
  توسعه جاذبه
  

  اهداف یادگیري

  
توان در  انواع جاذبه ها را میرانش است و این که / آگاهی از این مطلب که جاذبه از عناصر کشش در معادله کشش -

 .یازده رده مختلف تقسیم بندي کرد 

 .اصول پایه توسعه جاذبه را مورد آزمون قرار داد  -

 .ها را مورد آزمون قرار داد  مورد جاذبهاصول مطالعات و تجزیه و تحلیل امکان سنجی در  -

 .مد نظر قرار داد را مرور کرد ) مکان یابی ( هاي مکان جاذبه  فاکتورهایی را که باید در مورد تصمیم گیري -

 .راهکارها و روشهایی که در مشخص کردن یک ناحیه تجارت کاربرد دارند را مرور کرد  -

 .را مورد آزمون قرار داد ) کان یابی م( هاي مختلف تصمیم گیري در مورد محل  مدل -

 .هزینه شامل انتخاب نرخ بهره یا تخفیف مناسب / تجزیه و تحلیل درآمد )  هاي  رویه( بررسی مزایا یا مراحل  -

 ) .آشکار ( هاي عمومی  گذاري براي جاذبه مطالب پیرامون کاربرد آنها به منظور ارزشها و  مرور تکنیک -

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمه
معادله )  Counter-balancing( هاي  آنها به منزله موازنه کننده. دهند  ها هسته اصلی تجارب جهانگردي را شکل می جاذبه

جاذبه ها دلیل مسافرت مردم به مقصد خاص . رانش هستند که در فصل پیش بدان اشاره شد / تقاضا یا کشش / عرضه 
ي سوغاتی فروشی و غیره ، همه و همه در گرو وجود حداقل یک جاذبه اولیه در ها متلها ، رستورانها ، مغازه/ هتلها  .هستند 

به صورت یک کل اي از جاذبه هاي کوچک  جاذبه اولیه میتواند به تنهایی عمل کرده و یا در مشارکت توده. مقصد هستند 
  .اذبه به شمار می آید هاي توسعه ج ها یکی از مهمترین بخش درك روابط بین انواع گوناگون جاذبه. واحد باشد 

هاي گوناگون با وابستگی به گروههاي مختلف ، داشتن  آنها در اشکال و اندازه . نیستندبندي  رده ها به سهولت قابل جاذبه
. شوند  ها و مشکالت گوناگون براي  توسعه دهندگان و اعضاي جامعه میزبان نمایان می هاي متفاوت و نمایش فرصت مالکیت

همه و همه . . . فروشگاهها و -فرا، ) عمومی و خصوصی ( ، پارکهاي طبیعی ها  تفرجگاهی ، پارکهاي آبی ، پارکهاي سرگرم
را ندارند و نکته شروع ) ها  جاذبه( ها قابلیت سازگاري با سایرین  همه جاذبه .آورند  ها را بوجود می بندي وسیعی از جاذبه رده

و کار با ) فرهنگی - مانند طبیعی ، اجتماعی( هاي ممتاز و تک یک ناحیه  هر برنامه توسعه جاذبه دانستن ویژگی
اند بلکه اینها عموما  تفاده کردههاي موفق توسعه جاذبه از این رویکرد اس البته نه همه برنامه .هاي موجود است  محدودیت

  .هایشان حمایت شود  تا از جاذبه اند اي هستند که جوامع خاص خود را بوجود آورده توسعه-هاي بزرگ فرا برنامه

) اصلی ( ها دلیل اولیه  یک مدل براي توصیف سمت عرضه صنعت جهانگردي ارائه کرد که در آن جاذبه)  Getz 1991( گتز 
  .یابد  ها صنعت جهانگردي به هیچ وجه موجودیت نمی بدون جاذبه. )  9.1تصویر ( ط با جهانگردي هستند  وجود مشاغل مرتب

شود که در ادبیات جهانگردي مرسوم هستند سپس اصول پایه  هایی شروع می این فصل با یک دید کلی و خالصه از انواع جاذبه
زایی بحث  دهند در مورد عوامل برون که مبحث اصلی را تشکیل می کند ، ما بقی ها را خالصه می هاي موفق جاذبه در توسعه

هاي بخش  گذاري جاذبه دهند و همچنین تکنیکهاي تحلیلی براي ارزش کند که توسعه جاذبه را تحت تاثیر قرار می می
 ) .یا دولتی ( خصوصی و عمومی 

  ها انواع جاذبه
نده در توسعه جاذبه آنچه می توان ساخت یا آنچه وجود دارد نیست عامل تعیین کن. تواند جاذبه باشد  تقریبا هر چیزي می

شود و اهمیت آن  شود ، آنجایی که جاذبه قرار دارد ، جاذبه براي کیست ؟ ، چگونه تفسیر می بلکه آنگونه که جاذبه مدیریت می
  .براي مردم ساکن محلی و بازدیدکنندگان چقدر است ؟ مطرح است 

توانند در بیشتر از یک رده قرار گیرند  بسیاري از انواع جاذبه می. بندي کرد  به یازده رده متفاوت تقسیمتوان  انواع جاذبه را می
هایی که قدرت کشش  بندي ، ویژگی بمنظور طبقهبهرحال . شود  هاي گوناگون بازارها منجر می بندي ، که این مسئله به تقسیم

هاي زیادي قرار  هاي تفریحی که در رده بعنوان مثال ، فعالیت. هستند مشخص کننده هر رده کنند  قویتري را اعمال می
هاي زیر  شوند ، این بدین معنا نیست که آنها مهم نیستند ؛ بلکه رده گیرند در لیست زیر بعنوان یک رده مجزا محسوب نمی می

  .بایست بررسی شوند  میشود  باید با توجه به آن منبعی که جاذبه با تمایل به فعالیتهاي گوناگون تشکیل می



  

قوانینی که در . باید این مطلب را با موارد مطرح شده در فصول پیشین تحت عنوان انواع جهانگردي تداخل دهد  خواننده نمی
توانند بازگو شوند ، بدین  بندي شدن تقاضا توسط عرضه نیز می مورد بوجود آمدن تقاضا توسط عرضه بیان شد ، در مورد  رده

را نا ملموس چیزي ) هاي غالب محوطه  فعالیتها یا ویژگی) (ملموس ( هاي مرئی  بعد از ویژگیاغلب آسان است که معنی که 
بنابراین لیست زیر خالصه است و توصیفها و تعاریف موجود در فصل قبل در مورد انواع .  )محرکهاي مسافرت ( بنامیم 

   .جهانگرد براي تشریح انواع جاذبه نیز کافی است 

آب و هواي نسبی که هاي منابع طبیعی مانند خصایص بارز زمین یا آب ، جانوري و گیاهی ، و  ویژگی – بیعیط .1
به خاطر منحصربه فرد بودن جاذبه . دهد  ها را شکل می هاي مورد پشتیبانی عرضه جاذبه خصوصیات اصلی یا ویژگی

هاي  است تا از تغییر شکل دادن) مومی ع( هاي منابع طبیعی معموال این بخش در دست بخش دولتی  و ویژگی
هاي ساختگی  هاي بخش خصوصی در این حیطه بیشتر محیط جاذبه. ناخواسته در قبال توسعه در امان بماند 

بعنوان مثال تشکیالت دیسنی در . هاي خاص آب و هوایی هستند  باشند که براي موفقیت نیازمند ویژگی می
هاي هنگفت آنها در زمینه تاسیسات فیزیکی  گذاري سرمایهفته قرار دارند ، مناطقی با آب و هواي فصلی توسعه یا

براي حداکثر ساختن بازگشت سرمایه ) نسبتا بلند ( کافی ) برداري  منظور فصول مناسب بهره( نیازمند طول فصل 
 .است 

) تودگی ( انباشت . است  جهانگردان تاجرنواحی کالن شهري مراکز اصلی فعالیتهاي  –) تجاري (  يکسب و کار .2
آورند  بزرگی را بوجود میدر مجموع بازارهاي  ، )منظور فعالین خصوصی ( تولیدات ، خدمات مالی ، دولتی ، و افراد 

کالن شهرها را تبدیل به جاذبه ( سازند  جذاب می)  Business Tourism(که کالن شهرها را براي تجار جهانگرد 
زیرساخت حامی مانند یک امکان اقامتی با خدمات ارائه غذا که با امکانات مراکز  بعنوان مثال یک ) .کنند  می

نواحی . شود  هاي تجاري در نواحی کالن شهرها می شود ، منجر به رشد کنفرانسها و گردهمایی همراه می همایش
همایشهاي جهانگردان  ، اگرچه بعنوان مراکزي براي تجارت کمتر اهمیت دارند ، شروع به فعالیت در جنبهروستایی 



کوچک و بزرگ ، بصورت روزافزونی در جذب این بخش از  ) Resorts( هاي  تفرجگاهگردانندگان . اند  تجاري نموده
هاي زیبایی شناسانه مبتنی بر منابع  هاي روستایی به همراه جذابیت ترکیب محیط. مشغول فعالیت هستند بازار 

 .افزاید  هاي جهانگردان تجاري می را به همایشها و گردهمایی) خاطر انبساط ( طبیعی عنصري تحت عنوان لذت 

هاي گذشتگان باشند و چه محلی که در آن یک رویداد مهم  میراث گذشته ، چه آنها بقایایی از ساخته  – تاریخی .3
ها شاید قبل از تبدیل شدن به جاذبه نیاز به بازسازي و یا  محوطهبرخی . رخ داده ، میتوانند جاذبه تلقی شوند 

هایی از  محوطه. سازد تفسیر است  ، اما عنصر کلیدي که موفقیت را مشخص میاقدامات حفاظتی داشته باشند 
نها سازي هستند ، مانند یک شرح از اهمیت آنها یا رابطه آ دوران اولیه تاریخی یا دوران پیش از تاریخ نیازمند زمینه

باالیی داشته باشند بایستی ) جذابیت ( هاي تاریخی قدرت جذب  براي اینکه جاذبه. با زندگی مدرن امروزي 
کلنیال ویلیامزبورگ در ویرجینیا و گتیزبورگ در . تفسیري داشته باشند که هم سرگرم کننده باشد و هم آموزنده 

هاي تاریخی مهمی  جاذبهقایع تاریخی تا حدودي منجر به اي هستند که تفسیر دوره زندگی و و پنسیلوانیا  دو نمونه
 .مراجعه کنید  7براي اطالعات بیشتر در مورد تفسیر به فصل . اند  شده

هاي نژادي فرهنگی را  جاذبه طرقی که مردم مختلف زندگی ، کار ، بازي و نیایش میکنند  - فرهنگی / نژادي  .4
بسیاري از فرهنگها در شیوه زندگی خود مورد منحصر به فردي را بعنوان جاذبه براي سایرین  .شود  شامل می

بایست با دقت و  فرهنگی می/ در حالی که این اعتقاد ممکن است عوض شود ، ارائه یک جاذبه نژادي  .بینند  نمی
شود ، باید همانند سایر  می فرهنگی ارائه/ نظیر بودن یک جاذبه نژادي  اگر بی. حساسیت خاصی صورت پذیرد 

ها ، توسعه پایدار فقط در صورتی امکان پذیر  ها مورد محافظت قرار گیرد ، مثال در مورد تغییرات و دگرگونی جاذبه
 .است که جاذبه تقریبا به صورت دست نخورده باقی بماند 

 8وي جهانگردي در فصل بعنوان یک محرك ق) شخصی ( هاي روابط فردي  ترغیب کننده –دوستان و آشنایان  .5
هاي دوستان و آشنایان  جاذبهبراي توسعه ) از روي طرح و نقشه ( اي هیچ تالش آگاهانه. مورد بررسی قرار گرفت 

) کمکی ( هاي فرعی  گر آنها براي توسعه جاذبه   ؛ بهرحال شناختن قدرت هدایت) گیرد  صورت نمی( وجود ندارد 
هاي ویژه براي جذب  هاي دوستان و آشنایان ، آغازگر برنامه نزدیک به بازار جاذبه هاي نسبتا جاذبه. نماید  ضروري می

 .کنندگان است  مهمانان بازدید

از اولین مراکز درمانی . . . ) و  ، مراکز طبی آب گرم ، لجن درمانی( هاي آب درمانی  چشمه  - سالمت/  درمانی .6
تر هستند که بسیاري از  ها امروزه رایج تفرجگاهدرمانی  مراکز. شوند  هاي توریستی شناخته می بعنوان جاذبه

پیشرفتهاي علوم درمانی امروزه منجر به مراکز مراقبتی و تشخیص تخصصی با  .شوند  مزمن را شامل می هاي  بیماري
شود که صنعت گردشگري  کلینیک مایو در روچستر مینسوتا یک نمونه محسوب می. شهرت جهانی شده است 

المللی و افراد مرتبط با کلینیک را پاسخگو  باالي مراجعان محلی و بین بسیارتوسعه یافته تا هجوم  بصورت عظیمی
 .باشد 

مانند بازیهاي ( رخدادهاي نادر - سالیانه و یا فرا) فستیوال  (هاي  رخدادهاي ویژه مانند جشنواره  -رخدادهاي ویژه  .7
بعنوان مولدان ) رخدادهاي ویژه ( بهرحال آنها . کنند  هاي کوتاه مدت مهم عمل می بعنوان جاذبه) المپیک 

رخدادهایی که تحت پوشش تلویزیونی - فرا. کنند  بازدیدهاي تکرار پذیر و یا آگاهی دهندگان مقصد ضعیف عمل می
دریافتند )  Ritchie and Smith 1991( ریچی و اسمیت . شوند  گیرند بعنوان ترویج مقصد تلقی می ه قرار میک

افول آگاهی با فاصله . کند  که پوشش تلویزیونی میزبانی یک المپیک زمستانی آگاهی مقصد قابل توجهی ایجاد نمی



از ) اي  آینه( اي  خدادهاي ویژه زمانی که نمایندهر. شود  کمی از پایان المپیک و قطع پوشش تلویزیونی آغاز می
رخدادها با تقویت تصویر ذهنی مقصد و ساکنین . شوند  هاي جامعه باشندبیشتر بعنوان جاذبه مفید واقع می ارزش

کنند  محلی همراهند و با دو هدف ارتقاء و توسعه تصویر ذهنی مقصد و افزایش غرور مردم محلی در جامعه عمل می
. 

با دولتها . دولتی جاذبه هستند ) مراکز ( بعلت قرار گرفتن قرارگاههاي ) ها  پایتخت( و ملی  یالتیمراکز ا – دولت .8
بنابراین  .ها و سایر نمادهاي اقتدار سعی در تکریم و ستایش تشکیالت خود دارند  ساختمان بناهاي یادمان و موزه

 .باشند  کننده جاذبه براي جذب گردشگران میهاي ساختی تولید  ها با ارائه جاذبه مراکز و پایتخت

پارکهاي خصوصی در ویژگیی . گیرند  بسیاري از پارکهاي عمومی مهیا شده در رده منابع طبیعی قرار می – پارکها .9
از پارکهاي بسیار واضح در بخش خصوصی  .متفاوت و با اتکا به محیطهاي ساختگی براي توسل به جاذبه قرار دارند 

پارکهاي موضوعی بصورت  .اشاره کرد ) تماتیک ( تفریحی و یا پارکهاي موضوعی -پارکهاي سرگرمیبه توان  می
اي از خدماتی را که در هر جامعه مقصدي یافت میشود را   دامنه واند  رشد کرده) کامل ( نیاز  هاي بی مجموعه جاذبه
ها و معماهاي جالبی را براي توسعه  چالشها  تفرجگاه   تکامل پارکهاي موضوعی به سمت مجموعه. ارائه میکنند 

اهالی جامعه جدا از با نتایج ارتباطات فرهنگی جزئی ي ، گردشگران را ا جزیرهرویکرد . مقصد بوجود آورده است 
ي ممکن است کم باشند ، تاثیرات اقتصادي نیز ممکن ا جزیرهدر حالی که تاثیرات اجتماعی در توسعه .  سازد می

توان این مسئله را  می. بویژه اگر منابع تجهیز جاذبه و کاالها خارج از منطقه محلی تامین شوند  است کاهش یابند ،
را  "ي مناسبترندا جزیرهبراي توسعه  ، که براي درآمد بر بازارهاي جهانگرد انبوه تکیه دارند یپارکهاي موضوعی"که 

دهد ، شیوع توسعه را کاهش  ریزي فشرده محوطه را می همچنین اجازه طرح اي جزیرهرویکرد . مورد بحث قرار داد
، توسعه موفق پارکهاي موضوعی اغلب از سوي دیگر .  می کاهددهد و امکان بروز تاثیرات محیطی گسترده را  می

نوبه خود باعث شود ، که آنهم به  می )اي  ناحیه جزیره(  بوم هاي اقتصادي در خارج از برون منجر به دیگر فعالیت
شوند و بصورت غیر مستقیم  ها کنترل نمی هاي فشرده محوطه این شیوع توسعه اغلب با طرح. شود  شیوع توسعه می

فرهنگی مهمی از -تواند باعث اثرات محیطی و اجتماعی ریزي و مدیریت شده می یک پارك موضوعی خوب طرح
 .مورد بررسی قرار گرفته است  12ري در فصل ت شیوع توسعه به صورت دقیق. توسعه فرا مرزهایش بشود 

لزوما نوع . شوند  ها براي بحث از دیدگاه توسعه محور محسوب می هاي مذهبی دشوارترین جاذبه جاذبه – مذهبی .10
شود بلکه بیشتر مسئله چگونگی  شود نیست که باعث این دشواري می تسهیالتی که براي میزبانی جهانگردان بنا می

هاي حمایتی از قبیل منابع طبیعی  هاي جاذبه بر مبناي شالوده اکثر توسعه. هاي مذهبی است  هبوجود آمدن جاذب
مات درمانی یا دولتی قرار هاي اقتصادي مانند خد محیط ، نزدیکی نسبی به بازارها ، و یا وجود برخی دیگر از فعالیت

. بینی  باشد ، و بنابراین غیر قابل پیش میشالوده حمایتی یک جاذبه مذهبی عنصر روحانی ایمان  دارند در حالیکه
تولد حضرت محمد ؛ روم ، اریکه قدرت کلیساي  ها مذهبی عبارتند از مکه ، محل جاذبهبرخی از معروفترین 

 Hudman and( رجوع شود به هودمن و جکسن ( کاتولیک ؛ و سالت لیک سیتی ، قرارگاه دین مورمن 

Jackson 1992 . ((  مریم مقدس به گروهی از بچهظهور کشف اولین جوگورج ، در بوسنی و هرزگوین ، ها در م
قبل از . ، و هجوم انفجارگونه هر روزه جهانگردان به این مقصد قبال نا آشنا  1981 ژوئن25یوگوسالوي سابق ، در 
لیون می 10باالي   1980شدند و در دهه  بازدیدکننده در روز به شهر سرازیر می 4000جنگ بوسنی متوسط 

قرار میدهند  رمکالمات اخیر با افرادي که توسعه در مجوگورج را مورد نظ .بازدیدکننده از سراسر جهان داشته است 
تخت  8000شهر باالي . ت تاثیر کمی بر تعداد بازدیدکنندگان داشته اس دهد جنگ در نواحی اطراف نشان می



در دورنماي مشابه در لوردز )) .  Vukonic 1992( وکانیچ ( هاي مازاد در شهرهاي همجوار  ، با توسعه تجاري دارد
توان  هاي مذهبی می اگرچه جاذبه. ، فرانسه یک روستاي کوچک را به یک مقصد عمده جهانگردي تبدیل کرده است 

هاي  هیچ جایگزینی براي جذابیت خودانگیخته این نقشاما )  Bible Worldمثال ( ساخت و حتی به آنها تم داد 
در روش  .و تاثیرات آنها بر توسعه جهانگردي در نواحی که جاذبه قابل ارزش دیگري وجود ندارد ، نیست  مذهبی

اقامتگاههاي ریاست جمهوري مانند . شوند  افراد مشهور بعنوان زیارتگاه و مقابر ظاهر می) و فوت ( مشابه محل تولد 
ها لحاظ کرده بلکه کتابخانه اقامتگاه کارتر یک جاذبه  شهاقامتگاه جیمی کارتر ، جورجیا نه تنها این مورد را در نق

هاي این پدیده گریسلند است ، خانه الویس پرسلی  یکی از بهترین نمونه. شود  مهم توریستی در منطقه محسوب می
هاي  تعداد بازدیدکنندگان از خانه پرسلی با تعداد بازدیدکنندگان برخی از محوطه. در بیرون ممفیس در تنسی 

 .ذهبی رایج قابل رقابت است م

توانند یک رده مجزا  هاي ورزشی و مابقی می ها ، مکان هاي وحش ، آکواریوم باغ –هاي ساخته شده  سایر جاذبه .11
. گیرند  قرار می آنها با یکدیگر در این گروه نه تنها به خاطر راحتی بلکه بخاطر نیاز آنها به ساخت تسهیالت. بسازند 

بسیاري از نواحی . کاهد  اي آنها نمی هاي جاذبه گرفتن همه آنها در یک رده با هم ، از پتانسیلروشن است که قرار 
هاي ساخته شده را بعنوان مکمل براي توریستهاي تجاري موجود خود آغاز  بر جاذبه شهري بصورت عظیمی تکیه

 . اند  کرده

  

      اصول توسعه جاذبه

شود ، سپس با  شود ، با درك این مطلب که آنچه موجود است شروع می میدر پی مراحل توسعه جاذبه مطرح  این بخش
یابد و در پایان استراتژي آمیخته جاذبه  رویکرد ارزیابی و عرضه جاذبه براي مواردي که در آغاز مشخص شد ادامه می

  .شود  فرموله می

  

    سیاهه

بنابراین . ها را شناسایی کرد ، بویژه در صورت عدم وجود خصایص بارز دست ساز یا طبیعی  جاذبه اغلب آسان نیست
اي است که وجود  یک جاذبه بالقوه جاذبه. هاي موجود و بالقوه است  ها لیست کردن تمام جاذبه اولین گام در توسعه جاذبه

از مدار چهل و پنج ) شفق قطبی ( ال نورهاي شمالی بعنوان مث. شده است  بعنوان جاذبه تلقی نمیداشته اما سابقا 
باشند ممکن است ندانند که آنها  بازدیدکنندگان از مناطقی که نورهاي شمالی مرئی نمی. معموال قابل روئیت هستند 

مشکل از این رو . شوند اطالعی نداشته باشند  وجود دارند ، یا حتی اگر هم بدانند از زمان و شرایطی که آنها دیده می
فقط از بازاریابی رویدادهاي طبیعی بعنوان یک جاذبه نیست بلکه در مهیا کردن اطالعات صحیح و تفسیر درست آنها 

  .عالقمند به آن پدیده هستند که براي بازدیدکنندگانی است 



براي لیست ها همیشه کار آسانی نیست ، معموال به حجم باالیی از زمان و مشارکت افراد بسیاري  لیست کردن جاذبه
هایی شبیه به آنچه در پیش گفته شد گروه  ها بایستی در رده جاذبه. نیاز است  هاي در دسترس  کردن دامنه کامل جاذبه

  .دهد  اي از برگه سیاهه جاذبه را نمایش می نمونه 9.2بندي شوند ؛ شکل 

   ارزیابی

 5)  1991( مرکز جهانگردي دانشگاه مینسوتا . بایست مورد ارزیابی قرار گیرند  ها لیست شدند می پس از اینکه جاذبه
  .کند  معرفی میها  سنجه براي ارزیابی جاذبه

  کیفیت

کیفیت محصول مشخص کننده ارزش . جهانگردان همانند سایر مصرف کنندگان بدنبال ارزش براي پول خود هستند 
، و ) خوشایند ( کیفیت باالي جاذبه به وراي رسیدگی شایسته به مشتري میرسد ، امکانات تمیز و مطبوع   .است 

نگهداري . کنند  اجتماعی را رعایت می-که موارد محافظتی از منابع طبیعی و فرهنگی) اثربخش ( برداري مناسب  بهره
هاي خدمات  خدمات کیفی براي تمام جنبهدادن  نکیفیت منابع یک منطقه بر مبناي مشخص کردن مراحلی براي نشا

  .باشد  مقصد می

کنند  بندي و ارزشیابی اعضاي کسب و کار مهیا می ها را با رتبه بسیاري از سازمانهاي بخش خصوصی ارزیابی کیفیت جاذبه
یبایست در سطح محلی ها که با سازمانهاي بزرگتر سر و کار ندارند ، ارزیابی کیفی م بهرحال براي آن دسته از جاذبه. 

ها را از دید یکپارچگی آنها با ارزشهاي منابع جامعه بسنجند  کیفیت جاذبهگروههاي محلی بایستی همچنین . انجام شود 
  .بررسی کلی از کیفیت خدمات در فصل بعد انجام خواهد گرفت . 

  اصالت

جهانگردان ممکن است تجارب محدودي از یک مقصد داشته باشند ،  است "از محل  یحس "منعکس کننده یک  اصالت
بازدید حقیقی منجر به . و پنداشت آنها از آنچه موجود است ممکن است از منابع بسیار گوناگونی کسب شده باشد 

بسیاري .  پنداشت آنها از مقصد است اصالتشود نشانگر  هایی که به گردشگران ارائه می جاذبه. شود  ادراکات جدیدي می
. کنند  هاي دست ساز مانند کازینوها ، پارکهاي آبی و موارد مشابه تکیه می از جوامع موفق تقریبا منحصرا بر روي جاذبه

فرهنگی منطقه - هایی که با منابع طبیعی و اجتماعی بهرحال تصمیمی که در جهت حرکت به سوي ساخت جاذبه
مقاصدي که صرفا به  .دهد  سوق می اي با درجه باالي خطر رده شود مقصد را به سمت یکپارچگی ندارد گرفته می

ها به راحتی قابل  اتکا دارند باید بصورت مداوم رقبا را ارزیابی کنند ، چرا که این جاذبه اصالتهاي ساخته شده فاقد  جاذبه
ال تغییر باشند ، کیفیت ، براي پیشرفت و موفقیت میبایست بصورت مستمر در ح اصالتهاي فاقد  جاذبه. اند  جایگزینی

. هاي هنگفت صرف نمایند  محصوالت را بهبود بخشند ، به سمت روند بازار تعدیل شوند ، و براي ترویج و بازاریابی بودجه
با تمام ریسکهایی که استراتژیهاي . اي شدیدي براي پاسخ به روند بازار شوند  هاي توسعه باید همچنین متحمل دگرگونی

   . کنند پذیرایی بازارهاي انبوه کسب میشوند پاداشهاي مالی قابل توجهی از  متحمل می اصالتفاقد  هاي توسعه جاذبه



  



سازگارتر )  Alternative tourism( انتخابی هاي توسعه پایدار و جهانگردي  دار با استراتژي اصالتهاي  توسعه جاذبه
آنچه بصورت جاري موجود است ؛ منابع فرهنگی ، تاریخی ، و طبیعی شکل دهنده پایه و اساس بنا  نشانگر اصالت. است 

کار مهم ، درك این . ل پیدا کردن در جاهاي دیگر نیست تقریبا هر مکانی چیزي دارد که قاب. هستند  اصالتکردن 
 .کننده حس محل  دگان بعنوان معرفیمطلب است که این منابع کدامها هستند و نمایش دادن آنها براي بازدیدکنن

 اصالت. شود  می اصالتدهد و بنا به تعریف باعث تغییر  ، آنچه هست را تغییر می هاي بیش از اندازه یا بسیار سریع توسعه
  .شود  میجهانگردان زودگذر شده و تابعی از تفسیر 

. گذارند  مردم ساکن را به نمایش می) نژادي ( هستند که میراث قومی  اصیلهاي  اي از جاذبه جوامع موضوعی نمونه
. ها گردد  هاي تجاري موجود همچنین ممکن است باعث توسعه این جاذبه با فعالیت اصیلهاي  یکپارچگی جاذبه

، ) یکی مزارع هاي از تولید به مصرف در نزد دستفروشی( اي  هاي کنار جاده اي میوه و سبزي فروشی متگاههاي مزرعهااق
هایی از  گذارند ؛ همه نمونه فرآیندهاي تولیدي ، تورهاي مزارع که آموزشهاي کشاورزي را به نمایش میتورهاي 

مورد بررسی قرار گرفت ،  7همانطور که در فصل . با فعالیتهاي تجاري موجود هستند  اصیلهاي  یکپارچگی جاذبه
اقتصادي بر روي نوع و اندازه تاثیرات ) نرخ بازگشت سرمایه ( ازگشتهاي هاي توسعه جوامع به همان اندازه ب استراتژي

گیرند پتانسیل باالتري براي  می  فاصله اصیلهاي  بطور کلی ، هر چه جوامع میزبان از جاذبه. اجتماعی اثرگذار هستند 
  .شوند  می کنند ولی همچنین بازگشتهاي بیشتر اقتصادي را نیز شاهد پیدا میتاثیرات عمیق اجتماعی 

  )مانندي  بی( یکتایی 

همانطور که در پیش  .هاي توریستی باشند  جاذبه شالودهشود ، وقتی که مقاصد بدنبال توسعه  یکتایی حتی مهمتر هم می
کردن آنچه در سایر مقاصد وجود  )کپی (  با برگردان. آورد  از این بحث شد ، مسافرت تغییراتی را در محل بوجود می

ها توسط مقصد ممکن است  همزمان با کامل شدن سیاهه جاذبه. آید  اي براي جهانگرد بوجود نمی ز تازهدارد هیچ چی
ها است  چالش ، یافتن آمیخته صحیحی از جاذبه. ها نیز بدست آید  هاي مختلف توسعه جاذبه اي از گزینه دامنه گسترده

زمانی که جهانگرد به مقصد . کند  ا وادار به بازدید مییکتایی مردم ر. شود ) نظیر  بی( که منجر به درك تجربه یکتا 
  . دیگر الزمند  هاي فعالیتی نظیر نیستند هم براي گزینه هاي بی آمیخته جاذبههاي دیگري که بخشی از  رسد ، جاذبه می

بخشد ،  می اصالتفرهنگی یک جامعه -وابسته است ، آنچه به منابع پایه طبیعی و اجتماعی اصالتیکتایی تا حدودي به 
توانند براي توسعه مفهوم  هم می اصالتهاي فاقد  بهرحال جاذبه. میتواند بعنوان عنصر کلیدي براي یکتایی هم باشد 

هاي ایاالت  وگاس در نوادا بعنوان مرکز قمارخانه بعنوان مثال در دوره گسترش کازینوها ، الس .یکتایی بکار گرفته شوند 
براي گسترش یکتایی ، متحمل خطرپذیري باالیی  اصالتهاي فاقد  ل استفاده از جاذبهاما بهرحا. متحده شناخته شد 

  . است 

  گسترش فعالیت

نظیر براي منطقه یک چیز است ، اما آنچه که  ترویج منابع طبیعی بی. هاي فعالیتی هستند  ها نیازمند گزینه تمام جاذبه
حتی تماشاي مناظر نیازمند توسعه . جام خواهند داد چیز دیگر بازدیدکنندگان بعد از رسیدن به مقصد با این منابع ان

هاي  گزینه. مناسبی براي جابجایی بازدیدکنندگان به محل است ) ها و مسیرها  مانند جاده( زیرساختهاي حمل و نقلی 



یدي در بررسی سوال کل. فعالیتی بیشتر برابر با افزایش شانس اقامت بازدیدکننده و بازگشتهاي اقتصادي باالتر است 
یکپارچگی با جاذبه سازگار بوده و در خدمت حفظ ) فعالیتها ( فعالیتهاي مرتبط با یک جاذبه خاص اینست که آیا آنها 

شود به انواع گوناگون توسعه جاذبه که شامل آن  فرهنگی و محیطی مقصد هستند یا نه ؟  این پرسش منجر می- اجتماعی
اگر . شود  بوده و نیازمند توسعه امکانات بزگ مقیاس هستند نیز می اصیلبصورت غیر  هایی هم که در آغاز دسته از جاذبه

   . اي اجماع نظر و اتفاق آراء جامعه میزبان میبایست لحاظ شود  پاسخ به این پرسش نه باشد قبل از هر اقدام توسعه

    قدرت هدایتی

کنند و با چه وسیله  آیند ، چه مسافتی سفر می از کجا می. شود  قدرت هدایتی جاذبه از الفاظ بازدیدکنندگان سنجیده می
گیري قدرت  اندازه. گیرند  همه و همه در ارزیابی قدرت هدایتی جاذبه ، مد نظر قرار می. . . آیند و  حمل و نقلی می

اما مشخص کردن قدرت . عات ثبت شده بازدیدکنندگان امکان پذیر است هدایتی مقصد بسیار آسان و با مطالعه اطال
هدایتی براي یک جاذبه در حال طراحی و یا بالقوه نیازمند مطالعات امکان سنجی است که در آینده در همین فصل 

  . شود  مطرح می

تعداد بازدیدکنندگان بعنوان قدرت  بطور ساده استفاده از. هاي اولیه و ثانویه تقسیم شوند  ها میبایست به گروه جاذبه
هاي  خیلی از مواقع جاذبه .ممکن است گمراه کننده باشد  ، هدایتی براي مشخص کردن اولیه یا ثانویه بودن گروهها

شود که  این مورد بیشتر در کالن شهرها مشاهده می) . پشتیبان ( هاي حامی  تر یا ثانویه هستند و یا جاذبه پربیننده
غیرعادي ) تجار ( در بین استراحتهاي میان فعالیتهاي تجاري براي مردم . است مسافرت تجاري باشد جاذبه ممکن 

هاي محلی ممکن است جذابیت الزم براي  در حالیکه این جاذبه. هاي محلی مراجعت کنند  نیست که به بازدید از جاذبه
ز انتخابهاي در دسترس براي بازدیدکننده مهم تلقی اما در طراحی منویی ا مسافرت مردم به ناحیه را نداشته باشند ، 

 )ی یپرسشها( ی یهاي اولیه شاید بسادگی قابل شناسایی نباشند اما براحتی از طریق تحقیقها در حالیکه جاذبه. شوند  می
شناسایی . کنند  هاي اولیه در تمایز یکتایی و هویت مقاصد بسیار کمک می جاذبه. اند  از بازدیدکنندگان قابل تشخیص

  .هاي اولیه در استراتژي توسعه ترویج تصویر ذهنی از مقصد نیز مفید و پرکاربردند  جاذبه

   آمیخته جاذبه 

در انتخاب تواند  دو مفهموم می. تواند توسعه یابد  ها لیست و ارزیابی شد ، استراتژي آمیخته جاذبه می پس از اینکه جاذبه
( موضوعی  ذابیتجو    ) دسته بندي طبیعی (  خوشه ارگانیک: صحیح آمیخته جاذبه مفید بوده و کمک کننده باشد 

  .  )تماتیک 

    خوشه ارگانیک  

بندي ،  ایده نهفته در پشت این نوع گروه. گویند  بندي با هم را در اصطالح خوشه ارگانیک می هاي مشابه در گروه جاذبه
چه اتفاقی گیرند  هاي مشابه در یک گروه قرار می بهترین راه براي توضیح اینکه وقتی جاذبه. باشد  اثر هم افزایی میایجاد 
اگر یک . هاي محدود و وجود رستورانهاي غذاي آماده استفاده کنیم  هاي دسترسی از مثال خروجی دهد اینست که رخ می

گیرند  در مجاورت آن قرار می) رستورانهاي غذاي آماده ( اشد ، سایرین رستوران غذاي آماده در یک خروجی قرار داشته ب



بندي  با گروه. کنند استثناء هستند  اي را ارائه می ها که معموال خدمات و غذاهاي رستورانهاي زنجیره عوارضی. 
. توانند جذب کنند  کل بیشتر از مجموع آنچیزي است که هر کدام به تنهاي میجمعیتی رستورانهاي مشابه ، ترافیک 

بندي خوشه ارگانیک بیشتر از  کنند و آنها از گروه را جذب می جمعیتی ترافیکاین برخی از رستورانها سهم نامتناسبی از 
ت هاي بازاریابی شرکتها نشئا تراتژيبرند ؛ بهرحال این تفاوت بیشتر از مقبولیت نام و نشان تجاري و اس سایرین نفع می

  . تواند مشتریان بالقوه بیشتري داشته باشد ، اگر تنها انتخاب ممکن باشد  می ضعیفگیرد ، حتی یک رستوران  می

یک ساختمان قدیمی ، . مند شود  بندي خوشه ارگانیک بهره توانند از مزایاي گروه هم میهاي گردشگري  توسعه جاذبه
هاي  بندي جاذبه گروه. دهند  قدیمی است ، اما ده ساختمان قدیمی یک محوطه تاریخی را تشکیل می ساختمان  فقط یک

تواند  حامی با هم ، و یا در برخی موارد یک کل واحد که هر کدام تک تک حتی یک جاذبه هم شاید محسوب نشوند ، می
هرگاه جاذبه موجود به حدي یکتا باشد که نتوان آنرا  .افزایی الزم براي تشکیل یک مجموعه جاذبه اولیه را بوجود آورد  هم

بخودي خود یک گراند هتل جزیره ماکیناك در میشیگان . بندي کرد میبایست آنرا مجزا ساخت  ها گروه با سایر جاذبه
ش جاذبه آن با ساخت یکسري امکانات اقامتی با کیفیت کمتر در اطراف آن افزای. نمونه از جاذبه یکتاي اولیه است 

اي که توسط هتل بکار گرفته شده ، اینست که هتل را از سایر کسب و کارهاي موجود شهر با  استراتژي توسعه. یابد  نمی
یکی از بهترین مثالهاي خوشه ارگانیک و . محوطه کمربندي سبز متمایز سازد که بر یگانگی جاذبه بیشتر تاکید شود 

هاي جاذبه مخصوص به خود را  دنیاي دیسنی بسته .ل دنیاي دیسنی است افزایی در اطراف اُرالندوي فلوریدا در مح هم
گیرد ، اما بهرحال  ها در نظر می کند و فاصله الزم را از محیط پیرامون خود براي متمایز ساختن از سایر جاذبه ارائه می

کنند بلکه بعنوان  تفاده میها نه تنها از ترافیک جمعیتی جاري به دنیاي دیسنی اس تعداد قابل توجهی از دیگر جاذبه
هاي محلی از این رابطه همزیستی  تمام جاذبه) .  Fodness , 1990( شوند  هاي ناحیه نیز تلقی می مکمل بسته جاذبه

تراتژي آمیخته جاذبه باید یک اس. برند  هاي سنگین تبلیغاتی سود می با دسترسی به بازار بزرگتر بدون تحمل هزینه
  .برند را شناسایی نماید  از اصول خوشه ارگانیک نفع می کهیی ها جاذبهآندسته 

    ) تماتیک( جذابیت موضوعی 

.  بخشهاي خصوصی و عمومی رویکرد موضوعی را پذیرفتندهاي  جاذبهبا موفقیتهایی که مجموعه دیسنی کسب کرد سایر 
ایده بنیادي در . و خیالپردازي باقی ماندند ) از روزمرگی و زندگی روزمره ( پارکهاي موضوعی بعنوان رهبرانی در رهایی 

قرار دادن ) با زندگی روزمره ( پشت توسعه پارکهاي موضوعی ، از لحاظ روانشناسی افراد را در مکانها و زمانهاي متفاوتی 
دگرگونی روانشناسانه  بهرحال) .   Milman , 1998( هاي خود باشند  اور خیالپردازياست به صورتی که آنها قادر به ب

تقریبا هر  گیرند ،  هاي عمومی هم مفهومی را در بر می بعنوان مثال جاذبه. نیاز براي موضوعیت گرایی نیست  یک پیش
تم ها . عیت بخشیدن یکتایی است ایده پشت موضو. جاذبه اي قابل موضوعیت است ، این شامل کل جامعه نیز می شود 

    . . . . . براي یک جاذبه هویت قائل می شوند که از طریق استراتژي توسعه تصویر ذهنی هدایت می شوند 

     


