
 
 1396بهار ، 1، شمارة 4دورة  ،یشهر یگردشگر

 41 -56. صص

 

 های مدل قیتلف با پایدار یگردشگر رویکرد با یشهر ةفرسود های بافت بازآفرینی

  (ANP- SWOT) شبکه لیتحل و راهبردی ریزی برنامه

 ی(خو شهر فرسودة بافت :یمورد طالعة)م

 
 یلیاردب محقق دانشگاه ،یشهر ریزی برنامه و ایجغراف گروه استاد -یزدانی محمدحسن

 زنجان دانشگاه ،یشهر ریزی برنامه و ایجغراف گروه یترکد یدانشجو -حاضری صفیه

 یلیاردب محقق دانشگاه ،یشهر ریزی برنامه و ایجغراف گروه یترکد یدانشجو -*سیالبی زاده  ده  ده پروین

 

 11/02/1396 :مقاله پذیرش  02/08/1394 :مقاله دریافت

 

 چکیده

 در .اند فتهپذیر ریأثت آن از رانیا باسابقة شهرهای شتریب نونکتا هک است یتیواقع یفرسودگ

 های بافت ینابود بر  عالوه و کند  می لمخت را یهرش بافت رشد مسئله نیا ،شهرها گونه این

 ،نیبنابرا ؛دساز می لیتحم شهر هب را هنگفتی های هزینه ،نوظهور های بافت جادیا با ،یدرون

 و یجد موضوعی ،ها آن ناپایداری رفع و ها  آن در مداخله لزوم فرسوده، های بافت به توجه

 و تحول سیر در ،فرسوده های بافت بهسازی و مرمت رویکردهای راستا، نیا در .است محوری

 تکامل شهری بازآفرینی به ،مجدد ةتوسع و نوسازی ،سازی باززنده بازسازی، از خود تکامل

 اجتماعی، مالحظات بر تأکید ةعرص به ،کالبد به صرف توجه ةحوز از مسیر، این در و اند  یافته

 گذاری سرمایه ازمندین زکمرا نیا بازآفرینی هکآنجا از .اند  داشته گذری نیز فرهنگی و اقتصادی

 برای یدولت و خصوصی بخش زمان هم قیتشو با توان می رسد می نظر  به ،است توجه شایان

 برداری بهره یگردشگر های یلاز پتانس ،یشهر فرسودة های بافت بازآفرینی در گذاری سرمایه

 یبرا ابتدا .است ای توسعه -کاربردی اهداف دارای و تحلیلی -یفیتوص پژوهش، نیا .کرد

 ترین مهم تا شد استفاده کارشناسان با مصاحبه روش ازSWOT  ةچهارگان عوامل به دنیرس

 آوری جمع یخو شهر فرسودة های بافت گردشگری در هادیتهد و ها  فرصت ،ها  ضعف ،ها  قوت

 (ANP) ای شبکه لیتحل مدل از استفاده با سوات، فن از حاصل راهبردهای سپس .دنشو

 همچنین .نددار اولویت ST2 و ST1، WO2 یراهبردها ،نتایج مطابق .شد بندی اولویت

 و تیاولو در دیبا ازیامت نیشتریب سبک با رقابتی راهبرد ،یفعل تیوضع در دهد می نشان ازهایامت

 .ردیگ قرار توجه

 

 ،یگردشگر سنجی سیلنپتا راهبردی، ریزی برنامه فرسوده، بافت ،بازآفرینی :کلیدی های  واژه

 .خوی ،شبکه تحلیل

  

                                                                                                                                                                          
 Email: p_dadazade@yahoo.com  : مسئول نویسندۀ *
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 مقدمه

 هر به آن حیات شهر، از ای محدوده در که هنگامی .دارد پی در را آن فرسودگی ،ای پدیده هر کارایی کاهش ،طورکلی به

 فرسودگی .(Rosemary, 2005: 2420) گیرد می قرار فرسودگی روند در محدوده آن شهری بافت ،رود می رکود به علتی

 آید می وجود  به بافت آن گیری شکل بر فنی نظارت و توسعه ةبرنام نبود یا قدمت سبب  به ،آن درونی عناصر و بافت

(Loosim, 1996: 402). همچنین .نیست فراهم خودی خودبه ینوساز امکان مالکان، و ساکنان فقر دلیل  به ها بافت این در 

 در فرسوده های بافت فرد منحصربه جایگاه و ارزش رغم  علی .ندارند آن در گذاری سرمایه برای ای انگیزه گذاران سرمایه

 و کالبد ناهمخوانی مانند هایی محدودیت و مشکالت ،ها آن های  قوت و ها پتانسیل و شهر کارکردی و فضایی ساختار

 و ارتباطی ةشبک در مناسب مراتب سلسله نبود ،ها کاربری از یعضب سرانة کمی شهری، ناهمخوان عناصر وجود فعالیت،

 ،رهاشده و دفاع بی فضاهای وجود ترافیک، جاذب و ناسازگار های کاربری ارگانیک، بافت داخل به نفوذپذیری امکان نبود

 خروج و جمعیتی های جایی  هجاب و شده فرسوده بافت ارزش و اهمیت کاهش موجب ...و مناسب عمومی فضاهای کمبود

 آن تأثیرات و جدید عصر مشکالت بروز با .(74 :1389 ،مکارانه و پوراحمد) است داشته پی در را مالی توانمند های گروه

 شهرها در محوری و جدی موضوعی به ،ها آن ناپایداری رفع و فرسوده و قدیمی های بافت به توجه مختلف، های حوزه بر

 و داده سوق مذکور بافت و عناصر این یاحیا و ساماندهی سوی  به را ربط ذی های سازمان که ای گونه به ؛است شده تبدیل

 .است هکرد مطرح مختلف زمانی های دوره در را ها بافت این در مداخله لزوم

 متداول رویکردهای تکامل گرنشان زین یشهر فرسودۀ های بافت بهسازی و نوسازی ةزمین در تجارب و مطالعات

 های بافت حیاتتجدید محوریت با «شهری بازآفرینی» مانند نوینی رویکردهای با آن جایگزینی و «شهری نوسازی»

 یربنایز به یشهر فرسودۀ زکمرا بازآفرینی یوابستگ دلیل به .(30 :1391 ثانی، رضابیگی و زاده امین) است دیده آسیب

 برای یخصوص بخش قیتشو و زکمرا نیا های پتانسیل از گیری بهره ،یدولت بخش های سرمایه نبودن  کافی و یاقتصاد

 ارزشبا ۀفرسود های بافت به که درصورتی .(1 :1393 ،همکاران و قدمی) یابد می ضرورت ورکمذ های بافت بازآفرینی

 فراهم شهروندان یروح نیازهای به گوییپاسخ برای جذاب و مناسب فضاهایی هم ،شود توجه تفرج و یگردشگر لحاظ  به

 .(236 :1389 ،همکاران و رفیعیان) شود می پذیر امکان فرسوده بافت ةتوسع هم و دیآ  می

 از بعد فرسوده، بافت هکتار 392 با شهر نیا .است یخو دارد، بسیاری ۀفرسود های بافت هک رانیا شهرهای از یکی

 نوسازی و بهسازی ةزمین در جدی اقدامات است یضرور بنابراین، ؛است فرسوده بافت نیشتریب یدارا ،ارومیه شهر

 و ها فرصت ،ها  ضعف ،ها  قوت پژوهش نیا در .گیرد صورت آن در یشهر یگردشگر بر تأکید با (شهری بازآفرینی)

 ودبهب برای نهیبه های حل راه سپس .دشو  می یبررس و لیتحل یخو شهر فرسودۀ بافت در یگردشگر فراروی تهدیدهای

 .شود  می هارائ آن بازآفرینی و تیعوض

 یکردرو با خوی شهر فرسودۀ بافت بازآفرینی راهبردهای بندی اولویت و نیتدو ،حاضر پژوهش هدف راستا این در

 ؛است گرفته انجام( ANP-SWOT) شبکه لیتحل و راهبردی ریزی برنامه های مدل قیتلف با هک است پایدار گردشگری

 منظور به گردشگری های قابلیت ةتوسع برای راهبردها ترین مهم که دهد  می پاسخ سؤال نیا به حاضر پژوهش بنابراین،

 ؟اند کدام خوی شهر فرسودۀ بافت بازآفرینی

 :شودمی پرداخته زمینه این در گرفته صورت هایپژوهش مهمترین از برخی به ادامه در

 گردشگری رویکرد با شهری مراکز بازآفرینی منظور به مفهومی مدل تدوین به پژوهشی در همکارانش و قدمی

 نقش بیشترین محیطیزیست هایمولفه که داد نشان محمودآباد ساحلی شهر مرکز در ایشان مطالعات. اندپرداخته شهری

 (.12-1: 1393 همکاران، و قدمی) باشدمی دارا شهری گردشگری رویکرد با شهری مراکز بازآفرینی در را

 تاریخی بافت در گردشگران یابیمسیر به تاریخی هایبافت احیاء و حفاظت منظور به پژوهشی در احمدی و موحد



   43  …با پایدار گردشگری رویکرد با شهری فرسودة های بافت بازآفرینی

 

 چند شاید و جانبه دو گامی عنوان به کهن های بافت در گردشگران مسیریابی گیرندمی نتیجه و پرداخته سنندج شهر

 به و بخشد احیا را نظر مورد کهن بافت اقدامی، پیش عنوان به تواند می گردشگری هدایت و بافت از حفاظت برای سویه

 (.100-93: 1392 احمدی، و موحد) شودمی منجر بافت احیا به حفاظت، امر در تکمیلی گامی عنوان

 مایهبن بر تکیه با برووجرد صوفیان محله شهری کهن بافت بازآفرینی به پژوهشی در همکاران و پیرحیاتی

 جهانی حتی و ملی محلی، مقیاس در گردشگر جذب با دهدمی نشان ایشان مطالعه نتایج. اند پرداخته شهری گردشگری

 آورد وجود به شهروندان و شهر این برای را اقتصادی تحرک زمینه بافت، حفاظتی هایهزینه تامین ضمن توانمی

 (16-1:1392 همکاران، و پیرحیاتی)

 این پایداری افزایش بر موثر اساسی عوامل و شهری پایدار بازآفرینی مفهوم به پژوهشی در اکبرنژاد و پوراحمد احمد

 هایطرح اجرای نحوه در باید دهدمی نشان ایشان پژوهش نتایج و پرداخته بابل شهر تاریخی بافت در رویکرد

 در شهری هایپروژه پایداری در مهم عامل عنوان به گردشگری ترویج و مردم مشارکت شهری، احیاء یا سازیزندهباز

 (107-86: 1390 بایی، اکبرنژاد و پوراحمد) شود گرفته نظر

 نتیجه اصفهان شهر تاریخی محور گردشگری هایتوان و هاقابلیت دادن نشان ضمن پژوهشی در غفاری و کردوانی

 در کاربری تغییر بدون یا ها آن کاربری تغییر با محورها تاریخی بناهای سازی زنده باز و احیا و نوسازی مرمت، گیرندمی

 (.31-19:1390 غفاری، و کردوانی) داشت خواهد شهر توریسم زمینه در مهمی بسیار نقش آن

 قزوین شهر گردشگری هایجاذبه و تاریخی مناسب هایپتانسل دادن نشان ضمن پژوهشی در دادرس و زادهامین

 بر که است هاییبرنامه اجرا گرو در تاریخی هایبافت احیای و مشکالت از رفت برون راهکار که گیرندمی نتیجه

 (.108-99: 1391 دادرس، و زاده امین)  باشد استوار شهری گردشگری و بازآفرینی بین تعاملی هایسیاست و راهبردها

 مبتنی بازآفرینی رویکرد با شهری طراحی معیارهای تدوین به رفیعیان مجتبی راهنمایی به خود نامه پایان در فاروقی

 دهد می نشان پژوهش این نتایج. است پرداخته سنندج شهر قدیم بافت در فرهنگی گردشگری ارتقاء برای فرهنگ بر

 نهایتاً و رفاهی تجهیزات و تسهیالت خالقیت، فرهنگی، سرزندگی و تنوع هویت، و تمایز اصلی معیار پنج به توجه

 محالت های مولفه ارتقاء به تواند می فرهنگ بر مبتنی بازآفرینی رویکرد از استفاده با عملکردی و کالبدی همپیوندی

-1: 1391 همکاران، و فاروقی) گردد موجب را فرهنگی گردشگری توسعه و رشد طریق این از و نموده کمک فرهنگی

145.) 

 

 نظری مبانی

 در متنوعی های ایده دستخوش ،شهرها مرکزی و تاریخی مناطق در ویژه به بافت تغییرات روند و شهری توسعة فرایند

 های ایده با ییراتش،تغ یرس در و گرفته شکل توسعه های سیاست و زمان و مکان شرایط مبنایبر که است اخیر قرن

 قدیمی مناطق ةتوسع و بازسازی بر مبتنی کالبدی تغییرات بر که شهری بازسازی جمله از ؛است بوده مواجه متفاوتی

 ،میان این در .شود می توجه اجتماعی اهداف از برخی و ساختاری تغییرات به ،شهری سازی  باززنده در .دارد تکیه شهرها

 مردم، مشارکت به نیاز و یکپارچه اقدامات بر تأکید با و است سیاست و عمل از جامعی و کامل شکل شهری بازآفرینی

 ،شهری بازآفرینی دیگر، عبارت  به .(Lichfield, 2000: 158) شود می بافت توانمندسازی ةزمین در هایی ایده بروز سبب

 اقتصادی، وضعیت پیشرفت طریق از و انجامد می شهری بافت مشکالت تحلیل به که است یکپارچه و جامع دیدگاهی

 بنابراین، ؛(Roberts and Sykes, 2000: l7) شود می بافت ةجانب همه احیای سبب زیستی  محیط و اجتماعی کالبدی،

 تطابق هدف، ةمنطق یک وضع تحلیل اساسبر شهری حفاظت و مرمت رویکرد ترین مهم عنوان به شهری بازآفرینی

 .کند می دنبال را منطقه یک محیط وضع و اقتصادی بنیان اجتماعی، ساختارهای کالبدی، بافت زمان هم
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 و سو یک از شود می بافت ناکارآمدی سبب که گوناگونی های مؤلفه و فرسوده های بافت تعدد و تنوع میان، این در

 ةتوسع واحد هدف داشتن رغم  علی مداخله و سازی تصمیم های شیوه نیز و آن از استفاده چگونگی و بافت های پتانسیل

 این در .سازد می متفاوت را ها حل راه ةارائ و فرسوده های بافت با همواجه رویکردهای ،دیگر سوی از شهری زای درون

 :اند جمله آن از ارگانیک و سلولی ،ای موزه نگرش سه که است شده اتخاذ گوناگونی رویکردهای ،راستا

 جز را یخیتار های بافت در مداخله و است استوار یفرهنگ راثیم از حفاظت ۀشالود بر نگرش نیا :ای موزه نگرش -

 اتیمقتض بر ،مداخله بدون و یخیتار لکش به شهرها حفظ ،روش نیا در .پذیرد نمی ها آن از حفاظت جهتدر

 .شود می داده حیترج امروز یزندگ

 هک دنشو می یتلق شهر از یراثیم ةمثاب به اغلب یشهر فضاهای ،(توانمندسازی) یسلول نگرش در :یسلول نگرش -

 در وقفه بی و منظم یدگرگون امر، این محصول .شوند فعال یاقتصاد و یاجتماع تیوضع تیتقو یبرا دیبا

 .(45 :1383 خانی،) است جهات همة گرفتننظردر بدون شهرها یخیتار ۀدید آسیب و فرسوده فضاهای

 میمفاه بر است، یقبل نگرش دو بندی جمع قتیحق در هک (یعقالن نگرش) یستیارگان نگرش :یستیارگان نگرش -

 بافت بازآفرینی ،نگرش نیا در .دارد فراوان تأکید ها پدیده ییایپو و مراتب سلسله نظام ت،یلک مانند یدیجد

 و زادگان عباس) کند می دایپ یدفاع  قابل و معنادار گاهیجا شهر، ییفضا سازمان در آن نقش نییتع قیطر از فرسوده

 .(34 :1380 ،زاده  مهدی و 17 :1380 رضازاده،

 در نگری جامع ،آن های نظریه جدیدترین از یکی و یستیارگان نگرش ،فرسوده های بافت مرمت در برتر نگرش امروزه

 منظور  به راهبردی ریزی برنامه قیطر از هک است داریپا توسعة بستر در اقتصاد و فرهنگ قیتلف یبرا اقدامات و ها برنامه

 .افتی دست آن به توان می یگردشگر تحقق

 این به توجه با ،شود می منفی تأثیرات ایجاد و زیست محیط بر فشار افزایش موجب گردشگری گسترش کهآنجا از

 ایجاد را (گشتالت) کل یک که جدیدی پارادایم با و گرفت صورت گردشگری سنتی پارادایم شکل تغییر ،منفی تأثیرات

 ,WTO) شد پذیرفته جوامع و کشورها از بسیاری سوی از ،گردشگری پایدار ةتوسع تدریج به .شد جایگزین ،کرد می

2001).1 

 بدون را کنونی نسل یازهاین که است گردشگری نوعی و پایدار ةتوسع مفهوم از برگرفته پایدار گردشگری ،درواقع

 و اقتصاد ،زیست یطمح بر که شود یم اجرا ای یوهش به ،پایدار گردشگری .کند یم برطرف آینده یها نسل منابع از استفاده

 منجر منابع یریتمد به ،یدارپا یگردشگر همچنین .(Weaver, 2000: 83) باشد نداشته منفی اثر میزبان ةجامع فرهنگ

 ۀاستفاد یدبا یدارپا یگردشگر ،بنابراین کند؛ برآورده را شناختی یباییز و یاجتماع ی،اقتصاد یازهاین که  یا گونه به ؛شود یم

 و یاجتماع منافع آوردن  فراهم و یزبانم جوامع یفرهنگ و یاجتماع اصالت به احترام منابع، یست،ز یطمح از ینهبه

 نیا دار،یپا یگردشگر آمیز موفقیت تحقق منظور  به (.WTO, 2001) دهد قرار هدف درازمدت در را همه رایب یاقتصاد

 ,Gun) است یاجتماع یریادگی یندهایافر و پایش ت،یریمد ،ریزی برنامه است،یس انداز چشم بکیتر مستلزم میپارادا

 مشاهده پایدار گردشگری رویکرد با فرسوده های بافت بازآفرینی راهبردهای و اهداف ،ها زمینه 1 جدول در .(25 :1994

 :شود می
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 پایدار گردشگری رویکرد با فرسوده های بافت بازآفرینی راهبردهای و اهداف ،ها زمینه :1 شماره جدول

 راهبرد هدف زمینه

 رونق شغلی، های فرصت ایجاد با تکفل بار آوردن  پایین و ساکنان درآمد سطح بردنباال بافت اقتصادی پویایی اقتصادی
 گردشگری مراکز ۀادار و رونق در محلی کار نیروی از استفاده محلی، مشاغل

 بردن  ازبین ،فراغت اوقات گذران های کاربری ایجاد اجتماعی، نظارت ایجاد بافت در اجتماعی حیات تقویت اجتماعی
 مردمی مشارکت جلب ،مدنی حیات محمل های کاربری ایجاد اجتماعی، های ناهمگونی

 تکیه و بافت فرهنگی هویت احیای فرهنگی
 گردشگری ریزی برنامه در آن بر

 های ارزش شناساندن کهن، کالبدی های ارزش اجرای کهن، رفتاری هنجارهای یاحیا
 گردشگران به بافت فرهنگی تاریخی

 ساکنان برای مطلوب محیط ایجاد کالبدی
 گردشگران و

 و محیطی زیست های اقدام ،ناسازگار های کاربری بردن  بیناز ،عملکردها معاصرسازی
 ةشبک تعریف کهن، یفضای سازمان تداوم ،(سطحی های آب و فاضالب دفع) بهداشتی

 پارکینگ تسهیالت ایجاد سواره، ترافیک ساختنمحدود ،پیاده
 (238:1389 همکاران، و رفیعیان: منبع)

 

 به مربوط خدمات و تسهیالت و ها جاذبه از بازدید و میزبان گردشگران متقابل کنش را گردشگری توان می طورکلی به
 شناسایی و کشف سوی به انگیزه این ،قدیمی های بافت در که دانست گردشگر متفاوت های انگیزه با گردشگری

 و تاریخی گردشگری جذابیت ارتقای راهبردهای ترین مهم .یابد می سوق پیشینیان زندگی شیوۀ و تاریخی های میراث
 :کرد خالصه زیر موارد در توان می را ها بافت این بازآفرینی منظور به شهرها قدیمی مراکز در هویتی
 جمعی؛ های خاطره و رویدادها پیشینیان، زندگی شیوۀ و تاریخ هویتی، فرهنگی، یها ارزش احیای -

 ؛شهر در گردشگری های شبکه و ها گره طریق از فرهنگی و تاریخی های جاذبه میان پیوند ایجاد -

 .ها جاذبه مکانی موقعیت گرفتننظردر با گردشگری های پهنه و تاریخی و فرهنگی محورهای گسترش و احیا -

 های زیرساخت حیاتتجدید در و دهد می خاصی اهمیت نفوس  ذی و نفع  ذی عامالن و کاربران به بازآفرینی ،درواقع
 و برد می سود محلی اجتماعی های سرمایه از اقتصادی، های جریان شدننو و شهری های بافت به مجدد دهی شکل کهن،

 در مردم حضور و سرمایه جلب .کند می استفاده بازآفرینی ةمحرک ینیرو عنوان به ،گردشگری پتانسیل و گردشگران از
 گذاری سرمایه بنابراین، ؛پذیرد می تحقق شهری تاریخی گردشگر حضور با ،شهرها قدیمی مراکز ویژه به شهرها از بسیاری

 ،کند می برآورده را شهرها ةتوسع و مرمت اقتصادی اهداف تنها نه ،هویتی و تاریخی ،شهری گردشگری صنعت بخش در
 دارد کاربرد باارزش های بافت و آثار از حفاظت و تاریخی های بافت بازآفرینی منظور  به سازنده محرکی عنوان به بلکه

 گردشگری و فرهنگی و تاریخی بازآفرینی زمان هم یارتقا سبب که راهبردهایی ترین مهم از برخی .(54 :1387 تقوایی،)
 :از اند عبارت ،دنشو می شهری

 

 هویتی و تاریخی گردشگری و بازآفرینی نایم تعامل در احیا و حفاظت راهبردهای :2 شماره جدول

 هویتی و تاریخی گردشگری و بازآفرینی تعاملی راهبردهای
 (گذشته هب اتکا با شدنون) شهر کهن و اصلی بندی استخوان معاصرسازی .1 کالبدی -عملکردی

 گردشگران و ساکنان معاصر نیازهای با هایی مجموعه به مخروبه و متروکه بناهای تغییر .2
 و گردشگری های جذابیت ،انگردشگر عنصر سه پیوند طریق از گردشگری های جاذبه ارتقای به توجه .3

 گردشگری های جاذبه رسانی اطالع
 تاریخی بافت در فضایی وحدت ایجاد منظور به بافت گسستة فضاهای میان اتصال و ارتباط تداوم .4

 بافت تاریخی هویت تداعی منظور  به کالبدی و عملکردی های نشانه و نمادها از استفاده .1 هویتی -معنایی
 ایجاد درنتیجه و ناظر دید از زمان گذر دادن  نشان برای تاریخی های الیه بر تأکید طریق از ها جذابیت یارتقا .2

 تاریخی بافت گردشگر برای ذهنی تصویر
 تاریخی بافت محدودۀ در گردشگری توسعة و حفاظت های برنامه در ساکنان خاطر تعلق حس به توجه .3
 رسانی اطالع طریق از ها ارزش به احترام برای گردشگران هدایت و ها سنت و مراسم و ها مکان حرمت به توجه .4
 مردم به

 محلی ةجامع توسعة ابزار عنوان به هویت حس ارتقای و حفظ منظور به فرهنگی میراث به توجه .1 اقتصادی -اجتماعی
 نفوذ ذی و نفع  ذی های گروه ةدوسوی مشارکت با ها سیاست و راهبردها ارزیابی .2
 مردم اجتماعات برای طرح بازآفرینی اماتاقد شناسایی منظور  به هایشان تشکل و مردم نقش هب توجه .3
 تاریخی بناهای در مؤثر اقتصادی ۀاستفاد تشویق طریق از شهری حفاظت و بازآفرینی ظرفیت افزایش .4

 (1-3: 1391دادرس و زاده امین: منبع)
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 پژوهش روش

 ،پردازد  می گردشگری های قابلیت از استفاده با خوی شهر فرسودۀ بافت بازآفرینی بررسی به پژوهش نیا کهآنجا از

 یاسناد های بررسی از از،ین مورد های داده و اطالعات آوری جمع یبرا .است یاربردک هدف لحاظ از و یلیتحل -یفیتوص

 و ساخته  محقق صورت به نیز هپرسشنام .شد استفاده دلفی روش به پرسشنامه ةتهی و مشاهده ،یدانیم مطالعات نیهمچن و

 و مسئوالن شامل ،پژوهش نیا یآمار ةجامع .شد تنظیم ای گزینه  پنج های گویه با لیکرت طیف قالب در بسته سؤاالت با

 در .است یگردشگر و یشهر فرسودۀ های بافت بازآفرینی و بهسازی امر با مرتبط ینهادها و ها سازمان ارشناسانک

 یشهر فرسودۀ های بافت با مرتبط کارشناسان و مدیران (الف مختلف سطح سه در نمونه ةجامع ه،پرسشنام توزیع یندافر

 پرسشنامه 15 در گردشگری ۀحوز فعاالن و مدیران فرهنگی میراث کارشناسان (ب ،پرسشنامه 15 در شهرداری نخبگان

 از گیری بهره با نیز کارشناسان بانتخا .شدند بندی تقسیم پرسشنامه 10 در دانشگاهی نظران صاحب و نامتخصص (ج و

 آشنا افراد از پژوهش، موضوع به توجه با که است صورت بدین تکنیک این در کار روش .گرفت انجام برفی  گلوله تکنیک

 های  همؤسس و نهادها در باتجربه و خبره افراد تا شود می درخواست تخصصی مختلف مراجع و ها دانشگاه در موضوع با

 آلفای طریق از نیز خارجی و داخلی عوامل به مربوط های پرسشنامه پایایی و روایی .کنند معرفی را مختلف پژوهشی

 را پرسشنامه باالی پایایی که است 892/0 و 862/0 ترتیب  به خارجی و داخلی عوامل برای آلفا این. شد محاسبه کرونباخ

 .دهد  می نشان

 یلیتحل سیماتر از ،یخو شهر فرسودۀ بافت در داریپا یگردشگر راهبردهای ةارائ و اطالعات لیتحل و هیتجز یبرا

SWOT عوامل میتنظ با سپس .دندش تخراجاس اه هپرسشنام از هادیتهد و ها  فرصت ،ها  ضعف ،ها  قوت و دش گرفته بهره 

 یبرا .شد استخراج SWOT یراهبرد سیماتر هستند، اراهبرده نیدوت در هیپا و مبنا هک یخارج و یداخل راهبردی

 آوری  جمع زوجی مقایسات ةپرسشنام قالب در خبران و کارشناسان نظرات ،SWOT فن از حاصل های راهبرد بندی اولویت

 .ندشد بندی اولویت و یابیارز ها راهبرد ،Super Decision افزار نرم درANP  مدل از استفاده با و شد

 

 SWOT یکنکت

 یک یخارج طیمح در اه تفرص و دهاتهدی ناختش یراب یابزار -شود می دهینام زین tows یگاه هک -SWOT سیماتر

 نترلک و تیهدا درجهت راهبرد نیدوت و تیعوض نجشس منظور به ،آن یداخل های قوت و ها ضعف یبازشناس و ستمیس

 و تهدیدها و ها فرصت لیتحل یبرا ،پژوهش نیا در بنابراین، ؛(1 شکل) (90: 1384 مسیحی، مرادی) است ستمیس یک

 خالصه طور به .دش گرفته بهره ماتریس این از ،یگردشگر ةنیزم در یخو شهر فرسودۀ بافت های ضعف و ها قوت نیز

 :شود می اجرا ریز مراحل در و است راهبرد نیتدو و تیوضع لیتحل یبرا یابزار ،مدل نیا گفت توان می

 ستم؛یس یدرون های ضعف و ها قوت بندی طبقه و یبازشناس - 

 ستم؛یس خارج طیمح در موجود تهدیدهای و ها فرصت بندی طبقه و یبازشناس - 

 .آینده در ستمیس تیهدا یبرا گوناگون راهبردهای نیتدو و SWOT سیماتر لیمکت - 

 هک دده یم هارائ راهبردها انتخاب و عوامل نیا ییشناسا یبرا را مند نظام یلیتحل SWOT مدل ،گرید عبارت  به

 و ثرکداح هب را ها فرصت و ها قوت ،مناسب راهبرد یک مدل، نیا دگاهید از .کند می جادیا را ها آن نایم تطابق نیبهتر

 یلک حالت ارچه در دهاتهدی و ها فرصت ها،  ضعف ها،  قوت ،منظور نیا یبرا .رساند می حداقل به را تهدیدها و ها ضعف

ST، WO، SO و WT (34: 1384 گلکار،) شوند می انتخاب و خلق راهبرد های گزینه و شوند می داده وندیپ. 
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  SWOT تکنیک سیماتر :1 شماره شکل

 3: 1387 ،آبادی زنگی و چشمه  ده محمدی :نبعم
 

 مطالعه مورد محدودة

 شهر دومین ارومیه از بعد و گرفته قرار غربی آذربایجان استان در ایران غربی شمال در وسیع نسبتاً دشتی در خوی شهر

 از سلماس، شهرستان به جنوب از چالدران، و ماکو های  شهرستان به شمال از شهر این. است غربی آذربایجان استان

 .شود می محدود ترکیه به غرب از و مرند شهرستان به شرق

 بالغ 1385 سال در سرشماری، مطابق و است استان شهرستان ترین وسیع کیلومترمربع، 6000 حدود وسعتی با خوی

. رسید 1385 سال در نفر 182،818 به ،1240 سال در نفر 20،000 از خوی جمعیت. است داشته جمعیت نفر 360،509 بر

. اند  آمده وجود  به فرسوده های بافت ازدارد که  یاریبس مشکالت ایران، شهرهای از بسیاری مانند خوی، اندام  میان شهر

 منطبق خوی شهر یک ناحیة بر 1371 و 1355 مصوب طرح دو در شهری، تقسیمات به استناد با مطالعه، مورد محدودۀ

 سکونت نفر 17،615 یهناح ینا در ،1375 سال سرشماری براساس. است هکتار 4/156 بر بالغ 1 ناحیة سطح. است

 از بهمن، 22 بلوار به شمال از مدرس، بلوار و چمران بلوار به جنوب از و گرفته قرار خوی شهر شرق در 1 ناحیة. اند داشته

 هکتار، 4/156 بر بالغ مزبور ناحیة سطح. شود می محدود بهشتی شهید بلوار به شرق از و خمینی امام خیابان به غرب

 شهر از بخشی ناحیه، این همچنین(. 200: 1390 ،همکاران و حکیمی) است مصوب جامع طرح سطح از درصد 5 یعنی

 مورد محدودۀ. است قطعه 6006 شامل ریزدانه،و  فشرده متراکم، ساختار دارای و شده احداث آن فضاهای غالب کهاست 

 تفصیلی و جامع های طرح همة در شهر اولیة هستة عنوان به بازار،مانند  ارزشمندی عناصر وجود و ماهیت دلیل  به مطالعه،

 قویونچلر به عرف در که دارد محله چهار بافت این. است شده معرفی 1 ناحیة عنوان به شهر، مصوب و منقضی شدۀ  تهیه

 (.2 شکلشهرت دارند ) محله آقای و محله بازار چاپارخانه، محله،
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  مختلف سطوح در مطالعه مورد محدودة :2 شماره شکل

 1376 فرافزا، مشاور مهندسین: منبع

 

 SWOT فن با آن قیتلف و (ANP) ای شبکه لیتحل روش

 ۀپیچید مسائل حل برای و چندمنظوره های گیری تصمیم در مبسوط یروش عنوان به ANP روش ،اخیر های سال در

 که تفاوت این با ؛بود AHP   ةنظری ةادام در هک کرد معرفی را روش این (1996) یساعت .است شده مطرح گیری تصمیم

 تحلیل فرایند .(Dikmen and Birgonu, 2007: 6) ندارد را گیری تصمیم مختلف سطوح نایم رابطه ودنب فرض روش، این

 گیرنده  تصمیم به و کند می ارائه گیری تصمیم در همکاری و حکومتی عمومی، تحلیل برای اجرایی یچارچوب بیشتر ،شبکه

 بهترین اتخاذ در داریامعن تأثیر که آورد حساب به را غیرملموس و ملموس معیارهای و عوامل ةهم که دهد می اجازه

 های اولویت ،درنهایت .دگیر  می صورت توجه احتمالی های اندازه های فرصت و ها ریسک به ،ANPمدل  در .دارد تصمیم

 ساختار های مؤلفه. (Tuzkaya and Bahadır Gulsun, 2008: 14) شود می فراهم گیری تصمیم منظور به الزم

 اثر باال سطح های مؤلفه بر نییپا سطح های مؤلفه معمول، طور  به اما ،اند شده لکیتش یمتفاوت نیقوان از ،مراتبی سلسله

 3 لکش .است گرفته نشئت آن از ANP  مدل هک شود می ای شبکه یساختار یدارا ستمیس ،طیشرا نیا در .دنگذار می

 .دهد می نشان را ANP مدل یساختار رابطة

 
  هکشب لیتحل مدل یساختار ارتباط :3 شماره لکش

 115: 1392 ،همکاران و احدنژاد :نبعم

 

 شکل ریز یساختارها SWOT تکنیک با ها آن ادغام درصورت ،ای شبکه و مراتبی سلسله ساختار تفاوت هب توجه با

 :گیرد می
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  ای شبکه ساختار (ب ،مراتبی سلسله ساختار (الف SWOT ای شبکه و یمراتب سلسله ساختار تفاوت :4 شماره شکل

 Foroughi et al, 2012: 85: منبع

 

 که  ای گونه به ؛کند یم مراتب سلسله جایگزین را ها شبکه ،ANP یبازخورد رویکرد ،شود یم مشاهده که گونه همان

 اهمیت رب است ممکن نیز ها یگزینجا اهمیت ،کند یم مشخص را ها یگزینجا اهمیت ،یارهامع اهمیت اینکه بر  عالوه

 .(78: 1390 ،همکاران و ایی)رهنم باشد تأثیرگذار یارهامع

 
 پایدار گردشگری رویکرد با خوی شهر فرسودة بافت بازآفرینی بر مؤثر خارجی و داخلی عوامل :3 شماره جدول

 درونی محیط

 (W) ها ضعف (S) ها قوت
S1: شمس ۀمقبر ویژه به یمیقد های تمدن و یخیتار آثار وجود 
 ؛قطور پل و یسنگ  دروازه ،یزیتبر
S2: و یزکمر بافت ۀمحدود در یخو شهر ۀدیسرپوش بازار وجود 

 ؛آن یمحل محصوالت تنوع
S3: ؛گذشته نسل های معماری ۀماند باقی و تیهو وجود 
S4: یگذارها و محالت زکمر ا،یاکت مساجد، بازار، انیم یقو وندیپ 
 ؛یاصل
S5: ؛بافت یخیتار یورود یمباد از یذهن ریتصو وجود 
S6: ؛یاجتماع یقو یهمبستگ وجود 

S7: ؛یمحل فرهنگ و رسوم و آداب وجود 
S8: محدوده مردم نوازی مهمان ةیروح و یاجتماع و یقوم تنوع. 

W1: ؛یاقامت امکانات بودن  نامناسب و کمبود 
W2: های خانه دیخر و یخیتار یبناها حفظ یبرا یمال منابع مبودک 

 ؛باارزش
W3: ؛یبصر تیجذاب یجیتدر رفتن  نیباز و ها مغازه یالبدک یفرسودگ 
W4: ؛یفرهنگ و یدست عیصنا فروش ةنیزم در یابیبازار نبود 
W5: ؛آذری و یسنت های موسیقی یبرگزار و یزبانیم یبرا فضا نبود 
W6: یدسترس یبرا ادهیپ یرهایمس از منیا و منسجم ای شبکه نبود 

 ؛محدوده یخیتار عناصر به
W7: ؛یفرهنگ و یحیتفر  ،یخیتار های مکان ةنقش نبود 
W8: یگردشگر بخش در داریپا تیریمد از نکردن  استفاده. 

 بیرونی محیط
 (T) تهدیدها (O) ها فرصت

O1: بخش در گذاری سرمایه و ریزی برنامه به دولت توجه افزایش 
 ؛یگردشگر

O2: ؛گذاری سرمایه یبرا یخصوص بخش توجه افزایش 
O3: مراسم ش،یگو ةنیزم در آذری لیاص فرهنگ از یبرخوردار 

 ؛فلسفه و شعر ،یمذهب
O4: متخصص نیروهای نظرات ییوفاکش یبرا مناسب فرصت وجود 

 ؛باتجربه و
O5: ؛یراز یمرز ةبازارچ وجود 
O6: ؛بافت یخیتار های جاذبه به شهر مردم یباال خاطر  تعلق حس 
O7: اجتماعی هویت تقویت و فرهنگی های ارزش بهسازی. 

T1: ؛لغزش مثل منطقه در یطیمح مخاطرات یبرخ بروز امکان 
T2: ؛باالدست در یگردشگر یمتول های سازمان ناکارآمدی و یناتوان 
T3: ؛گردشگران و ساکنان نیازهای به نبودنپاسخگو 
T4: ؛یرانیا ضد غاتیتبل و کشورها ریسا با رانیا روابط یمنف تأثیر 
T5: ؛منطقه در ها  ستیترور افزایش و جوار هم کشورهای یاسیس ثبات نبود 
T6: استانداردهای بردنباال برای الزم اراتیاخت نبود و ناتوانی 
 ؛یگردشگر خدمات و التیتسه
T7: ؛بافت یخیتار عناصر از مردم یذهن ریتصو و ارتباط شدن  رنگکم 
T8: محدوده یخیتار یبناها یفرسودگ خطر. 

 1394 ،نگارندگان :منبع
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 پژوهش های یافته
 شناسایی و پایدار گردشگری رویکرد با خوی شهر فرسودة بافت بازآفرینی بر مؤثر خارجی و داخلی عوامل تحلیل. 1

 SWOT زیرعوامل

 فهرست گردشگری زمینة در خوی شهر مرکزی بافت های  فرصت و تهدیدها ها،  قوت ها،  ضعف ترین مهم مرحله، این در

 تکمیل برای. شد استخراج ها پرسشنامه از تهدیدها و ها  فرصت ها،  ضعف ها،  قوت به مربوط اطالعات سپس. شدند

 بهره شهری گردشگری و فرسوده بافت زمینة در متخصص اندرکاران دست و مسئوالن با مصاحبه روش از اطالعات،

 میان از و ضعف، 9 و قوت 9 ها،  ضعف و ها  قوت شامل درونی عوامل یانم در کارشناسان، نظرات بندی  جمع با. شد گرفته

 .اند  مشاهده  قابل 3 جدول در که شد مشخص تهدید 8 و فرصت 7 تهدیدها، و ها فرصت شامل بیرونی عوامل
 

 پایدار گردشگری رویکرد با خویشهر فرسودة بافت بازآفرینی بر مؤثر راهبردهای ترین مهم :4 شماره جدول

 .کنند اداره یمدیریت شکل به را شرایط توانند می ها  قوت و ها فرصت از مندی بهره با ،وضعیت این در مدیران (:SO) تهاجمی راهبردهای

SO1 :؛یمیقد های تمدن و یخیتار آثار حفظ جهتدر تالش 

SO2 :داریپا درآمد جادیا و زایی اشتغال منظور به یخو ۀدیسرپوش بازار تیفعال ةدامن گسترش یبرا ریزی برنامه. 

 سازمان یک .دگیر  می صورتاستفاده  بیشترین موجود های فرصت از ،ها ضعف از کاستن با راهبرد این در :(WO) کارانه محافظه راهبردهای
 در .نباشد آن از برداری بهره به قادر خود سازمانی های ضعف دلیل به اما ،شود هایی فرصت وجود متوجه خود خارجی محیط در است ممکن
 .آورد  می فراهم را فرصت از استفاده امکان ،بازنگری راهبرد اتخاذ ،شرایطی چنین

WO1: ؛یخو شهر یزکمر بافت ۀمحدود در یگردشگر خدمات و التیتسه عیتوز نوع در بازنگری 

WO2: یگردشگر با مرتبط های سازمان یهماهنگ شیافزا. 
 ،آن هدف و شود می تدوین اهتهدید با مقابله برای سیستم های قوت از یریگ  بهره اساسبر ،راهبرد این :(ST) رقابتی راهبردهای

 .استهتهدید رساندن  حداقل  به و ها  قوت رساندنحداکثر  به

ST1: ؛یگردشگر های جاذبه ةتوسع یبرا یتخصص ةبودج شیافزا 
ST2: ؛یگردشگر ةتوسع تحقق و شدن  ییاجرا یبرا ارآمدک و شفاف تیریمد جادیا 
ST3: ؛ای جاده تصادفات اهشک جهتدر ونقل حمل های سرویس و ها راه گسترش و یبهساز یبرا اعتبارات شیافزا 

 و هشکا منظور به سیستم های ضعف کاهش -نامید نیز بقا راهبرد را آن توان می که -راهبرد این کلی هدف :(WT) تدافعی راهبردهای
 .ستاهتهدید سازی خنثی

WT1: فرسوده؛ های بافت یمتول های سازمان در یگردشگر تیریمد آموختگان دانش جذب 
WT2: ؛یانسان و یعیطب مخاطرات برابردر یخیتار و یباستان آثار مرمت و ایاح 

WT3 :یگردشگر خدمات و التیتسه استانداردهای بردنباال منظور  به یگردشگر ریزی برنامه اندرکار دست های سازمان قیتشو. 

 1394 ،نگارندگان :منبع

 

 پایدار گردشگری رویکرد با خوی شهر فرسودة بافت بازآفرینی بر مؤثر چهارگانة راهبردهای تدوین. 2

 ممکن راهبردهای انواع ارائة به خارجی، و داخلی عوامل ارزیابی های ماتریس و تطبیقی تحلیل از استفاده با مرحله، این در

 ST ،(تهاجمی) SO دستة چهار راهبردها این. شود می پرداخته خوی شهرستان گردشگری توسعة برای ریزی برنامه در

 یبمنطقه، از ضر یراهبردها یکل یتوضع یینتع ی. براشوند یم شامل را( تدافعی) WT و( بازنگری) Wo(، بخشی تنوع)

شهرستان  یرو  یشموجود و پ یطذکر است که راهبردها براساس شرا یان. شاکنیم ی( استفاده مSWOTهر بخش ) یینها

 های یسماتر آوردن از گزارش، شدن  طوالنی از اجتناب دلیل  به مرحله، این در. اند  یتبر واقع  یند و مبتندارائه ش خوی

 .است شده ارائه شده  تدوین یها راهبرد تنها و شدهنظر  صرف یو خارج یعوامل داخل یابیارز

 مدل، نیا .شد پرداخته مراتبی سلسله لیتحل ندیفرا در SWOT عناصر یابیجا به ،SWOT ماتریس لیتکم از پس

 یسطح  سه ییالگوSWOT  مدل .دهد می نشان راSWOT  یاصل عوامل یدرون ارتباط و ها خوشه انیم ةدوسوی ارتباط
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 .هستند هادیتهد و ها  فرصت ،ها  ضعف و ها  قوت همان (تورهاکفا) ارهایمع .است راهبرد نیبهتر انتخاب آن، هدف هک است

 سیماتر .هستند راهبردها شده  داده  نشان یوهایآلترنات وSWOT  ةچهارگان ابعاد ،اند شده داده نشان هک زین معیارهاییریز

 .است شده ترسیم 5 شکل مطابق Super Decisions افزار نرم در ادشدهی یالگو براساس

 شبکة از خطوط، این. دهد می نشان را( ها گره و ها خوشه) ها شاخص و ابعاد های  تعامل شبکة 5 شکل خطوط

 ANP افزار نرم های ورودی عنوان به سازی مدل های خروجی از استفاده با فرایندمحوری های شاخص و ابعاد های  تعامل

 شکل در طورکه همان. دهد  می انجام افزار نرم مدل در را نودها و ها خوشه ابعاد بندی سطح و روابط تعیین و شده حاصل

 ،SO راهبرد به مربوط SO2 و SO1 آلترناتیوهای. دارد آلترناتیو 9 و زیرمعیار 31 معیار، 4 تحقیق، این مدل پیداست،

 آلترناتیوهای و WO راهبرد به مربوطWO2  و WO1 آلترناتیوهای ،ST راهبرد به مربوط ،ST3 و ST1، ST2 آلترناتیوهای

WT1، WT2 و WT3 راهبرد به مربوط WT هستند. 

 

 
  SWOT و ANP ترکیب از حاصل ةشد ترسیم ماتریس :5 شماره شکل

 نگارندگان :نبعم

 

 اصلی عوامل انیم متقابل یوابستگ نبود فرض با .است سوات عوامل تیاهم ةدرج ردنک  مشخص ،یبعد ةمرحل

SWOT، عوامل ،مرحله این در .شود می لیتشک هن تا یک اسیمق یک از استفاده با یاصل عوامل یزوج ساتیمقا سیماتر 

 هدف، به دنیرس یبرا رشانیتأث و عوامل تیاهم ةدرج اساسبر ها،دیتهد و ها  فرصت ،ها  ضعف ،ها  قوت شامل سوات

=A  سیماتر .ردک توجه ها ماتریس یسازگار به دیبا یزوج ساتیمقا دادن  انجام در .شوند می بندی وزن
[aij] گویند سازگار را 

 و ملکی) است قبول قابل ،یزوج ساتیمقا های ماتریس در 1/0 از کمتر یناسازگار زانیم .باشد aik*akj=aij اگر

 .است 0765/0 ها قضاوت ناسازگاری نرخ اینجا در که (120: 1382 ،همکاران

 
 ها آن نیب وابستگی نبود فرض با ارهایمع زوجی ساتیمقا سیماتر :5 شماره جدول

Weakness Threat Strength Opportunity SWOT 

3 4 33/0 1 Opportunity 
3 7 1 3 Strength 
33/0 1 14/0 25/0 Threat 
1 3 33/0 33/0 Weakness 

 1394 ،نگارندگان :منبع

 

  ها آن نایم روابط و زیرمعیارها و معیارها به توجه با ها راهبرد تیاهم ةدرج ةمحاسب

 نهایی، بندی اولویت این به رسیدن برای .دنشو می بندی اولویت SWOT مدل از حاصل های راهبرد ،مرحله این در
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 یتمام .شود می محاسبه و لیتشک محدود سیماتر سپس و یوزن سوپرماتریس ،غیروزنی های سوپرماتریس بیترت  به

 رکذ نداشتن  ضرورت به توجه با زین پژوهش نیا در .گیرد می انجام Super Decisions افزار نرم با ،یادشده ندیفرا مراحل

 شده ارائه ها راهبرد یینها بندی اولویت تنها و هشد نظر صرف ها آن آوردن از ،دمحدو و غیروزنی ،یوزن سوپرماتریس جینتا

 .است 0757/0 شده  انجام های قضاوت ناسازگاری نرخ .است

 راهبرد. هستند شده  شناخته اولویت دارای راهبرد سه ST2 و ST1، WO2 شود، می مالحظه 6 جدول در طورکه همان

ST1 (گردشگری های جاذبه توسعة برای تخصصی بودجة افزایش)، راهبرد. است رقابتی های راهبرد به مربوط WO2 

 مدیریت ایجاد) ST2 راهبرد و کارانه محافظه های راهبرد به مربوط ،(گردشگری با مرتبط های سازمان هماهنگی افزایش)

 نهایی بندی اولویت. است رقابتی های راهبرد به مربوط نیز( گردشگری توسعة تحقق و شدن  اجرایی برای کارآمد و شفاف

 :شود  می مشاهده 6 و 5 های  شکل در Super Decsionsافزار  نرم گرافیکی خروجی با ها گزینه

 
 ها راهبرد یینها بندی اولویت :6 شماره جدول

 راهبرد
 ةشدنرمال امتیاز

 ها خوشه
 نسبی وزن

 (حدی ماتریس)
  اولویت

SO1 0968/0 0190/0 8 یمعمار تیهو حفظ منظور به دیجد وسازهای ساخت در نیقوان وضع 
 هنک

SO2 0980/0 0193/0 5 منظور به یخو ۀدیسرپوش بازار تیفعال ةدامن گسترش یبرا ریزی برنامه 
 داریپا درآمد جادیا و زایی اشتغال

ST1 1074/0 0211/0 1 یگردشگر های جاذبه ةتوسع یبرا یتخصص ةبودج شیافزا 
ST2 1037/0 0204/0 3 ةتوسع تحقق و شدن  ییاجرا یبرا ارآمدک و شفاف تیریمد جادیا 

 یگردشگر
ST3 0961/0 0189/0 10 های سرویس و ها راه گسترش و یبهساز یبرا اعتبارات شیافزا 

 ای جاده تصادفات اهشک جهتدر ونقل حمل
WO1 0979/0 0192/0 6 ۀمحدود در یگردشگر خدمات و التیتسه عیتوز نوع در بازنگری 

 یخو شهر یزکمر بافت
WO2 1055/0 0207/0 2 یگردشگر با مرتبط های سازمان یهماهنگ شیافزا 
WT1 1004/0 0197/0 4 یمتول های سازمان در یگردشگر تیریمد آموختگان دانش جذب 

 فرسوده های بافت
WT2 0965/0 0190/0 9 یانسان و یعیطب مخاطرات برابردر یخیتار و یباستان آثار مرمت و ایاح 
WT3 0978/0 0192/0 7 جهتدر یگردشگر ریزی برنامه اندرکار دست های سازمان قیتشو 

 یگردشگر خدمات و التیتسه استانداردهای بردنباال
 1394 ،نگارندگان :منبع

 

 
 

 ها راهبرد یینها ازیامت نمودار: 7 شماره شکل     ها راهبرد یینها بندی اولویت نمودار :6 شماره شکل      

 

 ارتباط ها آن انیم ه،یاول مدل در هک یعوامل همة ةمقایس با هک دساز می فراهم را امکان نیاANP  فن از استفاده

1948 

2034 

3045 

2947 

 امتیاز نهایی کسب شده توسط استراتژیها

SO WO ST WT
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  عوامل همان معیارهاریز و معیارها هکآنجا از ادشده،ی قیتحق در   .ردک بندی رتبه را ها خوشه یتمام بتوان است، شده برقرار

SWOT ةچهارگان عوامل از یکهر تیاولو تا ردک بندی رتبهرا  ها  آن و سهیمقا گریدیک اب را عوامل نیا توان می ،هستند 

 در زین زیرمعیارها تیاولو تا ردک بندی رتبه زین را اریمع هر زیرمعیارهای توان می نیهمچن .دیآ فراهم SWOT لیتحل

 شده داده نشان 7 شکل و 6 جدول در حاضر، پژوهش معیارهای بندی رتبه .شود حاصل اهداف و یاصل اریمع با ارتباط

 :است
 

 ANP مدل در یارهامع یبند رتبه نمودار :8شماره  شکل         ANP در مدل  یاصل یارهایمع بندی یتاولو :7 شماره جدول  

 

 ردیکرو با خوی شهر فرسودۀ های بافت بازآفرینی هایدیتهد و ها  فرصت ،ها  ضعف ،ها  قوت ةشبک لیتحل در 

 هک دارند زیرمعیارهایی یکهر زین SWOT  لیتحل ةچهارگان عوامل .اند گرفته قرار اول ةرتب در ها قوت دار،یپا یگردشگر

 زیرمعیارها بندی رتبه .ندک  می کمک ها آن از اجتناب و حذف ای برداری بهره و استفاده یبرا ریزی برنامه به ،ها  آن بندی رتبه

 :شود  می مشاهده 12و  11، 10، 9 نمودارهای در معیارهایشان تیاهم بیترت  به

 

              
 ANP مدل در تهدیدها بندی رتبه نمودار :10شماره  شکل      ANP مدل در ها ضعف بندی رتبه نمودار :9 شماره شکل 

   

 
 ANP مدل در ها فرصت بندی رتبه نمودار :12 شماره شکل     ANP مدل در ها قوت بندی رتبه نمودار :11 شماره شکل  

 

 گیری نتیجه

 اهداف از ،یاجتماع اناتکام و یعموم التیتسه تأمین و یاجتماع افتراق و فقر اهشک اشتغال، افزایش ،یاقتصاد ةتوسع

 اولویت
 شدة  نرمال امتیاز

 ها خوشه
 نسبی وزن

 (حدی ماتریس)
SWOT 

 فرصت 025824/0 14286/0 2
 قوت 027506/0 011080/0 1
 تهدید 019458/0 11111/0 3
 ضعف 021624/0 10850/0 4
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 مختلف ابعاد رب مؤثر یموضوع ،یشهر یگردشگر ،انیم نیا در .شود می محسوب شهری بازآفرینی های  هبرنام یدیلک

 فرسوده و هنک های بافت در ویژه به بازآفرینی یبرا شهرها از یاریبس راهبرد قالب در امروزه هک است شهری توسعة

 ورود .هستند شهرها در مردم حضور و سرمایه جذب یبرا یعامل اغلب ،یگردشگر های جاذبه .است شده گرفته کار به

 ةتوسع یاقتصاد اهداف تنها نه ،گردشگران خود و یگردشگر بخش گذاران سرمایه قیطر از شهرها زکمرا به هیسرما

 ینیبازآفر یاجتماع اهداف ،گرید یسو از .است شهر رامونیپ ةتوسع یبرا کیمحر موتور هکبل ،سازد می برآورده را شهرها

 پذیر امکان یگردشگر سرشار سود لیدل  به زین یاجتماع مختلف های گروه تکمشار و یاجتماع طیمح بهبود مانند

 یا گردشگری ةتوسع برای راهکارهایی ةارائ به ،راهبردی ریزی برنامه از استفاده با زیادی های پژوهش در .دنشو می

 حفاظت منظور به احمدی و موحد در آن، که است پژوهشی ،موارد این ةجمل از .است شده پرداخته فرسوده بافت بهسازی

 که ندرسید نتیجه ینبه ا و ندپرداخت سنندج شهر تاریخی بافت در گردشگران مسیریابی به تاریخی های بافت یاحیا و

 بخشد ایاح را نظر مورد هنک بافت ،اقدام  شیپ یک عنوان به که دارد را آن قابلیت هنک های بافت در گردشگران یابیریمس

 پایدار بازآفرینی مفهوم به نیز اکبرنژاد و پوراحمد .شود منجر بافت یایاح به حفاظت، امر در یلیمکت یگام عنوان به و

 در که ندفترگ نتیجه و ندپرداخت بابل شهر تاریخی بافت در رویکرد این پایداری افزایش بر مؤثر اساسی عوامل و شهری

 پایداری در مهم یعامل ،گردشگری ترویج و مردم مشارکت باید شهری یاحیا یا سازی باززنده های طرح اجرای ۀنحو

 تاریخی محور گردشگری های توان و ها قابلیت دادن  نشان ضمن غفاری و کردوانی .شود گرفته نظردر شهری های پروژه

 ای یاربرک رییتغ با محورها یخیتار بناهای سازی باززنده و ایاح و ینوساز مرمت، که ندرسید نتیجه ینبه ا اصفهان شهر

 ضمن نیز دادرس و زاده امین پژوهش .داشت خواهد شهر گردشگری ةنیزم در یمهم اریبس نقش ،یاربرک رییتغ بدون

 از رفت برون راهکار که دهد می نشان قزوین شهر گردشگری های جاذبه و تاریخی مناسب های پتانسیل دادن  نشان

 بازآفرینی بین تعاملی های سیاست و راهبردها بر که است هایی برنامه اجرای گرو در ،تاریخی های بافت احیای و مشکالت

 های بافت بازآفرینی نگرش با جامعی پژوهش ،شود می مشاهده که گونه همان اما ،باشد استوار شهری گردشگری و

 منظور به راستا، این در راهکارها بندی اولویت به حداقل یا نگرفته صورت گردشگری های قابلیت طریق از یشهر فرسودۀ

 هب پژوهش های زیرشاخص و ها شاخص وابستگی دلیل  به ،پژوهش نیا در .است شدهن توجه نظر مورد فرایند تسریع

 .است شده توجه ای شبکه لیتحل مدل بندی رتبه به سوات، فن از استفاده بر  عالوه ،یستمیس دید ضرورت یزن و یکدیگر

 خارجی یاهتهدید از ناشی آثار از پرهیز و داخلی های قوت و خارجی های فرصت از نگرفت  بهره با نیز راهبردها یافتن برای

 با سوات، فن از حاصل راهبردهای سپس .شد پرداخته راهبردها تدوین به ،ها آن دادن  کاهش با و داخلی های ضعف و

 سه ،ST2 و ST1، WO2 دهد می نشان جینتا .ندشد بندی یتاولو Super Decision افزار نرم درANP  مدل از استفاده

 های راهبرد به مربوط ،یگردشگر های جاذبه ةتوسع یبرا یتخصص ةبودج شیافزا ،ST1 راهبرد .اند  اولویت یدارا راهبرد

 و کارانه محافظه های راهبرد به مربوط ،یگردشگر با مرتبط های سازمان یهماهنگ شیافزا ،WO2 راهبرد .است رقابتی

 های راهبرد به مربوط نیز یگردشگر ةتوسع تحقق و ،شدن  ییاجرا یبرا ارآمدک و شفاف تیریمد جادیا ،ST2 راهبرد

 به مربوط های گزینه ،3045/0 درمجموع رقابتی راهبرد به مربوط های گزینه شده،  نرمال یازهایامت اساسبر .است رقابتی

 به مربوط های گزینه و 2947/0 درمجموع تدافعی راهبرد به مربوط های گزینه ،  2034/0 درمجموع کارانه محافظه راهبرد

 راهبرد ،یفعل تیوضع در هک گفت توان می امتیازها اساسبر .اند کرده سبک ازیامت 1948/0 درمجموع یتهاجم راهبرد

 .ردیگ قرار توجه و تیاولو در دیبا ازیامت نیشتریب کسب با رقابتی

 از استفاده با یخو شهر فرسودۀ بافت ینیبازآفر هایدیتهد و ها  فرصت ،ها  ضعف ،ها  قوت ای شبکه لیتحل جینتا

 ةرتب در -هستند ها فرصت همان هک -دوم تیاولو برابر دو حدود یارزش با ها قوت که دهد می نشان یگردشگر ردیکرو

 ةبودج شیافزا .شود انجام دیبا یاقدامات ریز راهبردهای از یکهر اجرای یبرا ،جینتا مطابق ،درواقع .اند  گرفته قرار اول
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 مربوط های سازمان در یگردشگر تیریمد آموختگان دانش جذب سبب ،یگردشگر های جاذبه ةتوسع یبرا یتخصص

 با مرتبط های سازمان یهماهنگ شیافزا نیز و ارآمدک و شفاف تیریمد جادیا یبرا یزاس زمینه ،امر این و شود  می

 .کند  می تسریع را یگردشگر
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