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 چکیده
 حالی در این است، بوده مواجه اقتصادی ساختار در بویژه مختلفی های چالش با اخیر های دهه طی تهران شهری مدیریت و ریزی برنامه

 پیشینه که این هم و بوده برخوردار کشور در سرمایه جذب در( سیاسی – اداری مرکزیت)خاص موقعیت از هم کالنشهر این که است

 عنوان به)  تهران شمال در تجریش بازار راستا این در که دارد، خارجی و داخلی گرانگردش جذب در باال توان وجود از حاکی آن تاریخی

 ذکر قابل... (  و تفریحی مذهبی، تجاری،) عملکردی تنوع نیز و شهری کهن بافت در استقرار علت به( تهران شهر شمال ی تپنده قلپ

 در تهران تجریش بازار متنوع های قابلیت تشریح و جامع شناخت به تحلیلی– توصیفی شیوه با تا دارد آن بر سعی پژوهش این. باشد می

 ،(همبستگی) تحقیق نوع به توجه با پژوهش این در. بپردازد فرسوده بافت خالق توسعه عنوان به شهری گردشگری توسعه جهت

 مورد و تعیین اتفاقی ریگی نمونه روش براساس که باشد، می نفر 483 نمونه ،حجم ها داده گردآوری در مختلف های محدودیت

 و بزرگ بازار های ساخت زیر) متغیرها میان همبستگی سنجش جهت و تحقیق مساله و فرضیات به توجه با. اند شده واقع پرسشگری

 بررسی(  سرگرمی _تفریحی و تجاری تاریخی، فرهنگی، – مذهبی خدماتی، اطالعاتی، ارتباطی،) های شاخص( شهری گردشگری توسعه

 ضعف که دهد می نشان( تهران تجریش بازار آفرینی نقش و تحوالت روند مقایسه و بررسی زمینه در) پژوهش از حاصله نتایج .گردیدند

 با تجریش بازار رو این از دارد، وجود( تهران تجریش بازار) گردشگری توسعه ریزی برنامه و مدیریت با رابطه در توجهی قابل کارکردی

 های زیرساخت کیفی و کمی تامین و مشارکتی مدیریت راهبردی، ریزی برنامه تدوین صورت در ضاییف مختلف های توان به توجه

 و خارجی و داخلی گردشگران جذب در بسزایی نقش تواند می جهانی استانداردهای و معیارها بر منطبق اطالعاتی و خدماتی ارتباطی،

 .باشد داشته سطوح سایر و تهران شهر کالن ساختاری مثبت و عمیق تحوالت

 .تهران تجریش بازار فرسوده، بافت خالق توسعه شهری، گردشگری گردشگر، :ها واژه کلید

 

 مقدمه  -1-1

های اقتصادی جهان است و به قدری در توسعه  تیفعال نیاز پر رونق تر یکیگردشگری  کم،یو  ستیامروزه با شروع قرن ب

گردشگری پدیدهای است که از  .1نام نهاده اند  یدانان آن را صادرات نامرئدارد که اقتصاد تیکشورها اهم یاقتصادی و اجتماع

جوامع انسانی بوده و بر حسب نیازهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی به پویایی خود ادامه  وجهگذشته های دور موردت

 یباشد. از طرف یرمز توسعه آن م بازار، قیدق ییو شناسا کند یم فایدر اقتصاد جوامع ا یداده است. گردشگری نقش مهم

بخش اشتغال  نیدر ا یمل ای یو سازمان ها در بازار محل داز افرا ارییاست، اما بس یالملل نیب تیفعال کیاگرچه گردشگری 

ضرورت و  انیپژوهش ابتدا به ب نیبا در ا .2دارد یمیعظ گاهیجا یدر چرخه اقتصاد مل یگردشگری داخل جهیدارند و در نت

به عنوان توسعه خالق  یگردشگر ینظر یمبان یانیسپس در بخش م میپرداز یآمده است م نهیشیپژوهش و آنچه در پ تیاهم

مورد نظر به دست آوره و  یارهایمع زانیم رفتهیکه صورت پذ یو در آخر با توجه به مصاحبه ا م،یکن یبافت فرسوده مطالعه م

 ود.ش یو ارائه راهبرد و راهکار پرداخته م جهیبه نت
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 بیان مسئله تحقیق -1-2
 یدر حال نیدر ساختار اقتصادی مواجه بوده است، ا ژهیبو یبا چالش های مختلف ریدهه های اخ یشهری تهران ط تیریمد

که  نیدر کشور برخوردار بوده و هم ا هی( در جذب سرمایاسسی –اداری  تیخاص )مرکز تیکالنشهر هم از موقع نیاست که ا

کشور در حال  کیبه عنوان  رانیدارد. ا یو خارج یگردشگران داخل ذباز وجود توان باال در ج یاکآن ح یخیتار نهیشیپ

و گذار  تیشدن، رشد جمع یشتابان، صنعت ینیاست. شهرنش دهیروبرو گرد فراوانی اقتصادی – یتوسعه با چالش های اجتماع

وارد ساخته  یانسان طیمحو  یعیرا بر منابع طب ادییزفشار  ،یجامعه ی مدرن صنعت کیجامعه وابسته به کشاورزی به  کیاز 

 ران،یدر ا ریچند دهه اخ یط .3از کشور های در حال توسعه رخ داده است ارییدر حال حاضر برای بس ویسنار نیا .4است 

 التمعض با شهری – ییستاو مهاجرت های رو یتیرشد جمع ندهیروند فزا لیکالنشهرها به دل ژهیسکونتگاه های شهری بو

 انیم نیمواجه بوده اند؛ اما در ا فضایی –اقتصادی و کالبدی  ،فرهنگی – یاجتماع ک،اکولوژی – یطیدر ابعاد مح مختلفی

 یشهروندان به عنوان چالش یشتیمازاد، و حل مشکالت مع تیبرای جمع یفرصت های شغل نیتام ژهیهای اقتصادی بو یینارسا

 برنامه وجود صورت در اقتصادی – یفرهنگ یتیشهری است؛ گردشگری به عنوان فعال زانیران و برنامه ریروی مد شیپ یاساس

شهر عمل  ییتواند به منزله محرک های قوی در جهت تحول در ساختار فضا یم داریپا یو جامع با نگرش قیراهبردی، دق زیری

درآمد در جهت کاهش و  شیو متنوع و افزا دیجد یفرصت های شغل جادیا قیدر بعد اقتصادی از طر ژهیرو به و نیو از ا 4د؛ینما

 –اداری  تیمرکز لیکشور( به دل تختیراستا، کالنشهر تهران )پا نیشهروندان حرکت کند. در ا یشتیمشکالت مع لیتعد

با چالش های متعددی به خصوص  ،یتیجمع رشدبا توجه به روند رو به  ریدر دهه های اخ ژهیو اقتصادی بو یاجتماع ،یاسسی

 تیقابل توجه از قابل یخیتار نهیشیکانون شهری با توجه به پ نیاست که ا یدر حال نیتار اقتصادی مواجه شده است؛ ادر ساخ

 ،یاسینهادهای س ییفضا دیتمرکز شد لیبه دل گرید یی( برخوردار است و از سویخیو تار یعیها وجاذبه های مختلف )طب

و کهن، وجود  یرابطه با توجه به ساختار سنت نیدارد؛ در ا یو خارج یاخلدر جهت جذب گردشگران د ییو...توان باال اقتصادی

در  یمیو قد یخیشهر تهران در همجواری با امامزاده صالح، بافت تار یشمال ینقطه  نیدر مهم تر شیتجر میو استقرار بازار قد

 زهیهت جذب گردشگران مختلف با انگدر ج ییباال تیمناسب، قابل یحمل و نقل همگان به یمدرن و دسترس یها یکنار کاربر

 .های متنوع را دارد

های اقتصادی جهان است و به قدری در توسعه  تیفعال نیاز پر رونق تر یکیگردشگری  کم،یو  ستیبا شروع قرن ب امروزه

توسعه صنعت  یکشورهای صنعت در. 1نهادهنام  یدارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئ تیکشورها اهم یاقتصادی و اجتماع

برای  یگردد و در کشورهای در حال توسعه، فرصت یدر اقتصاد م یدرآمدها و کاهش ناهماهنگ عگردشگری، موجب تنو

بازار، رمز  قیدق ییکند و شناسا یم فایدر اقتصاد جوامع ا یگردشگری نقش مهم .5اشتغال است  جادیارز و ا دیصادرات، تول

 ای یاز افراد و سازمان ها در بازار محل ارییاست، اما بس یالملل نیت بیفعال کیردشگری اگرچه گ یباشد. از طرف یتوسعه آن م

 ،یاسد ان،یدارد )اکبر یمیعظ گاهیجا یدر چرخه اقتصاد مل یگردشگری داخل جهیبخش اشتغال دارند و در نت نیدر ا یمل

صنعت گردشگری  یارکان اساس ازالفعل جاذبه ها ها و توان های بالقوه و ب تیها، جذاب یژگیو یو معرف یی(. شناسا34: 1431

منابع  ی. به طور کلیابیبازار تیریتوسعه بازار و مد زییگردشگران، برنامه ر رشیپذ تیظرف نییاست برای تع ارییبوده و مع

منحصر وجود عناصر با ارزش و  ،یخیقدمت و سابقه تار لیهای خاص به دل یژگیو و ییفضا –یگردشگری از نظر پراکنش مکان

از بازار  ی. پاسخگوی بخش های خاصرهیبودن و غ یفرهنگ ای ،یعیهای بصری، جنبه های قداست و تبرک، طب تیذاببه فرد، ج

و  یتهران به بررس شیهای متنوع بازار تجر تیقابل حیبر آن دارد تا با شناخت جامع و تشر یپژوهش سع نیرو ا نیا از.  4 است

 توسعه گردشگری شهری بپردازد. در جهت ستیتوان جذب تور نییتب
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اماکن و بقاع  یبه معرف "طهران ))اماکن متبرکه ((  یخیآثار تار "( در اثری با عنوان  1441مصطفوی )  یمحمد تق دیس

اما  د؛ینما یمهم در جذب گردشگر مطرح م یبازار بزرگ پرداخته و آن را عامل یاحتیس -یارتیآثار ز نیمتبرکه تهران و همچن

توسعه گردشگری بازار و عملکردهای متنوع  نهیعوامل و الزامات موثر در زم نییتب بهداشته و  یفیمطالعه صرفا جنبه توص نیا

 یبه معرف "نگاه کیتهران در "( در اثری با عنوان  1431شهرداری تهران )  -آن در توسعه شهری اشارهای نکرده است. 

بازار بزرگ درجذب گردشگر  نوعمت تهاییتوان ها و قابل فیبه شرح و توص نیان و همچنجاذبههای گردشگری شهر تهر

 - 3موثر در توسعه گردشگری بازار و کارکردهای آن غافل مانده است. روهاییعوامل و ن نییپژوهش از تب نیپردازد. ا یم

توان های گردشگری،  یو معرف یبا بررس "مطالعه گردشگاه های تهران  "با عنوان  یبررس کی( در  1433شهرداری تهران ) 

به وضع موجود  یفیتوص کردیعمدتا رو زیاثر ن نیکند. ا یم یتهران معرف یگردشگری تجاری و فرهنگ نبضبازار بزرگ را 

(  1438)  ونیهما لیناصر تکم -8نقش بازار در توسعه گردشگری اشارهای نکرده است. نهیدر زم یابیو علت نییداشته و به تب

و  یاجتماع خیروند تحوالت تار یتهران ))دارالخالفه ناصری(( به بررس یو فرهنگ یاجتماع خیتار "با عنوان  یبررس کی در

( در اثری با  1481)  دیمو یمیسل میسل .3پردازد یو نقش بازار بزرگ م گاهیجا حیتهران و عوامل موثر در آن با تشر یفرهنگ

است بر نقش  رفتهیذجاذبه های گردشگری تهران صورت پ یکه با هدف معرف "ران استان ته یفرهنگ راثیم ماییس "عنوان 

نموده  دیو تجاری بازار بزرگ تهران در جذب گردشگران مختلف و توسعه گردشگری در کالنشهر تهران تاک یمذهب ،یخیتار

( در مقالهای با عنوان  1488ان ) فرد و همکار ی. شعبان11مطالعه در راستای اهداف پژوهش حاضر انجام گرفته است نیاست؛ ا

از بعد کالبدی )نمونه موردی:  داریرش گردشگری شهری و مدلسازی شهرهای گردشگری پایپذ تیسنجش ظرف یبررس "

 یجهان هیمدل اتحاد قیتهران، از طر 12گردشگری در منطقه  رشیپذ تیبا هدف سنجش و ارتقا ظرف "تهران(  12منطقه 

 تیاز ظرف شیمنطقه ب نیبه ا یکه حجم گردشگران ورود دهدیحاصله نشان م جیمل نمودند؛ نتاع " یعیطب طیحفاظت از مح

شده  نییتع رشیپذ تیمنطقه با توجه به ظرف نیباشد و روند توسعه گردشگری در ا یمنطقه از شهر م نیبالفعل ا رشیپذ

سرگذشت بازار بزرگ  "جامع با عنوان  یدر پژوهش رانیبار در ا نی( برای نخست 1483) یرانشناسیا ادیدارد. بن داریناپا یشکل

در بازار  یالگوی مطالعات کی نینو درجهت تدو کردییبا رو" ریسال اخ ستیآن در دو یرامونیو بازارچه های پ زارهاتهران، با

 یابیان و ارزساختار بازار بزرگ تهر لیو کتابخانه ای، به شناخت و تحل یدانیهای م یبررس قیدر کشور، از طر یسنت یشناس

 جیپرداخته است. نتا یرانشناسیبازار در عرصه ا گاهیجا زیو اقتصادی و ن یفرهنگ ،ینهاد اجتماع کیعملکرد آن به عنوان 

 رییبازار بزرگ تهران در گذشته و حال در روند شکلگ یمهم و اساس اریبس گاهیو نشان دهنده جا دیحاصله از پژوهش مو

) یمیکر هیموضوع پژوهش، سم نهی. در زم11باشد یکشور م زیو ن تختیو اقتصادی پا یسایس ،یفرهنگ ،یتحوالت اجتماع

فضا و  یاقتصادی با بررس یانسانشناس دگاهیاز د "اقتصادی  یبازار تهران، مطالعه انسانشناس"در اثری با عنوان  ز،ی( ن 1483

ساختار و عملکرد بازار بزرگ تهران به عنوان  نییبه تب ل،یقب نیو مواردی از ا یساختار قوم ،ینیبازار، سلسله مراتب د دمانیچ

نقش بازار تهران  "با عنوان  ی( در گزارش 1431و اسدی )  انیاکبر - .12مراکز اقتصادی کشور پرداخته است نیمهمتر از یکی

و اثرگذاری بازار  هگاینقش، جا یبازار شهری و گردشگری به بررس مینظری ابعاد مختلف مفاه حیبا تشر "در توسعه گردشگری 

حاصله از  جیپرداخته اند. نتا نهیزم نیدر ا یراهکارهای عمل هیاند و ارا هبزرگ تهران در توسعه گردشگری شهری پرداخت

ها و توان های  تی، از قابل 12محله بازار در منطقه  ح،یشهری صح زییو برنامه ر تیریدهد که در صورت مد یپژوهش نشان م

و بسترسازی در راستای توسعه  یجو خار یو اقتصادی در جهت جذب گردشگران داخل فرهنگی – یمذهب ،یخیباالی تار اریبس

 2است. دهیگرد نیتدو یلتحلی – یفیتوص یبا نگرش نیشیمطالعه پ لینامه حاضر در جهت تکم انیگردشگری شهری را دارد. پا

جاذبه های  فیو توص یبه معرف "برای بازار تهران  گردشگری ریمس "با عنوان  ی(در گزاررش 1431)  ریو مش یمیابراه -

توسعه  نهیاثرگذار در زم روهاییعوامل و ن یپژوهش و بررس یلیبازار بزرگ پرداختهاند و از جنبه تحل یمختلف گردشگر

حورهای نقش م"ارشد( با عنوان ینامه کارشناس انی)پای( در پژوهش 1483)  ای. ملکن14اند گردشگری بازار بزرگ غافل مانده

به عنوان قطب برتر گردشگری  12منطقه  یبا هدف معرف"در توسعه گردشگری شهر تهران  12منطقه  یخیو تار یفرهنگ

شهری را مورد  سمیتور یاتیو برنامه عمل یامکانسنج ی، نوع 12نمونه در محدوده منطقه  رهاییانتخاب مس قیتهران، از طر
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 زییبرنامه ر ورتدر ص ،ییشهرهای اروپا ژهیبو یجهان اتیدهد که با توجه به تجرب یم پژوهش نشان جیقرار داده اند، نتا یابیارز

محدوده را به عنوان قلب  نیتوان ا یشهر م یخیمرکز تار اییطرح های توسعه گردشگری بر اساس اح فیتعر زیو ن حیصح

 ی. بررس13شهر بازگرداند تیو فعال یگزند انیو آن را به جر دیمجدد بخش اتیو گردشگری کالنشهر تهران ح خیفرهنگ و تار

 شیگردشگری رو به افزا نهیو مطالعات صورت گرفته در زم قاتیروند تحق یطور کل بهدهد، که  یپژوهش نشان م نهیشیپ

 زیدرآمدها و ن شیو افزا ییدر تحوالت اقتصادی همچون اشتغالزا تینوع فعال نیو نقش ا تیاهم حیدر ارتباط با تشر یاست؛ ول

صورت  یتوسعه گردشگری پژوهش های اندک درنقش بازارها  نهیدر زم ژهیدر عرصه های شهری و بو یاری عدالت اجتماعبرقر

شهرهای کشور از جمله تهران، بازار در کنار عناصری  یاست که با توجه به ساختار کالبدی سنت یامر در حال نیگرفته است؛ ا

 یمحل زیمنطقهای و ن ،یو اقتصادی در سطوح مل یاسسی – یتحوالت اجتماعچون مسجد، مدرسه و ... عملکردی مهم در روند 

و  یبارز در جذب گردشگران داخل یو تجاری نقش یفرهنگ ،یخیبا توجه به توان های متنوع تار گرید ییداشته است واز سو

را داشته است؛  داریه پاتوسع تیدرآمد، رونق اقتصادی و در نها شیافزا ،یفرصت های شغل شیو به دنبال آن افزا یخارج

به اهداف پژوهش حاضر  یابیدر راستای دست قاتیمطالعات و تحق ریهای سا افتهیهای کار و  وهیاز ش ییبهره جو نیبنابرا

 فینو عالوه بر شناخت و توص یاست که با نگرش نیدر ا نیشیپ قاتیپژوهش با تحق نیا زیرسد؛ وجه تما یضروری به نظر م

عملکرد بازار در توسعه گردشگری شهری تهران و  نهیموثر در زم روهاییعوامل و ن نییازار بزرگ به تبتوان های گردشگری ب

 . 4پردازد  یهمسان م ینواح گرید

 اهداف پژوهش-1-4

 اهداف کالن-1-4-1

 گردشگری به مثابه راهبرد توسعه خالق در بافت فرسوده شهری 

 اهداف خرد-1-4-2

 گردشگر جذب در آن عملکردهای در تهران تجریش بازار سطح در یخیتار اماکن تأثیر بررسی و شناخت .1

 جذب گردشگر در آن عملکردهای در تجریش تهران بازار سطح مذهبی اماکن تأثیر بررسی و شناخت .2

 تهران تجریش بازار سطح در گردشگر جذب میزان بررسی .4

 فرضیات پژوهش-1-5
 است. ذهبیم های توریست جاذبه عمده مراکز از یکی تجریش بازار .1

 . دارد توریسم جذب در مهمی نقش تجریش بازار تاریخی بناهای قدمت .2

 .است گردشگری توسعه برای مناسبی تجریش پتانسیل بازار های زیرساخت .4

 مبانی نظری-2

 در بافت های ارزشمند تاریخی و قدیمی خالق راهبرد توسعه مثابه شهرى به گردشگرى-2-1

 بافت. الزامى مى کند را شهرها درونى فرسوده تهاى باف مرمت به نیاز بیستم تاکنون، قرن وایلا از نزا درو توسعه نظریات ظهور

 و بیانیه ها توجه به با مرمتى، رویکردهاى جدیدترین. مى شوند تقسیم فاقد ارزش و ارزش واجد کلى دسته دو به فرسوده هاى

 و فرهنگ اقتصاد و تلفیق و ارزش واجد فرسوده تهاى باف در موجود بر میراث تکیه در سعى جامع نگرى، با جهانى، منشورهاى

 زمینه، این مطرح در رویکردهاى از یکى. دارد شهر فضایى سازمان در نقش آنها تعیین طریق از تاریخى تهاى باف پایدار احیاى

 .است شهرى هریزى برنام در گردشگرى رویکرد

 ه هاى شهروندان، خاطر شخصیت ها، و رجال سکونت تاریخى، اتفاقات همچون دالیلى به قدیمى بافت هاى از بسیارى

 مورد تفرج و گردشگری به لحاظ ارزش واجد فرسوده بافت هاى صورتى که در. ارزش است واجد... و خاص معمارى هاى ارزش
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 توسعه هم، و آمده فراهم شهروندان نیازهای روحی روانی به پاسخ ارائه براى جذاب و مناسب هم فضاهایی گیرد، قرار توجه

 عنوان شهرى به گردشگرى نقش تبیین و خالق توسعه بررسى رویکرد پى در نوشتار این. مى شود نپذیر امکا بافت فرسوده

 .است بافت فرسوده خالق توسعه راستاى در راهبردى

 ایده، تولید و یپیدای خالقیت،. است شده تعریف آن از منتج فعالیت هایی و انسان ها مکانی تغییرات مجموعه گردشگری

 یعنی اول نسل از بعد گردشگری جدید نسل خالق است گردشگری فکر و ایده آن ساختن عملی نوآوری، و نو فکری و اندیشه

 می قلمداد) ها موزه و فرهنگ به متمایل ( فرهنگی گردشگری یا دوم نسل و) استراحت و فراغت اوقات سفر ساحل گردشگری

 واقعی زندگی با تر عمیق تعامل و تجربی های فعالیت انجام بر بیشتر های میدان کمتر، های هشعارموز با خالق گردشگری شود

 دیگر جاهای به نسبت رقابتی مزایای تا می دهد اجازه گردشگری مقصد شهر به خالقیت. کند می تمرکز شهرها در فرهنگی

 گردشگر به گردشگری، شیوه ی این. نماید جذب نگیفره بخش های از را افرادی و کارآفرین ها خالقانه، محصوالت. کند پیدا

 هم دالنه ادراک با را مقصد اتمسفر عملی، و عاطفی عمقی، ادراک و خود پیرامون محیط در دستکاری با دهد می امکان خالق

 سنت های ناملموس شامل برد میراث کار به خالق گردشگری برای را پژوهشی تعبیرگردشگری می توان لذا. نماید لمس

 با که است سنتی دستی صنایع و جهان طبیعت، با مرتبط تجربیات و دانش رویدادها، و آیین ها نمایشی، هنرهای شفاهی،

 کرد قلمداد شهروند یک ی مثابه به را گردشگر یک توان می آن به توجه با. دارد بسیاری همبستگی خالق مضامین گردشگری

 .نمود تعریف را شهروند گردشگر ی واژه و

 فرسوده بافت هاى خالق توسعه مفهوم-2-2

 : تعریف است قابل عمده هدف سه مرمتى نوین طرح هاى در

 .کالبدى توسعه ومقیاس هاى سطوح کلیه در مپیوند ه مسازى تصمی:  کالبدى -

 .جاى مى دهد خود در را متنوعى اجتماعى ترکیب که مراکز شهرها ویژه به و شهرها به مردم جذب:  اجتماعى -

 .شهرى مراکز به سرمایه تزریق و شهرى فرصت هاى توسعه به بازار نیروهاى جذب:  تصادىاق -

 در فرهنگ و مختلف اقتصاد ابعاد تلفیق با که است تهایى فعالی بر اهداف، تأکید این به دستیابى تکنیک هاى از یکى امروزه

 2112ضوع اولین بار توسط ریچارد فلوریدا در سال تحت عنوان خالقیت شکل می گیرد. این مو انسانى منطقى نظم از گونه اى

نیز آلن اسکات با استفاده از ادبیاتی که فلوریدا مطرح کرده بود، در مورد نحوه جهت گیری مزیت  2113مطرح شد.در سال 

ا انجام ر فعالیات هایی منطقه اى، هاىی سیاست گزار و بیشتر خالقیت سمتهای رقابتی و ظرفیت های موجود در شهرها به  

 داد.

 ادبیات، سینما، : از است عبارت باشد، آنها شامل باید فعالیت ها ها وی کاربر که خالق توسعه اصول فعالیتى زمینه هفت

 فرهنگى، صنایع خالق به مناطق و شهرها صنعت .تغذیه و ه اى رسا طراحى، هنرهاى فولکوریک، هنر و مهارت موسیقى،

  .13مى شود  بومى خالصه و عدستى صنای در بیشتر محلى، حوزه هاى مقیاسدر  و برتر خدمات و هاى چندرسان

« ایکوموس» مربوط که .است خالق رویکرد بکارگیرى براى مناسب محلى میراث و سرشار منابع تاریخى، بافت هاى شک، بدون

 در را خالق رویکرد ه سازىپیاد مى توان زمینة است، فرهنگى و تاریخى میراث از حفاظت جهانى به بیانیه هاى بررسى با

 گفت ملى، افتخار سند عنوان به فرهنگى میراث  از حفاظت بر ( 1343) « کیوتو» بیانیه در .کرد فرسوده ایجاد هاى بافت

 بُعد مالى؛ و منابع سرمایه سریع بازیافت براى بیانیه این. است تأکید شده اثر و بنا از مفهوم و معنا تفکیک عدم و وگوى تمدنها

 می دهد. قرار مورد توجه را گردشگرى صنعت و تصادىاق

 به توجه و فرهنگى پایدار  توسعه ضرورت و کرده تأکید« کیوتو» اجالس بر مطالب (1334) « آنتونیو سنت» در بیانیه

 ،گردشگرى اقتصاد و اصالت بیانیه، این در .مى کند مطرح گردشگرى اقتصاد منفى اثرات براى کاهش را فرهنگى گردشگرى

ایده  ظهور و یافته افزایش جامع نگر معاهده هاى زمان، مفاد گذشت با. است تاریخى مجموعه هاى به نگرش دیگرى از بعد

 را( مى شود فرهنگى عنوان یا عمحور اجتما گردشگرى طریق از که بیشتر) پایدار توسعه بستر در اقتصاد و فرهنگ تلفیق
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 بر « گردشگرى بین المللى بیانیه» به  ( معروف1333) « مکزیکوسیتى» بیانیه .کرد بیانیه ها مشاهده این در صراحتاً توان مى

طبق . مى کند تلقى فرهنگى تبادل براى هاى وسیل را و آن دارد تأکید گردشگرى با آن تعامل و میراث جهانى  و جامع مفهوم

 و خواست هاى سنن عالیق، به احترام با باید ى،تاریخ مجموعه هاى بافت ها و در حفاظتى و گردشگرى فعالیت هاى بیانیه، این

 را فرهنگى تبادل مهم ترین وسیله بیانیه این. شود همراه آنان زندگى سطح ارتقاى جهت در هاى منطق و محلى مردم

 پویا و گردشگرى میراثى ارتباط مکان هاى عامل را پایدار توسعه و حفاظت همچنین المللى دانسته، بین و بومى گردشگرى

 . 15داند ىم

 14: زمینه ها، اهداف و راهبردهای توسعه خالق با رویکرد گردشگری،1جدول شماره 

 راهبرد اهداف زمینه

 پویایی اقتصاد محله اقتصادی

 ایجاد با تکفل بار آوردن پایین و کنان درآمد سطح باالبردن

 شغلی فرصتهای

 محلی مشاغل رونق

 مراکز رهادا و رونق در محلی کار نیروی از استفاده

 جهانگردی

 تقویت حیات اجتماعی در محله اجتماعی

 اجتماعی نظارت ایجاد

 فراغت اوقات گذران کاربریهای ایجاد

 اجتماعی ناهمگونیهای بردن بین از

 ناسازگار کاربریهای بردن بین از

 مدنی حیات محمل کاربریهای ایجاد

 مردمی مشارکت جلب

 فرهنگی
بر آن در برنامه  احیای هویت فرهنگی محله و تکیه

 ریزی گردشگری

 کهن رفتاری هنجارهای احیای

 کهن کالبدی ارزشهای احیای

 گردشگران به محله فرهنگی تاریخی ارزشهای شناساندن

 ایجاد محیط مطلوب جهت ساکنان و گردشگران کالبدی

 عملکردها معاصرسازی

 ناسازگار کاربریهای بردن بین از

 آبهای و فاضالب )دفع بهداشتی و محیطی زیست اقدامهای

 سطحی(

 کهن فضایی سازمان تداوم

 پیاده شبکه تعریف

 سواره ترافیک ساختن محدود

 پارکینگ تسهیالت ایجاد

 خالقیت و خالق گردشگری-2-3

 یک طول در دستی صنایع و هنری آثار تولید با گردشگران که است آن نشانگر خالق گردشگری مرسوم هاینمونه از بسیاری

 خالقیت گفت توانمی هنوز آیا نکند، خلق نهایی محصول یک گردشگر اگر حال. دهندمی نشان خالقیت رویداد، یک یا کارگاه

 از همگی رویدادها و دستی صنایع هنری، آثار. دارد وجود خالق گردشگری از متعددی هایگونه .دارد وجود متفاوت ایشیوه به

 هایکارگاه دهندهارائه صنفی گردشگری .هستند حکم فرما خالق یگردشگر ادبیات در که هستند مرسومی هاینمونه

 مفهوم( 1333) ریچاردز نظر طبق. است بافندگی و شاعری جواهرسازی، استخوان، و چوب بر کاریکنده نظیر وریپیشه

 مرتبط ایکاره درباره کنندگانمصرف چقدر هر شد مشخص آن طی که شد متبلور یوروتکس صنفی پروژه از خالق گردشگری

 شده قائل سازدست محصوالت برای بیشتری ارزش کرده، درک بهتر را «نهفته احساسات» بدانند، بیشتر دستی، صنایع تولید با
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 و محلی اصیل فرهنگ به زیادی عالقه گردشگران که است شده مشخص. کنندمی پیدا آن وجه پرداخت برای بیشتری تمایل و

 .شد مطرح هایافته این از بعد بالفاصله خالق، گردشگری از ریموند و ریچاردز تعریف. انددهدا نشان فعال یادگیری تجارب نیز

 گردشگری از خوبی نمونه عنوان به توانمی را خالق گردشگری شبکه ترینیافتهتوسعه عنوان به نیوزلند خالق گردشگری

 مائوری، فرهنگ هنر، زمینه در غیررسمی تعاملی هایاهکارگ دهندهارائه خالق کارهای و کسب از شبکه این. کرد قلمداد خالق

 که تجاربی آنها سایتوب. کنندمی فراهم را مستقیمی و اولدست یادگیری تجارب که هستند طبیعت و شناسیطعم

 :کندمی تکرار و تصریح را باشند داشته توانندمی گردشگران

 که بگیرید یاد بسازید؛ یادگاری و کنید خراطی یا گری،سفال نری،ه کاریکاشی کنید، کاریکنده استخوان روی بر خودتان»

 را شدهچیده هایپشم مختلف هایبسته بسازید؛ کیویانا کاغذی هنری آثار و ساز،دست چاقوهای زمردی، یا اینقره جواهرات

 پاولوفای یا زیتون روغن معجون پنیر، خودتان کنید؛ مالقات کنندمی درست نوشیدنی که را کسانی کنید؛ احساس و لمس

 حصیری سبد یک بافندگی یا تعاملی ایشیوه به نیوزیندی هایبوته درباره یادگیری صرف را روز یک کنید؛ درست خوشمزه

 ....« بگیرید الهام خود بفرد منحصر سفرنامه یا نقاشی آثار خلق برای نیوزلند جانوران و گیاهان از کنید؛ سنتی

 در تانگو، رقص یادگیری برای آرژانتین در: کنندمی ارائه خالق گردشگری از مشابهی هاینمونه( 2111) ایوانف و اوریدسکا

 ساز نواختن نحوه یادگیری برای استرالیا در پروانس، سنتی ظروف پخت برای فرانسه ها،شمایل و هاصورتک نقاشی برای روسیه

 .دیدگریدو

 گردشگری، این .است نیوزلند از متفاوت رویکردی با اما خالق گردشگری توسعه از دیگری نمونه بارسلونا خالق گردشگری

 با مثال، برای. کندمی حمایت بگذارند نماش به را خودشان هایخالقیت خواهندمی که خالقی گردشگران از که است ایبرنامه

 را محلی هنرمندان و گردشگران میان طرواب توانمی اینجا در. نمایشگاه یک یا اجرا یک نظیر خالق و هنری فعالتی سازماندهی

 زندگی، ترسیم هایدوره از است عبارت آموزشی هایپروژه چنین هاینمونه. نمود تقویت آموزشی تبادالت و هافعالیت طریق از

 .سازیشیشه هایکارگاه و سازی،سفال و سرامیک هایکارگاه کاتاالن، سنتی نقاشی

 Festesde Grácia محلی جشنواره طی نمونه، برای. شوندمی خالق گردشگری فضای شامل نیز خالق و فرهنگی رویدادها

 Zinneke همچنین .کنندمی اقدام هاخیابان تزیین به تدبیر و کاردانی روی از و بازیافتی مواد از استفاده با مردم بارسلونا، در

Parade و بروسلز در Fringe Festival هستند خالقانه و فرهنگی هنری، تبدالت اجرای از دیگری هاینمونه ادینبورگ در .

 چشیدن،: کنندمی فراهم خوبی احساسی تجارب پذیرایی، و تئاتر رقص، زنده، موسیقی با همراه هنری هایجشنواره گونه این

 .کردن لمس و بوییدن دیدن، شنیدن،

 خودشان بلکه پذیرد،می انجام چگونه «کار» یک دبیننمی تنها نه گردشگران که است این در رویدادها و هنری آثار میان تشابه

 کنفوسیوس از چینی قدیمی مثل یک. گیرندمی یاد چیز شانفرهنگ  و محلی مردمی درباره همزمان و دهندمی انجام را آن

 درکش و مدهمی انجامش آورم؛می یاد به و بینممی کنم،می فراموش و کنممی گوش: »کندمی خالصه صورت بدین را ایده این

 در چینی مثل این پیام. است بیشتر شما یادگیری شود، کار درگیر بیشتری حواس چه هر دیگر، عبارت به. 14 «کنممی

 .است یافته انعکاس خالق گردشگری

 روش تحقیق-3

 عهمطال)کتابخانه ای روشهای طریق از ها گردآوری داده جهت. است پذیرفته صورت تحلیلی-توصیفی روش به پژوهش این

 در. است گردیده عمل(مصاحبه پرسشنامه و مشاهده،) و میدانی ... ( آماریو سالنامههای اسناد، ها، گزارش ها، مقاله ها، کتاب

 نرم و( استنباطی و توصیفی آمار) کمی و(  منطقی تحلیل) کیفی از روش های نیز اطالعات و داده ها تبیین و تحلیل راستای

 . است شده استفاده SPSSو  Excelآماری  افزارهای
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 جامعه حجم قطعیت در عدم)ها داده گردآوری در مختلف محدودیت های ،(همبستگی) تحقیق نوع به توجه با پژوهش این در

نمونه  روش براساس که می باشد نفر 483 نمونه حجم مشابه، آماری جامعه با قبلی تحقیقات نمونه حجم به توجه و ،(آماری

 . شده اند واقع پرسشگری دمور و تعیین اتفاقی گیری

 پژوهش، مأخذ: نگارنده های شاخص و ؛ متغیرها2جدول شماره 

 سنجه ها/ گویه های مربوز به هریک از شاخص ها شاخص ها متغیر های مستقل متغیر وابسته

توسعه گرشگری 

خالق بافت 

فرسوده بازار 

 تجریش

زیر ساخت های بازار 

 تجریش

 ارتباطی

عمومی؛ )مترو، ایستگاه تاکسی،  دسترسی به وسایل نقلیه -

 ایستگاه اتوبوس(

کیفیت معابر/مبلمان شهری؛ )نور معابر، عرض معابر، وجود  -

صندلی جهت استراحت موقت گردشگران، تأسیسات 

 بهداشتی(

 دسترسی به تلفن همگانی  -

 آموزش و اطالع رسانی در زمینه بازار - اطالعات

 خدماتی
 و...( اقامت گاه ها )هتل، مسافرخانه -

 رستوران، غذا خوری، کافی شاپ، قهوه خانه سنتی و... -

جاذبه های توریستی 

 بازار تجریش

-مذهبی

 فرهنگی

 وجود اماکن متبرکه )امامزاده، مسجد و...( -

 بناهای با قدمت زیاد )بافت کالبدی قدیمی( - تاریخی

 تیمچه ها، سراها و... - تجاری

-تفریحی

 سرگرمی

سالن تئاتر و سینما، مراکز بازی و پارک، مراکز تجمع،  -

 سرگرمی کودکان....

 

 قلمرو مکانی
 یک از بازار دارد. این قرار نام همین به میدانی نزدیکی در تهران و شهر شمال در 1، منطقه  3ناحیه  تجریش واقع در بازار

از  یکی تجریش بزرگ تکیه. دارد سیدستر راه آن اطراف هایکوچه و صالح امامزاده به دیگر سمت از تجریش، میدان به طرف

 ترینقدیمی از است تهران بازار از کوچکی نمونه که تجریش بازار. است شده واقع بازار این در تهران شهر هایتکیه ترینقدیمی

  .کندمی وصل هم به را تجریش و پل سر محله دو و شودمی محسوب شمیران خرید مراکز
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 ربری های محدوده بازار و بازار تجریش؛ عملکرد کا4جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کاربری

 سطح عملکرد تناوب زمانی زمان نحوه استفاده نوع عملکرد عملکردها

 شهری دایمی شب -روز جمعی تجاری خرید و فروش بازار

 فرا منطقه ای دایمی شب -روز فردی ارتباطی حمل و نقل ایستگاه تاکسی

 پایانه اتوبوس
خدمات  –حمل و نقل 

 شهری
 شهری -فرا منطقه ای  دایمی شب -روز فردی خدماتی –ارتباطی 

 فرا شهری –شهری  دایمی شبانه روز جمعی اجتماعی –مذهبی  استراحت مسافران -زیارت امام زاده

 منطقه ای دایمی شب -روز فردی خدماتی پارک خودرو پارکینگ

 منطقه ای دایمی شبانه روز جمعی تفریحی قدم زدن افراد -محل تجمع مسیل

 منطقه ای دایمی شبانه روز جمعی -فردی  تفریحی محل استراحت عابرین فضای سبز

ی وضع موجود محله تجریش؛ ، عملکرد دسترس1نقشه شماره 

 مأخذ: نگارنده

 قدمت وضع موجود محله تجریش؛ مأخذ: نگارنده ،موقعیت ؛ 2نقشه شماره 

 ؛ کاربری وضع موجود محله تجریش؛ مأخذ: نگارنده4نقشه شماره 
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 توصیف داده ها -3-1

 :اول فرضیه

 های توریست جاذبه عمده مراکز از یکی تجریش بازار 

 .است مذهبی

 دریافت های پاسخ مجموع از که دهد می نشان حاصله نتایج

 :شده

 به تهران، تجریش بازار به آمدن از گردشگران انگیزه زمینه در

 –تجاری  درصد،( 3554) تجاری – تفریحی: اولویت ترتیب

) سرگرمی – تفریحی ،( 1153) تاریخی ،( 2154) مذهبی 

 باالی یتقابل دهنده نشان اول، فرضیه راستای در که بوده است، درصد(  454) مذهبی – تفریحی و(  853) تجاری ،( 1153

 مختلف عناصر وجود تجریش و بازار عملکردهای در تنوع واقع در(. 1 و تصویر4 جدول)می باشد توریست جذب در بازار مذهبی

 گوناگون افراد مختلف های سلیقه و عالیق با تناسب در که پیرامونی محدوده و بازار در بافت مذهبی تاریخی، تفریحی، تجاری،

 مجموع در مذهبی و تاریخی متعدد اماکن وجود و کاال ستد و داد شرایط در تنوع بویژه و باشد می مختلف اجتماعی طبقات و

 ، پاسخ دهنده نفر 483 مجموع از است؛ نموده فراهم گوناگون مقاصد با گردشگر مختلف انواع جذب جهت را شرایط مناسبی

 جهت خود انگیزه اصلی را تجاری – تفریحی بویژه املعو از ترکیبی( اند بوده زن بیشتر که)جنسیت نوع به توجه با نفر 138

 اند. نموده عنوان گردشگری مقصد عنوان به تهران تجریش بازار انتخاب

 تجریش؛ مأخذ: نگارنده بازار به آمدن از گردشگران اصلی انگیزه ؛3 جدول

درصد پاسخ های  درصد فراوانی 

 صحیح

 درصد تجمعی

 454 454 454 12 مذهبی-تفریحی

 12 853 853 44 ریتجا

 2253 1153 1153 31 سرگرمی-تفریحی

 2254 1153 1153 31 تاریخی

 5353 2154 2154 81 مذهبی-تجاری

 111 3554 3554 138 تجاری-تفریحی

  111 111 483 مجموع

 

 گروه بین دو میانگین تفاوت میزان بررسی جهت می باشد،( وضعیت توصیف) توصیفی نوع از نخست فرضیه اینکه به توجه با

 و بازاری مراکز سایر مستقل، به بزرگ بازار ترجیح...(  و مذهبی) بزرگ بازار عناصر از بازدید انگیزه با رابطه در زنان و مردان

 . گردید استفاده Tآزمون  از تهران بزرگ بازار عناصر و اصناف جذابیت

 تایید (ها میانگین برابری)صفر فرض رو این از میباشد،.  15 از بیشتر معناداری سطح آنجائیکه از آزمون، نتایج به توجه با

 ... ( و مذهبی) عناصر از بازدید انگیزه زمینه در زنان و مردان گروه دو بین معناداری تفاوت آماری لحاظ از بنابراین گردد؛ می

 (.13-3جدول )ندارد وجود

0
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100

150

200

؛ انگیزه اصلی گردشگران از آمدن به بازار 1نمودار

نگارنده: تجریش؛ مأخذ
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 برابری) فرض صفر رو این از باشد، می.  15 از بیشتر عناداریم سطح آنجائیکه از می دهد، نشان نیز آزمون نتایج که همانگونه

تجریش  بازار ترجیح در زمینه زنان و مردان گروه دو بین معناداری تفاوت آماری لحاظ از بنابراین می گردد؛ تأیید( ها میانگین

 به(مذهبی -تاریخی)بنا قدمت ازار،ب به انواع آسان دسترسی عامل از پس که نحوی به ندارد؛ وجود بازاری مراکز سایر به نسبت

 (18-3 جدول)محسوب می شود بازارها برسایر بزرگ بازار ترجیح جهت در مهم عاملی عنوان

 مردان گروه( الف گروه دو میانگین مقایسه جهت مستقل T؛ نتایج آزمون 5جدول شماره  .زنان و

 در نمردا و زنان

 انگیزه با رابطه

 بازار به رفتن

 تجریش 

 تجریش بازار به رفتن انگیزه با رابطه در مردان و زنان گروه دو میانگین مقایسه جهت مستقل T؛ نتایج آزمون 2نمودار شماره 

 تجریش بازار هب رفتن انگیزه با رابطه در مردان و زنان گروه دو میانگین مقایسه جهت مستقل T؛ نتایج آزمون 4جدول شماره 

 35فصل سطح اطمینان 

درصد از تفاوت میانگین 

 ها
  درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین

 کمتر بیشتر

15123 15434- 15223 15441 1445384 
اندازه رفتن به بازار 

 تجریش

 مستقل Tب( آزمون 

 الف( گروه مردان و زنان

 مراکز سایر به تجریش بازار ترجیح با رابطه در مردان و زنان گروه دو میانگین ایسهمق جهت مستقل T؛ نتایج آزمون 3جدول شماره 

 بازاری

نمودار 

شماره 

؛ 4

 تجریش بازار به رفتن انگیزه با رابطه در مردان و زنان گروه دو میانگین مقایسه جهت مستقل Tنتایج آزمون 

 تجریش بازار به رفتن انگیزه با رابطه در مردان و زنان گروه دو میانگین مقایسه جهت مستقل T؛ نتایج آزمون 8ره جدول شما

 جنسیت تعداد میانگین

 مرد 138 5554

 زن 244 5521

 جنسیت تعداد میانگین

 مرد 138 2555

 زن 244 2528
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 35فصل سطح اطمینان 

درصد از تفاوت میانگین 

 ها
  درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین

 کمتر بیشتر

432 153 243 211 1445483 
اندازه رفتن به بازار 

 تجریش

 مستقل Tب( آزمون 

 در تجریش تهران بازار باالی قابلیت و توان دهنده نشان که پژوهش، های ازیافته حاصله شده ارائه شواهد به توجه با بنابراین

 گردد. می تایید اول فرضیه می باشد، مذهبی تورریستی های جاذبه زمینه

 :دوم فرضیه

 . دارد توریسم جذب در مهمی نقش بازارتجریش تاریخی بناهای قدمت

 : مطرح گردید زیر های صورت به فرضیه زمینه این در می باشد،( متغیرها بین همبستگی کشف)رابطه ای  نوع از دوم فرضیه

H1دارد. وجود توریسم توسعه بازارتجریش و تاریخی بناهای قدمت بین داری معنا : رابطه  

H0: ندارد. وجود توریسم توسعه و یشتجر بازار تاریخی بناهای قدمت بین داری معنا رابطه  

 تایید 1 فرضیه رو این از است،.  11 از کمتر آزمون معنی داری سطح که این به توجه با H  سطح با رابطه وجود عدم

 بناهای 1 فرضیه بنابراین شود؛ می رد درصد 33 اطمینان H قدمت بین معناداری رابطه آماری لحاظ از یعنی گردد؛ می

 شدت مثبت و آن جهت همبستگی، ضریب براساس و دارد؛ وجود شهری توریسم توسعه و ریش تهرانتج بازار تاریخی

 یک تاریخی قدمت بناهای هرچه پاسخگویان، نظر طبق یعنی است، مستقیم همبستگی نوع. می باشد قوی نسبتا همبستگی

 (.3-5جدول شماره )بود خواهد بیشتر نیز توریسم توسعه باشد، بیشتر بازار

 دوم، مأخذ: نگارنده فرضیه در پیرسون همبستگی آزمون ؛ نتایج3 شماره جدول

 متغیرها میزان همبستگی سطح معنی داری نتیجه آزمون

 H0 15133 15524رد 
قدمت بناهای تاریخی بازر و 

 توسعه گردشگری شهری

 :سوم فرضیه

 .است گردشگری توسعه برای مناسبی پتانسیل تجریش بازار های زیرساخت

 مطرح شدند. H1و  H0فرضیات  متغیرها، بین همبستگی کشف جهت زمینه این در است، رابطه ای نوع از نیز سوم هفرضی

H1دارد وجود شهری گردشگری توسعه و تهران بزرگ بازار های زیرساخت گسترش بین داری معنا : رابطه. 

H0: ندارد. وجود شهری گردشگری توسعه و تهران بزرگ بازار های زیرساخت گسترش بین داری معنا رابطه 

و فرضیه  رد درصد 35 اطمینان با H0فرضیه  ، باشد می.  15 از کمتر همبستگی آزمون معناداری سطح که این به توجه با

H1 کاهش و با ضعف که این معنای به دارد، وجود کامل مستقیم همبستگی همبستگی، ضریب به توجه با. شود می پذیرفته 

 (.11-5جدول  )می یابد  کاهشی روند نیز شهری گردشگری توسعه(اطالعاتی خدماتی، طی،ارتبا) ها ساخت زیر

 سوم، مأخذ: نگارنده فرضیه در پیرسون همبستگی آزمون ؛ نتایج11شماره جدول

 میزان همبستگی سطح معنی داری نتیجه آزمون

 H0 15111 15143رد 
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 عوامل مانع بازار، از بازدید جهت اطالعاتی منابع از استفاده)زمینه رد( زنان و مردان)جنسیتی میانگین تفاوت های پایان در

 الزم های توسعه زیرساخت و تجریش بازار تاریخی بافت از حفاظت زمینه در شهری مدیریت با عملکرد بازار، گردشگری توسعه

 گردد. یم مطرح گردشگری شهری توسعه و گردشگران سواد سطح میان همبستگی سنجش و گردشگر جذب جهت

جهت بررسی میزان تاثیر گذاری و نحوه رتبه بندی معیار جهت توسعه خالق بافت فرسوده برای دستیابی به گردشگری در بازار 

 تجریش لذا از آنالیز واریانس فریدمن استفاده می کنیم. در این تحلیل به دنبال اثبات یکی از فرضیات زیر هستیم

1H موثر در جهت توسعه خالالق بافالت فرسالوده بالرای دسالتیابی باله گردشالگری در بالازار         شاخص های : از نظر پاسخ دهندگان

 دارای اهمیت یکسان هستند.تجریش 

1H بالازار  در گردشالگری  باله  دسالتیابی  بالرای  فرسالوده  بافالت  خالالق  توسعه شاخص های موثر در جهت: از نظر پاسخ دهندگان 

 میت یکسان نیستند.اه تجریش

 نتایج حاصل از آزمون فریدمن در جدول ذیل لحاظ شده است.

 نگارنده: مأخذ سطح معنا دار  یکسانی معیارها، ؛11 شماره جدول

 

است. چون  15111وسطح معناداری  2با درجه آزادی  425283میزان آماره خی دو جهت اثبات یکی از فرضیات فوق برابر 

شاخص های موثر در کمتر است لذا فرض یکسان بودن اهمیت  1515میزان خطای نوع اول در سطح  میزان سطح معناداری از

رد می گردد و بنابراین عوامل دارای اهمیت  تجریش بازار در گردشگری به دستیابی برای فرسوده بافت خالق توسعه جهت

 یکسان نیستند.

متوسط رتبه های بدست آمده برای متغیرها در جدول زیر 

 مشخص شده است. 

 

 

 ؛ الویت بندی معیارها، مأخذ: نگارنده12شماره جدول

 

همانطور که از جدول فوق مشاهده می گردد ترتیب اولویت عوامل 

 تجرش، جاذبه بازار ارزشمند و یخیتار بافتبه ترتیب وضعیت 

 است.تجریش  بازار ها ساخت زیر مذهبی و توریستی های

 ؛ الویت بندی معیارها، مأخذ: نگارنده3شماره  نمودار

 283/42 خی دو

 2 درجه آزادی

 111/1 سطح معناداری

 متوسط رتبه 

 22/2 بافت تاریخی و ارزشمند بازار تجرش

 33/1 اذبه های توریستی مذهبیج

 81/1 زیر ساخت ها بازار تجریش
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 نتیجه گیری -4

 دهه از است، داشته همراه به فرسوده های بافت مرمت در را متفاوتی رویکردهای اخیر قرون در زا درون توسعه های گرایش

 اجتماعی مالحظات که 41 دهه بوده، سکونت ظرفیت افزایش توسعه، هدف که دوم جهانی جنگ از پس های درسال 1351

 است، هدف بافت اقتصادی پویایی که 81 دهه شود، می واقع اقبال مورد توانمندسازی رویکردهای که 31 دهه شود، می مطرح

 بافت توسه در نگر جامع یا یکپارچه رویکردهای که امروز به تا افکند می سایه اقدامات تمامی بر پایدار توسعه که 31 دهه

 اقتصادی های زمینه تلفیق با بافت توسعه از ها نظریه آخرین در و داند می ضروری همزمان را فوق رویکردهای تمامی مالحظه

 مداخالت تمام در که ای هنکت. است شده صحبت آن به دستیابی در گردشگری کارایی و خالق توسعه یا و فرهنگی اجتماعی، و

 باید ها کانون این در ای مداخله نوع چه و باشد؟ کجا محدوده به ورود برای مداخله های کانون که است این است، نظر مد

 تجریش بازار ارزش واجد فرسوده بافت جزء که صالح زاده امام محدوده در سؤال این به پاسخ برای حاضر پژوهش گیرد؟ صورت

 شامل کلی عامل دسته سه در گردشگری ریزی برنامه در مؤثر عوامل و بافت خالق توسعه عوامل استخراج با. یدآ می حساب به

 با فرسوده بافت خالق توسعه ساز زمینه های پهنه شناسایی مدل تعریف با سپس است، نموده استخراج شاخص و معیارها

 مداخله های کانون همان یا توسعه سار زمینه های پهنه ندهده نشان که ای الیه شهری، ریزی برنامه در گردشگری رویکرد

 خوب کیفیت همچنین اقتصادی، و اجتماعی های مشخصه خوب سطح پهنه این خاص های ویژگی. است کرده تهیه است

 عهتوس ساز زمینه پهنه عنوان به را مکان این مدل، مبانی مطابق مثیت ویژگی دارای های کاربری و مناسب دسترسی بناها،

 ریزی برنامه بازدهی احتماالً گیرد، صورت پهنه این طریق از بافت بهه ورود که صورتی در. کند می معرفی توسعه محرک خالق

 .بود خواهند مند نظام بعدی مراحل در بافت ارتقاء همچنین شود، می جلوگیری منابع روی هدر از و بوده مناسب اجرا و

 استقرار نحوه به توجه با تهران تجریش بازار که دهد می نشان پژوهش از حاصله های هیافت نیز و تاریخی تحوالت سیر بررسی

 سیاسی، و(  صالح امامزاده بارگاه حسین، امام تکیه مسجد،) مذهبی اماکن با همجواری و( شهر شمال مرکزیت در)کالبدی

 ملی، سطوح در اقتصادی و فرهنگی ماعی،اجت سیاسی، رخدادهای در اهمیتی حائز نقش و بوده عملکردی تنوع دارای همواره

 ضعف که دهد می نشان تهران تجریش بازار آفرینی نقش و تحوالت روند مقایسه و بررسی. است داشته محلی نیز و ای منطقه

 بازار رو این از دارد؛ وجود( تهران تجریش بازار) گردشگری توسعه ریزی برنامه و مدیریت زمینه در توجهی قابل کارکردی

 کیفی و کمی تامین و مشارکتی مدیریت راهبردی، ریزی برنامه تدوین صورت در فضایی مختلف های توان به توجه با رگبز

 جذب در بسزایی نقش تواند می جهانی استانداردهای و معیارها بر منطبق اطالعاتی و خدماتی ارتباطی، های زیرساخت

 داشته فرادستی و فرودستی سطوح سایر و تهران شهر کالن اریساخت مثبت و عمیق تحوالت و خارجی و داخلی گردشگران

 .باشد

 ارائه راهکار-4-1

 بعد پژوهشی-4-1-1
 تهران شهری گردشگری توسعه راستای در تهران بازارتجریش های محدودیت و امکانات بررسی 

 (تهران) شهری بازار گردشگری خالق توسعه در تهران شهری مدیریت عملکرد ارزیابی 

 تهران شهری گردشگری خالق توسعه در تهران یشتجر بازار عملکرد ارزیابی 

 تهران تجریش بازار بر تاکید با شهری گردشگری ریزی برنامه شناسی آسیب 

 تهران شهری کارکردی – ساختاری تحوالت در تهران تجریش بازار گردشگری نقش تبیین 

 تهران شهری دهتوسعه خالق بافت فرسو برنامه های در تهران بازار تجریش گردشگری جایگاه تبیین 

 شهری گردشگری توسعه در تهران تجریش بازار عملکرد تطبیقی بررسی 
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 جایگاه زمینه بررسی در اجرایی نهادهای و دانشگاهی پژوهشی مراکز همکاری با المللی بین و ملی علمی همایش های برگزاری

 آن مسائل اسیشن آسیب و تهران شهری گردشگری توسعه در تهران بازارتجریش

 

 بعد برنامه ریزی-4-1-2

 دربرنامه گردشگرى رویکرد با تهران تجریش بازار فرسوده بافت خالق توسعه صول ا-4-1-3

 شهرى ریزى

 تهران تجریش بازار در اقتصاد و فرهنگ تلفیق ایده خالق، توسعه ایندفر 

 و عملکردى مشکالت دچار شهر تا شود انجام تدریجى و ظرافت با آرامى، به باید بافت متفاوت هاى بخش بین اتصال 

 .نشود ذهنى تصویر در شکنندگى

 محور انشد اقتصادى ریزى برنامه طریق از محلى اقتصاد پویایى بر خالق توسعه  

 اقتصاد و فرهنگ تلفیق ایده  

 تأکید شهر فضایى سازمان در ها آن نقش تعیین با که تهران، تجریش بازار ارزشمند و قدیمی بافت پایدار احیاى 

 .دارد

 خالق توسعه مرمتى اصول با شهر امروز و گذشته حیات پیوند  

 تهران تجریش بازار قدیمى بافت نبخشى روا و حیات تجدید  

 شود می شهر توسعه به منجر مداخله، هاى کانون درست برگزیدن طریق از خالق هتوسع . 

 امکان موارد بسیارى در بافت، سراسر در مداخله که شود مى انتخاب دلیل این به تجریش بازار پهنه دیگر، بیان به 

 .نیست پذیر

 و شهر با زنده تعامل در رىشه حیات کلى هاى ارزش از بخشى عنوان به باید معمارى و تاریخى هاى ش ارز 

  شود گرفته نظر در شهروندان

 شود همراه عمومى عالقه و اجتماعى حفاظت با عمومى حفاظت. 

 جدید کالبد در آنها روح گسترش با فرهنگى -تاریخى هاى ش ارز حفظ  

 عملکرد تعیین با شهرى فضاى و محیط چندجانبه گفتگوى 

 ( سازىمعاصر) قدیم کالبد بر جدید محتواى تزریق 

 ضامن اجرا، و هریزى برنام مدل، تدوین ها، شاخص و معیارها  تدوین مراحل تمامى در نگرى جامع و ژرفنگرى 

 .است خالق توسعه

 بازار  توسعه گردشگری در مدیران روی پیش های چالش تبیین و تهران در شهری گردشگری برنامه ریزی فرایند شناسی آسیب

 تهران تجریش

 جایگاه تعیینو  تهران شهری توریسم ریزی برنامه در گردشگری پایدار و راهبردی ریزی برنامه مشارکتی، مدیریت رویکرد تدوین 

 فرایند این در تهران تجریش بازار گردشگری

 و جهانی نهادهای معتبر و سازمان ها نوین های تجربه و ایران در شهری بازار توریسم گسترش بومی و سنتی تجارب از بهره گیری 

 تهران بازر تجریش بر تاکید با شهری بازارهای در پایدار گردشگری ریزی برنامه زمینه در کشورها سایر

 تجریش  بازار گردشگری زمینه در فرصت به تهدیدها و قوت به ضعف نقاط تبدیل جهت در توریسم پایدار و استراتژیک برنامه ریزی

 نشود. ذهنى تصویر در شکنندگى و تهران عملکردى
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 ابعاد ارائه راهکار

 اصلی کالبدی اهداف به دستیابی و گردشگری گسترش جهت تهران   جامع طرح مطالعه 

 موجود فضای هبه دادن شخصیت جهت بازار های ورودی برای طرحی 

 فضا بیشتر زیباسازی جهت مناسب نورپردازی 

 گردشگران برای استفاده قابل هایی مکان ایجاد و بازار اطراف  ابنیه تاریخی و قدیمی بافت ساماندهی  

 باستانی و تاریخی مهم بناهای مرمت و بازسازی 

 از طریق منطقه گردشگری یها جاذبه شناساندن اساس بر کشور و استان از خارج ویژه به الزم تبلیغات 

 سیما و صدا و خارجی و داخلی های نمایشگاه در شرکت

 آن کردن شاخص جهت بازار خارجی فضای در نورپردازی 

 رفاهی – پذیرایی و تفریحی -اقامتی مراکز مسیرها، نظیر ها ساخت زیر ایجاد 

 مختلف  اماکن بین هیگردشگا محور ایجاد و تاریخی اماکن  حریم آزادسازی در مناسب بستر ایجاد

 گردشگری

 کالبدی

 سبز در نزدیکی بازار فضاهای و ها پارک اقامتی رفاهی و مراکز و بهبود مجتمع های ساخت 

 ساماندهی فعالیت های خرده فروشان در داخل بازار و ورودی های آن 

 پارکینگ مناسب برای گردشگران احداث 

 ستیابی به اهداف اصلی عملکردیتهران جهت گسترش گردشگری و د   جامع طرح مطالعه 

  ایجاد فضاهای مکث و قابل نشستن برای استراحت گردشگان و همچنین مکان هایی که مراسم مذهبی

 برگزار گردد

 ایجاد هتل ها و اقامتگاه های یک روزه جهت استفاده گردشگران خارجی 

 گردشگری زیرساخت های یرسا و سنتی خانه های سفره ،ییپذیرا و اقامتی اماکن احداث 

 برای  مشورتی کمیته عنوان با گردشگری امر در نظر صاحب و متخصص افراد از ای کمیته تشکیل

 شهر گردشگری توسعه

 از  منطقه گردشگری های جاذبه شناساندن اساس بر کشور و استان از خارج یژهو به الزم تبلیغات

 سیما و صدا و خارجی و داخلی های گاهیشنما در شرکت یقطر

 گردشگری با مرتبط ییاجرا دستگاه های و افراد یتمام برای یآموزش دوره های برگزاری 

 گردشگری با مرتبط سازمان های در گردشگری امر در متخصص مدیران از استفاده 

 عملکردی
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