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ارزیابی ارتباط فضایی در عناصر گردشگری کالنشهر تهران
مطالعه موردی :مناطق  1و 12



مرضیه خیرخواه – دانش وی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
صفر قائدرحمتی -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
عبدالرضا رکنالدین افتخاری  -استاد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
ناصر رضائی  -استادیار برنامهریزی گردشگری ،پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،تهران ،ایران
دریافت مقاله1398/01/14 :

پذیرش مقاله1398/05/14 :

چکیده
شناخت و تحلیل ارتباب فضایی میان عناصر گردشگری یکی از مهمترین و ضروریترین عواملی است که ارتبـاب
تنگاتنگی با نوع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری گردشگران از محی شهری دارد .هدف از این پژوهش تحلیـل ارتبـاب
فضایی در عناصر گردشگری مناطق یک و دوازده کالنشهر تهران میباشد .روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.
برای جمعآوری اطالعات از مطالعات اسنادی و در تحلیل ت ربی از ابزارهای میدانی پرسشنامه و همچنـین داده-
های ثانویه استفاده گردید .بدینسان در ابتدا شاخصها و نماگرهـا تنظـیم گردیـد و بـا توجـه بـه نظـر نخبگـان
شاخصها و نماگرهایی که بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند برای تنظیم پرسشنامه انتخاب شدند .در ایـن
پژوهش از آزمون  Tتک نمونهای در محی  SPSSبرای تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامههـا و همچنـین از
مدل میانگین نزدیکترین همسایگی و تحلیل خوشهای فضایی چند فاصـلهای در محـی  GISبـرای ت زیـه و
تحلیل دادههای ثانویه و برای بدست آوردن الگوی توزیع و پراکنش فضایی عناصر گردشگری در مناطق اسـتفاده
شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که الگوی فضایی عناصـر گردشـگری در منـاطق یـک و دوازده
کالنشهر تهران از نوع خوشهای است و همچنین نتایج حاصل از آزمـون  Tتـک نمونـهای نشـان مـیدهـد کـه
شاخصهای موردنظر میانگینی کمتر از مقدار  T Valueرا که عدد  3میباشـد را بدسـت آوردهانـد و همچنـین
سطح معناداری برابر است با  ،0/000که نشاندهنده وجود ارتباب ضعیف میان عناصر گردشـگری در نظـر گرفتـه
شده در هر دو منطقه و تایید فرضیه تحقیق میباشد.
واژههای کلیدی :ارتباب فضایی ،عناصر گردشگری ،تحلیل فضایی ،کالنشهر تهران.

 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم مرضیه خیرخواه در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری به راهنمایی نویسنده دوم و نویسـنده سـوم و مشاوره
نویسنده چهارم در دانشـکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس میباشد
Email: safarrahmati@modares.ac.ir
 .1نویسنده مسئول
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مقدمه
برابر واکاویها ،شهرها مکانهایی برای سبکهای فرهنگی -هنری ،موسـیقی ،ادبیـات -و البتـه بـا معمـاری و طراحـی
هستند .تمرکز ،تنوع و کیفیت این فعالیتها هسـتند کـه جاذبـهها را خلـق میکننـد ( .)UNWTO,2012:21درواقـع،
شهرها بـهعنوان بخـش مهمـی از نظـام گردشـگری و برآینـدی از تحـول پدیـدهها در پهنـه فضـا بـه شـمار میآینـد
)،(Diamantis,2007:50; Pernecky,2010:3; Boers & Cottrell,2005:152; Franklin,2007:133
میتوان گفت ،بیشتر شهرها در سراسر جهان از مهمترین مقاصد گردشـگری هسـتند ( & Law,2002; Ashworth
 .)Page,2011:3بدینسان که ،محی شهری با تمام ویژگیهایش یک محصول گردشگری است و ترکیبی از کاالهای
فیزیکی ،خدمات و ایدهها ت ربـه گردشـگری را شـکل میدهنـد ( )Suh,2007:9و ایـن ویژگیهـا ،عنصـر مهمـی در
شکلگیری تصویر ذهنی مقصد بهعنوان یک شهر تاریخی ،سنّتی یا مدرن میباشد ( .)Kolb,2006:10به سخن دیگر،
شهرها متشکل از عناصری همچـون کاالهـا و خـدماتی هسـتند کـه گردشـگران در مقصـد از آنهـا اسـتفاده میکننـد
( )Jafari,1973برخی از افراد ممکن است عناصر گردشـگری را لزومـاً عناصـر قابـللمس بداننـد امـا درواقـع عناصـر
گردشگری عناصر قابلعرضه را نیز شامل میشوند ) .(Kotler & Keller,2011:325در ایـن چـارچوب ،بسـیاری از
پژوهشگران گردشگری ،تالش کردهاند تا ماهیت عناصر گردشگری را تعریف کنند .برخی از این تعاریف با در نظر داشتن
سمت عرضه و تقاضای گردشگری ،نحوه تعامل عناصر مختلف مقصد و گردشگر را توصیف میکنند .عناصر گردشـگری
درواقع نیروی محرکه فعالیتهای گردشگری میباشند ( .)Mazilu,2010:46با این توصـیف میتـوان گفـت ،عناصـر
گردشگری یک مکان ،از همه جاذبهها ،تسهیالت ،امکانات و خـدمات در زمـان اقامـت تشـکیل میشـوند (Doswell,
 .)2009این عناصر گردشگری دربرگیرنده فضای سبز ،دسترسیها ،زیرساختهای گردشگری ،آثـار تـاریخی و هنـری و
همچنین میتوان فرهنگ و آدابورسوم و غذای خاص و ....منطقه هستند .از دیگر عناصر گردشگری هتلهـا ،متلهـا و
رستورانها و کافهها میباشند ( .)STĂNCIOIU et al,2011:142در این چـارچوب ،شـناخت ارتبـاب فضـایی بـین
عناصر گردشگری یکی از مهمترین و ضروریترین عواملی است که ارتباب تنگاتنگی با نـوع تأثیرگـذاری و تأثیرپـذیری
گردشگران از محی شهری دارد ( .)McKercher et al,2012:150در این راستا ،اولین و مهمترین عامـل در ارتبـاب
فضایی عناصر گردشگری ،رفتوآمد یا مسیرهای بازدید است ،زیرا عامل اصلی در جذب گردشگر بـه شـهرها جاذبـههای
آن شهر است .دومین عامل محل اقامت گردشگران است که مرکز ثقل حرکتی گردشـگران در شـهر میباشـد .سـومین
عامل خرید است .عوامل فوق به همراه عوامل دیگر ،همچون تعامالت اجتماعی ارتباب فضایی گردشگری شهر را شـکل
میبخشند (کیامهر و دیگران .)47 :1395 ،درواقع میتوان گفت که بهتبع برقراری نوآوری و ارتباب فضایی مناسب میـان
این عناصـر رقابتپـذیری و توسـعه جاذبـههای بیشـتر را میـان مقاصـد گردشـگری افـزایش مییابـد ( & Schalber
) .)Zehrer,2011:14; Lin et al,2011:30; García-Rosell et al,2013:30در ایـن چـارچوب اسـت کـه
شناسایی ،ارزیابی کمی و کیفی ،توزیع فضایی عناصر گردشگری ،برای برنامه ریزان و مدیران ارزشمند اسـت (Priskin,
 .)2001:638با این توصیف میتوان گفت که مقوله فضـا و تحلیـل فضـایی نـواحی گردشـگری بـهعنوان چـارچوب و
زیربنایی برای کنشهای مربوب به گردشگری بسیار مهم است .در این راستا ،برای درک بهتر فضا ،فرآیندهای سازنده آن
از بعد فیزیکی شامل زیرساختها و خدمات توریستی (شامل هتلها ،رستورانها ،فروشـگاهها و غیـره) ،مکانهـای مـورد
بازدید (آثار تاریخی ،تفریحی ،سینما ،تئاتر ،موزهها ،مکانهای مذهبی و غیره) و بعد اجتمـاعی و ویژگیهـای فرهنگـی و
رفتاری منطقه بسیار اهمیت دارد (مویدفر .)52 :1397،به سخن دیگر ،امروزه توسعه و ارتقای گردشگری بهطور وسـیعی،
بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،پذیرفتهشده و در دستور کـار دولتهـا قرارگرفتـه اسـت ( Stewart & Ko,2002:
 .)523در این چارچوب ،هرچند ،کالنشهر تهران بهعنوان پایتخـت ایـران ،بـا توجـه بـه پیشـینه تـاریخی قابلتوجـه از
قابلیتها و جاذبههای مختلف (طبیعی و تاریخی) برخوردار است و از سویی دیگر به دلیل تمرکز شدید فضـایی نهادهـای
سیاسی ،اقتصادی و ...توان باالیی در جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد ،ولی تا حد زیادی در دستیابی به ایـن
پتانسیل بازمانده است.
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این مسئله ،ضرورت توجه به برنامهریزی راهبردی و بهویژه ابعاد فضایی بین عناصر گردشگری را آشکار میکند .در ایـن
پژوهش در میان مناطق  22گانه کالنشهر تهران ،به ارزیابی ارتباب فضایی میان عناصر مناطق یک و دوازده میپردازیم.
وجود عناصر گردشگری در این مناطق شامل موزهها ،کاخها ،مراکز تفریحی ،جاذبههای طبیعی ،جاذبههای مـذهبی و ،...
پتانسیل مناسبی برای جذب گردشگر میباشد .در تهران و بهطورکلی در این مناطق به دلیل کمبـود زیرسـاختهای الزم
برای حمایت و تسهیل فعالیتهای گردشگری و نبود یک سیاست سیستماتیک گردشگری ،شـکلگیری ارتبـاب فضـایی
مناسب را به لحاظ کیفیت و قابلیت دسترسی میان عناصر گردشگری با مشکل مواجه کرده است .بنابراین شناخت عناصر
گردشگری موجود و تحلیل ارتباب میان این عناصر ازلحاظ کیفیت و قابلیت دسترسیها میتوانـد گـام مـؤثری در جـذب
گردشگر در این مناطق و درم موع در شهر تهران گردد .با توجه به این موضوع ،ما به دنبال پاسخگویی بـه ایـن سـؤال
هستیم که چه نوع ارتباب فضایی مناسبی بین عناصر گردشگری در مناطق منتخب وجود دارد؟
جیسون1و هاشمی ( ) 2015در مقاله خود به نام تعیین مسیرهای گردشگری برای توسعه گردشگری با رضایت گردشگران
در مالزی بر روی مطالعه مسیر گردشگری و نقش گردشگر بینالمللی در توسعه گردشگری جزایر متمرکز است .درنهایت
استراتژی توسعه گردشگری را ارائه میدهد .گرگوروی )2013(2در پژوهشی تحـت عنـوان مـدل فضـایی گردشـگری در
مناطق کوهستانی اسلواکی ،مدلهای گردشگری در برنامهریزی فضایی گردشگری ،بهمنظور تدوین قـوانین و معیارهـای
الگوی جدید فضایی گردشگری ،بکار گرفتهشده است .هدف از ایـن پـژوهش طراحـی مـدل بـرای منـاطق گردشـگری
کوهستانی و ای اد الگوی فضایی برای این مناطق بوده اسـت .دینـگ3و همکـاران ( )2011در پژوهشـی تحـت عنـوان
ساختار فضایی جاذبههای گردشگری در نان ینگ ،چین به بررسی ویژگیهای ساختار فضـایی جاذبـههای گردشـگری در
نان ینگ؛ و تحلیل کمی عوامل تأثیرگذار بر توزیع ساختار فضایی جاذبهها و شناسایی عوامـل توسـعه اقتصـادی منطقـه،
سطح توسعه اقتصاد گردشگری منطقه ،توانمندی منابع گردشگری منطقه و اقـدامات دولتـی بـهعنوان برخـی از عوامـل
تأثیرگذار در توزیع فضایی جاذبههای گردشگری در منطقه نان ینگ پرداختند و درنهایت اسـتراتژیها و جهتگیریهـایی
برای بهینهسازی توزیع فضایی جاذبهها را ارائه دادند .گونن )2000(4در پـژوهش خـود بـه نـام برنامـهریزی گردشـگری:
مبانی ،مفاهیم ،موارد به معرفی عناصر فضایی در برنامهریزی مقصدهای گردشگری و ای اد توازنی مطلوب میان محی و
توسعه گردشگری و توصیف ساختار فیزیکی نواحی مقصد گردشگری میپردازد.مرشدی و همکـاران ( )1395در پـژوهش
برنامهریزی فضایی خدمات گردشگری موردمطالعه استان فارس به پهنهبندی مکانهای بهینه عرضه خدمات گردشگری
در استان فارس که یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور به شمار میرود پرداخته تا بـا ایـن پهنهبنـدی ،متناسـب بـا
ظرفیت هر مقصد ،هم مدیریت بهتری بر گردشگران و نیازهایشان ان ام شود و هم مقصدهایی که ازنظر خدمات ،موانع و
محدودیتهایی دارند ،شناسایی شوند و مشکالت آنها برطرف شود.کیامهر و همکاران ( )1395تحلیلی بر توزیع فضـایی
هتلها در مقصدهای گردشگری شهر کرمانشاه برای تعیین الگـوی فضـایی جاذبـههای گردشـگری و هتلهـا ،از مـدل
میانگین نزدیکترین همسایه و برای بررسی نحوه قرارگیری جاذبههای گردشگری و هتلها نسبت به یکـدیگر ،از مـدل
مرکز متوس و بیضی انحراف معیار استفاده شد .ضیایی و همکاران ( )1393در پژوهشی تحت عنوان سـاماندهی فضـایی
مقصدهای گردشگری در شهرستان طرقبه شاندیز ،ساماندهی فضایی مقصـد موردمطالعـه مبتنـی بـر الگـوی تئوریـک و
واقعیتهای جغرافیایی بهعنوان هدف نهایی پژوهش موردتوجه واقعشده است .که برای برونرفت از وضعیت نابسامان بـا
تأسی به اصول راهبردی نظریههای سازمان فضایی از طریق مقایسه الگوی وضع موجود با الگوی ت ریـدی و درنهایـت
تعدیل آن متناسب با الزامات حاکم بر ناحیه ،الگوی سازمان فضایی پیشنهادی شهرستان ارائهشده است .شکویی و موحـد
( )1382در مقالهای تحت عنوان شناخت الگوی فضای توریستی شهر اصفهان ،سعی در شناخت الگوی فضـایی توریسـم
1. Jusoh
2. Gregorová
3. Ding
4. Gunn
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در شهر اصفهان دارد .فضای گردشگری در ارتباب با فضای فیزیکی و اجتماعی با توجه بـه حرکـت و رفتـار گردشـگران
است .نتایج تحقیق نشان میدهد که فضای گردشگری اصفهان تحت تأثیر فضای تاریخی شهر قرارگرفته و بیشتر بخش
مرکزی شهر را پوشش میدهد.
مبانی نظری
برابر واکاویهای علمی و ت ربه زیست امروزی ،گردشگری یکی از فعالیتهـای انسـانی الزم بـرای زنـدگی اسـت کـه
ت ربههای جدید زیست و کسبوکار را برای کسانی که به آن مبادرت میورزند ،فـراهم میکنـد .ایـن فعالیـت قـادر بـه
کاهش تنش و افزایش شادی و بازیابی انرژی و سالمتی در زندگی است .اگر درگذشته گردشگری تـودهوار متـداولترین
شیوه سفر بود ،امروزه گردشگری در گروههای کوچک سامانیافته که به دنبـال ت ربـههای جدیـد در زنـدگی هسـتند و
همزمان به محی زیست نیز توجه میکنند ،صورت میگیرد ( .)Gheorghe et al,2014:12در این چـارچوب ،در طـی
تاریخ ،شهرها یکی از کانونهای موردتوجه فعالیتهای مرتب با گردشگری از جمله اسکان ،تفریح ،و سـایر تسـهیالت و
خدمات برای گردشگران بوده است .تا جایی که ،بیشتر فعالیتهای مرتب با گردشگری در شهرها از جمله کالنشهرهای
بزرگ متمرکزشده است و گردشگری شهری بهمنزلـه مهمتـرین و بـاارزشترین بخـش گردشـگری موردتوجـه م ـامع
دانشگاهی قرارگرفته است ( .)Aksoz & Bac,2012:8درواقع ،مناطق شهری بـه علـت آنکـه جاذبـههای تـاریخی و
فرهنگی متنوع و بزرگی شامل موزهها ،بناهای یادبود ،مکانهای تاریخی را دارا هستند ،در اغلب موارد مقاصد گردشگری
مهمی محسوب میشـوند و گردشـگران بسـیاری را جـذب میکننـد ( .)Hall,2005در ایـن چـارچوب؛ هیـنچ ()1996
جاذبههای گردشگری شهرها را در قالب سه محی انسانساخت ،طبیعـی و فرهنگـی تقسـیمبندی کـرده اسـت .محـی
انسانساخت شهرها نقش مهمی در جذب گردشگران به مقاصد شهری ایفا میکند .معماری منحصربهفرد ،ابنیه تاریخی،
مراکز ورزشی و فرهنگی ،امکانات تفریحی و سرگرمی و مراکز خرید ،محی انسانساخت یک شهر را تشـکیل میدهنـد.
محی طبیعی یک شهر از ساحل دریا و رودخانه ،کانالها ،باغها و بوستانها و  ...تشکیلشده است .سومین عامل مؤثر بر
جذابیت شهرها ،محی فرهنگی آنهاست .الگوهای فرهنگی ،آدابورسوم ،سنتها ،سبک زندگی ،هنر و ...گردشـگران را
به شهرهای مختلف جذب میکند .برابر واکاویها این جاذبهها در چارچوب الگوهای علمـی مـورد تحلیـل قرارگرفتهانـد.
همچنین ،مایو و جارویس ( ،)1981پیشنهاد میکنند که جذابیت بستههای گردشگری تابعی از منـافع ادراکشـده توسـ
بازدیدکنندگان است .این رویکرد توس لیپر ( )1990در قالب مدلی از یک سیستم جاذبههای گردشگری توسعه دادهشـده
است و بیان میکند که گردشگرها به سمت یک جاذبه جذب یا کشیده نمیشوند ،درحالیکه توس انگیزه خود به سـمت
مکان یا رویدادی که برایشان لذتبخش است کشـیده میشـوند ( .)Rosentraub,2009:763در ایـن راسـتا منـاطق
شهری گردشگری خدمات مختلفی از جمله :جذابیت ،قابلیت دسترسـی (کـه بـه حملونقـل بـین عناصـر اشـاره دارد) و
همچنین فعالیتهای گوناگون که عناصر کلیدی گردشگری محسوب میشـوند را دارا میباشـند ( ;Edelheim,2014
.)Stickdorn & Zehrer,2009:4
عناصر گردشگری شهری

برابر ادبیات واکاوی ،یکی از دیدگاههای برجسته ،در زمینه عرضه عناصر گردشگری شهری ،مدل جانسن-وربک دربـاره
محی هسته قدیمی شهر بهعنوان یک «محصول گردشگری» است .این مدل ،ارتباب میان عناصـر سیسـتم گردشـگری
هســته قــدیمی شــهر و اهمی ـت هســته قــدیمی بــهعنوان یـک «محصــول فراغــت» را نمــایش میدهــد ( & Hall
 .)Page,2006:150جانسن وربک ( )1986با در نظر گرفتن محی شهری بهعنوان یـک محصـول تفریحـی ،عناصـر
گردشگری شهری را در سه گروه عناصر اصلی ،عناصر ثانویه و عناصر جانبی طبقهبندی کرده است:
عناصر اصلی :انگیزه اصلی گردشگران از بازدید از یک شهر هستند که خود به دو گروه مکانهـای فعالیـت و زمینـههای
سرگرمی تقسیم میشوند.
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عناصر ثانویه :امکانات و خدماتی هستند که ممکن است گردشگران در طول بازدید خود به آنها نیاز داشته باشند و باع
بهبود کیفیت بازدید آنها شود ،ولی هدف اصلی آنها از سفر به شمار نمیروند.
عناصر جانبی :این عناصر زیرساختهای موجود در یک شهر هستند که بر ت ربه گردشگر مؤثرند.
شکل  1عناصر کلیدی در فرایند تولید محصـوالت گردشـگری را نشـان میدهـد :ایـن فراینـد از پـنج مرحلـه مختلـف
تشکیلشده است و نتی ه آن تحریک مصرف گردشگری در یک مقصد است:
مرحله نخست :وجود یک انگیزه برای سفر.
پایه :منابع و جاذبهها که اساس مقصد هستند.
ای اد فرآیند :این فرایند نهتنها به ای اد زیرساختها ،امکانات و خدمات نیاز دارد بلکه به توسعه فعالیتهای خاص نیز نیاز
دارد .نتی ه این فرایند میتواند بهعنوان تأمین گردشگری یک مقصد دیده شود.
ارتباطات :هنگامیکه گردشگری عرضه میشود مزایای کاربردی آن میتوانـد ای ـاد ذهنیـت و موقعیـت مناسـب بـرای
گردشگران باشد.
نتی ه :مصرف محصوالت گردشگری در مقصد گردشگری میباشد.
فرآیند تولید محصوالت گردشگری پیچیده است و نیاز به وجود یک سازمان مدیریتی دارد کـه بایـد فرآینـد را هـدایت و
توانایی هماهنگی ،توسعه و پیادهسازی آن را داشته باشد .هماهنگی تمام مسائل مختلف مربوب به رونـد ای ـاد محصـول
گردشگری با توجه به چشمانداز اقتصادی ،توسعه اجتماعی و حفاظت از محی زیست الزم است تـا موفقیـت آن تضـمین
شود.

شکل شماره  .1عناصر کلیدی در فرایند تولید محصوالت گردشگری(Datzira-Masip, J. 2006) .

ویژگیهای مدل فضایی گردشگری

برابر ادبیات موجود ،ویژگی اصلی مدل فضایی گردشگری محی های مختلف ،محل اقامـت گردشـگران و محـل تفـریح
آنها است .حرکت بین دونقطه ارتباطات فضایی و رواب فضایی را تعریف میکند .از یکسو یک نقطه نسبتاً ثابت (محل
اقامت) وجود دارد و از سوی دیگر ،گاهی اوقات اقامت ثانوی (مکان بازدید) انتخابشـده اسـت و بـین آنهـا یـک ابعـاد
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فضایی در مسیر دسترسی یا مسیر برگشت وجود دارد .بنابراین ،مدلهای فضایی نوع و گستره وسیعی سه عنصر اساسـی
را در برمیگیرد )1 :محل اقامت )2 ،حملونقل و  )3مقصد .فاصله بین محل اقامت و مقصد گردشگری بهوسـیله وسـایل
نقلیه متنوع بسته به فاصله و نوع تورها در نظر گرفته میشود ( .)Gúčik,2010; Freyer,2006گردشگران میتواننـد
از منابع اطالعاتی برای بهبود دانش خود نسبت به مقصد استفاده کنند .با این کار میتوانند انتخاب مسیر خـود را از قبـل
برنامهریزی کنند .هر مرکز تفریحی دارای حوزه نفـوذی اسـت کـه در آن پیونـدهای هسـته-محیطـی اعمـال میشـود،
مهمترین ارتباطاتی هستند که ناحیه تفریحی مناطق مقصد را به هم متصـل میکننـد ،کـه در آن ارتباطـات هسـتهای و
پیرامونی اعمال میشود .کلیه مراکز تفریحی با یکدیگر یک منطقه مقصد را تشکیل میدهند که با محی زیسـت ،نـوعی
ارتباب را ای اد میکند .محدوده وسیعی از مناطق شهری است که محل اقامـت بازدیدکننـدگان اسـت ..مسـیرها بخـش
مهمی از محصوالت گردشگری بودند حتی قبل از اینکه گردشگری تعریف شود .مسیرها یک ابزار کلیدی برای مـدیریت
عناصر گردشگری و دسترسی به این عناصر به یکـدیگر هسـتند .مسـیرها بـهعنوان بخشـی از زیرسـاختهای ضـروری
موردنیاز برای حمایت از گردشگری و مسافرتهای فعال از طریق پیادهروی و خودرو شناخته میشـوند .تـا جـایی کـه در
دهههای گذشته پیشرفتهای قابلتوجهی در مسیر ارائهشده ای ادشده است .بسیاری از مسیرها ای اد و بازسازیشدهاند و
بسیاری از مسیرهای کوهستانی با موفقیت بازسازیشده است .بهبود مسیر ،مدیریت و ارتقا شـبکههای ای ادشـده بـرای
همه قابلدسترسیتر میباشد و من ر به تشویق استفاده از آنها میشود .درم موع میتوان گفت ،ریشه این ایده بهعنوان
تحلیل گردشگری به نظر میرسد که رویکردی کارآمد از توزیع گردشگری است ( .)Meyer,2004:5در این چـارچوب،
بیشتر مسیرها با یک یا چند هدف عمده در نظر گرفته میشوند:
 پراکنده شدن بازدیدکنندگان و انتشار درآمد از گردشگری
 ای اد جاذبه برای ویژگیهای کمتر شناختهشده محصول گردشگری
 افزایش بازدید م دد کلی یک مقصد
 برای افزایش طول اقامت گردشگران
 برای جذب گردشگران جدید و جذب بازدیدکنندگان تکراری و
 افزایش پایداری محصول گردشگری (.)Meyer,2004:3
قدیمیترین مدلهای فضایی در جدول  )Mariot,1969:191( 1و شکل  )Mariot,1983( 2نشان دادهشده است.

مدل

فضایی -زمانی

جدول شماره  .1تطبیق مدلهای انتخابی گردشگری
توضیحات
نام مدل
نظریــه مرکــزی کریســتالر  -فضا را به هسته مرکزی  -شهر و حومـه تقسـیم میکنـد –
مدل مرکز مرکزی
منطقهای از مراکز تفریحی و توسعه گردشگری است.
چرخه حیات منطقه گردشگری تکامل مقصدها را نشان میدهد – مرحلـه اکتشـاف ،مرحلـه
درگیر شدن ،مرحله توسـعه ،مرحلـه تثبیـت ،مرحلـه رکـود و
مرحله جوانه زدن یا کاهش است.
تشکیل مناطق تفریحی
مفهوم توابع در گردشگری

مفهوم مراکز تفریحی
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 3حــوزه تفریحــی را تعریــف میکنــد  -واقعــی یــا رســمی،
عملکردی و ادراکی ،ادراکی-ذهنی
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منبع )Gregorová,2013( :
مسیرهای دسترسی

مسیرها بخش مهمی از محصوالت گردشگری بودند حتی قبل از اینکه گردشگری تعریف شود .میتوان گفت ،ریشه این
ایده بهعنوان تحلیل گردشگری ،رویکردی کارآمد از توزیـع گردشـگری اسـت ( .)Meyer,2004درواقـع ،یـک عنصـر
گردشگری در بسیاری از موارد بهوسیله توانایی آن برای ارائه دسترسی مناسب گردشگر به آن و دسترسی به سایر عناصر
گردشگری تعریفشده است .کنترل دسترسی و تحرک بـه داخـل و درون عناصـر گردشـگری یکـی از مهمتـرین ابـزار
مدیریتی برای تنظیم جریانهای گردشگران ،کاهش ترافیک و آلودگی و دیدار با نیازهای گردشگران و ساکنان است.
مسیر برگشت
توسعه مسیرهای گردشگری بهعنوان جاذبههای گردشگری در سالهای اخیر اهمیت زیادی یافتـه اسـت ( Hashemi,

 .)2014:190گردشگران پیونـدهایی را انتخـاب میکننـد کـه جـذاب ،دارای نمـای خـوب و راحـت باشـند .در منطقـه
گردشگری از یکسو یک نقطه نسبتاً ثابت (محل اقامت) وجود دارد و از سوی دیگر ،گاهی اوقات اقامـت ثـانوی (مکـان
بازدید) است و بین آنها یک ابعاد فضایی در مسـیر دسترسـی یـا مسـیر برگشـت وجـود دارد (.)Mariot,1969:194
بهبیاندیگر دو مسیر اول ،یعنی مسیر دسترسی و مسیر برگشت ارتباب مستقیم بین دو مکان را فراهم میکنند ،درحالیکه
گردشگران میتوانند از مسیر سوم برای تنها بخشی از سفر استفاده کنند ،آن را در یک نقطه بین مبدأ و مقصد قرار دهند.
مسیر تفریح

مسیر سوم نیز به نام مسیر تفریحی وجود دارد که به گردشگر طیف وسیعی از خدمات را ارائه میدهـد .گردشـگر ممکـن
است در هر زمان برای قسمتی از سفر وارد مسیر تفریحی شود ،گردشگران لذتجو نسبت به گردشگران سودگرا زمـان و
مسافت بیشتری را در طول سفر خود طی میکنند و بیشتر از پیوندهایی بازدید میکنند که مغازههای سرگرمکننده داشـته
باشند .عالوه بر این ،آشنایی با بازار بر رفتار انتخاب مسیر توس گردشگران تأثیر میگذارد ( Philippe & Leo,2002
 .):134هر مرکز تفریحی دارای حوزه نفوذی اسـت کـه در آن پیونـدهای هسـته محیطـی اعمـال میشـود؛ مهمتـرین
ارتباطاتی هستند که ناحیه تفریحی مناطق مقصد را به هم متصـل میکننـد ،کـه در آن ارتباطـات هسـتهای و پیرامـونی
اعمال میشود .کلیه مراکز تفریحی با یکدیگر یک منطقه مقصد را تشکیل میدهند که با محی زیست ،نـوعی ارتبـاب را
ای ـاد میکنـد .محـدوده وسـیعی از منـاطق شـهری اسـت کـه محـل اقامـت بازدیدکننـدگان اسـت ( & Hashemi
 .)Jusoh,2015:191ماریوت مدلی در سال  1969ای اد کرد ،که در آن مقاصد گردشگری را با سه مسیر مختلـف بـه
هم مرتب میسازد .این مدل یک مسیر دسترسی ،یک مسیر بازگشـت و یـک مسـیر تفریحـی را شناسـایی میکنـد .بـا
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استفاده از این مسیرها ،گردشگر بهطور مستقیم بین دو مکان ارتباب داده میشود .و این مدلی است که ما در این پژوهش
برای بررسی ارتباب فضایی بین عناصر گردشگری استفاده میکنیم .شکل شماره  3این مدل را نشان میدهد.

شکل شماره  .2مدل ارتباط فضایی بین عناصر گردشگر؛ منبع)Jovičič, 1966 In: Mariot, 1969( :

با توجه به ادبیات پژوهش و تعاریف ارائهشده از ارتباب فضایی و بیان شاخصهای مربوب به آن ،در ادامه مـدل مفهـومی
پژوهش ارائه میگردد.

شکل شماره  .3مدل مفهومی ،شاخصها و مؤلفههای ارتباط فضایی بین عناصر گردشگری

محدوده موردمطالعه
شهر تهران در مرکز استان تهران با مساحتی بالغبر  594کیلومترمربع واقعشده است .منطقه یک شـهرداری ،در بلنـدای
تهران و با وسعتی حدود  64کیلومترمربع قرار دارد .منطقـه دوازده بـا مسـاحت  16/91کیلومترمربـع دربرگیرنـده هسـته
تاریخی شهر تهران است .شکل  4موقعیت منطقه یک و دوازده در تقسیمات شهرداری کالنشهر تهران را نشان میدهد.
همانطور که شکل شماره  5نشان می دهد؛ بیشترین عناصر گردشگری در شهر تهران در منطقـه یـک و دوازده مسـتقر
میباشد.
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شکل شماره  .4موقعیت منطقه یک و دوازده در تقسیمات شهرداری تهران

شکل شماره  .5محدوده و پراکنش عناصر گردشگری مناطق یک و دوازده شهر تهران

روش پژوهش
بر اساس آمار سال  1395جمعیت منطقه یک شهرداری تهران برابر  487508نفر اعالمشده ،لذا ح م نمونـه بـر اسـاس
فرمول کوکران عبارت است از 383/85 :همچنین بر اساس سرشماری سال  1395جمعیت منطقه دوازده شهرداری تهران
برابر  240720نفر اعالمشده ،لذا ح م نمونه بر اساس فرمول کوکران  383/54میباشد .همچنین آمـار دقیقـی از تعـداد
کل گردشگران در مناطق موردمطالعه موجود نمیباشـد .بـرای انـدازهگیری پایـایی پرسشـنامه از روش آلفـای کرونبـاخ
) (Alphaاستفادهشده است .روش آلفای کرونباخ نهتنها برای گزینههای دو ارزشی صفر و یک ،بلکه بـرای گزینـههای
چند ارزشی (مانند طیف  5گزینهای لیکرت) نیز قابلاستفاده است .هر چه مقدار آلفا به یک نزدیکتر باشد نشان از پایایی
بیشتر پرسشنامه دارد .اگر مقدار آلفا بیشتر از  0/7باشد پایایی خوب و اگر بین  0/5تا  0/7باشد پایایی متوس و اگر کمتر
از  0/5باشد پرسشنامه فاقد پایایی الزم است .مقدار بهدسـتآمده  0/925میباشـد کـه از مقـدار  0/7بزرگتـر میباشـد،
بنابراین نتی ه میگیریم که دادهها از پایایی باالیی برخوردار میباشد .در این مقاله تحلیـل ارتبـاب فضـایی بـا توجـه بـه
دادههای ثانویه در محی نرمافزار  GISاز طریق تحلیل نزدیکترین همسایگی به تحلیـل فضـایی عناصـر گردشـگری
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پرداختهشده است .بدینسان با توجه به شاخصهای ارتباب فضایی و عناصر گردشگری موجود در مناطق موردمطالعه ،آن
در گام نخست ،دادههای مکانی نقاب موجود در محی  GISتشکیلشده است .در گام دوم الیههای مکانی مربوب به هر
دسته از خدمات آمادهسازی شدهاند .در گام بعدی برای ت زیهوتحلیلهای فضـایی در محـی  GISاستفادهشـده اسـت.
تحلیل فضایی شامل شاخص میانگین نزدیکترین همسایه و تحلیل فضایی چند خوشـهای میباشـد .افـزون بـر ایـن از
آزمون  tتک نمونه ) (One Sampel T testبرای تحلیلهـا استفادهشـده اسـت .بنـابراین روش مقالـه توصـیفی –
تحلیلی فضایی است .جدول شماره  2شاخصهای استخراجشده از منابع مختلف و همچنین جدول شماره  3شـاخصها و
نماگرهای انتخابی مرتب با ارتباب فضایی بین عناصر گردشگری و شـاخصهای مورداسـتفاده پژوهشـگران و مؤسسـات
مختلف مرتب با ارتباب فضایی عناصر گردشگری را نشان میدهد.
جدول شماره  .2شاخصهای استخراجشده
متغیر
ارتبــــــاب
فضایی بین
عناصـــــر
گردشگری

ابعاد اصلی
مسیرهای دسترسی

ابعاد فرعی
قابلیت دسترسی

کیفیت دسترسی
مسیرهای برگشت

شناسایی مسیر
کیفیت مسیر

مسیرهای تفریح

قابلیـــت جـــذب
گردشگر

متغیر

ارتبـــــــاب
فضایی بـین
عناصــــــر
گردشگری

مأخذ
ERDF1(2013), Geza Toth,Lorant David (2010), Medlik(2003),
SFDTM2(2015), ENAT3)2007), (Hall,2005), (Cooper and
Hall(2008), (OECD,2016)4, Jovičič (1966), Mariot (1969),
Gregorová(2013),
Hashemi,
Jusoh(2015),
Flognfeldt
)jr(2005),Lamont(2008), Zoltan(2014), CUSTODES(2013
Leiper(2004), Jovičič (1966), Mariot (1969), Gregorová(2013),
)Hashemi, Jusoh(2015), Lamont(2008
ERDF (2013), Geza Toth,Lorant David(2010) Cooper et al.
(2005), Jovičič (1966), Mariot (1969), Gregorová(2013), Hashemi,
)Jusoh(2015), Flognfeldt jr(2005), Virginia Smith et al, (2013

جدول  :3شاخصها و نماگرهای انتخابی مرتبط با ارتباط فضایی بین عناصر گردشگری
شاخص اصلی
نماگر
شاخص فرعی
فاصله بین عناصر گردشگری ،زمان سفر ،هزینه دسترسی ،مسیر پیـادهروی ،تنـوع و
مســــیرهای قابلیت دسترسی
کارایی ناوگان حملونقل ،خدمات ایمنی و نیروی انتظامی
دسترسی
کیفیت تابلوهای راهنما و هدایتکننده مسیر ،کیفیت نورپردازی معابر ،عرض معـابر،
کیفیت دسترسی
وجود صندلی برای استراحت ،کیفیت تأسیسات بهداشتی ،دسترسی به تلفن همگانی
تعداد عناصر گردشگری ،تعداد مراکز خرید ،تعداد محل اقامت ،وجـود پارکینگهـای
مســــیرهای شناسایی مسیر
متعدد ،وجود آژانس مسافرتی ،وجود خدمات پذیرایی ،وجود خدمات بانکی
برگشت
کیفیت ارائه خدمات آژانسهای مسافرتی ،کیفیت خدمات هتل ،جذابیت مراکز خرید
کیفیت مسیر
مســــیرهای قابلیـــت جـــذب وجود عناصر تفریحی ،فضای پرجنبوجوش ،فضای زنـده و دوسـتدار مـردم (پیـاده
راهها) ،وجود فضاهای سبز
گردشگر
تفریح

بحث و یافتهها
نتایج یافتههای توصیفی حاصل از پرسشنامههای گردشگران و مردم مناطق موردمطالعه در جدول زیر ارائهشده است.

)1. (EUROPEAN REGENAL DEVELOPMENT FUND
2. A STRATEGY FOR THE FUTURE DEVELOPMENT OF TOURISM IN COUNTY MAYO
3. European Network for Accessible Tourism
4. The Organisation for Economic Co-operation and Development
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جدول شماره  .4یافتههای توصیفی در مناطق موردمطالعه
منطقه
1

جنس

مشخصات فردی
مرد
زن

تحصیالت

شغل

فراوانی
263
121

درصد
68/5
31/5

دیپلم

44

11/5

فوقدیپلم
کارشناسی
ارشد و باالتر

71
235
34

18/5
61/2
8/9

دولتی
آزاد
دانش و
سایر

7
143
224
10

1/5
37/2
58/3
2/6

منطقه
12

جنس

مشخصات فردی
مرد
زن
دیپلم

فراوانی
288
96

درصد
75
25

63

16/4

تحصیالت

فوقدیپلم
کارشناسی
ارشد و باالتر

28
168
125

7/3
43/8
32/6

شغل

دولتی
آزاد
دانش و
سایر

31
179
160
14

8/1
46/6
41/7
3/6

در این آزمون و با توجه به نتایج حاصل از تحلیلها ،شاهد ارتباب ضعیف میان عناصر گردشگری هستیم .ازآن اکه مقـدار
 T valueدر آزمون تی تک نمونهای عدد  3در نظر گرفتهشده است .همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود ،با توجه
به نتایج آزمون  tتک نمونهای شاخصهای قابلیت دسترسی ،کیفیت دسترسی ،شناسایی مسیر ،کیفیـت مسـیر در منطقـه
یک با درجه آزادی  ،382میانگینی کمتر از  3را به دست آوردهاند که نشاندهنده وجود ارتباب ضعیف میان عناصر در نظر
گرفتهشده میباشد .همچنین در فاصله اطمینان  95درصد سطح معناداری برابر است با  ،0/000که میتوان گفـت کـه از
دیدگاه گردشگران در منطقه یک تهران ارتباب فضایی ضعیفی میان عناصر گردشگری وجود دارد.
همچنین در منطقه دوازده ،همچون منطقه یـک شـهرداری تهـران نیـز نتـایج حاصـل از تحلیلهـا نشـان میدهـد کـه
شاخصهای مورد تحلیل با درجه آزادی  ،382در فاصله اطمینان  95درصد سطح معنـاداری  ،0/000را بـه دسـت آورده و
همچنین مقدار  T Valueدر آزمون تی تک نمونهای برای منطقه دوازده کمتر از حد میانگین در نظر گرفتهشـده اسـت.
بنابراین نتی ه آزمون نشاندهنده ارتباب فضایی ضعیف میان عناصر گردشگری منطقـه میباشـد ،درنتی ـه فرضـیه H1
مبنی بر وجود ارتباطی ضعیف میان عناصر گردشگری در مناطق یک و دوازده شـهرداری تهـران در سـطح اطمینـان 95
درصد تائید میشود.

مناطق
1

12

جدول شماره  .5نتایج آزمون  tتک نمونه در مناطق موردمطالعه
میانگین خطای استاندارد
انحراف معیار
میانگین
تعداد
شاخص
0/01333
0/23097
1/8721
383
قابلیت دسترسی
0/01362
0/23597
1/91138
383
کیفیت دسترسی
0/01419
0/24583
2/0519
383
شناسایی و کیفیت مسیر
0/01337
0/23164
1/5456
383
قابلیت مسیر
میانگین خطای استاندارد
انحراف معیار
میانگین
تعداد
شاخص
0/01218
0/21093
1/7879
383
قابلیت دسترسی
0/01211
0/22707
1/8438
383
کیفیت دسترسی
0/01251
0/21665
1/8524
383
شناسایی و کیفیت مسیر
0/01309
0/22674
1/6017
383
قابلیت مسیر

فصلنامه گردشگری شهری ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،2تابستان 1398

144

جدول شماره  .6گروهبندی ابعاد ارتباط فضایی بر مبنای آزمون  tتک نمونه
Test value=3
منطقه

t
شاخص

1

قابلیت دسترسی
کیفیت دسترسی
شناســایی و کیفیــت
مسیر
قابلیت مسیر

منطقه

شاخص

12

قابلیت دسترسی
کیفیت دسترسی
شناســایی و کیفیــت
مسیر
قابلیت مسیر

-84/583
-79/728
-66/800

382
382
382

Sig. (2)tailed
0/000
0/000
0/000

Mean
difference
-1/12792
-1/08619
-0/94810

df

-108/752

382

0/000

t

df

Sig. (2)tailed

-1/45444
Test value=3
Mean
difference

-99/530
-88/194
-91/794

382
382
382

0/000
0/000
0/000

-1/21208
-1/15619
-1/14762

-106/819

382

0/000

-1/39833

Confidence Interval 95%
Upper Bound
Lower
Bound
-1/1017
-1/1542
-1/0594
-1/1130
-0/9202
-0/9760
-1/4808

-1/4281

Confidence Interval 95%
Confidence
Lower
Interval
Bound
-1/1881
-1/2360
-1/1304
-1/1820
-1/1230
-1/1722
-1/4241

-1/3726

همچنین ،نتایج تحلیل الگوی فضایی با روش نزدیکترین همسـایه (شـکل شـماره  ،)6مبـین ایـن اسـت کـه مقـدار Z
کوچکتر از عدد  1/96است و با توجه به ارزش آماره  Pصفر کمتر از عدد یک میباشد و مقدار شاخص کل  0/33اسـت.
نتایج حاصل نشاندهنده الگوی خوشهای در توزیع فضایی عناصر گردشگری در مناطق موردمطالعه میباشد .این نتایج در
سه الگوی پراکنده ( 1/96تا >  ،)2/58رندمی ( 1/65تا  ،)-1/65و خوشهای ( -1/96تا <  ،)-2/58نشـان میدهـد کـه
توزیع عناصر گردشگری مناطق یک و دوازده با مقدار  ،)0/000( P valueاز الگوی خوشهای برخوردارند.
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شکل شماره .6تابع میانگین نزدیکترین همسایه

یکی از ابزارهای دیگر که در این پژوهش استفادهشده است ،تحلیل خوشهای فضایی چند فاصـلهای اسـت .از ایـن ابـزار
برای تعیین خوشهبندی یا پراکندگی پدیدهها یا ویژگی عوارض در فواصل مختلف جغرافیایی استفاده میشـود .همچنـین
این تحلیل به تابع  K Ripleysنیز معروف است که وضعیت الگوی فضایی پدیدهها را بررسی میکند .نتی های که ارائه
شد شکل زیر میباشد که محور  Xنشاندهنده فواصل و محور مورب وس نشاندهنده الگوی توزیع فضایی میباشد .در
این نمودار اگر منحنی مشاهده باالتر از منحنی مورد انتظار باشد یعنی الگوی خوشهبندی برقرار میباشد .نتایج حاصـل از
تحلیل خوشهای فضایی چند فاصلهای که در شکل شماره  7نمایش دادهشده است.

شکل شماره  .7تحلیل خوشهای فضایی چند فاصلهای

نتیجهگیری
همانطوری که این پژوهش نشان داد بهمنظور تحلیل ارتباب فضایی میـان عناصـر گردشـگری در منـاطق موردمطالعـه
کالنشهر تهران چهار شاخص قابلیت دسترسی ،کیفیت دسترسی ،شناسایی مسیر و قابلیت مسیر در نظـر گرفتـه شـدند.
تالش بر این گردید تا شاخصهای تأثیرگذار و مرتب با ویژگی مناطق موردمطالعه انتخاب و بهتبع نماگرهای مـرتب بـا
آنها استفاده گردد .در این راستا با استفاده از مطالعات اسنادی و سپس با استفاده از ابزارهای میدانی پرسشنامه اقـدام بـه
جمعآوری اطالعات از مناطق موردمطالعه گردیده است .توزیع پرسشنامه در منـاطق موردمطالعـه صـورت گرفـت .بـرای
تحلیل از نرمافزار تحلیل آماری  spssو آزمون تی تک نمونهای برای هر منطقـه و همچنـین بـرای ارزیـابی پراکنـدگی
عناصر گردشگری در مناطق موردمطالعه از دادههای ثانویه و تحلیـل نزدیـکترین همسـایگی در محـی  GISاسـتفاده
گردید .نتایج حاصل از تحلیلها نشان میدهد که ارتباب ضعیفی میان عناصر گردشگری وجود دارد .ازآن اکـه مقـدار T
 valueدر آزمون تی تک نمونهای عدد  3در نظر گرفتهشده است ،با توجه به نتایج آزمون  tتک نمونـهای شـاخصهای
قابلیت دسترسی با میانگین ( ،)1/8721کیفیت دسترسی یا میانگین ( ،)1/91138شناسـایی و کیفیـت مسـیر بـا میـانگین
( )2/0519و قابلیت مسیر با میانگین ( )1/5456در منطقه یک میانگینی کمتر از  3را به دست آوردهانـد کـه نشـاندهنده
وجود ارتباب ضعیف میان عناصر در نظر گرفتهشده میباشد .همچنین در فاصله اطمینان  95درصد سطح معناداری برابـر
است با  ،0/000که میتوان گفت که از دیدگاه گردشگران در منطقه یک تهـران ارتبـاب فضـایی ضـعیفی میـان عناصـر
گردشگری وجود دارد .همچنین در منطقه دوازده ،همچون منطقه یک شهرداری تهران نیز نتایج حاصل از تحلیـل نشـان
میدهد که شاخصهای قابلیت دسترسی با میـانگین ( ،)1/7879کیفیـت دسترسـی یـا میـانگین ( ،)1/8438شناسـایی و
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کیفیت مسیر با میانگین ( )1/8524و قابلیت مسیر با میانگین ( )1/6017میانگینی کمتر از مقدار  T valueدر آزمون تـی
تک نمونهای که عدد  3در نظر گرفتهشده بود به دست آوردهاند و با سطح معناداری  ،0/000نشان میدهد که در منطقـه
دوازده نیز ارتباب فضایی میان عناصر گردشـگری ضـعیف میباشـد .همچنـین ،نتـایج تحلیـل الگـوی فضـایی بـا روش
نزدیکترین همسایگی و تحلیل خوشهای فضایی چند فاصلهای ،مبین این است که الگوی خوشـهای در توزیـع فضـایی
عناصر گردشگری در مناطق موردمطالعه وجود دارد .در تحلیـل یافتـهها میتـوان گفـت کـه وجـود ترافیـک در تهـران،
استانداردهای یک شهر گردشگر پذیر را به خطر میاندازد ترافیک گردشگران را از گـذران زمـان بیشـتر در بـین عناصـر
گردشگری مناطق شهر تهران بازداشته است .نبود امکانات رفاهی از جمله هتلهای مناسب در بین عناصر نیز یکی دیگر
از عواملی است که گردشگر را در شهر تهران به دردسر میاندازد .نبود نصب صحیح تابلوهای راهنمای مسیرهای منتهـی
به آثار گردشگری و همچنین تابلوهای موجـود در محوطـه امـاکن مربوطـه از جملـه مشـکالت دسترسـی بـین عناصـر
گردشگری مناطق موردمطالعه است .برای مثال در میدان امام خمینی شاهد نصب انواع و اقسام تابلوهای اشتباه چه ازنظر
جهتدهی آثار تاریخی یا  2زبانه نبودن تابلوها هستیم .کاخ گلستان نیز که یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری تهران
است ،متأسفانه هنوز از داشتن تابلوی راهنمای مسیر مناسب و قابل دید بیبهره است و جالبتر از همه اینکه ایـن اثـر در
فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده است .شاید اکثر کسانی که از مسیر کاخ عبور میکنند از وجـود آن بـیاطالع باشـند و
اینیک ضعف بزرگ برای معرفی جاذبههای شهری محسوب میشود .حملونقل عمومی شهر تهران محـدود بـه برخـی
مناطق و خطوب و نقاب خاص اسـت ،بسـیاری از محـدودههای شـهر را پوشـش نمیدهـد .نبـود خـدمات تسـهیلکننده
حملونقل میان برخی از سایت های گردشگری برای گردشگران دردسرساز است و گـاهی موجـب مه ـور شـدن برخـی
عناصر گردشگری تهران شده است .در منطقه  12مسیرهایی که به قلب بافتهای تاریخی پایتخت میروند و نمایشـی از
جاذبههای فرهنگی ،اجتماعی و هنری پایتختنشیناناند ،نهتنها پس از گذشت سالها ای اد نشده بلکه با رشد نـامتوازن،
کاربریهای نامت انس محی پیرامونی بافت ،ترافیک و آلودگیهای شدید جذابیت گردشگری تهران را مخدوش سـاخته
است .همچنان که در مناطق شاهد هستیم بسترسازی پیادهروها و احداث پیـاده راههـا ،حـذف مشـاغل مـزاحم از معـابر،
روانسازی حرکت پیادهها ،بهسازی منظر شهری ،ت هیز بافت قدیمی و تأمین امنیت گردشگران در طراحـی عرصـههای
شهری برای گردشگران کمتر موردتوجه قرارگرفته است .معابر پیـاده راههـای موجـود در منـاطق باهـدف جـذب بیشـتر
گردشگران عبوری در تمامی ساعات شبانهروز بهسازی نشدهاند .همچنین در این مناطق کمتر شاهد وجود فضاهای زنـده
و مناسب برای برگزاری جشنوارههای موسیقی ،تئاتر ،خریـد ،صنایعدسـتی و غـذا در فضـای پیـاده راه شـهری بـهمنظور
افزایش تنوع و حضور مردم هستیم .بنابراین موارد باال نشان میدهـد کـه نبـود ارتبـاب قـوی و مـؤثر در میـان عناصـر
گردشگری رضایت گردشگران را کاهش داده و از آن طریق بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برافـزایش درآمـد حاصـل از
گردشگری ،میانگین مدت ماندگاری ،افزایش سطح مطلوبیت گردشگران ،فعال شدن گردشگری و درنهایت توسعه پایـدار
گردشگری در منطقه اثر خواهد گذاشت و انگیزه بازدید م دد در بین گردشگران را کاهش خواهد داد.پژوهشگران زیادی
در یکی دو دهه اخیر به ارزیابی گردشگری در محی شهری از جنبههای گوناگون پرداختهاند .پژوهشهای ان امشده ،در
ابعاد مختلف گردشگری در تحلیل فضایی گردشگری ،به توزیع فضایی جاذبههای گردشـگری و سـاختار الگـوی فضـایی
پرداختهشده است .از جمله محققان این حوزه میتوان به آشـورث1و تنبریـگ 2،الو 3،گتـز 4،پیـرس 5،وال 6،اسـمیت7در سـطح
جهان اشاره کرد .اسمیت به الگوهای مکانیابی رستورانهای شهری و آشورث و تنبریگ به نوع شناسی مکـان هتـل در
شهر نیوزلند و وال و همکاران به تحلیل الگو در مراکز اقامتی در تورنتو پرداختند .مطالعاتی نیـز در ایـن زمینـه در سـطح
1. ashworth
2. tunbridge
3. law
4. gets
5. pearce
6. wall
7. smith
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کشور توس موحد و شکویی که به بررسی و تحلیل الگوی فضایی گردشگری شهر اصفهان و زنگیآبادی و همکاران ،به
تحلیل فضاهای گردشگری در شهر ارومیه پرداختند .آنچه این پژوهش را از سایر پژوهشهای مشابه ان امشده در زمینـه
گردشگری در سطح کالنشهر تهران متمایز میدارد ،واکاوی ارتباب فضایی بین تمام عناصر گردشگری میباشد .در ایـن
پژوهش ،ارتباب فضایی بین عناصر گردشگری ،مطالعه تحرک گردشگران در بین عناصر گردشگری میباشـد .کـه سـعی
شده تا عامل ترغیب کننده و بازدارنده ارتباب بین عناصر گردشگری مشخص و همچنین الگوی فضایی عناصر گردشگری
مناطق یک و دوازده کالنشهر تهران مورد ارزیابی قرار گیرد .درواقع برابر متون واکاوی ،یک ارتباب نسـبتاً پیچیـده بـین
زمان ،فضا و تحرک گردشگری وجود دارد .زمان سفر بین عناصر گردشگری بسیار اهمیت دارد .زیرا تحـرک گردشـگران
بین عناصر در زمان متمرکز است .جریان گردشگری بهصورت تصادفی ان ام نمیشود .گردشگران عناصـر گردشـگری را
ترکیب میکنند .با توجه به عناصر گردشگری در مناطق ترجیحات گردشگران متفاوت خواهد بود .درنتی ه نبـود شـناخت
صحیح از ترجیحات گردشگران و نبود آگاهی مسئوالن از شکاف موجـود در ابعـاد مختلـف عناصـر گردشـگری منـاطق
شهری تهران ،این شهر به عنوان یـک مقصـد گردشـگری ،کمتـر موردتوجـه گردشـگران قرارگرفتـه و در بـازار رقـابتی
گردشگری از جایگاه مناسبی برخوردار نیست.
در ادامه پیشنهادهایی در راستای بهبود ارتباب فضایی بین عناصر گردشگری مناطق موردمطالعه ارائه گردیده است:
 بهبود و توسعه جاذبههای طبیعی ،تاریخی و فرهنگی و تأسیس و بازسازی م موعههای گردشگری در مناطق یـک
و دوازده کالنشهر تهران.
 بررسی الگوی رفتاری گردشگران در مناطق موردمطالعه جهت مشخص کردن مسیرهای گردشگری.
 ای اد مراکز دائمی اطالعرسانی گردشگری در مناطق یک و دوازده.
 بهبود زیرساختهای حملونقل بهویژه در بافت قدیمی و مسیرهای منتهی به عناصر گردشگری.
 افزایش کمی و کیفی مراکز اقامتی در مناطق موردمطالعه و بهبود واحـدهای پـذیرایی در منـاطق و کنتـرل دائمـی
آنها و نظارت بر اجرای موازین بهداشتی در این مراکز.
 ارائه خدمات متنوع برای گردشگران جهت استفاده بیشتر از جاذبههای گردشـگری همـراه بـا تبلیغـات گسـترده در
مناطق.
 ای اد تدابیر الزم برای افزایش ماندگاری جاذبههای میراث فرهنگی ،امکانات زیربنایی ،برپایی نمایشگاهها ،تورهای
مردمشناسی.
 بنا بر آنچه آمد ،جهت جلوگیری از کاهش گردشگر الزم اسـت بـرای تعیـین الگـوی فضـایی گردشـگری شـهر و
ساماندهی فضاهای گردشگری اقدام و برای تأمین امکانات و خدمات شهری ماننـد :هتلهـا و اقامتگاههـا ،وسـایل
دسترسی و حملونقل ،افزایش جذابیتهای فرهنگی و هنـری ،عرضـه خـدمات گردشـگری و قـوانین تشـویقی و
حمایتی برنامهای راهبردی تدوین کرد ،تا عالوه بـر گردشـگران محلـی و منطقـهای بتـوان از گردشـگران ملـی و
بینالمللی نیز سود بـرد و از آن در جهـت سـاخت و اسـتفاده مطلـوبتر از فضـاهای شـهری ،بهخصـوص فضـای
گردشگری ،برای افزایش درآمد و اشتغال و بهطورکلی رونق اقتصادی شهر را سبب شود.
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