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 چکیده

کی از عوامل برجستۀ ارتباط گردشگری امروزه یکی از مسائل مهم و مؤثر اقتصادی و ی

های تاریخی، به دلیل نمایش هویت شهرها، از  اجتماعی و فرهنگی است. در این میان، مکان

ارزش بسیار زیادی جهت جذب گردشگر برخوردارند، بازارهای سنتی و تاریخی ایران به دلیل 

رند. بازار بزرگ شدن وجهۀ تاریخی با کاربری تجاری اهمیتی دوچندان برای گردشگران دا توأم

های تاریخی و تجاری در  ترین بازار مسقف جهان است، یکی از این مکان تبریز، که بزرگ

شدن به  های فراوانی به منظور تبدیل ای جهانی، قابلیت کشور ایران است که با داشتن شهره

 در این مقاله، ضمن معرفی بازار المللی دارد. مکانی برای گردشگری در سطح ملی و بین

، عوامل مؤثر بر جذب SOWTتاریخی کالنشهر تبریز، سعی شده است با استفاده از مدل 

 های و ضعف ها گردشگران داخلی و خارجی بررسی شود. اصول کار مبتنی بر شناخت قوت

ها و تهدیدهای خارج از  داخلی بازار تاریخی تبریز در جذب گردشگر و نیز شناسایی فرصت

درنهایت، با ارائۀ راهبردهایی برای تقویت نقاط قوت و  .محیط این مکان تاریخی است

و تهدیدهای بازار تاریخی تبریز به منظور جذب  ها های آن و کاهش یا حذف ضعف فرصت

ها بیانگر وضعیت متوسط بازار تاریخی  بررسی گردشگر پیشنهادهایی سازنده ارائه شده است.

ها و از بین بردن تهدیدهای  کردن ضعف عکه با مرتف طوری تبریز به لحاظ گردشگری است؛ به

 توان کارکرد گردشگری بازار تبریز را به سطح عالی ارتقا داد. موجود می
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 مقدمه

فرهنگی، اجتماعی،  های اقتصادی، ای در عرصه ترین صنعت خدمتی دنیا، جایگاه ویژه منزلۀ گسترده امروزه، گردشگری، به

های مهم اقتصادی است  (. گردشگری یکی از بخش142: 1382و سیاسی به خود اختصاص داده است )فقیهی و دیگران 

منزلۀ صنعتی پاک مطرح شود و ضمن افزایش درآمدهای ارزی برای اقتصاد ملی کمک شایانی به  که توانسته است به

ای از صنایع دیگر،  منزلۀ یک صنعت جلوبرنده در توسعۀ مجموعه نعت بهرونق اشتغال و ایجاد درآمدها نماید. این ص

(. 2: 1390المللی، و صنایع دستی نقش مهمی داشته و دارد )یغفوری و آقایی  نقل داخلی و بین و ویژه هتلداری، حمل به

حیط زیست انسانی، سازی م توان صنعت سفید نامید، زیرا برخالف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده گردشگری را می

( در این 152: 1388آورد )محسنی  هاست و صلح و صفا را برای مردم به ارمغان می ساز دوستی و تفاهم بین ملت زمینه

های اکوتوریستی در میان ده کشور  میان، ایران از لحاظ داشتن ابنیۀ تاریخی، جزء نه کشور نخست دنیا و از لحاظ جاذبه

 ای زنجیره صورت به که است مختلف های فعالیت از ای آمیزه گردشگری (. صنعت236: 1386ان برتر دنیا قرار دارد )ارمغ

 گردشگران، تعامل از حاصل روابط و ها پدیده همۀ شامل گردشگری. گیرد می انجام گردشگران به رسانی خدمت به منظور

 گردشگران از پذیرایی و جذب فرایند در میزبان جوامع و ها، دولت جهانگردی، محصوالت فروشندگان و کنندگان عرضه

 .(Mcintosh 1995: 9) است

حال از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگی بین  عین امروزه، صنعت گردشگری در دنیا یکی از منابع مهم درآمد و در

(. 97: 1391ای است )صیدانی و رستمی  ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژه منزلۀ گسترده کشورهاست و به

ترین صنعت فعال در جهان  مطابق نظر سازمان جهانی گردشگری، که به سازمان ملل وابسته است، گردشگری بزرگ

های ارزشی،  شود، کیفیت زندگی، سیستم (. هنگامی که یک جامعه به مقصد گردشگری تبدیل می3: 1382است )فرزین 

های دیگر اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی  سیاری از مؤلفهها، آداب و سنن، الگوهای رفتاری، و ب روابط خانوادگی، نگرش

توان به افزایش جمعیت، شلوغی، استفادۀ بیشتر از زیربناهای  گیرد. از جملۀ این تأثیرات می تأثیر قرار می آن تحت

یا فقر در  های فرهنگی سنتی، تأثیر بر میزان درآمدها، و اقتصادی، بهبود اشتغال، نوزایی هنرها و فنون محلی و فعالیت

(. سرزمین ایران با توجه به فرهنگ و تاریخ باستانی خود، که ریشه در تاریخ کهنسال 2: 1382جامعه اشاره کرد )کاظمی 

شود، در ردیف یکی از کشورهای  جای این کشور دیده می این مرز و بوم دارد، و نیز آثار باستانی بسیار زیادی که در جای

(. 8: 1384آبادی  های گردشگری قرار گرفته است )مهدی یخی، فرهنگی، و سایر جاذبهمهم جهان به لحاظ جایگاه تار

های تاریخی و فرهنگی خود  های عمومی مردم از ارزش بودن آگاهی توجهی مسئوالن امر و نیز ناکافی ولی به دلیل بی

های  دشگری و باالخص مکانباعث عدم پیشرفت در زمینۀ صنعت گردشگری شده است. بنابراین، با توجه به فضاهای گر

 های شکوفایی گردشگری در شهرها فراهم خواهد شد. گردشگری تاریخی و باستانی یکی از زمینه

رود که شامل دیدار از مناطق فرهنگی،  می شمار به امروز جهان در گردشگری مهم بسیار انواع تاریخی از گردشگری

های تاریخی  های تاریخی شامل مکان های هفتگانۀ جهان است. جاذبه های قدیمی مانند جاذبه تاریخی و باستانی، و جاذبه

شود که از نظر میراث فرهنگی اهمیت بسیاری دارند و به همین دلیل از نظر گردشگران بسیار جذاب و  و فرهنگی می

 گردشگر ذبج در خود پتانسیل عظیم با هاست که (. بازار نیز یکی از این جاذبه42: 1389اند )حیدری چیانه  دیدنی

 دست به شهر تاریخ قدمت به ایران شهرهای اکثر در که سنتی، بازارهای. باشد گذارتأثیر بسیار صنعت این در تواند می

. ند ا گرفته شکل فرهنگی های ویژگی و محیطی شرایط به توجه با همگی اند، آمده پدید ایرانی و معماران هنرمندان توانای

 کشور این فرهنگی و هنری میراث از جزئی معماری تزئینات و طراحی در خالقانه های ویژگی سبب به بازار ایران، در

 از یکی ابریشم، جادۀ مسیر در گرفتن قرار دلیل به گذشته، های دوره از (. در این میان، شهر تبریز2: 1390است )نجفی 

 های کاروان پذیرای دراز سالیان خود، یژۀو موقعیت دلیل به شهر این. است رفته می شمار به ایران مهم بازرگانی مراکز 
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 شد. می محسوب اروپایی کشورهای بازرگانی کاالهای مبادلۀ مرکز و بوده عثمانی و روسیه راه از اروپا و دور خاور تجاری

 گردانجهان و تجار توجه مورد همواره شهر این بازار تبریز، تاریخ طول در. است بوده برخوردار جهانی شهرتی از رو، این از

اند. اهمیت بازار تبریز به  ستوده اش معماری زیبایی و ثروت         فراوانی  دلیل به را آن و است بوده اروپایی و عرب، ایرانی،

ها به لحاظ تجاری برای مردم کالنشهر تبریز و  لحاظ تاریخی و معماری در سطح دنیا و در سطح کشور و نیز افزون بر آن

ذب گردشگران داخلی و خارجی به این مکان تاریخی شده است. بازار تبریز با توجه به شهرهای اطراف تبریز دلیلی بر ج

المللی و ملی دارد و در دل یکی از کالنشهرهای کشور قرار گرفته است که با بررسی  های بین قدمتی طوالنی، وجهه

آن در جذب گردشگران داخلی و های  ـ تاریخی، و با توجه به توانمندی عوامل مؤثر بر گردشگری در این مکان تجاری

 توان گامی مؤثر در جهت ارتقا جذب توریسم برداشت. خارجی، می

ها و تهدیدهای خارجی که در راستای گردشگری متوجه  بررسی مسائل و مشکالت داخلی سیستم بازار تبریز و فرصت

 دهد. این مکان تاریخی است مبنای این پژوهش را تشکیل می

 

 سؤاالت تحقیق

 حاضر برآن است به اهداف خود در قالب پاسخ به سؤاالت زیر دست یابد:پژوهش 

 عوامل مؤثر بر گردشگری مکان تاریخی بازار تبریز چیست؟ .1

 داخلی بازار تبریز در حوزۀ گردشگری کدام است؟ های ها و قوت ضعف .2

 ؟اند ند، کدامها و نیز تهدیدهایی برای گردشگری بازار تبریز هست عواملی خارجی که باعث ایجاد فرصت .3

های داخلی و تهدیدهای خارجی گام  توان در راستای کاهش یا حذف ضعف با استفاده از کدام راهبردها می .4

 برداشت؟

 

 نظری مبانی

 گردشگری شهری

جمله اسکان، تفریح، و سایر تسهیالت و خدمات  های مرتبط با گردشگری از در طی تاریخ، شهرها کانون توجه فعالیت

های مرتبط با گردشگری در شهرها از جمله کالنشهرهای بزرگ  بوده است. بنابراین، بیشتر فعالیت برای گردشگران

ترین بخش گردشگری مورد توجه مجامع دانشگاهی  ترین و باارزش منزلۀ مهم متمرکز شده است و گردشگری شهری به

ل رشد سریع اقتصادی و افزایش تازگی، گردشگری شهری به دلی (. بهAksoz and Bac 2012: 8قرار گرفته است )

ای برخوردار  ویژه در کشورهای آسیایی و افزایش رقابت بین کشورها برای بازاریابی توریسم از اهمیت ویژه درآمدها، به

 Scottدهد ) درصد صادرات کاالها و خدمات جهان را به خود اختصاص می6شود توریسم  است. امروزه، تخمین زده می

and Cooper 2010: 1172های تاریخی و فرهنگی، اغلب مقاصد گردشگری مهمی  (. نواحی شهری به علت جاذبه

های تئاتر،  ها، بناهای یادبود، سالن های متنوع و بزرگی همچون موزه                         شوند. شهرها معموال  جاذبه محسوب می

(. 188: 1385)پاپلی یزدی های تاریخی دارند که جاذب گردشگرند  ها، مراکز خرید، و مکان های ورزشی، پارک استادیوم

ویژه  شوند. بیشتر شهرها و به پذیر محسوب می منزلۀ مقصد توریست فرست و هم به منزلۀ محل توریست شهرها هم به

(. امروزه، گردشگری شهری را یکی 28: 1391چنین نقشی را دارند )تقوایی و همکاران  ها این شهرهای قدیمی و پایتخت

(. در توریسم 87: 1390دانند )موحد و دولتشاه  جتماعی، و رفاهی شهر و شهرنشینان میاز عوامل توسعۀ اقتصادی، ا

تواند یکی از این عوامل باشد  ساز جذب توریسم شود که وجود آداب و سنن می تواند زمینه شهری، عوامل متعددی می
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توانند محل  های اجتماعی، می خت(. با این اوصاف، مراکز شهری، به علت تجمع نهادهای مدنی و زیرسا8: 1385)قرخلو 

که با تاریخ و  مناسبی برای جذب و جلب گردشگران داخلی و خارجی محسوب شوند. اهمیت این نوع گردشگری، زمانی

آسانی توانایی  های مناسب و بجا به ریزی تمدن یا شرایط ویژۀ طبیعی آن ناحیه همراه شود، دوچندان شده و با برنامه

مقاصد  (. امروزه، شهرها یکی از 6: 1390رگ گردشگری را خواهد داشت )یغفوری و همکاران شدن به قطب بز تبدیل

ها نفر گردشگرند. گردشگری شهری امروزه به صورت یک  ند که هرساله پذیرای میلیونا پربینندۀ گردشگری جهان

: 1382دهد )کازس  را شکل میهای اجتماعی، و تغییرات فضایی چشمگیری  فعالیت مهم درآمده که جریان کارها، اقدام

معماری،  نوستالژیک، های جاذبه وجود علت به قدیمی، و تاریخی یها بافت محدودۀ ویژه به شهری، (. فضاهای10

مهم  مقاصد از است، دوران آن اجتماعی و اعتقادی، اقتصادی، شرایط از نمادی که ارزشمندی بناهای و فرهنگی،

 (.20: 1390و غفاری  روند )کردوانی می شمار به گردشگری

 

 تاریخی و توسعۀ گردشگری بافت

شوند که از نظر میراث فرهنگی اهمیت بسیاری دارند و به  های تاریخی و فرهنگی می های تاریخی شامل مکان جاذبه

تجاری  ند از اماکن مذهبی و دینی وا ها عبارت ترین این جاذبه اند. مهم همین دلیل از نظر گردشگران بسیار جذاب و دیدنی

 هر هویتی های بخش ترین مهم از تاریخی (. بافت42: 1389مانند مساجد، کلیساها و معابد، و بازارها )حیدری چیانه 

. (127 :1384فالمکی )  است فرهنگ و اقلیمی های ساختار از اطاعت پیرو آن پیدایش و شود می محسوب جامعه

 شود می باعث تاریخی پیشینۀ با شهری ساختار یک اجتماعی التتباد و معماری، فرهنگ، اقتصاد، از منسجم ای مجموعه

 بومی های فرهنگ به توجه و اقلیم به بخشیدن اهمیت پیدایش این الزمۀ آیند. پدید زمان مرور به تاریخی یها بافت که

 شهری هویت نشانۀ بهترین خود در نهفته فرهنگی و کالبدی ارزش با تاریخی بافت .(66: 1386موحد ) است منطقه

بافت  این رشد و حیات حال عین و در کند می ایفا بارزی ومؤثر  نقش تاریخی بافت ،شهر به دادن هویت در بنابراین، است.

(. 25: 1384 احمد پور و شماعی) کند می محدود رویۀ آن را بی توسعۀ و شده درون از شهر فرسودگی و هویتی بی از مانع

 سایر از متمایز بافت تاریخی وجود دارد. تنیده هم در و فشرده، بافت تاریخی، تقدم چون مشخصاتی شهرها تاریخی بافت

 بافت .کند می مطرح جاذبه منزلۀ یک به را شهر تاریخی بافت کل و افزاید می شهر آن جذابیت و اهمیت بر شهر یها بافت

 و کند می ایفا را بارزی و مؤثر نقش شهر به دادن هویت در است. بنابراین، شهری هویت نشانۀ بهترین و فرهنگی تاریخی

 را محدود آن رویۀ بی توسعۀ و شود می درون از شهر فرسودگی و هویتی بی از مانع بافت این رشد و حال حیات عین در

 کند. می

های مهمی از شهر، که نشانۀ فرهنگ و دانش معماری و  منزلۀ بخش های تاریخی و فرهنگی شهرها به بافت

شوند، جهت جذب گردشگر در بیشتر  منزلۀ جزئی از هویت اجتماعی هر قوم و کشوری تلقی می و بهاند  شهرسازی بومی

ای  نشینی کهن و دیرینه ها در کشور ما نیز، که از سابقۀ شهر اند. این بافت کشورهای دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته

ها را طبق سنن،  ی است که طی سالیان دراز آنبردارندۀ ظرافت و زیبایی و نیز روح خالق مردم خوردار است، در بر

منزلۀ هستۀ اولیۀ شهر و قسمتی است که  اند. به عبارتی دیگر، بافت قدیمی به وجود آورده فرهنگ، و نوع معیشت خود به

های مختلف زندگی است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.  دهندۀ نحوۀ اندیشیدن و نگرش نیاکان ما به جنبه نشان

فراوانی برای استقبال از  های بالفعل و بالقوۀ  منزلۀ هستۀ قدیمی و تاریخی قابلیت های تاریخی و فرهنگی به فتبا

 (.1: 1381گردشگران دارند )کردی 
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 منزلۀ جاذبۀ گردشگری نقش بازار به

 تمام در. گردد یم باز پیش سال هزار ده حدود به و است زمان هم ایران در شهرنشینی گیری شکل تاریخچۀ بازار با

 اجتماعی، اتتأثیر گسترش شاهد اسالم، از بعد و ساسانیان تا هخامنشی دورۀ از ایران، اجتماعی و سیاسی های دوره

 این ارتباط و برداران بهره صنوف سطوح در مختلف کارکردهای با فاخر معماری ایجاد و بازارها سیاسی و اقتصادی،

 مانده باقی ایران در قدیمی بازارهای از امروز آنچه اما .ایم بوده تفریحی و فاهیر امکانات با تجاری عظیم های مجتمع

 بازارهای دوره، این در. است بعد به صفویه دوران به متعلق بیشتر دارد حیات قدیمی کارکرد همان با نیز هنوز و است

 و قدیمی های راسته کنار در و هیافت گسترش شدت به شیراز و قزوین، مشهد، تبریز، اصفهان، مانند بزرگی شهرهای

منزلۀ یکی  بازار همواره به .است شده احداث تفریحی امکانات و ها، خانقاه علمیه، مدارس ها، حمام سراها، کاروان از شماری

ترین محور و شاهراه ارتباطی  از ارکان تأثیرگذار شهر بر تحوالت اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی مطرح بوده و است. مهم

ترین کانال ارتباطی شهر  گرفت. بازار مهم شد شهروندان در آن صورت می و رهای قدیمی بازار بود و بیشترین آمددر شه

ها نیز  افتاد، بلکه اطالعات، اخبار، و آگاهی ها در آن جریان می تنها مردم در آن حضور داشته و کاالها و سرمایه بود که نه

 سید. ر از طریق آن به اطالع شهروندان می

 بازار ابتدا شود، برپا بخشی نو و شود ساخته ای محله اینکه از قبل که دارند وجود ایران شهرهای بسیاری از شواهدی

 برپا ای جدید محله و گرفتند می سکنیها  آن دور به           کامال  آزاد ای گونه به مردمان سپس و شدند می ساخته میدان و

 یکی خود اسالمی برد. دولت نام اسالمی دورۀ شهر فقرات ستون منزلۀ به زاربا از توان می که است اعتبار همین به. شد می

 بلکه دارد، نیاز خویش تابعۀ مردمان سرمایۀ و کاال چرخش به که علت بدان نه. است بازار کنندگان تقویت و بنیانگذاران از

فردی  به و تاریخی جایگاه منحصر(. بازارهای سنتی 48: 1387 حبیبی) کاالست و سرمایه اصلی صاحب خود که علت بدان

ـ ایرانی دارند. بسیاری از خصوصیات معماری و شهرسازی بازارها و فضاهای  در معماری و شهرسازی اسالمی

ها هستیم. برخی از این  هایی هستند که در معماری و شهرسازی معاصر به دنبال ایجاد آن ها ویژگی آمده از آن دست به

ذب باالی مخاطب، ایجاد حس تعلق در ساکنان، تنوع فضایی، توجه به اقلیم و آسایش خریدار، ند از: جا ها عبارت ویژگی

ها، ایجاد فضاهایی جهت تعامالت اجتماعی و فرهنگی، زنده و فعال بودن همۀ  چند عملکردی بودن و اختالط کاربری

 فضاها.

که  طوری ارزش برای گردشگران است. به هایی تاریخی و با منزلۀ مکان شده مؤید اهمیت بازارها به مطالب مطرح

 برند. می های تاریخی بازار به هویت و تاریخ و تمدن شهرها پی  گردشگران از طریق بازدید مکان

                                                                      های مهم صنعت گردشگری، گردشگری تجاری است که در شهرهای مختلف، و مخصوصا   همچنین، از جمله بخش

شدن گردشگری تجاری با گردشگری  (، توأم6: 1389نژاد و احمدی  گیرد )حاجی شهرهایی با موقعیت تجاری رونق می

یابد. بازار  پذیرفتن این دو نوع گردشگری از یکدیگر در فضایی به نام بازار در شهرهای ایران تبلور می تاریخی و تأثیر

رزش باشد که ای از بناهای تاریخی و باا که که این مکان خود مجموعه مکانی جهت خرید گردشگران است و زمانی

 گذارد، ارزشی دوچندان برای گردشگران دارد. هویت شهر و مردمان ساکن آن شهر را به نمایش می

 

 روش تحقیق

ای و  های اسنادی و کتابخانه ها از طریق بررسی آوری داده ـ تحلیلی است. جمع روش تحقیق در این مطالعه توصیفی

ه است. در مرحلۀ اول، برای کسب دیدی جامع و مبتنی بر واقعیت، مطالعات میدانی و مصاحبه و پرسشگری انجام گرفت

های تاریخی و مسئوالن مرتبط با گردشگری تبریز صورت گرفت. در  ها و مکان هایی با افراد ذیربط در امر بافت مصاحبه
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ازار و مرحلۀ بعد با طراحی پرسشنامه و پرسشگری از کارشناسان و متخصصان مرتبط با گردشگری و نیز کسبۀ ب

پرسشنامه صورت گرفت. با توجه به اطالعات  70اند، در قالب  گردشگرانی که از بازار تاریخی تبریز بازدید کرده

ها و تهدیدهای بازار تاریخی تبریز  به بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت SWOT آمده، با استفاده از تکنیک دست به

شده به تدوین و  بندی موارد اقدام شده و با توجه به نتایج حاصل و رتبه ها دهی عامل پرداخته شده است. در ادامه، به وزن

 های مناسب جهت بهبود وضعیت گردشگری بازار تاریخی تبریز پرداخته شده است. ارائۀ راهبردهای اجرایی و استراتژی

 

 SWOTریزی راهبردی  برنامه

ریزی  طور اعم، و برنامه ری آن در علم جغرافیا، بهکارگی از جمله مباحثی است که از به SWOTریزی راهبردی  برنامه

شود با سنجش همۀ جوانب  ریزی راهبردی سعی می گذرد. در برنامه طور اخص، مدت زیادی نمی ای، به شهری و ناحیه

از  ای واقع گونه ریزی راهبردی در ترین تصمیم پرداخته شود. برنامه ها، به اتخاذ بهترین و راهبردی ها و پروژه برنامه

دهی و رهنمود هر  خصوص شکل ها در ها و اجرای فعالیت ای برای اخذ تصمیم یافته ریزی است که شیوۀ نظام برنامه

 (.8: 1381سیستم، کارکرد، و شناخت علل آن است )مرادی مسیحی 

های موجود در محیط خارجی یک سیستم و  ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصت SWOTتکنیک یا ماتریس 

های داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل آن سیستم  ها و قوت شناسی ضعف باز

هاست. این مدل بیشتر در مرحلۀ تولید و ارائۀ برنامۀ راهبردی  واقع، این روش بهترین استراتژی برای سازمان است. در

ها، و تهدیدها، که همان  ت نقاط قوت و ضعف، فرصتشود. در این پژوهش نیز، سعی شده است با شناخ استفاده می

شناخت وضع موجود بازار تاریخی تبریز است، به ارائۀ راهبردهایی جهت تقویت و تکمیل نقش توریستی این مکان 

 باارزش تاریخی اقدام شود.

 مدل به شرح زیر است: به منظور ارائۀ راهبرد در جهت توسعۀ گردشگری از مدل استراتژیک استفاده شده است. مراحل این

 ( ماتریس ارزیابی عوامل داخلیIFE) 

های ماتریس نقاط ضعف و  شده در مرحلۀ ارزیابی محیط درونی در ستون در این گام، نقاط قوت و ضعف شناسایی

 گیرند. نقاط قوت قرار می

 ( ماتریس ارزیابی عوامل خارجیEFE) 

ها و  مرحلۀ ارزیابی محیط بیرونی در سطرهای ماتریس فرصتشده در  ها و تهدیدهای شناسایی در این مرحله، فرصت

 گیرند. تهدیدها قرار می

شده در مرحلۀ تحلیل، در تهیۀ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده  های انجام در این مرحله، تحلیل

شود و امتیاز  تهیه می کردن نقاط قوت و ضعف محیط داخلی سیستم شود. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی از لیست می

حسب درجۀ  آید. ضریب عامل عددی است که بر دست می نهایی هر عامل از ضرب هر عامل در رتبۀ آن عامل به

شود. رتبه  باشد، داده می 1نهایت مجموع ضرایب عوامل داخلی برابر  که در طوری ، به1اثرگذاری بر سیستم بین صفر تا 

که نقاط  طوری شود؛ به بودن آن عامل در سیستم به آن عامل اختصاص داده می بتحسب مث که بر 4تا  1عددی است بین 

آید.  گیرند. امتیاز نهایی از ضرب ضریب در رتبه به دست می می 4تا  2ای بین  و نقاط قوت رتبه 2تا  1ای بین  ضعف رتبه

دهندۀ وضعیت متوسط  نشان 99/2تا  2ها از  دهندۀ ضعف داخلی سیستم است. نمره نشان 99/1تا  1جمع نمرۀ نهایی از 

 (.91: 1390نیا و همکاران  بیانگر این است که سیستم در وضعیت عالی قرار دارد )ترکمن 4تا  3های  سیستم و نمره

 تدوین راهبردها و تشکیل ماتریس تهدیدات، فرصت ( ها، نقاط ضعف، و قوتTOWS) 

 ترسیم ماتریس داخلی ( ـ خارجیIE) 
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ها و تهدیدها را به حداقل ممکن  ها را به حداکثر و ضعف ها و فرصت ، یک استراتژی مناسب، قوتاز دیدگاه این مدل

( پیوند داده WT, ST, WO, SOها، و تهدیدها در چارچوب کلی ) رساند. برای این منظور، نقاط قوت، ضعف، فرصت می

 (.38: 1391شود )رضایی و همکاران  می

 

 شده محدودة مطالعه

ترین شهر منطقۀ شمال غرب  شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. این شهر بزرگتبریز یکی از 

عمومی  اساس سرشماری کشور و قطب اداری، سیاسی، ارتباطی، بازرگانی، صنعتی، فرهنگی، و نظامی منطقه است. بر

)استانداری  فر برآورد شده استن 188هزار و  506میلیون و  1، جمعیت شهر تبریز 1390نفوس و مسکن در سال 

گرفتن آن در سر راه مهم  موقعیت مناسب جغرافیایی شهر تبریز در مرکز آذربایجان و قرار. (1392آذربایجان شرقی 

ـ اروپا، شرایطی را برای این شهر فراهم کرده است تا مرکز مهم اقتصادی و اداری در سطح منطقه و کشور  ارتباطی ایران

 النی تاریخی باشد.برای یک دورۀ طو

هستۀ مرکزی شهر تبریز در داخل یک چهارضلعی قرار گرفته و بازار تبریز در مرکز این چهارضلعی واقع شده است. این 

نشین( و از سمت غرب به مسجد جامع محدود شده و از سمت شمال،  های ولیعهد قاپو )مجموعه کاخ بازار از سمت شرق به عالی

سرپوشیده در سطح ایران و   شود. بازار تبریز یکی از بازارهای بزرگ و مهم خانۀ مهرانرود منتهی میهایی از شمال رود به بخش

ترین بازار سرپوشیدۀ جهان است. بازار تبریز در  رود. این بازار با مساحت حدود یک کیلومتر مربع، بزرگ قارۀ آسیا به شمار می

ها،  ست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. این بازار از بازارچهمنزلۀ نخستین بازار جهان در فهر به 1389مردادماه 

 (.10: 1390ها، سراها، و کاروانسراهای متعددی تشکیل یافته است )نجفی  تیمچه

 

 بازار تبریز

گرفتن شهر تبریز بر سر چهارراه جادۀ ابریشم و گذر روزانۀ هزاران کاروان از کشورهای مختلف  تر به جهت قرار پیش

سیایی، افریقایی، و اروپایی از آن، این شهر و بازار آن از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده است. این بازار حدود سه دهه آ

در فهرست آثار ملی ایران ثبت  1354لرزۀ تاریخی تبریز بازسازی شده است. بازار تبریز در سال  پیش و پس از وقوع زمین

ص نیست؛ ولی بسیاری از جهانگردانی که از سدۀ چهارم هجری تا دورۀ شده است. تاریخ بنای این مجموعه مشخ

راسته و بازار،  20(. این مجموعه 10: 1390اند )نجفی  اند دربارۀ آن اطالعاتی ارائه داده قاجاریان از این بازار بازدید کرده

تنها محلی است که در آن تجارت،  نوع صنف دارد. بازار تبریز 40مغازه و  8000داالن، و حدود  11تیمچه،  25سرا،  35

 (.1390اند )سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  مذهب، فرهنگ، و عوامل اجتماعی به هم پیوسته

 نظیر بی و شکوهمند های وسعت، اهمیت، و بزرگی شهر تبریز بوده است. مجموعۀ بازار تبریز همواره یکی از نشانه

 به تبریز بازار مجموعۀ مرمت و بازسازی. دید آسیب شدت به قمری 1193 لسا انگیز هول زلزلۀ جریان در تبریز بازار

. شد آغاز قمری هجری 1194 سال از« بیگلربیگی خان نجفقلی » همت به، شهر باروی بناهای با زمان هم قوی احتمال

 .است شده تشکیل غربیـ   شرقی و جنوبی ـ شمالی سرپوشیدۀ راستۀ دو از تبریز بازار اصلی بافت

 گرمسیری نقاط بازارهای سقف با مقایسه در که است متر 6 تا 5ها  آن سقف بلندی و متر 5 تا 4 بین بازارها رضع

 سراها، ها، آن بین فضاهای در است. شده  متصل هم به فرعی های راسته با اصلی های راسته. است تر کوتاه ایران

 پوشانده گنبدی های طاق(  ها سوق چهار ) راهی چهار و راهی سه در ارها  راسته تقاطع. است شده بناها  تیمچه و کاروانسراها،

 .است مظفریه تیمچۀ آن قسمت ترین زیبا و امیر تیمچۀ گنبد بازار، گنبد ترین بزرگ. است
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های اسالمی است.  های معماری بازار ترین و زیباترین شاخص بازار تبریز یکی از شاهکارهای معماری ایرانی و دارای بزرگ

سو موقعیت و جایگاه شهری بازار و فضاها و مراکز واقع در امتداد آن و از سوی دیگر اهمیت نقش و منزلت اجتماعی  یک از

شمار نیاید، بلکه فضایی برای بسیاری  اصناف و بازاریان در زندگی شهری موجب شد که بازار تبریز فقط یک فضای اقتصادی به

های ملی و مذهبی باشد. به همین ترتیب، فضای بازار در هنگام برگزاری  ی جشنهای اجتماعی از جمله برگزار از فعالیت

بودن بازار تبریز فضایی مطلوب و مناسب برای عابران و خریداران فراهم  یابد. سرپوشیده سوگواری مذهبی سیمایی خاص می

تر باشد. ایجاد چنین فضایی در شهر  تر از فضای باز و در زمستان گرم شود فضای درون آن در تابستان خنک کرده و سبب می

 از یکی تبریز بازار تبریز موجب شد تعدادی از مردم بخشی از ساعات خود را برای گذراندن فراغت در بازار سپری کنند. مجموعۀ

 ها، یمچهت کثرت ها، مغازه آرایش بازار، معماری سبک مانند عواملی که است خاورمیانه و ایران زیبای و تاریخی بزرگ بازارهای

 سابقۀ از       عمدتا  که مسجد، و مدرسه بسیاری تعداد وجود ها، حرفه و مشاغل انواع همچنین ها، و راسته ها، داالن، کاروانسراها

 .است کرده تبدیل شرقی و اسالمی زندگی و کسب، تجارت، مجهز عالی نمونۀ به را بازار این برخوردارند، تاریخی
 

 
 (16: 1391آبادی و همکاران  . موقعیت فضایی بازار در شهر تبریز )منبع: زنگی1شکل

 

 های پژوهش یافته

 عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری در بازار تاریخی تبریز

در این مرحله، عوامل داخلی محیط بازار بررسی و نقاط ضعف و نقاط قوتی که در ارتباط به گردشگری وجود دارد 

داده شده  1(. در این تحقیق، به هریک از نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی وزنی از صفر تا 1ست )جدولاستخراج شده ا

شده است. و به هریک از نقاط قوت و ضعف با توجه به  1نهایت مجموع ضرایب عوامل داخلی برابر  که در طوری است؛ به

 داده شده است. 4ا ت 1ها از منظر گردشگران و کارشناسان رتبۀ بین  اهمیت هریک از آن

ترین بازار  توان به مواردی چون بزرگ ازجمله عوامل داخلی که گویای نقاط قوت بازار تاریخی تبریز شده است می

بودن، و... اشاره کرد                                                                                        مسقف جهان، بافت تاریخی  باارزش، وجود معماری سنتی، دوام و بقای باالی بناهای بازار و مسقف

شدن آن در سطح محلی،  ت داخلی سیستم بازار تاریخی تبریز است که باعث مطرحکه این عوامل بیانگر نقاط قو

 نقاط جهان، شده است. ای برای جذب گردشگر از اقصی منزلۀ جاذبه المللی، به ای، ملی، و حتی بین منطقه

حیط داخلی در مقابل نقاط قوت سیستم داخلی بازار، نقاط ضعفی نیز مطابق نظریات کارشناسان و کسبۀ بازار در م
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سیستم وجود دارند که باعث ضعف عملکرد این سیستم باعظمت در رابطه با گردشگری و جذب گردشگر به محیط داخلی 

بودن نمای  بودن معابر بازار جهت تردد افراد و وسایل حمل کاال، فرسوده عرض توان به کم آن است؛ از جملۀ این موارد می

 کافی و مناسب، نبود تسهیالتی برای توقف و استراحت گردشگران، و... اشاره کرد.بیرونی بازار، نبود تسهیالت بهداشتی 
 

 (IFE. ماتریس ارزیابی نقاط قوت و ضعف داخلی )1جدول

 رتبه ضریب عوامل داخلی سیستم
امتیاز 
 نهایی

 قوت

 36/0 4 09/0 ترین بازار مسقف دنیا بزرگ

 28/0 5/3 08/0 بافت تاریخی کهن

 32/0 4 08/0 تیوجود معماری سن

 12/0 3 04/0 بودن مسقف

 18/0 3 06/0 دوام و بقای باالی بنای بازار در مقابل بالیای طبیعی

 12/0 3 04/0 سنخ های هم تفکیک و اجتماع مغازه

 06/0 2 03/0 وجود مساجد در فواصل مناسب

 04/0 2 02/0 خانه وجود غذاخوری و قهوه

 04/0 2 02/0 نوازی اهالی بازار مهمان

 02/0 1 02/0 وجود انسجام اجتماعی و فرهنگی

 02/0 1 02/0 ها و سراها ها و تیمچه انسجام فیزیکی و پیوستگی اجزای بازار از جمله راسته

 06/0 2 03/0 های مختلف بازار در بافت داخلی بازار وجود تابلوهای راهنمای بخش

های بازار و تهویۀ مناسب بازار از این  سقف های متعدد در فواصل معین در تعبیۀ پنجره
 طریق

02/0 1 02/0 

 02/0 1 02/0 بودن بازار داشتن هوای مطبوع در تابستان به دلیل مسقف

 06/0 2 03/0 روشنایی مناسب

 09/0 3 03/0 تنوع اجناس

سطح باالی مشارکت اهالی بازار در راستای حفظ بافت تاریخی و ارتقای سطح کمی و 
 فی بنای بازارکی

02/0 2 04/0 

 02/0 1 02/0 حس تعلق مکانی باالی بازاریان جهت رسیدگی به امور بازار

 04/0 2 02/0 بودن عوامل عمدۀ فروش متمرکز

 07/0 2 02/0 های تجاری اطراف آن قیمت پایین اجناس در بازار قدیمی نسبت به مجتمع

 02/0 1 01/0 ش، چرم، و کفشدستی ارزشمند از جمله فر مرکز عرضۀ صنایع
 02/0 1 01/0 داشتن انشعاب آب و برق

 ضعف

 04/0 2 02/0 بودن معابر بازار عرض کم

 04/0 2 02/0 رسانی عدم گاز

 07/0 2 02/0 شلوغی و تراکم و تردد بیشتر جمعیت

 04/0 2 02/0 بودن نمای بیرونی فرسوده

 12/0 3 04/0 ونقل اجناس )به صورت دستی( عوامل حملازدحام و تردد افراد و برخورد بیشتر با 

 02/0 1 02/0 های بازار                                                                نبود تابلوهای راهنمای اجزای بازار به حدکافی و مخصوصا  جهت خروجی

 04/0 2 02/0 نبود تسهیالت بهداشتی کافی و مناسب

 01/0 1 01/0 ی بازارنبودن سیستم اطالعاتی مناسب در داخل بازار جهت راهنمایی گردشگران از اجزا

 01/0 1 01/0 نبود نیروهای متخصص در داخل بافت بازار جهت راهنمایی گردشگران

 06/0 2 03/0 نبود تأسیسات و تجهیزات مناسب برای توقف و استراحت گردشگران

 06/0 2 03/0 بودن کفپوش بازار جهت تردد نامناسب

 02/0 1 02/0 رش حوزۀ فروشهای تجارت الکترونیک جهت گست نبود زیرساخت

 01/0 1 01/0 ها تجهیزات شهری نظیر آب و برق آشفتگی و نبود نظم در انشعاب

 560/2  1 مجموع
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 عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری در بازار تاریخی تبریز
گری بازار ها و تهدیدهایی است که گردش ده برای فرصتش هدف این مرحله شناسایی آثار محیط خارجی منطقۀ مطالعه

اند. در این قسمت هم، مانند عوامل داخلی،  نشان داده شده 2دهد. این عوامل در جدول تأثیر قرار می تاریخی تبریز را تحت
 4تا  1اساس اهمیتشان از  داده شده است و همچنین بر 1ها و تهدیدهای خارجی وزنی از صفر تا  به هریک از فرصت

 ها به دست آمده است. ز نهایی از حاصل ضرب وزن و رتبۀ آناند. درنهایت امتیا بندی شده رتبه
ترین عوامل خارج از سیستم بازار تبریز  جمله مهم در این مرحله نیز، مطابق نظرسنجی از کارشناسان و کسبۀ بازار، از

جمله: توان مواردی از هایی جهت موفقیت این مکان تاریخی در زمینۀ گردشگری شده است، می که باعث ایجاد فرصت
المللی، دسترسی مناسب کل شهر، و نزدیکی به ناوگان  شده جزء آثار تاریخی ملی و بین گرفتن در مرکز شهر، ثبت قرار
های خارجی، تهدیدهای خارجی نیز وجود دارند که بر ضعف عملکرد  ونقل عمومی را بیان کرد. در مقابل این فرصت حمل

جواری بازار،  توان به نبود فضاهای باز و فضاهای سبز در هم این تهدیدها می ترین جمله مهم زنند؛ از این سیستم دامن می
های بازار تاریخی تبریز، نبود سیستم  رویۀ پاساژهای مدرن در اطراف بازار قدیمی و کاستن از ارزش وسازهای بی ساخت

ابلوهای راهنما در معابر شهر های مربوطه جهت معرفی بازار تبریز برای گردشگران، نبود ت اطالعاتی قوی در سازمان
 جهت دسترسی به بازار، و... اشاره کرد.

 

 (EFEها و تهدیدها( ) . ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )فرصت2جدول

 ضریب عوامل خارجی سیستم
رت
 به

امتیاز 
 نهایی

 فرصت

 32/0 4 08/0 گرفتن در مرکز شهر قرار
 32/0 3 08/0 ونقل عمومی نزدیکی به مرکز ناوگان حمل

 28/0 3 07/0 دسترسی مناسب کل شهر
 28/0 3 07/0 شده جزء آثار تاریخی ملی ثبت
 32/0 4 08/0 المللی شده جزء آثار تاریخی بین ثبت

منزلۀ یک محور ویژۀ تجاری و ستون فقرات بافت مرکزی و مرکز عرضۀ  وجود بازار به
 ای  دستی با عملکرد فراشهری و فرامنطقه صنایع

05/0 3 15/0 

 06/0 2 03/0 افزون مردم به گردشگری فرهنگی و تاریخی تمایل روز
 08/0 2 04/0 های ملی از جمله میراث فرهنگی و گردشگری بر احیای بافت قدیمی بازار توجه سازمان
 12/0 3 04/0 های متعدد در اطراف بازار قدیمی تبریز وجود پارکینگ

 15/0 3 05/0 گرفتن در مسیر جادۀ ابریشم قرار
 15/0 3 05/0 پذیر و رستوران در محدودۀ اطراف بازار وجود هتل و مهمان

 06/0 2 03/0 های امنیتی شهری در محدودۀ اطراف بازار مثل نیروی انتظامی وجود سازمان
 175/0 5/3 05/0 ها و مساجد قدیمی و مقبرۀ الشعرا های گردشگری مثل انواع موزه جواری با سایر مکان هم

 06/0 2 03/0 داشتن حوزۀ نفوذ گسترده در خارج از محدودۀ شهر تبریز

 تهدید

 03/0 1 03/0 های مربوطه جهت معرفی بازار تبریز برای گردشگران نبود سیستم اطالعاتی قوی در سازمان
 06/0 2 03/0 نبود تابلوهای راهنما در معابر شهر جهت دسترسی به بازار

 02/0 1 02/0 بافت جدید از بافت قدیم و تاریخی گرفتن فرهنگی فاصله
های مربوطه به کیفیت معابر داخل بازار و ساماندهی تابلوهای  عدم رسیدگی مداوم سازمان

 راهنمای داخل بازار
02/0 1 02/0 

 02/0 1 02/0                              های بافت تاریخی مخصوصا  بازار ناآگاهی عمومی مردم شهر از ارزش
 08/0 2 04/0 جواری بازار اهای سبز در همنبود فضاهای باز و فض

های بازار  رویۀ پاساژهای مدرن در اطراف بازار قدیمی و کاستن از ارزش وسازهای بی ساخت
 تاریخی تبریز

04/0 2 08/0 

های مرتبط جهت معرفی بازار تبریز به گردشگران خارجی  های اینترنتی و سایت نبود زیرساخت
 و جذب توریست

03/0 2 06/0 

 04/0 2 02/0 وجود ترافیک سنگین و آلودگی هوا و آلودگی صوتی در محدودۀ خارج از بازار
 935/2  1 مجموع
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که جمع نمرۀ نهایی  طوری با توجه به اینکه مجموع امتیاز نهایی بیانگر وضعیت سیستم )بازار تاریخی تبریز( است، به

های  دهندۀ وضعیت متوسط سیستم و نمره نشان 99/2تا  2های  نمرهدهندۀ ضعف داخلی سیستم است،  نشان 99/1تا  1از 

 بیانگر این است که سیستم در وضعیت عالی قرار دارد. 4تا  3

 

 تدوین راهبرد

 WTـ حداقل(؛  راهبرد دفاعی )حداقل

و  های سیستم به منظور کاستن نیز نامید، کاهش ضعف« راهبرد بقا»توان آن را  هدف کلی این راهبرد، که می

 سازی تهدیدات است و حالت آن تدافعی است که در زمینۀ بازار تاریخی شهر تبریز بدین شرح است: خنثی

WT1ریزی جامع گردشگری برای بازار تاریخی تبریز؛ : برنامه 

WT2های گردشگری بازار تاریخی تبریز به جهان؛ های اینترنتی تبلیغاتی برای معرفی جاذبه : ایجاد سایت 

WT3های مرتبط؛ ردن خدمات و تسهیالت گردشگری در بازار از طرف سازمانب : باال 

WT4های بازار تاریخی؛ : مرمت بناهای خارجی و ورودی 

WT5 رسیدگی مداوم به کفپوش بازار از طرف مسئوالن مربوطه به دلیل استهالک مداوم بر اثر ازدحام و تردد :

 جمعیت و وسایل حمل دستی؛

WT6شتی کافی داخل بازار؛: ایجاد تسهیالت بهدا 

WT7های  : ایجاد بانک اطالعاتی مناسب در داخل بازار برای راهنمایی گردشگران از اجزای بازار توسط سازمان

 مربوطه.

 SWOT. تحلیل 3جدول

 

  WOـ حداکثر(؛ راهبرد انطباقی: )حداقل

های موجود ببرد. در محیط خارجی هر  رصتها بتواند حداکثر استفاده را از ف این راهبرد تالش دارد تا با کاستن از ضعف

ها فراهم نباشد.  برداری از آن های سازمانی امکان بهره واسطۀ ضعف هایی فراهم باشد، اما به سازمان ممکن است فرصت

د تواند امکان استفاده از فرصت را فراهم آورد. بنابراین، این راهبرد ضمن تأکی در چنین شرایطی، اتخاذ راهبرد انطباقی می

های بیرونی در جهت رفع نقاط ضعف فراروی گردشگری بازار تبریز  گیری از فرصت بر نقاط ضعف درونی، سعی در بهره

 دارد و دربرگیرندۀ این موارد است:

WO1گیری از تراکم جمعیت در بافت بازار برای رونق اقتصادی؛ : بهره 

WO2ازار تاریخی.: تجهیز محل اسکان گردشگران در محدودۀ داخل و خارج از ب 

 

 STـ حداقل(؛  راهبرد اقتضایی )حداکثر

شود و هدف آن به حداکثر رساندن  های سیستم برای مقابله با تهدیدات تدوین می گرفتن از قوت این راهبرد بر پایۀ بهره

 نقاط قوت و به حداقل رساندن تهدیدات است.

تواند نتایج نامطلوبی به بار آورد و  رد نابجای قدرت میبا وجود این، از آنجا که تجارب گذشته نشان داده است که کارب

طور نسنجیده و غیراصولی از قدرت خود برای رفع تهدیدات استفاده کند، این راهبردها برای  هیچ سازمانی نباید به

 گردشگری بازار تبریز شامل این موارد است:
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 عوامل بیرونی

 عوامل داخلی

ST1ان؛: ساماندهی تابلوهای راهنمای اجزای داخل بازار برای گردشگر 

ST2ها و تجهیزات شهری نظیر آب و برق و گازرسانی. کردن انشعاب : منظم 

 

 SOـ حداکثر(؛  راهبرد تهاجمی )حداکثر

های خود را به حداکثر برسانند. برخالف  زمان قوت و فرصت ها خواهان وضعیتی هستند که قادر باشند هم همۀ سیستم

شود  حل کنشگر است. در چنین وضعیتی تالش می تهاجمی یک راهحل واکنشی است، راهبرد  راهبرد دفاعی، که یک راه

برداری صورت گیرد که در زمینۀ گردشگری بازار تبریز  های خارجی حداکثر بهره با استفاده از نقاط قوت از فرصت

 ند از:ا عبارت

SO1های مربوطه؛ : مرمت بناهای بازار تاریخی از سوی سازمان 

SO2ی محلی جاذب گردشگران در بازار تاریخی؛: تقویت صنایع و هنرهای دست 

SO3ریزی گردشگری خاص بافت مرکزی و تاریخی شهر؛ : ارائۀ برنامه 

SO4گرفته در محدودۀ بازار برای ارتقای سرمایۀ اجتماعی در سطح  گیری از انسجام اجتماعی و فرهنگی شکل : بهره

 شهر تبریز.

 
 SWOT. تحلیل 3جدول

 (Tد )تهدی (Oفرصت ) SWOTتحلیل 

O1گرفتن در مرکز شهر : قرار 
O2ونقل عمومی : نزدیکی به مرکز ناوگان حمل 
O3: دسترسی مناسب به کل شهر 
O4شده جزء آثار تاریخی ملی : ثبت 
O5المللی شده جزء آثار تاریخی بین : ثبت 
O6منزلۀ یک محور ویژۀ تجاری و  : وجود بازار به

ستون فقرات بافت مرکزی و مرکز عرضۀ 
دستی با عملکرد فراشهری و  یعصنا

 ای فرامنطقه
O7افزون مردم به گردشگری فرهنگی و  : تمایل روز

 تاریخی
O8های ملی از جمله میراث فرهنگی  : توجه سازمان

 و گردشگری بر احیای بافت قدیمی بازار
O9های متعدد در اطراف بازار قدیمی  : وجود پارکینگ

 تبریز
O10ابریشمگرفتن در مسیر جادۀ  : قرار 
O11پذیر و  : وجود محل اسکان و هتل و مهمان

 رستوران در محدودۀ بازار
O12های امنیتی شهری در محدودۀ  : وجود سازمان

 اطراف بازار مثل نیروی انتظامی
O13های گردشگری مثل  جواری با سایر مکان : هم

 ها و مساجد قدیمی و مقبرۀ الشعرا انواع موزه
O14ده در خارج از محدودۀ : داشتن حوزۀ نفوذ گستر

 شهر تبریز

T1های  : نبود سیستم اطالعاتی قوی در سازمان
مربوطه برای معرفی بازار تبریز برای 

 گردشگران
T2 نبود تابلوهای راهنما در معابر شهر برای :

 دسترسی به بازار
T3گرفتن فرهنگی بافت جدید از بافت  : فاصله

 قدیم و تاریخی
T4های مربوطه به  ان: عدم رسیدگی مداوم سازم

 کیفیت تأسیسات و تجهیزات بازار
T5های  : ناآگاهی عمومی مردم شهر از ارزش

                          بافت تاریخی مخصوصا  بازار
T6 نبود فضاهای باز و فضاهای سبز در :

 جواری بازار هم
T7رویۀ پاساژهای مدرن در  وسازهای بی : ساخت

های  اطراف بازار قدیمی و کاستن از ارزش
 تبریزبازار تاریخی 

T8های  های اینترنتی و سایت : نبود زیرساخت
مرتبط جهت معرفی بازار تبریز به 

 گردشگران خارجی و جذب توریست
T9 وجود ترافیک سنگین و آلودگی هوا و آلودگی :

 صوتی در محدودۀ خارج از بازار
T10های سکونتی  : عدم تنوع در مکان

 )مهانپذیرها و هتلها( گردشگران در جوار بازار
T11های مربوطه : عدم گازرسانی از طرف سازمان 
T12توجهی به مرمت بناهای خارجی و  : بی

 های بازار ورودی

 (STاستراتژی اقتضایی ) (SOاستراتژی تهاجمی ) (Sقوت )

S1ترین بازار مسقف دنیا : بزرگ 
S2بافت تاریخی : 

SO1 مرمت بناهای بازار تاریخی از سوی :
 (S4,O8های مربوطه ) سازمان

ST1 ساماندهی تابلوهای راهنمای اجزای داخل :
 (T4,S11برای گردشگران ) بازار
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 SWOT. تحلیل 3جدول

S3: وجود معماری سنتی 
S4بودن : مسقف 
S5دوام و بقای باال : 
S6سنخ های هم فکیک و اجتماع مغازه: ت 
S7وجود مساجد در فواصل مناسب : 
S8خانه : وجود غذاخوری و قهوه 
S9نوازی اهالی بازار : مهمان 

S10وجود انسجام اجتماعی و فرهنگی : 
S11وجود تابلوهای راهنمای اجزای بازار : 
S12های متعدد در فواصل معین  : تعبیۀ پنجره

مناسب بازار از  های بازار و تهویۀ در سقف
 این طریق

S13 داشتن هوای مطبوع در تابستان به دلیل :
 بودن بازار مسقف

S14روشنایی مناسب : 
S15تنوع اجناس : 
S16 سطح باالی مشارکت اهالی بازار به :

منظور حفظ بافت تاریخی و ارتقای سطح 
 کمی و کیفی بنای بازار

S17حس تعلق مکانی باالی بازاریان : 
S18دۀ فروشبودن عوامل عم : متمرکز 
S19 قیمت پایین اجناس در بازار قدیمی نسبت :

 های تجاری اطراف آن به مجتمع
S20دستی ارزشمند از  : مرکز عرضۀ صنایع

 جمله فرش، چرم، و کفش
S21 :های آب و برق برخوردار بودن از انشعاب 

SO2 تقویت صنایع و هنرهای دستی محلی جاذب :
 (O6 ,S20گردشگران در بازار تاریخی )

SO3ریزی گردشگری خاص بافت  : ارائۀ برنامه
 ,S2,O1,O7 ,O10)مرکزی و تاریخی شهر 

O13) 

SO4گیری از انسجام اجتماعی و فرهنگی  : بهره
گرفته در محدودۀ بازار برای ارتقای  شکل

سرمایۀ اجتماعی در سطح شهر تبریز 
(S9,S10,S17,O7) 

ST2ها و تجهیزات شهری  کردن انشعاب : منظم
نظیر آب و برق و گازرسانی 

(S21,T4,T11) 

 (WTاستراتژی دفاعی ) (WOاستراتژی انطباقی ) (Wضعف )

W1زارعرض بودن معابر با : کم 
W2رسانی : عدم گاز 
W3شلوغی و تراکم و تردد بیشتر جمعیت : 
W4بودن نمای بیرونی : فرسوده 
W5 ازدحام و تردد افراد و برخورد بیشتر با :

ونقل اجناس )به صورت  عوامل حمل
 دستی(

W6 نبود تابلوهای راهنمای اجزای بازار به حد :
 های بازار کافی و مخصوصا جهت خروجی

W7الت بهداشتی کافی و مناسب: نبود تسهی 
W8 نبود سیستم اطالعاتی مناسب در داخل :

بازار برای راهنمایی گردشگران از اجزای 
 بازار

W9 نبود نیروهای متخصص در داخل بافت :
 بازار برای راهنمایی گردشگران

W10 نبود تأسیسات و تجهیزات مناسب برای :
 توقف و استراحت گردشگران

W11وش بازار برای ترددبودن کفپ : نامناسب 
W12های تجارت الکترونیک  : نبود زیرساخت

 جهت گسترش حوزۀ فروش
:W13 های  آشفتگی و نبود نظم در انشعاب

 تجهیزات شهری نظیر آب و برق

WO1گیری از تراکم جمعیت در بافت بازار  : بهره
 O6, W3)) جهت رونق اقتصادی

WO2 تجهیز محل اسکان گردشگران در محدودۀ :
 (W10, O11و خارج از بازار تاریخی )داخل 

WT1ریزی جامع گردشگری برای بازار  : برنامه
 ((T1, T8, W8, W9تاریخی تبریز 

WT2های اینترنتی تبلیغاتی برای  : ایجاد سایت
های گردشگری بازار تاریخی  معرفی جاذبه

 (W12, T8تبریز به جهان )
WT3بردن خدمات و تسهیالت گردشگری  : باال

 ,W7های مرتبط ) از طرف سازمان در بازار

W8, W9, T6, T9, T10) 
WT4های بازار  : مرمت بناهای خارجی و ورودی

 (T12, W4تاریخی )
WT5 رسیدگی مداوم به کفپوش بازار از طرف :

مسئوالن مربوطه به دلیل استهالک مداوم 
بر اثر ازدحام و تردد جمعیت و وسایل حمل 

 (W3, W5, W11, T4دستی
WT6اد تسهیالت بهداشتی کافی داخل بازار : ایج
(W7, T4) 
WT7 ایجاد بانک اطالعاتی مناسب در داخل :

بازار برای راهنمایی گردشگران از اجزای 
 (T1, W8های مربوطه ) بازار توسط سازمان

 

 

 

 ادامۀ
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 (IEـ خارجی ) ماتریس داخلی

ی و خارجی وضعیت گردشگری بازار ای نهایی حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخله حسب نمره در این مرحله، بر

منظور، امتیاز  شود. بدین های چهارگانه )تهاجمی، اقتضایی، انطباقی، و دفاعی( مشخص می تاریخی تبریز، از میان موقعیت

( IEخارجی ) ـ وزنی ماتریس عوامل داخلی و امتیاز وزنی ماتریس عوامل خارجی را استخراج و در جدول ماتریس داخلی

و  56/2آمده برابر با  دست (، نمرۀ کل بهIFEآمده از ارزیابی ماتریس عوامل داخلی ) دست م. بنابر نتایج بهکنی ترسیم می

کنیم تا موقعیت  رسم می X, Yها را در محور  است. سپس آن 93/2( برابر با EFEنمرۀ وزن کل ماتریس خارجی )

 ه شود.گردشگری بازار تاریخی تبریز، با توجه به همۀ عوامل، نشان داد

ـ رقابتی قرار دارد  آمده از تحقیق، وضعیت گردشگری بازار تاریخی تبریز در موقعیت تهاجمی دست با توجه به نتایج به

های پیش رو به نحو احسن استفاده کرد تا این بازار در امر  های موجود در بازار و فرصت ها و پتانسیل و باید از توانمندی

 گردشگری موفق باشد.

 

 
 ـ خارجی موقعیت گردشگری بازار تاریخی تبریز در ماتریس داخلی .1شکل 

 

 گیری نتیجه

شود.  های اصلی اقتصاد جهانی محسوب می توریسم یکی از نیازهای اساسی جوامع انسانی در عصر حاضر و یکی از محرکه

های آن  گیری از پتانسیل بهره انداز روشن و رشد سریع این صنعت توجهی جدی و برخورداری علمی برای پذیری و چشم انعطاف

طلبد. در این میان، فضاهای تاریخی شهری نقش محوری دارند. بازار تبریز به دلیل شهرت جهانی و نیز به سبب  را می

های داخلی و  های باارزش داخلی، پتانسیل باالیی برای جذب گردشگر از همۀ نقاط جهان دارد. اما به دلیل ضعف قابلیت

 چنان که باید موفق نبوده است. خارج از محیط داخلی بازار را متوجه خود کرده است در این زمینه آن تهدیدهایی که از

در این تحقیق، به منظور ارائۀ راهبرد و راهکارهای مناسب برای ارتقای گردشگری بازار تاریخی تبریز، نقاط قوت، 

هایی   بررسی و مطالعه و سیاست SWOTه روش ضعف، فرصت، و تهدید پیش روی گردشگری بازار تاریخی شهر تبریز ب

 جهت بهبود و توسعۀ گردشگری این مکان تاریخی تدوین شد.

این پژوهش با تأکید بر رفع نقاط ضعف و تهدیدهایی که متوجه بازار تاریخی تبریز در راستای گردشگری شده است، 

 مشارکت شهروندان و بازاریان خواستار شده است. های مسئول و با ها را از طرف سازمان هایی رفع آن  با ارائۀ سیاست
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واسطۀ داشتن قدمتی دیرینه و شهرتی جهانی و کارکردی  های تحقیق، توجه به بازار تاریخی تبریز به اساس یافته بنابراین، بر

ف و منظور کاهش و حذف نقاط ضع هایی دیگر، نیازمند توجه و رسیدگی به ای و بسیاری نقاط قوت و فرصت فرامنطقه

تهدیدهای این مکان باارزش تاریخی از طرف مردم و مسئوالن امر است. در این زمینه، توجه به راهبردهایی که در این پژوهش 

 تواند گامی در جهت ارتقای جذب و رونق گردشگری در بازار تاریخی تبریز و به تبع آن در شهر تبریز باشد. ارائه شده است می
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