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چکیده :همراه با تحول رابطه برنامهریزی و باازار توسا ه شاهری تحاتتاثییر فراینادهای اهاانی شادن و رقابات شاهری،
سیاستهای بازآفرینی شهرها نیز شکل ادیدی یافتهاند؛ این در حالی است که در عمال ،فراینادهای باازآفرینی شاهری در
کشور ما متثیر از سیاست های کالبدی و رویکرد مدیریتی از باا باه پاایین هداتند کاه باه مریااس فراملای و رویکردهاای
کارآفرین در بازاریابی مکانی برای تدهیل این فرایندها ،تواه کمی م طوف شده است .از ایان رو ،ایان مرالاه سا ی دارد باا
روش کیفی -استررایی و بهکارگیری تحلیل محتوای کیفی و تحلیل تطبیری نمونههاای اهاانی ،راارروبی مفهاومی بارای
بازاریابی مکان در بازآفرینی شهری تحت تثییر رویکردهای شهر کارآفرین بیابد .بدین منظور ،هشت نمونه از تجربیات اهانی
(با روش نمونهگیری حداکثر تنوع) مورد بررسی تطبیری قرار گرفتند .یافتههای تحریق نشان دادند که تغییرات انجاا شاده
در راستای بازآفرینی شهری با رویکرد شهر کارآفرین ،از تغییر در سیدتمهای مدیریتی و بهکارگیری حکمروایی شراکتی در
راستای انگیزش بازار و ظرفیتسازی ،گونههای ادیدی از مشارکت را آغاز کردهاند که این تغییرات در همه اب اد و با هادف
بهبود زیرساخت ها و افزایش کیفیت زندگی صورت گرفته و در آنها از سویی بر پاسداشت هویت محلای و از ساوی دیگار بار
ضرورت تواه به مریاسهای اهانی در فرایند اذب سرمایه در بازاریابی مکان ،تثکید میشود .نتیجه تحریق نشاان داد کاه
بهکارگیری رنین فرایندی در کشور ما مدتلز تواه به انبههای فرهنگی ،نهادی و قانونی است .در ایان خصاو  ،بهباود
کیفیت محیطی ،ارترای تصویر ذهنی از مکان ،توس ه گردشگری ،وضع قوانین تدهیلگر ،توااه باه خیقیاتهاای محلای و
بهکارگیری مدیریت کارا و شفاف ،حائز اهمیت است.
واژگان کلیدی :بازاریابی مکان ،بازآفرینی شهری ،شهر کارآفرین ،حکمروایی شراکتی
طبقهبندی M31, P25, M14, R10 :JEL
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ارائه چارچوب مفهومی تعامل الافرینی ی رلهن ه رلهن فلاررینید تر تیلبهاای اله
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 -1مقدمه

در این روند و به دنبال آن ،شکل گیری اقتصادهای

م اصاار خااود هدااتند؛ از ایاان رو شااناخت و بررساای

اهان در مدیریت تغییر ،باززندهساازی و تجدیاد حیاات

ویژگاایهااای هاار دوره ،بااه م نااای مجموعااهای از تمااا

بافت های شهری ،از رویکردهای نوین باازآفرینی شاهری

مؤلفه هایی که برایندشان به حال شکل میدهد و در هار

در قالب ابرپاروهههاا ،ابررویادادها و  ...باه عناوان الگاوی

لحظه مرتضیات ،نیازها ،رویکردهاا و مطالباات اواماع را

توس ه برای ایجاد مکانهایی موفاق بارای زنادگی ،کاار،

میسازد و مترابیً از آنها تثییر میپذیرد ،الزامی است .لاذا

خرید و تفریح بهره گرفتهاند .در رویکرد ادید ،فضااهای

این ویژگیها ،به طور طبی ی ،هر دوره را از سایر دورههاا

شااهری باارای پاس ا گااویی بااه نیازه اای م اصاار ایجاااد

متمایز میکنند و هرگونه واکنش را منوط به پرسشهای

میگردند که از طریاق بازگردانادن ف الیات باه شاهر در

اساسی آن قرار میدهند (لطفی.)1390 ،

بدتر بازاریابی مکان و در رارروب رقابت ساریع اهاانی

امروزه شهر ،به دنبال اهانی شدن اقتصاد و تشدید

انجا می شود؛ این در حالی است که در عمل ،فرایندهای

پیاماادهای رقاباات بااین شااهرها از یااز سااو و نیاااز بااه

باازآفرینی شااهری در کشاور مااا متاثیر از سیاسااتهااای

زیرساختارهای سرمایهای برای یز ام یت رو به رشد از

کالبدی و رویکرد مدیریتی از با به پاایین هداتند و باه

سوی دیگر ،عیوهبار بهاره گیاری از مزیاتهاای ندابی،

مریاس فراملی و بازاریابی مکان در این فراینادها ،توااه

مجبور به استفاده از مزیتهای رقابتی خود مایباشاد تاا

اندکی شده است.

روند اهانیسازی را بهتر به نفع خود مدیریت کناد .ایان

بنابراین هدف اصلی این پژوهش ،یاافتن راارروب

تغییرات که به ت بیر عده ای تبدیل فضاای مکاانهاا باه

ت املی بازآفرینی شهری و شهر کارآفرین برای دساتیابی

فضای اریانهاا1ناا گرفتاه ( ،)Castells, 2005شاکل

به بازاریابی مکان است .در راستای نیل به این هدف ،طی

ادیدی از سرمایه شهرمحور را مواب شاده و شاهرها را

انجا مطال های تطبیری از رویکردهاای باهکاار رفتاه در

به سکوی ف الیتهاای اقتصاادی ،خیقیات و بهارهوری در

شهرهای سراسار اهاان ،باه تحلیال آنهاا باا توااه باه

شبکه کدبوکار اهاانی تبادیل کارده ( )Scott, 2000و

اشااتراکات و افتراقااات گوناااگون ااتماااعی ،فرهنگاای و

رابطه برنامه ریزی توسا ه و باازار را نیاز متحاول نماوده

مااادیریتی پرداختاااه شاااده و در نهایااات ،میحظاااات

است .به الطبع این تغییرات ،مادیریت شاهری را نیاز در

بهکارگیری این مفهو در ایران بررسی شده است.

برابر رویکردها و سیاستهای ادیاد قارار داده و تغییارات
بنیادینی را در شیوه حاکمیت شهرها به دنبال داشته اسات

 -2پیشینه تحقیق

)،(Kavaratzis, 2004) ،(OECD Territorial Reviews, 2007

الف) پژوهشهای خارجی

) .(Sager, 2011از املااه ایاان تغییاارات در شاایوه

بیدالف2در پژوهشای ( )2011باا عناوان «طراحای

سیاست گذاری ،تغییر از مدیرمابی (که وابدته باه تاثمین

شهری ،بازآفرینی و شهر کارآفرین» ،به ارزیابی تفصایلی

تدهییت رفاهی برای شاهروندان اسات) باه کاارآفرینی

تثییر حکمروایای کاارآفرین باه عناوان عنصار اصالی در

است که با رویکردهای استراتژیز رشد اقتصادی ،نوآوری

فرایندهای بازآفرینی شاهری در کشاور انگلای

و شاهر

و سرمایهگذاری بخش خصوصی ،توصیف میگردد.

لیورپول از دهه  90مییدی تااکنون پرداختاه و در ایان

 -1اولین بار مانوئل کاستلز در دهه  90مییدی ،اصطیح فضای اریاانهاا را
وارد ادبیات اام ه اطیعاتی کرد و در مرابل ،فضای مکانها مطارح گردیاد.
فضای اریانها ،در رارروب پیوندهای بیشمار اقتصااد اهاانی و روابا و
اتصا ت اقتصاد اطیعاتی نمود یافته است (.)Castells, 2005

زمینه ،ارائه دستورکار طراحی شهری را مدنظر قارار داده

2
- Biddulph
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شهرها مانند هار پدیاده ای ،متاثیر از اریاانهاای

بااالح حاکمیااتهااای کااارآفرین در بداایاری از شااهرهای

ارائه رارروب مفهومی ت امل بازآفرینی شهری و شهر کارآفرین  / ...مجتبی رفی یان ،فاطمه محمدی آیدغمیش ااااااااااااااااااا 3

هویت ،تمایز بین عرصههای خصوصی و عمومی ،کیفیات

در ایجاد تصویر مطلاوبتار و باازآفرینی شاهر شاانگهای

قلمرو عمومی ،دسترسپاذیری ،تصاویر ذهنای مطلاوب،

راین در خایل ساالهااای  2000تاا  2010پرداختنااد.

ان طافپذیری و تنوع میباشاند کاه آنهاا را در سااختار،

مدل مفهومی آنها شامل :متغیرهاای اعتباار باینالمللای

دانهبندی ،رشمانداز ،تراکم و ارتفاع بهعنوان اب اد توس ه

(مانند توس ه خدمات و بهبود محی کدب وکار ،اختیط

شهری مدنظر قرار داده است .در نهایات ب اد از مطال اه

فرهنگی و کیفیت زیرساختها) ،اهمیت فرهنگی (احداث

موردی ،با بررسی سه واه م نا ،دال و مدلول ،به بررسی

ساختمان های یادمانی ،شیوه زندگی و  ،)...زیدتپاذیری

اینکه رگونه اشکال مختلف توس ه با دستورکار طراحای

(کیفیت زیدتمحیطی ،دسترسی به تدهییت فرهنگی و

شهری ،منجر به بازآفرینی در شهر کارآفرین مایگردناد،

سطح استانداردهای زندگی) و تب اات پاروهه اکداپو (در

از بررسای فراینادهای

قالب متغیرهایی مانناد :ااذابیت ،ایجااد هویات محلای،

بازآفرینی شهری ،حاکی از آن بودند که ااذب سارمایهگاذاری،

ارترای تصویر ذهنی و ارترای اقتصااد محلای) مایباشاد.

ایجاد شغل ،کارآفرینی و طراحای شاهری ،در طاول هام

نتایج پژوهش آنها نشان دادند که علیرغم پیشرفتهاای

قرار دارند و همزمان باید با هم مورد تواه قرار گیرند.

صورت گرفته ،ناهماهنگی باین هویات برندساازی شاده

پرداخته است .نتایج یافتههای او پ

مااور1در مرالاهای ( )2011باا عناوان «برپاساازی
ابرپروههها؛ رالش ت ادل بین نیازهای اهانی و محلای در

توس ا حکوماات و واق یاات درت شااده توس ا ماارد و
گردشگران واود دارد.

فورو 2بارسالونا» ،باه بررسای ایان ابرپاروهه (باه عناوان

ادیااازل )2013(5در مرالاااهای ،از ابررویااادادهای

شهری با تغییرات گوناگون و پیشینه موفق آن در ایجااد

شهری به عنوان راهبردی در راساتای ارتراای مشاارکت

ت ادل بین نیازهای اهانی و محلای) در قالاب بازتوسا ه

ذی نف ان و حکمروایی کارآفرین یاد کارده و باه بررسای

زمین های قهوه ای ،بازآفرینی فرهنگی و اذب گردشاگر،

تثییرات کاندیداتوری شاهر ایزمیار بارای رویاداد اکداپو

از طریق بهره گیری از تکنولوهیهای ناوین و حکمروایای

 2015از منظر ذینف ان پرداختاه اسات .در ایان راساتا

شراکتی پرداخته است .متغیرهای مدل مفهومی او شامل:

وی مشارکت مؤیر بر ذی نف ان را با عواملی مانند :ت هاد،

قلمرو اختیارات دولتی ،دامنه تصمیمگیری مدنی ،حاوزه

میانجی گری و شبکه ارتباطات ،مورد سانجش قارار داده

بینالمللی و مشارکت بخش خصوصی میباشاند کاه هار

اساات .نتیجااه ایاان پااژوهش حاااکی از اهمیاات رویکاارد

یاز از ایان متغیرهااا در ایجااد ابرپااروهههاا و رااارروب

مشاااارکتی بااارای سااااختار ساااازمانی ذینف اااان و

عملکردی آنها تثییرگذار بودند .در این پژوهش ،باا تکیاه

ان طافپذیری در شهر کارآفرین است.

بر منابع یانویه و مصاحبه ،این نتیجه باهدسات آماد کاه

کایااا و مااارانگز )2014(6در مرالااهای بااا عنااوان

ایجاد ابرپروههها در فرایندهای باازآفرینی شاهری ،موااب

«نگرشهای شاخص کارآفرینان به عنوان ذی نف ان یاز

افزایش سرمایهگذاری ،رقابتپذیری و توس ه خدمات شاده؛

شهر» ،ضمن تثکید بر اهمیت نرش ذینف اان در فرایناد

اما نتواندته است به موازات آن ،فرایند مشارکت عماومی

برندسازی شهری ،به تفاوت نگرش آنهاا ندابت باه برناد

را آنطور که باید تدهیل کند.

یز شهر اشاره نمودند و بدین منظور با اساتفاده از روش

وانگ3و همکارانش ( )2012در پژوهشی باا عناوان

م اد ت ساختاری ،باه مادلساازی نگارش کارآفریناان

«ابررویاادادها و برندسااازی شااهری» ،بااه بررساای تااثییر

استان موگی ندابت باه برناد آن پرداختناد .نتاایج ایان

1
- Majoor
- Forum
2
3
- Wang

4
- Expo
- Edizel
5
- Kaya and Marangoz
6
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است .متغیرهاای طراحای شاهری ماورد نظار او شاامل:

ابررویداد اکدپو4و برندسازی شهری با اب اد سخت و نار
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پژوهش نشان دادند که بین نگرش ذینف اان ندابت باه

منوریان و همکارانش ( )1392در مرالهای با عنوان

برند و رفتار آنان ارتباط واود دارد .همچنین فرصتهای

«مدل فرایندی برندسازی شاهری بارای کاینشاهرهای

کدبوکار ،شابکهساازی و خادمات دولتای ،بار نگارش

ایاران» ،باه ت ریاف اایگااه مادیریت شاهری در نظاا

کارآفرینان شهری تثییرگذار است؛ اما حملونرل محلای،

برنامهریزی کشور ،آماایش سارزمین باه منظاور ت یاین

دسترسی و تدهییت فرهنگی بر آن تثییری ندارند.

تردیم وظایف شهری ،تغییار دیادگاه ندابت باه برناد،

برشمردن رویکرد شهر کارآفرین به عنوان راهبردی برای

مطال اتی و اارایی شهرها ،از زمینههای علّای برندساازی

توس ه اقتصاد محلی ،به بررسی نرش پاروهههاای بازر

شهری پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان دادند کاه مناابع

مریاس در شهر کارآفرین پرداختند و با بررسی پروهههای

مالی و ااتماعی شهر ،محی سیاسی و نهادی مدااعد و

مریاس مالمو در سوئد ،نشان دادند که رطور یاز

دولت تدهیلگر ،ازء شرای مداخلهگاری هداتند کاه

برنامهریزی کالبدی میتواند مواب ارترا یا از بین رفاتن

حمایت یا عد حمایات آنهاا ،نراش ت یاینکننادهای در

یکپاررگی ااتماعی در این گونه پروههها شود.

موفریت یا عد موفریت برندسازی شهری دارند.

بزر

ب) پژوهشهای داخلی

عباساای ( )1393در پژوهشاای بااا عنااوان «الگااوی
بازاریااابی مکااان در پااروهههااای باازر

شااهری؛ مطال ااه

موردی :کین شهر تهران» ،به شناساایی عوامال کلیادی

 -3مبانی نظری
تحول در رابطه بازار و برنامه ریزی توسعه شهری؛
بازاریابی مکانی و ظهور شهر کارآفرین

بازاریابی شهری در برندهای برتر اهان با تثکید بر اارای

مدل مفهو سازی شده رابطه برنامهریزی و بازار ،در

پروهههای کین ،با استفاده از روششناسی کمی پرداخته

پیروی و نفی رهار مکتب اقتصااد نئوکیسایز ،اقتصااد

است .در این پژوهش ،این عوامل کلیدی در واود گاروه

رفاه ،اقتصاد نهادی ادید و اقتصااد سیاسای نهاادگرایی

برنامااهریاازی بازاریااابی شااهری ،رشاامانااداز و تحلیاال

(که انباههاای سیاسای ،قاانونی ،ااتمااعی و فرهنگای

راهبردی ،ایجاد واهه و هویات شاهری ،توسا ه محلای،

نهادها را مورد تواه قرار مایدهاد) ،ماورد بررسای قارار

توس ه ظرفیات هاای درآمادی ،ااذب گردشاگر ،ایجااد

گرفته است .با میحظه این رهار مکتب فکری به عناوان

محلی برای میزبانی رویدادهای مهام ورزشای ،فرهنگای،

مکمل در یز رویکرد رند نظریه ای ،رهار گوناه فراگیار

تفریحی و  ،...شناسایی شده است.

ابزار برنامهریزی؛ شامل شاکلدهای باازار ،تنظایم باازار،

ظفرزاده ( )1395در پژوهشی باا عناوان «طراحای

انگیزش بازار و ظرفیت سازی ،قابل ارائه است کاه در آن،

مکان شهری مبتنی بار هویات رقاابتی (نموناه ماوردی:

ابزارهای شکل دهی و تنظیم بازار ،ملهام از اقتصااد رفااه

پیاده راه رهارباغ در مجموعه ریتگر تهران)» ،به بررسای

هدتند و ابزارهای انگیزش بازار و ظرفیات ساازی نیاز از

ارائه راهنمای طراحای شاهری بارای ایجااد مکاانهاای

اقتصاد نهادی ادید و اقتصاد سیاسی نهاادگرایی ،نشاثت

رقابتپاذیر از طریاق پیوناد ادبیاات نظاری برنادینگ و

گرفتااهانااد (.)Tiesdell & Allmendinger, 2005

طراحی شهری پرداخته که با تثکید بر مؤلفههایی مانناد:

مدثله اینجاست که کدا عامل یا کنشگر ،در راارروب

طراحی نشاندار ،دسترسی ،اختیط کااربری و خواناایی،

ره ساختاری باید حرکت کند تا به اهاداف خاود دسات

تصویر ذهنی و تنوع انجا شده است.

یابد .در شکل  ،1این سااختار باا اساتفاده از یاز مادل
عامل -نظم ،تبیین شده است.

1
- Madureira and Baeten
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مااادوریرا و باااتن )2016(1در پژوهشاای ،ضاامن

کاهش رانت و افزایش فضای رقاابتی و ظرفیات علمای،
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عامل
دولت
شکلدهی محی تصمیم

ت یین حدود محی تصمیم

طراحی شده

خودانگیخته

انگیزش بازار

ظرفیتسازی

سازماندهی مجدد محی تصمیم

گدترش توانایی بازیگران

بازار

شکل  -1چارچوب استراتژیهای برنامهریزی در برابر بازار توسعه شهری
منبع( :ملکی)1392 ،

در دو انتهای نظم شهری ،نظامهاای برناماهریازی

برنامه ریزان نیز در بازساخت بازار است تا صارفاً پاذیرش

شده و خودانگیخته و در میانه ،نظم ترکیبی کاه حاصال

آن .در این رابطه ،بازار به عناوان سااختی ااتمااعی کاه

تیقی ارادههاست ،قرار دارد .نظمها ،از ت امل بین عاملها

هدفش فراسوی رفاه اقتصادی است ،نگریداته مای شاود

به واود می آیند .در محور عامل ،دو غایات کانشگاری؛

( .)Adams & Tiesdell, 2010از این زاویه بازار توس

ی نی دولت و بازار هدتند که اام اه در ایان باین قارار

اام ه ساخته میشود ،نه آنکه مفروض باشد و بناابراین

گرفته است .به این ترتیب ،دو راهبرد شکلدهای باازار و

شکننده و رقابتی است نه ساختاری مدترل و خودمختار

تنظیم بازار ،دولتمحورند و در ایان راهبردهاا ،نیروهاای

( .)Christie et al., 2008در ایان راساتا ،تجرباههاای

بازار رندان در سیاستگذاری ف اال نیداتند .اماا در دو

اهانی نشان میدهند که سیاستگذاریهاای شاهری ،از

راهبرد مکمل دیگر؛ ی نی انگیزش بازار و ظرفیتساازی،

مرحلااه حااذف خاادمات رفاااهی ،بااه مرحلااه تاارویج

نیروهای بازار نرش ف التاری دارناد و دخالات مداتریم

سیاستهای رقابتی و ائتیفسازی حرکت کردهاند کاه از

دولت ،کاهش مییابد (ملکی.)1392 ،

امله این موارد تغییر میتاوان باه ایجااد بازارهاای کاار

با روشنگری اقتصاد نهادی ادید در نظریه سیاسی

من طف و بروز مشوقهای ز برای سرمایهگاذاری داخلای

م اصر ،ترابل اولیه بین بازار و دولت با دیالکتیز دولات -باازار

اشاره کرد (دایموند1و همکاران)1393 ،؛ بر این اسااس در

که در مفهو حکمروایی تجلی یافته است ،اایگزین شاد

اهان امروز ،شهرها به عرصههای رقابت در مریاس کین

()Adams et al., 2005؛ باه ایان ترتیاب علام اقتصااد

تبدیل شدهاند .رقابتپذیری وقتی در رابطه با یز مکاان

نهادی ،فرض ساده انگارانه اقتصاد کیسیز را اصیح کرد

مطرح می شود؛ شاامل تایش هاایی اسات کاه از طارف

تا نشان دهد برنامه ریزی ،محدود به بخش عمومی نیدت

بنگاه ها در راستای ارترای مزیتهای آن مکان و از طریق

و بازار نیز دارای برناماهریازی اسات (.)Alexander, 2001

انجا موارد منتج به افزایش ارزش آن برای ف الیاتهاای

بنابراین مدثله دیگر ،برنامهریازی یاا باازار نیدات؛ بلکاه

مختلاف ،انجااا ماایشااود .مناابع مختلفاای باارای ارترااای

ساختار حکمروایی یا اشکال ترکیبای رابطاهای اسات تاا

مزیت های رقابتی یز مکان واود دارناد ،برخای عوامال

بتوانااد هزینااه ااتماااعی را کاااهش دهااد و قابلیاات
1
- Diamond
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نظم

شکلدهی بازار

تنظیم بازار
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بهطور مدتریم بر هزینه عملکرد بنگاهها تثییر دارناد کاه

 -مکان به عنوان تثمینکننده خدمات :مکاانهاای

در سطح بنگاهها تحلیل می شوند .برخی عوامل از طریاق

موفق ،به خدمات عمومی خوبی نیاز دارند که میتواند به

محی پیرامونی یز بنگاه تحلیل مایشاوند و در ساطح

عنوان محصول یا اذابیت مکان برای بازاریابی آن مطرح

سااو  ،تااثییرات حکمروایاای در ارتباااط بااا سیاسااتهااای

شود.

امروزه کیفیت محی ساخته شده باه ااای آنکاه

اهانی ،تئوریهای بازاریابی شهری و رشد شهری ،در دهاه

محصول فرعی توس ه اقتصادی باشد ،پایشنیاازی بارای

 1970و بااهویااژه  1980مطاارح گردیااد و ابتاادا بیشااتر

آن است ( .)Gospodini, 2002در واقع کیفیت زندگی،

مفهاااومی اقتصاااادی داشااات (،(Matexas, 2007

فاکتور اساسی اذابیت مکان و به عبارتی ،عامل اساسای

))Kavaratzis, 2007؛ به این ترتیب که با مطرح شدن

برای بازاریابی آن در راستای افزایش رقابتپاذیری اسات

نئولیبرالیدم و رقابتی شادن شاهرها در راساتای ااذب

( .)Rogerson, 1999بر این اسااس ،توسا ه مکاانی و

سرمایههای آزاد ،آنها باید سیاستهای بینالمللی محور و

هادف ،م ماو ً بخاش

مبتنی بر کارآفرینی را برای افزایش رقابتپاذیری اتخااذ

عمده ای از اساتراتژیهاای بازاریاابی شاهری را تشاکیل

میکردند که این مدثله ،منجر باه اتخااذ رهیام ادیادی

می دهاد .م ماو ً ساه گاروه از مشاتریان مکاان ،هادف

مبتنی بر حکمروایی شهری شد ( .)Hubbard, 2001در

محارتهااای بازاریااابی شاهری هدااتند کااه عبارتنااد از:

ایاان راسااتا از حاادود دهااه  80مااییدی ،سیاسااتهااای

ساکنان محلی ،شرکتهای سرمایه گاذاری و گردشاگران

مدیرابانه به سبز کارآفرین تبدیل شادند و رویکردهاای

(.)Sager, 2011

توس ه فضایی شهری که م مو ً باه عناوان «کاارآفرینی

تبلیح مکان برای گروه های خا

بازاریااابی شااهری ،فرایناادی بلندماادت؛ شااامل

شااهری» شااناخته ماایشااوند ،نرطااه عطفاای در فراینااد

ف الیاتهااای گونااگونی اساات کاه بااا مطال اه و تحلیاال

بازاریااابی مکااان شاادند ( .)Kavaratzis, 2007ایاان

همهاانبه موق یت یز شهر از لحاظ داراییهاا و فرصاتهاا

رویکردها در دهه  1990با ظهور اام ه شبکهای ،فضاای

انجا میپذیرد ( )Kavaratzis & Ashworth, 2005و

اریان ها و بحثهایی مانناد :مزیاتهاای رقاابتی ،شاهر

تیشی برای افزایش آگاهی به منظاور تاثییر بار رفتاار و

خیق ،توس ه پایدار و شهر زیدتپذیر؛ تکامال یافتناد و

گرایش مرد به سمت شاهر اسات (.)Kavaratzis, 2009

بحث های غیراقتصادی نیز وارد آنها شدند .در این دوره،

در این راستا ،مکان میتواند سرمایههای مختلفی را برای

رقاباات شااهرها و ابزارهااای کااارآفرینی شااهری در قالااب

توس ه و ارترای زیدتپذیری اذب کند که از انبههای

ابزارهایی همچون :برندساازی شاهری ،توااه باه هویات

زیر قابل بررسی است (:)Kotler et al., 1999

ااتماعی و رقابتی شهرها ،تواه به سرمایههای ااتماعی

 مکان به عناوان شخصایت :بار تاثییر آن مکاانندبت به احداس ناشی از مکان تثکید دارد.
 -مکااان بااه عنااوان محیطاای یاباات :باار ایجاااد

و توس ا ه اقتصااادی پایاادار بااا در نظاار گاارفتن تااثییرات
زیدت محیطی ،ایده شاهر اکولاوهیکی هامتاراز باا شاهر
اقتصادی و شکوفایی شهری ،تکاملیافتهتر شدند.

زیرساختار سازگار با محی طبی ی تثکید دارد؛ ولی رشد

رویکردهای کارآفرینی شاهری دارای ویژگای هاای

اقتصااادی مکااان را تضاامین نماایکنااد .در ایاان راسااتا،

متمایزی هدتند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شاده

برنامه ریزی استراتژیز بازار باید هوشمندانه و خیقانه باا

است:

در نظر گرفتن اولویتها ،به زیرساختارهای توس ه مکانی
تواه کند.
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افزایش اذابیت یز مکان ،مطرح میشود (.)Begg, 1999

نخدتینبار شهر کارآفرین ،همراه با ظهور شهرهای
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 -هدف نهایی آنهاا توسا ه اقتصااد محلای اسات؛

سیاستهای کالبدی صرف به سیاساتهاای کالنگار در

بدین صورت که به اای آنکه رشد اقتصادی را کنتارل و

اب اد ااتمااعی ،اقتصاادی ،فرهنگای و کالبادی ،تکامال

مدیریت کنند ،مواب برانگیختن آن میشوند.

یافتند؛ اوج این تغییر در دهه  90مییدی باود (حبیبای،

براساس بازار هدتند؛ با این هدف که از مکانیز های بازار

مداخلااهای بااا نگاااهی بااه گذشااته و باادون پاکدااازی

برای دستیابی به اهداف عمومی با کمترین دخالت بخش

هویااتهااای تاااریخی را در دسااتورکار خااود قاارار داد

عمومی استفاده کنند.

(حاایپاور .)1386 ،در رویکارد ادیاد ،خلاق فضااهای

 -شهر کارآفرین ،از راهبردهای خیق برای ارتراای

شااهری باارای پاسااخگویی بااه نیازهااای م اصاار صااورت

رقابتپذیری شهری در رویاارویی باا بریاه شاهرها بهاره

میگیرد ( )Robert, 2000که به نوعی بازگشت به شهر

میبرد.

تلری و از طریق بازگرداندن ف الیت به شهر در راارروب

 -اشکال برنامه ریازی اساتراتژیز ،ساتون فرارات

رقاباات سااریع اهااانی انجااا ماایشااود .در ایاان راسااتا،

رویکردهااای ادیااد را تشااکیل ماایدهنااد و اساااس

بازآفرینی شهری با هدف افزایش رقابتپذیری و باا ابازار

ارزیابیهای سیاستی برای بازآفرینی در رویکرد ادید باه

بازاریابی مکان مایتواناد تحات پوشاش دو عامال کلای

صورت فزاینده ای براساس فرهنگ ،بهبود تصویر ذهنی و

سیاساااتگاااذاری عماااومی و مناااابع مطااارح شاااود.

نوآوری صورت میگیرد تا شهرها را به مکانهایی ااذاب

سیاستگذاری عمومی؛ شامل تصمیم گیری کانشگراناه

برای زیدتن ،کار و سرمایهگذاری ،تبدیل کنند.

در راستای تدهیل بازآفرینی شهری است و منابع نیاز در

 -در این رویکردها ،سیاستگذاران و برنامهریازان،

ارتباط باا تشاکیل سارمایه انداانی و توااه باه محای

اهداف وسایعتاری را دنباال مایکنناد؛ ی نای عایوهبار

ااتماعی ،محی فیزیکی و پتاندیلهای سارمایهگاذاری

سیاسااتهااای اقتصااادی بایااد سیاسااتهااای ااتماااعی،

میباشد (.)Singhal et al., 2009

محیطی و فرهنگی نیز بهکار گرفته شوند.

رویکردهااای بداایاری در ارتباااط بااا توساا ه فضااایی،

 رویکردهااای کااارآفرین بااه اااای رویکردهااایسلداالهمراتباای و دیااوانسااا رانه ،باار مبنااای گدااترش
شبکههای مشارکتی دولت ،آهانا هاای دولتای ،بخاش
خصوصی و برهمکنش میان اینهاست.

بازآفرینی و کارآفرینی شهری مورد بررسی قرار گرفتهاند
که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است:
 برندسازی شهری به این امر م طاوف اسات کاهرگونه می توان فرهنگ و تاری  ،رشد اقتصادی و توسا ه

 -حاکمیت شهری تحت رنین شرایطی به عناوان

ااتماعی ،زیرساختار و م ماری ،منظر و محی را از میان دیگر

مرااع توانمندساااز مطارح ماایشاود .در واقااع ماادیریت

مرو ت ،به عنوان هویتی قابلفاروش و قابالپاذیرش بارای

بازارمحور ،بر پایه اشتراتگذاری حراوق و ت هادات باین

همه مرد  ،با هم ترکیب کارد (.)Zhang & Zhao, 2009

دولت و بازار از طریق برنامهریزی میباشاد تاا آزادساازی

برندسازی شهری به عنوان رویکردی همهاانباه ،ابازاری

بازار در عرصه شهر و این تفکر ،اسااس ایاده حکمروایای

تبلیغی برای خلق تصویری یگاناه از شاهر اسات .هویات

شااراکتی اساات )،(Jessop & Ngai-Ling, 2000

شهری و برندسازی ،از طریق ابزارهاای ارتراای مکاانی و

(.)Biddulph, 2011, OECD Territorial Reviews, 2007
شهر کارآفرین و رویکردهای بازآفرینی

تصویرسازی مؤیر بر کیفیت زنادگی ،باا یکادیگر مارتب

همزمان با تغییار رویکردهاای کاارآفرینی شاهری،
سیاست های باازآفرینی و تجدیاد حیاات شاهری نیاز از

هدتند ()Riza et al., 2012؛ زیرا تثییر کیفیت زنادگی
در فراینااد اااذب و کشااش ساارمایه باار بدااتر بازاریااابی
بهعنوان یکی از ابزارهای مهم شاهرها بارای شاکلدهای
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 -رویکردهااای کااارآفرین بااه صااورت فزایناادهای

 .)1384در ایاان دهااه ،مرماات شااهری نااوعی رویکاارد

 8ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری /شماره هجدهم ،بهار 1396

مطرح میشود .در ایان حالات ب ضای باه همانندساازی

با الب تواه در سطح ملی و بینالمللی ،موااب ااذب

شهرها و بیمکانی نیز اشاره میکنند که با اتخاذ شیوههاا

ساارمایه ،ایجاااد اشااتغال و افاازایش درآماادهای ناشاای از

و راهبردهااای مشااابه باارای شااهرهای متفاااوت صااورت

گردشگری شده و بهدنبال ایباات یاا تداریع فراینادهای

ماایگیاارد ( .)Turok, 2009دو قالااب مهاام برندسااازی

توس ه اقتصادی ،ااتماعی یا فرهنگی ناشی از آن رویداد

شهری ،ابرپروههها و ابررویادادها هداتند .ابرپاروهه هاای

میباشند .اغلب میزبانی رویدادهای بزر  ،زمینه را بارای

ادید که از دهه  80مییدی مورد توااه قارار گرفتناد،

اارای پروهه های شاهری مانناد :بهباود زیرسااختهاا و

یکاای از آشااکارترین و فراگیرتاارین استاااراتژیهااای

همچنین نوسازی در برخی از قدامتهاای شاهر فاراهم

بااازارمحور هدااتند و همچنااین بااه عنااوان تصااویری از

میآورد (.)Varrel & Kennedy, 2011

نااوآوری ،خیقیاات و محاارت رقاباات ،باارای اااذب

 -شهههر خهه

 :در فصاال مشااترت فرهنااگ،

سرمایهگاذاری باهمنظاور بارانگیختن رشاد اقتصاادی و

برنامهریزی و توس ه شهری قرار دارد و در آن ،فرهنگ به

بازآفرینی شهری به شامار مایآیناد (.)Doucet, 2007

عنوان مواد اولیه و خیقیت به مثابه ابازار بهارهمنادی از

این پروههها بهشدت تداریعکنناده تغییارات شاهری در

این منبع به شمار میرود ( .)Lanry, 2000مفهو شاهر

سااطح محلاای ،منطرااهای ،ملاای و بااینالمللاای هدااتند

خیق را میتوان رویکردی اایگزین برای احیای شاهری

()Swyngedouw et al., 2002؛ همچنااین اهااداف

داندت که نرطه کاانونی آن ،فرهناگ ،آماوزش و فضاای

رندگانهای داشته و با اختیط کاربریها هماراه هداتند

خیقیت است .پایههای شهر خیق را نیز میتوان در ساه

(برخیف ابرپروهههای پیشین که بر هدف واحدی تمرکاز

زمینه اقتصاد ،فرهنگ و مکاان در نظار گرفات؛ باه ایان

داشتند) .این اختیط ،در بدتر مشارکت عمومی -خصوصای

ترتیب که محی های مناساب باا ویژگایهاای فرهنگای

است و شامل گدترهای از کاربریهای مدکونی ،فضاهای

خا  ،افراد خیق را اذب کرده و این نیاروی کاار نیاز،

خردهفروشی ،اداری ،محی طبی ی ،فرهنگای و فراغتای

یروت را در اقتصاد دانش ،گدترش مایدهاد (رحیمای و

میباشد ( .)Lehrer & Laidley, 2008اما نباید از نظر

همکاران.)1392 ،

دور داشت که این ابرپروههها مای توانناد منشاث تاثییرات

 -انتقال حقو توسعه :ترکیبی از واوه ساهگاناه

سنگینی و افزایش هزینهها در شرای فردان پاساخگویی

دولت ،بازار و مرد میباشاد و سا ی دارد راه میاانباری

یا مشارکت عمومی باشند یاا باه خااطر حجایم باودن و

برای دستیابی به کنش برنامهریزی بیاباد (.)Messer, 2007

ترکیااب اسااتانداردی از کاااربریهااا و همچنااین اشااکال

راهبردهای مبتنای بار امایت ،مزیاتهاای رقاابتی را از

ناسازگار به صورت فیزیکی ،از بافت اطراف خود ادا شده

طریااق اااذب و ابرااای منااابع اندااانی ،اااذب مشااتری،

و ایرات احیاکنندهای بر فضاهای اطاراف نداشاته باشاند.

افزایش بهرهوری ،بهبود ارزشهای کارآفرینی ،یادگیری و

همچنین ممکن است منجر به اعیانیسازی یز منطره و

نوآوری ،ارترا میدهناد ( .)Stephen, 2009بار ایان اسااس،

تردیمبندی فضایی بین محیت مرفهنشین و کامدرآماد

یز نظا انترال حروق توس ه به توس هگران و گروههاای

شوند ( .)Biddulph, 2011ابررویدادها در قالب گونهای

حفاظتی ،ااازه رقابت در بازار برای بهدست آوردن حروق

از ابرپروهه هاا ،باه یاز نشاانه یاا رویاداد خاصای اشااره

اضافه را میدهد (ملکای )1392 ،و انتراال حاق توسا ه

میکنند که م مو ً شامل نمایشگاهها ،اشنها و مراسام

بهعنوان راهبرد عمومی تحرقپذیری طرح از طریق انگیازش

فرهنگی و ورزشی باوده و باه طاور مانظم یاا در مواقاع

بازار را مورد تواه قرار میدهد (.)Geuting, 2007

خاصی برگزار مایگاردد ( .)Hall, 2006ایان رویادادها
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تصویر و محیطی متماایز بارای ااذب سارمایه و مارد

ضمن ارائه تصویر مناسبی از شهر یا کشور خود به اهان،
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منابع و پتاندیلهای محلی باه عناوان ابازاری در مرابال

از پتاندیلهاای محلای) ،براباری و شامولیت ااتمااعی

تهدیدهای ناشای از اهاانی شادن مطارح شاده اسات.

(توزیع و بازتوزیع عاد نه مزایای حاصل از رونق شهری و

مهم ترین عوامل توس ه اقتصاد محلی عبارتند از :ارتراای

ترویت مشارکت مدنی) ،کیفیات زنادگی (فاراهم کاردن

کیفیت زندگی ساکنان ،زیرساخت هاای کالبادی ،مناابع

خدمات و استانداردهای زندگی در راستای ترویت هویات

اندانی ،دانش و تکنولاوهی ،سارمایه هاای ماالی ،هویات

و اندجا ااتماعی) و توس ه زیرساختهاا (آماادهساازی

محلی و ظرفیت نهادی (.)Wong, 2002

زیرساختهاای کاافی بارای افازایش کاارایی ،تحارت و

 -شکوفایی شهری :شهرها به عناوان موتورهاای

ارتباطات) ،در قالب یز ررخه ت ریف میشود و در مرکز

رشد اقتصادی موفق باید بتوانناد باین رقابات اقتصاادی،

این ررخه ،نهادهای دولتی ،قوانین و برنامهریازی ،از طریاق

انداجا ااتماااعی و مناقشاات مدااائل زیداتمحیطاای،

کنش های مترابل سیاستی برای ایجاد ت اادل باین پانج

ت ااادل برقاارار کننااد (بحریناای و همکاااران.)1392 ،

ب د شکوفایی شهری عمل میکنند (.)UN-Habitat, 2012

شکوفایی شهری با پانج ب اد بهارهوری اقتصاادی (رشاد

با تواه به آنچه گفته شد ،رارروب نظری تحریاق

اقتصادی ،درآمدزایی ،ایجاد اشتغال و  ،)...توسا ه پایادار

مطابق شکل  2ارائه شده است.

ظهور نئولیبرالیدم و اهانی شدن شهرها
ترویت رابطه برنامهریزی و بازار
و ظهور مفهو رقابتپذیری
شهری

ظهور شهر کارآفرین

ظهور مفهو بازآفرینی شهری

تحول در شیوههای مدیریتی
شهرها در راستای انگیزش بازار
و استفاده از ظرفیتسازی
توس های آن

تحول در اندیشه توس ه
کلنگر و ارترای کیفیت
زندگی

بازاریابی مکان
-

مفاهیمی نظیر:
برندسازی شهری
شهر خیق
انترال حروق توس ه
توس ه اقتصاد محلی
شکوفایی شهری

شکل  -2چارچوب نظری تحقیق
منبع( :یافتههای نگارندگان)
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 -توسعه اقتصاد محلی :به واسطه بیشاینه کاردن

محیطی (حداقل فشار بر منابع طبی ی و حداکثر استفاده
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ایان مرالااه باا روش کیفاای -اساتررایی و اسااتفاده

شااانگهای رااین ،دوبلااین ایرلنااد ،میلااواکی آمریکااا،

از نمونااهپژوهاای اهااانی ،ساا ی در تحلیاال و تبیااین

مونترال کاناادا ،سایدنی اساترالیا و اساتیل باه آفریراای

عناصااار و ارائاااه راااارروب مفهاااومی بااارای ت امااال

انااوبی انتخاااب شاادند .انتخاااب نمونااههااا ،بااا در نظاار

بااازآفرینی شااهری و شااهر کااارآفرین ،در دسااتیابی بااه

گااارفتن پراکنااادگی ز میاااان کشاااورهای مختلاااف

بازاریااابی مکااان دارد .مااوردپژوهی ،باارای پیشاابرد یااز

قارههاای اهاان صاورت گرفتاه اسات و سا ی شاده از

تحریااق مناسااب اساات زیاارا -1 :تحلیاال دامنااههااا و

فرهنگهاای مختلاف ،انتخااب شاوند تاا کفایات ز را

حوزههای ادیاد تحریرااتی کاه فاقاد تئاوریهاای ز

برای ارائه رارروب ماورد نظار دارا باشاند؛ لاذا در ایان

بوده یا ابزارهای انادازهگیاری آنهاا باهدرساتی مشاخص

پژوهش ،نمونهگیاری باا اساتفاه از روش حاداکثر تناوع

نیدت -2 .توصیف یاز فرایناد یاا ایارات یاز رویاداد،

کااه یکاای از روشهااای نمونااهگیااری در تحریرااات

زمانی کاه رویاداد ماورد نظار قدامتهاای مختلفای را

کیفاای اساات ،انجااا شااده اساات .در ادامااه در راسااتای

تحااتتااثییر قاارار ماایدهااد -3 .توضاایح و واکاااوی یااز

آشنایی بیشتر با اناواع راهبردهاای اتخااذ شاده در ایان

رویااداد پیچیااده .وودساااید )2010(1اسااتفاده از ایاان

نمونااههااا ،بااه بررساای تفصاایلی سااه نمونااه کااه واااوه

روش را در ناااوع توصااایفیاش ،بااارای شااافافساااازی

بیشتری را تحات پوشاش قارار دادهاناد ،پرداختاه شاده

هررااه بیشااتر ماهیاات یااز پدیااده و پاسااخگویی بااه

و در نهایاات ،محورهااای اسااتخراج شااده ،بااه رنااد ب ااد

سااؤا تی در ارتباااط بااا ریدااتی ،رگااونگی ،زمااان،

کلاای ترداایم شااده و بااا در نظاار گاارفتن رویکردهااای

مکاااان و افاااراد مدااائول و ذینفاااع در آن مناساااب

نظااری و تجرباای حاااکم باار محورهااای مربااوط بااه هاار

میداند.

کاادا از ایاان اب اااد کلاای ،رااارروب مفهااومی ت اماال

همچنین باا توااه باه گوناهشناسای متاداول کاه
تحریااق را براساااس هاادف بااه سااه نااوع توصاایفی،

باااازآفرینی شاااهری و شاااهر کاااارآفرین در تحراااق
بازاریابی مکان ،ارائه گردیده است.

تبییناای و اکتشااافی ترداایم ماایکنااد ،ایاان پااژوهش
دارای ماااهیتی اکتشااافی اساات؛ زیاارا در ادااتواااوی
اب اد و عرصاههاای تثییرگاذار بار فراینادهای باازآفرینی

 -5یافتههای تحقیق
در ایاان بخااش ،پ ا

از ماارور تجربااه اهااانی در

شااهری بااا رویکاارد شااهر کااارآفرین باار بدااتر بازاریااابی

کشااورهای بریتانیااا ،ایااا ت متحااده ،ایرلنااد ،اسااپانیا،

مکاااان مااایباشاااد .در ایااان پاااژوهش ،اطیعاااات ز

کانااادا ،آفریرااای انااوبی ،رااین و اسااترالیا ،واااوه

براساااس روش اساانادی ،بااا مراا ااه بااه متااون و اسااناد

تااثییرات و اقاادامات صااورت گرفتااه کااه بااین ایاان

کتابخانااهای ،سااایتهااای اینترنتاای م تباار و رصااد

نمونااههااای اهااانی مشااترت بودنااد ،اسااتخراج گردیااد

کاردن انااواع پااژوهشهاای نظااری و تجرباای ،گااردآوری

(ادول .)1

شاادند .سااپ

بااا اسااتفاده از روش تحلیاال محتااوای

کیفاای و تحلیاال دادههااای یانویااه ،اب اااد و محورهااای
باازآفرینی شااهری باا رویکاارد شاهر کااارآفرین براساااس
تفداایر ذهناای محتااوایی دادههااای متناای ،مشااخص و
استخراج شدند .بر ایان اسااس ،هشات نموناه اهاانی از
1
- Woodside
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 -4روش تحقیق

شاااهرهای لیورپاااول انگلداااتان ،بارسااالونای اساااپانیا،
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جدول  -1وجوه اقدامات و تأثیرات بازآفرینی شهری با رویکرد شهر کارآفرین در نمونههای جهانی
بازاریابی و برندسازی شهری و نرش

تغییر رویکردها در برنامهریزی شهری:

لیورپول

تدهیلگر آن در بازآفرینی شهری-

بارسلونا

توس ه محلی و نیازهای اهانی-

ابرپروهههای شهری و ت ادل میان

شانگهای

ابررویدادها و برندسازی شهری-

5

شهر کارآفرین -دوبلین

راهبردهای توس ه خیق -میلواکی

برندسازی کینشهر -مونترال

در حکمروایی شهری -سیدنی

المپیز و کارآفرینی شهری؛ دگرگونی

محلی – استیل به آفریقای جنوبی

برنامهریزی استراتژیز بازار











فراهم نمودن بدتر ت امل نهادهای داخلی با
نهادهای فراملی و بینالمللی





فراهم کردن بدتر تبادل فرهنگها







بهرهگیری از تکنولوهیهای پایدار











بازاریابی ،برندسازی و ارترای تصویر ذهنی مکان











حفظ میراث و ارترای هویت محلی
توس ه خدمات ،زیرساختها و ارترای کیفیت محی
افزایش فرصتهای اشتغال و درآمدزایی
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الوگیری از دو قطبی شدن ااتماعی

فراوانی

توس ه اقتصاد مبتنی بر ااتماعات

ارترای یادگیری ،نوآوری و خیقیت
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منبع(Daramola-Martin, 2009; Majoor, 2011; Mcguirk & MacLaran, 2001; Nel & Binnis, 2002; Rantisi & Leslie, 2006; ( :
)Owen, 2002; Wang et al., 2012; Zimmerman, 2008

از مطال اااه تطبیرااای ساااوابق تجربااای و

توانمندسااازی ااتماعااات محلاای در یااز شااهر کورااز

پااا

ادبیااات ماارتب بااا بااازآفرینی شااهری کااه در بخااش

ماایباشااد و سااومین نمونااه بااازآفرینی ،محاادودهای از

رااارروب نظااری بررساای شااد ،رااارروب بازاریااابی

شااهر شااانگهای رااین ماایباشااد کااه در قالااب یااز

مکان در باازآفرینی شاهری باا در نظار گارفتن رویکارد

ابررویداد صورت گرفته است.

شااهر کااارآفرین ارائااه ماایگااردد .در ایاان راسااتا ،سااه
نمونااه اهااانی کااه بیشااترین عواماال بیااان شااده در

پروژه لیورپول ( 1بهازآفرینی شههری مبتنهی بهر
برندسازی در قالب ابرپروژه چندعملکردی)

اااادول  1را پوشااااش مااایدهنااااد و همچنااااین از

در گذشته ،محدوده پروهه لیورپول  1به عنوان بااغ

پراکناادگی نداابی در سااطح اهااانی برخوردارنااد ،باارای

بهشت (باغ بدیار بزر ) شناخته میشد .این محدوده در

بررسای بیشااتر راهبردهااای بااهکاار گرفتااه شااده ،مااورد

مرکز شهر شامل بخش عظیمی از اراضای فاقاد کااربری

بررساای بیشااتر قاارار خواهنااد گرفاات .اولااین نمونااه،

بود که بهعنوان پارکینگ مورد استفاده قارار مایگرفات.

پااروهه لیورپااول  1اساات کااه نمونااهای از بااازآفرینی

فرسودگی روزافزون این بافت و رهاا کاردن آن از ساوی

شااهری بااا رویکاارد برندسااازی و در قالااب ابرپااروهه

مرد و مدئو ن ،باعث خالی شدن آن شاد .ایان پاروهه

رنااادعملکردی مااایباشاااد .دوماااین نموناااه ،پاااروهه

به عنوان یکی از بهترین و آموزندهترین پروهههای مارتب

اسااتیلبااه آفریرااای انااوبی بااا رویکاارد برندسااازی و

در حوزه بازآفرینی شاهری اسات .از املاه اهاداف ایان
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بازاریابی شهری؛ ترویج گردشگری و

اهمیت دادن به بخش خصوصی و
سرمایهگذاری آن
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وجوه تأثیرات و اقدامات

فراوانی

ظرفیتسازی نهادی و مشارکت دادن
سازمانهای مرد نهاد
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نمونهها و مصادیق جهانی
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پروهه عبارتند از :ارتراای کیفیات فضاای شاهر و فضاای

پایدار داشت که از طریاق رویکردهاای ابتکااری مشاارکتی

پیرامونی ،استفاده از استراتژیهای بازاریابی و برندساازی

انجا میشد (.)Daramola-Martin, 2009

اقتصادی ،ایجاد اشتغال و افزایش درآماد سااکنان ،وضاع

ااتماعی ،کالبدی و فضایی تواندت ضامن تلفیاق مرکاز

قوانین ویژه ،تواه به توس ه پایدار و تکنولوهیهای سابز،

تجاری و تااریخی شاهر و در نظار گارفتن کااربریهاای

حفظ هویات کالبادی و الاوگیری از اغتشااش بصاری،

مختل (البته با غلباه بار کااربری تجااری) ،نراش قابال

مشارکت سازمانهای مرد نهاد در تمامی مراحل پروهه و

تواهی در باززنده سازی مرکز شهر لیورپول ایفا کند .این

طراحی با بهرهگیری از محی پیرامون.

پروهه ،تاثییر قابالتاواهی بار افازایش قادرت اقتصاادی

نا لیورپول  1به این دلیل برای این پروهه برگزیده

محدوده داشت؛ بهطوری که مرکاز تجااری شاهر کاه در

شد که -1 :لیورپول به عنوان شاهری شاناخته شاده در

حال افول و زوال بود ،پ

از اارای طرح (که تثکیاد آن

سراسر اهان بود -2 .هدف آن بود که به عنوان بهتارین

بر مراکز تجاری خرد بود) تواندت مواباات روناق مرکاز

شهر و شهر شماره یز ،بازنمایاناده شاود؛ عادد یاز باه

شهر لیورپول را فراهم کند؛ بدین صورت که در ردهبندی

عنوان لوگوی این پروهه ،باه هماین دلیال انتخااب شاد.

شهرهای برتر تجاری انگلی  ،شهر لیورپول با هفات پلاه

بازاریاابی در ایاان پااروهه بااا برنااد( 7P1ماارد  ،فرایناادها،

ص ود ،در مکان ششم قرار گرفت .همچناین ایان پاروهه،

م یارهای کالبدی ،سازه ،قیمت ،مکاان و تبلیاح) صاورت

فرصتهای قابل تاواهی بارای کاار ،اشاتغال ،آماوزش و

گرفت که بهعنوان مدل مهمای بارای مادیریت طراحای،

تحصیل فراهم کرده است؛ به طوری که ب د از اتماا آن،

توس ه و ااارای آن باه شامار مایرفات .در ایان پاروهه

بالح بر پنجهزار فرصت دائمی شغلی فراهم شد.

بارخیف پاروهههاای مرساو دیگار ،تماامی انباههاای
بازاریابی در کنترل توس ه دهندگان نبود؛ بارای مثاال در

استیل به آفریقای جنوبی (بازآفرینی شهری در
قالب توانمندسازی اجتماعات محلی در یک شهر کوچک)

ارتباطااات و تبلیااح مکااان در سااطوح منطرااهای ،ملاای و

این تجربه ،یکی از االبترین تجربیاات توسا ه در

بینالمللی بود .کالبد نیز بهعناوان ساازه و محصاول ایان

آفریرااای انااوبی ب ااد از دوران تب اایا نااژادی اساات.

پروهه توس برنامه ریزان ماهر طراحی شد .همچنین ایان

استیلبه ،شهری کورز با ام یت محادود در آفریراای

پروهه توس شرکتهای سازنده ماهر ساخته شد و محال

انوبی است که بیشتر ام یت آن از نژاد سفید هدتند؛

آن نیز در زمینی  42هکتاری در مرکز شاهر واقاع شاده

ولی در مجاورت شهر دیگری با نژاد اکثریت سیاه پوسات

بود .تحریرات نیز نشاان دادناد کاه پااکیزگی ،امنیات و

قرار گرفته است .این شهر کورز ،نمونهای از نرش باارز

دسترسی بار ادرات مشاتریان ،قضااوت و رفتاار آنهاا در

ااتماعات محلای در راساتای توسا ه هامزماان اقتصااد

بازاریابی ،از اهمیات زیاادی برخاوردار اسات .میحظاات

محلی و تثمین نیازهای گروههاای رنادنژادی اسات کاه

قیمتی و ارزش زمین نیز بهعنوان م یار ارزیاابی و موفریات

سالیان متمادی از تب یا نژادی رنج میبردند .ابتکاارات

برنامه در نظر گرفته شدند .اصل کانونی در برناد لیورپاول ،1

ایااان پاااروهه از قبیااال :نهادساااازی ،ظرفیاااتساااازی،

مشارکت دادن همه مرد است که بهصورت میقاتهاای

توانمندسازی ااتماعات محلی و توس ه اقتصادی هدتند

عمومی ذینف ان ،هر  12هفته یز بار انجا مایگرفات.

که از طریق بازاریابی و برندسازی مکان صورت گرفتهاناد

فرایندها نیز اشاره به تغییرات ایجاد شده با نگرش توسا ه

است .این شهر کورز با لوگاوی خلیجای بارای خاواب
زیبا2بهعنوان مکانی توأ با آرامش ،صلح و به دور از اار

1
- People, Processes, Physical Evidence, Product, Price,
Place and Promotion

- Bay of Sleeping Beauty
2
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شهری ،تواه به سرمایهگاذاری بخاش خصوصای ،روناق

پااروهه لیورپااول  1بااا ایجاااد تااثییرات اقتصااادی،

ارائه رارروب مفهومی ت امل بازآفرینی شهری و شهر کارآفرین  / ...مجتبی رفی یان ،فاطمه محمدی آیدغمیش ااااااااااااااااااا 13

و انایت به دنیا م رفی شد .در این راستا ،تبلیح مکان از
طریااق رویاادادهای سااا نه ماننااد :نمااایش نهنااگهااا و
بزرگداشت میراث باستانی برای توس ه گردشگری انجاا

اکسپوی شانگهای (بهازآفرینی شههری در قالهب
ابررویداد اکسپو )2010

شهر شانگهای به عنوان یز مرکز مالی و اقتصاادی

از طریق سازوکارهای راهبردی امکاانپاذیر اسات ،ماورد

 2010بود .اکدپو ،بزر ترین رویدادی است که تااکنون

تواه قرار گرفت .از استراتژیهای مهم مورد اساتفاده در

در کشورهای درحالتوس ه برگزار شده است .این رویاداد

این پروهه میتوان باه مشاارکت دادن بخاش خصوصای،

عظیم با شرکت حدود  84میلیون نفار ،باا ی 350000

اااذب وساای ی از ساارمایهگااذاران داخلاای و خااارای،

نفر بازدیدکننده در روز ،طی شش ماه از اول مای تاا 31

حکمروایی مت هد محلی ،شناسایی پتاندایلهاا ،توسا ه

اکتبر  2010برگزار شد که تاا آن زماان شاهر شاانگهای

زیرساختها و ارترای کیفیت محای اشااره کارد کاه باا

اگرره به عنوان مرکز اقتصادی حائز اهمیت زیاادی باود،

هدف توس ه اقتصاد محلی صورت گرفت.

اما در زمینه برگازاری رناین رویادادهایی و برندساازی،

از نتایج این پروهه میتوان باه بهباود فرصاتهاای

سابره رندانی نداشت .این فرایند هام شاامل تبلیغاات و

اشتغال و درآمدزایی ،توس ه صن ت گردشاگری ،افازایش

هم شامل بازسازی کالبدی در شاانگهای باود .اساتراتژی

ساکنان دائمی شهر و ارترای استانداردهای زندگی اشااره

شانگهای در برگزاری این رویداد ،مطارح کاردن موضاوع

کرد .ز به ذکر است که نزدیز شدن به هدف اشاتغال

«شهر بهتر ،زندگی بهتار» ،باا هادف تبلیاح شهرنشاینی

کامل در این شهر ،باعث شد کاه باه یکای از امانتارین

هماهنگ و کاهش تصاویر ذهنی منفی در ماورد آن باود.

مکانها در کشور آفریرای انوبی تبدیل گردد .همچناین

این موضوع س ی در ارائه یاز شاهر مادرن و مردمای از

با زمینهسازی مشارکت و گردهمایی کارآفرینان از هر دو

شااانگهای در خاایل اکدااپو  2010و تباادیل آن بااه

ااتماع محلی ،دو قطبی بودن ااتماعی میان آنها از بین

مادرشهری دراه یز و مرصد اذابی برای توریدتهاای

رفت و با هم متحد شدند (.)Nel & Binns, 2002

داخلی و خارای داشت (.)Wang et al., 2012

شکل  -3بازتوسعه محدوده اکسپو  2010شانگهای
منبع)Deng, 2013( :
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گرفت و توس ه حاکمیت محلی که در آن توس ه اقتصااد

مهام در راین ،میزباان رویاداد عظایم اکداپو در ساال
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رویداد اکدپو در زمینی باا مدااحت  25هکتاار در

اکدپو شد که رهار عملکرد محال ااایس و نمایشاگاه،

طول کمربند صن تی و در دو طارف رودخاناه قارار دارد.

محاال تباااد ت فرهنگاای ،ادارات و خااردهفروشاایهااا و

عظمت این محل و حجم باا ی توسا ه در آن ،نیااز باه

مهماندرا و مراکز تفریحی ،به نوعی به این ساایت ،نراش

طرح و رشمانداز مشخصی برای ایجاد یز مرکز خدماتی

پروهه پررم را میداد (.)Deng, 2013

و رناادمنظوره و بازتوس ا ه آن در آینااده ب ااد از رویااداد

منبع)Wang et al., 2012( :

در خیل رویداد اکدپو ،شهر شاانگهای خا مشای

رویکااارد کاااارآفرینی شاااهری ،علااایرغااام داشاااتن

پیشنهاد داد که رگوناه مایتاوان در خایل یاادگیری و

دیدگاهی اهاانی؛ ی نای بهارهگیاری از تکنولاوهیهاای

تبادل نوآوری شاهری باین کشاورهای درحاالتوسا ه و

اطیعااااتی و ارتبااااطی ناااوین و ت امااال باااا شاااهرهای

توس هیافته ،غرب و شرق ،شمال و انوب ،فریر و غنای و

سراساااار اهااااان ،باااارای ماااادیریت ،حکمروایاااای،

م رفی فرصتهاای منحصاربهفارد شاهرها در م رفای و

ساارمایهگااذاری و انباشااتههااای محلاای ،اهمیاات بداایار

شناساندن به یکادیگر در راساتای مشاارکت و تباادل در

قائاال هدااتند .موضااوع قاباالتواااه دیگاار در ایاان

آینده ،شهرهای آینده را باا خارد ام ای بناا کارد .ایان

فراینااادها ،توسااا ه کااالنگااار (کیفیاااتمحاااور و

رویااداد عظاایم بااا ش ا ارهایی همچااون :شااهر دوسااتدار

کمیااتمحااور بااه صااورت هاامزمااان) اساات و در ایاان

طبی ت ،ت ادل بین رشد اقتصاادی و توسا ه ااتمااعی،

میااان ،توساا ه فرهنگاای بااهعنااوان عاماال زیربنااایی

توس ا ه تحریرااات تکنولااوهیکی و ارتباااطی در راسااتای

مهمی باه شامار مای رود کاه در ایان راساتا ،شناساایی

ساختن شاهرهای آیناده ،ایجااد شاهرهای زیداتپاذیر،

فرصااتهااا و پاسداشاات هویاات محلاای باارای ایجاااد

توس ه رندفرهنگی و ت ادل باین توسا ه شاهر و روساتا

تصااویر ذهناای مطلااوب بااا هاادف افاازایش کیفیاات

همراه بود ( .)United Nations, 2011با این واود ،این

زناادگی شااهری ،از اهمیاات بداازایی برخااوردار اساات .از

پروهه در الب مشارکت عمومی نتواندت به خوبی عمال

تحلیاال محتااوای مطال ااات صااورت گرفتااه ،رااارروب

کند (.)Wang et al., 2012

ت اماال بااازآفرینی شااهری و شااهر کااارآفرین در تحرااق

بااا مطال ااه تطبیراای نمونااههااای بیااان شااده
ماایتااوان نتیجااه گرفاات کااه فرایناادهای بااازآفرینی بااا

بازاریااابی مکااان باا در نظاار گاارفتن رویکردهااای نظااری
پشتیبان ،در ادول  2آورده شده است.
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شکل  -4لوگوی ابررویداد اکسپوی شانگهای
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جدول  -2چارچوب تعامل بازآفرینی شهری و شهر کارآفرین در تحقق بازاریابی مکان
اصول و ابعاد

وجوه تأثیرات و اقدامات

ظرفیتسازی رشد و

-

بهرهگیری از گونههای

-

مشارکت دادن سازمانهای مرد نهاد
شراکت عمومی خصوصی
مشارکت دادن نهادهای محلی ،ملی و فراملی
فراهم نمودن بداتر ت امال نهادهاای داخلای باا
نهادهای فراملی و بینالمللی

-

توس ه رندفرهنگی
بهرهگیری از تکنولوهیهای پایدار
ارزیابی ایرات زیدتمحیطی پروههها و اقدامات
ارترای تصویر ذهنی مکان
تواه به هویت محلی

-

افزایش کیفیت محی
تبدیل زمینهای قهوهای به خدمات و تدهییت
افزایش فرصتهای اشتغال و درآمدزایی
الوگیری از دو قطبی شدن ااتماعی

تحول در شیوههای
مدیریتی و حکمروایی
شهری در راستای
انگیزش بازار و
توسعه

نوین مشارکت

حکمروایی شراکتی ()Healey, 1999; Hubbard, 2001

تئوری رژیم
()Hall & Hubbard, 1996

انتقال حقو توسعه
()Geuting, 2007; Messer, 2007; Stephen, 2009

رقابتپذیری شهری
()Begg, 1999; Lever & Turok, 1999; Rogerson, 1999

برنامهریزی ارتباطی
()Fischler, 2000; Forester, 1999

دیپلماسی شهری و حکمروایی جهانی
()Van der Pluijm & Melissen, 2007

توسعه اقتصاد محلی
()Blakely & Leigh, 2013; Wong, 2001

راهبرد توسعه شهری
توسعه پایدار در ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و
زیستمحیطی

( ،Cities Alliance, 2004گلکار و آزادی)1384 ،
برندسازی شهری
( )Kavaratzis & Ashworth, 2005; Mccarthy, 2006; Zhang & Zhao, 2009
شکوفایی شهری
()UN-Habitat, 2012; Wong, 2015

شهر اکولوژیکی همتراز با شهر اقتصادی
()www.worldbank.org/eco2

شهر خ
()Florida, 2002; Lanry, 2000

توسعه زیرساختها و
ارتقای کیفیت زندگی

توسعه میانافزا و رشد هوشمند
()Downs, 2005; Farris, 2001

شهر عدالتمحور
()Fainstein, 2010

شهر زیستپذیر
()Evans, 2003; Kotler et al., 1999

منبع( :یافتههای نگارندگان)

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد

نیز با شیوههای حاکمیت گذشته مردور نیدت و در ایان

امروز شهرها تحتتثییر سیاستهای نئولیبرالیدتی،

راستا ،گونههای ادیدی از حاکمیت شهری مطرح شاده

پیامدهای اهانی شدن و گاردش آزاد کاا و سارمایه از

است .یکی از این رویکردهاا ،شاهر کاارآفرین اسات کاه

طرفی و رشد سریع علاو و فنااوری از ساوی دیگار ،در

برمبنای حکمروایی شراکتی ،انگیزش باازار بارای ااذب

عرصه رقابت با یکدیگر قرار گرفتاه اناد .اماروزه بارخیف

سرمایهگذاری ،خیقیت و ظرفیتساازی قارار دارد .شاهر

گذشته ،بازار و برنامه ریزی در ترابال باا یکادیگر مطارح

کارآفرین که ابتدا با هدف توس ه اقتصادی مطرح گردید،

نیدااتند؛ بلکااه تحااتتااثییر مکتااب سیاساای نهااادگرایی،

تحتتثییر نظریههای مطرح شده از دهه  90مییدی کاه

برنامه ریزی درون بازار و برنامهریزان به عنوان کنشگران

در این مراله به آنها اشااره شاد ،تکامال یافات و اماروزه،

بازار مطرح میشوند .در رنین شارایطی بازاریاابی مکاان

اهدافی فراتر از اهاداف اقتصاادی را دنباال مایکناد .باه
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-

شناسایی و تجهیز داراییها و فرصتهای محلی
ظرفیتسازی نهادی
اهمیت دادن به بخش خصوصی و سرمایهگذاری
آن
ارترای یادگیری ،نوآوری و خیقیت
تدهیل محی کدبوکار
برنامهریزی استراتژیز بازار

رویکردهای نظری پشتیبان
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مااوازات آن ،رویکردهااای بااازآفرینی شااهری نیااز اب اااد

ظرفیتسازی ،بهرهگیاری از گوناههاای ناوین مشاارکت،

وسیعتری یافته و مریااس آن نیاز تحاتتاثییر نیروهاای

توس ه همهاانبه در تمامی اب ااد ااتمااعی ،اقتصاادی و

رقابتی و کارآفرین ،از قلمرو ملی فراتر رفته و ب د فراملای

زیدتمحیطی ،توسا ه زیرسااختهاا و ارتراای کیفیات

و اهانی پیدا کرده است .باازآفرینی شاهری تحاتتاثییر

زندگی میتواند بازت ریف شود .بر این اسااس ،راارروب

نیروهای ادید ،باا اب اادی راون :تحاول در شایوههاای

مفهومی پیشنهادی ،مطابق با شکل  5ارائه شده است.

شهر کارآفرین

بازآفرینی شهری

بازاریابی مکان
توسعه زیرساختها و

تحول در شیوههای

ارتقای کیفیت

مدیریتی

زندگی

توسعه کلنگر و
پایدار

بهرهگیری از
گونههای نوین
مشارکت

شکل  -5چارچوب مفهومی پیشنهادی تعامل بازآفرینی شهری و شهر کارآفرین در دستیابی به بازاریابی مکان
منبع( :یافتههای نگارندگان)

همانطور که در بخش روششناسای پاژوهش هام
اشاره شد ،این پژوهش در ادتواوی تدوین راارروبی

از ایان رو ،میحظااات فاراروی شااهرهای ماا در ایاان
خصو  ،عبارتند از:

مفهومی برای ت امل بازآفرینی شاهری و شاهر کاارآفرین

 -م حظههات فرهنگههی :بااا تواااه بااه آنکااه

در تحرق بازاریابی مکان باود کاه باا اساتفاده از تحلیال

پ زمینههای ساختاری و فرهنگی هار کشاور هماراه باا

تطبیراای مااوردپژوهی اهااانی انجااا شااد .در خصااو

نوع برنامه ریزی و میزان ت هد به اارای آن در وارد کردن

شهرهای کشور ما ،این رارروب باید ماورد آزماون قارار

عواماال فرهنگاای بااه عنااوان ب ااد مهماای از فرایناادهای

گیارد؛ اماا در کال مایتاوان اذعاان داشات کاه مطااابق

بازآفرینی تثییری بدزا دارد ،در این زمینه شهرهای ماا از

یافتههای ایان پاژوهش ،اساتفاده از ابزارهاای فراملای از

یز طرف نیازمند بدترسازی فرهنگی هدتند تا بتوانناد

طرفی و ترویت هویت فرهنگی و محلی و گونههای ناوین

پذیرای شیوه های نوین کارآفرینی شهری شوند .از ساوی

ماادیریتی از طاارف دیگاار ،در برنامااههااا و فرایناادهای

دیگر ،صیانت از داشتههاای فرهنگای و هاویتی از ساطح

بازآفرینی شهری کشور ما ضروری است.

محلی تا ملی و کمز به بالندگی آنها در سطح اهانی ،از
اهمیت بدیاری برخوردار است.
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 -م حظات نههادی :هماان طاور کاه بیاان شاد،

 -توس ا ه فرهنااگ و منااابع اندااانی و باارانگیختن

بهکارگیری شیوههای کارآفرین در برنامههاای باازآفرینی

خیقیت مردمی از طریق برنامههاای آموزشای و تشاویق

شهری نیازمند تحول در شیوههای مدیریتی و بهرهگیری

هنرهای خیابانی ،صنایع دستی و ...

از گونه های نوین مشارکت میباشد .در گونههاای ادیاد
مشارکت ،بهاره گیاری از شایوههاای ادیاد حکمروایای
محلی و هم باه منظاور ت امال و همکااری تخصصای در
سطوح فراملی از اهمیت بدزایی برخوردار اسات .در ایان
زمینه نیاز مادیریت شاهرهای ماا در زمیناه نهاادگرایی،
مرد سا ری و سازوکارهای مشارکتی ،نوپاست.

توس ه و ارترای فضاهای مناسب در این خصو
 ایجاد بناهای یادمانی با در نظر داشاتن م مااریمتناسب با زمینه هویتی و فرهنگی
 وضع قوانین مشخص در ارتباط با تدهیل مشارکتبخش خصوصی و قدرت دادن به نهادهای مردمی
 -داشتن شفافیت در برنامهها و سیاستها.

 -م حظات قانونی و حقوقی :این انبه ها از ایان

* این مراله مدتخرج از رسااله دکتاری خاانم فاطماه

لحاظ دارای اهمیت هداتند کاه در تداهیل فراینادهای

محمدی آیدغمیش در دانشکده هنر و م ماری دانشگاه تربیت

کاااارآفرینی و از میاااان برداشاااتن مواناااع سیاسااای و

مدرس میباشد.

بوروکراتیز بدیار مؤیر می باشند و باید به گونهای باشند
که به سرمایه گذاران داخلی و خارای ،شجاعت و امنیات
ریدز کردن را بدهند.
با تواه به مطالاب بیاان شاده ،مطال اه باازآفرینی

 -7منابع
احمد آخوندی ،عباس؛ سهرابی ،مهسیما؛ عظایمزاده موساوی،
فاطمه .)1394( .فناوری اطیعات ،باازآفرینی شاهری و
هویتبخشی محلی؛ مطال ه تطبیری آمادهسازی هکنای

شهری در ساطح باینالمللای و توااه باه کااربرد آن در

برای باازیهاای المپیاز و پارالمپیاز  2012لنادن و

توس ه پایدار و کلنگر اوامع ،راهی برای کمز به نظارت

برنامااه احیااای شااهر کیوتااو ،نشااریه نامااه م ماااری و

همهاانبه بر طرحهای مشاابه داخلای اسات؛ از ایان رو کاه

شهرسازی.24-5 ،)14(7 ،

مدیرهای پیماوده شاده در نرااط دیگار را باا توااه باه

بحرینی ،سید حدین؛ ایزدی ،محمدس ید؛ مفیدی ،مهراناوش

اشتراکات و افتراقات گوناگون ااتماعی ،فرهنگای ،مادیریتی و

( .)1392رویکردها و سیاست های نوساازی شاهری (از

موارد دیگر تبیین نموده و با درااتی دستیابی به نتایج ماورد

بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار) ،فصلنامه مطال اات

نظر در پروهههای پیشرو و آیندهنگار داخلای را تداهیل

شهری ،شماره نهم.17-29 ،

میکند .در ایان خصاو

پیشانهادهای کااربردی بارای

به کارگیری فرایندهای مزبور با در نظر داشتن میحظاات
فرهنگی ،نهادی و قانونی عبارتند از:
 -تواه به عوامل ترویت کنناده تجرباه محیطای و

حاایپور ،خلیل .)1386( .مردمهای بر سیر تحول و تکوین رویکردهای
مرمت شهری (دوره زمانی ب د از انگ اهاانی اول تاا
آغاز هزاره سو ) ،فصلنامه ایرانشهر.43-60 ،)4(4 ،

حبیبی ،محدن .)1384( .مرمت شاهری :ت ااریف نظریاه هاا،

ارترای کیفیت محی (تدهییت فیزیکای و زیرسااختی،

تجاارب ،منشااورها ،قطااعناماههااا ،ارزشهااا و اقاادامات

شرای ارتباطی ،بازتوس ه فضاهای عمومی ،محوطهسازی

شهری ،راپ دو  ،تهران :انتشارت دانشگاه تهران.

و  )...در راستای ارترای تصویر ذهنی از مکان
 استفاده از ابازار تبلیاح (اساتفاده از رساانههاایام ی و راهاندازی سایتهای اینترنتی)

دایموند ،اان؛ لیادل ،اوسای؛ سااوترن ،آلان؛ اوزی ،فیلیا .
( .)1393مدیریت بازآفرینی شهری؛ رشم انداز اهاانی،
ترامااه مجتباای رفی یااان ،تهااران :انتشااارات دانشااگاه
تهران ،مؤسده پژوهشی فرهنگ و هنر.
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(محلی و شراکتی) ،ظرفیتساازی نهاادی هام در ساطح

 -حفاظت و ترویت میراث فرهنگی و گردشاگری و
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