
 

 

 1398 بهار، 1 ، شمارۀ6 گردشگری شهری، دورۀفصلنامه 

 135ـ 148صص.

 

 نگاری صنعت گردشگری در شهر تهرانآینده

 
 ، ایرانتهران، علم و فرهنگ، دانشگاه مدیریت گردشگری یاراستاد - 1علی حسنی

 ، ایرانتهران، علم و فرهنگ، دانشگاه مدیریت گردشگری دکتری دانشجوی – زادهرحیم معصومه
 

 
 26/02/1398پذیرش مقاله:                     25/10/1397دریافت مقاله: 

 
 چکیده

صنایع دیگر که سیاری از  شد در آینده خواهد بود. برخالف ب صنایع رو به ر شگری یکی از  شرفت  گرد متأثر از پی
شکل موجود هم می شگری حتی به  ست کامالً تغییر ماهیت دهند، گرد سهم بزرگفناوری ممکن ا تری از تواند 

شد. اما پتانسیل باالی گردش شته با هر تهران، مملو از شگری در اقتصاد شهری مانند اقتصاد کشورها و شهرها دا
نگاری اســـتفاده کرد. در این راســـتا های آیندههایی اســـت که برای فهم بهتر آینده آن باید از روشعدم قطعیت

نگاری صنعت گردشگری در شهر تهران بپردازد. محوریت مقاله حاضر بر روی کوشد تا به آیندهپژوهش حاضر می
شگران خارجی ا صیفی گرد ست و ا –ست. از منظر روش تحقیق این پژوهش کاربردی و تو های ز روشتحلیلی ا

ساس عدم قطعیت سناریو نگاری بر ا سایی دو عدم های بحرانی بهره میکارگاه آینده، پانل خبرگان و  شنا برد. با 
سناریوی  ضر به چهار  صاد دولتی و روابط خارجی در نهایت، تحقیق حا ستقل برای آینده مقطعیت کلیدی یعنی اقت

سید که به ترت شهر تهران ر شگری  سرزده، تهرگرد شمیب: تهرانِ مخوف، تهران: میزبان مهمانان  انتظار و انِ چ
شدند. یافتهتهران: بازدید برای عموم آزاد نام شان میگذاری  سناریوی تهران: بازدید های پژوهش ن دهد که جز در 

صنعت نمی ست و این  شگری تهران خوب نی ضعیت گرد شهری برای عموم آزاد، و صاد  تهران تواند کمکی به اقت
 داشته باشد.
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 مقدمه
شگری یکی از پررونق ست و یکم، گرد شروع قرن بی شمار میترین فعالیتبا  صادی جهان به  قدری در رود و بههای اقت

شورها اهمیت دارد صادی و اجتماعی ک سعه اقت صادرات نامرئی نام نهاده تو صاددانان آن را  اند )بوذری و همکاران، که اقت
ــگری در بین فعالیت2009) 1(. باتلر63-64: 1392 ــنعت گردش ــادی جهان، بی( اذعان دارد که ص ــت، های اقتص نظیر اس

ست که از زمان ثبت گزارشطوریبه شان داده ا ستمری را ن شد م سعه  (Butler,2009:346)های، ر شگری به و تو گرد
عنوان محرك مهم ای که از آن بهگونهبه .(Szpilko,2015:977)کند توجهی میتوســعه اقتصــادی جوامع کمک قابل

ــر جهان یاد می ــراس ــادی در س ــد اقتص  (.18: 1396و )غالمی و خلجی، (Henderson et al,2018:167)کنند رش

 کشورشان، هایبرنامه و هاسیاست هستند، در سیاسی و اقتصادی اجتماعی، مزایای منابع و کسب دنبال کشورهایی که به

شگری به سعه در روند مؤثر ابزاری عنوانبه گرد سی، تو صادی و فرهنگی سیا دارند )زالی و عطریان،  خاص توجهی اقت
ها و فعالیتطور انتخابی تحت تأثیر بســیاری از باشــد، بلکه بهگردشــگری یک صــنعت منســجم منفرد نمی (.108: 1395
شرفته، قرار میبخش صنایع خدماتی پی شاورزی پایه گرفته تا  سنتی و در حال ظهور، از ک ها، بار ها، متلگیرد. هتلهای 

های های هنری، پاركها، نمایشگاهها، کافه، رستورانها، مکان تختخواب و صبحانهخانهاشتراکی، مراکز کنفرانس، مهمان
های کروز )یا کشــتی گردشــگری و تفریحی(، اجاره ا، خطوی هوایی، تورهای اتوبوس، کشــتیهتفریحی، تئاتر، جشــنواره
 "گردشــگری"ســواری، پارك طبیعت، مزارع پرطرفدار، همه بخشــی از روی تفریحی، دوچرخهاتومبیل، گلگشــت یا پیاده
تانی دور افتاده و فروشندگان های جهانی، تا روستاهای کوهسهای جغرافیایی را از شرکتمقیاسهستند. گردشگری تمام

سیعی از آدمبه .(Cole & Razak,2009:336)دهد ساحلی غیرقانونی، پوشش می هایی را هرحال گردشگری طیف و
نظیر یا فرار از روزمرگی هستند. گیرد که به دنبال آرامش، دانش، هیجان، احیای روح، پیوند با خانواده و طبیعت بیدر برمی

شتراك بهامکانات گردشگری،  ساکنین محلی به ا عنوان یک فعالیت تفریحی، توسط مسافران تجاری، مسافرین روزانه و 
شته می شگری به (.Cole & Razak,2009:336)شود گذا صادی منطقه و بنابراین، گرد شد اقت عنوان ابزاری برای ر

شتغال  شمرده (،Sanches-Pereira et al,2017:3; Agovino,2017:58)ایجاد ا ست می مؤثر  شود و برای به د
صل ، به سعه دوران رونق و  شهری و اخیراً از طریق اهداف تو سازی  عنوان راهی برای غلبه بر فقر آوردن ارز خارجی، باز

(But l er  :Brendan,2016)شـود و همینین بیانگر امنیت موجود در کشـور مقصـد اسـت ( از آن یاد می350 :2009 ,

شگری به(. 239 شمسرعت در حال گرد ست و تحوالت چ سعه ا شد و تو شورها به ارمغان ر سیاری از ک گیری را برای ب
Çiآورد )می çek et  al ــد مداوم دارد که اغلب به (. بااین228 :2017 , ــتیبانی قوی جهت رش ــگری نیاز به پش وجود گردش

با توجه به این رشد  (.Butler,2009:350)شوند های اقتصادی و سیاسی از طرف دولت در نظر گرفته میشکل یارانه
خواهانه، حقیقتاً عجیب اســت که مداوم و باورنکردنی گردشــگری، به همراه پتانســیل آن برای دســتیابی به اهداف آرمان

تر مدت گردشگری، ادغام تجربه با مفاهیم گستردههایی برای بررسی آینده طوالنینگران، خواه از طریق توسعه روشآینده
سانی یا ارتبای سعه ان صنوعات و فناوریبا بیان ارزش تو سانی، نهادها، م شتههای ان ضوع دا اند ها، توجه کمی به این مو

(Cole & Razak,2009:336.) نده عات آی نه، پیوند مطال به خالء موجود در این زمی با توجه  یان  با در این م پژوهی 
شگری می شهریصنعت گرد شگری  صه گرد سیر هدف  تواند جایگاه درخوری برای پژوهش در عر پدید آورد. با این تفا
 شهر تهران با استفاده از روش سناریونویسی است.نگاری صنعت گردشگری در کالنعهده این پژوهش آینده

 به سر هایبرج با امروزه و شدمی شناخته اشافراشته چناران به پیش سده دو تا که ای استگسترده شهرشهر تهران کالن

 کنار در را گوناگون هایفرهنگ و آورده گرد هم را ایرانی مختلف اقوام که بزرگی کند. شهرمیخودنمایی  اشکشیده فلک

ساختار یکدیگر ضور که ایچندالیه و پیییده قرار داده؛  شته زمانهم ح  نمایش به را مدرن و سنتی نو، و کهنه حال، و گذ

شهری ست.  سایگی در طبیعت و صنعت آن در که گذارده ا شایند چنان نه ایهم ستی به خو  .دهدمی ادامه خود همزی
صر تاریخ از دفتری همیونتهرآن شوده ما روی به را ایرانی جامعه معا ست. بی گ شوده این بازخوانی تردیدا  برای دفتر گ

                                                           
1 . Butler 
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سانی صر هایسده در ایران درباره خود بینش اعتالی و دانش ارتقاء به منظری هر از که ک شند،عالقه معا  و مفید مند با
 المللیبین و ملی گردشگری متعدد هایپتانسیل و ظرفیت واجد تهران (.72: 1388است )فرجی راد و سید نصیری، جذاب

ست، شهر، در سفر زیاد حجم علیرغم که ا ستفاده و مانده مغفول این   هایزمینه تهران، متنوع طبیعت نگرفته؛ قرار موردا

 شهرسازی، مختلف هایالیه یکدیگر، کنار در معماری مختلف هایسبک زمانهم تجاری، حضور هایجاذبه تاریخی، غنی

 رسدمی نظر به که حالی است در این و باشد گردشگری صنعت به بخشیدن رونق برای ایتواند بهانهمی تنهاییبه یک هر

سیل و ظرفیت کنونی از شرایط در تهران شگری هایپتان توجه و دقت نظر در برد که این مهم نیازمند نمی بهره خود گرد
سازی، زمینه سازی به شرایط محیطی، اجتماعی و فرهنگی مدیریت و زنده  سعه، صحی   ستای تو  هدایت و جذب در را

مایه گردشــگری شــهر تهران هر چند دســت (.72: 1388گردشــگری در شــهر تهران اســت )فرجی راد و ســید نصــیری،
ست، اما تا آنجا که ازنظپژوهش شت تاکنون آیندههای چندی قرارگرفته ا سناریوهای پیش ر محققان گذ نگاری و تدوین 

 اند.روی آن موردپژوهش قرار نگرفته
های مؤثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار شهر ناسایی پیشرانش"( پژوهشی تحت عنوان 1397اکبری و همکاران )علی

ضر با رویکرد آ "پژوهیکرمان با رویکرد آینده سایی مهمیندهانجام دادند. پژوهش حا شنا ترین عوامل مؤثر بر پژوهشی به 
پردازد. نتایج یموضـــعیت آینده گردشـــگری پایدار کرمان و بررســـی میزان چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر 

ــتبه ــان میدس ــهر کرمان آمده از انجام پژوهش نش ــگری پایدار ش ــعه گردش ــلی کلیدی در آینده توس دهد ده عامل اص
ست. د. از بین این عوامل، رقابتتأثیرگذارن شهر کرمان ا شگری پایدار  سعه گرد پذیری تأثیرگذارترین عامل کلیدی در تو

های ازحد خانهوساز بیششده مرتبط با گردشگری، تخریب محیط در اثر ساختحذف موانع سفر، گسترش فضای ساخته
 دارند. بستگی در درجات بعدی اهمیت قراردوم و مشارکت و هم

ــی تحت عنوان 1395ی و عطریان )زال ــناریوهای تدوین "( پژوهش ــعه س ــگری توس ــاس ایمنطقه گردش ــول  بر اس اص
ستآن پژوهیآینده شان پژوهش این انجام دادند. نتایج "همدان()موردمطالعه: ا صلی عامل 14 داد ن  گردشگری در توسعه ا

 انجامند. بعدمی احتمالی ضعیتو 41 به سناریونویسی هایتحلیل بر اساس عوامل است. این تأثیرگذار همداناستآن آینده

ضعیت تحلیل از  وقوع احتمال با ناریوس 5و  باورکردنی سناریو 14 ضعیف، وقوع احتمال با سناریو 4111 احتمالی، هایو

 توســعه برای یراهبردهای مهم ســناریوهای برای نهایت، شــد. در شــناســایی همداناســتآن گردشــگری در توســعه قوی

 .بیان شد همداننااست گردشگری
صنعت ای با عنوان مدل( در مقاله1394زاده )شیخ سعه  سازی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی با تأکید بر تأثیرات تو

سرانه باالتر، توسعه  گردشگری )مطالعه موردی: شهر تهران(، بدین نتیجه رسید که متغیرهای فرصت شغلی بیشتر، درآمد
ساخت سهیالت فها، زیر شت فردی و عمومی، کاهش مهاجرت، بهبود ت سواد، افزایش بهدا راغتی، تبادل فرهنگ، افزایش 

ــط  آگاهی و افزایش تعامل با نواحی هم ــعه افزایش س ــتند که تحت تأثیر توس ــلی کیفیت زندگی هس جوار از عوامل اص
 گیرند.صنعت گردشگری قرار می
های گردشـــگری و ی گردشـــگری شـــهری با تأکید بر توســـعه زیرســـاخت( به ارزیاب1394فامیل نوروزی و همکاران )

پذیری گردشگری شهری تهران شهر تهران پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که رقابتپذیری شهری در کالنرقابت
 د.های اقامتی نیاز شدید به توسعه دارجتمعمهای شهربازی و در حوزه زیرساخت
ختند. نتایج نشان داد تبیین نقش بازار بزرگ تهران در توسعه گردشگری شهری تهران پردا ( به1392بوذری و همکاران )

ریزی راهبردی، مدیریت مشــارکتی و های مختلف فضــایی در صــورت تدوین برنامهکه بازار بزرگ تهران با توجه به توان
ــاخت ــدماتی و اطالعاتی میهای ارتباطی، ختأمین کمی و کیفی زیرس ــگران داختواند نقش بس لی و زایی در جذب گردش

 خارجی داشته باشد.
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ــم در (، آینده2012) 1ایان یاومن ــگری، در کتاب خود تحت عنوان توریس ــناس در حیطه گردش ــرش ، به 2050پژوهش س
 2050پردازد. همینین دنیای گردشگری را در سال می 2050های اصلی آینده در تحوالت جهان تا سال شناسایی محرك

یامدهای تغییر را بهکترســـیم می کند و به بحث و گفتگو درباره عناوینی وتحلیل میانگیزی تجزیهطور بحثند. وی پ
 پردازد.ونقل، امور اقتصادی و رقابت میهمیون فناوری، مصرف، غذا، تغییرات آب و هوایی، حمل

 

 مبانی نظری

 گردشگری
وکار، گذراندن اوقات فراغت و یا شود که گردشگران برای دستیابی به اهداف کسبهایی اطالق میگردشگری به فعالیتی

ها شغول به آنمسایر اهداف شخصی به مقصد خارج از محیط معمول خود و در زمان سفر برای مدت کمتر از یک سال 
ستند  شگری به معنای ح (.Li et al,2017:1)ه شتهمینین گرد ست که  رکت از یک مکان به مکان دیگر و بازگ ا

شت و یادآوری خاطرات چیز از قبیل برنامهدربرگیرنده همه سافرت به مکان موردنظر و اقامت در آنجا، بازگ سفر، م ریزی 
 (.19: 1393است )نصراللهی و همکاران،

شته، به این دلیل که مقوله حمل سرعت، ایدر طول قرن گذ ست، به منی، قابلیونقل در  سایش بهبودیافته ا ت اطمینان و آ
ــفر و همینین اف زایش میزان افزایش گردشــگری کمک کرده اســت. این اثر با کاهش نســبی و حتی مطلق در هزینه س

ستفاده از خودرو، افزایش گردشگری باعث شده  . پیشرفت(Butler,2009:353) یافته استتحرك شخصی از طریق ا
هایی از صنایع مختلف است که ده بخشبه یک فعالیت جهانی تبدیل شوند که دربرگیرنهای حوزه گردشگری که فعالیت

ـــازند رکنند تا نیازهای گردشـــگران با همدیگر همکاری می ها . این پیشـــرفت(Marais et al,2017:1)ا مرتفع س
شگری را صنعتمهم و ترینبزرگ عنوانبه گرد صادی ترین  سع در جهان، که اقت صادی هتو  اهمیت کشورها اجتماعی -اقت

 (.207: 1396خریان و معینی،قرار داده است )امیر ف ملی و ایمنطقه محلی، ریزانو برنامه مدیران یافته، موردتوجه
ــگری و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از بخش ــرفت گردش ــتهپیش های مرتبط را های مختلف زمینه توجه و ارتبای آن به رش

شناسی، اقتصاد اند از جغرافیا، انساناند عبارتکه اخیراً به گردشگری توجه بیشتری داشته فراهم کرده است. چندین رشته
شته سی. هر یک از این ر سیا شمو علوم  ضایی ها، چ ضیحات تکامل ف انداز جغرافیایی خود را اتخاذ کردند که به دنبال تو

کند، اقتصاددانانی که مقدار تأثیرات ان را بررسی میگری میان میزبان و مهمانشناسی که رابطه و میانجیباشند، انسانمی
 پردازند.محیطی گردشگری میهایی که به مطالعه اثرات زیستسنجند، و اخیراً اکولوژیستدرآمد و اشتغال را می

شکل بنابراین، همان ست، کریک 1طور که در  شاره می 2آمده ا شته واحدی نمیا  های یکتواند تمام جنبهکند که هیچ ر
 (.Butler,2009:339)صنعت پیییده و پویا همیون گردشگری در یک نظریه واحد را نشان دهد 

ــان ــان فرهنگی مانند چمبرزانس ــناس ــان می 3ش ــگری، کنند که تعداد کمی از فعالیتخاطرنش ــانی فراتر از گردش های انس
ضادها و نابرابری بین مردم، با توجه به نقش  شای ت سیلی برای اف سطه»پتان « مهمانان»و « میزبانان»در رابطه بین « هاوا

سایر پژوهش ستتواند به غنیطور بالقوه میهایی که بهدارند. مطالعات آینده و  سیا شگری کمک کند، تا سازی  های گرد
چیز گردشــگری چیز اســت و همهگردشــگری همه"مالحظه کرد که،  4اند. همینین مونتشــدهحدودی در اینجا گنجانده

 (.Butler,2009:339) "است
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 (.Butler,2009:340) کنندطور بالقوه به مطالعات گردشگری کمک میهایی که بهرشته. 1شکل  شماره 

 

 گردشگری شهری

شگری شگری مطالعات در جدید ایشاخه شهری گرد ست که گرد شورث هاینظریه با 90 دهه اوایل از ا ادبیات  وارد آ
شکل مهم گردشگری برای حمایت از عنوان یکگردشگری شهری به (.Shoval,2011:1599) است شده گردشگری

شناخته سمیت  شهری به ر صادی و فرهنگی از منظر  سعه اقت ست تو شگری  (.Carlisle et al,2016:81)شده ا گرد
سترده شهرها اتفاق میای دارد و همه نوع فعالیتشهری مفهوم گ شامل میهای تفریحی را که در  شهرها افتد،  شود. 

 Wei)ای نیز هستند روند، بلکه مراکز گردشگری منطقهای به شمار میتنها مراکز اقتصادی، فرهنگی و سیاسی منطقهنه

et al,2005:173.) هستند شهری فضاهای گیرندقرار می گردشگران اقامت و بازدید مورد که فضاهایی ترینزیرا مهم 

دهند می تشکیل ا ر انسانی هایقرارگاه ترینکامل و ترینزیرا پیشرفته اند،دادهمی تشکیل را فضاها ترینجذاب دیرباز از که
صادی، مهم مراکز و دربردارنده شکی تفریحی، علمی، اقت ستند. در غیره و پز سر ه شهرهای سرا  ترینمهم بزرگ جهان 

 خاصی فت گردشگری شهری جایگاهتوان گ(. بنابراین می40: 1393دهند )فنی و همکاران،می تشکیل را توریستی مقاصد

ــاد در ــورها اقتص ــاختار اقتصــادی ارتقاء در مؤثر و فعال نقش و دارد کش ــورها محیطی و اجتماعی -س کند می بازی کش
(Carlisle et al,2016:81.) صر شگری نا سیم و ثانویه اولیه بخش دو به شهری گرد صرمی تق  همان اولیه شود. عنا

صر ثانویه اما کنندمی جلب خود به را گردشگران که هستند شهری هایجاذبه  شامل را امکانات و خدمات از دسته آن عنا

 علوم سیاست

 فنی اقتصادی

 اقتصادها و اقتصادسنجی

وقعیت، مقیاسم -ایعلم منطقه  

نوازیمدیریت مهمان  

عامالت ملکی و غیرهحسابداری، م -مالی  

ها و غیرهورها، نمایشت -هافعالیت  

 مدیریت تسهیالت، منابع انسانی

طوی هوایی، زمینی دریاییخ -سفر  

 بازاریابی، ارتباطات، فناوری اطالعات

انداز، تسهیالتطراحی، چشم  

 محل سکونت، گشت زنی، آپارتمان

 روانشناسی

 اجتماع فرهنگی

 سفر و گردشگری

 سیاست

 قانون

ای و ملیریزی شهری، منطقهبرنامه  

 علم مدیریت

 مطالعات توسعه

 علم سیاسی

 تاریخ

 مطالعات آینده

 علم محیط

 علم زمین و جغرافیا

شناختیاقتصادهای بوم  

 مدیریت سوان 

 تکنولوژی و توسعه

شناسی و جامع شناسیجمعیت  

شناسی روابطزبان  

شناسیفرهنگ و میراث مردم  

 معماری و طراحی

ئاتر، موسیقی ت -هنرنمایشی

 وص
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 (.104: 1396غیره )باقری و المع،  و هاها، رستورانمسافرخانه ها،هتل مانند کندمی فراهم را گردشگران رفاه که شودمی

 شهر کشش و توانمندی میزان محیطی، هایبا ویژگی مختلف هایفعالیت از ایپیییده ترکیب شهری، گردشگری بنابراین

شگران جذب در ست و خدمات ارائه و گرد شگری و فراغت اوقات گذران کارکرد ا صلی کارکردهای از یکی عنوانبه گرد  ا

شد که، توانمی (.Anuar et al,2011:478)شود می قرارگرفته مدنظر شهر یک شان  ضای خاطرن شگری ف  گرد

ضایی شهری، ست ف شگری منابع که ا شگران الگوی و دارد وجود آن در گرد شگریگر منابع از تابعی رفتاری گرد  مانند د

 اجتماعی اقتصادی، هایویژگی با شهری متناسب محیط در رفتاری است. الگوی خدمات و امکانات اقامت، محل ها،جاذبه

 فضایی ساختار اجتماعی، هایپدیدهبرحسب  و است شهری فضای و گردشگری فضای از تابعی طورکلیبه و فرهنگی و

 (.31: 1396زادولی خواجه، وکند )فیروزی می تغییر فضایی ساختار از جدای گردشگری
 

 پژوهی در صنعت گردشگریآینده

دهد. این ها و صنایع در آینده را موردبررسی قرار میپذیری سازمانبینی تغییرات و رقابتپژوهی روندهای آتی و پیشآینده
سریع از طریق خالقیت و ایجاد فرصتاقدامات در برخورد با عدم قطعیت های غیرمنتظره و پیش های محیطی و تغییرات 

ــاد پویا می ــد رفتن در یک اقتص ــتفاده و اهمیت  (.Varum et al,2011:19)باش ــگری، اس با توجه به اهمیت گردش
نفعان مرتبط در این صـــنعت موردتوجه قرارگرفته و نفعان علمی و دیگر ذیمطالعات آینده در این صـــنعت توســـط ذی

سی ست هایی در این زمینه انجامبرر -Hay & Yeoman, 2005 Yeoman et al,2005; McMahon)شده ا

Beattie,2007; Pan et al, 2008;.) متحده آمریکا در ایاالت 1970و  1960نگاری گردشگری در دهه توجه به آینده
تدریج در دهه بینی تقاضــا، آغاز شــد. اما به دلیل عدم صــحت و ضــرورت کاهنده، این روش بهو در اروپا با تأکید بر پیش

ست داد  1990و  1980 سال  1سترانگ. آرم(,2015:48Postma)جذابیت خود را از د ، روند احتمالی پدیده رو 1972در 
در  (.Armstrong,1972:115)بینی را موردبحث قرارداد شناختی پیشالمللی و مشکالت روشبه رشد گردشگری بین

ــال  ــط هرمان کان 1979س ــی توس ــم همینان به ''تحت عنوان  2نتایج پژوهش ــماره توریس ــت  ''13عنوان ش مطرح گش
(Kahn,1979:86.)  ــی در ــوکلفورد معاون پژوهش ــال، مقاالت پیتر ش ، نیازهای تحقیقاتی این UNWTOدر همان س

ترین صنعت منفرد جهانی میالدی به بزرگ 2000صنعتِ دارای رشد سریع را مطرح کرد که معتقد بود گردشگری تا سال 
شان کرد که به (.Shackleford,1979:32)شود تبدیل می سوی خاطرن شگری، اما رغم پایین بودن  سعه گرد ط  تو

عنوان امری ضروری و همینین کاهش ساعات کاری، گردشگری را افزایش خواهد داد. در نگاه اکثر مردم به تعطیالت به
شگری را متوقف می شد گرد سش را مطرح کرد که آیا تورم و کمبود انرژی، ر کند یا خیر. وی به نهایت، بورکارت این پر

انجامد و جای گردشـــگری انفرادی میبه« یافتهســـازمان»نرژی، احتماالً به گردشـــگری این نتیجه رســـید که کمبود ا
ــعهزیاد، جریاناحتمالبه ــنتی به کشــورهای کمتر توس دهد و یافته روی میهای توزیع مجدد توریســتی از مقصــدهای س
 :Burkart,1979)ابد یکه نقش اجتماعی گردشگری به رسمیت شناخته شود، مشارکت دولت افزایش میمحض اینبه

سال  (.258 سوم بحث ( درباره بخشForesightمقاله مالیتر )در ژورنال  2000در  صادی در هزاره  شد اقت های در حال ر
سال  ستدالل کرد که اوقات فراغت تا  صاد ایاالت 2015کرده و ا سلط خواهد یافت میالدی بر اقت  ,Molitor)متحده ت

یدتر کوه (.2000:425 جد له  قا نال پیش در 4م ماعیژور ـــد  5بینی تکنولوژی و تغییر اجت تأثیر توریســـم بر رش در مورد 
صادی و نوآوری شگری، بحث میاقت شماره اخیر ژورنال آیندههای تکنولوژیکی، با تأثیرات اولیه و ثانویه در گرد  6نگرکند. 

شده است که سفر فضایی تجملی . در این مقاله اشاره''آینده گردشگری فضایی ''ر مورد دارای یک مقاله نسبتاً پرهیجان د
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ست و میلیون شگری ا ضر از بهترین نوع گرد ستنددر حال حا شتاق آزمودن آن ه اگرچه  (.Koh,2007:129) ها نفر م
هایی در یک ها، ممکن است نقش کوچکی در گردشگری داشته باشد، اما محرکی برای نوآوریبینیها و پیشاین پژوهش

 Buhalis)های فعال باشد ها و توسعه استراتژیگردد صنعت به دنبال تمایالت، پیشرفتقابتی است که موجب میبازار ر

2006:127Costa, &.) ــگری اروپا ــه آینده گردش ــس ــعه مطالعات آیندهمی 1موس نگاری و خواهد نقش مهمی در توس
شگری، برای حرفهبرنامه سناریو در گرد سازی رویکریزی مبتنی بر  صر و آینده، ایفا کند ای  رد و آموزش متخصصان معا

(Postma,2015:48.) ــده از برنامهاهمیت بحث آینده ــگری باعث ش ــنعت گردش ــناریو نگاری در ص ریزی مبتنی بر س
شده اما باوجود مطالعاتی که اخیراً در این حوزه انجام (.Postma,2015:46)عنوان ستون فقرات گردشگری یاد کنند به

ریزی مبتنی بر ســـناریو هنوز در دوران ابتدایی رشـــد خود هســـتند نگاری گردشـــگری و برنامهات آیندهاســـت؛ مطالع
(Postma,2015:48که نیازمند توجه و دقت نظر بیشــتری در این زمینه می ) ــد. از این منظر پژوهش حاضــر نیز باش

شی برای واردکردن ادبیات و کارکردهای علمی و عملی آینده ست و نیز مینگاری به حوتال شگری ا شد تا یک زه گرد کو
 نمونه خوب برای تدوین سناریو در حوزه گردشگری شهری باشد.

 

 روش پژوهش
ندهدر پژوهش گاری های آی گیرد. اول از منظر تحقیق و پژوهش و دوم از منظر از دو منظر موردتوجه قرار می« روش»ن

ــبب روشآینده ــول روش قالب یک پژوهش انجام مینگاری چون در های آیندهنگاری. بدین س ــوند، باید مبتنی بر اص ش
ها مشــخص شــود نگاری در آنهای آیندهنگاری هســتند باید چارچوب و ترکیب روشپژوهش علمی باشــند و چون آینده

از روش  های موردنیازآوری داده(. روش تحقیق حاضـــر به لحا  هدف کاربردی اســـت. برای جمع1396)طاهری دمنه، 
های تغییر، عوامل کلیدی تغییر و نشانگرهای تغییر استفاده شد و ای برای شناسایی لیست اولیه پیشرانت کتابخانهمطالعا

های بحرانی شناسایی و در مرحله این لیست اولیه در پانل خبرگان موردبحث و بررسی قرارگرفته تا در نهایت عدم قطعیت
ستفاده قرار گیرند. قبل از صوص آیندهبرگزاری پانل سناریو نگاری موردا شی در خ سه کارگاه آموز پژوهی های خبرگان، 

شد تا آینده ضاء پانل با آنهای آن معرفینگاری و روشبرگزار  شوند. همینین از بین شده و اع شنا  نفر از افرادی  26ها آ
شرکت میکه در کارگاه شتریفر از افراد عالقهن 17کردند در نهایت ها  شارکت بی شتند، به روش در کارگاه مند که م ها دا

شناسی این هفده نفر در جدول شماره یک گیری هدفمند انتخاب و به پانل خبرگان دعوت شدند. مشخصات جمعیتنمونه
 آمده است.

 
 . مشخصات جمعیت شناختی پانل خبرگان1 شماره جدول

 توصیف ویژگی ردیف

 ده نفر مرد، هفت نفر زن جنسیت 1

 نفر کارشناسی ارشد، شش نفر دکتری 8نفر کارشناسی، سه  مقطع تحصیلی 2

پژوهی، نه نفر شناسی، یک نفر معماری، یک نفر آیندهسه نفر شهرسازی، دو نفر مدیریت، یک نفر جامعه مدرك تحصیلی 3
 گردشگری

 همگی بین دو تا پانزده سال سابقه فعالیت در حوزه گردشگری 4

 

های کارگاه آینده، پانل خبرگان و ســناریو گردآوری اطالعات کیفی اســت. روشهمینین پژوهش حاضــر از منظر شــیوه 
یت عدم قطع با رویکرد  گاری  یان به2GBNهای بحرانی  ندهعنوان روش،  کدیگر در این های آی با ی یب  گاری و در ترک ن

نگاری برحسب تعریف، یک فعالیت مشارکتی است که باید مبتنی بر بهترین شواهد پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند. آینده
پژوهی مشــارکتی در دههایی از آینعنوان گونههای موجود باشــد. به همین دلیل کارگاه آینده و پانل خبرگان بهو قضــاوت
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سیاری از پروژه شماره  (.1396نگاری در مرکز فرایند قرار دارند )طاهری دمنه، های آیندهب فرایند انجام پژوهش در نمودار 
 یک آمده است:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . فرایند انجام پژوهش1شکل شماره 

 
 

ست، چرا که هم آینده5200) 1وندر هیجن سائل راهبردی ا سناریو بهترین زبان ممکن برای م های متفاوت را ( اعتقاد دارد 
های درستی برای اجرا در آینده بگیرند. هدف سازد تا تصمیمدهد و هم درك مشترکی از وضعیت برای افراد مینشان می

ــناریو تشــخیص مؤلفه ها معین نیســت. گذارند، اما پیامد آنادی بر صــنعت میهای تغییری اســت که اثر زیاز نگارش س
اند )قاضــی نوری و همکاران، شــوند که با یکدیگر متفاوتطورمعمول، ســناریوها در نوعی ماتریس دوبعدی ســاخته میبه

 شده در این پژوهش اکتشافی هستند.(. سناریوهای ارائه774: 1395

  

 محدوده موردمطالعه
سعت حدود شمالی و  35دقیقه و  59درجه تا  35دقیقه و  34کیلومترمربع بین  730 شهر تهران با و دقیقه  5درجه عرض 

شرقی واقع 51دقیقه و  53درجه تا  51و  سال درجه طول  سرشماری  ست. طبق  شهر تهران معادل  1395شده ا جمعیت 
سط  دریا در حدود نفر می 8.693.706 شهر تهران از  شد. ارتفاع  ستر متر  1800تا  900با ساس گزارش اخیر م ست. بر ا ا

میلیون نفر  1 /11این میزان به  2012هزار گردشــگر خارجی بود که در ســال  646میزبان  2009کارت، تهران در ســال 
سال ست آمار این گردشگران در  شده ا شهر موجب  سید. همینین افزایش مستمر ورود گردشگران خارجی به این  های ر

ست افزایش یابد. بااین 1 /64و  1 /51به ترتیب به  2016و  2015 سافران خارجی به تهران میلیون توری شترین م همه، بی
سال  شکیل میبه این 2012را از  سال سو، اتباع عراقی ت شبانه در تهران  305حدود  2012دهند. در  هزار عراقی اقامت 

سال  شتند که این میزان در  ست. پس از عراق 487به  2016دا مهم وارد  مسافران ها دومین، آذربایجانیهزار نفر رسیده ا
(. تهران بیش از صــد مکان گردشــگری را در خود 1396اند )روزنامه دنیای اقتصــاد، دوم آبان ماه شــده به تهران بوده

ست که از این میان میداجای شاه عبدالعظیم و امامتوان به جاذبهده ا شگری مذهبی مانند  شاره کرد. های گرد زاده داوود ا

                                                           
1 . Kees Van der Heijden 

شناسایی 

خبرگان / 

مطالعات 

 ایکتابخانه

شناسایی عوامل 
 کلیدی تغییر

شناسایی 
 هاپیشران

ین تدو
 سناریوها
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های و ها و نیز باغها و موزهها، میدانهای تاریخی مانند کا های طبیعی مانند توچال و ســـد لتیان، جاذبههمینین جاذبه
 هران هستند.ها جزئی از میراث گردشگری شهر تبوستان

 

 هایافتهبحث و 
 1PESTبرای تدوین ســناریو باید ابتدا فهرســتی از عوامل کلیدی به دســت آورد. بدین منظور از روش تحلیل محیطی 

ای و نظرسنجی از خبرگان به سرانجام رسید استفاده شد. نتایج این تحلیل که بامطالعه پیشینه پژوهش، مطالعات کتابخانه
 در نهایت منجر به فهرستی از عوامل کلیدی مطابق با جدول شماره دو شد.

 
 . عوامل کلیدی تأثیرگذار بر آینده صنعت گردشگری در شهر تهران2جدول شماره 

 بهبود روابط خارجی با کشورهای دیگر )عامل سیاسی( وابسته به نفت و خام فروشی )عامل اقتصادی(اقتصاد 

 دیدگاه امنیتی دولت به گردشگری )عامل سیاسی( گری دولت در صنعت گردشگری )عامل سیاسی(تصدی

های گردشگری شهر تهران نسیلشناساندن پتاهای اطالعاتی در استفاده از فناوری فرهنگ عمومی در پذیرش گردشگر )عامل اجتماعی(
 )عامل فناورانه(

 ها و مراکز اقامتی )عامل اقتصادی(زیرساخت صنعت مانند هتل وکارهای داخلی در حوزه گردشگری )عامل فناورانه(نوآوری کسب

 ماعی(خارجی از حیث سلیقه )عامل اجت تفکیک قائل شدن بین گردشگر داخلی و ها )عامل اقتصادی(ونقل مانند فرودگاههای حملزیرساخت

سائل حوزه محیط شدن م ست در افکار عمومی )عامل پررنگ  زی
 اجتماعی(

 روند رو به رشد سالمندی در جهان )عامل اجتماعی(

 های بیگانه )عامل سیاسی(سیاه نمایی از ایران در رسانه رشد مفهوم اقتصاد مبتنی بر تجربه )عامل اقتصادی(

عنوان مقصــد گردشــگری )عامل در معرفی خود بهضــعف تهران 
 اجتماعی(

 پایتخت سیاسی بودن تهران )عامل سیاسی(

 

شران ستند. نیروهای پی شت عوامل کلیدی قرار دارند  2از میان عوامل کلیدی تغییر برخی علت و برخی دیگر معلول ه در پ
شران نوعی علت بوده و بر عوامل کلیدیو به ست تا از میان عوامل کلیدی تغییر، پی شوند. تأثیرگذارند. الزم ا سایی  شنا ها 

د ها از جلسات پانل استفاده شد. البته باید متذکر شد که در اینجا عیناً عوامل باال تکرار نخواهند شبرای شناسایی پیشران
های بلکه در فرایند ذهن انگیزی ممکن اســـت به علل ایجادکننده عوامل کلیدی پرداخته شـــود تا در نهایت پیشـــران
 ایجادکننده عوامل باال شناسایی شوند. بدین ترتیب پس از جلسه ذهن انگیزی جدول شماره سه تنظیم و نهایی شد.

 
 های تغییر در حوزه گردشگری شهر تهران. پیشران3 شماره جدول

 طورکلی و افزایش سالمندی تقاضا برای سفر را افزایش خواهد داد.افزایش تقاضا برای سفر در کل دنیا: افزایش سط  ثروت به

شهر می شگران خارجی که به این  ست. بنابراین انبوهی از گرد های منظور انجام مأموریتعنوان دیپلمات و بهآیند بهروابط خارجی: تهران پایتخت ایران ا
سفر می سی به تهران  شسیا سمت بهبود برود گرد ست. هرچقدر روابط به  شگری خارجی در تهران متأثر از روابط خارجی ایران ا گری در کنند. رونق گرد

 تهران رونق بیشتری خواهد گرفت.

توانند با نوآوری و خالقیت به وکارهای فعال در این حوزه مینی است. بنابراین کسبو نوآفریوکارهای نوآفرین: گردشگری بسیار مبتنی بر خالقیت کسب
های جدید در حوزه گردشگری در شهر تهران این بازار رونق بدهند. اقتصاد مبتنی بر تجربه حامی نوآفرینی در حوزه گردشگری است و گردشگران از ایده

 کنند.استقبال می

 موانع فرهنگی و دیدگاه حاکمیت در حفظ شئون فرهنگی برای گردشگران خارجی های گردشگر:آزادی

شد یا ع سزایی بر ر شد تأثیر ب صاد دولتی که متکی بر درآمد نفت با سیاری از خبرگان، اقت صاد دولتی: به اعتقاد ب شت. به اقت شگری خواهد دا شد گرد دم ر
 واهد گرفت.حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتی است در عمل گردشگری رونق نخاعتقاد خبرگان تا زمانی که دولت متکی بر درآمدهای 

ها عوامل ها و هتلها و خطوی ریلی و چه ازنظر اقامتگاهونقل مانند فرودگاههای شـــهر تهران چه ازنظر حملهای شـــهر تهران: زیرســـاختزیرســـاخت
 کننده هستندتعیین

 

                                                           
1 . Political, economical, social, technological 

2 . Driving forces 
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نامه استفاده شد. از خبرگان حاضر در های باال از پرسشمیان لیست پیشران های کلیدی ازمنظور تشخیص عدم قطعیتبه
ها را بر اساس دو شاخص میزان ابهام و اهمیت تأثیرگذاری، نمره دهی کنند. ابهام و اهمیت در پانل خواسته شد تا پیشران

 هر شوند. سپس،و کم( نمره دهی میتایی )ابهام زیاد، متوسط و کم( و )اهمیت تأثیرگذاری زیاد، متوسط طیف لیکرت سه

 یا ابهام معرف 5/0زیاد، عدد  اهمیت و ابهام عدد یک معرف شدند. تبدیل عددی مقیاس به لیکرت هایمقیاس از یک

به نمایش  3×3یک مقیاس  در را هاآن شماره چهارضرب جدول کم که اهمیت یا ابهام معرف 1/0 و عدد متوسط اهمیت

 .آیدمی دست به 1رابطه  طریق از قطعیت عدم ترتیب میزان اهمیتگذاشته است. بدین 
 

 . ماتریس محاسبه امتیاز عدم قطعیت4 شماره جدول

 i نفر 

 اهمیت کم اهمیت متوسط بسیار مهم 

 1/0 5/0 1 خیلی مبهم

 05/0 25/0 5/0 متحمل

 01/0 05/0 1/0 خیلی بعید

 

𝑟𝑖𝑗                                                                                                                    (1رابطه  = 𝛼𝑖𝑗𝛽𝑖𝑗
 

برابر عدد ترتیبی عامل کلیدی  iاست که  iبرای عامل  jشده توسط خبره امتیاز عدم قطعیت ارزیابی 𝑟𝑖𝑗که در این رابطه،
ـــت،  i ∋(m 1,)و  ـــان jمعرف تعداد عوامل کلیدی و  mاس معرف تعداد  nو  j ∋(n 1,)دهنده عدد ترتیبی خبره نش

ست.  jشده توسط خبرهارزیابی iمیزان اهمیت عامل   𝛽𝑖𝑗و  jشده توسط خبره ارزیابی iمیزان ابهام عامل  𝛼𝑖𝑗 خبرگان ا

امتیاز  𝑅𝑖آن در که رودکار می به هاآن بندیرتبه برای و شودمی محاسبه 2 رابطه از کلیدی عامل هر امتیاز است. متوسط

  است.  iعدم قطعیت عامل 
 (2رابطه 

𝑅𝑖 =
∑ = 1𝑟𝑖𝑗

𝑛
𝑗

𝑛
=

1

𝑛
∑ 𝛼𝑖𝑗𝛽𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

ساس هاقطعیت عدم بندیرتبه شان بر ا شکیل منطق و هاترین آنمهم عنوانبه اول عامل دو و گیردمی انجام امتیاز  ت

 25/0(. ازآنجاکه میزان متوسط دو شاخص اهمیت و ابهام 778: 1395شود )قاضی نوری و همکاران،می انتخاب سناریوها
ــت، این مقدار حد عدم قطعیت در نظر گرفته می ــود و عواملی که مقدار آناس ــتر از ش ــد، عدم قطعیت  25/0ها بیش باش

شده و عنوان عدم قطعیت کلیدی شناساییته باشند بهشوند. از سوی دیگر دو عاملی که بیشترین مقدار را داشمحسوب می
ستفاده قرار می سناریوها موردا شراندر  شان گیرند. جدول زیر پی شماره دو را ن ساس رابطه  های تغییر و امتیاز هرکدام بر ا

 دهد.می
 

 ها. نمره عدم قطعیت هرکدام از پیشران5 شماره جدول

 نمره عدم قطعیت های تغییرپیشران

 4/0 افزایش تقاضا برای سفر در کل دنیا

 8/0 روابط خارجی

 5/0 وکارهای نوآفرینکسب

 3/0 های گردشگرآزادی

 8/0 اقتصاد دولتی

 6/0 های شهر تهرانزیرساخت

 

ستفاده قرار خواهند گرفت، اینبه سناریوها موردا صاد . 2. روابط خارجی و 1ترتیب دو عدم قطعیت کلیدی که در تدوین  اقت
 دولتی خواهند بود. بر این مبنا چهار سناریوی زیر طراحی شدند.
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اند. الزم این چهار سناریو در ادامه تشری  شدهیافت. بر اساس دو عدم قطعیت بحرانی در نهایت باید به چهار سناریو دست

ترتیب ایننظر شد و در نهایت سناریوها بهبه ذکر است که در مورد اسامی این چهار سناریو در پانل خبرگان بحث و تبادل
 روایت شدند.

آیند بیشــتر یســناریوی اول: تهرانِ مخوف. پایتخت یک کشــور نفتی با مرزهایی بســته. گردشــگرانی که به این شــهر م
کنند و ها معموالً زیر ظرفیت کار میها کوتاه است. هتلاند. اقامتضرورت و برای انجام کاری فوری به تهران سفرکردهبه

آیند ضــرورت به تهران میشــده اصــالً اوضــاع خوبی ندارند چون کســانی که بههای کمتر شــناختهها و هتلآپارتمانهتل
ستاره بگذرانند تا ازهرجهت خیالدهند همامعموالً ترجی  می ضعیت ن مدت کم را در یک هتل پنج  شد. و شان راحت با
دهند چند ساعت هم اگر وقت اضافه دارند در فرودگاه مراتب بدتر است. مسافران خارجی تهران ترجی  میاماکن دیدنی به

شهر دور بزنند. این شهر مخوف خواهند رفت. یگونه خیال مو منتظر پرواز خروج از تهران بگذرد تا در  کنند زودتر از این 
 نهایت محتای عمل کنند.های دیگر کشورها باعث شده که مسافران تهران بیتبلیغات علیه ایران در رسانه

سناریوی دوم: تهران: میزبان مهمانان سرزده. مرزها بر روی کشورهای دیگر گشوده شده است. روابط ایران با کشورهای 
ها خبری نیست. اما اقتصاد کشور عنوان یک کشور ترسناك در رسانهبی قرار دارد و از نشان دادن ایران بهدنیا در سط  خو

شگری و مهمهنوز بر مدار نفت می ست که برای گرد شده ا سئله باعث  شگری برنامه گردد. همین م صاد گرد تر از آن اقت
شگران تهرا شد. بنابراین گرد شته با سجمی در تهران وجود ندا سرزدهمن شبیه مهمانان  شتر  ستند که هر چند ن بی ای ه

ها در راستای بهبود اقتصاد برداری اقتصادی از آنها، ماندنشان و بهرهوجودشان باعث خوشحالی است اما برای آمدن آن
صنعت گردشگری نبیند ست که دولت نیازی به توسعه  شده ا صاد نفتی باعث  و  شهر تهران برنامه مدونی وجود ندارد. اقت

های فشار نیز عماًل دارد. اقتصاد نفتی دولت را معتاد دالرهای نفتی کرده است و گروههیچ قدم عملی در این زمینه بر نمی
 گذار باشد.گذارند دولت در حوزه گردشگری سیاستنمی

سته درهای سناریوی سوم: تهرانِ چشم ست اما هنوز کشور نتوان ستگی به نفت آزادشده ا انتظار. هر چند اقتصاد از قید واب
شد. دولت به شته با سی فعالی دا شورهای دیگر باز کند و دیپلما شگری را شدت تالش میخودش را بر روی ک کند تا گرد

شگری در کرونق دهد. همه ست، اما گرد سرزمین والت دیزنی بدون کودکان. تهران قدر چیز مهیا ا ست مثل  ست. در ار نی

تهرانِ مخوف
میزبان مهمانان : تهران

سرزده

تهرانِ چشم انتظار
بازدید برای : تهران

عموم آزاد

 اقتصاد غیرنفتی

روابط خارجی فعال با 

 مرزهای گشوده

روابط خارجی غیرفعال 

 با مرزهای بسته

 اقتصاد وابسته به نفت
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شدت نیاز به آمدن گردشگران دارد، اما کشور هنوز داند، آماده پذیرایی است، اقتصاد شهر بههرروز گردشگر خارجی را می
شدت در تالش است تا بهشود. دولت تر میتر و سختنتوانسته با دنیا از در آشتی درآید. وضعیتی شکننده که هرروز سخت

ستمحدودیت سیا ستگی در  سفر به ایران و پایتخت را بردارد. اما چندد شور و نگرانیهای  ظاهر فرهنگی های بههای ک
کند شدت به درآمدهای حاصل از گردشگری احساس نیاز میبرخی نهادها، کار را برای دولت سخت کرده است. دولت به

 شد.ها فکر مید که بایستی از قبل به آنخواهاما گردشگری الزاماتی می
ست. یک وضعیت  شهر تهران ا صنعت گردشگری در  سناریوی چهارم: تهران: بازدید برای عموم آزاد. اینجا بهشت عدن 

داند. از سوی دیگر درهای کشور باز سابقه در طول تاریخ. اقتصاد کشور متکی بر نفت نیست و قدر گردشگر را میشاید بی
ستند و  سی فعاالنه بهه سطحی از قبل رزرو میروند. هتلپیش میروابط دیپلما ست از ها در هر  شوند. اماکن دیدنی پر ا

سی شغول عکا ست م شهری امن، دوربین به د شگرانی که با خیال راحت از قدم زدن در  ای برای رفتن از اند و عجلهگرد
المللی تازگی دولت برای تجهیز و گســـترش فرودگاه بین. بههای کوچک هم رونق دارندآپارتمانتهران ندارند. حتی هتل

کنند و معموالً مقصد توجهی به اقتصاد شهر تهران میامام خمینی تهران اقدام کرده است. گردشگران خارجی کمک قابل
 ها شهرهای دیگر ایران است.بعدی آن

 

 گیرینتیجه
پژوهانه بر وضعیت گردشگری شهر تهران داشته باشد. تأکید خاص این پژوهش پژوهش حاضر تالش کرد تا نگاهی آینده

سازد. نتایج تحقیق نشان داد تدوین سناریوهایی بود که فضای آینده ورود گردشگران خارجی به شهر تهران را روشن می
شهر شگری در  ضای آینده گرد صورت محقق  که دو عدم قطعیت مهم بر ف ستند. دو عدم قطعیتی که در  تهران حاکم ه

سناریوی اول تا حدی وضعیت ایران ها فضای گردشگری شهر تهران بهشدن هرکدام از آن طورکلی متفاوت خواهد بود. 
شان می و بر دهد. اگر به هر دلیلی روابط خارجی ایران با کشورهای دیگر به حالت عادی برنگردد در زمان اوج تحریم را ن

شگری به صنعت گرد سعه  سن نیت و روابط متقابل ادامه نیابد، تو ساس ح سختی پیش خواهد رفت و در این مورد یک ا
راحتی عدم قطعیت عمیق وجود دارد زیرا عادی شدن روابط ایران با کشورهای دیگر خود یک مسئله چندبعدی است که به

ست. عزم جدی توان در مورد آینده آن اظهارنظر کرد. همینین عنمی شور ا صادی ک ضعیت اقت دم قطعیت بحرانی دیگر و
شگری جلب خواهد کرد و درنتیجه دولت برای بودجه ستقل از نفت توجه دولت را به دیگر منابع درآمدی مانند گرد بندی م

صی بر خواهد  سر راه بخش خصو شگری را از  سعه گرد شد و یا حداقل موانع تو شگری خواهد  سعه گرد دولت محرك تو
راحتی در مورد آینده اقتصاد ایران و نقش نفت توان بهاشت. اما اظهارنظر در مورد این عدم قطعیت نیز شدنی نیست. نمید

شد یا نه، هم مبهم و در آن پیش سا نفت در ایران با مدیریت آینده نگارانه دولت همراه با بینی کرد. اینکه ورود به دوران پ
قطعیت کلیدی مدنظر اســـت. بنابراین این دو عدم قطعیت یعنی روابط خارجی و  عنوان یک عدمهم مهم اســـت و لذا به

منابع درآمدی دولت در اقتصاد، در نهایت فضای سناریوی حاکم بر آینده صنعت گردشگری در شهر تهران را رقم خواهند 
خارجی مبتنی بر شناخت و  هم سناریویی است که در آن روابطزد. از منظر گردشگری تنها یک سناریو مطلوبیت دارد. آن

احترام متقابل با کشورهای دیگر برقرار است و اقتصاد ایران نیز از وابستگی به نفت آزادشده است. در این صورت صنعت 
شهر تهران بهگردشگری به سناریوی دیگر صورت خاص رشد قابلطورکلی و گردشگری در  سه  توجهی خواهند کرد. در 

نفت همینان ادامه دارد یا روابط خارجی پویا و قوی شکل نگرفته، گردشگری توسعه نخواهد  هرحال یا وابستگی بهکه به
های تغییر با عزم و اراده ملی ارتبای وثیق دارند. بنابراین تا حد زیادی توســعه صــنعت یافت. از منظر راهبردی پیشــران

شگری م ست. گرد ست درونی حاکمیت و دولت ا شگری در تهران منوی به خوا صاد تهران یگرد تواند نقش مهمی در اقت
ایفا کند و در صورت وجود اراده از جانب حاکمیت، قابلیت این را دارد که به مزیت رقابتی پایدار تهران تبدیل شود. از نگاه 

رنگ تنها در آینده در ســایه فناوری ناپدید یا کمپژوهانه، گردشــگری یکی از معدود صــنایع حال حاضــر اســت که نهآینده
ــگری تاریخی و طبیعی مین ــد جاذبه گردش ــتری نیز پیدا خواهد کرد. تهران با دارا بودن بیش از ص ــود، بلکه رونق بیش ش

صورت بهبود روابط خارجی به سیل این را دارد که در  سیار پتان شد ب صاد غیرنفتی، ر سمت اقت صورت کلی و حرکت به 
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