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Extended abstract
Introduction
Urban areas are often considered important tourism destinations due to their historical and
cultural attractions. Urban tourism creates a great cultural, social and economic opportunity for
the world's metropolises. Historical and old textures, due to the nostalgic, architectural, cultural
and valuable buildings that are symbols of the economic, religious and social conditions of that
time, are one of the vital, influential and important urban tourism destination. However, these
days, with the growth of urbanization, the land use of these textures has been changed and
deteriorated. In this regard, the approach of tourism in the field of reviving the old textures of
cities, especially textures that have historical value and identity, has been considered. District 12
of Tehran, has not yet achieved its status as an active, coherent and organized destination,
despite the presence of valuable monuments, which play vital role in preserving urban
authenticity and identity and also as an important tourism destination and a significant source of
income. In this regard, it is necessary to make special planning. The tourism development
approach, as mentioned earlier, provides a beneficial basis for the preservation, revitalization,
reconstruction and development of such textures. The same method that has been used in
developed countries for many years and to be implemented in our country requires the study and
analysis of appropriate effective factors based on the conditions of the region. The main purpose
of this study is to identify the main effective factors on the tourism development in historical
valuable textures and then analyze each of the factors on the development of tourism in the
historical texture of the district 12 of Tehran. Also, as mentioned, the importance and necessity
of the research was determined with regard to the current situation of District 12 of Tehran and
the need to preserve its valuable historical texture based on a new approach. Therefore, main
research questions are as follows:
1. What are the effective factors on the tourism development of historical valuable textures?
2. How is the impact of each factor on tourism development of historical valuable texture of
district 12 of Tehran?
Methodology
The present study is an applied and a descriptive-analytical research in terms of content and
methodology. Required information was collected through the library and field method. The
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statistical population of this study includes tourism and urban planning experts that finally, after
sample calculation by Sample Power software, 246 people were identified. Also in order to
analyze the extent of impact of each final factors on the dependent variable of tourism
development of historical valuable texture, quantitative software Smart-PLS has been used.
Results and discussion
Finally, through reviewing the literature of the research and theoretical foundations, six factors
including welfare, access and infrastructure, attraction quality, mental image, financial and
human resources management and security have been identified as key components of tourism
development of historical valuable textures. Then, the effect of each of these factors has been
investigated via the Smart-PLS software. According to the results, all 6 factors and their impact
on the tourism development of historical valuable texture were significant. According to the
path analysis, the safety factor with the path coefficient 0/391, human and financial resources
management 0/250, welfare facilities 0/224, mental image 0/177, access and infrastructure
0/141 and attraction quality 0/132 have the most impact on tourism development of historical
valuable texture of district 12 of Tehran.
Conclusions
From the point of view of experts, it is clear that historical valuable contexts play a key and
effective role in the identity of a society, city and country. The tourism approach has been
considered in the field of reviving historical textures for nearly two decades. The development
of tourism not only preserves and revives historical textures, but also leads to economic
prosperity and social dynamism in urban centers and historical textures. Accordingly, experts,
especially the World Tourism Organization, have proposed standard criteria in the field of
effective factors on the tourism development, which have a comprehensive and specialized
perspective and can be said only in the light of their realization can expect the development of
tourism, especially tourism in historical textures. Based on the results obtained from quantitative
analysis in Smart-PLS software, it turned out that the security factor was ranked first among the
other ones. Also the mental image factor which is one of the distinguishing features of the
present study is also ranked fourth and ahead of the two factors of accessibility and quality of
attractions, that implies the importance of the cognition and perception of tourists from the
region. Therefore, in light of the discussions explained, it can be said that the present study
differs from other ones in this regard.
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تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی


مطالعه موردی :منطقه  12تهران
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چکیده
بافتهای باارزش تاریخی از مهمترین بخشهای شهری محسوب میشوند که نقش کلیدی در هویت یک شـهر
دارند .بهعالوه دارای کارکردهای بالقوه اقتصادی و اجتماعی نیز میباشند .امروزه ،به دلیل رشد سریع شهرنشـینی
و تغییر کاربری شهرها ،این بافتها دچار افول شدهاند .در این راستا رویکرد گردشگری بهویژه گردشگری تاریخی،
یکی از رویکردهای مؤثر در جهت حفب و احیاء بافتهای بـاارزش تـاریخی میباشـد .بـر همـین اسـاس ،هـدف
پژوهش حاضر شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر توسعه گردشگری بافتهای تاریخی و سپس تحلیل میزان تأثیر هر
یک از عوامل بر توسعه گردشگری بافت بـاارزش تـاریخی منطقـه  12تهـران میباشـد .روش تحقیـق پـژوهش
توصیفی – تحلیلی است و برای شناسایی عوامل اصلی ادبیات پژوهش و مبانی نظری موردبررسی قرار گرفت .در
نهایت معیارهای اصلی مطابق بـا نظـرات صـاحبنظران امـر اسـتخراج گردیـد .جامعـه آمـاری پـژوهش شـامل
کارشناسان و متخصصان گردشگری و برنامهریزی شهری با توجه به زمینه تخصصی تحقیق است که با اسـتفاده
از نرمافزار  Sample Powerاقدام به برآورد حجم نمونه آماری گردید .سپس برای تحلیل میزان تأثیر هرکدام از
عوامل شناساییشده از نرمافزار  Smart PLSبهره گرفته شد .در نهایت یافتههای تحقیق نشاندهنده آن اسـت
که عوامل امنیت ،مدیریت منابع مالی و انسانی و تسهیالت رفاهی به ترتیب بیشـترین تـأثیر را در زمینـه توسـعه
گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقه  12دارا هستند .نکته حـائز اهمیتـی کـه در یافتـهها بـه چشـم میخـورد
جایگیری عامل امنیت در رتبه اول و مهمترین عامل در زمینه موفقیت توسعه گردشگری منطقه است .همچنـین
عامل تصویر ذهنی در رتبه چهارم و باالتر از عواملی همچون کیفیت جاذبهها و دسترسی قرار دارد که خود داللت
بر اهمیت ادراکات و برداشت ذهنی از مقصد دارد.
واژگان کلیدی :توسعه گردشگری ،بافت باارزش تاریخی ،منطقه  12تهران.
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مقدمه
با شکلگیری شهرها و گسترش شهرنشینی ،این مراکز تبدیل به کانون تمرکز فعالیتهای مهـم بشـری شـدند .یکـی از
فعالیتهای توسعهیافته ،بعد از نیمه دوم قرن بیستم ،به دنبال عواملی مانند جهانیشدن ،توسـعه سـرمایهداری ،پیشـرفت
ابزارهای حملونقل و توسعه ارتباطات تکنولوژیکی ،گردشگری است .در حـال حاضـر ،گردشـگری بـهعنوان بزررتـرین
صنعت جهان نقش مهمـی در جابـهجایی مـنظم و گسـترده مـردم ،فرآینـد توسـعه ،بهرهبـرداری از منـابع و پیامـدهای
اجتنابناپذیر آن بر مکان ،اقتصاد ،اجتماع و محی دارد (ویلیامز .)10:1394 ،نواحی شـهری بـه علـت آنکـه جاذبـههای
تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی دارند .غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب میگردند ) .(Timothy:2005:63به نظر
صاحبنظران ،گردشگری شهری ،یک فرصت بزرر فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی برای کالنشـهرها و مـادر شـهرهای
جهانی به وجود میآورد .در واقع این صنعت در جامعه شهری بـهعنوان فعالیـت چهـارم زنـدگی شهرنشـینی ،بـر اسـاس
اختصاص دادن فضاهای خاص برای گذران اوقات فراغت و نیازهای مختلف تفریحی ،میراثـی ،تـاریخی و غیـره ،امـروزه
نقش بسیار مهمی در ساختارهای فضایی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بـه شـکل مثبـت و منفـی از طریـق رفتوآمـد
گردشگران داخلی و خارجی به خود اختصاص داده است (شربتیان .)180:1390 ،محدوده بافتهای تـاریخی و قـدیمی بـه
علت وجود جاذبههای نوستالژیک ،معماری ،فرهنگی و بناهای باارزش که نمادی از شرای اقتصادی ،اعتقادی و اجتماعی
آن دوران میباشد ،از مقاصد مهم گردشگری به شمار میروند (خضـرلوی اقـدم و همکـاران .)508 :1397 ،بااینحـال در
حال حاضر و با رشد شهرنشینی شاهد آن هستیم که اغلب اینگونـه بافتهـا تغییـر کـاربری داده و روبـهزوال و نـابودی
رفتهاند .در همین راستا ،رویکرد گردشگری در زمینه احیای بافتهـای قـدیمی شـهرها بـهویژه بافتهـایی کـه از ارزش
تاریخی و هویتی برخوردارند ،بسیار موردتوجه واقعشده است؛ چراکه گردشگری عالوه بر اینکـه محـرك توسـعه و رونـق
اقتصادی محله و احیای فرهنگ و هویت بافتهای تاریخی و قدیمی است ،خود عاملی برای حفب جایگـاه هـر شـهر یـا
کشور در عرصه رقابتی دنیای کنونی میباشد (گردانی و همکاران .)167 :1395،منطقه  12تهران که دربرگیرنـده بخـش
اعظمی از تهران قدیم و دارای بافت باارزش تاریخی است ،علیرغم وجود بناهـای بـاارزش کهـن ،کـه نـهتنها در حفـب
اصالت و هویت شهری نقش ارزندهای دارد بلکه به عنوان یک مقصد مهم گردشگری و منبع درآمدی مهمـی نیـز مطـرح
است؛ هنوز نتوانسته جایگاه خود را بهعنوان یک مقصد فعال ،منسجم و سازماندهیشده کسب کند و عالوه بـر آن بافـت
باارزش منطقه رو به نابودی رفته است .در همین راستا ضروری است برنامهریزی ویژهای صورت پـذیرد .رویکـرد توسـعه
گردشگری ،همانطور که پیشتر اشاره شد ،زمینه مناسبی را برای حفب ،احیاء ،بازسازی و توسعه اینگونه بافتها فـراهم
میکند .همان شیوهای که سالهاست در کشورهای توسعهیافته کاربرد دارد و برای پیادهسازی در کشور ما نیاز به بررسی
و تحلیل عوامل مؤثر متناسب با شرای منطقه دارد .هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل اصلی مـؤثر بـر توسـعه
گردشگری در بافتهای باارزش تاریخی و سپس تحلیل هر یک از عوامل بر توسعه گردشـگری بافـت بـاارزش تـاریخی
منطقه  12تهران میباشد .همچنین همانطور که اشاره گردید ،اهمیت و ضرورت تحقیق نیز با توجه به وضـعیت کنـونی
منطقه  12تهران و لزوم حفب بافت باارزش تاریخی آن بر مبنـای رویکـردی جدیـدی ،مشـخص شـد .در همـین راسـتا،
سؤالهای اصلی تحقیق به شرح زیر است:
 .1عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی کدام اند؟
 .2میزان تأثیر هریک از این عوامل بر توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقه  12چگونه است؟
در ادامه به برخی از مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته به موضوع اشاره میشود.
تیموری و همکاران در سال  ،1393مقالهای تحت عنوان «عوامل مؤثر بر گردشگری مکانهای تاریخی شهری نمونه
موردی :بازار تاریخی کالنشهر تبریز» ضمن معرفی بازار تاریخی تبریز به تحلیل عوامل مؤثر برجذب گردشگران داخلـی
و خارجی پرداختند .در نهایت این نتیجه کسب شد که وضعیت متوس بازار تاریخی تبریـز بـه لحـا گردشـگری اسـت؛
بهطوریکه با مرتفع کردن ضعفها و از بین بردن تهدیدهای موجود میتوان کارکرد گردشگری بازار تبریز را به سطح عالی
ارتقا داد .در مقالهای دیگر با عنوان «ارائه مدلی پویا جهت توسعه گردشگری تـاریخی (موردمطالعـه :اسـتان یـزد)» ،کـه
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توس اسعدی و اردکانی در سال  1394ارائه گردید ،یافتهها نشان داد مراجعه گردشگران خارجی ،مسئلهای پویا و پیچیده
بوده و شامل تعامالت عوامل مختلفی مانند سیاستهای دولت ،کیفیت خدمات ،جمعیت ،سیستم حملونقل است .نتایج این
پژوهش نشان داد که متغیرهای آموزش ،وضعیت هتلها و آگاهی از نیازهای گردشگران عوامل مهم و حساسی در ارتباط با
مراجعه مجدد گردشگران خارجی به استان یزد هستند .پژوهان و پورمقدم در سال  ،1396مطالعهای با عنوان «برنامهریزی
راهبردی گردشگری شهری با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافتهای تاریخی مطالعه موردی :بافت قدیم شهر رشـت»
ارائه دادند .نتایج تحقیق نشاندهنده آن است که ایجاد جاذبههای گردشگری نو و متفاوت بـا احیـای سـنتهای آیینـی و
بومی بافت و ارائه به گردشگران ،بهسازی بناهای تاریخی با تزریق فعالیتهای جاذب برای گردشـگران و پیـاده راهسـازی
محور دارای قابلیت (بازار خواهر امـام زرجـوب) از جملـه بااهمیـتترین و در اولویـتترین راهبردهـای تدوینشـده بـرای
بازآفرینی فرهنگ مبنا از طریق گردشگری شهری در بافت قدیم شهر رشت محسوب میشوند .خضرلوی اقدم و همکاران،
سال  ،1397در مقالهای با عنوان «ارزیابی عوامل مؤثر بر باززنده سازی بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری (نمونـه
موردی :شهر خوی)» به بررسی رابطه بین باززنده سازی بافـت تـاریخی و گسـترش گردشـگری و شناسـایی مهمتـرین
معیارهای تعیینکننده جهت باززنده سازی بافت تاریخی شهر خوی با رویکرد توسـعه گردشـگری پرداختهانـد .در نهایـت
چهار معیار کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی انتخاب شد و این نتیجـه کسـب گردیـد کـه معیـار اقتصـادی و
کالبدی بیشترین تأثیر را در باززنده سازی بافت تاریخی شهر خوی دارد و معیـار اقتصـادی نیـز در اولویـت اهمیـت قـرار
گرفت.فرنانــدز1و همکــاران ،ســال ( )2016در مقالــهای بــا عنــوان «مــدیریت گردشــگری در شــهرهای تــاریخی ،تــأثیر
سیاستهای برنامهریزی شهری» به این نتیجه دست یافتند که سیاستهای برنامهریزی شهری تأثیر ویژهای بر مـدیریت
گردشگری دارند .و درنهایت عوامل سرمایهگذاری ،زیرساختها و خدمات از جمله مهمترین موارد در مدیریت گردشگری
شهرهای تاریخی شناخته شدند .در پژوهشی دیگر با عنوان «توسـعه پایـدار و رضـایت گردشـگران در منـاطق تـاریخی:
مکانسیمها و عوامل مؤثر» که سال  2018توس یو2و همکاران ارائه گردید؛ مشخص شد که بیشـترین عامـل تأثیرگـذار
در رضایت گردشگری جذابیت بصری بوده است .همچنین نتایج این تحقیق بهمنظور ارتقـاء تجربیـات توریسـتی منطقـه
تاریخی و ارائه مبانی نظری و مرجع تجربه عملی برای حفاظت مؤثر و توسعه پایدار منطقه تاریخی مفید اسـت .بـا توجـه
بهمرور و بررسی پژوهشهای پیشین در دو بخش داخلی و خارجی ،مشخص گردید که اکثر تحقیقات صورت گرفته تنهـا
بر بخشی از عوامل مؤثر در زمینه توسعه گردشگری بافتهای تاریخی تأکید داشتهاند و به عبارتی نگـاه و دیـدگاه آنهـا
کلینگر ،یا صرفاً از یک جنبه بهطور مثال رضایت گردشگران و یـا تنهـا بـر تحلیـل وضـعیت منطقـه بـه لحـا سـطح
توسعهیافتگی گردشگری بوده است .بر همین اساس ،وجود و لزوم پژوهش علمی که هدف اصـلی آن شناسـایی عوامـل
اصلی مؤثر بر توسعه گردشگری در بافتهای تاریخی با نگاهی تخصصیتر باشد ،حس میشود .در نتیجه پژوهش حاضـر
در این راستا قدم برداشته است که نقطه تمایز آن نسبت به پژوهشهای پیشین است.
مبانی نظری
فضاهای شهری ،بهطور خاص ،محدوده بافتهای تاریخی و قدیمی به علـت وجـود ویژگیهـای نوسـتالژیک ،معمـاری،
فرهنگی و بناهای ارزشمندی که نمادی از شرای اقتصادی ،اعتقادی و اجتماعی آن دوران میباشند؛ یکی از عوامل حیاتی
و تأثیرگذار در تقویت هویت شهری و احساس تعلقخاطر شهروندان بـه شـمار میرونـد (کردوانـی و غفـاری.)20 :1390،
بنابراین ،در هویت دادن به شهر ،بافت تاریخی نقش مؤثر و بارزی ایفا میکند و درعینحال حیات و رشد این بافت مانع از
بیهویتی و فرسودگی شهر از درون شده و توسعه بیرویه آن را محدود میکند (تیموری و همکاران .)66: 1393،پهنهها و
بافتهای تاریخی ،یکی از اجزا و بخشهای اصلی و مهم شهرها هسـتند کـه نقشـی اساسـی در مسـیر تحـول سـاختار
فضایی-کالبدی شهرها دارند .در حال حاضر بسیاری از این پهنهها و بافتها ،با تأثیرپذیری از عوامل مختلف ایفای نقش
1. Fernandez
2. Yu
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در گذشته ،از پیشرفت بازماندهاند و دچار فرسودگی و افول شدهاند .اگرچه مرمت بافتهای تاریخی از مهمترین دغدغـهها
و فعالیتهای برنامهریزان و مدیران کشورها است ،با بررسی تجارب مرمت شـهری در بافتهـای تـاریخی کشـور ،غلبـه
مرمت شهر کالبد محور کامالً آشکار است (کامروا .)1389 ،باید توجه داشت که متوازن نبودن بررسی کالبـد و فعالیـت در
مرمت بافتهای تاریخی کشور ،پیامدهای ناخواستهای دارد .این موضوع ضرورت تغییر در شرای و چگـونگی مداخلـه در
بافتهای تاریخی شهرها را بهسوی رویکرد مداخلهای فعالیـت محـور در کنـار مداخلـهای کالبـد محـور ایجـاب میکنـد
(پوراحمد و احمدی فرد .)77 :1397،بر همین اساس رویکرد توسعه گردشـگری در اینگونـه بافتهـا بسـیار موردتوجـه و
تأکید جهانی قرارگرفته است زیرا نهتنها عامل مؤثری جهت حفب و احیا آنها میباشد (خضرلوی اقدم و همکاران:1397 ،
 )509بلکه میتواند گام مؤثری در راستای افزایش ارتباطات و برهمکنشهای اجتماعی و ارتقای رفـاه و کیفیـت زنـدگی
ساکنان منطقه نیز محسوب شود ) .(Yolal et al,2016:2آشورت و تـانبریج  )1990(1بـهعنوان صـاحبنظران امـر ،در
ارتباط با «شهرهای گردشگری تاریخی» یا «2»THCsمعتقد هستند که منطقهای از شهرهای قدیمی که در آن ،بناهـای
شهری ،معماری و مصنوعات برای خلق یک محصول میراثی مکان محور استفادهشده است .مراکز تاریخی قدیمی در رُم،
آمستردام ،پاریس ،مادرید و صدها شهر دیگر در اروپا ،آسیا ،خاورمیانه و آمریکای التین مثالهای بسیار مشـهوری بـرای
شهرهای گردشگری تاریخی هستند .این شهرها نهتنها بهعنوان محی های گردشگری عمـل میکننـد ،بلکـه بـه حـس
افتخار ،رفاه و حس رضایتمندی جامعه نیز کمک میکنند؛ ازاینرو ،در اکثر شهرهای تاریخی ،گردشگری میراث در مرکـز
تاریخی نیز اتفاق میافتد (رجبی .)82 :1398،بر این اساس مطالعات و پژوهشهای متعددی در حوزه شهری و در ارتبـاط
با مؤلفههای مؤثر در توسعه گردشگری صورت پذیرفته است .نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری ،وجود
زیرساختهای مناسب شهری و مدیریت عاقالنه و مدبرانه در عرصههای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،و مانند اینها اسـت.
دومین شرط برای تضمین موفقیت سیاست توسعه گردشگری شهری ،آمایش و حفب جاذبههای شهر و ایجاد تسهیالت و
امکاناتی است که دسترسی به جاذبهها را بیشازپیش آسان کند (دیناری .)15 :1384 ،همچنـین از نظـر سـازمان جهـانی
جهانگردی عناصر و مؤلفههای اصلی یک مقصد که منجر به توسعه گردشگری میشوند را میتوان بهصورت زیـر مطـرح
کرد:
 جاذبهها :معموالً در کانون توجه بازدیدکننده قرار دارند و انگیزه اولیه گردشگران برای بازدید از مقصد هستند ،این
عنصر را میتوان به جاذبههای طبیعی (سـواحل ،کوهسـتانها ،پاركهـا و غیـره) ،جاذبـههای دستسـاخت بشـر
(ساختمانهای نمادین ،یادمانهای تـاریخی ،امـاکن مـذهبی و غیـره) یـا جاذبـههای فرهنگـی (موزههـا ،تئـاتر،
نمایشگاههای هنری ،فستیوالها و رویدادهای فرهنگی) تقسیم کرد؛
 تسهیالت رفاهی :این عنصر طیف گستردهای از خدمات و تسهیالت را در برمیگیـرد کـه از اقامـت بازدیدکننـده
حمایت میکند و شامل زیرساختهایی مانند امکانات حملونقل ،حملونقل عمومی و جادهها ،اقامتگاه ،اطالعات
گردشگری ،امکانات تفریحی ،خدمات غذایی و مراکز خرید است؛
 دسترسی :هر مقصدی باید از طریق جاده ،خدمات مسافرت هوایی ،راهآهن یا کشتیهای تفریحی برای عمـوم در
دسترس باشد .بازدیدکنندگان باید بتوانند در مقصد نیز بهراحتی جابهجا شوند .قوانین اعطـای روادیـد ،درگاههـای
ورودی و شرای خاص ورود نیز باید بخشی از قابلیت دسترسی مقصد باشد؛
 تصویر ذهنی :ویژگی یا تصویر ذهنی منحصربهفرد مقصد در جذب بازدیدکنندگان اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیـرا
گردشگری ،صنعتی خدماتی است که ماهیت محصوالت آن غیرملموس و بر تجربه گردشگر در خصوص مقصـد
مبتنی است اگر بازدیدکنندگان بالقوه از این تصویر ذهنی اطالعی نداشته باشند ،وجود جاذبهها و امکانات رفـاهی
مناسب کافی نیست .تصویر ذهنی مقصد شامل منحصربهفرد بودن ،مناظر دیدنی ،کیفیت زیستمحیطی ،ایمنی و
رفتار دوستانه مردم محلی است؛
1. Ashworth & Tunbridge
2. Tourist-historic cities
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 قیمت :قیمتگذاری جنبه مهمی از رقابت مقصد با دیگر مقاصد است .عوامل قیمت با هزینه حملونقل بـه درون
و خارج از مقصد ،اقامتگاه ،جاذبهها ،خدمات غذا و نوشیدنی و تور مرتب است ،همچنـین نـرخ مبادلـه ارز نیـز در
تصمیمگیری گردشگر برای سفر به مقصدی خاص مؤثر است؛
 منابع انسانی :گردشگری ،صنعتی اشتغال آفرین به شمار میآید و تعامل با جوامع محلی جنبههای بسیار مهمی از
تجربه گردشگر است .نیروی کار آموزشدیده در زمینه گردشگری و شهروندانی که آمادگی حضور گردشـگران را
دارند و به مزایا و مسئولیتهای مرتب با رشد گردشگری آگاه باشند ،اجزای جداییناپـذیر ارائـه خـدمات مقصـد
گردشگری هستند و باید مطابق با راهبرد مقصد مدیریت شوند (سازمان جهانی جهانگردی.)1390،
بهعالوه ،عامل امنیت یکی دیگر از مؤلفههای حیاتی است که بر اهمیت آن بسیار تأکید میشـود .آسـایش ،راحتـی و
امنیت ،از مسائل بسیار مهمی است که گردشگران را به نقاط مختلف دنیا جذب یا از آنها دفع میکند .بدون وجود امنیت
در یک کشور ،امکان شکلگیری جریان گردشگری انبوه وجود ندارد؛ چراکه امنیت ،نیاز اساسی و ابتدایی انسـان اسـت و
بدون تضمین آن ،هرچند سایر مؤلفههای گردشگری پررنگ باشند ،کـارایی و اثـر خـود را از دسـت میدهنـد و در سـایه
ناامنی محو میشوند (متقی و همکاران .)78 :1395 ،حضور گردشگران در یک کشور ،عالوه بر توسعه اقتصاد و تبـادالت
فرهنگی ،بهترین تبلیغ در مورد وجود امنیت در آن کشور اسـت ( .)Brendan,2016:239بـا توجـه بـهمرور مبـانی نظـری
پژوهش ،چارچوب ذهنی محقق رویکرد توسعه گردشگری بهعنوان رویکردی جدید و مکمل رویکردهایی چون مرمـت ،بازسـازی و
غیره در بافت باارزش تاریخی است و بر همین اساس پژوهش حاضر نیز بر مبنای رویکرد گردشگری برای حفب و احیـاء بافتهـای
باارزش تاریخی میباشد .بهطورکلی و بر مبنای مطالب بیانشده که مطابق با دیدگاههای صاحبنظران امر بوده ،میتوان گفـت کـه
مؤلفههای متعددی در توسعه گردشگری یک مقصد نقش اساسی دارند .با توجه به اینکـه بافتهـای بـاارزش تـاریخی و
مناطق تاریخی شهرها از جمله مقاصد مهم در گردشگری به شمار میآیند بنابراین این مؤلفـهها نیـز در مـورد آن صـدق
میکند .در واقع تنها زمانی میتوان انتظار توسعه گردشگری در بافتهای باارزش تاریخی و در جهت حفب و احیاء آنهـا
را داشت که زمینه تحقق و نمود عوامل مؤثر با نگاهی تخصصی و همهجانبه فراهم گردد که در این پـژوهش نیـز بـر ایـن
مهم تمرکز شده است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی و از حیطه محتوا و روش در زمره تحقیقات توصیفی -تحلیلی است .اطالعات موردنیاز از طریـق
روش کتابخانهای و میدانی جمعآوریشدهاند .بدینصورت کـه در ابتـدا مفـاهیم نظـری بـهمنظور روشـن شـدن مسـئله
موردنظر ،تشریح شدند و در ادامه برای بح و بررسی منسجم و کارآمدتر منطقه ،عوامـل مـؤثر بـر توسـعه گردشـگری
بافتهای باارزش تاریخی مطابق با ادبیات و مبانی نظری و صاحبنظران امر در قالب معیارهای نهایی پـژوهش ،کـه در
جدول ( )1مشخص گردیده ،جمع آوری شدند .سپس پرسشنامه پژوهش طراحی گردید کـه بـرای سـنجش روایـی آن در
اختیار  7نفر از متخصصان و خبرگان امر قرار گرفت و مورد تأیید واقع شد .برای پایایی پرسشنامه نیـز از آلفـای کرونبـاخ
استفاده شد که برای تمامی گویه ها باالی  0/8به دست آمد و در نتیجه قابلقبول گردید و بر اساس نظـر خبرگـان امـر،
مابین گویه ها همپوشانی بحرانی وجود ندارد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان و متخصصین حوزه گردشگری،
جغرافیا و برنامهریزی شهری است و حجم نمونه آماری موردنظر در ایـن پـژوهش از طریـق نرمافـزار Sample Power
برابر با  246نفر محاسبه گردید .الزم به ذکر است در این نرمافزار نمونهگیری ،حجم جامعـه آمـاری مطـرح نیسـت و بـر
مبنای متغیرهای مکنون و آشکار تحلیل صورت میگیرد .روش نمونهگیری نیز تصادفی ساده اسـت .بـهمنظور بررسـی آمـار
توصیفی از نرمافزار  SPSSو برای تحلیل دادههای جمعآوریشده و کشف میزان تأثیر هر یک از عوامل بر متغیر وابسـته
توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی ،از نرمافزار  Smart PLSاستفادهشده است .الزم به ذکر است جدول شـماره
( )1در پاس به سؤال اول پژوهش میباشد و نشاندهنده معیارهای نهایی استخراجشده از مبانی نظری تحقیق است.
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معیار

جدول شماره  .1معیارهای نهایی پژوهش
گویه

منبع

مراکز پذیرایی و رستوران ،سرویس بهداشتی ،مراکز اقامتی ،فضاهای تفریحی بیکی و تردست ()1397
تسهیالت رفاهی
دلشاد ()1396
و سبز
کیفیــت و ســهولت دسترســی ،تنــوع مســائل حملونقــل در ســطح ملــی و کیــانی ســلمی و بیگلــری نیــا
دسترسی و زیرساختها
()1396
بینالمللی ،سیستم حملونقل منطقه
خضـــرنژاد و حیـــدری چیانـــه
کیفیت مرمت و بازسازی ،جذابیت منظر شهری ،پتانسیل پذیرش گردشگر
کیفیت جاذبهها
منحصربهفرد بودن ،ایمنی ،کیفیت زیستمحیطی ،رفتار دوستانه جامعه محلی ()1395
تصویر ذهنی
مــدیریت منــابع مــالی و قیمتگذاری ،سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی ،آموزش و آگاهی منابع متقی و همکاران ()1395
یو و همکاران ()2018
انسانی
انسانی
فرناندز و همکاران ()2016
اجتماعی ،کالبدی ،مالی
امنیت
اسعدی و اردکانی ()1394
قنبری و همکاران ()1394
خوشفر و همکاران ()1392
ســازمان جهــانی جهــانگردی
()1390
Elain & Siti, 2014

اکنون بر مبنای معیارهای نهایی پژوهش که از دل ادبیات و مبانی نظـری اسـتخراج گردیـد و در جـدول شـماره ()1
نشان داده شد ،میتوان مدل مفهومی پژوهش حاضر را در قالب شکل شماره ( )1ارائه داد:

شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش

محدوده موردمطالعه
محدوده موردمطالعه پژوهش ،منطقه  12شهر تهران است که یکی از مناطق قدیمی محسوب میشود .این منطقه ،که در
مرکز شهر تهران واقعشده ،با مساحتی معادل  16/91کیلومترمربع ،شامل  6ناحیه و  14محله است ،که در شـکل شـماره
( )2قابلمشاهده است .از مهمترین ویژگیهای این منطقه قرار گرفتن بازار تهران 18 ،موزه 57 ،خانه قدیمی 10 ،مدرسـه
قدیمی 22 ،مسجد و مدرسه 12 ،کلیسا ،کنیسه و معبد 18 ،حمام 4 ،آبانبار 4 ،بـاغ 10 ،گورسـتان 15 ،سـقاخانه و غیـره
است .عالوه بر این ،محدوده موردمطالعه بیش از سهچهارم تهران ناصری (مرکز تاریخی تهران) را نیز پوشش میدهـد و
بیش از  34درصد منطقه از گستره و پهنههای شاخص و ارزشمند تشکیلشده است (پوراحمد و احمدی فـرد.)81 :1397 ،
منطقه  ،12از سمت شمال به خیابان انقالب اسالمی ،از سمت جنوب به خیابان شـوش ،از سـمت شـرق بـه خیابـان 17
شهریور و از سمت غرب به خیابانهای حافب و وحدت اسالمی محدود است.
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شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
آمار توصیفیهمانطور که اشـاره شـد جامعـه آمـاری هـدف پـژوهش حاضـر ،متخصصـان و کارشناسـان گردشـگری و
برنامهریزی شهری است که در نهایت پس از محاسبات حجم نمونه توس نرمافزار  246 ،Sample Powerنفر مشخص
شدند .ازلحا وضعیت تأهل؛  %35/5مجرد و  %64/5متأهل ،در زمینه تحصیالت؛  %49/4لیسانس 38%/8 ،فوقلیسـانس
و  %11/8دکتری ،و ازلحا سن نیز پاسخگویان پژوهش  %2/4بین  30 – 25سال 35- 30 %21/6 ،سال 35 %38/8 ،تا
 40سال 45 – 40 %27/2 ،سال و در نهایت  %10/0باالی  40سال است.
پس از بررسی آمار توصیفی پژوهش ،اکنون نوبت به مرحله بررسی و تحلیل میزان تأثیر هر یک از عوامل بـر متغیـر
وابسته توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی میرسد .در اینجا الزم به ذکر است ،همانطور که پیشتـر در بخـش
روش پژوهش اشاره گردید ،در پاس به سؤال اول مبنی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری بافتهای باارزش تـاریخی ،بـر
مبنای ادبیات و مبانی نظری و صاحبنظران امر در نهایت شش عامل اصلی تسهیالت رفـاهی ،دسترسـی زیرسـاختها،
کیفیت جاذبهها ،تصویر ذهنی ،مدیریت منابع مالی و انسانی و امنیت استخراج گردید و بهعنوان عوامل و معیارهای نهایی
پژوهش معین شدند .بنابراین و بهمنظور تحلیل هریک از این عوامل از نرمافزار  Smart-PLSبهره گرفتهشـده اسـت .در
این بخش پس از ورود متغیرهای مکنون و آشکار در نرمافزار مربوطه ،مدل بیرونی در دوحالت تخمین ضرایب استاندارد و
معناداری ضرایب مورد تحلیل قرار گرفت (شکل  3و .)4
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شکل شماره  .3مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد

شکل شماره  .4مدل در حالت تخمین معناداری ضرایب
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الزم است تا پایایی و روایی مدل نیز بررسی شود که این امر در قالب چهـار آزمـون آلفـای کرونبـاخ ،آزمـون پایـایی
اشتراکی (دلوین گلدشتاین) ،پایایی همبستگی اسپیرمن سواالت ) (rho-aو در نهایـت آزمـون پایـایی اشـتراکی صـورت
پذیرفت .نتایج در جدول زیر آورده شده است.
جدول شماره  .2آزمونهای پایایی مدل
همبستگی اسپیرمن
پایایی ترکیبی)(CR
آلفای کرونباخ

متغیرهای تحقیق

پایایی اشتراکی

)(RHO_A

تسهیالت رفاهی
دسترسی و زیرساختها
کیفیت جاذبهها
تصویر ذهنی
مدیریت منابع مالی و انسانی
امنیت
توســعه گردشــگری بافتهــای
باارزش تاریخی

)(AVE

0/893
0/719
0/814
0/844
0/826
0/897

0/926
0/841
0/890
0/785
0/896
0/878

0/904
0/725
0/933
0/896
0/830
0/701

0/759
0/638
0/730
0/779
0/743
0/614

0/823

0/852

0/824

0/654

مطابق نظر صاحبنظران از جمله رینجل ( )2015و جانسون  ،2008مقدار آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و همبستگی
اسپیرمن باید باالی  0/7باشد و مقدار پایایی اشتراکی باالی  ،0/5بر همین اساس و بـا توجـه بـه نتـایج بهدسـتآمده از
جدول  2کلیه ضرایب بهدستآمده دارای شرای مذکور هستند و با توجه به چهار آزمون پایایی ،مدل صاحب پایایی است.
همچنین مطابق نظر رینجل و هنسلر اگر شرط  CR>AVEبرقرار باشد؛ روایی همگرایی مدل تأیید میشود .با توجه بـه
جدول ( )2مشاهده میشود که مدل دارای روایی همگرا نیز است.
بهمنظور بررسی روایی واگرا از آزمون فورنل و الکر استفاده گردید که نتـایج آن در جـدول  3ارائـه گردیـد .آزمـون
فورنل و الکر1است که در سال  1986این دو شخص بیان نمودند که عالوه بر سواالت یک متغیـر کـه بایـد از سـواالت
متغیر دیگر واگرا باشد ،باید خود متغیرهای پژوهش نیز بر اساس مفاهیمشان همبستگی بحرانـی بـاهم نداشـته باشـند .از
جدول همبستگی متغیرها و میانگین واریانس استخراجی استفاده کردند و جدولی را بـا نـام جـدول فورنـل و الکـر پدیـد
آوردند .اعداد روی قطر اصلی جذر  AVEاست که اگر بزررتر از همبستگی آن متغیر با متغیرهـای دیگـر باشـد ،روایـی
واگرا توس این آزمون تأیید میشود.

امنیت

جدول شماره  .2آزمون فورنل و الکر
توسعه گردشگری
تصویر
تسهیالت
بافتهای باارزش
ذهنی
رفاهی
تاریخی

دسترسی و
زیرساختها

مدیریت منابع مالی
و انسانی

امنیت

0/783

تسهیالت رفاهی

0/502

0/870

تصویر ذهنی
توســـعه گردشـــگری
بافتهـــای بـــاارزش
تاریخی
دسترســـــــــــی و
زیرساختها
مدیریت منابع مـالی و
انسانی
کیفیت جاذبهها

0/445

0/451

0/692

0/766

0/692

0/576

0/809

0/161

0/319

0/082

0/277

0/799

0/644

0/634

0/432

0/754

0/301

0/862

0/505

0/647

0/384

0/623

0/371

0/664

کیفیت
جاذبهها

0/854

1. Fornell-Larcker Criterion
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مطابق با نتایج بهدستآمده ،اعداد روی قطر اصلی جذر  AVEبزررتر از همبستگی متغیـر مربوطـه بـا متغیرهـای
دیگر است ،بنابراین نهتنها سواالت یک متغیر با متغیر دیگر باهم همبستگی نداشته بلکه متغیرهای تحقیق نیز همبستگی
بحرانی با همدیگر ندارند بنابراین روایی واگرا توس این آزمون تأیید میشود.
بهمنظور بررسی معناداری مسیرها ،سه مورد ضریب مسیر یا  T-value،βو  Sigباید بررسی شود کـه ضـریب مسـیر
شدت و جهت را نشان داده و  T-valueباید در بازه  -1/96و  1/96و مقدار  Sigکوچـکتر از  0/05و یـا  0/01باشـد در
این صورت میتوان گفت به ترتیب در سطح اطمینان  %95و  %99معنادار میباشد .یعنی پیشبینی میشود در یک نمونه
بزررتر از همان جامعه رابطه علی تأیید شود.

مسیر

جدول شماره  .4آزمون معناداری و تحلیل مسیر
T-value
ضریب مسیر β

تسهیالت رفاهی
توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی
دسترسی و زیرساختها
توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی
کیفیت جاذبهها
توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی
تصویر ذهنی
توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی
مدیریت منابع انسانی و مالی
توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی
امنیت
توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی

sig

0/224

4/990

0/000

نتیجه
معنادار

0/141

2/391

0/014

معنادار

0/132

2/827

0/000

معنادار

0/177

6/362

0/000

معنادار

0/250

6/597

0/001

معنادار

0/391

12/254

0/000

معنادار

بر مبنای جدول ( )4و نتایج حاصل از آزمون معناداری و تحلیل مسیر ،تمامی مسیرها با توجه به مقدار  T-valueکـه
خارج از بازه  1/96و  -1/96و یا مقدار  Sig<0/01در سـطح اطمینـان  %99معنـادار هسـتند و تنهـا مسـیر دسترسـی و
زیرساختها بر متغیر توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی ،با توجـه بـه مقـدار  T-valueکـه بزررتـر از  1/96و
مقدار  Sig< 0/05در سطح اطمینان  %95معنادار است.
بر اساس تحلیلهای صورت گرفته جدول شماره ( ،)4در پاس به سؤال دوم پژوهش مبنی بر میزان تأثیر هر یـک از
عوامل بر توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقه  12تهران مشخص گردید که به ترتیب عوامل امنیت با ضـریب
مسیر 0/391؛ مدیریت منابع مالی و انسانی با ضریب مسیر 0/250؛ تسهیالت رفـاهی بـا ضـریب مسـیر 0/224؛ تصـویر
ذهنی با ضریب مسیر 0/177؛ دسترسی و زیرساختها با ضریب مسیر  0/141و کیفیت جاذبهها با ضـریب مسـیر 0/132
بیشترین شدت تأثیر را بر توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقه  12تهران دارا میباشند.
آزمون برازش مدل کلی (معیار )GOF
برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند ،معیار  GOFبه ترتیب زیـر
محاسبه میشود:
=GOF

)(1

 GOFمعیار محاسباتی از مجذور میانگین ) R square (R2در ) AVE(communalityاست که برازش کلی ساختار
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مدل تحلیل مسیر را تأیید مینماید .وتزلس و همکاران )2009( 1سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را بهعنوان مقادیر ضعیف،
متوس و قوی معرفی کردهاند .توس این معیار میتوان برازش بخش کلی را کنترل نمود (.)Wetzels et al,2009:180
مطابق با محاسبات پیشین شکل ( )1مقدار  R2برابر است با  0/776و میانگین مقادیر اشتراکی برابـر اسـت بـا  0/702در
نتیجه مطابق با فرمول مقدار  GOFبرابر است با  0/738بنابراین چون مقدار بهدستآمده بـرای  GOFاز  0/36بزررتـر
است ،نشان از برازش قوی مدل کلی دارد.
نتیجهگیری
با توجه به دیدگاه صاحبنظران امر ،بهوضوح روشن است که بافتهای باارزش تاریخی در هویـت یـک جامعـه ،شـهر و
کشور نقش کلیدی و مؤثر دارد .از قرن  18و  19میالدی به بعد با توجه به انقالب صنعتی و تأثیرات حاصل از آن ،شـاهد
رشد سریع شهرنشینی هستیم که منجر به تغییر کاربری در شهرها بهویژه در مراکز شهرها که بافتهای تـاریخی عمـدتاً
در آن جای دارند ،گردید .در نتیجه ،بهمرور بافتهای تاریخی دچار افول و فرسودگی شدند .بر همین اساس تا به امروز با
توجه به ارزش هویتی و اقتصادی و اجتماعی که این بافتها دارند ،در سطح جهانی رویکردهای متعددی متوجه اینگونـه
بافتها شده است .بااینحال و بهویژه در کشورهای درحالتوسعه از جمله کشور ما تجربه نشان داده است کـه رویکـردی
صرفاً کالبدی نمیتواند در زمینه احیاء و حفب اینگونه بافتها مؤثر واقع شوند و باید رویکرد به سمت رویکـردی فعالیـت
مدار پیش رود تا در کنار رویکردهای کالبدی بتواند بهترین نتیجه را در برداشته باشد .در همین راستا ،رویکرد گردشـگری
نزدیک به دو دهه است که مدنظر قرارگرفته است .توسعه گردشگری نهتنها باع حفب و احیاء بافتهای تاریخی میشود
بلکه منجر به رونق اقتصادی و پویایی اجتماعی در مراکز شهری و بافتهای تاریخی میشود .بر همین اساس و با توجـه
به اینکه بافتهای تاریخی از جمله مهمترین مقاصد گردشگری محسوب میشـوند ،صـاحبنظران امـر بـهویژه سـازمان
جهانی جهانگردی ،معیارهای استانداردی را در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مطرح نموده است کـه عـالوه بـر
نگاهی جامع ،تخصصی نیز میباشد و میتوان گفت تنها در سایه تحقق آنها میتوان انتظار توسعه گردشگری بـاخخص
گردشگری در بافتهای تاریخی را داشت .در پژوهش حاضر ،که هدف اصلی آن ارائه مدل توسعه گردشـگری بافتهـای
باارزش تاریخی از طریق بررسی و تحلیل تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی بوده است ،بـا
بررسی ادبیات پژوهش و مبانی نظری در نهایت  6عامل ،تسهیالت رفاهی ،دسترسـی و زیرسـاختها ،کیفیـت جاذبـهها،
تصویر ذهنی ،مدیریت منابع مالی و انسانی و امنیت بهعنوان عوامل اصلی مؤثر در توسعه گردشگری بافتهـای بـاارزش
تاریخی شناخته شدند و سپس از طریق نرمافزار  Smart-PLSسعی بر آن شد تا میزان تأثیرات این عوامل در جهت ارائه
مدل بررسی شود .طبق نتایج بهدستآمده هر  6عامل و تأثیر آن در توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی معنادار و
تأیید شدند و بر اساس تحلیل مسیر و جدول ( )4به ترتیب عامل امنیت با ضریب مسـیر (تـأثیر)  ،0/391مـدیریت منـابع
مالی و انسانی با  ،0/250تسهیالت رفاهی با  ،0/224تصویر ذهنی با  ،0/177دسترسـی و زیرسـاختها  0/141و کیفیـت
جاذبهها با  0/132بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقـه  12تهـران دارا هسـتند .همچنـین
نکتهٔ حائز اهمیت که در یافتهها به چشم میخورد ،عامل امنیت است که در رتبه اول قرارگرفته شد که خود داللت بر
اهمیت این عامل در توسعه گردشگری منطقه دارد و ضرورت توجه ویژه را میطلبد .بر همین مبنا ،مشـخص گردیـد کـه
پژوهش حاضر با سایر تحقیقات بهویژه مطالعه تیموری و همکاران ( ،)1393اسعدی و اردکانی در سال ( ،)1394فرنانـدزو
همکاران ( )2016که در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری تاریخی صورت پذیرفته؛ تفاوت فاحشی وجـود دارد زیـرا
همانطور که بیان گردید پس از مرور ادبیات مربوط سعی شد تا طیف کاملی از عوامل مدنظر قرار بگیرد از جملـه عامـل
امنیت و تصویر ذهنی که در تحقیقات قبلی مورد تأکید واقع نشده بود .بر اساس نتـایج بهدسـتآمده از تحلیـل کمـی در
نرمافزار  ، Smart-PLSمشخص گردید که عامل امنیت رتبه اول را در بین سایر عوامـل کسـب نمـود ،همچنـین عامـل
تصویر ذهنی که از ویژگیهای متمایزکننده تحقیق حاضر است نیز در رتبه چهارم و قبل از دو عامل دسترسـی و کیفیـت
1. Wetzels
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جاذبهها قرارگرفته که خود نیز داللت بر اهمیت ادراك و برداشت گردشگران از منطقه دارد .بنابراین با توجـه بـه مباحـ
بیانشده ،میتوان گفت که مطالعه حاضر از این حی با سایر تحقیقات ،تفاوت دارد .همچنین مشخص گردیـد کـه مـدل
متناسب توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقه  12کالنشهر تهران مبتنی بر تحقق  6عامل با محوریت امنیت و
تصویر ذهنی (با توجه به نتایج) است.
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است ،حامی مالی نداشته است.
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