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چکیده
فواصل جغرافیایی و فرهنگی مابین شهرها و مقاصد از یکسو و رقابت بین آنها بهمنظور توسعه صنعت
گردشگری خود از سوی دیگر ،باعث گردیده است که تصویر ذهنی گردشگران از شهرها ،از تأثیرگذارترین
مؤلفههای توسعه گردشگری شهری محسوب میشود .بهگونهای که در علم بازاریابی از گردشگران کنونی با
تصویر مثبت یا منفی از مقاصد ،بازاریابان یا بازارزدایان آتی آن مقصد یاد میشود .تحقیق حاضر که در
راستای تحلیل تصویر و برند مقصد شهری تبریز صورت گرفته ،بر اساس روش تحقیق توصیفی  -تحلیلی
انجامشده است .برای تحلیل مدیریت تصویر استراتژیک برند تبریز ،از مدل ترکیبی SWOT-AHP
استفادهشده است .پس از شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر برند تبریز ،اقدام به توزیع پرسشنامه و پرسشگری
در میان  50نفر از کارشناسان شهری و گردشگری شهر تبریز شده است .وزن عوامل نیز با استفاده از مدل
 AHPو با بهرهگیری ازنظر  20نفر از کارشناسان و مدیران شهری و گردشگری در محیط نرمافزار Expert
 Choiceمحاسبه و تحلیلشده است .بر این اساس ،وضعیت عوامل در چهار بخش قوتها ،ضعفها ،فرصت هاو
تهدیدهای مدیریت تصویر برند شهر تبریز مشخصشده و سپس به تدوین استراتژیهای متناسب با آنها
انجامیده است .نتایج نشان میدهد که راهبردهای خروجی غالباً بر هویت بخشی به بافت شهری بهمثابه یک
برند و درنهایت ارائه تصویری مطلوب از تبریز از طریق رسانههای جمعی و مجازی تأکید میکند.
واژههای کلیدی :گردشگری شهری ،برند ،مدیریت تصویر ،مدل  ،SWOTکالنشهر تبریز.
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مقدمه
تصویر مقاصد گردشگری از موضوعات مهم میانرشتهای بازاریابی ،در سه دهه گذشته بوده است
و اهمیت آن در ادراک عینی افراد و رفتار و انتخابهای بعدی موردتوجه قرارگرفته است (گاالرزا،1
 .)1-3 :2002به دلیل پیچیدگی ،انتزاعی بودن و ماهیت فرار آن ،تصویر مقاصد گردشگری توسط
پژوهشگران رشتههای مختلف موردبررسی قرار میگیرد .گرچه خواستگاه نگرش به تصویر مقاصد به
سنت روانشناسی و نظریه رفتاری بازمیگردد (استپچنکوا 2و موریسون)3:2008،3؛ بنابراین توجه به
تصویر مقاصد شهری در توسعه گردشگری شهری ،دارای اهمیت است؛ در این صورت بایستی در بعد
تحقیقاتی ،نظری و همچنین اجرایی موردتوجه محققین و مدیران شهری قرار گیرد.
فاصله جغرافیایی و فرهنگی بین دو مکان میتواند به طریقی که یک گردشگر از یک کشور و یا
شهر میتواند شهر یا کشوری را بهعنوان مقصدی ببیند تأثیرگذار باشد باشد (هوانگ 4و همکاران،
 .)1:2013رقابت روزافزون بین کشورها و شهرها بهمنظور جذب سرمایهگذاری ،گردشگران ،سرمایه
و اعتبار ملی و بینالمللی ،مبین ضرر شدید ناشی از تصور منفی بر کشورها و شهرهاست .علت تصور
منفی هرآن چه که باشد ،مکانها خطرناک ،ارعاب آور ،ماللانگیز و یا عقبمانده و متحجر شناخته
میشوند و به شکلی مشخص در حال ضرر دیدن هستند؛ و این مقوله بازاریابان و تصمیم گیران را
در وضعیت سختی قرار داده که تصور منفی از شهر آنها بر پایه واقعیتهای مستحکم و قابل تکیه
دادن نیست (آوراهام 5و کتر.)3:2008 ،6
از آن گذشته که گردشگری در ایران و همچنین شهر تبریز باوجود داشتن جاذبههای بسیار،
کمتر موردتوجه قرارگرفته است (ساعی و دیگران )2:1389 ،و سهم اندکی در اقتصاد شهری داشته،
با تغییر و بهبود در وجهه و تصور مقصد میتوان عالوه بر تأثیر مثبت بر رونق اقتصاد شهری ،ایجاد
شهر با کارکردهای اقتصادی متنوع و پویایی شهر (آشوورث 7و پیج .)4:2010 ،8به دلیل ماهیت
انسانی گردشگری ،توسعه گردشگری و جذب گردشگران میتواند به نزدیک شدن انسانها ،مبادله
فرهنگی ،وحدت ملی و بینالمللی و کاهش نزاعهای قومی ،منطقهای و جهانی بیانجامد.
.
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گردشگری شهری از دهه  1980در دستور کار تحقیقات گردشگری قرار گرفت .قبل از دهه ،80
تحقیق گردشگری بهعنوان حوزهای خاص شناخته و جدا نشده بود (پاتیکاس.)14:2013 ،1
بالنک 2و پت کویچ 3انگیزه دیدار گردشگران از مناطق شهری را در عوامل زیر خالصه میکنند:
الفـ دیدار دوستان و بستگان
بـ مسافرتهای تجاری
جـ شرکت در اجالسها و بازدید از نمایشگاهها
دـ دالیل آموزشی
ه ـ بازدید از آثار فرهنگی و تاریخی
و ـ مسافرت های مذهبی
ز ـ وقایع و اتفاقات خاص
ح ـ خریدهای تفریحی و تفننی
ط ـ مسافرتهای روزانه (قربانی )5 :1382 ،با توجه به گستردگی اشکال گردشگری شهری هر نوعی
از گردشگری که در قلمرو شهرها انجام میشود ،میتواند در حوزه گردشگری شهری باشد و یا اینکه
گردشگران دیگر انواع گردشگری در شهرها در دوره حضور خود در شهرها از اشکال گردشگری
شهری بهره خواهند برد.
تصویر مقاصد و برند
یکی از بخشهای مهم برای تمایز هر کاالی مشخصی ،برند سازی است .در صنعت گردشگری
این امر توسط تصویر مقاصد صورت میگیرد .سازمانهای گردشگری به دلیل اینکه یک برند
شناختهشده ،ارزش ملموسی را به خدمات گردشگری ناملموس میبخشد .سعی در هویتبخشی برند
خوددارند (آنح .)9:2012 ،4تصویر مقاصد میتواند بسیار مهمتر از واقعیتهای ملموس آن باشد و
گردشگران برای بازدید از تصویرهایشان به مقاصد گردشگری سفر میکند نه به خاطر واقعیتها
(یسوس .)6:2013 ،5تصویر مقصد عاملی مهم بهمنظور توسعه گردشگری موفق و بازاریابی مقصد
است (فضلی.)7:2012 ،6
تصویری مثبت از محیط به افراد نوعی احساس امنیت میدهد و آنها میتوانند رابطهای موزون
بین خود و جهان خارج به وجود آورد و این برخالف احساس ترسی است که بر شخص مستولی
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میگردد (لینچ .)13 :1385،ایجاد یک تصویر مقصد قوی راهی است برای جلبتوجه گردشگران
است .همچنین یک تصویر مستحکم و واضح میتواند بر رضایت و انگیزه برای سفر دوباره به آن
مقصد و انتقال شفاهی پیشنهاد سفر به آن مکان به خانواده و دوستان تأثیر بسیاری داشته باشد
(فضلی .)17 :2012 ،1بهعالوه انتظار میرود که گردشگران با تصویر کلی مثبت ،بیشتر تمایل به
بازدید مجدد از مقصد و پیشنهاد آن به دیگران رادارند (حیدرزاده حنزائی 2و سعیدی.)16:2011 ،3
درنتیجه تصویر یک مقصد برآیند عوامل مختلفی چون پیشنهاد و نظرات دیگر بازدیدکنندگان،
کمپینهای تبلیغاتی مثل روزنامه ،تصاویر در تلویزیون ،زندگی روزمره واقعی و فرهنگ بومی مقصد
موردنظر است .عالوه بر این مصرفکنندگان بالقوه ،تصاویری را مبتنی بر تجارب خود از آن مقصد
بهصورت شخصی دارند (شوایگوفر.)7:2014 ،4
اشکال تصاویر مقصد
عموماً یک تصویر مقصد گردشگری میتواند بین دو تصویر القایی و تصویر ارگانیک متغیر باشد.
تصویر القایی نتیجه کمپینهای تبلیغاتی و تالشهای بازاریابی است که مدیریت گردشگری مقصد
برعهدهگرفته است .نشریات کاغذی و جزوهها جزئی از این کمپینهای بازاریابی هستند.
دومین شکل تصویر که تحت عنوان تصویر ارگانیک شناخته میشود؛ شناختی است که در
دورهای طوالنی از زندگی بهوسیله ص حبت با افراد در محیط پیرامون همچون آشنایان و خانواده به
دست میآید (هوی.)103:2003،5
تصویر ارگانیک مقصد گردشگری شامل طیف وسیعی از عناصر شامل تاریخ ،فرهنگ بومی،
سنت و اعتقادات یک شهر یا کشور است .بنابراین ،مدیران مقصد گردشگری نمیتواند تمام این
عناصر را تحت کنترل خود داشته باشند ،یا اینکه بر آنها تأثیر بگذارند .بااینوجود ،این عناصر
میتوانند بهعنوان پایهای برای توسعه کمپینهای تبلیغاتی برای مقصد گردشگری باشند .تصویر
ارگانیک نقش مهمی پس از توسعه موفقیتآمیز استراتژیها و فعالیتهای بازاریابی داشته باشد.
بهعالوه بسیاری از مقاصد گردشگری شخصی ،دارای پیشزمینه تاریخی که منجر به تصویر ارگانیک
میشود .این صفتها نیاز به ثابت نگهداشتن دارد تا از تصویر مثبت حفاظت کنند .عکس این نیز
صادق است .مقاصدی با پیشینه تاریخی منفی همچون رکود اقتصادی میتوانند مختوم به تصویری
منفی شوند .بهطور خالصه ،تصویر ارگانیک یک مقصد گردشگری میتواند بهعنوان تصویر اصلی که
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مصرفکنندگان بالقوه در ذهنشان در قبال یک مقصد قبل از سفرشان دارند؛ شناخته شود
(شوایگوفر.)7:2014 ،1

مدیریت تصویر مقصد
یک تصویر خوب شهری تلفیقی معنادار از ساختار و عمل است .رویکرد مدیریت تصویر برای
شهرهایی که خواهان رشد در اقتصاد جهانی هستند؛ الزامی است .این نوع از برند سازی بر ارتقا
فرهنگ شهری ،خالقیت و جذابیت تصویر تأکید میکند (ریهان .)1:2013 ،2برای این منظور دو
رویکرد و یا سناریو میتواند در نظر گرفته شود :اولین رویکرد استراتژیک است که تصویر یک مکان
را با تغییر چهره واقعی آن ،تغییر میدهند .با استفاده از این روش در ابتدا مشکالت یک مکان رفع
میشود سپس نسبت به بازاریابی آن مکان اقدام میشود شود( آوراهام 3و کتر .)45:2008 ،4که
دراینبین هم نقش سیاست های شهری که منجر به تغییر شهری میشود و هم نقش رسانهها و
بازاریابان در ارائه تصویر مثبت شهری غیرقابلانکار است.
دومین رویکرد ،رویکردی زینتی است که سعی در تغییر تصویر یک مکان بدون تغییر در
واقعیتهای آن دارد؛ در این رویکرد راهحلی برای حل مشکالت مکان ارائه یا مدیریت نمیشود بلکه
تصمیم گیران محلی سعی در نشان دادن آن در یک قالب تصویر مثبت هستند (همان )45 :و در
انتخاب این رویکرد باید به شرایط مکانی توجه کنیم ممکن است در مکانی احتیاج به مدیریت
تصویر زینتی و در مکانی دیگر به مدیریت تصویر استراتژیک داشته باشیم.
موفقیت تغییر در تصویر یک مکان با آزمون تصویر موجود در میان جمعیت هدف آغاز میشود.
مکانهای با تصویر مثبت نیازمند کمپینهایی برای حفاظت از آن هستند ،درحالیکه تصویر منفی
نیازمند کمپینهایی برای بهبود آن هستند .تصویرهای ضعیف نیاز به کمپینهایی که در ابتدا بر
آگاهی مکان تأکید میکند و سپس بایستی بر باز ساخت تصویر مطلوب اقدام کند (مانهایم 5و
آلبریتون.)1986 :43 ،6
یکی دیگر از راههای برای تغییر تصویر استفاده از طرحها و برنامههای روابط عمومی برای
مدیریت تصویر و وجهه ،است که راهحل خوبی است و میتواند تأثیر مثبتی بر تصویر افراد داشته
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باشد و از رویکرد کل گرایانه به دور است و بر تئوری ارتباطات متکی است (ارزه کاسکاس 1و
اسمایزین.)7:2007 ،2
بهطورکلی ،در مدیریت تصویر به یک رویکرد میانرشتهای نیازمند است که این رویکرد میتواند
ترکیبی از علوم اقتصاد ،مدیریت ،جغرافیا ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،معماری و ...باشد.
مکانهای مختلف میتوانند به طرق مختلف ،اقدام به بازاریابی کنند .یکی از مهمترین ابزارهای
پیشنهادی برای آغاز کمپین موفق ،مدیریت استراتژیک تصویر ) (SIMاست .که فرایند مداوم
پژوهش تصویر بر روی جمعیت هدف بهصورت مداوم است که منجر به آشکارسازی مزایا ،تحلیل
عوامل مؤثر بر تصویر و ایجاد تغییرات در طول سالها و رساندن پیامی مناسب به مخاطبین متفاوت
است (کوتلر 3و همکاران.)19 :1992 ،
از دید انهولت ،4یک استراتژی برند ملی ،مبین واقعیترین ،رقابتیترین و الزامآورترین چشمانداز
استراتژیک برای کشور است و همچنین متضمن این امر است که این چشمانداز موردحمایت ،تقویت
و بازسازی توسط ارتباطات بین کشور و بقیه دنیا قرار خواهد گرفت (گوورز 5و گو.)8:2014 ،6
همچنان که قبالً اشاره شد؛ فائق آمدن بر بحران تصویر ،فرایندی طوالنی و زمانبر است و چیزی
فراتر از تغییر لوگو و یا شعار برای تغییر تصویر نیاز است .انتخاب مناسبترین استراتژی ،انتخابی
دشوار است که برای سالها میتواند بر روی مکان تأثیر سوء بگذارد .تحلیل دقیق از استراتژیهای
مورداستفاده توسط مکانهای مختلف برای تغییر تصویرشان ،مبین این مطلب است که هیچ الگوی
ثابت عملی در بحران تصویر وجود ندارد (آوراهام 7و کتر.)49:2008 ،8
برند سازی شهری
تئوری برند مکان ،به کمک و همکاری رشتههای مختلف علمی مثل تئوریهای بازاریابی ،روابط
عمومی ،روابط بینالملل ،مدیریت عمومی ،دیپلماسی عمومی ،علم ارتباطات و جغرافیا تعریفشده
است (سوین.)12:2014 ،9
برند مکان به ساخت ارزش ویژه برند در ارتباط با هویت محلی ،ناحیهای و محلی (شهر)
میپردازد .ارزش ویژه برند که بهوسیله وفاداری برند ،آگاهی نامی ،کیفیت مصور ،تداعی برند در
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ارتباط باکیفیت مصور برند و دیگر امتیازات اختصاصی برند ـ نام تجاری ،ارتباطات شبکهای ـ ساخته
میشود (گوورز و گو .)36:2008 ،یک برند مستحکم یک مکان به دلیل تأثیر بر اعتماد مصرفکننده
بر خرید بالقوهشان ،نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت گردشگری بازی میکند.
برند سازی مکان که فعالیتی حرفهای است قابلشناسایی در تاریخ است؛ که به انقالب تجاری
توماس کوک در میانه قرن نوزدهم برمیگردد .در عوض ،مطالعه برند مکان ،یک رویکرد جدید در
توسعه است (گریدهوج .)1:2008 ،1ازنظر سیمون آنهولت و کیت دینی 2برند سازی مکان را
پیچیدهتر از برند یک کاال و یک خدمت میداند و بیان میدارند که برند مکان تعدادی سؤال مشکل
فلسفی که میتواند شامل ماهیت تصویر و واقعیت ،رابطه بین اشیا و وانمود آنها ،پدیدههای
روانشناسی کالن ،رموز هویت ملی ،فرهنگ و پیوستگی اجتماعی و دیگر سؤاالت میشود (دینی،3
.)16:2011
پیشفرض اصلی پشت برند سازی مکان این است که وقتی مکانی ،نامگذاری میشود؛ مفاهیم
مختلفی که در ارتباط باهم هستند؛ که ذهن انسانی آنها را فرامیخواند .این مفاهیم بههمپیوسته،
میتواند مورد دستکاری قرار گیردتا تصویر بهتری از برند را ارائه دهد؛ بنابراین برند سازی مکان بر
ایجاد سیستم مدیریت برند متکی بر هویت ،ویژگیهای ممتاز و قابلتعریف مکانی مشخص است که
تعریفی جامع از برند کامل را ارائه میدهد و در این مورد که برند را شبکهای از مفاهیم به پیوسته
در ذهن مصرفکننده میداند که مبتنی بر بیان ذهنی ،زبانی ،رفتاری یک مکان است؛ که از طریق
اهداف ،ارتباطات ،ارزشها و فرهنگ عمومی مکان و طراحی مکان مجسم میشود (سوین.)2:2014،
بر اساس نظر کالدول و فریری ،مردم شهرها ،مناطق و کشورها را به طرق مختلف در ذهن خود
به تصویر میکشند .کشورها ازلحاظ عملکردی بسیار متنوع هستند؛ که بهعنوان بخش نمایش هویت
برند خود ادراک میشوند .درحالیکه شهرها و مناطق که در مقیاس کوچکتری هستند بیشتر از
حیث عملکردی ادراک میشوند (هرستین.)3:2012 ،4
از دید کلر ،برند سازی شهری که بر اساس کاربرد حوزههای تخصصی مختلف است؛ به توسعه
تصویری نو از مکان که جذابیت را به همراه دارد میپردازد که بر اهمیت این پدیده میافزاید.
همچنین کلر ،شهرها را کاالهایی میداند که هویت و ارزششان بهعنوان کاالیی در بازاریابی طراحی
شوند (رضا 5و همکاران .)6:2012 ،ازنظر آشوورث ،یکی از اهداف برند سازی مکان یا شهر ایجاد یا
کشف تمایز که باعث ایجاد تفاوت بین شهرها میشود ،است .بدین منظور در یک رویکرد کلی
تصویر شهر ،یکی از عوامل مهم برای هویت شهر و هم برند سازی شهری است (همان.)2:
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مشکل اساسی دربرند سازی شهری ،بر چگونگی ادراک شهر است .به این دلیل که تقریباً تمام
شهرها ویژگیهای مشابهی برای عرضه دارند؛ استراتژی برند سازی شهری بر ارائه یک ارزش یگانه
است که شهر موردنظر را از شهرهای دیگر متمایز کند .در این حال که مسئولین شهری ،مسئول
اجرای برند شهری هستند؛ مردم تجارب خود را در موقعیتها و اشکال مختلف بهعنوان سفیرانی
برای نمایش شهر عمل میکنند .آنها ادراک خود (تصویر ،احساسات ،ارزیابیها و قضاوتها) را به
یک هویت قابلدرک از شهر ترجمه میکنند (ژانگ 1و ژائو .)2:2009 ،2به نظر میرسد ،در این مورد
راهحل میانهای که ترکیبی از مواضع حرفهای برنامهریز و مسئولیت اجتماعی اوست که تحت عنوان
برنامهریزی وکالتی است ،میتواند مناسب و جوابگو باشد.
نقشههای ذهنی و برند شهری
ادراک جغرافیایی ،ادراک ما را از جهان پیرامون ما ،روابط فضایی ،شناسایی مکانهای مشخص و
متفاوت و درنهایت شناخت ما را از وضع موجود و شرایط خود در جهان مطرح میسازد .درواقع
ادراک جغرافیایی به همان اندازه که یک تجربه مشترک و یک مقوله اجتماعی است به همان میزان
نیز یک امر فردی است (شکوئی.)118:1386،
درواقع از ادراک حسی دو مفهوم ضمنی به دست میآید:
1ـ ادراک حسی بهمنزله دریافت اطالعات و آگاهیها از طریق اعضای حسی در ارتباط با دیداری،
شنوایی ،بویایی ،چشایی و المسهای
2ـ ادراک حسی بهمثابه بصیرت ذهنی ،گستره آگاهیهای حسی به همراه یادآوریها،
پیشبینیهاو(...همان.)119:
آگاهی محیطی ما از طریق تعامل ما با آن صورت میگیرد .این تعامالت در ابتدا میتواند ،از
اطالعاتی که از مکانی که در اطراف ماست و یا از طریق رسانهها ،نقشهها ،اطلسها ،نقاشی و غیره
بهصورت غیرمستقیم و نیابتی تجربه مکانمند داریم .آنچه مهم است در این است که اطالعات توسط
فرایندهای ذهنی شناخت برای شکلدهی تصاویر ثابت و آگاهانه از مکان است؛ مورد پردازش قرار
میگیرند (هولووی 3و هوبارد.)48:2002 ،4
در کل ،مردم حس نسبت به مکانها را در ذهنشان به سه طریق پردازش میکنند :اول از طریق
مداخالت برنامهریزیشده مثل برنامهریزی و طراحی شهری و غیره .دومی از طریق شکلی که از یک
مکان مشخص استفاده میکنند و سومی از طریق اشکال مختلف نمایش مکان مثل فیلم ،رمان،
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نقاشی ،گزارشهای خبری و غیره .این ثابتشده است که مردم از طریق ادراک و تصاویر با مکانها
برخورد میکنند (کاواریتز 1و آشوورث.)2:2005 ،2
یکی از راههای تفکر بر تصاویر مکان که میشود؛ پیشنهاد کرد این است که این تصاویر بر پایه
ادراک و شناخت از محیط ساخته میشوند (که عموماً بهعنوان نقشههای شناختی یا نقشههای
ذهنی شناخته میشوند) .این نقشههای ذهنی ،دانش افراد نسبت به مکانها را بهگونهای که برایشان
و رابطهشان با حیطه کارآمد باشد را بهطور خالصه بیان میکند .این نقشهها میتوانند جزئی (که
تعدادی نواحی را پوشش میدهند) ساده (که شامل قسمتی از اطالعات محیطی هستند) و
تحریفشده (که مبتنی بر محیط ذهنی افراد است ،نه محیط عینی) (هولووی و هوبارد.)48:2002 ،
این نقشه ذهنی است که افراد آن را خلق میکنند و به آنها این امکان را میدهد که
واقعیتهای پیچیده خود را هدایت کند .به این دلیل که اطراف ما بسیار پیچیدهتر از آن است که
بتوانیم آن را حس کنیم .برند سازی عموم ًا بر این نقشههای ذهنی متمرکز میکند .برند سازی مکان
ادراک و تصاویر مردم را در مرکز فعالیتهای سازماندهی شده خود قرار میدهد .مکانها را برای
آیندهشان طراحی میکنند .مدیریت برند مکان تالشی است برای تأثیر نقشههای ذهنی به شکلی که
برای وضعیت حال و نیازهای آینده مطلوب باشد (کاواریتز 3و آشوورث .)2:2005 ،4در تأثیر بر
تصویر و نقشه ذهنی که از یک مکان شکل میگیرد بیشتر از خود پیام فرستنده پیام نیز دارای
اهمیت است؛ بنابراین عواملی چون سرمایه اجتماعی فرستنده پیام و اعتبار آن نیز بایستی در نظر
گرفته شود.
روش شناسی تحقیق
برای تحلیل مدیریت تصویر استراتژیک برند تبریز از مدل ترکیبی  SWOT-AHPاستفادهشده
است .که پس از شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر برند تبریز ،اقدام به توزیع پرسشنامه در میان 50
نفر از کارشناسان شهری و گردشگری شهر تبریز شده استو وزن عوامل نیز با استفاده از مدل AHP
که با بهرهگیری ازنظر  20نفر از کارشناسان و مدیران شهری و گردشگری در محیط نرمافزار
 Expert Choiceبهدستآمده است.
ارزیابی تصویر برند شهری تبریز
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در این بخش از تحقیق به بررسی مدیریت تصویر برند شهر تبریز با استفاده از مدل  SWOTکه
بر اساس نتایج و یافتههای حاصل از تدوین پرسشنامه که توسط  50نفر از مسئولین مدیریت شهری
و گردشگری تکمیلشده است .همچنین وزن هرکدام عوامل با استفاده از پرسشگری از کارشناسان و
مدل  AHPبهدستآمده است.
عوامل داخلی
این مدل یکی از روشهای مورداستفاده برای سازماندهی عوامل خارجی در قالب مقولههای
فرصت و تهدیدهاست .روشی برای تجزیهوتحلیل عوامل خارجی فراروی یک سیستم (شهر ,منطقه,
روستا و )...با استفاده از عوامل درجهبندی با توجه اهمیت دادهشده به هریک از فرصتها و
تهدیدهاست (حکمت نیا و موسوی.)286:1385،
در بخش فرصتهای شهر تبریز میتوان به وجود بافت با هویت تاریخی و فرهنگی شهری
متمایز ،وجود فرودگاه بینالمللی و خطوط راهآهن و وجود برنامه برای توسعه گردشگری ،پیشگام
بودن شهر تبریز در الکترونیکی کردن شهر تبریز ،داشتن شعار برای شهر تبریز بهعنوان شهر
اولینها ،امنیت مقصد گردشگری از دید گردشگران اشاره کرد.
در بخش نقاط ضعف میتوان به کمتوجهی به دنیای مجازی و شبکههای اجتماعی ،نبود
مطالعات و تحقیقات الزم در حوزه برند و تصویر مقصد تبریز ،بیتوجهی به موضوع هویت شهری و
بافتهای تاریخی و با هویت شهری در شهر تبریز ،بیتوجهی به مکاتب شهرسازی و معماری بومی
در توسعههای شهری ،کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص در حوزه گردشگری ،در نظر نگرفتن
نیازهای گردشگران در کیفیت خدمات ارائهشده ،نبود کمپینهای بازاریابی و شناسایی جمعیت
هدف ،عدم هدفگذاری گردشگری شهری تبریز بر اساس تصویر موجود اشاره کرد.
جدول شماره ( :)1نقاط قوت مدیریت تصویر برند شهر تبریز
ردیف

نقاط قوت

وزن

رتبه

امتیاز وزنی

1

وجود هویت تاریخی و بافت تاریخی و فرهنگی شهری متمایز

/.236

4,6

1/0856

2

امنیت مقصد گردشگری

0/344

4,1

1/4104

3

عزم مسئوالن برای توسعه گردشگری

0/125

4,3

0/5375

4

پیشگامی در الکترونیکی کردن مدیریت شهری

0/068

4,4

0/2992

5

واقعشدن در موقعیت جغرافیایی ویژه و تالقی راههای شریانی

0/530

4,6

0/2438

6

وجود فرودگاه بینالمللی

0/620

3,2

0/1984

7

دسترسی راحت به جاذبههای گردشگری و بافت تاریخی

./030

3,8

0/114

8

داشتن شعار متناسب با تاریخ ،جغرافیا و فرهنگ شهر

0/061

4,5

./018

9

رویدادهای ویژه برای جذب گردشگران

0/022

3,9

0/0056
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جمع

1

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

با توجه به پرسشگری انجامگرفته ،در بخش نقاط قوت ،وجود هویت تاریخی و بافت فرهنگی
شهری متمایز ،امنیت مقصد گردشگری ،عزم مسئوالن برای توسعه گردشگری ،پیشگامی در
الکترونیکی کردن مدیریت شهری و واقعشدن در موقعیت جغرافیایی ویژه و تالقی راههای شریانی با
امتیاز وزنی  0/2992 ،0/5375 ،1/4104 ،1/0856و  0/2438به ترتیب در رتبههای اول تا پنجم
فرصتهای مدیریت تصویر شهر تبریز قرار دارند.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

جدول شماره ( :)2نقاط ضعف مدیریت تصویر تبریز
وزن
عوامل
0/189
کمتوجهی به موضوع هویت شهری و بافتهای تاریخی و با هویت
0/017
تمایل مردم به الگوها و فرمهای شهرسازی و معماری غیربومی
0/172
نبود برنامهای برای برند سازی شهری
0/165
عدم توجه به مکاتب بومی در توسعههای شهری جدید
0/094
کمبود نیروی انسانی ماهر در حوزه گردشگری
فقدان ضمانت اجرایی قوانین و مقررات گردشگری و طرحهای توسعه
0/065
گردشگری
0/069
کمبود مطالعات موجود در حوزه تصویر مقصد در حوزه شهر تبریز
نبود کمپینهای بازاریابی و شناسایی جمعیت هدف گردشگر و
0/048
هدفگذاری بر اساس تصویر موجود
0/026
کمتوجهی به شهر مجازی و شبکههای اجتماعی
1
جمع

رتبه
3,5
3,6
3,1
3,6
2,8

امتیاز وزنی
0/6615
0/612
0/5332
0/0458
0/2632

3,6

0/247

3,4

0/2346

3,8

0/1776

3,2

0/0832

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

حاصل نتایج پرسشگریها در خصوص نقاط ضعف نشان میدهد که عوامل کمتوجهی به هویت
شهری و بافتهای تاریخی و با هویت ،تمایل مردم به الگوها و فرمهای شهرسازی و معماری
غیربومی  ،کمبود نیروی انسانی ماهر در حوزه گردشگری ،عدم توجه به مکاتب بومی در توسعههای
شهری جدید و نبود برنامه برای برند سازی شهری ،با امتیازات وزنی ،0/5332 ،0/612 ،0/6615
 0/0458و  0/2632رتبههای اول تا پنجم عوامل ضعف جهت مدیریت تصویر تبریز را به خود
اختصاص دادهاند؛ و بیش از سایر عوامل نیاز به بهبود دارند.
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جدول شماره ( :)3فرصتهای مدیریت تصویر تبریز
وزن
عوامل
تأکید بر توسعه گردشگری در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی
0/354
ایران
تأکید بر فرهنگ اسالمی – ایرانی در برنامه پنجم توسعه جمهوری
0/284
اسالمی ایران
0/089
مطرح بودن بهعنوان مقصدی برای گردشگری درمانی
0/079
همکاریهای بینالمللی برای توسعه گردشگری
0/058
حضور گردشگران در مناسبتهای مختلف
0/135
نزدیکی به کشورها و استانهای با اشتراکات زبانی و فرهنگی
1
جمع

ردیف
1
2
3
4
5
6

رتبه

امتیاز وزنی

3,8

1/3452

3,7

1/0508

4,2
3,1
2,7
3,8

0/3738
0/2449
0/1566
0/513

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

نتایج پرسشگری نشان میدهد که در بخش فرصتهای مدیریت تصویر شهر تبریز ،عوامل
تأکید بر توسعه گردشگری در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،تأکید بر فرهنگ اسالمی
ـ ایرانی در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،مطرح بودن بهعنوان مقصدی برای
گردشگری درمانی ،همکاریهای بینالمللی با کشورهای دیگر برای توسعه گردشگری ،حضور
گردشگران در فرصتهای مختلف و با امتیازات وزنی ،0/2449 ،0/3738 ،1/0508 ،1/3452
 0/1566به ترتیب رتبههای اول تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند.
جدول شماره ( :)4تهدیدهای مدیریت تصویر تبریز
ردیف

عوامل

وزن

رتبه

امتیاز وزنی

1

رقابت میان شهرها جهت تضعیف موقعیت شهرهای
دیگر

0/229

3/8

0/8702

2

جهانیشدن و تضعیف هویت محلی شهرها

0/269

2/9

0/7801

3

تبلیغات رسانهای علیه ایران و ارائه تصویری نامطلوب

0/141

2/8

0/3948

4

عدم آشنایی دیگر شهرها بافرهنگ و تاریخ شهر تبریز

0/131

2/7

0/3537

5

محدودیتهای صدور ویزا

0/095

3/1

0/2945

6

تمایل ایرانیان به سفر خارج

0/071

2/8

0/1988

7

هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حالهای انرژی

0/037

3/5

12950

جمع

1

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

نتایج حاصله از پرسشگریها ،نشانگر این است که رقابت میان شهرها جهت تضعیف موقعیت
شهرهای دیگر ،جهانیشدن و تضعیف هویت محلی شهرها ،تبلیغات رسانهای علیه ایران و ارائه
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تصویری نامطلوب ،عدم آشنایی دیگر شهرها بافرهنگ و تاریخ شهر تبریز و محدودیتهای صدور
ویزا با امتیازات وزنی ./2945 ،0/3537 ،0/3948 ،0/7801 ،0/8702 ،جز مهمترین تهدیدهای
مدیریت تصویر شهر تبریز شناختهشدهاند.
نتیجهگیری
فواصل جغرافیایی بین مکانها که سبب ایجاد تصور منفی میشود را میتوان با جریانهای
اطالعاتی ،انسانی و سرمایه بین مکانها مرتفع کرد .از سوی دیگر با اقدامت برنامهریزی و طراحی که
منجر به هویتهای متمایز شهری که میتواند بر تصویر ذهنی گردشگران پایدار باشد تأثیر گذاشت؛
و در بازی توسعه گردشگری ،تنها نقش بر عهده دولت نیست و تمام نهادها ،ساختارها و همچنین
شهروندان باید برای انطباق ،نیل به هدف ،یکپارچگی و نهفتگی این بازی (بر اساس طرح AGIL
پارسونز) دارای وظایف و نقشهایی میباشند؛ که در خصوص برند سازی شهری نیاز به رابطه متقابل
بین دولت و شهروندان وجود دارد.
تحقیق حاضر که با عنایت به نتایج حاصل از چالشهای تصویر منفی مقاصد به بررسی نقاط
قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات پرداخته و با رویکردی تصویری  -هویتی سعی در ارائه راهبردهایی
بهمنظور مدیریت تصویر مبتنی بر برند سازی شهری داشته است.
نقاط قوت بیشتر به هویت تاریخی شهر تبریز ،امنیت و موقعیت جغرافیایی شهر برمیگردد.
نقاط ضعف بیشتر بر بیتوجهی بر هویت شهری و نظام آموزشی گردشگری بازمیگردد .فرصتها
بیشتر بر برنامه پنجم توسعه و شناخته شدن تبریز بهعنوان قصد گردشگری درمانی اشاره دارد و
تهدیدهای تصویر شهر تبریز برجهانی شدن و رقابت میان شهرها بازمیگردد.
فشردگی زمان و فضا که یکی از عوامل جهانیشدن است؛ سبب از بین رفتن هویتهای مکانی و
همچنین مشابهت بین آنها میگردد .لذا ضرورت توجه به این موضوع و مقاومت در برابر
جهانی شدن و آموزش به ساکنین شهر در خصوص اهمیت تفاوت فرهنگی در بازاریابی جهانی شهرها
منجر به تقویت برند شهرها میشود.
راهبردهای پیشنهادی تحقیق
بر اساس نتایج و یافتههای حاصل از تحقیق حاضر جهت بهبود مدیریت تصویر شهر تبریز
میتوان موارد زیر را ارائه داد:
راهبرد تهاجمی رقابتی
در راهبرد تهاجمی  /رقابتی که تمرکز بر نقاط قوت داخلی و استفاده مناسب از فرصتهای
بیرونی است (شاهی وندی و دیگران.)14:1389,
 1حفظ عناصر هویتبخش شهری؛
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 2ـ گسترش مسیرهای پروازی به شهرها و کشورهای دیگر؛
 3ـ شناسایی فرهنگ ،تاریخ و جاذبههای شهری شهر تبریز؛
 4ـ استفاده از فیلمهای سینمایی و دیگر آثار هنری جهت ارائه تصویر مطلوب؛
 5مفهومسازی شهرسازی ایرانی ـ اسالمی با توجه به شیوه تولید ،انباشت سرمایه ،روابط اجتماعی و
ایدئولوژی حاکم؛
 -6ایجاد شعارهای فرعی با توجه به جنبههای مکانی چون شهر سرخ ،شهر مشروطه؛
 -7برقراری رابطه نزدیکتر با کشورهای منطقه؛

راهبرد تنوعبخشی
در راهبرد تنوعبخشی که بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز است .پیشنهادهای
زیر ارائه میشود:
 -1معرفی فرهنگ و تاریخ شهر تبریز؛
 -2تقویت برند جهت کمتر تأثیرپذیری از پدیده جهانیشدن؛
 -3آشنا سازی و تشویق مردم به الگوهای بومی معماری و شهرسازی؛
 -4انجام مطالعات در حوزه تصویر و برند سازی شهری؛
 -5ارزانسازی تعرفه هتلها و مهمانسرا جهت تشویق گردشگری داخلی؛
راهبردهای بازنگری
در این راهبرد ضمن تأکید بر نقاط ضعف ,سعی میشود تا با استفاده از فرصتهای بیرونی
موجود تأثیر نقاط ضعف داخلی را به حداقل برساند پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 -1استفاده از تجربیات دیگر کشورها جهت تقویت نیروی انسانی؛
 -2ایجاد همکاری علمی جهت آموزش نیروی انسانی؛
 -3آشناسازی مردم و مسئولین با الگوها و فرمهای شهرسازی و معماری؛
 -4تدوین مقرراتی جهت حفظ هویت شهری در طرحهای شهری؛
 -5ارائه خدمات گردشگری متناسب با نیازهای سنی و جنسی گردشگران؛
 -6تهیه طرحهای هویت شهری؛
 -7ایجاد کمیسیونهای نظارتی هویت شهر؛
راهبردهای تدافعی
این راهبرد آسیبپذیری سیستمها موردتوجه قرار میگیرد (منوچهری و دیگران)18:1390،
برای کاهش آسیبپذیری سیستم گردشگری فرهنگی شهر راهکارهای زیر بیان میشود:
 -1ایجاد مدیریت یکپارچه شهری جهت توسعه گردشگری و مدیریت تصویر؛
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-2
-3
-4
-5

تعامل و همکاری بین رسانههای ایران و دیگر کشورها جهت آشناسازی شهرهای ایران؛
تقویت زیرساختهای ارتباطی و گسترش شهر مجازی؛
ایجاد کمپینهای بازاریابی؛
توجه بیشتر به دنیای مجازی بهعنوان راهبرد ارتباطی با توجه به تبلیغات منفی رسانهای؛
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