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  چکیده
 را بهبود دخو عیاجتما و ادیاقتص یتعوض دان توانسته طریق این از کشورها از بسیاری کهاست  موضوعیگردشگری 

توسعه پایدار در چند دهه  بر استفاده از منابع در جهت جذب توریست پایدار و گردشگری پایدار نیز با تاکید  .بخشند

منطقه تکسیم مهمترین منطقه شهر تاریخی گرشگری استانبول است که روزانه پذیرای تعداد اخیر مطرح شده است .

اهمیت آن  ،ه میدان تکسیم و تاریخی بودن منطقهزیادی گردشگر داخلی و خارجی است و به خاطر مسیر های منتهی ب

 و میدانی پیمایش اسنادی، تعامطال روش از استفاده با حاضر هعمطال در نسبت به سایر مناطق چند برابر شده است.

 و استراتژی ارائه به SWOT شیوه به تهدیدها و ها فرصت ضیف، قوت، تییین نقاط به تحلیلی،_توصیفی روش همچنین

آنچه که به عنوان نتیجه گیری در  .شد پرداخته خواهد منطقه تکسیم شهر استانبول گردشگری هعتوس جهت در راهبرد

باشد که مهمترین آنها باال بردن میزان پایان آمده است در واقع همان راهبرد ها در جهت ارتقای توریسم پایدار می

 ریست است.و همچنین ایجاد ارتباط در برخورد با توفرهنگ منطقه و شهر 

 

 SWOT مدل قه تکسیم استانبول،طمن پایدار ، گردشگری گردشگری، توسعه، کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه
 نواحی .دارد ادامه جدید قرن در سرعت با که است بیستم قرن اواخر مهم های پدیده جمله از گردشگری گسترش و رشد

 گردشگران توجه مورد شدت به آن به وابسته های الیتعف و گردشگری ی زمینه در که هستند هایی مهمترین عرصه روستایی

 اصلی ارکان از یکی به شدن تبدیل حال در حاضر حال در گردشگری اقتصاد و گردشگری .می  باشند گریگردش انکارشناس و

 رکن عنوان به گردشگری تصنع از یزن هتوسع گذاران سیاست و نریزا برنامه از ن بسیاریای رب نافزو تاس جهان تجاری اقتصاد

 کشور ده ی زمره در گردشگری های جاذبه و یطبیع منابع نظر از ه ایراناگرچ همه این با .کنند می یاد پایدار هتوسع اصلی

 ورود کند بسیار روند از گذشته های سال در انی جهانگردیجه ازمانس ایآماره ی همه متأسفانه اما است، جهان نخست

در شهر  (1831)کارگر ،.دارد حکایت کشورمان یمل صلناخا ددردرآم تعنص نای زاچین همس ،نتیجه در و ایران به گردشگران

استانبول با جمعیتی حدود چهارده میلیون نفر، گردشگری نقش بسیار مهمی در اقتصاد این شهر دارد.عوامل مهم تاریخی ، 

 زیست محیطی و طبیعی دست به دست هم داده اند که این صنعت را رونق بخشند.
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 روش تحقیق
وت، ق نقاط تبیین به تحلیلی،_توصیفی روش همچنین و میدانی پیمایش و اسنادی اتعمطال روش از استفاده با حاضر مقاله

شهر در منطقه تکسیم  گردشگری توسیه جهت در راهبرد و استراتژی ارائه به SWOT شیوه به تهدیدها و ها فرصت ضیف،

 استانبول پرداخته است.

 

 هدف پژوهش 
در برخی از شهر ها گردشگری نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارد ولی برخی از عوامل سبب کاهش این صنعت در سطح شهر یا 

 پژوهش از هدفشده است از این رو کشور می شود.در استانبول برخی عوامل سبب کاهش میزان کیفیت در صنعت گردشگری 

 :نمود بیان توان می ذیل مورد دو در را حاضر

 منطقه محیطی های توان از استفاده با منطقه تکسیم استانبول در پایدار گردشگری هتوسع و فریتع. 

 همطالع مورد منطقه در پایدار گردشگری هتوسع های محدودیت و ها توانمندی بررسی. 

 ارایه راهبردهایی در جهت ارتقای صنعت گردشگری پایدار 

 :از عبارتند پژوهش این در اساسی پرسش دو

 دارد؟ وجود راهکارهایی و راهبردها چه شهر استانبول پایدار گردشگری توسیه برای 

 است؟ مکدا منطقه تکسیم شهر استانبول در پایدار گردشگری هتوسع های محدودیت و ها توانمندی 

 در گردشگری یتعوض و ها جاذبه نوع میدانی پیمایش و اسنادی تعامطال روش از استفاده با پژوهش این مگا نخستین در

 نتیجه در و شد خواهد پرداخته راهبردها ارائه به تحلیل و تجویه به سوات تکنیک از استفاده با سپس و .شد بررسیتکسیم 

 .شد خواهد ارائه راهبردی الگوهای

 

 ینظر میمفاه

 توسعه

 یحت اردمو ای ارهپ در و دباش می نیز کمی دبع دارای چه اگر هتوسع .است بهبود و گسترش نیمع به لغت در هتوسع کلمه

 است ای چندگانه ادابع دارای هتوسع واقع در .است کیفی دابعا دارای اصل در اما شود تلقی رشد کلمه با ت مترادفاس نممک

 است، توسع و فراخی یمعن به لغت در هتوسع پور زمانی بیان به (18:1738)روزبهان، است ابعاد امی آنتم دفاق رشد کلمه که

 سیاسی و اجتماعی ارکان و اقتصادی مختلف بخش های در تدریج به که است مثبتی تغییرات اجتماع و اقتصاد دنیای در لیکن

 ولی بوده او با بشر خلقت همان ابتدای از هتوسع .شود می مرد اکثریت زندگی وضع بهبود موجب و دهد می رخ کشور یک

 مدو جهانی از جنگ دبع و شده مطرح بیستم قرن در که است موضوعی شده یریز برنامه و آگاهانه کوششی عنوان به هتوسع

 از گذشته به نسبت جوامع و شود می تلقی بهتر زندگی همپای هتوسع امروزه (94718:4)زمانی پور،است گرفته بیشتری بشتا

 در هم که شود می برده پیش اقتصادی های شیوه و ها ، سیاستها روش اب تربیش هتوسع اهگ گردنید می منتفع بیشتر آن

 حد، از بیش ایشافز صورت در که هایی طر محدودیتخا به هم و انسانی و محیطی منابع یواقع ارزش شسنج و تییین زمینه

 اقتصادی رشد همان ه(توسع93718:1بارو،) دان دهمان ناکام و وردهخ تشکس ،کنند می تهدید را حیات انواع سایر و انسانیت

 را اقتصادی - اجتماعی منظا کل متفاوت گیری سمت و سازمان تجدید خود در که است دیبع چند جریانی هتوسع زیرا نیست

و  اداری اعی،اجتم نهیادی، ساختارهای در اساسی دگرگونی شامل درآمد و تولید میوان در بهبود بر عالوه توسیه .دارد همراه به

 رب در نیز را مردم دعقای و مورس و اداتع یحت واردم از بسیاری در هتوسع .است ممرد عمومی نظرهای وجه و ایستارها همچنین

 (1371819)ازکیا،گیرد می
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 )سمیتور(یگردشگر
 

ای ریزان را به خود مشغول داشته است. منطقهای، از جمله مسائلی است که بیش از هر چیز، ذهن برنامهعمران شهری و منطقه

ی یک یا دو مرکز شهری و رویههای عمرانی با مناطق مختلف کشور و جلوگیری از رشد بیکردن توسعه، به معنای تلفیق برنامه

های جهانگردی در د کردن منابع در این راه در هر منطقه الزامی است. به وجود آوردن قطبباشد. بنابراین ارزشمنصنعتی می

ی واسطهکند. در حقیقت بهی شهرها و مناطق پیرامونی میمناطقی که دارای منابع کافی باشند، کمک بزرگی به توسعه

ود هستند، با ایجاد مشاغل جدید و منابع های گردشگری، در مناطقی که از نظر اقتصادی در حال رکارزشمند کردن توان

 ی پایدار شهری نزدیک شد.های یک توسعهوجود خواهد آمد که بتوان به آستانهتکمیلی و ثانوی درآمد، این امکان به

 دهد.ی فراوانی یافته و یکی از ارکان مهم اقتصادی کشورهای جهان را تشکیل میالمللی توسعهامروزه جهانگردی در سطح بین

المللی، عاملی است که موجب انتقال بخشی از قدرت خرید مردم کشورهای مرفه به دیگر از دیدگاه اقتصاددانان، جهانگردی بین

گردد و به لحاظ دارا بودن قابلیت تحرک در تولید و توزیع و ایجاد خدمات گوناگون و نیز کمک به سرعت نقاط جهان می

توان به ترین منابع تولید کشورها به شمار رفته و منبعی است که از آن میکی از مهمگردش پول و باألخره ایجاد اشتغال،  ی

، از 1442(.برای مثال، گردشگرانی که در سال 83، ص 1832سود اقتصاد ملی کشور میزبان گردشگر بهره گرفت. )مختاری، 

 3ی جمعیت کشور یونان( که این گردشگران فراتر از دازهاند )به اناند، بالغ بر ده میلیون نفر بودهآثار تاریخی یونان، دیدن کرده

درصد درآمدهای ارزی خود را از  83ی قبرس، که حدود اند. یا جزیرهمیلیارد دالر درآمد ارزی برای این کشور به ارمغان آورده

ران، در جهان چگونه بینیم که جابجایی گردشگ(.بدین طریق می3، ص18:2کند. )روزنامه همشهری، طریق توریسم تأمین می

ی ها با ایجاد مشاغل جدید در نواحی شهری و روستایی جاذب گردشگری که عمدهبا ایجاد درآمدهای هنگفت و در کنار آن

 پدیده سومین و پاک تیصنع کنونی، جهان در گردشگری دهند.نواحی غیرصنعتی هستند اقتصاد نواحی مختلف را شکل می

 ربوده جهانی صنایع دیگر از را سبقت ازی گویخودروس و تنف ایعصن از پس که است هتوسع به ورود رونق پر پویا اقتصادی

 در مسافرت و جهانگردی حاصل از وجوه ارزش جهانگردی، جهانی سازمان برآورد اساس بر که ای گونه به(1831، فاریغ(اند

 . رسید دی خواهداقتصا هیای شبخ ردیگ در ادراتیص ماقال از باالتر سطحی به جهانی تجارت از ترافزون سرعتی با آتی دهه

 هر روند این . باشد داشته درصدی 9 رشدی 2112 سال در گردشگران آمار که بود کرده بینی پیش جهانگردی جهانی سازمان

 )نماید می برآورده گردشگر میلیارد یک رقم ثبت در را کارشناسان اتعتوق ولی است کند تر قبل های مقایسه سال در چند

httpp://www.ichto.ir ) . 

 

 داریپا یگردشگر

 محیط به یکیفیز و انسانی نظر از و یابد ادامه نامحدود زمان در محیط یک در بتواند که است توریسمی پایدار، گردشگری

 توریسم لذا .نیاورد وارد لطمه اجتماعی فرایندهای و ها الیتفع سایر ی هتوسع به که باشد الفع حد بدان تا ند ونز صدمه زیست

 از دسته آن پایدار، گردشگری ترتیب این به( 14971831)زاهدی،کند تسهیل را پایدار هتوسعکه  است توریسم از نوع پایدارآن

 گردشگران نیاز تأمین امکان آن که دونب کند، می تأمین را امروز گردشگران نیاز که شود می شامل را گردشگری های الیتفع

 گردشگری7 نوعی کردف تیری چنیین را دارپای گریگردش ، 1988 لسا در ریگردشگ نیجها سازمان .اندازد مخاطره به را آتی

 و اجتماعی اقتصادی، نیازهای هم که نحوی به باشد، طبییی و انسانی از اعم شونده تجدید منابع مدیریت راستای در که

 ایه امانهس و یکیژواکول وعتن ضروری، شناختی مبو فرایندهای فرهنگی، یکپارچگی هم و شود تأمین گردشگران زیباشناختی

 (:217183، رضوانی شود) حفظ طبیعی
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 و پویا تواند می رابطه این که چرا دارد وگردشگران گردشگری مکان بان،میز هجامع بین روابط تنظیم در یسع پایدار گردشگری

 رسانده، حداقل به را فرهنگی و محیطی های آسیب تا است عناصر این بین بحران و فشار دیلتع دنبال به باشد و سازنده

  (1833،محسنی(کند کمک ناحیه اقتصادی رشد به و فراهم آورده را بازدیدکنندگان رضایت

 :که است الز پایدار گردشگری مفاهیم بنابراین

نباشد؛ کمتر آنها ینیجایگز سرعت از پذیر تجدید منابع مصرف سرعت که نماید تضمین 

کند؛ حفظ را ژیکیبیولو تنوع 

نهد؛ ارج آن به و  نموده درک را تطبیع زیبایی و جذابیت 

نماید؛ پیروی مرسو و بآدا و اشمع امرار محلی، های فرهنگ شمردن ممحتر برای اخالقی اصول از 

دهد؛ مشارکت امر این در را آنها و شود مند بهره محلی افراد نظرات از هتوسع فرایند در 

 و گردشگری هتوسع های شرکت میان گردشگری از حاصله منافع از مندی بهره طور همین و اقتصادی های ینههز توزیع در

 (1841 ،ویلیامز(نمایدمی  رعایت را بان عدالتمیز ی جامعه

 

 نمونه موردی
 ٔ  قرار دارد. تنگه دریای مرمرهو  بسفرتنگه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن است. این شهر در کنار  ترکیهترین شهر کشور بزرگ

شاخ کند و استانبول تنها شهر بزرگ جهان است که در دو قاره قرار دارد. بندر طبیعی را جدا می اروپاو  آسیا قاره دو بسفر

 .استانتخاب شده 2111رهنگ اروپا در سال این کالن شهر به عنوان پایتخت ف .شهر واقع است در این خلیجیا  طالیی

میدان تکسیم شناخته شده ترین و .رودهمچنین از لحاظ تعداد گردشگران خارجی سومین شهر توریستی جهان به شمار می

معروف ترین مرکز مدرن شهر استانبول است. بسیاری از هتل ها و رستوران های معروف استانبول در نزدیکی میدان تکسیم و 

ان استقالل واقع شده اند. یکی از مزیت های منطقه تکسیم دسترسی آسان به ناوگان حمل و نقل عمومی استانبول است، خیاب

  .ایستگاه های اتوبوس و مترو در میدان تکسیم استانبول قرار دارند

 

 موقعیت منطقه تکسیم، استانبول 1تصویر شماره 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 قیتحق یشناس روش

 یک که خارجی تهدیدهای و ها فرصت داخلی، ضیف قوت، نقط شناسایی برای که است روشی SWOT تحلیل و یهتجز مدل

 بهترین باید راهبرد که است عواملی نظامند شناسایی SWOT تحلیل و یهتجز .شود می برده کار به روبروست آن با سیستم

 ها قوت باید بخش اثر راهبرد که است این مذکور رویکرد منطق(24871833، موسوی نیا، حکمت(باشد تهداش آن اب را سازگاری

 شود کارگرفته به درست اگر منطق این .برساند حداقل به را تهدیدها  ها ضیف برساند، حداکثر به را سیستم های فرصت و

 SWOT مدل واقع در  (1838،رابینسون و پیرز(داشت خواهد بخش اثر راهبرد یک طراحی و بانتخا برای خوبی بسیار نتایج

 تحلیل .است سیستمی برون تهدیدات و ها فرصت با سیستمی درون ضیف و قوت تطابق استراتژیک ارهایابز از یکی

 . دهید یم ارائه نماید، می ایجاد را ها آن بین تطابق بهترین که استراتژی بانتخا و عوامل این شناسایی برای را سیستماتیکی

 .رساند می ممکن حداقل به را تهدیدها و ها ضیف و حداکثر به را ها فرصت و ها قوت مناسب استراتژی یک مدل نای دگاهدی از

 های نهوگزی شود می داده پیوند wt,st,wo,so کلی درچهارحالت تهدیدها و ها فرصت ضیف، و قوت نقاط منظور این برای

 قرار استفاده مورد راهبردی بانتخا به مربوط تقسیمات در SWOT وتحلیل یهتجز .شوند می بانتخا آنها بین از استراتژیک

 راهبردهای سیستم، های بحث نظامند هدایت برای منطقی بچهارچو یک ردنک راهمف آن اربردک تیرین یجرا .گیرند می

 آن است ممکن دیگر ریز برنامه بیند می فرصت یک عنوان به ریز برنامه یک که آنچه .است راهبرد بانتخا نهایت در و مختلف

 ممکن متفاوت های صتشخی ترتیب بدین .ببیند فضع دیگری است نممک را قوت نقطه یک همچنین .کند تلقی تهدید را

 تواند می اینکه علت به مدل این .باشد یواقع اندازهای چشم تفاوت یا و سیستم درون در قدرت اساسی مالحظات ببازتا است

 حکمت(گیرد  می قرار بررسی مورد قسیمت پیشنهادها در دده نشان ام هب را آن اهشک لعل و گرگردش بذج روند از الگویی

 (1833،موسوی نیا،

 

 

 خارجی داخلی عوامل  ردیف 

 تهدید  فرصت ضعف  قوت

      ت اجتماعی باالتعامال 1

      آسان یدسترس 2

      مختلف یها تیفعال 8

      یدولت یگذار هیسرما شیافزا 9

      مسافرت یبرا زهیانگ شیافزا و جادیا 3

      یخصوص یگذار هیسرما شیافزا 1

      وجود فضاهای تنفسی :

      مردم و گردشگران نیب یفرهنگ تضاد و تعارض 3

      یگردشگر توسعه یبرا یدولت بودجه بودن نییپا 4

      عدم هماهنگی نماها 11

      یگذار هیسرما یبرا منطقه بودن مستعد 11

      یخارج گردشگر جذب ییتوانا 12

      نزدیکی به خط مترو  18

      تنوع حمل و نقل عمومی 19

      خدمات 13

      تیسا به دید 11
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      امکانات :1

      یدست عیصنا شگاهینما 13

      یدست عیصنا بازار 14

      یجمع یها رسانه گسترشکمبود 21

      گردشگران یبرا تیامن وجود 21

      ریدلپذ و مطبوع یهوا و آب داشتن 22

      ییایجغراف تیموقع 28

      یکنواختی خط آسمان 29

      یحیتفر ساتیتأس کمبود 23

      دهید آموزش و متخصص یروین کمبود 21

      گردشگران با برخورد نحوه در یاهال ییناآشنا :2

      مناسب غاتیتبل 23

      اختالت کاربری ها 24

      ازین مورد یارتباط خدمات انواع گسترش 81

      ها تینگ،سویکمپ رینظ مناسب یرفاه امکانات آمدن بوجود 81

      گردشگران ازین به ییپاسخگو 82

      ارتباط اهالی منطقه با گردشگران 88

      دسترسی به خیابانهای اصلی مثل خیابان استقالل و جمهوری 89

      نترنتیا کمبود 83

      منطقه در ها لیپتانس یمعرف یبرا یبوم متخصص یروهاین وجود 81

      یانتظام یروهاین و سیپل ،ینشان آتش یها سیسرو کردن توانمند :8

      تداخل خط تراموا و حرکت پیاده 83

      کمبود مبلمان شهری 84

      یبهداشت التیتسه کمبود 91

      یزندگ تیامن 91

      یساختمان تیفیک بودن مناسب 92

      ار گیری در بافت تاریخیرق 98

      ستیز طیمح ،یعیطب منابع ،یانرژ منابع از نهیبه استفاده 99

      وجود بیش از حد هتل در منطقه 93

 1 11 11 28 نتایج 

 1جدول شماره 

 

 دیتهد و فرصت ضعف، قوت، نقاط لیتحل

 به مشروط ها، قابلیت و تنگناها یینعت و منطقه یا و شهر مقیاس در سکونتگاهی هر رشد روند بر تأثیر اصلی عوامل شناخت

با  که یآنالیز در . باشد می منطقه آن در موجود های فرصت و تهدیدها ها، فضع ها، توان هدفمند و صحیح و تحلیل شناخت

 1 برابر در خارجی فرصت 11 دادعت و داخلی ضیف 11 برابر در داخلی قوت 23 دادتع انجام گرفته شد، swotجدولاستفاده از 

 ضیف 12و ها یتمز عنوان به فرصت و قوت نقطه 88 تیداد مجموع در ترتیب این به .گردید بررسی و خارجی شناسایی تهدید

 و بندی جمع یک در هتیجدرن شد، شناسایی اهداف این ی هتوسع و اجرا روی پیش تنگناهای و ها عنوان محدودیت به تهدید و
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 در مناسب های سیاست ارائه و بازنگری نیازمند و بوده کم نواحی این پذیری آسیب آستانه گفت که توان می ساده تحلیل

 شرح به پیشنهادی راهبردهای راستا این در .باشد می تهدیدها و ضیف نقاط از استفاده با ها فرصت و ها قوت تقویت جهت

 (1849، تواضع(باشد می زیر جدول

 

 (WO )یبازنگر یراهبردها (SO)یتهاجم /یرقابت یراهبردها

معرفی مزیت های نسبی منطقه در زمینه سرمایه گذاری های 

 خصوصی و دولتی گردشگری

به کارگیری مدیریت تخصصی در بخش های گردشگری و 

 همچنین ثبات در مدیریت برای اجرای طرح های بلند مدت

 مناسب جهت توسعه تسهیالت بهداشتی سرمایه گذاری افزایش امکانات رفاهی در جهت برآوردن نیاز گردشگران

سرمایه گذاری مناسب در بخش های فرهنگی و آموزشی مردم  استفاده از نیروهای متخصص بومی در مجتمع های رفاهی

 محلی و توسعه منابع انسانی جهت رفع کمبود نیروی متخصص

به کارگیری منابع طبیعی و تجدید پذیر در جهت حفظ و عدم 

 یخی آسیب به بافت تار

استفاده بهینه از پتانسیل های طبیعی در جهت افزایش سطح 

 گردشگری

دسترسی آسان برون منطقه ای در راستای جذب گردشگران 

 خارجی

 باال بردن تسهیالت و مبلمان شهری در فضاهای تنفسی

استفاده از حمل و نقل پایدار عمومی به منظور نگهداری از بافت 

 تاریخی

 وچرخه در بافت تاریخیایجاد ایستگاه های د

  بناها و نماد های تاریخی حفظ و نگهداری و احیای 

حفظ و نگهداری و احیای معماری و بافت منطقه در جهت توسعه 

 کالبدی پایدار

 

 (WT) یتدافع یراهبردها ( (STتنوع یراهبردها

گسترش و متنوع کردن بازار و نمابشگاه صنایع دستی محلی 

 جهت اشتغال زایی 

استفاده از افراد محلی آموزش دیده به عنوان راهنمای گردشگری 

 رفع کمبود نیروی متخصص پیشنهاد میگردد

توسعه حفاظت و نگهداری مناسب از اماکن تاریخی، مذهبی 

 جذاب جهت اشتغال زایی و طبیعی در راستای جلوگیری 

هماهنگی بین مدیران منطقه و دیگر سازمان های مرتبط با 

همچنین استفاده از مدیریتی واحد و متخصص  گردشگری و

 پیشنهاد می گردد

حفاظت و نگهداری مناسب از اماکن تاریخی، مذهبی و طبیعی در 

  راستای جلوگیری از کاهش امنیت اجتماعی

برای رفع کمبود خدمات بهداشتی ، تعیین مکان هایی جدید با 

 د.کیفیت مناسب به نوعی که به بافت منطقه آسیب وارد نکن

افزایش فرهنگ گردشگری منطقه در جهت رفع تعارض های 

 فرهنگی و به وجود آمدن اختالفات فرهنگی

 افزایش مبلمان شهری در جهت آسایش شهروندان

 باال بردن فرهنگ و میزان ارتباط اهالی منطقه با گردشگران 

هماهنگ کردن نماها در منطقه در جهت بهبود غنای حس  

 بصری

 2جدول شماره 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری 
 توسعه بر تأکید دیگری و جهانی گسترده فعالیت یک عنوان به یکی .باشد می اهمیت دارای جنبه دو از گردشگری منطقه ای

 اشتغال، ایجاد اصل سه همپوشی به توجه با امروزه جهانی، فعالیت یک عنوان به گردشگری .محلی و ای های منطقه سیاست

 کشورهای خصوص به کشورها اکثر در .است یافته دوچندان اهمیتی زیست محیط حفظ و گردشگر رضایتو  درآمدزایی

 هدایت با خود گردشگری بیان کردن مثبت ضمن تا دارد قرار ها دولت ی برنامه ی سرلوحه گردشگری در ،ترویج پیشرفته
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 به منطقه ای گردشگری .نمایند پخش کشور سطح در نیز را درآمد سرزمینی، فضای ، فراغت اوقات گذران شهروندان برای

 برای خردمندانه گسترش و منطقه توان و استیداد شناختن از ای جلوه برپایه توسعه ای، منطقه توسعه برای عنوان پارامتری

 اصول و مبانی گرفتن نظر در با .گیرد برمی در را باشند مند بهره گردشگری توسعه ویژه از استانداردهای باید که مناطقی

 مستمر آموزش .ساخت برقرار تعادل پایداری در راستایگردشگران جامعه گردشگرپذیر و جامعه بین توان می پایدار گردشگری

 گردشگران هجامع و گردشگر هجامع توسط زیست محیط حفاظت گردشگری خدمات و ها لیتفعا در جامعه گردشگرپذیر

 هتوسع بر مؤثر عوامل از محلی و ای منطقه یریز برنامه چهارچو در ها ساخت زیر ایجاد دولتی خصوصی و بخش همکاری

در منطقه تکسیم استانبول با توجه به پیشینه تاریخی و محیطی و عوامل فراوان  .ی باشدم اییروست گریآمیزگردش موفقیت

رضایت توریست ها باید  خود به خود از لحاظ صنعت توریسم یا گردشگری دارای رتبه جهانی میباشد ولی در جهت بهبوددیگر 

نقاط قوت و فرصت و ضعف و تهدید در این منطقه به دست آمده و  SWOTاقداماتی انجام پذیرد که در این مقاله با تکنیک 

در این بین رویکردهای مختلف مشخص شده اند که این رویکرد ها در جهت رفع نقاط ضعف و تهدید و ارتقای میزان قوت ها و 

قای میزان فرهنگی مردم بیش از همه مهم است ارت 2استفاده مفید از فرصت ها آمده اند . آنچه که در جدول راهبردی شماره 

منطقه تکسیم در برخورد و ایجاد ارتباط با توریست ها است .که همین عدم توانایی ارتباط نه تنها در منطقه بلکه در کل شهر 

بزرگترین مشکل برای توریست ها می باشد. از طرفی کمبود مبلمان شهری مناسب در چنین منطقه ای از شهر تاریخی و 

نیز یکی از مهمترین مشکالت این شهر است که نیازمند سیاست های مدیریتی و نظارت های بیشتر از گردشگری استانبول 

 جانب مسئوالن است.
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