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 چکیده

شگری امروزه به شناخته میعنوان بزرگصنعت گرد صنعت خدماتی در جهان  ارتقاء  شود. چراکه عالوه برترین 

ست. دراینابع سترش عدالت اجتماعی و تقویت هویت ملی نیز تأثیرگذار ا صادی بر گ شهری اد اقت شگری  بین گرد

های تاریخی و فرهنگی متنوع و های اســاســی صــنعت گردشــگری اســت که به دلیل وجود جاذبهیکی از گرایش

ستراتژی  ضر باهدف تدوین ا شهرها از اهمیت زیادی برخوردارند. پژوهش حا شمند  سعه گردارز شگری پایدار تو

سیری - ساختاری سازیمدل رویکرد باشهر تهران  12شهری در منطقه  شد. این پژوهش ازنظر روش می تف با

شگری پایدار )منطقه تحلیلی و از -توصیفی سعه گرد ستراتژی تو ست. برای تدوین ا شهر  12نظر هدف کاربردی ا

ساتید دان شامل ا ستفاده ازنظرات خبرگان  شی از طریق روش تهران( با ا  تعیین لفی عواملدشگاهی و مراکز پژوه

شدند. برای تجزیه سایی  سیریت از مدلوتحلیل اطالعاشنا ست. بهره گرفته ISMاختاری س -سازی تف شده ا

شنا خبرگان را این تحقیق آماری جامعه شگری صنعت با آ ستان تهران در گرد شکیل ا  از نفر 18 از و دهندمی ت

های کلی و های تدوین سیاستدهد که عاملاست. نتایپ نشان می شدهاستفاده نمونه عنوانهب دسترس در خبرگان

 ای روشن در حوزه گردشگری جهت جذن گردشگر، ارتقاء سطر فرهنگ مردم در راستای برخورد و پذیرشمنطقه

حسان ر منطقه بهد گردشگر، افزایش سطر امنیت عمومی جامعه از تأثیرگذارترین عوامل توسعه گردشگری پایدار

 آیند.می
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 مقدمه

های اقتصادی، بهداشتی، امنیتی، ارتباطی به یکی با شروع قرن بیست و یکم صنعت گردشگری به دلیل وجود زیرساخت

صنعت برتر دنیا تبدیل سه  سقایی، شاز  ست )پاپلی یزدی و  های حیاتی ترین بخشیکی از مهمعنوآن( و به34: 1389ده ا

این صـنعت در  (.RN,Bhargava,2016:142)وکارهای بزرگ جهان قرار دارد کشـورها، در رقابتی تنگاتنگ با کسـب

سان، فرهنگ و کنش متقابل میان آن سرمایه، ان ست که دیک کلیت دربرگیرنده جریانی از  ضاهای جغرافیایی آثار ها ر ف

شاطریان و همکاران،مختلفی بر جای می ضا 196: 1396نهد ) صه ف ساکنان محلی در عر شتغال برای  (. ایجاد درآمد و ا

تواند در حفظ (. از طرفی دیگر گردشگری فعالیتی پاک است که می46: 1389یکی از این آثار است )فرهودی و همکاران،

توســعه در حل مشــکالتی نظیر بیکاری و فقر با تحرک مؤثر باشــد و به کشــورهای درحالهای آینده طبیعت برای نســل

واسطه ماهیت خود، فعالیت پیچیده این صنعت به .(Holjevac,2003:2)های این کشورها کمک کند بخشی به پتانسیل

ای را نیز در ســطوح ههای مختلف و متعدد جامعه اســت و آثار مثبت و منفی گســتردو ترکیبی، مســتلزم مشــارکت بخش

سازی فعالیت (.3: 1392گذارد )مطیعی لنگرودی و همکاران، مختلف برجای می شورهایی که به متنوع  اند ها روی آوردهک

ــناریوها یا خلق راهپایهخواهند خود را از اقتصــاد تکو می های جدیدند )پوراحمد و ها و روشای برهانند در جســتجوی س

شورها به (.159: 1395همکاران،  ست که اغلب ک شگری پایدار ا سناریوها گرد شورهایی که به لحاظ یکی از این  ویژه ک

اند تا از این طریق بتوانند فرآیند های توســـعه ملی خود گنجاندهموقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند، آن را در برنامه

های  تاورد به دســـ یه این مهم  پا ند و بر  عت بخشـــ عه ملی خود را ســـر ند )مهمی نیز توســـ  & Walpoleبرســـ

Goodwin,2000:34.) شکل سالبا توجه به  سعه پایدار در  شگری نیز همانند گیری مفهوم تو صنعت گرد های اخیر، 

شتن به باوجود مزایای  (.Lai & Napal,2006:54)باشد سوی پایداری میسایر صنایع به دنبال الگویی جهت گام بردا

ــنعت فراوانی که می ــد، اگر برنامهتوان برای ص ــگری قائل ش ــعه گردش ــود، توس ریزی صــحیحی در این زمینه انجام نش

ست شگری تأثیرات منفی در ابعاد زی صورت گرد صادی را به وجود خواهد آورد و در این  محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقت

ــود و منفعت بلکه بهنه به ــتا در حال آور و نامطلون مطرح خواعنوان فعالیت زیانعنوان فعالیتی پرس ــد. در این راس هد ش

حاضر تنها روش اساسی که بتواند این صنعت مهم را موفق گرداند سیاست توسعه پایدار گردشگری است. سیاست توسعه 

ست که از طریق دولت شگری امروزه یک رویکرد عمومی ا شگری ازلحاظ پایدار گرد ست تا گرد ها موردتوجه قرارگرفته ا

ــناســی در طوالنیبوم های اجتماعی و اخالقی برای جوامع محلی قبول و ازلحاظ مالی خودکفا و ازنظر دیدگاهابلمدت قش

باشد که توسعه آن نیازمند آگاهی گردشگری، صنعتی می (.Altinay & Kashif,2005:274)مفید و نویدبخش باشد 

مکانات موجود در هر منطقه، و شــناخت کافی از مســائل و عوامل اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی اســت. بدون آگاهی از ا

(. امروزه تجربه 39: 1389آبادی و همکاران،بینی علمی و اصــولی وجود نخواهد داشــت )زنگیریزی و پیشامکان برنامه

ــعهطور اتفاقی و بدون برنامهنشــان داده اســت هرکجا گردشــگری به ــتراتژی مشــخ  توس یابد، مشــکالت ریزی و اس

ــت ــتر از فوایدش میه وجود میمحیطی و اجتماعی متعددی بزیس ــگری بیش ــکالت گردش ــود آورد و در درازمدت مش ش

شگری نیازمند مدیریت بهینه در یک نگاه جامع می (.3: 1385الدین افتخاری و مهدوی،)رکن توان چنین گفت نواحی گرد

شگری اولین اقدام در ای در راستای پایداری است. شناخت دقیق و کاربردی هر ناحیه گردو حرکت مسیر اقدامات توسعه

ها با اســتانداردها و این زمینه اســت تا بتوان عوامل مؤثر بر پایداری آن را به ســهولت شــناســایی و با توجه به انطباق آن

ستا به راهبردها و برنامهظرفیت ستها ارزیابی کرد و در این را سب د صولی و منا ستراتژیهای ا های مؤثر یافت. چراکه ا

عه گردشـــگر ـــت جهت توســـ یاز ضـــروری و مهم اس یک ن ثار گردشـــگری  یدار برای حفظ آ پا  & Richard)ی 

Hall,2000:12.) ـــازمان میراف فرهنگی و گردشـــگری، ایران در بخش جاذبه های طبیعی و اکو با توجه به اعالم س

سم رتبه پنجم و در بخش جاذبه ساس پیشتوری ستانی رتبه دهم دنیا را دارد و بر ا ها در پایان برنامه یبینهای تاریخی و با



 77                                ..                          .تفسیری-ساختاری سازیمدل رویکرد با ی توسعه گردشگری پایدارتدوین استراتژ

 

میلیارد دالر درآمد ارزی در  20ساله کشور است باید ایران به ساالنه  20انداز هفتم توسعه که مصادف با پایان سند چشم

شهر تهران با دارا بودن آثار تاریخی ثبت های طبیعی دیدنی و .... یکی از شده فراوان، جاذبهسال دست یابد. در این میان 

سیل شناخته هایپتان شور میباال و  شگری ک سعه پایدار گرد شد. ازاینشده برای تو سایی با شنا ضر باهدف  رو پژوهش حا

سیل سایی پتان شنا ستراتژی ها و محدودیتعوامل مؤثر داخلی و خارجی و همچنین با  شه ا شگری به تدوین نق های گرد

پردازد. شهر تهران دشگری در شهر تهران دارد، میریزی صنعت گرای بر برنامهتوسعه گردشگری پایدار که تأثیر سازنده

باشد های برتر کشور در تعداد مناطق گردشگری و دیدنی میترین مناطق، در رتبهعنوان پایتخت ایران و یکی از پرجاذبهبه

ستی شدهولی باوجود ظرفیت باالی جذن گردشگران، دارای کا ست موجب  سب با های ا شهر نتواند متنا جایگاه اند تا این 

توان گفت فاصله بین وضع موجود در جذن گردشگران های فراوانش گردشگر را جلب کند به عبارتی میتاریخی و جاذبه

 توان تصور کرد بسیار زیاد است.عنوان وضع مطلون میخارجی با آنچه به

عنوان ری در آن قرار دارد بههای و آثار گردشگکه قسمت عمده تهران قدیم و بیشترین مراکز تاریخی و جاذبه 12منطقه 

ست که جاذبه ست. این در حالی ا شهر تهران ا ست و آنمرکز تاریخی  طور که باید از این های فرهنگی آن نهفته مانده ا

ــتفاده قرار نمیکه به منطقه ــت، مورداس ــهر تهران اس ــگری تاریخی و فرهنگی ش ــوع عنوان قطب گردش گیرد. این موض

شهر تهران به دلیل کمیابد کجهت اهمیت میازآن ضر مرکز تاریخی  سبب میه در حال حا شود از طرفی توجهی به آن 

این آثار مهم به دســت فراموشــی ســپرده شــوند و از طرفی دیگر به دلیل وجود بافت فرســوده و عدم نوســازی و بهبود 

سئله میزیرساخت شود. حل این م سته  سبب ها از کارایی و عملکرد گردشگری آن کا افزایش جذابیت و پویایی این تواند 

های است که این پژوهش در تالش های استراتژی و سیاستیابی به چنین وضعیتی نیازمند تدوین نقشهمرکز شود. دست

باشد. برای رسیدن به چنین هدفی پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سؤال زیر است: برای نیل به چنین موضوعی می

 ها به چه صورت است؟بندی این استراتژیاند؟ سطرری پایدار شهر تهران کدمهای توسعه گردشگاستراتژی -

 .است شدهانجام های توسعه گردشگری پایداردر زمینه تدوین استراتژی تحقیقاتی در این راستا تاکنون

راف ( در پژوهشـی به تدوین اسـتراتژی گردشـگری کشـور )مطالعه موردی سـازمان می1390الماسـی و سـادات دورفرد )

ستان تهران( پرداخته شگری ا شان میفرهنگی و گرد ستراتژیاند. نتایپ تحقیق ن های: انجام مطالعات مداوم بر روی دهد ا

های تبلیغاتی و بازاریابی، انجام مطالعه و شناسایی نیاز و تقاضای گردشگران و فراهم آوردن بازارهای هدف و اجرای طرح

تری از توسعه بازارهای هدف از طریق نفوذ کردن در بازار و تصاحب سهم بزرگ ها،تسهیالت مسافرتی مناسب برای آن

رسانی و ارتباط بهتر و صمیمانه با آوری اطالعات برای افزایش سطر اطالعبازار محصوالت و خدمات فعلی، استفاده از فن

ــورهای عضــو  ــتفاده از تجربیات کش ــتریان، پیروی تکنولوژیکی و اس ــرفه WTOمش های تحقیق و در هزینهجویی و ص

های مهم عنوان اســتراتژیشــده کمتر از رقبای خارجی بهپژوهش، توســعه و افزایش ارائه خدمات داخلی به قیمت تمام

سایی شنا ستان تهران  ستراتژی مطالعات بازارهای هدف و اجرای طرحاند، که از بین آنشدهسازمان گردشگری ا های ها ا

اه انجام مطالعه و شــناســایی نیاز و تقاضــای گردشــگران و فراهم آوردن تســهیالت مســافرتی بازاریابی و تبلیغات به همر

ستند. سب از اولویت باالیی برخوردار ه شی به اولویت1393پور محمد و عرن ) منا ستراتژی( در پژوه سعه بندی ا های تو

ــگری در ایران پرداخته ــنعت گردش ــت که در حوزه نقص ریزی ملی های تنظیمی؛ برنامهشاند. نتایپ پژوهش حاکی از اس

سیس مراکز حمایت سهیالت مالی و غیرمالی و تأ صالحات اداری، ارائه ت شگری، ا شاورهگرد ای به ترتیب های مالی و م

های شــناختی دولت اولویت کارکرد دولت به ترتیب اهمیت بســترســازی اند. و در حوزه نقشدارای بیشــترین اولویت بوده

ای با عنوان تدوین استراتژی گردشگری ( در مقاله1395گروسی و همکاران ) و تبلیغات قرار دارند. رسانیفرهنگی، اطالع

اند. نتایپ باهدف تحلیل و شــناســایی نقاط قوت و ضــعف و فرصــت و تهدید پرداخته swotشــهر نظرآباد با کاربرد مدل 

نظرآباد قرار دارد. و راهبرد بازنگری در رتبه دوم  پژوهش نشان داده است که راهبرد فعال رقابتی در اولویت اول برای شهر
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سایی 1397یعقوبی منظری و اقامیری ) کارانه در مراتب بعدی قرار دارند.و تدافعی و محافظه شنا شی با عنوان  ( در پژوه

ستراتژی ستفادها اند. داختهاز تکنیک متاسوات و ارائه راهکارهای مناسب پر های توسعه پایدار صنعت گردشگری ایران با ا

سناد و منابع آماری در طی بازه زمانی  سی ا سندگان در این مقاله با برر ضعف و تهدید و  2017تا  2000نوی نقاط قوت و 

ستی آزمایی  شکالت این حوزه را را ستفاده نظرات خبرگان م سایی کرده و با ا شنا شگری را  صت ایران در زمینه گرد فر

ستکرده شان داده ا ستراتژیمهم اند. نتایپ مطالعه ن شگری راهبردهای زیر میترین ا صنعت گرد سعه  شد: ها برای تو با

شگری و بهبود قوانین به صنعت گرد صنعت بازنگری قوانین در رابطه با  ستای حمایت از  شفاف در را صورت یکپارچه و 

شگری جهت تأمین مراکز اقامت سازمان میراف فرهنگی، گرد صی  منابع و اعتبارات به  شگری، تخ سب، بهبود گرد ی منا

ساخت صنعت زیر سعه  شه راه جامع تو شتی، تهیه و تدوین نق سهیالت خدماتی، رفاهی و بهدا شگری، ایجاد ت های گرد

شور برای ایجاد انگیزه در  سب و ایجاد تدابیر الزم جهت افزایش امنیت در ک شگری ایران و انجام تبلیغات مؤثر و منا گرد

( در 2018و همکاران ) 1ماریک نواکی .های غرن علیه ایرانو اثر ســوء تحریمگردشــگران در جهت کاهش تبلیغات منفی 

شی تحت عنوان برنامه ستراتژیکپژوه ستراتژیریزی ا ستان باهدف ارزیابی ا شگری پایدار در له سعه گرد های برای تو

سعه است. نتایپ پژوهش ریزی استراتژیک مشارکت ذینفعان و اصول پایدار توتوسعه گردشگری در لهستان در قالب برنامه

 ریزیبرنامه هایشاخ  موردبررسی، اسناد در گردشگری توسعه استراتژی ارزشیابی هایحوزه نشان داده است باالترین

 .است ارزیابی و نظارت اجرای، و استراتژیک

 

 مبانی نظری

ــال  1970برای اولین بار مفهوم پایداری در دهه  ــد و در س ــعه پاید 1987مطرح ش ــ  واژه توس ــیون جهانی کار توس میس

ای دانست که نیازهای زمان حال را بدون به مخاطره زیست و توسعه بدین گونه تعریف شد: توسعه پایدار را توسعهمحی 

طور خاص، به (.,34:2004Soubbotina, et al)های آینده برآورده ســازد ها برای نســلها و پتانســیلانداختن قابلیت

سائل پایداری در صادی، اجتماعی چهار بعد مطرح می امروزه م سی، اقت سیا  Sharpley) شناختیرهنگی و بومف -شوند: 

2003,Crouch &Ritchie ; 2009). شاخه شگری پایدار یکی از زیر سعه پایدار میدر این میان گرد شد که های تو با

  ته است.امروزه با توجه به نقشی که در توسعه کشورهای جهان دارد، موردتوجه شاخصی قرارگرف

گردشگری پایدار بر اساس تعریف سازمان گردشگری جهانی، گردشگری است که تأثیر کامل شرای  اقتصادی، اجتماعی 

زیســـت و جوامع میزبان را گیرد و نیازهای بازدیدکنندگان، صـــنعت گردشـــگری، محی و محیطی و آینده را در نظر می

سی قرار می ساس بر .دهدموردبرر سازمان گر ا شگری جهانی هدفگزارش  شگری د  به احترام با فقر، کاهش پایدار، گرد

صالت ستفاده و اجتماعی فرهنگ ا ست منابع از ا سهیلزی سازی و محیطی، ت ست تا آن توانمند ها بتوانند در فرآیند جامعه ا

 هدف توسعه گردشگری(. ,2012UNWTO)های گردشگری کسب کنند تولید شرکت کنند و مزایای مختلف از فعالیت

ـــت  ـــافران اس  (.Sharpley,78:2006)پایدار، ایجاد تعادل محی  گردشـــگری، نیازهای جامعه محلی و نیازهای مس

شگری شگری، انواع همه برای ایفزاینده طوربه پایدار گرد شگری ازجمله مقیاس، از نظرصرف گرد  موردتوجه جامع، گرد

ست زایش درآمد، بازاریابی محصوالت و خدمات جدید، وکارهای جدید، افتوسعه کسب .(Bramwell et al,3:2017) ا

ساختایجاد فرصت شغلی، بهبود زیر شویق تنوعهای جدید  صال بخشها، ت صاد ملی و افزایش پذیری، ات های مختلف اقت

ست ) شگری ا صنعت گرد سعه پایدار در  شگری پایدار . (,89:2017UNWTOسطر رفاه جامعه ازجمله مزایای تو گرد

دستیابی به اهداف توسعه پایدار  رایشود که به دنبال تغییر رفتار بهنجاری در نظر گرفته میگرایش نوان عبه اکنون بیشتر

                                                           
1 . Marek Nowacki 
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ست ست که بااین. ا ستان(. جای ایجاد تعادل کاملاین اهداف بهبین حال، الزم ا شود )له ضر، ، موازنه ایجاد  در در حال حا

شگریمفهوم  ست گرد سائل زی سی اجتماعی، ف ،محیطیپایدار م سیا صادی و  گیرند. در کنار هم قرار میدر رهنگی، اقت

ست سال شگری پایدار تغییر کرده ا سائل کلیدی در چارچون گرد . ( .5:2017Bramwell et al)های اخیر، برخی از م

ا، جای بررسی رواب  اجتماعی و ساختارههای گردشگری پایدار بهمثال، پیشنهادشده است که تحقیقات و سیاستعنوانبه

ستم سی سرمایه اجتماعی و حاکمیت، و همچنین  صرف بیشهنجارهای اجتماعی و قوانین نهادی،  ازحد بر های تولید و م

ــــد کز بــاش مر ت م فردی  فعــاالن  فتــارهــای  Hall2012,; Gössling et al2017,Bramwell et al ;,2013 ;) ر

2017,Nunkoo.) بر تغییرات اسـت که  مداومازمند نظارت دسـتیابی به گردشـگری پایدار یک فرآیند مسـتمر اسـت و نی

صالحی صورت لزوم، اقدام ا ضروری، و در  شگیرانه  ستلزم، معرفی اقدامات پی ست  م . در این میان (,2017UNWTO)ا

یابی به چنین اهدافی تواند دستطور اقدامات کارشناسی میهای بهینه از طریق مدیریت صحیر و همینتدوین استراتژی

 زد.پذیر سارا امکان

ــازمان  ــگریس ــگری  جهانی در گزارش اخیر خود در مورد گردش ــهرهاگردش ــینیاز به  ،در ش اطمینان از "را برای  بررس

، و ونقلحملو  جابجاییپایدار که اثرات نامطلون گردشگری بر استفاده از منابع طبیعی، زیرساخت،  هایو شیوه هاسیاست

های در این زمینه، توسعه استراتژیداده است. تشخی   "رسانداقل میفرهنگی آن را به حد -همچنین تأثیرات اجتماعی 

ست سیا شگری و  صول پایداری بهگرد ست الزامعنوان یک های مبتنی بر ا سیا شگری مطرحگذاری کلیدی   برای گرد

ستا دولتشود می سو با طور جامعه محلی بایستی رویکرد خود را همها و متقاضیان بخش خصوصی و همینکه در این را

های پایداری تغییر دهند و متناسب با واحد قلمرویی و موقعیت جغرافیایی و با در نظر گرفتن شرای  خاص اجتماعی نگرش

 در واحدهایمنظور پایدار کردن گردشـــگری محل خود تدوین کنند.های را بهفرهنگی و اقتصـــادی خود اســـتراتژی –

شـــوند میدر اســـتراتژی توســـعه منعکس  ویابد یک تحقق می، توســـعه پایدار از طریق مدیریت اســـتراتژقلمرویی

(222–221:2006,Niezgoda.) های بخشـــی ازجمله ای، اســـتراتژیعالوه بر اســـتراتژی توســـعه محلی یا منطقه

ستراتژی شگری نیز درحالا سعه گرد ستندهای تو سعه ه نیاز ترین پیشمهم (.,2018:2Marek Nowacki, et al) تو

سترا شگری، بهبود کیفیت زندگی برای ایجاد ا سعه گرد شگران محلی، با افزایش تعداد جامعهتژی تو صرف کردن  گرد و 

ــ  آن ــعه پایدار را حفظ کندر منطقه، درحالیها هزینه توس ــول توس ــد می، دنکه اص Carter 2006,Niezgoda ;)باش

2009,Gołembski; 2007). ی عوامل اکولوژیکی، اقتصادی، های توسعه پایدار گردشگری شهرها و استراتژیدر مدل

ــی برای تعیین خ  ــیفرهنگی، اجتماعی و آموزش ــعه گیرند و تداوم برنامهها مدنظر قرار میریزیها و برنامهمش های توس

ــل ــگری در زمان )توجه به نس ــتگردش ــعه در مکان جغرافیایی )اثرات زیس محیطی( اهمیت دارند های آینده( و آثار توس

ستراتژی83- 61: 1388)تقوایی، سته(. ا سایی اهداف و خوا ها در جذن های جامعه میزبان و نیز توانایی آنها بیشتر بر شنا

ــگری که تمرکز دارند، تأکید دارد  ــود تا اهداف خود را هر جامعه (.,67:1985Mutphy)منافع گردش ــویق ش ای باید تش

شگری را جهت بهبود نیازهای محلی هدایت کند. شخ  کند و گرد ستراتژیبرآور م پذیر ها تا زمانی امکاند راهبردها و ا

ست که یک نگرش منطقه سرزمین در تجمیع فعالیتا شد و همچنین ای در زمینه آمایش  شته با شگری وجود دا های گرد

های آن تنظیم و تدوین گردد تا با شــناســایی مناطق مســتعد و اســتراتژی خاص هر شــهر و منطقه با توجه به پتانســیل

 1395ای توسعه گردشگری اخذ گردد )گروسی و همکاران،تلف گردشگری، راهکارهای الزم در تبیین منطقههای مخگونه

شگری می (.123 : صمیم -توان موارد زیر را نام برد: ازجمله راهبردهای حوزه گرد گیری ایجاد باور و عزم ملی در ارکان ت

شگری و انتقال آن به جامعه و فعاالن  سعه گرد شگری نظام برای تو سب با اهداف و  -صنعت گرد صمیماتی متنا اتخاذ ت

 –حذف دیدگاه امنیتی در برخورد با گردشگران ورودی و داخلی  –شأن کشور و پاسخگو بودن به سطر انتظارات جامعه 

لت  لت دو خا ندن د قل رســـا حدا به  هانی اخالق گردشـــگری  –مقررات زدایی و  کد ج قانونی از  –ترویپ  یت  ما
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تغییر نگرش نســـبت به کشـــور ایران در  –ی داخلی و خارجی و فراهم کردن زمینه جذن این منابع هاگذاریســـرمایه

آزادسـازی اقتصـاد گردشـگری و تکمیل نهادهای این بازار و  گذاری مناسـب در تبلیغاتبازارهای هدف از طریق سـرمایه

 (8: 1397اصالح مناسبات آن )یعقوبی منظری، آقامیری،

 

 پژوهشروش 

هدف کاربردی است. برای تدوین استراتژی توسعه گردشگری پایدار  ازنظرتحلیلی و -روش توصیفی ازنظر این پژوهش
د. شناسایی شدن تعیین عواملدانشگاهی و مراکز پژوهشی  ات خبرگان شامل اساتیدازنظرشهر تهران( با استفاده  12)منطقه 

 کننده اینافراد مشارکت. شده استبهره گرفته ISMساختاری  -تفسیری سازیمدلاطالعات از  وتحلیلتجزیهرای ب
 نمونه عنوانبه دسترس در خبرگان از نفر 18 از و باشندمی استان تهران در یگردشگر صنعت با آشنا خبرگان تحقیق

ه توسعه استراتژی توسع بر مؤثر عوامل کردن نهایی منظوربهپرسشنامه است.  هاداده آوریجمع ابزار .است شدهاستفاده
 از پرسشنامه هاشاخ  بین مفهومی ارتباط بررسی و بندیرتبه و جهت خبرگان با مصاحبه از 12گردشگری پایدار منطقه 

 به پرسشنامه که صورتبدین شده است.روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده و سنجش یاست. برا شدهاستفاده

 مورد پرسشنامه یصور روایی طریق و بدین شد اعمال الزم صالحاتا و رسیده خبرگان و نظرانصاحب از چند تنی رؤیت

 نحوه استان، توسعه گردشگری پایدار در یتوسعه گردشگر بر مؤثر عوامل شناسایی از پس تحقیق این در گرفت. قرار تأیید
روش  نیشدند. ا بندیسطر یتفسیر-یساختار سازیمدل از استفاده با و بررسی همدیگر بر عوامل یاثرگذار و اثرپذیری

 جامع مندنظام مدل یک در مرتب  به هم و مختلف عناصر از ایمجموعه آن در هک است یتعامل یریادگی ندیفرا یک
 میان فهم رواب  و ایجاد برای ساختاریافته و سیستماتیک روش یک ساختاری -تفسیری سازیمدل .شوندمی یساختارده
 هایحوزه در کیفی قدرتمند ابزار یک ISM شد. معرفی وارفیلد توس  1943 سال در که است پیچیده سیستم یک عناصر
 عناصر میان رواب  پیچیده جهت روش این. است عناصر دیگر بر عنصر یک تأثیر تحلیل برای مناسب و تکنیکی مختلف
 کند غلبه عناصر بین پیچیدگی بر تواندمی گروه آن وسیلهبه که است ابزاری دیگربیانبه ،کندمی بررسی را سیستم یک
 (.10: 1396و اکبری، اکبریعلی)

 :باشندمی ریز بیترت به ISMمختلف  مراحل

 .شوندمیست یل( یگردشگر توسعه موانع قیتحق نیا در) مدنظر عناصر ای و ارهایمع: اول مرحله
 Contextual relation ییحتوامرابطه  یک اول، مرحله در شدهشناسایی یرهایمتغ ای و ارهایمع از استفاده با :دوم مرحله

 لکمتش یاجزا نیب یارتباط مفهوم یعنی ییمحتوا رابطه .شودمی فیتعر ارهایمع از هر جفت به توجه با هاآن انیم 1
 باشد. ستمیاهداف س با متناسب محتوا و یمعن ازنظر هک ایگونهبه ستم،یس

 داده توسعه موانع یبرا Structural Self-Interaction Matrix یتعامل خود یساختار سیماتر یک: سوم مرحله

 .سازدمی انینما را رانیا در یگردشگر توسعه موانع انیم یزوج ه رواب ک شودمی
 منظوربه سیماتر نیا و شودمیداده  توسعه یتعامل خود یساختار سیماتر از استفاده با یدسترس سیماتر :چهارم مرحله

 سازیمدل در یاساس هیفرض " الف " ریمتغ با یک ییمحتوا رابطه یتسر .دشومی یبررس Transitivity بودن یتسر

 زین "ج"ر یبا متغ "ن"ر یو متغ باشد ارتباط در "ن" ریبا متغ " الف " ریمتغ اگر یعنی یتسر .باشدمی یریتفس یساختار
 ز در ارتباط است.ین "ج"ر یبا متغ " الف "جه متغیر ینت در باشد، مرتب 
 .شودمی بندیبخش یمختلف سطوح به چهارم، مرحله در یدسترس سیترما: پنجم مرحله
 یتسر رواب  و شودمی رسم دارجهت گراف یک ،اندشدهتعیین یدسترس سیماتر در هک یروابط اساس بر: ششم مرحله
 .شوندمی حذف
 یساختار سازیمدل یکبه  هارهگ یبجا ارهایمع ای رهایمتغ نام ردنک نیگزیجا از استفاده با یینها اگرامید :هفتم مرحله
 .شودمی لیتبد یریتفس
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 ییمحتوا ازلحاظ تا گیردمیقرار  موردبازنگری شدهداده توسعه 7 مرحله در هک یریتفس یساختار سازیمدل: هشتم مرحله
 (.141: 1392،ان و همکارانیروزجائیف) شودمی انجام موردنیاز اصالحات یناسازگار وجود در صورت باشد، نداشته یناسازگار

 هاافتهبحث و ی

شرای  موجود محدوده موردمطالعه  سایی  20در این بخش با توجه به ادبیات تحقیق و  شنا شاخ  در طی فرایند تحقیق 

ها ای لیکرت در اختیار خبرگان قرار داده شد تا بر اساس آنگزینه 5شده بر مبنای مقیاس های شناساییشدند. این مؤلفه

بندی شوند. برای این کار از روش تاپسیس بهره گرفته شد. بر اساس نتایپ حاصل از این روش که ویتها اولاین شاخ 

 گردند.ها جهت حضور در مدل نهایی تأیید یا حذف میباشد شاخ برگرفته ازنظر خبرگان می

 

 . نتایج حاصل از روش تاپسیس 1جدول شماره

 تأیید / حذف امتیاز عوامل ردیف

 حذف 42113/0 پذیرایی )رستوران، کافی شاپ و ...(احداف صنعت  1

ست 2 شان محدوده بهساماندهی بازار د صوالت آنان بهفرو صادی و منظور فروش مح صت اقت عنوان یک فر
 فرهنگی مناسب جهت معرفی به گردشگران

 تأیید 46473/0

ـــ 3 ناس تاریخی و فرهنگی موجود در محدوده و تعریف حریم م یاء و مرمت مراکز  بهب برای آناح منظور ها 
 جلوگیری از بین رفتن و تخریب

 تأیید 61596/0

ــمن معرفی جاذبه 4 ــورهایی که ض ــگری منطقه اطالعاتی را در ایجاد بانک اطالعاتی و تهیه بروش های گردش
 زیست به گردشگران ارائه دهدزمینه حفظ محی 

 تأیید 51959/0

 تأیید 45786/0 دودههای گردشگری در محارتقاء و بهبود زیرساخت 5

 تأیید 53206/0 هاانجام مطالعه و شناسایی نیاز و تقاضای گردشگران و فراهم آوردن تسهیالت مسافرتی مناسب برای آن 6

 تأیید 53884/0 ایاندازی دفاتر مسافرتی فعال در حوزه گردشگری منطقهراه 7

 تأیید 52268/0 تهران 12 رسانی گردشگری در محدوده منطقههای اطالعایجاد پایگاه 8

 حذف 27941/0 های دولتیگذاران بخش خصوصی و به حداقل رساندن دخالتجذن سرمایه 9

 تأیید 51920/0 های فصلی جهت استقرار گردشگران در نقاط جذان گردشگریایجاد کمپ 10

ریق تهیه طرح توســعه شــهر تهران از ط 12های گردشــگری موجود در منطقه ها و پتانســیلتوجه به قابلیت 11
 گردشگری

 تأیید 45858/0

 حذف 34729/0 های مختلفوجود نیروی انسانی دارای مهارت ارتباط با گردشگری در حوزه 12

 حذف 36269/0 ها و قوانین مربوط به گردشگرینامهتدوین آئین 13

 یدتأی 51475/0 عنوان قطب مراکز تاریخی و فرهنگی پایتختبه 12معرفی منطقه  14

سازی پیاده راه  15 سازی و زیبا سرو( که نقش مهمی در ارتقاء  15به صرخ خرداد )چهارراه گلوبندک تا خیابان نا
 امنیت و جذن گردشگر به این محدوده داشته است

 تأیید 0,50475

 تأیید 52110/0 های بوم گردیایجاد اقامتگاه 16

 تأیید 51887/0 سرا و ...(هتل، مهمانگسترش و تقویت خدمات و امکانات اقامتی و رفاهی ) 17

 تأیید 67699/0 گسترش خدمات و امکانات زیربنایی الزم جهت توسعه گردشگری متناسب با اصول توسعه پایدار شهری 18

 تأیید 76053/0 ارتقاء امنیت در سطر منطقه برای گردشگران 19

 تأیید 64825/0 رسانی گردشگری )لیدر(های اطالعاندازی پایگاهراه 20

 

شاخ  دیگر نیز حذف شدند. بر  4های تأییدشده انتخان گردیدند و عنوان شاخ شاخ  به 16بر اساس نظر خبرگان 

بعد از مشـــخ  شـــدن  اند.ها ازنظر خبرگان چندان مهم و تأثیرگذار واقع نگردیدهتوان گفت این شـــاخ این مبنا می

شگرشاخ  سیدن به گرد سعه و ر ستای تو شاخ ها، در را ساس  ستراتژیی پایدار بر ا شده ا های زیر معرفی های تأیید

شدن مؤلفهمی شخ   سیری های تحقیق بهگردند. پس از م شاخ  –منظور طراحی مدل تحلیل تف ها ساختاری برای 

 شود.صورت زیر مشخ  میعالئم اختصاری به
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 هار تهران و عالئم اختصاری آنشه 12های مؤثر بر گردشگری پایدار منطقه . استراتژی2جدول شماره

ـــم  عوامل ردیف ـــالئ ع
 اختصاری

ست 1 شان محدوده بهساماندهی بازار د صوالت آنان بهفرو سب منظور فروش مح صادی و فرهنگی منا صت اقت عنوان یک فر
 جهت معرفی به گردشگران

V1 

منظور جلوگیری از بین رفتن ها بهبرای آناحیاء و مرمت مراکز تاریخی و فرهنگی موجود در محدوده و تعریف حریم مناسب  2
 و تخریب

V2 

ـــورهایی که ضـــمن معرفی جاذبه 3 ـــگری منطقه اطالعاتی را در زمینه حفظ ایجاد بانک اطالعاتی و تهیه بروش های گردش
 زیست به گردشگران ارائه دهدمحی 

V3 

 V4 های گردشگری در محدودهارتقاء و بهبود زیرساخت 4

 V5 هاو شناسایی نیاز و تقاضای گردشگران و فراهم آوردن تسهیالت مسافرتی مناسب برای آنانجام مطالعه  5

 V6 ایاندازی دفاتر مسافرتی فعال در حوزه گردشگری منطقهراه 6

 V7 تهران 12رسانی گردشگری در محدوده منطقه های اطالعایجاد پایگاه 7

 V8 ر نقاط جذان گردشگریهای فصلی جهت استقرار گردشگران دایجاد کمپ 8

 V9 شهر تهران از طریق تهیه طرح توسعه گردشگری 12های گردشگری موجود در منطقه ها و پتانسیلتوجه به قابلیت 9

 V10 عنوان قطب مراکز تاریخی و فرهنگی پایتختبه 12معرفی منطقه  10

سازی پیاده راه  11 سازی و زیبا سرو( که نقش مهمی در ارتقاء امنیت و جذن خرداد )چهارراه گلوبندک تا خی 15به صرخ ابان نا
 گردشگر به این محدوده داشته است

V11 

 V12 های بوم گردیایجاد اقامتگاه 12

 V13 سرا و ...(گسترش و تقویت خدمات و امکانات اقامتی و رفاهی )هتل، مهمان 13

 V14 ناسب با اصول توسعه پایدار شهریگسترش خدمات و امکانات زیربنایی الزم جهت توسعه گردشگری مت 14

 V15 ارتقاء امنیت در سطر منطقه برای گردشگران 15

 V16 رسانی گردشگری )لیدر(های اطالعاندازی پایگاهراه 16

 

 تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری –تحلیل کمی 

ــاخ  ــه قراردر این مرحله ابتدا نظر خبرگان درباره رابطه بین ش ــاخ  مد می ها مورد مقایس گیرد. برای این منظور از ش

ستفاده می شاخ  4ای که از بین گونهشود بها شترین فراوانی را ازنظر خبرگان ها، رابطهگونه رابطه ممکن بین  ای که بی

 توان از نمادهای مندرج در جدول زیر استفاده کرد جدولتعیین نوع رابطه می دارد در جدول نهایی منظور خواهد شد. برای

 دهد.زیر رواب  مفهومی ماتریس خودتعاملی ساختاری نهایی را نشان می

 
 . روابط مفهومی در تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری3جدول شماره 

 مفهوم نماد نماد

V I  منجر بهj شود )سطر منجر به ستون(می 

A I  منجر بهj شود )ستون منجر به سطر(می 

X  رابطه دوطرفهI  وj دوجود دار 

O رابطه معتبری وجود ندارد 

 

شاخ  سایی  شنا ساختاری و  شدن رواب  مفهومی ماتریس خود تعاملی  شخ   ها در ها، نوبت به واردکردن آنبعد از م

دو ( نوع ارتباط دوبهV-X-A-Oشــده )باشــد. در این مرحله با توجه به نمادهای معرفیماتریس ســاختار خودتعاملی می

ستون  شود.فاکتورها مشخ  می سطر و  شد. ماتریس به ابعاد متغیرها که در  ستفاده  برای این منظور ازنظرات خبرگان ا

 باشد.شود. نتایپ آن به شرح جدول زیر میشوند تشکیل میاول آن متغیرها به ترتیب ذکر می
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 (SSIM) . ماتریس خودتعاملی4جدول شماره 

- V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 

V1  A A V A V V V V V V V A A A V 

V2   V V V V V V V V V V V A A V 

V3    V V V V 0 0 V V V A A A V 

V4     A V 0 0 0 A A A A A A V 

V5      V V 0 0 V V V X A A V 

V6       X 0 A A V 0 A A A 0 

V7        0 0 V V V A A A V 

V8         0 V V V 0 A 0 V 

V9          V 0 V 0 0 A V 

V10           V V A A A 0 

V11            V A A A A 

V12             A A A V 

V13              A A V 

V14               A V 

V15                O 

V16                 

 

 تشکیل ماتریس دستیابی

در این مرحله با تبدیل  آید.و صــفر ماتریس دســتیابی به دســت می 1با تبدیل نمودن رواب  ماتریس خودتعاملی به اعداد 

توان ماتریس دستیابی را تشکیل داد. نحوه نمادهای رواب  ماتریس ساختاری به اعداد صفر و یک بر اساس جدول زیر می

ــاختاری رواب  ول بیانتبدیل این نمادها در جد ــت آوردن ماتریس س ــت.. درواقع این مرحله تحت عنوان به دس ــده اس ش

آمده ازنظر خبرگان دستمنظور تفکیک نتایپ به( مشهور است. بعد از تشکیل ماتریس دستیابی بهSSIMدرونی متغیرها )

آمده از ستون( را مشخ  دستبه 1امتیاز آمده از سطر( و قدرت وابستگی )دستبه 1بایست قدرت نفوذ )امتیاز تحقیق می

ها نقش داشته تواند در ایجاد آننماییم. قدرت نفوذ هر متغیر عبارت است از تعداد نهایی متغیرهایی )شامل خودش( که می

ستگی عبارت است از تعداد نهایی متغیرهایی که موجب ایجاد متغیر مذکور می  شوند. در ماتریس دستیابیباشد. میزان واب

 شده است.قدرت نفوذ )ستون آخر( و میزان وابستگی )سطر آخر( نشان داده

 

 . نحوه تبدیل روابط مفهومی به اعداد5 شماره جدول

 تبدیل نمادهای مفهومی به اعداد کمی نماد مفهومی

V  گیردقرار می 0و خانه قرینه آن عدد  1خانه مربوط به این زوج در ماتریس دستیابی عدد 

A گیردقرار می 1و خانه قرینه آن عدد  0وط به این زوج در ماتریس دستیابی عدد خانه مرب 

X  گیردقرار می 1آن عدد  و خانه قرینه 1خانه مربوط به این زوج در ماتریس دستیابی عدد 

O  گیرد.قرار می 0و خانه قرینه آن عدد  0خانه مربوط به این زوج در ماتریس دستیابی عدد 

 
 . ماتریس دستیابی6 شماره جدول

- V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16  قدرت
 نفوذ

V1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9 

V2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13 

V3 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 9 

V4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
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V5 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 9 

V6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

V7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5 

V8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 4 

V9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 

V10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 

V11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

V12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

V13 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 10 

V14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 

V15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 

V16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

ــزان  ــی م
 وابستگی

6 2 4 10 5 11 8 4 3 10 10 12 4 1 0 13 - 

 

سایر عوامل دارند( برای  سایی 16در جدول باال، قدرت نفوذ )میزان تأثیری که هریک از عوامل بر  شنا شده در شاخ  

ای تهران آمده اســـت. نتایپ بیانگر این اســـت که ارتقاء امنیت در ســـطر منطقه بر 12بخش گردشـــگری پایدار منطقه 

سترش خدمات و امکانات  شگران گ شهری، گرد سعه پایدار  صول تو سب با ا شگری متنا سعه گرد زیربنایی الزم جهت تو

منظور جلوگیری از بین ها بهاحیاء و مرمت مراکز تاریخی و فرهنگی موجود در محدوده و تعریف حریم مناســـب برای آن

ــترین تأثیر و راه 14رفتن و تخریب با میزان قدرت نفوذ  ــانی های اطالعاندازی پایگاهبیش ــگری )لیدررس کمترین ( گردش

شده است. برای بندیدر مرحله بعد سطوح مختلف عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پایدار دسته میزان قدرت نفوذ را دارد.

شود. در ها، سه مجموعه خروجی، ورودی و مشترک تشکیل میتعیین سطر متغیرها در مدل نهایی، به ازای هرکدام از آن

شتراک مجموعه خروجی و ورودی آناولین جدول، شاخ  یا م سلهتغیرهای که ا سل ست، در فرایند  عنوان مراتب بهیکی ا

که این متغیرها در ایجاد متغیر دیگری مؤثر نیســتند. پس از شــناســایی طوریشــوند، بهمجموعه مشــترک محســون می

شته می سایر متغیرها کنار گذا ست  سطر، آن متغیرها از فهر سطر همه شوند. این تکرباالترین  شدن  شخ   ارها تا م

 باشد.شود که به شرح زیر میبندی میسطر مختلف دسته 7یابد. در این پژوهش ماتریس دستیابی به متغیرها، ادامه می

 

 شهر تهران 12بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پایدار منطقه . سطح7 شماره جدول

 طرس مجموعه مشترک مجموعه ورودی مجموعه خروجی عوامل

V1 4 12 و 11 و 10 و 9 و 8 و 7 و 6 و 
 16 و

 پنجم - 15 و 14 و 13 و 5 و 3 و 2

V2 1 و 9 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 
 16 و 13 و 12 و 11 و 10

 هفتم - 15 و 14

V3 1 12 و 11 و 10 و 7 و 6 و 5 و 4 و 
 16 و

 پنجم - 15 و 14 و 13 و 2

V4 6 13 و 12 و 11 و 10 و 5 و 3 و 2 و 1 16 و 
 15 و 14 و

 دوم -

V5 1 و 12 و 11 و 10 و 7 و 6 و 4 و 
 16 و 13

 پنجم 13 15 و 14 و 13 و 3 و 2

V6 7 و 10 و 9 و 7 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1 11 و 
 15 و 14 و 13

 دوم 7

V7 6 چهارم - 15 و 14 و 13 و 6 و 5 و 3 و 2 و 1 16 و 12 و 11 و 10 و 

V8 10 سوم - 14 و 2 و 1 16 و 12 و 11 و 

V9 6 سوم - 15 و 2 و 1 16 و 12 و 10 و 

V10 4 چهارم - و 13 و 9 و 8 و 7 و 5 و 3 و 2 و 1 16 و 12 و 11 و 6 و 
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 15 و 14

V11 4 و 10 و 8 و 7 و 6 و 5 و 3 و 2 و 1 12 و 
 16 و 15 و 14 و 13

 دوم -

V12 4 و 10 و 9 و 8 و 7 و 5 و 3 و 2 و 1 16 و 
 15 و 14 و 13 و 11

 مدو -

V13 1 11 و 10 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 
 16 و 12 و

 ششم 5 15 و 14 و 5 و 2

V14 1 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 
 16 و 13 و 12 و 11 و 10

 هفتم - 15

V15 - 1 10 و 9 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 
 14 و 13 و 12 و 11 و

 هفتم -

V16 1 و 9 و 8 و 7 و 5 و 4 و 3 و 2 و 
 14 و 13 و 12 و 10

 اول  11

 

شده است. بندیبر اساس شکل باال در هفت سطر طبقه شهر تهران( 12تدوین استراتژی توسعه گردشگری پایدار )منطقه 

 درک موجب که است نمایان مختلف سطوح معیارهای ارتباط و معیارها بین تأثیرگذاری و متقابل رواب  ISMدر گراف 

گیری  قراربهبا توجه  هاآنو ارتباط  هاشاخ بین  تأثیرگذاریرواب  متقابل و  1شکل  در .شودمی گیریتصمیم فضای بهتر

ارتقاء امنیت در سطر منطقه برای گردشگران گسترش خدمات  که هایعاملدر سطوح مختلف نمایان است. در این شکل 

، احیاء و مرمت مراکز تاریخی و و امکانات زیربنایی الزم جهت توسعه گردشگری متناسب با اصول توسعه پایدار شهری

سطر  ترینپاییندر  جلوگیری از بین رفتن و تخریب منظوربه هاآنفرهنگی موجود در محدوده و تعریف حریم مناسب برای 

 12برای رسیدن به گردشگری پایدار در منطقه  دیگرعبارتیبه کنندمیو همانند سنگ زیربنای مدل عمل  اندقرارگرفتهقرار 

 هایپایگاه اندازیراه. یابدمیران باید از این عوامل شروع کرد. این روند به ترتیب اولویت به سایر سطوح ادامه شهر ته

 باشد.سایر عوامل تأثیرپذیر می از چراکه باشدمیآخرین سطر این مدل  گردشگری )لیدر( رسانیاطالع
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 شهر تهران 12ر توسعه گردشگری پایدار منطقه سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر ب. طراحی مدل1 شماره شکل

 

 یریگجهینت

درک است که بدانیم درامدهای حاصله از آن هم پای درامدهای های مخت  به آن زمانی قابلارزش گردشگری و فعالیت

ست. بنابراین از آن به صنعت یاد مینفتی ا شگریعنوان یک  ست ایپدیده کنند. گرد شته از که ا دتوجه مور دور هایگذ

سانی جوامع سب و بوده ان صادی اجتماعی متفاوت نیازهای برح ست. با توجه به اهمیت  داده ادامه خود پویایی به و اقت ا

شناخت مهم سی و  ضر به برر ضوع پژوهش حا شگری پایدار در منطقه مو سعه گرد شهر تهران  12ترین راهبردهای تو

ست. سایی عازاین پرداخته ا شنا ضر باهدف  سیلرو پژوهش حا سایی پتان شنا ها و وامل مؤثر داخلی و خارجی و همچنین با 

سازندهمحدودیت شگری پایدار که تأثیر  سعه گرد ستراتژی تو شه ا شگری به تدوین نق صنعت ای بر برنامههای گرد ریزی 

ستراتژی توسعه گردشگری پایدار )منطقه  هران( با شهر ت 12گردشگری در شهر تهران دارد، پرداخته است. برای تدوین ا

شــناســایی شــدند. برای  اســتفاده ازنظرات خبرگان شــامل اســاتید دانشــگاهی و مراکز پژوهشــی عوامل مهم و تأثیرگذار

سیریوتحلیل اطالعات از مدلتجزیه ست. بابهره گرفته ISMساختاری -سازی تف ستفاده شده ا  ارتباطات مدل، این از ا

شی به عوامل بین و معلولی علت شکالت و شودمی ینتعی مندنظام رو  هایمحدودیت تکنیک و دلفی چون هاییروش م

ستگی روش مانند آماری ست به پژوهش این نتایپ. شد خواهد حل همب سعه جهت بتوانند تا کندمی گذاران کمکسیا  تو

اء امنیت های که ارتقدهد که عاملنتایپ پژوهش نشان می .کنند انتخان را تریمناسب مسیر 12پایدار منطقه  گردشگری

صول  سب با ا شگری متنا سعه گرد سترش خدمات و امکانات زیربنایی الزم جهت تو شگران گ سطر منطقه برای گرد در 

ها توســـعه پایدار شـــهری، احیاء و مرمت مراکز تاریخی و فرهنگی موجود در محدوده و تعریف حریم مناســـب برای آن

اند و همانند ســـنگ زیربنای مدل عمل ســـطر قرار قرارگرفتهترین منظور جلوگیری از بین رفتن و تخریب در پایینبه

شهر تهران باید از این عوامل شروع کرد. این روند  12دیگر برای رسیدن به گردشگری پایدار در منطقه عبارتیکنند. بهمی

آخرین سطر این مدل  رسانی گردشگری )لیدر(های اطالعاندازی پایگاهیابد. راهبه ترتیب اولویت به سایر سطوح ادامه می

های تاریخی و بناها و آثار ارزشمند شهر تهران وجود جاذبه 12باشد. در منطقه باشد چراکه از سایر عوامل تأثیرپذیر میمی

توان بسترسازی الزم را برای فعال و احیاء کردن کارگیری راهبردهای میگردشگری بسیاری وجود دارد که با تدوین و به

تبع جذن گردشـگران اقدام کرد. که این امر ضـمن سـاماندهی و بهسـازی کالبد و بافت منطقه در د و بهاین آثار ارزشـمن

ترین راهبردها برای توسعه پایدار کند. که مهمزایی مناسب کمک میزمینه توسعه اقتصادی و کسب درآمد پایدار و اشتغال

ها راهبردهای که اساس توسعه هستند نیز با توجه به گردشگری این منطقه در این پژوهش شناسایی شدند و از میان آن

ها برای بهبود وضعیت گردشگری گیری از آنها مؤثر و بهرهتوان با تدوین این استراتژینظر خبرگان به دست آمد. لذا می

 شهر تهران بهره جست. 12در منطقه 
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