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 چکیده 
ماندگاری در جهان رقابتی امروز و ای نسبتاً جدید است که شهرها و کشورها برای رشته شهری برندسازی

در این ميان، استفاده از تجارب . باشندگيری از این فرآیند میپایداری مزیت رقابتی خود، نيازمند بهره

. رسدناپذیر به نظر میها، امری اجتنابشهرهای موفق در این زمينه و آگاهی از فرآیند طی شده توسط آن
باشد، فرآیند برندسازی در سه شهر می ارز و مساویبا شرایط هم طبيقیدر این پژوهش که از نوع مطالعه ت

مورد بررسی قرار گرفته و ( ایاالت متحده امریكا)و شيكاگو ( اسكاتلند)، ادینبرو (اسپانيا)موفق بارسلون 

هویت و گيری استراتژیک، جهت)ها بر اساس سه عامل کليدی موفقيت این پژوهش عوامل موفقيت آن

. اندبندی شدهدسته شوند،که پارامترهای تطبيقی پژوهش را نيز شامل می (و مشارکت ذینفعان رندتصویر ب

به فرآیند  پس از آن و با نتایج حاصل از این تجارب موفق جهانی، راهكارهایی برای ورود کالنشهر مشهد
 .با توجه به سه عامل کليدی موفقيت ارائه گشته است برندسازی

  
 

 شهر مشهدکالنفرآیند برندسازی شهری، تجارب جهانی، عوامل کليدی موفقيت،  :یهای کلید واژه
 

 

 :مقدمه  -1
تغييرات جهانی اقتصاد، فرهنگ و سياستت ارترات   . افتد جهانی شدن در شهرها به خصوص در شهرهای بزرگ اتفاق می

از طرفی در جهان امروز، واژه  .(13: 1312, هيون کيم ورنای شورت )زیادی بر تجدید ساختار شهرها در اطراف جهان دارد 
 .مزیت رقابتی جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص داده است

 ومهری )توان مزیت رقابتی را ميزان فزونی جذابيت پيشنهادهای شرکت از نظر مشتریان در مقایسه با رقبا دانست  می

ریزی، بهبود و  رقابتی در بازار جهانی به وسيله برنامه بنابراین، بهترین روش برای موفقيت. (192: 1311 ،خداداد حسينی

برندسازی یكی از ابزارهای بازاریابی است و برندسازی  .(Cortada, 1998: 19) آید های رقابتی به دست می ارتقای توانایی

 .(2: 1391 ،ی مشهدشهردار) گيرد را در برمی... ها و  مكان، اصطالحی نسبتاً جدید است که برندسازی شهرها، مناطق، ملت
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ای از متغيرهتای مفهتومی نظيتر تتاری ،      راهبرد دشوار برندسازی شهری، ایجاد هویتی برای شهر است کته از گستتره  

یک شهر اغلب دارای پندارهای قابل شناسایی ختاص یتا   . ها توسعه یافته است مشی شناسی، اقتصاد، سياست و خط مردم
برای مثال ميالن به معماری، نيویورک به تنوع و پویایی و توکيو به مدرن . است های درونی ادراک شده از ساکنان آن ارزش

دهد و ابزاری است که قادر  نشدنی می برندسازی شهری، راهبردی است که به شهر هویتی فراموش. شود بودن شناخته می

 .(12: 1392 و همكاران، منوریان) محوری شهر را به سرعت منتقل کند است ارزش

شهرهای . ها به فرآیند برندسازی با توجه به مقوله جهانی شدن استابل تأمل در شهرهای امروزی، ميزان توجه آنموضوع ق
 .های خود، بقا و ربات را در ميان سایر رقبای خود تضمين نمایندها و رروتتوانند با شناخت کامل از داراییامروز، می

 

 :بیان مسئله  -2
المللی شدن است که موجب افزایش وابستگی کشورهای جهان بته   ز مسير تاریخی بينجهانی شدن یک جریان مستمر ا

تتوانيم   بنابراین متی  .(2: 1391 ،زاهدی)حيطی شده است م یكدیگر از ابعاد اقتصادی، سياسی، فرهنگی و به ویژه زیست

گوناگون وابسته به یكدیگر گردیده و ها در ابعاد  سرنوشت انسان ،جهانی شدن را به عنوان فرآیندی در نظر بگيریم که در آن

ها و مرزهای جغرافيایی و ارتباطی از ميان برداشته شده و به تعبيری کوچک شدن جهان و به تعبيری دیگر،  محدودیت
 .(191: 1392 کشاورز،) تر شدن انسان را به دنبال داشته و در نهایت آن، جامعه و نظام واحد جهانی است بزرگ

ها قابل تعميم  اند ولی این تئوری های مزیت رقابتی اساساً در سطح بنگاه ارائه شده ان معتقدند، تئورینظر ای از صاحب عده

کسب مزیت رقابتی به صورت همچنين، . (Mahoney & Pandian, 1992)باشند  به سطوح صنعت، کشور و شهر نيز می

: 1311 ،فرفروغی وطالقانی ) در این راستا حرکت کنندریزی  ها باید با تفكر و برنامه شود، بلكه سازمانتصادفی حاصل نمی
5). 

بازاریابی مكان آورده شده است که به رقابت برای جذب گردشگران،  با اصطالح برندسازی مكان، گاهی مترادف

به  .(Avraham & Ketter, 2008) گردد گذاران، شهروندان و سایر منابع داخلی شهرها برمی بازدیدکنندگان، سرمایه

فرد شهر  های منحصربه ای در مورد مكان است؛ که به تأکيد بر ویژگی دهنده تصویر و بسته ارت دیگر، برند شهری ارائهعب

دار  فرآیند برندسازی شهری نيز فرآیندی دنباله. ای که شهر بتواند در رقابت از سایر رقبا پيشی بگيرد به گونهپردازد  می
  .(Dinnie, 2011: 57-58)است 

 Cai et)گيری استراتژیک  ژوهش به بررسی فرآیند برندسازی شهری بر اساس عوامل کليدی موفقيت جهتدر این پ

(al., 2009  ،هویت و تصویر برند (Kavaratzis, 2009) و مشارکت ذینفعان (Rainisto, 2003)  در شهرهای بارسلون

شهر مشهد کالنخته شده و پس از آن، این مسئله در پردا( ایاالت متحده امریكا)و شيكاگو ( اسكاتلند)، ادینبرو (اسپانيا)

 . مورد بررسی قرار گرفته است

 

 :پیشینه تحقیق  -3
های بازاریابی شهرها و  به بررسی تئوری“ از بازاریابی شهر تا برند شهر”در رساله دکتری خود با عنوان ( 2111) 1کاواراتزیس

هتای آن و توصتي     توسعه نظری بازاریابی شهرستان، شناسایی ریشته این رساله ساختار کاملی از . پردازد ها می برند آن

این پژوهش سه شهر اروپایی آمستردام، بوداپست و آتتن را متورد   . گيرد تغييرات شهر با تأکيد بر برند شهر را در بر می

 .(Kavaratzis, 2008) دهد بررسی قرار می

                                                 
1 Kavaratzis, M. 
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های ساخته شده در شهرهای شمال  برند شهر به عنوان قابليت)تصویر شهر ”در پژوهشی با عنوان ( 2112) 1جانسون و پاور

این . پردازد های مختل  و فرآیندهای برندینگ می های موردی انتخاب شده به تجزیه و تحليل روش از طریق نمونه“ (اروپا
اس پژوهشتگران بتر است   . ها دستخوش تحوالت شده است پژوهش بر روی شهرهای اروپایی صورت گرفته که تصویر آن

 باشند های بدست آمده، به دنبال تدوین معيارهای موفقيت برند شهر می های موردی و داده مطالعات خود بر روی نمونه

(Jansson & Power, 2006). 

به طراحی  “مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کالنشهرهای ایران”ای با عنوان  در مقاله( 1392)منوریان و همكاران 
ریزی کشور،  دهد تعری  جایگاه مدیریت شهری در نظام برنامه های پژوهش نشان می یافته. دنپرداز یمنظور م مدلی بدین

 و رقابتی فضای افزایش و رانت کاهش، آمایش سرزمين به منظور تعيين تقسيم وظای  شهری، تغيير دیدگاه نسبت به برند

 محيط شهر، اجتماعی و مالی منابع همچنين. است یبرندساز علی های زمينه از شهرها اجرایی و مطالعاتی علمی، ظرفيت

 نقش ها آن حمایت عدم یا حمایت که است گری مداخله شرایط جزء گر تسهيل دولت نيز و مساعد نهادی و سياسی

 گر، مداخله و علی شرایط بررسی بر افزون پژوهش این در. دارد شهری برندسازی موفقيت عدم یا موفقيت در کننده تعيين

 همچنين. است شده ارائه و استخراج ،تحقيق طول در آن های ویژگی و ایران کالنشهرهای شهری برندسازی یندآفر

 .(1392و همكاران،  منوریان) است گرفته قرار بررسی مورد نيز ایران کالنشهرهای برای برندسازی پيامدهای

  

 :و محدوده تحقیق شناسی تحقیق روش  -4
يقی است به مطالعه فرآیند برندسازی بر اساس عوامل کليدی موفقيت در شهرهای موفق این پژوهش که از نوع تحقيق تطب

گيرند و در پایان، برای  پردازد و پس از آن، این عوامل در شهر مشهد مورد بررسی قرار می بارسلون، ادینبرو و شيكاگو می
ارز و مساوی در این بوده است که شرایط هم تالش در این پژوهش بر. گردد ها در شهر مشهد، راهبرد ارائه می ارتقای آن

 .رویكردهای تطبيقی وجود داشته باشد

رود و وجود های مرتبط با آن به شمار میها در علوم شهری و رشتهامروزه بررسی تطبيقی از اجزای جدانشدنی پژوهش

ا با متغيرها و معيارهای قابل قياس، دهد ترویكرد مذکور اجازه می. ختار قدرتمند تحليلی مستلزم این نوع رویكرد استسا

 .(119-151: 1391 و همكاران، بنكدار)عوامل نامربوط از بستر موضوع پژوهش حذف گردد 
هایی  بررسی تطبيقی عبارت است از نوعی مطالعه و بررسی که با استفاده از ابزار و روش خاص خود با ارائه مفاهيم و مقياس

ر است، توانایی ما را برای تشریح و درک فرآیندهای کاری و علمی افزایش دهد و به صورت ت اندازی فراخ که برگرفته از چشم

 و باقری،بخش اصفهانی نجات)مشابه بتوان با بررسی و تجزیه و تحليل تطبيقی علوم مختل  از آن در عمل استفاده کرد 

در واقع، در تحقيق . را قبالً اتفاق افتاده استشود، زی ، متغير مستقل یا علت دستكاری نمیدر مطالعه تطبيقی. (221: 1311

 .(231: 1311 خاکی،) شوند ها بر حسب یک متغير وابسته با هم مقایسه می تطبيقی، گروه
بررسی بتا  . رود و بيشتر به دنبال تشابهات استهای تطبيقی به شمار میترین انواع مطالعهگرایانه، از راجبررسی عموميت

در این بررسی، اهميت نتایج بيش از فرآیند رستيدن بته آن   . شودتر میگردد و به تدریج عميقمطالعات سطحی آغاز می

در مقابل، بررسی کش  مغایرت، بر خالف . شوندترتيب، شواهد و مشاهدات نامتعارف از طي  مطالعه خارج میبدین. است

. کنتد ن نتتایج را در مطالعته حتذف نمتی    گرایانه، روند و فرآیند حاکم در چگونگی حاصتل شتد  بررسی تطبيقی عموميت
توان به ها میاز مهمترین آن. بندی کردنددر چهار دسته کلی طبقه( 2112)و همكاران  2پارامترهای بررسی تطبيقی را ميلز

ارز و متغير محوری و یا موردمحوری اشاره کرد ریزی برای ایجاد شرایط همانتخاب مورد مطالعه و مقياس تحليل، برنامه

 .(151: 1391بنكدار و همكاران، )

                                                 
1 Jansson, J. & Power, D. 
2 Mills, M. 
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  :مبانی نظری  -5

  :جهانی شدن و مزیت رقابتی -5-1
 .(15: 1312 آرت شتولت، )نامه امریكایی بيان گردید  در یک واژه 1921اصطالح جهانی شدن برای نخستين بار در سال 

؛ وی معتقد است جهتانی شتدن،   از منظور کاربردی به تجزیه و تحليل مفهوم جهانی شدن پرداخته است 1مالكوم واترز

فرآیندی است اجتماعی که در آن قيد و بندهای جغرافيایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افكنده استت، از بتين   

 .(39: 1312 ،اختر محققی)شوند  رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قيد و بندها آگاه می می

هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملكردی بهتر از رقبا قادر  انمندیرقابتی شامل مجموعه عوامل یا تومزیت 
به عبارتی مزیت رقابتی، عامل یا ترکيبی از عواملی است که در یتک محتيط    .(Sadri & Lees, 2001: 854)سازد  می

 ,Barney) حتی از آن تقليد کننتد  توانند به را نماید و رقبا نمی ها می تر از سایر سازمان رقابتی، سازمان را بسيار موفق

(1991. 

 

 :برند شهر  -5-2
گيری از عنوان، آرم،  در تعری  کالسيک، برند به تعيين هویت یک محصول و تمایزیابی از سایر رقبای آن از طریق بهره

صطالح، عالمت، نماد، انجمن بازاریابی امریكا نيز برند را عنوان، ا. شود های دیداری اطالق می طرح و دیگر نمادها و عالمت

داند که مشخص کردن کاال یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز  طرح و یا ترکيبی از این موارد می

 (.21: 1391 ،رضوانی وخداداد حسينی ) باشد ها از سایر محصوالت و رقبا، هدف آن می نمودن آن

ارربخشی است که منجر به تجربيات به یادماندنی از یک مكان، یک شهر برند منبعی غنی از ارتباطات احساسی، شناختی و 

با ایجاد برند برای شهر، جایگاه شهر به عنوان محلی برای اقامت، کسب و کار و یتا  . شود و یا یک نام و نشان تجاری می

 نسبت به شهر مهدف برند شهری مشخصاً تغيير درک مرد. (Braun & Zenker, 2010) شود مقصد گردشگری تقویت می

 .(Dinnie, 2011: 56) است
 

  :تعیین پارامترهای بررسی تطبیقیفرآیند برندسازی و   -5-3
برندگذاری، فرآیند ایجاد شعار از پيام و ستپس  . ای است، لذا به تخصص زیادی احتياج دارد خالقانه فرآیندتدوین برند، 

هتا را بته    هتا، آن  هتای منتافع و ارزش   را همتراه بتا ویژگتی    طراحی سمبل یا الگویی است که همراه با شعار، تصویر شهر
در طراحی و ایجاد برند مؤرر و پایدار در شهرهای مختل  و بر اساس  .(213: 1391 ،کلب) دهد بازدیدکننده بالقوه ارائه می

ادی از عوامتل  قادر به شناسایی تعد( 2111) 2بيكر و کامرون. مزیت رقابتی شناسایی شده، عوامل مختلفی دخالت دارند

 موفقيت مهم و حساس شدند که همه این عوامتل بتا توستعه یتک بختش از استتراتژی برنتد موفتق در ارتبتاط بودنتد          

(Sonnleitner, 2011: 36) . 3گيری استراتژیک بعد جهت سهاین عوامل شامل (Jansson & Power, 2006: 16 ; 

Helmy, 2008: 42 ; Kavaratzis, 2008: 36)1برند ، هویت و تصویر (Hanna & Rowley, 2008: 65 ; Minghui, 

2009: 317 ; Martı´nez et al., 2007: 342)  5مشارکت ذینفعانو (Gaggiotti et al., 2008: 120 ; Karavazaki, 

2013: 20 ; Pfefferkorn, 2005: 138) یادگانه به عنوان پارامترهای تطبيقی ابعاد سه در این پژوهش، از این .باشند می 

 .گرددمی

                                                 
1
 Waters, M. 

2 Baker, M. J. & Cameron, E. 
3 Strategic Orientation 
4 Destination Identity and Image 
5 Stakeholder Involvement 
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های  گيری استراتژیک اولين بعد در طراحی و تعری  برند است که بر پایه تحقيقات بازار، تجزیه و تحليل و توصيه جهت

ها و احساسات مردم نسبت به یک  بعد دوم شامل هویت و تصویر برند است که مجموع باورها، ایده. باشد استراتژیک می
در مورد موضوع مشارکت ذینفعان، بحث رضایت از اهداف . گيرد جذاب باشد، در بر می مكان را که باید معتبر، قابل قبول و

 .(Baker & Cameron, 2008: 92) و نيازهای ذینفعان مختل ، یكی از الزامات اساسی در طراحی برند موفق است

 

  :تجارب جهانی فرآیند برندسازی با توجه به عوامل کلیدی موفقیت  -6

در )و شيكاگو ( در اسكاتلند)، ادینبرو (در اسپانيا)رسی مختصر فرآیند برندسازی در سه شهر بارسلون در این بخش، به بر

نوع نگاه به تجربه برندسازی شهری این سه شهر با توجه به عوامل کليدی موفقيت . شود پرداخته می( ایاالت متحده امریكا
 .است بوده( و مشارکت ذینفعان یرهویت و تصوگيری استراتژیک،  جهت)مطرح شده در این پژوهش 

 

  :شهر بارسلون -6-1

ترین شهر استپانيا و   ترین شهر بخش خودمختار کاتالونيا و پس از مادرید پرجمعيت شهر بارسلون، پایتخت و پرجمعيت
المللی،  نبه لحاظ اهميت در امور مالی، تجارت، رسانه، سرگرمی، هنر، بازرگانی بي بارسلون. است کشورمهمترین بندر این 

بارسلون، دوازدهمين شهر جهان و چهارمين شتهر اروپتا بته لحتاظ تعتداد      . آموزش و گردشگری یک شهر جهانی است

طبق تحقيقات . (Bremner, 2008)ميليون توریست دارد  5بازدیدکننده در سال است؛ همچنين، این شهر ساليانه حدود 

بر این  .هان و در زمينه نوآوری، سيزدهمين شهر در جهان استصورت گرفته، این شهر، هفتمين شهر قابل زندگی در ج

اساس، بارسلون از جمله شهرهایی با بيشترین ميزان آگاهی، بهترین وجهه و شهرت در سرتاسر جهان است و در کنار برلين 
د و رم قترار دارد  شهر اروپا از لحاظ برند شهری است؛ که بعد از پاریس و لندن و قبل از آتن، مادری سومينو آمستردام 

(Belloso (a), 2011: 118). 

. المللتی استت   ای عالی در سطح بتين  ترین برندهای شهری با وجهه یكی از معروف (1شكل شماره ) امروزه برند بارسلون

ترین شهرها برای تجارت  بارسلون همچنان به عنوان یكی از شهرهای اروپایی دارای بهترین کيفيت زندگی، یكی از مطلوب
هر ستال بتر شتمار گردشتگران، دانشتجویان و      . شود گذاری خارجی شناخته می المللی و همچنين سرمایه جلسات بينو 

درصد مهاجرانی که به واسطه کيفيت . شود خواهند برای بازدید، مطالعه و کار به این شهر بيایند افزوده می اساتيدی که می

شوند همچنان در حال افزایش است و شهر دائماً پذیرای  آن جذب میهای ارائه شده در بارسلون به  باالی زندگی و فرصت

 :Belloso (a), 2011)هستند  “مدل بارسلون”بازدیدکنندگانی از دیگر کشورها و شهرها است که به دنبال درک بهتری از 

 2این  .شمرد برمی عامل را به عنوان عوامل کليدی موفقيت بارسلون در فرآیند برندسازی شهری 2( 2111) 1بلوسو. (122
دیتدگاه و رهبتری مستئوالن    ( 2)برندینگ بارسلون بر مبنای تغييرات جهانی گستترده در شتهر،   ( 1: )عامل عبارتند از

فترد و   هویت منحصتربه ( 5)، 1992های المپيک  نقش کليدی بازی( 1)همراهی و مشارکت جامعه مدنی، ( 3)شهرداری، 

 .(Belloso (b), 2011: 6)ارت خالقيت، نوآوری و جس( 2)متمایز شهر و 
 

 
 

 

 

 
 

                                                 
1 Belloso, J. C.  
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گانه  توان بازتاب عوامل کليدی موفقيت سه بر اساس آنچه تاکنون در خصوص فرآیند برندسازی شهر بارسلون بيان شد، می

 .دبيان نمو 1ذکر شده در این پژوهش در عوامل مهم شناسایی شده در برندینگ شهری بارسلون را در قالب جدول شماره 

 

ر اساس عوامل کلیدی موفقیت -1جدول   (نگارندگان: منبع) عوامل مهم برندسازی شهر بارسلون ب

 عوامل مهم در برندسازی شهر بارسلون عوامل کلیدی موفقیت

راتژیک جهت  گيری است
؛ 1992های المپيک  برندینگ بارسلون بر مبنای تغييرات گسترده در شهر ؛ نقش کليدی بازی

 و جسارت خالقيت، نوآوری

 هویت و تصویر برند
دی بازی ؛ نقش کلي ؛ هویت 1992های المپيک  برندینگ بارسلون بر مبنای تغييرات گسترده در شهر 

ت منحصربه ؛ خالقيت، نوآوری و جسار  فرد و متمایز شهر 

نفعان  مشارکت ذی
راهی و م 1992های المپيک  نقش کليدی بازی ری ؛ هم شارکت ؛ دیدگاه و رهبری مسئوالن شهردا

 جامعه مدنی

 

  :شهر ادینبرو -6-2

این . کيلومترمربع است 222نفر و مساحت  111221، دومين شهر بزرگ و پایتخت کشور اسكاتلند با جمعيت  شهر ادینبرو

ادینبرو شهر دوم بریتانيا برای جلب گردشگران پس از . شهر برای گردشگران خارجی حكم دروازه ورود به کشور را دارد

 1عالوه بر این، مرکز شهر تاریخی آن در فهرست مناطق ميراث تاریخی یونسكو. های دنيا است شهر اول فستيواللندن و 

ها دائماً به عنوان  است و در نظرسنجی 2ربت گردیده است و همچنين این شهر به عنوان اولين شهر جهانی ادبيات یونسكو
  .(Wardrop, 2011: 138)آید  حساب می ترین شهر انگلستان برای گذران اوقات فراغت به محبوب

تواند از جایگاه خود در بازار رقابت جهانی راضی باشد و پذیرفته است کته بتا    با این حال، شهر متوجه شده است که نمی

و ( 2شتكل شتماره   ) 3“بختش  پایتخت الهام: ادینبرو”تمرکز بر جذب سرمایه و استعدادهای داخلی و بهره بردن از برند 

تواند بر روی آگاهی  گذاری، زندگی، کار و تحصيل می های گردشگری، سرمایه اش در زمينه ی تبليغاتی چند بعدیها پيام

 .(Wardrop 2011, 138-139)گذاری نماید  گسترده از برند خویش و اندوخته ناشی از برند گردشگری شهر سرمایه
 

 
 

 

                                                 
1 UNESCO World Heritage Site 
2 UNESCO World City of Literature 
3
 Edinburgh Inspiring Capital 

 (Euro Cities 2012, 24: منبع)برند شهر بارسلون  -1شکل 

 (www.edinburghbrand.com :منبع) برند شهر ادینبرو -2شکل 
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ای از برندها بود که تصویری تجاری جامع از آن ناحيه  یا خانواده اهداف اوليه پروژه برندسازی شهر ادینبرو، ایجاد یک برند

المللی باال برد و  ابزاری بود که وجهه ادینبرو را به عنوان یک ناحيه شهری پویا در سطح بين ،این برند. شهری ارائه نمایند
شكوفایی اقتصادی و اجتماعی  هدفش ارتقای کارایی شهر به عنوان جایی برای زندگی، کار، گردشگری یا تجارت و بهبود

دیدگاه مشترک آشكاری برای ناحيه شهری ارائته نمتود و تضتمينی شتد بترای       ،در مجموع، این برند. ناحيه شهری بود

توانست نوید استفاده بهتر از منابع را به همراه داشته باشد  رویكردی مشترک و کارآمدتر برای بهبود ناحيه شهری که می

(Wardrop, 2011) .های برند است را نشتان   ها و ارزش ، هرم برند ادینبرو را که شامل ملزومات، ویژگی3 ل شمارهشك
 .دهد می

 

 

 

 

 

 
 
 

های تاکتيكی است که شهر باید به منظور کسب اطمينان از  شایان ذکر است، راهبرد ترفيع مقصد ادینبرو دربرگيرنده پيام

ها را به مخاطبانش منتقل  اش، آن د و عدم ایجاد وقفه در مدیریت وجههتغيير پندارها به سمت ارائه هویت معاصرتر از خو
برای رسيدن به  که های تاکتيكی برند ادینبرو را که نشأت گرفته از مجموعه اقداماتی است توان پيام در خاتمه می .نماید

برای این شهر صورت  (Wardrop, 2011: 147)گذاری، زندگی و کار و تحصيالت  بعد گردشگری، سرمایه 1در  برند پایدار

 .نشان داد 2گرفته است را در قالب عوامل کليدی موفقيت پژوهش به صورت جدول شماره 

 

 (نگارندگان: منبع)عوامل مهم برندسازی شهر ادینبرو بر اساس عوامل کلیدی موفقیت  -2جدول 
 ادینبروعوامل مهم در برندسازی شهر  عوامل کلیدی موفقیت

رات جهت  ژیکگيری است
هتا ؛ هرگتز در دو مرتبته     المللتی ؛ شتهر بوتيتک    های بتين  بزرگترین صحنه دنيا برای بزرگترین فستيوال

 ای یكسان نخواهيد داشت ؛ مردم و مكانی واقعی و معتبر ؛ یكی از مراکز مالی دنيا تجربه

 هویت و تصویر برند

ترین شتهرهای دنيتا ؛ شتهری فعتال      پایتخت نوآوری ؛ خالق و قابل رقابت ؛ شغلی پویا در یكی از مناسب

که ميراث، فرهنگ و ورزشی در سطح اول دنيا دارد ؛ متراکم و کالن ؛ پتر از فضتای ستبز و بتا دسترستی      

آسان به طبيعت ؛ جایی برای پترورش و مراقبتت از ختانواده ختود ؛ ماهيتت آکتادميكی آن در ستطح اول        

 وه و قابل دسترسی ؛ تنوع فرهنگیهای کاری پس از فراغت از تحصيل ؛ انب دنيا ؛ موقعيت

نفعان  مشارکت ذی
های دنيا ؛ نيروی کار ماهر و بااستعداد ؛ زنتدگی دانشتجویی زنتده     ترین شرکت در ارتباطی خوب با موفق

 و دوستانه

 

  :شهر شیکاگو -6-3

نفر جمعيتت   2111111ميالدی، شيكاگو  2111در سرشماری سال . ترین شهر ایالت ایلينوی است شهر شيكاگو بزرگ
ترین شهر منطقه غرب ميانه ایاالت متحده نيز  این شهر، سومين شهر پرجمعيت در ایاالت متحده است و پرجمعيت. داشت

شهر شيكاگو یكی از مراکز عمده تجاری، . ميالدی به عنوان یک شهر شناخته شد 1131به طور رسمی در سال . باشد می

 (www.edinburghbrand.com: منبع)هرم برند ادینبرو  -3شکل 
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 ,Kellogg) شيكاگو تأرير فراوانی در آموزش، سرگرمی و سياستت دارد . است مالی، ترابری و فرهنگی در ایاالت متحده

(2012. 

هایی از خنثی  برداشت( 1) :های بازاریابی شيكاگو حاکی از موارد زیر است نتایج حاصل از تحقيقات اوليه در خصوص چالش

شيكاگو به درستی بيتان نشتده    داستان (3) تصویر شيكاگو با واقعيت مطابقت ندارد؛( 2) تا منفی از شيكاگو وجود دارد؛

نياز به استراتژی برند شهری شيكاگو، به منظور ساختن داستانی گيرا برای جذب و حفظ بهترین نوع مخاطب و  (1) است؛

دو تحقيق . منظور تحقيقاتی در رابطه با برند شهر شيكاگو صورت گرفت بدین .(Kellogg, 2012: 3)تجارت وجود دارد 
بتا هتدف انجتام     1ميالدی انجام پذیرفت؛ که اولی موسوم به تحقيق لئوبارنت و کونيفر 2111-2112های  اول بين سال

المللی برای ارزیابی درک فعلی از شيكاگو در ميان مدیران کسب و کار و خلتق بيانيته برنتد     تحقيقات محلی، ملی و بين

بته   2هتيالرد  -من  سيد و دیگری با نام تحقيقات فليششيكاگو که آن را در رقابت از سایر مناطق متمایز کند به پایان ر

 2113-2111در ستال   3پژوهش دیگر توسط مدرسه مدیریت کتالگ . های کليدی بود منظور ایجاد برند با شعار و پيام

ها در دو مرحله هدف خود را دنبال نمودند؛ مرحله اول، ارتقای گروه تحقيقات به گروهی مرکب از  آن. ميالدی انجام شد
باشتتد   هتتای قتتوی استتت و مرحلتته دوم تثبيتتت موقعيتتت برنتتد متتی       دیران ارشتتد کستتب و کتتار و رستتانه   متت

(www.worldbusinesschicago.com).  تيم مدرسه مدیریت کالگ، پس از ارزیابی وضعيت موجود شهر شيكاگو با در

شكل )هر شيكاگو را ترسيم نمودند تكامل ش-نظر گرفتن دو فاز ارزیابی تصویر و ارزیابی استراتژی توسعه، مسير حرکت برند

 (.1شماره 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

های صورت گرفته و همچنين خلق بيانيه استراتژی توسعه شهر شيكاگو، الزامات استراتژیک دستيابی به  پس از این بررسی
تبدیل  (1) وه اصلیگر 5این الزامات استراتژیک در . دستيابی به هویت برند آرمانی تعيين گردیدندفرد برای  برند منحصربه

  های منسجم،  ارائه پيام( 3)کمک به بازدیدکنندگان برای درک کامل از شيكاگو، ( 2)فرد،  شدن به شيكاگوی منحصربه

شكل شماره ) (Kellogg, 2012: 21)افكار بزرگ ارائه گردیدند  (5) ها برای برقراری ارتباط و استفاده درست از فرصت( 1)

5.) 

 

                                                 
1 Leo Burnett and Conifer Research 
2 Fleishman-Hillard Research 
3 Kellogg School of Management & PROPHET 

 (Kellogg 2012, 13: منبع)تکامل شهر شیکاگو -مسیر حرکت برند -4شکل 
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گانه دستيابی به هویت آرمانی برند شيكاگو را در قالب  توان الزامات استراتژیک پنج ر اساس آنچه تاکنون بيان گردید، میب
 .نشان داد 3عوامل کليدی موفقيت در جدول شماره 

 

 (نگارندگان: منبع)الزامات استراتژیک برندسازی شهر شیکاگو بر اساس عوامل کلیدی موفقیت  -3جدول  

 شیکاگوعوامل مهم در برندسازی شهر  کلیدی موفقیتعوامل 

راتژیک جهت  كار بزرگففرد ؛ ا تبدیل شدن به شيكاگوی منحصربه گيری است

 های منسجم ؛ افكار بزرگ کمک به بازدیدکنندگان برای درک کامل از شيكاگو ؛ ارائه پيام هویت و تصویر برند

نفعان  ؛ افكار بزرگ برقراری ارتباط ها برای استفاده درست از فرصت مشارکت ذی

 

  :شهر مشهدکالن -6-4

مشهد از شهرهای قدیمی خراسان است که از بخت نيک، حوادث تاریخی و طبيعی، کمتر به پيكر آن آسيب رسانده و به 

قدمتی ، نه تنها از همه آفات ارضی و سماوی مصون مانده، بلكه به رغم برخوردار نبودن از (ع)برکت وجود حرم امام رضا 
ترین  ترین و جاذب ، طی مدت زمانی نسبتاً کوتاه در ردی  نامی(در مقایسه با شهرهای باستانی و تاریخی)چندان دیرینه 

شهرهای مذهبی، اقتصادی و گردشگری ایران و جهان قرار گرفته و به عنوان دومين شهر مذهبی شناخته شده است 

، (با احتساب محدوده و حریم)هكتار  29511و وسعت  جمعيت نفر 2122251مشهد با شهر  .(1392 ،سيدی فرخد)

 11این شهر به عنوان مرکز ناحيه شهر مشهد و مرکز استان خراسان رضوی از جمعيت ناحيه . دومين کالنشهر کشور است
، (آ)فرنهاد ؛  1392 و همكاران، افضلی)درصد را به خود اختصاص داده است  35درصد و از جمعيت منطقه خراسان 

1311.) 

مشهد ”: این شهر تدوین گردیده است، عبارتست از( جامع)که در طرح توسعه و عمران  1115انداز شهر مشهد سال  چشم

زیارتی و فرهنگی در مقياس ملی و جهانی؛ پيشتاز توسعه پایدار -فرد مذهبی با هویت منحصربه: مقدس کالنشهری است

قتصاد دانش محور، صنایع پيشرفته و خدمات برتر به ویژه خدمات زیارتی، سطح ملی با رویكرد جهانی و اتكا به اشهری در 
انگيز برای تمام  دارای فضاهای شهری با هویت، فعال، سرزنده، ایمن و خاطره؛ گردشگری فرهنگی و گردشگری طبيعی

( جامع)و عمران اهداف کالن طرح توسعه  .“(111-111: 1311، (ب)فرنهاد ) مسافرانشهروندان، زائران، گردشگران و 

 (Kellogg, 2012: 21: منبع)الزامات استراتژیک دستیابی به هویت برند آرمانی شهر شیکاگو  -5شکل 

NovinShahrsazNovinShahrsaz

NovinShahrsaz

www.sid.ir
https://t.me/novinshahrsaz
https://t.me/novinshahrsaz


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

 11 

-فرد مذهبی اعتالی هویت منحصربه( 1)هدف کلی  5باشد شامل  انداز آن می کالنشهر مشهد نيز که برگرفته از چشم

ی و ندستيابی به رشد اقتصادی پایدار با رویكرد جها( 2)زیارتی، تاریخی و فرهنگی مشهد مقدس در مقياس ملی و جهانی؛ 
ها، گسترش رفاه عمومی و تأمين عادالنه  کاهش نابرابری( 3)؛ (پایداری اقتصادی)مشارکت فعال در توسعه اقتصاد ملی 

اعتالی کيفيت محيط شهری و بهبود دسترسی ساکنان و زائران مشهد مقدس ( 1)؛ (پایداری اجتماعی)حقوق شهروندی 

(  محيطی پایداری زیست)حفاظت پایدار از محيط طبيعی و محيط زیست شهر و پيرامون ( 5)و ( پایداری کيفيت زندگی)

 (.111-112: 1311، (ب)فرنهاد )باشد  می
، که هر کدام با توجه (2شكل شماره )ریزی تقسيم گردید  حوزه برنامه 1، کالنشهر مشهد به 1115برای رسيدن به مشهد 

بر این . شدند های خود، پذیرای مأموریتی برای رسيدن به اهداف طرح جامع شهر مشهد ها و قابليت به خصوصيات، ویژگی

حوزه خدمات و درگاه : شرقی ميانی ، حوزه(1391، (ج)فرنهاد )زیارت حوزه تشرف و : اساس، وظای  اصلی حوزه مرکزی

 ،(1391، (ه)فرنهاد ) خدمات مكمل زیارتحوزه سكونت و : غربی ميانی ، حوزه(1391، (د)فرنهاد ) حوزه زیارتورود به 

 ، حوزه(1391، (و)فرنهاد ) های شهری زیرساختوری و بهبود کيفيت زیست و آ حوزه افزایش تاب: شرقی حوزه شمال
: شرقی جنوب ، حوزه(1391، (ز)فرنهاد ) (فعاليت برترمراکز کار و )حوزه توسعه نوین و خدمات برتر کالنشهری : غربی شمال

حوزه : غربی جنوب حوزهو  (1391، (ح)فرنهاد ) گردشگری طبيعیفراغتی و -حوزه توسعه سكونت و خدمات کالنشهری

 .تعيين گردیدند( 1391، (ط)فرنهاد ) طبيعیهای مندی پایدار از ارزش کيفيت سكونت و بهره

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

هتای   در ستطح حتوزه  ( توسعه کالبتدی )و شكل ...( اجتماعی، اقتصادی و )از منظر محتوا های فضایی  ها و تفاوت نابرابری

های  در واقع، تمرکز شدید جمعيت، سكونت و فعاليت در حوزه. کالنشهر مشهد است های جدی در شهری، یكی از چالش

ها را به نفع توسعه خود استفاده کرده  هایی از شهر، تمام منابع و امكانات آن اجتماعی، اقتصادی و سياسی در بخشمختل  
مسایل و مشكالتی که کالنشتهر  های  لسرفصتوان مهمترین  رو، می از این .کشد و موضوع عدالت اجتماعی را به چالش می

باشد و کالنشتهر   با آن روبرو می گيری استراتژیک، هویت و تصویر و مشارکت ذینفعان در رابطه با سه عامل جهت مشهد

 :به دنبال حل این معضالت است را به صورت زیر برشمرد 1115مشهد 

 (نگارندگان: منبع)ریزی کالنشهر مشهد  های برنامه حوزه -6شکل 
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 لیهای ملی و فرام فقدان امكانات مناسب برای جذب حداکثری سرمایه -

 رویه توسعه کالبدی شهر گسترش بی -

 در شهر... های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  وجود نابرابری -

 ریزی فيزیكی کاربری اراضی و شبكه حمل و نقل فقدان هماهنگی بين برنامه -

 عدم وجود تعادل کيفيت زندگی در سطح محالت شهر -

ی و فرهنگتی کالنشتهر مشتهد بتا هویتت و      کالبتد -اقتصادی، فضایی-نامناسب بودن انطباق ساختار اجتماعی -
 زیارتی آن-فرد مذهبی های منحصربه ویژگی

 فقدان نظام مدیریت شهری واحد، کارآمد و هماهنگ بر پایه مشارکت -

وارد  به طور جدی نتوانسته این شهر با توجه به معضالت ذکر شده، شهر مشهد این است کهکالنموضوع قابل ذکر در مورد 

  .شودهری همانند سه شهر بررسی شده بارسلون، ادینبرو و شيكاگو سازی شفرآیند برند

 

  :گیری بحث و نتیجه  -7

ها رفت،  موفق دنيا در بحث برندسازی از جمله شهرهای بارسلون، ادینبرو و شيكاگو که در بخش پيشين ذکر آن شهرهای
ها  بی، در درجه نخست نياز به شناخت دقيق داراییبرای معرفی خود در بازار رقابتی شهرها و ماندگاری پایدار در اقيانوس آ

ها، بتوانند موجبات ارتقای برند شهر خود را ميسر  و منابع موجود خود دارند؛ تا با شناخت کامل و استفاده درست از آن

 .گردند

رت، توستعه  ای از قبيل رشد فزاینده جمعيت و مهتاج  های عمده های اخير با مسایل و چالش کالنشهرهای ایران در سال
های اجتماعی و اقتصادی، ناکارآمدی مدیریت شهری و کمبود منتابع طبيعتی مواجته     ناموزون کالبدی، افزایش نابرابری

حل راهبردی این مسایل، جایگاه و نقش کالنشهرها ادامه روندهای موجود و نبود اراده واحد جمعی برای در صورت . اند شده

ا نقش پيشتازی در توسعه پایدار و فرآیندهای توسعه ملی دارند، این امر از یتک  تضعي  شده و از آنجایی که این شهره

ماندگی کشور از ستایر   گذارد، و از طرف دیگر موجب عقب طرف بر توسعه پایدار سایر شهرهای کشور تأريرات منفی می

 .باشد به فرآیند برندسازی می های اساسی در این زمينه ورود رو، یكی از گام از این. کشورهای منطقه و جهان خواهد شد
ای از مسایل و مشكالت اجتمتاعی، اقتصتادی، کالبتدی و     شهر مشهد نيز همانند سایر کالنشهرهای ایران با مجموعهکالن

این کالنشهر به علت جایگاه ویژه ژئوپولتيتک، کتارکرد بستيار مهتم زیتارتی و       ،در عين حال. محيطی روبرو است زیست

شهر مشهد کالن. دارای مسایل و مشكالت ویژه خود است ،غرافيایی و ساختار اقتصادی متفاوتگردشگری، موقعيت خاص ج

ریزی و  های خود دارد، که پس از آن با برنامه این موضوع، در ابتدا نياز به درک کامل از نقاط قوت و فرصتنيز برای ورود به 

گيری استراتژیک،  در ادامه راهكارهایی در سه بعد جهت .مدیریت درست، موفق به طراحی و ایجاد برند مؤرر و پایدار شود
 .گردد شهر مشهد پيشنهاد میکالنو مشارکت ذینفعان به منظور دستيابی به برند هویت و تصویر 

اعتالی نقش و جایگاه کالنشهر مشهد به عنوان : عبارتند ازگيری استراتژیک  برای بهبود بعد جهتراهبردهای این پژوهش 

م، آسيای ميانه و کشتورهای  زیارتی در جهان اسال-تاریخی و مذهبی-بخش فرهنگی بخش و وحدت هویتیک مرکز مهم 

انداز و الگوی عمومی توسعه و عمران کالنشهر مشهد و  گذاری مدیریت شهری در چارچوب اهداف چشم سياست همسایه؛
 .نشهر مشهد در فرآیند توسعه ملیای، ملی و فراملی کال مجموعه شهری آن؛ تثبيت و ارتقای نقش و کارکرد منطقه

فضایی متوازن، متعادل و -ارتقای ساختار کالبدی: شهر مشهد عبارتند ازکالنبرای  هویت و تصویرراهكارهای پيشنهادی بعد 

های ملی و فراملی؛  سرمایه؛ ایجاد امكانات مناسب برای جذب هر چه بيشتر فرهنگی شهر مشهد-متناسب با هویت مذهبی

های اساسی مناسب و ایمن شهری به ویژه شبكه حمتل و   های توسعه انسانی؛ تأمين و گسترش زیرساخت صاعتالی شاخ
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برداری پایدار از محيط  نقل پيشرفته و کارا با تأکيد بر حمل و نقل عمومی؛ ایجاد محيط امن اجتماعی؛ حفاظت فعال و بهره

 .طبيعی شهر؛ ارتقای سطح سالمت و ایمنی شهروندان و زائران
هدفمند و  یهمكار: راهكارهای توصيه شده برای بعد مشارکت ذینفعان برای ایجاد برند شهری در این پژوهش عبارتست از

؛ انداز توسعه و عمران کالنشتهر مشتهد   در جهت تحقق اهداف چشم یشهر تیریو مد یمستمر نهاد آستان قدس رضو

 .یادار یها یش بروکراسکاه؛ یشهر تیریشامل در مد یها سازمان نيتعارضات ب تیریمد

  

 مراجع
 .محققی: ؛ تهرانجهانی شدن(. 1312)اختر محققی، مهدی  -1
انتشارات شرکت : ان؛ تهر(ترجمه مسعود کرباسيان)نگاه موشكافانه بر پدیده جهانی شدن؛ (. 1312)آرت شولت، یان  -2

 .علمی و فرهنگی

معاونت : مشهد. 1391آمارنامه شهر مشهد (. 1392)زاده، سميرا  ننژاد، مجتبی، مسلما افضلی، ابوالحسن، جاودانی ایرانی -3

 .ریزی و توسعه شهرداری مشهد با نظارت مدیریت آمار و تحليل اطالعات برنامه

ریزی بررسی تطبيقی جایگاه اسناد طراحی شهری در نظام برنامه(. 1391)پور، ناصر بنكدار، احمد، قرائی، فریبا، برک -1
 .111-121؛ 1نامه معماری و شهرسازی؛ پژوهشی نشریه-؛ دوفصلنامه علمیایران و انگلستان

مرکز تحقيقات علمی کشور با همكاری : تهران. نویسی نامه روش تحقيق با رویكردی به پایان(. 1311)خاکی، غالمرضا  -5

 .کانون فرهنگی انتشارات درایت

: تهران. (گذاری و توسعه برند ملی مكاتب، ارزش)ع برند مدیریت جام(. 1391)خداداد حسينی، حميد، رضوانی، مهران  -2
 .های فرهنگی؛ چاپ اول دفتر پژوهش

: ؛ تهران(ترجمه احمد پوراحمد، شایان رستمی. )جهانی شدن و شهر(. 1312)جان، هيون کيم، یونک رنای شورت،  -1

 .سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

 .1-11؛ (3) 2؛ فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن؛ و توسعه پایدارجهانی شدن (. 1391)السادات  زاهدی، شمس -1

های شورای  انتشارات مرکز پژوهش: مشهد. نگاهی به جغرافيای تاریخی شهر مشهد(. 1392)سيدی فرخد، سيد مهدی  -9
 .اسالمی شهر مشهد

مدیریت توسعه و پژوهش : مشهدشهرداری . الزام مدیریت شهری امروز: برندسازی شهری(. 1391)شهرداری مشهد  -11

 (.گروه تحقيقات اقتصاد شهری)

دو ماهنامه مدیریت . (ها مفاهيم، کاربردها، روش)مزیت رقابتی پایدار (. 1311)فر، طيبه  طالقانی، محمد، فروغی -11

 .1-9؛ 111شهری؛ 
 2العات راهبردی جهانی؛ فصلنامه مط. های شهروندی جهانی جهانی شدن و ضرورت آموزش(. 1392)کشاورز، یوس   -12

 .119-191؛ (3)

با تأکيد بر برندگذاری و رویدادهای ویژه برای جذب : بازاریابی گردشگری برای شهرها(. 1391. )کلب، بوتينا ام -13
 .آذرخش؛ چاپ اول: ؛ تهران(ترجمه علی موحد، ساالر کهزادی، پگاه ایزدی. )گردشگران

مدل فرآیندی برندسازی (. 1392)د، پورموسوی، سيد موسی، رحيميان، اشرف منوریان، عباس، ابوئی اردکان، محم -11
 ,11-23؛ 13فصلنامه مدیریت دولتی؛ . شهری برای کالنشهرهای ایران

نشریه مدرس . طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ایران(. 1311)مهری، علی، خداداد حسينی، سيد حميد  -15

 .119-213؛ 39علوم انسانی؛ 
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مطالعات پایه انسان و : گزارش. کالنشهر مشهد( جامع)طرح توسعه و عمران (. 1311( )آ)مهندسان مشاور فرنهاد  -12

 (.جمعيت)فعاليت 
انداز توسعه و  چشم: گزارش. کالنشهر مشهد( جامع)طرح توسعه و عمران (. 1311( )ب)مشاور فرنهاد  مهندسان -11

 .یرایش سومها؛ و عمران، اهداف، راهبردها و سياست

 یارهايضوابط و مع ها،استيس: گزارش. های توسعه شهر مشهدهماهنگی طرح(. 1391( )ج)مهندسان مشاور فرنهاد  -11

 .مرکزیطرح جامع در حوزه 
 یارهايضوابط و مع ها،استيس: گزارش. های توسعه شهر مشهدهماهنگی طرح(. 1391( )د)مهندسان مشاور فرنهاد  -19

 .ميانی شرقیه طرح جامع در حوز

 یارهايضوابط و مع ها،استيس: گزارش. های توسعه شهر مشهدهماهنگی طرح(. 1391( )ه)مهندسان مشاور فرنهاد  -21

 .ميانی غربیطرح جامع در حوزه 

 یارهايضوابط و مع ها،استيس: گزارش. های توسعه شهر مشهدهماهنگی طرح(. 1391( )و)مهندسان مشاور فرنهاد  -21
 .شمال شرقیع در حوزه طرح جام

 یارهايضوابط و مع ها،استيس: گزارش. های توسعه شهر مشهدهماهنگی طرح(. 1391( )ز)مهندسان مشاور فرنهاد  -22

 .شمال غربیطرح جامع در حوزه 

 یارهايضوابط و مع ها،استيس: گزارش. های توسعه شهر مشهدهماهنگی طرح(. 1391( )ح)مهندسان مشاور فرنهاد  -23
 .یرح جامع در حوزه جنوب شرقط

 یارهايضوابط و مع ها،استيس: گزارش. های توسعه شهر مشهدهماهنگی طرح(. 1391( )ط)مهندسان مشاور فرنهاد  -21

 .غربیطرح جامع در حوزه جنوب 

ایسه شناسی تحقيق در مدیریت اسالمی در مق بررسی تطبيقی روش(. 1311)بخش اصفهانی، علی، باقری، اکبر  نجات -25
 .219-211؛ (5) 3های اسالمی؛  مجله پژوهش. های تحقيق در علوم مدیریت رایج شناسی با روش
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