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چکیده

گردشگری به منظور توسعه پایدار است.  گســترش  بافت قدیم آمل دارای پتانســیل های ارزشمند برای 

در ایــن مقالــه، ابتــدا به شناســایی مؤلفه های تأثیرگــذار بر بازآفرینــی بافت قدیم آمل مبتنی بر توســعه 

گردشگری شهری پرداخته و چارچوب نظری استراتژی توسعه گردشگری ارائه شده است. نتایج حاصل 

گردشگری شامل مؤلفه های استراتژیک  که مؤلفه های اساســی توسعه  از مبانی نظری نشــان می دهد 

کالبــدی، خرده فروشــی و فرهنــگ و مؤلفه هــا ی  کســب وکار، رخدادهــای خــاص، جاذبه هــای  نظیــر 

زیرســاختی و امکانــات رفاهــی پشــتیبان نظیــر خدمــات رفاهــی و پذیرایــی، حمل ونقل و دسترســی و 

آمــوزش و اطالع رســانی هســتند. بــا به کارگیــری ایــن مؤلفه هــا در قالــب فرآینــد پیشــنهادی پژوهــش، 

شناخت آنها در بافت قدیم آمل و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک SWOTET، زمینه برای تدوین 

کلیدی بر اســاس نظر  گردشــگری فراهم آمد. درنتیجه پنج مســیر  کلیدی توســعه  مســیرهای راهنمای 

گردید. ماهیت این مســیرها نشــان  کلیــدی تدویــن و بــا اســتفاده از روش ویکــور رتبه بندی  بهــره وران 

کــه در بافــت قدیم آمــل، مؤلفه های مکانــی )نظیر جاذبه هــای تاریخی و مذهبــی و فضاهای  می دهــد 

میزبانــی از نمایشــگاه ها و رخدادهــا(، مؤلفه هــای اقتصــادی )نظیــر بــازار و خرده فروشــی( و مؤلفه های 

کلیدی  گردشگری آن دارند. در ادامه بر اساس ماهیت سه مسیر  فرهنگی، بیشــترین تأثیر را بر توســعه 

گردشگری، اهداف،  اول، چشــم انداز مشــترک توسعه تدوین و متناظرًا برای تفسیر آن ســناریوی های 

گردید. راهبردها، سیاست ها و اقدامات مربوطه طراحی 
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مقدمه
دارای  و  پویــا  صنعتــی  به عنــوان  گردشــگری  صنعــت  امــروزه 
گی هــای بــارز و منحصربه فــرد، بخــش مهمــی از فعالیت هــای  ویژ
کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه را  اقتصــادی و تولیــدی 
بــه خــود اختصــاص داده اســت )ابراهیــم زاده و دیگــران، ۱۳8۹، 
کشــورها، ایــن صنعــت پویــا را به عنــوان منبــع  ۱۱6(. بســیاری از 
توســعه ی  و  خصوصــی  بخــش  رشــد  اشــتغال،  درآمــد،  اصلــی 
گرچه در مناطق مختلف، شــرایط  ســاختار زیربنایــی می داننــد. ا
بــرای  مهمــی  عامــل  همــواره  گردشــگری  امــا  اســت،  متفــاوت 
توســعه ی اقتصادی به حســاب می آید )طّیبــی و دیگران، ۱۳86، 
که اقتصــاد آنان  کشــورهایی همچــون ایــران  8۴(. به ویــژه بــرای 
اتــکای شــدیدی بــه درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفــت دارد و 
کالن اقتصــادی آن بــا پیــروی از قیمــت جهانــی نفت  متغیرهــای 
کرمانی  در طول زمان دچار نوســانات شــدیدی می شــود )صبــاغ 
بســیاری  کهــن  شــهرهای  ایــران،  در   .)58  ،۱۳7۹ امیریــان،  و 
کوچک و میانی  که بســیاری از آنها در زمره شــهرهای  وجود دارد 
کــز شــهری قدیمــی و بافــت تاریخــی بــاارزش  هســتند و دارای مرا
کهن شــهر و زادگاه علویان، دارای  می باشــند. شــهر آمل، دومین 
کهن و بافت قدیم در بخش مرکزی خود اســت.  آمیزه ای از بافت 

به طوری که عناصر بســیار ارزشمندی اعم از تک بناه مانند مقبره 
ناصــر الحــق، بقعــه میربــزرگ، بافت قدیــم با معمــاری و فضاهای 
ســبک قدیم، راســته بازارها مانند عطاران و همچنین وجود شهر 
که مدفون اســت، در این بخش از شــهر وجــود دارند.  کهــن آمــل 
کــه امروزه بر شــهرهای ما حکم فرما اســت،  در رونــد ناشهرســازی 
شــهر آمــل نیــز از ایــن امر مســتثنا نبــوده و بافت قدیــم آن با تمام 
گی هــای ارزشــمند خــود، بــه علــت عدم توجــه بــه حفاظت و  ویژ
گرفتــن در برابر ساخت وســازهای  احیــای آن و مــورد هجــوم قــرار 
بی رویــه و بــدون ضابطه، در حال از دســت دادن هویت، ارزش و 
گردشگری خود است. شناسایی  جاذبه ها و پتانسیل های بالقوه 
گردشــگری بافت قدیم شهر آمل،  و تبیین مؤلفه های تأثیرگذار بر 
عــالوه بــر بهره گیری از پتانســیل های ارزشــمند موجــود در چنین 
گردشــگری در این  بافت هایی، می تواند منجر به توســعه صنعت 
که  ح است  کلیدی مطر شــهر شــود. بر همین اساس، این ســؤال 
کــدام  یــک از مؤلفه هــا بیشــترین تأثیــر را در بازآفرینــی بافت قدیم 
گردشگری دارا هستند؟ برای پاسخ به این  آمل مبتنی بر توســعه 
کلیــدی و ارائه چارچوب نظری  ســوال، ابتــدا به تعریف واژه های 

و مدل مفهومی به ترتیب زیر پرداخته شــده است. 

1- مبانی نظری پژوهش

گردشگری شهری 1-1- مروری بر بازآفرینی شهری و 
کــه طی  بازآفرینــی شــهری۱ تــا حــدی عبــارت نوظهــوری اســت 
دهــه ۱۹80 بــه وجــود آمــد. بطوریکــه در دهه هــای اخیر، بســیاری 
از شــهرها بــرای صنعتی زدایــی و مقابلــه بــا زوال شــهری، بــر روی 
کنــار2 تمرکز   ســرمایه گذاری های جدیــد در مرکــز شــهر و نواحــی آب 
کــه سرشــار از پتانســیل بــوده اســت. در مــوارد  کرده انــد؛ فضایــی 
گردشگری شــهری به دلیل وجود فضاها و فرصت هایی  بســیاری، 
گردشــگری شــهری نظیــر جاذبه هــا و  بــرای عرضــه منابــع جدیــد 
بازآفرینــی  بــرای  پتانســیلی  به عنــوان  فرهنگــی،  میــراث  مناطــق 
کز  این گونــه نواحــی دیده شــده اســت. درنتیجــه در بســیاری از مرا
کمک به  گردشــگری بــرای  شــهری، عرضــه جاذبه هــا و تســهیالت 
گردشگری به عنوان یک  فرآیند بازآفرینی شــهری توســعه یافته و  از 
ابزار بازآفرینی کننده استفاده شده است )Law, 1993(. گردشگری 
غالبــًا بــرای تشــویق بازآفرینــی اقتصادی در شــهرها مورداســتفاده 
قرارگرفته اســت زیرا به عنوان یک صنعت رو به رشــد شناخته شده 
و درنتیجــه، می توانــد اشــتغال فراوانی را به همراه خــود به ارمغان 
گردشــگری  همچنیــن   .)Shaw and Williams, 1994, 257( آورد 
بــرای احیــا، نوســازی و تجدیدحیات بناها در نواحی شــهری قابل 
ارزش بــوده زیرا بناهای تاریخی و بــا ارزش میراث فرهنگی، عمومًا 
بــرای اهــداف پذیرایی اقامتی، تجاری، خرده فروشــی، ســرگرمی و 
فرهنگــی می توانند مورد توان بخشــی قرارگیرنــد. در واقع در بخش 

مرکــزی شــهر، بناهــای تاریخــی، ســهم قابل توجهــی را بــه نمایش 
کــه به عنوان فضایی مناســب بــرای اســتفاده ی جدید  می گذارنــد 
گردشــگری می توانــد بــرای یافتــن  بکارگرفتــه می شــوند؛ بنابرایــن 
عملکردهــای جدیــد در بناهــای متروکــه بــکار رفتــه و محیط شــهر 
را بهبــود بخشــد. عــالوه بــر ایــن، جهــت احیــای بناهــای قدیمــی 
می توانــد تغییــرات قابل توجهی را به وجود آورده و زیرســاخت ها و 
Fa-  ( تســهیالت حمل ونقلــی را نیــز در بخش مرکزی بهبود بخشــد

.)gence, 1995; Zukin, 1995

گردشــگری برای  1-2- تدویــن مؤلفه هــای تأثیرگــذار بــر توســعه 
بازآفرینی

دیدگاه هــای  از  یکــی  شــهری،  گردشــگری  عرضــه  زمینــه  در 
برجســته، مــدل ینســن-وربکی )۱۹86( دربــاره ی محیــط هســته 
قدیمــی شــهر به عنوان یــک »محصول فراغت۳« اســت. این مدل، 
گردشــگری هســته قدیمــی شــهر و  ارتبــاط میــان عناصــر سیســتم 
اهمیت هســته قدیمی به عنــوان یک »محصول فراغت« را نمایش 
عملکــرد  وی،  دیــدگاه  از   .)Hall & Page, 2006, 150( می دهــد 
گردشــگران بطور خاص مبتنی  کلی و عملکرد  اوقــات فراغــت بطور 
گی های  بــر تمرکز فضایی طیف وســیعی از تســهیالت به عــالوه ویژ
گردشــگری یک شــهر در  بارز محیط هســتند. بنابراین جاذبه های 
قالــب دو دســته »مکان های فعالیــت« و »مجموعه های تفریحی« 
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برنامه ریزی راهبردی سناریویی

گردشگری  که تحت عنوان عناصر اولیه توســعه  تقســیم می شــوند 
معرفی شده اند. این تسهیالت به عنوان جاذبه ی محصول اوقات 
و فراغــت شــهری دیده شــده اند )Jansen-Verbek, 1986(. عناصر 
که به ارتقای  ثانویه نیز شامل تسهیالت و خدمات پشتیبانی است 
کمــک می کند. بــرای مثال  عملکــرد تفریحــی هســته مرکــزی شــهر 
کــه شــامل طیــف وســیعی از هتل ها،  تســهیالت اقامتــی پذیرایــی 
کافی شــاپ ها و غیــره می شــود. همچنیــن  متل هــا، رســتوران ها، 
تسهیالت خرید کردن و بازارها نیز به عنوان بخش تجاری، عملکرد 
تفریحــی را پشــتیبانی نمــوده و بــه جذابیــت یــک شــهر به عنــوان 
مشــروط،  عناصــر  درنهایــت،  می افزاینــد.  تماشــا،  بــرای  مکانــی 
که برای بازدید حیاتی  گردشگری هســتند  شامل زیرســاخت های 
که به دو بخش اصلی حمل و نقل و دسترسی و آموزش  می باشند 
از    .)Jansen-Verbek, 1986( می گردنــد  تقســیم  اطالع رســانی  و 
دیــدگاه پیــج و هــال )200۳(، حمل ونقــل، جابجایــی مــردم از یک 
مبدأ به یک مقصد و نیز در درون خود مقصد را با توجه به اندازه و 
میزان دسترســی آن مقصد تســهیل می نماید و برای اتصال عناصر 
گردشــگری شــهر نظیــر جاذبه هــای دیدنــی، هتل هــا، فروشــگاه ها 
کــه نمی توان با پــای پیاده  و رســتوران ها به ویــژه در مقاصــد بزرگ 
 .)Page & Hall, 2003( مسیرها را طی نمود، بسیار ضروری است

گردشگری نیز اهمیت زیرساخت های آموزش  امروزه در صنعت 
گردشــگری۴  کــز اطالع رســانی  گردشــگری نظیــر مرا و اطالع رســانی 
ایــن خدمــات  اســت.  روشــن  بــر همــگان  راهنماهــای شــهری  و 
که قبل از سفر یا در حین سفر، اطالعاتی را درباره  به گونه ای اســت 
مقصد ســفر به بازدیدکننده شــهری ارائه می کند. چنین اطالعاتی 
گاهی از جاذبه ها، تســهیالت و  بــرای برنامه ریــزی پیــش از ســفر و آ
که مقصد شهری ارائه می دهد، بسیار مهم است. درواقع  امکاناتی 
گشــتن و پیــدا  بازدیدکننــده شــهری، بــه چنیــن اطالعاتــی بــرای 
کز اطالع رســانی  گردشــگری نیاز دارد و مرا نمودن مســیر در مقصد 
گردشــگری، ایــن اطالعــات را بــرای بازدیدکننــده فراهــم نمــوده و 
گردشــگری  را در ســازمان دهی تورهــای راهنمــای  نقــش مهمــی 
بازی می کننــد )Jansen-Verbeke, 1988(. امروزه نیز فناوری های 
مقاصــد  بازاریابــی  بــرای  فزاینــده ای  به طــور  دور  راه  از  ارتبــاط 
گردشــگری و به عنوان ابزاری برای اطالع رسانی به بازدیدکنندگان 
از ســوی ســازمان های مدیریــت مقصــد5 و سیســتم های مدیریت 
گردشــگری )مانند  مقصــد6 بــه منظور نظم در بازدید از محصوالت 
قــرار می گیرنــد.  جاذبه هــا، هتل هــا و رســتوران ها( مورداســتفاده 
ایــن سیســتم ها می تواننــد نمایــی از امکانات و تســهیالت محلی، 
تورهــای مجازی از جاذبه ها، نقشــه ها، راهنماهای ســفر و جدول 
کنند )Cooper et al, 1993(.  عناصر مشروط  زمان بندی سفر ارائه 
کلــی عبارت اند از قابلیت دسترســی آســان به هســته مرکزی  بطــور 
شهر و پیرامون آن )مانند تابلوهای راهنما(، سهولت دسترسی به 
گردشــگری نظیر  پارکینــگ، تــدارک حمل ونقلــی و خدمات خاص 
گردشگری، راهنماها، نقشه ها و اطالع رسانی ها  کز اطالع رسانی  مرا

.)Jansen-Verbek, 1986( )مانند بروشورهای تبلیغاتی(
گردشــگری و بازآفرینی تدوین  گونه شناســی از  اســواربروکی نیــز 
کــه منجــر بــه شناســایی پنــج اســتراتژی بازآفرینــی از طریق  نمــود 

گونه شناســی وی شــامل اســتراتژی های مبتنــی  گردشــگری شــد. 
کــه شــهر را به عنــوان یــک مقصــد برای  کســب وکار7  گردشــگری  بــر 
کنفرانس ها و نمایشــگاه ها ارتقا می دهد؛ اســتراتژی های مبتنی بر 
گونی از بازدیدکنندگان  گردشگری رخدادهای خاص8 که اقشار گونا
را در زمان هــای مختلفــی از ســال جــذب می کنــد. اســتراتژی های 
گردشــگران بــه  کــه بــرای جــذب  گردشــگری جاذبه هــا۹  مبتنــی بــر 
شــهر از طریــق توســعه جاذبه هــای دیدنــی جدید، تــالش می کند؛ 
گردشگری  گردشــگری خرده فروشــی۱0   که  اســتراتژی های مبتنی بر 
و  توســعه می دهــد؛  ســرگرمی  و  فروشــگاه ها، خریــد  اســاس  بــر  را 
که فرهنگ عامه یک  گردشگری فرهنگ۱۱  اســتراتژی های مبتنی بر 

.)Swarbrooke, 2000( شهر را ترویج می دهد

کسب وکار گردشگری  استراتژی مبتنی بر 
گردشــگری مرتبط با سفر برای  کســب وکار به عنوان  گردشــگری 
کسب وکار، به شهرها  گردشگران  دالیل شغلی، تعریف شده است. 
کاالها و خدمــات، برای  کشــورهای مختلــف برای خریدوفــروش  و 
کســب و ارائه تحصیل یا شــرکت در  انجــام وظایــف مدیریتی، برای 
همایش ها و نمایشگاه ها سفر می کنند؛ بنابراین این بازدیدکننده، 
کار و اشــتغال ســفر می کنــد بنابراین جذب شــدن وی به  بــا هــدف 
نواحــی شــهری، در درجــه اول یــک الــزام اســت تــا یــک انتخــاب 
)Page and Hall, 2003(. در ســال های اخیــر، ســفرهای بــه منظور 
کســب و کار بــه عنــوان پررشــدترین و پرســودترین بخش ســفرهای 
گردشــگری دیــده شــده اند و بــا توجــه بــه  بیــن المللــی و صنعــت 
کار در  کســب و  گردشــگری  کــه  ایــن رشــد ســریع و جایــگاه مهمــی 
که در ادامه از ســایر  گردشــگری دارد، پیش بینی می شــود  صنعت 
Davidson, 1994; Balakrish-  ( گیرد بخش های اقتصادی پیشی 

کار در عرصه  کسب و  گردشگری   .)nan, 2009; McCartney, 2008
بین المللی تحت عنوان ۱2MICE شــناخته شــده و سبکی جدید از 
گی های  گردشگری و ویژ گی های  که از ترکیب ویژ گردشــگری اســت 
بــه   .)Buhus, 2012( کنفرانس هــا و نمایشــگاه ها نشــأت می گیــرد
کسب وکار  گردشگری  عبارت دیگر، موفقیت یک اســتراتژی مبتنی 
بــه تعــدادی عوامــل همچــون محیــط رقابتــی موجــود، موقعیــت 
کار  کسب و  گردشگران  مکانی شهر و قابلیت های شهر برای جذب 
کلی از شهر، ترویج  )مانند ارائه تسهیالت و امکانات، تصویر ذهنی 
و بازاریابی شهر( وابسته خواهد بود. لذا مکان به عنوان معیار اول 
ح  انتخاب یک مقصد و جذابیت آن به عنوان یک عامل مهم مطر
می گردد )Law, 1993; Buhus, 2012(. در مجموع، برای بســیاری 
گردشگری، در درجه  از شهرها هدف از تمرکز بر روی ارتقای جایگاه 
اول بیشینه ســازی توانایی هــای بالقــوه خــود برای مســافرت های 
گردشــگری از طریــق دیدارهــا، انگیزه هــا،  کســب وکار و  بــا هــدف 

.)Rogerson, 2012( اجالس ها و نمایشگاه ها است

گردشگری رویدادهای خاص استراتژی مبتنی بر 
گردشــگری هســتند و بطور  رویدادهــا، محــرک و انگیــزش قوی 
گردشــگری را شــکل  شــگرفی توســعه و بازاریابــی بیشــتر مقاصــد 
می دهنــد )Getz, 2008( رویدادهــا، رخدادهــای خاصــی هســتند 
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کــه به ندرت اتفاق افتــاده و دوره زمانی ثابتی دارند و فرصت هایی 
را بــرای اجتمــاع در تعامل با زندگی روزمره شــان بوجــود می آورند. 
جذابیــت خــاص این رویدادهــا به خاطــر مطلوبیت تجربــه زندگی 
گره خــورده و آن را  کــه بــا یک رویــداد ویــژه و منحصر به فــرد  اســت 
Hernán-( متفاوت از سایر مکان های جذاب دائمی ساخته است
گردشگری عبارت اند از  dez-Mogollón et al, 2014(. رویدادهای 
که  کوتاه مــدت پــر از فعالیت های جالب و جــذاب بوده  دوره هــای 
گرفتن یک  معمواًل بر یک ناحیه ی جغرافیایی خاص برای جشــن 
کلــی رویداد  واقعــه تاریخــی و رایــج، تمرکــز یافته انــد. دو دســته ی 
می تــوان بــر شــمرد؛ رویدادهــای بزرگ۱۳ و هــال مارک هــا۱۴. این دو 
 Dimmock and Tiyce,( هســتند  متفــاوت  مقیــاس  و  انــدازه  در 
Goldblatt, 2007 ;2001(. رویدادهــای بــزرگ، رخدادهــای بزرگ و 
مهــم جهانی و در ســطح بین المللی شناخته شــده هســتند مانند 
کشــورها  کل جوامــع محلــی،  کــه می تواننــد  بازی هــای المپیــک، 
یــا قاره هــا را تحــت تأثیر قــرار داده و اثــر بزرگی بر تصویر ذهنی شــهر 
گذارنــد و نیــاز بــه منابــع مالــی و انســانی هنگفــت دارنــد.  میزبــان 
کــه در مقیاس  امــا رویدادهــای هــال مــارک، رخدادهایی هســتند 
کوچک تر بوده و برای یک جامعه محلی یا یک منطقه مهم اســت 
خ می دهند  که یک بار یا مدتی محدود ر و معمــواًل رخدادهایی اند 
بین المللــی  کمــدی  جشــنواره  اســترالیا،  تنیــس  تورهــای  ماننــد 
 Getz et al, 2012; Dimmock and Tiyce, 2001;(  ... و  ملبــورن 
Bramwell, 1997(. رخدادهــای بزرگ و هال مارک ها می توانند به 
که منجر به  بازآفرینی شــهری به عنوان میزبان چنین رخدادهایی 

کمک نمایند. گردشگر می شود،  جذب 

گردشگری جاذبه های مکانی استراتژی مبتنی بر 
گردشــگری  گی هــای  ویژ اصلی تریــن  از  مکانــی،  جاذبه هــای 
کــه بازدیدکننــدگان بیشــتر زمــان خــود را صــرف  شــهری هســتند 
بازدیــد از آنهــا می کننــد )Hall & Page, 2006( در ایــن اســتراتژی، 
گردشــگری، میراث فرهنگی و تاریخی و شــهرها با یکدیگر  مفاهیم 
در ارتباط انــد. ایــن ارتبــاط نیــز از دو طریــق ممکــن اســت. ابتدا از 
گردشــگری با  کــه در آن شــهر به عنــوان یــک منبع  طریــق عرضــه، 
که  ح می گــردد و دوم از طریق تقاضا  میــراث فرهنگــی تاریخــی مطر
 Ashworth( گردشــگران بواسطه این منابع شــکل می گیرد توســط 
Tunbridge, 2000 &(. شــهرها بــه عنوان منبــع عرضه می توانند از 
گالری های  طریــق ارائه جاذبه های دیدنی متنــوع مانند موزه ها و 
کمــک نماینــد. بــرای مثــال، شــهرهای  هنــری بــه بازآفرینــی شــهر 
پایتخــت نظیــر لنــدن و پاریــس، به دلیــل اهمیت تاریخــی و وجود 
گونه هــای مختلفــی از جاذبه های  ســایر جاذبه هــا در آنهــا، دارای 
گردشــگری در  تاریخــی بــوده بطوریکــه همواره جــزء مقاصد عمده 
گالری هــای هنری، موزه ها،  جهان هســتند. این جاذبه ها شــامل 
کلیســاهای جامــع، میادیــن بــزرگ و بناهــای تاریخــی می باشــند 
)Law, 1996(. همچنیــن نواحــی با میراث صنعتــی۱5 نیز به عنوان 
جاذبه هــای مکانــی، بیانگــر حــس نوســتالژیک یک ناحیــه بوده و 
امــروزه تبدیل به دارایی های باارزشــی بــرای تجدیدحیات نواحی 
شــده اند؛ بطوری که نواحی با میراث صنعتی درحال رشدی وجود 

گردشــگری می توانــد به ابــزار مفیدی  کــه به واســطه ی آن،  دارنــد 
گردد. در واقع  جهت بازســازی منطقه و توســعه اقتصادی آن بدل 
گردشــگری میــراث صنعتــی عبارت اســت از »توســعه فعالیت های 
گردشــگری و صنعتــی در مکان هــا، بنا هــا و مناظــر انسان ســاخت 
 Xie,( »گرفته اند کــه از فرآیندهــای دوره هــای اخیر صنعتی نشــأت 

.)2006

گردشگری خرده فروشی استراتژی مبتنی بر 
از دیدگاه هارنر و اســواربروکی )2005(، در سال های اخیربخشی 
از توســعه و رشــد اوقــات و فراغــت بــا خرده فروشــی بــه عنــوان یک 
 Horner and Swarbrooke,( فعالیــت تفریحی پیونــد خورده اســت
گردشــگری  از  بــارزی  نمــود  عنــوان  بــه  42 ,2005(. خریدکــردن۱6 
که توسط  خرده فروشی، از رایج ترین فعالیت های لذت بخش بوده 
مــردم در روزهــای تعطیــل انجــام می شــود و در بســیاری از موارد، 
 .)Timothy, 2005( جاذبه و انگیزه ای قوی برای سفر ایجاد می کند
ینســن - وربکی )۱۹88( بیان می کند، توســعه بخش خرده فروشی 
گردشــگری مهم اســت. درواقع،  از منظــر خریدکــردن برای ارتقای 
کنند  خریدکردن می تواند به مردم انگیزه دهد تا به یک شــهر ســفر 
و به واســطه توســعه آن، محیط جــذاب و هیجان انگیزی در شــهر 
بوجــود آیــد )Jansen-Verbeke, 1988(. در حقیقــت ارتبــاط میان 
گردشــگری می تواند بــه دو طریق صورت پذیرد. اول  خریدکردن و 
کردن باشــد.  گردشــگر، صرفــًا خود خرید  اینکــه، هدف اولیه ســفر 
دوم اینکــه، خریدکردن به عنوان فعالیت ثانویه در طول یک ســفر 
گونه های  که خود آن ســفر در درجه اول توســط ســایر  ح بوده  مطر
 Timothy,( کار انگیزش شده باشد کســب و  گردشــگری برای مثال 
گردشــگری،  42 ,2005(. بنابراین خریدکردن به عنوان یک فعالیت 
گردشگر تمرکز دارد. عمدتًا بر روی توسعه بخش خرید برای جذب 

گردشگری فرهنگ استراتژی راهبرد مبتنی بر 
گردشــگری مبتنــی فرهنگ( بــه عنوان  گردشــگری فرهنگــی )یــا 
گردشــگری، با فرهنگ یک منطقه یا یک شــهر و  زیرمجموعــه ای از 
بطور خاص سبک زندگی مردم آن، تاریخ، هنر، معماری، مذاهب و 
که به نوعی شــیوه ی زندگی کردن یک ناحیه را تعریف  ســایر مواردی 
می کنند، مرتبط اســت. همچنین این اســتراتژی در نواحی شــهری 
شهرهای بزرگ و تاریخی شامل امکانات فرهنگیشان نظیر موزه ها و 
تئاتر ها می شود )OECD, 2008, 19(. تمرکز برروی فرهنگ در فرآیند 
که اولین  توســعه شــهری از دهه ی ۱۹70 شــروع شــد یعنی از زمانی 
پروژه های بزرگ برای توســعه مجدد شــهرها، شــروع به اســتفاده از 
امکانات فرهنگی نظیر موزه ها، سالن های کنسرت، تئاتر و سینماها 
بــا هدف جــذب بازدیدکننده و بهبود ســیمای نواحی شــهری رو به 
کردنــد )Smith, 2007, 12( بطوری کــه ایــن اســتراتژی در اروپا  زوال، 
گشت  گردشگری بدل  به یکی از قدیمی ترین و مهم ترین مولدهای 
گردشگری اروپا ابقا شد  و به عنوان نقش اساسی در توسعه صنعت 
)Richards, 1996(. بنابراین توسعه تسهیالت فرهنگی می تواند به 
گردشگری، بهبود توسعه اقتصادی محلی و برجسته سازی  توسعه 

هویت مکان کمک شایانی نماید. 
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2- چارچوب نظری

عرضــه  نظــری،  مبانــی  در  مطروحــه  دیدگاه هــای  اســاس  بــر 
که یک  گردشــگری یعنــی تمــام داشــته های بالقــوه ای  محصــوالت 
گردشــگری ارائه دهد را می تــوان در پنج گونه  شــهر بایــد برای جذب 
)طبیعــی  جاذبه هــا  خــاص،  رخدادهــای  کســب وکار،  اســتراتژی 
بــرای  نمــود.  دســته بندی  فرهنــگ  و  خرده فروشــی  مکانــی(،  و 
گردشــگری عناصــر ثانویــه و مشــروطی همچون  عرضــه محصــوالت 
گردشــگری نیــز از الزامات  زیرســاخت ها و امکانات رفاهی پشــتیبان 
کــه ایــن زیرســاخت ها و امکانــات، بیشــتر در زمینــه  پایــه هســتند 
حمل ونقــل و شــبکه دسترســی، آمــوزش و اطالع رســانی و خدمات 
کــه  رفاهــی و پذیرایــی مطــرح می باشــند. در نتیجــه مؤلفه هایــی 
گردشگری درگیر شوند،  می بایســت برای بازآفرینی مبتنی بر توسعه 
بــه همــراه ویژگی هــا و ارزش هــای آنهــا بــر اســاس نظــر پژوهشــگران 

مختلف در جدول ۱ آمده است.

3- روش شناسی

گرفتــه شــد،  کــه بــرای پاســخ بــه ســوال پژوهــش بــکار  روشــی 

کتابخانه ای  توصیفی- تحلیلی می باشــد.  مطالعه اســناد و منابع 
که در بخش پیشــین بدان ها اشــاره شــد -  زمینه را برای تدوین   -
 ۱7LUDA کیــد بــر فرآینــد بازآفرینــی یــک فرآینــد پیشــنهادی بــا تا
آمــل  قدیــم  بافــت  بــه شــناخت  بعــدی،  بخــش  کــرد. در  فراهــم 
)مســائل، پتانسیل ها و نیروهای پیشــران برای تغییرات( پرداخته 
کســب شــد:  ۱- بررســی  شــده اســت.  این شــناخت از ســه طریق 
ح هــای فرادســت و توســعه شــهری،  کتابخانــه ای نظیــر طر منابــع 
2- بررســی های پیمایشــی و ۳- مصاحبــه بــا مدیــران شــهری۱8.  
کلیــدی  تحلیــل داده هــای جمع آوری شــده و تدویــن مســیرهای 
و اولویت بنــدی آنهــا نیــز از طریــق تلفیــق فــن SWOTET و روش 
ویکور تحت محیط فازی انجام شده است.  ماتریس SWOTET از 
تلفیق ماتریس عوامل درونی۱۹، ماتریس عوامل بیرونی20 و ماتریس 
نیروهــای پیشــران2۱ بــه وجــود آمــده و مبنــای تدویــن مســیرهای 
کلیدی  که در ادامه، مســیر های  گردشــگری اســت  کلیدی توســعه 
ح پیشــنهادی،  تدوین شــده در بخــش یافته هــای پژوهــش و طــر
مبنــا و اســاس تدوین چشــم انداز مشــترک و ســناریوهای توســعه 
گردشــگری بافت قدیم آمل هســتند. در این بخــش نیز روش های 
مختلف آینده پژوهشــی یعنی چشم اندازسازی و سناریونویسی در 

کار قرارگرفته است. دستور 

گی ها و ارزش هاگونه هامؤلفه ها مآخذبیان ویژ

ی
گر

دش
 گر

عه
وس

ک ت
تژی

ترا
اس

ی 
ها

فه 
مؤل

کسب وکار
کنفرانس ها و نمایشگاه ها، مرکز تجاری بزرگ،  میزبانی از 

جذب شرکت ها و سرمایه گذاری خصوصی، بازاریابی و 
اشتغال.

Swarbrooke, 2000; Page and Hall, 2003; Da-
vidson, 1994; Balakrishnan, 2009; McCartney, 
2008; Buhus, 2012; Law, 1993

رویدادهای خاص

برگزاری رخدادهای بزرگ و هال مارک ها نظیر 
رخدادهای ورزشی، جشنواره های خاص، مراسم خاص 

و نادر مذهبی.

Swarbrooke, 2000; Getz, 2008; Hernández-
Mogollón et al, 2014; Goldblatt, 2007; Getz et 
al, 2012; Dimmock and Tiyce, 2001; Bramwell, 
1997; ; Frisby and Getz, 1989

جاذبه ها )طبیعی و 
مکانی(

احیای ساختمان ها و بناهای یادبود و تاریخی و 
کلیساها، مساجد  گالری ها،  میراث فرهنگی، موزه ها، 

و امام زاده ها، میادین بزرگ، میراث صنعتی و بافت 
کوه و دریا. تاریخی، عناصر طبیعی نظیر رودخانه، 

Swarbrooke, 2000; Hall & page, 2006; Ash-
worth & Tunbridge, 2000; Law, 1996; Xie, 2006

خرده فروشی
توسعه فضاهای خرید و سرگرمی، فروشگاه های 
زنجیره ای و بزرگ، راسته بازارهای خرده فروشی، 

بازارهای قدیمی.

Swarbrooke, 2000; Horner and Swarbrooke, 
2005; Timothy, 2005; Jansen-Verbeke, 1988; 
Butler, 1991

فرهنگی
برجسته سازی صنایع فرهنگی، هویت مکان، 

کنسرت و  گالری های هنری، مرکز موسیقی، سالن های 
تئاتر، زبان و آداب ورسوم و سبک زندگی.

Swarbrooke, 2000; OECD, 2008; Smith, 2007; 
Richards, 1996; Miles, 2005

ت 
انا

مک
و ا

ی 
خت

سا
یر

ی ز
ها

فه 
مؤل

ی
گر

دش
 گر

ان
تیب

ش
ی پ

اه
خدمات رفاهی و رف

پذیرایی

ارائه فعالیت های رفاه عمومی همچون تسهیالت 
کز درمانی، فضای سبز  اقامتی تفریحی، هتل ها، مرا

فراغتی، سرویس بهداشتی.

Hall & Page, 2006; Jansen-Verbek, 1986

حمل ونقل و شبکه 
دسترسی

کارآمد، سهولت دسترسی  توسعه حمل و نقل عمومی 
گردشگری، پارکینگ. به محصوالت 

Hall & Page, 2006; Jansen-Verbek, 1986; Page 
& Hall, 2003

آموزش و اطالع رسانی
کز مدیریت مقصد و اطالع رسانی، آموزش  ارائه مرا

کارمندان و هتل داران، تابلوهای اعالن، راهنماها و 
نقشه ها.

Cooper et al, 1993; Hall & Page, 2006; Jansen-
Verbeke, 1988; Jansen-Verbek, 1986

گردشگری و زیرساخت های پشتیبان آنها. جدول 1- مؤلفه های درگیر در بازآفرینی مبتنی بر عرضه محصوالت 

گردشــگری و  بازآفرینــی بافــت قدیــم شــهر آمــل مبتنــی بر اســتراتژی توســعه 
برنامه ریزی راهبردی سناریویی



۴8
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 20  شماره۳  پاییز ۱۳۹۴

4- فرآیند پیشنهادی پژوهش

کالن  که بــه طور  فرآینــد پیشــنهادی پژوهش، فرآیندی اســت 
گرفتــه اســت. با توجه بــه اینکه  از فرآینــد بازآفرینــی LUDA الهــام 
مفهــوم بازآفرینــی و توســعه پایــدار در زمان هــای تقریبــًا یکســانی 
بتوانــد  کــه  فرآینــدی  لــذا   ،)Tallon, 2010, 162( شــدند  پدیــدار 
قرارگرفــت.  موردتوجــه  بســیار  کنــد  حمایــت  را  پایــداری  اهــداف 
به منظــور هماهنگی میان ایــن دو مفهوم، چارچوب برنامه پنجم 
اتحادیــه اروپــا فرآیند بازآفرینی شــهری پایــدار را در قالب راهنمای 
 .)LUDA, 2005( پروژه بافت های فرسوده شهری بزرگ ارائه نمود
فرآینــد بازآفرینــی LUDA، حالت ســاده و تعمیم یافته ای از فرآیند 
که در بسیاری از پروژه های بازآفرینی  برنامه ریزی راهبردی اســت 
نتیجه بخــش  بســیار  و  بکارگرفته شــده  اروپــا  اتحادیــه  شــهرهای 
بــوده اســت. در واقــع ایــن فرآینــد بــا تلفیــق فرآینــد برنامه ســازی 
22CoS-  هدف محــور راهبــردی مبتنــی بــر تشریک مســاعی یعنــی 
که به تســهیل یــک فرآیند  GOP بــه چارچوبی دســت یافته اســت 
ح می انجامد  یادگیری مشترک برای همه ی بهره وران درگیر در طر

.)LUDA, 2005( )۱تصویر(

کــه از آن به طور خــاص به عنوان  فرآینــد پیشــنهادی پژوهــش 
گردشــگری2۳ می توان نام بــرد، برگرفته  فرآینــد اســتراتژی توســعه 
از فرآینــد بازآفرینــی LUDA و CoSGOP بــوده و ضمــن اصالحات 
گام اصلــی اســتوار  گام هــا، به طورکلــی بــر ۱۱  و اضافــات در برخــی 
گام اول به تعییــن عرصه های راهبردی  می باشــد )تصویــر ۴(. در 
که مبنای تعیین عرصه  شــناخت وضع موجود پرداخته می شــود 
گفتگو با بهره وران  می توانــد از مباحث نظری، تجارب بازآفرینی و 
گام دوم یعنــی تحلیل بهره وران،  گــردد. در  و ذینفعــان مشــخص 
درک بهــره وران از موضوع، منافع و انتظاراتشــان، پتانســیل های 
بالقــوه، مســائل شــهر و نیروهــای پیشــران بــرای تغییــر در زمینــه 
عرصه هــای راهبــردی مذکــور از طریق برگزاری جلســات مشــترک 
گام ســوم نیز به بررســی دقیق  مــورد موشــکافی قــرار می گیــرد. در 
و جمــع آوری داده و اطالعــات در خصــوص عرصه هــای راهبردی 
در  می شــود.  پرداختــه  برنامه ریــز  توســط  شــهر  در  تعیین شــده 
داده هــای  می باشــد،  فرآینــد  تحلیلــی  بخــش  کــه  چهــارم  گام 
گام هــای قبــل، ابتــدا در قالــب نقــاط قــوت،  جمع آوری شــده از 
و  دســته بندی  روندهــا  و  رویدادهــا  و  تهدیــد  و  فرصــت  ضعــف، 

سپس اولویت بندی می شوند.
کــه قلب فرآیند  درگام پنجــم یعنــی تعیین مســیرهای راهنما2۴ 
را تشــکیل می دهد، داده های دســته بندی و اولویت بندی شــده 
گام قبلــی بــه درون یک جعبه ابــزار ورود پیدا نموده و به صورت  از 
گام های بعدی،  کلیدی ترین مســیرهای راهنما برای طی نمودن 
گونه اســت  خــروج پیــدا می کنند. در جعبه ابزار مذکور، روند بدین 
که ابتدا بــا ترکیب ماتریس های اولویت بندی شــده درونی، بیرونی 
که  و نیروهــای پیشــران، ماتریــس SWOTET پدیــدار خواهد شــد 

گام ها. تصویر1- فرآیند بازآفرینی LUDA ـ 
)LUDA, 2005, 8( :ماخذ

. SWOTET تصویر2- چگونگی تلفیق ماتریس های سه گانه و تشکیل ماتریس

. SWOTET تصویر3- الگوی ماتریس وزنی
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اســاس تدویــن مســیرهای راهنما خواهــد بود )تصویــر 2(. مطابق 
 )W( 27ضعف ،)O( 26فرصــت ،)S( 25ایــن تصویــر، مؤلفه های قــوت
و تهدیــدT( 28( در چهارگوشــه ماتریــس و مؤلفه هــای روند مثبت2۹ 
)PT(، رونــد منفــی۳0 )NT(، رویداد مثبــت۳۱ )PE( و رویداد منفی۳2 
گرفته  و ســایر  کســتری درون ماتریس جای  )NE( در چهار خانه خا
خانه های ســفید نیز )به صورت ســه به ســه( محل استراتژی های 
تلفیقی حاصل از این مؤلفه ها و وزن های آنها در قالب مســیرهای 
کلیدی می باشــند. تصویر۳ نیــز ماتریس تفصیلی و وزنی  راهنمای 
SWOTET را نشــان می دهــد. در حقیقــت ایــن ماتریــس، حالــت 
که بــا اضافه نمودن روندها و  تعمیــم یافته ماتریس SWOT اســت 
کلیدی در سناریوسازی دارند-  که نقشی  رویدادها – مؤلفه هایی 

درصدد هرچه بهتر نمودن فرآیند آینده پژوهی دارد.
کلیدی و تعییــن امتیاز و  پــس از تدوین مســیرهای راهنمــای 
رتبه بنــدی اولیــه آنهــا با اســتفاده از مجمــوع امتیــازات حاصل از 
هریــک از عوامــل و نیروهــای ماتریس هــای ســه گانه، رتبه بنــدی 
روش هــای  بکارگیــری  از  اســتفاده  بــا  مســیرها  ایــن  نهایــی 
تصمیم گیــری چندمعیــاره نظیــر فرآینــد تحلیــل سلســله مراتبــی، 
تاپســیس، ویکور و غیره در محیط فازی، براســاس نظر بهره وران 

می تواند صورت پذیرد.
یعنــی  ششــم  گام  در  کلیــدی،  راهنمــای  مســیرهای  ایــن 
چشم انداز ســازی، بنیان و اساســی را برای تدوین یک چشــم انداز 
گام هــای هفتم  کــه در  مشــارکتی فراهــم می ســازند؛ چشــم اندازی 
و هشــتم بــا تدویــن ســناریوها و ســپس اصــول، اهــداف، راهبــرد 
گام نهم یعنی برنامه ســازی  و سیاســت ها تفســیر خواهــد شــد. در 
نیز چشــم انداز مشــترک، ســناریوها و اهداف بــه برنامه های اقدام 
گردشــگری در فضــا و زمان مشــخص بــه همراه  مرتبــط بــا توســعه 
گام دهم یعنی  ســازمان مسئول انجام اقدام، تفسیر می گردند. در 
کلیدی و اساســی بــرای نواحی اولویــت اقدام  اجــرا نیــز پروژه هــای 
کارایی  انتخاب شــده و در مرحلــه عمــل قرار می گیرنــد و در نهایت، 
پروژه هــای اجراشــده و تمامــی برنامه هــای بازآفرینی برای توســعه 

گام یازدهــم یعنــی پایش، نظــارت و ارزیابی با  گردشــگری از طریــق 
مقایســه دســتاوردها در مقابل اهــداف خرد ارزیابی خواهند شــد. 
گردشــگری در تصویــر ۴ آمــده  فرآینــد تفصیلــی اســتراتژی توســعه 
کار پژوهش خواهد بود. الزم به ذکر اســت  که مبنای ادامــه  اســت 
گام نهم فرآیند یعنی تدوین برنامه های  که در این پژوهش، تنها تا 

اقدام، طی خواهد شد.

5- یافته های پژوهش
گام هــای  در ایــن بخــش یافته هــای پژوهــش در قالــب اجــرای 

ُنه گانه فرآیند مذکور در بافت قدیم شهر آمل ارائه شده است.
گام اول؛ تعیین عرصه های راهبردی شناخت

گام اول در ایــن پژوهــش همــان چارچوب نظری بدســت آمده 
کالن مؤلفه های اســتراتژیک  از بخــش ســوم مقاله یعنــی دو عرصه 
گردشــگری و مؤلفه هــای زیرســاختی و امکانــات رفاهــی  توســعه 
گردشگری به همراه زیرعرصه های آنها است )جدول ۱(. پشتیبان 

بررســی  بهــره وران،  تحلیــل  چهــارم؛  و  ســوم  دوم،  گام 
عرصه های راهبردی در شــهر و شناسایی مسایل، پتانسیل ها 

و پیشران ها و دسته بندی و اولویت بندی آنها
در ایــن بخــش بــا توجــه بــه اینکــه فرآینــد اســتراتژی توســعه 
گام دوم،  لــذا در  کامــاًل مشــارکتی اســت،  گردشــگری، فرآینــدی 
مســایل،  زمینــه  در  کلیــدی  بهــره وران  نظــرات  از  تحلیلــی 
کلیــدی برای تغییــر بافت قدیم  پتانســیل ها و نیروهــای پیشــران 
گرفته اســت.  در زمینــه عرصه هــای راهبــردی تعیین شــده انجام 
کامــل در  گام ســوم نیــز بافــت قدیــم آمــل به طــور  پــس  از آن در 
گردشــگری و زیرســاخت ها و امکانــات رفاهی  زمینــه محصــوالت 
گرفت. در ادامه  گردشــگری و زندگی مورد شناخت قرار  پشــتیبان 
به دســته بندی و اولویت بندی مســایل، پتانسیل ها و پیشران ها 
که عبارت انــد از ماتریس  در قالــب ماتریس هــای ســه گانه ارزیابــی 
نیروهــای  ماتریــس  و  بیرونــی  عوامــل  ماتریــس  درونــی،  عوامــل 
پیشــران، پرداخته شده است.بدین ترتیب ابتدا هریک از عوامل 

گردشگری. تصویر4- مدل مفهومی ارائه شده توسط نگارندگان از فرآیند استراتژی توسعه 

گردشــگری و  بازآفرینــی بافــت قدیــم شــهر آمــل مبتنــی بر اســتراتژی توســعه 
برنامه ریزی راهبردی سناریویی
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و نیروهــای ماتریس هــا طبــق نظر بهــره وران با اســتفاده از تعریف 
متغیرهــای زبانــی مربوطــه و تابع عضویــت فازی براســاس میزان 

کلیــدی خواهنــد  کــه در تدویــن مســیرهای راهنمــای  اهمیتــی 
داشــت مورد ارزیابی قرارگرفته و ســپس ماتریس ها فازی ســازی و 

 
 

دوم، بهرهچهارموسومگام تحليل عرصهوران،؛ شهربررسي در راهبردي هاپيشرانوهاپتانسيلل،يمساشناساييوهاي
اولدستهو و آنهابندييتوبندي

بخش اين گردشگريدر توسعه استراتژي فرآيند اينكه به توجه استكامالًفرآينديبا دوملذا،مشاركتي گام بهره،در نظرات از كليـديتحليلي وران
مسا زمينه پتانسيليدر قديمل، بافت تغيير براي كليدي پيشران نيروهاي و عرصهها زمينه شدهدر تعيين راهبردي اسـتهاي گرفته ازآنپـسانجام

آمل قديم بافت نيز سوم گام زميبهدر در كامل زيرساختطور و گردشگري محصوالت مـوردنه زنـدگي و گردشـگري پشـتيبان رفاهي امكانات و ها
گرفت قرار ادامهشناخت ماتريسهاپيشرانوهاپتانسيلل،يمسابندييتواولوبنديدستهبهدر قالب ازانـدعبـارتكـهارزيـابيگانـهسـههايدر

اسـت،پيشراننيروهايريسماتوبيرونيعواملماتريسدروني،عواملماتريس شـده نيـزپرداخته ادامـه هردر نيروهـايابتـدا و عوامـل از يـك
نظرهاماتريس تـدوينورانبهرهطبق در كـه اهميتـي ميـزان براساس فازي عضويت تابع و مربوطه زباني متغيرهاي تعريف از استفاده مسـيرهايبا
قرارگرفتهراهنماي ارزيابي مورد داشت خواهند ماتريسكليدي سپس فازيو پسها و يـكازسازي هر اهميت ميزان درنهايت و شده فازي دي آن
مؤلفه بهاز مشخصها قطعي عدد يك استصورت گامشده اين جداولنتايج در استو،ها شده ارائه

اولويتجدول و پيشران نيروهاي فازيماتريس وزني ميانگين اساس بر نيروها نسبي بهرهبندي وراننظرات

a1a2a3

PT1آنها مرمت و باارزش خانههاي خريداري روي بر 0.801.001.000.95سرمايهگذاري
PT2الحق ناصر بقعه در اطروش مراسم براي يمني بازديدكنندگان 0.730.931.000.90ورود
PT3قديم بافت به جديد نسل جمعيتي جديد موج 0.400.600.800.60بازگشت
NT1قديم بافت باارزش خانههاي تخريب روي بر 0.670.871.000.85سرمايهگذاري
NT2مدرن به بازار سنتي فعاليتهاي 0.200.400.600.40تبديل

مثبت هرازPE1رويداد رود حاشيه در پاپ و سنتي موسيقي مركز 0.730.931.000.90احداث
منفي آملNE1رويداد قديم شهر روي بر شخصي مالكيت 0.670.871.000.85ادعاي

w
مثبت روند

منفي روند

پيشران Exنيروهاي

اولويتجدول و دروني عوامل بهرهماتريس نظرات فازي وزني ميانگين اساس بر عوامل نسبي ورانبندي

جدول 2- ماتریس نیروهای پیشران و اولویت بندی نسبی نیروها بر اساس میانگین وزنی فازی نظرات بهره وران.

جدول 3- ماتریس عوامل درونی و اولویت بندی نسبی عوامل بر اساس میانگین وزنی فازی نظرات بهره وران.

 
 

a1a2a3

S1زيديه شيعيان چهارم امام ناصرالحق، متبركه بقعه 0.801.001.000.95وجود
S2ساله قدمت با يكپارچه و بههمپيوسته خردهفروشي راستهبازارهاي 0.730.931.000.90وجود
S3بافت در تاريخي خانههاي و تكايا مساجد، امامزادهها، بقعهها، تاريخي، بناهاي 0.730.931.000.90وجود
S4بافت شمال در آمل قديم شهر 0.730.931.000.90وجود
S5بافت در كالبدي شاخصي بهعنوان شهر هتل عملكرد با تاريخي بناي 0.670.871.000.85وجود
S6بافت ميان از شهررود نهر و بافت كنار از هراز رود طبيعي جاذبه 0.630.830.900.80عبور
S7اصلي گذارهاي و محالت مركز تكايا، مساجد، بازار، ميان قوي 0.600.801.000.80پيوند
S8چشمه پل و معلق پل شاخص معماري عناصر 0.630.830.900.80وجود
S9خردهفروشي بازار قلب در اصلي چهارسوق يك 0.630.830.900.80وجود
S10بافت در موزه فعاليت با تاريخي بناي دو 0.570.770.900.75وجود
S11پاساژ و مدرن خردهفروشي فعاليتهاي از متشكل قوي CBD 0.570.770.900.75وجود
S12بافت درون در مشاهير پارك احداث 0.570.770.900.75طرح
S13عاشورا روز و محرم ايام بينظير 0.470.670.800.65بزرگداشت
S14قديم بافت لبههاي در بسيار تجاري مجتمعهاي 0.400.600.800.60وجود
S15تفصيلي طرح پيشنهادي معابر از برخي 0.370.570.700.55بازگشايي
S16بافت درون در اصلي معابر و وروديها از مشخص ساختاري 0.200.400.600.40وجود
S17ابراهيم امامزاده عزاداري رويداد شاخص نقاط و مسيرها از ذهني تصوير 0.200.400.600.40وجود
S18ايران در سكونتي و مركزي هسته قديميترين از يكي بهعنوان آمل قديم 0.200.330.530.35بافت
S19بافت تاريخي ورودي مبادي از ذهني تصوير 0.100.300.500.30وجود
S20محلي غذاهاي و معرقكاري جاجيم، گليم، نظير صنايعدستي ساخت هنر از 0.100.230.430.25برخورداري
S21طايفهاي زندگي و بنديها محله وجود بهواسطه اجتماعي قوي همبستگي 0.100.170.370.20وجود
S22قديم بافت درون در سنتي فعاليتهاي بودن 0.000.130.330.15احيا
W1پذيرايي و اقامتي مراكز سرمايهگذاري و تأمين در شديد 0.670.871.000.85ضعف
W2شهر سطح در داير هميشه گردشگري اطالعرساني مركز 0.670.871.000.85نبود
W3مازندراني پاپ و سنتي موسيقيهاي برگزاري و ميزباني براي فضا 0.630.830.900.80فقدان
W4تاريخي عناصر به دسترسي براي پياده مسيرهاي از ايمن و منسجم شبكهاي 0.600.801.000.80فقدان
W5واليبال ورزشي مسابقات از ميزباني براي مجهز و مدرن ورزشي سالنهاي 0.630.830.900.80كمبود
W6نمايشگاهها و همايشها از ميزباني براي مناسب فضاي 0.570.770.900.75كمبود
W7DMSs نظير شده سازماندهي و جامع مجازي اطالعرساني پايگاه 0.570.770.900.75فقدان
W8گردشگري جاذبه راهنماهاي و نقشهها بروشورها، طريق از اطالعرساني در 0.570.770.900.75ضعف
W9باارزش خانههاي خريد و تاريخي بناهاي حفظ براي مالي منابع 0.500.700.900.70كمبود
W10آن كارايي كاهش و بافت درون اصلي معابر كم 0.470.670.800.65عرض
W11شهري گردشگري از حاصل درآمد نرخ بودن 0.400.600.800.60پايين
W12بافت در اينترنت شبكه نظير زيرساختي خدمات 0.400.600.800.60كمبود
W13بصري و كالبدي لحاظ به عزاداري رويداد شاخص نقاط و مسيرها احياي 0.400.600.800.60عدم
W14مركزي بخش در عمومي حملونقل برنامهريزي در 0.370.570.700.55ضعف
W15بصري جذابيت تدريجي رفتن بين از و مغازهها كالبدي 0.370.570.700.55فرسودگي
W16فرهنگي و صنايعدستي فروش زمينه در بازاريابي 0.370.570.700.55فقدان
W17شرقي جهت از و غربي شمال جهت در بازار راستهي 0.370.570.700.55انقطاع
W18جهانگردي و داري هتل آموزش مؤسسات 0.300.500.700.50كمبود

دروني wعوامل

ضعف

Ex (mean)

قوت

اولويتجدول و بيروني عوامل بهرهماتريس نظرات فازي وزني ميانگين اساس بر عوامل نسبي ورانبندي
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جدول4- ماتریس عوامل بیرونی و اولویت بندی نسبی عوامل بر اساس میانگین وزنی فازی نظرات بهره وران. 

 
 

a1a2a3

O1هراز رود حاشيه در گردشگري جذاب و باز و سبز فضاي گسترش براي مناسب 0.730.931.000.90فضاي
O2مازندراني موسيقي و شعر زمينه در آمل بودن 0.670.871.000.85پيشرو
O3آمل شهر در كاله نظير صنعتي معتبر شركتهاي 0.670.871.000.85وجود

O4تاريخي پل دو بين در طاليي دهكده مازندران شهربازي و پارك بزرگترين 0.670.871.000.85وجود

O5و غذايي مواد صنعت دستاوردهاي نمايشگاههاي و همايشها برگزاري 0.570.770.900.75زمينه

O6شهرداري سوي از سنگفرش و طراحي سازي، جداره از اعم بازار كالبدي 0.570.770.900.75ساماندهي

O7فلسفه و شعر مذهبي، مراسمهاي گويش، زمينه در مازني اصيل فرهنگ از 0.570.770.900.75برخورداري

O8فلسفه و فقه ادب، و شعر حوزه در آمل شهر در بسيار مشاهير 0.570.770.900.75وجود

O9راستهبازارها از برخي نمودن راه 0.570.770.900.75پياده

O10بافت تاريخي جاذبههاي به شهر مردم باالي تعلق 0.570.770.900.75حس

O11آمل كاله واليبال تيم كشوري ليگ بازيهاي به زياد بسيار بازديدكنندگان 0.470.670.800.65جذب

O12آسيا واليبال قهرماني بازيهاي در آمل شهر ميزباني 0.400.600.800.60توانايي

O13قديم بافت پيرامون در مطلوب دسترسي شبكه ساختار 0.370.570.700.55وجود

O14راستهبازار به چشمه دوازده پل تبديلشدن 0.370.570.700.55پتانسيل

O15ICT زمينه در خصوصي بخش اينترنتي 0.300.430.630.45فعاليتهاي

O16بالعكس و مركز به پيرامون از عمومي حملونقل سيستم مطلوب 0.270.470.600.45وضعيت

O17جهانگردي و داري هتل آموزش مؤسسه يك 0.200.330.530.35وجود

O18قديم بافت حوزه در مطلوب عملكرد با امينتي و امدادرساني درماني، مراكز 0.200.330.530.35وجود

O19شهر در جهانگردي و مسافرتي خدماتي دفاتر فعال و مثبت 0.100.300.500.30حضور

T1تاريخي بناهاي فرسودگي 0.670.871.000.85خطر
T2اطروش مراسم ميزباني از بازديدكنندگان نارضايتي 0.470.670.800.65امكان
T3بافت تاريخي عناصر از مردم ذهني تصوير و ارتباط شدن 0.400.600.800.60كمرنگ
T4شهررود نهر و هراز رود آلودگي 0.470.670.800.65خطر

T5مركزي بخش در ترافيك اوج ساعات در سنگين ترافيك 0.470.670.800.65وجود

T6مركزي بخش در پاركينگ 0.470.670.800.65كمبود

T7خصوصي بخش در موجود اطالعرساني سيستمهاي نبودن 0.200.400.600.40جامع

T8شهري مديريت مجموعه سوي از سرمايهگذار جذب براي بازاريابي فعاليتهاي 0.370.570.700.55نبود

T9ناهنجاريها و اجتماعي مسائل بروز خطر و بافت در طايفهاي 0.000.200.400.20زندگي

w

فرصت

بيروني عوامل

تهديد

Ex

 

راهنما مسيرهاي تعيين پنجم؛ گام
ا بهدر گام وعوامـلازهريـكازحاصـلامتيـازاتمجمـوعازاسـتفادهباآنهااوليهبنديرتبهوامتيازتعيينوكليدييراهنمامسيرهايتدوينين

استسههايماتريسنيروهاي شده پرداخته ماتريسگانه ابتدا مذكور، ابزار جعبه از استفاده با كه ترتيب ايهـمـاتريستلفيـقباSWOTETبدين
سپستصويرتشكيلوزنيگانهسه آنو اساس شدكليديمسيربر تدوين گردشگري عبارتتوسعه ازكه اند

اولمسيرG1;W3W6O1O2O5PE1كنسـرتوميزبانيجهتهرازرودخانهحاشيهفضاييكالبديتوسعه موسـيقي،هـايبرگزاري
هانمايشگاهوهاهمايش

دوممسيرG2;S3S4S8O15O19PT3ازمحصوالتبازاريابيوترويج اعـم جـذببـرايفرهنـگومكـانيهـايجاذبـهگردشگري
بازديدكنندگان

سوممسيرG3;S1S3S17T2PT2الحقناصربقعهخارجيبازديدكنندگانويژهبهمذهبيگردشگريتوسعهوعملكردبهبود
چهارممسيرG4;S3O10PT1PT2بازديدكنندگانجذبوگردشگريبرايقديمبافتتاريخييهاخانهمجموعهسازيمعاصر
پنجممسيرG5;S2S11O6O15NT2،مدرنوسنتيفروشيخردهگردشگريبازاريابيوتوسعهترويج 

از است عبارت فوق هاي استراتژي از هريك اوليه امتياز معادله

پــس  از آن دی فــازی شــده و درنهایــت میــزان اهمیــت هــر یک از 
مؤلفه هــا به صورت یک عدد قطعی مشــخص شــده اســت. نتایج 

گام ها در جداول 2، ۳ و ۴ ارائه شــده است. این 
گام پنجم؛ تعیین مسیرهای راهنما

کلیــدی و تعیین  گام بــه تدویــن مســیرهای راهنمــای  در ایــن 
امتیــاز و رتبه بنــدی اولیــه آنهــا بــا اســتفاده از مجمــوع امتیــازات 
ســه گانه  ماتریس هــای  نیروهــای  و  عوامــل  از  هریــک  از  حاصــل 
که بــا اســتفاده از جعبــه ابزار  پرداختــه شــده اســت. بدیــن ترتیب 
مذکــور، ابتــدا ماتریس SWOTET بــا تلفیق ماتریس های ســه گانه 

کلیدی  وزنی تشــکیل )تصویر 5(  و ســپس بر اســاس آن،  5 مســیر 
که عبارت اند از: گردشگری تدوین شد  توسعه 

کالبــدی  توســعه   :)G1;W3W6O1O2O5PE1( اول  مســیر   •
فضایی حاشیه رودخانه هراز جهت میزبانی و برگزاری کنسرت های 

موسیقی، همایش ها و نمایشگاه ها
بازاریابــی  و  ترویــج   :)G2;S3S4S8O15O19PT3( دوم  مســیر   •
گردشــگری اعــم از جاذبه هــای مکانــی و فرهنگ برای  محصــوالت 

جذب بازدیدکنندگان
• مســیر ســوم )G3;S1S3S17T2PT2(: بهبود عملکرد و توسعه 

گردشــگری و  بازآفرینــی بافــت قدیــم شــهر آمــل مبتنــی بر اســتراتژی توســعه 
برنامه ریزی راهبردی سناریویی
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گردشگری مذهبی به ویژه بازدیدکنندگان خارجی بقعه ناصر الحق
• مســیر چهــارم )G4;S3O10PT1PT2(: معاصر ســازی مجموعــه 
خانه های تاریخی بافت قدیم برای گردشگری و جذب بازدیدکنندگان
و  توســعه  ترویــج،   :)G5;S2S11O6O15NT2( پنجــم  مســیر   •

گردشگری خرده فروشی سنتی و مدرن بازاریابی 
معادله امتیاز اولیه هریک از استراتژی های فوق عبارت است از:

روش  از  اســتفاده  مســیرها،  نهایــی  رتبه بنــدی  بــرای  ادامــه  در 
گرفت. اســاس این  کار قــرار  ویکــور تحــت محیط فــازی در دســتور 
ماتریــس  تشــکیل  بــر  متکــی  تاپســیس،  نیــز هماننــد روش  روش 
 Opricovic & Tzeng,( اســت  گزینه هــا  ارزیابــی  تصمیم گیــری 
کلیدی  گزینه ها همــان پنج اســتراتژی  کــه  2004(. پرواضــح اســت 
گزینه ها، از  تدوین شــده هســتند. بر همین اســاس، برای ارزیابــی 

 ACEPT استفاده شده اســت. روش ACEPT شــاخص های روش
ازجمله روش های مبتنی بر معیارهای جبرانی می باشد. منظور از 
کمبود یا نواقص  که در این روش ها،  روش های جبرانی این اســت 
یک شــاخص، توسط قوت شــاخص های دیگر قابل جبران است. 
 Caterino et al.,( گی هــای زیــر مدنظــر اســت در روش ACEPT ویژ

2009; فرخی، ۱۳۹2(
• Attainability: به معنی امکان پذیری )به مفهوم قابل دستیابی 

بودن استراتژی می پردازد(
• Costing: به معنی هزینه سازی )به بررسی هزینه ناشی از هر 

استراتژی می پردازد(
• Effectiveness: بــه معنــی اثربخشــی )به میــزان مؤثر بودن 

استراتژی اشاره دارد(
• Popularity: به معنی مقبولیت )عمومیت داشتن استراتژی 

را ارزیابی می نماید(

مل.
ٓ
تصویر 5 - ماتریس وزنی SWOTET بافت قدیم ا
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.)3=n( فازی استراتژی ها )جدول 5- ماتریس امتیازات )میانگین وزنی

 
 

امتيازاتجدول استراتژيوزنيميانگينماتريس n=3هافازي
TPEC A
‐ ++‐+ 

(6.333,8.333,10.333) (3,5,7) (7,9,11) (7,9,11) (2.333,4.333,6.333) G1 
(4.333,6.333,8.333) (4.333,6.333,8.333) (4.333,6.333,8.333) (5.667,7.667,9.667) (3.667,5.667,7.667) G2

(3,5,7) (3.667,5.667,7.667) (5.667,7.667,9.667) (5.667,7.667,9.667) (3,5,7) G3
(5.667,7.667,9.667) (3.667,5.667,7.667) (5,7,9) (5.667,7.667,9.667) (2.333,4.333,6.333) G4
(5.667,7.667,9.667) (1.667,3.667,5.667) (5.667,7.667,9.667) (6.333,8.333,10.333) (1,3,5) G5
(0.226,0.226,0.226) (0.141,0.141,0.141) (0.49,0.49,0.49) (0.087,0.087,0.087) (0.056,0.056,0.056) Wj 

Qو R،Sاساسبرهاگزينهنهاييرتبهجدول

Q RSراهنما مسيرهاي
111G1 
55 5 G2
34 3 G3
43 4 G4
22 2 G5

اولويت نهاييبنابراين شاخصمسيرهايبندي اساس بر ازعبارتQكليدي اند
اول كنسرتوميزبانيجهتهرازرودخانهحاشيهفضاييكالبديتوسعهمسير هانمايشگاهوهاهمايشموسيقي،هايبرگزاري
مدرنوسنتيفروشيخردهگردشگريبازاريابيوتوسعهترويج،دوممسير
ناصرالحقبقعهخارجيندگانبازديدكنويژهبهمذهبيگردشگريتوسعهوعملكردبهبودسوممسير
بازديدكنندگانجذبوگردشگريبرايقديمبافتتاريخيهايخانهمجموعهمعاصرسازيچهارممسير
جاذبهگردشگريمحصوالتبازاريابيوترويجپنجممسير از بازديدكنندگانجذببرايفرهنگومكانيهاياعم

نهم تا ششم راهبردي؛گام يشنهاديپسناريوييبرنامه
سه ماهيت براساس پژوهش از بخش اين چشـممسيردر قالب در پيشنهادي راهبردي برنامه ارائه به اول، تـدوينكليدي سناريوسـازي، اندازسـازي،

سياست و راهبردها اهداف، برنامهاصول، و اقدامسازيها ميبرنامه شهپرداخته قديم بافت پيشنهادي، برنامه اين مبناي بر كه افـقشود تـا آمـل ر
خواهد بازآفريني گردشگري توسعه طريق شداز

ششم؛ اندازسازيچشمگام
چشم يك توليد بخش، اين بهرههدف تمامي با مشاركت طريق از آمل قديم بافت آينده براي مشترك استانداز اطالعـاتچشموران از برآمده انداز،

تحليلآوريجمع و مساشده پتانسيليشده آنهال، همگي چكيده كه بوده تغيير براي پيشران نيروهاي درهو تـدوينمسيرهايا نمايـانكليـدي شـده
چشماست نكات، اين تمامي رعايت تدوينبا زير شرح به آمل قديم بافت گردشگري توسعه مشترك استانداز شده
سالچشم در ما مشترك خورشيديانداز

به آمل، شهر قديم مبافت خردهتفريحيركزعنوان تجاري و مذهبي دارايفروش، زمينهمنحصربههايييبا در خود گردشگرييفرد محصوالت
از نماباعم هنري، و موسيقي مراكز وهايشگاهازار، مذهبي مراكز تاريخي، جذاببناهاي از يكي سرزندهينتربه ايـرانينترو در شـهري مراكـز

شد خواهد تبديل
هفتم؛ سازيسناريوگام

باشند مي زير شرح به كه شد خواهد تفسير توسعه سناريو سه طريق از شده تدوين انداز چشم بخش، اين در
اول كسبسناريوي و فراغت اوقات گردشگري وكارسناريوي

مكان و فضاها ايجاد بر تأكيد سناريو، اين اصلي جشنوارهمشخصه از ميزباني همايشهاي هنري، موسيقي، نهاي و دسـتاوردهايمايشگاهها هاي
صنايع و استصنعتي بهرهدستي مكانبراي و فضاها وجود رقابتي، فضاي در مواهب اين از منحصربهبردن خـاصهاي و جلـوه،فـرد ضـروري

ميپتانسيلنمايدمي نشان هراز رودخانه حاشيه در موجود منحصربههاي قديم، بافت از بخش اين كه ودهد بوده خاص و سـرمايهفرد گـذاريبا
جشنواره از ميزباني براي خاص معماري با موسيقي مركز يك ايجاد روي بر عمومي و همايشخصوصي و موسيقي مركـزهاي يـك ايجـاد و ها

هنري و صنعتي محصوالت ارائه براي كسـب،نمايشگاهي فضاي گسترش فراغـتموجب اوقـات گردشـگران و بازديدكننـدگان جـذب و وكـار
انگيزههمچشودمي مدرن، و سنتي موسيقي در ويژه رخداد يك خلق بـراينين ايراني گردشگران و مردم از بسياري بين در را زيادي بسيار هاي

• Timing: به معنی زمان بری )به قابلیت اجرای استراتژی در 
محدوده زمانی معین اشاره دارد(

گزینه ها  بدین ترتیب ماتریس تصمیم گیری )مسیرها به عنوان 
و ACEPT  به عنــوان معیارها( تشکیل شــده و طبق نظر بهره وران 
کلیدی  با اســتفاده از تعریف متغیرهای زبانی مربوطه، مسیرهای 
مــورد ارزیابــی قرارگرفته و ســپس به فازی ســازی و نرمالیزه نمودن 
آن پرداختــه شــده اســت )جــدول 5(. پــس  از آن بــر اســاس روش 
مذکــور بــه ترتیــب بهتریــن و بدتریــن مقــدار ارزش و ارزش هــای 
فــازی و قطعــی R، S و Q محاسبه شــده و اســتراتژی ها بــر اســاس 
گردیده است. در نهایت نیز رتبه بندی  ارزش های S، R و Q نزولی 
کلیــدی براســاس شــاخص Q انجام شــده  نهایــی اســتراتژی های 

که نتایج به صورت جدول 6 می باشد. اســت 
کلیــدی بــر اســاس  بنابرایــن اولویت بنــدی نهایــی مســیرهای 

شاخص Q عبارت اند از:
کالبــدی فضایــی حاشــیه رودخانــه هراز  • مســیر اول: توســعه 
کنســرت های موســیقی، همایش هــا و  جهــت میزبانــی و برگــزاری 

نمایشگاه ها.
• مسیر دوم: ترویج، توسعه و بازاریابی گردشگری خرده فروشی 

سنتی و مدرن.
گردشــگری مذهبــی  • مســیر ســوم: بهبــود عملکــرد و توســعه 

به ویژه بازدیدکنندگان خارجی بقعه ناصرالحق.
• مســیر چهــارم: معاصرســازی مجموعــه خانه هــای تاریخــی 

گردشگری و جذب بازدیدکنندگان. بافت قدیم برای 

گردشــگری اعم از  • مســیر پنجم: ترویج و بازاریابی محصوالت 
جاذبه های مکانی و فرهنگ برای جذب بازدیدکنندگان

گام ششم تا نهم؛ برنامه راهبردی سناریویی پیشنهادی
در این بخش از پژوهش براساس ماهیت سه مسیر کلیدی اول، 
بــه ارائــه برنامه راهبــردی پیشــنهادی در قالب چشم اندازســازی، 
سناریوســازی، تدویــن اصــول، اهــداف، راهبردهــا و سیاســت ها و 
که بــر مبنای این  برنامه ســازی )برنامــه اقــدام( پرداختــه می شــود 
برنامــه پیشــنهادی، بافــت قدیــم شــهر آمل تــا افــق ۱۴0۴ از طریق 

گردشگری بازآفرینی خواهد شد. توسعه 

گام ششم؛ چشم اندازسازی
هدف این بخش، تولید یک چشــم انداز مشترک برای آینده بافت 
قدیم آمل از طریق مشارکت با تمامی بهره وران است. چشم انداز، 
مســایل،  تحلیل شــده  و  جمع آوری شــده  اطالعــات  از  برآمــده 
که چکیده همگی  پتانسیل ها و نیروهای پیشران برای تغییر بوده 
کلیــدی تدوین شــده نمایــان اســت. بــا رعایت  آنهــا در مســیرهای 
گردشــگری بافت  تمامــی این نکات، چشــم انداز مشــترک توســعه 

ح زیر تدوین شده است. قدیم آمل به شر
چشم انداز مشترک ما در سال ۱۴0۴ خورشیدی

»بافــت قدیــم شــهر آمــل، به عنــوان مرکــز تفریحــی، مذهبــی و 
تجاری خرده فروشی با دارایی های منحصربه فرد خود در زمینه ی 
هنــری،  و  موســیقی  کــز  مرا بــازار،  از  اعــم  گردشــگری  محصــوالت 
کز مذهبی و بناهای تاریخی به یکی از جذاب ترین  نمایشگاه ها، مرا

کز شهری در ایران تبدیل خواهد شد«. و سرزنده ترین مرا

گام هفتم؛ سناریوسازی
در این بخش، چشــم انداز تدوین شده از طریق سه سناریوی 

ح زیر می باشند. که به شر توسعه تفسیر خواهد شد 

کسب وکار گردشگری اوقات فراغت و  سناریوی اول: سناریوی 
و  فضاهــا  ایجــاد  بــر  کیــد  تأ ســناریو،  ایــن  اصلــی  مشــخصه 
مکان های میزبانی از جشنواره های موسیقی، هنری، همایش ها 
و نمایشــگاه های دســتاوردهای صنعتــی و صنایع دســتی اســت. 
بــرای  بهره بــردن از ایــن مواهــب در فضای رقابتی، وجــود فضاها 

.Q و  R،S گزینه ها بر اساس جدول 6- رتبه نهایی 

QRSمسیرهای راهنما

111G1

555G2

343G3

434G4

222G5

گردشــگری و  بازآفرینــی بافــت قدیــم شــهر آمــل مبتنــی بر اســتراتژی توســعه 
برنامه ریزی راهبردی سناریویی
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نهم؛ اقدامسازيبرنامهگام برنامه تدوين
تدوينسياست درهاي چشمشده بهمرحله تا دارند نياز اسـاساندازسازي، بـر گردشـگري توسـعه بـه ناحيـه يـك چگونـه كند بيان كه طرحي وسيله
شوندچشم حمايت يابد، دست مشترك اقدامانداز برنامه مدت،بنابراين، با همراه موضوعي موضعي اقدامات از چارچوبي و استسند آنان اجراي زمان

م ثمر به را مهم اين دارندرسانديكه زماني و مالي حقوقي، بار و بوده آمل قديم بافت گردشگري خاص اقدامات، اين تعيينمحتواي بهاقدامات شده
مدت نوع، سياستفاززمانهمراه دنبال به اجرا، مسئول جدولو در و شده ارائه پيشنهادي، استهاي مدتآمده خصوص متذكردر بايستي زمان

شامل كه سهشد فاز زمانيدو دوره شامل اول فاز است؛ چهارساله فاز يك و دومساله فاز سوم، فاز  و

آملجدول شهر قديم بافت گردشگري توسعه اقدامات

گردشگری بافت قدیم شهر آمل. جدول 7- اهداف، راهبردها و سیاست های توسعه 

و مکان هــای منحصربه فــرد و خــاص، ضــروری جلــوه می نمایــد. 
پتانســیل های موجــود در حاشــیه رودخانــه هراز نشــان می دهد 
کــه ایــن بخــش از بافــت قدیــم، منحصربه فــرد و خــاص بــوده و 
بــا ســرمایه گذاری خصوصــی و عمومــی بــر روی ایجــاد یــک مرکــز 
جشــنواره های  از  میزبانــی  بــرای  خــاص  معمــاری  بــا  موســیقی 
موســیقی و همایش هــا و ایجــاد یک مرکز نمایشــگاهی بــرای ارائه 
کســب وکار  گســترش فضای  محصــوالت صنعتی و هنری، موجب 
گردشــگران اوقــات فراغــت می شــود.  و جــذب بازدیدکننــدگان و 
همچنیــن خلــق یــک رخــداد ویــژه در موســیقی ســنتی و مدرن، 
گردشگران  انگیزه های بســیار زیادی را در بین بســیاری از مردم و 
ایرانی برای بازدید از آن ایجاد می نماید و همین ســبب می شــود 
کمتــر بهــره ور اقتصــاد شــهر نظیــر بــازار و مشــاغل  کــه بخش هــای 
گردشــگری،  خدماتــی ارتقــا یابنــد و جذب ســرمایه حاصل از این 
گردشگری و رفع تنگناهای  خ درآمد حاصل از  ســبب باال رفتن نر
گردشــگری   گــردد. درنتیجــه فضــای  ســرمایه انســانی و فیزیکــی 
که احیا و طراحی شــهری بســتر رودخانه  به گونه ای مهیا می گردد 
و  فیزیکــی  محیــط  بصــری  بخشــی  جذابیــت  موجــب  نیــز  هــراز 

لذت بردن از فضاها می شود.

گردشگری بازار خرده فروشی سنتی  ســناریوی دوم: سناریوی 
و مدرن

کیــد بــر بهســازی عملکردی  مشــخصه اصلــی ایــن ســناریو، تأ
کالبــدی راســته بازارهای ســنتی و مــدرن بافــت قدیم  و نوســازی 
آمــل اســت. بــرای اعتــالی راســته بازارها و به نوعــی مرکــز تجــاری 
گردشگری بافت  کارآفرینی و مشــوق ها ضروری است.  شــهر آمل، 
گردشگری سایر  قدیم آمل در بخش بازار خرده فروشــی ماهیتًا به 

کســب وکار، مذهبــی، جاذبه های  بخش هــا نظیــر اوقــات فراغت، 
کــه  کالبــدی و رخدادهــای خــاص وابســته اســت بــه ایــن معنــی 
اعتــالی عملکــردی و رونــق بــازار خرده فروشــی ســنتی و مــدرن، 
کــه از طریــق ســایر  گردشــگرانی اســت  گــرو بازدیدکننــدگان و  در 
گردشــگری مذکور به شــهر جذب می شــوند. از طرفی  بخش های 
کــه مجموعه مدیریــت شــهری در زمینه اجرای  شــرایط خوبــی را 
کالبــدی و  ح هــای نوآورانــه و مشــارکتی در خصــوص نوســازی  طر
گســترش بازار ایجاد نموده اســت، موجب تمایــل بازدیدکنندگان 
گردشــگران به بازدید از راسته بازارهای جذاب و دیدنی و خرید  و 
محصــوالت آنهــا نیــز می گــردد؛ بــه همیــن ســبب، بــازار به آرامی و 
کاالهایــی  خودبه خــود شــاهد تمایــل بخــش خصوصــی بــه ارائــه 
گردشــگری می باشــد.  کــه ســنتی و مــدرن بــوده و مقتضی  اســت 
کالبدی بافت  بنابرایــن با توجه به اینکه بخــش اعظمی از جاذبه 
قدیــم را راســته بازارها و عناصــر وابســته به آن تشــکیل می دهند، 
گــردش مالی باال، بهره وری درآمدی  لــذا رونق این بخش موجب 

و خوداشــتغالی اهالی بومی می شود.
گردشگری مذهبی ســناریوی سوم: سناریوی 

گردشــگری  کیــد بــر توســعه  مشــخصه اصلــی ایــن ســناریو، تأ
مذهبــی به واســطه ی وجــود امام زاده هــا به ویژه بقعــه ناصرالحق 
گردشــگری مذهبــی، بــه  و تکایــای قدیمــی اســت. بــرای توســعه 
وجــود آوردن یــک فضای امــن و مطلوب بــرای میزبانــی یک روزه 
و چنــدروزه از زائریــن داخلــی و خارجــی بســیار حیاتــی اســت. به 
کمبــود منابــع مالــی ســازمان های ذی ربــط بــرای توســعه  دلیــل 
به ویــژه  متبرکــه  بقعه هــای  پیرامــون  و مناسب ســازی فضاهــای 
بقعــه ناصــر الحــق، تمایــل ســایر ســازمان ها ازجمله شــهرداری و 
ســازمان نوسازی و بهســازی و همچنین بخش خصوصی داخلی 
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گردشــگری و  بازآفرینــی بافــت قدیــم شــهر آمــل مبتنــی بر اســتراتژی توســعه 
برنامه ریزی راهبردی سناریویی

و خارجی به ســرمایه گذاری، موجب توســعه این فضاها می شود. 
بــه دلیل نزدیکی شــهر قدیم آمل به بقعــه ناصرالحق و با توجه به 
اینکه اراضی آن تحت مالکیت شــخصی قرارگرفته اســت، بخشــی 
از فضــا به خوبــی بــرای ایجــاد هتل هــا و اقامتگاه هــای پذیرایــی 
رونــق  دلیــل  بــه  نیــز  خصوصــی  بخــش  و  مهیا می گــردد  زائریــن 
کــز  گردشــگری مذهبــی، تمایــل بــه ســرمایه گذاری در مرا یافتــن 
اقامتــی و پذیرایــی می یابــد. شاخص ســازی و احیای مســیرهای 
ارتباط دهنــده میان عناصــر مذهبی بافت قدیم، موجب برقراری 
پیونــد قــوی میــان ایــن عناصــر جهــت انجــام اعمــال مذهبــی و 

گردشــگری، ســبب  دیدوبازدید شــده و ســودآوری حاصل از این 
گردشــگری من جمله بازار خرده فروشــی و  رشــد ســایر بخش های 

اوقات و فراغت نیز می شود.

گام هشــتم؛ تدوین اهداف، راهبردها و سیاســت های توســعه 
گردشگری

در ایــن بخــش، بــه ارائــه اهــداف، راهبردهــا و سیاســت های 
نمایــد،  تفســیر  را  مشــترک  ســناریوهای  کــه  گردشــگری  توســعه 

پرداخته می شود )جدول 7(.
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پی نوشت ها
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3 Leisure Product.
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5 Destination Management Organizations.
6 Destination Management Systems.
7 Business Tourism-led Strategies.
8 Event Tourism-led Strategies.

نتیجه
جایــگاه  تببیــن  و  شناســایی  زمینــه  در  پژوهــش  یافته هــای 
گردشــگری جهــت بازآفرینی  عناصــر و مؤلفه هــای مؤثــر بر توســعه 
که با استناد به متون نظری مختلف در  یک شــهر نشــان می دهد 
گردشــگری، زمانی می توانــد به عنوان  گردشــگری شــهری،  حــوزه 
که عناصر اساســی توســعه  کند  یــک ابــزار بازآفرینــی شــهری عمل 
گردشــگری را توســعه بخشــد و از ایــن طریق به بازاریابــی و ترویج 
آنهــا پرداختــه تــا بتواند ســرمایه های خارجــی الزم جهت افزایش 
درآمــد و بهبــود یکپارچــه شــرایط اجتماعــی، اقتصادی و زیســت 
کســب نموده و شــهر را بر اســاس پتانســیل های  محیطی شــهر را 
بالقــوه خــود بازآفرینی نماید. در همین راســتا، ایــن عناصر اصلی 
شــدند؛  تقســیم بندی  عمــده  عرصــه  دو  بــه  گردشــگری  توســعه 
و  زیرســاختی  عناصــر  و  گردشــگری  توســعه  اســتراتژیک  عناصــر 

گردشگری. امکانات رفاهی پشــتیبان 
گونــه  از  عبارت انــد  گردشــگری  توســعه  اســتراتژیک  عناصــر 
مرکــز  نمایشــگاه ها،  و  کنفرانس هــا  از  میزبانــی  شــامل  کســب و کار 
تجــاری بــزرگ، شــرکت ها و ســرمایه گذاری خصوصــی، بازاریابــی و 
گونه رویدادهای خاص شــامل رخدادهــای بزرگ و هال  اشــتغال، 
مارک هــا نظیر رخدادهای ورزشــی، جشــنواره های خاص، مراســم 
گونــه جاذبه هــا )طبیعی و مکانی( شــامل  خــاص و نــادر مذهبــی، 
ساختمان ها و بناهای یادبود و تاریخی و میراث فرهنگی، موزه ها، 
کلیســاها، مســاجد و امام زاده ها، میادیــن بزرگ، میراث  گالری ها، 
کــوه و  صنعتــی و بافــت تاریخــی، عناصــر طبیعــی نظیــر رودخانــه، 
گونه خرده فروشــی شــامل خرید و ســرگرمی، فروشــگاه های  دریــا، 
زنجیره ای و بزرگ، راســته بازارهای خرده فروشی، بازارهای قدیمی 
گونــه فرهنگــی شــامل برجسته ســازی صنایــع فرهنگــی، هویــت  و 
کنســرت  گالری هــای هنــری، مرکــز موســیقی، ســالن های  مــکان، 
و تئاتــر، زبــان و آداب ورســوم و ســبک زندگــی. عناصــر زیرســاختی 
کلــی  گــروه  نیــز در ســه  گردشــگری  رفاهــی پشــتیبان  امکانــات  و 

گونه خدمــات رفاهــی و پذیرایی  کــه عبارت انــد از  جــای می گیرنــد 
گردشــگران شــامل ارائــه ســرویس های رفاهی همچون تســهیالت 
کــز درمانــی، فضای ســبز، ســرویس  اقامتــی تفریحــی، هتل هــا، مرا
گونه حمل ونقل و شــبکه دسترســی شامل حمل نقل  بهداشــتی، 
گردشــگری و  کارآمــد، ســهولت دسترســی به محصــوالت  عمومــی 
کارمندان  گونه آموزش و اطالع رســانی شــامل آمــوزش  پارکینــگ و 
کز مدیریت مقصد و اطالع رســانی، تابلوهای  و هتل داران، ارائه مرا

اعالن، راهنماها و نقشه ها.
در بخشی دیگر از یافته ها، اجرای مدل مفهومی در بافت قدیم 
کلیدی تدوین شــده از  آمل نشــان می دهد، مســیرهای راهنمای 
گام تعییــن  کارگیــری فــن SWOTET و روش ویکــور در  طریــق بــه 
کــه از میــان مؤلفه های  گویــای آن می باشــند  مســیرهای راهنمــا، 
جاذبه هــای  )نظیــر  مکانــی  مؤلفه هــای  فــوق،  شــده  شناســایی 
تاریخــی، مذهبــی و فضاهای میزبانی از نمایشــگاه ها و رخدادها(، 
مؤلفه هــای اقتصــادی )نظیــر بــازار و خــرده فروشــی( و مؤلفه هــای 
گردشــگری بافت  فرهنگی، به ترتیب بیشــترین نقش را در توســعه 
گام تعییــن  قدیــم آمــل دارا هســتند.  همچنیــن اضافــه نمــودن 
مسیرهای راهنما به فرآیند و متعاقبًا بکارگیری جعبه ابزار برای آن 
در برنامه ریزی ســناریویی و راهبردی، به دلیل جامع نگری بویژه 
در زمینــه روندهــا و رویداد شــهر آمــل به هنگام تدوین چشــم انداز 
گردیــد. از ایــن رو، بر اســاس  و ســناریوها، بســیار ثمربخــش واقــع 
کلیدی تدوین شــده،  ماهیت این مؤلفه ها و مســیرهای راهنمای 
گردشــگری  توســعه  ســناریوهای  و  توســعه  مشــترک  چشــم انداز 
و  بناهــا  طبیعــی،  تاریخــی،  پتانســیل های  شــکوفایی  زمینــه  در 
مقبره هــای مذهبــی و بازار خرده فروشــی طراحی شــد. متعاقبًا نیز 
اهــداف، راهبردهــا و سیاســت ها و درنهایــت اقدامــات موضعــی و 
گردیــد تا طی ده ســال بافــت قدیم آمــل مبتنی بر  موضوعــی ارائــه 

گردشگری این پتانسیل ها بازآفرینی شود. توسعه 

گام نهم؛ برنامه ســازی: تدوین برنامه اقدام
سیاســت های تدوین شــده در مرحلــه چشم اندازســازی، نیاز 
کنــد چگونــه یــک ناحیه به  کــه بیــان  دارنــد تــا به وســیله طرحــی 
گردشــگری بــر اســاس چشــم انداز مشــترک دســت یابــد،  توســعه 
از  و چارچوبــی  اقــدام، ســند  برنامــه  بنابرایــن،  حمایــت شــوند. 
اقدامات موضعی موضوعی همراه با مدت زمان اجرای آنان است 
کــه ایــن مهم را به ثمر می رســاند. محتوای ایــن اقدامات، خاص 

گردشــگری بافــت قدیــم آمــل بــوده و بــار حقوقــی، مالــی و زمانی 
دارنــد. اقدامــات تعیین شــده بــه همراه نــوع، مدت زمــان )فاز( و 
مســئول اجــرا، به دنبال سیاســت های پیشــنهادی، ارائه شــده و 
در جــدول 8 آمــده اســت. در خصوص مدت زمان بایســتی متذکر 
که شــامل دو فاز سه ساله و یک فاز چهارساله است؛ فاز اول  شــد 
شامل دوره زمانی ۱۳۹8-۱۳۹۴، فاز دوم ۱۴0۱-۱۳۹8 و فاز سوم 

.۱۴0۱-۱۴0۴
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9 Attraction Tourism-led Strategies.
10 Retail Tourism-led Strategies.
11 Culture Tourism-led Strategies.

که اغلب بــرای طبقه بندی  کلماتی اســت  MICE 12 مخفــف حــروف ابتدایی 
کــه  کار بــر اســاس هــدف از سفرشــان اســتفاده شــده اســت  کســب و  گردشــگران 
عبارت انــد از: Meetings یعنــی دیدارهــا، Incentives یعنــی مشــوق و انگیزه هــا، 
گردهمایی هــا و Exhibitions یعنی  کنگره ها و  کنفرانس هــا،  Conferences یعنــی 

.)Robinson, 2012, 19( )کاالها و خدمات نمایشگاه ها )در زمینه ارائه 
13 Mega Events.
14 Hall Marks.
15 Industrial Heritage.
16 Shopping.
17 Large Urban  Distressed Area )LUDA(.

که در پروژه  18 تجربه در شهرهای پیشرو نظیر فلورانس ایتالیا نشان می دهد 
بازآفرینی این شــهر، از 25 سازمان شناسایی شده به عنوان بهره ور، در دو جلسه 
کرده اند تا در جلسه حضور فعال  عمومی اول تنها ۱5 بهره ور به طور منظم سعی 
 .)LUDA, 2005( هــا بوده اند NGO که بیشــتر از ســازمان های اجتماعی و یابند 
که بر مبنای شاخص قدرت تصمیم گیری  در آمل نیز 8 بهره ور شناسایی شده اند 
مســتقیم و غیرمســتقیم عبارت اند از: بهــره وران باقدرت تصمیم گیری مســتقیم 
گردشــگری،  شــامل شــورای اســالمی شــهر، شــهرداری، اداره میــراث فرهنگــی و 
ســازمان نوســازی و بهســازی و اداره اوقــاف؛ بهــره وران باقــدرت تصمیم گیــری 
گروه هــای محلی و  کنان و  غیرمســتقیم شــامل مالــکان خانه هــای تاریخــی، ســا
بازدیدکننــدگان. از آنجایی کــه در شــرایط محلــی ایــران، مشــارکت در پایین ترین 
ســطح قــرار دارد و تصمیم گیری هــا درنهایــت از بــاال بــه پایین صــورت می گیرند، 
گروه های مذکور در آمل را در فرآیند بازآفرینی درگیر  که تمامی  بسیار دشوار است 
نمــود. جلســات متعددی با دعوت از بهــره وران باقدرت تصمیم گیری مســتقیم 
که نیاز به تصمیم گیری به ویژه در زمینه  که تنها سه بهره ور در جلساتی  برگزار شد 
اولویت بنــدی مســیرهای راهنما و تدوین چشــم انداز و ســناریو بــوده، حضور به 
کمیســیون برنامه ریــزی  کلیــدی شــهردار، رئیــس  عمــل رســاندند؛ ســه بهــره ور 

شورای شهر و رئیس سازمان نوسازی و بهسازی. 
19 Internal Factors Matrix )IFM(.
20 External Factors Matrix )EFM(.
21 Driving Forces Matrix )DFM(.
22 Collaborative Strategic Goal Oriented Programming.
23  TDS.
24 Making Guidelines.
25 Strength.
26 Opportunity.
27 Weakness.
28 Threat.
29 Positive Trend.
30 Negative Trend.
31 Positive Event.
32 Negative Event.
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