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چکیده	
ادبیــات حــوزۀ گردشــگری میراثــی، در دوره هــای اخیــر، حکایــت از توجــه و 
عالقــه فزاینــدۀ افــراد و گروه هــا بــه ایــن  گونــه گردشــگری دارد؛ چنان کــه 
در دهه هــای اخیــر شــاهد گســترش مفهــوم گردشــگری میراثــی از ســوی 
ایــران،   پایتخــت  تهــران،  بوده ایــم.  ملــی  و  بین المللــی  ســازمان های 
ــت  ــه عل ــه ب ــی دارد ک ــگری میراث ــه گردش ــمگیری درزمین ــیل های چش پتانس
مدیریــت نامناســب نتوانســته از ایــن پتانســیل و ظرفیــت بهــرۀ درســتی 
راهبــردی  الگــوی مناســب مدیریــت  ارائــه  مقالــه  ایــن  از  ببــرد. هــدف 
ــه روش  ــش ب ــن پژوه ــت. ای ــران اس ــهری ته ــراث ش ــگری می ــی گردش فضای
توصیفی ـ تحلیلــی و برپایــه داده هــای پیمایشــی صــورت گرفتــه اســت. 
تــی  آمــاری  آزمون هــای  از  پژوهــش  هــدف  بــه  دســت یابی  راســتای  در 
تک نمونــه ای، آزمــون فریدمــن و تحلیــل عاملــی تأییــدی اســتفاده شــده 
اســت. نتایــج نشــان می دهــد کــه تفاوت هــای معنــاداری بیــن شــاخص های 
مدیریــت راهبــردی فضایــی گردشــگری میراثــی از دیــدگاه گردشــگران وجــود 
ــر را  ــترین تأثی ــازی بیش ــاخص توانمندس ــج، ش ــر نتای ــن، بناب دارد. همچنی
ــت  ــس از آن سیاس ــذارد و پ ــی می گ ــگری میراث ــردی گردش ــت راهب در مدیری
عمومــی و بــازار باالتریــن رتبــه میانگیــن را دارنــد. کمتریــن میانگیــن مربــوط 
ــن  ــگران، در بی ــدگاه گردش ــت. از دی ــی اس ــرش اجتماع ــول و پذی ــه محص ب
ســه منطقــه مورد مطالعه،منطقــه 20 شــرایط مناســب تر ومنطقــه 6 و 12 
بــه ترتیــب شــرایط نامناســب تری از  لحــاظ شــاخص های توســعه پایــدار 
ــگران در  ــی و گردش ــاکنان محل ــن س ــاوت بی ــد. تف ــی دارن ــگری میراث گردش
ــی  ــاکنان محل ــد س ــه از دی ــورت ک ــن ص ــت، بدی ــهود اس ــز مش ــه نی ــن زمین ای
ــن  ــق 6 و 12 دارد و ای ــا مناط ــه ب ــب تری در مقایس ــرایط نامناس ــه20 ش منطق

ــت.5 ــگران اس ــر گردش ــالف نظ ــر خ نظ
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واژه های کلیدی:	
راهبــردی ـ فضایی،  مدیــریت 
گردشگری  میراثی،  گردشگری 

میراث شهری، شهر تهران 

مقدمه
امــروزه گردشــگری در اقتصــاد جهانــی پارامتری بســیار 
مهــم در رونــد پویایــی اقتصــاد هــر منطقــه اســت، 
مي شــود  ســعی  محلــی  مقیــاس  در  کــه  به گونــه ای 
بــا جــذب گردشــگر در چارچــوب عرضــه محصــول 
اســت،  هــر محیــط  پردازش شــدۀ  کــه  گردشــگری، 
رونــدي مســتمر از جریــان درآمــد و ایجــاد اشــتغال 
شــکل گیــرد. ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه، در پــی 

ــد  ــتغال، تجدی ــد و اش ــراي درآم ــده ب ــاي فزاین تقاضاه
ســاختار اقتصــادی رو بــه ســوی مصــرف محیــط در 
 .)Li, 2004: 190( قالــب امــر اقتصــادی و فرهنگــی دارد
ــت  ــگری اس ــط گردش ــرف محی ــیوه های مص ــی از ش یک
کــه بــا عرضــه محیــط بــرای مصــرف گردشــگران درآمــد 
 Briedenhann & Eugenia,( مي کنــد  ایجــاد  اشــتغال  و 
ــراي  ــگري ب ــناخت از گردش ــا، ش ــن مبن ــر ای 71 :2004(. ب

ــت  ــون اهمی ــای گوناگ ــادی در مقیاس ه ــی اقتص پویای
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در  نیــز  فرهنگــي  کنش هــاي  عالوه بــر آن  دارد. 
فراگــرد گردشــگری شــکل مي گیــرد کــه بــه تــداوم 
)حقیقــی  کنــد  کمــک  بومــي  فرهنــگ  پایــداری  و 
شایســته  بنابرایــن،   .)871  :1394 همــکاران،  و 
اســت مدیریــت گردشــگری شــهری در چار چــوب 
ــای آن  ــر مبن ــا ب ــرد ت ــکل گی ــی ش ــای مطلوب راهبرده
خط مشــی و سیاســت های مناســبی بــرای توســعه 
گردشــگری در نظــر گرفتــه شــود کــه مانــع برخــورد 
منافــع گردشــگری و دیگــر کارکردهــای شــهری شــود. 
بــر اســاس تجــارب به دســت آمده، اگــر گردشــگری 
ــدون برنامه ریــزی و راهبردهــای مشــخص  اتفاقــی و ب
ــد، مشــکالت زیســت محیطی و اجتماعــی  توســعه یاب
دراز مــدت،  در  و  مــی آورد  به وجــود  بی شــماری 
از فوایــدش می شــود  بیــش  مشــکالت گردشــگری 
 .)3  :1389 همــکاران،  و  افتخــاری  )رکن الدیــن 
بنابرایــن، امــروزه بــا برنامه ریــزی جامــع  می تــوان 
توســعه  بــرای  را  هماهنگ شــده ای  راهبردهــای 
الزامــات  بــا شــرایط و  کــه  کــرد  ســازمانی تدویــن 
ســال های  غیر قابل پیش بینــی  و  قابل پیش بینــی 
آینــده منطبــق و ســازگار باشــد. در چنــد دهــه اخیــر، 
دانــش جدیــدی بــا عنــوان برنامه ریــزی راهبــردی 
و  خطــی  برنامه  ریــزی  به جــای  کــه  آمــده  پدیــد 
ــا کاوش در  ــا ب ــرای آینــدۀ واحــد می  کوشــد ت قطعــی ب
ــاوری،  ــان ها و فّن ــناخته انس ــترده و ناش ــات گس امکان
افــق بازتــری را بــه ســوی آینــده  ای ممکــن و مطلــوب 
ــزی  ــه برنامه ری ــاید. درنتیج ــان بگش ــش روی انس پی
در مفهــوم دنبالــه روی از گذشــته یــا پیش بینــی بــرای 
مفهــوم  در  برنامه ریــزی  بــه  را  خــود  جــای  آینــده 

.)Lavarack, 2006( ســاختن آینــده داده اســت
کارکــرد  هــر  هماننــد  گردشــگری،  بدین ترتیــب 
ــت  ــوی اس ــزی ق ــد برنامه ری ــر، نیازمن ــد دیگ نظام من
فرصت هــای  از  مطلــوب  بهره گیــری  ضمــن  تــا 
تنگناهــای  و  محدودیت هــا  بــر  غلبــه  بــا  موجــود 
صنعــت  شــهری،  گردشــگری  گســترش  فــراروی 
بخش هــای  ســایر  بــا  تعامــل  در  را  گردشــگری 
گردشــگری،  مدیــران  دهــد.  توســعه  اقتصــادی 
ــن  ــد تدوی ــداری، نیازمن ــه پای ــت یابی ب ــور دس به منظ
راهبــردی هســتند کــه یک پارچگــی بوم شــناختی 

را حفــظ کنــد و منافــع اقتصــادی و توســعه بــرای 
 Hall, 2011:( باشــد  داشــته  همــراه  بــه  منطقــه  هــر 
654(. ایــن امــر در چارچــوب رویکــرد برنامه ریــزی 

راهبــردی گردشــگری تحقــق می یابــد. کالن شــهر 
تهــران، کــه به ســبب پایتخت بــودن بــه بزرگ تریــن 
قطــب اداری، سیاســی، فرهنگــی و خدماتــی تبدیــل 
شــده و بیشــترین امکانــات زیربنایــی و خدماتــی را 
ــراوان  ــای ف ــتن جاذبه ه ــا داش ــای داده، ب ــود ج در خ
طبیعــی و انسان ســاختی کــه بــه علــت نیــاز جمعیــت 
بزرگ تریــن  امــروزه  شــده،  ایجــاد  آن  متراکــم 
مبــدأ و مقصــد گردشــگری در ایــران اســت. شــمار 
ــران  ــهر ته ــه کالن ش ــده ب ــی وارد ش ــگران خارج گردش
ــوده  ــر ب ــزار نف ــون و 302 ه ــک میلی ــال 1397 ی در س
ــی  ــگران خارج ــد از کل گردش ــادل 27/7 درص ــه مع ک
ــران،  ــاری ته ــالنامه آم ــت )س ــور اس ــه کش ــده ب وارد ش
1398(. ایــن آمــار نشــان دهندۀ اهمیــت توجــه بــه 
ــیل ها  ــت. پتانس ــران اس ــهر ته ــوزه در کالن ش ــن ح ای
و قابلیت هــای فــراوان کالن شــهر تهــران، خصوصــأ 
وجــود  بــا   شــهری،  میراثــی  گردشــگری  در زمینــه 
ــه  ــوز ب ــگری هن ــای گردش ــا و برنامه ه ــی طرح ه تمام
پژوهــش  در  اســت.  نرســیده  بهره بــرداری  مرحلــه 
پیــش رو، به منظــور ارائــه الگــوی مدیریــت راهبــردی 
ــژه  ــا توجــه وی ــی گردشــگری میــراث شــهری و ب فضای
مناطــق  مــوردی:  )نمــونۀ  تهــران  کالن شــهر  بــه 
ــگری  ــردی گردش ــت راهب ــوی مدیری 20،12 و 6(، الگ
کالن شــهرها ارائــه شــده اســت. بــا ایــن توصیــف، 
ــوی  ــه الگ ــت ک ــن اس ــردی ای ــش راهب ــتین پرس نخس
مناســب بــرای تبییــن ســناریوهای راهبــردی فضایــی 

گردشــگری میــراث شــهری تهــران چیســت.

پیشینه پژوهش
پرســش های  بــه  اولیــه  پرســش  تبدیــل  بــرای 
راهبــردی پژوهــش، تحقیقــات و منابعــی کــه بــه لحاظ 
ــد و در  ــمار می رون ــش به ش ــینۀ پژوه ــی پیش موضوع
به انجام رســاندن آن مفیدنــد، بــا رهیافــت انتقــادی 
ــش  ــج آن در دو بخ ــه نتای ــت ک ــرار گرف ــورد واکاوی ق م

بیــان می شــود.
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جدول 1: پیشینۀ داخلی و خارجی پژوهش

نتایج روش انجام عنوان پژوهش سال انتشار نویسنده

تعیین تأثیر گردشگری در اشتغال زایی محدودۀ 
 بررسی شده

کّمی و کیفی
گردشگری راهبردی در جهت توسعۀ اقتصادی روستا ها

 )مطالعه  موردی: روستا های شهرستان دماوند(
1394 حافظی زاده و جعفری

شناسایی نقاط ضعف و قوت پیش روی توسعه گردشگری  کّمی و کیفی نقش مدیریت شهری در توسعه راهبردی گردشگری 1393 امامی و یاسوری

شناسایی فرصت ها و مشکالت پیش روی توسعه گردشگری  کّمی و کیفی
برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگري در پارک 

خورشید مشهد
1393 سقایي و همکاران

ارائه راهبردهای توسعه گردشگری منطقه کّمی
مدیریت راهبردی در فضای کسب  و کار اقتصاد شهری 

)مطالعه موردی: گردشگری مذهبی شهر مشهد مقدس(
1393 براتی و همکاران

ارائه ماتریسی ترکیبی و یک پارچه، برای بررسی کیفی 
محیط فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی مقصد و تدوین 

حوزه های راهبردی توسعه گردشگری منطقه
کیفی

تدوین حوزه های راهبردی توسعه مقاصد گردشگری با 
استفاده از تطبیق تئوریك و کاربردی مدل های چرخه

حیات مقصد و شاخص رنجش داکسی
1392 ضیایي و حسن  پور

ارائه راهبردهای توسعه گردشگری منطقه کّمی و کیفی
برنامه ریزي راهبردی توسعه گردشگري بر اساس تحلیل 

SWOT )مطالعه موردی: شهر شیراز(
1391 هادیانی و همکاران

شناسایی سازمان های مسئول در مدیرت گردشگری کّمی و کیفی
کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری 

شهری )مطالعه موردی: منطقه 12 تهران(
1390 ایالنلو

شناسایی عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری کّمی و کیفی آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری 1389 امین بیدختی و همکاران

شناسایی رویکردهای برتر در مدیریت راهبردی  کیفی سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک 1385 نصیری یار

شناسایی مسائل و مشکالت گردشگری میراثی مالزی کّمی و کیفی گردشگری میراث فرهنگی در مالزی:  2014 Ismail et al

ارائه راهبردهای توسعه گردشگری منطقه کیفی
بررسی شهر های میراثی پس از انفجار گردشگری: 

شهر های فوکا، غرب ترکیه
2011 Aysem Kilinc

بررسی کیفی مسائل پیش روی توسعه گردشگری کیفی
بررسی گردشگری شهری: پیشرفت های اخیر 

و پارادوکس اخیر
2011 Ashworth and Page

تأثیر گردشگری میراثی در توسعه چین و ماکائو کّمی و کیفی تجربه گردشگری از گردشگری میراثی در ماکائو و چین 2010 Ung and Vong

تبیین مسائل مربوط به گردشگری میراثی کیفی توسعه گردشگری، مسائل مربوط به شهر دیواری تاریخی 2009 Brezovec and Bruce

بررسی مدیریت گردشگری میراثی کیفی مدیریت گردشگر میراث 2000 Garrod and Fyall

براتــی و همــکاران )1393(، در مقالــه ای بــا عنــوان 
»مدیریــت راهبــردی در فضــای کســب و کار اقتصــاد 
ــهر  ــی ش ــگری مذهب ــوردی: گردش ــه م ــهری )مطالع ش
مشــهد مقــدس(«، بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد 
کــه موقعیــت راهبــردی فضــای کســب وکار اقتصــاد 
ــت  ــر موقعی ــد ب ــا تأکی ــهد ب ــدس مش ــهر مق ــهری ش ش
ــرار  ــی ق ــت تدافع ــی در وضعی ــگر مذهب ــذب گردش ج
دارد؛ از ایــن رو حمایــت از فعــاالن اقتصــادی عرصــه 
گردشــگری مذهبــی به منزلــه راهبــرد ی تدافعــی بــرای 
ــی،  ــن مقررات زدای ــد. همچنی ــی ش ــوزه معرف ــن ح ای

کاهــش دیوان ســاالری و یک پارچه ســازی مدیریــت 
ســازمانی مهم تریــن عوامــل در تدویــن راهبرد هــای 
بهبــود فضــای کســب وکار در شــهر مقــدس مشــهد 

ــد. ــناخته ش ش
امامــی و یاســوری )1393(، در مقالــه ای بــا عنــوان 
راهبــردی  توســعه  در  شــهری  مدیریــت  »نقــش 
ــن  ــه ای ــت(«، ب ــهر رش ــوردی: ش ــه م ــگری )نمون گردش
ــن  ــر ای ــر ب ــای مؤث ــه رهیافت ه ــد ک ــت یافتن ــج دس نتای
ــت  ــر آن اس ــوات بیانگ ــدل س ــه م ــه ب ــا توج ــد ب فراین
ــات  ــف تبلیغ ــت، ضع ــی در مدیری ــف و بی ثبات ــه ضع ک
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و ناهماهنگــی ســازمان های متولــی گردشــگری بــا 
مــردم، کمبــود امکانــات و زیرســاخت ها از علــل اصلــی 
توســعه نیافتگی گردشــگری در شــهر رشــت اســت.
و  حافظــی زاده  پژوهــش  یافته هــای  بر اســاس 
ــا عنــوان »گردشــگری  ــه ای ب جعفــری )1394( در مقال
روســتا ها  اقتصــادی  توســعه  جهــت  در  راهبــردی 
)مطالعــه مــوردی: روســتا های شهرســتان دماونــد(«، 
گردشــگری موجــب تنــوع شــغلی و ایجــاد فرصت هــای 
روســتا های  در  درآمــد  افزایــش  و  اشــتغال  جدیــد 
ــگری  ــر گردش ــت تأثی ــرای تقوی ــت. ب ــده اس ــه ش نمون
مورد مطالعــه  روســتا های  اقتصــادی  توســعه  در 
ایجــاد  و  شــغلی  تنــوع  درجهــت  پیشــنهادهایی 
ــرای  ــد اشــتغال و افزایــش درآمــد ب فرصت هــای جدی

ــت. ــده اس ــه ش ــی ارائ ــع محل جوام
عنــوان  بــا  خــود  پایان نامــه  در   ،)2011( کلینــک 
انفجــار  از  پــس  میراثــی  شــهر های  »بررســی 
بــه  ترکیــه«،  غــرب  فــوکا،  شــهر های  گردشــگری: 
در  گردشــگری  انفجــار  از  پــس  و  پیــش  تغییــرات 
ســه شــهر  مطالعه شــده می پــردازد و می کوشــد تــا 
ــت از  ــرای محافظ ــبی ب ــت مناس ــزی و مدیری برنامه ری

گیــرد. بــه کار  شــهر ها  ایــن 
بارســیک و جوکویــچ1 )2014(، در مقالــه ای بــا عنــوان 
راندمــان  افزایــش  در  ممیــزی  عملکــردی  »نقــش 
ــگری را  ــدل از گردش ــه م ــگری«، س ــی گردش اثربخش
ــت  ــری کیفی ــت و اندازه گی ــالت، مدیری ــای رس ــه معن ب
ــد.  ــان می کنن ــگری بی ــات در گردش ــول و خدم محص
اســماعیل و همــکاران )2014(، در مقالــه ای بــا عنــوان 
ــائل و  ــزی: مس ــی در مال ــراث فرهنگ ــگری می »گردش
چالش هــا«، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــرای حفــظ 
منابــع و دارایی هــای میــراث فرهنگــی در مالــزی، هــر 
نظــام یــا مدیریــت بایــد بــا در نظر گرفتــن همــه مســائل 
و مشــکالت توســعه یابــد تــا فراینــد تصمیم گیــری 
میــراث  ارزش  بهینه ســازی  بــرای  قابل اعتمــادی 
فرهنگــی صنعــت گردشــگری در مالــزی ایجــاد شــود. 
در ایــن مقالــه بــه مــروری کلــی دربــارۀ وضعیــت و 
ــی در  ــراث فرهنگ ــگری می ــکالت گردش ــائل و مش مس

ــت.  ــده اس ــه ش ــزی پرداخت مال
ــوان  ــه می ت ــای صورت گرفت ــدی پژوهش ه ــا جمع بن ب
راهبــردی  مدیریــت  بــر  پژوهشــگران  کــه  گفــت 
ــی  ــد چندان ــهری تأکی ــراث ش ــگری می ــی گردش فضای
نداشــته اند. امــا در پژوهــش پیــش رو الگــوی مناســب 
مدیریــت فضایــی گردشــگری میــراث فرهنگــی شــهر 
تهــران ارائه شــده اســت. از ســوی دیگر، شــاخص های 
به کاررفتــه درزمینــه گردشــگری میراث فرهنگی شــهر 
1. Barišić and Vukovic 

تهــران بــرای نخســتین بار تجزیه و تحلیــل شــده اســت 
کــه نــوآوری ایــن پژوهــش را در کشــور نشــان می دهــد.

منطقه پژوهش
ــی در  ــا جمعیت ــران، ب ــت ای ــران، پایتخ ــهر ته کالن ش
حــدود 8 میلیــون و 693 هــزار نفــر بــا وســعت 594 
کیلومتر مربــع در مرکــز اســتان تهــران واقــع شــده 
کیلومتر مربــع  بــا مســاحت 16/2  اســت.منطقه 12 
در برگیرنــدۀ  هســته تاریخــی شــهر تهــران اســت. 
عمــدۀ جاذبه هــای گردشــگری میراثــی کالن شــهر 
واقــع   12 منطــقۀ  تاریخــی  محــدودۀ  در  تهــران 
ــی و  ــه تاریخ ــه و تیمچ ــازار، بازارچ ــت: 22 ب ــده اس ش
ارزشــمند کــه برخــی از آن هــا در قلــب بــازار بــزرگ قرار 
دارد و بــازار بــزرگ خــود از مهم تریــن جاذبه هــای 
فرهنگــی، تاریخــی و اقتصــادی به شــمار مــی رود. 
منطقــه 6 در مرکــز شــهر تهــران بــا مســاحت 21/3 
سیاســی ـ فرهنگی  مرکزیــت  دارای  کیلومتر مربــع 
بــا مســاحت 22 کیلومتر مربــع  اســت. منطــقۀ 20 
ــت  ــت. قدم ــده اس ــع ش ــران واق ــهر ته ــوب ش در جن
شش هزارســاله شــهرری و وجــود اماکــن و عناصــر 
حــرم  زوار  جــذب  همچنیــن  و  تاریخــی  بــا ارزش 
حضــرت عبدالعظیــم )ع( ویژگی هــای بســیار بــارز و 
ــه ایــن منطقــه بخشــیده و  خــاص تاریخی ـ مذهبــی ب
آن را از ســایر مناطــق تهــران متمایــز ســاخته اســت. 
ایــن مناطــق، عالوه بــر این کــه مهم تریــن فضاهــا و 
ــد،  ــاي داده ان ــود ج ــران را در خ ــی ته ــای تاریخ بناه
ــاخص  ــی ش ــر هویت ــت و داراي عناص ــي با کیفی محیط
ــوع  ــای متن ــاذب فعالیت ه ــا ج ــد ت ــه می دارن را عرض
شــهروندان  بــراي  گردشــگری  و  مدنــی  فرهنگــی، 
تهرانــی و دیگــر گردشــگران داخلــی و خارجــی باشــد.

جامعه آماری و نمونه
ایــن  در  مناطــق  بررسی شــده  آمــاری  جامعــه 
جاذبه هــای  فراوانــی  آمــار  بر اســاس  پژوهــش 
 )6 و   20  ،12 )منطقــه  مناطــق  قدمــت  و  تاریخــی 
کالن شــهر تهــران و دربردارنــدۀ مــردم )مــردم بومــی، 
مســئوالن  گردشــگری(،  بخــش  در  شــاغل  افــراد 
و  دانشــگاهی  برنامه ریــزان  )سیاســت گذاران، 
مشــاوران بخــش گردشــگری( و گردشــگران اســت. 
بر اســاس روش خوشــه ای  بررسی شــده  نمونه هــای 
از  متناســب  انتســاب  فــّن  بــا  چند مرحلــه  ای 
تعییــن  بــرای  شــده اند.  انتخــاب  پاســخ دهندگان 
ــه  ــده ک ــتفاده ش ــران اس ــول کوک ــه از فرم ــم نمون حج
ــت 250188  ــا جمعی ــقۀ 12 ب ــرای منط ــب ب ــه ترتی ب
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نمودار 1: ابعاد تشکیل دهندة گردشگری میراث فرهنگی شهر )عباس زاده و همکاران، 1394: 83(

ــت  ــا جمعی ــه 20 ب ــرای منطق ــه، ب ــر 117 نمون ــر براب نف
منطقــه6  بــرای  و  نمونــه   218 برابــر  نفــر   378445
نمونــه   105 بــا  برابــر  نفــر   225290 جمعیــت  بــا 
ــاری  ــه آم ــرای جامع ــه ب ــر منطق ــای ه ــت. نمونه ه اس
گردشــگران، به نســبت میزان سهم گردشــگران ورودی 
بــه هریــک از مناطــق، بــا بهره گیــری از فرمــول کوکــران 
انتخــاب شــده اســت و تعــداد نمونه هــای مورد نیــاز در 

بخــش کارشناســان 150 نفــر خواهــد بــود.

روش انجام پژوهش
بر اســاس  و  بــوده  توصیفي ـ تحلیلــي  پژوهــش  روش 
داده هــا و اطالعــات به دســت آمده از مطالعــه منابــع 
کتابخانــه ای و اســناد مربــوط بــه مناطــق 6، 20 و 12 
تهــران و محیــط پیرامــون آن اطالعــات گردآوری شــده 
بررســي و تحلیــل شــده اســت. ایــن تحلیل بــا بهره گیری 
از داده هــای میدانی )پرســش نامه و مشــاهدۀ مســتقیم( 
ــرداری( صــورت پذیرفتــه اســت. ــه ای )فیش ب و کتابخان
فرضیــه پژوهــش بــا آزمــون F مســتقل یــا تحلیــل 
واریانــس آزمــوده شــده و به منظــور رتبه بنــدی اهمیــت 
موانــع مؤثــر در صنعــت گردشــگری از ضریــب تغییــرات 
و موانــع  اســتفاده شــده اســت. مهم تریــن عوامــل 
مطرح شــده در پرســش نامه بــا روش تحلیــل عاملــی 
اکتشــافی مشــخص شــده اســت. تحلیــل عاملــی روش 
دســت یابی  به منظــور  کــه  اســت  عمومــی  آمــاری 
بــه مجموعــه کوچکــی از متغیرهــای مشاهده نشــده 
)متغیرهــای نهفتــه یــا عامــل( از طریــق کوواریانس بین 
مجموعــه ای گســترده تر از متغیرهــای مشاهده شــده 

ــی رود. ــه کار م ــکار( ب ــای آش )متغیره

گردشگری میراث فرهنگی شهر
دوره هــای  در  میراثــی  گردشــگری  حــوزۀ  ادبیــات 
و  افــراد  فزاینــدۀ  از توجــه و عالقــه  اخیــر حکایــت 
 Weaver,( دارد  گردشــگری  از  گونــه  ایــن  بــه  گروه هــا 
شــاهد  اخیــر  دهه هــای  در  به طوری  کــه   .)2014: 136

ســوی  از  میراثــی  گردشــگری  مفهــوم  گســترش 
ســازمان های بین المللــی و ملــی بوده ایــم. از جملــه 
گردشــگری  ســازمان  بین المللــی  ســازمان ها،  ایــن 
ــی  ــه در منشــور بین الملل فرهنگــی ایکومــوس اســت ک
خــود در مکزیــک )1999( گردشــگری میــراث فرهنگــی 
را حاصــل تعامــل بیــن گردشــگران وهمــه اشــکال 
و  مجموعه هــا  اماکــن،  ازجملــه  فرهنگــی  میــراث 
ــر یادمان هــا  ــان، عالوه ب ــدۀ جوامــع میزب جنبه هــای زن
می تــوان  بنابرایــن  می کنــد.  تعریــف  محوطه هــا،  و 
ــی توجــه  ــه گردشــگری میراثــی از جنبه هــای گوناگون ب
کــرد. بر این اســاس می تــوان گفــت گردشــگری میــراث 
عالوه بــر  کــه  اســت  چند بعــدی  فعالیتــی  فرهنگــی 
و  خشــنودی  آرامــش،  ازجملــه  نیازهایــی  تأمیــن 
هیجــان بــرای گردشــگران میراثــی، بــه خواســته ها 
و حقــوق مــکان و مــردم محلــی به صــورت هم زمــان 
توجــه می کنــد. چنیــن مفهومــی از گردشــگری میراثــی 
بیانگــر آن اســت کــه میــراث طبیعــي و فرهنگــي در 
ــراد  ــه اف ــه هم ــق ب ــن متعل ــطح ممک ــترده ترین س گس
ــد  ــورداری از آن را دارن ــق برخ ــراد ح ــه اف ــت و هم اس
میــراث  جهانــی  ارزش هــای  حفــظ  و  نهــادن  ارج  و 
اســت  همگانــی  وظیفــه ای  طبیعــی  و  فرهنگــی 

.)1 )نمــودار 
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گردشــگری  تشــکیل دهندۀ  ابعــاد  بر این اســاس، 
نیازهــای  از  برگرفتــه  شــهری  فرهنگــی  میــراث 
یعنــی  محلــی  گردشــگری  اصلــی  ذی نفــع  ســه 
گردشــگران  و  گردشــگری  مــکان  عرضه کننــدگان، 
ــف  ــگران و تعری ــای گردش ــن نیازه ــت. درنظرگرفت اس
ــوۀ  ــدۀ نح ــر تعیین کنن ــا یکدیگ ــا ب ــل آن ه ــیوۀ تعام ش
بدین ترتیــب،  اســت.  یکدیگــر  بــا  آن هــا  تعامــل 
بــرای داشــتن مدیریــت راهبــردی فضایــی اثربخــش، 
مســئوالن گردشــگری بایــد درک عمیقــی از نیازهــای 
ــدۀ  ــل برطرف کنن ــگری و درک عوام ــان گردش ذی نفع
آن داشــته باشــند. بــا مشخص شــدن نیازهــا بــرای 
ــان گردشــگری، میــزان قابلیــت اثربخشــی در  متصدی
ــه نیازهــا و تعییــن اولویت هــای توســعه  پاســخ  گویی ب

گردشــگری میراثــی فرهنگــی تعییــن می شــود. 

مدیریـت راهبردی فضایـی و گردشـگری میراث 
فرهنگی شـهر

بــرای  ابــزاری  فضایــی  راهبــردی  مدیریــت 
هماهنگــی  و یک پارچه ســازی توســعه اقتصــادی و 
ــا در نظر گرفتــن اهمیــت حفاظــت فعــال  اجتماعــی ب
ــش  ــت. چال ــی اس ــی و تاریخ ــای فرهنگ از میراث ه
همیشــگی اطمینــان از کارایــی اســتفاده از منابــع 
محــدود زمیــن و تعــادل بیــن توســعه اقتصــادی 
علــت  بــه  فضایــی،  راهبــردی  مدیریــت  اســت. 
داشــتن ویژگــی بلندمــدت و نگــرش یک پارچــه و 
اجتماعــی  و  اقتصــادی  رونــق  بــرای  برنامه ریــزی 
گردشــگری میــراث فرهنگــی، ضمــن حفاظــت از 
منابــع ایــن گونــه گردشــگری، بــه توســعه پایــدار 
فضایــی  مدیریــت  می کنــد.  کمــک  گردشــگری 
اجتماعی ـ فرهنگــی،  اقتصــادی،  جنبه هــای 
حمل و نقــل و ابعــاد منطقــه ای را با هــم یک پارچــه 
می کنــد. در هســته ایــن گونــه مدیریــت، راهبردهای 
فضاهــای  درون  در  میراثــی  گردشــگری  توســعه 
ــرار دارد کــه مهم تریــن بخــش ایــن شــیوه  شــهری ق
ــر،  ــوی دیگ ــت )Hall, 2011: 660(. از س ــت اس از مدیری
میــراث  گردشــگری  فضایــی  راهبــردی  مدیریــت 
مدیریــت  ابعــاد  ســایر  از  جــدای  شــهر  فرهنگــی 
نیازمنــد  و  نمی کنــد  عمــل  فضایــی  راهبــردی 
رویکــردی یک پارچــه  بــرای تمامــی ابعــاد اســت. 
ــرد  ــه رویک ــه ب ــا توج ــی ب ــردی فضای ــت راهب مدیری
از  طریــق  می توانــد،  یک پارچه ســازش  و  ترکیبــی 
ــعه  ــای توس ــت، راهبرده ــی نگری در مدیری فرابخش
فضایــی گردشــگری را به گونــه ای تعییــن کنــد کــه 
زیســت محیطی،  از جملــه  توســعه  ابعــاد  ســایر 

ــن  ــود. بنابرای ــن ش ــز تضمی ــی نی ــادی و اجتماع اقتص
ــع و  ــدگاه جام ــی دی ــی نوع ــردی فضای ــت راهب مدیری
ــد  ــرا می توان ــاری، 1393(، زی ــت )افتخ ــرا اس کلی گ
بــا  را  فرهنگــی  میــراث  گردشــگری  فعالیت هــای 
بــا آن تلفیــق کنــد و  ســایر فعالیت هــای مرتبــط 
نیازهــا  بیــن  کــه  کنــد  تصمیم گیــری  به گونــه ای 
محلــی  جامعــه  و  گردشــگران  خواســته های  و 
ــت  ــن رو مدیری ــازد. از ای ــرار س ــادل برق ــان تع میزب
بــرای  ابــزاری  گردشــگری  فضایــی  راهبــردی 
هماهنگ ســازی خواســته های متنــوع جامعــه بــا 
مالحظــات و محدودیت هــای فضــای گردشــگری 
ــدن  ــرای هماهنگ ش ــردی ب ــن راهب ــت. همچنی اس
ــا دیگــر فعالیت هــای اجتماعــی اســت  گردشــگری ب

.)44  :1394 نــژاد،  صفــدر  و  )حبیبــی 
در  فضایــی  راهبــردی  مدیریــت  بر این اســاس، 
گردشــگری میراثی بــه معنــای به کارگیــری فرایندهایی 
هماهنگ ســازی  و  فضــا  یک پارچه ســازی  بــرای 
رســانه ها،  )همچــون  آن  بــا  مرتبــط  فعالیت هــای 
بخش هــای سیاســت گذار و ســطوح متفــاوت دولــت 
یــا بخــش خصوصــی( اســت کــه راه رســیدن بــه اهداف 
تعریف شــده در گردشــگری را تعییــن می کنــد و در 
ــه  ــوط ب ــازمان های مرب ــد. س ــرار می ده ــتور کار ق دس
گردشــگری، بــا تصمیم گیــری بــرای ســازمان دهی 
فضاهــای شــهری در جهــت تأمیــن منابــع مورد نیــاز، 
دســت یابی بــه اهــداف گردشــگری  میــراث فرهنگــی را 
میســر می ســازند. در  واقــع، گردشــگری میراثــی بنیــاد 
مســتحکمی را بــرای پویایــی اقتصــاد کالن شــهرها 
ــای  ــا نهاده ــتقیم ب ــاط مس ــد و در ارتب ــکل می ده ش
می شــود.  تعریــف  میراثــی  گردشــگری  مدیریتــی 
بنابرایــن، برای مدیریــت راهبردی فضایی گردشــگری 
میراثــی کالن شــهرها در ســطوح متفــاوت ســه کارکــرد 

 :)Cerreta & Monno, 2010: 18( مطــرح می شــود 
1. هماهنگ ســازی سیاســت های یک پارچه ســازی 
و  متفــاوت  زمانــی  دوره هــای  بر حســب  محیطــی 

مقیاس هــای فضایــی گوناگــون.
2. تشــخیص آماج هــای هماهنــگ بــا ایــن سیاســت ها 

و اتخــاذ روش هایــی بــرای اجــرای آن ها.
3. فرابینــی و ارزش گــذاری برآیندهــای حاصــل از 

مدیریتــی. سیاســت های 
بنابرایــن می تــوان گفــت، مدیریــت راهبــردی فضایــی 
گردشــگری میــراث فرهنگــی شــهر مجموعــه ای از 
ــری،  ــون تصمیم گی ــی همچ ــی فضای ــات مدیریت اقدام
اســت  مدیریــت  و  برنامه ریــزی،  سیاســت گذاری، 
یک پارچگــی،  هماهنگــی،  ایجــاد  پــی  در  کــه 
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فعالیت هــای  پویایــی  و  ســازگاری  انعطاف پذیــری، 
گردشــگری میراثــی بــا محیط خــود در ســطوح گوناگون 
فضایــی اســت. چنیــن راهبــردی بــا مشــارکت دادن 
عوامــل ذی نفــع و ذی نقــش در گردشــگری میراثــی 
از قبیــل نهادهــای دولتــی، خصوصــی و عمومــی در 
ــاس،  ــن اس ــر همی ــت. ب ــی اس ــل مدیریت ــی مراح تمام
میراثــی  گردشــگری  فضــای  راهبــردی  مدیریــت 
تصمیمــات  عملیاتی ســازی  بــرای  خــاص  الگــوی 
اتخاذ شــدۀ گردشــگری میراثــی محســوب می شــود. 
در واقــع الگــوی مدیریتــی ایــن ســبک از مدیریــت 
ترکیبــی از نهادهــای دولتــی و عمومــی و خصوصــی 
اســت کــه بــا مــردم محلــی بــه دنبــال ایجــاد ســاختاری 
بــا  مشــارکتی ،  ســاختار  ایــن  مؤثرنــد.  و  کارآمــد 
ــی  ــای محیط ــات و محدودیت ه ــن مالحظ درنظرگرفت
ــه  ــی، زمین ــگری میراث ــای گردش ــی در مکان ه و میراث
عملیاتی ســازی پایــدار هدف هــای گردشــگری میــراث 
 Gates, 2010; Moscardo &( فرهنگــی را فراهــم مــی آورد
 Benckendorff, 2015; Holden, 2009; Saarinen, 2014; Csapo,

.)2012; Edgell, 2019

فضایـی  راهبـردی  مدیریـت  بـر  مؤثـر  عوامـل 
شـهر فرهنگـی  میـراث  گردشـگری 

فضایــی  راهبــردی  مدیریــت  بــر  مؤثــر  عوامــل 
را می تــوان در  گردشــگری میــراث فرهنگــی شــهر 
هــدف  کــرد.  جســت وجو  مؤلفه هــا  از  گســتره ای 
گردشــگری  مدیریــت  بــر  مؤثــر  عوامــل  تحلیــل  از 
مدیریــت  گوناگــون  جنبه هــای  شــناخت  میراثــی 
ــه در  ــت ک ــی اس ــگری میراث ــی گردش ــردی فضای راهب
آن بــه مســائل و دغدغه هــای مدیریــت گردشــگری 
میراثــی همچــون توســعه اقتصــادی، کیفیــت زندگــی 
نــاب گردشــگران،  مــردم جامعــه میزبــان، تجربــه 
میــان  هم بســتگی  و  محیط زیســت  کیفیــت  حفــظ 
ــردازد.  ــی می پ ــگران میراث ــا گردش ــان ب ــه میزب جامع
بــا ایــن توصیــف، عوامــل مؤثــر بــر مدیریــت راهبــردی 
فضایــی گردشــگری میراثــی از مهم تریــن موضوعاتــی 
ــت  ــگری اس ــش از گردش ــن بخ ــعه ای ــش  روی توس پی
توســعه  الگــوی  بــر  مبتنــی  دســته بندی  در  کــه 
اقتصــادی،  عوامــل  شــامل  گردشــگری  پایــدار 
نهــادی  و  زیســت محیطی  اجتماعی ـ فرهنگــی، 

.  )Balint, 2006: 141( اســت 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــده، ب ــث مطرح ش ــه مباح ــه ب ــا توج ب
و  دیدگاه هــا  نظریه هــا،  از  تلفیقــی  و  تجمیــع  کــه 
ــه  ــن و توجی ــه تبیی ــگری ب ــت گردش ــای مدیری الگو ه
رابطــه مدیریــت راهبــردی فضایــی بــا گردشــگری 

میــراث فرهنگــی شــهر کمــک می کنــد کــه در ایــن 
فضا ـ مــکان  بــر  مبنــی  تلفیقــی  رویکــرد  رابطــه، 
فرهنگــی  میــراث  گردشــگری  و  مدیریــت  محــوری 
اهمیــت وافــری دارد؛ زیــرا ایــن رویکــرد ســازمان دهی 
ــبکه هایی  ــاد ش ــی و ایج ــد محیط ــی فراین و بازمهندس
و  خصوصــی  بخــش  )دولــت،  متعــدد  عوامــل  از 
مــردم محلــی( و نظامــی از شــبکه ها و خوشــه های 
آن  در  کــه  دارد  همــراه  بــه  را  محلی ـ منطقــه ای 
همــه ذی نفعــان از حقــوق انســانی و مکانــی متوازنــی 
ــت  ــق مدیری ــا از  طری ــود ت ــعی می ش ــد و س برخوردارن
ــخ گویی  ــرای پاس ــالش ب ــا ت ــبکه ای، ب ــه و ش یک پارچ
دولتــی  بیــن  و  داخلــی  فرایندهــای  نیازهــا،  بــه 
مهندســی مجــدد شــود کــه در نهایــت بــه کارایــی، 
ــردم  ــای م ــا نیازه ــتری ب ــازگاری بیش ــخ گویی و س پاس
 Kos tas( ــود ــر می ش ــی منج ــگران میراث ــی و گردش محل
E. Sillignakis, 2010, 41(. ایــن رویکــرد، ضمــن توجــه بــه 

افزایــش  مهارت هــا و توانایی هــای مــردم محلــی و 
ایــن توانایی هــا، بــه تقســیم و تســهیم قــدرت در کلیــه 
ســطوح فضــای گردشــگری میراثــی توجــه دارد. از 
ــایه  ــده در س ــوارد یادش ــه م ــق هم ــر، تحق ــوی دیگ س
میراثــی  گردشــگری  در  نهادســازی  و  نهادگرایــی 
اســت. زیــرا نهادگرایــی در فضــای گردشــگری میراثــی 
می انجامــد  )شــبکه ها(  تارعنکبوتــی  روابــط  بــه 
می توانــد  فضایــی  راهبــردی  مدیریــت  فعالیــت  و 
ــگری  ــود در گردش ــی موج ــط تارعنکبوت ــداری رواب پای
ــکل  ــر ش ــا تغیی ــد ی ــت کن ــهر را تقوی ــی درون ش میراث
ــی  ــه نگرش ــرد ک ــن رویک ــد )Jimenez, 2013: 584(. ای ده
ــهر،  ــی ش ــراث فرهنگ ــگری می ــت گردش ــه مدیری ــو ب ن
بــا تأکیــد بــر دانــش بومــی، کنش هــای جمعــی و 
وجــوه  تمامــی  بــه  دارد،  نهادســازی  فرایندهــای 
کالبدی ـ فضایــی،  )وجــوه  میراثــی  گردشــگری 
ــت  ــب مدیری ــادی( در قال ــی و اقتص اجتماعی ـ فرهنگ
بــر  تأکیــد  بــا  )قلمروی ـ ســرزمینی(،  محیطــی 
برنامه ریزی شــده  فنــون  مشــارکتی  جنبه هــای 
امعــان  جمعــی،  تصمیمــات  و  کنش هــا  بر اســاس 
آن  بنیان هــای  تقویــت  بــه  همچنیــن  دارد.  نظــر 
در  و  فرهنگــی  میــراث  گردشــگری  فضاهــای  در 
ــی  ــردی فضای ــت راهب ــت مدیری ــاد و تقوی ــایۀ ایج س
می اندیشــد  شــهر  فرهنگــی  میــراث  گردشــگری 
ــا ایــن توضیــح می تــوان بر اســاس  )Pearce, 2008: 154(. ب

اصــول، معیارهــا، هدف هــا، مؤلفه هــا و شــاخص های 
گردشــگری  فضایــی  راهبــردی  مدیریــت  رهیافــت 

میــراث فرهنگــی شــهر را ارائــه کــرد )نمــودار 2(.
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نمودار 2: الگوی نظری مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث فرهنگی شهر تهران )1397(

کل میانگین انحراف معیار استاندارد خطای میانگین

محصول 384 2.7648 .38589 .01974

بازار 384 2.5222 .46611 .02382

سیاست عمومی 384 2.4729 .44721 .02282

توانمندسازی 384 2.4281 .57866 .02953

سرمایه گذاری 384 2.5978 .42480 .02176

ذی نفعان 384 2.6584 .36219 .01851

مشارکت 384 2.7173 .56463 .02889

پذیرش اجتماعی 384 2.9323 .87351 .04458

زیرساخت 384 2.4121 .69846 .03564

مطلوبیت 384 2.1523 .86011 .04389

آگاهی محیط زیستی 384 2.3525 .46980 .02401

جدول 2: میانگین، انحراف معیار و استاندارد خطای میانگین مؤلفه ها

تجزیه و تحلیل
مدیریــت  مؤلفه هــای  بــه  پاســخ دهی  وضعیــت 
ســوی  از  میراثــی  گردشــگری  راهبردی ـ فضایــی 

مــردم محلــی
شــاخص های  و  مؤلفه هــا  دربــارۀ  کــه  همان طــور 
مؤلفه هــای  شــد،  بحــث  میراثــی  پایــدار  توســعه 
ــی،  ــی اجتماع ــه کل ــار مؤلف ــامل چه ــوم ش ــن مفه ای
اقتصــادی، نهــادی و اکولوژیکــی کالبــدی می شــود که 

ــی  ــاخص هایی معرف ــا ش ــا ب ــن مؤلفه ه ــدام از ای هر ک
ــی  ــون ت ــری از آزم ــا بهره گی ــا ب ــت. در اینج ــده اس ش
تک نمونــه ای وضعیــت هر کــدام از شــاخص ها از حــد 
ــن  ــه میانگی ــود ک ــن می ش ــخص و تعیی ــط مش متوس
ــهر  ــی در ش ــورت کل ــاخص ها به ص ــن ش ــدام از ای هر ک
ــق  ــدام از مناط ــر در هر ک ــورت جزئی ت ــران و به ص ته
بنابــر دیــدگاه مــردم محلــی در مورد مطالعــه چگونــه 

اســت.
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جدول 3: آزمون تی تک نمونه ای

t df Sig اختالف	میانگین
95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper

محصول -11.911 383 .000 -.23517 -.2740 -.1963

بازار -20.061 383 .000 -.47781 -.5246 -.4310

سیاست عمومی -23.096 383 .000 -.52708 -.5720 -.4822

توانمندسازی -19.368 383 .000 -.57194 -.6300 -.5139

سرمایه گذاری -18.482 383 .000 -.40223 -.4450 -.3594

ذی نفعان -18.458 383 .000 -.34160 -.3780 -.3052

مشارکت -9.786 383 .000 -.28272 -.3395 -.2259

پذیرش اجتماعی -1.519 383 .130 -.06771 -.1554 .0199

زیرساخت -16.494 383 .000 -.58789 -.6580 -.5178

مطلوبیت -19.312 383 .000 -.84766 -.9340 -.7614

آگاهی محیط زیستی -26.973 383 .000 -.64752 -.6947 -.6003

جدول 4: خالصۀ یافته ها از نمونه ها

Cases

Included Excluded جمع	کل

کل درصد کل درصد کل درصد

تعداد 384 100.0% 0 0.0% 384 100.0%

جدول 5: گزارش یافته های پژوهش
 

مناطق میانگین کل انحراف معیار

منطقۀ 6 2.6192 101 .25548

منطقۀ 12 2.5686 112 .19174

منطقۀ 20 2.5186 171 .32595

جمع 2.5465 384 .27474

ــدار  جــدول 5 میانگیــن کلــی شــاخص های توســعه پای
بــه تفکیــک مناطــق نشــان  گردشــگری میراثــی را 
متوســط  از  پایین تــر  ســطح  بیانگــر  کــه  می دهــد 
در  میانگین هــا  کلــی،  به صــورت  میانگین هاســت. 
ــا  ــتند، ام ــک بــه هــم هس ــده نزدی مناطــق  مطالعه ش
منطقــه 6 عــدد باالتــری از دیگــر مناطــق را نشــان 

. هــد می د

آمار استنباطی پرسش نامۀ مردم محلی
بــرای یافتــن پاســخ ایــن ســؤال پژوهــش کــه مهم تریــن 
عامــل در توســعه پایــدار گردشــگری میراثــی از دیــدگاه 
مــردم محلــی کــدام اســت، از آزمــون فریدمــن اســتفاده 
ــان  ــه بی ــل در ادام ــه تفصی ــج آن ب ــه نتای ــت ک ــده اس ش

می شــود.

ــه ای در  ــی تک نمون ــون ت ــدول 3، آزم ــج ج ــر نتای بناب
همــه شــاخص های توســعه پایــدار گردشــگری میراثی، 
بر اســاس دیــدگاه مــردم محلــی، از ســطح متوســط 
پایین تــر بــوده اســت. ایــن تفــاوت از حــد متوســط در 
ســطح 95 درصــد معنــادار بــوده اســت کــه نشــان دهندۀ 

ــش در  ــاخص های پژوه ــب ش ــًا نامناس ــت تقریب وضعی
ــق  ــک مناط ــه تفکی ــه، ب ــت. در ادام ــران اس ــهر ته ش
پرداختــه  شــاخص ها  بررســی  بــه  مــورد  مطالعــه، 

می شــود.
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جدول 6: رتبه بندی شاخص های گردشگری میراث فرهنگی شهر تهران با آزمون فریدمن

شاخص میانگین رتبه ها

محصول 7.30

بازار

سیاست عمومی 5.31

توانمندسازی 4.92

سرمایه گذاری 6.10

ذی نفعان 6.25

مشارکت 7.67

پذیرش اجتماعی 7.98

زیرساخت 5.79

مطلوبیت 4.13

آگاهی محیط زیستی 4.56

N 384

Chi-Square 566.316

df 10

Asymp. Sig. .000

جدول 7: آزمون آماری فریدمن

نظــر  میانگیــن  کــه  مســئله  ایــن  تأییــد  بــرای 
در زمینــه  محلــی(  )مــردم  پاســخ دهندگان 
شــاخص های مدیریــت راهبردی ـ فضایــی گردشــگری 
ــه ایــن  ــرای پاســخ ب ــوده اســت و ب میراثــی متفــاوت ب
رتبــه  میانگیــن  عوامــل  از  کدام یــک  کــه  ســؤال 
شــاخص ها  دیگــر  بــا  مقایســه  در  مناســب تری 
دارنــد، از آزمــون فریدمــن اســتفاده شــده اســت. 
رتبه بنــدی  فریدمــن  آزمــون  از  بهره گیــری  هــدف 
پایــدار  توســعه  در  تعیین کننــده  مؤلفه هــای 
گردشــگری میراثــی در شــهر تهــران بــوده اســت. 
آزمــون فریدمــن معــادل ناپارامتــری آزمون F وابســته 

در تحلیــل واریانــس اندازه هــای تکــراری اســت. 

واریانــس  تحلیــل  اجــرای  بــرای  حالــت،  ایــن  در 
فرضیاتــی  بــرای  ضرورتــی  تکرار شــده  داده هــای 
و  واریانس هــا  برابــری  توزیــع،  نرمال بــودن  ماننــد 
پیوســته بودن مقیــاس وجــود نــدارد. بنابرایــن، در 
بچنانچــه  تکــراری،  اندازه هــای  واریانــس  تحلیــل 
یــک یــا همــه فرضیــات ابتدایــی مذکــور رد شــوند، از 
آزمــون فریدمــن اســتفاده می شــود. فرضیــه صفــر 
در ایــن آزمــون بیــان می کنــد کــه توزیــع مشــاهده ها 
بــه  اســت.  یکســان  تکرار شــده  ســنجش های  در 
در  ایجاد شــده  توزیع هــای  میــان  بیــان  دیگــر، 
اثــر ســنجش های مکــرر روی یــک گــروه یــا بیــن 
ــی  ــته تفاوت ــر وابس ــنۀ متغی ــا در زمی ــای همت گروه ه

ــدارد. ــود ن وج
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سا جدول 8: میانگین، انحراف معیار و استاندارد خطای میانگین مؤلفه ها

کل میانگین انحراف	معیار میانگین	خطای	استاندارد

محصول 384 2.1016 0.99482 0.05077

بازار 384 2.4375 0.93733 0.04783

سیاست عمومی 384 2.5417 0.93291 0.04761

توانمندسازی 384 2.776 0.65981 0.03367

سرمایه گذاری 384 2.2891 0.8503 0.04339

ذی نفعان 384 2.3203 0.86051 0.04391

مشارکت 384 2.4401 0.76582 0.03908

پذیرش اجتماعی 384 2.151 0.99508 0.05078

زیرساخت 384 2.3594 0.95377 0.04867

مطلوبیت 384 2.5755 0.78133 0.03987

آگاهی محیط زیستی 384 2.5547 0.83783 0.04276

بــا  و  فریدمــن در جــدول 7  آزمــون  نتایــج  بــر  بنــا 
اســتناد بــه مقــدار آزمــون                       )566/316( 
کــه در ســطح خطــای 0/05 معنــی دار اســت، می تــوان 
گفــت بــه لحــاظ آمــاری بــا اطمینــان 0/95 میــزان 
ــت  ــاخص های مدیری ــه ش ــخ دهندگان ب ــن پاس میانگی
راهبردی ـ فضایــی گردشــگری میراثــی در شــهر تهــران 

ــت. ــوده اس ــاوت ب متف
معنــی داری  بیــان  عالوه بــر  فریدمــن  آزمــون 
تفــاوت داشــتن یــا تفــاوت نداشــتن میانگیــن رتبــه 
میــزان  اولویت بنــدی  بــه  پاســخ دهندگان،  نظــر 
میراثــی  گردشــگری  پایــدار  توســعه  شــاخص های 
ــد  ــان می ده ــون نش ــن آزم ــی، ای ــه عبارت ــردازد. ب می پ
توســعه  شــاخص های  بــه  پاســخ دهندگان  نظــر  کــه 
پایــدار گردشــگری میراثــی بــه چــه صــورت اســت. طبق 
نتایــج جــدول 6، پذیــرش اجتماعــی باالتریــن تأثیــر را 

ــس از آن  ــی دارد و پ ــگری میراث ــدار گردش ــعه پای در توس
مشــارکت و محصــول بیشــترین رتبــه میانگیــن را دارند.
وضعیت پاسـخ گردشـگران به مؤلفه های مدیریت 

راهبردی ـ فضایی گردشـگری میراثی	
مدیریــت  مفهــوم  شــد،  گفتــه  کــه  همان طــور 
ــه  ــار مؤلف ــی چه ــگری میراث ــی گردش راهبردی ـ فضای
اکولوژیکــی  و  نهــادی  اقتصــادی،  اجتماعــی،  کلــی 
بــا  مؤلفه هــا  ایــن  از  هر کــدام  کــه  دارد  کالبــدی 
بــا  اینجــا  در  اســت.  شــده  معرفــی  شــاخص هایی 
تــی تــک نمونــه ای وضعیــت  از آزمــون  بهره گیــری 
متوســط  حــد  نســبت به  شــاخص ها  از  هریــک 
مشــخص شــده و تعییــن می شــود کــه میانگیــن هریــک 
ــران و  ــهر ته ــی در ش ــورت کل ــاخص ها به ص ــن ش از ای
به صــورت جزئی تــر در هر کــدام از مناطــق مدنظــر از 

اســت.  دیــدگاه گردشــگران چگونــه 

Chi-square
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t df Sig میانگین اختالف

 95% Confidence Interval of the
Difference

کمترین بیشترین

محصول -17.697 383 .000 -.89844 -.9983 -.7986

بازار -11.760 383 .000 -.56250 -.6565 -.4685

سیاست عمومی -9.627 383 .000 -.45833 -.5519 -.3647

توانمندسازی -6.651 383 .000 -.22396 -.2902 -.1578

سرمایه گذاری -16.384 383 .000 -.71094 -.7963 -.6256

ذی نفعان -15.478 383 .000 -.67969 -.7660 -.5933

مشارکت -14.327 383 .000 -.55990 -.6367 -.4831

پذیرش اجتماعی -16.718 383 .000 -.84896 -.9488 -.7491

زیرساخت -13.162 383 .000 -.64063 -.7363 -.5449

مطلوبیت -10.646 383 .000 -.42448 -.5029 -.3461

آگاهی محیط زیستی -10.415 383 .000 -.44531 -.5294 -.3612

جدول 9: آزمون تی تک نمونه ای

جدول 10: خالصه یافته ها از نمونه ها
			

داده	های	در	نظر	گرفته	شده داده	های	در	نظر	گرفته	نشده جمع	کل

کل درصد کل درصد کل درصد

گردشگران 384 100.0% 0 0.0% 384 100.0%

منطقه میانگین کل انحراف معیار

منطقۀ 6 2.3240 101 .32484

منطقۀ 12 2.2744 112 .30311

منطقۀ 20 2.4487 171 .51907

کل 2.3651 384 .42396

جدول 11: گزارش یافته های پژوهش بر اساس مناطق

ــعه  ــاخص های توس ــه ش ــدول 9، هم ــج ج ــر نتای ــا ب بن
پایــدار گردشــگری میراثــی طبــق دیــدگاه گردشــگران 
از ســطح متوســط پایین تــر بــوده و ایــن تفــاوت از 
حــد متوســط در ســطح 95 درصــد معنــادار اســت کــه 

ــش در  ــاخص های پژوه ــب ش ــًا نامناس ــت تقریب وضعی
شــهر تهــران را نشــان می دهــد. در ادامــه بــه تفکیــک 
مناطــق  مطالعه شــده بــه بررســی شــاخص ها پرداختــه 

می شــود.
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توســعه  شــاخص های  کلــی  میانگیــن   11 جــدول 
پایــدار گردشــگری میراثــی را بــه تفکیــک مناطــق 
پایین تــر  ســطح  بیانگــر  کــه  می دهــد  نشــان 
کلــی،  به طــور  میانگین هاســت.  متوســط  از 
هــم  بــه   نزدیــک  مدنظــر  مناطــق  در  میانگین هــا 
اســت، امــا طبــق نظــر گردشــگران منطقــه 20 در 
قیــاس بــا دیگــر مناطــق عــدد باالتــری را نشــان 

. هــد می د

آمار اسـتنباطی پرسش نامه گردشگران
بــرای دســت یابی بــه پاســخ ایــن ســؤال پژوهــش 
ــگری  ــدار گردش ــعه پای ــل در توس ــن عام ــه مهم تری ک
ــت،  ــدام اس ــگران ک ــدگاه گردش ــاس دی ــی بر اس میراث
ــج  ــه نتای ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــن اس ــون فریدم از آزم

آن در ادامــه بــه تفصیــل بیــان می شــود.
ــن  ــه میانگی ــد این ک ــور تأیی ــش، به منظ ــن پژوه در ای
در زمینــه  محلــی(  )مــردم  پاســخ دهندگان  نظــر 
میراثــی  گردشــگری  پایــدار  توســعه  شــاخص های 
متفــاوت بــوده اســت و همچنیــن پاســخ بــه ایــن 
رتبــه  میانگیــن  عوامــل  از  کدام یــک  کــه  ســؤال 
ــاخص ها دارد،  ــر ش ــا دیگ ــه ب ــب تری در مقایس مناس
ــدف از  ــت. ه ــده اس ــتفاده ش ــن اس ــون فریدم از آزم
ــای  ــدی مؤلفه ه ــن رتبه بن ــون فریدم ــری آزم به کارگی
ــی  ــگری میراث ــدار گردش ــعه پای ــده در توس تعیین کنن
بــوده  گردشــگران  دیــدگاه  طبــق  تهــران  شــهر  در 

ــت. اس

بنــا بــر نتایــج آزمــون فریدمــن )جــدول 13( و با اســتناد 
بــه مقــدار آزمــون Chi-square )254/015( کــه در ســطح 
خطــای 0/05 معنــی دار اســت، می تــوان گفــت کــه 
بــه لحــاظ آمــاری بــا اطمینــان 0/95 میــزان میانگیــن 
پاســخ گردشــگران بــه شــاخص های توســعه پایــدار 
گردشــگری میراثــی در شــهر تهــران متفــاوت بــوده 

ــت. اس
معنــی داری  بیــان  عالوه بــر  فریدمــن،  آزمــون 
رتبــه  میانگیــن  تفاوت نداشــتن  یــا  تفاوت داشــتن 
ــدی  ــه اولویت بن ــگران(، ب ــخ  دهندگان )گردش ــر پاس نظ
گردشــگری  پایــدار  توســعۀ  شــاخص های  میــزان 
ــان  ــون نش ــن آزم ــی ای ــه عبارت ــردازد. ب ــی می پ میراث
می دهــد کــه نظــر پاســخ دهندگان بــه شــاخص های 
ــورت  ــه ص ــه چ ــی ب ــگری میراث ــدار گردش ــعه پای توس
اســت. طبــق نتایج جدول 12، شــاخص توانمندســازی 
باالتریــن تأثیــر را در توســعۀ پایــدار گردشــگری میراثی 
داشــته اســت و پــس از آن سیاســت عمومــی و بــازار 

ــد. ــن را دارن ــه میانگی ــترین رتب بیش

تأییدی عاملی  تحلیل 
ــری  ــرای اندازه گی ــی ب ــر علم ــای معتب ــی از روش ه یک
روایــی ســازه روش تحلیــل عاملــی تأییــدی اســت کــه 
ــه ای از  ــن مجموع ــط بی ــی و رواب ــار عامل ــن ب ــه تعیی ب
شــاخص ها و عوامــل می پــردازد. مقــدار بــار عاملــی 
در دامنــه 1- تــا 1+ اســت و هر چــه ایــن مقــدار بــه یــک 
نزدیک تــر باشــد نشــان از هم بســتگی زیــاد عامــل و 
ــا 0/25  ــل 0/19 ت ــار عام ــونۀ ب ــرای نم ــر دارد. ب متغی
ــادار  ــاالی 0/30 معن ــی ب ــار عامل ــول و ب ــبتًا قابل قب نس

ــگری 1374(. ــن و عس ــت )هوم اس
بــا ســه شــاخص ذی نفعــان و  در عامــل اجتماعــی 
ــا 0/26 و  ــه ترتیــب ب مشــارکت و پذیــرش اجتماعــی، ب
ــل  ــت. عام ــوده اس ــادار ب ــی معن ــار عامل 0/50 و 0/31 ب
ــا  ــاخت ب ــاخص زیرس ــه ش ــا س ــدی ب ــی و کالب اکولوژیک
بــار عاملــی 0/55 و مطلوبیــت بــا بــار عاملــی 0/63 و 
ــدل  ــی 0/28 در م ــار عامل ــا ب ــتی ب ــی محیط زیس آگاه
ــل  ــد. در عام ــل معنادارن ــه عام ــر س ــه ه ــت ک ــوده اس ب

جدول 13: نتایج آماری آزمون فریدمن

کل 384

آزمون	مجذور	کای 254.015

df 10

Asymp. Sig. .000

شاخص میانگین رتبه ها

محصول 5.08

بازار 6.39

سیاست	عمومی 6.77

توانمندسازی 7.51

سرمایه	گذاری 5.66

ذی	نفعان 5.89

مشارکت 6.19

پذیرش	اجتماعی 5.15

زیرساخت 5.82

مطلوبیت 5.22

آگاهی	محیط	زیستی 6.32

جدول 12: رتبه بندی فریدمن
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ــار عاملــی 0/24 و  ــا ب ــازار ب ــا دو شــاخص ب اقتصــادی ب
محصــول بــا بــار عاملــی 0/22 هــر دو معنادارنــد. عامل 
نهــادی بــا شــاخص توانمندســازی بــا بــار عاملــی 0/69 
بخــش  ســرمایه گذاری  معیــار  و  اســت  قابل قبــول 
خصوصــی بــا 0/19 و سیاســت عمومــی بــا بــار عاملــی 

0/20 معنادارنــد.

نمودار 3: تحلیل عاملی تأییدی عوامل مؤثر بر توسعۀ پایدار

 گردشگری میراثی

ــا شــاخص های مطــرح  ــرازش مــدل تحلیــل عاملــی ب ب
در ایــن زمینــه ســنجیده شــده اســت، جــدول 14 میزان 

ــرازش را نشــان می دهــد.  ایــن شــاخص ها و مــالک ب

طبــق نتایــج بــرازش تحلیــل عاملــی تأییــدی )جــدول 
14(، شــاخص های بــرازش تحلیــل عاملــی تأییــدی در 

وضعیــت قابل قبــول قــرار دارنــد.

ی نتیجه گیر
راهبــردی  برنامه ریــزی  الگــوی  ارائــه  به منظــور 
ــران،  ــهر ته ــی ش ــی فرهنگ ــگری میراث ــی گردش فضای
ســه منطقــه 6 و 20 و 12 بــرای نمونــه انتخــاب شــدند 
کــه قدمتــی تاریخــی و فرهنگــی در شــهر تهــران دارند. 
ــی از  ــردم محل ــگران و م ــه، گردش ــه منطق ــن س در ای
 لحــاظ شــاخص های گردشــگری میراثــی فرهنگــی 
ســنجیده شــدند تــا در تدویــن الگــوی موردنظــر و 
ــن  ــه ای ــی ب ــی تجرب ــه الگوی ــش ب ــدل پژوه ــل م تبدی
ــه در  ــور ک ــع، همان ط ــاند. در واق ــاری برس ــش ی پژوه
ــه  ــرای ارائ ــد، ب ــان ش ــری بی ــری نظ ــش نتیجه گی بخ
ایــن الگــو ابتــدا شــاخص ها و مؤلفه هــای برنامه ریــزی 
راهبــردی فضایــی گردشــگری میراثــی از منابــع نظری 
ــرای آن  ــران ب ــرایط ای ــر ش ــی ب ــد و مبتن ــتخراج ش اس
ــت یابی  ــدف دس ــا ه ــت. ب ــورت پذیرف ــازی ص گویه س
بــه روایــی محتوایــی، از نظــر اســتادان مطــرح در  حوزۀ 
گردشــگری بهــره گرفتــه شــد تــا قابلیــت ســنجش 
گویه هــا  و  کلــی  به صــورت  پرســش نامه  صحیــح 

ــود. ــن ش ــی تعیی ــورت جزئ به ص
مؤلفه هــای پژوهــش در چهــار بعــد اصلــی در نظــر 
اجتماعــی،  ابعــاد  دربردارنــدۀ  کــه  گرفتــه  شــده 
بــا  نهــادی، اقتصــادی و محیط زیســتی اســت کــه 
شــاخص های محصــول، بــازار، سیاســت عمومــی، 
توانمندســازی، ســرمایه گذاری، ذی نفعــان، مشــارکت، 
و  مطلوبیــت  زیرســاخت،  اجتماعــی،  پذیــرش 
اســت.  شــده  ســنجیده  محیط زیســتی  آگاهــی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــه ای نش ــی تک نمون ــون ت ــج آزم نتای
تمامــی شــاخص های سنجیده شــدۀ توســعه پایــدار 
گردشــگری میراثــی از دیــدگاه مــردم محلــی از ســطح 
ــان  ــئله نش ــن مس ــت. ای ــوده اس ــر ب ــط پایین ت متوس
ــت نیافتن  ــل دس ــزی عام ــود برنامه ری ــه نب ــد ک می ده
ــت.  ــوده اس ــگری ب ــدار گردش ــعه پای ــداف توس ــه اه ب
همچنیــن، میانگیــن مؤلفه هــای گردشــگری میراثــی 
ســطح  از   22 و   12  ،6 مناطــق  در  کلــی  به صــورت 
متوســط پایین تــر بــوده اســت. کمتریــن میانگیــن 
مربــوط بــه منطقــه 20 اســت کــه شــرایط مؤلفه هــا در 
آن از دو منطقــه دیگــر نامناســب تر بــوده اســت. البتــه 
بیــان ایــن نکتــه الزامــی اســت کــه میانگیــن هــر ســه 
منطقــه تفــاوت زیــادی ندارنــد و فاصلــه بیــن باالتریــن 
اســت  بســیار کوچکــی  عــدد  میانگیــن  پایین تــر  و 

جدول 14: نتایج  برازش تحلیل عاملی تأییدی

پذیرش
میزان 

به دست آمده
دامنه 

قابل قبول
شاخص

42/52قابل قبول
هرچه کمتر 
خی دوبرازش بهتر

نسبت خی دو به کمتر از 1/113قابل قبول
درجۀ آزادی

کمتر از 0/0180/08قابل قبول
شاخص نیکویی 
)RMSE(برازش

کمتر از 0/0620/08قابل قبول
شاخص برازندگی	

)RMR(

نزدیک به یک 0/913قابل قبول
باالتر از 0/9

شاخص نرم شده 
)NFI(	برازندگی

0/921قابل قبول
نزدیک به یک 

شاخص CFIباالتر از 0/9

0/905قابل قبول
نزدیک به یک 

شاخص GFIباالتر از 0/9

-0/741
نزدیک به یک 

شاخص AGFIباالتر از 0/9



ارائۀ الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری  87قربانی و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
13

99
یز 

پای
م، 

سو
ره 

ما
، ش

هم
ل ن

سا

کــه وضعیــت نامناســب توســعه پایــدار گردشــگری 
نشــان می دهــد. تهــران  در  را  فرهنگــی  میراثــی 

بیــن  معنــادار  تفــاوت  فریدمــن  آزمــون  نتیجــه 
میراثــی  گردشــگری  پایــدار  توســعه  شــاخص های 
نشــان  را  مورد مطالعــه  محــدودۀ  در  فرهنگــی 
ــاخص  ــون ش ــن آزم ــج ای ــن در نتای ــد. همچنی می ده
پذیــرش اجتماعــی بیشــترین تأثیــر را در توســعه 
پــس از آن  و  داشــته  میراثــی  گردشــگری  پایــدار 
میانگیــن  رتبــه  بیشــترین  محصــول  و  مشــارکت 
و  مطلوبیــت  داده انــد.  اختصــاص  خــود  بــه  را 
آگاهــی محیط زیســتی نیــز کمتریــن رتبــه را بیــن 
مناســب نبودن  نشــان دهندۀ  کــه  دارد  شــاخص ها 
در  مطلوبیــت  و  زیســت محیطی  آگاهــی  وضعیــت 

اســت. مورد مطالعــه  محــدودۀ 
شــاخص های  وضعیــت  گردشــگران،  دیــدگاه  از 
ــًا  ــی فرهنگــی تقریب ــدار گردشــگری میراث توســعه پای
مشــابه دیــدگاه مــردم محلــی اســت. طبــق نتایــج 
ــاخص های  ــنجش ش ــه ای از س ــی تک نمون ــون ت آزم
فرهنگــی  میراثــی  گردشــگری  پایــدار  توســعه 
شــاخص ها  ایــن  وضعیــت  کــه  می دهــد  نشــان 
وضعیــت  و  اســت  پایین تــر  متوســط  ســطح  از 
ــد  ــان می ده ــج نش ــن نتای ــد. همچنی ــی ندارن مطلوب
میانگیــن  کمتریــن  گردشــگران  دیــدگاه  از  کــه 
مربــوط بــه محصــول و پذیــرش اجتماعــی اســت. 
محلــی  مردمــان  و  گردشــگران  نظــر  بیــن  تفــاوت 
از ایــن جهــت شــایان  توجــه اســت. ازنظــر مــردم 
گردشــگران  اجتماعــی  پذیــرش  وضعیــت  محلــی 
ولــی  اســت،  مناســب  مورد مطالعــه  محــدودۀ  در 
گردشــگران بــا ایــن امــر موافــق نیســتند. در بیــن 
ســه منطقــه مورد مطالعــه، از دیــدگاه گردشــگران، 
منطقــه 20 شــرایط مناســب تری دارد و منطقــه 6 
از  لحــاظ  نامناســب تری  شــرایط  ترتیــب  بــه   12 و 
میراثــی  گردشــگری  پایــدار  توســعه  شــاخص های 
دارنــد. تفــاوت بیــن نظــر مــردم محلــی و گردشــگران 
در ایــن زمینــه نیــز مشــهود اســت. همان طــور کــه در 
بخــش پیشــین توضیــح داده شــد، منطقــه 20 از نظــر 
ــا  ــه ب ــب تری در مقایس ــرایط نامناس ــی ش ــردم محل م
ــن  ــالف ای ــگران خ ــی گردش ــق 6 و 12 دارد، ول مناط
تحلیــل  و  بیشــتر  بررســی های  داشــتند.  را  نظــر 
ــردم  ــه م ــی ک ــد ذهنیت ــان می ده ــان نش ــر مخاطب نظ
تهــران دربــارۀ منطقــه 20 دارنــد منجــر بــه ایــن 
پاســخ شــده اســت، امــا ایــن ذهنیــت در گردشــگران 
ــران  ــهر ته ــردم ش ــت م ــت. اکثری ــادر اس ــر متب کمت
ــاظ  ــهری )از  لح ــوب ش ــه ای جن ــه  20 را منطق منطق
ارایــن رو  می داننــد،  اجتماعــی(  و  اقتصــادی 

اغراق آمیزتــر دربــارۀ شــرایط  پاســخ هایی چه بســا 
ــد  ــر می رس ــا به نظ ــد؛ ام ــه داده ان ــن منطق ــی ای واقع
ــرار  ــدگاه ق ــن دی ــر ای ــر تحت تأثی ــه کمت ــگران ک گردش
دارنــد و از ایــن تقســیم بندی در شــهر تهــران آگاهــی 
ــج  ــد. نتای ــری داده ان ــخ واقعی ت ــد، پاس ــری دارن کمت
کــه  می دهــد  نشــان  همچنیــن  فریدمــن  آزمــون 
ــدار  ــعه پای ــاخص های توس ــن ش ــادار بی ــی معن تفاوت
گردشــگری میراثــی از دیــدگاه گردشــگران وجــود 
ــترین  ــازی بیش ــاخص توانمندس ــن، ش دارد. همچنی
تأثیــر را در توســعه پایــدار گردشــگری میراثــی دارد و 
پــس از آن سیاســت عمومــی و بــازار بیشــترین رتــبۀ 
ــوط  ــز مرب ــن نی ــن میانگی ــد. کمتری ــن را دارن میانگی
بــه محصــول و پذیــرش اجتماعــی اســت کــه پیش تــر 

توضیحاتــی در ایــن زمینــه داده شــد.
در ادامــه، به منظــور تأییــد روایــی ســازه ای مــدل 
ــدار  ــعه پای ــت توس ــنجش وضعی ــرای س ــده، ب ارائه ش
تحلیــل  مــدل  از  فرهنگــی  میراثــی  گردشــگری 
ــده  ــتفاده ش ــزرل اس ــزار لی ــدی در نرم اف ــی تأیی عامل
ــا  ــدل ب ــن م ــه ای ــد ک ــان می ده ــج آن نش ــت. نتای اس
ســنجش  راســتای  در  مطرح شــده  شــاخص های 
مناســبی  برازندگــی  پژوهــش  مورد نظــر  مفهــوم 
دارد و روایــی ســازه ای مــدل تأییــد می شــود. در 
ــای  ــده، باره ــدی ارائه ش ــی تأیی ــل عامل ــدل تحلی م
پژوهــش  مؤلفه هــای  و  شــاخص ها  بیــن  عاملــی 
مؤلفــه  و  شــاخص  بیــن  هم بســتگی  نشــان دهندۀ 
اســت کــه بــا عــدد t-value معنــاداری ایــن هم بســتگی 
عاملــی  تحلیــل  آزمــون  نتایــج  می شــود.  تأییــد 
تأییــدی نشــان می دهــد کــه رابطــه معنــادار بیــن 
شــاخص ها و مؤلفه هــا وجــود دارد و شــاخص های 
و  تبیین کننــده  مؤلفه هــا  از  هر کــدام  بــه  مربــوط 
 t-value تعریف کننــدۀ مؤلفــه مورد نظــر اســت. اعــداد
ــاخص ها  ــی ش ــتگی را در تمام ــاداری هم بس ــز معن نی
به دســت آمدن  بــرای  البتــه  می کنــد.  تأییــد 
کــه  گویه هایــی  از  بعضــی  موردتأییــد،  معنــاداری 
پایایــی پایین تــری داشــتند از کلیــت مــدل حــذف 
شــدند تــا ســطح معنــاداری و برازندگــی مــدل بــه حــد 
 )RMR(، مطلــوب برســد. ریشــه میانگیــن پســماند
تعدیل یافتــه  شــاخص  و   GFI برازندگــی  شــاخص 
برازندگــی AGFI، شــاخص برازندگــی تطبیقــی CFI و 
 RMSEA ریشــه دوم تعییــن واریانــس خطــای تقریــب
به شــمار  شــاخص ها  پرکاربردتریــن  و  مهم تریــن  از 
ــرازش  ــنجش ب ــل از س ــج حاص ــق نتای ــد. طب می رون
بــرازش  شــاخص های  تأییــدی،  عاملــی  تحلیــل 
قابل قبــول  وضعیــت  در  تأییــدی  عاملــی  تحلیــل 

ــد. ــرار دارن ق
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بع منا
 .)1393( عبدالرضــا  رکن الدیــن،  افتخــاری 
ــری(.  ــای نظ ــتایی )بنیان ه ــعه روس ــت توس مدیری

ســمت. انتشــارات  تهــران: 
مجیــد  یاســوری،  و  ســیده فاطمه  امامــی، 
توســعه  در  شــهری  مدیریــت  نقــش   .)1393(
شــهر  مــوردی  نمونــه  گردشــگری  راهبــردی 
ــا. ــهر پای ــارش ش ــی نی ــس بین الملل ــت. کنفران رش
ــید مجتبی  ــر، س ــر ، زرگ ــی اکب ــی، عل ــن بیدخت امی
ــی  ــه بازاریاب ــاءاهلل )1389(. »آمیخت ــری، ماش و نظ
مطالعــات  گردشــگری«.  صنعــت  در  راهبــردی 

مدیریــت راهبــردی، شــمارۀ 3، ص 68-49.
 MS-SWOT ــرد مــدل  ایالنلــو، مریــم )1390(. »کارب
ــه  ــهری )مطالع ــگری ش ــت گردش ــل مدیری در تحلی
مــوردی: منطــقۀ 12 تهــران(«. اولیــن همایــش 
ــدار. بین المللــی مدیریــت گردشــگری و توســعه پای
رفیعــی  مریــم،  رســول زاده،  جــواد،  براتــی، 
 .)1393( محمــد  مظهــری،  و  هــادی  دارانــی، 
کســب و کار  فضــای  در  راهبــردی  »مدیریــت 
گردشــگری  مــوردی:  )مطالعــه  شــهری  اقتصــاد 
فصل نامــه  مقــدس(«.  مشــهد  شــهر  مذهبــی 
 ،2 دورۀ  شــهری،  مدیریــت  و  علمی ـ اقتصــاد 

.125-109 ص   ،6 شــمارۀ 
حمیــد  جعفــری،  و  شــقایق  حافظــی زاده، 
جهــت  در  راهبــردی  »گردشــگری   .)1394(
مــوردی:  )مطالعــه  روســتاها  اقتصــادی  توســعه 
فصل نامــه  دماونــد(«.  شهرســتان  روســتاهای 
ــای  ــو در جغرافی ــای ن ــی نگرش ه ــی و پژوهش علم
 .88-75 ص   ،4 شــمارۀ  هفتــم.  ســال  انســانی، 
ســید مجتبی  نــژاد،  صفــدر  و  کیومــرث  حبیبــی، 
گردشــگری  راهبــردی  برنامه ریــزی   .)1394(
شــهری و اوقــات فراغــت پایــدار. تهــران: نشــر 

.44 ص  اّول،  چــاپ  انتخــاب، 
طاهــر  اربطانــی،  روشــندل  محمــد،  حقیقــی، 
مشــکالت  »بررســی   .)1394( علــی  صالحــی،  و 
شــهر  در  گردشــگری  صنعــت  توســعه  موانــع  و 
مدیریــت  گردشــگران«.  دیــدگاه  از  اصفهــان 
.880–865 ص   ،4 شــمارۀ   ،7 دورۀ  بازرگانــی، 
مهــدوی،  عبدالرضــا،  افتخــاری ،  رکن الدیــن 
 .)1389( مهــدی  پورطاهــری،  و  داوود 
روســتاهای  در  گردشــگری  پایــداری  »ارزیابــی 
تاریخی ـ فرهنگــی ایــران بــا تأکیــد بــر پارادایــم 

ــات  ــه مطالع ــگری«. فصل نام ــدار گردش ــعه پای توس
ص   ،14 شــمارۀ   ،5 دورۀ  گردشــگری،  مدیریــت 

.3 9 -1
ســالنامه آمــاری تهــران )1398(. ســازمان برنامــه 
و بودجــه کشــور، ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 

اســتان تهــران.
آیــدا  نــژاد؛  حاتمــی  حجــت  مهــدی؛  ســقایی، 
 )1393( نیکبخــت  محبوبــه  و  صدرالســادات 
گردشــگری  توســعه  اســتراتژیک  ریــزی  “برنامــه 
ــس  ــمین کنفران ــهد”، شش ــید مش ــارک خورش در پ
ملــی برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری بــا تأکیــد 

مشــهد. اســالمی،  شــهر  مؤلفه هــای  بــر 
محمــود  حســن پور،  و  محمــود  ضیایــی، 
)1392(. »تدویــن حوزه هــای راهبــردی توســعه 
تطبیــق  از  اســتفاده  بــا  گردشــگری  مقاصــد 
حیــات  چرخــه  مدل هــای  کاربــردی  و  تئوریــک 
)مــورد  داکســی  رنجــش  شــاخص  و  مقصــد 
کــوره  محمدآبــاد  فرحــزاد،  مصــر،  شناســی: 
ریــگ  عشــین،  و  بندریــگ  ابوزیدآبــاد،  کــر، 
آمایــش  و  جغرافیــا  فصل نامــه  جنــدق(«.  جــن، 
9، ص  شــهری ـ منطقه ای، ســال ســوم، شــمارۀ 

.2 8 -1 5
اصغــر  مــرادی،  محمــد  مظفــر،  عبــاس  زاده، 
»نقــش   .)1394( النــاز  احمــدی،  ســلطان  و 
ــعه  ــهری در توس ــاری و ش ــراث معم ــای می ارزش ه
بافــت  مــوردی:  )نمونــه  فرهنگــی  گردشــگری 
ــهری،  ــات ش ــه مطالع ــه(«. فصل نام ــی ارومی تاریخ

 .90-77 ص   ،14 شــمارۀ   ،4 دورۀ 
رویکــرد  »ســه   .)1385( مجتبــی  یــار،  نصیــری 
ــر،  ــه تدبی ــتراتژیک«. ماهنام ــت اس ــر در مدیری برت

.24-21 173، ص  ســال هفدهــم، شــمارۀ 
هادیانــی، زهــره، احدنــژاد، محســن، کاظمــی زاد، 
 .)1391( حکیمــه  قنبــری،  و  الّلــه  شــمس 
گردشــگری  توســعه  راهبــردی  »برنامه ریــزی 
ــهر  ــوردی: ش ــه م SWOT )مطالع ــل  ــاس تحلی بر اس
محیطــی،  برنامه ریــزی  و  جغرافیــا  شــیراز(«. 
.132–111 47، ص  پیاپــی   ،3 23، شــمارۀ  دورۀ 
 .)1374( علــی  عســگری,  حیدرعلــی,  هومــن, 
»تحلیــل عاملــی: دشــواری ها و تنگناهــای آن«. 
 ،35 دورۀ  تربیتــی,  علــوم  و  روان شناســی  مجلــه 

.20-1 ص   ،2 شــمارۀ 
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