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چکیده
بافتقدیم آمل دارای پتانســیلهای ارزشمند برای گســترش گردشگری بهمنظور توسعهپایدار است.
در ایــن مقالــه ،ابتــدا به شناســایی مؤلفههای تأثیرگــذار بر بازآفرینــی بافتقدیم آمل مبتنی بر توســعه
گردشگری شهری پرداخته و چارچوب نظری استراتژی توسعهگردشگری ارائهشده است .نتایج حاصل
از مبانی نظری نشــان میدهد که مؤلفههای اساســی توسعه گردشگری شامل مؤلفههای استراتژیک
نظیــر کس ـبوکار ،رخدادهــای خــاص ،جاذبههــای کالبــدی ،خردهفروشــی و فرهنــگ و مؤلفهه ـای
زیرســاختی و امکانــات رفاهــی پشــتیبان نظیــر خدمــات رفاهــی و پذیرایــی ،حملونقل و دسترســی و
آمــوزش و اطالعرســانی هســتند .بــا بهکارگیــری ایــن مؤلفههــا در قالــب فرآینــد پیشــنهادی پژوهــش،
شناخت آنها در بافتقدیم آمل و تحلیل دادهها با استفاده از تکنیک  ،SWOTETزمینه برای تدوین
مســیرهای راهنمای کلیدی توســعه گردشــگری فراهم آمد .درنتیجه پنج مســیر کلیدی براســاس نظر
بهــرهوران کلیــدی تدویــن و بــا اســتفاده از روش ویکــور رتبهبندی گردید .ماهیت این مســیرها نشــان
میدهــد کــه در بافــت قدیم آمــل ،مؤلفههای مکانــی (نظیر جاذبههــای تاریخی و مذهبــی و فضاهای
میزبانــی از نمایشــگاهها و رخدادهــا) ،مؤلفههــای اقتصــادی (نظیــر بــازار و خردهفروشــی) و مؤلفههای
فرهنگی ،بیشــترین تأثیر را بر توســعه گردشگری آن دارند .در ادامه بر اساس ماهیت سه مسیر کلیدی
ً
اول ،چش ـمانداز مشــترک توسعه تدوین و متناظرا برای تفسیر آن ســناریویهای گردشگری ،اهداف،
راهبردها ،سیاست ها و اقدامات مربوطه طراحی گردید.
واژههای کلیدی
بازآفرینــی شــهری ،اســتراتژی توســعه گردشــگری ،محصــوالت گردشــگری ،برنامــه ریــزی راهبــردی
سناریویی ،بافت قدیم آمل.
*ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــه کارشناسیارشــد نگارنــده دوم بــا راهنمایــی نگارنــده اول باعنــوان «بازآفرینــی بافت قدیم شــهر آمــل مبتنی بر
استراتژی توسعه گردشگری» ارائه شده در بهمن  1393در دانشگاه تهران است.
* نویسنده مسئول :تلفن تماس ،09114732943 :نمابر.E-mail: S.fallahzade@ut.ac.ir ،011-32073310 :
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مقدمه
امــروزه صنعــت گردشــگری بهعنــوان صنعتــی پویــا و دارای
ویژگیهــای بــارز و منحصربهفــرد ،بخــش مهمــی از فعالیتهــای
اقتصــادی و تولیــدی کشــورهای توســعهیافته و درحالتوســعه را
بــه خــود اختصــاص داده اســت (ابراهی ـمزاده و دیگــران،1389 ،
 .)116بســیاری از کشــورها ،ایــن صنعــت پویــا را بهعنــوان منبــع
اصلــی درآمــد ،اشــتغال ،رشــد بخــش خصوصــی و توســعهی
ســاختار زیربنایــی میداننــد .ا گرچه در مناطق مختلف ،شــرایط
متفــاوت اســت ،امــا گردشــگری همــواره عامــل مهمــی بــرای
توســعهی اقتصادی بهحســاب میآید ّ
(طیبــی و دیگران،1386 ،
 .)84بهویــژه بــرای کشــورهایی همچــون ایــران که اقتصــاد آنان
اتــکای شــدیدی بــه درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفــت دارد و
متغیرهــای کالن اقتصــادی آن بــا پیــروی از قیمــت جهانــی نفت
در طول زمان دچار نوســانات شــدیدی میشــود (صبــاغ کرمانی
و امیریــان .)58 ،1379 ،در ایــران ،شــهرهای کهــن بســیاری
وجود دارد که بســیاری از آنها در زمره شــهرهای کوچک و میانی
هســتند و دارای مرا کــز شــهری قدیمــی و بافــت تاریخــی بــاارزش
میباشــند .شــهر آمل ،دومین کهن شــهر و زادگاه علویان ،دارای
آمیزهای از بافت کهن و بافت قدیم در بخش مرکزی خود اســت.

بهطوریکه عناصر بســیار ارزشمندی اعم از تک بناه مانند مقبره
ناصــر الحــق ،بقعــه میربــزرگ ،بافت قدیــم با معمــاری و فضاهای
ســبک قدیم ،راســتهبازارها مانند عطاران و همچنین وجود شهر
کهــن آمــل که مدفون اســت ،در این بخش از شــهر وجــود دارند.
در رونــد ناشهرســازی کــه امروزه بر شــهرهای ما حکمفرما اســت،
شــهر آمــل نیــز از ایــن امر مســتثنا نبــوده و بافت قدیــم آن با تمام
ویژگیهــای ارزشــمند خــود ،بــه علــت عدم توجــه بــه حفاظت و
احیــای آن و مــورد هجــوم قــرار گرفتــن در برابر ساختوســازهای
بیرویــه و بــدون ضابطه ،در حال از دســت دادن هویت ،ارزش و
جاذبهها و پتانسیلهای بالقوه گردشگری خود است .شناسایی
و تبیین مؤلفههای تأثیرگذار بر گردشــگری بافت قدیم شهر آمل،
عــاوه بــر بهرهگیری از پتانســیلهای ارزشــمند موجــود در چنین
بافتهایی ،میتواند منجر به توســعه صنعت گردشــگری در این
شــهر شــود .بر همین اساس ،این ســؤال کلیدی مطرح است که
کــدامیــک از مؤلفههــا بیشــترین تأثیــر را در بازآفرینــی بافت قدیم
آمل مبتنی بر توســعه گردشگری دارا هستند؟ برای پاسخ به این
ســوال ،ابتــدا به تعریف واژه های کلیــدی و ارائه چارچوب نظری
و مدل مفهومی به ترتیب زیر پرداخته شــده است.

 -1مبانی نظری پژوهش
 -1-1مروری بر بازآفرینی شهری و گردشگری شهری
بازآفرینــی شــهری 1تــا حــدی عبــارت نوظهــوری اســت کــه طی
دهــه  1980بــه وجــود آمــد .بطوریکــه در دهههــای اخیر ،بســیاری
از شــهرها بــرای صنعتیزدایــی و مقابلــه بــا زوال شــهری ،بــر روی
ســرمایهگذاریهای جدیــد در مرکــز شــهر و نواحــی آب کنــار 2تمرکز
کردهانــد؛ فضایــی کــه سرشــار از پتانســیل بــوده اســت .در مــوارد
بســیاری ،گردشگری شــهری به دلیل وجود فضاها و فرصتهایی
بــرای عرضــه منابــع جدیــد گردشــگری شــهری نظیــر جاذبههــا و
مناطــق میــراث فرهنگــی ،بهعنــوان پتانســیلی بــرای بازآفرینــی
اینگونــه نواحــی دیدهشــده اســت .درنتیجــه در بســیاری از مرا کز
شــهری ،عرضــه جاذبههــا و تســهیالت گردشــگری بــرای کمک به
فرآیند بازآفرینی شــهری توســعهیافته و از گردشگری بهعنوان یک
ابزار بازآفرینی کننده استفاده شده است ( .)Law, 1993گردشگری
ً
غالبــا بــرای تشــویق بازآفرینــی اقتصادی در شــهرها مورداســتفاده
قرارگرفته اســت زیرا بهعنوان یک صنعت رو به رشــد شناختهشده
و درنتیجــه ،میتوانــد اشــتغال فراوانی را به همراه خــود به ارمغان
آورد ( .)Shaw and Williams, 1994, 257همچنیــن گردشــگری
بــرای احیــا ،نوســازی و تجدیدحیات بناها در نواحی شــهری قابل
ً
ارزش بــوده زیرا بناهای تاریخی و بــا ارزش میراث فرهنگی ،عموما
بــرای اهــداف پذیرایی اقامتی ،تجاری ،خردهفروشــی ،ســرگرمی و
فرهنگــی میتوانند مورد توانبخشــی قرارگیرنــد .در واقع در بخش

مرکــزی شــهر ،بناهــای تاریخــی ،ســهم قابلتوجهــی را بــه نمایش
میگذارنــد کــه بهعنوان فضایی مناســب بــرای اســتفادهی جدید
بکارگرفتــه میشــوند؛ بنابرایــن گردشــگری میتوانــد بــرای یافتــن
عملکردهــای جدیــد در بناهــای متروکــه بــکار رفتــه و محیط شــهر
را بهبــود بخشــد .عــاوه بــر ایــن ،جهــت احیــای بناهــای قدیمــی
میتوانــد تغییــرات قابلتوجهی را به وجود آورده و زیرســاختها و
تس��هیالت حملونقل��ی را نی��ز در بخش مرکزی بهبود بخش��د( (�Fa
.)gence, 1995; Zukin, 1995
 -2-1تدویــن مؤلفههــای تأثیرگــذار بــر توســعه گردشــگری برای
بازآفرینی
در زمینــه عرضــه گردشــگری شــهری ،یکــی از دیدگاههــای
برجســته ،مــدل ینســن-وربکی ( )1986دربــارهی محیــط هســته
قدیمــی شــهر بهعنوان یــک «محصول فراغت »3اســت .این مدل،
ارتبــاط میــان عناصــر سیســتم گردشــگری هســته قدیمــی شــهر و
اهمیت هســته قدیمی بهعنــوان یک «محصول فراغت» را نمایش
میده��د ( .)Hall & Page, 2006, 150از دیــدگاه وی ،عملکــرد
اوقــات فراغــت بطور کلی و عملکرد گردشــگران بطور خاص مبتنی
بــر تمرکز فضایی طیف وســیعی از تســهیالت به عــاوه ویژگی های
بارز محیط هســتند .بنابراین جاذبههای گردشــگری یک شــهر در
قالــب دو دســته «مکانهای فعالیــت» و «مجموعههای تفریحی»
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تقســیم میشــوند که تحت عنوان عناصر اولیه توســعه گردشگری
معرفی شدهاند .این تسهیالت بهعنوان جاذبهی محصول اوقات
و فراغ��ت ش��هری دیدهش��دهاند ( .)Jansen-Verbek, 1986عناصر
ثانویه نیز شامل تسهیالت و خدمات پشتیبانی است که به ارتقای
عملکــرد تفریحــی هســته مرکــزی شــهر کمــک میکند .بــرای مثال
تســهیالت اقامتــی پذیرایــی کــه شــامل طیــف وســیعی از هتلها،
متلهــا ،رســتورانها ،کافیشــاپها و غیــره میشــود .همچنیــن
تسهیالت خریدکردن و بازارها نیز به عنوان بخش تجاری ،عملکرد
تفریحــی را پشــتیبانی نمــوده و بــه جذابیــت یــک شــهر بهعنــوان
مکانــی بــرای تماشــا ،میافزاینــد .درنهایــت ،عناصــر مشــروط،
شامل زیرســاختهای گردشگری هســتند که برای بازدید حیاتی
میباشند که به دو بخش اصلی حمل و نقل و دسترسی و آموزش
و اطالعرس��انی تقس��یم میگردن��د ( .)Jansen-Verbek, 1986از
دیــدگاه پیــج و هــال ( ،)2003حملونقــل ،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 مینماید و برای اتصال عناصر
گردشــگری شــهر نظیــر جاذبههــای دیدنــی ،هتلهــا ،فروشــگاهها
و رســتورانها بهویــژه در مقاصــد بزرگ کــه نمیتوان با پــای پیاده
مسیرها را طی نمود ،بسیار ضروری است (.)Page & Hall, 2003
امروزه در صنعت گردشگری نیز اهمیت زیرساختهای آموزش
4
و اطالعرســانی گردشــگری نظیــر مرا کــز اطالعرســانی گردشــگری
و راهنماهــای شــهری بــر همــگان روشــن اســت .ایــن خدمــات
بهگونهای اســت که قبل از سفر یا در حین سفر ،اطالعاتی را درباره
مقصد ســفر به بازدیدکننده شــهری ارائه میکند .چنین اطالعاتی
بــرای برنامهریــزی پیــش از ســفر و آ گاهی از جاذبهها ،تســهیالت و
امکاناتی که مقصد شهری ارائه میدهد ،بسیار مهم است .درواقع
بازدیدکننــده شــهری ،بــه چنیــن اطالعاتــی بــرای گشــتن و پیــدا
نمودن مســیر در مقصد گردشــگری نیاز دارد و مرا کز اطالعرســانی
گردشــگری ،ایــن اطالعــات را بــرای بازدیدکننــده فراهــم نمــوده و
نقــش مهمــی را در ســازماندهی تورهــای راهنمــای گردشــگری
بازی میکننــد ( .)Jansen-Verbeke, 1988امروزه نیز فناوریهای
ارتبــاط از راه دور بهطــور فزاینــدهای بــرای بازاریابــی مقاصــد
گردشــگری و بهعنوان ابزاری برای اطالع رسانی به بازدیدکنندگان
از ســوی ســازمانهای مدیریــت مقصــد 5و سیســتمهای مدیریت
مقصــد 6بــه منظور نظم در بازدید از محصوالت گردشــگری (مانند
جاذبههــا ،هتلهــا و رســتورانها) مورداســتفاده قــرار میگیرنــد.
ایــن سیســتمها میتواننــد نمایــی از امکانات و تســهیالت محلی،
تورهــای مجازی از جاذبهها ،نقش ـهها ،راهنماهای ســفر و جدول
زمانبندی سفر ارائه کنند ( .)Cooper et al, 1993عناصر مشروط
بطــور کلــی عبارتاند از قابلیت دسترســی آســان به هســته مرکزی
شهر و پیرامون آن (مانند تابلوهای راهنما) ،سهولت دسترسی به
پارکینــگ ،تــدارک حملونقلــی و خدمات خاص گردشــگری نظیر
مرا کز اطالعرسانی گردشگری ،راهنماها ،نقشهها و اطالعرسانیها
(مانند بروشورهای تبلیغاتی) (.)Jansen-Verbek, 1986
اســواربروکی نیــز گونهشناســی از گردشــگری و بازآفرینی تدوین
نمــود کــه منجــر بــه شناســایی پنــج اســتراتژی بازآفرینــی از طریق

گردشــگری شــد .گونهشناســی وی شــامل اســتراتژیهای مبتنــی
بــر گردشــگری کســبوکار 7کــه شــهر را بهعنــوان یــک مقصــد برای
کنفرانسها و نمایشــگاهها ارتقا میدهد؛ اســتراتژیهای مبتنی بر
گردشگری رخدادهای خاص 8که اقشار گونا گونی از بازدیدکنندگان
را در زمانهــای مختلفــی از ســال جــذب میکنــد .اســتراتژیهای
مبتنــی بــر گردشــگری جاذبههــا 9کــه بــرای جــذب گردشــگران بــه
شــهر از طریــق توســعه جاذبههــای دیدنــی جدید ،تــاش میکند؛
اســتراتژیهای مبتنی بر گردشــگری خردهفروشــی 10که گردشگری
را بــر اســاس فروشــگاهها ،خریــد و ســرگرمی توســعه میدهــد؛ و
اســتراتژیهای مبتنی بر گردشگری فرهنگ 11که فرهنگعامه یک
شهر را ترویج میدهد (.)Swarbrooke, 2000
استراتژی مبتنی بر گردشگری کسبوکار
گردشــگری کســبوکار بهعنوان گردشــگری مرتبط با سفر برای
دالیل شغلی ،تعریفشده است .گردشگران کسبوکار ،به شهرها
و کشــورهای مختلــف برای خریدوفــروش کاالها و خدمــات ،برای
انجــام وظایــف مدیریتی ،برای کســب و ارائه تحصیل یا شــرکت در
همایشها و نمایشگاهها سفر میکنند؛ بنابراین این بازدیدکننده،
بــا هــدف کار و اشــتغال ســفر میکنــد بنابراین جذبشــدن وی به
نواحـ�ی شـ�هری ،در درجـ�ه اول یـ�ک الـ�زام اسـ�ت تـ�ا یـ�ک انتخـ�اب
( .)Page and Hall, 2003در ســالهای اخیــر ،ســفرهای بــه منظور
کســب وکار بــه عنــوان پررشــدترین و پرســودترین بخش ســفرهای
بیــن المللــی و صنعــت گردشــگری دیــده شــدهاند و بــا توجــه بــه
ایــن رشــد ســریع و جایــگاه مهمــی کــه گردشــگری کســب و کار در
صنعت گردشــگری دارد ،پیشبینی میشــود که در ادامه از ســایر
بخشهای اقتصادی پیشی گیرد( (�Davidson, 1994; Balakrish
 .)nan, 2009; McCartney, 2008گردشگری کسب و کار در عرصه
بینالمللی تحت عنوان  12MICEشــناخته شــده و سبکی جدید از
گردشــگری اســت که از ترکیب ویژگیهای گردشگری و ویژگیهای
کنفرانسه��ا و نمایش��گاهها نش��أت میگی��رد ( .)Buhus, 2012بــه
عبارت دیگر ،موفقیت یک اســتراتژی مبتنی گردشگری کسبوکار
بــه تعــدادی عوامــل همچــون محیــط رقابتــی موجــود ،موقعیــت
مکانی شهر و قابلیتهای شهر برای جذب گردشگران کسب و کار
(مانند ارائه تسهیالت و امکانات ،تصویر ذهنی کلی از شهر ،ترویج
و بازاریابی شهر) وابسته خواهد بود .لذا مکان به عنوان معیار اول
انتخاب یک مقصد و جذابیت آن به عنوان یک عامل مهم مطرح
میگردد ( .)Law, 1993; Buhus, 2012در مجموع ،برای بســیاری
از شهرها هدف از تمرکز بر روی ارتقای جایگاه گردشگری ،در درجه
اول بیشینهســازی تواناییهــای بالقــوه خــود برای مســافرتهای
بــا هــدف کســبوکار و گردشــگری از طریــق دیدارهــا ،انگیزههــا،
اجالسها و نمایشگاهها است (.)Rogerson, 2012
استراتژی مبتنی بر گردشگری رویدادهای خاص
رویدادهــا ،محــرک و انگیــزش قوی گردشــگری هســتند و بطور
شــگرفی توســعه و بازاریابــی بیشــتر مقاصــد گردشــگری را شــکل
میدهنـ�د ( )Getz, 2008رویدادهــا ،رخدادهــای خاصــی هســتند
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کــه به ندرت اتفاق افتــاده و دوره زمانی ثابتی دارند و فرصتهایی
را بــرای اجتمــاع در تعامل با زندگی روزمرهشــان بوجــود میآورند.
جذابیــت خــاص این رویدادهــا به خاطــر مطلوبیت تجربــه زندگی
اســت کــه بــا یک رویــداد ویــژه و منحصر به فــرد گره خــورده و آن را
متفاوت از سایر مکانهای جذاب دائمی ساخته است (�Hernán
 .)dez-Mogollón et al, 2014رویدادهای گردشگری عبارتاند از
دورههــای کوتاهمــدت پــر از فعالیتهای جالب و جــذاب بوده که
ً
معموال بر یک ناحیهی جغرافیایی خاص برای جشــن گرفتن یک
واقعــه تاریخــی و رایــج ،تمرکــز یافتهانــد .دو دســتهی کلــی رویداد
میتــوان بــر شــمرد؛ رویدادهــای بزرگ 13و هــال مارکهــا .14این دو
در ان��دازه و مقی��اس متف��اوت هس��تند (Dimmock and Tiyce,
 .)2001; Goldblatt, 2007رویدادهــای بــزرگ ،رخدادهــای بزرگ و
مهــم جهانی و در ســطح بینالمللی شناختهشــده هســتند مانند
بازیهــای المپیــک ،کــه میتواننــد کل جوامــع محلــی ،کشــورها
یــا قارههــا را تحــت تأثیر قــرار داده و اثــر بزرگی بر تصویر ذهنی شــهر
میزبــان گذارنــد و نیــاز بــه منابــع مالــی و انســانی هنگفــت دارنــد.
امــا رویدادهــای هــال مــارک ،رخدادهایی هســتند کــه در مقیاس
کوچکتر بوده و برای یک جامعه محلی یا یک منطقه مهم اســت
ً
و معمــوال رخدادهاییاند که یکبار یا مدتی محدود رخ میدهند
ماننــد تورهــای تنیــس اســترالیا ،جشــنواره کمــدی بینالمللــی
ملب��ورن و Getz et al, 2012; Dimmock and Tiyce, 2001;( ...
 .)Bramwell, 1997رخدادهــای بزرگ و هال مارکها میتوانند به
بازآفرینی شــهری بهعنوان میزبان چنین رخدادهایی که منجر به
جذب گردشگر میشود ،کمک نمایند.
استراتژی مبتنی بر گردشگری جاذبه های مکانی
جاذبههــای مکانــی ،از اصلیتریــن ویژگیهــای گردشــگری
شــهری هســتند کــه بازدیدکننــدگان بیشــتر زمــان خــود را صــرف
بازدی��د از آنه��ا میکنن��د ( )Hall & Page, 2006در ایــن اســتراتژی،
مفاهیم گردشــگری ،میراث فرهنگی و تاریخی و شــهرها با یکدیگر
در ارتباطانــد .ایــن ارتبــاط نیــز از دو طریــق ممکــن اســت .ابتدا از
طریــق عرضــه ،کــه در آن شــهر به عنــوان یــک منبع گردشــگری با
یگــردد و دوم از طریق تقاضا که
میــراث فرهنگــی تاریخــی مطرح م 
توس��ط گردش��گران بواسطه این منابع ش��کل میگیرد (Ashworth
 .)& Tunbridge, 2000شــهرها بــه عنوان منبــع عرضه میتوانند از
طریــق ارائه جاذبههای دیدنی متنــوع مانند موزهها و گالریهای
هنــری بــه بازآفرینــی شــهر کمــک نماینــد .بــرای مثــال ،شــهرهای
پایتخــت نظیــر لنــدن و پاریــس ،به دلیــل اهمیت تاریخــی و وجود
ســایر جاذبههــا در آنهــا ،دارای گونههــای مختلفــی از جاذبههای
تاریخــی بــوده بطوریکــه همواره جــزء مقاصد عمده گردشــگری در
جهان هســتند .این جاذبهها شــامل گالریهــای هنری ،موزهها،
کلیســاهای جامــع ،میادیــن بــزرگ و بناهــای تاریخــی میباشــند
( .)Law, 1996همچنیــن نواحــی با میراث صنعتــی 15نیز به عنوان
جاذبههــای مکانــی ،بیانگــر حــس نوســتالژیک یک ناحیــه بوده و
امــروزه تبدیل به داراییهای باارزشــی بــرای تجدیدحیات نواحی
شــدهاند؛ بطوریکه نواحی با میراث صنعتی درحال رشدی وجود

دارنــد کــه به واســطهی آن ،گردشــگری میتوانــد به ابــزار مفیدی
جهت بازســازی منطقه و توســعه اقتصادی آن بدل گردد .در واقع
گردشــگری میــراث صنعتــی عبارت اســت از «توســعه فعالیتهای
گردشــگری و صنعتــی در مکانهــا ،بناهــا و مناظــر انسانســاخت
کـ�ه از فرآیندهـ�ای دورههـ�ای اخیر صنعتی نشـ�أت گرفتهاند» (Xie,
.)2006
استراتژی مبتنی بر گردشگری خردهفروشی
از دیدگاه هارنر و اســواربروکی ( ،)2005در سالهای اخیربخشی
از توســعه و رشــد اوقــات و فراغــت بــا خردهفروشــی بــه عنــوان یک
فعالیـ�ت تفریحی پیونـ�د خورده اسـ�ت (Horner and Swarbrooke,
 .)2005, 42خریدکــردن 16بــه عنــوان نمــود بــارزی از گردشــگری
خردهفروشی ،از رایجترین فعالیتهای لذتبخش بوده که توسط
مــردم در روزهــای تعطیــل انجــام میشــود و در بســیاری از موارد،
جاذبه و انگیزهای قوی برای سفر ایجاد میکند (.)Timothy, 2005
ینســن  -وربکی ( )1988بیان میکند ،توســعه بخش خردهفروشی
از منظــر خریدکــردن برای ارتقای گردشــگری مهم اســت .درواقع،
خریدکردن میتواند به مردم انگیزه دهد تا به یک شــهر ســفر کنند
و به واســطه توســعه آن ،محیط جــذاب و هیجانانگیزی در شــهر
بوجـ�ود آیـ�د ( .)Jansen-Verbeke, 1988در حقیقــت ارتبــاط میان
خریدکردن و گردشــگری میتواند بــه دو طریق صورت پذیرد .اول
ً
اینکــه ،هدف اولیه ســفر گردشــگر ،صرفــا خود خرید کردن باشــد.
دوم اینکــه ،خریدکردن به عنوان فعالیت ثانویه در طول یک ســفر
مطرح بوده که خود آن ســفر در درجه اول توســط ســایر گونههای
گردش��گری برای مثال کس��ب و کار انگیزش شده باشد (Timothy,
 .)2005, 42بنابراین خریدکردن بهعنوان یک فعالیت گردشــگری،
ً
عمدتا بر روی توسعه بخش خرید برای جذب گردشگر تمرکز دارد.
استراتژی راهبرد مبتنی بر گردشگری فرهنگ
گردشــگری فرهنگــی (یــا گردشــگری مبتنــی فرهنگ) بــه عنوان
زیرمجموعــهای از گردشــگری ،با فرهنگ یک منطقه یا یک شــهر و
بطور خاص سبک زندگی مردم آن ،تاریخ ،هنر ،معماری ،مذاهب و
ســایر مواردی که به نوعی شــیوهی زندگیکردن یک ناحیه را تعریف
میکنند ،مرتبط اســت .همچنین این اســتراتژی در نواحی شــهری
شهرهای بزرگ و تاریخی شامل امکانات فرهنگیشان نظیر موزهها و
تئاترها میشود ( .)OECD, 2008, 19تمرکز برروی فرهنگ در فرآیند
توســعه شــهری از دههی  1970شــروع شــد یعنی از زمانی که اولین
پروژههای بزرگ برای توســعه مجدد شــهرها ،شــروع به اســتفاده از
امکانات فرهنگی نظیر موزهها ،سالنهای کنسرت ،تئاتر و سینماها
بــا هدف جــذب بازدیدکننده و بهبود ســیمای نواحی شــهری رو به
زوال ،کردن��د ( )Smith, 2007, 12بطوریکــه ایــن اســتراتژی در اروپا
به یکی از قدیمیترین و مهمترین مولدهای گردشگری بدل گشت
و به عنوان نقش اساسی در توسعه صنعت گردشگری اروپا ابقا شد
( .)Richards, 1996بنابراین توسعه تسهیالت فرهنگی میتواند به
توسعه گردشگری ،بهبود توسعه اقتصادی محلی و برجستهسازی
هویت مکان کمک شایانی نماید.
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 -2چارچوب نظری
بــر اســاس دیدگاههــای مطروحــه در مبانــی نظــری ،عرضــه
محصــوالت گردشــگری یعنــی تمــام داشــتههای بالقــوهای که یک
شــهر بایــد برای جذب گردشــگری ارائه دهد را میتــوان در پنجگونه
اســتراتژی کســبوکار ،رخدادهــای خــاص ،جاذبههــا (طبیعــی
و مکانــی) ،خردهفروشــی و فرهنــگ دســتهبندی نمــود .بــرای
عرضــه محصــوالت گردشــگری عناصــر ثانویــه و مشــروطی همچون
زیرســاختها و امکانات رفاهی پشــتیبان گردشــگری نیــز از الزامات
پایــه هســتند کــه ایــن زیرســاختها و امکانــات ،بیشــتر در زمینــه
حملونقــل و شــبکه دسترســی ،آمــوزش و اطالعرســانی و خدمات
رفاهــی و پذیرایــی مطــرح میباشــند .در نتیجــه مؤلفههایــی کــه
میبایســت برای بازآفرینی مبتنی بر توسعه گردشگری درگیر شوند،
بــه همــراه ویژگیهــا و ارزشهــای آنهــا بــر اســاس نظــر پژوهشــگران
مختلف در جدول  1آمده است.

 -3روششناسی
روشــی کــه بــرای پاســخ بــه ســوال پژوهــش بــکار گرفتــه شــد،

توصیفی -تحلیلی میباشــد .مطالعه اســناد و منابع کتابخانهای
 که در بخش پیشــین بدانها اشــاره شــد  -زمینه را برای تدوین17
یــک فرآینــد پیشــنهادی بــا تا کیــد بــر فرآینــد بازآفرینــی LUDA
فراهــم کــرد .در بخــش بعــدی ،بــه شــناخت بافــت قدیــم آمــل
(مســائل ،پتانسیلها و نیروهای پیشــران برای تغییرات) پرداخته
شــده اســت .این شــناخت از ســه طریق کســب شــد -1 :بررســی
منابــع کتابخانــهای نظیــر طر حهــای فرادســت و توســعه شــهری،
 -2بررس ـیهای پیمایشــی و  -3مصاحبــه بــا مدیــران شــهری.18
تحلیــل دادههــای جمعآوریشــده و تدویــن مســیرهای کلیــدی
و اولویتبنــدی آنهــا نیــز از طریــق تلفیــق فــن  SWOTETو روش
ویکور تحت محیط فازی انجامشده است .ماتریس  SWOTETاز
تلفیق ماتریس عوامل درونی ،19ماتریس عوامل بیرونی 20و ماتریس
نیروهــای پیشــران 21بــه وجــود آمــده و مبنــای تدویــن مســیرهای
کلیدی توســعه گردشــگری اســت که در ادامه ،مســیرهای کلیدی
تدوینشــده در بخــش یافتههــای پژوهــش و طــرح پیشــنهادی،
مبنــا و اســاس تدوین چشــمانداز مشــترک و ســناریوهای توســعه
گردشــگری بافت قدیم آمل هســتند .در این بخــش نیز روشهای
مختلف آیندهپژوهشــی یعنی چشماندازسازی و سناریونویسی در
دستور کار قرارگرفته است.

جدول  -1مؤلفههای درگیر در بازآفرینی مبتنی بر عرضه محصوالت گردشگری و زیرساختهای پشتیبان آنها.

مؤلفهها

گونهها

بیان ویژ گیها و ارزشها

مآخذ

کسبوکار

میزبانی از کنفرانسها و نمایشگاهها ،مرکز تجاری بزرگ،
جذب شرکتها و سرمایهگذاری خصوصی ،بازاریابی و
اشتغال.

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

مؤلفههای استراتژیک توسعه گردشگری

رویدادهای خاص

جاذبهها (طبیعی و
مکانی)

خردهفروشی

فرهنگی
مؤلفههای زیرساختی و امکانات
رفاهی پشتیبان گردشگری

خدمات رفاهی و
پذیرایی
حملونقل و شبکه
دسترسی

Swarbrooke, 2000; Getz, 2008; Hernándezبرگزاری رخدادهای بزرگ و هال مارکها نظیر
رخدادهای ورزشی ،جشنوارههای خاص ،مراسم خاص Mogollón et al, 2014; Goldblatt, 2007; Getz et
al, 2012; Dimmock and Tiyce, 2001; Bramwell,
و نادر مذهبی.
1997; ; Frisby and Getz, 1989
احیای ساختمانها و بناهای یادبود و تاریخی و
میراث فرهنگی ،موزهها ،گالریها ،کلیساها ،مساجد
و امامزادهها ،میادین بزرگ ،میراث صنعتی و بافت
تاریخی ،عناصر طبیعی نظیر رودخانه ،کوه و دریا.
توسعه فضاهای خرید و سرگرمی ،فروشگاههای
زنجیرهای و بزرگ ،راستهبازارهای خردهفروشی،
بازارهای قدیمی.
برجستهسازی صنایع فرهنگی ،هویت مکان،
گالریهای هنری ،مرکز موسیقی ،سالنهای کنسرت و
تئاتر ،زبان و آدابورسوم و سبک زندگی.
ارائه فعالیتهای رفاه عمومی همچون تسهیالت
اقامتی تفریحی ،هتلها ،مرا کز درمانی ،فضای سبز
فراغتی ،سرویس بهداشتی.
توسعه حمل و نقل عمومی کارآمد ،سهولت دسترسی
به محصوالت گردشگری ،پارکینگ.

ارائه مرا کز مدیریت مقصد و اطالعرسانی ،آموزش
آموزش و اطالعرسانی کارمندان و هتلداران ،تابلوهای اعالن ،راهنماها و
نقشهها.

Swarbrooke, 2000; Hall & page, 2006; Ashworth & Tunbridge, 2000; Law, 1996; Xie, 2006

Swarbrooke, 2000; Horner and Swarbrooke,
;2005; Timothy, 2005; Jansen-Verbeke, 1988
Butler, 1991
;Swarbrooke, 2000; OECD, 2008; Smith, 2007
Richards, 1996; Miles, 2005
Hall & Page, 2006; Jansen-Verbek, 1986

Hall & Page, 2006; Jansen-Verbek, 1986; Page
& Hall, 2003
Cooper et al, 1993; Hall & Page, 2006; JansenVerbeke, 1988; Jansen-Verbek, 1986
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 -4فرآیند پیشنهادی پژوهش
فرآینــد پیشــنهادی پژوهش ،فرآیندی اســت که بــه طور کالن
از فرآینــد بازآفرینــی  LUDAالهــام گرفتــه اســت .با توجه بــه اینکه
ً
مفهــوم بازآفرینــی و توســعه پایــدار در زمانهــای تقریبــا یکســانی
پدیـ�دار شـ�دند ( ،)Tallon, 2010, 162لــذا فرآینــدی کــه بتوانــد
اهــداف پایــداری را حمایــت کنــد بســیار موردتوجــه قرارگرفــت.
بهمنظــور هماهنگی میان ایــن دو مفهوم ،چارچوب برنامه پنجم
اتحادیــه اروپــا فرآیند بازآفرینی شــهری پایــدار را در قالب راهنمای
پروژه بافتهای فرسوده شهری بزرگ ارائه نمود (.)LUDA, 2005
فرآینــد بازآفرینــی  ،LUDAحالت ســاده و تعمیمیافتهای از فرآیند
برنامهریزی راهبردی اســت که در بسیاری از پروژههای بازآفرینی
شــهرهای اتحادیــه اروپــا بکارگرفتهشــده و بســیار نتیجهبخــش
بــوده اســت .در واقــع ایــن فرآینــد بــا تلفیــق فرآینــد برنامهســازی
22
هدفمحـ�ور راهبـ�ردی مبتنـ�ی بـ�ر تشریکمسـ�اعی یعنـ�ی   �CoS
 GOPبــه چارچوبی دســت یافته اســت که به تســهیل یــک فرآیند
یادگیری مشترک برای همهی بهرهوران درگیر در طرح میانجامد
(تصویر.)LUDA, 2005( )1

تصویر -1فرآیند بازآفرینی  LUDAـ گامها.
ماخذ)LUDA, 2005, 8( :

تصویر -3الگوی ماتریس وزنی . SWOTET

فرآینــد پیشــنهادی پژوهــش کــه از آن بهطور خــاص بهعنوان
فرآینــد اســتراتژی توســعه گردشــگری 23میتوان نام بــرد ،برگرفته
از فرآینــد بازآفرینــی  LUDAو  CoSGOPبــوده و ضمــن اصالحات
و اضافــات در برخــی گامهــا ،بهطورکلــی بــر  11گام اصلــی اســتوار
میباشــد (تصویــر  .)4در گام اول به تعییــن عرصههای راهبردی
شــناخت وضع موجود پرداخته میشــود که مبنای تعیین عرصه
میتوانــد از مباحث نظری ،تجارب بازآفرینی و گفتگو با بهرهوران
و ذینفعــان مشــخص گــردد .در گام دوم یعنــی تحلیل بهرهوران،
درک بهــرهوران از موضوع ،منافع و انتظاراتشــان ،پتانســیلهای
بالقــوه ،مســائل شــهر و نیروهــای پیشــران بــرای تغییــر در زمینــه
عرصههــای راهبــردی مذکــور از طریق برگزاری جلســات مشــترک
مــورد موشــکافی قــرار میگیــرد .در گام ســوم نیز به بررســی دقیق
و جم ـعآوری داده و اطالعــات در خصــوص عرصههــای راهبردی
تعیینشــده در شــهر توســط برنامهریــز پرداختــه میشــود .در
گام چهــارم کــه بخــش تحلیلــی فرآینــد میباشــد ،دادههــای
جمعآوریشــده از گامهــای قبــل ،ابتــدا در قالــب نقــاط قــوت،
ضعــف ،فرصــت و تهدیــد و رویدادهــا و روندهــا دســتهبندی و
سپس اولویتبندی میشوند.
24
درگام پنجــم یعنــی تعیین مســیرهای راهنما کــه قلب فرآیند
را تشــکیل میدهد ،دادههای دســته بندی و اولویتبندی شــده
از گام قبلــی بــه درون یک جعبه ابــزار ورود پیدا نموده و به صورت
کلیدیترین مســیرهای راهنما برای طی نمودن گام های بعدی،
خــروج پیــدا میکنند .در جعبه ابزار مذکور ،روند بدین گونه اســت
که ابتدا بــا ترکیب ماتریسهای اولویتبندیشــده درونی ،بیرونی
و نیروهــای پیشــران ،ماتریــس  SWOTETپدیــدار خواهد شــد که

تصویر -2چگونگی تلفیق ماتریسهای سهگانه و تشکیل ماتریس . SWOTET
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اســاس تدویــن مســیرهای راهنما خواهــد بود (تصویــر  .)2مطابق
ایــن تصویــر ،مؤلفههای قــوت ،)S( 25فرصــت ،)O( 26ضعف)W( 27
29
و تهدیــد )T( 28در چهارگوشــه ماتریــس و مؤلفههــای روند مثبت
32
( ،)PTرونــد منفــی ،)NT( 30رویداد مثبــت )PE( 31و رویداد منفی
( )NEدر چهار خانه خا کســتری درون ماتریس جای گرفته و ســایر
خانههای ســفید نیز (به صورت ســه به ســه) محل استراتژیهای
تلفیقی حاصل از این مؤلفهها و وزنهای آنها در قالب مســیرهای
راهنمای کلیدی میباشــند .تصویر 3نیــز ماتریس تفصیلی و وزنی
 SWOTETرا نشــان میدهــد .در حقیقــت ایــن ماتریــس ،حالــت
تعمیــم یافته ماتریس  SWOTاســت که بــا اضافه نمودن روندها و
رویدادها – مؤلفههایی که نقشی کلیدی در سناریوسازی دارند-
درصدد هرچه بهتر نمودن فرآیند آینده پژوهی دارد.
پــس از تدوین مســیرهای راهنمــای کلیدی و تعییــن امتیاز و
رتبهبنــدی اولیــه آنهــا با اســتفاده از مجمــوع امتیــازات حاصل از
هریــک از عوامــل و نیروهــای ماتریسهــای س ـهگانه ،رتبهبنــدی
نهایــی ایــن مســیرها بــا اســتفاده از بکارگیــری روشهــای
تصمیمگیــری چندمعیــاره نظیــر فرآینــد تحلیــل سلســله مراتبــی،
تاپســیس ،ویکور و غیره در محیط فازی ،براســاس نظر بهرهوران
میتواند صورت پذیرد.
ایــن مســیرهای راهنمــای کلیــدی ،در گام ششــم یعنــی
چشماندازســازی ،بنیان و اساســی را برای تدوین یک چش ـمانداز
مشــارکتی فراهــم میســازند؛ چش ـماندازی کــه در گامهــای هفتم
و هشــتم بــا تدویــن ســناریوها و ســپس اصــول ،اهــداف ،راهبــرد
و سیاس ـتها تفســیر خواهــد شــد .در گام نهم یعنی برنامهســازی
نیز چش ـمانداز مشــترک ،ســناریوها و اهداف بــه برنامههای اقدام
مرتبــط بــا توســعه گردشــگری در فضــا و زمان مشــخص بــه همراه
ســازمان مسئول انجام اقدام ،تفسیر میگردند .در گام دهم یعنی
اجــرا نیــز پروژههــای کلیدی و اساســی بــرای نواحی اولویــت اقدام
انتخابشــده و در مرحلــه عمــل قرار میگیرنــد و در نهایت ،کارایی
پروژههــای اجراشــده و تمامــی برنامههــای بازآفرینی برای توســعه

تصویر -4مدل مفهومی ارائه شده توسط نگارندگان از فرآیند استراتژی توسعه گردشگری.

گردشــگری از طریــق گام یازدهــم یعنــی پایش ،نظــارت و ارزیابی با
مقایســه دســتاوردها در مقابل اهــداف خرد ارزیابی خواهند شــد.
فرآینــد تفصیلــی اســتراتژی توســعه گردشــگری در تصویــر  4آمــده
اســت که مبنای ادامــه کار پژوهش خواهد بود .الزم به ذکر اســت
که در این پژوهش ،تنها تا گام نهم فرآیند یعنی تدوین برنامههای
اقدام ،طی خواهد شد.

 -5یافتههای پژوهش

در ایــن بخــش یافتههــای پژوهــش در قالــب اجــرای گامهــای
ُ
نهگانه فرآیند مذکور در بافت قدیم شهر آمل ارائه شده است.
گام اول؛ تعیین عرصههای راهبردی شناخت
گام اول در ایــن پژوهــش همــان چارچوب نظری بدســت آمده
از بخــش ســوم مقاله یعنــی دو عرصه کالن مؤلفههای اســتراتژیک
توســعه گردشــگری و مؤلفههــای زیرســاختی و امکانــات رفاهــی
پشتیبان گردشگری به همراه زیرعرصههای آنها است (جدول .)1
گام دوم ،ســوم و چهــارم؛ تحلیــل بهــرهوران ،بررســی
عرصههای راهبردی در شــهر و شناسایی مسایل ،پتانسیلها
و پیشرانها و دستهبندی و اولویتبندی آنها
در ایــن بخــش بــا توجــه بــه اینکــه فرآینــد اســتراتژی توســعه
ً
گردشــگری ،فرآینــدی کامــا مشــارکتی اســت ،لــذا در گام دوم،
تحلیلــی از نظــرات بهــرهوران کلیــدی در زمینــه مســایل،
پتانســیلها و نیروهــای پیشــران کلیــدی برای تغییــر بافت قدیم
در زمینــه عرصههــای راهبــردی تعیین شــده انجام گرفته اســت.
پــس از آن در گام ســوم نیــز بافــت قدیــم آمــل بهطــور کامــل در
زمینــه محصــوالت گردشــگری و زیرســاختها و امکانــات رفاهی
پشــتیبان گردشــگری و زندگی مورد شناخت قرار گرفت .در ادامه
به دســتهبندی و اولویتبندی مســایل ،پتانسیلها و پیشرانها
در قالــب ماتریسهــای ســهگانه ارزیابــی که عبارتانــد از ماتریس
عوامــل درونــی ،ماتریــس عوامــل بیرونــی و ماتریــس نیروهــای
پیشــران ،پرداخته شده است.بدین ترتیب ابتدا هریک از عوامل

ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎوﭘﻴﺸﺮانﻫﺎ

ﮔﺎمدوم،ﺳﻮموﭼﻬﺎرم؛ﺗﺤﻠﻴﻞﺑﻬﺮهوران،ﺑﺮرﺳﻲﻋﺮﺻﻪﻫﺎيراﻫﺒﺮديدرﺷﻬﺮوﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻣﺴﺎﻳﻞ،

وران.
نیروها بر اساس میانگین وزنی فازی نظرات بهره
جدول  -2ماتریس نیروهای
ﻧﻈﺮاتﺑﻬﺮهوران 
ﺑﻨﺪيﻧﺴﺒﻲﻧﻴﺮوﻫﺎﺑﺮاﺳﺎسﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦوزﻧﻲﻓﺎزي
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻧﻴﺮوﻫﺎيﭘﻴﺸﺮانواوﻟﻮﻳﺖ
پیشران و اولویتبندی نسبی 
ﺟﺪول 
ﻧﻴﺮوﻫﺎيﭘﻴﺸﺮان
روﻧﺪﻣﺜﺒﺖ

روﻧﺪﻣﻨﻔﻲ
روﻳﺪادﻣﺜﺒﺖ

روﻳﺪادﻣﻨﻔﻲ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﺑﺮرويﺧﺮﻳﺪاريﺧﺎﻧﻪﻫﺎيﺑﺎارزشوﻣﺮﻣﺖآنﻫﺎ

Ex

a1

a2

a3

0.80

1.00

1.00

0.73

0.93

1.00

0.90

PT3

ﺑﺎزﮔﺸﺖﻣﻮجﺟﺪﻳﺪﺟﻤﻌﻴﺘﻲﻧﺴﻞﺟﺪﻳﺪﺑﻪﺑﺎﻓﺖﻗﺪﻳﻢ

0.40

0.60

0.80

0.60

NT1

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﺑﺮرويﺗﺨﺮﻳﺐﺧﺎﻧﻪﻫﺎيﺑﺎارزشﺑﺎﻓﺖﻗﺪﻳﻢ

0.67

0.87

1.00

0.85

NT2

ﺗﺒﺪﻳﻞﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎيﺳﻨﺘﻲﺑﺎزارﺑﻪﻣﺪرن

0.20

0.40

0.60

0.40

PE1

اﺣﺪاثﻣﺮﻛﺰﻣﻮﺳﻴﻘﻲﺳﻨﺘﻲوﭘﺎپدرﺣﺎﺷﻴﻪرودﻫﺮاز

0.73

0.93

1.00

0.90

NE1

ادﻋﺎيﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺷﺨﺼﻲﺑﺮرويﺷﻬﺮﻗﺪﻳﻢآﻣﻞ

0.67

0.87

1.00

0.85

PT1

ورودﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻳﻤﻨﻲﺑﺮايﻣﺮاﺳﻢاﻃﺮوشدرﺑﻘﻌﻪﻧﺎﺻﺮاﻟﺤﻖ


میانگین وزنی فازی نظرات بهرهوران.
جدول  -3ماتریس عوامل درونی و اولویتبندی نسبی عوامل بر اساس 

)Ex (mean
ﻋﻮاﻣﻞدروﻧﻲ

ﺟﺪول 
وران  a3 a2
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻋﻮاﻣﻞدروﻧﻲواوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪيﻧﺴﺒﻲﻋﻮاﻣﻞﺑﺮاﺳﺎسﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦوزﻧﻲﻓﺎزيﻧﻈﺮاتﺑﻬﺮهa1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

وﺟﻮدﺑﻘﻌﻪﻣﺘﺒﺮﻛﻪﻧﺎﺻﺮاﻟﺤﻖ،اﻣﺎمﭼﻬﺎرمﺷﻴﻌﻴﺎنزﻳﺪﻳﻪ
وﺟﻮدراﺳﺘﻪﺑﺎزارﻫﺎيﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻲﺑﻪﻫﻢﭘﻴﻮﺳﺘﻪوﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺑﺎﻗﺪﻣﺖﺳﺎﻟﻪ

وﺟﻮدﺑﻨﺎﻫﺎيﺗﺎرﻳﺨﻲ،ﺑﻘﻌﻪﻫﺎ،اﻣﺎمزادهﻫﺎ،ﻣﺴﺎﺟﺪ،ﺗﻜﺎﻳﺎوﺧﺎﻧﻪﻫﺎيﺗﺎرﻳﺨﻲدرﺑﺎﻓﺖ
وﺟﻮدﺷﻬﺮﻗﺪﻳﻢآﻣﻞدرﺷﻤﺎلﺑﺎﻓﺖ

وﺟﻮدﺑﻨﺎيﺗﺎرﻳﺨﻲﺑﺎﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺘﻞﺷﻬﺮﺑﻪﻋﻨﻮانﺷﺎﺧﺼﻲﻛﺎﻟﺒﺪيدرﺑﺎﻓﺖ
ﻋﺒﻮرﺟﺎذﺑﻪﻃﺒﻴﻌﻲرودﻫﺮازازﻛﻨﺎرﺑﺎﻓﺖوﻧﻬﺮﺷﻬﺮرودازﻣﻴﺎنﺑﺎﻓﺖ

ﭘﻴﻮﻧﺪﻗﻮيﻣﻴﺎنﺑﺎزار،ﻣﺴﺎﺟﺪ،ﺗﻜﺎﻳﺎ،ﻣﺮﻛﺰﻣﺤﻼتوﮔﺬارﻫﺎياﺻﻠﻲ

وﺟﻮدﻋﻨﺎﺻﺮﻣﻌﻤﺎريﺷﺎﺧﺺﭘﻞﻣﻌﻠﻖوﭘﻞﭼﺸﻤﻪ

وﺟﻮدﻳﻚﭼﻬﺎرﺳﻮقاﺻﻠﻲدرﻗﻠﺐﺑﺎزارﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻲ

 S10وﺟﻮددوﺑﻨﺎيﺗﺎرﻳﺨﻲﺑﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﻮزهدرﺑﺎﻓﺖ
 S11وﺟﻮدCBDﻗﻮيﻣﺘﺸﻜﻞازﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎيﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻲﻣﺪرنوﭘﺎﺳﺎژ
 S12ﻃﺮحاﺣﺪاثﭘﺎركﻣﺸﺎﻫﻴﺮدردرونﺑﺎﻓﺖ

 S13ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖﺑﻲﻧﻈﻴﺮاﻳﺎمﻣﺤﺮموروزﻋﺎﺷﻮرا
 S14وﺟﻮدﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎيﺗﺠﺎريﺑﺴﻴﺎردرﻟﺒﻪﻫﺎيﺑﺎﻓﺖﻗﺪﻳﻢ
 S15ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲﺑﺮﺧﻲازﻣﻌﺎﺑﺮﭘﻴﺸﻨﻬﺎديﻃﺮحﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

 S16وﺟﻮدﺳﺎﺧﺘﺎريﻣﺸﺨﺺازوروديﻫﺎوﻣﻌﺎﺑﺮاﺻﻠﻲدردرونﺑﺎﻓﺖ
 S17وﺟﻮدﺗﺼﻮﻳﺮذﻫﻨﻲازﻣﺴﻴﺮﻫﺎوﻧﻘﺎطﺷﺎﺧﺺروﻳﺪادﻋﺰادارياﻣﺎمزادهاﺑﺮاﻫﻴﻢ

 S18ﺑﺎﻓﺖﻗﺪﻳﻢآﻣﻞﺑﻪﻋﻨﻮانﻳﻜﻲازﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦﻫﺴﺘﻪﻣﺮﻛﺰيوﺳﻜﻮﻧﺘﻲدراﻳﺮان
 S19وﺟﻮدﺗﺼﻮﻳﺮذﻫﻨﻲازﻣﺒﺎديوروديﺗﺎرﻳﺨﻲﺑﺎﻓﺖ

 S20ﺑﺮﺧﻮرداريازﻫﻨﺮﺳﺎﺧﺖﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲﻧﻈﻴﺮﮔﻠﻴﻢ،ﺟﺎﺟﻴﻢ،ﻣﻌﺮقﻛﺎريوﻏﺬاﻫﺎيﻣﺤﻠﻲ
 S21وﺟﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻗﻮياﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﻪواﺳﻄﻪوﺟﻮدﻣﺤﻠﻪﺑﻨﺪيﻫﺎوزﻧﺪﮔﻲﻃﺎﻳﻔﻪاي

 S22اﺣﻴﺎﺑﻮدنﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎيﺳﻨﺘﻲدردرونﺑﺎﻓﺖﻗﺪﻳﻢ
 W1ﺿﻌﻒﺷﺪﻳﺪدرﺗﺄﻣﻴﻦوﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻣﺮاﻛﺰاﻗﺎﻣﺘﻲوﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ



 W2ﻧﺒﻮدﻣﺮﻛﺰاﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲﮔﺮدﺷﮕﺮيﻫﻤﻴﺸﻪداﻳﺮدرﺳﻄﺢﺷﻬﺮ

 W3ﻓﻘﺪانﻓﻀﺎﺑﺮايﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲوﺑﺮﮔﺰاريﻣﻮﺳﻴﻘﻲﻫﺎيﺳﻨﺘﻲوﭘﺎپﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ
 W4ﻓﻘﺪانﺷﺒﻜﻪايﻣﻨﺴﺠﻢواﻳﻤﻦازﻣﺴﻴﺮﻫﺎيﭘﻴﺎدهﺑﺮايدﺳﺘﺮﺳﻲﺑﻪﻋﻨﺎﺻﺮﺗﺎرﻳﺨﻲ
 W5ﻛﻤﺒﻮدﺳﺎﻟﻦﻫﺎيورزﺷﻲﻣﺪرنوﻣﺠﻬﺰﺑﺮايﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲازﻣﺴﺎﺑﻘﺎتورزﺷﻲواﻟﻴﺒﺎل
 W6ﻛﻤﺒﻮدﻓﻀﺎيﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮايﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲازﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎوﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﺿﻌﻒ

 W7ﻓﻘﺪانﭘﺎﻳﮕﺎهاﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲﻣﺠﺎزيﺟﺎﻣﻊوﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲﺷﺪهﻧﻈﻴﺮDMSs

 W8ﺿﻌﻒدراﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲازﻃﺮﻳﻖﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎوراﻫﻨﻤﺎﻫﺎيﺟﺎذﺑﻪﮔﺮدﺷﮕﺮي
 W9ﻛﻤﺒﻮدﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺎﻟﻲﺑﺮايﺣﻔﻆﺑﻨﺎﻫﺎيﺗﺎرﻳﺨﻲوﺧﺮﻳﺪﺧﺎﻧﻪﻫﺎيﺑﺎارزش

 W10ﻋﺮضﻛﻢﻣﻌﺎﺑﺮاﺻﻠﻲدرونﺑﺎﻓﺖوﻛﺎﻫﺶﻛﺎراﻳﻲآن
 W11ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﻮدنﻧﺮخدرآﻣﺪﺣﺎﺻﻞازﮔﺮدﺷﮕﺮيﺷﻬﺮي

 W12ﻛﻤﺒﻮدﺧﺪﻣﺎتزﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲﻧﻈﻴﺮﺷﺒﻜﻪاﻳﻨﺘﺮﻧﺖدرﺑﺎﻓﺖ

 W13ﻋﺪماﺣﻴﺎيﻣﺴﻴﺮﻫﺎوﻧﻘﺎطﺷﺎﺧﺺروﻳﺪادﻋﺰاداريﺑﻪﻟﺤﺎظﻛﺎﻟﺒﺪيوﺑﺼﺮي
 W14ﺿﻌﻒدرﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﺣﻤﻞوﻧﻘﻞﻋﻤﻮﻣﻲدرﺑﺨﺶﻣﺮﻛﺰي
 W15ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲﻛﺎﻟﺒﺪيﻣﻐﺎزهﻫﺎوازﺑﻴﻦرﻓﺘﻦﺗﺪرﻳﺠﻲﺟﺬاﺑﻴﺖﺑﺼﺮي
 W16ﻓﻘﺪانﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲدرزﻣﻴﻨﻪﻓﺮوشﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲوﻓﺮﻫﻨﮕﻲ




w
0.95

PT2

ﻗﻮت
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دﺳﺘﻪﺑﻨﺪيواوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪيآﻧﻬﺎ

و
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲازﻧﻈﺮاتﺑﻬﺮهورانﻛﻠﻴـﺪي

دراﻳﻦﺑﺨﺶﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﻳﻨﻜﻪﻓﺮآﻳﻨﺪاﺳﺘﺮاﺗﮋيﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮدﺷﮕﺮيﻓﺮآﻳﻨﺪيﻛﺎﻣﻼًﻣﺸﺎرﻛﺘﻲاﺳﺖ،ﻟﺬادرﮔﺎمدوم،
درزﻣﻴﻨﻪﻣﺴﺎﻳﻞ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎوﻧﻴﺮوﻫﺎيﭘﻴﺸﺮانﻛﻠﻴﺪيﺑﺮايﺗﻐﻴﻴﺮﺑﺎﻓﺖﻗﺪﻳﻢدرزﻣﻴﻨﻪﻋﺮﺻﻪﻫﺎيراﻫﺒﺮديﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪهاﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪاﺳـﺖ ﭘـﺲازآن
ﻨﻪﻣﺤﺼﻮﻻتﮔﺮدﺷﮕﺮيوزﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎواﻣﻜﺎﻧﺎترﻓﺎﻫﻲﭘﺸـﺘﻴﺒﺎنﮔﺮدﺷـﮕﺮيوزﻧـﺪﮔﻲﻣـﻮرد
ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞدرزﻣﻴ۱۳۹۴
درﮔﺎمﺳﻮمﻧﻴﺰﺑﺎﻓﺖﻗﺪﻳﻢآﻣﻞ۲۰ﺑﻪ شماره ۳پاییز
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره
ﺷﻨﺎﺧﺖﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ دراداﻣﻪﺑﻪدﺳﺘﻪﺑﻨﺪيواوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪيﻣﺴﺎﻳﻞ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎوﭘﻴﺸﺮانﻫﺎدرﻗﺎﻟﺐﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻫﺎيﺳـﻪﮔﺎﻧـﻪارزﻳـﺎﺑﻲﻛـﻪﻋﺒـﺎرتاﻧـﺪاز
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻋﻮاﻣﻞدروﻧﻲ،ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻋﻮاﻣﻞﺑﻴﺮوﻧﻲوﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻧﻴﺮوﻫﺎيﭘﻴﺸﺮان،ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷـﺪهاﺳـﺖ دراداﻣـﻪﻧﻴـﺰاﺑﺘـﺪاﻫﺮﻳـﻚازﻋﻮاﻣـﻞوﻧﻴﺮوﻫـﺎي
کلیــدی خواهنــد
راهنمــای
نظربهــرهوران با اســتفاده از تعریف اهمیتــی کــه در تدویــن مســیرهای
ﻃﺒﻖﻧﻈﺮـق
سهــا طبـ
و نیروهــای ماتری
ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎي
ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﺗﻌﺮﻳﻒﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيزﺑﺎﻧﻲﻣﺮﺑﻮﻃﻪوﺗﺎﺑﻊﻋﻀﻮﻳﺖﻓﺎزيﺑﺮاﺳﺎسﻣﻴـﺰاناﻫﻤﻴﺘـﻲﻛـﻪدرﺗـﺪوﻳﻦ
ﺑﻬﺮهوران
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻫﺎ
وﺳﭙﺲﻣﺎﺗﺮﻳﺲ

ﻛﻠﻴﺪيﺧﻮاﻫﻨﺪداﺷﺖﻣﻮردارزﻳﺎﺑﻲﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ

راﻫﻨﻤﺎي

آنديﻓﺎزيﺷﺪهودرﻧﻬﺎﻳﺖﻣﻴﺰاناﻫﻤﻴﺖﻫﺮﻳـﻚ

از

ﺳﺎزيوﭘﺲ
ﻫﺎﻓﺎزي

متغیرهــای زبانــی مربوطــه و تابع عضویــت فازی براســاس میزان داشــت مورد ارزیابی قرارگرفته و ســپس ماتریسها فازیســازی و
ﻫﺎﺑﻪﺻﻮرتﻳﻚﻋﺪدﻗﻄﻌﻲﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞاﻳﻦﮔﺎمﻫﺎدرﺟﺪاول،واراﺋﻪﺷﺪهاﺳﺖ 
ازﻣﺆﻟﻔﻪ 


 W17اﻧﻘﻄﺎعراﺳﺘﻪيﺑﺎزاردرﺟﻬﺖﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﻲوازﺟﻬﺖﺷﺮﻗﻲ
 W18ﻛﻤﺒﻮدﻣﺆﺳﺴﺎتآﻣﻮزشﻫﺘﻞداريوﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي
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0.60
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بازآفرینــی بافــت قدیــم شــهر آمــل مبتنــی بر اســتراتژی توســعه گردشــگری و
برنامهریزی راهبردی سناریویی
جدول -4ماتریس عوامل بیرونی و اولویتبندی نسبی عوامل بر اساس میانگین وزنی فازی نظرات بهرهوران.

ﻋﻮاﻣﻞﺑﻴﺮوﻧﻲ
 O1ﻓﻀﺎيﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮايﮔﺴﺘﺮشﻓﻀﺎيﺳﺒﺰوﺑﺎزوﺟﺬابﮔﺮدﺷﮕﺮيدرﺣﺎﺷﻴﻪرودﻫﺮاز
 O2ﭘﻴﺸﺮوﺑﻮدنآﻣﻞدرزﻣﻴﻨﻪﺷﻌﺮوﻣﻮﺳﻴﻘﻲﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ
 O3وﺟﻮدﺷﺮﻛﺖﻫﺎيﻣﻌﺘﺒﺮﺻﻨﻌﺘﻲﻧﻈﻴﺮﻛﺎﻟﻪدرﺷﻬﺮآﻣﻞ
 O4وﺟﻮدﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦﭘﺎركوﺷﻬﺮﺑﺎزيﻣﺎزﻧﺪراندﻫﻜﺪهﻃﻼﻳﻲدرﺑﻴﻦدوﭘﻞﺗﺎرﻳﺨﻲ
 O5زﻣﻴﻨﻪﺑﺮﮔﺰاريﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎوﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎيدﺳﺘﺎوردﻫﺎيﺻﻨﻌﺖﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲو

 O6ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲﻛﺎﻟﺒﺪيﺑﺎزاراﻋﻢازﺟﺪارهﺳﺎزي،ﻃﺮاﺣﻲوﺳﻨﮓﻓﺮشازﺳﻮيﺷﻬﺮداري
 O7ﺑﺮﺧﻮرداريازﻓﺮﻫﻨﮓاﺻﻴﻞﻣﺎزﻧﻲدرزﻣﻴﻨﻪﮔﻮﻳﺶ،ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎيﻣﺬﻫﺒﻲ،ﺷﻌﺮوﻓﻠﺴﻔﻪ

ﻓﺮﺻﺖ

 O8وﺟﻮدﻣﺸﺎﻫﻴﺮﺑﺴﻴﺎردرﺷﻬﺮآﻣﻞدرﺣﻮزهﺷﻌﺮوادب،ﻓﻘﻪوﻓﻠﺴﻔﻪ
 O9ﭘﻴﺎدهراهﻧﻤﻮدنﺑﺮﺧﻲازراﺳﺘﻪﺑﺎزارﻫﺎ

 O10ﺣﺲﺗﻌﻠﻖﺑﺎﻻيﻣﺮدمﺷﻬﺮﺑﻪﺟﺎذﺑﻪﻫﺎيﺗﺎرﻳﺨﻲﺑﺎﻓﺖ
 O11ﺟﺬبﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺑﺴﻴﺎرزﻳﺎدﺑﻪﺑﺎزيﻫﺎيﻟﻴﮓﻛﺸﻮريﺗﻴﻢواﻟﻴﺒﺎلﻛﺎﻟﻪآﻣﻞ
 O12ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲﺷﻬﺮآﻣﻞدرﺑﺎزيﻫﺎيﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲواﻟﻴﺒﺎلآﺳﻴﺎ
 O13وﺟﻮدﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﺒﻜﻪدﺳﺘﺮﺳﻲﻣﻄﻠﻮبدرﭘﻴﺮاﻣﻮنﺑﺎﻓﺖﻗﺪﻳﻢ
 O14ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﺗﺒﺪﻳﻞﺷﺪنﭘﻞدوازدهﭼﺸﻤﻪﺑﻪراﺳﺘﻪﺑﺎزار
 O15ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎياﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﻲدرزﻣﻴﻨﻪICT

 O16وﺿﻌﻴﺖﻣﻄﻠﻮبﺳﻴﺴﺘﻢﺣﻤﻞوﻧﻘﻞﻋﻤﻮﻣﻲازﭘﻴﺮاﻣﻮنﺑﻪﻣﺮﻛﺰوﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
 O17وﺟﻮدﻳﻚﻣﺆﺳﺴﻪآﻣﻮزشﻫﺘﻞداريوﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي

 O18وﺟﻮدﻣﺮاﻛﺰدرﻣﺎﻧﻲ،اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲواﻣﻴﻨﺘﻲﺑﺎﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﻄﻠﻮبدرﺣﻮزهﺑﺎﻓﺖﻗﺪﻳﻢ
 O19ﺣﻀﻮرﻣﺜﺒﺖوﻓﻌﺎلدﻓﺎﺗﺮﺧﺪﻣﺎﺗﻲﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲوﺟﻬﺎﻧﮕﺮديدرﺷﻬﺮ
T1
T2
T3

ﺗﻬﺪﻳﺪ

T4
T5

ﺧﻄﺮﻓﺮﺳﻮدﮔﻲﺑﻨﺎﻫﺎيﺗﺎرﻳﺨﻲ
اﻣﻜﺎنﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎنازﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲﻣﺮاﺳﻢاﻃﺮوش
ﻛﻢرﻧﮓﺷﺪنارﺗﺒﺎطوﺗﺼﻮﻳﺮذﻫﻨﻲﻣﺮدمازﻋﻨﺎﺻﺮﺗﺎرﻳﺨﻲﺑﺎﻓﺖ
ﺧﻄﺮآﻟﻮدﮔﻲرودﻫﺮازوﻧﻬﺮﺷﻬﺮرود
وﺟﻮدﺗﺮاﻓﻴﻚﺳﻨﮕﻴﻦدرﺳﺎﻋﺎتاوجﺗﺮاﻓﻴﻚدرﺑﺨﺶﻣﺮﻛﺰي

 T6ﻛﻤﺒﻮدﭘﺎرﻛﻴﻨﮓدرﺑﺨﺶﻣﺮﻛﺰي
 T7ﺟﺎﻣﻊﻧﺒﻮدنﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎياﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲﻣﻮﺟﻮددرﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﻲ

 T8ﻧﺒﻮدﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎيﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﺑﺮايﺟﺬبﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارازﺳﻮيﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺷﻬﺮي
 T9زﻧﺪﮔﻲﻃﺎﻳﻔﻪايدرﺑﺎﻓﺖوﺧﻄﺮﺑﺮوزﻣﺴﺎﺋﻞاﺟﺘﻤﺎﻋﻲوﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎ
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0.40
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0.80 0.67

0.65

0.47
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ﮔﺎمﭘﻨﺠﻢ؛ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﺴﻴﺮﻫﺎيراﻫﻨﻤﺎ
پــساز آن دی فــازی شــده و درنهایــت میــزان اهمیــت هــر یک از وزنی تشــکیل (تصویر  )5و ســپس بر اســاس آن 5 ،مســیر کلیدی
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪياوﻟﻴﻪآﻧﻬﺎﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎدهازﻣﺠﻤـﻮعاﻣﺘﻴـﺎزاتﺣﺎﺻـﻞازﻫﺮﻳـﻚازﻋﻮاﻣـﻞو
دراﻳﻦﮔﺎمﺑﻪﺗﺪوﻳﻦﻣﺴﻴﺮﻫﺎيراﻫﻨﻤﺎيﻛﻠﻴﺪيوﺗﻌﻴﻴﻦاﻣﺘﻴﺎزو 
مؤلفههــا بهصورت یک عدد قطعی مشــخص شــده اســت .نتایج توسعه گردشگری تدوین شد که عبارتاند از:
کالبــدیﻣـﺎﺗﺮﻳﺲﻫـﺎي
توســعهﺗﻠﻔﻴـﻖ
SWOTETﺑﺎ
ﮔﺎﻧﻪﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ 
ﻫﺎي
ـده است.
ﺳﻪ جداول  3 ،2و  4ارائه شـ
ها در
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ گام
ﻧﻴﺮوﻫﺎي این
ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐﻛﻪﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﺟﻌﺒﻪاﺑﺰارﻣﺬﻛﻮر،اﺑﺘﺪاﻣﺎﺗﺮﻳﺲ:)G1;W
• مسـ�یر اول (W O O O PE1
3 6 1 2 5
راهنما
مسیرهای
پنجم؛ تعیین
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪوزﻧﻲگام
ﻛﻪﻋﺒﺎرت
هراز جهت 
ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮدﺷﮕﺮيﺗﺪوﻳﻦﺷﺪ
ﺑﺮاﺳﺎسآنﻣﺴﻴﺮﻛﻠﻴﺪي
وﺳﭙﺲ
ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺗﺸﻜﻴﻞ

اﻧﺪازوبرگزاری کنسرتهای
میزبانی
فضایی حاشیه رودخانه
تعیین
و
ـدی
ـ
کلی
ـای
ـ
راهنم
ـیرهای
ـ
مس
ـن
ـ
ی
تدو
ـه
ـ
ب
گام
ـن
ـ
ی
ا
در
نمایشگاهها
شها و
موسیقی ،همای
ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲوﺑﺮﮔﺰاريﻛﻨﺴـﺮتﻫـﺎيﻣﻮﺳـﻴﻘﻲ،
ﻫﺮازﺟﻬﺖ
رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻣﺴﻴﺮاولG1;W3W6O1O2O5PE1ﺗﻮﺳﻌﻪﻛﺎﻟﺒﺪيﻓﻀﺎﻳﻲﺣﺎﺷﻴﻪ
امتیــاز و رتبهبنــدی اولیــه آنهــا بــا اســتفاده از مجمــوع امتیــازات
• مسـ�یر دوم ( :)G2;S3S4S8O15O19PT3ترویــج و بازاریابــی
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎو

حاصــل از هریــک از عوامــل و نیروهــای ماتریسهــای س ـهگانه محصــوالت گردشــگری اعــم از جاذبههــای مکانــی و فرهنگ برای
 ﻣﺴﻴﺮ 
ﮔﺮدﺷﮕﺮياﻋـﻢازﺟﺎذﺑـﻪﻫـﺎيﻣﻜـﺎﻧﻲوﻓﺮﻫﻨـﮓﺑـﺮايﺟـﺬب
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
ترتیب;Sکه 2بـGـااسـﺗﺮوﻳﺞ
O19
ـن3S4S
8O
ـتفادهازوجعبــه
ـت15.بدیـ
PTسـ
دومشـ3ـده ا
پرداختــه
ﻣﺤﺼﻮﻻتبازدیدکنندگان
ابزار جذب
ـدا ماتریس  SWOTETبــا تلفیق ماتریسهای س ـهگانه
مذکــور ،ابتـ
ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
• مسـ�یر سـ�وم ( :)G3;S1S3S17T2PT2بهبود عملکرد و توسعه
ﺑﻪوﻳﮋهﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺧﺎرﺟﻲﺑﻘﻌﻪﻧﺎﺻﺮاﻟﺤﻖ
 ﻣﺴﻴﺮﺳﻮمG3;S1S3S17T2PT2ﺑﻬﺒﻮدﻋﻤﻠﻜﺮدوﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮدﺷﮕﺮيﻣﺬﻫﺒﻲ 
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎيﺗﺎرﻳﺨﻲﺑﺎﻓﺖﻗﺪﻳﻢﺑﺮايﮔﺮدﺷﮕﺮيوﺟﺬبﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﻣﺴﻴﺮﭼﻬﺎرمG4;S3O10PT1PT2ﻣﻌﺎﺻﺮﺳﺎزيﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻲﺳﻨﺘﻲوﻣﺪرن
 ﻣﺴﻴﺮﭘﻨﺠﻢG5;S2S11O6O15NT2ﺗﺮوﻳﺞ،ﺗﻮﺳﻌﻪوﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﮔﺮدﺷﮕﺮي 
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گردشگری مذهبی بهویژه بازدیدکنندگان خارجی بقعه ناصرالحق
• مسـ�یر چهـ�ارم ( :)G4;S3O10PT1PT2معاصرســازی مجموعــه
خانههایتاریخیبافتقدیمبرای گردشگریوجذببازدیدکنندگان
• مسـ�یر پنجـ�م ( :)G5;S2S11O6O15NT2ترویــج ،توســعه و
بازاریابی گردشگری خردهفروشی سنتی و مدرن
معادله امتیاز اولیه هریک از استراتژی های فوق عبارت است از:

در ادامــه بــرای رتبهبنــدی نهایــی مســیرها ،اســتفاده از روش
ویکــور تحــت محیط فــازی در دســتور کار قــرار گرفت .اســاس این
روش نیــز هماننــد روش تاپســیس ،متکــی بــر تشــکیل ماتریــس
تصمیمگی��ری ارزیاب��ی گزینهه��ا اس��ت (Opricovic & Tzeng,
 .)2004پرواضــح اســت کــه گزینهها همــان پنج اســتراتژی کلیدی
تدوین شــده هســتند .بر همین اســاس ،برای ارزیابــی گزینهها ،از

ٓ
تصویر  - 5ماتریس وزنی  SWOTETبافت قدیم امل.

شــاخصهای روش  ACEPTاستفادهشده اســت .روش ACEPT
ازجمله روشهای مبتنی بر معیارهای جبرانی میباشد .منظور از
روشهای جبرانی این اســت که در این روشها ،کمبود یا نواقص
یک شــاخص ،توسط قوت شــاخصهای دیگر قابل جبران است.
در روش  ACEPTویژگیهـ�ای زیـ�ر مدنظـ�ر اسـ�ت (Caterino et al.,
 ;2009فرخی)1392 ،
•:Attainabilityبهمعنیامکانپذیری(بهمفهومقابلدستیابی
بودن استراتژی میپردازد)
•  :Costingبه معنی هزینهسازی (به بررسی هزینه ناشی از هر
استراتژی میپردازد)
•  :Effectivenessبــه معنــی اثربخشــی (به میــزان مؤثر بودن
استراتژی اشاره دارد)
•  :Popularityبه معنی مقبولیت (عمومیت داشتن استراتژی
را ارزیابی مینماید)
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بازآفرینــی بافــت قدیــم شــهر آمــل مبتنــی بر اســتراتژی توســعه گردشــگری و
برنامهریزی راهبردی سناریویی

•  :Timingبه معنی زمانبری (به قابلیت اجرای استراتژی در
محدوده زمانی معین اشاره دارد)
بدین ترتیب ماتریس تصمیمگیری (مسیرها بهعنوان گزینهها
و  ACEPTبهعنــوان معیارها) تشکیلشــده و طبق نظر بهرهوران
با اســتفاده از تعریف متغیرهای زبانی مربوطه ،مسیرهای کلیدی
مــورد ارزیابــی قرارگرفته و ســپس به فازیســازی و نرمالیزهنمودن
آن پرداختــه شــده اســت (جــدول  .)5پ ـس از آن بــر اســاس روش
مذکــور بــه ترتیــب بهتریــن و بدتریــن مقــدار ارزش و ارزشهــای
فــازی و قطعــی  R، Sو  Qمحاسبهشــده و اســتراتژیها بــر اســاس
ارزشهای  S، Rو  Qنزولی گردیده است .در نهایت نیز رتبهبندی
نهایــی اســتراتژیهای کلیــدی براســاس شــاخص  Qانجام شــده
اســت که نتایج به صورت جدول  ۶میباشد.
بنابرایــن اولویتبنــدی نهایــی مســیرهای کلیــدی بــر اســاس
شاخص  Qعبارتاند از:
• مســیر اول :توســعه کالبــدی فضایــی حاشــیه رودخانــه هراز
جهــت میزبانــی و برگــزاری کنســرتهای موســیقی ،همایشهــا و
نمایشگاهها.
• مسیر دوم :ترویج ،توسعه و بازاریابی گردشگری خردهفروشی
سنتی و مدرن.
• مســیر ســوم :بهبــود عملکــرد و توســعه گردشــگری مذهبــی
بهویژه بازدیدکنندگان خارجی بقعه ناصرالحق.
• مســیر چهــارم :معاصرســازی مجموعــه خانههــای تاریخــی
بافت قدیم برای گردشگری و جذب بازدیدکنندگان.
جدول  -6رتبه نهایی گزینهها بر اساس  R،Sو .Q



Q

R

S

مسیرهای راهنما

1

1

1

G1

5

5

5

G2

3

4

3

G3

4

3

4

G4

2

2

2

G5

• مســیر پنجم :ترویج و بازاریابی محصوالت گردشــگری اعم از
جاذبههای 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 چشماندازســازی،
سناریوســازی ،تدویــن اصــول ،اهــداف ،راهبردهــا و سیاســتها و
برنامهســازی (برنامــه اقــدام) پرداختــه میشــود که بــر مبنای این
برنامــه پیشــنهادی ،بافــت قدیــم شــهر آمل تــا افــق  1404از طریق
توسعه گردشگری بازآفرینی خواهد شد.
گام ششم؛ چشماندازسازی
هدف این بخش ،تولید یک چشــمانداز مشترک برای آینده بافت
قدیم آمل از طریق مشارکت با تمامی بهرهوران است .چشمانداز،
برآمــده از اطالعــات جمعآوریشــده و تحلیلشــده مســایل،
پتانسیلها و نیروهای پیشران برای تغییر بوده که چکیده همگی
آنهــا در مســیرهای کلیــدی تدوینشــده نمایــان اســت .بــا رعایت
تمامــی این نکات ،چشــمانداز مشــترک توســعه گردشــگری بافت
قدیم آمل به شرح زیر تدوینشده است.
چشمانداز مشترک ما در سال  1404خورشیدی
«بافــت قدیــم شــهر آمــل ،بهعنــوان مرکــز تفریحــی ،مذهبــی و
تجاری خردهفروشی با داراییهای منحصربهفرد خود در زمینهی
محصــوالت گردشــگری اعــم از بــازار ،مرا کــز موســیقی و هنــری،
نمایشگاهها ،مرا کز مذهبی و بناهای تاریخی به یکی از جذابترین
و سرزندهترین مرا کز شهری در ایران تبدیل خواهد شد».
گام هفتم؛ سناریوسازی
در این بخش ،چشــم انداز تدوین شده از طریق سه سناریوی
توسعه تفسیر خواهد شد که به شرح زیر می باشند.
سناریوی اول :سناریوی گردشگری اوقات فراغت و کسبوکار
مشــخصه اصلــی ایــن ســناریو ،تأ کیــد بــر ایجــاد فضاهــا و
مکانهای میزبانی از جشنوارههای موسیقی ،هنری ،همایشها
و نمایشــگاههای دســتاوردهای صنعتــی و صنایعدســتی اســت.
بــرای بهرهبــردن از ایــن مواهــب در فضای رقابتی ،وجــود فضاها

ﻓﺎزياﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ n=3

ﺟﺪول ﻣﺎﺗﺮﻳﺲاﻣﺘﻴﺎزاتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦوزﻧﻲ

جدول  -5ماتریس امتیازات (میانگین وزنی) فازی استراتژیها (.)3=n

T
‐
)(6.333,8.333,10.333
)(4.333,6.333,8.333
)(3,5,7
)(5.667,7.667,9.667
)(5.667,7.667,9.667
)(0.226,0.226,0.226

P
+
)(3,5,7
)(4.333,6.333,8.333
)(3.667,5.667,7.667
)(3.667,5.667,7.667
)(1.667,3.667,5.667
)(0.141,0.141,0.141

E
+
)(7,9,11
)(4.333,6.333,8.333
)(5.667,7.667,9.667
)(5,7,9
)(5.667,7.667,9.667
)(0.49,0.49,0.49

Q
1
5
3

S
1
5
3

C
‐
)(7,9,11
)(5.667,7.667,9.667
)(5.667,7.667,9.667
)(5.667,7.667,9.667
)(6.333,8.333,10.333
)(0.087,0.087,0.087


ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﺑﺮاﺳﺎسS ،Rو Q
ﺟﺪول رﺗﺒﻪﻧﻬﺎﻳﻲ 
R
1
5
4

ﻣﺴﻴﺮﻫﺎيراﻫﻨﻤﺎ
G1
G2
G3

A
+
)(2.333,4.333,6.333
)(3.667,5.667,7.667
)(3,5,7
)(2.333,4.333,6.333
)(1,3,5
)(0.056,0.056,0.056


G1
 G2
G3
G4
 G5
Wj
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جدول  -7اهداف ،راهبردها و سیاستهای توسعه گردشگری بافت قدیم شهر آمل.



و مکانهــای منحصربهفــرد و خــاص ،ضــروری جلــوه مینمایــد .بخشهــا نظیــر اوقــات فراغت ،کســبوکار ،مذهبــی ،جاذبههای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزيﺗﺪوﻳﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻗﺪام

ﮔﺎمﻧﻬﻢ؛
پتانســیلهای موجــود در حاشــیه رودخانــه هراز نشــان میدهد کالبــدی و رخدادهــای خــاص وابســته اســت بــه ایــن معنــی کــه
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎيﺗﺪوﻳﻦﺷﺪهدرﻣﺮﺣﻠﻪﭼﺸﻢاﻧﺪازﺳﺎزي،ﻧﻴﺎزدارﻧﺪﺗﺎﺑﻪوﺳﻴﻠﻪﻃﺮﺣﻲﻛﻪﺑﻴﺎنﻛﻨﺪﭼﮕﻮﻧـﻪﻳـﻚﻧﺎﺣﻴـﻪﺑـﻪﺗﻮﺳـﻌﻪﮔﺮدﺷـﮕﺮيﺑـﺮاﺳـﺎس
کــه ایــن بخــش از بافــت قدیــم ،منحصربهفــرد و خــاص بــوده و اعتــای عملکــردی و رونــق بــازار خردهفروشــی ســنتی و مــدرن،
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻣﺸﺘﺮكدﺳﺖﻳﺎﺑﺪ،ﺣﻤﺎﻳﺖﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻗﺪام،ﺳﻨﺪوﭼﺎرﭼﻮﺑﻲازاﻗﺪاﻣﺎتﻣﻮﺿﻌﻲﻣﻮﺿﻮﻋﻲﻫﻤﺮاهﺑﺎﻣﺪتزﻣﺎناﺟﺮايآﻧﺎناﺳﺖ
بــا ســرمایهگذاری خصوصــی و عمومــی بــر روی ایجــاد یــک مرکــز در گــرو بازدیدکننــدگان و گردشــگرانی اســت کــه از طریــق ســایر
اﻗﺪاﻣﺎتﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪهﺑﻪ

ﻲرﺳﺎﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮاياﻳﻦاﻗﺪاﻣﺎت،ﺧﺎصﮔﺮدﺷﮕﺮيﺑﺎﻓﺖﻗﺪﻳﻢآﻣﻞﺑﻮدهوﺑﺎرﺣﻘﻮﻗﻲ،ﻣﺎﻟﻲوزﻣﺎﻧﻲدارﻧﺪ 
ﻛﻪاﻳﻦﻣﻬﻢراﺑﻪﺛﻤﺮﻣ 
موســیقی بــا معمــاری خــاص بــرای میزبانــی از جشــنوارههای بخشهای گردشــگری مذکور به شــهر جذب میشــوند .از طرفی
درﺧﺼﻮصﻣﺪتزﻣﺎنﺑﺎﻳﺴﺘﻲﻣﺘﺬﻛﺮ

ﻫﻤﺮاهﻧﻮع،ﻣﺪتزﻣﺎنﻓﺎزوﻣﺴﺌﻮلاﺟﺮا،ﺑﻪدﻧﺒﺎلﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎيﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي،اراﺋﻪﺷﺪهودرﺟﺪولآﻣﺪهاﺳﺖ 
موســیقی و همایشهــا و ایجــاد یک مرکز نمایشــگاهی بــرای ارائه شــرایط خوبــی را کــه مجموعه مدیریــت شــهری در زمینه اجرای
ﺷﺪﻛﻪﺷﺎﻣﻞدوﻓﺎزﺳﻪﺳﺎﻟﻪوﻳﻚﻓﺎزﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪاﺳﺖ؛ﻓﺎزاولﺷﺎﻣﻞدورهزﻣﺎﻧﻲ ،ﻓﺎزدوم وﻓﺎزﺳﻮم 
محصــوالت صنعتی و هنری ،موجب گســترش فضای کس ـبوکار طر حهــای نوآورانــه و مشــارکتی در خصــوص نوســازی کالبــدی و
اﻗﺪاﻣﺎتﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮدﺷﮕﺮيﺑﺎﻓﺖﻗﺪﻳﻢﺷﻬﺮآﻣﻞ 
ﺟﺪولغـ 
نموده اســت ،موجب تمایــل بازدیدکنندگان
ـت میشــود .گســترش بازار ایجاد
و جــذب بازدیدکننــدگان و گردشــگران اوقــات فرا
همچنیــن خلــق یــک رخــداد ویــژه در موســیقی ســنتی و مدرن ،و گردشــگران به بازدید از راستهبازارهای جذاب و دیدنی و خرید
انگیزههای بســیار زیادی را در بین بســیاری از مردم و گردشگران محصــوالت آنهــا نیــز میگــردد؛ بــه همیــن ســبب ،بــازار بهآرامی و
ایرانی برای بازدید از آن ایجاد مینماید و همین ســبب میشــود خودبهخــود شــاهد تمایــل بخــش خصوصــی بــه ارائــه کاالهایــی
کــه بخشهــای کمتــر بهــرهور اقتصــاد شــهر نظیــر بــازار و مشــاغل اســت کــه ســنتی و مــدرن بــوده و مقتضی گردشــگری میباشــد.
خدماتــی ارتقــا یابنــد و جذب ســرمایه حاصل از این گردشــگری ،بنابرایــن با توجه به اینکه بخــش اعظمی از جاذبه کالبدی بافت
ســبب باال رفتن نرخ درآمد حاصل از گردشگری و رفع تنگناهای قدیــم را راســتهبازارها و عناصــر وابســته به آن تشــکیل میدهند،
ســرمایه انســانی و فیزیکــی گــردد .درنتیجــه فضــای گردشــگری لــذا رونق این بخش موجب گــردش مالی باال ،بهرهوری درآمدی
بهگونهای مهیا میگردد که احیا و طراحی شــهری بســتر رودخانه و خوداشــتغالی اهالی بومی میشود.
هــراز نیــز موجــب جذابیــت بخشــی بصــری محیــط فیزیکــی و ســناریوی سوم :سناریوی گردشگری مذهبی
مشــخصه اصلــی ایــن ســناریو ،تأ کیــد بــر توســعه گردشــگری
لذتبردن از فضاها میشود.
مذهبــی بهواســطهی وجــود امامزادههــا بهویژه بقعــه ناصرالحق
ســناریوی دوم :سناریوی گردشگری بازار خردهفروشی سنتی و تکایــای قدیمــی اســت .بــرای توســعه گردشــگری مذهبــی ،بــه
وجــود آوردن یــک فضای امــن و مطلوب بــرای میزبانــی یکروزه
و مدرن
مشــخصه اصلــی ایــن ســناریو ،تأ کیــد بــر بهســازی عملکردی و چنــدروزه از زائریــن داخلــی و خارجــی بســیار حیاتــی اســت .به
و نوســازی کالبــدی راســتهبازارهای ســنتی و مــدرن بافــت قدیم دلیــل کمبــود منابــع مالــی ســازمانهای ذیربــط بــرای توســعه
آمــل اســت .بــرای اعتــای راســتهبازارها و بهنوعــی مرکــز تجــاری و مناسبســازی فضاهــای پیرامــون بقعههــای متبرکــه بهویــژه
شــهر آمل ،کارآفرینی و مشــوقها ضروری است .گردشگری بافت بقعــه ناصــر الحــق ،تمایــل ســایر ســازمانها ازجمله شــهرداری و
ً
قدیم آمل در بخش بازار خردهفروشــی ماهیتا به گردشگری سایر ســازمان نوسازی و بهســازی و همچنین بخش خصوصی داخلی
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بازآفرینــی بافــت قدیــم شــهر آمــل مبتنــی بر اســتراتژی توســعه گردشــگری و
برنامهریزی راهبردی سناریویی
جدول  -8اقدامات توسعه گردشگری بافت قدیم شهر آمل.

و خارجی به ســرمایهگذاری ،موجب توســعه این فضاها میشود.
بــه دلیل نزدیکی شــهر قدیم آمل به بقعــه ناصرالحق و با توجه به
اینکه اراضی آن تحت مالکیت شــخصی قرارگرفته اســت ،بخشــی
از فضــا بهخوبــی بــرای ایجــاد هتلهــا و اقامتگاههــای پذیرایــی
زائریــن مهیامیگــردد و بخــش خصوصــی نیــز بــه دلیــل رونــق
یافتــن گردشــگری مذهبــی ،تمایــل بــه ســرمایهگذاری در مرا کــز
اقامتــی و پذیرایــی مییابــد .شاخصســازی و احیای مســیرهای
ارتباطدهنــده میان عناصــر مذهبی بافت قدیم ،موجب برقراری
پیونــد قــوی میــان ایــن عناصــر جهــت انجــام اعمــال مذهبــی و

دیدوبازدید شــده و ســودآوری حاصل از این گردشــگری ،ســبب
رشــد ســایر بخشهای گردشــگری منجمله بازار خردهفروشــی و
اوقات و فراغت نیز میشود.
گام هشــتم؛ تدوین اهداف ،راهبردها و سیاســتهای توســعه
گردشگری
در ایــن بخــش ،بــه ارائــه اهــداف ،راهبردهــا و سیاســتهای
توســعه گردشــگری کــه ســناریوهای مشــترک را تفســیر نمایــد،
پرداخته میشود (جدول .)7
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گام نهم؛ برنامهســازی :تدوین برنامه اقدام
سیاس ـتهای تدوینشــده در مرحلــه چشماندازســازی ،نیاز
دارنــد تــا بهوســیله طرحــی کــه بیــان کنــد چگونــه یــک ناحیه به
توســعه گردشــگری بــر اســاس چش ـمانداز مشــترک دســت یابــد،
حمایــت شــوند .بنابرایــن ،برنامــه اقــدام ،ســند و چارچوبــی از
اقدامات موضعی موضوعی همراه با مدتزمان اجرای آنان است
کــه ایــن مهم را به ثمر میرســاند .محتوای ایــن اقدامات ،خاص

گردشــگری بافــت قدیــم آمــل بــوده و بــار حقوقــی ،مالــی و زمانی
دارنــد .اقدامــات تعیینشــده بــه همراه نــوع ،مدتزمــان (فاز) و
مســئول اجــرا ،به دنبال سیاس ـتهای پیشــنهادی ،ارائهشــده و
در جــدول  8آمــده اســت .در خصوص مدتزمان بایســتی متذکر
شــد که شــامل دو فاز سهساله و یک فاز چهارساله است؛ فاز اول
شامل دوره زمانی  ،1394-1398فاز دوم  1398-1401و فاز سوم
.1401-1404

نتیجه
یافتههــای پژوهــش در زمینــه شناســایی و تببیــن جایــگاه
عناصــر و مؤلفههــای مؤثــر بر توســعه گردشــگری جهــت بازآفرینی
یک شــهر نشــان میدهد که با استناد به متون نظری مختلف در
حــوزه گردشــگری شــهری ،گردشــگری ،زمانی میتوانــد بهعنوان
یــک ابــزار بازآفرینــی شــهری عمل کند که عناصر اساســی توســعه
گردشــگری را توســعه بخشــد و از ایــن طریق به بازاریابــی و ترویج
آنهــا پرداختــه تــا بتواند ســرمایههای خارجــی الزم جهت افزایش
درآمــد و بهبــود یکپارچــه شــرایط اجتماعــی ،اقتصادی و زیســت
محیطی شــهر را کســب نموده و شــهر را بر اســاس پتانســیلهای
بالقــوه خــود بازآفرینی نماید .در همین راســتا ،ایــن عناصر اصلی
توســعه گردشــگری بــه دو عرصــه عمــده تقســیمبندی شــدند؛
عناصــر اســتراتژیک توســعه گردشــگری و عناصــر زیرســاختی و
امکانات رفاهی پشــتیبان گردشگری.
عناصــر اســتراتژیک توســعه گردشــگری عبارتانــد از گونــه
کس ـبوکار شــامل میزبانــی از کنفرانسهــا و نمایشــگاهها ،مرکــز
تجــاری بــزرگ ،شــرکتها و ســرمایهگذاری خصوصــی ،بازاریابــی و
اشــتغال ،گونه رویدادهای خاص شــامل رخدادهــای بزرگ و هال
مارکهــا نظیر رخدادهای ورزشــی ،جشــنوارههای خاص ،مراســم
خــاص و نــادر مذهبــی ،گونــه جاذبههــا (طبیعی و مکانی) شــامل
ساختمانها و بناهای یادبود و تاریخی و میراث فرهنگی ،موزهها،
گالریها ،کلیســاها ،مســاجد و امامزادهها ،میادیــن بزرگ ،میراث
صنعتــی و بافــت تاریخــی ،عناصــر طبیعــی نظیــر رودخانــه ،کــوه و
دریــا ،گونه خرده فروشــی شــامل خرید و ســرگرمی ،فروشــگاههای
زنجیرهای و بزرگ ،راســتهبازارهای خردهفروشی ،بازارهای قدیمی
و گونــه فرهنگــی شــامل برجستهســازی صنایــع فرهنگــی ،هویــت
مــکان ،گالریهــای هنــری ،مرکــز موســیقی ،ســالنهای کنســرت
و تئاتــر ،زبــان و آدابورســوم و ســبک زندگــی .عناصــر زیرســاختی
و امکانــات رفاهــی پشــتیبان گردشــگری نیــز در ســه گــروه کلــی

جــای میگیرنــد کــه عبارتانــد از گونه خدمــات رفاهــی و پذیرایی
گردشــگران شــامل ارائــه ســرویسهای رفاهی همچون تســهیالت
اقامتــی تفریحــی ،هتلهــا ،مرا کــز درمانــی ،فضای ســبز ،ســرویس
بهداشــتی ،گونه حملونقل و شــبکه دسترســی شامل حمل نقل
عمومــی کارآمــد ،ســهولت دسترســی به محصــوالت گردشــگری و
پارکینــگ و گونه آموزش و اطالع رســانی شــامل آمــوزش کارمندان
و هتلداران ،ارائه مرا کز مدیریت مقصد و اطالعرســانی ،تابلوهای
اعالن ،راهنماها و نقشهها.
در بخشی دیگر از یافتهها ،اجرای مدل مفهومی در بافت قدیم
آمل نشــان میدهد ،مســیرهای راهنمای کلیدی تدوین شــده از
طریــق بــه کارگیــری فــن  SWOTETو روش ویکــور در گام تعییــن
مســیرهای راهنمــا ،گویــای آن میباشــند کــه از میــان مؤلفههای
شناســایی شــده فــوق ،مؤلفههــای مکانــی (نظیــر جاذبههــای
تاریخــی ،مذهبــی و فضاهای میزبانی از نمایشــگاهها و رخدادها)،
مؤلفههــای اقتصــادی (نظیــر بــازار و خــرده فروشــی) و مؤلفههــای
فرهنگی ،به ترتیب بیشــترین نقش را در توســعه گردشــگری بافت
قدیــم آمــل دارا هســتند .همچنیــن اضافــه نمــودن گام تعییــن
ً
مسیرهای راهنما به فرآیند و متعاقبا 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 چشــمانداز
و ســناریوها ،بســیار ثمربخــش واقــع گردیــد .از ایــن رو ،براســاس
ماهیت این مؤلفهها و مســیرهای راهنمای کلیدی تدوینشــده،
چش ـمانداز مشــترک توســعه و ســناریوهای توســعه گردشــگری
در زمینــه شــکوفایی پتانســیلهای تاریخــی ،طبیعــی ،بناهــا و
ً
مقبرههــای مذهبــی و بازار خردهفروشــی طراحی شــد .متعاقبا نیز
اهــداف ،راهبردهــا و سیاســتها و درنهایــت اقدامــات موضعــی و
موضوعــی ارائــه گردیــد تا طی ده ســال بافــت قدیم آمــل مبتنی بر
توسعه گردشگری این پتانسیلها بازآفرینی شود.

پینوشتها
1 Urban Regeneration.
2 Waterfront.
3 Leisure Product.
4 Tourist Information Centers.

5 Destination Management Organizations.
6 Destination Management Systems.
7 Business Tourism-led Strategies.
8 Event Tourism-led Strategies.
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