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چکیده
در دورۀ کنونــی جهانیشــدن و بــا افزایــش روزافــزون اهمیــت شــهرها و رقابــت بیــن
آنهــا ،مســئوالن میکوشــند بــا یافتــن یــا ایجــاد منابعــی جدیــد و مزایــای رقابتــی ،رشــد
و توســعه پایــدار شــهرها را تضمیــن و جایــگاه رقابتــی آنهــا را تثبیــت کننــد .یکــی از
ایــن منابــع و مزیتهــای رقابتــی ،فراهمکــردن امکانــات فرهنگــی و تفریحــی همــراه بــا
ســازماندهی و برگ ـزاری رویدادهــای خــاص و جشــنوارههای ســاالنه اســت .ایــن موضــوع
ازآنرو اهمیــت دارد کــه نقــش رویدادهــا در توســعه و ارتقــای جایــگاه رقابتــی میزبانانشــان
بهعنــوان یــک کاتالیــزور ب ـرای توســعه رویدادمــدار بــا توســعه امکانــات و زیرســاختهای
رویــداد ،موضوعــی اثبــات شــده اســت .در ایــن مقالــه ،بــا توجــه بــه مســائل و مشــکالت
و همچنیــن قابلیتهــا و امکانــات موجــود در شــهر شــیراز بــرای تبدیلشــدن بــه یــک
شــهر رویدادمــدار (کــه بــا تکنیــک گــروه تمرکــز شناســایی شــدهاند) ،اهــداف و راهبردهــا
و پروژههــای اجرایــی در جهــت ارتقــای رقابتپذیــری آن بهمنزلــه مقصــد گردشــگری بــا
اســتفاده از تکنیــک ایــدا تبییــن شــده اســت .مجموعــه اهــداف برنامهریــزی زیرمجموعــه
پنــج موضــوع اصلــی برنامهریــزی یــک شــهر رویدادمــدار ،یعنــی جایــگاه راهبــردی رویــداد
در چشــمانداز شــهر ،ذینفعــان رویــداد و روابــط آنهــا در شــهر ،برنامهریــزی رویــداد (و
منابــع مرتبــط بــا رویــداد) در شــهر ،ارتباطــات و بازاریابــی رویدادهــای شــهر و وضعیــت
نظــارت بــر نتایــج و پایــداری رویدادهــا و مجموعــه راهبردهــای آن در چهــار حــوزۀ اصــاح
ســاختارهای اجرایــی و مدیریتــی رویدادهــا ،اصــاح جایــگاه و ســاختارهای قانونــی
رویدادهــا ،رشــد آگاهیهــای عمومــی و تقویــت روحیــه مشــارکت در ارتبــاط بــا رویدادهــا
و همچنیــن توســعه و بهبــود وضعیــت منابــع شــهر مرتبــط بــا رویدادهــا ارائــه شــده اســت4.

مقدمه
تعامــات اقتصــادی ،فرهنگــی ،سیاســی و حتــی نظامــی در
شــهرها گســترش روزافــزون یافتــه و توســعه شــهر مــدرن بهحــدی
رســیده کــه موجــب تغییــر چارچوبهــای فکــری و احساســی
انســان در ارتبــاط بــا دنیــا و همچنیــن روشهــای تعاملــی او شــده
اس��ت ( .)Giddens, 2009واردشــدن اقتصادهــای ملــی بــه
بازارهــای جهانــی موجــب شــد کــه شــهرها نهتنهــا نقــش رقیــب
را بــا دیگــر شــهرهای کشورشــان بــازی کننــد ،بلکــه ایــن نقــش
را بهص��ورت فرامل��ی نی��ز ایف��ا کنن��د ( .)Harris, 2007شــهرها
بایــد توانمندیهــای بالقــوه خــود را بهنحــوی بــهکار گیرنــد

کــه بــه تقویــت موقعیتشــان در رقابــت بــا دیگــر نواحــی شــهری
بینجامــد؛ ازای ـنروی نیــاز بــه رفتــار رقابتــی افزایــش یافتــه اســت
( .)Kratke, 2014; Popescue, 2011فهــم عوامــل بهبوددهنــده
رقابتپذیــری شــهری در بازارهــای ملــی و بینالمللــی بــه
شناســایی مؤثرتــر موقعیــت فعلــی شــهرها و همچنیــن امــکان
پیشبینــی ،تدویــن و اجــرای سیاســتهای توســعه اثربخشتــر
بهصورت��ی هدفمن��د کم��ک میکن��د ( .)Begg, 1999امــروزه
ش از پیــش جنبــه فرهنگــی
ایــن رقابــت اقتصــادی میــان شــهرها ،بیـ 
پیــدا کــرده و فرهنــگ بهمنزلــه موتــور توســعه اقتصــادی و عاملــی
بـرای ارائــه تصویــری نمادیــن از شــهر در ســازوکار جهانــی اقتصــاد
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شــده اســت (شــبانی و ایــزدی .)1393 ،همچنیــن در
راهبردهــای توســعه شــهری معاصــر و بازآفرینــی شــهری ،از
رویدادهــا بــه علــت تأثیــرات مثبــت فرهنگــی ـ اجتماعــی و
اقتصــادی خــود ،بهطــور فزاینــدهای اســتفاده شــده اســت.
رویدادهــا بهمنزلــه مکانهــای گردهمایــی ،کاتالیزورهایــی
بــرای تقویــت زیبایــی شــهر ،رشــد فعالیتهــای اقتصــادی،
بازتوســعه منطقــه و رونــق گردشــگری بــهکار گرفتــه میشــوند؛
آنهــا همچنیــن حمایــت از آمــوزش ،افزایــش هویــت محلــی
و غــرور مدنــی و افزایــش تنــوع و همبســتگی اجتماعــی را در
پــی دارنــد (& Richards & Plamer, 2010; Silvanto
 .)Hellman, 2005; Smith, 2012رویدادهــا همچنیــن
تأثیــر عمــدهای در راهبردهــای توســعه و بازیابــی میزبانانشــان
دارنــد و بهطــور روزافــزون در نقــش تقویتکننــده رقابتپذیــری
شــهرهای میزبــان در نظــر گرفتــه میشــوند (.)Getz, 2008
ب ـرای دهههــای متمــادی ،جوامــع ،از مناطــق متروپولیتــن بــزرگ
تــا شــهرهای کوچــک و روســتاها ،بــه دنبــال ایجــاد برنــد خــود
و جــذب بازدیدکننــدگان ـ بــا اســتفاده از رویدادهــا در انــواع
و مقیاسهــای گوناگــون؛ ازجملــه نمایشــگاههای جهانــی،
بازیهــای المپیــک یــا جــام جهانــی فوتبــال تــا جشــنوارههای
موســیقی منطقــهای و مســابقات ورزشــی ـ بودهانــد .امــروزه
برگــزاری مناقصــه ،برنامهریــزی و مدیریــت رویدادهــا بخــش
مهمــی از توســعه جوامــع در بســیاری از نقــاط جهــان شــده اســت
( )Wallstam et al., 2018و شــهرها از این راه ســود سرشــاری
وارد اقتصــاد محلــی خــود میکننــد.
مزیــت رویدادهــا ایــن اســت کــه آنهــا قادرنــد یــک مقصــد
ً
میزبــان را مســتقیما بــه بــازار ارائــه کننــد و از ایــن منظــر ،میتواننــد
بهمنزلــه ویژگــی رقابتــی در محــل میزبــان مشــاهده شــوند
( .)Antchak, 2016ازای ـنرو برخــی شــهرها ،رویدادآفرینــی را
راهبــرد اصلــی توســعه اقتصــادی خــود دانســته و شــهرهای خــود
را رویدادمــدار معرفــی کردهانــد .اصطــاح «شــهر رویدادمــدار»
را بــرای اولینبــار ریچــاردز و پالمــر ( )2010در کتابــی تحــت
همیــن عنــوان مطــرح کــرد .در توضیــح مفهــوم شــهر رویدادمــدار
میتــوان گفــت کــه چنیــن شــهری از برنامهریــزی بـرای رویدادهــا
در راســتای پشــتیبانی هدفمنــد و پایــدار از برنامههــای بلندمــدت
توســعه شــهری بــا هــدف نهایــی ارتقــای کیفیــت زندگــی بــرای
همــگان اســتفاده میکنــد (.)Richards, 2017
ســؤال اساســی در برنامهریــزی شــهرهای رویدادمــدار ایــن
اســت« :آیــا رویدادهــا خدمتگــزار شــهرها هســتند یــا اینکــه
شــهرها درحــال خدماترســانی بــه رویدادهــا هســتند؟»
( .)Richards & Plamer, 2010بیشــتر پژوهشهــا در
پاســخ بــه ســؤال نخســت بودهانــد و بــه بررســی تأثیــرات
رویدادهــا در شــهرهای میزبــان (Richards & Colombo,
 ،)2017میراثــی کــه رویدادهــا بــرای شــهرهای میزبانشــان

برجــای میگذارنــد ()Giulianotti & Klauser, 2010

و همچنیــن ســبدهای رویــداد و ارتبــاط آنهــا بــا شــهرهای
میزبــان پرداختهانــد ()Ziakas, 2013؛ حــال آنکــه پــس از
انتشــار کتــاب شــهر رویدادمــدار ،کــه ویژگیهــای یــک شــهر
رویدادمــدار را برمیشــمارد ،تحقیقــات کمــی بــه چگونگــی
کاربســت ایــن مفهــوم در برنامهریــزی شــهرهای گوناگــون بــرای
دســتیابی بــه اهــداف راهبــردی شــهر پرداختنــد و بســیاری از
شــهرها در برداشــتن قدمهــای ابتدایــی در حرکــت بــه ســمت
یــک شــهر رویدادمــدار مشــکالتی ســاختاری دارنــد .آنچــه در
ایــن پژوهــش دنبــال میشــود ،چگونگــی برنامهریــزی راهبــردی
و فراهـمآوردن مبانــی و مقدماتــی در شــهرها بــا هــدف حرکــت بــه
ســمت یــک شــهر رویدادمــدار بهمنظــور ارتقــای رقابتپذیــری
آنهــا بهمنزلــه مقاصــد گردشــگری اســت.
شــهر شــیراز ،کــه نمونــه پژوهشــی تحقیــق حاضــر اســت،
بهســبب جــایدادن جاذبههــای تاریخــی و فرهنگــی متنــوع
(عناصــر معمــاری ،ادبــی ،تاریخــی و  )...و تنــوع قومیتــی و آب
و هوایــی و  ،...همــواره بـرای گردشــگران و بازدیدکننــدگان داخلــی
و خارجــی شناختهشــده بــوده و ایــن موضــوع تــوان بالقــوه ایــن
شــهر بهشــمار رفتــه اســت .شــهرهای رقیــب شــیراز در عرصــه
گردشــگری ،برنامهریــزی و فعالیتهــای گســتردهای را بــرای
تقویــت مزایــای رقابتــی خــود انجــام دادهانــد و درحــال تقویــت
بنیههــای گردشــگری خــود هســتند؛ ازاینروســت کــه شــهر
شــیراز نیــز بایــد برنامهریزیهایــی را بــرای عقبنمانــدن از ایــن
رقابــت انجــام دهــد .همچنیــن در چشـمانداز و جایــگاه راهبــردی
ملــی شــهر شــیراز ،نقــش گردشــگری بســیار پررنــگ بــوده
اســت ،امــا متأســفانه نقــش رویــداد بهمنزلــه ابــزاری قدرتمنــد
در دســتیابی بــه ایــن اهــداف در ایــن طرحهــا بســیار ناچیــز
اســت (جنگجــو .)1399 ،همچنیــن پایــش رویدادهــای شــهر
شــیراز ،کــه جنگجــو ( )1399انجــام داده ،نشــاندهنده نوعــی
بیبرنامگــی در نــوع ،ســطح و زمــان برگــزاری رویدادهــای ایــن
شــهر اســت .از طرفــی پیشــینه اجتماعــی ،فرهنگــی و تاریخــی و
همچنیــن می ـراث مانــدگاری کــه از پیشــینیان ب ـرای ایــن شــهر بــه
یــادگار باقــی مانــده اســت ،فرصتــی مغتنــم را بهوجــود مــیآورد
تــا بــا برنامهریــزی رویدادمــدار ایــن شــهر ،عالوهبــر ارتقــای
کیفیــت زندگــی شــهروندان و ســاکنان آن در ابعــاد گوناگــون ،ترفیــع
جایــگاه رقابتــی آن نخســت در ســطح ملــی و ســپس در عرصــه
جهانــی بهمنزلــه یــک مقصــد فعــال گردشــگری ممکــن شــود.
مبانی نظری تحقیق
شهر رویدادمدار
شــهر رویدادمــدار شــهری اســت کــه از یــک رویکــرد
فرایندمحــور ،کــه در آن رویدادهــا را کاتالیــزوری بـرای فرایندهــای
ّ
شــهری و راهــی بــرای شــکلگیری و تشــخص شــهر در نظــر

ارائه راهبردهای برنامهریزی شهرهای رویدادمدار
بر مبنای اصول ارتقای رقابتپذیری یک مقصد گردشگری؛
مطالعه موردی :شهر شیراز

بــه ایــن فرایندهــا در شــکل  1اشــاره شــده اســت.

ماننــد ادینبــورگ ،بارســلونا ،مونتـرال ،ملبــورن ،روتــردام و ســنگاپور
ازجملــه شــهرهایی هســتند کــه ریچــاردز و پالمــر ( )2010در خــط
مقــدم چنیــن تحوالتــی در ســطح بینالمللــی شناســایی کردهانــد

(.)Richards, 2017

ریچــاردز و پالمــر ( )2010افــق برنامهریــزی  20تــا
25ســاله را بــرای اجــرای موفقیتآمیــز چنیــن راهبردهایــی در
نظــر میگیرنــد و اینگونــه بیــان میکننــد کــه مدیریــت شــهر
رویدادمــدار بــا مدیریــت مســتقیم رویدادهــا بســیار متفــاوت
اســت .درواقــع ،مدیریــت منابــع و ذینفعــان نهفقــط یــک رویــداد،
بلکــه دســتیابی بــه اهــداف یــک شــهر یــا منطقــه را بهمنزلــه یــک
کل شــامل میشــود .مدیریــت شــهر رویدادمــدار بــر مجموعــه
فرایندهایــی تمرکــز دارد کــه از رویدادهــا بهمنزلــه منابــع دســتیابی
بــه مجموع ـهای گســتردهتر از اهــداف راهبــردی اســتفاده میکننــد.

شکل  :1فرایندهای مدیریت شهر رویدادمدار (;Richards & Plamer, 2010; Richards & Rotariu, 2015
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.)Plamer, 2010

ً
پرسشــی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه دقیقــا چگونــه
یــک برنامــه از رویدادهــا را بهمنظــور «مکانســازی»« ،بازآفرینــی
شــهرها» و «توســعه هویــت رقابتــی» انجــام دهیــم؟ مفهــوم
رویدادمــداری شــامل مجموع ـهای از مالحظــات راهبــردی دربــاره
بهکارگیــری رویدادهــا در مناطــق شــهری بهصــورت ســازگار
بــا آنهاســت ( .)Richards & Plamer, 2010بهمنظــور

Richards & Rotariu, 2015; Antchak & Pernecky,
;2017; Richards, 2010; Richards & Wilson, 2004
 ،)Piacenza, 2016روابــط ذینفعــان (& Richards
Plamer, 2010; Richards & Rotariu, 2015; Antchak
،)& Pernecky, 2017; Richards, 2015; Jakob, 2013
برنامهریــزی رویــداد (;Richards & Plamer, 2010
 ،)Richards & Wilson, 2004; Kennell, 2012بازاریابــی
(Richards & Plamer, 2010; Richards & Rotariu,
 )2015; Antchak & Pernecky, 2017; Jakob, 2013و
نظــارت بــر نتایــج و پایــداری (;Richards & Plamer, 2010
;Antchak & Pernecky, 2017; Piacenza, 2016
 )Jakob, 2013; Kennell, 2012صــورت گیــرد .شــهرهایی
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میگیــرد ،اســتفاده میکنــد .پــس از شکســت در تعریــف مفهــوم
شــهر رویدادمــدار در کتــاب شــهرهای رویدادمــدار ،ریچــاردز
و پالمــر ( )2010تعریــف زیــر را ارائــه کردنــد« :یــک شــهر
رویدادمــدار از یــک برنامــه رویدادهــا ،بهصــورت راهبــردی و
پایــدار ،بــرای پشــتیبانی از ســندهای طوالنیمــدت راهبــردی
بهمنظــور ارتقــای کیفیــت زندگــی بــرای همــگان اســتفاده
میکنــد» .همچنیــن در جایــی دیگــر اشــاره میکننــد کــه شــهر
رویدادمــدار شــهری اســت کــه از رویدادهــا بــرای پشــتیبانی از
برنامــه توســعه طوالنیمــدت و باالبــردن کیفیــت زندگــی اســتفاده
میکنــد (.)Richards & Rotariu, 2015
بهطــور کلــی ،برنامهریــزی رویدادهــای عمومــی بایــد
ً
عمیقــا بــه زمینههــای فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی معطــوف
شــوند .بــدون چنیــن اهرمــی ،ممکــن اســت کیفیــت و پایــداری
رویدادهایــی کــه عرضــه میشــوند ،زیــر ســؤال بــرود؛ «هــر
موفقیتــی در جــذب بازدیدهــای بینالمللــی باعــث میشــود
کــه مکانهــای دیگــر فرمــول موفقیــت را کپــی کننــد» (& Go
 .)Govers, 2000برایناســاس اســت کــه شــهرها برنامهریــزی
رویــداد راهبــردی انجــام میدهنــد .بایــد توجــه داشــت کــه شــهر
رویدادمــدار بههیچوجــه شــهری پــر از رویــداد نیســت؛ بلکــه
شــهری اســت کــه رویدادهــا را بــرای اهــداف گوناگــون تقویــت
و مدیریــت میکنــد .بــرای ایــن کار ،رویکــرد و جهتگیــری
مشــخص دارد و البتــه در اقدامــات خــود ،ارزیابــی و پاس ـخگویی
را مدنظــر قــرار میدهــد ()Getz, 2017؛ درنتیجــه هــدف
ً
چنیــن شــهری ،صرفــا برگــزاری رویــداد نیســت (& Richards

برندســازی یــک شــهر ،فراتــر از یــک مــکان معمولــی ،رویدادهــا
بایــد بــا دیــدگاه فعاالنــه در ســهم بلندمــدت خــود بــهکار گرفتــه
شــوند (.)Bevolo, 2014
ادبیــات نظــری نشــاندهنده ایــن اســت کــه از دیــدگاه یــک
شــهر رویدادمــدار ،تصمیمــات راهبــردی بایــد درمــورد چشـمانداز
شــهر (;Richards & Plamer, 2010; Richards, 2017
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درنهایــت شــهر رویدادمــدار را میتــوان اینگونــه تعریــف
کــرد :شــهر رویدادمــدار شــهری اســت کــه بــا اســتفاده از یــک
رویکــرد فرایندمحــور در برنامهریــزی (افــق برنامهریــزی
طوالنیمــدت) و همــکاری طیــف وســیعی از ذینفعــان،
رویدادهــا را کاتالیــزور و پشــتیبان فرایندهــای شــهری در نظــر
میگیــرد و بــرای ایــن منظــور ،از یــک برنامــه راهبــردی رویــداد
اســتفاده میکنــد کــه درنهایــت ایــن فرایندهــا هدفــی جــز ارتقــای

کیفیــت زندگــی و رفــاه همــگان (ســاکنان و بازدیدکننــدگان) در
ابعــاد گوناگــون در شــهر نــدارد.
رویدادها و رقابتپذیری مقاصد گردشگری
تعــدادی از نویســندگان تــاش کردهانــد تعریفــی فراگیــر
و جامــع از رقابتپذیــری مقصــد بیــان کننــد .در جــدول ،1
خالصــهای از تعاریــف پذیرفتهشــده بــرای رقابتپذیــری مقصــد
بیــان شــده اســت.

جدول  :1تعاریف رقابتپذیری مقصد
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نویسنده

تعریف

Ritchie & Crouch, 2003

توانایی مقصد برای افزایش هزینهکرد گردشگری ،افزایش روزافزون گردشگران درحالی که با تجربههای رضایتبخش و
بهیادماندنی همراه باشد ،و بهاینترتیب تمامی این فرایندها بهصورتی که افزایش رفاه ساکنان مقصد و حفظ سرمایه طبیعی
مقصد برای نسلهای آینده را در نظر میگیرد ،در راهی سودآور انجام شوند.

Hassan, 2000

توانایی مقصد برای ایجاد و یکپارچهسازی محصوالت با ارزش افزوده همزمان با حفاظت از منابع ،درحالی که موجب حفظ
موقعیت بازار بهنسبت رقبا شود.

Dwyer & Kim, 2003

رقابتپذیری مقصد به توانایی یک مقصد برای ارائه محصوالت و خدمات در جنبههای تجربه گردشگری گفته میشود که برای
گردشگران مهماند و در نظر آنان بهتر از سایر مقاصدند.

d’Hauteserre, 2000

توانایی یک مقصد برای حفظ موقعیت بازار و بهاشتراکگذاشتن و /یا بهبود آنها در طول زمان.

Dwyer et al., 2000

رقابتپذیری گردشگری مفهومی کلی است که عبارت است از :تفاوتهای قیمت همراه با تحرکات نرخ مالی ،سطوح بهرهوری
از اجزای گوناگون صنعت گردشگری و عوامل کیفی که بر جذابیت یا دیگر مسائل یک مقصد تأثیر میگذارد.

Department of Industry,
;Science and Resources
UNWTO, 2009

مقصد ،از یکسو به عوامل تعیینکننده رقابتپذیری و ازسوی دیگر ،به رونق منطقهای یا ملی متصل است و نشان میدهد که
هدف اصلی رقابتپذیری مقصد در راستای هدفی اساسی برای رفاه اقتصادی ساکنان است.

براســاس تعاریفــی کــه در جــدول  1ذکــر شــد ،میتــوان
ایــن تعریــف را ب ـرای ارتقــای رقابتپذیــری مقصــد بــا کاربســت
رویدادهــا ارائــه کــرد:
شــهرهایی کــه از رویدادهــای خــود بــا هــدف ارتقــای
رقابتپذیــری بهمنظــور یــک مقصــد گردشــگری اســتفاده
میکننــد ،بایــد برخــی اهــداف را بــرای خــود برگزیــده باشــند؛
ازجملــه افزایــش گردشــگران و هزینهکــرد گردشــگری و همچنیــن
تجربههــای رضایتبخــش و بهیادماندنــی بــا اســتفاده از
رویــداد ،تولیــد و یکپارچهســازی محصــوالت گردشــگری بــا
ارزش افــزوده بــا اســتفاده از رویــداد و همچنیــن ارائــه رویدادهــا
و خدمــات مرتبــط بــا رویــداد کــه بهتــر از ســایر مقصدهــای
گردشــگری اســت .همچنیــن تمامــی ایــن اهــداف ذیــل هدفــی
غایــی یعنــی ارتقــای کیفیــت زندگــی و رفــاه همــگان (ســاکنان و
بازدیدکننــدگان) در ابعــاد گوناگــون در شــهر قــرار میگیرنــد.

بــه بــاور آنهولــت ،1توانایــی یــک مقصــد ب ـرای اثبــات خــود
اصــل اساســی هویــت رقابتــی اســت (.)UNWTO, 2009
ً
طبیعــت و مشــخصه رویدادهــا ذاتــا توســعه یــک برنامــه بــرای
بســیج راهبردهــا ،فعالیتهــا ،ســرمایهگذاریها ،نوآوریهــا
و ارتباطــات بســیاری از ذینفعــان را ترویــج میدهــد و تمامــی
اینهــا ب ـرای ارتقــای هویــت رقابتــی ضــروری اســت (Kruger,
 )2011و همانگونــه کــه ریچــی و کــروچ )2003( 2اعــام
کردنــد ،ابررویدادهــا 3میتواننــد مقصــد را از گمنامــی بـه اهمیــت
4
بینالمللــی ارتقــا دهنــد .عالوهبرایــن ،رویدادهــای ارشــد
(ورزشــی) میتواننــد بــرای ملتهــا تحــول ایجــاد کننــد .ایــن
مقصــد میتوانــد از نظــر ســرمایهگذاری داخلــی ،دیپلماســی
ً
سیاســی و احتمــاال بــه می ـزان کمتــر در گردشــگری نیــز ارزشــمند
1. Anholt
2. Ritchie & Crouch
3. Mega Events
4. Major Events

ارائه راهبردهای برنامهریزی شهرهای رویدادمدار
بر مبنای اصول ارتقای رقابتپذیری یک مقصد گردشگری؛
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شکل  :2ارتباط رویدادها با منابع مقصد ()Kruger, 2011; Getz, 1997; Ritchie & Crouch, 2003

همچنیــن در مطالع ـهای کــه یــون )2002( 3انجــام داد ،اعــام
شــد کــه «حمایــت از ذینفعــان بــرای برنامهریــزی و توســعه
گردشــگری یکــی از عناصــر کلیــدی بــرای عملیــات موفــق،
مدیریــت و پایــداری طوالنیمــدت مقصدهــای گردشــگری
اســت»؛ بدینترتیــب واضــح اســت کــه ذینفعــان بایــد بهطــور
مؤثــر مدیریــت شــوند تــا بتــوان هرگونــه راهبــرد رقابتــی را بــا
موفقیــت ب ـهکار گرفــت ( )Kruger, 2011و حــوزه رویــداد نیــز از
ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .نقــش و روابــط ذینفعــان رویــداد
1. Handbook on Tourism Destination Branding
2. Poon
3. Yoon

بایــد بهدقــت مشــخص شــود تــا بــه ارتقــای رقابتپذیــری شــهرها
بهمنزلــه مقاصــد گردشــگری منجــر شــود.
بــرای اتخــاذ رویکــردی راهبــردی در برنامهریــزی شــهرهای
رویدادمــدار ،بایــد دربــاره جایــگاه رویدادهــا در ظــرف الگوهــای
ثابــت رقابتپذیــری مقصــد مطالعاتــی انجــام شــود .ازایــنرو،
تعییــن اینکــه آیــا رویدادهــا موقعیتــی شناختهشــده در الگوهــای
رقابتپذیــری مقصدنــد یــا خیــر مهــم اســت .بـرای پاســخ بــه ایــن
پرســش ،بــه بررســی چهــار الگــوی رایــج رقابتپذیــری مقصــد
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.)Getz, 1997
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باشــد» ( .)UNWTO, 2009ازایــنرو اســت کــه بایــد بــه
رویدادهــا درحکــم اولویــت راهبــردی در شــهرها توجــه شــود.
براســاس کتــاب راهنمــای بازاریابــی مقصــد گردشــگری1
( ،)2009مقصدهــای متعــدد از رویدادهــا بــرای تقویــت برنــد
خــود اســتفاده میکننــد و رویدادهــا «در تصحیــح و گاه حتــی
تغییــر تصویــر مقصــد» قدرتمنــد هســتند .در ادبیــات مربــوط بــه
رقابتپذیــری مقصــد ،بســیاری از مطالعــات درمــورد اهمیــت
برندینــگ مقصــد اســت (Iordache et al., 2009; Balaure
 .)et al., 2009; Seymour, 2007بــه بــاور گتــز (،)2008
مطالعــات متعــدد در حــوزه گردشــگری رویدادهــا ـ بــا اکثریــت
تمرکــز بــر تأثی ـرات بازاریابــی ـ بــه نقــش و اهمیــت رویدادهــا در
مقصــد توجــه دارنــد .برایناســاس ،راهبردهــای رویــداد بایــد بــا
راهبردهــای کلــی بازاریابــی مقصــد همراســتا باشــند.
پــون  )2003(2و ریچــی و کــروچ ( )2003نیــز بــه اهمیــت
ارائــه خدمــات و رضایتمنــدی ب ـرای رقابتیمانــدن اشــاره میکننــد.
همچنیــن گفتنــی اســت کــه رقابتپذیــری مقاصــد براســاس کارایــی
آنهــا ( )Cracolici et al., 2008و توســعه ســاختار بــرای
اندازهگیــری تعالــی در مقصــد ( )Pierret, 2008و موفقیــت در
مدیریــت رقابتپذیــری یــک مقصــد از طریــق رهبــری کارآفرینانــه
و دوراندیشــانه و بــا آزمایــش و ســازگاری بــا بــازار در طــول زمــان
( )d›Hauteserre, 2000افزایــش مییابــد .برایناســاس،
منابعــی کــه در مقصــد بــا رویدادهــا مرتبطانــد بایــد بهطــور مؤثــر

مدیریــت و ارزیابــی شــوند .همچنیــن رویکــرد مدیریــت زنجیــره
تأمیــن بایــد بــرای مدیریــت رقابتپذیــری (Rodríguez-Díaz
 )& Espino-Rodríguez, 2008و اهمیــت اســتفاده از رویکرد
زیس ـتمحیطی ( )Mihalič, 2000مدنظــر ق ـرارگیــرد .بــه ایــن
علــت اســت کــه بایــد بــه مســائل زیس ـتمحیطی بــه دقــت توجــه
شــود و در اولویــت بهرهبــرداری از منابــع مقصــد ق ـرار گیــرد.
اگــر رویدادهــا فرصتهــای ارائهشــده در بــازار جهانــی
باشــند ،فرصتهــای بالقــوه بــرای یــک مقصــد بهمنظــور
بهدســتآوردن رقابتپذیــری از طریــق یــک رویــداد وجــود دارد.
ب ـرای انجــام ایــن کار ،بایــد مشــخص شــود کــه چگونــه میتــوان
آنهــا را بــه منابــع دیگــر درون مقصــد پیونــد داد و بــه آنهــا متصــل
کــرد .منابــع ایــن حــوزه عبــارت اســت از :انســانی ،فیزیکــی،
دانــش ،ســرمایه ،زیرســاخت و روســاخت گردشــگری ،و منابــع
تاریخــی و فرهنگــی ( )Ritchie & Crouch, 2003و اثبــات
شــده اســت کــه رویدادهــا تاحــدودی بــه تمامــی دســتههای منابــع
ارتبــاط مییابــد؛ بدینترتیــب ایــن موضــوع حاکــی از ایــن اســت
کــه رویــداد میتوانــد وســیلهای باشــد بــرای توســعه یــا افزایــش
منابــع گوناگــون در داخــل مقصــد .همچنیــن آمادگــی منابــع مقصــد
و بــرآوردن مجموعــهای از کیفیتهــا توســط آنهــا میتوانــد
موجــب خاصشــدن یــک رویــداد و تجربــه حاصــل از مشــارکت
در آن شــود (;Kruger, 2011; Ritchie & Crouch, 2003
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میپردازیــم .در ایــن الگوهــا ،رویدادهــا جذبکنندههــای
کلیــدی ()Richards & Wilson, 2004; Pierret, 2008
و بخشــی از مزیــت نســبی یــک مقصــد ()Richards, 2010
در دســته منابــع ایجادشــده و جذبکننــدگان کلیــدی (Antchak
 )& Pernecky, 2017هســتند .آنهــا بیانــات و جایگاههــای
متناقــض بــرای رویــداد در ایــن الگوهــا نیســتند ،بلکــه تمامــی
آنهــا بــرای تکمیــل یکدیگــر بــهکار میرونــد .درحالــی کــه
مزیــت نســبی بایــد بــا منابــع موجــود در کشــور کار کنــد ،مزیــت
رقابتــی توانایــی کشــور بـرای اســتفاده بهینــه یــا بهکارگیــری منابــع
اســت .هــر مقصــد«از مزایــای نســبی و رقابتــی خــود بـرای مقابلــه
بــا نقــاط قــوت و ضعفهــای رقابتــی خــود ،و فرصتهــا و
تهدیــدات موجــود در بــازار جهانــی گردشــگری اســتفاده کنــد»
(.)Ritchie & Crouch, 2003
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چارچوب مفهومی پژوهش
رویدادهــا میتواننــد نــوع جدیــدی از تجربــه را از یــک
شــهر و مقصــد ارائــه کننــد و ازایــنروی فرصتهایــی ایــدهآل
را بــرای شــهرها بهمنزلــه مقاصــد گردشــگری بهمنظــور ارتقــای
رقابتپذیــری آنهــا فراهــمکننــد .پــس از بررســی الگوهــای

رقابتپذیــری مقصــد ،مشــخص شــد کــه رویدادهــا بهطــور
بالقــوه میتواننــد ابــزاری بســیار قدرتمنــد در دســت مدیــران
شــهری بــرای بهبــود رقابتپذیــری باشــند .آنهــا در دســته
جذبکنندههــای کلیــدی و بخشــی از منابــع ایجادشــده
طبقهبنــدی میشــوند .ازایــنروی بهمنظــور برنامهریــزی
رویدادمــدار شــهرها بــا هــدف ارتقــای رقابتپذیــری آنهــا،
درحکــم مقاصــد گردشــگری ،چارچــوب مفهومــی پژوهــش
در نمــودار  ۳مشــاهده میشــود .چارچــوب مفهومــی بــا
بیــان ویژگیهــای برنامهریــزی شــهری رویدادمــدار ،اشــاره
میکنــد کــه نخســت بایــد براســاس حوزههــای شــناختی
فراینــد رویدادمــدار در ارتبــاط بــا شــهر شــناخت حاصــل شــود.
پیشــنهاد مــدل مفهومــی بــرآن اســت کــه فراینــد شــناخت بایــد در
پنــج حــوزه کلــی تصمیمــات راهبــردی یــک شــهر رویدادمــدار
ـ یعنــی جایــگاه راهبــردی رویــداد در چشــمانداز شــهر ،روابــط
ذینفعــان ،برنامهریــزی رویــداد (رویــداد و منابــع آن «محتوایــی
و زمینــهای») ،بازاریابــی و نظــارت بــر نتایــج و پایــداری انجــام
شــود و براســاس مطالعــات نظــری و تجــارب پیشــین ،مجموعــه
پیشــنهاداتی را بــرای ارتقــای رقابتپذیــری مقصــد بــا کاربســت
رویدادهــا پیشــنهاد میکنــد.
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مقطع

رشته

فراوانی

درصد

کارشناسی ارشد

شهرسازی

5

۵5/5

دکتری

گردشگری

2

2۲/2

دکتری

مدیریت

2

۲2/2

تکنیــک تحلیــل عرصههــای تصمیمگیــری مرتبــط (ایــدا)
جزئــی از نظــام تصمیمســازی راهبــردی اســت (Zopounidis
)& Pardalos, 2010؛ فــن ســادهای کــه در زمینــه مشــکالت و
تصمیمگیریهــای پیچیــده کاربــرد دارد و راهحلهــای مناســب
ترکیبــی را از میــان تعــداد زیــادی از ترکیــب انتخابهــای
متفــاوت انتخــاب میکنــد و در یــک زمــان ،کلیــه عرصههــای
تصمیمگیــری را مــورد توجــه قــرار میدهــد .از ایــن طریــق ،بــا
تولیــد و ارزیابــی آلترناتیوهــای متعــدد بــه ارائــه برنامــه و تعییــن
طرحهــا میپــردازد .توجــه بــه مدیریــت آگاهانــه تردیدهــا و
عــدم قطعیتهــا در گــذر زمــان ( )Friend & Hickling, 2005از
بارزتریــن ویژگیهــای ایــن فــن بهشــمار م ـیرود .شــرح روش كار
در تكنیــك ایــدا در شــش گام بــه شــرح زیــر اســت:

در ادامــه و بـرای کاربســت فراینــد تکنیــک تحلیــل عرصههــای
مرتبــط تصمیمگیــری ،هــدف کالن ایــن فراینــد بهصــورت:
«برنامهریــزی شــهر شــیراز بــه عنــوان یــک شــهر رویدادمــدار
بهمنظــور ارتقــای رقابتپذیــری ایــن شــهر بــه عنــوان یــک مقصــد
گردشــگری» تدویــن شــده اســت.

اســتنتاج ویژگیهــا ،اهــداف ،مســائل و فرصتهــای
شــهر رویدادمــدار و تدویــن اهــداف نهایــی

ازآنجاکــه ســنجش وضعیــت در فراینــد برنامهریــزی شــهری،
ســنجش تواناییهــای شــهر و الیههــای گوناگــون آن در تأمیــن
کیفیتهــای برنامهریــزی شــهری اســت ،نتایــج حاصــل از
مطالعــات و بررســیهای انجامشــده در شــهر شــیراز ،برخــی
ل بــر مشــکالت و
از خصوصیــات عمــده ایــن شــهر مشــتم 
پتانســیلهای موجــود را آشــکار میســازد .در ایــن بخــش از
پژوهــش ،ویژگیهــای عمــده شــهر شــیراز در گــروه تمرکــز
براســاس مؤلفههــای فراینــد شــناختی پیشــنهادی در مــدل مفهومــی
ارزیابــی میشــوند.
بــا توجــه بــه مســائل و مشــکالت شــهر شــیراز در حــوزه
رویدادمــداری از یکســو و پتانســیلها و توانهــای نهفتــه
از ســوی دیگــر ،در ادامــه اهــداف در جهــت رویدادمــداری
شــهر شــیراز بــا هــدف ارتقــای رقابتپذیــری آن بهمنزلــه
مقصــد گردشــگری تنظیــم شــده اســت .برنامهریــزی شــهرهای
ً
رویدادمــدار ،صرفــا برنامهریــزی رویدادهــای آنهــا نیســت و
جنبههــای گوناگــون دیگــری را نیــز شــامل میشــود .هریــک از
اهــداف تعیینشــده بــرای شــهر شــیراز جنبههــا و راهبردهــای
خــاص داشــته و هــر راهبــرد دربردارنــده تعــدادی سیاســت اســت
کــه از دل سیاســتهای برنامهریــزی در پایــان بــه مجموعــهای از
طرحهــای اجرایــی میرســیم .جــدول  3پتانســیلها و تحلیــل
مشــکالت برنامهریــزی مبتنــی بــر تحلیــل وضــع موجــود را
ارائــه خواهــد کــرد و براســاس آن اهــداف برنامهریــزی مشــخص
خواهنــد شــد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :2توصیف اعضای گروه تمرکز

کاربســت تکنیــک ایــدا در برنامهریــزی رویدادمــدار
شــهر شــیراز
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روش پژوهش
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف ،کاربــردی و توســعهای اســت و
بـرای پیشــبرد آن از روش توصیفــی همـراه بــا تحلیــل اســتفاده شــده
کــه ارتقــای رقابتپذیــری شــهری را بــا اســتفاده از برنامهریــزی
شــهر رویدادمــدار هــدف نهایــی خــود ق ـرار داده اســت.
بهمنظــور پیشــبرد پژوهــش ،نخســت در یــک گــروه تمرکــز
یــا کانونــی ( )Focus Groupبــا حضــور  9نفــر از متخصصــان و
افــراد اهــل فــن (شناســایی بــا روش گلولــه برفــی) کــه بهواســطه
تحقیقــات و تجربــه شــغلی دربــاره مســائل رویدادهــای شــهر
شــیراز اطالعــات کافــی داشــتند ،بــه شناســایی مهمتریــن مســائل
و مشــکالت و پتانســیلهای شــهر شــیراز و همچنیــن علــل و
ریشــههای ایــن مشــکالت در حوزههــای پنجگانــه تصمیمــات
راهبــردی یــک شــهر رویدادمــدار پرداختــه شــد و راهکارهــای قابــل
اســتفاده در ایــن شــهر را بررســی کــرد (جــدول  .)2ایــن مجموعــه
از اطالعــات پای ـهای را ب ـرای پیشــبرد روش تحلیــل و راهبردســازی
ایــدا در اختیــار نگارنــدگان قــرار داد و بــا اســتفاده از ایــن روش،
مجموعــهای از راهبردهــا ،سیاســتها و طرحهــای اجرایــی بــرای
شــهر شــیراز پیشــنهاد شــد.

گام اول :تعییــن راهبردهــا از اهــداف؛ گام دوم :تولیــد
ســناریوهای ممكــن؛ گام ســوم :ارزیابــی و انتخــاب ســناریوی
برتــر؛ گام چهــارم :تعییــن عرصههــای سیاس ـتگذاری از اهــداف
و راهبردهــا؛ گام پنجــم :تعییــن اختیارهــای ســازگار؛ گام ششــم:
تعییــن طرحهــای پیشــنهادی (کالنتــری خلیلآبــاد.)1378 ،
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جدول  :3پتانسیلها و تحلیل مشکالت برنامهریزی مبتنی بر تحلیل وضع موجود
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موضوعات
اصلی

جایگاه راهبرد
رویداد در
چشمانداز شهر

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

روابط ذینفعان

برنامهریزی
رویداد

مشکالت برنامهریزی

ریشهیابی مشکالت

پتانسیلها

اهداف برنامهریزی

 نبودن الزام و مبانی حقوقی و قانونیبرای برگزاری رویدادها در شهر
 شناخت محدود و توجه کممسئوالن در کاربست رویدادها در
بهنتیجهرساندن طرحهای شهری
 هماهنگنبودن رویدادهای شهر باچشماندازهای شهر

 مشخصنبودن جایگاه رویداد ورویدادمداری معرفینکردن رویدادها
درحکم ابزاری کارآمد در طرحهای
فرادست
 یک نهاد با ساختارهای مستحکمقانونی برای مدیریت رویدادها و
هماهنگی آنها با چشماندازهای
شهری

 درحال بازنگریبودن طرحهایفرادست شهری و گردشگری و
امکان تزریق تفکر رویدادمدار به
این طرحها
 ادعای مسئوالن شهر شیراز درعالقه آنها برای بهبود وضعیت
گردشگری

 مشخصکردن جایگاه رویداد و رویدادمداریدر طرحهای فرادست
 ارائه جایگاه و مرجع قانونی (قوانین و مقررات)مکتوب برای رویدادهای شهر
 تسریع در دستیابی به اهداف برنامهریزی درشهر شیراز
 تخصصیکردن امر برگزاری رویداد ایجاد شناخت وسیع از وضعیت رویدادهایشهر شیراز و منابع آن و آگاهسازی مسئوالن در
این ارتباط
 تقویت مدیریت یکپارچه رویدادهای شهر شیراز -ایجاد شفافیت در برنامههای رویداد شهر شیراز

 عدم تقسیم وظایف و مشخ ص
نبودن نقش ذینفعان مختلف رویداد
در سطح شهر شیراز
 نگاه غیریکپارچه و دنبالنکردنرویکرد شبکهای در برگزاری رویدادهای
مختلف توسط ذینفعان مختلف
 فقدان ساختار سازمانی و حقوقیمشخص برای هماهنگی فعالیتهای
رویدادی شهر
 فقدان آییننامهها و راهنماهایاستاندارد و مدون برای برگزاری
رویدادها در سطح شهر شیراز
 تقسیمنکردن وظایف و مشخصنبودن نقش ذینفعان مختلف رویداد
در سطح شهر شیراز
 مشخصنبودن ذینفعان رویداد درسطح شهر شیراز

 تعدد برگزارکنندگان وسازماندهندگان رویداد در
سطح شهر شیراز
 عالقه بخش خصوصی بهمشارکت در حوزههای رویدادی
شهر شیراز

 تقویت مدیریت یکپارچه رویدادهای شهر شیراز تشویق و تسریع در جلب مشارکت ذینفعان وساکنان شهر شیراز
 جلوگیری از اختالفات احتمالی در بهرهبرداریاز رویدادها
 مشخصکردن جایگاه رویداد و رویدادمداریدر طرحهای فرادست
همافزاییبینذینفعانمختلفرویداددرشهرشیراز ارائه جایگاه و مرجع قانونی (قوانین و مقررات)مکتوب برای رویدادهای شهر
 شناسایی منابع تخصصی رویداد و منابعپشتیبان رویداد در شهر شیراز
 افزایش سرانه فضاهای تخصصی رویداد درشهر شیراز
جلبحداکثرمنابعمالیبرایرویدادهایشهرشیراز تخصصیکردن امر برگزاری رویداد جلوگیری از اختالفات احتمالی در بهرهبرداریاز رویدادها

 وجود برخی از رویدادهایدارای پتانسیل پیشرفت که در
سطح ملی مطرح هستند.
 عالقه سازمانها وبرگزارکنندگان برای برگزاری
رویدادها در سطح شهر شیراز
 پیشینه غنی تاریخی و فرهنگیشهر شیراز و جامعه چندفرهنگی
آن
 زیرساختهای قوی فناوریاطالعات و ارتباطات در شهر
شیراز برای استفاده در ارسال داده
و اطالعات و استفاده از IOT
 وجود زمینهای خالی باکاربریهای فرهنگی و خدماتی
در سراسر شهر شیراز آماده برای
ارائه طرح
 مطرحبودن شهر شیرازبهمنزله شهر مقصد گردشگری
و پیشبینی این موضوع در
طرحهای ملی و آمایشی و امکان
جذب منابع مالی
 وجود آموزشگاهها ودانشگاههای قوی به لحاظ
کیفیت آموزشی در شهر شیراز
 عالقه گروههای داوطلبی ومردمی و سازمانهای مردمنهاد
برای همکاری در برگزاری
رویدادها

 افزایش نظارت ،جلوگیری از هدررفت منابع وباالبردن کمیت و کیفیت رویدادها
 ارائه جایگاه و مرجع قانونی (قوانین و مقررات)مکتوب برای رویدادهای شهر
 شفافیت در برنامههای رویداد شهر شیراز شناخت وسیع از وضعیت رویدادهای شهرشیراز و منابع آن و آگاهسازی بازدیدکنندگان و
شرکتکنندگان
 تقویت مدیریت یکپارچه رویدادهای شهرشیراز
 شناسایی منابع تخصصی رویداد و منابعپشتیبان رویداد در شهر شیراز
 تثبیت و معرفی هویت خاص و چندفرهنگیشهر شیراز
 افزایش سرانه فضاهای تخصصی رویداد درشهر شیراز
 تخصصی کردن امر برگزاری رویداد و آمادگیدائمی برای برگزاری رویدادها
 تشویق و تسریع در جلب مشارکت ذینفعان وساکنان شهر شیراز
 همافزایی بین ذینفعان مختلف رویداد در شهرشیراز

ً
 نقش صرفا اسپانسری و مشارکتکم بخش خصوصی در عرصههای
تصمیمگیری و اجرایی رویدادهای شهر
 هماهنگ نبودن فعالیتهایذینفعان مختلف در حوزه رویداد
و هدررفتن منابع و موازیکاری در
حوزههای مختلف رویداد
 مشخصنبودن و طوالنیبودنفرایندهای اخذ مجوز برای ذینفعان
 حمایتنکردن از سازماندهندگانرویداد در حوزههای مالی ،مشاوره،
آموزش ،ارزیابی و ...

 فقدان یک برنامه مشخص و از قبلتعیین شده برای رویدادهای شهر
که انواع گوناگون رویداد در سطوح
مختلف با توجه به عالیق و تقاضای
جامعه و مخاطبان را پوشش دهد
 فقدان پیشرفت رویدادهای دارایپتانسیل موجود شهر شیراز و فقدان
تزریق نوآوری و جذب و برگزاری
رویدادهای جدید
 فقدان آگاهی و استفاده از تمامیظرفیتهای محتوایی شهر شیراز
در برگزاری رویدادها در سطح شهر
شیراز
 فقدان آگاهی از ظرفیت و کیفیتدقیق زیرساختهای شهری شیراز
 کمبود فضاهای تخصصی میزبانیرویداد در سطح شهر شیراز
 بهروزرسانینکردن منابع کالبدیرویداد با توجه به اهداف شهر و
ظرفیتهای جدید و همچنین فناوری
روز
 کمبود نیروی انسانی باتجربه دربرگزاری رویدادها در سازمانها و
افزایش هزینهها به تبع این موضوع
 استفادهنکردن از شبکهبرگزارکنندگان و همکاران داوطلبی

 فقدان تهیه یک تقویم رویدادمشخص برای شهر شیراز
 فقدان دیدگاه یکپارچه و سبدینسبت به رویدادهای شهر در
برگزارکنندگان و ذینفعان رویداد در
سطح کالن شهر شیراز
 عدم بکارگیری برنامههای انطباقشفاف ،فعال و متمرکز بر مشتری رویداد
 بیتوجهی به جایگاه و چرخه عمررویدادهای موجود
 حمایتنکردن از سازماندهندگانرویداد و جامعه محلی برای شناسایی
فرصتهای مناسب رویداد
 نبود فرایندهای پاسخگو برایدرنظرگرفتن پیشنهادات رویداد یا
فرصتهای غیرمنتظره رویداد
 فقدان بانک اطالعاتی غنی ازمنابع فرهنگی (ملموس و ناملموس)
و پتانسیلهای تاریخی فرهنگی،
اجتماعی ،مذهبی ،ورزشی ،علمی و
ادبی ،تولیدی و گردشگری منطقه شهر
 فقدان یک پایگاه داده جامع منابعبرای جلوگیری از عرضه بیش از
حد و اطالعرسانی به برنامهریزان و
سازماندهندگان.
 افزایش تقاصا و عدم ارائه و ساختفضاهای جدیدوعدمبهسازیمنابعموجود
 کمبود منابع مالی در شهر وهدفگذاری و تالشنکردن برای
جذب و جلب سرمایهگذاران
 جلب توجهنکردن رسانهها وسرمایهگذاران خارجی در شهر
 فقدان یک دیتابیس ازسازماندهندگان و داوطلبان رویداد
در سطح شهر شیراز
 آموزشندادن به نیروی انسانیمتخصص برای برگزاری رویدادها در
سطح شهر
 فقدان برونسپاری برگزاریرویدادها و برعهدهگرفتن نقش
نظارتی توسط سازمانها
 فقدان آییننامهها و راهنماهایاستاندارد و مدون برای برگزاری
رویدادها در سطح شهر شیراز

ارائه راهبردهای برنامهریزی شهرهای رویدادمدار
بر مبنای اصول ارتقای رقابتپذیری یک مقصد گردشگری؛
مطالعه موردی :شهر شیراز

بازاریابی

 اطالعنداشــتن از کیفیــت دقیــقبرگـزاری رویدادهــا و میـزان رضایــت
مخاطبــان از آنهــا
 آنالیزنکــردن رقبــا در حوزههــایمختلــف رویــداد ازجملــه
قیمتگــذ ا ر ی .
 بیتوجهــی بــه تغییــراتخواســتهها و گرایشهــای بازارهــای
گرد شــگری
 بیتوجهــی بــه پایــداریرویدادهــا در بیــن ذینفعــان و
ســا ز ما ند هند گا ن
 فقــدان نظــارت زیســتمحیطیبــر رویدادهــای شــهر
 بارگــزاری و اســتفادهنکردن ازقابلیتهــای فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات از جملــه اســتارتاپها
و منابــع آنالیــن مدیریــت و
درخواســت رویــداد

 فقــدان یــک نهــاد مســئول ارزیابــیو برنامهریــزی فعالیتهــای
رویــدادی در ســطح شــهر
 اســتفادهنکردن از برنامــهجامــع ارزیابــی و نظرســنجی
رویــداد در حوزههــای مختلــف
و شــاخصهای مــدون ارزیابــی
رو یــدادی
 انجامنــدادن پژوهشهایــیبــا موضــوع بررســی تغییــرات در
رفتارهــای بازدیــد ،جابهجایــی
بازارهــای گردشــگری ،بازاریابــی
و گرایشهــای بازدیدکننــدگان در
ســطح شــهر
 فقــدان سیاســتهای تنبیهــی وتشــویقی در ارتبــاط بــا شــیوههای
ســبز رویــداد
 فقــدان آگاهــی و آمــوزشذینفعــان ،ســازماندهندگان و
مخاطبــان رویــداد در ارتبــاط بــا
شــیوههای ســبز در رویدادهــا

علمــی
پتانســیل
ً
دانشــگاههای شــیراز ،خصوصــا
دانشــگاه شــیراز ،و وجــود
متخصصــان توانمنــد در آنهــا
 زیرســاختهای قــویفنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
در شــهر شــیراز بهمنظــور
کاربســت آنهــا در فرایندهــای
ســنجش ،ارزیابــی و نظرســنجی
 آگاهــی و عالقــه در ارتبــاطبــا مســائل زیســتمحیطی در
میــان مــردم شــیراز

 افزایــش نظــارت بــر کــم و کیــف رویدادهــایشــهر شــیراز
 تقویــت مدیریــت یکپارچــه رویدادهــای شــهرشــیراز
 تخصصیکردن امر برگزاری رویدادها تســریع در دســتیابی بــه اهــداف برنامهریــزیدر شــهر شــیراز
 شــناخت وســیع از وضعیــت رویدادهــای شــهرشــیراز و منابــع آن و آگاهســازی بازدیدکننــدگان و
شــرکتکنندگان
 جلوگیــری از هدررفــت منابــع و باالبــردنکمیــت و کیفیــت رویدادهــا
 حرکــت بــه ســمت پایــداری بیشــتر دررویدادهــای شــهر شــیراز

تولید سناریوی ممکن

عناصــر ســناریو عرصههــای کلــی و فراگیــر و مرتبــط بــا
توســعه شــهر اســت کــه درمــورد آنهــا تصمیمگیــری شــده اســت.
ً
ایــن عناصــر ،کــه اساســا در باالتریــن ســطح تجریــد تدویــن

شــدهاند ،هریــک در مقابــل یکــی از دو اختیــار منحصــر متقابــل
قابــل انعطــاف اســت .هــر راهبــرد دربردارنــده یــک یــا چنــد هــدف
توســعه اســت و هــر عنصــر ســناریو میتوانــد درحکــم مســئله یــا
پدیــده ،مربــوط بــه شــهر باشــد.
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نظارت بر نتایج
و پایداری

 عــدم جــذب ابررویدادهایــی کــهبرندهــای بــزرگ دارنــد و میتواننــد
بــه ترویــج و تبلیــغ برنــد شــهر
کمــک کننــد.
 آشــنانبودن ذینفعــان مربوطــه،ســازماندهندگان و صاحبــان
رویدادهــای بــزرگ بــا ظرفیتهــای
شــهر شــیراز بــرای میزبانــی
رویدادهــای بــزرگ
 تبلیغــات کــم و نامناســب وتوجــه نــدادن رســانههای مختلــف
در ســطوح ملــی و بینالمللــی و
اســتفاده از فرصــت بــرای برندینــگ
شــهر بــه مخاطبــان گســترده،
بازدیدکننــدگان و ســرمایهگذاران از
طریــق رویــداد

 فقــدان برنامــه مــدون تبیلغاتــیبــرای ارائــه شــهر شــیراز و
رویدادهــای آن بــه مخاطبــان
 بیتوجهــی بــه بازبرندســازی بــابرنــد رویــداد و برنــد اسپانســرها بــه
طــور مؤثــر کــه ه مراســتا بــا برنــد
مقصــد باشــند.
 شــرکتنکردن شــهر درکنفرانسهــا و اکســپوهای مختلــف
در ارتبــاط بــا رویــداد
 فقــدان نهــاد مســئول تمامــیارتباطــات شــهر
 بیتوجهــی بــه تولیــد محتــوایتبلیغاتــی دیجیتــال و بازاریابــی
دیجیتــال

 وجــود منابــع متعــدد مرتبــطبــا حــوزه رویــداد در اختیــار
ذینفعــان مختلــف
 حلشــدن برخــی موانــعفرهنگــی در برگ ـزاری رویدادهــا
 زیرســاختهای قــویفنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
در شــهر شــیراز بهمنظــور
تبلیغــات امکانــات رویــدادی
شــهر شــیراز

 تقویــت مدیریــت یکپارچــه رویدادهــای شــهرشــیراز
 همافزایــی بیــن ذینفعــان مختلــف رویــداددر شــهر شــیراز
 شــناخت وســیع از وضعیــت رویدادهــای شــهرشــیراز و منابــع آن و آگاهســازی بازدیدکننــدگان و
شــرکتکنندگان
 تخصصیکــردن امــر برگــزاری رویــداد وآمادگــی دائمــی بــرای برگــزاری رویدادهــا
 تشــویق و تســریع در جلــب مشــارکتذینفعــان و ســاکنان شــهر شــیراز

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

موضوعات
اصلی

مشکالت برنامهریزی

ریشهیابی مشکالت

پتانسیلها

اهداف برنامهریزی
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جدول  :4تعیین راهبردها از اهداف

راهبرد

اهداف برنامهریزی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

تقویت مدیریت یکپارچه رویدادهای شهر شیراز
همافزایی بین ذینفعان مختلف رویداد در شهر شیراز
اصالح ساختارهای اجرایی و
مدیریتی رویدادها

افزایش نظارت ،جلوگیری از هدررفت منابع و باالبردن
کمیت و کیفیت رویدادها
حرکت به سمت پایداری بیشتر در رویدادهای شهر شیراز
تسریع در دستیابی به اهداف برنامهریزی در شهر شیراز

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

مشخصکردن جایگاه رویداد و رویدادمداری در طرحهای فرادست
اصالح جایگاه و ساختارهای
قانونی رویدادها

ارائه جایگاه و مرجع قانونی (قوانین و مقررات) مکتوب برای رویدادهای شهر
شفافیت در برنامههای رویداد شهر شیراز
تشویق و تسریع در جلب مشارکت ذینفعان و ساکنان شهر شیراز

رشد آگاهیهای عمومی و
تقویت روحیه مشارکت در
ارتباط با رویدادها

جلوگیری از اختالفات احتمالی در بهرهبرداری از رویدادها
شناخت وسیع از وضعیت رویدادهای شهر شیراز و منابع آن و آگاهسازی
بازدیدکنندگان و شرکتکنندگان
شناسایی منابع تخصصی رویداد و منابع پشتیبان رویداد در شهر شیراز
تثبیت و معرفی هویت خاص و چندفرهنگی شهر شیراز

توسعه و بهبود وضعیت منابع
شهر مرتبط با رویدادها

افزایش سرانه فضاهای تخصصی رویداد در شهر شیراز
جلب حداکثر منابع مالی برای رویدادهای شهر شیراز
تخصصیکردن امر برگزاری رویداد و آمادگی دائمی برای برگزاری رویدادها

ارائه راهبردهای برنامهریزی شهرهای رویدادمدار
بر مبنای اصول ارتقای رقابتپذیری یک مقصد گردشگری؛
مطالعه موردی :شهر شیراز
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جدول  :5ماتریس موانع اختیار بین اختیارهای هر راهبرد (اختیار ناسازگار با سناریو)
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بــرای ارزیابــی و انتخــاب ســناریو برتــر ،بایــد کلیــه
ســناریوهای بهدسـتآمده از جــدول  ،5بــا هــم مقایســه و درنتیجــه
مناســبترین ســناریو بهمنزلــه ســناریو برتــر انتخــاب شــود .بــا
تحلیــل ایــن جــدول ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه در ســناریو
برگزیــده ،راهبــرد اصــاح جایــگاه و ســاختارهای قانونــی رویدادهــا
بهمنزلــه پایــه و مبنایــی بـرای پیشــبرد بقیــه راهبردهــا در نظــر گرفتــه
شــده اســت .پــس از شــکلگیری یــک جایــگاه قانونــی بــرای
رویدادهــا در ســاختار مدیریــت شــهر ،بایــد اصــاح ســاختارهای
اجرایــی و مدیریتــی رویدادهــا و رشــد آگاهیهــای عمومــی و
تقویــت روحیــه مشــارکت در ارتبــاط بــا رویدادهــا بهطــور همزمــان
صــورت بگیــرد .ایــن کار ازآنروی اهمیــت دارد کــه بــا اصــاح
ســاختارهای مدیریتــی ،اجــرای مجموعــه فعالیتهــای مرتبــط
بــا رویــداد تســهیل خواهــد شــد و زمینــه بــرای مشــارکت مــردم
و ذینفعــان در رویــداد فراهــم خواهــد شــد و همزمــان بــا رشــد
آگاهــی عمومــی ،مطالبــه از ســاختارهای اجرایــی و مشــارکت در
طرحهــای مرتبــط بــا رویــداد افزایــش خواهــد یافــت .در پایــان
نیــز توســعه و بهبــود وضعیــت منابــع شــهر مرتبــط بــا رویدادهــا
پــس از اصــاح ســاختارهای قانونــی و مدیریتــی و همچنیــن افزایش

تعییــن عرصههــای سیاســتگذاری از اهــداف و
راهبردهــا

عرصههــای سیاســتگذاری ،عرصههــای ملموستــر
و عینیتــر توســعه هســتند کــه تصمیمگیــری درمــورد آنهــا
ضــرورت دارد .عرصههــای سیاســتگذاری و نیــز راهبردهــا،
درنتیجــه دورهــای متعــدد تدویــن از اهــداف و رهنمودهــای
برنامهریــزی شــهر شــیراز بهمنزلــه شــهر رویدادمــدار بهمنظــور
ارتقــای رقابتپذیــری آن درحکــم یــک مقصــد گردشــگری
حاصــل شــدهاند .ایــن فراینــد تدویــن ،نیازمنــد درجــه قابــل
قبولــی از توافــق ،حاصــل از مالحظــه تشــخیصی ،بیــن راهبردهــا
و اختیارهــای آن از یکســو و عرصههــای سیاســتگذاری و
اختیارهــای آن از ســوی دیگــر اســت .عرصههــای سیاس ـتگذاری
نقطــه شــروع دســتیابی بــه طرحهــای اجرایــی ،نقــش واســطه را در
رهیافــت ســه ســطحی انتخــاب راهبــرد بــازی میکنــد.
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       ارزیابی و انتخاب سناریو برتر

آگاهــی عمومــی بایــد صــورت پذیــرد .ایــن ازآنروی اهمیــت دارد
کــه خطــر ســرمایهگذاری و بدوناســتفادهماندن منابــع در شــهر،
بــا زمینهســازی ب ـرای افزایــش تقاضــای اســتفاده از آنهــا کاهــش
یابــد.
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جدول  :6تعیین عرصههای سیاستگذاری از اهداف و راهبردها
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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اهداف برنامهریزی

راهبرد

 تقویت مدیریت رویدادهای شهر شیراز همافزایــی بیــن ذینفعــان مختلــف رویــداد درشــهر شــیراز
 جلوگیــری از هدررفــت منابــع و باالبــردن کمیــتو کیفیــت رویدادهــا
 حرکــت بــه ســمت پایــداری بیشــتر در رویدادهایشهر شــیراز
 تســریع در دســتیابی بــه اهــداف برنامهریــزی درشــهر شــیراز

اصالح ساختارهای
اجرایی و مدیریتی
رویدادها

 ایجــاد یــک ســاختار ســازمانی بهمنظــور رســیدگی بــه امــور رویدادهــایشــهر
 مدیریت زنجیره عرضه رویدادها در شهر شیراز شناســایی ذینفعــان رویــداد در شــهر و مشــخصکردن نقــش آنهــا دربرگــزاری رویدادهــا
 پایــش رویدادهــا و ســنجش آنهــا در مقابــل بهتریــن تجــارب صنعــترویــداد
 -هدایت صنعت و تشویق شیوههای سبز از طریق روشهای مختلف

 مشــخصکردن جایــگاه رویــداد و رویدادمــداریدر طرحهــای فرادســت
 ارائــه جایــگاه و مرجــع قانونــی (قوانیــن ومقــررات) مکتــوب بــرای رویدادهــای شــهر
 -شفافیت در برنامههای رویداد شهر شیراز

اصالح جایگاه و
ساختارهای قانونی
رویدادها

 درنظرگرفتــن رویدادهــا در تهیــه و بازنگــری طرحهــای باالدســتی شــهری،گردشــگری و آمایشــی شــهر
 ایجــاد یــک ســاختار حقوقــی بهمنظــور استانداردســازی فرایندهــایرویدادهــای شــهر

 تشــویق و تســریع در جلــب مشــارکت ذینفعــان وســاکنان شــهر شــیراز
 جلوگیــری از اختالفــات احتمالــی در بهرهبــرداریاز رویدادها
 شــناخت وســیع از وضعیــت رویدادهــای شــهرشــیراز و منابــع آن و آگاهســازی بازدیدکننــدگان و
شــرکتکنندگان

رشد آگاهیهای
عمومی و تقویت
روحیه مشارکت در
ارتباط با رویدادها

 شناســایی منابــع تخصصــی رویــداد و منابــعپشــتیبان رویــداد در شــهر شــیراز
 تثبیــت و معرفــی هویــت خــاص و چندفرهنگــیشــهر شــیراز
 افزایــش ســرانه فضاهــای تخصصــی رویــداد درشــهر شــیراز
 جلــب حداکثــر منابــع مالــی بــرای رویدادهــایشــهر شــیراز
 تخصصیکــردن امــر برگ ـزاری رویــداد و آمادگــیدائمــی بـرای برگـزاری رویدادهــا

توسعه و بهبود
وضعیت منابع شهر
مرتبط با رویدادها

تعیین اختیارهای سازگار

در ایــن قســمت ،عــدم تطابــق دو بــه دو اختیــارات مربــوط
بــه عرصــة سیاس ـتگذاری در شــهر شــیراز بررســی و اختیارهــای
ناســازگار ،عرصههــای سیاســتگذاری و راهبردهــا در ماتریــس
اختیــار ـ کــه دربردارنــدة ارتباطــات افقــی بیــن عرصههــای
سیاســتگذاری اســت ـ درج شــده اســت (جــدول  .)7بــا

عرصه سیاستگذاری

 اطالعرســانی بــه ذینفعــان رویــداد در شــهر در ارتبــاط بــا مزایــا و منافــعاحتمالــی رویدادهــا ب ـرای شــهر و توجــه بــه منافــع آنــان
 تدویــن چارچوبــی بــرای بهرهبــرداری منصفانــه ذینفعــان مختلــف ازمنافــع و مزایــای احتمالــی رویــداد
 مشــارکتدادن مــردم و بخشهــای خصوصــی ،عمومــی و دولتــی درعرصههــای اجرایــی و تصمیمگیــری رویدادهــا
 توسعه برنامههای بازاریابی و ارتباطات قبل ،حین و بعد از رویداد -استفاده از آخرین فناوری اطالعات و ارتباطات برای توزیع و ارتباطات

 بهکارگیــری منابــع فرهنگــی و پتانســیلهای تاریخــی ،فرهنگــی،اجتماعــی ،مذهبــی ،ورزشــی ،علمــی و ادبــی ،تولیــدی و گردشــگری منطقــه
شــهر در رویدادهــا
 ایجــاد فضاهــای تخصصــی چندمنظــوره جدیــد رویــداد بــا گســترهجغرافیایــی مناســب در شــهر
 بهسازی منابع کالبدی موجود رویداد و استفاده حداکثری از آنها بهبود وضعیت منابع کالبدی پشتیبان گردشگری شهر ایجــاد مکانیســم و ســاختار ویــژه تأمیــن مالــی و جــذب حامیــان بــرایرویدادهــای شــهر
 تربیــت و ســازماندهی نیروهــای انســانی متخصــص در ارتبــاط بــارویدادهــا

ماتریــس تدویــن سیاســت ،اختیارهایــی از عرصــه سیاسـتگذاری
کــه بــا هریــک از راهبردهــای ســناریو ناســازگارند ،مشــخص و
ســپس نتایــج حاصــل از بررســی ســازگاری اختیارهــای عرصــة
ً
سیاســتگذاری بــا یکدیگــر عینــا از ماتریــس اســتخراج و در
ماتریــس تدویــن سیاســت درج شــدهاند.

ارائه راهبردهای برنامهریزی شهرهای رویدادمدار
بر مبنای اصول ارتقای رقابتپذیری یک مقصد گردشگری؛
مطالعه موردی :شهر شیراز
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میشــوند تــا ترکیــب ســازگار حاصــل شــود .نتیجــه ایــن فراینــد،
تعییــن عرصههــای سیاســتگذاری و اختیــار آن در ســناریو برتــر
اســت (جــدول .)8

در شــهر شــیراز ،بهتریــن اختیــارات در هریــک از عرصههــای
سیاســتگذاری مشــخص شــده و ســپس ســازگاری آنهــا
بررســی و درصــورت ســازگاری ،بهمنزلــه ترکیــب منتخــب تثبیــت
شــدهاند .درصــورت ناســازگاری ،آنقــدر اختیــارات جابهجــا

جدول  :8تدوین اختیار عرصههای سیاستگذاری در برنامهریزی رویدادمدار شهر شیراز بهمنظور ارتقای رقابتپذیری
شهری آن بهمنزله مقصد گردشگری

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

کد راهبرد

راهبردها

اختیار راهبرد

1

اصالح ساختارهای اجرایی و
مدیریتی رویدادها

بلی

2

اصالح جایگاه و ساختارهای
قانونی رویدادها

بلی

3

رشد آگاهیهای عمومی و تقویت
روحیه مشارکت در ارتباط با
رویدادها

بلی

4

توسعه و بهبود وضعیت منابع شهر
مرتبط با رویدادها

تقویت

شماره اختیار

عرصه سیاستگذاری

اختیار سرپرست

1

ساختار سازمانی

بله

2

مدیریت زنجیره عرضه رویداد

بله

3

ذینفعان و نقش آنها

شناسایی

4

پایش رویدادها

بله

5

هدایت شیوههای سبز

بله

1

طرح باالدستی

بله

2

ساختار حقوقی

بله

1

اطالعرسانی منافع ذینفعان

بله

2

چارچوب بهرهبرداری منصفانه

بله

3

مشارکت در تصمیمگیری و اجرا

افزایش

4

برنامههای بازاریابی و ارتباطات

افزایش

5

فناوری اطالعات و ارتباطات

ارتقا

1

محتوای متناسب با زمینه

شناسایی

2

فضاهای تخصصی چندمنظوره رویداد

بله

3

بهسازی منابع کالبدی موجود

ارتقا

4

بهبود منابع کالبدی پشتیبان

ارتقا

5

مکانیسم تأمین مالی

بله

6

سازماندهی نیروهای انسانی

بله

تعیین طرحهای پیشنهادی
بــا بررســیهای انجامشــده و همچنیــن برگــزاری گروههــای
تمرکــز و مشــورت بــا کارشناســان و خبــرگان ،مشــخص شــد
مجموعــهای از مســائل و مشــکالت موجــب شــده اســت کــه
شــهر شــیراز در حــوزه رویدادهــا نتوانــد در مســیر تبدیلشــدن
بــه یــک شــهر رویدادمــدار حرکــت کنــد؛ امــا در ایــن پژوهــش،
بــا کاربســت روش تحلیــل عرصههــای مرتبــط تصمیمگیــری،

ضمــن ریش ـهیابی ایــن موانــع و مشــکالت ،اهــداف برنامهریــزی
مشــخص شــدند و پــس از ارائــه راهبردهــا و سیاسـتهای مرتبــط،
طرحهایــی بــرای شــهر شــیراز پیشــنهاد شــدند .در ایــن بخــش،
براســاس ســیری کــه طــی شــد ،یعنــی شناســایی مشــکالت و
پتانســیلهای شــهر تــا ارائــه راهبردهــا ،بــه ارائــه طرحهــای
پیشــنهادی بــرای شــهر شــیراز خواهیــم پرداخــت.

ارائه راهبردهای برنامهریزی شهرهای رویدادمدار
بر مبنای اصول ارتقای رقابتپذیری یک مقصد گردشگری؛
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جدول  :12تولید طرحهای راهبردی مربوط به راهبرد اصالح جایگاه و ساختارهای قانونی رویدادها

نتیجهگیری
رویدادهــا در عصــر کنونــی ،جایگاهــی فراتــر از ابــزار
ســرگرمی یافتهانــد و شــهرهای گوناگــون دنیــا برنامهریــزی و
مدیریــت رویدادهــا را بخشــی مهــم از توســعه جوامــع خــود،
بهمنظــور تبدیلشــدن بــه شــهرهایی رویدادمــدار و دســتیابی
بــه اهــداف گســترده اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،کالبــدی و
غیــره در نظــر گرفتهانــد .امــا بیتوجهــی بــه مســائل و مشــکالت

وضــع موجــود در شــهرها و پتانســیلهای متناســب ب ـرای مقابلــه
بــا هریــک از آنهــا در شــهر ،در راســتای تبدیلشــدن بــه شــهری
رویدادمــدار میتوانــد موجــب هدررفــت منابــع ،مــوازیکاری و
نتیجــه معکــوس از آنچــه انتظــار میرفــت شــود.
برنامهریــزی در شــهرهای رویدادمــدار بایــد در پنــج موضــوع
کالن چش ـمانداز شــهر ،روابــط ذینفعــان ،برنامهریــزی رویــداد و
منابــع مرتبــط بــا رویــداد ،بازاریابــی ،نظــارت بــر نتایــج و پایــداری

ارائه راهبردهای برنامهریزی شهرهای رویدادمدار
بر مبنای اصول ارتقای رقابتپذیری یک مقصد گردشگری؛
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«رویکــردی نویــن بــه بازآفرینــی شــهر خــاق» .نقــش جهــان ،دوره
 ،۴شــماره  ،۲ص .۶۳-۵۴
کالنتــری خلیلآبــاد ،حســین ( .)1378برنامهریــزی مرمــت
ناحیــه تاریخــی شــهر یــزد .پایاننامــه کارشناســی ارشــد دانشــکده
معمــاری و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی.

Antchak, V., & Pernecky, T. (2017). “Major
events programming in a city: Comparing
three approaches to portfolio designˮ. Event
Management, 21(5), 545-561.
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صــورت گیــرد .اگــر سیاســتهای مطلــوب در هریــک از ایــن
موضوعــات کالن ،یعنــی درنظرگرفتــن رویدادهــا درحکــم یکــی از
اولویتهــای راهبــردی شــهر (چش ـمانداز شــهر)؛ مشــخصکردن
نقــش و روابــط ذینفعــان رویــداد (روابــط ذینفعــان)؛ مدیریــت
رویدادهــا و منابــع مربــوط بــه رویــداد در شــهر (برنامهریــزی
رویــداد)؛ همراســتایی راهبردهــای رویــداد بــا راهبردهــای کلــی
بازاریابــی مقصــد (بازاریابــی)؛ و پایــش رویدادهــا و درنظرگرفتــن
مســائل زیســت محیطــی (نظــارت بــر نتایــج و پایــداری)
بهخوبــی تحلیــل و اجزایــی نشــوند ،نمیتــوان امیــدی بــه ارتقــای
رقابتپذیــری شــهر بهمنزلــه مقصــد گردشــگری و درنتیجــه
برنامهریــزی آن درحکــم شــهر رویدادمــدار داشــت.
ازای ـنرو در شــهر شــیراز بــا توجــه بــه اهــداف حاصلشــده از
تحلیــل و بررســی مســائل و مشــکالت وضــع موجــود آن ،چهــار
راهبــرد کلــی ـ یعنــی اصــاح ســاختارهای اجرایــی و مدیریتــی
رویدادهــا ،اصــاح جایــگاه و ســاختارهای قانونــی رویدادهــا،
رشــد آگاهیهــای عمومــی و تقویــت روحیــه مشــارکت در ارتبــاط
بــا رویدادهــا و توســعه و بهبــود وضعیــت منابــع شــهر مرتبــط بــا
رویدادهــا ـ پیشــنهاد شــد .اصــاح جایــگاه و ســاختارهای قانونــی
رویدادهــا ،جایگاهــی حقوقــی ب ـرای رویدادهــا در شــهرها فراهــم
مــیآورد و بســتر را بــرای دیگــر فعالیتهــا همــوار خواهــد کــرد.
پــس از شــکلگیری ایــن جایــگاه حقوقــی ،اصــاح ســاختارهای
اجرایــی و مدیریتــی رویدادهــا موجــب برداشتهشــدن موانــع
اجرایــی رویدادهــا و مدیریــت کارآمــد آنهــا خواهــد شــد .توســعه
و بهبــود وضعیــت منابــع شــهر مرتبــط بــا رویدادهــا اجرائیــات
رویدادهــا را تســهیل و بســتری را بــرای برگــزاری رویدادهــا بــا
باالتریــن کیفیــت فراهــم خواهــد کــرد و از مصائــب برگزارکننــدگان
خواهــد کاســت .رشــد آگاهیهــای عمومــی و تقویــت روحیــه
مشــارکت در ارتبــاط بــا رویدادهــا نیــز افزایــش مشــارکت مــردم و
همچنیــن ســرمایهگذاران در رویدادهــا و رونــق صنعــت رویــداد
و صنایــع وابســته بــه آن و در آخــر ،افزایــش رقابتپذیــری شــهر
درحکــم مقصــد گردشــگری را در پــی خواهــد داشــت.

Antchak, V. (2016). Event portfolio design:
Exploring strategic approaches to major events
in New Zealand (Doctoral dissertation, Auckland
University of Technology).

113

Jakob, D. (2013). “The eventification of place:
Urban development and experience consumption
in Berlin and New York Cityˮ. European urban
and regional studies, 20(4), 447-459.

Friend, J., & Hickling, A. (2005). Planni
ng Under Pressure: The Strategic Choice
Approach. Elsevier Butterworth-Heinemann,
Oxford.

Kennell, J. (2012). “Eventful cities: cultural
management and urban revitalisationˮ. Cultural
Trends, 21(4), 342-343

Getz, D. (1997). “Trends and issues in sport
event tourismˮ. Tourism Recreation Research,
22(2), 61-62.

Kratke, S. (2014). ؛How Manufacturing
Industries Connect Cities across the World
Extending Research on Multiple Globalizationˮ.
Global Networks, 14(2), 121-147.

Getz, D. (2008). “Event tourism: Definition,
evolution, and researchˮ. Tourism management,
29(3), 403-428.

Mihalič,
T.
(2000).
“Environmental
management of a tourist destination: A factor of
tourism competitivenessˮ. Tourism management,
21(1), 65-78.
Piacenza, M. o. (2016). MAPS / Baseline study
Military Assets as Public Spaces, Piazza Cavalli
2 - 29121 Piacenza – Italy.
Pierret, F. (2008). “Some points on domestic
tourism. World Tourism Organizationˮ https://
silo.tips/download/some-points-on-domestictourism-by-frederic-pierret-unwto-executivedirector.
Poon, A. (2003). “Competitive strategies for a
‘new tourism’. In Classic reviews in tourism (pp.
130-142). Multilingual Matters.
Popescue, R. I. (2011). “Study Regarding the
Ways of Measuring Cities Competitivenessˮ.
Economica Seria Management, 14(2), 288-303.
Richards, G. (2010). “Creative tourism and
cultural eventsˮ. 2nd Forum on UNESCO
Creative Cities Network Icheon, Republic of
Korea (Vol. 21).

Getz, D. (2017). “Developing a framework for
sustainable event citiesˮ. Event Management,
21(5), 575-591.
Giddens, A. (2009). Sociology. Cambridge:
Polity Press.
Giulianotti, R., & Klauser, F. (2010). “Security
governance and sport mega-events: Toward an
interdisciplinary research agendaˮ. Journal of
Sport and Social Issues, 34(1), 49-61.
Go, F. M., & Govers, R. (2000). “Integrated
quality management for tourist destinations:
a European perspective on achieving
competitivenessˮ. Tourism management, 21(1),
79-88.
Harris, N. (2007). “City competitiveness:
World Bank study of competitiveness in four
Latin American citiesˮ. Washington DC: World
Bank.
Hassan, S. S. (2000). “Determinants of
market competitiveness in an environmentally
sustainable tourism industryˮ. Journal of travel
research, 38(3), 239-245.
Iordache, M. C., Cebuc, I., & Panoiu, L.
(2009). “THE BRAND--AN INCREASING
FACTOR OF A TOURIST DESTINATION›S
COMPETITIVENESSˮ.
Management
&
Marketing Journal, 7(2), 151-156.

1400  پاییز، شماره سوم، سال دهم

Kruger, E. A. (2011). A stakeholder
perspective on mega-events as an element of
tourism destination competitiveness (Doctoral
dissertation, University of Pretoria).

114

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامه علمی

جنگجو و همکاران

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامه علمی

115

ارائه راهبردهای برنامهریزی شهرهای رویدادمدار
بر مبنای اصول ارتقای رقابتپذیری یک مقصد گردشگری؛
 شهر شیراز:مطالعه موردی

Research Association
European
Chapter
Conference – “Competition in Tourism: Business
and Destination Perspectives”, Helsinki, Finland.

Richards, G. (2015). “Developing the eventful
city: Time, space and urban identityˮ. Planning
for event cities, 37-46.

Silvanto, S., & Hellman, T. (2005). Helsinki—
the festival city. In L. Lankinen (Ed.), Arts and
culture in Helsinki (pp. 4–9). Helsinki, Finland:
City of Helsinki.

Richards, G. (2017). “Eventful cities: Strategies
for event-based urban developmentˮ. In SAGE
handbook of new urban studies (pp. 43-60). Sage.

Smith, A. (2012). Events and urban
regeneration: The strategic use of events to
revitalise
cities.
Routledge.

1400  پاییز، شماره سوم، سال دهم

UNWTO. (2009). Handbook on Tourism
Destination Branding, With an Introduction by
Simon Anholt. Madrid, Spain: UNWTO and ETC.
Wallstam, M., Ioannides, D., & Pettersson, R.
(2018). “Evaluating the social impacts of events:
in search of unified indicators for effective
policymakingˮ. Journal of Policy Research in
Tourism, Leisure and Events, 12(2), 122-141.
Yoon, Y. (2002). Development of a structural
model for tourism destination competitiveness
from stakeholders› perspectives (Doctoral
dissertation, Virginia Tech).
Ziakas, V. (2013). Event portfolio planning and
management: A holistic approach. Routledge.
Zopounidis, C., M., & Pardalos, P. (Eds.)
(2010). Handbook of Multicriteria Analysis,
Springer, New York.

Richards, G. W., & Colombo, A. (2017).
“Rethinking the eventful city: introductionˮ.
Event Management, 21(5), 527-531.
Richards, G., & Palmer, R. (2010). Eventful
cities. Routledge.
Richards, G., & Rotariu, I. (2015). “Developing
the eventful city in Sibiu, Romaniaˮ. International
Journal of Tourism Cities, 1(2), 89-102.
Richards, G., & Wilson, J. (2004). “The impact
of cultural events on city image: Rotterdam,
cultural capital of Europe 2001ˮ. Urban studies,
41(10), 1931-1951.
Ritchie, J. B., & Crouch, G. I. (2003). The
competitive destination: A sustainable tourism
perspective. Cabi.
Rodríguez-Díaz, M., & Espino-Rodríguez,
T. F. (2008). “A model of strategic evaluation
of a tourism destination based on internal and
relational capabilitiesˮ. Journal of travel research,
46(4), 368-380.
Seymour, J. (2007). “Destination brand health
monitoring, a key destination competitiveness
toolˮ. Paper delivered at the Travel and Tourism

