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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.
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 گردشگران 
 

 MA سپیده سنجری 
 ایران  مشهد،  الملل گلبهار، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد،واحد بین گروه معماری، 
  PhD* هیرو فرکیش 

 مشهد، ایران   دانشگاه آزاد اسالمی،واحد مشهد، گروه معماری، 
 

 چکیده  
ترین و پایدارترین صنعت جهان  عنوان پاکامروزه گردشگری به  : ها و زمينه   اهداف 

ترین عوامل اصلی  عنوان یکی از مهمشود و رضایتمندی گردشگران بهشناخته می
گذاران صنعت  سرمایهمحققان و  مورد توجه  بیش از پیش    ،در موفقیت این صنعت

است گرفته  قرار  پژوهش  .گردشگری  این  مولفهاولویت  ،هدف  های  بندی 
رضایتمندی  منطقه افزایش  هدف  با  معماری  طراحی  زمینه  انتخاب  در  گرایی 

 بود. گردشگران  
در    1398در تعطیالت نوروزی سال  تحلیلی    -توصیفیپژوهش  این  شناسی:  روش 
انجام شد که به  در استان خراسان رضوی  کنگ  روستای  گردشگران  نفر از    120بین  

نمونه بررسی  ابتدا    انتخاب شدند.ای  گیری طبقهروش  و  با  داخلی  اصلی  متون 
زمینه  المللی  بین منطقهدر  معماری  و  رضایتمندی  با  مرتبط  ،  گرامفاهیم 

بندی  دستهتعیین و رضایتمندی این سبک از معماری  برایهای مناسب شاخص
ها  ها و زیرشاخصمقایسه زوجی شاخص  براینامه  شد. در گام بعدی دو پرسش

طراحی    (AHP)  مراتبیها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسهتحلیل داده  منظوربه
 .شد

سلسلهها:  یافته  شامل  مدل  و    5مراتبی  اصلی  معیار  زیرمعیار    14معیار  بود. 
ای با  المللی و منطقهتوجه به شرایط بینرتبه اول،    0.331وزن  با    شناسیمحیط
، توجه به  رتبه سوم   0.180بوم منطقه با وزن  رتبه دوم، توجه به زیست  0.197وزن  
شناسی محیط با وزن  رتبه چهارم و توجه به روان  0.163ها با وزن  ها و آیینسنت
 . ندرتبه پنجم را کسب کرد 0.128
شناسی، توجه به  محیطمنطقه کنگ، معیارهای  ان  از دیدگاه گردشگر گیری:  نتیجه 

های  به ترتیب اولویت بوم منطقهتوجه به زیست و  ایالمللی و منطقهشرایط بین
 اول تا سوم هستند. 

 گرا، گردشگری، رضایتمندی معماری منطقهها: کلیدواژه 
 

 01/11/1398  تاريخ دريافت:
 12/04/1399  تاريخ پذيرش:

 h@mshdiau.ac.irchero.farkisنويسنده مسئول: *
 

   مقدمه 
 در   جهانی  اقتصادهای  نهیزم   در  شتازیپ  عیصنا  ازی  کی یگردشگر 

 تنها   که  استای  هاز اند  هب  صنعت  نیا  تیاهم  واست    توسعه  حال
هستند    باالتر  آن  از  خودرو  عیصنا  و  نفت  صنعت  همانندهایی  صنعت

[Taghvaei et al., 2012]  .یگردشگر   گر،ید  عبارت  به   ازی  کی 
 که   آنجا  تا  رود؛می  شمار  به  حاضر  قرنی  اقتصاد  بزرگ های  محرکه

  را  جهان  سطح  در  کشورهای  داخل  ناخالص  درآمد  %10  از  شیب
  ،یگردشگر   یجهان  سازمانی  آمارها  طبق  دهد.می  لیتشکی  گردشگر 

  نفر  اردیلیم 1.3  از  شیب  بهی  المللنیب  گردشگران   تعداد  2017  سال  در
.  است  دهیرس  دالر  ونیلیتر2.3  بر  بالغ  صنعت  نیا  از  حاصل  درآمد  و

 توسعه و  جذب عوامل عنوان ی بهگردشگر ی ازهاین تعدد  به توجه با
 وها  یازمندین  ن یا  شناخت  مستلزم  بخش  ن یا  توسعه  ،یگردشگر 

  و   ازهاین  براساس  که ی  نحو  به   ،است  مقصدی  سو  از  آن   نیتام 
 به   منحصرهای  یژگیو  با ی  گردشگر   مناطق  گردشگران،های  خواسته

   .[Ardakani et al., 2010]اند هگرفت شکل فرد
چه    ب گردشگران توجه هرجذ  در  رگذاریتاث  عوامل   نتریمهم  ازی  کی

 ,Besharat & Pazhuhanfar]بیشتر به رضایتمندی آنان است  

زمانی    . [2017 گردشگر  ی ندهایفرآ  که  د یآمی  دسته  برضایت 
 و   توقعات  شدهارایه  خدمات  که  شوندی  طراحای  ه گون  به  مناسب

 & Poursoleimani]یند  نما   برآورده  را   گردشگر   انتظارات

Rashidi, 2008]  .دری  مهم  نقش  گردشگررضایتمندی    که  آنجا  از  
ی  موضوعات   از  مساله  نیا  ،دارد   صنعت  ن یا  ندهیآ  و ی  گردشگر   تداوم
است    گرفته  قراری  بررس   مورد  اریبسی  گردشگر   حوزه  در  که  است

[Armario, 2007] .  انتقال   باعث  گردشگران رضایتمندی    نیهمچن 
 به  افراد  ریسا  بیترغ  و  آنها  سفر  تکرار  و  منطقه  مثبتهای  یژگیو

مییژگیو  نیا  تجربه  به  و  [Neal & Gursoy, 2008]شود  ها 
  کندمی  کمک  گردشگر  جذب  وی  وفادار   وی  ماندگار   نرخ  شیافزا

[Ardakani et al., 2010]  . 
  ش ی افزا  دری  اساس  وی  اصل  عامل   دوی  سازمان  وی  عیطب  عوامل

  که  [Vosoughi et al., 2011]  هستند  گردشگرانرضایتمندی  
  ،یخدماتی  فضاها  ت،یامن  همچونمسایلی    شاملی  عیطب  عوامل

ورستوران  ،یاقامتی  فضاها   ت یفیک  و  متیق  غیره   ها 
[Ebrahimpour et al., 2011]  مسایلی   شاملی  طیمح  عوامل و

  ،هاساختمان  فرم  بناها،ی  عموم   چهره  ،یعیطب  مناظر  همچون
 & Ebrahimpour]  غیره  و   منطقهی  هوا  و  آب  عتیوض

Roshandel Arbatani, 2011]  نیا  توان میدر واقع  .  شودمی  
ها  تیمطلوب  از  ایگسترده  دامنه  بهرضایتمندی    که  نمود   عنوان  طور

  معموالا   دارد.   اشاره   انسانی  متعال  ای  هیاولی  ازهاینی  برا  الت یتما  و
  اما   ندارند،   را  آنها  به  دن یرس  امکان  که  دارندیی  زهایچ  به  ل یتما  افراد،

  ستین  ری پذامکان  الت یتما  نیا  انتخاب  و  ن یتام   مختلف   ل یدال  به  بنا
 جاد یا  باعث  که  ردیگمی  شکلرضایتمندی    ازی  کمتر   سطح  و
می  ازی  مختلفهای  فیط  & Hemmati]شود  رضایتمندی 

Zahrani, 2014]  . 
  به  توجه   که   رسدمی  نظر  به  طور  ن یا  شده عنوان  نکات   به  توجه  با

  تیپراهمی  عواملعنوان  به  منطقه  با   همسانی  معمار   وگرایی  منطقه
  تبع   بهگرایی  منطقه  . باشد  گردشگرانرضایتمندی    وی  گردشگر   در

  و  عیوسی  فیط  ه،ینظر  نیای  کردهایرو  انواع  در   تحول  ریس  و  تعدد
  توجه   که  گفت  توانی میکل  نگاه  در   اما  ، یردگمی  بر   در  را متضاد  گاه
 و ی  فرهنگ  طیشرا  ،یمیاقلمسایل    بوم،ست یزهای  یژگیو  به

  بهگرایی  منطقه  توجه  مورد  نکات  ازی  محلهای  ارزش  وی  اجتماع
  برابر  در  مقاومت  از  که  استای  یهنظرگرایی  منطقه"  ند.یآمی  حساب
یساز یجهان  ، یی جوی برتر   ازی  مختلفهای  صورت ی  ساختارها   ای 

 تیحما  دهند،می  کاهش  رای  بوم های  تفاوت  که  استانداردشده
 د یتجد  حفاظت،ی  برایی  ارهای مع  وها  روش  ،یتئور   نیا  کند.می
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های یژگیو  چارچوب  دری  زندگی  بازساز   از،ین  صورت  در  و  اتیح
  اتیخصوص  نیا  .[Canizaro, 2007]  "دهدمی  شنهادیپ  را  منطقه

  در  را  مکان  حس  و  دهیبخش  هوا"   و  "حال   یمعمار   به  ت،ینها  در
  .[Norberg-Schulz, 2003]کنند  می  تیتقو  فضاها  با  ههمواج

 و ی  جهان  تمدن  راتیتاث  دادنیآشتگرایی  منطقهی  اصل  کردیرو
 به  همگرایی  منطقه  است.ی  مکان  ژهیوهای  مشخصه  و  اتیخصوص

  ستمیاکوس  تعادل   به  هم   و  شود می  مربوط ی  انسان  دهیچیپی  وندهایپ
  ن یع  در  تنوع   جادیاگرایی  منطقه  هدف  ، و یطیمحستی زمسایل    و

 .  [Bayazidi et al., 2013]ی است جهانی ایمزا از سودبردن 
های شاخصه  به  توجه  وگرایی  منطقه  هینظر  که  داشت  توجه  دیبا

های  شهیاند  در  ادیز  اریبسای  هسابق  و  ژهیو  گاهیجای  دارا  منطقه
ی  معمار ی  خیتار  مختلفهای  دوره در  تیاهم  زان یم   است. ی  معمار 

  توجه  آن  به  خاصی  هدف  با  دوره  هر  در  و  بوده  همراهی  راتییتغ  با
  تیتثب  ویی  جوی برتر ی  برای  ابزار عنوان  به"  یگاه  است.  شده
  گاه   رفته،  کار  بهی  افراطگرایی  یمل  و  انهیگراتعصب های  شهیاند
  در   ریاخهای  سال  در  و  مدرن  دورهی  منفی  امدهایپ  لیتعد  منظوربه

  توجه  مورد ط، یمحی کسانی و  شدن یجهان دهیپد با مواجههی راستا

بههمنطقی  معمار   از ی  آگاه  قدمت.  "است   گرفته  قرار عنوان ای 
  . دگرد میبر   باستان  ونانی   به  خاصی  گروه  تیهوی  براای  هشاخص

  مستعمرات  و  شهرها  در  رقابت  و  کنترل  استیس  متن  درها  یونانی
  منطقه  کی   در  حاضر  گروه  تیهو  شینمای  برای  معمار   عوامل  از  خود

  کتاب  ده "  گرا،منطقهی  طراح  مرجع   نیتر مشخص  کردند.  استفاده
 از ی  معمار   تنوع.  [Tzonis, 2003]  است  ویترویوس  "یمعمار 

  مردم ی  رفتار   و ی  ذهن  ،یکیزیفهای  یژگیو   جهینت  ویترویوس  دگاهید
  قرن  اواخر  ازگرایی  منطقه  واژه .  [Eggener, 2002]هستند  
 مطابق  .شد   لی تبدی  معمار   نقدی  اصلهای  هینظر  ازی  کی  به  هجدهم

 بر   که  ژهیوای  یه ناحهای  ت یفعال  براساس  دیبای  معمار   دگاهید  نیا
  شکل  ،اندهشد  بنای  بوم ی  فرهنگهای  سنت  و  مصالح  ا،یجغراف  م،یاقل
 . [Colquhoun, 2007]یرد گ

  گرا رامنطقهی  معمار های  یژگی و  تا   است  آن   دنبال  بهحاضر    قیتحق
 بر   د.ینمابندی  تیاولو  گردشگرانهای  خواسته   و  ازهاین  به  توجه  با

از گرایی  منطقه  هینظر  ،شدهعنوان  مطالب  به  توجه  با  و  اساس  این
  م یتقسی  متفاوتی  کردهایرو  و ها  وهیش  به  نظرانصاحبدیدگاه  

 . ( 1)شکل  [Bayzidi et al., 2017]شود یم 

 

 [Bayzidi et al., 2017]گرا های معماری منطقهشیوه (1شکل  
 

گرایی منطقههای  مولفهی  بندتیاولو  ،پژوهش  نیای  اصل  هدفلذا  
رضایتمندی   شیافزا  هدف  بای  معمار ی  طراح   نهیزم   انتخاب  در

 بود.  گردشگران
 

   شناسی روش 
 1398  سال  نوروزی  تعطیالت  دری  لیتحل  -یفیتوصپژوهش    نیا

 بودند  گردشگرانی  تمامی   پژوهش  آماری  جامعه   .پذیرفت  انجام
  استان   در  کنگ  روستای  از  زمانی  بازه  این  در  که  (نفر  700  حدود)

  48مرد و    72)  نفر  120  آنها  میان  از  .ندنمود  دیدن  یرضو  خراسان
 مناطق  از دیبازد ،یگردشگر  سابقه شامل نظر مد یهاویژگیزن( که 

  دارا رای کاردانی  لیتحص  مدرک حداقل  و گرا  بومی  معمار   و ی  گردبوم
روش   ،ندداشت  قرار  سال  50  تا  25  نیب  سنی  بازه  در  و  بوده به 

ها و سنتیبقاشیوه های 
ان های فرهنگی ساکنویژگی

منطقه

افزایش حس تعلق
اده به مکان با استف

هااز الگوها و سمبل معماری در 
وجوی جست

هویت

همسازشدن بناها 
های با ساختمان
پیرامون

خردکردن بناهای 
عظیم به قطعات 
ریزتر برای حفظ 
مقیاس انسانی

توجه به 
های خاص ویژگی

هر مکان در کنار 
تزئینات طراحی

استفاده از مصالح
بومی 

توجه به اصول 
معماری دینی 

بومی

استفاده از 
های صنایع روش

ای دستی و بومی بر 
ینات در ئاجرای تز

بنا

گری میان واسطه
تمدن جهانی و 
بومی و محلی

حفظ و ایجاد 
ل تداوم بین اشکا

ساختمانی حال و 
گذشته

ا هماهنگی فعال ب
شرایط اقلیمی و

پایداری

داشتن فرمریشه
های بنا در سنت

محوطهموجود در 

برقراری یک 
گفتمان دوطرفه 
میان معماری و 

محوطه
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 .شدند انتخاب نمونهعنوان به ای گیری طبقهنمونه
در زمینه  ی لالملبین  وی  داخلی  اصل   متون  ابتدابرای انجام پژوهش،  

  و   شدهی  بررسگرا  ی منطقهمعمار   ورضایتمندی    با  مرتبط  میمفاه
ی  معمار   از  سبک  نیارضایتمندی    برای  مناسبهای  شاخص  سپس

  سه یمقا براینامه پرسش دوی بعد گام  در  .بندی شددسته تعیین و
  استفاده  باها  داده  لیتحل  منظوربه ها  رشاخصیز  وها  شاخصی  زوج

شد  طراح  (AHP)  ی مراتبسلسه  لیتحل  ندیفرآ  از  ,Hafeznia]ی 

2013]  . 
مراتبی  سلسله   لیتحل  ندیفرآ:  (AHP)مراتبی  سلسله   ل ی تحل   ند ی فرآ 

های گیریشده برای تصمیمهای طراحیترین سیستمیکی از جامع
مطرح    1980در سال    توماس ال ساعتیچندمعیاره است که توسط  

 .  [Saaty, 1980]شد 
 

 ,.AHP  [Mahmoudzadeh et alتایی عبارات کالمی روش  9ف  طی  (1جدول  

2015] 

 ارزش ترجیحی 
  i وضعیت مقایسه

 jنسبت به 
 توضیح 

 اهمیت برابر  1
ت  اهمی  jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

 د. برابر دار 

 تر مهمنسبتاا   3
كمی   jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

 است.  ترمهم

 ترمهم 5
  ترمهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

 است. 

 ترمهمخیلی  7
دارای ارجحیت خیلی   iگزینه یا شاخص 

 است.  jبیشتری از 

 كامالا مهم  9
و   تر مهم jمطلقاا از  iگزینه یا شاخص 
 نیست.   jقابل مقایسه با 

2  ،4  ،6  ،8 - 
های ترجیحی  های میانی بین ارزشارزش

 . دهدرا نشان می

 

های مراتبی، شناسایی گزینههدف استفاده از فرآیند تحلیل سلسله
ها با درنظرگرفتن همزمان کلیه مرجع و همچنین تعیین رتبه گزینه

برای محاسبه ضریب   ساعتیگیری است. از نظر  معیارهای تصمیم
اهمیت )وزن( معیارها و زیرمعیارها، چند روش وجود دارد که شامل  

حداقل مربعات لگاریتمی، روش بردار   روش حداقل مربعات، روش
های تفریقی است. روش بردار ویژه روشی متداول در  ویژه و روش

رسیدن به وزن پارامترها از یک ماتریس مقایسه زوجی است. در این  
شوند و  دو با یکدیگر مقایسه میروش، معیارها و زیرمعیارها دوبه

به دیگری مشخص می اهمیت هر معیار، نسبت  برای ش درجه  ود. 
  استفاده   ساعتی شده توسط  توان از روش استاندارد ارایهاین کار، می

  ک ی  ،ییدوبهدو  سهیمقا  هر  بهکه    است   بیترت  نیا  به  کار  روش  کرد.
  بیضرا  نییتع  از  بعد  .(1)جدول    شودیم   داده  نسبت  9  تا   1  از  عدد
  ن یی تع  دیبا  راها  نهیگز  تیاهم  بیضر  ارها،یرمعیز  و  ارهایمع  تیاهم
  کی  هر با ارتباط  درها نهیگز از  کی هر تیارجح مرحله، ن یا در کرد.

  خود  با  مایمستق  باشد،  نداشته  اریرمعیز  ،یار یمع  اگر  و  ارهایرمعیز  از
 & Entezari]یرد  گمی  قراری  داور   و  قضاوت  مورد  ار،یمع  آن

Asadi, 2015] . 
  در  مدل  ابتدا  ،ی زوج  سهیمقا  س یماتر  از  وزن  استخراج  منظوربه
  وارد ی  زوج  ساتیمقا  سپس  ورسم    Expert Choice 11افزار  منر 

  به  .به دست آمد ی  اصلی  ارهای مع  وزن یی  نها  جهینت  و  شد  افزارنرم
  و  گرفت  صورت   زین  ارهایرمعیز ی  برای  زوج  ساتیمقا  ، مشابه  قیطر
ی  نسب   وزن  شدند.  افزارنرم  وارد  وزن  محاسبه  منظوربه  ارهایرمعیز

  اریمع  مجموعه  در  ارهایرمعیزی  زوج  سات یمقا  از  حاصل  وزن  همان
ی  اصل اریمع  وزن ضرب  از زین ار یرمعیزیی نها وزن  . است خودی اصل
 شود یم   حاصل شانیارهایرمعیز وزن در

 منطقه مورد مطالعه 
 

 
 موقعیت سیاسی و دسترسی روستای کنگ ( 2شکل  
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 مختصات  با  مشهد  شهرستان  بخش  توابع  از  کنگ  روستای
  دقیقه  19  و   درجه  36  و  شرقی  طول   دقیقه  13  و  درجه  59  جغرافیایی

  . است  مشهد  کیلومتری29  و  طرقبه  غرب   کیلومتری19  در   شمالی
 قرار   بینالود  هایکوهرشته  جنوبی دامنه  در   کنگ  کوهستانی  روستای

  روستا  غربی  جنوب  در  میانتیغ  کوه  و  شمال  در  روخی  کوه  دارد.
  روستا   شرقی  جنوب   از  دیوار   و  نروی  یهارودخانه  واند  هشد  واقع
  آب  و  دارد  ارتفاع  متر  1700  دریا  سطح  از  کنگ  روستای  کنند.می  عبور

  و  زیبا  روستاهای  از  یکی   کنگ است.   کوهستانی  معتدل آن  هوای  و
  استقرار  بینالود  کوه  دامنه  در  پلکانی  شکل  به  که  است  شاندیز  ییالقی
  گورستان   گردد.برمی  اسالم  از  پیش  به   روستا  این  قدمت   است.  یافته

  نآ کهن تاریخ از عباسیشاه رباط وها تکیه مسجد، روستا، قدیمی

  و   غنی  معماری  زیاد،  بسیار  تاریخچه   به  توجه  با.  دندار   حکایت
  این   که  مساله  این  به  توجه  همچنین  و  منطقه  این  نخوردهدست
  مشهد  شهرکالن  گردشگرانگردشگری    اهداف  از  یکیعنوان  به  مکان

 انتخاب  مطالعه  مورد   منطقهعنوان  به  روستا  این   ،شود می  شناخته
   .( 2)شکل  شد

 
 ها یافته 

مراتبی  سلسله  مدل   ،پژوهش  نهیشیپ  و   اتیادب  مرور   براساس
 هدف   بای  معمار ی  طراح  نهیزم   انتخاب  درگرایی  منطقههای  مولفه

ی  اصل  اریمع  5  شامل   که   شد  استخراج  گردشگرانرضایتمندی    شیافزا
 . (3)شکل  بود اریرمعیز 14 و
 

 
 مراتبی پژوهش مدل سلسله (3شکل  

 
ی اصلی  ارهایمعی  زوج  ساتی مقا  ابتدا  عوامل،  وزن  نییتعی  برا

ی  افق  ف یرد  اریمع  تیاهم  براساس  شده،داده  ش ینما  اعداد  . انجام شد
  با  دهندهپاسخ  120  توسط  که  هستندی  عمود  ف یرد  اریمع  به  نسبت
 ن یانگیم   روش  با  سپس  و  شده  نییتع  ساعتی  اریمعبه    توجه
 . ( 2دند )جدول ش ادغامی هندس

 ط یشرا  به  توجه  اول،  رتبه  0.331  وزن  با  (A)شناسی  طیمح
 به توجه دوم،  رتبه 0.197 وزن با (C)ای همنطق وی لالملبین

 
  وها  سنت  به  توجه  سوم،  رتبه  0.180  وزن   با  (B)  منطقه  بومستیز
  طیمحی  شناسروان  به  توجه  و  چهارم   رتبه  0.163  وزن  با  (D)ها  نییآ

(E)  14  ن یب  درهمچنین    .ندکرد  کسب  را  پنجم  رتبه  0.128  وزن  با  
  اسیمق  حفظی  برا  زتریر  قطعات  به  میعظی  بناها  خردکردن  ار،یرمعیز

ی  ها ساختمان  با  بناها  همسازشدن،  اول  رتبه  0.138  وزن  بای  انسان
 و ی  جهان  تمدن  انیم ی  گر واسطه  و  دوم  رتبه  0.112  وزن  با  رامونیپ

 . (3ند )جدول کرد کسب را سوم رتبه 0.085 وزن  بای محل  وی بوم 

 یانسان اسیمق حفظ یبرا زتریر قطعات به میعظ یبناها خردکردن

 تیهو یوجوجست در یمعمار

 های پیرامونناهمسازشدن بناها با ساختم

 های فرهنگی ساکنان منطقهها و ویژگیمبارزه برای بقای سنت

 هاسمبل و الگوها از استفاده با مکان به تعلق حس شیافزا

 محوطه  و یمعمار انیم دوطرفه گفتمان کی یبرقرار

 محوطه در موجود یهاسنت در بنا فرم داشتنشهیر

 یداریپا و یمیاقل طیشرا با فعال یهماهنگ

 گذشته و حال یساختمان اشکال نیب تداوم جادیا و حفظ

 یمحل و یبوم و یجهان تمدن انیم یگرواسطه

 بنا در ناتیتزئ یاجرا یبرا یبوم و یدست عیصنا یهاروش از استفاده

 یبوم ینید یمعمار اصول به توجه

 یبوم مصالح از استفاده

 یطراح ناتیتزئ کنار در مکان هر خاص یهایژگیو به توجه

 بوم منطقهتوجه به زیست

المللی توجه به شرایط بین
 ایو  منطقه

ها و توجه به سنت
 هاآیین

شناسی توجه به روان
 محیط

های مولفه
گرایی منطقه

در انتخاب 
زمینه طراحی 

 معماری

 شناسیمحیط
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 ی معمار  یطراح   نهیزم انتخاب در ییگرامنطقهی اصلی مقایسه زوجی معیارها  (2جدول  
 A B C D معیارهای اصلی 

    1 (A)شناسی محیط 
   1.945 1 (B)بوم منطقه توجه به زیست 

  2.016 0.943 1 (C)ای المللی و منطقه توجه به شرایط بین 
 1.709 1.044 1.529 1 (D)ها ها و آیین توجه به سنت 
 2.400 1.564 1.472 1.259 (E)شناسی محیط توجه به روان 

 ی معمار   یطراح  نهیزم انتخاب در ییگرامنطقهی زیرمعیارها  معیارها ووزن   (3جدول  

 معیار وزن   ها زیرمعیار   ها و معیار 
وزن نسبی  

 زیرمعیار 
وزن نهایی  

 زیرمعیار 
  رتبه نهایی 
 زیرمعیار 

 (A)شناسی محیط 
 های پیرامون شدن بناها با ساختمانهمساز 

0.331 
0.338 0.112 2 

 1 0.138 0.418 کردن بناهای عظیم به قطعات ریزتر برای حفظ مقیاس انسانی خرد
 5 0.081 0.244 های خاص هر مکان در کنار تزئینات طراحی توجه به ویژگی
 (B)بوم منطقه توجه به زیست 

 استفاده از مصالح بومی 
0.18 

0.419 0.075 6 
 8 0.064 0.353 توجه به اصول معماری دینی بومی 

 14 0.041 0.228 ینات در بنائهای صنایع دستی و بومی برای اجرای تزاستفاده از روش
 (C)ای المللی و منطقه توجه به شرایط بین 

 گری میان تمدن جهانی و بومی و محلیواسطه
0.197 

0.433 0.085 3 
 9 0.063 0.32 حفظ و ایجاد تداوم بین اشکال ساختمانی حال و گذشته 

 11 0.049 0.248 هماهنگی فعال با شرایط اقلیمی و پایداری 
 (D)ها ها و آیین توجه به سنت 

 های موجود در محوطه داشتن فرم بنا در سنتشهری
0.163 

0.27 0.044 13 
 10 0.052 0.317 محوطه و   طرفه میان معماریک گفتمان دوبرقراری ی 

 7 0.067 0.413 های فرهنگی ساکنان منطقهها و ویژگیسنت یبقا  برای مبارزه 
 (E)شناسی محیط توجه به روان 

 هاافزایش حس تعلق به مکان با استفاده از الگوها و سمبل
0.128 

0.645 0.083 4 
 12 0.045 0.355 جوی هویت ودر جست معماری

 بحث 
  همچونی  عوامل  [Song et al., 2011]  سونگ   پژوهش  براساس

  التیتسه  و  خدمات  تیفیک  ن یهمچن  و  فرهنگ  ت،یجنس  سن،
  و   است  بوده  کنگهنگ  در  گردشگرانرضایتمندی    باعث  شدهارایه

  کنگ هنگ  به  مجدد  سفر  به  گردشگران  که شود  می  باعث  موضوع  نیا
  مورد   در   تا شود  می  باعثرضایتمندی    ن یا  نیهمچن  و   شده  بیترغ

  جذب   شیافزا  باعث  و  کنند  صحبت  نیریسا  با   مثبتهای  یژگیو  نیا
  گردشگران  تا  نمودی  سع  دیبا  خاطر   نیهم  به  شوند.  گردشگران

  ن یهمچن.  باشند  داشته   را   کامل  تیرضا  مقصد  کی   بهی  ورود
های یژگ یو  [Kanoknon, 2009]  کانکنون  پژوهش  جینتا  براساس
 زه یانگ  بای  دار یمعن  ارتباط ی  خیتار  وی  فرهنگ  ک،یدموگراف

  لندیتا به  سفرشان در  مقصد از  آنهارضایتمندی  و ی خارج گردشگران
همکاران  چون   .دارد  نگرش    [Chon, 1989]  و  و  انگیزه  درک 

عنوان عواملی موثر بر میزان رضایتمندی آنان معرفی  گردشگران را به
این  و  می  نموده  عنوان  گردشگران  ننمایطور  رضایت  میزان  که  د 

به مقصد  در  آنچه  و  ذهنی  انتظارات  میان  تناسب  صورت  براساس 
میواقعی   و  کرده  میتجربه  حس  و  ببیند  میه  کند    .آیددست 
همکاران    زاده ابراهیم   هب  [Ebrahimzadeh et al., 2013]و 

و   پرداخته  گردشگران  رضایتمندی  در  اساسی  مسایل  بررسی 
ها و تدارک غذا و مسایل امنیتی را  های ارتباطی، رستورانسیستم

با   ترتیب  مهمبه  0.56  و  0.80  ،0.82به    درمسایل    نتریعنوان 
   .انددهکر ی معرف گردشگرانرضایتمندی 

  ستم،یب  قرن  لیاوا  و  نوزدهمهای  قرن  طول  در  پردازانهینظر
ی  نوع  و  دادند  توسعه  را  منطقهیی  ای جغراف  وی  فرهنگهای  جنبه

  شتریب که [Eggener,2002] گرفت شکل انهیگرایملگرایی منطقه
  انقالب   وقوع  با  مدرن  دوران  در"  داشت.  دیتاکی  خودهای  یژگیو  بر

 گرفت صورتی معمار ی نوع دیجدی نیبجهانگیری شکل وی صنعت
 و   هماهنگ  صورتبه  ایدن  نقاط تمامی    در  تواندمی  بودی  مدع  که
ی فرهنگهای  ارزش   از  گرفتنفاصله  با  شیگرا  نیا  شود.  اجرا  شکلهم

  تیعقالن  و  محضیی  خردگرا  ،یامنطقههای  یژگیو  وی  اجتماع  و
  جیرا  انهیعملکردگرای معمار ی نوع  رو  نیا از  کرد.می  غیتبل رای ابزار 
 ن یا  داشت.ی  دار یمعن  فاصلهی  سنت  وی  فرهنگی  هنجارها  از  که  شد

  و  حفظ  برایی  اتیحی  موضوع  به  سوم  جهانی  کشورها  در  معضل
 عنوان  تحت  که  شد  مبدل  کشورها  نیا  ساکنانی  فرهنگ  تیهو  یبقا

.  [Mahdavinejad et al., 2010]  "شد  مطرح  تیهوی  جووجست
  وحدت  و  گسترده  ارتباطات  ،یصنعتی  فناور   ازی  ناشی  امدهایپ
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  وی  همگون  ، یکسانی ینوع  و   رسانده  حداقل   به  را   تنوع   ، یزندگ سبک
  رسانده  بیآس  تیهو  و   بوم   از  ما   حس   به  و   شده  سبب  را ی  مکانیب

  مواجههی  برای  راهکار عنوان  ای بههمنطقهای  شاخصه  به  توجه   است.
ی کشورها  در   توسعه،  حال  دری  کشورها  بر  عالوه   امدها،یپ  نیا  با

  بحث   ن یا  لفور  جمله،  از  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  زین  افتهیتوسعه
 نموده   مطرح  "یامنطقه  انی"طغ  عنوان  تحت  ایاالت متحده  مورد  در  را

  در  ایاالت متحدهی  فرهنگ  شگامانیپ  ازی  ک ی  ،جی بی جکسون   است.
روش زندگی و جغرافیای جنوب   منظر، ی  بررس  به  عاشقانه  ،60  دهه

الملل، نسل  معتقد بود که سبک بین پرداخت و  ایاالت متحدهغربی 
به سیام،  و  کوتهموما  دیدگاه    ،یمعمار   مورد  در  شانفکرانه خاطر 

  اندهداد  قرار  غفلت  مورد  را  ایاالت متحدهی  بوم ی  معمار های  ت یواقع
[Lefaivre, 2003].  در  ایاالت متحده  درگرایی  منطقه  به  شیگرا  

هایی کتاب  دری  دار یب  نیا  و  شد  مطرحی  جد  صورتبه  1960  دهه
  " اثرمعمار  بدونی  معمار "و    راسل کارسون  اثر  "خاموش  بهار"  رینظ

 " ستاکهای  کوهستان  مدرسه "  چون ی  آثار   همراهبه  برنارد رادوفسکی 
  جمله  ازها  اعتراض  نیا  گرفت.  انجام  مور   چارلز   اثر   "رانچی  س  پروژه "  و

  و   انهیگراذهن  ن،ییپا  به  باال  از ی  معمار   هیعل  متعددهای  واکنش
  جنبش   مانند  ندیآ می  شمار  به   امیس  معمارانی  لالملبین  سبک
  . [Lefaivre, 2003]ی  مردمهای  جنبش  و  ده   گروه  انهیگراانسان

 عنوان   باای  همقال  در  ،1981  سال  درگرایی  منطقه  به  دیجد  کردیرو
زونیس  توسط  "یرمس  و  شبکه" لفور  و  الکساندر    شده   مطرح  لیان 

 است.
 مطالعات   وها  پژوهش  شد،   اشاره   باالمطالب    در  که  طورهمان

ی  معمار   نیهمچن  و  گردشگرانرضایتمندی    نهیزم   دری  ار یبس
  تاکنون   اما  ،است  رفتهیپذ  انجام  جهان  نقاط   ری سا  و  رانیا  درگرا  منطقه

  و  اصول بندی  تیاولو  و  تی اهمی  بررس   به  پژوهشگری  چیه
منطقهمعمار های  یژگیو ی تمندیرضا  شیافزا  بر   آن  ریتاث   وگرا  ی 

  ر یسا  با  پژوهش  نیای  اصل  تفاوت  واقع  در  است.  نپرداخته  گردشگران
 است  توانسته  که  است  موضوع  نیا  در  رفتهیپذانجام های  پژوهش

بندی  ت یاولو  و  اتینظر  و  دینما  جادیا  حوزه  نیا  دری  دیجدی  مبان
  نقد  به   گردشگران  دگاهید  از  را ی  معمار   از  سبک   نیای  رگذار یتاث
  این   که  است  ذکر  به  الزم   دهد.  قرار  لیتحلو    ه یتجز  مورد   و  دهیکش

 منطقه   گردشگراننظرات    براساس  و  موردی  نمونه  صورتبه  پژوهش
  بحث   قسمت  در  که  طور  همان  و  است  پذیرفته  انجام  کنگ  تاریخی

  نظیر   بسیاریمسایل    به  منطقه  هر  گردشگران  نیاز  و  نوع  شد  اشاره
  این   بر  . دگردمی  باز  آنها  از  استفاده  نحوه  و  فرهنگ  قومیت،  ملیت،
 مناطق  یاها  اقیلم  سایر   به   تعمیم  قابلیت  پژوهش  این   نتایج  اساس

 . داشت نخواهدرا  متفاوت شرایط با گردشگری
 

 گیری نتیجه 
  به  توجه  ،شناسیط یمحمنطقه کنگ، معیارهای    گردشگران  دگاهید  از

و    ،منطقه  بومست یز  به  توجه  و  ایهمنطق  وی  لالملبین   طیشرا
 حفظ ی  برا  زتریر  قطعات  به  میعظی  بناها  خردکردن  زیرمعیارهای

 و   رامونیپی  هاساختمان   با  بناها  همسازشدن،  یانسان  اسیمق

ترتیب  ی  محل  و ی  بوم   و ی  جهان  تمدن   انیم ی  گر واسطه  به 
 های اول تا سوم هستند.اولویت

 
 موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است.  : و قدردانی   تشکر 

 موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است.  خالقی: ا تاییدیه  
 تعارض منافعی وجود ندارد.  تعارض منافع: 

نویسندگان:   نگارنده  ،اول(  )نویسنده   سنجری  سپیده  سهم 
 )نویسنده  فرکیش  هیرو  (؛%50)  بحث  پژوهشگر اصلی/نگارنده/مقدمه

 (%50) شناس/تحلیلگر آماریروش ، (دوم
سپیده    ارشد   کارشناسی   نامهپایان  از  مستخرج  مقاله  این  مالی:  منابع 

  دانشگاه  در  هیرو فرکیش  دکتر  محترم   استاد  راهنمایی  به  سنجری
 . است مشهد  واحد اسالمی آزاد
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