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Abstract  
One of the components of the regeneration projects is the expansion of cultural 

tourism and location marketing, which considers the existence of historical contexts 

as a platform for having historical-cultural values. Along with such an approach, 

preserving, reviving, and updating the spatial-physical, visual and aesthetic values of 

the ancient urban textures to make them desirable is discussed in this article. The 

city of Babolsar has been studied as one of the cities in Iran with touristic capability 

in the north of the country to evaluate the effective factors of tourism development 

in historical contexts. The study is applied research concerning purpose; The data 

collection method was quantitative using a questionnaire, and data analysis was 

conducted through multivariate regression test and path analysis. The research 

findings show that the re-creation of the basic culture is a factor in developing 

sustainable tourism in Babolsar and can be achieved by strengthening its factors 

(indigenous culture and local creative industries, art, traditional handicrafts, and 

preserving historical buildings). This study shows that the re-creation of cultural-

historical contexts is closely related to the approach of urban tourism development in 

Iranian cities in general and in Babolsar in particular. At the same time, despite the 

unique opportunities of these structures, both in terms of physical and architectural 

attractions and historical rituals and traditions, the problems of tissue regeneration, 

severe shortages of tourism infrastructure, and limited and transient views of urban 

management can be the biggest obstacles to activating their capacities. 
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ارزیابی عوامل مؤثر بر گردشگری در بافت تاریخی با رویکرد 
  )محدوده موردمطالعه: شهر بابلسر(بازآفرینی فرهنگ مبنا 

ساجد سلیمانیان

 

ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی،  دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه

 تهران، ایران

  

 دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران زهره فنی 

  

 

  چكیده

بازآفريني گسترش گردشگری فرهنگي و بازاريابي مکان است که موجوديت های  يکي از اجزای طرح
دهد. درکنار  فرهنگي موردتوجه قرار مي-های تاريخي عنوان بستر واجد ارزش های تاريخي را به بافت

های  کالبدی، بصری و زيبايي شناسانه بافت-های فضايي روزرساني ارزش چنين رهيافتي، حفظ، احيا و به
هاست که در اين مقاله به آن پرداخته شده است. شهر بابلسر  ای مطلوبيت بخشيدن به آنشهری کهن بر

عنوان يکي از شهرهای ايران با قابليت گردشگری در شمال کشور در حوزه عوامل مؤثر توسعه  به
های تاريخي را موردمطالعه قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش، کاربردی و روش  گردشگری در بافت

ها نيز از طريق آزمون  وتحليل داده گيری از پرسشنامه بوده و تجزيه ها کمّي با بهره ی دادهگردآور
های پژوهش بيانگر آن است که بازآفريني  رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير انجام شده است. يافته

ريق تقويت فرهنگ مبنای بافت تاريخي شهر، عاملي در توسعه گردشگری پايدار شهر بابلسر است و از ط
های  دستي سنتي و حفظ ساختمان عوامل مؤثر بر آن )فرهنگ بومي و صنايع خالق محلي، هنر، صنايع

تاريخي شهر با رويکرد توسعه گردشگری -فرهنگي  پذير است. همچنين بازآفريني بافت تاريخي( تحقق
های  زمان باوجود فرصت همويژه ارتباط تنگاتنگي دارد.  طور عام و در شهر بابلسر به شهری در ايران به

ها و سنن  های کالبدی و معماری و چه از منظر آيين ها چه از منظر جاذبه فردی اين بافت منحصربه
های محدود  های گردشگری و ديدگاه تاريخي، مشکالت بازآفريني بافت، کمبودهای شديد زيرساخت

 ها در اين زمينه باشند. های آن ظرفيتسازی  ترين موانع فعال توانند از بزرگ و گذرای مديريت شهری مي
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 مقدمه

عنوان يکي از راهبردهای  های اخير بازآفريني بخش تاريخي و قديمي شهرها به در سال 
ای مهمي تاريخي از اجز-توسعه شهری مطرح شده است. در اين راستا، عناصر فرهنگي

نمايد. از سوی  پذير مي هستند که مسير بازآفريني خالقانه را از طريق گردشگری امکان
ها و استعدادها و  سازی ارزش ديگر تقويت بخش فرهنگي شهر در خلق، توليد، تجاری

 -های قوی برای حضور گردشگری فرهنگي  های گردشگری مؤثر است و زمينه جاذبه
 (.۷؛ 2221، 1اربروکه و هورنرنمايد)اسو تاريخي فراهم مي

عنوان ابزاری فرهنگي برای حضور در  های تاريخي به های توسعه در درون بافت قطب 
عرصه صنايع فرهنگي بوده که مستقيم و غيرمستقيم بر منطقه تأثير گذاشته و زمينه رقابت و 

خي و های فرهنگي و تاري مايه المللي را با تأکيد بر بن امکان حضور در سطوح بين
راهبردهای مختلف در راستای تکوين نظام يکپارچه بازآفريني شهری و کسب هويتي 

نمايد. مسلم است مديريت شهری نقشي بسيار مؤثر  جديد و ارتقاء تصوير شهر را فراهم مي
کند  در مجموعه فرايندهای بازآفريني فرهنگ مبنا و توسعه گردشگری شهری ايفاء مي

 (.1839)فني و همکار، 
رغم  های مختلف شهر، علي های تاريخي و ارزشمند بخش ان حيات شهری در بافتفقد

هاست.  تمامي خصوصيات ماندگارشان، دليلي روشن بر رها شدن و متروکه شدن اين بافت
های  اين در حالي است که با وجود کمترين توجهات و اقدامات حفاظتي در اين گنجينه

ها پذيرای  از ما ناشناخته است؛ اين بافتتاريخي ارزشمند که هنوز برای بسياری 
گردشگراني است که با رويکرد آگاهي هر چه بيشتر اين رمز و رازها و شايد بازگشت به 

 نمايند. های فرهنگي و تاريخي رجوع مي اصل آنچه بودند )هويت(، به اين ثروت
های  های و توان تهای تاريخي و فرهنگي فرصتي است که قابلي بافت بازآفريني  ترتيب  اين به

حال،  محور تقويت شود، بااين های گردشگری طبيعت بالقوه فرهنگي نيز درکنار جاذبه
  سياست از  صرف  بخشي  از  فراتر  چيزی  سادگي،  به فرهنگي،  و  گردشگری  فعاليت  توسعه  

 محلي است. اقتصاد 
ي گردشگری استان های گردشگری منطقه شمال و کانون اصل شهر )بابلسر( يکي از قطب

نواز، جنگل،  دهد. اين شهر با برخورداری از طبيعت زيبا و چشم مازندران را تشکيل مي
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گردشگری   های زيادی برای توسعه تاريخي، از پتانسيل  دريا، اماکن فرهنگي و ابنيه
برخوردار است و ساالنه گردشگران زيادی از نواحي مختلف کشور برای گردش و تفريح 

های بازآفريني شهر بابلسر و کمک به توسعه  رو، ضرورت طرح آيند. ازاين ر ميبه اين شه
توان به توسعه  طلبد که از آن جمله مي يکپارچه اين شهر رويکردی متفاوت را مي

های مختلف اين شهر اشاره  گردشگری با هدف نهايي بازآفريني فرهنگ مبنا در بخش
 کرد.

های شهری  گرفتن صنايع فرهنگي و توسعه مؤلفه های گوناگون بدون در نظر وجود جاذبه
تواند موجب توسعه گردشگری در بابلسر شود. به اين ترتيب، عرصه  مهم و تأثيرگذار، نمي

روی اين پژوهش بررسي عوامل اصلي مؤثر بر توسعه گردشگری شهری است که در  پيش
شده و فقط به دنبال ها و تحقيقات گذشته، از منظر بازآفريني و گردشگری ارزيابي ن طرح

ها برای تقويت نقش بافت تاريخي و احيای بافت فرسوده مناطق  گيری از جاذبه ايجاد بهره
های  ها و توان ها، سرمايه اند از فرصت ها نتوانسته اند؛ بنابراين نتايج آن مختلف شهر بوده

فاده کنند رو، توسعه گردشگری شهر است فرهنگي شهر برای بازآفريني آن و ازاين-تاريخي
های  اجتماعي، کيفيت زيستي و ديگر نابساماني -و درنتيجه از پسرفت شرايط اقتصادی

کالبدی، اجتماعي و اقتصادی شهر جلوگيری به عمل آورند؛ بنابراين سؤال محوری 
شود که عوامل مؤثر توسعه گردشگری در بافت تاريخي  پژوهش بدين شرح قابل طرح مي

 اند؟ ابلسر کدمفرهنگي واجد ارزش شهر ب -
 

 مباني نظري و پیشینه پژوهش
های قدیمی و تاریخی بر  توجهی بر بافت توسعه سریع شهرنشینی، تأثیرات قابل

جای گذاشته است. هسته قدیمی و تاریخی شهرها، برای اسکان جمعیت زیادی 
باشند، پیوسته دچار تغییر شکل شده که خود  های اخیر می که غالباً مهاجران سال

ته است )ر. ک. به: های مذکور را به همراه داش تخریب و فرسودگی بافت
واسطه قدمت  (. بافت قدیمی و کهن شهرها به6833پوراحمد و همکاران، 

مناسب ارتباطي، قرارگيری بازار تاریخی و وجود عناصر با ارزش تاریخی، موقعیت 
فردی در  ی اقتصادی آن و غيره دارای ارزش و جايگاه منحصربه اصلي شهر و قلب تپنده

رغم دارا بودن  ها علي گونه بافت که اين ر است. درحاليساختار فضايي و کارکردی شه
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تدريج دچار  ها و نقاط قوت، در طول زمان با تحوالت متعددی مواجه شده و به پتانسيل
نارسايي و اختالل در ابعاد مختلف کارکردی، اقتصادی، اجتماعي، کالبدی، ارتباطي و 

 اند. محيطي گرديده زيست
ناهمخواني کالبد و فعاليت، وجود عناصر ناهمخوان هايي چون  مشکالت و محدوديت

ها مانند فضاهای فراغتي، فرهنگي و پارکينگ، فقدان  ی برخي کاربری شهری، کمي سرانه
مراتب مناسب در شبکه ارتباطي و عدم امکان نفوذپذيری به داخل بافت ارگانيک،  سلسله

و رهاشده، کمبود  دفاع های ناسازگار و جاذب ترافيک، وجود فضاهای بي کاربری
گيری تعامالت اجتماعي، اختالل و نابساماني در نظام  فضاهای عمومي مناسب جهت شکل

های بافت در  محيطي، قرارگيری برخي قسمت های زيست کاربری زمين، برخي آلودگي
وساز در آن، خروج تدريجي سرمايه و فعاليت  حريم آثار تاريخي و ضوابط نارسای ساخت

کرد سکونتي باکيفيت بسيار نازل، موجب کاهش اهميت و ارزش بافت و جايگزيني کار
های با توان مالي  های جمعيتي و خروج گروه ساز شهرها شده و جابجايي قديمي و هويت
درآمد و فاقد حس تعلق به مکان  های کم خاطر به آن و جايگزيني با گروه باال و حس تعلق

 .(1893و فضا صورت پذيرد )يعقوبي و همکار، 
های قديمي  های مختلف، توجه به بافت ها بر حوزه زمان با بروز مسائل فوق و تأثيرات آن هم

ها، به موضوعي جدی و محوری در شهرها تبديل شده،  و فرسوده و رفع ناپايداری آن
ربط را به تکاپوی ساماندهي و احيای اين عناصر و بافت  های ذی ای که سازمان گونه به

های زماني مختلف مطرح  ها را در دوره ت و لزوم مداخله در اين بافتمذکور سوق داده اس
 نموده است.

ی عام که مفاهيم ديگری  عنوان يک واژه ی بازآفريني شهری، به در ادبيات اخير دنيا، واژه
گيرد، به کار  نظير بهسازی، نوسازی، بازسازی، توانمندسازی و روان بخشي را در برمي

ی فرايندی است که به خلق فضای شهری جديد با حفظ رود. بازآفريني شهر مي
گردد. در اين اقدام فضای شهری  های اصلي فضايي، کالبدی و فعاليتي منجر مي ويژگي

های  های اساسي با فضای شهری قديم، تفاوت شوند که ضمن شباهت جديدی حادث مي
ريني شهری تالشي گذارند. رهيافت بازآف ماهوی و معنايي را با فضای قديم به نمايش مي

 است يکپارچه برای به زندگي برگرداندن مناطق رو به نابودی.
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ی  بازآفريني شهری نگرش و اقداماتي جامع و يکپارچه برای حل مشکالت شهری منطقه
هدف عمليات است که درنهايت به يک پيشرفت پايداری اقتصادی، کالبدی، اجتماعي و 

های اساسي بازآفريني شهری است  تمام ويژگيمحيطي خواهد انجاميد. اين تعريف حاوی 
طور که ليچفلد نياز به فهم بهتری از فرآيند انحطاط و همچنين داشتن  (؛ همان1)جدول 

يک توافق بر روی آنچه بايد به دست آيد و چگونگي تالش برای رسيدن به آن را 
 ضروری اعالم کرده است.

 سیر تکاملی نظریه بازآفرینی شهری-6جدول 

یاست نوع س

 هر دوره

 6351دهه  

 بازسازی

 6311دهه 

 باز زنده سازی

 6371دهه 

 نوسازی

 6331دهه 

 توسعه مجدد

 6331دهه 

 بازآفرینی

راهبرد اصلی 

و 

 گیری جهت

بازسازی و 

گسترش مناطق 

تر شهرها  قدیمی

ها بر  و شهرک

های  مبنای طرح

جامع و رشد 

 نشینی حومه

تداوم 

راهبردهای دهه 

، ر شد 6351

ای،  حاشیه

برخی 

های اولیه  تالش

درباره تجدید 

 اسکان

تمرکز بر روی 

نوسازی در 

جای اولیه خود 

های  و طرح

واحد 

همسایگی، 

کماکان توسعه 

 در حاشیه شهر

های  طرح

متعدد بزرگ 

برای توسعه و 

توسعه مجدد، 

های  پروژه

مقیاس  بزرگ

پرهزینه، 

های  پروژه

 خارج از شهر

حرکت 

سوی شکل  به

معی بسیار جا

از 

گذاری  سیاست

و اعمال تمرکز 

بر روی را ه 

های  حل

 یکپارچه

متصدیان 

بانفوذ و 

های  گروه

 ذینفع

دولت ملی و 

محلی، پیمانکاران 

دهندگان  و توسعه

 بخش خصوصی

سوی  حرکت به

توازن بیشتر 

های  میان بخش

دولتی و 

 خصوصی

نقش در حال 

افزایش بخش 

خصوصی و 

تمرکززدایی از 

طریق دولت 

 محلی

تأکید بر نقش 

بخش 

خصوصی و 

کارگزاران 

خاص، افزایش 

 مشارکت

مشارکت 

عنوان  به

 رهیافت غالب

توازن بیشتر بخش  تسلطمحدودیت ادامه روند دهه گذاری  سرمایهکانون 
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بخش دولتی با  اقتصادی

مداخله نسبی 

 بخش خصوصی

با افزایش  6351

گذاری  سرمایه

بخش 

 خصوصی

منابع بخش 

دولتی و رشد 

گذاری  سرمایه

بخش 

 خصوصی

خصوصی با 

تأمین گزینشی 

بودجه از 

سوی بخش 

 دولتی

میان بودجه 

شده از  تأمین

سوی بخش 

دولتی، 

خصوصی و 

 داوطلبانه

محتوای 

 اجتماعی

بهبود معیارهای 

 زندگی و ساخت

بهبود اجتماعی 

 و رفاه

اقدام اجتماع 

مدار و 

توانمندسازی 

 بیشتر

خودیاری 

اجتماعی با 

حمایت بسیار 

 گزینشی دولت

تأکید بر نقش 

 جامعه

تأکید 

 فیزیکی

جایگزینی نواحی 

درونی و توسعه 

 ای حاشیه

تداوم برخی 

رویکردهای 

 6351دهه 

موازی با 

توانمندسازی 

 نواحی

نوسازی 

گسترده بیشتر 

در مناطق 

شهری 

 تر قدیمی

های  طرح

بزرگ 

جایگزینی و 

توسعه جدید، 

های  طرح

مقیاس  کالن

 پرهزینه

از  روتر میانه

، 6331دهه 

توجه به 

میراث و 

نگاهداشت 

 ابنیه

رویکرد 

 محیطی

منظرسازی و تا 

حدودی گسترش 

 فضای سبز

های  بهسازی

 گزینشی

بهسازی محیطی 

همراه با برخی 

 ابتکارات

افزایش توجه 

به رویکردی 

تر  گسترده

نسبت به 

 محیط

معرفی ایده 

تری از  گسترده

 پایداری محیط

 (0595)ايزدي و صحي زاده، 
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دهد و هرگونه فعاليت و  عنوان بخشي از سفر انجام مي هايي که گردشگر به مجموع فعاليت
توان گردشگری  افتد را مي گر اتفاق مي فعل و انفعالي را که در جريان سفر يک سياحت

ها  ای از فعاليت گردشگری مجموعه (.221۴، 1تلقي کرد)شورای جهاني سفر و جهانگردی
ريزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و غيره است که در جريان  برنامهنظير 

(. سازمان جهاني 9۷: 189۱افتد )فاخر و حسيني،  مسافرت يک گردشگر اتفاق مي
هايي خارج از محل  های افرادی که به مکان جهانگردی، گردشگری را مجموعه فعاليت

کنند و بيش  انجام امور ديگر مسافرت ميقصد تفريح و استراحت و  زندگي و کار خود، به
(. 2213، 2مانند، تعريف نموده است)لي و همکاران ها نمي از يک سال متوالي در آن مکان

ديگر گردشگری عبارت است از گذران اختياری مدتي از اوقات فراغت خود در  بيان به
ری)هرورو و های گردشگ برداری از لذت قصد بهره مکاني غير از محل سکونت دائمي به

 (.221۴، 8وگا
طورکلي صنعت گردشگری از دو جهت دارای اهميت است: اوالً موجب آشنايي مردم با  به

شود و ثانياً ازنظر اقتصادی يکي از  ها مي ها و گويش ها، نژادها، اقوام، سرزمين ديگر فرهنگ
اقتصادی آن شود که امروزه جنبه  منابع مهم درآمد و ارز و نيز ايجاد اشتغال محسوب مي

(. گردشگر امروزی 122: 1839بيشتر موردتوجه قرار گرفته است )صيدايي و هدايت مقدم، 
بندی شده است.  کند که همين امر باعث نوعي دسته از سفر، اهداف متفاوتي را دنبال مي

گذار در مناطق شهری و جستجوی  و سادگي بيانگر گشت اصطالح گردشگری شهری به
 (.2211، ۷آن شهر است)راجرسونعملکرد خاص )برند( 

به تعبير ديگر گردشگری شهری آن بخش از گذراندن زمان فراغت است که در حوزه  
کند. از اين نظر، مکان  سکونتگاهي و فضاهای باز درون شهر و حاشيه شهری تحقق پيدا مي

شود.  گردشگری شهری از خانه و فضاهای بسته تا مقياس ملي و جهاني متمايز مي
ترين انواع گردشگری  های نيز باشد که يکي از مهم تواند شامل جنبه ری شهری ميگردشگ

های مذهبي و  ها، مکان ورسوم، فرهنگ و هنر، بازديد از موزه و هدف آن آشنايي با آداب
فرهنگي، به دليل اينکه محصوالت  -بناهای تاريخي است. گونه گردشگری تاريخي 

و قابل تقليد نيستند، کمتر مورد تهديدهای رقابتي  فرد هستند شده در آن منحصربه عرضه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. World Travel & Tourism Council 

2. Li et al. 

3. Herrero & Vega 

4. Rogerson 
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(. گردشگری فرهنگي شهر ارتباط مهمي با 221۴، 1شود)پوستما و همکاران واقع مي
های تاريخي از  پايداری الگوهای سنتي در فرهنگ، معماری و ميراث تاريخي دارد. بافت

که توسط مؤسسه  ترين عوامل جاذب گردشگران فرهنگي هستند و بر اساس تحقيقي مهم
های شهری در بازار  ترين دسته از جاذبه انجام گرفته، مهم« النگ وو»المللي  بين

 (.91: 189۱بخش،  های قديمي و جذاب هستند )ميرحسيني و جهان گردشگری، مکان
مبنا يکي از  در رويکرد بازآفريني شهر: بازآفريني فرهنگ« فرهنگ»تبيين جايگاه 

ها تجربه در عرصه نظر و  يني پايدار شهری است که پس از سالرويکردهای متأخر بازآفر
عنوان راهبردی عملي در  عنوان رويکرد نظری بلکه به تنها به عمل توانسته حقانيت خود را نه

نوسازی و بهسازی بافت و فضای قديمي شهرها اثبات کند. کاربست مشارکت ميراث 
باز زنده سازی جريان حيات در  های واجد ارزش در فرايند فرهنگي و انساني بافت

ريزی توسعه گردشگری قابل تحقق است؛ چراکه از طريق  های قديمي در برنامه بافت
توان به رونق محلي فرهنگ  مند است که مي های فرهنگي به گردشگران عالقه عرضه داشته

ی مبنا از گذرگاه گردشگر وکارهای مرتبط دست يافت؛ بنابراين بازآفريني فرهنگ و کسب
های قديمي  سازی پايدار بافت های باز زنده  حل ترين راه توان يکي از اميدبخش را مي

افزايي  هايي که برای رشد دارند و هم شهرها دانست. فرهنگ و گردشگری به دليل پتانسيل
اند و درنتيجه گردشگری  آشکارشان با يکديگر، ارتباطات دروني منسجمي برقرار کرده

ترين بازارهای در حال رشد تبديل به ابزاری برای تحول  از سريع عنوان يکي فرهنگي به
اقتصادی و اجتماعي در مقاصد اين نوع گردشگری شده است)سازمان همکاری و توسعه 

 (.2229، 2اقتصادی
آيد، مشخصاً  زماني که از راهکار گردشگری در بازآفريني فرهنگ مبنا صحبت به ميان مي 

دشگری فرهنگ مبنا است؛ گردشگری فرهنگي نوعي مقصود گردشگری فرهنگي يا گر
شود که هدف اصلي آن گسترش افق دانش از طريق کشف ميراث  گردشگری تعريف مي

 (.221۱، 8هنری و يا معماری يک سرزمين است)استراتان و همکاران
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Postma et al. 

2. The Organisation for Economic Co-operation and Development 

3. Stratan et al. 
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 (2111شناسی بازآفرینی شهری با محوریت گردشگری )سواربروک،  گونه -6شکل 

بخش گردشگری موجب شده تا نقش عوامل انساني در توسعه آن بسيار  محور بودن انسان
ای که حمايت عوامل انساني و فرهنگي تا حد بسياری  گونه چشمگير و نمايان شود؛ به

شود. در رويکرد فرهنگ مبنا، فرهنگ  کننده پايداری اين بخش محسوب مي تضمين
کاربرد فرهنگ و ميراث فرهنگي  شود. های اصلي شهر شناخته مي عنوان يکي از سرمايه به

های شهری عمدتاً به اواخر نيمه دوم قرن  برای کمک به پيشبرد اهداف بازآفريني بافت
ميالدی، فرهنگ ابزاری بود در خدمت  1932و  19۴2های  گردد؛ طي دهه بيستم بازمي

ه پذيری در عرصه اقتصادی نداشت؛ اما از ده اهداف اجتماعي و سياسي و هنوز هيچ نقش
عنوان ابزاری در  نامند، فرهنگ به مي« دوران مشارکت»ميالدی که برخي آن را  1992

گيرد و از آن در  خدمت بازآفريني اقتصادی و کالبدی شهر مـورد استفاده قرار مي
 (.۱۱: 189۱شود )پژوهان و پورمقدم،  های شهری استفاده فعال مي گذاری سياست

رکت دادن عامل فرهنگ در بازآفريني شهری وجود در نگاهي کلي، سه نوع الگو برای ش 

بازآفريني فرهنگي »، «فرهنگ و بازآفريني»اند از  داشته است؛ اين سه الگو به ترتيب عبارت

نوعي با روند تکاملي برداشت از  طرح اين سه الگو به«. مبنا -بازآفريني فرهنگ »و « 

(. با گذار از دو 8ر شماره تر به آن اشاره شد، سازگاری دارد )تصوي فرهنگ که پيش
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نگر  که رويکردی امروزی و يکپارچه« مبنا  -بازآفريني شهری فرهنگ »تر،  رويکرد متقدم

ها و رويدادهای فرهنگي را به مثابه عامل تسهيلگر و نيروی محرکه بازآفريني  است، فعاليت

 دهد. شهری قرار مي

 
 رینی شهریسیر گذار الگوهای اثرگذاری فرهنگ بر بازآف -2شکل 

« بازآفريني شهری»، نقش مؤثری در تثبيت رويکرد «رويدادهای فرهنگي»نهادينه شدن 
عنوان عاملي برای حفاظت از ميراث ارتقای کيفيت محيطي، مرمت و بازآفريني  داشته و به

های جديد و هماهنگ با ساختار قبلي و ورود به کارکردهای نو  ساختار کالبدی، طراحي
عنوان يک  ديد تبديل شده است. در بازآفريني فرهنگي، عامل فرهنگ بهبه ساختارهای ج

، 1992های محلي و جهاني مطرح است. از دهه  ای بسيار مهم در مقياس راهبرد توسعه
ای موفق  عنوان گزينه به« های فرهنگي سرمايه»و استفاده از « مبنا بازآفريني فرهنگ»ی  انگاره

عنوان  رح شده است. در اين رويکرد، فرهنگ بهی مرمت و حفاظت شهری مط در عرصه
شود. استفاده از رويدادهای فرهنگي و  عامل تسهيلگر و نيروی محرکه بازآفريني معرفي مي

« های جمعي خاطره»و « ساز خاطره»که عوامل « رويداد –شهر »و « فرهنگ –شهر »ايجاد 
های  گردد و با ايده ها مي ها و فعاليت يابد و شهر مکان دائمي انواع نمايش نقش مهمي مي

 (.121: 1891زاده و دادرس،  ديگر در ارتباط است )امين
کالبدی  –های بازآفريني، تعيين مقياس فضايي  منظور اجرای اقدامات کالبدی در پروژه به 

عنوان  ی حضور فرهنگ در شهر به شود. اين امر سبب بازتعريف عرصه مهم تلقي مي
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مبنا و گردشگری در  ی بازآفريني فرهنگ ديگر، رابطه بيان شود. به محدوده فرهنگي مي
: 189۴های فضاهای فرهنگي و تاريخي قابل پيوند است )پژوهان و ديگران،  توسعه قابليت

 1های مرتبط و مهم در زمينه موضوع، در جدول شماره  پژوهشای از  (. خالصه۱18
 گردآوری شده است:

 پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی-6جدول 

 ها يافته عنوان سال محققان

پژوهان و 

 همکاران
6837 

بازآفرینی فرهنگ مبنا با 

رهیافت گردشگری برای 

 محله ظهیرآباد تهران

تقویت اقتصاد و ساختار مدیریت 

ای، در اولویت برای آغاز  محله

ریزی بازآفرینی این محله قرار  برنامه

 دارد.

زاده و  کریم

 همکاران

6837 

تحلیلی بر گردشگری 

شهری در بازآفرینی 

های تاریخی شهر  بافت

شیراز از دیدگاه ساکنین 

 محلی

عوامل تأثیرگذار بر بازآفرینی شهری 

اند از: ابعاد  گردشگر محور عبارت

اقتصادی، فرهنگی و کالبدی اجتماعی، 

 بندی شد اولویت

پژوهان و 

 پورمقدم
6831 

ریزی راهبردی  برنامه

گردشگری شهری با 

رویکرد بازآفرینی 

مبنا در بافت تاریخی  فرهنگ

 شهر رشت

که بافت قدیم شهر رشت با وجود دارا 

بودن منابع فرهنگی درون خود، به دلیل 

گردشگری  های ضعف زیرساخت

خالقیت در کاربست  فرهنگی و عدم

فرهنگ و هنر در فرایند بازآفرینی 

 مبنا نتوانسته از این منابع محلی فرهنگ

 بهره جوید.

جینگی و 

چان 

 6شینگ

2163 

بررسی تأثیرات گردشگری 

منطقه ساحلی  فرهنگی بر

ژوحای از منظر تغییرات 

از مدل  فرهنگی با استفاده

گردشگری، روابط درونی بین توسعه 

فرهنگ  فرهنگ وارداتی گردشگران و

محلی جامعه میزبان وجود داشته که باید 

و در پایان چارچوبی را  شناسایی شود
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Jingyi & Chung-Shing 
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بر اساس نتایج تجربی در ژوحای در  تغییر فرهنگی

توسعه گردشگری فرهنگی با  راستای

 اند صیانت از منابع فرهنگی پیشنهاد داده

هدوک و 

 6دزوپکا
2167 

ز مبنا ا بازآفرینی فرهنگ

نسل جوان در بافت  طریق

مرکزی شهر کوشیک در 

 اسلواکی

ها،  کمبود منابع برای توسعه زیرساخت

مشکالت جذب گردشگر به بافت 

تاریخی شهر و مشکالت فضایی ناشی 

از توزیع امکانات و تسهیالت در شهر 

کنند که  بیان نموده و استدالل می

کوشیک با برطرف کردن این مشکالت 

تواند  فرهنگی میو توسعه گردشگری 

موفق به بازگرداندن برند خود شود و از 

یک شهر صنعتی کمونیستی شرق اروپا 

به یک شهر فرهنگی، خالق و گردشگر 

 محور تبدیل شود

لوگوسی و 

 2همکاران
2161 

نوازی  مهمان ارتباط بین

جامعه میزبان، فرهنگ و 

 بازآفرینی شهری در

 بوداپست مجارستان

میزبان گردشگری نوازی جامعه  مهمان

در بوداپست نقشی اساسی در توسعه 

گردشگری فرهنگی و توسعه روابط 

 فرهنگی با گردشگران دارد

توان تبيين کرد که پژوهش حاضر  با توجه به نتايج تحقيقات پيشين در اين زمينه، چنين مي
ون عالوه بر پردازش و تحليل اغلب متغيرهای تأثيرگذار، در شهری انجام شده که تاکن

طورکلي يک شهر  تاريخي آن انجام نشده است و به-پژوهشي درباره اهميت بافت فرهنگي
که با انجام اين  ساحلي با روابط تجاری محدود درگذشته شناخته شده است. درحالي

تواند نقش مهمي در  های مغفول گردشگری اين شهر که مي توان جنبه پژوهش مي
 و نواحي فرامرزی ايفا کنند را برجسته نمود.ای  ديپلماسي شهری در سطح فرا منطقه
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 روش شناسي پژوهش 

 198۷در سال « سوول رايت »روش تحليل مسير، نخستين بار توسط يک بيولوژيست به نام 
در ارتباط با تجزيه کردن مجموع همبستگي بين دو متغير در يک سيستم علّي معروف شد. 

های علّي است.  يافتۀ روش رگرسيون چندمتغيره در ارتباط با تدوين مدل اين روش تعميم
اس فرض ارتباط بين متغيرهای مستقل و وابسته استوار است. اين تکنيک تحليل مسير بر اس

روش بر استفاده ابتکاری از نمودار تصويری که به دياگرام مسير است، تأکيد خاص دارد. 
در روش تحليل مسير، عالوه بر تقسيم مستقيم، امکان شناسايي تأثيرات غيرمستقيم هر يک 

وجود دارد. به همين دليل، در تحليل مسير، چندين از متغيرهای مستقل بر متغير وابسته نيز 
که در تحليل رگرسيون، تنها  معادلۀ خط رگرسيوني استانداردشده وجود دارد، درحالي

يک معادله خط رگرسيوني استانداردشده وجود دارد. درواقع تفاوت تحليل مسير و 
بر تأثيرات  رگرسيون در توانايي تحليل مسير در سنجش تأثيرات غيرمستقيم )عالوه

ها،  مستقيم( است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و از حيث روش گردآوری داده
ها در بخش نظری از روش اسنادی و در  تحليلي است. برای گردآوری داده -توصيفي 

نامه استفاده شده است. در شيوه  بخش ميداني از روش پيمايش مبتني بر مصاحبه و پرسش
اندرکاران  هدات عيني برای کسب اطالعات بيشتر و اظهارنظر دستميداني عالوه بر مشا

بخش گردشگری در منطقه اعم از خانوارهای محلي و جامعه ميزبان از روش پرسشنامه 
استفاده شده که سؤاالت آن در قالب طيف ليکرت بوده است. برای تعيين اعتبار و روايي 

قضاوت اساتيد و کارشناسان( و برای  پرسشنامه از روش اعتبار صوری )مبتني بر داوری و
آمده  دست تعيين پايايي پرسشنامه از روش ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرايب به

(. جامعه ۱/2نشان از همبستگي مطلوب و قوی بين سؤاالت است )ارزش عددی باالی 
نفر( و  ۱99۱۱) 189۱آماری پژوهش شامل مردم بومي شهر بابلسر بر اساس سرشماری سال 

آمده است که برای  دست نفر به 832حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر با 
پرسشنامه افزايش پيدا کرد.  ۷22تر به  کاهش خطاهای احتمالي و نيز دستيابي به نتايج دقيق

اس پي "افزار  های اين تحقيق از آمار توصيفي و آمار استنباطي در نرم جهت بررسي يافته
 استفاده شده است. "اس اس
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 محور ابعاد و معیارهای گوناگون بازآفرینی شهری گردشگر -4جدول 

 منابع ها گويه بعد

ي 
ماع

جت
ا

– 
گي

رهن
ف

 

 2229، 8؛ چانشا و سالدا2222، 2؛ کالرکه و همکاران198و، 1ال کيفيت زندگي

 222۷، ۱؛ ايوانز و شاو2222، ۷اسواربروکه غرور و مباهات ساکنين

 222۴، 9؛ مايلز و پاديسون2229، 3؛ پرات199۱، ۴؛ اسميت222۴؛ ريد، 199۴، ۱کيسيون اروپا توانمندسازی اجتماعي

 2229؛ 11؛ کونا و سالدا2222، 12فلوريدا طبقه خالق

 222۱؛ اسکات، 2222براون،  فرهنگ سنتي

 2222براون،  تبادالت فرهنگي

 2221، 1۱لها ،222۱، 1۷؛ اسکات222۱، 18لندری، 199۷، 12بيانچي صنايع فرهنگي خالق

 222۱؛ اسکات، 2222فلوريدا،  فرهنگ فعال 

 199۱، 19؛ فاگينس1991، 13؛ زوکين1992؛ الو، 1939، 1۴؛ هوندسون1932، 1۱گيبسون ورسوم آداب

 2211، 22کوالنتونيو و ديکسون سرمايه اجتماعي

 222۱ان جي،  مشارکت

 2211ديکسون، کالنتونيو و  احساس تعلق

 2212، 21گودشالک و اندرسون شکل سکونت

 2211کالنتونيو و ديکسون،  نوع همکاری

 (222۱)22دفتر آمادگي و مديريت حوادث سواد

 (222۱دفتر آمادگي و مديريت حوادث) امنيت
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 ها يافته
 هاي توصیفي يافته

درصد پاسخگويان(. رده  ۱۴، بيشترين افراد پاسخگو، جوانان هستند )۱با توجه به جدول شماره 
 3سال با درصد فراواني  ۱۱شونده و افراد مسن و باالی  سال بيشترين افراد پرسش 8۱ – 2۱سني 

درصد نيز زن هستند.  ۷۷درصد افراد پاسخگو مرد و  ۱۱درصد کمترين افراد پاسخگو هستند. 
درصد افراد  ۷درصد افراد پاسخگو دارای مدرک تحصيلي ليسانس به باال و تنها  83همچنين 

دار و دانشجو، آزاد و کارمند بيشترين فراواني افراد پاسخگو بودند  های خانه غلسواد بودند. ش بي
درصد فراواني( و افراد بيکار و بازنشسته نيز کمترين  23و  29، 82)به ترتيب با ارزش عددی 

 درصد فراواني(. 2و  ۱درصد فراواني را دارا بودند )به ترتيب با ارزش عددی 

 انشوندگ مشخصات پرسش -5جدول 
 شرح ویژگی ردیف

6 

 + 13 13 - 31 33 - 01 03 - 51 53 - 33 سن

درصد 

 فراواني

51 32 08 01 9 

2 

 زن مرد جنس

درصد 

 فراواني

31 00 

8 

لیسانس به  ديپلم فوق ديپلم راهنمايي ابتدايي سواد بي تحصیالت

 باال

درصد 
 فراواني

0 30 8 08 01 59 

5 

دار،  خانه بازنشسته کارگر کارمند آزاد بیكار شغل
 دانشجو

درصد 
 فراواني

3 38 39 03 1 51 

 (6833نامه،  وتحلیل پرسش منبع: )تجزیه
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 هاي تحلیلي يافته
سنجش ارتباط ميان بازآفريني فرهنگ محور و توسعه گردشگری شهری: يکي از جداول 

 است که به بررسي ضريب همبستگي بين ۱متغيره، جدول  خروجي آزمون رگرسيون چند
پردازد. نتايج حاصل از آن حاکي است که مقدار  شده، مي متغيرها و ضريب تعيين تعديل

متغيرهای مستقل و  دهد بين مجموعه ، نشان مي.«۴21»( بين متغيرها Rضريب همبستگي )
 Rشده ) متغير وابسته تحقيق همبستگي بسيار قوی وجود دارد و از سوی مقدار ضريب تعديل

Squareدرصد از کل تغييرات  ۱2دهنده اين است که  که نشان.« ۱22» ( برابر است با
 است. های بازآفريني فرهنگي ذکرشده در اين معادله شاخص
محور و توسعه  سنجش ارتباط بین بازآفرینی فرهنگنتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره برای  -1جدول 

 گردشگری شهری

 R R Square Adjusted مدل

Square 
انحراف استاندارد 

 خطای تخمین

6 716/1 121/1 463/1 356/1 

 

 است که برازندگي مدل را ANOVAجدول بعدی اين آزمون مربوط به جدول 

در سطح خطای  F داری مقدار آزمون دهد. با توجه به معني موردبررسي قرار مي

رگرسيوني تحقيق مرکب از يک متغير  توان نتيجه گرفت که مدل مي 222/2تر از  کوچک

يک متغير وابسته مدل خوبي بوده و مجموعه متغيرهای مستقل قادرند ميزان اثرات مستقل و 

 اجتماعي شهر بر بخش گردشگری را تبيين کنند. -فرهنگي بازآفريني

ها( به دو دسته بين گروهي يا تغييرات  ، منبع تغييرات )واريانسANOVAدر آزمون 

گروهي يا تغييرات ناشي از  درونبندی محقق و دستۀ  ناشي از تفاوت بين جوامع يا گروه

شوند. در تحليل اجزای واريانس به بررسي اين موضوع  عوامل ديگر )خطاها( تقسيم مي

گروهي و چه ميزان  ها( چه ميزان ناشي از درون شود که پراکندگي )واريانس پرداخته مي

 است؟ بين گروهيناشي از 



 6011بهار|35شماره  |  61سال| فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری | 282

 

کم  دست Fآمده برای  دست با توجه به توضيحاتي که ارائه شد، اگر سطح معناداری به

توان قضاوت کرد که بين ميانگين ابعاد موردمطالعه تفاوت در  باشد، مي 2۱/2تر از  کوچک

باشد،  21/2تر از  آمده کوچک دست که عدد به درصد وجود دارد و درصورتي 9۱سطح 

دار است. پس با توجه به جدول  درصد معني 99وت در سطح توان مدعي شد که اين تفا مي

قرار دارد،  21/2شود که سطح معناداری در سطح کمتر از  ، مشاهده مي۴شمارۀ 

 دار است. درصد معني 99ها در سطح  صورت تفاوت ميانگين بدين

 محور و مؤلفه گردشگری شهری بررسی تفاوت میانگین ابعاد بازآفرینی فرهنگ -7جدول 

ها و  فهمؤل

 ابعاد
- 

مجموع 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات

One – Way 

ANOVA 

(F) 

Sig. 

 فرهنگي -بعد اجتماعي  

 1۱9/۷۱ 1۴ 338/۴۱۴ بين گروهي

932/9۱۴ 

 

 2۷3/۷ 8۴2 31۱/۱3 گروهي درون 2,222

 21۴/۷9 899 ۱99/38۱ کل

 (1893های پژوهش،  منبع: )يافته

 

ضرايب است که ميزان تأثير هر متغير در گردشگری شهری را نشان خروجي بعدی جدول 

تاريخي در شهر است که اگر سطح -های بازآفريني فرهنگي دهد. متغير وابسته: شاخص مي

، نشانگر وجود تأثير آن بر متغير گردشگری «2,222»باشد يعني « 2۱/2»معناداری کمتر از 

کند که در اين آزمون عدد  مشخص ميشهر است. عدد بتا نيز نوع و شدت رابطه را 

 .sigاين است که بر اساس ستون  . است. تبيين جدول زير2,۱يعني بيشتر از « 2,۱21»

متغيرهای ستون مدل، دارای ارتباط معناداری با شاخص گردشگری شهری است، عدد بتا 

 دهد. نيز نوع و شدت اين رابطه را نشان مي
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 محور اجتماعي بازآفريني فرهنگ -ضرايب ابعاد فرهنگي  -8جدول 

 ضرایب

Sig. t 

ضرايب 

 استانداردشده
 ضرايب غيراستاندارد

 مدل

Beta 
خطای 

 استاندارد
B 

 مقدار ثابت 878/0 282/0  020/3 .000

 -ابعاد اجتماعی  082/0 828/0 108/0 821/7 .000

 فرهنگی

 

 شهر بابلسرمحور بر توسعه گردشگري  ارتباط و تأثیر بازآفريني فرهنگ

ارتباط  محور و توسعه گردشگری بازآفريني فرهنگ(، بين 9ی ) مطابق جدول شماره

و شدت همبستگي نيز « 2۱/2»مطلوبي برقرار است. طبق جدول، سطح معناداری کمتر از 

و شدت همبستگي .« 222»است؛ يعني سطح معناداری بعد اجتماعي فرهنگي « ۱/2»بيشتر از 

ی معناداری وجود دارد؛  بازآفريني و توسعه گردشگری رابطه بيناست. « 3۱1/2»نيز 

 شود. بنابراين فرضيه اول تأييد مي

 
 و توسعه گردشگری شهریفرهنگ مبنا همبستگی بین بازآفرینی  -61جدول 

 (.Sigسطح معناداري ) شدت همبستگي نوع آزمون بعد

 10111 316/1 اسپیرمن فرهنگی –اجتماعی 

 

 ساز توسعه گردشگری با استفاده از آزمون تحليل مسير های زمينه کانونعوامل مؤثر بر 

ها، مشخص کننده تأثيرات علي از متغيرهای مستقل به سمت  در تحليل مسير، فلش :نکته

 متغيرهای وابسته مياني )بازآفريني پايدار( و نهايي )گردشگری شهری( هستند.
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پردازد.  ها مي متغيرها، به تجزيه همبستگي بين آنتر روابط علّي تحليل مسير برای تبيين دقيق

شود.  از طريق اين تجزيه، اثرات مستقيم و غيرمستقيم يک متغير، بر متغير ديگر مشخص مي

دهند، اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاست.  آنچه ضرايب همبستگي نشان مي

« - 1»ی هر عامل همواره از ديگر رابطه زير همواره برقرار است و مقدار تأثيرگذار عبارت به

 در نوسان است. اثرات غيرمستقيم + اثرات مستقيم = همبستگي.+«  1»تا 

بعد از اينکه  ی ضرايب مسير )تأثير رگرسيوني( مستقيم، غيرمستقيم و کل: ی محاسبه نحوه

روش تحليل مسير را طي چندين مرحله اجرا کرديم، بايد در قالب جدولي، نتيجه مربوط به 

اع تأثير مستقيم، غيرمستقيم و هم مستقيم و هم غيرمستقيم متغيرهای مستقل بر متغير انو

 وابسته را نشان دهيم.

تأثير مستقيم در واقع همان ضريب تأثير رگرسيوني هر متغير مستقل  محاسبه تأثير مستقيم:

رسيون به توان از خروجي تحليل رگ بر متغير وابسته است؛ بنابراين، مقدار اين تأثير را مي

 دست آورد.

برای به دست آوردن مقدار تأثير غيرمستقيم هر متغير مستقل بر  محاسبه تأثير غيرمستقيم:

متغير وابسته، ابتدا بايد تمامي مسيرهای تأثيرات غيرمستقيم هر متغير مستقل بر متغير وابسته 

 را در هم ضرب و سپس ماحصل تمامي اين تأثيرات را با هم جمع کنيم.

ه تأثير کل: مجموع تأثيرهای مستقيم و غيرمستقيم هر متغير مستقل بر متغير وابسته محاسب

دهد. برای به دست آوردن اين مقدار کل، بايد مقدارهای تأثيرهای  نشاط را نشان مي

  مستقيم و غيرمستقيم هر متغير مستقل را با هم جمع کنيم.
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 غیرمستقیم و کلضرایب مسیر )تأثیر رگرسیونی( مستقیم،  -66جدول 
 تأثير کل تأثير غيرمستقيم تأثير مستقيم 

 81۱/2 81۱/2 - احساس تعلق

 ۴33/2 ۴33/2 - ميزان مشارکت

 3۷۷/2 - 3۷۷/2 بازآفريني پايدار

 21۱/2 21۱/2 - توانمندسازی اجتماعي

 829/2 -112/2 ۷۷1/2 سرمايه اجتماعي

 ۱28/2 - ۱28/2 طبقه خالق

 ۴۱1/2 ۴۱1/2 - صنايع فرهنگي خالق

 ۱18/2 - 1۱3/2 ۴۴1/2 ورسوم آداب

 ۱1۱/2 -211/2 32۱/2 شکل سکونت

 

های طبقه خالق، سرمايه اجتماعي، شکل سکونت،  ، شاخص۱با توجه به شکل شماره 

؛ 32۱/2؛ ۷۷1/2؛ ۱28/2»بازآفريني پايدار به ترتيب با ارزش عددی ورسوم و  آداب

باشند؛ با توسعه گردشگری شهر بابلسر ميدارای ارتباط مستقيم « 3۷۷/2و  ۴۴1/2

های توانمندسازی اجتماعي، سرمايه اجتماعي، احساس تعلق، ميزان  همچنين شاخص

ورسوم و شکل سکونت به ترتيب با ارزش  مشارکت، صنايع فرهنگي خالق، آداب

در ازای ارتباط « 211/2و  – 1۱3/2؛ ۴۱1/2؛ ۴33/2؛ 81۱/2؛  - 211/2، 21۱/2»عددی 

های  ستقيم با توسعه گردشگری شهر بابلسر هستند. الزم به ذکر است که شاخصغيرم

ورسوم و شکل سکونت هم دارای ارتباط مستقيم و هم ارتباط  سرمايه اجتماعي، آداب

گونه تأييد  شده، فرض دوم نيز اين باشند. با توجه به توضيحات ارائه غيرمستقيم مي
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متفاوتي بر توسعه گردشگری شهر بابلسر  ها، تأثيراتشود که هرکدام از شاخص مي

 دارند.

 

 مدل اقتضایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری بابلسر -8شکل 

 گیري نتیجه

تاريخي شهر بابلسر با رويکرد توسعه  مبنا در بافتدر اين پژوهش فرايند بازآفريني فرهنگ

از رهيافت بررسي و ارزيابي شده است؛ پيشينه نظری موضوع،  گردشگری شهری

مبنای  های بازآفريني فرهنگ اتکا در برنامه عنوان کاتاليزوری قابل گردشگری فرهنگي به

توان به رونق اقتصاد  کنند و تجارب موفق نيز نشان داده که با استفاده از آن مي ياد مي شهر

و فرهنگي جوامع محلي دست يافت. موضوع  های هنری محلي در عين صيانت از ميراث

عنوان موضوع  گردشگری فرهنگي به در مرور متون مرتبط با بازآفريني از طريق بعدی که

هايي برای  درگير کردن جوامع محلي از طريق ايجاد فرصت آيد، کليدی مهم به نظر مي

در تضمين موفقيت و  عنوان عاملي مهم هنرهای بومي و قومي خود به گردشگران به ارائه

اند که مداخله دولت در  تجارب نشان داده ست؛پايداری رهيافت گردشگری فرهنگي ا

دولت به  زايي در اين زمينه بايد کنترل شود. چنانچه های اشتغال فرصت چارچوب ايجاد

مبنا مبدل  بزرگ، هرچند با رويکرد فرهنگ های کارفرمای بزرگ با رويکرد تعريف پروژه
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آفريني، پايداری خود را های باز شده و برنامه فرايند تضعيف شود، مشارکت مردمي در اين

 -های فرهنگي  خواهند داد. نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بازآفريني بافت از دست

بابلسر  طور عام و در شهر رويکرد توسعه گردشگری شهری در شهرهای ايران به تاريخي با

فردی اين  های منحصربه زمان باوجود فرصت طور خاص ارتباط تنگاتنگي دارد. هم به

ها و سنن تاريخي،  معماری و چه از منظر آيين های کالبدی و ها چه از منظر جاذبه بافت

های  ديدگاه های گردشگری و مشکالت بازآفريني بافت، کمبودهای شديد زيرساخت

های  سازی ظرفيت موانع فعال ترين توانند از بزرگ محدود و گذرای مديريت شهری مي

اوت اين تحقيق با تحقيقات پيشين، اين است که در ها در اين زمينه باشند. همچنين تف آن

اند  های بازآفريني گردشگرمحور را بررسي کرده تحقيقات قبلي برخي از ابعاد و شاخص

که اين پژوهش سعي داشته است عالوه بر ابعاد موجود، به ساير عناصر مانند بهبود  درحالي

ها را بر توسعه  ير آنو تقويت بخش فرهنگي و اجتماعي شهر را بررسي کند و تأث

گردشگری شهری بابلسر نشان دهد؛ بنابراين نتايج رگرسيون جند متغيره حاکي از آن است 

دهد بدين معني که بين  را نشان مي « ۴21/2»( بين متغيرها Rکه مقدار ضريب همبستگي )

متغيرهای مستقل و متغير وابسته تحقيق همبستگي بسيار قوی وجود دارد. همچنين  مجموعه

 –ای مشخص شد که در حال حاضر ابعاد اجتماعي  تک نمونه tبا استفاده از آزمون 

محور در راستای گردشگری فرهنگي شهر بابلسر در وضعيت  فرهنگي بازآفريني فرهنگ

 2۱/2و سطح معناداری آن کمتر از  ۱21/2مطلوبي قرار دارد )ارزش عددی ضريب بتا 

های طبقه خالق با ارزش  است(. با استفاده از آزمون تحليل مسير مشخص شد که شاخص

، 32۱/2، شکل سکونت با ارزش ۷۷1/2، سرمايه اجتماعي با ارزش عددی ۱28/2عددی 

تقيم و دارای ارتباط مس 3۷۷/2و بازآفريني پايدار با ارزش  ۴۴1/2ورسوم با ارزش  آداب

های توانمندسازی اجتماعي، سرمايه اجتماعي، احساس تعلق، ميزان مشارکت،  شاخص

های عددی  ورسوم و شکل سکونت به ترتيب با ارزش صنايع فرهنگي خالق، آداب

دارای ارتباط غيرمستقيم با « 211/2و  – 1۱3/2؛ ۴۱1/2؛ ۴33/2؛ 81۱/2؛  -211/2، 21۱/2»

های سرمايه اجتماعي،  ند. الزم به ذکر است که شاخصتوسعه گردشگری شهر بابلسر هست

ورسوم و شکل سکونت هم ارتباط مستقيم و هم غيرمستقيم دارند؛ بنابراين به نظر  آداب
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های بلندمدت  برنامه های فرهنگي شهرهای ايران، برنامه توسعه گردشگری در بافت رسد مي

مدت مديريت شهری باشد. تحقيق  ههای کوتا ديدگاه ها و تغيير با اولويت تأمين زيرساخت

حاضر نشان داد که هرگونه دخالتي در جهت بهبود و تقويت حوزه و بافت فرهنگي شهر، 

توانسته بخش گردشگری شهر، فرهنگ و صنايع خالق محلي را تحت تأثير خود قرار داده 

ی ها دستي سنتي و حفظ ساختمان مثبتي بر توسعه گردشگری شهر، هنر و صنايع و اثرات

توجه است  سازی صنايع فرهنگي قابل شده است. اثرات بالقوه ديگری مانند تجاری تاريخي

راستای بعد کالبدی، توسعه  ای را فراهم کند. در تواند موجبات رشد اقتصادی منطقه و مي

های شهری، ارتقاء کيفيت خدمات عمومي و بهبود  گردشگری شهری بر بهبود زيرساخت

مثبتي خواهد داشت و از اين منظر بازآفريني شهری با محوريت  شهری نيز تأثيرات منظر

 ساکنين نيز اثرات مثبتي دارد. گردشگری، بر رضايتمندی

 

 سپاسگزاري

وسيله از معاونت پژوهشي و کارکنان خدوم سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری  بدين
رات ارزشمند شهر بابلسر، همه کارشناسان امور شهری و افرادی که با پاسخگويي و نظ

 شود. خود، در انجام اين پژوهش حمايت و همراهي کردند، تقدير و تشکر مي
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