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  مقدمه-1

ضر  حال در شگري  بخش حا صی  جایگاه گرد سعه  در خا شورها  تو صادي،  ساختار  ارتقاء در مؤثري و فعال نقش و کرده پیدا ک   اقت

از انواع گردشگري که در سالهاي اخیر روند رو به گسترشی کند. یکی می ایفا ال توسعهحدر  کشورهاي در بویژه فرهنگی و اجتماعی

شد.            صنعتی می با شگري  ست، گرد شته ا سر جهان دا سرا ست که در       در  شگري با عالیق ویژه ا صنعتی نوعی گرد شگري  گرد

صادي و فرهنگی باعث           صوص در حوزه اقت شگري در که بخ شود. تاثیرات مثبت این نوع گرد صنعتی انجام می  مکانهاي 

ســت که توجه ویژه اي براي برنامه ریزي در این امر صــورت در جهان صــورت پذیرد. با توجه به این ضــرورت در   شــده ا

صنعتی       شگري  ضر به مقوله گرد ستارت آپ ها و       گزارش حا شرکتهاي دانش بنیان، ا صنعتی،  شامل بازدید از مراکز  که 

و اکوسیستم    رو ابتدا به مفهوم گردشگري صنعتی    از این در اکوسیستم تجاري هوشمند پرداخته می شود.    غیره می شود،  

شود؛  صنعتی بر       تجاري پرداخته می  شگري  ستم    سپس تاثیرات گرد سی شگري     تجاري اکو سی و نحوه اجراي گرد برر

   صنعتی شرح داده می شود.

  گردشگري صنعتی-2

  اتیتجرب یافته است.  شیافزا، ژهیبا عالقه و ي گردشگر  نوع کی به عنوان یصنعت  يگردشگر  يتقاضا برا در سالهاي اخیر  

صر به فرد و معتبر   شگران    منح شگري، گرد صاد   درباره سازد تا  یرا قادر ماین گونه از گرد به  ای و دیاموزیمنطقه ب کیاقت

شف     گر،یعبارت د صاد منطقه را ک صنعتی    جیترو يابتکارات برا نیاز اول یکی). Morice, 2006نمایند (اقت شگري  در   گرد

دولت   یمال تیبا حما درااز بن دیبازد براي جیترو ژهیشهر روتردام به و در  یصنعت  يگردشگر  ژهیو ادیبن توسط  1997سال  

شد  هلند سال  انجام  شهر  2000. در  س  وركی،    یمعرف "صنعتی  يتورها تختیپا"خود را  یمتحده) حت االتیا ا،یلوانی(پن

ــان م گرید ينمونه ها و نمونه ها نیکرد. ا ــندهد که  ینش ــگر عتی،مناطق ص ــنعت يگردش را نه تنها به عنوان منبع   یص

ساز  و یابیبازار يبرا يدرآمد، بلکه به عنوان ابزار صنعتی   بنابراین از  .).Frew, 2000( رندیگ یدر نظر م يبرند شگري    گرد

صد   بهبود  يتوان برا یم صویر مق ستفاده کرد  ت صو . ا صنا  يریت  ,Otgaarدارند (که در آن قرار  یمناطق جه،یو در نت عیاز 

در   تحقیقاتاکثر اي محسوب می شود.    ناشناخته  موضوع  نسبتاً جوان و  یصنعت  ، گردشگري يگردشگر  اتیدر ادب ).2012

 بالقوه عالقه صنایع  ي ازاریبس حال،  نیبا ا. تمرکز دارد ي غذامانند گردشگر  یصنعت  گردشگري  از یبر نوع خاص  مورد نیا

از مهمترین دالیل این امر در وهله اول بازاریابی و تبلیغاتی اســت دارند.  دگاندکننیبازد يخود برا يکردن درها باز به اي

که براي شرکتها بسیار اهمیت دارد. بازاریابی و تبلیغاتی که تفاوتهاي اساسی با شیوه هاي مرسوم که غالبا یک طرفه می         

ردشگر در فرآیند بازاریابی و تبلیغات دخالت  باشد دارد و می توان از آن به عنوان بازاریابی و تبلیغات خالق (که مشتري/ گ

دارد) و یا تجربه اي (تجربه مشتري/گردشگر از هر آن چیزي که می خواهد بداند) نامید. اساسا گردشگري صنعتی نوعی        

  د حد متعالی گردشگري صنعتی باشد.گردشگري خالق است که البته به نظر می رس

یابد، جایی که یک عنصر  هاي مورد عالقه توسعه می ه است که در مکان گردشگري صنعتی نوعی گردشگري با عالیق ویژ   

شگران را براي         ست که گرد صر/ویژگی ا صر به فرد مرتبط با آن مکان وجود دارد. بنابراین، دقیقاً همین عن یا ویژگی منح
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ه با فناوري هاي این امر بخصــوص در حوزه شــرکتهایی ک ).Karasoula, 2010بازدید و کاوش در مکان ترغیب می کند (

ستارت آپ ها مشغول به فعالیت هستند بیشتر مصداق پیدا           نوین و یا ایده هاي جدید مانند شرکت هاي دانش بنیان یا ا

امروزه در بیشــتر کشــورهاي اروپایی، میراث صــنعتی ارزش باالیی داشــته و مورد توجه زیادي قرار گرفته و به می نماید. 

). تاثیرات این بخش شامل توسعه اقتصاد     Agaliotou, 2015رهنگ محلی حفظ می شود ( عنوان بخشی جدایی ناپذیر از ف 

و فرهنگ محلی، بهبود کیفیت زندگی و افزایش تعداد گردشگران عالئق خاص با تاثیرات منفی کمتر نسبت به گردشگري 

  انبوه می باشد.

دارند. به عنوان مثال، فرو  یصنعت يگردشگر فیدر مورد تعر يمتفاوت و گاه متضاد يها دگاهیرسد محققان د یبه نظر م

  تیسا  یاصل  تیکه در آن فعال صنعتی  یاتیعمل يگردشگران از مکان ها  دیبازد"را به عنوان  یصنعت  ي)، گردشگر 2000(

ــگر ریغ ــت يگردش ــرکت  يکند که موزه ها یم دیکرد. فرو تأک فیتعر "اس ــگر« يتجار يو پارك هاها ش فرد   يگردش

ها فرصت    تیسا  نیکنند که ا یم انی) ب2004( سون ین و مورچالبته ) هستند،  یصنعت  يه گردشگر (و ن» مصرف کننده 

ــگر نفکیال جزء کنند: آنها یفراهم م دیتول يندهایدر مورد فرآ يریادگی يرا برا ییها ــنعت يگردشـ ــتند. یصـ این  هسـ

ــنعت   ــگري ص ــت که گردش ــده اس ــت که بارها روي آن در منابع تاکید ش ــوع نکته اي اس ــبب انتقال دانش بین موض ی س

گردشگري و میزبان به صورت دو طرفه می شود. انتقال ایده ها بخصوص از سمت گردشگران به صنایع مورد بازدید بسیار     

حائز اهمیت است. چرا که نیازهاي واقعی مشتریان را بدون واسطه در اختیار تولید کنندگان قرار می دهد و از سوي دیگر    

  انتقال پیدا می کند که می تواند در ارائه محصوالت متنوع مفید باشد. تعداد زیادي از نظرات

  تاریخچه گردشگري صنعتی-3

اروپا   یاصل  نیشروع به سفر به سرزم    ایتانیکه اشراف بر  یفعال در قرن هفدهم زمان ریفعال و غ يهااز شرکت  دیبازد دهیا

از اوقات   یقیمدرن با تلف يگردشــگر شــهیگرند تور را ربه اصــطالح  نیا ياری). بســSteinecke, 2002کردند، ظهور کرد (

ضا  یفراغت و آموزش م شروع      ي اجتماعیطبقه باال يدانند. اع سه و آلمان  ستان، فران سا  دیبازد کننده از انگل نقاط   ریاز 

 يز تورهاخاص تر ا يها نمونه. )De Groote, 1999کسب کنند ( يشتریاطالعات ب ،يتا درباره فرهنگ و فناور بودنداروپا 

صنعتی)    شگري  شگر  نی. چند)Frew, 2000( در قرن نوزدهم ظهور کردند کارخانه اي (گرد را در   یصنعت  ينمونه از گرد

ستان ها، کارخانه ها   ریپن يگل، کارخانه ها يهلند (به عنوان مثال بازارها سه (تاک ساز    ي)، فران  يکارخانه ها ،يشکالت 

ساز    يمتحده  (کارخانه ها االتی) و اصنایع مربوط به دریا لت (و ما ونانی ،تنباکو، بورس اوراق بهادار)   )و غیره يشکالت 

ــادي رونق روزافزون 20و  19قرن  در ).MacCannel, 2013( می توان به عناون مثال ذکر نمود    ــعه    اقتصـ منجر به توسـ

شگر  صوص پس از جنگ جهان    يگرد شد. به خ سفر برا  یانبوه  شورها حداقل در  اوقات فراغتگذران  يدوم  سعه   يک تو

درآمد، کاهش   شیرشد افزا نیا یاصل يشد. محرك ها لیتبد تیاز جمع يا عمدهبخش  يبرا جیرا یسرگرم کیبه  افتهی

ــفر و افزا نهیهز ــتخودرو بود تیمالک شیس ــگر هادهه نی). در اWilliams & Shaw, 1991( ه اس ــنعت يگردش به  یص

ص  يبرا جیرا یمفهوم سعه  يتجار کردیرو فیتو شگر  به تو ) و هنوز هم امروزه عده  Rodenburg, 1980شد (  لیتبد يگرد

شگر  یوقت يا صحبت م    کیبه عنوان  ياز گرد شگر    یصنعت  صطالح گرد ستفاده م  یصنعت  يکنند از ا کنند. تحول  یا

ــ يهاکه در دهه  يگریمهم د ــته در تنوع بخش ــگر دنیگذش رفتار   1950دهه  از اتفاق افتاد این بوده که يبه بازار گردش

شدت تغ  يمصرف کننده در گردشگر   ست و منجر به توسعه بخش ها   رییبه  ست (   دیجد يکرده ا شده ا  Nylanderبازار 

& Hall, 2005; Robinson & Novelli, 2005دانســت. دیجد يها شبخ نیاز ا یکیتوان  یرا م یصــنعت ي). گردشــگر 
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صنعتی براي       شگري  صطالح گرد ستفاده از ا شگري صنعت به عنوان یک جاذبه گ «ا ست. در    » رد سبتاً جدید ا یک پدیده ن

شد. پس از جنگ جهانی دوم، این       1980دهه  صنعت مدرن یعنی بریتانیا رایج  صنعتی در مهد  شگري میراث  مفهوم گرد

ها متروك شدند. در ابتدا کشور اولین کشوري بود که در اروپا با انحطاط صنعتی مواجه شد و در نتیجه بسیاري از کارخانه

چندین منطقه از پتانســیل   1980انه ها فقط توســط باســتان شــناســان صــنعتی بازدید می شــد، اما در دهه   این کارخ

 راثیم گردشگريمورد  در  Harris, 1989; Hospers, 2002 .()2003(Maderگردشگري میراث صنعتی خود آگاه شدند (

ــنعتی ــحبت م 2666کننده از  دیبازد ونیلیم 145با  یواقع ص ــاکند. ا یجاذبه ص   -راکد  ییمناطق اروپا ریز آن زمان، س

خود کشف    ياقتصاد  يبازساز  يها است یرا به عنوان عنصر جالب س   یصنعت  راثیم يگردشگر  -مانند منطقه روهر آلمان 

   .)Otgaar, 2010( کرده اند

شگر  جیتدر به سترش   یصنعت  يمفهوم گرد شرکت ها  دیو بازد افتیگ س  زیرا ن یاتیعمل ياز   1974ال در بر گرفت. در 

 يتواند شــامل تورها یکرد که م فیتعر "دیمرکز تول کیاز محل  دیبازد"را به عنوان  یصــنعت يگردشــگر مونســونیســ

 ,Dodd, 1998; Simonsonباشد (  یسوغات  ای و حصول م یاحتمال دیاز محصول و خر  ينمونه بردار سات، یاز تاس  یآموزش 

سال  1974 شگر   1988). در  ) را آغاز کرد که به Mader, 2003( »دینیصنعت در کار را بب « نیکمپ ایتانیبر يسازمان گرد

 ریالهام بخش سا  نیکمپ نیشود. ا  یفعال در نظر گرفته م ياز شرکت ها  دیبازد جیترو يابتکارات برا نیاز اول یکیعنوان 

شهرها برا   شورها، مناطق و  ست  يک شابه بود. در اواخر دهه   یابید شگر  کید) ، روتردام (هلن1990به ابتکارات م  يتور گرد

تور  تختیپا"خود را با عنوان  يمتحده) نام تجار االتی(ا ایلوانیدر پنســ وركی ، شــهر2000کرد. در ســال  جادیا یصــنعت

  یفرانسه سازمان  ) Pays de la Loire( پی دو ال لوآر ایالت، 2001سال بعد، در سال    کی. انتخاب نمود "جهاناي کارخانه 

  ي، شانگها 2005در سال   کرد. سیتأس  یصنعت  وضعیت گردشگري  با هدف بهبود  »دیکن دیبازدما  يهااز شرکت «به نام 

 ;Made in Torino «به نام  يبرنامه ا ایتالیا نیشــهر تور . همچنینکرد يراه انداز یصــنعت يگردشــگر جیمرکز ترو کی

Tour the Excellent«  ییکنفرانس اروپا نیاول زبانیم فرانسه وآرپی دو ال لایالت در  آنژه، شهر 2006را آغاز کرد. در سال  

 ای ییمناطق روستا  يشرکت ها و هم برا  يهم برا یصنعت  يگردشگر  يفرصت ها  بهاز شرکت ها بود که   دیدر مورد بازد

شت. نمونه ها   يکالن شهر    یصنعت  يبرنامه گردشگر  ياز شهرها و مناطق دارا  يگرید يکه در آن واقع شده اند توجه دا

ــتردام (هلند)، ناگو   عبارتند از:   ــترال -(ژاپن)، منطقه رون  ای آمسـ ــه) و اسـ امروزه  .)Otgaar, 2010(  غربی يای آلپ (فرانسـ

شگر  شورهاي  در  ژهیبه و یصنعت  يگرد س  برنامه رونق خوبی دارد. ییاروپابین ک سال   یصنعت  راثیم ییاروپا ریم که در 

سال   ؛شد  جادیآلمان و هلند ا ک،یبلژ ا،یتانیبر هیبا اتحاد 1999 کرد و در   افتیخالق بودجه در يوپا، از برنامه ار2014در 

  يبه اتفاق کشــورها بیقر تیشــبکه، که امروزه اکثر نیا جادیاروپا قرار گرفت. ا اتحادیه یفرهنگ ریدر مســ 2019ســال 

  راتییجرقه تغاســت که  یخیتار دادیرو کیبه عنوان  یقرار دادن انقالب صــنعت دهیبر اســاس ا رد،یگ یرا در بر م ییاروپا

 را به همراه داشت. یفرهنگي و اقتصاد ،یعمده اجتماع
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 انواع گردشگري صنعتی-4

شگري    شند.  سه نوع گرد صنعتی الف)  صنعتی قابل تفکیک می با سایت خود را بدون    مراکز  شرکت هایی که  درهاي باز (

).  واحد در نزدیکی محل تولید   (اري واحدهاي تج   ج) و داراي واحد روابط عمومی  مراکز ب) هیچ تغییري باز می کنند)،   

ــتینک ( ــگري صــنعتی را ارائه کرد "دنیاي تجربه صــنعتی"اصــطالح  )2001اس  .را معرفی کرد و انواع مختلفی از گردش

 .مسیرهاي میراث صنعتی، مناظر تجربه صنعتی، موزه هاي شرکت و پارك هاي تجاري

شگران (طبق تع     صنعتی نه تنها گرد شگري  شامل می      )WTOریفالبته مخاطبان گرد ساکنان و مردم دیگري را نیز  بلکه 

شجو    صان و روزنامه نگاران.   شود که کمتر از یک روز  اقامت دارند؛ مانند جمله دانش پژوهان، دان ص این افراد که  یان، متخ

شوند، اثرات   صنایع دا     تحت عنوان بازدیدکننده مطرح می  شد بر روي  شمرده  سیاري از آنها بر  رند؛ اما مثبت زیادي که ب

ساعت و بیشتر در مکانی غیر از محل اقامت دائمی خود حضور داشته باشند، تاثیراتی به       24گردشگرانی که طبق تعریف  

صادي (اقامت و پذیرایی و         شت. این اثرات در زمینه اقت صوص براي جامعه محلی خواهند دا شتر و عمیق تر بخ مراتب بی

ست، ولی اثرات اجتماعی و فره    شخص ا شگر ایجاد       غیره) م سبب تعامالت بین جامعه میزبان و گرد شتري نیز به  نگی بی

  می شود که شایان توجه می باشد.

 ، شرکتهاي دانش بنیان، استارت آپ ها و  . . ي مراکز صنعتیبسته نگه داشتن درها ایباز کردن  لیدال-5

ــ ــان م اتیادب یبررس ــل لیکه دال دهدینش ــنعتیکه  یاص ــرکت هاي دانش ، مراکز ص ــتارت آپ ها و غیرهش  بنیان، اس

  باز کنند عبارتند از: دکنندگانیبازد يخود را به رو يدرها خواهندیم

 ،) حفظ شهرت خود1 

  برندها و محصوالت خود و غیتبل ي) برا2

  .با جامعه داریپا رابطه) ساختن 3 

) 2002( گیو ارو چلیکت است. م شر  يبالقوه برا ریسف  کی دکنندهی) نوشتند، هر بازد 1988( سیویهمانطور که راد و د 

). 1994 ل،یکند (مک بو جادیابرند  کیمصـرف کنندگان و   نیب يوندیتواند پ یم یصـنعت  يکنند که گردشـگر  یم انیب

 رایاســتفاده کنند، ز تیمز نیاز ا توانندیم فروشــند،ینم ییکنندگان نهابه مصــرف ماًیکه مســتق ییهاشــرکت نیهمچن

ست  حتی ها از شرکت  دیکمک کند. بازد نیتأم رهیاعتماد و درك در زنج ادجیبه ا می تواند دهایبازد   جادیا سبب  ممکن ا

  نیز گردد. و فروش در محل) يورود يها طی(به عنوان مثال از بل یدرآمد اضاف

توسعه،   يها نهیهز شامل  که ندارند یصنعت  يدر گردشگر  يگذار هیبه سرما  یلیتما یکه شرکت ها گاه  یلیاز دال یبرخ

س      به دیو تهد یتیو امن یمنیطرات اخ سو ست (کارتر،   یصنعت  یسرقت و جا شرکتهاي دانش   ).2000؛ فرو، 1991ا در 

مسئله حساسیت به حفظ ایده ها و بنیان و استارت آپ ها که معموال ایده هاي نو هسته اصلی شکل گیري آنها می باشد،   

  عدم انتشار آنها بیشتر به چشم می خورد.

که امکان   ییجاذبه ها ،یجذاب باشــند. به طور کل دکنندگانیبازد يتوانند برا یم یمدرن و ســنت دیتول يندهایفرآالبته  

  ).Martin & Mason, 1993( قرار دارند براي بازدید يبهتر تیکند، در موقع یرا فراهم م دکنندگانیمشارکت بازد

  یم شنهاد یپ ی) حت1998است. داد (  تیدن سا در دسترس بو با تقاضا در گردشگري صنعتی،    از عوامل مرتبط  گرید یکی

ــگر ــنعت يکند که گردش ــرکت ه یابیمکان  ماتیممکن اســت تصــم یص دهد و از آنها انتظار دارد که توجه  رییرا تغ اش
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س    يشتر یب ستر شند. در نها    دکنندگانیبازد یبه د شته با صنعت    ییتوانا ت،یدا شگر    یغاتیتبل يها تیبه فعال یجذب گرد

ش  عیمانند توز شگر  يهمکار غات،یور، تبلبرو ستگ  انده ارتباط –عامل  نتری مهم احتماالً –و  يبا دفاتر گرد   یبه دهان ب

ــ«عبارت  در این ارتباط،). Dodd, 1998; McBoyle, 1994دارد ( ــگر لیپتانس ــنعت يگردش  لیو تحل هیتجز يبرا »یص

ست.       جذب يمنطقه برا کیشرکت و   کی ییتوانا سب ا صنعتی منا شگران  شگر  سیل پتان گرد حداقل به  یصنعت  يگرد

و   دیمکان و امکانات بازد تیفی) ک3 ؛گردشگري صنعتی يتورها وجود) 2 ها شرکت  تی) جذاب1دارد:  یچهار عامل بستگ 

  .)Otgaar, 2012( خوب ترفیع) 4

  تاثیرات گردشگري صنعتی-6

  یم يشـغل در صـنعت گردشـگر    دجایباعث ا ياثر چند برابر قیاز طر گردشـگري صـنعتی  کند که  ی) ادعا م2000فرو (

شگر      . شوند  ضه جذاب گرد ست با عر شگران ممکن ا شو  یصنعت  يگرد بهرحال دهند.  شیخود را افزا قامتشوند تا ا  قیت

صورت گیرد          ستفاده چند منظوره از آن  سیع در اختیار دارند که می تواند ا ضی و ساختمانها و ارا صنایع،  . عالوه بر برخی 

به عنوان  ژهیمناطق، به و نیدر رقابت ب يتواند به ابزار یم یصنعت  يکنند که گردشگر  یم شنهاد یمحققان مختلف پ ن،یا

شهرك      .)Fontanari & Weid, 1999; Frew, 2000( شود  لیتبد یابیبازارابزار  این موضوع در کشور ما با توجه به وجود 

ان و استارت آپ ها هستند، می تواند قابل  هاي صنعتی و یا پارك هاي علم و فناوري که اغلب میزبان شرکتهاي دانش بنی

  برنامه ریزي باشد.  

شگر  م،یکن بیترک يمنطقه ا دگاهیرا با د يتجار دگاهیاگر د صو  يبرا يتواند به عنوان ابزار یم یصنعت  يگرد  ریبهبود ت

صو  سکونت آنها به طور همزمان د  ریتک تک بنگاه ها و ت شگر  نیشود. بنابرا  دهیمنطقه محل  توان  یرا م یصنعت  يگرد

ساز  يبرا يابزار ساز    يبرند شترك در نظر گرفت: برند صنعتی و یا پارك هاي علم و فناوري و     مکان ها يم شهرکهاي  )

  يهاو ارزش ری). اگر تصاوAzevedo ،2004؛ Kavaratzis & Ashworth ،2005با هم ( دکنندگانی، محصوالت و تولغیره)

سط تول  شده انیب شان     دکنندگانیتو صوالت صاو و مح سط مکان  شده انیب يهاو ارزش ریبا ت شد،     تو سازگار با ها (منطقه) 

سه مسئله تعداد،    البته در این بین  ).Pechlaner, Fischer & Go, 2006مناسب است (   ياستراتژ  کیمشترك   يبرندساز 

توجه به  مراکز صــنعتی می باشــد. تعداد گردشــگران صــنعتی باترکیب و میزان گســترش بازدید گردشــگران مورد بحث 

   .ها و غیره، اغلب یک عامل مهم استها، مغازهها، رستورانهاي آنها در هتلهزینه

ــرکت   بازد   يبرا يمحدود  يها تی با ظرف  زبان یم يها برخالف مناطق، شـ ند.    دکنندگان  ی جذب  ــروکار دار همچنین  سـ

و فروش در محل) استفاده   طیبلفروش  قی(از طر یکسب درآمد اضاف يبرا یصنعت ياز گردشگر توانندیکه م ییهاشرکت

ــرکت  - تولید مواد غذایی يهامانند کارخانه -کنند  ــبت به ش ــتق یکه منافع مال ییهانس   لیدارند، تمان هاآن يبرا میمس

س البته  دارند. شتر یبه جذب مخاطبان ب يشتر یب شرکت  ياریب ستدالل م از  شتن  يایکه مزا کنندیها ا از  يادیز تعداد دا

) را یتیو امن یمنی(از جمله اقدامات ا دکنندهیدر راهنماها و امکانات بازد يگذارهیســرما تواندینم یگردشــگران صــنعت 

شده         جبران کند. صنعتی براي بازدید طراحی ن سیاري از مراکز  شتر اهمیت پیدا می کند که محیط ب سئله زمانی بی این م

   ن احتماال گریبانگیر شرکتهاي میزبان نیز می شود.  است و ممکن است خطراتی براي گردشگران ایجاد نماید که عواقب آ   

ــتریب ــرکت  ش ــ يتجار دکنندگانیبازد ها،ش   ،یدهند. به طور کل یم حیاوقات فراغت ترج دکنندگانیرا به بازد یو آموزش
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نشان   دیگر يهاشرکت  نسبت به اوقات فراغت  دکنندگانیبازد رشیپذ يبرا يشتر یب لیتما تولید مواد مصرفی  يهاشرکت 

صوص اگر ا  به .دهندیم شند  دارانیاوقات فراغت خر دکنندگانیبازد نیخ ستق  یمنافع مالتوان  یم ،بالقوه با را انتظار   میم

البته شرکتهاي دانش بنیان معموال فضاهاي کالبدي کمی در اختیار دارند و محدودیت زیادي در   .)Otgaar, 2012( داشت

ــوع وج  ــنعتی در این موض ــگران ص ــاعات و زمینه پذیرش گردش ــگران در س ود دارد که می توان با زمانبندي ورود گردش

  روزهاي مشخص این مضوع را تا حد زیادي مدیریت نمود.

 يباشد. آنها از گردشگر   دیکارفرما و شهروند مف  دکننده،یبه عنوان تول شرکت ها  ریتصو  يبرا تواندیم گردشگري صنعتی  

  گردشگري صنعتیکنند.  یاستفاده م  ست یز طیو مح یو خارج یداخل یمنیا ت،یفینشان دادن مراقبت از ک  يبرا یصنعت 

ستند، به و  یو روابط عموم یابیموثر بازار يابزارها شار بر مجوز فعال  ییشرکت ها  يبرا ژهیه ستند    تیکه تحت ف خود ه

شرکت ها  ستفاده از ابزارها  ای خودرو) و دکنندگانیو تول يانرژ ي(مانند  صنعتی   گر دارند. تیمحدود گرید يدر ا شگري    د

خالق خوراك موجود (شــهر  ریتوانند تصــاو ی. تورها ممطرح می باشــد یابیمکان و بازار يبرندســاز يبرا يبه عنوان ابزار

ضافه کنند. مناطق ترج  زیرا ن يدیعناصر جد و البته  کنند دیی) را تأمذهبی مشهد و قم و غیره ، شهر  رشت  دهند   یم حیا

کنند، باز  یم تیفعال غیرهخالق و  ایعصنشرکت هاي دانش بنیان، مانند  یجذاب يرا که در بخش ها ییشرکت ها يدرها

  .)Otgaar, 2010( کنند

تولید   يهاکه شرکت بصورت کلی  . است  یصنعت  ياز عوامل مهم در توسعه گردشگر   یکیگردشگري   جذاب يشرکت ها 

 نیترموفق ،هستند  هیاول تیمز يدارا دیگر، يهابا شرکت  سه یدر مقا یی)خودرو، مواد غذا ،يمانند کشاورز ( مواد مصرفی 

ستند. جهت گ  صرف کننده به و  يریه صنعت    يبرا ژهیم شگران  ست. به   زهیبا انگ یجذب گرد  طوراوقات فراغت مرتبط ا

بصورت  که  ییشرکت ها  يجذاب هستند. برا  یفن دکنندگانیبازد يعمدتاً برا يتجار يهادر بخش ي فعالهاشرکت  ،یکل

  تیبه قابل ییکنندگان نهامصــرف يبرا تیکه جذاب رســدینظر م به، کنند ینم دیتول نهایی ف کنندهمصــرمســتقیم براي 

موضوع   نینشان دادن ا  يبرا گردشگري صنعتی  توان از  یدارد. م یبستگ  یآنها در محصوالت مصرف   يهايورود صیتشخ 

 دارند. نیرینسبت به سا يب ترمطلو تیموقع ،از شرکت ها به وضوح در شروع یبرخ بهرحال استفاده کرد، اما

از ســوي دیگر انجام تبلیغات اوال به منظور بیان اینکه درهاي صــنایع به ســوي گردشــگران باز اســت و دوم بخاطر جذب  

گردشــگران الزم اســت. قطعا تا زماي که اطالعی رســانی از میزبانی صــنایع که عمدتا درهاي بســته اي از آنها را متصــور 

شود نم    ستیم، انجام ن شرکت ها         ه شیم. البته اکثر  شته با صنعتی و بالطبع اثرات مثبت آنرا دا شگري  ی توان انتظار گرد

حاضر به سرمایه گذاري در تبلیغات نیستند، به این دلیل ساده که تقاضا براي تورها به طور قابل توجهی بیشتر از عرضه          

شد، اما معموال       صادق نبا ست این امر در برخی از کشورها  ست. ممکن ا ضا به اندازه       ا صنعتی تقا شروع گردشگري  بعد از 

صنایع باال می رود.    شتر از ظرفیت  صرفی تولید می کنند یا       کافی و بی صنایعی که کاالهاي م صوص درباره  این مورد بخ

ین صنایعی که کاالهاي جدید و کم نظیر تولید می نمایند بیشتر مصداق دارد. البته بسیاري از صنایع که در ابعاد ملی یا ب

ــیاري درهاي خود را باز نکرده اند، چنانچه با اتخاذ تدابیري این کار انجام دهند،         ــهرت دارند ولی به دالیل بسـ المللی شـ

 احتماال با تقاضاي زیادي روبرو می شوند. صنایعی از قبیل واحدهاي مستقر در عسلویه یا انواع پتروشیمی ها و غیره.
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  گردشگري صنعتی و میراث صنعتی-7

صاد   شدت تغ  ستم یدوم قرن ب مهیاز ن یجهاناقت صنعت    رییتا به امروز به  ست. جامعه به مرحله فرا شده   یکرده ا منتقل 

ست، جا  شاغل   دیبا توجه به تول دیکه خدمات بر تول ییا ست.   وثروت، تعداد افراد    جامعه مدرن عملکردغیره تغییر یافته ا

ست که به   یمبتن کنونی ست. بنابرا   لیمنبع ارزشمند تبد  کیبر دانش ا عمدتاً   يامروز يتوسعه و رشد اقتصاد     ن،یشده ا

ستگ  دیجد يهادهیو خلق ا يبه نوآور صنعت  دوران دارد.  یب سترده خدمات فناور      یفرا سعه گ شد که به لطف تو   يآغاز 

توفلر و کنند ( یاشاره م  ينقاط عطف به عنوان موج سوم فناور  نیبه ا نیاز محقق یکرد. برخ شرفت یاطالعات به سرعت پ 

شخ 1980 ن،یآلو صل  یژگیو صی)، با ت شا  یقبل يآن که آن را از دوره ها یا صنعت  يورز(دوران ک   -کند  یم زی) متمایو 

  قابل مشاهده است.  یبالفاصله در کل اقتصاد جهان باًیاثرات آن تقر

ــ یدر ط رییتغ نیکه ا ییاز آنجا ــت، بس ــاختیاز ز ياریچند دهه رخ داده اس  يبرا یزمان کاف یزندگ يها و حوزه ها رس

  گذشته مانند کارخانه  يایاز بقا مملو یپساصنعت   مناظر جادیمنجر به ا موضوع  نیرا نداشته اند. ا  رییتغ نیانطباق کامل با ا

 و غیره شده است.معادن  ها،

شگر  یصنعت  راثیدو مفهوم م سندگان یاز نو یبرخ ضام  یصنعت  يو گرد یکدیگر   به عنوان مکمل نیرا با در نظر گرفتن م

صنعت زنده پ  یصنعت  راثیم نیبنابرا در نظر می گیرند. شگر . دندهیم وندیرا به  شگر  یبه نوع یصنعت  يگرد   ياز گرد

 ندهیگذشــته، حال و آ ياقتصــاد يهاتیاطالع از فعال يبرا هاتیگردشــگران از ســا  دیکه شــامل بازد شــودیگفته م

آن به  يو ارتقا ياست که به لطف حفظ، نگهدار  یصنعت  يگرگردش  یعنصر اصل   یصنعت  راثیم). Otgaar, 2010(شود یم

صر  شگر    يبرا يدیکل يعن سعه گرد سوارز و کامانو فرانکو (  گر،ید يسو  از. شود می لیتبد یصنعت  يتو ) به 2020آندراد 

کنند که در دو و صـنعت زنده) اشـاره می   یانقالب صـنعت  راثیم ،یاز صـنعت  شیپ راثیسـه نوع مختلف منابع (م  تیاهم

س     راثیگروه م شنا ستان  صنعت زندگ  یصنعت  یبا سته بند امروزي جاي می گیرد.  یو  سط  يگرید يد هاپرز  از منابع تو

کند: منابع می زیمتما ابد،یحول آنها توسعه می  یصنعت  يرا که گردشگر  یدسته از منابع  سه ) ارائه شده است که   2002(

ــمانند معادن يکار يندهایو فرآ دیتول نهیدر زم یصــنعت ها،  جاده ،مرتبط با حمل و نقل منابع، رهیو غ دیتول ســاتی، تأس

  منطقه، مانند مسکن کارگران کی یمرتبط با گذشته صنعت   یاجتماع یفرهنگ يهاجاذبه ره،یها و غها، کانالها، پلآهنراه

  .رهیو غ

  یصــنعت يهاعنوان کارخانههمچنان به  يگردشــگر يهامکان نیاز ا ی. اوالً، برخدو نوع گردشــگري صــنعتی وجود دارد

ــگر      کنند، یم تی فعال  ــوند. ثان   یدو عملکرد در کنار هم انجام م   ياما با ارائه خدمات گردشـ موارد کارکرد    یدر برخ اً،ی شـ

شود  بود،  یمعمول دیبه تول يکه در ابتدا تنها افزوده ا ،گردشگري  شود.   یم لیبنگاه تبد کی هیاول ولو به محص  اصل می 

  یسات یتأس  نیچن از يشود. نمونه ا  یم لیتبد یفراصنعت  تیسا  کیسابق به   یکارخانه صنعت  کی فتد،یب یاتفاق نیاگر چن

سنگ و غ    یمیمعادن قد ستند که منابع (نقره، مس، زغال  ستخراج   سود یب لیبه دل ای افتهیها کاهش ) در آنرهیه بودن ا

کار و تولید، نوع حمل و نقل و غیره و هم ارزش  در این رابطه هم ارزش هاي مادي مانند شـــیوه هاي اســـت. افتهی انیپا

هاي غیر مادي مانند ایده ها، سنت ها، تاریخ و عادات می تواند جاذب گردشگر باشند. این نوع گردشگري معموال بصورت      

 طبیعی حس کنجکاوي انسان را بر می انگیزانند و منبعی براي نیازهاي شناختی گردشگران می باشند.
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ص    شگري میراث  شگري فرهنگی   می تواند نعتیگرد سوب گردد نوعی از گرد شگري بر هر چیزي که به  مح . این نوع گرد

شد)         ستوار با ساختمان ها، هنر یا مناظر طبیعی و غیره ا سیده تمرکز دارد (به این معنی که می تواند هر چیزي از  ارث ر

)McCain, Ray, 2003      صنعتی نه ست که میراث  شایان ذکر ا صادي می تواند کمک     ). در این زمینه  صه اقت تنها در عر

مطرح ) Meng, Wei, & Yu, 2011( کننده باشد بلکه هویت اجتماعی را نیز حفظ می کند. از این رو برخی از نویسندگان

ست و جنبه هاي مالی را کنار      صر به فرد میراث دلیل کافی براي محافظت و حفظ آن ا می کنند که ارزش اجتماعی منح

  یت قرار می دهند.در وهله دوم اهم

شگر  ست، تعار  شکل گرفته  یصنعت  راثیکه حول مناطق م يگرد س  فیا شگر  یمختلف يهادارد. نام ياریب  يمانند گرد

صنعت  شگر  ،یفرا شگر  ،یصنعت  يگرد شگر  یفرهنگ يگرد شد  ی به این مفهوم اطالقصنعت  راثیم يو گرد ست داده  . با ه ا

  یو فراصنعت  یصنعت  يگردشگر  البته). 2011است (اتگار،   تفادهاس  مورد نیتر جیرا یصنعت  يحال، اصطالح گردشگر   نیا

س می توانند  که  شود یمربوط م گردشگري  يهاتیبه فعال یصنعت  يگردشگر  کردیرو نید. در انشو  یبه طور جداگانه برر

 يکه گردشــگر یحالدر  شــود،یانجام م یو شــناخت یآموزشــ لیکه هنوز فعال هســتند، به دال يدیتول ســاتیدر تأســ

  .ی شودم اطالقسابق  یاز کار افتاده و مناطق صنعت يهابه کارخانه یصنعتپسا

صنعتی در می توان مناظر نوستالژیک نامید (   ساختمان ها،   Halewood & Hannam, 2001میراث  سایت ها،  ) که در آن 

صنعتی، محصوالت و فرآیندها، ف       شهرك هاي  شین آالت و تجهیزات، مساکن،  رهنگ و هویت جامعه معماري، گیاهان، ما

شد (      شگران می با صنعتی     ).Xie, 2006صنعتی و غیره مورد توجه گرد شگري میراث  ایجاد حس مکان     می تواند درگرد

شد  شد(     ) Gunn & Var, 2002( موثر با شارکتی می با صر به فرد، تخیلی، معتبر، پایدار و م  ,Tiesdell, Ocکه البته منح

and Heath, 1996.(  مطالعه گردشگري میراث صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد شامل: شش ویژگی که در  

 قابلیت ها -1

 ذینفعان -2

 استفاده مجدد   -3

 اقتصاد -4

 اعتبار -5

 ).Xie, 2006(کات اادر -6

  

توسعه گردشگري میراث از منظر جغرافیاي اقتصادي، نیازمند سه شرط است: مشتریان نوآور، سرمایه جدید شرکت ها و           

ست هاي مطلوب دولت (میچل   شانون  سیا ست. دوره      2017 ،و  شخیص ا صنایع قابل ت ). دو مرحله در فعالیت گردشگري 

وقتی تولید کارکرد غالب یک سرمایه گذاري بوده و اولین کارکرد است و دوم زمانی شروع می شود که عملکرد گردشگري 

ضافی را تشخیص داد      شود (به عالوه می توان یک مرحله ا ست زمانی که گ  -غالب  شروع به توسعه     آن مرحله ا ردشگري 

  .)Szromek, Herman & Naramski, 2021(می کند، اما هنوز تنها یک کارکرد فرعی است) 

  

  توسعه گردشگري صنعتی الزامات-8

 داشتن اطالعات پایه اي از مکان صنایع تا تولیدات و مواد مورد استفاده و غیره. -
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 ایجاد وب سایت معرفی مقصدهاي گردشگري صنعتی. -

 مقاصد گردشگري صنعتی. ایجاد شبکه -

 ارائه اطالعات به دانش آموزان درباره جاذبه هاي صنایع جهت توسعه این نوع از گردشگري. -

 همکاري واحدهاي صنعتی. -

سهامداران عمومی و  ) Mossberger & Stoker, 2002; Stone, 1993(وجود یک دستور کار مشترك    - که در آن 

  .تی به توافق برسندخصوصی در مورد چگونگی توسعه گردشگري صنع

 

  اکوسیستم تجاري-9

عدم قطعیت، محیط هاي پیچیده  . فردي و زنجیره تامین فوري آن متکی نیست فعالیتهايدیگر به  هاموفقیت کسب و کار

ستم هاي تجاري        سی ستن به اکو شرکت ها را به پیو سریع تکنولوژیک،  ست     و تغییرات   & ,Adner, Oxley(سوق داده ا

Silverman, 2013.( جدیدي مفاهیم مداوم طور اســت. به شــده همراه گوناگونی تحوالت و تغییر با کار و کســب ضــايف  

ــکلی به دارد تالش هریک که می گردد مطرح  کند. از توصــیف را فضــا این واقعیت، به نزدیکتر امکان حد تا و متفاوت ش

ضاي  در هم که مفاهیمی جمله شگاهی  ف ضاي  هم و دان سب  ف سیاري  اهمیت کار و ک ستم    یداپ ب سی تجاري   کرده اند، اکو

نگرش به سازمانها در طول زمان تغییر نموده است به طوري   ). Cusumano, 2010, Rong, Lin, Shi & Yu, 2013است ( 

شتند اما اکنون با مطرح            شدند که تعامالتی با بیرون ندا سته در نظر گرفته می  ستمی ب سی سازمانها همچون  که زمانی 

ساز      ستمی  سی ستند. در بیان جیمز      شدن رویکرد  ستند که با محیط خود در تعامل ه ستم هاي بازي ه سی مانها به مانند 

در نگرش اکوسیستمی اعتقاد بر این است که هر    ).Moor, 1993( به اکوسیستم کسب و کار معروف است    مور این موضوع  

یک از اعضاء بر عملکرد سایر اعضاء      یک از اعضاء بر سرنوشت کل اکوسیستم تاثیر دارد. به عبارت دیگر ورود و خروج هر      

  موثر است.

هاي عرضه، که در آن اعضاء روابط (غیررسمی)  تري نسبت به شبکههاي ساختاري بزرگاکوسیستم هاي تجاري موجودیت

شند    کنند و حتی اگر معامله نمیرا حفظ می ستند، می با سته ه ). همچنین  Wulf and Butel, 2017( کنند به یکدیگر واب

شوند (یعنی هیچ عضوي   ستم هاي تجاري شامل اعضاي وابسته به هم هستند که بدون سلسله مراتب هماهنگ می       اکوسی 

). اکوسیستم هاي تجاري فراتر از   Jacobides, Cennamo & Gawer, 2018( )کنترل یا مالکیت کامل اکوسیستم را ندارد  

هاي  و فعالیت )Iansiti and   Levien, 2004( ســتندزنجیره ســنتی تامین کنندگان، توزیع کنندگان، مشــتریان و غیره ه

رود و مبتنی بر پیشنهادات تکمیلی و تکامل مشترك با سایر اعضا است      اکوسیستم هاي تجاري از شرکت فردي فراتر می   

)Fuller, Jacobides & Reeves, 2019.(     یکی از ویژگیهاي رویکرد اکوسیستم تجاري، توجه به متغیرهاي کالن اجتماعی

طبق تعریف، اکوســیســتم تجاري اجتماعی از کســب و کارها،   اســت. اجتماع واژه مهمی در تعریف اکوســیســتم اســت.  

). موفقیت  Davenport,2006سازمانهاي مرتبط و محیط آنها است که به عنوان یک واحد زیستی با هم در تعامل هستند (    

سط فرهنگ (جا       شده تو ستم تجاري در زنجیره ارزش تقویت  سی صادي اهمیت     یک اکو سئله از نظر اقت ست. این م معه) ا

دارد زیرا روابط فرهنگی دوجانبه بین اعضاي یک اجتماع موجب می شود که افراد تمایالت یکسانی داشته باشند و همین      

یکی از تفاوت   ارزشها به روابط بلند مدت منجر می شود. هدف ضمنی این تعامالت، پایداري بلند مدت کل اجتماع است.     

ست که زنجیره هاي ارزش فقط ارزش خلق می کنند و از       هاي  ستم تجاري این ا سی بین زنجیره هاي ارزش و اکوسی سا ا
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ــتند؛ در حالی که در                   ــوند که از نظر ماهیتی ناپایدار هسـ طریق روابط خریدار/ تامین کننده در کنار هم حفظ می شـ

ستم هاي تجاري به دلیل توجه به عوامل اجتماعی، پایداري ب    سی شود (   اکو شتري ایجاد می  یکی دیگر  ).Thomas,2008ی

). اشتراك  Kelly, 1994, Peltoniemi, 2004از ویژگیهاي رویکرد اکوسیستمی در ارتباط با انتقال دانش و اطالعات است (   

  می گردد. یدانش و اطالعات، ایده هاو تجربه ها سبب هم تکامل

 ندهیآ موفق به طور مشترك  تجاري ستم یاکوس  کی ياعضا  ند.می زندست   »یاقدام جمع«به  آلدهیا تجاري ستم یاکوس 

شتاب فزاینده  ).Moore, 2006( کنند یم جادیخود را ا سازمانهاي      امروزه با وجود  ستراتژیهاي  تغییرات محیطی، یکی از ا

ست. به بیان دیگر یکی از راه هاي موثر در برابر تغییرات ایجاد    ست؛ به جاي مقابله با  موفق، شکل دهی به محیط ا تغییر ا

ــت. البته هم نوآوريتغیی ــوند. یکی از روش هاي ایجاد تغییر نوآوري هاي بنیادین اسـ هاي  ر، خود جزیی از تغییر می شـ

ــتم ها به عنوان منابع مهم نوآوري در نظر گرفته می   .)1394(جهانی زاده و همکاران،    تدریجی و هم بنیادین  ــیسـ اکوسـ

اکوسیستم ها به ارائه دهندگان نوآوري ها، محصوالت یا خدمات مکمل نیاز دارند     ).Spaniol & Rowland, 2022شوند ( 

د و نیازي به مقید بودن به ترتیبات قراردادي نداشته باشند، اما با این   که ممکن است به صنایع مختلف تعلق داشته باشن    

ستگی متقابل قابل توجهی دارند (  شامل    ت). Jacobides, Cennamo& Gawer, 2018وجود واب ستم  سی   تعامالت عریف اکو

شود.  دنیاي اعضاي  عنوان به افراد و سازمانها  میان  و رقبا لیدکنندگان،تو مشتریان،  شامل  تجاري اکوسیستم   تجارت می 

ستم یا گونه هاي کلیدي      ذینفعان دیگر سی شد. در این میان رهبران اکو ستم    حیات در مهمی نقش می با سی ایفا می   اکو

ــتم تجاري نظامی نمایند ــیس ــط . اکوس ــازمانهاي از یافته بس ــتریان، تامین از اجتماعی کننده، حمایت س   کنندگان، مش

ــتاندارد،   تجاري، انجمنهاي   انجمنهاي  مالی،  کنندگان   تامین  ذینفعان،  دیگر و تولیدکنندگان      کارگري،  اتحادیه هاي    اسـ

سات    س شود   و دولتی شبه  و دولتی مؤ ستم      ).Moore, 2006(دیگر طرف هاي ذینفع می  سی ضاي اکو شم  با اع  انداز چ

شترك  ستگی  با و آیند می هم گرد ارزش خلق م شی  متقابل واب ستمر  از نیاز نا شی  به م ستم    اثربخ سی می   پیدا دوام اکو

ــاي  ــبکه  این کنند. اعضـ ــاي   ).Afuah, 2000میپردازند (  همکاري  و رقابت   به  به طور همزمان   اغلب  شـ در حقیقت اعضـ

از این رو، در حالی که اعضاي   ). Riquelme-Medina etc, 2022(اکوسیستم مجبور به همکاري و رقابت همزمان هستند     

شت م          سرنو ستند و  سته ه ستم به یکدیگر واب سی شابهی دارند، براي بهترین عملکرد منابع و قابلیت ها نیز رقابت می   اکو

ستم    حیات چرخه).  Barile etc, 2016کنند ( سی سیم  قابل تجاري اکو ست:  مرحله چهار به تق ضروري  مرحله در ا   تولد، 

 مورد کار و کسب  ممفهو مقیاس امکانپذیري افزایش توسعه،  مرحله در داد، انجام مشتریان  نیاز رفع از بیش کاري تا است 

سب     رهبري مرحله در میگیرد، قرار آزمون ستم ک سی ست  باال سوددهی  و ثبات به کار و اکو   نهایی، مرحله در و می یابد د

 ).Galateanu & Avasilcai, 2013می دهد ( رخ نوظهور اکوسیستمهاي تهدید دلیل به یا مرگ تجدیدي خود

ستم    یک براي موفقیت کلیدي عامل سه  سی سب  اکو ست  عامل پایه اي ترین که وري بهره اول، دارد وجود کار و ک   در و ا

سب  نوع هر موفقیت موارد برخی ستم    نوع هر دوم، تعیین می کند. را کاري و ک سی سب  اکو شد.   پابرجا باید کاري و ک با

ست  بیرونی یا درونی شوکهاي  برابر در بقا قابلیت معناي به طبیعی در اکوسیستمهاي   پابرجایی   تهدید را یستم که اکوس  ا

 تغییر قابلیت و گوناگون منابع از رقابتی مزیت تهدیدها، ارائه این برابر در کار و کســب حیاتی ویژگیهاي جمله می کند. از

سوم، یک    محیطی تغییرات زمان در ست.  ستم    ا سی سب  اکو شه اي  بکر نقاط خلق توانایی باید کار و ک صتها  و گو  براي فر

شته  را تازه واردان شد.   دا ضعیت  اینبا شها  در تغییري نیازمند و ست (  فعاالنه به تدافعی حالت از نگر  & Hartigh, Tolا

Visscher, 2006.(  

 تعاریف و ویژگیهاي اکوسیستم تجاري -1جدول شماره 
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  محققان  تعاریف و ویژگیها

  ناشی  لوابستگی متقاب  با و می آیند هم گرد ارزش خلق مشترك  انداز چشم  با اکوسیستم   اعضاي 

  رقابت به همزمان اغلب به طور شبکه  این می کنند. اعضاي  پیدا دوام اثربخشی  به مستمر  نیاز از

  می پردازند. همکاري و

Afuah, 2000 

ــط نظامی  ــازمانهاي    از یافته   بسـ ــتریان،  از اجتماعی  کننده،  حمایت   سـ   تامین کنندگان،    مشـ

  تاندارد،اســـ اري، انجمنهايتج انجمن هاي مالی، کنندگان تامین ذینفعان، دیگر و تولیدکنندگان

  نفع. ذي دیگر طرفهاي و دولتی شبه و دولتی مؤسسات کارگري، اتحادیههاي

Peltoniemi & 
Vuori, 2004 

ــیســتم هاي ــود ایجاد مشــارکت کننده تعداد زیادي توســط زیســتی اکوس  و بقا براي که می ش

  یکدیگر وابسته اند. به طرفه دو اثربخشی
Iansiti & 

Levien, 2004 

ستم   یک براي موفقیت کلیدي عامل هس  سی سب  اکو   نوانع به اول بهره وري دارد:  وجود کار و ک

ستم    بیرونی که یا درونی شوکهاي  برابر در پابرجایی عامل. دوم، پایه ایترین سی می   تهدید ار اکو

  واردان. براي تازه فرصتها و گوشه اي بکر نقاط خلق توانایی و سوم کند

Hartigh et al, 
2006 

سازماندهی  ست  شده  تعریف فرآیندي عنوان به خود   رد ویژگیهاي جدید و ساختار  آن طی که ا

  پیدا می کند. بروز درونی کنترل کنندهاي یا بیرونی بازیگري دخالت بدون سیستم یک
Peltoniemi, 

2005 

صطالح  این صیف  براي ا شترك  ارزش خلق به که شبکه اي  تو ستفاده قرا  مورد میپردازد، م می   را

  یرد.گ
Adner & 

Kapoor, 2010 

  کسب  اياعضاي دنی  عنوان به افراد و سازمانها  میان تعامالت توسط  شده  حمایت اقتصادي  جامعه

  کار و
Tafti et al, 2015 

ــب ــوالت جدیدي همکاري و رقابت با و می یابند تکامل جدید نوآوري حول کارها و کس  را محص

  ارائه می کنند. را نوآوري بعدي نسل سرانجام و رفع را مشتریان نیازهاي تولید،
Gomes et al, 

2018 

  ).1399مبینی دهکردي و ترکمن، منبع: (

 
س  سب  ستم یاکو شمند  يتحت الگو دیوکار امروزه باک سعه  و با يهو و ارتقا   يداریپا سبب  تاشود   تیریمد يفناور يهاتو

ــتقیم اطالعات، امروزه فناوريشــود. مردم  یزندگ تیفیک ــمیم گیري رفتار در جدیدي لگوهايا ایجاد به مس فعاالن   تص

همچنین در اکوسیستم هوشمند سرمایه باالي اجتماعی      می انجامد.  کسب و کارها از یک طرف و مشتریان از طرف دیگر  

  تجاري اکوسیستم   که باورند این بر )2014آمارانگانا ( و آن سبب ارتباط همیشگی و همه جایی اعضاء می گردد. بوهالیس   

  کلید به طورقطع، ارتباطی نوین می گردد. تکنولوژیهاي آنها شــدن چابکتر باعث و دیجیتالی کرده را ســازمانها هوشــمند،

سازي   هوشمندانه  شیوهاي  به اکوسیستم تجاري   از تکنولوژیها این هستند.  هوشمند  اکوسیستم تجاري   توسعه  و مفهوم 

  می دهند. توسعه بلندمدت دوره یک براي را اکوسیستم تجاري و می کنند حمایت

ستم تجاري    در سی شمند،  اکو ساخت  یک فناوري هو ساب  به چندگانه زیر ستم    یک صرفاً  و آید می ح  مجزا اطالعاتی سی

ست  سباتی  فناوریهاي بلکه نی شمند  محا  ارائه ذینفعان به واقعی دنیاي از کاملی آگاهی که شود  می شامل  را متنوعی هو

ــمندانه تصــمیمات تا کند می کمک آنان به و دهد می  بهینه فرآیندهاي به تصــمیمات این درنهایت که کنند اتخاذ هوش

 ).2010ن، واشبور( گردد منجر مناسب عملکرد و تجاري
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(مراکز صنعتی، شرکت هاي دانش بنیان، استارت آپ ها و گردشگري صنعتی بر مراکز مورد بازدید  تاثیرات-10

 و بازدیدکنندگان غیره)

مشتریان در برابر اشکال سنتی تبلیغات و بازاریابی مثل تبلیغات چاپی     ت که بسیاري از  در سالهاي اخیر مشاهده شده اس    

و تبلیغات تلویزیونی مقاومت بیشتري نشان می دهند. در عوض بسیاري از مشتریان به طور فزاینده اي به دنبال تجربیات      

صوالت و خدماتی که می خواهند    سی و به یاد ماندنی از مح شند که از آن به   جامع، معتبر، چندح خریداري کنند، می با

شمیت،             صرف کننده دارد (ا صی و معنادار با م شخ سعی در ایجاد یک تعامل  شود که  عنوان بازاریابی تجربه اي یاد می 

شی عالی براي        ). 2009تینان و مک کچنی،  ;1999 صنعتی به عنوان رو شگري  صنایع به دنبال گرد سیاري از  از این رو ب

ستند.  بازاریابی تجرب شد چرا        ه اي ه ستراتژي موثر بازاریابی با صنعتی می تواند یک ا شگري  سیاري از مدیران، گرد براي ب

ــفاهی و دهان به دهان       ــکل ش ــیاري زیادي می پذیرند بلکه به ش ــنعتی نه تنها خود تاثیر بس ــگران ص ــیاري از گردش بس

ــ  ــوع بس ــتان و اقوام منتقل می کنند که این موض ــت. تجربیات خود را به دوس ــمندتر از تبلیغ تجاري اس امروزه  یار ارزش

صنعتی براي     شگري  صالت یک برند را دریابند         گرد سیله آن می توانند ا شگري که بو شگران به عنوان نوعی از گرد گرد

 ,Otgaar & Klijs(مطرح است. عالوه بر این، مزایاي گردشگري صنعتی می تواند به اقتصاد منطقه اي نیز گسترش یابد       

2010; Otgaar, 2012 .(        شده و شهاي دیگر همچون اقامت و پذیرایی نیز منتفع  سیاري از بخ شگران ب ، زیرا با ورود گرد

حتی دیگر انواع گردشگري مانند طبیعت گردي، گردشگري خرید و غیره نیز امکان عرضه دارند. گردشگري صنعتی عالوه 

شد که با اجاز   شی نیز می با صنعتی که     بر مزایاي پولی داراي کارکرد آموز شاهده فرآیندهاي  شگران براي م ه دادن به گرد

شوند می تواند سبب شکل گیري ایده ها در ذهن گردشگران و یا حتی انتقال ایده ها      در حال حاضر به ندرت تجربه می  

  به صاحبان صنایع شوند.

  

  رات گردشگري صنعتی در اکوسیستم تجاريتاثی -2شماره جدول 

    تاثیرات

  غیتبل، حفظ شــهرت خود ،تصــویر مقصــدبهبود  ،يبرندســاز و یابیبازار يبرا يارابز ،منبع درآمد

مصرف    نیب يوندیپ، شرکت  يبالقوه برا ریسف ، با جامعه داریپا رابطهساختن   ،برندها و محصوالت 

ــاف جادیا، نیتأم رهیاعتماد در زنج جادیا، برند کیکنندگان و    طی(به عنوان مثال از بل یدرآمد اض

ــغل  جاد یا ،فروش در محل)  و يورود يها  ــتفاده چند منظوره از زم  ، قامت  ا شیافزا، شـ و   نیاسـ

ــاختمان ــو، مناطق نیدر رقابت ب يابزار ،س ــو ریبهبود تص منطقه محل   ریتک تک بنگاه ها و تص

 يبرندساز ، مشترك  يبرندساز  يبرا يابزار ،کار بالقوه يرویجذب ن، سکونت آنها به طور همزمان 

کارفرما   دکننده،یبه عنوان تول شرکت ها  ریتصو بهبود ، با هم دکنندگانیلمکان ها، محصوالت و تو 

 ابزار موثر، ست یز طیو مح یو خارج یداخل یمنیا ت،یفینشان دادن مراقبت از ک  يبرا ،و شهروند 

ساز  ،یروابط عموم براي صاو تایید ، مکان يبرند صدها  موجود ریت ضافه   ،مق صر جد نمودن ا ،  دیعنا

ــاز  يبرا يابزار مؤثر ،تجارت و جامعه    نیب یپل ،ابزاري براي تبلیغات  ــترك منطق  يبرندسـ   همشـ

صد  شان دادن برتر  ،مق صاد  يها تیفعال ينوآور ای يکمک به ن  يبرامحل کار  جادیا، منطقه ياقت

  مراکز مورد بازدید
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در   یزندگ تیفیک بهبود، مشـــاغل کوچک و متوســـط يبرا يمنافع اقتصـــاد جادیا، یمردم محل

  ،یصــنعت راثیم يایبه اح قیتشــو ،ســبزفضــاهاي  جادیااز جمله  یطیمح ســتیاثرات ز ،منطقه

منبعی براي نیازهاي   ،یمیقد یمناطق صــنعت داریتوســعه پا، یعیطب منابع از حفاظتتشــویق به 

پیش بینی نیاز   ،و تجربه ها ها دهیاشــتراك دانش و اطالعات، ا، نوآوري ،توســعه پایدار ،شــناختی

خلق فرصتهاي جدید و گسترش حوزه    ،تغییرات در نیازها و تقاضاهاي مشتریان  ایجاد ، مشتریان 

  یمنف راتیتعداد گردشــگران عالئق خاص با تاث شیافزا ،تغییر ذهنیت مدیران و کارکنان، فعالیت

شگر   سب به گرد شهرت   ،انبوه يکمتر ن ضمین  شتریان  ،ت  ،ایجاد وفاداري به برند، ایجاد تعامل با م

 .ود روحیه کارکنانبهب، فروش در محل

ضائ حس کنجکاوي ، دیتول يندهایدر مورد فرآ يریادگی ،  ماعیحفظ و ارتقاي ارزش هاي اجت، ار

ــری، افزایش اعتماد بازدیدکنندگان، ایجاد حس مکان ، حفظ و ارتقاي هویت ملی  ع و بی  انتقال سـ

ــطه نیازها ــوالت و عملکرد آنها، واس ــتفاده، آگاهی از محص ــتریان اس ــب  ک ،از تجارب دیگر مش س

ــطه و ارزانتر   ، اطالعات و مهارت   امکان   ، ندگان  ایجاد راه ارتباطی با تولیدکن     ،امکان خرید بی واسـ

خاب بهتر     قایســـه و انت نده               ،م یدکن بازد ند در ذهن  ــویر بر ید تصـ تای عدم  ید/ گاهی از  ،تای   آ

صوالت/خدمات جدید و نوآورانه  ازه از جانب  تجربه موارد ت ،امکان جذب در مراکز مورد بازدید ،مح

  .گردشگران

  بازدیدکنندگان

  در جهان توسعه گردشگري صنعتیعلل -11

 ؛در بازار ياز گردشگر يدینوع جد -

 ؛یمقرون به صرفه و رقابت ينوع گردشگر کی -

سارت آپ ها و غیره  صنعت  مراکز یتعداد کاف - مختلف دنیا و مناطق  در شینما يبرا ی، شرکت هاي دانش بنیان، ا

 ؛له در ایراناز جم

ش علمی يمولفه ها دارا بودن - و گردشگران   یمحل جامعه سطح دانش  شیکه به افزاگردشگري   يو تجار ی، آموز

 ؛کند یکمک م

براي ایجاد مزیتهاي رقابتی   يگردشگر دیانواع جد جیترو به توسعه و و صاحبان کسب و کارها  یعالقه مردم محل -

 و همچنین درآمد بیشتر،

 گران در سطح جهان و همچنین گردشگران داخلی بخصوص در ایران؛تعداد گردش شیافزا -

 ؛شرکت کی ییمحصوالت نها ات و بازاریابیغیتبل يبرا یفرصتایجاد  -

 هاي تولیدي و خدماتی؛واحدوجهه  تتقوی -

 ؛کار بالقوه يرویجذب ن -

 دمات هتل،، فروش ســـوغات، خاز طریق هزینه هاي مربوط به بازدید ها شـــرکت ها يبرا یمنبع درآمد اضـــاف -

 ؛رهیحمل و نقل و غ یبانیپشت نگ،یکتر
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  فعاالن به عنوان شــهرك/ مراکزصــنعتی/ شــرکت هاي دانش بنیان/ اســتارت آپ ها و غیره/منطقه کشــور/ غیتبل -

  ؛موفق نوآور

 ؛یمناطق در حال افول صنعت یابیباز  -

 ؛دیمشاغل جد جادیا  -

 .یصنعت راثیحفظ م -

 رانیمکانات موجود در اا-12

) 1401شرکت تولیدي در سراسر کشور می باشد (پایگاه اطالعات صنعتی ایران،  72816ر مجموع داراي کشور ایران د

  که در سراسر کشور وجود دارند. آمار این واحدهاي تولیدي در جدول زیر نمایش داده شده است.

  تعداد شرکت هاي تولیدي در ایران –جدول شماره 

  استان  تعداد شرکت هاي تولیدي

 آذربایجان شرقی  3733

 آذربایجان غربی  1910

 اردبیل  990

 اصفهان  8281

 البرز  3131

 ایالم  451

 بوشهر  531

 تهران  14961

 چهارمحال و بختیاري  881

 خراسان جنوبی  487

 خراسان رضوي  5008

 خراسان شمالی  304

 خوزستان  1920

 زنجان  1157

 سمنان  1734

 سیستان و بلوچستان  1028

 فارس  3843

 قزوین  3105

 قم  2078
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 گلستان  870

 گیالن  2575

 لرستان  1074

  مازندران 2757

 مرکزي  2495

 منطقه آزاد ارس  190

 منطقه آزاد اروند  108

 منطقه آزاد انزلی  149

 منطقه آزاد چابهار  72

 منطقه آزاد قشم  115

 منطقه آزاد ماکو  75

 منطقه آزاد کیش  3

 منطقه ویژه اقتصادي انرژي  227

 هرمزگان  813

 همدان  996

 کردستان  803

 کرمان  1437

 کرمانشاه  843

 کهگیلویه و بویر احمد  498

 یزد  1183

  جمع  72816

  

اه ها و هدف توســعه صــنایع و تمرکز کارخانه ها، کارگ ابشــهرك صــنعتی فعال وجود دارد که  824همچنین در کشــور 

 معین مساحت  و محدوده داراي است  با توجه به تعریف شهرك صنعتی که مکانی   احداث شده اند. مجموعه هاي تولیدي 

،  مهندســی طراحی قبیل از پشــتیبانی خدمات و آوري فن و پژوهشــی و صــنعتی واحدهاي از اي مجموعه اســتقرار براي

ــانی اطالع، ي آور فن و آموزش ــاوره، رس ــنفی، بازرگانی، اي مش  و بنایی زیر امکانات از اي پاره یا تمام که کارگاهی و ص

سعت  و نوع به توجه با ضروري  خدمات شاهده   دهد می قرار مذکور واحدهاي اختیار در آن فعالیت ترکیب و شهرك  و ، م

گذاري   می شود که بسیاري از امکانات مورد نیاز گردشگري صنعتی در شهرك هاي صنعتی وجود دارد و نیاز به سرمایه        

  ایجاد صنعتی  نیازهاي تامین منظور به که است  خدماتی و تاسیسات   از است  این امکانات عبارت هاي عظیم مجدد نیست. 

ــبکه و انتقال خطوط احداث و آب تامین گیرند، مانند می قرار برداري بهره مورد و ــبکه مخازن و آن توزیع ش   مربوطه، ش

ضالب  صفی    آبهاي آوري جمع شبکه  و فا صفیه  هسطحی، ت ضالب، معابر ، خانه آب، ت ضاي  فا سبز،   عمومی، پارکینگ، ف

 و متوسط و قوي فشار توزیع شبکه و تبدیل و انتقال پست شامل برق تاسیسات و ضروري خدمات و عمومی نهاي ساختما
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  قالانت و شهرك، خطوط  به دسترسی   راه شهرك، احداث  محوطه و معابر روشنایی  شبکه  مربوط، احداث پستهاي  و ضعیف 

  .شهرك تلفن به انتقال خطوط و شهرك در گاز توزیع ایستگاه، شبکه احداث و

شرکت همچنین  سیده  7312بنیان اکنون به عدد هاي دانشتعداد  ست.   ر شرکتهاي و   1به موجب ماده ا قانون حمایت از 

صوب        سازي نوآوري ها و اختراعات م سات دانش بنیان و تجاري  س شرک   1391مؤ شرکت دانش بنیان  صی یا    ،  صو تی خ

تعاونی اســت که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توســعه اقتصــاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصــادي (شــامل  

گســترش و کاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري ســازي نتایج تحقیق و توســعه (شــامل طراحی و تولید کاال و خدمات) در   

رشد پایه    بنابراین .وان به ویژه در تولید نرم افزارهاي مربوطه تشکیل می شود  احوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فر

نوآوري . بستگی دارد هاي جدید ایدههاي دانش و فناوري به عنوان سرمایه اصلی در شرکتهاي دانش بنیان به میزان خلق 

رکتهاي دانش بنیان عبارت است از ابداع روش هاي جدید به منظور تولید محصوالت تجاري    و خلق ایده هاي جدید در ش 

ــه کننده                   بازارهاي جدید و موجودکه عرضـ ناوري هاي نوین در  یدات موجود و کاربرد دانش و ف نه، بهبود در تول ناورا ف

صوالت دانش بنیان هستند   شود که یکی از مهمترین ویژگیه  مح اي مراکز مورد بازدید که موضوع  . از این رو مشاهده می 

    نوآوري می باشد به خوبی در شرکتهاي دانش بنیان وجود دارد.

  ضرورت توسعه گردشگري صنعتی در ایران-13

شگري در مکانها و زمانهاي           شرکت تولیدي  72816وجود  - سعه گرد سبی براي تو سیار منا ستر ب که می تواند ب

 در این زمینه است.سایی واحدهاي صنعتی مناسب مختلف باشد. البته در این زمینه نیاز به شنا

صنعتی فعال   824وجود  - ضاها فراهم      شهرك  سبی از قبیل راه، آب ، برق و غیره در این ف که زیرساخت هاي منا

از طرف دیگره زنجیره اي از فعالیت هاي مربوط به هم را می توان در شهرك هاي صنعتی مشاهده نمود     بوده و 

 ؛تی براي بازدیدکنندکان فراهم نمایدکه خود می تواند جذابی

صنعتی بوده و از       بنیاندانش شرکت  7312وجود  - شگران  سیاري از گرد صلی نوآوري که مورد عالقه ب با ویژگی ا

 ؛طرف دیگر بسیاري از این شرکت ها نیازمند معرفی و تبلیغات براي خود می باشند

شور    2032وجود  - ستارت آپ در ک سیعی از فعالیت  ا سبی دارند که خود   که طیف و ها را در بر گرفته و تنوع منا

 بستري براي جذب گردشگران با عالئق گوناگون می باشند؛

صدي که جاذبه   جاذبه هاي جبران کمبود ضرورت   - شگري در مقا سنتی مانند جاذبه هاي    گرد شگري  هاي گرد

ا انسان ساخت (برج، پل و . . .) کم    طبیعی (سواحل، جنگل، . . .)، جاذبه هاي فرهنگی (بناهاي تاریخی، . . .) و ی 

 ردشگران را جذب نمایند؛هاي صنعتی خود، گاست یا وجود ندارد. این مناطق با برجسته کردن دارایی

سیاري از   ضرورت   - صنعتی      برندسازي ب شگري  ستفاده از گرد صدهاي گردشگري با ا صورت تاریخی یا در    مق که ب

 ؛ددوران معاصر ویژگیهاي صنعتی برجسته اي دارن



٢٠ 
 

بیشتر   ضرورت همه زمانی (همه فصلی) نمودن گردشگري با استفاده از راهکار گردشگري صنعتی. بصورت کلی          -

ستان اتفاق می   ویژه براي مقاصدي که با تمرکز بر دریا و جنگل توسعه یافته اند.   افتد، بهسفرهاي تفریحی در تاب

وابسته است و حتی ممکن است     فریحیمناسب گردشگري ت  گردشگري صنعتی به طور کلی کمتر به فصل هاي    

 ؛تري در خارج از فصل باشدبخشتجربه لذت

صنعتی؛         - شگري  سیل گرد شگري با توجه به وجود پتان در حقیقت وجود گزینه   ضرورت ایجاد تنوع در انواع گرد

 هاي فراوان براي اقامت بیشتر گردشگران سبب حداکثر شدن اثرات مثبت گردشگري می گردد؛

شور جهت          ضرورت وجود ج  - سنتی در ک صلی و  صدهاي ا شگري مکمل جاذبه ها و مق صدهاي گرد اذبه ها یا مق

 بسط اثرات مثبت گردشگري در مکانهاي مختلف؛

ــنعتی؛ در مورد      - ــگري ص ــتفاده از گردش ــنعتی با اس ــرورت ایجاد منابع مالی پایدار براي نگهداري میراث ص ض

کن است هنوز یک نقطه عطف مهم فرهنگی یا تاریخی  هاي صنعتی که در حال حاضر عملیاتی نیستند؛ مم مکان

هاي توجیه هزینه نهادهاي مســئولاغلب براي  اما باشــند (همانند مجتمع شــیالت کیاشــهر در اســتان گیالن)،

تامین مالی براي  سبب می تواند ها سایت   اینگونه است. با این حال، درآمد بازدیدکنندگان از  دشوار نگهداري آن 

 اشد؛بات تعمیرنگهداري و 

ضــرورت بکارگیري راه هاي متنوع در حوزه بازاریابی و تبلیغات براي واحدهاي صــنعتی کشــور که گردشــگري   -

نوعی بازاریابی اســت که در آن با جربی باشــد. بازاریابی تجربی صــنعتی می تواند راهی مناســب براي بازاریابی ت

کنند. تاکید این نوع بازاریابی روي این مســـئله ایجاد تجربیات واقعی زندگی، مشـــتریان را جذب و عالقمند می

ــود.   ــتري بتواند برند را تجربه کند و از این تجربه خاطره خوش و ماندگاري در ذهنش ثبت ش ــت که مش در  اس

 اینباره به نظر می رسد گردشگري صنعتی راهی بسیار مناسب باشد؛

به این هدف اطالع از تولیدات و مشــاهده   ضــرورت ایجاد اعتماد به کاالهاي داخلی که یکی از راه هاي رســیدن -

 کیفیت روند تولید است؛

ضرورت کسب دانش در حوزه میراث صنعتی با استفاده از گردشگري صنعتی به عنوان پیش زمینه درك، ارزش        -

  نهادن و حفاظت آنها در کشور.

 وضعیت گردشگري صنعتی در ایران-14

است؛  ی از جانب مراکز صنعتی بودهید و گاه همراه با مقاومت هایدر ایران، اگرچه موضوع گردشگري صنعتی مقوله اي جد

. صنایع مختلف در کشور، پتانسیل بصورت پراکنده در کشور می باشیم ییدر سالهاي اخیر شاهد برگزاري چنین بازدیدهااما 

ضرورت، بین مدیران  ها و شرایط بالقوه زیادي براي تبدیل شدن به فضاهاي خاص گردشگري دارند؛ اما هنوز این نگاه و

متروك شده گذشته،  عملیاتی فعلی یا صنایعمراکز  اجرایی براي چنین تغییرات و درآمدزایی وجود ندارد. استفاده دوباره از 

احتماالً توسعه و تغییراتی در عملکرد این مکان ها به همراه دارد؛ چراکه باعث می شود از صنعتی بودن صرف، به یک 
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ل شوند یا به طور کلی تغییر هدف داده و از اصالت خود خارج شده و با برنامه ریزي جدیدي به جاذبه گردشگري تبدی

   فعالیت خود ادامه دهند.

صنعت نفت به عنوان صنعتی با اهمیت که در از جمله این صنایع داراي پتانسل و البته مورد بازدید مجموعه صنعت است. 

هاي اجرایی دارد، داراي تاسیسات، تجهیزات و اماکن خاص زیادي است که می  تعداد زیادي از استان ها پراکندگی و حوزه

تواند براي شهروندان عادي، دیدنی و قابل توجه باشد. صنعت نفت، تعداد قابل توجهی پاالیشگاه، کارخانه، تلمبه خانه، 

تی صحبت از بازدید و مشاهده سکوي نفتی، اسکله و پمپ بنزین یا تجهیزات و ابزارآالت جالب و خاص دیگر دارد که وق

از مهمترین مراکزي که در سالهاي اخیر مقصدي  یادي اظهار عالقه مندي می کنند.آنها از نزدیک به میان بیاید، مخاطبان ز

براي بازدید بوده اند می توان به مجموعه هاي وزارت نفت بخصوص در منطقه عسلویه اشاره نمود که میزبان بسیاري از 

شهري که نخستین پاالیشگاه خاورمیانه وص متخصصان و دانشجویان است. همچنین شهر آبادان به عنوان گردشگران بخص

از جمله مراکز صنعتی دیگر مورد بازدید در کشور می  در آن تاسیس شد؛ پتانسیل باالیی براي گردشگري صنعتی دارد.

ک سمنان، کارخانجات ایران خودرو و سایپا و غیره تاسیسات هسته اي اصفهان، معادن فیروزه نیشابور، معادن نمتوان به 

  اشاره نمود.

  بازدیدها نحوه اجرا-15

شگران دارند.          صنعتی چند حالت مختلف درباره میزبانی از گرد شگري  صنعتی هدف گرد ممکن   ها شرکت شرکت هاي 

ست  سال گروه ها  ا شگران را میزبانی نمایند بزرگ يدر چند روز از  شرکت ی از گرد (عمدتاً به  ییر، راهنماهاتفعال يها.  

راهنماها،   اماســتخد يهانهیبه حداقل رســاندن هز ي. براکنندیاســتخدام م یگردشــگران صــنعت يصــورت پاره وقت) برا

کنند. در   نهیموجود اســتفاده به تیکه تورها را از قبل رزرو کنند تا بتوانند از ظرف خواهندیها از مردم مشــرکتمعموال 

. ســـتین یاتی(کامالً) عمل تیکه ســـا یزمان دهند،یم حیخود را در آخر هفته ترج يدهایبازد زینها موارد شـــرکت یبرخ

ــتند که ییهاشــرکت  يگردشــگر يهادر زمان دارند، درســت مانند جاذبه دکنندگانیبرابر بازد عیبه توز لیتما هم هس

برنامه ریزي تورها اقدام نمود. نکته دیگر  بنابراین با توجه به تقاضاهاي زمانی شرکت هاي متقاضی باید نسبت به      .ولمعم

شگران می تواند عالوه بر کاهش هزینه هاي آموزش راهنماهاي            شرکت ها جهت راهنماي گرد ستگان  ش ستفاده از بازن ا

شنا، تفسیر بهتري از مکان هاي مورد بازدید در اختیار گردشگران قرار داد. همین امر در راهنماهایی که به       گردشگري ناآ

  بلد محلی شناخته می شوند وجود دارد. عنوان

  تجربه گردشگران در گردشگري صنعتی - 3جدول شماره 

  تولید

  انیشتر اعتماد م ،يمشتر  دییو تا هیمواد اول به نمایش گذاشتن تواند با  یم یصنعت  يگردشگر   مواد اولیه

  .دهد شیرا به محصوالت/خدمات افزا

ا  به محصــوالت/خدمات ر ياعتماد مشــتر د،یتول ندیند با درك فرآتوا یم یصــنعت يگردشــگر  دیتول ندیفرآ شینما

  دهد. شیافزا

  شینما قیاز طر ها را با محصــوالت/خدمات شــرکت انیتواند مشــتر یم یصــنعت يگردشــگر  تولیدات

  .محصول آشنا کند
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  ياازهیبرآوردن ن ياز محصــوالت/خدمات را برا يدیجد اشــکالتواند  یم یصــنعت يگردشــگر  دیگر يکاربردها

  .کند جادیمختلف ا انیمشتر

  بازاریابی

 قیمحصول/خدمت را از طر  يکمک کند تا عملکردها انیتواند به مشتر  یم یصنعت  يگردشگر   محصول

  .درك کنند آن محصول و عملکرد حاتیتوض

ــتراك گذار     يبه اشـ

  تجربه

شگر  شتر  یم یصنعت  يگرد صول/خدمات از طر  انیتواند به م شتراك  قیدر درك عملکرد مح  ا

  تجربه توسط کاربران کمک کند. يگذار

محصــول  يها تیتواند به محصــوالت شــرکت کمک کند تا محدود یم یصــنعت يگردشــگر  توسعه محصول

  را کشف کنند. انیبالقوه مشتر يازهایموجود را بشکنند و ن

ب  محصول برند و تجار  شینما قیرا از طر يمحصول مشتر   ریتواند تصو  یم یصنعت  يگردشگر   برند

  .بر بهبود بخشدکار

  تجربه خدمات

شگر   ادراك شتر  یصنعت  يگرد صوالت/خدمات جد  یامکان را م نیا انیبه م   ارتباط دیدهد که با مح

  .را تجربه کنند یو خدمات مختلف گرفته

 وند وش  ریمحصول درگ  دیتول ندیدهد تا با فرآ یامکان را م نیا انیبه مشتر  یصنعت  يگردشگر   خالقمشارکت 

  .کنند مشارکتخود مربوط به  يالهاکا جادیا در 

  .کنند مشاهده دیرا در محل تول دیتول ندیدهد تا فرآ یاجازه م انیبه مشتر یصنعت يگردشگر  یدانیتجربه م

از خالقیت هاي شــرکت ها آگاه و حتی ایده  کند  یکمک م انیبه مشــتر یصــنعت يگردشــگر  ایده

  هاي خود را به آنها انتقال دهند.

  یآموزش راثیم

  رانگردشگو به  نمایش می گذاردرا به  در طول زمان عیتحول و توسعه صنا یصنعت يگردشگر  انتقال دانش

  در این زمینه داشته باشند. ییمهارت هااطالعات و کند تا  یکمک م

 مراه باي هفناور داریتوسعه پا  نده،ینسل آ  انیدر م راثیصنعت و م  جیبا ترو یصنعت  يگردشگر   يهنر راثیم

  .کند یحفظ مهنر را 

شگر   یمحل هویت شترك کاربران را ا  یصنعت  يگرد  حفظ دانش و قیکند و از طر یو حفظ م جادیحافظه م

  .کند یکمک م یمحل هویتمحصول به  يارتقا

ــبــاطــات   مــیــان ارت

  یفرهنگ

شگر  سترش فرهنگ  یصنعت  يگرد ست  عیصنا  یگ  قیرا از طر يهنر يو مهارت ها یسنت  ید

  .کند یم عیتسر خالقانه يندیفرآ

  )Lin, 2019منبع: (

گردشــگري  -(این بخش با اســتفاده از اســتاندارد گردشــگري و خدمات وابســته درباره نحوه اجراي گردشــگري صــنعتی

ــنعتی و  ,ISO 13810:2015(en)Tourism services — Industrial tourism — Service  provisionارائه خدمات  -ص

 انسژ، متولیان امر که آز آموزش مجازي علم صنعت ایکاد ارائه شده است)همچنین جزوه مدیریت گردشگري صنعتی مرک
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ــند که   ــته باش ــند باید توجه داش ــالمت و ایمنی، محیط  ها یا حتی مراکز مورد بازدید می باش در انجام امور به امنیت، س

سی توجه ویژه      ستر ست و د شد   هابازدید گردد.زی صلی خدمت با شنهاده و  باید محتواي ا اي مکمل، اختیاري  گنجاندن پی

شد،         ستقیم در مورد فرآیند تولید ممکن نبا شی، رویدادها). اگر آموختن م ست (به عنوان مثال فعالیت هاي آموز  از بایدا

  و غیره کمک گرفت. روش هاي دیگر مانند ارائه هاي شفاهی یا دیداري، شبیه سازي، تجربیات کنترل شده، نمایش

ست که  مسئله مهم انتخاب مراکز براي بازد  شد. بعد از انتخاب مراکز باید  ید ا ایمنی و امنیت بازدیدکنندگان قابل تامین با

  نکات زیر را مد نظر داشت:

 انتخاب محوطه یا مسیرهاي مورد بازدید -

 انتخاب اطالعات مورد ازائه -

 انتخاب راهنما -

 انتخاب یا شناسایی بازدیدکنندگان (در صورت لزوم) -

 بازدیدکنندگان انتخاب تجهیزات قابل حمل براي -

  ایمنی بازدیدکنندگان -15-1

 وجود جعبه کمکهاي اولیه -

 وجود دستورالعمل براي موقعیت هاي اظطراري -

 آگاهی کارکنان محل مورد بازدید درباره مقررات ایمنی و رعایت آنها -

 در معرض دید بودن دستورالعمل هاي ایمنی -

 وجود شخصی که مسئول ایمنی باشد -

 ممنوعمشخص نمودن محوطه هاي  -

 وجود عالئم مناسب -

 تهیه تجهیزات خاص مثل ماسک، کاله ایمنی، کفش و غیره -

 بیمه -

 اطالع رسانی درباره مقررات به بازدیدکنندگان -

 رعایت استاندارد مواد غذایی که براي چشیدن بازدیدکنندگان انتخاب شده است. -

 رعایت بهداشت فردي   -

 رعایت اصول پایداري مانند جمع آوري زباله -

 ینی نحوه ارائه خدمات به افراد کم توانپیش ب -

  کیفیت خدمت مورد ارائه -15-2

  نام تجاري خدمت  -

 اطالعات کامل مسئول/ مسئولین -

 اهداف -

 کاربران مورد هدف -

 محتواي خدمت -
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 پیشنهادهاي اضافه -

 مدت ارائه -

 حداقل و حداکثر بازدیدکنندگان -

 جدول زمانبندي خدمت -

 هزینه ارائه خدمات -

 زبان ارائه خدمات -

 حدودیت هاي بازدیدم -

 ذخیره جا -

 توضیحات محل مورد بازدید و دسترسی -

 تدارك خدمات -15-3

 خوشامدگویی -

 ارائه اطالعات درباره ارئه دهنده خدمت -

 توضیحات کلی درباره خدمات مورد ارائه -

 راهنمایی هاي بهداشتی، ایمنی و امنیتی -

 توضیحات محدودیتهاي و شرایط -

 انوسایل مورد استفاده بازدیدکنندگ -

 ارائه نقشه راهنما -

  محتوي بازدید -15-4

 داشتن سیر منطقی -

 القاء درك از موضوع -

 ارائه محتواي تاریخی یا انسانی -

 مشارکت بازدیدکنندگان و تهییج آنها -

 وجود چالش ها -

 توضیح همه مراحل تولید -

 پاسخ به پرسش هاي بازدیدکنندگان -

 امکان گفتگو با کارکنان -

  امکانات و تجهیزات مورد نیاز-16

  تابلوها و دسترسی به محوطه -16-1

 نصب تابلوهاي فراگیر در محوطه با شرایط مناسب   -
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 گرافیک مناسب تابلوها -

 نصب تابولهایی در خارج از محل بازدید جهت اطالع رسانی مواردي از قبیل ساعات کاري، قیمت ها و غیه -

  پارکینگ -16-2

 پاکیزگی محل پارکینگ -

 داشتن تابلوهاي راهنما -

 ل پیاده شدن با ورودينزدیکی مح -

 داشتن پارکینگ مخصوص افراد کم توان -

 دسترسی آسان -

 نور مناسب -

  سرویس بهداشتی -16-3

 شرایط مناسب و پاکیزگی -

 سرویس بهداشتی مناسب افراد کم توان -

 برخورداري از سرویس ایرانی و فرنگی -

  محوطه بازدید -16-4

 نظافت -

 فضاي سبز مناسب -

 مناسب بودن نماي درها و پنجره -

 نظم دهی به اثاثیه هاي بیرون -

 مشخص بودن تابلوها -

 روشنایی مناسب -

 کنترل آلودگی هاي صوتی، دیداري و بویایی -

 وجود نقشه محل بازدید -

 داراي ورودي با مبلمان و تمیز -

 ارائه اطالعات، شرایط و مقررات -

 وجود امور رفاهی مانند نشستن، آبسردکن و غیره -

 عالئم ترجمه شده -

 خته شده محل بازدیدویترین محصوالت سا -

 وجود محوطه انتظار براي کودکان -

 ارائه بروشور و سایر اقالم تبلیغاتی -

 وجود سطل زباله -
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  محل اصلی بازدید -16-5

 نظافت   -

 وجود امکان نشستن در برخی مکانها -

 مشخص بودن مسیر بازدید با طناب و موانع ایمنی و غیره -

 وجود عالئم واضح، تمیز و کمک کننده -

   ی در خصوص مقررات و ایمنیاطالع رسان -

  نتیجه گیري-17

که در آن واقع شده اند به عنوان منبع درآمد و اشتغال     یو مناطق عیصنا  يرا برا ییفرصت ها  یصنعت  يتوسعه گردشگر  

.  تبلیغات مد نظر قرار می گیردو  یابیبازار ي برايبه عنوان ابزار این موارد گردشگري صنعتی  کند. اما مهمتر از  یفراهم م

 نیرابطه خوب ب کیهر دو به  یو خصــوصــ یدولت گرانیکند. باز یم جادیتجارت و جامعه ا نیب یپل یصــنعت يدشــگرگر

ــنا ــده اند عالقه دارند. عالوه بر ا یو جوامع عیصـ ــگر ن،یکه در آن واقع شـ ــنعت يگردشـ  يبرا يابزار مؤثر تواندیم یصـ

شد، به مقصد   همشترك منطق  يبرندساز  صنایع  اگر  ژهیوبا صویر  صو  هدف ت صاد  ریبا ت  هماهنگ و مقصد  يا) منطقهي(اقت

ش    سب با ستقرار  د.نمنا شگران  ا صنعتی   در منطقه  گرد شگري  شان دادن برتر  یم گرد  يها تیفعال ينوآور ای يتواند به ن

یکی از عواملی که می واند به توسعه گردشگري صنعتی در کشورهایی مثل کشور ما کمک        .نمایدمنطقه کمک  ياقتصاد 

ــد.     نماید، ــنعتی می باش ــگري ص ــترك براي اجراي تورهاي گردش ــتورالعمل مش ــتا نیاولتهیه دس  ياجرا يگام در راس

ستور  شگر    المعلد شترك گرد شترک  دادیرو یسازمانده  ،یصنعت  يم صنعتی     یم شگري  ، روز   درامانند روز بنبراي گرد

 نیانایع هوا فضــا و غیره می باشــد. معادن ســنگهاي قیمتی، روز کارخانه هاي خودروســازي، روز صــنایع غذایی، روز صــ

صو  دادهایرو صول و مکان (کل    دهد.  یم شیو کل منطقه را افزا دیازدقابل ب يشرکت ها  ریت سازي مح در حقیقت به برند

. ، الزم استکند جیرا ترو یصنعت يکه توسعه گردشگر ژهیسازمان و کی جادیادر کنار این مورد،  منطقه) کمک می نماید.

شو  يضا اع که یسازمان  شگر      اتوره تیفیو ک تیکند تا کم قیخود را ت ضه گرد شند و عر را ارتقا   یصنعت  يرا بهبود بخ

البته در ابتدا الزم نیست که سازمانی عریض و طویل شکل گیرد که از همان ابتدا درگیربروکراسی اداري شود بلکه      دهند. 

انی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران اکتفا نموده و   می توان به تشکیل کمیته اي در ذیل کمیسیون گردشگري اتاق بازرگ   

در طی زمان و بیشتر شدن فرآیند عرضه و تقاضاي گردشگري صنعتی نسبت به ارتقاي کمیته و تشکیل سازمان اندیشه             

وان در این زمینه فرصــت هاي وجود دارد که باید براي اســتفاده بیشــتر از آنها اقدام نمود از جمله: وجود نیروي فرا نمود.

ــور، انگیزه باالي    ــنعتی در پهنه کش ــب مراکز مورد بازدید ص ــگري، پراکندگی و تنوع مناس آموزش دیده در حوزه گردش

  نهادهاي دولتی براي توسعه گردشگري در کشور، گسترش فضاي اطالع رسانی در حوزه گردشگري و گردشگري صنعتی.           

سیاري خواهد بود؛ از جمله   چالش هايالبته در این راه  شنایی  نااینکه ب شرکت ها   آ سیاري از  صنعتی، کم    ب شگري  با گرد

 تعداد نه چندان زیاد گردشگران خارجی ورودي به ایران،  واحدهاي صنعتی، بر  گردشگري صنعتی   اثرات مثبت اطالعی از 

شرکت ها رقیب     ترس از  سط  شخص در حوز   سرقت ایده ها و روش ها تولید تو ستورالعمل هاي م ه ، نبود مقررات و یا د

شور، نبود راهنمایان      صنعتی ک شگري  شگرپذیر،         گرد صنایع گرد شخص نبودن  صنعتی، م شگري  آموزش دیده ویژه گرد
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بازدیدکنندگان براي پشتیبانی از هزینه   کم برخی از واحدهاي صنعتی براي بازدیدکنندگان، احتمال استقبال کم   جذابیت

  صنایع.هاي عملیاتی 

شده،  شرکتهاي             با توجه به مجموعه مباحث مطرح  صنعتی،  صنعتی در مراکز  شگري  سعه گرد شنهادات زیر جهت تو پی

  دانش بنیان، استارت آپ ها و غیره ارائه می شود:

 صنعتی؛ گردشگري توسعه جهت در مند نظام مقررات و دستورالعمل هاي ایجاد -

ستارت آپ ها و غیره در جهت آمادگی      - شرکت هاي دانش بنیان، ا صنعتی،  صاحبان مراکز  براي پذیرش  آموزش 

 بازدیدکنندگان؛

 تدوین سرفصل دوره راهنماي گردشگري صنعتی و برگزاري دوره هاي آموزشی آن؛ -

 قدیمی در جهت توسعه گردشگري صنعتی؛ و فرسوده کارگاههاي و کارخانجات بازسازي -

 کشور؛ در گردشگرپذیر صنایع نمودن مشخص -

 تهیه اطلس گردشگري صنعتی در کشور؛ -

 صنعتی؛ گردشگري گسترش براي خالقیت ترویج -

شرکتهاي    ارتباطات از اي زنجیره ایجاد - صنعتی،  ستارت آپ ها و غیره به مراکز  ستم   عنوان دانش بنیان، ا سی   اکو

 خالق؛

 صنعتی. گردشگري توسعه در خالق طبقه به توجه -

  منابع-18

 https://vic.ir)، 1401پایگاه اطالعات صنعتی ایران ( -
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