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4

مدیــریت راهبــردی ـ فضایی،
گردشگری میراثی ،گردشگری
میراث شهری ،شهر تهران

مقدمه

در دهههــای اخیــر شــاهد گســترش مفهــوم گردشــگری میراثــی از ســوی
ســازمانهای بینالمللــی و ملــی بودهایــم .تهــران ،پایتخــت ایــران،
پتانســیلهای چشــمگیری درزمینــه گردشــگری میراثــی دارد کــه بــه علــت
مدیریــت نامناســب نتوانســته از ایــن پتانســیل و ظرفیــت بهــرۀ درســتی
ببــرد .هــدف از ایــن مقالــه ارائــه الگــوی مناســب مدیریــت راهبــردی
فضایــی گردشــگری میــراث شــهری تهــران اســت .ایــن پژوهــش بــه روش
توصیفی ـ تحلیلــی و برپایــه دادههــای پیمایشــی صــورت گرفتــه اســت.
در راســتای دســتیابی بــه هــدف پژوهــش از آزمونهــای آمــاری تــی
تکنمونــهای ،آزمــون فریدمــن و تحلیــل عاملــی تأییــدی اســتفاده شــده
اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه تفاوتهــای معنــاداری بیــن شــاخصهای
مدیریــت راهبــردی فضایــی گردشــگری میراثــی از دیــدگاه گردشــگران وجــود
دارد .همچنیــن ،بنابــر نتایــج ،شــاخص توانمندســازی بیشــترین تأثیــر را
در مدیریــت راهبــردی گردشــگری میراثــی میگــذارد و پــسازآن سیاســت
عمومــی و بــازار باالتریــن رتبــه میانگیــن را دارنــد .کمتریــن میانگیــن مربــوط
بــه محصــول و پذیــرش اجتماعــی اســت .از دیــدگاه گردشــگران ،در بیــن
ســه منطقــه موردمطالعه،منطقــه  20شــرایط مناســبتر ومنطقــه  6و 12
بــه ترتیــب شــرایط نامناســبتری ازلحــاظ شــاخصهای توســعه پایــدار
گردشــگری میراثــی دارنــد .تفــاوت بیــن ســاکنان محلــی و گردشــگران در
ایــن زمینــه نیــز مشــهود اســت ،بدیــن صــورت کــه از دیــد ســاکنان محلــی
منطقــه 20شــرایط نامناســبتری در مقایســه بــا مناطــق  6و  12دارد و ایــن
نظــر خــاف نظــر گردشــگران اســت5.

امــروزه گردشــگری در اقتصــاد جهانــی پارامتری بســيار
مهــم در رونــد پويايــی اقتصــاد هــر منطقــه اســت،
بهگونــهای کــه در مقيــاس محلــی ســعی ميشــود
بــا جــذب گردشــگر در چارچــوب عرضــه محصــول
گردشــگری ،کــه پردازششــدۀ هــر محيــط اســت،
رونــدي مســتمر از جريــان درآمــد و ايجــاد اشــتغال
شــکل گیــرد .ايــن در حالــی اســت کــه امــروزه ،در پــی

تقاضاهــاي فزاينــده بــراي درآمــد و اشــتغال ،تجديــد
ســاختار اقتصــادی رو بــه ســوی مصــرف محيــط در
قالــب امــر اقتصــادی و فرهنگــی دارد (.)Li, 2004: 190
يکــی از شــيوههای مصــرف محيــط گردشــگری اســت
کــه بــا عرضــه محيــط بــرای مصــرف گردشــگران درآمــد
و اشــتغال ايجــاد ميکنــد (Briedenhann & Eugenia,
 .)2004: 71بــر ايــن مبنــا ،شــناخت از گردشــگري بــراي
پويايــی اقتصــادی در مقياسهــای گوناگــون اهميــت

 .1نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری ،دانشکده علوم گردشگری ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران ()؛
 .2استاد دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیا و سنجش از دور ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران؛
.3دانشیار دانشکده علوم گردشگری ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران ؛
 .4استاد دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران؛
 .5این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری نویسندۀ دوم به راهنمایی دکتر عبدالرضا رکنالدین افتخاری و مشاورۀ دکتر سعید هاشمی و دکتر
شمسالسادات زاهدی در دانشگاه علم و فرهنگ تهران است.

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

واژههای کلیدی:

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
چکیده
ادبیــات حــوزۀ گردشــگری میراثــی ،در دورههــای اخیــر ،حکایــت از توجــه و
تاریخ دریافت                 1398/10/04 :
ن گونــه گردشــگری دارد؛ چنانکــه
عالقــه فزاینــدۀ افــراد و گروههــا بــه ایــ 
تاریخ پذیرش1399/01/15 :
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

دارد .عالوهبــرآن کنشهــاي فرهنگــي نيــز در
فراگــرد گردشــگری شــکل ميگيــرد کــه بــه تــداوم
و پايــداری فرهنــگ بومــي کمــک کنــد (حقیقــی
و همــکاران .)871 :1394 ،بنابرایــن ،شایســته
اســت مدیریــت گردشــگری شــهری در چارچــوب
راهبردهــای مطلوبــی شــکل گیــرد تــا بــر مبنــای آن
خطمشــی و سیاســتهای مناســبی بــرای توســعه
گردشــگری درنظــر گرفتــه شــود کــه مانــع برخــورد
منافــع گردشــگری و دیگــر کارکردهــای شــهری شــود.
بــر اســاس تجــارب بهدســتآمده ،اگــر گردشــگری
اتفاقــی و بــدون برنامهریــزی و راهبردهــای مشــخص
توســعه یابــد ،مشــکالت زیس ـتمحیطی و اجتماعــی
بیشــماری بهوجــود مــیآورد و در درازمــدت،
مشــکالت گردشــگری بیــش از فوایــدش میشــود
(رکنالدیــن افتخــاری و همــکاران.)3 :1389 ،
ع میتــوان
بنابرایــن ،امــروزه بــا برنامهریــزی جامــ 
راهبردهــای هماهنگشــدهای را بــرای توســعه
ســازمانی تدویــن کــرد کــه بــا شــرایط و الزامــات
قابلپیشبینــی و غیرقابلپیشبینــی ســالهای
آینــده منطبــق و ســازگار باشــد .در چنــد دهــه اخیــر،
دانــش جدیــدی بــا عنــوان برنامهریــزی راهبــردی
پدیــد آمــده کــه بهجــای برنامهریــزی خطــی و
قطعــی بــرای آینــدۀ واحــد میکوشــد تــا بــا کاوش در
امکانــات گســترده و ناشــناخته انســانها و ف ّنــاوری،
افــق بازتــری را بــه ســوی آینــدهای ممکــن و مطلــوب
پیــش روی انســان بگشــاید .درنتیجــه برنامهریــزی
در مفهــوم دنبال ـهروی از گذشــته یــا پیشبینــی بــرای
آینــده جــای خــود را بــه برنامهریــزی در مفهــوم
ســاختن آینــده داده اســت (.)Lavarack, 2006
بدینترتیــب گردشــگری ،هماننــد هــر کارکــرد
نظاممنــد دیگــر ،نیازمنــد برنامهریــزی قــوی اســت
تــا ضمــن بهرهگیــری مطلــوب از فرصتهــای
موجــود بــا غلبــه بــر محدودیتهــا و تنگناهــای
فــراروی گســترش گردشــگری شــهری ،صنعــت
گردشــگری را در تعامــل بــا ســایر بخشهــای
اقتصــادی توســعه دهــد .مدیــران گردشــگری،
بهمنظــور دس ـتیابی بــه پایــداری ،نیازمنــد تدویــن
راهبــردی هســتند کــه یکپارچگــی بومشــناختی

را حفــظ کنــد و منافــع اقتصــادی و توســعه بــرای
هــر منطقــه بــه همــراه داشــته باشــد (Hall, 2011:
 .)654ایــن امــر در چارچــوب رویکــرد برنامهریــزی
راهبــردی گردشــگری تحقــق مییابــد .کالنشــهر
تهــران ،کــه بهســبب پایتختبــودن بــه بزرگتریــن
قطــب اداری ،سیاســی ،فرهنگــی و خدماتــی تبدیــل
شــده و بیشــترین امکانــات زیربنایــی و خدماتــی را
در خــود جــای داده ،بــا داشــتن جاذبههــای فــراوان
طبیعــی و انسانســاختی کــه بــه علــت نیــاز جمعیــت
متراکــم آن ایجــاد شــده ،امــروزه بزرگتریــن
مبــدأ و مقصــد گردشــگری در ایــران اســت .شــمار
گردشــگران خارجــی واردشــده بــه کالنشــهر تهــران
در ســال  1397یــک میلیــون و 302هــزار نفــر بــوده
کــه معــادل  27/7درصــد از کل گردشــگران خارجــی
واردشــده بــه کشــور اســت (ســالنامه آمــاری تهــران،
 .)1398ایــن آمــار نشــاندهندۀ اهمیــت توجــه بــه
ایــن حــوزه در کالنشــهر تهــران اســت .پتانســیلها
و قابلیتهــای فــراوان کالنشــهر تهــران ،خصوصــأ
درزمینــه گردشــگری میراثــی شــهری ،بــ ا وجــود
تمامــی طرحهــا و برنامههــای گردشــگری هنــوز بــه
مرحلــه بهرهبــرداری نرســیده اســت .در پژوهــش
پیــش رو ،بهمنظــور ارائــه الگــوی مدیریــت راهبــردی
فضایــی گردشــگری میــراث شــهری و بــا توجــه ویــژه
بــه کالنشــهر تهــران (نمــونۀ مــوردی :مناطــق
 20،12و  ،)6الگــوی مدیریــت راهبــردی گردشــگری
کالنشــهرها ارائــه شــده اســت .بــا ایــن توصیــف،
نخســتین پرســش راهبــردی ایــن اســت کــه الگــوی
مناســب بــرای تبییــن ســناریوهای راهبــردی فضایــی
گردشــگری میــراث شــهری تهــران چیســت.

پیشینهپژوهش

بــرای تبدیــل پرســش اولیــه بــه پرســشهای
راهبــردی پژوهــش ،تحقیقــات و منابعــی کــه بــه لحاظ
موضوعــی پیشــینۀ پژوهــش بهشــمار میرونــد و در
بهانجامرســاندن آن مفیدنــد ،بــا رهیافــت انتقــادی
مــورد واکاوی قــرار گرفــت کــه نتایــج آن در دو بخــش
بیــان میشــود.
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نقش مدیریت شهری در توسعه راهبردی گردشگری
برنامهريزی استراتژيک توسعه گردشگري در پارک
خورشید مشهد

مدیریت راهبردی در فضای کسبوکار اقتصاد شهری

(مطالعه موردی :گردشگری مذهبی شهر مشهد مقدس)
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ارائه ماتريسی تركيبی و يکپارچه ،برای بررسی كيفی

کیفی

محيط فيزيكی ،اجتماعی و فرهنگی مقصد و تدوین

کمی و کیفی
ّ

ارائه راهبردهای توسعه گردشگری منطقه

کمی و کیفی
ّ

شناسایی سازمانهای مسئول در مدیرت گردشگری

امین بیدختی و همکاران

1389

آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری

کمی و کیفی
ّ

شناسایی عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری

نصیری یار

1385

سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک

کیفی

شناسایی رویکردهای برتر در مدیریت راهبردی

Ismail et al

2014

گردشگری میراث فرهنگی در مالزی:

کمی و کیفی
ّ

شناساییمسائلومشکالتگردشگریمیراثیمالزی

Aysem Kilinc

2011

Ashworth and Page

2011

حيات مقصد و شاخص رنجش داكسی

برنامهريزي راهبردی توسعه گردشگري براساس تحليل
( SWOTمطالعه موردی :شهر شيراز)

کاربرد مدل  MS-SWOTدر تحلیل مدیریت گردشگری
شهری(مطالعهموردی:منطقه12تهران)

بررسی شهرهای میراثی پس از انفجار گردشگری:
شهرهای فوکا ،غرب ترکیه

بررسی گردشگری شهری :پیشرفتهای اخیر

کیفی

حوزههای راهبردی توسعه گردشگری منطقه

ارائه راهبردهای توسعه گردشگری منطقه

کیفی

بررسی کیفی مسائل پیش روی توسعه گردشگری

Ung and Vong

2010

تجربه گردشگری از گردشگری میراثی در ماکائو و چین

کمی و کیفی
ّ

تأثیر گردشگری میراثی در توسعه چین و ماکائو

Brezovec and Bruce

2009

توسعه گردشگری ،مسائل مربوط به شهر دیواری تاریخی

کیفی

تبیین مسائل مربوط به گردشگری میراثی

Garrod and Fyall

2000

مدیریت گردشگر میراث

کیفی

بررسی مدیریت گردشگری میراثی

و پارادوکس اخیر

براتــی و همــکاران ( ،)1393در مقالــهای بــا عنــوان
بوکار اقتصــاد
«مدیریــت راهبــردی در فضــای کســ 
شــهری (مطالعــه مــوردی :گردشــگری مذهبــی شــهر
مشــهد مقــدس)» ،بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد
کــه موقعیــت راهبــردی فضــای كســبوكار اقتصــاد
شــهری شــهر مقــدس مشــهد بــا تأكیــد بــر موقعیــت
جــذب گردشــگر مذهبــی در وضعیــت تدافعــی قــرار
دارد؛ ازايــنرو حمايــت از فعــاالن اقتصــادی عرصــه
گردشــگری مذهبــی بهمنزلــه راهبــردی تدافعــی بــرای
ايــن حــوزه معرفــی شــد .همچنیــن مقرراتزدايــی،

كاهــش دیوانســاالری و يکپارچهســازی مديريــت
ســازمانی مهمتريــن عوامــل در تدويــن راهبردهــای
بهبــود فضــای كســبوكار در شــهر مقــدس مشــهد
شــناخته شــد.
امامــی و یاســوری ( ،)1393در مقالــهای بــا عنــوان
«نقــش مدیریــت شــهری در توســعه راهبــردی
گردشــگری (نمونــه مــوردی :شــهر رشــت)» ،بــه ایــن
نتایــج دســت یافتنــد کــه رهیافتهــای مؤثــر بــر ایــن
فراینــد بــا توجــه بــه مــدل ســوات بیانگــر آن اســت
کــه ضعــف و بیثباتــی در مدیریــت ،ضعــف تبلیغــات
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و ناهماهنگــی ســازمانهای متولــی گردشــگری بــا
مــردم ،کمبــود امکانــات و زیرســاختها از علــل اصلــی
توســعهنیافتگی گردشــگری در شــهر رشــت اســت.
براســاس یافتههــای پژوهــش حافظــیزاده و
جعفــری ( )1394در مقال ـهای بــا عنــوان «گردشــگری
راهبــردی در جهــت توســعه اقتصــادی روســتاها
(مطالعــه مــوردی :روســتاهای شهرســتان دماونــد)»،
گردشــگری موجــب تنــوع شــغلی و ایجــاد فرصتهــای
جدیــد اشــتغال و افزایــش درآمــد در روســتاهای
نمونــه شــده اســت .بــرای تقویــت تأثیــر گردشــگری
در توســعه اقتصــادی روســتاهای موردمطالعــه
پیشــنهادهایی درجهــت تنــوع شــغلی و ایجــاد
فرصتهــای جدیــد اشــتغال و افزایــش درآمــد بــرای
جوامــع محلــی ارائــه شــده اســت.
کلینــک ( ،)2011در پایاننامــه خــود بــا عنــوان
«بررســی شــهرهای میراثــی پــس از انفجــار
گردشــگری :شــهرهای فــوکا ،غــرب ترکیــه» ،بــه
تغییــرات پیــش و پــس از انفجــار گردشــگری در
ســه شــهرمطالعهشــده میپــردازد و میکوشــد تــا
برنامهریــزی و مدیریــت مناســبی بــرای محافظــت از
ایــن شــهرها بــهکار گیــرد.
بارســیک و جوکویــچ ،)2014( 1در مقال ـهای بــا عنــوان
«نقــش عملکــردی ممیــزی در افزایــش راندمــان
اثربخشــی گردشــگری» ،ســه مــدل از گردشــگری را
بــه معنــای رســالت ،مدیریــت و اندازهگیــری کیفیــت
محصــول و خدمــات در گردشــگری بیــان میکننــد.
اســماعیل و همــکاران ( ،)2014در مقالـهای بــا عنــوان
«گردشــگری میــراث فرهنگــی در مالــزی :مســائل و
چالشهــا» ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــرای حفــظ
منابــع و داراییهــای میــراث فرهنگــی در مالــزی ،هــر
نظــام یــا مدیریــت بایــد بــا درنظرگرفتــن همــه مســائل
و مشــکالت توســعه یابــد تــا فراینــد تصمیمگیــری
قابلاعتمــادی بــرای بهینهســازی ارزش میــراث
فرهنگــی صنعــت گردشــگری در مالــزی ایجــاد شــود.
در ایــن مقالــه بــه مــروری کلــی دربــارۀ وضعیــت و
مســائل و مشــکالت گردشــگری میــراث فرهنگــی در
مالــزی پرداختــه شــده اســت.
بــا جمعبنــدی پژوهشهــای صورتگرفتــه میتــوان
گفــت کــه پژوهشــگران بــر مدیریــت راهبــردی
فضایــی گردشــگری میــراث شــهری تأکیــد چندانــی
نداشــتهاند .امــا در پژوهــش پیــش رو الگــوی مناســب
مدیریــت فضایــی گردشــگری میــراث فرهنگــی شــهر
تهــران ارائه شــده اســت .از ســوی دیگر ،شــاخصهای
بهکاررفتــه درزمینــه گردشــگری میراث فرهنگی شــهر
1. Barišić and Vukovic

تهــران بــرای نخســتینبار تجزی هوتحلیــل شــده اســت
کــه نــوآوری ایــن پژوهــش را در کشــور نشــان میدهــد.

منطقهپژوهش

کالنشــهر تهــران ،پایتخــت ایــران ،بــا جمعیتــی در
حــدود 8میلیــون و 693هــزار نفــر بــا وســعت 594
کیلومترمربــع در مرکــز اســتان تهــران واقــع شــده
اســت.منطقه  12بــا مســاحت  16/2کیلومترمربــع
دربرگیرنــدۀ هســته تاریخــی شــهر تهــران اســت.
عمــدۀ جاذبههــای گردشــگری میراثــی کالنشــهر
تهــران در محــدودۀ تاریخــی منطــقۀ  12واقــع
شــده اســت 22 :بــازار ،بازارچــه و تیمچــه تاريخــی و
ارزشــمند كــه برخــی از آنهــا در قلــب بــازار بــزرگ قرار
دارد و بــازار بــزرگ خــود از مهمتريــن جاذبههــای
فرهنگــی ،تاريخــی و اقتصــادی بهشــمار مــیرود.
منطقــه  6در مرکــز شــهر تهــران بــا مســاحت 21/3
کیلومترمربــع دارای مرکزیــت سیاســی ـ فرهنگی
اســت .منطــقۀ  20بــا مســاحت  22کیلومترمربــع
در جنــوب شــهر تهــران واقــع شــده اســت .قدمــت
ششهزارســاله شــهرری و وجــود اماکــن و عناصــر
بــاارزش تاريخــی و همچنيــن جــذب زوار حــرم
حضــرت عبدالعظيــم (ع) ويژگیهــای بســيار بــارز و
خــاص تاريخی ـ مذهبــی بــه ايــن منطقــه بخشــيده و
آن را از ســاير مناطــق تهــران متمایــز ســاخته اســت.
ایــن مناطــق ،عالوهبــر اينكــه مهمتريــن فضاهــا و
بناهــای تاريخــی تهــران را در خــود جــاي دادهانــد،
محيطــي باكيفيــت و داراي عناصــر هويتــی شــاخص
را عرضــه میدارنــد تــا جــاذب فعاليتهــای متنــوع
فرهنگــی ،مدنــی و گردشــگری بــراي شــهروندان
تهرانــی و ديگــر گردشــگران داخلــی و خارجــی باشــد.

جامعه آماری و نمونه

جامعــه آمــاری مناطــق بررسیشــده در ایــن
پژوهــش براســاس آمــار فراوانــی جاذبههــای
تاریخــی و قدمــت مناطــق (منطقــه  20 ،12و )6
کالنشــهر تهــران و دربردارنــدۀ مــردم (مــردم بومــی،
افــراد شــاغل در بخــش گردشــگری) ،مســئوالن
(سیاســتگذاران ،برنامهریــزان دانشــگاهی و
مشــاوران بخــش گردشــگری) و گردشــگران اســت.
نمونههــای بررسیشــده براســاس روش خوشــهای
فــن انتســاب متناســب از
چندمرحلــهای بــا
ّ
پاســخدهندگان انتخــاب شــدهاند .بــرای تعییــن
حجــم نمونــه از فرمــول کوکــران اســتفاده شــده کــه
بــه ترتیــب بــرای منطــقۀ  12بــا جمعیــت 250188
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ادبیــات حــوزۀ گردشــگری میراثــی در دورههــای
اخیــر حکایــت از توجــه و عالقــه فزاینــدۀ افــراد و
گروههــا بــه ایــن گونــه از گردشــگری دارد (Weaver,
 .)2014: 136بهطوریکــه در دهههــای اخیــر شــاهد
گســترش مفهــوم گردشــگری میراثــی از ســوی
ســازمانهای بینالمللــی و ملــی بودهایــم .از جملــه
ایــن ســازمانها ،ســازمان بینالمللــی گردشــگری
فرهنگــی ایکومــوس اســت کــه در منشــور بینالمللــی
خــود در مکزیــک ( )1999گردشــگری میــراث فرهنگــی
را حاصــل تعامــل بيــن گردشــگران وهمــه اشــكال
ميــراث فرهنگــی ازجملــه اماكــن ،مجموعههــا و
جنبههــای زنــدۀ جوامــع ميزبــان ،عالوهبــر يادمانهــا
و محوطههــا ،تعریــف میکنــد .بنابرایــن میتــوان
بــه گردشــگری میراثــی از جنبههــای گوناگونــی توجــه
کــرد .برایناســاس میتــوان گفــت گردشــگری میــراث
فرهنگــی فعالیتــی چندبعــدی اســت کــه عالوهبــر
تأمیــن نیازهایــی ازجملــه آرامــش ،خشــنودی و
هیجــان بــرای گردشــگران میراثــی ،بــه خواســتهها
و حقــوق مــکان و مــردم محلــی بهصــورت همزمــان
توجــه میکنــد .چنیــن مفهومــی از گردشــگری میراثــی
بیانگــر آن اســت کــه میــراث طبيعــي و فرهنگــي در
گســتردهترين ســطح ممکــن متعلــق بــه همــه افــراد
اســت و همــه افــراد حــق برخــورداری از آن را دارنــد
و ارج نهــادن و حفــظ ارزشهــای جهانــی میــراث
فرهنگــی و طبیعــی وظیفــهای همگانــی اســت
(نمــودار .)1

نمودار  :1ابعاد تشکیلدهندۀ گردشگری میراث فرهنگی شهر (عباسزاده و همکاران)83 :1394 ،
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روش پژوهــش توصيفي ـ تحليلــي بــوده و براســاس
دادههــا و اطالعــات بهدســتآمده از مطالعــه منابــع
کتابخانــهای و اســناد مربــوط بــه مناطــق  20 ،6و 12
تهــران و محیــط پیرامــون آن اطالعــات گردآوریشــده
بررســي و تحليــل شــده اســت .ایــن تحلیل بــا بهرهگیری
از دادههــای میدانی (پرسـشنامه و مشــاهدۀ مســتقیم)
و كتابخان ـهای (فیشبــرداری) صــورت پذیرفتــه اســت.
فرضیــه پژوهــش بــا آزمــون  Fمســتقل یــا تحلیــل
واریانــس آزمــوده شــده و بهمنظــور رتبهبنــدی اهمیــت
موانــع مؤثــر در صنعــت گردشــگری از ضریــب تغییــرات
اســتفاده شــده اســت .مهمتریــن عوامــل و موانــع
مطرحشــده در پرســشنامه بــا روش تحلیــل عاملــی
اکتشــافی مشــخص شــده اســت .تحلیــل عاملــی روش
آمــاری عمومــی اســت کــه بهمنظــور دســتیابی
بــه مجموعــه کوچکــی از متغیرهــای مشاهدهنشــده
(متغیرهــای نهفتــه یــا عامــل) از طریــق کوواریانس بین
مجموعــهای گســتردهتر از متغیرهــای مشاهدهشــده
(متغیرهــای آشــکار) بــهکار مــیرود.

گردشگری میراث فرهنگی شهر

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نفــر برابــر  117نمونــه ،بــرای منطقــه  20بــا جمعیــت
 378445نفــر برابــر  218نمونــه و بــرای منطقــه6
بــا جمعیــت  225290نفــر برابــر بــا  105نمونــه
اســت .نمونههــای هــر منطقــه بــرای جامعــه آمــاری
گردشــگران ،به نســبت میزان سهم گردشــگران ورودی
بــه هریــک از مناطــق ،بــا بهرهگیــری از فرمــول کوکــران
انتخــاب شــده اســت و تعــداد نمونههــای موردنیــاز در
بخــش کارشناســان  150نفــر خواهــد بــود.

77

78

قربانی و همکاران
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برایناســاس ،ابعــاد تشــکیلدهندۀ گردشــگری
میــراث فرهنگــی شــهری برگرفتــه از نیازهــای
ســه ذینفــع اصلــی گردشــگری محلــی یعنــی
عرضهکننــدگان ،مــکان گردشــگری و گردشــگران
اســت .درنظرگرفتــن نیازهــای گردشــگران و تعریــف
شــیوۀ تعامــل آنهــا بــا یکدیگــر تعیینکننــدۀ نحــوۀ
تعامــل آنهــا بــا یکدیگــر اســت .بدینترتیــب،
بــرای داشــتن مدیریــت راهبــردی فضایــی اثربخــش،
مســئوالن گردشــگری بایــد درک عمیقــی از نیازهــای
ذینفعــان گردشــگری و درک عوامــل برطرفکننــدۀ
آن داشــته باشــند .بــا مشخصشــدن نیازهــا بــرای
متصدیــان گردشــگری ،میــزان قابلیــت اثربخشــی در
پاس ـخگویی بــه نیازهــا و تعییــن اولویتهــای توســعه
گردشــگری میراثــی فرهنگــی تعییــن میشــود.
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مدیریـت راهبردی فضایـی و گردشـگری میراث

فرهنگی شـهر

مدیریــت راهبــردی فضایــی ابــزاری بــرای
هماهنگــی و یکپارچهســازی توســعه اقتصــادی و
اجتماعــی بــا درنظرگرفتــن اهمیــت حفاظــت فعــال
از میراثهــای فرهنگــی و تاریخــی اســت .چالــش
همیشــگی اطمینــان از کارایــی اســتفاده از منابــع
محــدود زمیــن و تعــادل بیــن توســعه اقتصــادی
اســت .مدیریــت راهبــردی فضایــی ،بــه علــت
داشــتن ویژگــی بلندمــدت و نگــرش یکپارچــه و
برنامهریــزی بــرای رونــق اقتصــادی و اجتماعــی
گردشــگری میــراث فرهنگــی ،ضمــن حفاظــت از
منابــع ایــن گونــه گردشــگری ،بــه توســعه پایــدار
گردشــگری کمــک میکنــد .مدیریــت فضایــی
جنبههــای اقتصــادی ،اجتماعی ـ فرهنگــی،
حملونقــل و ابعــاد منطقــهای را باهــم یکپارچــه
میکنــد .در هســته ایــن گونــه مدیریــت ،راهبردهای
توســعه گردشــگری میراثــی در درون فضاهــای
شــهری قــرار دارد کــه مهمتریــن بخــش ایــن شــیوه
از مدیریــت اســت ( .)Hall, 2011: 660از ســوی دیگــر،
مدیریــت راهبــردی فضایــی گردشــگری میــراث
فرهنگــی شــهر جــدای از ســایر ابعــاد مدیریــت
راهبــردی فضایــی عمــل نمیکنــد و نیازمنــد
رویکــردی یکپارچــه بــرای تمامــی ابعــاد اســت.
مدیریــت راهبــردی فضایــی بــا توجــه بــه رویکــرد
ترکیبــی و یکپارچهســازش میتوانــد ،از طریــق
فرابخشــینگری در مدیریــت ،راهبردهــای توســعه
فضایــی گردشــگری را بهگونــهای تعییــن کنــد کــه
ســایر ابعــاد توســعه ازجملــه زیســتمحیطی،

اقتصــادی و اجتماعــی نیــز تضمیــن شــود .بنابرایــن
مدیریــت راهبــردی فضایــی نوعــی دیــدگاه جامــع و
کلیگــرا اســت (افتخــاری ،)1393 ،زیــرا میتوانــد
فعالیتهــای گردشــگری میــراث فرهنگــی را بــا
ســایر فعالیتهــای مرتبــط بــا آن تلفیــق کنــد و
بهگونــهای تصمیمگیــری کنــد کــه بیــن نیازهــا
و خواســتههای گردشــگران و جامعــه محلــی
میزبــان تعــادل برقــرار ســازد .ازایــنرو مدیریــت
راهبــردی فضایــی گردشــگری ابــزاری بــرای
هماهنگســازی خواســتههای متنــوع جامعــه بــا
مالحظــات و محدودیتهــای فضــای گردشــگری
اســت .همچنیــن راهبــردی بــرای هماهنگشــدن
گردشــگری بــا دیگــر فعالیتهــای اجتماعــی اســت
(حبیبــی و صفــدر نــژاد.)44 :1394 ،
برایناســاس ،مدیریــت راهبــردی فضایــی در
گردشــگری میراثی بــه معنــای بهکارگیــری فرایندهایی
بــرای یکپارچهســازی فضــا و هماهنگســازی
فعالیتهــای مرتبــط بــا آن (همچــون رســانهها،
بخشهــای سیاســتگذار و ســطوح متفــاوت دولــت
یــا بخــش خصوصــی) اســت کــه راه رســیدن بــه اهداف
تعریفشــده در گردشــگری را تعییــن میکنــد و در
دســتور کار قــرار میدهــد .ســازمانهای مربــوط بــه
گردشــگری ،بــا تصمیمگیــری بــرای ســازماندهی
فضاهــای شــهری در جهــت تأمیــن منابــع موردنیــاز،
دسـتیابی بــه اهــداف گردشــگریمیــراث فرهنگــی را
میســر میســازند .درواقــع ،گردشــگری میراثــی بنیــاد
مســتحکمی را بــرای پویایــی اقتصــاد کالنشــهرها
شــکل میدهــد و در ارتبــاط مســتقیم بــا نهادهــای
مدیریتــی گردشــگری میراثــی تعریــف میشــود.
بنابرایــن ،برای مدیریــت راهبردی فضایی گردشــگری
میراثــی کالنشــهرها در ســطوح متفــاوت ســه کارکــرد
مطــرح میشــود (:)Cerreta & Monno, 2010: 18
 .1هماهنگســازی سیاســتهای یکپارچهســازی
محیطــی برحســب دورههــای زمانــی متفــاوت و
مقیاسهــای فضایــی گوناگــون.
 .2تشــخیص آماجهــای هماهنــگ بــا ایــن سیاسـتها
و اتخــاذ روشهایــی بــرای اجــرای آنها.
 .3فرابینــی و ارزشگــذاری برآیندهــای حاصــل از
سیاســتهای مدیریتــی.
بنابرایــن میتــوان گفــت ،مدیریــت راهبــردی فضایــی
گردشــگری میــراث فرهنگــی شــهر مجموعــهای از
اقدامــات مدیریتــی فضایــی همچــون تصمیمگیــری،
سیاســتگذاری ،برنامهریــزی ،و مدیریــت اســت
کــه در پــی ایجــاد هماهنگــی ،یکپارچگــی،

ارائۀ الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری

.)2012; Edgell, 2019

عوامـل مؤثـر بـر مدیریـت راهبـردی فضایـی
گردشـگری میـراث فرهنگـی شـهر

عوامــل مؤثــر بــر مدیریــت راهبــردی فضایــی
گردشــگری میــراث فرهنگــی شــهر را میتــوان در
گســترهای از مؤلفههــا جســتوجو کــرد .هــدف
از تحلیــل عوامــل مؤثــر بــر مدیریــت گردشــگری
میراثــی شــناخت جنبههــای گوناگــون مدیریــت
راهبــردی فضایــی گردشــگری میراثــی اســت کــه در
آن بــه مســائل و دغدغههــای مدیریــت گردشــگری
میراثــی همچــون توســعه اقتصــادی ،کیفیــت زندگــی
مــردم جامعــه میزبــان ،تجربــه نــاب گردشــگران،
حفــظ کیفیــت محیطزیســت و همبســتگی میــان
جامعــه میزبــان بــا گردشــگران میراثــی میپــردازد.
بــا ایــن توصیــف ،عوامــل مؤثــر بــر مدیریــت راهبــردی
فضایــی گردشــگری میراثــی از مهمتریــن موضوعاتــی
ش روی توســعه ایــن بخــش از گردشــگری اســت
پیــ 
کــه در دســتهبندی مبتنــی بــر الگــوی توســعه
پایــدار گردشــگری شــامل عوامــل اقتصــادی،
اجتماعی ـ فرهنگــی ،زیســتمحیطی و نهــادی
اســت (. )Balint, 2006: 141
بــا توجــه بــه مباحــث مطرحشــده ،بــه نظــر میرســد
کــه تجمیــع و تلفیقــی از نظریههــا ،دیدگاههــا و
الگوهــای مدیریــت گردشــگری بــه تبییــن و توجیــه
رابطــه مدیریــت راهبــردی فضایــی بــا گردشــگری
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Benckendorff, 2015; Holden, 2009; Saarinen, 2014; Csapo,
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انعطافپذیــری ،ســازگاری و پویایــی فعالیتهــای
گردشــگری میراثــی بــا محیط خــود در ســطوح گوناگون
فضایــی اســت .چنیــن راهبــردی بــا مشــارکتدادن
عوامــل ذینفــع و ذینقــش در گردشــگری میراثــی
از قبیــل نهادهــای دولتــی ،خصوصــی و عمومــی در
تمامــی مراحــل مدیریتــی اســت .بــر همیــن اســاس،
مدیریــت راهبــردی فضــای گردشــگری میراثــی
الگــوی خــاص بــرای عملیاتیســازی تصمیمــات
اتخاذشــدۀ گردشــگری میراثــی محســوب میشــود.
درواقــع الگــوی مدیریتــی ایــن ســبک از مدیریــت
ترکیبــی از نهادهــای دولتــی و عمومــی و خصوصــی
اســت کــه بــا مــردم محلــی بــه دنبــال ایجــاد ســاختاری
کارآمــد و مؤثرنــد .ایــن ســاختار مشــارکتی ،بــا
درنظرگرفتــن مالحظــات و محدودیتهــای محیطــی
و میراثــی در مکانهــای گردشــگری میراثــی ،زمینــه
عملیاتیســازی پایــدار هدفهــای گردشــگری میــراث
فرهنگــی را فراهــم مــیآورد (& Gates, 2010; Moscardo

میــراث فرهنگــی شــهر کمــک میکنــد کــه در ایــن
رابطــه ،رویکــرد تلفیقــی مبنــی بــر فضا ـ مــکان
محــوری مدیریــت و گردشــگری میــراث فرهنگــی
اهمیــت وافــری دارد؛ زیــرا ایــن رویکــرد ســازماندهی
و بازمهندســی فراینــد محیطــی و ایجــاد شــبکههایی
از عوامــل متعــدد (دولــت ،بخــش خصوصــی و
مــردم محلــی) و نظامــی از شــبکهها و خوشــههای
محلی ـ منطقــهای را بــه همــراه دارد کــه در آن
همــه ذینفعــان از حقــوق انســانی و مکانــی متوازنــی
برخوردارنــد و ســعی میشــود تــا ازطریــق مدیریــت
یکپارچــه و شــبکهای ،بــا تــاش بــرای پاســخگویی
بــه نیازهــا ،فرایندهــای داخلــی و بیــن دولتــی
مهندســی مجــدد شــود کــه درنهایــت بــه کارایــی،
پاســخگویی و ســازگاری بیشــتری بــا نیازهــای مــردم
محلــی و گردشــگران میراثــی منجــر میشــود (Kostas
 .)E. Sillignakis, 2010, 41ایــن رویکــرد ،ضمــن توجــه بــه
مهارتهــا و تواناییهــای مــردم محلــی و افزایــش
ایــن تواناییهــا ،بــه تقســیم و تســهیم قــدرت در کلیــه
ســطوح فضــای گردشــگری میراثــی توجــه دارد .از
ســوی دیگــر ،تحقــق همــه مــوارد یادشــده در ســایه
نهادگرایــی و نهادســازی در گردشــگری میراثــی
اســت .زیــرا نهادگرایــی در فضــای گردشــگری میراثــی
بــه روابــط تارعنکبوتــی (شــبکهها) میانجامــد
و فعالیــت مدیریــت راهبــردی فضایــی میتوانــد
پایــداری روابــط تارعنکبوتــی موجــود در گردشــگری
میراثــی درون شــهر را تقویــت کنــد یــا تغییــر شــکل
دهــد ( .)Jimenez, 2013: 584ایــن رویکــرد کــه نگرشــی
نــو بــه مدیریــت گردشــگری میــراث فرهنگــی شــهر،
بــا تأکیــد بــر دانــش بومــی ،کنشهــای جمعــی و
فرایندهــای نهادســازی دارد ،بــه تمامــی وجــوه
گردشــگری میراثــی (وجــوه کالبدی ـ فضایــی،
اجتماعی ـ فرهنگــی و اقتصــادی) در قالــب مدیریــت
محیطــی (قلمروی ـ ســرزمینی) ،بــا تأکیــد بــر
جنبههــای مشــارکتی فنــون برنامهریزیشــده
براســاس کنشهــا و تصمیمــات جمعــی ،امعــان
نظــر دارد .همچنیــن بــه تقویــت بنیانهــای آن
در فضاهــای گردشــگری میــراث فرهنگــی و در
ســایۀ ایجــاد و تقویــت مدیریــت راهبــردی فضایــی
گردشــگری میــراث فرهنگــی شــهر میاندیشــد
( .)Pearce, 2008: 154بــا ایــن توضیــح میتــوان براســاس
اصــول ،معیارهــا ،هدفهــا ،مؤلفههــا و شــاخصهای
رهیافــت مدیریــت راهبــردی فضایــی گردشــگری
میــراث فرهنگــی شــهر را ارائــه کــرد (نمــودار .)2
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نمودار  :2الگوی نظری مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث فرهنگی شهر تهران ()1397

تجز یهوتحلیل

وضعیــت پاســخدهی بــه مؤلفههــای مدیریــت
راهبردی ـ فضایــی گردشــگری میراثــی از ســوی
مــردم محلــی
همانطــور کــه دربــارۀ مؤلفههــا و شــاخصهای
توســعه پایــدار میراثــی بحــث شــد ،مؤلفههــای
ایــن مفهــوم شــامل چهــار مؤلفــه کلــی اجتماعــی،
اقتصــادی ،نهــادی و اکولوژیکــی کالبــدی میشــود که

هرکــدام از ایــن مؤلفههــا بــا شــاخصهایی معرفــی
شــده اســت .در اینجــا بــا بهرهگیــری از آزمــون تــی
تکنمون ـهای وضعیــت هرکــدام از شــاخصها از حــد
متوســط مشــخص و تعییــن میشــود کــه میانگیــن
هرکــدام از ایــن شــاخصها بهصــورت کلــی در شــهر
تهــران و بهصــورت جزئیتــر در هرکــدام از مناطــق
بنابــر دیــدگاه مــردم محلــی در موردمطالعــه چگونــه
اســت.

جدول  :2میانگین ،انحراف معیار و استاندارد خطای میانگین مؤلفهها
استاندارد خطای میانگین

انحراف معیار

میانگین

کل

.01974

.38589

2.7648

384

محصول

.02382

.46611

2.5222

384

بازار

.02282

.44721

2.4729

384

سیاست عمومی

.02953

.57866

2.4281

384

توانمندسازی

.02176

.42480

2.5978

384

سرمایهگذاری

.01851

.36219

2.6584

384

ذینفعان

.02889

.56463

2.7173

384

مشارکت

.04458

.87351

2.9323

384

پذیرش اجتماعی

.03564

.69846

2.4121

384

زیرساخت

.04389

.86011

2.1523

384

مطلوبیت

.02401

.46980

2.3525

384
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جدول  :3آزمون تی تک نمونهای

.000

383

-11.911

محصول

383

-20.061

بازار

-23.096

سیاست عمومی
سرمایهگذاری
ذینفعان
مشارکت
پذیرش اجتماعی

Upper

Lower

-.1963

-.2740

-.23517

-.4310

-.5246

-.47781

.000

-.4822

-.5720

-.52708

.000

383

-.5139

-.6300

-.57194

.000

383

-19.368

-.3594

-.4450

-.40223

.000

383

-18.482

-.3052

-.3780

-.34160

.000

383

-18.458

-.2259

-.3395

-.28272

.000

383

-9.786

.0199

-.1554

-.06771

.130

383

-1.519

-.5178

-.6580

-.58789

.000

383

-16.494

زیرساخت

-.7614

-.9340

-.84766

.000

383

-19.312

مطلوبیت

-.6003

-.6947

-.64752

.000

383

-26.973

آگاهی محیطزیستی

توانمندسازی

بنابــر نتایــج جــدول  ،3آزمــون تــی تکنمونــهای در
همــه شــاخصهای توســعه پایــدار گردشــگری میراثی،
براســاس دیــدگاه مــردم محلــی ،از ســطح متوســط
پایینتــر بــوده اســت .ایــن تفــاوت از حــد متوســط در
ســطح  95درصــد معنــادار بــوده اســت کــه نشــاندهندۀ

جدول  :4خالصۀ یافتهها از نمونهها
Cases
Excluded

جمع کل

Included

درصد

کل

درصد

کل

درصد

کل

100.0%

384

0.0%

0

100.0%

384

تعداد

جدول  :5گزارش یافتههای پژوهش
انحراف معیار

کل

میانگین

مناطق

.25548

101

2.6192

منطقۀ 6

.19174

112

2.5686

منطقۀ 12

.32595

171

2.5186

منطقۀ 20

.27474

384

2.5465

جمع

جــدول  5میانگیــن کلــی شــاخصهای توســعه پایــدار
گردشــگری میراثــی را بــه تفکیــک مناطــق نشــان
میدهــد کــه بیانگــر ســطح پایینتــر از متوســط
میانگینهاســت .بهصــورت کلــی ،میانگینهــا در
مناطــقمطالعهشــده نزدیــک بــه هــم هســتند ،امــا
منطقــه  6عــدد باالتــری از دیگــر مناطــق را نشــان
میدهــد.

آمار استنباطی پرسشنامۀ مردم محلی

بــرای یافتــن پاســخ ایــن ســؤال پژوهــش کــه مهمتریــن
عامــل در توســعه پایــدار گردشــگری میراثــی از دیــدگاه
مــردم محلــی کــدام اســت ،از آزمــون فریدمــن اســتفاده
شــده اســت کــه نتایــج آن بــه تفصیــل در ادامــه بیــان
میشــود.

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

وضعیــت تقریبــ ًا نامناســب شــاخصهای پژوهــش در
شــهر تهــران اســت .در ادامــه ،بــه تفکیــک مناطــق
مــورد مطالعــه ،بــه بررســی شــاخصها پرداختــه
میشــود.
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95% Confidence Interval of the Difference

اختالف میانگین

Sig

df

t
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بــرای تأییــد ایــن مســئله کــه میانگیــن نظــر
پاســخدهندگان (مــردم محلــی) درزمینــه
شــاخصهای مدیریــت راهبردی ـ فضایــی گردشــگری
میراثــی متفــاوت بــوده اســت و بــرای پاســخ بــه ایــن
ســؤال کــه کدامیــک از عوامــل میانگیــن رتبــه
مناســبتری در مقایســه بــا دیگــر شــاخصها
دارنــد ،از آزمــون فریدمــن اســتفاده شــده اســت.
هــدف بهرهگیــری از آزمــون فریدمــن رتبهبنــدی
مؤلفههــای تعیینکننــده در توســعه پایــدار
گردشــگری میراثــی در شــهر تهــران بــوده اســت.
آزمــون فریدمــن معــادل ناپارامتــری آزمون  Fوابســته
در تحلیــل واریانــس اندازههــای تکــراری اســت.

در ایــن حالــت ،بــرای اجــرای تحلیــل واریانــس
دادههــای تکرارشــده ضرورتــی بــرای فرضیاتــی
ماننــد نرمالبــودن توزیــع ،برابــری واریانسهــا و
پیوســتهبودن مقیــاس وجــود نــدارد .بنابرایــن ،در
تحلیــل واریانــس اندازههــای تکــراری ،بچنانچــه
یــک یــا همــه فرضیــات ابتدایــی مذکــور رد شــوند ،از
آزمــون فریدمــن اســتفاده میشــود .فرضیــه صفــر
در ایــن آزمــون بیــان میکنــد کــه توزیــع مشــاهدهها
در ســنجشهای تکرارشــده یکســان اســت .بــه
بیــان دیگــر ،میــان توزیعهــای ایجادشــده در
اثــر ســنجشهای مکــرر روی یــک گــروه یــا بیــن
گروههــای همتــا درزمیــنۀ متغیــر وابســته تفاوتــی
وجــود نــدارد.

جدول  :6رتبهبندی شاخصهای گردشگری میراث فرهنگی شهر تهران با آزمون فریدمن
سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

میانگین رتبهها

شاخص

7.30

محصول
بازار

5.31

سیاست عمومی

4.92

توانمندسازی

6.10

سرمایهگذاری

6.25

ذینفعان

7.67

مشارکت

7.98

پذیرش اجتماعی

5.79

زیرساخت

4.13

مطلوبیت

4.56

آگاهی محیطزیستی
جدول  :7آزمون آماری فریدمن
384

N

566.316

Chi-Square

10

df

.000

Asymp. Sig.
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وضعیت پاسـخ گردشـگران به مؤلفههای مدیریت
راهبردی ـ فضایی گردشـگری میراثی

همانطــور کــه گفتــه شــد ،مفهــوم مدیریــت
راهبردی ـ فضایــی گردشــگری میراثــی چهــار مؤلفــه
کلــی اجتماعــی ،اقتصــادی ،نهــادی و اکولوژیکــی
کالبــدی دارد کــه هرکــدام از ایــن مؤلفههــا بــا
شــاخصهایی معرفــی شــده اســت .در اینجــا بــا
بهرهگیــری از آزمــون تــی تــک نمونــهای وضعیــت
هریــک از شــاخصها نســبتبه حــد متوســط
مشــخص شــده و تعییــن میشــود کــه میانگیــن هریــک
از ایــن شــاخصها بهصــورت کلــی در شــهر تهــران و
بهصــورت جزئیتــر در هرکــدام از مناطــق مدنظــر از
دیــدگاه گردشــگران چگونــه اســت.

میانگین خطای استاندارد

انحراف معیار

میانگین

کل

0.05077

0.99482

2.1016

384

محصول

0.04783

0.93733

2.4375

384

بازار

0.04761

0.93291

2.5417

384

سیاست عمومی

0.03367

0.65981

2.776

384

توانمندسازی

0.04339

0.8503

2.2891

384

سرمایهگذاری

0.04391

0.86051

2.3203

384

ذینفعان

0.03908

0.76582

2.4401

384

مشارکت

0.05078

0.99508

2.151

384

پذیرش اجتماعی

0.04867

0.95377

2.3594

384

زیرساخت

0.03987

0.78133

2.5755

384

مطلوبیت

0.04276

0.83783

2.5547

384

آگاهی محیطزیستی
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جدول  :8میانگین ،انحراف معیار و استاندارد خطای میانگین مؤلفهها

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بنــا بــر نتایــج آزمــون فریدمــن در جــدول  7و بــا
اســتناد بــه مقــدار آزمــون )566/316( Chi-square
کــه در ســطح خطــای  0/05معن ـیدار اســت ،میتــوان
گفــت بــه لحــاظ آمــاری بــا اطمینــان  0/95میــزان
میانگیــن پاســخدهندگان بــه شــاخصهای مدیریــت
راهبردی ـ فضایــی گردشــگری میراثــی در شــهر تهــران
متفــاوت بــوده اســت.
آزمــون فریدمــن عالوهبــر بیــان معنــیداری
تفــاوت داشــتن یــا تفــاوت نداشــتن میانگیــن رتبــه
نظــر پاســخدهندگان ،بــه اولویتبنــدی میــزان
شــاخصهای توســعه پایــدار گردشــگری میراثــی
میپــردازد .بــه عبارتــی ،ایــن آزمــون نشــان میدهــد
کــه نظــر پاســخدهندگان بــه شــاخصهای توســعه
پایــدار گردشــگری میراثــی بــه چــه صــورت اســت .طبق
نتایــج جــدول  ،6پذیــرش اجتماعــی باالتریــن تأثیــر را

در توســعه پایــدار گردشــگری میراثــی دارد و پ ـسازآن
مشــارکت و محصــول بیشــترین رتبــه میانگیــن را دارند.

83
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قربانی و همکاران

جدول  :9آزمون تی تک نمونهای
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

95% Confidence Interval of the
Difference
بیشترین

کمترین

میانگین اختالف

Sig

df

t
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-.7986

-.9983

-.89844

.000

383

-17.697

محصول

-.4685

-.6565

-.56250

.000

383

-11.760

بازار

-.3647

-.5519

-.45833

.000

383

-9.627

سیاست عمومی

-.1578

-.2902

-.22396

.000

383

-6.651

توانمندسازی

-.6256

-.7963

-.71094

.000

383

-16.384

سرمایهگذاری

-.5933

-.7660

-.67969

.000

383

-15.478

ذینفعان

-.4831

-.6367

-.55990

.000

383

-14.327

مشارکت

-.7491

-.9488

-.84896

.000

383

-16.718

پذیرش اجتماعی

-.5449

-.7363

-.64063

.000

383

-13.162

زیرساخت

-.3461

-.5029

-.42448

.000

383

-10.646

مطلوبیت

-.3612

-.5294

-.44531

.000

383

-10.415

آگاهی محیطزیستی

بنــا بــر نتایــج جــدول  ،9همــه شــاخصهای توســعه
پایــدار گردشــگری میراثــی طبــق دیــدگاه گردشــگران
از ســطح متوســط پایینتــر بــوده و ایــن تفــاوت از
حــد متوســط در ســطح  95درصــد معنــادار اســت کــه

وضعیــت تقریبــ ًا نامناســب شــاخصهای پژوهــش در
شــهر تهــران را نشــان میدهــد .در ادامــه بــه تفکیــک
مناطــقمطالعهشــده بــه بررســی شــاخصها پرداختــه
میشــود.

جدول  :10خالصه یافتهها از نمونهها

   

دادههای درنظر گرفتهنشده

جمع کل

دادههای درنظر گرفتهشده

درصد

کل

درصد

کل

درصد

کل

100.0%

384

0.0%

0

100.0%

384

گردشگران

جدول  :11گزارش یافتههای پژوهش براساس مناطق
انحراف معیار

کل

میانگین

منطقه

.32484

101

2.3240

منطقۀ 6

.30311

112

2.2744

منطقۀ 12

.51907

171

2.4487

منطقۀ 20

.42396

384

2.3651

کل

ارائۀ الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری

آمار اسـتنباطی پرسشنامه گردشگران

جدول  :12رتبهبندی فریدمن
میانگین رتبهها

شاخص

5.08

محصول

6.39

بازار

6.77

سیاست عمومی

7.51

توانمندسازی

5.66

سرمایهگذاری

5.89

ذینفعان

6.19

مشارکت

5.15

پذیرش اجتماعی

5.82

زیرساخت

5.22

مطلوبیت

6.32

آگاهی محیطزیستی

384

کل

254.015

آزمون مجذور کای

10

df

.000

Asymp. Sig.

بنــا بــر نتایــج آزمــون فریدمــن (جــدول  )13و با اســتناد
بــه مقــدار آزمــون  )254/015( Chi-squareکــه در ســطح
خطــای  0/05معنــیدار اســت ،میتــوان گفــت کــه
بــه لحــاظ آمــاری بــا اطمینــان  0/95میــزان میانگیــن
پاســخ گردشــگران بــه شــاخصهای توســعه پایــدار
گردشــگری میراثــی در شــهر تهــران متفــاوت بــوده
اســت.
آزمــون فریدمــن ،عالوهبــر بیــان معنــیداری
تفاوتداشــتن یــا تفاوتنداشــتن میانگیــن رتبــه
نظــر پاســخدهندگان (گردشــگران) ،بــه اولویتبنــدی
میــزان شــاخصهای توســعۀ پایــدار گردشــگری
میراثــی میپــردازد .بــه عبارتــی ایــن آزمــون نشــان
میدهــد کــه نظــر پاســخدهندگان بــه شــاخصهای
توســعه پایــدار گردشــگری میراثــی بــه چــه صــورت
اســت .طبــق نتایج جدول  ،12شــاخص توانمندســازی
باالتریــن تأثیــر را در توســعۀ پایــدار گردشــگری میراثی
داشــته اســت و پــسازآن سیاســت عمومــی و بــازار
بیشــترین رتبــه میانگیــن را دارنــد.

تحلیل عاملی تأییدی

یکــی از روشهــای معتبــر علمــی بــرای اندازهگیــری
روایــی ســازه روش تحلیــل عاملــی تأییــدی اســت کــه
بــه تعییــن بــار عاملــی و روابــط بیــن مجموعــهای از
شــاخصها و عوامــل میپــردازد .مقــدار بــار عاملــی
در دامنــه  -1تــا  +1اســت و هرچــه ایــن مقــدار بــه یــک
نزدیکتــر باشــد نشــان از همبســتگی زیــاد عامــل و
متغیــر دارد .بــرای نمــونۀ بــار عامــل  0/19تــا 0/25
نســبت ًا قابلقبــول و بــار عاملــی بــاالی  0/30معنــادار
اســت (هومــن و عســگری .)1374
در عامــل اجتماعــی بــا ســه شــاخص ذینفعــان و
مشــارکت و پذیــرش اجتماعــی ،بــه ترتیــب بــا  0/26و
 0/50و  0/31بــار عاملــی معنــادار بــوده اســت .عامــل
اکولوژیکــی و کالبــدی بــا ســه شــاخص زیرســاخت بــا
بــار عاملــی  0/55و مطلوبیــت بــا بــار عاملــی  0/63و
آگاهــی محیطزیســتی بــا بــار عاملــی  0/28در مــدل
بــوده اســت کــه هــر ســه عامــل معنادارنــد .در عامــل
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بــرای دســتیابی بــه پاســخ ایــن ســؤال پژوهــش
کــه مهمتریــن عامــل در توســعه پایــدار گردشــگری
میراثــی براســاس دیــدگاه گردشــگران کــدام اســت،
از آزمــون فریدمــن اســتفاده شــده اســت کــه نتایــج
آن در ادامــه بــه تفصیــل بیــان میشــود.
در ایــن پژوهــش ،بهمنظــور تأییــد اینکــه میانگیــن
نظــر پاســخدهندگان (مــردم محلــی) درزمینــه
شــاخصهای توســعه پایــدار گردشــگری میراثــی
متفــاوت بــوده اســت و همچنیــن پاســخ بــه ایــن
ســؤال کــه کدامیــک از عوامــل میانگیــن رتبــه
مناســبتری در مقایســه بــا دیگــر شــاخصها دارد،
از آزمــون فریدمــن اســتفاده شــده اســت .هــدف از
بهکارگیــری آزمــون فریدمــن رتبهبنــدی مؤلفههــای
تعیینکننــده در توســعه پایــدار گردشــگری میراثــی
در شــهر تهــران طبــق دیــدگاه گردشــگران بــوده
اســت.

جدول  :13نتایج آماری آزمون فریدمن
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جــدول  11میانگیــن کلــی شــاخصهای توســعه
پایــدار گردشــگری میراثــی را بــه تفکیــک مناطــق
نشــان میدهــد کــه بیانگــر ســطح پایینتــر
از متوســط میانگینهاســت .بهطــور کلــی،
میانگینهــا در مناطــق مدنظــر نزدیــک بــه هــم
اســت ،امــا طبــق نظــر گردشــگران منطقــه  20در
قیــاس بــا دیگــر مناطــق عــدد باالتــری را نشــان
مید هــد .
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

اقتصــادی بــا دو شــاخص بــازار بــا بــار عاملــی  0/24و
محصــول بــا بــار عاملــی  0/22هــر دو معنادارنــد .عامل
نهــادی بــا شــاخص توانمندســازی بــا بــار عاملــی 0/69
قابلقبــول اســت و معیــار ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی بــا  0/19و سیاســت عمومــی بــا بــار عاملــی
 0/20معنادارنــد.
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نمودار  :3تحلیل عاملی تأییدی عوامل مؤثر بر توسعۀ پایدار
گردشگری میراثی

بــرازش مــدل تحلیــل عاملــی بــا شــاخصهای مطــرح
در ایــن زمینــه ســنجیده شــده اســت ،جــدول  14میزان
ایــن شــاخصها و مــاک بــرازش را نشــان میدهــد.
جدول  :14نتایج برازش تحلیل عاملی تأییدی
میزان

دامنه
قابلقبول

شاخص

قابلقبول

42/52

هرچه کمتر
برازش بهتر

خی دو

قابلقبول

1/11

کمتر از 3

نسبت خی دو به
درجۀ آزادی

قابلقبول

0/018

کمتر از 0/08

قابلقبول

0/062

کمتر از 0/08

قابلقبول

0/913

نزدیک به یک
باالتر از 0/9

قابلقبول

0/921

نزدیک به یک
باالتر از 0/9

شاخص CFI

قابلقبول

0/905

نزدیک به یک
باالتر از 0/9

شاخص GFI

-

0/741

نزدیک به یک
باالتر از 0/9

شاخص AGFI

پذیرش

بهدستآمده

شاخص نیکویی

برازش)(RMSE

شاخص برازندگی

)(RMR

شاخص نرمشده

برازندگی )(NFI

طبــق نتایــج بــرازش تحلیــل عاملــی تأییــدی (جــدول
 ،)14شــاخصهای بــرازش تحلیــل عاملــی تأییــدی در
وضعیــت قابلقبــول قــرار دارنــد.

نتیجهگیر ی

بهمنظــور ارائــه الگــوی برنامهریــزی راهبــردی
فضایــی گردشــگری میراثــی فرهنگــی شــهر تهــران،
ســه منطقــه  6و  20و  12بــرای نمونــه انتخــاب شــدند
کــه قدمتــی تاریخــی و فرهنگــی در شــهر تهــران دارند.
در ایــن ســه منطقــه ،گردشــگران و مــردم محلــی از
لحــاظ شــاخصهای گردشــگری میراثــی فرهنگــی
ســنجیده شــدند تــا در تدویــن الگــوی موردنظــر و
تبدیــل مــدل پژوهــش بــه الگویــی تجربــی بــه ایــن
پژوهــش یــاری برســاند .درواقــع ،همانطــور کــه در
بخــش نتیجهگیــری نظــری بیــان شــد ،بــرای ارائــه
ایــن الگــو ابتــدا شــاخصها و مؤلفههــای برنامهریــزی
راهبــردی فضایــی گردشــگری میراثــی از منابــع نظری
اســتخراج شــد و مبتنــی بــر شــرایط ایــران بــرای آن
گویهســازی صــورت پذیرفــت .بــا هــدف دســتیابی
بــه روایــی محتوایــی ،از نظــر اســتادان مطــرح د ر حوزۀ
گردشــگری بهــره گرفتــه شــد تــا قابلیــت ســنجش
صحیــح پرســشنامه بهصــورت کلــی و گویههــا
بهصــورت جزئــی تعییــن شــود.
مؤلفههــای پژوهــش در چهــار بعــد اصلــی درنظــر
گرفتــه شــده کــه دربردارنــدۀ ابعــاد اجتماعــی،
نهــادی ،اقتصــادی و محیطزیســتی اســت کــه بــا
شــاخصهای محصــول ،بــازار ،سیاســت عمومــی،
توانمندســازی ،ســرمایهگذاری ،ذینفعــان ،مشــارکت،
پذیــرش اجتماعــی ،زیرســاخت ،مطلوبیــت و
آگاهــی محیطزیســتی ســنجیده شــده اســت.
نتایــج آزمــون تــی تکنمونــهای نشــان میدهــد کــه
تمامــی شــاخصهای سنجیدهشــدۀ توســعه پایــدار
گردشــگری میراثــی از دیــدگاه مــردم محلــی از ســطح
متوســط پایینتــر بــوده اســت .ایــن مســئله نشــان
میدهــد کــه نبــود برنامهریــزی عامــل دســتنیافتن
بــه اهــداف توســعه پایــدار گردشــگری بــوده اســت.
همچنیــن ،میانگیــن مؤلفههــای گردشــگری میراثــی
بهصــورت کلــی در مناطــق  12 ،6و  22از ســطح
متوســط پایینتــر بــوده اســت .کمتریــن میانگیــن
مربــوط بــه منطقــه  20اســت کــه شــرایط مؤلفههــا در
آن از دو منطقــه دیگــر نامناسـبتر بــوده اســت .البتــه
بیــان ایــن نکتــه الزامــی اســت کــه میانگیــن هــر ســه
منطقــه تفــاوت زیــادی ندارنــد و فاصلــه بیــن باالتریــن
و پایینتــر میانگیــن عــدد بســیار کوچکــی اســت
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کــه وضعیــت نامناســب توســعه پایــدار گردشــگری
میراثــی فرهنگــی را در تهــران نشــان میدهــد.
نتیجــه آزمــون فریدمــن تفــاوت معنــادار بیــن
شــاخصهای توســعه پایــدار گردشــگری میراثــی
فرهنگــی در محــدودۀ موردمطالعــه را نشــان
میدهــد .همچنیــن در نتایــج ایــن آزمــون شــاخص
پذیــرش اجتماعــی بیشــترین تأثیــر را در توســعه
پایــدار گردشــگری میراثــی داشــته و پــسازآن
مشــارکت و محصــول بیشــترین رتبــه میانگیــن
را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .مطلوبیــت و
آگاهــی محیطزیســتی نیــز کمتریــن رتبــه را بیــن
شــاخصها دارد کــه نشــاندهندۀ مناســبنبودن
وضعیــت آگاهــی زیســتمحیطی و مطلوبیــت در
محــدودۀ موردمطالعــه اســت.
از دیــدگاه گردشــگران ،وضعیــت شــاخصهای
توســعه پایــدار گردشــگری میراثــی فرهنگــی تقریب ـ ًا
مشــابه دیــدگاه مــردم محلــی اســت .طبــق نتایــج
آزمــون تــی تکنمونــهای از ســنجش شــاخصهای
توســعه پایــدار گردشــگری میراثــی فرهنگــی
نشــان میدهــد کــه وضعیــت ایــن شــاخصها
از ســطح متوســط پایینتــر اســت و وضعیــت
مطلوبــی ندارنــد .همچنیــن نتایــج نشــان میدهــد
کــه از دیــدگاه گردشــگران کمتریــن میانگیــن
مربــوط بــه محصــول و پذیــرش اجتماعــی اســت.
تفــاوت بیــن نظــر گردشــگران و مردمــان محلــی
از ایــن جهــت شــایانتوجــه اســت .ازنظــر مــردم
محلــی وضعیــت پذیــرش اجتماعــی گردشــگران
در محــدودۀ موردمطالعــه مناســب اســت ،ولــی
گردشــگران بــا ایــن امــر موافــق نیســتند .در بیــن
ســه منطقــه موردمطالعــه ،از دیــدگاه گردشــگران،
منطقــه  20شــرایط مناســبتری دارد و منطقــه 6
و  12بــه ترتیــب شــرایط نامناســبتری از لحــاظ
شــاخصهای توســعه پایــدار گردشــگری میراثــی
دارنــد .تفــاوت بیــن نظــر مــردم محلــی و گردشــگران
در ایــن زمینــه نیــز مشــهود اســت .همانطــور کــه در
بخــش پیشــین توضیــح داده شــد ،منطقــه  20از نظــر
مــردم محلــی شــرایط نامناســبتری در مقایســه بــا
مناطــق  6و  12دارد ،ولــی گردشــگران خــاف ایــن
نظــر را داشــتند .بررســیهای بیشــتر و تحلیــل
نظــر مخاطبــان نشــان میدهــد ذهنیتــی کــه مــردم
تهــران دربــارۀ منطقــه  20دارنــد منجــر بــه ایــن
پاســخ شــده اســت ،امــا ایــن ذهنیــت در گردشــگران
کمتــر متبــادر اســت .اکثریــت مــردم شــهر تهــران
منطقــه  20را منطقــهای جنــوب شــهری (از لحــاظ
اقتصــادی و اجتماعــی) میداننــد ،ارایــنرو

پاســخهایی چهبســا اغراقآمیزتــر دربــارۀ شــرایط
واقعــی ایــن منطقــه دادهانــد؛ امــا بهنظــر میرســد
گردشــگران کــه کمتــر تحتتأثیــر ایــن دیــدگاه قــرار
دارنــد و از ایــن تقســیمبندی در شــهر تهــران آگاهــی
کمتــری دارنــد ،پاســخ واقعیتــری دادهانــد .نتایــج
آزمــون فریدمــن همچنیــن نشــان میدهــد کــه
تفاوتــی معنــادار بیــن شــاخصهای توســعه پایــدار
گردشــگری میراثــی از دیــدگاه گردشــگران وجــود
دارد .همچنیــن ،شــاخص توانمندســازی بیشــترین
تأثیــر را در توســعه پایــدار گردشــگری میراثــی دارد و
پ ـسازآن سیاســت عمومــی و بــازار بیشــترین رتــبۀ
میانگیــن را دارنــد .کمتریــن میانگیــن نیــز مربــوط
بــه محصــول و پذیــرش اجتماعــی اســت کــه پیشتــر
توضیحاتــی در ایــن زمینــه داده شــد.
در ادامــه ،بهمنظــور تأییــد روایــی ســازهای مــدل
ارائهشــده ،بــرای ســنجش وضعیــت توســعه پایــدار
گردشــگری میراثــی فرهنگــی از مــدل تحلیــل
عاملــی تأییــدی در نرمافــزار لیــزرل اســتفاده شــده
اســت .نتایــج آن نشــان میدهــد کــه ایــن مــدل بــا
شــاخصهای مطرحشــده در راســتای ســنجش
مفهــوم موردنظــر پژوهــش برازندگــی مناســبی
دارد و روایــی ســازهای مــدل تأییــد میشــود .در
مــدل تحلیــل عاملــی تأییــدی ارائهشــده ،بارهــای
عاملــی بیــن شــاخصها و مؤلفههــای پژوهــش
نشــاندهندۀ همبســتگی بیــن شــاخص و مؤلفــه
اســت کــه بــا عــدد  t-valueمعنــاداری ایــن همبســتگی
تأییــد میشــود .نتایــج آزمــون تحلیــل عاملــی
تأییــدی نشــان میدهــد کــه رابطــه معنــادار بیــن
شــاخصها و مؤلفههــا وجــود دارد و شــاخصهای
مربــوط بــه هرکــدام از مؤلفههــا تبیینکننــده و
تعریفکننــدۀ مؤلفــه موردنظــر اســت .اعــداد t-value
نیــز معنــاداری همبســتگی را در تمامــی شــاخصها
تأییــد میکنــد .البتــه بــرای بهدســتآمدن
معنــاداری موردتأییــد ،بعضــی از گویههایــی کــه
پایایــی پایینتــری داشــتند از کلیــت مــدل حــذف
شــدند تــا ســطح معنــاداری و برازندگــی مــدل بــه حــد
مطلــوب برســد .ریشــه میانگیــن پســماند )RMR(،
شــاخص برازندگــی  GFIو شــاخص تعدیلیافتــه
برازندگــی  ،AGFIشــاخص برازندگــی تطبیقــی  CFIو
ریشــه دوم تعییــن واریانــس خطــای تقریــب RMSEA
از مهمتریــن و پرکاربردتریــن شــاخصها بهشــمار
میرونــد .طبــق نتایــج حاصــل از ســنجش بــرازش
تحلیــل عاملــی تأییــدی ،شــاخصهای بــرازش
تحلیــل عاملــی تأییــدی در وضعیــت قابلقبــول
قــرار دارنــد.
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افتخــاری رکنالدیــن ،عبدالرضــا (.)1393
مدیریــت توســعه روســتایی (بنیا نهــای نظــری).
تهــران :انتشــارات ســمت.
امامــی ،ســید هفاطمه و یاســوری ،مجیــد
( .)1393نقــش مدیریــت شــهری در توســعه
راهبــردی گردشــگری نمونــه مــوردی شــهر
رشــت .کنفرانــس بینالمللــی نیــارش شــهر پایــا.
امیــن بیدختــی ،علــی اکبــر  ،زرگــر ،ســیدمجتبی
و نظــری ،ماشــاءاهلل (« .)1389آمیختــه بازاریابــی
راهبــردی در صنعــت گردشــگری» .مطالعــات
مدیریــت راهبــردی ،شــمارۀ  ،3ص .68-49
ایالنلــو ،مریــم (« .)1390کاربــرد مــدل MS-SWOT
در تحلیــل مدیریــت گردشــگری شــهری (مطالعــه
مــوردی :منطــقۀ  12تهــران)» .اولیــن همایــش
بینالمللــی مدیریــت گردشــگری و توســعه پایــدار.
براتــی ،جــواد ،رســو لزاده ،مریــم ،رفیعــی
دارانــی ،هــادی و مظهــری ،محمــد (.)1393
«مدیریــت راهبــردی در فضــای کســبوکار
اقتصــاد شــهری (مطالعــه مــوردی :گردشــگری
مذهبــی شــهر مشــهد مقــدس)» .فصلنامــه
علمی ـ اقتصــاد و مدیریــت شــهری ،دورۀ ،2
شــمارۀ  ،6ص .125-109
حافظــیزاده ،شــقایق و جعفــری ،حمیــد
(« .)1394گردشــگری راهبــردی در جهــت
توســعه اقتصــادی روســتاها (مطالعــه مــوردی:
روســتاهای شهرســتان دماونــد)» .فصلنامــه
علمــی و پژوهشــی نگر شهــای نــو در جغرافیــای
انســانی ،ســال هفتــم .شــمارۀ  ،4ص .88-75
حبیبــی ،کیومــرث و صفــدر نــژاد ،ســیدمجتبی
( .)1394برنامهریــزی راهبــردی گردشــگری
شــهری و اوقــات فراغــت پایــدار .تهــران :نشــر
او ل ،ص .44
انتخــاب ،چــاپ ّ
حقیقــی ،محمــد ،روشــندل اربطانــی ،طاهــر
و صالحــی ،علــی (« .)1394بررســی مشــکالت
و موانــع توســعه صنعــت گردشــگری در شــهر
اصفهــان از دیــدگاه گردشــگران» .مدیریــت
بازرگانــی ،دورۀ  ،7شــمارۀ  ،4ص .880–865
رکنالدیــن افتخــاری ،عبدالرضــا ،مهــدوی،
داوود و پورطاهــری ،مهــدی (.)1389
«ارزیابــی پایــداری گردشــگری در روســتاهای
تاریخی ـ فرهنگــی ایــران بــا تأکیــد بــر پارادایــم

توســعه پایــدار گردشــگری» .فصلنامــه مطالعــات
مدیریــت گردشــگری ،دورۀ  ،5شــمارۀ  ،14ص
.3 9 -1
ســالنامه آمــاری تهــران ( .)1398ســازمان برنامــه
و بودجــه کشــور ،ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
اســتان تهــران.
ســقایی ،مهــدی؛ حجــت حاتمــی نــژاد؛ آیــدا
صدرالســادات و محبوبــه نیکبخــت ()1393
“برنامــه ریــزی اســتراتژیک توســعه گردشــگری
در پــارک خورشــید مشــهد” ،ششــمین کنفرانــس
ملــی برنامهریــزی و مدیریــت شــهری بــا تأکیــد
بــر مؤلفههــای شــهر اســامی ،مشــهد.
ضیایــی ،محمــود و حســنپور ،محمــود
(« .)1392تدویــن حوز ههــای راهبــردی توســعه
مقاصــد گردشــگری بــا اســتفاده از تطبیــق
تئوریــک و کاربــردی مد لهــای چرخــه حیــات
مقصــد و شــاخص رنجــش داکســی (مــورد
شناســی :مصــر ،فرحــزاد ،محمدآبــاد کــوره
کــر ،ابوزیدآبــاد ،بندریــگ و عشــین ،ریــگ
جــن ،جنــدق)» .فصلنامــه جغرافیــا و آمایــش
شــهری ـ منطقهای ،ســال ســوم ،شــمارۀ  ،9ص
.2 8 -1 5
عبــا سزاده ،مظفــر ،محمــد مــرادی ،اصغــر
و ســلطان احمــدی ،النــاز (« .)1394نقــش
ارز شهــای میــراث معمــاری و شــهری در توســعه
گردشــگری فرهنگــی (نمونــه مــوردی :بافــت
تاریخــی ارومیــه)» .فصلنامــه مطالعــات شــهری،
دورۀ  ،4شــمارۀ  ،14ص .90-77
نصیــری یــار ،مجتبــی (« .)1385ســه رویکــرد
برتــر در مدیریــت اســتراتژیک» .ماهنامــه تدبیــر،
ســال هفدهــم ،شــمارۀ  ،173ص .24-21
هادیانــی ،زهــره ،احدنــژاد ،محســن ،کاظمــی زاد،
شــمس ال ّلــه و قنبــری ،حکیمــه (.)1391
«برنامهریــزی راهبــردی توســعه گردشــگری
براســاس تحلیــل ( SWOTمطالعــه مــوردی :شــهر
شــیراز)» .جغرافیــا و برنامهریــزی محیطــی،
دورۀ  ،23شــمارۀ  ،3پیاپــی  ،47ص .132–111
هومــن ,حیدرعلــی ,عســگری ,علــی (.)1374
«تحلیــل عاملــی :دشــواریها و تنگناهــای آن».
مجلــه روا نشناســی و علــوم تربیتــی ,دورۀ ،35
شــمارۀ  ،2ص .20-1
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