
 

 

 

 

 

 پذیری شهریهای تاریخی با رویکرد رقابتآفرینی بافتتبیین مدل مفهومی ارزش

 

 نوع مقاله: پژوهشی

 08/02/99پذیرش:  13/07/98دریافت:

های فرهنگی مکان هستند در زمره سرمایه  ،های ذاتی و ابزاری متعددبرخورداری از ارزشها و ابنیه تاریخی با  بافت  چکیده:

توانند به عنوان یکی از عناصر شاخص در ایجاد مزیت رقابتی جوامع ایفای نقش  کننشد و سشه  که در عصر جهانی شدن می

بشازآفرینی هگگشاب بشا رویکردهشای توسشعه تأثیرگذاری بر جذابیت شهر داشته باشند؛ بدین سبب حفاظت از آنها بشا رویکشرد 

مبنا به بافت تاریخی، به دنبال یک مدل مفهومی از های شهری است. این پژوه  با نگاه داراییهای برنامهشهری، از ضرورت

ابتی های مزیت رقششود تا بافت، توانایی ایجاد ارزش و کسب ویژگیهایی است که در فرایند بازآفرینی، باعث میارتباط مقوله

شهر را به دست آورد. برای حصول به این هدف، از روش تحلیل کیفی تگاتیک بهره گرفته شده است تا با استخراج مفشاهی  

بنشدی تحلیلشی، بندی، سازماندهی و الگوسازی موضوعی، ارتباط بشین مفشاهی  تشدقیو ششود و بشا روش زاویشهاز متون، مقوله

پشذیری دهد هشدف محشوری بشازآفرینی بشا رویکشرد رقابشتومی پژوه  نشان میمدل مفه اعتگادپذیری مدل ارزیابی گردید.

زمشان آفرینی منحصر به فرد است که راهبرد دسشتیابی بشه آن، برندسشازی ششهری بشا دو رویکشرد ه شهری مبتنی بر ارزش

سشرمایه اقتصشادی، های ششهری اعش  از  محوری و بازارمحوری است و ابزار مناسب آن، برخورداری نسشبی از سشرمایهاجتگاع

در تجدیشد سشاختار   .باششدکالبدی، طبیعی، انسانی، اجتگاعی، فرهنگی، سیاسی، ساختاری و نگادین به انضگاب خالقیت مشی

اجتگاعی، اقتصادی و کالبدی بافت، حصول به مزیت رقابتی شهر، دستیابی به سرمایه خالق و ایجاد تگایز در تصشویر ذهنشی 

هشای ششهری، خالقیشت و ها از تعامل دو به دو و هگاهنگ سرمایهرقابتی مکان نسبت به سایر مکاننفعان براساس هویت  ذی

 آید.دست میبرندسازی شهری به

 های شهری، خالقیت، برندسازی شهری های تاریخی، سرمایهآفرینی، بافتپذیری، ارزشبازآفرینی، رقابت واژگان کلیدی:

 JEL  :E22, R53, P45, O18بندی  طبقه

 

 

 
 r.bidram@aui.ac.irنویسنده مسئول:  *

 ، اصفهان، ایران  دانشجوی دکتری رشته شهرسازی، دانشکده معگاری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان هاجر ناصری اصفهانی

 شهرسازی، دانشکده معگاری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایراندانشیار گروه   مهین نسترن

 های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، ایراناستادیار گروه اقتصاد هنر، دانشکده پژوه  *رسول بیدرام

 35-58 ،((31 پیاپی)3)8 شهری، مدیریت و اقتصاد علگی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنگایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 فصلنامه علمی  2345-2870شاپا: 

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه   -1

صششنعتی شششدن، شششهر و در قششرن بیسششت  و عصششر 

فضششاهای شششهری در سششیر تحششول و فراینششد رشششد و 

هشای ناششی از گیری خود به تبع تحوالت و جریشانشکل

خوش تغییشرات و اندیشه جهانی مدرنیته لیبشرال، دسشت

های بزرگی شد. در این رونشد، رابهشه گذششته و دگرگونی

حال فضاهای ششهری از هش  گسسشته ششد و در ارتبشاط 

بین انسان و محیط سکونت ، فاصشله و ششکاف دار  معنی

هششای افتششاد. در بعششد جهششانی، شششکل شششهر و محششیط

گشی، چهرهساخت به سگت متحدالشکل ششدن، بشیانسان

تشخص و تگایز، استاندارد ششدن شباهت، عاب شدن، عدب

شگولی حرکت کرد و در بعد محلی نیشز چیسشتی و جهان

  هشای ششهری جنشبفضاهای شهری، تحت تأثیر طشر 

مدرن، مورد پرس  قشرار گرفشت و دسشتخوش تغییشرات 

( و حشال در گشذار از 1394جدی شد )دانشپور و شیری، 

عصر مدرن به پسامدرن، رجشوع بشه خویششتن خشوی  و 

بازشناسشششی ملشششل در گسشششتره جهشششانی، معیشششاری در 

پششذیری شششهری شششده اسششت و تگایششل از رویکششرد رقابششت

امشع بشه سازی؛ به معنای مگزوج شدن فرهنگ جوجهانی

( به عنوان یک فراینشد 1391سوی جهانی شدن )لهفی،  

خودآگاه که به دنبال حفظ، تنوع و تکثر فرهنگشی اسشت، 

 افزای  یافته است. 

هشا بشه ای جهان امروز که سشرمایهدر ساختار شبکه

شششدت سششیال هسششتند و رقابششت شششهری بششر سششر جششذ  

، شهرها براساس مزیشت (Anholt, 2007)هاست سرمایه

ود در پششی ایجششاد ارزش و جششذابیت بششرای نسششبی خشش

های در گردش هستند تا با ایجشاد مزیشت رقشابتی سرمایه

ساز گرای  به ششهر ششوند؛ در ایشن بشین، در شهر، زمینه

مزیت نسشبی ششهرهای کهشن، وجشود عناصشر ملگشوس و 

ناملگوس فرهنگی است که در کالبد قشدی  ششهر تجسشد 

ی است. بافت و های ادراکی و تجربیافته و دارای جذابیت

ابنیه تاریخی، مانند هر پدیشده فیزیکشی، در گشذر زمشان، 

شوند و نیازمند حفاظشت دچار اضگحالل و فرسودگی می

آفرینی آفرینی متناسب زمانه معاصر هستند. نق و نق 

آنها در ساختار کل شهر به عنوان عناصشر زنشده و پویشای 

زششگند مبنا به این عناصشر ارشهری، مستلزب نگاه دارایی

که بافت تشاریخی ششهر بشه است. از این رو با توجه به آن

هشای مشاهوی و عنوان سرمایه فرهنگی مکان دارای ارزش

عارضی متعددی؛ نظیر ارزش اجتگاعی، معنشوی، اصشالت، 

زیباشناختی، سیاسی، اقتصادی و ... است، ایشن پشژوه  

باشد که چگونه در فراینشد در پی پاسخ به این پرس  می

نفعشان، ارزش تشوان بشرای ذیینی بافت تاریخی میبازآفر

هشای تشاریخی، قابلیشت فرد خلو کشرد تشا بافشتمنحصربه

تبدیل شدن به مزیت رقابتی ششهر را پیشدا کننشدر بشرای 

 1پاسخ به این پرسش ، از روش تحقیشو کیفشی تگاتیشک

استفاده شده است. در این روش، با بررسی منابع اسنادی 

بندی بندی، سنخمرتبط با موضوع پژوه ، مفاهی  طبقه

شوند تا به شکل انتزاعشی، در یشک مشدل یابی میو مقوله

مفهومی روابط میان مفاهی  بازآفرینی و چگشونگی ایجشاد 

پذیری شهری های تاریخی با رویکرد رقابتارزش در بافت

 ن گردد.تدوی

 

 پیشینه پژوهش  -2

 های خارجیالف( پژوهش

( بششه بررسششی نقشش  2018) 2دال لوسششیا و ترانفیششو

بخ  خصوصی در بازآفرینی و پیوند میشرا  فرهنگشی و 

خالقیت در ششهر پرداختنشد. آنهشا بشا بررسشی بشازآفرینی 

ایتالیشا بشه ایشن  4و فشاوارا 3میرا  فرهنگی دو ششهر ناپشل

هشای محلشی و نتیجه دست یافتند که استفاده از ظرفیت

ت که مشدل طبقه خالق شهر در بازآفرینی زمانی مؤثر اس

حاکگیت شهر مبتنشی بشر مشدیریت نشوآور و منعهش  بشا 

نفعان باششد؛ زیشرا روز در راستای تعامل ذیراهبردهای به

درگیر کردن مردب در فراینشد بشازآفرینی، موجشب ایجشاد 

شود و به تصویرسازی و ترسی  آینده شهر برای مردب می

سششازی اجتگششاعی، افششزای  سششرمایه دنبششال آن، شششبکه

 
1 -Thematic 

2- Della Lucia and Trunfio 

3- Naples 

4- Favara  
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اجتگاعی و کشارآفرینی ششهری، ایجشاد و موجشب جشذ  

 گردد.  های انسانی و اقتصادی میسرمایه

( با هدف بررسی نق  خالقیشت 2018)  1سریسوال

در رابهه بین میرا  فرهنگی و توسعه اقتصادی بشه ایشن 

نتیجه دست یافت که تأثیر میشرا  فرهنگشی بشر توسشعه 

شود و گیاقتصادی، تنها در گردشگری فرهنگی خالصه ن

میرا  فرهنگی به عنشوان یشک منبشع توسشعه، ارزششگند 

اسشششت. وی براسشششاس مشششدل معشششادالت سشششاختاری 

اقتصادسششنجی، تششأثیرات میششرا  فرهنگششی بششر توسششعه 

های ایتالیشا، گری خالقیت را در استاناقتصادی با میانجی

ارزیابی کرد. در مدل وی، خالقیت در سه گونه خالقیشت 

عری  ششده کشه نتشایر بشرآورد هنری، علگی و اقتصادی ت

های افزای انواع گونهمدل حاکی از آن است که تعامل ه 

هشای میشرا  فرهنگشی، مندی از ظرفیتخالقیت در بهره

ششود و از سشوی دیگشر موجب توسعه اقتصادی مکان می

هشای خالقیشت و میشرا  فرهنگشی، اثرگذاری میان گونشه

 رابهه دوسویه است.

های بازآفرینی استراتژی(  2019و هگکاران )  2چیو

)پایتخت تایوان( را با معیارهای   3مبنای شهر تایپهفرهنگ

هشای محلشی، توسشعه و گرایی برگرفتشه از ظرفیشتزمینه

تسهیل مشارکت اجتگاعی، خالقیت و نوآوری و مشدیریت 

وکار ارزیابی کردند. آنها به این نتیجه دست یافتنشد کسب

هگکششاری سششازی مشششارکت و کششه در صششورت ظرفیششت

اجتگاعی، صنایع خشالق در احیشای اجتگشاعی مکشان بشه 

مندی از توان محلی و تگایز آن بشا نشوآوری و واسهه بهره

خالقیت مؤثر است و راهبردهای بازآفرینی در مدیریت بر 

فرد های منحصشربهوکار مناطو فرهنگی باید ویژگیکسب

فعالیششت اقتصششادی را بششرای ایجششاد جششذابیت و افششزای  

 پذیری در نظر گیرد.رقابت

ای بششا عنششوان درویششداد و ( در مقالششه2019) 4لیششو

 5هشایی از لیورپشولمبنشا: درسبازآفرینی پایشدار فرهنشگ

 
1- Cerisola 

2- Chiu 

3- Taipei 

4- Liu 

اروپا«، با بررسشی عگلکشرد   2008پایتخت فرهنگی سال  

( لیورپول، معتقد است فرهنگ 2007-2018ساله )یازده

میشانجی دارد کشه در پایداری اقتصادی و اجتگاعی، نق   

گشذاری در در یک فرایند مسشتگر بشازآفرینی بشا سشرمایه

هشا، مراکشز هنشری، احیشای فرهنگ )نظیشر سشاخت مشوزه

هشای ششهری و های میراثی( و بهبشود زیرسشاختمحوطه

توسعه اقتصاد خالق با مشارکت مردمی، شهر لیورپشول را 

به عنوان یک مقصد گردششگری فرهنگشی تبشدیل کشرده 

است لیورپول در برگزاری رویدادهای متنوع، است. اما سی

اقتصاد شهر را به سشوی مصشرف فرهنگشی سشوق داده تشا 

مششدت آن، تولیششد فرهنگششی؛ زیششرا اثششرات فششوری و کوتششاه

مشهودتر است؛ در حالی که تولید فرهنگی در بلندمشدت 

تری دارد. ایشن مشورد باعشث بهبشود تصشویر اثرات پایداری

مشا در توسشعه صشنایع نفعان شهر ششده اسشت اذهنی ذی

 خالق با این روند در بلندمدت، ابهاب وجود دارد.  

( در پژوهشی با عنوان 2009و هگکاران )  6سینگال

وکار دچارچوبی برای ارزیابی بازآفرینی، راهبردهای کسب

پذیری ششهری، پذیری شهری« ارتباط بین رقابتو رقابت

وکار را بررسی کردند. چشارچو  بازآفرینی و توسعه کسب

مفهومی مهالعاتششان حشاکی از آن بشود کشه راهبردهشای 

وکار مبتنششی بششر حاکگیششت بششازآفرینی و توسششعه کسششب

مشارکتی، منابع، سیاست عگومی و محیط کشار براسشاس 

گذاری، توسعه امالک، تشأمین مشالی، های سرمایهشاخص

هشا و اعی و بهبشود محشیط فیزیکشی، کاربریسرمایه اجتگ

 پذیری شهری مؤثر است.  عگلکردها بر ارتقای رقابت

 های داخلیب( پژوهش

( در پژوهششی بشا 1395نویی )محگدی و قلعهخان

هدف تبیین راهکاری در راستای توسعه اقتصاد خالق در 

های فرهنگشی و مایشههای تشاریخی بشا تأکیشد بشر بنبافت

مشدار، بشرای تاریخی و هگچنین تبیین راهبردی خالقیت

نیل به تکوین نظاب یکپارچه بشازآفرینی ششهری و کسشب 

های رقابت با هویتی جدید و ارتقای تصویر شهر در عرصه

 
5- Liverpool 

6- Singhal 
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روشی کیفی، به این نتیجشه دسشت یافتنشد کشه محشالت 

تششاریخی، یششک مکششان اصششلی در جششذ  بیشششترین تعششداد 

های خالق و باالترین پتانسیل برای توسعه صنایع فعالیت

خالق هستند که زمینه رقابت و امکان حضور در سشهو  

 کنند.الگللی را فراه  میبین

 -ای تفسششیری( مهالعششه1396لهفشی و هگکششاران )

تحلیلی با هدف برقراری انسجاب و پیونشد میشان اصشول و 

مبنشا و راهبردهشا و های بازآفرینی ششهری فرهنشگآموزه

های تاریخی انجاب دادنشد. اتخاذ در بافتهای قابلسیاست

بنشدی اصشول و بدین منظور، پش  از اسشتخراج و دسشته

طریشو مبنشا کشه از  های بازآفرینی ششهری فرهنشگآموزه

بست فهرستی از منابع معتبر بشه تحلیل محتوایی و جگع

دست آمده، بخشی از بافت تاریخی شهر شیراز، به عنوان 

مبنا یا قلگشرو محدوده منتخب اقدامات بازآفرینی فرهنگ

فرهنگی هگگانی، مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیو 

هشای بشازآفرینی ششهری سشازی اصشول و تجربشهبا مفهوب

بخشی اقتصشادی در جریشان بشازآفرینی مبنا، رونوفرهنگ

مبنا را از میان سه دسته راهبردهای کارآفرینانشه، فرهنگ

رونششده راهبردهششای صششنایع خششالق و راهبردهششای پی 

 قالشب در ها،سیاستو  راهبرد از دسته اینشگارند. برمی

 متبلشور معنشی یا محتوا و عگلکرد کالبد، مکان، مؤلفه سه

 نگادین و اجتگاعی کالبدی، فضای ارتقای دنبال به و شده

هشا و که در قالب فعالیتدر محدوده مورد بازآفرینی است 

 از توجهیقابل  بخ شوند.  تسهیالت فرهنگی ملگوس می

 فرهنگشی مبنشای خالقیت خدمات ارائه به تسهیالت این

 مفهشوب اهگیشتگر بیشان، مسشئله ایشن که دارد اختصاص

 .است مبنافرهنگ بازآفرینی در خالق  صنایع

ای با عنشوان ( در مهالعه1398مرادی و هگکاران )

مبنشا بشا رویکشرد دواکاوی اصول بازآفرینی شهری فرهنگ

هشای بشه پذیری«، با بررسشی مفشاهی  و دادهارتقای رقابت

دست آمده، اصول دخیل در موفقیشت فراینشد بشازآفرینی 

پششذیری، اسششتخراج و مبنششا را در راسششتای رقابششتفرهنششگ

مبنا بشا تحلیل کردند. نتایر نشان دادند بازآفرینی فرهنگ

گیری از فرهنگ بشه عنشوان موتشور محرکشه توسشعه، بهره

سششعی دارد تششا از طریششو چهششار مؤلفششه صششنایع خششالق و 

فرهنگششی، آفششرین  مکششان و ایجششاد محششالت فرهنگششی، 

گردشگری فرهنگی و رویدادمداری و برندسشازی ششهری، 

پشذیری آمشاده های رقابشترا برای حضور در عرصهشهرها  

کرده و مزیت رقابتی آنها را در مقایسه با شهرهای رقیشب 

بنشدی ها، این امر از طریو پایارتقا بخشد. براساس یافته

محشوری و زاینشدگی گانه؛ از جگله سشرمایهبه اصول هفت

سازی و فرهنگ، شکوفایی صنایع خالق و فرهنگی، شبکه

هششای شششهری، پایششداری فراینششد بششازآفرینی هایجششاد جاذبشش

الگلششل، برندسششازی مبنششا، تبلیغششات و روابششط بششینفرهنگ

هشای رقشابتی و رقابتی مبتنی بر فرهنگ و آفرین  مکان

 شود.سودآور مگکن می

 

 مبانی نظری   -3

پششذیری شششهری، مجگوعششه عششواملی؛ اعشش  از رقابششت

شود فرایندهایی تعری  میها، نهادها، راهبردها و  سیاست

وری پایششدار شششهر در کننده سششهب بهششرهکششه مشششخص

محیهی و اجتگششاعی اسششت موضششوعات اقتصششادی، زیسششت

(Sally et al., 2014) .پششذیری شششهری تفکششر رقابت

انگیشز حیشرت  براساس تحوالت اقتصاد جهشانی و افشزای 

هشای گذششته ششکل ، در دهشهگردش سشرمایه در جهشان

پشذیری وسشیع با افزای  توان انتقالجهانی شدن  گرفت.  

رود. در ها هگراه است که از مرزهای ملی فراتر میسرمایه

های در گردش بین دو دهه اخیر، رقابت روزافزون سرمایه

های فراملیتی که به دلیل توجه شهرهای جهان و شرکت

انشدازهای جغرافیشایی های جدیشد چشش گذاریبه سرمایه

انشد، ششدت یافتشه اسشت )مهلبشی و کالن مقیاسی داشته

(، در شرایط 1390)  1انهالت(. به اعتقاد  1394هگکاران،  

کنششونی، جهششان، بششه بششازاری بششزره تبششدیل شششده اسششت. 

شدن بشدین معنشی اسشت کشه هشر پیشرفت سریع جهانی

مکانی در هر مقیاسی؛ اع  از کشور، منهقه و ششهر بایشد 

ران، گشذابرای گشرفتن سشه  خشود از مششتریان، سشرمایه

های جهانی، بشا دیگشران گردشگران، دانشجویان و شرکت

 
1- Anholt 
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الگللشی رقابت کند. رقابتی که با برگزاری رویدادهای بشین

الگللی کسب اعتبار های بینفرهنگی و ورزشی، نزد رسانه

پشذیری ششهری کند. امروزه معیار رقابتو جلب توجه می

و فراتر از عگلکردهای اقتصادی یک شهر جهت ارائه کاال  

خدمات با باالترین ارزش اقتصادی نسبت به سایر مناطو 

تشرین شهری و افزای  نرخ رشد اقتصادی است بلکه مه 

پذیری، افزای  کیفیت زنشدگی ششهری و در معیار رقابت

جانبشه نفعان و توسعه هگهمندی گروه ذیپی آن، رضایت

محیهی ابعاد شهری اع  از اقتصادی، اجتگشاعی و زیسشت

کششه بششا ایجششاد طیفششی از  (Sinkiene, 2009)اسششت 

نفعان، موجب جذ  و نگهداششت های موردنظر ذیارزش

( 2009) 1بشورزنشود.  های انسانی و اقتصادی میسرمایه

هشای پذیری شهری را براساس منافع گشروهماهیت رقابت

کنشد کشه بندی و بیشان مشینفعان در سه دسته طبقهذی

کیفیششت زنششدگی، صششاحبان شششهروندان در پششی افششزای  

ها نیز در پی وری و دولتوکار به دنبال افزای  بهرهکسب

نگرند )جگشالی پذیری شهری میتوسعه متعادل، به رقابت

هششا، شششهرها براسششاس ظرفیششت( و 1396و هگکششاران، 

های خود به دنبال سه  خود در رقابشت  قابلیت ها و  توانگندی

 جهانی هستند. 

عصر پساصنعتی ( نگایه شهرهای  2009)  2آنتیریکو

کارگیری منابع مولد ثروت را در رقابت جهانی براساس به

کند. در هسته عوامل سشخت، بندی میسخت و نرب طبقه

از یک سشو قشدرت و سشرمایه و از سشوی دیگشر، دانش  و 

ای، تکنولوژی وجود دارد. عوامل نشرب بشر خشدمات حرفشه

تند. بر این اساس سرگرمی، تفریب و فرهنگ متگرکز هس

تقسی  و هشت زیردسته،  را به چهار دسته    3نگایه شهرها

 : (Anttiroiko, 2015) کندمی

سرمایه: شهرهای مرکشزی، مراکشز مشالی، مراکشز   -

 وکارخدمات کسب

دان : شهرهای دانشگاهی/ علگی، ششهرهایی بشا   -

 تکنولوژی باال

تحششرک و سششیالیت: قهششب لجسششتیک، شششهرهای  -

 هاها و کنوانسیونها، نگایشگاهنواز، شهر هگای مهگان

لششذت و خوشششایندی: شششهر فرهنگششی، مرکششز  -

 .گردشگری، شهر خالق، شهر خرید و شهر خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشت نمایه اقتصاد پساصنعتی شهری  -1شکل  

 ( (Anttiroiko, 2009 & 2015منبع:  

 

1- Borozan 2- Anttiroiko 

3- City Profile 
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سازی از یک شهر، برای چنین نگایهیک بستر مه   

ای جامعه پساساختار یا جامعه اطالعاتی یا جامعشه ششبکه

یابشد ششدن تسشریع مشیاست. این توسعه از طریو جهانی

(Anttiroiko, 2009)هشای اصشلی . در این میان، محرک

توان در ش  عامل عگده؛ ششامل پذیری شهر را میرقابت

سشرمایه انسشانی، رقابشت محلشی، میرا  تاریخی، نوآوری، 

هششا و کیفیششت گششذاری خصوصششی و زیرسششاختسششرمایه

(. 1396حاکگیت محلی برششگرد )نصشیری و هگکشاران،  

نق  میرا  فرهنگی ملگوس و ناملگوس در نگایشه ششهر 

پذیر و تبلشور آن در بافشت تشاریخی ششهر، فرهنگی رقابت

راستا با اصول مرمت و حفاظت شهری، ه موجب شده تا  

ین رقابت شهرها و با تکیه بر مفاهی  مثبت فرهنگی بشا نو

وارد ساختن شهرها در عرصشه رقابشت جهشانی، از هویشت 

 .مستقل فرهنگی، تاریخی و میراثی شهرها محافظت کند

تواند بشازتعری  با این نگرش، مرمت و حفاظت شهری می

کالبدی و کارکردی شهرها برای عرضشه ششدن در عرصشه 

و آماده کردن آنها در بستر تبلشور   تعامل شهرهای معاصر

 فرهنگ متنوع و متکثر جهانی باشد.  

 بررسی موضوع مرمت و حفاظشت ششهری در عصشر

انشد و سازی نامیدهکه آن را ه  عصر جهانی  پذیریرقابت

های زمانشه شدن، بیانگر بخ  مهگی از واقعیته  جهانی

هشای توسشعه و وظای ، اهداف و شرایهی است که برنامشه

شهری نسبت به موضوع مرمت و حفاظت ششهری دارنشد. 

 Mondialisationدر زبان انگلیسشی و    Globalizationواژه  

سازی شدن، جهانیدر زبان فرانسه را در فارسی به جهانی

انششد. بششه لحششا  و جهششانی کششردن، ترجگششه و تعبیششر کششرده

 توانند به صورت الزب به کاردستوری، این دو واژه ه  می

شدن روند و ه  متعدی. اگر به صورت الزب باشند، جهانی

زا کشه ای خودانگیخته و درونگیرند؛ یعنی پدیدهمعنا می

در اثر فرایندی خودآگاه شکل گرفته است اما اگر از آنهشا 

زا، ای بشرونبه شکل متعدی استفاده شود منظور، پدیشده

طششر  ناخودآگشاه و بششه تعبیششری اقتدارگرایانششه اسششت کششه 

هشا و سازی فرهنگی و اقتصادی و تحگیشل ویژگشییکسان

کنشد و را دنبشال مشی  سویمنافع اقتصادی و فرهنگی یک

سشازی )جهشانی بنابر هگشین ماهیشت در ترجگشه، جهشانی

 (.1391ششود )لهفشی،  ساختن( و جهانی کردن معنا می

سششیر تحششول رویکردهششای مرمششت و حفاظششت شششهری از 

هشای قاهرانشه و اجبشاری تشا بازسازی و نوسشازی بشا رویشه

های اجتگاعی و اقتصشادی، امشروزه بشه بشازآفرینی دیدگاه

 عبشارت ششهری بازآفرینییکپارچه شهری رسیده است. 

 که هاییمجگوعه فعالیت یکپارچه و و جامع دید: از است

 بهبشود که ایگونهبه منجر شود؛ شهری مشکالت حل به

 اجتگشاعی و کالبشدی، اقتصشادی، ششرایط در مسشتگر

 بشه را ششده اسشت مشکل دچار که مکانی محیهیزیست

(. بششازآفرینی 1392وجششود آورد )بحرینششی و هگکششاران، 

ریشزی به برنامشهگرایی و با اهتگاب  شهری با رویکرد زمینه

های تاریخی بازگششت و مشارکتی به مراکز شهری و بافت

 در فرهنشگ بخش  خشدمات، به اقتصادی الگوی تغییر با

 و تولیشد در نقش  کشانونی جدیشد، رقابتی ساختار درون

 هشایبافشت در اجتگاعی -اقتصادی آفرینیارزش بازتولید

 (.  1396آورد )شبانی و ایزدی،  به دست تاریخی

توان گفت کشه بندی مهالب بیان شده میدر جگع

های پذیری شهری به منظور جذ  سشرمایهرویکرد رقابت

های مکشان ها و سرمایهبراساس داراییانسانی و اقتصادی  

فشرد بششرای طیش  متنششوع در پشی ایجشاد ارزش منحصششربه

نفعان مکان است و از سوی دیگر، رویکشرد بشازآفرینی ذی

آفرینی های تاریخی در پی تجدید ساختار و نق در بافت

 2گونشه کشه در ششکل بافت در زمان حاضر اسشت. هگشان

گگرایششی ایششن دو نشششان داده شششده در بافششت تششاریخی، ه

رویکرد با تفکر جهشانی ششدن در هویشت رقشابتی مکشان؛ 

 .یعنی سرمایه فرهنگی آن نهفته است
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 پذیری شهریارتباط مفهومی دو رویکرد بازآفرینی و رقابت  -2شکل 

 

 روش تحقیق  -4

با توجه بشه هشدف پشژوه ، مبنشی بشر ارائشه مشدل 

هششای تششاریخی بششا رویکششرد مفهششومی بششازآفرینی بافششت

پشذیری ششهری، روش پشژوه ، براسشاس رویکشرد رقابت

نظر گرفته شده است. بر ایشن اسشاس، پژوه ، کیفی در  

هششا از منششابع اسششنادی علگششی )مقششاالت و کتششب( داده

یا موضشوعی   1آوری و براساس روش تحلیل تگاتیکجگع

شوند. روش تحلیل تگاتیشک عبشارت اسشت از: تحلیل می

تحلیل مبتنی بر اسشتقرای تحلیلشی کشه در آن محقشو از 

ای و ادهدهششا و الگویششابی درونبنششدی دادهطریششو طبقششه

یابشد شناسی تحلیلی دسشت مشیای به یک نسخدادهبرون

گیشری در ایشن (. میشزان حجش  نگونشه1392)محگدپور،  

بینی نیست و تا رسیدن به نقهشه روش از قبل، قابل پی 

های کیفشی بشدین یابد. اشباع در پژوه اشباع، ادامه می

معنی اسشت کشه هشیا داده تشازه و مهگشی بشرای توسشعه 

دسششت نیایششد. فراخششور ماهیششت ای بششهمقولششههششای نظششاب

های کیفی برای ارزیابی کیفیشت نتشایر پشژوه ، پژوه 

اعتگادپذیری نتشایر بایشد بررسشی ششود. قابلیشت اعتگشاد 

کننده بشودن(، ها براساس معیارهای باورپذیری )قانعیافته

 
1- Thematic Analysis 

ها(، تأییدپشذیری پذیری )اطگینان از صحت دادهاطگینان

پششذیری )کاربردپششذیر بششودن هششا( و انتقال)برآمششده از داده

ششوند. روش هشای دیگشر( بررسشی میها در پژوه یافته

بنشدی ارزیابی اعتگادپشذیری یافتشه، براسشاس روش زاویه

بنشدی، بشه انتخا  ششده اسشت. ایشن نشوع زاویه  2تحلیلی

گر برای بررسی گر/ تحلیلاستفاده از بی  از یک پژوه 

(. از این 1392دارد )محگدپور،  ها داللت  و بازنگری یافته

رو جششدای از نویسششندگان مقالششه، پششنر متخصششص در 

ریشزی ششهری، طراحشی های اقتصاد شهری، برنامشهرشته

هشا، شهری و مدیریت شهری، مرمت و حفاظت بافت داده

طی دو مرحله ارزیابی کردنشد و را  فرایند و نتایر پژوه   

ششد. ثر داده  ها در پژوه  ترتیب ااجگاع بازخورد ارزیابی

 فرایند پژوه  حاضر در چهار مرحله تعری  شده است:

پششذیری شششهری در الشش ( بررسششی رویکششرد رقابششت

بنشدی راستای بازآفرینی مکان در منابع اسنادی و مقولشه

 با آن مفاهی  مرتبط

 ها در ادبیات موضوعشناسی مقوله ( ت 

 ها و تدوین مدل مفهومی ج( شناسایی روابط بین ت  

 .ارزیابی اعتگادپذیری مدل مفهومید(  

 
2- Investigator Triangulation 

 پذیری شهریرقابت

فرد ایجاد ارزش منحصربههدف: 
نفعان مکان به منظور برای ذی

جذ  سرمایه انسانی و اقتصادی و 
 پایداردر راستای توسعه 

: ایجاد مزیت رقابتی از شرط الزم
 مزیت نسبی شهر

های مندی از ظرفیتبهره راهبرد:
وری درونی شهر و ارتقای بهره

 های شهریسرمایه

 های تاریخیبازآفرینی بافت

آفرینی بافت برای ارزشهدف: 
نفعان به منظور احیای ذی

 یکپارچه مکان

برخورداری از جذابیت مکان: 
میرا  فرهنگی ملگوس و 

 ناملگوس شهری

توسعه درونی براساس  راهبرد:
 مبناتفکر دارایی

 پذیریبازآفرینی با رویکرد رقابت

  تبدیل مزیت نسبی بافت به مزیت رقابتی با محوریت جذابیت )هویت( مکان

 )شهر(های بافت ها/ سرمایهفرد از مجگوع داراییایجاد ارزش منحصربه
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طششی فراینششد پششژوه  واحششدهای نگونششه، حجشش  

ها مشششخص و تکگیششل گردیششد کششه در نگونششه و نگونششه

 آورده شده است. 1جدول  

 

 های پژوهش واحدهای نمونه، حجم نمونه و نمونه  -1جدول 

 هانمونه حجم نمونه  گیری واحد نمونه

پذیری رقابت
 شهری

32 

Anttiroiko (2015), Parkinson (2004), Borja & Castells (2013), Kresl (2013), Melović et 
al (2017), Hospers (2011), Sáez & Periáñez (2015), Musterd & Murie (2011), Van 
Kempen & Murie (2009), Clark (2007), Florida (2012), Landry (2006), Scott (2006), 
Purwanti (2016), Sevin (2014), Fernandez & Meethan (2013),  Middleton (2011), 
Doucet (2007), Anholt (2007), Kavaratzis (2004), Metaxas (2009), Gutkowska (2006), 
Appelman (2004), Cudny et al (2020) 

( هگکاران  و  هگکارا 1395روستا  و  مهلبی   ،)( )1394ن  هگکاران  و  مرادی  بهزادفر  1397(،  و  موالیی   ،)
هیون کی  و  (،  1396(، رفیعیان و محگدی آیدغگی  )1393(، سامانی کارگری )1395دینی ) ،(1398)

 (1384شورت )

 16 ارزش 

Levy (2006), Peterson (1999), Johnson (1982),  Schwartz (1992) 
)شریعتگ  )1379داری  عنایت   ،)1393( دادبه  محبوبی1392(،   ،)( )1391من   طالبی   ،)1381 )

)1392(، کوهن )1378محگدخلیفه ) وفا و  (، زاهدی1388تفضلی )(،  1381(، دا  )1390(، کاتوزیان 
 (1388(، براتی و هگکاران )1393باقری )

 26 های شهری سرمایه 

Dasgupta & FRS (2010), Brown et al (2016), Wogget (1993), Law (2009) , Schultz 
(1961), Becker (2009), Bourdieu (1986), Claridge (2004), Bourdieu (1984), Throsby 
(2001), Bourdieu (1981), Richard & Booth (2008), Magno (2000), Aramburu et al 
(2015), Gogan et al (2015) 

 (1392پیران ) (،1396جنکینز ) (،1385(، فیلد )1396عارفی )(، 1388صنوبری )(، 1386)  2فوکویاما 
 (1392(، رنانی )1384وهی )(، فک1381سوارتز ) (،1393، عبادی و هگکاران )(1390راد )معصومی، 

 15 خالقیت

Cudny et al (2020), Cerisola (2018), Amabile & Pratt (2016), Torrance (1966), Runco 
(1999), Pratt (2010), UNCTAD (2008), Florida (2012), Bontje & Musterd (2009), 
Simonton (2003), Howkins (2002), Throsby (2001), Tong (2006), Vuignier (2016), 
Eshuis et al (2014) 

 (1397زاده )رضابیگی ثانی و امین

 38 برندسازی شهری

Kavaratzis (2004), Cudny et al (2020), Prilenska (2012), Cleave & Arku (2020), 
Weinreich (2002), Anttiroiko (2015), Govers & Go (2016), Anholt (2007), Zhang & 
Zhao (2009), Insch (2011), Kavaratzis & Ashworth (2010), Andersen et al (1997), 
McClearly & Whitney (1994), Richards (1992), Joo & Seo (2018), Aaker (1997), 
Kapferer (2008), Markusen & Schrock (2006), Melović et al (2017), Waller & Lea 
(1999), Prentice & Anderson (2007), Middleton (2011), Lucarelli (2018), Warren & 
Dinnie (2017), Hankinson (2009), Gelder (2011), Morgan & Pritchard (2002), Russell 
et al (2009), Keller (1993), Hospers (2011), Paliaga (2007), Ashworth (2009), Green et 

al (2018), Vinyals-Mirabent (2019), Henninger et al (2016) ، (1395روسشتا و هگکشاران ) 
،(1393اخالصی )  

 منبع فارسی غیرتکراری   32منبع انگلیسی و  85ها، شناسیدر مجگوع ت    117 جمع کل 

 

 های تحقیقیافته  -5
 بازآفرینی مکان پذیری شهری در  یابی رقابت مقوله 

براسشششاس فراینشششد پشششژوه  در گشششاب نخسشششت، 

پششذیری شششهری در بششازآفرینی مکششان رویکششرد رقابششت

بنشششدی و سشششپ  بررسشششی گردیشششد و مفشششاهی ، دسشششته

هششای اسششنادی (. داده2بنششدی شششدند )جششدول مقولششه

حششاکی از آن بششود کششه مزیششت رقششابتی، ایجششاد ارزش 

وری، جششذابیت شششهری، فششرد، افششزای  بهششرهمنحصششربه

هویشت متگششایز و تصشویر ذهنششی مثبشت از مکششان، شششرط 

پششذیری شششهری اسششت کششه تحششت الزب در ارتقششای رقابششت

بنششدی شششد. فششرد مقولششهآفرینششی منحصششربهعنششوان ارزش

در مشششدل مفهشششومی پشششژوه ، ایشششن مقولشششه، فراینشششد 

بششازآفرینی در نظشششر گرفتشششه شششد. عوامشششل مشششؤثر بشششر 

هششا و هششا، دارایششیتپششذیری شششهری، تگششاب ظرفیششرقابششت

هششای شششهری در ابعششاد اقتصششادی، زیرسششاختی، سششرمایه

محیهشششی اسشششت کشششه بشششا عامشششل اجتگشششاعی و زیسشششت

یابشد. بشدین جهشت خالقیت اثرگذاری آنهشا افشزای  مشی

هششای شششهری و خالقششت بششه عنششوان دو مقولششه سششرمایه

پششذیری در فراینششد بششازآفرینی تعریشش  ابزارهششای رقابششت

پشذیری ششهری تحشت راهبردهای ارتقشای رقابشتشدند.  

2- Fukuyama 
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عنشوان برندسشازی، بازاریششابی و دیپلگاسشی ششهری بیششان 

شششده بششود کششه بششا توجششه بششه آنکششه در ابتششدا برندسششازی 

مکششان، ابششزاری بششرای بازاریششابی مکششان بششوده و بششا سششیر 

تکامل مهالعات، برندسشازی هشدف غشایی بازاریشابی ششد 

احساسششی بششین و اکنششون برندسششازی، بششر ایجششاد رابهششه 

مکششان و مخششاطبین مکششان بششا تأکیششد بششر رو  مکششان 

)معنششا( متگرکششز شششده اسششت و بششه عنششوان رویکششرد 

مسششتقل مهششر  اسششت کششه از بازاریششابی و دیپلگاسششی 

شششهری بششه عنششوان ابزارهششایی بششرای رسششیدن بششه هششدف 

، در ایششن (Vuignier, 2016)کنششد خششود اسششتفاده می

بششرد پششژوه  نیششز برندسششازی شششهری بششه عنششوان راه

پششذیری شششهری در فراینششد بششازآفرینی در ارتقششای رقابششت

 نظر گرفته شد.

 

 پذیری شهری در بازآفرینی مکان یابی رقابت مقوله  -2جدول 

 مقوله منبع مفاهیم

شرط الزم  

 پذیریرقابت

 شهری

 فرد بهمزیت رقابتی/ خلو ارزش منحصر ▪
Anttiroiko (2015); Parkinson (2004); 

 (1396رفیعیان و محگدی آیدغگی  )
آفرینی  ارزش

 فرد منحصربه
 Borja & Castells (2013), Kresl (2013) وری افزای  بهره ▪

فرد بودن/ هویت  بهمنحصر  /های شهری جذابیت ▪

 تصویر ذهنی مثبت / متگایز

Melović et al (2017); Anttiroiko (2015), Anholt 

(2007), Hospers (2011) 

عوامل مؤثر بر 

 پذیریرقابت

 شهری

عوامل اقتصادی: نوآوری و خالقیت، تنوع  ▪

امنیت ،  گذاری، سرمایه انسانیاقتصادی، سرمایه

 وکار اقتصادی، راحتی شروع کسب

عوامل سیاسی اجتگاعی: کیفیت زندگی،   ▪

)حکگرانی ملی و    ی و نوع حاکگیتگیرتصگی  

 محلی(، ارتباطات داخلی و خارجی 

عوامل زیربنایی: کیفیت مکان، امنیت مکان،   ▪

 زیرساخت ارتباطی

Sáez & Periáñez (2015), Kresl (2013), Musterd 

& Murie (2011), Van Kempen & Murie (2009), 

Clark (2007); Parkinson (2004) 
 (1393(، سامانی کارگری )1395دینی )

 های شهری سرمایه

 نوآوری و انعهاف پذیری  ▪
Borja & Castells (2013) 

 خالقیت 

 خالقیت  ▪

Sáez & Periáñez (2015), Florida (2012), Landry 

(2006), Scott (2006), Cudny et al (2020) 

راهبردها  

پذیری رقابت

 شهری

 برندسازی شهری ▪

Purwanti (2016), Antrioiko (2014), Sevin 

(2014), Fernandez & Meethan (2013), 
Middleton (2011), Doucet (2007), Anholt 

(2007), Hospers (2011), Kavaratzis (2004) 
(،  1394(، مهلبی و هگکاران )1395روستا و هگکاران )

 ( 1398(، موالیی و بهزادفر )1397مردای و هگکاران )

 برندسازی شهری

 بازاریابی شهری  ▪

Metaxas (2009); Gutkowska (2006); Appelman 

(2004); Kavaratzis (2004) 
(،رفیعیان و محگدی  1384هیون کی  و شورت )

 (1396آیدغگی  )

های عگومی و دیپلگاسی شهری/ سیاست ▪

 الگللی ارتباطات بین
Anholt (2007) 
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 ها در ادبیات موضوعمقولهشناسی تم

هشششای ارزش، در گشششاب دوب فراینشششد پشششژوه  ت 

های شششهری، خالقیششت و برندسششازی شششهری سششرمایه

 بندی شدند.یابی و مقولهمفهوب

 فردآفرینی منحصربهارزش

فششرد براسششاس آفرینششی منحصششربهشناسششی ارزشت 

مفهوب ارزش صورت گرفت؛ زیرا چیسشتی ارزش در ایشن 

آفرین  ارزش محصول فرایند بازآفرینی   ت  مدنظر بود و

پشذیری بایشد ویژگشی است که بشا توجشه بشه قیشد رقابشت

فرد بودن را برای ایجاد گرای  به مکان نسشبت منحصربه

به سایر رقبا داشته باشد. واژه ارزش در زبان فارسی، اس  

در زبشان انگلیسشی   Valueمصدر ارزیدن و معادل کلگشه  

باشد که در فرهنگ لغت دهخدا و معشین، بشه معنشای می

قیگت، بها، ارج، قدر و برازندگی، شایسشتگی و زیبنشدگی، 

اعتبار یک سند یا متاع پولی کشه در سشند نوششته ششده، 

قابلیششت و اسششتحقاق، تعبیششر شششده اسششت. در فرهنششگ 

آکسفورد به معنشی سشودمندی و آنچشه در زنشدگی مهش  

ی  پرکاربرد در علوب متعدد ارزش، از مفاهباشد.  است، می

در   1کلوهشاناست که گاهی تفاوت معنایی با هش  دارنشد.  

رابهه با ارزش معتقد است: ارزش یک تصور و درک برای 

فرد یا یک گروه است که درباره مهلوبیت بر روی انتخا  

ایشن فراینشد   کشهگشذارد  ها، ابزارها و عگل تأثیر مشیروش

عادل مهلوبیشت، بعشد بعد احساسی م  دارای سه بعد است:

گیششری و اجششرای شششناختی معششادل ادراک و بعششد تصششگی 

از این رو   (.1397پور،  خواسته معادل انتخا  است )رفیع

در این پژوه  با توجه به اهگیشت درک ارزش از منظشر 

هشای مشادی و فردی و اجتگاعی و اثرگذاری آن بر نگرش

فرامشششادی انسشششان، ارزش از ابعشششاد فلسشششفی، فشششردی 

یشابی شناسی(، اجتگاعی، حقوقی و اقتصادی، مفهوب)روان

 (.  3بندی شد )جدول  و مقوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1- Kluckhohn 
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 شناسی ارزشیابی تم مقوله  -3جدول 

 مقوله منبع  مفاهیم

ارزش از 

 منظر فلسفه

 (1379افالطون )شریعگتداری،  معرفت و عل  به معنای دانستن 

 تعالی 
 (1393ارسهو )عنایت،  روی اعتدال و میانه

 عگل ارادی معهوف به وظیفه اخالقی، نسبیت گرایی 
 (1392کانت )دادبه، 

 (1391من ، )محبوبی 1وبر 

ارزش از 

منظر 

 شناسی روان

پاسخ به نیاز انسان )برطرف کردن نیازهای عاطفی،  

 زیباشناختی( شناختی، بیانی و  

 کروچفیلد 2 ، کرچ 3 )طالبی، 1381(

  
برطرف کردن  

نیاز/ برآورد  

 خواسته 

 ( 1378)محگدخلیفه،  5، مک لیالند 4ویلسون  انگیزه 

 (1378)محگدخلیفه،   7و آلبورت 6پری عالقه و میل

 Levy (2006) باورها  

 Peterson (1999) گرای  

ارزش از 

منظر 

 اجتماعی 

 (1388براتی و هگکاران ) قابل اعتنا و مه  

تعامل، پویایی،  

مشارکت،  

امنیت و تعلو  

 اجتگاعی 

 (1381طالبی ) معیار انتخا  غیرمشروط و غیرپیامدگرا 

 ( 1391)محبوبی من ،  8دورکی   ، پارسونز، وبر  حاصل تعامل و کن  اجتگاعی 

قابلیت  نظ  اجتگاعی شامل کنترل، کن  و واکن ، 

 بینی، سازگاری و ثبات پی 

 (1392کوهن )

 Johnson (1982) الگوی اجتگاعی برای هدایت رفتار 

طلبی، برانگیختگی، استقالل،  قدرت، موفقیت، لذت

 نوایی، امنیت،گرایی، خیرخواهی، سنت، ه جهان
Schwartz (1992) 

ارزش از 

منظر علم 

 حقوق 

 آزادی، برابری، برادری، تعاون اجتگاعی، عدالت 

حو )خصوصی، سیاسی، عگومی( معیار ارزیابی  

 ها ارزش

 حو  (1390کاتوزیان )

ارزش از 

منظر علم 

 اقتصاد

ی( و قیگت  مهلوبیت ناشی از استفاده )ارزش استفاده

 ای( )ارزش مبادله
 (1381)دا ،  9اسگیت 

 مهلوبیت  
 ( 1388)تفضلی،   10ریکاردو مقدار کار الزب در تولید 

 (1393وفا و باقری،  )زاهدی  13، منگر12، والراس11جونز سودمندی و مهلوبیت نهایی 

 
1- Kluckhohn 

1- Weber 

2- Cruchfield 

3- Krech 

4- Wilson 

5- McClelland 

6- Perry 

7- Allport 

8- Durkheim 

9- Smith 

10- Ricardo 

11- Stanley Jevons 
12- Walras 

13- Menger 
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 های شهریسرمایه

سرمایه، مفهومی است که طی زمان، تحول و تعدد 

معنایی پیدا کرده است. در ابتدا سرمایه تنها جنبه مادی 

هشای تولیششد ماننششد منششابع و ملگشوس داشششت و بششه نهششاده

ششد ولشی در قشرن طبیعی، ابزار وسایل و پول اطالق مشی

بیست  با توسعه مفهوب سرمایه در حوزه علوب اقتصادی و 

های غیرملگوس و فرامادی سرمایه نیشز اجتگاعی به جنبه

در این نگاه نو، سرمایه هر منبع ارزشی بادواب/   توجه شد؛

باششد کشه موجشب ایجشاد ارزش ماندگار و خودافزایی مشی

شناسشی (. بر این اساس تش 1392شود )رنانی،  جدید می

های شهری با طی  مفهومی گسترده انجاب ششد و سرمایه

های شهری در نُه دسته سرمایه طبیعی، کالبشدی، سرمایه

اجتگاعی، فرهنگی، سیاسی، سشاختاری اقتصادی، انسانی،  

 (.4بندی شد )جدول و نگادین، مقوله

 

 های شهری شناسی سرمایه یابی تم مقوله  -4جدول 

 مقوله  منبع مفاهیم 

های سرمایه 

شهری ابزار 

 پذیری رقابت

 Dasgupta (2010), Brown رودخانه، کوه، معادن و ...انداز طبیعی شهر، درختان، مجگوعه منابع طبیعی مانند چش 
et al (2016) 

سرمایه 

 طبیعی

ها ها، تسهیالت رفاهی )پارک، زمین بازی و ..( زیرساختموجودی منابع مادی از قبیل مسکن، راه 

 ها، و مدارس، بیگارستان و ...( و ...ها، راه )پل

سرمایه  ( 1396عارفی )

 کالبدی 

 (1385فیلد ) انباشت پول 

سرمایه 

 اقتصادی 

 ( 1396جنکینز ) کار انباشته شده  

 Wogget (1993) ثروت سازنده 

 Law  (2009) عوامل تولید برای ایجاد کاال یا خدمات 

 Schultz (1961), Becker انسان منبع مولد ثروت 

سرمایه  (2009)

 (1388صنوبری ) دان ، تخصص و مهارت افراد انسانی

 (1392)پیران،    1جکوبز روابط انسانی

سرمایه 

 اجتگاعی 

 Bourdieu (1986) شبکه روابط نهادینه شده هگراه با شناخت و تعهد جهت تسهیل کن  فردی و جگعی 

پیوندهای بین افراد و هنجارهای اعتگاد و کن  و واکن  متقابل در قالب مشارکت، اعتگاد و رفتار 

 اجتگاعی غیررسگی های داوطلبانه و فعالیت

راد، )معصشششششومی 2پاتنشششششاب

1390). 

 (1386فوکویاما ) هنجارهای ارتقادهنده سهب هگکاری اعضای جامعه در سیست  اجتگاعی

 Claridge (2004) اعتگاد، گرای  به داوطلب شدن و وصل بودن با پیوندهای محلی

 Bourdieu (1984) دان ، سبک زندگی، سلیقه و ذوق( های فرهنگی )زبان، ها و عادت ها، دارایی توانگندی 

سرمایه 

 فرهنگی 
 زیستمحیط به پرداختن برای انسانی  جوامع پذیرهای انعهاف ظرفیت

 4فولشششک و 3بشششرک  

(Throsby, 2001) 

  Throsby (2001) های ملگوس و ناملگوس آنها و هنجارهای برتر جامعه در قالب فربارزش 

 Bourdieu (1991) سیاسی ناشی از اعتگاد یک گروه از پیروان به سیاستگدارانقدرت 

سرمایه 

 سیاسی

  Richard & Booth (2008) نگرش و رفتارهای اثرگذار شهروندان بر سیست  سیاسی

 Magno (2000) های سیاسیهای سیاسی در ترکیب با فعالیتها، دان ، هنجارها و شبکهمهارت 

 (1393عبادی و هگکاران ) های سیاسی اعتگاد سیاسی، دان  سیاسی، مشارکت سیاسی، هنجارهای سیاسی و شبکه

ها، اطالعات و ساختار سازمانی،  ها و نهادها شامل پایگاه داده مخازن دان  غیرانسانی در سازمان 

 ها فرایندها، راهبردها و دستورالعگل 

 Aramburu et al (2015), 

Gogan et al (2015)  

سرمایه 

 ساختاری 

 (1381سوارتز ) ای از قدرت به دلیل تقاضای مشروع برای به رسگیت شناختن، احتراب، اطاعت و خدمات دیگران گونه 

سرمایه 

 نگادین 

 (1384فکوهی ) های فردی در رفتار و جلوه و بزرگی حیثیت اشخاص هگراه با احتراب، منزلت، توانگندی 

 (1396جنکینز ) بازشناسی، احتراب، اعتبار، باور و اعتگاد افراد به شخص یا چیزی

 (1392رنانی ) های اقتصادی، انسانی، اجتگاعی و فرهنگی شهرت در هر یک از انواع سرمایه

 

 
1- Jacobs 

2- Putnam 

3- Brex 

4- volk 
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 خالقیت

خالقیت در معنای لغوی به خلو کشردن و آفریشدن 

معنششا شششده اسششت امششا تعریشش  سششاده و جششامعی کششه 

دهنده تگاب ابعاد آن باشد وجود نشدارد. برخشی بشر پوش 

هشای اجتگشاعی آن های فشردی و برخشی بشر جنبشهجنبه

شناسی نیز در این مشورد اند. حتی در حوزه روانپرداخته

نظشر ا اکتسابی اتفشاق که خالقیت یک ویژگی ذاتی است ی

ولی آنچشه در بیششتر  (UNCTAD, 2008)وجود ندارد 

تعاری  مستتر است بداعت در آفرین  محصول یا فرایند 

( خالقیشت را خلشو و آفشرین  2019)  1است. سریسشوال

ایده، فرایند، محصول )خدمات( نو و سودمند توسط افراد 

کنشد با هگکاری در سیست  پیچیده اجتگاعی تعری  مشی

ه ه  بر ابعاد فردی و اجتگاعی آن تأکید داششته و هش  ک

ای و ماهوی آن را لحشا  کشرده باششند. در ایشن بعد رویه

پذیری در فراینشد بشازآفرینی مهالعه، خالقیت، ابزار رقابت

هشای در نظر گرفته شد تشا بشه عنشوان کاتشالیزور سشرمایه

شناسی خالقیت از شهری موجب خلو ارزشی نو شود. ت 

ن آغاز شد و سپ  به دلیل اهگیت خالقیشت در مفهوب آ

تفکر انسانی، ساختار اجتگاعی و نظاب اقتصادی که متشأثر 

یششابی آن در ابعششاد انسششانی، از یکششدیگر هسششتند، مقولششه

 (.  5اجتگاعی و اقتصادی صورت گرفت )جدول 

 

 شناسی خالقیت یابی تم مقوله  -5جدول 

 مقوله منبع مفاهیم 

خالقیت 

ابزار 

 پذیریرقابت

 مفهوب 

های  حلوجوی راهها و جستفرایند شناسایی مشکالت، کگبودها، ناهگاهنگی

 و نهایتاً یافتن نتیجه مناسب   احتگالی و آزمای  و اصال  آنها
Torrance (1966) 

 تناسب  

 اجتگاعی و جذبه( تناسب )مناسب بودن، ارزش، پذیرش ذهنی، سودمندی 

Runco (1999) 
زاده  رضابیگی ثانی و امین 

(1397 ) 

 اند(  های نو با مفهومی که قبال کش  نشدهاصالت )بداعت و تازگی، ایده

Runco (1999)  
زاده  ثانی و امین رضابیگی

 اصالت  ( 1397)

 ای مسئلههای بدیع، مفید و غیرتکراری و غیرمعگول برای پاسخ به تولید ایده
 Pratt (2010), Amabile 

& Pratt (2016) 

خالقیت  

 انسانی 

های تازه برای تفسیر  های بدیع و روشتخیل و توانایی افراد در آفرین  ایده
 جهان 
 له زی روابط جدید در حل مسئریو پی

UNCTAD (2008) 

طبقه  

 خالق 

خدماتی پیشرفته و  استعدادهای انسانی فعال در زمینه صنایع مدرن، صنایع 
گران،  پژوهشی، هنر و فرهنگ از جگله هنرمندان، دانشگندان، تحلیل

 مدیران تجاری و نوآوران 

Florida (2012), Cudny 

et al (2020), 

Cerisola1(2018) 

 Bontje & Musterd محور العاده ماهر در زمینه صنایع نرب و دان افراد فوق

(2009) 

خالقیت  

 اجتگاعی

 Florida (2012) ای با آزادی، تنوع، سازگاری و تسامب فرهنگی  جامعه

جامعه  

 خالق 
تعامل آگاهانه افراد با محیط پیرامون مبتنی بر ارتقای گفتگان، مشارکت،  

 تجار  روزمره و یادگیری مشترک 

Simonton (2003) 
زاده  ثانی و امینرضابیگی

(1397 ) 

خالقیت  

 اقتصادی

توانایی تولید دان  جدید یا تبدیل دان  موجود به کاربردهای موفو  

 اقتصادی
Florida (2012) 

اقتصاد  

 خالق 
 Howkins (2002) افزوده از خالقیت  خلو ثروت و ارزش

 Throsby (2001), Tong های هنری های فرهنگی و توانگندیتولید ثروت از ظرفیت

(2006)  

 UNCTAD (2008) وکار مبتنی بر فرایندی پویا های کسبنوآوری در فناوری، بازاریابی، شیوه

 

 

 
1- Cerisola 
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 برندسازی شهری

برنششدهای مکششان، سششاختارهای نگششادین بششه منظششور 

هشایی هسشتند افزودن معنا به مکان هستند. برندها، نشانه

تداعی معنای الهاب گرفته از مکان ها را متگایز و  که مکان

 Eshuis)کننشد را به پشتوانه معانی فرهنگی، آشکار می

et al., 2014) به عبارت دیگر، برند مکان به عنوان یک .

نشان هویتی در راستای ساختن یک تصویر مهلو  برای 

مخاطبان داخلی و خارجی از مکان اسشت کشه منجشر بشه 

ادراک و تششداعی رضششایت و وفششاداری، آگششاهی، کیفیششت 

. (Govers & Go, 2016)ششود مهلشو  از مکشان مشی

ریزی و برقشراری برندسازی شهری، فرایند طراحی، برنامه

ارتباط میان ناب و هویت برای ساختن و مدیریت ششهرت 

یک مکان است که نتیجه برندسشازی، قشدرت و جشذابیت 

برای اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتگاعی است و توانایی 

(. 1390انعکاس جوهره و اصشالت مشردب را دارد )انهالشت،

فراینششد برندسششازی شششهری متشششکل از یششک سششاختار 

چندبعدی شامل عناصر عگلکشردی، عشاطفی، ارتبشاطی و 

فردی از راهبردی است که یک مجگوعه معانی منحصشربه

 & Kavaratzis)کنشد مکان در ذهن عگشوب ایجشاد مشی

Ashworth, 2010)شناسششی تشش  ،. در پششژوه  حاضششر

های منشابع اسشنادی و بشا برندسازی شهری براساس داده

های مأموریت توسعه اقتصادی و اجتگاعی شهر، در دسته

نفعشان زمینه، الزامشات، ابزارهشا و ذیهدف، رویکرد، پی 

 (. 6بندی شد )جدول  یابی و مقوله برندسازی شهری، مفهوب 

 شناسی برندسازی شهری یابی تم مقوله  -6جدول 
 مقوله  منبع مفاهیم 

ماموریت 
 برندسازی 

های انسانی و اقتصادی( و توسعه اجتگاعی  توسعه اقتصادی )جذ  انواع سرمایه 

 )رفع مسائل اجتگاعی مانند اختالف طبقاتی و تن  اجتگاعی( شهر

Kavaratzis ( 2004), Prilenska (2012), Cleave 

& Arku (2020) 

توسعه  
اقتصادی و 

 اجتماعی 

هدف  
برندسازی  

 مکان 

 های مشهود و نامشهود شهر جذابیت  /آفرینی از دارایی ارزش 
Kavaratzis (2004), Weinreich )2002,( 

Anttiroiko (2015),  ( 1395روستا و هگکاران )  

 /آفرینی ارزش

گرایش به  

 مکان 
 

 Vuignier (2016), Eshuis et al (2014) احساسی بین مکان و مخاطبین مکان با تأکید بر رو  مکان رابهه 

 رضایت و وفاداری، آگاهی، کیفیت ادراک و تداعی مهلو  از مکان
Kavaratzis ( 2004), Govers & Go (2016), 
Anholt (2007), Zhang & Zhao (2009), Insch 

(2011)  

 Kavaratzis& Ashworth (2010), Cudny et al خلو مجگوعه معانی منحصر به فردی از مکان در ذهن عگوب 

(2020) 

 Anderson et al. (1997), McClearly & Whitney دهی ادراک عگومی مردب از یک مکانشکل
(1994), Richards (1992) 

رویکرد  
برندسازی  

 مکان 

 Anholt (2007), Anttiroiko (2015), Joo & Seo تقویت هویت بیرونی شهر، دیپلگاسی عگومی 

(2018) 
 بازارمحور

های  تقویت هویت محلی، فعال کردن نیروهای اجتگاعی، شناسایی قابلیت

 شهروندان
Anttiroiko (2015), Joo & Seo (2018)   محور اجتماع 

 پیش زمینه

 هویت متگایز برای روایت داستان مکان
Aaker (1997), Kapferer (2008), Anholt (2007), 
Markusen & Schrock (2006), Melović et al 

(2017) 
 هویت رقابتی

سازی، پروژه های زیرساختی، ارتباطات عگلکردی مکان اع  از راهبردهای مکان

 ساختار اداری و سازمانی 
Kavaratzis ( 2004) 

یکپارچگی 
 عملکردی 

 الزامات 

 فرایند هگیشگی و مستگر

Waller & Lea (1999), Prentice & Anderson 
(2007), Middleton (2011), Lucarelli (2018) 

( 1393اخالصی )  استمرار فرایند  

 ) Weinreich  )2002 فرایند برندسازی  و تحول در پویایی

 Middleton (2011), Joo & Seo (2018), Warren های شهرها، منابع و قابلیتبرگرفته از مهارت
& Dinnie(2017) 

 گراییزمینه

 ها / ذی نفعان ارتباط موثر با هگه گروه 

Kapferer (2008), Hankinson (2009), 

Middleton (2011), Insch (2011), Gelder 

(2011), Melović et al (2017), Warren & 
Dinnie(2017),  Lucarelli (2018) 

مشارکت  

 نفعانذی 

   Morgan & Pritchard (2002) نفعان و با مشارکت آنهاهای منهقی و احساسی برای ذیدارای ارزش 
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 Russell et al (2009) بازاریابی اجتگاعی و توسعه سرمایه اجتگاعی 
توسعه سرمایه  

 اجتماعی 

های بازاریابی مکان، تبلیغات و ارتباطات اجتگاعی، طراحی نگاد مکان و فعالیت

 ای منهبو بر واقعیت مکان انعکاس رسانه
Kavaratzis ( 2004), Cudny et al (2020)  ارتباطات

ای رسانه  
 ,Keller (1993), Hospers (2011), Paliaga (2007) فردخلو تصویر منحصربه

Melović et al (2017) 

ابزار  

برندسازی  

 مکان 

گذاری از طریو مشاهیر )سرمایه انسانی نگادین(، بناهای شاخص )سرمایه  نشانه

 کالبدی و اقتصادی نگادین( و برگزاری رویدادها  

Ashworth (2009) 
 ( 1393اخالصی )

های سرمایه 

 مکان 

های شهر )سرمایه فرهنگی(، رفتار شهروندان )سرمایه اجتگاعی(، هنر یادمان 

 )سرمایه فرهنگی(

 ها  جشنواره هنر و 

Green et al (2018), Cudny et al (2020),  

های روی، ورزش، صنایع دستی و فعالیتها )مانند خرید، پیاده رویدادها، فعالیت

رستوران )مانند  خدمات  گالریهنری(،  سالمت،  مراکز  و  ها،  تئاتر  هنری،  ها 

سوی دیگر به دلیل  ها و از  ها از یک سو به عنوان بستر فعالیتسینگا( و مکان

قلعه )مانند  خودشان  پارکماهیت  میادین،  جنگلها،  ساحلها،  موزه ها،  ها،  ها، 

 مراکز خرید و کلیت شهر( 

Prilenska (2012), Vinyals-Mirabent (2019) 
 

 ذی نفعان 

  Insch (2011), Gelder  (2011), Melović et al (2017) گذارانوکار، سرمایه ساکنان، گردشگران، صاحبان کسب
گروه متنوع  

 Henninger et al (2016) الگللی، ساکنین شهر گذاران و نهادهای ملی و بینگیران شهری، سرمایهتصگی   نفعانذی 

 

 ها و تدوین مدل مفهومیشناسایی روابط بین تم

برندسششازی شششهری بششه عنششوان راهبششرد ارتقششای 

ریشزی و پذیری در فرایند بازآفرینی شهری، با برنامهرقابت

های شهری بشرای پاسشخ ها و توانگندیساماندهی ظرفیت

نفعان و خلو ارزشی متگایز و تصویرسازی به تقاضای ذی

از مکان حشول محشور هویشت رقشابتی آن، در پشی ایجشاد 

وفاداری به مکان و سپ  گرای  به آن است. در فراینشد 

هشا، هویشت رقشابتی مکشان ششامل تگشاب ارزش  برندسازی،

هششای طبیعششی، هششای اجتگششاعی، فرهنگششی، جاذبششهویژگشی

تواند ششهر داستان شهر و هر چیزی دیگری است که می

در ایشن فراینشد، دو ابشزار اصشلی  را در رقابت متگایز کند.

هشای ششهری کشه بشه نقشل از ( سرمایه1مورد نیاز است:  

د ارزش نق  منشابع ورودی ( در تابع تولی2006)  1کاریلو

کنند تا خروجی تشابع، ششکلی نشو از و فرایندی را ایفا می

( خالقیشت 2سرمایه شهری و با ارزش جدید تولید شود.  

که منشأ به وجشود آمشدن تگشایز و یگشانگی در ایشن تشابع 

اسششت. بششا توجششه بششه آنکششه در ذات سششرمایه، ویژگششی 

رکیشب دو های دیگر آن وجود دارد تپذیری به گونهتبدیل

 
1- Carrillo 

ای تحشت ابزار سرمایه و خالقیشت موجشب خلشو سشرمایه

عنوان سرمایه خشالق اسشت کشه در قالشب یکشی از انشواع 

گانشه، توانشایی آن را دارد براسشاس عوامشل های نُهسرمایه

های موجود پاسخی نو به حل مسشئله ای و ظرفیتزمینه

آفرینی یا مشکل در فرایند بازآفرینی دهد و موجب ارزش

فرد با رعایت دو معیار خالقیت یعنی تناسشب و بهمنحصر

پشذیری، سشرمایه اجتگشاعی شود. در این تبدیلاصالت می

ساز مشارکت، تعامل و هگکاری بین افراد و نهادهشا زمینه

ها و یشادگیری اجتگشاعی شود و تنوع روابط و گفتگانمی

کشارگیری موجب بروز استعدادهای فردی و جگعی در بشه

انسانی، اقتصادی، فرهنگی،کالبدی و طبیعشی های  سرمایه

ششود. سشرمایه سشاختاری بشه عنشوان و خلو ارزش نو می

کننده و با مسئولیت مدیریت شهری در سرمایه هگاهنگ

کنار سرمایه سیاسی )که مبشین اعتگشاد سیاسشی اسشت(، 

هشا را دارد. پذیری سرمایهگری فرایند تبدیلنق  تسهیل

اورد اثرگشذاری خالقیشت در به عبارتی سرمایه خالق دست

بهبود عگلکردی سشاختارها و فراینشدها، بشروز اسشتعداد و 

خالقیششت افششراد در بسششتر اجتگششاعی پویششا و متنششوع، 

پذیر در سشاختار زیست پاک، سرمایه فرهنگی نق محیط

اقتصادی و اجتگاعی، سرمایه نگادین اثرگذار در افشزای  
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هشای فعالیشت  افشزودهاعتبار مکان و نهایتشاً افشزای  ارزش

  اقتصادی شهر است.

های اقتصادی بافت، تجلی سشرمایه در حوزه فعالیت

افششزوده و تولیششد ثششروت خششالق در توانششایی ایجششاد ارزش

براساس پتانسیل خالق هنری، فرهنگی و دانششی مکشان 

کند. اقتصاد فرهنگ، هنشر و دانش ، پدیدآورنشده بروز می

قتصاد خشدمات دیدگاه اقتصاد خالق است که با توجه به ا

محور شهرهای معاصر، توانایی آن را دارد که با طیفشی از 

هشای اقتصشادی اجتگاعی به فعالیت  -های فرهنگیجریان

پربازده دست یابد. صنایع خالق که نگود عگلی تولیشد یشا 

ارائششه خششدمات در دیششدگاه اقتصششاد خششالق اسششت، طیشش  

ز گیشرد. اهای اقتصادی را دربشر مشیای از فعالیتگسترده

هشای هنشری ششامل هنرهشای نگایششی و یک سو فعالیت

هشا و تجلیشات فرهنگشی؛ نظیشر انشواع تجسگی تا فعالیشت

هشای ها و مراس  آیینشی و مکشانصنایع دستی، جشنواره

هشای هشا، محوطشههشا، نگایششگاهفرهنگی؛ از قبیشل مشوزه

افشزاری، باششد و از سشوی دیگشر صشنایع نشربباستانی مشی

وهشی و مبتنی بر دانش  و انشواع های پژطراحی، فعالیت

هششا، صششنعت نشششر و چششاا و ادبیششات را دربششر رسششانه

هشای ، حلقشه3. ششکل  (UNCTAD, 2008)گیشردمشی

مفهومی، ارتباط ابزار و راهبشرد بشرای رسشیدن بشه هشدف 

فششرد و ارتقششای بششهآفرینششی منحصششرنهششایی؛ یعنششی ارزش

دهد. پذیری شهری در فرایند بازآفرینی را نشان میرقابت

هشای تشاریخی بشا آفرینشی بافتبسط مدل مفهومی ارزش

 آورده شده است. 4پذیری شهری در شکل رویکرد رقابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشروابط بین تم   -3شکل  
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 پذیری رویکرد رقابت آفرینی بافت تاریخی با  مدل مفهومی ارزش -4 شکل

 

   گیری و پیشنهادنتیجه  -6

در دوره جهانی شدن و اهگیت فرهنشگ در رقابشت 

جهانی، بافشت و ابنیشه تشاریخی عناصشر نگشادین سشرمایه 

فرهنگی مکان هستند که ظرفیت تبدیل شدن به مزیشت 

نفعشان ذیرقابتی با ایجشاد جشذابیت و خلشو ارزش بشرای 

مکان را دارند. از این رو، رویکرد بشازآفرینی یکپارچشه در 

فرایند تجدید ساختار اجتگاعی، اقتصادی و کالبدی بافت 

توانشد بشر ارتقشای با تگرکز بر هویشت رقشابتی مکشان مشی

پذیری شهر مؤثر باشد. مهالعات پیشین به اصول و رقابت

ر پششذیری شششهمعیارهششای بششازآفرینی در ارتقششای رقابششت

پرداختنشد و ایشن پشژوه  بشه بررسشی مفهشومی قابلیشت 

پششذیر شششدن بافششت تششاریخی در فراینششد بششازآفرینی رقابششت

یشابی از اسشناد علگشی، هشدف پرداخت. به اتکشای مفهشوب

فشرد آفرینی منحصربهمحوری این فرایند، مبتنی بر ارزش

با مفهومی چندگانه و متکثر از ارزش در نظر گرفتشه ششد 

نفعششان مکششان طیشش  وسششیعی از ذی کششه پاسششخگوی نیششاز

متناسب با نیاز، خواست، باور و انگیزه آنها نسبت به بافت 

باشد و از سوی دیگر، تعارض در منشافع اجتگشاعی ایجشاد 

نکنششد. حششول ایششن هششدف، راهبششرد برندسششازی شششهری و 

هشای ششهری و ابزارهای دستیابی به هدف شامل سشرمایه

راهبردی است   خالقیت انتخا  گردید. برندسازی شهری،

که متناسشب زمینشه موجشود، پیامشد عگلیشاتی ششدن آن 

نفعششان نسشبت بششه کسشب اعتبششار و سشاماندهی ادراک ذی

باششد. در ایشن مسشیر دو رویکشرد مزیت رقابتی مکان می
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محششور و بششازارمحور برندسششازی شششهری، توأمششان اجتگششاع

نفعشان داخلشی بشه ویشژه ناپذیر است کشه هش  ذیاجتنا 

نفعشان وکشار بافشت و هش  ذیان کسشبساکنین و صشاحب

گذاران را مدنظر قشرار خارجی اع  از گردشگران و سرمایه

دهد؛ زیرا تا یک مکان برای سشاکنین خشود جشذا  و می

تواند برای سایرین، خلشو ارزش و آفرین نباشد نگیارزش

تگایل به مکان ایجاد کند. در این بشین، اسشتگرار فراینشد 

نفشع در بسشتری های ذیگروهبرندسازی با مشارکت هگه  

از سرمایه اجتگاعی باال و ارتباطات سازنده، از الزامات این 

راهبرد است. در این راهبرد، برای خلو طی  متنشوعی از 

هشای زا، سشرمایهها در مکان بشا نگشاه توسشعه درونارزش

متنوع مکان در دو مقیاس شهر و بافت بشه عنشوان منشابع 

ششوند. برندسازی شناسایی می  تولید ارزش و ابزار راهبرد

هشای ششهری پذیری سشرمایهاثرگذاری خالقیت در تبدیل

فشرد بشا در تابع تولید ارزش جهت خلو ارزش منحصشربه

ای از سشرمایه را تحشت پشذیری، گونشهتوجه به قید رقابت

آورد. نششان سشرمایه عنوان سرمایه خالق بشه وجشود مشی

الق و خالق در مکان به ششکل طبقشه خشالق، جامعشه خش

اقتصاد خالق کشه ارکشان مکشان خشالق هسشتند، نگایشان 

هشای هشای سشرمایهششود کشه ماحصشل تبشدیل ارزشمی

طبیعی، انسانی، کالبدی، اجتگشاعی، فرهنگشی، سیاسشی، 

نگادین، ساختاری و اقتصادی به یکشدیگر اسشت و نتیجشه 

باشد؛ آن در برند شهر، دستیابی به مزیت رقابتی شهر می

ر مدل مفهومی پیشنهادی با توجشه بشه به عبارت دیگر، د

های تشاریخی را آنکه سرمایه فرهنگی، هویت رقابتی بافت

در تشابع خلشو ارزش، بشه عنشوان سشرمایه  دهشدشکل می

مرجع در کنار سشرمایه سشاختاری کشه مبشین فراینشدها، 

هششا، داده و اطالعششات و سششاختار راهبردهششا، دسششتورالعگل

کنشد. ایفشای نقش  مشیسازمانی مشدیریت ششهری اسشت  

گشذاری داخلشی و سرمایه اقتصادی؛ شامل میزان سشرمایه

خارجی در محدوده بافت بشه ازای هشر سشال، بشه عنشوان 

های فرایندی اع  ورودی تابع خلو ارزش در کنار سرمایه

از سرمایه انسانی، اجتگاعی، کالبدی، طبیعشی، نگشادین و 

گیری از بهرهشود که با  ریزی میای برنامهسیاسی به گونه

های بافشت و مبنشای تفکشر مکشان خشالق، نتیجشه ظرفیت

ای متناسششب افششزودهنفعششان، ارزشناشششی از آن بششرای ذی

خواست، نیاز و انتظارششان بشا در نظشر گشرفتن مشدیریت 

نفعشان، ایجشاد کشرده باششد. ارزش مشورد تعارض بین ذی

هشای انتظار از این تابع، از یک سو خلشو طیفشی از ارزش

ی، اجتگاعی، حقوقی و فشردی اسشت کشه موجشب اقتصاد

شود و از سوی دیگر نفعان میاحساس مهلوبیت برای ذی

تصویری از سرمایه هویتی )بر مبنشای سشرمایه فرهنگشی( 

کند که موجب گرای  به مکشان و جشذ  بافت ایجاد می

 گردد.های جدید اقتصادی و انسانی میسرمایه

شششد در پیشششینه پششژوه  بیششان گونششه کششه هگششان

(، سریسشوال 2018محققانی نظیشر دال لوسشیا و ترانفیشو )

( و مشرادی و 1395نشویی )محگدی و قلعه(، خان2018)

هشای میشرا  مندی از ظرفیشت( در بهره1398هگکاران )

های تاریخی شهر در فرایند بشازآفرینی در فرهنگی و بافت

هشای متعشدد نظیشر پذیری ششهری بشه جنبشهعصر رقابت

بافت مبتنی بشر توسشعه صشنایع خشالق، توسعه اقتصادی  

تسهیل مشارکت اجتگاعی و ارتقشای سشرمایه اجتگشاعی، 

گرایی و برندسازی هویت بومی تأکید کشرده بودنشد زمینه

که دستاورد این پشژوه  نیشز ضشگن تأییشد نتشایر آنهشا، 

تری از مجگششوع ابعششاد بششازآفرینی الگششوی جششامع و کامششل

پشذیری ی رقابشتآفرینشی و ارتقشایکپارچه با هشدف ارزش

کند. در تکگیل این پژوه ، نیاز است تابع مکان ارائه می

هشا در پشذیری سشرمایهسنجی تبدیلتولید ارزش و امکان

پشذیری ششهری تاریخی با رویکشرد رقابشت بازآفرینی بافت

بررسی شود و در آن سرمایه ورودی، فرایندی و خروجشی 

سشازی مشدل مفهشومی پیادهتابع تبیین گردد. به منظشور  

مقاله در فرایند باز آفرینی و بر پایه مزیت رقشابتی مکشان 

 های زیر طی شود:گردد، گابپیشنهاد می

نفعان بافت اعش  از تصویر ذهنی و انتظارات ذی  -1

شششهروندان، سششاکنین، کسششبه بافششت و گردشششگران و 

گذاران، بررسی و فاصله بین هویت رقابتی بافشت و سرمایه

 ر ذهنی از بافت، شناسایی گردد.تصوی
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نفعشان عوامل مؤثر بشر تقاضشا از بافشت بشین ذی  -2

 بررسی و تحلیل شود.

نفعششان و مششدیریت تعششارض میششان تقاضششای ذی -3

هگچنین اثرات اجتگاعی و اقتصادی آن بررسشی گشردد و 

هشای نفعشان، سشرمایهسپ  برای پاسشخ بشه تقاضشای ذی

عرضشه مکشان قابشلهشای  موجود مکان به عنشوان توانشایی

 مشخص شود.

ریزی برند بافت براسشاس هویشت رقشابتی برنامه  -4

ریشزی مکان با مکانیس  تابع تولید ارزش در بافشت برنامشه

شود؛ بدین مفهوب که با هدف سشاماندهی تصشویر ذهنشی 

نفعان مکشان و خلشو ارزش براسشاس تقاضشا از مکشان ذی

)سرمایه های ورودی )سرمایه اقتصادی(، فرایندی  سرمایه

انسششانی، اجتگششاعی، کالبششدی، طبیعششی و سششاختاری( و 

خروجی )سرمایه اقتصادی و اجتگشاعی و فرهنگشی( تشابع 

ریزی تابع تولیشد ارزش بشرای خلشو مشخص گردد. برنامه

های خالق در قالشب ارزش متگایز، مستلزب وجود سرمایه

طبقششه خششالق، اجتگششاع خششالق و اقتصششاد خششالق اسششت و 

 باشد.عان شرط الزب آن مینفمشارکت جگعی ذی

* این مقاله برگرفتششه از رسششاله دکتششری هششاجر ناصششری  

افزایششی بافششت  اصفهانی با عنوان دتدوین مششدل مفهششومی ارزش

تاریخی با رویکرد برندسازی شهری« به راهنگایی دکتر مهین  

 باشد.نسترن و دکتر رسول بیدراب می

 

 منابع  -7

برندسازی برای مکان، مراکز خرید و  (.  1393)  .اخالصی، امیر

 . تهران: علگی.  مقاصد گردشگری

هویت رقابتی: مدیریت نششوین برنششد  (.  1390انهالت، سایگون. )

. ترجگششه مجتبششی شششاکری  برای ملل، شهرها و منششاطو

روش، مصهفی اکبری مهلو و محگششد صششالب شششریفی،  

 مشهد: انتشارات طحان.

محگدسعید؛ مفیدی، مهرانوش.  بحرینی، سید حسین؛ ایزدی،  

هششای نوسششازی شششهری از  (. رویکردها و سیاست1392)

نشششریه مهالعششات  بازسازی تا بازآفرینی شششهری پایششدار.  

 .17-30، شگاره نه ،  شهری

براتششی، مهششدی؛ رهنگششا، محگششدرحی ؛ اکبششرزاده ابراهیگششی،  

زاده، غالمرضشششا؛ امیرفخریشششان،  محگدحسشششن؛ عبشششاس

شناسایی نقاط بششا  (.  1388مصهفی؛ آقاجانی، حسین. )

هششا و انششواع  ارزش شششهری )مفششاهی ، مبششانی، تئششوری

 .(. مشهد: جهاد دانشگاهیهای شهریارزش

مبششانی مفهششومی و نظششری سششرمایه  (.  1392پیششران، پرویششز. )

 .تهران: عل   اجتگاعی.

 . تهران: نی.د اقتصادیتاریخ عقای(.  1388تفضلی، فریدون. )

جگالی، فیششروز؛ روسششتایی، شششهریور، یاپنششگ غششراوی، محگششد.  

(. ارزیششابی الگششوی علعششی معیارهششای مششؤثر بششر  1396)

فصششلنامه  پذیری شهری با رویکرد دیگتششل فششازی. رقابت

 .15-22(،  23)6اقتصاد و مدیریت شهری،  

ترجگششه حسششن    یششر بوردیششو.پششی(.  1396جنکینششز، ریچششارد. )

 لیال جوافشانی، چاا دوب، تهران: نی.  چاوشیان و

(. بششازآفرینی  1395نویی، محگود. )محگدی، مرجان؛ قلعهخان

مبتنی بر فرهنگ از طریو توسعه صنایع خالق و تبیین  

نشششریه  های تششاریخی شششهر.  های فرهنگی در بافتمحله

 .84-67(،  12)1مرمت و معگاری ایران،  

هششای ارزش و تولیششد از  تئوری(.  1381دا ، موری  هربرت. )

اهلل تیگششوری، تهششران:  . ترجگه حبیششبزمان آداب اسگیت

 نشر نی.

تهران: انتشارات دانشگاه    کلیات فلسفه.(.  1392دادبه، اصغر. )

 نور.پیاب

(. عناصششر کالبششدی  1394دانشپور، عبدالهادی؛ شیری، الهاب. )

های تاریخی شششهر  دهنده به هویت بافتکارکردی شکل

 . 17-25،  5-1شگاره    فصلنامه نق  جهان، ی.  ایرانی اسالم 

ترجگششه عظششی     برندسششازی شششهری.(.  1395دینششی، کیششت. )

ریزی  پور. تهران: انتشارات مرکز مهالعات و برنامهفضلی

 شهر تهران.

(. تبیششین  1397زاده، بهنششاز. )رضششابیگی ثششانی، راضششیه؛ امششین

چارچو  مفهومی خالقیت اجتگاعی و کاربسششت آن در  

 .18-5(،  2)12مجله هویت شهر،  الق.  نظریه شهر خ

. تهششران: انتشششارات  آناتومی جامعششه(.  1397پور، فرامرز. )رفیع

 دانشگاه شهید بهشتی.

(. ارائششه  1396رفیعیان، مجتبی؛ محگدی آیدغگی ، فاطگه. )

چششارچو  مفهششومی تعامششل بششازآفرینی شششهری و شششهر  
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فصششلنامه  کششارآفرین در دسششتیابی بششه بازاریششابی مکششان.  

 .1-20(،  18)8اقتصاد و مدیریت شهری،  

های نگادین، گرانیگاه توسعه.  (. سرمایه1392رنانی، محسن. )

 .10-16،  29، شگاره  مجله دریچه

زاده، محگدرضششا؛  چششه، منیششژه؛ حگیششدیروسششتا، احگششد؛ قششره

(. مششدلی بششرای برندسششازی  1395فر، یوسشش . )محگدی

فصششلنامه  بنیششاد.  شهری در ایششران براسششاس نظریششه داده

 .  41-68(،  5)3مدیریت برند،  

(. تحلیلششی بششر  1393وفا، محگششدهادی؛ بششاقری، علششی. )زاهدی

صلنامه مهالعششاتی  دوفنظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا.  

 .53-83(،  13)7اقتصاد اسالمی،  

پششذیری  طراحی مششدل رقابششت(.  1393سامانی کارگری، امیر. )

های حکگرانی خششو  شششهری  شهری با تکیه بر شاخص

. رساله دکتششری، دانشششکده  در بستر فرایند جهانی شدن

 مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

نگششادین.   قششدرت و سیاسششی اقتصششاد (.1381دیویششد. ) سوارتز،

(،  3)1سیاسششی،   اقتصششاد نشششریه صالحی، شفیعه ترجگه

88-122. 

سازی  (. بومی1396شبانی، امیرحسین؛ ایزدی، محگد سعید. )

هششای تششاریخی شششهر  بازآفرینی یکپارچششه شششهری بافششت

. فصششلنامه پششژوه  هششای معگششاری اسششالمی،  اسششالمی

5(15  ،)150-168   . 

فلسشششفه: مسشششائل فلسشششفه،  (.  1376ششششریعتگداری، علشششی. )

: دفتششر نشششر  تهششران  هششای فلسششفی، مبششانی علششوب.مکتب

 .فرهنگ اسالمی

ای بششر سششرمایه انسششانی  (. مقدمششه1388صششنوبری، محگششد. )

گیششری(.  هششای انششدازههششا و شششاخص)مفششاهی ، ویژگششی

 .136-119(،  22)6دوماهنامه توسعه انسانی پلی ،  

تهششران: شششورای  فرهنششگ و جامعششه.  (.  1381طالبی، ابوترا . )

 فرهنگ عگومی.

سششازی: نیازهششا،  کاوش در مفهوب مکان(. 1396عارفی، مهیار. )

های فرهنگی،  . تهران: دفتر پژوه هاها و داراییفرصت

 سازمان عگران و بهسازی شهری.

(.  1393نششژاد، علششی. )پششور، آریششن؛ پیششرانعبششادی، نغگششه؛ قلششی

فصششلنامه  ایی عوامل اثرگذار بر سششرمایه سیاسششی.  شناس

 .29-51(،  88)2فرایند مدیریت توسعه،  

. تهششران:  فلسفه سیاسی در غر بنیاد  (.  1393عنایت، حگید. )

 نشر زمستان.

 هاینظریششه تششاریخ اندیشششه و (.1384ناصششر. ) فکششوهی،

 .نی تهران: چاا سوب،  شناسی.انسان

پایان نظ : سرمایه اجتگششاعی و  (.  1386)  .فوکویاما، فرانسی 

. ترجگه غالمعباس توسلی، چاا دوب، تهششران:  حفظ آن

 نشر جامعه ایرانیان.  

ترجگه جششالل متقششی،    سرمایه اجتگاعی.(.  1385فیلد، جان. )

 تهران: مؤسسه عالی پژوه  تأمین اجتگاعی.

 میزان. . تهران: نشر  مبانی حقوق عگومی (.  1390کاتوزیان، ناصر. ) 

. ترجگه یوسشش   نظریه اجتگاعی نوین(.  1392کوهن، پرسی. )

 نراقی، چاا دوب، تهران: شرکت سهامی انتشار.

تبارشناسششی بششازآفرینی شششهری از  (.  1391لهفششی، سششهند. )

 .. تهران: آذرخ بازسازی تا نوزایی

(.  1396اکبششری، فاطگششه. )لهفی، سهند؛ شششعله، مهسششا؛ علششی

هششای  ت اصششول و آمششوزهتدوین چارچو  مفهومی کاربس

مبنششا )مششوردپژوهی: بافششت  بششازآفرینی شششهری فرهنششگ

مجلششه معگششاری و شهرسششازی ایششران،  تششاریخی شششیراز(.  

8(13  ،)245-229. 

  هششا.شناسششی ارزشجامعششه(.  1391من ، حسششین. )محبششوبی

 تهران: انتشارات دانشگاه علوب انتظامی امین.

روش تحقیششو کیفششی ضششدروش  (.  1392محگششدپور، احگششد. )

  شناسششی کیفششی(.هششای عگلششی در روش)مراحل و رویششه

 شناسان.تهران: انتشارات جامعه

شششناختی  بررسششی روان(.  1378محگدخلیفششه، عبششداللهی . )

ترجگششه سششید حسششین سششیدی، مشششهد:   ها.تحول ارزش

 آستان قدس رضوی.

مرادی، فاطگه، سعیده زرآبادی، زهرا سادات؛ ماجدی، حگیششد.  

برندسششازی شششهری در راسششتای  (. تبیین مششدل  1397)

پذیری و رشد اقتصاد شهری با اسششتفاده از  ارتقای رقابت

فصششلنامه اقتصششاد و مششدیریت شششهری،     F’ANP.مدل

6(22  ،)56-33. 

مرادی، فاطگه؛ سعیده زرآبادی، زهرا سادات؛ ماجدی، حگیششد.  

مبنا با  (. واکاوی اصول بازآفرینی شهری فرهنگ1398)

(،  70)16مجله بششان نظششر،  ری.  پذیرویکرد ارتقای رقابت

16-5. 
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مهلبششی، قاسشش ؛ حیششدری، شششاهین؛ شششیرمحگدی، شششهراب.  

(. خوانشی از جایگاه و نق  برندسازی معگاری  1394)

فصششلنامه  پذیری شهری در شششهرهای جهششانی.  بر رقابت

 .177-206(،  40)14مدیریت شهری،  

 اجتگششاعی سرمایه اهگیت (. تبیین1390راد، رضا. )معصومی

ایششران.   در پایدار توسعه ریزیبرنامه و گذاریستسیا در

گششذاری سیاسششی، دفششاعی و امنیتششی،  فصششلنامه سیاسششت

4(6  ،)56-27. 

(. تبیششین ابعششاد و  1398مششوالیی، اصششغر؛ بهزادفششر، مصششهفی. )

پششذیری هششویتی شششهری بششا رویکششرد  های رقابششتظرفیت

ریزی و آمای   مجله برنامهگرا در شهرهای ایران.  زمینه

 .  97-125(،  104)23فضا،  

الدین؛ مهششدنژاد،  نصیری، بهروز؛ صگصگاب شریعت، سید جگال

 تهران: آراد.   پذیری شهری. رقابت (.  1396حافظ. ) 

 و شدن جهانی(.  1384) رنای. جان یونگ؛ شورت، کی ، هیون

 تهششران: ترجگه شایان رستگی و احگد پوراحگششد.  شهر.
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