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Extended Abstract
Introduction
The development of tourism with a heritage approach is essential in the tourism planning
process in order to introduce the cultural values of ethnic groups and nations, help preserve
historical-cultural attractions, cultural branding, and preservation of local and spatial identity. In
this regard, it is necessary to know the cultural and historical attractions and understand their
impact, especially in tourism development. However, it should be noted that in our country,
tourism, despite its very high potential, has not been considered scientifically and in principle.
And it is mainly in the form of leisure, and a smaller percentage of tourists go to places with
cultural and historical attractions. There are many historical and cultural attractions in different
parts of the country, including the historical contexts of Tehran's 12th district, which can be
effective in the development of tourism with a cultural-historical nature. In which tourists focus
on enjoying the cultural-historical attractions, learning from the past, realizing the depth of art
and culture, pride in the roots of religious identity combined with pride, pride, impression and
sadness. This research is to answer the questions as follow:
-What is the relationship between the vitality of urban space and urban heritage tourism in the
historical sites of Tehran?
-What is the ranking of vitality criteria in the historical sites of the study area in terms of
importance?
Methodology
The present study is in the category of applied-developmental research and from the point of
view of certainty, it is in the category of quantitative research. The method of collecting
information was based on common library and field methods. The statistical population of the
people selected as the study population of this study includes two groups:
1. Tourists who have visited or been presented in historical sites at least once.
(Mehrabanmanesh, Pahlavan Razaz, Dabir al-Molk, Kazemi), and
2. Specialists in the field of urban planning, architecture, restoration and tourism who are fully
acquainted with the study areas.
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The group of specialists has been selected from among the people working in the Cultural
Heritage and Tourism Organization of Tehran Province and the Municipality of District 12 of
Tehran. The size of the statistical sample studied using Cochran's formula for tourists and
professionals is equal to 384 and 36 people, respectively. In order to ensure the validity of the
measurement tool, the content validity method was used and approved. To evaluate the validity
of the questionnaire questions, Cronbach's alpha coefficient was used, the value for the
statistical population of tourists and professionals is 0.976 and 0.977, respectively, which these
figures indicate the optimal reliability of the questionnaires. After completing the questionnaires
based on the five-point Likert scale by the statistical community, the results were sorted,
classified, and coded and to perform inferential tests, they entered the software environment of
SPSS statistical analysis software.
Results and discussion
The results of data analysis show that from the perspective of tourists and experts in this study,
there is a direct (because the correlation coefficients are positive) and significant (because
significant values are less than 0.05) relationship between vitality and urban tourism in
historical sites of Tehran (4 historical houses studied). In addition, the intensity of this
relationship is strong because the correlation coefficients are more significant than 0.7 and are
close to 1. As a result, with the improvement of vitality standards in these historical places,
tourism in these places will be further developed. In other words, in order to strengthen and
develop tourism in these historical places and houses, it is necessary to enhance and improve the
standards of vitality.
Findings from the ranking showed that each of the 4 historical sites of Mehrabanmanesh,
Pahlavan Razaz, Dabir-ol-Molk and Kazemi has been studied from the perspective of the target
community; In other words, it has been determined which historical site is in a better position
than the others in relation to each factor. According to experts, the status of each factor in each
of the historical buildings is different, except for the factor of beauty and visual appeal. Because
the significant value for this factor is equal to 0.05, but for other factors, this value is less than
0.05. This is why the ranking of historic buildings has not been done according to this factor,
because based on experts, these four places are on the same level in terms of beauty and visual
attraction and are not much different from each other. From the tourists' point of view, the status
of each factor in each of the historical houses is different because the significant value for each
factor is less than 0.05.
Conclusion
The study of inferential statistics indicates that the impact of vitality variables on the promotion
of heritage tourism in the four selected areas is not equal from the perspective of the community
of professionals and tourists. Thus, according to experts, the variables of visual diversity,
beauty, and user diversity have the highest effectiveness, and the factors of safety facilities,
access quality, and environmental comfort have the least impact. At the same time, from the
tourists' point of view, the variables of beauty and visual attractiveness have the most, and the
criteria of attendance, feeling of security, and physical safety have the least impact. In order to
study the type and extent of the relationship between vitality and urban tourism from the
perspective of the statistical community, it was found that there is a direct and significant
relationship between the studied variables in four historic houses, so that by improving vitality
criteria in these places, tourism also develops.
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چکیده
گردشگری بهعنوان سومین صنعت اقتصادی جهان در زمینه رونق بخشـیدن بـه شـهرها و احیـا و باززندهسـازی
بافتهای تاریخی شناختهشده است .از طرفی مداخالت کالبدی نامناسب در محدودههای ارزشمند تاریخی موجب
کاهش سرزندگی و زیست پذیری آنها گشته و حاصلِ چنین اقداماتی ،ظهـور محالتـی نـاامن و ناسـالماند شـده
است .ازاینروی مطالعه حاضر درصدد "بررسی میزان تأثیر معیارهای سرزندگی در راستای بهبود و ارتقـای سـطح
گردشگری شهری در مکانهای تاریخی" برآمده است .بهمنظور دستیابی به این هدف ،از راهبرد کمی با تکیهبر
مطالعات کتابخانهای و میدانی بهره گرفتهشده است .اطالعات کیفی بر پایه مطالعه منـابع مکتـوب پیرامـون سـه
مفهوم "سرزندگی شهری"" ،گردشگری شهری"و "مکانهای تاریخی" ،و اطالعات کمـی مبتنـی بـر پیمـایش
میدانی (مشاهده و پرسشنامه) در محدوده مکانی تحقیق حاصـل گردیـده اسـت .یافتـههای اسـتنباطی  SPSSدر
خصوص ارزیابی میزان اثرگذاری پارامترهای سرزندگی بر ارتقا گردشگری در سراهای تاریخی منطقـه  05تهـران
حاکی از آن است که معیارهای (تنوع بصری ،زیبایی و جذابیت بصری ،تنوع کاربری) و (زیبایی و جذابیت بصری)
به ترتیب از منظر  5گروه آماری متخصصین و گردشگران ،از بیشترین میزان اثرگذاری برخوردارند .همچنین نتای
حاصل از بررسی نوع و میزان ارتبا میان معیارهای سرزندگی و گردشگری در مکانهای تاریخی منتخب ،مبـین
وجود رابطهای مستقیم و معنادار میان این دو متغیر میباشد .عالوه بر این شدت این رابطـه قـوی میباشـد ،زیـرا
ضرایب همبستگی اسپیرمن برای هر دو شاخص بیشـتر از  1/7و نزدیـک بـه  0میباشـند .رتبهبنـدی معیارهـای
سرزندگی در  1سرای تاریخی به لحاظ میزان اهمیت نشان داد که ازنظر متخصصین ،این  1مکان ازلحاظ زیبایی
و جذابیتهای بصری در یک سطح بوده ولیکن از دید گردشگران ،وضـعیت هـر عامـل در هـر یـک از سـراهای
تاریخی با هم تفاوت دارند.
واژگان کلیدی :سرزندگی ،مکانهای تاریخی ،گردشگری میراثی ،تهران.
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مقدمه
نواحی تاریخی ازجمله فضاهای بااهمیت برای مردم به شـمار میآینـد ،چراکـه دارای ارزش تـاریخی ،کالبـدی (از قبیـل
تکنولوژیکی ،باستانشناسی و معماری) و فرهنگی میباشـند ( .)Panagiotopoulou, et al,2020:5در دهـههای اخیـر،
مناطق تاریخی به دلیل دارا بودن منابع ارزشـمند میراثـی -فرهنگـی ،گردشـگران بسـیاری را بـه خـود جلـب نمودهانـد
( .)Dickinson & Peeters,2014:13آشنایی بافرهنگهای گوناگون بهویژه فرهنگ گذشتگان و نمودهای کالبـدی آن
در قالب میراث فرهنگی ،ابنیه و بافتهای تاریخی ،انگیزهای اساسی در حـوزه گردشـگری بـه شـمار میآیـد و ایـن امـر
گردشگری را به صنعتی پررونق در حوزه ابنیه و بافتهای تاریخی بدل کرده است ( .)Chen & Chen, 2020:31توسعه
گردشگری با رویکرد میراث ،به جهت معرفی ارزشهای فرهنگی اقوام و ملل ،کمک به حفظ و نگـاه داشـت جاذبـههای
فرهنگی تاریخی ،برند سازی فرهنگی ،حفظ هویت بومی و مکانی از اهمیت بـاالیی در فرآینـد برنامـهریزی گردشـگری
برخوردار است ،در این راستا شناخت جاذبههای فرهنگی و تاریخی و درك میـزان اثرگـذاری آنهـا بهصـورت خـاص در
توسعه گردشگری و در این میان گردشگری میراث ضروری است (شفیعی و همکاران .)333:0331،فقدان حیـات شـهری
در بافتهای تاریخی و ارزشمند بخشهای مختلف شهر ،علیرغم تمامی خصوصیات ماندگارشان ،دلیلی روشـن بـر رهـا
شدن و متروکه شدن این بافتهاست .این در حـالی اسـت کـه بـاوجود کمتـرین توجهـات و اقـدامات حفـاظتی در ایـن
گنجینههای تاریخی ارزشمند که هنوز برای بسیاری از ما ناشناخته است؛ این بافتها پذیرای گردشـگرانی اسـت کـه بـا
رویکرد آگاهی هر چه بیشتر این رمز و رازها و شاید بازگشت به اصل آنچه بودند (هویت) ،به این ثروتهـای فرهنگـی و
باارزشـی را
شهری باارز ش
تاریخی رجوع مینمایند (احمدی .)13:0333،سیری گذرا بر سیمای شهرهای تاریخی ایران ،فضاهای شـه
به نمایش میگذارد که همگی درگذشته نهچندان دور از تحرك و نشا و سرزندگی مطلوبی برخوردار بودهاند که اامـروزه،
مروزه،
سلطه قـدرت
قدرت
له سـلطه
ازجملـه
مدرن ازجم
تـأثیرات دوران مـدرن
در پی رشد شتابان و بیبرنامه شهرهای جهان سوم بهویژه کالنشهرها ،و تأثیرات
عـدم ووجـود
جود
طرفـی عدم
شـهری و از طر فی
فضـاهای شهری
ضور در ف ضاهای
برای ححضـور
سواره بر پیاده و نیز چیرگی کار و فعالیت و نبود مجال الزم بـرای
تـوجهی بـه
به
ضاها و بی توجه
ین ففضـاها
ساختارهای مدیریتی و اجرایی صحیح علیرغم وجود قوانین و مقررات در مداخله و احیای اایـن
صولی و
شرای ویژه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...فضاهای شهری عموماً از بین رفته یا فاقد کارایی الزم هستند (باباصـولی
یـک ضـرورت
ضرورت
بهعنوان یک
 .)71در این شرای بذلتوجه به فضاهای تاریخی شهری و کیفیتبخشی آنها ،بـه
همکاران71::0331،
ماعی و
اجتمـاعی
گی -اجت
فرهنگـی
هه فرهن
وجهـه
اساسی در برنامه توسعه شهری حکایت از بازتولید و بازآفرینی این فضاها در جهت تقویت وج
بازیابی هویت شهری و سرزندگی دارد .بنابراین ضروری است با ساماندهی و بازآفرینی این فضاها در ساختارهای مختلف
سب را
مناسـب
راهبردهـای منا
ند و راهبرد های
بازگردانـد
ها بازگردا
مدیریتی ،کالبدی ،اقتصادی -اجتماعی ،زیستمحیطی ،نقش ازدسترفته را به آنهـا
برای ایفای نقش واقعی این فضاها در شرای امروزی جامعه ارائه نمود (زال و همکاران .)10:0333،اما باید ذکر کـرد کـه
در کشور ما تاکنون گردشگری در بافتها تاریخی باوجود پتانسیلهای بسیار باال ،گردشگری در این بافتهـا و توجـه بـه
سرزندگی این بافتهای شهری بهصورت علمی و اصولی موردتوجه واقع نشده است و عمدتاً درصد کمتری از گردشگران
به مکانهایی با جاذبههای فرهنگی و تاریخی مراجعه میکنند .این در صورتی است که جاذبههای بسیار زیـاد تـاریخی و
فرهنگی در نقا مختلف کشور ازجمله بافتهای تاریخی منطقه  05تهران وجود دارد کـه میتوانـد تأثیرگـذار در توسـعه
گردشگری با ماهیت فرهنگی  -تاریخی باشد که در آن تمرکز گردشگران بر لذت بردن از جاذبههای فرهنگی  -تاریخی،
عبرتآموزی از گذشته ،پی بردن بر عمق هنر و فرهنگ ستی ،افتخار بر ریشههای هویتی مذهبی تـوأم باافتخـار ،غـرور،
تأثر و ناراحتی میباشد.
ازآنجاییکه سراهای تاریخی منطقه  05تهران به دلیل معماری و بافت شهری خاص خـود واجـد ارزشهـای معمـاری و
شهرسازی قابلتوجه است و همچنین قدمت کالبدی بافت تاریخی و بهتبع آن پیچیـدگی و فرسـودگی شـدید ،مشـکالت
اجتماعی و اقتصادی خاص این یافت ،عاملی در راستای افت شدید شهری و به دنبـال آن اقبـال کمتـر سـاکنین محلـی
است ،از سوی دیگر بیشترین گردشگران شهری تهران از جاذبههای موجود در بافت تاریخی بازدیـد بـه عمـل میآورنـد
درنتیجه این پژوهش با هدف بررسی معیارهای سرزندگی در مکانهای تاریخی با تأکید بـر رویکـرد توسـعه گردشـگری
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میراثی تدوین شده است در جهت دستیابی به هدف ،سؤاالت مدنظر در این پژوهش بدین شرح است :آیا میان سرزندگی و
گردشگری شهری مبتنی بر میراث رابطهای وجود دارد؟ رتبهبندی معیارهای سرزندگی در مکانهای تاریخی شهر تهـران
به لحاظ میزان اهمیت چگونه است؟
مطالعات قابلتوجهی پیرامون توسعه گردشگری میراثی-فرهنگی در مکانهای تـاریخی انجـام پذیرفتـه کـه ازجملـهٔ
آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود .موریس0و همکاران ( )5150پژوهشـی بـا عنـوان گردشـگری فرهنگـی و تعامـل
اجتماعی در مونتهنگرو انجام دادهاند .نتای این پژوهش نشان میدهد که داشتن چارچوبی سیستمی ،مشارکتگرا زمینه را
برای مشارکت بیشتر جامعه محلی آماده میکند و این مشارکت و تعامل اجتماعی جامعه میزبان با گردشگران زمینه رونق
بیشتر گردشگری میگردد .جاویسک ) 5101(5در پژوهشی با عنوان گردشگری فرهنگی در متن گردشگری انبوه بـه ایـن
نتیجه رسیده است که امروزه گردشگران فرهنگی بهجای مصرف غیرفعال ،رویکردی پیشگیرانه دارند و تمایل دارنـد کـه
در سفرهای خود رویکرد تعامل با جامعه میزبان را تقویت نمایند .اسـماعیل و همکـاران ( ،)5101در مقالـهای بـا عنـوان
گردشگری میراث فرهنگی در مالزی :مسائل و چالشها» ،به این نتیجه رسیدند که برای حفظ منابع و داراییهای میـراث
فرهنگی در مالزی ،هر نظام با مدیریت باید با در نظر گرفتن همه مسائل و مشکالت توسعه یابد تا فراینـد تصـمیمگیری
قابلاعتمادی برای بهینهسازی ارزش میراث فرهنگی صنعت گردشگری در مالزی ایجاد شود .در ایـن مقالـه بـه مـروری
کلی درباره وضعیت و مسائل و مشکالت گردشگری میراث فرهنگی در مالزی پرداختهشده است .زال و همکاران ()0333
پژوهشی با عنوان موزههای باستانشناختی و نقش آن در توسعه گردشگری میراث فرهنگی در شهرهای تاریخی (مطالعه
موردی :موزه خانه کلبادی شهر ساری) انجام دادهاند .نتای این پژوهش حاکی از آن است که بعـد عملکـرد مـوزه ،تـأثیر
معناداری بر توسعه گردشگری میراث فرهنگی داشته است .بتای محاسبهشده بـرای بعـد عملکـرد مـوزه خانـه کلبـادی،
نشانگر سهم بیش از  11درصدی آن بر توسعه گردشگری میراث فرهنگی و اهمیت عملکرد موزه است .در این خصـوص
باید اذعان داشت ،آنچه مخاطب در موزه با آن مواجه میشود ،مجموعهای از فعالیتهای تخصصی است .در حقیقت راب
میان مخاطبان و اشیاء فرهنگی صامت در موزهها ،عملکرد موزه اسـت کـه عمـدتاً از طریـق نیـروی انسـانی متخصـص
طراحی و اجرا میشود .همچنین معیار عملکرد فنی موزه با بتای  1/111بیشترین سهم را در توسـعه گردشـگری میـراث
داشته است که نشانگر رعایت دقیق مسائل حفاظتی در موزه است .معیار کیفیت خدمات نیز با بتای  1/172کمترین سهم
را در توسعه گردشگری میراث داشته است ،این وضعیت با کمیت و کیفیت ارائه خدمات فرهنگی توس مـوزه و کارکنـان
آن به گردشگران در ارتبا است .روستایی حسینآبادی و همکـاران ( )0333پژوهشـی بـا عنـوان بازاریـابی قابلیتهـای
فرهنگی ـ تاریخی ،گردشگری شهری مطالعه موردی :استان گـیالن انجـام دادهانـد .یافتـههای تحقیـق نشـان داد کـه
بازاریابی قابلیتهای فرهنگی و بازاریابی قابلیتهای تاریخی در دسته شرای راهبـردی قـرار دارد کـه دراینبـین عوامـل
مربو به صنعت گردشگری شرای زمینه حاکم است و شرای محیطی کشور نقش تعدیلکننده را ایفـا میکنـد .توسـعه
فرهنگی و اقتصادی گیالن از پیامدهای بازاریابی قابلیتهای فرهنگی-تـاریخی ،گردشـگری گـیالن میباشـد .قربـانی و
همکاران ( )0333پژوهشی با عنوان ارائه الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میـراث شـهری (مطالعـه مـوردی:
کالنشهر تهران) انجام دادهاند .طبق نتای شاخص توانمندسـازی بـاالترین نقـش را در مـدیریت راهبـردی گردشـگری
میراثی داشته و پسازآن سیاست عمومی و بازار بیشترین رتبه میانگین را دارا میباشند .کمترین میانگین نیـز مربـو بـه
محصول و پذیرش اجتماعی میباشد .در بین سه منطقه موردمطالعه از دیدگاه گردشگران منطقه  51شرای مناسـبتری
داشته و منطقه  1و  05به ترتیب شرای نامناسبتری ازلحاظ شاخصهای توسعه پایدار گردشگری میراثی دارا میباشـند.
تفاوت بین مردم محلی و گردشگری در این زمینه نیز مشهود است .همانطور که در بخش قبلـی توضـیح داده شـد کـه
منطقه  51ازلحاظ مردم محلی شرای نامناسبتری نسبت به مناطق  1و  05است .باصولی و همکاران ( )0331پژوهشـی
با عنوان نقش عوامل مؤثر گردشگری فرهنگی در توسعه کارآفرینی شهر میراث جهـانی یـزد انجـام دادهانـد .بـر اسـاس
بررسی انجام پذیرفته سه عامل رفتاری ،ساختاری و بسترها و شرای محیطی بر توسعه کـارآفرینی گردشـگری فرهنگـی
0. Moric
5. Jovicic
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مؤثر بوده و عامل رفتاری بیشترین شدت رابطه را با متغیر توسعه کـارآفرینی گردشـگری فرهنگـی دارد .عـالوه بـر ایـن
مشخص گردید هر یک از عوامل مذکور با یکدیگر نیز رابطه داشته و برهم تأثیر میگذارند و از این طریق نیـز میتواننـد
بر متغیر توسعه کارآفرینی گردشگری فرهنگی اثرگـذار باشـند .نجمـی و همکـاران ( )0331مقالـهای بـا عنـوان تحلیـل
یادمانهای تاریخی گردشگری شهری با استفاده از تکنیکسوات (مطالعه موردی :شهر کرمان) انجام دادهانـد .یافتـههای
تحقیق حاکی از این واقعیت است که این شهر به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص خود ظرفیـت تبدیلشـدن بـه یکـی از
قطبهای بزرگ گردشگری تاریخی در جنوب شرقی کشور را داراست ،که مانع اساسی و ضعف بزرگ در راه رسـیدن بـه
این هدف ،به تعدد تصمیم گیران و مسائل مدیریتی وضع موجود و ضعف در زیرساختها بازمیگردد .نتای تحقیق نشـان
میدهد ،شهر کرمان ظرفیت الزم برای تبدیلشدن به قطب گردشگری را دارد و بین عوامل جاذب گردشـگری ،عوامـل
راهبردی و زمینههای قدرت ،ضعف ،فرصت و تهدیدها در شهر کرمان رابطه معنـیداری وجـود دارد .عبـاسزاده و آیشـم
( )0331پژوهشی با عنوان تعریف محور تاریخی ،فرهنگی و گردشگری در بافت کهن شهر ارومیه (نمونه مطالعاتی :محله
مهدیالقدم) انجام دادهاند .نتای حاصله مبین آن اسـت کـه هسـتههای اولیـه شـهر یـا بافـت قـدیمی دارای یکسـری
ویژگیهای منحصربهفرد است .این خصوصیات ویژه در برخی بخشهـای شـهر بهصـورت کالبـدی و در بخشـی دیگـر
بهصورت ارزشهایی معنوی دیده میشود .در محله مهدی القدم شهر ارومیه تعریف محور تاریخی ،فرهنگی و گردشگری
در بافت کهن شهر ارومیه نمونه مطالعاتی :محله مهدیالقدم ایـن خصوصـیات خـاص بـه هـر دو صـورت در کنـار هـم
قرارگرفتهاند .قابلیتهای موجود در محله الزام طراحی در این بخش شـهر را بـه اثبـات میرسـاند .در پایـان طرحهـایی
سهبعدی و پالن راهبردی از طراحی محـور در محلـه مهدیالقـدم ارائهشـده اسـت .زارع اشـکذری و همکـاران ()0332
پژوهشی با عنوان تحلیلی بر نقش جاذبههای میراث فرهنگی در توسعه و جـذب گردشـگری شـهری در ایـران مرکـزی
(مطالعه موردی :شهر یزد) انجام دادهاند .نتای این پژوهش حاکی از آن است که شـاخصهای ظرفیتهـای گردشـگری
فرهنگی با مقدار  1/051و رضایتمندی گردشگران با  ،1/001عامل بسیار مهمی در افزایش رونق گردشگری فرهنگی در
شهر یزد است .در این راستا ،امضای تفاهمنامه همکاری بین استانهای همجوار ،سرمایهگذاری در بخـش میـراث مـادی
فرهنگی ،بازسازی و احیای مراکز تاریخی و همکاری با مراکز دانشگاهی ،بیشترین تأثیر را در رونق جاذبههای گردشگری
فرهنگی شهر یزد دارد .بحرینیزاده و زمانی ( )0331پژوهشی با عنوان تعیین جایگاه مکانهای تاریخی ایران بـا تحلیـل
اهمیت ،عملکرد ویژگیها و رویکرد نقشه ادراکی از دید گردشگران خارجی (مطالعه موردی :تخـت جمشـید ،عالیقـاپو و
مسجد جامع اصفهان) انجام دادهاند .نتای پژوهش نشان میدهد که جایگاه این مکانها تقریباً شبیه به هم است .عامـل
بهداشتی و عامل اطالعاتی از نقا ضعف اصلی و عامل جذابیت مکان تاریخی و عامل دسترسی از نقـا قـوت هـر سـه
مکان است .همچنین هر سه مکان در عاملهای امکانات خوردنی ،استراحت ،و موسیقی دارای ضعف هستند.
جملگی مطالعات نامبرده صرفاً به ارائه راهبردها و سیاستهای توسعه گردشگری شهری در مکانها و بافتهای تـاریخی
در راستای جذب گردشگران فرهنگی-میراثی پرداختند .اگرچه تحقیقات محدودی نیز در زمینه احیا و بازآفرینی بافتهای
فرسوده با اتکا بر معیارهای سرزندگی صورت پذیرفته ،اما پژوهشی جامع در این حوزه که مشخصاً معیارهای سرزندگی را
در مکانهای تاریخی با تأکید بر توسعه گردشگری میراثی موردسنجش قرار دهد ،انجامنشده است .بر این اساس پژوهش
حاضر درصدد آن است تا با تکیهبر پارامترهای سرزندگی ،زمینه احیای مکانهای تاریخی را بهمنظور ارتقـای گردشـگری
میراثی فراهم آورد .در راستای دستیابی به ایـن هـدف؛ مفـاهیم ،مکاتـب و تجـارب علمـی در سـه حـوزه "سـرزندگی"،
"مکانهای تاریخی" و "گردشگری شهری" موردبررسی قرار گرفت و شاخصهای مربو به این سـه مفهـوم بـهمنظور
"شناسایی اصول و معیارهای سرزندگی در مکانهای تاریخی" و سنجش میزان تأثیرگذاری این عوامل بـر میـزان رشـد
گردشگری در محدودههای تاریخی شهر تهران استخراج گردیده است.
مبانی نظری
گردشگری میراثی تاریخی ،رهیافتی فرهنگی -اقتصادی است که با تحقق همافزایی فرهنگی -میراثی تاریخی ،عالوه بر
شکلگیری یک فعالیت اقتصادی جدید ،میتواند با ساخت هویتی یکدست و نیرومند ،به پایداری هویت ملی ،امنیت ملـی
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و پایداری سیاسی – فرهنگی بینجامد .بر این اساس گردشگری میراثی تاریخی میتواند بـهعنوان یـک کاتـالیزور جهـت
پاسداری از میراث فرهنگی عمل کند زیرا قوام دهنده هویت ملی و تـاریخی ماسـت (شیخحسـنی .)0:0331 ،جاذبـههای
گردشگری میراثی تاریخی معموالً در سه شکل ( -0مکانهای واقعی :این مکانهـا بـا زنـدگی معمـاران ،حماسهسـازان،
مفاخر علمی ،دینی فلسفی ،نویسندگان ارتبا واقعی دارند و معموالً محل تولد ،زندگی ،آفرینش آثار ،مرگ و مقبره آنهـا
هستند) -5( ،مکانهای خیالی :این مکانها بیانگر یا تجلـی فضـای حماسـه ،واقعـه تـاریخی ،معمـاری ،نقاشـی ،رمـان،
نمایشنامه یا شعر و  ...هستند) -3( ،مکانهای ساختهشده :مکانهایی هسـتند کـه بـه عمـد بـرای جـذب بازدیدکننـده
خلقشدهاند) متجلی میشوند (حاجی نژاد و همکاران .)31 -31 :0317 ،گردشگری میراث طبق اصول جهانی بـه دو نـوع
تقسـیم میشــود :گردشــگری نــوع اول کــه شــامل دیـدار از مکانهــای ملمــوس ماننــد موزههــا ،ســایتهای تــاریخی،
باستانشناسی ،معماری و میشود و گردشگری نوع دوم که شامل آثار میرائی ناملموس مانند آدابورسوم ،فرهنـگ ،نـوع
معیشت و جنبههای علمی مردمشناسی میباشد ( .)Park et al,2019:101درعینحال توسعه انواع گردشـگری خصوصـاً
گردشگری با جاذبههای تاریخی -فرهنگی برای ساکنان محلی از جنبههای مختلفی دارای اهمیت میباشد؛ ازجملـه :اوالً
گردشگری ،جامعه میزبان را به سایر جوامع و فرهنگها معرفی میکند .دوما صنعت گردشـگری فرصـتی بـرای سـاکنان
ایجاد میکند تا فرهنگ خود را مستقیم و بدون واسطه و به شکل واقعی به عالقهمندان عرضه کند (Santa, & Tiatco,
 .)2019:302جذابیت مکانهای تاریخی و در این میان سراهای تاریخی در راستای جذب گردشگر ،نیازمند داشتن مکان
و محیطی سرزنده اسـت .فضـاهای تـاریخی بـا کیفیـت ،درصـورتیکه دارای طراحـی و مـدیریت خـوبی باشـند ،نقـش
تعیینکنندهای در ارتقای رفاه فردی و ایجاد ارزشهای مثبت اجتماعی ،اقتصادی و محیطی در شهرها و جـذب گردشـگر
دارند ( .)Megeirhi et al,2020:1356سرزندگی مکانهای شهر بازتاب سطح شـلوغی آن در اوقـات مختلـف روز و در
بخشهای مختلف است ( .)Lak et al,2020:389سرزندگی و پویایی فضای شهری و در مقابل ،ماللانگیزی آن بازتاب
شمار و بهخصوص نوع فعالیتها و رویدادهایی است که در فضا صورت میپذیرد .در ارتبـا بـا سـرزندگی در بافتهـای
تاریخی شهری سه دیدگاه به شرح زیر مطرحشده است:
دیدگاه نخست :بر مبنای این دیدگاه ،اساساً سرزندگی شهری صفت و کیفیتی است که در ذات کالبدی و معماری ،هستی
داشته و بهطور مستقل از ناظر وجود دارد .این دیدگاه به «جیریت محیطی» شهرت دارد و بر اسـاس آن محـی کالبـدی
مناسب جیرا به ایجاد سرزندگی شهری میانجامد.
دیدگاه دوم :بر مبنای این دیدگاه سرزندگی شهری ،مقولههای ذهنی و سلیقهای اسـت کـه کـامالً توسـ نـاظر سـاخته
میشود و هیچگونه ارتباطی با ساختار و خصوصیات محی مصنوع ندارد .این دیدگاه به امکان گرایـی محیطـی) موسـوم
است و بر مبنای آن هندسه محی فاقد اهمیت تلقی شده و تنها ویژگیهای روانشناختی و موقعیت اجتمـاعی اقتصـادی
ناظر است که محیطی را بهعنوان محی سرزنده و محی دیگری را و یا همان محی را در زمانی دیگر بهعنوان محیطی
افسرده طبقهبندی مینماید (شفیعی و همکاران.)331:0331،
دیدگاه سوم :بر مبنای این دیدگاه ،سرزندگی شهری پدیدهای ادراکی شناختی است که در جریان فراینـد دادوسـتد میـان
خصوصیات کالبدی و قابلادراك شهر از یکسو و الگوها و رمزهای فرهنگی ،تواناییهای ذهنی ،تجارب قبلـی و اهـداف
ناظر از سوی دیگر شکل میگیرد .این دیدگاه از دهه  0331میالدی بر مسئله (تجربه انسانی فضای شهری تأکیـد دارد و
کیفیت طراحی شهری ،ازجمله سرزندگی را در رابطه با «تجربه و ادراك» انسان تعریف و ارزیابی میکند .بر اسـاس ایـن
دیدگاه که بهاحتمال گرایی محیطی) و با رویکرد تعاملی موسوم است ،ابتدا محی شهری خصوصـیات و صـفات کالبـدی
خود را در معرض دید و ارزیابی حواس ناظر قرار میدهد و سپس ناظر از آن محی دریافتهای گوناگونی به عملآورده و
نهایت ـاً آن را مــورد ارزی ـابی و قضــاوت قــرار میدهــد و صــفت ســرزندگی را بــه مح ـی الصــاق مینمایــد (رحیمــی و
توسلی.)21:0331،
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روش پژوهش
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردی -توسعهای و ازنقطهنظر قطعیت ،در دسته تحقیقات کمی قرارگرفته است .شیوه
گردآوری اطالعات بر مبنای روشهای متداول کتابخانهای و میدانی بوده اسـت .اطالعـات میـدانی نیـز از طریـق ابـزار
مشاهده و پرسشنامه محقق ساخت گردآوریشده است .جامعه آماری افرادی که بهعنوان جامعـه مطالعـاتی ایـن تحقیـق
برگزیدهشدهاند ،شـامل دو گـروه ،اعـم از  .0گردشـگرانی کـه از مکانهـای تـاریخی مـورد پژوهـی (سـراهای تـاریخی
مهربانمنش ،پهلوان رزاز ،دبیرالملک ،کاظمی) حداقل یک مرتبه بازدید به عملآورده و یا در آنها حضـور یافتهانـد ،و .5
متخصصان حوزه شهرسازی ،معماری ،مرمت و گردشگری که به محدودههای موردمطالعـه آشـنایی کامـل دارنـد .گـروه
متخصصان از میان افراد شاغل در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران و شهرداری منطقه  05شهر تهـران
برگزیدهشدهاند .توزیع پرسشنامه در میان بازدیدکنندگان بهصـورت تصـادفی و در میـان متخصصـان بـه شـکل از پـیش
تعیینشده با بهرهگیری از تکنیک دلفی ،انجام پذیرفته است .الزم به ذکر اسـت بـه جهـت متفـاوت بـودن افـراد نمونـه،
پرسشنامههایی بهصورت مجزا حاوی سؤاالتی متفاوت ،برای این دو گروه طرح و تدوین گردیده است؛  .0پرسشـنامهای
جهت نظرسنجی از افراد غیرمتخصص و عامی (گردشگران) که سؤاالت موردسنجش بـهراحتی بـرای آنـان قابـلدرك و
فهم باشد .و  .5پرسشنامهای حاوی سؤاالت تخصصی جهت پاسخگویی کارشناسان .حجم نمونه آماری مطالعـه شـده بـا
استفاده از فرمول کوکران برای گردشگران و متخصصین به ترتیـب معـادل  311و  31نفـر تعیینشـده اسـت .بـهمنظور
اطمینان از روایی ابزار اندازهگیری ،از روش روایی محتوا استفاده گردید .در این تکنیک ،تأکید زیاد بـر قضـاوت شخصـی
سازندگان ابزار میباشد ،لذا پرسشنامههای مذکور پس از تدوین در اختیار صاحبنظران قرار گرفت و اساتید و کارشناسان،
سؤاالت آن را ازنظر روا بودن تأیید نمودند .جهت بررسی میزان اعتبار سؤاالت پرسشنامه نیـز از ضـریب آلفـای کرونبـاخ
بهره گرفته شد که میزان آن به ترتیب برای جامعه آماری گردشگران و متخصصین معادل  1/371و  1/377میباشد کـه
این ارقام نشان از پایایی مطلوب پرسشنامهها دارد .پس از تکمیل پرسشنامههای تنظیمشده بر اساس طیـف پن درجـهای
لیکرت توس جامعه آماری ،پاسخهای حاصـله مرتبسـازی ،طبقهبنـدی و کدگـذاری شـده و جهـت انجـام آزمونهـای
استنباطی قابل ارزیابی در محی نرمافزار تحلیل آماری  SPSSشد.

متغیر
سرزندگی فضای شهری

گردشگری میراث

جدول شماره  .1شاخصهای مربوط به متغیرهای پژوهش
شاخصها
پذیری
نفوذپـذ
مدت ماندگاری ،کیفیت و کمیت دسترسی ،نفوذپذیری بصری ،نفوذ
کـی،
منـی فیزی ک
کالبدی ،انعطافپذیری کاربری ،امنیت روانی و اجتماعی ،ایم ن
شفافیت فضایی ،شفافیت بصری ،خوانایی فضایی ،جذابیت بصری ادرا کی،
اکـی،
آسایش محیطی ،آسایش اقلیمی ،تسهیالت رفاهی
نوزایی هنرها و فنون محلـی و فعالیتهـای فرهنگـی سـنت -حفاظـت از
منــاطق دارای ارزش فرهنگ ـی -زیباشــناختی -جــذب جمعی ـت -هوی ـت
محلـی -عــدالت اجتمــاعی ،امنی ـت و برابــری -ســرزندگی -درآمــدزایی-
اشتغالزایی -ایجاد بازارهای نو -گسـترش صـادرات پنهـان تسـهیالت و
زیرساختهای شهری -مرمت و احیا -تغییر کاربری -خوانـایی -جـذابیت
بصری -حملونقل

منابع
صــــیامی و همکــــاران (،)0331
سلیمانی و همکـاران ( ،)0337زال
و همکاران ()0333
رهنمــایی و همکــاران (،)0331
اسکندری و همکاران)0332( ،
)Hristić et al(2020

محدوده موردمطالعه
تهران ،از یکسو نسبت به سایر شهرهای تاریخی کشور ،شهری نوبنیاد است و از سویی دیگر ،به علت قـدمت اسـکان و
زیست در آن ،از دوره پیش از پایتختی ،شهری تاریخی به شمار میآید .تعـداد بسـیاری از نهادهـای فرهنگـی و تـاریخی
تهران ،در منطقه  05واقعشدهاند ،به همین دلیل میتوان این منطقه را بهعنوان مرکز تاریخی و فرهنگـی ایـن شـهر بـه
شمار آورد (رهنمایی و همکاران .)13:0331 ،منطقه  ،05کانونی زنده و فعـال و محـرك اقتصـاد کالنشـهری محسـوب
میگردد ،عالوه بر اینکه شاخصترین فضاها و آثار تاریخی تهران را در خود جایداده اسـت ،محیطـی باکیفیـت و دارای

بیطرف و همکاران /سنجش معیارهای سرزندگی در مکانهای تاریخی با تأکید بر رویکرد توسعه ...

109

عناصر هویتی شاخص را عرضه میدارد ،تا جاذب فعالیتهای متنوع فرهنگی ،مدنی و گردشگری برای شهروندان تهرانی
و دیگر گردشگران داخلی و خارجی باشد (همان .)31 ،محلـه تـاریخی عودالجـان واقـع در منطقـه  05تهـران بـهعنوان
قلمروی مطالعاتی پژوهش حاضر انتخابشده است .این محله از شمال به خیابـان امیرکبیـر ،از شـرق بـه خیابـان ری ،از
غرب به خیابان ناصرخسرو و از جنوب به خیابان پانزده خرداد محدود میشـود و مسـاحت آن حـدود  021هکتـار اسـت.
عودالجان یکی از پن محله تهران عهد صفوی است که به همراه محالت ارگ ،سنگل  ،چالهمیدان و بازار ،ساختار شـهر
قدیم تهران را شکل میدادند (تصویر  .)5از میان تعدد آثار مهم و ارزشمند در محله عودالجان 1 ،سرای تـاریخی پهلـوان
رزاز ،دبیرالملک ،کاظمی ،مهربانمنش بهعنوان نمونههای مطالعاتی برگزیدهشدهاند.

شکل شماره  .1محله بندی و نظام مدیریتی موجود در منطقه ( 12راست) موقعیت مکانی محله عودالجان در منطقه ( 12چپ)

بحث و یافتهها
طی بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع دادهها با اسـتفاده از آزمـون کولمـوگروف -اسـمیرنف ،مشـخص گردیـد کـه
هیچیک از معیارها و متغیرهای پژوهش چه برای متخصصین و چه برای گردشگران نرمـال نبـوده (جـدول  )2و بایـد از
آزمونهای ناپارامتریک معادل با آزمونهای پارامتریک استفاده نمود .بـر ایـن اسـاس از آزمـون ناپـارامتری ویلکاکسـون
بهمنظور محاسبه مقادیر میانگین و واریانس متغیرهـا استفادهشـده اسـت .نتـای حاصـله حـاکی از آن اسـت کـه ازنظـر
متخصصین متغیرهای تنوع بصری ،زیبایی و جذابیت بصری و تنوع کاربری سراهای تاریخی منطقه  05تهران بـا مقـدار
میانگین  3/17 ،3/31و  3/21به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را داشتهاند و این  3عامل بهترین نمره ارزیابی را ازنظر ایـن
افراد کسب نمودهاند .هرچند این مقدار میانگینها نزدیک به حد متوس به باال میباشد و تا حدودی از میـزان اثرگـذاری
زیاد فاصله دارند .همچنین عواملی که کمترین اثرگذاری را داشتهاند به ترتیب عبارتاند از امکانـات و تسـهیالت ایمنـی،
کیفیت دسترسی و آسایش محیطی کـه میـانگین ایـن متغیرهـا بـه ترتیـب برابـر اسـت بـا  5/13 ،5/13و  .5/73ازنظـر
گردشگران متغیر زیبایی و جذابیت بصری سراهای تاریخی منطقه  05تهران با مقدار میانگین  3/17بیشترین تأثیرگذاری
را داشته و بهترین نمره ارزیابی را ازنظر این افراد کسب نموده است .همچنین عواملی که کمترین اثرگـذاری را داشـتهاند
به ترتیب عبارتاند از حضور پذیری ،احساس امنیت و ایمنی فیزیکی که میانگین این متغیرها بـه ترتیـب برابـر اسـت بـا
 5/13 ،5/32و ( .5/35جدول )5
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جدول شماره  .2نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنف و ویلکاکسون
نتای حاصل از بررسی میزان نرمال بودن متغیرهای پژوهش (آزمون کلموگروف-اسمیرنف)
متغیرهای پژوهش
جامعه
آماری

حضور پذیری

تنوع کالبدی

تنوع فعالیتی

تنوع کاربری

تنوع بصری

آسایش محیطی

تسهیالت رفاهی

آسایش اقلیمی

نفوذپذیری بصری

نفوذپذیری کالبدی

انعطافپذیری

امنیت

تسهیالت ایمنی

شفافیت فضایی

شفافیت بصری

خوانایی

جذابیت بصری

فعالیت پذیری

کمیت دسترسی

کیفیت دسترسی

متخصصین

1/010 1/511

1/071 1/171

1/550 1/111

1/311 1/313

1/031 1/071

1/027 1/325

1/033 1/327

1/027 1/523

1/017 1/312

1/017 1/502

1/033 1/511

1/323 1/111

1/501 1/513

1/301 1/073

1/301 1/573

1/031 1/021

1/511 1/510

1/550 1/013

1/311 1/332

1/311 1/331

گردشگران
نتیجه

نرمال نمیباشد

نتای حاصل از بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش (آزمون ویلکاکسون)
متغیرهای پژوهش

جامعه
آماری

حضور پذیری

تنوع کالبدی

تنوع فعالیتی

تنوع کاربری

تنوع بصری

آسایش محیطی

تسهیالت رفاهی

آسایش اقلیمی

نفوذپذیری بصری

نفوذپذیری کالبدی

انعطافپذیری

امنیت

تسهیالت ایمنی

شفافیت فضایی

شفافیت بصری

خوانایی

جذابیت بصری

فعالیت پذیری

کمیت دسترسی

کیفیت دسترسی

متخصصین

3/11

3/03

3/51

3/21

3/31

5/73

5/17

5/35

3/13

3/11

5/37

5/31

5/13

3/03

3/13

3/02

3/17

3/33

3/11

5/13

میزان
اثرگذاری

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

بیشازحد متوس

بیشازحد متوس

کمتر از حد متوس

کمتر از حد متوس

کمتر از حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

کمتر از حد متوس

کمتر از حد متوس

کمتر از حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

بیشازحد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

کمتر از حد متوس

گردشگران

5/32

3/53

3/03

3/12

3/37

3/01

3/15

3/01

3/50

3/50

3/03

5/13

5/35

3/11

3/11

3/33

3/17

3/03

3/01

3/01

میزان
اثرگذاری

کمتر از حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

کمتر از حد متوس

کمتر از حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

بیشازحد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

نزدیک به حد متوس

در ادامه نتای حاصل از بررسی فرضیههای پژوهش که با بهرهگیری از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و فریـدمن انجـام
پذیرفت ،ارائه گردیده است.
فرضیه  =1نوع و میزان رابطه میان سرزندگی و گردشـگری شـهری در مکانهـای تـاریخی شـهر
تهران قابلتعیین است.
ارتبا میان معیارهای سرزندگی و گردشگری در مکانهای تـاریخی بـا اسـتفاده از آزمـون همبسـتگی انجـام پـذیرفت.
شایانذکر است که در اینگونه موارد از ضریب همبستگی پیرسون (وقتی متغیرها نرمـال باشـند) یـا ضـریب همبسـتگی
اسپیرمن (حداقل یکی از متغیرها نرمال نباشد) استفاده خواهد شد .نتای آزمون کلمـوگروف اسـمیرنوف بـرای متغیرهـای
سرزندگی و گردشگری شهری حکایت از نرمال نبـودن متغیرهـا از دیـدگاه متخصصـین و گردشـگران دارد (جـدول .)3
ازاینرو از ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسـی رابطـه بـین سـرزندگی و گردشـگری شـهری از دیـد گردشـگران و
متخصصین استفاده گردید .نتای حاصل از آنالیز دادهها نشاندهنده آن است که از دید گردشگران و متخصصین حاضر در
این پژوهش ،میان سرزندگی و گردشگری شهری در مکانهای تـاریخی شـهر تهـران ( 1سـرای تـاریخی موردمطالعـه)
رابطهای مستقیم (زیرا ضرایب همبستگی مثبت میباشند) و معنادار (زیرا مقادیر معناداری کمتر از  1/12شده است) وجـود
دارد .عالوه بر این شدت این رابطه قوی میباشد زیرا ضرایب همبستگی مـذکور بیشـتر از  1/7شـدهاند و نزدیـک بـه 0
میباشند .درنتیجه با ارتقا معیارهای سرزندگی در این مکانهای تاریخی ،گردشگری در این نقا نیز توسعه بیشتری پیـدا
میکند؛ بهعبارتیدیگر برای تقویت و توسعه گردشگری در این مکانها و سراهای تاریخی بایسـتی بـه تقویـت و بهبـود
معیارهای سرزندگی پرداخت( .جدول )1
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جدول شماره  .3نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای سرزندگی و گردشگری شهری
آماره آزمون
1/317
1/131
1/531
1/125

متغیر
سرزندگی (متخصصین)
سرزندگی (گردشگران)
گردشگری (متخصصین)
گردشگری (گردشگران)

نتیجه
نرمال نمیباشد
نرمال نمیباشد
نرمال نمیباشد
نرمال نمیباشد

مقدار معناداری
1
1
1
1/102

جدول شماره  .4بررسی رابطه میان سرزندگی و گردشگری شهری از دیدگاه متخصصین و گردشگران
رواب
رابطه بین سرزندگی و گردشگری شهری
از دید گردشگران
رابطه بین سرزندگی و گردشگری شهری
از دید متخصصین

ضریب همبستگی
1/313

مقدار معناداری
1/111

نوع رابطه
مستقیم

1/307

1/111

مستقیم

نتیجه
رابطه مستقیم و
معناداری وجود دارد
رابطه مستقیم و
معناداری وجود دارد

فرضیه  =2رتبهبندی معیارهای سرزندگی در مکانهای تاریخی شهر تهران به لحاظ میزان اهمیت قابلبررسی است.

در راستای بررسی این فرضیه با استفاده از آزمون فریدمن به رتبهبندی هر یک از  1مکان تاریخی مهربانمنش ،پهلـوان
رزاز ،دبیرالملک و کاظمی از دیدگاه جامعه هدف پرداختهشده است؛ به عبارتی مشخصشده اسـت کـه در رابطـه بـا هـر
عامل ،کدام مکان تاریخی دارای وضعیتی بهتر از بقیه میباشد .ازنظـر متخصصـین ،وضـعیت هـر عامـل در هـر یـک از
سراهای تاریخی با هم تفاوت دارند بهجز عامل زیبایی و جذابیتهای بصری .زیرا مقدار معناداری برای این عامل برابر بـا
 1/12شده است اما برای سایر عوامل این مقدار کمتر از  1/12گزارششده است .بـه همـین دلیـل اسـت کـه رتبهبنـدی
سراهای تاریخی برحسب این عامل انجامنشده است ،زیرا ازنظر متخصصین ،این  1مکان ازلحاظ زیبـایی و جـذابیتهای
بصری در یک سطح بوده و تفاوت چندانی با هم ندارند .ازنظر گردشگران ،وضـعیت هـر عامـل در هـر یـک از سـراهای
تاریخی با هم تفاوت دارند زیرا مقدار معناداری برای هر عامل کمتر از  1/12شده است .در جدول  1عاملی کـه بـاالترین
رتبه را در هر یک از سراهای تاریخی از منظر هر دو گروه آماری کسب نموده ،مشخص گردیده است( .جدول )2
جدول شماره  .5نتایج حاصل از آزمون رتبهبندی فریدمن
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+
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اولویتبندی معیارهای سرزندگی شهری در راستای ارتقای گردشگری شهری (دیدگاه گردشگران)
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

سرای
پهلوان
رزاز
سرای
مهربانم
نش

نتیجهگیری
محدودههای تاریخی فضاهای بااهمیتی برای مـردم محسـوب میشـوند ،چراکـه دارای ارزشهـای تـاریخی ،کالبـدی و
فرهنگی میباشند .این مناطق به دلیل نمـایش هویـت شـهرها ،از ارزش بسـیاری جهـت جـذب گردشـگر برخوردارنـد.
کشورهای توسعهیافته با بها دادن به گردشگری ،توانستهاند عالوه بر منافع اقتصادی ،سرزندگی را به بافتهـای تـاریخی
برگردانند .ولیکن این مهم در مناطق تاریخی کشور با کاهش تدریجی جمعیت و زوال اقتصادی روبرو است .بر این اساس
بهرهگیری از مدیریتی استراتژیک در برنامهریزی راهبردی توسعه گردشـگری بـا تکیـهبر پارامترهـای سـرزندگی امـری
ضروری به نظر میرسد .در تحقیق حاضر ضمن شناسایی مؤلفهها و معیارهای سرزندگی در مکانهای تاریخی بـا اسـتناد
به نظرات و آرای صاحبنظران و پژوهشگران متأخر ،میزان اثرگذاری این معیارهـا بـر توسـعه گردشـگری میراثـی در 1
سرای تاریخی مهربانمنش ،پهلوان رزاز ،دبیرالملک و کاظمی واقع در منطقه  05تهران موردمطالعه و سـنجش واقعشـده
است .یافتهها ی حاصل از بررسی آمارهای استنباطی حاکی از آن است که میزان تأثیرگذاری متغیرهای سرزندگی بر ارتقـا
سطح گردشگری میراثی در  1محدوده منتخب ،از دیدگاه جامعه متخصصین و گردشگران با هم برابر نبوده؛ بـهاینترتیب
که ازنظر متخصصین متغیرهای تنوع بصری ،زیبایی و تنوع کاربری بیشترین میـزان اثربخشـی و عاملهـای امکانـات و
تسهیالت ایمنی ،کیفیت دسترسی و آسایش محیطی دارای کمترین میزان تأثیر بودهاند .این در حـالی اسـت کـه از دیـد
گردشگران متغیر زیبایی و جذابیت بصری از بیشترین و معیارهای حضـور پـذیری ،احسـاس امنیـت و ایمنـی فیزیکـی از
کمترین میزان تأثیر برخوردار میباشند .در راستای بررسی نوع و میزان رابطه میان سرزندگی و گردشگری شهری از دیـد
جامعه آماری مشخص گردید که رابطهای مستقیم و معنادار بین متغیرهای موردبررسی در  1سرای تاریخی برقـرار اسـت،
بهنحویکه با ارتقا معیارهای سرزندگی در این مکانها ،گردشگری نیز توسـعه بیشـتری مییابـد .نتـای ایـن بخـش بـا
دستاوردهای پژوهش مقدم و همکاران ( )0337همخوانی دارد ،زیرا حفظ هویت تاریخی و فرهنگی بافتهای فرسـوده در
گرو ارتقا معیارهای سرزندگی (تنوع -آسایش -دسترسی -امنیـت) و زیسـت پـذیری (اجتمـاعی -اقتصـادی -کالبـدی-
فضایی -مدیریتی -زیستمحیطی) میباشد .در حقیقت رابطهای مستقیم و معنادار میان دو متغیر سرزندگی و احیای بافت
برقرار است .همچنین با نتای مطالعه صیامی و همکاران ( )0331مطابقت دارد ،چراکه در این پژوهش مشخص گردید که
احیا و بازآفرینی کالبدی ،فرهنگی-اجتماعی و کارکردی مکانهای تـاریخی (بـازار قـزوین) ،زمینهسـاز ارتقـاء سـرزندگی
اقتصادی محی میگردد .نتای پژوهش احمدی ( )0333که نشاندهنده تأثیر مستقیم عوامل سرزندگی (تنـوع ،آسـایش،
دسترسی ،ایمنی) بر احیای بافت تاریخی میباشد ،نیز گویای برقراری رابطهای دوسویه میان این دو متغیر است .از طرفی
در بخش گردشگری با یافتههای پژوهش حسینآبادی و همکاران ( ،)0333باصولی و همکاران ( )0331هماهنـگ اسـت.
در این پژوهشها از عواملی مانند کیفیت دسترسی ،آسایش محیطی و امنیـت بـهعنوان عـواملی تأثیرگـذار در گسـترش
گردشگری فرهنگی و تاریخی یادشده است .نتای حاصل از ارزیابی وضعیت هر یک از پارامترهای سرزندگی در سـراهای
تاریخی مبین آن است که از دیدگاه متخصصین بهجز عامل زیبایی و جذابیتهای بصـری کـه در هـر  1محـدوده مـورد
پژوهی به یک اندازه و در یک سطح بوده ،مابقی معیارها وضعیت متفاوتی در این مکانها نسبت به یکدیگر دارند .ولیکن
از منظر گردشگران ،وضعیت هر عامل در هر یک از سراهای تاریخی با هم تفاوت دارند .عاملی که باالترین رتبه را در هر
یک از سراهای تاریخی از منظر هر دو گروه آماری کسب نموده ،دارای وضعیت بهتـری نبسـت بـه بقیـه میباشـد .ایـن
اولویتبندیها نشان از وضعیت مطلوبتر هر یک از معیارهای سرزندگی در یک محدوده تاریخی نسبت به سه محـدوده
دیگر میباشد .این در حالی است که معیار موردنظر بایستی در هر  1محدوده تاریخی نامبرده در شرایطی بهینه قرار داشته
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باشد ،چراکه وضعیت نامطلوب یک شاخص در یک محدوده تاریخی موجب کمرنگ شدن میزان سرزندگی در مکان مورد
هدف نسبت به سایر مکانها میگردد .دستاوردهای نظری پژوهش حاضر در مرتبه قیاس بـا پژوهشهـای انجامشـده در
حوزه گردشگری ،خاصه گردشگری میراثی گویای این مطلب است که اکثر تحقیقات و مطالعات صورت گرفتـه در ایـران
بیشتر به بررسی چالشها ،مشکالت ،موانع و مزایای گسترش گردشگری و راهکارهـای بهرهگیـری از ایـن رویکـرد در
راستای احیـای مجموعـههای تـاریخی پرداختهانـد و کمتـر بـه مقولـه سـرزندگی و شـاخصهای آن بـهعنوان یکـی از
رویکردهای مؤثر در جهت رونق صنعت گردشگری و جذب گردشگر توجه نمودهاند .پژوهش کنونی بهصورت موردی بـه
نقش مؤثر سرزندگی با استفاده از معیارها و شـاخصهای منبعـ از بررسـی تطبیقـی دیـدگاهها و آرای صـاحبنظران و
پژوهشگران داخلی و خارجی ،در توسعه و ساماندهی گردشگری شهری پرداخته است که با توجه به اهمیت سرزندگی در
شهر در عصر جذب سرمایه و گردشگر ،این مهم نهتنها اهمیت داشته بلکه ضروری مینماید .حال با شناسـایی و بررسـی
نقش مؤلفههای سرزندگی در ارتقاء گردشگری میراثی در مکانهای تاریخی انتظار میرود متولیان و دستاندرکاران امـور
شهری پایتخت ایرانزمین ،با حساسیت بیشتر نسبت به یادگارهای تـاریخی بـهجای مانـده از گذشـته ،و اعمـال صـحیح
معیارهای ارتقادهنده سرزندگی در مکانهای تاریخی شهر تهران ،ضمن احیـا و باززندهسـازی ایـن مکانهـای ارزشـمند،
فضایی مطلوب را جهت جذب بازدیدکنندگان فراهم آورند .همچنین انتظار میرود مساعدت بیشتری از جانب سازمانهای
متولی ازجمله میراث فرهنگی و گردشـگری ،دفـاتر احیـا و نوسـازی بافـت فرسـوده و همینطـور شـهرداری منطقـه بـا
پژوهشگران و محققان در راستای و پیشبرد هر چهبهتر فرآیند پژوهش به عمل آید ،چراکه ازجمله محدودیتهای اصـلی
تحقیق حاضر عدم همکاری متخصصان فعال در ارگانهای نامبرده بوده است .امید است نوشتار حاضـر بـهعنوان مبنـایی
برای پژوهشهای آتی که در این زمینه انجام میپذیرد ،مورداسـتفاده قـرار گیـرد و پیشـنهادها و راهکارهـای منطقـی و
قابلاجرا در راستای تحقق این مهم از جانب محققان و پژوهشگران بعدی ارائه گردد.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که برگرفته از رساله دکتری میباشد حامی مالی نداشته است.
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