فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگری،سالدوازدهم،شماره،73بهار،6731صفحات37-6
)این مقاله مستخرج از اولین رساله دفاع شده مقطع دکتری در رشته مدیریت گردشگری دانشگاه عالمه طباطبائی است(.

طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران
محمودضیایی،6داودعباسیکارجگان،3غالمرضا کاظمیان،7مهدیکروبی 4

(تاریخدریافت-39/1/33:تاریخپذیرش )39/61/39:

چکیده
هدفاینپژوهشارائه یالگویمدیریتگردشگگریشگهرتهگراناسگتکگهبگرایان گا ونازروشتح یگ 
ومیختهدرقالبطرحتح ی ومیختهاکتشافی(کیفی-کمی)دردومرحلهاستفادهشدهاست.درمرحلهنخسگت
ازروشتحلیلمحتواودرمرحلهدو ازمعادالتساختاریاستفادهشدهاست.رواییپرسشگنامهازنگورروایگی
محتواورواییصوریوبودهونسبتروایگیمحتگواوشگاخوروایگیمحتگوابگهترتیگببرابگربگا1/13و1/33
برووردشدهاست.پایاییبهروشضریبولفایکرونباخ1/377وبهروشدونیمهکردن1/611بهدستومگده
است.نمونهیومگاری411نفگرازمگدیران،کارشناسگانواسگاتیدحگوزهیگردشگگریهسگتندکگهتعگداد763
پرسشنامهمعتبرازونهاگردووریشد.نتایجپژوهشنشانمیدهددرطراحیالگویمدیریتگردشگگریشگهر
تهرانتوجهبهعواملساختاری،محیطیومحتواییضروتداردوبگرایگناسگالالگگویسگهبعگدیمگدیریت
گردشگریشهرتهرانارائهشدهاست .

واژگان كليدی :گردشگری،گردشگریشهری،الگویمدیریت،تهران
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E-mail: mdziaee@gmail.com
.3دانش ویدورهدکتریمدیریتگردشگریدانشکدهمدیریتوحسابداریدانشگاهعالمهطباطبائی
.7دانشیار گروه مدیریت دولتی ،شهری و کاروفرینی،دانشکدهمدیریتوحسابداری،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران
.4دانشیارگروهمدیریتجهانگردیدانشکدهمدیریتوحسابدرای،دانشگاهعالمهطباطبائی ،تهران 
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مقدمه
فضاهایشهریبهعنوانبازتابدهندهیکالبدعرصهیعمومیدرشگهرهایکنگونی،درای گاد
مناسباتچهرهبهچهره،ت ربهیمشگتر فضگا،رابطگهیانسگانیبگاکالبگدشگهریوبرگگراری
فعالیت هگایجمعگیوعمگومیوالبتگهگگذراناوقگاتفراغگتوتفگریا،ن گشکگارکردیایفگا 
مینمایند(انوریوریاونساج.)336،6761،عگالوهبگرایگن،شگهرهان گشهگایمختلگووگگاه
متداخلیرادرفرویندحرکتگردشگرانایفاءمیکنندکهازجملهیاینن گشهگامگیتگوانبگه
مگگدخلیگگادروازهیورود،6مرکگگربرگگگراریرویگگداد3ون گگشگردشگگگرفرسگگت،اشگگارهکگگرد
(پیرل.)3116،7یكشهرهنگامیدروازهیورودیبهشمارمیویگدکگهمحگلتالقگیراههگای
دسترسیبهم صدهایم اورباشد(اسمیت)3119،4؛همانندتهرانکهباتوجهبگهقگرارگگرفتن
فرودگاهبینالمللیاما خمینی(ره)درنردیکیونوهمچنینن شونبهعنوانپایتخگتکشگور،
حتیگردشگرانخارجیکهباهدفبازدیدازجاذبههایسایرشگهرهایکشگوربگهایگرانسگفر
میکنندبهطورمعمولدستکمیكشبدرتهراناقامتمگینماینگد.بگاتوسگعهیگونگههگای
مختلوگردشگریدیگرنمیتوانهدفازورودگردشگربهشگهرراصگرفاببازدیگدازجاذبگه-

هایگردشگریدانست؛بلکهممکناستاینکاربهعنوانیكفعالیگتفرعگیدرکنگاریکگی
دیگرازانوارگردشگری(برایمثالت ارتیادرمان)کههدفاصلیگردشگگراسگت،ان گا 
شودکهنیازمندمدیریتوبرنامهریریدقی است؛برایناسالهدفاصلیاینپگژوهشارائگه
یكالگویمناسبجهتمدیریتگردشگریشهرتهراناست .


اهمیت و ضرورت موضوع
شهرهابهدلیلداشتنجمعیتزیاد،ن شمهمیبهعنگوانمراکگرفعالیگتگردشگگریبگرعهگده
دارندومهمترینمناط گردشگرفرستبهشمارمیویند(بسلی.)3113،5همچنین،گردشگری
شهریبهدلیلپذیرشتعدادزیادیازگردشگگران،جایگگاهقابگلتگوجهیدرمیگانحگوزههگای
1. Gateway
2. Staging event
3. Pearce
4. Smith
5. Bosley
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مختلوگردشگریپیداکردهاسگت(لگو.)6331،1درواقگ گردشگگریشگهریدارایمگاهیتی

دوگانهاست؛بهاینمعناکهازیكسوشهربهمعنایاصلیترینمبدأگردشگرانبهشمارمگی-

ویدوازسویدیگربهعنوانم صدگردشگریموردتوجگهقگرارمگیگیگرد(رهنمگایی،6761،
.)31اگرچهگردشگریبهطورکلییکگیازمهگمتگرینفعالیگتهگایاقتصگادیجهگانبگهشگمار
میوید،ولیویژگیهایاقتصادیوندرشهرهایخاصممکناستاهمیتکمترینسگبتبگه
دیگربخشهایاقتصادیداشتهباشد(اشورثوپیج.)3166،2بگراینمونگه،ن گشگردشگگری
شهریبهعنگوانراهبگردیاساسگیدربگازوفرینیفرهنگگیبسگیارمهگماسگت(اسگمیت.)3113،
بازوفرینیفرهنگی،درت دیدحیگاتزیرسگاختهگایکهگن،شگکلدهگیدوبگارهیبافگتهگای
شگهریونگوشگدنجریگانهگگایاقتصگادی،ازسگرمایههگایاجتمگگاعیمحلگیسگودمگیبگگردواز
گردشگرانوظرفیتهایگردشگریبهعنواننیرویمحرکهاستفادهمیکند(ت واییواکبری،
 .)6766
شکلیازتوسعهیگردشگریبهگونههگایمختلگوازجملگه،گردشگگریطبیعگتگگردی،
گردشگریفرهنگیوگردشگریویژهدرن اطشگهریدرحگالرخدادناسگتکگهبگرخالف
سایرم اصدگردشگریطبیعی،دارایجمعیتانسانیبودهوهمگینموضگوراهمیگتمگدیریت
گردشگگگریشگگهریرادوچنگگدانمگگیکنگگد(هگگال.)3113،3درشگگهرهایکشگگورهایپیشگگرفته،
شهرداراندرای ادزیرساختهاوجاذبههایجدیدگردشگریومعرفیشهرخودبگایکگدیگر
رقابتمیکنند؛براینمونهمسؤوالنشگهرهایتوریسگتیمثگلپگاریس،پکگنومادریگد،تگالش 
میکنندبارشدصنعتگردشگریبهتوسعهشهرخودکمگكکننگد؛درایتالیگارقابگتسگنگینی
بینشهردارانشهرهایمختلووجودداردووژانسهایتوریستیبهطورجدیخگدماتخگود
راتبلیغمیکنند(دیناری)616،6763،وتوسگعهیمناسگباتدویگاچنگدجانبگهدرسگطوحبگین
استانی،کشوریویادرسطادولتهایمنط هایبگراسگالتواف گاتدرقالگبهمکگاریهگای
راهبگگردیبگگرایتوسگگعهگردشگگگریاهمیگگتیافتگگهکگگههگگدفونبهگگرهگیگگریازمرایگگایبگگازار
گردشگریاست(ریدوهمکاران .)3113،4
1. Law
2. Ashworth & Page
3. Hall
4. Reid, et al.
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تهران،شایدازنظرطبیعتگردیوجاذبههایطبیعیدرم ایسگهبگاسگایرشگهرهایاسگتانو
حتیکشورضعیوباشد،اماوجودرویدادهایفرهنگی،هنری،ورزشیواقتصگادیبرجگذابیت
اینشهرافرودهاست.درواق میتوانشهرتهرانرابهدلیلداشتنبیشگترینجاذبگههگایانسگان-

ساخت،مهمترینقطبگردشگریاستانبهشماروورد.همچنینوجودتاسیساتزیربناییماننگد
فرودگاه،شبکهیحملون لقویکهسایرن گاطکشگوررابگهپایتخگتوصگلکگردهاسگت،بگر
اهمیتگردشگریتهرانمیافرایدبهگونهایکهبیشترگردشگرانخارجیم بورنددستکگم،
یكیادوشبدرشهرتهراناقامتداشتهباشندوهمینموضگوریکگیازفرصگتهگایمناسگب
برایتوسعهیگردشگریشهریدرتهرانرافراهممیکند.وجودبیشترینتعدادموزهوسینما
درتهرانوبرگراریبیشترینتعدادنمایشگاه،جشگنوارهومراسگمملگیومگذهبیدرایگنشگهر،
همچنینوجودبیشترینتعدادهتلبعدازمشهد،نشانازاهمیتگردشگریشهرتهراندارد.بگر
ایناسالمدیریتگردشگریشهرتهران،باتوجهبگهموقعیگتویگژهیونبگهعنگوانپایتخگت
کشوروبررگترینکالنشهردرغربوسیا،موضوعیبسیارمهموپیچیگدهاسگتکگهنیازمنگد
بکارگیریالگوییمتناسبباشرایطوویژگیهایخاصتهراناست .


پیشینه پژوهش
ح معظیمیازپژوهشهایگردشگریدررابطهبافضاهایتفریحیازقبیل«مراکرخریگد»6و
«پار هایتفریحی»3استوبهندرتدرونهابهمفهو دقیگ گردشگگریشگهریعنگوانشگده
است(وزادی) 31،6733،وشایدبههمگیندلیگلاسگتکگهبرخگیازپژوهشگگرانبگه«ماهیگت
پیچیگگدهیوشگگکارگردشگگگریشگگهریومحگگدودبگگودنپگگژوهشدرایگگنزمینگگه»(ادواردزو
همکاران)6174:3116،3اشارهکردهاند.بااینحالپژوهشهگایقابگلتگوجهیدرایگنحگوزه
ان ا شدهاستکهدرادامهبهتعدادیازونهااشارهمیشود .
ت ویفردواسدیاناردکانی()6739درپژوهشخودبراسالنظرخبرگانوبگااسگتفادهاز
مدلسازیمعادالتساختاری،مدلیجهتتوسعهیگردشگریالکترونیکیدرشهریگردارائگه
1. Mall
2. Theme Park
3. Edwards et al.
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دادهاند.نتایجاینپژوهشنشانمیدهدکهاساسیترینعامگلدرایگنمگدل«،امکانگاتوتگوان
مالی»استکهبایدازسویمدیرانومسؤوالنگردشگریشهریردموردتوجهقگراربگیگرد.در
پژوهشکیفیدیگری،سمیعیوغیاثیان()6734بگااسگتفادهازروشتحلیگلگفتمگانانت گادی،
اقدا بهمطالعهوبررسیسخنرانیهاومصگاحبههگایمگدیرانونخبگگانکشگوردربگارهصگنعت
گردشگگگرینمگگودهوراهکارهگگایگفتمگگانیکگگهمگگدیرانونخبگگگانکشگگوردرحگگوزهصگگنعت
گردشگریایران،ازطری ونهابهگفتمگانگردشگگریمشگروعیتدادهویگاازونمشگروعیت
زداییکردهاند،شناساییواستخراجنمودهاند.نتایجاینپژوهشنشانمیدهدکههگردوگگروه
مدیرانونخبگاندولتیوغیردولتیبهتعاملمثبتبادنیاووضعیتامنیتدرکشورمشروعیت
دادهانداماازوضعیتزیرساختهایگردشگریووجودتبلیغاتسوءعلیگهکشگورمشگروعیت
زدایینمودهاند.همچنین،بخشدولتیبهشرطنظگارتبگرخگدماتدفگاترمسگافرتیبگاحضگور
بخشخصوصیدراینحوزهمواف استوغیردولتیهاخواهانکمکردنن شدولتدرایگن
حوزههستند.
توانگروهمکاران()6733دریكمطالعهکهبهروشتوصگیفیوتحلیلگی-تطبی گی،ان گا 
شدهاست،بااستفادهازمدلمدیریتم صدگردشگگری،سگاختارمگدیریتگردشگگریدردو
شهرزیارتی-مذهبی(واتیکانومشهد)رامگوردت ریگهوتحلیگلوبررسگیقگراردادهانگد.ایگن
پژوهشنشانمیدهدگردشگریدرواتیکانترکیبیازگردشگریمذهبی،تاریخیوتفریحگی
استوبهعنوانیکگیازاهگدافاصگلیوارکگانتوسگعهیکشگوردرنظگرگرفتگهشگدهاسگت.
کاظمیانووزادی()6731دریكپژوهشکیفی،بااسگتفادهازروشنظریگهیمبنگایی،قابلیگت
توسعهگردشگریوویژگیهاوقابلیتهایمرکرشهرتهرانراموردبررسیقراردادهوبهاین
نتی هرسیدهاندکهتح نیگافتگیتوسگعهیگردشگگریشگهریدرمرکگرشگهرتهگرانمتگأثراز
ضعوهایزیرساختی(کالبدی،حرکتیوفرهنگی)وعد تح الراماتمدیریتی(عد تعامل
باشهروندان،عد شفافیتوپاسخگویی،عد تح مدیریتیکپارچهیشهری،کمتوجهیبگه
سایرمراکرشهریووجودتعارضاتبینسازمانی)است.
درپژوهشدیگری،ضیاییوعباسگپور()6731بگه«ارزیگابیکیفیگتمحصگولگردشگگری
شهریتهرانازدیدگردشگراندرونمرزی»پرداختهاندوضمنبررسیجذابیتهایگردشگری
استانتهرانوومارمرتبطباون،چنیننتی هگیریمیکنندکگهشگهرتهگرانقابلیگتهگایمتعگددی
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برایجذبگردشگگردارد،ولگیدرنتی گهیعگد شگناختدرسگتازانتظگاراتوترجیحگات
گردشگگگرانوعگگد وگگگاهیمسگگؤوالنگردشگگگریازشگگکافهگگایموجگگوددرابعگگادمختلگگو
محصولگردشگریتهران،اینشهربهعنوانیكم صدگردشگریشهری،کمترموردتوجگه
گردشگرانقرارگرفتهودربازاررقابتیگردشگریازجایگاهمناسبیبرخوردارنیست .
کانهان،هنرهانومكلوگلین)3169(6درپژوهشخودکهبهروشکیفگیوبگااسگتفادهاز
مصاحبهان ا شده،مدیریتپایدارگردشگریدریکیازشهرستانهایایرلند(کلر)رابررسی
کردهوبهایننتی هرسیدهاندکهم رراتودسگتورالعملهگایموجگودجهگتاعمگالمگدیریت
گردشگریدرشهرستانکلرمیانذینفعانوخطمشیگگذارانارتبگاطمگؤثربرقگرارنمگیکنگد؛
همچنینباوجوداینکهدرمیانذینفعاندررابطهباتعریگومعیارهگایمگدیریتگردشگگری
کلرتفاوتهایاساسیوجوددارد،تما ونهاباراهاندازییكسگازمانمگدیریتم صگدجهگت
ان ا هماهنگیمواف ندوبیشترونهاتمایلبهمشارکتوهمکگاریبگاسگازمانمگدیریتم صگد
دارند.درپژوهشدیگری،دایورووتانگا،)3169(3بامبنگاقگراردادنالگگویکششگی-رانشگی
یونویوسالوتوزی 191پرسشنامه،انگیگرههگاگردشگگرانبگینالمللگیوتمایگلونهگارابگرای
بازدیددوبارهازغنایشمالیبررسیکردهوبهایننتی گهرسگیدهانگدکگهفرهنگ،،جاذبگههگای
م صد،روابطاجتماعیوماجراجویی،چهارعاملمهمیهستندکهبرتصمیمبهبازدیدازغنگای
شمالیتأثیردارنگد.همچنگین،گردشگگرانیکگهانگیگرهیمگاجراجوییدرونهگاقگویتگراسگت،
گردشگرانپرتوقعیهستندکهانتظاراتبیشتریدرم ایسهباسایرگردشگراندارندوهرگونگه
تالشبرایجلبتوجهونهابهکشومناب وجاذبههایجدیدمن رمیشود .
بندتی،)3161(7نیردرپژوهشخودبابهکارگیریروشهگایترکیبگی(کمگیوکیفگی)بگا
استفادهازمصاحبهوپرسشنامهمیرانرقابتپذیریبرزیلرابگهعنگوانیگكم صگدگردشگگری
بررسیکردهاست.نتایجاینپژوهشنشانمیدهدکگهبرزیگلدرحگالتبگدیلازیگكم صگد
رقابتیمنط هایبهیكم صدرقابتیجهانیاستومکریگك،کوبگاوتایلنگدرقبگایاصگلیون
هستند.اینپژوهشهمچنیننشانمیدهگدپگنجعامگلمهگمکگهدربگازارتعطگیالت،رقابگتدر
1. Conaghan, Hanrahan and McLoughlin
2. Dayour, Frederick & Atanga Adongo, Charles
3. Julio Benedetti
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م اصگگددورراتحگگتتگگاثیرقگگرارمگگیدهنگگدعبارتنگگداز:وبوهگگوا،هرینگگه-ارزش،نگگگرش
گردشگری،طبیعتوایمنیکهبرزیلهنگا طراحیراهبردهایم صدوفعالیتهایبازاریگابی
بایدبیشتربردوعاملهرینه-ارزشوایمنیوکمتربرعاملوبوهواتمرکرکند .

مبانی نظری
درگذشته،شهرهابهطورعا بهعنواننواحیمبدأصدورگردشگرومکگانهگایغیرشگهریبگه
عنوانم صدگردشگرانمعرفگیشگدهانگد(موحگدوهمکگاران)6731،؛درحگالیکگهامگروزه،
شهرهاخودبهعنوانم اصدگردشگریدرکانونتوجهگردشگرانقرارگرفتهوفعالیگتهگایی
کهدررابطهباگردشگریدرشهرهاان ا میشودسببتوسعهیگردشگریشدهاست.مفهو 
گردشگریشهری6ازدهه6361واردفهرستتح ی اتشد.مسافرتکگاری3ومسگافرتهگای
شهریدرتما ایا سالجریانداشتهاست.امااوقاتفراغت7مهمترشگدهوتعگدادگردشگگران
شهریبهطورروزافرونیافرایشیافتهاست(دینگاری.)7،6763،بررسگین گشگردشگگریدر
شهرها،بگاتوجگهبگهعمگومیتیکگهدارد،موضگوعیاسگتبسگیارگسگتردهومتنگور(جوردانگاو
ساسیلویچ.)3111،4البته،هموارهنگرانیهاییدررابطهبامدیریتمنگاط گردشگگرپذیروجگود
داشتهاست(هکینگروفیلیپر.)3111،5براینمونهمیتوانگفتم اماتمحلگینظگارتچنگدان
ترینجنبههگایگردشگگریدرحگوزههگایقضگاییخگودندارنگدیگا


(وگاههیچنظارتی)برمهم
تعداد،زمان،اهدافورفتارگردشگراندرمحیطازمهمترینجنبههاهستندکهالبتهبهجرنفوذ
بسیارکمحکومتهایمحلینظارتدیگریوجودندارد(کنلوپیج .)3119،6

رشدوتوسعهگردشگریدرشهرهانهتنهابهحفاظتوپیشرفتشهروابستهاسگت(موحگد،
)661،6761بلکه نیازمندیگكمگدیریتکارومگدواثگربخشاسگتتگاتمگامیابعگادوجوانگب
گردشگریشهریراموردتوجهقراردهدوحفاظتازمحیطزیستوگردشگگریرابگهطگور
همزمانبرنامهریریومگدیریتکنگد؛بگهعبگارتدیگگرتوسگعهیگردشگگریشگهریمسگتلر 
1.Urban Tourism
2. Business Travel
3. Leisure motive
4. Jurdana & Susilovic
5. Hockings & Phillips
6. Connell & Page
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توسعهیمدیریتگردشگریشهریاسگت.تعگاریوزیگادیازمگدیریتارائگهشگدهاسگتکگه
مشهورترینونهاتعاریفیهستندکهدرونهابروظایومدیریتتأکیدشدهاست؛براینمونهبگه
نظررضائیان(،)6733مدیریت،فرایندبهکگارگیریمگؤثروکارومگدمنگاب مگادیوانسگانیدر
برنامهریری،سازماندهی،بسیجمناب وامکانات،هگدایتوکنتگرلاسگتکگهبگرایدسگتیابیبگه
اهدافسازمانیوبراسالنظا ارزشیموردقبولان ا میشود.بنابراینمدیریتشگهریبایگد
برایشهربرنامهریریکند،فعالیتهایشهریراسازماندهدوبرفعالیتهایان ا شدهنظارت
کندوحتیبرایان ا بهینهامورانگیرهای ادکند(سعیدنیا.)31،6733،گردشگریشهرینیگر
یکیازحوزههایعملکردیمدیریتشهریاسگتوتعگددانگوارگردشگگریوگردشگگر،در
بسیاریازجنبههایعملکردینهفتهدرشهرهاوجودداردبهگونگهایکگهخگودونهگانیگرون گدر
متنورهستندکهمگدیریتگردشگگریشگهریبگهطگورنامحسوسگیبگامگدیریتشگهریتلفیگ 
میشود.وظیفهبرنامهریرانومدیرانشهریدرکنارسایرکارکردهگاوخگدماترسگانیشگهری
برنامهریریخدماتگردشگریواسگتفادهازگردشگگریدربازسگازیواحیگایشگهریاسگت.
(اشورثوپیج .)3166،
دریكجم بندیکلیمیتوانگفتپدیدهیگردشگریشهریکگهازتعامگلوکگارکرد
م موعهعواملرفتاری،ساختاریومحیطیقرارشکلمیگیردهمراهبگاخگودپیامگدهاووثگار
مثبتومنفیزیادیداردومدیریتشهریبایستیبتواندبااسگتفادهازابرارهگاییکگهدراختیگار
دارد،اینوثارونتایجراکنترلومدیریتنمایدوبرایمدیریتکردنیكپدیدهپگیشازهگر
اقدامیشناختاجراءومؤلفههاوروابطبینونهاضرورتدارد؛برایناسالدراینپژوهشبگا
کنکاشدرادبیاتموضورگردشگریتگالششگدهاسگتتگاایگناجگراءوعناصگرشناسگاییو
ارتباطونهادرقالبالگویمدیریتگردشگریشهریترسیموتبیینشود .


روششناسی پژوهش
اینپژوهشازنظرهدفدرزمرهیتح ی اتکاربردی1قرارمیگیردکگهدرونروشتح یگ 
ومیخته3درقالبطرحتح ی ومیختهاکتشافی6بهکارگرفتهشدهاست.درواق ،اینپژوهشدر
1. Applaied Research
2. Mixed method
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دومرحلهاصلیان ا شدهاستکگهدرمرحلگهنخسگتبگرای«شناسگاییعوامگلتأثیرگگذاربگر
مدیریتگردشگریشهرتهگران»ازروشتحلیگلمحتگوایکیفگیودرمرحلگهدو کگههگدف
اصلیون«ارائهیالگویمناسبمدیریتگردشگریشهرتهران»براسالشاخوهایاحصگاء
شدهدرمرحلهپیشیناست،ازروشهایکمّیووماری،بویژهمعادالتساختاریاستفادهشگده
است.قلمروموضوعیپژوهش،گردشگریشهری،قلمرومکانیونشهرتهرانوقلمروزمگانی
ونزمستان6734وبهار6739است .
باتوجهبهماهیتپژوهشهایومیخته،دراینپژوهشازروشهایمختلوومتفاوتیبرای
گردووریدادههایموردنیازاستفادهشدهاست؛بدینترتیبکگهبگرایتگدوینمبگانینظگریو
ادبیاتموضورپژوهشوشناسگاییعوامگلمگوثربگرگردشگگریشگهریدرتهگرانازشگیوهی
مطالعاتکتابخانهای،برایشناساییواستخراجشاخوهاومؤلفگههگایگردشگگریشگهریدر
تهرانازروشتحلیلمحتوایاسنادثانویهوبرایوگاهیازنظراتفعاالنحوزهیگردشگگری
درتهران،ازشیوهیپیمایشی(3توزی پرسشنامه)استفادهشدهاست.همچنینبراینمونهگیری،
باتوجهبهاینکهاینپژوهشدردومرحلهوبااستفادهازروشهایکیفی(درمرحلگهنخسگت)
وکمّی(درمرحلهدو )ان ا شدهاست؛درهرمرحلهازشیوهینمونهگیگریمخگتوبگهخگود
استفادهشدهاست؛بدینترتیگبکگهدرمرحلگهاولازنمونگهگیگرینظگری(انتخگابمسگتندات
داخلیوخارجیمرتبطباگردشگگریشگهری)اسگتفادهشگدودرمرحلگهدو ح گمنمونگهبگر
اسالجدولمورگان764نفرتعیینشدکگهبگرایاطمینگانازبرگشگتپرسشگنامههگابگهتعگداد
کافی،تعدادونبه411پرسشنامهافرایشیافت.برایپرکردنپرسشنامههابامراجعهبگهسگازمان
میگگراثفرهنگگگی،صگگنای دسگگتیوگردشگگگری،ادارهکگگلمیگگراثفرهنگگگی،صگگنای دسگگتیو
گردشگریاسگتانتهگران،سگتادگردشگگریتهگران،وژانگسهگایگردشگگریودانشگگاههگاو
موسساتوموزشتخصصیگردشگری،پرسشنامههایپژوهشدرمیانمگدیران،کارشناسگانو
اساتیدتوزی ودرنهایتتعداد733پرسشنامهبرگشتدادهشدکهپسازبررسگی،تعگداد763
پرسشنامهمعتبروقابلاستفادهتشخیودادهشدندوت ریهوتحلیلدادههابراسالونهگاان گا 
شدهاست .
1. Exploratory
2.Survey
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ابرارسن ش،پرسشنامهیمح ساختهاستکهبراسالمطالعاتان ا شگدهدرمرحلگهی
نخسگگت،طراحگگیوتگگدوینشگگدهوبگگرایطراحگگیون63،سگگندازمهگگمتگگریناسگگنادمگگرتبطبگگا
گردشگریبااستفادهازروشتحلیلمحتواموردت ریهوتحلیگلوبررسگیقگرارگرفتگهاسگت؛
بدینترتیبکهدرگا نخستبامطالعهییکایكاسناد،گرارههاییکهبهنوعیباگردشگگری
ارتباطداشتند .
جدول :1ابعاد ،مؤلفهها و تعداد گویههای پرسشنامه

عوامل ساختاری

عوامل محیطی

عوامل رفتاری

مؤلفهها

گویهها

مؤلفهها

گویهها

مؤلفهها

گویهها

جاذبههای گردشگری

8

انتظارات گردشگران

0

محیط اقتصادی

5

کیفیت تجربه

0

محیط حقوقی

2

محصوووووت و خووودمات
گردشگری

7

انگیزههوا و نیازهوای
درونی گردشگران

0

محیط اجتمواعی-
فرهنگی

3

منابع مالی

2

کنش متقابل جامعه
میزبان و میهمان

3

محیط سیاسی

2

منابع انسانی

2

محیط فیزیکوی و
جغرافیایی

2

سازمانهای مرتبط

2

تبلیغات و اطالعرسانی

3

پژوهش

3

نظارت و کنترل

3

برنامووهریووزی توسووعهی
گردشگری

3

زیرساختهای گردشگری 8

مأخذ :یافتههای پژوهشگران


شناساییوبراسالتحلیلوبرداشتازگرارهیانتخابشدهوکلیدواژههایبهکارگرفتهشده
درون،مؤلفهیامؤلفههایمرتبطباونتعیینودریکیازابعگادسگاختاری،محیطگییگارفتگاری
جانمگاییشگدند.درایگگنفروینگدپگگسازمطالعگهوبررسگگیاسگناد،تعگگداد414گگرارهیمگگرتبط
شناسایی،انتخابوموردتحلیلقرارگرفتندکهبات ریگهوتحلیگلوبررسگیونهگاسگران ا 63
مؤلفهاحصاءشدکه61مؤلفهمرتبطبابعدساختاری9،مؤلفهمرتبطبابعگدمحیطگیو4مؤلفگه
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مرتبطبابعدرفتاریتشخیودادهشگدندودرادامگهتعگداد16گویگهجهگتتگدوینپرسشگنامه
طراحیشد.درجدولشماره()6اطالعاتبیشتریازاجرایپرسشنامهارائهشدهاست .
باتوجهبهبهرهگیریازالگویسهشاخگی(میرزاییاهرن انیوامیری)6766،ومبناقگراردادن
اینالگودرفرویندشناساییواستخراجمولفههاوشاخوهاازمستنداتداخلگیوخگارجیدر
جهتطراحیوتدوینگویهها،میتوانگفتابرارسن شازرواییمحتگوا(منط گی)وروایگی
صوریبرخورداراست.همچنینبرایوزمگونروایگی،نسگبتروایگیمحتگوا()CVRبگراسگال
نظرات63نفرازخبرگانحوزهیگردشگریمحاسبهشدکهم دارونبرابربگا1/13بگهدسگت
ومد.همچنینشاخورواییمحتوا()CVIبرایهریكازگویههامحاسبهشگدکگهبگاتوجگهبگه
م ادیرباالتراز1/33رواییتما گویههاتأییدشد .
جدول  :2نتایج آزمونهای پایایی

مقادیر ضرایب پایاایی باه شوآ آلفاای مقادیر ضرایب پایایی به شوآ دونیمه کردن
کرونباخ

ردیف

ابعاد

0

عوامل
ساختاری

2

عوامل
رفتاری

3

عوامل
محیطی
کل پرسشنامه

تعداد
گویهها

ضریب
آلفای
کرونباخ

40

آلفای کرونباخ
نیمه
اول

نیمه
دوم

بین
دونیمه

ضریب
اسپیرمن-
براوون

ضریب
گاتمن

1/913

1/822

1/845

1/734

1/847

1/846

1/638

1/494

1/694

1/273

1/429

1/427

04

1/811

1/702

1/629

1/646

1/785

1/784

60

1/933

1/862

1/894

1/816

1/893

1/891
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برایمحاسبهیپایاییازدوروشضریبولفایکرونباخوروشدونیمهکردناسگتفادهشگده
استکهبهترتیبم ادیر1/377و 1/611برایکلپرسشگنامهبگهدسگتومگدهاسگتوبگرایگن
اسالمیتوانگفتپرسشنامهازسازگاریدرونیقابلقبولیبرخورداراستوپایاییونتأیید
میشود.نتایجوزمونپایاییبهتفکیكابعادسهگانهدرجدول()3نشاندادهشدهاست .
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جدول  :3نتایج تحلیل عاملی تأییدی

مؤلفهها

عالمت اختصاشی

باش عاملی

ابعاد

جاذبههای گردشگری

ATRC

1/71

زیرساختهای گردشگری

INFR

1/70

محصووت و خدمات گردشگری

PERSER

1/63

منابع مالی

FR

1/50

عوامل ساختاشی

منابع انسانی

HR

1/58

()STR

سازمانهای مرتبط

ORG

1/49

تبلیغات و اطالعرسانی

ADVR

1/59

پژوهش

RSRCH

1/68

نظارت و کنترل

CTRL

1/78

برنامهریزی توسعهی گردشگری

TDP

1/69

انتظارات گردشگران

EXPCT

1/22

عوامل شفتاشی

کیفیت تجربه

QEXPR

1/53

()BVR

انگیزهها و نیازهای درونی گردشگران

MOTNED

1/45

کنش متقابل جامعه میزبان و میهمان INTR
محیط اقتصادی
ECO
عوامل محیطی
()ENV

1/57
1/69

محیط اجتماعی -فرهنگی

SOCIOCUL

1/58

محیط حقوقی

LEG

1/61

محیط سیاسی

POL

1/55

محیط فیزیکی و جغرافیایی

PHYSGEO

1/51
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جدول()7نتایجتحلیلعاملیتأییگدیرانشگانمگیدهگد.بگرایاجگرایوزمگونتحلیگلعگاملی
تأییدیپسازتعریومتغیرهاوترسیمروابطدرنر افرارلیررل،وزمونان گا شگد.ازدیگدگاه
وماریالگویمدیریتگردشگریشهرتهرانبدینشکلطراحیشدهاستکگهازیگكمتغیگر
پنهانبیرونیباعنوان«مدیریتگردشگریشهرتهران»یگامتغیگرکسگای()ζوسگهمتغیگرپنهگان
درونیشامل،عواملساختاری،رفتاریومحیطیتشکیلشدهاستومتغیرمسگت ل()Yدرایگن
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مدلمؤلفههایمرتبطباهریكازعواملهسگتندکگه61مؤلفگهمگرتبطبگاعوامگلسگاختاری4،
مؤلفهمرتبطباعواملرفتاریو9مؤلفهدرارتباطباعواملمحیطیهستند .
نمودارهای()6و()3الگویمدیریتگردشگریشهرتهرانرادرحالتتخمیناسگتاندارد
ومعناداریضرایبنشانمیدهند.یكمدلاندازهگیریدرحالتتخمیناستانداردباتوجگهبگه
بارهایعاملیبررگتراز1/7میرانتأثیرهریكازمؤلفههارادرتوضیاواریانسنمراتمتغیگر
یاعاملاصلینشانمیدهد؛برایمثگالمگیتگوانگفگتدرمیگانعوامگلسگاختاریمؤلفگههگای
نظارتوکنترل،زیرساختهایگردشگریوجاذبگههگایگردشگگریبگهترتیگب%91،%11و
%43ازتغییراتدرعواملساختاریراتبیینمینمایند.همچنیندرمیانعواملرفتاری،مؤلفهی
کنشمت ابلجامعهیمیربانومیهمگانبگا%73/43ودرمیگانعوامگلمحیطگی،مؤلفگهیمحگیط
اقتصادیبا%43/16بیشترینتغییراتعواملمرتبطراتبیگینمگینماینگد.بگدینترتیگبمگیتگوان
گفتدرمدلبهدستومدهبهغیرازمؤلفهیانتظاراتسایرمؤلفههاازقدرتتبیینقابلقبگولی
برخوردارند .
همچنیننمودار()3الگویمدیریتگردشگریشهرتهرانرادرحالتمعناداریضرایبو
پارامترهایبدستومدهمدلنشانمیدهدوباتوجهبهایگنکگهم گداروزمگونمعنگاداریتگك
تكونهگاازعگدد3بگررگتگروازعگدد-3کوچگكتگراسگتتمگامیضگرایببدسگتومگده
معنادارندومعناداریایناعدادنشان دهندهمعناداربگودنوتأییگدشگدنمگدلاسگت.بگهعبگارت
دیگرمیتگوانگفگتجانمگاییوقرارگگرفتنهگریگكازمؤلفگههگادرقالگبعوامگلسگهگانگه
(ساختاری،رفتاریومحیطی)معناداروقابلپذیرشاست .
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نموداش  :1الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران دش حالت تخمین استانداشد

نموداش  :2الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران دش حالت ضرایب معناداشی

یافتهها و نتایج 
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یدهدکه99/6درصدازپاسگخدهنگدگان(361نفگر)مگردو46درصگد
یافتههایتوصیفینشانم 
(636نفر)زنهستندکه31/3درصدازونها(36نفر)مگدیر13،درصگد(313نفگر)کارشگنالو
61/3درصد(43نفر)عضوهیأتعلمیهستند.همچنین34/6درصدازپاسخدهندگان(31نفگر)
دربخشخصوصیو39/3درصد(336نفر)دربخشعمومیوغیردولتیفعالیتمیکننگدکگه
تحصیالتبیشترینونها(94/7درصد)درسطاکارشناسیارشداسگت.همچنگین،میگانگینسگن
پاسخدهندگان73/9سالومیانگینساب هیفعالیتونهادرحوزهیگردشگری3/3سالاست .

برازش مدل
م ادیروخالصهنتایجشاخوهایبرازشنیگرکگهدرجگدول()4ووردهشگدهاسگتحگاکیاز
تأییدمدلاست .
جدول  :4شاخصهای برازآ مدل

شاخص

توضیحات

مقادیر قابل قبول مقدار به دست آمده
>3

2/97

>1/0

0/071
1/183

GFI

نیکویی برازش

<1/9

1/934

AGFI

نیکویی برازش اصالحشده

<1/9

1/920

NFI

شاخص برازش نرم

<1/9

1/945

CFI

شاخص برازش مقایسهای

<1/9

1/965

کای اسکوئر نسبی
 RMSEAریشه میانگین توان دوم خطای تقریب
ریشه میانگین مجذور باقیماندهها
RMR

>1/0

مأخذ :یافتههای پژوهشگران

آزمون استقالل
باتوجهبهمدلمفهومیپژوهش،نخسترابطهیااست الل(عد رابطه)متغیرهایاصلیپگژوهش
(عواملساختاری،عواملرفتاریوعواملمحیطی)باالگویمدیریتگردشگریشهریمگورد
بررسیقرارگرفتهاست.نتایجوزموناست اللبرایمتغیرهایسهگانهنشاندادکگهم گدارSig
ومارهکایدوپیرسونبرایهرسهمتغیگرکمتگراز1/19اسگتوفگرصصگفر(عگد رابطگه)رد
میشود.بنابراینمیتوانبا39درصداطمینانگفتبینالگویمدیریتگردشگریشهرتهگران
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وعواملساختاری،رفتاریومحیطیرابطهمعناداریوجودداردوتنهگا9درصگداحتمگالدارد
چنینرابطهایوجودنداشتهباشد .

آزمون همبستگی
جدول  :5خالصه نتایج آزمون همبستگی

عوامل
ساختاری

عوامل
رفتاری

عوامل
محیطی

متغیرهای مستقل
ضریب همبستگی پیرسون )(R

1/972

1/769

1/864

معنی داری()Sig.

1/111

1/111

1/111

ضریب تعیین ) (R

1/944

1/590

1/764

ضریب همبستگی اسپیرمن )(RS

1/972

1/767

1/876

معنی داری()Sig.

1/111

1/111

1/111

متغیر وابسته
الگوی
گردشگری
شهر تهران

2

مأخذ :یافتههای پژوهشگران
جدول  :6خالصه نتایج آزمون شگرسیون و دوشبین واتسون

متغیر وابسته :الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران

ضریب
همبستگی

ضریب
تعیین

ضریب تعیین
تعدیل شده

خطای
معیار
تخمین

آماره
دوربین-
واتسون

معنی داری
()Sig.

1/873

1/762

1/761

1/387

2/134

1/111

ضرایب
استاندارد
شده

آماره t

معنی داری
()Sig.

03/770

1/111
1/111
1/111

متغیرهای
مستقل

ضرایب استاندارد
نشده
ضرایب

خطای
معیار

عوامل ساختاری

1/759

1/155

1/456

عوامل رفتاری

1/422

1/145

1/267

9/273

عوامل محیطی

1/534

1/150

1/332

01/419

مأخذ :یافتههای پژوهشگران
6

3

7

برایمشخوکردننوررابطهازهمبستگی (ضریبهمبستگیپیرسون واسگپیرمن )وجهگت
بررسیاست اللخطاهاازیکدیگرازوزموندوربین-واتسون6استفادهشدهاست .
1. Correlation
2. Pearson Correlation Coefficient
3. Spearman Correlation Coefficient
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آزمون فریدمن
دراینپژوهشهمچنینبرایتعییناولویتواهمیتابعادسهگانهیمدلازنظرپاسخگویاناز
وزمونفریدمن3استفادهشدهاست .
جدول  :6نتایج آزمون فریدمن

مأخذ:یافتههایپژوهشگران 





همانگونهکهدرجدولفوقنشاندادهشدهاسگتبگاتوجگهبگهاینکگهم گدارSigکمتگراز
1/19استفرضیهصفرردشدهوادعاییکسانبودنرتبه(اولویت)متغیرهاپذیرفتهنمگیشگود؛
بنابراینمیتوانگفتاهمیتمتغیرهاازنظرپاسخدهندگانمتفاوتاست.همچنینبگاتوجگهبگه
رتبههایحاصلشدهنتایجوزموننشانمگی دهگدکگهاولویگتتگأثیرابعگادسگهگانگهبگرالگگوی
مدیریتگردشگریشگهریبگهترتیگبعبارتنگداز:عوامگلسگاختاری(،)3/63عوامگلمحیطگی
()3/13وعواملرفتاری( .)6/61

بحث و نتیجهگیری
درفعالیتگردشگریتأثیرمت ابلشدیدیمیانعناصراقتصادی،سیاسگی،محیطگیواجتمگاعی
وجوددارد(لی.)7،6736،نتایجاینپژوهشنیرنشانمیدهدکهدرطراحیالگگویمگدیریت
گردشگگگریشگگهرتهگگرانتوجگگهبگگهعوامگگلسگگاختاری،محیطگگیومحتگگواییازاهمیگگتبسگگیاری
برخورداراست.همچنینهریكازعواملیادشدهدربرگیرندهیمؤلفههاوشاخوهاییهسگتندکگه
باپایشورصدکردنوضعیتونهگادردورههگایزمگانیمشگخو،امکگانمگدیریتوبرنامگهریگری
گردشگ ریشهریبرایمسؤوالنشهریفگراهمخواهگدشگد.بگدینترتیگببگاتوجگهبگهنتگایج

1. Durbin-Watson Test
2. Friedman-Test
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پژوهشمیتوانالگویسهبعدیمدیریتگردشگریشهرتهگرانرابگهعنگوانمبنگاییمناسگب
جهتسیاستگذاریوبرنامهریریگردشگریشهرتهرانبهشرحزیرترسیموارایهنمود .

شکل  :1الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران
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همانگونهکهدرشکلشماره()6نشاندادهشدهاستالگویمدیریتگردشگریشهرتهران
دارایسهبعدساختاری(مدیریتی)،رفتاری(محتوایی)ومحیطگی(زمینگهای)اسگتکگهدرون،
بعدساختارینسبتبهدوبعددیگرازاهمیتبیشتریبرخورداراست.البتگهالز بگهذکگراسگت
کهتأثیروپیامدنهاییتمامیفعالیتها،اقداماتوتغییراتیکهدراجراوعناصگربعگدسگاختاری
رخمیدهد،سران ا دربعدرفتاریوبویژهکیفیتت ربهیگردشگرنمودپیدامیکند .
دقتدراجراوعناصربعدساختارینشانمیدهدکهتمامیونهگاقابگلمگدیریتهسگتندو
مدیرانحوزهیگردشگریشهریتوانایینفوذوتأثیرگذاری،برنامهریگریوسگازماندهیونهگا
رادارندومیتوانندبااستفادهازابرارهاییکهدراختیگاردارنگددرجهگتبرنامگهریگری،اجگراو
نظارتبرفرایندهایگردشگریشهریاقگدا نماینگد؛بگرایگناسگالضگرورتداردمگدیریت
گردشگریشهریبرمؤلفههایساختاریتأکیدنماید.البتهپیشنهادمیشوددرمیگانمؤلفگههگای
ساختاری،تمرکرمدیریتگردشگریشهرتهرانبرجاذبههایرویدادیباشد؛همچنینجاذبه-

هایمذهبی،طبیعیوتاریخی-فرهنگیظرفیتهاییهسگتندکگهمگدیریتگردشگگریشگهری
بایستیدرجهتحفاظتونگهداریازونهااهتما الز راداشتهباشد؛زیراحضورگردشگران
شهریبرایبازدیدازجاذبههایرویدادی،بسترالز رابرایترغیبایشانبگهمنظگوربازدیگداز
سایرجاذبههانیرفراهممینماید.عالوهبرجاذبهها،باتوجهبهاینکهدومؤلفگهیمحصگوالتو
خدماتگردشگریوزیرساختهایمناسبتأثیربسیارزیادیبرکیفیتت ربگهیگردشگگر-
کهخودیکیازمؤلفههایمهمدربعدرفتاریاستون گشمهمگیدرتصگمیماتگردشگگران
برایتکرارسفردارد-نیازمندتوجهویژهازجانبمدیریتگردشگریشهرتهراناست .
دریكجم بندیکلیمیتوانگفتگردشگگریشگهریدومخاطگباصگلیدارد:یکگی
شهروندانودیگریگردشگران؛برایناسالمیتوانگردشگریشگهریرابگهعنگوانفروینگد
کنشمت ابلجامعهیمیربانوجامعهیمیهمانتعریوکردکهشگیوهیرفتگاردرونازاهمیگت
بسیاریبرخورداراست.ازسویدیگر،یکیازمأموریتهاواهدافاصلیمدیریتگردشگری
شهریپیشگیرییادستکم،کاهشپیامدهایمنفیگردشگریشگهریاسگتکگهدسگتیابیبگه
اینهدفنیازمندتوسعهیبرنامهریریشدهیگردشگریشهریاستوبرنامهریریوتوسگعهی
رواقعگگیتازانگگوارجاذبگگههگگای
ومبتنگگیب 
ام  
اختگگیج 
متگگوازنگردشگگگریشگگهرینیازمنگگدش گن 
گردشگریوکارکردونهاست.دراینرابطه،دقتدرمؤلفههایبعدساختاریورفتگارینشگان
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می دهدکههریكازونهادارایکارکردویژهومنحصربفردیهستندکهبرقراریارتباطمیان
ونهادرقالببرنامهریریتوسعهیگردشگریشهریقابلهدایتاست.براینمونه،ازون اکگه
شاخوهایبعدرفتاریبارفتارهگایفگردیوموضگوعاتاجتمگاعی-فرهنگگیارتبگاطدارنگد،
مدیریتگردشگریشهریمیتواندازطری ان ا فعالیتهایتروی یوفرهنگیباای ادبستر
وفضایمناسبدرجامعهیمیربان،رفتارهایافرادجامعهیمیربانومیهمگانرابگهسگویرفتگار
مناسبگردشگریهدایتنماید.البتهسازمانهگاودسگتگاههگایاجرایگیمتعگددیدرحگوزهی
گردشگریشهریفعالیتدارندکهتوجهبهکیفیگتارتباطگات،تعگامالتومیگرانمشگارکتو
همکاریونهانیرن شمهیدرموف یتبرنامههادارد .
درپایانالز بهذکراستباتوجهبهاینکهبعدمحیطیدربرگیرندهیعواملیاستکهبگر
فعالیت هاوفرایندهایمدیریتگردشگگریشگهرتهگرانتأثیرگذارنگد،درحگالیکگهمگدیرانو
مسوؤالنتواناییکنترلونهگاراندارنگد،تگدوینراهبردهگایمشگخومتناسگببگاانگوارمحگیط
تأثیرگذاربرگردشگریشهریدرتهرانجهتداشتنومادگیالز بهمنظورواکگنشدربرابگر
تغییراتمحیطیضرورتدارد .
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