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Factors Affecting the Mental Image in Line with the 
Branding of Shopping Spaces in Tabriz City, Iran
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L, Zhao SX; 2009] City branding ...

Aims Taking strategy of urban branding is considered the basic need of cities to survive in the global 
economy. For this purpose, building and managing the city image is necessary because it is through 
perception and image that actions are formed. The purpose of this research was to investigate the 
relationship between effective components on the image in the form of a case study including 15 
shopping centers in Tabriz.
Methodology The current research was conducted with the field method and exploratory analysis type 
in 1401 in the statistical population of Tabriz citizens. By conducting documentary studies in the field of 
urban branding, the constructive components were identified and formulated in the form of a five-factor 
model. The relationship between variables was tested using structural equation modeling with partial 
least squares and data were analyzed using SmartPLS3 software.
Findings The At a significance level of 0.01, “perceptual quality” and “awareness” have a direct effect 
on the “mental image” and at level of 0.05, “personal characteristics” have a direct effect on the “mental 
image”. At level of 0.01, “mental image” has a direct effect on “loyalty”. 73.8% of the total effect of 
“perceptual quality” variable, 43.3% of “personal characteristics”, 32.1% of “awareness” on “loyalty” is 
explained through the mediating variable of “mental image”.
Conclusion “Mental image” as the center of gravity in urban branding is directly influenced by three 
components; “perceptual quality”, “personal characteristics” and “awareness”. Among these “perceptual 
quality” is considered the most influential component. “Loyalty” as the final goal of branding is not 
directly related to aforementioned components and influencing it is possible through the mediation of 
“mental image”. Therefore, the application of design measures in order to improve “perceptual quality” 
causes the formation of a powerful “mental image” of shopping spaces, which in turn leads to “loyalty” 
and provides the grounds for branding of such spaces.
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Determining the Spatial Boundaries of Urban-Region 
for Semnan and its Surrounding Area Using the 
method of measurement of Inductive flows
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Aim From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a text within 
a set of systematically mental elements under discourse and then it finds objectivity in a node called 
“space”. In other words, the objectified identity is the result of a set of relations regulated by political 
power Which at a certain point in history, make the meaning of territory. In this regard, for the first time 
in the history of ancient Iran, the Sassanid dynasty used the ideological apparatus of Zoroastrianism 
to create territorial identity. In this research, has been attempted to investigate how the elements of 
Zoroastrianism are articulated by Sassanid dynasty for creating the sense of territorial belonging 
between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of 
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine 
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment. 
Semnan city was selected as the main city and the cities of Dargezin, Sorkheh, Shahmirzad and 
Mahdishahr were selected as the surrounding cities.To determine the urban region, the amount of 
population moved between the two cities and the amount of goods moved should be calculated and the 
final score of each city should be calculated by being in the relevant formulas. 
Findings According to the calculations, the final score index (iT) of Sorkheh and Dargezin cities 
were 11.72 and 18.83 with moderate correlation, Mahdishahr with 28.54 had high correlation and 
Shahmirzad with 38.5 had very high correlation with Semnan city. The boundaries of Semnan urban 
region can be determined including the two parts of the center (Semnan city) and its surrounding 
territory (Mahdishahr and Sorkheh cities).
Conclusion The spatial equilibrium situation of Semnan urban system from single-center mode in recent 
decades with increasing number of peripheral cities and regional divergence of population, has tended 
to multi-center development with a balanced speed, but still far from creating full regional interaction 
The creation of Semnan urban area has accelerated this process.
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 ده ی چک 
گیری از استراتژی برندینگ شهری، نیاز اساسی شهرها جهت بقا در  بهرهاهداف:  

تصویر شهر ضروری    و مدیریت  ساختبه این منظور،  شود.  اقتصاد جهانی تلقی می
با پذیرش    .گیرد واسطه ادراک و تصویر است که اقدام و عمل شکل میاست زیرا به

های برندینگ شهری ساخت فضاهای خرید است، هدف از  اینکه یکی از تکنیک
گذار بر آن در  تاثیرهای  این پژوهش بررسی ارتباط میان »تصویر ذهنی« با مولفه

 مرکز خرید شهر تبریز تعیین گردید.   15قالب نمونه موردی شامل  
در سال  با روش میدانی و از نوع تحلیل اکتشافی    پژوهش حاضر  روش شناسی:

. با انجام مطالعات اسنادی در  شد  انجام   جامعه آماری شهروندان تبریزدر    1401
مولفه شهری  برندینگ  مدل  سازنده های  حوزه  قالب  در  و  عاملی  پنج  یشناسایی 

گردید. متغیرها  آزمون   تدوین  بین  استفاده  روابط  مدلبا  معادالت  سازی  از 
جزی  ساختاری  مربعات  کمترین  نرم  و  شد انجام    یبا  از  استفاده    افزاربا 

SmartPLS3 گردیدتحلیل  و تجزیه . 
  «تصویر ذهنی»بر    «آگاهی»و    «یکیفیت ادراک»،  0.01  داریمعنیدر سطح  ها :  یافته 
تصویر  »بر    «فردی  هایویژگی»،  0.05  داری معنیو در سطح    شده از مرکز خریدایجاد
  « تصویر ذهنی»،  0.01  داریمعنیطور در سطح  مستقیم دارد. همین  تاثیر  «ذهنی

  %43.3  ،«یاثر کل متغیر »کیفیت ادراک  %73.8 مستقیم دارد.  تاثیر  «وفاداری»بر  
میانجی    «ی»آگاه   %32.1فردی«،    هایویژگی» متغیر  طریق  از  »وفاداری«  روی 

 شود.  »تصویر ذهنی« تبیین می
به  :گیری نتیجه  ذهنی«  تحت»تصویر  شهری  برندینگ  ثقل  مرکز    تاثیرعنوان 

 « ادراکی«،  »آگاهی« است و در    هایویژگیمستقیم سه مولفه »کیفیت  فردی«، 
ادراکی«   »کیفیت  میان  مولفه  تاثیر این  میگذارترین  »وفاداری«  شودمحسوب   .

مولفهبه با  مستقیمی  ارتباط  برندینگ  نهایی  هدف  سهعنوان  و  های  ندارد  گانه 
گردد. بنابراین کاربست  گری »تصویر ذهنی« میسر میاثرگذاری بر روی آن با واسطه

ب طراحانه  ارتقا هاقدامات  شکل  ی منظور  سبب  ادراکی«  »تصویر  »کیفیت  گیری 
دارد و   پی شده که به نوبه خود »وفاداری« را در یدذهنی« قدرتمند از فضاهای خر

 . سازد میفراهم را های برندینگ چنین فضاهایی زمینه

 ذهنی، برندینگ شهری، فضای خرید، کیفیت ادراکی، تبریز   تصویر : گان واژ کليد 
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 مقدمه 
جایی  بهزمان و اهمیت شهرها در جا  ،شدن فضاشدن، کوچکجهانی

خدمات متمایز و جذب گردشگر،    ارایهنیروی کار، سرمایه،    جمعیت،
منطقه  یا  شهر  کشور،  هر  که  کرده  بازار  یک  به  شبیه  را  جهان 

مبادالت تجاری، سیاسی،    بایست برای سهم خود در معامالت ومی
البته  .  [Anholt, 2010]  کند  اجتماعی و فرهنگی با سایرین رقابت 

به  تاریخ  در طول  بهبود جایگاه خشهرها  پی  در  غیرآگاهانه  ود  طور 
اما  بوده روشبهرهاند  از  و  گیری  آگاهانهفعالیت ها  نظیر    های 

جهت ایجاد مزیت رقابتی و ارتقا تصویر بیش از سه دهه    برندینگ
عنوان  شهرها از برندینگ به  .[Rizzi & Dioli, 2010]  قدمت ندارد

های جذاب و درک ابزاری برای تعریف خود و دستیابی به موقعیت
اذهان   در  میمثبت  استفاده   & Oguztimur]  کنندمخاطبان 

Akturan, 2016]  . ریزی تصویر به  های برنامه استفاده از استراتژی
یک نیاز اساسی برای شهرها جهت بقا در اقتصاد جهانی تبدیل شده  

 . [Rehan, 2014] است
دهنده نام یا عالمتی است که با یک محصول مرتبط  در جهان، برند نشان 

شناختی  دهنده بازنمایی ذهنی، ایده یا معانی روان نشان است. در ذهن،  
منبعی غنی از   [Kasapi & Cela, 2017]  کننده است از درک مصرف 

به   تجربیات  به  منجر  که  است  شناختی  و  احساسی  ارتباطات 
برند .  [Zenker & Braun, 2010]شود  یادماندنی از یک مکان می

یک تصور است که در ذهن مشتری از یک محصول یا خدمت درک 
ناملموس،  می و  ملموس  عناصر  همه  مجموع  و    هایویژگیشود 

جامعه و  را  روانی  انتخاب  که  است  محصول  با  مرتبط  شناختی 
شهرها  .  [Rezvanpour & Bayat, 2017]  کندفرد میبهمنحصر

نوعی با یکدیگر  انند بهتوعنوان محصوالت توسعه یافته فضایی میبه
که کنند  است  رقابت  محصوالت  بین  رقابت   & Zhang]  مشابه 

Zhao, 2009].  برند شوند    اشیا توانند مانند  نیز می  هانابنابراین مک
تمایزات   و  هویت  از  آنهااگر  خاصی  شکل  یک  مورد    به  بازاریابی 

گیرد قرار  برندینگ    .[Moradi & Alalhesabi, 2020]  استفاده 
از یک شهر  به   شهری مردم  ادراک  مدیریت  و  توسعه  فرآیند  عنوان 

می  & deNoronha et al., 2017; Lucarelli]  شودتعریف 

Olof Berg, 2011].  عنوان فرآیندی که توسط به توان میادراک را
محرک فرد  بهآن  را  معنیها  تصویر  جهان،  صورت  منسجم  و  دار 

 Schiffman]  نمودکند؛ تعریف  انتخاب، سازماندهی و تفسیر می

et al., 2010] .  کانونی نقطه  شهر  است    تصویر  شهری  برند 
[Kavaratzis, 2004]   ،شهر از  مثبت  و  قوی  تصویر  یک  و 

استمستقیم شهر  برند  موفقیت  شاخص   & Acharya]  ترین 

Rahman, 2016; Braun et al., 2014].    از آنجایی که تصاویر
بی خنثی،  ازهمیشه  عاری  یا  بلکه    طرف  نیستند  مهیج  قدرت 

کنند دارای  اد میتناس  آنهاها و احساساتی که افراد به  واسطه ارزش به
، ارتباط  ساخت  .[Gholipour et al., 2011]ای هستند  قدرت ویژه
واسطه شهری ضروری است زیرا به   ینگتصویر شهر در برند  و مدیریت

با این نگاه    . گیردادراک و تصویر است که اقدام و عمل شکل می
  زیرا  .باشدریزی شده میشهری یک عمل آگاهانه و برنامهدینگ  برن

شهرها و کاربرانشان به واسطه ادراک و تصاویر اتفاق  تعامالت بین  
ینفعان یک شهر  . ذ[Kavaratzis & Ashworth, 2005]  افتدمی

  یهایمکانکنند و  گیری میبر اساس تصورات خود از مکان تصمیم
های مشتریان خود را  توانند خواستهکه تصویر مثبتی دارند بهتر می
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کنند   . [Taecharungroj & Mathayomchan, 2020]  برآورده 
کننده  گیری ادراکات مصرف سازی و اندازه رو محققان به دنبال مفهوم این از 

 .  [Hart et al., 2013]اند  برای مدیریت و کنترل تصویر بوده 
های شهری نقشی مشیها و خطسیاست  شهری در توسعه ینگبرند

کند و از  سو توسعه اقتصادی را پیگیری میاساسی دارد زیرا از یک
به دیگر  عم  مثابهسوی  شهر  هویت  برای    کندمیل  مجرایی 

[Ghanbari et al., 2021]ترتیب بدین  از    .  پیش  که  شهرهایی 
، اکنون به این  دنشدشناخته می عنوان شهرهای همه منظورهاین به

رسیده بهنتیجه  باید  که  ویژگیاند  قابلیت تناسب  و  ها،  خود  های 
جهان اقتضائات  و  به  نیازها  وگونهآینده  آگاهانه  مند  نظام   ای 

دو استراتژی برندینگ شهری،  .  [Metaxas, 2010]  نمایند  ینگبرند
باشد. با این حال، تنها تعداد کمی  »شهر خالق« و »شهر تجربه« می

ند به مراکز خالق تبدیل شوند. بسیاری از شهرها منابع  ااز شهرها قادر 
  ، پتانسیل مصرفدر این شرایط    .بنیان ندارندکافی برای توسعه دانش

  (2009)   زنتلورن.  [Prilenska, 2012]شود  میشهرها  محرک رشد  
نفسه همراه با »تجربیات محل استقرار«  کند که شهر فیاستدالل می

شود.  عنوان یک محصول برندینگ میتولید و مصرف و بهبا هدف  
تعیین عامل  یک  مکان،  »تجربیات  کیفیت  است.  موفقیت  کننده 

ها مانند خرید،  . فعالیت 2. رویدادها  1  ند از:امحدود به مکان« عبارت
ی  هاناخدمات مانند رستور .3های هنریروی، ورزش و فعالیت پیاده

  یهایمکان.  4موضوعی، مراکز سالمتی، گالری هنری، تئاتر و سینما  
ها،  ها، موزه، پارکهاناها، مانند میدعنوان »صحنه« برای فعالیت به

رقابت جهانی شهرها در نهایت در مورد    . [Lorentzen , 2009]  هامال
تواند کند که هر شهر چه نوع منابعی را میتعیین می  آنها جذابیت  

جری انواع هانااز  و  خدمات  و  کاالها  دانش،  سرمایه،  جهانی  ی 
شود. در    ارایهمحصوالت جذب کند تا با موفقیت به بازارهای جهانی  

شهری  برندینگ  از  است  ممکن  شهرها  چالشی،  چنین  با  مواجهه 
به  ارز اقتصادی  جذب  برای  ابزاری  کنند شعنوان  استفاده    ها 

[Anttiroiko, 2014].  شهری برندینگ  در  نهایی  مشابه  ،  هدف 
ایجاد اولویت و وفاداری در بین    ،اهداف یک محصول یا خدمت برند

خدمتبخش شهرها  که  مختلفی  میهای  میرسانی  باشد  کنند، 
[Dinnie, 2011].    عنوان یک تعهد عمیق برای وفاداری را بهالیور

حمایت مجدد از یک محصول/خدمات ترجیح داده  خرید مجدد یا  
طوری که همان برند به  کندطور مداوم در آینده، تعریف میشده به

علی محصول  تالشتاثیر رغم  یا  و  رقبا ات  بالقوه  بازاریابی  های 
عنوان دعوت  وفاداری به   .[Gecti & Zengin, 2013]خریداری گردد  

تعریف   خاصی  خدمات  یا  محصول  آوردن  دست  به  برای  دیگران 
عنوان »قدرت رابطه وفاداری به.  [Molina et al., 2017]شود  می

طول رابطه با »عنوان  به  وبین نگرش نسبی فرد و حمایت مجدد«  
   .[Abrudan et al., 2015] شودتعبیر می نیز  «مشتریان

از نقششهر    تصویر فراتر  اطالعات    هچیزی  به  و صرفًا  است  ذهنی 
 کالبدی و   هایویژگیشود، بلکه دربرگیرنده کلیه  خالصه نمی  بصری

معانی   پیرامون است و شامل کلیه هایمکانها و غیرکالبدی پدیده
تداعی ذهن  در  پدیده  آن  یادآوری  با  که  بوده  عواطفی    شود می  و 

[Pakzad & Bozorg, 2016]  .واسطه  که تصویر به گفت    توانمی
عبارت  گیرد، یا به رسانه نیز شکل می   تاثیر یا تحت   تجربه محیط 

کنند و تصویر  یند، مکان را درک می آ سه فر   ه واسط به   دیگر افراد 
  ریزی سازند: ابتدا به وسیله مداخالت برنامه ذهنشان می   آن را در 

  دوم به ریزی و طراحی شهری و طراحی منظر،  مانند برنامه   شده 
کنند  می   وسیله راه و روشی که آن مکان خاص را تجربه و استفاده 

مکان مانند    و نمایش   ارایه های متنوعی از  فرم   ه واسط و سوم به 
گزارش  نقاشی،  رمان،  و فیلم،  خبری   & Kavaratzis]  ...های 

Ashworth, 2005] .   تصویر  » تیجه گرفت که  ن توان  بنابراین می
مکان   « ذهنی  یک  از  گرفته  »   تاثیر تحت    شکل  کیفیت  مولفه 

از و    « ادراکی  ناشی  اقدامات  شهر   برآیند  و  معماری  ی،  طراحی 
  و در نهایت   روش تجربه مکان از  ناشی    « فردی   های ویژگی مولفه » 

 « تحت   « آگاهی مولفه  که  مکان   تبلیغات    و   رسانه   تاثیر از 

   . است 
مطرح نظری  مبانی  به  استناد  میشده،  با  را  شهری  توان  برندینگ 

چندبه ساختار  یک  مولفهعنوان  شامل  ذهنی»  هایبعدی،    «تصویر 
میانجیبه متغیر  ادراکی»  ، عنوان  ،  «فردی  هایویژگی»،  «کیفیت 
به آگاهی» عنوان متغیر  عنوان سه متغیر مستقل و »وفاداری« به« 

قالب مجموعه  وابسته را در  تعریف کرد که در  مختلفی  ای معانی 
مصرف میذهن  تداعی  از    کنند.کننده  یکی  اینکه  پذیرش  با 

هدف از  ،  های برندینگ شهری ساخت فضاهای خرید استتکنیک
میان   ارتباط  بررسی  پژوهش  ذهنی»این  مولفه  « تصویر  های با 

مرکز خرید شهر تبریز    15  شامل  قالب نمونه موردی  گذار بر آن درتاثیر
 تعیین گردید. 

 

   شناسی روش 
از نوع تحلیل اکتشافی    پژوهش حاضر    در سال با روش میدانی 

تبریز در    1401 شهروندان  آماری    گیری نمونه .  شد   انجام   جامعه 
با توجه به تنوع ویژگی   صورت به  های دموگرافیک از  تصادفی و 

حجم  .  انجام شد از بین شهروندان تبریزی    جمله سن و جنسیت 
. برای تعیین نمونه  نفر به دست آمد   385کوکران  فرمول  با    نمونه 

تبریز بر مبنای هشت الگوی   فضاهای خريد موردی مطالعه، ابتدا 
«، »خیابان تجاری«،  راه تجاری ساخت شناسایی شده شامل »پیاده 

زیر  »توسعه  »پل »پاساژ«،  خرید«،  سطحی«،  »مرکز  بازار«، 
»مال«  »میدان  آنها،  طبقه بازار«،  میان  از  سپس  شدند.    15بندی 

مرکز خرید شاخص از نظر سابقه تاریخی، مقیاس عملکردی، اندازه  
شهر   دهگانه  مناطق  در  گردشگران  و  بومی  ساکنین  جذب  و 

 (. 1انتخاب گردیدند )شکل  
جمع  حوزه  برای  در  اسنادی  مطالعات  انجام  با  اطالعات  آوری 

های سازنده شناسایی و در قالب یک مدل  مولفه  ، برندینگ شهری 
تدوین  پنج  گویه ش عاملی  سپس  از  د.  یک  هر  با  متناظر  های 

سوال با    74شامل    ه ساخت ای محقق نامه ها در قالب پرسش مولفه 
  صوری روایی ای تنظیم گردید. گزینه دهی طیف لیکرت پنج پاسخ 

نامه بنا به نظر متخصصان تایید شد و با توجه به ضرایب  پرسش 
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در حد مطلوب بود.  روایی سازه  ، دارای  ( CVR= 0/ 725) شده  محاسبه همسانی درونی  
 

 مرکز خرید مورد مطالعه روی عکس هوایی تبریز 15موقعیت  (1شکل  

 
آلفای کرونباخ پرسش با  نامه  ضریب    قدرمحاسبه شد.    0.829برابر 

نامه بزرگتر  ی پرسشهاگویهتمامی  مطلق بار عاملی استاندارد برای  
قدر  4/0از   آماره    و  از    آنها  tمطلق  نتیجه،  بود  58/2بزرگتر  در   .

. چون مقدار  بود ها از اعتبار کافی برخوردار  نامههای این پرسشگویه
( بزرگتر  متغیرهاها )سازهتمامی  برای    پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ

بزرگتر  ،  هاسازهتمامی  برای    شدهو میانگین واریانس استخراج   7/0از  
لحاظ  سازه  بود،  5/0از   از  پژوهش  همبستگی    ییهمگراهای    ازو 

 (.  1)جدول   بودندکافی برخوردار اعتبار 
 

 نتایج بررسی اعتبار متغیرهای پژوهش  (1جدول 

 شاخص 
پایایی  
 ترکیبی 

 آلفای کرونباخ 
  متوسط واریانس 

 شده استخراج 
 0.559 0.902 0.889 آگاهی 

 0.538 0.761 0.764 تصویر ذهنی 

 0.512 0.961 0.953 وفاداری 

 0.564 0.804 0.795 های فردی ویژگی 

 0.533 0.861 0.853 کیفیت ادراکی 

 
سازی  مدل  شده ازآزمون روابط بین متغیرها در مدل ارایه  منظوربه

شده با استفاده  آوریاطالعات جمع .استفاده شد معادالت ساختاری
با توجه  تحلیل قرار گرفتند.  و مورد تجزیه   SmartPLS3 افزاراز نرم

متغیرها  نرمالتوزیع    عدمبه   مدل  ،برخی  روش  معادالت  از  سازی 
استفاده   مربعات جزیی  با کمترین  عامل  در  د.  شساختاری  آزمون 

. در  بودن  5ها بزرگتر از  کدام از گویههیچ  VIFمقدار    واریانس  تورم 
هم مشکل  پژوهش،  مدل  آزمون  برای  خطی چندگانه وجود  نتیجه 

 .شتندا
 

 
 ها یافته 

  مطلق   قدر  از  (AVE)  شدهمقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین
 بود ، بیشتر  با باقی متغیرها  هتمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوط

 (.  2)جدول  استها دهنده روایی مناسب سازهاین امر نشانکه 
 

 ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک  (2جدول  

 5 4 3 2 1 شاخص 
     0.747 آگاهی   - 1
    0.733 0.484 تصویر ذهنی   -2
   0.717 0.530 0.082 وفاداری   -3
  0.752 0.236 0.438 0.229 های فردی ویژگی   -4
 0.731 0.314 0.319 0.389 0.252 کیفیت ادراکی   - 5

   .دهد را نشان می )AVE( شدهریشه دوم میانگین واریانس تبیین ،قطر اصلی*
 

مدل    بود،زا مثبت  برای تمامی متغیرهای درون   CV-Redچون مقدار  
پیش قدرت  مقدار  بودبرخوردار    مطلوبیبینی  از  شاخص    متوسط. 

اشتراکی   بامحاسبه  (Communality)مقادیر  برابر   ،0.385  شده 
تعیین ضریب  شاخص  متوسط  برابر  محاسبه  R)2(  مقدار  با شده 

و در   0.408با    برابر  (GOF)مقدار شاخص نیکویی برازش  و    0.433
 (. 3)جدول  بودنتیجه مدل از مطلوبیت قوی برخوردار 

 

 برای متغیرهای مدل  CV-Comو  CV-Redمقدار  (3جدول  

 Redundancy   شاخص 
 (CV-Red) 

Communality  
(CV-Com) 

 0.326 - آگاهی 
 0.366 0.156 تصویر ذهنی 

 0.386 0.168 وفاداری 
 0.417 - های فردی ویژگی 

 0.430 - کیفیت ادراکی 
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ازپ اندازه   س  ابزارهای  روایی  و  اعتبار  سازهبررسی  و  های گیری 
  tبر اساس ضرایب مسیر و آماره    شده پژوهشمدل آزمون  ،پژوهش

از ضریب    گردید.  ارایه  2و    1های  نموداردر   با استفاده  اعتبار مدل 
میزان ضریب تعیین ،  1با توجه به نمودار  .  مشخص شد  2R  تعیین

يعنی   0.406»وفاداری«    برای به    %40.6  بود؛  مربوط  تغییرات 
های فردی«، وسیله تغییرات »کیفیت ادراکی«، »ویژگی»وفاداری« به

میزان ضریب   همچنین   .»آگاهی« و »تصویر ذهنی« تبیین شده است
تغییرات مربوط    %45.9  بود؛ يعنی   0.459»تصویر ذهنی«    برایتعیین  

های وسیله تغییرات »کیفیت ادراکی«، »ویژگیبه »تصویر ذهنی« به
   .ردی« و »آگاهی« تبیین شده استف

 

 
 بر اساس ضرایب مسیر  پژوهش شده مدل آزمون (1نمودار  

 

 

 
 tبر اساس آماره   پژوهش شده مدل آزمون ( 2نمودار  

 
جدول   »ویژگی  تاثير  ،4براساس  ادراکی«،  و »کیفیت  فردی«  های 

»کیفیت ادراکی«،   و تاثير 3و   2 ،1»وفاداری« در روابط  ر»آگاهی« ب
و    5،  4های فردی« و »آگاهی« بر »تصویر ذهنی« در روابط  »ویژگی

   مورد آزمون قرار گرفتند. 6
»وفاداری«    رهای فردی« و »آگاهی« ب»کیفیت ادراکی«، »ویژگی  تاثير

 مورد آزمون قرار گرفتند   10،  9،  8از طریق »تصویر ذهنی« در روابط  
 .  (5جدول )

 اول تا هفتم   روابط برای  tضریب مسیر و آماره  (4جدول  

  ضریب مسیر  روابط میان متغیرها 
(β) 

t  نتیجه  آماره 

  »کیفیت ادراک شده« بر   - 1
 »وفاداری« تاثیر دارد. 

 رد 1.186 0.061

  های فردی« بر»ویژگی   -2
 »وفاداری« تاثیر دارد. 

 رد 1.866 - 0.143

»وفاداری« تاثیر    »آگاهی« بر  -3
 دارد. 

 تایید 5.265** 0.290

  »کیفیت ادراک شده« بر   -4
 »تصویر ذهنی« تاثیر دارد. 

 تایید 7.155** 0.375

»تصویر    های فردی« بر »ویژگی   - 5
 دارد. ذهنی« تاثیر  

 تایید 2.519* 0.238

»تصویر ذهنی«    »آگاهی« بر   - 6
 تاثیر دارد. 

 تایید 6.039** 0.299

»تصویر ذهنی« بر »وفاداری«    - 7
 تاثیر دارد. 

 تایید 6.968** 0.458

                 0/ 01معناداری در سطح **؛  0/ 05معناداری در سطح *

 
 هشتم تا دهم  روابطنتایج آزمون سوبل برای  (5جدول 

 Zآماره  مقدار  متغیر  رابطه 
شاخص  

VAF 
 نتیجه 

»کیفیت    - 8
شده«  ادراک 

»وفاداری«    بر
از طریق  
»تصویر  

ذهنی« تاثیر  
 دارد. 

a   ضریب مسیر»کیفیت ادراک(
 شده« به »تصویر ذهنی«( 

0.375 

 تایید  0.738 4.976**

b   ضریب مسیر »تصویر(
 ذهنی« به »وفاداری«( 

0.458 

aS 0.052 
bS 0.066 

c   ضریب مسیر »کیفیت(
 ادراک شده« به »وفاداری«( 

0.061 

9 -  
های  »ویژگی 
  بر فردی« 

»وفاداری« از  
طریق »تصویر  
ذهنی« تاثیر  

 دارد. 

a های  )ضریب مسیر»ویژگی
 فردی« به »تصویر ذهنی«( 

0.238 

 تایید  0.433 2.335*

b   ضریب مسیر »تصویر(
 ذهنی« به »وفاداری«( 

0.458 

aS 0.095 
bS 0.066 
c های  )ضریب مسیر »ویژگی

 فردی« به »وفاداری«( 
0.143 - 

»آگاهی«    -10
»وفاداری«    بر

از طریق  
»تصویر  

ذهنی« تاثیر  
 دارد. 

a های  )ضریب مسیر»ویژگی
 فردی« به »تصویر ذهنی«( 

0.299 

 تایید  0.321 4.556**

b   ضریب مسیر »تصویر(
 ذهنی« به »وفاداری«( 

0.458 

aS 0.049 
bS 0.066 
c های  )ضریب مسیر »ویژگی

 فردی« به »وفاداری«( 
0.290 

                 0/ 01معناداری در سطح **؛  0/ 05معناداری در سطح *
 

 بحث 
های هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان تصویر ذهنی با مولفه

آنتاثیر بر  خرید  گذار  فضاهای  برندینگ  راستای  قالب    در  در 
اگر رفتار مرکز خرید شهر تبریز تعیین گردید.   15موردی شامل  نمونه
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شده   شناخته  خرید  فضاهای  به کاربران  شهری  مدیران  طور  باشد 
می مصرفموثری  نیاز  از توانند  نتیجه  در  کنند،  برآورده  را  کننده 

حمایت مکرر و درآمد بیشتر اطمینان پیدا کنند. کاربران متناسب با 
ذهنی شکل تصمیمتصویر  به  اقدام  فضای گرفته  انتخاب  و  گیری 
حافظه   تصویر، کلیت نمایش داده شده درنمایند.  خرید مورد نظر می

درک شده در نظر گرفته    هایویژگیای ثابت از  عنوان مجموعهافراد به
و   2  ،1  روابط   از  نتایج حاصل  .[Abrudan et al., 2015]  شودمی
را    نقش پررنگی  «تصویر ذهنی»نیز موید این موضوع است که    3
به  به دستیابی  برای  واسط  حلقه  می  «وفاداری»عنوان  و  ایفا  کند 
 هانکینسوندر این راستا    .نوعی مرکز ثقل برندینگ شهری استبه

می به  د کنبیان  اغلب  تصویر  یک  ساختن  اصلی  که  هدف  عنوان 
  .[Rezvanpour & Bayat, 2017]  شودبرندینگ در نظر گرفته می

دیدگاه   از  تعیین   کوتلرهمچنین  شهری،  برندینگ  در  قدم  اولین 
از آنجایی که هرگونه احساس  .  [Gilboa et al., 2015]  تصویر است

می بروز  از شخص  که  اقدامی  از یا  که  است  تصویری  نتیجه  کند 
بر روی    ینگواقعیت در ذهنش شکل گرفته نه خود واقعیت، برند

 ,Prilenska]گذاری بر آن تمرکز کرده است  تاثیر این تصویر و نحوه  

2012] . 

برانگیخته   شهر  از  فردی  و  جمعی  زیسته  تجربه  با  شهری  تصویر 
  .[Taecharungroj & Mathayomchan, 2020]شود  می
فردی و    هایویژگیشده از مکان در کنار  بیان دیگر کیفیت ادراک به

آگاهشیوه نام    نشدهای  به  را  واحدی  کل  مجموع  در  مکان  آن  از 
  «تصویر ذهنی»طبق مدل پژوهش    آورند.تصویر ذهنی به وجود می

سهمولفه  مستقیم   تاثیر  تحت ادراکی»  گانههای    ،«کیفیت 
  6و    5  ،4  روابطنتایج حاصل از  است.    «آگاهی»  ،«فردی  هایویژگی»

تصویر  »زیرا ارتباط مستقیمی میان    نیز تاییدکننده این موضوع است؛ 
طبق   در این راستا   و متغیرهای مستقل پژوهش وجود دارد.  «ذهنی

دهنده نظام پیچیده  تصویر شهر بازتاب  های پیشیننظرات پژوهش 
با هم اجزایش  که  است  تنیده    شهری  درهم  و  داشته  همپوشانی 

واقع  .[Nourian & Mikaeili, 2018]  است از »شبکه  در  ای 
مصرف ذهن  در  مختلف  ارتباطات  وجوه  بیان  اساس  بر  کنندگان« 

تصویرذهنی   .کنندمکان را تعریف میبرند   بصری، کالمی و رفتاری
می تحتافراد  از  تاثیرتواند  مختلف    های ویژگیجمله    عوامل 

شخصیتی، سن، جنس، سطح آموزش، نیاز و فرهنگ و برگرفته از  
 فرهنگی، امکانات و   -اجتماعی  هایویژگیکالبدی شهر،    هایویژگی

رسانه    تاثیرها در مواجهه مستقیم شخص با محیط یا تحت زیرساخت
 Moradi] مستقیم با محیط شکل گیردو تبلیغات و در ارتباط غیر

& Alalhesabi, 2020].   

مثبت بر    تاثیرصورت    تصویر شخصیت اصلی برند مکان است و در
این ارزش ویژه در صورت   .واند واجد ارزشی ویژه شودتمخاطبان می

تواند محرک  میوفاداری    تحت عنوانپایایی و نگهداشت مخاطبان  
 Yazdanpanah Shahabadi et]  مکان باشد  هجانبهمه  هتوسع

al., 2019]  .  نیز موید این موضوع است    7  رابطهنتیجه حاصل از
  وجود دارد.  «وفاداری»و    «ذهنی تصویر»زیرا ارتباط مستقیمی میان  

راستا این  دارد  در  تاکید  موضوع  این  بر  دیگر  تصویر  که    پژوهشی 
جداییمصرف بخشی  خرید  منطقه  یک  از  فرایند  کننده  از  ناپذیر 
  . ارزش ویژه مرکز خرید استکننده، حمایت و  گیری مصرفتصمیم

  کهجایی  کندبا توجه به اینکه تصویر »اطالعات پیچیده را ساده می
مطلوبمصرف را  عناصر  این  میکننده  بهتر درک  زیاد کند،  احتمال 

 .  [Hart et al., 2013]  شودمنجر به حمایت بیشتر می
خرید   ترجیحات  و  تصویر  بین  قوی  همبستگی  مطالعات، 

خرید،  مصرف میزان  شده،  صرف  پول  دیدار،  دفعات  کننده، 
 Kushwaha]دهد  و قصد حمایت مجدد را نشان می  ماندنبهتمایل

et al., 2017].  ترجیح بیشتر  و  دهنده نگرش مثبتوفاداری نشان  
نیز تاییدکننده این موضوع    10و    9  ،8  روابط. نتایج حاصل از  است
اثر  است. »زیرا  ادراکی«،  »کیفیت  و   هایویژگیگذاری  فردی« 

»آگاهی« بر روی »وفاداری« از طریق متغیر میانجی »تصویر ذهنی«  
به غیرو  میطور  صورت  راستا  گیرد.  مستقیم  این  و    هاتوکیدر 

استدالل نمودند زمانی که مشتریان ادراکات مطلوب نسبت  اسپنس
مجدد    هایویژگی  به خرید  مقاصد  امر  این  دارند،  فروشگاه  یک 

خرید   فراوانی  همچنین  و  افزایش    آنهامشتریان  را  فروشگاه  در 
عالوهمی این،  دهد.  چه    رویتردیو    بلومر بر  هر  که  داشتند  اظهار 

ادراک مطلوبتصویر  مشتریان  نزد  فروشگاه  وفاداری شده  باشد،  تر 
 . [Ghazizadeh & Shirazi, 2018] یابدمشتری افزایش می

  «کیفیت ادراکی »که  گفتتوان می  نتایج تحلیل آماریاستناد به با 
با   را  ارتباط  میانجی    «وفاداری»بیشترین  متغیر  طریق  تصویر  »از 

دارد. لذا چنانچه کیفیت ادراکی تقویت گردد؛ مسیر دستیابی   «ذهنی
شد. خواهد  تسهیل  خرید  فضاهای  برندینگ  و    به  فضایی  کیفیت 

عنوان دو حلقه اصلی از یک چرخه هستند به این  برندینگ شهری به
تر شده معنی که هر چه میزان کیفیت بهبود یابد تصویر ذهنی قوی

گ است زیرا حرکت جریان سرمایه را ساز برندینو تصویر قوی، زمینه
برندینگ شهری تالشی برای   .دنبال داردبه سمت چنین فضاهایی به 

غنی و  میایجاد  محسوب  شهر  کیفیت   & Kasapi]  شودسازی 

Cela, 2017] .کند  استفاده از برندینگ، یک هرم منفعت ایجاد می
مزایای ملموس برای مردم محلی و    که سطوح مختلف سود، شامل

گیرد  افزوده را در بر میبهبود شهرت شهر است که ارزش  محلی و غیر
[Zhang & Zhao, 2009].  بهره با  شهری  از  برندینگ  گیری 

نظیر ساخت واسطه معماری و طراحی شهری  های کالبدی به تکنیک
لوکس   خرید  رایج فضاهای  رواز  برای   عنوانبه ها  شترین  پاسخی 

بین میمسابقه  تلقی  جهانی  میشهری  تصور  زیرا  که  شود.  شود 
گستردهتاثیر  مثبت  شهری،  ات  محیط  بهبود  مانند  و  ای  دید  افق 
که رسانه   تاثیر  در صورتی  دارد.  را  در    ها  را  محیط شهری  اغلب 
می پس  رها  می زمینه  عملکرد  روی  بر  اصلی  تمرکز  و    . باشد کند 

از   قوی  ذهنی  بهبود  تصویر  ادراکی  کیفیت  با  فضای خرید  یک 
تواند  شود که به سختی می یافته باعث ایجاد مزیت رقابتی می 

شود.  تکرار  رقبا  خريد   توسط  افزوده   فضاهای  ارزش  به  باید  ای 
دهند تا جریان بیشتری از مشتریان در آینده جذب    ارایه مشتریان  

 .  [Cernikovaite et al., 2021]شود  
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آیا    يدفضاهای خرموفقیت   دارد که  این بستگی  توانند  می  آنهابه 
کنندگان  فرد و قدرتمندی در ذهن مصرفبهمنحصر  ،ارتباطات مثبت

شود، سپس خرید کنند و در  ایجاد کنند که در ابتدا منجر به دیدار  
کنند  آنهانهایت   تبدیل  وفادار  مشتریان  به  در    .را  تصویر  بازسازی 

غیرممکن  مکان  کیفیت  در  محسوس  تغییرات  وجود  عدم  صورت 
است. نقطه شروع برای بهبود تصویر انجام اقدامات مشخص برای 

ریزان شهری باید  گذاران و برنامهسیاست   است.  ایجاد تغییرات واقعی
مدت برای شهر و اهمیت طراحی محیط شهری انداز بلندارتباط چشم
از شهررا درک کنن از  بهره  د. برای خوانش جدیدی  گیری انحصاری 

ی  ها ناهای امضایی، ساختممعنای ساخت پروژهبرندینگ سخت به 
بلکه طی فرایند    .نيستداران مسیر درستی  طالیهپرچم و نمادین،  

با نگاه جامع به  بایستی کیفیت ادراکی فضاهای خرید را  برندینگ  
ابعاد طراحی شهری شامل ریخت ادراکی،  تمام  شناسی، عملکردی، 

صورت یکپارچه و اجتماعی، بصری، زمان، مدیریت و کنترل فضا به 
داد.   ارتقا  یکدیگر  این  مکمل  درک    تواندمی  پژوهشنتایج  مبنای 

کارگیری  و به  های آنلفهو، شناخت م ذهنی  گیری تصویرصحیح شکل
تصویر و رسیدن به اهداف    در جهت ارتقا این  احی شهری اقدامات طر 

شده مدیریت ارایه کاربست پیشنهادهای  .  اقتصادی و اجتماعی باشد
شهری را در مسیر صحیح توسعه فضاهای خرید سوق خواهد داد و  

های گیری فضاهای خرید متمایز و متناسب با زمینه، پایهبا شکل
  خواهد گرفت.بنایی برندینگ فضاهای خرید شکل زیر

توان در این موضوع دانست که به دلیل  محدودیت پژوهش را می
جدید بودن مفهوم برندسازی در حوزه مدیریت شهری ایران و عدم  

های شهری، هیچ بازخورد و  ها و برنامهتعریف این راهبرد در طرح
گذاری این راهبرد و اجرای آن در سطح شهر،  تاثیر ای از میزان  داده
های گردد در پژوهشاز این رو پیشنهاد می  باشد.دسترس نمیدر  

های توسعه  گیری از استراتژی برندسازی در طرحآتی راهکارهای بهره
 شهری مورد بررسی قرار گیرند.

 
 گیری نتیجه 

ذهنی» تحت  به  «تصویر  شهری  برندینگ  ثقل  مرکز    تاثیر عنوان 
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