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چکیده
ــر ــهتصوی ــانب ــددرجه ــگریمقاص ــعۀگردش ــتتوس ــاشکس ــتی ــۀموفقی نتیج

ــت ــرشبهدســتدول ــننگ ــتکالنای ــیمدیری ــاوچگونگ ــارۀآنه ــیگردشــگراندرب ذهن

ــت،ازاســتنباطگردشــگران ــنوضعی ــدگانحــوزۀگردشــگریبســتگیدارد.ای وتصمیمگیرن

ازمعنــایمــکانوادراکآنــانتأثیــرمیگیــردوازابتــدایمرحلــۀانتخــابمقاصــد

ــریاز ــی،بهرهگی ــتکنون ــتازوضعی ــایبرونرف ــیازراهه ــود.یک ــهمیش ــفرمالحظ س

رویکردهــاینویــنهمچــونبرندســازیدرایــنصنعــتاســت.ازبرندســازیعناصــرعینــی

ــدف ــاه ــگری،ب ــاخههایگردش ــیاززیرش ــۀیک ــۀ۱۹۹۰،بهمنزل ــرده ــیازاواخ وذهن

ــیدر ــتزیرســاختومقاصــدشــهریوروســتاییاســتقبالشــدهاســت.هــدفاصل تقوی

ــعۀ ــوبتوس ــۀچارچ ــگریوارائ ــعۀگردش ــاخصهایتوس ــاییش ــر،شناس ــشحاض پژوه

ــایالزمازروش ــردآوریدادهه ــرایگ ــررویکــردبرندســازیاســت.ب شــهرســنندجمبتنیب

ــش ــاریپژوه ــۀآم ــت.جامع ــدهاس ــتفادهش ــنادیاس ــیاس ــیوبررس ــیـمیدان پیمایش

گردشــگرانبازدیدکننــدهازجاذبههــایگردشــگریشــهرســنندجونمونــۀآمــاریتعــداد380

نفــرانتخــابشــدهاند.بهمنظــورارزیابــینتایــجکّمــیحاصــلازپرســشنامهازروشهــای

ــل ــیازروشتحلی ــیکیف ــرایارزیاب ــاره)FTOPSIS(وب ــریچندمعی ــلتصمیمگی تحلی

ــر ــرتصوی ــجپژوهــشمنطبقب ــهشــدهاســت.نتای ــرهگرفت ــودابه ــزارمکسکی ــواونرماف محت

ــیوبینمللــی،درحکــمتنهــا ــارثبتشــدۀمل ــهنشــانمیدهــدکــهانتخــابآث ــینمون ذهن

ــاردرســتیباشــد،بلکــههــرعنصــرمحیطــی، ــدمعی مقاصــدگردشــگریســنندج،نمیتوان

اجتماعــی،کالبــدی،کــهدراذهــاناکثیریــتجامعــهمقبــولاســت،ایــنامــکانراداردکــه

ــۀچارچــوبتوســعۀ ــنراســتا،ضمــنارائ ــرد.درهمی ــرارگی ــوهمدنظــرق ــدبالق ــۀبرن بهمنزل

ــود. ــهمیش ــنهادهاییارائ ــنندجپیش ــهرس ــگریش گردش
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مقدمه
بررســیمفهــومگردشــگریمقولــۀبســیاردشــواریاســت؛

ــی ــی،اجتماع ــاداقتصــادی،سیاس ــتردهایازابع ــفگس ــراطی زی

جوامــعراشــاملمیشــود)عنابســتانیوهمــکاران،1395(.

گردشــگریبــهمفهــومامــروزیآن،ســابقهایبــهقدمــتانقــالب

ــرن ــون،درق ــازتاکن ــدآنازآغ ــدروبهرش ــهرون ــیداردک صنعت

ــات،شــتابانشــدهاســت ــالباطالع ــاانق ــراهب بیســتویکمهم

درحــالحاضــر،گردشــگری وهمــکاران،1393(. )آچــاک

پیچیدهتریــن از یکــی جهــان کشــورهای از بســیاری در

ــرات ــردوتأثی ــیکارک ــیچندوجه ــۀفعالیت ــبوکارهاوبهمنزل کس

مثبــتگوناگونــیداردکــهازجملــۀآنمیتــوانبــهکســبدرآمــد،

ــگر ــقجــذبگردش ــاختهاازطری ــتزیرس ــتغالزاییوتقوی اش

دهــۀ۱۹۹۰، اواخــر از برندســازیجاذبههــا از کــرد. اشــاره

ــت ــدفتقوی ــاه ــگری،ب ــاخههایگردش ــیاززیرش ــۀیک بهمنزل

زیرســاختومقاصــدشــهریوروســتاییاســتقبالشــدهاســت.

ــدگاه ــندی ــکلگیریای ــاش ــانب ــازیهمزم ــایبرندس پژوهشه

ــن ــهای ــگریب ــتگردش ــدگانصنع ــتوتصمیمگیرن ــکلگرف ش

نتیجــهرســیدندکــهشــاکلۀاولیــۀتصاویــرذهنــیافــراددرزمینــۀ
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ــا ــدی ــاب،خری ــزاییدرانتخ ــشبس ــدنق ــیکاال،میتوان معرف

ــد. ــتهباش ــتفادهازآنداش اس

ــزاییدارد ــربس ــمتأثی ــگریه ــۀگردش ــورددرزمین ــنم ای

ــتقیم ــۀمس ــاندهندۀرابط ــکاران،1:1400(ونش ــیوهم )اصول

ــد ــابمقص ــدگان،انتخ ــنبازدیدکنن ــددرذه ــمبرن ــانتجس می

ــن،از ــقگردشــگریاســت)Aaker,1991(.بنابرای ــفرورون س

ــگران ــدگان،گردش ــوانبازدیدکنن ــهریمیت ــازیش ــقبرندس طری

ــرای ــقاقتصــادیراب وســرمایهدارانراجــذبکــردورشــدورون

ــی،126:1400(. ــدوحنای ــانآورد)هنرمن ــهارمغ ــهرب ش

فرضیــۀنگارنــدگانایــنپژوهــشایــناســتکهشــهرســنندج،

مرکــزاســتانکردســتان،پتانســیلهایبالقــوهایداردکــهبــابهرهگیــری

ــهمقصــدگردشــگری ازرویکــردبرندســازی،قابلیــتتبدیلشــدنب

درمقیــاسملــیوبینالمللــیراخواهــدداشــت.بااینحــال،آمارهــا

بیانگــرآناســتکــهســهمدرآمــداســتانکردســتانوشــهرســنندج

ــز ــۀگردشــگریبهنســبتشــهرهاواســتانهایکشــورناچی درمقول

ــاختها ــفزیرس ــتهوضع ــدون،پیوس ــزیم ــودبرنامهری ــت.نب اس

ازجملــهدالیلــیاســتکــهایــنوضعیــترادامــنزدهاســت.هــدف

توســعۀ شناســاییشــاخصهای پژوهــشحاضــر، در اصلــی

گردشــگریوارائــۀچارچــوبتوســعۀشــهرســنندجمبتنیبــررویکــرد

برندســازیاســت.بــاتوجــهبــهاینکــهشــهرســنندجزادگاهومحــل

کــهبیــشازیکدههدر ســکونتواشــتغالبــهکارنگارنــدگاناســتـ

حــوزۀطراحــیشــهریوگردشــگریمشــغولتدریــسوتحقیــقبــوده

وازطرفــیســابقۀهمــکاریدرپروژههــایگردشــگریچندیــناســتان

کشــوروتألیفــاتچاپشــدۀمتعــدددرحــوزۀمربوطــهدرســوابقآنان

بنابرایــنســنندجنمونــۀمــوردیانتخــابشــدتا بــهچشــممیخــوردـ

بــارویکــردیجامع،چارچوبتوســعۀگردشــگریآنپیشــنهادشــود.

ازیکســوبــاتوجــهبــهاینکــهمطالعــاتانجامشــدهدر

قالــبمقــاالتوپژوهشهــایدانشــگاهیحــوزۀگردشــگری

بــه
ً
مربــوطبــهشــهرســنندجدرقالــبپژوهشهــاینظــری،صرفــا

ــوده ــزب ــنندجمتمرک ــهرس ــیازش ــارۀبخشهای ــوزهایدرب ــرم تفک

ــالهای1390- ــۀس ــهدرفاصل ــهیافت ــیخاتم ــاتپژوهش ومطالع

1399،ســازمانمیــراثفرهنگی،گردشــگریوصنایعدســتیاســتان

کردســتان،نیــزبرمرمــتابنیــۀدارایارزشتاریخــیدربافتتاریخی

ــن ــوریانجــامای ــهلحــاظتئ ــنب ــهاســت،بنابرای ــزیافت شــهرتمرک

پژوهــشضــروریمینمایــد.ازســویدیگــر،مطالعــاتاینچنینــی

ــیشــود. ــرایاتخــاذتصمیمــاتاجرای ــیب ــدمبنای میتوان

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
گردشگری شهری

ــن ــتالتی ــادللغ ــیمع ــانفارس ــگریدرزب ــظگردش لف

توریســم1اســتکــهازریشــۀتــور2بــهمعنــایگشــتنگرفتــهشــده

اســت.

1.Tourism
2.Tour

ــیمیشــود ــدهایاجتماعــیواقتصــادیتلق گردشــگریپدی

ــانرا ــرجه ــردمدرسراس ــالمتآمیزم ــتمس ــنحرک ــهبزرگتری ک

تشــکیلمیدهــد)Haile,2017(.همچنیــنچــرخاقتصاِدبســیاری

ــکاران،3:1400(. ــد)نجــارزادهوهم ــورهارامیچرخان ازکش

دربســیاریازکشــورهایاتحادیــۀاروپــاوکشــورهای

شــمالآفریقــاوشــرقآســیا،ســهمگردشــگریازتولیــدناخالــص

Becetal.,2019;Mir,(ــد ــدمیرس ــا30درص ــه25ت ــیب مل

ــتو ــۀحرک ــهبرپای ــودهک ــنب ــدهایکه ــگریپدی 2017(.گردش

ــی ــیانســاناســتواراســتودرعینحــال،سرشــتآدم جابهجای

نیــزبــاســفروآشــناییبــازمینههــایگوناگــونمکانهایــی

ــنشــدهاســت.گردشــگریهمــواره ــشعجی ــرازمحــلاقامت غی

مــوردتوجــهافــرادبــودهوبرحســبنیازهــایمتفــاوتاجتماعــی

ــعۀ ــهتوس ــهب ــاتوج ــهدادهوب ــودادام ــیخ ــهپویای واقتصــادیب

روزافــزونارتباطــاتوافزایــشچشــمگیرتعــدادگردشــگرانایــن

ــرایجوامــعگوناگــونمنجــرشــدهاســت ــهاشــتغالزاییب ــرب ام

اقتصــاد از بخشــی گردشــگری درواقــع .)Gali,2017:24(

رشــد درحــال بهســرعت کــه میشــود قلمــداد بینالمللــی

اســت)Hergeetal.,2015(ودرســالهایاخیــر،بهمنزلــۀ

صنعتــینوپــاتأثیــراتبســزاییدروضعیــتاقتصــادی،اجتماعــی

اشــتغالزایی، اســت. داشــته جهــان کشــورهای فرهنگــی و

ــک ــی،کم ــحجهان ــهصل ــکب ــهای،کم ــادلمنطق ارزآوری،تع

و محیــط بهســازی فرهنگــی، میــراث در ســرمایهگذاری بــه

ــن ــایای ــیازمزای ــتنمونههای ــیجمعی ــریازبرونکوچ جلوگی

ــی،1394(. ــمزادهودارای ــت)ابراهی ــودهاس ــتب صنع

محرابــیوهمــکاران)4:1391(معتقدنــدســهعامــل

اصلــیدرتوســعۀگردشــگریعبارتانــداز:گردشــگران،جامعــۀ

ــر، ــا(.درتقســیمبندیدیگ ــایمقصــد)برنده ــانوویژگیه میزب

عوامــل از: عبارتانــد گردشــگری توســعۀ در مؤثــر عوامــل

ــی، ــطبینالملل ــیورواب ــک،سیاس ــلایدئولوژی اقتصــادی،عوام

ــی ــاختهایامنیت ــی،زیرس ــیودین ــی،فرهنگ ــلاجتماع عوام

ــراثفرهنگــی،ســابقۀتاریخــی، وانتظامــی،عوامــلطبیعــی،می

زیرســاختهایتوســعهای،آمــوزش،وفنــاوری.

ازدیــدگاهلــیوهمــکاران)100:2021(.منابعگردشــگری

ازســهبخــشعمــدهتشــکیلشــدهاســت:بخــشاولعناصــراول

ــیجــذب ــععامــلاصل گردشــگری)برندهــا(هســتندکــهدرواق

ــه ــتندک ــیهس ــاملمکانهای ــدوش ــمارمیرون ــگربهش گردش

میتــوانازآنهــابازدیــدکــرد،ماننــدآثــارتاریخــی،خیابانهــای

تاریخــی،بوســتانوفضــایســبز.همچنیــنمکانهایــیکــه

ــینما، ــدس ــدهاند،مانن ــاختهش ــگریس ــایگردش ــرایفعالیته ب

ــگری ــردومگردش ــشدوم،عناص ــری.بخ ــایهن ــر،گالریه تئات

شــاملتأسیســاتاقامتــیوفروشــگاههاو...هســتندوبخــش

ســومعناصــریهســتندکــهکارراهنمایــیوخدمــاتگردشــگری

راانجــاممیدهنــد،ماننــدادارۀراهنمایــیگردشــگری.توزیــع
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فضایــیعناصــراصلــیدرشــهر،ســایرعناصــرگردشــگرییعنــی

ــنعناصــر ــد؛بنابرای ــممیکن ــودتنظی ــاخ ــومراب عناصــردوموس

ــتند اولوجــذابگردشــگری)برندهــا(درشــهرگرههایــیهس

کــهســایرنقــاطگردشــگریمنطبــقبــاآنودرارتبــاطبــاآنشــکل

میگیرنــد.

ــرایتوســعۀ ــنمــوارد،مناطــقگردشــگرپذیرب ــرای عــالوهب

صنعــتگردشــگریبایــدبــهحداقــلاســتانداردهاییمجهــزباشــند

ــل ــنعام ــۀکلیدیتری ــتبهمنزل ــراریامنی ــداز:برق ــهعبارتان ک

درصنعــتگردشــگری،آرامــشوقابلیــتفهــممســائلگردشــگری

واطالعرســانی،ســهولتدرجابهجایــیودسترســیبــهمنابــع

ــی،بهداشــتو ــیوپذیرای ــایاقامت ــگریوواحده ــزگردش ومراک

نظافــت،احســاسراحتــی،ومهماننــوازی)شــادفروناظــری،

ــدون ــگریب ــعۀگردش ــکلگیریوتوس ــکش 110:1390(.بیش

ــل، ــن،حملونق ــدآب،گاز،تلف ــیمانن ــهیالتزیربنای ــعۀتس توس

وجریانهــایدسترســیوتســهیالتخدماتــی،ماننــدمراکــز

درمانــیوبهداشــتی،رســتورانها،ومراکــزاقامتــیمیســرنخواهــد

بــود)ایمانــیوهمــکاران،78:1391(.ازدیــدگاهگردشــگران،

اغلــبآنهــادرجســتوجویمقاصــدیهســتندکــهســطح

ــد ــتدارن ــادوس ــد.آنه ــتمحیطیدارن ــتزیس ــیازکیفی باالی

ــودهو ــدوآل ــزباش ــذابوتمی ــهج ــدک ــدکنن ــیبازدی ازمحیط

ــرایســاکنان ــنب ــنای بیشازحــدمتراکــموشــلوغنباشــد.همچنی

ــیبهاو ــهازآس ــتک ــتاس ــزاهمی ــزحائ ــگرینی ــیگردش نواح

ــی ــکالتاجتماع ــائلومش ــیومس ــتمحیط ــارتهایزیس خس

تئــوری براســاس .)Inskeep, 1994: 64( باشــند امــان در

ــادهشــاملدســتهبندی گردشــگریجانســون،مســیرگردشــگریپی

ــات ــگاســت.امکان ــهورودیپارکین ــلدسترســیب ــیمث المانهای

ــات ــاامکان ــای ــا،فرودگاهه ــدجادهه ــترسمانن ــیدردس زیربنای

ــاده،هریــکشــاخصهاییاز عمومــیماننــدمســیرگردشــگریپی

ــاه ــدیخــوببخشــیازرف ــطکالب ــیهســتند.محی ــتزندگ کیفی

اجتماعــیراتشــکیلمیدهــدکــهخــودیکــیازعناصــریاســت

Jusohetal.,(ــرارمیدهــد ــرق کــهکیفیــتزندگــیراتحــتتأثی

.)2013: 32

  شکل 1: گردشگری شهری )منبع: زین الصالحین، 1396(

برندسازی گردشگری شهری
ــر ــوسه ــرمایههایناملم ــنس ــهباارزشتری ــاازجمل برنده

ــای ــقویژگیه ــرخل ــازیتفک ــد.برندس ــمارمیرون ــوربهش کش

منحصربهفــردبــرایایجــادتمایــزویکــیازعناصــرضــروری

دربرنامههــایگردشــگریوتوســعۀجوامــعاســت)قنبــریو


ً
ــا ــان،۱۳۹۷(.برندســازیشــهرییکــیازحوزههــایتقریب احمدی

جدیــدیاســتکــهشــهرهاوکشــورهایگوناگــونبــرایمانــدگاری

مظاهــری، و بردهانــد)ناظمــی بهــره آن از رقابــت جهــان در

ــش ــومگزین ــهمفه ــهریب ــازیش ــی،برندس ــورکل ۱۳۹۵(.بهط

مجموعــهایازعوامــلبرنــد)عنــوان،واژگان،اصطالحــات،نمادهــا

ــاخلــق ــوقاســتکــهب ــیازمــواردف ــاترکیب ونشــانهها،طــرح(ی

ــزشــهرمدنظــرازدیگــر ــهشــناختوتمای ــتب ــیمثب شــکلذهن

شــهرهامنجــرخواهــدشــد)Kusumawati,2017،لزگــیو

صیامــی،1396(.بهطــورکلــی،پایــهواســاسبرندســازیشــهری

رامعرفــیپتانســیلهاوجاذبههــایشــهریازطریــقتبییــنهویــت

ــارزآنشــهرتشــکیلمیدهــد)شــریعتنژادودیگــران،۱۳۹۶(. ب

ــۀالگــو،لوگــو،طــرحونشــانشــاخصوخــاص برندســازی،ارائ

یــکمقصــد،پدیــدهیــامحصــولحــوزۀگردشــگریاســتکــهآن

Bogicevic(رادرعرصــۀملــیوبینالمللــیمتمایــزمیکنــد

ــهبرندســازیبخشــیازصنعــت ــیاســتک etal.,2019(.گفتن

و ومحصــوالت دارد بهینــه مدیریــت کــه اســت گردشــگری

ــه ــیب ــابینالملل ــهایت ــایگردشــگریرادرعرصــۀمنطق داراییه

نمایــشخواهــدگذاشــت.درواقــعبرندســازیمقاصــدگردشــگری

ــد ــیمیشــودکــهبتوان شــاملمجموعــهایازفعالیتهــایبازاریاب

تمایزهــا،پتانســیلهاوداراییهــایگردشــگرییــکمــکانیــا

مقصــدرابــهبهتریــننحــودرعرصــۀجهانــینشــاندهــد)رضوانــی

ــران،۱۳۹۶(. ودیگ

بــاتجربــۀمقاصــد
ً
ازآنجاکــهبرنــدمقاصــدگردشــگریذاتــا

از بخشــی برندســازی فراینــد بنابرایــن اســت؛ خــورده گــره

Manhaset(ارزشآفرینــیبــرایگردشــگرانقلمــدادمیشــود

al.,2016(.امــروزهبرندســازیمقصــدبهمنزلــۀابــزارقدرتمنــدی

ــتی ــدتوریس ــهمقاص ــهب ــتک ــدهاس ــوانش ــیعن ــرایبازاریاب ب

ــدواز ــزکنن ــدخــودراازرقبایشــانمتمای ــابتوانن ــدت کمــکمیکن

Aminian&Hassani.,2016;Kimet(ــد ــیبگیرن ــاپیش آنه

ــی ــی،مدل ــش)2008(درپژوهش ــروهمکاران al.,2018(.رزی

ــازی ــیازبرندس ــیوطبیع ــی،فرهنگ ــاملتاریخ ــیش ــهبخش س

ــد. ــهکردهان ــرارائ ــکلزی ــرحش ــگریرابهش گردش
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امــروزهتوجــهصــرفبــهزیرســاختهاینــرم،طرحریــزی

شــهرینظیــرطرحریــزیشــکلذهنــیخــوبیــاســاخت

ــه ــدریچیان ــرایشــهردرحــالشــکلگیریاســت)حی ــدیب برن

وهمــکاران،1395(.بــهبــاورکالدووهمــکاران)2017(مطابــق

شــکل۳،هویــت،فرهنــگوشــکلذهنــیمیتوانــدتوأمــانهــم

دریــکبرنــدتأثیــربگــذاردوهــمدررفتــارتأثیــربگــذاردیــاازآن

تأثیــربپذیــرد.

) Ruzzier et al., 2008 :شکل 2: مدل سه بخشی از برندسازی گردشگری  )منبع

 )Kladou et al., 2017 :شکل 3: اجزای برند )منبع
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پیشینۀ پژوهش 
باتوجــهبــهاهمیــتچشــمگیربرندســازیمقصــددرمقولــۀ

ــریحو ــتیتش ــوعبهدرس ــادموض ــهابع ــتک ــگری،الزماس گردش

ــه،در ــنرابط ــوند.درهمی ــیش ــیبررس ــذاربهخوب ــلتأثیرگ عوام

ــهشناســاییوســنجشمؤلفههــایتأثیرگــذار مطالعــاتبســیاریب

ــا ــهبرخــیازآنه ــهب ــهدرادام ــدهک ــهش ــنموضــوعپرداخت درای

اشــارهشــدهاســت.

ــۀ ــهتجرب ــتک ــاوراس ــنب ــرای ــودر2019ب ــسبارت جیمن

برنــدوتأثیرگــذاریآندارایچهــاربعــدحســی،عاطفــی،رفتــاری

وفکــریاســت.ویهمچنیــنمعتقــدبــودکــهمقاصــدگردشــگری

ــث ــهباع ــندک ــرباش ــگراندلپذی ــرایگردش ــدب ــیمیتوانن زمان

Jiménez-Barretoetal.,(تجربــۀبخشــیازآنهــاشــوند

2019(کالدووهمــکارانعوامــلاصلــیدخیــلدرســاختبرنــد

گردشــگریرابــهســهعنصــرفرهنــگ،هویــتوشــکلدســتهبندی

ــه ــنس ــورای ــهحض ــدک ــنباورن ــرای ــانب ــنمحقق ــد.ای کردهان

ــی ــد،مباحث ــازیبرندن ــثدربنیانس ــنمباح ــلازاصلیتری عام

گاهیبخشــیمناســببرنــدرا کــهبــاهماهنگــیمزیتهــاوآ

ــی ــههســتۀاصل ــدک ــنباورن ــرای ــنب ــاهمچنی ــد.آنه ــتکنن تثبی

ــگ ــبفرهن ــهدرقال ــتک ــیاس ــداازهویت ــدابت ــکلگیریبرن ش

ــای ــهکیفیته ــتهب ــودوبس ــهمیش ــردمعرض ــهم ــکانب ــکم ی

ادراکشــده،شــکلیرادرذهــنمخاطــبخلــقخواهــدکــردکــه

میتوانــدپایــداریووفــاداریآنبرنــدرابــاخــودبــههمــراهداشــته

باشــد.بهعبارتــی،تمایــالترفتــاریگردشــگرانازطریــقایــنســه

ــک ــجشــهرتی ــدوتروی ــهرش ــدب ــهومیتوان ــتیافت ــلجه عام

.)Kladouetal.,2017(ــد ــزبینجام ــدنی برن

ــی ــدفبررس ــاه ــهب ــود،ک ــشخ ــادرپژوه ــدرهبوردی آن

ــدگاه ــیازدی ــرایشــهرهایاروپای ــدمقصــدب ــارشــاخصبرن اعتب

ــۀ ــقمصاحب ــمراازطری ــنمه ــومای ــامداده،مفه ــگرانانج گردش

ــه ــنپژوهــشنشــاندادهک ــجای ــردهاســت.نتای ــیبررســیک کیف

ــهر ــیدرش ــداروپای ــکمقص ــرایی ــیب ــیکل ــازیمدل مفهومس

بــهنــوعمقصــدوهمچنیــنمیــزانایمنــیوامنیــتمقصــدبســیار

.)Bordea, 2014( دارد بســتگی

بــاهــدفبررســی کیــووهمــکاراندرپژوهشــیکــه

ــل ــدلتحلی ــتفادهازم ــااس ــی،ب ــکلذهن ــدوش ــنبرن ــاطبی ارتب

ــصد ــصویرمقـ ــهتـ ــدک ــهگرفتهان ــدنتیج ــامدادهان ــی،انج عامل

ســـاختاریچندبعــدیاســتکــهازتصاویــرشــناختی،عاطفــیو

منحصربهفــردتأثیــرپذیرفتــهوبــررفتــارگردشــگرانتأثیــرخواهــد

گذاشــت،بنابرایــندربــازاررقابتــیگردشــگریالزماســتشــکلی

مثبــتومانــدگار،بــابهرهگیــریازایــنســهعنصــریادشــدهخلــق

.)Quetal.,2011(شــود

ــدف ــاه ــهب ــیک ــکاران)1398(درپژوهش ــاریوهم غف

واکاوینقــششــکلذهنــیگردشــگرانازبرنــدبــرشــهرتمقصــد

گردشــگریدرشــهریــزدانجــامدادهانــدابتــداابعــادشــکلذهنــی

برنــدمقصــدگردشــگریراشناســاییوســپستأثیــرایـــنابعـــادرا

ــن ــد.یافتههــایای ــدگردشـــگریبررســیکردن درشـــهرتمقصـ

پژوهــشنشــاندادکـــهشــکلذهنــیعاطفــیوشــناختیازبرنــد

ــاریاز ــیرفت ــیداریدرشــکلذهن ــرمعن مقصــدگردشــگریتأثی

ــتهاســت. ــدمقصــدگردشــگریداش برن

کیانــیفیضآبــادی)1397(درپژوهشــیکــهبــاهــدف

بررســیعوامــلمؤثــردروفــاداریبــهمقصــدگردشــگریبــانقــش

میانجــیرضایــتگردشــگراندرشــهرکاشــانانجــامدادنــدبــهایــن

نتیجــهرســیدندکهشــکلمقصــدگردشــگریدرشــخصیتمقصد،

رضایتمنــدیگردشــگرانووفــاداریآنهــابــهمقصـــدتأثیــرمثبــت

ــان ــهمتولی ــرورتتوج ــرض ــربیانگ ــنام ــهای ــاداریداردک ومعن

مدیریــتمقصــدگردشــگریبـــهتقویــتشــکلمقصــداســت.

ــدف ــاه ــهب ــیک ــکاران)1390(درپژوهش ــیوهم تقوای

ــزیفضاهــای ــربرنامهری ــدب کی ــاتأ مدیریــتگردشــگریشــهریب

ــاهانجــامشــدهاســت شــهریجــاذبگردشــگردرشــهرکرمانش

ــی ــاتزیربنای ــاتوخدم ــترشامکان ــلگس ــدعام ــاندادهان نش

ــنعامــلتأثیرگــذاروپــسازآنعامــلطراحــیو ــنومهمتری اولی

ــذاردر ــلتأثیرگ ــنعوام ــیازمهمتری ــحوعلم ــزیصحی برنامهری

ــدهاند. ــوانش ــگرعن ــذبگردش ج

محمــودزادهوهمــکاران)۱۳۹۸(پنــجمــوردمعمــاری،

ــانههای ــا،ورس ــا،رخداده ــیوجغرافی ــلطبیع ــازی،عوام شهرس

را برندهــا عملکــرد مقیــاس و حوزههــا بهمنزلــۀ جمعــی

ــرد ــت،کارک ــاخصهوی ــهش ــهس ــدک ــدومعتقدن ــیکردن معرف

وتمایــزمیتوانــددرحــوزۀبرنــدشهرســازیاثرگــذارباشــد.

برهمیناســاس،ایشــانیــازدهســنجۀمنظــرتاریخــی،آئینــی،

فرهنگــی،نمادیــن،روایــتوخاطــراتمشــترک،تســهیالتو

ــخص ــزی،تش ــادی،نقشانگی ــۀاقتص ــی،صرف ــات،دسترس خدم

پرســشنامهای در و کردنــد معرفــی را خوانایــی و شــهرت، و

ــی ــزـبراســاسشــکلذهن ــزدهالمــانشــهرتبری محققســاختهپان

ــازی ــدیکیفــیهفــتدرجــۀف ــاسرتبهبن پرسششــوندگاندرمقی

ــی ــتومنف ــیمثب ــتفادهازروشترجیحده ــااس ــدوب ــؤالش ـس

ــزاراماساکســل1شــد ــرادواردنرماف ــاتاف معیارهــایمذکــورنظری

ــازی2بهصــورت ــهگاممراحــلروشتاپســیسف ــامحاســبۀگامب وب

گرافیکــیدرمحیــطنرمافــزارآرکمــپ3شکلســازیشــدندو

درنهایــتبــازارتاریخــیتبریــز،مجموعــۀعینالــیوپــارکائــلگلی

ــه ــزب ــاســومرادربرندســازیشــهرتبری بهترتیــبگزینههــایاولت

ــد. ــوداختصــاصدادن خ

ــدی ــۀجمعبن ــهبهمنزل ــده،آنچ ــبگفتهش ــوعمطال ازمجم

بخــشنظــریاهمیــتداشــتوپژوهــشحاضــربراســاسآنادامــه

یافــت،درقالــبشــکلزیــرارائــهشــد:

ایــناســتکــه پژوهــشحاضــر برایناســاس،ســؤال

1.MsExcel
2.FTOPSIS
3.ArcMap
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ــهر ــنش ــعۀای ــبتیدرتوس ــهنس ــهچ ــگریب ــاخصهایگردش ش

ــود ــۀبهب ــنهادهادرزمین ــنپیش ــنمهمتری ــد؟همچنی ــشدارن نق

ــت؟ ــهاس ــنندجچ ــهرس ــگریش گردش

روش شناسی پژوهش
پژوهــشحاضــرازنظــرروش،توصیفــیـتحلیلــیوازنظــر

ــات ــاسمطالع ــریبراس ــوبنظ ــت.چارچ ــردیاس ــدفکارب ه

ــن ــیای ــدفاصل ــت.ه ــدهاس ــلش ــهایتکمی ــنادیـکتابخان اس

ارائــۀ و توســعۀگردشــگری پژوهــششناســاییشــاخصهای

چارچــوبتوســعۀشــهرســنندجمبتنیبــررویکردبرندســازیاســت.

ــردشــهرســنندج، ــۀگردشــگریمنحصربهف ــنراســتا،دهجاذب درای

ــرمســجد ــیهســتند،نظی ــابینالملل ــیی ــتمل ــارثب ــهجــزوآث ک

ــوزۀســنندج(،عمــارت ــعســنندج،عمــارتســاالرســعید)م جام

آصــف،عمــارتخســروآباد،عمــارتوکیــل،بــازارســنندج،امامزاده

هاجــرخاتــون،مجموعــۀتفریحــیآبیــدر،حمــامخــانســنندجوپل

تاریخــیقشــالقانتخــابوبــرایتحلیــلوارزیابــیوضعیــتتحقق

ــار ــیشــدهاند)شــکل5(.تعــدادیآث مؤلفههــایبرندســازیارزیاب

دیگــرازجملــهمنــازلتاریخــی،حمامهــایقدیمــیامــکانحضــور

ــرگانردشــدند. ــامشــورتخب ــهب ــنلیســتراداشــتندک درای

شکل 4: مدل مفهومی پژوهش

شکل 5: موقعیت جاذبه های گردشگری ثبت ملی و بین المللی در شهر سنندج 
)سایت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، 1400(
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شــیوۀجمــعآوریاطالعــات،مبتنیبــرفــنپیمایشــیـ

ــاخته ــشنامۀمحققس ــیپرس ــور،روای ــت.بدینمنظ ــافیاس اکتش

رااســاتیدگــروهشهرســازیدانشــگاهآزاداســالمیســنندج،کــهدر

حــوزۀگردشــگریســابقۀتحقیــقدرزمینــۀگردشــگریوهمــکاری

بــاســازمانمیــراثفرهنگــیاســتانرادارنــد،تأییــدکردنــد.پایایــی

آننیــزبراســاسروشآلفــایکرونبــاخبــاضریــب0/90تأییــدشــد.

متغیرهــایبررسیشــدهبهمنظــوربررســیوتحلیــلبرندســازی

ــاخصو ــبشــشش ــنندجدرقال ــهرس ــگریش ــایگردش جاذبهه

38متغیــرشناســاییشــدند)جــدول1(.شــششــاخصعبارتانــد

ــدی، ــت،هویتمن ــاداری،مزی ــری،وف ــی،درکپذی گاهیبخش از:آ

واقتصــادیـراهبــردیومتغیرهــایآنهــادرقالــبجــدول۱

ــش ــر،دربخ ــشحاض ــاریپژوه ــۀآم ــود.جامع ــاهدهمیش مش

ســنجشکّمــیرابازدیدکننــدگانازشــهرســنندجتشــکیلمیدهنــد.

توزیــعپرســشنامهازطریــقنگارنــدگانبهصــورتتصادفــیدر

ــا ــهب ــددهگان ــهریور1400درمقاص ــانش ــاپای ــهتت ــازهاردیبش ب

ــام ــوندگانانج ــسپرسشش ــنوجن ــرس ــادلازنظ ــشمتع پراکن

ــر ــهاینکــهتعــدادگردشــگرانشــهرســنندجکمت ــاتوجــهب شــد.ب

ازبیســتهزارنفــردرســالاســت،براســاسروشنمونهگیــری

ــیدن ــارس ــهت ــریـالبت ــراینمونهگی ــرب ــداد380نف ــران،تع کوک

ــل ــندربخــشتحلی ــدند.همچنی ــابش ــریـانتخ ــباعنظ ــهِاش ب

ــاخصهها ــا،ش ــگرانمقولهه ــنجیازگردش ــاسنظرس ــی،براس کیف

ــق ــدۀتوســعۀگردشــگریشــهرســنندجمنطب ونشــانههایتبیینکنن

بــرمصاحبــۀعمیــقازتوصیــفحضــوردرشــهر،نیازهــا،کمبودهــا

ــیشــدند. وانتظــاراتارزیاب

اطالعــات تجزیهوتحلیــل بــرای مرحلــه، ایــن در

تجزیهوتحلیــل بــرای و مکسکیــودا1 نرمافــزار از بهدســتآمده

ــارۀ ــریچندمعی ــلتصمیمگی پرســشنامۀگردشــگران،ازروشتحلی

ــت. ــدهاس ــتفادهش ــیساس ــازیتاپس ف

1.Maxqda

جدول 1: شاخص و متغیرهای برندسازی در گردشگری

متغیرهاشاخص

ی
خش

یب
آگاه

گاهیافراد)گردشگران(ازاسامیمقاصدگردشگری -میزانآ
-میزاندسترسیبهخدماتوامکاناتگردشگری

گاهیتبلیغاتی،توصیفی،رسانهای( -میزاندسترسیبهاطالعاتتوصیفیومکانیجاذبههایگردشگری)آ

درکپذیری

-وجودزیرساختهایمناسبوباکیفیتدرمحیطهایگردشگری
-میزانگویاییشکلوامکاناتجاذبههایگردشگری
-میزانامنیتگردشگریدرمحیطهایگردشگری

-میزانرضایتازبرخوردمردمیوشرایطمحیطیجاذبههایگردشگری

ی
وفادار

-میزانبیهمتاوشاخصبودنجاذبۀگردشگری
-میزانخاطرهسازینشانههاوجاذبههایگردشگری

-میزانتعلقخاطربهجذابیتهاوداراییهاییگردشگری

ت
مزی

-کیفیتخدماتاقامتیوزیرساختیگردشگری
-کیفیتهویتیوساختیجاذبههایگردشگریشهری

-کیفیتوحفظسبکتاریخیوقدیمیجاذبههایگردشگری
-میزانخالقیتونوآوریدرساختوارائۀمحصوالتوجاذبههایگردشگریشهری

-کیفیتآرایشوانتظامفضاییمناسبمحیطهایگردشگریشهری
-کیفیتبرخورداریاززیرساختهایاقامتیوتفریحی)هتل،رستوران،کاروانسراو...(گردشگریشهری

-کیفیتبرخورداریاززیرساختهایارتباطیفیزیکی)جادهای،هواییوریلی(گردشگریشهری
-کیفیتبرخورداریاززیرساختهایارتباطیفّناوری)مخابراتیـاینترنتیوفّناوریهایمبتنیبروبمانند

نقشههایدیجیتال(گردشگریشهری
-کیفیتبرخورداریازابزارهاووسایلنقلیۀمناسببرایترددبینمحیطهایگردشگری

ی
تمند

هوی

-بارزبودنطرحیاساختارخاصمبتنیبربرندویژهبرایجاذبههایگردشگری
-میزاناعتباریابیجاذبههایگردشگریبانام،طرحولوگویخاصآندرطرحهایمنطقهای،ملیوبینالمللی

-میزانتحققداراییهایبومیوفرهنگیدرجایگاهبرندسازیجاذبههایگردشگریشهری
-تحققآثاروعقایدبومیـمحلیوفرهنگیدرشناساییبرندگردشگریشهری

-سازگاریحفظ،گسترشوترویججاذبههایگردشگریباهویتفرهنگیوتاریخیمنطقه
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متغیرهاشاخص

ی
ی ـ راهربد

صاد
اقت

-میزانسرمایهگذاریبرایگسترشوترویجگردشگریشهریبابرندمعتبرآن

-میزاندرآمدهایناشیازگردشگریشهریبرندسازیشده

-میزانحمایتوایجادفرصتهایشغلیدربخشگردشگریشهریباتوجهبهبرندآن

-کیفیتسیاستهایمبتنیبرارتقایروابطعمومیدرراستایتسهیلگردشگریوارتقایبرندآن

-کیفیتسیاستهایمبتنیبرتبلیغاترسانهایبرایبرندسازیوشناختپتانسیلهایگردشگری

-کیفیتسیاستهایمبتنیبرتسهیلدرورودوخروجبرسایتهایگردشگریشهری

-کیفیتسیاستهایمبتنیبرتحققخدماتدیجیتالیومالیمناسبومقطوعبرایگردشگراندرسایتهای

گردشگریشهری

یافته ها
درایــنمرحلــهازپژوهــش،نخســتمؤلفههــایمؤثــر

ــۀ ــایدهگان ــرایجاذبهه ــهریب ــگریش ــدگردش ــاختبرن درس

گردشــگریدرشــهرســنندجســنجششــد.بدینمنظــوربراســاس

مــدلشــباهتبــهگزینــۀایــدهآلفــازینخســتبراســاس

تحلیــل شــشگانه شــاخصهای گردشــگران، از نظرســنجی

شــدند.براســاسایــنروش،بعــدازبیمقیاسســازیدادههــا

ــۀیادشــده، ــرایشــاخصهایپژوهــشدردهجاذب )جــدول2(ب

ــهاز ــاخصفاصل ــازی1وش ــتف ــدهآلمثب ــهازای ــاخصفاصل ش

ایــدهآلمنفــیفــازی2وشــاخصشــباهتنهایــیفازی3محاســبه

شــدند)جــدول3(.درنهایــترتبــهواهمیــتنهایــیشــاخصهای

برندســازیبــرایجاذبههــایگردشــگریســنندجمشــخصشــد.

1.S+
2.S-
3.CCi

جدول 2: ماتریس بی مقیاس فازی برای متغیرهای پژوهش

A4A3A2A1جاذبه

موزۀسنندج0.50.0950.0110.50.090.0110.50.0970.50.50.1030.011

0.70.1580.0330.70.1810.0330.70.1420.70.70.1560.033
مسجدجامع

سنندج

عمارتوکیل0.50.0850.0110.50.0980.0110.50.0850.0110.50.0880.011

0.70.1830.0330.70.1640.0330.70.1720.0330.70.1780.033
عمارت
آصف

بازارسنندج0.70.1560.03330.70.1810.0330.70.1640.0330.70.1860.033

0.70.1720.0330.70.1670.0330.70.1860.0330.70.1920.033
عمارت
خسروآباد

0.70.1860.0330.70.1780.0330.70.2030.0330.70.2280.033
مجموعۀ
تفریحی
آبیدر

0.50.1050.0110.50.0920.0110.50.0830.0110.50.080.011
حمامخان
سنندج

0.50.080.0110.50.10.0110.50.070.0110.50.080.011
امامزاده

هاجرخاتون

0.50.0770.0110.50.0750.0110.50.080.0110.50.0780.011
پلتاریخی
قشالق
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شــاخص کــه داد نشــان حاضــر پژوهــش یافتههــای

ــگراندرهشــتجاذبــهازده ــریبرنــدازدیــدگاهگردش درکپذی

ســایر بهنســبت باالتــری تحققپذیــری بررسیشــده جاذبــۀ

نمایههایــیهماننــدگویایــی جاذبههــاداشــتهاســت.وجــود

ــن ــرایای ــهریب ــگریش ــاختهایگردش ــودزیرس ــکلووج ش

ــزان ــیومی ــوعوزیبای ــزانتن ــت،می ــزانامنی ــهمی ــه،ب هشــتجاذب

رضایــتازبرخــوردمردمــیوشــرایطمحیطــیمقاصــدگردشــگری

ــوع ــنموض ــایای ــهگوی ــنیافت ــت.ای ــتهاس ــنندجوابس ــهرس ش

اســتکــهماهیــتجاذبههــاوپیشــینۀآنهــادرکنــارمحیــط

گردشــگریمناســبدرشــهرتوانســتهاســترضایــتگردشــگرانرا

درایــنزمینــهدرپــیداشــتهباشــد،مقولــهایکــهنیازمنــدتقویــت

ــیوتقویــت گاهیبخشــیوراهبردهــایاقتصــادیومال ــقآ ازطری

زیرساختهاســت.درمجموعــۀتفریحــیآبیــدر،شــاخصوفاداری

بــهبرنــددررتبــۀاولازدیــدگاهگردشــگرانقــرارگرفتــهاســت.علت

آن،شــهرتایــنمجموعــهوشــاخصســاختاریونمادیــنآن

بــرایشــهراســتکــهتوانســتهگردشــگرانرابــرایحضــورمجــدد

ــارت ــیعم ــۀتاریخ ــندرمجموع ــد.همچنی ــبکن ــاترغی درآنج

ــرار ــۀاولق ــددررتب ــدیبرن ــزشــاخصهویتمن آصــفســنندجنی

گرفتــهکــهنمایانگــرتوانمندیهــایبومــیـمحلــیوهویــتاصیــل

مردمــانکــردوفرهنــگایــنمنطقــهاســت.بااینحــال،توجــه

ــۀ ــدبهمنزل ــردیبرن ــادیوراهب ــطاقتص ــاخصمحی ــهش ــدکب ان

یکــیازشــاخصهایبرنــددرتمامــیجاذبههــاغیــرازجاذبــۀ

ــاخص ــهش ــهب ــاخص،ک ــنش ــت.ای ــوناس ــرخات ــزادههاج امام

ــوع، ــۀتن ــتگذاریدرزمین ــرمایهگذاریوسیاس ــاختهاوس زیرس

ــارهدارد، ــگریاش ــایگردش ــاوراهبرده ــترشطرحه ــجوگس تروی

ازدیــدگاهگردشــگراندروضعیــتنامطلــوبودرآخریــنرتبــهبــرای

جاذبههــایمنتخــبارزیابــیشــدهاســت.درایــنزمینــه،شــاخص

آگاهیبخشــینیــزدرجاذبــۀامامــزادههاجــرخاتــونبهمنزلــۀجاذبــۀ

گاهنبــودنگردشــگران مذهبــیگردشــگریضعیــفبــودهوعلــتآنآ

ــهایدرشــهرســنندجاســت. ــنجاذب ازوجــودچنی

جدول 3: محاسبۀ شاخص فاصله از ایده آل مثبت فازی و منفی فازی
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شــاخصهای کیفــی ارزیابــی بهمنظــور ادامــه در

نظــر از ســنندج شــهر در گردشــگری توســعۀ تبیینکننــدۀ

گردشــگرانمنطبــقبــرروشمصاحبــۀعمیــق،خواســتههاو

انتظــاراتآنــاندرزمینــۀعوامــلمؤثردرتوســعۀگردشــگریشــهر

ــل ــوداتحلی ــزارمکــسکی ســنندج،رصــد،دســتهبندیودرنرماف

ــهاجــرایمراســم ــدک ــنبخــشنشــانمیده ــایای شــد.یافتهه

ــهگردشــگران،اســتفاده فرهنگــی،شناســاندنفرهنــگوهویــتب

ازپتانســیلمعمــاریســنتی،وجــودخدمــاتوتســهیالتشــهری

ــتفادهاز ــا،اس ــتفادهکنندهازفض ــراداس ــالاف ــهولتح ــرایس ب

ــا ــهب ــتک ــیاس ــهعوامل ــی،ازجمل ــیوطبیع ــایمذهب جاذبهه

بیشــترینمیــزاناهمیــتعنــوانشــدهاندکــهالزماســتطراحــانو

برنامهریــزانشــهریدرخلــقفضاهــایگردشــگرپذیربــهآنتوجــه

بیشــتریداشــتهباشــند)شــکل6(.عالوهبرایــن،مؤلفههایــی

پتانســیل از اســتفاده حملونقــل، وضعیــت بهبــود هماننــد

جاذبههــایمذهبــیوتوجــهبــهمقولــۀخریــدوراهانــدازیمراکــز

خریــدازجملــهمــواردیبودهانــدکــهازدیــدافــراداســتفادهکننده،

کمتریــنمیــزاناهمیــتراداشــتهاند،بنابرایــناولویتبنــدی

ــس ــزارمک ــگراندرنرماف ــدگاهگردش ــیازدی ــاخصهایکیف ش

ــودانشــاندادهشــدهاســت. کی

ــه ــنبخــشنشــانمیدهــدک یافتههــایپژوهــشدرای

96/7درصــدازپاســخهایارائهشــدهبــرمســئلۀاســتفادهو

تقویــتازپتانســیلجاذبههــایطبیعــیشــهرســنندج،90درصــد

گاهــیو ــرآ ــنب ــاتواماکــنرفاهــیوهمچنی ــتخدم ــرتقوی ب

ــر ــگریو76/7درصــدب ــوزۀگردش ــحدرح ــانیصحی اطالعرس

ــل ــندالی ــۀمهمتری ــیبهمنزل ــگغن ــتوفرهن ــریازهوی بهرهگی

ــه ــبب ــردموترغی ــتم ــیمثب ــکلذهن ــقش تأثیرگــذاردرخل

حضــوردرشــهرســنندجوبازدیــدازمقاصــِدهــدفودرنهایــت

ــتهاند. ــدداش کی ــنندجتأ ــهرس ــگریدرش ــعۀگردش توس

اکثریــت طبیعــی محیــط شــاخص در برایناســاس،

ــری ــنبهرهگی ــدروهمچنی ــوهآبی ــگاهک ــایجای ــرارتق پاســخهاب

ازپتانســیلروســتاهایسرســبزاطــرافشــهرســنندجتمرکــزدارد.

ــشچشــمگیری ــدنق ــنپیشــنهادهامیتوانن ــهای ــیاســتک گفتن

درجــذبگردشــگرانبــهشــهرســنندجراایفــاکننــد.همانگونــه

ــانو ــاخصدرزب ــتش ــدۀهوی ــنندجدارن ــهرس ــانش ــهمردم ک

ــیپرســشنامهنشــانمیدهــد ــیهســتند،ارزیاب لباسهــایمحل

کــهاکثریــتمــردمبــرلــزومتوجــهبــهایــنشــاخصههایهویتــی

ــهآنهــا ــقعطــفتوجــهبیشــترب ــگاهآنهــاازطری ــایجای وارتق

ــد. ــددارن کی تأ

شکل6: تحلیل اولیۀ مؤلفه های کیفی از دیدگاه گردشگران با استفاده از نرم افزار مکس کیودا
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ــاختها ــتزیرس ــوندگانوضعی ــرپرسشش ــنازنظ همچنی

ــت ــیووضعی ــنوبوم ــیورفاهــی،معمــاریکه ــاتاقامت وخدم

ــدیو ــطکالب ــواردیازمحی ــهم ــزازجمل ــانی شــبکۀارتباطــیراهه

ــت، ــودوضعی ــددرصــورتبهب ــهمیتوان ــنندجاســتک ــادیس نه

ــوارد ــرازم ــیدیگ ــد.یک ــلکن ــقعم ــگرانموف ــذبگردش درج

ــی ــرزیدرمناطق ــایم ــایبازاره ــودکااله ــگروج ــذبگردش ج

ــیاریدر ــربس ــهازنظ ــتک ــونتاناکوراس ــنندجهمچ ــهرس ازش

بخــشاقتصــادیبهمنزلــۀمقاصــدجــاذبگردشــگریعنــوانشــده

اســت.درنهایــتیافتههــایحاصــلازایــنمرحلــه،براســاسمــدل

ــود. ــنمیش ــشتبیی ــیپژوه مفهوم

جدول 4: مؤلفه های شناسایی شده در برندیابی جاذبه های گردشگری شهر سنندج براساس شاخص های چهارگانه

مؤلفه های استخراج شده در شاخص محیط طبیعی

نشانهمفهوممقوله

آبوهوایمطلوب

چشمههاورودخانههایبسیار
برخورداریازرودخانههایجاریوهمچنینجاریشدن
سرشاخههایآنبهروستاهایاطرافسنندجموجبشده

استکهحسسرزندگیخاصیبهاینباغهاوحواشیاطراف
ببخشد.

بارشهایمختلفدرفصولسردسالوهمچنینآبوهوای
چهارفصلازجملهجاذبههایشهرسنندجاست.

برخورداریازآبوهوایچهار
فصلوبارشهایبارانوبرف

نشانههایطبیعی

کوهآبیدر
ً
کوهآبیدرازجملهجاذبههایطبیعیشهرسنندجاستکهتقریبا

هرگردشگرومسافریرابهخودجذبمیکند.
روستاهایسرسبزوالبتهگردشگریبسیارینظیرروستای
دوالب،شیانو...دراطرافشهرقراردارندکهدرفصول

مختلفسالپذیرایگردشگرانبسیاریهستند.
روستاهایسرسبزاطراف

پوششهایمرتعیوجنگلیپوششگیاهیمتنوع
بهسببکوهستانیوتپهماهوربودنمناطقمرتعیوجنگلی
بسیارینظیرکوهجنگلیآبیدر،کوهزیبایتوسنوذرو...

وجوددارد.

مؤلفههایاستخراجشدهدرشاخصمحیطاجتماعی

نشانهمفهوممقوله

اماکنمذهبیجاذبههایمذهبی

-زیارتگاهبیبیهاجرخاتون
-زیارتگاهخضرزندهدرآبیدر

-زیارتگاهپیرمحمددرمحلۀپیرمحمد
-زیارتگاهپیرعمردرمحلۀقطارچیان

-قرآنتاریخیدرمسجدقوله

پوششمحلی

پوششمردان

-شلوارگشادبهنام»پانتول«
-نیمتنهبهنام»کهوا«

-»شال«پارچهایبلندوباریکاستکهبررویلباسوروی
کمرمیبندند

-»گیوه«یا»کالش«کفشسنتیمردمانایندیراست.

پوششزنان

-پیراهنیبلندکهبهآن»کراس«میگویند.
-نیمتنهایکهبررویکراسمیپوشندو»سوخمه«نامدارد.

-کالهیسنتیبهنام»کالوفیس«کهبرروی
لباسکردیمیپوشند.
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زبانوموسیقیزبانوموسیقیکردی
زبانمردمانایندیارکردیوبالهجۀاردالنیازگویشسورانی
است.-مطابقزبانوگویش،موسیقیمحلیبهزبانکردی

است.

صنایعدستی

غذا
انواعگوناگونیازغذاهایمحلینظیرآشدوغ،کالنه،قاورمه،

دوینه،شهلمین.

بافتنی
-نوعیکفشمردانهبهنام»کالش«.

-نوعیلباسمردانهکهازمویبزبافتهشدهو»مهرهز«نام
دارد.

بافتجاجیم،موج،قالی،سجادهو....زیراندازوقالی

مؤلفههایاستخراجشدهدرشاخصکالبدیـنهادی

نشانهمفهوممقوله

خدماتوزیرساختها
وجودزیرساختهایمناسب

ارتباطی
اپراتورهایهمراهاول،رایتلوایرانسل/دفاترخدماتپستیدر

نقاطدوروروستاها.

خدماتاقامتیورفاهی
خدماتاقامتیرفاهی

مطلوبنظیر
ً
-برخورداریازخدماتواماکنرفاهینسبتا

هتلها،مهمانسراها.
-حضورپرتعدادمراکزامنیتیکهمیتواندامنیتفضاهای

گردشگریرادرطول24ساعتتأمینکند.

رستورانهاوغذاخوریهایمتنوع.خدماتپذیرایی

زیرساختوراههایارتباطی

خدماتجادهایودسترسی

-وضعیتمطلوبحملونقلوراههایارتباطیباشهرهای
مرزی.

-برخورداریازجادههایارتباطیبهنقاطاطراف.
-برخورداریازپارکینگهایمطلوبوکافی.

-برخورداریازتعدادکافِیجایگاههایسوخترسانی.
-وجودتعدادکافیسرویسهایبهداشتیونمازخانهو

سهولتدسترسیبهآنها.

وسایلحملونقلعمومی
امکاندسترسیبهوسایلحملونقلعمومینظیرخودروهای

سواری،اتوبوسهایبینشهریوهواپیما.

معماریبومیوجذابیتسکونتگاهها
سکونتگاههایسنتیوزیبا

درروستایاطراف
بافتتپهماهوریوهمچنینبافتپلهکانیروستاهایاطراف.

معماریکهنوسنتیقدمتبناها
بناهایتاریخیوجذاببرایگردشگراننظیرعمارتآصف،
عمارتساالرسعید،عمارتخسروآباد،عمارتاحمدزاده،

عمارتمشیرو...

مؤلفههایاستخراجشدهدرشاخصمحیطاقتصادی

نشانهمفهوممقوله

صرفۀاقتصادی

نزدیکیبهشهرمرزیمریوانومرزهایمختلفآن.نزدیکیبهمرزها

بازارهایهفتگیبااجناس
محلیمتنوعوارزان

ازآنجاکهشغلبخشعمدهایازمردمانایندیارکشاورزی
است،بنابراینمیوههاوسبزیجاتتازهباقیمتهایمناسب

روزانهدربازارمیوهفروشانعرضهمیشود.
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نتیجهگیریوپیشنهادها

درایــنپژوهــش،بــهدلیــلگســتردگیمصادیــقگردشــگری

شــهرســنندجوبــافــرضیکســانانگارِیآثــارارزشــمندثبتشــدۀ

ــایتوســعۀگردشــگریشــهر ــۀمحرکه ــیبهمثاب ــیوبینالملل مل

ــنوبررســیشــد. ســنندجپرســشنامهایتدوی

تبیینکننــدۀ شــاخصههای کــه شــد تــالش همچنیــن

توســعهدرادبیــاتپژوهــشارزیابــیشــود.درهمیــنراســتا،

مشــخصشــدکــهدراکثــرجاذبههــایگردشــگریشــهرســنندج،

ــیشــدند،شــاخص ــنپژوهــشارزیاب کــهدهمــوردازآنهــادرای

درکپذیــریبرنــدتحقــقبهتــریداشــتهاســتودرمجموعــۀ

تفریحــیآبیــدر،شــاخصوفــاداریودرخانــۀکــردســنندج،

ــوارد ــنم ــت.ای ــتهاس ــریداش ــقبهت ــدیتحق ــاخصهویتمن ش

ــوتداشــتند ــادرچــهشــاخصهاییق ــنجاذبهه ــهای نشــاندادک

ــتو ــاراتقوی ــردیآنه ــداروراهب ــزیپای ــابرنامهری ــوانب ومیت

نقــاطضعــفرانیــزبرطــرفکــرد.نقطــهضعــفبرنــدگردشــگری

درشــهرســنندج،رتبــۀپاییــنشــاخصاقتصــادیوراهبــردیبرنــد

گردشــگریجاذبههــایشــهرســنندجبــود.همچنیــندیگــرنتایــج

ــگری ــعۀگردش ــاخصهایتوس ــهش ــدک ــانمیده ــشنش پژوه

درشــهرســنندجرامیتــواندرچهــارمــوردبــهشــرحزیــر

ــانههای ــورداریازنش ــابرخ ــی:ب ــططبیع ــرد:1(محی ــرحک مط

طبیعــی،آبوهوایــیمطلــوبوپوشــشگیاهــیمتنــوع؛2(محیــط

اجتماعــی:نمایانگــرهویــتوفرهنــگمحلــی،جاذبههــایمذهبــی

موجــودوهمچنیــنآثــارومحصــوالتاجتماعــیـمحلــیموجــود

درمنطقــه؛3(محیــطاقتصــادیازطریــقبهرهگیــریازتــوان

اقتصــادیوجغرافیــایمــرزیخــاصاســتان؛4(محیــطکالبــدی

ــی ــازیبوم ــاریوشهرس ــعۀمعم ــرتوس ــزب ــاتمرک ــادی:ب ـنه

ـمحلــی،توســعۀزیرســاختهاوعمــرانوآبادانــی،براســاس

پتانســیلهایشــهرواســتان.

شکل 7: چارچوب توسعۀ گردشگری شهر سنندج با رویکرد برندسازی

نتایــجایــنپژوهــش،تأثیرپذیــریبخشــیازفرضیــۀپژوهــش

ــوددر ــایموج ــهنمونهه ــیک ــهوفضاهای ــدکابنی ــران ــیتأثی یعن

پرســشنامهراشــاملمیشــدتأییــدکــرد.شــکل7نشــانمیدهــد

ــد ــایواج ــنندجپهنهه ــهرس ــگریش ــعۀگردش ــۀتوس ــهدرزمین ک

ارزشبایــدشناســاییومنطبــقبــرآنبرندســازیانجــامشــود.

درهمینراستا،پیشنهادهایذیلارائهمیشود:

۱.توجــهبــهرودخانــۀقشــالقدرشــرقشــهرســنندج

ــاپــلســوارهروبلــوارپاســداران حدفاصــلپــلتاریخــیقشــالقت

ــر ــقب ــیمنطب ــی،اقامت ــی،تفریح ــایورزش ــفکاربریه وتعری

طــرحتفصیلــیدرضلــعغربــیرودخانــهبهمنزلــۀبرنــدمحیطــیـ

ــادی؛ ــیـاقتص اجتماع

۲.جلوگیــریازساختوســازوتوســعۀشــهردرضلــع

ــدر؛ ــدیآبی ــیکمربن غرب

۳.خلــقارتبــاطبیــنبخشهــایمختلــفکــوهآبیــدر

خهیــرهزهنــه، بانشــالنه، ماماتکــه، گــهوزهکــهور، همچــون

ــرب ــادرغ ــدهازبرنده ــبکهایدرهمتنی ــۀش ــیاوبهمثاب ــتئاس ههف

ــنندج؛ ــهرس ش
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۴.حفــظوتوســعۀتپههــایشــهرســنندجواســتقرار

ــای ــاماندهیواحی ــرحس ــرط ــقب ــازمنطب ــایمج کاربریه

کوهســتانی شــهر برنــد بهمنزلــۀ ســنندج شــهر تپههــای

شــهیخ صــادق، شــهیخ شــهیخرهش، تپههــای همچــون

تپــۀ 27 و دیــدگاه ملــت، باقــر، حهمــه شــهیخ ســهالم،

برنــد ایــنشــهردرحکــم درحریــم دیگــر شناساییشــدۀ

کالبــدیـنهــادیـمحیطــی؛

ــتۀ ــعدرهس ــیواق ــالتتاریخ ــۀمح ــعۀیکپارچ ۵.توس

ــۀ ــفنقــشتجــاریمحل مرکــزیشــهرســنندجهمچــونتعری

ئاغهزمــاندرارتبــاطبــابــازارـتعریــفنقــشگردشــگری

و ابنیــه بــا ارتبــاط در قالچــوارالن و قطارچیــان محــالت

ــۀ ــیمحل ــیورزش ــشفرهنگ ــفنق ــیـتعری ــایتاریخ فضاه

چــهواربــاخدرارتبــاطبــاشــخصیتهایهنــریفرهنگــی

مهیــان همچــون ورزشــی اراضــی و محلــه آن در ســاکن

ــرتپوله ــۀس ــیمحل ــگریمذهب ــشگردش ــفنق ــنـتعری ئهمی

ــی؛ ــهومذهب ــددمتبرک ــنمتع ــااماک ــاطب درارتب

ــاطشــهروســکونتگاههایغیرشــهری ــراریارتب ۶.برق

ــت ــهر،درجه ــمش ــاحری ــهب ــرفاصل ــتکیلومت ــرازبیس کمت

ــدیازشــرایطبکــر ــاطانســانوطبیعــتوبهرهمن افزایــشارتب

روســتاییهمچــونروســتاهایســرابقامیــش،کیلــک،نــهوره؛

ــهر ــزیش ــتۀمرک ــادرهس ــدادپیادهراهه ــشتع ۷.افزای

ــا، ــکازپیادهراهه ــههری ــاصب ــردخ ــایعملک ــنندجواعط س

ــری ــلحضورپذی ــهدلی ــیب ــادهراهفردوس ــشپی ــالنق ــرایمث ب

ــس ــدپردی ــیمانن ــایفرهنگ ــودکاربریه ــت،وج ــادجمعی زی

ــوان ــیپهل ــۀتاریخ ــاد،زورخان ــۀارش ــنونگارخان ــینمابهم س

ــوندر ــهاکن ــیک ــردیوگروه ــیف ــینوازندگ ــادروازطرف ن

اســت جریــان در مشــخصی نظــم بــدون آن گوشــهوکنار

بازتعریــف اقتصــادی ـ اجتماعــی برنــد بهمنزلــۀ میتوانــد

شــود؛

ــازارتاناکــورابــهخــارجازمحــدودۀمتراکــم ۸.انتقــالب

بهمنزلــۀ وســاختمجموعــۀچندمنظــوره مرکــزیشــهر و

ــه ــدب ــیمیتوان ــههمگ ــواردک ــیاریم ــادیوبس ــداقتص برن

ــد. ــایانیکن ــکش ــنندجکم ــهرس ــگریش ــعۀگردش توس

ارتباطــی بدیهــیاســتکــهتوســعۀزیرســاختهای

افزایــش مواصالتــی، جادههــای کیفیــت بهبــود همچــون

ــاطریلــی ــهراههــایارتب ــهشــهرازجمل گزینههــایدسترســیب

وهوایــیوتنــوعاماکــنخدماتدهنــدهدرحــوزۀاســکان

ــرواقــعشــودودرزمــرۀمدیریــت ــهمؤث ــددرایــنزمین میتوان

ســازمانهای تمامــی کــه جایــی میگنجــد، کالنشــهری

دخیــلبایــدبراســاسبرنامــهایراهبــردیازپیــشتدویــنشــده

درحــوزۀگردشــگریبــهایفــاینقــشخــودبپردازنــدوچرخــۀ

ــد. ــلکنن ــوزهراتکمی ــنح ــدیای نظاممن
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