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 چکیده

 یابیبا هدف دست یبرند شهر جادیا در یادیز ریدرشهرها تأث یخیتار یبا فضاها بیدرترک یفرهنگ یاجتماع یفضاها

 راثیبه عنوان م شهرها یخیبافت تار اقتصاد مبنای ینیگوناگون جهت بازآفر ییکاراخالق با  یاجتماع یبه توسعه فضاها

 یهوا فراوان و حضوور فعايیوت   یفرهنگ -شهر سنندج با در برداشتن عناصر تاریخی یخیتار بافت دارند. یوشهر یمعنو

 نود. کعمو  موی  ه دراین شهر ارزش خود به عنوان قلب تپند یدارا یخیتار یمند و بناها تیهو یفضاها ،بازار ،یاجتماع

باشود.  یمشهر  یاقتصاد ینیبازآفر ییاستاردر یمستعد توسعه خالق شهر یفضاها یبرندساز  یتحلپژوهش؛  نیهدف ا

نفر و روش  222 فرمول کوکران حجم نمونه با استفاده از. است یلیتحل -یفیروش پژوهش از نظر هدف کاربردی و توص

 یمSPSS افزار تحلی  رگرسیون چند متغیره با استفاده ازنرم ،AHPاز یبیترک هشپژوروش  است. یتصادف یریگنمونه

 ویآيترنات تیدر دو موقع یفرض میکه بصورت مفاه «شهری یو برندساز یشهر تیخالق»پژوهش دو مفهوم نی. در اباشد

پوژوهش   یهاافتهیا توجه به اند. بقرار گرفته یمورد بررس ینسب تیو اهم ازاتیمیزان امت یشاخص مختلف بر مبنا (22و)

 تیاهم نیباالتر یدارا «یهنردوست» و «ورسوم آداب» ،«یفرهنگ راثیم» ،«یخیتار اماکن» یهاکه شاخص د؛یمشخص گرد

                                                 
بر  دیتاک شهرها با ینیفرآباز یايگو نیتدو "با عنوان پرویز اکبریآقای  صصی شهرسازیخت یارسايه دکتر این مقايه برگرفته از مطايعات .1
 المیدر دانشگاه آزاد اس ملیحه احمدیو مشاوره دکتر  کیومرث حبیبیکه به راهنمایی دکتر  .اقتصاد مبنا)مورد مطايعه سنندج( می باشد کردیرو

 .واحد شهر قدس در حال انجام می باشد
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شهر سونندج   یخیدر بافت تار مبنا اقتصاد ینیخالق جهت بازآفر یاجتماع یو توسعه فضاها یدربرندساز یرگذا ریو تاث

 .باشند یم

 برندسازی شهری، توسعه شهر خالق  ،یخیبافت تار ،ینیبازآفرقتصاد مبنا، ا: کلید واژه

 . مقدمه  1  

 ازطریو   بافوت  توسوعه  محور   عنووان  توانود بوه  موی  تاریخی های بافتاقتصادمبنا  دربازآفرینی شهری برندسازی

 فضواهای  بوا  بترکیو  در شوهرها  تواریخی  و فرهنگوی  هوای مؤيفوه  رسدمی نظر کند. به عم  خالقانه و خرد مداخالت

فضوایی پویوا و متنوو      به دستیابی هدف با سازی شهریبرند ساخت و معماری طراحی، در زیادی تأثیر شهرها تاریخی

 ایو کواهش    یو معمووال از طر  یو محوالت شوهر   یمداخله در نوواح (. 2ص.، 1432)پریچکانی، دارد با کارایی شهری

 یو نهادهوا  یخصوصو  یهوا موردم، شورکت   یریگمیتصم یروبر  ،یشهر یهاتیفعاي یمنافع اقتصاد و نهیهز شیافزا

 نوه یدر هزرییو تغ ن،یزمو  موت یق رییو ها شوام  تغ بازتاب نیگذارد.ایم ریتأث یو امال  شهر یدر استفاده از اراض یعموم

 ینوواح  یبنسو  یدر برتور  رییو تغ اس،یو مق از یناشو  یهاصرفه ردریتأث ،ییتجمع وگردهما یایمزا در ریتأث نق ، حم  و

 (. 24 ، ص.1434 ،یو فرجو  1433، ص. 14 ،یری)اردشو  شووند یمو  یشوهر  یهوا تیو فعاي یهانهیهز ردرییوتغ یشهر

روابو  معنووی و نهنوی و نیوز      تعمیوو  های تاریخی شهرها، مدیریت بخشی از منابع فرهنگی بوا هودف   ايگوی بافت

بوین   رابطوه  (2444بندی ایوانز)بنابردسته(.13 ص.، 1432)طاهرخانی وهمکاران، شهری است زندگی بخشی بووههویت

 "فرهنوگ و بوازآفرینی  " و "فرهنگوی  بوازآفرینی "، "مبتنوی بور فرهنوگ    بوازآفرینی " تيفرهنگ و بازآفرینی در سه حا

های شواخص را بوه عنووان نمادهوا و کاتوايیزور بوازآفرینی شوهری        درحايی که دسته اول رویدادهای فرهنگی و پروژه

دسوته دوم فرهنوگ و بوازآفرینی، کوه در آن      ،وان ابزار زیباشناختی دیده می شوددهد و در آن فرهنگ به عنپوشش می

هوای شوهری   را در سیاسوت  منسوجمی ای ناریزی، که یکپارچه نبوده، رویکردهکاربرد فرهنگ تنها در راهبردهای برنامه

 و کورده  کشوف  را فرهنوگ  اقتصوادی  ارزش شهرها امروزه رسدمی نظر (. به1-22ص.، 2444، 1)ایوانز کندمنعکس می

 و شوهری  بوازآفرینی  محرکوه  نیوروی  عنووان  به و حساس مناط  اقتصادی حیات تجدید برای ابزاری عنوان به هاآن از

 نمووده  هوا  جنبوه  درایون  گوذاری  سورمایه  به شرو  و برندمی بهره اقتصاد و فرهنگ از ایآمیزه با مکانی به شهر تبدی 

 شوهری  جواموع  مقبويیت و داد قرار توجه مورد فرهنگی پدیده یک عنوان به نتوا می را شهرها .(122ص. ، 2اند)سایمی

 شوود )رهنموایی،  می ناشی هاآن سازیتمدن و سازیفرهنگ قابلیت همین از هم اقتصادی-گردشگری مقاصد عنوان به

 و مختلوف  ادافور  جوذب  در مهمی نقش مدرن، و تاریخی فضاهای معماری، متنو ، هایجانبه با شهرها (.1 ص.، 1434

موی   تبودی   «سوازی شوهر  برنود » به زمان درطی آنان شهرت حسن کنند واینمی ایفا شهری فضاها و توسعه گیریشک 

 مووثر  نقوش  شوهر  برند ساخت در و حیاتی نقش زیربرندها ساخت در فرهنگی هایمؤيفه (133 ص. )پاپلی یزدی، شود

 را شوهر  از نگرک  کیفیتی مادر، برند عنوان به یا چتر مانند باال وحسط در که است کلی برند یک واقع در مکان برند دارند؛

                                                 
1. Evans     

2. Simmie     
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 تفکورات  سویر  آن، واسوطه  بوه  تووان موی  کوه  هاییروش مهمترین از یکی امروزه (.20 ص.، 2443، 1)باکر گیردبرمی در

هودایت نموود،    پایدار سیستمی وتوسعه هایدیدگاه به سمت نگریبعدی و بخشی تک از را تاریخی هایبافت بازآفرینی

 .(41-03 ص.، 1431 وموحد، )صحراییان می باشد «شهرخالق»و «خالقیت»تاکید بر مفهوم 

قلمرو فعايیت به ویژه در مراکز شهری به رویکوردی جوامع    عالوه بر توسعه 34ازآفرینی شهری به تدریج در دهه ب

آن، بوه تحوول در سواختارهای اقتصوادی،      ءهای فیزیکی محوی  و ارتقوا  که عالوه بر توجه به ویژگی نگر تبدی  گردید

حفاظوت از  » ،«پایدارشوهری »توسوعه   از جمله این راهکارها(.113، ص. 2440، 2)کوچ اجتماعی و فرهنگی پایبند است

 (.114-122، ص.1432)پوراحمود وهمکواران،    باشوند  موی « گردشوگری فرهنگوی  »و « مشارکت و آمووزش»، «میراث

جتماعی در بازآفرینی، به ديی  قرابت رویکرد اقتصادی بوا رویکورد فرهنگوی، نقوش     وه بردو رویوکرد فرهنگی و االعو

-های اقتصادی محلی، درآمدزایی ساکنان و به تبع آن تبیین میوزان مشوارکت و نقوش گوروه     بنیادین آموزش در فعايیت

هوای   موروزه از محلوه  ا(. 12-23،ص.  2443 ،4)بیانچینی و گیلوداری  نفون، بسیار حائز اهمیت اسوت های نینفع و نی

، ص. 2443، 0)ون شوود عنوان فرهنگی ابزار اويیه بازآفرینی شهری و مديی از توسعه اقتصادی اسوتفاده موی   فرهنگی به

22-12.) 

 یهوا توسوعه  یبورا  اسیو بزرگ مق یهاطرح  یو از طر یغايباً اقتصاد دگاهیدر دوره اول خود با د یشهر ینیبازآفر

و اعمال تمرکوز بور    یگذاراستیاز س یترشک  جامع یدر دوره دوم به سو کردیرو نیاشود. یمطرح م نهیمجدد پرهز

 یینووزا  کورد یبوه رو  تواً یکند، و نهایوکار حرکت م بو بهبود کس یزندگ تیفیک ءو ارتقا کپارچهی یرا ه ح  ها یرو

 ینیاقوع شوده، بوازآفر   که امروزه موورد توجوه و   یکردی(. رو1434، ص. 1433 ،یزدیزاده و ا ی)صح انجامدیم یشهر

 نیو باشود؛ ا یهمه جانبه م یبا اهداف ت،یوضع ءجامع، دربردارنده ارتقا یاستراتژ کیاست که به عنوان  یشهر یاقتصاد

 نگونوه یشوهر، بودون ا   کیو اتفاق نظر دارند که  اس،یمحر  توسعه و بزرگ مق یهااست که، معتقدان به پروژه یدرحاي

در  یاقتصواد  یبهبوود سوازوکارها   کردیرو (.221ص.1332و همکاران، 2اوت واهد کرد)را تجربه نخ ینیها، بازآفرپروژه

 ییخودکفوا  جواد یا یبرا یداخل یهاتی: نخست استفاده از ظرفردیپذیاغلب در دو مرحله صورت م  یشهر یهابافت

سوازمان میوراث    ) یشهر یخیتار یو حفاظت از بناها و فضاها یبلندمدت نگهدار یهانهیهز نیبه منظور تأم یاقتصاد

در شوهرها کوه اغلوب بوا      یاز مراکز فعال سودآور یبه عنوان بخش یاقتصاد یهاتیجذاب جادی(، دوم، ا2443 ،1انگلیس

 ،2دورایتو  ) دیو افزایم یاقتصاد یهابر ارزش ،یفرهنگ هیمتناسب با روح یشغل یهافرصت جادیجذب گردشگران و ا

2440.) 

                                                 
1. Baker     

2. Couch    

3. Bianchini, F& Ghilardi   
4. Von    
5. O’Tool et all  
6. organization English Heritage   
7. Doratli  
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گذاران و گردشگران و مهواجران داشوته   الشند تا تصویری مطلوب در نهن سرمایهاز آنجایی که امروزه شهرها در ت

باشند، رهبران بسیاری از شهرها بر این باورند که تصاویر نامطلوب که با اسامی شهرها گره خورده اسوت موانعی بورای    

 کوه  هسوت  شهر از مجدد تصویرسازی شهری، برندسازی هدف. (041، ص. 2443  ،1)آوراهام باشدی روشن میآینده

برندشهری ابوزاری   (.220، ص. 2414، 2هست )رهان مؤثر محلی خاص فرهنگ فهم در و بوده مکان هویت به وابسته

موثر برای توسعه شهری و ارزش افرینی و توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و به تبع آن جذب و توسوعه  

 (.132، ص. 1430، وهمکواران گوذارد )شویرمحمدی   ری تاثیر موی گذاری، رون  صنعت گردشگری، انتقال فناوسرمایه

-موی  واقوع  کند. درمی طی تر ساده را سازیجایگاه فرآیند دارد، کنندهمصرف نهن در مناسبی تصویر که برندی همچنین،

، ص. 1432دارای ماهیتی اجتماعی)حمیودی فورد و شویعه،     دیگر بیان به است، هانهن در تنها برند که گرفت نتیجه توان

 شوهری  برند بین نزدیکی ارتباط باشد. می موقعیت و تصویر هویت، بخش سه شام  شهری برند اجزاء کلی طور (. به12

 مطايعوه  (. براسواس 2، ص. 4،2414دارد )داکلوین  تمرکوز  شوهر  موجود قوت نقاط روی برند و دارد وجود شهر هویت و

 شوهر  هوای جذابیت ارتقای در ازای بازدیدکنندگان جریان زایشاف شهر یک برندسازی کالن ساندرز؛ اهداف و پارکرسون

، 2442، 0)پارکرسوون و سواندرز  گوردد  موی  محقو   اقتصادی زمینه در شهری برندسازی نهایی حد آنها نظر طب  می باشد

ایون دو جوز ثابوت شواخص     کوه  در ادبیات برند به دو مفهوم هویت برند و تصویر برند اشاره شوده   (.202-212ص. 

برنودینگ مکوان درواقوع بکوار گورفتن       (143 -102، ص.2441 ،2مکوان هسوتند )هوسوانی، اکینچوی و اوسوال      سازی

ها در جهت توسعه اقتصوادی، اجتمواعی، سیاسوی و فرهنگوی شوهرها،      های بازاریابی و رشتهاستراتژی برند و دیگر فن

هری، تصویرسازی مجودد از شوهر   های برندسازی شترین هدفزجمله اصلیا. (223، ص. 1،2414)کراتکهاست مناط 

 (.223، ص. 2414ند )رهان، که وابسته به هویت مکان بوده و در فهم فرهنگ خاص محلی مؤثر هست

مبحثی را تحت عنوان )شهر تماشایی یا شهر نموایش(   1312درباره شهرها و مناط  خالق اويین بار)دبور( در سال 

فضوای اقتصوادی و فرهنگوی در مقیواس انسوانی، مخصوصوا در        مطرح کرد. نظر او ظهور پیش از موعود ایوده تلفیو    

موضوعاتی نظیر فضاهای مويد جدید، مجموعوه هوای فرهنگوی و بوه نموایش دراوردن محوی  هوای بصوری کوه در          

مادرشهرهای اصلی سراسر جهان بسیارند، می باشد. اويین کسوی کوه بحون منواط  و شوهرهای خوالق را بوه شوک          

اويین کتاب خوود را تحوت عنووان )شوهرها و اقشوار       2442فلوریدا( است. او در سال امروزی مطرح ساخت )ریچارد 

کتاب دیگری را برای تقویت موضوو  بوا عنووان )شوهرهای شوما کجوا        2442خالق( منتشر کرد و پس ار ان در سال 

وریودا( مطورح کورده    نیز اقای ) اين اسکات( با استفاده از ادبیاتی که )ریچوارد فل  2442هستند؟( منتشر ساخت. در سال 

-مؤيّفوه  فلوریودا  ریچوارد (. 124، ص. 2414، 2کند)اسکاتبود مباحثی را در ارتباط با شهرها و مناط  خالق مطرح می

                                                 
1. Avraham   

2. Rehan   

3. Dacline   

4. Parkerson&Saunders    
5. Hosany, Ekinci, Usal    

6. Kratke    
7. Scott    
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 بورای  فلوریودا  خوود  زمینوه  سوه  بین درداند می بردباری و فناوری استعداد، مؤيّفه سه شام  را شهری خلّاقیت اصلی های

هم زمان با شرو  حضور توسعه شهری فرهنوگ محوور بوه    (. 44، ص.2443، 1)کاتر است قائ  بیشتری اهمیت بردباری

م، مفهوم صنایع فرهنگوی و خوالق   1334ریزی شهری اواخر دهه ای قدرتمند و تاثیرگذار در ادبیات برنامهعنوان انگاره

مطورح شود و سوال     متحوده شوهری در ایواالت  های فرهنگی و خالق بویژه رویکرد بازافرینیدر قايب نواحی و خوشه

 441، ص. 2444،، مونتگوومری گوذاری گردیود )  ها و شوراهای فرهنگی بریتانیا پیشنهاد و پایهم، از سوی سازمان1332

– 234.) 

 خواطر  بوه  نوه  دارنود  خلّاقیوت  به نیاز شهرها وی نظر دارد، از خلّاق شهرهای باب در جدیدی رادیکايی دیدگاه2يندری

 خلّواق  دیدگاه یک دیگرخواهان بیان اجتماعی؛ به مسائ  ح  برای بلکه جدید افزوده ارزش اب صنایع در رقابت به دستیابی

 و خلّواق  صونایع  هنور،  های عرصه به خلّاقیت محدود که این نه است مختلف هایجنبه و ابعاد در شهری مسائ  ح  برای

 نظور  در مکوان  و فرهنوگ  اقتصواد،  ینوه زم سوه  در تووان  می را خلّاق شهر هایپایه (. 44، ص. 2443شود )کاتر،  طراحی

 حفو   و جذب را خلّاق افراد تا شوندمی مدیریت فرهنگی و تفریحی های آزادی با شهری اعتماد قاب  هایمحی   گرفت.

 .( 21، ص.2443، 4)اوزنتی سیتیکنند

وا رویکوورد  هوای فرسوووده بو   ساز توسعة خالق بافوت هوای زمینه شناسوایی پهنوه»عنوان  تحتهای نتایج پژوهش

تواریخی  بافوت  ءبنودی راهبردهوای احیوا   اويویوت »(، و1433، وهمکواران  )رفیعیوان « ریزی شوهری گردشگری در برنامه

کوه انتخواب   اسوت   نتوایج نشوان داد  (، 1431)صحرائیان و موحد، « مدار رویکرد بازآفرینی فرهنگبا تأکید بر مراغهشهر

اجتمواعی و اقتصوادی، درآمود، اشوتغال و ارزش زموین، همچنوین       هوای اراضی دويتی با موانع حقوقی کمتر، مشخصه

 زمینوه  مکوان هوای   به تاریخی بناهای جهت تبدی  هواهای ایون پهنوهبناها و دسترسی مناسب از ویژگیمناسب کیفیت 

(. نتوایج  2441(، )موک کواری،   1431)روسوتایی و ناصوری،   گردشوگران قورار گیورد    اسوتفاده  موردساز توسعة خالق 

نتوایج   «فرهنگوی  تعوامالت  ارتقوای  سواز زمینه فرهنگ مبنا بازآفرینی«» قالبازآفرینی شهر خ»های تحت عنوان شپژوه

 نظریوه  بوین  عمیقی ارتباط مکانی، هایویژگی بستر در (رقابت) اقتصاد و فرهنگ اصلی عام  دو به توجه ؛ کهنشان داد

 مناسوبی  جایگواه  و نقش باید فرهنگی رویدادهای و هایتفعاي احیاء است و آورده پدید شهری بازآفرینی و خالق شهر

، کموونینن و مويود  (، )1434(، )صفدری و همکاران، 1430)شبانی و ایزدی،  باشد داشته تاریخی هایبافت بازآفرینی در

 بوین  ارتبواط » عنووان  تحوت هوای  (. نتایج پژوهش1332، يندری و بیانچینی( ، )1430(، )قلعه نویی و همکاران، 2410

 جریوان  افوزایش  شوهر باعون   یوک  برندسوازی  کوالن  اهوداف اسوت کوه    نشوان داد  «شهری توسعه و شهری برندسازی

میتوان،   و گوردد )فرنانودز   فوراهم  زنودگی  بورای  بهتری شرای  تا شودمی شهر هایجذابیت ارتقاء ازای در بازدیدکنندگان

، 1431(، )اليوه پوور،   14، ص. 1433  پوور،  (؛ بر1111، ص. 2412، 0کاردوس(، )2442ساندرز، و تاکرسون (، )2410

                                                 
1. Cotter 

2. Landri    

3. AuthentiCity  

4. Kardos. 
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؛ 2، ص. 2؛ سوواکس رنووگ31-32، ص. 1432؛ مرتضوووی، 214، ص. 1؛ مووک الرن2، ص. 2443؛ هابیتووات،  13ص. 

 ییفضوا  جواد یا یجوامع بورا   یاستراتژ ی وشهر ینیبازآفر »های تحت عنوان(. نتایج پژوهش010، ص.  2411، 4بویان.

 اقتصوادی  جدیود  سیسوتم  در مهوم  هوای گورایش  از یکی خالق اقتصاد ند که ظهوردادنشان  «نوآورانه یاقتصادها یبرا

 (.2444، 2کیوسایرابرتز و ه (، ) 0،4112گکسیناست )

 ،بوازار  فعايیت های اجتمواعی،  حضور و فراوان فرهنگی -تاریخی عناصر داشتن بر در با سنندج شهر تاریخی بافت

 و موضوو   ضورورت  به توجه با .قرار دارد توجه کانون درشهر تپنده لبق عنوان به تاریخی دارای ارزشبناهای وجود 

 تیو موقع نیو از ا یریگو بهره ونسکوی یاز سوی قیجهان در حوزه موس خالق یفهرست شهرها در سنندجشهر  ثبت 

 .جوذب گردشوگر دارد   یبورا  یادیو ز یهوا تیو ظرف یو فرهنگو  یخیتوار  ،یعیطب یهااز جانبه یمندبهره ورشد  یبرا

 مطلووب  فضوای  یک ایجاد برای که مهمی ومعیارهای شهری فضاهای برندسازی شهری، خالقیت چون هم وعاتموض

 براسواس  شوهر  تواریخی  بافت در مداخله که است واقعیت این گویای ،شده است ارائه تاریخی بافت در شهری وپویای

 فضوای  بوه  دسترسوی  اجتمواعی،  ونقوش  تعوامالت  گوذاری، سرمایه پویا، اقتصاد فرهنگی، تعامالت ءارتقا برای فرهنگ

 برندسوازی  با ارتباط در شهری خالقیت کلی هایشاخص ويی. هستند مکانی مطلوبیت در خالقیت گردشگری، مستعد

 ازایون  هرکودام  وتواثیرات  برخورداربووده  ویژهوای  اهمیوت  از که شکوفایی و رشد جهت ونوآوری مستعد فضاهای در

 دسوت یوافتن   جهوت  متغیرها این وشناسایی بررسی به پژوهش دراین که است، فتهوارزیابی قرارنگر مورد تحلی  عوام 

 ضورورت  بوه  توجوه  بوا  بنوابراین  .اسوت  شده پرداخته پژوهش این مطايعه مورد نمونه در جانبه وهمه وسیع دیده یک به

 دراسوتایی هودف کوالن    شوهری  خوالق  توسوعه  موضو ، هدف از این پژوهش؛ تحلی  برندسوازی فضواهای مسوتعد   

برندسوازی شوهری    بور  عوام  موثر باشد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این مسأيه است که؛می اقتصادی شهر بازآفرینی

 در بافت تاریخی شهرسنندج کدام هستند؟ اقتصادی مبنا -جهت توسعه خالق فضاهای اجتماعی

 متدلوژی .4

 روش پژوهش .1. 4

آموار و اطالعوات،    یگوردآور  کیو است. تکن یلیتحل -یفیتوص  یپژوهش از نظر هدف کاربردی و روش تحق نیا

بوا اسوتفاده از نظورات     یو روش ديفو  یدانیو مشواهدات م  ،یابور مطايعوات کتابخانوه    یمبتنو  یبا اسوتفاده از روش هوا  

پرداختوه   یو دانشوگاه  یشوهر  رانیو مد یاجتماع علوم ت،یریمد ،یمعمار ا،یجغراف ،یشهرساز یرشته ها نیمتخصص

بدونوه در نظور    محودوده موورد مطايعوه     ینفر 12444 تیجمع نیاز ب یظور برآورد حجم نمونه آمارشده است. به من

حجوم   یتصادف یریفرمول کوکران و روش نمونه گ  یاز طربندی آنها گرفتن خصوصیات اجتماعی و جمعیتی و طبقه

                                                 
1. Mclauhlin 

2. Soksreng 

3. Bhuiyan. 

4. Gegcin 

5. Roberts et Hyosike 
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 یمسواو  ایو تر کرونباخ بزرگ یفاآي بیپرسشنامه با توجه به ضر ییایو پا یی. سنجش رواشودینفر برآورد م 222نمونه

 باشد.یم 31/4

 های پژوهش. متغیرها و شاخص4.4

مسوتعد   اقتصوادی  یفضواها  یشناخت عوام  موثر بر برندسواز  یمناسب برا یمشخص ساختن شاخص ها یبرا 

 رنانودزو )ف گوران یبا اقتباس از مطايعات د که«شهری یو برندساز یشهر تیخالق» دو مفهوم  یکه با تلف ؛توسعه خالق

)ایووانز،   (،1432 )پوراحمودوهمکاران،  (،2442 ،پارکرسوون و سواندرز   ( 2442، سواندرز  و (، )تاکرسوون 2410 میتوان، 

موورد رجوو  و نگارنوده گوان کوه       نیمتخصص دگاهیمتناسب با د یراتییو تغ(. 2414 )اسکات، (،2414 ،)رهان (،2444

جلوب مشوارکت،    ،یمنوابع انسوان   ،یطبقه خالق، نوآور»ص( شاخ22و) ویآيترنات تیدردو موقع یفرض میاهبصورت مف

آمووزش   تیو خالق ،یمکان یاقتصادارزش  ،یفرهنگ اقتصاد ،یمنابع فرهنگ ،یو بصر ییوحدت فضا ،یفرهنگ عموم

آداب  ت،یو هو ،یهنگو تنوو  فر  ،یهنردوسوت  ،یگوذار هیسرما ،یفرهنگ عیصنا ،یفرهنگ هیسرما شرفت،یبه پ  یو هنر، م

 راثیو م ، یاقتصواد  یسواز مکوان  ،یخیامواکن توار   ،یفرم شهر ،ینهن ریتصو ،یها، خودباوراسطورهورسوم، نمادها و 

 و میبنودی مفواه  پوژوهش بورای تعیوین و رتبوه     نیو ادر باشود. موی  «مکان حس ،یو فرهنگ یطیمح تیجذاب ،یفرهنگ

تفاده از نورم  بوا اسو   هیو جهوت تجز  چند، و تحلی  رگرسیون AHP یلیمدل تحل یبیپژوهش از روش ترک یهاشاخص

 (.1 نمودار) قرار گرفت است یسوال واهدف پژوهش مورد بررس  یبه تحلSPSS افزار 

 

 

 اقتصاد مبنا ینیمستعد توسعه خالق جهت بازآفری فضاها یبرندساز هب رویه دستیابی .1شکل
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 محدوده مورد مطالعه. 3. 4

نندج واقع شده و محصور در میوان خیابوان   شهر سنندج در مرکز شهر س یخیتار -محدودۀ مطايعاتی بافت فرسوده

های طايقانی، شیخ عطار، کشاورز، مستوره اردالن و اتوبان کردستان می باشد، این محودوده دارای مسواحتی در حودود    

بافوت    (.1432 سونندج،  ی)شوهردار  شودمی م درصد از محدوده ک  شهر را شا 0مترمربع است که حدود  1302322

ای متص  و یکپارچه در بخش مرکزی شهر سنندج، در منواط  شوماره یوک و    صورت محدودهشهر سنندج به  یخیتار

منطقوه یوک شوهر سونندج شوام  میودان        0دو شهری سنندج واقع شده است. بزرگترین بخش این محدوده در ناحیه 

ت که عموده آن بافوت   آقازمان، چهارباغ، باشگاه افسران و ناوجار واقع شده اس يه،انقالب، محدوده بازار، محالت سرتپو

هوای  گیرد و واجد آثار میراثی متعدد است. سایر محدوده هوای بافوت فرسووده شوام  محودوده     قدیمی شهر را دربرمی

کمتوری نسوبت    احتباشد کوه از مسو  شهر سنندج می 2منطقه  14و  3محله قطارچیان و ژاندارمری، در نواحی شماره 

ناحیوه از   0محلوه شوهر و    33محلوه از   12های مورد مطايعوه  محدودهبه محدوده مرکزی برخوردار است. به طور کلی 

 .2شک  گیرد. برمی گانه شهر را در 21نواحی 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

    (1433 سنندج، یشهردار): مطالعه مأخذمحدوده مورد  تیموقع .4شکل 

 ی پژوهشهایافته. 3

 یخیتحول تار ریو مطالعه س ی. بررس1. 3

پرداخوت. دوره   میحوزه پژوهش در سه دوره مختلف خوواه  یخیتحول تار ریو مطايعه س یبخش به بررس نیا در

 یو درونو  یگرفتن شهر سنندج، بخش مرکوز توجه قرار با مورد: در زمان اقا محمدخان قاجار، 1444از سال  شیاول: پ
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 نیو بور ا  باشود. یبوازار مو   رنوده یکوه در برگ  اسوت دوره، محله اقا زمان  نی. از جمله محالت شهر در اردیگیان شک  م

شوک  گرفتوه اسوت.     هیو دوره قاجار  یمحله قرار داشته و در اوا نیدر هم زین یاز محدوده حوزه طراح یاساس، بخش

بوا   1442توان در سوه مرحلوه موورد توجوه قورار داد: ابتودا در سوال        یدوره را م نیا 1422تا  1444دوره دوم: از سال 

خوورد.  یو بازار به دو بخش مجزا برش مو  دهیاز هم پاش یبندحلهو انقالب، نظام م یفردوس یبیصل یهاابانیخ دنیکش

 یا. پوس از وقفوه  ردیپذیتناسب با کايبد بازار صورت م یب یعملکرد ها یریگمحالت و شک  دیجد یمرزبند نیبنابرا

شود.  سونندج ارئوه    یاص  چهار ترومن، طرح هواد  یدرامد نفت و اجرا شی، همراه با افزا1442تا  1424 یدر سال ها

محوالت را   ییارتبواط فضوا   ایو  دیو جد یهوا ابانی. خردیگیبار دوم مورد تعرض قرار م یبرا یمیزمان بافت قد نیدر ا

 1402-1422گوردد. در دهوه   یکايبد م یمحالت، سبب فرسودگ یاصل یمحورها یعملکرد بیبا تخر ایکند یمخت  م

 هیو رو یهجووم بو   یو با اصالحات ارضو  ردیگیسرعت م میبافت قد بیتحول و تخر صد،در 144 تیجمع شیبا افزا

توا   22از سوال   -گوردد. دوره سووم   یمو  هیو ته دیجد ی، طرح توسعه شهر22افتد. در سال یبه شهر اتفاق م انییروستا

اطوراف   یو شوهرها  هامهاجرت ار روسوتا   یبه دي یرشد کايبد نیشتریب ،یگبرنامهیو ب یلیکنون؛ با شرو  جنگ  تحم

 هیو رسود. سوپس ته   یمو  یطرح جامع قبل ینیب شیرشد شهر به دو برابر پ 1410که در سال  یه طور. بردیگیصورت م

گوزاف داشوته و     یهوا نهیبودن بستر، هز یسنگ  یها به ديطرح نیدر دستور کار قرار گرفت. اما ا یسازاماده یهاطرح

بواز هوم در رونود توسوعه موورد       یخدمات شهر هیاز کل یبرخوردار وجودبا  یبافت مرکز یبا مشک  روبروست، وي

هوای عموومی بوا    . در محدوده حوزه محلی پژوهش حاضر عرصوه هوای عموومی شوام  عرصوه     ردیگ یتوجه قرار نم

گردد. مرکزیت بازار به عنوان عرصه همگانی محدوده اسوت کوه در قايوب    مايکیت خصوصی، شبکه معابر و میادین می

ست. محدوده بوازار و فضواهای وابسوته بوه آن فضوای همگوانی       و دارای مايکیت خصوصی مطرح ا وشیدهفضای سرپ

آید که علیرغم سرپوشیدگی و محدودیت فعايیت در قايوب عنصور فضوایی بواز و     فعال و پویای محدوده به حساب می

شود، يوذا پویواترین   روز محدود می ههای خاصی از شبانهمگانی امکان ارزیابی دارد. بدیهی است، فعايیت بازار به زمان

عرصه عمومی شهر سنندج در دسترسی و فعايیت با محدودیت زمانی روبروست. فضاهای دیگر کوه در قايوب عرصوه    

شود، میدان انقالب است. که کانون عملکرد مقیاس شهر نیز به حساب می آید. همچنوین مجموعوه   همگانی شناخته می

رد و نقش الزم به عنوان عرصه همگوانی شوهری   انقالب اگرچه اکنون فاقد عملک ابانفضای سبز و باز انتهای شرقی خی

آیود اموا بخوش اصولی فضوای همگوانی       است يیکن فرصت خوبی جهت ایجاد فضای همگانی مناسب به حساب می

 بترین معبر در محودوده حووزه محلوی، خیابوان انقوال     حوزه محلی را معابر اصلی و فرعی آن تشکی  می دهند. اصلی

ام حرکت و دسترسی و نیز در جوار بازار، محور خدماتی منطقه ای محسووب شوده   است که با توجه به نقش آن در نظ

 باشد.جنوبی بازار می -و تنها عام  ارتباطی فضاهای شمايی
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  (1331 ،مهندسین مشاور فجر توسعه): مطالعه مأخذمورد  ساختار فضایی محدوده .3شکل

 

 هاتجزیه و تحلیل داده. 4. 3

 تیو در دو موقع یفرضو  میکوه بصوورت مفواه    «شوهری  یو برندسواز  یشهر تیخالق»پژوهش دو مفهوم  نیدر ا

 یانود، جهوت بررسو   قرار گرفتوه  یمورد بررس ینسب تیو اهم ازاتیمیزان امت یشاخص مختلف بر مبنا (22و) ویآيترنات

ن استفاده شوده اسوت. ضوم    یره، و تحلی  رگرسیون چند متغAHP یلیمدل تحل یبیپژوهش از روش ترک یهدف اصل

 یهوا سیمواتر   یآمده از طرانجام شده و بر اساس اطالعات بدست یبه منظور تهیه اطالعات خام، برداشت میدان نکهیا

ارائه شده اسوت. بوا توجوه     ی، امتیازها بدست آمده و در شک  به صورت اطالعات توصیفAHPمورد استفاده در مدل 

 یهوا موورد بررسو   بوا توجوه بوه شواخص     ،یزوجو  سهیمقا ها پس ازاز شاخص هرکدام یآمده برابه دست یهابه وزن

 ی( دارا42/4و)حوس مکوان   تیوزن اهم نیشتریب یدارا (21/4یخیاماکن تار ،22/4که )آداب ورسوم د؛یمشخص گرد

باشود.   یمو  12/4بوا وزن   شوهری  یبرندسواز  یبرتور  هدهنود نشان میمفاه جینتا نیباشد. همچنیم تیوزن اهم نیکمتر

 (.1) جدول

 

  ینیمستعد توسعه خالق جهت بازآفر یاجتماع یفضاها یبرندساز یهاو شاخص میزن مفاه. و1جدول

 مبنا اقتصاد

ی
برندساز

 
ی مستعد

ضاها
ف

 
توسعه
 

خالق
 

ت
جه

 
بازآفرینی
 

ت
باف

 

تاریخی
 

 رتبه وزن  رتبه وزن شاخص وزن مفهوم

ی
ت شهر

خالقی
 

14/4 

 24 01/4 اقتصادی فرهنگ 22 43/4 طبقه خالق

 11 00/4 نوآوری
 یاقتصاد ارزش

 مکانی
02/4 10 

 21 43/4 منابع انسانی
 و آموزش خالقیت

 هنر
43/4 24 
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برند 

ضاه یساز
ف

ی 
ا

مس

تعد
توس 

عه
ال 
بازآ تجه قخ

ت یفرین
باف

تاری 

خی
 

 رتبه وزن  رتبه وزن شاخص وزن مفهوم

 20 42/4 پیشرفت به می  14 02/4 جلب مشارکت

 22 41/4 فرهنگی سرمایه 13 02/4 فرهنگ عمومی

 3 23/4 فرهنگی صنایع 12 40/4 وحدت فضایی و بصری

 0 14/4 گذاری سرمایه 12 00/4 فرهنگی منابع

ی 
برندساز

ی
شهر

 

12/4 

 21 40/4 فرم شهری 11 24/4 هنردوستی

 2 21/4 اماکن تاریخی 3 21/4 تنو  فرهنگی

 13 02/4 هویت
 مکان سازی

 یاقتصاد
13/4 4 

 1 23/4 میراث فرهنگی 1 22/4 آداب ورسوم

 12 03/4 نمادها و اسطوره ها
جذابیت محیطی و 

 فرهنگی
24/4 12 

 22 42/4 حس مکان 14 22/4 خودباوری

    2 23/4 تصویر نهنی

 (1044 ،های پژوهشمأخذ: )یافته

 

 ؛یهوا شواخص  ،«شهری یو برندساز یشهر تیخالق» ویها درمقاب  مفهوم و آيترناتوزن شاخص یباتوجه به بررس

 تیو وزن اهم نی( به کمتور  02/4مکانو )حس  تیوزن اهم نیشتریب ی( دارا21/4یفرهنگ راثیم ،23/4یخی)اماکن تار

 یهور دو مفهووم مو    یهادر روند شاخص جیهم راستا بودن نتا هدهندروند نشان نیمفهوم پژوهش ا تیباشند. در کلیم

 (.  2جدول) باشد

 

 پژوهش یهاویدر رابطه با الترنات یو وزن مولفه ها ازی. امت4جدول

 شاخص
خالقیت 

 شهری

برندسازی 

 شهری
 شاخص

خالقیت 

 شهری

برندسازی 

 شهری

 41/4 12/4 مکانی یاقتصاد ارزش 21/4 22/4 طبقه خالق

 24/4 22/4 هنر و آموزش خالقیت 24/4 22/4 نوآوری

 22/4 12/4 پیشرفت به می  12/4 22/4 منابع انسانی

 14/4 20/4 فرهنگی سرمایه 04/4 24/4 جلب مشارکت

 13/4 10/4 فرهنگی صنایع 22/4 12/4 فرهنگ عمومی

 12/4 22/4 گذاری سرمایه 12/4 23/4 وحدت فضایی و بصری

 11/4 12/4 تصویر نهنی 10/4 12/4 فرهنگی منابع

 12/4 11/4 فرم شهری 21/4 11/4 اقتصادی فرهنگ

 20/4 23/4 اماکن تاریخی 20/4 22/4 هنردوستی

 12/4 22/4 یاقتصاد مکان سازی 23/4 20/4 تنو  فرهنگی
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 شاخص
خالقیت 

 شهری

برندسازی 

 شهری
 شاخص

خالقیت 

 شهری

برندسازی 

 شهری

 21/4 22/4 میراث فرهنگی 13/4 12/4 هویت

 13/4 21/4 آداب ورسوم
جذابیت محیطی و 

 فرهنگی
11/4 24/4 

 22/4 02/4 حس مکان 13/4 24/4 نمادها و اسطوره ها

    20/4 22/4 خودباوری

 (1044، های پژوهشیافته): مأخذ

 

مويفوه   رووو ه ایرووو با ر اووو  هووو حراه بیوونس تووهمیا هوک ،ستا نهاییوزن  دنکر همافر AHPفهد نهایترد

نسوبی گزینوه هوا و معیارهوا، الزم اسوت توا وزن نهوایی         یها. حال بعد از مقایسه زوجی و محاسبه وزنمیکند ناووبی

روش  تلفیو  ایوده آل محاسوبه خواهود       یپژوهش محاسبه گردد. که از طر یوهایو ايترنات میها نسبت به مفاههرگزینه

هر معیار وزن گزینه ها بر وزن مهمتورین آنهوا    یآید، که ابتدا براترتیب بدست می شد، در این حايت وزن نهایی به این

هور یوک از    یشود، و با جمع مقوادیر حاصو  بورا   یگردد، سپس عدد حاص  در وزن معیار حاص  ضرب متقسیم می

نسوبت بوه    12/4 بوا وزن  شوهری  یدهد که مفهوم برندسازینشان م جی. نتاابدیهر گزینه تخصیص می  هها عدد بگزینه

و  میبنودی مفواه  پژوهش برای تعیین رتبوه  نی(. در ا1است جدول) تیاهم نیشتریب یدارا14/4با وزن  یشهر تیخالق

 تیو خالق»برای تعیین ارتباط بوین دو متغیور   از تحلی  رگرسیون چند متغیره AHPیلیمدل تحل  یها بعد از تحلشاخص

شوده اسوت.    فادهاسوت   AHPراستا با مدل تحلیلوی و هم ترج تفصیلیجهت دستیابی به نتای  «شهری یو برندساز یشهر

شوده بوه    افوت یدر یهوا کوه ابتودا نمواد پاسوخ     میپردازیمنتج از پرسشنامه م یلیو تحل یفیتوص یهاافتهیبخش به  نیا

 یهوا بوه رده  2توا   1از  یازدهیبر حسب امت هی( هر گونیانگی)م یارزش کم زیهر شاخص)برحسب درصد( و ن کیتفک

 بیو ترت نیو سازد. به ایفراهم م زیها مربوطه را نشاخص یشود که خود امکان ارائه ارزش کمیارائه م اد،یز اریکم تا بس

 خواهد بود. صیسازنده آن قاب  تشخ یهاشاخص زیو ن میاز مفاه کینقش هر زانیم ان،یپاسخگو دگاهیبر اساس د
 شهریمفهوم برندسازی  .3. 3

 شوهر  تواریخی  بافوت  بازآفرینی جهت خالق توسعه مستعد فضاهای اجتماعی یابیزسنجش و ار شاخص (22) از

( شواخص بعود از ارزیوابی نتوایج در مودل      14بوا )  شهریبرندسازی  مفهوماز نظر  شهری برندسازی رویکرد با سنندج

 نیشوتر یب 43/4« تصوویر نهنوی  »و 23/4برابر ینیانگیبا م« میراث فرهنگی» شاخصکه  .استفاده شده است AHPتحلیلی

 انیو سوهم را در بورآورد ارزش شواخص موورد نظور در م      نیکمتر 42/4برابر  ینیانگیبا م« فرم شهری» شاخصسهم و 

 .( قاب  مشاهده است4اند. در جدول)بر عهده داشته انیپاسخگو
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 ()درصد شهری یمفهوم برندساز یشاخص ها ینیانگیم یابیارز .3جدول

 شاخص ها
 بسیار

 کم
 کم

 تا

 حدودی
 بسیار زیاد دزیا

 میانگین

 (2-1بین)

 20/4 3/11 1/42 2/41 4/11 2/2 هنردوستی

 21/4 13 3/23 4/21 1/13 4/11 تنو  فرهنگی

 12/4 2/10 1/23 0/21 1/13 0/11 هویت

 21/4 3/10 3/44 4/21 1/13 4/11 آداب ورسوم

 42/4 2/21 2/24 1/24 2/11 0/14 نمادها و اسطوره ها

 22/4 4/11 2/41 1/42 1/13 3/1 خودباوری

 43/4 1/13 3/40 1/24 1/14 0/14 تصویر نهنی

 42/4 3/11 2/41 1/22 3/13 10 فرم شهری

 13/4 12 44 22 1/13 0/11 اماکن تاریخی

 11/4 3/11 2/41 1/22 3/13 10 یاقتصاد مکان سازی

 23/4 3/12 1/11 3/22 2/20 2/23 میراث فرهنگی

 12/4 1/14 1/23 2/22 0/24 3/12 جذابیت محیطی و فرهنگی

 43/4 4/14 1/12 1/24 2/41 3/14 حس مکان

 (1044 ،های پژوهشیافته)مأخذ: 
 

 شهری یمفهوم برندساز یهاشاخص یبند تیاولو. 0. 3

طبقوه خوالق،   » مورد برسوی در پوژوهش   ( شاخص22) ی تغییرات متغیر وابستهدامنه« وزن رگرسیونی»هر  ارزش

 ،یفرهنوگ اقتصواد   ،یمنوابع فرهنگو   ،یو بصر ییوحدت فضا ،یجلب مشارکت، فرهنگ عموم ،ینمنابع انسا ،ینوآور

 ،یگوذار هیسورما  ،یفرهنگو  عیصونا  ،یفرهنگو  هیسرما شرفت،یبه پ  یآموزش و هنر، م تیخالق ،یمکان یاقتصاد ارزش

امواکن   ،یشوهر فورم  ،ینهنو  ریتصوو  ،یها، خودباورآداب ورسوم، نمادها و اسطوره ت،یهو ،یهنگتنو  فر ،یهنردوست

) متغیور سوطب بواالتر در    « مکوان  ،حسیو فرهنگو  یطو یمح تیجذاب ،یفرهنگ راثیم ، یاقتصاد یمکان ساز ،یخیتار

)متغیور سوطب پوایین      «شهری یو برندساز یشهر تیخالق»واحد تغییر در متغیر مستق  کیدرخت ارزش( را به ازای 

از  دیو ممکن است متغیرهوا، مقیواس متفواوتی داشوته باشوند؛ يوذا با      .به ديی  این که  دهدتر در درخت ارزش( نشان می

متغیور   کیو دهنده اهمیت نسوبی  استفاده کرد. این ضرایب بتا نشان« ضرایب بتا »یا «استاندارد شده  یضرایب رگرسیون»

درخوت  ی تأثیرگذاری متغیر سوطب پوایین بور متغیور سوطب بواالتر در       تر است. این موضو  نشان دهندهدر سطب پایین

و توسعه خوالق در بافوت    شهری یارزش است. برای این منظور هر سطب از درخت ارزش در مدل سنجش برندساز

شود. جهت کمی کردن مدل استفاده شده در محودوده موورد مطايعوه    نسبت به سطب باالتر رگرسیون گرفته می یخیتار

ده آن است که کلیه شاخص های به کوار رفتوه در   سازی استفاده شده و نتایج بدست آمده نشان دهناز روش مقیاس زین

 مبنوای  اقتصواد  ینیمستعد توسعه خالق جهوت بوازآفر   یاجتماع یفضاها یبرندسازدر  یفرهنگ یسطب نقش برندساز



 شمارۀ اول                                          جلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری      م                                                     01

 

 

دارای رابطوه معنواداری موی     یشوهر  یبرندساز یدر محدوده مورد مطايعه با متغیرها یشهر یدر فضاها یخیبافت تار

موورد   یخوالق و شواخص هوا    یفرهنگ یآمده از مطايعه کمی براساس برندسازمه نتایج بدست( در ادا>42/4pباشند)

اسوتفاده شوده کوه در     ونیسو یرگر انسیاز آزمون نمو وار زیجهت سنجش ن نی. همچنردیگیمورد اشاره قرار م اده،استف

 قرار گرفته است. ی( مورد بررس0جدول شماره )
 

 ینیمستعد توسعه خالق جهت بازآفر یفضاها یبرندساز زانیم ونیرگرس انسی. آزمون نمو وار0جدول

 مبنا اقتصاد 

 R 2R بینمتغیر پیش مرتبه
2R 2 تعدیل شدهΔR F ΔF  معناراری 

 441/4 12/21 02/4 02/4 04/4 13/4 برندسازی شهری اول

 

 دوم

 

 441/4 22/12 12/4 24/4 03/4 20/4 خالقیت شهری

 یاقتصاد بازآفرینی 

 بافت تاریخی
22/4 22/4 22/4 21/4 22/24 441/4 

 (1044 ،های پژوهشیافته)مأخذ: 
 

 

مرتبوه اول و دوم  و   یونیرگرسو  بیدر مرتبه اول و دوم مدل؛ ضورا  انسینمو وار یدر ادامه با توجه به معنادار در 

   گزارش شده است. 0در جدول یشهر تیو خالق ینقش برندساز
 

 مبنا اقتصاد ینیمستعد توسعه خالق جهت بازآفر یهافضا یبرندساز ونیرگرس بی. ضرا2جدول 

 بینمتغیر پیش مرتبه
ضریب غیر 

 (Bاستاندارد)
 سطح معناداری tمقدار  خطای استاندارد

 اول

 ثابت

اقتصاد مبنای  بازآفرینی 

 بافت تاریخی

11/121 

40/4- 

32/2 

41/4 
 

23/4- 
21/04 

41/43- 

441/4 

441/4 

 

 

 

 دوم

 ثابت 

اریخی بازآفرینی بافت ت

 برندسازی

30/124 

23/4- 

24/4 

02/2 

44/4 

41/4 

 

21/4- 

01/4 

31/03 

30/12- 

12/11 

441/4 

441/4 

441/4 

 ثابت

بازآفرینی بافت تاریخی 

 خالقیت شهری

24/122 

42/4- 

42/4- 

12/4 

43/4 

412/4 

 

01/4- 

41/4- 

21/04 

22/12- 

22/11- 

444/4 

444/4 

442/4 

 (1044 ،های پژوهشیافته)مأخذ: 
 

 

 اقتصواد مبنوای   عوام  موثر در بازآفرینی بینیامکان پیش اول مرحله دهد درنشان می 2 جدولی که نتایج طورهمان

بافوت   بوازآفرینی  واریوانس  از درصود  23دهد می نشان تعیین شد که ضریب برندسازی بررسی اساسبافت تاریخی بر

برندسوازی شوهری    داد، که نشان (β= -23/4) ضریب .شودمی وسیله خالقیت شهری تبیینبه تاریخی به طور معکوس
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زموان متغیرهوای   بافت تاریخی اسوت. در مرحلوه دوم اثور هوم     مبنایاقتصاد بازآفرینی معنادار و معکوس کنندهبینیپیش

بافت تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. نتوایج حواکی از    یمبنا اقتصاد بر بازآفرینیخالقیت شهری برندسازی شهری و 

در مرحله دوم نسبت به مرحلوه اول کواهش یافوت ایون پدیوده نشوانگر        βای، ضرایب که با ورود متغیر واسطه آن بود

 .برندسازی است تاریخی ودر ارتباط بین بازآفرینی بافت  خالقیت شهری و برندسازی شهریای نقش واسطه
 

  یمبنااداقتص ینیمستعد توسعه خالق جهت بازآفر یفضاها یبرندساز نیانگی. م0جدول 

 .N Mean Std مولفه

Deviation 
Std. Error 

Mean 
فضاهای  برندسازی شاخص های -شهری برندسازی مفهوم

  یمبنا اقتصاد بازآفرینی جهت خالق توسعه مستعد اجتماعی

 تاریخی بافت

222 4.4130 4.42242 4.41342 

 (1044 ،های پژوهشیافته)مأخذ: 
 

 جهوت  خوالق  توسوعه  مسوتعد  فضواهای اجتمواعی   برندسوازی  هایاخصش -شهری برندسازی مفهوم میانگین  

 کوه  این به توجه با و آمدهبدست 4130/4 کلی صورت به مطايعه مورد در محدودهتاریخی  بافتی مبنا اقتصاد بازآفرینی

شوده   انتخواب  هوا پاسوخ  نظوری  میانه عنوان به 4 بنابراین عدد باشدمی 2 تا 1 از مطايعه این در استفاده مورد يیکرت طیف

(. >42/4pدارد) وجوود  معنواداری  اخوتالف  (4)عودد  نظوری  میانوه  دهود و نشوان موی   نیز (2) شماره جدول نتایج است.

 مسوتعد  فضواهای اجتمواعی   برندسوازی  عوام  مووثر بور   عنوان به شهری برندسازی مفهوم دوم، سطب مدل در براساس

 مفهووم در  میوانگین؛  مجموو   در .اندگرفته قرار بررسی تاریخی مورد بافت یمبنا اقتصاد بازآفرینی جهت خالق توسعه

و  اسوت  گرفتوه  قرار بررسی تفصی  مورد به (2شماره) جدول در که شده ارزیابی نظری میانه از باالتر «شهریبرندسازی »

 «هنردوسوتی » و« ورسووم آداب » ،«فرهنگوی  میراث» ،«تاریخی اماکن»های شاخصکه نشان دهنده این مطلب می باشد 

 باشند.دارای باالترین رتبه و اهمیت می

 

 شهری یمفهوم برندساز یدر شاخص ها رهایمتغ یبند تی. اولو7جدول

 مفهوم در متغیرها

 شهریبرندسازی  

 استاندارد ضرایب

 نشده

ضرایب 

 استاندارد

 .T Sig شده
 اولویت

 متغیر بندی

B Std. 

Error 
 بتا ضرایب

 0 444/4 231/1 443/4 444/4 122/4 هنردوستی

 11 444/4 443/1 214/4 444/4 122/4 تنو  فرهنگی

 12 444/4 144/1 210/4 444/4 122/4 هویت

 4 444/4 334/1 412/4 444/4 122/4 آداب ورسوم

 3 444/4 021/1 213/4 444/4 122/4 نمادها و اسطوره ها
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 مفهوم در متغیرها

 شهریبرندسازی  

 استاندارد ضرایب

 نشده

ضرایب 

 استاندارد

 .T Sig شده
 اولویت

 متغیر بندی

B Std. 

Error 
 بتا ضرایب

 14 444/4 122/1 212/4 444/4 122/4 خودباوری

 14 444/4 420/1 212/4 444/4 122/4 تصویر نهنی

 2 444/4 032/1 212/4 444/4 122/4 فرم شهری

 1 444/4 343/1 411/4 444/4 122/4 اماکن تاریخی

 3 444/4 423/1 221/4 444/4 122/4 اقتصادی مکان سازی

 2 444/4 331/1 443/4 444/4 122/4 میراث فرهنگی

جذابیت محیطی و 

 فرهنگی
122/4 444/4 213/4 221/1 444/4 2 

 1 444/4 213/1 213/4 444/4 122/4 حس مکان

 (1044های پژوهش، مأخذ: )یافته

 بحث .0

و  یدر خدمت تجوارت سونت   یاز شهر که روزگار ییهاپهنه کردن یتبد یبرا یشهرینیبازآفر یهااز طرح یاریبس

 نیو بو  یدر سطوح ملو  یو تخصص یارائه خدمات عموم یبرا یدوم قرارداشته است، به شک  مراکز نو  اول و اقتصاد

 نیتور شوهرها، مطمونن   اتیو ح یهوا جلوه شیاز پ شیو تکثر ب اقتصادی یهاح است. تداوم راه دهیبه انجام رس یايملل

 یهوا  یفضواها و محو   مبنایاقتصواد  ینیشوهرها و بوازآفر   یو اجتمواع  یکايبد یهاانیبن ءایدر اح یگذاراستیس وهیش

 ،یحافظوه جمعو   دادها،یساخت شهر، رو یشهرها در چگونگ اقتصادی یهااساس مؤيفه نیرود. بر ایبه شمار م یشهر

هسوتند و از   نیآفور مقصود نقوش   ایو شوهرمکان   یسازتیسو در هو کیاز  یعنیدارند.  انهدوگ یو... نقش یمنظر شهر

گردشوگری   یهوا ؤيفوه شود. میمتبلور م یزندگ ینهاده شده و در فضا انیشهر براساس آنها بن هیساختار اوي گرید یسو

رویکردی جدید بوه توسوعه کوه     وان. شهرهای خلّاق به عنردیگیشهرها مورد استفاده قرار م  ایها، مقاصد در برند مکان

های منحصر به فردی را در خوود جوای   م. به طور جدی مطرح گردید، مراکزی هستند که ویژگی 1334از اواس  دهه 

و زندگی افراد متخصص، هنرمند، پژوهشگر و در یک کالم افوراد خلّواق فوراهم     اند و محیطی جذّاب برای فعايیتداده

ثوار تواریخی،   آ خلّاق کوه خمیرمایوه آن   یو برندساز تاریخی اصطالحاتی چون صنعت هنر، صنایع فرهنگی سازند.می

اشوند. برندسوازی   بیها مو مراکز شهر یخیتار یهابافت قتصادواژگان رایج در ا ،است و اجتماعی انسان ساخت ،طبیعی

( شوهر را بهبوود   مایی)سو  ینهنو  ریهای شهر خالق، تصومکان و استراتژی یابیاز راهکارهای بازار رییگشهری با بهره

گوذاران و  هیمنود سواخته و در جوذب سورما    منطقه مورد برندسازی عالقه ایشهروندان را به سکونت در شهر  ده،یبخش

 انگریو ب یجملگو  ی و داخلوی خوارج  یهوا پوژوهش  از دهآمو دست هب جینتا کند.یم فایگردشگران به شهر نقش موثری ا

 یبورا  .گیورد اقتصادی، فرهنگی و محیطی را در بور موی   اجتماعی، حظاتالم از ازآفرینی شهری، طیف وسیعیب ت؛آنس
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مسوتعد توسوعه    یاقتصواد  یفضواها  یشناخت عوام  مووثر بور برندسواز    یمناسب برا یهامشخص ساختن شاخص

 (،2442 )پارکرسونسواندرز، ( 2442 )تاکرسونوسواندرز،  (،2410 )فرنانودزومیتان،  مطايعوات دیگوران   تباس ازبا اق  خالق

ایوون  از جملووه (1432 )پوراحموود، ،(2414 )اسووکات، (2414 )رهووان، (،2444 واز،یوو)ا (،1432 وهمکاران،دموو)پوراح

-موی  «اقتصواد فضوا  »و« گردشگریدسازی برن» ،«خالقیت شهری»، «حفاظت از میراث» ،«پایدارشهری» توسعه راهکارها

 ( مبنوی بور حوائز اهمیوت بوودن     2440)دوراتلوی،  (،1432)پوراحمودوهمکاران، . نتایج این پژوهش بوا مطايعوات   باشند

(، 1430های )شویرمحمدی وهمکواران،   باشد. همچنین پژوهشراستا میهم یشهر یهادر بافت یاقتصاد یسازوکارها

برندشهری و ترویج خالقیت در جامعوه محلوی ابوزاری مووثر بورای توسوعه شوهری و        در تائید تاثیر   (2414)اسکات،

 ریپوژوهش حاضور نسوبت بوه سوا     امتیوازات   از جملوه . بورداران خواهود بوود   فرینی شهری برای ساکنین و بهرهآارزش

مفواهیم روز  برناموه ریوزی و تورویج    در حوزه  اقتصاد مبنا و رویکرد  پرداختن و بررسی موضو  از دیدگاه ها،پژوهش

 باشد که تاکنون کمتر پژوهشگران داخلی به آن پرداخته اند.میمطرح در مجامع علمی جهانی 

 گیری . نتیجه2

 ینیجهوت بوازآفر   شوهری  مستعد توسوعه خوالق   یاجتماع یآن است تا عوام  موثر بر فضاها یپژوهش در پ نیا

 مسوأيه اسوت کوه؛    نیو پژوهش به دنبال پاسخ به ا نیا ند.ک ییرا شناسا یبرندساز کردیبا رو یخیبافت تار مبنای اقتصاد

اقتصادی مبنا در بافوت تواریخی شهرسونندج     -برندسازی شهری جهت توسعه خالق فضاهای اجتماعی بر عوام  موثر

 یخیتوار  نهیشو یاتکا بر پ نیو همچن یفرهنگ، یخیتار یهااز مؤيفه یریگشهر سنندج با بهره یخیبافت تارکدام هستند؟ 

-در حووزه  ،یخیو توار  یگفرهن یشهروندان کرد بوده و توانسته با اتکا به مؤيفه ها یو معنو تاریخی راثیجزو مخود، 

 .  دینما یشهر برندساز نیا یسنندج را مشهور ساخته و برا ینییو آ یفرهنگ یها

 یاجتمواع  یشوناخت عوامو  مووثر بور فضواها      یمناسب بورا  یمشخص ساختن و شاخص ها یمنظور برا نیبد

کوه   «شوهری  یو برندسواز  یشوهر  تیو خالق»دو مفهوم  یقیشهر سنندج؛ که با تلف یخیستعد توسعه خالق بافت تارم

جلوب مشوارکت،    ،یانسان بعمنا ،یطبقه خالق، نوآور»( شاخص 22و) ویآيترنات تیدر دو موقع یفرض میبصورت مفاه

آمووزش   تیو خالق ،یمکان یاقتصاد شارز ،یفرهنگ اقتصاد ،یمنابع فرهنگ ،یو بصر ییوحدت فضا ،یفرهنگ عموم

آداب  ت،یو هو ،یتنوو  فرهنگو   ،یهنردوسوت  ،یگوذار هیسرما ،یفرهنگ عیصنا ،یفرهنگ هیسرما شرفت،یبه پ  یو هنر، م

 راثیو م ، یاقتصواد  یمکوان سواز   ،یخیامواکن توار   ،یفرم شهر ،ینهن ریتصو ،یها، خودباورورسوم، نمادها و اسطوره

پوژوهش از   یهوا وشواخص  میبنودی مفواه  بوده؛ برای تعیین و رتبه« مکان حس ،یو فرهنگ یطیمح تیجذاب ،یفرهنگ

 یتوک نمونوه ا   یتو  یآموار  یها، و تحلی  رگرسیون چند متغیره  با استفاده از آزمونAHP یلیمدل تحل یبیروش ترک

  یو اسوت. تحل قرار گرفت  یسواالت واهداف پژوهش مورد بررس  یبه تحلSPSS نرم افزار  ازبا استفاده  هیجهت تجز

 ،23/4یخی)امواکن توار   ؛یدهد؛ کوه شواخص هوا   ینشان م ،ییو وزن نها AHPیلیپژوهش با استفاده از مدل تحل جینتا

 تیو باشوند. در نها یمو  تیو وزن اهم نی( به کمتر02/4و )حس مکان تیوزن اهم نیشتریب ی( دارا21/4یفرهنگ راثیم
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بوده که بوا اسوتفاده    ییوزن نها نیشتریب یرد مطايعه دارامجموعه آن در مو ریز یهاو شاخص شهری یمفهوم برندساز

کوه در   دیو مشوخص گرد  تیآن پرداخته شده و در نها یهاشاخص یابیو ارز  یبه تحل رهیچند متغ ونیرگرس  یاز تحل

 ریتصوو »و   23/4برابور  ینیانگیو بوا م  «یفرهنگو  راثیم»شاخص  شهری یرندسازمفهوم ب یهاشاخص ینیانگیم یابیارز

سهم را در بورآورد ارزش شواخص    نیکمتر 42/4برابر  ینیانگیبا م «یفرم شهر»سهم و شاخص  نیشتریب 43/4 «ینهن

 ،«یخیتوار  امواکن » یهوا شواخص  ،یرهوا ییمتغ یبندتیاويو تیاند. در نهابر عهده داشته انیپاسخگو انیمورد نظر در م

 یدر توسوعه فضواها   یگوذار  ریو تواث   تیو و اهمرتبوه   نیباالتر یدارا «یهنردوست»و «آداب ورسوم» ،«یفرهنگ راثیم»

   باشند.یشهر سنندج م یخیدر بافت تار یمبنا اقتصاد ینیجهت بازآفر شهری خالق مستعد توسعه یاجتماع

 پیشنهادات 

 های مختلفتاریخی و مکانی به گردشگران در مقیاس-عرضه اطالعات فرهنگی-

 حف  کايبدی و اجتماعی بافت تاریخی در جهت های سکونت در مقیاس محلیکیفیت ءارتقا-

   بومی –کاراکتر فرهنگی  ءارتقا-

 و آداب و رسوم تاریخی -ها و رویدادهای فرهنگیفعايیت ءبازشناسی و ارتقا-

 .های بصری و کارکردی شاخص بافت تاریخینقش انگیزی فضا ءارتقا-

 کتاب نامه

 ،(12)1فصلنامه هفت شهر، شهرها.  یدربافت کايبدمداخله  یاقتصاد یهابازتاب ی(. بررس1434). م ،یریاردش .1

22-12. 

 یخیتار یهابافت داریپا ینیبازآفر یچارچوب مفهوم نییتب(. 1432) م. ی،محمدو .ش ،انیناسخ .آ ی،زدیا .2

 .122-111، (1) 2پارسه.  یمطايعات باستان شناس(. ینیبازآفر یو منشورها هاهیانیاسناد، ب ی)بررس

 علی :ترجمه .مکان برندسازی در برای موفقیت ضروریاتی گردشگری مقصد ندسازیبر(. 2443ب. ) بیکر، .4

 .اقتصاد دنیای انتشارات: قاسمی، تهران سامان و صمیمی

 اول. سمت، چاپ . تهران: انتشاراتمفاهیم( و )ماهیت گردشگری .(1432)م.  یزدی، پاپلی  .0

: موردی مطايعه گردشگری رویکرد با شهرها ندبر معماری در فرهنگی هایمؤيفه تأثیر(. 1432)پ.  پرچکانی، .2

 .24-01 ،(12) 0 شرق، تمدن و هنر. فرانسه يیون

 گردشگری پایداری توسعه هایشاخص ارزیابی(. 1432) .ا موالن، صفدری .م، گلی، سیاه حسینی ا .، احمد، پور .1

 .122-114 ،(21) 1فضا، جغرافیایی آمایش مجله. شهرسازی: موردی مطايعه میزبان جوامع در

 .1-03 (،14) 12آبادی،  مجله پیچیده، مفهوم یک کردن خرد شهرها، هویت .(1430)پ.  پیران، .2

 شهر مرکزی بافت مطايعه نمونه -شهری یادسازی بر موثر عوام  . بررسی(1432) ا. شیعه، م.، و فرد، حمیدی .3

 .شهرساز و معماری در نوین هاینظریه ملی قزوین: همایش. قزوین

 های کشور.های و دهیاریچاپ اول، تهران: نشر سازمان شهردای گردشگری شهری.(. 1434. )رهنمایی، م .3
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(. خوانشی از جایگاه و نقش برندسازی معماری بر رقابت 1430شیرمحمدی، ش.، مطلبی، ق.، و حیدری، ش. ) .14

 .122-241(، 04) 0فصلنامه مدیریت شهری، پذیری شهری در شهرهای جهانی،. 

 با فرسوده هایبافت خالق توسعه ساززمینه هایپهنه شناسایی و . تحلی (1431)  . موحد، و ز.، صحراییان، .11

 .03-41 ،(21) 2 فضا، جغرافیایی آمایش مجله(. یزد شهر فهادان محله: موردی مطايعه) گردشگری بر تاکید

ادی، آب مجله .ریمغا ای مکم  کردیدو رو :یحفاظت و توسعه شهر(. 1434. )م ،یزدیا .، وم زاده،ی صح .12

10(02،)21-12. 

 مجله .(هادستورايعم  و هاچايش) ایران شهرهای تاریخی بافت مدیریت .(1432) م. ح.، و متوسلی، طاهرخانی، .14

 .31 - 142، 13 ،شهری مدیریت

 ،یآموزش ،یماهنامه اطال  رسان. یشهر یو نوساز یمداخله در بهساز یها(. انوا  روش1433) ا. ،یمالئ یفرج .10

 .112-140(. 20)4شوراها،  یپژوهش

 .انتشارات دانشگاه تهران . چاپ اول، تهران:زنده سازی بناها و شهرهای تاریخیباز (.1430. )م ،مکیالف .12
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