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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)11 :پائیز 1311

توجه به الگوهای معماری در جهت توسعه گردشگری روستایی
(نمونه موردی :معرفی خانه کهن در روستای نگارمن شاهرود)

الهام سرکردهیی*و ،1محمدرضا

مجاهدی2

تاریخ دریافت99/42/42 :
تاریخ پذیرش99/40/42 :
کد مقاله48222 :

چکـیده
گردشگری روستایی از عوامل مهم توسعه پایدار محسوب میشود .روستای نگارمن از روستاهای خوشمنظر شهرستان
شاهرود در استان سمنان است؛ طبیعت زیبا و ساختار پلکانی ساختمانهای روستا که با هندسه زمین آمیختهشده است ،از
جذابیتهای روستای "نگارمن" است .این مقاله (برای اولین بار) به معرفی خانهای کهن ،با معماری اصیل ایرانی،
میپردازد؛ با توجه به اینکه اصول معنوی حاکم بر معماری سنّتی ایران ،ریشههای عمیقی در فرهنگ و اندیشههای این
مرزوبوم دارند ،لذا عناصر سنتی معماری در روستا ،از پتانسیلهای مهم جذب گردشگر میباشد .در این پژوهش ،به روش
کتابخانهای به مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع گردشگری و روستا پرداخته شد و مدارک ،مستندات و نقشههای خانه
کهن به روش میدانی تهیه و ترسیم شد .یافتهها نشان داد :اصول پنجگانه استاد پیرنیا در فضاهای خانه کهن ،با نگاهی
اندیشمندانه در نظر گرفتهشده است .تناسبات فضایی و وجود مفصلهای معماری نظیر ایوان ،تراس و حیاط از مهمترین
ویژگیهای این خانه باارزش است .حفظ و احیاء خانه کهن ،همچنین استفاده از فضا شناسی پژوهش در جهت ایجاد
اقامتگاه بومگردی از پیشنهادهای پژوهش است.

واژگـان کلـیدی :روستای نگارمن ،شاهرود ،گردشگری روستایی

 -1عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرودsarkardehee@gmail.com،
 -2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی شاهرودm.mojahedi@gmail.com ،
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 -1مقدمه
امروزه گردشگری ،در حکم صنعتی پویا ،تأثیر مهمی در نیل به توسعه پایدار در جوامع گوناگون دارد (Kastenholz,

)Carneiro, Marques, & Lima, 2012؛ بهطوریکه با توجه به آثار بیشمار و ارتباط پیچیده آن با سایر بخشهای اقتصادی
نهتنها در نقش موتور محرک رشد عمل میکند ،بلکه بهعنوان ایجادکننده فرصتهای اشتغال و درآمد نیز مطرح است (محمدزاده,
پناهی & ،صمدزاده .)Nagaraju & Chandrashekara, 2014; Żeglen & Grzywacz, 2016 ;8992 ،جوامع روستایی
باید به دنبال جستجوی جایگزینهایی برای تقویت پایه و بستر اقتصادی خودشان باشند .مک جن و آندرک & (McGehee
) ،Andereck, 2004نتیجه این امر را توجه به گردشگری روستایی بهعنوان یکی از اصلیترین صنایع کمککننده به تنوع سازی
اقتصادی در جوامع محلی بیان میکنند .گردشگری به علت توانایی در کسب منابع مالی در حوزه تحت پوشش بهعنوان استراتژی
مناسب و پایدار توسعه اقتصاد محلی شناخته میشود ) .(Lee & Chang, 2008زمانی که اقدامات را برای اجرای سیاستهای
توسعه گردشگری پایدار انجام میدهیم اقدامات ما رویکرد گردشگری محور به خود میگیرد و هدف حفظ و نگهداری از منابع
طبیعی ،فرهنگی اجتماعی و ساختهشدهای است که تجارت گردشگری مقصد به آنها وابسته است (ضیائی & عباسی.)8991 ،
توجه به پتانسیلهای موجود در روستا جهت افزایش انگیزه بومگردی دارای اهمیت است .الزمه برنامهریزی مطلوب برای این
فضاها ،شناخت و تحلیل آنها از منظر معیارهای مهم در ارتباط با بومگردی و دستهبندی و اولویتبندی آنها است
(حسام & اروجی .)8992 ،یکی از نقاط موردتوجه در گردشگری روستایی ،بافت روستا و ساختمانهای سنتی آن است .خانههای
روستایی از جاذبههای گردشگری محسوب شده و دراینبین خانههایی که دارای شاخصههای معماری ایرانی -اسالمی باشند مرکز
توجه است .عناوین پرداختهشده در پژوهش پیشرو به این شرح است :خانه ،گردشگری روستایی و توسعهی پایدار.
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 -1-1خانه
خانه بهعنوان یکی از اصیلترین موضوعهای معماری بشر همواره موردتوجه و اهتمام او بوده است .خانه که از ابتدای حضور
انسان بر کره خاکی همراه وی بوده ،دارای هویتی آشنا است؛ بهگونهای که بنای خانه فارغ از فرهنگ ،زمان و مکان قابلتشخیص
و درک است (کریمی .)8999 ،اصول معنوی حاکم بر معماری سنّتی ایران ،ریشههای عمیقی در فرهنگ و اندیشههای این مرزوبوم
دارند .معماری ایران پس از اسالم از حیث طراحی ،دارای ظرافت و دقّت بینظیری است که در این میان اصول و جهانبینی
اسالمی ،تأثیرات غیرقابل کتمانی در هویت و شکلدهی به آن داشته است .با ورود اسالم به مرزهای ایران ،جهانبینی معمار سنّتی
تحت تأثیر این شیوه تفکّر قرار گرفت .بهاینترتیب این شیوه تفکّر ،هم از بعد نظری و هم در حوزه آثار ،معماری ایرانی را تحت
شعاع خود قرارداد و سبک جدیدی در معماری ایرانی تحت عنوان معماری اسالمی بنا نهاد .دربارهی اصول حاکم بر معماری ایرانی،
دیدگاههای مختلفی مطرح شده است که ازجمله آنها میتوان به اصول پنجگانه استاد پیرنیا ( )8929اشاره کرد .این اصول شامل
مردمواری ،خودبسندگی ،نیارش ،پرهیز از بیهودگی و درونگرایی است (نمودار ( )8پیرنیا.)8929 ،
اصول معماری ایرانی  -اسالمی

مردم واری

پرهیز از بیهودگی

پرهیز از تشخص

اعتدال در تزئینات

رعایت مقیاس
فضایی

استفاده از
تزئینات کاربردی

پرهیز از ارتفاع
بلند بنا

میانه روی در
وسعت بنا

تامین نیاز های
مختلف افراد ساکن

ایجاد فضاهای
چند عملکردی

خودبسندگی

درونگرایی

نیارش

مکانیابی مناسب

تقارن

نهی از اشراف

تامین آسایش
حرارتی و برودتی

تعادل

ایجاد سلسله
مراتب فضایی
ایجاد محرمیت
ایجاد مرکزیت

نمودار  -1چارچوب نظری تحقیق؛ (پیوسته گر ،حیدری & ،اسالمی)8992 ،
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ایجاد خلوت

-1-1-1خانه ایرانی از عناصر مهم ارتباطدهنده محیط و گردشگری
خانه برای انسان از چنان اهمیتی برخوردار است که میتوان آن را مرکز دنیای فرد نامید (نوربرگ شولتز .)8928 ,در دیدگاه
نوربرگ-شولتر :سکونت ،بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض است .این پیوند از تالش برای هویت یافتن،
یعنی به مسکن احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است (نوربرگ شولتز .)8928 ,راپاپورت ،به خانه بهعنوان نهادی با عملکرد
چندبعدی نگریسته و میگوید :خانه بیش از آنکه ساختاری کالبدی باشد نهادی است با عملکرد چندبعدی .ازآنجاکه ساخت خانه
خود امری فرهنگی است ،شکل و سازمان آن نیز طبیعی است متأثر از فرهنگی باشد که خانه محصول آن است .از گذشتههای
بسیار دور ،خانه برای انسان چیزی بیش از سرپناه بوده و جنبه های معنوی و مذهبی در همه مراحل ساخت خانه تا استقرار در آن و
استفاده از آن بهطور کامل مشهود است (براتی.)8924 ,
در ارزیابی درونگرایی خانهها ،نبودن باغ و سبزه را در بیرون خانه حجت میآورد و معتقد است :یکی از دلبستگیهای ایرانیان
در ساخت خانه ها ایجاد ارتباط دیداری بین اتاق و فضای بیرون آن است .گشادگی ،فراخی و دید آزاد داشتن ،جزو طبیعت ایرانی
است ،حتی در حال حاضر نیز همینطور است (پیرنیا8922 ,؛  .)8929ازجمله ویژگیهای خانههای سنتی ،ساخت فضاهایی با
عملکردهای چندگانه در سازمان فضایی آنها بوده است؛ لذا انعطافپذیر کردن فضاها و قابلیت استفاده از آن در زمانهای مختلف
و در جهت رفع نیازهای مختلف خانواده ،ازجمله راهکارهای عملی در جهت نیل به اصل پرهیز از بیهودگی است که در معماری
سنتی بهوضوح مورد تأکید معماران و سازندگان قرار داشته است.

-2-1-1ایجاد سلسلهمراتب فضایی (در خانه ایرانی)

-2-1گردشگری روستایی
گردشگری برای احیای اقتصادی و تحرک نیروی انسانی و کار در مناطق رو به افول روستایی ،فرصت مناسبی فراهم میکند،
زیرا تنها فعالیتی است که میتواند در کنار فعالیتهای کشاورزی سنتی و صنایع روستایی که بهسرعت در حال از بین رفتن هستند،
قرار گیرد و باعث شود که روستاییان عالوه بر فعالیتهای روزمرهی خود ،از منبع درآمد دیگری نیز بهرهمند شوند .ازاینرو امروزه
«گردشگری در مناطق روستایی و دورافتاده ،اهمیت ویژهای یافته و وسیلهای برای رفاه جوامع محلی تلقی میشود» (قادری،
.)8929
اشتغال در گردشگری روستایی ،اغلب به مهارت زیادی نیاز ندارد و ساکنان محلی بهآسانی و با مهارتهای عادی مانند پخت
غذاهای محلی ،خدمتکاری ،خردهفروشی ،کارگری در رستورانها و نظایر آن میتوانند در این زمینه فعالیت کنند (Dennis,
) .2006گردشگری روستایی با توجه به ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی موجود در روستاها ،میتواند نقش مهمی در تجدید حیات
روستاها ،حفاظت از میراث طبیعی ،تاریخی و فرهنگی و درنهایت توسعه پایدار روستایی داشته باشد (رضوانی .)8921 ،درواقع
توسعه گردشگری و توسعه روستایی دو عامل مرتبط به هم بوده که توسعه هرکدام بر دیگری اثری مثبت دارد (Arntzen,
( .)Setlhogile, & Barnes, 2007در پژوهشهای حوزهی گردشگری) معماری و عناصر چشمانداز معماری ،عملکرد معماری،
زیبایی شناسی معماری و معناگرایی معماری ،به ترتیب ،بیشترین تأثیر را بر تمایالت بازدیدکنندگان دارند (میرتقیان رودسری &
ناسوتی .)8999 ،گردشگری روستایی یکی از انواع مختلف گردشگری است و شامل فعالیتها و گونههای مختلف گردشگری در
محیطهای روستایی و پیرامون آنها میشود و نیز دربردارندهی ارزشها و آثار متفاوتی برای محیطزیست روستا اعم از طبیعی و
انسانی است ) .(Soteriades, 2002به گردشگری بهمنزله ابزار بزرگ شد اقتصادی منطقهای در بسیاری از کشورهای دنیا توجه
شده است ;(World Bank, 2015; Meng, 2014; Boukas & Ziakas, 2013; Nemirschi & Craciun, 2010
) .Sharpley, 2002دراینبین ،گردشگری روستایی یکی از اشکال مردمی گردشگری در جهان به شمار میرود.
بار عقیده دارد «توسعه گردشگری باید به راهبرد توسعه اقتصادی مناسب رشد و پیشرفت» برای اجتماعات روستایی منجر
شود؛ بنابراین ،سرمایهگذاری در گردشگری روستایی فقط بهعنوان ابزاری برای تفریح و اوقات فراغت گردشگران در روستاها مطرح
نمیباشد بلکه روشی برای توسعه روستاها نیز است ).(B.Lewis, 1996
لیپر در تحقیق خود بر این باور است که در بسیاری از کشورها ،مردم گردشگری را صنعتی بسیار بزرگ با فرصتهای شغلی
فراوان میدانند ) .(Leiper, 1999سیلیگناکیس ) (2002در تحقیق خود که در زمینه گردشگری روستایی انجام داد این صنعت
را بهعنوان یک رهیافت مناسب برای توسعه پایدار مناطق روستایی مطرح نمود .وی خاطرنشان کرد که گردشگری روستایی
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وجود سلسلهمراتب فضایی ازجمله اصولی است که بیشترین تأثیر را در شکلگیری محرمیت فضایی در ساختار معماری و
شهرسازی سنّتی ایران دارد .در لغتنامه جغرافیا ،سلسلهمراتب عبارت است از هرگونه نظمی متشکّل از عوارض و پدیدهها که
بهصورت یک طبقهبندی یا رتبهبندی ذکر شود .این مفهوم در معماری خانه با تعبیر سلسلهمراتب حضور و محرمیت شناخته
میشود(وثیق ،پشوتنی زاده & ،بمانیان.)8922 ،
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میتواند بهعنوان یک وسیله حمایتی مناسب که تأمینکننده درآمد برای مناطقی که دچار رکود در تأمین معاش هستند ،مطرح باشد
( .)Sillignakis, 2002هرگونه توسعهای ،ازجمله توسعهی گردشگری ،آثار متفاوتی بر ساکنان محلی آن منطقه برجای میگذارد.
بررسی دیدگاههای گوناگون بیانگر تأثیر گردشگری در توسعهی اجتماعات محلی در سه بعد اساسی به شرح زیر است :الف) تأثیر
مستقیم از طریق ایجاد شغل و درآمد؛ ب) تأثیر غیرمستقیم از طریق بهبود وضعیت تغذیه ،بهداشت ،کاالهای موردنیاز ،خدمات
زیرساختی ،مسکن و  ...که به ارتقای آثار بین بخشی و توسعهی سایر بخشها منجر میشود؛ ج) تأثیرات پویا از طریق بهبود
راهبردهای معیشت خانوارها ،فضای کسبوکار و سرمایهگذاری ،دسترسی به بازار فروش محصوالت محلی و مانند آن (نمودار )4
(عینالی ,فراهانی ,چراغی & ,عباسی.)8991 ,
تاثیرات توسعه گردشگری بر اجتماعات محلی

تاثیرات مستقیم

تاثیرات غیر مستقیم

تاثیرات پویا

ایجاد شغل و تنوع بخشی به
فرصت های اشتغال ،افزایش
منابع درآمدی ،افزایش
ماندگاری جمعیت

بهبود وضعیت تغذیه و
بهداشت ،کاالی مورد نیاز،
خدمات زیر ساختی ،مسکن،
کارآفرینی خرد ،بهبود
استانداردهای زندگی

بهبود راهبردهای معیشت روستاییان،
فضای کسب و کار ،سرمایه گذاری ،بهبود
پیوندهای روستا -شهری ،دسترسی به
بازار فروش محصوالت محلی
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توسعه روستایی و بهبود قابلیت زیست
نمودار  :2مدل مفهومی پژوهش مناطق
(عینالی ,فراهانی ,چراغی & ,عباسی)8991 ,

-3-1توسعه پایدار
تنوعبخشی به اقتصاد ،بهبود شاخصهای توسعه انسانی ،مشکالت ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیشازحد شهرها بهویژه
شهرهای بزرگ ،مهاجرتهای روستاییان ،افزایش بهرهوری و کارآمدی نیروی انسانی ،اشتغالزایی ،تعامل فرهنگها و گفتمانها،
حفظ محیطزیست و درمجموع ،توسعه پایدار از دغدغههایی است که جهان امروز با آن روبهرو است (افتخاری & قادری.)8928 ,
بسیاری از برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه از فعالیتهای گردشگری بهعنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند .زمانی
که شرایط ملی یا بینالمللی اجازه گسترش و توسعه گردشگری بینالمللی را ندهد ،توسعه داخلی بهویژه در مناطق توسعهنیافته و
محروم میتواند نقش مهمی در توسعه این مناطق داشته باشد (جمعه پور .)8912 ,ازاینرو توسعهی گردشگری روستایی ،بهعنوان
یکی از راهبردهای توسعه روستایی ،جانشین مناسبی برای پیادهسازی الزامات توسعه پایدار و پایداری محیطزیست ،اجتماع و اقتصاد
نواحی روستایی و نیز ایجاد اشتغال ،سرمایهگذاری دولتی و خصوصی ،بهبود زیرساختها و منافع اقتصادی در نواحی روستایی است
(افتخاری ,مهدوی & ,پورطاهری .)8994 ,توسعه پایدار گردشگری دارای سه بعد اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی
است (نمودار .)9

قدرت

پایداری اقتصادی
 کاهش فقر توزیع درآمد ،ثروت و منابع معیشت پایدار ساکنانمحلی

قدرت

جهانی شدن

پایداری اجتماعی-
فرهنگی
 رعایت حقوق مردمممحلی
 رعایت روابط جنسیتی رعایت زندگی شرافتمندانه -توانمند سازی مردم

پایداری زیست
محیطی
 مشارکت در حفظطبیعت
 دسترسی به منافعناشی از مشارکت
توسعه معمول

نمودار  :3ابعاد توسعه پایدار گردشگری (افتخاری ,مهدوی & ,پورطاهری)Mowforth & Munt, 2015 ;1331 ,
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-2پیشینه تحقیق

 -3روش پژوهش
نوع تحقیق از نظر هدف ،توسعهای – کاربردی بوده و از نظر پارادیم ،در گروه تحقیقات کیفی قرار دارد .در این پژوهش پس از
مطالعهی مبانی نظری مرتبط با موضوع گردشگری و روستا ،به روش کتابخانهای انجام و دیدگاهها و نظرات موجود در متون در
ارتباط با گردشگری روستایی مطالعه شد .مدارک ساختمان فوق در سازمانها و ادارات مربوطه موجود نبود لذا مدارک خانه کهن به
روش میدانی تهیه شد .در بخش مطالعات میدانی پس از مراجعه به روستای نگارمن و شناسایی خانه مذکور ،جهت تهیه نقشهها ،با
همکاری دانشجویان درس روستا در سال  8929برداشت و رولووه ساختمان انجام شد.
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پژوهشهای زیادی در حوزهی گردشگری روستایی انجام شده است؛ در پژوهشی که تدوین استراتژی توسعهی گردشگری در
روستاهای منطقهی خور و بیایانک را بررسی کرده است؛ بهرهبرداری متنوع از منابع گردشگری و برگزاری راهپیمایی کویری را از
مهمترین راهبردهای این هدف معرفی کرده است (ابوالحسنی ,کیانی & ,موسوی.)8998 ,
در سال  8994سلمانی و همکاران در پژوهشی در حوزهی گردشگری ،به بررسی و درجهبندی سکونتگاههای روستایی در
منطقهی خور و بیایانک پرداخته است (سلمانی ,بدری ,قصابی & ,عشورنژاد.)8994 ,
شمسالدینی و همکاران نیز در پژوهشی مشابه سکونتگاههای روستایی شهرستان ممسنی را سطحبندی کرده است (شمس
الدینی & رحیمی.)8999 ,
ضیایی و حسن پور به راهبردهای توسعهی گردشگری در چند روستا ازجمله روستای مصر پرداختهاند و اشاره میکند در برخی
از این روستاها به دلیل توسعه و تمرکز بیشازحد فعالیتها ،جایگاه مقصد و عالقه جامعهی محلی بهسوی بیتفاوتی و رشد حرکت
میکند (ضیایی & حسن پور.)8994 ,
نظریان و همکاران اثرات گردشگری بر روند توسعهی روستا شهرها در سرعین موردبررسی قراردادند و مطرح میکنند نقطهی
رشد در سرعین بر قابلیتهای محیطی بهویژه چشمههای آب گرم بوده سپس رابطهی معناداری بین تحوالت کالبدی -فضایی
سرعین با بهرهبرداری از چشمههای آبدرمانی وجود دارد (نظریان ,زال نژاد & ,میرزانژاد.)8992 ,
بیات و خزایی نیز به ارزشهای ادراکی گردشگران روستای کویر مصر پرداختهاند و ارائه کردهاند که ارزش ادراکی گردشگران
اقامتی به روستای مصر در سطح باالیی قرار دارد ،همچنین بعد ارزش تجربی :فعالیت ،فرهنگ و دانش مهمترین بعد از ابعاد پنج-
گانهی ارزشها است (بیات & خزائی پور. )8990 ,
مطیعی لنگرودی و همکاران نیز در پژوهش خود اشاره کردهاند افزایش اشتغال در بخش خدمات و افزایش درامد ساکنان
روستایی و کاهش فقر برخی از پیامدهای اقتصادی گردشگری در شهرستان بند انزلی و دهستان لیچارکی حسن رود بوده است
(مطیعی لنگرودی & کاتب ازگمی.)8992 ,
منتصری و حاتم در پژوهشی به بررسی گردشگری روستایی و معرفی جاذبههای گردشگری در روستای بیشه پرداخته شده و با
استفاده از مدل  SWOTنقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهای توسعة گردشگری موردبررسی قرارگرفته و درنهایت استراتژیهای
الزم برای توسعة گردشگری منطقه ارائه شده است (منتصری & نیکبخت.)8991 ,

 -4معرفی شاهرود
شهرستان شاهرود بزرگترین شهر استان سمنان است .این شهرستان از شمال به استان گلستان و شهرستان میامی و از
جنوب به استان خراسان جنوبی و یزد و از شرق به شهرستان میامی و استان خراسان رضوی و از مغرب به شهرستان دامغان
محدود میباشد .آبوهوای خوب و موقعیت استراتژیک شهرستان شاهرود در مسیرهای مهمی (ازجمله شهر مشهد و شهرهای
شمالی کشور) که مقصد گردشگری هستند؛ موجب شده است تا این شهر و روستاهای آن مورد استقبال گردشگران قرار گیرد.
مطلبی و همکاران در معرفی روستای تاش به اقامت گردشگران در این شهرستان اشارهکرده است" :درگذشتههای دور افرادی از
این مسیر گذر کرده و شرح سفر را در خاطرات خود بازگو نمودهاند؛ که ازجمله معروفترین آنها میتوان به سفرنامه رابینوی
انگلیسی ،سفرنامه کنت ونیوویچ و گذر ناصرالدینشاه قاجار اشاره کرد" (مطلبی ,یوسفی & ,یوسفی.)8999 ,
 -1-4معرفی روستای نگارمن
روستای کوچک اما زیبای نگارمن با باغهای بزرگ میوه ،در دهستان خرقان ،بخش بسطام و شهر گردشگری شاهرود قرار
دارد .روستا در  40کیلومتری شمال شاهرود و قبل از روستای مجن است .روستای نگارمن از معمارانهترین روستاهای شهرستان
5

شاهرود در استان سمنان محسوب میشود؛ طبیعت زیبا و ساختار پلکانی ساختمانهای روستا که با هندسهی زمین آمیختهشده
است ،از جذابیتهای نگارمن است.
از نامهای این روستا میتوان به نیگارمن ،نکارمن و نگارمن اشاره کرد .این روستا در منطقه کوهستانی شاهرود بنا شده است و
آبوهوای آن در تابستان معتدل و بسیار خنک و در زمستان سرد و خشک میباشد .پیشه اکثر مردم ده کشاورزی و دامداری است.
این روستا به دلیل بهره از آبوهوای معتدل و بسیار خوب مناظر بسیار زیبا و دیدنی را دارا است (شکل  .)8چشمه نگارمن در 0
کیلومتری شمال غرب روستای نگارمن قرار دارد .صدای جوشش آب در هر گوشه از این چشمه به گوش میرسد ،جریانی که
سرشار از زندگی و شادابی است .آب چشمه نگار من از میان سنگهای آهکی بیرون میآید به همین دلیل سختی کمی دارد و از
کیفیت خوب آشامیدنی برخوردار است.
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الف

ب

شکل  :1الف) نمایی از کوچههای روستا؛ ب)چشمانداز طبیعت و روستا )(www.farsnews.com

 -5یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از بررسی خانه ی کهن نشان داد که این ساختمان با طبیعت پیرامون خود سازگار است و از مصالح بومآورد و
امکانات محلی استفاده شده است .مواردی که در این بخش بررسی شده است به شرح زیر میباشد :عناصر هویتساز ،سردر
ورودی ،نماها ،حیاط ،ایوان ،راهپله ارتباطی بین دوطبقه و اتاقها.

 -1-5عناصر هویت ساز در خانه مورد بررسی
هویت در هنر ایرانی از جایگاه مهم و انکارناپذیری برخوردار است و هنرمندان ایرانی در همهی حوزههای هنری سعی در به
تصویر کشیدن اندیشهای داشتهاند که نمود آن همواره در معماری سنتی و تزئینات وابسته به آن مشهود است .توجه به معنویت،
محرمیت و محتوا در فضای خانه در معماری بنای مورد بررسی مشاهده شد .عالوه بر آن ،پرهیز از اسراف و بیهودگی مدنظر
بوده است؛ ازجمله اصولی است که در مبانی اسالمی بسیار موردتوجه قرارگرفته است ،بهنحویکه به تعبیر قرآن کریم،
مؤمنان کسانی هستند که از بیهودگی روی میگردانند« :وَالذِینَ هُمْ عَنِ اللغْوِ مُعْرِضُونَ» (سوره مؤمنون ،آیه  .)9از
عناصر هویت ساز در ساختمان کهن میتوان به موارد زیر اشاره کرد :استقرار فضاهای خصوصی در طبقهی باال و فضاهای عمومی
در طبقهی پایین که به حفظ محرمیت و استقالل فضایی کمک میکند .مفصل ارتباطی بین فضاهای اصلی که مانع از ورود یکباره
به داخل فضا میشود .تراس طبقه باال که به حفظ هویت فضایی و محرمیت میانجامد .نحوه ارتباطات افقی و عمودی پالن،
استفاده از فضاهای متنوع باکیفیت معماری (فضاهای باز ،نیمهباز و بسته) به خلق ساختمان با اصالت ایرانی میانجامد.

 -2-5سردر ورودی
ورودی ساختمان در ضلع شرقی بنا واقع شده است و از حیث طراحی ویژگیهای بارز معماری ایرانی را داراست (شکل .)4
تناسبات هندسی ،تنوع فرمی ،عمق دعوتکننده ،وجود پیرنشین و احترام به مخاطب و ...از شاخصههای ورودی بنای کهن میباشد؛
بیانی که سلطان زاده از ورودی دارد در ساختمان کهن نیز قابل مشاهده است :عقبنشینی ورودی از گذر ،از بعد دینی نمایانگر
اعتقاد مردم به عدم تجاوز به حقوق دیگران است .قرارگیری دو سکو در طرفین ورودی ،ازنظر ارزشها و هنجارهای ملی نمود
ارزش گزاری به برقراری ارتباط با همسایگان و توجه به حقوق شهروندی جهت ایجاد محلهای استراحت در مسیر حرکتی و
درنهایت به لحاظ بعد اعتقادی ایجاد فضای مناسبی برای بدرقه و پیشواز مهمان و تازهواردان مدنظر بوده است .این سنت ازلحاظ
مذهب نیز نیکوست ،آنچنانکه امام محمد غزالی گفته است «:اما آداب بیرون آمدن آن است که به دستوری بیرون آید و میزبان
باید تا به در سرا با وی بیرون آید که رسول چنین فرمودهاند» (سلطان زاده.)8914 ,
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پالن ورودی

شکل  :2عکس ورودی بنای کهن

 -3-5نماها

نمای جنوبی
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نما در بنای کهن ،هماهنگ با زمینه ساختهشده است .تأثیر اندیشههای اقلیمی در نما کامالً مشهود است .استقرار ورودیهای
اتاقها در مفصل راهرو شکل ،عمق بازشوها ،عقب نشستگی بنا ،لبه پیشآمدهی بام و ابعاد بازشوها حاکی از معماری مناسب در
این بناست .استفاده از قوس در قابهای مستطیلی شکل که عمق مناسب نیز جهت کنترل تابش آفتاب ،در آنها لحاظ شده است
از زیباییهایی فرمی بنا است (شکل .)9

شکل  :3نمای جنوبی ،تناسبات قابها و بازشوهای نما در ساختمان کهن

وجود تراس عمیق در مرکز نما تأثیر حرکت نور و سایه را در نما تشدید کرده و به زیبایی بصری نما افزوده است .نمای جنوبی
الیهالیه است و طبقهی باال به پیروی از عملکرد ساختمان و وجود راهروی ارتباطی عقبنشینی دارد (شکل .)9

 -4-5حیاط
حیاط بنا دارای کشیدگی شرقی – غربی است و امکان دریافت نور جنوب را در سطح وسیعی برای بدنه ساختمان فراهم
میکند .درختان پربرگ به نشاط حیاط افزوده است (شکل  .)2توصیف اردالن از حیاط ،معرفی مناسبی برای حیاط خانه کهن است:
وجود حوض و باغچه در این حیاطها ازنظر بعد دینی نیز قابلبررسی است .مفهوم باغ به معنای خاص آن ،از زمانهای باستان ،از
واژه «په اره دئسه» به معنای باغ محصور تا زمانی که با نگرش اسالمی در ابتدای پیدایش آن ادغام و تا امروز همواره الهامبخش
7

صورت اصلی حس مکان در معماری ایرانی بوده است .این مفهوم در صورت باطنی بهصورت حیاط تجلی یافته است (اردالن,
.)8912

شکل  :4درختان حیاط در قسمت جنوب بنا

 -5-5ایوان
از مهمترین فضاهای معماری ایرانی ،ایوان است؛ تقسیمبندی فضایی ،هماهنگی ساختمان با اقلیم و نفوذ جریان هوا به عمق
بنا و  ...از نتایج حضور ایوان در ساختمان است .تأثیر فرم و عمق ایوان در نمای ساختمان از عوامل زیبایی شناسانه بصری ساختمان
کهن است؛ در این ساختمان دو ایوان یکی در طبقه همکف در گوشهی شرقی و دیگری در طبقه اول در مرکز نما ،به سلسلهمراتب
حرکتی ساختمان ،کمک کرده است (شکل  .)0در ساختمان کهن ،ایوان از مفصلهای مهم عملکردی و اقلیمی میباشد .اتصال
راهروی طویل ارتباطی با ایوان مرکزی در طبقهی باال به تلطیف و گشایش مسیر حرکتی میانجامد.
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ایوان در اول
شکل  :5موقعیت ایوان در پالن ساختمان کهن در طبقه همکف و اول

 -6-5راه پله ارتباطی بین دو طبقه
مسیر عمودی ارتباطی بین دوطبقه ،ایوان طبقه همکف را به راهروی ارتباطی طبقه باال متصل میکند و مفصل ارتباطی بین
دو فضای باز و نیمهباز است .در پاگرد پله دسترسی به یک اتاق مهمان تعبیهشده است (شکل .)2

شکل  :6تصاویر پله ارتباطی طبقه همکف و اول
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 -7-5اتاق ها
ساختمان کهن دارای شش اتاق میباشد که تمامی اتاقها رو به جنوب با چشمانداز به سمت حیاط است؛ دو اتاق در طبقه
همکف نزدیک ورودی ،اتاق مهمان در پاگرد پله و در تراز بین دوطبقه و سه اتاق در طبقه اول تعبیهشده است .تمامی اتاقها دارای
کیفیت فضایی ،دسترسیهای مناسب ،ابعاد و طاقچههای داخلی هستند .اکثر اتاقها مستطیل شکل هستند و نسبت طول به عرض
آنها حدوداً  8,4است .هندسهی پالن اتاق مجاور بهارخواب میانی طبقهی باال ،به شکل مربع است (شکل .)1

پالن طبقه همکف

شکل  :7پالن طبقه همکف و اول ساختمان کهن

نتیجهگیری
این پژوهش باهدف توسعهی گردشگری روستایی به معرفی (ساختمان کهن) خانه سنتی ،باارزش معماری ایرانی ،در روستای
نگارمن شهرستان شاهرود میپردازد .روستای نگارمن از روستاهای شهرستان شاهرود در استان سمنان محسوب میشود؛ طبیعت
زیبا و ساختار پلکانی ساختمانهای روستا که با هندسهی زمین آمیختهشده است ،از جذابیتهای نگارمن است.
در این پژوهش پس از مطالعهی مبانی نظری مرتبط با موضوع گردشگری و روستا ،به روش کتابخانهای ،مدارک و نقشههای
خانه کهن به روش میدانی تهیه شد.
یافتهها نشان داد :ورودی معمارانه ،ایوان ،نما با تناسبات هندسی ،طراحی معماری اقلیمی ،تفکیک فضاهای خصوصی و
عمومی ،دسترسیهای حریم دار ،استفاده از عوامل طبیعی و هماهنگی با زمینه از عناصر هویتساز در خانه موردبررسی است.
ورودی ساختمان در ضلع شرقی بنا واقع شده است؛ تناسبات هندسی ،تنوع فرمی ،عمق دعوتکننده ،وجود پیرنشین و احترام به
مخاطب و  ...از شاخصههای ورودی بنای کهن میباشد .استقرار ورودیهای اتاقها در مفصل راهرو شکل ،عمق بازشوها ،عقب
نشستگی بنا ،لبهی پیشآمدهی بام و ابعاد بازشوها حاکی از معماری مناسب در این بناست .حیاط بنا دارای کشیدگی شرقی – غربی
است و امکان دریافت نور جنوب را در سطح وسیعی برای بدنهی ساختمان فراهم میکند .درختان پربرگ به نشاط حیاط افزوده
است.
از مهمترین فضاهای معماری ایرانی ،ایوان است؛ تقسیمبندی فضایی ،هماهنگی ساختمان با اقلیم و نفوذ جریان هوا به عمق
بنا و  ...از نتایج حضور ایوان در ساختمان کهن است .مسیر عمودی ارتباطی بین دوطبقه ،ایوان طبقه همکف را به راهروی ارتباطی
طبقه باال متصل میکند و مفصل ارتباطی بین دو فضای باز و نیمهباز است .در پاگرد پله دسترسی به یک اتاق مهمان تعبیهشده
است.
ساختمان کهن دارای شش اتاق است که تمامی اتاقها رو به جنوب با چشمانداز به سمت حیاط میباشد؛ دو اتاق در طبقه
همکف نزدیک ورودی ،اتاق مهمان در پاگرد پله و در تراز بین دوطبقه و سه اتاق در طبقهی اول تعبیهشده است .تمامی اتاقها
دارای کیفیت فضایی ،دسترسیهای مناسب ،ابعاد و طاقچههای داخلی هستند .استفاده از فضاشناسی و الگوی معماری ساختمان
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کهن جهت ساخت فضاهای بومگردی پیشنهاد میشود .حفظ و احیاء خانه کهن ،در اولویت تصمیمات گردشگری روستای نگارمن
قرار گیرد.

قدردانی
از دانشجویان درس روستا ،مهندسی معماری دانشگاه صنعتی شاهرود که جهت تهیه نقشههای ساختمان کهن روستای
نگارمن ،تالش کردهاند قدردانی میشود .دانشجویان نامبرده به شرح زیر میباشند:
خانم ها :منا بادپروا ،فاطمه صیاد ،مهرآفرین سورکی ،منیره کریمی ،راحله مومنی ،ساناز فرهپور ،فریده غیاثالدین و ساره
برنجی .آقایان :مسعود سعیدیان ،امید منصوریان ،مجتبی درویشی ،احسان حنیف ،حسام کمالی و امیرحسین نیکدل.
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Considering The architectural patterns in order to develop rural
tourism(Case study: Introducing an old house in Negarman
village of Shahrood)
Elham Sarkardehi 1*, Mohammad Reza Mojahedi2

Abstract
Rural tourism is considered an important factor in sustainable development. Negarman is a
pleasant village in Shahroud County, Semnan, Iran. The stunning nature and stepped structure of
the buildings combined with the geometry of the land, are some of the attractions of this village.
The present paper introduces, for the first time, a traditional house with authentic Iranian
architecture. Given that the spiritual principles governing the traditional Iranian architecture are
deeply rooted in the culture and thought of this land, the traditional architectural elements of
villages have many important potentials for attracting tourists. This study, which was conducted
using desk research method, investigated theoretical foundations related to tourism and villages,
and the documents, papers and maps of this traditional house were prepared and drawn using
field method. The findings showed that Pirnya's five principles in the Iranian traditional homes
are considered with a thoughtful look. Spatial proportions and the presence of architectural joints
such as porches, terraces and courtyards are the most important features of this valuable house.
Preservation and restoration of this traditional house, as well as the use of space research in the
study to create an ecolodge are some of the suggestions made in this study.
Keywords: Negarman Village; Shahroud; Rural Tourism.
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نقش پروژههای نورپردازی در توسعه گردشگری شبانه شهری
(منطقه ثامن شهر مشهد)
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چکـیده
توسعه گردشگری و رشد اقتصادی ملتها از این صنعت ،موجب برانگیخته شدن انگیزه جوامع برای بهبود شرایط زمانی و
مکانی در جهت جذب هرچه بیشتر گردشگران شدهاست .با توجه به اینکه گردشگری شبانه در همه ابعاد فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است ،موفقیت در این امر نیاز به فرآیندهایی از قبیل بوجودآوردن
ارزشهای محیطی و افزایش جذابیت جاذبههای گردشگری دارد .از پروژههای نورپردازی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین
عوامل این فرآیندها یاد میشود .بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نورپردازی بر توسعه گردشگری شبانه
شهری در منطقه ثامن شهر مشهد پرداخته است .پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در دسته پژوهشهای
کاربردی قرار دارد .گردآوری اطالعات بصورت مطالعات کتابخانهای و تکمیل پرسشنامه از نمونه آماری بدستآمده از
طریق فرمول کوکران برای جامعه نامعلوم ،پس از کسب تجربه عینی از فضا انجامشده و تحلیل دادهها توسط نرمافزار
 SPSSانجام شدهاست .نتایج پژوهش نشانداد که نورپردازی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه گردشگری شبانه دارد و
پروژههای نورپردازی ،عالوه بر یک فعالیت تزیینی یک روش موثر در جذب گردشگران برای گذران اوقات فراغت در شب
شناخته شدهاند و در جهت جذابیت شبانه ،ضمن بهبود کیفیت زندگی و رونق گردشگری شبانه ،نقش بسیار مهمی در
افزایش زیبایی شهر شب ،افزایش زمان فعالیتها ،افزایش امنیت و رونق این موارد توسعه گردشگری شبانه شهری را به
دنبال دارد.

واژگـان کلـیدی :نورپردازی ،گردشگری شبانه ،شهر مشهد ،منطقه شهری ثامن

 -3کارشناس ارشد جهانگردی ،موسسه آموزشعالیشاندیز (نویسندهمسئول) omidnouri4453@gmail.com
 -2دکتری جهانگردی ،استادیار موسسه آموزش عالی شاندیز a.r.n52520@gmail.com
 -1کارشناس ارشد جهانگردی ،مربی موسسه آموزش عالی شاندیزmasoud_samimi_64@yahoo.com .

* -مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی شاندیز با عنوان نورپردازی در توسعه گردشگری شبانه شهری
میباشد.
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 -1مقدمه

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)33 :پائیز 3111

صنعت گردشگری در جهان از دهه  0980میالدی تا به امروز توسعه بسیاری پیدا کرده و توانسته موقعیت برجستهای در توسعه
اقتصاد ملی را از آن خود کند (یین .)39 :2000 ،0امروزه با توجه به اینکه جهان در شرف ورود به دهه  2020میالدی میباشد،
زندگی شهری سبب گشته تا دامنه فعالیت شهروندان و گردشگران تا پاسی از شب ادامه یابد و بدین ترتیب حیات شبانه تبدیل به
قسمتی از زندگی شهری شده ،بنابراین ایجاد بستر مناسب ،تامین امنیت زندگی شبانه و ارتقاء کیفیت زندگی شبانه شهری از اولویت
بسیار باالیی برخوردار است (ناصحی و منصوری .)00 :0396 ،بوسیله نورپردازی شهری برای فضاهایی همچون جاذبهها ،معابر،
پارکها و غیره میتوان به گونهای عمل نمود که تشخیص آنها و تشویق مردم به حضور در این فضاها در شب نیز میسر گردد .در
عینحال به منظور تامین امنیت شبانه در این فضاها به میزان مشخصی از روشنایی نیز نیاز است (ادیبی و همکاران.)33 :0385 ،
ایده برنامهریزی شبانه برای صنعت گردشگری شهری از سال  0930در اروپا مطرح شد همچنین اصطالح (شهر بیدار) اولین بار در
سال  0920برای شهر نیویورک استفاده گردید و در کشور انگلستان نیز در سال  0993لقب شهر  29ساعته را به شهر منچستر
اطالق دادند (مؤمنیان و ذکاوت0390 ،؛ شیخ بیگلو و تبریزی .)96 :0395 ،توسعه گردشگری شبانه میتواند از بعد اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی موجب تعامالت فرهنگی با دنیای خارج ،بینالمللی شدن فرهنگ بومی ،بهبود نظامهای آموزشی و بهداشتی و
غیره باشد ،همچنین رونق خدمات و اشتغالزایی در حوزه گردشگری عالوه بر ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در ابعاد مختلف
قسمتی از پایداری اجتماعی را به عنوان نوعی از گذران اوقات فراغت به همراه دارد .گفتنی است که درآمدهای ارزی ناشی از
صنعت توریسم یکی از منابع عمده در جهت تقویت اقتصاد ملی و بومی و همچنین توسعه روزافزون آنها محسوب میشود
(تقدیسی و همکاران .)022 :0390 ،از مهمترین عوامل رونق گردشگری شب در مقاصد گردشگری ،برخورداری از پروژههای
نورپردازی مناسب است .با استفاده از پروژههای نورپردازی شبانه میتوان فعالیتهای گردشگری شبانه مانند :لذت بردن از هوا و
مطلوبیت شب ،سرگرمی و خرید ،غذا خوردن و غیره را افزایش داد .اجرای گردشگری در شب با زیرساختهای مناسب میتواند به
صنعتی درآمدزا برای شهر تبدیل شود .از این رو نورپردازی در شب نه تنها میتواند به طور مؤثر درآمد گردشگری را افزایش دهد،
بلکه باعث بهبود در رقابتهای گردشگری شهری نیز میشود .همچنین استفاده از زمان شبانه برای گردشگران موجب ایجاد خاطره
ذهنی مناسب و در ادامه موجب ماندگاری هرچه بیشتر گردشگران و توسعه صنعت گردشگری بویژه گردشگری شبانه میباشد
(غین 2و همکاران .)938 :2000 ،بدینترتیب نورپردازی و روشنایی شهر در شب میتواند به گونهای در شناسایی هرچه بیشتر شهر
و بناهای گردشگری کمک نموده و به خوانایی شهر بیانجامد اما متاسفانه امروزه ،عدم توجه به نورپردازی مناسب شهری در طراحی
و برنامهریزی شبانه شهرهایایرانی ،یکی از مسائل مهم و نیازمند بحث و بررسی است.

 -2ادبیات موضوعی
 -1-2تعاریف علمی
-1-1-2نورپردازی
نورپردازی ،مهمترین عامل هویت و سیمای شبانه یک منطقه شهری است و نور یک ورودی محیطی ضروری برای بشر به
شمار میرود .امروزه میتوان گفت که نورپردازی یک مفهوم میان رشتهای است که با مباحث پیچیدهای از انواع رشتههای هنری و
رشته های انسانی سروکار دارد .نورپردازی موضوعی مرتبط با علم روانشناسی است؛ همانگونه که موضوعی مربوط به علوم
فیزیولوژیک و علوم زیستی نیز هست .نورپردازی میتواند وسعت دید انسان را گسترش دهد و همچنین میتواند وسعت دید انسان
را محدود نیز بنماید (غفاری و همکاران .)3 :0395 ،اولین موج نورپردازی در دهههای  0920و  0930میالدی آغاز شد .شهرهای
نیویورک ،لسآنجلس ،برلین و پاریس اولین شهرهای پیشقدم در زمینه نورپردازی بودند .اولین طراحیهای نورپردازی در شهرهای
اروپایی پس از جنگ جهانی دوم بود که صرفا نورافشانی با چراغهای سدیم بر کلیساها ،قلعهها و بناهای تاریخی بود .بر اساس
دیدگاه ریچارد کلی 3طراحی نورپردازی چه در زمینهی داخلی و چه در زمینهی خارجی با سه روش عمده انجام میگیرد ،نورپردازی
پسزمینه ،9نورپردازی تاکیدی ،5نورپردازی نمایشی یا تزیینی( 6احمدیان0392 ،؛ ناصحی و منصوری .)00 :0396 ،نور به شکلی
1 Yin
2 Qin
ریچارد کلی ( )0933-0900طراح ونورپرداز آمریکایی که از مطرح کنندگان نظریهی نورپردازی کیفی بود 3 Richard Kelley
نور اغلب به صورت یکدست و همگون پخش می شود و شرایط اصلی دیدن را فراهم می کند 4 Ambient lighting
تاکید بر اشیاء تکی مثل مجسمه یا المان معماری .مناسب نورپردازی نمای ساختمان ،درختان ،پارکها و مجسمهها 5 Accent lighting
به منظور بر انگیختن احساسات ،استفاده از نورهای رنگی یا متحرک به منظور ایجاد زیبایی و روح بخشیدن به صحنه 6 Scenic lighting

31

بسیار مؤثر بر محیط ،شکل و حجم تأثیر میگذارد .محیط و حجم با تلفیق نور قابل درک میشوند و بازی متقابلی میان نور و سایه
بوجود میآید ،این بازی باعث ایجاد حجم میشود و این حجمها ،یک فضای معماری را بوجود میآورند .چشمها تربیت شدهاند که
اجسام و اشکال را زیر نور (بین سایه و روشن) درک کنند و از زیبایی آنها لذت ببرند (لوکوربوزیه0383 ،؛ ناصحی و منصوری،
 .)03 :0396به طور کلی نورپردازی در محیط با استفاده از الگوهای ثابتشده نورپردازی محیطی و نیاز محیط صورت میپذیرند که
عبارت هستنداز :الگوی جهتیابی ،الگوی نقاط تاکید ،الگوی مکانیابی روشنایی ،الگوی هویتبخش و الگوی فضاساز (غفاری و
همکاران.)6 :0395 ،

-2-1-2گردشگری شبانه

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)33 :پائیز 3111

در سالهای اخیر طراحان و برنامه ریزان به دنبال ارائه راهکارهایی جهت خلق شهر پویا بودهاند .تدارک امکانات و
تسهیالت شبانه در حوزه فرهنگی ،تفریحی و گردشگری به عنوان روشی برای تقویت اقتصاد محلی و پویا سازی آن مورد توجه
قرار گرفته است ،مواردی نظیر تئاترها ،فروشگاهها ،هتلها و غیره (استونسون و متیوز .0)6 :2003 ،گردشگری شب کیفیت زمان
فعالیت افراد را افزایش داده و ارتباطات و اوقات فراغت لذت بخش برای گردشگر را نیز ارتقاء میبخشد .گردشگری شب را میتوان
در این موارد دسته بندی نمود :فستیوال و کنسرت ،رویدادها ،موزههای شبانه و مکانهای تاریخی ،مراکز خرید و پذیرایی و
جاذبههای طبیعی (اوانز .2)39 :2002 ،با کمک گردشگری شبانه مدت زمان فعالیت مراکز تفریحی و تجاری در شهر دو برابر
می شود که به تبعیت از این بحث اقتصاد شهری هم نیز به اصطالح دو برابر میشود؛ این موضوع در قلب مباحث مربوط به اقتصاد
شب قرار دارد (ریچارد .3)026 :2009 ،بر اساس تجارب جهانی ،آثار فعالیتهای گردشگری شبانه عبارت هستند از :تقویت تجارت
محلی و بهبود ساختار اقتصاد منطقهای ،فراهم کردن زمینه فعالیتهای مضاعف برای جامعه میزبان و کاهش میزان جرایم در
هنگام شب (هسیه و چانگ .9)090 :2006 ،بدین ترتیب با افزایش مدت زمان فعالیت تا هنگام شب و توسعه گردشگری شب،
مراکز شهری ،پویایی و کارایی اقتصادی بیشتری خواهند داشت که این امر ،فرصتی برای افزایش رونق اقتصاد شهری فراهم
می آورد .نکته حائز اهمیت این است که فراهم نمودن امکان تجربه حضور و بازدید از مکانها و جاذبههای گردشگری در ساعات
شبانه میتواند به عنوان عاملی بسیار مؤثر در مزیت نسبی مقصدهای گردشگری عمل کند (شیخبیگلو و سلطانی .)30 :0398 ،بر
اساس تجربههای موجود از گردشهای شبانه در جهان ،آثار فعالیتهای گردشگری شبانه شامل :بهبود ساختار اقتصادی منطقه،
تقویت تجارت محلی ،کاهش جرایم و فعالیتهای غیرقانونی و فراهم شدن زمینه فعالیتهای مضاعف برای جامعه میزبان میباشد
(هسیه و چانگ .)096 :2006 ،عالوه بر این آثار ،فعالیتهای گردشگری و گذران اوقات فراغت در هنگام شب میتوانند باعث خلق
ساختار اجتماعی منسجم شده و امکان گذران زمان فراغت و تفریح به همراه کانون گرم خانواده یا دوستان را برای افراد به ارمغان
آورند (غین و همکاران .)939 :2000 ،براساس ادبیات موضوعی مطالعهشده که مبنای مدل استفادهشده در پژوهش حاضر میباشد
به تفکیک ،هشت عامل اصلی شناسایی شده که بر توسعه گردشگری شبانه تأثیرگذارند :اقلیم آسایش ،جاذبههای گردشگری،
فضای فرهنگی ،کسب و کارهای محلی ،فعالیتهای شبانه شهری ،کیفیت خدمات واحدهای اقامتی و پذیرایی ،کیفیت خدمات
حمل و نقل و امنیت و ایمنی فضای شبانه میباشند.

 -3-1-2اقلیم آسایش
یکی از عوامل مؤثر بر گردشگری شبانه ،آسایش و سالمتی شرایط جوی و اقلیمی است .منظور از شرایط آسایش انسان
در محیط ،مجموعه شرایطی است که از نظر حرارتی حداقل برای  80درصد از افراد یک جامعه مناسب باشد یا به عبارت دیگر
تحت آن شرایط انسان نه احساس سرما و نه احساس گرما کند بلکه از شرایط آب و هوایی فقط احساس رضایت داشته باشد
(جهانبخش 0333؛ احمدی و شائمی .)39 :0390 ،از دیدگاه برنامهریزی گردشگری ،اقلیم بسیار اهمیت دارد و گردشگران به طور
معمول در جستجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند .اقلیم آسایش به این معناست که فرد هیچگونه نارضایتی از شرایط آب و
هوایی ندارد و متعاقباً این عامل نقش مهمی در تصمیمگیری برای انتخاب مقاصد گردشگری دارد (شایان و همکاران0383 ،؛
حلبیان و پورعیدی .)050 :0393 ،اما از نظر فعالیت بدنی و راحتی انسان هیچ اقلیمی را نمیتوان کامال مطلوب یا نامطلوب فرض
کرد و حتی در هیچ اقلیم استانداردی هیچ انسان استانداردی وجود ندارد .بنابراین آسایش و راحتی آدمی نمیتواند در یک منطقه
صد در صد ثابت باشد و برای انسانها بر حسب سالمت ،سن ،نژاد ،فعالیتهای بدنی ،میزان پوشش و همچنین بر اساس آب و

1 Stevenson and Matthews
2 Evans
3 Richard
4 Hsieh and Chang
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هوای متغیر در طول فصلهای سال و خو گرفتن بدن به محیط به طور نسبی تغییر میکند (محمدی0386 ،؛ احمدی و شائمی،
.)82 :0390

 -4-1-2جاذبههای گردشگری
در واقع جذب گونههای مختلف گردشگر در این شهر بر اساس وجود جاذبههای مورد توجه گردشگران و همچنین کیفیت
باالی محصول گردشگری عرضه شده صورت میپذیرد که خود موجب پویایی اقتصادی شهر میشود (صالحیفرد0382 ،؛ موالیی
و ابراهیمی .)99 :0393 ،جاذبههای گردشگری در سه دسته :جاذبههای طبیعی ،جاذبههای انسانساخت و جاذبههای
تاریخیفرهنگی جای میگیرند (نصراللهی و همکاران .)22 :0393 ،در شهر مقدس مشهد جاذبههای گردشگری شبانه زیادی وجود
دارد .وجود هتلها و رستورانهای بسیار عالی ،آماده به ارائه خدمات بودن اکثر فروشگاهها تا نیمهشب و بعضا برخی به صورت
 29ساعته ،وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و به برکت آن وجود نور تقریبا کافی در محدوده ثامن و گردشگرخیز بودن بسیار باالی
حرم مطهر رضوی در این منطقه موجب غنی شدن منطقه از لحاظ جذابیت جاذبههای گردشگری به خصوص مسیرهای منتهی به
بارگاه امامرضا(ع) شدهاست.

-5-1-2فضای فرهنگی

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)33 :پائیز 3111

کلمه فرهنگ ( )Cultureاز زبان کالسیک التین ریشه میگیرد به معنای بهسازی و کشت وکار .فرهنگ را در تعریف امروزی
میتوان به عنوان مجموعهای از باورها ،اندیشهها ،ارزشها ،معرفتها و رفتارهایی دانست که پایه مشترک کل اعمال اجتماعی
هستند ،درواقع الگوهای رفتاری آموخته شده که از گروهی به گروهی دیگر و یا از نسلی به نسل دیگر منتقل میشوند و بر پایه
واقعیتهای اجتماعی در ذهن شکل میگیرند .گردشگری بینالمللی و گردشگری داخلی همچنان یکی از برجستهترین راههای
مبادالت فرهنگی ،ایجاد حس تجربه شخصی نسبت به نه تنها آنچه از گذشتهها باقیمانده است ،بلکه زندگی و فرهنگ جامعه
معاصر دیگران است .صنعت گردشگری اغلب سبک زندگی غیربومیان و آداب و رسوم آنها را به عنوان جاذبههای توریستی عرضه
می دارد .همچنین گردشگران به طور معمول خواستار تجربه آن نوع از فرهنگ و سبک زندگی هستند که به میزان قابل توجهی با
فرهنگ و شیوه زندگی خودشان تفاوت دارد .آشنایی انسان با فرهنگهای دیگر مقدمهای برای شناخت بیشتر انسان از خویش است
چرا که شکل فرهنگی وی نیز جاذبه اصلی گردشگری در بومیان طلقی میگردد و بدون عاملی به نام فرهنگ همهجا شبیه یکدیگر
خواهد بود و گردشگری عینیت نخواهد داشت .عناصر اصلی فرهنگ ایرانی شامل :زبان و گویشهای ایرانی ،به خصوص زبان
پارسی ،آداب ،رسوم و عیدهای ملی مانند نوروز و شب یلدا ،همچنین ادبیات و اسطورههای تاریخی مانند رستم و سهراب و
اسطورههای تمثیلی همچون سیمرغ ،دیو و غیره ،هنر و معماری منحصر به فرد ایرانی ،تنوع کثیر قومیتهای ایرانی ،دین اسالم و
مذهب شیعه و آیینهای دیگر از جمله زرتشتی ،مهرپرستی و غیره میباشد (همایونی .)3 :0395 ،تاریخ طوالنی درباره زندگی شبانه
مردم در شهر مشهد وجود دارد ،جایی که روزهای بسیار گرمی دارد اما با فرارسیدن اوقات شبانه هوا رو به خنک شدن میرود و
برای تفریح و انجام فعالیتهای دیگر بسیار مناسب است .در مشهد نه تنها چای صبحگاهی بلکه چای عصرانه هم توسط مردم
سرو میشود چرا که چای محبوبترین نوشیدنی ایران است و این محبوبیت جزء فرهنگهای قدیمی کشور است.

 -6-1-2کسب و کارهای محلی
با توجه به باال بودن میزان مصرفی افراد محلی بدیهی است که رونق کسب و کار این گروه از اولویت بسیار باالیی برخوردار
است .صنعت گردشگری امروزه توانسته است اهمیت بسیار باالیی در ایجاد آثار مثبت اقتصادی برای هر منطقه گردشگری در دنیا
پیدا کند چرا که افزایش گردشگری به عنوان یک منبع تأمین مالی ،رشد و توسعه اقتصادی را میتواند به دنبال داشته باشد
(محمدی و همکاران0389 ،؛ نرگسی و همکاران .)98 :0393 ،گردشگری شامل صدها بنگاه اقتصادی است که بخشی از آنها
بزرگ هستند اما بخش عظیمی از آنها را کسب و کارهای کوچک شکل میدهند .این کسب و کارهای کوچک بومی سهم بسیار
مهمی در رونق اقتصادی کسب و کار کاسبان محلی دارند که شامل :اسکان ،رستوران ،مغازههای خردهفروش ،فروشگاههای مواد
غذایی ،پمپ بنزین وغیره می باشند .درآمدی که از مبادالت بین گردشگران و افراد بومی صاحب کسب و کار بدست میآید ،خود
موجب افزایش گردش پول و نهایتا رونق اقتصادی در سطح منطقه ،شهر و حتی کشور میشود (مافی و سقایی .)233 :0389 ،شهر
مشهد به عنوان قطب گردشگری کشور از زندهگی شبانه قابل توجهی برخوردار است که امروزه بخشی از زندگی نه تنها گردشگران
بلکه افراد بومی و محلی نیز میباشد.

31

 -7-1-2فعالیتهای شبانه شهری
همزمان با ورود به قرن بیستم و توسعههای انقالب صنعتی در جهان ،یک نظم و سیستم اجتماعی متناسب با زمان کار و
فعالیتها شروع به شکلگیری کرد که در طول زمان به تدریج تمام رفتارهای اجتماعی ،خدمات ،اوقات فراغت و غیره را تحت تاثیر
خود قرار داد و هماکنون نیز ادامه دارد .امروزه این سیستم زمانبندی موجب اختاللهای کارکردی و اجتماعی در مردم شده و به
تبع باعث پدید آمدن احساس گستردهای همچون احساس کمبود وقت در مردم شدهاست ،در نتیجه انسانها انگیزه عظیمی برای
مدیریت و برنامهریزی ساختارهای زمانی زندگی خود بدست آوردهاند .این موضوع توانست اهمیت زمان غروب و شب یا حتی تا
پاسی از شب را به عنوان محدوده زمانی مناسب در شبانهروز برای گذران اوقات فراغت و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نشان
دهد (قدیمی و کرامتی .)36 :0396 ،به طور معمول فعالیتهای شبانه گردشگران شامل :پیادهروی ،خرید ،گشت و گذار ،خوردن و
آشامیدن ،جشنوارههای شبانه ،برنامههای موسیقی زنده و سایر اشکال سرگرمیهای شبانه و همچنین در مورد شهر بخصوصی مانند
مشهد ،عبادتهای شبانه در حرم مطهر امام رضا (ع) نیز میباشد .با رشد بیسابقهای که گردشگری شبانه از خود نشان داد ،امروزه
توجه ویژهای به افزایش روزافزون بازارهای شبانه به ویژه در قاره آسیا و کشورهای درحال توسعه میشود همچنین فعالیتهای
قابل توجهی در زمینه سرگرمیهای مرتبط با شب و گردشگری شبانه در حال انجام است .گردشگری جنسی ) (sex-tourismو
گردشگری شراب ) (alco-tourismنیز از رایجترین سرگرمیهای شبانه برای گردشگران در سراسر دنیا محسوب میشوند اما
شرایط جوی و اعتقادات حکومتی و مردمی ایران به گونهای نیست که این دو نوع از گردشگری به صورت مشهود در حال فعالیت
باشند (الدریج و اسمیت.)339 :2009 ،

 -8-1-2کیفیت خدمات واحدهای اقامتی و پذیرایی
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)33 :پائیز 3111

از مهمترین عناصر اصلی در صنعتگردشگری ،واحدهای اقامتی و پذیرایی میباشند .این تاسیسات شامل :هتلها،
مهمانسراها ،کاروانسراها ،پانسیونها ،زائرسراها ،رستورانها ،غذاخوریها ،کافهها و هر فضایی که در حال ارائه خدمات اقامتی و
پذیرایی باشد هستند .ارائه توصیفی دقیق از واژه «کیفیت» بسیار مبهم و دشوار است اما در واقعیت کیفیت برای هر چیزی بخشی
از سرشت آن است و طبیعتا جزئی از آن محسوب میگردد .در ارتباط با کاالهایی که دارای ماهیت فیزیکی هستند برای سنجش
کیفیت ،شرایط دشواری وجود ندارد و بهراحتی میتوان با تعیین استانداردهای کمی ،کیفیت محصول یا کاال را ارزیابی کرد .اما
ارزیابی کیفیت در مبحث خدمات کاری بس دشوار است چرا که خدمات از ویژگیهای خاصی شکل گرفتهاست (مستوفی و فرمانی،
 )39 :0388این ویژگیها عبارتانداز :ناملموس و غیرقابل رویت بودن ،تفکیکناپذیری ،تغییرپذیری و فناپذیری .نکته مهم در
گردشگری این است که سنجش و ارزیابی رضایت گردشگر درباره عوامل ارائه خدمات گردشگری تاثیر بسیار مثبتی بر روند
برنامهریزی ،تعیین استراتژی های تجاری و همچنین افزایش کیفیت خدمات دارد .سطح کیفیت خدماتی که به ادراک گردشگر
میرسد بر رضایت آنها به طور مثبت و منفی تاثیرگذار است بنابراین یک واحداقامتی یا پذیرایی باید برای افزایش میزان رضایت
گردشگر از میزبانی و خدمات خود ،کیفیت خدماتدهی را بهبود ببخشد (عالمه و نکتهدان0389 ،؛ اسعدی و همکاران.)5 :0395 ،

 -9-1-2کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی
سیستم حمل و نقل به عنوان یک مسئله حیاتی در زندگی انسانها از دیرباز مورد توجه بشر بوده که امروزه با پیشرفت سریع
تکنولوژی توانستهاست ابزارهای پیشرفتهتری را در اختیار خود قرار دهد (مبهوت و فعال0392 ،؛ امانپور و همکاران.)39 :0399 ،
چراکه یکی از نیازهای اساسی مردم در قالب سکونتگاههای انسانی موضوع دسترسی یا آمد و شد است که در حوزه مسائل شهری
به عنوان ترافیک و حمل و نقل شهری شناخته میشود .حمل و نقل به صورت عمومی عبارت است از حرکت و جابهجایی مردم یا
کاال بین نقاط مختلف داخل شهر یا بین شهرها .گسترش حمل و نقل عمومی میتواند به بهبود وضعیت ترافیک کمک کند اما اگر
کیفیت حمل و نقل عمومی پایین باشد و نتواند اعتماد مردم را جلب کند باعث شلوغی و ازدحام ترافیک میشود .سیستم حمل و
نقل یکی از مشخصههای نشاندهنده میزان توسعه یک کشور محسوب میشود و به دنبال آن برخورداری از حمل و نقل عمومی
پایدار به عنوان یکی از اجزای اصلی زندگی شهری امروزی شناخته میشود .بدیهی است که حمل و نقل درونشهری باید به
گونه ای باشد که از خودروهای شخصی حداقل استفاده و از وسایل حمل و نقل عمومی حداکثر استفاده توسط شهروندان و
گردشگران صورت گیرد و این درصورتی تحقق مییابد که سرویسهای حمل و نقل عمومی مانند :متروها ،اتوبوسها ،تاکسیهای
مجاز و پیکها از کیفیت خدمات قابل قبولی برخوردار باشند و رضایت شهروندان و گردشگران را در رابطه با وسایل نقلیه عمومی
جلب نمایند .کیفیت خدمات حمل و نقل و سهولت دسترسی آن از عوامل افزایش رضایت مردم به شمار میآید اما بار معنایی
کیفیت و رضایت متفاوت است چرا که کیفیت دارای مفهوم عینی ،شناختی و سنجشی است در حالیکه رضایت یک عنصر ذهنی
31

مبتنی بر احساسات است .احساس رضایت گردشگران از حمل و نقل عمومی عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه سفر دوباره
میباشد همچنین باعث بهبود روند افزایش کیفیت این خدماتدهی نیز میشود (ملکی و همکاران.)90 :0399 ،

-10-1-2امنیت و ایمنی فضای شبانه

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)33 :پائیز 3111

امنیت در شهر نوعی احساس آسایش و آرامش باطنی محسوب میگردد که از محیط پیرامون حاصل میشود و پس از درک
ذهنی آن ،نوعی احساس در امان بودن در فرد بوجود میآورد .حس داشتن امنیت از چگونگی قرار گرفتن انسان در محیط طبیعی یا
محیطهای انسانساخت به شکل گونهای ادراک روانی حاصل میشود .احساس امنیت شامل :امنیت اجتماعی ،امنیت کالبدی و
امنیت محیطی میباشد ،هنگامی که این مشخصهها تامین باشد میتوان صحبت از امنیت شهری را به میان آورد (بمانیان و
محمودینژاد0383 ،؛ حبیبی و صدیقی .) 8 :0399 ،همانطور که اشاره شد امنیت نوعی احساس و ادراک است و بیشتر به احساسات
روانی شهروندان و گردشگران از عوامل هراسآور برمیگردد و امکان دارد میزان ناامنی احساسشده توسط فرد با واقعیت عوامل
خارجی هراس آور تطابق نداشته باشد .بنابراین میزان احساس امنیت یا ناامنی ،بنا به احساسی که فرد در محیط پیرامون خود ایجاد
یا دریافت میکند در نوسان و متفاوت خواهد بود .به عبارت دیگر در جامعهای که امنیت وجود دارد لزوما احساس امنیت در مردم
وجود ندارد چرا که احساس امنیت از موارد دیگری مانند ذهنیت مردم از جامعه نشات میگیرد (نوروزی و فوالدی سپهر0388 ،؛
حبیبی و صدیقی .)00 :0399 ،امروزه سبک زندگی با روشن نگاه داشتن دائمی شهرها ،رها شدن از آهنگ طبیعی روز و شب،
افزایش کار شبانه ،افزایش ساعات کاری و باز بودن واحدهای فعالیتی مطابقت پیدا کرده است (پاتارست 0و کونکه2003 ،2؛
علیمردانی و همکاران .)09 :0395 ،اکثر مطالعاتی که درباره نورپردازی انجام شدهاند نشان دادهاند که با رونق روشنایی شبانه در
مکان های مناسب و نامناسب ،ترس از ارتکاب جرم ،مشکالت رفت و آمدی مردم و گمنامی فضاهای شبانه موجود در شب بسیار
کاهش مییابد .بنابراین وجود نور کافی و نورپردازیهای زیبا در شهر باعث جذابیت و خواناتر بودن شهر و به دنبال آن موجب
افزایش ایمنی و امنیت موجود در شب برای شهروندان و گردشگران ورودی به آن منطقه میشود (شرقی و همکاران.)09 :0395 ،

 -2-2پیشینه تحقیق
در دهه  0930میالدی نورپردازی مصنوعی در محیط به عنوان ابزاری برای جذابیت بیشتر فضای شهری و تامینکننده امنیت
و ایمنی ساکنان و گردشگران شهری در هنگام شب استفاده شد اما استفاده استاندارد و اصولی از نور در فضای محیطی و بیرونی به
قرن  03برمیگردد که نخستین تصاویر منظر شبانه توسط انسان برای فستیوالهای بارکو به ثبت رسید (ریتر.)392 :2006 ،3
جوردانو 9در پژوهش خود ( ،)2008به بررسی طراحی نورپردازی در فضای باز به عنوان یک ابزار برای توسعه گردشگری در شهر
واالدولید اسپانیا پرداخت .براساس این پژوهش تمرینات نورپردازی در فضای باز در دهههای اخیر به طور چشمگیری تغییر
کرده است چرا که نورپردازی کاربردی به همراه استفاده از آن به تدریج منجر به افزایش چشمانداز کیفی نور شد .پژوهش جوردانو
نشانداد که نقش سنتی نور برای اهداف امنیتی با طراحی نورپردازی برای زیبایی سازگاری دارد در نتیجه شهرهای اروپایی بنا به
سیاست ها و اهداف توسعه گردشگری نیاز شدیدی به توسعه گردشگری شبانه با استفاده از طراحیهای نورپردازی دارند اما با این
حال در تحقیقات علمی به این روند در حال رشد توجه کمتری شده .این پژوهش با هدف تمرکز بر پروژههای نورپردازی ،استفاده از
طراحی نور را برای اهداف گردشگری مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان دادند بررسی تصمیمات طراحی روشنایی و نور در اهداف
اقتصادی ،سیاسی و زیست محیطی تأثیر بسزایی دارند و موجب الهام بخشیدن به استفاده روزافزون از اشکال مختلف برجستگی نور
در راه توسعه اهداف گردشگری میباشد .در حالیکه دو سال قبل الند 5در مطالعه خود ( ،)2006به بررسی چگونگی ترویج
نورپردازی و به موجب آن توسعه گردشگری زمستانی در شمال ایسلند پرداخت .این مطالعه نشان داد که در سالهای اخیر،
گردشگری زمستانی در ایسلند به طور مداوم در حال توسعه است و نورپردازی در شمال این کشور تبدیل به یکی از جاذبههای مهم
گردشگری شده است ،همچنین از سال  2009استفاده از چراغ و نور به طور عمدی برای بهبود مناظر طبیعی مورد استفاده قرار
گرفته ،نتایج این مطالعه حاکی از این بود که نورپردازی در شمال کشور زمستانی ایسلند که تاریکی بسیار فراگیری دارد موجب شده
تا ذهن گردشگران از یک منطقه تاریک و بسیار سرد که میتواند خطرناک هم باشد تغییر پیدا کرده و دیدگاه آنها روز به روز
بهبود پیدا کرده است چراکه شرایط آب و هوایی هم با توجه به چراغهای متعدد به سمت مساعد شدن پیشرفته و احساس خطر در
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شمال ایسلند بسیار کاهش یافته است با این وجود غین 0و همکاران در پژوهش خود ( ،)2000به بررسی توسعه گردشگری شبانه
شهری بر اساس پروژه های نورپردازی شبانه در شهر گوانژو چین پرداختند که در این پژوهش عوامل توسعه گردشگری شبانه
شامل :اقلیم مناسب ،غنای جاذبه گردشگری ،غنای فضای فرهنگی و رونق کسب و کارهای محلی بررسی شدهاست ،همچنین
میزان تأثیرگذاری پروژههای نورپردازی در مکانهای توریستی بر اقتصاد منطقه و فعالیتهای گردشگری شبانه نیز کامال آشکار
بودهاست .هدف اصلی این پژوهش استفاده صحیح از مزایای زمان شب برای گذران اوقات فراغت گردشگران است .در نتیجه مردم
و دولت میبایست اهمیت گردشگری شب و تأثیر بسزای نورپردازی بر آن را به رسمیت بشناسند و به تکامل هرچه بیشتر آن کمک
کنند .نتایج حاکی از این پژوهش نشان داد که شهر گوانژو با آب و هوایی بینظیر ،جاذبههای گردشگری بسیار ،فضای فرهنگی
غنی از زندگی شبانه و بازارهای عظیم گردشگری ،برای توسعه گردشگری شبانه مزایای بسیاری دارد و محدودیتی مانند :ساعات
محدود یکی از موانع توسعه گردشگری شبانه به شمار میرود چرا که اکثر جاذبههای گردشگری قبل از ساعت  6عصر تعطیل
میشوند و گردشگران در هنگام شب فرصتی برای لذت بردن از مناظر زیبا و جاذبهها ندارند .بدین ترتیب توسعه گردشگری شبانه
نیاز به تالش کل جامعه دارد و پژوهشگران موظف هستند نحوه روابط بین متغیرهای گردشگری شبانه را بیشتر بررسی کنند .اما در
ایران ناصحی و همکاران در تحقیقی ( ، )0396به بررسی نقش نور و اصول طراحی آن به عنوان عنصری گرافیکی در گرافیک
محیطی و بافت گردشگری شهر اصفهان پرداختند .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،توصیفی تحلیلی بود.
گردآوری اطالعات به شیوهی کتابخانهای و میدانی به صورت مشاهدهی مستقیم انجام شده .ابزار گردآوری اطالعات فیشبرداری
از روش مشاهده و تجزیه تحلیل تصاویر بودهاست .نتایج بدستآمده نشان داد که در بافت گردشگری شهر اصفهان ،توجه به اصول
گرافیکی در به کارگیری عناصر روشنایی و اصول زیباییشناسی مد نظر نبودهاست و پارازیت شدید نوری در فضای داخلی بناها
مشاهده میشود .بنابراین بهره مند شدن از تجربه و تخصص افراد کاردان در این زمینه گویای حل این مسائل خواهد بود .در
حالیکه غفاری و همکاران در مطالعه خود ( ،)0395به بررسی نقش نورپردازی هنری در توسعه گردشگری شهر تبریز پرداختند .این
پژوهش از نوع کتابخانهای بوده و راهکارهای الزم جهت توسعه فضاهای گردشگری را ارائه دادهاست .در این پژوهش نورپردازی
هنری ،نورپردازی شهری ،امنیت و آرامش ،جذابیت فضای گردشگری و زمان گشت و گذار گردشگران مورد بررسی قرار گرفته.
نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که نورپردازی نه تنها یک فعالیت تزیینی است بلکه به عنوان حرکتی مدرن در معماری مجدد
فضاهای شهری به شمار میرود و میتواند ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری ،توسعه گردشگری شهری را نیز به همراه داشته
باشد .یک سال قبل از پژوهش غفاری ،شیخ بیگلو و تبریزی در مطالعهای تحلیلی ( ،)0399به ارزیابی مقایسهای پنج کالنشهر
کشور :اصفهان ،تبریز ،شیراز ،مشهد و یزد از لحاظ چهار معیار کلی شامل« :جاذبه ها و خدمات»« ،وضع موجود شهر شب»،
«مطلوبیت محیطی» و «وضعیت حمل و نقل شبانه» جهت برنامهریزی و توسعهی گردشگری شبانه پرداختند .نتایج این ارزیابی
نشان داد که در صورت اراده بر پایهگذاری و توسعهی گردشگری شبانه در سطح ملی ،براساس تلفیق نظرات کارشناسان حوزهی
گردشگری ،شهر اصفهان با امتیاز قابل مالحظهای به عنوان گزینهی ترجیحی در میان پنج شهر مورد مطالعه میباشد .همچنین
خلیلوند و اعالیی در پژوهشی ( ،)0399به بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری برای شهر اهواز پرداختند که هدف از این
پژوهش شناختن صنعت گردشگر به عنوان یکی از راهبردهای اقتصادی و فرهنگی بود و یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که
نورپردازی شهری در جذابیت محیط و بناهای شهری ،افزایش زمان گشتن و خرید در بازار و افزایش آسایش و امنیت گردشگران
شهری در هنگام شب بسیار موثر است .با این حال دو سال قبل غالمحسینی و همکاران در پژوهش خود ( ،)0392به بررسی
تاثیرگذاری نورپردازی در امنیت شهری و توسعه گردشگری شهر شیراز پرداختند که هدف از این پژوهش آشنایی با ضرورتهای
نورپردازی به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر شهری و بررسی تأثیر نورپردازی در امنیت گردشگران شهر شیراز بود .یافتههای این
پژوهش نشانداد که بیش از  90درصد شهروندان و گردشگران شهر شیراز به تاثیر باالی نورپردازی بر افزایش آسایش و امنیت
شهروندان و گردشگران و همچنین افزایش زمان گردشگری تا ساعات پایانی شب اشاره کردهاند .بنابراین نتایج براین شد که
نورپردازی مناسب برای جاذبههای گردشگری شهر شیراز ،عالوه بر ایجاد بهبود کیفیت زندگی شهری ،به توسعه گردشگری در
شهر شیراز نیز منجر میشود .در شکل شماره  0مدل تحلیلی پژوهش نشان داده شده است:

1 Qin
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شکل ( :)1مدل تحلیلی پژوهش (مأخذ :غین و همکاران ( ،)1111شاو ( ،)1112استونسون و همکاران ())1112

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری شبانه شهری است؛
به همین منظور فرضیه اصلی پژوهش به شرح ذیل درنظر گرفته شدهاست:
"نورپردازی بر توسعه گردشگری شبانه در مقصد تاثیر معنادار دارد"
و براساس تعاریف علمی هشت فرضیه فرعی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفتهاست:
فرضیه اول :نورپردازی بر اقلیم آسایش در مقصد تاثیر معنادار دارد.
فرضیه دوم :نورپردازی بر جاذبههای گردشگری در مقصد تاثیر معنادار دارد.
فرضیه سوم :نورپردازی بر فضای فرهنگی در مقصد تاثیر معنادار دارد.
فرضیه چهارم :نورپردازی بر کسب و کارهای محلی در مقصد تاثیر معنادار دارد.
فرضیه پنجم :نورپردازی بر فعالیتهای شبانه شهری در مقصد تاثیر معنادار دارد.
فرضیه ششم :نورپردازی بر کیفیت خدمات واحدهای اقامتی و پذیرایی در مقصد تاثیر معنادار دارد.
فرضیه هفتم :نورپردازی بر کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی در مقصد تاثیر معنادار دارد.
فرضیه هشتم :نورپردازی بر ایمنی و امنیت شبانه در مقصد تاثیر معنادار دارد.

 -3روششناسی تحقیق
 -1-3روش پژوهش
پژوهش حاضر در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد و روش انجام آن با توجه به اینکه متغیرها صرفا وجود دارند و پژوهش
قصد بررسی روابط میان متغیرها و تشریح و توصیف آنها را دارد روش توصیفی تحلیلی میباشد .اطالعات و دادههای اصلی
پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهای و اقدامات میدانی (طراحی ،توزیع و تکمیل پرسشنامه) حاصل شده و توسط نرمافزار SPSS
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .به همین منظور پرسشنامهای (محققساخت) توسط پژوهشگر طراحی و با روش مقطعی بین
نمونه ای از جامعه آماری مورد نظر (کلیه گردشگران ورودی به منطقه ثامن شهر مشهد که در محدوده زمانی نیمه دوم سال 0398
در آن منطقه سکونت داشتهاند) توزیع و تکمیل گردید .تمام پرسشنامهها در منطقه موردنظر و پس از بازدید گردشگران از فضاها و
جاذبههای مورد نظر و کسب تجربه عینی ناشی از نورپردازی محیطی بین آنها توزیع و برای افزایش صحت و سهولت در
پاسخگویی در ابتدا توضیحات مختصری در ارتباط با موضوع پژوهش و مطالعه به آنها ارائه گردید .حجم نمونه ،بنا بر قاعده حد
مرکزی و بر اساس اینکه متغیرهای پژوهش حاضر کمی هستند و باید از آمار پارامتریک استفاده شود ابتدا پیشنمونهگیری از جامعه
آماری به تعداد  30نفر انجام شد تا نرمالیته توزیع جامعه مورد سنجش قرار گیرد ،سپس با توجه به نامعلوم بودن جامعه آماری و
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انحراف معیار پیشنمونه که (مقدار  )0/5در نظر گرفته میشود ،مقادیر در فرمول کوکران برای جامعه نامعلوم جایگذاری شده و
حداقل حجم نمونه به تعداد  389عدد مشخص شد .روایی پرسشنامه از نوع صوری بوده و با تایید و اظهارنظر متخصصان و اساتید
در رابطه با وضعیت سواالت حاصل شده ،همچنین میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب  αکرونباخ توسط نرمافزار SPSS
آزمونشده و مقدار ( )3/63بدست آمدهاست که با توجه به اینکه ضریب  αبیشتر از حد استاندارد ( )3میباشد نشاندهنده پایایی
قابلقبول پرسشنامه پژوهش حاضر است .برای آزمون فرضیههای پژوهش با توجه به سنجش تاثیر یکمتغیر بر یکمتغیر از
آزمون  Tتکنمونهای استفاده شدهاست.

 -2-3محدوده مورد مطالعه
مشهد بزرگترین کالنشهر مذهبی کشور است و طبق آخرین آمار درسال  0395با جمعیت  3،000،089نفر دومین شهر
پرجمعیت ایران پس از تهران است (مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن .)0395 ،شامل  03منطقه و  90ناحیه
میباشد و از نظر آب و هوایی دارای اقلیمی متغیر ،اما معتدل و متمایل به سرد و خشک است .تابستانهای مشهد گرم و خشک
است و از زمستانهای سرد و مرطوب برخوردار است .اما محدوده دقیق مطالعه در پژوهش حاضر ،یکی از مناطق 03گانه مشهد به
نام ثامن میباشد که محیط اطراف آستان رضوی را شامل میشود .جدول شماره  0منطقه ثامن را از چهار جهت اصلی اطراف
توضیح داده است:
جدول ( :)1توضیحات مربوط به نواحی منطقه ثامن (منبع :توالئی و همکاران)182 :1231 ،

براساس منابع بهروزشده توسط معاونت گردشگری و زیارت شهر مشهد در سال 98؛ شکل شماره  2به نمایش دقیق منطقه
ثامن و خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی میپردازد ،الزم به ذکر است که این تصویر نمایشدهنده بهروزترین نقشه
منطقهای برای منطقه ثامن ،خیابانها و محیطهای اطراف آستان پاک و مقدس رضوی میباشد:
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شمال
جنوب
شرق
غرب

میدان شهدا ،خیابان آیتاهلل شیرازی ،خیابان خسروی نو ،میدان بیتالمقدس
بزرگراه کالنتری،کمربندی 35متری جنوبی مشهد ،میدان جمهوری اسالمی
میدان بیتالمقدس ،خیابان امام رضا (ع) ،میدان بسیج ،پایانه مسافربری
میدان شهدا ،خیابان و میدان دکتر شریعتی ،خیابان دانشگاه ،میدان جمهوری اسالمی

شکل ( :)1نقشه هوشمند راهنمای گردشگری منطقه ثامن (مأخذ :معاونت گردشگری و زیارت شهر مشهد)1238 ،

منطقه شهری ثامن ،هسته اصلی و قدیمی شهر مشهد را در خود جای داده است .با عنایت به زیارتی بودن شهر مشهد،
موقعیت مکانی حرم مطهر امامرضا(ع) در مرکز منطقه ثامن ،ورود ساالنه بیش از  20میلیون نفر گردشگر داخلی و خارجی و عالقه
بسیار آن ها نسبت به اسکان در واحدهای اقامتی اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) ،این منطقه شاهد تراکم زیاد واحدهای اقامتی از
جمله :هتلها ،هتلآپارتمانها ،مهمانپذیرها و خانههای استیجاری بودهاست که موجب تمرکز بخش عظیم گردشگران به منطقه
مذکور شدهاست (سقایی0390 ،؛ مافی و همکاران .)9 :0399 ،منطقه ثامن جمعیتی بالغ بر  06889نفر را در وسعتی معادل
 3536696مترمربع جای داده ،الزمبهذکر است که این منطقه شامل دو ناحیه و شش محله میباشد و براساس آمارموجود در
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وبسایت رسمی میراث فرهنگی استان خراسان :این منطقه دارای  909واحد اقامتی معادل  29303اتاق میباشد و از ظرفیت
پذیرش مسافر به تعداد  39386تخت برخوردار است (جاودانی و مسلمانزاده0390 ،؛ مافی و همکاران .)3 :0399 ،اکثر جاذبههای
گردشگری موجود در این منطقه که مورد توجه و بازدید گردشگران قرار میگیرند در جدول شماره  2شاخهبندی و گردآوری
شدهاست:
جدول ( :)1جاذبههای گردشگری منطقه ثامن شهر مشهد (مأخذ :معاونت گردشگری و زیارت مشهد)1238 ،
مسجد شاه
گنبد سبز
مقبره شیخ بهائی
مجموعه حرم مطهر امام رضا
مذهبی
زیارتی
آرامگاه پیرپاالندوز
گنبد خشتی
مقبره شیخ طبرسی
مسجد جامع گوهرشاد
بازار بزرگ فرش مشهد
بازار عباسقلیخان
بازار مرکزی
بازار بزرگ مشهد (سرشور)
بازارها
مجتمعتجاری توس ونک
سرای عزیز ا ...اف
بازار رضا
مرکز خرید آرمان
مراکز
خرید
---------------بازار امین
بازار الغدیر
بازار حکیم (بازار روسها)
موزه آستان قدس رضوی
حوضانبار معجردار
خانه تاریخی داروغه
آرامگاه نادرشاه و موزه نادری
تاریخی
حمام قلیبیک
فرهنگی
آبانبار بازار فرش
خانه تاریخی امیری
خانه تاریخی توکلی
(موزهمردمشناسی)
----------------------------------پارک میرزاکوچکخان
تفرجگاه

 -3-3تجزیه و تحلیل
نتایج بدستآمده از پرسشنامه پژوهش حاضر حاکی از آن است که  33/5درصد از پاسخدهندگان را زنان و در مقابل 62/5
درصد را مردان تشکیل دادهاند .جدول شماره  3همه ویژگیهای فردی بررسیشده در پژوهش را به خوبی نمایش دادهاست:
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جدول ( :)2ویژگیهای فردی جامعه نمونه (مأخذ :نتایج استخراجشده از پرسشنامه)1238 ،
سطح تحصیالت
محدوده سنی
جنسیت و تاهل
زیر دیپلم
%39/0
زیر  29سال
%33/5
زن
دیپلم
%30/3
 25تا  99سال
%62/5
مرد
لیسانس
%20/9
 95تا  69سال
%39/8
مجرد
فوق لیسانس
%8/3
 65سال و بیشتر
%60/2
متاهل

%05/9
%33/2
%39/8
%3/0

در قالب پاسخ به گویههای مطرحشده در پرسشنامه در ارتباط با نورپردازی محیطی در شهر ،گردشگران به بیان نظرات خود
پرداختند و با توجه به فرضیات و تاثیرگذاری متغیرهای پژوهش بر یکدیگر و اینکه در پژوهش حاضر سنجش رابطه برای یک
متغیر مستقل نسبت به یک متغیر وابسته بررسی میشود از آزمون آماری  Tتک نمونهای استفاده شدهاست.
نتایج تحلیل آزمون  Tتک نمونه برای فرضیات پژوهش حاضر در جدول شماره  9ارائه شده است:
جدول ( :)2شاخص های استنباطی آزمون  Tتک نمونهای مولفهها (مأخذ :محاسبات تحقیق حاضر)
Test Value = 0
متغیرهای فرعی
(فاکتورهای توسعه گردشگری شبانه)
اقلیم آسایش
جاذبههای گردشگری
فضای فرهنگی
کسب و کار محلی
فعالیت شبانه شهری
کیفیت خدمات واحدهای اقامتی و پذیرایی
کیفیت خدمات حمل و نقل
ایمنی و امنیت شبانه
توسعه گردشگری شبانه

 0فضای نمونه به ازای هر برآمد ممکن
 2میزان حق انتخاب
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()t

آمارهآزمون0

009.386
038.266
90.300
065.399
099.030
030.305
020.558
250.309
250.309

درجه
آزادی2

سطح
معناداری

تفاوت
میانگینها

383
383
383
383
383
383
383
383
383

0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005

05.32292
08.00098
09.80969
03.99390
06.69530
03.00309
05.93396
09.02083
09.02083

95% Confidence
Interval of the
Difference
حد باال
حد کم
05.5983 05.0935
08.3003 03.9022
05.0230 09.9829
03.3099 03.2899
06.9230 06.9636
03.3098 06.9096
06.2323 05.3056
09.0699 08.8323
09.0699 08.8323
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براساس نتایج بدستآمده از آزمون فرضیات حاضر میتوان ادعا کرد نورپردازی بر همه شاخصهای توسعه گردشگری شبانه
در منطقه ثامن شهر مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد و فرضیات پژوهش کامال مورد تایید قرار گرفتهاند بنابراین پس از بررسی
تمام شاخصههای توسعه گردشگری شبانه در پژوهش حاضر میتوان ادعا کرد نورپردازی بر توسعه گردشگری شبانه در منطقه ثامن
شهر مشهد نیز تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج حاصلشده از آزمون فرضیه اصلی پژوهش با مطالعات گذشته که به صورت
اختصاصی در زمینه تاثیر نورپردازی بر توسعه گردشگری شبانه انجام شدهاند مانند :غین و همکاران ( ،)2000استونسون و همکاران
( ،)2003شاو ( ،)2009جوردانو ( ،)2003تقوایی و همکاران ( ،)0390شیخبیگلو و تبریزی ( )0395و شیخبیگلو و همکاران ()0398
همسویی دارد .پژوهش حاضر با محدودیتهایی نیز همراه بودهاست :اول اینکه تنها ابزار گردآوری دادهها در پژوهش حاضر
پرسشنامه بوده که ممکن است برخی از نمونههای آماری منظور محقق یا گویه را درست متوجه نشده باشند و به دنبال آن جواب
درستی هم نداده باشند الزم به ذکر است نتایج کسب شده از پژوهش حاضر منصوب به منطقه ثامن در شهر مشهد میباشد و
بدیهی است که این نتایج را نمی توان به کل شهر مشهد تعمیم داد چرا که ممکن است نتایج در مناطق دیگر گردشگری متفاوت
باشد .همچنین کمبود پژوهشهای جدید در خصوص این موضوع در کشور نیز از محدودیتهای پژوهش محسوب میشود .در
همین راستا پیشنهاداتی به پژوهشهای آتی ارائه گردیدهاست که شامل:
بررسی دیدگاه مردم بومی در خصوص ایجاد و توسعه گردشگری شبانه
بررسی تاثیرات روانی نور و رنگ در روحیات و فعالیتهای مردم جامعه میزبان و مهمان
با توجه به اینکه پژوهش حاضر برای منطقه ثامن انجام شدهاست و نتایج کسبشده ممکن است با دیگر مناطق مطابقت
نداشته باشد لذا به محققین آتی پیشنهاد میشود که پژوهشهای مشابهی در مناطق گردشگری دیگر مانند :طرقبه و شاندیز انجام
دهند و نتایج آن را با نتایج پژوهش حاضر به قیاس بگذارند.
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طراحی و ارائه مدل مفهومی بازریابی تام برای تسهیل جذب گردشگر
مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کلنگر با استفاده از مدل ISM

عزیز ارفعی* ،1فرشید نمامیان

2

تاریخ دریافت99/08/10 :
تاریخ پذیرش99/09/13 :
کد مقاله14854 :

چکـیده
گردشگری بهعنوان گستردهترین صنعت خدماتی جهان توانسته توجه بسیاری از مدیران و پژوهشگران را به خود جلب
نماید .،لذا شناسایی عوامل بازاریابی این خدمت و ارائه راهکارهای بهینه بهمنظور تسهیل جذب گردشگر حائز اهمیت
است .با توجه به اینکه پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه هرکدام به جنبهای از عوامل بازاریابی پرداخته است .هدف
پژوهش حاضر شناسایی عومل بازاریابی جذب گردشگر از دیدگاه بازاریابی تام مبتنی بر بازاریابی کلنگر میباشد پژوهش
حاضر از نظر هدف اکتشافی و از نظر نتیجه کاربردی است .در مرحله اول و روش اجرای آن نیز با توجه به رویکرد کیفی
نظریه داده بنیاد 43کد بهعنوان عوامل موثر بر جذب گردشگر استخراج و با توجه به قرابت معنای به 17مفهوم تبدیل و
در 6مقوله طبقهبندی شده است .دادههای پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق گردآوری شدند و تحلیل آنها بر اساس
مراحل داده بنیاد انجام شد .در مرحله دوم پژوهش با استفاده از رویکرد کمی (مدل سازی ساختاری تفسیری) مدل
مفهومی عوامل تسهیل کننده بازاریابی جذب گردشگر استخراج شده است و در ماتریس قدرت نفوذ – وابستگی متغیرها
آمیختههای ترفیعی تشویقی ،بازاریابی رابطه مند ،بازاریابی و بازارشناسی و بازاریابی عملیاتی در ناحیه پیوندی قرار گرفته
اند.

واژگـان کلـیدی :گردشگری ،بازاریابی تام ،مدل سازی ساختاری تفسیری.

 -1دانشجوی دکتری بازاریابی ،دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه ،ایرانaziz1arfai@gmail.com،

 -2دکتری مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه ،ایران

25

 -1مقدمه

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)11 :پائیز 1399

ایجاد توسعه همهجانبه و پایدار و جایگزینی منابع جدید کسب درآمد مستلزم بهرهگیری از پتانسیلهای بالقوه است (محمدی،
داری پور )2016،2016،گردشگری بهعنوان یکی از سریعترین بخشهای اقتصادی در حال رشد است .امروزه گردشگری بهعنوان
نیرویی تأثیرگذار در تغییر و تحوالت بینالمللی و راهحلی برای اقتصادهای در مضیقه شناخته میشود ،زیرا بزرگترین صنعت دنیا از
لحاظ میزان اشتغال و تولید داخلی پرسرعتترین صنعت از لحاظ رشد اقتصادی است (ویلیامز)2004،1
توسعه روزافزون و شتابندة صنعت گردشگری موجب شده بسیاری از صاحبنظران قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند.
یافتههای شورای سفر و گردشگری جهانی نشان میدهد که صنعت گردشگری حدود  10درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را دربر
دارد و برای حدود  215میلیون نفر در سراسر جهان شغل ایجاد کرده است .با افزایش روزافزون تقاضای سفر و گردشگری و
تبدیلشدن صنعت گردشگری به یکی از بزرگترین صنایع در جهان ،هر کشور بهمنظور جذب گردشگران بالقوه الزم است در
راستای توسعه اجتماعی ـ اقتصادی و رشد زیربنایی خود تالش کند (Baradarani and Arasl,2014, ).از طرفی بیثباتی
اقتصاد جهانی ،رقابت شدید جهانی و تغییرات سریع فنّاوری اهمیت اندازهگیری و تحلیل بازاریابی را افزایش داده است .یک شرکت
قادر است ،مبتنی بر بینشی که امروزه به یک چالش مبدل شده ،از معیارهای درست استفاده کند و به آنها عمل کند(Aref, .
2011).ازجمله عواملی که میتواند گردشگری کشور را توسعه و بهبود ببخشد ،بهکارگیری ابزار و متغیرهای مؤثر بازاریابی است
(Amin Bidokhti & nazari, 2009).یکی از اجزای چارچوبهای توسعه گردشگری ،بازاریابی است .با توجه به رقابت
موجود بین مقاصد گردشگری ،موضوع بازاریابی اهمیت زیادی دارد  (Rezvani, 2008).ازجمله عواملی که میتواند بازاریابی
گردشگری را بهبود بخشد ،بهکارگیری صحیح ابزارها و متغیرهای مؤثر در بازاریابی است  (Sardy Mahkan, 2001).با
بازاریابی میتوان به گردشگران بالقوه اطالعاتی درباره آنچه منطقه میتواند ارائه دهد ،عرضه و آنها را نسبت به بازدید از آن
ترغیب کرد ). (Laimer & Weiss, 2009بهطورکلی بازاریابی فرایند مسئوالنه برای شناخت ،پیشبینی و تأمین نیازهای
مشتریان به شکل سودآور تعریفشده است که جهتگیری و گرایشهای مشتریان را در عمل اجرا میکند (Cooke,
 1993; Rezvani, 2008).بهواسطه روشهای بازاریابی ،میتوان گردشگران بالقوه را جذب مقاصد مدنظر کرد .بازاریابی
گردشگری به علت خدماتیبودن ،حساسیت ویژهای دارد .ناملموسبودن ،ناپایداری ،ناهمگونی ،تفکیکناپذیری و تملکینبودن از
ویژگیهای این صنعت خدماتی است که در فرایند برنامهریزی برای بازاریابی ،لزوم استفاده از یک مدل ترکیبی بازاریابی را آشکار
میکند .برنامهریزی ،تهیه محصوالت گردشگری و جذب گردشگر را میتوان از جمله فعالیتها و عملیاتهای بازاریابی گردشگری
نام برد به عبارت دیگر بازاریابی همان فعالیتهای ارزیابی بازار و نیازهای مشتریان ،ارزیابی خدمات و امکانات و هزینههای
دستیابی به هدف و تسهیالتی است که شامل برنامههای هدفگذاری شده بر روی گروهی خاص از مشتریان در جهت ترغیب
آنها به خرید یا استفاده از خدمات میباشد(وان باینی .)2007،بازاریابی گردشگری با ارائه اطالعات مناسب و صحیح به گردشگران
سعی میکند آنها را نسبت به بازدید از منطقه گردشگری ترغیب نماید (الیمر.)2009،
گردشگری ایران به طور کلی چه از نظرگردشگری داخلی و چه از نظر گردشگری خارجی هرچند دارای اهمیت فروانی از نظر
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی برای کشور ایران است اما جایگاه واقعی خود را در بین مابقی کشورها پیدا نکرده که
مهمترین عامل آن بازاریابی مناسب برای جذب گردشگر می باشدتوجه به آمار درآمدهای ارزی کشورهایی که دارای جاذبههای
قابل توجهی از نظر میراث فرهنگی ،مناظر طبیعی و غیره نیستند نشان میدهد که آنها با برنامهریزی دقیق و توجه به مدیریت
بازاریابی ،موفقیتهای زیادی بدست آوردهاند .کشورهای موفق برای عرضه خدمات مناسب تحقیقات الزم را پیرامون نیازهای
جهانگردان انجام میدهند بدین ترتیب نیاز به انجام تحقیقات کاربردی با توجه به ویژگیهای خاص بومی و فرهنگی منطقه در این
زمینه احساس می شود .در تمام پژوهش های که انجام گردیده است یک نگاه جزئی و جزیره ای به موضوع شده است در صورتی
که با ید برای حل مشکالت جذب گردشگر یک نگاه کل نگر باید داشت در پژوهش حاضر پژوهشگران قصد دارند با استفاده از
بازاریابی کل نگر به بررسی موضوع بپردازند که از مدل بازاریابی کل نگر کاتلر و همکاران استفاده شد اما در حین پژوهش به
مولفههای دیگر بازاریابی رسیدن و یا به زبانی دیگر یک مدل باراریابی کل نگر بومی (بازاریابی تام) برای موضوع گردشگری وجود
دارد پژوهشگران قصد دارند با استفاده از رویکرد کیفی و کمی دو سوال مطرح کنند
 )1چه عوامل بازاریابی باعث جذب گردشگر خواهد شد؟
)2روابط بین عوامل بازاریابی تام از چه مدلی پیروی می کند؟
و برای پاسخگویی به سئواالت زیر اهداف زیر دنبال می شود:
 پیشنهاد عوامل بازاریابی تام برای جذب گردشگر
 ارائه مدل مفهومی بازاریابی تام برای جذب گردشگر با استفاده از مدل ساختاری تفسیری
1 Williams
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-2ادبیات و پیشینه پژوهش
بدون تردید روندها و نیروهای موجود در قرن بیست و یکم شرکت های پیشرو را به سمت تعریف و بهکارگیری مفاهیم و
فلسفه های کسب و کار جامع تشویق می کنند .بازاریاب های موفق امروزی عموما از رویکرد جامع و کامل که فراتر از مفاهیم
اولیه بازاریابی است ،پیروی می کنند .دیدگاه بازاریابی کل نگر بر اساس توسعه ،طراحی و اجرای برنامه ها ،فرایند ها و فعالیت هایی
است که وظایف مختلف بازاریابی و ارتباطات درونی آن ها را در نظر دارند .این دیدگاه بیان می کند .تمامی فعالیت های بازاریابی
مهم اند و شرکت ها باید از رویکرد جامع و کل نگر تبعیت کنند (کاتلر و کلر )36-1393،35،و در آن توجه به چهار بعد بازاریابی
یکپارجه ،بازاریابی داخلی ،بازاریابی رابطه مند و بازاریابی عملیاتی ضروری است .شکل  1دیدگاه بازاریابی کل نگر را نشان می دهد.

بازاریابی رابطهمند بهعنوان فرایند شناسایی ،ایجاد ،نگهداری ،تقویت ودر صورت لزوم خاتمه دادن به روابط با مشتریان و دیگر
ذینفعان در یک سو دو جانبه تعریفشده ،به طوری که اهداف همه گرو ها در این رابطه تامین کند (گرونروز )1994،کاتلر و
آمسترانگ بازاریابی رابطهمند را ایجاد ،حفظ و بهبود روابط مستحکم با مشتری و دیگر ذینفعان می دانند (کاتلر و
آمسترانگ.)1999،
بازاریابی یکپارچه همچون بعد دیگر بازاریابی کل نگر زمانی به وقوع می پیوندد که بازاریاب فعالیت ها و برنامه های بازاریابی
مشخصی را با هدف خلق ،معرفی و عرضه ارزش به مشتریان طراحی می کند و در این فرایند این اصل را مد نظر قرار می دهد که
((کلیت هر چیز بیشتر از تک تک اعضا آن است))(کاتلرو کلر .)38 ،1393،بازاریابی یکپارچه (آمیخته های ترفیعی و تشویقی)
فعالیتی است جهت متحد کردن همه ابزارهای ارتباطی بازاریابی و مشارکت و گسترش دادن ،پیامها برای ارتباط برقرار کردن
دوطرفه با مخاطبان هدف از یک راه تازه است .برنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه از برنامه های تبلیغاتی سنتی خیلی پیچیده تر می
باشد زیرا که منابع پیام بیشتر ،ابزارهای ارتباطی بیشتر و مخاطبان بیشتری را مدنظر قرار می دهد.
بازاریابی درونی متمرکز بر روابط درونی مناسب افراد در همهی سطوح در سازمانها میباشد ،بنابراین یک رویکرد خدمتمحور
و مشتریمحور بین کارکنان در تماس با مشتریان ایجاد میشود (گرونوس .)345 ،2000 ،بنابراین بازاریابی درونی بهعنوان یک
فرآیند مدیریتی جامعی عمل میکند که وظایف چندگانه سازمان را در دو مسیر تلفیق و یکپارچه میکند:
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شکل -1ابعاد دیدگاه بازاریابی کل نگر (کاتلرو کلر)1393،36،

جدول  -1نقش بازاریابی درونی بر وظایف سازمان
تمام کارکنان در همهی سطوح سازمان ،کسب و کار ،فعالیتها و فرآیندهای مختلف در متن،
یک محیط را درک و تجربه کنند.
همه کارکنان جهت فعالیت در یک طریق خدمت محور ،آماده و انگیزهمند میشوند.
(گرونوس 346 ،2000 ،و دنیس)1995 ،1

بازاریابی درونی را نوعی فلسفه مدیریت استراتژیک میداند که کار جذب ،توسعه ،انگیزهمند کردن و حفظ کارکنان مهم و
برجسته را با فراهم کردن محیط کار با کیفیت و تامین نیازهای آنان به انجام میرساند (دنیس.)51 -43 ،1995 ،
مفهوم بازاریابی عملیاتی به دنبال مشخص کردن راهکارهای افزایش بهره وری و سود آوری شرکت به وسیله فعالیت های
بازاریابی است در این رویکرد متغییر های محیطی از قبیل قوانین و مقررات ،مسائل اخالقی ،روندهای اجتماعی و تاثیرات زیست
1 Dennis
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محیطی نیز بررسی می شوند با کمک این رویکرد در اختیار مدیران قرار می دهد مدیران ارشد به دنبال اندازهگیری اثر بخشی
فعالیت های بازاریابی به کمک معیارهای مانند رشد فروش ،سهم بازار ،نرخ از دست دادن مشتریان ،رضایت مشتریان و کیفیت
محصوالت هستند (کاتلرو کلر )1393،40 ،در پژوهش حاضر با توجه به متغیرهای بدست آمده متغیر رضایت و بازاریابی ،بازارشناسی
اضافه گردیده که در مجموع بازاریابی تام را تشکیل داده اند که در ادامه به بررسی ادبیات نظری این متغیرها می پردازیم.
بازاریابی عملی است علمی و علمی است عملی و ترکیبی از استعداد ،دانش ،تجربه ،هنر و مهارت که شامل سه رکن
بازارشناسی ،بازارسازی و بازارداری است .هرجاکه نیاز ،نیازمند ،عاملی برای پاسخگویی به آنها و داد و ستد وجود دارد بازاریابی نیز
مطرح می باشد( .درگی)6837،
امروزه سازمانهای تولیدی یا خدماتی ،میزان رضایت مشتری را بهعنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد
میکنند و این روند همچنان در حال افزایش است .اهمیت مشتری و رضایت او چیزی است که به رقابت در سطح جهانی
برمیگردد .رضایتمندی مشتری تجربهای تجمعی از خرید و مصرف مشتری تجاری است .رضایتمندی مشتری متأثر از دو عامل
انتظارات و عملکرد خدمات تجربه شده است (ویی وای .)128-63 ،1989 ،1مقدار احساسی است که در اثر رفع انتظارات مشتری و
یا افزودن به انتظارات او به انسان دست میدهد .نارضایتی یا عدم رضایت مشتری حالتی است که در آن یکی از عوامل ایجاد
کنندهی نارضایتی به اندازهی کافی بر استنباط وی از کیفیت محصوالت یا خدمات خریداری شده تأثیر میگذارد (بیگز و سوایلز،2
.)132 ،2006

-3پیشینه پژوهش
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اهمیت خدمات ،صادرات ،تولیدات غیر نفتی بهمنظور رسیدن به امنیت اقتصادی و کمک به اقتصاد مقاومتی بر کسی پوشیده
نیست .از این رو ،توجه به اقتصاد های ارزآوری که کشورمان در آن دارای مزیت رقابتی است اهمیت بسزایی دارد .یکی از خدماتی
که از جهات مهم حائز اهمیت است و می تواند ارزش افزوده فراوآنی را برای کشورمان به ارمغان آورد بخش گردشگری می باشد
که در سالهای گذشته بنا به دالیل متفاوتی در عرصه رقابت جهانی جایگاه خود را پیدا نکرده است .بهمنظور حل مشکالت پیش رو
توسعه خدمات گردشگری تحقیقات قابل توجهی در حوزه بازاریابی صورت گرفته است که در ادامه به آن اشاره خواهدشد.
کاماو و همکاران ( )2015در مقالهای تحت عنوان «اثرات آمیخته بازاریابی در انتخاب محل اقامت توسط گردشگران داخلی
کنیا» نشان دادند مؤلفههای قیمت ،محصوالت و خدمات ،مکان ،مردم ،شواهد فیزیکی و تبلیغات در تعیین و انتخاب محل اقامت
گردشگران محلی تأثیر اساسی دارد .پاتاپیوس کنتیس ( )2014در تحقیق خود با عنوان «ارزیابی عوامل آمیخته بازاریابی در پنج
هتل شهری از طریق مصاحبه عمیق با بازاریابان» ،عوامل آمیخته بازاریابی هتلها را شناسایی و تحلیل کردند .نتیجه نشان داد
عوامل مالی نقش مهمی در بازاریابی هتلها برای گردشگران ایفا میکنند.
مولینا مارتینز و همکاران ( )2014در پژوهشی تحت عنوان «سیاستهای عمومی و بازاریابی گردشگری در مکزیک و اسپانیا»
به این نتیجه رسیدند که با افزایش کیفیت خدمات و شرایط مقصدهای گردشگری ،رقابت میان آنها در بازاریابی افزایش مییابد؛
بنابراین سیاستهای عمومی کشورها باید بر مبنای افزایش کیفیت طرحریزی شود .عباسی و همکاران ( )2014در مقالهای با عنوان
«آمیخته بازاریابی در صنعت گردشگری ورزش ایران» نتیجه گرفتند برگزاری رویدادهای ورزشی و جاذبههای گردشگری در مؤلفه
محصول ،کیفیت زیرساختها و توسعه خدمات و امکانات و تجهیزات گردشگری ورزشی در مؤلفه مکان ،استفاده از تبلیغات
رسانههای جمعی و تولید کلیپهای تبلیغاتی در مورد جاذبههای گردشگری ورزشی در مؤلفه ترفیع ،هزینههای بستریشدن در
بیمارستان و قیمتهای آژانسهای گردشگری در مؤلفه قیمت بیشترین تأثیر را در جذب گردشگری ورزشی در ایران دارد.
یافتههای آنها نشان داد مؤلفههای ترفیع ،مکان ،محصول و قیمت به ترتیب بیشترین اهمیت را در موضوع مطالعهشده داشت.
الموال و الکورنه ( )2012در مقالهای باعنوان «بررسی ارتباط بین آمیخته بازاریابی و وفاداری و رضایت گردشگران در
گردشگری سالمت اردن» با استفاده از مدل  P7به این نتیجه رسیدند که مؤلفه محصول و مکان تأثیر زیادی بر وفاداری
گردشگران دارد ،اما مؤلفههای قیمت و کارکنان تأثیر چندانی بر وفاداری گردشگران نداشته است .همچنین مؤلفههای قیمت ،مکان
و کارکنان تأثیر زیادی بر رضایت گردشگران دارد .لئوناردو دیوکو و همکاران ( )2010در مقالهای با عنوان «نشان تجاری چین،
درک راهنمایی تور و مفاهیم برای مقصد نشان تجاری و بازاریابی» ،دانش نشان تجاری بازدیدکنندگان را بررسی کردند و با نظر
کارشناس به درک و تفاسیری برای بهبود نشان تجاری و بازاریابی گردشگری چین پرداختتند .درنهایت تأثیر نقش میانجیگری
تماس بازدیدکنندگان خارجی و مردم بومی را بیش از نشان تجاری در جذب گردشگر دانستند.

1 Yi, Y
2 Biggs and Swailes
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کانان ( )2009در پژوهشی تحت عنوان «بازاریابی گردشگری :یک دیدگاه بازاریابی خدماتی» به بررسی بازاریابی گردشگری
در هند پرداخت و به این نتیجه رسید که برای موفقیت در بازاریابی گردشگری باید از فناوری مدرن در حجم وسیع سود برد و برای
رسیدن به این موفقیت باید بازاریابی گردشگری بهعنوان یک دیدگاه مورد پذیرش واقع شود .زهرر ( )2009در پژوهش خود دریافت
بین ابعاد سیاستگذاری و ابعاد بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد .حسینی کلکوه و حبیبی ( )2015در مقالهای ،برای بررسی تأثیر
عوامل آمیخته بازاریابی در افزایش جذب گردشگر در شهر ماسوله با چهار مؤلفه به این نتیجه رسیدند که در مؤلفه قیمت ،تثبیت
نرخ کاال و در مؤلفه ترفیع ،برگزاری نمایشگاهها و در مؤلفه مکان ،دسترسی آسان به جاذبهها و در مؤلفه محصول ،تنوع مراکز
اقامتی بیشترین اهمیت را دارند.
با مرور پیشینه پژوهش و ادبیات نظری می توان نتیجه گرفت که بازاریابی تام در پژوهش ها صورت نگرفته بلکه هرکدام از
پژوهش ها به بخشی از بازاریابی برای جذب گردشگر پرداخته اند .حتی بازاریابی کل نگر نیز که پژوهش حاضر بازاریابی تام از این
رویکرد الگو گرفته است نیز در هیچ کدام از پژوهش ها انجام نشده است .همان طور که از ادبیات بر می ایید ،بیثباتی اقتصادی
جهانی ،رقابت شدید جهانی و تغییرات سریع فناوری اهمیت نگاه تام به بازاریابی را افزایش می دهد بازاریابی تام به سازمان های
فعال در این زمینه کمک فرواوانی می تواند انجام دهد.

-4روش شناسی پژوهش
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این پژوهش از نوع پژوهش اکتشافی است که شامل دو گام است :در گام اول ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبه با متخصصان
بود .به این صورت که با استفاده از پروتکل مصاحبه ،با نمونه های ازکارشناسان مصاحبه هایی انجام شده و از میان مصاحبه ها،
اطالعات الزم برای تحقیق استخراج شد .روش تحلیل دادهها بر اساس رویکرد داده بنیاد و با استفاده از کدگذاری و مقولهیابی
انجام شد.
در روش شناسی نظریة داده بنیاد ،کشف یا تولید نظریه بر مبنای حقایق و واقعیات موجود و از طریق جمع آوری نظاممند
دادهها و با در نظر قراردادن کلیة جوانب مرتبط با موضو پژوهش صورت میگیرد .این روش شامل اقدامهایی منسجم است که به
ظهور مقولههای مفهومی می انجامد ) (Glaser,2013در گام دوم برای تبیین روابط بین طبقات ،از داده های کمی و از مدلسازی
ساختاری تفسیری استفاده شد .جامعه آماری پژوهش افرادی هستند که به نحوی با گردشگری و جذب گردشگری و مسائل
بازاریابی در ارتباط بوده اند .بهمنظور استخراج کدها با استفاده از نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری در مجموع 25
مصاحبه انجام شد .ودر بخش کمی نیز بهمنظور استخراج مدل ساختاری تفسیری پژوهش نظر  15کارشناس از طریق پرسشنامه
جمع آوری شد و مورد برسی قرار گرفت.

-5تحلیل داده های پژوهش
-1-5تجزیه وتحلیل کیفی
در این تحقیق ،مراحل جمع آوری اطالعات و همچنین تجزیه و تحلیل دادهها به طور کامل به هم وابسته بوده و تحلیل اولیه
دادهها ،مبنای جمع آوری داده های آتی قرار گرفت .داده ها بدون هیچ گونه جهت گیری اولیه و به اصطالح با دید بیطرفانه
بررسی میشوند .مصاحبه ها ضبط و برای کدگذاری ،اصالح و اخذ بازخور ،مکتوب شد .برای کاهش حساسیت نسبت به ضبط کردن
مصاحبه ،در ابتدای هر مصاحبه ،محقق پس از معرفی خود ،هدف پژوهش و محرمانه بودن مصاحبه را شرح میداد .این مصاحبه ها
که از لحاظ ماهیت ،اکتشافی بودند ،با مسئله اصلی پژوهش شروع می شدند و در محور آن ادامه می یافتند .پیش از انجام مصاحبه
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های هدایت شده ،عمیق و تک نفره ،به هر یک از مشارکت کنندگان درباره موضوع مصاحبه توضیحاتی داده میشود و از آنان
خواسته میشود پیش از انجام مصاحبه ،درباره موضوع فکر کنند.

-2-5کدگذاری باز
پس از اتمام نخستین مصاحبه ،فرایند کدگذاری باز آغاز میشود .خروجی مرحله کدگذاری باز ،کدهای بنیادی ) مقولهها و
ویژگیهای مقولهها) است .در این مرحله ،مطالب را خط به خط میخوانیم و به هر قسمت از دادهها که ممکن است یک کلمه ،خط
یا پاراگراف باشند ،یک برچسب اختصاص میدهیم .این تکه از دادهها را میتوان یک واقعه در نظر گرفت.
چندین واقعه ،یک مقوله را شکل میدهند .پس از تشکیل کدهای بنیادی ،به این واقعه ها ،نشانگر گفته میشود .هنگام بررسی
واقعه ها باید همواره پرسشهایی از این دست مطرح میشود :این واقعه ،چه مقولهای را نشان میدهد یا این واقعه ،کدام ویژگی مقوله
را نشان میدهد؟ و در نهایت ،دلنگرانی و دغدغه اصلی شرکت کنندگان چیست؟
همچنان که داده ها جمع آوری می شوند ،تحلیل روش مقایسه مستمر نیز اجرا میشود .در روش داده بنیاد ،فرایند پژوهش،
خطی نیست ،بلکه حالت رفت و برگشتی دارد و ممکن است تقسیم بندی کدها بارها تغییر یابد توجه داشت فرایند مقایسه مستمر
در تمام طول پژوهش اجرا می شد که صرفاً در کدگذاری باز نبود .فرایند انجام مصاحبه ها با رعایت نکات الزم و مورد انتظار در
تئوری داده بنیاد انجام شد.
مصاحبه مورد نخست از آنجا که موردهای بررسی شده ،بر اساس نمونه گیری نظری و جهت دار انتخاب می شوند ،انتخاب
مورد نخست ،اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا تحلیل داده های مرتبط با آن ،مبنایی برای انتخاب موردهای بعدی و مسیر پژوهش است.
مورد نخست ،موردی است که از لحاظ پاسخگویی به پرسشهای پژوهش ،پوشش کاملی از موضوع ،فراهم کند .بدیهی است
انتخاب موردها مبتنی بر جمع آوری و تحلیل مورد قبلی)نمونه برداری نظری( تا زمان رسیدن به کفایت نظری ادامه دارد.
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جدول -3کد ها بررسی شده
مقوله ها

مفاهیم
قیمت
ترفیع

مکان

بازاریابی
یکپارچه
(آمیخته های
ترفیعی
تشویقی)

محصول

شواهد
فیزیکی

برنامه
ریزی

مردم
ایمنی
امنیت
رضایت
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شادی
الزامات
انگیزشی

کد ها
کاهش قیمت سفر و اقامت ،اتخاذ سیاست قیمتگذاری منعطف
تولید آثار فرهنگی و هنری ،گسترش تسهیالت و امکانات
هدایتی ،شناساندن جاذبه ها و امکانات گردشگری ،برگزاری
نمایشگاهها ،سمینارها و همایشهای تخصصی
سالمت و کیفیت مکانی ،امکان دسترسی آسان و اقتصادی
گردشگران ،پاکیزگی مکان گردشگری ،خدمات بهداشتی و
درمانی
گسترش موزه های مردم شناسی و مـوزه هـای اسـناد مکتوب،
وجود مجتمع های بین راهی ،وجود مراکز اقامتی مناسب نظیر
هتل ،ایجاد جاذبههای گردشگری مصنوعی مناسب ،توجه به
جاذبههای غیر ملموس و میراث فرهنگ ،وجـود راههـای
ارتبـاطی مناسـب بــرای دسترسـی گردشگران
مرمت و بازسازی بناها و اماکن تخریب شده و یا نیمه
فرسوده بهمنظور ایجاد محیطی مناسب برای گردشگران،
زیباسازی تفرجگاههای شهری
برنامه ریزی و سیاست گذاری جهت شناسایی اهداف گردشگران
از مسافرت ،اتخــاذ سیاسـت هــای الزم جهـت جــذب و
حفـظ کارآفرینان ،شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در
گردشگری ،بهبود فرایند نظارت بر عملکرد واحدهای ارائه
دهنـده خدمات گردشگری
بهبود فرهنگ عمومی شیوه برخورد با گردشگران ،توسعه
آموزش نیروی انسانی ،مشارکت دادن مردم بومی در فعالیت
های گردشگری ،بهبـود روحیـه و احسـاس تعلـق بومیـان
نسـبت بـه گردشگران
نداشتن دغدغه ایمنی از محل استراحت و تفرجگاه ها
ایجاد احساس امنیت برای خود و اطرافیان ،اعتماد به مقصد
گردشگری
مفرح بودن
خدمات ارتباطی (اینترنت ،تلفن و(  ،...خرید تور مسافرتی به
صورت آنالین

مصاحبه شوندگان

10،9،8،7،5،3،2
،16،15،14،12،11
،22،21،20،19،17
25،24،23

3،4،5،6،7،8،9،
10،11،13،14،17،
19،20،23،24

بازاریابی
عملیاتی

بازاریابی
رابطه مند

حمایت
دولت
ونهادها
ی ذی
ربط
کاهش
عومل
دافعه
بازار
کارکنان
کانالهای
بازاریابی

قوانین وتشریفات زائد اداری ،آشنا نبودن متولیان ،برون سپاری
(خصوصی سازی) فعالیت های صـنعت گردشگری ،احداث دفاتر
و واحدهای استقبال و پذیرایی از گردشگران جهت ایجاد
خاطرهای به یادماندنی برای گردشگران ،بهبود فرآیند نظارت بر
عملکرد واحدهای ارائه دهنده خدمات گردشگری ،جلوگیری از
تخریب محیطزیست

1،2،4،5،6،8،10
11،12،13،14،15،
18،19،20،23،

سیاست ها تهدیدی کشورهای خارجی
تحصیالت بی ارتباط کارکنان دفاتر گردشگری

1،2،3،4،5،8،
12،14،15،16،18،
20،22،.24
1،2،3،11،13،14،
15،16،17،19،21،
23،24،25

در ارتباط نبودن دفاتر گردشگری با دیگر موسسات بین المللی

بازاریابی و
بازارشناسی

بازاریابی
سنتی

بازاریابی سنتی ،عدم هوشمندی رقابتی ،کم توجهی به امر
تحقیق بازاریابی ،شناخت بازارهای هدف و بخش بندی آنها

بازاریابی
داخلی

کارکنان

ناآگاهی از نیاز بازار ،انتقال ندادن اطالعات ،وجود کارشناسان
آگاه و مطلع در جاذبه های گردشگری جهت ارائه اطالعات
صحیح به گردشگران ،یجاد انگیزش در کارکنان حوزههای
مختلف گردشگری با تأکید بر مکانیزم آموزش

1،2،3،5،6،8،
11،13،15،17،

 SSIMاز ابعاد و شاخصهای مطالعه و مقایسه آنها با استفاده از چهار حالت روابط مفهومی
ماتریس خودتعاملی
تشکیل میشود .این ماتریس توسط خبرگان و متخصصین فرآیند محوری تکمیل میگردد .اطالعات حاصله بر اساس متد
مدلسازی ساختاری تفسیری جمع بندی و ماتریس خودتعاملی ساختاری نهایی تشکیل گردیده است .منطق مدل سازی ساختاری
تفسیری ) (ISMمنطبق بر روشهای ناپارامتریک و بر مبنای مد در فراوانی ها عمل میکند.
گام اول ،شناسایی متغیرهایی مربوط به مسئله :با استفاده از رویکرد کیفی  6عامل بهعنوان عوامل بازاریابی تام در جذب
گردشگر استخراج شده است.
گام دوم ،تشکیل ماتریس خود تعاملی ،با استفاده از نظر کارشناسان ماتریس خود تعاملی ساختاری برای عوامل بازاریابی تام در
جذب گردشگر تشکیل شده است .این ماتریس با مقایسه زوجی متغیر های مسئله توسط کارشناسان و با کاربردن حروف
 A,X,V,Oبه دست میآید .بعد از نظر خواهی از کارشناسان ،ماتریس خود تعاملی ساختاری برای عوامل بازاریابی تام در جذب
گردشگر مطابق جدول  3به دست میآید.
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-6تجزیه وتحلیل کمی
ساختاری1یا

جدول -4ماتریس خود تعاملی ساختاری
J
آمیخته های ترفیعی تشویقی
رضایت
بازاریابی عملیاتی
بازاریابی رابطه مند
بازاریابی و بازارشناسی
بازاریابی داخلی
عوامل بازریابی تام برای تسهیل جذب گردشگر

I

7

6

5

4

3

2

V
V
V
V
V
V

A
A
A
X
A

X
A
A
X

X
A
X

X
X

V

1

گام سوم و چهارم ایجاد ماتریس دسترسی اولیه و نهایی :در گام سوم ،ماتریس خود تعاملی ساختاری با استفاده از چندین قواعد
به ماتریس دو دویی تبدیل شد که در اصطالح به آن ماتریس اولیه می گویند .در گام چهارم با دخیل کردن انتقال پذیری در روابط
متغیر ها ماتریس دسترسی نهایی تشکیل می شود.

1 Structural Self-Interaction Matrix
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جدول-5ماتریس دسترسی اولیه و نهایی
5 4 3 2 1
مقوله ها
1 1 1 1 1
-1آمیخته های ترفیعی تشویقی
0 0 1 1 0
-2رضایت
0 1 1 1 1
-3بازاریابی عملیاتی
1 1 1 1 1
-4بازاریابی رابطه مند
1 1 1 1 1
-5بازاریابی و بازارشناسی
1 1 1 1 1
-6بازاریابی داخلی
-7عوامل بازریابی تام برای تسهیل جذب گردشگر 0 0 0 0 0
4 5 6 6 5
میزان وابستگی

6
0
0
0
1
0
1
0
2

7
1
1
1
1
1
1
1
7

قدرت نفوذ
6
3
5
7
6
7
1

گام پنجم بخشبندی سطح :در این مرحله ماتریس دسترسی به سطوح مختلف دسته بندی می شود .پس از تعیین مجموعه
های خروجی و ورودی ،اشتراک هر یک از عوامل تعیین خواهد شد .از این طریق مجموعه مشترک برای هر عامل بدست خواهد
آمد .عواملی که مجموعه خروجی و مشترک آن ها یکسان باشند در باالترین سطح از سلسله مراتب مدل ساختاری تفسیری قرار
می گیرند.
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جدول -6بخشبندی سطوح ماتریس دسترسی نهایی
مجموعه ورودی مجموعه مشترک
مقوله ها مجموع خروجی
1و3و4و5
1و3و4و5و6
1و2و3و4و5و7
1
2و3
1و2و3و4و5و6
2و3و7
2
1و2و3و4
1و2و3و4و5و6
1و2و3و4و7
3
1و3و4و5و6
1و3و4و5و6
1و2و3و4و5و6و7
4
1و4و5
1و4و5و6
1و2و3و4و5و7
5
4و6
4و6
1و2و3و4و5و6و7
6
7
7
7

سطح
3
2
2
3
3
4
1

گام ششم :ترسیم مدل :در این مرحله با توجه به سطوح متغییر ها و ماتریس دسترسی نهایی ،یک مدل اولیه رسم می شود و
از طریق حذف انتقال پذیری ها در مدل اولیه مدل نهایی بدست میآید.

شکل-2ترسیم مدل تحقیق

در مدل ) (ISMروابط متقابل و تأثیرگذاری بین معیارها و ارتباط معیارهای سطوح مختلف به خوبی نشان داده شده است که
موجب درک بهتر فضای تصمیم گیری به وسیله مدیران میشود .برای تعیین معیارهای کلیدی قدرت نفوذ و وابستگی معیارها در
ماتریس دسترسی نهایی تشکیل می شود .از این ویژگی در تحلیل میک مک استفاده میشود.
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شکل 3-تحلیل میک مک

بحث و نتیجه گیری
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گسترش صنعت جهانگردی بهعنوان صنعتی که باحوزه های مختلفی نظیر اقتصاد ،کشاورزی ،فرهنگ ،محیط زیست و خدمات
در تعامالست ،دارای اهمیت فراوانی است و تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده که توسعه آن در هر منطقه باعث رشد و
پیشرفت اقتصادی اجتماعی آن ناحیه گردیده است ،بنابراین می تواند بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه مورد توجه قرارداد
شواهد موجود نشان می دهد علیرغم پیشرفت صنعت جهانگردی در دنیا ،ایران نتوانسته است هماهنگ با این رشد ،صنعت
گردشگری(خارجی و داخلی)خود را متحول سازد ومسئولین امر کمتر به آن توجه کرده اند بی شک یکی از عوامل موفقیت های
سازمان های جهانگردی در دنیا توجه به بازاریابی می باشد سازمانهای جهانگردیی که از علم بازاریابی بهره برده اند در جهت حفظ
و نگهداری و جذب توریسم گام های بلندی بر داشته اند .پژوهشگران در گام اول با استفاده از ذیگاه بازاریابی تام ،عوامل بازاریابی
که در جذب گردشگر موثر است را در شش طبقه دسته بندی کرده اند و در گام دوم بهمنظور طراحی مدل مفهومی پژوهش ،از
م دلسازی ساختاری تفسیری استفاده و روابط علی بین متغییرها را بر اساس دیدگاه خبرگان در قالب یک مدل چهار سطحی ارائه
کردند.
در پایین ترین سطح (سطح  )4مدل مفهومی عوامل بازاریابی تام بر جذب گردشگر ،متغیر بازاریابی داخلی بهعنوان متغیر
مستقل ایفای نقش می کند .این متغیر آمیخته های تر فیعی و تشویقی ،بازاریابی و بازارشناسی ،بازاریابی رابطه مند را تحت تاثیر
قرار می دهد .این بدین معنا است که این متغیر نقش مهمی را در ایجاد و ارتقای آمیخته های تر فیعی و تشویقی ،بازاریابی و
بازارشناسی ،بازاریابی رابطه مند ایفا می کند؛ و همانطور که پیش تر بدان اشاره شد رمز موفقیت در بازار به شدت رقابتی جذب
گردشگردر استفاده درست از بازارشناسی وبازاریابی است مهمترین مساله در برنامه بازاریابی موفق گردشگری ،شناسایی دقیق بازار
است ،زیرا گردشگران بر اساس نیاز هایشان در طبقه بندی های متفاوت قرار می گیرند .این که هر منطقه کدام بخش از بازار را
جذب کرده ،یا مایل به جذب کدام قسمت است مهم می باشد .همچنین .بازاریابها درتالشهایی که برای ایجاد رابطه با بخشهای
مختلف و گوناگون بازار بعمل آورده اند از روشها و ابزارهای گوناگون ترویج و گسترش(سیاست تشویقی جهت افزایش فروش)
استفاده کرده اند .در نتیجه مصرف کنندگان در معرض انواع ارتباطات گوناگون بازاریابی قرار گرفته اند.
در سطح سوم مدل مفهومی عوامل بازاریابی تام در جذب گردشگر متغیرهای آمیخته های ترفیعی و تشویقی ،بازاریابی و
بازارشناسی ،بازاریابی رابطه مند قرار دارند که روابط مابین این متغیر ها و همچنین روابط آن ها با متغیر های سطح بعدی دارای
اهمیت است .متغیر آمیخته های تر فیعی و تشویقی روابط متقابلی با متغیر های هم سطح خود یعنی بازارشناسی ،بازاریابی رابطهمند
دارد .متغیر آمیخته های تر فیعی و تشویقی عالوه بر روابط متقابل که با متغیر های هم سطح خود دارد که پیش تر بدان پرداخته
شد از سوی دیگر به ترتیب روابط متقابل و علی با متغیر بازاریابی عملیاتی و روابط علی با متغیر رضایت دارد به عبارتی آمیختههای
تر فیعی و تشویقی باعث ایجاد رضایت و بهبود بازاریابی عملیاتی می شود و همچنین بازاریابی عملیاتی باعث بهبود آمیختههای
ترفیعی و تشویقی می گردد .بازاریابی رابطه مند نیز عالوه بر روابط متقابل با متغیر های هم سطح خود به ترتیب روابط متقابل و
علی با متغیر بازاریابی عملیاتی و روابط علی با متغیر رضایت دارد به عبارتی بازاریابی رابطه مند باعث ایجاد رضایت و بهبود
بازاریابی عملیاتی می شود.
در سطح دوم مدل مفهومی عوامل بازاریابی تام در جذب گردشگر متغیرهای رضایت و بازاریابی عملیاتی قرار دارند که رابطه
این دو متغیر متقابل است همچنین این دو متغیر بهعنوان میانجی تاثیر مستقیم عوامل بازاریابی تام در جذب گردشگردارند .توجه
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بیشتر به متغیر های سطح دوم نشان میدهد رضایت و بازاریابی عملیاتی به شدت به هم وابسته هستند و رسیدن به یکی از این دو
متغیر بدون دیگری غیر ممکن است.

پیشنهادها
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با توجه به تجزیه و تحلیل خای و نتایج پژوهش حاضر در خصوص عوامل بازاریابی تام در جذب گردشگر پیشنهاد های
پژوهش بر اساس ابعاد ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی وسطوح مدل مفهومی ارائه خواهد شد:
ناحیه پیوندی :متغیر های آمیخته های تر فیعی و تشویقی ،بازاریابی و بازارشناسی ،بازاریابی رابطه مند ،بازاریابی عملیاتی در
ناحیه پیوندی و سح سوم و دوم مدل مفهومی قرار گرفته اند که این موضوع نشان دهنده تاثیر گذار بودن این متغیر ها بهعنوان
متغیر میانجی در زمینه عوامل بازاریابی تام در جذب گردشگر میباشد؛ به عبارت دیگر هر نوع تغییری از سوی این متغیر ها صورت
خواهد پذیرفت و نقش این متغیر ها در جریان جذب گردشگر حذف کردنی نیست .لذا پیشنهاد می شود:
 بسترسازی الزم از نظر فرهنگی برای گسترش استفاده از عوامل ترفیعی و تشویقی بازاریابی یکپارچه در سازمانهای
مربوطه
 هر گونه جذب گردشگر با بازارشناسی مناسب آغاز و از برنامه های بازاریابی تصادفی وبدون برنامه خوداری شود.
 در ارتباط بودن دفاتر گردشگری با دیگر موسسات بین المللی
 برون سپاری (خصوصی سازی) فعالیت های صـنعت گردشگری
 بهبود فرهنگ عمومی شیوه برخورد با گردشگران
ناحیه نفوذی :متغیر بازاریابی داخلی در ناحیه نفوذ و در سطح چهارم قرار دارد این موضوع نشاندهنده کلیدی و زیر بنای بودن
نقش بازاریابی داخلی در جذب گردشگر است متغیر بازاریابی داخلی بهعنوان متغیر مستقل محرک سایر متغیر ها به حساب میآید
وهر گونه تغیر در سایر سطوح از این متغیر شروع می شود لذا پیشنهاد می شود:
درونیسازی فسلفه بازاریابی درونی در کارکنان دفاتر و شرکت های گردشگری :برگزاری دوره های آموزشی در شروع به
خدمت در شرکت بدین طریق که در آن به ضرورت بکارگیری عوامل موثر در بازاریابی درونی تاکید شود .ارائه بروشورهایی از
تاثیرات برجسته بازاریابی درونی در موفقیت کارکنان ،سازمان و مشتریان.
ناحیه وابسته :متغیر های رضایت و عوامل بازاریابی تام برای جذب گردشگر در ناحیه وابسته و سطوح دوم و اول قرار گرفته اند
که این موضوع نشان دهنده قدرت نفوذ ضعیف و وابستگی باالی این دو متغیر است .رضایت به شدت تحت تاثیر سایر متغیر
هاست و باید تمامی متغیر ها مدل مفهومی نقش خود را به خوبی ایفا کنند تاوضعثیت رضایت بهبود یابد که در نهایت این موضوع
منجر به ارتقای وضعیت وابسته ترین متغیر عوامل بازاریابی تام برای جذب گردشگر شود لذا پیشنهاد می شود:
شناسایی نیاز های پنهان و انتظارات گردشگران
ایجاد احساس امنیت برای خود و اطرافیان ،اعتماد به مقصد گردشگری
به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود  )1مدل مفهومی ارائه شده در پژوهش حاضر را با روش معادالت ساختاری و در جوامع
آماری متفاوتی مورد سنجش و بررسی قرار دهند )2عوامل بازاریابی تام استخراج شده در پژوهش حاضر با استفاده از روش های
آماری و تکنیک های  MADMرتبه بندی شود.
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چکـیده
رابطه سنتی بین فرودگاه و خطوط هوایی شبیه به ارتباط بین مشتری و عرضهکننده است .در راستای این نوع همکاری
سست و نا مرتبط ،نه شرکت هواپیمایی و نه فرودگاه نمیتوانند به تنهایی به عملکرد مثبتی دست یابند .برای کسب و
حفظ مزیت رقابتی ،برخی از فرودگاهها و خطوط هوایی اقدام به تشکیل ائتالفی استراتژیک نموده اند .این همکاری
میتواند به خطوط هوایی در افزایش کیفیت خدمات مسافر و توسعه بهتر شبکه های ارتباطی کمک کند .برای فرودگاه نیز
ریسک عملیاتی میتواند تا حد زیادی کاهش یابد ،چون این نوع اتحاد معموال ً بلند مدت است و به فرودگاه اجازه میدهد
تا درآمد ثابتی از خطوط هوایی و مسافران آن کسب نماید .از آنجا که شرکت هواپیمایی در مدیریت فرودگاه دخیل است،
هزینههای عملیاتی فرودگاه نیز میتوانند کاهش یابند.

واژگـان کلـیدی :فرودگاه ،خطوط هوایی ،ائتالف استراتژیک ،تجربه سفر
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 -1مقدمه
حمل و نقل بخشی جداییناپذیر از صنعت گردشگری است و گردشگری در سالهای اخیر به دلیل توسعه صنعت حمل و نقل
پیشرفت قابل توجهی نموده است (تانگ )0019 ،ترافیک هوایی به عنوان جوانترین شاخه ترافیک ،نقش مهمی در صنعت
گردشگری در سراسر جهان بازی میکند .با این حال در عین جوان بودن ،بدلیل فراهم نمودن امکان سفرهای سریع و
مقرونبهصرفه و فرصت بازدید از مقاصد گردشگری گوناگون ،اهمیت آن روز به روز در حال افزایش است .ترافیک هوایی و
گردشگری همواره به هم مرتبط بودهاند و در دهههای اخیر ،این ارتباط متقابل قویتر شدهاست .از این رو پیشرفت ترافیک هوایی
با توسعه محصوالت جدید گردشگری وطرح های مشارکتی همراه شدهاست(استونسکو.)0017 ،

-2خطوط هوایی
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در قرن حاضر حمل و نقل هوایی در روابط کشورهای مختلف جهان ،تبادل فرهنگ ،نمایش قدرتهای اقتصادی و نظامی و
تسریع امور حیاتی یک کشور نقش حساسی بر عهده دارد (سقایی .)1800 ،طبق گفته پیج ( ،)0007صنعت هواپیمایی یکی از
پیچیدهترین بخشهای حمل و نقل است .به طور معمول ،خطوط هوایی مسافربری را میتوان به دو گروه متمایز تقسیم کرد :
خطوط هوایی برنامهای ،که خدمات پرواز داخلی و بینالمللی بین مقاصد را براساس یک جدول زمانی از پیش تعیینشده
•
ارائه میدهند.
خطوط هوایی چارتری که برنامه زمانی ثابتی را منتشر نمیکنند و از طریق اپراتورهای تور که خود وظیفه فروش صندلی ها
•
رانیز بر عهده دارند ،فعالیت میکنند.
در حال حاضر ،بیش از  690شرکت هواپیمایی برای ارائه خدمات برنامهریزیشده بینالمللی وجود دارند .بسیاری از کشورها
مالک یک شرکت هواپیمایی دولتی هستند که به عنوان حامل پرچم یا هواپیمایی ملی شناخته میشود ،تا هم بتواند موقعیت بازار
صنعت گردشگری کشور را ارتقا دهد و هم کیفیت دسترسی به سفر هوایی را بهبود بخشد (پیج.)0007 ،

-3ارتباط بین فرودگاه و خطوط هوایی
بطور سنتی ،فرودگاههای غیرنظامی خطوط هوایی را به عنوان مشتریان اولیه خود میدیدند ،زیرا عملیات فرودگاه به خطوط
هوایی بستگی دارد که تصمیم به ارائه خدمات در آن دارند .بدون خطوط هوایی ،هیچ بازار و درآمدی برای فرودگاهها وجود ندارد ،و
تا قبل از دهه  90هزینههای خدمات فرودگاهی که از خطوط هوایی و مسافر گرفته میشد ،مهمترین منبع درآمد برای فرودگاه
بود(تانگ .)0019،در حال حاضر بیشتر فرودگاهها بر تولید درآمد حاصل از فعالیتهای تجاری متمرکز هستند .عالوه بر این،
مسئولیت بهبود دسترسی به منطقه تحت پوشش اغلب به فرودگاه واگذار میشود .به منظور جذب خطوط هوایی بیشتر برای استفاده
از خدمات فرودگاه و بهبود قابلیت دسترسی به منطقه ،فرودگاهها به شکلی طراحی و راه اندازی میشوند که بهرهبرداری روان و
ایمن خطوط هوایی را تضمین نمایند (کازدا و کیوز.)0007 ،
برای حفظ همکاری های بلند مدت ،برخی از فرودگاههای اروپا (همچون فرودگاه بین المللی فرانکفورت) یک استاندارد هزینه
ای استراتژیک برای خطوط هوایی تعیین کردهاند .این قیمت به جای یک عدد استاندارد ساده ،براساس حجم مسافر خروجی
شرکت هواپیمایی است .اینگونه محاسبه هزینه ها ریسک عملیاتی خطوط هوایی را به طور قابلتوجهی کاهش داده و آنها را
ترغیب مینماید تا مسیرهای پروازی بیشتری را برقرار کنند .در این حالت از آنجا که خدمات هوایی گسترده تری در فرودگاه در
دسترس است ،در نتیجه می توان حجم مسافران را افزایش داد .فرودگاه نیز میتواند از طریق سایر خدمات جانبی ،درآمد بیشتری از
مسافران به دست آورده و خسارتهای ناشی از هزینه کرد ها را جبران نماید .در این میان رابطه ای سودمند و دو طرفه بین
فرودگاه و خطوط هوایی ایجاد شدهاست (گراهام.)0008 ،
بازاریابی فرودگاه یک مفهوم مدیریتی مهم برای مدیران فرودگاه است که از طریق آن فرودگاهها میتوانند نقاط قوت خود را
برای جذب خطوط هوایی به شکلی موثر ارتقا دهند (گراهام .)0008 ،از زمان مقرراتزدایی خطوط هوایی در آمریکا و اروپا در سال
 ،1976خطوط هوایی آزادی بیشتری را برای انتخاب فرودگاه های مورد استفاده شان داشتهاند و بازاریابی فرودگاه اهمیت زیادی
پیدا کردهاست (گراهام .)0008 ،بنابراین همانطور که گفته شد ،فرودگاه باید برای ارتقاء بازاریابی ،استراتژیهای کسبوکار ایجاد
کند .عالوه بر این ،بیشتر فرودگاهها در تالشند تا درآمد تجاری خود را از طریق خرده فروشی ،لیزینگ و تبلیغات افزایش داده و
وابستگی به درآمد هوا نوردی را کاهش دهند (به عنوان مثال تعیین هزینههای خدمات فرودگاهی برای خطوط هوایی و مسافران)
(ژو .)0000 ،بنابراین نوعی انگیزه برای نوآوری در ایجاد درآمد تجاری وجود دارد ،که به عنوان نمونه از طریق استراتژی های
تبدیل مسافر ترانزیت به گردشگر ،بر افزایش حمایت از امکانات و خدمات ویژه تاکید دارد .معموال فرودگاه عالقمند به ایجاد رابطه
ای خوب با خطوط هوایی است که از فرودگاه به عنوان مرکز بهرهبرداری یا پایگاهی برای گسترش همکاریهای بلند مدت استفاده
میکنند .برخی از فرودگاهها برای خطوط هوایی اصلی شان فرصت آگهی یا تبلیغات مجانی فراهم میکنند تا به آنها کمک نمایند
خود را بیشتر معرفی کرده و مسافران بیشتری را جذب کنند (ژو .)0000 ،به عنوان مثال ،فرودگاه بینالمللی شیکاگو (کد یاتا :

 )ORDبه تازگی نمایشگاهی در یکی از پایانه های خود در مورد تاریخچه خطوط هوایی یونایتد ایرالنز که از فرودگاه به عنوان
هاب اصلی استفاده میکند برپا کردهاست .این خود برای فرودگاه نیز یک فرصت مناسب است .هرچه مسافران بیشتری از اینگونه
خطوط هوایی اصلی جهت مسافرت استفاده نمایند ،فرودگاه میتواند انتظار کسب درآمد بیشتری از مسافران (خدمات تجاری و
هزینه های دریافتی از مسافران) داشته باشد (ژو.)0000 ،
همانطور که قبال گفته شد ،رابطه سنتی بین فرودگاه و خطوط هوایی شبیه به ارتباط بین مشتری و عرضهکننده است .در
راستای این نوع همکاری سست و نا مرتبط ،نه شرکت هواپیمایی و نه فرودگاه نمیتوانند به تنهایی به عملکرد مثبتی دست یابند.
برای کسب و حفظ مزیت رقابتی ،برخی از فرودگاهها و خطوط هوایی اقدام به تشکیل ائتالفی استراتژیک نموده اند( .آلبرس ،کوچ
و راف .)0009 ،کامال واضح است که آنها در عملیات و حوزه های خدماتی یکدیگر را تحتتاثیر قرار خواهند داد .به طور معمول
شرکت هواپیمایی از طریق همکاری های استراتژیک در مدیریت عملیات روزانه فرودگاه مشارکت خواهد داشت و مسئول برخی از
سرمایهگذاری ها در ساختمانهای فرودگاه خواهد بود .در عوض ،خطوط هوایی نیز میتوانند دسترسی ویژه ای به منابع فرودگاه
همچون گیت های بهتر و برنامه های زمانی مناسب تر داشته باشند .این امر میتواند موقعیت تجاری شرکت هواپیمایی را به طور
قابلتوجهی ارتقاء داده و بهرهوری و اثربخشی عملیاتی آن را بهبود بخشد.
این همکاری میتواند به خطوط هوایی در افزایش کیفیت خدمات مسافر و توسعه بهتر شبکه های هاب و انشعابی کمک کند.
برای فرودگاه نیز ریسک عملیاتی میتواند تا حد زیادی کاهش یابد ،چون این نوع اتحاد معموال ً بلند مدت است و به فرودگاه اجازه
میدهد تا درآمد ثابتی از خطوط هوایی و مسافران آن کسب نماید .از آنجا که شرکت هواپیمایی در مدیریت فرودگاه دخیل است،
هزینههای عملیاتی فرودگاه نیز میتوانند کاهش یابند (آلبرس ،کوچ و راف.)0009 ،

-4برندسازی مشترک
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برندسازی مشارکتی یا کو برندینگ یکی دیگر از روشهای برندسازی است که الزاما در شروع فعالیت یک کسب و کار
نمیتواند آغاز شود .این مدل از برندسازی مربوط به شرکتهایی است که برای کاملتر شدن و ارائه بهتر خدمات ،قصد دارند با
شرکتهای بزرگتر از خود وارد پروسه همکاری و تجارت شوند .از همین رو بهواسطه شهرت شرکت بزرگتر ،شرکت کوچکتر نیز
برندش تبلیغ خواهد شد.
امروزه ،تنوع محصوالت مختلف باعث شده است تا مشتریان با حق انتخاب های فراوانی روبه رو باشند .همچنین شرکت ها
دریافته اند که هزینه جذب مشتریان جدید ،پنج برابرهزینه حفظ مشتریان کنونی است و از دست دادن یک مشتری ،تنها از دست
دادن یک قلم فروش نیست ،بلکه فراتر از آن به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری می توانسته در طول
زندگی خود انجام دهد .در چنین موقعیتی شرکت هایی که دارای برند قوی تری هستند ،عملکرد بهتری دارند (الکایی ،مکی،
.)1896
برندسازی مشترک به عنوان نوعی اتحاد استراتژیک بین دو یا چند گروه شناخته میشود و نوعی توافق بازاریابی برای استفاده
از نامهای تجاری متعدد بر روی یک محصول یا خدمت است (چانگ .)0009 ،اعتقاد بر این است که این کار به شکلی موثرتداعی
های مثبت محصول یا برند یک شرکت را به شرکت دیگر منتقل میکند .برای مثال ،یک خط هوایی شناختهشده جهانی میتواند
وجهه شرکتی مثبت خود را به فرودگاه انتقال دهد ،البته اگردو مجموعه در جهت ارتقاء با هم همکاری کنند .این امر باعث میشود
که پیشرفت به شکلی موثرتر حاصل شود و همکاری دوطرفه شکل گیرد .به گفته دوشی ( ،)0006چنین همکاری متقابلی ممکن
است ( )1باعث جذب مشتریان بیشتر شود )0( ،سودآوری سازمانهای مربوطه را افزایش دهد )8( ،به نیازهای بیانشده و پنهان
مشتریان از طریق خطوط گسترده تولید پاسخ دهد )4( ،موقعیت رقابتی را از طریق افزایش سهم بازار تقویت کند )9( ،معرفی
محصول را به کمک برند ارتقاءیافته یا تصویر سازمانی بهبود بخشد )6( ،ارزش ادراک شده جدیدی از دیدگاه مشتری ایجاد نماید و
( )7از طریق صرفهجویی در هزینه ها به مزایای عملیاتی منتج شود.
به طور کلی سه نوع برندسازی مشترک وجود دارد  :تقسیم سهم بازار (یعنی الحاق به شرکتی دیگر برای نفوذ به بازار)،
گسترش برند (یعنی فعالیت برای گسترش برند براساس سهم بازار فعلی) و برندسازی جهانی (یعنی دستیابی به یک استراتژی
جهانی با ترکیب دو برند) (دوشی .)0006 ،اگر شرکتهای هواپیمایی ملی و سازمانهای مرتبط با مدیریت مقصد بتوانند یک
استراتژی برندسازی مشترک و موثر ایجاد کنند ،هر دو قادر خواهند بود سهم بازار خود را توسعه دهند .سازمان مدیریت مقصد
میتواند از طریق جذب مسافران ترانزیتی خطوط هوایی ملی ،انتظار بازدیدکنندگان بیشتری را داشته باشد ،و از سوی دیگر اگر
گردشگران بیشتری بخواهند از مقصد بازدید کنند ،خطوط هوایی ملی نیز میتوانند انتظار مسافران بیشتری را داشته باشند .این
میتواند فرصتی برای همکاری بالقوه برای برندسازی مشترک در سطح سهم بازار باشد.
امروزه هویت نام تجاری ،همانند سرمایه برای سازمان و محصوالت آن ارزش می آفریند ،از اینرو ارتقای نام تجاری در
بسیاری موارد به استراتژی سازمان تبدیل می گردد (دانایی و عارف .)1897 ،دالیل اصلی استفاده از استراتژی برندسازی مشترک،
دستیابی به سهم بازار بیشتر ،افزایش جریان درآمد و بهبود مزایای رقابتی از طریق افزایش آگاهی مشتریان است .بنابراین انتخاب
یک شریک تجاری مناسب برای موفقیت همکاری ها ضروری است .تنها یک شریک مناسب میتواند منجر به همکوشی موفق
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تجاری شود (چانگ .)0009 ،به عالوه ،پنج عامل حیاتی باید در نظر گرفته شوند تا بتوان یک استراتژی تجاری موفق ایجاد نمود.
این عوامل عبارتند از هزینه تغییر و تحول (یعنی بهای تغییر برای دو شرکتی که استراتژی مشترک نامگذاری را آغاز کردهاند
چیست ؟ آیا این گذار ارزش این هزینه کردن را دارد ؟) ،فرهنگ (به عنوان مثال آیا دو شرکت پیشینه فرهنگی و فرهنگ سازمانی
مشابهی دارند ؟) ،پذیرش مصرفکننده (بدین معنی که آیا مشتریان اصلی هر شرکت ،استراتژی جدید برندینگ را میپذیرند ؟)،
موقعیت محوری (یعنی آیا استراتژی برندسازی مشترک با ایجاد موقعیتی جدید واقعا به جذب انبوهی از مشتریان جدید کمک
میکند ؟) ،و بازسازی سرمایه (آیا استراتژی برندسازی مشترک به ایجاد ساختارهای سرمایه بهتر برای هر دو شرکت کمک میکند
؟ (چانگ.)0009 ،

-5تحلیل فضایی پایانه فرودگاه
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ترمینال های فرودگاهی به عنوان ساختمان مرکزی سیستم حمل و نقل هوایی محسوب می شوند و معماری آنها همواره
انعکاس دهنده شکوه ،مقیاس و تکنولوژی این صنعت رو به رشد است (اسکندری .)1894 ،آگاهی مسافر و استفاده متعاقب او از
تسهیالتی که ممکن است موجب رضایت و عالقه وی به بازدید مجدد از شهر هاب به عنوان گردشگر شود ،ارتباط نزدیکی با
موقعیت این تسهیالت در ترمینال فرودگاه دارد .شرکت مشاوره کنت ریج ( )0009نظریه ای آهنربایی برای تجزیه و تحلیل
طراحی جغرافیایی یک پایانه فرودگاهی مطرح نمود .این نظریه فضای محدودشده پایانه (بخش پروازی یا ایرساید) را براساس
سطح جذابیت و چگالی جریان مسافر به چهار دسته مختلف تقسیم میکند .دسته اول ( )CAT1باالترین درجه جذابیت را به دلیل
سطح قابلتوجه چگالی جریان مسافر دارد و معموال ً شامل مناطقی است که بخش های کنترل گذرنامه و کنترل امنیتی را در بر
میگیرند .با این حال ،به دلیل الزامات امنیتی و ایمنی ،فعالیت های تجاری معموال ً در این مناطق مجاز نیستند .دسته دوم
( )CAT2نیز دارای درجه باالیی از جذابیت است و میتواند مردم را تحریک به مصرف و خرید نماید ،چون تراکم جریان مسافر در
این مناطق زیاد بوده و مردم ترجیح میدهند که وقت بیشتری در آنها بگذرانند .به طور ویژه ،این مناطق ممکن است شامل گیت
های ورودی جنب کنترل گذرنامه یا بازرسی امنیتی ،میز خدمات خطوط هوایی و مسیرهای اصلی در ترمینالها باشند .این مناطق
همواره به عنوان ارزشمندترین مناطق ترمینالها در نظر گرفته میشوند و اغلب امکانات تجاری و پشتیبانی در این مناطق قرار
دارند .دسته سوم ( )CAT3دارای درجه نسبتا پایینی از جذابیت است .به طور معمول تنها افرادی که نیازهای خاص و یا الزامات
ویژهای دارند به این مناطق مراجعه خواهند نمود .نمونه های معمول شامل گیت های دور از کنترل گذرنامه یا بازرسی امنیتی و
مناطق نزدیک سالن مسافرین تجاری و اتاقهای سیگار است .دسته چهارم ( )CAT4کمترین چگالی جریان مسافر را دارد و در
نتیجه دارای پایینترین درجه جذابیت است و شامل گوشه های ترمینال ها و راهروهایی است که پایانههای مختلف را به هم
متصل میکنند (تانگ.)0019 ،

-6خدمات و رضایت مندی مسافر فرودگاهی
از آنجا که مسافران قراردادهای قانونی با خطوط هوایی دارند ،فرودگاهها به طور سنتی آنها را به عنوان بخشی از کسبوکار
این شرکت هواپیمایی و نه فرودگاه تلقی میکنند .به همین دلیل است که پیش از این فعالیت جدی اتدکی از سوی فرودگاه برای
تولید درآمد از مسافران و ارائه خدمات بهتر انجام شدهاست .با این حال ،همانطور که در باال مورد بحث قرار گرفت ،از اواسط دهه
 1990فرودگاهها توجه بیشتری به پتانسیل منابع درآمدی غیر هوانوردی داشتهاند .در حال حاضر رقابت فرودگاهی به عنوان یکی از
عناصر اقتصادی فرودگاه ها در نظر گرفته می شود .درآمد اصلی فرودگاه ها از درآمدهای هوانوردی است .اما برای رقابت و افزایش
سود آوری باید به درآمدهای غیرهوانوردی هم توجه نمود (افشاری .)1896 ،رابطه بین فرودگاه و مسافران خطوط هوایی نیز بر این
اساس دستخوش تغییر شده است .از آنجا که مسافران مصرفکننده اصلی خدمات تجاری در فرودگاه هستند ،به عنوان مشتریان
جدید و با ارزش فرودگاه شناخته میشوند (سولزمایر.)0001 ،
همانند خطوط هوایی ،رضایت مسافران یکی از مهمترین شاخصهای عملکردی برای عملیات موفقیتآمیز فرودگاه است (یه و
کو .)0008 ،محیط فیزیکی فرودگاه ها بر ادراک هزاران مسافر هوایی تاثیر گذار است ،چرا که فرودگاه ها ،بخش حیاتی عمده و
مهمی از یک کشور یا یک شهرند و در واقع فرودگاه های بین المللی مرز و دروازه های هوایی آن کشورند (غیور و همکاران،
 .)1896به گفته گان ( ،)1900اولین احساسی که گردشگران از مکانی دریافت میکنند (از طریق تجربه ورود به فرودگاه) به طور
قابلتوجهی بر تصویر درک شده از مقصد و رضایتمندی آنها در طول سفر بعدی خود در مقصد تاثیر میگذارد .به نظر موداک و
پاتکار ( ،)1904در حوزه خدمات مسافری ،مسافران در عوض اینکه به تعداد تسهیالت موجود در ترمینال و کارایی عملیاتی و کیفی
آنها توجه نمایند ،توجه بیشتری به تناسب مکان و سهولت شناسایی تسهیالت در فرودگاه خواهند داشت .همچنین سنویراتنه و
مارتل ( )1994معتقدند که در دسترس بودن عالئم اطالع رسان و سهولت مسیریابی در سنجش رضایت مسافران ضروری است .در
نتیجه ،سیستم مسیریابی مسافر در عین سادگی ،یک مساله مهم از دید عملیاتی پایانه فرودگاهیست (تام و لم .)0004 ،رودز،
واگسپاک و یانگ ( )0000دریافتند که نمایشگر اطالع رسان نقش مهمی در تعیین کیفیت خدمات فرودگاه ایفا میکند و
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سیستمهای تعیین مسیر پیشرفته میتوانند به مسافران کمک کنند تا حرکت خود در ترمینال را به حداقل رسانده و اشتباهات خود را
در طول مسیر یابی کاهش دهند (کیوز و پیکارد.)0001 ،
از دیدگاه مسافران ،عوامل مختلفی میتوانند بر تجربه فرودگاهی شان تاثیر بگذارند ،و بسیاری از حوزه های تجربه خدمت نیز
میتوانند احساس و ادراک آنها را تحت تاثیر قرار دهند و محرک عالقمندی مسافران ترانزیتی به بازدید مجدد شوند .به طور
معمول ویژگیهای خدماتی زیر برای ارزیابی کیفیت خدمات مسافری یک فرودگاه خاص مورد استفاده قرار میگیرند (یه و کو،
: )0008
 آسایش شامل تمیزی ،نورپردازی و تراکم جمعیت در مناطق دسترسی مسافران است .همچنین ،ظاهر کلی نیز یک
شاخص مهم برای ارزیابی سطح راحتی محیط است .مسافران ترجیح میدهند در یک محوطه انتظار راحت و تمیز باشند
تا به آنها در مقابله با تنشهای فیزیکی و ذهنی سفر کمک کند.
 زمان پردازش زمان کلی مورد نیاز مسافران به منظور تکمیل فرآیندهای پذیرش ،کنترل گذرنامه ،بازرسی گمرکی ،چک
امنیتی ،انتقال به پرواز و گرفتن چمدان تحویلی است .مسافران انتظار سرویسی مفید را دارند و ترجیح میدهند مدت زمان
کمتری را در صف منتظر بمانند.
 راحتی با موجود بودن و در دسترس بودن امکانات مسافری مانند سرویس بهداشتی ،فروشگاه ها ،رستوران ها ،هتلهای
فرودگاهی ،تبدیل ارز ،دستگاههای خودپرداز ،و چرخ های حمل چمدان اندازهگیری میشود .همانطور که در باال توضیح
داده شد ،دسترسی آسان به این امکانات برای مسافران مهمتر از محدوده امکانات موجود ترمینال است.
 خوشرویی ،سطح همکاری ،برخورد دوستانه و نزاکت کارکنان فرودگاه از جمله گمرک و مقامات مهاجرتی است .زمانی که
مسافران درفرودگاه با مشکلی مواجه میشوند ،عموماً انتظار دارند کارکنان فرودگاه با روی گشاده و موثر به آنها کمک
کنند.
 وضوح اطالعات ،شفافیت و فراوانی نمایشگرهای اطالعات برای پروازها ،امکانات فرودگاهی و تابلوهای راهنما است.
مسافران ترجیح میدهند اطالعات پرواز کامل و دقیقی را در فرودگاه دریافت کنند ،به خصوص هنگامی که پرواز به تاخیر
میافتد.
 امنیت شامل سیستمهای مدیریت ایمنی فرودگاه و تسهیالت امنیتی میشود .مسافران و خطوط هوایی هر دو خواستار
یک محیط عملیاتی ایمن هستند.
مشاهده میشود که ویژگیهای خدمات فرودگاهی ذکر شده توسط یه و کو ( )0008شامل مغازه ها یا سایر فروشگاههای
خردهفروشی و غیر خرده فروشی نمیشوند .همانطور که قبال ً بحث شد ،ممکن است یکی از دالیل این باشد که فرودگاه به تازگی
مسافران را به چشم یک منبع درآمد میبیند و در نتیجه فرصتهای خردهفروشی را به عنوان ویژگی خدماتی که هزینه کرد
مسافران را افزایش میدهد در نظر میگیرد .مبنای تجارب رضایت بخش مدت زمان انتظار در فرودگاه ،دامنه خدماتی است که
نیازهای مسافران مختلف را برآورده میکند(داوز و رولی .)1996 ،با این حال ،به دلیل برداشت های گوناگون مسافران از خدمات
فرودگاهی ،تشخیص اینکه آیا تجربه انتظار بهبود یافته دشوار است(باتسون .)1990 ،به عنوان مثال ،اگر یک فرودگاه بتواند حداقل
زمان ترانزیت را برای انتقال مسافران به  49دقیقه کاهش دهد ،مسافران هنوز منتظر زمان انتظار کوتاهتر برای انتقال به پرواز خود
هستند.

نتیجه گیری
روابط بین خطوط هوایی و فرودگاه ها موقعیت ویژه ای را ایجاد میکند که منجر به افزایش اشتغال و کیفیت خدمات در
بازارهای محلی میشود .ا مروزه خطوط هوایی و فرودگاهها دریافته اند که هردو هدف مشترکی را دنبال میکنند و آن رضایت
مشتری است .در حال حاضر صنعت حمل و نقل به سمتی پیش میرود که در آن اعضای دخیل خود را نه فقط یک فرودگاه یا خط
هوایی ،بلکه بیشتر به عنوان یک سیستم انتقال هدفمند و یا سیستم دسترسی به سفر میبینند .در نگاه نوین به صنعت حمل و نقل
و گردشگری ،شما باید عنصر تجربه مشتریان را نیز در نظر بگیرید ،و در عین حال زندگی آنها را در طول سفر تسهیل نمایید .اگر
به هر دوی این جنبهها دست پیدا کنید و هر دو به شکل صحیح کار کنند ،در نهایت میتوانید اکوسیستم مسافرتی را ایجاد کنید
که آرزوی آن را دارید.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
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ارزیابی پتانسیلهای گردشگری کشاورزی براساس تحلیل  SWOTو
فرایند تحلیل شبکهای ( ،)ANPمورد مطالعه :شهرستان سمیرم

مرتضی افشاری

*و 1

تاریخ دریافت99/06/08 :
تاریخ پذیرش99/07/09 :
کد مقاله89439 :

چکـیده
گردشگری کشاورزی از جمله راهبردهایی است که در چند دهه اخیر برای متنوع ساختن اقتصاد روستایی و توسعه پایدار
روستایی مطرح شده است .در این مقاله سعی شده ضمن بررسی پتانسیل های گردشگری کشاورزی در شهرستان سمیرم،
عوامل داخلی و خارجی توسعه این نوع از گردشگری شناسایی و معرفی گردد .تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل
داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) و تدوین استراتژی توسعه گردشگری کشاورزی در
شهرستان سمیرم انجام گرفته است .بدین منظور از مدل تلفیقی  SWOTو فرایند شبکه ای (  )ANPاستفاده شده است.
مدل شبکه ای ارائه شده در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل  SWOTاز چهار سطح ،هدف (بهترین استراتژی) در
سطح اول ،عوامل  SWOTو زیرمعیارهای  SWOTبه ترتیب در سطوح دوم و سوم و آخرین سطح از گزینه های
استراتژی تشکیل شده است .جهت وزن های عوامل  SWOTبراساس روش  ANPپرسشنامه ای به صورت مقایسه
زوجی با مقیاس  9تایی طراحی و توسط  10نفر از کارشناسان گردشگری شهر سمیرم تکمیل گردید .پس از آن داده های
جمع آوری شده توسط نرم افزار  Super Decisonمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و استراتژیهای تدافعی بعنوان
بهترین استراتژیها جهت توسعه گردشگری کشاورزی شهرستان سمیرم تعیین گردید .طبق این دسته از استراتژیها
باید با پرهیز از تهدیدات ،نقاط ضعف را کاهش داد.

واژگـان کلـیدی :گردشگری ،گردشگری کشاورزی ،SWOT ،تحلیل شبکه ای ANP
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امروزه دیگر کشاورزی صرف و پرداختن به فعالیت های سنتی آن ،نمی تواند جواب گوی نیازهای جوامع روستایی باشد .توسعه
نیافتگی و مسائل و مشکالت حاد نواحی روستایی نیز روز به روز افزایش یافته و حتی به شهر نیز منتقل می شوند .دیگر نمی توان
بخش کشاورزی را به سادگی براساس میزان تولید ،درآمد و اشتغال زایی ارزشیابی کرد؛ بلکه کشاورزی افزون بر تولید محصول،
باید برمبنای مفاهیمی همچون حفاظت ،فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت ،ارزش های غیرمصرفی و سایر دغدغه های موجود و
درحال پیدایش افراد ،ارزشیابی شود (نوروزی و فتحی.)1397 ،
فعاالن عرصه کشاورزی در جهان دائما به دنبال شیوههای خالقانه و نوآورانه برای کسب درآمدهای جانبی بیشتر بوده و
هستند .تعداد زیادی از کشاورزان در دنیا به کسب درآمد از طریق گردشگرانی که به دنبال طبیعت گردی و کسب لذت طبیعت
هستند ،روی آورده اند .طی سال های اخیر شاهد افزایش عالقه نسبت به فعالیت های گردشگری کشاورزی در میان ملل مختلف
بوده ایم .این فعالیت ها ممکن است نگهداری از حیوانات مزرعه ،ماست بندی و فراوری لبنیات ،قایق سواری و ماهی گیری،
تماشای پرندگان در مزرعه و یا فعالیت هایی از قبیل اردوهای دانش آموزی ،تدارک مکان های اقامتی و گردشگاه ها برای سازمان
های گوناگون باشد (الهوتی و همکاران.)1397 ،
گردشگری انگیزاننده و موجب تنوع بخشی بخش کشاورزی از طریق محصوالتی با ارزش افزوده ،محصوالت غیر سنتی ،میوه
های ویژه و تخصصی ،گل ها و محصوالت گلخانه ای می شود .خدمات در بخش کشاورزی محرک خدمات در بخش گردشگری
است (بذرافشان و سامانی .)1398 ،گردشگری کشاورزی شاخه ای از گردشگری روستایی است که در آن گردشگران با خانوادههای
روستایی زن دگی نموده و درمورد فعالیت های کشاورزی زندگی در کشتزارها و مناطق کشاورزی مطالبی را فرا می گیرند .در این
شیوه گردشگران بدون ایجاد پیامدهای منفی بر روی اکوسیستم مناطق میزبان با فعالیت های سنتی کشاورزی در تعامل بوده و یا
در آن مشارکت می کنند (اسمعیل نژاد.)1394 ،
گردشگری کشاورزی محصولی با ارزش افزوده است که درآمدی اضافی تولید و برند مزرعه را به مشتریان معرفی می کند که
منجر به فراهم نمودن فرصتی برای ایجاد پایگاه مصرف کننده وفادار برای تمام محصوالت کشاورزی می شود .همچنین برای
تنوع بخشی به منابع درآمد و در نتیجه کاهش ریسک بازار به کار می رود .گردشگری کشاورزی می تواند یک استراتژی خوب
برای مقابله با سال های زراعی بد ،بالیای طبیعی و خشک سالی باشد .گردشگری کشاورزی به کشاورزان کمک می کند تا کسب
و کارشان را در برابر نوسانات بازار ،گسترش اشتغال در مزرعه ،ارائه درآمد خارج از فصل و بهبود پایداری کسب و کار محافظت
کنند .هدف متنوع سازی مزارع ،کاهش وابستگی خانواده های کشاورز به محصوالت کشاورزی است ،به گونه ای که با کاهش
تولید در مزارع بتوانند خودکفا و پایدار باقی بمانند (بذرافشان و سامانی.)1398 ،
مکان های خاصی که امکان اقامت شبانه به همراه صبحانه را فراهم می کنند ،چیدن محصول خود ،جشنواره های کشاورزی،
تورهای مزرعه برای کودکان یا کامیون ها و واگن های آراسته شده با علوفه ،ماهی گیری یا شکار در ازای پرداخت هزینه؛ طرح
"میوه جات ،سبزیجات و ذرت های خود را خودتان بچینید"؛ بازارهای کشاورزی ،بازدید از یک مزرعه و اقامت شبانه با هدف
مشارکت در فعالیت های مزرعه و یا سایر فعالیت های مورد نظر یا لذت بردن از آنها ،جشنواره های کشاورزی ،تورهای مزرعه برای
کودکان ،مفاهیم شغلی جالب و مهارتی همچون پلکان های مارپیچی ذرت ،مزارع درختان کریسمس ،کدوهای تنبل ،کامیون ها و
واگن های آراسته شده با علوفه ،مغازه های بستنی خانگی و صدها مورد دیگر ،همگی نمونه هایی از فعالیت ها و خدمات
گردشگری کشاورزی محسوب می شوند (ورمزیاری و همکاران.)1396 ،
در زمینه توسعه گردشگری کشاورزی دیدگاه ها و رویکردهای مختلفی وجود دارد .رویکرد تقویت گرا ،توسعه گردشگری را
ذاتا خوب می داند و معتقد است که خود به خود محاسنی برای جامعه میزبان دارد .رویکرد اقتصادی ،گردشگری را موثرترین راه
کسب درآمد و اشتغال می داند و در رویکرد اجتماعی ،گردشگری فرصتی مناسب برای تبادل و تعامل فرهنگی بین روستاییان و
گردشگران است .در رویکرد جغرافیایی توسعه گردشگری بر پایه امکانات و الگوهای فضایی و چارچوب های کاهش اثرات منفی
آن مورد توجه است .رویکرد اجتماع مدار ،نیز به مشارکت و کنترل جمعی تاکید دارد و باید بر امکانات محلی و تصمیم جمعی استوار
باشد (نوروزی و فتحی.)1397 ،
ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر گردشگری روستایی و کشاورزی به خوبی مدیریت نشوند ،می توانند اثرات منفی هم بر
زندگی و هم محیط زیست جوامع محلی داشته باشند .به طور مثال گردشگری می تواند از طریق تولید زباله ،سر و صدا و خسارت
به منابع طبیعی و تنوع گیاهی و جانوری باعث آلودگی و تباهی محیط زیست مناطق روستایی شود و یا به خاطر تعامل و ارتباط
جامعه محلی با گردشگران مختلف از فرهنگ های متفاوت ،فرهنگ محلی دچار زوال و انحطاط شود .همچنین ممکن است به
علت افزایش تقاضا ،قیمت زمین و محصوالت تولیدی افزایش یابد و در نتیجه هزینه زندگی در جوامع محلی افزایش پیدا کند
(کریمی.)1393 ،

بررسی گردشگری کشاورزی در شهرستان سمیرم بسیار حائز اهمیت می باشد ،زیرا این پدیده می تواند دارای اثرات مثبتی از
قبیل افزایش درآمد افراد بومی ،کاهش مهاجرت ،افزایش اشتغال ،رشد زیرساخت ها ،تشویق سرمایه اجتماعی ،تهیه تسهیالت
اجتماعی ،افزایش بازار برای محصوالت کشاورزی محلی ،بهبود کیفیت زندگی ،بهبود امکانات آموزشی و تقویت محیط زیست
طبیعی ،بهبود نما و ظاهر جامعه ،فرصت سازی برای ساکنان محلی ،بهبود اقتصاد محلی و  ...در شهرستان مذکور باشد .این درحالی
است که شهرستان سمیرم یکی از قطب های کشاورزی استان اصفهان می باشد که با داشتن پتانسیل ،منابع و جاذبه های
گردشگری کشاورزی؛ از جمله باغات سیب ،گردو ،بادام ،انگور و مزارع گندم و جو و  ...می تواند به قطب گردشگری کشاورزی
استان تبدیل شود تا بخشی از مشکالت ناشی از بیکاری ،درآمد ناپایدار ،مهاجرت و سایر مشکالت اقتصادی شهرستان را مرتفع
نماید.
لذا پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل درونی و خارجی (نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدات) گردشگری کشاورزی در
شهرستان سمیرم می باشد و در پی پاسخگویی به سوال اصلی زیر شکل گرفته است:
مجموعه راهبردهای مطلوب در راستای گردشگری کشاورزی شهرستان سمیرم کدامند و اولویت آنها به چه صورت است؟
بنابراین سواالت اصلی تحقیق به شرح زیر است:
 .1نقاط قوت و ضعف شهرستان سمیرم در زمینه گردشگری کشاورزی کدامند؟
 .2فرصت ها و تهدیدات شهرستان سمیرم در زمینه گردشگری کشاورزی کدامند؟
 .3راهبردهای مناسب گردشگری کشاورزی شهرستان سمیرم کدامند؟
 .4قوی ترین عامل استراتژیک (عوامل درونی و بیرونی) در وضعیت فعلی گردشگری کشاورزی شهرستان سمیرم کدام است؟
 .5اولویت بندی راهبردهای گردشگری کشاورزی شهرستان سمیرم به چه صورت است؟

در دهه های گذشته کاهش تونایی بخش کشاورزی برای تولید و درآمد کافی باعث شده که بسیاری از کشاورزان مجبور به
فروش مزارع خود شوند و در جاهای دیگر به دنبال شغل و درآمد و یا راهبردهای اقتصادی جایگزین باشند .در حوزه کشاورزی
ضروری است تا ابزار و گزینه های جدیدی برای معیشت پیدا کرد؛ زیرا نوآوری ،ابزاری کلیدی برای کسب منفعت و دوام در بازار
رقابتی و همچنین بهره برداری از فرصت های حاصل از تغییر است (نوروزی و فتحی .)1397 ،از سوی دیگر بیشتر ساکنان شهرها
به دنبال تعطیالت در مزرعه جهت رهایی از یکنواختی و دل مشغولی های زندگی هستند که تجربه متفاوتی از زندگی روزمره را
ارائه می دهد (بذرافشان و سامانی .)1398 ،لذا کسب و کارهای کوچک مقیاس گردشگری کشاورزی این ظرفیت را دارند تا در
جوامع محلی نیرو و انگیزه الزم برای تبدیل منابع محلی به محصوالت و خدمات گردشگری را فراهم کنند (نوروزی و فتحی،
 .)1397گردشگری کشاورزی هر گونه عملیات یا فعالیت های مبتنی بر کشاورزی است که بازدیدکنندگان را به یک مزرعه می
آورد و شامل طیف گسترده ای از فعالیت ها ،از جمله خرید مستقیم تولیدات و محصوالت از غرفه مزرعه ،حرکت کردن در مارپیچ
های ذرت ،چیدن میوه و تغذیه حیوانات است .به عنوان خدمتی روستایی ،گردشگری کشاورزی بازدیدهایی را با عطر و طعم زندگی
و فرهنگ روستایی از طریق تفریح و سرگرمی ،فعالیت ها و محصوالت کشاورزی فراهم می آورد (بذرافشان و سامانی.)1398 ،
گردشگری کشاورزی  3ویژگی دارد که آن را از گردشگری متداول متمایز می کند .اولین ویژگی امکان اقناع افراد از طریق
مشارکت عملی در فرایند تولید غذا در زندگی خانوار روستایی و در یک جامعه روستایی است .دومین ویژگی مربوط به کیفیت
گردشگری کشاورزی در مقایسه با گردشگری مرسوم امکان اقناع نیازهای شناختی انسان در درون فرایند تولید مزرعه یا قوم انگار
است .سومین ویژگی گردشگری کشاورزی امکان اقناع نیازهای احساسی انسان از قبیل ارتباط مستقیم با حیوانات اهلی ،تولیدات
گیاهی و محصوالت فراوری شده و نیاز به تجربه رویایی حومه شهر و هوای روستا است (رضوانی و همکاران .)1395 ،این سه
ویژگی با سه اصل گردشگری کشاورزی همراه می باشد .این سه اصل بیان می کنند که در یک مقصد گردشگری باید :چیزی
برای گردشگران وجود داشته باشد تا بازدید کنند (حیوانات ،مزارع ،فرهنگ و سنن روستایی مثل جشنواره ها) ،فعالیتی برای
گردشگران باید وجود داشته باشد تا انجام دهند (مشارکت در ماهی گیری ،آشپزی ،برداشت محصول و مشارکت در بازی های
محلی) و کاالیی (مانند صنایع دستی روستایی ،سبزیجات تازه و مواد غذایی فراوری شده در مزرعه) برای گردشگران باید وجود
داشته باشد تا بخرند (آقاپورصباغی و اکبرنژاد.)1398 ،
در بعد اجتماعی فرهنگی گردشگری کشاورزی می تواند باعث افزایش قدرت نهاد مزرعه خانوادگی ،حفظ میراث روستایی،
رسوم اقلیت ها ،سبک های معماری سنتی ،افزایش غرور و موقعیت کشاورزان ،توانمندسازی زنان روستایی و ایجاد روابط در سراسر
گروه های فرهنگی شود .در بعد زیست محیطی گردشگری کشاورزی می تواند به حفاظت از زیست بوم های طبیعی و اکوسیستم
ها و حفظ منابع آب کمک نماید همچنین آسیب های زیست محیطی را کاهش دهد و مناظر اطراف روستا را بهبود بخشد .در بعد
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اقتصادی نیز گردشگری کشاورزی می تواند به افزایش شغل ،سود کشاورزی و درآمد خانواده منجر گردد؛ همچنین باعث بازاریابی
دیگر محصوالت مزرعه گردد (رضوانی و همکاران.)1395 ،
اکثر کشورهای جهان گردشگری کشاورزی را به عنوان راهبردی نوین برای توسعه اجتماعی – اقتصادی ،احیا و بازسازی
نواحی روستایی مدنظر قرار داده اند (آقاپورصباغی و اکبرنژاد .)1398 ،این امر بویژه در کشورها و مناطقی که گزینه های محدودی
برای توسعه دارند ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .طوری که از سال  1330بسیاری از کشورهای اروپایی میزان زیادی از زمین
های روستایی خود را مورد استفاده های دیگر قرار داده و با کاسته شدن از حمایت قیمت ها ،کشاورزان مجبور شدند از زمین
اس تفاده های دیگری کرده و راه های دیگری برای کسب درآمد پیدا کنند .در نتیجه گردشگری به طور وسیعی در اروپا گسترش
یافت و رکود اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی را دگرگون ساخت .اکثر این کشورها عملیات گردشگری کشاورزی را مدنظر قرار
داده اند و یک سیستم درجه بندی برای عملیات خود دارند و نیز از دولت های مرکزی و محلی خود کمک می گیرند و تحت
حمایت آنها هستند ،همچنین بسیاری از کشاورزان آمریکای شمالی ،یا کشاورزی را کنار گذاشتند و یا این که خود را با تغییرات
تقاضا وفق دادند .نوعی از این انطباق ،ایجاد مزارع تعطیالت است که کارکردهای مزرعه و عناصر گردشگری تجاری را با یکدیگر
ترکیب می کند .در بسیاری از مزارع آمریکای شمالی ،درآمد حاصل از گردشگران ،بزرگ ترین منبع درآمد است (عنابستانی و
مظفری.)1397 ،
ایاالت متحده امریکا سابقه بسیار موفقی در زمینه توسعه گردشگری کشاورزی دارد .تحقیقات و تجربه های بازاریابی در امریکا
نشان می دهند که امروزه شهروندان به دنبال محصوالت محلی ،تازه و ارگانیک هستند و بیش از گذشته می خواهند بدانند که چه
کسی و چگونه غذایشان را تولید می کند (رضوانی و همکاران .)1395 ،گردشگری کشاورزی در نواحی روستایی آمریکا بسیار
گسترد ه است و در بعضی از روزهای سال مزارع برای بازدید عموم آزاد می شوند .گردشگران می توانند میوه و سبزی بچینند ،اسب
سواری کنند ،عسل ها را بچشند و در دکه های کنار مزارع یا فروشگاه ،محصوالت مختلف و صنایع دستی را خریداری نمایند یا
فعالیت دیگر را به انجام رسانند (کریمی .)1393 ،با وجود سابقه طوالنی گردشگری کشاورزی ،به ویژه در اروپا ،در سال های اخیر،
تنوع بخشی فعالیت های مزرعه از طریق گردشگری ،به صورت وسیع تری به عنوان ابزار موثر برای مواجهه با مسائل اجتماعی –
اقتصادی نواحی روستایی به طور عام و بخش کشاورزی به طور خاص ،مورد توجه قرار گرفته است .نه تنها رشد قابل توجهی در
عرصه گردشگری کشاورزی در بسیاری از کشورها پدید آمده است ،بلکه توجه آکادمیک به این پدیده نیز در حال افزایش بوده است
(ورمزیاری و همکاران.)1396 ،
طبق گزارش توسعه کشاورزی چین تا اواخر سال  ،2011در این کشور تعداد  85هزار روستا و مجموعا  1.7میلیون نفر در
کشاورزی تفریحی (گردشگری کشاورزی) و گردشگری روستایی فعالیت داشته اند .کشاورزی تفریحی ،شیوه نوینی از کشاورزی
است که گردشگران را تشویق می کند تا در فعالیت های مختلف کشاورزی مشارکت کنند .از این میان 1.5 ،میلیون نفر مشخصا در
گردشگری کشاورزی مشغول به فعالیت بوده اند .در کشورهای آلمان و اسپانیا نیز مهم ترین الگوی غالب گردشگری روستایی،
گردشگری مزرعه یا همان گردشگری کشاورزی و اقامت در مزارع روستایی است که در توسعه اقتصادی نواحی روستایی تاثیر
بسزایی داشته است (همان).
در منطقه آلپاین اتریش نزدیک به یک صد سال است که گردشگری کشاورزی رواج دارد .در اتریش در سال  1994بیش از
 21هزار مزرعه وجود داشت که در آن ها حدود  109هزار اتاق برای کسانی که به تفریح و تماشای این مکان ها می رفتند،
اختصاص یافته بود .گردش در مناطق روستایی به کشاورزان اتریشی کمک می کند که از منبع درآمد دیگری بهره مند شوند،
اصوال درآمد این افراد از محل پرورش دام و جنگل (چوب و الوار) تامین می شود ،جهان گردان این اتاق ها را اجاره می کنند و از
روستاییان محصوالت و فراورده های کشاورزی را می خرند .نمونه دیگر خوابگاه هایی است که برای جوانان در مناطق روستایی
می سازند و جوان ها می توانند با پرداخت هزینه اندکی در آن جا به سر برند .در سراسر اروپا چنین خوابگاه هایی وجود دارد
(کریمی.)1393 ،
کشورهای مالزی ،فیلیپین ،اندونزی ،چین و ترکیه از مقاصد اصلی گردشگری کشاورزی و روستایی در آسیا محسوب می شوند
و توانسته اند در این کسب و کار پیشرفت های چشمگیری داشته باشند .در مالزی تورهایی برای بازدید از مراحل کاشت تا برداشت
چای و گردشگری در روستاها به گردشگران ارائه می شود .موسسه تحقیقات کشاورزی مالزی تورها و بسته های گردشگری
کشاورزی را در زمان کاش ت چای در ارتفاعات کامرون (نام منطقه ای در کشور مالزی) و باغ های میوه در لنکاوی عرضه می کند.
در ترکیه نیز این کسب و کار در قالب بازدید از باغ های زیتون ،تولید محصوالت کشاورزی و فراورده های لبنی ارگانیک ارائه می
شود (شعبانی و همکاران.)1397 ،
با توجه به موضوع مورد مطالعه این پژوهش که گردشگری کشاورزی می باشد پژوهش هایی در داخل و خارج از کشور انجام
شده است؛ اما تاکنون پژوهشی با این عنوان در سطح منطقه مورد مطالعه مشاهده نشده است .مهمترین موارد کاربردی از پژوهش
های مرتبط با این پژوهش به شرح زیر است.

 -3محدوده مورد مطالعه
شهرستان سمیرم با مساحت  5311/8کیلومتر مربع در جنوب غربی استان اصفهان با مختصات جغرافیایی  51درجه و 17
دقیقه تا  3دقیقه طول شرقی و  30درجه و  42دقیقه تا  31درجه و  51دقیقه عرض شمالی و با ارتفاع متوسط  2400متر از دریا،
بین چهار استان اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویر احمد و فارس واقع شده است .از شمال به شهرضا ،از شرق به
آباده و اقلید فارس ،از جنوب غربی و غرب با مرز طبیعی رشته کوه های دنا به استان کهگیلویه و بویر احمد ،از غرب به بروجن و
لردگان (چهارمحال و بختیاری) محدود می شود .فاصله مرکز شهرستان تا اصفهان  150و تا تهران  435کیلومتر می باشد .شغل
اصلی مردم این شهرستان کشاورزی و باغداری می باشد (اسدی.)1396 ،
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قدیری معصوم و همکاران ( )1397در مقاله ای تحت عنوان گردشگری کشاورزی و توسعه روستایی نمونه موردی ،شهرستان
ماسال کلیت شهرستان ماسال را از نظر امکان توسعه گردشگری کشاورزی و اثرات احتمالی آن ارزیابی نموده است .نتایج این
پژوهش نشان داد که شهرستان ماسال دارای شرایط مناسبی برای شکل گیری گردشگری کشاورزی می باشد و آثار گردشگری
روستایی که در حال حاضر در این شهرستان جریان دارد ،گواه این واقعیت است که شکل گیری گردشگری کشاورزی می تواند
عاملی در جهت بهبود شاخص های توسعه روستایی باشد.
الهوتی و همکاران ( )1397در مقاله ای تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال زایی مطالعه
موردی :کشاورزان شهرستان تنکابن به بررسی عوامل موثر بر نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال زایی پرداخته اند .نتایج نشان
داد که بین عوامل اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی و آموزشی و اطالعاتی با نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال زایی رابطه مثبت
و معنی داری در سطح  99درصد وجود دارد.
نوروزی و فتحی ( )1397در مقاله ای تحت عنوان ارزیابی توانمندی های توسعه گردشگری کشاورزی و تعیین میزان پذیرش
آن در جامعه هدف (کشاورزان و گردشگران) در شهرستان لنجان به ارزیابی قابلیت های بخش کشاورزی و سنجش میزان پذیرش
آن در بین کشاورزان و گردشگران شهرستان لنجان برای توسعه این فعالیت پرداختند .براساس نتایج حاصل از یافته های پژوهش،
بخش کشاورزی شهرستان لنجان قابلیت های الزم برای توسعه گردشگری کشاورزی در گویه های منتخب در این زمینه را دارد و
نگرش و میزان پذیرش کشاورزان و گردشگران منطقه در اکثر گویه های مربوط به جشنواره ها ،فعالیت های زراعی و باغی مثبت
است .با این وجود میزان پذیرش کشاورزان در رابطه با آموزش و فعالیت های دام و طیور به گردشگران کم بوده است.
کریمی ( )1393در مقاله ای تحت عنوان کارآفرینی گردشگری کشاورزی ،راهبردی نوین برای توسعه روستایی با استفاده از
مطالعه کتابخانه ای ،به بررسی مفهوم و اصول کارآفرینی گردشگری کشاورزی پرداخته است .نمونه هایی از این نوع گردشگری را
در کشورهای مختلف ذکر نموده و مزایا و چالش های پیش روی آن را در زمینه توسعه روستایی بیان کرده است .در پایان هم
پیشنهادهایی به منظور رفع چالش ها و بهره گیری بهتر از فرصت ها ارائه نموده است.

نقشه .1نقشه شهرستان سمیرم
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 -4روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است .جهت جمع آوری داده ها و اطالعات مورد نیاز از بررسی های اسنادی و کتابخانه ای
و مطالعات میدانی استفاده شده است .گردشگری فعالیتی پیچیده است که اثرات مثبت و منفی زیادی دارد و بدون برنامهریزی و
استراتژیهای مشخص می تواند نتایج ناخواسته و تاثیرات ناهنجاری به بار آورد .جهت کاهش اثرات منفی گردشگری و بهره گیری
از منافع آن باید به تدوین استراتژی اقدام نمود (تکیه خواه و همکاران .)1394 ،در این پژوهش برای تعیین اولویت استراتژیهای
پیشنهادی ،از تجزیه و تحلیل  SWOTهمراه با مدل  ANPاستفاده شده است .در ابتدا برای رسیدن به عوامل چهارگانه
 ،SWOTاز روش دلفی استفاده شد .روش دلفی روشی است جامع ،که یکی از کاربردهای آن پیش بینی وضعیت یک سیستم و
چگونگی اجرای یک استراتژی در آینده است .این روش در مواردی که طراحی مدل های ریاضی و کاربرد فرمول ها و قوانین
کسب اطالعات دقیق محدودیت هایی دارد ،مورد استفاده قرار می گیرد و هدف از آن جمع بندی نظرات و پیشنهادات و قضاوت
کارشناسان خبره و در حقیقت یک نظرخواهی تخصصی درخصوص یک موضوع و هماهنگی جهت رسیدن به اتفاق نظر درمورد آن
می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل متخصصان حوزه گردشگری در شهرستان سمیرم بوده است که حجم نمونه ای بالغ بر
 10نفر از کارشناسانی که در این زمینه خبره بودند ،انتخاب شده است .در این روش ،متخصصان عواملی را که مهم ترین نقاط
قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید در توسعه گردشگری کشاورزی شهرستان سمیرم بوده ،در چند مرحله جمع آوری کرده اند .پس از
چند بار تکرار اجماع نظر بین متخصصان ،مهم ترین عوامل چهارگانه  SWOTتنظیم شد .سپس برای اولویت بندی
استراتژیهای حاصل از فن  ،SWOTبا استفاده از مدل  ANPدر نرم افزار  ،Super Decisionاستراتژیهای حاصله ارزیابی و
اولویت بندی شدند.
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 -1-4مدل SWOT
این مدل از  4کلمه کلیدی به نام های نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصت ها و تهدیدها تشکیل شده است .هدف استفاده از این
مدل در برنامهریزی گردشگری مشخص نمودن سیستم برنامهریزی و مدیریتی حال حاضر و وضعیت موجود و تعیین بهترین مسیر
است (خالدی و همکاران .)1390 ،این روش جهت تنظیم اهداف سیاسی ،تنظیم راهبردهای مخصوص صنعت گردشگری روستایی
و کشاورزی بسیار مفید و کاربردی است .با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل میشود که اوالً به تجزیه تحلیل محیطهای
داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد.

فرصت ها
()O
تهدیدات
()T

جدول  .1راهبردهای چهارگانه ماتریس  SWOTو نحوه تعیین آن
نقاط ضعف ( )W
نقاط قوت ()S
استراتژیهای ( WOحداقل – حداکثر) :از بین بردن نقاط
استراتژیهای ( SOحداکثر – حداکثر) :بهره برداری از
ضعف با استفاده از فرصت ها (استراتژی محافظه کارانه)
فرصت ها با استفاده از نقاط قوت (استراتژی تهاجمی)
استراتژیهای ( WTحداقل – حداقل) :کاهش نقاط ضعف
استراتژیهای ( STحداکثر – حداقل) :جلوگیری از بروز
با پرهیز از تهدیدات ( استراتژیهای تدافعی)
تهدیدات با استفاده از نقاط قوت ( استراتژیهای رقابتی)

 -2-4روش تحلیل شبکه ای ( )ANPو تلفیق آن با فن SWOT
فرایند تحلیل شبکه ای یک تئوری ریاضی است که بطور سیستماتیک با انواع وابستگی ها سروکار دارد و به طور موفقیت
آمیزی در زمینه های گوناگون به کار گرفته شده است .این روش از سوی ساعتی توسعه یافت تا اولویت هایی را برای تصمیم ها
فراهم آورد؛ بدون آنکه فرضیاتی درباره رابطه سلسله مراتبی یک سویه میان سطوح تصمیم انجام گیرد .تکنیک  ANPبا چارچوب
جامع و فراگیر ،همه تعامالت و روابط میان سطوح تصمیم گیری را که یک ساختار شبکه ای تشکیل می دهد ،می تواند در نظر
گیرد .خوشه ها معرف سطوح تصمیم گیری اند و کمان ها تعامالت میان سطوح تصمیم گیری را نشان می دهند .جهت کمان ها
وابستگی را مشخص می کند (تکیه خواه و همکاران.)1394 ،

 -3-4بحث و یافته ها
همانطور که ذکر شد عوامل چهارگانه  SWOTبا استفاده از روش دلفی تنظیم شد و نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها
در زمینه توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان سمیرم با توجه به راهبردها و راهکارهای مناسب برای بهره گیری بهینه و
هدفمند از نقاط قوت و فرصت ها و یا از بدنه نقاط ضعف و تهدیدها در جهت توسعه گردشگری کشاورزی شهرستان سمیرم ارائه
شده است .با استفاده از این مدل و در قالب رویکرد استراتژیک اقدام به شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و همچنین
شناسایی عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) در زمینه گردشگری کشاورزی شد.
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از تجمیع نظرات کارشناسان در مجموع عوامل درونی شامل نقاط قوت و ضعف 4 ،نقطه قوت و  4نقطه ضعف تشخیص داده
شد و در بحث عوامل بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدها 4 ،نقطه فرصت و  4نقطه تهدید تشخیص داده شده است که در جدول
زیر هر کدام از عوامل آمده است.
جدول  .2نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدات
محیط درونی
ضعف ها ()W
قوت ها ()S
 -1عدم تسهیالت و تجهیزات مناسب توریستی در منطقه
 -1وجود کوچه باغ های بی نظیر و چشم اندازهای باغی زیبا
 -2آب و هوای معتدل و مرطوب در فصول گرم سال

 -2کمبود نیروی انسانی ماهر در صنعت توریسم و گردشگری
کشاورزی
 -3عدم برنامهریزی مناسب توریستی مدیران محلی
 -4مهاجرت زیاد جوانان به کالنشهرها

 -3امکان استفاده از جمعیت جوان با تحصیالت عالی در صنعت
گردشگری
 -4امکان استفاده از منابع و سرمایه های محلی

 -3از بین رفتن فرهنگ و سنت بومی

 -3دسترسی مناسب و سریع به جاذبه ها
 -4دارا بودن باغ های سیب ،گردو ،بادام و  ...و زمین های زراعی گندم
و جو
محیط بیرونی
تهدیدات
فرصت ها
 -1خروج نیروی کار جوان و تحصیل کرده از منطقه
 -1استفاده از نهادهای غیررسمی  NGOها در این صنعت
 -2عدم نظارت مناسب زیست محیطی در منطقه
 -2امکان افزایش انگیزه گردشگران خارج از استان و خارج از کشور

براساس این نقاط قوت ،ضعف ،تهدید و فرصت ها ،استراتژیهای مختلف مطلوبی برای توسعه گردشگری کشاورزی در
شهرستان سمیرم به دست آمد .جدول زیر هر یک از این استراتژیها را نشان می دهد.
جدول .3مهمترین راهبردهای موثر بر توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان سمیرم
راهبردهای ()SO
 -1استفاده هدفمند از جمعیت جوانان با تحصیالت عالی در صنعت گردشگری و  NGOها جهت استفاده از جاذبه باغات و زمین های
کشاورزی
 -2افزایش انگیزه گردشگران خارج از استان و کشور با بهره گیری از کوچه باغ های بی نظیر و چشم اندازهای باغی عالی
راهبردهای ()WO
 -1جهت جلوگیری از مهاجرت های بی رویه بومیان به کالنشهرها و بخصوص بهره گیری از قشر تحصیل کرده می توان با توسعه و تنوع
صنعت گردشگری کشاورزی منطقه زمینه مشارکت و اشتغال پایدار را فراهم نمود که البته این امر به عنایت ویژه برنامه ریزان ناحیه ای و محلی
به توسعه صنعت گردشگری بستگی دارد.
 -2با توجه به کمبود تسهیالت و تجهیزات مناسب توریستی در منطقه باید از منابع و سرمایه های محلی در این راستا بهره برد.
 -3در راستای ایجاد و تجهیز تسهیالت و تجهیزات مناسب توریستی در منطقه می توان از منابع و سرمایه های محلی بهره جست.
راهبردهای ()ST
 -1اعمال بیشتر نظارت های زیست محیطی در منطقه جهت حفظ باغات و زمین های کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی
 -2وجود آب و هوای معتدل و دسترسی مناسب به جاذبه ها ،با تقویت ساختار تاسیسات و تجهیزات متناسب گردشگری می تواند منجر به جذب
گردشگر شود.
راهبردهای ()WT
 -1خروج نیروی کار جوان و تحصیل کرده و مهاجرت به کالن شهرها خطری جدی برای منطقه محسوب می شود که نیازمند برنامهریزی
دقیق مدیران محلی و بکارگیری این نیروی جوان در توسعه گردشگری کشاورزی است.
 -2عدم نظارت مناسب زیست محیطی و از بین رفتن فرهنگ و سنت بومی از خطرات و تهدیدات منطقه به حساب می آید که با برنامهریزی و
بکارگیری نیروی انسانی ماهر در بخش گردشگری می توان آن را کم کرد.
 -3نبود تسهیالت و تجهیزات مناسب توریستی و ضعف ساختار تاسیسات گردشگری مهم ترین تهدید و خطر در راستای توسعه گردشگری
کشاورزی در منطقه است که با جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی می توان آن را بهبود بخشید.
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 -4ضعف ساختار تاسیسات و تجهیزات متناسب گردشگری

هدف نهایی در این پژوهش این بود که بعد از مشخص کردن عوامل سوات و تدوین استراتژیهای  4گانه توسعه گردشگری
کشاورزی در شهرستان سمیرم به اولویت بندی این استراتژیها و عوامل بپردازیم .برای اولویت بندی از فرایند تحلیل شبکه ای
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استفاده شد .مدل شبکه ای ارائه شده در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل  SWOTاز چهار سطح هدف (بهترین استراتژی) در
سطح اول ،عوامل  SWOTو زیرمعیارهای  SWOTبه ترتیب در سطح دوم و سوم و آخرین سطح از گزینه های استراتژی
تشکیل شده است .جهت تعیین وزن های عوامل  SWOTبراساس روش  ANPپرسشنامه ای به صورت مقایسه زوجی با مقیاس
 9تایی طراحی و توسط  10نفر از کارشناسان صنعت گردشگری سمیرم تکمیل گردید.
در فرایند تحلیل شبکه ای  ANPدر آغاز مدلی متشکل از  4سطح طراحی می شود .مدل مورد استفاده در تحلیل سوات و
 ANPکه در نرم افزار سوپر دسیژن طراحی شده در تصویر شماره  1نشان داده شده است.
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تصویر شماره  .1مدل تحلیل مورد استفاده در نرم افزار super decision

این مدل ،الگویی چهار سطحی است که هدف آن ،انتخاب بهترین استراتژی است که در سطح اول هدف قرار دارد؛ سطح دوم،
معیارها (فاکتورها) همان نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدیدات هستند .زیرمعیارها نیز که در سطح سوم قرار دارند عوامل ابعاد
چهارگانه  SWOTهستند .سطح چهارم نیز که با عنوان  Alternativeنشان داده شده ،استراتژیهای  4گانه می باشند.
در مرحله بعدی با فرض نبودن وابستگی متقابل میان عوامل اصلی  ،SWOTماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی با استفاده
از یک مقیاس یک تا نه تشکیل می شود .در این مرحله عوامل سوات شامل نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید براساس درجه
اهمیت عوامل و تاثیرشان برای رسیدن به هدف ،وزن بندی می شوند.

نرخ ناسازگاری

0.0137

جدول . 4مقایسه زوجی معیارهای اصلی نسبت به هدف
وزن
O
S
T
W
0.23352

0.628931

0.906807

1.388176

1

O

0.210415

0.6764

1.067

1

0.72037

S

0.242308

0.8959

1

0.937207

1.10277

T

0.313757

1

1.1161

1.478415

1.59

W

معیار نقاط ضعف با وزن نرمال شده  0.313از بیشترین اولویت برخوردار است.
معیار تهدیدات با وزن نرمال شده  0.242در اولویت دوم قرار دارد.
معیار فرصت ها با وزن نرمال  0.233در اولویت سوم قرار دارد.
معیار نقاط قوت با وزن نرمال  0.210در اولویت چهارم قرار دارد.
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برای اطمینان از سازگاری قضاوت های مندرج در جدول مقایسه های زوجی باید نرخ سازگاری محاسبه شود .نرخ سازگاری
مقایسه های انجام شده  0.013بدست آمده است که کوچک تر از  0.1می باشد و بنابراین می توان به مقایسه های انجام شده
اعتماد کرد.
در جدول شماره  5نتایج حاصل از مقایسه های زوجی استراتژیها قابل مشاهده است.
جدول . 5مقایسه زوجی استراتژیها
ناسازگاری

نرخ

0.054

0.090

0.39

0.38

1.26

2.04

0.8

1.31

2.2

1.28

1.07

1

SO1

0.112

0.47

0.51

2.27

1.73

3.096

0.66

1.86

2.94

1

0.934

SO2

0.057

0.35

0.40

1.01

0.644

1.558

0.54

0.76

1

0.34

0.781

ST1

0.077

0.57

0.31

2.14

1.319

1.9036

0.92

1

1.315

0.53

0.454

ST2

0.068

0.38

0.29

0.77

0.288

0.549

1

1.08

1.851

1.51

0.763

WO1

0.065

0.38

0.38

1

1

1

1.82

0.52

0.641

0.32

1.25

WO2

0.072

0.28

0.24

0.75

1

1

3.47

0.75

1.552

0.55

0.490

WO3

0.057

0.26

0.21

1

1.333

1

1.29

0.46

0.986

0.44

0.793

WT1

0.222

1.91

1

4.76

4.166

2.6379

3.44

3.13

2.457

1.96

2.631

WT2

0.176

1

0.52

3.84

3.571

2.6379

2.69

1.73

2.816

2.11

2.564

WT3

استراتژی  WT2با وزن نرمال  0.2221از بیشترین اولویت برخوردار است .استراتژی  WT3با وزن نرمال  0.1761در اولویت
دوم قرار دارد .استراتژی  SO2با وزن نرمال شده  0.1127در اولویت سوم قرار دارد .استراتژی  SO1با وزن نرمال  0.0904در
اولویت چهارم قرار دارد .استراتژی  ST2با وزن نرمال شده  0.0775در اولویت پنجم قرار دارد .استراتژی  WO3با وزن نرمال شده
 0.0725در اولویت ششم قرار دارد .استراتژی  WO1با وزن نرمال  0.06818در اولویت هفتم قرار دارد .استراتژی  WO2با وزن
نرمال شده  0.06501در اولویت هشتم قرار دارد .استراتژی  ST1با وزن نرمال شده  0.05793در اولویت نهم قرار دارد .استراتژی
 WT1با وزن نرمال شده  0.05728در اولویت دهم قرار دارد.
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وزن

WT3

WT2

WT1

WO3

WO2

WO1

ST2

ST1

SO2

SO1

استراتژیها
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نرخ سازگاری مقایسه های انجام شده  0.054بدست آمده است که کوچک تر از  0.1می باشد و بنابراین می توان به مقایسه
های انجام شده اعتماد کرد.
پس از مشخص شدن وزن ها و محاسبه نرخ ناسازگاری در این مرحله می توان استراتژیها را رتبه بندی کرد که نتایج رتبه
بندی استراتژیها در نمودار و جدول زیر ارائه شده است.
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تصویر شماره  . 4نمایش گرافیکی رتبه بندی استراتژیها (خروجی نرم افزار )super decision
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جدول  .6رتبه بندی استراتژیها
رتبه
استراتژیها
1
WT2
2
WT3
3
SO2
4
SO1
5
ST2
6
WO3
7
WO1
8
WO2
9
ST1
10
WT1

نتیجه گیری
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی استراتژیهای توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان سمیرم بوده است .به
منظور شناسایی استراتژیها ابتدا نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدات توسعه گردشگری کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت .لذا
با مطالعه و مراجعه به پژو هش های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ،از خبرگان این صنعت خواسته شد نظر خود را در مورد
عوامل موجود اعالم نمایند .در مدل طراحی شده در مجموع  16زیر معیار در قالب  4معیار اصلی تحت عناوین نقاط قوت ،نقاط
ضعف ،فرصت ها و تهدیدات شناسایی گردید و در مرحله بعد با تلفیق  4معیار اصلی استراتژیهای  4گانه در قالب  10استراتژی
تدوین گردید .سپس از تکنیک ( ANPفرایند تحلیل شبکه ای) جهت شناسایی میزان اهمیت و وزن دهی معیارها و اولویت بندی
استراتژیها استفاده گردید.
بنا به نظر خبرگان ،در میان معیارهای اصلی ،معیار نقاط ضعف با وزن نرمال  0.313در اولویت نخست قرار دارد .معیار
تهدیدات با وزن  0.242در جایگاه دوم اهمیت است .معیار فرصت ها با وزن  0.233در جایگاه سوم قرار دارد .معیار نقاط قوت نیز با
وزن  0.210از اولویت چهارم برخوردار است .به طور کلی می توان گفت در راستای توسعه گردشگری کشاورزی در شهر سمیرم
توجه به نقاط ضعف و تهدیدات از اهمیت واالیی برخوردار است و برای توسعه این نوع گردشگری باید با شناخت نقاط ضعف و
تهدیدات در راستای از بین بردن نقاط ضعف و کنترل تهدیدات برنامهریزی نمود.
پس از مقایسه عوامل سوات و رتبه بندی آنها نوبت به رتبه بندی استراتژیها می رسد .نتایج نشان می دهد دو استراتژی عدم
نظارت مناسب زیست محیطی و از بین رفتن فرهنگ و سنت بومی از خطرات و تهدیدات منطقه به حساب می آید که با
برنامهریزی و بکارگیری نیروی انسانی ماهر در بخش گردشگری می توان آن را کم کرد که هر دو در مقوله استراتژیهای تدافعی
قرار می گیرند از اهمیت باالیی برخوردار می باشند .همانطور که در بخش تحلیل عوامل سوات ذکر گردید که نقاط ضعف و
تهدیدات از اهمیت بیشتری برخوردار بودند لذا استراتژی تدافعی که در راستای به حداقل رساندن تهدیدات و نقاط ضعف تدوین
شده است نیز در بخش استراتژیها از اولویت باالیی برخوردار است.

پس از آن دو استراتژی افزایش انگیزه گردشگران خارج از استان و کشور با بهره گیری از کوچه باغ های بی نظیر و چشم
اندازهای باغی عالی و استفاده هدفمند از جمعیت جوانان با تحصیالت عالی در صنعت گردشگری و  NGOها جهت استفاده از
جاذبه باغات و زمین های کشاورزی بعنوان استراتژیهای برتر شناخته شده اند که باید مورد توجه قرار گیرند.

منابع
-

-

-

-

-

-
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
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برندینگ گردشگری شهری با تحلیل مدل ()SWOT
(مورد مطالعه :شهرداری منطقه  2تهران)

مرتضی عسگرانی

1

تاریخ دریافت99/07/13 :
تاریخ پذیرش99/08/14 :
کد مقاله65218 :

چکـیده
مقبوليت و مشروعيت برند یک شهر در اذهان گروهها و طبقات مختلف شهروندان ،فرصتی است که می تواند در
کانون مرکزی استراتژی های کالن شهرها از جمله حکمرانی شهری قرار بگيرد .تحقيق حاضر که در راستای برندسازی
گردشگری شهری با تحليل مدل ( )SWOTبرای شهرداری منطقه  2تهران صورت گرفته ،براساس پژوهشکاربردی و از
زمرة پژوهشهای آميخته بر مبنای داده های کمّی و کيفی است .ابزارگردآوری اطالعات در پژوهش مصاحبة نيمه ساختار
یافته و پرسشنامه است که برای روایی و پایایی آن به ترتيب از ضریب  CVRو آزمون کاپای کوهن برای مصاحبه و
روایی محتوا و باز آزمون برای پرسشنامه استفاده شده است .جامعة آماری پژوهش حاضر سی نفر از خبرگان ساکن در
منطقه  2که با استفاده از روش نمونه گيری گلوله برفی انتخاب شده اند .پژوهش حاضر براساس سه مرحله صورت می
پذیرد :مرحلة نخست شناسایی هویت بارز شهرداری منطقه  2برای برندسازی با استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبی
فازی؛ مرحلة دوم برندسازی با استفاده از مدل پنج فازی و تحليل سوات؛ مرحلة سوم معرفيهویت ،عنوان و نشان برند
شهرداری منطقه  .2نتایج پژوهش مشتمل بر ارائة هویت بارز شهرداری منطقه  2درقالب هویتی طبيعی و تجاری است که
مبنای اصلی برند سازی در پژوهش قرار گرفته است.

واژگـان کلـیدی :برندینگ شهری ،گردشگری ،شهرداری منطقه  2تهران

 -1دکترای مدیریت آموزشی ،کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شهرداری منطقه  2تهران؛ asgarani2020@yahoo.com
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امروزه گردشگری را به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار در هر جامعه ای باید دانست ،که از تحرك باالیی در
تغييرات اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی ،شهری و محيطی برخور دار است ،تمرکز بر جنبه های مختلف صنعت گردشگری ،همراه با
برنامه ریزی های مدیریت محلی و ملی هرجامعه ای نقش بسيار با اهميتی در فرایندهای بين المللی و ملی هر جامعه ای می تواند
ایفاء کند .گردشگری شهری در واقع بخشی از این صنعت توسعه مند و پایدار جهانگردی است که موضوع نسبتاً جدیدی است ،و
سابقه طرح آن در محافل علمی به کمتر از دو دهه اخير می رسد .امروزه تصویر ،داللت های ضمنی ،ذهنيت و کالً برچسب
خوشایند یکی از هدف های اساسی هر شهر است(صادقی.)2009 ،
با توجه به مزایای بسيار زیاد صنعت گردشگری ،شهرها از روش های گوناگونی برای جذب هر چه بيشتر گردشگر به خود
استفاده می نمایند یکی از این روشها برندسازی شهری است .در واقع برندسازی شهری انجام می شود تا شهرت و مقبوليت شهر
تا حدی افزایش یابد که مردم برای کار ،مالقات و تفریح ،آنجا را انتخاب کنند .شهرها این روزها برندهایی هستند که برای
ساکنان ،مسافران وگردشگران تجربه های ویژه رقم می زنند و می توانند به خاطره های بی بدیل تبدیل شوند( .شفقی.)1390 ،
از این رو ،با توجه به آنچه گفته شد ،سؤاالتی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است مشتمل بر این نکات است:
مهمترین جاذبه یا جاذبه های گردشگری شهرداری منطقه  ،2به عنوان هویت بارز این منطقه ،کدام است؟ نقاط قوت و ضعف،
فرصت ها و تهدیدهای پيشروی برند و هویت شهرداری منطقه  2کدام است؟ راهبردهای مناسب در جهت اشاعة هویت و برند
گردشگری منطقه چيست؟ چه عنوان برندی برای شهرداری منطقه مناسب است و نشان برند شهرداری منطقه  2به چه صورت باید
باشد؟
با توجه به سواالت این پژوهش به نظر می رسد:
منطقه  2کالنشهر تهران با توجه به موقعيت خاص جغرافيایی و اقتصادی که از آن برخودار است و دارای پتانسيل های باالی
گردشگری و تفریحی (به طور خاص دو رود دره اوین درکه و فرحزاد) می باشد ،به لحاظ خصوصيات ساختاری قابليت و ظرفيت
های الزم برای برندینگ گردشگری را دارا خواهد بود.
با توجه به فقدان یک برنامه ریزی اثربخش و هدفمند در طی سال های گذشته در خصوص ساماندهی صنعت گردشگری در
سطح منطقه  2و به طور خاص عدم مدیریت یکپارچه شهری به عنوان معضل اساسی و غير قابل انکار ،به نظر می رسد تالش و
عزم جدی در مدیران شهری با بهره گيری از برنامه ریزی منسجم و مدون در استفاده بهينه از ظرفيت های موجود
گردشگری(شامل گردشگری آموزشی ،درمانی ،اقتصادی ،تفرجی و  )...بتواند نقطه آغاز حرکت به سمت تحقق پایداری اقتصادی
باشد.

 -2مبانی نظری موضوع
 -1-2مفهوم شناسی
در سالهای اخير با افزایش ميزان جابجایی مردم در جوامع امروزی و رشد صنعت جهانگردی ،بحث بازاریابی مکانها ،شهرها و
کشورها مور توجه قرارگرفته است .هدف این فعاليت ها ایجاد آگاهی و تصویر مثبتی از آن محيط در ذهن مردم است تا به تبع آن
مخاطبان به بازدید از منطقه ترغيب شوند(کلر.)2009 ،
معادل انگليسی گردشگری یعنی واژه توریسم از دو بخش ترکيب یافته است تور به معنای سفر ،گشت ،مسافرت ،سياحت و
ایسم پسوندی که اشاره به مکتب اندیشه ای ،فلسفی ،مذهبی ،سياسی و ادبی دارد .بنابراین توریسم یعنی مکتبی که پایه فکری آن
سياحت و گردشگری است(آکسفورد .)2012 ،بنابراین بهترین تعریفی که می توان برای گردشگری ارایه داد تعریفی برگرفته از
فرهنگ لغات فارسی است :مسافرت برای تفریح و سرگرمی؛ سفری که در آن مسافر به مقصدی می رود و به محل سکونت خود
باز می گردد(الوانی ،پيروزدخت.)1395 ،

 2-2انواع گردشگری
در برنامه ریزی در عرصه گردشگری عالوه بر تعریف مفاهيم و عناصرگردشگری ،شناخت انواع گردشگری و دسته بندی آن از
اهميت باالیی برخوردار است ،زیرا خدمات و تقاضاهای مورد نياز انواع گردشگران یکسان نيست .به عنوان مثال گردشگرانی که
برای دید و بازدید اقوام از به مقصدی می روند نيازی به هتل و مراکز اقامتی ندارند ،در مقابل گردشگرانی که که به مقصد تجارت
سفر می کنند نيازمند امکاناتی از قبيل هتل و تسهيالت اقامتی هستند(کاظمی.)1392 ،
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شکل  :1انواع گردشگری بر اساس نوع فعالیت (کاظمی)1392،

 -3-2برند
امریکا1

برند را چنين تعریف میکند :یک نام ،واژه ،اصطالح ،نماد ،عالمت ،نشان ،طرح یا ترکيبی از این موارد
انجمن بازاریابی
است که معرف کاالها و محصوالت یک یا گروهی از توليد کنندگان و یا فروشندگان است که آن کاالها و خدمات را از کاالها و یا
خدمات توليد کنندگان و فروشندگان دیگر متمایز می سازد.

 -4-2برندينگ
برندسازی ،یک استراتژی آگاهانه در انتخاب برخی از مشخصه های محصول به عنوان ارزشهای اصلی و معرفی آنها به
مصرف کنندگان است تا از این طریق مصرف کنندگان بتوانند با اطمينان باال ،فرایند تشخيص ارزش محصول و مورد پسند
قراردادن آن را انجام دهند(دی چرنوتونی ،دال اولمو رایلی.)1998 ،
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با توجه به شکل باال که انواع گردشگری در آن نمایش داده شده است به برخی از انواع گردشگری که دارای گستردگی
بيشتری ،در منطقه  2می باشد اشاره خواهد شد.

 -5-2برندينگ شهری
امروزه ،بيش از  300شهر در جهان با بيش از یک ميليون شهروند وجود دارند که اغلب آنها میخواهند که مکانی پرجاذبه
معرفی و مطرح شوند ،این رقابت بر سر جذب منابع مالی و سرمایهگذاری ،جذب سرمایة اجتماعی ،جذب گردشگر ،رونق کسبوکار،
بهبود شأن ،منزلت ،احترام و کسب اعتبار بيشتر است ،بنابراین شهرها باید به دنبال ایجاد برند شهری متمایز و ممتاز در سطح
منطقه ،کشور و بينالملل باشند(آنهولت .)2007 ،شهرهایی که توانستهاند برند ویژهای در عرصة ارتباطات جهانی کسب کنند ،با
سرعت و سهولت بيشتری نزد افکار عمومی جهان شناخته میشوند و میتوانند در شبکة گستردة جهانی تأثيرگذاری بيشتری داشته
باشند و از گردشگری ،کسبوکار و سرمایهگذاری سود بيشتری به دست آورند و همچنين احترام و توجه دنيا را به خود معطوف
کنند(مظفری.)1391 ،
کای( )2002معتقد است برندسازی شهری به معنای انتخاب ترکيبی از عوامل برند (شامل نام ،واژه ،اصطالح ،نماد ،عالمت،
نشان ،طرح طرح یا ترکيبی از موارد فوق) است که با ایجاد تصویری مثبت منجر به شناخت و تمایط شهر مورد نظر از سایر شهرها
می گردد .از نظر رینستو( )2003نيز برندسازی شهری روشی برای افزایش جاذبه شهر و نقطه اساسی شناخت شهر است .در جای
دیگر بيان داشت برند سازی شهری تالشی برای ایجاد و غنی سازی کيفيتهای شهری است(قربانی ،عزیزی )1394 ،و از نظر
انهالت( )2006برند سازی شهری ،هویت رقابتی شهرهاست .اما در تعریفی نسبتاً جامع ،میتوان مدیریت شهرت شهرها را تالش
برای ایجاد آوازه و اع تباری دانست که قدرتمند و جذاب باشد و برای اهداف اقتصادی ،سياسی و اجتماعی مفيد باشد و بتواند جوهره
و اصالت مردم را منعکس نماید(آنهالت.)2010 ،
1 American Marketing Association
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اما در اینجا این سؤال مهم پيش میآید که چگونه میتوان برای یک شهر برند شایسته و مناسبی را ایجاد کرد؛ چراکه فرایند
برند توریسم شهری با توجه به ماهيت پيچيدهاش ،با برند محصوالت و خدمات ،متفاوت و پيچيدهتر است(مورگان و همکاران،
 .)2005شهرها برخالف محصوالت یا خدمات معمولی ،بستة پيچيدهای از کاالها ،خدمات ،احساس و ادراك مشتریان و تمامی
ترکيبات آنها میباشند(رنيستو.)2009 ،

 -3پیشینه پژوهش
پژوهشهای متعددی در حوزة برند شهری انجام شدهاست که هر یک از زاویة دید خود به موضوع نگریستهاند .برنامهریزان
شهری بر نتایج اجتماعی و اقتصادی این موضوع تمرکزکردهاند و وظيفة آن را توسعة برندی میدانند که به تحقق اهداف مدیریت
شهری کمک میکند .همچنين برخی از پژوهشها به مفهوم نام کشور سازنده توجه داشتهاند و محصوالت ساخت یک کشور را به
شکلی کلی واکاوی کردهاند؛ که در جدول شمارة  1به برخی از این پژوهشها اشاره می گردد.
باوجود مطالعاتی که در زمينة تعيين قدرت برند شهری انجام شده بيشتر بصورت موردی و یک ویژگی را دربر گرفته است و
مطالعه جامع در مورد مولفه های تأثيرگذار بر برند توریسم شهری در شهرداری منطقه  2تهران و چگونگی اجرای آن ،انجام نشده-
است .بنابراین مطالعة پيشِ رو برای پرکردن این کمبود ،تعریف و تفصيل شدهاست.

پژوهشگر
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آشورث ()2009
آنهولت ()2010
هانکينسون
()2007
ریزا و
همکاران()2012
گارسيا و همکاران
()2012
زنکر و بکمن
()2013
زنکر و روتر()2014
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جدول  :1خالصة نظرات ونتایج پژوهشها در حوزة برند شهری
خالصه نظرات و نتایج
عنوان پژوهش
تأثير وجه داخلی برند شهری بر وجه بيرونی آن مثبت و معنادار است .رضایت
سند برندسازی مکان
شهروندان ساکن بر برند بيرونی شهر تأثيرگذار است.
جایگاه شهر ،مکان ،ظرفيت ،نبض و جنبوجوش ،مردم و پيشنيازها ازجمله
اماکن  -هویت ،تصویر و شهرت
متغيرهای تأثيرگذار بر برند شهری هستند.
برند قوی چند نقش اساسی دارد :جذب گردشگران ،سرمایهگذاران ،جذب استعدادها،
احترام دیگران ،فروش محصوالت ،صنایع دستی و غيره؛ هرچند که تأثيرات کالن
مدیریت برند مقصد
اجتماعی مانند ایجاد هویت متمایز و ایجاد نظم و افزایش همبستگی اجتماعی نيز از
تأثيرات مهم برند قوی شهری است.
برند شهری و هویت
مدل برندسازی مقاصد
برند مکانی ،درك گروههای
مختلف هدف از برند مکان
نقش رضایت شهروندان،
دلبستگی مکان و نگرش نام
تجاری بر رفتار مثبت شهروندی

مریلس و همکاران
()2013

برند شهری

منوریان و
همکاران ()1392

مدل فرآیندی برند سازی
شهری برای کالنشهرهای ایران

مسعودنيا ()1393

تعيين مهمترین عوامل مؤثر بر
برند شهری شهر تهران و ارائه
راهکار مناسب

تصویر از شهر بر رضایت شهروندان و کيفيت زندگی تأثيرگذار است.
سه ذینفع اصلی در برندسازی مکان عبارتند از :کارآفرینان ،سرمایهگذاران ،مردم
محلی و بازدیدکنندگان.
وی روشهای ارزیابی موفقيت برنامههای بازاریابی و برندسازی مکان را ارائه نموده
است.
برندسازی شهرها و رضایت بر رفتار شهروندی تأثيرگذار است.
عوامل مؤثر بر برند شهر شامل محيطی پاکيزه ،ایمن ،طبيعی ،فرصتهای
کسبوکار ،مراکز خرید ،حملونقل ،فعاليتهای فرهنگی ،خدمات دولتی و پيوندهای
اجتماعی است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که تعریف جایگاه مدیریت شهری در نظام
برنامهریزی کشور ،آمایش سرزمين برای تعيين تقسيم وظایف شهری ،تغيير دیدگاه
نسبت به برند ،کاهش رانت و افزایش فضای رقابتی و ظرفيت علمی ،مطالعاتی و
اجرایی شهرها از زمينههای اصلی برند سازی است.
وی شش گروه عوامل فرهنگی ،زیستمحيطی ،اجتماعی ،تاریخی ،سياسی و
اقتصادی را عوامل کلی تأثيرگذار بر برندسازی شهری معرفی و بررسی کرده است.

جدول  :2برندسازی شهرهای بزرگ دنیا

هامبورگ

پایتخت سبز
جهان

آب و هوای مناسب و جاذبه
های طبيعی فراوان شهر
هامبورگ

تحقيقات اقتصاد
شهری)1391( ،

استانبول

شهر سرمایه
فرهنگی -
تجاری

شناساندن فرهنگ شهر
استانبول و ترکيه

وینفيلد)2005(،

پاریس

شهر روشنایی

فرهنگ،کيفيتزندگیشهری،
ارزشهای اقتصادیواجتماعی

وینفيلد)2005( ،

تندیس برنامه
ریزی شهری و
معماری
من نيویورك را
دوست دارم

ساکنان ،بازدیدکنندگان و
سرمایه گذاران

تحقيقات اقتصاد
شهری)1391( ،

شخصيت و صفات انسانی
برند

وینفيلد)2005( ،

هنگ کنگ

آزادترین اقتصاد
جهان

فراهم کردنبهترین شرایط
برای تجار و سرمایه گذاران

وینفيلد)2005( ،

کپنهاگ

آرام ترین و
دلنشين ترین
پایتخت جهان

بهترین سيستم حمل و نقل
شهری

وینفيلد)2005( ،

نيویورك

 -4منطقۀ مورد مطالعه
شهرداری منطقه  2تهران به عنوان یکی از مناطق استراتژیک این شهر می باشد که به لحاظ موقعيت اقتصادی ،جغرافيایی و
گردشگری دارای جایگاه خاص و ارزشمندی است .منطقه  2با  47،1کيلومترمربع مساحت و با جمعيتی بالغ بر 692،579نفر ،در
محدوده ميانی و شمالی شهر تهران قرار دارد .این منطقه از  9ناحيه و  21محله تشکيل شده و با مناطق 1،3،5،6،9،10همجوار
است .محدوده جغرافيایی آن از شم ال به ارتفاعات البرز ،از جنوب به خيابان آزادی ،از شرق به بزرگراه شهيد چمران و از غرب به
بزرگراه آیت اهلل اشرفی اصفهانی محصور می باشد .این منطقه دارای  9ناحيه و  31محله می باشد که از جنوب به خيابان آزادی ،از
غرب به بزرگراه اشرفی اصفهانی و محمد علی جناح و از شرق به اتوبان چمران محدود می شود.
همچنين محدوده شهرداری منطقه دو تهران به دليل شرایط خاص آن (خدماتی ،دسترسی ،آب و هوایی و )...جایگاه طبقه
متوسط به باالی شهر تهران (شهرك قدس ،سعادت آباد ،سپهر ،دریا ،کوی نصر و )...بوده و به دليل قدمت سکونت در بخش های
خاصی از آن و وجود بافت روستایی و فرسوده ،طبقات اجتماعی پایين (فرحزاد ،زنجان ،اسالم آباد و )...در آن جای گرفته اند.
بنابراین طيف وسيعی از تنوع و سبک زندگی و طبقات اجتماعی را در این منطقه می توان یافت .عالوه براین ،منطقه دو از جمله
مناطق شهری در تهران است که دارای تراکم جمعيتی باالیی است و مجتمع های بسياری درآن ساخته شده است.
از عناصر کالبدی و تاثير گذار در شکل گيری ساختار منطقه  2می توان از:
 رشته کوه البرز رود دره اوین – درکه و فرحزاد و مسيل های آن باغ های طرشت ،باغ فيض ،فرحزاد و اوین دانشگاه صنعتی شریف کارخانه برق آلستوم مجتمع های تجاری شهرك آزمایش -مجموعه برج ميالد

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)11 :پائیز 1399

نام شهر

عنوان برند

تأکيدات برند سازی

آمستردام

نشان برند

منبع
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 بوستان نهج البالغهو پارك جنگلی پردیسان را نام برد.
وجود شاخص های مهم گردشگری شهری در این منطقه(رود دره اوین -درکه و فرحزاد ،تپه های شمال کوی نصر ،بوستان
ها ،مجموعه تفریحی گردشگری سرزمين پرواز ،پارك ژوراسيک ،پل معلق آسمان و مجتمع های تفریحی ،گردشگری و تجاری )...
توجه و نگاه مثبت دست اندرکاران مدیریت شهری را برای سرمایه گذاری در این حوزه(گردشگری) می طلبد.
وجود انواع مختلف جنبه های گردشگری شامل:
گردشگری علمی  -آموزشی(وجود تعداد متعدد دانشگاهها و مراکز آموزشی -بيش از  33دانشگاه)؛
گردشگری سالمتی(تعداد باالی مراکز درمانی و بيمارستانی نسبت به سایر مناطق ،بيش از  9بيمارستان برتر تهران)؛
گردشگری تجاری(مراکز و مجتمع های متعدد تجاری -بيش از  70مرکز تجاری)؛
گردشگری تفریحی(تعداد متعدد مراکز تفریحی و بوستان ها و – ...بالغ بر  190بوستان و تفرجگاه)؛
گردشگری ورزشی( تعداد متعدد سالن چند منظوره و زمين ورزشی – بيش از  35مرکز ورزشی)؛
گردشگری ماجراجویانه( وجود تعدادی بازی های تفریحی مهيج انسان ساخت).
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شکل  :2موقعیت مکانی شهرداری منطقه  2تهران

 -5روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از حيث هدف ،کاربردی و از حيث نحوة گردآوری داده ها از نو پژوهش های توصيفی و پيمایشی است .این
پژوهش یک پژوهش آميخته و به صورت کمّی و کيفی است .روش جمع آوری اطالعات در پژوهش حاضر ،بر مبنای داده های
کمّی و کيفی ،بر پایة مصاحبة نيمه ساختار یافته و پرسشنامة خبره است .در خصوص داده های پژوهش ،شایان ذکر است با استفاده
از مصاحبة نيمه ساختار یافته عوامل مؤثر بر برندسازی شناسایی شد و پس از آن با استفاده از داده های کمّی ،که از پرسشنامة
مقایسة زوجی و پرسشنامة ماتریس سوات به دست آمد ،نتایج تحليل سلسله مراتبی فازی و تحليل راهبردی ارائه شد.
جامعة آماری پژوهش حاضر سی نفر از خبرگان در شهرداری منطقه  ،2سازمان حفاظت محيط زیست و اعضای هيات علمی
دانشگاه ها هستند که با استفاده از روش نمونه گيری گلوله برفی انتخاب شده اند .مهمترین معيار انتخاب خبرگان در پژوهش
حاضر اشراف اطالعاتی افراد بوده که بر این اساس اعضای نمونه انتخاب شده اند .با توجه به اینکه ابزار گردآوری اطالعات در این
پژوهش مصاحبه و پرسشنامه است ،الزم است که سنجش روایی و پایایی ابزار گردآوری اطالعات به تفکيک بخش کيفی و کمّی
صورت گيرد .برای آزمون روایی مصاحبه های انجام شده ،از روش آزمون روایی نسبی محتوا با استفاده از شاخص  CVRاستفاده
شده است .برای تعيين CVR ،از متخصصان درخواست شد تا هر آیتم را بر اساس طيف سه قسمتی «ضروریاست»« ،مفيد است
ولی ضرورتی ندارد» و «ضرورتیندارد» بررسی کنند .سپس پاسخ ها مطابق فرمول زیر محاسبه می شود.

در این رابطه Ne ،تعداد متخصصانی است که پاسخ آنها گزینة ضروری بوده و  Nتعداد کل متخصصان است .اگر مقدار
محاسبه شده از مقدار جدول بزرگتر باشد ،اعتبار محتوای آن آیتم پذیرفته می شود .با توجه به اینکه تعداد پاسخ دهندگان سی نفر
بوده ،براساس جدول CVR ،ضریب  CVRباید بيش از  0/33باشد .از آنجا که ضریب  CVRدر پژوهش حاضر 0/37
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محاسبه شده ،می توان گفت که ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر از روایی مناسبی برخوردار است .در خصوص پایایی
ابزارگردآوری اطالعات ،در پژوهش حاضر ،از روش ضریب کاپای کوهن استفاده شده است.

در این رابطه po ،برابر است با نسبت واحدهایی که دربارة آنها توافق وجود دارد و  peنسبت واحدهایی است که احتمال می
رود توافق تصادفی باشد .براساس محاسبات انجام شده ،ضریب کاپای کوهن در پژوهش حاضر برابر با  0/74است که حاکی از
ميزان مناسب پایایی برای ابزارگردآوری اطالعات است .روایی پرسشنامة پژوهش با استفادهاز روش اعتبار محتوا و پایایی آن نيز با
استفاده از روش باز آزمون تأیيد شده است.

 -6مراحل اجرای پژوهش
با توجه به سؤاالت و مدل های به کار رفته در پژوهش حاضر ،مراحل پژوهش مطابق جدول  3است .در توضيح مدل های به
کار رفته در پژوهش حاضر و مراحل تحقيق باید گفت که مدل پژوهش با استفاده از دو مدل مشهور و جهانی تدوین شده است .در
تدوین مراحل پژوهش ،از مدل جهانی گردشگری(قاليباف ،شعبانی فرد )1390 ،و مدلپنج فازی برندسازی استفاده شده است .به
طور کلی باید گفت که پژوهش حاضر بر مبنای این دو مدل و براساس سه مرحله صورت می پذیرد :مرحلة اول تعيين هویت بارز
شهرداری منطقه  2برای برندسازی با استفاده از تکنيک سلسله مراتبی فازی؛ مرحلة دوم برندسازی با استفاده از مدل پنج فازی و
تحليل سوات؛ مرحلة سوم معرفی هویت ،عنوان و نشان برند شهرداری منطقه .2

مرحله اول
مرحله دوم

مدل پنج بعدی برندسازی

مرحله سوم

عنوان و نشان برند نهائی

جامعه آماری
خبرگان
خبرگان
خبرگان

همچنين در پژوهش حاضر ،برای برندسازی و طرح اصلی تحقيق ،از مدل پنج فازی برندینگ(مورگان و همکاران)2005 ،
استفاده می شود .این مدل دارای پنج فاز و مرحله است که در جدول  4توضيحداده شده است.
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مراحل

متغير مورد بررسی
جاذبه های گردشگری
شهردار منطقه 2

جدول  :3مراحل تحقیق
هدف
روش تحليل
تعيين هویت بارز شهر با استفاده از جاذبه
پرسشنامه و روش
های گردشگری
سلسله مراتبی فازی
تعيين نقاط قوت و ضعف ،فرصت و تهدید،
مصاحبه و تحليل
ارائة راهبردهای برند
سوات
پرسشنامه و تحليل
معرفی و ارائة هویت ،عنوان و نشان برند
داده ها

جدول  :4مدل پنج فازی برای ارائة مؤلفه های برندسازی(مورگان و همکاران)2005 ،
توضيحات
مراحل
فاز اول
بررسی و تحليل راهبردی -ماتریسSWOT
هویت برند
فاز دوم
فاز سوم
فاز چهارم
فاز پنجم

معرفی برند
اجرا و پياده سازی برند
ارزیابی و بازنگری

 -7يافته های پژوهش
-1-7مرحلۀ اول پژوهش
ارائۀ هويت بارز شهرداری منطقه 2با توجه به اینکه برند سازی بر اساس هویت بارز هر شهر صورت می گيرد ،در مرحلة اول پژوهش ،هدف آن است تا مهمترین
جاذبة گردشگری شهرداری منطقه  2شناسایی شود که در واقع بيانگر هویت بارز شهرداری منطقه  2است .بدینمنظور ،با استفاده از
مدلسازمانجهانیگردشگری ابعاد جاذبه های تجاری ،طبيعی و انسان ساخت به عنوان متغيرهای صنعت گردشگری و جاذبه های
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گردشگری انتخاب شده اند .از این رو در پژوهش حاضر ،با استفاده ازروش ،سلسله مراتبی فازی 1مهمترین جاذبه های گردشگری
شهرداری منطقه  2به عنوان هویت بارز این شهر به منظور برندسازی شناسایی شد .در این پژوهش ،بعد از جمع آوری نظر خبرگان
با استفاده از پرسشنامة خبره ،که در برگيرندة مقایسات زوجی بين معيارها و گزینه هاست ،با کمک نرم افزار ،انتخاب کارشناس 2به
بررسی نظرهای ارائه شده پرداخته شده است و پس از اینکه وزن اولية معيارها و گزینه ها با استفاده از روش سلسله مراتبی به
دست آمد ،تحليلفازی انجام گردید.
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جدول  :5وزن اولیه معیارها و گزینه ها بر اساس روش سلسله مراتبی
وزن
معيار
وزن
گزینه ها
متغير
پتانسيل سرمایه گذاری 0/306
0/259
تصویر ذهنی مناسب
تبليغات و اطالع رسانی 0/235
0/515
جاذبه های طبيعی
0/111
جذابيت گردشگری
0/089
گردشگر پذیری
1
جمع
پتانسيل سرمایه گذاری 0/222
0/349
تصویر ذهنی مناسب
تبليغات و اطالع رسانی 0/215
0/388
جاذبه های گردشگری جاذبه های تجاری
0/138
جذابيت گردشگری
0/077
گردشگر پذیری
1
جمع
پتانسيل سرمایه گذاری 0/378
0/083
تصویر ذهنی مناسب
تبليغات و اطالع رسانی 0/226
جاذبه های انسان ساخت 0/097
0/150
جذابيت گردشگری
0/163
گردشگر پذیری
1
جمع

تحلیل فازیدر این مرحله برای تعيين وزن معيارها و گزینه ها از نظر خبرگان ،که در پرسشنامة پژوهش منعکس شده ،استفاده می شود.
بدین منظور ،پرسشنامه ای ميان اعضای نمونه توزیع شد .این پرسشنامه به ازای هر معيار و گزینه دارای یک سؤال است .سؤاالت
پرسشنامه بر روی پيوستار هفت گزینه ای شامل :فوق العاده مهم ،خيلی مهم ،مهم ،اهميت متوسط ،کم اهميت ،خيلی کم اهميت و
بی اهميت تعيين شد .پس از گردآوری پرسشنامه ها ،از آنجا که پاسخ ها در پرسشنامه به صورت اعدادکيفیاست ،برای تبدیل این
اعداد به اعداد کمّی قطعی ،به هر یک از این گزینه ها یک عدد مثلثی فازی تخصيص داده شد.

شکل  :2نمایش اعداد فازی مثلثی اعداد هفت گانه

سپس با استفاده از منطق فازی و فرمول تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی (فرمول مينکووسکی )،اعداد فازی مزبور به اعداد
قطعی معادل شد که در جدول  6دیده می شود.

1 Fuzzy AHP
2 Expert choice
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گزینه
الف
ب
ج
د
ه
و
ز

جدول  :6تبدیل اعداد فازی مثلثی به اعداد قطعی
عدد فازی مثلثی
عدد کيفی
()1 ،0/1 ،0
فوق العاده مهم
)0/65 ،0/15 ،0/15
خيلی مهم
)0/65 ،0/15 ،0/15
مهم
()0/5 ،0/2 ،0/2
اهميت متوسط
()0/35 ،0/15 ،0/15
کم اهميت
()0/15 ،0/15 ،0/15
خيلی کم اهميت
()0 ، 0 ،0/1
بی اهميت

عدد فازی قطعی شده
0/975
0/85
0/65
0/5
0/35
0/15
0/025

در مجموع سی پرسشنامه ميان خبرگان توزیع شد که در جدول  7تعداد پاسخهای دریافت شده به رای هر
معيار نشان داده شده است.
جدول  :7تعداد پاسخ به معیار اصلی
عددکيفی

فوقالعاده
مهم

خيلی
مهم

مهم

اهميت
متوسط

کماهميت

جاذبههایطبيعی
پتانسيلسرمایه گذاری
تصویرذهنیمناسب
تبليغاتواطالع رسانی
جذابيتگردشگری
گردشگرپذیری
جاذبههایتجاری
پتانسيلسرمایه گذاری
تصویرذهنیمناسب
تبليغاتواطالع رسانی
جذابيتگردشگری
گردشگرپذیری
جاذبههایانسان ساخت
پتانسيلسرمایه گذاری
تصویرذهنیمناسب
تبليغاتواطالع رسانی
جذابيتگردشگری
گردشگرپذیری

5
6
4
3
1
1
2
4
6
3
2
1
0
5
0
3
2
1

6
4
4
3
3
2
2
3
3
2
2
1
1
4
0
3
1
1

7
9
6
4
3
2
10
6
8
5
4
3
2
5
3
4
2
1

6
6
7
9
8
7
5
4
5
7
8
10
4
6
4
3
10
11

4
3
4
3
5
6
6
6
5
5
6
6
12
3
8
6
6
5

خيلی
کماهميت

بی
اهميت

2
2
4
5
5
6
3
4
2
5
4
4
6
4
7
6
4
6

0
0
1
3
5
6
2
3
1
3
4
5
5
3
9
5
5
5
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عدد قطعی

0/975

0/85

0/65

0/5

0/35

0/15

0/025

پس از گردآوری داده ها ،با ضرب تعداد پاسخ های به دست آمدة هر متغير در اعداد قطعی و تقسيم بر تعداد پاسخ دهندگان،
وزن هر شاخص به دست می آید .با تقسيم وزن هر شاخص بر مجموع وزن شاخص ها ،وزن نرمال شده حاصل می شود .سایر
محاسبات انجام شده و وزن های به دست آمده در جدول  8آمده است.
جدول  :8وزن معیار اصلی و گزینه ها با استفاده از روش فازی
وزن نرمال شده
ميزان اهميت
متغيرها
ردیف
جاذبههایطبيعی
0/437
0/637
1
پتانسيلسرمایه گذاری
0/275
0/673
2
تصویرذهنیمناسب
0/217
0/530
3
تبليغاتواطالع رسانی
0/197
0/481
4
جذابيتگردشگری
0/166
0/403
5
گردشگرپذیری
0/145
0/354
6
جمع
1
2
3

جاذبةهایتجاری
پتانسيلسرمایهگذاری
تصویرذهنیمناسب

2/441

1

0/508

0/348

0/504

0/209

0/540

0/225
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4
5
6

تبليغاتواطالع رسانی
جذابيتگردشگری
گردشگرپذیری

جمع
1
2
3
4
5
6

جاذبههایانسانساخت
پتانسيلسرمایه گذاری
تصویرذهنیمناسب
تبليغاتواطالع رسانی
جذابيتگردشگری
گردشگرپذیری

جمع
جمع کل جاذبه های گردشگری

0/464

0/195

0/435

0/180

0/368

0/158

2/411

1

0/315

0/214

0/433

0/231

0/255

0/136

0/423

0/225

0/397

0/211

0/356

0/190

1/874

1
-

1/46
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با استفاده از روش سلسه مراتبی فازی و در جدول نهایی(جدول  )9وزن نهایی و ميزان اهميت هر یک از جاذبه های
گردشگری به همراه معيارهای تصميم گيری به دست آمده است .از این رو می توان گفت که از ميان جاذبه های گردشگری
شهرداری منطقه  ،2با توجه به نظر خبرگان ،جاذبه های طبيعی از اولویت بيشتری برخوردارند .جاذبه های گردشگری تجاری و
انسان ساختنی در اولویتهای بعدی قرار دارند .به همين دليل و در حکم نتيجة کلی می توان گفت که هویت بارز شهرداری منطقه
 2را می توان در جاذبه های طبيعی و تجاری شهرداری منطقه  2جستجو کرد .یافته های تکنيک سلسله مراتبی فازی درخصوص
جاذبه های طبيعی شهرداری منطقه  2نشانگر آن است که این جاذبه های خدادادی از پتانسيل بسيار زیادی برای سرمایه گذاری
برخوردارند .به عالوه نتایج مبين آن است که تصویر ذهنی مناسب و ایجاد آن از دید خبرگان اهميت بسيار زیادی دارد .در این
ميان ،نظر خبرگان تأکيد کننده بر تبليغات و اطالع رسانی مناسب در خصوص این جاذبه ها و به تبع آن هویت بارز شهرداری
منطقه  2است .از طرف دیگر و با توجه به یافته های تکنيک ،سلسله مراتبی فازی در خصوص جاذبه های تجاری شهرداری منطقه
 2باید گفت که با توجه به نظرات خبرگان به ترتيب سه عامل تصویر ذهنی مناسب ،پتانسيل سرمایه گذاری و تبليغات واطالع
رسانی از باالترین اولویت برخوردارند .با توجه به اشتراك نزدیک نتایج اولویت های جاذبه های طبيعی و تجاری در خصوص سه
عامل تصویر ذهنی مناسب ،پتانسيل سرمایه گذاری و تبليغات و اطالع رسانی ،که جزء الینفک برندسازی شهری نيز هستند،
ضرورت انجام برندسازی و ایجاد تصویر مطلوب و مثبت در ذهن شهروندان ،جهانگردان و مسافران و سرمایه گذاران برای
شهرداری منطقه  2بيشتر آشکار می شود.

-2-7مرحلۀ دوم پژوهش مدل پنج فازی برندسازی
در پژوهش حاضر ،به منظور برندسازی و طرح اصلی تحقيق ،از مدل پنج فازی برندینگ(مورگان و همکاران )2005 ،استفاده
می شود .مدل پنج فازی برندسازی شهری مدلی است که در سال 2004توسط مورگان و پریچارد ارائه شد.
1
فاز اول :تحلیل راهبردی ماتریس سواتروش تجزیه و تحليل در این مرحله از پژوهش شامل دو مرحلة اصلی است :ابتدا برای شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهدیدهای پيشروی جاذبه های طبيعی و تجاری و متعاقب ًا هویت بارز و برند شهرداری منطقه  ،2با سی نفر از خبرگان مصاحبه
صورت گرفته است .سپس باتوجه به دیدگاه ها و آرای خبرگان ،به هریک از عوامل وزن نهایی داده شده است .در نهایت با تنظيم
عوامل راهبردی داخلی و خارجی ،که مبنا و پایه در استخراج سوات است ،راهبرد الزم برای جاذبه هایگردشگری و متعاقباً برند
شهرداری منطقه  2تدوین خواهد شد.
ماتریس ارزیابی عوامل خارجیاین ماتریس شامل چهار ستون است.در ستون اول عوامل خارجی ،که بر هویت بارز شهرداری منطقه ( 2جاذبه های طبيعی و
تجاری) تأثير می گذارند ،در قالب فرصت ها و تهدیدها فهرست شده اند .سپس در ستون دوم ،باتوجه به ميزان اهميت و حساسيت
هر عامل ،با مقایسة این عوامل با یکدیگر ضریب اهميتی بين صفر تا یک به عامل ها تعلق می گيرد .در ستون سوم ،باتوجه به
کليدی یا عادی بودن فرصت ها و تهدیدها ،به ترتيب رتبة  4یا  3به فرصت ها و رتبة 2یا  1به تهدیدها اختصاص پيدا می کند.

1 SWOT
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جدول  :9ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
رتبه

امتیاز

وزن

عوامل خارجی ،فرصت ها و تهدیدها
 :O1افزایشتوجه بخش خصوصی بهسرمایه گذاریدر منطقه

0/119

3

0/357

:O2وجود روستایی فرحزاد و پونک

0/074

3

0/222

 :O3بهره مندی از نماد شهر تهران(برج ميالد) در جذب گردشگر

0/119

4

0/476

 : O4معرفیهویتبارز منطقه بهکليةذینفعان

0/134

4

0/536

 :O5وجود شرایططبيعی مناسب به منظور جذبگردشگران

0/059

3

0/177

 : O6افزایش انگيزة مردم در سفرهای درون شهری به این منطقه

0/104

3

0/312

: T1تصویرذهنینامناسباز منطقه

0/104

2

0/208

: T2تقاضایرو به کاهشگردشگران

0/074

1

0/074

 :T3افزایشانگيزةسرمایهگذارانبهسرمایه گذاریدر مناطق مجاور

0/044

1

0/044

 : T4افزایشامکاناتوخدماتگردشگریدر مناطق مجاور

0/029

1

0/029

: T5تبليغاتکموعدمشناساییقابليتهای منطقه

0/104

2

0/208

: T6تخریبتدریجیجاذبه هایطبيعی

0/029

1

0/029

1

-

2/672

جمع

ماتریس ارزیابی عوامل داخلیاین ماتریس شامل چهار ستون است .در ستون اول عوامل داخلی که بر هویت بارز شهرداری منطقه (2جاذبه های طبيعی و
تجاری) تأثير می گذارند در قالب نقاط قوت و نقاط ضعف فهرست شده اند .سپس در ستون دوم ،باتوجه به ميزان اهميت و
حساسيت هر عامل ،با مقایسة این عوامل با یکدیگر ضریب اهميتی بين صفر تا یک به عامل ها تعلق می گيرد .در ستون سوم،
باتوجه به کليدی یا عادی بودن نقاط قوت ،به ترتيب رتبة4یا 3و رتبة 2یا 1به نقاط ضعف اختصاص پيدا می کند.
جدول  :10ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
وزن
عوامل داخلی ،نقاط قوت و ضعف

رتبه

امتياز

:S1وجودجاذبه هایطبيعی و انسان ساخت

0/117

4

0/468

:S2وجود مراکز تجاری و خرید متعدد در منطقه
:S3موقعيتمناسبمواصالتی منطقه
 :S4وجود موسسات آموزشی و دانشگاهی

0/117

4

0/468

0/098

3

0/294

0/078

3

0/234

0/058

3

0/174

0/039

3

0/117

0/098

2

0/196

0/078

2

0/156

0/137

2

0/274

0/058

2

0/116

0/039

1

0/039

0/078

2

0/156

1

-

2/692

 :S5وجود تعداد باالی مراکز درمانی و بيمارستانی نسبت به سایر مناطق
:S6مجاورت با مناطق گردشگر پذیر
:W1ناکافی بودن امکانات رفاهی و اقامتی
 :W2عدم استفاده و بهره برداری مناسب از عناصر و جاذبه های گردشگری
 :W3اطالع رسانیوتبليغاتکمدرخصوصجاذبه های گردشگری منطقه
:W4نامناسببودن زیرساختهای مسافربری و پارکينگ
 :W5کمبود فضاهای تفرجی(بازی) و عدم تناسب این اماکن با ميزان جمعيت
:W6فقدان برنامه ریزیو مدیریتمناسبدرزمينةجذبگردشگر
جمع

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)11 :پائیز 1399

همان طور که در جدول  9نشان داده شده ،شش فرصت و شش تهدید خارجی به عنوان عوامل خارجی مؤثر بر هویت بارز
شهرداری منطقه (2جاذبه های طبيعی و تجاری) شناسایی شد .اضافه بر این ،در این قسمت به وسيلة نظرخواهی از خبرگان ،در
قالب پرسشنامهبا مقياس 1تا  9وزن عوامل تعيين و نتایج در جدول باال منعکس شد .طبق جدول ،جمع امتياز وزنی بيشازمقدار 5/2
است که نشان از غلبة فرصتها بر تهدیدها دارد.

تشکیل ماتریس سواتماتریس سوات یک ماتریس نُه خانه است که چهار خانهدارای عوامل اصلی و چهارخانة دیگر نشان دهندة راهبردها است که از
تالقی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ارائه می شود .شایان ذکر است برای تدوین راهبردهای چهارگانه از نظر خبرگان استفاده
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شده است .به این صورت که از آنان خواسته شد براساس نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید موجود راه حل هایی در جهت بهبود
نقاط قوت ،برطرف سازی نقاطضعف ،استفاده از فرصتهای موجود و اجتناب از تهدیدهای پيشرو ذکر کنند .مجموعه نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهدید و راهبردهای چهارگانه ،از طریق ماتریس ،سوات در جدول  11نشان داده شده است.

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)11 :پائیز 1399

جدول  :11ماتریس سوات هویت و برند شهرداری منطقه 2
ضعف ها
قوت ها
عوامل داخلی
-1وجود جاذبه های طبيعی و انسان ساخت  -1ناکافی بودن امکانات رفاهی و اقامتی
 -2عدم استفاده و بهره برداری مناسب از
-2وجود جاذبه های تجاری متعدد در منطقه
 -3موقعيت مناسب مواصالتی منطقه با سایر عناصر و جاذبه های گردشگری
 -3اطالع رسانی و تبليغات کم درخصوص
مناطق
 -4وجود مراکز آموزشی و دانشگاهی(داخلی و بين جاذبه های گردشگری منطقه
 -4نامناسب بودن زیر ساخت های مسافربری
المللی)
 -5وجود تعداد باالی مراکز درمانی و بيمارستانی و پارکينگ
 -5کمبود فضاهای تفرجی(بازی) و عدم
نسبت به سایر مناطق
عوامل خارجی
تناسب این اماکن با ميزان جمعيت
 -6مجاورت با مناطق گردشگرپذیر
 -6فقدان برنامه ریزی و مدیریت مناسبدر
زمينة جذب گردشگر
فرصت ها
راهبردهای محافظه کارانه()WO
راهبردهای تهاجمی()SO
 -1افزایشتوجه بخش خصوصی به  :SO13اشاعة هویت بارز منطقه از طریق معرفی  : WO33احداث اماکن رفاهی و اقامتی در
منطقه با استفاده از سرمایه گذاری خصوصی
به تمامی ذینفعان
سرمایه گذاری
 -2بهره مندی از نماد شهر تهران(برج  :SO23تدوین برند شهرداری منطقه  2بر  :WO33اطالع رسانی و تبليغات مناسب
برای معرفی هویت منطقه از طریق برندسازی
اساسجاذبه های طبيعی و تجاری
ميالد) در جذب گردشگر
-3ارائة هویت بارز منطقه به تمامی  :SO14شناسایی و بهره گيری از جاذبه ها و شهری
 :WO46جذب سرمایه گذار در بخش
مزیت های طبيعی و تجاری
ذینفعان
-4وجود شرایط طبيعی و مناسب به  :SO54اشاعة فرهنگ گردشگرپذیری در ميان خصوصی جهت بهبود وضعيت زیرساخت های
مسافربری و پارکينگ
شهروندان
منظور جذب گردشگر
-5افزایش انگيزة مردم برای سفرهای  :SO36تأکيد بر توسعة گردشگری در :WO61استفاده از نيروهای متخصص
محلی در جهت توسعة گردشگری
درون شهری به این منطقه با توسعة زیر ساخت شهری
:WO63برنامه ریزی راهبردی برای اشاعة
 -6وجود روستای فرحزاد و پونک
هویت و توسعة گردشگری منطقه
تهدیدها
استراتژی های تدافعی()WT
استراتژی های رقابتی()ST
 -1تصویر ذهنی نامناسب از منطقه  :ST11تصویرسازی مثبت از منطقه  2با  :WT31تقویت تبليغات و فعاليتهای آگاه
 -2تقاضای رو به کاهشگردشگران بهره گيری از هویت تجاری و طبيعی آن با سازی در رسانه ها دربارة مزیتهای گردشگری
 -3افزایش انگيزة سرمایه گذاران به استفاده از برندسازی
 :WT31تغيير ذهنيت گردشگران نسبت به
سرمایه گذاری در مناطق مجاور :ST24جذب سرمایة خصوصی و دولتی در موقعيت گردشگری منطقه از طریق
تصویرسازی مثبت
 -4افزایش امکانات و خدمات راستای بهبود امکانات گردشگری
 :ST25اطالع رسانی و تبليغات مناسب برای :WT65تدوین برنامه های مناسب برای
گردشگری در مناطق مجاور
افزایش جذب گردشگران
معرفی هویت منطقه
-5تبليغات کم و عدم شناسایی
قابليتهای و ظرفيت های موجود منطقه  :ST4تصویرسازیمثبت از منطقه  2به منظور :WT65برگزاری سمينارها و نشست های
توسعة سرمایه گذاری
تحریکتقاضایگردشگران
 :WT51نظارت دقيق بر حفظ حریم مکان
-6تخریب تدریجی جاذبه های طبيعی :ST16جلوگيری از تخریب جاذبه های طبيعی
های گردشگر پذیر

-3-7مرحلۀ سوم پژوهش فاز دوم :هويت برند
امروزه توجه و تأکيد بر هویت برند ،به منظور تعریف یک نام تجاری ،ضرورتی انکار ناپذیر است(هاليدی ،کنزل .)2008 ،هویت
عنصری است که قابل رؤیت نيست اما دارای اصالت و ریشه است .هویت جزء کليدی برند سازی است و هستة ایجاد یک برند
موفق درك چگونگی ایجاد و توسعة هویت عنوان برند است(اسکات ،مرزن .)2015 ،در پژوهشحاضر ،هویت شهرداری منطقه 2
درقالب هویتیتجاری و طبيعی شناسایی شده است .از این رو هویت برند شهرداری منطقه  2را می توان در طبيعت و مراکز تجاری
آن جستجو کرد .هویت برند مجموع های منحصر به فرد از تداعی های برند است که راهبردشناسان برند خواهان ایجاد آناند(آکر،
 .)1996طبق این نظر ،پژوهش حاضر ،با استفاده از جاذبه هایطبيعی و انسان ساخت ،درصدد القای مجموعه ای منحصر به فرد از
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تداعی هایی از طبيعت و مراکز تجاری شهرداری منطقه  2در ذهن همة ذینفعان است .این مهم با استفاده از نتایج تحليل های
صورت گرفته و هویت تبيين شده در فازسوم ،یعنی معرفی عنوان و نشان برند شهرداری منطقه  ،2صورت می پذیرد.
فاز سوم :معرفی برنداین مرحله از پژوهش با استفاده از نتایج به دست آمده از مراحل قبل صورت می پذیرد .در این قسمت از پژوهش ،بنابر نظر
مورگان و پریچارد ،باید عنوان و نشان برند ارائه شود .در پژوهشحاضر ،برای عملی ساختن این مرحله از ميان ده برند معرفی شده
از سوی خبرگان ،با استفاده از پرسشنامة مقایسات زوجی ،عنوان برند نهایی انتخاب و معرفیمی شود .لذا بنا بر انتخاب خبرگان،
عنوان نهایی برند جمله واره ای تحت عنوان« نگين سبز و آرام شهر تهران استکه از ميان ده عنوان برند معرفی شده گزینش شده
است .در ارائة عنوان برند حاضر ،سعی شده هویت طبيعی و تجاری منطقه  ،2که در مراحل قبلی پژوهش تشریح شد ،گنجانده شود.
ده عنوان برند پيشنهادی پژوهش ،که عنوان برند نهایی از ميان آنها گزینششد ،در جدول  12نشان داده شده است.

شماره
1
2
4
5
6

جدول  :12عناوین پیشنهادی برند شهرداری منطقه 2
عنوان
شماره
عنوان
منطقه  2هاب استارتاپی تهران
6
منطقه  2نماد شهر هوشمند تهران
7
منطقه  2مقصد گردشگری پایتخت
منطقه ای با هویت تجاری -اقتصادی
نگين سبز و آرام شهر تهران
منطقه ای سبز با مقصدی در دسترس
منطقه  2با معماری مدرن

8
9
10

منطقه ای تفرجگاهی و جذاب
منطقه ای با سرمایه های تجاری
منطقه  2نماد یک شهر گردش پذیر

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)11 :پائیز 1399

فاز چهارم :اجرا و پیاده سازیدر این مرحله ،هویت بارز برند در قالب عنوان و نشان برند شهر به ذینفعان ارائه می شود .بنابر نظر ایشان ،ارائة برند به
ذینفعان درکنار تبليغات برای برند اهميت بسياری دارد(مورگان وهمکاران .)2005 ،در پژوهش حاضر ،پس از گزینش و ارائة عنوان
برند شهرداری منطقه  ،2با استفاده از نظر متخصصان حوزة بازاریابی و طراحی لوگو(نشان) شهرداری منطقه  2ارائه شده است .در
ارائة نشان برند حاضر(شکل  ،)3سعی شده هویت طبيعی و تجاری شهرداری منطقه  ،2که در مراحل قبلی پژوهش تشریح شده،
نمود یابد.

شکل  :3نشان برند منطقه  2شهرداری تهران(طراح محمدباقر فرهند)

فاز پنجم :ارزیابی و بازنگریآخرین مرحله در مدل پنج فازی برندسازی شهری ارزیابی و بازنگری است .این مرحله بعد از فرایند برندسازی شهری به اجرا
در می آید .در این مرحله ،با استفاده از بازخورد ایجاد شده از برند ،به اصالح و بهبود برند پرداخته می شود(مورگان و همکاران،
.)2005

نتیجه گیری
به طور کلی باید عنوان کرد منطقه  2شهر تهران به لحاظ پتانسيل های طبيعی ،اقتصادی و تجاری از قابليت های باالیی بهره
مند می باشد که این مهم نقش قابل توجه ای را در رشد و توسعه شهری ایفاء می کند ،به طوری که این قابليت ها از یک سو
منافع اقتصادی و اجتماعی قابل مالحظه ای را برای منطقه به همراه دارد و از سوی دیگر این فرصت را برای ساکنان شهر تهران
فراهم می نماید که بتوانند از جاذبه های این منطقه بهره بگيرند .با تمام این مسائل بهره مندی صحيح و بادوام از قابليت ها و
ظرفيت های موجود در این منطقه مستلزم پياده سازی فرآیند پایداری اقتصادی به عنوان موتور رشد و توسعه شهری می باشد.
نتيجه این پژوهش نشان می دهد که جاذبه ها و ظرفيت های موجود گردشگری در محدوده مورد مطالعه از قدرت جذب و
کشش باالیی برخوردار است به نحوی که می تواند تاثير مستقيم و بسزایی در فرآیند رشد و توسعه شهری داشته باشد ،که به طور
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حتم با مدیریت مطلوب ،زیرساخت های گردشگری در این منطقه و دستيابی به پایداری اقتصادی دور از ذهن نخواهد بود .درهمين
راستا برای دستيابی به پاسخی مناسب برای سوال های تحقيق ،ظرفيت سنجی گردشگری و روند توسعه گردشگری منطقه دو،
بصورت همزمان مورد بررسی قرارگرفت و مدل سوات ترسيم و نتایج آن در این مقاله گردآوری شد.
در خصوص هماهنگی تحقيق حاضر با تحقيقات خارجی نيز باید گفت که نتایج پژوهش حاضر با برندسازی شهرهای استانبول،
هامبورگ و کپنهاگ دارای شباهت هایی است .در برندسازی انجام شده این سه شهر ،از هویت طبيعی(هامبورگ) ،هویت فرهنگی-
تجاری(استانبول) و هویت شهری آرام(کپنهاگ) استفاده شده است .همچنين در تحقيق حاضر ضمن برند سازی انواع گردشگری در
عرصه ی گردشگری شهرداری منطقه 2؛ تالش گردید پيشنهاداتی جهت تبدیل ظرفيت های بالقوه گردشگری به بالفعل ارایه گردد
که گزیده ای از این پيشنهادات در ذیل آورده شده است.

پیشنهادهای کاربردی-
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اختصاص بخشی از درآمدهای ساليانه شهرداری منطقه (درآمدهای حاصل از عوارض های شهری) به مقوله استقرار و
گسترش صنعت گردشگری.
ایجاد کمپ کوهستانی بصورت پرتابل.
تدوین آئين نامه جامع گردشگری شهرداری تهران با تصویب شورای اسالمی شهر .
تأسيس و بازسازی مجموعه های گردشگری ،تفریحی در منطقه با مشارکت بخش خصوصی.
احيای ب افت روستایی با همان معماری سنتی و فراهم نمودن تجهيزات و زیر ساخت های گردشگری در سطح
روستاها(فرحزاد و پونک) ،مانند رستوران های سنتی ،مهمانپذیرها ،جشنواره های بومی و محلی با هدف جذب بيشتر
گردشگر در منطقه و شکل گيری برند گردشگری روستایی.
ایجاد زیر ساخت های اطالع رسانی جهت معرفی جذابيت های گردشگری منطقه(برپایی ایستگاه های گردشگری و
کلبه های دوستدار محيط زیست در مبادی ورودی فضای های گردشگری).
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باز زندهسازی بافتهای تاریخی شهری با تکیه بر رویکرد گردشگری

الهه محمدزاده لطفی

1
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کد مقاله29177 :

چکـیده
بافتهای قدیم و کهن شهرها به واسطه قدمت و وجود عناصر با ارزش تاریخی ،موقعیت مناسب ارتباطی ،دارای جایگاه
منحصر به فردی در ساختار فضایی و کارکردی شهر می باشد .توسعه سریع شهرنشینی ،تاثیرات قابل توجهی بر بافتهای
کهن و تاریخی بر جای گذاشته است ،که این خود تخریب و فرسودگی بافت های مذکور را به همراه دارد .امروزه توجه به
بافتهای کهن و رفع ناپایداری آن ها به موضوع جدی و محوری تبدیل شده است ،به گونهای که لزوم مداخله در این
بافتها را در دورههای مختلف زمانی مطرح می کند .رویکرد های مرمت و بهسازی شهری در سیر تکامل و تحول خود از
بازسازی ،باز زنده سازی ،نوسازی وتوسعه مجدد به بازآفرینی و نوزائی شهری تکامل یافته و در این مسیر گذاری را از
حوزه توجه صرف به کالبد به عرصه تأکید بر مالحظات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و هنری تجربه کرده است .بافت
تاریخی شهرها که اغلب گنجینهای از عناصر ارزشمند معماری و شهرسازی را توأمان در خود دارد ،سرمایهای بالقوه و
نهفته به منظور جذب گردشگران به حساب میآیند .با جذب گردشگر در مقیاس محلی ،ملی و حتی جهانی می توان
ضمن تأمین هزینهای حفاظتی بافت ،زمینههای تحرک اقتصادی را برای شهر و شهروندان به وجودآورد.

واژگـان کلـیدی :احیا ،بافت تاریخی ،باز زنده سازی ،گردشگری

 -1مدرس دانشگاه eml_vsp@yahoo.com :
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 -1مقدمه
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اقدامات مرمتی صورت گرفته در بافتهای کهن شهری تا به امروز تنها به یکی از جریان های توسعه یا حفاظت توجه داشت.
این برخورد یک سویه با هر یک از این جریان ها خود معضالت جدیدی را به بافت کهن شهری تحمیل کرد .از این رو ساکنین این
بافتها به دلیل کاستی و نارساییها ناگزیر به ترک بافت می گردیدند .در چنین شرایطی به دنبال از هم پاشیدن بافت اجتماعی ،بافت
کالبدی نیز بیشتر در معرض تخریب قرار می گرفت .اغلب شهرهای تاریخی ایران دارای هسته اولیه و بافت کهن تاریخی می
باشند که از ارزش قابل توجهی برخوردار است .حضور عناصر و فضاهای ارزشمند تاریخی نظیر بازار ،کاروانسراها ،مساجد و  ...جلوه
خاصی به این بافتها بخشیده است .حضور مدرنیسم در دهه های اول قرن حاضر آثار و پیامدهای جبران ناپذیری را برای بافتهای
شهری کشور ما به دنبال داشته است) Timoth,1995(.
ایجاد خیابان کشی هایی که بافت های تاریخی را جراحی بدون درمان می کرد نه تنها مشکالت را حل نکرد بلکه خود عاملی
مهمی در به وجود آمدن مشکالت عدیده در این بافتها گردید .امروزه توجه به بافتهای کهن و رفع ناپایداری آنها به موضوع جدی و
محوری تبدیل شده است .به گونه ای که لزوم مداخالت در این بافتها را مطرح می کند .رویکردهای مرمت و بهسازی شهری در
سیر تکامل و تحول خوداز بازسازی باززنده سازی ،نوسازی و توسعه مجدد به بازآفرینی و نوزایی شهری تکامل یافته و در این مسیر
گذاری را از حوزه توجه صرف به کالبد به عرصه تاکید بر مالحظات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و هنری تجربه کرده است.
مداخله در بافتهای کهن ضمن حفاظت از میراث به جای مانده ،نیازمند در نظر گرفتن نیازهای ساکنین در بافت و توجه به جنبه
های غیر کالبدی (اجتماعی ،اقتصادی و )...که به ایجاد اشتغال زایی در بافت کمک می رساند است که از نکات حساس و کلیدی
مداخله در بافتهای کهن تاریخی شهری است .استفاده از صنعت گردشگری در راستای تقویت بنیه اقتصادی بافت های کهن
شهری در مقیاس محلی ،ملی ،و حتی جهانی می تواند ضمن تأمین هزینه های حفاظتی بافت ،زمینه های تحرک اقتصادی را برای
شهر و شهروندان به وجود آورد و به عنوان عامل محرک توسعه در پروژه های بازآفرینی شهری محسوب می گردد(.فالمکی
)1386،

 -2روش تحقیق
در پژوهش حاضر روش تحقیق توصیفی با رویکرد کیفی می باشد و داده ها و اطالعات حاصله از منابع کتابخانه ای و اسناد و
نوشته های مربوطه سعی گردیده است جمع آوری شود .همچنین با استفاده از روشهای تاریخی ،سیر تکامل بهسازی و بازآفرینی
شهری مورد بررسی و توجه قرار می گیرد و تأثیر توریسم در بازآفرینی بافتهای کهن شهری نیز مورد بحث قرار گرفته می شود.

 -3فرضیه های پژوهش
مرمت و بهسازی شهری دوره هایی از تحول و تکامل را پشت سر نهاده و امروزه به مرتبه ای از حضور خود رسیده که
«بازآفرینی شهری» و رویکرد متأخر آن یعنی«نوسازی شهری» نام نهاده می شود .بررسی بازآفرینی بافتهای کهن شهری و تاثیر
گردشگری شهری بر آن ضمن گشودن چشم اندازی به تحول چند دهه ای برداشت ها و رویکردهایی که در این عرصه وجود
داشته است،عمالً بر این نکته صحه می گذارد که « بهسازی و بازآفرینی شهری» ضمن پیشروی به سوی تبدیل شدن به واقعیتی
«یکپارچه» و «همه جانبه» و «فراگیر» ،پیشینه ای کامل از رویکردهای گوناگون «مرمت و حفاظت شهری» بوده است،که هنوز
پس از گذشت چندین دهه آثار به خدمت گرفته شده هریک از رویکردها را به وضوح می توان در طرح های بهسازی و بازآفرینی
شهری دریافت کرد« .بازآفرینی شهری متکی بر بن مایه گردشگری شهری» نشان دهنده نوعی سیر تکاملی و در عین حال تسلط،
سنجش و درک صحیح از موقعیت و شرایط به کار گیری هریک از این رویکردهاست.

-4سواالت تحقیق
.1
.2

ویژگی و راهبردهای بازآفرینی شهری چیست؟
چگونه می توان از طریق گردشگری(توریسم) به بازآفرینی بافتهای کهن شهری یاری رساند؟

 -5بازآفرینی شهری
از اواسط قرن  18میالدی و اوایل قرن نوزدهم میالدی با شکل گیری تئوری های مرمت معماری ،امر حفاظت از ثروتهای
فرهنگی شکل تازه ای گرفت .در این دوره حفاظت صرف از ساختمان های منفرد با گرایش به «مرمت سبکی رایج» مورد حمایت
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قرار گرفت و به عنوان تفکر غالب در اروپا مطرح بود« .جنبش حفاظت مدرن» که بر پایه تفکرات جان راسکین و توسط ویلیام
موریس پایه گذاری شده بود نیز ،بر نگهداری و مراقبت مستمر از آثار و بناهای تاریخی و حداقل دخالت در این گونه ابنیه تأکید
داشت.در نیمه اول قرن بیستم،رخداد جنگ جهانی و بازسازی گسترده ویرانی ها و پیامدهای انقالب صنعتی گرایش به توسعه را
شدت بخشید.اواسط دهه  1940و سراسر دهه  1950که عمدتاَ موضوع بازسازی پس از جنگ در مناطق بمباران شده شهری مطرح
بود،تحت عنوان«عصر بازسازی» قلمداد شده است.دورانی که در آن بحث محوری و غالب تأکید بر «رشد اقتصادی» « ،برنامه
ریزی رفاه» « ،بازسازی کالبدی» و «نوسازی شهری» بوده است(.حبیبی)1386،
در دهه  1960مشارکت مردم و بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها دامنه فراخ تری یافت و از نقش دولت مرکزی کاسته
شد .همچنین ضمن توجه به نوسازی و ارتقاء وضعیت کالبدی محله ها ،احیاء اقتصادی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت .در واقع
موج اول اصالت بخشی به محله های شهری در این مرحله اتفاق می افتد .در دهه  1970توجه دست اندر کاران به نوسازی جلب
شد .در واقع روند رو به افزایش مسائل شهری و افت کیفیت در مناطق مرکزی و قدیمی شهرها ،سیاست گزاران شهری را بر آن
داشت تا برنامه های نوسازی و طرح های توانمند سازی را جهت پاسخ به مسائل فوری به کار گیرند .در دهه  80قدرت سیاسی
دولت کاهش و مشارکت بخش خصوصی افزایش یافت .فعالیت این دهه تحت عنوان «توسعه مجدد» مطرح شدند .توسعه مجدد
آمیخته ای از نگاه بازسازی ،بهسازی و بازآفرینی در مرمت شهری است( Chan and Yung ,2004) .
از دهه  1990به بعد مرمت و بهسازی شهری با نگرش بازآفرینی به عنوان رویکردی جدید مطرح گردید و مفهومی جامع به
خود گرفت .به گونه ای که به معنای بهبود وضعیت بافتهای تاریخی و قدیمی و نواحی محروم در جنبه های کالبدی ،اقتصادی،
اجتماعی ،زیست محیطی و فرهنگی است .این نوع نگاه به مرمت و بهسازی واکنشی است در مقابل چالش های نوظهوری چون
جهانی شدن ،تغییرات ساختاری و عدم تعادل های فضایی ناشی از رشد گسترده شهرها که امکان ایجاد رویکردی جامع ،یکپارچه و
عمل گرا برای پاسخ به مسائل شهری را فراهم آورده است .بازآفرینی شهری به کارکرد و اثرات متقابل منابع و محرک های
بسیاری که موجب وقوع تغییرات شهری می شوند ،می پردازدو پاسخی است به فرصت ها و چالش هایی که در یک مکان رو به
انحطاط،در یک زمان مشخص پیش می آید .در حقیقت فضاهای شهری نظام هایی پیچیده و پویا هستند.

با توجه به مطالب ارائه شده در جدول شماره 1و بازآفرینی شهری را می توان چنین ترسیم کرد:
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* به مثابه ابزاری جهت خط مشی ها و اقدامات تعیین کننده ای که جهت بهبود وضعیت نواحی شهری و توسعه ساختارهای
نهادی طراحی می شوند.
* ساختارهای نهادی که برای حمایت از آماده سازی و تدارک پیشنهادات خاص ضرورت دارند.
* عنصر مهم دیگر در نظریه بازآفرینی شهری با عملکرد سیستم شهری به مثابه یک کلیت و یا عملکرد فرآیندهای اقتصادی،
اجتماعی ،کالبدی و زیست محیطی که محتوای بازآفرینی شهری را تعیین می کنند مرتبط است.
تحوالت فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی تغییراتی هستند که بر این نظام ها وارد می شوند .هیچ شهری از مواجهه نیروهای
خارجی که تغییرات را بر آن دیکته می کنند و نه از فشارهای داخلی که سرعت رشد یا افت شهر را شتاب می بخشد در امان
نیست .از این رو بازآفرینی شهری به عنوان پاسخی به این تغییرات کاربرد می یابد .از نظر لغوی این واژه به معنای تجدید نسل و
از نو سر برآوردن است که از نفس خود ،نو شدن و به روز آمد شدن را دارد .گو اینکه این اقدام می تواند شامل شباهت های
ظاهری سازمان فضایی معاصربا سازمان فضای کهن باشد .رابرتز و سایکز نیز بازآفرینی را این گونه شرح داده اند« :بازآفرینی
دیدگاه و اقدامی جامع و یکپارچه است که به تشخیص و تحلیل مسائل شهری می پردازد و در پی یافتن راه حلی در بهبود پایای
شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و محیطی محدوده ای که مورد تهدید و تغییر قرار گرفته است می باشدRoberts and ( ».
.)sykes,2000:l7

-1-5عناصر کلیدی و محرک توسعه شهری در فرآیند بازآفرینی شهری

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)11 :پائیز 1399

-1-1-5مداخله های راهبردی(پروژه های بزرگ مقیاس)
یکی از مهمترین راههای بازآفرینی شهری ایجاد بناهای باشکوه معتبر برای ارتقاء محیط شهری می باشد .در حالی که این
نوع ساخت و ساز به منظور رونق بخشی به شهر یا به عبارتی ایجاد « بناهای مهم و نشانه های شهری» مستلزم طراحی به معنای
طراحی معمارانه است .اما پروژه مورد نظر محرکی برای تغییر محیط شهری پیرامون خود محسوب می گردد.
-2-1-5مشارکت اجتماعی
استفاده از مزایای مشارکت گروه های اجتماعی یکی دیگر از عناصر کلیدی بازآفرینی شهری محسوب می گردد .بدیهی است
راهبردهای درگیر سازی اجتماع در طراحی شهری صرفا این موضوع نیست که اهل حرفه با مردم عادی مشورت کند ،بلکه گاهی
ممکن است نقطه آغازی را برای خود ابتکار عمل تشکیل دهندو کامالً مردم را در فرآیند بازسازی دخیل سازد .درگیرسازی اجتماع،
همچنین نسبت به سیر تحولی و تکوین پروژه ،در چارچوب اطالعات و آموزش و نیز مشاوره ،حساس است.
 -3-1-5کاربری مختلط و سرمایه گذاری مختلط
گنجانیدن منابع مالی مختلط و آمیزه ای از کاربری ها در طرح عامل کلیدی دیگری در موفقیت طرح های بازآفرینی محسوب
می شود .جین جیکویز( )1984برای نخستین بار به اهمیت این دو عنصر اشاره کرد و الکوک و همکارانش در کتاب محیط های
پاسخده ( )1985بار دیگر این بحث را ادامه دادند .منظور آنها از این بحث این است که آمیزه کاربری ها ،نظارت و مراقبت شبانه
روزی فضاها و تراکم عابران را تضمین می کند .و به این وسیله حس امنیت را افزایش می دهد.و از این طریق سرزندگی محله یا
منطقه چه از لحاظ بصری و چه کارکردی ،ارتقاء پیدا می کند.
 -4-1-5حفظ تداوم با گذشته
در حالی که در بازآفرینی شهری منظور از حفاظت از گذشته ،مانند طرح های حفاظتی نیست ،بنا بر نظر کلخون ( )1994حفظ
تداوم با گذشته بخش مهمی از طرح موفقیت آمیز بازسازی به شمار می آید .منظور از برقراری برخی پیوندها با گذشته عبارتند از
افزایش دامنه حس هویت هر یک از نقاط هدایتگر و ارتقای چیزی که آلدو روسی نظریه پرداز ایتالیایی ،به آن «حافظه جمعی» نام
داده است.
-5-1-5ایجاد یکپارچگی در اصالح شبکه دسترسی های شهری
ایجاد یکپارچگی از طریق افزایش نفوذپذیری ،یکی دیگر از عناصر کلیدی بازآفرینی شهری می باشد .اتصال های کالبدی نه
تنها دسترسی فیزیکی را به وسیله عابران پیاده یا خودروهایی همگانی و یا اتومبیل های شخصی فراهم می آورند ،بلکه تقریباً به
معنای واقعی کلمه ،افق منظر شهری را نیز وسعت می بخشد.

-6-1-5خلق فضایی برای بروز خالقیت
شاخصه بسیاری از طرح های بازآفرینی موفق ،بروز توان بالقوه خالق ،در شکل هنر مردمی ،ساخت بناهای فرهنگی ،وفور و
فراوانی باشگاه های شبانه و کافه های خیابانی و شکوفا شدن هنرها و صنایع فرهنگی بوده است .برخی افراد استدالل می کنند
ساخت و سازها ی گران قیمت و تشریفاتی بر علیه این جریان عمل می کنند .در حالی که هنرمندان و جوانان به طور معمول در
فضاها و مکان های ارزان قیمت با یکدیگر مالقات می کنند ،کار می کنند و خوش می گذرانند.هر چند به طور حتم راهبرد طراحی
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شهر تضمین نمی کند که اینگونه «نوزایی» الزاماً در فضا اتفاق بیفتد ولی با همه اینها ،شواهدی در دست است که بر پایه آنها
طراحی شهری سامان یافته می تواند در بروز فعالیت های خالق یک ناحیه سهیم باشد .به طور خالصه اهداف کلی یک پروژه
بازآفرینی شهری را می توان به این صورت بیان کرد)Roberts , 1998( :
خلق فضایی برای بروز خالقیت دارای اهداف زیر می باشد:
الف-هدف اقتصادی :تامین خواسته های اقتصادی از اهداف کلیدی بازآفرینی شهری می باشد .تجدید حیات اقتصادی بر
افزایش اشتغال ،کاهش فقر و اختالف طبقاتی ،بهبود عرضه و تقاضای بازار ،جذب سرمایه های داخلی ،بهبود آموزش مهارت های
حرفه ای نیروی کار تاکید می ورزد.
ب-هدف اجتماعی :بهبود شرایط اجتماعی با توجه به ارزشهای همه گروه های اجتماعی از اهداف بازآفرینی شهری
محسوب می شود .ضمن اینکه مشارکت از اصول برنامه های بازآفرینی است .ماهیت پیچیده و چند بعدی افت شهری اتخاذ
راهبردی چندگانه را ضروری می نماید ،که به تنهایی توسط یک ارگان دولتی یا خصوصی قابل برنامه ریزی نیست .تقسیم وظایف
و تمرکززدایی از سازمان ها باعث تقسیم وظایف در میان افراد و سازمان های مختلف می شود در عین حال برنامه های بازآفرینی
شهری به بودجه زیادی نیاز داردکه مشارکت گروه های مختلف را برای تامین منابع مالی پروژه ها می طلبد .شرکت دادن گروه
های مختلف اجتماعی در فرآیند بازآفرینی باعث به وجود آمدن حس همکاری و مسئولیت پذیری ساکنین در برابر شرایط محیط
زندگیشان می شود .انتقاد از تسلط ونظارت مستقیم و بیش از حد دولت در امر توسعه باعث پررنگ شدن نقش اجتماعی مردم می
شود.
پ-هدف فرهنگی :توجه به حفظ ارزشهای فرهنگی و حفاظت از ثروت های بومی در جهت اعتالی نقش فرهنگی
بازآفرینی شهری در محیط اجتماعی ،از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد .بازآفرینی شهری سعی در حفظ و ارزشهای فرهنگی در
فضاهای شهری دارد .ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و گذراندن اوقات فراغت و ارتقاء میراث تاریخی و استفاده از صنعت گردشگری
به همراه جذب موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی در بسیاری موارد به عنوان موتور محرک بازآفرینی شهری در بافتهای کهن
محسوب می گردد.
ج-هدف کاربردی:انتقاد از ساخت و سازهای تک کاربری چند منظوره از دیگر اهداف مهم بازآفرینی شهری است .فعالیت
های چند منظوره به سرزندگی و پویایی محیط شهری منجر می شود و باعث شکل گیری فضاهای امن خواهد شد.
د-هدف کالبدی:بازآفرینی شهری در پاسخ به مشکالتی نظیر فرسودگی فضاها ،باال بردن سطح کمی و کیفی تاسیسات،
تجهیزات و زیر ساخت های شهری ،بهبود شرایط حمل و نقل ،به دنبال بازیافت فضاهای باارزش و استفاده مجدد از آنها و حفاظت
بافت های تاریخی و ثروت های بومی منطقه می باشد .و از این ره به موازات اقدامات کمی به اقدامات کیفی نیز توجه ویژه ای
دارد.
ه-هدف محیطی:هدف محیطی بازآفرینی پایداری است.پایداری به حفظ منابع محیطی در فرآیند بازآفرینی شهری اشاره
دارد .ارائه یک راه حل پایدار ،توسعه مدیریت متعادل اقتصادی ،اجتماعی و محیطی ،حمایت از نسل های آینده ،توزیع متعادل هزینه
و منافع و ارتقاء فعالیت های اقتصادی به منظور افزایش کیفیت محیطی از اهداف پایداری در فرآیند بازآفرینی شهری هستند.
()Roberts and Sykes, 2000

 -6گردشگری (توریسم) شهری
شهرها برای همه سنین جذاب هستند .مردم عالقه دارند برخی از تعطیالت خود را در شهر به سر برند .ویژگی های شهرها
باعث شده است «گردشگری شهری» متفاوت تر از سایر گروههای گردشگری باشد( )Low.m,1996:168توریسم شهری
ترکیب پیچیده ای از فعالیت های مختلف است که از بهم پیوستن در محیط ویژه و قادر ساختن شهر در جذب بازدیدکنندگان است.
سازمان جهانی گردشگری توریست شهری را چنین معرفی می کند« :توریست (گردشگر) شهری» فردی است که به قصد مسافرت
به شهری غیر از شهر یا مکان سکونت و محیط عادی خود با انگیزه گردش و تفریح ،تجارت ،دیدن دوستان ،اقوام یا فعالیت های
دیگر برای بهره برداری و استفاده از فضای شهری و امکانات و تسهیالت و جاذبه های شهری مسافرت می کند( .ماتیسون و وال،
.)1982

 -7اهمیت مراکز تاریخی شهرها در برنامه های بازآفرینی شهرها
امروزه فضاهای شهری نقش چندگانه ای در عرصه تحوالت شهری و زندگی روزمره شهروندان ایفا می کنند .در این میان،
گذران اوقات فراغت و تفریح از جمله نیازهای دیروز و امروز بشر است که چگونگی انجام یافتن آن در جوامع مترقی فرآیندی
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فرهنگی و آموزشی محسوب می شود و نقش بسزایی در بروز کماالت انسانی دارد .فضاهای شهری به عنوان مهمترین عرصه تبلور
و تحقق این امر همواره مورد توجه برنامه ریزان و مدیران حوزه گردشگری قرار گرفته است .نواحی شهری به علت دارا بودن جاذبه
های گردشگ ری متنوع در اکثریت موارد ،مقاصد گردشگری مهمی محسوب می شوند .موزه ها ،بناهای یادبود ،سالن های تئاتر،
استادیوم های ورزشی ،پارکها ،شهربازی ،مراکز خرید ،مناطقی با معماری تاریخی و مکان هایی مربوط به رویداد های مهم و  ....را
می توان از جمله این جاذبه ها برشمرد )Timoth,1995:63(.چنانچه هر یک از جاذبه های نام برده در قالب یک فضای شهری
مورد بررسی قرار گیرند ،می توان آنها را در دو دسته کلی جای داد .دسته نخست فضاها و کاربری های مدرن ،چون استادیوم ها و
شهربازی و مراکز خرید امروزی است اما دسته دوم شامل هسته و بافت تاریخی و طبیعی شهرها و بناهای با ارزش و یادمانی و
آثاری از این دست است که به طور کلی جاذبه های تاریخی -فرهنگی یک شهر را در خود جای می دهد .لذا در ادامه با بررسی
اجمالی دسته دوم جاذبه ها ،برنقش و دالیل اهمیت مراکز تاریخی شهر به عنوان مهمترین مزیت گردشگری در ایران و جهان
تأکید می شود.

-1-7مراکز تاریخی شهرها
با توجه به نحوه شکل گیری شهرها  ،بخش مرکزی شهرها دارای نقش حیاتی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است و هنوز
خیابان های بزرگ ،بزرگراه ها ،شاهراه ها و مراکزی چون فرودگاه و راه آهن نتوانسته ساختار گردشگری شهری را در آنها تغییر
دهد(.موحد ) 1387 ،مراکز تاریخی شهرهای مهم ایران و جهان مهمترین جاذبه های گردشگری این شهرها هستند و وجوه متمایز
و خصوصیات منحصر به فرد مکانی ،تاریخی و فرهنگی هر شهر را در واقع باید در همان بافت تاریخی و آثار کالبدی و معنایی به
جای مانده در آن جستجو نمود .با این حال موارد ذیل که حاصل عوامل تاریخی ،فرهنگی و طبیعی تاثیر گذار در شهر است در
جهت اثبات این ادعا مطرح می شوند:
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-2-7مراکز تاریخی شهر،محل تبلور فرهنگ های بومی
شکل گیری مراکز تاریخی هر شهر و ساختار کلی آن در واقع حاصل زندگی شهروندان و محصول تعامالت اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی آنان در بستر شهر است ،لذا بیشترین نمود آن در این مکان ظهور می یابد .بر این اساس بافت تاریخی شهر
مناسب ترین مکان برای درک وجوه مختلف فرهنگ بومی و محلی و چگونگی تأثیر آن بر جنبه های مختلف زندگی شهری است
و طبیعتاً این امر از شهری به شهر دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت خواهد بود .این در حالی است که این گونه تفاوت ها
در بافت نوساز شهری جایی برای عرضه نداشته و گردشگران در مدت کوتاه حضور خود در شهر فرصت ادراک آن را به عنوان یک
جاذبه گردشگری نخواهند داشت.

-3-7شکل گیری ساختار شهر بر بستر طبیعی منحصر به فرد
شکل زمین ،عوارض و پدیده های طبیعی و خصوصیات بستر از جمله تاثیرگذارترین مسائل بر ساختار کلی و استخوان بندی
شهرها هستند که در بستر تاریخ و در تعامل با دیگر عوامل  ،کالبد شهر را تشکیل داده اند .لذا جلوه های ظهور معماری سنتی در
هر شهری بنا بر مقتضیات بستر طبیعی منحصر به فرد آن شهر بوده و بر این اساس مرکز تاریخی هر شهر منظر خاص خود را
خواهد داشت.

-4-7ویژگی های متفاوت
مسلماً ویژگی های اقلیمی ،نقش بسزایی در شکل گیری کالبد معماری و ساختار شهری هر منطقه دارد .در دهه های اخیر با
رونق گرفتن معماری مدرن و ادعای بین المللی بودن آن و در سایه بهره گیری از انرژی های فسیلی ارزان قیمت ،شاهد چشم
پوشی از اصول اقلیمی معماری بوده ایم که در این امر گامی دیگر در جهت یکسان سازی شکل شهرها تلقی می شود .لذا در حال
حاضر تنها بافت های تاریخی و اصول حاکم بر معماری و شهرسازی مراکز تاریخی شهرها واجد ویژگی های اقلیمی منطقه بوده
که به تبع می تواند مورد توجه گردشگران قرار گیرند.
 -5-7رد پای سیر حوادث تاریخی و خاطرات مشترک در کالبد شهر
فضاهای عمومی ،نقاط عطف و نشانه های شهری محل ثبت خاطرات جمعی شهروندان در طول حیات اجتماعی شهر است.
این مکان های ویژه که گاه دارای ارزش طبیعی ،فرهنگی و هنری بوده و گاه یادآور حوادث مهم تاریخی است ،نقش ویژه ای در
ایجاد و حفظ هویت شهری و شهروندی ایفا کرده و تسلسل تاریخی در بستر حیات شهر موجب انتقال ارزش ها از نسلی به نسل
بعد می شود.

-6-7بقای ویژگی های بومی و محلی معماری در بافت تاریخی
بناهای ساخته شده بر اساس اصول معماری سنتی دارای ویژگی های خاصی هستند که برخی از آنها از محلی به محل دیگر و
از شهری به شهر دیگر متفاوت است .اصل بوم آورد بودن مصالح سنتی باعث ایجاد بناهایی می شود که گاه بر اساس برخی
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ویژگیها ،چون نوع مصالح ،سبک و دوره ساخت و تزئینات معماری ،جلوه های متمایزی از معماری خاص آن منطقه را در شهرهای
مختلف به نمایش می گذارد.این امر عالوه بر ایجاد هویت مستقل برای شهرها ،مراکز تاریخی آنها را به مکانی مناسب برای جذب
گردشگران داخلی و خارجی تبدیل می کند.

 -8گردشگری به عنوان ابزار بازآفرینی شهری

 -1-8سرمایه گذاری کالن بر روی دارایی های ثابت
عمدتاً شامل ایجاد و نگهداری تاسیسات زیر بنایی و تاسیسات اقامتی و موسسات فرهنگی و  ...می شود.
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همان گونه که پیش از این نیز ذکر شد توسعه اقتصادی ،افزایش اشتغال ،کاهش فقرو افتراق اجتماعی و تامین تسهیالت
عمومی و امکانات اجتماعی از اهداف کلیدی هر برنامه بازآفرینی شهری محسوب می شود .در این میان گردشگری شهری به
عنوان موضوعی موثر در ابعاد مختلف توسعه شهری بوده که امروزه در قالب راهبرد بسیاری از شهرها برای بازآفرینی آنها به کار
گرفته شده است .جاذبه های گردشگری در اغلب موارد عاملی برای جذب سرمایه و حضور مردم در شهرها محسوب می شود .ورود
سرمایه به مراکز شهرها از طریق سرمایه گذاران بخش گردشگری و خود گردشگران نه تنها اهداف اقتصادی توسعه شهر ها را
برآورده می سازد ،بلکه به عنوان موتور محرکی برای توسعه نقاط پیرامونی شهر می باشد (.پورجعفر )1388 ،ازسوی دیگر اهداف
اجتماعی بازآفرینی نظیر بهبود محیط اجتماعی و مشارکت گروه های مختلف اجتماعی نیز به دلیل سود سرشار گردشگری امکان
پذیر می گردد .گردشگری فعالیتی است با ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی و سیاسی به نحوی که غالب
شئونات زندگی انسان را شامل می شود .از این رو در برنامه ریزی برای این فعالیت باید جامع نگری وجود داشته باشد .نمی توان
یک بعد آن را بر دیگری ترجیح داد یا کم اهمیت شمرد .از سویی دیگر برای هدایت توسعه گردشگری مشارکت همه جانبه بخش
ها ،اعم از دولتی ،عمومی و خصوصی ضروریست .در این میان مشارکت و حمایت مردم نقش بسزایی دارد.
از نقطه نظر ماهیت اقتصادی گردشگری می توان اینگونه تلقی نمود که به مجردی که گردشگران اقدام به مسافرت نمایند،
مجموعه ای از فعل و انفعاالت اقتصادی شروع می گردد .این فعالیت عوامل گوناگون تولید را به خدمت گرفته و با طیف وسیعی از
فعالیت ها در ارتباط است .در این صنعت جاذبه ها ،تسهیالت و خدمات رفاهی به عناون کاال به گردشگر عرضه شده و نیاز و تمایل
آنها به دیدار از منطقه و جاذبه های آن به عنوان تقاضا به شمار می رود .گردشگری یک صنعت خدماتی است ،زیرا گردشگران
برای تامین نیازهایشان انتظار خدمت دارند .مهمترین انتظارات آنان ارائه خدماتی در ارتباط با برنامه ریزی برای زمان و مقصد سفر،
یافتن و رزرو نمودن محل اقامت در مقصد ،تامین وسایل رفت و آمد و ...می باشد .بدیهی است از نقطه نظر اقتصادی ،برای توسعه
گردشگری در یک منطقه ایجاد تاسیسات ،زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز این صنعت امری ضروری است .فراهم نمودن این
بستر مستلزم سرمایه گذاری و صرف هزینه های گوناگون توسط مردم و دولت است .هزینه های عمده برای توسعه گردشگری در
یک منطقه را می توان به چند گروه تقسیم بندی نمود(معصومی)1385 ،

 -2-8هزینه های اجتماعی -فرهنگی
این بخش شامل هزینه های جبران اختالالت روانی ناشی از تفاوت بین زندگی عادی ساکنین منطقه و زندگی مورد توجه
گردشگران ،هزینه های مربوط به دگرگونی در ارزش های سنتی ،مذهبی ،فرهنگی و ...را شامل می شود.

 -3-8هزینه های محیطی
این دسته هزینه هایی از قبیل هزینه جبران افزایش آلودگی محیط ،دگرگونی چشم انداز های طبیعی ،تغییرات در تبادل زیست
محیطی و هزینه ایجاد نواحی حفاظت شده را شامل می شود .اما علی رغم این سرمایه گذاری ها ،صنعت گردشگری در مقایسه با
سرمایه گذاری مربوط به آن ،متکی به تعداد نسبتاً زیادی کارگر است .بنابراین فرصت های شغلی زیادی برای کارکنان غیر
متخصص ،جوانان و زنان ایجاد می کند .گردشگری منجر به افزایش حرکت در تولید و توزیع ،ایجاد مشاغل و خدمات گوناگون و
کمک به سرعت گردش پول می شود( .حبیبی  )1386،این صنعت منابعی را به کار می گیرد که معموال از نظر اقتصادی فاقد
ارزش بالفعل هستند و از طریق توسعه گردشگری به عنوان کاال مطرح می شوند .از سویی دیگر برای احدث تسهیالت گردشگری
به تکنولوژی پیشرفته نیازی نیست .بنابراین توسعه این صنعت به خصوص در مناطق و نواحی که دارای کارگر غیر ماهر مازاد نیاز
می باشند قابل توجه است.از این رو گردشگری در مناطقی که به هر دلیلی از رشد صنعتی یا سایر راه های توسعه اقتصادی محروم
مانده اند ،در برخی موارد به عنوان یک فعالیت اقتصادی زیر بنایی و تنها راه توسعه مطرح می شود ،به خصوص اگر زمینه های این
صنعت در منطقه مورد نظر از قبل موجود باشد .در حقیقت توسعه گردشگری در یک منطقه گردش پذیر به توسعه محدوده اطراف
آن منطقه نیز کمک می کند .بنابراین از هر نظر بهترین راه توسعه و بازآفرینی حیات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی یک منطقه به
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شمار می رود و به عنوان موتور محرکه توسعه به شمار می رود که عالوه بر توسعه در منطقه مزبور موجب پیشرفت مناطق
پیرامونی نیز می گردد.

نتیجه گیری
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با توجه به آنچه مالحظه گردید بازآفرینی شهری در نفس خود ،نو شدن و روزآمد شدن را دارد .این اقدام تببین گذشته در حال
و توجه به نیازهای حال و آینده و تعریف کالبد و فضا در بر می گیردو در حقیقت فرآیندی برای تبدیل میراث به ثروت می باشد.از
این رو بازآفرینی شهری کاری آئینی و بطنی است که نمی توان آن را به یکباره اعمال کرد و اقدامی است یکپارچه و جامع برای
حل مشکالت بافت که علی الخصوص در پی بهبودی شرایط محیطی،اجتماعی،اقتصادی و کالبدی محدوده مورد نظر می
باشد.بازآفرینی شهری از سویی نقطه اتکاءخود را بر گذشته ها بنا می نهد،تارنگ و رویی جدید به آنها بخشدو از سویی دیگر تمایل
به رهایی از نگاه صرف به گذشته دارد تا بتواندبا جداشدن از گذشته ها معنا و ماهیت جدیدی رابه بافت اهداءکند.بدین لحاظ هر
چند توجه به میراث و حفاظت از ابنیه تاریخی از نکات زیربنایی این نگرش می باشدولیکن نگاه صرف موزه ای به آن و عدم تبدیل
میراث به ثروت را مد نظر قرار نمی دهد .بلکه زمانهاو دوره های مختلف تاریخی(گذشته ،آینده ،حال) را تحت پوشش خود در می
آورد .بدین معنا که به حفظ ارزش های تاریخی به جای مانده از گذشته ،تامین خواست های اجتماعی زمان حال و پیشگویی و
تخمین اتفاقات آینده یاری می رساند و این در حالی است که درس گرفتن از گذشته ،نقطه اتکاء این فرآیند می باشد.
در این نگرش اعتقاد بر این است که استفاده از بناهای تاریخی به صورت اقتصادی و توجه به حفاظت به عنوان ایجاد کننده
اشتغال در دراز مدت و به صورت پایدار به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی محدوده مورد مداخله مدنظر قرار گیرد .در حقیقت
هدف نهایی در بازآفرینی شهری ترمیم و ارتقای کیفیت زندگی شهری از طریق بهبود و توسعه ویژگی های منحصر به فرد یک
مکان است .با توجه به این موضوع که در بازآفرینی به بسیاری از جنبه های غیر کالبدی در شهر نیز توجه می شود و تجدید نسل
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کارکردی شهر نیز مد نظر قرار دارد ،بنابراین توجه صرف به جنبه های کالبدی مانع از تحقق اهداف
معاصرسازی می گردد .از این رو الزم است ،منطقه مورد مطالعه در ابتدا مورد مطالعه قرار گیرد تا مشخص شود فرسودگی بافت از
چه نوعی می باشد .در صورت وجود فرسودگی کاربردی علی رغم وجود فرسودگی های کالبدی و فیزیکی نیاز به اندیشیدن به جنبه
های اقتصادی بافت نیز مورد توجه قرار می گیرد.
تدوین چشم انداز و تخصیص نقش گردشگری به بافت هایی که از سویی دچار فرسودگی شدید کالبد و کاربری هستند و از
سویی دیگر دارای میراث منحصر به فرد و بافت ارزشمند تاریخی می باشند اقدام مدبرانه ای است که نیازمند مداخله و مرمت
شهری اندیشیده و حساب شده ای می باشد .هرچند توجه صرف به جنبه های اقتصادی گردشگری می تواند لطمات جبران
ناپذیری به دنبال داشته باشد ،اما با در نظر گرفتن ابعاد همه جانبه این صنعت می توان به عنوان محرک توسعه از آن بهره جست.
بخش گردشگری در حال حاضر یکی از زیر بخش های خدمات در اقتصاد کشور محسوب می شود .گردشگری باید به شیوه ای
منسجم کنترل شده و بر مبنای برنامه ریزی موثر توسعه یافته و اداره گردد.
بدین صورت توریسم می تواند منافع قابل مالحظه ای را بدون ایجاد مشکالت اجتماعی و زیست محیطی برای منطقه مورد
نظر تامین کند .تجرب ه بسیاری از نواحی گردشگری در جهان این امر را به اثبات رسانده است که در بلند مدت روش برنامه ریزی
شده برای توسعه گردشگری می تواند بدون ایجاد مشکالت عمده منافعی را در بر داشته و و به حفظ رضایت ساکنین و بازار نیز
منجر شود .بنابراین شناخت مسائل و نیازهای بافت های کهن شهری و اعطای نقش عمده گردشگری به آنها راه حلی مناسب
برای توسعه کمی و کیفی آنها محسوب می شود و ضمن تامین حفاظت از عناصر ارزشمند تاریخی موجود در آنها به درآمدزایی و
توسعه اقتصادی نیز کمک می رساند.
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