
 

 

 

 گردشگری شهری و رونق توسعه بربررسی و تحلیل عوامل موثر 

 شهرداری تهران( 21منطقه تهران قدیم، )مورد: 

 دانشگاه آزاد سنندج نویسنده:جمال طاهری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری

 برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهراننویسنده همکار:حسین احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و 

 

 

 

 

 چکیده

های موجود  در نواحی شهری و ارتقا ها و پتانسیلدستیابی به اقتصاد پویا و کارآمد و بستر سازی برای بهره مندی از کلیه فرصت

های بخش از پتانسیل گیری مناسبتواند از طریق بهرهمعیشت و رفاه شهروندان و توازن و تعادل ثروت و توزیع عادالنه آن می

شهرداری تهران، به عنوان هسته تاریخی این شهر در گذر زمان تحوالت بیمشاری را پشت سر  21. منطقه گردشگری محقق شود

نهاده است و در هر دوره جاذبه های بی نظیر و منحصر به فردی را که یادواره فرهنگ و تمدن مردمانی است که در طول قرن های 

تحلیلی ضمن تاکید بر  –اند، در خود جای داده است. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی نطقه زیستهگذشته در این م

جنبه کاربردی بودن آن، بر آن است به شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری منطقه بپردازد. جامعه آماری این 

شهرداری تهران، که به جهت محدود بودن و در  21متخصص در گردشگری منطقه پژوهش شامل کارشناسان و نخبگان شهری 

مصاحبه نیمه نفر به شیوه تمام شماری انتخاب گردیدند. شیوه جمع آوری اطالعات بر اساس  12دسترس بودن، به تعداد 

ن گردشگری و پایایی آن بر آن توسط اساتید دانشگاهی و کارشناسامحقق ساخته بوده است که روایی ساختارمند و پرسشنامه 

نتایج روش تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عوامل موثر در مورد تایید قرار گرفت.  20922اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

درصد واریانس کل متغیر  20.0شود و در مجموع در شش عامل منفی و دو عامل مثبت خالصه می 21توسعه گردشگری منطقه 

افزایش امکانات و خدمات در مناطق اطراف و تبیین کرده و به ترتیب اهمیت،  این عوامل در بخش عوامل منفی شامل؛  ه راوابست

، نامتناسب بودن تجهیزات و تسهیالت و عدم سرمایه گذاری با ...20عدم ارائه مجوز برای تسهیالت در منطقه  با بار عاملی 

سفر به مناطق رقیب از حد و افزایش تمایل  آلودگی های  محیطی وتراکم بیش، 20.99، عدم وجود نیروی آموزش دیده با .20.2



 

 

موقعیت منطقه  بر توسعه گردشگری عوامل مثبتبخش و در هستند 0..20با  عدم وجودبرنامه ها و ضعف فرهنگ سنتی، ...20با 

 شناسایی شدند.1..20و سرمایه های تاریخی منطقه با  .20.2و تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی با 

 

 شهرداری تهران 21توسعه گردشگری، منطقه واژه های کلیدی: 

 

 مقدمه

باشد به رویکرد به گردشگری امروزه در اقتصاد جهانی به عنوان یک پارامتر بسیار مهم در روند پویایی اقتصاد محلی می

عرضه محصول گردشگری که پردازش شده شود که با جذب گردشگر در چارچوب ای که در مقیاس محلی سعی میگونه

 (.Briedenhann,2004:71باشد روندی مستمری را از جریان درآمد و ایجاد اشتغال حاصل شود )هر محیط می

توسعه صنعت گردشگری به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضالتی همچون میزان بیکاری باال، محدودیت 

مواجه هستند، از اهمیت باالیی برخوردار است، از این رو باید زمینه ی توسعه  منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی

و  0.: ..29گردشگری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و حقوقی فراهم شود )طیبی و همکاران، 

ده است که دارای (. با این وجود گردشگری، صنعتی چند بعدی و فعالیتی بسیار پیچی2.: 2992کاظمی و همکاران، 

تبعات مثبت و منفی است و بدون برنامه ریزی و استراتژی های مشخص ممکن است نتایج ناخواسته و اثرات ناهنجاری از 

گردشگری برای پویایی اقتصادی در  مبنا شناسایی عوامل موثر بربراین (. 19: ..29توسعه آن به دست آید )سقایی، 

گیرد که های فرهنگی نیز در فراگرد گردشگری شکل میعالوه برآن کنشزیرا . مقیاس های محلی و کوچک اهمیت دارد

های فرهنگ بومی باشد و این به تداوم و تواند شکل دهنده یک شناخت و افزایش آگاهی پیرامون خود ارجاعیمی

 (.1.: ..29کند )ابراهیم نیا، بومی کمک می نیز پایداری فرهنگ

بسیار مهم کسب درآمد و ایجاد اشتغال  و توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع ریزی، هدایترو برنامهاز این 

ای نیز است به عنوان یک نیاز مطرح میشود )کاظمی و العادهکه دارای تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی فوق

منطقه از کشور امکان پذیر  وجود در هراما هدایت این فرآیند با شناخت علمی قابلیتها و تنگناهای م (.2992همکاران، 

امروزه بزرگترین مبدأ و مقصد گردشگری به لحاظ ورود و خروج گردشگر در سراسر شهر تهران پایتخت ایران، است. 

ترین مراکز گردشگری و ساله خود در مقام پایتخت، تعداد انبوهی از جذاب122باشد. این کالنشهر به لطف تاریخایران می

(. سهم استان تهران از ..: ..29اند، در خود جای داده است)رستمی،که اغلب به طور مصنوعی ایجاد شدهتفریحی را 

باشد و از این جنبه، رتبه اول را در جذب گردشگر در سطح می 92/ 0و گردشگران خارجی  0./0گردشگران داخلی

این مسئله اهمیت توجه به توسعه (. 999کشور به خود اختصاص داده است )طرح جامع گردشگری استان تهران: 



 

 

به ویژه در هسته تاریخی شهر تهران که بیشترین تعداد جاذبه های تاریخی شهر تهران را در خود جایی گردشگری تهران 

های گوناگون و های بالقوه و بالفعل و ارزشبا دارا بودن قابلیت 21های تاریخی منطقه جاذبه کند.داده است، دوچندان می

ها، به دلیل ها با توجه به ماهیت تاریخی بودن آنایی برخوردارند. این جاذبهنحصر به فرد خود از اهمیت ویژهماهیت م

 شود.اینکه محصوالت عرضه شده در آن منحصر به فرد است و قابل تقلید نیستند، کمتر مورد تهدیدهای رقابتی واقع می

ل موثر بر توسعه گردشگری هسته تاریخی شهر تهران واقع در در این راستا پژوهش حاضر بر آن است به بررسی عوام

و در نهایت متناسب با شناسایی نقاط ضعف و قوت پیش روی توسعه گردشگری آن،  شهرداری تهران بپردازد 21منطقه 

 راهکارهای بهینه کاربردی ارائه کند.

بسیاری می باشد که بخش اعظمی از این به عنوان هسته تاریخی شهر تهران دارای جاذبه های گردشگری  21منطقه 

ه چارچوب مقاله حاضر هدف این است ک جاذبه ها علی رغم منحصر به فرد بودن هنوز ناشناخته مانده اند از این باب در

 به بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری این منطقه پرداخته شود.

 

  مبانی نظری

امروزه یکی از مهمترین کاربری دهد بطوریکه گردشگری را شکل میگردشگری شهری یکی از مهمترین الگوهای فضائی 

طی چند دهه اخیر، گردشگری شهری بشدت  .(Shapira,2001:41-44)گردشگری استنوین ارائه خدمات  شهرها،

شکل گیری  چراکه(. ,Caves,2005گسترش یافته و بعنوان یکی از مهمترین اجزاء بخش خدمات محسوب می شود)

وگردشگری همراه شده و دوره جدیدی در  مدرنیته با گزاره اصلی آن یعنی جهانی شدن، فراوری اطالعاتعصر پسا 

در دوره مدرن مهمترین فضایی . قالب ساختهای شهری رقم زده است ها خصوصاَ درتعامالت اجتماعی و فرهنگی انسان

-از دیرباز جذاب ترین فضاها را تشکیل می که مورد دیدار و اقامت گردشگران قرارمی گیرد فضاهای شهری هستند که

 (. 99: 29.9دادند)علیزاده، 

تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می همچنین،

دی در حال کاهش های اقتصاهای دیگر بخشباشد. گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیت هر کشوردر قلمرو 

باشد، جایگزین مناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است. بر این مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه بر پایین 

تواند امیدهایی را برای کاهش های جدید شغلی و تحوالت اجتماعی در جامعه است و میبودن سطح درآمد و ارائه فرصت

در  (.1.: ..29اند، فراهم آورد )پاپلی یزدی و سقایی، وی دچار رکود اقتصادی شدهفقر به خصوص در نواحی که به نح

های اقتصادی، هرچند که گردشگری دارای آثار مثبت است، اما با توجه به تأثیر شگرف گردشگری در زمینهاین ارتباط 

در جهت گسترش آن تالش کرده و آثار  ریزی درست،اجتماعی و فرهنگی، باید با نظری بلند، مدیریتی آگاهانه و با برنامه

 (..: 29.2منفی گردشگری را به حداقل رسانید )محالتی، 



 

 

گیرند که هر کدام در این راستا جوامع و کشورهای مختلف به منظور توسعه گردشگری، رویکردهای متفاوتی را در پی می

 تأثیرات خاص خود را دارند. این رویکردها عبارتند از:

 گرفته است و در آن ریزی گردشگری مورد استفاده قرار میهای طوالنی در برنامهرایی: این رویکرد در مدتگرویکرد انبوه

شود، البته منابع طبیعی در این رویکرد اثرات منفی اقتصادی، اجتماعی و محیطی ناشی از گردشگری کمتر لحاظ می

داری ریزی نشده بوده است. ریشه آن به دوره سرمایهگرفته و برنامهاستاده قرار میبرای گسترش گردشگری مورد سوء

گردد. این رویکرد، اگرچه صدمات و خسارات فراوانی آمریکای شمالی و سودگرایی اقتصادی لیبرال در قرن نوزدهم برمی

دی که مدارانی که بر رشد اقتصادی معتقدند و افراآورد، همچنان فعال است و در آینده نیز از سوی سیاستبه وجود می

 منافع مالی از بابت گردشگری کسب خواهند کرد، فعال خواهد بود.

 تواند به عنوان ابزاری برای شود و میدر این رویکرد گردشگری به عنوان یک صنعت مطرح می: رویکرد اقتصادی

د، استفاده از بازاریابی های این رویکرها قرار گیرد. یکی از ویژگیزایی در اختیار دولتیابی به رشد اقتصادی، اشتغالدست

سازد که چه کسانی از این نوع گسترش منفعت و چه کسانی سود برای جذب گردشگر است. این رویکرد مشخص نمی

 خواهند برد.

 ای کاربری زمین و ریزان شهری و منطقهدانان، برنامهجغرافیایی: خاستگاه این رویکرد به جغرافی -رویکرد فضایی

ها یا کاربری اراضی است. گردد و هدف عمومی آن تأمین ساختار فضایی فعالیتمنابع طبیعی باز میطرفداران حفاظت از 

شود تا اثرات منفی گردشگری را به حداقل رساند و بر کاهش ارتباط با رویکرد اقتصادی توجه در این رویکرد تالش می

ریزی اجتماعی و فرهنگی در سازی عالئق برنامهارچهریزی کاربری زمین را در جهت یکپکوشد تا برنامهدارد. همچنین می

 وجو کند.درون یک رویکرد اکولوژیکی جست

 ی به ویژه در کشورهای کمتر گردشگر، به دلیل افزایش اثرات منفی 29.2محور: از اواخر دهه  -رویکرد اجتماع

اجتماعی و کالبدی را در درون آنچه که است، که بستر  ،یافته این رویکرد شکل گرفت. این مقوله همان اکوتوریسمتوسعه

کنندگان، اعطای پاداش برای مالکین گردشگری اتفاق افتاد، برجسته کرد. اهداف این رویکرد شامل تأمین رضایت مصرف

و حفاظت از منابع محیطی است تا عالوه بر احترام به 

طبیعت، نیازهای افراد محلی از طریق رفع نیازهای 

 باشد.پذیر گردشگران امکان

  رویکرد توسعه پایدار: این رویکرد به دنبال حل

های اساسی در خصوص عدالت، نیازهای اقتصادی دغدغه

های اجتماعی و جمعیت حاشیه نشین و محدودیت

تکنولوژیکی توان محیطی در رفع نیازهای نسل کنونی و 



 

 

ثباتی اجتماعی را به حداقل نگی و بیکوشد تا اتالف منابع، تخریب محیط، گسستگی فرهباشد. همچنین میآینده می

های اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی نیازمند است، که در ارتباط با رساند. گردشگری پایدار به شاخص

ها توجه گردد. در ریزی و اجرای رویکرد یادشده، الزم است به روابط بین شاخصیکدیگر باشند. به این ترتیب در برنامه

تواند به گسترش گردشگری در اجتماعات منجر شود ، سنت توسعه پایدار گردشگری با تحقق اهداف مذکور میحقیقت

 (.219 -219: 2992زاده و دیگران،)اسماعیل

های اصلی در مدیریت گردشگری مکان به عنوان مولفهسه مولفه گردشگر، جامعه میزبان و  در چارچوب این رویکردها؛

های اصلی در مدیریت گردشگری و پیچیدگی آن باید گفت که در زمینه با توجه به مولفه (.2مطرح می باشند )شکل

مدیریت گردشگری و گذار مدیریت سنتی به مدرن و پسا مدرن باید با دیدی سیستماتیک به مدیریت گردشگری 

دیریت علمی گردشگری و مکتب مدیریت انسانی گردشگری را با دید جامع نگرانه به کار برد. یعنی  نگریست و مکتب م

ضمن توجه به اهداف سازمان های گردشگری به برآمدن احتیاجات مدیران و جامعه گردشگری نیز توجه 

فضای گردشگری و (. بنابراین برای رسیدن به گردشگری مطلوب، از یک سو به شناخت Shoval,2004:23-43شود)

ساختارهای حاکم برآن نیاز است و از سوی دیگر باید اصول گردشگری و ساختار آن مورد توجه قرار گیرد و در نهایت 

برای درك ابعاد مختلف گردشگری ، باید محیط و فضای گردشگری را با گردشگران به عنوان یک سیستم درنظر 

 ه در پژوهش حاضر نیز مورد توجه قرار گرفته است.امری ک .( Show and Williams,2002: 248گرفت)

 

 روش شناسی و منطقه مورد مطالعه 

تحلیلی است. داده های مورد نیاز بر اساس مطالعات اسنادی  و  –توصیفی  ،پژوهش حاضر ضمن تاکید بر کاربردی آن

 21میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری مشتمل بر کارشناسان متخصص در زمینه گردشگری شهرداری منطقه 

رت نفر، که به جهت محدود بودن افراد جامعه و قابل دسترس بودن آنها، به صو 12است که به شیوه تمام شماری، شامل 

تمام شماری انتخاب گردیدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که به روایی آن توسط اساتید دانشگاهی 

و کارشناسان گردشگری مورد تایید قرار گرفت. همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه طراحی شده، بر اساس ضریب 

به دست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد و اطمینان 20922با  ، پایایی آن برابرSPSS20آلفای کرونباخ در نرم افرار 

، کم 2های متغیرهای مورد مطالعه در طیف پنج قسمتی لیکرت )بسیارکم با امتیاز باالی ابزار مورد تحقیق است.  مقیاس

یی تاثیرات منفی و ور شناسابه منظ (، بوده و .و بسیار زیاد با امتیاز  0، زیاد با امتیاز 9، متوسط با امتیاز 1با امتیاز 

براساس مصاحبه نیمه ساختارمند عوامل موثر بر توسعه و رونق  شهرداری تهران، 21مثبت گردشگری بر منطقه 

و مهم، از تکنیک تحلیل عاملی  اصلیدر قالب چند عامل گردشگری شناسایی شدند و در نهایت برای شناسایی آنها 

  اکتشافی استفاده شده است. 

 ( : سه مولفه اصلی در مديريت توريسم2شكل )

 (81: 2831)علیزاده،  

 



 

 

تهران به دلیل دارا بودن نقش شهرداری تهران است.  21منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، شهر تهران و منطقه 

پایتختی، که آن را به بزرگترین قطب اداری، سیاسی، فرهنگی، خدماتی و... تبدیل نموده و باعث شده تا بیشتر امکانات 

های طبیعی که به دلیل نیاز های فراوان انسانساخت و جاذبهن جاذبهزیربنایی و خدماتی را در خود جای دهد، با دارا بود

اند، امروزه بزرگترین مبدأ و مقصد گردشگری به لحاظ ورود و خروج گردشگر در ها ساخته شدهجمعیت متراکم به آن

 . (2)شکل:  باشدسراسر ایران می

 

 
 (: موقعیت منطقه مورد مطالعه 2شكل )

 

 های تحقیق يافته

از اهداف مهم این پژوهش شناخت وضع موجود گردشگری منطقه و نقش عوامل مختلف در رشد یا توسعه  یکی

باشد. بنابراین در ریزی برای توسعه گردشگری، شناخت وضعت موجود میباشد. پایه و اساس هر نوع برنامهگردشگری می

در ، پرداخته شده است. 21این بخش به بررسی مجموعه عوامل مثبت و منفی تاثیرگذار در توسعه گردشگری منطقه 

های شود. مجموعه این عوامل از طریق بررسیابتدا به بررسی عواملی که تاثیر منفی در توسعه گردشگری پرداخته می

ردشگری منطقه ارائه و از دیدگاه مردم با توجه به میزان اثراتی که در توسعه گ عامل .2ها، در قالب مصاحبه و میدانی

از آنجاییکه متغیرهای مورد بررسی متعدد است، ضرورت دارد که این متغیرها در چند دسته و عامل  دارند، ارزیابی شد.



 

 

ور، از روش تحلیل عاملی اکتشافی طبقه بندی شوند تا در واقع عوامل و متغیرهای برتر شناسایی گردند. برای این منظ

. پیش از انجام تحلیل عاملی بایستی سطح معناداری عوامل مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار بگیرد، که استفاده شده است

 .20.2با  برای عوامل منفی اثر گذار برابر  KMOمقدار در این راستا ؛ آزمون بارتلت استفاده شده است ازدر این بخش 

و  عاملی مناسب هستند.های برای انجام تحلیل ح معناداری صفر هم نشان دهنده این مسئله است که دادهبوده و سط

 بوده و سطح معناداری هم برابر صفر است.  20.00سطح معناداری برای عوامل مثبت در توسعه گردشگری منطقه برابر با 

 
 21موثر بر گردشگری منطقه  و مثبت برای عوامل منفی KMO( نتايج آزمون بارتلت و 2جدول )

 20.00 برای متغیرهای مثبت KMOشاخص   .20.2 برای متغیرهای منفی KMOشاخص  

 آزمون بارتلت

 09.02.9 کای اسکوئر 2.021. کای اسکوئر

 .9 درجه آزادی .29 درجه آزادی

 22022 سطح معناداری 22022 سطح معناداری

 

عامل مثبت در توسعه گردشگری منطقه  .2و تعداد  21این مرحله تعداد نه عامل منفی در توسعه گردشگری منطقه در  

(، تعداد عوامل استخراج شده، مقدار ویژه 9و1که مقدار ویژه آنها بزرگتر از یک بوده است، استخراج گردیدند. در جدول )

در مرحله بعد اوانی تجمعی و درصد واریانس عوامل آورده شده است. هر یک از آنها، درصد واریانس هر یک از عوامل و فر

دارند،  20.2ها از روش وریمایکس استفاده شد. در این مرحله متغیرهایی که بار عاملی بزرگ تر از برای چرخش عامل

 (، نشان داده شده است. .و .و0معنی دار فرض شده و در جداول )

 

 21منطقه در  شناسايی شده موثر بر گردشگری مثبت عوامل :(1جدول )

 عوامل

 درصد از واریانس

 مجموع مقادیر ویژه عوامل استخراجی مقادیر ویژه 

مجموع مقادیر ویژه عوامل استخراجی با 

 چرخش

 مجموع

 

واریانس 

 مجموع تجمعی

درصد از 

 واریانس
 واریانس تجمعی

 مجموع

درصد از 

 واریانس

واریانس 

 تجمعی

2 909.. 9.0.2. 9.0.2. 909.. 9.0.2. 9.0.2. 100.. 1.01.. 1.01.. 

1 2012. 290.22 .2021. 2012. 290.22 .2021. 1029. 190.02 .2021. 

9 .919 22092. .2090.       



 

 

0 ..99 90910 .20..2       

. ..1. 90292 .90..2       

. ..9. .0.09 ..0.22       

. ..12 .0... 99099.       

. .9.2 00212 9.0.29       

9 .119 100.2 2220222       

 

 

 21موثر در گردشگری در پهنه جنوبی منطقه  شناسايی شده عوامل منفی( 8جدول )

مجموع مقادیر ویژه عوامل استخراجی با  مجموع مقادیر ویژه عوامل استخراجی مقادیر ویژه عوامل

 چرخش

درصد از  مجموع 

 واریانس

واریانس 

 تجمعی

درصد از  مجموع

 واریانس

درصد از  مجموع واریانس تجمعی

 واریانس

واریانس 

 تجمعی

2 002.2 190... 190... 002.2 190... 190... 10.9. 200922 200922 

1 20.11 220.2. 900.2. 20.11 220.2. 900.2. 10091 200... 190... 

9 20... 9092. 000.12 20... 9092. 000.12 20.1. 220200 990.22 

0 20922 .0..2 .102.9 20922 .0..2 .102.9 20.92 90.92 090929 

. 202.. .0.29 ..09.. 202.. .0.29 ..09.. 20999 .0... ..02.2 

. 20229 .099. .009.1 20229 .099. .009.1 2091. .0.91 .009.1 

. .999 .0092 .200.1 

. ...2 .02.2 ..0.11 

9 ..2. 002.9 .90... 

22 .... 90... .90.02 

22 .... 901.. ..0.2. 

21 .0.. 10... .90..1 

29 .0.2 10.2. 910992 

20 .01. 10.22 900.92 

2. .99. 209.2 9.0..1 

2. .910 2092. 9.0... 



 

 

2. .122 20190 2220222 

 21منطقه در  ی هر متغیر برای عوامل مثبت موثر بر گردشگری: بارهای عاملی به ازا(4دول )ج

 متغیرها
 عوامل

2 1 

 2... 112.- دسترسی آسان و مناسب به این منطقه برای گردشگران

 ..0. 129. وجود آداب و رسوم  و فرهنگ محلی و سنتی

 92.. 2.9.  تاریخی و ابنیه یجاذبه هاوجود 

مناطقنزدیکی به بازار  و سایر خدمات اداری، خدماتی در سطح منطقه در ارتباط با سایر   ..2. -.29. 

 21.. 0.1. افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفریح در بین مردم شهری

 292. .... قرار گیری در قطب بزرگ جمعیتی کشور و در بافت و هسته تاریخی شهر

 .... 21.. ریزی و سرمایه گذاری در این منطقهافزایش توجه دولت به برنامه

 992. .2.. سرمایه گذاری در این منطقه افزایش انگیزه بخش خصوصی به

 99.. 9.9. وجود نیروهای متخصص و با تجربه در نزدیکی این منطقه )در تهران(

 21( بارهای عاملی متغیرها به ازای هر عامل در مجموعه عوامل منفی موثر در گردشگری منطقه 5جدول )

 
 

 عوامل و بارهای عاملی

 . . 0 9 1 2 متغیر

 .21. 1.2. 222. .22.- 102. .... بودن تسهیالت و تجهیزاتی اقامتی و رفاهینامناسب 

 .91. 290.- 229. 229. 229. .91. نامناسب بودن تسهیالت بهداشتی و خدماتی

 2.0. 222. 212.- 200. ..2. 99.. نامناسب بودن تسهیالت و تجهیزاتی تفریحی و ورزشی

 2.2.- .21.- 222. .11. .21.- .2.. بخش گردشگریعدم تمایل مردم جهت سرمایه گذاری در 

 ..2.- .29.- 222.- 2.2. .2.. 1.1. عدم وجود نیروهای متخصص و آموزش دیده در این نواحی

 1.9. ..1.- .10. ..2.- 229. 11.. تعارض و تفاوت میان فرهنگ گرشگران و مردم

عدم آشنایی مردم و عدم آموزش آنها در نحوه برخورد با 

 گردشگران

.902 ..9. .9.. -.292 .210 .2.. 

 2.2. 21.. .22. 999. 121. ..9. عدم وجود برنامه ها  و سرمایه گذاری دولتی در این منطقه

 291.- 209.- .19. .20. .1.. ..2. عدم ارائه خدمات  و تسهیالت مطلوب به گردشگران

نسبت ازدیاد تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران در این منطقه 

 به قبل

-.22. ..2. -.2.2 .292 -.2.2 .9.. 



 

 

 2.9. .2.. 292.- 2.9. .99. 299. از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی

 90.. .22.- .29.- 222. 210.- .29. تخریب آثار و جاذبه های فرهنگی و تاریخی با ورود گردشگر

افزایش امکانات و خدمات در مناطق تفریحی و گردشگری در 

 21سایر مناطق در مقایسه با منطقه 

.229 .292 ..99 .129 -.129 .222 

عدم ارائه مجوز و تسهیالت از سوی دولت برای گسترش 

 گردشگری در این منطقه

.290 .2.. ...9 .22. .192 -.29. 

سایر مناطق تفریحی افزایش تمایل گردشگران به مسافرت به 

 نزدیک

.2.. -.2.1 .921 ..0. -.29. -.221 

تراکم بیش از حد جمعیتی و شلوغ شدن این منطقه نسبت به 

 مناطق رقیب

.21. .9.2 .2.2 ...0 -.22. .2.0 

 ..2. .02. 19.. 299.- .99. ..2. آلودگی محیطی این منطقه نسبت به سایر مناطق رقیب

 

مشخص شده است. این به معنی آن  (.و 0) ولادر جدبیشتر مقدار قدر مطلق بار عاملی برای هر متغیر به ازای هر عامل 

متغیرهایی که از یک عامل بنابراین میتوان است که آن عامل بیشترین نقش در تشریح واریانس متغیر را خواهد داشت. 

منفی موثر  مثبت و توان مجموعه عواملتوجه به نتایج به دست آمده میشوند، را دسته بندی کرد. بنابراین با متاثر می

 (. .)جدول  عامل کلی دسته بندی کرد هشتدر گردشگری را در 

 

 

 

 21موثر در گردشگری منطقه  و مثبت  منفیاصلی عوامل  رعاملی،: با(6جدول )

 بار عاملی متغیرها عامل 
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در  امکانات و   خدماتافزایش 

 و عدم ارائه مجوزمناطق اطراف 

 تسهیالت

 

افزایش امکانات و خدمات در مناطق تفریحی و گردشگری در سایر 

 21مناطق در مقایسه با منطقه 

20... 

عدم ارائه مجوز و تسهیالت از سوی دولت برای گسترش گردشگری در 

 این منطقه

نامناسب بودن تجهیزات و 

 و عدم سر مایه گذاریتسهیالت 

 .20.2 نامناسب بودن تسهیالت و تجهیزاتی اقامتی و رفاهی

 نامناسب بودن تسهیالت و تجهیزاتی تفریحی و ورزشی



 

 

 عدم تمایل مردم جهت سرمایه گذاری در بخش گردشگری 

عدم وجود نیروی آموزش دیده و 

 آگاهی الزم مردمعدم 

 

 20.99 آموزش دیده در این نواحیعدم وجود نیروهای متخصص و 

 عدم آشنایی مردم و عدم آموزش آنها در نحوه برخورد با گردشگران 

 عدم ارائه خدمات  و تسهیالت مطلوب به گردشگران

 ازدیاد تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران در این منطقه نسبت به قبل

 آلودگی های  محیطی وتراکم بیش

سفر به از حد و افزایش تمایل 

 رقیب مناطق

 

 ...20 افزایش تمایل گردشگران به مسافرت به سایر مناطق تفریحی نزدیک

تراکم بیش از حد جمعیتی و شلوغ شدن این منطقه نسبت به مناطق 

 رقیب

 آلودگی محیطی این منطقه نسبت به سایر مناطق رقیب

 

عدم وجودبرنامه ها و ضعف فرهنگ 

 سنتی

 0..20 عدم وجود برنامه ها  و سرمایه گذاری دولتی در این منطقه

 از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی

ت بهداشتی النامناسب بودن تسهی

 و  و تخریب آثار و جاذبه ها

 تخریب آثار و جاذبه های فرهنگی و تاریخی با ورود گردشگر

 

20.2 
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 منطقه و سرمایه گذاریموقعیت 

نزدیکی به بازار  و سایر خدمات اداری، خدماتی در سطح منطقه در 

 ارتباط با سایر مناطق

 

 

قرار گیری در قطب بزرگ جمعیتی کشور و در بافت و هسته تاریخی  .20.2

 شهر

 ریزی و سرمایه گذاری در این منطقهافزایش توجه دولت به برنامه

 بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این منطقه افزایش انگیزه

 

سرمایه های تاریخی منطقه و 

 نیروی انسانی آموزش دیده

  دسترسی آسان و مناسب به این منطقه برای گردشگران

 

20..1 

 وجود آداب و رسوم  و فرهنگ محلی و سنتی

 جاذبه ها تاریخی و ابنیه

 تفریح در بین مردم شهریافزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و 

 وجود نیروهای متخصص و با تجربه در نزدیکی این منطقه )در تهران(

 

 



 

 

در داخل قطب جمعیتی تهران و موقعیت دسترسی و را  21توان موقعیت منطقه با توجه به نتایج تحلیل عاملی، می

های های تاریخی و جاذبهگردشگری دانست و سرمایهانگیزه سرمایه گذاری خصوصی از مهمترین عوامل موثر در توسعه 

 و انگیزه سفر در اولویت دوم اهمیت قرار دارد.   آموزش دیده گردشگری منطقه و نیروی انسانی

 

 نتیجه گیری 

کشور ایران به عنوان یکی از ده کشور برتر دارای منابع گردشگری در سطح جهانی، تنها سهم محدودی از بازار 

 -های طبیعی، تاریخیپراکندگی فضایی جاذبه عالوه بری و آسیای جنوبی را به خود اختصاص داده است. گردشگری جهان

تواند مقصد بالقوه و بالفعل بسیاری از تقاضاهای داخلی و خارجی باشد، فرهنگی و انسان ساخت در سطح کشور که می

تواند های بنام تهران قدیم نیز میبا جاذبه 21شهری تهران به عنوان پایتخت کشور و از طرفی منطقه های کالنجاذبه

شهر تهران به عی بسیار بزرگ برای مقصد گردشگران و مهمتر از آن معرفی هویت شهر در گذشته و حال باشد. کالنمنب

های سیاحتی و شهری است که از نظر قابلیتهای تاریخی و طبیعی در زمره یکی از چند کالنلحاظ تنوع جاذبه

برداری از این امکانات در د این استعداد بالقوه، بهرههای رشد مناسبی برخوردار است. لیکن با وجوگردشگری از زمینه

ریزی و مدیریت در باشد. خالء شناخت اهمیت و ابعاد گردشگری آن و ضعف برنامهابعاد مختلف دچار ضعف اساسی می

  های فراروی این جریان باشد.این زمینه شاید از مهمترین چالش

ها و راهکارهای اجرایی، ، قدم اول در شناخت و ارائه برنامه21نطقه و تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری مشناخت 

جدای از اثرات مهم های گردشگری منطقه، زیرا جاذبهباشد. می21جهت گسترس و رونق گردشگری در سطح منطقه 

جامعه  تواند داشته باشد، در تولید و بازتولید هویت ملی و محلی برای اقشار مختلفاقتصادی که جذب گردشگر می

 21در این راستا، تحلیل عوامل موثر در توسعه گردشگری منطقه  باشد.تواند، بسیار مؤثر میمیزبان و گردشگر می

شهرداری بر اساس مصاحبه نیمه ساختارمند با کارشناسان و نخبگان شهری، بر اساس روش تحلیل عاملی اکتشافی نشان 

نامناسب بودن تسهیالت و تجهیزاتی اقامتی و ، 21گردشگری منطقه توسعه امل منفی پیش روی داد که از مهمترین عو

رفاهی، نامناسب بودن تسهیالت و تجهیزاتی تفریحی و ورزشی، عدم ارائه خدمات  و تسهیالت مطلوب به گردشگران، 

مجوز و ، عدم ارائه 21افزایش امکانات و خدمات در مناطق تفریحی و گردشگری در سایر مناطق در مقایسه با منطقه 



 

 

تسهیالت از سوی دولت برای گسترش گردشگری در این منطقه، افزایش تمایل گردشگران به مسافرت به سایر مناطق 

قرار گیری در قطب بزرگ جمعیتی کشور و از مهمترین عوامل مثبت پیش روی توسعه گردشگری منطقه، تفریحی است 

خدمات اداری، خدماتی در سطح منطقه در ارتباط با سایر مناطق و در بافت و هسته تاریخی شهر، نزدیکی به بازار و سایر 

 را به دست آمده است.  و افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این منطقه

 پیشنهادات و راهکار در خصوص توسعه اقتصادی گردشگری:

گیزشی برای ارتقای سطح به خدمت گرفتن رایگان ظرفیت های کم ترافیک خدمات گردشگری به عنوان عامل ان-2

 آموزشی،ورزشی،استعدادی دانش آموزان و دانشجویان در قالب جوایز

تحریک تقاضا در حوزه گردشگری با پیش فروش محصوالت و خدمات گردشگری در زمان های کم و ترافیک -1

 گردشگری

فعاالن اقتصادی،شهرداری ها  (اقتصاد جزیره ای همهover lap( و نقاط هم پوشانی )GAPبهره گیری از نقاط کور )-9

 گذاران کالن برای کاهش هزینه های تبلیغات و بازاریابی و تامین جوایز بزرگ انگیزشی و سرمایه

 برند سازی جاذبه های گردشگری و بکار گیری برای توسعه بازار جاذبه های گردشگری-0

 به کاری سیاست های توسعه محصولیت جاذبه های گردشگری  -.

 و .... web gisبه کاری بستر های مجازی معرفی جاذبه ها شامل -.

 محصوالت گردشگریبهره گیری از دانش برنامه ریزی گردشگری در ایجاد رشد اقتصادی کشور با محوریت جایگزینی -.
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