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Abstract
The present research deals with conceptualization of the city branding model in Iran. The
extracted model is based on the grounded theory as a qualitative research approach using
theoretical sampling method with semi-structured interviews with 18 experts of various fields
of marketing, urban management, and economic and tourism. Afterwards, to enhance its
external credit a questionnaire was set and the elites' ideas in this regard were assessed. To
sum up, findings of this research showed that the phenomenon of city branding in the country
is influenced by several factors that were classified into causal, interventional and ground
conditions. Also different economic-social results and mental effects were raised as the
consequences of the city branding strategies implementation. Hereof, it is suggested that,
studying the current situation of branding and the available (internal and external) image of
their cities, city managers would develop the strategy of city branding and, if needed, they
modify inappropriate internal and external image of natural and human geography of cities
through changing, re-positioning, and reproducing the image, create decent position in the
minds of target addressees. In this regard, the presence of convinced citizens who can create a
stable identity for their city and advocate the city branding strongly can guarantee the success
of any branding programs.
Keywords: City Branding, City Tourism, Location-based Marketing, Urban Management.
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چکیده
پژوهش حاضر به مفهومپردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران پرداختهاست .این مدل ،براساس روش تحقیق کیفیی
«نظریة دادهبنیاد» به روش نمونهگیری نظری با مصاحبة عمیق نیمیهسیاختاریافته بیا  51نفیر از خبرگیان حیوزههیای مختلی
بازاریابی ،مدیریت شهری ،اقتصاد و گردشگری ،استخراج شدهاست و پس از آن برای افزایش اعتبار بیرونی ،پرسشنامهای
تنظیم شد و نظرات نخبگان در این خصوص بررسی شدهاند .یافتههای این پژوهش نشان مییدهید کیه پدیید برنیدآفرینی
شهری در ایران ،متأثر از عوامل گوناگونی است که در شرایط علّی ،مداخلهای و زمینهای ،قابلیت طبقهبنیدی دارد و پیامید
اجرای راهبردهای برندآفرینی شهری ،دستاوردهای مختل

اقتصادی ،اجتماعی و اثرات روانی آن است .دراینخصیوص،

پیشنهاد میشود که مدیران شهری ،ضیمن بررسیی وضی یت کنیونی برنید و تصیویر ذهنیی موجیود (درونیی و بیرونیی) از
شهرهای خود ،راهکار برندآفرینی شهری را تدوین کنند و در صورت نیاز با تغییر و موق یتیابی مجدد ،تصویر بیرونی و
درونی نامناسب از جغرافیای طبی ی و انسانی شهرها را اصالح کنند و با بازتولید تصویر ذهنی ،جایگاه و موق یت بایسیته را
در ذهن مخاطبان ِهدف بیافرینند .دراینزمینه ،وجود شهروندانی راضی کیه هیویتی باثبیات بیرای شیهر ایجیاد مییکننید و
قدرتمندانه از برند شهر دفاع میکنند ،میتواند تضمینکننده موفقیت برنامههای برندآفرینی باشد
واژگانکلیدی :برند شهری ،گردشگری شهری ،بازاریابی مکان ،مدیریت شهری.
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مقدمهوبیانمسئله
امروزه در بسیاری از کشورها ،موضیوع برنیدآفرینی
شهری بسیار جدی مطرح شدهاست و هرساله تالشهای

و بتواند جوهره و اصالت مردم را نشیان دهید (انهولیت،
)3111

زیاد و سرمایه گذاری های کالنی بیرای ایجیاد برنیدهای

مسئلهای که این پژوهش با آن مواجه بوده آن اسیت

قدرتمند و جذاب شهری انجام میگیرد؛ بدین دلیل کیه

که باوجود اینکه یکی از عوامل مؤثر بیر بهبیود کیفییت

برنییدآفرینی شییهری م ییتوانیید بییه ارزشآفرینییی بییرای

زندگی؛ جذب گردشگر ،سیرمایهگیذار و غییره ،ایجیاد

داراییهای مشهود و نامشهود ،جذابیتها و پتانسیلهیای

برندهای قوی برای شهرها و سایر مکیانهاسیت ،امیا در

یک شهر منجر شود .وجه تشابه این تیالشهیا آن اسیت

حالحاضیر ،اکثیر شیهرهای اییران هوییت برنیدا ثابیت و

که تمامی این شهرها قصددارند تا ویژگی منحصربهفیرد

مشخصی ندارند .این مهم ،عالوهبر ایجاد هزینة فرصیت

و متمایزی را از خود نشان دهند و تصیویر کنیونی را بیه

ازدسترفتة ناشی از بیتیوجهی بیه برنیدآفرینی شیهری،

سمت تصویر ایدهآل سوق دهند.

باعییم میییشییودکه مییدیران شییهری و سیاسییتگییذاران

از دالیل گرایش به این پدیده ،میتیوان بیه افیزایش

حیییوزههیییای مختلییی

اجتمیییاعی ،سیییرمایهگیییذاری،

رقابت اشاره کرد ،چراکه هر شهر باید با سایر شهرها بیر

گردشییگری و غیییره ،اغلییب بییدون برنامییه و سییازوکار

سیییر سیییهم خیییود از گردشیییگران ،سیییرمایهگیییذاران،

خاصی عمل کنند و در برخی موارد اقیداماتی مسیتقل و

دانشییجویان ،وقییای فرهنگییی و ورزشییی ،جلییب توجییه

حتی متضاد و مغایر باهم داشته باشند؛ درنتیجه ،بیه جیای

رسانه ها و جلب احترام دیگران و غیره به رقابت بپردازد.

ارائ یه تصییویری شییفاف ،روشیین و منسییجم؛ تص یاویری

هاسپرز م تقد است که شهرها قابلیت هایی دارنید کیه بیا

ناهماهنگ ،متناقض و آشفته از شهر خود ارائیه دادهانید.

شناسایی آن میتوانند به متمایزسیاختن خیود از دیگیران

درصورت ادامة وض یت کنونی ،عالوهبر تداوم خی در

بپردازند و از ایین راه بیه پییروزی بیر رقبایشیان امییدوار

ادبیات نظری؛ مبنایی بیرای هیدایت و ارزییابی اقیدامات

باشند ،اما الزمه این کار در پیشگرفتن نگاه بازارییابی و

مییدیران شییهری بیییرای بهییرهمنیییدی از فرصییتهیییای

یییافتن نشییان ویییژ شییهر اسییت (هاسییپرز،)541 :3112 ،5

برندآفرینی وجود نخواهد داشت و این مسئله میی توانید

نشیییانی کیییه قابلییییت متمایزشیییدن و ایجیییاد تصیییویر

زیییانهییای زیییادی را کییه ناشییی از هزینییه فرصییتهییای

منحصربهفرد را برای شهرها فراهمآورد (رهان.)3152 ،3

ازدست رفته است ،بیه شیهرهای کشیور و درمجمیوع بیه

بنابراین مدیران شهری نیازمند کشی

درك عمیومی از

مناف عمومی وارد کند.

شییهر خییود و همچنییین تییدوین راهکییار مناسییب بییرای
مدیریت شهرت هستند و مدیریت شهرت ،تیالش بیرای

یههاومبانینظری
مروریبرمفاهیم،نظر 

ایجاد آوازه و اعتباری است که قدرتمند و جذاب باشید

در ت ریفی نسیبتا جیام  ،مییتیوان میدیریت شیهرت

و برای اهداف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی مفیید باشید

شهرها را تالش برای ایجاد آوازه و اعتباری دانسیت کیه

1- Hospers
2- Rehan

قدرتمنیید و جییذاب باشیید و بییرای اهییداف اقتصییادی،
سیاسی و اجتماعی مفید باشد و بتواند جیوهره و اصیالت
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مردم را من کس نماید (آنهولت .)3111 ،5امروزه ،بییش

مخاطبان درخصوص یک شهر و شهروندان آن ،فضیای

از  211شهر در جهان بیا بییش از ییک میلییون شیهروند

زندگی و فضای کسبوکار و جذابیتهای گردشیگری

وجییود دارنیید کییه اغلییب آنهییا میییخواهنیید کییه مکییانی

آن است (اشیو و همکاران.)3152 ،

پرجاذبیییییه م رفیییییی و مطیییییرح شیییییوند (مییییییوالنن،

پژوهشهای مت یددی در حیوز برنید شیهری انجیام

رینیشو5234،3؛ )5این رقابت بر سر جذب منیاب میالی و

شده است که هیر ییک از زاوییة دیید خیود بیه موضیوع

سییرمایهگییذاری ،جییذب سییرمایة اجتمییاعی ،جییذب

نگریستهانید .برنامیهرییزان شیهری بیر نتیایت اجتمیاعی و

گردشگر ،رونق کسبوکار ،بهبود شأن ،منزلت ،احتیرام

اقتصیادی ایین موضیوع تمرکزکیردهانید و وظیفیة آن را

و کسب اعتبار بیشتر است ،بنابراین شهرها باید بیه دنبیال

توس ة برندی میداننید کیه بیه تحقیق اهیداف میدیریت

ایجاد برند شهری متمایز و ممتاز در سطح منطقه ،کشور

شهری کمک میکند .همچنین برخی از پیژوهشهیا بیه

و بییینالملییل باشییند (آنهولییت ،3151 ،2زنکییر.)3152 ،4

مفهوم نام کشور سازنده 6توجه داشیتهانید و محصیوالت

شهرهایی که توانستهاند برند ویژهای در عرصة ارتباطات

ساخت یک کشور را به شکلی کلی واکاوی کردهانید؛

جهانی کسب کنند ،بیا سیرعت و سیهولت بیشیتری نیزد

امییا تحقیقییات جییاری برنییدآفرینی مکییان ،بییر شخصیییت

افکار عمومی جهیان شیناخته مییشیوند و مییتواننید در

چنییدکار برنیید تأکییید دارنیید (رینیسییتو و مییوایالنن،1

شبکة گسترد جهانی تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند و

 .)3113جیییدول شیییمار  5برخیییی از ایییین نظرییییات و

از گردشییگری ،کسییبوکییار و سییرمایهگییذاری سییود

پژوهشها را بررسی کردهاست.

بیشتری به دست آورند و همچنین احترام و توجه دنییا را
به خود م طوف کنند (مظفری.)5235 ،

بهطورخالصه ،آنچه در بررسی ادبیات نظری ابداعی
در این حوزه اسیتنبا مییشیود ،آن اسیت کیه بیاوجود

اما در اینجا این سؤال مهم پیش میآیید کیه چگونیه

مطال اتی که در زمینة ت ییین قیدرت برنید شیهری انجیام

میتوان برای یک شهر برند شایسیته و مناسیبی را ایجیاد

شده مطال های جیام در میورد متغیرهیای تأثیرگیذار بیر

کرد؛ چراکه فرایند برندآفرینی شهری با توجه به ماهیت

برندآفرینی و چگونگی اجیرای آن ،انجیام نشیدهاسیت.

پیچیدهاش ،با برندآفرینی محصوالت و خدمات متفاوت

بنییابراین مطال ییة پیییشِ رو بییرای پرکییردن اییین کمبییود،

و پیچیدهتر است (مورگیان و همکیاران )3113 ،شیهرها

طراحی و ت ری

شدهاست.

برخالف محصوالت یا خدمات م مولی ،بستة پیچیدهای
از کاالها ،خدمات ،احساس و ادراك مشتریان و تمیامی
ترکیبات آنها میباشند (رینسیتو)3112،1؛ بنیابراین برنید
شهری ترکیبی پیچیده از اسیتنبا هیا و تصیورات ذهنیی

1- Anholt
2 Moilanen and Rainisto
3 Anholt
4 Zenker
5 Rainisto

)6- Country of Origin (COO
7-Moilanen
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روششناسیپژوهش


نظریه ،از مفاهیم حاصل از دادهها شیکل مییگییرد .ایین

روش اییین پییژوهش« ،نظریییة دادهبنیییاد» اسییت .اییین

سازوکار بر سه عنصر :مفاهیم ،مقولهها و قضیهها اسیتوار

روش از نظر رویکرد ،استقرایی است کیه براسیاس آن،

است.


پژوهشهادرحوزةبرندشهری

جدول:1خالصةنظراتو نتایج

محقق

عنوانپژوهش

آشورث ( )3113سند برندسازی مکان
آنهولت ()3151

خالصهنظراتونتایج
تأثیر وجه داخلی برند شهری بر وجه بیرونی آن مثبت و م نادار
است .رضایت شهروندان ساکن بر برند بیرونی شهر تأثیرگذار است.

اماکن  -هویت ،تصویر و

جایگاه شهر ،مکان ،ظرفیت ،نبض و جنبوجوش ،مردم و

شهرت

پیشنیازها ازجمله متغیرهای تأثیرگذار بر برند شهری هستند.
برند قوی چند نقش اساسی دارد :جذب گردشگران ،سرمایهگذاران،

هانکینسون
()3111

جذب است دادها ،احترام دیگران ،فروش محصوالت ،صنای دستی و
مدیریت برند مقصد

غیره؛ هرچند که تأثیرات کالن اجتماعی مانند ایجاد هویت متمایز و
ایجاد نظم و افزایش همبستگی اجتماعی نیز از تأثیرات مهم برند
قوی شهری است.

ریزا و همکاران
()3153

برند شهری و هویت

گارسیا و
همکاران

مدل برندسازی مقاصد

()3153
زنکر و بکمن
()3152

تصویر از شهر بر رضایت شهروندان و کیفیت زندگی تأثیرگذار
است.
سه ذینف اصلی در برندسازی مکان عبارتند از :کارآفرینان،
سرمایهگذاران ،مردم محلی و بازدیدکنندگان.

برند مکانی ،درك گروههای وی روشهای ارزیابی موفقیت برنامههای بازاریابی و برندسازی
مختل

هدف از برند مکان

مکان را ارائه نموده است.

نقش رضایت شهروندان،
زنکر و روتر

دلبستگی مکان و نگرش نام

()3154

تجاری بر رفتار مثبت

برندسازی شهرها و رضایت بر رفتار شهروندی تأثیرگذار است.

شهروندی
مریلس و
همکاران
()3152

عوامل مؤثر بر برند شهر شامل محیطی پاکیزه ،ایمن ،طبی ی،
برند شهری

فرصتهای کسبوکار ،مراکز خرید ،حملونقل ،ف الیتهای
فرهنگی ،خدمات دولتی و پیوندهای اجتماعی است.
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حاجی کریمی

زمینهسازی ت یین برند شهری

ت یین مهمترین عوامل مؤثر بر برند شهری در شهر تهران با تأکید بر

()5211

برای کالنشهر تهران

زمینهیابی برند.

منوریان و

مدل فرآیندی برند سازی

همکاران

شهری برای کالنشهرهای

وظای

()5233

ایران

فضای رقابتی و ظرفیت علمی ،مطال اتی و اجرایی شهرها از

یافتههای پژوهش نشان میدهد که ت ری

جایگاه مدیریت شهری

در نظام برنامهریزی کشور ،آمایش سرزمین برای ت یین تقسیم
شهری ،تغییر دیدگاه نسبت به برند ،کاهش رانت و افزایش

زمینههای اصلی برند سازی است.
بررسی و ت یین مهمترین
مس ودنیا

عوامل مؤثر بر برند شهری در

()5232

شهر تهران و ارائه راهکار
مناسب

وی شش گروه عوامل فرهنگی ،زیستمحیطی ،اجتماعی ،تاریخی،
سیاسی و اقتصادی را عوامل کلی تأثیرگذار بر برندسازی شهری
م رفی و بررسی کرده است.

ازآنجاکییه اییین روش در دادههییا بنیییان دارد ،نظریییه

نمونهگیری

مستخرج از آن نیز در مقایسه با نظرییات موجیود ،تبییین

برای انتخیاب نمونیه ،از ترکییب روش نمونیهگییری

بهتری از پدییده میورد بررسیی ارائیه مییدهید؛ زییرا بیا

قضییاوتی و روش گلولییهبرفییی اسییتفاده شییدهاسییت .در

موق یییت تناسییب بیشییتری دارد (دانییاییفییرد و همکییاران

تکنیییک نمونییهگیییری گلولییهبرفییی ،پییس از مصییاحبه بییا

 .)5212برای انجام اینگونه پژوهشها سه طیرح وجیود

اسییتادان و کارشناسییان ،از آنییان خواسییته شیید تییا افییراد

دارد کییه عبییارتانیید از :رهیافییت نظییاممنیید 5کییه بییه نییام

صاحبنظر در مورد برند شهری را م رفی کنند؛ بنابراین

استرواس و کوربین )5331( 3شناخته مییشیود؛ رهیافیت

بهجز چنید نفیرِ نخسیت کیه محقیق بیدون واسیطه و بیر

پیدایشییی یییا ظهییوری 2کییه مربییو بییه گالسییر)5333( 4

اساس م یارهای موردنظر انتخاب کردهاست ،دیگران را

اسییت؛ و رهیافییت سییاخت 1کییه چییارمز )3111( 6ارائییه

اسییتادان و کارشناسییان مصییاحبهشییده م رفییی و تأیییید

کییردهاسییت .در اییین پییژوهش از رهیافییت نظییاممنیید

کردهاند .کفایت نمونهگیری با روش نمونهگیری نظری،

استفادهشده است .در بخش دوم پیژوهش بیرای بررسیی

محقق شدهاسیت .در ایین روش ،نمونیهگییری تیا جیایی

اعتبار بیرونی پژوهش پرسشنامهای تنظییم و میدل در آن

ادامه پیدا کرد که مدل بیه حید سیاخت و اشیباع رسیید،

تشریح شد و به تفکیک هر مفهوم نظرات نمونة آمیاری

هرچند که از مصاحبه پانزدهم به اشیباع رسییدهشید ،امیا

بررسی شدهاست.

درمجموع هجده مصاحبه انجام شدهاست.


1 -Systematic
2 -Strauss and Corbin
3 -Emergent
4 -Glaser
5 -Constructivist
6 -Charmaz
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جدول:2مشخصاتنمونهبرایانجاممصاحبه
ت داد

تحصیالت

نوع ارتبا با موضوع برند سازی شهری

1

دکترا با رتبه استادیار /دانشیار

2

کارشناسی ارشد -دکتری

مشاور برندآفرینی شهری

2

کارشناسی ارشد /دکتری

محقق حوز برندآفرینی مکان ،شهری و تبلیغات

3

کارشناسی ارشد  /دکتری

مدیران شهری /شهرداری ،حوز م اونت اجتماعی

2

کارشناس ارشد

عضو و مشاور در شورای شهر

3

کارشناسی ارشد  /دکتری

جم

51

عضو هیأت علمی دانشگاه در حوزه بازاریابی /اقتصاد/
مدیریت/جام هشناسی
مدیر/م اونت حوزههای مختل

گردشگری


دادههاوطراحیمدل
تجزیهوتحلیل 
در ذیییل بییهصییورت خالصییه نتییایت حاصییل از سییه

و سایر مناب  ،استخراج شدهاست .با مقایسه و طبقهبنیدی

کدگییذاری ،بییاز ،محییوری و انتخییابی بحییم و بررسییی

کدهای مشابه 533 ،مفهوم اسیتخراج شیدند و درنهاییت

میشود:

با طبقهبندی مفاهیم مشابه 31 ،مقوله به دست آمدهاست.

الف-کدگذاریباز

ب-کدگذاریمحوری

در اییین پییژوهش بییا کاربسییت انییواع روشهییای

در طی فرایند کدگذاری محیوری مقایسیة دائمیی و

جم آوری دادههیای کیفیی ماننید مصیاحبههیای عمییق

نظری میان مقولهها انجام گرفت تا روابط بین مقولههیا و

نیمه ساختاریافته ،بررسی تجربیات چند شهر دنیا ،مطال یة

مقولههیای فرعیی توسی ه دادهشیود .هیمزمیان بیا انجیام

اسناد ،مقاالت و غیره ،دادهها بر اساس منطیقِ حیاکم بیر

کدگذاری باز و محوری ،الگویی ساخته شد که حیاکی

نمونه گیری نظری گردآوری شدهانید .باتوجیه بیه طیرح

از ارتبا بین مقولهها و مقولههای فرعی است.

نظامیافتیه بیرای تجزییهوتحلییل دادههیا ،ابتیدا بیا تحلییل

زمانیکه این ارتبا هیا توسی ه داده شیدند ،از روییة

5

کدگذاری انتخابی ،استفاده میشود تا ادغام مقولیههیا و

و کدگذاری بر اساس سازههای جام هشناسیی 3اسیتفاده

مقولییههییای فرعییی (کییه در کدگییذاری بییاز و محییوری

شدهاست .در ایین مرحلیه ،فهرسیتی از کیدها اسیتخراج

شناسایی شدهاند) ،در قالب یک نظرییة نوظهیور تسیهیل

شدهاند و با ترکیب و پیونددادن کدها بههم مفاهیم اولیه

شود .در پژوهش حاضر ،مدل پارادایمی تحقییق توسی ه

شکل گرفتهاست .درمجموع در این مرحلیه  431کید از

دادهشده که روابط مؤلفهها و مقولهها با دادههای فراینید

 51مصاحبه و بررسی مستندات و تجربییات برنیدآفرینی

تحقیق در آن به تصویر کشیده شیده اسیت؛ در شیکل 5

محتوای متون و نگارش مصاحبهها ،از کدگذاری زنیده

اجزای مدل پارادایمی پژوهش مشخص شده است.
1 -In vivo Coding
2 -Sociological Constructs
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ج-کدگذاریانتخابی

چون :نهادسازی ،برندآفرینی درونی ،ت ییین گیروه هیای

کدگذاری انتخابی را میتوان فرایند یکپارچه سیازی

هدف غیرساکن و تدوین بسته ترویجی اسیت کیه متیأثر

و بهبود مقوله ها دانست .در این مرحله ،بر اساس نتایجی

از عواملی ،که عموما وابسیته بیه دولیت هسیتند ،تسیهیل

که از دو مرحله قبلی به دست آمدهاسیت؛ نظرییه ابیداع

م ییشییود .ای ین مهییم در فضییایی پیچی یده و چندبُ ییدی و

شدهاسیت .بیدینترتییب کیه مقولیة محیوری بیه شیکلی

سیاسی رخ میدهد که گیروه هیای زییادی از ف یاالن بیا

نظاممند به دیگیر مقولیههیا پیونید داده شیده اسیت و آن

اهداف ،انگیزه هیا و منیاف متفیاوت در شیکل گییری آن

روابط در قالب یک روایت روشن طرح شدهاند؛ در این

مداخله دارند .این متغیرها بر شکلگیری ،تغییر و تسیری

سطح ،س ی شد که با کنار همنهادن مقوله ها حول مقولة

برنییدآفرینی تأثیرگذارنیید .همچنییین ،نتییایت چنیییدگا

محوری ،یک مضمون اصیلی ،ییک رواییت بیر اسیاس

دیگری در حوزه های مختلی

اقتصیادی ماننید افیزایش

نظریه برای پدیده ارائیه شیود و بیین مقولیه هیا ،ارتبیاطی

درآمد ،رونق فضای کسیب وکیار ،توسی ة گردشیگری،

نظاممند ایجیاد شیود .مقولیههیای زییر نتیایت برآمیده از

تمای یل بییه سییرمایهگییذاری درون یی و بیرون یی و اثییرات

کدگذاری انتخابی بیرای پدییده برنیدآفرینی شیهری در

اجتماعی مانند افیزایش رضیایت ذینف یان ،بهبیود نفیوذ

ایران است:

شهر و ایجاد تصیویر و همچنیین تیأثیرات روانیی ماننید:

«تمایل به بازیابی تصویر شیهر ،افیزایش رقابیت بیین

نفوذ شهر به ناخودآگاه ذهن افراد و خلیق ییک تصیویر

شهرها و خط مشیهای نوین در توس ة شهرها ،زمینه ساز

دلپذیر؛ بیه عنیوان پیامیدها ،در امیر برنیدآفرینی شیهری

گییرایش بییه برنییدآفرینی شییهری اسییت و ایین مسییئله بییا

مطرح میشوند».

ت ری

و اجرای هویتی منحصربه فرد برای شهر به انجیام

میرسد؛ راهبردهای اجرای ایین فراینید شیامل میواردی


شکل-2کدگذاریمحوریبراساسمدلپارادایمیپژوهش
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قضایایحکمیمستخرجازمدل
در ذیل به صورت خالصه ،نتایت مربو بیه قضیایای

قبلی مانند آنهولت و همکاران 3151؛ کاتلر و همکاران،

حکمیی مربیو بیه میدل مفهیومی اسیتخراجی ،بررسییی

 ;3113متاکسیییاز و همکیییاران ،3114 ،کیییاواراتزیس،

شدهاند:

3111؛ یکسان و همسوست.

قضیییة ( 5شییرایط علّییی) :عوامییل مربییو بییه محیییط

ب -هرچند که مصاحبه با خبرگان نشان میدهد که

رقابتی ،میل به بازیابی تصویر شهر ،نیاز به شیفافسیازی

«رقابت برای جذب دانشجو» نیز میتواند از شرایط علّیی

هویت شهری ،محیط جدید بینالمللی و خط مشییهیای

برندآفرینی برای شیهرها باشید؛ امیا بیا تحلییل دادههیای

نییوین توسیی ة شییهری ،شییرایط علّییی مییؤثر بییر پدیییده

بهدستآمده از پرسشنامه؛ نمیتوان با قاط یت این عامیل

برندآفرینی شهری در ایران محسوب میشوند.

را متغیری علّی در نظر گرفت .نتایت این بخش از مطال ه

به صورت خالصه ،از مجموع بررسیهیای بیهعمیل-
آمده درخصوص قضیه  5نتایت زیر بهدستآمدهاست:

با نتایت مطال ة بیکر 3151 ،و وکیل3113 ،؛ مغایر اسیت.
به نظیر میی رسید کیه نظیام خیاص پیذیرش دانشیجو در

الف -یافتههای این پژوهش مؤید این واق یت است

کشور ،بومیگزینی و شدت تأثیرگذاری سیایر متغیرهیا،

که امروزه شهرها برای جذب گردشگران و مهیاجران و

تأثیر این عامل را از نگاه خبرگان کماهمیت کردهاست.

سرمایه گذاری و غیره با رقابت فزایندهای مواجه شدهاند

ج -یکی دیگر از مفاهیم مطرحشده در شرایط علّی

و روزبهروز بر حجم و اندازه و دامنة این رقابیت افیزوده

برندآفرینی بیرای شیهرهای کشیور ،ضیرورت توجیه بیه

میشود .درایینحیال ،اگیر ییک شیهر بتوانید سیازوکار

«جییذب سییرمایهگییذاری درون و بییرونزا» بییودهاسییت؛

برندآفرینی را اجرا کند و راهبردیهای مشخصیی را بیه

چراکه امروزه یکی از اصلی تیرین چیالشهیای میدیران

خدمت بگیرد ،میتواند از این موضوع برای مؤلفههیای

بخش دولتی ،جذب سرمایهگذاری است که بیا افیزایش

رقابتی بهره برداری کنید .ایین واق ییت در مصیاحبههیا و

نرخ بیکاری بر حساسیت آن افزوده شدهاست .نتایت این

بررسی اسناد و میدارك و مقیاالت سیخت محیل توجیه

مطال ه نشان میدهد هرچندکه سیرمایه گیذاری متیأثر از

بودهاست .از مهم ترین مفیاهیم مسیتخرج در ایین مقولیه

عوامل مت ددی است ،اما برندآفرینی شهری نییز عیاملی

میتوان به موارد زیر اشاره کیرد :موق ییتییابی مناسیب

تأثیرگذاری است که در مالحظات مدیریتی بایید میورد

بییرای جییذب گردشییگر خییارجی؛ امکییان جییذب بیشییتر

توجه قرار گیرد .نتایت این بخش با نتیجة مطال ات اشییو

گردشگر داخلی؛ جذب بیشتر رویدادهای مهم فرهنگیی

و همکاران 3154 ،و هانکینسون  3111همراستاست.

و ورزشیییی؛ ایجیییاد مزییییت رقیییابتی؛ جیییذب بیشیییتر

د -نتایت تأییدشده مصاحبهها نشان میدهد که یکی

سرمایهگذاری و افیزایش توانیایی جیذب و حفی افیراد

از ضرورت هیای برنیدآفرینی بیرای شیهرهای کشیور را

مست د؛ در این میان موق ییتییابی مناسیب بیرای جیذب

میتوان «توانایی جذب نیروی انسانی مست د» دانست که

گردشگر خارجی و داخلیی در پرسشینامه ارائیهشیده بیه

از نگاه مصاحبهشوندهها و کارشناسان از اهمییت زییادی

نخبگییان ،از سییایر مفییاهیم نمییر بییاالتری را بییه خییود

برخوردار بیودهاسیت .امیروزه ،در بسییاری از شیهرهای

اختصیییاص دادهانییید و از اهمییییت بیشیییتری برخیییوردار

کشور شاهد روند رشد منفی جم یتی هستیم که د رایین

بودهاند .یافتههای این بخش از پژوهش با نتایت مطال ات

میان ،بسیاری از نخبههای علمی و اقتصادی نییز مشیاهده
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میشود ،در این زمینه میتیوان بیا اجیرای سیازوکارهای

ویژگیهای مردمیان آن اسیت ،نیه ویژگییهیا و هوییت

موفق برندآفرینی به حل این م ضل کمیک کیرد .نتیایت

شهری .برای آنکه بتیوان برنیدی قدرتمنید ایجیاد کیرد،

این بخش از مطال ه با نتایت پژوهش گرینبرگ 3111 ،و

هریک از شهرها باید بتوانند ارزشهای منحصیربهفیردی

کییاتلر و همکییاران3113 ،؛ آنهولییت ،و زنکییر3152 ،

را برای خود مشخص یا حتی خلقکنند .این موضوع نییز

همخوانی دارد.

ازجمله شرایط تأییدشده علّی مطرح شدهاست.

ه -از دیگر یافتههیای ایین پیژوهش کیه در شیرایط

ح -مصاحبهشده اتفاق نظر جام ی درخصوص ایین

علّییی دسییتهبنییدی شییدهاسییت ضییرورت «تجدییید اعتبییار

موضوع دارند که در اغلیب شیهرهای کشیور بیه دالییل

گذشته تیاریخی شیهر» بیودهاسیت؛ درخصیوص برخیی

مختل

اقداماتی مستقل و حتی در برخی موارد ،متضیاد

شهرهای تاریخی باید این موضوع را مدّ نظر قرارداد که

و مغییایر جهییت مخییابر برنیید شییهر انجییام میییشییود کییه

تصیویر موجییود از اییین شیهرها منب ییم از ویژگیییهییایی

درنتیجه به جای ارائه تصویری شفاف ،روشین و منسیجم

است که در طیول قیرون متمیادی شیکل گرفتیهاسیت و

از شهرها؛ تصیاویری ناهماهنیگ ،متنیاقض و آشیفته بیه

هییویتی تییاریخی دارد؛ بنییابراین در مقییاط ی از تییاریخ،

مخاطبان مخابره میشود؛ این موضوع نیز یکی از دالییل

ممکن اسیت ییک شیهر نقشیی تأثیرگیذار در منطقیه ییا

گرایش به برندآفرینی شهری مطرح شدهاست.

کشور داشته باشد کیه مییل بیه بازییابی و تجدیید اعتبیار

ط -از مهمترین عوامل مطرحشده ،ضرورت ایجیاد

گذشییته تییاریخی شییهر از دیییدگاه ذینف ییان از اهمیییت

درآمد خصوصا درآمدهای پاییدار 5بیرای شیهرها بیوده

برخوردار میشود.

است؛ چراکه روشهیای سینتی درآمیدزایی پاسیخگوی

و -یکییی از مهییمتییرین دالیییل طییرحشییده بییرای

هزینه های فزایند مدیریت شهری نیست و باید به دنبیال

برندآفرینی در شهرهای ایران «اصالح تصیورات منفیی»

سایر منیاب درآمیدی بیود کیه در ایین زمینیه برنید شیهر

اسییت .بررسیییهییا نشییاندهنییده اییین واق یییت اسییت کییه

میتواند عاملی تأثیرگذار باشد و ایفای نقش کند.

درخصییوص برخییی از شییهرهای ایییران ،کلیشییههییای

قضیییة  :3ارزیییابی تصییویر و هویییت کنییونی شییهر،

نامناسبی حاکم است که باید بررسی و بازنگری شوند و

ت ری

چشم انیداز و ت ییین هوییت منحصیربه فیرد شیهر

برند مورد نظر مشخص و تثبیت شود .اگیر انحیرافا بیه-

ایران یی ،اجییرای برنامییه برنییدآفرینی و اخییذ بییازخورد و

وجودآمییده در ادراك کنییونی از تصییویر یییک شییهر بییا

پویایی برندآفرینی شهری ،اقداماتی واکنشیی در جهیت

تصویر مورد نظر ،با دقت بررسی نشود ،مان ایجاد جذبه

تحقق برندآفرینی شهری در کشور است.

برای شهر خواهد شد؛ هرچند گیاهی ممکین اسیت ایین

بیییهصیییورت خالصیییه ،از مجمیییوع بررسییییهیییای

تصویر نماییانگر برخیی مشیکالت و مسیائل واق یی نییز

بیییهعمیییلآمیییده درخصیییوص قضییییة  3نتیییایت زییییر

باشد ،اما اغلب این مشکالت برجستهسازی شدهاند و در

بهدستآمدهاست:

مورد آنها اغراق شده است.
ز -از یافته های دیگیر ایین پیژوهش ایین اسیت کیه
اغلب شیهرهای کشیور فاقید هوییت مشیخص و باثبیاتی
هسییتند و هرچییه هسییت تنهییا ذکییر صییفات مشخصییی از

 -5درآمد پایدار آن دسته از درآمدهایی است که از خصائصی نظیر تداوم
پذیری ،مطلوب بودن و ان طافپذیری برخوردار باشد و بر اساس آن بتوان
برنامههای اجرایی موردنظر را ت ری

کرد.
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الف -آنچیه در مصیاحبههیا ،پرسشینامه و همچنیین

زمینییة کییاهش تمایییل بییه سییرمایهگییذاری شییهروندان

بررسی اسناد و مدارك و تجربیات برندآفرینی بهدست-

(سییرمایهگییذاری درونزا) ،بیییاشییتیاقی سییرمایهگییذاران

آمییده اییین اسییت کییه در اولییین گییام برنییدآفرینی باییید

غیرساکن (سرمایهگذاری بیرونزا) ،سیهم کیم از ت یداد

واق یییتهییای موجییود درخصییوص شییهر بییا روشهییای

گردشییگران و درآمیید گردشییگری و غیییره را فییراهم

تحقیقاتی کمّی و کیفی بررسی و مطال یه شیود.

میسازد .این مسئله زمینهای برای تشدید واق یِ توسی ه-

اینکییه افییراد بیرونییی غیرسییاکن و افییراد درونییی ،ی نییی

نیافتگی و خودباوری منفی ساکنان شهر میشود و از راه

شهروندان ساکن شهرها را چگونه ارزیابی مییکننید ،از

ابزارهای مختل

به سیایرین منتقیل مییشیود و موجیب

اهمیت زیادی برخیوردار اسیت کیه بایید بررسیی شیود؛

ایجاد چرخه ای خواهد شد که به بازتولید درون و بیرون

آنچیه در ارزییابی تصیویر و هویییت ف لیی شیهر اهمیییت

تصویری نامناسبتر میانجامد.

مختل

مییابد ،لزوم توجه به تمامی اب اد کالبدی (شامل محیط

ب -دومییین گییام مهییم شناسییاییشییده در پدییید

زیست ،م ماری و شهرسازی ،حمیل ونقیل ،ارتباطیات و

محوری این پژوهش برای برندآفرینی شهری در اییران،

ترافیک و غیره) اب اد فرهنگی (شامل فرهنیگ عمیومی؛

شناسایی پتانسیلها ،جذابیتها ،ظرفیتها و مزایای شیهر

آمییوزش و تحصیییالت و غیییره) اب ییاد تییاریخی (شییامل

و ت ییین هوییت مشیخص و منحصیربهفیردی اسیت کیه

میییراث باسییتانی ،نقییش تییاریخی شییهر و غیییره) و اب ییاد

ویژگیهای ایرانی و بومی در آن مالحظیه شیده باشید و

اقتصادی (شیامل فرهنیگ کسیبوکیار ،اقتصیاد شیهر و

در آن نمایییههییای فرهنگییی و تییاریخی مییورد توجییه

غیره) است.

قرارگرفته باشد .در میدلهیای مطیرحشیده در خیارج از

اگر بررسی تصور و ذهنیت موجیود بیهخیوبی انجیام

کشیور نیییز بییه اییین موضییوع توجییه شییدهاسییت ،چنانکییه

نشود؛ ممکن اسیت انحیراف بیهوجیودآمیده در ادراك

مینقوی ( )3151میگویید کیه« :مرحلیة شناسیایی برنید

ف لی از تصویر یک شهر با تصویر مورد نظر ،مان ایجاد

شهری به خواسته مدیران این برند بیرای ایجیاد و حفی

جذبه برای شیهر شیود؛ بنیابراین اگیر بتیوانیم مهیمتیرین

اجتمییاع ،منحصییربهفییردی اسییت کییه بتوانیید خییاطرات و

متغیرهای سازند تصویر ذهنی موجیود را بشناسییم و بیه

ادراك خییوب شییهروندان را بییه دسییت آورد را در بییر

مدلی برای برندآفرینی دست ییابیم ،مییتیوانیم از ایین

میگیرد» .وی این مرحله را شامل شناسایی برند شیهری

مهم به نف توس ة شهرها استفاده کرد.

میییدانیید کییه از مجمییوع جاذبییههییای متمییایز و ارزش

برندآفرینی شهری ،متأثر از تصویر ذهنی در دو بُ ید

استخراج شدهاست و اساسی برای ساختمان برند در همه

درونییی و بیرونییی اسییت .تصییویر درونییی ،نگییاه مییردم

شهرها محسوب میشیود (مینقیوی )61 :3151 ،درایین-

(ساکنین) یک شهر به خود اسیت .اینکیه شیهروندان در

خصوص دو نوع هویت ارگانیک و استراتژیک ،گفتنی

مورد مردم ،جذبههیا ،فرهنیگ ،سیطح توسی هییافتگی و

است:

غیره از شهر خود چگونه میاندیشیند؛ و تصیویر بیرونیی
نیز نگرش ساکنان دیگیر شیهرها بیه جذبیههیای طبی یی،
گردشییگری ،مییردم ،فرهنییگ و غیییره شییهرِ مییورد نظییر
است .یک تصویر نامناسیب درونیی ییا بیرونیی از شیهر،
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شکل2مقایسهب

ج -در حوزه اجرای فرایند برندآفرینی شهری بایید

تواننیید دارای اهییداف ،برنامییههییا و منییاف مت ییدد و گییاه

به این مسیئله توجیه داشیته باشییم کیه رونمیایی از برنید

متضادی باشند .دراینزمینه ،یکی از مهمتیرین اقیدامات

ت یینشده در مرحله قبیل بایید در طیی فراینیدی رسیمی

مییدیران را میییتییوان توجییه بییه همسوسییازی اهییداف

فراینیدی بیرای انتقیال

تأثیرگذاران با ذی نف ان با برنامه های مدیریت شهری در

ارزش محوری شهر و تثبیت برند ت یینشیده بیرای شیهر

حوز برندآفرینی شهر دانست .دراینخصوص مییتیوان

اهمیت زیادی دارد.

از سه گروه ذینفی سیاسیتگیذار؛ ذینف یان مجیری و

انجام شود؛ در این راستا ت ریی

قضیة  :2تضاد منیاف و اهیداف مشیارکتکننیدگان،

ذینف ان بهرهبردار نام برد.

زمییان برنییدآفرینی ،فضییای فرهنگییی -اجتمییاعی شییهر،

ب -از دیگر یافتیههیای مهیم ایین پیژوهش در ایین

فضییای اعتقییادی و مییذهبی ،زیرسییاختهییای شییهری و

بخش؛ لزوم توجه به عامل «سطح مطالبات شهروندان» و

فضیییای سیاسی یی میییدیریت شیییهری بسیییتر اسیییتراتژی

نوع نگیاه آنهیا و مییزان انسیجام شیهر بیرای حماییت از

برندآفرینی شهری را فراهم میسازند.

برنامییههییای برنییدآفرینی شییهری اسییت .ج -بررسییی

به صورت خالصه از مجموع بررسیهیا درخصیوص
قضیة  2نتایت زیر به دست آمدهاست:

مصاحبهها و همچنین نتایت حاصل از مصیاحبههیا ،نشیان
میدهد که مالحظیات اعتقیادی و میذهبی از مهیمتیرین

الففف -از مهییمتییرین عییواملی کییه در مصییاحبههییا،

عوامل مطرحشده در شیرایط زمینیهای اسیت کیه ت یداد

مستندات و تجربیات برنیدآفرینی در شیهرهای مختلی

زیادی از مصاحبهشوندهها بر آن تأکیید داشیتند .در ایین

دنیا محل بحم قرار گرفتیه و در پرسشینامههیای توزیی

راستا و باتوجه به فضای اعتقادی حیاکم بیر کشیور بایید

شده نیز تائیدشدهاند؛ موضوع وجود ذینف یان مت یدد و

در تدوین و اجیرای برنامیههیای برنیدآفرینی دقیت نظیر

در بسیییاری از مییوارد تضییاد منییاف و اهییداف آنهییا بییوده

داشت و مشیارکت نهادهیای میذهبی میؤثر را بیه دسیت

است؛ چراکه برندآفرینی ماهیتا موضیوعی چندب یدی و

آورد.

دارای ذینف ان مت ددی اسیت کیه هیر ییک

میی-
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د -از مقولییههییای دیگییر مطییرحشییده در شییرایط

ب -از دیگر شرایط مداخلهگر شناساییشده در این

زمینییهای ،بحییم امکانییات و جنبییة سییخت شییهر اسییت.

تحقیق «ساختار اداری در برندآفرینی شیهری»

بیوده-

دراینزمینه ،باید به دونکته توجیه داشیت :اول آنکیه در

است که میتواند نقش تسهیلکنندهای را

شکل دهی به برند باید به مییزان همسیویی برنید بیا جنبیة

یییا مییان ی بییرای اییین کییار باشیید .دراییینزمینییه ،باییید بییه

سخت شهر توجه کیرد و دوم اینکیه مییزان یکپیارچگی

ضرورت طراحی ساختار مناسب بیرای میدیریت فراینید

بصری و ساختاری به مجموعه ساختمانهیا ،خیابیانهیا و

توجییه کییرد ،چراکییه روابییط کنیید نظییام اداری ،ماهیتییا

بهطورکلی تمام مکانهایی که محیط شهر را میسیازند،

موجب ایجاد اخیتالل در فراینیدهای کیاری مییشیود و

در اجرای برنامههای برندآفرینی شهری مؤثر باشد.

فرایند برندآفرینی را متأثر میسازد.

ایفاکند و

ه -یکی دیگر از یافتههای پژوهش ،لیزوم توجیه بیه

قضیه  :1نهادسازی ،ت ییین گیروه هیدف غیرسیاکن،

«فضای سیاسی در مدیریت شهری» است کیه از مفیاهیم

برندآفرینی درونگرا ،تیدوین بسیتة ترویجیی و تبلیغیی،

مطرحشده در مصاحبهها بودهاست و نخبگان نییز آن را

شناسیییایی و م رفیییی جیییذابیت رقیییابتی و برگیییزاری

سخت تأیید کیردهانید .بیرای اجیرای اغلیب تصیمیمات

جشنواره ها و رویدادهای فرهنگیی مهیم ،از راهبردهیای

برندآفرینی شهری ،نیازمند بیاز زمیانی نسیبتا بلندمیدتی

برندآفرینی شهری است.

هسییتیم؛ درحییالیکییه در حییوز مییدیریت شییهری اییین
موضوع با چالشی جدی مواجه است .تغیییرات گسیترده

بهصورت خالصه درخصوص قضیة  1نتیایت زییر بیه
دست آمدهاست:

در مدیریت شهری و بیثبات به دلیل کوتاهی دور عمر

الف -از مهمترین راهبردهای اساسی اشارهشیده در

دولتها ازجمله مفاهیمی است که در این مقولیه مطیرح

مصاحبهها برای برنیدآفرینی شیهری ،توجیه بیه موضیوع

شدهاست.

نهادسازی است .این موضوع در پرسشینامههیا نییز تأییید

قضیییة  :4شییرایط مداخلییهگییر بودجییه و منییاب مییالی،

شدهاست و نتایت آزمون آماری نیز مؤید اهمییت بیاالی

درك درست تصیمیمسیازان ،حماییت قیانونی و دولتیی

این عامل است که بایید میدیران و تصیمیمسیازان بیدان

بستر خاص تحقق استراتژِی برندآفرینی شهری را فیراهم

توجه کنند.

میسازد.
به صورت خالصه از مجموع بررسیها دربیار قضییة
 4نتایت زیر به دست آمدهاست:

ب -یکییییییی دیگییییییر از راهبردهییییییایی کییییییه
مصاحبهشوندگان بدان توجه داشتهاند ،مقولیة «شناسیایی
و م رفی جذابیت رقابتی» است .ایین مقولیه از مفیاهیمی

الففف -از یافتییههییای اییین پییژوهش کییه در جایگییاه

مانند جلبتوجه به شهر؛ ایجاد تجربة مطلوب در ت امیل

مقوله ای در شرایط مداخلهگیر دسیتهبنیدی شیده ،لیزوم

با شهر؛ توجه به نقطة تماس شهر با مخاطبیان و شناسیایی

توجه به مناب مالی است؛ چراکه تدوین و اجرای مسیائل

جذابیتهای نمادی و نهادی ،تشکیل شدهاست .بیه نظیر

مربو به برندآفرینی شهری نیازمند صیرف هزینیههیای

بخش زیادی از مصیاحبهشیدگان بیرای جلیب توجیه بیه

زیاد مالی است که باید قبیل از تیدوین برنامیه و اجیرای

شهر باید این عامل در اولویت توجه قرارگیرد.

کمپینهای تبلیغی ،بیهدرسیتی شناسیایی شیوند و اعتبیار
آنها تأمین شود و تضمین شوند.

ج -یکییی از مهییمتییرین مقولییههییای مسییتخرج از
مصاحبهها که خبرگان در فاز کمی نیز تأیییدش کیرده-
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انید «برنیدآفرینی درونگیرا (داخلییی)» اسیت کیه بیشییتر

ج -از دیگر پیامدهای مهم برنیدآفرینی شیهری کیه

مفاهیم زیر را مطرح کردهانید :طیرح برنید بیرای مطالبیة

نمونییة آمییاری بییر آن تأکییید داشییته موضییوع پیامییدهای

عمییومی؛ ایجییاد ت صّییب بییه برنیید شییهر؛ وفییادارکردن

اقتصادی برندآفرینی برای شیهرهای کشیور اسیت .ایین

ساکنان؛ فرهنگسازی برای ساکنان؛ اولوییت قیراردادن

مقاله دارای مفاهیم مت ددی به شرح زیر اسیت :افیزایش

سییاکنان در برنییدآفرینی شییهری؛ برقییراری ارتبییا بییا

قیمت محصوالت تولیدی ،افزایش درآمد برای ساکنان؛

ساکنان و برنامة ساکنان بیرای حفی جیذابیت شیهر ،از

افزایش میل به سرمایه گذاری درون و بیرونزا؛ افیزایش

مهمترین مفاهیم سازند این مقوله بیودهانید .نتیایت ایین

میل مراج ه به شهر؛ و رونق فضای کسبوکیار .در بیین

بخش از پژوهش با یافتههیای مطال یات آشیورث3113،

این مفاهیم ،دو مفهوم افزایش قیمت و ارزش امیالك و

همسوست .

افزایش مالیاتهای دریافتی که از مصیاحبههیا اسیتخراج

قضییة  :6نتیایت اجتمییاعی ،نتیایت اقتصیادی و اثییرات

شدهاست ،نمونة آماری در پرسشینامههیای نهیایی آن را

روانی از پیامدهای تحقق راهکار برنیدآفرینی شیهری بیا

تأیید کردهاست و نمی توان با قاط یت آنها را پیامیدهای

در نظرگرفتن شرایط مداخلهای و زمینهای است.

برندآفرینی شهری در ایران دانست.

بهصورت خالصه ،درخصوص قضیة  6نتایت زییر بیه
دست آمدهاست:

جهگیری
نتی 

الف -یافتههای این پژوهش مؤید این واق یت است

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که به ارائه مدلی

که یکی از نتایت برندآفرینی موفق شهری جلب رضایت

بییرای برنییدآفرینی شییهری در ایییران بییر اسییاس نظریییه

شهروندان ساکن است .هرچندکه بخشی از این رضایت

برخاسته از داده پرداخته است .برای طراحی میدل ،پیس

ماهیتا روانی باشد ،این مقوله از ت یدادی مفهیوم تشیکیل

از تحلیل محتوای متون و بررسی تجربییات برنیدآفرینی

شده است که در مصاحبهها بر آن تأکید شده است؛ این

در چند شهر دنیا؛ با مصاحبههای عمیق نیمهساختارمند بیا

مفاهیم شامل میوارد :افیزایش غیرور شیهروندی؛ ایجیاد

نمونة آمیاری متشیکل از خبرگیان حیوزههیای مختلی

احساس ت لیق سیاکنان و افیزایش کیفییت شیهر ،محلیی

بازاریابی ،مدیریت شهری ،اقتصاد و گردشگری ،اب اد و

برای زنیدگی ییا کیار؛ بیودهاسیت .نتیایت ایین بخیش از

بومیسازی این پدیده بررسی شدهاست.

پژوهش با مطال ات زنکر و روتر  ،3154همخوانی دارد.

بهاجمال نتایت این مطال ه نشان مییدهید کیه فراینید

ب -از دیگر مقولیههیای شناسیایی و تائیدشیده کیه

برندآفرینی شیهری ،موضیوعی پیچییده و چندب یدی در

پیامیید برنییدآفرینی شییهری بییوده اسییت ،مقولییة «اثییرات

فضایی سیاسی اسیت و گیروههیای زییادی از ف یاالن بیا

روانی» است .این موضوع را خبرگیان در فیاز کمیی نییز

اهداف ،انگیزههیا و منیاف متفیاوت در شیکلگییری آن

تأیید کردهاند .یکی از اب اد مهم ایین مقولیه ،جلیوگیری

نقیییش دارنییید؛ ایییین متغیرهیییا در طیفیییی از زمیییان بیییر

از مخابر پیامها و تصاویر متناقض است که اکنون یکیی

شیکلگیییری ،تغییییر و تسییری اییین پدیییده تأثیرگذارنیید.

از م ضالت مدیریت شهری در کشور برشیمرده میی-

ازسییویی نتییایت چندگانییهای در حییوزههییای مختلیی

شود .نتایت این بخش از مطال یه بیا مطال یات اشیورث و

اقتصییادی (همچییون افییزایش درآمیید ،رونییق فضییای

کاواراتزیس 3113 ،همخوان است.

کسییبوکییار ،گردشییگری ،تمایییل بییه سییرمایهگییذاری
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درونی و بیرونی)؛ اجتماعی (همچون افیزایش رضیایت؛

بیشتری به اجرای برنامیههیای مییانمیدت و بلندمیدت از

بهبود نفوذ شهر؛ ایجاد تصویر مطلوب و غییره) و روانیی

آنها میرود.

(نفوذ شهر به ناخودآگاه ذهن افراد؛ خلیق ییک تصیویر
دلپذیر و غیره) پیامدهای مطرحشدنی هستند.

د -همانگونهکیه در قضیایای حکمیی مطیرح شید،
برای برندآفرینی موفق شیهری بایید سیازمان برنیدآفرین
امکان مشارکت کنشگران اصیلی شیهر را فیراهم آورد؛

پیشنهادهایتحقیق
از یافته های این پژوهش میتوان پیشنهادهای زییر را
استخراج کرد:

برای ایین مهیم بایید منیاف م نیوی و میادی گیروههیای
ذی نف از اجرای راهکارهای برنیدآفرینی شیهر ت ریی
شود و اطالعرسانی متناسبی انجام گیرد.

الف -در اجرای موفقیتآمییز برنیدآفرینی شیهری،

ه -باتوجییه بییه اینکییه یکییی از مهییمتییرین دالیییل

وجود شهروندانی راضی که هیویتی باثبیات بیرای شیهر

طرح شده برای برندآفرینی در شیهرهای اییران ،اصیالح

ایجاد میکنند و با قدرت از برنید شیهر دفیاع مییکننید،

تصییورات منفییی اسییت ،باییید قبییل از هرگونییه برنامییة

مییتوانیید ضییمان توفیییق برنامییههییا باشیید .در اییینزمینییه،

برندآفرینی نسبت به بررسی کلیشههای حاکم بر شیهرها

پیشنهاد میشود که مدیران شهری با اجیرای برنامیههیای

اقییدام کییرد و درصییورت نیییاز ،بییا بییازنگری ،تغییییر و

برندآفرینی داخلی ،رضایت شهروندان سیاکن را جلیب

موق یتیابی مجدد ،تصویر بیرونی و درونی نامناسیب از

کنند.

جغرافیای طبی ی و انسیانی شیهرها را اصیالح کیرد و بیا

ب -برای اجرای مفاهیم برندآفرین شیهری بیه نظیر
نمیرسد با ساختارهای موجود در سازمانهای دولتی ییا

بازتولییید برنیید ،جایگییاه و موق یییت بایسییته را در ذهیین
مخاطبان هدف ایجاد کرد.

شبهدولتیی ،بتیوان موضیوع را بیهدرسیتی برنامیهرییزی و

و -باتوجه بیه اینکیه «درك پدیید برنیدآفرینی» ،از

اجراکرد؛ بنابراین پیشنهاد میشود بخش مجزا با سیاختار

شرایط مداخله گر مؤثر بیر اجیرای ایین موضیوع اسیت،

مناسب سیازمانی در یکیی از مجموعیههیای غیردولتیی-

بنابراین پیشنهاد می شود که سیازمان متیولی برنیدآفرینی

غیرانتفیاعی ماننیید شیهرداریهییا ییا اتییاقهیای بازرگییانی

شییهر ،جلسییات آموزشییی تییوجیهی را بییرای مسییئوالن و

تشکیل شود و متولی برندآفرینی شهری شود.

تصمیمگیران برگزار کند تا موضوع را کیامال بشناسیند؛

ج -مهم آن است که برای اجرای اغلب تصیمیمات
برندآفرینی شهری ،باز زمانی نسبتا بلندمدتی الزم است
و این موضوع در حوز مدیریت شهری با چالشی جدی

در صورت تحققنیافتن این موضوع ممکین اسیت مسییر
برندآفرینی با چالشهایی مواجه شود.
ز -با درنظرگرفتن ایین موضیوع کیه بایید قیوانین و

مواجه است .تغییرات گسترده در مدیریت شهری و بی-

مقررات و اسناد باالدستی از برندآفرینی حمایت کننید،

ثبییاتی ناشییی از کوتییاهی دورههییای مییدیریت ،ازجملییه

پیشنهاد میشود که سازمان برندآفرین شوراهای شیهر را

موضییوعاتی اسییت کییه باییید میدّ نظییر باشیید و بییرای آن

به ف االنه در این فرایند درگییر کنید؛ چراکیه شیوراهای

تمهیدی جیدی اندیشییده شیود .درایینراسیتا ،پیشینهاد

شهر میتوانند نقیش پارلمیانهیای شیهری را ایفاکننید و

م ییشییود وظیفییة برنییدآفرینی شییهری بییه سییازمانهییایی

قوانینی را بهسرعت تدوین کرده برای اجرا ابالغ کنند.

واگذار شود که کمتر دچار تالطم سیاسی هستند و امیید

مفهومپردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران 15 /
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