
Journal of Iranian Architecture & Urbanism. 12(1): 237-250, Spring & Summer 2021

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Journal of Iranian Architecture & Urbanism
(JIAU)

Homepage: https://www.isau.ir/

Analysis of the effective factors on strategic planning of heritage tourism (Case study: Tehran city)*

Hamid Ghorbani 1,** , Abdoreza Rokneddin Eftekhari 2, Shams Sadat Zahedi 3, Seyed Saeid Hashemi 4 

1Ph.D. in Tourism Management, Department of Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
2Professor, Department of Rural Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3Professor, Department of Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
4Associate Professor, Faculty Member of University Jihad, Tehran, Iran.

** Corresponding Author:
Email:ghorbani_55@yahoo.com
Phone: +98(912)3843756

Number of References

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The dynamic tourism industry is an important tool 
for spatial development due to its high potential in offering employment opportunities 

and attracting capital. Therefore, the knowledge of tourism is important for economic 
dynamism and development at different scales. Heritage tourism is a kind of urban 
tourism, and the spatial strategic planning of heritage tourism is a coordinating process 
between internal resources and external opportunities of the region. Its purpose is to look 
through the strategic space viewpoint and determine the opportunities that can benefit 
the region. However, it has not been considered in the tourism planning policies of Tehran 
metropolis. In this regard, all available capacities and assets of Tehran in heritage tourism 
and culture through spatial linkages are not integrated, and there are no clear strategies 
for planning in this area. Meanwhile, Tehran has magnificent valuable historical and 
cultural monuments and has several thousand years of historical civilization and cultural 
support. This issue shows the importance of developing heritage tourism planning in 
Tehran. Optimal utilization of all capacities in a transparent, long-term, and sustainable 
framework based on an efficient strategic plan can play an important role in advancing 
the tourism development goals in Tehran and its introduction in the regional, national 
and global arenas. Due to the importance of the subject, this study aims to analyze the 
strategies proposed in the sustainable spatial, strategic plan of heritage tourism in Tehran 
and provide a model of strategic tourism planning.

METHODS: The present research is applied in terms of purpose and is mixed in terms 
of methodology. The required information and data were collected by documentary-

bibliographic and field observation methods. In this study, in order to enumerate research 
strategies in the strategic tourism planning model, a legacy of available resources has been 
documented. The strategies identified by ten professors and Ph.D. students who have 
studied in the field of heritage tourism and are aware of the subject and environment 
of the study area were modified and, after saturating the opinion of experts on the 
comprehensiveness of the strategies, were selected as the final research strategies. After 
the strategy selection process, the multi-criteria decision making method and the SWARA 
method have been used to weigh and measure the importance of the strategies.

FINDINGS: In the present study, based on experts’ opinions, four main factors and 28 
strategies were introduced. Based on the research findings, these main strategies did 

not work in the same way in terms of their importance in the presented model. Among 
these, the strategy of laws with a final weight of 2.37 is the most important factor. Planning 
and management strategies and social strategies with 1.95 and 1.70 were in the second 
and third priority, respectively. Finally, the economic strategy with a final weight of 1.59 
was identified as the least important strategy. The most important strategies among 
her-itage tourism planning strategies in Tehran include providing incentive packages for 
the repair and restoration of historic buildings by the government with a final weight 
of 0.56 among the strategies of the laws, the strategy of supporting job creation and 
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in-creasing public income at the local community level with a final weight of 0.36; eco-
nomic strategies; the strategy of protection of buildings and historical monuments with 
a final weight of 0.49; planning strategies and management, and the strategy of prevent-
ing damage to indigenous culture due to frequent encounters of tourists with different 
cultures with a weight of 0.42. Consequently, based on the quantitative and qualitative 
evaluation of research strategies and using theoretical foundations, and understanding 
the current situation of the study area, a suitable model of strategic planning of heritage 
tourism is presented.

CONCLUSION: According to the research findings and the strategic planning model 
of heritage tourism in Tehran, the most important factors affecting heritage tourism 

planning in Tehran are laws and regulations, management and planning, and social and 
economic factors, respectively. Each of these main factors is achieved through strategies. 
Obviously, addressing each of these strategies is essential for achieving the desired 
planning pattern, and simply paying attention to one without considering the other makes 
it difficult to understand the pattern. Suppose we follow the theoretical and empirical 
hierarchy of research. In that case, having an appropriate model of strategic planning to 
achieve sustainable development of heritage tourism becomes clear. Based on the results, 
the heritage tourism planning process using the following model includes several basic 
steps such as determining the factors of executive considerations in the field of laws and 
regulations and planning and management and environmental monitoring of the study 
area in terms of socio-economic effects of tourism on the host society. In this regard, the 
main factors of planning have been selected, and executive strategies have been presented 
in line with each factor. The first step in this model is to determine the strategies of laws 
and regulations related to historical attractions and then plan and manage them properly 
using the defined strategies and implement these strategies by applying techniques and 
strategies to measure and analyze the social and economic effects of tourism development. 
Drawing this pattern determines how heritage tourism can move towards a better future. 
Finally, it can be concluded that Tehran city, due to its many capabilities and attractions, 
valuable historical monuments and political-administrative position, and its capital, can 
become a suitable context for tourists and become a heritage tourism hub of the country 
and the region with proper planning.

HIGHLIGHTS:
- Identify the axes affecting strategic planning in the development of heritage tourism 
(laws and regulations, planning and management, social and economic) and prioritize 
them.
- Applying SWARA method in strategic planning of heritage tourism.
- Develop a strategic planning model for the development of heritage tourism.
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ــررات،  ــن و مقـ ــی )قوانیـ ــگری میراثـ ــعه گردشـ ــردی در توسـ ــزی راهبـ ــر برنامه ریـ ــر بـ ــای موثـ ــایی محورهـ - شناسـ
برنامه ریـــزی و مدیریـــت، اجتماعـــی و اقتصـــادی( و اولویت بنـــدی آن هـــا.

- بکارگیـــری روش ســـوارا در برنامه ریزی راهبردی گردشـــگری میراثی. 
- تدویـــن الگوی برنامه ریزی راهبردی برای توســـعه گردشـــگری میراثی.

ــردی  ــزی راهب ــر در برنامه ری ــل مؤث ــل عوام ــعید. )1400(. تحلی ــید س ــدی، شــمس الســادات و هاشــمی، س ــا؛ زاه ــاری، عبدالرض ــن افتخ ــن الدی ــد؛ رک ــی، حمی قربان
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نحوه ارجاع به مقاله

ــور محرکــه توســعه مناطــق از مهم تریــن  گردشــگری میراثــی به عنــوان گردشــگری فرهنگــی و موت
مــواردی اســت کــه نیازمنــد اتخــاذ برنامه هــای راهبــردی فضایــی منســجم متناســب بــا پتانســیل ها 
ــا تمامــی ظرفیت هــا  ــاز اســت ت ــزی، نی ــن برنامه ری و شــرایط بومــی منطقــه اســت. در چارچــوب ای
ــی  ــه صورت ــی ب ــای فضای ــق پیونده ــی از طری ــگری میراث ــوزه گردش ــود در ح ــای موج و دارایی ه
یکپارچــه شناســایی شــود و بــه نقــش و جایــگاه متعــدد و متفــاوت بازیگــران اصلــی در توســعه ایــن 
نــوع گردشــگری و همین طــور مقــررات اتخاذشــده از ســوی آن هــا توجــه ویــژه ای داشــت تــا بتــوان 
ــدف  ــن رو ه ــرد. ازای ــایی ک ــوع گردشــگری را شناس ــن ن ــردی ای ــزی راهب ــر در برنامه ری ــل مؤث عوام
ایــن پژوهــش، بررســی عوامــل مؤثــر بــر برنامه ریــزی راهبــردی گردشــگری میراثــی در شــهر تهــران 
ــی  ــردی توســعه گردشــگری میراث ــزی راهب ــوی برنامه ری ــوان الگ ــتفاده از آن بت ــا اس ــا ب می باشــد ت
ــه ای  ــنادی و کتابخان ــات اس ــق مطالع ــه و از طری ــش، آمیخت ــه داد. روش پژوه ــران را ارائ ــهر ته ش
داده هــای موردنیــاز جمع آوری شــده اســت. جامعــه آمــاری پژوهــش گــروه خبــرگان در نظــر 
ــدل  ــش از م ــده پژوه ــای شناسایی ش ــت راهبرده ــزان اهمی ــی می ــرای ارزیاب ــت. ب ــده اس گرفته ش
ســوارا استفاده شــده اســت. نتایــج تحقیــق نشــان می دهــد کــه محورهــای راهبــردی قوانیــن بــا وزن 
ــا وزن  ــا وزن نهایــی 1/95، راهبــردی اجتماعــی ب نهایــی 2/37، راهبــردی برنامه ریــزی و مدیریــت ب
ــی در  ــل اصل ــن عوام ــب مهم تری ــه ترتی ــی 1/59 ب ــا وزن نهای ــردی اقتصــادی ب ــی 1/71 و راهب نهای
تحقــق توســعه گردشــگری میراثــی شــهر تهــران می باشــند و در میــان راهبردهــای محــور قوانیــن 
ــت، در  ــای تاریخــی از طــرف دول ــت ابنیه ه ــر و مرم ــرای تعمی ــه بســته های تشــویقی ب ــرد ارائ راهب
میــان راهبردهــای اقتصــادی، راهبــرد حمایــت از ایجــاد اشــتغال و افزایــش درآمــد عمومــی در ســطح 
ــه و  ــرد حفاظــت از ابنی ــت، راهب ــزی و مدیری ــان راهبردهــای محــور برنامه ری ــی، در می جامعــه محل
آثــار تاریخــی و در میــان راهبردهــای محــور اجتماعــی، راهبــرد جلوگیــری از آســیب دیــدن فرهنــگ 
ــا در  ــن راهبرده ــاوت، مهم تری ــای متف ــگران بافرهنگ ه ــرر گردش ــای مک ــر برخورده ــی در اث بوم

ــند. ــران می باش ــهر ته ــی ش ــگری میراث ــزی گردش ــای برنامه ری ــان راهبرده می
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مقدمهمقدمه
ــیل  ــه پتانس ــه ب ــا توج ــگری ب ــای گردش ــت پوی صنع
بــاالی خــود در ایجــاد اشــتغال و ســرمایه و نیــز جابجایــی 
ــی  ــعه فضای ــی در توس ــش مهم ــات نق ــت و امکان جمعی
ایفــا می کنــد و در بســیاری از کشــورهای جهــان بــه 
 Creaco( ــد دلیــل نقشــی کــه در ایجــاد شــغل های جدی
Querini 2003: 145 &( و ایجــاد مزیت هــای رقابتــی 
و  کالن  قیــاس  در  فضایــی  سیاســت های  و  منطقــه ای 
خــرد )Cooke et al., 2006: 78( دارد، ابــزاری مهــم 
امــروزه  و  توســعه فضایــی محســوب می شــود  بــرای 
تولیــدی  و  اقتصــادی  فعالیت هــای  از  مهمــی  بخــش 
کشــورهای توســعه  یافتــه و درحــال  توســعه را در برگرفتــه 
 .)UNWTO Tourism Highlights, 2007( اســت 
اقتصــادی دنیــا،  اســاس پیش بینــی کارشناســان  بــر 
ــد  ــا 2020 می توان ــال 2000 ت ــگری از س ــت گردش صنع
ــی از صنعــت  ــان باشــد و حت ــع جه از ســودآورترین صنای
نفــت و اتومبیــل هــم پیشــی گیــرد و در شــمار ســه صنعت 
 Farhadikhah et al.,( عمــده جهــان محســوب می شــود
ــز در  ــي نی ــاي فرهنگ ــر آن کنش ه ــالوه ب 154 :2019( ع
ــه  ــد ب ــه مي توان ــر د ک ــکل مي گی ــگري ش ــرد گردش فراگ
 Ibrahim,( تــداوم و پایــداري فرهنــگ بومــي کمــک کنــد
ــراي  ــگري ب ــناخت از گردش ــا ش ــن مبن 2006:82(. برای
پویایــي اقتصــادي و نیــل بــه توســعه در مقیاس هــاي 

ــت دارد. ــف اهمی مختل
ــات  ــت خدم ــل ماهی ــه دلی ــت در گردشــگری ب مدیری
 Torab(ــت ــوردار اس ــیاری برخ ــت بس ــور آن، از اهمی مح
راســتا  ایــن  در   .)Ahmadi and Ziaei, 2013: 78
توســعه گردشــگری شــهری شایســته اســت در چارچــوب 
ــای آن  ــر مبن ــا ب ــرد ت ــکل گی ــی ش ــای مطلوب راهبرده
توســعهی  بــرای  مناســبی  سیاســتهای  و  خطمشــی 
ــورد  ــع برخ ــه مان ــود ک ــه ش ــر گرفت ــگری در نظ گردش
ــد.  ــع گردشــگری و دیگــر کارکردهــای شــهری گردن مناف
ــگری  ــا گردش ــت هرکج ــان داده اس ــه نش ــه تجرب چراک
ــرد مشــخص  ــزی و راهب ــدون برنامه ری ــی و ب به طــور اتفاق
اجتماعــی  و  زیســت محیطی  مشــکالت  یابــد،  توســعه 
ــدت، مشــکالت  ــی آورد و در درازم ــه وجــود م ــددی ب متع
Rokn al-( می شــود  فوایــدش  از  بیــش  گردشــگری 

بنابرایــن   ،)Din Eftekhari & Mahdavi, 2006: 3
گردشــگری، هماننــد هــر کارکــرد نظامنــد دیگــر، نیازمنــد 
ــوب  ــتفاده مطل ــن اس ــا ضم ــت ت ــوی اس ــزی ق برنامه ری
محدودیت هــا  بــر  غلبــه  بــا  موجــود  فرصت هــای  از 
و تنگناهــای مدیریــت راهبــردی فضایــی گردشــگری 
میراثــی، الگویــی از برنامه ریــزی راهبــردی گردشــگری در 
شــهرهای تاریخــی بــه دســت آورد کــه بــا اتخــاذ و اجــرای 
ــان  ــه میهم ــازار و جامع ــط، ب ــای پایدارســاز محی راهبرده
گردشــگری  فعالیت هــای  اســتمرار  بتوانــد  میزبــان  و 
ــد  ــت نمای ــوی مدیری ــه نح ــی ب ــای تاریخ را در محیط ه
ــای خــود را در طــول  ــوان بق ــراث شــهری ت ــن می ــه ای ک
ــه  ــرای دســتیابی ب ــن راســتا ب ــان داشــته باشــد. در ای زم
پایــداری، مدیــران گردشــگری، نیازمنــد تدویــن راهبــردی 
ــد و  ــظ کن ــناختی را حف ــی بوم ش ــه یکپارچگ ــتند ک هس

ــته  ــه داش ــر منطق ــرای ه ــعه ب ــادی و توس ــع اقتص مناف
کــه  )Vincent & Tnompsone, 2002: 20(؛  باشــد 
ــردی  ــزی راهب ــرد برنامه ری ــوب رویک ــر در چارچ ــن ام ای

گردشــگری تحقــق پیــدا می کنــد.
ــی،  ــگری میراث ــی گردش ــردی فضای ــزی راهب برنامه ری
و  داخلــی  منابــع  بیــن  هماهنگ کننــده  فرآینــدی 
آن  هــدف  و  می باشــد  منطقــه  خارجــی  فرصت هــای 
ــن  ــی و تعیی ــردی فضای ــره راهب ــتن از درون پنج نگریس
فرصت هایــی اســت کــه منطقــه از آن هــا ســود ببــرد یــا بــه 
ــن امــر در سیاســت گذاری های  آن هــا پاســخ دهــد کــه ای
ــه  ــورد توج ــران م ــهر ته ــگری کالنش ــزی گردش برنامه ری
قــرار نگرفتــه اســت. در ایــن زمینــه، تمامــی ظرفیت هــا و 
ــگری  ــوزه گردش ــهر در ح ــای قابل عرضــه کالن ش دارایی ه
میراثــی و فرهنگــی از طریــق پیوندهــای فضایــی بــه 
صــورت یکپارچــه برنامه ریــزی  نشــده و بــه بازیگــران 
ــه  ــگری توج ــوع گردش ــن ن ــعه ای ــاوت توس ــدد و متف متع
ــن  ــزی در ای ــرای برنامه ری ــد ب ــای کارآم نشــده و راهبرده

ــت. ــخص نیس ــوزه مش ح
شــهر تهــران آثــار ارزشــمند تاریخــی و فرهنگــی 
و  تمدنــی   - تاریخــی  پشــتوانه  از  و  دارد  باشــکوهی 
ــی  ــاله ای برخــوردار اســت ول ــی چنــد هــزار س فرهنگ
ــگری  ــت گردش ــعه صنع ــوزه توس ــا آن در ح ــب ب متناس
میراثــی، برنامه ریــزی مطلــوب و کارآمــدی صــورت نگرفتــه 
اســت. ایــن مســئله اهمیــت تدویــن برنامه ریــزی توســعه 
ــد.  ــان می ده ــران را نش ــهر ته ــی در ش ــگری میراث گردش
ازایــن رو بهره بــرداری بهینــه از جمیــع ظرفیت هــا در 
چارچوبــی شــفاف، بلندمــدت و پایــدار بــر اســاس برنامــه 
راهبــردی کارا می توانــد در راســتای پیشــبرد اهــداف 
توســعه گردشــگری شــهر تهــران و معرفــی آن در عرصــه 
ــد.  ــی، نقــش مهمــی را ایفــا نمای منطقــه ای، ملــی و جهان
ــرح در  ــای مط ــال واکاوی راهبرده ــه دنب ــق ب ــن تحقی ای
ــی در  ــدار گردشــگری میراث ــی پای ــردی فضای ــه راهب برنام
ــردی  ــزی راهب ــوی از برنامه ری ــه الگ ــران و ارائ ــهر ته ش
گردشــگری اســت و در ایــن راســتا بــه دنبــال پاســخ گویی 
بــه ســؤال زیــر اســت: چــه عواملــی برنامه ریــزی راهبــردی 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــران را تح ــهر ته ــی ش ــگری میراث گردش
ــر مدیریــت کارآمــد  ــر ب می دهــد و مهم تریــن عوامــل مؤث

ــد؟ ــدام ان ــران ک ــهر ته ــی ش ــعه گردشــگری میراث توس

پیشینه تحقیقپیشینه تحقیق
بــا حــوزه گردشــگری و  بررســی ســوابق تحقیــق 
ــن  ــی در ای ــه تحقیقات ــد ک ــان می ده ــای آن نش راهبرده
زمینــه انجــام  شــده اســت کــه در ادامــه مهم تریــن تحقیقات 
مرتبــط بــا حــوزه گردشــگری و بــه  ویــژه راهبردهــای 

می شــود: آورده  گردشــگری  توســعه  برنامه ریــزی 
احمــدی دهــکاء و تردســت )1398( در پژوهشــی 
ــدار  ــگری پای ــعه گردش ــتراتژی های توس ــن اس ــه تدوی ب
مدل ســازی  رویکــرد  بــا  تهــران(  شــهر   12 )منطقــه 
ــان داده  ــج نش ــد. نتای ــیری پرداخته ان ــاختاری – تفس س
و  کلــی  تدویــن سیاســت های  عامل هــای  کــه  اســت 
ــذب  ــت ج ــگری جه ــوزه گردش ــن در ح ــه ای روش منطق
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گردشــگر، ارتقــاء ســطح فرهنــگ مــردم در راســتای 
ــت  ــطح امنی ــش س ــگر، افزای ــرش گردش ــورد و پذی برخ
توســعه  عوامــل  تأثیرگذارتریــن  از  جامعــه  عمومــی 

می آینــد. به حســاب  منطقــه  در  پایــدار  گردشــگری 
بــا  پژوهشــی  در   ،)1399( همــکاران  و  رومیانــی 
ارائــه  بــه   SOAR اســتراتژیک  مــدل  از  اســتفاده 
ــد  ــدار مقاص ــعه پای ــی توس ــردی فضای ــزی راهب برنامه ری
مازنــدران  اســتان  شــرق  در  روســتایی  گردشــگری 
ــه  ــت ک ــان داده اس ــق نش ــج تحقی ــت. نتای ــه اس پرداخت
مهم تریــن راهبردهــای اجرایــی ازنظــر ذینفعــان بــه 
توســعه  نشســت های  و  همایش هــا  برگــزاری  ترتیــب، 
ســرمایه گذاری در گردشــگری روســتایی بــا میانگیــن 
رتبــه ای  64/78 تقویــت زیرســاخت کالبــدی )راه هــای 
ــع  ــا موان ارتباطــی( و برطــرف کــردن مشــکالت مرتبــط ب
ــا  ــگری ب ــاع( گردش ــیب و ارتف ــی، ش ــی ) توپوگراف محیط
ــر  ــل مؤث ــه عوام ــتیابی ب ــه ای 32/78 و دس ــن رتب میانگی
ــی  ــتلزم ارزیاب ــه مس ــی ک ــگران خارج ــت گردش ــر رضای ب
مســتمر، شناســایی، دســته بندی و تحلیــل مجموعــه 
نیازهــا، انتظــارات و ادراکات گردشــگران بــا میانگیــن 
ــود  ــه خ ــوم را ب ــا س ــت اول ت ــه اولوی ــه ای 10/87 ک رتب

اختصــاص داده انــد.
بــه  پژوهشــی  در   ،)1394( همــکاران  و  ضیایــی 
ــگری  ــت گردش ــوی مدیری ــاد الگ ــن ابع ــایی و تعیی شناس
ــان  ــده نش ــت  آم ــج به دس ــد. نتای ــران پرداخته ان ــهر ته ش
ــت  ــوی مدیری ــر الگ ــذار ب ــل تأثیرگ ــه عوام ــت ک داده اس
ســاختاری،  بعــد  ســه  در  تهــران،  شــهر  گردشــگری 
ــوی  ــی الگ ــد و طراح ــرار می گیرن ــی ق ــی و محتوای محیط
بــر  ســه بعدی مدیریــت گردشــگری شــهری مبتنــی 
ــرای  ــب ب ــی مناس ــد مبنای ــاخگی، می توان ــوی سه ش الگ
ــران  ــهر ته ــگری ش ــزی گردش ــت گذاری و برنامه ری سیاس

ــد. باش
تحــت  مقالــه ای  در   ،)1393( یاســوری  و  امامــی 
ــردی  ــعه راهب ــهری در توس ــت ش ــش مدیری ــوان، )نق عن
ــج  ــن نتای ــه ای ــهر رشــت(، ب ــورد ش ــه م گردشــگری نمون
ایــن  بــر  مؤثــر  رهیافت هــای  کــه  دســت یافته اند 
ــت  ــر آن اس ــدل SWOT، بیانگ ــه م ــه ب ــا توج ــد ب فرآین
ــات و  ــف تبلیغ ــت، ضع ــی در مدیری ــف و بی ثبات ــه ضع ک
ــگری  ــه گردش ــط در زمین ــازمان های مرتب ــی س ناهماهنگ
بــا مــردم، کمبــود امکانــات و زیرســاخت ها از علــل اصلــی 
ــند. ــت می باش ــهر رش ــگری در ش ــعه نیافتگی گردش توس

بروجنــی و توحیدلــو )1390( در پژوهشــی تحــت 
عنــوان الگــوی مدیریــت اثربخــش گردشــگری )مــورد 
مطالعــه: مقصــد مذهبــی مشــهد( بــه ایــن نتایــج رســیدند 
کــه از مقایســه الگوهــای موجــود مدیریــت مقصــد مــدل 
کــراچ و ریچــی )2003( بیــش از ســایر مدل هــا متناســب 
ــل  ــج حاص ــق نتای ــد و طب ــخیص داده ش ــق تش ــا تحقی ب
ــع  ــوب و وض ــع مطل ــن وض ــرگان بی ــنامه از خب از پرسش
ــهر  ــق، در ش ــاخص های موردتحقی ــی ش ــود در تمام موج
مشــهد فاصلــه وجــود دارد و بایــد تمهیداتــی اخــذ شــود.

ــت  ــی تح ــه پژوهش ــکاران )2017( ب ــس و هم یوهان

ــدار در  ــگری پای ــعه گردش ــتراتژی توس ــدل اس ــوان م عن
ــن  ــدف از ای ــد. ه ــا پرداخته ان ــگری جاکارت ــه گردش منطق
توســعه  اســتراتژی های  از  مدلــی  طراحــی  پژوهــش 
ــت محیطی  ــکالت زیس ــد مش ــه بتوان ــت ک ــگری اس گردش
کــه پایــداری منابــع گردشــگری و رفــاه اقتصــادی جوامــع 
ــن  ــد. ای ــش ده ــد را، کاه ــر انداخته ان ــه خط ــی را ب محل
مقالــه از مفاهیــم مدیریــت اســتراتژیک و رویکــرد تدویــن 
چارچــوب تحلیلــی و مــدل ســوات اســتفاده کــرده اســت. 
نتایــج نهایــی مقالــه یــک مــدل راهبــردی توســعه پایــدار 
ــرای  ــا ب ــد ت ــی می کن ــا معرف ــرای جاکارت گردشــگری را ب

ــد. ــد باش ــف مفی ــای مختل ــان در حوزه ه ــه ذینفع هم
ــه ای  ــال 2014، در مقال ــکاران در س ــیما و هم نورهاس
ــزی:  ــی در مال ــراث فرهنگ ــگری می ــوان )گردش ــت عن تح
مســائل و چالش هــا(، بــه ایــن نتایــج رســیدند کــه 
ــی  ــراث فرهنگ ــای می ــع و دارایی ه ــظ مناب ــور حف به منظ
ــر  ــا در نظ ــت، ب ــا مدیری ــتم و ی ــک سیس ــزی، ی در مال
ــعه  ــه توس ــد ب ــا نیازمن ــائل و چالش ه ــه مس ــن هم گرفت
می باشــند، بــه  طوری کــه یــک فرآینــد تصمیم گیــری 
ــراث فرهنگــی  ــرای بهینه ســازی ارزش می ــاد ب ــل  اعتم قاب
ــن  ــزی ایجــاد شــود. هــدف ای صنعــت گردشــگری در مال
ــه  ــه ب ــود ک ــان نم ــن بی ــوان این چنی ــه در کل می ت مقال
یــک مــرور کلــی دربــاره وضعیــت و مســائل و چالش هــای 
گردشــگری میــراث فرهنگــی در مالــزی پرداخته شــده 

اســت.
کارود و افیــال در ســال 2000، در مقالــه ای تحــت 
از  اســتفاده  بــا  میراثــی  گردشــگر  )مدیریــت  عنــوان 
ــی،  ــران تاریخ ــان و مدی ــی از صاحب ــنجی دلف ــک نظرس ی
ــگاهیان  ــاوران و دانش ــی، مش ــراث فرهنگ ــازمان های می س
و  محدودیت هــا  بررســی  بــه  انگلســتان(،  سراســر  در 
الزامــات مربــوط بــه مدیریــت طوالنــی مــدت از جاذبه هــای 
میراثــی ساخته شــده پرداخته انــد. در ایــن مقالــه ســه 
مســئله اساســی موردبررســی قــرار گرفــت، عواملــی کــه بــر 
تصمیمــات مربــوط بــه ورود گردشــگران مربــوط می شــود، 
در  مؤثــر  و  مهــم  نقــش  به عنــوان  مدیــران  برداشــت 
ســازمان های  نقــش  میراثــی،  گردشــگری  جاذبه هــای 
دولتــی در بودجــه مدیریــت گردشــگری و برنامه هــای 
حفاظــت از میــراث فرهنگــی، ایــن مقالــه بــه اهمیــت ایــن 
ــیدن  ــرای رس ــوه ب ــتراتژی های بالق ــی اس ــائل در ارزیاب مس

ــت. ــه اس ــگری پرداخت ــات گردش ــمت ثب ــه س ب
ــر  ــل مؤث ــایی عوام ــه شناس ــا درزمین ــی پژوهش ه بررس
ــی شــهر تهــران  ــردی گردشــگری میراث ــزی راهب ــر برنامه ری ب
ــاره عوامــل مؤثــر  نشــان دهنده کوتاهــی مطالعــات علمــی درب
ــران، در  ــهر ته ــی ش ــگری میراث ــعه گردش ــاز توس و زمینه س
ــردی  ــزی راهب ــو از برنامه ری ــک الگ ــا و ی ــه راهبرده ــب ارائ قال
گردشــگری میراثی اســت. در این راســتا مقاله حاضــر قصد دارد 
تــا مهم تریــن عوامــل و راهبردهــای تأثیرگــذار در برنامه ریــزی 
گردشــگری میراثــی در شــهر تهــران را بررســی و بــا اســتفاده 
ــک  ــت ی ــد و درنهای ــرار ده ــنجش ق ــورد س ــوارا م از روش س
الگویــی از برنامه ریــزی راهبــردی را ارائــه دهــد، از ایــن  جهــت 
بــه  عنــوان نخســتین پژوهــش کاربــردی در حیطــه برنامه ریزی 
ــرای شــهر تهــران می باشــد.   ــی ب راهبــردی گردشــگری میراث
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گردشــگری میراثــی فعالیتــی اســت کــه حاصــل 
تعامــل بیــن گردشــگر، عرضه کننــده و مــکان میــراث 
ــرور  ــت )Briedenhann& Wickens, 2004: 74(. م اس
ــان  ــتی نش ــت  مدرنیس ــوزه پس ــر در ح ــای اخی گفتمان ه
ــن  ــه ای ــده ب ــای فزاین ــدی و عالقه مندی ه ــات ج از توجه
ــوع گردشــگری توســط گروه هــای مختلــف جامعــه دارد  ن
)Waever, 2011: 250(. بـــرای برنامه ریــزی گردشــگری 
میراثــی بایــد درک عمیقــی نســبت بــه شــناخت نیازهــای 
ــع  ــل رف ــی عام ــراث فرهنگ ــه می ــگر و درک آنچ گردش
ــای  ــن نیازه ــد. همچنی ــود آی ــه وج ــت، ب ــاز اس ــن نی ای
ــراث در  ــکان می ــک م ــای ی ــه نیازه ــده و اینک عرضه کنن

ــرد. ــورت گی ــد؟ ص ــی کدام ان ــگری میراث ــوزه گردش ح
ــی  ــوان نیازهــای گردشــگر میراث ــی می ت ــت کل در حال

ــب ســه هــدف عمــده تقســیم بندی نمــود: را در قال
1- انتخــاب مقصــدی باهــدف اولیــه لــذت بــردن 
از بناهــا، مجموعه هــا و اماکــن تاریخــی و میراثــی بــه 

ــت. ــر اس ــه مدنظ ــی ک ــول فرهنگ ــوان محص  عن
مختلــف،  فرهنگ هــای  پیرامــون  کنجــکاوی   -2
ــاوت از حوزه هــای  ــزی متف ــه کــردن چی ــه تجرب ــل ب تمای
ــات  ــات و تجربی ــی گردشــگری و جمــع آوری اطالع معمول
ــر  ــرده و ب ــن ک ــا را تأمی ــی آن ه ــای فرهنگ ــا نیازه ــو ت ن

ــد. ــی بیفزای ــراث تاریخ ــا می ــاط ب ــان در ارتب اطالعاتش
3- انتخــاب مقصــدی مبتنــی بــر مطالعــات علمــی در 
ــا اهــداف خـــود )مردم شناســی و نسب شناســی،  ارتبــاط ب
و   )... و  اقتصــاد  فرهنگــی،  آموزش هــای  زبان آمــوزی، 
یادگیــری عمیــق در مضامیــن فرهنگــی، نمادیــن، معنــوی 
ــوده و  ــارف ب ــاز متع ــک نی ــر از ی ــه فرات ــی ک ــا تاریخ ی
تنهــا مختــص تعــداد کمــی از گردشــگران می باشــد 

 .)Abbaszadeh et al, 2015: 83(
ــای  ــن نیازه ــوص تأمی ــدی در خص ــم بع ــوع مه موض
فعــال،  حفاظــت  رویکــرد  بــا  میراثــی  گردشــگران 
ــر  ــت. براب ــی اس ــار میراث ــای آث ــی ارزش ه ــرآورد ارزیاب ب
ــهر در  ــر ش ــت ه ــرط موفقی ــتین ش ــون، نخس واکاوی مت
توســعه گردشــگری، وجــود اندیشــه راهبــردی و پذیــرش 
گردشــگری به عنــوان حــق شــهروندی و مدیریــت عاقالنــه 
و مدبرانــه در عرصه هــای اجتماعــی- سیاســی، فرهنگــی- 
ــن شــرط  و زیرســاخت های مناســب شــهری اســت. دومی
ــگری  ــعه گردش ــت توس ــت سیاس ــن موفقی ــرای تضمی ب
ــاد  ــهر و ایج ــای ش ــش جاذبه ه ــیق و آمای ــهری، تنس ش
تســهیالت و امکاناتــی اســت کــه دسترســی بــه جاذبه هــا 
  .)Dividal, 2009: 15( را بیش ازپیــش آســان ســازد

ــت  ــی اس ــهری، فضای ــگری ش ــای گردش ــع، فض درواق
کــه منابــع گردشــگری در آن وجــود دارد ازجملــه اینکــه 
ــی  ــاختار فضای ــر س ــزء جدایی ناپذی ــگری ج ــای گردش فض
شــهر در ادوار مختلــف تاریــخ شــهر اســت. از ایــن  رو همچــون 
ــی  ــادی – اجتماع ــرایط اقتص ــع ش ــهر، تاب ــی ش ــاخت کل س
ــه شــکل های گوناگــون  ــوده و در هــر جامعــه و فرهنگــی ب ب
 .)Taqvaee& Safarabadi, 2012: 12( تجلــی نمــوده اســت

بــه ســخن دیگــر، الگــوی رفتــاری گردشــگران تابعــی 
ــت،  ــا، محــل اقام ــد جاذبه ه ــع گردشــگری آن مانن از مناب
از  برخــی  فضــا  ایــن  می باشــد.  خدمــات  و  امکانــات 
ــم  ــر تراک ــهرها نظی ــداول ش ــول و مت ــای قابل قب ویژگی ه
زیــاد ســاختمانی، مــردم و نقش هــا، گوناگونــی فرهنگــی- 
اجتماعــی، چنــد نقش گرایــی اقتصــادی و مرکزیــت عینــی 
ــرد.  ــه ای را در برمی گی ــهری و منطق ــل ش ــبکه داخ در ش
ازایــن رو وقتــی شــهرها به عنــوان شــهری گردشــگر پذیــر 
ــا  ــا ب ــن پیچیدگی ه ــد، ای ــعه می یابن ــرده و توس ــل ک عم
فشــردگی بیشــتری در ســاختار و ماهیــت گردشــگری 
ــگري  ــعه گردش ــر، توس ــخن دیگ ــه س ــود. ب ــل می ش ح
ــن  ــتلزم تدوی ــدار مس ــی پای ــت فضای ــرد مدیری ــا رویک ب
ــرح  ــه ش ــا ب ــن آن ه ــه مهم تری ــت ک ــی اس پیش نیازهای

ــر اســت: زی
گردشــگري یــک بخــش اقتصــادي- فضایــی  	

فعالیت هــای  ســایر  بــر  آثــاري  داراي  کــه  اســت 
اقتصــادي اســت و از آن هــا نیــز تأثیــر می پذیــرد؛ 

ــه  	 ــدار در زمین ــعه پای ــراي توس ــت الزم ب خالقی
ــارب  ــص و تج ــتفاده از تخص ــد اس ــگري نیازمن گردش

ــت؛  ــف اس ــي مختل ــای تخصص ــراد در زمینه ه اف
برتــر بــودن هــر چیــز در حــال طبیعــي، از  	

اصــول مهــم در توســعه ی پایــدار گردشــگري اســت؛ 
اصــل سیاســت و قــدرت، درگــذر زمــان وضعیــت  	

ــن  ــی بی ــب نابرابری های ــرده و موج ــر ک ــي تغیی جهان
کشــورهاي غنــي و فقیــر شــده اســت در بحــث توســعه 
پایــدار گردشــگري ایــن نکتــه را بایــد در ذهــن داشــت 
ــی شــود  ــراي چــه کســي جســتجو م ــداري ب ــه پای ک

 .)Ranjbarian, 2003: 175(
ــق توســعه ی  ــرای تحق ــه ب ــن چارچــوب اســت ک در ای
و  نگــر  همه جانبــه  رویکــرد  ســه  گردشــگري  پایــدار 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــرا م ــاوات گ ــر و مس ــرا، آینده نگ کل گ
ــه توســعه  ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــرد اول ب ــرد؛ رویک می گی
هنگامــي پایــدار اســت کــه در بســتر سیاســي، اقتصــادي 
ــرآورد  ــرد دوم، ب ــردد. در رویک ــه گ ــک مالحظ و اکولوژی
و  میزبــان  جامعــه  گردشــگران،  کنونــي  احتیاجــات 
حفــظ  و  محیط زیســت  از  محافظــت  آن  به مــوازات 
و  اســت  مطــرح  آینــدگان  بــراي  برابــر  فرصت هــای 
ــلي  ــرا نس ــلي و ف ــاوات درون نس ــوم، مس ــرد س در رویک
موردنظــر  منابــع  و  داده هــا  امکانــات،  از  اســتفاده  در 
الگوهــای مدیریتــی  )Tolaei, 2007: 142(. در  اســت 
ــه  ــر س ــگری ه ــی گردش ــردی فضای ــزی راهب و برنامه ری
ایــن اصــول و مبانــی در کانــون توجــه قــرار دارد. درواقــع 
برنامه ریــزی مدیریــت راهبــردی گردشــگری، یــک تصویــر 
ــد بلندمــدت و به صــورت  ــق دی ــا اف ــی از گردشــگری ب کل
پلــی بیــن گذشــته، حــال و آینــده مهیــا می ســازد 
)Masoumi, 2009: 132(. اهــم محورهــاي مطــرح در 
ــت فعالیت هــای  ــر هدای ــردی مشــتمل ب ــزی راهب برنامه ری
گردشــگري، نحــوه اعمــال آن و چرایــي و توجیــه آن هــا بــا 
ــرات  ــه حفاظت هــای زیســت محیطی و کاهــش اث توجــه ب
ــت.  ــه اس ــازهاي بی روی ــري از ساخت وس ــرب و جلوگی مخ
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ــوص  ــه در خص ــگري، مطالع ــاي گردش ــه جاذبه ه ــه ب توج
ماهیــت ویــژه اماکــن گردشــگري، تســهیالت حمل ونقــل، 
ــي  ــگران در ارزیاب ــرش گردش ــگران و نگ ــي گردش دسترس
ــي مطــرح در  ــاي مطالعات ــه محوره ــه مقصــد ازجمل جامع
 Montazeri&( ــت ــت اس ــزی مدیری ــوع برنامه ری ــن ن ای

 .)Barati, 2014: 44

ازنظــر اینســکیپ کاربــرد برنامه ریــزی راهبــردی در 
ــر و  ــی مؤثرت ــای میراث ــار و ارزش ه ــا آث شــهرهای تاریخــی ب
ســازنده تر اســت چراکــه در این گونــه شــهرها مشــارکت 
جامعــه میزبــان در فراینــد برنامه ریــزی، آگاهــی از گرایشــها و 
نظــرات آن هــا پیرامــون توســعه گردشــگری و نیــز برنامه ریزی 
ــا  ــا و فرصت ه ــف، تهدیده ــوت و ضع ــاط ق ــاس نق ــر اس ب
ــگری  ــدار گردش ــعه پای ــت توس ــای مدیری ــد راهگش می توان

 .)Inscape, 2016: 242( ــد ــی باش ــن نواح ــهری در ای ش
ــی و  ــهرهای تاریخ ــگری ش ــزی گردش ــد برنامه ری فراین

ــت: ــی اس ــامل 5 گام اساس ــی ش میراث
1. تعییــن سیاســت های اصلــی در زمینــه برنامه ریــزی 

ــت منابع. و مدیری
ــت محیطی  ــت زیس ــای حفاظ ــری رویکرده 2. به کارگی
ــت و  ــان حفاظ ــادل می ــاد تع ــع و ایج ــی از مناب و فرهنگ

ــدگان. ــتفاده بازدیدکنن اس
اصــول  و  تکنیک هــا  فرآینــد  بــه  کارگیــری   .3
ــدوده  ــل مح ــت تحم ــن ظرفی ــامل؛ تعیی ــزی ش برنامه ری
میراثــی، تحلیــل اثــرات اجتماعــی و فرهنگــی گردشــگری 
بــر جامعــه میزبــان، تعییــن اثــرات زیســت  محیطــی 
تســهیالت  میــزان  و  نــوع  پیش بینــی  گردشــگری، 
اســتفاده  نــوع  اســاس  بــر  گردشــگری  خدمــات  و 
گرایش هــای حفاظتــی،  در چارچــوب  بازدیدکننــدگان 
ــه  ــه حســاس و شــکننده و راهنمــای چندزبان ــن ابنی تعیی

گردشــگران بــرای بازدیــد از ســایت و ... .
4. مدیریت و ســازمان دهی استفاده بازدیدکنندگان

.)same: 242(5. مدیریت پیوســته منابع و جاذبه ها
ــازمانی و  ــع س ــه موان ــه ب ــا توج ــاس ب ــن اس ــر ای ب
ــت یکپارچــه گردشــگری، ضعــف اســتفاده از  ــدم مدیری ع
ــگری  ــعه گردش ــت توس ــی در مدیری ــارکت های مردم مش
ازجملــه ضروریــات بازنگــری در مدیریــت گردشــگری 

 .)Chag Yai Gay, 2003: 362( اســت 

روش تحقیقروش تحقیق
پژوهــش حاضــر از حیطــه هــدف کاربــردی و از نظــر روش 
ــات و  ــه اســت. جمــع آوری اطالع ــات آمیخت ــره تحقیق در زم
داده هــای مــورد نیاز به روش اســنادی – کتابخانــه ای و میدانی 
بــوده اســت. به گونــه ای کــه در مطالعــات مربــوط بــه مبانــی 
ــا  ــه یافته ه ــوط ب ــای مرب نظــری از شــیوه اســنادی و داده ه
از ابــزار پرسشــنامه و نظــرات کارشناســان و خبــرگان بهــره 
ــاء  ــور احص ــش به منظ ــن پژوه ــت. در ای ــده اس ــه  ش گرفت
ــردی  ــزی راهب ــوی برنامه ری ــش در الگ ــای پژوه راهبرده
گردشــگری میراثــی، از منابــع موجــود و در دســترس، 

مستندســازی شــده اســت. 

راهبردهــای شناسایی شــده توســط 10 نفــر از اســاتید 
و دانشــجویان مقطــع دکتــری کــه در زمینــه گردشــگری 
میراثــی تاکنــون مطالعــه داشــته اند و بــا موضــوع و 
محیــط محــدوده موردمطالعــه آگاهــی دارنــد مــورد جــرح 
ــرگان  ــر خب ــباع نظ ــد از اش ــد و بع ــرار گرفتن ــل ق  و تعدی
در مــورد جامــع بــودن راهبردهــا بــه  عنــوان راهبردهــای 
نهایــی پژوهــش انتخــاب گردیدند)جــدول 1(. بعــد از طــی 
ــد  ــری چن ــا از روش تصمیم گی ــاب راهبرده ــد انتخ فرآین
شــاخصه بــرای وزن دهــی و ســنجش میــزان اهمیــت 
و  محتمل تریــن  تــا  اســت  اســتفاده  شــده  راهبردهــا 
واقع گرایانه تریــن نتیجــه بــرای آن هــا حاصــل گــردد. 
ــای  ــل داده ه ــه  و تحلی ــرای تجزی ــور و ب ــن منظ ــرای ای ب
اســتفاده  شــده   SWARA روش  از  به دســت  آمــده، 
اســت. روش ســوارا یــا تحلیــل نســبت ارزیابــی وزن دهــی 
چنــد  تصمیم گیــری  روش هــای  از  یکــی  تدریجــی 
ــا و  ــبه وزن معیاره ــدف آن محاس ــه ه ــت ک ــاخصه اس ش
ــه راهبردهــا و روش  ــرای وزن دهــی ب زیرمعیارهــا اســت. ب
ــا  ــایی راهبرده ــه در شناس ــی ک ــروه خبرگان ــوارا، از گ س
ازنظــرت آن هــا اســتفاده شــد، بهــره گرفتــه  شــده اســت.

بــا جمع بنــدی تمامــی راهبردهایــی کــه در ادبیــات 
مــرور  میراثــی  گردشــگری  راهبــردی  برنامه ریــزی 
ــرح  ــه ش ــوب ب ــوی مطل ــای الگ ــن راهبرده ــد، مهم تری ش

جــدول)1(، مستندســازی شــده اند.
روش ســوارا یکــی از جدیدتریــن روش هایــی اســت کــه 
در ســال 2010 توســط کرســولین و همکارانــش ابداع شــده 
و تصمیم گیرنــده را قــادر می ســازد تــا بــه انتخــاب، 
 Kersuliene( ــردازد ــاخص ها بپ ــی ش ــی و وزن ده ارزیاب
ــه  ــبت ب ــن روش نس ــت ای ــن مزی et al, 2010(. مهم تری
ســایر روش هــای مشــابه، تــوان آن در ارزیابــی دقــت نظــر 
ــی  ــده در ط ــاخص های وزن داده  ش ــاره ش ــرگان درب خب
ــرگان  ــن خب ــر ای ــالوه ب ــد روش می باشــد)همان(. ع فرآین
ــورت  ــن مش ــرده و ای ــورت ک ــر مش ــا یکدیگ ــد ب می توانن
 MCDM ــای ــه دیگــر روش ه ــه را نســبت ب ــج حاصل نتای
مراحــل   .)Dehnavi et al., 2015( می کنــد  دقیق تــر 
انجــام وزن دهــی بــا اســتفاده از روش ســوارا مطابــق 
.)Kersuliene & Turskis, 2011( ــر اســت ــای زی گام ه

گام اول: مرتب کردن شاخص ها 	

ابتــدا شــاخص های مــد نظــر تصمیم گیرنــدگان بــه 
ــت،  ــه اهمی ــاس درج ــر اس ــی و ب ــاخص های نهای ــوان ش  عن
انتخــاب و مرتــب می شــوند. برایــن اســاس، مهم تریــن 
ــر  ــاخص های کم اهمیت ت ــر و ش ــای باالت ــاخص ها در رده ه ش

در رده هــای پایین تــر قــرار می گیرنــد.
	 )Sj( گام دوم: تعیین اهمیت نسبی هر شاخص

از  اهمیــت نســبی هریــک  بایــد  ایــن مرحلــه  در 
ــخص  ــی مش ــر قبل ــاخص مهم ت ــه ش ــبت ب ــاخص ها نس ش
شــود کــه در فرآینــد روش ســوارا ایــن مقــدار بــا Sj نشــان 

می شــود. داده 
	 Kj گام سوم: محاسبه ضریب

ــر  ــدار اهمیــت نســبی ه ــه تابعــی از مق ــب Kj ک ضری
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Table 1. Documenting common strategies in strategic planning of heritage tourism in Tehran 

شــاخص اســت بــا اســتفاده از رابطــه 1 محاســبه می شــود.
رابطه 1(

گام چهارم: محاسبه وزن اولیه هر شاخص 	
ــبه  ــه 2 محاس ــق رابط ــاخص ها از طری ــه ش وزن اولی
ــه وزن  ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــن زمین ــود. در ای می ش
ــر  ــت براب ــاخص اس ــن ش ــه مهم تری ــت ک ــاخص نخس ش

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــک در نظ ی
رابطه 2(

گام پنجم: محاسبه وزن نرمال نهایی 	
در آخریــن گام از روش ســوارا، وزن نهایــی شــاخص ها 
کــه وزن نرمــال شــده نیــز محســوب می شــود، از طریــق 

ــردد. رابطــه 3 محاســبه می گ
رابطه 3( 

محدوده مورد مطالعهمحدوده مورد مطالعه
ــر  ــران، عــالوه ب شــهر تهــران، پایتخــت 250 ســاله ای
این کــه یکــی از کالن  شــهرهای خاورمیانــه می باشــد 

ــه  ــهرهای دارای رتب ــه کالن  ش ــز ازجمل ــدازه نی ــر ان ازنظ
شــهر  ایــن  می گــردد.  محســوب  جهــان  در  مناســب 
پایتخــت سلســله پادشــاهی قاجــار، پهلــوی و نیــز پایتخــت 
جمهــوری اســالمی بــوده اســت کــه ایــن مرکزیــت 
ــه   ــر ب ــی منحص ــی تاریخ ــی، هویت ــز تاریخ ــی و نی سیاس
ــر در  ــن خاط ــه همی ــن شــهر داده اســت. ب ــه ای ــردی ب ف
ایــن شــهر اماکــن و بناهــای ارزشــمند متعــددی کــه بجــا 
ــد.  ــرار دارن ــراز و نشــیب آن اســت، ق ــخ پرف ــده از تاری مان
ــاس  ــی در مقی ــا قدمت ــتان ب ــن، ری باس ــالوه برای ع
ــران محســوب  ــهر ته ــروزه بخشــی از کالن ش ــا، ام هزاره ه
ــطوره ای  ــز اس ــن و نی ــی که ــه دارای تاریخ ــردد ک می گ
ــای تاریخــی،  ــران دارای جاذبه ه ــن اســاس ته اســت. برای
ــه  ــت ک ــیاری اس ــا و... بس ــراها، هتل ه ــا، فرهنگس موزه ه
ــن  ــی ای ــد کارکــرد گردشــگری میراث همــه این هــا می توان
ــی را جهــت  شــهر را تقویــت کــرده و پتانســیل های فراوان
توســعه این گونــه گردشــگری در اختیــار مدیریــت شــهری 
ــهر  ــه 14 کالن  ش ــهر نســبت ب ــن کالن  ش ــد. ای ــرار ده ق
ــه خــود  دیگــر کشــور ســهم بیشــتری از گردشــگران را ب
ــا جــذب 64/4  ــه ب ــه ای ک ــه گون اختصــاص داده اســت، ب

Table 1: Documenting common strategies in strategic planning of heritage tourism in Tehran  
 

 

 

Strategic Axes Strategies 
Laws - Formulation of regulations to prevent construction in the area of historical monuments (Judith ruetsche: 2006); 

- Providing incentive packages for repair and restoration of historical buildings by the government (Inscape, 2007); 
- Licensing of buildings that are in accordance with the indigenous architecture/ 

Economic - Supporting job creation and increasing public income at the local community level (Mc Intryre, 1993 & Harssel, 
1994); 
- Encouraging the inflow of foreign capital and investment into the city (Mc Intryre, 1993 & Harssel, 1994); 
- Preventing cost increases in infrastructure usage (Colantonio & Potter, 2006; Lea, 1998); 
- Avoiding the underdevelopment of city-level infrastructure and focusing on tourism-related infrastructure (Mc 
Intryre, 1993 & Colantonio & Potter, 2006); 
- Planning to increase the number of employees in tourism-related activities (Lanza et al, 2005; Dividal Ajal: 2009; 
Harssel, 1994); 
- Preventing capital flight and making many tourism benefits inaccessible to indigenous peoples (Gee, 1994 & Lea, 
1998); 
- Management of rents and prices in historical areas that have increased in price due to the growth of commercial 
land uses; 
- Paying attention to the host community and supporting them in the face of rising real estate rents to prevent the 
demise of traditional trade networks as an important heritage tourism attraction (Inscape, 2007; Colantonio & 
Potter, 2006)/ 

Planning and 
Management 

- Active protection of buildings and monuments and prevention of damage due to overcrowding (Colantonio & 
Potter, 2006 & Csapó, 2012); 
- Implementing pedestrian-oriented design in historical areas; 
- Balancing land use with the approach of preventing the change of historic building and its function; 
- Branding the city as a tourism hub (Mc Intryre,1993); 
- Development of tourism organizations and increase of recreational spaces (Judith ruetsche, 2006) and (Lanza et 
al/, 2005: 87); 
- Development of suitable urban infrastructure for the growth of the tourism sector (Judith ruetsche, 2006: 117) 
(Harssel,1994); 
- Optimal use of tourism facilities; 
- Organizing and controlling the flow of visitors and tourists; 
- Traffic control and management and support for the implementation of the pedestrian-oriented design of historical 
area of the city; 
- Prediction parking of cars and tourist buses near pedestrian areas/ 

Social - Preventing Indigenous culture from being damaged by frequent encounters of tourists with different cultures 
(Colantonio & Potter, 2006) (Gee, 1994); 
- Strengthen local traditions and indigenous culture through permanent education and publicity and institutionalize 
it; 
- Promoting public vitality and happiness through the development of public festivals and street programs with a 
large tourist presence (Briedenhann & Wickens, 2004 & Mc Intryre, 1993); 
- Creating better work and social opportunities that reduce social inequalities and increase women's presence in 
society (Mc Intryre, 1993); 
- Preventing conflict between members of the local community due to the influence of different cultures through 
various educational and cultural programs (Gee, 1994); 
- Encouraging the growth of indigenous residents’ communication with tourists (Khaksari et al, 2013; Mc Intryre: 
1993); 
- Monitoring and preventing conflicts between old and new residents of the city based on planning and culture 
building (Colantonio & Potter, 2006)/ 
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ــگران  ــد گردش ــی و 90/4 درص ــگران داخل ــد گردش درص
1 گردشــگری کشــور می باشــد  منطقــه  در  خارجــی، 
 Comprehensive Tourism Plan of Tehran(
Province, 2014(. همچنیــن بــر اســاس گــزارش مرکــز 
آمــار ایــران در پایــان ســال 1392، تهــران بعــد از مشــهد 
ــی  ــگری در ط ــاذب گردش ــهر ج ــن ش ــوان دومی ــه عن ب
ســال های اخیــر بــوده اســت. بــر اســاس گــزارش ســازمان 
 ،)1390( تهــران  صنایع دســتی  و  فرهنگــی  میــراث 
ــران،  ــتان ته ــه شهرس ــده در س ــت  ش ــار ثب ــداد کل آث تع
ــی از  ــه بخش ــت ک ــر اس ــر 379 اث ــمیرانات و ری براب ش
ایــن تعــداد )48 اثــر( در خــارج از محــدوده شــهر تهــران 
ــن تعــداد ثبــت  شــده،  ــرار دارد. از ای ــم پایتخــت ق و حری
ــد،  ــه 12 می باش ــی آن در منطق ــه میراث ــورد جاذب 177 م
همچنیــن شــهرری، بــه جهــت تاریــخ 6000 ســاله خــود، 
آثــار تاریخــی بی نظیــر و بی شــماری را از آن دوران در 

ــادگار دارد. ــه ی خــود ب

یافته های پژوهشیافته های پژوهش
در ایــن پژوهــش بــرای اســتفاده از روش ســوارا، 
اصلــی  محورهــای  شناســایی  بــه  نســبت  اول  گام  در 
ــش  ــد. )در پژوه ــدام ش ــا آن اق ــط ب ــای مرتب و راهبرده
ــی و  ــور اصل ــرگان 4 مح ــرات خب ــاس نظ ــر اس ــر ب حاض
ــای  ــن راهبرد ه ــپس ای ــدند(. س ــی ش ــرد معرف 28 راهب

ــر اســاس  ــا ب ــرارداد شــد ت ــرگان ق ــار خب ــی در اختی نهای
اهمیــت هــر کــدام، نســبت بــه مرتب ســازی آن هــا اقــدام 
ــرد نســبت  ــر راهب ــت نســبی ه ــوم اهمی ــود. در گام س ش
ــا  ــت ب ــد و درنهای ــن ش ــود تعیی ــر از خ ــرد باالت ــه راهب ب
ــر  ــرای ه ــرگان ب ــه خب ــی ک ــزان اهمیت ــتفاده از می اس
ــت  ــزان اهمی ــی و می ــد، وزن نهای ــر گرفتن ــرد در نظ راهب

ــد. ــت آم ــه دس ــا ب ــک از راهبرده هری
ــه  ــه شــده ب ــر اســاس مراحــل گفت ــن ترتیــب و ب بدی
تحلیــل نتایــج ایــن روش پرداختــه می شــود. مراحــل گام 
ــه محورهــا و راهبردهــای برنامه ریــزی  ــه گام وزن دهــی ب ب
راهبــردی گردشــگری میراثــی بــه شــرح جــدول)2(، 
نشــان  دهنــده  می باشــد. ســتون دوم در جــدول)2(، 
لیســت محورهــای اصلــی پژوهــش بــه ترتیــب اولویــت )بــر 
ــد روش  ــا طــی فرآین ــد. ب ــرگان( می باش اســاس نظــر خب
ــه  ــا ب ــی محوره ــدی، وزن نهای ــتون های بع ــوارا، در س س

 دســت  آمــده اســت.
بــا توجــه بــه ایــن کــه هــر محــور دارای راهبردهایــی 
می باشــد، بــرای تعییــن وزن نهایــی بایســتی فرآینــد 
وزن دهــی ایــن راهبردهــا نیــز جداگانــه طــی شــود. 
جــدول )3(، چگونگــی اولویت بنــدی راهبردهــا در هــر 
ــا را  ــت وزن آن ه ــا و درنهای ــبی آن ه ــت نس ــور، اهمی مح

نشــان می دهــد.

Table 2: Calculation of the final weight of the main axes of strategic planning of heritage tourism 

1-W=Jq  
JW∑  

1-JX=JW 
JK 

+1J=SJK SJ Criterion Code Evaluation Criteria 

2/37 1 1 0 A Laws Strategy 
1//95 0/69 1/45 0/45 B Planning and Management 

Strategy 
1/71 0/51 1/42 0/42 C Social Strategy 
1/59 0/42 1/39 0/39 D Economic Strategy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 1: Map of the geographical location of the study area 
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Table 3. Calculation of the weight of research strategies
Dimensions Weight Code Criterion Name SJ KJ=SJ+1 1-JX=JW 

KJ 
1-W=Jq  

∑ WJ 

Laws Strategy 2/37 A1 Providing incentive packages for repair and 
restoration of historical buildings by the 

government 

0 1 1 0/56 

A2 Formulation of regulations to prevent 
construction in the area of historical 

monuments 

0/90 1/9 0/52 0/29 

A3 Licensing of buildings that are in accordance 
with the  indigenous architecture 

1 2 0/26 0/14 

Planning and 
Management 

Strategy 

1/95 B1 Active protection of buildings and 
monuments and prevention of damage due to 

overcrowding 

0 1 1 0/49 

B2 Branding the city as a tourism hub 0/95 1/95 0/51 0/25 
B3 Implementing pedestrian-oriented design in 

historical areas 
0/98 1/98 0/25 0/12 

B4 Development of tourism organizations and 
increase of recreational spaces 

0/87 1/87 0/13 0/063 

B5 Development of suitable urban infrastructure 
for the growth of the tourism sector 

0/75 1/75 0/074 0/036 

B6 Optimal use of tourism facilities 0/99 1/99 0/037 0/018 
B7 Prediction parking of cars and tourist buses 

near pedestrian areas 
0/66 1/66 0/022 0/010 

B8 Traffic control and management and support 
for the implementation of the pedestrian-

oriented design of historical area of the city 

0/88 1/88 0/011 0/0053 

B9 Balancing land use with the approach of 
preventing the change of historic building 

and its function 

0/79 1/79 0/0061 0/0029 

B10 Organizing and controlling the flow of 
visitors and tourists 

0/55 1/55 0/003 0/0014 

Social Strategy 1/70 C1 Preventing Indigenous culture from being 
damaged by frequent encounters of tourists 

with different cultures 

0 1 1 0/42 

C2 Strengthen local traditions and indigenous 
culture through permanent education and 

publicity and institutionalize it 

0/81 1/81 0/55 0/23 

C3 Promoting public vitality and happiness 
through the development of public festivals 

and street programs with a large tourist 
presence 

0/89 1/89 0/29 0/14 

C4 Creating better work and social opportunities 0/93 1/93 0/15 0/063 
C5 Preventing conflict between members of the 

local community due to the influence of 
different cultures through various educational 

and cultural programs 

0/91 1/91 0/14 0/058 

C6 Encouraging the growth of indigenous 
peoples' communication with neighbors and 

other people of city 

0/88 1/88 0/13 0/054 

C7 Monitoring and preventing conflicts between 
old and new residents of the city based on  

planning and culture building 

0/83 1/83 0/12 0/050 

Economic 
Strategy 

1/59 D1 Supporting job creation and increasing public 
income at the local community level 

0 1 1 0/36 

D2 Planning to increase the number of 
employees in tourism-related activities 

0/92 1/92 0/89 0/32 

D3 Preventing capital flight and making many 
tourism benefits inaccessible to indigenous 

peoples 

1 2 0/44 0/15 

D4 Management of rents and prices in historical 
areas that have increased in price due to the 

growth of commercial land uses 

0/84 1/84 0/23 0/083 

D5 Encouraging the inflow of foreign capital and 
investment into the city 

0/97 1/97 0/11 0/039 
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Table 3. Cronbach’s alpha and Composite Reliability

Table 3. Calculation of the weight of research strategies

Dimensions Weight Code Criterion Name SJ KJ=SJ+1 1-JX=JW 
KJ 

1-W=Jq  
∑ WJ 

D6 Paying attention to the host community and 
Supportive forecasts of them 

0/92 1/92 0/057 0/020 

D7 Avoiding the underdevelopment of city-level 
infrastructure and focusing on tourism-related 

infrastructure 

1 2 0/028 0/010 

D8 Preventing cost increases in infrastructure 
usage 

0/87 1/87 0/014 0/005 

 

Table 3: Calculation of the weight of research strategies 
ــر  همان طــور کــه در جــدول)3( مالحظــه می شــود، ب
اســاس نظــر خبــرگان، راهبــرد قوانیــن و مقــررات، راهبــرد 
مدیریــت و برنامه ریــزی، راهبــرد اجتماعــی و راهبــرد 
اقتصــادی بــه ترتیــب بــا اهمیت تریــن راهبردهــا شناســایی 
ــه  ــرد ارائ ــن راهب ــای قوانی ــان راهبرده ــدند؛ و در می ش
ــای  ــت ابنیه ه ــر و مرم ــرای تعمی ــویقی ب ــته های تش بس
ــان  ــی 0/56، در می ــا وزن نهای ــت ب تاریخــی از طــرف دول
راهبردهــای اقتصــادی، راهبــرد حمایــت از ایجــاد اشــتغال 
ــا  ــی ب ــه محل ــد عمومــی در ســطح جامع و افزایــش درآم
برنامه ریــزی  نهایــی 0/36، در میــان راهبردهــای  وزن 
ــی  ــار تاریخ ــه و آث ــت از ابنی ــرد حفاظ ــت، راهب و مدیری
ــی،  ــای اجتماع ــان راهبرده ــی 0/49 و در می ــا وزن نهای ب
راهبــرد جلوگیــری از آســیب دیــدن فرهنــگ بومــی در اثر 
ــاوت  ــای متف ــگران بافرهنگ ه ــرر گردش ــای مک برخورده
بــا وزن 0/42، مهم تریــن راهبردهــا در میــان راهبردهــای 
برنامه ریــزی گردشــگری میراثــی شــهر تهــران می باشــند.

در ادامــه پژوهــش ســعی گردیــده تــا بــر اســاس نتایــج 
ــای پژوهــش  ــی راهبرده ــی کمــی و کیف ــه از ارزیاب حاصل
و همچنیــن بــا اســتفاده از مبانــی نظــری و شــناخت 
ــوب  ــوی مطل ــه الگ ــورد مطالع ــدوده م ــود مح ــع موج وض
ــود.  ــه ش ــی ارائ ــگری میراث ــردی گردش ــزی راهب برنامه ری
ارائــه الگــوی مناســب به عنــوان چــراغ  راهنمــا بــرای 
رســیدن بــه اهــداف و ارتقــاء کیفــی و کمــی وضــع موجــود 
ــا  ــد ت ــر کمــک می کن ــن ام در هــر شــرایطی می باشــد. ای
بــا کمتریــن زمــان و هزینــه بــه نتایــج مطلــوب و موردنظــر 
ــور  ــه  منظ ــر ب ــش حاض ــن رو در پژوه ــم. از ای ــت  یابی دس
ــد از  ــگری بع ــردی گردش ــزی راهب ــوی برنامه ری ــه الگ ارائ
شناســایی عوامــل مؤثــر بــر توســعه کــه شــامل محورهــای 
ــای  ــتفاده رویکرده ــا اس ــند، ب ــردی می باش ــی راهب اصل
مبتکرانــه بــرای توســعه گردشــگری، راهبردهایــی درخــور 
و متناســب در راســتای ارتقــاء وضعیــت موجــود احصــاء و 

ــی قرارگرفتــه اســت.  مــورد بررســی و ارزیاب
اگــر سلســله  مراتــب نظــری و تجربــی ایــن تحقیــق را 
دنبــال کنیــم، بــه نحــوی مســیر دســتیابی بــه یــک الگــوی 
مناســب برنامه ریــزی راهبــردی در راســتای دســتیابی بــه 
ــردد.  ــن می گ ــی، روش ــگری میراث ــدار گردش ــعه پای توس
فرآینــد برنامه ریــزی گردشــگری میراثــی بــا اســتفاده 
از الگــوی زیــر شــامل چنــد مرحلــه اساســی اســت؛ 
تعییــن محورهــای مربــوط بــه مالحظــات اجرایــی در 
زمینــه قوانیــن و مقــررات و برنامه ریــزی و مدیریــت و 
پایــش محیطــی محــدوده مــورد مطالعــه در زمینــه اثــرات 
اجتماعــی و اقتصــادی گردشــگری بــر جامعــه میزبــان. در 

ــزی انتخــاب و در  ــی برنامه ری ــه محورهــای اصل ــن زمین ای
ــی  ــای اجرای ــا راهبرده ــن محوره ــدام از ای ــتای هرک راس
نیــز ارائــه  شــده اســت. الگــوی زیــر مراحــل رســیدن بــه 
برنامه ریــزی راهبــردی گردشــگری میراثــی شــهر تهــران را 
نشــان می دهــد. گام اول در ایــن الگــو تعییــن راهبردهــای 
قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه جاذبه هــای تاریخــی و 
ــا  ــا ب ــرای آن ه ــح ب ــت صحی ــزی و مدیری ســپس برنامه ری
ــرای  ــت اج ــده و درنهای ــای تعیین ش ــتفاده از راهبرده اس
ــی  ــا و راهبردهای ــری تکنیک ه ــا به کارگی ــا ب ــن راهبرده ای
و  اجتماعــی  اثــرات  تحلیــل  و  ســنجش  جهــت  در 
اقتصــادی توســعه گردشــگری، می باشــد. شــکل 2، فرآینــد 
ــران  ــی شــهر ته ــردی گردشــگری میراث ــزی راهب برنامه ری

را نشــان می دهــد.

نتیجه گیرینتیجه گیری
فعالیــت گردشــگری بــا محیط هــا و عوامــل گوناگونــی 
در ارتبــاط اســت و تغییــرات و تحــوالت در دوره هــای 
مختلــف بــر آن تأثیرگــذار یــا از آن متأثــر اســت. بنابرایــن 
توســعه گردشــگری متناســب بــا دوره هــای گوناگــون 
ــتفاده ی  ــا اس ــا ب ــردی اســت ت ــزی راهب ــد برنامه ری نیازمن
توســعه  موجــود  فرصت هــای  و  شــرایط  از  مطلــوب 
ــران  ــن مدی ــردد. بنابرای ــب گ ــگری را موج ــدار گردش پای
ــه  ــتند ک ــای هس ــن راهبرده ــد تدوی ــگری، نیازمن گردش
تمــام محورهــای دخیــل در توســعه گردشــگری را مدنظــر 
قــرار دهــد و بــه  منظــور حصــول نتیجــه مطلــوب بــا یــک 
ــتگی  ــراری و پیوس ــرای برق ــتماتیک، ب ــزی سیس برنامه ری
بیــن راهبردهــا بــه کار گرفتــه شــود. دســت یابی بــه 
ــر آن تکیــه دارد.  ــر ب ــر شناســایی عوامــل مؤث ــن امــر ب ای

ــه اســت.  ــم پرداخت ــن مه ــه ای ــز ب ــه حاضــر نی مطالع
ــگری  ــردی گردش ــزی راهب ــر برنامه ری ــه حاض در مقال
ــی  ــری منطق ــد تصمیم گی ــک فراین ــای ی ــه معن ــی ب میراث
بــا ارائــه یــک الگــوی مناســب بــرای گردشــگری میراثــی 
اســت کــه بــا انتخــاب راهبردهــای مرتبــط، تعییــن 
بــه  می توانــد  میراثــی  گردشــگری  چگونــه  می کنــد 
ســمت آینــده مطلــوب حرکــت کنــد. در پژوهــش حاضــر 
بــا توجــه بــه نظــرات گــروه خبــرگان کــه در آن محورهــا 
ــرار  ــی ق ــنجش و ارزیاب ــورد س ــش م ــای پژوه و راهبرده
ــزی راهبــردی ارائه شــده  ــد الگــوی برنامه ری ــت، فرآین گرف
ــن آن  ــه و تدوی ــه در تهی ــد ک ــان می ده ــای را نش گام ه

ــد.  ــد آن را بپیمای ــی بای ــگری میراث ــت گردش مدیری
طبــق مطالعــات صــورت گرفتــه محورهــای راهبــردی 
مؤثــر در برنامه ریــزی راهبــردی گردشــگری میراثــی شــهر 



تحلیل عوامل مؤثر در برنامه ریزی راهبردی گردشگری میراثی
ی

عـلـمــــ
فـصـلـنـامــــه 

دو 

ی ایـــران
ی و شـهرســــاز

معمـــار

248

بهار و تابستان 1400 . دوره 12 . شماره 1/ صفحات 237-250

 
 
 

Figure 2: Strategic planning process of heritage tourism in Tehran 
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Fig. 2. Strategic planning process of heritage tourism in Tehran

تهــران شــامل محورهــای قوانیــن و مقــررات، برنامه ریــزی 
ایــن  می باشــند.  اقتصــادی  و  اجتماعــی  مدیریــت،  و 
ــوی  ــان در الگ ــزان اهمیتش ــر می ــی ازنظ ــا اصل راهبرده
ــن  ــه  صــورت یکســان عمــل  نکــرده و در ای ــه  شــده ب ارائ
میــان راهبــرد قوانیــن بــا وزن نهایــی 2/37 به عنــوان 
ــت  ــزی و مدیری ــای برنامه ری ــل و راهبرده ــن عام مهم تری
و اجتماعــی بــا 1/95 و 1/70 بــه ترتیــب در اولویــت دوم و 
ســوم و درنهایــت راهبــرد اقتصــادی بــا وزن نهایــی 1/59 
گردیــد.  مشــخص  راهبــرد  کم اهمیت تریــن  به عنــوان 
ماهیــت محورهــای راهبــردی دو محــور قوانیــن و مقــررات 
ــاختارها و  ــر س ــع بیانگ ــت در واق ــزی و مدیری و برنامه ری
مالحظــات اجرایــی بــا ســازوکار اداری در برنامه ریــزی 
راهبــردی گردشــگری میراثــی می باشــند و محورهــای 
ــی  ــا ی محیط ــر پایش ه ــز بیانگ ــادی نی ــی و اقتص اجتماع
ــرگان،  ــروه خب ــر گ ــت. ازنظ ــه اس ــورد مطالع ــدوده م مح
ــه  ــا راهبردهــای همچــون ارائ محــور قوانیــن و مقــررات ب
ــای  ــت ابنیه ه ــر و مرم ــرای تعمی ــویقی ب ــته های تش بس
تاریخــی از طــرف دولــت، تدویــن و اجــرای مقــررات بــرای 
ــی،  ــار تاریخ ــم آث ــاز در حری ــاخت  و س ــری از س جلوگی
ــاری  ــا معم ــق ب ــه مطاب ــی ک ــه بناهای ــوز ب ــای مج اعط
ــن کــه در تشــویق  ــه ای ــا توجــه ب بومــی هســتند و ... و ب
ــه فعالیتــی در زمینــه گردشــگری  ــا ممانعــت از هرگون و ی

ــاز  ــد، نی ــته باش ــری داش ــگ و مؤث ــش پررن ــد نق می توان
ــه راهبردهــای  ــدا ب ــت گردشــگری در ابت ــا مدیری اســت ت
ــند و در  ــته باش ــه داش ــور توج ــن مح ــده در ای ــه  ش ارائ
ــن گردشــگری  ــه قوانی ــردن ب راســتای اجــرای و عمــل ک
ــا زمینــه دســت یابی  فرآینــد برنامه ریــزی را طــی کننــد ت
بــه ســایر محورهــا و راهبردهــا تســهیل گــردد. بعــد از طی 
ــزی و  ــور برنامه ری ــررات مح ــن و مق ــور قوانی ــد، مح فرآین
ــور  ــن مح ــت. ای ــوردار اس ــت دوم برخ ــت از اولوی مدیری
بــا ارائــه راهبردهــای همچــون حفاظــت از ابنیه هــای 
تاریخــی و ارزشــمند و فراهــم کــردن زمینــه توســعه 
ــرای فضاهــای  زیرســاخت های گردشــگری و بسترســازی ب
گردشــگری و ... ، در تحقق پذیــری الگــوی برنامه ریــزی 
راهبــردی مؤثــر می باشــد. محــور اجتماعــی نیــز بــا 
تعارضــات  از  جلوگیــری  و  گردشــگری  فرهنگ ســازی 
و آســیب های فرهنگــی و حفــظ ارزش هــا و هنجارهــا 
ــای  ــزاری دوره ه ــق برگ ــی، از طری ــی و محل ــنن بوم و س
ــت محــور اقتصــادی  آموزشــی و جشــنواره ها و ... . درنهای
ــد،  ــد ایجــاد اشــتغال و توســعه درآم ــای مانن ــا راهبرده ب
ــویق ورود  ــگری، تش ــرمایه گردش ــروج س ــری از خ جلوگی
ــه شــهر و ...، از دیگــر محورهــا  ســرمایه گذاران خارجــی ب
ــردی  ــزی راهب ــوی برنامه ری ــای تعیین شــده الگ و راهبرده

ــند.  ــران می باش ــهر ته ــی ش ــگری میراث گردش
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ــورت  ــات ص ــب و مطالع ــوع مطال ــه مجم ــه ب ــا توج ب
راهبــردی  برنامه ریــزی  الگــوی  ترســیم  در  گرفتــه، 
گردشــگری میراثــی شــهر تهــران، مهم تریــن عوامــل 
ــران  ــهر ته ــی ش ــزی گردشــگری میراث ــر برنامه ری ــر ب مؤث
بــه ترتیــب اولویــت شــامل محورهــای قوانیــن و مقــررات، 
مدیریــت و برنامه ریــزی، محورهــای اجتماعــی و اقتصــادی 
می باشــند. هرکــدام از محورهــای اصلــی مذکــور از طریــق 
ــن  ــه ای ــن مطالع ــه در ای ــای محقــق می شــوند ک راهبرده

ــد.  ــی قرارگرفته ان ــورد ارزیاب ــز م ــل نی عوام
ــن  ــدام از ای ــه هرک ــن ب ــه پرداخت ــت ک ــی اس بدیه
ــوب  ــزی مطل ــوی برنامه ری ــه الگ ــیدن ب ــا در رس راهبرده
ضــروری اســت و توجــه صــرف بــه یکــی بــدون مالحظــه 

ــد. ــه رو می کن ــکل روب ــا مش ــو را ب ــری، درک الگ دیگ
در نهایــت ایــن کــه شــهر تهــران بــا توجــه بــه 
ارزشــمند  آثــار  و  فــراوان  جاذبه هــای  و  توانمندی هــا 
تاریخــی و موقعیــت سیاســی – اداری و پایتختــی کــه دارا 
ــب  ــح و مناس ــزی صحی ــا برنامه ری ــد ب ــد می توان می باش
ــگری  ــب گردش ــگران و قط ــرای گردش ــبی ب ــتر مناس بس
ــن منظــور  ــردد. بدی ــل گ ــه، تبدی ــی کشــور و منطق میراث
نمــودن  فراهــم  راســتای  در  پیشــنهاد هایی  ادامــه  در 
گردشــگری  برنامه ریــزی  اهــداف  تحقــق  زمینه هــای 

ــت: ــده اس ــه  ش ــی ارائ میراث
ــوت  ــاط ق ــه نق ــه در زمین ــع و همه جانب ــه جام - مطالع
زمینــه  تهدیدهــای موجــود در  و  و فرصــت و ضعــف 
گردشــگری میراثــی از ســوی پژوهشــگران و مدیــران 

ذی ربــط.
- تســهیل در ســاز وکارهــای اداری و اجرایــی مربــوط بــه 

ــگری . ــغل های گردش ش
- احیــاء هویــت فرهنگــی و تاریخــی شــهر تهــران از 
طریــق مرمــت، حفاظــت و ... بناهــا و فضاهــای تاریخــی و 

ــود. ــی موج فرهنگ
ــا ارزش  ــای ب ــرای بافت ه ــژه ب ــی وی ــه طــرح تفصیل - تهی

و تاریخــی از طریــق بازنگــری در طــرح تفصیلــی شــهر.
ــده  ــب  ش ــررات تصوی ــط و مق ــرای ضواب ــت و اج - رعای
ــه ی  ــران در زمین ــتان ته ــی اس ــراث فرهنگ ــوی می از س

بافت هــا و آثــار تاریخــی و ارزشــمند.

و  تاریخــی  بناهــای  و  بافــت  کــردن  شناســنامه دار   -
شــاخص شــهر.

- تشــکیل ســتادی تحــت عنوان ســتاد توســعه گردشــگری 
میراثی شــهر تهــران .

جهــت  در  فیلم ســازان  و  صداوســیما  بــا  همــکاری   -
معرفــی بهتــر قدمــت تاریــخ کهــن شــهر و آثــار ارزشــمند 

ــی. تاریخ
- الگوبــرداری و بومی ســازی از تجربیــات موفــق ســایر 

ــورها . ــهرها و کش ش
- تهیــه و تدویــن بروشــورهای تبلیغاتــی و اطالعاتــی 

بــرای اطالع رســانی بــه گردشــگران.

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافعتعارض منافع
نویســندگان اعــالم می دارنــد کــه در انجــام ایــن 
پژوهــش هیچ گونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجــود 

ــته اســت. نداش

تاییدیه های اخالقیتاییدیه های اخالقی
نویســندگان متعهــد می شــوند کــه کلیــۀ اصــول 
ــی  ــول اخالق ــاس اص ــی را براس ــر علم ــار اث ــی انتش اخالق
COPE رعایــت کرده انــد و در صــورت احــراز هــر یــک از 
ــس از انتشــار  ــی پ ــی، حت ــوارد تخطــی از اصــول اخالق م
مقالــه، حــق حــذف مقالــه و پیگیــری مــورد را بــه مجلــه 

می دهنــد.

منابع مالی/ حمایت هامنابع مالی/ حمایت ها
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگانمشارکت و مسئولیت نویسندگان
نویســندگان اعــالم می دارنــد به طــور مســتقیم در 
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال 
ــات و  ــام محتوی ــئولیت تم ــر مس ــور براب ــه ط ــته  و ب داش

مطالــب گفته شــده در مقالــه را می پذیرنــد.
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