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Extended Abstract 
Introduction 

In a world that is moving towards globalization, cities are increasingly competing to attract new 

businessmen, investors, tourists and citizens to their region. Many of these regions use branding 

techniques to differentiate their identities from others or use this method to make what they 

offer unique. The urban brand has been adapted from the world of business and has been used to 

promote urban development and the quality of life of citizens. Therefore, in this research in 

Zanjan city (case study), all urban spaces are highlighted according to the time and place 

dimension and the way of functioning in the city. And this city, which is a city for travelers 

crossing the northwest of the country through the capital, becomes a travel destination. The 

historical background of the people living in the city, how they use urban spaces and how they 

interact with travelers are among the factors that can be effective in expressing the principles of 

branding in Zanjan. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the situation of 

urban branding components in Zanjan to identify the potentials and weaknesses of this city for 

urban branding. The present study was conducted in response to the question of whether the 

development of an urban branding has an effect on increasing revenue and capital management 

in Zanjan? 

 

Methodology 

The present study is part of applied research in terms of purpose and is part of descriptive in 

terms of implementation or strategy. This study is a mixed research consisting of two 

quantitative and qualitative parts. The data collection method in the present study is based on 

quantitative and qualitative data, semi-structured interview and questionnaire. The effective 

factors on branding were identified using semi-structured interviews. The results of fuzzy 

hierarchical analysis and strategic analysis were presented using quantitative data obtained from 

the pairwise comparison questionnaire and Porter’s Five Forces Model. The statistical sample of 

the present study was 20 specialists and 20 urban managers who were selected using snowball 

sampling method. According to the value of 0.29 based on the CVR table,  it can be said that the 

data collection tool has good validity in the present study. In the present study, Cohen's Kappa 

coefficient method was exerted to the reliability of data collection tools. Based on the 

calculations, Cohen's Kappa coefficient in the present study is equal to 0.74, which indicates the 

appropriate level of reliability for data collection tools. 
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Results and discussion 

The method of analysis at this stage of the research consists of two main parts as following: 

First, internal and external forces were determined according to the views and opinions of the 

experts, and thus, the final weight was given to each factor. Finally, the necessary strategy and 

Zanjan brand will be developed. Experts have been used to formulate the Potter strategy. In this 

way, they were asked to mention solutions to improve the forces aligned and eliminate the 

danger of the forces opposed to urban branding, based on all internal and external forces aligned 

and opposed to urban branding. Revenue and investment management of Zanjan city has been 

identified in the form of historical and cultural identity. Therefore, the brand identity of Zanjan 

city can be searched in the history and culture of this city. According to them, presenting the 

brand to the stakeholders along with advertising is essential for the brand. In the present study, 

after selecting and presenting the brand name of Zanjan city, the logo of Zanjan city has been 

presented based on the opinion of experts in the field of marketing and logo design. In 

presenting the present brand logo, an attempt has been made to show the cultural and historical 

identity of Zanjan, which was described in the previous parts of the research.  

 

Conclusion 

The highest priority among foreign forces in line with the explanation of urban brand in Zanjan 

is proximity to Tehran as the most important center of capital and income of the country, 

location on the route of the northern and northwestern provinces of the country, and the 

existence of suitable air, rail and road infrastructures for domestic and foreign visitors. Also, the 

lowest priority was to create new job opportunities and restaurants and hotels full of travelers, 

the possibility of expanding skills training for new forces to enter the sector compared to other 

economic sectors and the existence of rituals and religious places of interest to the public. Also, 

among the foreign forces opposed to the definition of urban brand in Zanjan, the high cost of 

competition with the attractions of neighbouring provinces has the highest priority and the lack 

of positive imagery and attractive branding of the cities of the province is in the lowest priority. 

The score obtained from the evaluation of the effective internal factors on the urban branding in 

Zanjan is 1.42, which indicates the dominance of strengths over weaknesses in the domestic 

environment. Also, achieving a final score of 1.62 in the evaluation of the effective external 

factors on the explanation of the urban branding in Zanjan, shows the dominance of 

opportunities over existing threats in the external environment. Accordingly, the application of 

scores obtained from the evaluation of internal and external factors indicates the position of 

"growth and development" to explain the urban brand in Zanjan. 

 

Keywords: Urban Branding, Capital Management, Five-Phase Model, Putters Five Force 

Analysis. 
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 چکیده
دی و مـدیریت درآمـ شـهر درآمـدزا در یعترین صـناترین و متنوعاز مهم یکیعنوان به برند سازی شهریامروزه 

منجر  یراناز نقاط ا یاریبس یبرا شهرها در اذهان بازدیدکنندگانمناسب از  یرومطرح است. نبود تص یادنشهرهای 
 یتاهم سفر برند مقاصد یینرو لزوم توجه به عوامل مؤثر بر تبمناطق شده است. ازاین ینبه محدود شدن سفر به ا

 ین پـژوهش. استا زنجانشهر  یبرا یبرند سازی شهرهای ارزیابی مؤلفه ،پژوهش یهدف اصل دارد. یریچشمگ
در  ی اطالعـاتر گـردآورازاسـت. ابـ یفـیهـای کداده یمبنا برتوصیفی تحلیل های پژوهش دستهو از  یکاربرد
ا و محتـو یـیروا یبضـر ازآن  یییـاو پا یـیروا ینامه است که بـراو پرسش یافتهساختار یمهمصاحبه ن ،پژوهش
 بـرای نامهرسـشپ 51 و متخصصـین برای نامهپرسش 51 شامل پژوهش یآمار نمونهاست.  شدهاستفادهبازمون 
اند. پـژوهش حاضـر شـدهنتخابا یگیری گلولـه برفـنمونـه روش که با استفاده از در زنجان است شهری مدیران

کند کـه دارای می ستفادهاپری ارد  و برندینگ مورگان فازی پنج مدل از تحقیق اصلی طرح و برند سازی منظوربه
 یمراتبـ سلسـله یـلتحل یـکبرند سازی با استفاده از تکن یبرا زنجانبارز شهر  یتهو ییشناسا :استسه مرحله 

ن و نشـان عنـوا یـت،هو و معرفی؛ گانه پورترنیروهای پنج یلو تحل یفاز برند سازی با استفاده از مدل پنج ی؛فاز
ای مجموعـه یلقـاا منجـر بـه یخی،تـار فرهنگـی وهای دهـد جاذبـهنشان می ، نتایجعالوه. بهزنجانبرند شهر 
آمده از دسـتنفعـان اسـت. نمـره بههمه ذی ذهن رد زنجانشهر  یخو تار فرهنگهایی از فرد از تداعیمنحصربه

ط قـوت بـر دهنده غلبه نقـادر شهر زنجان نشان یبرند شهر یینمؤثر بر تب یعوامل خارج ی وعوامل داخل یابیارز
 باشد.یمی خارج ی موجود در مح یدهایبر تهدها غلبه فرصتی و داخل ی نقاط ضعف موجود در مح
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 مقدمه 
 گذاران،یهجـذب تجـار، سـرما یبـرا ، رقابـتای در حـالفزاینـده طوربـهشهرها  ،رودشدن میکه رو به جهانی یاییدر دن

خـود از  یـتهو یزجهت تما ینگبرند فنون مناطق از یناز ا یاریبه منطقه خود هستند، بس یدو شهروندان جدگردشگران 

موسـوی و کننـد )اسـتفاده می دهنـد،می فرد بـودن آن ـه ارائـهمنحصـربه یروش براازاین یاکنند و استفاده می یرینسا

ی زنـدگ یفیـتو ک یارتقـاء توسـعه شـهر یدر راسـتا شده وتجارت اقتباس یایاز دن ی. برند شهر(013: 0331همکاران،

 ای در مورد مکان است؛ که تأکید بـرو بسته یردهنده تصوارائه یبرند شهر ،دیگرعبارتکاربرده شده است. بهبه شهروندان

 Dinnie,2011) یـردبگ یشـیرقبـا پ یرای که شهر بتواند در رقابت از سـاگونهفرد شهرها دارد، بههای منحصربهویژگی

از عوامـل مـؤثر در توسـعه  یسـم،ها و تورو توسعه شـرکت ینوآور ید،گذاری جدسه عامل سرمایه یدگاه،د یندر ا(. 58:

 یرنـدهالمللـی هـر شـهر و دربرگو بین یاسـیس ی،اجتماع یخی،تار یتشامل هو شهری . برند سازیاندشدهی شناختهمحل

بـه  یـر،های اخدر دهـه ی،آن شهر است. برنـد سـازی شـهر یحیرو تف یو امکانات رفاه یاقتصاد هایی فعالیتچگونگ

. شـده اسـتتبدیل توریسـماثرگـذار بـر صـنعت  یاز عوامـل اساسـ یکـیو  یـات مـدیریت درآمـدمهم در ادب یموضوع

(Fernández et al;2014: 217 .)پـذیری شـهرها در هم نین به دنبال تعیین نقش طراحی فضای عمومی در رقابت

دن هستند. امروزه، ارتباط بین طراحی شهری و شرای  اقتصادی شهر برعکس شـده و ایـن پدیـده مـدل شفرایند جهانی

 .گذاران ایجاد کرده و رشد شهری را توسـعه داده اسـتمنظور جذب سرمایهجدیدی از مدیریت فضای عمومی شهری به

شهرهای کشور بـا تأکیـد بـر حـوزه  ها و پیامدهای برندیابی برایطی پژوهشی، ضرورت( 0332)و همکاران  محمدی فر

عنوان متغیـر اند. نتایج این مطالعه نشـان داد کـه از یکسـو، برنـدیابی شـهری بـهاقتصاد شهری را موردبررسی قرار داده

عنوان متغیرهـای مالـک، تأثیرگـذار برای ایجاد تصویری مطلوب و هم نین سطح رضایت شهروندان ساکن بـه نگرآینده

رضایت شهروندان ساکن بر سطح رضایت مخاطبان ازجمله گردشگران، تـأثیر مسـتقیم و معنـاداری از سوی دیگر،  .است

بـر اسـاس یـک بررسـی ادبیـات  کننده ارزش ویـژه برنـد شـهروتحلیل عوامل تعیین(، تجزیه5150. هدف گورشکا )دارد

به ارزش برند و پیامدهای عملـی های مربوط یافته است و یافتهسیستماتیک طبق روشی است که توس  تران فیلد توسعه

طور خالصه، عوامل زیادی کند. بهطور واضح مشخص میهای بازاریابی مقصد، و مدیران مقصد یا شهر را بهبرای سازمان

وجود دارد، ازجمله تصویر برند، کیفیت نام تجاری و آگاهی از نام تجاری. این عوامـل بـه عناصـر  ارزش برند برای تعیین

 Górska) شوندشده به مسافران مربوط میها و خدمات ارائهمحیطی و اکولوژیکی و هم نین زیرساختفرهنگی، زیست

2021:49et al,تواند جایگاهی برای در مقاله مفهوم مارك تجاری شهر و اینکه چگونه می (5151)و همکارانش  0(. بوبو

کنـد. ایـن مطالعـه بـر اسـاس یـک کند، بح  میتوسعه باز شهری را در مناطق شهری، در جهان درحال مدیریت درآمد

ها های مارك تجاری شهر که در آنهایی را در شیوهوتحلیل محتوا انجام شد. این تحقیق شکافمطالعه گسترده و تجزیه

ع ریزی جـامریزی شـهری ماننـد برنامـههای برنامهرو، شیوهریزی وجود ندارد، برجسته کرد. ازاینتاریخ، مدرنیته و برنامه

 .شـهرهای جهـانی مطـرح کننـد های اقتصـادی و مـدیریت درآمـدممکن است به شهرها کمک کند تا خود را در شبکه

های شهرسـتان پرداختند با توجه به ظرفیت ( به تبیین راهکارهای توسعه خالق شهر رشت5151ساالری پور و همکاران )

تـوان انتظـار داشـت در بین مردم شهرستان رشت، میهای فرهنگی مناسب رشت در زمینه شهر خالقیت غذایی و زمینه

عنوان یکـی از های الزم، بهتوسعه توریسم و مدیریت درآمد با افزایش کیفیت خدمات و محصوالت مبتنی بر ارائه آموزش

 الزامات توسعه پایدار، عالوه بر ایجاد بستر برای مردم برای استفاده از مارك تجـاری خالقیـت در شهرسـتان نیـز کمـک

بر سیر تاریخی و تحول مفهوم تصویر شهر از  تحلیلی-ی کیفییک مطالعهدر ( 0333) یالحسابمرادی و  .کندشایانی می

 یرتصـودر آن مشخص شـد که  پرداختند شدنمدرنیسم و جهانیپست مدرنیسم، شهر با تأکید بر سه دوره خوانایی تا برند

فاصله گرفته و  یبوده تا حدود یکالبد ئلخود در دوره مدرن که برگرفته از مسا یهشهر در حال حاضر نسبت به مفهوم اول

 محمـدپور زرنـدی و  گـردد.می یارتباطـات و اطالعـات تلقـ یبا فنـاور یقو برند سازی در تلف یابیای مهم در بازارمؤلفه
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هـا از دیـدگاه بازدیدکننـدگان بنـدی آنعوامل مؤثر بـر برنـد شـهری و اولویت"( در پژوهشی با عنوان 0332) همکاران

المللی )مطالعه موردی: برج میالد تهران( پس از بررسی مفاهیم و تعاریف متعـدد از برنـد سـازی بـا اسـتفاده از ابـزار بین

دهد که برند سـازی با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمن پرداخته است. نتایج نشان میها پرسشنامه به تحلیل داده

عنوان یک سیاست راهبردی بازاریابی در مدیریت یکپارچـه شـهری، مطـرح گـردد و عوامـل تواند بهنمادهای شهری می

ران شـهری و پایـداری برنـدهای ها موجب توجـه مـدیبندی آنمتعددی در موضوع برند شهری دخیل هستند که اولویت

شـده راهبـرد آگـاهی از برنـد، رقابت موفق خواهد شد. ازجمله راهبردهای مطرح شهری در راستای جذب سرمایه و درآمد

المللـی و راهبردهـای افزایش کیفیت ادراکی، تصویر برنـد، مـدیریت یکپارچـه، راهبـرد مـالی و اقتصـادی، بازاریـابی بین

 باشد.گذاری میسرمایه

 یگـرد یوشور از سـهفت استان ک یگیو محل استقرار آن در همسا ییخود از سو یخیتار یشینهشهر زنجان با توجه به پ

و  یینـیهای آراسـمم یرسد کـه اجـراگونه به نظر می. اینباشدمی مدیریت درآمد ینهدر زم یهای مناسبزیرساخت یدارا

 یـن. ایردرار گعموم مردم ق یددر معرض د یشترب یددر زنجان با گیرهنف یخیها و آثار تارها، موزهوجود نمایشگاه ی،مذهب

بنـابراین انست. د یشهر یتوان برند سازعامل را می ینکه بهتر یددر ذهن افراد به وجود آ یعامل یقاز طر یدمهم ابتدا با

رد در شهر حوه کارکن و ندر این پژوهش در شهر زنجان )نمونه موردی( همه فضاهای شهری با توجه به بعد زمان و مکا

عنوان یک شهر برای محل عبور مسافران شمال غرب کشور از مسـیر پایتخـت شوند و این شهر که بهسازی میبرجسته

ها از فضاهای شهری، نحوه تعامل شود. پیشینه تاریخی مردم ساکن شهر، نحوه استفاده آناست به مقصد سفر تبدیل می

 ایـن تر اصول برند سازی شهر زنجان مؤثر واقع شود. برتواند در بیان دقیقلی است که میها با مسافران ازجمله عوامآن

 و هاپتانسیل تا است زنجان شهر در سازی شهری برند هایمؤلفه وضعیت بررسی حاضر پژوهش انجام از هدف اساس،

 است گرفتهنجاما سؤال این هب پاسخ در گردد. پژوهش حاضر شناسایی شهری سازی برند جهت شهر این ضعف نقاط نیز

 شهر زنجان تأثیر دارد؟ افزایش درآمد و مدیریت سرمایهبر  یبرند شهر ینتدو یاآکه 

های پیشین در بازتولید برند شهری زنجان با استفاده از روش پوترز است که رو، تفاوت اصلی این پژوهش با پژوهشازاین

رند و مدیریت بن با توجه به آرای متخصصان حوزه آفاده خواهد شد که در روش برای برند شهری استبرای اولین بار ازاین

ر سـعی بـر ز سوی دیگشهری ابعاد گوناگون برند سازی در حوزه اقتصاد شهری مورد ارزیابی و سنجش قرارگرفته است. ا

بـدی مـدنظر غیر کال های برجسته، همه ابعاد برند سازی شهری در دو بعد کالبدی وآن است تا با در نظر گرفتن پژوهش

 قرار گیرد.
 

 مبانی نظری
و  شـده هـاآن وجهه و شهرها جایگاه تقویت باع  که است ذهنی و درونی بعد دو در ذهنی تصویر از متأثر شهری برند

های سـرمایه شدن سرازیر موجب درنهایت شهرها میان رقابت جو ایجاد .آوردمی وجود به را شهرها میان رقابت فرصت
و  )منصـوری آوردمی بار به ساکنین برای را زندگی کیفیت و رفاه و شده شهری ساختارهای به اجتماعی و ویمعن مادی،
 عـاملی شـهرها در مشـیخ  و گذاریسیاسـت توسـعه بـرای شهری سازی است برند معتقد دکالین .(2: 0331 بیات،

 بـرای مجرایـی عنوانبـه دیگـر، طـرف زا و شـودمی شهرها اقتصادی و توسعه رشد باع  طرفی از زیرا است؛ اساسی

 شـهر بـرای هـویتی ایجاد شهری، سازی برند دشوار (. راهبردDecline,2010:4کند )می عمل شهر هویت شناسایی

 اسـت یافتهتوسـعه هامشـیخ  و سیاسـت اقتصاد، شناسی،مردم تاریخ، نظیر مفهومی متغیرهای از ایگستره از که است
(Chen et al,2010:147.) گذاران شـدن و اصـرار سـرمایهبا تأکید بر اینکه در عصر جهانی( 0332) ماجدی و سروری

گذاران و مـدیران شـهری تبـدیل های اصـلی سـرمایهگذاری، شهرها به کانونهای جذاب برای سرمایهبرای یافتن مکان
دهند و بتوانند با سـایر شـهرها رقابـت های مختلفی را ارائه های مالی باید انواع جذابیتشوند که برای ترسیم سرمایهمی
های تصویر شهر و برنـد سـازی شـهری صـورت گرفتـه کـه در آن ای دیگر مطالعاتی در خصوص مؤلفهدر مطالعه کنند.
های برند سازی شهری را در سه قالب اصلی کالبدی، اجتماعی و فرهنگی و امکانات زیرساخت و یک قالب فرعی تکنیک
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های تصویر ذهنی شهر در دو بعد بیرونـی )از دیـد بازدیدکننـدگان( و درونـی )از دیـد پی آن مؤلفه داند که ازتبلیغات می
 سـر بـر اثربخش و کارا رقابت راستای در شهرها طورکلی،به(. 73: 0333گیرد )الحسابی و مرادی، شهروندان( شکل می

 و احتـرام منزلـت، شهرها، شـأن، اقتصادی و وکارکسب رونق اجتماعی، سرمایه جذب گذاری،سرمایه مالی، جذب منابع
 المللـیبین و ایدر سطوح منطقـه متمایز شهری برند ایجاد دنبال به باید شهروندان زندگی کیفیت بهبود و بیشتر اعتبار

 افکـار نـزد سرعت بیشـتری با نمایند، ایجاد جهانی عرصه در ایویژه برند اندتوانسته که شهرهایی که ایگونهبه باشند؛

 از بیشـتری و بهـره باشـند داشـته بیشتری تأثیرگذاری جهانی، گسترده شبکه در توانندمی و شدهشناخته جهان عمومی

، موحـد) نمایند خود معطوف نماد به را دنیا توجه و احترام حال،درعین و آورند دست به گذاریسرمایه و وکارکسب درآمد،
 نزدیکـی ارتباط باشد.می شهری برند مکانی موقعیت و تصویر ویت،ه :بخش سه شامل شهری برند (. اجزای20: 0331

تمرکز دارد )حیـدری، احمـدیان،  شهر موجود قوت نقاط روی بر شهری برند و دارد وجود شهر هویت و شهری برند بین
 شـهرها دیگـر از را شـهری کـه هاییجنبه هم نین و بصری و اقتصادی فیزیکی، نمادهای :نظیر عناصری (1: 0331

 ( شـهری،Decline,2010:10کننـد )می تعیین را برند موقعیت و شهری برند استراتژی اصلی هسته کنند،متمایز می

 -2 اعتبـار -1 پـذیریتحمل و بـرد ظرفیـت -3 مناسب جایگاه -5 زیبایی و تناسب -0 :باشدمی ذیل هایویژگی حائز
 پایـدار سـازی برنـد و یـابی(. هویت050: 0332 ران،زرنـدی و همکـا محمـدپور) یتجذاب -7 همتاییبی -1 بخشالهام

 و شناخت مستلزم چیز، هر از قبل فرآیند این .آوردمی فراهم را سیاسی و فرهنگی اجتماعی، توسعه از فرآیندی شهری،
 کلیـه بـه تـوانمی را هاشاخص و اصول این .است شهری هویت هایشاخص و اصول و کاربردی مفهومی سازیمدل

 هایزیرسـاخت شهرسـازی، معمـاری، ورسـوم،آداب باورهـا، ها،ارزش از اعم تمدنی؛ و نامشهود فرهنگی و ودمشه ابعاد

 رونـد بـا نوعیبـه و بـومی بنیادی اصول حفظ متضمن باید عناصر این ساماندهی .داد طبیعی، تعمیم محی  و فیزیکی

 بـه مناسـب، خـدمات ارائه با همراه گیریجهت این و باشد داشته سازگاری و تعامل جهانی نیز نوین نگرش و فرهنگی

های سـازی(. مدلAnholt,2010:41شـود )می منجر شهری پایدار توسعه و کیفیت زندگی ارتقای رقیب، فضایی تولید
سـازی برنـد شـهری در راسـتای ارتقـای متعددی در راستای برند سازی شهری صورت گرفته که این پـژوهش بـه مدل

( که در آن توجه به نقش تصویرسـازی، 23: 0331شود )مرادی و همکاران،تصاد شهری پرداخته میپذیری و رشد اقرقابت
پذیری و رشد اقتصاد ها در رقابتدار کردن و هم نین رویداد مداری مکان در زمینه برند سازی شهری و تأثیرات آننشان

نـدگان و شـهروندان حـائز اهمیـت اسـت. در شهری با توجه به اصالت معنایی و ساختار ذهنی مکـان در ذهـن بازدیدکن
ونقل شهری باید در اولین اولویت قرار های شهری و حملپژوهشی که در شهر ارومیه مطالعه شده بود مشخصاً زیرساخت

مطالعه خود باهدف شناسایی عوامـل مـؤثر بـر برنـد  در، 0332(. عنابستانی و وصال 32: 0337گیرد )نورانی و میکائیلی، 
تایی بر مبنای مطالعات اکتشافی در زمینه عوامل مؤثر بر ایجاد برند روسـتایی سـه دسـته عوامـل اقتصـادی، مقاصد روس

محیطی شناسایی گردید که در این میان و پس از تحلیل سلسله مراتبی فازی، عوامل اقتصادی زیست-اجتماعی و کالبدی
بر ایجاد برند، وجود محصول خـاص در روسـتا و وجـود  ثرمؤ گانه 01های اند. در بین شاخصبیشترین اثرگذاری را داشته

ای در خصـوص حکمروایـی شـهری شـاندیز انـد. مطالعـهکارآفرینان و مدیران بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده
صورت گرفت که در آن مشخص شد حکمروایی خوب شهری و تصویر و برند شهری همبستگی معناداری دارد )علیزاده و 

گیـری از (، به طراحی مدلی برای برند سـازی شـهری در ایـران بـا بهره0332(. روستا و همکاران )033: 0331روشنایی، 
دهد که پدیده برند سازی شهری در کشور، متأثر از عوامل گونـاگونی اسـت نظریه داده بنیادین پرداخته و نتایج نشان می

سـت و متـأثر از تصـویر ذهنـی و در دو بعـد درونـی و بیرونـی بندی اطبقهای قابلای و زمینهکه در شرای  علی، مداخله
انداز و راهبـرد، بهبـود نفعان در شـهر ثابـت کـرد کـه چشـمو ذی ای در خصوص مدیریتباشد. از سوی دیگر مطالعهمی

افزایی ذینفعان و نقش مهم دولت و نهادهای محلی بهترین چارچوب برنـد سـازی شـهری در همکاری بین سازمانی، هم
های تحقیق که برآینـد ها و زیر شاخص(. بنابراین شاخص511: 0331خص مدیریتی در شهرهای ایران بود )رحیمیان، شا

گذاری و درآمد، جغرافیایی و مکانی و فرهنگـی و هـویتی های مدیریتی، سرمایهالذکر بوده بر اساس شاخصمطالعات فوق
 ر آمده است.کند که در جدول زیهای پژوهش حاضر را تبیین میپایه
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 داتبر اساس مستن های اصلی تحقیقها و زیر شاخص. شاخص1 شماره جدول

 مستند های تحقیقزیر شاخص های اصلیشاخص

 مدیریتی و مکانی

-  های شغلی متعددفرصت 

-  مسائل امنیتی و اجتماعی 

-  مسیرهای منتهی به شهر 

-  اماکن تاریخی و گردشگری 

 یندکال، 0332عنابستانی و وصال 
، 0337 یاننور، 5101 یلدفران ت، 5101
، علیزاده 0331، رحیمیان 0337نورانی 
0331 

گذاری و سرمایه
 درآمد

-  دستیصنایع 

-  هاها و رستورانهتل 

-  هانمایشگاه 

فر  محمدی، 0332ماجدی  سروری و
، 0331، حیدری 5151، بوبو 0332

 ،0331منصوری 

 فرهنگی و هویتی

-  مراسمات مذهبی و بومی شهر 

-  انی مردمرویکرد میزب 

-  تصویرسازی ذهنی شهروندان و گردشگران 

-  هاورسوم و ارزشآداب 

الحسابی  0331موحد  ،0332روستا 
، محمد پور زرندی 5101، آنهولت 0333
 0331، مرادی 5101چن ، 0332

 

وان تشده است که میعنوان برند شهری معرفیدر شهر زنجان در حال حاضر برند شهری پایتخت شور و شعور حسینی به
ترین ت که مهمعنوان یک برند ناموفق در نظر گرفت. ناموفق بودن برند کنونی شهر زنجان به دالیل متعددی اسآن را به
های علمی بودن آن اسـت. از سـوی دیگـر طبـق تعـاریف برنـد سـازی توان عدم مطالعه و مبتنی بر زیرساختآن را می

اً در ایام وده و لزومبخاص باشد. برند شهر زنجان مختص ایام محرم شهری، برند یک شهر نباید محدود به مکان و زمان 
حـل بـرون یافـت از ایـن تـوان راهسو مطالعات برند سازی شـهری و بررسـی اصـول آن را میدهد. از اینمحرم رخ می

 سردرگمی دانست.
 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل شماره 
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 روش پژوهش
پـژوهش  کیـپـژوهش  یـنا باشـد.ازلحاظ اجرا توصیفی از نـوع پیمایشـی میکاربردی و  ،هدف پژوهش حاضر، ازلحاظ

 بـر ی،یفـو ک یکمّ یهاداده یبنادر پژوهش حاضر، برم اطالعات آوریاست. روش جمع یفیو ک یصورت کمّو به یختهآم
 اده از مصـاحبهذکر است بـا اسـتفهای پژوهش، شایاناست. در خصوص داده نامهپرسش و یافتهساختار یمهمصاحبه ن یۀپا

مقایسه  نامهپرسش که از ی،های کمّازآن با استفاده از دادهشد و پس ییعوامل مؤثر بر برند سازی شناسا یافتهساختار نیمه
 یآمـار نمونه. شد ئهارا یراهبرد لیلتح و یفاز یسلسله مراتب یلتحل یجبه دست آمد، نتا گانه پوترزنیروهای پنجو  یزوج

 روش فاده ازکـه بـا اسـتشـود می گرفتـه نظـر در شـهری مـدیران نفـر هـم 51 و از متخصصین نفر 51پژوهش حاضر 
افراد بوده کـه  عاتیاطال انتخاب خبرگان در پژوهش حاضر اشراف یارترین معاند. مهمشدهانتخاب یگیری گلوله برفنمونه
های مشاهده و تکمیـل ن تحقیق، از تکنیکمنظور گردآوری اطالعات در ایبه اند.شدهنمونه انتخاب یاساس اعضا ینبر ا

ها دارای سطح سواد کارشناسی و های مدیریت سرمایه و درآمد که اکثریت آننفر از متخصصان در زمینه 51پرسشنامه از 
 ای از معیارهـای مختلـفشده است. توضیح آنکه برای ارزیابی و پیشبرد فرایند انتخاب، ابتدا مجموعهباالتر بودند، استفاده

تخصصـان مارب موفق داخلی و خارجی، نیـز بـا نظرسـنجی از یوه بررسی تجششده و در نهایت با استفاده از دو شناسایی
وتحلیل آمـار و اطالعـات و تعیـین منـاطق و نیـز منظور تجزیـهتعداد شش معیار نهایی مشخص شـدند و در نهایـت بـه

ت در ایـن ه اینکه ابزار گردآوری اطالعابه است. با توجه گیری شداز روش تحلیل سلسله مراتبی بهره های توصیفیروش
خـش نامه است، الزم است که سنجش روایی و پایایی ابزار گردآوری اطالعـات بـه تفکیـک بپژوهش مصاحبه و پرسش
فر ن 11دهندگان توجه به اینکه تعداد پاسخ شده، از روشهای انجامبرای آزمون روایی مصاحبه کیفی و کمّی صورت گیرد.

توان گفت که ابزار گردآوری اطالعات شده، میمحاسبه 53/1ضرب روایی محتوا، در پژوهش حاضر بوده، بر اساس جدول
، از ژوهش حاضـرپـدر پژوهش حاضر از روایی مناسبی برخوردار است. در خصوص پایایی ابـزار گـردآوری اطالعـات، در 

رابـر شده، ضریب کاپای کوهن در پژوهش حاضر ببات انجامشده است. بر اساس محاسروش ضریب کاپای کوهن استفاده
ا اسـتفاده نامه پژوهش بیی پرسشروا است که حاکی از میزان مناسب پایایی برای ابزار گردآوری اطالعات است. 71/1با 

 از روش اعتبار محتوا و پایایی آن نیز با استفاده از روش بازمون تأییدشده است.
 

 محدوده موردمطالعه
، 0332رشماری سال سهزار نفر طبق  131زنجان )درگذشته زنگان و قبل از آن خمسه نام داشت( با جمعیت تقریبی شهر 

ای و ریلی اصـلی ونقل جادهمرکز استان و شهرستان زنجان، با دسترسی به هفت استان مجاور در یکی از مسیرهای حمل
هـار جهـت شود، در میان باغـاتی از چاظ جمعیت تلقی میکشور قرارگرفته است. این شهر که بیستمین شهر کشور به لح

اتفـاق  ز قبـل ایـناصلی جغرافیایی محصورشده است. شهر زنجان در بین دو کوه از شمال و جنوب نیز محدودشده کـه ا
گیرد. در خصوص اقامتگـاه گردشـگری و صورت خطی در راستای شرق و غرب صورت میمسیر توسعه شهری زنجان به

عدم اقامت  ز مسافرانی اسکان مسافران، مشکالت بسیاری در این شهر وجود دارد بدین ترتیب که بسیاری اتمهیدات برا
که طبق آمار مرکز طوریکنند، بهعنوان مسیری برای تردد و یا استراحتگاه موقت استفاده میرا ترجیح داده و از زنجان به

اله ی زنجان اگرچه هرسردشگری ایران قرار ندارد. آمار گردشگر، شهر زنجان بین بیست مقصد گ0332آمار ایران در سال 
های اخیر، بیشتر گردشگران این شهر از نوع گردشگران مذهبی در مقـاطعی توان گفت در سالرو به افزایش است اما می

 از سال، گردشگران درمانی، و نمایشگاهی هستند.
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 نشهر زنجاموقعیت جغرافیایی  نقشه .2شکل شماره 

 

 هابحث و یافته
سـال بـا  11-12سنی  درصد از پاسخگویان مرد، و در رده 05دهد که گویان نشان میهای توصیفی حاصل از پاسخیافته
دهد کـه دارای درصد از جامعه آماری را تشکیل می 7 دکتری که باشد تحصیالت پاسخ دهنگان در مقطعدرصد می 7/01

 باشدد میدرص 1سال با  51سابقه کاری بیش از 

تـاق فکـر اترین عوامل استراتژیک بر اساس برنامه راهبردی توسعه مدیریت درآمد استان زنجان مبتنی بـر جلسـات مهم
د تدوین گـردد. وتحلیل قرارگرفته است. سعی بر این بوده است تا محی  تعریفی مبتنی بر شرای  موجواستان، مورد تجزیه

 شود.شده که طبق آن جدول زیر ارائه میرز تطابق دادهگانه پوتعوامل استراتژیک با مدل پنج
 

 کر استان. عوامل استراتژیک بخش مدیریت سرمایه و درآمد زنجان بر اساس برنامه راهبردی توسعه مبتنی بر جلسات اتاق ف3 شماره جدول

 (NPهای محلی )پتانسیل

0)  های طبیعیتانسیلفرد فرهنگی و تاریخی با هویت جهانی و ملی و پوجود آثار منحصربه 

5)  کاربردی بودن محصوالت ( ومتنوع )نظیر: ملیله، چاقو، مس دستی اصیل و بومی وصنایع  

3)  های مختلفگذاری در زمینههای سرمایهعنوان فرصتهای جذاب بهوجود مناطق و سکونتگاه 

1)  نوازی باالی مردم شهرمهمان 

قدرت مانور بازدیدکنندگان 
(VM) 

2)  یافتهراکز زیست و فعالیت نسبتاً توسعهمشمال غرب و  -دور اصلی مرکزقرارگیری زنجان در کری 

1)  وجود مراسم آئینی و اماکن مذهبی موردتوجه مردم 

7)  روز نبودن بخش با تحوالت فناوری در ارائه خدمات مناسب و برتربه 

(1 (TRریسک ورود عرصه رقابت )  ستاناولیدات محلی دستی و سایر تازی و برند سازی در صنایعستوجهی به صنعتی بی 

3)  ناشناخته ماندن جایگاه زنجان در مسافر پذیری در سطح کشور 

گذاری و مدیریت محلی قانون
(RM) 

01)  های پر از مسافر، رشد اقتصادی را در پی دارد.ها و هتلهای شغلی جدید و رستورانایجاد فرصت 

00) هـای سـایر بخشامکان گسترش آموزش مهارتی برای نیروهای جدیـد بـه بخـش در مقایسـه بـا  
 اقتصادی

05)  نجانهای اجتماعی و امنیتی شهر زمناسب بودن شاخص 

03)  نبود تصویرسازی مثبت و برند سازی جذاب از شهر زنجان 

01)  های مؤثر در توسعهافزایی میان دستگاهناهماهنگی مدیریتی و ضعف پیوندهای بین بخشی و هم 

سازمان مدیریتی و زیرساختی 
(OS) 

02)  امتگاهی مناسب در شهرضعف امکانات رفاهی و اق 

01)  ای مناسب برای گردشگران داخلی و خارجیهای ریلی و جادهوجود زیرساخت هوایی و زیرساخت 

07)  هاهای فیزیکی اسکان مسافران و توزیع نامناسب آنضعف کلی زیرساخت 

های دیگر تهدید یا پتانسیل گزینه
(TP) 

01) ی در مسـیر و مدیریت کشـور و قرارگیـر گذاریترین کانون سرمایهعنوان مهمنزدیکی به تهران به 
 های شمال و شمال غرب کشوراستان

03)  جوارهای همهای استانباال بودن هزینه رقابت با جاذبه 

 

( 5111منظور برند سازی و طرح اصلی تحقیق، از مدل پـنج فـازی برنـدینگ مورگـان و پری ـارد )در پژوهش حاضر، به
 .شد ارائه پری ارد و مورگان توس  5111ال زی شهری مدلی است که در سشود. مدل پنج فازی برند سااستفاده می
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 راهبردی تحلیل اول: فاز

 وزن دهی به نیروهای داخلی و خارجی عوامل استراتژیک

رجی و نیروهـای داخلـی بـا ابتدا نیروهای خا :است اصلی مرحله دو شامل پژوهش از مرحله این در وتحلیلتجزیه روش
 است. در نهایت شدهداده نهایی وزن واملع از هریک به شده و بدین ترتیب،آرای خبرگان مشخص و هاتوجه به دیدگاه

 .شد خواهد تدوین زنجان شهر متعاقباً برند الزم راهبرد
 خارجی وزن دهی به نیروهای

 قالـب در رنـد،گذامی یرتـأث تاریخی( و طبیعی های)جاذبه زنجان شهر بارز هویت بر که خارجی، در این جدول نیروهای

 یکـدیگر با عوامل این مقایسه با عامل، هر حساسیت و اهمیت میزان به با توجه سپس .اندشده فهرست نیروهای پوترز

گیرد. نیروهای خارجی ممکن است همسو باهدف برند سازی عمـل می تعلق هاعامل به یک تا صفر اهمیتی بین ضریب
از پرسشنامه خبرگـان برآینـد  وزن دهی به عوامل و نیروهای خارجی ینی کنند.آفرکنند و یا در خالف و مقابله با آن نقش

 شده است.

 
 خارجی عوامل ارزیابی . برآیند3شکل شماره 

 
 1جدول  یج درو نتا یینوزن عوامل تع 3تا  0 یاسنامه با مقاز خبرگان، در قالب پرسش یوسیله نظرخواهبه ین قسمتدر ا

قایسه بـا نجان در مزنیروهای خارجی همسو با برند سازی شهر  نشان از غلبه یوزن یازتمنعکس شد. طبق جدول، جمع ام
 دارد. نیروهای خارجی مخالف با برند سازی

 

 وزن دهی و امتیاز نیروهای خارجی .4 شماره جدول

 امتیاز وزن نیروهای خارجی 

VM 1/1 3 یافتهوسعهلیت نسبتاً تمال غرب و مراکز زیست و فعاش -قرارگیری استان در کریدور اصلی مرکز 

RM 3/1 7 د.دار یپ را در یپر از مسافر، رشد اقتصاد یهاها و هتلو رستوران یدجد یهای شغلفرصت ایجاد 

RM های شیر بخامکان گسترش آموزش مهارتی برای ورود نیروهای جدید به بخش در مقایسه با سا
 اقتصادی

1 3/1 

TP ر مسیر دکشور و قرارگیری گذاری و مدیریت سرمایهترین کانون همعنوان منزدیکی به تهران به
 های شمال و شمال غرب کشوراستان

3 2/1 

OS 2/1 3 داخلی و خارجی فرانمساای مناسب برای های ریلی و جادهوجود زیرساخت هوایی و زیرساخت 

VM 3/1 1 وجود مراسم آئینی و اماکن مذهبی موردتوجه مردم 

OS 5/1 1 ها در سطح استانو توزیع نامناسب آن مسافرانهای فیزیکی یرساختضعف کلی ز 
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TM 5/1 3 جوارهای همهای استانباال بودن هزینه رقابت با جاذبه 

RM 5/1 1 نبود تصویرسازی مثبت و برند سازی جذاب از شهرهای استان 

RM های مؤثر در توسعهدستگاهافزایی میان ناهماهنگی مدیریتی و ضعف پیوندهای بین بخشی و هم 
 بخش

3 0/1 

VM 1/1 3 روز نبودن بخش با تحوالت فناوری در ارائه خدمات مناسب و برتربه 

 
 داخلی وزن دهی به نیروهای

 .اندشده فهرست نیروهای پوترز لبقا در گذارند،می زنجان تأثیر شهر بارز هویت بر که داخلی، در این جدول نیروهای
 یک تا صفر میتی بیناه ضریب یکدیگر با عوامل این مقایسه با عامل، هر حساسیت و اهمیت میزان به با توجه سپس

 گیرد. وزن دهی به عوامل و نیروهای خارجی از پرسشنامه خبرگان برآیند شده است.می تعلق هاعامل به

 
 داخلی عوامل ارزیابی . برآیند4شماره جدول 

 

 2جدول  ج دریو نتا یینوزن عوامل تع 3تا  0 یاسنامه با مقخبرگان، در قالب پرسشاز  یوسیله نظرخواهبه ین قسمتدر ا
قایسـه بـا نجان در مزنیروهای داخلی همسو با برند سازی شهر  نشان از غلبه یوزن یازمنعکس شد. طبق جدول، جمع امت

 .دارد نیروهای داخلی مخالف با برند سازی
 

 ای داخلیوزن دهی و امتیاز نیروه .5جدول شماره 

 امتیاز وزن داخلی نیروهای 

NP  ( وزار و...، باکینم ه، مردانی)سلطان یو مل یت جهانیبا هو یخیو تار یفرهنگ فردمنحصربهوجود آثار 
 ، ...(آبادسرخن، یسهر شدهحفاظتتله خور، مناطق ک)غار  فردمنحصربه یعیطب هایپتانسیل

3 7/1 

NP 1/1 7 حصوالتمبودن  یبردارکله، چاقو، مس، چاروق و...( و یر: ملیو متنوع )نظ یل و بومیاص دستیصنایع 

NP  2/1 1 مختلف هایهزمیندر  گذاریسرمایه یهالیو پتانس هافرصت عنوانبهجذاب  هایسکونتگاهوجود مناطق و 

NP 7/1 3 زنجانمردم  یباال نوازیمهمان 

TR 0/1 3 شورک مدیریت سرمایه و درآمدگاه استان در یناشناخته ماندن جا 

OS 5/1 1 شهرمناسب در  یو اقامتگاه یانات رفاهکضعف ام 

TR 2/1 1 شهر زنجان یمحل داتیتول ریسا و دستیصنایع در برند سازی و یساز یصنعت به توجهیبی 

 

 پوترز گانهپنجاستراتژی نیروهای 

همـه  بـر اسـاسشـد  خواسـته صورت کـه از آنـان یناست. به ا شدهاستفادهاز نظر خبرگان  پوترز یاستراتژ ینتدو یبرا
همسـو و رفـع خطـر  نیروهـای بهبود در جهت هاییحلراهشهری  برند سازیداخلی و خارجی همسو و مخالف  نیروهای
 شـدهدادهنشان  یرزجدول  در پوترز گانهپنج نیروهایاستراتژی  مجموعه ذکر کنند. مخالف با برند سازی شهری نیروهای
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 .است
 

 پوترز گانهپنج نیروهایبر اساس ترکیب  زنجان شهر برند و هویتاستراتژی  .6شماره  جدول
 NP, VM, TR, RM, OS, TPترکیب  

و  یخیارتت یاز هو گیریبهرهمثبت از زنجان با  یرسازیتصو 3 یخیو تار یعیطب هایمزیتو  هاجاذبهاز  گیریبهرهو  ییشناسا 0
 برند سازی ازبا استفاده  یفرهنگ

 گذارییهسرمادر زنجان با استفاده از  یو اقامت یاحداث اماکن رفاه 5
 یدولت

 ندبر درآمدبهبود  یراستا در یو دولت یخصوص سرمایهجذب  01

 نجانزت یهو یمعرف یغات مناسب برایو تبل رسانیاطالع 00 یخیو تار یآثار فرهنگ بر اساسن برند شهر زنجان یتدو 3

 بازدید یک تقاضایتحر منظوربهمثبت از زنجان  یرسازیتصو 05 یرشه هایزیرساختدر زنجان با توسعه  مدیریت درآمد توسعهد بر یتأک 1

 برند قیاز طر ت زنجانیهو یمعرف یغات مناسب برایو تبل رسانیاطالع 2
 یشهر یساز

درباره  هارسانهدر  سازیآگاه هایفعالیتغات و یت تبلیقوت 03
 مکانی هایمزیت

 نندگانبازدیدکش جذب یافزا یمناسب برا هایبرنامهن یتدو 01 یهمدیریت سرما توسعه در جهت یمتخصص محل یروهایاستفاده از ن 1

 گذاریسرمایه توسعه هاینشستنارها و یسم یبرگزار 02 ان مردمیدر م نوازیمهمانفرهنگ  اشاعه 7

 شهری مدیریت درآمد برند توسعهت و یهو اشاعه یبرا یراهبرد ریزیبرنامه 1

 
 برند یتفاز دوم: هو

برنـد  دییـکل جـزء یتاست هو یرانکارناپذ یضرورت ی،نام تجار یک یفتعر منظوربهبرند،  یتبر هو تأکیدتوجه و  امروزه
 در (.5101ت، الفـور)برنـد اسـت  یت عنوانهو توسعهو  یجادا یچگونگ كبرند موفق در یک یجادا هستهاست و  سازی

اسـت.  شـدهناساییش فرهنگـی و یخیتـار یتیدر قالـب هـو شهر زنجان گذاریسرمایهمدیریت درآمد و حاضر، پژوهش 
 یـتوه(، 5115نظـر آکـر ) بنا برکرد.  وجوجست شهر ینا فرهنگو  یخدر تار توانمیرا زنجان برند شهر  یتهو روازاین
نظـر،  یـن. طبـق اانـدآن یجـادابرنـد خواهـان  راهبردشناسان برند است که هایتداعیاز  فردمنحصربه ایمجموعهبرند 

از  هاییتـداعیاز  فردصـربهمنح ایمجموعـه یدرصـدد القـا یخی،تار فرهنگی و هایجاذبهپژوهش حاضر، با استفاده از 
 یـته و هوصورت گرفت هایلتحلی یجمهم با استفاده از نتا یناست. ا نفعانذی همه ذهن در زنجانشهر  یخو تار فرهنگ

 .پذیردمی، صورت زنجانعنوان و نشان برند شهر  یمعرف یعنیسوم،  فاز شده در یینتب
 برند یفاز سوم: معرف

نظر  بنا بر، از پژوهش ین قسمت. در اپذیردمیاز مراحل قبل صورت  آمدهدستبه یجمرحله از پژوهش با استفاده از نتا این
ده برنـد  یـانم مرحله از ینساختن ا یعمل برای شود. در پژوهش حاضر، ارائهعنوان و نشان برند  یدبا ی ارد،مورگان و پر

بنـا . لذا شودمی یانتخاب و معرف ییعنوان برند نها ی،زوج مقایسات نامهپرسشخبرگان، با استفاده از  یاز سو شدهمعرفی
 یـانز مااست کـه  (یدست یهنرها و یعزنجان، شهر صنا) تحت عنوان ایوارهجملهبرند یی انتخاب خبرگان، عنوان نها بر

، انزنج شهر یخیو تار هنگیفر یتشده هو یرند حاضر، سععنوان ب ارائهاست. در  شدهگزینش شدهمعرفی برند ده عنوان
 یـاناز م یینـد نهـابر عنوان کهپژوهش،  یشنهادیعنوان برند پ 7شد، گنجانده شود.  یحپژوهش تشر یکه در مراحل قبل

 است. شدهدادهنشان  7شد، در جدول  زینشگ هاآن
 

 عناوین پیشنهادی برند شهر زنجان. 7شماره  جدول
 عنوان شماره

 یدست یو هنرها یعزنجان، شهر صنا 0

 زنجان در مسیر توسعه 5

 ینی میزبان مهربانشور و شعور حس یتختزنجان پا 3

 یادلغواصان در یارزنجان د 1

 پایتخت نمایشگاهی ایران 2

 یاسالم یهنر و معمار یارزنجان د 1

س و سپ ایه است آندمنطقه اطالق شد ینکه به ا ینام ترینیمیقدکتاب )زنجان شهر اهل  7
 اهل کتاب بوده است( یبه معنا یگانزند
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 سازیپیادهفاز چهارم: اجرا و 

برنـد شـهر بـه  نشـان بارز برند در قالـب عنـوان و یتمرحله، هو ینکه در ا دارندمیاظهار  (01:5111) 0ری ارد و مورگان
دارد. در پژوهش  یاریبس یتبرند اهم یبرا یغاتدر کنار تبل نفعانذیبرند به  ارائه یشان،نظر ا بنا بر. شودمیه ئنفعان ارایذ

لوگـو، نشـان  یو طراح یابیبازار حوزهنظر متخصصان  از ، با استفادهزنجانعنوان برند شهر  ارائهو  زینشحاضر، پس از گ
، کـه در زنجـانشهر  یخیو تار فرهنگی یتشده هو یبرند حاضر سع نشان ارائه. در (2شکل )است  شدهارائه زنجانشهر 

 .یابدنمود  یح شده،پژوهش تشر یمراحل قبل
 

 
 زنجان شهر برند نشان .5شماره  شکل 

 

 یو بازنگر یابیفاز پنجم: ارز

 کننـدمیعنوان  که تی اسو بازنگر یابیارز (5111) ی اردرمورگان و  یشهر برند سازی یمرحله در مدل پنج فاز ینآخر
از برنـد، بـه  شـدهیجادز بـازخورد اامرحله، با استفاده  ین. در اآیددرمی به اجرا یشهر برند سازی یندمرحله بعد از فرا ینا

 .شودمیاصالح و بهبود برند پرداخته 
 

 گیرینتیجه
 اندازچشـم ایهسـتهجـاد ارزش ید در ایـاسـت، با ینـد خاصـیات و فرآیخصوصـ یه داراکـمنسجم  یجاد برندیجهت ا

از  کـدامهیچشـهری برنـد  اسیـدر مق رد.کـات توجـه کن نیبه ا زنجان و درآمد ایهمدیریت سرم یابیبازار هایاستراتژی
مناسـب  هایشـاخص دارای نخبگـان و خبرگـاندگاه یـاز د موردنظردهد مقصد یه نشان مک دندینگرد حذف هاشاخص
در شـهر  یبرنـد شـهر ینیـتب شرای نشان داد که  یجنتا باشد، زنجان شهر برند یایگو توانندمی هاسنجهن یو ا باشدمی

از  کوشـدیم ینقـاط قـوت داخلـکـه  قـرار دارد داخلـی برند سازیو عوامل همسو با  هاپتانسیلموقعیت غلبه زنجان در 
در شـهر زنجـان،  یبرنـد شـهر ینیتب تأثیرگذارعوامل  بندیرتبه. پس از یدرا نما برداریبهرهحداکثر  یخارج هایفرصت

آثـار  بر اسـاسن برند شهر زنجان یتدوو ی خیو تار یعیطب هایمزیتو  هاجاذبهاز  گیریبهرهو  یینشان داد شناسا یجنتا
 ینرا در ب یتاولو ترینپاییندر  ان مردمیدر م نوازیمهمانفرهنگ  اشاعه و دستیصنایعو  یندر باالتری خیو تار یفرهنگ

ضـعف  ،در شـهر زنجـان یبرنـد شـهر ینیـتب عوامل داخلی مخالف یندر ب هم نین داشتند. شدهتعیین داخلی نیروهای
در  برنـد سـازیو  یسـاز یبـه صـنعت تـوجهیبیو  یـتاولو ینمناسب در اسـتان در بـاالتر یو اقامتگاه یانات رفاهکام

خارجی همسو  نیروهای یندر ب یتاولو ینرا داشتند. باالتر یتاولو ترینپاییناستان در  یدات محلیر تولیو سا دستیصنایع
در  یریـشـور و قرارگک سـرمایه و درآمـدانون ک ترینمهم عنوانبهبه تهران  یکیزنجان نزد در شهر یبرند شهر ینیتب با
 یمناسـب بـرا ایجـادهو  یلـیر هایزیرسـاختو  ییرساخت هوایشور و وجود زکشمال و شمال غرب  هایاستانر یمس

                                                           
1 . Morgan & ritchard 
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پـر از  یهـاو هتل هارسـتورانو  یـدجد یشـغل هایفرصت یجادبه ا یتاولو ترینپایینو  یو خارج یداخلبازدیدکنندگان 
سـه بـا ید به بخـش در مقایجد یروهایورود ن یبرا یان گسترش آموزش مهارتکدارد.، ام یرا در پ یمسافر، رشد اقتصاد

 ینبـ در یناختصـاص داشـت. هم نـ مـردم موردتوجـه ین مـذهبکو اما ینیو وجود مراسم آئ یاقتصاد یهار بخشیسا
 جـوارهم هایاسـتان هایجاذبـهنـه رقابـت بـا یدر شهر زنجان باال بودن هز یبرند شهر ینیتب رجی مخالفخا نیروهای
نمـره  قـرار دارد. یـتاولو ترینپاییناستان در  یجذاب از شهرها یمثبت و برند ساز تصویرسازینبود  و یتاولو ینباالتر
غلبه نقاط قـوت بـر  دهندهنشانکه  15/0در شهر زنجان  یبرند شهر نییبر تب ؤثرم یعوامل داخل یابیاز ارز آمدهدستبه

 ینیـمؤثر بر تب یعوامل خارج یابیدر ارز 15/0 ییحصول نمره نها ین. هم نباشدمی یداخل ی نقاط ضعف موجود در مح
اساس، اعمال  ینبر ا است. یخارج ی موجود در مح یدهایبر تهد هافرصتغلبه  دهندهنشان در شهر زنجان، یبرند شهر

در شـهر  یبرنـد شـهر ینیتب یبرا "رشد و توسعه" یتموقع دهندهنشان یو خارج یعوامل داخل یابینمرات حاصل از ارز
و  هاجاذبـهاز  گیریبهرهو  ییشناسا یاستراتژ یکنون یتدر موقع یبرند شهر یینتب یپژوهش برا نی. در اباشدمی نزنجا
 .یدگرد یشنهادپ یبرند شهر نییتب یبرا یخیو تار یعیطب هایمزیت
 هـایربریکا ییـراز تغ یریجهـت جلـوگ یفرهنگـ یـراثشـهر و سـازمان م یریتمد یاز سو یمناسب هایسیاست 

 اتخاذ شود. سطح شهردر  غیراصولی

  عهتوسـدر جهـت  تاریخی هایمعماری یدر خصوص استفاده از فضا یشهر یریتتوس  مد یمدون یراهبردبرنامه 
 شود. ینتدو مدیریت سرمایه و درآمد

 را مشـخص کنـد  مـدیریتی برنامـه هایمشـیخ یه کالن باشد که در آن کل یریتیمد برنامه یک یدارا یدشهر با
 .(جانبههمه یریتبرنامه مد)

 توسعه و ر برابر دتعهد ) یرندذبوده، تمام آن را بپ یبندپا یدارپا توسعهنسبت به اصول  یدبا یزبان(جامعه م) یمحل مردم
 یدار(پا مدیریت درآمد

 ی(و فکر یمال هایحمایت)وجود داشته، در دسترس باشند  یو فکر یتخصص هایحمایتو  موردنیاز هایهزینه. 

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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