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Abstract

The impact of tourism on urban structures and spaces has led tourism to be of particular importance to 
urban management, and suggests to city managers that improving the quality of these spaces and creating 
suitable facilities for tourists such as residential centers, recreation areas, and the provision of equipment 
and modern furniture may urban attract visitors to urban public spaces and ultimately attracts tourists. 
Urban public spaces and the quality of these spaces are one of the most important indicators of sustainable 
development of urban tourism, the development of which requires more attention, especially that it has a 
particular impact on the urban economy and targets the improvement of the economic situation of citizens. 
The 4th district of Tehran, which is the subject of this study, consists of the view of the Alborz mountain 
range and green areas such as the valleys of the Lar and Latian dam and the green valleys of Fasham, 
Oshan and Meigoon, and the recreational sports areas of Darband, Shemshak and Abalei in the east of 
the Tehran metropolitan area. This area is one of the most populous, most migratory and most resource-
intensive areas that because of the largest protected area (Lavizan Forest Park) is distinguished from other 
parts of Tehran. Sustainable economic development of urban tourism is one of the tools for improving 
the quality of life of citizens and improving the environmental space of this applied area, which requires 
appropriate tourism facilities for leisure time and developing tourism. This research is a descriptive-
analytic study used to collect data using field and documentary methods. Data were analyzed by T-test, 
ANOVA and Tukey tests using SPSS software. The results of the research show that the studied area has 
a relatively stable economic sustainability. Also, the results of one-way ANOVA and Tukey's test show 
that the price is the most important factor affecting the sustainable economic development of tourism.
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مجلۀ علمی پژوهش در گردشگری

شاپا: 628X-2538 سال اول | شماره دوم | تابستان 1398

ايران تهران،  گردشگری،  و  صنايع دستی  فرهنگی،  میراث  سازمان  گردشگری،  نمونۀ  مناطق  گروه  رئیس  وسمه جانی،  قاسمی  ابوطالب  مسئول:  نویسندة   *   
 T.ghasemi1985@gmail.com  :پست الكترونیک                                  

چكیده: تأثیرگذاری گردشگری بر ساختارها و فضاهای شهری سبب شده است گردشگری از ديد مديريت شهری حائز 
اهمیتی خاص باشد و به مديران شهری القا کند که ارتقای کیفی اين فضاها و ايجاد تأسیسات مناسب برای گردشگران 
مانند مراکز اقامتی، اماکن تفريحی و نیز فراهم ساختن تجهیزات و مبلمان شهری نوين، باعث جلب رضايت بازديدکنندگان 
به فضاهای عمومی شهری و درنهايت جذب گردشگر می شود. فضاهای همگانی شهری و کیفیت اين گونه فضاها يكی از 
شاخص های مهم توسعۀ پايدار گردشگری شهری است که توسعۀ آن نیازمند توجه بیشتر است، به ويژه آنكه اثرگذاری 
خاصی بر اقتصاد شهری دارد و بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان را هدف قرار می دهد. منطقۀ 4 تهران، که محدودۀ مطالعۀ 
اين پژوهش است، با گسترۀ ديد دامنه های رشته کوه البرز و مناطق سرسبزی همچون دره های سد الر و لتیان و دره های 
سرسبز فشم، اوشان و میگون و مناطق ورزشی ـ تفريحی دربندسر، شمشک و آبعلی در شرق کالن شهر تهران واقع شده 
است. اين منطقه يكی از پرجمعیت ترين، وسیع ترين، مهاجرپذيرترين و پرساخت وسازترين مناطق است که با داشتن پارک 
جنگلی لويزان بزرگ ترين حريم را دارد و از ديگر مناطق تهران متمايز می شود. توسعۀ اقتصادی پايدار گردشگری شهری 
يكی از ابزارهای مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود فضايی محیطی اين منطقۀ کاربردی است که به 
تأسیسات گردشگری مناسب برای گذران اوقات فراغت و توسعۀ گردشگری نیاز دارد. اين پژوهش از نوع مطالعات توصیفی 
ـ تحلیلی است که برای جمع آوری داده از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده کرده است. داده ها با آزمون T تک نمونه ای، 
آزمون ANOVA و توکی و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتايج تحقیق نشان می دهد منطقۀ مدنظر مطالعه در 
 )ANOVA( زمینۀ گردشگری از پايداری اقتصادی نسبی برخوردار است. همچنین نتايج حاصل از تحلیل واريانس يک طرفه

و آزمون توکی نشان می دهد قیمت، مهم ترين مؤلفۀ اثرگذار بر توسعۀ اقتصادی پايدار گردشگری است.

واژه های كلیدی: گردشگری کالن شهرها، اقتصاد گردشگری، توسعۀ اقتصادی پايدار شهری، تأسیسات گردشگری

گروه مناطق نمونۀ گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، تهران، ايران. 1
'گروه جغرافیا و برنامه ريزی روستايی، دانشكدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ايران. 2
گروه علوم جنگل، دانشكدۀ منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ايران. 3
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)مطالعۀ موردی: منطقۀ 4 شهرداری تهران(
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مقدمه
جهان  کشورهای  سیاست گذاران  از  بسیاری  بیستم  قرن  از 
سطح  ارتقای  بر  مؤثر  عوامل  از  يكی  به عنوان  گردشگری  به 
شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه کرده اند. با توجه 
به افزايش تعداد گردشگران، گسترش گردشگری انبوه و تأثیرات 
مخرب آن بر محیط زيست و اقتصاد و فرهنگ جوامع میزبان، 
کارشناسان و صاحب نظران کشورهای مختلف در دهه های اخیر 
بر اهمیت و ضرورت توجه به عوامل پايداری در بخش گردشگری 
تأکید بسیار کرده اند. به اين ترتیب، در برنامه ريزی گردشگری، 
و  مشكالت  حل  در  اساسی  رويكردی  به عنوان  پايدار  توسعۀ 
مسائل موجود در نظر گرفته شده است. فضاهای شهری ازجمله 
به دلیل داشتن ظرفیت های خاص خود  مكان هايی هستند که 
به عنوان مقصد گردشگران انتخاب می شوند. گردشگری شهری 
می دهد  قرار  مدنظر  گردشگری  مقصد  به عنوان  را  شهر  عموما 
از  بازديد  شهری  فضای  به  گردشگر  ورود  از  هدف  درواقع،  و 
جاذبه های گردشگری، استفاده از خدمات شهری مانند اقامت و 
همچنین بازارهای آن برای خريد سوغات است. به دنبال بازسازی 
اقتصادی جهان و کاهش فعالیت های صنعتی و کارخانه ای در 
شهری  مديران  توسعه يافته،  کشورهای  شهرهای  از  بسیاری 
گردشگری را يكی از استراتژی های جايگزين اقتصادی و توسعۀ 

اقتصاد محلی در نظر می گیرند.

تأثیرگذاری گردشگری بر ساختارها و فضاهای شهری سبب 
شده است گردشگری از ديد مديريت شهری حائز اهمیت خاص 
باشد و به مديران شهری القا کند که ارتقای کیفی اين فضاها و 
ايجاد تأسیسات مناسب برای گردشگران ازجمله مراکز اقامتی، 
اماکن تفريحی و نیز فراهم ساختن تجهیزات و مبلمان شهری 
عمومی  فضاهای  به  بازديدکنندگان  رضايت  جلب  باعث  نوين، 
همگانی  فضاهای  می شود.  گردشگر  جذب  درنهايت  و  شهری 
شهری و کیفیت اين گونه فضاها يكی از شاخص های مهم توسعۀ 
گردشگری شهری است و توسعۀ پايدار گردشگری شهری، ايجاد 
و  رفاهی  مجموعه های  درون شهری،  گردشگاهی  مجتمع های 
تأسیسات و تجهیزات مناسب ازجمله مبلمان شهری در فضاهای 
است  الزام آور  گردشگران  طیف  با  متناسب  شهری  عمومی 
)ملک نیا، 1389: 56(. در سال های اخیر در بسیاری از کشورهای 
درحال توسعه به گردشگری شهری به عنوان عاملی برای دستیابی 

به توسعۀ اقتصادی شهر توجه می شود.

با توجه به ضرورت گردشگری پايدار، که بر استفاده و توسعۀ 
هم زمان  و  می کند  تأکید  سالم  مسیری  در  گردشگری  منابع 
تمهیداتی فراهم می سازد که منابع برای استفادۀ نسل های آينده 
باقی بماند، توسعه و مديريت گردشگری شهری با رويكرد پايداری 

عاملی مهم در به دست آوردن توسعۀ پايدار شهر خواهد بود.

با توجه به ويژگی های خاص اجتماعی، اقتصادی و نظام حاکم 
بر فعالیت های اداری ـ خدماتی کالن شهر تهران و همچنین با 
و  ساکن  شهروندان  يعنی  آن،  جمعیتی  مشخصۀ  دو  به  توجه 
شهروندان در تردد روزانه از پیرامون و ورود مسافران و گردشگران 
چندروزه برای استفاده از امكانات و خدمات باکیفیت در اين شهر، 
هرگونه برنامه ريزی و سیاست گذاری برای اين شهر در حوزه های 
اين  بر  می شود.  همراه  دقت نظر خاص  و  با حساسیت  مختلف 
فزاينده  ساخت وسازهای  و  زمین  ارزش افزودۀ  به دلیل  اساس، 
به ويژه در حوزۀ مسكن و مجتمع های تجاری و تغییر کاربری 
زمین های با قابلیت فرهنگی و گردشگری به فعالیت های پرسود، 
غفلت از بسیاری نیازهای شهروندان در حوزۀ گردشگری و اوقات 
فراغت در چنین شرايطی حتمی است که به ناپايداری شهری 
منجر خواهد شد. لذا سیاست درست برنامه ريزی بايد با رويكرد 
جامع برای تأمین همۀ جنبه های خدمات مورد نیاز شهری باشد 

و از نگاهِ بخشی پرهیز شود. 

همان گونه که اشاره شد، به دلیل ويژگی های خاص کالن شهر 
تهران، برنامه ريزی گردشگری پايدار در اين شهر برای گروه های 
شهر،  نیاز  به تناسب  مسافران،  و  شهروندان  از  اعم  هدف، 
برنامه های عملیاتی خاص خود را می طلبد. منطقۀ 4 تهران، که 
محدودۀ مورد پژوهش اين نوشتار است، با گسترۀ ديد دامنه های 
البرز و مناطق سرسبزی همچون دره های سد الر و  رشته کوه 
لتیان و دره های سرسبز فشم، اوشان و میگون و مناطق ورزشی 
ـ تفريحی دربندسر، شمشک و آبعلی در شرق کالن شهر تهران 
واقع شده است. اين منطقه يكی از پرجمعیت ترين، وسیع ترين، 
مهاجرپذيرترين و پرساخت وسازترين مناطق است که با داشتن 
پارک جنگلی لويزان بزرگ ترين حريم را دارد و از ساير مناطق 
تهران متمايز می شود )شهرداری منطقۀ 4 تهران، 1395(. توسعۀ 
پايدار گردشگری شهری، يكی از ابزارهای مناسب برای ارتقای 
کیفیت زندگی شهروندان و بهبود فضايی محیطی اين منطقه 
مناسب  گردشگری  تأسیسات  به  منطقه  اين  که  آنجا  از  است. 
دارد،  نیاز  فراغت  اوقات  گذران  برای  عمومی  فضاهای  ايجاد  و 
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برای  پايدار  و  منسجم تر  برنامه ريزی  و  اقامتی  اماکن  افزايش 
توسعۀ گردشگری ضروری است.

تالش  و  است  اقتصادی  رويكردهای  بر  پژوهش  اين  تأکید 
می شود نقش گردشگری بر بعد اقتصادی توسعۀ پايدار در منطقۀ 
4 شهرداری تهران سنجیده شود. اين بعد نقش بسزايی در ساير 
ابعاد توسعۀ پايدار دارد. دستیابی به ابعاد ديگر بدون شک در گام 
نخست، نیازمند بهبود اقتصاد مردم منطقه و شهروندان است. لذا 
پرسش پژوهش اين است که وضعیت ابعاد اقتصادی گردشگری 

پايدار در منطقۀ 4 شهرداری تهران چگونه است. 

است.  گرفته  زمینه صورت  اين  در  مطالعاتی  اين،  از  پیش 
براساس   )1393( اسماعیل زاده  حسن  و  يعقوب  پژوهش  در 
تحلیل های خوشه ای سلسله مراتبی، متغیرهايی چون مشارکت، 
امنیت، ايمنی، خدمات رفاهی، حمل ونقل عمومی، پارکینگ ها، 
مراکز  محلی،  کاالهای  اقامتگاه ها،  عمومی،  سرويس های 
اطالع رسانی و کدهای اخالقی در ضريب درجۀ اول شاخص های 
نهادی  اقتصادی  شاخص های  همچنین  گرفتند.  قرار  نظری 
کمترين میزان پايداری در گردشگری منطقه را دارد. شعبانی فرد 
و همكاران )1388( در منطقۀ 12 شهر تهران نشان می دهند 
حجم گردشگران ورودی به اين منطقه بیش از ظرفیت پذيرش 
بالفعل اين منطقه است و روند توسعۀ گردشگری در اين منطقه با 
توجه به ظرفیت پذيرش تعیین شده شكلی ناپايدار دارد. همچنین 
کیفیت تجربۀ گردشگری نیز در منطقۀ 12 شهر تهران رو به 
کاهش است و فقط وجود جاذبه های بااهمیت در اين شهر، باعث 
جذب گردشگران به اين مقصد گردشگری شده است و امكانات 
و تسهیالت مناسب گردشگری نتوانسته است نقش مناسبی در 
اين میان ايفا کند. کاظمیان و آزادی )1390( در مطالعۀ خود 
نشان دادند الگوی پارادايمی گردشگری شهری در مرکز تهران 
اين  تحقق  راهكار  است.  توسعه  نیافته  آن  قابلیت های  حد  در 
قابلیت، تبديل مرکز شهر اقتصادی به مرکز شهر فرهنگی است؛ 
که الگوی تلفیقی توسعۀ گردشگری فرهنگ محور و اقتصادمحور 
گزينۀ مناسبی است. اعتمادی نیا و مصلحی )1391( نشان دادند 
توسعۀ گردشگری در شهر اصفهان می تواند توزيع مناسب درآمد، 
مردم  به سوی  منافع  هدايت  فرصت های شغلی،  مناسب  توزيع 
محلی و کاهش نابرابری ها را در پی داشته باشد و استفاده از اين 
فعالیت برای هدايت هرچه بیشتر اصفهان به سوی تعادل و توازن، 
می تواند در توسعۀ پايدار منطقه نقش مؤثری ايفا کند. فرجی راد 

و سیدنصیری )1389( دريافتند بررسی و تحلیل ظرفیت تحمل 
گردشگری شهری در برنامه ريزی های گردشگری، اتخاذ تدابیری 
برای ارتقای مسئولیت پذيری مديران و گسترش تصمیم گیری 
متعهدانه برمبنای سايت های گردشگری شهری، حفظ کیفیت 
محیط زيست شهری که هم جامعۀ میزبان و هم گردشگران به 
دولتی،  مسئوالن  بین  آگاهی  ايجاد  همچنین  و  وابسته اند  آن 
با ظرفیت های گردشگری  بخش عمومی و خصوصی در رابطه 
شهری برای حفاظت از میراث فرهنگی و تاريخی ضروری است. 
شهری  گردشگری  بررسی  در   )1393( ديگران  و  ابراهیم زاده 
سمنان براساس مدل آشورث و تنبريگ، به اين نتیجه رسیدند 
که جاذبه های شهری و تجاری، محدودۀ مرکزی شهر و بخش 
تاريخی آن را پوشش می دهد، در حالی که مكان يابی تأسیسات 
خروج  و  ورود  اصلی  خیابان های  محور  در  پذيرايی  و  اقامتی 
مسافران شكل گرفته است و دسترسی مناسب به جاذبه ها برای 
گردشگران فراهم نشده است. شهابیان )1390( با بررسی نقش و 
اثرات گردشگری شهری در توسعۀ پايدار شهر؛ با تأکید بر ادراک 
ساکنان نشان می دهد گردشگری شهری درعین حال که اثرات 
مثبت اقتصادی انكارناپذيری بر جامعۀ شهری دارد، در کنار خود 
آثار متنوع )مثبت و منفی( اقتصادی، اجتماعی و محیطی را نیز 

در شهر میزبان ايجاد می کند.

روش بررسی
پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و به روش پیمايشی است. درواقع 
از جنبۀ هدف، نوع پژوهش کاربردی است؛ زيرا نتايج حاصل از 
آن می تواند برنامه ريزان و تصمیم گیران را در زمینۀ برنامه ريزی 
و اقدام در راستای حل مشكالت رهنمون باشد. به لحاظ توصیف 
ويژگی های جامعۀ موردمطالعه از نوع توصیفی و به دلیل ارتباط 
از  است.  همبستگی  و  تحلیلی  نوع  از  مطالعه  متغیرهای  میان 
آنجا که پژوهش دارای مطالعۀ میدانی است، لذا ابتدا مطالعات 
شاخص های  احصای  نظری،  مبانی  تدوين  برای  کتابخانه ای 
تحقیق و مرور مطالعات و پیشینۀ پژوهش انجام شد و براساس 
آن مطالعات پیمايش میدانی صورت پذيرفت. پژوهش میدانی با 
استفاده از روش های پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده بوده است و 
براساس اطالعات انجام  شده به تحلیل و تطبیق بنیان های نظری 
پژوهش  اصلی  تمرکز  شد.  پرداخته  منطقه  موجود  وضعیت  با 
و پرسش نامه ها  است  بر پرسش نامه  میدانی،  در بخش مطالعۀ 

به صورت حضوری تكمیل شد.
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تهران  شهر   4 منطقۀ  ساکنان  پژوهش  اين  آماری  جامعۀ 
نمونه گیری  و  بوده  نفر   803780 منطقه  جمعیت  هستند. 
فرمول  براساس  پذيرفت.  صورت  کوکران  فرمول  براساس 
تحلیل  در  شد.  انتخاب  نفر   383 نمونه  حجم  تعداد  مذکور، 
تحلیل  و   T آماری  آزمون های  از   SPSS نرم افزار  در  داده ها 

واريانس ANOVA استفاده شد.

محدودۀ مطالعه منطقۀ 4 شهرداری تهران است که در دامنۀ 
جنوبی رشته کوه البرز و شمال شرقی کالن شهر تهران واقع شده 
و پرجمعیت ترين و وسیع ترين منطقه بین مناطق 22گانه است. 
و  بر 102 کیلومتر مربع محدوده  بالغ  با مساحتی  اين منطقه 
محله،   20 و  ناحیه   9 تعداد  با  حريم،  مربع  کیلومتر   61/4
10درصد مساحت کل شهر تهران را در بر گرفته است. در اين 
منطقه، 11درصد جمعیت شهر تهران ساکن هستند. بیشترين 
توسعۀ سطحی منطقه تا سال 1374 صورت گرفته است که اين 
میزان به مراتب از کل شهر تهران بیشتر بوده است. 9/9درصد از 

تصویر 1. نقشۀ موقعیت منطقۀ 4 شهر تهران
)منبع: شهرداری منطقۀ 4 تهران، 1395(

اراضی منطقه را امالک وقفی تشكیل می دهد؛ در حالی که اين 
سهم برای کل شهر تهران معادل 9/4 است )شهرداری منطقۀ 
4 تهران، 1395(. شهرداری منطقۀ 4 به عنوان مهاجرپذيرترين، 
پارک  داشتن  با  حريم  بزرگ ترين  دارندۀ  پرساخت وسازترين، 
جنگلی لويزان و همچنین با ويژگی هايی چون وجود نابرابری 
میانگین سنی  آن، جوان بودن  در  اقتصادی شديد  ـ  اجتماعی 
جمعیت، وجود اقشار آسیب پذير در محله هايی همچون خاک 
سفید، شمیران نو، شیان و... از ساير محله های تهران قابل تمايز 
و تفكیک است. جمعیت اين منطقه با محالت بیست گانۀ آن، 

803780 نفر است.

مبانی نظری
روندهای  که  مقاصدی  مهم ترين  از  يكی  شهری  گردشگری 
قرار داده،  را در دهه های گذشته تحت تأثیر  گردشگری جهان 
را  مقاصد  اين  کوتاه مدت،  سفرهای  رشد  است.  شهری  مرکز 
به يكی از اصلی ترين مراکز گردشگری تبديل کرده است. اين 
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در  گردشگران  سفر  مدت  میانگین  کاهش  در  را  خود  مسئله 
تا حدودی  را  اين مسئله  دنیا نشان داده است.  بیشتر مقاصد 
می توان، با تغییر سبک زندگی در سال های اخیر توضیح داد. 
زمان، به ارزشمندترين مسئله در زندگی انسان ها تبديل شده 
است. مردم با وجود ناامنی شغلی، نسبت به گذشته سخت تر کار 
می کنند. اوقات فراغت فشرده تر شده و مردم چندين مسافرت 
بنابراين،  ترجیح می دهند؛  تعطیالت طوالنی  به يک  را،  کوتاه 
مردم آن دسته از مقاصد گردشگری را می خواهند که به راحتی 
و به سرعت در دسترس باشند. اين شرايط، برای مقاصد نزديک 
توسعۀ گردشگری  باعث  و  بسیار سودمند است  و دردسترس، 
شهری شده است )اکبرپورسراسكانرود و نوربخش، 1389: 22(.

چندمنظوره  عملكرد  گردشگری،  مقصد  به عنوان  شهرها 
دارند؛ آنها دروازۀ ورودی به کشور، مراکز اقامت و مبدأ سفر به 
روستاها و مقاصد مجاور خود محسوب می شوند. عالوه بر اين، 
شهرها فقط مقاصدی نیستند که در آنها جمعیتی با فعالیت های 
اقتصادی، زندگی فرهنگی و تحت کنترل نیروهای سیاسی کنار 
هم جمع می شوند؛ بلكه نقش مهمی را به عنوان مراکز فعالیت 
به جای گردشگری در  بايد  بنابراين،  دارند؛  برعهده  گردشگری 
و  )رهنمايی  شود  بررسی  شهری  گردشگری  مفهوم  شهرها، 

.)54 همكاران، 1387: 

از  تعداد نسبتا کمی  به  در حال حاضر، گردشگری شهری 
شهرها محدود شده و بسیار رقابتی است. بازار گردشگری شهری 
به صورت ناگهانی از اواسط دهۀ 1980 رشد کرد. اين رشد بازار 
در ساير بخش های گردشگری نیز اتفاق افتاده است. مهم ترين 
روند، مربوط به سفرهای داخلی کوتاه مدت بوده که جايگزين 
و  )اکبرپورسراسكانرود  است  شده  کشور  از  خارج  تعطیالت 
نوربخش، 1389: 23(. گردشگری شهری، بخش جدايی ناپذيری 
از خدمات شهری موردنیاز شهروندان دائم و غیردائم شهری را 
تشكیل می دهد و بر اين اساس، در حیطۀ وظايف برنامه ريزی 
و مديريت شهری واقع می شود. گردشگران با انگیزۀ بازديد از 
جاذبه ها و استفاده از تسهیالت و خدمات گردشگری به شهرها 
رو می آورند. گسترش و توسعۀ گردشگری شهری، آثار متفاوتی 
را در شهر و خدمات زيرساختی آن بر جای می گذارد. امروزه 
به  بسیاری  توجه  گردشگران  که  گردشگری  فضاهای  از  يكی 
دارای  شهری  گردشگری  است.  شهری  فضاهای  می کنند،  آن 
ماهیتی دوگانه است؛ به اين معنا که از يک سو شهر، اصلی ترين 

مبدأ گردشگران به شمار می آيد و از سوی ديگر به عنوان مقصد 
گردشگری  به  مربوط  آنچه  می گیرد.  قرار  مدنظر  گردشگری 
شهری است، عموما شهر را به عنوان مقصد گردشگری مدنظر 
از ورود به فضای شهری، يعنی  دارد و درواقع، هدف گردشگر 
شهر را  به عنوان مقصد گردشگری درنظر گرفته و به قصد بازديد 
از شهرهای دارای جاذبه های گردشگری وارد فضای آن می شود 
مفهوم  شهری  گردشگری  همكاران، 1387: 24(.  و  )رهنمايی 
گسترده ای دارد و همه نوع فعالیت های تفريحی را که در شهرها 
اقتصادی،  مراکز  نه تنها  شهرها  می شود.  شامل  می افتد،  اتفاق 
بلكه مراکز گردشگری منطقه ای  فرهنگی و سیاسی منطقه ای 
فشرده تر  فراغت  اوقات   .(Weaver, 2001: 173) هستند  نیز 
شده و مردم چندين مسافرت کوتاه را به يک تعطیالت طوالنی 
ترجیح می دهند؛ بنابراين، مردم مقاصد گردشگری را می خواهند 
که به راحتی و به سرعت قابل دسترسی باشند. اين شرايط، برای 
مقاصد نزديک و قابل دسترسی، بسیار سودمند بوده و باعث توسعۀ 
نوربخش،  و  )اکبرپورسراسكانرود  است  گردشگری شهری شده 
1389: 22(. ساختارهای طبیعی به هرگونه که در شهر موجود 
حیاتی  شبكۀ  از  بخشی  زيرساختی(،  يا  )انسان ساخت  باشند 
تداوم  برای  آنها ضمانتی  از  شهر محسوب می شوند و حفاظت 
حیات شهر است. ازاين رو احیا و باززنده سازی محیط های طبیعی 
تخريب شده و انديشیدن راهكارهايی برای حفاظت از آنها در برابر 
توسعه و آثار ناشی از حضور گردشگر، موضوعی اجتناب ناپذير 
به نظر می آيد. يكی از مهم ترين کارکردهای ساختارهای طبیعی 
درون شهری، ايجاد بستری برای گردش و تفريح شهروندان است 

)ايرانی بهبهانی و همكاران، 1391: 127و128(.

توسعۀ پایدار گردشگری
بنیادين،  رويكردی  به عنوان  گسترده ای  به نحو  پايداری  امروزه 
برای هر نوع توسعه ازجمله توسعۀ گردشگری پذيرفته  شده و در 
مباحث سیاسی و محیطی، گردشگری پايدار به عنوان مفهومی 
نو، برای مقابله با آثار مخرب توسعۀ گردشگری مطرح شده است 
(Kousis, 2000: 484)؛ بنابراين گردشگری پايدار عبارت است 

از گسترش اين فعالیت و جذب گردشگران به کشور با استفاده 
نیازهای  به  پاسخ دادن  ضمن  که  به گونه ای  موجود،  منابع  از 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ضوابط قانونی جامعه و همچنین 
انتظارات گردشگران، بتوان وحدت و يكپارچگی، هويت فرهنگی 
و سالمت محیط زيست، رشد اقتصادی و رفاه مردم و مهمانان 
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تأمین کرد )کوهن، 1380:  پیوسته  و  متوازن  به گونه ای  را  آن 
77(. گردشگری پايدار، پديده ای جديد است که ريشه های آن در 
دهۀ 1960، درنتیجۀ چالش های ايجادشده به خاطر گردشگری 
انبوه، ظهور يافت (Mottiar, 2006: 583). پیش از نشست زمین 
سازمان ملل در ريودوژانیرو در سال 1992، گردشگری پايدار 
برای بسیاری از افراد فعال در حیطۀ گردشگری، به شعار روز 

.)Ibid( تبديل شد

تعريف  از  الهام گرفتن  با  پايدار،  گردشگری  راستا،  اين  در 
نسل  نیازهای  که  گردشگری  از  است  عبارت  پايدار،  توسعۀ 
به  مربوط  ظرفیت های  از  اينكه  بدون  دهد،  پاسخ  را  حاضر 
نسل های آينده برای پاسخگويی به نیازهای خود مايه بگذارد. 
بنابراين گردشگری پايدار به نحوی برنامه ريزی و اجرا می شود 
که بر محیط زيست، اقتصاد و فرهنگ جامعۀ میزبان اثر منفی 

)ملک نیا، 1389(
تصویر 2. عناصر مرتبط با مبحث گردشگری شهری در كالن شهر ها

نگذارد )زاهدی، 1385: 111(. لین توسعۀ پايدار گردشگری 
را در گروی انجام طرح هايی می داند که با اجرای آنها، احیای 
گردشگری  فعالیت های  در  انسانی  و  طبیعی  منابع  درازمدت 

.(Lane, 1996: 72) تحقق پیدا کند

رويكردی  به عنوان  گسترده ای  به نحو  پايداری  امروزه 
گردشگری  توسعۀ  ازجمله  توسعه،  نوع  هر  برای  بنیادين، 
پايدار  گردشگری  محیطی  و  سیاسی  مباحث  در  و  پذيرفته 
توسعۀ  مخرب  آثار  با  مقابله  برای  نو،  مفهومی  به عنوان 
بدين   .(Kousis, 2000: 484) است  شده  مطرح  گردشگری 
و  اقتصادی  اجتماعی،  ابعاد  پايدار  گردشگری  مفهوم  ترتیب 
زيست محیطی را در برمی گیرد؛ اما همواره محیط زيست مورد 
پايدار گردشگری،  توسعۀ  ادبیات  در  است.  گرفته  قرار  تأکید 
اقتصادی،  منافع  شامل  اقتصادی  پايداری  اصلی  موضوعات 
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بهبود  کنترل شده،  اقتصادی  رشد  محلی،  اقتصاد  متنوع سازی 
در  اقتصادی  منافع  عادالنۀ  توزيع  و  منطقه ای  و  روابط محلی 
بعد  همچنین   .(Mclntyre, 1993: 25) است  محلی  اقتصاد 
قیمت  ثبات  مناسب،  درآمد  بر  پايدار،  گردشگری  اقتصادی 
کاالها و خدمات و برابری فرصت های شغلی در جامعه داللت 

.(Mccool, 1995: 29) دارد

اقتصاد گردشگری در كالن شهرها

يا محدودۀ  خدمات و تسهیالت گردشگری، شكل گیری بخش 
و  عمومی  بخش  فعالیت های   ،)TBD( گردشگری  اقتصادی 
گردشگری  فضامندی  شكل دهندۀ  عوامل  ازجمله  خصوصی، 
فضا  کالن شهری،  گردشگری  پیكرۀ  در  است.  کالن شهرها  در 
گردشگران  به  فروختنی،  و  بسته بندی شده  کاالی  به صورت 
درمی آيد. محدودۀ اقتصادی گردشگری )TBD( را، گتز در پی 
بخشی  توصیف  برای  اصطالح  اين  کرد.  مطرح  خود  تحقیقات 
موردعالقۀ  جاذبه های  آن  در  که  می رود  کار  به  کالن شهر  از 
در   )CBD( کارکردها  به همراه  و خدمات الزم،  بازديدکنندگان 
خواست  از  ناشی   ،)CBD( شكل گیری  می گیرند.  قرار  جا  يک 
در  هتل ها  که  آن هستند  آنها خواستار  زيرا  است؛  گردشگران 
مكانی نزديک جاذبه های شهری مكان يابی شده و به همراه آن، 
تجاری،  مراکز  و  حمل ونقل  وسايل  همچون  ضروری  خدمات 
برای دسترسی و آسايش آنها در يک مكان فراهم آيد. اين در 
حالی است که شكل گیری )CBD( نیز با تجمیع اين خدمات و 
تسهیالت، شكل گیری ديگر خدمات جنبی و زمینه های الزم برای 
توسعۀ آن را فراهم می آورد. در اين فضای گردشگری، امور اداری، 

)اكبرپورسراسكانرود و نوربخش، 1389: 32(

تصویر 3.  محدودة اقتصادی گردشگری

خدماتی، تجاری، مالی و بانكی، بیمه و مؤسسات مسافرتی، در 
رابطه با خدمات دهی به گردشگران، متمرکز شده اند )محالتی، 

.)84 :1380

شهر  برای  ارزآوری  و  درآمد  افزايش  باعث  گردشگری 
در  گردشگر  که  هزينه هايی  با  عمل  اين  می شود.  منطقه  يا 
طول دورۀ اقامت خود در کشور میزبان صرف می کند، محقق 
می گويند  نامرئی  صادرات  اقتصادی،  جريان  اين  به  می شود. 
گسترش   .)32  :1389 نوربخش،  و  )اکبرپورسراسكانرود 
روزافزون جمعیت در کالن شهرهای جهان، زمینه ساز پیچیدگی 
مسائل شهری شده است، به گونه ای که اکنون مديريت شهرها، 
بررسی مسائل روز شهری هستند.  و  نیازمند آشنايی، تحلیل 
با  است.  گردشگری  توسعۀ  اول  گام  شهری،  مسافرت های 
بسیاری  در  کالن شهرها،  به ويژه  شهر،  ويژۀ  جايگاه  به  توجه 
پايه و اساس توسعۀ  اين صنعت، شهر  از کشورهای موفق در 
مناسب،  شهری  فضاهای  توسعۀ  و  ايجاد  است.  گردشگری 
زنده کردن  قصد  به  مرده  و  متروک  به ظاهر  فضاهای  بازسازی 
جنبه های کهن جامعه، ازجمله آثار توسعۀ گردشگری شهری 
است. بدين منظور بسیاری از کالن شهرها درصدد هستند تا از 
ويژگی ها و امكانات خاص شهر خود سود برده و از مزايای جلب 
براساس  شهری  فضاهای  ايجاد  گیرند.  بهره  شهری  توريست 
فعالیت جديد و تأکید بر توسعۀ فعالیت های گردشگری و ايجاد 
توسعۀ  با  همراه  مسافران،  ماندگاری  برای  بیشتر  جاذبه های 
هسته های کار و فعالیت با هدف توسعۀ متوازن شهر و پیوند 
نظام  يک  ايجاد  نیز  و  شهری  منطقۀ  تمام  در  سكونت  و  کار 
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عملی  و  نظری  درس های  و  تجربه ها  انعكاس  چندهسته ای، 
است که از کالن شهرها و شهرهای جهان می توان آموخت و به 
کار گرفت. ايجاد و توسعۀ انواع مراکز اقامتی مدرن، فضاهای 
تفريحی و سرگرمی، فضاهای خريد بزرگ شهری موزه ها و مراکز 
با هدف توسعۀ  به ويژه فرهنگ و هنر بومی  فرهنگی و هنری 
گردشگران  و  شهر  ساکنان  بهره مندشدن  موجب  گردشگری، 
با  در حال حاضر  بنابراين  اين خدمات خواهد شد.  از  شهری 
توجه به گستردگی مديريت شهری در کالن شهرهای کشورها، 
در  مؤثری  نقش  می تواند  توريستی،  جاذبه های  از  بهره گیری 
داشته  جهانی  گردشگری  جاذبۀ  يک  به عنوان  شهرها،  معرفی 

تصویر 4. اصول و ارزش های توسعۀ پایدار گردشگری

باشند و تأثیر فراوانی بر اقتصاد اين شهرها بگذارد.

بحث و نتیجه گیری
در بعد اقتصادیـ  نهادی، ابتدا چهار مؤلفه با 12 شاخص اصلی و 
تأثیرگذار بر منطقه، شناسايی و انتخاب شده و مورد آزمون قرار 
گرفته اند. نتیجۀ آمار توصیفی در بعد اقتصادی ـ نهادی نشان 
می دهد که میانگین پاسخ ها برای تمامی مؤلفهها و شاخص ها 
باالتر از متوسط است. باالترين میانگین متعلق به مؤلفۀ قیمت ها 
به میزان 3/7 است و بعد از آن مؤلفۀ نهادهای محلی با میانگین 
3/5 قرار دارد. در بخش شاخص ها، پايین ترين میانگین متعلق 
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جدول 1. وضعیت پایداری بعد اقتصادی ـ نهادی 

خیلی شاخص هامؤلفه ها
تا كمكم

خیلی زیاداندازه ای
زیاد

میانگین 
پاسخ ها

اشتغال و 
بیكاری

7/313/623/226/429/23/6فرصت های شغلی

8/19/418/828/7353/7درآمد خانوارها

11/218/816/230/323/53/4قدرت خريد خانوارها

15/71217/526/628/23/4سطح دستمزدها

17/516/220/624/820/93/1افزايش اشتغال زنان

121419/327/327/43/4مؤلفه

قیمت ها

8/415/914/628/232/93/6قیمت زمین و مسكن

8/98/618/540/733/73/7قیمت غذاهای محلی

7/812/816/232/131/13/6قیمت هتل ها و مكان های خواب

67/613/837/135/53/9قیمت اجاره بهای مسكن 

7/811/215/834/533/33/7مؤلفه

نهادهای 
محلی

میزان دسترسی به نهادهای محلی )شوراها، مؤسسات، بنگاه های 
6/310/42428/730/53/7خدمات رسان و ...(

15/911/726/919/825/63/3عملكرد اقتصادی مديران محلی در توسعۀ گردشگری منطقه

11/11125/424/2283/5مؤلفه

طرح های 
گردشگری

15/118/820/623/821/73/2افزايش اجرای طرح های گردشگری

15/118/820/623/821/73/2مؤلفه

اقتصادی 
11/513/620/227/427/33/4بعدنهادی



 سال ǀ 1 شمارة ǀ 2 تابستان 98

105

جدول 2. نتایج آزمون T برای بررسی وضعیت پایداری بعد اقتصادی ـ نهادی گردشگری

جدول 3. نتایج آزمون t برای بررسی وضعیت پایداری بعد اقتصادی ـ نهادی گردشگری

جدول 4. مقایسۀ تفاوت میانگین تأثیر مؤلفه های پژوهش

جدول 5. رتبه بندی و تعیین میزان تأثیر ابعاد مختلف در منطقۀ مطالعاتی براساس آزمون توكی

میانگیندرجۀ آزادیسطح معنی داریمقدار Tمیانگین تفاوت هاارزش Tابعاد

152/214106/6790/00038217/2141اشتغال و بیكاری

122/8746711/4600/00038214/8747قیمت ها

60/942567/2830/0003826/9426نهادهای محلی

30/180162/5780/0103823/1802طرح های گردشگری

366/211498/0120/00038242/2115میانگین نهايی

)منبع: یافته های پژوهش(   

مقدار tمیانگین تفاوت هاارزش tابعاد
سطح 

میانگیندرجۀ آزادیمعنی داری

11720/522198/3430/000382137/52219میانگین نهايی

)منبع: یافته های پژوهش(  

میانگین مجموع درجۀ آزادیمجموع مجذورهامنبع تغییرات
سطح معنی داریآمارة آزمونمجذورها

114583/833257291/916211/9260/000بین گروهی

309804/0211146270/335درون گروهی

424387/8541148کل

)منبع: یافته های پژوهش(

میانگین زیرمجموعه های همگنمیزان تأثیراولویت ابعادابعاد

17/2141زياداولاشتغال و بیكاری

14/8747زياددومقیمت ها

6/9426متوسطسومنهادهای محلی

3/1802کمچهارمطرح های گردشگری

)منبع: یافته های پژوهش(
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با  به شاخص افزايش اشتغال زنان در مؤلفۀ اشتغال و بیكاری 
اجاره بهای  قیمت  شاخص  به  آن  باالترين  است.   3/1 میانگین 
مسكن از مؤلفۀ قیمت ها با میانگین 3/9 است )جدول 13-4(. 
میانگین نهايی با میزان 3/5 باالتر از حد متوسط است؛ بنابراين از 
نظر پاسخگويان گردشگری بر وضعیت اقتصادی منطقه مطالعاتی 

تأثیر پايدار گذاشته است.

در  گردشگری  اقتصادی  پايداری  میزان  نشان دادن  برای 
تک نمونه ای   T آزمون  کمک  به  تهران،  شهرداری   4 منطقۀ 
به ترتیب  آنها،  رتبه بندی  و  مؤلفه ها  تفاوت  بررسی  شد.  اقدام 
و   )ANOVA( واريانس يک طرفه  تحلیل  آزمون های  از طريق 

توکی صورت گرفت.

 T بررسی مؤلفه های بعد اقتصادی ـ نهادی از طريق آزمون
نظری  میانگین  از  باالتر  مؤلفه ها  تمام  میانگین  نشان می دهد 
است و میانگین بعد اقتصادی ـ نهادی )42/2115( نیز باالتر 
نشان  موارد  اين  مجموعۀ  است.   36 يعنی  نظری  میانگین  از 
می دهد منطقۀ مطالعاتی از نظر پايداری اقتصادی گردشگری 
از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است.از آنجا که مشاهدات ما 
به سه دسته تقسیم شده اند، برای آزمودن اين فرضیه از تحلیل 
شده  استفاده  توکی  آزمون  و   )ANOVA( يک طرفه  واريانس 
است؛ به اين معنی که به منظور بررسی تفاوت تأثیر مؤلفه های 
مورد بررسی اقتصادی در منطقۀ 4 شهرداری تهران، از آزمون 
تحلیل واريانس يک طرفه )ANOVA( و به منظور بررسی تفاوت 

بین ابعاد و رتبه بندی آنها از آزمون توکی استفاده شده است.

معنی داری  سطح  توکی،  آزمون  داده های  براساس 
محاسبه شده کمتر از 0/05 و حاکی از وجود تفاوت معنی دار 
بین میانگین های مؤلفه های بررسی شده است؛ بنابراين، میزان 
تأثیرگذاری مؤلفه های مورد بررسی در توسعۀ اقتصادی پايدار 
به  توجه  با  حال  است.  متفاوت  مطالعاتی  منطقۀ  گردشگری 
مشخص شدن وجود تفاوت تأثیر در هريک از مؤلفه های دلخواه 
توکی  آزمون  از  تفاوت  اين  شدت  سنجش  برای  پژوهش، 
مؤلفۀ  است،  آمده  جدول  در  که  همان طور  می شود.  استفاده 

قیمت بیشترين تأثیر را دارد.

امروزه يكی از مهم ترين کاربری شهرها، عرضۀ خدمات گردشگری 
نوين است. گردشگری شهری کنش متقابل گردشگران، میزبانان 
با  شهری  مناطق  به  سفر  پیرامون  گردشگری  فضای  تولید  و 
انگیزه های متفاوت و بازديد از جاذبه ها و استفاده از تسهیالت 

و خدمات مربوط به گردشگری است که آثار متفاوتی در فضای 
گذران  از  بخشی  شهری  گردشگری  می نهد.  جای  بر  شهری 
فراغت شهروندان و گردشگران است که نیازهای فراغتی مستمر 
آنان را در فضاهای باز درون شهر و محیط پیرامون شهر فراهم 
خدمات  از  جدايی ناپذيری  بخش  شهری  گردشگری  می آورد. 
تشكیل  را  شهری  غیردائم  و  دائم  شهروندان  موردنیاز  شهری 
می دهد و بر اين اساس، در حیطۀ وظايف برنامه ريزی و مديريت 
از جاذبه ها و  بازديد  انگیزۀ  با  شهری واقع می شود. گردشگران 
استفاده از تسهیالت و خدمات گردشگری به شهرها رو می آورند. 
گسترش و توسعۀ گردشگری شهری آثار متفاوتی را در شهر و 
خدمات زيرساختی آن بر جای می گذارد. امروزه يكی از فضاهای 
گردشگری که مورد توجه گردشگران قرار گرفته، فضاهای شهری 
است. گردشگری شهری دارای ماهیت دوگانه است؛ به اين معنا 
که از يک سو شهر به معنای اصلی ترين مبدأ گردشگران به شمار 
می آيد؛ و دوم اينكه، شهر به عنوان مقصد گردشگری مدنظر قرار 
می گیرد. آنچه مربوط به گردشگری شهری است، عموماً شهر را 
به عنوان مقصد گردشگری مدنظر دارد و درواقع، هدف از ورود 
گردشگر به فضای شهری؛ يعنی شهر به عنوان مقصد گردشگری 
است و به قصد بازديد از شهرهای دارای جاذبه های گردشگری 

وارد فضای آن می شود.

در مطالعۀ موردی، بررسی توسعۀ اقتصادی پايدار گردشگری 
ديدگاه های  و  نظری  مبانی  براساس  کالن شهری  فضاهای  در 
و سنجش  آزمون  تهران،  شهرداری   4 منطقۀ  در  متخصصان، 
شده است. درواقع، اين پژوهش با تكیه بر مطالعه در منطقۀ 4 
شهر تهران، در پی ارزيابی اقتصادی پايداری گردشگری شهری 
است. نتايج حاصل از تجزيه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون 
سطح  در  گردشگری  اقتصاد  می دهد  نشان  تک نمونه ای   T
منطقۀ 4 از پايداری نسبی برخوردار است. نتايج اين پژوهش 
 ،)1391( مصلحی  و  اعتمادی نیا  پژوهشی  مطالعات  نتايج  با 
دارد.  تطابق   )1390( شهابیان  و   )1389( رحمانی  و  مرادی 
اين پژوهشگران در مطالعات خود بر پايداری نسبی گردشگری 

شهری در شهرهای مطالعاتی خود تأکید داشته اند.

 )ANOVA( يک طرفه  واريانس  تحلیل  از  حاصل  نتايج 
اقتصادی  بعد  در  قیمت  مؤلفۀ  می دهد  نشان  توکی  آزمون  و 
گردشگری، مهم ترين مؤلفۀ اثرگذار بر توسعۀ اقتصادی پايدار 

گردشگری است. 
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شهری،  گردشگری  حوزۀ  در  بیان شده  مباحث  به  توجه  با 
بايد بیان کرد اين فعالیت نوپای گردشگری در حوزۀ مديريت 
اجرايی شهرها با تأکید بر برنامه ريزی های اجتماعی، فرهنگی 
نقاط جامعه  ايران و ساير  اقتصادی در ساختار کالن شهری  و 
بايد يكی از سرلوحه های فعالیت های عمدۀ دستگاه های متولی 
همچنین  باشد.  دولتی  هر  و  هرزمان  در  شهری  گردشگری 
کالن شهرها  در  گردشگری  و  شهری  عمران  توسعۀ  بر  تأکید 
گردشگری  مناطق  گردشگری  و  تاريخی  بافت های  نوسازی  و 
بايد در دستورالعمل دولت  اقتصادی  شهری برای بهره برداری 
و شهرداری کالن شهرهای جامعه قرار گیرد. احداث و بازسازی 
خارج  و  داخل  شهری  گردشگری  حوزۀ  در  تفريحی  فضاهای 
شهر )حومه( همراه با ارائۀ تسهیالت مناسب به بخش خصوصی 
و دولتی در رشد اين فعالیت شهری، کمک شايانی به توسعۀ 

اقتصادی پايدار شهری و محلی و منطقه ای می کند.

توجه به ارائۀ نیازهای متنوع )اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، 
آن(  مانند  و  اطالعاتی  تفريحی،  استراحت گاهی،  حمل ونقل، 
بخش های  مشارکت  تقويت  کنار  در  شهری  گردشگری  برای 
خصوصی و شهروندان در رفع اين نیازها کمک شايانی به توسعۀ 
اقتصاد شهری می کند. همچنین بايد به ايجاد بسترهای آمايشی 
مختلف در حوزۀ گردشگری شهری و تسهیالت مناسب با توجه 
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به درآمد گردشگر، اهمیت داده شده و روی آن برنامه ريزی شود؛ 
لذا برای تداوم پايداری و ارتقای وضعیت اقتصادی گردشگری 
سرمايه گذاران  می شود  پیشنهاد  تهران  شهرداری   4 منطقۀ 
اقامتی،  امكانات  زمینۀ  در  به ويژه  شهر،  در  سرمايه گذاری  به 
تشويق شوند؛ امكانات رفاهی به ويژه در زمینۀ امكانات اقامتی 
شامل هتل، مهمان خانه و مانند آن، توسعه و بهبود داده شوند؛ 
مشارکت همه جانبۀ تمام گروه های ذی نفع و ذی نفوذ ازجمله 
آنها جلب شود؛ بسترهای الزم برای  ساکنان، مالكان و مانند 
رفع نیازهای تفريحی و فراغتی گردشگران شهری )فضای سبز، 
بوستان ها، پارک ها، شهربازی های سنتی و مدرن، مراکز خريد 
مجهز و مدرن در نقاط مختلف منطقه( ايجاد شود؛ فعالیت های 
برنامه ريزی های  با  انعطافی،  پويا،  مهیج،  فراغتی،  و  تفريحی 
مدرن و مكانیكی از سوی مديريت شهری منطقه برای جذب 

گردشگر شهری برنامه ريزی شود.

سپاسگزاری
از تمامی عزيزانی که ما را در انجام اين پژوهش ياری فرمودند، 
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