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 2       فرآیندسازی برند شهری زنجان 

 فهرست مطالب        

 

 

 

 صفحه عنوان

 3 .پیش گفتار

 4 - 91 .برند شهری زنجان خالصه مدیریتی پروژه

 5 .مقدمه 

 .6 برند شهری، الزامی برای دوران جدید ایران اسالمی 

 7 .جهت هدایت و تحقق پروژه برند شهری زنجان ساختار تشکیل شده 

  تدوین استراتژی و خلق ی عالی مشورتی برند شهری زنجانبرنامه اجرایی شده شورا :

 شعار برند شهری زنجان.

9 

 .01 مبانی مورد توافق قرار گرفته در مسیر تدوین استراتژی برند شهری زنجان 

 .01 مدل های علمی مورد استفاده و جامعه آماری پژوهش انجام شده 

  01 های نهایی و مصوب شده، شورای عالی مشورتی برند شهری زنجان.یافته 

 01 زنجان.برند استراتژیک شهری   نردبان مزایای 

  05 های شهر.ارزش یاویژگی 

 06 زنجان. یبرند شهر هایمزایای ویژگی 

 .01 تجربه حاصل از برند 

 09 ت رقابتی شهر زنجان.ینهایی ارائه شده در مورد هو  جمع بندی 
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 پیش گفتار        

 

 

 

تواند در رونق و توسعه اقتصادی شهر زنجان رقم زند، به درخواست توجه به اهمیتی که  برند شهری میبا 

مسئولین بلند پایه استان و همراهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی استان زنجان مقرر گردید که پروژه 

اتاق و طی سه مرحله با انعقاد قراردادهای مجزا فی مابین   BAVفرآیندسازی برند شهری زنجان بر مبنای مدل 

 بازرگانی زنجان به عنوان کارفرما و شرکت فرآیندسازان وانیا به عنوان مشاور و مجری به انجام برسد.

 های آن.مرحله اول(: امکان سنجی برند شهری زنجان و زیر ساخت

 های آن.مرحله دوم(: هویت سازی برند شهری زنجان و زیر ساخت

 های آن.زیر ساختمرحله سوم(: پیاده سازی برند شهری زنجان و 

 اهداف مراحل اول و دوم: 

 اهداف اصلی پروژه: 

  شهری زنجان با محوریت رونق و توسعه اقتصادی. برند استراتژیکنهایی سازی سند 

  سازی نردبان مزایای برند استراتژیک شهری زنجان با بررسی اسناد باالدستی و مشارکت نهایی

 نخبگان و مسئولین شهری.

  برند استراتژیک شهری زنجان )مخاطب داخلی(.پیشنهاد شعار 

 اهداف فرعی:

 سازی مسئولین و نخبگان شهر در موضوع برند شهری زنجان. آموزش و همراه -

بررسی اسناد باالدستی، دیدگاه مسئولین، نخبگان شهر و مردم شهر زنجان. اسناد باالدستی جهت  -

 های مختلف نردبان مزایای شهر شامل:شناسایی پله

o کند؟هایی را برای شهر زنجان پیش بینی میو ویژگی اسناد باالدستی چه تجربه 

o ای را از شهر زنجان دارند؟مسئوالن و نخبگان کشوری و شهری چه ویژگی و تجربه 

o آورند؟ی تمایزات شهر زنجان چه تجربیاتی را به دست میمردم شهر زنجان به واسطه 
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    آغاز گردید. در اولین گام 0191 پروژه مرحله اول(: در خرداد ماه سال

های آموزشی برگزار شد و سپس پژوهشی برای رسیدن به اهداف پروژه انجام شد. کارگاه

مشخص گردید که  0191آبان ماه سال  تاماه خرداد در فاصله  تحقیقات انجام شدهطی 

و  د داردبرای خلق برند برای شهر زنجان وجواین شهر یی بین مدیران و بدنه آمادگی باال

فرد شهر ها و مزایای ویژه و بعضا  منحصر به عالوه بر آن با هدف کشف و شناسایی ویژگی

 در نهایتهای شهر زنجان هستند، شناسایی شد و که به عبارتی مزیت ویژگی  18زنجان، 

 مشخص گردید:

امکان خلق برند استراتژیک ملی برای شهر زنجان مبتنی بر تلفیقی از 

های ارگانیک و الگوهای استراتژیک مصوب ها و مزیت ویژگیگیویژ

 دولتی که با فرهنگ مردم شهر زنجان منطبق باشد، وجود دارد.

پروژه مرحله دوم(: بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول فرآیندسازی برند شهری 

زنجان ما،  "سمینار آموزشی آغاز گردید. در اولین گام،  0191زنجان، در اسفند ماه سال 

با حضور  استاندار محترم زنجان، روسای محترم اتاق بازرگانی، میراث  "نگاه نو   تدبیر شهر

فرهنگی، شهرداری و شورای شهر زنجان و همچنین جمعی از مدیران و مسئوالن، 

صاحب نظران و کارشناسان این  دانشگاهیان، فعاالن بخش خصوصی، کارآفرینان، نخبگان،

، ساختار شورای عالی مشورتی برند شهری در گام بعدیان برگزار شد. شهر در شهر زنج

زنجان و شیوه نامه تشکیل و اداره جلسات تدوین و شورا تشکیل گردید و اولین جلسه این 

 برگزار شد. 0195شورا در اردیبهشت ماه سال 

از مجموع  انجام شد، 0195تا شهریور ماه سال  0191فرآیندی که در فاصله اسفند ماه طی 

تراتژی اسو ج استخرااصلی ویژگی  71مردم و خود شهر زنجان، شناسایی شده ویژگی  865

های کالن مرتبط با مزیت و هویت رقابتی شهر زنجان حول رونق و توسعه مشو خط

 .ستراتژیک شهری زنجان تدوین گردیدسند برند انهایتا  اقتصادی شهر زنجان تعیین شد و 

پروژه فرآیندسازی برند شهری زنجان تا پایان مرحله دوم آن در طول فرآیندی  در نهایت

 . شدجرایی یک ساله برنامه ریزی و ا

 مرحله سوم(: هنوز عملیاتی نشده است.
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 برند شهری زنجانپروژه  یخالصه مدیریت        

 

 

 

 مقدمه 

 با شهر این. است ایران شمالغرب شهرهای بزرگترین از یکی زنجان تاریخی شهر

 متنوعی فرهنگی و ، گردشگریطبیعی های قابلیت از نفر، هزار 444 حدود در جمعیتی

 محسوب غرب و اروپا با ایران شرق جنوب و شرق اتصال شاهراه و است برخوردار

 .شود می

های مدرنی نیز برخوردار مرکز استان کشور، از ویژگی 31زنجان به عنوان یکی از    

های  پهلوی، شهر زنجان نیز از پدیده های مدرنیزاسیون در دوراناست. به دنبال سیاست

های توسعه شهری و صنعتی با سرعت بیشتری به نسبت دیگر  نامهمدرنی برخوردار شد و بر

های استان زنجان، در این شهر طراحی و اجرا شد. پس از انقالب اسالمی نیز، شهرستان

های  یکی از قطبو هم اینک زنجان  روند رشد و توسعه صنعتی در این شهر پیگیری شد

های دانشگاه. و الکترونیک استکشور در زمینه ساخت، پژوهش و توسعه صنایع برق 

ویژه دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، با هدف  مختلف دولتی و آزاد اسالمی به 

های گذشته ایجاد  جانبه استان زنجان در سال  کمک به توسعه علمی کشور و توسعه همه

 موقعیت مطلوبی برخوردار است.آن از های توسعه اجتماعی اند و شاخصشده

 تواند در با توجه به اهمیتی که  برند شهری می   

 اقتصادی آتی شهر زنجان و توسعه رونق 

 های مختلف شهر جهت حرکت به سمت اقتصاد های نهادهدایت گر بودن فعالیت

 درون زا و برونگرا

معادن و ، صنایعولین بلند پایه استان و همراهی اتاق بازرگانی، ئرقم زند، به درخواست مس

زنجان در طول فرآیندی یک  یپروژه تدوین استراتژی برند شهر کشاورزی استان زنجان

 ریزی و اجرایی گردید. برنامه ساله
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  برند شهری، الزامی برای دوران جدید ایران اسالمی 

 

ها را ندیده وقتی به شهرهای معروف جهان فکر می کنیم، حتی اگر آن

ها در ذهن ما شکل می گیرد. این تصویر نشان باشیم, بالفاصله تصویری از آن

دهنده جایگاه برند این شهرها در ذهن ماست. نزدیک به سه دهه است که 

استانداری ها و شهرداری های سراسر جهان, مقوله برند شهری را مهم ترین 

رسالت خویش می دانند و روی آن سرمایه گذاری می کنند. دلیل آن این است که 

ی امروز، شهرها نیز هم چون سایر برندها بایستی برای جذب در دنیای رقابت

 سرمایه، نیروی انسانی کارآمد، شهروندان خوب و گردشگران با هم رقابت کنند. 

یاد می شود در واقع دانشی  "برند شهری"دانشی که امروز از آن با عنوان 

 که:است که  نقش بسزایی در تصمیم گیری مردم در رابطه با این

 ی توانند زندگی کنند؟کجا م -1

 برای تعطیالت کجا می توانند بروند؟ -2

 کجا می توانند یک تجارت )شغل( را شروع کنند؟ -3

 کجا می توانند سرمایه گذاری کنند؟ -4

 ایفا می کند.

ایران اسالمی، در فرآیند پر فراز و نشیبش بار دیگر در دورانی خاص و 

شده رویکردهای حاکم بر طالیی قرار گرفته است. عصری که الزامات آن باعث 

مدیریت شهری و نحوه تعامل با شهروندان و دیگر شهرهای جهان دچار تغییرات 

ساماندهی و جهت دهی به  بنیادین گردد. این تحوالت داخلی از یک سو و لزوم

و برون نگر باشد از سوی دیگر، مجموعه  زاونرده افتصادی شهر که مسیر توسع

ن زنجان را بر آن داشت، تا پیشگام شکل دهی به مدیریتی حاکم بر شهر و استا

 شوند. یکی از مفاهیم مدرن شهری با نام برند شهری در کشور

برند شهری در حقیقت بدنبال شناسایی، معرفی و هدایت دهی 

  شهر است. "هویت رقابتی"سرمایه های مادی و معنوی شهری حول 
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برند شهری زنجان، مجموعه حاکمیتی و اقتصادی شهر امید دارد، به کمک 

هویت "سینرژی مورد انتظار جهت همراهی و همگامی با تحقق این اهداف و 

 در تمامی ذینفعان شهر ایجاد کند.  "رقابتی مرتبط با آن را

 

 ساختار تشکیل شده جهت هدایت و تحقق پروژه برند شهری زنجان 

 

  ییشههر شههر عالی مشورتی برند عالی مشورتی برند در راستای تدوین و اجرای برند شهری، شورایدر راستای تدوین و اجرای برند شهری، شورای

 شد.شد.زنجان تشکیل زنجان تشکیل   ییزنجان، با هدف مدیریت و راهبری برند شهرزنجان، با هدف مدیریت و راهبری برند شهر

 زنجان یوظایف شورای عالی مشورتی برند شهر

باشد که در قالب فازههای اول و  باشد که در قالب فازههای اول و  شورا مشتمل برموضوعات مشروحه زیر میشورا مشتمل برموضوعات مشروحه زیر میوظایف وظایف 

 دوم مورد اهتمام قرارگرفته و خواهد گرفت.دوم مورد اهتمام قرارگرفته و خواهد گرفت.

 زنجانزنجان  ییشهرشهرخلق شعار برند خلق شعار برند تدوین استراتژی و تدوین استراتژی و فاز اول(: فاز اول(: 

 ها.ها.گیری روی آنگیری روی آنهای مشاور و تصمیمهای مشاور و تصمیممطالعه / استماع یافتهمطالعه / استماع یافته 

 های دریافتی از مشاور و اعالم نظر در خصوص ادامه مراحل های دریافتی از مشاور و اعالم نظر در خصوص ادامه مراحل گزارشگزارشبررسیبررسی

 پژوهشی.پژوهشی.

  اتخاذ تصمیم و تصویب مواردی که در قرارداد مشاور برای شورا پیش بینی اتخاذ تصمیم و تصویب مواردی که در قرارداد مشاور برای شورا پیش بینی

 شده است.شده است.

  مهرتبط بها مزیهت و هویهت     مهرتبط بها مزیهت و هویهت     های کهالن  های کهالن  مشیمشیسازی استراتژی و خطسازی استراتژی و خطنهایی نهایی

 رقابتی شهر زنجان، حول رونق و توسعه اقتصادی شهر.رقابتی شهر زنجان، حول رونق و توسعه اقتصادی شهر.

 زنجهان و شهعار خلهق شهده     زنجهان و شهعار خلهق شهده       ییسازی سهند برنهد اسهتراتژیک شههر    سازی سهند برنهد اسهتراتژیک شههر      نهایینهایی

 داخلی(.داخلی(.)مخاطب)مخاطب

 فاز دوم( : پیاده سازی برند شهری خلق شدهفاز دوم( : پیاده سازی برند شهری خلق شده

 زنجان به مردم شهر، در طول برگزاری مراسهم مربهو    زنجان به مردم شهر، در طول برگزاری مراسهم مربهو      ییمعرفی برند شهرمعرفی برند شهر

 و مراسم مربو  به سایر رویدادها.و مراسم مربو  به سایر رویدادها.  ""ان ان هفته زنجهفته زنج  ""به به 
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 ههای  ههای  شده در فاز اول از طریق طراحی کهردن ِِاللمهان  شده در فاز اول از طریق طراحی کهردن ِِاللمهان  نمود دادن شعار خلقنمود دادن شعار خلق

 های شهر، تبلیغات شهری و غیره.های شهر، تبلیغات شهری و غیره.بصری شهر نظیر: لوگو، رنگبصری شهر نظیر: لوگو، رنگ

 های ارتباطی و انگیزشی مرتبط با برنهد  های ارتباطی و انگیزشی مرتبط با برنهد  نظارت بر طراحی و اجرای فعالیتنظارت بر طراحی و اجرای فعالیت

 زنجان. زنجان.   ییشهرشهر

 های ارتباطی شهر در نهادهای مربوطه، حول خلهق  های ارتباطی شهر در نهادهای مربوطه، حول خلهق  سازی فعالیتسازی فعالیتهماهنگهماهنگ

 زنجان.زنجان.  ییبرند شهربرند شهر

 زنجان.زنجان.  ییپیگیری جهت تصویب قوانین مورد نیاز برای تحقق برند شهرپیگیری جهت تصویب قوانین مورد نیاز برای تحقق برند شهر 

 زنجههان در اسههناد و زنجههان در اسههناد و   ییجهههت تاریرگههذاری هدفمنههد برنههد شهههرجهههت تاریرگههذاری هدفمنههد برنههد شهههر  پیگیههریپیگیههری            

 های کالن سالیانه و چند ساله شهر.های کالن سالیانه و چند ساله شهر.برنامهبرنامه

 مشهی تبیهین   مشهی تبیهین   رونق اقتصادی با خطرونق اقتصادی با خط  های ایجاد کنندههای ایجاد کنندهسازی پروژهسازی پروژههماهنگهماهنگ

 زنجان.زنجان.  ییشده در برند شهرشده در برند شهر

 

 زنجان ینقش شورای عالی مشورتی برند شهر 

این شورا درصدد است تا با همکاری اعضای شورا، ضمن تدوین استراتژی برنهد  این شورا درصدد است تا با همکاری اعضای شورا، ضمن تدوین استراتژی برنهد  

ههای  ههای  زنجان، زمینه اجرای این سند را  از طریق همسوکردن توانمنهدی زنجان، زمینه اجرای این سند را  از طریق همسوکردن توانمنهدی   ییشهرشهر

زنجهان بهرای   زنجهان بهرای     ییاجتماعی مرتبط با برنهد شههر  اجتماعی مرتبط با برنهد شههر  های اقتصادی، فرهنگی و های اقتصادی، فرهنگی و ارگانارگان

دست یابی به یک تصویر ذهنی واحد و مطلوب تعیین شده ایجاد نماید و بر آن دست یابی به یک تصویر ذهنی واحد و مطلوب تعیین شده ایجاد نماید و بر آن 

 نظارت کند.نظارت کند.

 

 زنجان یاعضای شورای عالی مشورتی برند شهر 

 :اعضای حقوقی:اعضای حقوقی 

 ریاست: استاندار زنجان.ریاست: استاندار زنجان. -

 ان زنجان.ان زنجان.قائم مقام رئیس شورا: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استقائم مقام رئیس شورا: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری است -

 دبیر شورا: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان. دبیر شورا: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان.  -

 ریزی استان زنجان.ریزی استان زنجان.رئیس سازمان مدیریت و برنامهرئیس سازمان مدیریت و برنامه -
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 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان. -

 مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان.مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان. -

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان. -

 و ارشاد اسالمی استان زنجان.و ارشاد اسالمی استان زنجان.  مدیرکل فرهنگمدیرکل فرهنگ -

 مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان زنجان.مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان زنجان. -

 مدیرکل سازمان صدا و سیمای مرکز استان زنجان.مدیرکل سازمان صدا و سیمای مرکز استان زنجان. -

 اسالمی شهر زنجان.اسالمی شهر زنجان. رئیس شورایرئیس شورای -

 شهردار شهر زنجان.شهردار شهر زنجان. -

 های استان زنجان. های استان زنجان. یک نفر از روسای دانشگاهیک نفر از روسای دانشگاه -

 سایر مسئولین حسب مورد.سایر مسئولین حسب مورد. -

 ی:ی:اعضای حقیقاعضای حقیق 

 دو نفر.دو نفر.  –گذار گذار کارآفرین و سرمایهکارآفرین و سرمایه -

 یک نفر.یک نفر.  -فعال فرهنگی و هنریفعال فرهنگی و هنری -

 یک نفر.یک نفر.  -نماینده اساتید نماینده اساتید  -

 دو نفر. دو نفر.   -فعال اجتماعیفعال اجتماعی -

 یک نفر.یک نفر.  -فعال حوزه رسانهفعال حوزه رسانه -

 دو نفر.دو نفر.  -نمایندگان مشاورنمایندگان مشاور -

 سایرین حسب مورد.سایرین حسب مورد. -

 

 تددوین اسدتراتژی و خلدق    ی عالی مشورتی برند شهری زنجانبرنامه اجرایی شده شورا :

 زنجان یشعار برند شهر

 

متناسب با وظایف پیش بینی شده برای شورای عالی مشورتی برند شهری زنجان، 

در سال اول، تدوین استراتژی و خلق شعار برند شهری در دستور کار قرار گرفت. 

  برای نیل به این هدف با همراهی تیم مشاور خبره، فرآیند زیر اجرایی گردید: 
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  برند شهری زنجان در مسیر تدوین استراتژیمبانی مورد توافق قرار گرفته 

 

مشورتی عالی در جلسات کارشناسی مختلف برگزار شده و نیز جلسات شورای 

جهت تدوین استراتژی برند شهری زنجان بر مبانی چهار گانه زیر  یبرند شهر

 توافق صورت گرفته است.زنجان 

 شهری ابتدا های برندسازی  در پروژه :شهر استرقابتی هویت  ی،برند شهر

     شههر شناسهایی و تعریهف     اصلی تهاریر گهذار بهر اقتصهاد     عناصر هویت دهنده

ای انتخاب  ویژگی  شود. سپس در هنگام تدوین استراتژی برند شهری، تنهامی

شود که هویت رقابتی شهر بوده، نماینده یک تمایز خاص و بیهانگر  می نهاییو 

این، موضوع کلیدی در تدوین استراتژ ی،  یک روایت متفاوت از شهر است. بنابر

 بخش است. تمایز شناسایی هویت

  هویت رقابتی شهر، بر مبنای داشته های فعلی و آنچه خواهیم داشت و

 :قابل اکتساب است برگزیده شود

 در شهری برند هایاستراتژی تدوین در توانمی را متفاوت رویکرد دو اساسا

  .نمود مشاهده جهان
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 نوعی همواره تاریخی طور به شهرها که معنی بدین شهر؛ ارگانیک برند. الف

 که چیزی واقع در یا شهر تصویر نوعی یا شهری المان یا نماد نشانه، برند،

 و بر اند کرده خلق یا اند داشته کند بیان و دهد شکل را تصویری چنین بتواند

 و شناسایی دنبال به شهری برند مدیران رویکرد، نوع این در اساس این

 .باشندمی شهر کنون تا قدیم از شده ایجاد رقابتی هویت مدیریت

 بسیار و جدید نوع این از مقصود شهر؛ استراتژیک یا راهبردی برند. ب

 قدیم هایروایت مبنای بر نباید تنها شهری برند که است آن شهری برند مهم

 و مشی خط آتی، هایگذاری سیاست بلکه. بگیرد شکل شهر شده ایجاد و

 هویت بر تواندمی موجود هایروایت همانند شهر، روی پیش راهبردهای

 را شهر قدیم رقابتی هویت باشد نیاز که بسا چه. بگذارد تاریر شهر بر بخشی

. نمود ایجاد جدید رقابتی هایارزش شهری برند کمک با اساسا یا و داد تغییر

هری ضمن توجه به گذشته و ش برند مدیران رویکرد، نوع این در اساس این بر

 شده بینی پیش و آتی رقابتی هویت مدیریت و شناسایی دنبال بهحال شهر 

 .باشندمی شهر برای

خلق یک برند  زنجان یرویکرد اتخاذ شده برای برند شهر       

های ارگانیک شهر است. یعنی در  استراتژیک با تکیه بر داشته

 ازی استراتژیک است. حقیقت برندسازی در این شهر  از جنس برندس

 

 :برند شههری   هویت رقابتی شهر بر مبنای مدل نردبان مزایا تبیین شود

ههای شههر در    ها و مزیت درصدد ایجاد روایت و هویت رقابتی متمایز از ویژگی

توان به یک مکان ههویتی متمهایز     نه میراستی چگو نفعان است. اما بهذهن ذی

تخصیص داد که بتواند زمینه ساز خلهق برنهد شهود؟ بهه بیهان دیگهر، چگونهه        

توان مکان را از موضوعی مادی به هویتی معنایی تبدیل کرد؟ و خالصه این  می

توان یک مکان را از جنبه زمینی آن جدا و به روایتهی در قالهب    که چگونه می

که بتوانهد در یهک گفتمهان،     صویر و نشانه، تبدیل کرد؛ طوریواژه یا عبارت، ت

ای،  نشهانه   زبان ارتباطی، تفکر و جریان مستمر و پویا، معنا پیدا کند؟ هر نظام

ای، نظامی اجتماعی است و در فرآیند  نشانه  اقتضائات خاص خود را دارد. نظام
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گیهرد   کل میطبیعی ش -زندگی اجتماعی، در زندگی مدنی، در زندگی تاریخی

گرایانه خلق  توان آن را به صورت مصنوعی، دستوری و اراده و از همین رو  نمی

و ایجاد کرد. بر این اساس به منظور شناسایی عناصهر تشهکیل دهنهده هویهت     

های بسیاری به مدل مهازلو دارد(  رقابتی، مدلی به نام نردبان مزایا )که شباهت

 شده است. برای ایجاد و مدیریت برند شهری طراحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهری زنجان  استراتژیک نهایی سازی سند برندوظیفه اصلی تیم مشاور، 

 بر مبنای مدل نردبان مزایای شهری بود.

 

 .شعار برند شهری زنجان شعار ملی و با مخاطب داخلی طراحی شود 
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 مدل های علمی مورد استفاده و جامعه آماری پژوهش انجام شده 

 

های مختلف نردبان مزایای برند، از الگوهای علمی زیر استفاده متناسب با بخش

 شده است. 

 های ها و مزیت ویژگیآنهولد جهت دسته بندی ویژگی برندسازی شش ضلعی

 شهر )دو الیه اول نردبان مزایا(.

  تحلیل تجربه حاصل از شهر بر مبنای مدلMBTI. 

  ( بر روی مدل مترویی بندی هویت نهایی شهر )پله چهارم نردبان مزایاجمع

BAV. 
های  های مختلف، در مراحل مختلف از روش در این پژوهش بنا به اهداف و پرسش

پژوهشی متفاوتی استفاده شده است. به دلیل استفاده از چندین روش بسته به 

 شود. بندی می های ترکیبی طبقه  نیاز، این پژوهش در دسته پژوهش

پنج پژوهش عمیق و متفاوت زیر  ترکیبی از های این پژوهش مبتنی براما یافته

 باشد:می

 .مطالعات اسنادی 
 ها و مزیت روش ترکیبی مصاحبه عمیق و پرسشنامه جهت تدوین شناخت ویژگی

های نردبان مزایای برند استراتژ یک    شهری زنجان در بخش امکان ویژگی

 سنجی فنی برند شهری زنجان از منظر اسناد باالدستی و مدیران.
 گروپ یا گروه کانونی.وکسف 
 .اتنوگرافی یا مردم نگاری 
 شهر زنجان و تیپ  روش کمی و اجرای دو پرسشنامه ی صفات عمومی مردم

 شخصیتی.
 

 شهری زنجان یافته های نهایی و مصوب شده، شورای عالی مشورتی برند 

، عمال با است تجربه؛ نهایی ساختهمجموعه این پژوهش ها و متدها در نهایت،نردبان مزایای زیر را تا پله 

شهری زنجان نهایی می گردد. در ادامه این استراتژیک نهایی شدن هویت رقابتی )شعار برند( سند برند 

 نردبان مزایا وهر یک از پله هایش را مشاهده می نمایید.
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ت  ؟
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 نردبان مزایای برند استراتژ یک شهری زنجان 
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 های شهرویژگی یا ارزش 

ج گردید:تحقیق ترکیبی استخرا انگاره، از پنج گروه 78زنجان بر مبنای شش ضلعی آنهولد، ارائه شده است. این  یانگاره یا ارزش برای برند شهر 78اساسا   
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 برند شهری زنجان هایمزایای ویژگی 

بندی و  ترین گروهپذیرنده و محافظه کاری، اصلی فرصت های ناشناخته، مردمارتباطی، شهر بکر و  ، شاهراهو علمی ، میزبان مهربان، شهر دانشگاهیهاشهر آیین

بندی این صفات در سناریوهای اشاره شده که به سه گروه سناریوهای ارگانیک، استراتژیک و باشند. نحوه تقسیم صفت برند شهری زنجان می 78سناریوهای 

 شوند در ادامه ارائه شده است.غیرملموس تقسیم می
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 سه مزیت اصلی شهر زنجان برخواسته از این سناریوها عبارتند از: 

 .اول: زنجان شاهراه آینده ارتباطی ایران مزیت

 ها.فرهنگ و آییندوم: زنجان شهر علم گرایی،  مزیت

 .سوم: شهر پذیرا مزیت

 :باشدهای شهر در نمودار زیر مشخص میهای شهری و سناریوها و ویژگیرابطه میان این مزیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها  به تنهایی ارر بخشی الزم برای خلق یک آنچه مورد تاکید است آن است که هر یک از این مزیت

شود که سینرژی الزم از تلفیق این سه برند استراتژیک را ندارند. تنها زمانی این برند استراتژیک خلق می

است که چرخ اقتصاد شهر را چرخوانده و  مزیت حاصل شود. زنجان شاهراه آینده ارتباطی ایران سناریویی

ها، پشتوانه مردمی دارد و گذاری و جذب آن است، زنجان شهر علم گرایی، فرهنگ و آیینمطلوب سرمایه

تواند دو برخواسته از میراث شهر است و در نهایت شهر پذیرا مزیت فرهنگی و غیر ملموس شهر است که می

 ود برساند.مزیت ملموس دیگر را به سر منزل مقص
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 تجربه حاصل از برند 

ی برخورد و معاشرت با اگر فردی بیرونی وارد زنجان شود تجربه

ان و شهر زنج؟ پیش بینی شده آن چه خواهد بود ییااو مزشهر زنجان مردم 

 را در کل چگونه درک خواهد کرد؟

تلفیق دو  تجربه ملموس شهر است که از برآیند )شهر ارتباطات(

گرایی، فرهنگ علم شهراز یک سو و  آینده ارتباطی ایران شاهراه سناریوی

و بارز مردم  تیپ شخصیتیحاصل خواهد شد و ها، از سوی دیگر  و آیین

ها به نمودار زیر مسیر ویژگیهاست. آن (Composer)گری توان تلفیق

 دهد. مزیت و مزیت به تجربه مطلوب را نشان می

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گریا تلفیق Composerمنظور از 

های مختلف بوده اما تجربه متمایزش از کسی است که پذیرای افراد و اندیشه

 خیزد و نه صرف پذیرا بودنش.ها بر میتوان خالقیتش از ترکیب سازی آن
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 جمع بندی نهایی ارائه شده در مورد هویت رقابتی شهر زنجان 

  

د شهری زنجان پروژه برننردبان مزایای اگر بخواهیم ماحصل نتایج حاصل شده در 

 ندی نماییم، پاراگراف زیر ماحصل آن است:را جمع ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالم آخر:

حوزه های بسیاری در همکاری ایجاد یک برند برای شهر، فرایندی استراتژیک و بلند مدت است که 

این مسیر  ریل گذاریطی شده است،  زنجاننماید. آنچه تاکنون در پروژه برند شهری می طلبیک شهر را 

، آغاز مسیری است که برند استراتژیک شهری زنجان است. انتخاب هویت رقابتی شهر و در کنار آن شعار

 . نمودتمامی ارکان شهر را در ادامه مسیر با خود همراه خواهد 

 از زنجان مردم شهرمشارکت و  همراهی و همیاری تمامی ارکان ملی و شهری از یکسو باطی نمودن این مسیر 

تواند سرچشمه تحول مید است در تعاملی سازنده، این مسیر که میبود. ا خواهدسوی دیگر امکان پذیر 

 محقق گردد. ،باشد زنجان اقتصادی شهر

 مسئولینمردم و با همکاری وقوع می پیوندد که تحول در اقتصاد شهر زنجان زمانی ب

 ( HUB -شهر پیوندگاهی )ارتباط دهنده این شهر از شهری گذرگاهی به یک، زنجان شهر

 مردم شهر از  یمحوری رفتارهای ارزشد و  فرهنگ و وش تبدیل

  (Composer)بساز به مردمانی سازنده  ممرد

 .سوق پیدا کند
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