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چکیده :بافتها و ابنیه تاریخی با برخورداری از ارزشهای ذاتی و ابزاری متعدد ،در زمره سرمایههای فرهنگی مکان هستند
که در عصر جهانی شدن میتوانند به عنوان یکی از عناصر شاخص در ایجاد مزیت رقابتی جوامع ایفای نقش

کننشد و سشه

تأثیرگذاری بر جذابیت شهر داشته باشند؛ بدین سبب حفاظت از آنها بشا رویکشرد بشازآفرینی هگگشاب بشا رویکردهشای توسشعه
شهری ،از ضرورتهای برنامههای شهری است .این پژوه

با نگاه داراییمبنا به بافت تاریخی ،به دنبال یک مدل مفهومی از

ارتباط مقولههایی است که در فرایند بازآفرینی ،باعث میشود تا بافت ،توانایی ایجاد ارزش و کسب ویژگیهای مزیت رقشابتی
شهر را به دست آورد .برای حصول به این هدف ،از روش تحلیل کیفی تگاتیک بهره گرفته شده است تا با استخراج مفشاهی
از متون ،مقولهبندی ،سازماندهی و الگوسازی موضوعی ،ارتباط بشین مفشاهی تشدقیو ششود و بشا روش زاویشهبنشدی تحلیلشی،
اعتگادپذیری مدل ارزیابی گردید .مدل مفهومی پژوه

نشان میدهد هشدف محشوری بشازآفرینی بشا رویکشرد رقابشتپشذیری

شهری مبتنی بر ارزش آفرینی منحصر به فرد است که راهبرد دسشتیابی بشه آن ،برندسشازی ششهری بشا دو رویکشرد ه زمشان
اجتگاع محوری و بازارمحوری است و ابزار مناسب آن ،برخورداری نسشبی از سشرمایههای ششهری اعش از سشرمایه اقتصشادی،
کالبدی ،طبیعی ،انسانی ،اجتگاعی ،فرهنگی ،سیاسی ،ساختاری و نگادین به انضگاب خالقیت مشیباششد .در تجدیشد سشاختار
اجتگاعی ،اقتصادی و کالبدی بافت ،حصول به مزیت رقابتی شهر ،دستیابی به سرمایه خالق و ایجاد تگایز در تصشویر ذهنشی
ذینفعان براساس هویت رقابتی مکان نسبت به سایر مکانها از تعامل دو به دو و هگاهنگ سرمایههشای ششهری ،خالقیشت و
برندسازی شهری بهدست میآید.
واژگان کلیدی :بازآفرینی ،رقابتپذیری ،ارزشآفرینی ،بافتهای تاریخی ،سرمایههای شهری ،خالقیت ،برندسازی شهری
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در قششرن بیسششت و عصششر صششنعتی شششدن ،شششهر و

شهری ،مستلزب نگاه داراییمبنا به این عناصشر ارزششگند

فضششاهای شششهری در سششیر تحششول و فراینششد رشششد و

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

شکلگیری خود به تبع تحوالت و جریشانهشای ناششی از

عنوان سرمایه فرهنگی مکان دارای ارزشهشای مشاهوی و

اندیشه جهانی مدرنیته لیبشرال ،دسشتخوش تغییشرات و

عارضی متعددی؛ نظیر ارزش اجتگاعی ،معنشوی ،اصشالت،

دگرگونیهای بزرگی شد .در این رونشد ،رابهشه گذششته و

زیباشناختی ،سیاسی ،اقتصادی و  ...است ،ایشن پشژوه
میباشد که چگونه در فراینشد

حال فضاهای ششهری از هش گسسشته ششد و در ارتبشاط

در پی پاسخ به این پرس

معنیدار بین انسان و محیط سکونت  ،فاصشله و ششکاف

بازآفرینی بافت تاریخی میتشوان بشرای ذینفعشان ،ارزش

افتششاد .در بعششد جهششانی ،شششکل شششهر و محششیطهششای

منحصربهفرد خلو کشرد تشا بافشتهشای تشاریخی ،قابلیشت

انسانساخت به سگت متحدالشکل ششدن ،بشیچهرهگشی،

تبدیل شدن به مزیت رقابتی ششهر را پیشدا کننشدر بشرای

شباهت ،عاب شدن ،عدبتشخص و تگایز ،استاندارد ششدن

پاسخ به این پرسش  ،از روش تحقیشو کیفشی

تگاتیشک1

و جهانشگولی حرکت کرد و در بعد محلی نیشز چیسشتی

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

فضاهای شهری ،تحت تأثیر طشر هشای ششهری جنشب

مرتبط با موضوع پژوه  ،مفاهی طبقهبندی ،سنخبندی

قشرار گرفشت و دسشتخوش تغییشرات

و مقولهیابی میشوند تا به شکل انتزاعشی ،در یشک مشدل

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

مفهومی روابط میان مفاهی بازآفرینی و چگشونگی ایجشاد

و

ارزش در بافتهای تاریخی با رویکرد رقابتپذیری شهری

مدرن ،مورد پرس

عصر مدرن به پسامدرن ،رجشوع بشه خویششتن خشوی

بازشناسشششی ملشششل در گسشششتره جهشششانی ،معیشششاری در

تدوین گردد.

رقابششتپششذیری شششهری شششده اسششت و تگایششل از رویکششرد
جهانیسازی؛ به معنای مگزوج شدن فرهنگ جوامشع بشه

 -2پیشینه پژوهش

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

الف) پژوهشهای خارجی

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

دال لوسششیا و ترانفیششو )2018( 2بششه بررسششی نق ش

افزای

بخ

یافته است.
در ساختار شبکهای جهان امروز که سشرمایههشا بشه

خصوصی در بازآفرینی و پیوند میشرا فرهنگشی و

خالقیت در ششهر پرداختنشد .آنهشا بشا بررسشی بشازآفرینی

شششدت سششیال هسششتند و رقابششت شششهری بششر سششر جششذ

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

سرمایههاست ) ،(Anholt, 2007شهرها براساس مزیشت

نتیجه دست یافتند که استفاده از ظرفیتهشای محلشی و

نسششبی خششود در پششی ایجششاد ارزش و جششذابیت بششرای

طبقه خالق شهر در بازآفرینی زمانی مؤثر است که مشدل

سرمایههای در گردش هستند تا با ایجشاد مزیشت رقشابتی

حاکگیت شهر مبتنشی بشر مشدیریت نشوآور و منعهش بشا

به ششهر ششوند؛ در ایشن بشین،

راهبردهای بهروز در راستای تعامل ذینفعان باششد؛ زیشرا

مزیت نسشبی ششهرهای کهشن ،وجشود عناصشر ملگشوس و

درگیر کردن مردب در فراینشد بشازآفرینی ،موجشب ایجشاد

ناملگوس فرهنگی است که در کالبد قشدی ششهر تجسشد

تصویرسازی و ترسی آینده شهر برای مردب میشود و به

یافته و دارای جذابیتهای ادراکی و تجربی است .بافت و

سششرمایه

در شهر ،زمینهساز گرای

دنبششال آن ،شششبکهسششازی اجتگششاعی ،افششزای

ابنیه تاریخی ،مانند هر پدیشده فیزیکشی ،در گشذر زمشان،
دچار اضگحالل و فرسودگی میشوند و نیازمند حفاظشت
و نق آفرینی متناسب زمانه معاصر هستند .نق آفرینی

1 -Thematic
2- Della Lucia and Trunfio
3- Naples
4- Favara
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 -1مقدمه

آنها در ساختار کل شهر به عنوان عناصشر زنشده و پویشای
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اجتگاعی و کشارآفرینی ششهری ،ایجشاد و موجشب جشذ

پایتخت فرهنگی سال  2008اروپا» ،با بررسشی عگلکشرد

سرمایههای انسانی و اقتصادی میگردد.

یازدهساله ( )2007-2018لیورپول ،معتقد است فرهنگ

سریسوال )2018( 1با هدف بررسی نق

خالقیشت

در پایداری اقتصادی و اجتگاعی ،نق

میشانجی دارد کشه

نتیجه دست یافت که تأثیر میشرا فرهنگشی بشر توسشعه

فرهنگ (نظیشر سشاخت مشوزههشا ،مراکشز هنشری ،احیشای

اقتصادی ،تنها در گردشگری فرهنگی خالصه نگیشود و

محوطههای میراثی) و بهبشود زیرسشاختهشای ششهری و

میرا فرهنگی به عنشوان یشک منبشع توسشعه ،ارزششگند

توسعه اقتصاد خالق با مشارکت مردمی ،شهر لیورپشول را

اسشششت .وی براسشششاس مشششدل معشششادالت سشششاختاری

به عنوان یک مقصد گردششگری فرهنگشی تبشدیل کشرده

اقتصادسششنجی ،تششأثیرات میششرا فرهنگششی بششر توسششعه

است .اما سیاست لیورپول در برگزاری رویدادهای متنوع،

اقتصادی با میانجیگری خالقیت را در استانهای ایتالیشا،

اقتصاد شهر را به سشوی مصشرف فرهنگشی سشوق داده تشا

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

تولیششد فرهنگششی؛ زیششرا اثششرات فششوری و کوتششاهمششدت آن،

هنری ،علگی و اقتصادی تعری ششده کشه نتشایر بشرآورد

مشهودتر است؛ در حالی که تولید فرهنگی در بلندمشدت

مدل حاکی از آن است که تعامل ه افزای انواع گونههای

اثرات پایداریتری دارد .ایشن مشورد باعشث بهبشود تصشویر

خالقیت در بهرهمندی از ظرفیتهشای میشرا فرهنگشی،

ذهنی ذینفعان شهر ششده اسشت امشا در توسشعه صشنایع

موجب توسعه اقتصادی مکان میششود و از سشوی دیگشر

خالق با این روند در بلندمدت ،ابهاب وجود دارد.

اثرگذاری میان گونشههشای خالقیشت و میشرا فرهنگشی،
رابهه دوسویه است.

سینگال 6و هگکاران ( )2009در پژوهشی با عنوان
دچارچوبی برای ارزیابی بازآفرینی ،راهبردهای کسبوکار

چیو 2و هگکاران ( )2019استراتژیهای بازآفرینی

و رقابتپذیری شهری» ارتباط بین رقابتپذیری ششهری،

فرهنگمبنای شهر تایپه( 3پایتخت تایوان) را با معیارهای

بازآفرینی و توسعه کسبوکار را بررسی کردند .چشارچو

زمینهگرایی برگرفتشه از ظرفیشتهشای محلشی ،توسشعه و

مفهومی مهالعاتششان حشاکی از آن بشود کشه راهبردهشای

تسهیل مشارکت اجتگاعی ،خالقیت و نوآوری و مشدیریت

بششازآفرینی و توسششعه کسششبوکار مبتنششی بششر حاکگیششت

کسبوکار ارزیابی کردند .آنها به این نتیجه دست یافتنشد

مشارکتی ،منابع ،سیاست عگومی و محیط کشار براسشاس

کششه در صششورت ظرفیششتسششازی مشششارکت و هگکششاری

شاخصهای سرمایهگذاری ،توسعه امالک ،تشأمین مشالی،

اجتگاعی ،صنایع خشالق در احیشای اجتگشاعی مکشان بشه

سرمایه اجتگاعی و بهبشود محشیط فیزیکشی ،کاربریهشا و

واسهه بهرهمندی از توان محلی و تگایز آن بشا نشوآوری و

عگلکردها بر ارتقای رقابتپذیری شهری مؤثر است.

خالقیت مؤثر است و راهبردهای بازآفرینی در مدیریت بر

ب) پژوهشهای داخلی

کسبوکار مناطو فرهنگی باید ویژگیهای منحصشربهفرد

خانمحگدی و قلعهنویی ( )1395در پژوهششی بشا

فعالیششت اقتصششادی را بششرای ایجششاد جششذابیت و افششزای

هدف تبیین راهکاری در راستای توسعه اقتصاد خالق در

رقابتپذیری در نظر گیرد.

بافتهای تشاریخی بشا تأکیشد بشر بنمایشههای فرهنگشی و

لیششو )2019( 4در مقالششهای بششا عنششوان درویششداد و

تاریخی و هگچنین تبیین راهبردی خالقیتمشدار ،بشرای

لیورپشول5

نیل به تکوین نظاب یکپارچه بشازآفرینی ششهری و کسشب

بازآفرینی پایشدار فرهنشگمبنشا :درسهشایی از

هویتی جدید و ارتقای تصویر شهر در عرصههای رقابت با
1- Cerisola
2- Chiu
3- Taipei
4- Liu

5- Liverpool
6- Singhal
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در رابهه بین میرا فرهنگی و توسعه اقتصادی بشه ایشن

در یک فرایند مسشتگر بشازآفرینی بشا سشرمایهگشذاری در
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روشی کیفی ،به این نتیجشه دسشت یافتنشد کشه محشالت

سششعی دارد تششا از طریششو چهششار مؤلفششه صششنایع خششالق و

تششاریخی ،یششک مکششان اصششلی در جششذ بیشششترین تعششداد

فرهنگششی ،آفششرین

مکششان و ایجششاد محششالت فرهنگششی،

فعالیتهای خالق و باالترین پتانسیل برای توسعه صنایع

گردشگری فرهنگی و رویدادمداری و برندسشازی ششهری،

خالق هستند که زمینه رقابت و امکان حضور در سشهو

شهرها را برای حضور در عرصههای رقابشتپشذیری آمشاده

بینالگللی را فراه میکنند.

کرده و مزیت رقابتی آنها را در مقایسه با شهرهای رقیشب

تحلیلی با هدف برقراری انسجاب و پیونشد میشان اصشول و

به اصول هفتگانه؛ از جگله سشرمایهمحشوری و زاینشدگی

آموزههای بازآفرینی ششهری فرهنشگمبنشا و راهبردهشا و

فرهنگ ،شکوفایی صنایع خالق و فرهنگی ،شبکهسازی و

سیاستهای قابلاتخاذ در بافتهای تاریخی انجاب دادنشد.

ایجششاد جاذبشههششای شششهری ،پایششداری فراینششد بششازآفرینی

از اسشتخراج و دسشتهبنشدی اصشول و

فرهنگمبنششا ،تبلیغششات و روابششط بششینالگلششل ،برندسششازی

آموزههای بازآفرینی ششهری فرهنشگمبنشا کشه از طریشو

رقابتی مبتنی بر فرهنگ و آفرین

مکانهشای رقشابتی و

تحلیل محتوایی و جگعبست فهرستی از منابع معتبر بشه

سودآور مگکن میشود.

بدین منظور ،پش

دست آمده ،بخشی از بافت تاریخی شهر شیراز ،به عنوان
محدوده منتخب اقدامات بازآفرینی فرهنگمبنا یا قلگشرو

 -3مبانی نظری

فرهنگی هگگانی ،مورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیو

رقابششتپششذیری شششهری ،مجگوعششه عششواملی؛ اعش از

با مفهوبسشازی اصشول و تجربشههشای بشازآفرینی ششهری

سیاستها ،نهادها ،راهبردها و فرایندهایی تعری میشود

فرهنگمبنا ،رونوبخشی اقتصشادی در جریشان بشازآفرینی

کششه مشششخصکننده سششهب بهششرهوری پایششدار شششهر در

فرهنگمبنا را از میان سه دسته راهبردهای کارآفرینانشه،

موضششوعات اقتصششادی ،زیسششتمحیهی و اجتگششاعی اسششت

راهبردهششای صششنایع خششالق و راهبردهششای پی رونششده

) .(Sally et al., 2014تفکششر رقابتپششذیری شششهری

برمیشگارند .این دسته از راهبرد و سیاستها ،در قالشب

براساس تحوالت اقتصاد جهشانی و افشزای

حیشرتانگیشز

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

گردش سشرمایه در جهشان ،در دهشههشای گذششته ششکل

شده و به دنبال ارتقای فضای کالبدی ،اجتگاعی و نگادین

گرفت .جهانی شدن با افزای

توان انتقالپشذیری وسشیع

در محدوده مورد بازآفرینی است که در قالب فعالیتهشا و

سرمایهها هگراه است که از مرزهای ملی فراتر میرود .در

قابلتوجهی از

دو دهه اخیر ،رقابت روزافزون سرمایههای در گردش بین

این تسهیالت به ارائه خدمات خالقیت مبنشای فرهنگشی

شهرهای جهان و شرکتهای فراملیتی که به دلیل توجه

اختصاص دارد که ایشن مسشئله ،بیشانگر اهگیشت مفهشوب

به سرمایهگذاریهای جدیشد چشش انشدازهای جغرافیشایی

صنایع خالق در بازآفرینی فرهنگمبنا است.

کالن مقیاسی داشتهانشد ،ششدت یافتشه اسشت (مهلبشی و

تسهیالت فرهنگی ملگوس میشوند .بخ

مرادی و هگکاران ( )1398در مهالعهای با عنشوان

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

دواکاوی اصول بازآفرینی شهری فرهنگمبنشا بشا رویکشرد

کنششونی ،جهششان ،بششه بششازاری بششزره تبششدیل شششده اسششت.

ارتقای رقابتپذیری» ،با بررسشی مفشاهی و دادههشای بشه

پیشرفت سریع جهانیشدن بشدین معنشی اسشت کشه هشر

دست آمده ،اصول دخیل در موفقیشت فراینشد بشازآفرینی

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

فرهنششگمبنششا را در راسششتای رقابششتپششذیری ،اسششتخراج و

برای گشرفتن سشه خشود از مششتریان ،سشرمایهگشذاران،

تحلیل کردند .نتایر نشان دادند بازآفرینی فرهنگمبنا بشا

گردشگران ،دانشجویان و شرکتهای جهانی ،بشا دیگشران

بهرهگیری از فرهنگ بشه عنشوان موتشور محرکشه توسشعه،

1- Anholt

Downloaded from iueam.ir at 4:29 +0430 on Monday May 10th 2021

لهفشی و هگکششاران ( )1396مهالعششهای تفسششیری-

ارتقا بخشد .براساس یافتهها ،این امر از طریو پایبنشدی
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رقابت کند .رقابتی که با برگزاری رویدادهای بشینالگللشی

توانگندیها و قابلیتهای خود به دنبال سه خود در رقابشت

فرهنگی و ورزشی ،نزد رسانههای بینالگللی کسب اعتبار

جهانی هستند.

فراتر از عگلکردهای اقتصادی یک شهر جهت ارائه کاال و

را در رقابت جهانی براساس بهکارگیری منابع مولد ثروت

خدمات با باالترین ارزش اقتصادی نسبت به سایر مناطو

سخت و نرب طبقهبندی میکند .در هسته عوامل سشخت،

نرخ رشد اقتصادی است بلکه مه تشرین

و

شهری و افزای

معیار رقابتپذیری ،افزای

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

کیفیت زنشدگی ششهری و در

تکنولوژی وجود دارد .عوامل نشرب بشر خشدمات حرفشهای،

پی آن ،رضایتمندی گروه ذینفعان و توسعه هگهجانبشه

سرگرمی ،تفریب و فرهنگ متگرکز هستند .بر این اساس

ابعاد شهری اع از اقتصادی ،اجتگشاعی و زیسشتمحیهی

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

اسششت ) (Sinkiene, 2009کششه بششا ایجششاد طیفششی از

میکند ): (Anttiroiko, 2015

ارزشهای موردنظر ذینفعان ،موجب جذ و نگهداششت
سرمایههای انسانی و اقتصادی میشود .بشورزن)2009( 1
ماهیت رقابتپذیری شهری را براساس منافع گشروههشای
ذینفعان در سه دسته طبقهبندی و بیشان مشیکنشد کشه
شششهروندان در پششی افششزای

کیفیششت زنششدگی ،صششاحبان

کسبوکار به دنبال افزای

بهرهوری و دولتها نیز در پی

توسعه متعادل ،به رقابتپذیری شهری مینگرند (جگشالی
و هگکششاران )1396 ،و شششهرها براسششاس ظرفیششتهششا،

 سرمایه :شهرهای مرکشزی ،مراکشز مشالی ،مراکشزخدمات کسبوکار
 دان  :شهرهای دانشگاهی /علگی ،ششهرهایی بشاتکنولوژی باال
 تحششرک و سششیالیت :قهششب لجسششتیک ،شششهرهایمهگاننواز ،شهر هگای ها ،نگایشگاهها و کنوانسیونها
 لششذت و خوشششایندی :شششهر فرهنگششی ،مرکششزگردشگری ،شهر خالق ،شهر خرید و شهر

خدمات.

شکل  -1هشت نمایه اقتصاد پساصنعتی شهری
منبع)Anttiroiko, 2009 & 2015) :

1- Borozan

2- Anttiroiko
3- City Profile
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و جلب توجه میکند .امروزه معیار رقابتپشذیری ششهری

آنتیریکو )2009( 2نگایه شهرهای عصر پساصنعتی

تبیین مدل مفهومی ارزشآفرینی بافتهای تاریخی  /...هاجر ناصری اصفهانی ،مهین نسترن ،رسول بیدراب شششششششششششششششششششششششش41

یک بستر مه برای چنین نگایهسازی از یک شهر،

ناخودآگشاه و بششه تعبیششری اقتدارگرایانششه اسششت کششه طششر

است .این توسعه از طریو جهانیششدن تسشریع مشییابشد

منافع اقتصادی و فرهنگی یکسوی را دنبشال مشیکنشد و

) .(Anttiroiko, 2009در این میان ،محرکهشای اصشلی

بنابر هگشین ماهیشت در ترجگشه ،جهشانیسشازی (جهشانی

عامل عگده؛ ششامل

ساختن) و جهانی کردن معنا میششود (لهفشی.)1391 ،

میرا تاریخی ،نوآوری ،سشرمایه انسشانی ،رقابشت محلشی،

سششیر تحششول رویکردهششای مرمششت و حفاظششت شششهری از

سششرمایهگششذاری خصوصششی و زیرسششاختهششا و کیفیششت

بازسازی و نوسشازی بشا رویشههشای قاهرانشه و اجبشاری تشا

حاکگیت محلی برششگرد (نصشیری و هگکشاران.)1396 ،

دیدگاههای اجتگاعی و اقتصشادی ،امشروزه بشه بشازآفرینی

رقابتپذیری شهر را میتوان در ش

میرا فرهنگی ملگوس و ناملگوس در نگایشه ششهر

یکپارچه شهری رسیده است .بازآفرینی ششهری عبشارت

نق

فرهنگی رقابتپذیر و تبلشور آن در بافشت تشاریخی ششهر،

است از :دید جامع و یکپارچه و مجگوعه فعالیتهایی که

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

به حل مشکالت شهری منجر شود؛ بهگونهای که بهبشود

نوین رقابت شهرها و با تکیه بر مفاهی مثبت فرهنگی بشا

مسشتگر در ششرایط اقتصشادی ،کالبشدی ،اجتگشاعی و

وارد ساختن شهرها در عرصشه رقابشت جهشانی ،از هویشت

زیستمحیهی مکانی که دچار مشکل ششده اسشت را بشه

مستقل فرهنگی ،تاریخی و میراثی شهرها محافظت کند.

وجششود آورد (بحرینششی و هگکششاران .)1392 ،بششازآفرینی

با این نگرش ،مرمت و حفاظت شهری میتواند بشازتعری

شهری با رویکرد زمینهگرایی و با اهتگاب به برنامشهریشزی

کالبدی و کارکردی شهرها برای عرضشه ششدن در عرصشه

مشارکتی به مراکز شهری و بافتهای تاریخی بازگششت و

تعامل شهرهای معاصر و آماده کردن آنها در بستر تبلشور

با تغییر الگوی اقتصادی به بخش

خشدمات ،فرهنشگ در

فرهنگ متنوع و متکثر جهانی باشد.

درون ساختار رقابتی جدیشد ،نقش

کشانونی در تولیشد و

بررسی موضوع مرمت و حفاظشت ششهری در عصشر
رقابتپذیری که آن را ه عصر جهانیسازی نامیدهانشد و
ه جهانیشدن ،بیانگر بخ

بازتولید ارزشآفرینی اقتصادی -اجتگاعی در بافشتهشای
تاریخی به دست آورد (شبانی و ایزدی.)1396 ،

مهگی از واقعیتهای زمانشه

در جگعبندی مهالب بیان شده میتوان گفت کشه

و وظای  ،اهداف و شرایهی است که برنامشههشای توسشعه

رویکرد رقابتپذیری شهری به منظور جذ سشرمایههای

شهری نسبت به موضوع مرمت و حفاظت ششهری دارنشد.

انسانی و اقتصادی براساس داراییها و سرمایههای مکشان

واژه  Globalizationدر زبان انگلیسشی و Mondialisation

در پشی ایجشاد ارزش منحصششربهفشرد بششرای طیش متنششوع

در زبان فرانسه را در فارسی به جهانیشدن ،جهانیسازی

ذینفعان مکان است و از سوی دیگر ،رویکشرد بشازآفرینی

و جهششانی کششردن ،ترجگششه و تعبیششر کششردهانششد .بششه لحششا

در بافتهای تاریخی در پی تجدید ساختار و نق آفرینی

دستوری ،این دو واژه ه میتوانند به صورت الزب به کار

بافت در زمان حاضر اسشت .هگشانگونشه کشه در ششکل 2

روند و ه متعدی .اگر به صورت الزب باشند ،جهانیشدن

نشششان داده شششده در بافششت تششاریخی ،هگگرایششی ایششن دو

معنا میگیرند؛ یعنی پدیدهای خودانگیخته و درونزا کشه

رویکرد با تفکر جهشانی ششدن در هویشت رقشابتی مکشان؛

در اثر فرایندی خودآگاه شکل گرفته است اما اگر از آنهشا

یعنی سرمایه فرهنگی آن نهفته است.

به شکل متعدی استفاده شود منظور ،پدیشدهای بشرونزا،
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جامعه پساساختار یا جامعه اطالعاتی یا جامعشه ششبکهای

یکسانسازی فرهنگی و اقتصادی و تحگیشل ویژگشیهشا و
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رقابتپذیری شهری
هدف :ایجاد ارزش منحصربهفرد
برای ذینفعان مکان به منظور
جذ سرمایه انسانی و اقتصادی و
در راستای توسعه پایدار
شرط الزم :ایجاد مزیت رقابتی از
مزیت نسبی شهر

هدف :ارزشآفرینی بافت برای
ذینفعان به منظور احیای
یکپارچه مکان
جذابیت مکان :برخورداری از
میرا فرهنگی ملگوس و
ناملگوس شهری
راهبرد :توسعه درونی براساس
تفکر داراییمبنا

بازآفرینی با رویکرد رقابتپذیری
تبدیل مزیت نسبی بافت به مزیت رقابتی با محوریت جذابیت (هویت) مکان
ایجاد ارزش منحصربهفرد از مجگوع داراییها /سرمایههای بافت (شهر)

شکل  -2ارتباط مفهومی دو رویکرد بازآفرینی و رقابتپذیری شهری

 -4روش تحقیق

اطگینانپذیری (اطگینان از صحت دادهها) ،تأییدپشذیری

با توجه بشه هشدف پشژوه  ،مبنشی بشر ارائشه مشدل

(برآمششده از دادههششا) و انتقالپششذیری (کاربردپششذیر بششودن

مفهششومی بششازآفرینی بافششتهششای تششاریخی بششا رویکششرد

یافتهها در پژوه هشای دیگشر) بررسشی میششوند .روش

رقابتپشذیری ششهری ،روش پشژوه  ،براسشاس رویکشرد

ارزیابی اعتگادپشذیری یافتشه ،براسشاس روش زاویهبنشدی

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

تحلیلی 2انتخا ششده اسشت .ایشن نشوع زاویهبنشدی ،بشه

دادههششا از منششابع اسششنادی علگششی (مقششاالت و کتششب)

استفاده از بی

از یک پژوه گر /تحلیلگر برای بررسی

جگعآوری و براساس روش تحلیل تگاتیک 1یا موضشوعی

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

تحلیل میشوند .روش تحلیل تگاتیشک عبشارت اسشت از:

رو جششدای از نویسششندگان مقالششه ،پششنر متخصششص در

تحلیل مبتنی بر اسشتقرای تحلیلشی کشه در آن محقشو از

رشتههای اقتصاد شهری ،برنامشهریشزی ششهری ،طراحشی

طریششو طبقششهبنششدی دادههششا و الگویششابی دروندادهای و

شهری و مدیریت شهری ،مرمت و حفاظت بافت دادههشا،

بروندادهای به یک نسخشناسی تحلیلی دسشت مشییابشد

فرایند و نتایر پژوه

را طی دو مرحله ارزیابی کردنشد و

(محگدپور .)1392 ،میشزان حجش نگونشهگیشری در ایشن

اجگاع بازخورد ارزیابیها در پژوه

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

فرایند پژوه

ترتیب اثر داده ششد.

حاضر در چهار مرحله تعری شده است:

اشباع ،ادامه مییابد .اشباع در پژوه های کیفشی بشدین

ال ش ) بررسششی رویکششرد رقابششتپششذیری شششهری در

معنی اسشت کشه هشیا داده تشازه و مهگشی بشرای توسشعه

راستای بازآفرینی مکان در منابع اسنادی و مقولشهبنشدی

نظششابهششای مقولششهای بششهدسششت نیایششد .فراخششور ماهیششت

مفاهی مرتبط با آن

پژوه های کیفی برای ارزیابی کیفیشت نتشایر پشژوه ،

) ت شناسی مقولهها در ادبیات موضوع

اعتگادپذیری نتشایر بایشد بررسشی ششود .قابلیشت اعتگشاد

ج) شناسایی روابط بین ت ها و تدوین مدل مفهومی

یافتهها براساس معیارهای باورپذیری (قانعکننده بشودن)،

د) ارزیابی اعتگادپذیری مدل مفهومی.

1- Thematic Analysis

2- Investigator Triangulation
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راهبرد :بهرهمندی از ظرفیتهای
درونی شهر و ارتقای بهرهوری
سرمایههای شهری

بازآفرینی بافتهای تاریخی
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طششی فراینششد پششژوه

جدول  1آورده شده است.

واحششدهای نگونششه ،حجشش

نگونششه و نگونششهها مشششخص و تکگیششل گردیششد کششه در
جدول  -1واحدهای نمونه ،حجم نمونه و نمونههای پژوهش

رقابتپذیری
شهری

32

ارزش

16

سرمایههای شهری

26

خالقیت

15

برندسازی شهری

38

جمع کل

117

روستا و هگکاران ( ،)1395مهلبی و هگکاران ( ،)1394مرادی و هگکاران ( ،)1397موالیی و بهزادفر
( ،)1398دینی ( ،)1395سامانی کارگری ( ،)1393رفیعیان و محگدی آیدغگی ( ،)1396هیون کی و
شورت ()1384

)Levy (2006), Peterson (1999), Johnson (1982), Schwartz (1992

شریعتگداری ( ،)1379عنایت ( ،)1393دادبه ( ،)1392محبوبیمن ( ،)1391طالبی ()1381
محگدخلیفه ( ،)1378کوهن ( ،)1392کاتوزیان ( ،)1390دا ( ،)1381تفضلی ( ،)1388زاهدیوفا و
باقری ( ،)1393براتی و هگکاران ()1388

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

فوکویاما ،)1386( 2صنوبری ( ،)1388عارفی ( ،)1396فیلد ( ،)1385جنکینز ( ،)1396پیران ()1392
 ،معصومیراد ( ،)1390عبادی و هگکاران ( ،)1393سوارتز ( ،)1381فکوهی ( ،)1384رنانی ()1392

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

رضابیگی ثانی و امینزاده ()1397

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

اخالصی (،)1393

در مجگوع ت شناسیها 85 ،منبع انگلیسی و  32منبع فارسی غیرتکراری

 -5یافتههای تحقیق

عنششوان ارزشآفرینششی منحصششربهفششرد مقولششهبنششدی شششد.

مقولهیابی رقابتپذیری شهری در بازآفرینی مکان

در مشششدل مفهشششومی پشششژوه  ،ایشششن مقولشششه ،فراینشششد

در گشششاب نخسشششت،

بششازآفرینی در نظشششر گرفتشششه شششد .عوامشششل مشششؤثر بشششر

براسشششاس فراینشششد پشششژوه

رویکششرد رقابششتپششذیری شششهری در بششازآفرینی مکششان

رقابششتپششذیری شششهری ،تگششاب ظرفی شتهششا ،دارایششیهششا و

بررسشششی گردیشششد و مفشششاهی  ،دسشششتهبنشششدی و سشششپ

سششرمایههششای شششهری در ابعششاد اقتصششادی ،زیرسششاختی،

مقولششهبنششدی شششدند (جششدول  .)2دادههششای اسششنادی

اجتگشششاعی و زیسشششتمحیهشششی اسشششت کشششه بشششا عامشششل

حششاکی از آن بششود کششه مزیششت رقششابتی ،ایجششاد ارزش

مشییابشد .بشدین جهشت

منحصششربهفششرد ،افششزای

بهششرهوری ،جششذابیت شششهری،

خالقیت اثرگذاری آنهشا افشزای

دو مقولششه سششرمایههششای شششهری و خالقششت بششه عنششوان

هویشت متگششایز و تصشویر ذهنششی مثبشت از مکششان ،شششرط

ابزارهششای رقابششتپششذیری در فراینششد بششازآفرینی تعریشش

الزب در ارتقششای رقابششتپششذیری شششهری اسششت کششه تحششت

شدند .راهبردهای ارتقشای رقابشتپشذیری ششهری تحشت
2- Fukuyama
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واحد نمونهگیری

حجم نمونه

نمونهها

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

 44شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش اقتصاد و مدیریت شهری /شگاره سیویک  ،تابستان 1399

شششده بششود کششه بششا توجششه بششه آنکششه در ابتششدا برندسششازی

شششهری بششه عنششوان ابزارهششایی بششرای رسششیدن بششه هششدف

مکششان ،ابششزاری بششرای بازاریششابی مکششان بششوده و بششا سششیر

خششود اسششتفاده میکنششد ) ،(Vuignier, 2016در ایششن

تکامل مهالعات ،برندسشازی هشدف غشایی بازاریشابی ششد

پششژوه

نیششز برندسششازی شششهری بششه عنششوان راهبششرد

و اکنششون برندسششازی ،بششر ایجششاد رابهششه احساسششی بششین

ارتقششای رقابششتپششذیری شششهری در فراینششد بششازآفرینی در

مکششان و مخششاطبین مکششان بششا تأکیششد بششر رو مکششان

نظر گرفته شد.

(معنششا) متگرکششز شششده اسششت و بششه عنششوان رویکششرد
جدول  -2مقولهیابی رقابتپذیری شهری در بازآفرینی مکان
مفاهیم
شرط الزم
رقابتپذیری
شهری

عوامل مؤثر بر
رقابتپذیری
شهری

▪ مزیت رقابتی /خلو ارزش منحصربهفرد
▪ افزای

منبع
;)Anttiroiko (2015); Parkinson (2004

رفیعیان و محگدی آیدغگی

▪ عوامل اقتصادی :نوآوری و خالقیت ،تنوع
اقتصادی ،سرمایهگذاری ،سرمایه انسانی ،امنیت
اقتصادی ،راحتی شروع کسبوکار
▪ عوامل سیاسی اجتگاعی :کیفیت زندگی،
تصگی گیری و نوع حاکگیت (حکگرانی ملی و
محلی) ،ارتباطات داخلی و خارجی
▪ عوامل زیربنایی :کیفیت مکان ،امنیت مکان،
زیرساخت ارتباطی

Melović et al (2017); Anttiroiko (2015), Anholt
)(2007), Hospers (2011

Sáez & Periáñez (2015), Kresl (2013), Musterd
& Murie (2011), Van Kempen & Murie (2009),
)Clark (2007); Parkinson (2004

▪ برندسازی شهری
راهبردها

منحصربهفرد

سرمایههای شهری

)Borja & Castells (2013
Sáez & Periáñez (2015), Florida (2012), Landry
)(2006), Scott (2006), Cudny et al (2020

خالقیت

Purwanti (2016), Antrioiko (2014), Sevin
(2014), Fernandez & Meethan (2013),
Middleton (2011), Doucet (2007), Anholt
)(2007), Hospers (2011), Kavaratzis (2004

روستا و هگکاران ( ،)1395مهلبی و هگکاران (،)1394
مردای و هگکاران ( ،)1397موالیی و بهزادفر ()1398

رقابتپذیری
شهری

ارزشآفرینی

دینی ( ،)1395سامانی کارگری ()1393

▪ نوآوری و انعهاف پذیری
▪ خالقیت

()1396

)Borja & Castells (2013), Kresl (2013

بهرهوری

▪ جذابیتهای شهری /منحصربهفرد بودن /هویت
متگایز /تصویر ذهنی مثبت

مقوله

Metaxas (2009); Gutkowska (2006); Appelman
)(2004); Kavaratzis (2004

▪ بازاریابی شهری

هیون کی و شورت (،)1384رفیعیان و محگدی
آیدغگی

▪ دیپلگاسی شهری /سیاستهای عگومی و
ارتباطات بینالگللی

()1396
)Anholt (2007

برندسازی شهری
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عنشوان برندسشازی ،بازاریششابی و دیپلگاسشی ششهری بیششان

مسششتقل مهششر اسششت کششه از بازاریششابی و دیپلگاسششی
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تمشناسی مقولهها در ادبیات موضوع

در گشششاب دوب فراینشششد پشششژوه

ت هشششای ارزش،

قابلیششت و اسششتحقاق ،تعبیششر شششده اسششت .در فرهنششگ
آکسفورد به معنشی سشودمندی و آنچشه در زنشدگی مهش

سششرمایههای شششهری ،خالقیششت و برندسششازی شششهری

است ،میباشد .ارزش ،از مفاهی پرکاربرد در علوب متعدد

مفهوبیابی و مقولهبندی شدند.

است که گاهی تفاوت معنایی با هش دارنشد .کلوهشان 1در

ت شناسششی ارزشآفرینششی منحصششربهفششرد براسششاس

فرد یا یک گروه است که درباره مهلوبیت بر روی انتخا

مفهوب ارزش صورت گرفت؛ زیرا چیسشتی ارزش در ایشن

روشها ،ابزارها و عگل تأثیر مشیگشذارد کشه ایشن فراینشد

ارزش محصول فرایند بازآفرینی

دارای سه بعد است :بعد احساسی معادل مهلوبیشت ،بعشد

است که بشا توجشه بشه قیشد رقابشتپشذیری بایشد ویژگشی

شششناختی معششادل ادراک و بعششد تصششگی گیششری و اجششرای

به مکان نسشبت

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

ت مدنظر بود و آفرین

منحصربهفرد بودن را برای ایجاد گرای

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

در این پژوه

مصدر ارزیدن و معادل کلگشه  Valueدر زبشان انگلیسشی

فردی و اجتگاعی و اثرگذاری آن بر نگرشهشای مشادی و

میباشد که در فرهنگ لغت دهخدا و معشین ،بشه معنشای

فرامشششادی انسشششان ،ارزش از ابعشششاد فلسشششفی ،فشششردی

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

(روانشناسی) ،اجتگاعی ،حقوقی و اقتصادی ،مفهوبیشابی

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

و مقولهبندی شد (جدول .)3

با توجه به اهگیشت درک ارزش از منظشر

1- Kluckhohn
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ارزشآفرینی منحصربهفرد

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

 46شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش اقتصاد و مدیریت شهری /شگاره سیویک  ،تابستان 1399
جدول  -3مقولهیابی تمشناسی ارزش
مفاهیم
ارزش از
منظر فلسفه

منظر
روانشناسی

معرفت و عل به معنای دانستن
اعتدال و میانهروی

ارسهو (عنایت)1393 ،

عگل ارادی معهوف به وظیفه اخالقی ،نسبیت گرایی

کانت (دادبه)1392 ،
وبر (محبوبیمن )1391 ،
1

پاسخ به نیاز انسان (برطرف کردن نیازهای عاطفی،
شناختی ،بیانی و زیباشناختی)

کروچفیلد ، 2کرچ( 3طالبی)1381 ،

انگیزه

ویلسون ،4مک لیالند( 5محگدخلیفه)1378 ،

عالقه و میل

پری 6و آلبورت( 7محگدخلیفه)1378 ،
)Levy (2006

باورها

منظر
اجتماعی

قابل اعتنا و مه

براتی و هگکاران ()1388

معیار انتخا غیرمشروط و غیرپیامدگرا

طالبی ()1381

حاصل تعامل و کن

پارسونز ،وبر ،دورکی

اجتگاعی

نظ اجتگاعی شامل کنترل ،کن
پی بینی ،سازگاری و ثبات

و واکن  ،قابلیت

8

(محبوبی من )1391 ،

کوهن ()1392
)Johnson (1982

الگوی اجتگاعی برای هدایت رفتار
قدرت ،موفقیت ،لذتطلبی ،برانگیختگی ،استقالل،
جهانگرایی ،خیرخواهی ،سنت ،ه نوایی ،امنیت،

ارزش از
منظر علم

ارزش از

مهلوبیت ناشی از استفاده (ارزش استفادهی) و قیگت
(ارزش مبادلهای)

اسگیت( 9دا )1381 ،

مقدار کار الزب در تولید

ریکاردو( 10تفضلی)1388 ،

سودمندی و مهلوبیت نهایی

جونز ،11والراس ،12منگر( 13زاهدیوفا و باقری)1393 ،

منظر علم
اقتصاد

تعامل ،پویایی،
مشارکت،
امنیت و تعلو
اجتگاعی

)Schwartz (1992

آزادی ،برابری ،برادری ،تعاون اجتگاعی ،عدالت
حو (خصوصی ،سیاسی ،عگومی) معیار ارزیابی
ارزشها

حقوق

برطرف کردن
نیاز /برآورد
خواسته

)Peterson (1999

گرای

ارزش از

تعالی

کاتوزیان ()1390

حو

مهلوبیت

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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ارزش از

منبع
افالطون (شریعگتداری)1379 ،

مقوله
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سرمایه ،مفهومی است که طی زمان ،تحول و تعدد

ماندگار و خودافزایی مشیباششد کشه موجشب ایجشاد ارزش

معنایی پیدا کرده است .در ابتدا سرمایه تنها جنبه مادی

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

و ملگشوس داشششت و بششه نهششادههشای تولیششد ماننششد منششابع

سرمایههای شهری با طی مفهومی گسترده انجاب ششد و

طبیعی ،ابزار وسایل و پول اطالق مشیششد ولشی در قشرن

سرمایههای شهری در نُه دسته سرمایه طبیعی ،کالبشدی،

بیست با توسعه مفهوب سرمایه در حوزه علوب اقتصادی و

اقتصادی ،انسانی ،اجتگاعی ،فرهنگی ،سیاسی ،سشاختاری

اجتگاعی به جنبههای غیرملگوس و فرامادی سرمایه نیشز

و نگادین ،مقولهبندی شد (جدول .)4

جدول  -4مقولهیابی تمشناسی سرمایههای شهری
منبع

مقوله

مجگوعه منابع طبیعی مانند چش انداز طبیعی شهر ،درختان ،رودخانه ،کوه ،معادن و ...

Dasgupta (2010), Brown
)et al (2016

سرمایه
طبیعی

مفاهیم

موجودی منابع مادی از قبیل مسکن ،راهها ،تسهیالت رفاهی (پارک ،زمین بازی و  )..زیرساختها
(پلها ،راهها ،و مدارس ،بیگارستان و  )...و ...

عارفی ()1396

سرمایه
کالبدی

انباشت پول

فیلد ()1385

کار انباشته شده

جنکینز ()1396

سرمایه
اقتصادی

)Wogget (1993

ثروت سازنده

)Law (2009

عوامل تولید برای ایجاد کاال یا خدمات

Schultz (1961), Becker
)(2009

انسان منبع مولد ثروت

صنوبری ()1388

دان  ،تخصص و مهارت افراد

جکوبز1

روابط انسانی
شبکه روابط نهادینه شده هگراه با شناخت و تعهد جهت تسهیل کن
سرمایههای
شهری ابزار
رقابتپذیری

پیوندهای بین افراد و هنجارهای اعتگاد و کن
داوطلبانه و فعالیتهای اجتگاعی غیررسگی

و واکن

هنجارهای ارتقادهنده سهب هگکاری اعضای جامعه در سیست اجتگاعی
اعتگاد ،گرای

پاتنشششششاب( 2معصشششششومیراد،
.)1390
فوکویاما ()1386
)Bourdieu (1984

توانگندیها ،داراییها و عادتهای فرهنگی (زبان ،دان  ،سبک زندگی ،سلیقه و ذوق)

ارزشها و هنجارهای برتر جامعه در قالب فربهای ملگوس و ناملگوس آن
قدرت سیاسی ناشی از اعتگاد یک گروه از پیروان به سیاستگداران
نگرش و رفتارهای اثرگذار شهروندان بر سیست سیاسی
مهارتها ،دان  ،هنجارها و شبکههای سیاسی در ترکیب با فعالیتهای سیاسی
اعتگاد سیاسی ،دان

سیاسی ،مشارکت سیاسی ،هنجارهای سیاسی و شبکههای سیاسی

مخازن دان غیرانسانی در سازمانها و نهادها شامل پایگاه دادهها ،اطالعات و ساختار سازمانی،
فرایندها ،راهبردها و دستورالعگلها

سرمایه
اجتگاعی

)Claridge (2004

به داوطلب شدن و وصل بودن با پیوندهای محلی

ظرفیتهای انعهافپذیر جوامع انسانی برای پرداختن به محیطزیست

(پیران)1392 ،
)Bourdieu (1986

فردی و جگعی

متقابل در قالب مشارکت ،اعتگاد و رفتار

سرمایه
انسانی

بشششرک

3

و

فولشششک4

)(Throsby, 2001
)Throsby (2001

سرمایه
فرهنگی

)Bourdieu (1991
)Richard & Booth (2008
)Magno (2000

سرمایه
سیاسی

عبادی و هگکاران ()1393
Aramburu et al (2015),
)Gogan et al (2015

گونهای از قدرت به دلیل تقاضای مشروع برای به رسگیت شناختن ،احتراب ،اطاعت و خدمات دیگران

سوارتز ()1381

حیثیت اشخاص هگراه با احتراب ،منزلت ،توانگندیهای فردی در رفتار و جلوه و بزرگی

فکوهی ()1384

بازشناسی ،احتراب ،اعتبار ،باور و اعتگاد افراد به شخص یا چیزی

جنکینز ()1396

شهرت در هر یک از انواع سرمایههای اقتصادی ،انسانی ،اجتگاعی و فرهنگی

رنانی ()1392

سرمایه
ساختاری
سرمایه
نگادین

1- Jacobs
2- Putnam
3- Brex
4- volk
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سرمایههای شهری

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

 48شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش اقتصاد و مدیریت شهری /شگاره سیویک  ،تابستان 1399
خالقیت

با هگکاری در سیست پیچیده اجتگاعی تعری مشیکنشد

خالقیت در معنای لغوی به خلو کشردن و آفریشدن

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

پوش دهنده تگاب ابعاد آن باشد وجود نشدارد .برخشی بشر

مهالعه ،خالقیت ،ابزار رقابتپذیری در فراینشد بشازآفرینی

جنبههای فشردی و برخشی بشر جنبشههشای اجتگشاعی آن

در نظر گرفته شد تشا بشه عنشوان کاتشالیزور سشرمایههشای

پرداختهاند .حتی در حوزه روانشناسی نیز در این مشورد

شهری موجب خلو ارزشی نو شود .ت شناسی خالقیت از

که خالقیت یک ویژگی ذاتی است یا اکتسابی اتفشاقنظشر

مفهوب آن آغاز شد و سپ

به دلیل اهگیت خالقیشت در

وجود ندارد ) (UNCTAD, 2008ولی آنچشه در بیششتر

تفکر انسانی ،ساختار اجتگاعی و نظاب اقتصادی که متشأثر

محصول یا فرایند

از یکششدیگر هسششتند ،مقولششهیششابی آن در ابعششاد انسششانی،

تعاری مستتر است بداعت در آفرین

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

اجتگاعی و اقتصادی صورت گرفت (جدول .)5

ایده ،فرایند ،محصول (خدمات) نو و سودمند توسط افراد
جدول  -5مقولهیابی تمشناسی خالقیت
منبع

مفاهیم
فرایند شناسایی مشکالت ،کگبودها ،ناهگاهنگیها و جستوجوی راهحلهای
احتگالی و آزمای و اصال آنها و نهایتاً یافتن نتیجه مناسب
تناسب (مناسب بودن ،ارزش ،پذیرش ذهنی ،سودمندی اجتگاعی و جذبه)
مفهوب
اصالت (بداعت و تازگی ،ایدههای نو با مفهومی که قبال کش نشدهاند)
تولید ایدههای بدیع ،مفید و غیرتکراری و غیرمعگول برای پاسخ به مسئلهای

)Torrance (1966
)Runco (1999
رضابیگی ثانی و امینزاده
()1397
)Runco (1999
رضابیگی ثانی و امینزاده
()1397
Pratt (2010), Amabile
)& Pratt (2016

تناسب

اصالت

ایدههای بدیع و روشهای تازه برای تفسیر

خالقیت
ابزار

خالقیت
انسانی

رقابتپذیری

تخیل و توانایی افراد در آفرین
جهان
و پیریزی روابط جدید در حل مسئله
استعدادهای انسانی فعال در زمینه صنایع مدرن ،صنایع خدماتی پیشرفته و
پژوهشی ،هنر و فرهنگ از جگله هنرمندان ،دانشگندان ،تحلیلگران،
مدیران تجاری و نوآوران

مقوله

افراد فوقالعاده ماهر در زمینه صنایع نرب و دان محور
خالقیت
اجتگاعی

خالقیت
اقتصادی

جامعهای با آزادی ،تنوع ،سازگاری و تسامب فرهنگی
تعامل آگاهانه افراد با محیط پیرامون مبتنی بر ارتقای گفتگان ،مشارکت،
تجار روزمره و یادگیری مشترک
توانایی تولید دان
اقتصادی

جدید یا تبدیل دان

موجود به کاربردهای موفو

خلو ثروت و ارزشافزوده از خالقیت
تولید ثروت از ظرفیتهای فرهنگی و توانگندیهای هنری
نوآوری در فناوری ،بازاریابی ،شیوههای کسبوکار مبتنی بر فرایندی پویا

1- Cerisola

)UNCTAD (2008
Florida (2012), Cudny
et al (2020),
)Cerisola1(2018

طبقه
خالق

Bontje & Musterd
)(2009
)Florida (2012
)Simonton (2003
رضابیگیثانی و امینزاده
()1397

جامعه
خالق

)Florida (2012
)Howkins (2002
Throsby (2001), Tong
)(2006
)UNCTAD (2008

اقتصاد
خالق
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معنششا شششده اسششت امششا تعریشش سششاده و جششامعی کششه

بعد رویهای و ماهوی آن را لحشا کشرده باششند .در ایشن

تبیین مدل مفهومی ارزشآفرینی بافتهای تاریخی  /...هاجر ناصری اصفهانی ،مهین نسترن ،رسول بیدراب شششششششششششششششششششششششش49

برنششدهای مکششان ،سششاختارهای نگششادین بششه منظششور

برای اهداف اقتصادی ،سیاسی و اجتگاعی است و توانایی

افزودن معنا به مکان هستند .برندها ،نشانههشایی هسشتند

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

که مکانها را متگایز و تداعی معنای الهاب گرفته از مکان

فراینششد برندسششازی شششهری متشششکل از یششک سششاختار

را به پشتوانه معانی فرهنگی ،آشکار میکننشد (Eshuis

چندبعدی شامل عناصر عگلکشردی ،عشاطفی ،ارتبشاطی و

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

راهبردی است که یک مجگوعه معانی منحصشربهفردی از

نشان هویتی در راستای ساختن یک تصویر مهلو برای

مکان در ذهن عگشوب ایجشاد مشیکنشد & (Kavaratzis

مخاطبان داخلی و خارجی از مکان اسشت کشه منجشر بشه

) .Ashworth, 2010در پششژوه

حاضششر ،ت ش شناسششی

رضششایت و وفششاداری ،آگششاهی ،کیفیششت ادراک و تششداعی

برندسازی شهری براساس دادههای منشابع اسشنادی و بشا

مهلشو از مکشان مشیششود ).(Govers & Go, 2016

مأموریت توسعه اقتصادی و اجتگاعی شهر ،در دستههای

برندسازی شهری ،فرایند طراحی ،برنامهریزی و برقشراری

هدف ،رویکرد ،پی زمینه ،الزامشات ،ابزارهشا و ذینفعشان

ارتباط میان ناب و هویت برای ساختن و مدیریت ششهرت

برندسازی شهری ،مفهوبیابی و مقولهبندی شد (جدول .)6

جدول  -6مقولهیابی تمشناسی برندسازی شهری
مفاهیم
ماموریت
برندسازی

توسعه اقتصادی (جذ انواع سرمایههای انسانی و اقتصادی) و توسعه اجتگاعی
(رفع مسائل اجتگاعی مانند اختالف طبقاتی و تن اجتگاعی) شهر
ارزشآفرینی از دارایی /جذابیتهای مشهود و نامشهود شهر
رابهه احساسی بین مکان و مخاطبین مکان با تأکید بر رو مکان

هدف
برندسازی
مکان

رضایت و وفاداری ،آگاهی ،کیفیت ادراک و تداعی مهلو از مکان
خلو مجگوعه معانی منحصر به فردی از مکان در ذهن عگوب

رویکرد
برندسازی
مکان

(Kavaratzis (2004), Weinreich )2002,
روستا و هگکاران (Anttiroiko (2015), )1395
)Vuignier (2016), Eshuis et al (2014
Kavaratzis ( 2004), Govers & Go (2016),
Anholt (2007), Zhang & Zhao (2009), Insch
)(2011
Kavaratzis& Ashworth (2010), Cudny et al
)(2020

شکلدهی ادراک عگومی مردب از یک مکان
تقویت هویت بیرونی شهر ،دیپلگاسی عگومی

Anholt (2007), Anttiroiko (2015), Joo & Seo
)(2018

تقویت هویت محلی ،فعال کردن نیروهای اجتگاعی ،شناسایی قابلیتهای
شهروندان

پویایی و تحول در فرایند برندسازی
برگرفته از مهارتها ،منابع و قابلیتهای شهر
ارتباط موثر با هگه گروهها  /ذی نفعان
دارای ارزشهای منهقی و احساسی برای ذینفعان و با مشارکت آنها

ارزشآفرینی /
گرایش به
مکان

بازارمحور

)Anttiroiko (2015), Joo & Seo (2018

اجتماعمحور

Aaker (1997), Kapferer (2008), Anholt (2007),
Markusen & Schrock (2006), Melović et al
)(2017

هویت رقابتی

ارتباطات عگلکردی مکان اع از راهبردهای مکانسازی ،پروژه های زیرساختی،
ساختار اداری و سازمانی
فرایند هگیشگی و مستگر

الزامات

Kavaratzis ( 2004), Prilenska (2012), Cleave
)& Arku (2020

Anderson et al. (1997), McClearly & Whitney
)(1994), Richards (1992

هویت متگایز برای روایت داستان مکان
پیش زمینه

منبع

مقوله
توسعه
اقتصادی و
اجتماعی

)Kavaratzis ( 2004

یکپارچگی
عملکردی

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

اخالصی ()1393

استمرار فرایند
(Weinreich )2002

Middleton (2011), Joo & Seo (2018), Warren
)& Dinnie(2017
Kapferer (2008), Hankinson (2009),
Middleton (2011), Insch (2011), Gelder
& (2011), Melović et al (2017), Warren
)Dinnie(2017), Lucarelli (2018
)Morgan & Pritchard (2002

زمینهگرایی
مشارکت
ذینفعان
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برندسازی شهری

یک مکان است که نتیجه برندسشازی ،قشدرت و جشذابیت
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بازاریابی اجتگاعی و توسعه سرمایه اجتگاعی

)Russell et al (2009

فعالیتهای بازاریابی مکان ،تبلیغات و ارتباطات اجتگاعی ،طراحی نگاد مکان و
انعکاس رسانهای منهبو بر واقعیت مکان

Keller (1993), Hospers (2011), Paliaga (2007),
)Melović et al (2017

خلو تصویر منحصربهفرد
نشانه گذاری از طریو مشاهیر (سرمایه انسانی نگادین) ،بناهای شاخص (سرمایه
کالبدی و اقتصادی نگادین) و برگزاری رویدادها

مکان

یادمانهای شهر (سرمایه فرهنگی) ،رفتار شهروندان (سرمایه اجتگاعی) ،هنر
(سرمایه فرهنگی)
هنر و جشنوارهها

رسانهای

)Ashworth (2009

اخالصی ()1393
Green et al (2018), Cudny et al (2020),

سرمایههای

رویدادها ،فعالیتها (مانند خرید ،پیادهروی ،ورزش ،صنایع دستی و فعالیتهای
هنری) ،خدمات (مانند رستورانها ،مراکز سالمت ،گالریها هنری ،تئاتر و
سینگا) و مکانها از یک سو به عنوان بستر فعالیتها و از سوی دیگر به دلیل
ماهیت خودشان (مانند قلعهها ،میادین ،پارکها ،جنگلها ،ساحلها ،موزهها،
مراکز خرید و کلیت شهر)

مکان
)Prilenska (2012), Vinyals-Mirabent (2019

)Insch (2011), Gelder (2011), Melović et al (2017

ساکنان ،گردشگران ،صاحبان کسبوکار ،سرمایهگذاران
ذی نفعان

ارتباطات

تصگی گیران شهری ،سرمایهگذاران و نهادهای ملی و بینالگللی ،ساکنین شهر

)Henninger et al (2016

گروه متنوع
ذینفعان

شناسایی روابط بین تمها و تدوین مدل مفهومی

ابزار سرمایه و خالقیشت موجشب خلشو سشرمایهای تحشت

برندسششازی شششهری بششه عنششوان راهبششرد ارتقششای

عنوان سرمایه خشالق اسشت کشه در قالشب یکشی از انشواع

رقابتپذیری در فرایند بازآفرینی شهری ،با برنامهریشزی و

سرمایههای نُهگانشه ،توانشایی آن را دارد براسشاس عوامشل

ساماندهی ظرفیتها و توانگندیهای شهری بشرای پاسشخ

زمینهای و ظرفیتهای موجود پاسخی نو به حل مسشئله

به تقاضای ذینفعان و خلو ارزشی متگایز و تصویرسازی

یا مشکل در فرایند بازآفرینی دهد و موجب ارزشآفرینی

از مکان حشول محشور هویشت رقشابتی آن ،در پشی ایجشاد

منحصربهفرد با رعایت دو معیار خالقیت یعنی تناسشب و

به آن است .در فراینشد

اصالت میشود .در این تبدیلپشذیری ،سشرمایه اجتگشاعی

برندسازی ،هویشت رقشابتی مکشان ششامل تگشاب ارزشهشا،

زمینهساز مشارکت ،تعامل و هگکاری بین افراد و نهادهشا

ویژگشیهششای اجتگششاعی ،فرهنگششی ،جاذبششههششای طبیعششی،

میشود و تنوع روابط و گفتگانها و یشادگیری اجتگشاعی

داستان شهر و هر چیزی دیگری است که میتواند ششهر

موجب بروز استعدادهای فردی و جگعی در بشهکشارگیری

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

سرمایههای انسانی ،اقتصادی ،فرهنگی،کالبدی و طبیعشی

مورد نیاز است )1 :سرمایههشای ششهری کشه بشه نقشل از

و خلو ارزش نو میششود .سشرمایه سشاختاری بشه عنشوان

منشابع ورودی

سرمایه هگاهنگکننده و با مسئولیت مدیریت شهری در

و فرایندی را ایفا میکنند تا خروجی تشابع ،ششکلی نشو از

کنار سرمایه سیاسی (که مبشین اعتگشاد سیاسشی اسشت)،

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

نق

تسهیلگری فرایند تبدیلپذیری سرمایههشا را دارد.

که منشأ به وجشود آمشدن تگشایز و یگشانگی در ایشن تشابع

به عبارتی سرمایه خالق دستاورد اثرگشذاری خالقیشت در

اسششت .بششا توجششه بششه آنکششه در ذات سششرمایه ،ویژگششی

بهبود عگلکردی سشاختارها و فراینشدها ،بشروز اسشتعداد و

تبدیلپذیری به گونههای دیگر آن وجود دارد ترکیشب دو

خالقیششت افششراد در بسششتر اجتگششاعی پویششا و متنششوع،

وفاداری به مکان و سپ

گرای

کاریلو )2006( 1در تابع تولید ارزش نق

محیطزیست پاک ،سرمایه فرهنگی نق پذیر در سشاختار
1- Carrillo

اقتصادی و اجتگاعی ،سرمایه نگادین اثرگذار در افشزای
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ابزار
برندسازی

)Kavaratzis ( 2004), Cudny et al (2020

توسعه سرمایه
اجتماعی
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اعتبار مکان و نهایتشاً افشزای

ارزشافشزوده فعالیشتهشای

اقتصادی شهر است.

تجسگی تا فعالیشتهشا و تجلیشات فرهنگشی؛ نظیشر انشواع
صنایع دستی ،جشنوارهها و مراس آیینشی و مکشانهشای

خششالق در توانششایی ایجششاد ارزشافششزوده و تولیششد ثششروت

باستانی مشیباششد و از سشوی دیگشر صشنایع نشربافشزاری،

براساس پتانسیل خالق هنری ،فرهنگی و دانششی مکشان

طراحی ،فعالیتهای پژوهشی و مبتنی بر دانش

و انشواع

بروز میکند .اقتصاد فرهنگ ،هنشر و دانش  ،پدیدآورنشده

رسششانههششا ،صششنعت نشششر و چششاا و ادبیششات را دربششر

دیدگاه اقتصاد خالق است که با توجه به اقتصاد خشدمات

مشیگیشرد ) .(UNCTAD, 2008ششکل  ،3حلقشههشای

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

مفهومی ،ارتباط ابزار و راهبشرد بشرای رسشیدن بشه هشدف

جریانهای فرهنگی -اجتگاعی به فعالیتهشای اقتصشادی

نهششایی؛ یعنششی ارزشآفرینششی منحصششربششهفششرد و ارتقششای

پربازده دست یابد .صنایع خالق که نگود عگلی تولیشد یشا

رقابتپذیری شهری در فرایند بازآفرینی را نشان میدهد.

ارائششه خششدمات در دیششدگاه اقتصششاد خششالق اسششت ،طی ش

بسط مدل مفهومی ارزشآفرینشی بافتهشای تشاریخی بشا

گستردهای از فعالیتهای اقتصادی را دربشر مشیگیشرد .از

رویکرد رقابتپذیری شهری در شکل  4آورده شده است.

یک سو فعالیتهشای هنشری ششامل هنرهشای نگایششی و

شکل  -3روابط بین تمهای پژوهش
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در حوزه فعالیتهای اقتصادی بافت ،تجلی سشرمایه

فرهنگی؛ از قبیشل مشوزههشا ،نگایششگاههشا ،محوطشههشای
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 -6نتیجهگیری و پیشنهاد

پرداخت .به اتکشای مفهشوبیشابی از اسشناد علگشی ،هشدف

در دوره جهانی شدن و اهگیت فرهنشگ در رقابشت

محوری این فرایند ،مبتنی بر ارزشآفرینی منحصربهفشرد

جهانی ،بافشت و ابنیشه تشاریخی عناصشر نگشادین سشرمایه

با مفهومی چندگانه و متکثر از ارزش در نظر گرفتشه ششد

فرهنگی مکان هستند که ظرفیت تبدیل شدن به مزیشت

کششه پاسششخگوی نیششاز طیش وسششیعی از ذینفعششان مکششان

رقابتی با ایجشاد جشذابیت و خلشو ارزش بشرای ذینفعشان

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

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

باشد و از سوی دیگر ،تعارض در منشافع اجتگشاعی ایجشاد

فرایند تجدید ساختار اجتگاعی ،اقتصادی و کالبدی بافت

نکنششد .حششول ایششن هششدف ،راهبششرد برندسششازی شششهری و

با تگرکز بر هویشت رقشابتی مکشان مشیتوانشد بشر ارتقشای

ابزارهای دستیابی به هدف شامل سشرمایههشای ششهری و

رقابتپذیری شهر مؤثر باشد .مهالعات پیشین به اصول و

خالقیت انتخا گردید .برندسازی شهری ،راهبردی است

معیارهششای بششازآفرینی در ارتقششای رقابششتپششذیری شششهر

که متناسشب زمینشه موجشود ،پیامشد عگلیشاتی ششدن آن

بشه بررسشی مفهشومی قابلیشت

کسشب اعتبششار و سشاماندهی ادراک ذینفعششان نسشبت بششه

رقابششتپششذیر شششدن بافششت تششاریخی در فراینششد بششازآفرینی

مزیت رقابتی مکان میباششد .در ایشن مسشیر دو رویکشرد

پرداختنشد و ایشن پشژوه
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شکل  -4مدل مفهومی ارزشآفرینی بافت تاریخی با رویکرد رقابتپذیری
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اجتنا ناپذیر است کشه هش ذینفعشان داخلشی بشه ویشژه

ناشششی از آن بششرای ذینفعششان ،ارزشافششزودهای متناسششب

ساکنین و صشاحبان کسشبوکشار بافشت و هش ذینفعشان

خواست ،نیاز و انتظارششان بشا در نظشر گشرفتن مشدیریت

خارجی اع از گردشگران و سرمایهگذاران را مدنظر قشرار

تعارض بین ذینفعشان ،ایجشاد کشرده باششد .ارزش مشورد

میدهد؛ زیرا تا یک مکان برای سشاکنین خشود جشذا و

انتظار از این تابع ،از یک سو خلشو طیفشی از ارزشهشای

ارزشآفرین نباشد نگیتواند برای سایرین ،خلشو ارزش و

اقتصادی ،اجتگاعی ،حقوقی و فشردی اسشت کشه موجشب

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

احساس مهلوبیت برای ذینفعان میشود و از سوی دیگر

برندسازی با مشارکت هگه گروههای ذینفشع در بسشتری

تصویری از سرمایه هویتی (بر مبنشای سشرمایه فرهنگشی)

از سرمایه اجتگاعی باال و ارتباطات سازنده ،از الزامات این

بافت ایجاد میکند که موجب گرای

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

سرمایههای جدید اقتصادی و انسانی میگردد.

ارزشها در مکان بشا نگشاه توسشعه درونزا ،سشرمایههشای

به مکشان و جشذ

هگششانگونششه کششه در پیشششینه پششژوه

بیششان شششد

متنوع مکان در دو مقیاس شهر و بافت بشه عنشوان منشابع

محققانی نظیشر دال لوسشیا و ترانفیشو ( ،)2018سریسشوال

تولید ارزش و ابزار راهبرد برندسازی شناسایی میششوند.

( ،)2018خانمحگدی و قلعهنشویی ( )1395و مشرادی و

اثرگذاری خالقیت در تبدیلپذیری سشرمایههشای ششهری

هگکاران ( )1398در بهرهمندی از ظرفیشتهشای میشرا

در تابع تولید ارزش جهت خلو ارزش منحصشربهفشرد بشا

فرهنگی و بافتهای تاریخی شهر در فرایند بشازآفرینی در

توجه به قید رقابتپشذیری ،گونشهای از سشرمایه را تحشت

عصر رقابتپذیری ششهری بشه جنبشههشای متعشدد نظیشر

عنوان سرمایه خالق بشه وجشود مشیآورد .نششان سشرمایه

توسعه اقتصادی بافت مبتنی بشر توسشعه صشنایع خشالق،

خالق در مکان به ششکل طبقشه خشالق ،جامعشه خشالق و

تسهیل مشارکت اجتگاعی و ارتقشای سشرمایه اجتگشاعی،

اقتصاد خالق کشه ارکشان مکشان خشالق هسشتند ،نگایشان

زمینهگرایی و برندسازی هویت بومی تأکید کشرده بودنشد

میششود کشه ماحصشل تبشدیل ارزشهشای سشرمایههشای

که دستاورد این پشژوه

نیشز ضشگن تأییشد نتشایر آنهشا،

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

الگششوی جششامع و کامششلتری از مجگششوع ابعششاد بششازآفرینی

نگادین ،ساختاری و اقتصادی به یکشدیگر اسشت و نتیجشه

یکپارچه با هشدف ارزشآفرینشی و ارتقشای رقابشتپشذیری

آن در برند شهر ،دستیابی به مزیت رقابتی شهر میباشد؛

مکان ارائه میکند .در تکگیل این پژوه  ،نیاز است تابع

به عبارت دیگر ،در مدل مفهومی پیشنهادی با توجشه بشه

تولید ارزش و امکانسنجی تبدیلپشذیری سشرمایههشا در

آنکه سرمایه فرهنگی ،هویت رقابتی بافتهای تشاریخی را

بازآفرینی بافت تاریخی با رویکشرد رقابشتپشذیری ششهری

شکل میدهشد در تشابع خلشو ارزش ،بشه عنشوان سشرمایه

بررسی شود و در آن سرمایه ورودی ،فرایندی و خروجشی

مرجع در کنار سشرمایه سشاختاری کشه مبشین فراینشدها،

تابع تبیین گردد .به منظشور پیادهسشازی مشدل مفهشومی

راهبردهششا ،دسششتورالعگلهششا ،داده و اطالعششات و سششاختار

مقاله در فرایند باز آفرینی و بر پایه مزیت رقشابتی مکشان

سازمانی مشدیریت ششهری اسشت ایفشای نقش

مشیکنشد.

پیشنهاد میگردد ،گابهای زیر طی شود:

سرمایه اقتصادی؛ شامل میزان سشرمایهگشذاری داخلشی و

 -1تصویر ذهنی و انتظارات ذینفعان بافت اعش از

خارجی در محدوده بافت بشه ازای هشر سشال ،بشه عنشوان

شششهروندان ،سششاکنین ،کسششبه بافششت و گردشششگران و

ورودی تابع خلو ارزش در کنار سرمایههای فرایندی اع

سرمایهگذاران ،بررسی و فاصله بین هویت رقابتی بافشت و

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

تصویر ذهنی از بافت ،شناسایی گردد.

سیاسی به گونهای برنامهریزی میشود که با بهرهگیری از
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توأمششان اجتگششاعمحششور و بششازارمحور برندسششازی شششهری،

ظرفیتهای بافشت و مبنشای تفکشر مکشان خشالق ،نتیجشه

 54شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش اقتصاد و مدیریت شهری /شگاره سیویک  ،تابستان 1399

 -2عوامل مؤثر بشر تقاضشا از بافشت بشین ذینفعشان
بررسی و تحلیل شود.
 -3مششدیریت تعششارض میششان تقاضششای ذینفعششان و
هگچنین اثرات اجتگاعی و اقتصادی آن بررسشی گشردد و
سپ

برای پاسشخ بشه تقاضشای ذینفعشان ،سشرمایههشای

مشخص شود.

محگدحسشششن؛ عبشششاسزاده ،غالمرضشششا؛ امیرفخریشششان،

مصهفی؛ آقاجانی ،حسین .)1388( .شناسایی نقاط بششا
ارزش شششهری (مفششاهی  ،مبششانی ،تئششوریهششا و انششواع
ارزشهای شهری) .مشهد :جهاد دانشگاهی.

پیششران ،پرویششز .)1392( .مبششانی مفهششومی و نظششری سششرمایه
اجتگاعی .تهران :عل .
تفضلی ،فریدون .)1388( .تاریخ عقاید اقتصادی .تهران :نی.

 -4برنامهریزی برند بافت براسشاس هویشت رقشابتی

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

مکان با مکانیس تابع تولید ارزش در بافشت برنامشهریشزی

( .)1396ارزیششابی الگششوی علعششی معیارهششای مششؤثر بششر

شود؛ بدین مفهوب که با هدف سشاماندهی تصشویر ذهنشی

رقابتپذیری شهری با رویکرد دیگتششل فششازی .فصششلنامه

ذینفعان مکشان و خلشو ارزش براسشاس تقاضشا از مکشان

اقتصاد و مدیریت شهری.15-22 ،)23(6 ،

سرمایههای ورودی (سرمایه اقتصادی) ،فرایندی (سرمایه

جنکینششز ،ریچششارد .)1396( .پششییششر بوردیششو .ترجگششه حسششن

انسششانی ،اجتگششاعی ،کالبششدی ،طبیعششی و سششاختاری) و

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

خروجی (سرمایه اقتصادی و اجتگشاعی و فرهنگشی) تشابع

خانمحگدی ،مرجان؛ قلعهنویی ،محگود .)1395( .بششازآفرینی

مشخص گردد .برنامهریزی تابع تولیشد ارزش بشرای خلشو
ارزش متگایز ،مستلزب وجود سرمایههای خالق در قالشب
طبقششه خششالق ،اجتگششاع خششالق و اقتصششاد خششالق اسششت و
مشارکت جگعی ذینفعان شرط الزب آن میباشد.
* این مقاله برگرفتششه از رسششاله دکتششری هششاجر ناصششری
اصفهانی با عنوان دتدوین مششدل مفهششومی ارزشافزایششی بافششت
تاریخی با رویکرد برندسازی شهری» به راهنگایی دکتر مهین
نسترن و دکتر رسول بیدراب میباشد.

 -7منابع
اخالصی ،امیر .)1393( .برندسازی برای مکان ،مراکز خرید و
مقاصد گردشگری .تهران :علگی.

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

مبتنی بر فرهنگ از طریو توسعه صنایع خالق و تبیین

محلههای فرهنگی در بافتهای تششاریخی شششهر .نشششریه
مرمت و معگاری ایران.84-67 ،)12(1 ،
دا  ،موری

هربرت .)1381( .تئوریهششای ارزش و تولیششد از

زمان آداب اسگیت .ترجگه حبیششباهلل تیگششوری ،تهششران:
نشر نی.
دادبه ،اصغر .)1392( .کلیات فلسفه .تهران :انتشارات دانشگاه
پیابنور.
دانشپور ،عبدالهادی؛ شیری ،الهاب .)1394( .عناصششر کالبششدی
کارکردی شکلدهنده به هویت بافتهای تاریخی شششهر

ایرانی اسالمی .فصلنامه نق

جهان ،شگاره .17-25 ،5-1

دینششی ،کیششت .)1395( .برندسششازی شششهری .ترجگششه عظششی
فضلی پور .تهران :انتشارات مرکز مهالعات و برنامهریزی
شهر تهران.

برای ملل ،شهرها و منششاطو .ترجگششه مجتبششی شششاکری

رضششابیگی ثششانی ،راضششیه؛ امششینزاده ،بهنششاز .)1397( .تبیششین

روش ،مصهفی اکبری مهلو و محگششد صششالب شششریفی،
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