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 چکیده 
فراغه    ریهزی  برنامهه  اههدا   از یکهی  بهه  گردشگری فضاهای ویژه به فراغتی مراکز ایجاد و جمعی باز فضاهای گسترش امروزه

تهامین   و فراغ  گذران به بخشی تعادل در موثری نقش محیطی، زیس  و اقتصادی اهدا  تامین بر عالوه که اس  شده تبدیل

 سهوی  از جدیهدی  تقاضهای  شهکل گیهری   بیهانگر  توسعه توریسه   همچون مفاهیمی تولد .دارد جوامع روانی و جسمی سالم 

 .می گذارند ها فرهنگ سایر در مکاشفه و سفر راه در پای خود فردی اجتماعی فرهنگ کردن برای غنی تر که اس  گردشگران

 مشهارک  در  دیگر سوی از. ومی کند بیان را شهری برنامه ریزی در مه  و اصلی مولفه ای به عنوان"اجتماعی"واقعی  امر این

نقهش مشهارک     بررسهی  به این پژوهش در .اس  بازآفرینی شهری به نوین رویکردی توسعه گردشگری بر مبتنی سازیه زندباز

 روش .اس  شده سنندج پرداخته مرکزی شهر باف  گردشگریصنع   ارتقاء برای توسعه گردشگریو  سازیه زندباز مردمی در

 بررسی مورد SWOT-AHP تحلیل تکنیك از استفاده با اطالعات تحلیل، بخش در بوده و توصیفی و تحلیلی پژوهش این انجام

 و خهدمات  پهژوهش،  ههای  معیار زیر و ،اجتماعی سرزندگی و تنوع معیار داد، نشان ارزیابی این از حاصل نتایج .اس  گرفته قرار

اجتمهاعی   ههای  دارایهی  بهومی،  و اجتمهاعی  کهاراکتر  حفه   پذیری، گردشگری بومی، و محلی زندگی پویایی رفاهی، تسهیالت

 .باشد می دارا مردمی مشارک  در را تاثیر بیشترین

 سنندج ،توسعه گردشگری ،شهری باف  سازی،ه زندباز ،مشارک  مردمی کلیدی :  واژگان                  
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  1398 زمستان، 1، شماره1شهرسازی و معماری هویت محیط، دوره تخصصی -یفصلنامه پژوهش       
 

 مقدمه -1

 مهه   از یکی به مؤثر، شهری بازآفرینی برنامه یك داشتن گسترده، شکلی به و اس  جهانی موضوعی شهر، زنده سازیباز امروزه،

 توسهعه  و بکشهند  دسه   گسهترده،  و افقهی  توسعه از خواهند می که اس  شده تبدیل جهان شهرهای تمام برای راهکارها ترین

 یکپارچهه  و جهامع  دیهدگاهی  را شههری  زنده سهازی باز اگر .(Leary&McCarthy,2013:25)کنند ایجاد را متراک  و درونی

 زیسهتی  محیط و اجتماعی، اقتصادی،کالبدی، وضعی  پیشرف  طریق از و انجامد می شهری باف  مشکالت تحلیل به که بدانی 

 روان و بازسازی،توانمندسهازی  بهسازی،نوسازی، نظیر مفاهیمی و( Roberts,2003:5)گردد می باف  جانبه همه احیای سبب

 شههری  حفاظ  و مرم  رویکرد ترین اصلی عنوان به زنده سازیباز بنابراین .(Lichfield,2000:44)گیرد می بر در را بخشی

 وضهع  و اقتصهادی  بنیهان  اجتمهاعی،  سهاختارهای  کالبهدی،  باف  همزمان تطابق هد ، منطقه یك وضع دقیق تحلیل اساس بر

 با متناسب های زمین کالبدی، میراث قدم ، بودن دارا به لحاظ شهرها تاریخی باف .کند می دنبال را منطقه یك زیس  محیط

 (.26:1393 ، رنجبر ،صفدری، پورجعفرشود) می محسوب های فرهنگی ارزش فضایی-کالبدی بستر ترین مه  فرهنگی عملکرد

 فعالی  گسترده تنوع عل  که به چرا هستند؛ استراتژیك اهمیتی دارای تاریخی شهرهای مرکز خصوصاً و شهر مرکز میان دراین

 مههی هرشهههری محسههوب تپنههده قلههب دیگههر معنههایی بههه تعیههین کننههده، بخشههی مکههان، یههك در شهههری هههای

 و شههر  هویه   از بخشهی  تمهدنی  واالی های ارزش بودن دارا ضمن شهری های . باف (Landry&Bianchini,1995)شوند

 و شهر حف  هوی  به منجر که تاریخی باف  های بازآفرینی با رابطه در بحث رو این از شوند. می محسوب کشوری هر شناسنامه

 بافه   بها  سهازگار  اجتماعی توسعه های پروژه و ها فعالی  مبنای، زنده سازیباز در .اس  اهمی  حائز گردد می شهری محالت

(، Smith,2007:22)گیرنهد  مهی  قهرار  تأکیهد  أم مهورد  تو دیگر سوی از شهری میراث از حفاظ  و مرم  و سو یك از تاریخی

 رویکرد و سازی معاصر ابزار عنوان بهاجتماعی   زنده سازیباز های سیاس  اخیر های سال در (.101:1391 امین زاده، دادرس،)

ها برای نیل بهه اههدا    یکی از بهترین روش (.5:2009)ایزاک،اس  شده ارزیابی های تاریخی سرانه در استراتژیك ریزی برنامه

اس ؛ به طوری که میهزان اعتمهاد و مشارک  مردم به نهادهای  ی اجتماعی های سرمایه نوسازی و بهسازی، استفاده از ظرفی 

ههای   همچنهین شهرک    ی شهری از جملهه شههرداری، سههازمان نوسهازی و بهسهازی و      های فرسوده ارتباط با باف دولتی در 

حهاتمی نهژاد و   )ی اجتمهاعی افهراد دارد   ههای فرسهوده شههری، ارتبهاط مستقیمی با میزان سهرمایه  نوسازی باف  گریتسهیل

ایههن  در . جسههتجوی ها راهی برای بازاریابی شهرها هسهتنددر عصههر کنههونی مسههئولین شهههری در  .(66، 1393همکاران 

راهبهردی بهرای افهزودن مزیه  رقابتی به وسیله فراه  نمهودن تصهویر، منبعههی بههرای ارزش بهاالی     گردشگری توسعهرابطهه 

هد  اصهلی این بحث فراه  آوردن جهذابی   . اقتصادی، اهمیه  فرهنگهی و سیاسهی و توسعه اقتصادی و اجتماعی قاطع اس 

گردشگران و ساکنین بهالقوه بهها عنایهه  بهههه توسهههعه جوامهههع و بازسهههازی هویههه          بیشتر بهرای سهرمایه گذاری، جذب 

ههههای اقتصهههادی و    واقع برند یك شهر در گردشهگری لبهه برنههده شهههر در رقابههه      در.  (konig,2011:5)محلههی اسه 

توانهد بههه    مثبه  اقتصهادی مهی   توسعه گردشگری عالوه بهر داشهتن جنهب ههای     .بههرای توسههعه گردشگری اس  اجتمههاعی

از سوی دیگر شهرها در فرایند جهههانی شههدن هویهه     . ها ی متفاوت و صلح پایدار منجر شود نزدیکهی بین انسان ها با ملی 

ههای   بنابراین، الزم اسه  عهالوه بهر حفط هویه  . پذیرند را می دهند و فرم هها و الگوههای یکسانی مکانی خود را از دس  می

 (.25:1390سهپهرنیا، کند) محلی خود با فراه  آوردن خهدمات متمههایز زمینهههه را بهههرای توسهههعه برنهههد خهههود فهههراه       

 بهر  مبتنی که آید می شمار به اوقات فراغ  و گردشگری مطالعات در ها گرایش ترین مه  از یکی عنوان به فرهنگی گردشگری

 چهه  ههر  توجه این راستا در (.1:1394، فرد، حیدریان بابایی)اس  شناختی مردم و تاریخی معنوی، فرهنگی، میراث و ها جاذبه

 آیهد)  مهی  شمار به اجتماعیگردشگری  ی توسعه الزامات از فرسوده تاریخی، های باف  ویژه به تاریخی، و فرهنگی آثار به بیشتر

 توسهعه  رویکهرد  بها  شههری  بافه   سهازی  درباززنده. ارزیابی اهدا  و راهبردهای مشارک  مردم (50:1391،سقایی یزدی، پاپلی

، آنان را توانمند خواهد ساخ  تا مسائل و مشکالت خود را درک کرده، برای مسائل ومشکالت برنامه ریهزی کننهد و    گردشگری

این در حالی اسه  کهه بها وجهود کمتهرین توجههات و اقهدامات         ارزشیابی کنند.در اجرای برنامه سهی  شوند و بعد، خود آن را 

ین بافه  هها پهذیرای گردشهگرانی     های تاریخی ارزشمند که هنوز برای بسیاری از ما ناشناخته اس ، ا حفاظتی در این گنجینه

 ، به ایهن ثهروت  «اجتماعیهوی  »دنداس  که با رویکرد آگاهی هرچه بیشتر این رمز و رازها و شاید بازگش  به اصل آنچه که بو

های تاریخی، تولید و بهاز تولیهد خهاطرات جمعهی و      مکان گردشگری سازی برجسته. نمایند و تاریخی رجوع می اجتماعیهای 

ای وسهیع کهه پدیهدهای نهو      های تاریخی اس  که مقوله های تعلق خاطر، اولین قدم برای کشش ذهنی به سم  محیط کانون

های بالقوه گردشگری شهری، باف   سازی پتانسیل سازد، که از طریق بالفعل گردشگری شهری را مطرح می توسعهظهور به نام 
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شههر   .تضهمین کنهد  شههری را   و هوی  تاریخی در طی رابطه مستقی  و دو سویه با گردشگری شهری، حیهات واقعهی و مهدنی   

زیهادی از   عمارت و بناهای تاریخی، هر ساله گردشهگران  ایران اس  که به واسطة داشتنغرب  فرهنگیسنندج یکی از شهرهای 

 قهدیمی  و مرکهزی  باف  ههای  اخیر، دهه های در ایران و سایر نقاط جهان برای دیدن این بناها به این شهر مسافرت می کنند.

 باف  ها این در نهفته ارزش های شده اند. متعدد مسائل دچار عدم رسیدگی، و بی توجهی اثر بر و شده رها خود حال به شهرها

 مهردم  جمعی خاطرات زنده کننده و گذشتگان یادگارهای واقع در که آنها کالبدی فضای و سازمان تاریخی بناها،گذرهای شامل

 ایهن  قهدیمی  محهالت  از مجموعه ای مرکزی سنندج، باف . رفته اند بین از یا و فرسوده مشکالت، این تاثیر تح  شهر هستند،

، که در مرکهز و هسهته اولیهه    در این پژوهش، محالت مرکزیکه آثار فرسودگی در محله های آن به چش  می خورد.  اس  شهر

 طهرح  تعهدد  فرهنگی شده اس . -فضایی و بعضا اجتماعی  -شهر سنندج قرار دارد طی سالیان متمادی دچارفرسودگی کالبدی

 جلهب مشهارک    عهدم  و اههدا   در مغایرت وجود هماهنگی، عدم های مختلف، ارگان توسط شده تهیهبهسازی و نوسازی  های

 و نابسهامانی تسههیالت   و ناکهارایی  موجبهات  این محلهه  اجتماعیگردشگری با توجه به پتانسیل های و توسعه  برای رونق  مردم

ه مرکهزی بافه  شههر    . بنابراین نظر به دارا بودن عناصر ارزشمند و تاریخی هسهت اس  آورده را فراه  باف این  رفاهی تجهیزات

 پژوهش تبیین این اصلی هد  بنابراینلزوم توجه جدی به منظور تنوع و سرزندگی این محله با الگوی بهینه را طلب می کند.  

ایهن  بهه   دسهتیابی در راسهتای   اس . گردشگری توسعه بر تاکید با مرکزی باف  زنده سازیدرباز مردمی مشارک  بر موثر عوامل

 اولیهه  منهابع  عنهوان  به ارزش واجد عناصر از استفاده ترویج گردشگری باو توسعه راهکارهای این سوال مطرح می گردد: ، هد 

 کدام هستند؟مرکزی  باف  در زنده سازیباز محرک

برنامهه  و  مهدیری   جنبهه ههای   از را مقوله این (،1995)تانبیج و اشورث (،1998)بووی باود (،2000)محققینی همچون اورباش 

االسهالمی   و ثقهه  (1380)، مهاهوش محمهدی   (1385)توالیی ، (1387) تقوایی نیز ایران در .نموده اند بررسی گردشگری ریزی

 فضهایی گردشهگری، ایجهاد یهك مجموعهه      -ریهزی کالبهدی   در ارتباط بها برنامهه  ( 1389)و امیرزاده (1389)دادرس (،1378)

سهاماندهی   گردشگری و طراحهی فضهاهای شههری میهدان و خیابهان بهه منظهور       تفریحی، طراحی مسیرهای پیاده  -گردشگری

توسهلی و   (،1381)حبیبهی  (،1380)حنهاچی   (، 1374 )فالمکهی  . اند کالبدی فضایی یك محور تاریخی فرهنگی تحقیق نموده

تاریخی و طراحی شههری  های تاریخی، احیای شهرهای  در ارتباط با مرم  باف (1383 )، ایزدی وصحی زاده(1368 )همکاران

بازآفرینی فرهنهگ مهدار در بافه  تهاریخی      به ،(1391)امین زاده و دادرس  .اند در باف  قدی  شهر تحقیق و بررسی انجام داده

توسعه گردشگری شهری دریاف  تاریخی شههر دزفهول بها    ، (1393سرافراز و شیخی ) .شهر قزوین با تاکید بر گردشگری شهری

بافه  تهاریخی شههر شوشهتر بها تاکیهد       در بهازآفرینی فرهنهگ  ، (1394)محمهدی نهژاد و مشهتاقی   . فرهنگیتاکید بر بازآفرینی 

. در باف  تاریخی شهر خرم آباد با تاکید برگردشگری شهری یبازآفرینی فرهنگ، (1392مخبری و اعالیی ) . برگردشگری شهری

بابهایی فهرد و حیهدریان    . توسهعه گردشهگری فرهنگهی   ی شهری جه  های تاریخ بازآفرینی باف ، (1394)پوراحمد و حسینی 

رازقهی و همها گرانهی    . گردشگری فرهنگی و توسعه ی پایدار شهری با تاکید بر بازآفرینی باف  های فرسهوده تهاریخی  ، (1394)

  پرداخته اند. در باف  های تاریخی اصفهان اجتماعی یگردشگری با تاکید بر بازآفرینتوسعه  بررسی ، به (1392)

 

 مبانی نظری-2

 مردمی مشارکت-2-1

 اجتماعی مشارک  ارزش و خود؛ مصنوع و طبیعی های محیط مدیری  و ایجاد در مردم دخال  از اس  عبارت مردمی مشارک 

 کهه  دارد قهرار  اصهل  این پایه بر اجتماعی مشارک  کنش. کند می عبور سنتی های حر  های آموزه و مرزها از که اس  آن در

 و طبیعهی  ههای  محهیط  اداره و خلق در و  شود رفتار منفعل مشتریان عنوان به آنان با آنکه جای به  باشند فعال شهروندان اگر

 را مشهارکتی  ههای  شیوه تمایز وجه (.sanoff,2000)بود خواهد بهتری عملکرد دارای محط گاه آن کنند، دخال  خود مصنوع

 زیهرا  دارد، وانهی  فهرا  اهمیه   رابطهه  ایهن  درک. دانهد  مهی  ها گیری تصمی  در کنندگان مشارک  سه  و تأثیرگذاری میزان در

 بایهد  ها تکنیك همه که نیس  این نکته. اس  حیاتی امری دارند، حضور مشارک  فرایند در که کسانی همه انتظارهای مدیری ِ

 بها  مناسهب  ههایی  شیوه با باید که اس  این نکته. پیوندد نمی وقوع به موارد اکثر در امر این زیرا باشند، مؤثر تصمیمات همه بر

 آیهد  فهراه   مشارکتی فرایند در موفقی  برای فرصتی باشد قرار که اس  صورتی در این البته  کرد مشخص مردم با کار و رابطه

 شهنیدن  تصهمیمات،  بهر  تاثیرگذاری تصمیمات، با موافق  و سازی تصی ) کند می تعریف سطح چهار در را مشارک  پریسکولی
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 توسهعه  بهه  منجهر  مشهارکتی  های فرایند گاهی (.Priscoli, 2003: 61) ،تصمیات( مورد در آگاهی تصمیمات، از قبل نطرات

 قابلی  بسیج و محلی اجتماعات سازماندهی آن بنای زیر که شود می باال به پایین از ی توسعه به منجر و شده محلی اجتماعات

 گسهترش  بها (. 61؛1388صهادقی،  و فنی)شود می اجتماعی های سرمایه از بهرگیری عامل خود که بوده اجتماعی درونزای ی ها

 مشارکتی بسترهای ایجاد به جوامع و ها دول  توجه محلی، اجتماعات پایدار توسعه های دیدگاه طرح و نوین شهرسازی رویکرد

 و مبنها  محلهه  ههای  ارزش و جلهب،  ها طرح بر شهری زندگی ملموس ابعاد و اجتماعی مختلف سطوح تأثیرگذاری افزایش برای

 ههای  سرمایه مردم، نقش به بخشی اصال  و جمعی مشارک  پذیری، مسئولی  مکان، به تعلق و هوی  احساس چون مفاهیمی

 قهرار  توجهه  مهورد  دوبهاره  شههری  ههای  پهروژه  و هها  طهرح  در نفوذ ذی و ذینفع های گروه مشارکتی نقش به توجه و اجتماعی

 شههری  مشهارک   و توسهعه  ههای  پهروژه  اجرای شهری، مدیری  های گفتمان در (.Onyx and Bullen,2000:106)گرف 

 ثهروت  عنهوان  بهه  مهردم  از توسعه، در مردم نقش اهمی  به توجه با توسعه، جدید ادبیات در واقع در. اس  یافته خاصی جایگاه

 شههری  نوسهازی . اسه   مهردم  مشهارکتی  نقهش  بر ناظر باال، به پایین از توسعه تخصصی اصطالح. شود می یاد جامعه هر واقعی

 سهاماندهی  یعنهی . باشند دهنده سازمان و ریز برنامه کننده، هدای  باید متولی های ودستگاه شود انجام مردم توسط باید اساساً

 تجربه نوسازی شهری درشههرهای  (.99: 1391دیگران، و احدنژاد)باشد می گر مداخله سازمانهای هدای  با ساکنان توسط محل

مختلف ایران نشان می دهد که تحقق نوسازی و بهسازی باف  های فرسوده، مستلزم حضور و مشارک  مردم و ارتباط مسهتقی   

 (.203-1391،250شفعیی دستجردی،)و مستمر با ساکنان در کلیه ی مراحل برنامه ریزی، تهیه ی طرح و اجرا اس 

 

 مرکزی شهربافت -2-2

 همهین  و باشهد  مهی  گرفتهه  شهکل  تاریخ مختلف عرصه های در که مدنی حیات حضور و بروز برای مکانی شهر، تاریخی مرکز 

 و اقتصهاد  فرهنهگ،  معماری، از منسج  ای مجموعه .(12:1381مقصودی، حبیبی،)اس  شده آن مرکزی  نقش موجب ویژگی

 الزمهه و آینهد  پدید زمان مرور به تاریخی های باف  که شود باعث می تاریخی پیشینه با شهری ساختار یك اجتماعی تبادالت

 ترین مه  از تاریخی باف  .(66: 1386موحد،)اس  منطقه بومی های به فرهنگ توجه و اقلی  به بخشیدن اهمی  پیدایش این

 فرهنگهی  و اقلیمهی  سهاختارهای  از اطاعه   پیهرو  آن پیهدایش  و شهود  مهی  محسهوب  جامعهه  ههر  ههویتی  ههای  بخهش 

 مختلهف  دوره های در شهری مختلف ابعاد فرسوده و تاریخی در باف  های  ای مداخله رویکردهای .(127: 1384فالمکی،)اس 

 اندیشهه  تحهوالت  رسی اقتصادی، بحران های جنگ، نظیر مسائلی بوده اس . متفاوتی اندیشه ای تمایالت و گرایشات دستخوش

 در کالن برنامه ریزی های یا و شهر کالبد در مداخالت روند ارزش های جوامع و نگرش ها در تغییر و اقتصادی جهش های ای،

ای  نیز، همواره مقولهه  (کالبدی، فرهنگی، اجتماعی ). میراث انسانی (24:2008 ،اوتنسیتی) اس  نموده تغییر دستخوش را شهر

 ای قهرار داشهته چهرا کهه بسهتر کالبهدی شههر مکهان بهروز و          اندیشهه  مورد توجه بوده اس  که قطعاً تح  تاثیر این رونهدهای 

 گردشهگر  جهذب  بهرای  بهاالیی  پتانسهیل  از اساساً فرهنگی فعالی  های (.109:2008، پرات)تبلورتعامالت و رشد فرهنگی اس 

 برنامهه ریهزی،   و اقتصاد طراحی، شهر، حوزه ی در مفاهی  ترین اساسی از یکی امروزه را فرهنگ می توان نتیجه برخوردارند،در

 گیری بهره سوی به تاریخی ارزش های واجد باف  های در نیزخصوصاً شهری باف  های در مداخله رویکردهای اینرو از .دانس 

 (.425:1396) کروبی، احمدی زاد، فرشید پیرا،  اس  یافته سوق شهرها در موجود پتانسیل های این از

 

 بازآفرینی شهری-2-3

 اعتهدالی  حرکتهی  واقهع  در شد تبدیل شهری در مداخالت غالب جنبشی به بعد به 1990 دهه ی از که شهری بازآفرینی فرایند

 تزریهق  و ارزش واجد باف  های و بناها از مجدد گذشته،استفاده ارزش های حف  آن در که بود شهری حفاظ  و نوسازی میان

 کنار در می توان این که کما اس . بوده دوره این غالب جمله اقدامات از قدی  باف  های و شهری کالبد به زندگی و حیات دوباره

 بهه  رو درک سهو  یك ازبنابراین  (.11:1383 ایزدی، و داد)صحی زاده قرار نظر مد نیز را دارند نوسازی به نیاز که بخش هایی آن

 در دیدگاه ههایی  اشاعه سوی دیگر از و گردیده شهری بازآفرینی مه  جزء یك به مبدل فراغ  اوقات و فرهنگ هنر، از افزایشی

 گردیهده  سهبب  بهازآفرینی شههری   عرصهه  در نظهری  و عملهی  بعهد  دو ههر  در را ویژه رویکردهای حفاظ  اقتصادی ارزش مورد

 و اقتصهادی  احیای هنری، و فرهنگی های مقوله شهری حیات تجدید و نوزایی رویکرد در (.15:1383 ایزدی، ،زاده صحی)اس 

 کهانون  در اساسی ابزار یك عنوان به شهری های محله به بخشی اصال  و موردتوجه قرارگرفته ازپیش بیش اجتماعی سرزندگی

 هویه   تقویه   .گرفه   قرار شهری زوال روبه های باف  و ها محله و کالبدی اقتصادی حیات تجدید برای عمومی های سیاس 
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 و امنیه   مکان، احسهاس  حس انگیزی، خاطر ، محیط با همانی این و تعلق احساس چون مفاهیمی تقوی  معنای به مکان یك

 حهس  و سهاکنان  ذهن جمعی خاطره ساکنان، مکانی تعلق را محله یك هویتمندی شرایط(. 90: 1396)نادریان،  اس  خوانایی

 شههری  های محله هوی  دهنده تشکیل عوامل ترین مه  (. 1383: 69-70داند ) قاسمی ،  می خود به محله افراد خاطره تعلق

 های باف  در (.1392فرد، کوهی)داند می سلیقه و هنر و فرهنگ هنجارها، و رفتارها تاریخی، حافظه انسانی، تعامالت شاخص را

ارتقهاء   و بخشهی  اصال  مانند فعالی  هایی و خاطر تعلق ایجاد ، محیطی های کیفی  شهری ، بهبود بازآفرینی های برنامه هد 

 که به سرزندگی، شود. می شهروندان توسط ها باف  نوسازی و بهسازی نتیجه در و ها باف  این کیفی  افزایش باعث سرزندگی

 مهردم در  فعهال  و پویها  حضور به (152:1384من، چپ) اس  گیری اندازه قابل پیاده عابران شمارش طریق از " من چپ"گفتة

 و نگهداش  جذب عوامل افزایش با جز مه  این که(41:1388)خستو، شود می گفته شهری های محیط در روز شبانه طول تمام

 .بهود  میسهر نخواههد   دیگهر  طهر   از شهر سطح از آنان دفع عوامل بردن بین از و طر  یك از عمومی های محیط در شهروندان

 خاصهی  گروه یا فرد منحصربه اینکه و ها آن بودن متضاد حتی باشند، متنوع بایس  می شهری فضاهای در موجود های فعالی 

 را اتصهال  و دسترسهی  قابلیه   هها،  جاذبهه  تنوع وی همچنین باشند محیط سرزندگی افزایش جه  عاملی تواند می نیز نباشند

 (.162:1384من، چپ)داند می سرزندگی دهنده ارتقاء اصلی عوامل

 

 اجتماعیگردشگری توسعه -2-4

ی محیههط  دربههاره (1986)وربکی -هههای برجسههته، مههدل ینسههن ههه گردشههگری شهههری، یکههی از دیدگاهصدر عر

عنوان یههك محصول فراغ  ارتبههاط میههان عناصههر سیسههت   قدیمههی شهههر بههسته این مدل، . اسهه هسههته 

 & Page)دهد را نمایش می «محصول فراغ »عنههوان یك یمی بهگردشههگری هسههته قدیمههی شهههر و اهمی  هسههته قد

Hall,2006:150.) ههی آسههان به هسههته مرکزی شهر و پیرامون اند از قابلی  دسترس عناصر مشروط بطههور کلههی عبارت

گری نظیر مرا کز ونقلههی و خدمات خاص گردشهه ، سهول  دسترسی به پارکینههگ، تههدارک حمل(مانند تابلوهای راهنما)آن 

(. Verbek-Jan,1986،)(مانند بروشورهای تبلیغاتی)ها  رسانی ها و اطالع رسانی گردشگری، راهنماها، نقشه اطالع

گردشههگری، با فرهنگ یك منطقه های از عهبههه عنوان زیرمجمو (یهها گردشههگری مبتنههی فرهنگ)گردشههگری فرهنگههی 

 ی زندگی مردم آن، تاریخ، هنر، معماری، مذاهب و سههایر مواردی که به نوعی شههیوهیا یك شهههر و بطور خاص سبك زندگی 

همچنین این اسههتراتژی در نواحی شهههری شهرهای بزرگ و تاریخی . اسهه کنند، مرتبط  کردن یك ناحیه را تعریف می

تمرکز برروی فرهنگ در فرآیند توسههعه  (. OECD,2008:19)شامل امکانات فرهنگی شان نظیر موزه ها و تئاترها می شود

مجدد شهههرها، شههروع به شههروع شههد یعنی از زمانی که اولین پروژه های بزرگ برای توسههعه  1970هی  شهههری از ده

اسههتفاده از امکانات فرهنگی نظیر موزه ها، سالن های کنسرت، تئاتر و سینماها بهها هد  جههذب بازدیدکننده و بهبود 

 کههه ایههن اسههتراتژی در اروپا به یکی از قدیمی بطوری (.Smith,2007:12)ههری رو به زوال، کردندسههیمای نواحی شه

بنابراین  ؛مولدهای گردشگری بدل گش  و به عنوان نقش اساسی در توسعه صنع  گردشگری اروپا ابقا شدترین و مهمترین 

سازی هوی  مکان کمك  تواند به توسعه گردشگری، بهبود توسعه اقتصادی محلی و برجسته ت فرهنگی میالتوسعه تسهی

 پراکنده رویدادهای یا امکانات از استفاده دهندهنشان  "بازآفرینی و فرهنگ"مفهوم   (.Richards,1996)شایانی نماید

)لطفی،  اس ؛ شهری بازآفرینی جانمایه و اصلی بدنة با مرتبط نه چندان حرک  هایی عنوان به فرهنگی مقیاس وکوچك

 محیطی،های  حوزه های فعالی  سایر کنار در مکان های استراتژی با کامل طور به فرهنگی فعالی  رویکرد ، این ( در51:1390

 و توسعه برای منابعی به عنوان فرهنگی و تاریخی های ارزش استفاده از فرهنگ، نقش به دارد، توجه پیوند اقتصادی و اجتماعی

 نهادینه (.12:1389 هستند )پوراحمد، وجوه گرایش بازآفرینی فرهنگی مهمترین مردم، فراغ  اوقات گذران به توجه همچنین

 از حفاظ  برای عاملی عنوان به و داشته «شهری بازآفرینی» رویکرد تثبی  در مؤثری نقش ،«فرهنگی رویدادهای» شدن

 به ورود و قبلی ساختار با هماهنگ و جدید های طراحی کالبدی، ساختار بازافرینی و مرم  محیطی، کیفی  ارتقای میرات

 ای توسعه راهبرد یك عنوان به فرهنگ عامل فرهنگی، بازآفرینی در. اس  شده تبدیل جدید ساختارهای به نو کارکردهای

 بودن دارا لحاظ به شهرها درونی و تاریخی باف  .(bird et al .1993)اس  مطرح جهانی و محلی ایھ مقیاس درمه   بسیار

 فرهنگی بازآفرینی فضایی - کالبدی بستر مهمترین عنوان به فرهنگی عملکردهای با مناسب های زمین کالبدی، میرات قدم ،

 (.45:1391 سازد )امین زاده، دادرس، می فراه  را عملکردی - کالبدی مناسب بستر نیز فرهنگی رویدادهای. شود می محسوب

 اقدامات اولین جمله از خاطر، تعلق کانون های و جمعی خاطرات تولید باز و ها مکان سازی برجسته کهن، ساختارهای احیای
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 فرهنگی گردشگری نام به نوظهور ای پدیده و وسیع ای مقوله که اس  تاریخی های محیط سم  به ذهنی کشش ایجاد برای

 و پایداری به دستیابی ،«اجتماع» و«  فرهنگ» گرفتن نظر در بدون (.Ashworth &Tubridge, 2000)می سازد مطرح را

 بازآفرینی در اساسی استراتژی عنوان به«  گردشگری» نقش میان، این در. می شود تلقی ممکن غیر امری یکپارچه، بازآفرینی

 ها، مل  رسوم و آداب و ها سن  هنرها، فرهنگی، میراث ماندن پایدار و شدن حف (.Smith , 2007) می شود مطرح فرهنگی

 تبادالت بروز فرهنگی و حقارت احساس و گرایی بیگانه از جلوگیری ملی، و فرهنگی غرور احیای فرهنگی، منابع سازماندهی

 مردم در حضور و جلب سرمایه .(13:1387انصاری،)فرهنگی به شمار می روند گردشگری توسعه مثب  از آثارفرهنگی  میان

 سرمایه بنابراین، پذیرد؛ می شهری تحقق نگیھفر گردشگر حضور واسطه خصوص باف  های تاریخی به شهرها به از بسیاری

 به بلکه کند، می برآورده را شهرها توسعه مرم  اقتصادی اهدا  تنها نه فرهنگی شهری گردشگری صنع  بخش در گذاری

 (.18:1387 ،تقوایی)های تاریخی و حفاظ  از آثار و باف  های باارزش کاربرد دارد باف  بازآفرینی جه  سازنده محرکی عنوان

 

 روش پژوهش-3

 روش از استفاده با اطالعات، و آمار گردآوری تکنیك. اس  لیلیتح -یفیتوص تحقیق روش و کاربردی هد  نظر از پژوهش این

 تحلیل و بوده نامه  پرسش طریق از ها داده آوردن دس  به پیمایشی و میدانی مشاهدات ای، کتابخانه مطالعات بر مبتنی های

 معیارها و عوامل ساختن مشخص برای آماری نمونه حج  برآورد منظور پذیرفته اس . به صورت Spss افزار نرم با اطالعات

 و کوکران فرمول از موردی نمونه در( 1جدول،) گردشگری توسعه رویکرد با شهری باف  سازی باززنده درمشارک  در  مناسب

 پرسشنامه پایایی و روایی سنجش. شود می برآورد نفر 250نمونه حج  که اس ، شده استفاده ای خوشه گیری نمونه روش

 به حاضر، پژوهش در .باشد می 76/0 مساوی یا تر بزرگ کرونباخ آلفای ضریب که بود خواهد برخوردار مناسب پایایی از زمانی

 AHP مدل و SWOT تکنیك  تحلیل و تجزیه تلفیقی رویکرد از گردشگری، توسعه در پیشنهادی های اولوی  تعیین منظور

 .اس  شده استفاده

 فرهنگی گردشگری برندسازی بر تاکید با تاریخی بافت دربازآفرینی مردمی معیارها و زیر معیارها مشارکت -1جدول 

 شاخص  معیار ها زیر معیارها

 کارائی امکانات

ت و 
تسهیال

ت 
تجهیزا

ی
رفاه

 

ی در
  مردم

مشارک
 

باززنده
 

ی
ساز

 
 
باف

 
ی
شهر

با 
 

رویکرد
 

توسعه
 

ی
گردشگر

 

 فن آوری

 (خدماتی -اقامتی)خدمات و تسهیالت رفاهی 

 پویایی زندگی محلی و بومی

تنوع و 

ی 
سرزندگ

ی
اجتماع

 

 اجتماعیپویایی فعالی  های 

 گردشگری پذیری

 های فرهنگی  جذابی 

 و بومی اجتماعیحف  کاراکتر 

 
تمایز و هوی

 

 هوی  تاریخی 

 میراث معنوی

 خاطره انگیزی 

 اجتماعیهای  دارایی

     

 

 معرفی محدوده پژوهش                           -4 

محالتی مانند جور آباد، قطار چیان،آقازمان، قلعه چوارالن، باف  قدی  شههر  . که شهر سنندج اس  مورد پژوهش باف  مرکزی

عمهارت  ههای اشهرا  شههر از جملهه      نیز با توجه به همجواری آن با عمارت التاقشار ساکن در این مح. را تشکیل می دهند

،ازجنوب به مرکزشهر و  ایوبی صالح الدین خیابان به شمال از محالت این .آصف از طبقات متوسط شهری محسوب می شدند

در  .محور تجاری خیابان امام خمینی،ازشرق به خیابان  طالقانی ومحله چهارباغ وازغرب به خیابان شهداء محهدود مهی شهود   

در دوره ی صفویه، افشاریه و قاجاریه نام بهرده شهده اسه  کهه همگهی نشهانگر        محالت مرکزی شهراسناد تاریخی موجود از 

 ههای  فعالیه   های حوزه همچنین و ارزش واجد بناهای تعدد واسطه به التمح این .شهر سنندج اس  در التقدم  این مح
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 می دارا را ارزش واجد گردشگری مقصد به شدن تبدیل پتانسیل پژوهش، این در بررسی مورد مداخله حوزه در مه  فرهنگی

 ، بهازار  جمعهه  محهدوده  ، احمهدی  خانه آصف، عمارت ، دیوان مشیر عمارت از عبارتند ارزش واجد های حوزه و عناصر. باشد

 ذکهر  معیارههای  راستای در که قدیمی سردرهای محله، ارگانیك باف  خاتون، هاجر فروشان پارچه راسته فروشان، طال راسته

 .شود می پرداخته آنها های گی ویژ به زیر شرح به نظری ادبیات شده

 

 

 
 (1390،) ماخذ: مهندسین مشاور بوم نگارسرتپوله در سنندجمحدوده مورد مطالعه موقعیت  -1 شکل 

                

   بحث و یافته ها-5

   موثر باف  مرکزی مانند:بررسی و تحلیل عوامل 

 مهی  دربهر  را مجموعه غالب باف  که بوده ریزدانه بندی دانه الگوی دارای ، نموده حف  را خود ارگانیك باف  مرکزی مجالت-

 مهی  را بنهدی  دانهه  الگهوی . دارنهد  ریزدانه الگویی باف  بقیه متمول، های خانواده به متعلق و قدیمی های  عمارت جز به گیرد

 و دید ازلحاظ که اس  شده زیاده شیب با محلی معابر گیری شکل به منجر که دانس  نیز آن توپوگرافی وضعی  از متاثر توان

 .اس  نموده ایجاد را خاصی کارکتر منظر

 خاص ساختاری و منظر که هستند قدی  باف  ارگانیك محورهای بقایای مرکزی محالت( ارگانیك) محلی مقیاس محورهای-

 .شود می گردشگران برای آنها جذابی  همچنین و ها ن آ یکتایی موجب که دارند بفرد منحصر و

 محلی مقیاس در مراس  برپایی و حضور امکان که متعامل فضایی و محلی مقیاس خدمات تجمع مرکز بعنوان محالت مرکز-

 .باشد می اطرا  باف  محدوده و تجاری محور با فرهنگ باف  دهنده ارتباط و سازد می فراه  را
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 خاتون هاجر و آصف عمارت ، دیوان مشیر عمارت نظیر نظر مورد حوزه در تاریخی لحاظ به ارزشمند و شاخص عناصر وجود-

 تجلی فرهنگ و فعالی  و کالبد قالب در مکان غنی اصال  و هوی  و تاریخ واسطه به که سای  در انکارناپذیر های ارزش و

 .اس  یافته

 ههای  حهوزه  خهاتون،  ههاجر  راسته نظیر.  دارد جریان آن در محلی و بومی های فعالی  که هایی حوزه از بسیاری بودن فعال-

 دارنهد  کهه  بومی متمایز های ارزش لحاظ به بومی و فرهنگی عملکردی های حوزه و..  نرد تخته مانند دستی و فرهنگی صنایع

 میهان  پهذیری  رقابه   بحهث  در موفقی  عامل خود امر این که سازد می امکانپذیر مکان برای را خاص برند یك ایجاد پتانسیل

 هنهوز  اجتماعی و کالبدی مشکالت و معضالت عالرغ  محله این در سکون  کیفی . اس  فرهنگی گردشگران جلب در شهرها

 و بهسهازی  طهرح )سهازد  مهی  فراه  بومی ساکنان حضور با را مکان بازآفرینی و احیا امکان و اس  برخوردار مناسبی کیفی  از

تحلیهل عوامهل مهوثر     می توان بهبا توجه به مطالب پپیشین   (.1390نگار، بوم مشاور سنندج،مهندسین فرسوده باف  نوسازی

 تکنیهك سهوات  بهه کمهك    گردشهگری  توسهعه  رویکهرد  بها  شهری باف  سازی باززنده در مردمی مشارک بر  داخلی و خارجی

  پرداخ :

 ، ایهن  گردشگری توسعه رویکرد با شهری باف  سازی باززندهبر مشارک  مردمی پس از استخراج معیارها و زیرمعیارهای  موثر 

مهمتهرین   .مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرنهد  SWOT-AHPبراساس ماتریس  مرکزی شهرو زیرمعیارها در باف   معیارها

تمایز و هوی  در زیر قهرار   ،اجتماعیموارد تحلیل در قالب سه دسته معیارهای تسهیالت و تجهیزات رفاهی، تنوع و سرزندگی 

 گرفته اس .
 گردشگری توسعه رویکرد با شهری بافت سازی باززنده در مردمی مشارکتت و ضعف ، قونقاط  -2جدول   

 ضعف قوت زیر معیار معیار

ی
ت رفاه

ت و تجهیزا
تسهیال

 

وجود عناصر و S1  کارائی امکانات

نشانه های شاخص 

 شهری 

 S2 وجود الگوهای

 معماری خاص 

 S3 وجود کریدور

بصری خاص و واجد 

 ارزش

 S4در  وجود مرز بندی

 محالت قدیمی

S5 وجود سلسله ای از

فضاهای همگانی در مقیاس 

 های مختلف

 S6  پارک مقیاس محلی

)پارک شهدا( جه  اسکان 

 موق  گردشگران

S7  وجود بازارهای دوره ای

 و هفتگی جاذب جمعی 

W1  عدم انسجام و

یکپارچگی عناصر و 

فعالی  های جاذب 

 جمعی 

W2  عدم تعریف و

 دی تجهیز حوزه های ورو

W3  فرسودگی کالبدی

و ازبین رفتن تدریجی 

 جذابی  بصری

W4  آلودگی های بصری

ناشی ازالحاقات جداره های 

 تجاری 

W5 های فقدان کاربری

 اقامتی مناسب 

W6 کمبود تنوع در کاربری-

 های گردشگری

 فن آوری

خدمات و 

 تسهیالت رفاهی 

ی 
تنوع و سرزندگ

ی
اجتماع

 

پویایی زندگی 

 محلی و بومی

 S8 وجود کارگاه های

 سنتی و صنایع 

 S9 تنوع قومی و

 اجتماعی 

S10  وجود آداب و

 رسوم فرهنگ محلی

S11  مشارک  مردم در

 ساخ  بناهای مذهبی

S12  حمای  برخی از

ساکنین باف  تاریخی 

 در حف  میراث

S14  وجود محورهای

 تجاری با تعامل باال 

S15  وجود بازار محلی و

 فعالی  های مرتبط 

S16  وجود عناصردارای

ارزش تاریخی جه  جذب 

 گردشگر

S17  شخصی  و کاراکتر

محدوده از لحاظ ارزش های 

 کالبدی

 S13  ارتباط عرصه همگانی

 با عناصر فعالیتی

W7  عدم برگزاری آئین

ها و رسوم و جشن های 

 سنتی

W8  عدم وجود برنامه

آموزشی به های فرهنگی 

منظور افزایش  استقبال 

عمومی از پیاده محوری 

 و سالم  جامعه

W9  درونگرایی برخی

ازفعالی  ها ی فضاهای 

 همگانی 

W10  پایین بودن سرانه

مجموعه های فرهنگی 

 تفریحی 

W11  محدودی  تعامل در

 فضای همگانی در شب

W12  عدم امکان حضور

تمامی افراد با قومی  و ملی  

 متفاوت

پویایی فعالی  

 اجتماعیهای 

گردشگری 

 پذیری

حف  کاراکتر 

 فرهنگی و بومی

 
تمایز و هوی

 

هوی  تاریخی  S18 هوی  تاریخی 

 باف 

S19  باقی ماندن برخی

از الگوهای تزئینات 

 معماری 

S20 وجود عناصر

 شاخص 

S21  خاطرات جمعی اهالی

 محلی

S22  وجود تباین در

 فضاهای شهری باف  قدی  

S23  وجود تعلق خاطر و

 خاطرات جمعی

W13  عدم وجود تعریف

ذهنی و عینی خاص 

برای مکان های مختلف 

 از لحاظ هویتی 

W14  مخدوش شدن

هوی  باف  در طول 

 زمان

W16  تح  تاثیر قرار گرفتن

 نشانه های واجد ارزش به

وسیله ساخ  و ساز 

 غیرکارشناسی

W17  فقدان فرص  ایجاد

بناهای خالقانه به واسطه 

محدودی  ها و ضوابط میراث 

 میراث معنوی

 خاطره انگیزی 

های  دارایی

 اجتماعی
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W15  عدم رسیدگی به

 بناهای تاریخی

 فرهنگی

W18  درونگرایی بناهای واجد

 ارزش

 

 

 
 گردشگری توسعه رویکرد با شهری بافت سازی باززنده در مردمی مشارکت ،نقاط فرصت و تهدید -3جدول   

 تهدید فرص  زیر معیار معیار

ی
ت رفاه

ت و تجهیزا
تسهیال

فرص  تقوی  مرز O1  کارائی امکانات 

 محالت با ارزش تاریخی

O2  تصویر ذهنی خاص

شهر که آن را برای 

بازدید کنندگان 

 خوشایند می سازد

 

O3  وجود سردر های زیاد و

واجد ارزش به عنوان نشانه و 

 شاخصه باف 

O4  وجود مسجد جامع و

مساجد و اماکن متبرکه به 

منظور ایجاد شبکه ای از 

فضاهایی که تعامالت اجتماعی 

 را تقوی  می کند

T1  آشفتگی سیمای

 محله

T2  تهدید شدن فضاهای

همگانی به وسیله 

 رویکردهای سودجویانه 

 

T3 گو نبودن به  پاسخ

نیازهای ساکنان و 

 گردشگران

T4  ناتوانی و نبود

اختیارات الزم برای باال 

بردن استانداردهای 

تسهیالت و خدمات 

 گردشگری

 فن آوری

خدمات و 

تسهیالت رفاهی 

 -اقامتی)

 (خدماتی

ی 
تنوع و سرزندگ

ی
اجتماع

 

پویایی زندگی 

 محلی و بومی

O5  ایجاد محیطی

 خالق و پویا

O6  وجود گذرهای

اصلی و پویا به منظور 

 افزایش پویایی باف 

O7  وجود فرص  های

نمایش و بیان هنرهای 

بومی و معماری واجد 

 ارزش

O9  تقوی  جاذبه های تاریخی

 و رونق گردشگری

O10  وجود مراکز محالت به

 عنوان گره های تعاملی

 O11   استفاده از شرایط

 اقلیمی

O12  وجود گروه های فعالیتی

نظیر بازار برای پویایی محور 

 گردشگری 

O13 مقبولی  عمومی 

T5  فرسودگی ابنیه و

عدم رسیدگی به آنها که 

موجب کاهش سرزندگی 

 فضا می شود.

T6  افول سکون  دائ  در

برخی محدوده ها که 

سرزندگی و حیات سای  

را دستخوش تغییر 

 خواهد کرد.

 

T7  نهادهای عدم وجود

فرهنگی و هنری به 

منظور تقوی  ویژگی 

های منحصر به فرد 

 فرهنگی محیط

T8  اختصاص یافتن

فضاهایی با پتانسیل باال 

 برای توقف خودروها 

T9  کمرنگ شدن ارتباط

و تصویر ذهنی مردم از 

 عناصر تاریخی باف 

پویایی فعالی  

 اجتماعیهای 

گردشگری 

 پذیری

حف  کاراکتر 

 فرهنگی و بومی

 
تمایز و هوی

 

وجود هنرمندان  O14  هوی  تاریخی 

بومی که به وسیله هنر 

خود و استفاده از عناصر 

بومی هوی  شهر را 

 تقوی  می کنند

O15  مرم  و احیای

آثار تاریخی در باف  به 

عنوان عناصر هوی  

 بخش

O16  فرص  احیای ارزش

 های شاخص های بصری

O17  ساخ  مکان با هوی  با

توجه به خاطرات ذهنی و تعلق 

 خاطر مردم باف 

T10  عدم توجه به

فرص  های توسعه و 

تمایز سای  و ایجاد برند 

 خاص

T11  عدم توجه به

فرص  های بازآفرینی و 

احیای ویژگی های خاص 

در برنامه های توسعه 

 آتی

T12  نیمه تخریب شدن

برخی از عمارت های 

قدیمی و واجد ارزش که 

باعث ازبین رفتن فرص  

 بازآفرینی میراث گذشته 

 

 میراث معنوی

 خاطره انگیزی 

های  دارایی

 اجتماعی

 

 AHPدر فرآیند  SWOTتحلیل یافته ها حاصل از روش -6

بها کمهك    SWOTدر این مرحله پس از تدوین نقاط قوت، ضعف، فرص  و تهدید و ایجاد ساختار سلسله مراتبی از مهاتریس  

AHP  مقایسه دو به دو و زوجی عوامل در هر کدام از گروه هایSWOT        به صورت مجهزا انجهام مهی شهود و از ایهن طریهق

 توسهعه  و شههری  بافه   سهازی  باززنهده  مشارک  مردمهی بهر   هایمهمترین اولوی  ها در هر گروه و نیز براساس دسته بندی 

 .در زیر آورده شده اس  2، 1های  نموداربه دس  می آید. این تحلیل ها در قالب  گردشگری
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 SWOT-AHP و ضعف ها وزن نهایی نقاط قوت -1نمودار

 
 

 SWOT-AHP وزن نهایی نقاط فرصت و تهدید ها -2نمودار

 
 

 SWOT-AHPمقایسه زوجی گروه های و وزن دهی  -4جدول   

میانگین  (Tتهدید) (Oفرص ) (Wضعف) (Sقوت) SWOTمعیار اصلی

 هندسی

 وزن

 1,000 0,837 2,962 0,997 1,254 0,283 (Sقوت)

 1,194 1,000 3,538 1,191 1,498 0,338 (Wضعف)

 0,338 0,280 1,000 0,337 0,422 0,095 (Oفرص )

 1,003 0,840 2,970 1,000 1,257 0,248 (Tتهدید)

     4,432  

 
 ایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهنت-7

بهرای   SWOTعامهل معرفهی شهده در     72قرار گرفته اس  کهه از میهان    (4)مهمترین اولوی  های به دس  آمده در جدول 

، SWOTلوی  های نههایی عوامهل   وبه اعامل با باالترین ضریب اهمی  انتخاب شدند. با توجه  20 شهری باف  سازی باززنده

توسهعه   مشهارک  مردمهی بهر    لوی  را دارا می باشند بهدان معنها کهه در ارائهه ی راهبردههای     وعوامل گروه نقاط ضعف اولین ا

 ، بیش از بقیه ی عوامل باید در نظر گرفته شوند.گردشگری
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لویه   واولین ا اجتماعیمعیار تنوع و سرزندگی  .(1،2) نموداربراساس آنچه از تحلیل های مقایسات زوجی عوامل به دس  آمد 

تسهیالت و تجهیزات رفاهی قرار دارند، ایهن   ، داراس  و پس از آن معیار تمایز و هوی  بازنده سازی و توسعه گردشگریرا در 

  ها در ارائه ی راهبردها مورد توجه قرار خواهند گرف . لوی وا

 بهر  اسهتراتژی  تهدوین  پیش نیهاز  ،)داخلی محیط(داخلی وتحلیل )خارجی محیط( پس از انجام مراحل فوق ، تحلیل خارجی

 و IFE ههای  ماتریس ، SWOT-AHP ماتریس تدوین برای اس  که ذکر شایان .باشد می  SWOT-AHP اساس روش

EFE بهر  تاثیرگهذاری آن  میهزان  حسهب  بهر  موفقیه   کلیدی عامل هر به 4 تا 1 بین امتیازی اختصاصمی باشد.  مورد نیاز 

نشان دهنده این موضوع اس  که در عوامل درونی وزن گروه ضعف ها بیشتر از قوت هها بهوده  و در    اس . استراتژیك موفقی 

 عوامل موثر وزن

 ارزش عناصهردارای  وجهود  ،وجود فضاهای بال استفاده و پارک مقیاس محلی )پارک شهدا( جه  اسهکان موقه  گردشهگران   ) 

، درونگرایی برخی ازفعالی  ها ی فضاهای همگانی کهه باعهث کهاهش رونهق آنهها مهی گهردد       ( و)گردشگر جذب جه  تاریخی

و در گروه تهدیدها دارای وزن بیشتری نسب  بهه گهروه فرصه  هها بهوده  و در        (محدودی  تعامل در فضای همگانی در شب

 ،آشفتگی سیمای محلهه ( و)پویایی باف وجود گذرهای اصلی و پویا به منظور افزایش  ،پویا و خالق محیطی عوامل موثر )ایجاد

 حاضر اهمی  بوده اند.(عدم توجه به فرص  های توسعه و تمایز سای  و ایجاد برند خاص

 مشارک  بر موثر عواملجمع امتیازهای نهایی ماتریس ارزیابی .این ماتریس دارای دو بعداصلی اس ( 3با توجه به نمودار)

نشان داده شده اس  وجمع Xفرهنگی بر روی محور گردشگری برندسازی بر تاکید با تاریخی باف  دربازآفرینی مردمی

با توجه به این که نمره نهایی عوامل داخلی  .مشخص شده اس Yامتیازهای نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی موثر برمحور

نشان دهند ضعف در عوامل داخلی ؛ که  2,454، با مجموع اس  1,268برابر  اس  ونمره نهایی عوامل خارجی 1,186معادل  

چرا که .به کار برده شود تدافعیقرار گرفته اس ،بنابراین نیاز اس  تا راهبردهای ( 3)شماره نمودارو مجموعه امتیازات در  بوده

نتوانسته از فرص  های  گردشگری توسعه با شهری باف  سازی باززنده مشارک  مردمی بر در جه  سنندج مرکزی شهرباف  

 طنقاو تهدیدها از ناشی ییانهاز نساندر قلاحد به ایبر هادهبررا ینا .بیرونی به خوبی استفاده نموده و از تهدیدات دوری کند

 محیط از ناشی اتتهدید از پرهیز و خلیدا ضعف طنقا دنکر ک  (wt)استراتژی های ایجردرا سیست   هد. می باشد ضعف

 یمیزآ همخاطر موضع در و شتهاند مناسبی ضعی و باشد متمرکز خانه ینا در عواملش بیشترین که سیستمی س ا جیرخا

 . گرف  هداخو ارقر

 IFEیداخل عوامل یابیارز سیماتر اساس بر یدرون طیمح لیتحل -5 جدول
IF

E
 

 گروه
عوامل 

 موثر
 وزن گروه

وزن درون 

 گروهی
 وزن نهایی

نرمالیزه 

 شده
 امتیاز

وزن 

 امتیاز
 رتبه

 قوت

s6 

0,283 

0,164 0,046 0,075 4,000 0,229 1 

s8 0,096 0,027 0,043 3,5000 0,151 2 

s7 0,089 0,025 0,041 3,700 0,150 3 

s16 0,066 0,019 0,030 4,000 0,121 4 

s13 0,061 0,017 0,028 4,000 0,111 5 

 ضعف

W9 

0,338 

0,107 0,036 0,058 1,000 0,058 6 

W13 0,092 0,031 0,050 1,500 0,075 7 

W11 0,079 0,027 0,043 1,700 0,072 8 

W15 0,069 0,023 0,038 2,000 0,075 9 

W16 0,067 0,023 0,037 2,000 0,073 10 

        
1,186 
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 EFE یخارج عوامل یابیارز سیماتر اساس بر یرونیب طیمح لیتحل – 6 جدول

E
F

E
 

 گروه
عوامل 

 موثر
 وزن گروه

وزن درون 

 گروهی
 وزن نهایی

نرمالیزه 

 شده
 امتیاز

وزن 

 امتیاز

رت

 به

 فرص 

O5 

0,095 

0,150 0,014 0,038 4,000 0,151 2 

O6 0,125 0,012 0,031 3,900 0,122 6 

O13 0,124 0,012 0,031 3,000 0,093 7 

O7 0,096 0,009 0,024 3,400 0,082 8 

O8 0,073 0,007 0,018 4,000 0,073 10 

 تهدید

T11 

0,284 

0,161 0,046 0,121 2,000 0,242 1 

T10 0,117 0,033 0,088 1,500 0,132 5 

T7 0,109 0,031 0,082 1,800 0,147 4 

T8 0,105 0,030 0,078 1,000 0,078 9 

T1 0,098 0,028 0,074 2,000 0,148 3 

        
1,268 

        
 (تعیین نوع استراتژی)  یخارج - یداخل سیماتر -3نمودار

 
 

خدمات و تسهیالت رفاهی، پویایی  های پژوهش، معیارو رتبه بندی ضرایب به دس  آمده برای زیر ( 6و5)با توجه جدول 

به ترتیب دارای بیشترین  اجتماعیهای  داراییو بومی،  اجتماعیزندگی محلی و بومی، گردشگری پذیری، حف  کاراکتر 

 ههک ،س ا نهایی وزن دنکر ه افر AHP هد نهای در. شاخص مورد پژوهش را دارا هستند 20ضریب وزنی اهمی  در بین 

 نسبی های وزن محاسبه و زوجی مقایسه از بعد حالمیکند.  ناههبی مولفه رههه ایرههب را اههلهههح راه بیههنس  هههمیا

  (.9جدول).دیگرد محاسبه هرگزینه ها نسب  به مفاهی  و الترناتیوهای پژوهش نهایی وزن تا اس  معیارها، الزم و ها گزینه
  با شهری بافت سازی باززنده در مردمی موثر بر مشارکت اولویت های عوامل -9جدول 

 SWOT-AHP گردشگری توسعه رویکرد

S
W

O
T

 

ی هر 
  ها

اولوی

گروه
 

 SWOTعوامل

اولوی  

های 

درون 

 گروهی

اولوی  

 نهایی
 رتبه

ت)
قو

S)
 

0,283
 

s6 
وجود فضاهای بال استفاده و پارک مقیاس محلی 

 )پارک شهدا( جه  اسکان موق  گردشگران
0,164 0,04645 1 

s8 
وجود کارگاه های سنتی و صنایع دستی در  

 محدوده
0.095 0,02680 8 

s7 
وجود بازارهای دوره ای و هفتگی که جاذب جمعی  

 در فضاهای همگانی اس 
0,089 0,02516 9 

s16   13 0,01872 0,066وجود عناصردارای ارزش تاریخی جه  جذب 

1

2

3

4

1234

EF
E 

IFE 

A 
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 گردشگر

s13 
ارتباط عرصه همگانی با عناصر فعالیتی نظیر بازار  

 مسجد جامع
0,061 0,01718 14 

ف)
ضع

W)
 

0,338
 

W9 
درونگرایی برخی ازفعالی  ها ی فضاهای همگانی 

 که باعث کاهش رونق آنها می گردد
0,107 0,03616 3 

W13 
عدم وجود تعریف ذهنی و عینی خاص برای مکان 

 بایکدیگر متضادندهای مختلف از لحاظ هویتی 
0,092 0,03099 6 

W11 10 0.02673 0,079 محدودی  تعامل در فضای همگانی در شب 

W15 11 0,02338 0,069 عدم رسیدگی به بناهای تاریخی 

W16 
تح  تاثیر قرار گرفتن نشانه های واجد ارزش به 

 وسیله ساخ  و ساز غیرکارشناسی
0,067 0,02272 12 

( 
فرص

O)
 

0,095
 

O5 15 0,01429 0,150 ایجاد محیطی خالق و پویا 

O6 
وجود گذرهای اصلی و پویا به منظور افزایش پویایی 

 باف 
0.125 0,01185 16 

O13 17 0,01173 0,124 مقبولی  عمومی 

O7 

وجود فرص  های نمایش و بیان هنرهای بومی و 

معماری واجد ارزش آن به عنوان یك منظر شهری 

 سایر شهرهامتمایز از 

0.096 0,00915 18 

O8 
فرص  ایجاد کانون ها و مراکز فعالیتی در مقیاس 

 های متعدد
0,073 0,00693 19 

تهدید)
T)

 

0,284
 

T11 
عدم توجه به فرص  های بازآفرینی و احیای ویژگی 

 های خاص در برنامه های توسعه آتی
0,161 0,04579 2 

T10 
تمایز سای  و عدم توجه به فرص  های توسعه و 

 ایجاد برند خاص
0,117 0,03331 4 

T7 
عدم وجود نهادهای فرهنگی و هنری به منظور 

 تقوی  ویژگی های منحصر به فرد فرهنگی محیط
0,109 0,03100 5 

T8 

اختصاص یافتن فضاهایی با پتانسیل باال در محدوده 

برای توقف خودروها و مورد تهدید قرار دادن فرص  

 فضاهای تعامل برانگیزهای ایجاد 

0,105 0.02969 7 

T1 0,02796 0.098 تآشفتگی سیمای محال 

      

 نتیجه گیری  -8

 مراس  ههای  از بسیاری و برگزاری آئینی و فرهنگی تاریخی، مبادی از آثاری برداشتن در بامرکزی شهر  باف  اینکه به توجه با

 احیاء با و شود وارد زنده سازیچرخه باز به برونزا عامل عنوان به اجتماعیهوی   مؤلفه های تزریق با می تواند مذهبی و آئینی

 کنهد،  ایجهاد  شههر  برای اقتصادی پررونق تر و سرزنده تر شهری مرکز ها، باف  تاریخی ساختارهای از تطبیق یافته استفاده و

 نتیجهه  در گردشهگری و  توسهعه فرهنگهی در راسهتای    بازآفرینی امر درمشارک  مردمی  از بیشتر هرچه استفاده با اس  الزم

 و همچنهین  ساکنان تعلق حس و مکان به دلبستگی افزایش باف ، شرایط بهبود با تا بخشید ارتقا را تاریخی باف  مکان هوی 

 شهده درنظرگرفتهه   ههای  مکان در مراسمات، و ها جشن برپایی با و شهر مردم سایر و ساکنان میان اجتماعی تعامالت افزایش

مشهارک    مهوثر  زیرمعیارههای  و هاابتدا معیار در این پژوهش .گردد احیاء اجتماعی هوی برندسازی  باف ، در منظور این برای

 اسهتخراج  موضهوع  ادبیهات  براسهاس  مرکهزی شههر   باف  گردشگری توسعه رویکرد با شهری باف  سازی باززنده در مردمی در

و  تمایز و اجتماغی سرزندگی و تنوع رفاهی، تجهیزات و تسهیالت معیار سه قالب در پایدار مکان مدل کمك با سپس و گردید

 تهدیهد  و فرصه   ضعف، قوت، نقاط تحلیل در هرکدام برای شده ینیتع زیرمعیارهای وهوی  دسته بندی شدند. این سه معیار

بهرای اتخهاذ راهبردههای     محدوده مورد استفاده قرار گرفتنهد.  swot ماتریس تشکیل و سرتپوله تاریخی باف  موجود وضعی 

-SWOTدر جه  دستیابی به هد  پژوهش،میزان ارزش و اهمی  و اولوی  هرکدام از عوامل  بیش تر مناسب و دارای اولوی 

AHP     معیهار  د دا نبه دس  آمده با کمك روش تحلیل استراتژیك مورد ارزیابی قرار گرف ، نتایج حاصهل از ایهن ارزیهابی نشها
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خدمات و تسهیالت رفاهی، پویایی زنهدگی محلهی و بهومی، گردشهگری      زیر معیار های پژوهش، ، واجتماعیتنوع و سرزندگی 

 بافه   سهازی  باززنده در مشارک  مردمی بر بیشترین تاثیر را در اجتماعیهای  داراییو بومی،  اجتماعیپذیری، حف  کاراکتر 

در گروه نقاط قوت  SWOT-AHP درون گروهی عوامل اولوی  دارا می باشد. در ارزیابی گردشگری توسعه رویکرد با شهری

 ههای  فعالیه   از برخهی  درونگرایهی  ضهعف  نقهاط  گهروه  در گردشگران، موق  کانسا جه  استفاده توجه به وجود فضاهای بال

گروه فرص  ها ایجاد محیطی خالق و پویا، در گروه تهدیدها عهدم   در گردد، می ها آن رونق کاهش باعث که همگانی فضاهای

 بافه   سازی باززنده در و احیای ویژگی های خاص در برنامه توسعه آتی باالترین وزن را در زنده سازیتوجه به فرص  های باز

در دستیابی به هد  به ترتیب  تدافعیو اتخاذ راهبردهای  داشتند. در اولوی  بندی نهایی نیز گروه نقاط ضعف و تهدید شهری

 دارای اولوی  تشخیص داده شدند.
 

 

 

 منابع:-9

 ( ،بازآفرینی فرهنگ مدار در باف  تاریخی قزوین با تاکید بر گردشگری شهری،1391مین زاده،بهناز؛ دادرس،راحله،) ا - 1

 .2فصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره 

 .انتشارات سم   :تهران ، فرهنگی گردشگری ( 1387 ) حسن سید انصاری، -2

ارائه الگوی بهینه مدیری  باف  های فرسوده شهری با  "(1394افراخته، حسن، احمدی ، عاطفه و افروخته ، روشنك.) -3

، همایش ملی باف  های فرسوده و  استفاده از روشهای تحلیل تصمی  گیری چند معیاره)موردی: محله سرتپوله شهر سنندج(

 : چالش ها و راهکارها تاریخی شهری

گردشگری فرهنگی و توسعه ی پایدار شهری با تأکید بر بازآفرینی  "(1394بابایی  فرد ، اسداله و  ، امین ، حیدریان ) -4

 : چالش ها و راهکارها. ، همایش ملی باف  های فرسوده و تاریخی شهری "باف  های فرسوده ی تاریخی

 .ای بر برنامه ریزی و مدیری  گردشگری شهری، اصفهان: پیام علوی ، مقدمه(1387)تقوایی، محمد،اکبری، -

 : ی موردی مطالعه(فرهنگی گردشگری ی توسعه در ها موزه نقش تحلیل و بررسی "(1391)دیگران و احمد پوراحمد، 5-

 .1 ی شماره اول، سال گردشگری، توسعه و ریزی برنامه مجله ی" )مازندران استان شرق های موزه

 .سم  انتشارات ، تهران،"مفاهی ( و ماهی ( گردشگری "(،1391) سقایی، مهدی محمدحسین، یزدی، پاپلی -6

ویژه نامه مرکز مطالعات و برنامه  "قطب خالق، راهبرد بازآفرینی مرکز تاریخی شهر ":(1391) فروزانی، محمد ابراهی  -7

 .177ریزی تهران، منظرشماره
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