوهش با مطالعات پیشین بود که اهمیت توجه به  هامؤلفه یرگذاریتأثمهم تفاوت در میزان  ینکته

در سایر شهرها بود.  پردازانیهنظر یهامدلممتاز و عدم تقلید کورکورانه از  هاییلپتانس، توجه به ایینهزممطالعات 
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مدل و  (2004) مدل ارتباطی برند شهری کاواراتزیسبرندسازی شهری مانند  یهامدل یهمه یبا  تقرآنکه  رغمیعل مثال 

برندسازی  هایبرنامهشهری را از شروط آغاز  هاییرساختز( ایجاد 2004) هانکینسون روابط اثربخش برند مکان

 از زیرساخت یمؤلفه با ریمعنادا یرابطه شهری یتوسعه هایطرح دهدمی نشان یهامدل بررسی ، امادانندیمشهری 

 بسیار اهمیت با کلی مدل در اما ،است شده رد فرضیه این و ندارند شهری برندسازی تحقق جهت در گردشگران نظر

 باالکریشنان ،(2008) کاواراتزیس ،(2006) آنهولت ،(2004) هانکینسون هاییافته رساله این نتایج. گرددیم تأیید کم

 یمؤلفهدر اهمیت  را( 2013) همکاران و مریلز ( و2012) پوتاپوف و شافرانسکایا ،(2009) نهمکارا و مریلز ،(2008)

 در زیربنایی امکانات و زیرساخت اهمیت میزان از جدیدی ابعاد و کشدیم چالش زیرساخت در برندسازی شهری به

 در گردشگران ،پردازانیهنظر بسیاری برخالف که داد شرح توانیم گونهینا. دهدمی قرار موردتوجه را شهری برندسازی

 از باالیی توقع و انتظار ابتدا، همان از بیرجند مانند متوسط شهر یک از انتظاراتشان سفر، در از قبل هایگیرییمتصم

 در چندان باال ببرند هم را هایرساختز سطح اگر توسعه، هایطرح که گرددیم اثبات لذا و ندارند شهری هاییرساختز

 .ندارد نقشی گردشگر یشافزا

 را( 2019 دیلوکا، و دستگردی شیروانی ؛2018 همکاران و موجیستیا ؛2001 همکاران و بیگن) مطالعات نتایج

 و سخت برندسازی راهبردهای ،یبندرتبه و مقایسه مقام در داد نشان هایافته. کندیم تأیید رساله این هاییافته

 هایطرح که داد نشان هایبررس .دارند قرار فرهنگی برندسازی راهبردهای از پس بیرجند شهر در سبز برندسازی

 در را نقش ترینبیش گردشگران گروه نظر از ذهنی تصویر معیار در عمومی یهافرهنگ بر یاثرگذار با شهری یتوسعه

 سنن و آیین صشاخ فرهنگی، یهافرصت یهاشاخص بین در. داشت خواهند شهری برند مطلوب و موفق تصویر ایجاد

 هنر یتجذاب میزان شاخص و اهمیت ضریب باالترین شهر غذایی فرهنگ کیفیت میزان شاخص و مذهبی تنوع و

 ضریب ترینکم نیز هنری هاییشگاهنما و هاجشن برگزاری یهاسالن ،هاموزه کیفی سطح شاخص و خیابانی و عمومی

 .آوردند دست به را تأثیر

 سایر با مقایسه در کلی مدل در اما ،شدند اعالم اهمیت دارای گردشگران سوی از اگرچه منظر معیار یهاشاخص

 و نورپردازی یهاشاخص فعلی وضعیت در دهدمی نشان لذا ،شد رد منظر معیار بر توسعه هایطرح تأثیر معیارها،

 مطلوب امتیاز و تاس عدیده مشکالت دچار رقابتی مناظر و تصویر ایجاد جهت در شهر در رنگ عنصر از استفاده

 اهمیت ضریب. نماید جبران را معیار یافتادگعقب نتوانست نیز شهر طبیعی و تاریخی محورهای و هاداالن شاخص

 همکاران و زنکر ،(2008 و 2004) کاواراتزیس نظریات با بشود رد ارتباط معناداری که حدی تا منظر معیار پایین

 تأثیر که کندیم تأیید را( 2013) وال و توبیاس هاییافته صراحت به نلیک ،است تضاد در (2014) پمپه و( 2013)

 ایجاد در جذاب خیابان یک منظر تأثیر از تریشب مراتببه منفی تصویر ایجاد در خیابان یک منظر گرفتن نادیده

 .است مثبت تصویری
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 راهبرد یو ارائه یکل گیرینتیجه: 2شکل 

 

 و ادراکی-اجتماعی کالبدی، ابعاد در شهری یتوسعه هایطرح بیرجند شهر در داد نشان مقاله این هاییافته

 و دولتی خصوصی، بخش مشارکت افزایش و رویدادمداری کالبدی، نوسازی راستای در برنامه یارائه با اقتصادی

. گردند شهری ازیبرندس تحقق موجب و گذاشته مثبت تأثیر اقتصادی صرفه و تعلق رنگ احیاء، هایمؤلفه بر شهروندان

 برند یویژه ارزش ایجاد بر احیاء یمؤلفه بر مثبت اثرگذاری با را نقش ترینبیش شهری یتوسعه هایطرح کالبدی بعد

 .گذاردیم بیرجند شهر

 یرگذاریتأث با اقتصادی یصرفه و تعلق رنگ احیاء، معیار سه دهدمینشان  (2) یشمارهکلی در شکل  گیرینتیجه

 ست ودارا ماهر و خالق یطبقه جذب و خصوصی بخش مشارکت و رویدادمداری مردم، مشارکت کالبدی، نوسازی بر

 و احیا معیار میان نیز معیارها یهمه بین در همبستگی ترینبیش. دادند نشان برندسازی تحقق بر را اثر ترینبیش

 .گرددیم اثبات مردم مشارکت

 با کالبدی نوسازی بریهتک با دوم یرتبه در تعلق رنگ معیار و اهمیت اول یرتبه در احیاء معیار گرفتن قرار

 و مدیریت در قانونی و شدهیرفتهپذ یندفرآ یک شهری بازآفرینی. کندیم دوچندان را بازآفرینی اهمیت مردم مشارکت

. است نکرده پیدا را خود جایگاه شهری حاکمیت زبان در هنوز شهری برندسازی کهیدرحال است، شهری یزیرطرح

 دو هر که جایی ؛اندیختهآمدرهم یکدیگر با یتوجهقابل طوربه شهری برندسازی و بازآفرینی یندفرآ دو حالینباا

 .کنند فراهم مکان مدیریت و توسعه در را تأثیرگذاری یهافرصت توانندیم

 یصوصی برای جذب طبقهمشارکت بخش خ نمایدیم تأکیددر رتبه سوم اقتصادی  یمعیار صرفه قرار گرفتن

به قطبی جذاب و  تواندیمشهر  بخش میانیدر ارتش  04سابق هکتار اراضی محصور پادگان  12خالق در اولویت است. 

 شامل) جدید خالقانه یوکارهاکسب جذب و جوان یالنالتحصفارغ هنری و جذب -فرهنگی یهاخوشهفعال برای ایجاد 

 و مسکونی و عمومی فضاهای خصوصی( و حتی ایجاد و دولتی از اعم) وکاربکس بهبود(، دستییعصنا/  هنرمندان

و اغلب مشجر از  باز فضاهای پاردگان و قدیمی هایساختمان از مجدد یگردد. استفاده ترخالقانهتجاری جذاب و 

 .نمایدیممیراث شهر حفاظت 

 ارتباط در شهری برندسازی با ار باالییدر سطح بسی شهری یتوسعه هایطرحکه  دهدمینتایج این پژوهش نشان 

 انرهبر به راهبردی هایبرنامه تولید. کندیم تأییدرا ( 1999) 37براون و برگ دن ون اظهارات هایافته این. هستند

 طرح بر تأثیرگذاری برای توانیم نیز شهر استراتژی از و دنبگذار تأثیر توسعه هایبرنامه بر تا دهدمی امکان محلی

                                                           
37- Van den Berg and Braun 
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 شهری برندسازی قدرتمندتر ابزار، یزیرطرح سنتی ریزیبرنامه ابزارهای با مقایسه در .کرد استفاده شهری جامع

 .شود استفاده نیز اجتماعی تغییرات به بخشیدن مشروعیت و توانمندسازی برای تواندمی

 در. یابد ارتقا و گرفته قرار یموردبازنگر پیوسته باید شهر تصویر کنند،می تغییر زمان طول در جوامع ازآنجاکه

 ویژه توجه به نیاز شهری یتوسعه هایطرح شهر، برندسازی راهبردهای از استفاده با شهر شهرت و آوازه ترویج راستای

 و شهروندان زندگی کیفیت افزایش ،محیطییستز هایینوآور و عمومی فضاهای یتوسعهبا  که دندار هایییتفعال به

 و شهر هویتعناصر  مناسب شناسایی این، بر عالوه. شوند رقابتی شهر یک تصویر تقویت باعث کار و کسب بهبود

 گذارانیهو سرما مسئولین شهروندان،سوی  از را شهر برند مقبولیت پذیرش ،جمعی و مشارکتی رویکرد کی یتوسعه

 را شهر برند به تعلق حس ران،سهامدا مشارکت بر اساس ریزیبرنامه و نفعذی هایگروه مناسب تعریف. کندمی تضمین

 تعیین در شهر، مورد در خود نظرات بیان در مختلف نفعانذی و هاگروه مشارکت ،روینازا؛ داد خواهد افزایش نیز

 یریگشکل و هاتفاوت درک در فرهنگی هاییتفعال نقش همچنین،. است مؤثر بسیار شهری ریزیبرنامه هاییاستس

 داده ارتقا را شهر یچهره تواندیم جامعه در آموزش سطح ارتقاء و انسانی یتوسعه. است جهتوقابل شهر تصویر و هویت

 برای هدفمند ریزیبرنامه شهر، تصویر یریگشکل جهت در دیگر مهم گام. بیفزاید شهر برند موفقیت شانس بر و

 برند گذارییاستس اهداف با مرتبط یالمللینب تا ملی و یامنطقه سطح در ورزشی یا فرهنگی مهم رویدادهای برگزاری

 ایفا شهری ریزیبرنامه موفق فرآیند یک در حیاتی نقش جامعه آموزشی و فرهنگی هایسیاست بنابراین؛ است شهری

کشور  یاتوسعه هایبرنامه رد عمومی سیاستیک  عنوانبه شهری برندسازی که شودیمپیشنهاد  ؛ در نتیجهکندمی

 .شود گرفته نظر

با  شودیمپیشنهاد  ینچنهممختلف فضایی،  هایمقیاسشهری در  یزیرطرحجه به اهمیت بازنگری در فرآیند با تو

و متغیرهای برندسازی شهری، موضوع برندسازی شهری در  شهری یتوسعه هایطرح هایمؤلفهبین  یهارابطهتحلیل 

شده و شرح ری مانند جامع و تفصیلی گنجانده شه هایطرحشهری از سطوح آمایشی تا  ریزیبرنامهمختلف  هاییهال

 شهری اصالح گردد. هایطرحخدمات 

 منابع -8

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان خراسان جنوبی، بیرجند. گزارش (.1398) استانداری خراسان جنوبی -1

 .نتشارات جهاد دانشگاهیسازمان ا ،PLSافزار نرممعادالت ساختاری با  یسازمدل (.1392رضازاده، آرش ) ،داوری، علی -2

 در کارآفرین شهر و شهری ینیبازآفر تعامل مفهومی چارچوب یارائه (.139۵) فاطمه ،آیدغمیش محمدی ،مجتبی ،رفیعیان -3

 .(18) ۵ یدوره، شهری مدیریت و اقتصاد یفصلنامه مکان، بازاریابی به دستیابی

 .۵9-79 ، صص30 یشماره شهرنگار، ییهنشر ،یستچ شهر یتوسعه راهبرد .(1384) جالل آزادی، ،کورش گلکار، -4

 .در جستجوی هویت شهری بیرجند، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، تهران (.1384) مهدیوفایی فرد،  -۵
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