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چکیده
یکی از راهکارهای مدیریت شهری بهمنظور پیشرفت در بازار رقابتی جهان ،برنامهریزی جهت دستیابی به برندینگ شهری
پایدار برای شهر است که ضمن معرفی چهره شهر ،قادر به جذب مخاطبان باشد .مهمترین عامل جهت دستیابی به منافع اقتصادی
برندینگ شهری ،گردشگری میباشد .کلانشهر مشهد ازجمله مقاصد گردشگری شهری با گونه زیارت و گردشگری مذهبی در
سطح کشور است و این موضوع از جایگاه این کلانشهر بهعنوان پایتخت معنوی کشور و مقصد اول سفرهای گردشگری داخلی
نشأت میگیرد .هدف این پژوهش بررسی شاخصهای برندینگ شهری در کلانشهر مشهد با تأکید بر مباحث گردشگری
بهمنظور دستیابی به اهداف اقتصادی ناشی از آن میباشد .بدین منظور ابتدا مؤلفهها و شاخصهای برندینگ شهری با تأکید بر
کاربست تحلیلهای آماری (آزمون تحلیل میانگین و آزمون ناپارامتریک فریدمن) به اولویتبندی مؤلفههای پژوهش در
کلانشهر مشهد پرداختهشده است .نتایج نشان میدهد که از میان  9مؤلفه موردبررسی (ویژگیها و داراییهای منحصربهفرد
شهر ،تسهیلات خدماتی و گردشگری ،سرمایهگذاری و تجارت ،رضایت از خدمات و زیرساختهای شهری ،خدمات حملونقل
و دسترسی مناسب و جایگاه بینالمللی شهر) ویژگیها و داراییهای منحصربهفرد شهر بیشترین و جایگاه بینالمللی شهر دارای
کمترین امتیاز میباشد .پژوهش پیش رو از نوع تحلیلی-کاربردی است.
واژگان کلیدی :برندینگ شهری ،مؤلفههای اقتصادی برندینگ شهری ،کلانشهر مشهد

مقدمه
امروزه جهان به بازاری بزرگ تبدیلشده است .پیشرفت سریع جهانیشدن بدین معنا است که هر کشوری ،هر شهر و هر

] [ Downloaded from georesearch.ir on 2023-01-10

بعد اقتصادی ،شناسایی و با استفاده ازنظر  744نفر از شهروندان ،زائران و متخصصین ،مورد ارزیابی قرارگرفتهاند .سپس با

منطقهای باید برای گرفتن سهم خود از مشتریان ،گردشگران ،سرمایهگذاران ،شرکتهای جهانی و برای به دست آوردن
بازارهای هدف با دیگران به رقابت بپردازد (انهالت .)41 :4364 ،یکی از راههای جذب منابع بیشتر استفاده از ابزارها و
به شکل کاملاً هوشیارانه با دریافتن این اهمیت ،فعالانه به ساخت و مدیریت برند شهرهای خویش پرداختهاند .شهرها با برند خود

4

 #این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان " تبیین برنامه راهبردی برندینگ شهری با تأکید بر ابعاد اقتصادی آن -نمونه موردی کلانشهر مشهد"
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روشهای نوین بازاریابی شهری است که برند شهری بهعنوان اصلیترین و مهمترین ابزار در این فرایند است .شهرهای بسیاری

تبیین مولفههای برندینگ شهری با تاکید بر ابعاد اقتصادی آن 213/

قصد دارند سرمایهگذاری مستقیم خارجی را افزایش میدهد ( .)Kavaratzis, Ashworth, 2009این مهم قطعاً به رشد و موفقیت
مکان برند گذاری شده کمک میکند.
برندینگ شهری ،جذابیت شهر را برای شرکتهای بزرگ افزایش میدهد و آنها را مجاب میسازد تا در آن شهر سرمایه
گذاری کنند و این مهم موجبات توسعه پایدار اقتصادی برای شهر را فراهم میآورد ( .)Gibbson,2005شناسایی مؤلفههای
مطلوب برندینگ شهری در دستیابی به منافع یادشده تأثیر مستقیم دارد .وجود یک برنامه مدون برندینگ شهری برای کلانشهر
مشهد که باوجود مضجع نورانی امام رضا (ع) سالیانه پذیرای سیل عظیمی از زائران و گردشگران میباشد ،علاوه بر مرتفع
نمودن مشکلات این محدوده میتواند پیامدهای اقتصادی مثبتی را نیز در پی داشته باشد .بر این اساس شناسایی و ارزیابی
مؤلفههای اقتصادی برندینگ شهری برای شهر مشهد در دستور کار این پژوهش قرارگرفته است .با توجه به اینکه یکی از
راهکارهای مؤثر در جهت نیل به منافع اقتصادی برندینگ شهری ،گردشگری میباشد ،برنامهریزیهای صورت گرفته در این
پژوهش با تأکید بر مباحث گردشگری صورت گرفته است.

بیان مسئله
در سالهای اخیر ،مقوله برند سازی شهری ،بیشازپیش موردتوجه صاحبنظران و برنامه ریزان شهری قرارگرفته است و
رفتهرفته به باارزشترین و گرانبهاترین دارایی یک شهر تبدیلشده است .نکته مهم آن است که برند سازی مکان در ایران
بههیچوجه صورت نگرفته است .استراتژی برندینگ برای ایران در سطح ملی و جهانی و طراحی و اجرانشده است .نبود یاد
سازی ملی به شکلگیری رفتارها ،برخوردها و گفتارهای ناهماهنگ در سطح ملی و بینالمللی شده است و تصاویری متناقض و
آشفته از ایران را در اذهان ایجاد کرده است.
در این تحقیق ،کلانشهر مشهد که بهعنوان دومین کلانشهر ایران پس از تهران و پایتخت معنوی کشور ،در سال جاری
مطهر امام رضا (ع) در بیشتر ایام سال و مخصوصاً در مراسمهای مذهبی پذیرای حجم عظیمی از زائران و گردشگران از سراسر
کشور میباشد .ازآنجاکه مدیریت درست مقصدهای گردشگری و نظم بخشیدن به امور گردشگران یکی از مهمترین چالشها
است ،عدم تلاش مؤثر بهمنظور تدوین برنامهای مدون جهت دستیابی به برندینگ بهینه شهری سبب شده است که کلانشهر
مشهد علاوه بر پتانسیلهای مناسب نتواند بهرهمندی مطلوب اقتصادی توسط درآمدیهای ناشی از این راهبرد را داشته باشد .این
پژوهش سعی دارد با بررسی مؤلفههای اقتصادی برندینگ شهری در کلانشهر مشهد ،زمینه را برای برنامهریزی راهبردی جهت
تحقق برندینگ شهری فراهم آورد تا علاوه برافزایش میزان گردشگران و زائران از منافع اقتصادی این مبحث بهصورت
مؤثرتری بهرهمند گردد.

پیشینه پژوهش
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بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام شناختهشده ،بهعنوان محدوده تحقیق انتخاب گردیده است .شهر مشهد به دلیل وجود بارگاه

با آغاز دهه  4664میلادی ،محق قین بسیاری شروع به نگارش مقالاتی پیرامون بازاریابی مکان کردند .برای مثال به کارهای
اشورث و ووگد4664 4؛ برگ وهمکاران4664 7؛ کاتلر و همکاران 4663 3و کاواراتیز و اشورث 1در سال  7441میتوان اشاره
آکادمیک و دانشگاهی کمی پیرامون این عنوان وجود دارد (.)Pakerson, Saunders, 2004
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Ashworth & Voogd.
Berg et al.
3 Kotler et al.
4 Kavaratzis & Ashworth.
2
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کرد .با این وجود مفهوم برندینگ شهری در ادبیات بازاریابی هنوز موضوعی جدید به شمار میآید و به همین دلیل منابع
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از مطالعات داخلی ،میتوان به پژوهش دیواندری و همکاران ( )4364اشاره نمود .آنها در این پژوهش به ارائه مدلی برای
برندسازی کلان پروژههای تفریحی ،اقامتی ،گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر دادهها
پرداختهاند و در این مدل ،شرایط علی ،زمینهای و مداخلهگر برای برند سازی این نوع پروژهها را بیان نمودهاند .همچنین ،سقایی
و همکاران ( )4364به بررسی اثرات ایجاد برند در توسعه گردشگری کلانشهر مشهد بهعنوان یک بازار گردشگری پرداخته و
در چارچوب عرضه و تقاضا ،هزینه و درآمدهای ایجادشده را در اقتصاد گردشگری این کلانشهر مورد تجزیهوتحلیل قرار
میدهند .درنهایت ،با توجه به اطلاعات بهدستآمده میتوان خدمات تجاری را نقطه عطفی در ایجاد و مدیریت برند در کلانشهر
مشهد دانست که با ایجاد گونهای نوین از گردشگری با عنوان گردشگری خرید ،مشهد را بهعنوان یک کلانشهر مذهبی با
برندی برجسته در میان کلانشهرهای مذهبی معرفی میکند .درواقع بررسی مؤلفههای اقتصادی برندینگ شهری در ایران برای
اولین بار است که در این پژوهش مطرح میگردد.

روش پژوهش
روششناسی
با توجه به ماهیت تحلیلی-کاربردی این تحقیق ،از روشهای کمی در جمعآوری و

تجزیهوتحلیل اطلاعات استفادهشده است.

برای نمونهگیری از جامعه آماری ،کاربران استفادهکننده از کلانشهر مشهد در قالب دو گروه شهروندان و زائران طبقهبندی
میشوند؛ که هرکدام شامل تعدادی از متخصصین مسائل شهری نیز میباشند .بدین منظور در این مطالعه ،از نمونهگیری ترکیبی
شامل تصادفی و طبقهای استفادهشده است .حجم نمونه آماری با توجه به نامعلوم بودن آمار دقیق تعداد گردشگران و زائران شهر
1.96 + 0.66 2
) = 170
0.01

2

(= )

𝑛 = حجم نمونه

 = 𝑍𝑎⁄2مقداری ثابت که به فاصله اطمینان و سطح خطا بستگی دارد

𝜎 = واریانس نمونه اولیه

𝑑 = مقدار خطای مجاز

𝜎 𝑍𝑎⁄2 +
𝜀

(=𝑛

با لحاظ نمودن این موضوع که بین  41تا  74درصد از نمونههای جمعآوریشده در مطالعات آماربرداری ،دارای نقص
اطلاعات میباشند ،برای انجام مطالعات مذکور ،تعداد  744نمونه پرسشنامه انتخاب میگردد .از این تعداد 11 ،پرسشنامه در بین
متخصصین شهری (زائر و ساکن) و  411پرسشنامه در بین شهروندان و زائران توزیع گردید .پرسشنامه تدوینشده حاوی 12
سؤال که از این میان  6سؤال عمومی 37 ،سؤال با طیف پنج گزینهای لیکرت ( 1سؤال مخصوص متخصصین شهری) 3 ،سؤال
دوگزینهای و یک سؤال نیز بهصورت بازطراحی شده و مابقی دارای گزینههای متعدد میباشند طراحیشده است .برای سنجش
روایی محتوایی و صوری ،پرسشنامه به تعدادی از صاحبنظران داده شد و بر اساس نظرات آنها اصلاح و درنهایت تائید گردید.
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مشهد و واریانس آن ،از فرمول زیر برآورد شده که بر این اساس ،این میزان  424نفر برآورد

گردیده است.

پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده و میزان آن معادل  4/366میباشد.

مشهد کلانشهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است (شکل  .)4کلانشهر مشهد با محدودهای به
وسعت  31،731هکتار و جمعیتی معادل  3412926نفر ،طبق آخرین سرشماری سال ( 4361پورتال آمار ایران) ،دومین کلانشهر
کشور پس از تهران است .این کلانشهر دارای ویژگیهای مرنحصربهفردی میباشد که از میان آنها میتوان به مرکزیت ویژه
مذهبی ،موقعیت ژئوپلیتیک مررزی و پیرشینه مرهم تاریخی و فرهنگی آن در مقیاس محلی ،منطقهای ،ملی و فراملی اشاره کرد.
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محدوده تحقیق

تبیین مولفههای برندینگ شهری با تاکید بر ابعاد اقتصادی آن 211/

کلانشهر مشهد به جهت وجود بارگاه حضرت امام رضا(ع ) ،یکی از مقصدهای عمده مذهبی ایران و حتی جهان است و هرساله
بهویژه تعطیلات (اعیاد و سوگواریها( ،شاهد حضور میلیونها گردشگرمذهبی (زائر) است .طبق آمار تعداد زائرین شهر مشهد
در سال  63معادل  77میلیون نفربوده است (هاشمیان.)1: 4361 ،

شکل  -0موقعیت جغرافیایی شهر مشهد

مبانی نظری
مفهوم شناسی
در سالهای اخیر با افزایش میزان جابجایی مردم در جوامع امروزی و رشد صنعت جهانگردی ،بحث بازاریابی مکانها،
تا بهتبع آن مخاطبان به بازدید از منطقه ترغیب شوند ( .)Keller,2007بهمنظور آشنایی بیشتر با مفاهیم مطرحشده در شکل  7به
بیان تعاریفی از برند ،برندینگ و برندینگ شهری پرداختهشده است.
برند:
انجمن بازاریابی امریکا : 4نام ،واژه ،اصطلاح ،نماد ،علامت ،نشان ،طرح یا ترکیبی از این موارد است که معرف کالاها و
مح صولات یک یا گروهی ازتولید کنندگان و یا فروشندگان است که آن کالاها و خدمات را از کالاها و یا خدمات تولید
کنندگان و فروشندگان دیگر متمایز میسازد.
فیلیپ کاتلر :7یک نام ،عبارت یا اصطلاح ،نشانه ،علامت ،نماد ،طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی
است که یک فروشنده ،یا گروهی از فروشندگان عرضه میکنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکتهای رقیب متمایز
میسازند.
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شهرها و کشورها مور توجه قرارگرفته است .هدف این فعالیتها ایجاد آگاهی و تصویر مثبتی از آن محیط در ذهن مردم است

برند یک ذهنیت یا تصویر محصول خاص و خدمات منحصر به فرد است که ارتباط بین مصرف کننده و ارائه دهنده را
ایجاد میکند (.)Brickmarketing.com

2
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AMA
P.Kotler

1
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برندينگ:

برندسازي ،يك استراتژي آگاهانه در انتخاب برخي از مشخصههاي محصول به عنوان ارزشهاي اصلي و معرفي آنها به

مصرف كنندگان است تا از اين طريق مصرف كنندگان بتوانند با اطمينان بالا فرايند تشخيص ارزش محصول و مورد پسند
قراردادن آن را انجام دهند).(DeChernatony,Dall'Olmo Riley, 1998
برندينگ شهري:
كاي :(٢٠٠٢) ١برندسازي شهري به معناي انتخاب تركيبي از عوامل برند )شامل نام ،واژه ،اصطلاح ،نماد ،علامت ،نشان ،طرح
طرح يا تركيبي از موارد فوق( است كه با ايجاد تصويري مثبت منجر به شناخت و تمايط شهر مورد نظر از ساير شهرها مي-
گردد.
رينستو :(٢٠٠٢) ٢برندسازي شهري روشي براي افزايش جاذبه شهر و نقطه اساسي شناخت شهر است.

جولير :(٢٠٠٥) ٣برند سازي شهري تلاشي براي ايجاد و غني سازي كيفيتهاي شهري است.
انهالت :(٢٠٠٩) ٤برند سازي شهري هويت رقابتي شهرهاست.

بررسي مطالعات مرتبط با برند شهري و برندينگ شهري

تا به امروز مطالعات گوناگوني در رابطه با برندينگ شهري صورت گرفته است .در ادامه به معرفي برخي از اين مطالعات

ميپردازيم .انهالت (٢٠٠٧) ٥شش عامل ازنظر تحليلي مجزّا ولي شايد به لحاظ تجربي داراي همپوشاني را شناسايي ميكند كه از

طريق آنها ،يك شهر درك ميشود و از اين طريق ساخت برند شهري ميتواند ارزيابي شود .اين عوامل كه اصطلاحاً "شاخص
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برند شهر" را ميسازد؛ يك ششضلعي تشكيل ميدهند كه به شرح شكل  ٢ميباشد .با يك نگاه كلي بر اين ششضلعي مشاهده
ميكنيم كه در همة شش عامل ارتباطي بين گردشگري و برند شهري ديده ميشود.
عامل

معني

حضور

حضور وضعيت و موقعيت بينالمللي شهر،

مكان

ظاهر شهر و عوامل فيزيكي ،نظير تميزي محيط

پتانسيل

فرصتهاي شهر براي توسعه در آينده

تحرك

گردشگري

اثرگذاري بينالمللي شهر

پويايي و هيجان شهر ،فعاليتهاي جالب براي

فرهنگ

ساكنان و بازديدكنندگان
مردم

پيشزمينهها

صداقت و صميميت مردم شهر و تنوع فرهنگي

برندها

هويت رقابتي

مردم

سياست

سرمايه گذاري

زيرساختهاي اساسي و تسهيلات عمومي شهر

شكل  -٢شﺎﺧﺺهﺎي برند شهري و شﺶﺿﻠﻌي هويت رقﺎبتي ،منطبق بر نظر

ﻣﻨﺒﻊ) :اﻧﻬﺎﻟﺖ (١٣٩٠،

Cai
Reinisto
Julier
4
)Anholt (2004
5
)Anholt (2007
2
3
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1

تبيين مولفههاي برندينگ شهري با تاكيد بر ابعاد اقتصادي آن ١٥٧/
ﻋﺎﻣل

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

تحﻠيل

ﻫﻮيﺖ
تعيين

ﻓﺮايﻨﺪ

اﻣﻨيﺖ ﻫﻤﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺷﺎﺧص ﻫﺎي

ﻣحﻠي

ﻣﻮﻓﻘيﺖ ﺑﺮﻧﺪﺷهﺮي

تبﻠيغﺎت
اتحﺎد

ﺳيﺎﺳي

ﻣشﺎركﺖ ﺑﻨگﺎه

جهﺎﻧي

ﺳبك

ﻣعﻤﺎري ديﻨي
ﻓﻀﺎ

الف

ﺧﺪاوﻧﺪي

رﻓﺎه ﻣﺮدم

ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي ﺳﻼﻣي

ﺷهﺮ

ﺷهﺮ ﻫﺎ

ﺑهﺪاﺷﺖ
ب

حفظ حﺪود

ﺷﺎﺧص ﻫﺎي

و زيبﺎﺳﺎزي

ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣي
ﺧصﻮصي

يكپﺎرچﻪ

اقشﺎر

تﻮﺳعﻪ

تصﻮيﺮ
ﺷهﺮ

ﻣﻘبﻮل و

يكپﺎرچگي

ريﺰي

اﺳتﺮاتژيك

تعيين

ﻣﺪيﺮيﺖ

ﻋﻤﻮﻣي

اﻧﺴﺠﺎم

ﻓﺮﻫﻨگي

شكل  -٣الف :شاخﺺهاي موفق برند شهري) (Reinisto, 2007ب :برند سازي اسلامي شهرها
منبع) :عزيزي ،قرباني(١٣٩٤ ،

برندينگ و گردشگري

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺴيﺎر ﻣﻮﻓﻘي در جهﺎن درزﻣيﻨة ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺷهﺮي ﺑﺎ كﻤك ﻓعﺎليﺖﻫﺎي گﺮدﺷگﺮي وجﻮد دارد كﻪ ﻣيتﻮان از

تﺠﺮﺑيﺎت آنﻫﺎ اﺳتفﺎده كﺮد .ﺑﺮﻧﺪيﻨﮓ ﺷهﺮي ﺑﻪصﻮرت ﻋﻠﻤي و ﻋﻤﻠي ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣيگﻮيﺪ كﻪ تﻮﺳعة گﺮدﺷگﺮي جﺰء ﻣهﻤي از ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻮﻓﻖتﺮ از ديگﺮ ﺷهﺮﻫﺎ ﻋﻤل كﻨﻨﺪ )اﺳفﻨﺪيﺎر ،ﺷفيعي ﻋﺮﺑي.(١٩١:١٣٩٣،
گﺮدﺷگﺮي يكي از راﻫكﺎرﻫﺎي دﺳتيﺎﺑي ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي پﺎيﺪار ﻣيﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪطﻮركﻠي گﺮدﺷگﺮي ﺑﻪ دو صﻮرت ﻣﺴتﻘيم و غيﺮ-

ﻣﺴتﻘيم ﺑﺮ رﺷﺪ اقتصﺎدي تأثيﺮ ﻣيگذارد )ﻧﻮرﺑخش ،اكبﺮ پﻮرﺳﺮاﺳكﺎﻧﺮودي .(٢٦:١٣٨٩،ازآن جﺎيي كﻪ گﺮدﺷگﺮي يكي از
صﻨﺎيع ﺧﺪﻣﺎتي اﺳﺖ ،ازاينرو درآﻣﺪ حﺎصل از اين صﻨعﺖ ﺑخشي از تﻮليﺪ ﻧﺎﺧﺎلص داﺧﻠي كشﻮر ﻣيﺰﺑﺎن ﻣحﺴﻮب ﻣيﺷﻮد و
ﻣﺴتﻘيﻤﺎً ﺑﺮ رﺷﺪ اقتصﺎدي آن تأثيﺮ ﻣيگذارد .گﺮدﺷگﺮي ﺑﻪصﻮرت غيﺮﻣﺴتﻘيم ﻧيﺰ ﺑﺮ رﺷﺪ اقتصﺎدي تأثيﺮ ﻣيگذارد ،چﺮاكﻪ اثﺮ
پﻮيﺎيي را در كل اقتصﺎد ﺑﻪ ﺷكل اثﺮات ﺳﺮريﺰ و يﺎ ديگﺮ آثﺎر ﺧﺎرجي ﻧشﺎن ﻣيدﻫﺪ )طبيبي ،جبﺎري.(٦٩:١٣٨٧،

ﺟﻤﻊبندي مباني نظري و ارائه مدل مفهومي

از ﻣهمتﺮين و اﺳﺎﺳيتﺮين ﻋﻠل ﺷكلگيﺮي يك ﺑﺮﻧﺪ ﺷهﺮي ﻋﻮاﻣل اقتصﺎدي اﺳﺖ كﻪ ﻧتﺎيﺞ حﺎصﻠﻪ از آن ﻧيﺰ ﺑﻪ ﻫﻤين ﺑخش

از جﺎﻣعﻪ ﺑﺎزگشتﻪ و ﺑﺎﻋث ارتﻘﺎي ﺳطح اقتصﺎدي اﻫﺎلي آن ﺷهﺮ ﻣيﺷﻮد .تأثيﺮات اقتصﺎدي يك ﺑﺮﻧﺪ ﺷهﺮي ﻣﻮﻓﻖ از دو جﻨبﻪ
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ﻫﻮيﺖ ﺑﺎزاريﺎﺑي ﻣكﺎن اﺳﺖ و يﻘيﻨﺎً ﺷهﺮﻫﺎيي كﻪ داراي اينگﻮﻧﻪ ﻇﺮﻓيﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﺰيﺖ رقﺎﺑتي ﺑﺎلﺎتﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣيتﻮاﻧﻨﺪ

قﺎﺑلﺑﺮرﺳي اﺳﺖ .اول ارتﻘﺎدﻫﻨﺪه صﻨعﺖ گﺮدﺷگﺮي در ﻣﺴﺎﺋل روزاﻓﺰون جهﺎﻧيﺷﺪن ﺷهﺮﻫﺎ ،دوم تﺠﺎرت ﺷهﺮداريﻫﺎ از ﺑﺎﺑﺖ
ﺑﺮﻧﺪيﻨﮓ ﺷهﺮي )قﺮﺑﺎﻧي.(٥:١٣٩٠،
ﻣﺆلفﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎييﺷﺪهاﻧﺪ كﻪ در آنﻫﺎ اقتصﺎد ﺑﻪصﻮرت ﻣﺴتﻘيم و غيﺮﻣﺴتﻘيم تأثيﺮگذار اﺳﺖ .اين ﻣﺆلفﻪﻫﺎي  ٦گﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣل ﻣﻮارد ذيل

ﻣيﺑﺎﺷﻨﺪ:

 .١تﺴهيﻠﺎت ﺧﺪﻣﺎتي – گﺮدﺷگﺮي
 .٢ويژگيﻫﺎ و داراييﻫﺎي ﻣﻨحصﺮﺑﻪﻓﺮد
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ﺑﺎ تﻮجﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳيﻫﺎي صﻮرت گﺮﻓتﻪ و ﺑﺎ تأكيﺪ ﺑﺮ ﺑعﺪ گﺮدﺷگﺮي در دﺳتيﺎﺑي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓع اقتصﺎدي ﺑﺮﻧﺪيﻨﮓ ،در اﻧتهﺎ چﻨﺪ
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 .1رضایت از خدمات و زیرساختهای شهری
 .1جایگاه بینالمللی شهر
 .9سرمایهگذاری و تجارت
طبق جدول موجود در شکل  ،1هرکدام از این شاخصها بر اساس نظریات متخصصین مختلف میباشد(

hildreth, 2008,

( (Anholt, 2007, Reinisto, 2007, Prophet Consulty,2006,قربانی و عزیزی . (4361 ،نوع تأثیرگذاری بر مباحث اقتصادی
برای هرکدام از شاخصها نیز در این جدول نشان دادهشده است .با توجه به پژوهش صورت گرفته توسط (طبیبی و جباری،
 )4332در رابطه با اقتصاد گردشگری ،مؤلفههای سرمایهگذاری و تجارت ،تسهیلات خدماتی و گردشگری و خدمات حملونقل
و دسترسی مناسب ،تأثیر مستقیم بر اقتصاد دارند .هرکدام از این مؤلفهها ،شاخصهایی دارند که در شکل  1نشان دادهشده است.
وجود مراکز تفریحی و سرگرمی
وجود مراکز بهداشتی و درمانی
وضعیت هتلها و مسافرخانهها

 .1تسهیالت
خدماتی –
گردشگری

وضعیت کمپهای مسافر
انجام مراسم خاص

رستورانها و کافیشاپ

میزان سرمایهگذاری خارجی در صنایع مرتبط
وضعیت بازارها و مراکز فروش

 .2ویژگیها و
داراییهای
منحصربهفرد

انجام یک رویداد مهم (ورزشی ،علمی و).
ارزشهای اجتماعی خاص
قدرت سیاسی (پایتخت بودن و)...
آثار و بناهای منحصربهفرد

 .6سرمایهگذاری و
تجارت

وضعیت مبادلات ارزی

مولفه های دستیابی به
برند شهری

رفتار شهروندان با گردشگران

مطرح بودن شهر در سطح بینالمللی

خدمات حملونقل عمومی مناسب

 .4رضایت از
خدمات و
زیرساختهای
شهری

وضعیت پارکینگهای عمومی کیفیت خیابانهای
سطح شهر
تعداد بزرگراههای موجود در سطح شهر
وضعیت پایانهها و فرودگاه شهر

بررسی ارتباط هر کدام از مولفه ها با نظریات
مختلف در باب برندینگ شهری

آمادگی ذهنی شهروندان در مورد
تتتتتتتوسعه گردشگری
بهرهمندی از قدرت تبلیغات

رضایت شهروندان از زندگی در شهر
تمایل به زندگی در شهر
وضعیت تأسیسات شهری
وضعیت تجهیزات شهری

بر اساس

پژوهشگر

تاثیرگذار

برند شهرهای اروپایی

Hildreth,2008

6-5-4-3-2

شاخص برند شهری

Anholt,2007

6-5-4-3-2-1

شاخص موفقیت برند شهری

Reinisto,2007

5-2

برند مقصد گردشگری

Prophet Consultancy,2006

2-4

شاخص برند اسلامی شهرها

قربانی و عزیزی1334 ،

1-4

نوع تاثیر گذاری هر کدام از مولفه ها بر
مباحث اقتصادی

اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد:
6-3-1
اثرگذاری غیر مستقیم بر اقتصاد5-4-2:
اقتصاد گردشگری :طبیبی و جباری1337 ،
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شکل  -4مؤلفهها و شاخصهای دستیابی به برند شهری مطلوب

یافتهها و نتایج
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وضعیت ترافیک در سطح شهر

 .3خدمات
دسترسی و حملو-
نقل

 .5جایگاه بین-
المللی شهر

قدرت جذب گردشگر داخلی و خارجی

تبیین مولفههای برندینگ شهری با تاکید بر ابعاد اقتصادی آن 219/

در این قسمت یافتههای پژوهش بر اساس تحلیلهای توصیفی و استنباطی حاصل از بررسی پرسشنامهها ارائهشده است.
-0توصیفی :طبق دادههای بهدستآمده ،از مجموع  411نفر حجم نمونه غیر متخصصین ،تعداد  61نفر (معادل  94.1درصد)
که از بیشترین فراوانی برخوردارند ،ساکن مشهد 33 ،نفر (معادل  71.3درصد) به علت زیارت 6 ،نفر (معادل  1.6درصد) کاسب
و مابقی  3درصد نیز به علت مأموریت شغلی ،تحصیل و غیره بودهاند .باید توجه داشت که  7نفر به این پرسش پاسخ ندادهاند؛ و
اما از مجموع  11نفر حجم نمونه متخصصین ،تعداد  14.4درصد ساکن 31.9،درصد زائر و مابقی به علت مأموریت شغلی ،تحصیل
و غیره در مشهد حضورداشتهاند.
-0استنباطی :بهمنظور تجزیهوتحلیل فرضیهها در این پژوهش پس از بررسی نرمال بودن دادهها ،از تحلیل میانگین؛ و آزمون
فریدمن بهمنظور اولویتبندی مؤلفهها استفادهشده است .در بررسی نرمال بودن دادههای تحقیق ،فرض نرمال بودن رد شد
بنابراین باید از آزمونهای ناپارامتریک برای تحلیل دادهها استفاده شود.
با توجه به اطلاعات شاخصهای محاسبهشده ،مؤلفههای هر شاخص سنجیده شد و میانگین نظرات چنین بهدستآمده است:
میانگین تسهیلات خدماتی و گردشگری  ،3.9313میانگین ویژگیها و داراییهای منحصربهفرد شهر  ،3.2794میانگین خدمات
حملونقل و دسترسی مناسب  ،3.4244میانگین خدمات و زیرساختهای شهری  ،3.4333میانگین جایگاه بینالمللی شهر
 ،7.3293میانگین سرمایهگذاری و تجارت .3.3934
آزمون ناپارامتریک فریدمن (رتبهبندی مؤلفهها)
در آزمون فریدمن فرض  H0مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبهها در بین گروهها است .رد شدن فرض صفر به این معنی
است که در بین گروهها حداقل دو گروه باهم اختلاف معنیداری دارند.
جدول  -0میانگین رتبه مؤلفههای برندینگ شهری در آزمون فریدمن

Ranks

مؤلفهها
تسهیلات خدماتی و گردشگری
ویژگیها و داراییهای منحصربهفرد شهر
خدمات حملونقل و دسترسی مناسب
خدمات و زیرساختهای شهری
جایگاه بینالمللی شهر
سرمایهگذاری و تجارت

شهروندان /زائران

متخصصین

4.4
4.2
2.
2.3
2.10
3.3

4.3
4.
2.55
2.2
2.34
4.24

7
4
1
1
9
3

جدول  -7تستهای آماری

تعداد ()N

115
1.01
5
0.000

 3

مقدار آماره مربع کی دو ()Chi-Square
درجه آزادی ()df
سطح معناداری ()Asymp. Sig.

3.40
5
0.000

در جدول  4میانگین رتبههای هر یک از مؤلفهها و جدول  7نتیجه اصلی آزمون نشان دادهشده است .همانگونه که مشاهده
میشود ،مقدار آماره مربع کی دو با  1درجه آزادی و همچنین سطح معنیداری آزمون را با مقدار  4.444ارزیابیشده است که
نشان از رد شدن فرض  H0دارد .با توجه به خروجیهای بالا چنین ارزیابی میشود که بین مؤلفههای برندینگ شهری با یکدیگر
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عنوان

شهروندان /زائران

متخصصین
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میانگین رتبهها

رتبهها
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رابطه وجود دارد و مداخله مؤثر بوده است .بر این اساس "ویژگیهای و داراییهای منحصربهفرد شهر" بالاترین امتیاز و
"جایگاه بینالمللی شهر" دارای کمترین امتیاز است.
جدول  -3مؤلفههای و شاخصهای برندینگ شهری بر اساس اولویت

اولویت

مؤلفهها

منبع

ویژگیها و

Hilderth, 2008
Anholt, 2007
Reinisto, 2007
Prophet
consulancy,2006

ارتباط با

شاخصها

اقتصاد
انجام مراسم خاص

4

داراییهای
منحصربهفرد شهر

انجام یک رویداد مهم (ورزشی ،علمی و).
غیرمستقیم

ارزشهای اجتماعی خاص
قدرت سیاسی (پایتخت بودن و)...
آثار و بناهای منحصربهفرد
رفتار شهروندان با گردشگران
وجود مراکز تفریحی و سرگرمی

7

تسهیلات خدماتی
و گردشگری

Anholt, 2007

وجود مراکز بهداشتی و درمانی

قربانی و عزیزی،

مستقیم

Hilderth, 2008
Anholt, 2007

مستقیم

4361

وضعیت هتلها و مسافرخانهها
وضعیت کمپهای مسافر
رستورانها و کافیشاپ

3

سرمایهگذاری و
تجارت

1

اساسی و

وضعیت بازارها و مراکز فروش
وضعیت مبادلات ارزی

Hilderth, 2008
Anholt, 2007
Prophet
consulancy,2006

تسهیلات عمومی

قربانی و عزیزی،

شهر

4361

رضایت شهروندان از زندگی در شهر
غیرمستقیم

تمایل به زندگی در شهر
وضعیت تأسیسات شهری
وضعیت تجهیزات شهری
وضعیت ترافیک در سطح شهر

خدمات
1

حملونقل و

خدمات حملونقل عمومی مناسب
Hilderth, 2008
Anholt, 2007

مستقیم

دسترسی مناسب

وضعیت تعداد پارکینگهای عمومی در سطح شهر
کیفیت خیابانهای سطح شهر
تعداد بزرگراههای موجود در سطح شهر
وضعیت پایانهها و فرودگاه شهر
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زیرساختهای

میزان سرمایهگذاری خارجی در صنایع مرتبط و پروژهها

بودن شهر در سطح بینالمللی مطرح
9

جایگاه بینالمللی
شهر

Hilderth, 2008
Anholt, 2007
Reinisto, 2007

غیرمستقیم

قدرت جذب گردشگر داخلی و خارجی
آمادگی ذهنی شهروندان در مورد توسعه گردشگری
] [ DOI: 10.29252/geores.32.3.152

بهرهمندی از قدرت تبلیغات

تبیین مولفههای برندینگ شهری با تاکید بر ابعاد اقتصادی آن 262/

نتیجهگیری
در این پژوهش ابتدا عناصر مختلف برندینگ شهری از دیدگاه کارشناسان مختلف موردبررسی قرارگرفته است .آن دسته
از عناصر که با مباحث اقتصادی ارتباط بیشتری داشتهاند (در یک جمعبندی کلی) در قالب  9مؤلفه اصلی تبیین شدهاند .سپس
بهمنظور سنجش این مؤلفهها در کلانشهر مشهد تعداد  744پرسشنامه برای شهروندان و زائران (که طیف متخصصین را نیز شامل
میگشت) تهیه گردیده است .پس از بررسیهای آمار استنباطی مؤلفههای منطبق با نظر مردم و متخصصین ارزیابیشده که بر
اساس اولویت به شرح جدول 3میباشد.
در این رتبهبندی ویژگیها و داراییهای منحصربهفرد شهر ،تسهیلات و خدمات گردشگری و سرمایهگذاری و تجارت ،از
اهمیت بیشتری نسبت به سایر مؤلفهها برخوردارند .در کاربست مؤلفههای بیانشده باید به این نکته توجه داشت که برندینگ
شهری بهعنوان بخشی از بازاریابی شهری ،زیرمجموعه مدیریت و برنامهریزی شهری نیز است و یکی از مهمترین اهداف آن
جذب عوامل مؤثر در رشد خارجی نظیر قدرت خرید ،سرمایهگذاری و افزایش توان تولید محصول و نوآوری در سطح شهر
است .بر این اساس در فرآیند عملیاتی نمودن برندینگ شهری در کلانشهر مشهد بهبود مؤلفههای برندینگ باید با افزایش توان
اقتصادی شهر نیز همراه باشد .بهعنوانمثال در تقویت ویژگیها و داراییهای منحصربهفرد شهر از طریق بسترسازی در جهت
برگزاری رویدادهای مهم ،میبایست سطح درآمدزایی مدنظر قرار گیرد .از این طریق که با برگزاری فستیوال سوغاتیهای شهر،
بازار برای ارائه محصولات معرف شهر فراهم شود یا نمایشگاههای سالیانه عرضه محصولات فرهنگی برگزار گردد که علاوه بر
معرفی هر چهبهتر برند مذهبی شهر زمینه را برای حضور این نوع تولیدکنندگان در شهر را فراهم آورد .این مثالها تنها بخشی
از سیاستهای اجرایی در جهت دستیابی به برندینگ مطلوب برای کلانشهر مشهد که به باور صاحبنظران صنعت گردشگری،
پیشازاین رادار است.
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