
 

مهاجرت  هویتمندی و تبیین نقش ارزش ویژه نام تجاری شهر بر میزان

 شهر مشهد مقدس( )مطالعه موردی: کالن متخصصان

 

 ایران مشهد، اسالمی مشهد، آزاد دانشگاه جغرافیا، استادیار علیزاده کتایون

 ایران مشهد، ،(ع)رضا  امام المللیبین دانشگاه شهری، طراحی ارشد کارشناسی *پیوند میرزائیان خمسه

 ایران مشهد، ،(ع)رضا  امام المللی بین دانشگاه شهری، طراحی ارشد کارشناسی اتحادی شقایق

 

 80/29/29پذیرش:  92/80/29دریافت: 

المللتی   مهم و اساسی در عرصه رقابت  بتین  های  ه نام تجاری، یکی از مقولهارزش ویژچکیده: 

تتوان میتنان نتره مهتاجر  از شتهرها را کتاهو داد و بته ح ت           اس  که با تکیه بر آن، می

مند و منسجم در خصتو    های انسانی شهر یاری رساند. هدف این مقاله، پاسخی نظام سرمایه

صیال  تکمیلی در شهر مشتهد مقتدو و احستاو    علل کاهو مهاجر  متخصصان دارای تح

باشد. عوامل زیادی در ارتقای احساو تعلق خاطر، مؤثر هستند کته   تعلق آنها به شهر خود می

. مقالته حاضتر بتا ارامته متدلی نوآورانته و       تتوان بته هویت  شتهر اشتاره کترد       از آن جمله متی 

صصتان از شتهر مشتهد    ساخته، به تبیین نقو برند شهری بر کاهو نره مهاجر  متخمحقق

گیتری   های تحقیق، با روش نمونه هوی  پرداخته اس . داده ای همقدو با تأکید بر نقو واسط

غیرتصادفی هدفمند و در دسترو از متخصصان مشهدی دارای تحصیال  تکمیلی و بتا ابتنار   

ن . این تحقیق، از نوع کاربردی با ماهی  پیمایشی بوده و همچنتی شدندآوری جمع ،پرسشنامه

ها  وتحلیل داده، به منظور تجنیهSmartPLSافنار از روش معادال  ساختاری با است اده از نرم

 هویتمنتدی حاکی از آن هستند که برند شهری، بر  ،دس  آمده بهره گرفته شده اس . نتایج به

باشتند. همچنتین در بررستی تتأثیر      متؤثر متی   ،و کاهو نره مهاجر  از شهر مشتهد مقتدو  

ن مطالعه، نقو میانجی هوی  در تأثیر برند شهری بر کاهو نتره مهتاجر  از   غیرمستقیم ای

 شهر مشهد نین به اثبا  رسیده اس .

 ارزش ویژه نام تجاری شهر، مهاجر ، هوی ، شهر مشهد مقدوواژگان کلیدی: 

  JEL:N95, O15, O24, M00 بندی طبقه
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   مقدمه -2

هتای   تترین جنبته   یکی از مهتم  ،شهرنشینیامروزه 

. رشد شهرنشینی در ستط  جهتان   اس زندگی اجتماعی 

شروع شتده و از   ،قرن بیستم و به ویژه از نیمه دوم آن از

و در عتین حتال،    رود به شمار می یپدیده جدیدرو،  این

تمتام کشتورها آن را تجربته     یبتا  جهانی اس  و تقر پدیده

فراینتد   . ایتن باشتند  یتا در حتال تجربته آن متی     اند کرده

 نقتا  را در تمتام   زمتین ن اتوزیع فضتایی ستاکن   جهانی،

 ،جهان شکل داده و هنوز هم در حتال شتکل دادن است    

 اس .ناپذیر  فرایندی که برگش 

در حتتال حرکتت  و  ،بشتتر در طتتول تتتاری همتتواره 

از  ی؛. انسان اولیه بته دالیتل مختل ت   جایی بوده اس  هجاب

حتت  ، جملتته بهبتتود بخشتتیدن بتته وضتتعی  زنتتدگی   

بته تغییتتر محتتل   ،اجبتار و عوامتتل سیاستتی ، طلبتتی تنتوع 

ها با آنچته   جایی هاما این جاب ؛پرداخته اس  سکون  خود 

 باشتد. از  کتامال  مت تاو  متی    ،ما امروزه شاهد آن هستیم

جتایی   هتیجته جابت  ن رشد جمعی  و در ،آنجایی که در گذشته

، گرفت   می  تری صور کوچك در مقیاو بسیار ،ها انسان

اجتمتاعی و   -ها بتر ستاختار اقتصتادی    این مهاجر  تأثیر

نبتود   توجه دموگرافیك مناطق مبدأ و مقصد چندان قابل

امتا از   ؛شتد  متی و حتی امری طبیعی و بعضا  م ید تلقتی  

یتده  عنوان یك پدبه  شهربه اوایل قرن نوزدهم، مهاجر  

نظتران،   اجتماعی مهم نمایان شد و لذا مورد توجه صاحب

شناسان قرار گرفت . بتروز تغییترا      اندیشمندان و جامعه

طلبتی و   رفتاه  جاذبته شتهرها،  ، ستریع در جامعته شتهری   

ستبب پیتدایو نتوع    ، خواهی انستان عصتر جدیتد    افنون

در  ن، شهرنشتینی مهاجر  شد و بته دنبتال آ   جدیدی از

برنتدین  شتهری،   . تم رایتج شتد  سه دهه اول قرن بیست 

های داخلتی و   ابناری ارزشمند برای شهرهاس  تا فرص 

ختتارجی را بتته صتتور  متتؤثری اداره کتترده و آنهتتا را بتته 

های رقابتی تبدیل کند. برند، منبعی غنی از روابت    منی 

شتتود مخاطتتب،  و تتتأثیرا  شتتناختی استت  و باعتت  متتی

د. ختتا  و بتته یادمانتتدنی از آن داشتتته باشتت   یتصتتویر

هایی است  کته مبنتای     زمینه همچنین برندین ، از پیو

هتا بترای مهتاجر  را فتراهم      وجو و بررستی شتهر   جس 

هتای ستاده    هتا و مکتان   آورد. مراکن خا  یا سکونتگاه می

 آورنتد،  وجتود متی   شهری، ارتباطا  مثبتی را در ذهن افراد بته 

افنوده از دیتدگاه ستمبلیك و    همچنین سبب ایجاد ارزش

شوند و برندین  شهری، ابتنار مهمتی بترای     یاقتصادی م

پژوهو  . (Popescu, 2009)دستیابی به این هدف اس 

بتتا هتتدف آگتتاهی و شتتناخ  از میتتنان و نحتتوه   ،حاضتتر

شتهر و از طرفتی،    هویتمنتدی تأثیرگذاری برنتدین  بتر   

تکمیلی متخصصان دارای تحصیال  کاهو نره مهاجر  

نبتال  باشتد. همچنتین بته د    در شهر مقتدو مشتهد متی   

برند شهری بتر  چگونه گویی به این پرسو اس  که  پاس 

متخصصتان دارای تحصتیال  تکمیلتی،    مینان مهتاجر   

 تأثیرگذار اس ؟ 

لذا این مقالته ستعی دارد بته وستیله م هتوم برنتد       

ده و ابنارهتای  کرشهری، بر کی ی  هوی  در شهر تأکید 

برای متخصصان دارای تحصیال  تکمیلی مؤثر بر ترجی  

مقدو را شناسایی کند. در نهای ، مشهد ی در شهر زندگ

با توجه به مطالب ارامه شتده و ارزیتابی شتکاف تئوریتك     

موجود، راهکارهایی برای مدیران و طراحان شهری آورده 

 .اس   شده

 

 پیشینه تحقیق -9

 62رویکرد تعیین نشان ویژه شهری، از اوایل دهته  

ر گرف  و به مورد استقبال قرا ،میالدی در اروپای شمالی

عنوان ابناری برای رشد اقتصادی و محلی، به کار گرفتته  

منتدی شتهرهای متعتدد از منایتای      شد. با گسترش بهره

هتتای  برندستتازی شتتهری، شتتورای گستتترش همکتتاری  

، اقتدام بته تشتکیل    6666در سال  6(OECDاقتصادی )

                                                           
1- Organisation for Economic Co-operation and 

Development 
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گذاری توسعه شهری به منظور بررستی و   کمیته سیاس 

نوآورانته در بهبتتود متتدیری  و  هتتای  گستترش استتتراتژی 

کی یتت  شتتهری کتترد. در همتتین راستتتا، بستتیاری از     

های شهری از جمله: اقتصادی، کی یت  زنتدگی،    شاخص

های ظاهری، تحقیقاتی و  هنینه زندگی، سالم ، جذابی 

های اجتمتاعی و سیاستی،    دانشگاهی، گردشگری، فرص 

ی بنتد  و رتبته نتد  به طور ساالنه مورد ارزیتابی قترار گرفت  

 0222اعالم شد. همچنتین از ستال    هاشهرها بر مبنای آن

هتای تخصصتی،    تاکنون، در نقتا  مختلتد دنیتا نشست     

بتته منظتتور تبیتتین   هتتای علمتتی، ستتمینارها و کن تتران 

های گوناگون این مقوله با همکاری مراکن مطالعتا    جنبه

  کتتب و مقتاال   ،بتراین  عتالوه شهری برگنار شده است .  

نگاشته شده اس  که در ادامه، به  متعددی در این زمینه

 برخی از آنها اشاره شده اس .

( در کتتتابی بتتا عنتتوان  6662) 6آشتتوورو و وود 

هتا و فراینتد بازاریتابی شتهری را      ، ایده«بازاریابی شهری»

 د.  نبیان کرد

بازاریتابی  »عنتوان   بتا ( در کتابی 6664) 0پادیسون

وم ، به م هت «شهری، بازسازی تصویر و تجدید حیا  شهر

ای برای بهبود و پیشترف    بازاریابی شهری به مثابه وسیله

پذیری شهرها پرداخته و اهداف کلتی و مترتب  بتا     رقاب 

  این م هوم را نین ارامه کرده اس .

در مقاال  متعتددی، بته بررستی رابطته      4کاوراتنین

میان بازاریابی شهری و نشان ویژه شهرها پرداخته است .  

برندگتذاری  »ای تح  عنتوان   له، در مقا0222او در سال 

، «هتای م هتومی   هتا و متدل   ها: مروری بتر گترایو   مکان

ها را بیتان کترد و در    ها و برند مکان م هوم بازاریابی مکان

بازاریابی شهری، »در مطالعه دیگری با عنوان  0228سال 

بیتان کترد کته     ،«گذشته و حال و پیامدهای بدون پاس 

یخی و مهتم، توستعه   بازاریابی شهری طتی سته دوره تتار   
                                                           
1- Ashworth & Voogd 

2- Paddison 

3- Kavaratzis 

یافته و از نظر وی شهرها در حال حرک  به ستم  دوره  

چهارم؛ یعنی تمرکتن بتر برندگتذاری شتهری هستتند. او      

شتهرها  »مقاله دیگری با عنوان  0226همچنین در سال 

، چتا   «هایی از برندگتذاری مشتارکتی   و برند آنها: درو

 کرد.

 برند شتهری »ای با عنوان  در مقاله( 0263) 3سوین

، به بیان اهمی  «به عنوان یك شبکه اجتماعی و معنایی

 بهبود شرای  زندگی و توسعه شهری پرداخ . 

برنتدآفرینی  »ای با عنوان  ( در مقاله0263) 2ریمان

، «شتتهری، یتتك ابتتنار پایتتدار متتؤثر بتتر توستتعه شتتهری  

مصتر بررستی    1برندآفرینی شهری را در شهر پور  ستید 

ه برنتدآفرینی شتهری،   دس  یاف  ککرد و به این نتیجه 

 ،از ارتباطا  شهری اس  که از طریق آن یجدید نگرش

ستم  توستعه   توان تصویر شهر را بهبود بخشید و به  می

 شهری پایدار حرک  کرد.

ای بتتا عنتتوان  ( در مقالتته6466مهتتارتی و جاللتتی )

 پایتدار  ویتژه  نشان به رسیدن ساز زمینه شهری بازاریابی»

 :متوردی  مطالعته ) جهانی هعرص در رقاب  منظور به شهر

به نشتان   دستیابینتیجه گرفتند که برای  ،«(مشهد شهر

ویژه، تصویر ذهنی مردم نقو حیاتی دارد کته از طریتق   

د. همچنتین ادرا،، ظتاهر   شتو  بازاریابی شهری ایجاد می

شهر، اعتقادا  و تجربه مردم از شهر بر تصتویر ذهنتی و   

 ثیرگذار اس .نشان ویژه شهری تأ

ای به بررستی   ( در مقاله6462آخوندی ) شریعتی و

ابعاد بازاریابی شهری و تأثیر آن بر مدیری  واحد شتهری  

برختتی از کتته  پتتژوهو نشتتان دادنتتدیتتج پرداختنتتد. نتتتا

های الزم جه  موفقیت  بازاریتابی شتهری در     شر  پیو

 ،کتارگیری بازاریتابی شتهری    هاز: بت  ها عبارتنتد  شهرداری

ارک  بختو عمتومی بتا    انداز استراتژیك مشت  ایجاد چشم

مین متالی  أتت  ،خصوصی، ساختار ترفیعی خا  برای شهر
                                                           
4-Sevin 

5- Rehan 

6- Port Said 
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ایجتاد یتك   ، ه شتهری هجه  بازاریابی شهری، ایجاد وج

وسیله شهرداری و بیان دقیق اقتداما  و  ه بسته ترفیعی ب

 .سناریوهای جایگنین

 

 مبانی نظری تحقیق -9

 بازاریابی شهری

شترف   ای برای بهبتود و پی  بازاریابی شهری، وسیله

پذیری شهرهاس . معمتوال  فراینتد بازاریتابی بترای      رقاب 

شود.  شهرها، با بررسی و تحلیل محی  خارجی شروع می

که اکثتر آنچته شتهر عرضته     این دلیلبازاریابی شهری به 

کند؛ مانند هیجان، زیبایی معماری و ادرا، تتاریخی،  می

غیرملموو هستتند، ستخ  و مشتکل است . از ایتن رو،      

که معموال  بخشی از فرایند تبلیغا  محستو    برندگذاری

تأکیتد بیشتتری    نیازمنتد  شود، هنگام بازاریتابی شتهر  می

 (.6462)کال ، اس 

 نام تجاری شهری

برند؛ شتامل کلیته تعهتداتی است  کته ستازمان از       

گوناگون ارتباطی، به بازارهای هدف ختود   هایطریق ابنار

طالعتا  و  از ترکیب یکپارچه ا  کند یا م هومی منتقل می

تجاربی اس  که باع  تماین یك محصول )شتهر( از رقبتا   

گردد. برندها دارای ارزش ذاتی و ماهوی هستند و بته   می

؛ زیترا  هستندعنوان بخشی از دارایی غیرملموو سازمان 

شتناختی، جانشتین   برندها به اعتبار داشتتن حتالتی روان  

شوند و هویتی انسانی بته ختود    وجهه انسانی سازمان می

کننتد.   گیرند و ارتبا  انسانی با طرف مقابل برقرار می یم

یتك ارزش بترای   بته عنتوان   در این م هوم، برند کشورها 

مخاطبان داخلی و خارجی، محستو  شتده کته اولویت      

دهتد و   ها را تح  تأثیر قرار می بسیاری از مراکن و انجمن

انجتام  شاخص  بر مبنای این هابندی کشور رتبههمچنین 

(. به طور کلی، برند چینی بیو (Sevin, 2014 شود می

نتام   .شتود  اس  که به یك کاال داده می از شناختن نامی 

 ،چندبعتدی است  کته بته موجتب آن      یساختارتجاری، 

هتا عجتین کترده و     مدیران، کاالها یا خدما  را بتا ارزش 

ها و در  کنندگان نسب  به آن اطمینان کامل مصرف باع 

کته  ند. مستلم است    شتو  می نظر آناننهای ، ایجاد حسن

از یتك   هستند؛برند، فعالیتی دو سویه  یمرزهای ساختار

های مشتر، صاحبان کاال و از طرف دیگتر،   طرف فعالی 

باشتتتد  کننتتتدگان نستتتب  بتتته آن متتتی در، مصتتترف

(Kavaratzis, 2005).     هتدف از برندگتذاری، شناستایی

نتتام و هویتت  مربتتو  بتته شتتهر در بتتین شتتهروندان و    

بته   ،قوه اس . عملیا  برندگذاری در شتهر گردشگران بال

هتای شتهر،    ها و اولویت   واسطه تأمل و بررسی در قابلی 

ترجیحا  مخاطبتان و شترای  محتی  ختارجی صتور       

گیرد. برندگذاری، به منظور تقوی  و ارتقای موقعیت    می

هتای شتهر و    شهر بترای ایجتاد هتویتی براستاو قابلیت      

یند ایجاد شعار از گیرد و فرا شکل می ،شرای  خارجی آن

پیام و ایجاد الگویی اس  که همراه با شعار، تصتویر شتهر   

هتای آن، بته مخاطبتان     هتای منتافع و ارزش   را با ویژگتی 

 .(Havermans et al., 2008)دهد  بالقوه ارامه می

 آگاهی از نام تجاری شهر

ترین ابعتاد ایجتاد ارزش   آگاهی از برند، یکی از مهم

به تنهایی کافی نیس .  ،ما آگاهیویژه برند شهری اس ؛ ا

آگاهی باید منجر به تکرار استت اده از محتی  نیتن شتود.     

دهنده آن اس  کته تصتویر شتهر در ذهتن     نشان ،آگاهی

بته   ،مردم، به صور  بالقوه وجود دارد. آگتاهی از مقصتد  

ای با احساو واقعتی از مقصتد و بتا تجربته      طور گسترده

 .(Konecnik Ruzzier, 2012)قبلی فرد مرتب  اس  

 کیفیت ادراک شده از نام تجاری شهر

کی ی  ادرا، شده به عنوان ادرا، مردم شتهر یتا   

گردشگران، از کی ی  کلی یا برتری یك شهر نستب  بته   

شود؛ زیرا ارزیابی کلتی متردم،    های دیگر تعرید می گنینه

از ترکیبی از محصوال ، خدما  و تجتار  را دربتر دارد.   

کننتده دارد  حیاتی در رفتار مصترف کی ی ، نقو این رو 

 (.6476)ایمانی خوشخو و ایوبی یندی، 
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 تصویر نام تجاری شهر

ای، به عنتوان یتك    نام تجاری شهر در جامعه حرفه

ها  زبان جدید که بر روی طراحی شهری و بازسازی محله

شود. م هوم برند شتهری هماننتد    کند، معرفی می کار می

هتای   اینتد، بتا رویکترد   یك رمان اس  و به عنوان یتك فر 

شتود کته از آن بته عنتوان      فرد خود تعرید متی  منحصربه

 .(Helmy, 2008)شود  تمثیل جوهره مکان یاد می

تنها محدود به ترویج تصتویر مثبتتی از شتهر     ،برند

دهتد.   نیس ، بلکه آن را در تجربه فرد از شهر بست  متی  

 برند شهری متشکل از دو عنصر اصلی اس : 

هتای   هر یا ساخ  ساختمانساخ  مکان در ش -6

 ،شود که مکان بته طتور ختا     شهر: این فرایند باع  می

 .رسدبا کی ی  و جذا  به نظر 

ساخ  مکان و بازاریتابی در شتهر: هتدف ایتن      -0

هتای   اصل، تالش بترای ارتقتای مکتان و کستب سترمایه     

 ارزشی و سودآور برای شهر اس .

 افزوده نام تجاری شهر ارزش

در ذهن مخاطبان  و محکمی  برند باید تصویر مثب 

و ایتن،   یابتد  حقق متی تکه صرفا  با برندگذاری  کندایجاد 

گذار رواب  خو  و منطقی بتین مخاطبتان و شتهر     بنیان

خواهد بود. از جمله پارامترهایی که این رابطته را تقویت    

باشتد. بته    د، ایجاد ارزش تجربه متردم از شتهر متی   کن می

هتا در شتهر براستاو     بستیاری از برنتد   6اعتقاد پ  رکترن 

گیرنتد. همچنتین اگتر     تجربه مردم از آن شهر شکل متی 

مردم تجربه خوبی از شتهر داشتته باشتند، آن را نیتن بته      

. (Sassen, 2000)دهنتد و بتالعک     دیگران انتقتال متی  

افنوده برنتد   منبع دیگری که نقو اساسی در ایجاد ارزش

ل ته  باشد که به زعتم پ  رکترن، مؤ   دارد، ادرا، مردم می

بیتانگر آن است     ،مهمی در برندگذاری شهر اس . ادرا،

که افراد خواه شهروندان باشند یتا کتارآفرین و گردشتگر،    

گیری از همه چین آگاهی ندارند، بنابراین از  هنگام تصمیم

                                                           
1- Pfefferkorn 

از  کته  یدانشی که از طریق تجربیا  شخصی یا اطالعتات 

بتا  کنند.  آورند، است اده می میدس    به هاقولها و نقل رسانه

چنتتین ادراکتتی، متتردم تصتتویری از واقعیتت  بتترای ختتود 

  (Hospers, 2003).  سازند  می

بتته طتتور کلتتی، متتردم از طریتتق چنتتد فراینتتد،     

ستتازند:  هتتا را در، کتترده یتتا در ذهتتن ختتود متتی  مکتتان

 مثتتل ؛ریتتنی شتتده  ابتتتدا از طریتتق متتداخال  برنامتته  

ای  ریتتنی و طراحتتی شتهری، دوم از طریتتق شتتیوه  برنامته 

هتتای ختتا  استتت اده   مکتتانهتتا یتتا دیگتتران از   نکتته آ

مختلتتتد و  هتتتای کننتتتد، ستتتوم از طریتتتق شتتتکل  متتتی

هتا،  هتا، نقاشتی  هتا، رمتان   های مکتان: مثتل فتیلم    نمایو

. چهتتارمین  (kavaratzis, 2005)هتتا اخبتتار و گتتنارش

افتتنوده مهتتم  متوردی کتته بتته عنتتوان منبتتع ایجتتاد ارزش 

 شتود، نقتو غتالبی است  کته شتهر در اذهتان        تلقی می

مثتال برختی از شتهرها ماننتد      ایجاد کترده است ؛ بترای   

کالی رنیتتا بتته عنتتوان شتتهری بتتا داشتتتن تکنولتتو ی،     

هتای معلتق معتروف کته آن را از      صنع ، فرهنت  و پتل  

شتتود.  ستتازد، شتتناخته متتی  دیگتتر شتتهرها متمتتاین متتی 

افتنوده، ظتاهر شتهر     ایجتاد ارزش  بتر آخرین عامل متؤثر  

. دارد استت  کتته نقتتو اساستتی در نشتتان ویتتژه شتتهر   

رستتد و چتته  کتته یتتك شتتهر چگونتته بتته نظتتر متتی   ایتتن

هتای فینیکتی را داراست ، حتامن اهمیت  است         مشخصه

(Pfefferkorn, 2005) ،در فراینتتتتتد برندگتتتتتذاری .

استتتت اده از مشتتتاوران م یتتتد استتت  و خلتتتق تصتتتویر 

مستتتتلنم  ،مناستتتب از شتتتهر در فراینتتتد برندگتتتذاری 

هتای   هتای زیتادی ماننتد: ستازمان     مشارک  افراد و گروه

هتتای  هتتای گردشتتگری، متتدیران نهتتاد  دولتتتی، آ انتت 

هتتای شتتهری، متتدیران  هتتا، ستتازمان فرهنگتتی، دانشتتگاه

استت  )کتتال ،  یهتتای مختل تت شتتهری، طراحتتان و گتتروه

6462.) 
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 هویت

شهر، بنرگترین نماد تمدن بشتری است  کته بشتر     

برای تأمین امنی  و آسایو خود ایجاد کرده اس . شتهر  

ای است  کته رو     ، بلکه آبتادی تنها یك سکونتگاه نیس 

گیترد.   اجتماع در آن دمیده شده اس  و از آن هوی  متی 

هوی  شهری، هوی  اجتماعی اس  که با تبلور عینی در 

شتود و بته واستطه     فینیك و محتوای شهر، معنتادار متی  

در شتهروندان و تعلتق ختاطر،      تداعی ختاطرا  عمتومی  

نتد.  ک شهرنشینان را به سوی شهروند شتدن هتدای  متی   

چند که هوی  شتهر، معلتول فرهنت  شتهروندان آن     هر

فرایند شهروندسازی را تح  تتأثیر قترار داده و    امااس ، 

تواند باع  تدوین معیارهتایی مترتب  بتا مشتارک  و      می

قضتتاو  نتتاظران و ستتاکنان گتتردد )وارثتتی و همکتتاران،  

 کته  دارنتد  نیتاز  روانتی  شهر، از لحتا   هر مردم(. 6476

فتتترد، نمادهتتتا و ای منحصتتتربهشهرشتتتان دارای ستتتیم

 و فرهنت   کننتده  عناصر تتداعی  غرورآفرین، های شاخص

و  ات اقتا   ساز زمینه با نشا ، و سرزنده ساز، خاطره تاری ،

 در ؛باشد اجتماعی های همبستگی و اجتماعی رویدادهای

 در لذ  بترده،  شهر این در زندگی از که اس  صور  آن

 احترام زیس  خود مکان برای نموده، اعتبار احساو آن

 و کترده  زنتدگی مشتارک    فضتای  بهبود برای بوده، قامل

معنتادار   به منظور لذا. خود ندارند شهر تر، برای تمایلی

ها  ویژگی هوی ، م هوم شناخ  دقیق ،ها مکان این کردن

 و نوبنیتاد  شتهرهای  بررستی  هوی  شتهری،  های مؤل ه و

 شتتتهر و شتتتهروندان آن، از بخشتتتی بتتته  هویتتت نحتتوه 

در شتکل   .باشد می جدید شهرهای مطالعا  ترین ریضرو

، رابطه بین انسان، فرهن  و محتی  و نستب  آنهتا بتا     6

 نشان داده شده اس . ،هوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ها با هویت ارتباط انسان، فرهنگ و محیط و نسبت آن -2شکل 

 (2905زاده،  منبع: )نقی
 

 تتوان  در م هوم هوی  شهری و عناصر سازنده آن، می

به موضوعاتی مانند: زمان، مکان، قومی ، اعتقادا ، آدا  

هتای محلتی    هتا و پوشتو   و رسوم، زبان مشتر،، گویو

اشاره کرد. از آنجتا کته هویت  ریشته در تتاری  زنتدگی       

دارد، دارای بعد زمانی اس . همچنین در بطتن   اجتماعی 

 ،این م هوم، نوعی تعلق به سرزمین وجود دارد که بته آن 

 (.6477دهد )نوفل و همکاران،  ین میبعد مکانی ن

بخشی از شخصی  وجودی هر انسان اس .   ،هوی 

سازد، مکانی اس  که فرد ختود   هوی  فردی را میچه  آن

شناساند. در واقتع   شناسد و نین به دیگران می را با آن می

هنگی محی هوی  فر  

 محی 

 انسان

 فرهن 

 هوی  انسانی محی   هوی  فرهنگی انسان 

 « محی « »هوی »
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تتر از صترف بتودن یتا      ای عمیتق  میان فرد و مکان، رابطه

 (. 6472)رضازاده، تجربه کردن آن مکان وجود دارد 

 هویت کالبدی فضایی

فضتایی شتهرها،    -باف  کالبتدی و ستاختار مکتانی   

دهتد؛   ترین ابعاد هویتی شهرها را شتکل متی   یکی از مهم

هتا،   گیری باف  کالبدی شهری متأثر از اندیشته  زیرا شکل

هتا و ستط  فرهنت  جامعته است . بافت         باورها، فعالی 

را بته صتور    کالبدی، امکان بازشناستی هویت  شتهری    

و از این رو، بیشترین اهمیت  را در  کند  بصری فراهم می

 ابعاد هویتی دارد. بین

معیارهتای ارزیتابی هویت  کالبتدی      ،به طور کلتی 

 عبارتند از:

اول: تماین آن از غیتر و تشتابه آن بتا ختودی، دوم:     

ح   تداوم در عین تحول، سوم: ح   وحتد  در عتین   

 (.6474کثر  )میرمقتدایی، 

 بصری هویت

های زیباشتناختی در   ارزششامل  این نوع از هوی 

امکتتتان ادرا، و موقعیتتت  و  ،کی یتتت  فضتتتایی ،شتتتهر

. اگر فردی در شهری وارد شتود و او بعتد   اس یابی  جه 

های مختلد شهر، بتواند به خوبی شتهر را   از دیدن بخو

توصید کند و دیاگرام شهر در ذهن او بتاقی بمانتد، ایتن    

 با هوی  بصری خواهد بود. شهر نمایانگر شهری

 شناختی هویت 

هوی  شناختی، کی ی  و کمیت  اطتالع از فضتای    

هتای تتاریخی و    های شهری و ارزش نمادها و نشانه ،شهر

دهتد. عناصتر هتویتی، هتر کتدام در       فرهنگی را نشان می

شب و روز باید آن چنان خوانایی و وضو  داشتته باشتند   

د نت متان ح ت  کن  بخشی به شهر را در هر دو ز که هوی 

 (.6472)موثقی و آیرملو، 

 تحقیق تبیین مدل مفهومی

که پیامدهای مهاجر ، مبدأ و مقصتد را   طور همان

گیتری مهتاجر  را    د، عل  شتکل نده تح  تأثیر قرار می

جتو کترد.   و نین باید هم در مبدأ و هتم در مقصتد جست    

ارتبتا    درعوامل دافعه در مبدأ و عوامل جاذبه در مقصد 

دیگر، افتتراد را بتته حرکتت  و مهتتاجر   یکتتبتتا متقابتتل 

علتل   در متورد ها و تحقیقا  مختلتد   بررسی دارند. وامی

زیترا   ؛شتوند  منجتر متی   یمهاجر ، اغلب به نتایج مت اوت

مانع  ،فرهنگی و طبیعی، اقتصادی های جغرافیایی، ت او 

هوی ، یکی از عالمتم و عوامتل    د.نشو از نتایج یکسان می

هتای   محی  و ایجاد محی  -ا  انسانمهم در ارزیابی ارتب

باشد. این سط  از معنتای محیطتی،    انسانی با کی ی  می

بیانگر نوعی ارتبا  عمیق فرد بتا محتی  بتوده و در ایتن     

ذا  پنتداری بتین ختود و مکتان،      سط ، فرد نتوعی هتم  

. اساستا  انستان بته دنبتال یتافتن پاست        کند احساو می

باشتد و در   مناسبی بترای نیازهتای ختود در محتی  متی     

تأمین این نیازها از مکتان، احستاو عتاط ی     صور  عدم

مثبتی بین فرد و مکان به وجود نخواهد آمد و ایتن امتر،   

متخصصتان  تصتمیم  دهنتده   ترین ابعاد شتکل  مهم یکی از

. شتود  محسو  می ،مهاجر در دارای تحصیال  تکمیلی 

 ن،مکتا  هویت   است   الزم برندستازی شتهری،   در فرایند

 توست   مکتان  رود می انتظار آنچه و مکان مطلو  هوی 

 یتابی  جایگاه، تعیین شود. گام بعدی شود، شناساییها  آن

 و مکتان  کنونی تصویر بین شکاف کاهو منظور به مکان

 که شود می تعیین گام، این در اس . مکان مطلو  هوی 

هتایی را   فرصت   یتا  ا امکانت  چته  هتدف،  گروه برای شهر

مکتان بتا    اصلی منی چگونه  عبارتی، به یا کندمی فراهم

 الزم اینجا در رساند؟ به خلق برند شهری یاری می ،هوی 

 تتدوین  شتکاف،  های کاهو و برنامه شکاف تحلیل اس 

  .شوند

 فرضیا  پژوهو عبارتند از:

بتر هویت  شتهری     ،ارزش ویژه نام تجتاری شتهر   -

 مؤثر اس .

ارزش ویتتژه نتتام تجتتاری شتتهر بتتر مهتتاجر       -

 .متخصصان مؤثر اس 
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 .هوی  شهری بر مهاجر  متخصصان مؤثر اس  -

ارزش ویژه نام تجاری از طریق هوی  شهری بتر   -

 مهاجر  متخصصان مؤثر اس . 

 ، مدل م هومی تحقیق آورده شده اس .0در شکل 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 تحقیق  مدل مفهومی -9شکل 

 های نگارندگان( منبع: )یافته

 

 

 روش تحقیق -0

استایی نقتو ارزش نتام    مطالعه حاضر، با هدف شن

متخصصتان و کتاهو    هویتمندی یتجاری شهر در ارتقا

مهاجر  آنها از شهر مشهد مقدو، طراحی شده و از نوع 

باشتد. جامعته    تحقیقا  کاربردی با ماهی  پیمایشی متی 

آماری ایتن تحقیتق، کلیته شتهروندان دارای تحصتیال       

در ایتن تحقیتق،   باشد.  تکمیلی در شهر مشهد مقدو می

گیری غیرتصادفی هدفمنتد و در دستترو،    وش نمونهاز ر

است اده شده اس . به منظور تعیین حجم نمونه با توجته  

باشد، از فرمول کوکران  که حجم جامعه نامعلوم می به این

 دس  آمد.   بهن ر  661است اده شده که 

پرسشتنامه   030به منظور ارتقای صح  اطالعا ، 

نامه کامتل و قابتل   پرسشت  661توزیع گردید و در نهای ، 

پرسشتنامه تحقیتق حاضتر براستاو     دس  آمتد.   قبول به

( و 0263و همکتارانو )  6هاپنهای تل یقی از پرسشنامه

                                                           
1- Hoppen 

( در بخو برنتد شتهری و   0264و همکارانو ) 0مریلی 

و وارثتتی و همکتتارانو  ( 6476نیتتن قاستتمی و نگینتتی ) 

( در بخو هوی ، طراحی شده اس . پرسشتنامه  6476)

سازی با است اده از نظرا  متخصصان  بومیمذکور پ  از 

و کارشناسان این حوزه توست  تکنیتك دل تی، در قالتب     

ای لیکر ، تهیه و تدوین شد. به منظتور   مقیاو پنج رتبه

سنجو روایی پرسشنامه، دو نوع روایتی محتتوا و روایتی    

همگرا در نظر گرفته شد. اعتبار محتتوایی پرسشتنامه بتا    

ارشناسان، تأییتد شتد. اعتبتار    اتکا به نظر متخصصان و ک

های هتر ستازه    گردد که شاخص همگرا، به این اصل برمی

ای داشتته باشتند. بتدین     با یکدیگر همبستگی میانته باید 

بیشتتر   2/2های خروجتی از   منظور باید میانگین واریان 

4شتتده  باشتتد. ضتترایب میتتانگین استتتخرا 
AVE  نشتتان

 توست   لدهند که چه درصدی از واریان  متغیر متد  می

 تشتری  شتده است . نتتایج خروجتی از      ،یك مؤل ه مجنا

                                                           
2- Merrilees 

3- Average Variance Extracted 

 تجاری شهرنام 

 آگاهی از برند

شده کی ی  ادرا،

 از برند

 تصویر برند 

 هویت

 کالبدی

 شناختی

 بصری

 مهاجرت
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دهند کته تمتامی متغیرهتا دارای     نشان می PLS افنار نرم

AVE  باشتند. از ایتن رو، نتیجته گرفتته      می 2/2باالتر از

ن  توانند بته انتدازه کتافی، واریتا     ها می شود که مؤل ه می

د. بنتابراین ابتنار   متغیرهای مدل پتژوهو را تشتری  کنت   

گیری تحقیق حاضتر، از روایتی مناستبی برختوردار     دازهان

باشتد. جهتت  محاستبه ضتتریب پایتایی پرسشتتنامه و     متی 

گیری تحقیتق، از  اطمینان از هماهنگی درونی ابنار اندازه

آزمون آل ای کرونباه است اده شده اس . آل ای کرونبتاه  

دهنتده پایتایی پرسشتنامه    متغیرهای پرسشتنامه، نشتان  

نتتایج روایتی و   ، 6شتد. در جتدول   با پژوهو حاضتر متی  

 اند.آورده شده پایایی پرسشنامه

 

 نتایج روایی و پایایی پرسشنامه -2ل جدو

 

 

 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

 ها تحلیل داده و روش تجزیه

یتتتتابی معتتتتادال   ر ایتتتن پتتتتژوهو از متتتتدل د

(SEM)ستتاختاری
 0و روش حتتداقل مربعتتا  جنمتتی   6

جهتت  آزمتتون فرضتتیا  و برازنتتدگی متتدل استتت اده     

در تحقیقتاتی کته هتدف آنهتا آزمتون متدل        شده است . 

خاصتتی از رابطتته بتتین متغیرهاستت ، از تحلیتتل متتدل    

یتتابی  شتتود. متتدل  معتتادال  ستتاختاری استتت اده متتی  

تکنیتتتك بستتتیار کلتتتی و  معتتتادال  ستتتاختاری، یتتتك

نیرومنتتتد از ختتتانواده رگرستتتیون چنتتتدمتغیری و بتتته  

(GLM) تتتر، بستت  متتدل خطتتی عمتتومی بیتتانی دقیتتق
4 

ای از  دهتتد مجموعتته استت  کتته بتته محقتتق امکتتان متتی 

زمتتان متتورد آزمتتون  طتتور هتتم معتتادال  رگرستتیون را بتته

قتترار دهتتد. ایتتن متتدل دارای رویکتترد جتتامعی بتترای     

تغیرهتتای مشتتاهده  آزمتتون فرضتتیا  دربتتاره روابتت  م  

در ایتتن تحقیتتق بتته منظتتور    . شتتده و مکنتتون استت   

و  SmartPLSافتتنار   هتتا، از نتترم  تحلیتتل داده و تجنیتته

                                                           
1-Structural Equation Model  

2- Partial Least Squares (PLS) path modeling 

3- General Linear Model  

 3حداقل مربعتا  جنمتی پیشتنهاد شتده توست  هاالنتد      روش 

هتتا استتت اده شتتده استت      بتترای تحلیتتل داده  (6666)

, 2010)Wu(.    پتتی ال او و لیتتنرل، دو نمونتته اصتتلی

ختاری جهتت  بررستتی  هتتای معتتادال  ستتا   از نگتترش

نگرشتتتی  ،PLSروابتتت  متغیرهتتتای مکنتتتون هستتتتند. 

بتتتر واریتتتان  استتت  کتتته در مقایستتته بتتتا    مبتنتتتی 

هتتای مشتتابه معتتادال  ستتاختاری؛ همچتتون     تکنیتتك

لیتتتنرل و آمتتتوو نیتتتاز بتتته شتتترو  کمتتتتری دارد    

(Liljander et al., 2009). 

 

 های تحقیق  یافته-6

 ها سیمای آزمودنی

ستتتی وضتتتعی  دستتت  آمتتتده از برر نتتتتایج بتتته

، آورده 0شناختی نمونه مورد بررستی در جتدول    جمعی 

 شده اس .

                                                           
4- Hulland  

 Cranach’s Alpha AVE متغیرها

 22/2 77/2 ارزش ویژه نام تجاری شهر

 88/2 86/2 هوی 

 28/2 86/2 مهاجر 
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 شناختی های جمعیت یافته -9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

 های برازندگی مدل شاخص

ها که بته طتور کلتی،     انواع گوناگون آزمون که با این

اره در حتال  شوند، همتو  نامیده می 6های برازندگی شاخص

مقایسه، توسعه و تکامل هستند؛ اما هنتوز در متورد یتك    

معیار کلی برای  آزمون بهینه، توافق همگانی وجود ندارد.

روش حداقل مربعا  جنمی در نظر گرفته شتده کته ایتن    

نتتام دارد.  )شتتاخص نیکتتویی بتترازش(     GOFمعیتتار،  

های این معیار، کرانی از ص ر تا یك را دربر دارند  شاخص

ه چهار شاخص مطلتق، نستبی، متدل درونتی و متدل      و ب

هتای   شتاخص  .)Zhang(2009 ,شوند  بیرونی تقسیم می

هتای توصتی ی و کی تی هستتند؛      مطلق و نسبی، شاخص

متورد   بدین معنا کته استتنباطی مبتنتی بتر قضتاو  در     

های آنها وجود نتدارد. مطالعتا     معناداری آماری از ارزش

از  بیو ،ی برازشخص نیکویدهند که ارزش شا نشان می

که به مدل بیرونی بستگی داشته باشد، به مدل درونی  آن

طتور کته در جتدول برازنتدگی متدل       وابسته اس . همان

هتای متتدل، بیتتانگر   شتود، مقتتادیر شتتاخص  مالحظته متتی 

برازندگی خو  مدل بوده و متدل تحقیتق حاضتر، متورد     

 (.4گیرد )جدول  تأیید قرار می

 مدلهای برازندگی  شاخص -9جدول 

های برازندگی مدل شاخص  مقدار 

126/2 مطلق  

734/2 نسبی  

622/2 مدل بیرونی  

780/2 مدل درونی  

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

 

 درصد فراوانی شناختی ویژگی جمعیت

 جنسی 
 48/82 637 مرد

 14/03 37 زن

 سن

02-02 40 36/61 

02-42 666 24/21 

42-32 46 62/61 

32-22 61 0/7 

 8/0 1 22باالتر از 

 ینان تحصیال م
 084/74 614 ارشد کارشناسی

 82/61 44 دکتری

 تأهل

 00/02 36 مجرد

 64/13 608 متأهل

 14/62 02 سایر

1- Fit Index 
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 تحلیل مسیر

های رگرسیون است .   تحلیل مسیر، گسترش روش

در واقتتع، کتتاربرد رگرستتیون چنتتدمتغیری در ارتبتتا  بتتا 

دست    ، بته های علّی اس  کته هتدف آن   تدوین بارز مدل

ای از  آوردن برآوردهای کمّی از رواب  علّی بین مجموعته 

ها، به مسیرهایی بستگی دارند کته   ها اس . استنبا  سازه

رواب   ،در تحلیل مسیر اس .  طر  مطالعه مشخص کرده

د و بته عنتوان   نت یاب بین متغیرها در یك جه  جریان می

 .  (4)شکل  دنشو در نظر گرفته می ،مسیرهای متماین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل مسیر -9شکل 

 های نگارندگان( منبع: )یافته

 

  بررسی فرضیه تحقیق

 بررسی مسیرهای مستقیم -0جدول 

 استاندارد یسطح خطا tآماره آزمون  ضریب مسیر مسیر مستقیم

111/2 ارزش ویژه نام تجاری شهر                    هوی   722/7  222/2  

421/2 مهاجر                   شهر  تجاری نام ویژه ارزش  261/1  222/2  

مهاجر            هوی                           ارزش ویژه نام تجاری شهر  723/2  226/62  222/2  

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

ارزش ویژه نام 

 تجاری شهر

 مهاجرت هویت

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q6 

Q7 

Q10 

Q11 

Q9 

Q8 

Q13 

Q12 

Q14 

Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 

421/2  

111/2  723/2  
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است  و   111/2در فرضیه اول، ضریب مسیر 

 222/2با توجه به سط  خطای استاندارد که برابر 

توان گ    می ،باشد می 22/2متر از شده اس  و ک

درصتد ارزش ویتژه نتام تجتاری      62که با احتمال 

شهر بر هویت  شتهری متؤثر است  و فرضتیه اول      

گیرد. همچنین مسیر مستتقیم   مورد تأیید قرار می

تأثیر ارزش ویژه نام تجاری شهر و هویت  شتهری   

بر مهاجر  نخبگان به ترتیب با ضریب مستیرهای  

ستتتط  خطتتتای استتتتاندارد،  در 723/2و  421/2

تتوان بیتان    درصد می 62معنادار بوده و با احتمال 

کترد کته ارزش ویتتژه نتام تجتتاری شتهر و هویتت      

 باشند. شهری بر مهاجر  نخبگان مؤثر می

 

 بررسی فرضیه اصلی تحقیق -6جدول 

 RH0 ضریب مسیر از طریق مسیر غیرمستقیم

217/2 هوی  مهاجر   ارزش ویژه نام تجاری شهر                     تأیید فرضیه 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

در این پژوهو، تأثیر برنتد بتر مهتاجر  از طریتق     

هوی  مورد بررسی قرار گرفته است  کته برابتر است  بتا      

ضر  اثر مستقیم برند بر هوی  در تأثیر هوی  بتر   حاصل

. بتتا توجتته بتته نتتتایج 111/2×723/2=217/2مهتتاجر : 

کته برنتد از طریتق ارتقتای      توان گ ت   ، میدس  آمده به

باشتد و فرضتیه تحقیتق     بر مهاجر  مؤثر می هویتمندی

 گردد. اثبا  می

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه -5

ستاخته بته منظتور     در این تحقیتق، متدلی محقتق   

شناسایی تأثیرا  برند شهری بر مهاجر  متخصصتان بتا   

هتای   ارامه شد. یافتته  هویتمندی ای هتأکید بر نقو واسط

تجربی به طور وستیع از متدل تئوریتك پتژوهو حاضتر      

بر تأثیرگتذاری برنتد شتهری بتر      کنند و عالوه حمای  می

را در  هویتمنتدی  ای هندی متخصصان، نقو واسطهویتم

تأثیر برند شهری بر مهاجر  متخصصان نین متورد تأییتد   

 دهند.   قرار می

امتروزه، یکتی از مستاملی کته هویت  را بته شتد         

نتد، فراینتد جهتانی شتدن و پدیتده دهکتده       ک تهدید می

جهتتانی استت  کتته تمتتام حتتد و مرزهتتای ستتنتی را از    

میتتان برداشتتته و در نهایتت ، بتته جتتایی انجامیتتده کتته   

 توانتتد بتته هتتر جتتایی تعلتتق داشتتته باشتتد، در  فتترد متتی

حتتالی کتته در چنتتین وضتتعیتی فتترد بتته هتتی  جتتایی    

و ویژگتتتی و هویتتت  مکتتتانی او از بتتتین  ردتعلتتتق نتتتدا

بتته ایتتن ترتیتتب جامعتته، بتته یتتك فضتتای  خواهتتد رفتت .

هویتت ، بتتدون تشتتخص و پیچیتتده تبتتدیل  فرهنگتتی بتتی

تعتتین کتته یتتك  شتتود. در ایتتن حالتت ، فضتتایی بتتی  متتی

نامکتتان استت ، بتته بستتتر زنتتدگی اجتمتتاعی تبتتدیل      

شود و ارتبتاطی کته میتان مکتان، فرهنت  و هویت         می

ختورد. در صتورتی کته بتا ایجتاد       ، به هم متی ردوجود دا

تتوان حت  تعلتق فترد      کانی و هویتی، متی های م ویژگی

د. کتتربتته مکتتان ختتا  یتتا جامعتته را ایجتتاد و تقویتت    

احستتاو تعلتتق فتترد بتته جامعتته، نتیجتته مستتتقیم   عتتدم

نداشتتتن هویتت  در جوامتتع بتته اصتتطال  جهتتانی استت . 

حلقته م قتتوده زنتدگی امتتروزی کته موجتتب بستتیاری از    

هویت  جوامتع    مشکال  اجتمتاعی و فتردی شتده، عتدم    

ویتت ، ایجتتاد حتت  تعلتتق ختتاطر بتته یتتك  باشتتد. ه متتی

مکتتان ختتا  استت . بتترای تحقتتق ایتتن هتتدف بایتتد     

هتتای مطلوبیتت  محتتی  را در فرهنتت  متتردم      ریشتته

کته چته عناصتری متورد      وجو کترد؛ از جملته ایتن    جس 
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و در صتور  تقویت     انتد  توجه افراد جامعته قترار گرفتته   

تتتری را بتته وجتتود    هتتا، محتتی  شتتهری مطلتتو     آن

ای نتوین چنتدین    متدل و نظریته   در ارامته خواهنتد آورد.  

باشتتد کتته معمتتوال  از ستتوی   نکتتته حتتامن اهمیتت  متتی 

شتتود.  محققتتان متتدیری  شتتهری نادیتتده گرفتتته متتی   

همتتواره فهرستتتی از متغیرهتتا و ایجتتاد روابطتتی میتتان   

ای جدیتتد  توانتتد بیتتانگر نظریتته  آنهتتا، بتته تنهتتایی نمتتی 

باشتتد؛ بلکتته آنچتته حتتامن اهمیتت  استت  بیتتان چرایتتی،   

یتتین محقتتق از انتختتا  ایتتن متغیرهتتا،   استتتدالل و تب

افتتنوده ایجتاد پیونتد و ارتبتتا  میتان آنتتان و بیتان ارزش    

، بته  قستم  باشتد. لتذا در ایتن     نظری تئوری جدید متی 

بیان چرایی انتختا  و ارتبتا  میتان سته متغیتر مهتم و       

 .پرداخته شده اس کلیدی مدل معرفی شده، 

د ترین متغیرها در ایجاد هویت ، برنت   یکی از کلیدی

مطلتو  از   یباشد. ساخ  تصتویر  یا همان نشان ویژه می

شتناختی بستیاری   شهر در ذهتن شتهروندان تتأثیر روان   

، تتا جتایی کته باعت      ددارخصو  در بخو ختدما    به

گردد که وفاداری مخاطب  ساخ  ذهنی میایجاد نوعی بر

د. از طرفی شو را ارتقا داده و منجر به کاهو مهاجر  می

القوه بتته شتتهر بایتتد اقتتدام بتته بتترای جتتذ  مخاطبتتان بتت

هتا و منتافع موجتود     برندگذاری شهری متناسب با قابلی 

د و روند ایجاد برنتد نیتن نبایتد بته صتور       کردر شهرها 

خطی بلکه به صور  یك فرایند مطر  باشد، بدین معنی 

که ایجاد برند از یك نقطه شروع و در یك نقطه دیگر بته  

تغییتر و انعطتافی    پایان نرسد و رونتد قطعتی و غیرقابتل   

نداشته باشد، بلکه باید در هر مرحله که نیاز بته تغییتر و   

تغییتر   ،به تغییر و اصال  آن و در نهایت   ،باشد اصال  می

مطلتو  و   های آن پرداخ . یکی از راهکارهای بسیار پیام

هتای   کارگیری استراتژی ، بهمناسب برای کاهو مهاجر 

باشد. شتهروندی   یهای کشور م برندگذاری شهرها و محله

کند شهر وی از جایگاه و تصویر ممتتازی   که احساو می

 ، تعلق بیشتریاس المللی برخوردار  در اذهان ملی و بین

د. شتتو و وابستتتگی وی شتتدیدتر متتی  بتته شتتهر داشتتته 

برندگذاری هدفمند شهرها بتا ایجتاد وفتاداری بته برنتد،      

هتتا و  هتتا، موقعیتت  همچنتتین افتتنایو آگتتاهی از قابلیتت 

بته  منجتر   های منسجم از آن، های شهر با ارامه پیام هجاذب

تشویق حضور، ماندگاری یتا حتتی حضتور مجتدد افتراد      

کتتارگیری همتته  و بتته تبتتع آن، بتتا بتته  شتتدهمتخصتتص 

های متخصصان در جه  ارتقای جایگاه شهرهای  ظرفی 

ها بخشتی از منایتا و    کوشد و در واقع، این کالن کشور می

باشند. بتا توجته    برندین  می های منافع اجرای استراتژی

دس  آمده از تأثیرا  برنتد  های به به ضرایب مسیر، یافته

از شتود.   بر هوی  و کاهو مهاجر  شهروندان، تأیید می

تتوان نتیجته گرفت      مباح  مطر  شده در پژوهو، متی 

شهری که دارای نشان ویتژه است ، هویت  در آن نقتو     

بته آن  ری بیشت و ساکنان احساو تعلق داردتری  پررن 

آید کته برنتد از طریتق     دس  می دارند و نین این نتیجه به

ایجاد هوی  در شهر، باع  کتاهو مهتاجر  شتهروندان    

تواند نقو بسیار  بنابراین، برندگذاری شهری مید. شو می

د. شهر ای ا کنت  هویتمندیپررن  و با اهمیتی در ارتقای 

ظتور  تواند به عنوان کاتالینوری بته من  از طرفی هوی  می

افنایو قدر  و سرع  اثرگذاری برندگذاری شتهری بتر   

مینان مهاجر  متخصصان دارای تحصیال  تکمیلی نیتن  

توانتد بته    همچنین این مدل متی  نقو خطیری ای ا کند.

و با اجترای   است اده شودعنوان مبنایی در تحقیقا  آتی 

تجربی آن در شهرهای کشور، به برررسی و مقایسه نتایج 

در راستتای   از این رو های آنان بپردازیم. فتهتحقیقا  و یا

 :گردد پشنهاد می مطالعا  آتی انجام

   آزمتتون تجربتتی متتدل مقالتته متتذکور در چنتتد

 شهر کشور به منظور ارتقا روایی درونی مدلکالن

     شتناختی در   بررسی نقتو متغیرهتای جمعیت

 مدل حاضر

     بررستتی نقتتو فرهنتت  بتته وستتیله مطالعتتا

 تطبیقی در مدل حاضر.
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 6462 پایین شانندهم، شماره/ شهری مدیری  و اقتصاد فصلنامهتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 50

 

 منابع -5

(. 6476. )حمیتد  ،ایوبی یتندی ؛ محمدحسین ،ایمانی خوشخو

عوامل مؤثر بر ارزش ویتژه برنتد در مقصتد گردشتگری     

 .664-648، 64، شماره مطالعا  گردشگری، شهر یند

 (. بررستتی6462نیتتا، غالمرضتتا؛ بذرافشتتان، محمتتد. ) جع تتری

 مهتتاجر  از منتتدیرضتتای  در فرهنگتتی عوامتتل نقتو 

دو فصتتتلنامه علتتتوم یتتتالم. ا شتتتهر متتتوردی مطالعتتته

اجتمتتاعی دانشتتکده ادبیتتا  و علتتوم انستتانی دانشتتگاه  

 .06- 23(، 0)7، فردوسی مشهد

رفتتاری در فضتای    -(. بحران ادراکتی 6472رضازاده، راضیه. )

، طراحتی  2نامه شتماره   ، ویژهها مجله شهرداریشهری، 

 های کشور. شهری، سازمان شهرداری

نقتو بازاریتابی   (. 6462. )شریعتی، امیرحسین؛ آخوندی، نادر

. شهری در جذ  سرمایه برای مدیری  یکپارچه شهری

 اولین کن ران  اقتصاد شهری ایران.

 بافت   تتأثیر  بررستی (. 6476قاسمی، وحید؛ نگینی، سمیه. )

ای  محلته  هویت   بر تأکید با اجتماعی، هوی  بر محال 

 و شتهری  هتای  پتژوهو  و مطالعتا  اص هان،  شهر در

 . 8ره ، شماای منطقه

بازاریابی گردشتگری بترای شتهرها بتا     (. 6462کال ، بوتینا. )

تأکید بر برندگتذاری و رویتدادهای ویتژه بترای جتذ       

، ترجمه علی موحتد، ستاالر کهتنادی، پگتاه     گردشگران

 ایندی، تهران: آذرخو.

 خدمتگتذار، فرامترز.   اکبتری، احمتد،   امیرارسالن؛ زاده، مقیمی

 بتتر توستتعه  نیشهرنشتتی و مهتتاجر  اثتترا  (.6466)

 و کشتاورزی  پایدار توسعه ملی همایو اولین اقتصادی.

 واحتد  اسالمی  آزاد دانشگاه همدان، ،سالم زیس محی 

 فردا. زیس محی  اندیشانهم شرک  همدان،

 شتتهری بازاریتتابی(. 6466مهتتارتی، یعقتتو ؛ جاللتتی، آزاده. )

 منظتور  بته  شتهر  پایدار ویژه نشان به رسیدن ساز زمینه

 ،(مشتهد  شتهر  :موردی مطالعه) جهانی عرصه رد رقاب 

 شتهری،  متدیری   و ریتنی برنامته  کن تران   چهارمین

 مشهد. دانشگاه فردوسی

(. عناصر هویت  فرهنگتی   6472موثقی، رامین؛ آیرملو، سحر. )

، همتدان،  المللی شتهر برتتر   اولین همایو بیندر شهر. 

 های همدان. سازمان عمران و شهرداری

(. معیارهتتای شتتناخ  و ارزیتتابی 6474)میرمقتتتدایی، مهتتتا. 

، 66، شتماره  نشریه هنرهای زیباهوی  کالبدی شهرها، 

47-06. 

ادرا، زیبایی و هوی  شهر )در پرتو  (.6471) .زاده، محمد نقی

اص هان، سازمان فرهنگی ت ریحی شتهرداری   .(اسالمی

 .اص هان

نوفل، ستید علیرضتا؛ گلبتادی، پتارین؛ پتورجع ر، محمدرضتا.       

های متؤثر در هویت     . بررسی و ارزیابی شاخص(6477)

، شهری )نمونه موردی محلته جل تا در شتهر اصت هان(    

 .28-16(، 4)0، آرمان شهر

وارثی، حمیدرضا؛ عامل بافنتده، مهتدی؛ محمتدزاده، محمتد.     

هتای هویت  شتهری و     بررسی و تحلیل مؤل ه(. 6476)

رابطه آن با مینان تعلق مکانی ساکنین شهرهای جدید 

 و پتژوهو  مجلته عته متوردی: شتهر گلبهتار(،     )مطال

 .68-41(، 0)6شهری،  رینی برنامه
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