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 چکیده
شناخت درست مزیت رقابتی شهرها بسیار مهم و حیاتی  بهریزی و بازاریابی شهری توجه مباحث برنامه در

یکی از مهمترین ابعاد مؤثر در تقویت مزیت رقابتی، بعد تصویر شهر است. بنابراین، شناخت مهمترین است. 

ی آن امری هاامل در تشکیل تصویر شهر و تقویت آن و همچنین تالش در کاهش نقطه ضعفوع

ناپذیر در شهرهای امروز است. شهر مشهد که به واسطه وجود بارگاه مطهر امام هشتم )ع( به عنوان اجتناب

پایتخت معنوی ایران شناخته شده است، بیش از سایر شهرها به شناخت عوامل مؤثر در تشکیل تصویر شهر 

مؤثر در تشکیل تصویر شهر مشهد از نگاه  خود نیاز دارد. بر این اساس، در این تحقیق، به مدلسازی عوامل

تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، معماری و شهرسازی، حمل و نقل و -شهروندان )در هفت عامل فرهنگی

. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان شهر داخته شده استمحیطی( پرارتباطات، محدوده خدمات و زیست

ای که در اختیار شهروندان قرار گرفته، به دست پرسشنامه 583 اند و اطالعات کمی از طریقمشهد تشکیل داده

آوری شده با استفاده از های جمعو از نوع همبستگی بوده که دادهتحلیلی  -این تحقیق توصیفی آمده است. 

 نتایج تحقیق بیانگر ارتباط مستقیم. اندمورد ارزیابی و مدلسازی قرار گرفته Smart PLSو  SPSSافزارهای نرم

تاریخی در مقایسه با دیگر -بودن عامل فرهنگی مهمتر ه با تصویر شهر مشهد،و معنادار کلیه عوامل هفتگان

و همچنین وجود اختالف معنادار بین وضعیت موجود و مطلوب گیری تصویر شهر مشهد عوامل در شکل

 است.محیطی عامل زیست
 

 عوامل مؤثرتصویر شهر ، شهر مشهد ، ،  مدلسازی های كلیدی:واژه

                                                           

 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد، رشته مدیریت شهری -1

 شهریریزی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد، رشته جغرافیا و برنامه -2

 ریزی شهری پردیس دانشگاه فردوسی مشهددکتری جغرافیا و برنامهدانشجوی  -5
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 مقدمه -1

فرد مکانی و فضایی های منحصربهشود، شهرها باید به ویژگیدر جهانی که هر روز بیشتر ادغام می

سازد که چگونه از های مکان برای یک شهر مشخص میخویش بیش از پیش متکی باشند. در اصل خصلت

از سایرین متمایز سازد. در وضعیت شهرهای دیگر پیشی بگیرد و در رقابت با دیگر نواحی شهری، خود را 

جهانی شرایط شهرها را دگرگون ساخته است، شهرها بیش از -کنونی و در شرایطی که پارادوکس محلی

ها به دنبال برجسته کردن کنند. آنها و بازدیدکنندگان، رقابت و تالش میگذشته برای منافع ساکنان، شرکت

بخشد و برای افزایش منافع خود از و هویت فردی را ارتقا می هایی هستند که مزایاشرایط محلی و تفاوت

بنابراین، همه شهرهایی کنند تا به مزیت رقابتی دست یابند. فرد شهری تالش میهای منحصربهطریق ویژگی

ها، خواهند از چهره درخشان و برتری در میان سایر شهرها برخوردار باشند، دارای دانشگاهکه می

های تئاتر و  خدماتی مشابه هستند که کیفیت مطلوبی داشته و توان رقابتی باالیی دارند سالنها، فروشگاه

(Hospers, 2003: 146-145).  

رو بخش قابل توجهی از دانش، است و از این“ پدیده شهر”و “ انسان”شهر، سطح تماس  تصویراساساً 

ای وسیله تصویر شهربه عبارت دیگر،  گیرد.عواطف و رفتار محیطی شهروندان تحت تأثیر آن شکل می

 .(69: 1581)گلکار، کند )مدیومی( است که شهر را پدیدار می

ترین بنابراین در شهرهای جهانی امروز برخورداری از تصویر شهری مطلوب به عنوان یکی از کلیدی

عوامل در عوامل در مزیت رقابتی مطرح است. این تحقیق در پی آن است که به شناخت مهمترین 

گیری تصویر شهر مشهد از دیدگاه شهروندان بپردازد و نسبت به عاملی که سازنده مزیت رقابتی شهر شکل

 مشهد در بعد تصویر شهر است، آگاهی یابد.

 

 بیان مسئله -2

جهانی شدن به معنی متراکم شدن جهان و انباشت آگاهی در دنیا است و در تفکر و عمل جهان به مثابه 

گردد که در آن جوامع ملی، به ویژه افراد مجبورند موجودیت خود را به عنوان واحد قلمداد مییک مکان 

 .(111)نوابخش و همکاران: بخشی از یک مجموعه بزرگتر بپذیرند 

آید. به عبارتی، مزیت رقابتی، عامل یا به دنبال جهانی شدن، مفهوم مزیت رقابتی برای شهرها به میان می

نماید و رقبا ها میتر از سایر سازمانعواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفقترکیبی از 

. تصویر شهر، یکی از ابعاد بسیار مهم شهرها (Barney, 1991)توانند به راحتی از آن تقلید کنند نمی

زیت رقابتی پایدار قدم توان در راه دستیابی به مشود که با درک درست عوامل مؤثر در آن، میمحسوب می

 برداشت.
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شود. اما معموالً واژه تصویر شهر، آن چیزی است که با چشم ذهن تصویرسازی می 1به گفته کانتر

ها و معناهایی که واژه تصویر در بردارد، بیانگر آن است که این مفهوم معتقد است که همه تعریف 2بولدینگ

نیست، بلکه بازتابی از واقعیت است؛ خودِ آن پدیده نیست، بلکه  ماهیتاً به چیزی اشاره دارد که خودِ واقعیت

. (226-251: 1561)پاکزاد، بازتابی از آن است؛ همانند تصویر در آیینه که ممکن است خطا هم داشته باشد 

بنابراین، شهرهای برخوردار از تصویر شهری مطلوب قادرند تا با وسعت بخشیدن به تجربه زیباشناختی 

موجبات ارتقای تصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت غرور مدنی آنان را فراهم سازند و با  شهروندان،

المللی، توان رقابتی شهر را برای جذب هر اعتال بخشیدن به وجهه و تصویر ذهنی شهر در سطح ملی و بین

 .(1561)گلکار، چه بیشتر سرمایه و اقشار خالق تقویت نمایند 

دانند، تقریباً اکثر محققان بر روی ابعادی را در تشکیل تصویر شهر مؤثر می پژوهشگران عوامل مختلفی

-دستهاند اتفاق نظر دارند؛ برای شهر گرانادا مورد بررسی قرار داده 2111در سال  5شو همکاران مارتینزکه 

،  (Minghui, 2009: 317) تاریخی-فرهنگیهای مختلف عبارتند از: این عوامل در پژوهشبندی کلی 

 معماری و شهرسازی،  (:Zhang & Zhao, 2009) اجتماعی،  )(Pfefferkorn, 2005: 138 اقتصادی

)342 :, 2007et al. (Martı´nez  ،حمل و نقل و ارتباطات (Gaggiotti et al., 2008: 120)  ، محدوده

 .)(Järvisalo, 2012: 26 محیطیزیستو   (Boisen, 2007: 13)خدمات

دومین کالنشهر و پایتخت معنوی ایران است، به عنوان عرصه پژوهش این تحقیق کالنشهر مشهد که 

شهر مقدس مشهد به علت وجود بارگاه مطهر امام رضا )ع(، باید از تصویری مطلوب  انتخاب گردیده است.

زنده تصویر شهر و تالش در ارتقای تصویر و در خور برخوردار باشد. بنابراین، شناخت عوامل اصلی سا

 ناپذیر است.و بهبود نقاط ضعف آن امری اجتناب شهر

به  با آگاهی از میزان اهمیت تصویر شهر در جهان رقابتی امروز، در این پژوهش سعی شده است که

شهروندان این شهر پرداخته شود؛ و با یافتن  گیری تصویر شهر مشهد از منظردر شکلشناخت عوامل مؤثر 

 بندی نمود.از نظر شدت تأثیر، اولویت ها، بتوان این عوامل رانظرات آن

 

 

 

 

 

                                                           
1 Canter, David V. 
2 Boulding, Kenneth 
3 Martı´nez, T.L. et al. 
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 سئواالت تحقیق -2-1

تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، معماری و شهرسازی، حمل و نقل و ارتباطات، -هفتگانه فرهنگیآیا عوامل  -1

 ؟هستندداری با بعد تصویر شهر مشهد دارای ارتباط معنامحیطی از نظر شهروندان محدوده خدمات و زیست

مهمترین عامل از میان عوامل هفتگانه یاد شده در تشکیل تصویر شهر مشهد از دیدگاه شهروندان کدام  -2

 است؟

آیا بین وضع موجود و وضع مطلوب عوامل هفتگانه مؤثر در تشکیل تصویر شهر، اختالف معناداری  -5

 وجود دارد؟

 

 تحقیق هایفرضیه -2-2

 یاد شده و بعد تصویر شهر مشهد ارتباط معناداری وجود دارد. رسد بین کلیه عوامل هفتگانهبه نظر می -1

گیری تصویر شهر مشهد از میان عوامل رسد از منظر شهروندان مهمترین عامل در شکلبه نظر می -2

 .هفتگانه، عامل معماری و شهرسازی است

ر مشهد اختالف رسد بین وضع موجود و مطلوب عوامل هفتگانه مؤثر در تشکیل تصویر شهبه نظر می -5

 معناداری وجود دارد.

 

 پیشینه تحقیق -3

نشان دادند که “ مدل تصویرسازی مکانی”ای تحت عنوان در مقاله 1666در سال  1کلیریباالگلو و مک

کند. در این مقاله، مدلی از عوامل مهم تصویر در انتخاب یک مکان گردشگری نقش مهمی ایفا می

های این تحقیق حاکی از آن است که تصویر شود. نتیجهمطالعات قبلی ارائه میتصویرسازی مکانی بر اساس 

 .(56: 1561پور و همکاران،)قلیگیرد گردشگران شکل میهای مکان تحت تأثیر عوامل محرک و مشخصه

ها به این آن. اندپرداختهسازی تصویر شهر گرانادا در پژوهشی به مدل 2111سال در  و همکاران مارتینز

های شهری که مفهوم تصویر شهر، موضوعی چند بعدی است و تنها به یکی از جنبه پردازندمی موضوع

تشکیل تصویر شهر شود. بلکه شامل ابعاد بسیاری است که ممکن است پیامدهایی را برای محدود نمی

ای بهبود تصویر ، اقداماتی برمدل طراحی شده در این پژوهشنتایج به دست آمده بر اساس شناسایی نماید. 

 .(Martı´nez et al., 2007) شهر گرانادا را در پی داشته است

گیری تصویر بررسی عوامل کلیدی مؤثر در شکلای با هدفِ مقاله 1561در سال پور و همکاران قلی

های این پژوهش یافتهکنند. ارائه میشهر در راستای برندسازی مؤثر شهری در بین شهروندان شهر تهران 

                                                           
1 Baloglu & Mc Cleary 
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به ترتیب بعد “ گیری تصویر درونی شهر تهرانشکل”دهنده مدل دهد که اولویت اجزای تشکیلنشان می

المللی شهر، زیرساخت حمل و نقل و ارتباطات و ترافیک، اقتصاد و تجارت، دامنه خدمات، جایگاه بین

شناسی شهروندان، مسائل اجتماعی، صیانت از آثار تاریخی، محیط زیست، جاذبه معماری و شهری، خویشتن

 .(1561پور و همکاران،)قلی باشدفرهنگ و بعد دانشگاه و آموزش می
 

 شناسی تحقیقروش -4
 روش تحقیق -4-1

آوری اطالعات و و از نوع همبستگی است. روش جمع تحلیلی-روش تحقیق در این پژوهش توصیفی

ای، به کتب، اسناد و روش کتابخانهباشد. در خصوص ای و میدانی میها نیز به صورت کتابخانهداده

های پیشین در رابطه با موضوع پژوهش مراجعه گردید و بر اساس آن مبانی نظری پژوهش شکل پژوهش

تاریخی، -بعد فرهنگی 1سئوال در  44ای با آوری اطالعات میدانی پژوهش، پرسشنامهگرفت. برای جمع

محیطی و ارتباطات، محدوده خدمات و زیستاقتصادی، اجتماعی، معماری و شهرسازی، حمل و نقل 

ها به روش دهند که پرسشنامه. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان شهر مشهد تشکیل میدیطراحی گرد

)حبیبی، کوکران ای در میان آنان توزیع گردید. حجم نمونه آماری در این پژوهش بر اساس فرمول خوشه

 نفر برآورد گردید. 583 (12: 1561

𝑛 =

𝑡2𝑝𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁
(
𝑡2𝑝𝑞
𝑑2

− 1)
=

3.8416 × 0.5 × 0.5
0.052

1 +
1

3244859
(
3.8416 × 0.5 × 0.5

0.052
− 1)

= 385 

 

 

𝑛 = حجم نمونه     𝑁  =حجم جامعه آماری 
𝑡 = مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد   𝑝  =نسبتی از جمعیت دارای صفت معین 
𝑞 = نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین   𝑑  = مجازمقدار خطای 

 

، (1589)مؤمنی و قیومی، است استفاده شده برای ارزیابی پایایی ابزار سنجش از ضریب آلفای کرونباخ 

محاسبه گردیده است. برای سنجش روایی محتوایی نیز،  669/1، های پژوهش حاضراین مقدار برای داده که

 ارجاع داده شد و تائید گردید.پرسشنامه قبل از توزیع در میان شهروندان، به تعدادی از متخصصان 

 تک نمونه و زوجی T-Testآزمون نرمال، های و از روش SPSSافزار ها از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده

استفاده شده است و در خصوص مدلسازی با توجه به ماهیت مدل که از نوع مدلسازی معادالت ساختاری 

(Structural Equation Modelingاست از نرم ) افزارSmart PLS کمک گرفته شده است. 
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 محدوده تحقیق -4-2

که در  (1)شکل شماره  شهر مشهد، دومین کالنشهر ایران و مرکز استان خراسان رضوی است

 شهر .(1588)فرنهاد،  داردقرار هکتار )با احتساب محدوده و حریم(  26381ای به وسعت بیش از محدوده

نفر جمعیت را در خود جای داده  2199238، 1561سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال طبق  مشهد

دلیل وجود بارگاه مطهر امام رضا )ع(، این شهر پذیرای حجم عظیمی  به .(1562)افضلی و همکاران، است 

 باشد.از زائران در طول سال می

 

 

 

 

 

 

 
 (های علوم زمین كشوردادهپایگاه ملی موقعیت جغرافیایی شهر مشهد )منبع:  -1شکل 

 

 مبانی نظری -5
 و مزیت رقابتی جهانی شدن -5-1

جهانی شدن به معنای یکپارچه شدن جهان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارتباطی و 

حذف مرزهای مصنوعی و قراردادی است. بنابراین، ضمن تغییر و تحوالت اجتماعی از مقیاس محلی به 

های کره زمین از طریق شبکه و پیوندهای وابسته به هم و نفوذ و ارتباط تمامی بخش جهانی، سرنوشت

)رنای شورت و هیون کیم، متقابل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراسوی مرزها به هم گره خورده است 

فرهنگی، توان دربردارنده فرآیندهای تغییر اجتماعی و در وجوه از سوی دیگر، جهانی شدن را می .(1582

ده واترز، جهانی شدن عبارت است از یک فرآیند اجتماعی که طی آن یاقتصادی و سیاسی دانست. به عق

ای فزاینده از رفع رود و مردم به گونههای جغرافیایی بر ترتیبات سیاسی و اجتماعی از بین میمحدودیت

 .(5: 1516)واترز، یابند ها آگاهی میشدن این محدودیت

های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی به واسطه از موضوعات مهمی است که در سال مزیت رقابتی

واقع، مزیت رقابتی،  در .(1584 ،خداداد حسینی و)مهری ظهور جهانی شدن، مورد تأکید قرار گرفته است 
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همان  کند، به نحوی که این ارزش توسط سایر رقبا درارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می

بر این اساس، برای موفقیت یک کشور در تجارت  .(Rodriguez et al., 2002: 100)شود زمان ارائه نمی

باید از طریق شناخت های نسبی آشکار شده بسنده نمود، بلکه اقتصادها میتوان تنها به مزیتجهانی، نمی

م نمودن بسترهای سرآمدی جهانی سازی، به خلق مزیت پرداخته و با فراهوضعیت و ساختار خود و ظرفیت

های جدیدی در و شرایط کارایی رقابتی، به فعاالن اقتصادی اجازه دهند همگام با هدایت دولت، حوزه

 .(89 :1584 ،)خاندوزیتجارت جهانی را به خود اختصاص دهند 

یافته، شهرها توسعهتواند توان رقابتی شهرها را افزایش دهد. امروزه در جهان می“ خوب”منظر شهری 

هایی که تالش دارند سهم بیشتری از بازار . شرکتنمایندهای رقیب عمل میورت شرکتتقریباً به ص

 (.61 :1581 ،)گلکار سرمایه، استعدادهای برجسته و توجه جهانی را به خود اختصاص دهند
 

 تصویر شهر -5-2

نه تنها تصاویر بصری، بلکه عناصری همچون  در ایجاد تصویر ذهنی که منتج از فرآیند بازاریابی است،

ها و بناهای یادبود( و عناصر ، ساختمانهانمادهای شهر شامل عواملی مانند عناصر فیزیکی شهر )جاده

غیرفیزیکی مانند عادات روزمره نیز نقش دارند و تصویر شهر یا به واسطه ساکنان شهر و یا توسط افراد 

 .(Vanolo, 2008: 371)گیرد غریبه در آن شکل می

ها و انتظاراتی ها، باورها، حدسها، دانسته، منظور از تصویر ذهنی یا سیما، کلیه برداشت1به گفته لینچ

های متفاوت را در ذهن وی است که فرد از محیط پیرامون خود داشته، ارزش، کیفیات، عملکرد و اولویت

اطالعاتی که فرد تا آن برهه از زمان دریافت کرده و در ذهن نماید. این ذهنیات تابعی است از کلیه ایجاد می

 (.25: 1583خود انباشته است )پاکزاد، 

داند که انسان، آن را در چارچوب ساختار ای عاطفی میتصویر شهر را زمینه 2مایکل تریب

کند؛ به عبارت دیگر ای از واقعیت فیزیکی تجربه میهای ویژهاش )آگاهانه یا ناآگاهانه( از جنبهشخصیتی

 .(156: 1561)پاکزاد، یعنی تصویری ذهنی و عاطفی از منظر شهری است 

، کلیتی است که حتی پس از ترک محیط نیز در خاطر 3تصویر ذهنی یا سیمای شهر از نظر راپاپورت

نماید. ماند، چرا که انسان را در مجموعه اجزا به شمار آورده و آن را با کلیت شهر درگیر میانسان می

 :1583 ،تصویر ذهنی، حاصل تعامل میان ناظر و محیط اوست: ارتباط متقابل میان شخص و مکان )پاکزاد

21) 

                                                           
1 Lynch, Kevin 
2 Trieb, Michael 
3 Rapoport, Amos 
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، الزم است جایگاه )از جمله تصویر شهر( زدایی از مفهوم منظر شهری و دیگر مفاهیم مرتبطبرای ابهام

ذهنی روابط میان انسان و محیط نشان این مفهوم در فرآیند تعامل میان انسان و محیط تشریح گردد. مدل 

های محیط شهری از یک سو و ادراک، شناخت، که یک رابطه دو طرفه میان ویژگی (2)شکل شماره  دهدمی

شود، محصول تعامل میان گونه که در شکل دیده میارزیابی و رفتار انسانی از سوی دیگر وجو دارد. همان

( از City Image) “شهر تصویر”و یا  “منظر ذهنی شهر”ظ الفابا  ای است کهمحیط شهری و ذهن فرد، پدیده

 .(1583 ،)گلکار بریمآن نام می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (83: 1331)منبع: گلکار،  محیط-سیستم منظر شهری در فرآیند تعامل انسان -2شکل 

 

 و ارائه مدل مفهومیتحقیق نظری چارچوب  -6

گیری تصویر شهر مشهد از گردید، عوامل مؤثر در شکلدر این تحقیق و بر اساس آنچه تاکنون بیان 

Vanolo, 2008;  246: (Parkerson & Saunders, 2005:  تاریخی-فرهنگیعامل  1دیدگاه شهروندان در 

 40) :König, 2011;  377  ،اقتصادی Sonnleitner,  ; 42 :Boisen, 2007;  3-2 :, 2009et al. (Zhao

2007et al. Martı´nez;  250 :Zhang & Zhao, 2009;  470 :, 2011et al. (Qu ,:  اجتماعی،  2011: (36

Prilenska, 2012;  138 :Pfefferkorn, 2005;  137 :(Kavaratzis, 2008:  معماری و شهرسازی، (342

Järvisalo, 2012;  16 :Jansson & Power, 2006;  42 :(Helmy, 2008:  حمل و نقل و ارتباطات،  (13

Prilenska, 2012;  20 :Karavazaki, 2013;  120 :, 2008et al. (Gaggiotti:  محدوده خدمات،  25-(26

Zhang & Zhao, 2009;  377 :Vanolo, 2008;  65 :(Hanna & Rowley, 2008:  محیطیزیستو  (13

 (.1شناسایی گردیدند و برای هریک متغیرهایی تعریف گردید )جدول شماره  (250
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 چارچوب نظری تحقیق )منبع: نگارندگان( -1جدول 

 كد متغیر كد عامل كد متغیر كد عامل

گی
رهن

ف
-

خی
اری

ت
 

CI/HC 

 هایبافت بازسازی و نوسازی بهسازی،

 مطهر حرم پیرامون و شهر مرکزی
CI/HC1 

عی
ما

جت
ا

 

CI/C 

 در پایدار گذاریسرمایه و منابع تخصیص

 نیافتهتوسعه و محروم مناطق
CI/C2 

 حرم با مرتبط فضایی حوزه کالبدی بهسازی

 نمادهای و الگوها از استفاده و مطهر

 اسالمی-ایرانی معماری
CI/HC2 

 بستر بعنوان شهری فضاهای شبکه تجهیز

 فضایی کیفیت ارتقای و اجتماعی تعامل

 شهر
CI/C3 

 متناسب عمومی هایعرصه وجود

 هایمجتمع ها،پارک میادین، ها،خیابان)

 ...( و تجاری

CI/HC3 

 اعتماد،) اجتماعی هایسرمایه به توجه

 ...(  و مشارکت
CI/C4 

 CI/C5 هاگروه تمامی برای شهر در امنیت برقراری CI/HC4 فرهنگی و تاریخی باارزش آثار از حفاظت

 در مطلوب کیفیت با هایکتابخانه وجود

 مشهد شهر
CI/HC5 

ی
ساز

هر
 ش

 و
ی

مار
مع

 

CI/AU 

 مسیرهای و هاراهپیاده شبکه تجهیز و توسعه

 مشهد کالنشهر در دوچرخه
CI/AU1 

 در مطلوب کیفیت با سینما هایسالن وجود

 مشهد شهر
CI/HC6 

 تراکم حداقل و حداکثر رعایت و تنظیم

 جمعیتی و فعالیتی کالبدی،
CI/AU2 

 در مطلوب کیفیت با تئاتر هایسالن وجود

 مشهد شهر
CI/HC8 

 شهری فضاهای و هابافت بهسازی و ارتقا

 فعالیت فاقد و فرسوده
CI/AU3 

 امکانات و کیفیت با آموزشی مراکز وجود

 مشهد شهر در مطلوب
CI/HC9 

و  معماری هایجذابیت وجود در مطلوبیت

 شهرسازی
CI/AU4 

ی
صاد

اقت
 

CI/E 

 و مرزیبرون مبادالت و روابط تسهیل

 ترانزیت خدمات
CI/E1 

 در شهری مبلمان مناسب پراکنش و وجود

 شهر پیاده مسیرهای و روهاپیاده
CI/AU5 

 CI/E2 داخلی گردشگران جذب در تسهیل

ت
طا

تبا
 ار

 و
قل

و ن
ل 

حم
 

CI/TC 

 از عمومی نقل و حمل خدمات برخورداری

 کافی امنیت
CI/TC1 

 CI/E3 خارجی گردشگران جذب در تسهیل

 درون ارتباطی مسیرهای مناسب کیفیت

 شهری
CI/TC2 

 با اقتصادی توسعه هایزیرساخت وجود

 برتر فناوری و جهانی رویکرد
CI/E4 

 عمومی نقل و حمل هایراننده آشنایی

 شهری مسیرهای با شهری
CI/TC3 

 نوآوری، مراکز نوآور، هایگروه از حمایت

 توسعه و تحقیق واحدهای
CI/E5 

 بین سازگار و مناسب پیوندیهم و ارتباط

 و شهریبرون نقل و حمل شبکه

 شهریدرون
CI/TC4 

 اقتصاد رشد برای مناسب بسترهای ایجاد

 محلی
CI/E6 مشهد شهر در پارکینگ فضای بودن کافی CI/TC5 

 هایفرصت ایجاد طریق از بیکاری کنترل

 هامهارت سطح ارتقای و اشتغال جدید
CI/E7 مشهد شهر در ترافیکی عالئم بودن کافی CI/TC6 

عی
ما

جت
ا

 

CI/C 

 تقویت مشارکت، گسترش هایزمینه ایجاد

 شورایی فعالیت و محلی مدیریت
CI/C1 

 و ترافیکی انضباط میزان در مطلوبیت

 شهروندان کردن رانندگی قانونی
CI/TC7 
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 چارچوب نظری تحقیق )منبع: نگارندگان( -1ادامه جدول 

 كد متغیر كد عامل كد متغیر كد عامل

ت
دما

 خ
ده

دو
مح

 

CI/S 

 ارائه برای مناسب هایزیرساخت وجود

 گردشگری و زیارت ویژه برتر خدمات
CI/S1 

ت
یس

ز
طی

حی
م

 

CI/EN 

 استفاده در اصالحات ایجاد و هاروش تغییر

 توسعه و نوسازی و انرژی منابع از

 کاهش جهت در اساسی هایزیرساخت

 محیطی هایآلودگی انواع

CI/EN1 تاریخی، میراث مناسب و مطلوب معرفی 

 شهر تفریحی مراکر و گردشگری نقاط

 مشهد

CI/S2 

 رسانیاطالع مراکز وجود در مطلوبیت

 گردشگری
CI/S3 شهری باز و سبز فضاهای شبکه وجود CI/EN2 

 شهر در ورزشی مناسب امکانات وجود

 مشهد
CI/S4 

 و کالبدی وضعیت اصالح هایبرنامه اجرای

 سازیایمن ضوابط طبق بر شهر در فضایی

 محیط در رسانآسیب عوامل کاهش و

 شهری

CI/EN3 
 در درمانی-بهداشتی مناسب امکانات وجود

 مشهد شهر
CI/S5 

 شهر در مناسب اجتماعی خدمات وجود

 مشهد
CI/S6 

 در جامعه آمادگی افزایش و رسانیاطالع

 غیرمترقبه حوادث و طبیعی سوانح برابر
CI/EN4 

 شهر در مناسب عمومی خدمات وجود

 مشهد
CI/S7 

 زیست مسائل به نسبت شهروندان تعهد

 محیطی
CI/EN5 

 

نشان داده شده است، این تحقیق سعی دارد تا با شناخت  5با توجه به مدل مفهومی که در شکل شماره 

عوامل هفتگانه با تصویر شهر، گام مثبتی در گیری تصویر شهر مشهد و کشف رابطه مهمترین عامل در شکل

 بهبود تصویر شهر مشهد در میان شهروندان بر دارد.
 مدل مفهومی تحقیق  -3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: نگارندگان
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 های تحقیقیافته -1
 ای توصیفیهیافته -1-1

خالصه در این بخش های آمار توصیفی این تحقیق در رابطه با مشخصات نمونه آماری به طور یافته

 11کننده در تحقیق، از نظر نوع جنسیت )شهروند شرکت 583مورد بررسی قرار گرفته است. در این رابطه، 

 55سال،  21درصد کمتر از  9درصد پاسخ داده نشده(، از نظر گروه سنی ) 5درصد زن و  21درصد مرد، 

درصد بیشتر  2سال،  43-91درصد  5سال،  53-43درصد  19سال،  23-53درصد  56سال،  21-23درصد 

 19درصد دیپلم،  21درصد کمتر از دیپلم،  12تحصیالت ) ردرصد پاسخ داده نشده(، از نظ 1سال و  91از 

درصد پاسخ داده نشده(، از نظر  9لیسانس و باالتر و درصد فوق 19درصد لیسانس،  51دیپلم، درصد فوق

درصد شهرهای سایر  11سایر شهرهای استان خراسان، درصد  12درصد متولد مشهد،  98محل تولد )

های هفتگانه این تحقیق در دو حالت توصیف آماری عامل باشند.می درصد پاسخ داده نشده( 6ها و استان

ها است، به شرح ها بر روی تصویر شهر مشهد که حاصل بررسی پرسشنامهوضع موجود و میزان تأثیر آن

 باشد.می 2جدول شماره 

 
 های تحقیق(ها )منبع: یافتههای تحقیق در وضع موجود و میزان تأثیر آنتوصیف آماری عامل -2ول جد

 وضع موجود

 عامل

 میزان تأثیر

انحراف 

 استاندارد
 میانه میانگین تعداد تعداد میانگین میانه

انحراف 

 استاندارد

 168/1 95/5 31/5 583 تاریخی-فرهنگی 583 89/2 5 841/1

 193/1 83/5 31/5 583 اقتصادی 583 15/2 11/2 858/1

 181/1 81/5 46/5 583 اجتماعی 583 61/2 5 624/1

 188/1 81/5 99/5 583 معماری و شهرسازی 583 11/5 5 651/1

 145/1 4 98/5 583 حمل و نقل و ارتباطات 583 15/5 5 889/1

 128/1 83/5 92/5 583 محدوده خدمات 583 61/2 5 824/1

 199/1 4 99/5 583 محیطیزیست 583 12/2 81/2 899/1

 

 ای استنباطیهیافته -1-2

 برازش مدل -1-2-1

1998et al. (Hair ,: استفاده شده است  1GOFبرای سنجش روایی برازش مدل کلی تحقیق از معیار 

 محاسبه گردید. 5که طبق فرمول زیر و با استفاده از اطالعات جدول شماره  (49

 

                                                           
1 Goodness Of Fit 
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 زای مدل )منبع: نگارندگان(متغیرهای درون R Squareمقادیر اشتراكی و  -3جدول 

 Communality R Square عامل

 694/1 862/1 تاریخی –فرهنگی 

 631/1 889/1 اقتصادی

 648/1 885/1 اجتماعی

 631/1 612/1 معماری و شهرسازی

 631/1 815/1 حمل و نقل و ارتباطات

 691/1 861/1 محدوده خدمات

 641/1 614/1 محیطیزیست

 634/1 861/1 میانگین
 

𝐺𝑂𝐹 = √𝑅2̅̅̅̅ × 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = √0.954 × 0.890 = 0.921 

 

 ، نشان از برازش کلی قوی مدل تحقیق را دارد.GOFبرای معیار  621/1مقدار 

 
 هاآزمون فرضیه -1-2-2

بعد تصویر شهر مشهد ارتباط معناداری رسد بین كلیه عوامل هفتگانه یاد شده و به نظر می -1فرضیه 

 وجود دارد.

و ضرایب استاندارد شده است. این  t-valueبرای آزمون این فرضیه نیاز به محاسبه ضرایب معناداری 

 اند.نشان داده شده 4مقادیر در شکل شماره 

امل مورد توان بیان نمود که کلیه عومی 4و جدول شماره  4بر این اساس، با توجه به شکل شماره 

بررسی در این تحقیق دارای رابطه مثبت و مستقیم با تصویر شهر مشهد بوده و همچنین رابطه معناداری 

 گردد.ها نیز تائید میآن
 نوع رابطه عوامل هفتگانه تحقیق با تصویر شهر مشهد )منبع: نگارندگان( -4جدول 

 معناداری رابطهنوع  ضریب معناداری ضریب مسیر متغیر مستقل متغیر وابسته

 تصویر شهر

 تائید مثبت و مستقیم 199/461 682/1 تاریخی-فرهنگی

 تائید مثبت و مستقیم 611/563 618/1 اقتصادی

 تائید مثبت و مستقیم 528/299 614/1 اجتماعی

 تائید مثبت و مستقیم 518/512 613/1 معماری و شهرسازی

 تائید و مستقیم مثبت 193/514 613/1 حمل و نقل و ارتباطات

 تائید مثبت و مستقیم 182/261 681/1 محدوده خدمات

 تائید مثبت و مستقیم 646/594 615/1 محیطیزیست
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 ضرایب مسیر و معناداری متغیرهای تحقیق )منبع: نگارندگان( -4شکل 
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گیری تصویر شهر مشهد از میان در شکل رسد از منظر شهروندان مهمترین عاملبه نظر می -2فرضیه 

 عوامل هفتگانه، عامل معماری و شهرسازی است.

-(، عامل فرهنگی3)جدول شماره با توجه به ضریب مسیرهای بدست آمده برای هریک از عوامل 

گیری ترین و اولین اولویت از میان دیگر عوامل، در شکلبه عنوان پراهمیت 682/1تاریخی با ضریب مسیر 

تصویر شهر مشهد از دیدگاه شهروندان نقش دارد. پس از این عامل، به ترتیب عامل محدوده خدمات با 

های در اولویت سوم، عامل 618/1در اولویت دوم، عامل اقتصادی با ضریب مسیر  681/1ضریب مسیر 

ل اجتماعی با در اولویت چهارم، عام 613/1معماری و شهرسازی و حمل و نقل و ارتباطات با ضریب مسیر 

در اولویت ششم قرار  615/1محیطی با ضریب مسیر در اولویت پنجم و عامل زیست 614/1ضریب مسیر 

 اند.رفتهگ
 )منبع: نگارندگان(اولویت تأثیر عوامل هفتگانه تحقیق بر روی تصویر شهر مشهد  -5جدول 

 اولویت تأثیر ضریب مسیر كد عامل كد بعد اصلی

 CI تصویر شهر

 CI/HC 682/1 1 تاریخی-فرهنگی

 CI/E 618/1 5 اقتصادی

 CI/C 614/1 3 اجتماعی

 CI/AU 613/1 4 معماری و شهرسازی

 CI/TC 613/1 4 حمل و نقل و ارتباطات

 CI/S 681/1 2 محدوده خدمات

 CI/EN 615/1 9 محیطیزیست

 

عوامل هفتگانه مؤثر در تشکیل تصویر شهر مشهد رسد بین وضع موجود و مطلوب به نظر می -3فرضیه 

 اختالف معناداری وجود دارد.

. بر دهدنشان می را عوامل هفتگانه تحقیقمقایسه وضعیت موجود و مطلوب ، نمودار راداری 3شکل شماره 

ترین وضعیت مربوط به نامطلوبو  معماری و شهرسازی عاملترین وضعیت مربوط به این اساس، مطلوب

 است. محیطیزیست عامل

 

 

 
 

 

 

 
 نگارندگان(منبع: نمودار راداری ابعاد فرعی بعد اصلی تصویر شهر در وضع موجود و مطلوب ) -5شکل 
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 گیریبحث و نتیجه -3

گردد که عامل تقویت و یا تضعیف های محیطی محسوب میهای بصری، مهمترین بخش از کیفیتارزش

گردد. این پدیده نقش کلیدی و تأثیرگذار در حس مکان و نهایتاً تعلق خاطر افراد به محیط زیست خود می

مکان و جایگاه گردشگری هویت و مطلوبیت یک مکان و جامعه دارد که نهایتاً دارای تبعات سازنده در اقتصاد 

های فوق است بلکه در مواردی سمبل هویت ملی و کننده ارزشهای بصری نه تنها منعکسآن است. کیفیت

های ها و کیفیتهای بصری مطلوب ارتباط مستقیم و سازنده با مطلوبیت ارزشای است. کیفیتمنطقه

توان به نقش پر اهمیت تصویر شهر در می بر این اساس .(21 :1583 ،)ذکاوتمحیطی یک مکان دارد زیست

 اشاره نمود.شهرها و تأثیر آن در جذب سرمایه )مالی و انسانی( 

ها، نتیجه حاصل شد که همه عوامل با توجه به آنچه تاکنون ذکر آن رفت و همچنین بخش تحلیل یافته

ها بر روی تصویر شهر تأثیر آنتحقیق با تصویر شهر دارای رابطه مستقیم و معنادار هستند؛ و اولویت شدت 

تاریخی، محدوده خدمات، اقتصادی، معماری و شهرسازی، حمل و -مشهد از منظر شهروندان به ترتیب فرهنگی

همچنین بیشترین اختالف معنادار بین وضعیت موجود و  باشد.محیطی مینقل و ارتباطات، اجتماعی و زیست

ب در عوامل اقتصادی، محدوده خدمات، حمل و نقل و محیطی و پس از آن به ترتیمطلوب عامل زیست

نتایج حاصل از آزمون  بنابراین، تاریخی، اجتماعی و معماری و شهرسازی مشاهده گردید.-ارتباطات، فرهنگی

 است. 2و رد شدن فرضیه شماره  5و 1شماره  هایها بیانگر تائید شدن فرضیهفرضیه

در شهر  (2111خارجی و داخلی به ترتیب مارتینز و همکارن )توان با دو پژوهش نتایج این تحقیق را می

ها اشاره گردید و هر دو به نوعی که در پیشینه تحقیق به آن در شهر تهران (1561پور و همکاران )و قلی گرانادا

نتایج حاصل از این  های خود بودند، مقایسه نمود.به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر شهر از دیدگاه

ها و همچنین تحقیق حاضر حاکی از آن است که عامل اولویت اول مؤثر در تشکیل تصویر شهر گرانادا حقیقت

و  پور)قلی، در شهر تهران عامل اقتصاد و تجارت (Martı´nez et al., 2007)های معماری جذابیت

تاریخی است. آخرین اولویت تأثیرگذار بر تصویر شهر نیز در -و در شهر مشهد عامل فرهنگی (1561همکاران، 

، در شهر تهران عامل فرهنگ تجارت (Martı´nez et al., 2007)محیطی نمونه گرانادا عامل تعهدات زیست

همیت این است محیطی است. نکته حائز او در شهر مشهد عامل زیست (1561و همکاران،  پور)قلیو نوآوری 

که مؤثرترین عامل در هر شهر بر اساس مزیت رقابتی آن شهر شناخته شده است؛ یعنی عاملی که در آن شهر به 

به عبارت دیگر، شهر مشهد به دلیل برخورداری از بارگاه مطهر امام رضا )ع(،  شود.عنوان نقطه قوت شناخته می

تهران )به عنوان نمونه داخلی مشابه عنوان شده در این  تاریخی بیشتری نسبت به شهر-های فرهنگیاز جاذبه

ابعاد شهر  بدین واسطه و تر از شهر تهران استتحقیق( برخوردار است، بنابراین، این عامل در شهر مشهد قوی

. همچنین، شهر تهران به دلیل پایتخت بودن و برخورداری از نمایداسالمی بیشتر در شهر مشهد نمود پیدا می

 آن، از رونق اقتصادی برتری نسبت به شهر مشهد برخوردار است.مزایای 
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