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محققان ،تئوری برند مکان را بهصورت پویا برای انعکاس هویت مکان و جذب و حفظ سرمایه توسعه دادهاند تا بتوانند با این
راهبرد در بلندمدت به توسعه دست یابند .این پژوهش قصد دارد مدل فراگیری برای ایجاد جذابیت سرمایهگذاری از طریق
برند مکان را در صنعت گاز ایران ارائه نماید .در این پژوهش ،مدیران اجرایی و کارشناسان شرکت ملی گاز با تکمیل 300
پرسشنامه به روش نمونهگیری در دسترس در پژوهش شرکت کردند .سپس روایی سازهها بررسیشده و پایایی آن نیز از
ساختاری مورد آزمون قرار گرفت .براساس یافتههای پژوهش ،هویت برند مکان اثر مستقیم و تصویر برند مکان از طریق
هویت مکان اثر غیرمستقیمی مثبت بر جذابیت سرمایهگذاری دارد .هویت برند مکان و تصویر آن برهمدیگر اثر متقابل پویا
داشته و میتوانند جذابیت سرمایهگذاری را به میزان  %78تبیین نمایند.
واژگان كلیدی :برند مکان ،تصویر برند مکان ،هویت برند مکان ،جذابیت سرمایهگذاری ،صنعت گاز
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طریق آلفای کرون باخ ،پایایی مرکب و متوسط واریانس تبیین شده ،تأیید گردید .همچنین فرضیهها به روش معادالت
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 .1مقدمه
سرمایهگذاری متغیری کلیدی در اقتصاد است ،بهطوریکه بدون وجود سرمایهگذاری ،امکان رشد
اقتصادی برای کشور وجود ندارد؛ اما این موضوع در صنعت گاز به دلیل استراتژیک بودن ،نیاز به
فنّاوری پیچیده و حجم زیاد سرمایهگذاری ،از اهمیت بیشتری برخوردار است (حیدری فتحآباد،
 .)1397براساس پیشبینی گزارش آژانس بینالمللی انرژی ( ،)2013میزان تقاضای انرژی در
چشمانداز  2035میالدی نسبت به سال  2012میالدی بیش از  30درصد رشد خواهد کرد .در این
میان تقاضای گاز طبیعی بیش از اشکال دیگر انرژی برابر  48درصد خواهد شد؛ از طرفی در
چشمانداز  2018تا  2040نرخ رشد ساالنه تولید گاز در خاورمیانه برابر  2/1درصد خواهد بود .در
این میان ،ایران و قطر همچنان موتور رشد تولید گاز در این منطقه خواهند ماند بهطوریکه عمر
تولید (نسبت ذخایر به تولید) با ذخایر فعلی در سال  2019از  63سال به  218سال با ذخایر قابلدسترس
خواهد بود (آژانس بینالمللی انرژی .)2019 ،بنابراین بهمنظور حفظ امنیت تقاضا و به دنبال آن
حفظ امنیت انرژی و نیز صیانت از تأسیسات موجود و عملیاتی نگهداشتن آنها و انجام اکتشافات،
حفاری و بهرهبرداری از میدانهای جدید نیازمند جذب سرمایهگذاری هستیم .جنبه دیگری که به
اهمیت جذب سرمایهگذاری در صنعت گاز اشاره دارد ،استفاده صیانتی از منابع نفت و گاز است.
درخشان ( )1393معتقد است با رعایت فشار افزایی کامل در الیههای مختلف از طریق تزریق گاز
به میدانهای نفتی و اولویت این عملیات در  31میدان نفتی در نواحی خشکی و  6میدان نفتی در
مناطق دریایی؛  70میلیارد بشکه ازدیاد برداشت نفت عالوه بر تخلیه طبیعی ،قابل استحصال خواهد
بود .ضمن اینکه گاز تزریقشده به میدانها نفتی ،برای نسلهای آینده ذخیرهسازی خواهد شد .از
سویی ،نتیجه بررسیهای نشان میدهد که سرمایهگذاری خارجی نهتنها منبعی برای تأمین سرمایه
است ،بلک ه قدرت رقابت اقتصاد داخلی را از طریق انتقال فنّاوری ،تقویت زیرساختها ،افزایش
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تزریق گاز به مخازن نفتی در راستای استفاده صیانتی از آنها ارزشافزوده چشمگیری دارد.

209

اثر برند مکان بر جذابیت سرمایهگذاری ...

بهرهوری و ایجاد فرصتهای جدید شغلی ارتقا میبخشد (آنیتها .)2002 ،1از سوی دیگر ،کشورها
با منابع سرمایه اندک توانایی گسترش صادرات و سهیم شدن در بازار جهانی را ندارند ،بنابراین
برای رسیدن به این هدف نیازمند منابع باثبات هستند .در این رابطه جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی یکی از راهکارهای مناسب اقتصادی است (کاظمی .)1392 ،جالتون و دیویس)2007( 2
دریافتند که برندسازی مکان رابطه مثبتی با جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد .مکانهایی
که برند پویا و قدرتمندی را ساختهاند در جذب شرکتها و سرمایهگذاران و افزایش جریان
ورودی سرمایه موفق بودهاند .بهمنظور برندسازی ،فعالیتهای ترویجی تصویرساز از هویت مکان،
درک مطلوبی از کشور را بهعنوان مکان جذاب برای سرمایهگذاری فراهم میکند.

آنهولد3

( ،)2006باوجود پتانسیل باالی برند مکان پژوهشهای تجربی درزمینه برندسازی در حوزه ادبیات
سرمایهگذاری بسیار محدود است .درحالیکه انتظار میرود برندسازی مکان با تأکید بر
ویژگیهای ملموس و غیرملموس مکان بتواند در جذب سرمایهگذاری مؤثر واقع شود؛ بنابراین
پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از برند مکان بر پایه هویت و تصویر آن بتواند در افزایش
جذابیت سرمایهگذاری کمک نماید .در این پژوهش ،ابتدا پیشینهی پژوهش و مبانی نظری
برندسازی مکان با محوریت هویت مکان بهمنظور جذب و حفظ سرمایه مرور میشود .سپس شیوه
انجام پژوهش به روش معادالت ساختاری بر اساس پیمایش انجامگرفته ارائه میگردد و در پایان
جمعبندی و پیشنهادهای کاربردی و آتی بر اساس یافتههای تحقیق مطرح میشود.

3. Anholt
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 .2چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2برند مکان
برندسازی مکان مفهومی جدید و پیچیده است که هویت و تصویر مکان عناصر کلیدی آن
میباشند .رویکرد نوین برندسازی مکان بر شرایط زمینهای تأکید دارد .بهطورکلی ،عالیترین سطح
هویت مکان ،هویتی است که مبتنی بر ارزشهای درونی مکان باشد و این امر اهمیت توجه به ابعاد
زمینه ای مکان یعنی شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حاکم بر مکان ،بستر تاریخی،
ویژگیهای ساختار قدرت و مدیریت را مشخص میکند .هویت برند مکان بهعنوان مؤلفه محوری
در الیه مفهومی مطرح میشود .هویتی که با انباشت تجربه برند ،تصویر برند مکان را شکل میدهد
که به دنبال تعریف ویژگی خاصی از مکان در ذهن مخاطبان است و بهتدریج منجر به شکلگیری
ارزش ویژه برند مکان میشود (یزدان پناه شاهآبادی و دیگران .)1398 ،بلوسو )2010( 1هدف
برندسازی را تغییر برداشت از مکان میداند که شهرت مکان و تصویر آن را برای افزایش اعتبار
بینالمللی و ایجاد اعتماد برای سرمایهگذاران بهبود میدهد .مطالعات متعددی (کاتلر و گرتنر،2
2002؛ فلوریدا )2002 ،3نشان دادند که مکانهایی که دارای برند قوی و پویا هستند ،بهآسانی
سرمایهگذار و صنایع را به خود جلب میکنند .از طریق برندسازی مکان میتوان شهرت و آوازه
مکان را بهبود داد و بهمنظور دستیابی به سرمایهگذاری و ایجاد وفاداری در بازار سرمایه هدف ،از
مکان ممکن است چالشزا باشد ،زیرا بررسی عوامل ملموس و غیرملموس برند مکان در جذب
سرمایهگذاری بهطور همزمان چالشزا است؛ اما تمرکز به برند مکان میتواند در جذب
سرمایهگذاری خارجی و چالشهای بازاریابی کسبوکار بینالمللی در قرن  21نتایج مثبتی را برای

1. Belloso
2. Kothler and Gertner
3. Florida
4. Pike and Page
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کشورها و سرمایه گذران به همراه داشته باشد (پاپا دوپلوس ،هرموزی و البانا .)2016 ،1برند مکان
محدود به درک مقصد ،یعنی تصویر نیست (گو و کوننیک .)2008،2بلکه اساس وجودی برند بر
هویت آن وابسته است (سارانیمی و کومپال.)2011،3
 .2-2هویت برند مکان
فرآیند ساخت برند قدرتمند برای مکان بایستی با شناسایی نقاط قوت و جذاب سازنده عناصر
هویت آن شروع شود (دودک و مانکوسکا .)2019 ،4ویژگیهای برجسته هویت برند مکان
مهمترین عامل دربرندسازی است (دودک مانکوسکا و بالکیویچ زرک .)2015 ،5هویت مکان
ویژگیهای تعیینکننده چگونگی درک مکان توسط مخاطبان است که منجر به ایجاد فضای
ویژهای برای فرآیند ارتباط با مخاطبان میشود .درک هویت مکان اساس تصویر ویژهی آن مکان
است؛ که بهعنوان مجموعهای از احساسات انتزاعی یعنی جنبهی عاطفی تصویر و عقاید بهعنوان
جنبه شناختی تصویر است (استانوویکا تراچیک .)2008 ،6از سویی هویت برند نتیجه فرآیند توسعه
تعاملی و هم آفرینی ذینفعان است (هچ و کاواریتزیس.)2013 ،7
 .3-2تصویر برند مکان
تصویر برند مکان همان درک سرمایهگذاران از مکان موردنظر است .کاتلر تصویر برند مکان را
مجموعهای از عقاید و باورهایی میداند که در مورد یک مکان در ذهن سرمایهگذاران شکل
میکنند .سرمایهگذاران تصویر برند را بر اساس تداعی که در ارتباط برند مکان دارند شکل

1. Papadopoulos, Hamzaoui-Essoussi and El Banna
2. Konecnik and Go
3. Saramniemi and Komppula
4. Dudek-Mańkowska
5. Balkiewicz- Zerek
6. Stanowicka-Traczyk
7. Kavaratzis and Hatch
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میدهند .مطالعات توماس و گروز ،)2001( 1نشان میدهد که تصمیم سرمایهگذاران از شهرت و
تصویر مکان متأثر میشود .همینطور مطالعه کاالموا و کونراد )2010( 2که بر تمایز کشورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه متمرکز بودند حاکی از آن است که هراندازه یک مکان تصویری قوی
داشته باشد به همان نسبت قادر به جذب سرمایه خارجی خواهد شد.
 .4-2جذابیت سرمایهگذاری
جذابیت سرمایهگذاری ،برابر با جذب کسبوکار به یک مکان تعریف میشود .جذابیت در ادبیات
علمی بهعنوان منابع در دسترس ،قابلیت نگهداشت و جذب منابع جدید به مکان است (زکین و
اسنیزکا ) 2011 ،3که برای مکان مذکور نسبت به اماکن دیگر مزیت رقابتی ایجاد کرده و توسعه آن
را تضمین مینماید .یکی از منابع مهم و چالشبرانگیز در شرایط محیطی فعلی منابع مالی و سرمایه
است که به دنبال خود فنّاوری ،توسعه بازار و ارتقا روشهای مدیریتی را به ارمغان میآورد.
شیوههای تأمین مالی که در دهههای اخیر با توجه به ماهیت صنعت در شرکت گاز بکار گرفته
میشود را میتوان در دودسته قراردادهای مشارکت در تولید ،قراردادهای خدماتی و قراردادهای
مشارکت در سرمایهگذاری قرارداد .قراردادهای خدماتی را میتوان در دو نوع قراردادهای ساده
و خطرپذیر تقسیمبندی کرد .قرارداد نوع بیع متقابل از قراردادهای خدماتی ساده است .از
زیرمجموعه تقسیمبندی کلی انجامشده میتوان به قراردادهای طراحی و تأمین تجهیزات ،4طراحی
– تأمین تجهیزات -ساخت ،5قرارداد تأمین مالی – طراحی – تأمین تجهیزات – ساخت،6

1. Thomas and Grosse
2. Kalamova and Konrad
3. Zykiene and Snieska
4.Engineering and procurement
5. Engineering, procurement and construction
6. Financial, engineering, procurement and construction
7.Build, operate and transfer
8.Build, operate and own
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احداث – تملک – بهرهبرداری – انتقال ،1اشاره نمود (عباسی و مصطفوی .)1395 ،در این میان
قرارداد مشارکت در تولید به خاطر اعطای سهم از تولید به سرمایهگذار با قانون اساسی و قوانین
نفت مغایرتهایی دارد (منتظر و ابراهیمی .)1392 ،در قراردادهای سری احداث – بهرهبرداری –
انتقال ضرورت دارد واحدهای دولتی و عمومی طرف مقابل سرمایهگذار خارجی باشد .بنابراین
این نوع قرارداد بیشتر در طرحهای عمومی مثل احداث نیروگاه و جاده بکار گرفته میشود .اما
قرارداد بیع متقابل و سری قراردادهای کلید در دست مثل تأمین مالی – طراحی – تأمین تجهیزات
و ساخت ،به لحاظ شاخصهایی مثل تأمین ارز ،حفظ مالکیت ،ریسک گریزی برای سرمایه پذیر،
انتقال فنّاوری نتایج مطلوبی دارند .بااینحال ،بر اساس تولید صیانتی ،قراردادهای کلید در دست به
بیع متقابل ترجیح داده میشود (کاظمی نجفآبادی و غفاری .)1396 ،از عوامل مهم در تأمین مالی
و جذب سرمایه و محقق نمودن قراردادهای مطلوب مذکور ،اندازهی بزرگ بازار و منابع انسانی
ماهر را میتوان نام برد که جریان ورود سرمایه را برای هر کشوری ترغیب میکند .فاصله بین
کشورها ،شرایط سیاسی ،در دسترس بودن زیرساختها ،ثبات اقتصادی نیز در جذابیت نسبی کشور
نقش تعیینکنندهای دارد (میترا و گلدر .)2002 ،2در بررسی عوامل مؤثر در تصمیم سرمایهگذاری
مشخص گردید که عواملی مانند حسن شهرت ،وجاهت شرکت در صنعت ،دستاوردهای مورد
انتظار ،سوابق عملکردی در تصمیمگیری سرمایهگذاران در بازار سرمایه مؤثر هستند (جاگونو و
موتسونج .)2014 ،3مفروز لو ( )1394سیاستهای ارزی ،امنیت و ثبات اقتصادی ،ثبات سیاسی ،انعقاد
زیرساختها و تسهیالت موجود در این زمینه ،ساختار دیوانساالری و سیستم اداری ،ارائه
مشوقهای الزم به سرمایهگذاران خارجی را از عوامل مؤثر برجذب سرمایهگذاری خارجی
میداند .از مطالعات انجامشده پیداست که اغلب آنها به محرکهای ملموس مکان سرمایهگذاری

1. Build, operate, own and transfer
2. Mitra, and Golder
3. Jagongo, and Mutswenje
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مثل زیرساختها و محیط قانونی متمرکزشدهاند و قدرت عوامل غیرملموس را نادیده گرفتهاند
(حسینی .)2005 ،1اما هچ و شولز )2002( 2ایجاد هویت مکان را فرآیند پویا توصیف میکند و اشاره
به فرآیندهایی دارند که عنصر هویت و تصویر همدیگر را بهصورت متقابل تقویت میکنند این
فرآیندها ،فرآیند تعاملی بین هویت و تصویر برند مکان است (آتکین ،کامپلو.)2011 ،3
فرضیه اول :هویت برند مکان بر تصویر برند مکان تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه دوم :تصویر برند مکان بر هویت برند مکان تأثیر معنیداری دارد.
برند مکان بهمثابه محصووول این فرآیند بایسووتی بهعنوان یک مفهوم پویا در نظر گرفته شووود
(وارنوابی و مودوی .)2013 ،4اثر متقوابول ،مسوووتمر ،مثبوت و پویوای هویوت و تصوووویر برنود در فرآینود
برندسازی باعث شکلگیری برند مکان هویت محور خواهد بود (کاواراتیس وهچ .)2013 ،پویایی
برند مکوان میتواند شووورایط مطلوب را برای سووورمایهگذاری فراهم کند به این معنی که جذابیت
سرمایهگذاری محصول مهم و حیاتی برند مکان است (بوز.)2016 ،5
فرضیه سوم :هویت برند مکان تأثیر معنیداری بر جذابیت سرمایهگذاری دارد.
فرضیه چهارم :تصویر برند مکان تأثیر معنیداری بر جذابیت سرمایهگذاری دارد.
 .5-2مدل مفهومی پژوهش
خأل پژوهشی که انگیزه انجام تحقیق حاضر را فراهم ساخت فقدان تحقیقات تجربی در مورد
سرمایهگذاری خارجی در حوزه ادبیات برندسازی مکان هویت محور است؛ بنابراین تحقیق حاضر

1. Hosseini
2. Hatch, and Schultz
3. Aitken and Campelo
4.Warnaby, G. & Medway
5.Bose
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نماید )2 .با در نظر گرفتن عوامل ملموس و غیرملموس برند مکان و با توجه به پویایی حاکم بر
آنها مدل شکل  1را بهصورت پویا با استفاده از مدل بازگشتی 1واکاوی نماید.
تصویر برند مکان
برند سازی مکان

جذابیت سرمایهگذاری

هویت برند مکان

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (هچ و کاواریتزیس2013 ،؛ بوز)2016 ،

 .3روششناسی
جامعه آماری این پژوهش مدیران اجرایی و کارشناسان صنعت گاز ایران هستند که شامل مدیران
ستادی و مدیریتهای تابع شرکت ملی گاز است .حجم نمونه در این پژوهش بر اساس پیشنهاد
محققانی چون (کتل1978 ،2؛ اوریت1975 ،3؛ دانیل و دیگران )2005 ،4در نظر گرفتهشده است؛ که
معتقدند تعداد نمونه به گویهها را به نسبت  7به  1و  10به  1و حتی بیشتر میتوان در نظر گرفت؛
بنابراین با لحاظ نمودن حداکثر احتمال عدم پاسخگویی شرکتکنندگان  300نسخه سؤال توزیع
گردید .پس از  5هفته تعداد  248نفر با تکمیل پرسشنامه در پژوهش همکاری نمودند .در این
و متغیرها و تعداد گویههای بکار برده شده در اندازهگیری هر یک از سازههای پژوهش را
نشان میدهد.

1. Recursive
2. Cattell
3. Everitt
4. Daniel et al
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جدول  .1سازهها ،تعداد گویاها و منابع مورداستفاده پژوهش
متغیر/سازه

تعداد گویه

منابع اقتباسشده

جذابیت سرمایهگذاری

7

گرو2009 ،1؛ آنکتاد2002 ،؛ آپکان 2و دیگران2014 ،

تصویر برند مکان

3

بوز2016 ،؛ آلرد و دیگران2000 ،

هویت برند مکان

4

3

4

زایگر و دیگران2016،؛ تاوزر و دیگران2016 ،

مأخذ :نتایج تحقیق

برای انودازهگیری متغیرهوای پژوهش از مقیواس هفوت گزینوهای لیکرت (کوامالً مخوالف  1توا
کامالً موافق  )7و برای آزمون فرض ویههای پژوهش ،از مدلسووازی معادلههای سوواختاری اسووتفاده
شده است.

 .4یافتههای پژوهش
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش مطابق جدول  2است .همانطور که این جدول
نشان میدهد ،حدود  72درصد از اعضای مشارکتکننده در پژوهش دارای مدرک تحصیلی
دانشگاهی باالتر از فوقلیسانس هستند؛ و  77درصد از آنها تجربه کاری بیش از  10سال دارند.
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جدول  .2مشخصات پاسخدهندگان
مشخصات جمعیت شناختی

تحصیالت

تجربه

تعداد

درصد

دکترا

22

8/87

فوقلیسانس

157

63/3

لیسانس

69

27/82

کمتر از  5سال

10

0/40

 5تا  10سال

44

17/74

 11تا  15سال

76

30/64

 16تا  20سال

103

41/53

باالتر از  20سال

15

6/04

در این پژوهش ،برای مدلسوازی معادالت سواختاری از روش دومرحلهای اسوتفاده شود .ابتدا
مدل اندازیگیری و سپس مدل ساختاری ارزیابی شد.
 .1-4ارزیابی مدل اندازهگیری:
در این مرحله مدل اندازهگیری بررسی گردید .به این معنی که همگرایی داخلی گویههای یک
سازه و واگرایی بین سازهها و میزان بار عامل بررسی گردید .برای هر یک از سازههای جذابیت
سرمایهگذاری ،هویت برند مکان و تصویر برند مکان گویههایی که دارای بار عاملی کمتر از 0/5
اندازهگیری نهایی نشان میدهد.
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جدول  .3گویهها و بارهای عاملی آنها در مدل کوواریانس (اندازهگیری)
گویه ها
انتقال و تبدیل ارز به سهولت انجام میپذیرد.

0/85

IA1

ثبات سیاسی و امنیتی در مکان برقرار است.

0/80

IA2

در قوانین و مقررات ثبات حاکم است.

0/63

IA3

امکان دستیابی به فرصتهای سرمایهگذاری جدید در این منطقه وجود دارد.

0/93

IA4

بروکراسی زائد وجود ندارد .امور شفافیت و قابل پیشبینی است.

0/78

IA5

صنعت گاز ایران از زیرساخت فیزیکی مناسب برخورداراست.

0/77

IA6

در این صنعت منابع طبیعی بهوفور در دسترس است.

0/56

IA7

این شرکت نظرات و عالیق و ارزشهای مشتریان اهمیت میدهد.

0/71

PBI1

صنعت گاز ایران به ذینفعان خود متمرکز است.

0/65

PBI2

این شرکت در حل چالشهای اجتماعی و زیستمحیطی جهانی مشارکت میکند.

0/76

PBI3

این شرکت در ساختن جهانی بهتر برای همگان گام برمیدارد.

0/66

PBI4

صنعت گاز ایران سیاست سرمایهگذار پسندی دارد.

0/72

PBIM1

صنعت گاز ایران نظم و قانون قوی برای حمایت از کسبوکار دارد.

0/71

PBIM2

در شرکت گاز ایران افراد از اخالق کاری و حس همکاری باالیی برخوردارند.

0/82

PBIM3

PBIM: Place Brand Image

PBI: Place Brand Identity

IA: Investment Attractiveness
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ارزیابی پایایی :برای ارزیابی پایایی متغیرهای پژوهش ،از سوه روش آلفای کرون باخ ،پایایی
مرکب و متوسوط واریانس تبیین شوده اسوتفاده شود .باگوزی و یی )1988( 1بیان میکنند که اعتبار
مرکب باید مسواوی یا بیشوتر از  0/6و متوسوط واریانس تبیین شوده باید مسواوی یا بیشوتر از  0/5باشود
و آلفای کرون باخ مساوی و یا بیشتر از  0/7باشد .بر این اساس ،همانطور که در جدول  4مشاهده
میشووود ،متوسووط واریانس تبیین شووده ،پایایی مرکب و آلفای کرونباخ همگی در درون سووطح
پذیرش قرار دارند .درنتیجه میتوان گفت که پایایی مدل اندازهگیری قابلقبول است.
جدول  .4ضریب پایایی
سازه

آلفای کرون باخ

اعتبار مرکب

متوسط واریانس تبیین شده

جذابیت سرمایهگذاری

0/908

0/879

0/517

هویت برند مکان

0/801

0/789

0/500

تصویر برند مکان

0/798

0/759

0/564

مأخذ :نتایج تحقیق

ارزیابی روایی :روایی پژوهش به دو روش روایی محتوا و روایی سازه ارزیابی شدند .روایی
محتوا با نظرسنج ی خبرگان به دست آمد .همچنین ،با توجه به اینکه همه بارهای عاملی گویههای
مربوط به هر یک از سازهها به لحاظ آماری معنادار هستند ( )P<0/001و مقادیر آنها مطابق جدول
 3از  0/5بیشتر است ،بنابراین روایی همگرا تائید میشود .همچنین ،براساس جدول  ،5همبستگی
نشان میدهد ،هیچکدام از متغیرها با یکدیگر همبستگی کامل نداشته و ترکیب گویهها بهگونهای
است که سازهها بهخوبی از یکدیگر تفکیک شدهاند .ازاینرو میتوان اظهار داشت مطابق روش
فورنل و الکر )1981( 2سازهها از روایی واگرای مناسب برخوردار است.

1. Bagozzi and Yi
2. Fornell, and Larcker
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جدول  .5همبستگی میان سازهها و مجذور مقادیر میانگین واریانس تبیین شده
سازه

جذابیت سرمایهگذاری

جذابیت سرمایهگذاری

0/763

هویت برند مکان

0/697

0/709

تصویر برند مکان

0/644

0/611

تصویر برند مکان

هویت برند مکان

0/75

مأخذ :نتایج تحقیق

 .2-4ارزیابی مدل ساختاری
با استفاده از روش بیشینه درستنمایی ،مدلسازی معادلههای ساختاری اجرا و نتایج مدل ساختاری
در جدول  6ارائهشده است .نتایج نشان میدهد که فرضیههای پژوهش از لحاظ آماری در سطح
 P<0/001مورد تائید است.
جدول  .6آزمون فرضیهها با استفاده از برآورد ضرایب استانداردشده
فرضیه

مسیرهای فرض شده

ضریب مسیر

آماره آزمون

معناداری

نتیجه

H1

هویت  جذابیت سرمایهگذاری

0/883

8/722

***

تائید

H2

تصویر  هویت

0/472

3/573

***

تائید

H3

هویت  تصویر

0/625

4/920

***

تائید

H4

تصویر  جذابیت سرمایهگذاری

0/349

3/648

***

تائید

جدول  .7شاخصهای برازش مدل ساختاری پژوهش
مقادیر مدل

X2

df

p

TLI

NFI

CFI

RMSEAS

X2/df

109/966

72

0/003

0/982

0/951

0/982

0/046

1/527

مأخذ :نتایج تحقیق
همانگونه که جدول  6نشووان میدهد ،با توجه به اینکه سووطح معنادار فرضویهها کمتر از 0/05
اسوت ،فرضویههای پژوهش ازلحاظ آماری معنادار و تائید شودند؛ و میتوان با ضوریب اطمینان 95
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درصود ادعا کرد هویت برند مکان و تصوویر برند مکان بهصوورت بازگشوتی بر همدیگر تأثیر مثبت
و معنادار دارد .همچنین هویت برند مکان بر جذابیت سرمایهگذاری تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ اما
فرضویه شوماره  4باوجود معناداری و مورد تائید شودن آن ،موجب کاهش قدرت تبیین مدل از 0/78

به  0/59میشود؛ بنابراین فرضویه مذکور از مدل نهایی حذف گردید .همچنین ،شواخصهای برازش
مدل جدول  7نشووان میدهد که کلیه شوواخصهای برازش در محدوده پذیرش قرار دارند و مدل
پژوهش مطابق شکل  2از برازش موردنیاز برخوردار است.
PBIM3

PBIM2

0.82

0.6
7

PBIM1

0.72

0.71

IA1

تصویر برند

IA4

IA3

IA2

مکان
0.8
5

0.47 0.63
0.5
8

0.6
3

0.8
0

0.9
3

0.78
0.88

مکان
0.66

PBI4

0.76

PBI3

0.6
5
PBI2

0.56

0.7
1
PBI1

IA7

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش

0.77

IA6

0.78

IA5
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 .5بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش ،تبیین عوامل تعیینکننده جذابیت سرمایهگذاری در صنعت گاز است.
اغلب پژوهشهای پیشین ،جذابیت سرمایهگذاری را با تأکید بر ویژگیهای ملموس و بهصورت
ایستا بررسی کردهاند .این پژوهش ،ضمن بررسی تأثیر ویژگیهای ملموس و غیرملموس هویت و
تصویر برند مکان و نیز جذابیت سرمایهگذاری ،برای اولین بار مدل پویای برندسازی مکان را
بر اساس هویت و تصویر آن ،بهصورت تجربی بهکار گرفته است .پژوهش حاضر تائید میکند که
برندسازی مکان بهعنوان کاتالیزور درک از هویت برند مکان را با تصویرسازی از آن ارتقا
میبخشد .مطابق تئوری تعامل اجتماعی نمادین ،تصویر برند مکان بهصورت متقابل از طریق
ذینفعان بخصوص توسط سرمایهگذاران به تقویت مجدد هویت برند مکان کمک مینماید و منجر
به جذابیت سرمایهگذاری میشود.
نتیجوه کلی پژوهش ،در راسوووتوای پژوهشهوای (کیلودوف ،نوانز -توابوالز2014 ،1؛ فونو

و

دیگران )2015 ،2نشووان میدهد که جذابیت سوورمایهگذاری در صوونعت متأثر از هویت برند مکان
بهصوورت مسوتقیم و در تائید مطالعات (گیرالدی2016 ،؛ نات و دیگران )2015 ،3و نیز تصوویر برند
مکان بهصوورت غیرمسوتقیم اسوت .نتایج فرضویههای  1تا  3پژوهش نشوان میدهد که تصوویر برند
مکان بر هویت برند مکان و بهصووورت متقابل هویت برند مکان بر تصووویر برند مکان تأثیر مثبت
دارد .بهعبارتدیگر ،هرچه از طریق برندسوازی مکان ،هویت برند مکان و تصوویر آن تقویت شوود
فرآیند تصمیمگیری آنها تأثیر میگذارد که این امر با نتایج پژوهشهای (پرابو2014 ،4؛ ژوست،5
 )2015همراسوووتوایی دارد؛ و حواکی از آن اسوووت کوه سووورموایوهگوذاران ،زموانی در یوک صووونعوت
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سورمایهگذاری میکنند و به آن وفادار خواهند ماند که ارزیابی مطلوبی از هویت آن مکان داشوته
باشوند .این امر زمانی محقق میشوود که صواحبان صونعت بتوانند با اسوتفاده از برندسوازی تصوویر
مناسبی را فراهم نماید.
 .1-5پیشنهادهای كاربردی
بر اساس نتیجه حاصلشده از فرضیه  1پژوهش ،در راستای مطالعهی (دانر و وفورت ،)20181،در
حوزه عناصر غیرملموس هویت و مطالعات (فرناندز -کاوی و دیگران2018،2؛ کوتسی و دیگران،3
 )2018در حوزه عناصر ملموس هویت و نیز بر اساس نتیجه حاصل از فرضیه  2جهت همآفرینی
تصویر قوی و تقویت متقابل هویت مکان همسو با پژوهشهای (کاواریتزیس و کاالندیدز)2015 ،4
راهکارهای عملیاتی ذیل پیشنهاد میگردد.
 oبهمنظور انعکاس هویت برند مکان در راسوتای جذب سورمایهگذاران جدید و حفظ وفاداری
سورمایهگذاران حاضور ،بر اسواس نیازها ،ارزشها و دالیل متنوع آنها برای سورمایهگذاری،
الزم اسوووت اقدام به بخشبندی سووورمایهگذاران نمود و بهطور ویژه هر بخش را مورد هدف
قرارداد تا در ذهن آنها تصووویر مطلوب ایجاد و جایگاهیابی شووود .چنین جایگاهی عالوه بر
هویت ملموس و متمایز سویاسوی ،اقتصوادی و ایجاد ارزش برای سورمایهگذار ،با جهتگیری
مثبت صونعت گاز در خصووص هویت غیرملموس مثل رسوالت اجتماعی آن و توجه به مسوائل
زیستمحیطی در سطح منطقه و جهان تحقق مییابد.
سورمایهگذاری تبیین گردد .انعکاس رویکرد حمایتی و قوانین مطلوب برای سورمایهگذاری و
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وجود پتانسویلهای نیروی انسوانی مطلوب میتواند شورکت را از هم آفرینی تصوویر مطلوب
آن از سوی ذینفعان خود ،بهخصوص سرمایهگذاران حاضر بهرهمند سازد.
 oجوذابیوت سووورموایوهگوذاری مطلوب ایجواب میکنود مکوان دارای متغیرهوای داخلی و خوارجی
مطلوبی باشود .از بععد متغیرهای داخل صونعت ،با توجه بهوفور منابع گازی ،ضورورت دارد به
بسوط و توسوعه زیرسواختهایی چون ایجاد شوبکه خطوط لوله داخلی و مشوارکت در خطوط
منطقوهای و بینالمللی ،تمرکز بر اکتشووواف منوابع ،احداث مخوازن جهوت ایجواد امنیوت تقواضوووا
اقدام شووود .وجود چنین زیرسوواختهایی از سووویی و امکان دسووترسووی سوورمایهگذاران به
بوازارهوای منطقوه و بینالمللی و وجود پتوانسووویول و زمینوه سووورموایوهگوذاری جودیود ،هویوت چنین
مکوانی را برای هر سووورموایوهگوذاری جوذاب خواهود کرد و هزینوه ترک این بوازار مطلوب برای
هر سووورموایوهگوذاری هزینوه فرصوووت زیوادی تحمیول خواهود کرد .از بععود متغیرهوای خوارج از
صووونعت ،الزم اسوووت بحث سووورمایهگذاری از طریق دسوووتگاه دیپلماسوووی دنبال شوووود؛ و
محدودیتهای ناشوی از تحریم بهخصووص در تبادل ارز از طریق مدلهای قراردادی متنوع با
ریسک پایین رفع گردد.
 oبا وجود اینکه که سورمایهگذاری امری اقتصوادی اسوت ،اما به دلیل تنیدگی اقتصواد و سویاسوت،
جهتگیری سویاسوی بخشوی از هویت مکان اسوت .بنابراین به دلیل بلندمدت بودن پروژههای
صووونعت گاز ،مدیران و تصووومیمگیران باید با در نظر گرفتن همگرایی سووویاسوووی منطقهای و
سرمایهگذاری بگیرند.
 .2-5پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها ،درون محدودیتهایی شکلگرفته است .پژوهشگران دیگر با رفع
محدودیتهای این پژوهش ،میتوانند در هرچه غنیتر شدن ادبیات جذابیت سرمایهگذاری نقش
مؤثری را ایفا کنند .با توجه به اینکه این پژوهش در صنعت گاز انجام پذیرفته است ،در تعمیم نتایج آن
به سایر صنایع بایستی با احتیاط عمل کرد به دلیل اینکه که هر صنعت با توجه به مشخصات جغرافیایی
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و زمانی میتواند اولویت و فضای ذهنی متفاوتی داشته باشد .بر همین اساس ،انجام پژوهش در صنایع
دیگر و مطالعه تطبیقی آن با پژوهش حاضر میتواند به یافتههای جدیدی منجر شود و بررسی نتایج
آنها در کسب بینش عمیق و غنای تحقیقات در حوزه سرمایهگذاری کمک نماید.
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