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تحت تأثیر فرایندهای جهانیشدن و رقابتپذیری و با تحول نظریههای توسعهی شهری ،چارچوبها و
رویکردهای نوین در برنامهریزی شهری خلق شدهاند .با ظهور برندسازی شهری ،شکل جدیدی از طرحهای
توسعهی شهری با رویکرد باال به پایین و مبتنی بر مؤلفههای کیفی شهرسازی در حال شکلگیری هستند؛
ازاینرو ،مقالهی حاضر با روش پژوهش ترکیبی ،چارچوب نظری مؤلفههای شهرسازی مؤثر در برنامههای
برندسازی شهری را تبیین و مدل معادالت ساختاری پژوهش را ایجاد نماید .بدین منظور 10معیار28 ،
زیرمعیار و  69سنجهی مورد بررسی و جمعآوری اطالعات قرار گرفتند .قلمرو مطالعاتی ،شهر بیرجند و
جامعهی آماری پژوهش در بخش مصاحبه با روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب و شامل
 19نفر از خبرگان و مدیران شهری و در بخش کمی با روش نمونهگیری تصادفی ساده 383 ،شهروند381 ،
گردشگر و  30نفر از مسئولین و سرمایهگذاران مورد پرسش قرار گرفتهاند .تحلیل یافتههای مصاحبهها مشخص
کرد تالش در جهت جلب مشارکتهای ذهنی و اجرایی ساکنان بافتهای قدیمی ،توانمندسازی ساکنان و
مدیریت حضور مهاجران بهویژه افغانها و درعینحال بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی شهر میتواند
به تحقق برند شهری کمک نماید .نتیجهی مدلسازی نیز نشان داد در شهر بیرجند ،طرحهای توسعهی شهری
با اثرگذاری در مؤلفههای احیاء ،رنگ تعلق و صرفه اقتصادی بیشترین اثر مثبت را در تحقق برنامههای
برندسازی شهری داشته و نیز بیشترین ارتباط مثبت و همبستگی در بین مؤلفههای پژوهش بین تصویر ذهنی
و کیفیت محیطی به میزان  0.68است.
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برنامهریزان شهری با تهیهی طرحهای توسعهی شهری در مقیاسهای مختلف برنامهریزی بر نتایج اجتماعی و
اقتصادی این موضوع تمرکز کردهاند و وظیفهی آن را توسعهی برندی یکپارچه میدانند(Leng & . 2014: 6
 .)Badarulzamanدر این راستا طرحهای توسعهی شهری میتوانند به نوعی مدیریت و برنامهریزی شوند که در خود
تصویر ذهنی از شهر را جای دهد؛ چراکه هدف مشترک برندسازی شهری و تهیهی طرحهای توسعهی شهری ،ارتقاء
شهر بهعنوان مکانی مطلوب برای زندگی و بازدید است.
برندسازی شهری میتواند بهعنوان یک عنصر اساسی استراتژی شهر و طرحهای جامع شهری ،تأثیر بسزایی در
توسعهی مکان بگذارد .کاالندیدس )2011( 1نیز برند شهری را پیشنیاز و اصلیترین عنصر توسعهی مکان معرفی
میکند .در مقایسه با ابزارهای برنامهریزی سنتی صلب ،ابزار قدرتمندتر برندسازی شهری میتواند برای توانمندسازی و
مشروعیت بخشیدن به تغییرات اجتماعی استفاده شود( .)Berg and Björner. 2014: 16در پژوهشهای مرتبط به
برنامهریزی شهری در خصوص ارتباط بین طرحهای توسعهی شهری و نحوهی تأثیر آن در برندسازی شهری ،خألهای
تحقیقاتی وجود دارد و پژوهشهای این حوزه تنها به جنبههایی از برنامهریزی شهری مانند کاربری اراضی پرداختهاند
(.) Zhang & Zhao. 2011: 24; Rehan. 2014: 24
برندهای شهری نهتنها به ابزارهای مهم بازاریابی برای ایجاد تصاویر جذاب برای مخاطبان خارجی ،بلکه به ابزارهای
راهبردی در برنامهریزی شهری تبدیل شدهاند( .)Eshuis & Klijn. 2017: 5شهرها ممکن است سیاستها و
برنامهریزیهای خود را با برند همسو کنند تا جایگاه خود را تعیین و هویتهای ویژهای را ایجاد نمایند( 2018:
 .)Hassen & Giovanardi.22برنامهریزی شهری ممکن است فعالیتهای برندسازی شهر را تحت تأثیر قرار دهد،
بهعنوانمثال هنگامیکه بازاریابان چشماندازهای آینده را که در برنامههای شهری گنجانده شده است ،در هویت برند
شهر بگنجانند()Oliveira. 2016: 144؛ بنابراین آنها ممکن است بهطور بالقوه یکدیگر را تقویت کنند ،اما در صورت
عدم هماهنگی ممکن است چالشآفرین شوند.
در شرایط جهانیشدن ،کلیهی شهرهای مطرح در جهان در حال رقابت با یکدیگر بوده و اساسا در این راستا
برندسازی شهری بهعنوان تخصص میانرشتهای شکل گرفته است(گلکار و آزادی .)9 :1384 ،تحقیقات در زمینهی
برندسازی شهری از رشتههای بازاریابی ،مطالعات شهری ،حکمروایی و مدیریت نشأت میگیرد(.)Dinnie. 2010: 126
همهی مدلها و چارچوبهای ارائهشده برای تبیین روابط بین مؤلفههای تأثیرگذار در تحقق برندسازی شهرها
2
دارای نقاط ضعف و قوت میباشند .به نظر میرسد برای برنامهریزان شهری بیشترین جذابیت را مدلهای هانکینسون
( )2004وکاواراتزیس )200۵( 3در برندسازی شهری داشته باشند ،اما بااینحال ،نحوهی ارتباط بین برند و ذینفعان
برند روشن نیست .از طرفی با توجه به اینکه این نظریهپردازان ،مدلهای یادشده را برای شهرهای خاص مانند بردفورد،
آمستردام یا دبی ایجاد کردهاند و با عنایت به تفاوتهای زمینهای شهرها با یکدیگر میتوان نتیجه گرفت برای شهرهای
کشور ما این مدلها چندان قابلیت تعمیم ندارند و هر شهر به تناسب ظرفیتها و پتانسیلهای خود باید برند خویش را
ایجاد و ترویج نماید .ازآنجاییکه موضوع مورد پژوهش ،یک موضوع زمینهمحور بوده و قرار است که یک الگوی بومی و
مختص شرایط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی کشور ایران و یک شهر مرزی و کویری در استان خراسان جنوبی را ارائه
دهد ،میتوان ادعا کرد که یک پژوهش در مرزهای دانش شهرسازی و بازاریابی است.
یک شهر نیازمند اتخاذ راهبردهای مناسب است تا به وسیلهی آن بتواند برندسازی نماید و در این راستا نوع
جهتگیریهایش در طرحریزی شهری مؤثر است( .)Insch & Bowden. 2016: 41بسیاری از شهرها در ابعاد خاصی

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره يازدهم ،شماره چهل و دوم ،زمستان 1399

77

دارای هویت هستند که قابلیت تبدیلشدن به برند را دارد و میتوان با اقدامات مناسب و برنامهریزی به منظور ایجاد
تمایز ،بهبود جایگاه و افزایش نفوذ و اعتبار شهر از آن سود جست .فرآیند غیر منعطف و عدم پاسخگویی طرحهای
توسعهی شهری به الزامات اقتصادی شهر در راستای تقویت یا ایجاد برندسازی شهری سبب گردیده است تا در فرآیند
تهیهی طرحهای توسعهی شهری نیاز به بازنگری اهمیت یابد .طرحهای جدید در نظام برنامهریزی شهری ایران مانند
راهبرد توسعهی شهری نیز تنها به ابعاد محدودی از پویایی اقتصاد شهری پرداختهاند.
شهر بیرجند در زمره شهرهای متوسط کشور است .این شهر با موقعیت سیاسی و استراتژیک ویژه در شرق کشور از
گذشتهای دور دارای اهمیت فراوانی بوده است .بیرجند به لحاظ برخورداری از پتانسیلهای مختلف میتواند در
حوزههای گوناگون صاحب برند گردد ،لیکن در تهیهی طرحهای توسعهی شهری بهطور مشخص راهحلی در خصوص
ایجاد برند شهری ارائه نشده است .شهرها باید برای جلبتوجه و متمایز ساختن خود از سایر شهرها ،مجموعه
پتانسیلهای خود را کنار هم قرار داده و هماهنگ کنند( .)Mierlo. 2014: 30این رقابت ،دولت محلی را به اتخاذ
استراتژیهای برند در سیاستهای توسعهی شهری تشویق کرده است( )Sakti, Gaffar & Dirgantari. 2020: 10و
طرحهای توسعهی شهری ،بنیادیترین ابزار شکلدهی شهرها بر اساس نظم و برنامهای از پیش تعیین شده است.
با هدف تغییر پدیدهها و مداخله در شرایط طرحریزی و برنامهریزی شهری ،سؤال اصلی در مورد چگونگی اثرگذاری
طرحهای توسعهی شهری بر تحقق برندسازی شهری بیان شده است .سؤالهای فرعی این پژوهش بر اساس مباحث
مطرحشده در بخش مقدمه و ادبیات نظری و با توجه به چارچوب کلی این تحقیق تدوین شدهاند و تالش گردیده است
تا با بیانی ساده و مشخص کردن مسیر اصلی پژوهش ،زمینهی الزم برای تحقق اهداف این پژوهش را در یک روش
ترکیبی فراهم کند.
 -1از نظر مدیران شهری در بستر شهر بیرجند کدامین عوامل در برندسازی شهری میتوانند اثرگذار باشد؟
-2کدام شاخص در ارتباط بین طرحهای توسعهی شهری و تحقق برند شهری بیشترین ضریب معناداری را
داراست؟
 -3بیشترین همبستگی و ارتباط معنادار بین شاخصها در مدل معادالت ساختاری ایجادشده مربوط به رابطهی
بین کدام مؤلفههاست؟

 -۲پيشينهی تحقيق

4- Bonakdar & Audirac
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در سالیان اخیر نقش برندسازی در رسیدن به استراتژیها و اهداف مدیریت شهری در مقاالت و کتب متعدد مورد
تأکید پژوهشگران حوزهی برنامهریزی شهری قرار گرفته است .تمرکز عمدهی مطالعات موردی دربارهی توضیح نحوهی
هماهنگسازی ذینفعان متعدد و زیر برندهای مختلف شهری ،شناسایی داراییها و پتانسیلهای شهری که باید در برند
شهر گنجانده شوند و نیز تالش برای اندازهگیری میزان موفقیت برند شهری بوده است.
بنکدار و آدیراک )2020( 4در مقالهای با عنوان "پیوند برنامهریزی شهری و برندسازی شهری :تئوریها ،اقدامات و
چالشها" با خوانش انتقادی از تئوریها و شیوههای برندسازی شهری ،چالشهای پیش روی برندسازی شهر از جمله
فرآیندهای نامتقارن سیاسی ،نابرابری اجتماعی ،اقدامات صوری و نمایشی و نیز اصالت بخشی را بررسی میکند .با
تأیید پیوند طرحهای توسعهی شهری و برندسازی شهری ،نتایج مقاله نشان میدهد که طرحهای شهری میتوانند با
اتخاذ رویکردهای مشارکتی در فرآیند برنامهریزی به برندسازی شهری کمک کند تا بر چالشهای خود غالب گردیده و
پایهی نظری طرحهای شهری با افزودن اصول اخالقی و هنجاری توسعه یابد.
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مطالعهی زنکر ۵و همکاران ( )2013دو بخش با بررسی تحقیقات تطبیقی در مورد رضایت شهروندان ارائه میدهد:
اول 18 ،مقیاس مختلف را با معیارهایی که از تحقیقات کیفی منتج میشود با هم ترکیب میکند و سپس آن موارد را
به مجموعهای از  21سؤال کاهش میدهد که آن را با عنوان "شاخص رضایت شهروندی" 6معرفی میکند .دوم ،چهار
بعد متمایز از رضایت شهروندان را آزمون و مدلسازی میکنند که از روشهای مختلف پژوهش (تحلیل عاملی اکتشافی
و تأییدی ،مقیاس بندی چندبعدی) و ماتریس همبستگی استفاده میشود .چهار بعد عبارتاند از :شهرسازی و تنوع،
طبیعت و تفریح ،فرصتهای شغلی و کارایی .معیار "تنوع و شهرسازی" بیشترین تأثیر را بر رضایت شهروندان برای
انتخاب بهترین مکان برای زندگی دارد.
نتایج پژوهش پمپه و صالج )2014( 7اثبات میکند شهرسازی به شکلگیری برند شهر کمک میکند و معیارهای
کیفی شهرسازی (بافت ،دسترسی ،تنوع ،خوانایی ،سازگاری ،کیفیت بصری ،طراحی جزئیات ،پیچیدگی و غنای
طراحی) شباهت زیادی با معیارهای کیفی برند دارند.
رهان ( )2014نیز در تحقیقی برندسازی شهری را ابزاری مهم در توسعهی شهر میداند .این تحقیق ،بررسی را در
کشور مصر انجام داده است .در این پژوهش ،پایداری تصویر شهر بهعنوان استراتژی مهمی در طراحی شهری پایدار
بررسی شده و نتایج نشاندهندهی این است که با بهبود تصویر شهر میتوان به پایداری شهری کمک کرد.
رفیعیان و محمدی ( )139۵در مقالهای با روش کیفی -استقرایی و با بهکارگیری تحلیل محتوای کیفی و تحلیل
تطبیقی  8نمونه تجربیات جهانی ،چارچوبی مفهومی برای بازاریابی مکان در بازآفرینی شهری تحت تأثیر رویکردهای
شهر کارآفرین ارائه کردهاند .در این تحقیق به نقش ابررویدادها و ابرپروژهها در بازآفرینی شهری با رویکرد شهر
کارآفرین تأکید میگردد .نتایج مقاله نشان داده که تغییرات انجامشده در راستای بازآفرینی شهری با رویکرد شهر
کارآفرین ،از تغییر در سیستمهای مدیریتی و بهکارگیری حکمروایی شراکتی در راستای انگیزش بازار و ظرفیتسازی،
گونههای جدیدی از مشارکت را سبب گردیده که این تغییرات در همه ابعاد و با هدف بهبود زیرساختها و افزایش
کیفیت زندگی صورت گرفته و در آنها از سویی بر پاسداشت هویت محلی و از سوی دیگر بر ضرورت توجه به
مقیاسهای جهانی در فرآیند جذب سرمایه در بازاریابی مکان ،تأکید میشود.

 -3مباني نظری
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اگرچه برندسازی شهری در ادبیات بازاریابی شکل گرفته است ،اما امروزه بهعنوان ترکیبی بینرشتهای از مطالعات
بازاریابی ،معماری ،برنامهریزی شهری و گردشگری شناخته میشود (2011; Oguztimur & . 2016
 .)Zenker and Martin.Akturanدر اوایل مطرحشدن برندسازی شهری ،مقامات محلی با اشتیاق بازاریابی را به
منظور جذب سرمایهگذاری درونی پذیرفتند و برای مدت طوالنی برندسازی شهری در درجهی اول ،ارتقاء شهرها بود.
بااینحال ،از اواسط دههی  ،1980مقامات محلی شروع به استفاده از برندسازی شهری بهعنوان بخشی از سیاستهای
توسعهی شهری خود کردند( ،)Hospers. 2011لذا طرحهای توسعهی شهری برای مدیران اهمیت دوچندان یافت.
مهمترین راهبردهای برندسازی شهری که در سالهای اخیر شهرها استفاده کردهاند عبارتاند از:
الف -برندسازی سبز :در شهرها توجه به موضوع محیط زیست و پایداری ،فشار روزافزونی را بر مدیران جهت اتخاذ
رویکردهای حمایتی در برندسازی شهری با تمرکز بیشتر بر روی مفاهیمی مانند ساخت تمدن اکولوژیکی ،بومشناسی
شهری( ،)Liu. 2016اکو شهرها( ،)Caprotti. 2014شهرنشینی سبز ،تابآوری ،شهرهای پایدار( )Liu. 2015و
برندسازی سبز( )Chan & Marafa. 2013وارد نموده است.
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ب -برندسازی فرهنگی :در برندسازی فرهنگی ،با وعده "فرصتهای سرگرمی" هیجانانگیز ،بر رویدادهای
فرهنگی و جشنوارهها تأکید میگردد( .)Richards & Wilson. 2006بازاریابان شهر از منابع و استراتژیهای مختلف
برای برندسازی با عناصر فرهنگی استفاده میکنند .برخی از استراتژیهای اجراشده توسط شهرهایی که برندشان را با
استفاده از منابع فرهنگی ساختهاند ،عبارتاند از :بازآفرینی شهری ،برگزاری جشنوارههای فرهنگی ،پررنگ کردن نقش
موزهها ،سازماندهی ابررویدادها و پروژههای پیشران 8فرهنگی(.)Kanellopoulou. 2015; Evans. 2003
ج-برندسازی سخت :برندسازی در پی آن است ،باید از فرم فیزیکی فضاهای عمومی و ساختمانهایی استفاده کرد
که شهروندان و گردشگران با آن روبهرو میشوند و از آن استفاده میکنند .بهعبارتدیگر باید از معماری و طراحی
شهری جاذب برای برندسازی شهر استفاده کرد که "برندسازی سخت" نامیده میشود .برندسازی سخت یک تالش
ویژه برای افزایش عمر برند از لحاظ جغرافیایی و نمادین است( )Evans. 2003و راهبردهای ایجاد ساختمانهای
نمادین( )Riza et al. 2012و اجرای ابرپروژهها )Ye & Björner. 2018( 9بهرهگیری از طراحان و معماران بنام
(تکنیک گادی گامبیت) ،10معماری و طراحی متمایز ،تمرکز بر محالت ویژه (آشورث و کاواراتزیس )2009 ،را شامل
میشود.
جدول  :1عوامل مؤثر در ارتباط بین برنامهریزی شهری و برندسازی شهری
معیار

زیرمعیار

توضیحات

برنامه راهبردی

تعادل بین فشار جهانی و نیازهای محلی ،توجه به موقعیت مکانی برند
شهر ،شناختن منافع ذینفعان ،استفاده از قدرت ذینفعان ،شناسایی
خصوصیات شهر ،ارتقاء حس تعلق به برند شهر

پروژههای توسعهی
شهری

ارتباط بین پروژههای عمرانی به منظور برندسازی ،توسعهی فضاهای
عمومی شهری ،توسعه و نوسازی زیرساختهای شهری ،الهام گرفتن از
مدلهای جهانی گردشگری

مدیریت برند شهر

برندسازی معنادار ،مدیریت برند پویا ،شناسایی مناسب گروههای ذینفع،
تصمیمگیری مبتنی بر مشارکت ذینفعان ،ثبات مدیران شهری در اهداف
برندسازی شهر ،ارتباط بین سازمانهای سیاسی

برنامهریزی شهری

8- Flagship
9- Mega-project
10- Gaudi gambit
11- Dastgerdi & De Luca
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عوامل مؤثر بر تصویر شهر و بهطور غیرمستقیم برندسازی شهری ازجمله عملکرد اقتصادی ،رسانهها و تبلیغات،
فعالیتهای فرهنگی ،سیاستگذاری و برنامهریزی شهری توسط دستگردی و دیلوکا )2019( 11معرفی شده است که
نحوهی تأثیرگذاری مؤلفه برنامهریزی شهری در جدول ( )1مشخص شده است .درصورتیکه شهرها بخواهند شخصیت
صحیح برندی را برای خود تعریف کنند ،به ویژگیهایی مانند عملکرد ،ارزشافزوده و یکپارچگی نیاز داشته و بایستی
هدف استخدام ،صنعت ،سکونت و حملونقل عمومی باشند .همچنین برندسازی شهری ابزار مهم و مؤثری برای
برنامههای توسعهی شهری و حتی بهعنوان یک راهنما برای طرحهای توسعهی شهری عمل میکند(.)Shi-xu. 2015
برنامهریزی شهری دو جنبهی اصلی دارد :مورد اول به استفاده از اراضی و ارتباط بین کالبد و فضاهای باز اشاره
دارد .موفقیت این بخش از شهرسازی با معیارهای کمی مانند کاربری زمین ،سرانه ،تراکم ساختمانی و منطقهبندی
تخمین زده میشود .بهطور خاص ،این مفاهیم مربوط به گسترش ساختمانها ،فضا و همچنین استفاده از کاربریهای
شهری است .این معیار فنی استفاده و مدیریت صحیح از فضای شهری است که یکی از پایههای اساسی برنامهریزی
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شهری است .مطالعات برخی پژوهشگران حوزهی برندسازی شهری مانند هلمی )2008( 12در این دسته قرار میگیرند.
برنامهی کاربری زمین جلوی توسعههای نامطلوب را میگیرد ،اما قادر به کنترل محل شکلگیری توسعههای مطلوب و
هدایت آنها به محلهای موردنیاز در زمان مطلوب نیست .از طرفی تعدادی از مفاهیم مختلف برنامهریزی مانند شهر
فشرده که مدتها موردحمایت برنامهریزان بوده است فقط از طریق برنامهریزی کالبدی قابلدستیابی نیستند و عموما
همکاری با طرفهای عمدهی ذینفع نیز در تدوین برنامهها و مشارکت با گروههای ضعیفتر در فرآیند برنامهریزی
کاربری زمین وجود ندارد.
جنبهی دوم به کلیهی عناصر فضای شهری اشاره دارد که بر زندگی شهری ،کیفیت آن ،ارزشهای ادراکشده،
استمرار تاریخی آن ،حفظ میراث و فرصتهای پیشرفت آینده تأثیر میگذارد .پایه و اساس یک رویکرد جامع برای این
بخش از شهرسازی مبتنی بر طبقهبندی کوین لینچ )1961( 13نهاده شده که بعدها توسط نظریهپردازانی مانند حمید
شیروانی ( )198۵و یان بنتلی و همکاران ( )198۵کامل شده است( )Dimitrovska Andrews. 2011که عبارتاند
از؛ بافت ،دسترسی ،گوناگونی ،خوانایی ،تطبیقپذیری ،تشخص بصری و تنوع.
جدول  :2جمعبندی مؤلفههای برندسازی شهری و طرفداران هر مؤلفه
1
2
3

معیار

نظریهپرداز

سرزندگی

(لی و همکاران2011 ،؛ باین و ژانگ2010 ،؛ ایوانز2003 ،؛ هانکینسون2004 ،؛ آنهولت2006 ،؛
مریلز 14و همکاران2009 ،؛ شفرنستکایا و پاتپو2012 ،1۵؛ زنکر و همکاران)2013 ،

بازاریابی

(گرانروز2007 ،16؛ هریسون -والکر2001 ،17؛ روبلدو)2001 ،18
19

20

صرفه اقتصادی

(بیون و ژانگ 2010 ،؛ تنکار و همکاران2010 ،؛ شفرنستکایا و پاتپو2012 ،؛ زنکر و همکاران،
2013؛ آنهولت؛ 2006؛ مریلز و همکاران)2009 ،

منظر

(کاوارتزیس و آشورث2004 ،؛ رینستو2003 ،؛ آنهولت2006 ،؛ ترومن و کورنیلیس2006 ،21؛ مریلز
و همکاران2009 ،؛ زنکر2009 ،؛ شفرنستکایا و پاتپو)2012 ،

رنگ تعلق

(آنهولت2006 ،؛ ترومن و کورنیلیس2006 ،؛ کاواراتزیس2008 ،؛ مریلز و همکاران2009 ،؛ زنکر،
2009؛ زنکر و همکاران)2013 ،

کیفیت محیطی

(آنهولت2006 ،؛ کاواراتزیس2008 ،؛ مریلز و همکاران2009 ،؛ زنکر و همکاران)2013 ،

زیرساخت

(باین و ژانگ2010 ،؛ آنهولت2006 ،؛ کاواراتزیس2008 ،؛ مریلز و همکاران2009 ،؛ شفرنستکایا و
پاتپو2012 ،؛ زنکر و همکاران)2013 ،

تصویر ذهنی

(هوزانی22و همکاران201۵ ،؛ کو23و همکاران2011 ،؛ آنهولت2006 ،؛ مریلز و همکاران2009 ،؛
زنکر و همکاران2013 ،؛ شفرنستکایا و پاتپو)2012 ،

9

احیاء

(کاوارتزیس2004 ،؛ پریلنسکا2012،؛ رهان2013،؛ هلمی)2008 ،

10

مهاجرت

4
۵
6
7
8

24

(بالباس و همکاران)2020 ،
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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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در جدول ( )2نظریهپردازانی که به هر معیار در پژوهشهای خود تأکید داشتهاند ،اشاره شده است تا در ادامه روابط
بین آنها و میزان اثرگذاری هرکدام بر تحقق برنامههای برندسازی شهر بیرجند از نگاه سه جامعهی آماری مختلف با
پرسشنامه در مدل معادالت ساختاری  plsسنجش و مؤلفهها رتبهبندی گردند.

 -4محدودهی موردمطالعه
شهر بیرجند ،مرکز استان خراسان جنوبی بهعنوان یک مرکز منطقهای (از بعد جغرافیایی و فضای حاکمیتی) از
دیرباز دارای اهمیت حیاتی و بسیار زیادی برای کشور بوده است و در دوران مختلف تاریخی نقشهای متعدد بازرگانی،
آموزشی ،نظامی ،کشاورزی و صنعتی را پذیرفته است.

شکل  :1پهنهی شاخص تاریخی بافت میانی شهر و بناهای تاریخی آن (نگارنده)

 -5روششناسي تحقيق
روش تحقیق ترکیبی در دههی  19۵0میالدی در علوم اجتماعی آغاز و استفاده از آن در مطالعات شهری به دههی
 1990برمیگردد( .)Lingard et al. 2008: 87این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق ترکیبی است.

24- Belabas
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حوزهها و پهنههای شاخص در شهر بیرجند را می توان در ساختار محالت و همچنین پهنهبندی عملکردی شهر
مشاهده نمود .البته بافت تاریخی محلهی چهاردرخت برابر شکل شمارهی ( )1بهعنوان هستهی اولیه شهر و با ابنیهی
فراوان تاریخی متعلق به دورههای زندیه ،صفوی ،قاجاریه و پهلوی و در مجاورت بازار تاریخی شهر بیرجند شاخصتر
هستند .به علت موقعیت سیاسی و استراتژیک شهر بیرجند ،سومین فرودگاه کشور در سال  1312پس از قلعهمرغی
تهران و بوشهر ،در این شهر ساخته شد و تا پیش از جنگ جهانی دوم ،دو کنسولگری انگلستان و روسیه در بیرجند،
مشغول فعالیت بودهاند(وفایی فرد .)78 :1384 ،جمعیت شهر بیرجند در سال  1397بالغ بر  203636نفر بوده
است(گزارش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان خراسان جنوبی.)33 :1398 ،
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در انجام این پژوهش سه مرحلهی اساسی موردتوجه قرار گرفت .مرحلهی اول شامل مطالعات اسنادی ،کتابخانهای
و مرور عمیق ادبیات تحقیق بود .در مرحلهی دوم ،مصاحبههای نیمهساختاریافته انجام و تحلیل یافتههای کیفی با
استفاده از روش متنکاوی ،صورت گرفت .مرحلهی سوم ،تنظیم و تکمیل پرسشنامه برای شهروندان ،مسئولین-
سرمایهگذاران و گردشگران بود .دادههای کمی در نرمافزارهای آماری  SPSS.22و  SmartPLS2.0.3تحلیل و با
بهکارگیری مدل معادالت ساختاری ،اولویتبندی میزان تأثیرگذاری مؤلفههای مختلف در برندسازی شهر بیرجند انجام
شد.
جهت انتخاب مصاحبهشوندگان از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده شده است .به این صورت
که نخست یک گروه اولیه شامل  ۵نفر از مدیران شهری دارای تجربه در فرآیند تدوین و تصویب طرحهای توسعهی
شهری ،جهت مصاحبه انتخاب شده و سپس افراد بعدی شامل  10نفر توسط همین گروه جهت مصاحبه معرفی شدند.
قلمرو زمانی تابستان  1398و اشباع نظری از نمونهی دوازدهم تا حدودی شکل گرفت ،اما روند پژوهش تا نفر پانزدهم
ادامه یافت.
پرسشنامههای محققساخته و بسته پاسخ ،بر مبنای طیف پنجگزینهای لیکرت و کامال بر اساس طرح کلی و
فرضیههای تحقیق این پژوهش طراحی شدهاند .با نمونهگیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران 383
شهروند 381،گردشگر و  30نفر از مسئولین و سرمایهگذاران پرسشنامه تکمیل نمودند .برای سنجش  10معیار28 ،
زیرمعیار و  69سنجه ،چارچوب کلی پژوهش برای جمعآوری اطالعات پرسشنامه را شکل دادند .پرسشنامهی محقق-
ساختهی این پژوهش ،مبتنی بر اعتبار محتواست و چندین بار توسط اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد مورد
بازبینی قرار گرفت و برای بررسی پایایی پرسشنامه و نیز تعیین حجم نمونه ،تعداد  30پرسشنامه بهعنوان پایلوت در
محالت مختلف بیرجند تکمیل و ارزیابی شد .میزان آلفای کرونباخ  0.982۵و پایایی پرسشنامه در حد مناسب و
قابلقبول (باالی  )0/7است.
جدول  :3معیارها و زیرمعیارهای پژوهش
معیار
سرزندگی

زیرمعیار

معیار

زیرمعیار

تنوع

زیرساخت

دسترسی

ایمنی
امنیت

بازاریابی

صرفه اقتصادی

خوانایی
تصویر ذهنی

شفاهی

چشمانداز

سنتی

منطقهبندی

کسبوکار

نگهداری و تعمیر

محرکهای سرمایهگذاری

احیاء

کیفیت محیطی

نگرش

توسعه
حفاظت

منظر

تمایز بصری

مشارکت عینی

تطبیقپذیری

پاکیزگی

محله گرایی

صنعتیزدایی

مهاجرت

تنوع فرهنگی

آسایش اقلیمی

تشخص

تماس با طبیعت

قشرگرایی
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هزینه  -فایده
رنگ تعلق

نقش انگیزی
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در استفاده از تکنیک معادالت ساختاری از روایی همگرایی ،پایایی سازهها ،روایی واگرایی ،برازش مناسب مدل و
قدرت پیشبینی مدل اطمینان حاصل نمود .بدین منظور از شاخص میانگین واریانس استخراجشده 2۵جهت بررسی
روایی یا اعتبار همگرا استفاده شد .از روش آلفای کرونباخ 26و روش پایایی ترکیبی 27نیز برای اندازهگیری پایایی ،از
روش فورنل و الرکر 28برای بررسی روایی واگرایی ،از ضرایب تعیین و استون گیزر 29برای برازش مدل ساختاری و
قدرت پیشبینی مدل و از شاخص نیکویی برازش برای تأیید مدل کلی استفاده شد.

 -6يافتههای تحقيق
در روش کیفی محقق بیشتر کشف میکند تا اینکه متغیرها را آزمون نماید( .)Corbin and Strauss. 2008به
دلیل بومی کردن مدل نهایی پژوهش ،با مصاحبه از مدیران و نخبگان مؤلفههای مؤثر بر برندسازی شهر بیرجند بررسی
گردید و مقولههای زیر با تحلیل گفتمان و متنکاوی مصاحبهها ،از نظریات مصاحبهشوندگان در مورد ابعاد مختلف
تأثیر طرحهای شهری در برندسازی شهر بیرجند استخراج شد که در جدول شمارهی ( )4دستهبندی موضوعات و
محتوای مورد تأکید مصاحبهشوندگان ارائه گردیده است.
جدول  :4نتایج مصاحبههای نیمهساختاریافته
موضوع

درونمایه

اقتصاد خدماتی شهر

حضور دانشجویان و نظامیان در شهر و نیازهای اولیه مانند مسکن و خریدهای روزانه
کاهش جذابیت شهر بیرجند برای نظامیان به دلیل خاطرات سخت و دوری از خانواده و زادگاه

فرهنگ و تاریخ شهر

نقش محوری بیرجند بهعنوان دروازهی شرق کشور
کثرت موقوفات علمی در شهر بیرجند و فرهنگی بودن شهر
صنایع سنتی فراموششده مانند سفالگری و تنورسازی ،صابونسازی و حولهبافی
فرهنگ جذاب غذایی شهر
لزوم ایجاد قطبها و خوشه در آثار تاریخی ثبتشده اکبریه و صنایع سنتی

شخصیت مبهم برند شهر

ناشناخته بودن عالمان ،فرهیختگان و شخصیتهای تاریخی مانند حکیم نزاری
روحیهی فرهنگی و رفتار آرام و بهدوراز حاشیهی مردم
بهرهگیری از افراد شناختهشده دارای تصویر رسانهای مطلوب
بهرهگیری از گروههای هنری بومی

ذینفعان خاموش در شهر
بیرجند

نفوذ مالکین درشتدانه (اوقاف و بنیاد مستضعفان)
استفاده از وجوهات برخی از موقوفهها در جهت برنامههای برندسازی
نفوذ نمایندهی ولیفقیه و استاندار در تصمیمگیریها
نیاز به احیای موقوفات
ایجاد تشکیالت اجرایی برند در ذیل ساختار شهرداری بیرجند
مخالفت با مدیریت بخش خصوصی در برنامههای برندسازی

تصویر رسانهای ضعیف

عدم بهرهبرداری رسانهای از برخی اجالسهای منطقهای برگزارشده
دیدگاه مثبت مردم در خصوص تأثیر معماری کنسولگری بر خانههای شهر
)25- Average Variance Extracted (AVE
26- Cronbach
)27- Composite Reliability (CR
28- Fornell & Larcker
)29- Stone- Geisser Criterion(Q2
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حضور افغانها و آسیبهایی مانند انبار کردن ضایعات در منازل محلهی تاریخی چهاردرخت
لزوم پذیرش افغانها بهعنوان شهروند از سوی شهروندان
نیاز به مدیریت واحد ،تعیین وظایف و سیاستگذاری کاهش اثرات منفی حضور افغانها و نظامیان
کم شدن حس تعلق شهروندان ساکن در بافتهای تاریخی

بازآفرینی فرهنگ مبنا با
تأکید بر بافتهای تاریخی
و روستاهای شهری

جلب مشارکتهای ساکنان بافتهای قدیمی و روستاهای درونشهری مانند اکبریه و رحیمآباد
برندسازی مکان محور در برخی خانههای تاریخی و گاراژها یا بازارهای قدیمی از رونق افتاده
ایجاد فعالیتهای نمایشی و توانمندسازی ساکنان
توجه به منظرسازی با عنصر رنگ در کوچهها و جدارههای بافت
غلبهی نگاه اقتصادی بر ابعاد اجتماعی در تعریف برنامهها و پروژهها
سوءاستفاده مدیران از نامهای قابلاحترام مانند مسکن محرومین در اجرای پروژهها
عدم نگرش زمینهای و تأکید بر تغییر سبک زندگی ویالیی ساکنان بافت
ارزیابی مثبت از پروژههای پیادهمحور
عدم ارتباط بین برنامهریز و توسعهگر و شهروند و لزوم زمینهگرایی

پروژههای پیشران و
محرک توسعه

توافق ذینفعان و هماهنگی در فعالیتها با برند شهری
تأثیر مقیاس شهر و رتبه منطقهای آن در برنامهریزی برای یکپارچه کردن نقشهای مختلف ذیل
برند شهری
لزوم حفاظت از نمادهای مشهور در ساختوسازهای توسعهگران

شراکت خصوصی عمومی

ضوابط سختگیرانهی حضور سرمایهگذار در اکبریه و رحیمآباد به دلیل مالکیت آستان قدس
برندسازی بر اساس نقشهای مختلف اقتصادی شهر
منطقه بندی

حفظ بافت روستایی ،سبک زندگی و پرهیز از ضوابط ساختوساز شهری
ترویج اصول معماری بومی مانند خانههای حیاط مرکزی
از بین رفتن هویت شهری در حوزهی ساختمان
بودجهی محدود شهرداریها و وظایف متعدد

ترویج معماری بومی و
نظارت بر ساختوسازها

لزوم تبعیت طرح از برند به دلیل راهبردی بودن آن

طرحریزی برند شهری

لزوم اجرایی شدن برند شهری در قالب طرحهای توسعه
لزوم تبعیت طرح از برند به دلیل راهبردی بودن آن

 -1-6برازش مدل اندازهگيری
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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مدل های مرسوم در معادالت ساختاری متشکل از دو بخش هستند .مدل اندازهگیری که چگونگی و تبیین
متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سؤاالت) مربوطه را بررسی مینماید و مدل ساختاری که نشان میدهد
چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفتهاند .یک مدل ساختاری یا مدل بیرونی نشاندهندهی روابط میان
چندسازه است(داوری و رضازاده .)91 :1393 ،در این قسمت اطالعات حاصل از پرسشنامه و برداشتهای میدانی با
استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد .برازش مدل در نرمافزار پی ال اس در سه
بخش مورد بررسی قرار میگیرد که عبارتاند از؛ برازش مدل اندازه گیری ،برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی که
در ادامه به تشریح آنها پرداخته میشود.
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برای اندازهگیری پایایی نمونه از معیارهای ضریب آلفای کرونباخ و معیار پایایی ترکیبی استفاده میشود .پایایی
ترکیبی در نمونهسازی معادالت ساختاری معیار بهتری از ضـریب آلفای کرونباخ بـه شمار میرود(.)Vinzi. 2012: 65
مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای تمام سازههای مدل کلی در حد مطلوب (بیش از  )0/7میباشند .بارهای
عامل سؤاالت متغیرهای تحقیق بیش از  0/4میباشند که نشان از پایایی قابلقبول سازههای تحقیق مدل کلی است.
روایی همگرا دومین معیاری است که برای برازش مدلهای اندازهگیری در روش پی ال اس به کار برده میشود.
معیار متوسط واریانس استخراجی ( )AVEنشاندهندهی میانگین واریانس به اشتراک گذاشتهشده (تبیین شده) بین
هر سازه با شاخصهای خود است .به بیان سادهتر میانگین واریانس تبیینشده ،میزان همبستگی یک سازه با شاخص-
های خود را نشان میدهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش مدل نیز بیشتر است .فورنل و الرکر معیار
میانگین واریانس تبیینشده را برای سنجش روایی همگرا را معرفی کرده و اظهار داشتند که در مورد این معیار ،مقدار
بحرانی عدد  0/۵است ،بدین معنی که مقدار میانگین واریانس تبیین شده باالی  0/۵روایی همگرایی قابلقبول را نشان
میدهند(داوری و رضازاده .)9۵ :1393 ،مقادیر متوسط واریانس استخراجی مدل کلی در حد مطلوب (بیش از )0/۵
میباشند.
مالک سنجش روایی واگرایی متغیرهای تحقیق ،استفاده از روش فورنل و الرکر است .این معیار میزان رابطهی یک
سازه با شاخصهایش در مقایسه با رابطهی آن سازه با سایر سازههاست؛ بهطوریکه روایی واگرایی قابلقبول یک مدل
حاکی از آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارد تا با سازههای دیگر .در پی ال اس
بررسی این امر به وسیلهی یک ماتریس صورت میپذیرد که خانههای این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین
سازه ها و جذر مقادیر متوسط واریانس استخراجی مربوط به هر سازه است .همچنین در صورتی مدل روایی واگرایی
قابل قبولی دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین خود بیشتر باشند(داوری و رضازاده.)9۵ :1393 ،
روایی واگرایی متغیرهای تحقیق تأیید شدند.
مطابق با چهارچوب تحلیل دادهها در رویکرد حداقل مربعات جزئی( )PLSپس از بررسی برازش مدلهای
اندازهگیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میرسد.

 -۲-6برازش مدل ساختاری

30- Redundancy
31- Chin
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بررسی مطلوب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش با استفاده از چهار معیار ضریب تعیین ( ،)R2ضریب استون-
گیزر ،معیار افزونگی 30و ضرایب معنیداری هر یک از سؤاالت منتسب به متغیرهای تحقیق ( )t-valueمورد بررسی
قرار گرفته است.
ضریب تعیین معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازهگیری و ساختاری مدلسازی معادالت ساختاری به
کار میرود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا میگذارد .هرچقدر مقدار ضریب تعیین
مربوط به سازه درونزای مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر و بیشتر مدل است .چین )1998( 31سه مقدار ،0/19
 0/33و  0/67را مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی ضریب تعیین معرفی میکند (داوری و رضازاده.)1393 ،
ضریب استون -گیزر توسط استون و گیزر ( )197۵معرفی شده و قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد .اگر در
یک مدل ،روابط بین سازهها بهدرستی تعریفشده باشند ،سازهها قادر خواهند بود تا تأثیر کافی بر شاخصهای یکدیگر
گذاشته و از این راه فرضیهها بهدرستی تأیید شوند.
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هنسلر و همکاران ( )2009در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد سازههای درونزا سه مقدار 0/02
(ضعیف)( 0/1۵ ،متوسط) و ( 0/3۵قوی) را تعیین نمودهاند .ضرایب در حد مطلوب و قابلقبول میباشند؛ بنابراین مدل
کلی از برازش مناسب و قدرت پیشبینی مطلوبی برخوردار است.
معیار افزونگی از حاصلضرب مقادیر اشتراکی 32سازهی درونزا در مقدار ضریب تعیین مربوط به آن سازه به دست
میآید .هر چه مقدار افزونگی بیشتر باشد ،نشان از برازش مناسبتر بخش ساختاری مدل در یک پژوهش دارد ،البته
در مورد مقدار مالک افزونگی عددی ذکر نشده است(داوری و رضازاده .)93 :1393،میانگین ضرایب در حد مطلوب و
قابل قبولی است؛ بنابراین مدل کلی از برازش مناسبی برخوردار است.
چهارمین معیار مورداستفاده برای مطلوب بودن برازش مدل ساختاری استفاده از آمارهی  tهر یک از سؤاالت
منتسب به متغیرهاست .در سطح خطای  0/0۵چنانچه آمارهی تی بیش از  1/96باشد نشان از مطلوب بودن سؤاالت و
درمجموع برازش مناسب مدل ساختاری است(همان .)9۵ :برای تمامی سؤاالت آماره تی بیش از  1/96است.

 -3-6برازش مدل کلي
معیار نیکویی برازش 33مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است .بدین معنی که توسط این معیار،
برازش مدل کلی را نیز کنترل نماید .معیار نیکویی برازش توسط تنهاوس 34و همکاران ( )2004معرفی گردید.
وتزلس 35و همکاران ( )2009سه مقدار  0/2۵ ،0/01و  0/36را بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای نیکویی
برازش معرفی نمودهاند(داوری و رضازاده .)96 :1393 ،برابر جدول  ۵مقدار نیکویی برازش مدل کلی  0/۵91و در حد
مطلوب و قابل قبولی میباشند؛ بنابراین مدل کلی از برازش کلی مناسبی برخوردار است.
جدول  :۵شاخص برازش مدل کلی پژوهش با معیار نیکویی برازش
( )R2

-

طرحهای توسعهی
شهری

0/۵61

1

سرزندگی

0/710

0/648

2

بازاریابی

0/647

0/493

3

صرفه اقتصادی

0/647

0/916

4

منظر

0/678

0/0۵8

۵

رنگ تعلق

0/۵71

0/929

6

کیفیت محیطی

0/741

0/848

7

زیرساختها

0/۵47

0/323

8

تصویر ذهنی

0/۵84

0/737

9

احیا

0/۵99

0/942

10

مهاجرت

0/631

0/890

0/6۵9

0/620

0/639

32- Communality
33- Goodness of Fit
34- Tenenhaus
35- Wetzels
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متغیرهای مدل

communalities

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
communalities

̅̅̅
R2

GOF
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 -4-6رتبهبندی مؤلفهها و بررسي فرضيات
مدل کلی پژوهش شامل ضریب تأثیر و مقدار آمارهی آزمون 36است .مقدار آمارهی آزمون عدد بحرانی بوده و
چنانچه بیشتر از  1/96باشد ،نشان از معنیداری رابطه در سطح اطمینان  9۵درصد و درواقع تأیید رابطه بین متغیرها
در مدل است .جدول ( )6روابط میان متغیرهای تحقیق بر اساس فرضیات مدل کلی تحقیق را نشان میدهد که همه
مورد تأیید قرار گرفتهاند .باالترین ضریب تأثیر طرحهای توسعهی شهری بر احیا بوده است .رتبههای دوم و سوم نیز به
ترتیب متعلق به رنگ تعلق و صرفه اقتصادی بوده است .پایینترین ضریب تأثیر نیز مربوط به متغیرهای زیرساخت و
منظر بوده است.
جدول  :6ضرایب تأثیر ،مقدار آمارهی آزمون و نتایج روابط مدل کلی
رتبه

روابط

ضریب تأثیر

آماره آزمون

نتیجه

1

تأثیر طرحهای توسعهی شهری بر احیا

0/971

120/278

تأیید رابطه

2

تأثیر طرحهای توسعهی شهری بر رنگ تعلق

0/964

131/490

تأیید رابطه

3

تأثیر طرحهای توسعهی شهری بر صرفه اقتصادی

0/9۵8

6۵/99۵

تأیید رابطه

4

تأثیر طرحهای توسعهی شهری بر مهاجرت

0/943

103/733

تأیید رابطه

۵

تأثیر طرحهای توسعهی شهری برکیفیت محیطی

0/921

67/326

تأیید رابطه

6

تأثیر طرحهای توسعهی شهری بر تصویر ذهنی

0/8۵9

۵2/816

تأیید رابطه

7

تأثیر طرحهای توسعهی شهری بر سرزندگی

0/806

1۵/۵72

تأیید رابطه

8

تأثیر طرحهای توسعهی شهری بر بازاریابی

0/703

12/77۵

تأیید رابطه

9

تأثیر طرحهای توسعهی شهری بر زیرساخت

0/۵69

6/239

تأیید رابطه

10

تأثیر طرحهای توسعهی شهری بر منظر

0/241

1/907

تأیید رابطه

36- t-Value
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بررسی همبستگی میان مؤلفههای پژوهش در ماتریس فورنل و الرکر یافتههای زیر را نشان میدهد :مؤلفهی
سرزندگی بیشترین همبستگی را با معیار کیفیت محیطی به میزان  0.689و معیار مهاجرت به میزان  0.630و
کمترین ارتباط مؤثر را با منظر به میزان  0.031دارد.
مؤلفهی بازاریابی بیشترین همبستگی را با معیار صرفه اقتصادی به میزان  0.643و کمترین ارتباط مؤثر را با منظر
به میزان  0.308دارد.
مؤلفهی صرفه اقتصادی بیشترین همبستگی را با اختالف بسیار نزدیک با معیار بازاریابی به میزان  0.643و
زیرساخت به میزان  0.۵76و کمترین ارتباط مؤثر را با منظر به میزان  0.037دارد.
مؤلفهی منظر بیشترین همبستگی را با معیار تصویر ذهنی به میزان  0.۵33و کمترین ارتباط مؤثر را با معیار
سرزندگی و صرفه اقتصادی به میزان  0.031و  0.037دارد.
مؤلفهی رنگ تعلق بیشترین همبستگی را با معیار احیا به میزان  0.637و کمترین ارتباط مؤثر را با معیار منظر به
میزان  0.337دارد.
مؤلفهی کیفیت محیطی بیشترین همبستگی را با معیار سرزندگی به میزان  0.689و مهاجرت به میزان  0.611و
کمترین ارتباط مؤثر را با معیار زیرساخت به میزان  0.21۵دارد.
مؤلفهی زیرساخت بیشترین همبستگی را با معیار صرفهی اقتصادی به میزان  0.۵76و کمترین ارتباط مؤثر را با
معیار تصویر ذهنی به میزان  0.231و معیار بازاریابی به میزان  0.333دارد.
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مؤلفهی تصویر ذهنی بیشترین همبستگی را با معیار سرزندگی به میزان  0.۵68و کمترین ارتباط مؤثر را با معیار
تصویر ذهنی به میزان  0.231دارد.
مؤلفهی احیاء بیشترین همبستگی را با معیار رنگ تعلق به میزان  0.637و کمترین ارتباط مؤثر را با معیار منظر
به میزان  0.218دارد.
مؤلفه مهاجرت بیشترین همبستگی را با معیار سرزندگی به میزان  0.630و کمترین ارتباط مؤثر و مثبت را با
معیار منظر به میزان  0.2۵۵دارد.

 -7نتيجهگيری و پيشنهادها
شهرها از روشهای مختلفی برای نشان دادن اعتبار و شهرت خود استفاده میکنند؛ بنابراین دستیابی به یک مدل
جهانی برندسازی شهری میتواند کاری پیچیده و چالشبرانگیز باشد .بااینحال ،شناخت عوامل مؤثر بر افزایش آوازهی
شهر ،فرآیند برنامهریزی شهری و چارچوب مدیریت طرحهای توسعهی شهری را بهبود خواهد بخشید .این مطالعه به
بررسی این موضوع میپردازد که چگونه شهر میتواند با ایجاد همبستگی سامانمند و منطقی میان این عوامل ،به
بررسی عمیقتر پدیدهی برندسازی شهری بپردازد.
معیار احیا در رتبهبندی اهمیت معیارهای مدل نهایی در جایگاه نخست قرار گرفت و یافتههای پژوهشهای
پریلنسکا ( ،)2012رهان ( )2013و هلمی ( )2008تأیید گردید .در زیرمعیار حفاظت ،نتایج مدلسازی نشان داد
بیشترین اثرگذاری طرحهای توسعهی شهری بر برندسازی از طریق شاخص حفظ سبک معماری دورههای مختلف در
جزییات معماری ساختمانهای محالت قدیمی و شاخص حفظ ارتباط بین مراکز محالت تاریخی و بازار قدیمی محقق
میشود.
یکی از اساتید دانشگاه نیز از بهسازی محورهای بافتهای درونی و ایجاد فعالیتهای نمایشی بهعنوان پیشنهاد نام
برد و بر توانمندسازی ساکنان تأکید و اظهار داشت ":شهرهای ایران و شهرهای ترکیه خیلی به هم شبیه هستند .در

شهرهای ترکیه کوچههای خانههای قدیمی رنگآمیزی شدهاند .در هر ساختمان یک رنگ خاص پیاده شده و کفپوش
خوبی دارند .برخی ساختمانها تبدیلشدن به رستوران یا گاهی محلی برای نمایش برخی از صنایعدستی یا کافههایی
مثل بستنیفروشی و چقدر توریستها برایشان جذاب است و این موضوع شما را برمیگرداند به آن احساس انسی که با
کودکیتان دارید".
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نتایج ثابت کرد رنگ تعلق یا به عبارتی مشارکت ذهنی و عینی شهروندان و مدیران و سرمایهگذاران در سطح بسیار
مطلوبی قرار دارد و در جایگاه دوم اهمیت قرار گرفت و از نظر گردشگران نیز رفتار و مهماننوازی مردم مناسب ارزیابی
گردید؛ درحالیکه مشارکت مردم در برنامههای عمرانی شهر ،منجر به جلب اعتماد آنها و حس تعلق نسبت به طرح
خواهد گردید ،در مرحلهی شناخت مسئله و تولید طرح جایگاه مردم در شرح خدمات بسیار ضعیف است .این امر از
عمدهترین ضعفهای شرح خدمات طرحهای توسعهی شهری منجمله در شهر بیرجند محسوب میگردد .واردکردن
مردم به چرخهی نوسازی و عمران شهری در مرحلهی تملک و تولید زمین و سرمایهی خود ،مهمترین شائبه و عامل
بیاعتمادی آنها خواهد بود .بررسیها نشان میدهد که جهتگیری کلی طرحهای توسعهی شهری بیرجند تأثیرات
کالبدی بوده است .نتیجه آن است که درنهایت محصول حاصل از این شرح خدمات ماهیتی کالبدی دارد ،چندان
پیشنهادهای عملیاتی برای حل و ساماندهی مسائل اجتماعی -اقتصادی ندارد.
نتایج نشان میدهد معیار صرفهی اقتصادی در رابطهی طرحهای توسعهی شهری و برندسازی در جایگاه سوم
اهمیت قرار دارد .تأیید یافتههای رسالهی در انطباق با نتایج پژوهشهای (باین و ژانگ( ،)2010 ،تنکار و همکاران،
( ،)2010شفرنستکایا و پاتپو( ،)2012 ،زنکر و همکاران( ،)2013 ،آنهولت )2006،و (مریلز و همکاران )2009 ،است.
نکتهی مهم تفاوت در میزان تأثیرگذاری مؤلفهها در این پژوهش با مطالعات پیشین بود که اهمیت توجه به
مطالعات زمینهای ،توجه به پتانسیلهای ممتاز و عدم تقلید کورکورانه از مدلهای نظریهپردازان در سایر شهرها بود.
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مثال علیرغم آنکه تقریبا همهی مدلهای برندسازی شهری مانند مدل ارتباطی برند شهری کاواراتزیس ( )2004و مدل
روابط اثربخش برند مکان هانکینسون ( )2004ایجاد زیرساختهای شهری را از شروط آغاز برنامههای برندسازی
شهری میدانند ،اما بررسی مدلهای نشان میدهد طرحهای توسعهی شهری رابطهی معناداری با مؤلفهی زیرساخت از
نظر گردشگران در جهت تحقق برندسازی شهری ندارند و این فرضیه رد شده است ،اما در مدل کلی با اهمیت بسیار
کم تأیید میگردد .نتایج این رساله یافتههای هانکینسون ( ،)2004آنهولت ( ،)2006کاواراتزیس ( ،)2008باالکریشنان
( ،)2008مریلز و همکاران ( ،)2009شافرانسکایا و پوتاپوف ( )2012و مریلز و همکاران ( )2013را در اهمیت مؤلفهی
زیرساخت در برندسازی شهری به چالش میکشد و ابعاد جدیدی از میزان اهمیت زیرساخت و امکانات زیربنایی در
برندسازی شهری را موردتوجه قرار میدهد .اینگونه میتوان شرح داد که برخالف بسیاری نظریهپردازان ،گردشگران در
تصمیمگیریهای قبل از سفر ،در انتظاراتشان از یک شهر متوسط مانند بیرجند از همان ابتدا ،انتظار و توقع باالیی از
زیرساختهای شهری ندارند و لذا اثبات میگردد که طرحهای توسعه ،اگر سطح زیرساختها را هم باال ببرند چندان در
افزایش گردشگر نقشی ندارد.
نتایج مطالعات (بیگن و همکاران 2001؛ موجیستیا و همکاران 2018؛ شیروانی دستگردی و دیلوکا )2019 ،را
یافتههای این رساله تأیید میکند .یافتهها نشان داد در مقام مقایسه و رتبهبندی ،راهبردهای برندسازی سخت و
برندسازی سبز در شهر بیرجند پس از راهبردهای برندسازی فرهنگی قرار دارند .بررسیها نشان داد که طرحهای
توسعهی شهری با اثرگذاری بر فرهنگهای عمومی در معیار تصویر ذهنی از نظر گروه گردشگران بیشترین نقش را در
ایجاد تصویر موفق و مطلوب برند شهری خواهند داشت .در بین شاخصهای فرصتهای فرهنگی ،شاخص آیین و سنن
و تنوع مذهبی و شاخص میزان کیفیت فرهنگ غذایی شهر باالترین ضریب اهمیت و شاخص میزان جذابیت هنر
عمومی و خیابانی و شاخص سطح کیفی موزهها ،سالنهای برگزاری جشنها و نمایشگاههای هنری نیز کمترین ضریب
تأثیر را به دست آوردند.
شاخصهای معیار منظر اگرچه از سوی گردشگران دارای اهمیت اعالم شدند ،اما در مدل کلی در مقایسه با سایر
معیارها ،تأثیر طرحهای توسعه بر معیار منظر رد شد ،لذا نشان میدهد در وضعیت فعلی شاخصهای نورپردازی و
استفاده از عنصر رنگ در شهر در جهت ایجاد تصویر و مناظر رقابتی دچار مشکالت عدیده است و امتیاز مطلوب
شاخص داالنها و محورهای تاریخی و طبیعی شهر نیز نتوانست عقبافتادگی معیار را جبران نماید .ضریب اهمیت
پایین معیار منظر تا حدی که معناداری ارتباط رد بشود با نظریات کاواراتزیس ( 2004و  ،)2008زنکر و همکاران
( )2013و پمپه ( )2014در تضاد است ،لیکن به صراحت یافتههای توبیاس و وال ( )2013را تأیید میکند که تأثیر
نادیده گرفتن منظر یک خیابان در ایجاد تصویر منفی بهمراتب بیشتر از تأثیر منظر یک خیابان جذاب در ایجاد
تصویری مثبت است.
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شکل  :2نتیجهگیری کلی و ارائهی راهبرد

37- Van den Berg and Braun
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یافتههای این مقاله نشان داد در شهر بیرجند طرحهای توسعهی شهری در ابعاد کالبدی ،اجتماعی-ادراکی و
اقتصادی با ارائهی برنامه در راستای نوسازی کالبدی ،رویدادمداری و افزایش مشارکت بخش خصوصی ،دولتی و
شهروندان بر مؤلفههای احیاء ،رنگ تعلق و صرفه اقتصادی تأثیر مثبت گذاشته و موجب تحقق برندسازی شهری گردند.
بعد کالبدی طرحهای توسعهی شهری بیشترین نقش را با اثرگذاری مثبت بر مؤلفهی احیاء بر ایجاد ارزش ویژهی برند
شهر بیرجند میگذارد.
نتیجهگیری کلی در شکل شمارهی ( )2نشان میدهد سه معیار احیاء ،رنگ تعلق و صرفهی اقتصادی با تأثیرگذاری
بر نوسازی کالبدی ،مشارکت مردم ،رویدادمداری و مشارکت بخش خصوصی و جذب طبقهی خالق و ماهر داراست و
بیشترین اثر را بر تحقق برندسازی نشان دادند .بیشترین همبستگی در بین همهی معیارها نیز میان معیار احیا و
مشارکت مردم اثبات میگردد.
قرار گرفتن معیار احیاء در رتبهی اول اهمیت و معیار رنگ تعلق در رتبهی دوم با تکیهبر نوسازی کالبدی با
مشارکت مردم اهمیت بازآفرینی را دوچندان میکند .بازآفرینی شهری یک فرآیند پذیرفتهشده و قانونی در مدیریت و
طرحریزی شهری است ،درحالیکه برندسازی شهری هنوز در زبان حاکمیت شهری جایگاه خود را پیدا نکرده است.
بااینحال دو فرآیند بازآفرینی و برندسازی شهری بهطور قابلتوجهی با یکدیگر درهمآمیختهاند؛ جایی که هر دو
میتوانند فرصتهای تأثیرگذاری را در توسعه و مدیریت مکان فراهم کنند.
قرار گرفتن معیار صرفهی اقتصادی در رتبه سوم تأکید مینماید مشارکت بخش خصوصی برای جذب طبقهی
خالق در اولویت است 12 .هکتار اراضی محصور پادگان سابق  04ارتش در بخش میانی شهر میتواند به قطبی جذاب و
فعال برای ایجاد خوشههای فرهنگی -هنری و جذب فارغالتحصیالن جوان و جذب کسبوکارهای خالقانه جدید (شامل
هنرمندان  /صنایعدستی) ،بهبود کسبوکار (اعم از دولتی و خصوصی) و حتی ایجاد فضاهای عمومی و مسکونی و
تجاری جذاب و خالقانهتر گردد .استفادهی مجدد از ساختمانهای قدیمی پاردگان و فضاهای باز و اغلب مشجر از
میراث شهر حفاظت مینماید.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که طرحهای توسعهی شهری در سطح بسیار باالیی با برندسازی شهری در ارتباط
هستند .این یافتهها اظهارات ون دن برگ و براون )1999( 37را تأیید میکند .تولید برنامههای راهبردی به رهبران
محلی امکان میدهد تا بر برنامههای توسعه تأثیر بگذارند و از استراتژی شهر نیز میتوان برای تأثیرگذاری بر طرح
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جامع شهری استفاده کرد .در مقایسه با ابزارهای برنامهریزی سنتی طرحریزی ،ابزار قدرتمندتر برندسازی شهری
میتواند برای توانمندسازی و مشروعیت بخشیدن به تغییرات اجتماعی نیز استفاده شود.
ازآنجاکه جوامع در طول زمان تغییر میکنند ،تصویر شهر باید پیوسته موردبازنگری قرار گرفته و ارتقا یابد .در
راستای ترویج آوازه و شهرت شهر با استفاده از راهبردهای برندسازی شهر ،طرحهای توسعهی شهری نیاز به توجه ویژه
به فعالیتهایی دارند که با توسعهی فضاهای عمومی و نوآوریهای زیستمحیطی ،افزایش کیفیت زندگی شهروندان و
بهبود کسب و کار باعث تقویت تصویر یک شهر رقابتی شوند .عالوه بر این ،شناسایی مناسب عناصر هویت شهر و
توسعهی یک رویکرد مشارکتی و جمعی ،پذیرش مقبولیت برند شهر را از سوی شهروندان ،مسئولین و سرمایهگذاران
تضمین میکند .تعریف مناسب گروههای ذینفع و برنامهریزی بر اساس مشارکت سهامداران ،حس تعلق به برند شهر را
نیز افزایش خواهد داد؛ ازاینرو ،مشارکت گروهها و ذینفعان مختلف در بیان نظرات خود در مورد شهر ،در تعیین
سیاستهای برنامهریزی شهری بسیار مؤثر است .همچنین ،نقش فعالیتهای فرهنگی در درک تفاوتها و شکلگیری
هویت و تصویر شهر قابلتوجه است .توسعهی انسانی و ارتقاء سطح آموزش در جامعه میتواند چهرهی شهر را ارتقا داده
و بر شانس موفقیت برند شهر بیفزاید .گام مهم دیگر در جهت شکلگیری تصویر شهر ،برنامهریزی هدفمند برای
برگزاری رویدادهای مهم فرهنگی یا ورزشی در سطح منطقهای و ملی تا بینالمللی مرتبط با اهداف سیاستگذاری برند
شهری است؛ بنابراین سیاستهای فرهنگی و آموزشی جامعه نقش حیاتی در یک فرآیند موفق برنامهریزی شهری ایفا
میکند؛ در نتیجه پیشنهاد میشود که برندسازی شهری بهعنوان یک سیاست عمومی در برنامههای توسعهای کشور
نظر گرفته شود.
با توجه به اهمیت بازنگری در فرآیند طرحریزی شهری در مقیاسهای مختلف فضایی ،همچنین پیشنهاد میشود با
تحلیل رابطههای بین مؤلفههای طرحهای توسعهی شهری و متغیرهای برندسازی شهری ،موضوع برندسازی شهری در
الیههای مختلف برنامهریزی شهری از سطوح آمایشی تا طرحهای شهری مانند جامع و تفصیلی گنجانده شده و شرح
خدمات طرحهای شهری اصالح گردد.
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