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چکیده
جذابیت و رقابتپذیری یک شــهر بســتگی به نحوه مدیریت تصویر آن شــهر داشــته و اســتراتژیهای
برنامهریــزی تصویر شــهر برای شــهرهایی که به دنبال رشــد اقتصادی هســتند ،به امــری ضروری بدل
گشــته اســت .یکــی از ایــن اســتراتژیها که شــهرهای پیشــروی جهان بــرای بهبــود تصویر خــود به کار
گرفتهاند ،برندســازی شــهری اســت .با توجه به فقدان تصویری روشــن و قوی از ارومیه ،هدف اصلی
مقاله ،مدلســازی تصویر شــهر ارومیه در جهت روشــن شــدن اقدامات اصلی در زمینه برندسازی این
شــهر اســت .پــس از مطالعــه متون نظری و مشــخص شــدن ارتبــاط میان برندســازی شــهری و تصویر
شــهر ،چارچوب نظری پژوهش تدوین شــد .در بخش تحلیل و یافتهها ،بر اســاس  9مؤلفه و  46معیار
برگرفتهشــده از چارچــوب نظــری ،تصویــر شــهر ارومیــه در ذهــن ســا کنانش بــا اســتفاده از مدلســازی
معــادالت ســاختاری مــورد کنــکاش قرارگرفتــه و تأثیرگذارتریــن مؤلفههــا و معیارهــای تشــکیلدهنده
تصویر شــهر ارومیه مشــخص شــدند .در نهایت ،اولویت اقدامات در زمینه برندســازی ارومیه تعیین و
پیشــنهادهایی ارائه شــده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که شهر ارومیه برای بهبود تصویر خود
باید در ابتدا به تقویت امکانات و زیرســاختهای خود بپردازد و در کنار آن با تکیهبر تاریخ و فرهنگ و
همچنین موقعیت مرزی و تجاری و طبیعت خود اقدام به ایجاد برندی منحصربهفرد کند.
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برندسازی شهری ،تصویر شهر ،مدلسازی معادالت ساختاری ،شهر ارومیه.
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راهبردی شهر ارومیه» اســــت که به راهنمایی نگارنده اول در ســــال  1395در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران انجام
شده است.
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مقدمه
بــا شــنیدن نــام برخــی مکانهــا و شــهرها ،ناخــودآ گاه تصاویــر
و معانــی خاصــی از آنهــا در ذهــن تداعی میشــود .به عنــوان مثال
شــنیدن نــام اصفهــان ،یــک چهــره تاریخــی را در ذهــن مــا متبلور
میسازد .برخی شهرها دارای ویژگیهای منحصربهفردی هستند
کــه باعــث شــده تصویــری قــوی از آنهــا در ذهــن شــکل بگیــرد؛ اما
بســیاری از شــهرها نیــز باوجود داشــتن ویژگیهای خــاص ،دارای
تصویری مشــخص در ذهن مردم نبوده و درنتیجه ،بخش مهمی
از پتانســیلها و جاذبههای آنها ناشناخته و بدون استفاده مانده
اســت .تصاویر ضعیف و کلیش ـهای که با نام بسیاری از این شهرها
گرهخورده ،مانعی در برابر آینده روشن آنهاست.
یک مکان ا گر میخواهد در ذهن مردم با کیفیات باالتری نسبت
بــه ســایر رقبــا درک شــود و عملکردی متناســب با اهدافش داشــته
باشــد ،نیــاز به ایجاد تمایــز از طریق یک تصویــر منحصربهفرد دارد.
ا گر یک مکان به دنبال بازسازی ،بهبود یا تقویت تصویر خود است،

یک راهبرد برند جامع اولین گام برای دستیابی به این هدف است
( .)Prophet Consultancy, 2006, 3برندســازی شــهری در ســالیان
اخیر به یک فعالیت غالب در مدیریت شهری بدل گشته است .برند
شهر بهصورت فزایندهای بهمثابه یک دارایی مهم در راستای توسعه
شهری و همچنین ابزاری اثربخش بهمنظور تمایز و بهبود موقعیت
شـ�هرها انگاشـ�ته میشـ�ود (.)Ashworth & Kavaratzis, 2009, 520
ـهری روشن ،به سا کنان و همچنین مردم جاهای دیگر
یک برند شـ ِ
کمک میکند تا شــخصیت یک شــهر را درک کنند .برای مثال :یک
برند میتواند بهوســیله برجسته کردن چشمانداز شهر برای آینده،
بــه ایجــاد یک تصویــر جدیــد از آن کمک کنــد .همچنیــن میتواند
تصویر موجود شــهر را تأیید ،نقاط مثبــت را تقویت و توجه به نقاط
منفـ�ی را کم کنـ�د ( .)Cities, 2010, 4در این مقاله ،ابتدا برندســازی
شــهری و ارتباط آن با تصویر شــهر مورد بررســی قرار گرفته و ســپس
مدلســازی تصویر شــهر ارومیه در جهت برندسازی انجام میگیرد.

مروری بر ادبیات برندسازی شهری
شــهرها بهطــور فزاینــدهای در رقابــت بــا یکدیگــر بــرای جــذب
گردشگران ،ســرمایهگذاران ،شرکتها ،شــهروندان جدید و نیروی
کار واجد شــرایط هســتند؛ بنابراین مسئوالن شهری هر چه بیشتر
بر روی استقرار شهر بهعنوان یک برند تمرکز کرده و تالش میکنند
تا شهرشـ�ان را برای گروههای هدف مختلف ترویج کنند (Zenker
 .)& Martin, 2011, 32کلمــه برنــد در واقــع از عمــل روش ـنکردن
چی��زی در ذه��ن ی��ک ش��خص ریش��ه میگی��رد (Rizzi & Dioli,
 .)2010, 42برنــد شــهر بهتدریــج تبدیــل بــه باارزشتریــن دارایــی
ملمــوس شــهر میشــود .ارزشهای برنــد نهتنها در کمک به شــهر
بــرای بهدس ـتآوردن تصویــری خوب و اعتباری باال نهفته اســت،
بلک��ه میتوان��د ارزشه��ای جدی��دی را نی��ز ایجاد کن��د( (�Moghad
 .)dam et al., 2013, 120بهطورکلــی برندســازی شــهری بهعنــوان
مجموع ـهای کامــل از اقداماتــی اســت که بــرای ســاخت تصویری
مثبــت از یــک شــهر و ارســال آن میــان گروههای هــدف مختلف از
طریق تصاویر بصری ،داستانها و رویدادهای محلی و بینالمللی
انجـ�ام میشـ�ود و مزیـ�ت رقابتـ�ی را بـ�رای شـ�هر بـ�ه ارمغـ�ان مـ�یآورد
(.)Pilenska, 2012, 12
هــدف اصلــی برندســازی شــهری ،بازســازی تصویــر یــک شــهر
بــا تکی هبــر هویت مبتنــی بر مــکان و درک فرهنگ محلی اســت که
ً
نهایتـ�ا منجـ�ر بـ�ه ارتقـ�ای کیفیـ�ت زندگـ�ی سـ�ا کنان شـ�هر میشـ�ود
( .)Rehan, 2014, 224در واقــع هــدف از برندســازی شــهری ،نــه
خــود شــهر بلکــه تصویر آن اســت .در میان فا کتورهــای خاصی که

در کنــار یکدیگــر وجــوه تمایز شــهر را ایجاد مینماینــد ،میتوان به
مقیاس ،شخصیت ،تاریخ ،ارزشها ،ساختار محلی و داراییهای
شــهر اشــاره نمود .بدین ترتیب ،هر شــهر نظامی پیچیده است که
اجزایش با هم ،همپوشانی داشته ،در هم تنیده شده و در تصویر
آن شـ�هر بازتـ�اب مییابنـ�د ( .)Dinnie, 2011, 14تصویــر یک شــهر،
نتیجهای از پیامهای متفاوت و اغلب متناقضی است که بهوسیله
شــهر ارسالشده و در ذهن هر شــخص گیرنده بهطور جدا گانهای
تشـ�کیل میشـ�ود ( .)Michalis Kavaratzis, 2004, 62-63تصویــر
ً
شهر درگذر سالها برجسته شده و عمدتا توسط تجربه ،قابلدرک
اســت .مــردم شــهر و حتی خارجیهــا ،از کیفیــت آن و ارتباطش با
ً
نـ�ام شـ�هر آ گاه هسـ�تند ( .)Moghaddam et al., 2013, 121معموال
هر شــهری ،تصاویر قابلشناسایی یا ارزشهای اصلی معینی دارد
کــه توســط مــردم آن درک شــده اســت .بــرای مثــال ،پاریــس برای
عاشــقانه بــودن ،میالن بــرای مد ،نیویــورک برای تنــوع و پویایی،
واشنگتن برای قدرت و توکیو برای مدرنیته درک شدهاند (Zhang
.)& Zhao, 2009, 246
بنابرایــن میتــوان اذعــان کــرد کــه مــردم بــا مکانهــا از طریــق
ادرا کات و تصاویر مواجه میشوند (�Mihalis Kavaratzis & Ash
 )worth, 2005, 507و مکانهــا را از طریق ســه فرآیند در ذهنشــان
درک میکنند .اول از طریق تجارب انباشتهشــده از نحوه استفاده
از مکانهــای خاص؛ دوم از طریق اشــکال مختلــف نمایش مکان
ماننــد فیلــم ،رمــان ،نقاشــی ،اخبــار و ماننــد آن؛ و ســوم از طریــق
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مداخــات سیاســی آ گاهانــه ماننــد برنامهریــزی و طراحی شــهری
( .)G. Ashworth, 2009, 10بنابرایــن قبــل از تعییــن هرگونه برند،
الزم اســت تا برداشــت کاملی از تصویر ذهنی ســا کنان شــهر انجام
شود تا تقاضاها و درخواستهای واقعی آنها مشخص گردد.

مبانی و چارچوب نظری
موضــوع برنــد شــهری در مطالعــات متعــددی مورد توجــه قرار
گرفته که برخی از آنها در ادامه مطرح میشوند:
الــف) اصطــاح شــاخص برند شــهری برای بــار اول در دســامبر
 2005و در گــزارش "شــهرها در چش ـمهای جهــان :شــاخص برنــد
شــهری ُ
انهلــت "۱توســط متخصــص برندســازی آمریکایــی یعنــی
سایمون ُ
انهلت منتشر شد (.)Minghui, 2009, 315
انهلــت شــش جــزء اصلــی برنــد شــهری را در یــک ش ـشضلعی
معرفی کرده و از آنها برای رتبهبندی شهرها استفاده میکند.
 .۱حضــور :بــر اســاس موقعیــت بینالمللــی شــهر بهویــژه در
زمینههای علمی ،فرهنگی و حکومتی در  30سال گذشته است.
 .۲مکان :در ارتباط با درک و نگرش مردم نسبت به جنبههای
فیزیکــی شــهر ماننــد خوشــایند بــودن بــرای ســفر کوتــاه در اطراف
شهر ،زیبا بودن و همچنین آبو هوای آن است.
 .۳پتانسیل :فرصتهای اقتصادی و آموزشی که هر شهری در
اختیار بازدیدکنندگان ،کسبوکارها و مهاجران میگذارد.
 .۴ضربــان :2در رابطــه بــا جاذب ـهی یــک شــیوه زندگــی شــهری
پــر جنبوجوش اســت کــه یک بخش مهــم از تصویر برند هر شــهر
میباشــد .ایــن بخــش بــه بررســی چیزهــای ســرگرمکننده و جالب
برای بازدیدکنندگان و سا کنان شهر میپردازد.
 .۵پیشنیازها :در این قســمت ،ادرا ک مردم در مورد کیفیات
شــهر ازجملــه رضایتبخــش بــودن ،مقرونبهصرفــه بــودن محــل
اقامــت و امکانــات عمومــی همچــون مــدارس ،بیمارســتانها،
حملونقل عمومی ،امکانات ورزشی و ...بررسی میشود.
 .۶مــردم :ایــن مــردم هســتند کــه شــهر را میســازند بنابرایــن
خونگــرم بودن آنها و رفتار دوســتانه ،به اشــترا ک گذاشــتن زبان و
فرهنگ و از همه مهمتر حس امنیت نقش مهمی را در برندسازی
ایفا میکند (.)Anholt, 2006, 19-20
ب) همانطــور کــه اشــاره شــد ،تصویــر یــک شــهر اهمیــت
زیادی در برندســازی شــهری دارد و نیازمند برنامهریزی اســت.
کاواراتزیــس  ،۳ارســال تصویــر را از طریق ســه نوع ارتبــاط متمایز
توضیح داده است.
ارتباطات اولیه
 راهبردهــای منظــر  :اقدامــات و تصمیمگیریهایــی کــه بــهطراحــی شــهری ،معمــاری ،فضاهــای ســبز و بهطورکلــی فضاهای
عمومی شهری مرتبط میشوند .استفاده فزاینده از هنر عمومی و
برنامهریزی میراث فرهنگی ،در این دسته قرار میگیرند.
 پروژههــای زیربنایــی :بــه پروژههایــی اشــاره دارد کــه بــرای4

ایجــاد ،بهبــود و یــا اعطای یک مشــخصه متمایز به انــواع مختلف
زیرســاختهای موردنیــاز شــهر توســعه مییابنــد .ایــن عناصــر از
یکسو دسترسی شهر برای مخاطبان مختلف را ارتقا میدهد؛ این
شــامل دسترسی ســا کنان به بزرگراهها و دسترسی بازدیدکنندگان
به بناهای تاریخی اصلی شهر یا فرودگاهی بزرگ میشود .از سوی
دیگــر اشــاره دارد بــه وجــود و کفایت امکانــات مختلف نظیــر مرا کز
فرهنگی ،امکانات کنفرانس و غیره.
 ســاختار ســازمانی و اداری :اشــاره دارد به اثربخشــی و بهبودســاختار حکومتــی شــهر کــه حاصــل گســترش طبیعــی مشــارکت
بخشهای عمومی و خصوصی است.
 رفتار شــهر :5اشــاره دارد به مســائلی مانند چشمانداز رهبرانشــهری بــرای شــهر و راهبــرد اتخاذشــده یــا مشــوقهای مالــی
فراهمشــده توســط شــهر بــرای ذینفعــان مختلــف .تعــداد و نوع
رویدادهای فرهنگی ،ورزشی و ...در این دسته قرار میگیرند.
ارتباطات ثانویه
ایــن نوع ارتباطات رســمی بوده و بهصــورت آ گاهانهای از طریق
اقدامات بازاریابی شناختهشدهای مانند تبلیغات داخلی و خارجی،
روابط عمومی ،طراحی گرافیکی ،استفاده از آرم و ...اتفاق میافتد.
ارتباطات سومین
ایــن نــوع ارتباطــات اشــاره بــه ارتبــاط دهانبهدهــان دارد و
بهوســیله رســانهها و ارتباط رقبا تقویت میشــود .این نوع ارتباط
توســط بازاریابان قابلکنترل نیســت و ســا کنان شهر نقش ویژهای
در آن دارند (.)Michalis Kavaratzis, 2004, 66-69
پ) در پــروژه بارومتــر برنــد شــهری ســافرون اروپــا ،6شــهرهای
اروپایــی بــا بیــش از  150هــزار نفــر جمعیــت ،از دو جنبــه جامــع
سنجیده میشوند.
• الف) قدرت دارایی شــهر :نشــاندهنده یک پتانسیل پایهای
برای برند شهر با توجه به آنچه که مردم از یک شهر میخواهند.
 .۱عوامــل فرهنگــی :گــردش و جاذبههــای تاریخــی ،آشــپزی و
رستورانها ،رفتار دوستانه افراد محلی ،خرید خوب
 .۲امکانــات :هزینههــای پایین ،آبوهوای مناســب ،ســهولت
رفتوآمد با پای پیاده و حملونقل عمومی
• ب) قــدرت برنــد شــهر :چهــار عامل بــرای این منظــور ارائه
شده است.
 .۱شناخت تصویری :به این معنی که بسیاری از مردم بتوانند
از روی کارتپستال شهر آن را بشناسند؛
 .۲کمیــت /نقــاط قوت /کیفیات جذاب :به این معنی که چه
چیزهایی مشارکت مردم شهر را برمیانگیزاند؛
 .۳ارزش مکالمه :صحبت کردن در مورد تجارب قبلی از شهر؛
 .۴شناخت رسانهای ()Hildreth, 2008, 7-8
در ایــن قســمت ،با توجــه به نظریــات اندیشــمندان مختلف و
همچنیــن نگاهی به تجارب جهانی ،مؤلفههــا و معیارهای مرتبط
با تصویر شهر در قالب جدول  1ارائه خواهد شد.
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جدول  -1مولفهها و معیارهای پژوهش.

مؤلفهها
جاذبههای شهرسازی و معماری

فرهنگ

اقتصاد و تجارت

محیط شهر

تصویر شهر
حملونقل و ارتباطات

زیرساختها و امکانات عمومی

مسائل اجتماعی

تفریح و گذران اوقات فراغت

رفتار و سبک زندگی مردم

معیارها
.1
.2
.3
.4
.5

1بناهای نمادین شهر
2فضاهای عمومی شهر
3پیکرهها ،نمادها و مجسمهها
4محلههای شهر
5سیما و منظر شهری

6 .6میراث فرهنگی و تاریخی
7 .7فعالیتها و رویدادهای فرهنگی
8 .8چند فرهنگی بودن
9 .9محصوالت خاص مانند صنایعدستی و سوغاتی
1010فرهنگ غذایی ویژه
1111امکانات فرهنگی مانند سینما ،تئاتر ،موزه و...
1212گران یا ارزان بودن شهر
1313گسترهای از مغازههای خردهفروشی
1414فروشگاههای بزرگ و مرا کز خرید
1515بخش تجاری سنتی
1616وجود فرصتهای شغلی
1717مشوقهای مالی مناسب جهت راهاندازی کسبوکار
1818وجود شرکتها و کارخانههای موفق و بزرگ
1919پا کیزگی شهر
2020آبوهوای شهر
2121آلودگیهای شهری
2222سیستم حملونقل عمومی
2323مشکالت ترافیکی
2424سهولت پیادهروی در شهر
2525ارتباط مناسب و راحتی سفر به سایر شهرها
2626فضای پارکینگ
2727تابلوهای راهنمایی و رانندگی در شهر
2828فرصتها و امکانات آموزشی
2929امکانات بهداشتی و درمانی
3030امکانات اقامتی مانند هتل و مسافرخانه
3131امکانات ورزشی
3232امکانات برگزاری همایش ،نمایشگاه ،مسابقات ورزشی و...
3333امکانات رسانهای و اطالعرسانی شهری
3434امنیت شهری
3535بیکاری
3636یکپارچگی و وحدت اجتماعی
3737امکانات تفریحی مانند شهربازی ،باغوحش و...
3838فضاهای تفریح و گردش مانند پارکها و محورهای گردشگری
3939تفر جگاههای طبیعی اطراف شهر
4040کافهها و رستورانها
4141برگزاری جشن ،کنسرت و...
4242زندگی پرجنبوجوش شهری
4343زندگی شبانه
4444خونگرم بودن
4545رفتار دوستانه با گردشگران
4646زندگی بر طبق مد
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روششناسی
پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ هــدف از نــوع کاربــردی و بــه لحــاظ
ماهیت و روش از نوع توصیفی و همبســتگی اســت .بــرای گردآوری
اطالعات موردنیاز پژوهش از منابع کتابخانهای و میدانی اســتفاده
شــده اســت .ابتــدا مؤلفههــا و معیارهــای موضــوع موردمطالعــه از
طریــق مطالعــه متون نظری اســتخراج و ســپس  398پرس ـشنامه
بــه دو روش آنالیــن و حضوری میان شــهروندان شــهر ارومیه توزیع
و تکمیــل گردیــد .در نهایت ،تجزی ه و تحلیل موردنیاز بر روی تصویر
شهر ارومیه از طریق مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMو روش
تحلیل مســیر انجام گرفت .پایایی پرســشنامه با استفاده از آلفای
کرونبــاخ و بــه کمــک نرمافــزار  SPSSتاییــد شــده اســت .همچنیــن
روایی محتوای پرســشنامه بر اســاس نظرات متخصصــان و روایی
ســازه آن از طریــق تحلیل عاملــی تأییدی ( )CFAقرار گرفته اســت.

مدلسازی معادالت ساختاری ()SEM7
ویژگــی مــدل معادالت ســاختاری ،تحلیل و پــردازش همزمان
روابط میان متغیرهای مدل ســنجش اســت .الگوسازی معادالت
ســاختاری بــه پژوهشــگر ایــن اجــازه را میدهــد تــا به تحلیــل علی
متغیرهــای مکنــون و مشاهدهشــده بهطــور همزمــان بپــردازد
( .)Maruyama, 1998یــک مــدل کامــل معــادالت ســاختاری
آمیزهای از تحلیل عاملی تأییدی و نمودار تحلیل مسیر است.

تحلیل عاملی تأییدی ()CFA8
شناختهشــدهترین روش آمــاری بــرای بررســی روابــط بیــن
مجموعهای از متغیرهای مشاهدهشده و ساختارهای پنهان اساسی
آنهــا ،اســتفاده از تحلیــل عاملــی اســت .در تحلیــل عاملــی تأییدی،
محقق دانشــی ابتدایی را در مورد ســاختار متغیر پنهان دارد که این
دانش ممکن اســت مبتنی بر تئوری ،تحقیق تجربی یا ترکیبی از این
دو باشــد .تحلیــل عاملــی تأییدی شــامل دو نــوع مرتبــه اول و مرتبه
دوم میشــود کــه از طریــق آنها میتــوان عالوه بــر تأیید روایی ســازه،
بــه بررســی روابــط میــان متغیرهــای آشــکار و پنهــان و روابــط میــان
متغیرهـ�ای پنهـ�ان بـ�ا سـ�ازه اصلیشـ�ان پرداخـ�ت (.)Byrne, 2012

تحلیل مسیر

9

روش تحلیــل مســیر ،تعمیمــی از رگرســیون معمولــی اســت که
قادر اســت عالوه بر بیان آثار مســتقیم ،آثار غیرمستقیم و اثر کل هر
یک از متغیرهای مســتقل را برای متغیرهای وابســته نشــان دهد
و بــا بیــان منطقی ،روابط و همبســتگی مشاهدهشــده بیــن آنها را
تفسیر کند (آذر.)59 ،1381 ،

تحلیل و یافتهها

از کل جامعــه آمــاری (ســا کنان شــهر ارومیــه) بر اســاس فرمول

کوکــران میبایســت حداقل  383نفر بهعنــوان نمونه در نظر گرفته
میشــدند که در این پژوهش ،تعداد  398پرســشنامه (14درصد
غیربومــی و  86درصــد اهــل ارومیــه) تکمیــل گردیــده اســت .در
پرس ـشنامه پژوهــش ،وضعیــت هــر یــک از معیارهــا بهصــورت
یــک گویــه پرسشــی و در قالب جمالت مثبت مطرحشــده اســت.
ســپس از پاســخدهندگان خواســته شــده تا گرایش خود را نســبت
ً
ً
بــه هــر یک از این جمــات در قالب طیفی از کامــا مخالف تا کامال
موافــق مشــخص کننــد .درنهایــت بــا اســتفاده از نتایــج حاصــل
از ایــن پرســشنامه و بهکارگیــری مــدل معــادالت ســاختاری ،بــه
اولویتبندی میزان تأثیرگذاری مؤلفههای مختلف در تصویر شهر
ارومیه پرداخته خواهد شد.
مدلسازی معادالت ساختاری
قــدم اول) اطمینــان از توزیــع نرمــال دادههــا :بــا اســتفاده از
نرمافــزار  ،SPSSچولگی و کشــیدگی تمامی دادهها مورد محاســبه
قــرار گرفــت .اعــداد بهدســتآمده بــرای تمامــی دادههــا در حــد
قابلقبــول بــوده و درنتیجــه توزیع نرمــال دادهها تأیید میشــود.
بــا توجــه بــه نرمــال بــودن توزیــع دادههــا ،از مدلهــای مبتنــی بر
کوواریانس مانند لیزرل 10و اموس 11استفاده میشود.
قدم دوم) بررسی تعداد نمونهها :طبق استانداردها به ازای هر
متغیر باید بین  5تا  10نمونه وجود داشته باشد .با توجه به اینکه
پژوهــش حاضــر بــر اســاس 45متغیــر و  398نمونــه انجــام گرفتــه،
بنابراین تعداد نمونهها کافی است .با توجه به نرمال بودن توزیع
و کافــی بودن تعداد نمونهها میتوان مدل معادالت ســاختاری را
بر اساس کوواریانس و در دو مرحله انجام داد.
مرحله اول) مدل اندازهگیری (روایی سازه)
بــرای اطمینــان از انطبــاق ســازه نظــری و تجربــی پژوهــش و
ارزیابی روایی ســازه پرسشنامه ،از تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شــده اســت .ا گر بر اســاس نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،مدل کار
مناســب بــود و روایــی آن اثبات شــد ،میتــوان مرحلــه دوم را اجرا
کــرد .پیش از اجرای تحلیل عاملی تاییدی ،باید از مناســب بودن
دادههــا اطمینــان حاصل کــرد .برای انجــام این کار با اســتفاده از
نرمافــزار  ،SPSSآزمــون هــای  KMOو بارتلــت انجام میشــوند .در
صورتی که عدد به دســت آمده برای  KMOاز  0/6بزرگتر و آزمون
بارتلــت بــا  Sig<0.05باشــند ،دادههــا بــرای انجــام تحلیــل عاملی
مناس ـباند .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده و مناســب بــودن
دادهها میتوان تحلیل عاملی تاییدی را اجرا کرد.
بعــد از حــذف معیــار معضل بیــکاری (معیــار  35جــدول  ،)1به
دلیــل پایین بــودن آلفای کرونبــاخ مؤلفه اجتماعــی ،مدل تحلیل
KMO and Bartlett’s Test
.907

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

6496.822

Approx. Chi-Square

Bartlett’s Test
of Sphericity

990

df

.000

Sig.
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تفرجگاههــای طبیعــی ( )39و کافــه و رســتوران ( )40زیرمجموعــه
مؤلفههای دیگری شــدند .همینطــور مؤلفه اقتصاد و تجارت ،به
دو مؤلفــه مجــزا بــا نامهای تجــارت و خریــد و اقتصاد و کســبوکار
تبدیــل شــد .پــس از انجام ایــن تغییرات ،بــار دیگر تحلیــل عاملی
تأییــدی بهوســیله نرمافــزار لیــزرل اجرا شــد .برای تعیین مناســب
بــودن مــدل باید شــاخصهای برازندگــی حاصــل از تحلیل عاملی
تأییــدی بررســی شــوند کــه نتایــج مربــوط بــه ایــن شــاخصها در
جدول شماره  2ارائه شده است.

عاملــی تأییــدی بــرای اولین مرتبــه اجرا گردیــد .با توجه بــه نتایج
بهدس ـتآمده بایــد اصالحاتــی در مــدل صــورت بگیــرد و برخــی
عاملهــای (متغیرهــای پنهــان) دارای همبســتگی باال بــا یکدیگر
ادغام شــوند تا برازش کلی مدل بهبود پیدا کند .به همین دلیل،
ـای مؤلف ـهی تفریــح و اوقــات فراغــت ،بــه دلیــل داشــتن
معیارهـ ِ
همبستگی باال با سایر مؤلفهها تغییراتی را پیدا کردند .معیارهای
فضاهــای گــردش و تفریــح ( )38و نیــز برگــزاری جشــن و کنســرت
( )41حــذفشــده و هــر یک از معیارهــای امکانــات تفریحی (،)37
جدول  -2شاخصهای برازندگی مدل.
شاخصها

Χ2

۱۲

df۱۳

df/Χ2

CFI۱۴

NNFI۱۵

NFI۱۶

RMSEA۱۷

عدد بهدستآمده

2340

851

2/74

0/94

0/94

0/9

0/06

مال ک

-

-

کمتر از 3
()2015 ,Kline

بیشتر از 0/9
(,2008 ,.Hooper et al
.)55 .p

بیشتر از 0/9
(,2008 ,.Hooper et al
.)55 .p

بیشتر از 0/9
(,2008 ,.Hooper et al
.)55 .p

کمتر از 0/08
(,2008 ,.Hooper et al
.)54 .p
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با توجه به جدول ،شــاخصهای تناسب مدل نشان میدهند
كه مدل دارای برازش مناسبی است .همچنین جهت اطمینان از
وجــود رابطــه معنادار بین مؤلفــه و گویه پرسشــی موردنظر ،باید از
مقادیر  T-valueاستفاده کنیم .در صورتی که این مقادیر بیشتر از
 1/96و کمتر از  -1/96باشند ،به معنی تأیید گویه پرسشی بوده و در
غیر این صورت به معنی عدم معنیداری ارتباط گویه و مؤلفه است.
ـدل اجراشــده ،تمامی مقادیــر  T-Valueقابلقبول هســتند.
در مـ ِ
مرحله دوم) مدل تحلیل مسیر
ّ
هدف روش تحلیل مســیر ،بررسی روابط على بین مجموعهای
از متغیرهاســت .در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از ایــن روش ،بــه
بررسی رابطه میان تصویر شهر و مؤلفههای مربوط به آن پرداخته
شده و مشخص میشود که کدا م یک از این مؤلفهها دارای ارتباط
قویتر و اولویت باالتر در ارتباط با تصویر شهر ارومیه هستند.
تجزیهوتحلیــل نتایــج حاصــل از مــدل تحلیــل مســیر و بارهای
عاملــی( 18ضریب مســیر) بهدس ـتآمده برای هر یــک از مؤلفههای
نهگانــه پژوهش نشــان میدهد که کدامیک از ایــن مؤلفهها ،تاثیر
بیشــتر و قویتری را بر تصویر شــهر ارومیه داشــتهاند .مؤلفههایی

کــه بــار عاملــی آنهــا بزرگتر (نزدیــک به یــک) باشــد ،دارای اولویت
باالتری در شــکلگیری تصویر شــهر ارومیه هســتند و نیاز به توجه
و برنامهریزی بیشتری دارند.
بــر همیــن اســاس ،در تصویــر شــماره  ،3میــزان تاثیرگــذاری هر
یک از مؤلفههای ســازنده تصویر شهر ارومیه مشخص شده که در
ایــنبین ،مؤلفــه امکانات و زیرســاختها با ضریــب  0،/87دارای
بیشــترین تاثیــر در تشــکیل تصویر شــهر ارومیه بــوده و مؤلفههای
تاریخ و فرهنگ ،حملونقل و ارتباط ،تجارت و خرید ،شهرســازی
و معماری ،محیط و طبیعت ،اقتصاد و کســبوکار و ســبک زندگی
و رفتــار مــردم ،در ردههــای بعدی قرارگرفتهاند .همچنین مســائل
اجتماعــی ،کماثرتریــن مؤلفه در ارتباط با شــکلگیری تصویر شــهر
ارومیه بوده است.
بــا اســتفاده از نتایــج حاصــل از مــدل تحلیــل مســیر میتــوان
اهمیــت و اولویت هر یــک از معیارهای مرتبط با مؤلفههای نهگانه
تصویر شــهر را نیز تعیین کرد .بهعنوانمثال ،در مؤلفه حملونقل
و ارتبــاط ( )TRANمشــخص اســت کــه معیار حملونقــل عمومی
( )22بــا بــار عاملی  ،0/58ســومین معیــار مهم در ارتبــاط با مؤلفه
مربوط ـهاش اســت .در ادامــه و در قالــب جــدول  ،4مهمتریــن

جدول  -3ارزشهای تی و ضریب مسیر مؤلفهها.
مؤلفهها (برچسب)

معیارهای مربوطه

ارزش تی ()T

ضریب مسیر (بار عاملی)

شهرسازی و معماری ()URB

5،4،3،2،1

10/96

0/72

تاریخ و فرهنگ ()CUL

11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ،6

9/38

0/84

تجارت و خرید ()SHOP

40 ، 15 ، 14 ، 13

8/71

0/81

اقتصاد و کسبوکار ()ECO

18 ، 17 ، 16 ، 12

6/76

0/62

محیط و طبیعت ()ENV

39 ، 21 ، 20 ، 19

12/20

0/77

حملونقل و ارتباط ()TRAN

27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22

10/31

0/82

امکانات و زیرساختها ()SERV

37 ، 33 ، 32 ، 31 ، 30 ، 29 ، 28

11/84

0/87

مسائل اجتماعی ()SOC

36 ، 34

7/71

0/58

سبک زندگی و رفتار مردم ()LIFE

46 ، 45 ، 44 ، 43 ، 42

7/38

0/59

جدول  -3ارزش های تی و ضریب مسیر مؤلفهها
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معیارهای هر مؤلفه معرفی میشوند.
عــاوه بر اهمیت و اولویت هر یک از مؤلفههای مؤثر بر تشــکیل
تصویر شــهر ،باید مشــخص شــود که هــر یک از ایــن مؤلفهها ازنظر
ســا کنان شــهر در چــه وضعیتــی بــوده و کدامیــک از ایــن مؤلفهها
در ذهن ســا کنان شــهر دارای تصویری مطلــوب و کدامیک دارای
تصویری ضعیف هســتند .برای انجام این کار با اســتفاده از نتایج
پرسشنامه سا کنان ،میانگین هر یک از مؤلفههای نهگانه مرتبط
با تصویر شهر ارومیه محاسبه خواهد شد.
همانطــور کــه در جدول نیز مشــخص اســت ،مؤلفــه محیط و
طبیعت ،دارای مطلوبترین تصویر در ذهن سا کنان شهر است و
یکی از معیارهای همین مؤلفه یعنی معیار آبوهوای شهر ،دارای
بیشترین میانگین امتیازی در بین سایر معیارها بوده و قویترین

تصویــر را در ذهــن ســا کنان شــهر بــه خــود اختصاص داده اســت.
همچنیــن مؤلفــه اقتصــاد و کســبوکار دارای ضعیفتریــن تصویــر
در ذهــن ســا کنان شــهر بوده اســت .درنهایت با توجــه به مجموع
امتیــازات پاســخدهندگان ،میانگین نهایی پرســشنامه در رابطه
بــا تصویــر شــهر ارومیــه موردمحاســبه قــرار گرفــت که عــدد 3/22
به دســت آمــد .این عدد نشــان میدهــد که وضعیت تصویر شــهر
ارومیه در ذهن سا کنان این شهر باالتر از حد متوسط بوده است.
از طــرف دیگــر با نگاهی به جدول  4روشــن اســت که معیارهای
فضاهای عمومی شهر ،بخش تجاری سنتی ،پیادهروی و قدم زدن
در شهر و رفتار دوستانه با غیربومیان ،نهتنها مطلوبترین تصویر را در
بین معیارهای مؤلفه مربوطه خود داشتهاند ،بلکه در مقایسه با سایر
معیارهای مؤلفهشــان دارای بیشــترین میزان اهمیت نیز بودهاند.

جدول -4مهمترین معیارهای هر یک از مؤلفههای تشکیلدهنده تصویر شهر ارومیه.
مؤلفهها

مهمترین معیار

ضریب مسیر

شهرسازی و معماری ()URB

فضاهای عمومی شهر ()q2

0/72

تاریخ و فرهنگ ()CUL

فعالیتها و رویدادهای فرهنگی ()q7

0/63

تجارت و خرید ()SHOP

بخش تجاری سنتی ()q15

0/63

اقتصاد و کسبوکار ()ECO

وجود فرصتهای شغلی ()q16

0/75

محیط و طبیعت ()ENV

پاکیزگی شهر ()q19

0/76

حملونقل و ارتباط ()TRAN

پیادهروی و قدم زدن در شهر ()q24

0/65

امکانات و زیرساختها ()SERV

امکانات همایش ،کنفرانس ،نمایشگاه و)q32( ...

0/87

مسائل اجتماعی ()SOC

وحدت و یکپارچگی اجتماعی ()q36

0/58

خونگرم بودن مردم ()q44

سبک زندگی و رفتار مردم ()LIFE

رفتار دوستانه با غیربومیان ()q45

0/59

جدول -4مهمترین معیارهای هر یک از مؤلفههای تشکیلدهنده تصویر شهر ارومیه

جدول  -5مطلوبترین معیارهای هر یک از مولفههای تشکیلدهنده تصویر شهر ارومیه.
مؤلفهها

میانگین

مطلوبترین معیار

میانگین

شهرسازی و معماری ()URB

3/16

فضاهای عمومی شهر ()q2

3/61

تاریخ و فرهنگ ()CUL

3/51

چند فرهنگی بودن شهر ()q8

4/23

تجارت و خرید ()SHOP

3/61

بخش تجاری سنتی ()q15

3/90

اقتصاد و کسبوکار ()ECO

2/39

ارزان بودن شهر ()q12

2/90

محیط و طبیعت ()ENV

3/68

آبوهوای شهر ()q20

4/28

حملونقل و ارتباط ()TRAN

2/97

پیادهروی و قدم زدن در شهر ()q24

3/39

امکانات و زیرساختها ()SERV

2/89

امکانات اقامتی (هتل ،مسافرخانه و)q30( )...

3/28

مسائل اجتماعی ()SOC

3/31

امنیت شهر ()q34

3/65

سبک زندگی و رفتار مردم ()LIFE

3/61

رفتار دوستانه با غیربومیان ()q45

4/25

تصویر شهر ارومیه

میانگین نهایی= 3/22

جدول  -5مطلوب ترین معیارهای هر یک از مولفه های تشکیل دهنده تصویر شهر ارومیه

39
مدلسازی تصویر شهر در جهت مشخص شدن اولویت های برندسازی شهری

بحث
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه مهمتریــن مؤلفــه
تشکیلدهنده تصویر شهر ارومیه ،امکانات و زیرساختهای شهری
بوده و درعینحال مطلوبیت این مؤلفه در ذهن سا کنان شهر ،کمتر
از حد متوسط است؛ بنابراین اولین و مهمترین اقدام تصمیمسازان
شــهر ارومیه در رابطه با برندســازی این شهر باید در رابطه با ارتقای
وضعیت امکانات و زیرساختهای آن باشد .از سوی دیگر ،مسائل
مربوط به حملونقل و ارتباطات نیز در ایجاد تصویر ذهنی سا کنان
تاثیر زیادی داشته است .با توجه به نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل
میتــوان اینگونــه ادعا کــرد که وضعیت این مؤلفه در شــهر ارومیه،
در بخش پیادهمحوری مطلوب بوده اما در بخش مربوط به ســواره
نتــر از حــد انتظــار بوده اســت.
و بهویــژه حملونقــل عمومــی ،پایی 
تاریــخ و فرهنگ شــهر ارومیه ،بخــش جدانشــدنی از تصویر این
شــهر در ذهن سا کنانش است .ارومیه در ذهن سا کنانش بهعنوان
شهری چندفرهنگی شناخته شده است اما حلقه مفقوده در عرصه
فرهنگ این شهر مربوط به فعالیتها و رویدادهای فرهنگی متنوع
است .این موضوع از عوامل مختلفی ناشی شده که مهمترین آنها،
کمبود امکانات فرهنگی مناســب در ســطح شهر اســت؛ بنابراین در
جهــت ایجــاد یــک برند قوی شــهری ،باید بــه ویژگیهــای فرهنگی
منحصر به فرد شهر توجه بیشتری شده و با ایجاد امکانات فرهنگی
بیشتر ،فرصت برپایی فعالیتها و رویدادهای فرهنگی فراهم شود.
از مهمتریــن مؤلفههــای ســازنده تصویــر شــهر ارومیــه ،حــوزه
تجارت و خرید در این شــهر بوده اســت .یافتههای پژوهش نشان

میدهــد کــه ارومیــه در ذهــن ســا کنانش ،دارای بخــش تجــاری
ســنتی قــوی و تأثیرگــذار بــوده اما از ســوی دیگــر ،در بخش تجاری
مــدرن تصویــر مطلــوب و تأثیرگــذاری نداشــته اســت .عــدم وجود
مرا کز خرید جذاب و متنوع ،مهمترین دلیل این تصویر ضعیف در
ذهن سا کنان شهر ارومیه است.
مؤلفههــای شهرســازی و معماری و همچنیــن محیط و طبیعت
شهر ،در شکلگیری تصویر ذهنی سا کنان شهر ارومیه ،اهمیت نسبی
داشــتهاند .باوجــود در هــم تنیدگــی و ارتبــاط نزدیک ایــن دو مؤلفه،
مهمترین تفاوت آنها در این موضوع اســت که شهرســازی و معماری
شهر ارومیه به لحاظ مطلوبیت نیز وضعیت متوسطی داشته است اما
محیط و طبیعت شهر در ذهن سا کنان از مطلوبیت باالیی برخوردار
بوده است .مهمترین معیارهای این دو مؤلفه نیز مربوط به فضاهای
ً
عمومی شهر و پا کیزگی شهر بوده که کامال در ارتباط با یکدیگر هستند.
اقتصــاد و کس ـبوکار مؤلف ـهای بــوده کــه تأثیرگــذاری چندانی در
تشــکیل تصویر شــهر ارومیه در ذهن ســا کنانش نداشــته است .این
مؤلفه،ضعیفترینوضعیترادر بینسایرمؤلفههایتشکیلدهنده
تصویــر شــهر ارومیه داشــته و در ذهن ســا کنان شــهر دارای تصویری
بسیار ضعیف است .فقدان کارخانهها و شرکتهای پررونق و کمبود
فرصتهایشغلیمناسب،از دالیلاساسیاینتصویرضعیفاست.
ســبک زندگی و رفتار مردم و همچنین مســائل اجتماعــی ،دارای
تصویــر مطلوبــی در ذهن ســا کنان شــهر بودهانــد اما اهمیــت آنها در
شــکلگیری تصویر شــهر ارومیه ،کمتر از مؤلفههای دیگر بوده است.
ضمناینکهمعیارهاییازقبیلامنیتشهر،رفتاردوستانهباغیربومیان
و خونگــرم بودن مردم دارای اهمیت و مطلوبیت بیشــتری بودهاند.

نتیجه
همانطور که گفته شــد ،تصویر شــهر بخش جداییناپذیری از
برندسازی شهری است .در پژوهش حاضر ،برداشتی از تصویر شهر
ارومیه در ذهن سا کنانش انجام شد تا درنهایت مشخص شود که
هر یک از مؤلفههای ســازنده تصویر شــهر ارومیه دارای چه میزانی
از اهمیــت و مطلوبیــت در شــکلگیری تصویــر ایــن شــهر در ذهــن
ســا کنانش هســتند .با توجه به نتایج حاصل از مدلسازی تصویر
شــهر و همچنیــن میانگیــن حاصل از نظرات ســا کنان شــهر میزان
اهمیت و میزان مطلوبیت هر یک از مؤلفهها و معیارهای ســازنده
تصویــر شــهر ارومیــه مشــخص شــد .میــزان اهمیــت و مطلوبیــت
مؤلفههــا و معیارهــا و همچنیــن مقایســه بیــن ایــن دو ،اولویــت
اقدامات را در جهت برندســازی شــهری ارومیه مشــخص میکند.
توجــه بــه زیرســاختهای شــهر ارومیــه و مــوارد مربــوط بــه
حملونقل و ارتباطات باید در رأس امور مربوط به برندسازی این
شهر قرار بگیرد و امکانات این شهر در حوزههای مختلف توسعه و
تقویت پیدا کند .تقویت امکانات آموزشی ،بهداشتی و حملونقل
عمومی و توسعه امکانات تفریحی و فرهنگی از اولویتهای اساسی
شــهر ارومیــه در جهت برندســازی شــهری موفق اســت .همراســتا
بــا ایــن اقدامــات ،بایــد از پتانســیلهای تاریخــی و فرهنگــی شــهر

بهویژه چند فرهنگی بودن شــهر در جهت ایجاد یک برند شــهری
منحصربهفرد استفاده شود .گســترش فعالیتهای فرهنگی نظیر
جشــنوارههای فرهنگی اقوام و ادیان مختلــف و همچنین باززنده
ســازی اما کن و فضاهای تاریخی شــهر نظیر کلیساها میتواند جزو
اولین اقدامات در این زمینه باشــد .با توجه به اینکه شــهر ارومیه
بهنوعی دروازه ورود به اروپاســت میتوان از این ظرفیت در جهت
برندســازی تجاری و ترانزیتی شهر استفاده کرد .تبدیلشدن شهر
به منطقه آزاد تجاری و تقویت بازارچههای مرزی شهر و همچنین
افزایش مرا کز خرید مدرن در راستای برندسازی تجاری شهر بسیار
مؤثــر خواهد بود .اســتفاده از پتانســیلهای منحصربهفرد طبیعی
شــهر مانند دریاچه ارومیه و تفرجگاههای طبیعی اطراف شــهر نیز
ً
تاثیر کامال مثبتی در ساخت برند شهری ارومیه خواهد داشت .در
کنار این موارد که مهمترین اقدامات در زمینه برندســازی شــهری
ارومیــه بودهانــد بایــد جاذبههــای شهرســازی و معمــاری بهویــژه
فضاهــای عمومــی شــهر موردتوجــه قــرار بگیــرد .اجــرای اقدامــات
مرتبط با برندســازی شهری طی یک فرآیند صحیح و اصولی منجر
به کاهش مشــکالت مربوط به کســبوکار شــده و رونــق اقتصادی
شهر را در پی خواهد داشت.
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