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شناسایی و دسته بندی چالش های توسعۀ گردشگری شهر گرمی رحمتی  و همکاران 

ــر مبنــای اصــول ارتقــای  ــه راهبردهــای برنامه ریــزی شــهرهای رویدادمــدار ب ارائ
رقابت پذیــری یــک مقصــد گردشــگری؛ مطالعــه مــوردی: شــهر شــیراز

سینا جنگجو1، خلیل حاجی پور2، سهند لطفی3

چکیده	
در دورۀ کنونــی جهانی شــدن و بــا افزایــش روزافــزون اهمیــت شــهرها و رقابــت  بیــن 

ــد  ــی، رش ــای رقابت ــد و مزای ــی جدی ــاد منابع ــا ایج ــن ی ــا یافت ــند ب ــئوالن می کوش ــا، مس آن ه

ــد. یکــی از  ــت کنن ــا را تثبی ــگاه رقابتــی آن ه ــهرها را تضمیــن و جای ــدار ش و توســعه پای

ــا  ــراه ب ــی هم ــی و تفریح ــات فرهنگ ــردن امکان ــی، فراهم ک ــای رقابت ــع و مزیت ه ــن مناب ای

ــن موضــوع  ســازمان دهی و برگــزاری رویدادهــای خــاص و جشــنواره های ســاالنه اســت. ای

ازآن رو اهمیــت دارد کــه نقــش رویدادهــا در توســعه و ارتقــای جایــگاه رقابتــی میزبانانشــان 

ــات و زیرســاخت های  ــا توســعه امکان ــرای توســعه رویدادمــدار ب ــزور ب ــوان یــک کاتالی به عن

ــه مســائل و مشــکالت  ــا توجــه ب ــه، ب ــن مقال ــات شــده اســت. در ای ــداد، موضوعــی اثب روی

ــک  ــه ی ــدن ب ــرای تبدیل ش ــیراز ب ــهر ش ــود در ش ــات موج ــا و امکان ــن قابلیت ه و همچنی

ــا تکنیــک گــروه تمرکــز شناســایی شــده اند(، اهــداف و راهبردهــا  شــهر رویدادمــدار )کــه ب

ــا  ــگری ب ــد گردش ــه مقص ــری آن به منزل ــای رقابت پذی ــت ارتق ــی در جه ــای اجرای و پروژه ه

ــه  ــزی زیرمجموع ــداف برنامه ری ــه اه ــت. مجموع ــده اس ــن ش ــدا تبیی ــک ای ــتفاده از تکنی اس

پنــج موضــوع اصلــی برنامه ریــزی یــک شــهر رویدادمــدار، یعنــی جایــگاه راهبــردی رویــداد 

ــداد )و  ــزی روی ــهر، برنامه ری ــا در ش ــط آن ه ــداد و رواب ــان روی ــهر، ذی نفع ــم انداز ش در چش

ــت  ــهر و وضعی ــای ش ــی رویداده ــات و بازاریاب ــهر، ارتباط ــداد( در ش ــا روی ــط ب ــع مرتب مناب

نظــارت بــر نتایــج و پایــداری رویدادهــا و مجموعــه راهبردهــای آن در چهــار حــوزۀ اصــالح 

ســاختارهای اجرایــی و مدیریتــی رویدادهــا، اصــالح جایــگاه و ســاختارهای قانونــی 

گاهی هــای عمومــی و تقویــت روحیــه مشــارکت در ارتبــاط بــا رویدادهــا  رویدادهــا، رشــد آ
 و همچنیــن توســعه و بهبــود وضعیــت منابــع شــهر مرتبــط بــا رویدادهــا ارائــه شــده اســت.4
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مقدمه	
ــی در  ــی نظام ــی و حت ــی، سیاس ــادی، فرهنگ ــالت اقتص تعام

ــه و توســعه شــهر مــدرن به حــدی  شــهرها گســترش روزافــزون یافت

ــی  ــری و احساس ــای فک ــر چارچوب ه ــب تغیی ــه موج ــیده ک رس

انســان در ارتبــاط بــا دنیــا و همچنیــن روش هــای تعاملــی او شــده 

اســت )Giddens, 2009(. وارد شــدن اقتصادهــای ملــی بــه 

ــب  ــش رقی ــا نق ــهرها نه تنه ــه ش ــد ک ــب ش ــی موج ــای جهان بازاره

ــش  ــن نق ــه ای ــد، بلک ــازی کنن ــان ب ــهرهای کشورش ــر ش ــا دیگ را ب

ــهرها  ــد )Harris, 2007(. ش ــا کنن ــز ایف ــی نی ــورت فرامل را به ص

گیرنــد  بــه کار  به نحــوی  را  بالقــوه خــود  توانمندی هــای  بایــد 

ــهری  ــی ش ــر نواح ــا دیگ ــت ب ــان در رقاب ــت موقعیتش ــه تقوی ــه ب ک

ــه اســت  ــی افزایــش یافت ــار رقابت ــه رفت ــاز ب ــن روی نی بینجامــد؛ ازای

)Kratke, 2014; Popescue, 2011(. فهــم عوامــل بهبوددهنــده 

بــه  بین المللــی  و  ملــی  بازارهــای  در  شــهری  رقابت پذیــری 

شناســایی مؤثرتــر موقعیــت فعلــی شــهرها و همچنیــن امــکان 

ــر  پیش بینــی، تدویــن و اجــرای سیاســت های توســعه اثربخش ت

به صورتــی هدفمنــد کمــک می کنــد )Begg, 1999(. امــروزه 

ایــن رقابــت اقتصــادی میــان شــهرها، بیــش  از پیــش جنبــه فرهنگــی 

ــی  ــور توســعه اقتصــادی و عامل ــه موت ــگ به منزل ــدا کــرده و فرهن پی

بــرای ارائــه تصویــری نمادیــن از شــهر در ســازوکار جهانــی اقتصــاد 
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ارائه راهبردهای برنامه ریزی شهرهای رویدادمدار98
 بر مبنای اصول ارتقای رقابت پذیری یک مقصد گردشگری؛ 

مطالعه موردی: شهر شیراز

جنگجو  و  همکاران

در  همچنیــن   .)1393 ایــزدی،  و  )شــبانی  اســت  شــده 

راهبردهــای توســعه شــهری معاصــر و بازآفرینــی شــهری، از 

رویدادهــا بــه علــت تأثیــرات مثبــت فرهنگــی ـ اجتماعــی و 

اســت.  شــده  اســتفاده  فزاینــده ای  به طــور  خــود،  اقتصــادی 

کاتالیزورهایــی  گردهمایــی،  مکان هــای  به منزلــه  رویدادهــا 

بــرای تقویــت زیبایــی  شــهر، رشــد فعالیت هــای اقتصــادی، 

ــوند؛  ــه می ش ــه کار گرفت ــگری ب ــق گردش ــه و رون ــعه منطق بازتوس

ــی  ــت محل ــش هوی ــوزش، افزای ــت از آم ــن حمای ــا همچنی آن ه

و غــرور مدنــی و افزایــش تنــوع و هم بســتگی اجتماعــی را در 

 Richards & Plamer, 2010; Silvanto &( پــی دارنــد

همچنیــن  رویدادهــا   .)Hellman, 2005; Smith, 2012
تأثیــر عمــده ای در راهبردهــای توســعه و بازیابــی میزبانانشــان 

ــری  ــده رقابت پذی ــش تقویت کنن ــزون در نق ــور روزاف ــد و به ط دارن

 .)Getz, 2008( شــهرهای میزبــان در نظــر گرفتــه می شــوند

ــزرگ  ــن ب ــق متروپولیت ــع، از مناط ــادی، جوام ــای متم ــرای دهه ه ب

ــود  ــد خ ــاد برن ــال ایج ــه دنب ــتاها، ب ــک و روس ــهرهای کوچ ــا ش ت

و جــذب بازدیدکننــدگان ـ بــا اســتفاده از رویدادهــا در انــواع 

جهانــی،  نمایشــگاه های  ازجملــه  گوناگــون؛  مقیاس هــای  و 

ــنواره های  ــا جش ــال ت ــی فوتب ــام جهان ــا ج ــک ی ــای المپی بازی ه

موســیقی منطقــه ای و مســابقات ورزشــی ـ بوده انــد. امــروزه 

برگــزاری مناقصــه، برنامه ریــزی و مدیریــت رویدادهــا بخــش 

مهمــی از توســعه جوامــع در بســیاری از نقــاط جهــان شــده اســت 

)Wallstam et al., 2018( و شــهرها از این راه ســود سرشــاری 
وارد اقتصــاد محلــی خــود می کننــد.

مزیــت رویدادهــا ایــن اســت کــه آن هــا قادرنــد یــک مقصــد 

 بــه بــازار ارائــه کننــد و از ایــن منظــر، می تواننــد 
ً
میزبــان را مســتقیما

مشــاهده شــوند  میزبــان  در محــل  رقابتــی  ویژگــی  به منزلــه 

ــی را  ــهرها، رویدادآفرین ــی ش ــن رو برخ )Antchak, 2016(. ازای
ــرد اصلــی توســعه اقتصــادی خــود دانســته و شــهرهای خــود  راهب

ــدار« ــهر رویدادم ــالح »ش ــد. اصط ــی کرده ان ــدار معرف  را رویدادم

ــت  ــی تح ــر )2010( در کتاب ــاردز و پالم ــار ریچ ــرای اولین ب  را ب

همیــن عنــوان مطــرح کــرد. در توضیــح مفهــوم شــهر رویدادمــدار 

می تــوان گفــت کــه چنیــن شــهری از برنامه ریــزی بــرای رویدادهــا 

ــدت  ــای بلندم ــدار از برنامه ه ــد و پای ــتیبانی هدفمن ــتای پش در راس

ــرای  ــی ب ــت زندگ ــای کیفی ــی ارتق ــدف نهای ــا ه ــهری ب ــعه ش توس

.)Richards, 2017( ــد ــتفاده می کن ــگان اس هم

ــن  ــدار ای ــهرهای رویدادم ــزی ش ــی در برنامه ری ــؤال اساس س

ــه  ــا این ک ــتند ی ــهرها هس ــزار ش ــا خدمت گ ــا رویداده ــت: »آی اس

هســتند؟«  رویدادهــا  بــه  خدمات رســانی  درحــال  شــهرها 

در  پژوهش هــا  بیشــتر   .)Richards & Plamer, 2010(
تأثیــرات  بررســی  بــه  و  بوده انــد  بــه ســؤال نخســت  پاســخ 

 Richards & Colombo,( رویدادهــا در شــهرهای میزبــان

میزبانشــان  بــرای شــهرهای  رویدادهــا  کــه  میراثــی   ،)2017

 )Giulianotti & Klauser, 2010( می گذارنــد  برجــای 

و همچنیــن ســبدهای رویــداد و ارتبــاط آن هــا بــا شــهرهای 

میزبــان پرداخته انــد )Ziakas, 2013(؛ حــال آن کــه پــس از 

ــهر  ــک ش ــای ی ــه ویژگی ه ــدار، ک ــهر رویدادم ــاب ش ــار کت انتش

رویدادمــدار را برمی شــمارد، تحقیقــات کمــی بــه چگونگــی 

ــرای  ــون ب ــهرهای گوناگ ــزی ش ــوم در برنامه ری ــن مفه ــت ای کاربس

دســتیابی بــه اهــداف راهبــردی شــهر پرداختنــد و بســیاری از 

شــهرها در برداشــتن قدم هــای ابتدایــی در حرکــت بــه ســمت 

ــه در  ــد. آنچ ــاختاری دارن ــکالتی س ــدار مش ــهر رویدادم ــک ش ی

ــردی  ــزی راهب ــی برنامه ری ــود، چگونگ ــال می ش ــش دنب ــن پژوه ای

و فراهــم آوردن مبانــی و مقدماتــی در شــهرها بــا هــدف حرکــت بــه 

ــری  ــای رقابت پذی ــور ارتق ــدار به منظ ــهر رویدادم ــک ش ــمت ی س

آن هــا به منزلــه مقاصــد گردشــگری اســت.

ــت،  ــر اس ــق حاض ــی تحقی ــه پژوهش ــه نمون ــیراز، ک ــهر ش ش

متنــوع  فرهنگــی  و  تاریخــی  جاذبه هــای  جــای دادن  به ســبب 

ــی و آب  ــوع قومیت ــی و ...( و تن ــی، تاریخ ــاری، ادب ــر معم )عناص

و هوایــی و ...، همــواره بــرای گردشــگران و بازدیدکننــدگان داخلــی 

ــن  ــوه ای ــوان بالق ــوع ت ــن موض ــوده و ای ــده ب ــی شناخته ش و خارج

ــه  ــیراز در عرص ــب ش ــهرهای رقی ــت. ش ــه اس ــمار رفت ــهر به ش ش

بــرای  را  گســترده ای  فعالیت هــای  و  برنامه ریــزی  گردشــگری، 

ــت  ــال تقوی ــد و درح ــام داده ان ــود انج ــی خ ــای رقابت ــت مزای تقوی

بنیه هــای گردشــگری خــود هســتند؛ ازاین روســت کــه شــهر 

ــن  ــدن از ای ــرای عقب نمان ــی را ب ــد برنامه ریزی های ــز بای ــیراز نی ش

رقابــت انجــام دهــد. همچنیــن در چشــم انداز و جایــگاه راهبــردی 

ملــی شــهر شــیراز، نقــش گردشــگری بســیار پررنــگ بــوده 

ــد  ــزاری قدرتمن ــه اب ــداد به منزل ــش روی ــفانه نق ــا متأس ــت، ام اس

در دســتیابی بــه ایــن اهــداف در ایــن طرح هــا بســیار ناچیــز 

ــهر  ــای ش ــش رویداده ــن پای ــو، 1399(. همچنی ــت )جنگج اس

ــی  ــان دهنده نوع ــام داده، نش ــو )1399( انج ــه جنگج ــیراز، ک ش

ــن  ــای ای ــزاری رویداده ــان برگ ــطح و زم ــوع، س ــی در ن بی برنامگ

ــی پیشــینه اجتماعــی، فرهنگــی و تاریخــی و  شــهر اســت. از طرف

همچنیــن میــراث مانــدگاری کــه از پیشــینیان بــرای ایــن شــهر بــه 

ــی آورد  ــود م ــم را به وج ــی مغتن ــت، فرصت ــده اس ــی مان ــادگار باق ی

ــای  ــر ارتق ــهر، عالوه ب ــن ش ــدار ای ــزی رویدادم ــا برنامه ری ــا ب ت

کیفیــت زندگــی شــهروندان و ســاکنان آن در ابعــاد گوناگــون، ترفیــع 

ــه  ــپس در عرص ــی و س ــطح مل ــت در س ــی آن نخس ــگاه رقابت جای

ــود. ــن ش ــگری ممک ــال گردش ــد فع ــک مقص ــه ی ــی به منزل جهان

مبانی	نظری	تحقیق
شهر	رویدادمدار

شــهر رویدادمــدار شــهری اســت کــه از یــک رویکــرد 

فرایندمحــور، کــه در آن رویدادهــا را کاتالیــزوری بــرای فرایندهــای 

ص شــهر در نظــر 
ّ

شــهری و راهــی بــرای شــکل گیری و تشــخ
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99جنگجو  و  همکاران

ــوم  ــف مفه ــت در تعری ــس از شکس ــد. پ ــتفاده می کن ــرد، اس می گی

شــهر رویدادمــدار در کتــاب شــهرهای رویدادمــدار، ریچــاردز 

و پالمــر )2010( تعریــف زیــر را ارائــه کردنــد: »یــک شــهر 

رویدادمــدار از یــک برنامــه رویدادهــا، به صــورت راهبــردی و 

پایــدار، بــرای پشــتیبانی از ســندهای طوالنی مــدت راهبــردی 

اســتفاده  همــگان  بــرای  زندگــی  کیفیــت  ارتقــای  به منظــور 

ــهر  ــه ش ــد ک ــاره می کنن ــر اش ــی دیگ ــن در جای ــد«. همچنی می کن

ــتیبانی از  ــرای پش ــا ب ــه از رویداده ــت ک ــهری اس ــدار ش رویدادم

ــت زندگــی اســتفاده  ــردن کیفی ــه توســعه طوالنی مــدت و باالب برنام

.)Richards & Rotariu, 2015( می کنــد 

بایــد  عمومــی  رویدادهــای  برنامه ریــزی  کلــی،  به طــور 

ــوف  ــادی معط ــی و اقتص ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــه زمینه ه  ب
ً
ــا عمیق

ــداری  ــت و پای ــت کیفی ــن اس ــی، ممک ــن اهرم ــدون چنی ــوند. ب ش

رویدادهایــی کــه عرضــه می شــوند، زیــر ســؤال بــرود؛ »هــر 

می شــود  باعــث  بین المللــی  بازدیدهــای  در جــذب  موفقیتــی 

 Go &( »ــد ــی کنن ــت را کپ ــول موفقی ــر فرم ــای دیگ ــه مکان ه ک

ــزی  ــهرها برنامه ری ــه ش ــت ک ــاس اس Govers, 2000(. براین اس
ــد توجــه داشــت کــه شــهر  ــد. بای ــردی انجــام می دهن ــداد راهب روی

رویدادمــدار به هیچ وجــه شــهری پــر از رویــداد نیســت؛ بلکــه 

ــت  ــون تقوی ــداف گوناگ ــرای اه ــا را ب ــه رویداده ــت ک ــهری اس ش

و مدیریــت می کنــد. بــرای ایــن کار، رویکــرد و جهت گیــری 

ــخ گویی  ــی و پاس ــود، ارزیاب ــات خ ــه در اقدام ــخص دارد و البت مش

هــدف  درنتیجــه  )Getz, 2017(؛  می دهــد  قــرار  مدنظــر  را 

 Richards &( ــت ــداد نیس ــزاری روی  برگ
ً
ــا ــهری، صرف ــن ش چنی

.)Plamer, 2010
ــه   چگون

ً
ــا ــه دقیق ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــه مط ــی ک پرسش

ــی  ــازی«، »بازآفرین ــور »مکان س ــا را به منظ ــه از رویداده ــک برنام ی

شــهرها« و »توســعه هویــت رقابتــی« انجــام دهیــم؟ مفهــوم 

رویدادمــداری شــامل مجموعــه ای از مالحظــات راهبــردی دربــاره 

ســازگار  به صــورت  شــهری  مناطــق  در  رویدادهــا  به کارگیــری 

به منظــور   .)Richards & Plamer, 2010( آن هاســت  بــا 

ــی، رویدادهــا  ــر از یــک مــکان معمول برندســازی یــک شــهر، فرات

ــه  ــه کار گرفت ــود ب ــدت خ ــهم بلندم ــه در س ــدگاه فعاالن ــا دی ــد ب بای

 .)Bevolo, 2014( شــوند

ــک  ــدگاه ی ــه از دی ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــری نش ــات نظ ادبی

شــهر رویدادمــدار، تصمیمــات راهبــردی بایــد درمــورد چشــم انداز 

 Richards & Plamer, 2010; Richards, 2017;( شــهر 

 Richards & Rotariu, 2015; Antchak & Pernecky,
 2017; Richards, 2010; Richards & Wilson, 2004;
 Richards &( ذی نفعــان  روابــط   ،)Piacenza, 2016
 Plamer, 2010; Richards & Rotariu, 2015; Antchak
 ،)& Pernecky, 2017; Richards, 2015; Jakob, 2013
 Richards & Plamer, 2010;( رویــداد  برنامه ریــزی 

Richards & Wilson, 2004; Kennell, 2012(، بازاریابــی 
 Richards & Plamer, 2010; Richards & Rotariu,(
Antchak & Pernecky, 2017; Jakob, 2013 ;2015( و 
 Richards & Plamer, 2010;( نظــارت بــر نتایــج و پایــداری

 Antchak & Pernecky, 2017; Piacenza, 2016;
ــهرهایی  ــرد. ش ــورت گی Jakob, 2013; Kennell, 2012( ص
ماننــد ادینبــورگ، بارســلونا، مونتــرال، ملبــورن، روتــردام و ســنگاپور 

ازجملــه شــهرهایی هســتند کــه ریچــاردز و پالمــر )2010( در خــط 

ــد  ــایی کرده ان ــی شناس ــطح بین الملل ــی در س ــن تحوالت ــدم چنی مق

.)Richards, 2017(
تــا   20 برنامه ریــزی  افــق   )2010( پالمــر  و  ریچــاردز 

25ســاله را بــرای اجــرای موفقیت آمیــز چنیــن راهبردهایــی در 

نظــر می گیرنــد و این گونــه بیــان می کننــد کــه مدیریــت شــهر 

رویدادمــدار بــا مدیریــت مســتقیم رویدادهــا بســیار متفــاوت 

اســت. درواقــع، مدیریــت منابــع و ذی نفعــان نه فقــط یــک رویــداد، 

ــه یــک  ــا منطقــه را به منزل ــه اهــداف یــک شــهر ی بلکــه دســتیابی ب

ــه  ــر مجموع ــدار ب ــهر رویدادم ــت ش ــود. مدیری ــامل می ش کل ش

ــع دســتیابی  ــه مناب ــی تمرکــز دارد کــه از رویدادهــا به منزل فرایندهای

بــه مجموعــه ای گســترده تر از اهــداف راهبــردی اســتفاده می کننــد. 

ــت. ــده اس ــاره ش ــکل 1 اش ــا در ش ــن فراینده ــه ای ب

 Richards & Plamer, 2010; Richards & Rotariu, 2015;( رویدادمدار	شهر	مدیریت	فرایندهای	1:	شکل
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مطالعه موردی: شهر شیراز

جنگجو  و  همکاران

ــف  ــه تعری ــوان این گون ــدار را می ت ــهر رویدادم ــت ش درنهای

ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــه ب ــت ک ــهری اس ــدار ش ــهر رویدادم ــرد: ش ک

برنامه ریــزی  )افــق  برنامه ریــزی  در  فرایندمحــور  رویکــرد 

ذی نفعــان،  از  وســیعی  طیــف  همــکاری  و  طوالنی مــدت( 

رویدادهــا را کاتالیــزور و پشــتیبان فرایندهــای شــهری در نظــر 

ــداد  ــردی روی ــه راهب ــک برنام ــور، از ی ــن منظ ــرای ای ــرد و ب می گی

اســتفاده می کنــد کــه درنهایــت ایــن فرایندهــا هدفــی جــز ارتقــای 

ــدگان( در  ــاکنان و بازدیدکنن ــگان )س ــاه هم ــی و رف ــت زندگ کیفی

ــدارد. ــهر ن ــون در ش ــاد گوناگ ابع

رویدادها	و	رقابت	پذیری	مقاصد	گردشگری
تعــدادی از نویســندگان تــالش کرده انــد تعریفــی فراگیــر 

و جامــع از رقابت پذیــری مقصــد بیــان کننــد. در جــدول 1، 

ــد  ــری مقص ــرای رقابت پذی ــده ب ــف پذیرفته ش ــه ای از تعاری خالص

ــت. ــده اس ــان ش بی

جدول	1:	تعاریف	رقابت	پذیری	مقصد

تعریف نویسنده

توانایی مقصد برای افزایش هزینه کرد گردشگری، افزایش روزافزون گردشگران درحالی که با تجربه های رضایت بخش و 
به یادماندنی همراه باشد، و به این ترتیب تمامی این فرایندها به صورتی که افزایش رفاه ساکنان مقصد و حفظ سرمایه طبیعی 

مقصد برای نسل های آینده را در نظر می گیرد، در راهی سودآور انجام شوند.
Ritchie & Crouch, 2003

توانایی مقصد برای ایجاد و یکپارچه سازی محصوالت با ارزش افزوده همزمان با حفاظت از منابع، درحالی که موجب حفظ 
موقعیت بازار به نسبت رقبا شود.

Hassan, 2000

رقابت پذیری مقصد به توانایی یک مقصد برای ارائه محصوالت و خدمات در جنبه های تجربه گردشگری گفته می شود که برای 
گردشگران مهم اند و در نظر آنان بهتر از سایر مقاصدند. 

Dwyer & Kim, 2003

توانایی یک مقصد برای حفظ موقعیت بازار و به اشتراک گذاشتن و/ یا بهبود آن ها در طول زمان. d’Hauteserre, 2000

رقابت پذیری گردشگری مفهومی کلی است که عبارت است از: تفاوت های قیمت همراه با تحرکات نرخ مالی، سطوح بهره وری 
از اجزای گوناگون صنعت گردشگری و عوامل کیفی که بر جذابیت یا دیگر مسائل یک مقصد تأثیر می گذارد.

Dwyer et al., 2000

مقصد، از یک سو به عوامل تعیین کننده رقابت پذیری و ازسوی دیگر، به رونق منطقه ای یا ملی متصل است و نشان می دهد که 
هدف اصلی رقابت پذیری مقصد در راستای هدفی اساسی برای رفاه اقتصادی ساکنان است.

Department of Industry, 
Science and Resources;

UNWTO, 2009

براســاس تعاریفــی کــه در جــدول 1 ذکــر شــد، می تــوان 

ــا کاربســت  ــرای ارتقــای رقابت پذیــری مقصــد ب ایــن تعریــف را ب

ــرد: ــه ک ــا ارائ رویداده

شــهرهایی کــه از رویدادهــای خــود بــا هــدف ارتقــای 

اســتفاده  گردشــگری  مقصــد  یــک  به منظــور  رقابت پذیــری 

ــند؛  ــده باش ــود برگزی ــرای خ ــداف را ب ــی اه ــد برخ ــد، بای می کنن

ازجملــه افزایــش گردشــگران و هزینه کــرد گردشــگری و همچنیــن 

از  اســتفاده  بــا  به یادماندنــی  و  رضایت بخــش  تجربه هــای 

رویــداد، تولیــد و یکپارچه ســازی محصــوالت گردشــگری بــا 

ــه رویدادهــا  ــن ارائ ــداد و همچنی ــا اســتفاده از روی ــزوده ب ارزش اف

ــای  ــایر مقصده ــر از س ــه بهت ــداد ک ــا روی ــط ب ــات مرتب و خدم

ــی  ــل هدف ــداف ذی ــن اه ــی ای ــن تمام ــت. همچنی ــگری اس گردش

ــاه همــگان )ســاکنان و  ــی ارتقــای کیفیــت زندگــی و رف ــی یعن غای

بازدیدکننــدگان( در ابعــاد گوناگــون در شــهر قــرار می گیرنــد.

ــرای اثبــات خــود  ــاور آنهولــت1، توانایــی یــک مقصــد ب ــه ب ب

 .)UNWTO, 2009( اصــل اساســی هویــت رقابتــی اســت

ــرای  ــه ب ــک برنام ــعه ی  توس
ً
ــا ــا ذات ــخصه رویداده ــت و مش طبیع

نوآوری هــا  ســرمایه گذاری ها،  فعالیت هــا،  راهبردهــا،  بســیج 

ــی  ــد و تمام ــج می ده ــان را تروی ــیاری از ذی نفع ــات بس و ارتباط

 Kruger,( این هــا بــرای ارتقــای هویــت رقابتــی ضــروری اســت

اعــالم  2011( و همان گونــه کــه ریچــی و کــروچ2 )2003( 
کردنــد، ابررویدادهــا3 می تواننــد مقصــد را از گمنامــی بــه  اهمیــت 

ارشــد4  رویدادهــای  عالوه برایــن،  دهنــد.  ارتقــا  بین المللــی 

ــن  ــد. ای ــاد کنن ــول ایج ــا تح ــرای ملت ه ــد ب ــی( می توانن )ورزش

مقصــد می توانــد از نظــر ســرمایه گذاری داخلــی، دیپلماســی 

 بــه میــزان کمتــر در گردشــگری نیــز ارزشــمند 
ً
سیاســی و احتمــاال

1. Anholt
2. Ritchie & Crouch
3. Mega Events
4. Major Events
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مطالعه موردی: شهر شیراز

101جنگجو  و  همکاران

باشــد« )UNWTO, 2009(. ازایــن رو اســت کــه بایــد بــه 

ــود. ــه ش ــهرها توج ــردی در ش ــت راهب ــم اولوی ــا درحک رویداده
براســاس کتــاب راهنمــای بازاریابــی مقصــد گردشــگری1 

ــد  ــت برن ــرای تقوی ــا ب ــدد از رویداده ــای متع )2009(، مقصد ه

خــود اســتفاده می کننــد و رویدادهــا »در تصحیــح و گاه حتــی 

ــه  ــوط ب ــات مرب ــد هســتند. در ادبی ــر مقصــد« قدرتمن ــر تصوی تغیی

رقابت پذیــری مقصــد، بســیاری از مطالعــات درمــورد اهمیــت 

 Iordache et al., 2009; Balaure( ــت ــد اس ــگ مقص برندین

et al., 2009; Seymour, 2007(. بــه بــاور گتــز )2008(، 
ــت  ــا اکثری ــا ـ ب ــگری رویداده ــوزه گردش ــدد در ح ــات متع مطالع

ــت رویدادهــا در  ــه نقــش و اهمی ــی ـ ب ــرات بازاریاب ــر تأثی ــز ب تمرک

ــا  ــد ب ــداد بای ــای روی ــاس، راهبرده ــد. براین اس ــه دارن ــد توج مقص

ــند. ــتا باش ــد هم راس ــی مقص ــی بازاریاب ــای کل راهبرده

ــت  ــه اهمی ــز ب ــروچ )2003( نی ــی و ک ــون 2)2003( و ریچ پ

ارائــه خدمــات و رضایتمنــدی بــرای رقابتی مانــدن اشــاره می کننــد. 

همچنیــن گفتنــی اســت کــه رقابت پذیــری مقاصــد براســاس کارایــی 

آن هــا )Cracolici et al., 2008( و توســعه ســاختار بــرای 

ــت در  ــد )Pierret, 2008( و موفقی ــی در مقص ــری تعال اندازه گی

مدیریــت رقابت پذیــری یــک مقصــد از طریــق رهبــری کارآفرینانــه 

ــازار در طــول زمــان  ــا ب ــا آزمایــش و ســازگاری ب و دوراندیشــانه و ب

براین اســاس،  می یابــد.  افزایــش   )d›Hauteserre, 2000(
منابعــی کــه در مقصــد بــا رویدادهــا مرتبط انــد بایــد به طــور مؤثــر 

ــره  ــت زنجی ــرد مدیری ــن رویک ــوند. همچنی ــی ش ــت و ارزیاب مدیری

 Rodríguez-Díaz( ــری ــت رقابت پذی ــرای مدیری ــد ب ــن بای تأمی

Espino-Rodríguez, 2008 &( و اهمیــت اســتفاده از رویکرد 
ــه ایــن  زیســت محیطی )Mihalič, 2000( مدنظــر قــرار  گیــرد. ب

علــت اســت کــه بایــد بــه مســائل زیســت محیطی بــه دقــت توجــه 

ــرد.  ــرار گی ــد ق ــع مقص ــرداری از مناب ــت بهره ب ــود و در اولوی ش

جهانــی  بــازار  در  ارائه شــده  فرصت هــای  رویدادهــا  اگــر 

به منظــور  مقصــد  یــک  بــرای  بالقــوه  فرصت هــای  باشــند، 

ــود دارد.  ــداد وج ــک روی ــق ی ــری از طری ــت آوردن رقابت پذی به دس

ــوان  ــه می ت ــد مشــخص شــود کــه چگون ــن کار، بای ــرای انجــام ای ب

آن هــا را بــه منابــع دیگــر درون مقصــد پیونــد داد و بــه آن هــا متصــل 

ــی،  ــانی، فیزیک ــت از: انس ــارت اس ــوزه عب ــن ح ــع ای ــرد. مناب ک

ــع  ــگری، و مناب ــاخت گردش ــاخت و روس ــرمایه، زیرس ــش، س دان

تاریخــی و فرهنگــی )Ritchie & Crouch, 2003( و اثبــات 

شــده اســت کــه رویدادهــا تاحــدودی بــه تمامــی دســته های منابــع 

ــن اســت  ــن موضــوع حاکــی از ای ــب ای ــد؛ بدین ترتی ــاط می یاب ارتب

ــش  ــا افزای ــعه ی ــرای توس ــد ب ــیله ای باش ــد وس ــداد می توان ــه روی ک

منابــع گوناگــون در داخــل مقصــد. همچنیــن آمادگــی منابــع مقصــد 

آن هــا می توانــد  توســط  از کیفیت هــا  بــرآوردن مجموعــه ای  و 

ــارکت  ــل از مش ــه حاص ــداد و تجرب ــک روی ــدن ی ــب خاص ش موج

 Kruger, 2011; Ritchie & Crouch, 2003;( در آن شــود

.)Getz, 1997

1. Handbook on Tourism Destination Branding 
2. Poon
3. Yoon

)Kruger, 2011; Getz, 1997; Ritchie & Crouch, 2003( مقصد	منابع	با	رویدادها	ارتباط	2:	شکل

همچنیــن در مطالعــه ای کــه یــون3 )2002( انجــام داد، اعــالم 

شــد کــه »حمایــت از ذی نفعــان بــرای برنامه ریــزی و توســعه 

گردشــگری یکــی از عناصــر کلیــدی بــرای عملیــات موفــق، 

گردشــگری  مقصدهــای  طوالنی مــدت  پایــداری  و  مدیریــت 

ــور  ــد به ط ــان بای ــه ذی نفع ــت ک ــح اس ــب واض ــت«؛ بدین ترتی اس

ــا  ــی را ب ــرد رقابت ــه راهب ــوان هرگون ــا بت ــوند ت ــت ش ــر مدیری مؤث

ــز از  ــداد نی ــوزه روی ــت )Kruger, 2011( و ح ــه کار گرف ــت ب موفقی

ــداد  ــان روی ــط ذی نفع ــش و رواب ــت. نق ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ای

بایــد به دقــت مشــخص شــود تــا بــه ارتقــای رقابت پذیــری شــهرها 

ــود. ــر ش ــگری منج ــد گردش ــه مقاص به منزل

ــهرهای  ــزی ش ــردی در برنامه ری ــردی راهب ــاذ رویک ــرای اتخ ب

ــاره جایــگاه رویدادهــا در ظــرف الگوهــای  ــد درب رویدادمــدار، بای

ــن رو،  ــود. ازای ــام ش ــی انج ــد مطالعات ــری مقص ــت رقابت پذی ثاب

ــای  ــده در الگوه ــی شناخته ش ــا موقعیت ــا رویداده ــه آی ــن این ک تعیی

رقابت پذیــری مقصدنــد یــا خیــر مهــم اســت. بــرای پاســخ بــه ایــن 

ــد  ــری مقص ــج رقابت پذی ــوی رای ــار الگ ــی چه ــه بررس ــش، ب پرس
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ــای  ــا جذب کننده ه ــا، رویداده ــن الگوه ــم. در ای می پردازی

 )Richards & Wilson, 2004; Pierret, 2008( کلیــدی

 )Richards, 2010( ــد ــک مقص ــبی ی ــت نس ــی از مزی و بخش

 Antchak( در دســته منابــع ایجادشــده و جذب کننــدگان کلیــدی

ــای  ــات و جایگاه ه ــا بیان ــتند. آن ه Pernecky, 2017 &( هس
ــی  ــه تمام ــتند، بلک ــا نیس ــن الگوه ــداد در ای ــرای روی ــض ب متناق

آن هــا بــرای تکمیــل یکدیگــر بــه کار می رونــد. درحالــی کــه 

مزیــت نســبی بایــد بــا منابــع موجــود در کشــور کار کنــد، مزیــت 

رقابتــی توانایــی کشــور بــرای اســتفاده بهینــه یــا به کارگیــری منابــع 

اســت. هــر مقصــد»از مزایــای نســبی و رقابتــی خــود بــرای مقابلــه 

بــا نقــاط قــوت و ضعف هــای رقابتــی خــود، و فرصت هــا و 

ــد«  ــتفاده کن ــگری اس ــی گردش ــازار جهان ــود در ب ــدات موج تهدی

.)Ritchie & Crouch, 2003(

چارچوب	مفهومی	پژوهش	
رویدادهــا می تواننــد نــوع جدیــدی از تجربــه را از یــک 

ــده آل  ــی ای ــن روی فرصت های ــد و ازای ــه کنن ــد ارائ ــهر و مقص ش

ــای  ــور ارتق ــگری به منظ ــد گردش ــه مقاص ــهرها به منزل ــرای ش را ب

رقابت پذیــری آن هــا فراهــم  کننــد. پــس از بررســی الگوهــای 

رقابت پذیــری مقصــد، مشــخص شــد کــه رویدادهــا به طــور 

بالقــوه می تواننــد ابــزاری بســیار قدرتمنــد در دســت مدیــران 

شــهری بــرای بهبــود رقابت پذیــری باشــند. آن هــا در دســته 

ایجادشــده  منابــع  از  بخشــی  و  کلیــدی  جذب کننده هــای 

برنامه ریــزی  به منظــور  ازایــن روی  می شــوند.  طبقه بنــدی 

رویدادمــدار شــهرها بــا هــدف ارتقــای رقابت پذیــری آن هــا، 

درحکــم مقاصــد گردشــگری، چارچــوب مفهومــی پژوهــش 

بــا  مفهومــی  چارچــوب  می شــود.  مشــاهده   ۳ نمــودار  در 

اشــاره  رویدادمــدار،  شــهری  برنامه ریــزی  ویژگی هــای  بیــان 

شــناختی  حوزه هــای  براســاس  بایــد  نخســت  کــه  می کنــد 

ــا شــهر شــناخت حاصــل شــود.  ــاط ب ــد رویدادمــدار در ارتب فراین

پیشــنهاد مــدل مفهومــی بــرآن اســت کــه فراینــد شــناخت بایــد در 

ــدار  ــهر رویدادم ــک ش ــردی ی ــات راهب ــی تصمیم ــوزه کل ــج ح پن

ــط  ــهر، رواب ــم انداز ش ــداد در چش ــردی روی ــگاه راهب ــی جای ـ یعن

ــی  ــع آن »محتوای ــداد و مناب ــداد )روی ــزی روی ــان، برنامه ری ذی نفع

ــام  ــداری انج ــج و پای ــر نتای ــارت ب ــی و نظ ــه ای«(، بازاریاب و زمین

ــه  ــین، مجموع ــارب پیش ــری و تج ــات نظ ــاس مطالع ــود و براس ش

ــت  ــا کاربس ــد ب ــری مقص ــای رقابت پذی ــرای ارتق ــنهاداتی را ب پیش

رویدادهــا پیشــنهاد می کنــد.

شکل	۳:	چارچوب	مفهومی	پژوهش	
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روش	پژوهش
ــردی و توســعه ای اســت و  ــن پژوهــش از نظــر هــدف، کارب ای

بــرای پیشــبرد آن از روش توصیفــی همــراه بــا تحلیــل اســتفاده شــده 

ــزی  ــتفاده از برنامه ری ــا اس ــهری را ب ــری ش ــای رقابت پذی ــه ارتق ک

شــهر رویدادمــدار هــدف نهایــی خــود قــرار داده اســت. 

ــز  ــروه تمرک ــک گ ــت در ی ــش، نخس ــبرد پژوه ــور پیش به منظ

ــان و  ــر از متخصص ــور 9 نف ــا حض ــی )Focus Group( ب ــا کانون ی

ــطه  ــه به واس ــی( ک ــه برف ــا روش گلول ــایی ب ــن )شناس ــل ف ــراد اه اف

تحقیقــات و تجربــه شــغلی دربــاره مســائل رویدادهــای شــهر 

ــه شناســایی مهم تریــن مســائل  شــیراز اطالعــات کافــی داشــتند، ب

و مشــکالت و پتانســیل های شــهر شــیراز و همچنیــن علــل و 

ریشــه های ایــن مشــکالت در حوزه هــای پنجگانــه تصمیمــات 

راهبــردی یــک شــهر رویدادمــدار پرداختــه شــد و راهکارهــای قابــل 

اســتفاده در ایــن شــهر را بررســی کــرد )جــدول 2(. ایــن مجموعــه 

از اطالعــات پایــه ای را بــرای پیشــبرد روش تحلیــل و راهبردســازی 

ــن روش،  ــتفاده از ای ــا اس ــرار داد و ب ــدگان ق ــار نگارن ــدا در اختی ای

ــرای  ــی ب ــای اجرای ــت ها و طرح ه ــا، سیاس ــه ای از راهبرده مجموع

شــهر شــیراز پیشــنهاد شــد.

جدول	2:	توصیف	اعضای	گروه	تمرکز

درصدفراوانیرشتهمقطع

5۵5/5شهرسازیکارشناسی ارشد

22۲/2گردشگریدکتری

2۲2/2مدیریتدکتری

تکنیــک تحلیــل عرصه هــای تصمیم گیــری مرتبــط )ایــدا( 

 Zopounidis( جزئــی از نظــام تصمیم ســازی راهبــردی اســت

Pardalos, 2010 &(؛ فــن ســاده ای کــه در زمینــه مشــکالت و 

تصمیم گیری هــای پیچیــده کاربــرد دارد و راه حل هــای مناســب 

انتخاب هــای  ترکیــب  از  زیــادی  تعــداد  میــان  از  را  ترکیبــی 

متفــاوت انتخــاب می کنــد و در یــک زمــان، کلیــه عرصه هــای 

ــا  ــق، ب ــن طری ــد. از ای ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــری را م تصمیم گی

ــن  ــه و تعیی ــه برنام ــه ارائ ــدد ب ــای متع ــی آلترناتیو ه ــد و ارزیاب تولی

گاهانــه تردیدهــا و  طرح هــا می پــردازد. توجــه بــه مدیریــت آ

ــان )Friend & Hickling, 2005( از  ــذر زم ــا در گ ــدم قطعیت ه ع

ــن فــن به شــمار مــی رود. شــرح روش کار  ــن ویژگی هــای ای بارزتری

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــش گام ب ــدا در ش ــك ای در تکنی

تولیــد  دوم:  گام  اهــداف؛  از  راهبردهــا  تعییــن  اول:  گام 

ســناریوهای ممکــن؛ گام ســوم: ارزیابــی و انتخــاب ســناریوی 

ــداف  ــت گذاری از اه ــای سیاس ــن عرصه ه ــارم: تعیی ــر؛ گام چه برت

ــم:  ــازگار؛ گام شش ــای س ــن اختیاره ــم: تعیی ــا؛ گام پنج و راهبرده

.)1378 خلیل آبــاد،  )کالنتــری  پیشــنهادی  طرح هــای  تعییــن 

ــدار	 ــزی	رویدادم ــدا	در	برنامه	ری ــک	ای کاربســت	تکنی
شــهر	شــیراز

در ادامــه و بــرای کاربســت فراینــد تکنیــک تحلیــل عرصه هــای 

به صــورت:  فراینــد  ایــن  کالن  هــدف  تصمیم گیــری،  مرتبــط 

ــدار  ــهر رویدادم ــک ش ــوان ی ــه عن ــیراز ب ــهر ش ــزی ش »برنامه ری

به منظــور ارتقــای رقابت پذیــری ایــن شــهر بــه عنــوان یــک مقصــد 

ــت. ــده اس ــن ش ــگری« تدوی گردش

ــای	 ــائل	و	فرصت	ه ــداف،	مس ــا،	اه ــتنتاج	ویژگی	ه اس
شــهر	رویدادمــدار	و	تدویــن	اهــداف	نهایــی

ــهری،  ــزی ش ــد برنامه ری ــت در فراین ــنجش وضعی ــه س ازآنجاک

ســنجش توانایی هــای شــهر و الیه هــای گوناگــون آن در تأمیــن 

از  حاصــل  نتایــج  اســت،  شــهری  برنامه ریــزی  کیفیت هــای 

مطالعــات و بررســی های انجام شــده در شــهر شــیراز، برخــی 

بــر مشــکالت و  ایــن شــهر مشــتمل   از خصوصیــات عمــده 

از  ایــن بخــش  را آشــکار می ســازد. در  پتانســیل های موجــود 

تمرکــز  گــروه  در  شــیراز  عمــده شــهر  ویژگی هــای  پژوهــش، 

براســاس مؤلفه هــای فراینــد شــناختی پیشــنهادی در مــدل مفهومــی 

می شــوند. ارزیابــی 

ــوزه  ــیراز در ح ــهر ش ــکالت ش ــه بــه مســائل و مش ــا توج ب

نهفتــه  توان هــای  و  پتانســیل ها  و  یک ســو  از  رویدادمــداری 

رویدادمــداری  اهــداف در جهــت  ادامــه  در  دیگــر،  از ســوی 

به منزلــه  آن  رقابت پذیــری  ارتقــای  هــدف  بــا  شــیراز  شــهر 

ــهرهای  ــزی ش ــت. برنامه ری ــده اس ــم ش ــگری تنظی ــد گردش مقص

 برنامه  ریــزی رویدادهــای آن هــا نیســت و 
ً
رویدادمــدار، صرفــا

ــک از  ــود. هری ــامل می ش ــز ش ــری را نی ــون دیگ ــای گوناگ جنبه ه

اهــداف تعیین شــده بــرای شــهر شــیراز جنبه هــا و راهبردهــای 

ــده تعــدادی سیاســت اســت  ــرد دربردارن خــاص داشــته و هــر راهب

ــه ای از  ــه مجموع ــان ب ــزی در پای ــت های برنامه ری ــه از دل سیاس ک

طرح هــای اجرایــی می رســیم. جــدول 3 پتانســیل ها و تحلیــل 

بــر تحلیــل وضــع موجــود را  برنامه ریــزی مبتنــی  مشــکالت 

ــخص  ــزی مش ــداف برنامه ری ــاس آن اه ــرد و براس ــد ک ــه خواه ارائ

ــد. ــد ش خواهن
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جدول	3:	پتانسیل	ها	و	تحلیل	مشکالت	برنامه	ریزی	مبتنی	بر	تحلیل	وضع	موجود

موضوعات 
اصلی

اهداف برنامه ریزیپتانسیل هاریشه یابی مشکالتمشکالت برنامه ریزی

جایگاه راهبرد 
رویداد در 

چشم انداز شهر

- نبودن الزام و مبانی حقوقی و قانونی 
برای برگزاری رویدادها در شهر

کم  توجه  و  محدود  شناخت   -
در  رویدادها  کاربست  در  مسئوالن 

به نتیجه رساندن طرح های شهری
با  شهر  رویدادهای  هماهنگ نبودن   -

چشم اندازهای شهر

و  رویداد  جایگاه  مشخص نبودن   -
رویدادمداری معرفی نکردن رویدادها 
طرح های  در  کارآمد  ابزاری  درحکم 

فرادست
مستحکم  ساختارهای  با  نهاد  یک   -
و  رویدادها  مدیریت  برای  قانونی 
چشم اندازهای  با  آن ها  هماهنگی 

شهری

- درحال بازنگری بودن طرح های 
و  گردشگری  و  شهری  فرادست 
امکان تزریق تفکر رویدادمدار به 

این طرح ها
- ادعای مسئوالن شهر شیراز در 
وضعیت  بهبود  برای  آن ها  عالقه 

گردشگری

رویدادمداری  و  رویداد  جایگاه  مشخص کردن   -
در طرح های فرادست

- ارائه جایگاه و مرجع قانونی )قوانین و مقررات( 
مکتوب برای رویدادهای شهر

در  برنامه ریزی  اهداف  به  دستیابی  در  تسریع   -
شهر شیراز

- تخصصی کردن امر برگزاری رویداد
رویدادهای  وضعیت  از  وسیع  شناخت  ایجاد   -
در  مسئوالن  گاه سازی  آ و  آن  منابع  و  شیراز  شهر 

این ارتباط
- تقویت مدیریت یکپارچه رویدادهای شهر شیراز
- ایجاد شفافیت در برنامه های رویداد شهر شیراز

روابط ذی نفعان

مشارکت  و  اسپانسری   
ً
صرفا نقش   -

عرصه های  در  خصوصی  بخش  کم 
تصمیم گیری و اجرایی رویدادهای شهر

فعالیت های  هماهنگ  نبودن   -
رویداد  حوزه  در  مختلف  ذی نفعان 
در  موازی کاری  و  منابع  هدررفتن  و 

حوزه های مختلف رویداد
طوالنی بودن  و  مشخص نبودن   -

فرایندهای اخذ مجوز برای ذی نفعان
سازمان دهندگان  از  حمایت نکردن   -
مشاوره،  مالی،  حوزه های  در  رویداد 

آموزش، ارزیابی و ...

مشخص   و  وظایف  تقسیم  عدم   -
نبودن نقش ذی نفعان مختلف رویداد 

در سطح شهر شیراز
دنبال نکردن  و  غیریکپارچه  نگاه   -
رویکرد شبکه ای در برگزاری رویدادهای 

مختلف توسط ذی نفعان مختلف
حقوقی  و  سازمانی  ساختار  فقدان   -
مشخص برای هماهنگی فعالیت های 

رویدادی شهر
راهنماهای  و  آیین نامه ها  فقدان   -
برگزاری  برای  مدون  و  استاندارد 

رویدادها در سطح شهر شیراز
مشخص  و  وظایف  تقسیم نکردن   -
 نبودن نقش ذی نفعان مختلف رویداد 

در سطح شهر شیراز
- مشخص نبودن ذی نفعان رویداد در 

سطح شهر شیراز

و  برگزارکنندگان  تعدد   -
در  رویداد  سازمان دهندگان 

سطح شهر شیراز
به  خصوصی  بخش  عالقه   -
رویدادی  در حوزه های  مشارکت 

شهر شیراز

- تقویت مدیریت یکپارچه رویدادهای شهر شیراز
- تشویق و تسریع در جلب مشارکت ذی نفعان و 

ساکنان شهر شیراز
- جلوگیری از اختالفات احتمالی در بهره برداری 

از رویدادها
رویدادمداری  و  رویداد  جایگاه  مشخص کردن   -

در طرح های فرادست
- هم افزایی بین ذی نفعان مختلف رویداد در شهر شیراز
- ارائه جایگاه و مرجع قانونی )قوانین و مقررات( 

مکتوب برای رویدادهای شهر
منابع  و  رویداد  تخصصی  منابع  شناسایی   -

پشتیبان رویداد در شهر شیراز
در  رویداد  تخصصی  فضاهای  سرانه  افزایش   -

شهر شیراز
- جلب حداکثر منابع مالی برای رویدادهای شهر شیراز

- تخصصی کردن امر برگزاری رویداد
- جلوگیری از اختالفات احتمالی در بهره برداری 

از رویدادها

برنامه ریزی 
رویداد

- فقدان یک برنامه مشخص و از قبل 
شهر  رویدادهای  برای  شده  تعیین 
سطوح  در  رویداد  گوناگون  انواع  که 
تقاضای  و  به عالیق  توجه  با  مختلف 

جامعه و مخاطبان را پوشش دهد
دارای  رویدادهای  پیشرفت  فقدان   -
فقدان  و  شیراز  شهر  موجود  پتانسیل 
برگزاری  و  جذب  و  نوآوری  تزریق 

رویدادهای جدید
تمامی  از  استفاده  و  گاهی  آ فقدان   -
شیراز  شهر  محتوایی  ظرفیت های 
شهر  سطح  در  رویدادها  برگزاری  در 

شیراز
کیفیت  و  ظرفیت  از  گاهی  آ فقدان   -

دقیق زیرساخت های شهری شیراز
- کمبود فضاهای تخصصی میزبانی 

رویداد در سطح شهر شیراز
کالبدی  منابع  به روزرسانی نکردن   -
و  شهر  اهداف  به  توجه  با  رویداد 
ظرفیت های جدید و همچنین فناوری 

روز
در  باتجربه  انسانی  نیروی  کمبود   -
و  سازمان ها  در  رویدادها  برگزاری 

افزایش هزینه ها به تبع این موضوع
شبکه  از  استفاده نکردن   -

برگزارکنندگان و همکاران داوطلبی

رویداد  تقویم  یک  تهیه  فقدان   -
مشخص برای شهر شیراز

سبدی  و  یکپارچه  دیدگاه  فقدان   -
در  شهر  رویدادهای  به  نسبت 
در  رویداد  ذی نفعان  و  برگزارکنندگان 

سطح کالن شهر شیراز
انطباق  برنامه های  بکارگیری  عدم   -
شفاف، فعال و متمرکز بر مشتری رویداد
- بی توجهی به جایگاه و چرخه عمر 

رویدادهای موجود
سازمان دهندگان  از  حمایت نکردن   -
رویداد و جامعه محلی برای شناسایی 

فرصت های مناسب رویداد
برای  پاسخگو  فرایندهای  نبود   -
یا  رویداد  پیشنهادات  درنظرگرفتن 

فرصت های غیرمنتظره رویداد
از  غنی  اطالعاتی  بانک  فقدان   -
منابع فرهنگی )ملموس و ناملموس( 
فرهنگی،  تاریخی  پتانسیل های  و 
اجتماعی، مذهبی، ورزشی، علمی و 
ادبی، تولیدی و گردشگری منطقه شهر

منابع  داده جامع  پایگاه  فقدان یک   -
از  بیش  عرضه  از  جلوگیری  برای 
و  برنامه ریزان  به  اطالع رسانی  و  حد 

سازمان دهندگان.
- افزایش تقاصا و عدم ارائه و ساخت 
فضاهای جدید و عدم به سازی منابع موجود
و  شهر  در  مالی  منابع  کمبود   -
برای  تالش نکردن  و  هدف گذاری 

جذب و جلب سرمایه گذاران
و  رسانه ها  توجه نکردن  جلب   -

سرمایه گذاران خارجی در شهر
از  دیتابیس  یک  فقدان   -
رویداد  داوطلبان  و  سازمان دهندگان 

در سطح شهر شیراز
انسانی  نیروی  به  آموزش ندادن   -
متخصص برای برگزاری رویدادها در 

سطح شهر
برگزاری  برون سپاری  فقدان   -
نقش  برعهده گرفتن  و  رویدادها 

نظارتی توسط سازمان ها
راهنماهای  و  آیین نامه ها  فقدان   -
برگزاری  برای  مدون  و  استاندارد 

رویدادها در سطح شهر شیراز

رویدادهای  از  برخی  وجود   -
در  که  پیشرفت  پتانسیل  دارای 

سطح ملی مطرح هستند.
و  سازمان ها  عالقه   -
برگزاری  برای  برگزارکنندگان 

رویدادها در سطح شهر شیراز
- پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی 
شهر شیراز و جامعه چندفرهنگی 

آن
فناوری  قوی  زیرساخت های   -
شهر  در  ارتباطات  و  اطالعات 
شیراز برای استفاده در ارسال داده 

IOT و اطالعات و استفاده از
با  خالی  زمین های  وجود   -
خدماتی  و  فرهنگی  کاربری های 
برای  آماده  در سراسر شهر شیراز 

ارائه طرح
شیراز  شهر  مطرح بودن   -
گردشگری  مقصد  شهر  به منزله 
در  موضوع  این  پیش بینی  و 
طرح های ملی و آمایشی و امکان 

جذب منابع مالی
و  آموزشگاه ها  وجود   -
لحاظ  به  قوی  دانشگاه های 

کیفیت آموزشی در شهر شیراز
و  داوطلبی  گروه های  عالقه   -
مردم نهاد  سازمان های  و  مردمی 
برگزاری  در  همکاری  برای 

رویدادها

از هدررفت منابع و  افزایش نظارت، جلوگیری   -
باالبردن کمیت و کیفیت رویدادها

- ارائه جایگاه و مرجع قانونی )قوانین و مقررات( 
مکتوب برای رویدادهای شهر

- شفافیت در برنامه های رویداد شهر شیراز
شهر  رویدادهای  وضعیت  از  وسیع  شناخت   -
و  بازدیدکنندگان  گاه سازی  آ و  آن  منابع  و  شیراز 

شرکت کنندگان
شهر  رویدادهای  یکپارچه  مدیریت  تقویت   -

شیراز
منابع  و  رویداد  تخصصی  منابع  شناسایی   -

پشتیبان رویداد در شهر شیراز
چندفرهنگی  و  خاص  هویت  معرفی  و  تثبیت   -

شهر شیراز
در  رویداد  تخصصی  فضاهای  سرانه  افزایش   -

شهر شیراز
آمادگی  و  رویداد  برگزاری  امر  کردن  - تخصصی 

دائمی برای برگزاری رویدادها
- تشویق و تسریع در جلب مشارکت ذی نفعان و 

ساکنان شهر شیراز
- هم افزایی بین ذی نفعان مختلف رویداد در شهر 

شیراز
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ارائه راهبردهای برنامه ریزی شهرهای رویدادمدار
 بر مبنای اصول ارتقای رقابت پذیری یک مقصد گردشگری؛ 

مطالعه موردی: شهر شیراز

105جنگجو  و  همکاران

موضوعات 
اصلی

اهداف برنامه ریزیپتانسیل هاریشه یابی مشکالتمشکالت برنامه ریزی

بازاریابی

ــه  ــی ک ــذب ابررویدادهای ــدم ج - ع

ــد  ــد و می توانن ــزرگ دارن ــای ب برنده

شــهر  برنــد  تبلیــغ  و  ترویــج  بــه 

ــد. ــک کنن کم

مربوطــه،  ذی نفعــان  آشــنانبودن   -

صاحبــان  و  ســازمان دهندگان 

ــای  ــا ظرفیت ه ــزرگ ب ــای ب رویداده

میزبانــی  بــرای  شــیراز  شــهر 

بــزرگ رویدادهــای 

و  نامناســب  و  کــم  تبلیغــات   -

ــف  ــانه های مختل ــدادن رس ــه ن توج

و   بین المللــی  و  ملــی  ســطوح  در 

ــگ  ــرای برندین ــت ب ــتفاده از فرص اس

گســترده،  مخاطبــان  بــه  شــهر 

بازدیدکننــدگان و ســرمایه گذاران از 

رویــداد طریــق 

- فقــدان برنامــه مــدون تبیلغاتــی 

و  شــیراز  شــهر  ارائــه  بــرای 

مخاطبــان بــه  آن  رویدادهــای 

ــا  ــازی ب ــه بازبرندس ــی ب - بی توجه

برنــد رویــداد و برنــد اسپانســرها بــه 

ــد  ــا برن ــتا ب ــه هم راس ــر ک ــور مؤث ط

ــند. ــد باش مقص

در  شــهر  شــرکت نکردن   -

ــف  ــپوهای مختل ــا و اکس کنفرانس ه

رویــداد بــا  ارتبــاط  در 

تمامــی  مســئول  نهــاد  فقــدان   -

شــهر ارتباطــات 

- بی توجهــی بــه تولیــد محتــوای 

بازاریابــی  و  دیجیتــال  تبلیغاتــی 

دیجیتــال

ــط  ــدد مرتب ــع متع ــود مناب - وج

بــا حــوزه رویــداد در اختیــار 

ذی نفعــان مختلــف

موانــع  برخــی  حل شــدن   -

فرهنگــی در برگــزاری رویدادهــا

قــوی  زیرســاخت های   -

ــاوری اطالعــات و ارتباطــات  فن

به منظــور  شــیراز  شــهر  در 

تبلیغــات امکانــات رویــدادی 

شــهر شــیراز

- تقویــت مدیریــت یکپارچــه رویدادهــای شــهر 

شــیراز

ــداد  ــف روی ــان مختل ــن ذی نفع ــی بی - هم افزای

ــیراز ــهر ش در ش

- شــناخت وســیع از وضعیــت رویدادهــای شــهر 

گاه ســازی بازدیدکننــدگان و  شــیراز و منابــع آن و آ

شــرکت کنندگان

و  رویــداد  برگــزاری  امــر  تخصصی کــردن   -

آمادگــی دائمــی بــرای برگــزاری رویدادهــا

مشــارکت  جلــب  در  تســریع  و  تشــویق   -

شــیراز شــهر  ســاکنان  و  ذی نفعــان 

نظارت بر نتایج 
و پایداری

- اطالع نداشــتن از کیفیــت دقیــق 

برگــزاری رویدادهــا و میــزان رضایــت 

ــان از آن هــا مخاطب

- آنالیزنکــردن رقبــا در حوزه هــای 

ازجملــه  رویــداد  مختلــف 

. ی ر ا قیمت گــذ

تغییــرات  بــه  بی توجهــی   -

ــای  ــای بازاره ــته ها و گرایش ه خواس

شــگری گرد

پایــداری  بــه  بی توجهــی   -

و  ذی نفعــان  بیــن  در  رویدادهــا 

ن گا هند ن د ما ز ســا

- فقــدان نظــارت زیســت محیطی 

ــهر ــای ش ــر رویداده ب

از  اســتفاده نکردن  و  بارگــزاری   -

قابلیت هــای فنــاوری اطالعــات و 

اســتارتاپ ها  جملــه  از  ارتباطــات 

و  مدیریــت  آنالیــن  منابــع  و 

رویــداد درخواســت 

- فقــدان یــک نهــاد مســئول ارزیابــی 

فعالیت هــای  برنامه ریــزی  و 

رویــدادی در ســطح شــهر

برنامــه  از  اســتفاده نکردن   -

نظرســنجی  و  ارزیابــی  جامــع 

مختلــف  حوزه هــای  در  رویــداد 

ارزیابــی  مــدون  شــاخص های  و 

یــدادی رو

پژوهش هایــی  انجام نــدادن   -

بــا موضــوع بررســی تغییــرات در 

جابه جایــی  بازدیــد،  رفتارهــای 

بازاریابــی  گردشــگری،  بازارهــای 

در  بازدیدکننــدگان  گرایش هــای  و 

ســطح شــهر

و  تنبیهــی  فقــدان سیاســت های   -

ــیوه های  ــا ش ــاط ب ــویقی در ارتب تش

ــداد ــبز روی س

آمــوزش  و  گاهــی  آ فقــدان   -

و  ســازمان دهندگان  ذی نفعــان، 

مخاطبــان رویــداد در ارتبــاط بــا 

رویدادهــا در  ســبز  شــیوه های 

علمــی  پتانســیل   -

 
ً
دانشــگاه های شــیراز، خصوصــا

وجــود  و  شــیراز،  دانشــگاه 

ــا ــد در آن ه ــان توانمن متخصص

قــوی  زیرســاخت های   -

ــاوری اطالعــات و ارتباطــات  فن

به منظــور  شــیراز  شــهر  در 

ــای  ــا در فراینده ــت آن ه کاربس

ســنجش، ارزیابــی و نظرســنجی

گاهــی و عالقــه در ارتبــاط  - آ

بــا مســائل زیســت محیطی در 

ــیراز ــردم ش ــان م می

- افزایــش نظــارت بــر کــم و کیــف رویدادهــای 

شــهر شــیراز

- تقویــت مدیریــت یکپارچــه رویدادهــای شــهر 

شــیراز

- تخصصی کردن امر برگزاری رویدادها

ــزی  ــداف برنامه ری ــه اه ــتیابی ب ــریع در دس - تس

در شــهر شــیراز

- شــناخت وســیع از وضعیــت رویدادهــای شــهر 

گاه ســازی بازدیدکننــدگان و  شــیراز و منابــع آن و آ

شــرکت کنندگان

باالبــردن  و  منابــع  از هدررفــت  - جلوگیــری 

کمیــت و کیفیــت رویدادهــا

در  بیشــتر  پایــداری  ســمت  بــه  حرکــت   -

شــیراز شــهر  رویدادهــای 

تولید	سناریوی	ممکن
عناصــر ســناریو عرصه هــای کلــی و فراگیــر و مرتبــط بــا 

توســعه شــهر اســت کــه درمــورد آن هــا تصمیم گیــری شــده اســت. 

 در باالتریــن ســطح تجریــد تدویــن 
ً
ایــن عناصــر، کــه اساســا

ــل  ــر متقاب ــار منحص ــی از دو اختی ــل یک ــک در مقاب ــده اند، هری ش

قابــل انعطــاف اســت. هــر راهبــرد دربردارنــده یــک یــا چنــد هــدف 

ــا  ــد درحکــم مســئله ی توســعه اســت و هــر عنصــر ســناریو می توان

ــد. ــهر باش ــه ش ــوط ب ــده، مرب پدی
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جدول	4:	تعیین	راهبردها	از	اهداف

اهداف برنامه ریزی راهبرد

تقویت مدیریت یکپارچه رویدادهای شهر شیراز

اصالح ساختارهای اجرایی و 
مدیریتی رویدادها

هم افزایی بین ذی نفعان مختلف رویداد در شهر شیراز

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 برنامه ریزی در شهر شیراز

مشخص کردن جایگاه رویداد و رویدادمداری در طرح های فرادست

اصالح جایگاه و ساختارهای 
ارائه جایگاه و مرجع قانونی )قوانین و مقررات( مکتوب برای رویدادهای شهرقانونی رویدادها

شفافیت در برنامه های رویداد شهر شیراز

تشویق و تسریع در جلب مشارکت ذی نفعان و ساکنان شهر شیراز

گاهی های عمومی و  رشد آ
تقویت روحیه مشارکت در 

ارتباط با رویدادها
جلوگیری از اختالفات احتمالی در بهره برداری از رویدادها

گاه سازی  شناخت وسیع از وضعیت رویدادهای شهر شیراز و منابع آن و آ
بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان

شناسایی منابع تخصصی رویداد و منابع پشتیبان رویداد در شهر شیراز

توسعه و بهبود وضعیت منابع 
شهر مرتبط با رویدادها

تثبیت و معرفی هویت خاص و چندفرهنگی شهر شیراز

افزایش سرانه فضاهای تخصصی رویداد در شهر شیراز

جلب حداکثر منابع مالی برای رویدادهای شهر شیراز

تخصصی کردن امر برگزاری رویداد و آمادگی دائمی برای برگزاری رویدادها
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107جنگجو  و  همکاران

      							ارزیابی	و	انتخاب	سناریو	برتر
کلیــه  بایــد  برتــر،  ســناریو  انتخــاب  و  ارزیابــی  بــرای 

ســناریوهای به دســت آمده از جــدول 5، بــا هــم مقایســه و درنتیجــه 

ــا  ــود. ب ــاب ش ــر انتخ ــناریو برت ــه س ــناریو به منزل ــب ترین س مناس

ــناریو  ــه در س ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــدول، ب ــن ج ــل ای تحلی

برگزیــده، راهبــرد اصــالح جایــگاه و ســاختارهای قانونــی رویدادهــا 

به منزلــه پایــه و مبنایــی بــرای پیشــبرد بقیــه راهبردهــا در نظــر گرفتــه 

ــرای  ــی ب ــگاه قانون ــک جای ــکل گیری ی ــس از ش ــت. پ ــده اس ش

رویدادهــا در ســاختار مدیریــت شــهر، بایــد اصــالح ســاختارهای 

گاهی هــای عمومــی و  اجرایــی و مدیریتــی رویدادهــا و رشــد آ

تقویــت روحیــه مشــارکت در ارتبــاط بــا رویدادهــا به طــور همزمــان 

ــالح  ــا اص ــه ب ــت دارد ک ــن کار ازآن روی اهمی ــرد. ای ــورت بگی ص

ســاختارهای مدیریتــی، اجــرای مجموعــه فعالیت هــای مرتبــط 

ــردم  ــارکت م ــرای مش ــه ب ــد و زمین ــد ش ــهیل خواه ــداد تس ــا روی ب

ــد  ــا رش ــان ب ــد و همزم ــد ش ــم خواه ــداد فراه ــان در روی و ذی نفع

ــارکت در  ــی و مش ــاختارهای اجرای ــه از س ــی، مطالب ــی عموم گاه آ

ــان  ــت. در پای ــد یاف ــش خواه ــداد افزای ــا روی ــط ب ــای مرتب طرح ه

ــا  ــا رویداده ــط ب ــهر مرتب ــع ش ــت مناب ــود وضعی ــعه و بهب ــز توس نی

پــس از اصــالح ســاختارهای قانونــی و مدیریتــی و همچنیــن افزایش 

گاهــی عمومــی بایــد صــورت پذیــرد. ایــن ازآن روی اهمیــت دارد  آ

ــهر،  ــع در ش ــتفاده ماندن مناب ــرمایه گذاری و بدون اس ــر س ــه خط ک

ــرای افزایــش تقاضــای اســتفاده از آن هــا کاهــش  ــا زمینه ســازی ب ب

ــد. یاب

و	 اهــداف	 از	 سیاســت	گذاری	 عرصه	هــای	 تعییــن	
راهبردهــا

ملموس تــر  عرصه هــای  سیاســت گذاری،  عرصه هــای 

آن هــا  توســعه هســتند کــه تصمیم گیــری درمــورد  و عینی تــر 

راهبردهــا،  نیــز  و  دارد. عرصه هــای سیاســت گذاری  ضــرورت 

و رهنمودهــای  اهــداف  از  تدویــن  درنتیجــه دورهــای متعــدد 

ــور  ــدار به منظ ــهر رویدادم ــه ش ــیراز به منزل ــهر ش ــزی ش برنامه ری

گردشــگری  مقصــد  یــک  درحکــم  آن  رقابت پذیــری  ارتقــای 

حاصــل شــده اند. ایــن فراینــد تدویــن، نیازمنــد درجــه قابــل 

ــا  ــن راهبرده ــخیصی، بی ــه تش ــل از مالحظ ــق، حاص ــی از تواف قبول

و  سیاســت گذاری  عرصه هــای  و  یک ســو  از  آن  اختیارهــای  و 

اختیارهــای آن از ســوی دیگــر اســت. عرصه هــای سیاســت گذاری 

نقطــه شــروع دســتیابی بــه طرح هــای اجرایــی، نقــش واســطه را در 

ــد. ــازی می کن ــرد ب ــاب راهب ــطحی انتخ ــه س ــت س رهیاف

جدول	5:	ماتریس	موانع	اختیار	بین	اختیارهای	هر	راهبرد	)اختیار	ناسازگار	با	سناریو(
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جدول	6:	تعیین	عرصه	های	سیاست	گذاری	از	اهداف	و	راهبردها

عرصه سیاست گذاریراهبرداهداف برنامه ریزی

- تقویت مدیریت رویدادهای شهر شیراز
ــداد در  ــف روی ــان مختل ــن ذی نفع ــی بی - هم افزای

ــیراز ــهر ش ش
- جلوگیــری از هدررفــت منابــع و باالبــردن کمیــت 

و کیفیــت رویدادهــا
- حرکــت بــه ســمت پایــداری بیشــتر در رویدادهای 

ــیراز شهر ش
ــزی در  ــداف برنامه ری ــه اه ــتیابی ب ــریع در دس - تس

شــهر شــیراز

اصالح ساختارهای 
اجرایی و مدیریتی 

رویدادها

ــای  ــور رویداده ــه ام ــیدگی ب ــور رس ــازمانی به منظ ــاختار س ــک س ــاد ی - ایج
شــهر

- مدیریت زنجیره عرضه رویدادها در شهر شیراز
ــا در  ــش آن ه ــخص کردن نق ــهر و مش ــداد در ش ــان روی ــایی ذی نفع - شناس

ــا ــزاری رویداده برگ
ــت  ــارب صنع ــن تج ــل بهتری ــا در مقاب ــنجش آن ه ــا و س ــش رویداده - پای

ــداد روی
- هدایت صنعت و تشویق شیوه های سبز از طریق روش های مختلف

ــداری  ــداد و رویدادم ــگاه روی ــخص کردن جای - مش
ــت ــای فرادس در طرح ه

و  )قوانیــن  قانونــی  مرجــع  و  جایــگاه  ارائــه   -
شــهر رویدادهــای  بــرای  مکتــوب  مقــررات( 

- شفافیت در برنامه های رویداد شهر شیراز

اصالح جایگاه و 
ساختارهای قانونی 

رویدادها

ــه و بازنگــری طرح هــای باالدســتی شــهری،  ــن رویدادهــا در تهی - درنظرگرفت
گردشــگری و آمایشــی شــهر

فرایندهــای  استانداردســازی  به منظــور  یــک ســاختار حقوقــی  ایجــاد   -
رویدادهــای شــهر

- تشــویق و تســریع در جلــب مشــارکت ذی نفعــان و 
ســاکنان شــهر شــیراز

- جلوگیــری از اختالفــات احتمالــی در بهره بــرداری 
رویدادها از 

ــهر  ــای ش ــت رویداده ــیع از وضعی ــناخت وس - ش
گاه ســازی بازدیدکننــدگان و  شــیراز و منابــع آن و آ

شــرکت کنندگان

گاهی های  رشد آ
عمومی و تقویت 

روحیه مشارکت در 
ارتباط با رویدادها

ــع  ــا و مناف ــا مزای ــاط ب ــداد در شــهر در ارتب ــه ذی نفعــان روی - اطالع رســانی ب
احتمالــی رویدادهــا بــرای شــهر و توجــه بــه منافــع آنــان

- تدویــن چارچوبــی بــرای بهره بــرداری منصفانــه ذی نفعــان مختلــف از 
ــداد ــی روی ــای احتمال ــع و مزای مناف

- مشــارکت دادن مــردم و بخش هــای خصوصــی، عمومــی و دولتــی در 
رویدادهــا تصمیم گیــری  و  اجرایــی  عرصه هــای 

- توسعه برنامه های بازاریابی و ارتباطات قبل، حین و بعد از رویداد
- استفاده از آخرین فناوری اطالعات و ارتباطات برای توزیع و ارتباطات

- شناســایی منابــع تخصصــی رویــداد و منابــع 
پشــتیبان رویــداد در شــهر شــیراز

ــی  ــاص و چندفرهنگ ــت خ ــی هوی ــت و معرف - تثبی
شــهر شــیراز

ــداد در  ــی روی ــای تخصص ــرانه فضاه ــش س - افزای
شــهر شــیراز

ــای  ــرای رویداده ــی ب ــع مال ــر مناب ــب حداکث - جل
شــهر شــیراز

- تخصصی کــردن امــر برگــزاری رویــداد و آمادگــی 
دائمــی بــرای برگــزاری رویدادهــا

توسعه و بهبود 
وضعیت منابع شهر 

مرتبط با رویدادها

فرهنگــی،  تاریخــی،  پتانســیل های  و  فرهنگــی  منابــع  به کارگیــری   -
اجتماعــی، مذهبــی، ورزشــی، علمــی و ادبــی، تولیــدی و گردشــگری منطقــه 

ــا ــهر در رویداده ش
- ایجــاد فضاهــای تخصصــی چندمنظــوره جدیــد رویــداد بــا گســتره 

در شــهر مناســب  جغرافیایــی 
- به سازی منابع کالبدی موجود رویداد و استفاده حداکثری از آن ها

- بهبود وضعیت منابع کالبدی پشتیبان گردشگری شهر
ــرای  ــان ب ــذب حامی ــی و ج ــن مال ــژه تأمی ــاختار وی ــم و س ــاد مکانیس - ایج

ــهر ــای ش رویداده
بــا  ارتبــاط  انســانی متخصــص در  نیروهــای  تربیــت و ســازمان دهی   -

رویدادهــا

تعیین	اختیارهای	سازگار
ــوط  ــارات مرب ــه دو اختی ــق دو ب ــدم تطاب ــمت، ع ــن قس در ای

بــه عرصــة سیاســت گذاری در شــهر شــیراز بررســی و اختیارهــای 

ــس  ــا در ماتری ــت گذاری و راهبرده ــای سیاس ــازگار، عرصه ه ناس

اختیــار ـ کــه دربردارنــدة ارتباطــات افقــی بیــن عرصه هــای 

بــا   .)7 )جــدول  اســت  شــده  درج  ـ  اســت  سیاســت گذاری 

ماتریــس تدویــن سیاســت، اختیارهایــی از عرصــه سیاســت گذاری 

ــخص و  ــازگارند، مش ــناریو ناس ــای س ــک از راهبرده ــا هری ــه ب ک

ــة  ــای عرص ــازگاری اختیاره ــی س ــل از بررس ــج حاص ــپس نتای س

 از ماتریــس اســتخراج و در 
ً
سیاســت گذاری بــا یکدیگــر عینــا

ماتریــس تدویــن سیاســت درج شــده اند.
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جدول	7:	ماتریس	موانع	اختیار	بین	عرصه	های	سیاست	گذاری	)اختیار	ناسازگار	با	سناریو(
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در شــهر شــیراز، بهتریــن اختیــارات در هریــک از عرصه هــای 

آن هــا  ســازگاری  ســپس  و  شــده  مشــخص  سیاســت گذاری 

بررســی و درصــورت ســازگاری، به منزلــه ترکیــب منتخــب تثبیــت 

شــده اند. درصــورت ناســازگاری، آن قــدر اختیــارات جابه جــا 

ــد،  ــن فراین ــا ترکیــب ســازگار حاصــل شــود. نتیجــه ای می شــوند ت

ــر  ــناریو برت ــار آن در س ــت گذاری و اختی ــای سیاس ــن عرصه ه تعیی

ــدول 8(. ــت )ج اس

جدول	8:	تدوین	اختیار	عرصه	های	سیاست	گذاری	در	برنامه	ریزی	رویدادمدار	شهر	شیراز	به	منظور	ارتقای	رقابت	پذیری	
شهری	آن	به	منزله	مقصد	گردشگری

اختیار سرپرستعرصه سیاست گذاریشماره اختیاراختیار راهبردراهبردهاکد راهبرد

1
اصالح ساختارهای اجرایی و 

مدیریتی رویدادها
بلی

بلهساختار سازمانی1

بلهمدیریت زنجیره عرضه رویداد2

شناساییذی نفعان و نقش آن ها3

بلهپایش رویدادها4

بلههدایت شیوه های سبز5

2
اصالح جایگاه و ساختارهای 

قانونی رویدادها
بلی

بلهطرح باالدستی1

بلهساختار حقوقی2

3
گاهی های عمومی و تقویت  رشد آ

روحیه مشارکت در ارتباط با 
رویدادها

بلی

بلهاطالع رسانی منافع ذی نفعان1

بلهچارچوب بهره برداری منصفانه2

افزایشمشارکت در تصمیم گیری و اجرا3

افزایشبرنامه های بازاریابی و ارتباطات4

ارتقافناوری اطالعات و ارتباطات5

4
توسعه و بهبود وضعیت منابع شهر 

مرتبط با رویدادها
تقویت

شناساییمحتوای متناسب با زمینه1

بلهفضاهای تخصصی چندمنظوره رویداد2

ارتقابه سازی منابع کالبدی موجود3

ارتقابهبود منابع کالبدی پشتیبان4

بلهمکانیسم تأمین مالی5

بلهسازمان دهی نیروهای انسانی6

تعیین	طرح	های	پیشنهادی
ــای  ــزاری گروه ه ــن برگ ــده و همچنی ــی های انجام ش ــا بررس ب

تمرکــز و مشــورت بــا کارشناســان و خبــرگان، مشــخص شــد 

ــه  ــت ک ــده اس ــب ش ــکالت موج ــائل و مش ــه ای از مس مجموع

ــدن  ــیر تبدیل ش ــد در مس ــا نتوان ــوزه رویداده ــیراز در ح ــهر ش ش

ــن پژوهــش،  ــد؛ امــا در ای ــه یــک شــهر رویدادمــدار حرکــت کن ب

بــا کاربســت روش تحلیــل عرصه هــای مرتبــط تصمیم گیــری، 

ــزی  ــع و مشــکالت، اهــداف برنامه ری ــن موان ضمــن ریشــه یابی ای

مشــخص شــدند و پــس از ارائــه راهبردهــا و سیاســت های مرتبــط، 

ــش،  ــن بخ ــدند. در ای ــنهاد ش ــیراز پیش ــهر ش ــرای ش ــی ب طرح های

ــکالت و  ــایی مش ــی شناس ــد، یعن ــی ش ــه ط ــیری ک ــاس س براس

پتانســیل های شــهر تــا ارائــه راهبردهــا، بــه ارائــه طرح هــای 

ــت. ــم پرداخ ــیراز خواهی ــهر ش ــرای ش ــنهادی ب پیش



111
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
یز 

پای
م، 

سو
ره 

ما
، ش

م 
ده

ل 
سا

ارائه راهبردهای برنامه ریزی شهرهای رویدادمدار
 بر مبنای اصول ارتقای رقابت پذیری یک مقصد گردشگری؛ 

مطالعه موردی: شهر شیراز

111جنگجو  و  همکاران

جدول	9:	تولید	طرح	های	راهبردی	مربوط	به	راهبرد	اصالح	ساختارهای	اجرایی	و	مدیریتی	رویدادها

جدول	10:	تولید	طرح	های	راهبردی	مربوط	به	راهبرد	اصالح	جایگاه	و	ساختارهای	قانونی	رویدادها
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نتیجه	گیری
ابــزار  از  فراتــر  جایگاهــی  کنونــی،  عصــر  در  رویدادهــا 

ســرگرمی یافته انــد و شــهرهای گوناگــون دنیــا برنامه ریــزی و 

ــود،  ــع خ ــعه جوام ــم از توس ــی مه ــا را بخش ــت رویداده مدیری

به منظــور تبدیل شــدن بــه شــهرهایی رویدادمــدار و دســتیابی 

ــدی و  ــی، کالب ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــترده اجتماع ــداف گس ــه اه ب

ــکالت  ــائل و مش ــه مس ــی ب ــا بی توجه ــد. ام ــر گرفته ان ــره در نظ غی

ــه  ــرای مقابل ــب ب ــیل های متناس ــهرها و پتانس ــود در ش ــع موج وض

ــه شــهری  ــا هریــک از آن هــا در شــهر، در راســتای تبدیل شــدن ب ب

ــوازی کاری و  ــع، م ــت مناب ــب هدررف ــد موج ــدار می توان رویدادم

ــود. ــت ش ــار می رف ــه انتظ ــوس از آنچ ــه معک نتیج

برنامه ریــزی در شــهرهای رویدادمــدار بایــد در پنــج موضــوع 

کالن چشــم انداز شــهر، روابــط ذی نفعــان، برنامه ریــزی رویــداد و 

منابــع مرتبــط بــا رویــداد، بازاریابــی، نظــارت بــر نتایــج و پایــداری 

جدول	11:	تولید	طرح	های	راهبردی	مربوط	به	راهبرد	رشد	آگاهی	های	عمومی
	و	تقویت	روحیه	مشارکت	در	ارتباط	با	رویدادها

جدول	12:	تولید	طرح	های	راهبردی	مربوط	به	راهبرد	اصالح	جایگاه	و	ساختارهای	قانونی	رویدادها
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ــن  ــک از ای ــوب در هری ــت های مطل ــر سیاس ــرد. اگ ــورت گی ص

موضوعــات کالن، یعنــی درنظرگرفتــن رویدادهــا درحکــم یکــی از 

ــردی شــهر )چشــم انداز شــهر(؛ مشــخص کردن  اولویت هــای راهب

ــت  ــان(؛ مدیری ــط ذی نفع ــداد )رواب ــان روی ــط ذی نفع ــش و رواب نق

رویدادهــا و منابــع مربــوط بــه رویــداد در شــهر )برنامه ریــزی 

ــی  ــای کل ــا راهبرده ــداد ب ــای روی ــتایی راهبرده ــداد(؛ هم راس روی

ــن  ــا و درنظرگرفت ــش رویداده ــی(؛ و پای ــد )بازاریاب ــی مقص بازاریاب

پایــداری(  و  نتایــج  بــر  )نظــارت  محیطــی  زیســت  مســائل 

ــه ارتقــای  به خوبــی تحلیــل و اجزایــی نشــوند، نمی تــوان امیــدی ب

درنتیجــه  و  گردشــگری  به منزلــه  مقصــد  شــهر  رقابت پذیــری 

ــت. ــدار داش ــهر رویدادم ــم ش ــزی آن درحک برنامه ری

ازایــن رو در شــهر شــیراز بــا توجــه بــه اهــداف حاصل شــده از 

ــار  ــود آن، چه ــع موج ــکالت وض ــائل و مش ــی مس ــل و بررس تحلی

ــی  ــی و مدیریت ــاختارهای اجرای ــالح س ــی اص ــی ـ یعن ــرد کل راهب

ــا،  ــی رویداده ــاختارهای قانون ــگاه و س ــالح جای ــا، اص رویداده

گاهی هــای عمومــی و تقویــت روحیــه مشــارکت در ارتبــاط  رشــد آ

ــا  ــط ب ــع شــهر مرتب ــت مناب ــود وضعی ــا رویدادهــا و توســعه و بهب ب

رویدادهــا ـ پیشــنهاد شــد. اصــالح جایــگاه و ســاختارهای قانونــی 

رویدادهــا، جایگاهــی حقوقــی بــرای رویدادهــا در شــهرها فراهــم 

ــرد.  ــد ک ــوار خواه ــا هم ــر فعالیت ه ــرای دیگ ــتر را ب ــی آورد و بس م

ــاختارهای  ــالح س ــی، اص ــگاه حقوق ــن جای ــکل گیری ای ــس از ش پ

موانــع  برداشته شــدن  موجــب  رویدادهــا  مدیریتــی  و  اجرایــی 

اجرایــی رویدادهــا و مدیریــت کارآمــد آن هــا خواهــد شــد. توســعه 

ــات  ــا اجرائی ــا رویداده ــط ب ــهر مرتب ــع ش ــت مناب ــود وضعی و بهب

ــا  ــا ب ــزاری رویداده ــرای برگ ــتری را ب ــهیل و بس ــا را تس رویداده

باالتریــن کیفیــت فراهــم خواهــد کــرد و از مصائــب برگزارکننــدگان 

ــه  ــت روحی ــی و تقوی ــای عموم گاهی ه ــد آ ــت. رش ــد کاس خواه

ــز افزایــش مشــارکت مــردم و  ــا رویدادهــا نی ــاط ب مشــارکت در ارتب

ــداد  ــت روی ــق صنع ــا و رون ــرمایه گذاران در رویداده ــن س همچنی

ــهر  ــری ش ــش رقابت پذی ــر، افزای ــه آن و در آخ ــته ب ــع وابس و صنای

ــت. ــد داش ــی خواه ــگری را در پ ــد گردش ــم مقص درحک
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