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بازآفرینی بافتهای فرسودة شهری با رویکرد گردشگری پایدار با تلفیق مدلهای
برنامهریزی راهبردی و تحلیل شبکه ()ANP- SWOT
(مطالعة موردی :بافت فرسودة شهر خوی)
محمدحسن یزدانی -استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی
صفیه حاضری -دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه زنجان
پروین دهدهزاده سیالبی* -دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی

دریافت مقاله1394/08/02 :

پذیرش مقاله1396/02/11 :

چکیده
فرسودگی واقعیتی است که تاکنون بیشتر شهرهای باسابقة ایران از آن تأثیر پذیرفتهاند .در
اینگونه شهرها ،این مسئله رشد بافت شهری را مختل میکند و عالوهبر نابودی بافتهای
درونی ،با ایجاد بافتهای نوظهور ،هزینههای هنگفتی را به شهر تحمیل میسازد؛ بنابراین،
توجه به بافتهای فرسوده ،لزوم مداخله در آنها و رفع ناپایداری آنها ،موضوعی جدی و
محوری است .در این راستا ،رویکردهای مرمت و بهسازی بافتهای فرسوده ،در سیر تحول و
تکامل خود از بازسازی ،باززندهسازی ،نوسازی و توسعة مجدد ،به بازآفرینی شهری تکامل
یافتهاند و در این مسیر ،از حوزة توجه صرف به کالبد ،به عرصة تأکید بر مالحظات اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی نیز گذری داشتهاند .از آنجاکه بازآفرینی این مراکز نیازمند سرمایهگذاری
شایانتوجه است ،بهنظر میرسد میتوان با تشویق همزمان بخش خصوصی و دولتی برای
سرمایهگذاری در بازآفرینی بافتهای فرسودة شهری ،از پتانسیلهای گردشگری بهرهبرداری
کرد .این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و دارای اهداف کاربردی -توسعهای است .ابتدا برای
رسیدن به عوامل چهارگانة  SWOTاز روش مصاحبه با کارشناسان استفاده شد تا مهمترین
قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها در گردشگری بافتهای فرسودة شهر خوی جمعآوری
شوند .سپس راهبردهای حاصل از فن سوات ،با استفاده از مدل تحلیل شبکهای ()ANP
اولویتبندی شد .مطابق نتایج ،راهبردهای  WO2 ،ST1و  ST2اولویت دارند .همچنین
امتیازها نشان میدهد در وضعیت فعلی ،راهبرد رقابتی با کسب بیشترین امتیاز باید در اولویت و
توجه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :بازآفرینی ،بافت فرسوده ،برنامهریزی راهبردی ،پتانسیلسنجی گردشگری،
تحلیل شبکه ،خوی.
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مقدمه
بهطورکلی ،کاهش کارایی هر پدیدهای ،فرسودگی آن را در پی دارد .هنگامیکه در محدودهای از شهر ،حیات آن به هر
علتی به رکود میرود ،بافت شهری آن محدوده در روند فرسودگی قرار میگیرد ( .)Rosemary, 2005: 2420فرسودگی
بافت و عناصر درونی آن ،بهسبب قدمت یا نبود برنامة توسعه و نظارت فنی بر شکلگیری آن بافت بهوجود میآید
( .)Loosim, 1996: 402در این بافتها بهدلیل فقر ساکنان و مالکان ،امکان نوسازی خودبهخودی فراهم نیست .همچنین
سرمایهگذاران انگیزهای برای سرمایهگذاری در آن ندارند .علیرغم ارزش و جایگاه منحصربهفرد بافتهای فرسوده در
ساختار فضایی و کارکردی شهر و پتانسیلها و قوتهای آنها ،مشکالت و محدودیتهایی مانند ناهمخوانی کالبد و
فعالیت ،وجود عناصر ناهمخوان شهری ،کمی سرانة بعضی از کاربریها ،نبود سلسلهمراتب مناسب در شبکة ارتباطی و
نبود امکان نفوذپذیری به داخل بافت ارگانیک ،کاربریهای ناسازگار و جاذب ترافیک ،وجود فضاهای بیدفاع و رهاشده،
کمبود فضاهای عمومی مناسب و ...موجب کاهش اهمیت و ارزش بافت فرسوده شده و جابهجاییهای جمعیتی و خروج
گروههای توانمند مالی را در پی داشته است (پوراحمد و همکاران .)74 :1389 ،با بروز مشکالت عصر جدید و تأثیرات آن
بر حوزههای مختلف ،توجه به بافتهای قدیمی و فرسوده و رفع ناپایداری آنها ،به موضوعی جدی و محوری در شهرها
تبدیل شده است؛ بهگونهای که سازمانهای ذیربط را بهسوی ساماندهی و احیای این عناصر و بافت مذکور سوق داده و
لزوم مداخله در این بافتها را در دورههای زمانی مختلف مطرح کرده است.
مطالعات و تجارب در زمینة نوسازی و بهسازی بافتهای فرسودۀ شهری نیز نشانگر تکامل رویکردهای متداول
«نوسازی شهری» و جایگزینی آن با رویکردهای نوینی مانند «بازآفرینی شهری» با محوریت تجدیدحیات بافتهای
آسیبدیده است (امینزاده و رضابیگی ثانی .)30 :1391 ،بهدلیل وابستگی بازآفرینی مراکز فرسودۀ شهری به زیربنای
اقتصادی و کافینبودن سرمایههای بخش دولتی ،بهرهگیری از پتانسیلهای این مراکز و تشویق بخش خصوصی برای
بازآفرینی بافتهای مذکور ضرورت مییابد (قدمی و همکاران .)1 :1393 ،درصورتیکه به بافتهای فرسودۀ باارزش
بهلحاظ گردشگری و تفرج توجه شود ،هم فضاهایی مناسب و جذاب برای پاسخگویی به نیازهای روحی شهروندان فراهم
میآید و هم توسعة بافت فرسوده امکانپذیر میشود (رفیعیان و همکاران.)236 :1389 ،
یکی از شهرهای ایران که بافتهای فرسودۀ بسیاری دارد ،خوی است .این شهر با  392هکتار بافت فرسوده ،بعد از
شهر ارومیه ،دارای بیشترین بافت فرسوده است؛ بنابراین ،ضروری است اقدامات جدی در زمینة بهسازی و نوسازی
(بازآفرینی شهری) با تأکید بر گردشگری شهری در آن صورت گیرد .در این پژوهش قوتها ،ضعفها ،فرصتها و
تهدیدهای فراروی گردشگری در بافت فرسودۀ شهر خوی تحلیل و بررسی میشود .سپس راهحلهای بهینه برای بهبود
وضعیت و بازآفرینی آن ارائه میشود.
در این راستا هدف پژوهش حاضر ،تدوین و اولویتبندی راهبردهای بازآفرینی بافت فرسودۀ شهر خوی با رویکرد
گردشگری پایدار است که با تلفیق مدلهای برنامهریزی راهبردی و تحلیل شبکه ( )ANP-SWOTانجام گرفته است؛
بنابراین ،پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ میدهد که مهمترین راهبردها برای توسعة قابلیتهای گردشگری بهمنظور
بازآفرینی بافت فرسودۀ شهر خوی کداماند؟
میشود:
در ادامه به برخی از مهمترین پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه پرداخته 
قدمی و همکارانش در پژوهشی به تدوین مدل مفهومی به منظور بازآفرینی مراکز شهری با رویکرد گردشگری
زیستمحیطی بیشترین نقش

مولفههای
پرداختهاند .مطالعات ایشان در مرکز شهر ساحلی محمودآباد نشان داد که 

شهری
میباشد (قدمی و همکاران.)12-1 :1393 ،
را در بازآفرینی مراکز شهری با رویکرد گردشگری شهری دارا 
مسیریابی گردشگران در بافت تاریخی
بافتهای تاریخی به 
موحد و احمدی در پژوهشی به منظور حفاظت و احیاء 
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میگیرند مسیریابی گردشگران در بافتهای کهن به عنوان گامی دو جانبه و شاید چند
شهر سنندج پرداخته و نتیجه 
سویه برای حفاظت از بافت و هدایت گردشگری میتواند به عنوان پیش اقدامی ،بافت کهن مورد نظر را احیا بخشد و به
میشود (موحد و احمدی.)100-93 :1392 ،
عنوان گامی تکمیلی در امر حفاظت ،به احیا بافت منجر 
بنمایه
پیرحیاتی و همکاران در پژوهشی به بازآفرینی بافت کهن شهری محله صوفیان برووجرد با تکیه بر 
میدهد با جذب گردشگر در مقیاس محلی ،ملی و حتی جهانی
گردشگری شهری پرداختهاند .نتایج مطالعه ایشان نشان 
هزینههای حفاظتی بافت ،زمینه تحرک اقتصادی را برای این شهر و شهروندان به وجود آورد

میتوان ضمن تامین

(پیرحیاتی و همکاران)16-1:1392 ،
احمد پوراحمد و اکبرنژاد در پژوهشی به مفهوم بازآفرینی پایدار شهری و عوامل اساسی موثر بر افزایش پایداری این
طرحهای
میدهد باید در نحوه اجرای 
رویکرد در بافت تاریخی شهر بابل پرداخته و نتایج پژوهش ایشان نشان 
پروژههای شهری در
زندهسازی یا احیاء شهری ،مشارکت مردم و ترویج گردشگری به عنوان عامل مهم در پایداری 
باز 

نظر گرفته شود (پوراحمد و اکبرنژاد بایی)107-86 :1390 ،
توانهای گردشگری محور تاریخی شهر اصفهان نتیجه
قابلیتها و 

کردوانی و غفاری در پژوهشی ضمن نشان دادن
میگیرند مرمت ،نوسازی و احیا و باز زندهسازی بناهای تاریخی محورها با تغییر کاربری آنها یا بدون تغییر کاربری در

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

پتانسلهای مناسب تاریخی و

امینزاده و دادرس در پژوهشی ضمن نشان دادن

برنامههایی است که بر

بافتهای تاریخی در گرو اجرا
میگیرند که راهکار برون رفت از مشکالت و احیای 
نتیجه 
سیاستهای تعاملی بین بازآفرینی و گردشگری شهری استوار باشد ( امین زاده و دادرس.)108-99 :1391 ،

راهبردها و
فاروقی در پایاننامه خود به راهنمایی مجتبی رفیعیان به تدوین معیارهای طراحی شهری با رویکرد بازآفرینی مبتنی
بر فرهنگ برای ارتقاء گردشگری فرهنگی در بافت قدیم شهر سنندج پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد
توجه به پنج معیار اصلی تمایز و هویت ،تنوع و سرزندگی فرهنگی ،خالقیت ،تسهیالت و تجهیزات رفاهی و نهایتاً
همپیوندی کالبدی و عملکردی با استفاده از رویکرد بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ میتواند به ارتقاء مولفههای محالت
فرهنگی کمک نموده و از این طریق رشد و توسعه گردشگری فرهنگی را موجب گردد (فاروقی و همکاران-1 :1391 ،
.)145
مبانی نظری
فرایند توسعة شهری و روند تغییرات بافت بهویژه در مناطق تاریخی و مرکزی شهرها ،دستخوش ایدههای متنوعی در
قرن اخیر است که برمبنای شرایط مکان و زمان و سیاستهای توسعه شکل گرفته و در سیر تغییراتش ،با ایدههای
متفاوتی مواجه بوده است؛ از جمله بازسازی شهری که بر تغییرات کالبدی مبتنی بر بازسازی و توسعة مناطق قدیمی
شهرها تکیه دارد .در باززندهسازی شهری ،به تغییرات ساختاری و برخی از اهداف اجتماعی توجه میشود .در این میان،
بازآفرینی شهری شکل کامل و جامعی از عمل و سیاست است و با تأکید بر اقدامات یکپارچه و نیاز به مشارکت مردم،
سبب بروز ایدههایی در زمینة توانمندسازی بافت میشود ( .)Lichfield, 2000: 158بهعبارت دیگر ،بازآفرینی شهری،
دیدگاهی جامع و یکپارچه است که به تحلیل مشکالت بافت شهری میانجامد و از طریق پیشرفت وضعیت اقتصادی،
کالبدی ،اجتماعی و محیطزیستی سبب احیای همهجانبة بافت میشود

(and Sykes, 2000: l7

)Roberts؛ بنابراین،

بازآفرینی شهری بهعنوان مهمترین رویکرد مرمت و حفاظت شهری براساس تحلیل وضع یک منطقة هدف ،تطابق
همزمان بافت کالبدی ،ساختارهای اجتماعی ،بنیان اقتصادی و وضع محیط یک منطقه را دنبال میکند.
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در این میان ،تنوع و تعدد بافتهای فرسوده و مؤلفههای گوناگونی که سبب ناکارآمدی بافت میشود از یک سو و
پتانسیلهای بافت و چگونگی استفاده از آن و نیز شیوههای تصمیمسازی و مداخله علیرغم داشتن هدف واحد توسعة
درونزای شهری از سوی دیگر ،رویکردهای مواجهه با بافتهای فرسوده و ارائة راهحلها را متفاوت میسازد .در این
راستا ،رویکردهای گوناگونی اتخاذ شده است که سه نگرش موزهای ،سلولی و ارگانیک از آن جملهاند:
 نگرش موزهای :این نگرش بر شالودۀ حفاظت از میراث فرهنگی استوار است و مداخله در بافتهای تاریخی را جزدرجهت حفاظت از آنها نمیپذیرد .در این روش ،حفظ شهرها به شکل تاریخی و بدون مداخله ،بر مقتضیات
زندگی امروز ترجیح داده میشود.
 نگرش سلولی :در نگرش سلولی (توانمندسازی) ،فضاهای شهری اغلب بهمثابة میراثی از شهر تلقی میشوند کهباید برای تقویت وضعیت اجتماعی و اقتصادی فعال شوند .محصول این امر ،دگرگونی منظم و بیوقفه در
فضاهای فرسوده و آسیبدیدۀ تاریخی شهرها بدون درنظرگرفتن همة جهات است (خانی.)45 :1383 ،
 نگرش ارگانیستی :نگرش ارگانیستی (نگرش عقالنی) که در حقیقت جمعبندی دو نگرش قبلی است ،بر مفاهیمجدیدی مانند کلیت ،نظام سلسلهمراتب و پویایی پدیدهها تأکید فراوان دارد .در این نگرش ،بازآفرینی بافت
فرسوده از طریق تعیین نقش آن در سازمان فضایی شهر ،جایگاه معنادار و قابلدفاعی پیدا میکند (عباسزادگان و
رضازاده 17 :1380 ،و مهدیزاده.)34 :1380 ،
امروزه نگرش برتر در مرمت بافتهای فرسوده ،نگرش ارگانیستی و یکی از جدیدترین نظریههای آن ،جامعنگری در
برنامهها و اقدامات برای تلفیق فرهنگ و اقتصاد در بستر توسعة پایدار است که از طریق برنامهریزی راهبردی بهمنظور
تحقق گردشگری میتوان به آن دست یافت.
از آنجاکه گسترش گردشگری موجب افزایش فشار بر محیطزیست و ایجاد تأثیرات منفی میشود ،با توجه به این
تأثیرات منفی ،تغییر شکل پارادایم سنتی گردشگری صورت گرفت و با پارادایم جدیدی که یک کل (گشتالت) را ایجاد
میکرد ،جایگزین شد .بهتدریج توسعة پایدار گردشگری ،از سوی بسیاری از کشورها و جوامع پذیرفته شد (
.)2001

WTO,

1

درواقع ،گردشگری پایدار برگرفته از مفهوم توسعة پایدار و نوعی گردشگری است که نیازهای نسل کنونی را بدون
استفاده از منابع نسلهای آینده برطرف میکند .گردشگری پایدار ،به شیوهای اجرا میشود که بر محیط زیست ،اقتصاد و
فرهنگ جامعة میزبان اثر منفی نداشته باشد ( .)Weaver, 2000: 83همچنین گردشگری پایدار ،به مدیریت منابع منجر
میشود؛ بهگونهایکه نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و زیباییشناختی را برآورده کند؛ بنابراین ،گردشگری پایدار باید استفادۀ
بهینه از محیط زیست ،منابع ،احترام به اصالت اجتماعی و فرهنگی جوامع میزبان و فراهمآوردن منافع اجتماعی و
اقتصادی برای همه را در درازمدت هدف قرار دهد ( .)WTO, 2001بهمنظور تحقق موفقیتآمیز گردشگری پایدار ،این
پارادایم مستلزم ترکیب چشمانداز سیاست ،برنامهریزی ،مدیریت ،پایش و فرایندهای یادگیری اجتماعی است (

Gun,

 .)1994: 25در جدول  1زمینهها ،اهداف و راهبردهای بازآفرینی بافتهای فرسوده با رویکرد گردشگری پایدار مشاهده
میشود:

1. World ourism Organization
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جدول شماره  :1زمینهها ،اهداف و راهبردهای بازآفرینی بافتهای فرسوده با رویکرد گردشگری پایدار
زمینه

هدف

اقتصادی

پویایی اقتصادی بافت

اجتماعی

تقویت حیات اجتماعی در بافت

فرهنگی

احیای هویت فرهنگی بافت و تکیه
بر آن در برنامهریزی گردشگری
ایجاد محیط مطلوب برای ساکنان
و گردشگران

کالبدی

راهبرد

باالبردن سطح درآمد ساکنان و پایینآوردن بار تکفل با ایجاد فرصتهای شغلی ،رونق
مشاغل محلی ،استفاده از نیروی کار محلی در رونق و ادارۀ مراکز گردشگری
ایجاد نظارت اجتماعی ،ایجاد کاربریهای گذران اوقات فراغت ،ازبینبردن
ناهمگونیهای اجتماعی ،ایجاد کاربریهای محمل حیات مدنی ،جلب مشارکت مردمی
احیای هنجارهای رفتاری کهن ،اجرای ارزشهای کالبدی کهن ،شناساندن ارزشهای
تاریخی فرهنگی بافت به گردشگران
معاصرسازی عملکردها ،ازبینبردن کاربریهای ناسازگار ،اقدامهای زیستمحیطی و
بهداشتی (دفع فاضالب و آبهای سطحی) ،تداوم سازمان فضایی کهن ،تعریف شبکة
پیاده ،محدودساختن ترافیک سواره ،ایجاد تسهیالت پارکینگ

(منبع :رفیعیان و همکاران)238:1389 ،

بهطورکلی میتوان گردشگری را کنش متقابل گردشگران میزبان و بازدید از جاذبهها و تسهیالت و خدمات مربوط به
گردشگری با انگیزههای متفاوت گردشگر دانست که در بافتهای قدیمی ،این انگیزه بهسوی کشف و شناسایی
میراثهای تاریخی و شیوۀ زندگی پیشینیان سوق مییابد .مهمترین راهبردهای ارتقای جذابیت گردشگری تاریخی و
هویتی در مراکز قدیمی شهرها بهمنظور بازآفرینی این بافتها را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 احیای ارزشهای فرهنگی ،هویتی ،تاریخ و شیوۀ زندگی پیشینیان ،رویدادها و خاطرههای جمعی؛ ایجاد پیوند میان جاذبههای تاریخی و فرهنگی از طریق گرهها و شبکههای گردشگری در شهر؛ احیا و گسترش محورهای فرهنگی و تاریخی و پهنههای گردشگری با درنظرگرفتن موقعیت مکانی جاذبهها.درواقع ،بازآفرینی به کاربران و عامالن ذینفع و ذینفوس اهمیت خاصی میدهد و در تجدیدحیات زیرساختهای
کهن ،شکلدهی مجدد به بافتهای شهری و نوشدن جریانهای اقتصادی ،از سرمایههای اجتماعی محلی سود میبرد و
از گردشگران و پتانسیل گردشگری ،بهعنوان نیروی محرکة بازآفرینی استفاده میکند .جلب سرمایه و حضور مردم در
بسیاری از شهرها بهویژه مراکز قدیمی شهرها ،با حضور گردشگر تاریخی شهری تحقق میپذیرد؛ بنابراین ،سرمایهگذاری
در بخش صنعت گردشگری شهری ،تاریخی و هویتی ،نهتنها اهداف اقتصادی مرمت و توسعة شهرها را برآورده میکند،
بلکه بهعنوان محرکی سازنده بهمنظور بازآفرینی بافتهای تاریخی و حفاظت از آثار و بافتهای باارزش کاربرد دارد
(تقوایی .)54 :1387 ،برخی از مهمترین راهبردهایی که سبب ارتقای همزمان بازآفرینی تاریخی و فرهنگی و گردشگری
شهری میشوند ،عبارتاند از:
جدول شماره  :2راهبردهای حفاظت و احیا در تعامل میان بازآفرینی و گردشگری تاریخی و هویتی

عملکردی -کالبدی

معنایی -هویتی

اجتماعی -اقتصادی

راهبردهای تعاملی بازآفرینی و گردشگری تاریخی و هویتی
 .1معاصرسازی استخوانبندی اصلی و کهن شهر (نوشدن با اتکا به گذشته)
 .2تغییر بناهای متروکه و مخروبه به مجموعههایی با نیازهای معاصر ساکنان و گردشگران
 .3توجه به ارتقای جاذبههای گردشگری از طریق پیوند سه عنصر گردشگران ،جذابیتهای گردشگری و
اطالعرسانی جاذبههای گردشگری
 .4تداوم ارتباط و اتصال میان فضاهای گسستة بافت بهمنظور ایجاد وحدت فضایی در بافت تاریخی
 .1استفاده از نمادها و نشانههای عملکردی و کالبدی بهمنظور تداعی هویت تاریخی بافت
 .2ارتقای جذابیتها از طریق تأکید بر الیههای تاریخی برای نشاندادن گذر زمان از دید ناظر و درنتیجه ایجاد
تصویر ذهنی برای گردشگر بافت تاریخی
 .3توجه به حس تعلقخاطر ساکنان در برنامههای حفاظت و توسعة گردشگری در محدودۀ بافت تاریخی
 .4توجه به حرمت مکانها و مراسم و سنتها و هدایت گردشگران برای احترام به ارزشها از طریق اطالعرسانی
به مردم
 .1توجه به میراث فرهنگی بهمنظور حفظ و ارتقای حس هویت بهعنوان ابزار توسعة جامعة محلی
 .2ارزیابی راهبردها و سیاستها با مشارکت دوسویة گروههای ذینفع و ذینفوذ
 .3توجه به نقش مردم و تشکلهایشان بهمنظور شناسایی اقدامات بازآفرینی طرح برای اجتماعات مردم
 .4افزایش ظرفیت بازآفرینی و حفاظت شهری از طریق تشویق استفادۀ اقتصادی مؤثر در بناهای تاریخی

(منبع :امین زاده و دادرس)1-3 :1391
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روش پژوهش
از آنجاکه این پژوهش به بررسی بازآفرینی بافت فرسودۀ شهر خوی با استفاده از قابلیتهای گردشگری میپردازد،
توصیفی -تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است .برای جمعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز ،از بررسیهای اسنادی
و همچنین مطالعات میدانی ،مشاهده و تهیة پرسشنامه به روش دلفی استفاده شد .پرسشنامه نیز بهصورت محققساخته و
با سؤاالت بسته در قالب طیف لیکرت با گویههای پنجگزینهای تنظیم شد .جامعة آماری این پژوهش ،شامل مسئوالن و
کارشناسان سازمانها و نهادهای مرتبط با امر بهسازی و بازآفرینی بافتهای فرسودۀ شهری و گردشگری است .در
فرایند توزیع پرسشنامه ،جامعة نمونه در سه سطح مختلف الف) مدیران و کارشناسان مرتبط با بافتهای فرسودۀ شهری
نخبگان شهرداری در  15پرسشنامه ،ب) کارشناسان میراث فرهنگی مدیران و فعاالن حوزۀ گردشگری در  15پرسشنامه
و ج) متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی در  10پرسشنامه تقسیمبندی شدند .انتخاب کارشناسان نیز با بهرهگیری از
تکنیک گلولهبرفی انجام گرفت .روش کار در این تکنیک بدینصورت است که با توجه به موضوع پژوهش ،از افراد آشنا
با موضوع در دانشگاهها و مراجع مختلف تخصصی درخواست میشود تا افراد خبره و باتجربه در نهادها و مؤسسههای
پژوهشی مختلف را معرفی کنند .روایی و پایایی پرسشنامههای مربوط به عوامل داخلی و خارجی نیز از طریق آلفای
کرونباخ محاسبه شد .این آلفا برای عوامل داخلی و خارجی بهترتیب  0/862و  0/892است که پایایی باالی پرسشنامه را
نشان میدهد.
برای تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائة راهبردهای گردشگری پایدار در بافت فرسودۀ شهر خوی ،از ماتریس تحلیلی
 SWOTبهره گرفته شد و قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها از پرسشنامهها استخراج شدند .سپس با تنظیم عوامل
راهبردی داخلی و خارجی که مبنا و پایه در تدوین راهبردها هستند ،ماتریس راهبردی

SWOT

استخراج شد .برای

اولویتبندی راهبردهای حاصل از فن  ،SWOTنظرات کارشناسان و خبران در قالب پرسشنامة مقایسات زوجی جمعآوری
شد و با استفاده از مدل  ANPدر نرمافزار  ،Super Decisionراهبردها ارزیابی و اولویتبندی شدند.
تکنیک SWOT

ماتریس  -SWOTکه گاهی  towsنیز نامیده میشود -ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصتها در محیط خارجی یک
سیستم و بازشناسی ضعفها و قوتهای داخلی آن ،بهمنظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد درجهت هدایت و کنترل
یک سیستم است (مرادی مسیحی( )90 :1384 ،شکل )1؛ بنابراین ،در این پژوهش ،برای تحلیل فرصتها و تهدیدها و
نیز قوتها و ضعفهای بافت فرسودۀ شهر خوی در زمینة گردشگری ،از این ماتریس بهره گرفته شد .بهطور خالصه
میتوان گفت این مدل ،ابزاری برای تحلیل وضعیت و تدوین راهبرد است و در مراحل زیر اجرا میشود:
 بازشناسی و طبقهبندی قوتها و ضعفهای درونی سیستم؛ بازشناسی و طبقهبندی فرصتها و تهدیدهای موجود در محیط خارج سیستم؛ تکمیل ماتریس  SWOTو تدوین راهبردهای گوناگون برای هدایت سیستم در آینده.بهعبارت دیگر ،مدل

SWOT

تحلیلی نظاممند را برای شناسایی این عوامل و انتخاب راهبردها ارائه میدهد که

بهترین تطابق میان آنها را ایجاد میکند .از دیدگاه این مدل ،یک راهبرد مناسب ،قوتها و فرصتها را به حداکثر و
ضعفها و تهدیدها را به حداقل میرساند .برای این منظور ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها در چهار حالت کلی
 SO ،WO ،STو  WTپیوند داده میشوند و گزینههای راهبرد خلق و انتخاب میشوند (گلکار.)34 :1384 ،
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شکل شماره  :1ماتریس تکنیک SWOT
منبع :محمدی دهچشمه و زنگیآبادی3 :1387 ،

محدودة مورد مطالعه
شهر خوی در دشتی نسبتاً وسیع در شمال غربی ایران در استان آذربایجان غربی قرار گرفته و بعد از ارومیه دومین شهر
استان آذربایجان غربی است .این شهر از شمال به شهرستانهای ماکو و چالدران ،از جنوب به شهرستان سلماس ،از
شرق به شهرستان مرند و از غرب به ترکیه محدود میشود.
خوی با وسعتی حدود  6000کیلومترمربع ،وسیعترین شهرستان استان است و مطابق سرشماری ،در سال  1385بالغ
بر  360،509نفر جمعیت داشته است .جمعیت خوی از  20،000نفر در سال  ،1240به  182،818نفر در سال  1385رسید.
شهر میاناندام خوی ،مانند بسیاری از شهرهای ایران ،مشکالت بسیاری دارد که از بافتهای فرسوده بهوجود آمدهاند.
محدودۀ مورد مطالعه ،با استناد به تقسیمات شهری ،در دو طرح مصوب  1355و  1371بر ناحیة یک شهر خوی منطبق
است .سطح ناحیة  1بالغ بر  156/4هکتار است .براساس سرشماری سال  ،1375در این ناحیه  17،615نفر سکونت
داشتهاند .ناحیة  1در شرق شهر خوی قرار گرفته و از جنوب به بلوار چمران و بلوار مدرس ،از شمال به بلوار  22بهمن ،از
غرب به خیابان امام خمینی و از شرق به بلوار شهید بهشتی محدود میشود .سطح ناحیة مزبور بالغ بر  156/4هکتار،
یعنی  5درصد از سطح طرح جامع مصوب است (حکیمی و همکاران .)200 :1390 ،همچنین این ناحیه ،بخشی از شهر
است که غالب فضاهای آن احداث شده و دارای ساختار متراکم ،فشرده و ریزدانه ،شامل  6006قطعه است .محدودۀ مورد
مطالعه ،بهدلیل ماهیت و وجود عناصر ارزشمندی مانند بازار ،بهعنوان هستة اولیة شهر در همة طرحهای جامع و تفصیلی
تهیهشدۀ منقضی و مصوب شهر ،بهعنوان ناحیة  1معرفی شده است .این بافت چهار محله دارد که در عرف به قویونچلر
محله ،چاپارخانه ،بازار محله و آقای محله شهرت دارند (شکل .)2
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شکل شماره  :2محدودة مورد مطالعه در سطوح مختلف
منبع :مهندسین مشاور فرافزا1376 ،

روش تحلیل شبکهای ( )ANPو تلفیق آن با فن SWOT

در سالهای اخیر ،روش

ANP

بهعنوان روشی مبسوط در تصمیمگیریهای چندمنظوره و برای حل مسائل پیچیدۀ

تصمیمگیری مطرح شده است .ساعتی ( )1996این روش را معرفی کرد که در ادامة نظریة  AHPبود؛ با این تفاوت که
این روش ،فرض نبود رابطه میان سطوح مختلف تصمیمگیری را ندارد ( .)Dikmen and Birgonu, 2007: 6فرایند تحلیل
شبکه ،بیشتر چارچوبی اجرایی برای تحلیل عمومی ،حکومتی و همکاری در تصمیمگیری ارائه میکند و به تصمیمگیرنده
اجازه میدهد که همة عوامل و معیارهای ملموس و غیرملموس را بهحساب آورد که تأثیر معناداری در اتخاذ بهترین
تصمیم دارد .در مدل  ،ANPبه ریسکها و فرصتهای اندازههای احتمالی توجه صورت میگیرد .درنهایت ،اولویتهای
الزم بهمنظور تصمیمگیری فراهم میشود

(and Bahadır Gulsun, 2008: 14

 .)Tuzkayaمؤلفههای ساختار

سلسلهمراتبی ،از قوانین متفاوتی تشکیل شدهاند ،اما بهطور معمول ،مؤلفههای سطح پایین بر مؤلفههای سطح باال اثر
میگذارند .در این شرایط ،سیستم دارای ساختاری شبکهای میشود که مدل

ANP

از آن نشئت گرفته است .شکل 3

رابطة ساختاری مدل  ANPرا نشان میدهد.

شکل شماره  :3ارتباط ساختاری مدل تحلیل شبکه
منبع :احدنژاد و همکاران115 :1392 ،

با توجه به تفاوت ساختار سلسلهمراتبی و شبکهای ،درصورت ادغام آنها با تکنیک
میگیرد:

SWOT

ساختارهای زیر شکل
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شکل شماره  :4تفاوت ساختار سلسلهمراتبی و شبکهای  SWOTالف) ساختار سلسلهمراتبی ،ب) ساختار شبکهای
منبعForoughi et al, 2012: 85 :

همانگونه که مشاهده میشود ،رویکرد بازخوردی  ،ANPشبکهها را جایگزین سلسلهمراتب میکند؛ بهگونهایکه
عالوهبر اینکه اهمیت معیارها ،اهمیت جایگزینها را مشخص میکند ،اهمیت جایگزینها نیز ممکن است بر اهمیت
معیارها تأثیرگذار باشد (رهنمایی و همکاران.)78 :1390 ،
جدول شماره  :3عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر بازآفرینی بافت فرسودة شهر خوی با رویکرد گردشگری پایدار
قوتها ()S

محیط درونی
ضعفها ()W

 :S1وجود آثار تاریخی و تمدنهای قدیمی بهویژه مقبرۀ شمس  :W1کمبود و نامناسببودن امکانات اقامتی؛
 :W2کمبود منابع مالی برای حفظ بناهای تاریخی و خرید خانههای
تبریزی ،دروازهسنگی و پل قطور؛
 :S2وجود بازار سرپوشیدۀ شهر خوی در محدودۀ بافت مرکزی و باارزش؛
 :W3فرسودگی کالبدی مغازهها و ازبینرفتن تدریجی جذابیت بصری؛
تنوع محصوالت محلی آن؛
 :W4نبود بازاریابی در زمینة فروش صنایع دستی و فرهنگی؛
 :S3وجود هویت و باقیماندۀ معماریهای نسل گذشته؛
 :S4پیوند قوی میان بازار ،مساجد ،تکایا ،مرکز محالت و گذارهای  :W5نبود فضا برای میزبانی و برگزاری موسیقیهای سنتی و آذری؛
 :W6نبود شبکهای منسجم و ایمن از مسیرهای پیاده برای دسترسی
اصلی؛
به عناصر تاریخی محدوده؛
 :S5وجود تصویر ذهنی از مبادی ورودی تاریخی بافت؛
 :W7نبود نقشة مکانهای تاریخی ،تفریحی و فرهنگی؛
 :S6وجود همبستگی قوی اجتماعی؛
 :W8استفادهنکردن از مدیریت پایدار در بخش گردشگری.
 :S7وجود آداب و رسوم و فرهنگ محلی؛
 :S8تنوع قومی و اجتماعی و روحیة مهماننوازی مردم محدوده.
محیط بیرونی
فرصتها ()O

تهدیدها ()T

 :O1افزایش توجه دولت به برنامهریزی و سرمایهگذاری در بخش
گردشگری؛
 :O2افزایش توجه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری؛
 :O3برخورداری از فرهنگ اصیل آذری در زمینة گویش ،مراسم
مذهبی ،شعر و فلسفه؛
 :O4وجود فرصت مناسب برای شکوفایی نظرات نیروهای متخصص
و باتجربه؛
 :O5وجود بازارچة مرزی رازی؛
 :O6حس تعلقخاطر باالی مردم شهر به جاذبههای تاریخی بافت؛
 :O7بهسازی ارزشهای فرهنگی و تقویت هویت اجتماعی.

 :T1امکان بروز برخی مخاطرات محیطی در منطقه مثل لغزش؛
 :T2ناتوانی و ناکارآمدی سازمانهای متولی گردشگری در باالدست؛
 :T3پاسخگونبودن به نیازهای ساکنان و گردشگران؛
 :T4تأثیر منفی روابط ایران با سایر کشورها و تبلیغات ضد ایرانی؛
 :T5نبود ثبات سیاسی کشورهای همجوار و افزایش تروریستها در منطقه؛
 :T6ناتوانی و نبود اختیارات الزم برای باالبردن استانداردهای
تسهیالت و خدمات گردشگری؛
 :T7کمرنگشدن ارتباط و تصویر ذهنی مردم از عناصر تاریخی بافت؛
 :T8خطر فرسودگی بناهای تاریخی محدوده.

منبع :نگارندگان1394 ،
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یافتههای پژوهش
 .1تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر بازآفرینی بافت فرسودة شهر خوی با رویکرد گردشگری پایدار و شناسایی
زیرعوامل SWOT

در این مرحله ،مهمترین ضعفها ،قوتها ،تهدیدها و فرصتهای بافت مرکزی شهر خوی در زمینة گردشگری فهرست
شدند .سپس اطالعات مربوط به قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها از پرسشنامهها استخراج شد .برای تکمیل
اطالعات ،از روش مصاحبه با مسئوالن و دستاندرکاران متخصص در زمینة بافت فرسوده و گردشگری شهری بهره
گرفته شد .با جمعبندی نظرات کارشناسان ،در میان عوامل درونی شامل قوتها و ضعفها 9 ،قوت و  9ضعف ،و از میان
عوامل بیرونی شامل فرصتها و تهدیدها 7 ،فرصت و  8تهدید مشخص شد که در جدول  3قابلمشاهدهاند.
جدول شماره  :4مهمترین راهبردهای مؤثر بر بازآفرینی بافت فرسودة شهرخوی با رویکرد گردشگری پایدار

راهبردهای تهاجمی ( :)SOمدیران در این وضعیت ،با بهرهمندی از فرصتها و قوتها میتوانند شرایط را به شکل مدیریتی اداره کنند.
 :SO1تالش درجهت حفظ آثار تاریخی و تمدنهای قدیمی؛
 :SO2برنامهریزی برای گسترش دامنة فعالیت بازار سرپوشیدۀ خوی بهمنظور اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار.
راهبردهای محافظهکارانه ( :)WOدر این راهبرد با کاستن از ضعفها ،از فرصتهای موجود بیشترین استفاده صورت میگیرد .یک سازمان
ممکن است در محیط خارجی خود متوجه وجود فرصتهایی شود ،اما بهدلیل ضعفهای سازمانی خود قادر به بهرهبرداری از آن نباشد .در
چنین شرایطی ،اتخاذ راهبرد بازنگری ،امکان استفاده از فرصت را فراهم میآورد.
 :WO1بازنگری در نوع توزیع تسهیالت و خدمات گردشگری در محدودۀ بافت مرکزی شهر خوی؛
 :WO2افزایش هماهنگی سازمانهای مرتبط با گردشگری.
راهبردهای رقابتی ( :)STاین راهبرد ،براساس بهرهگیری از قوتهای سیستم برای مقابله با تهدیدها تدوین میشود و هدف آن،
بهحداکثررساندن قوتها و بهحداقلرساندن تهدیدهاست.
 :ST1افزایش بودجة تخصصی برای توسعة جاذبههای گردشگری؛
 :ST2ایجاد مدیریت شفاف و کارآمد برای اجراییشدن و تحقق توسعة گردشگری؛
 :ST3افزایش اعتبارات برای بهسازی و گسترش راهها و سرویسهای حملونقل درجهت کاهش تصادفات جادهای؛
راهبردهای تدافعی ( :)WTهدف کلی این راهبرد -که میتوان آن را راهبرد بقا نیز نامید -کاهش ضعفهای سیستم بهمنظور کاهش و
خنثیسازی تهدیدهاست.
 :WT1جذب دانشآموختگان مدیریت گردشگری در سازمانهای متولی بافتهای فرسوده؛
 :WT2احیا و مرمت آثار باستانی و تاریخی دربرابر مخاطرات طبیعی و انسانی؛
 :WT3تشویق سازمانهای دستاندرکار برنامهریزی گردشگری بهمنظور باالبردن استانداردهای تسهیالت و خدمات گردشگری.
منبع :نگارندگان1394 ،

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

در این مرحله ،با استفاده از تحلیل تطبیقی و ماتریسهای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ،به ارائة انواع راهبردهای ممکن
در برنامهریزی برای توسعة گردشگری شهرستان خوی پرداخته میشود .این راهبردها چهار دستة

SO

(تهاجمی)،

ST

(تنوعبخشی)( Wo ،بازنگری) و ( WTتدافعی) را شامل میشوند .برای تعیین وضعیت کلی راهبردهای منطقه ،از ضریب
نهایی هر بخش ( )SWOTاستفاده میکنیم .شایان ذکر است که راهبردها براساس شرایط موجود و پیشروی شهرستان
خوی ارائه شدند و مبتنیبر واقعیتاند .در این مرحله ،بهدلیل اجتناب از طوالنیشدن گزارش ،از آوردن ماتریسهای
ارزیابی عوامل داخلی و خارجی صرفنظر شده و تنها راهبردهای تدوینشده ارائه شده است.
پس از تکمیل ماتریس  ،SWOTبه جایابی عناصر

SWOT

در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی پرداخته شد .این مدل،

ارتباط دوسویة میان خوشهها و ارتباط درونی عوامل اصلی  SWOTرا نشان میدهد .مدل  SWOTالگویی سهسطحی
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است که هدف آن ،انتخاب بهترین راهبرد است .معیارها (فاکتورها) همان قوتها و ضعفها ،فرصتها و تهدیدها هستند.
زیرمعیارهایی نیز که نشان داده شدهاند ،ابعاد چهارگانة  SWOTو آلترناتیوهای نشاندادهشده راهبردها هستند .ماتریس
براساس الگوی یادشده در نرمافزار  Super Decisionsمطابق شکل  5ترسیم شده است.
خطوط شکل  5شبکة تعاملهای ابعاد و شاخصها (خوشهها و گرهها) را نشان میدهد .این خطوط ،از شبکة
تعاملهای ابعاد و شاخصهای فرایندمحوری با استفاده از خروجیهای مدلسازی بهعنوان ورودیهای نرمافزار

ANP

حاصل شده و تعیین روابط و سطحبندی ابعاد خوشهها و نودها را در مدل نرمافزار انجام میدهد .همانطورکه در شکل
پیداست ،مدل این تحقیق 4 ،معیار 31 ،زیرمعیار و  9آلترناتیو دارد .آلترناتیوهای

SO1

و

SO2

مربوط به راهبرد ،SO

آلترناتیوهای  ST2 ،ST1و  ،ST3مربوط به راهبرد  ،STآلترناتیوهای  WO1و WO2مربوط به راهبرد  WOو آلترناتیوهای
 WT2 ،WT1و  WT3مربوط به راهبرد  WTهستند.

شکل شماره  :5ماتریس ترسیمشدة حاصل از ترکیب  ANPو SWOT
منبع :نگارندگان

مرحلة بعدی ،مشخصکردن درجة اهمیت عوامل سوات است .با فرض نبود وابستگی متقابل میان عوامل اصلی
 ،SWOTماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی با استفاده از یک مقیاس یک تا نه تشکیل میشود .در این مرحله ،عوامل
سوات شامل قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها ،براساس درجة اهمیت عوامل و تأثیرشان برای رسیدن به هدف،
وزنبندی میشوند .در انجامدادن مقایسات زوجی باید به سازگاری ماتریسها توجه کرد .ماتریس
اگر

aik*akj=aij

]A=[aij

را سازگار گویند

باشد .میزان ناسازگاری کمتر از  0/1در ماتریسهای مقایسات زوجی ،قابلقبول است (ملکی و

همکاران )120 :1382 ،که در اینجا نرخ ناسازگاری قضاوتها  0/0765است.
جدول شماره  :5ماتریس مقایسات زوجی معیارها با فرض نبود وابستگی بین آنها
Weakness

Threat

Strength

Opportunity

3
3
0/33
1

4
7
1
3

0/33
1
0/14
0/33

1
3
0/25
0/33

SWOT
Opportunity
Strength
Threat
Weakness

منبع :نگارندگان1394 ،

محاسبة درجة اهمیت راهبردها با توجه به معیارها و زیرمعیارها و روابط میان آنها

در این مرحله ،راهبردهای حاصل از مدل

SWOT

اولویتبندی میشوند .برای رسیدن به این اولویتبندی نهایی،
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بهترتیب سوپرماتریسهای غیروزنی ،سوپرماتریس وزنی و سپس ماتریس محدود تشکیل و محاسبه میشود .تمامی
مراحل فرایند یادشده ،با نرمافزار  Super Decisionsانجام میگیرد .در این پژوهش نیز با توجه به ضرورتنداشتن ذکر
نتایج سوپرماتریس وزنی ،غیروزنی و محدود ،از آوردن آنها صرفنظر شده و تنها اولویتبندی نهایی راهبردها ارائه شده
است .نرخ ناسازگاری قضاوتهای انجامشده  0/0757است.
همانطورکه در جدول  6مالحظه میشود WO2 ،ST1 ،و  ST2سه راهبرد دارای اولویت شناختهشده هستند .راهبرد
ST1

(افزایش بودجة تخصصی برای توسعة جاذبههای گردشگری) ،مربوط به راهبردهای رقابتی است .راهبرد

WO2

(افزایش هماهنگی سازمانهای مرتبط با گردشگری) ،مربوط به راهبردهای محافظهکارانه و راهبرد ( ST2ایجاد مدیریت
شفاف و کارآمد برای اجراییشدن و تحقق توسعة گردشگری) نیز مربوط به راهبردهای رقابتی است .اولویتبندی نهایی
گزینهها با خروجی گرافیکی نرمافزار  Super Decsionsدر شکلهای  5و  6مشاهده میشود:
جدول شماره  :6اولویتبندی نهایی راهبردها
راهبرد

امتیاز نرمالشدة
خوشهها

وزن نسبی
(ماتریس حدی)

اولویت

SO1

0/0968

0/0190

8

SO2

0/0980

0/0193

5

ST1

0/1074
0/1037

0/0211
0/0204

1
3

ST3

0/0961

0/0189

10

WO1

0/0979

0/0192

6

WO2
WT1

0/1055
0/1004

0/0207
0/0197

2
4

WT2
WT3

0/0965
0/0978

0/0190
0/0192

9
7

ST2

وضع قوانین در ساختوسازهای جدید بهمنظور حفظ هویت معماری
کهن
برنامهریزی برای گسترش دامنة فعالیت بازار سرپوشیدۀ خوی بهمنظور
اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار
افزایش بودجة تخصصی برای توسعة جاذبههای گردشگری
ایجاد مدیریت شفاف و کارآمد برای اجراییشدن و تحقق توسعة
گردشگری
افزایش اعتبارات برای بهسازی و گسترش راهها و سرویسهای
حملونقل درجهت کاهش تصادفات جادهای
بازنگری در نوع توزیع تسهیالت و خدمات گردشگری در محدودۀ
بافت مرکزی شهر خوی
افزایش هماهنگی سازمانهای مرتبط با گردشگری
جذب دانشآموختگان مدیریت گردشگری در سازمانهای متولی
بافتهای فرسوده
احیا و مرمت آثار باستانی و تاریخی دربرابر مخاطرات طبیعی و انسانی
تشویق سازمانهای دستاندرکار برنامهریزی گردشگری درجهت
باالبردن استانداردهای تسهیالت و خدمات گردشگری

منبع :نگارندگان1394 ،
امتیاز نهایی کسب شده توسط استراتژیها

2947

1948
2034

3045
WT
شکل شماره  :6نمودار اولویتبندی نهایی راهبردها

ST

WO

SO

شکل شماره  :7نمودار امتیاز نهایی راهبردها

استفاده از فن  ANPاین امکان را فراهم میسازد که با مقایسة همة عواملی که در مدل اولیه ،میان آنها ارتباط
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برقرار شده است ،بتوان تمامی خوشهها را رتبهبندی کرد .در تحقیق یادشده ،از آنجاکه معیارها و زیرمعیارها همان عوامل
 SWOTهستند ،میتوان این عوامل را با یکدیگر مقایسه و آنها را رتبهبندی کرد تا اولویت هریک از عوامل چهارگانة
تحلیل

SWOT

فراهم آید .همچنین میتوان زیرمعیارهای هر معیار را نیز رتبهبندی کرد تا اولویت زیرمعیارها نیز در

ارتباط با معیار اصلی و اهداف حاصل شود .رتبهبندی معیارهای پژوهش حاضر ،در جدول  6و شکل  7نشان داده شده
است:

اولویت

امتیاز نرمالشدة
خوشهها

وزن نسبی
(ماتریس حدی)

SWOT

2
1
3
4

0/14286
0/011080
0/11111
0/10850

0/025824
0/027506
0/019458
0/021624

فرصت
قوت
تهدید
ضعف

جدول شماره  :7اولویتبندی معیارهای اصلی در مدل ANP

شکل شماره  :8نمودار رتبهبندی معیارها در مدل ANP

در تحلیل شبکة قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای بازآفرینی بافتهای فرسودۀ شهر خوی با رویکرد
گردشگری پایدار ،قوتها در رتبة اول قرار گرفتهاند .عوامل چهارگانة تحلیل

SWOT

نیز هریک زیرمعیارهایی دارند که

رتبهبندی آنها ،به برنامهریزی برای استفاده و بهرهبرداری یا حذف و اجتناب از آنها کمک میکند .رتبهبندی زیرمعیارها
بهترتیب اهمیت معیارهایشان در نمودارهای  11 ،10 ،9و  12مشاهده میشود:

شکل شماره  :9نمودار رتبهبندی ضعفها در مدل ANP

شکل شماره  :10نمودار رتبهبندی تهدیدها در مدل ANP

شکل شماره  :11نمودار رتبهبندی قوتها در مدل ANP

شکل شماره  :12نمودار رتبهبندی فرصتها در مدل ANP

نتیجهگیری
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کلیدی برنامههای بازآفرینی شهری محسوب میشود .در این میان ،گردشگری شهری ،موضوعی مؤثر بر ابعاد مختلف
توسعة شهری است که امروزه در قالب راهبرد بسیاری از شهرها برای بازآفرینی بهویژه در بافتهای کهن و فرسوده
بهکار گرفته شده است .جاذبههای گردشگری ،اغلب عاملی برای جذب سرمایه و حضور مردم در شهرها هستند .ورود
سرمایه به مراکز شهرها از طریق سرمایهگذاران بخش گردشگری و خود گردشگران ،نهتنها اهداف اقتصادی توسعة
شهرها را برآورده میسازد ،بلکه موتور محرکی برای توسعة پیرامون شهر است .از سوی دیگر ،اهداف اجتماعی بازآفرینی
مانند بهبود محیط اجتماعی و مشارکت گروههای مختلف اجتماعی نیز بهدلیل سود سرشار گردشگری امکانپذیر
میشوند .در پژوهشهای زیادی با استفاده از برنامهریزی راهبردی ،به ارائة راهکارهایی برای توسعة گردشگری یا
بهسازی بافت فرسوده پرداخته شده است .از جملة این موارد ،پژوهشی است که در آن ،موحد و احمدی بهمنظور حفاظت
و احیای بافتهای تاریخی به مسیریابی گردشگران در بافت تاریخی شهر سنندج پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
مسیریابی گردشگران در بافتهای کهن قابلیت آن را دارد که بهعنوان یک پیشاقدام ،بافت کهن مورد نظر را احیا بخشد
و بهعنوان گامی تکمیلی در امر حفاظت ،به احیای بافت منجر شود .پوراحمد و اکبرنژاد نیز به مفهوم بازآفرینی پایدار
شهری و عوامل اساسی مؤثر بر افزایش پایداری این رویکرد در بافت تاریخی شهر بابل پرداختند و نتیجه گرفتند که در
نحوۀ اجرای طرحهای باززندهسازی یا احیای شهری باید مشارکت مردم و ترویج گردشگری ،عاملی مهم در پایداری
پروژههای شهری درنظر گرفته شود .کردوانی و غفاری ضمن نشاندادن قابلیتها و توانهای گردشگری محور تاریخی
شهر اصفهان به این نتیجه رسیدند که مرمت ،نوسازی و احیا و باززندهسازی بناهای تاریخی محورها با تغییر کاربری یا
بدون تغییر کاربری ،نقش بسیار مهمی در زمینة گردشگری شهر خواهد داشت .پژوهش امینزاده و دادرس نیز ضمن
نشاندادن پتانسیلهای مناسب تاریخی و جاذبههای گردشگری شهر قزوین نشان میدهد که راهکار برونرفت از
مشکالت و احیای بافتهای تاریخی ،در گرو اجرای برنامههایی است که بر راهبردها و سیاستهای تعاملی بین بازآفرینی
و گردشگری شهری استوار باشد ،اما همانگونه که مشاهده میشود ،پژوهش جامعی با نگرش بازآفرینی بافتهای
فرسودۀ شهری از طریق قابلیتهای گردشگری صورت نگرفته یا حداقل به اولویتبندی راهکارها در این راستا ،بهمنظور
تسریع فرایند مورد نظر توجه نشده است .در این پژوهش ،بهدلیل وابستگی شاخصها و زیرشاخصهای پژوهش به
یکدیگر و نیز ضرورت دید سیستمی ،عالوهبر استفاده از فن سوات ،به رتبهبندی مدل تحلیل شبکهای توجه شده است.
برای یافتن راهبردها نیز با بهرهگرفتن از فرصتهای خارجی و قوتهای داخلی و پرهیز از آثار ناشی از تهدیدهای خارجی
و ضعفهای داخلی و با کاهشدادن آنها ،به تدوین راهبردها پرداخته شد .سپس راهبردهای حاصل از فن سوات ،با
استفاده از مدل  ANPدر نرمافزار

Super Decision

اولویتبندی شدند .نتایج نشان میدهد

WO2 ،ST1

و  ،ST2سه

راهبرد دارای اولویتاند .راهبرد  ،ST1افزایش بودجة تخصصی برای توسعة جاذبههای گردشگری ،مربوط به راهبردهای
رقابتی است .راهبرد  ،WO2افزایش هماهنگی سازمانهای مرتبط با گردشگری ،مربوط به راهبردهای محافظهکارانه و
راهبرد  ،ST2ایجاد مدیریت شفاف و کارآمد برای اجراییشدن ،و تحقق توسعة گردشگری نیز مربوط به راهبردهای
رقابتی است .براساس امتیازهای نرمالشده ،گزینههای مربوط به راهبرد رقابتی درمجموع  ،0/3045گزینههای مربوط به
راهبرد محافظهکارانه درمجموع  ،0/2034گزینههای مربوط به راهبرد تدافعی درمجموع  0/2947و گزینههای مربوط به
راهبرد تهاجمی درمجموع  0/1948امتیاز کسب کردهاند .براساس امتیازها میتوان گفت که در وضعیت فعلی ،راهبرد
رقابتی با کسب بیشترین امتیاز باید در اولویت و توجه قرار گیرد.
نتایج تحلیل شبکهای قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای بازآفرینی بافت فرسودۀ شهر خوی با استفاده از
رویکرد گردشگری نشان میدهد که قوتها با ارزشی حدود دو برابر اولویت دوم -که همان فرصتها هستند -در رتبة
اول قرار گرفتهاند .درواقع ،مطابق نتایج ،برای اجرای هریک از راهبردهای زیر اقداماتی باید انجام شود .افزایش بودجة
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تخصصی برای توسعة جاذبههای گردشگری ،سبب جذب دانشآموختگان مدیریت گردشگری در سازمانهای مربوط
میشود و این امر ،زمینهسازی برای ایجاد مدیریت شفاف و کارآمد و نیز افزایش هماهنگی سازمانهای مرتبط با
گردشگری را تسریع میکند.
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