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ABSTRACT
Aims & Backgrounds Today, tourism is known as the cleanest and most sustainable industry globally,
and tourist satisfaction as one of the most critical factors in the success of this industry has been
increasingly considered by researchers and investors in the tourism industry. This study aimed to
prioritize the components of regionalism in choosing the field of architectural design to increase tourist
satisfaction.
Methodology This descriptive-analytical study was conducted during the Nowruz holiday in 2019
among 120 tourists from Kang village in Khorasan Razavi province who were selected by stratified
sampling method. First, by examining the leading domestic and international texts in the field of concepts
related to satisfaction and regional architecture, appropriate indicators for the satisfaction of this style
of architecture were determined and categorized. In the next step, two questionnaires were designed to
compare pairs of indicators and sub-indicators to analyze the data using the Analytic Hierarchy Process
(AHP).
Findings The hierarchical model consisted of 5 leading indicators and 14 sub-indicators. Environmental
study acquired the first place with the weight of 0.331, attention to international and regional conditions
acquired the second place with the weight of 0.197, attention to the ecology of the region acquired the
third place with the weight of 0.180, attention to traditions acquired the fourth place with the weight
of 0.163, and attention to environmental psychology acquired the fifth place with the weight of 0.128.
Conclusion From the tourists’ point of view in the Kang region, indicators of environmental study,
attention to international and regional conditions, and attention to the ecology of the region are the first
to third priorities, respectively.
Keywords Regional Architecture; Tourism; Satisfaction

1

*Correspondence
Address: Department of Architecture, Faculty of Arts and Architecure,
Islamic Azad University, Ostad Yosefi
Street, Emamieh Boulevard, Mashhad, Iran, Postal Code: 9187147578.
Phone: +98 (51) 36627510
Fax: +98 (51) 36641262
Hero.farkisch@mshdiau.ac.ir
Article History
Received: Junuary 21, 2020
Accepted: July 02, 2020
ePublished:October 01, 2020

CITATION LINKS

[Ardakani SS, et al; 2010] Specification and prioritization of the ...; [Armario EM; 2007] Tourist
satisfaction: An analysis ...; [Bayazidi G, et al; 2013] Explanation of regionalistic viewpoints ...; [Bayazidi
G, et al; 2017] A globalization & regionalism in ...; [Besharat M, Pajouhanfar M; 2017] Investigation and
analysis of factors ...; [Canizaro VB; 2007] Architectural regionalism: collected ...; [Colquhoun A; 2007]
The concept of ...; [Chon KS; 1989] Understanding recreational traveler’s ...; [Ebrahimpour H, et al;
2011] A survey of factors influencing on ...; [Ebrahimpour H, Roshandel Arbatani T; 2011] Investigating
the factors affecting ...; [Ebrahimzadeh E, et al; 2014] Analysis of Requirements and Effective ...; [Eggener
KL; 2002] Placing resistance: a critique of ...; [Entezari AR, Asadi M; 2015] Power poll of wind power in
Sistan ...; [Hafeznia MR; 2013] An introduction to the research ...; [Hemmati R, Zahrani D; 2014] An
investigation of determinants of ...; [Kanoknon S; 2009] Tourist motivation to use homestays ...; [Lefaivre
L; 2003] Critical regionalism: a facet of ...; [Mahdavinejad MJ, et al; 2010] Architecture and identityexplanation ...; [Mahmoodzadeh H, et al; 2015] Micro zonation of flood risk in Tabriz ...; [Neal JD, Gursoy
D; 2008] A multifaceted analysis of tourism ...; [Norberg-Schulz C; 2003] An option of architecture,
meaning ...; [Poursoleimani AG, Rashidi F; 2008] Factors affecting tourist satisfaction ...; [Saaty TL;
1980] The Analytical Hierarchy ...; [Song H, et al; 2011] The Hong Kong tourist satisfaction ...; [Taghvaei
M, et al; 2012] Factors influencing urban tourism ...; [Tzonis A; 2003] Introducing an architecture of ...;
[Vosougi L, et al; 2011] Winter tourism and examining important ...

Copyright© 2020, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and
Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

 276سپیده سنجری و هیرو فرکیش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولویتبندی مولفههای منطقهگرایی در انتخاب
زمینه طراحی معماری با هدف افزایش رضایتمندی
گردشگران
سپیده سنجری MA
گروه معماری ،واحد بینالملل گلبهار ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،مشهد ،ایران
هیرو فرکیش* PhD
گروه معماری ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران

چکیده
اهداف و زمينهها :امروزه گردشگری بهعنوان پاکترین و پایدارترین صنعت جهان
شناخته میشود و رضایتمندی گردشگران بهعنوان یکی از مهمترین عوامل اصلی
در موفقیت این صنعت ،بیش از پیش مورد توجه محققان و سرمایهگذاران صنعت
گردشگری قرار گرفته است .هدف این پژوهش ،اولویتبندی مولفههای
منطقه گرایی در انتخاب زمینه طراحی معماری با هدف افزایش رضایتمندی
گردشگران بود.
روششناسی :این پژوهش توصیفی -تحلیلی در تعطیالت نوروزی سال  1398در
بین  120نفر از گردشگران روستای کنگ در استان خراسان رضوی انجام شد که به
روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند .ابتدا با بررسی متون اصلی داخلی و
بینالمللی در زمینه مفاهیم مرتبط با رضایتمندی و معماری منطقهگرا،
شاخصهای مناسب برای رضایتمندی این سبک از معماری تعیین و دستهبندی
شد .در گام بعدی دو پرسشنامه برای مقایسه زوجی شاخصها و زیرشاخصها
بهمنظور تحلیل دادهها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسهمراتبی ) (AHPطراحی
شد.
یافتهها :مدل سلسلهمراتبی شامل  5معیار اصلی و  14زیرمعیار بود .معیار
محیطشناسی با وزن  0.331رتبه اول ،توجه به شرایط بینالمللی و منطقهای با
وزن  0.197رتبه دوم ،توجه به زیستبوم منطقه با وزن  0.180رتبه سوم ،توجه به
سنتها و آیینها با وزن  0.163رتبه چهارم و توجه به روانشناسی محیط با وزن
 0.128رتبه پنجم را کسب کردند.
نتیجهگیری :از دیدگاه گردشگران منطقه کنگ ،معیارهای محیطشناسی ،توجه به
شرایط بینالمللی و منطقهای و توجه به زیستبوم منطقه به ترتیب اولویتهای
اول تا سوم هستند.
کلیدواژهها :معماری منطقهگرا ،گردشگری ،رضایتمندی
تاريخ دريافت1398/11/01 :
تاريخ پذيرش1399/04/12 :
*نويسنده مسئولhero.farkisch@mshdiau.ac.ir :

مقدمه
گردشگر ی یکی از صنایع پیشتاز در زمینههای اقتصادی جهان در
حال توسعه است و اهمیت این صنعت به اندازهای است که تنها
صنعتهایی همانند صنعت نفت و صنایع خودرو از آن باالتر هستند
] .[Taghvaei et al., 2012به عبارت دیگر ،گردشگر ی یکی از
محرکههای بزرگ اقتصادی قرن حاضر به شمار میرود؛ تا آنجا که
بیش از  %10درآمد ناخالص داخلی کشورها در سطح جهان را
گردشگر ی تشکیل میدهد .طبق آمارهای سازمان جهانی گردشگر ی،
در سال  2017تعداد گردشگران بینالمللی به بیش از 1.3میلیارد نفر
و درآمد حاصل از این صنعت بالغ بر 2.3تریلیون دالر رسیده است.
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

با توجه به تعدد نیازهای گردشگر ی بهعنوان عوامل جذب و توسعه
گردشگر ی ،توسعه این بخش مستلزم شناخت این نیازمندیها و
تامین آن از سوی مقصد است ،به نحوی که براساس نیازها و
خواستههای گردشگران ،مناطق گردشگر ی با ویژگیهای منحصر به
فرد شکل گرفتهاند ].[Ardakani et al., 2010
یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در جذب گردشگران توجه هر چه
بیشتر به رضایتمندی آنان است [Besharat & Pazhuhanfar,
] .2017رضایت گردشگر زمانی به دست میآید که فرآیندهای
مناسب به گونهای طراحی شوند که خدمات ارایهشده توقعات و
انتظارات گردشگر را برآورده نمایند & [Poursoleimani
] .Rashidi, 2008از آنجا که رضایتمندی گردشگر نقش مهمی در
تداوم گردشگر ی و آینده این صنعت دارد ،این مساله از موضوعاتی
است که در حوزه گردشگر ی بسیار مورد بررسی قرار گرفته است
] .[Armario, 2007همچنین رضایتمندی گردشگران باعث انتقال
ویژگیهای مثبت منطقه و تکرار سفر آنها و ترغیب سایر افراد به
تجربه این ویژگیها میشود ] [Neal & Gursoy, 2008و به
افزایش نرخ ماندگار ی و وفادار ی و جذب گردشگر کمک میکند
].[Ardakani et al., 2010
عوامل طبیعی و سازمانی دو عامل اصلی و اساسی در افزایش
رضایتمندی گردشگران هستند ] [Vosoughi et al., 2011که
عوامل طبیعی شامل مسایلی همچون امنیت ،فضاهای خدماتی،
قیمت و کیفیت فضاهای اقامتی ،رستورانها و غیره
] [Ebrahimpour et al., 2011و عوامل محیطی شامل مسایلی
همچون مناظر طبیعی ،چهره عمومی بناها ،فرم ساختمانها،
وضیعت آب و هوای منطقه و غیره & [Ebrahimpour
] Roshandel Arbatani, 2011میشود .در واقع میتوان این
طور عنوان نمود که رضایتمندی به دامنه گستردهای از مطلوبیتها
و تمایالت برای نیازهای اولیه یا متعالی انسان اشاره دارد .معمو اال
افراد ،تمایل به چیزهایی دارند که امکان رسیدن به آنها را ندارند ،اما
بنا به دالیل مختلف تامین و انتخاب این تمایالت امکانپذیر نیست
و سطح کمتر ی از رضایتمندی شکل میگیرد که باعث ایجاد
طیفهای مختلفی از رضایتمندی میشود & [Hemmati
].Zahrani, 2014
با توجه به نکات عنوانشده این طور به نظر میرسد که توجه به
منطقهگرایی و معمار ی همسان با منطقه بهعنوان عواملی پراهمیت
در گردشگر ی و رضایتمندی گردشگران باشد .منطقهگرایی به تبع
تعدد و سیر تحول در انواع رویکردهای این نظریه ،طیفی وسیع و
گاه متضاد را در بر میگیرد ،اما در نگاه کلی میتوان گفت که توجه
به ویژگیهای زیستبوم ،مسایل اقلیمی ،شرایط فرهنگی و
اجتماعی و ارزشهای محلی از نکات مورد توجه منطقهگرایی به
حساب میآیند" .منطقهگرایی نظریهای است که از مقاومت در برابر
صورتهای مختلفی از برتر یجویی ،جهانیساز ی یا ساختارهای
استانداردشده که تفاوتهای بومی را کاهش میدهند ،حمایت
میکند .این تئور ی ،روشها و معیارهایی برای حفاظت ،تجدید
دوره  ،35شماره  ،3تابستان 1399
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حیات و در صورت نیاز ،بازساز ی زندگی در چارچوب ویژگیهای
منطقه را پیشنهاد میدهد" ] .[Canizaro, 2007این خصوصیات
در نهایت ،به معمار ی "حال و هوا" بخشیده و حس مکان را در
مواجهه با فضاها تقویت میکنند ].[Norberg-Schulz, 2003
رویکرد اصلی منطقهگرایی آشتیدادن تاثیرات تمدن جهانی و
خصوصیات و مشخصههای ویژه مکانی است .منطقهگرایی هم به
پیوندهای پیچیده انسانی مربوط میشود و هم به تعادل اکوسیستم
و مسایل زیستمحیطی ،و هدف منطقهگرایی ایجاد تنوع در عین
سودبردن از مزایای جهانی است ].[Bayazidi et al., 2013
باید توجه داشت که نظریه منطقهگرایی و توجه به شاخصههای
منطقه دارای جایگاه ویژه و سابقهای بسیار زیاد در اندیشههای
معمار ی است .میزان اهمیت در دورههای مختلف تاریخی معمار ی
با تغییراتی همراه بوده و در هر دوره با هدفی خاص به آن توجه
شده است .گاهی "بهعنوان ابزار ی برای برتر یجویی و تثبیت
اندیشههای تعصبگرایانه و ملیگرایی افراطی به کار رفته ،گاه
بهمنظور تعدیل پیامدهای منفی دوره مدرن و در سالهای اخیر در
راستای مواجهه با پدیده جهانیشدن و یکسانی محیط ،مورد توجه

معماری در
جستوجوی
هویت

قرار گرفته است" .قدمت آگاهی از معمار ی منطقهای بهعنوان
شاخصهای برای هویت گروهی خاص به یونان باستان برمیگردد.
یونانیها در متن سیاست کنترل و رقابت در شهرها و مستعمرات
خود از عوامل معمار ی برای نمایش هویت گروه حاضر در یک منطقه
استفاده کردند .مشخصترین مرجع طراحی منطقهگرا" ،ده کتاب
معمار ی" ویترویوس است ] .[Tzonis, 2003تنوع معمار ی از
دیدگاه ویترویوس نتیجه ویژگیهای فیزیکی ،ذهنی و رفتار ی مردم
هستند ] .[Eggener, 2002واژه منطقهگرایی از اواخر قرن
هجدهم به یکی از نظریههای اصلی نقد معمار ی تبدیل شد .مطابق
این دیدگاه معمار ی باید براساس فعالیتهای ناحیهای ویژه که بر
اقلیم ،جغرافیا ،مصالح و سنتهای فرهنگی بومی بنا شدهاند ،شکل
گیرد ].[Colquhoun, 2007
تحقیق حاضر به دنبال آن است تا ویژگیهای معمار ی منطقهگرا را
با توجه به نیازها و خواستههای گردشگران اولویتبندی نماید .بر
این اساس و با توجه به مطالب عنوانشده ،نظریه منطقهگرایی از
دیدگاه صاحبنظران به شیوهها و رویکردهای متفاوتی تقسیم
میشود ]( [Bayzidi et al., 2017شکل .)1

افزایش حس تعلق
به مکان با استفاده
از الگوها و سمبلها

برقراری یک
گفتمان دوطرفه
میان معماری و
محوطه

همسازشدن بناها
با ساختمانهای
پیرامون

خردکردن بناهای
عظیم به قطعات
ریزتر برای حفظ
مقیاس انسانی

ریشهداشتن فرم
بنا در سنتهای
موجود در محوطه

هماهنگی فعال با
شرایط اقلیمی و
پایداری

شیوههای بقای سنتها و
ویژگیهای فرهنگی ساکنان
منطقه

حفظ و ایجاد
تداوم بین اشکال
ساختمانی حال و
گذشته

توجه به
ویژگیهای خاص
هر مکان در کنار
تزئینات طراحی

استفاده از مصالح
بومی
توجه به اصول
معماری دینی
بومی

استفاده از
روشهای صنایع
دستی و بومی برای
اجرای تزئینات در
بنا

واسطهگری میان
تمدن جهانی و
بومی و محلی

شکل  )1شیوههای معماری منطقهگرا ][Bayzidi et al., 2017

لذا هدف اصلی این پژوهش ،اولویتبندی مولفههای منطقهگرایی
در انتخاب زمینه طراحی معمار ی با هدف افزایش رضایتمندی
گردشگران بود.

روششناسی
این پژوهش توصیفی -تحلیلی در تعطیالت نوروزی سال 1398
Volume 35, Issue 3, Summer 2020

انجام پذیرفت .جامعه آماری پژوهش تمامی گردشگرانی بودند
(حدود  700نفر) که در این بازه زمانی از روستای کنگ در استان
خراسان رضوی دیدن نمودند .از میان آنها  120نفر ( 72مرد و 48
زن) که ویژگیهای مد نظر شامل سابقه گردشگر ی ،بازدید از مناطق
بومگردی و معمار ی بومگرا و حداقل مدرک تحصیلی کاردانی را دارا
بوده و در بازه سنی بین  25تا  50سال قرار داشتند ،به روش
Geographical Researches
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نمونهگیری طبقهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
برای انجام پژوهش ،ابتدا متون اصلی داخلی و بینالمللی در زمینه
مفاهیم مرتبط با رضایتمندی و معمار ی منطقهگرا بررسی شده و
سپس شاخصهای مناسب برای رضایتمندی این سبک از معمار ی
تعیین و دستهبندی شد .در گام بعدی دو پرسشنامه برای مقایسه
زوجی شاخصها و زیرشاخصها بهمنظور تحلیل دادهها با استفاده
از فرآیند تحلیل سلسهمراتبی ) (AHPطراحی شد [Hafeznia,
].2013
فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ) :(AHPفرآیند تحلیل سلسلهمراتبی
یکی از جامعترین سیستمهای طراحیشده برای تصمیمگیریهای
چندمعیاره است که توسط توماس ال ساعتی در سال  1980مطرح
شد ].[Saaty, 1980
جدول  )1طیف 9تایی عبارات کالمی روش

[Mahmoudzadeh et al., AHP

]2015

ارزش ترجیحی

وضعیت مقایسه i

توضیح

نسبت به j

1

اهمیت برابر

3

ا
نسبتا مهمتر

5

مهمتر

7

خیلی مهمتر

9

كام اال مهم

8 ،6 ،4 ،2

-

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jاهمیت
برابر دارد.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jكمی
مهمتر است.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر
است.
گزینه یا شاخص  iدارای ارجحیت خیلی
بیشتری از  jاست.
ا
مطلقا از  jمهمتر و
گزینه یا شاخص i
قابل مقایسه با  jنیست.
ارزشهای میانی بین ارزشهای ترجیحی
را نشان میدهد.

هدف استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،شناسایی گزینههای
مرجع و همچنین تعیین رتبه گزینهها با درنظرگرفتن همزمان کلیه
معیارهای تصمیمگیری است .از نظر ساعتی برای محاسبه ضریب
اهمیت (وزن) معیارها و زیرمعیارها ،چند روش وجود دارد که شامل
روش حداقل مربعات ،روش حداقل مربعات لگاریتمی ،روش بردار
ویژه و روشهای تفریقی است .روش بردار ویژه روشی متداول در
رسیدن به وزن پارامترها از یک ماتریس مقایسه زوجی است .در این
روش ،معیارها و زیرمعیارها دوبهدو با یکدیگر مقایسه میشوند و
درجه اهمیت هر معیار ،نسبت به دیگری مشخص میشود .برای
این کار ،میتوان از روش استاندارد ارایهشده توسط ساعتی استفاده
کرد .روش کار به این ترتیب است که به هر مقایسه دوبهدویی ،یک
عدد از  1تا  9نسبت داده میشود (جدول  .)1بعد از تعیین ضرایب
اهمیت معیارها و زیرمعیارها ،ضریب اهمیت گزینهها را باید تعیین
کرد .در این مرحله ،ارجحیت هر یک از گزینهها در ارتباط با هر یک
از زیرمعیارها و اگر معیار ی ،زیرمعیار نداشته باشد ،مستقیما با خود
آن معیار ،مورد قضاوت و داور ی قرار میگیرد & [Entezari
].Asadi, 2015
بهمنظور استخراج وزن از ماتریس مقایسه زوجی ،ابتدا مدل در
نرمافزار  Expert Choice 11رسم و سپس مقایسات زوجی وارد
نرمافزار شد و نتیجه نهایی وزن معیارهای اصلی به دست آمد .به
طریق مشابه ،مقایسات زوجی برای زیرمعیارها نیز صورت گرفت و
زیرمعیارها بهمنظور محاسبه وزن وارد نرمافزار شدند .وزن نسبی
همان وزن حاصل از مقایسات زوجی زیرمعیارها در مجموعه معیار
اصلی خود است .وزن نهایی زیرمعیار نیز از ضرب وزن معیار اصلی
در وزن زیرمعیارهایشان حاصل میشود
منطقه مورد مطالعه

شکل  )2موقعیت سیاسی و دسترسی روستای کنگ
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

دوره  ،35شماره  ،3تابستان 1399
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روستای کنگ از توابع بخش شهرستان مشهد با مختصات
جغرافیایی  59درجه و  13دقیقه طول شرقی و  36درجه و  19دقیقه
شمالی در 19کیلومتری غرب طرقبه و 29کیلومتری مشهد است.
روستای کوهستانی کنگ در دامنه جنوبی رشتهکوههای بینالود قرار
دارد .کوه روخی در شمال و کوه تیغمیان در جنوب غربی روستا
واقع شدهاند و رودخانههای نروی و دیوار از جنوب شرقی روستا
عبور میکنند .روستای کنگ از سطح دریا  1700متر ارتفاع دارد و آب
و هوای آن معتدل کوهستانی است .کنگ یکی از روستاهای زیبا و
ییالقی شاندیز است که به شکل پلکانی در دامنه کوه بینالود استقرار
یافته است .قدمت این روستا به پیش از اسالم برمیگردد .گورستان
قدیمی روستا ،مسجد ،تکیهها و رباط شاهعباسی از تاریخ کهن آن

حکایت دارند .با توجه به تاریخچه بسیار زیاد ،معماری غنی و
دستنخورده این منطقه و همچنین توجه به این مساله که این
مکان بهعنوان یکی از اهداف گردشگری گردشگران کالنشهر مشهد
شناخته میشود ،این روستا بهعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب
شد (شکل .)2

یافتهها
براساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش ،مدل سلسلهمراتبی
مولفههای منطقهگرایی در انتخاب زمینه طراحی معمار ی با هدف
افزایش رضایتمندی گردشگران استخراج شد که شامل  5معیار اصلی
و  14زیرمعیار بود (شکل .)3
همسازشدن بناها با ساختمانهای پیرامون

محیطشناسی

خردکردن بناهای عظیم به قطعات ریزتر برای حفظ مقیاس انسانی
توجه به ویژگیهای خاص هر مکان در کنار تزئینات طراحی
استفاده از مصالح بومی

توجه به زیستبوم منطقه

توجه به اصول معماری دینی بومی
استفاده از روشهای صنایع دستی و بومی برای اجرای تزئینات در بنا

مولفههای
منطقهگرایی
در انتخاب
زمینه طراحی
معماری

واسطهگری میان تمدن جهانی و بومی و محلی

توجه به شرایط بینالمللی
و منطقهای

حفظ و ایجاد تداوم بین اشکال ساختمانی حال و گذشته
هماهنگی فعال با شرایط اقلیمی و پایداری
ریشهداشتن فرم بنا در سنتهای موجود در محوطه

توجه به سنتها و
آیینها

برقراری یک گفتمان دوطرفه میان معماری و محوطه
مبارزه برای بقای سنتها و ویژگیهای فرهنگی ساکنان منطقه

توجه به روانشناسی
محیط

افزایش حس تعلق به مکان با استفاده از الگوها و سمبلها
معماری در جستوجوی هویت

شکل  )3مدل سلسلهمراتبی پژوهش

برای تعیین وزن عوامل ،ابتدا مقایسات زوجی معیارهای اصلی
انجام شد .اعداد نمایش دادهشده ،براساس اهمیت معیار ردیف افقی
نسبت به معیار ردیف عمودی هستند که توسط  120پاسخدهنده با
توجه به معیار ساعتی تعیین شده و سپس با روش میانگین
هندسی ادغام شدند (جدول .)2
محیطشناسی ) (Aبا وزن  0.331رتبه اول ،توجه به شرایط
بینالمللی و منطقهای ) (Cبا وزن  0.197رتبه دوم ،توجه به
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زیستبوم منطقه ) (Bبا وزن  0.180رتبه سوم ،توجه به سنتها و
آیینها ) (Dبا وزن  0.163رتبه چهارم و توجه به روانشناسی محیط
) (Eبا وزن  0.128رتبه پنجم را کسب کردند .همچنین در بین 14
زیرمعیار ،خردکردن بناهای عظیم به قطعات ریزتر برای حفظ مقیاس
انسانی با وزن  0.138رتبه اول ،همسازشدن بناها با ساختمانهای
پیرامون با وزن  0.112رتبه دوم و واسطهگر ی میان تمدن جهانی و
بومی و محلی با وزن  0.085رتبه سوم را کسب کردند (جدول .)3
Geographical Researches
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جدول  )2مقایسه زوجی معیارهای اصلی منطقهگرایی در انتخاب زمینه طراحی معماری
معیارهای اصلی
A
1
محیطشناسی )(A
1.945
توجه به زیستبوم منطقه )(B
2.016
توجه به شرایط بینالمللی و منطقهای )(C
1.709
توجه به سنتها و آیینها )(D
2.400
توجه به روانشناسی محیط )(E

B

C

1
0.943
1.044
1.564

1
1.529
1.472

D

1
1.259

جدول  )3وزن معیارها و زیرمعیارهای منطقهگرایی در انتخاب زمینه طراحی معماری
معیارها و زیرمعیارها
محیطشناسی )(A
همسازشدن بناها با ساختمانهای پیرامون
خردکردن بناهای عظیم به قطعات ریزتر برای حفظ مقیاس انسانی
توجه به ویژگیهای خاص هر مکان در کنار تزئینات طراحی
توجه به زیستبوم منطقه )(B
استفاده از مصالح بومی
توجه به اصول معماری دینی بومی
استفاده از روشهای صنایع دستی و بومی برای اجرای تزئینات در بنا
توجه به شرایط بینالمللی و منطقهای )(C
واسطهگری میان تمدن جهانی و بومی و محلی
حفظ و ایجاد تداوم بین اشکال ساختمانی حال و گذشته
هماهنگی فعال با شرایط اقلیمی و پایداری
توجه به سنتها و آیینها )(D
ریشهداشتن فرم بنا در سنتهای موجود در محوطه
برقراری یک گفتمان دوطرفه میان معماری و محوطه
مبارزه برای بقای سنتها و ویژگیهای فرهنگی ساکنان منطقه
توجه به روانشناسی محیط )(E
افزایش حس تعلق به مکان با استفاده از الگوها و سمبلها
معماری در جستوجوی هویت

بحث

براساس پژوهش سونگ ] [Song et al., 2011عواملی همچون
سن ،جنسیت ،فرهنگ و همچنین کیفیت خدمات و تسهیالت
ارایهشده باعث رضایتمندی گردشگران در هنگکنگ بوده است و
این موضوع باعث میشود که گردشگران به سفر مجدد به هنگکنگ
ترغیب شده و همچنین این رضایتمندی باعث میشود تا در مورد
این ویژگیهای مثبت با سایرین صحبت کنند و باعث افزایش جذب
گردشگران شوند .به همین خاطر باید سعی نمود تا گردشگران
ورودی به یک مقصد رضایت کامل را داشته باشند .همچنین
براساس نتایج پژوهش کانکنون ] [Kanoknon, 2009ویژگیهای
دموگرافیک ،فرهنگی و تاریخی ارتباط معنیدار ی با انگیزه
گردشگران خارجی و رضایتمندی آنها از مقصد در سفرشان به تایلند
دارد .چون و همکاران ] [Chon, 1989درک انگیزه و نگرش
گردشگران را بهعنوان عواملی موثر بر میزان رضایتمندی آنان معرفی
نموده و این طور عنوان مینمایند که میزان رضایت گردشگران
براساس تناسب میان انتظارات ذهنی و آنچه در مقصد بهصورت
واقعی تجربه کرده و میبیند و حس میکند به دست میآید.
ابراهیمزاده و همکاران ] [Ebrahimzadeh et al., 2013به
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

وزن نسبی
زیرمعیار

وزن نهایی
زیرمعیار

رتبه نهایی
زیرمعیار

0.331

0.338
0.418
0.244

0.112
0.138
0.081

2
1
5

0.18

0.419
0.353
0.228

0.075
0.064
0.041

6
8
14

0.197

0.433
0.32
0.248

0.085
0.063
0.049

3
9
11

0.163

0.27
0.317
0.413

0.044
0.052
0.067

13
10
7

0.128

0.645
0.355

0.083
0.045

4
12

وزن معیار

بررسی مسایل اساسی در رضایتمندی گردشگران پرداخته و
سیستمهای ارتباطی ،رستورانها و تدارک غذا و مسایل امنیتی را
به ترتیب با  0.80 ،0.82و  0.56بهعنوان مهمترین مسایل در
رضایتمندی گردشگران معرفی کردهاند.
نظریهپردازان در طول قرنهای نوزدهم و اوایل قرن بیستم،
جنبههای فرهنگی و جغرافیایی منطقه را توسعه دادند و نوعی
منطقهگرایی ملیگرایانه شکل گرفت ] [Eggener,2002که بیشتر
بر ویژگیهای خودی تاکید داشت" .در دوران مدرن با وقوع انقالب
صنعتی و شکلگیری جهانبینی جدید نوعی معمار ی صورت گرفت
که مدعی بود میتواند در تمامی نقاط دنیا بهصورت هماهنگ و
همشکل اجرا شود .این گرایش با فاصلهگرفتن از ارزشهای فرهنگی
و اجتماعی و ویژگیهای منطقهای ،خردگرایی محض و عقالنیت
ابزار ی را تبلیغ میکرد .از این رو نوعی معمار ی عملکردگرایانه رایج
شد که از هنجارهای فرهنگی و سنتی فاصله معنیدار ی داشت .این
معضل در کشورهای جهان سوم به موضوعی حیاتی برای حفظ و
بقای هویت فرهنگی ساکنان این کشورها مبدل شد که تحت عنوان
جستوجوی هویت مطرح شد" ].[Mahdavinejad et al., 2010
پیامدهای ناشی از فناوری صنعتی ،ارتباطات گسترده و وحدت
دوره  ،35شماره  ،3تابستان 1399
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سبک زندگی ،تنوع را به حداقل رسانده و نوعی یکسانی ،همگونی و
بیمکانی را سبب شده و به حس ما از بوم و هویت آسیب رسانده
است .توجه به شاخصههای منطقهای بهعنوان راهکار ی برای مواجهه
با این پیامدها ،عالوه بر کشورهای در حال توسعه ،در کشورهای
توسعهیافته نیز مورد توجه قرار گرفته است .از جمله ،لفور این بحث
را در مورد ایاالت متحده تحت عنوان "طغیان منطقهای" مطرح نموده
است .جی بی جکسون ،یکی از پیشگامان فرهنگی ایاالت متحده در
دهه  ،60عاشقانه به بررسی منظر ،روش زندگی و جغرافیای جنوب
غربی ایاالت متحده پرداخت و معتقد بود که سبک بینالملل ،نسل
موما و سیام ،بهخاطر دیدگاه کوتهفکرانهشان در مورد معمار ی،
واقعیتهای معمار ی بومی ایاالت متحده را مورد غفلت قرار دادهاند
] .[Lefaivre, 2003گرایش به منطقهگرایی در ایاالت متحده در
دهه  1960بهصورت جدی مطرح شد و این بیدار ی در کتابهایی
نظیر "بهار خاموش" اثر راسل کارسون و "معمار ی بدون معمار" اثر
برنارد رادوفسکی بههمراه آثار ی چون "مدرسه کوهستان هایستاک"
و "پروژه سی رانچ" اثر چارلز مور انجام گرفت .این اعتراضها از جمله
واکنشهای متعدد علیه معمار ی از باال به پایین ،ذهنگرایانه و
سبک بینالمللی معماران سیام به شمار میآیند مانند جنبش
انسانگرایانه گروه ده و جنبشهای مردمی ].[Lefaivre, 2003
رویکرد جدید به منطقهگرایی در سال  ،1981در مقالهای با عنوان
"شبکه و مسیر" توسط الکساندر زونیس و لیان لفور مطرح شده
است.
همانطور که در مطالب باال اشاره شد ،پژوهشها و مطالعات
بسیار ی در زمینه رضایتمندی گردشگران و همچنین معمار ی
منطقهگرا در ایران و سایر نقاط جهان انجام پذیرفته است ،اما تاکنون
هیچ پژوهشگری به بررسی اهمیت و اولویتبندی اصول و
ویژگیهای معمار ی منطقهگرا و تاثیر آن بر افزایش رضایتمندی
گردشگران نپرداخته است .در واقع تفاوت اصلی این پژوهش با سایر
پژوهشهای انجامپذیرفته در این موضوع است که توانسته است
مبانی جدیدی در این حوزه ایجاد نماید و نظریات و اولویتبندی
تاثیرگذار ی این سبک از معمار ی را از دیدگاه گردشگران به نقد
کشیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .الزم به ذکر است که این
پژوهش بهصورت نمونه موردی و براساس نظرات گردشگران منطقه
تاریخی کنگ انجام پذیرفته است و همان طور که در قسمت بحث
اشاره شد نوع و نیاز گردشگران هر منطقه به مسایل بسیاری نظیر
ملیت ،قومیت ،فرهنگ و نحوه استفاده از آنها باز میگردد .بر این
اساس نتایج این پژوهش قابلیت تعمیم به سایر اقیلمها یا مناطق
گردشگری با شرایط متفاوت را نخواهد داشت.

نتیجهگیری
از دیدگاه گردشگران منطقه کنگ ،معیارهای محیطشناسی ،توجه به
شرایط بینالمللی و منطقهای و توجه به زیستبوم منطقه ،و
زیرمعیارهای خردکردن بناهای عظیم به قطعات ریزتر برای حفظ
مقیاس انسانی ،همسازشدن بناها با ساختمانهای پیرامون و
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واسطهگر ی میان تمدن جهانی و بومی و محلی به ترتیب
اولویتهای اول تا سوم هستند.
تشکر و قدردانی :موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است.
تاییدیه اخالقی :موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است.
تعارض منافع :تعارض منافعی وجود ندارد.
سهم نویسندگان :سپیده سنجری (نویسنده اول) ،نگارنده
مقدمه/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث ()%50؛ هیرو فرکیش (نویسنده
دوم) ،روششناس/تحلیلگر آماری ()%50
منابع مالی :این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد سپیده
سنجری به راهنمایی استاد محترم دکتر هیرو فرکیش در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد مشهد است.
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