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 کیدهچ
هدف پژوهش پیش رو بررسی جایگاه شهر تهران از منظر گردشگری در میان 

پذیری سایر رقبا و ارائه راهبردهای توسعه گردشگری بر پایه هویت رقابت
نظر در عرصه جامعه هدف مسئوالن و افراد صاحبباشد. می ایمنطقه

باشد که براساس تکنیک دلفی افرادی که با موضوع و محیط می گردشگری
نظر  حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق از عنوانبهآشنایی داشتند 

تحلیلی است.  –کاربردی و از نظر متدولوژی جزو تحقیقات توصیفی ، هدف
منابع و عوامل کالن محیطی و ، توسعه و تشریح اهداف جهت تدوین استراتژی

معرفی جایگاه شهر تهران در میان رقبا از تکنیک تحلیلی متاسوات و به منظور 
شهرهای مورد مطالعه از روش واسپاس بهره گرفته بندی رتبه تعیین جایگاه و

اس ترکیبی متاسوات و واسپهای شده است. نوآوری تحقیق در استفاده از روش
آمده  باشد. براساس نتایج به دستمی در تعیین جایگاه شهر تهران در منطقه
از نظر درآمد گردشگری و شهر  6/0مشخص گردید که شهر دبی با وزن 

شهر های ترین رقیباز نظر جذب تعداد گردشگر بزرگ 2/0ریاض با وزن 
 ترین عوامل در عدم توسعه مناسبدر این راستا مهم .باشدمی تهران

عدم انسجام ، گردشگریهای گردشگری نیز عواملی چون کمبود زیرساخت
مشخص و واحد در استفاده از های ریزیبرنامهنبود ، یشهرکالنهای سیاست
ونقل حملمشکالت ، گردشگریهای پراکندگی سایت، انسانیهای پتانسیل
 غرب علیه ایران شناخته شدند.های اعمال تحریم، شهری
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Abstract 

This study was conducted to assess the position of 
Tehran from a tourism perspective using a questionnaire. 
The target community is officials and experts in the field 
of tourism who were selected as a sample size based on 
the Delphi technique who were familiar with the subject 
and environment. The research method is applied in 
terms of purpose and descriptive-analytical research in 
terms of methodology. In order to formulate a 
development strategy and explain the goals, resources, 
capabilities and macro-environmental factors and to 
introduce the position of Tehran among the competitors, 
the analytical analysis technique has been used and in 
order to determine the position and ranking of the studied 
cities, Vaspas method has been used. The innovation of 
the research is in using the combined methods of 
Metaswat and Vaspas in determining the position of 
Tehran in the region. The innovation of the research is in 
using the combined methods of Metaswat and Vaspas in 
determining the position of Tehran in the region. Based 
on the results, it was found that Dubai with a weight of 
4.6 in terms of tourism revenue and Riyadh with a weight 
of 4.3 in terms of attracting tourists are the biggest 
competitors in Tehran. In this regard, the most important 
factors in the lack of proper tourism development.  
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 همقدم
صنعت گردشگری  (.656: 3113، شود )لوزانوهای بزرگ اقتصادی در جهان تلقی میترین بخشعنوان یکی از مهمگردشگری بهامروزه 

خود  دهد و توجه اغلب افراد در سراسر جهان را بهاهمیت خود را گسترش می .راندسمت جلو می ما خود را بهدائ، پررونق عنوان یک پدیدهبه
همچنین بهترین  .(25: 1286، ها برای توسعه کشور محسوب شود )جعفریترین گزینهتواند یکی از مناسبکه می ایگونهبه .کندجلب می

(. 112: 1280، زادهمحصولی یا محدود بودن منابع درآمدی دارای اقتصادی ناکارآمد هستند )یعقوبتک دلیلمحرک برای کشورهایی است که به
آمده است  ای درریزی توسعهشکل نیازی اساسی در برنامهدر سده گذشته گردشگری و امور مربوط به آن از حالت فعالیت فرعی و فراغتی به

 (. 330: 1289، )صالح و همکاران
کمک به ، بهسازی محیط، گذاری در میراث فرهنگیکمک به سرمایه، کمک به صلح جهانی، ایتعادل منطقه، آوری ارز، د اشتغالایجا

از جمله مزایای این صنعت ، های گردشگری و جلوگیری از برون کوچی جمعیتتوسعه نواحی دارای جاذبه، های حیات وحشبهسازی زیستگاه
ایجاد اشتغال و سرمایه و نیز جابجایی جمعیت و امکانات نقش مهمی  با توجه به پتانسیل باالی خود درو  (UNWTO, 2017: 2)بوده است 

 (Creaco; Querini 2003: 145های جدید )دلیل نقشی که در ایجاد شغلکند و در بسیاری از کشورهای جهان بهدر توسعه فضایی ایفا می
ابزار مهم توسعه ، ( داردCooke et all, 2006: 78های فضایی در قیاس کالن و خرد )ای و سیاستبتی منطقههای رقاایجاد مزیت و

 های تعیین کنندهترین جنبهمهم، شده توسط مقصد گردشگریمحصوالت و خدمات ارائه ، ر این میان منابع گردشگریدشود. محسوب می
  .(Sanchez et al, 2014: 1092جذابیت برای گردشگران است )

ها آن برای استفاده مناسب از ریزیبرنامهتأمین و ، های شهری مورد نیاز گردشگرانخدمات و ظرفیت، سیساتأت، توجه به امکاناتبا
اد گردشگران و ظرفیت باید به هماهنگی میان تعد، (. بنابراین23: 1285، ی را جذب کرد )قاسمیتربیشتا بتوان گردشگران ضرورت دارد 

 (. 3: 1281، وندها توجه شود )موسیفضاهای گردشگری به ویژه زیرساخت

ها و منابع الزم برای عملکرد هر مقصد گردشگری است. فرآیند، هاسیستم، زاتیهتج، های گردشگری شامل امکانات جانبی و مکملزیرساخت
 (.Adebayo, 2014: 13ها رابطه بسیار قوی وجود دارد )ختاز نظر تئوری بین توسعه گردشگری شهری و زیرسا

 معموال شهرهاست. ا یشهر یشگردگر، فضایی یلگوهاا یناز ا یکی. کندمی عمل خاصی فضایی یلگوهاا بچورچادر  یشگردگر عموما
 با یمناطق، مراکز خرید، یشهر باز، هاکپار، یرزشو یهاومیاستاد، اترئت یهاسالن، یادبود یبناها، هاشامل موزه یبزرگ متنوع و یهاجاذبه
  (.36: 1293، کنند )پاپلی یزدیمی جذب رای اریگردشگران بس، که خود دارند مشهور افرادو مربوط به حوادث مهم  ییهامکانی و خیتار یمعمار

 باتوجه به، عنوان عامل کششها بهجاذبه این .هستندخاص  دصامسافرت مردم به مق لیترین دالاز مهم یکی یگردشگر یهاجاذبهوجود 
 یهاجاذبه هرقدر و جذب کنند به سمت خود دور یهانینقاط و سرزم گردشگران را از توانندیم، که دارند ییهاتیجذاب خاص و یهایژگیو

 یترعیوس اریبس حوزه نفوذ جهینت در و بود خواهند برخوردار یقدرت کشش باالتر از ،باشند ترجذاب و فردتر به منحصر تر ومتنوع یگردشگر
 متمرکزو  صحیح ییزربرنامه با رکا ینا ایبر زمال بستر که دبو هداخوپذیر امکان هامطلوبیتو  یاامز ینا به یابیستد مانیز داشت. خواهند

های موجود در قوی است تا ضمن استفاده مطلوب از فرصت ریزی و مدیریتدر این راستا توسعه گردشگری شهری نیازمند برنامه .دشو همافر
مشی مبنای آن خطراهبردهای مطلوبی شکل گیرد تا برریزی آن در چارچوب ها غلبه یابد. بنابراین شایسته است برنامهشهر بر موانع و محدودیت

 زیراگردشگری و دیگر کارکردهای شهری گردند.  که مانع برخورد منافع گردشگری در نظر گرفته شود ههای مناسبی برای توسعو سیاست
محیطی و اجتماعی مشکالت زیست، ریزی و راهبرد مشخص توسعه یابدطور اتفاقی و بدون برنامهتجربه نشان داده است هرجا گردشگری به

 (. 2: 1295، اریالدین افتخشود )رکنمشکالت گردشگری بیش از فوایدش می، مدت آورد و در درازمتعددی به وجود می
ریزی برنامه ریزی شده رقابت کنند. بنابراینبا مناطق گرشگری برنامه مؤثر طورتوانند بههمچنین مناطق گردشگری بدون برنامه نمی

بینی غیرقابل پیشبینی و ای را برای توسعه سازمانی تدوین کند که با شرایط و الزامات قابل پیشتری الزم است تا راهبردهای هماهنگ شدهجامع
فضایی گردشگری تحقق  ریزی و مدیریت راهبردی( و این امر در چارچوب رویکرد برنامه135: 1298، های آینده منطبق و سازگار باشد )بهرامیسال

 فرهنگی با شکوه است.  دار تاریخ ماندگار ایران دارای آثار ارزشمند تاریخی وعنوان میراثتهران به شهرکالندر این میان  کند.پیدا می
ی کشورهای دیگر همچون هاشهرکالنو فرهنگی چندهزار ساله در مقایسه با سایر گیری از این پشتوانه تاریخی با بهره شهرکالناین 
ای های ویژهاز قابلیت، ندباشرقبای اصلی این شهر در جذب گردشگران خارجی می عنوانبهآنتالیا و ... که ، دبی، مسقط، جده، ریاض، استانبول

 عدم شکوفایی این کارکردها نشان وها گیری مناسب و درخور از این قابلیتاما عدم بهره، باشدبرای توسعه صنعت گردشگری برخوردار می
داتی یهنابراین نیاز است تا تمجایگاه واقعی و درخور خود را از این میراث ماندگار کسب کند. ب .نتوانسته است شهر تاکنوندهد که این کالنمی

وهش حاضر توجه به توسعه ژرو هدف از پتهران رسید. از این شهرکالناندیشیده شود تا بتوان به جایگاه واقعی این نوع گردشگری در 
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ت ملی ارائه شود. توسعه این پایتخترین راهکارهای راهبردی است تا مهم ریزیبرنامهتهران در قالب  شهرکالنهای گردشگری در فعالیت
عنوان رقبای به های مهم در زمینه گردشگریشهرکالنای اجمالی از وضعیت گردشگری شهر تهران با سایر مقایسه کار ابتدا بایدبرای این

در  بتوان راهبردهای مناسب در جهت رفع نقاط ضعف توسعه گردشگری آن ارائه داد. این شهر صورت گیرد تا بعد از شناخت وضعیت موجود
ای پذیری منطقهرقابت تیهو هیبر پا یگردشگر ایتوسعه یراهبردهاچه  است که سوالاین  ویی بهگدنبال پاسخاین راستا تحقیق حاضر به

و ارائه  شهر تهران در منطقه گاهیجا نییمتاسوات و واسپاس در تع یبیترک یهااستفاده از روش ؟وان ارائه دادتمی شهرتهرانکالنبرای 
 شود.حاضر محسوب می قیتحق ینوآورها آن هکار براساسرا
 

 مبانی نظري

 چارچوب نظری

های مقصد است. در قرن بیست ترین عنصر در گردشگری جاذبهواژه گردشگری تداعی کننده رونق اقتصادی و توسعه اجتماعی است و مهم
(. تا UNWTO 2017: 20ترین صنایع جهان است )دهد و یکی از بزرگو یکم بخش عمده اقتصاد جهانی را گردشگری تشکیل می

صادرات »عنوان ای و علمی و اقتصادی بهای است که در محافل حرفهاندازه که امروزه اهمیت گردشگری در توسعه اقتصادی شهرها تاجایی
، نقش گردشگری در توسعه اجتماعیخاطر ای و ملی در همه نقاط بمنطقه، ریزان و مدیران محلیشود و برنامهاز آن یاد می« نامرئی

 نمایند. گذاری میریزی و سرمایهبرنامه، اقتصادی و فرهنگی جوامع جهت گسترش آن
یک عامل راهبردی در  همنزلنقش آن را به، های گردشگریهای تجاری در مورد قابلیتسسهؤها و مدست آمده بسیاری از دولتهای بهیافته

 ی ازیک کهگری گردشدر این راستا  (.156: 1286، عباسی و همکارانزایی شده بخشیده است )ای( و اشتغالطقهاقتصاد ملی )من هتوسع
رو از ایندارد.  بسیاری از کشورها، های اقتصادیفعالیتو نقش مهمی در رشد و توسعه  د استحال رش های اقتصادی درشترین بخسریع

 .(96: 1283، بدری) وسعه گردشگری استفاده کندهای خود در تاهمیت دارد از قابلیت
عنوان حق اندیشه راهبردی و پذیرش گردشگری به وجود، توسعه گردشگری نخستین شرط موفقیت هر شهر در، متون بررسی مطابق
ست. دومین شرط برای ا های مناسب شهریو زیرساخت فرهنگی، سیاسی -اجتماعی هایمدیریت عاقالنه و مدبرانه در عرصه و شهروندی

ها الت و امکاناتی است که دسترسی به جاذبهههای شهر و ایجاد تستنسیق و آمایش جاذبه، تضمین موفقیت سیاست توسعه گردشگری شهری
 (.15: 1298، پیش آسان سازد )دیناری از را بیش

 بر اول نگرش: گیردگرا مورد توجه قرار میمساوات و نگریندهآ، گراکل و نگرجانبه همه رویکرد سه گردشگری پایدار هتوسع برای تحقق
 برآورد احتیاجات، ومد درویکر گردد. در اکولوژیک مالحظه و اقتصادی، سیاسی بستر در که است پایدار هنگامی توسعه که است این باور

 رویکرد است. در آیندگان مطرح برای برابر هایفرصت ظحف و زیست محیط محافظت از آن موازات به و میزبان جامعه، گردشگران کنونی
 (.103 :1296، توالییت )مورد نظر اس منابع و هاداده، امکانات از استفاده در فرانسلی و نسلی درون مساوات، سوم

ریزی مدیریت راهبردی واقع برنامه در ارد.ل و مبانی در کانون توجه قرار دهر سه اصریزی راهبردی فضایی گردشگری در الگوهای مدیریتی و برنامه
  .(123: 1299، سازد )معصومیمی راهحال و آینده م، صورت پلی بین گذشتهیک تصویر کلی از گردشگری با افق دید بلندمدت و به، گردشگری
با ها آن ه اعمال آن و چرایی و توجیهنحو، های گردشگریریزی راهبردی مشتمل بر هدایت فعالیتمحورهای مطرح در برنامه ترینمهم

مطالعه ، های گردشگریرویه است. توجه به جاذبهوسازهای بیمحیطی و کاهش اثرات مخرب و جلوگیری از ساختهای زیستتوجه به حفاظت
جمله  جامعه مقصد از دسترسی گردشگران و نگرش گردشگران در ارزیابی، ونقلالت حملیهتس، ت ویژه اماکن گردشگرییهدر خصوص ما

 (.00: 1282، ریزی مدیریت است )منتظریمحورهای مطالعاتی مطرح در این نوع برنامه
ت آن آگاه سازد. نگاه از پایین به باال یهم گردشگری و تحلیل مایهبه ابعاد مفا تواند ما راهای مختلفی درباره گردشگری میها و دیدگاهنظریه

 (. 156: 1286، )عباسی اری استای در مفهوم از مشارکت مردمی در اقتصاد سرمایهش توسعهبه گردشگری توجیه کننده نگر
 یهاتیفعال، خیفرهنگ و تار، وهواآب، ایمقصد مانند جغراف یهایژگیبه و ی شهریگردشگر تیجذاب ،معتقدند ،(3111) 1و کراوچ یچیر

  (.Ritchie, 2011: 250دارد ) یبستگ یعیطب ایساخته شده  یها و بناهایانواع سرگرم، ارائه شده
 
 

                                                                                                                                                         
1.Ritchie & Crouch  



 ای با استفاده از روش متاسواتپذیری منطقهتدوین راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران بر پایه هویت رقابت: رجبی آزیتا           09

 رویکردهای گردشگری شهری

ت آن آگاه سازد. نگاه از پایین به یهم گردشگری و تحلیل مایهابعاد مفا تواند ما را بهمختلفی درباره گردشگری می هایها و دیدگاهنظریه
ولی نگاه از باال به پایین به  .ای استز مشارکت مردمی در اقتصاد سرمایهای در مفهومی اکننده نگرش توسعه به گردشگری توجیه، باال

  .محیطی استوار استفرهنگی و زیست، م اجتماعییهگردشگری نشان از این دارد که این پدیده عالوه بر کاربرد اقتصادی بر مفا
 

 رویکرد اقتصادی گردشگری

چرخه  ،چه در آن خیلی مهم استجایگزین در یک اقتصاد تک در اقتصاد ملی شده و آن، تواندعنوان یک فعالیت اقتصادی میگردشگری به
صادرات نامرئی »گردشگری را در اصطالح اقتصادی  معموال .آوردوجود میزایی را بهمالی حول محور گردشگری است که رابطه اشتغال

گردد و درآمدهای های یک کشور مشهود و ظاهر میآن در تراز پرداخت که اثر اقتصادی صادراتحالی زیرا در .نامندمی« محصوالت خدمات
های هم تنیدگی فعالیتر بیگانه مشهود و معلوم نیست. درآمده از ارائه خدمات افراد یک کشور در کشو دستناشی از آن نظیر درآمدهای به

اقتصادی موجب رشد گردشگری و افول اقتصادی حدی است که رشد های اقتصادی بهاقتصادی حول محور گردشگری با دیگر شاخص
 (. 103: 1269، گردد )داس ویلموجب افول گردشگری می

ریزان و بر این بسیاری از برنامه عالوه .شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است در حال تبدیل امروزهگردشگری 
 کنند.رکن اصلی توسعه پایدار یاد می عنوانگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری بهسیاست

 

 فرهنگی -رویکرد اجتماعی

فرهنگی هر مکان در رابطه با گردشگری نیاز به نگرش هرمنوتیکی در توجه به فضاها دارد. در یک حالت کلی گردشگری از  -پردازش اجتماعی
ها و انسان، جمی داشته باشد. گردشگری انسان را با فضاهای جغرافیاییتها، تبادل و یا تدافعی، تواند حالت تعاملفرهنگی می -انداز اجتماعیچشم

شود. بدون فرهنگ که تفاوت را عنوان جاذبه اصلی گردشگری محسوب میاست که فرهنگ خود به در حالیسازد. این های دیگر آشنا میفرهنگ
کاهش ، تر شدن افق اندیشه طرفیناز گردشگری موجب وسیع مدهدست آبه. مبادالت فرهنگی جا شبیه هم خواهد بودهمه ،کندایجاد می

های فعالیت، سبک زندگی، هاجشن، سنت، د. الگوهای فرهنگی موجود در زمینه مذهبگردها به یکدیگر میها و نزدیک شدن انسانداوریپیش
 (.61: 1282، ادبی ممقانیشوند )های مهمی برای گردشگران محسوب میجا، دستی و موسیقیهنر و صنایع، سبک معماری محلی، اقتصادی و سنت

 

 رویکرد کارکردی

با اهداف  این امر معموال. زیرا بخش باشدتواند رضایتها تا حد کمی میدر نمایاندن واقعیت، توریسممانند ای هر تالشی برای فعالیت پیچیده
در تصویری که اقتصاددانان سیاسی از توریسم  .تر استخالصه کردن مدل محتمل ،تر باشدعام گیرد. هرچه اهدافای انجام میفکری ویژه

ها و های فراملیتی جریان اختالل هزینهدانند و این مسئله در عملیات شرکتآن را وسیله استثمار جهان سوم می ،کنندالمللی ارائه میبین
های موجود در این صنعت دیدگاه کارکردی به نابرابری، کنند. برعکسداده و تشریح می ای مورد توجه قرارهای جزیرهالگوی توسعه مکان

ات گوناگون و انواع مختلف مناطق مقصد بپردازد. در این تأثیردهد که به توصیف خصوصیات گردشگران کند و ترجیح میتوجه چندانی نمی
زیرا پویایی تغییرات مناطق توریستی را نادیده گرفته است  .کننده است گمراه شده تا حدودی مرحله ایستا که در آن نشان داده، رویکرد

 (.06: 1298، )زاهدی و رنجبریان
 

 پیشینه تحقیق
اجتماعی کسب و کارهای کوچک بخش خدمات در توسعه  –نقش اقتصادی »در تحقیق خود با عنوان  ،(3115و همکاران ) رودنکو

مبنای تعداد کارمندان و شاغالن و گردشگری مشخص شده برای پژوهش برهای شاخصپرداختند. ی به بررسی جامع «گردشگری روسیه
، درصد 08ثابت و جاری و سرمایه این کسب و کارها مورد بررسی قرار گرفتند. کمبود منابع مالی های دارایی، در بورسگذاری سرمایه، مالی

ضعیف ، درصد 30شرایط نامطمئن کشور و تجاری و کاهش تقاضا ، درصد 10گذاری سرمایهک ریس، درصد 39تجاری های باال بودن وام
اما در بررسی اند. در این بخش شدهگذاری سرمایهدرصد در مجموع باعث کاهش  11ها درصد و سایر علت 11بودن امکانات تکنیکی و فنی 

 رسد.می کشورهای توسعه یافته به نظر آمریکا و سایر، عملکردی در مقایسه با اتحادیه اروپا

                                                                                                                                                         
2. Rodenko 
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و ارتباط میان  پرداختند« مقاصد و توسعه گردشگریپذیری رقابتبررسی تحلیلی » عنوان بادر پژوهش خود  ،(3116و همکاران ) ایبانز
نشان داده است که ها آن تحقیق نتایجاند. مختلف را مورد مطالعه قرار دادههای مقاصد و پایداری گردشگری از نظر تئوریپذیری رقابت
 مقاصد و پایداری گردشگری ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.پذیری رقابت

پرداختند.  «مدل استراتژی توسعه گردشگری پایدار در منطقه گردشگری جاکارتا»عنوان  بابه پژوهشی  ،(3116و همکاران ) یوهانس
 مختلف مفید باشد. های تا برای همه ذینفعان در حوزهکرد  ر گردشگری را برای جاکارتا معرفییک مدل راهبردی توسعه پایدا تحقیق این

هدف  با« ریزی استراتژیک برای توسعه گردشگری پایدار در لهستانبرنامه»عنوان با در پژوهشی  ،(3119و همکاران ) 5ماریک نواکی
ریزی استراتژیک مشارکت ذینفعان و اصول پایدار توسعه پرداختند. نتایج برنامههای توسعه گردشگری در لهستان در قالب ارزیابی استراتژی

ریزی استراتژیک های برنامهشاخص، استراتژی توسعه گردشگری در اسناد مورد بررسی های ارزشیابینشان داد که باالترین حوزهها آن پژوهش
 نظارت و ارزیابی است.، و اجرا

را مورد « مطلوبیت گردشگری شبانه شهری از دیدگاه گردشگران شهر شیراز»با عنوان در پژوهشی  ،(1289شیخ بیگلو و سلطانی )
زیبایی منظر »و « هوا و آب»متغیرهای ، در میان متغیرهای محیط شبانه شهر شیراز ،نشان دادها آن نتایج پژوهشند. مطالعه قرار داد

های مختلف مطلوبیت شبانه آثار تاریخی در رتبه نخست و میان جاذبه در. اندداشتهی تربیشاز دیدگاه گردشگران مطلوبیت  «شبانه
های مذهبی در مرتبه بعدی قرار دارند. براساس نتایج مدل فضاهای تفریحی و جاذبه، هاها و پارکباغ، های فرهنگیمطلوبیت شبانه جاذبه

های گردشگری جاذبه»و « مطلوبیت محیطی»وسیله واریانس متغیرهای به« رضایتمندی گردشگری»در صد از واریانس  8/21، رگرسیون
 .شودتبیین می« رضایتمندی گردشگری شبانه» توسط «وفاداری گردشگری»درصد از واریانس  0/50و « شبانه

با  «هر تهرانش 13توسعه گردشگری پایدار منطقه های تدوین استراتژی» ا عنواندر پژوهشی ب ،(1289احمدی دهکاء و تردست )
ای روشن در های کلی و منطقههای تدوین سیاستکه عاملداد نتایج نشان  مورد مطالعه قرار دادند. تفسیری –سازی ساختاری رویکرد مدل

افزایش سطح امنیت عمومی جامعه ، ارتقاء سطح فرهنگ مردم در راستای برخورد و پذیرش گردشگر، حوزه گردشگری جهت جذب گردشگر
 .شوندمحسوب میترین عوامل توسعه گردشگری پایدار در منطقه تأثیرگذاراز 

نشان داد که در ها یافتهپرداختند. در پژوهشی به تدوین راهبردهای توسعه گردشگری با رویکرد امنیت ملی ، (1289مهدنژاد و همکاران )
باالترین امتیاز  19/1یتی و وجود بسترهای الزم توسعه گردشگری با نمره زات و اماکن فراغتی با دید امنیهتج، سیساتأبین نقاط قوت استقرار ت

در بین نقاط ضعف مشکل جذب  اند.کسب کردهتری امتیاز کم 11/1مناسب به منظور گردشگری فرهنگی و تاریخی با نمره های و وجود زمین
باشند. در بین نقاط می ین امتیاز را داراتربیش 81/1بهتر با امتیاز  الزم و ناشناس بودن منطقه و ضعف در اطالع رسانیهای اعتبارات و سرمایه

وجود نیروی انسانی جوان در منطقه و توجه پدافندی به ، بخش خصوصی در حوزه گردشگریهای تالش برای جذب سرمایه، فرصت
تخریب محیط بر اثر اهمال گردشگری ، ت. در بین نقاط تهدیدین امتیاز به خود اختصاص داده استربیش 31/1همان منطقه با نمره های ویژگی

 ین امتیاز را دارند.تربیش 11/1طبیعی با نمره های و از بین جذابیت
ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار به ارائه برنامه SOARدر پژوهشی با استفاده از مدل استراتژیک ، (1288رومیانی و همکاران )

ترین راهبردهای اجرایی از نظر ذینفعان مهمنشان داد که  هاآن نتایج تحقیقپرداختند. روستایی در شرق استان مازندران  مقاصد گردشگری
 تقویت زیرساخت کالبدی 69/60 ایگذاری در گردشگری روستایی با میانگین رتبههای توسعه سرمایهها و نشستبرگزاری همایش، ترتیببه

و دستیابی به  96/32 ایشیب و ارتفاع( گردشگری با میانگین رتبه، توپوگرافی) ( و برطرف کردن مشکالت مرتبط با موانع محیطیهای ارتباطی)راه
انتظارات و ادراکات گردشگران ، بندی و تحلیل مجموعه نیازهادسته، شناسایی، عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی که مستلزم ارزیابی مستمر

 .اندکه اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص داده 96/11 ایمیانگین رتبه با
تعیین راهبردهای توسعه پایدار صنعت گردشگری ایران با استفاده از تکنیک متاسوات در  در پژوهشی با عنوان ،(1286) همکارری و یعقوبی منظ

ترین دالیل توسعه نیافتن صنعت گردشگری نشان داد که از مهمها آن نتایج مطالعه پرداختند.به مطالعه انداز این صنعت راستای اهداف سند چشم
های مشخص و واحد در این صنعت و اعمال ریزینبود برنامه، نبود انسجام قوانین، های گردشگریمناسب زیرساخت هفقدان توسع، ایران

 های غرب علیه ایران است. تحریم
مقایسه اجمالی با  را درشهر تهران  اقامتی نیازها و الزامات زیرساختی آن مراکز، گردشگری شهری تهران پژوهشی در ،(1286نوروزی و بهار )

                                                                                                                                                         
3. Ibanez 

4.Yohanes 

5. Marek Nowackiج 
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توان به رونق هایی برای توزیع مراکز و تسهیالت گردشگری میبا اتخاذ سیاست داد کهتحقیق نشان نتیجه مورد بررسی قرار دادند.  ،شهر استانبول
 .گردشگری کمک کرد

 

 پژوهش انجام وش ر

و  تحقیق ینظر بچورچا ینوتد ایست. برا تحلیلی -صیفیتو، کیفی از نظر متدولوژی، ماهیتکاربردی و از نظر ، از نظر هدفهش وپژ ینروش ا
 به سترسید ایبر )براساس تکنیک دلفی( با خبرگان مصاحبهو  نیامیدهای روشاز  همچنین، شد استفاده دیسناا از روش پیشین تتحقیقا ورمر

از نفر  21که  بودندتهران شهر  یشگردگر هعرصدر  نظرصاحب ادفرو ا نمسئوال ین تحقیقا ریماآ جامعه گردید. استفاده مورد نیاز تطالعاا
  حجم نمونه انتخاب گردید. عنوانبهموضوع و محیط ان و کارشناسان مرتبط با صصختم

مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی جایگاه شهر تهران  VRIOبا استفاده از تئوری ه با رقبا، محدوده مورد مطالعه در مقایسدر پژوهش حاضر 
شهرهای مهم در همین راستا  گردید. استفاده Meta - SWOT لمداز  یشهر یشگردگر توسعه رقابتی دهبررا ئهو ارا هاداده تحلیل در میان رقبا

مراحل کلی  ،1شکل  گردید.از دو روش با یکدیگر مقایسه دست آمده بهند و نتایج بندی شدز رتبهدر منطقه از نظر گردشگری با روش واسپاس نی
  شده است. پژوهش حاضر نشان داده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  متاسواتاجرای مراحل . 9شکل
  

 محدوده مورد مطالعه
ساله  351پایتخت ، است. شهر تهران منطقه 33نفر جمعیت و  9150151، کیلومترمربع وسعت 622واحد تحلیل این پژوهش شهر تهران با 

 گردد.می های دارای رتبه مناسب در جهان محسوبشهرکالنجمله  نظر اندازه نیز از از، ایران
هویتی ، پهلوی و نیز پایتخت جمهوری اسالمی بوده است که این مرکزیت سیاسی و نیز تاریخی، قاجار هاین شهر پایتخت سلسله پادشا 

 و فردی به این شهر داده است. به این خاطر در این شهر اماکن و بناهای ارزشمند متعددی که بجا مانده از تاریخ پرفراز به تاریخی منحصر
ها مه این... بسیاری است که ه ها وهتل، فرهنگسراها، هاموزه، های تاریخیقرار دارند. براین اساس تهران دارای جاذبه ،نشیب آن است

دهد. های فراوانی را جهت توسعه گردشگری در اختیار مدیریت شهری قرار تواند کارکرد گردشگری این شهر را تقویت کرده و پتانسیلمی
 0/60ای که با جذب گونهبه، ی از گردشگران را به خود اختصاص داده استتربیشدیگر کشور سهم  شهرکالن 10نسبت به  شهرکالناین 

 (. همچنین1280، باشد )طرح جامع گردشگری استان تهرانگردشگری کشور می ،1گردشگران خارجی در منطقه  0/81گردشگران داخلی و 
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 خارجی

 : شناسایی سازمان
 .اهداف1
 .عوامل بحرانی3
 .شناسایی رقبا2

 ورودی
 جزیه و تحلیل عوامل خارجیت
 .شناسایی عوامل بیرونی1
 .وزن دهی عوامل3
 .ارزیابی شدت تاثیر2
 .احتمال افزایش0
 درجه اضطراری بودن.5

 تجزیه و تحلیل عوامل داخلی
 .وزن دهی به قابلیت ها1
 .کامیابی3
 .تقلیدپذیری2
 .سازماندهی0
 

 نقشه استراتژیک

 شناسایی استراتژی های مهم

 1خروجی 

 3خروجی 

 2خروجی 

(V) RIO 
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های اخیر بوده عنوان دومین شهر جاذب گردشگری در طی سالتهران بعد از مشهد به، 1283براساس گزارش مرکز آمار ایران در پایان سال 
شمیرانات و ، شده در سه شهرستان تهران تعداد کل آثار ثبت، (1281دستی تهران ) رش سازمان میراث فرهنگی و صنایعاست. براساس گزا

 اثر( در خارج از محدوده شهر تهران و حریم پایتخت قرار دارد.  09اثر است که بخشی از این تعداد ) 268ری برابر 
 

  
 استان و شهرستان، ران در کشورته شهرکالنموقعیت جغرافیایی . 9شکل 

 هایافته
افزایش جذب گردشگران ، یک شهر گردشگر پذیر عنوانبهشهر تهران در سطح فراملی  اهدافی همچون معرفی، 1جدول  طالعاتبراساس ا

هدف رونق  شود،یمالحظه مطور که همانباشد. می رونق اقتصاد شهری، یک صنعت مدرن عنوانبهتوسعه صنعت گردشگری ، خارجی
در اولویت دوم و معرفی شهر تهران در سطح  216/1در اولویت اول و توسعه صنعت گردشگری با امتیاز  011/1اقتصادی شهر با امتیاز 

 هداهداف و وزن 1جدول  در اولویت سوم و در نهایت افزایش جذب گردشگران خارجی در اولویت آخر قرار دارند. 331/1فراملی با امتیاز 
 دهد.می اهداف پژوهش را نشان

 به اهداف پژوهش هوزن د .9جدول 

4C 3C 2C 1C  

 اهداف معرفی شهر تهران در سطح فراملی افزایش جذب گردشگران خارجی توسعه صنعت گردشگری رونق اقتصاد شهری

011/1 216/1 311/1 331/1 FTOPSIS Fuzzy 
 

پرداخته شد که برای موفقیت و دستیابی به اهداف ضروری ها اسائی منابع و قابلیتدر قدم بعدی بعد از شناسایی اهداف اصلی به شن
باشند با کمک نظرات کارشناسانی که با محیط می، 3های گردشگری شهر تهران که به شرح جدولهستند. در این مرحله منابع و قابلیت

یک از  اند. هرمورد سنجش قرار گرفتهها آن شگری با توجه به نظراتدر توسعه گردها آن تأثیراحصاء شدن و سپس میزان ، ندآشنایی داشت
این عوامل میزان درجه اهمیت متفاوتی با یکدیگر دارند و به همین دلیل با استفاده از نظرات کارشناسانی که در مرحله قبلی وزن مشخصی 
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مشخص  ،(3جدول)از نظرات کارشناسان  دست آمدهبهنتایج  توجه بهباآورده شده است.  ،3داده شده است که نتایج آن در جدول ها آن به
 ین امتیاز را کسب کرده است. تربیشدرصد  10گردید که قابلیت پایتخت سیاسی و اداری کشور ایران با 

ردشگری و گردشگر امتیاز در رتبه دوم قرار دارد. منابع پیشینه تاریخی و بارز بودن خصلت گ 12های طبیعی بکر و زیبا با وجود جاذبه
 تر در مراتب بعدی قرار گرفتند. پذیری در رتبه سوم جدول قرار گرفت. سایر منابع با امتیازی پایین

منابع و  ،3جدول  امتیاز را به خود اختصاص داده است. ینترامتیاز پایین 5مناسب به آن با مومی و دسترسی نقل عووجود حمل
 .دهدرا نشان میباشند می حدوده مورد مطالعه اثرگذارکه در توسعه گردشگری م یهایقابلیت

 مورد مطالعه در توسعه گردشگری محدودههای منابع و قابلیت. 9دول ج
 درصد هامنابع و قابلیت ردیف

 12 دارابادو...، درکه، های طبیعی بکر و زیبا همچون طبیعت دربندوجود جاذبه 1
 8 ...، های مذهبیجاذبه، مراکز تفریحی، هاکاخ، هااز جمله موزهوجود آثار جذاب و دیدنی گردشگری  3
 10 پایتخت سیاسی و اداری کشور ایران عنوانبه 2
 11 دارا بودن پیشینه تاریخی 0
 9 دائمی و موقتهای اقامتگاه وجود 5
 8 امد گردشگران ل در رفتهوجود موقعیت جغرافیایی مناسب برای تس 6
 6 فرهنگیهای رسوم خاص و وجود جاذبهآداب و  6
 6 وجود اقلیم کوهستانی و معتدل در تمامی فصول سال 9
 5 ب به آنعمومی و دسترسی مناسونقل حملود وج 8
 11 بارز بودن خصلت گردشگری و گردشگر پذیری 11
 9 وجود مردم خونگرم و مهمانواز 11

های صورت گرفته به شناسایی ابعاد رقابتی و رقبای شهر تهران پرداخته شد. در این راستا های موجود و بررسیتوجه به منابع و قابلیتبا
بندی شدند. به دلیل از گردشگری و تعداد گردشگران( دسته دست آمدهبهافزار متاسوات ابعاد رقابتی در دو دسته )درآمد برای بررسی در نرم

شناسایی شده در شهر تهران در وضعیت برتر یا های که در منطقه از نظر قابلیت یشهرهایدر ادامه  ،ت کار مبتنی بر رقابت استیهآن که ما
شناسایی شدند. مشخص گردید که باتوجه به منابع و ، روندمی شماررقیب در زمینه گردشگری شهری به عنوانبهقرار دارند و ی مشابه
شوند. در ادامه می در منطقه برای شهر تهران محسوبدبی رقبای اصلی ، ستانبولا، جده، شناسایی شده در منطقه شهرهای ریاضهای قابلیت

 آورده شده است.، استخراج گردیدهمتاسوات افزار نرمکه از  نمودار وضعیت توسعه گردشگری شهر تهران در مقایسه با سایر رقبای شهری
بلی جایگاه شهر تهران نسبت به دیگر شهرهای رقیب به کمک شناسایی شده در مرحله قهای مبنای قابلیتدر مرحله بعدی پژوهش بر

نقشه رقابتی شهر تهران با رقبای خود یعنی شهرهای کشورهای  ،2شکل  نظرات مشارکت کنندگان در پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
 دهد.می شوند را نشانمی رقیب محسوب عنوانبههمسایه که از نظر گردشگری 

 

 

 
 نمودار رقابتی شهر تهران در مقایسه با شهرهای کشورهای همسایه .9شکل 
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رقیب ترین از نظر درآمد گردشگری بزرگ 6/0مشخص گردید که دبی با وزن  ،2جدول  اطالعات وبا استفاده از نقشه رقابتی ترسیم شده 
 شود. می ترین رقیب برای شهر تهران محسوببزرگ 2/0از نظر تعداد گردشگر نیز شهر ریاض با وزن  .باشددر منطقه برای شهر تهران می
باشند. از می رقبای شهر تهران 3/2و  6/2، 3/0های ریاض و استانبول به ترتیب با وزن، مد گردشگری جدهآدر مراتب بعدی از نظر در

وزن مزیتی  ،2باشند. جدول می قبای شهر تهرانر 6/2و  9/2، 0های جده و دبی و استانبول با وزن، نظر تعداد گردشگر نیز بعد از ریاض
 دهد.از گردشگری و تعداد گردشگران نشان می دست آمدهبهرقابتی هریک از شهرهای رقیب را از نظر دو بعد درآمد 

  ا بر اساس متاسواتاز رقب کیهر یرقابت تیوزن مز .9جدول 

 رقبا
 تیازام مجموع تعداد گردشگر از گردشگری دست آمدهبهدرآمد 

 نرمال شده مطلق نرمال شده مطلق نرمال شده مطلق نرمال شده مطلق

 1 1 6/1 9/6 8/1 6/2 9/1 3/2 بولناستا

 3 3 9/1 5/6 8/1 9/2 8/1 6/2 ریاض

 0 2 3 1/9 1/1 2/0 9/1 3/0 جده

 5 5 1/3 0/9 1 0 11/1 6/0 دبی

 

، در این گام براساس این تئوری کمیابی پرداخته شد. ری مبتنی بر منابعها براساس تئودر مرحله بعدی به ارزیابی منابع و قابلیت
مخالفم و خیلی مخالفم( مورد ، خنثی، موافقم، )خیلی موافقم ایدرجه ( را در یک طیف پنجRIOتقلیدناپذیری و غیر قابل جایگزینی )

 گیرد. می ارزیابی قرار
یعنی رقبای ما قادر به تقلید این قابلیت نیستند؟ و  Iبه انجام این کار نیستند؟ تقلیدپذیری یا  یعنی رقبای ما قادر: Rمنظور از کمیابی یا 

 بریم؟ می یعنی ما از این عامل به واسطه خط مشی جبران خود بهره: Oغیر قابل جایگزینی یا 
 درطورکه همان بر منابع آورده شده است.شهر تهران مورد هدف براساس دیدگاه مبتنی های در ادامه جدول ارزیابی منابع و قابلیت

، دائمی و موقتهای اقامتگاه اند و منابع وجوددر وضعیت موافقم قرار گرفته Oو منابع برای ها تمامی قابلیت شود،مالحظه می ،0جدول 
واز در نردم خونگرم و مهمانپذیری و وجود م بارز بودن خصلت گردشگری و گردشگر، عمومی و دسترسی مناسب به آنونقل حملوجود 

 بخش کمیابی و تقلیدپذیری در وضعیت مخالفم قرار دارند. 
فرهنگی و وجود های آداب و رسوم خاص و وجود جاذبه، ... و بادآدار، درکه، های طبیعی بکر و زیبا همچون طبیعت دربندمنابع وجود جاذبه

  کمیابی در وضعیت موافقم و برای بخش تقلیدپذیری در وضعیت خنثی قرار دارند. اقلیم کوهستانی و معتدل در تمامی فصول سال برای
 

 بسها براساس دیدگاه تئوری منالیتارزیابی منابع و قاب . 9جدول 

 غیر قابل جایگزینی تقلیدپذیری کمیابی هامنابع و قابلیت

 موافقم خنثی موافقم بادو...دارا، درکه، های طبیعی بکر و زیبا همچون طبیعت دربندوجود جاذبه

های جاذبه، مراکز تفریحی، هاکاخ، هاوجود آثار جذاب و دیدنی گردشگری از جمله موزه

 ...، مذهبی
 موافقم موافقم مخالفم

 موافقم موافقم موافقم پایتخت سیاسی و اداری کشور ایران عنوانبه

 موافقم موافقم موافقم دارا بودن پیشینه تاریخی

 موافقم مخالفم مخالفم دائمی و موقتهای اقامتگاه وجود

 موافقم مخالفم خنثی امد گردشگران ول در رفت هوجود موقعیت جغرافیایی مناسب برای تس

 موافقم خنثی موافقم فرهنگیهای آداب و رسوم خاص و وجود جاذبه

 فقمموا خنثی موافقم وجود اقلیم کوهستانی و معتدل در تمامی فصول سال

 موافقم مخالفم مخالفم ب به آنعمومی و دسترسی مناسونقل حملود وج

 موافقم مخالفم مخالفم بارز بودن خصلت گردشگری و گردشگر پذیری

 موافقم مخالفم مخالفم وجود مردم خونگرم و مهمانواز
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میزان ، شارکت کننده شناسایی شدند و سپس میزان ایستایی و پویایییابی به اهداف را با کمک گروه مدر دستتأثیرگذار در مرحله بعدی عوامل بیرونی 
محاسبات انجام شده در این زمینه در  ه شد.احتمال افزایش و درجه اضطراری بودن عوامل بیرونی شناسایی شده را مورد ارزیابی قرار دادتأثیرگذاری 

  آورده شده است.، 5جدول 
گذاری خیلی قوی و از درجه تأثیری ارائه شده برای تحقق اهداف با وزن خیلی مهم تا بسیار مهم و با راهبردهاشود، که مالحظه می طورهمان

متوسط و ضریب احتمال تأثیر ، اعتباری دارای وزن متوسطهای الت کارتهاضطراری باالیی برخوردارند و تنها راهبرد فراهم نمودن زمینه استفاده از تس
  باشد.می افزایش قدرت کم

 

 ها بر اهدافمنابع و قابلیتتأثیر ارزیابی  . 9جدول 

 درجه اضطرار احتمال افزایش تأثیر  وزن عوامل

 فوری باال خیلی قوی خیلی مهم جلب حمایت دولت به منظور انجام سفرهای ارزان در فصول کم مسافر

 فوری باال قوی بسیار مهم التگذاری داخلی و خارجی و حمایت از آنان از طریق اعطای وام و تسهگسترش سرمایه

 فوری خیلی باال قوی بسیار مهم ای برای افزایش سفر گردشگرانبهبود ایمنی در خطوط هوایی و جاده

 فوری متوسط خیلی قوی خیلی مهم منظور نمودن خدمات قابل ارائه به گردشگران خارجی در محاسبات صادرات غیر نفتی

 فوری باال خیلی قوی خیلی مهم رهنگ سفرهای سازمان ده شده در جامعهتوجه به گردشگری داخلی و ایجاد ف

 فوری متوسط قوی بسیار مهم های مذهبیهای متنوع گردشگری کشور در زمینهاحیاء و ارتقاء جاذبه

 فوری متوسط متوسط متوسط فراهم نمودن زمینه استفاده از تسهالت کارتهای اعتباری و ویزا کارت

 : و عوامل خارجی برمبنای سه معیار مورد تحلیل قرار گرفتها منابع و قابلیت، افزارشه راهبردی توسط نرمبرای ترسیم نق
  ،ها با عوامل خارجینزدیکی منابع و قابلیت: الف 
  ،سمت افقی و عمودی عوامل: ب 

 ها. اندازه حباب: ج
نقشه  ،0شکل  .دهدمی ( میزان درجه تناسب راهبردی عوامل را نشانyودی )دهد و محور عممی ( میزان قدرت عوامل را نشانxمحور افقی )

 دهد.می راهبردی توسعه گردشگری تهران را نشان
 

 
 نقشه راهبردی توسعه گردشگری در تهران. 9شکل 
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 نتایح روش واسپاس

این اساس استانبول  برگردیده است. ارائه  ،6جدول در  امتیاز نهایی هرکدام از این شهرها نسبت به یکدیگرو روش واسپاس محاسبات نتایج 
در رتبه دوم قرار دارند. ریاض در رتبه سوم و به ترتیب جده و مسقط و دبی در مراتب  366/1در رتبه اول و آنتالیا با امتیاز  366/1با امتیاز 

 اند. بعدی قرار گرفته

 امتیاز نهایی شهرها نسبت به یکدیگر .9جدول 

 رتبه امتیاز شهر

 اول 366511/1 استانبول

 سوم 316806/1 ریاض

 چهارم 316609/1 جده

 پنجم 315801/1 مسقط

 ششم 312222/1 دبی

 دوم 366809/1 آنتالیا

 

و درجه تناسب  زانیم: یو محور عمود هدو سازمان یریدناپذیتقل، یابیکم: ی)محور افق ینقشه راهبرد یهامؤلفه هایافته اساسبر
ترین راهبردهای شهر تهران و همچنین مهم یصنعت گردشگر یافتگی هعدم توسع لیدال نیترعمده ها(عوامل و اندازه حباب کیژاسترات

  گردید. ینظرسنج ینظران و خبرگان صنعت گردشگرشدند. سپس در قالب از صاحب ساییشنا ارائه شده برای توسعه گردشگری آن
گردشگری شهری تهران  ریزیبرنامهو راهبردهای  در تهران یعدم توسعه صنعت گردشگر لیدال نیترعمدهها آن نظرات یپس از بررس

 : شوندمی یمعرف ریبه شرح ز
 

 دالیل عدم توسعه گردشگری شهر تهران

 های تحقیق عبارتند از:طبق یافته شهر تهران یعدم توسعه گردشگر لیدال

 ؛تعارض میان فرهنگ گردشگران خارجی و داخلی -
 ؛های نوین بازاریابی و برندسازیعدم بکارگیری شیوه – 
 ؛گیر در بخش گردشگریتعدد نهادهای تصمیم – 
 ؛عدم هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی – 
 ؛التهعدم رعایت استانداردهای بین المللی گردشگری در حوزه خدمات تس – 
 ؛علیه ایرانها اعمال تحریم –
 ؛انتبلیغات منفی نسبت به ایر – 
 ؛های گردشگریعدم توسعه مناسب زیر ساخت – 
 ؛یشهرکالنهای سیاستعدم انسجام  - 
 .نابسامانی کشورهای منطقه – 
 

 

  گیريبحث و نتیجه
ای و تدوین راهبردهای توسعه گردشگری زه گردشگری در میان رقبای منطقهجایگاه شهر تهران در حوتعیین پژوهش حاضر  هدف از انجام

نظران با استفاده از روش دلفی بهره گرفته راستا از نظرات کارشناسان و صاحب. در این بودای پذیری منطقهبر پایه هویت رقابتشهر تهران 
 . گردیدبه منظور تعیین جایگاه شهر تهران در میان رقبا و تدوین راهبردهای توسعه گردشگری از روش متاسوات و واسپاس استفاده  .شد

تواند می. همچنین تهران نقشی اساسی در توسعه پایدار این شهر داشته و دارد مانند بر اقتصاد شهرهای بزرگ گردشگریکه توجه به اینبا
شدن به شهری  شهر تهران در راستای تبدیل های مختلف آن منجر گردد.های اجتماعی و اقتصادی و تأمین منافع بخشبه پیشبرد فعالیت

 ترین نماد دوره شبه مدرن کشور تداعی نماید. عنوان مهمبخش مهمی از توسعه کالبدی و اعتبار خود را به ندپذیری باید بتواجهانی و رقابت
بلکه به نمایندگی از هویت دوره شبه مدرن کل کشور باید بتواند تداوم مرکزیت ، شهرکالنعنوان برند یک تنها بهنه، هویت امروزی تهران

بخشی و تمرکززدایی در ارتباط با وظایف حکومت های توسعه ملی همراه با تعادلفرآیندمدیریت و نظارت عالی بر  ،استان ،اداری کشور -سیاسی
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ی را در اقتصاد جهانی گردشگری مانند سایر تربیشپذیری تأثیرهای جهانی بتواند فرصت، مرکزی را ارتقاء بخشیده و از سوی دیگر
... را کسب نماید که این امر نیازمند تدوین استراتژی مناسب  کویته و، امارات، آنتالیا، عه مانند استانبولتوس حال های کشورهای درشهرکالن

ها برای ی همچون متاسوات در جهت تدوین این استراتژییهاتوان از روشهای گردشگری است و در این راستا میبرای تحقق توسعه در حوزه
  شمول استفاده نمود.دی جهانتوسعه آتی این فعالیت اقتصا

پایه و اساس گردشگری  یدر بسیاری از کشورهای موفق در این صنعت شهر هاشهرکالندر میان  ژهیوبهشهر تهران  خاصباتوجه به جایگاه 
. توجه به عوامل مؤثر دیآیم حساببهفرهنگی و اجتماعی شهر تهران ، گردشگری شهری خود عامل مؤثر در توسعه و رونق اقتصادی ژهیوبه .است

ضمن بررسی و  ی مختلف یکی از موارد بسیار مهم در گردشگری شهر تهران است. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است تاهابخشی در رساختیز
های ن کار از روشگردشگری در سطح کالن بپردازد. برای ای ریزیبرنامهشناسایی رقبای گردشگری سایر کشورهای همسایه به ارائه راهبردهای 

 . استفاده شدمتاسوات و تاپسیس فازی نیز 
با در نظر گرفتن چهار شاخص رقبای تهران در صنعت گردشگری را  Meta- SWOTاز روش تاپسیس فازی با نتایج روش  دست آمدهبهنتایج 

 .نمودبندی مسقط و دبی رتبه، جده، ریاض، آنتالیا، بولنبه ترتیب استا
 ویژههب هارساختیزی از نقاط ضعف محصول گردشگری شهر تهران مربوط به اعمدهتوان گفت بخش ی پژوهش میهاافتهه یتوجه ببا
پایین بودن کیفیت خدمات در ، هارساختیز. اشکاالت این بخش عالوه بر کمبود کمی این باشدیمعمومی  ونقلحملو  هایشهرباز، هاهتل
بهبود و ، بنابراین برای رفع نارضایتی گردشگران .زندیماز سوی دیگر به این امر دامن  هایشهربازعمومی و  ونقلحمل مسائل، هاهتل

مدیریت و مصرف هدفمند منابع محدود مقصد را میسر ساخته و به ، یبندتیاولودر اولویت قرار دارد. این  شده ادارتقاء سطح کیفیت موارد ی
ریزی در جهت توان گفت که برنامهو همچنین می دینمایمدیدارکنندگان این مقصد کمک  تیرضاتهران و ارتقاء تصویر گردشگری شهر 

 باشد. الت به گردشگران امری حیاتی میهارائه خدمات و تس
الت و ارائه خدمات یهی کرد که با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و وجود تسبنددستهتوان گردشگران را در سه سطح می ازین موردالت و خدمات هتس

توان گردشگران شهر تهران را می خدمات . با ارائه مثبتباشدیمی گردشگری در شهر تهران و تداوم بهتر آن هاانیجربه گردشگران از ابزار مهم جذب 
 . شودیماجتماعی و فرهنگی ، تصاعدی افزایش داد که این امر خود سبب رونق اقتصادی صورتبه

الت یهدر بخش تس هایینارسا نیترمهممراکز خدمات گردشگری و پذیرایی ، عدم دسترسی به مراکز اقامتی عمومیی تحقیق هابنابر یافته
 .باشدیم. همچنین عدم رعایت بهداشت در این مراکز مزید بر علت شودمحسوب میگردشگری شهر تهران 

های استفاده از پتانسیل، یشهرکالنهای سیاست: شهر تهران عبارتند از یشگردگر توسعهدر عوامل  نیترمهمآمده  دستهای بهبراساس تحلیل
 پذیرد. رتصو یمؤثرت اماآن اقد یستادر را باید که هستند اردیمواز شهری  ونقلحملهای منسجم گردشگری و رفع مشکالت انسانی و ایجاد سایت

 

 راهکارها
 : شنهاد می شودهای تحقیق، راهکارهای زیر پیبه یافته با توجه
 ؛فرهنگی شهر –ترین عامل توسعه گردشگری تاریخی عنوان مهمشهر تهران به 13نقش بناها و آثار تاریخی منطقه  ءارتقا 
  ؛گردشگریهای جاذبه زیرساختی و روبنایی در کنار آثار تاریخی و سایر، خدماتی گردشگری –بهبود و توسعه فضاهای اقامتی 

 ؛مبلغان شهری عنوانبهحضور گردشگران خارجی  توجه ویژه و استفاده از 
 ؛برتر و ایجاد برند گردشگری در شهر تهران و معرفی آن در منطقههای شناسایی جاذبه 
 ؛تورگردانی و خدماتی برای توسعه گردشگری، بهبود کیفیت ارائه خدمات گردشگری با ایجاد مراکز آموزشی 
  ؛رزان در فصول کم مسافرجلب حمایت دولت به منظور انجام سفرهای ا 

  ؛التهداخلی و خارجی و حمایت از آنان از طریق اعطای وام و تسگذاری سرمایهگسترش  

 ؛برای افزایش سفر گردشگرانای بهبود ایمنی در خطوط هوایی و جاده  

  ؛منظور نمودن خدمات قابل ارائه به گردشگران خارجی در محاسبات صادرات غیر نفتی  

  ؛شده در جامعه یهدری داخلی و ایجاد فرهنگ سفرهای سازمانگردشگ توجه به  

  ؛مذهبیهای متنوع گردشگری کشور در زمینههای احیاء و ارتقاء جاذبه  

 های اعتباری و ویزا کارتالت کارتهفراهم نمودن زمینه استفاده از تس. 
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