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 نقش گردشگری شهری 
در توسعه اقتصادی کالن شهرها

چکیده
اقتصادی  تأثیر  به  ادامه  انواع آن را مورد بررسی قرار داده و در  این مقاله، فرآیند گردشگری شهری، جاذبه های گردشگری شهری و 
را  خاصي  جایگاه  آن،  شاخه شهری  ویژه  به  گردشگري  امروزه صنعت  است.  پرداخته  کالن شهرها  در  به خصوص  گردشگری شهری 
 در اقتصاد کشورها دارد و نقش فعال و موثر در ارتقاء ساختار اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي کشورها به خصوص در کشوهاي رو به
 توسعه بازي مي کند.  شهرها داراي جاذبه هاي گردشگري فراوان مي باشند و همواره گردشگران زیادي را به سوي خود جذب مي نمایند، لذا 
توسعه گردشگري شهري پایدار و مدیریت خردمندانه آن، نیازمند برنامه ریزي مي باشد. هدف اصلی در این مقاله ارایه رابطه بین گردشگری 
شهری  به خصوص در کالن شهرها با توسعه اقتصاد شهری مي باشد. یافته ها نشان مي دهد در حال حاضر و با توجه به گستردگی مدیریت 
شهری در کالن شهرها بهره گیری از جاذبه های توریستی می تواند نقش مهمي در معرفی شهرها به عنوان یک جاذبه گردشگری جهانی در 

ارتباط با اقتصاد کالن شهرها ، داشته باشد.

کلمات کلیدی: گردشگری شهری، جاذبه های گردشگری، اثرات اقتصادی، توسعه
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مقدمه:
امروزه صنعت گردشگري در جهان توسعه فراواني یافته 
است و بسیاري از كشورها از این رهیافت توانسته اند وضعیت 
خویش را تا حد درخور توجهي بهبود بخش��یده و بسیاري از 
مش��کالت خود از قبیل بیکاري، پایین بودن س��طح درآمد، 

سرانه و كمبود درآمد ارزي را پوشش دهند.
به دلیل اثرات چش��مگیري كه فعالیت هاي گردشگري 
در اقتص��اد مناطق پذیرنده گردش��گران بر جاي مي گذارد، 
توج��ه فراواني ب��ه این زمینه از فعالی��ت معطوف مي گردد. 
پیچیدگي و تراكم موجود در زندگي ش��هري، عده زیادي از 
م��ردم را متوجه طبیعت مي كن��د و در این میان، مناطقي 
كه داراي توان هاي طبیعي با ارزش تري باش��ند بیشتر مورد 
توجه قرار مي گیرند. به این ترتیب جریانات گردش��گري به 
منظور بهره برداري از آرامش و زیبایي طبیعت بدان س��مت 

شکل مي گیرد)علیزاده،1382: 55(.
با توجه به این كه توسعه پایدار به عنوان جریاني  متداوم 
در تغییرات اقتص��ادي، اجتماعي- فرهنگي و محیطي براي 
افزایش و ترقي رفاه و خوشبختي طوالني مدت كل اجتماع 
تعریف مي ش��ود و پویش��ي چند بعدي است كه به گونه اي 
پای��دار در صدد وحدت اهداف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 

و محیطي است.  
بنابراین باید توسعه گردشگري را، زماني پایدار بنامیم كه 
مخرب نبوده و امکان حفظ منابع آب و خاک، منابع ژنیتکي، 
گیاه��ي و جان��وري را ب��راي آیندگان فراه��م آورد. در واقع 
توریسم پایدار ، توریسمي است كه بتواند در یک محیط، در 
زماني نامحدود ادامه یابد و از نظر انساني و فیزیکي به محیط 
زیس��ت صدمه نزند و تا بدان حد فعال باش��د كه به توسعه 
 س��ایر فعالیت ها و فرآیند هاي اجتماعي لطمه اي وارد نسازد

.(Butler, 2000، 29)
گردش��گری هن��وز فعالیت جدی��دی برای بس��یاری از 

كشورهاس��ت كه تجربه ای كم یا ناچیز در توسعه این بخش 
از اقتصاد دارند. در زمینه رش��د فوق العاده گردش��گری در 
دهه ه��ای اخیر و پی��ش بینی اینکه گردش��گری بزرگترین 
صنعت صادراتی در مورد س��ال 2020 خواهد ش��د كشورها 
مجبور شده اند، اهمیت زیادی به توسعه گردشگری بدهند. 
اما از آنجایی كه این كار، هنوز فعالیت نس��بتاً جدیدی است 
مثال ه��ای كمي وج��ود دارد كه نش��ان بدهد چگونه رش��د 
گردشگری بی نظم و بدون برنامه ریزی مي تواند نتایج منفی 
اغلب همراه با صدمه های جبران ناپذیر به محیط زیس��ت و 
همچنین نتایج منفی ب��رای ارزش های فرهنگی � اجتماعی 
یک جامعه به وجود بیاورد بنابراین برنامه ریزی گردش��گری 
منس��جم اهمیت زیادی به تأكید بر رهیافت طوالنی و جامع 
دارد تا به توس��عه پایدار هماهنگ با اهداف توس��عه ای كلی 
كشور دست یابد. گردش��گري یکي از فعالیت  هاي اقتصادي 
 پیش ��رو در جهان اس��ت. طبق آمار در س��ال 2005 حدود 
808 میلیون گردشگر در جهان جابه جا شده  اند كه این خود 
باع��ث ایجاد درآمدي بالغ بر 282 میلیارد دالر بوده اس��ت. 
روندها نشان مي دهد كه تا سال 2020 تعداد این گردشگران 
در سرتاس��ر جهان به حدود 1/6 میلیارد نفر خواهند رسید 

)نمودار شمار1(.
بر اساس این پیش  بیني، گردشگري در تمام مناطق دنیا 
در حال رش��د مي  باش��د و این رشد در كش��ور هاي در حال 
توسعه بیش��تر خواهد بود. اروپا، آمریکاي شمالي، آمریکاي 
جنوبي، آسیاي شرقي و اقیانوسیه حدود 80% از گردشگران 
را خواهن��د داش��ت، بنابراین آنها تس��لط خ��ود را بر حجم 
گردشگران حفظ خواهند كرد. گردشگران بین  المللي ورودي 
به آفریقا باید به رش��دي حدود 5/5% درآمد در س��ال، طي 
این دوره برس��د و گردش��گران ورودي به آسیاي جنوبي نیز 
بیش��تر از 6% رشد خواهند كرد. گردش��گري یکي از منابع 
اصلي اش��تغال در سراسر دنیا نیز مي  باشد كه طبق تخمین 

نمودار 1: روند تعداد گردشگران جهان از سال 1950 تا کنون و پیش بینی آن تا سال 2020
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س��ازمان جهاني جهانگردي حدود 76/7 میلیون نفر در دنیا 
در این صنعت به صورت مس��تقیم اشتغال دارند. و چنانچه 
مش��اغل غیر مس��تقیم اقتصادي نیز به آنها اضافه گردد این 
مق��دار به ح��دود 234 میلیون )8/7% از كل مش��اغل دنیا( 

خواهد رسید)سازمان جهانگردی، 1384(.  
بسیاري از اقتصاددانان به گردشگري از زاویه اندازه گیري 
آث��ار آن نظر مي كنند. و گردش��گري را باید در وهله اول در 
آینده برنامه ریزي و سیاس��ت كلي اقتصادي نگریس��ت. باید 
 از دی��دگاه اقتصاد كالن به مس��أله گردش��گري نگریس��ت 

)داس ویل، 1378: 142(. 
هدف اصلی این نوش��تار بر جنبه گردش��گری ش��هری 
 بخص��وص در كالن ش��هرها تاكید دارد و به دنبال پاس��خ

 این س��واالت اس��ت: 1� منظور از گردش��گری ش��هری و 
جاذبه های ش��هری چیس��ت؟ 2� اثرات اقتصادی توس��عه 
گردشگری چه عواملی هستند و اهمیت آن بر كالن شهرها 

چیست؟

گردشگري شهري 
یکي از مهم ترین مقاصدی كه روندهای گردشگری جهان 
را در دهه های گذشته تحت تأثیر قرار داده، مركز شهری است. 
رشد سفرهای كوتاه مدت، این مقاصد را به یکي از اصلی ترین 
مراكز گردش��گری تبدیل نموده است. این مسأله، خود را در 
كاهش میانگین مدت س��فر گردش��گران در بیشتر مقاصد 
دنیا نش��ان داده است. این مس��ئله را تا حدودی می توان، با 
تغییر س��بک زندگی در سال های اخیر توضیح داد. زمان، به 
ارزش��مندترین مسئله در زندگی انسان ها تبدیل شده است. 

امروزه، مردم با وجود ناامنی شغلی، نسبت به 
گذشته س��خت تر كار می كنند. اوقات فراغت 
فش��رده تر ش��ده و مردم چندین مس��افرت 
كوت��اه را، به یک تعطی��الت طوالنی ترجیح 
مي دهند. بنابراین، مردم مقاصد گردش��گری 
را مي خواهند كه به راحتی و به سرعت قابل 
دسترس��ی باشند. این ش��رایط، برای مقاصد 
نزدیک و قابل دسترسی، بسیار سودمند بوده 
و باعث توسعه گردشگری شهری شده است. 
این مقاصد، برای بازار گردشگرانی كه دارای 
زمان محدود هس��تند، جذاب بوده و شرایط 
 سفر را در تمامي سال برای آنها فراهم می كند.
همان طور كه در ش��کل1 نش��ان داده ش��ده 
است، مناطق شهری در دسته مقاصدی قرار 

می گیرند ك��ه، كمترین زمان مورد نیاز برای س��فر 
را در بین س��ایر مقاصد گردش��گری به خود 

اختصاص دهند.
ش��هرها ب��ه عن��وان مقص��د 

گردشگری،دارای عمل���کرد 
چندمنظوره هستند؛ آنها 

به عنوان دروازه ورودی 
ب��ه كش��ور، مراك��ز 
و مبدأ س��فر  اقامت 

به روس��تاها و مقاصد 
هس��تند.  خود  مجاور 
عالوه بر این، ش��هرها 
كه  مقاص��دی  فق��ط 
در آنه��ا جمعیت��ی با 
فعالیت های اقتصادی، 
زندگ��ی فرهنگ��ی و 
تحت كنترل نیروهای 
سیاس��ی كن��ار هم 
جمع م���ی شون��د 
نمی باش��ند، بلک��ه 
به  مهم��ي را  نقش 

    0/25           0/75              1/5             3/0      

چند ساعت

يك روز

آخر هفته

چند روز

تعطيالت 
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منطقه شهري

منطقه تمركز تفريحي

ريزورت های تعطيالت در محيط روستايی

منطقه تفريحی وسيع

شکل 1- ریزورت های گردشگری ملی و بین المللی
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 )Shaw and Williams, 2004 (
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عنوان مراكز فعالیت  گردش��گری برعه��ده دارند. 
بنابرای��ن، باید به جای گردش��گری در ش��هرها، 
مفهوم »گردش��گری ش��هری« مورد بررسی قرار 

گیرد )رهنمایی، 1387(.  
در حال حاضر گردشگری شهری به تعداد نسبتاً 
كمي از شهرها محدود شده و بسیار رقابتی است. 
پاریس و آمستردام، از مهمترین این كالن شهرها 
در اروپا هستند.  كالن شهرهای دیگري چون رم، 
مادرید، ونیز، پراگ و لندن نیز به رقابت برخاسته 
ان��د. مقاصد دور نیز، تعداد زیادی از گردش��گران 
را ب��ه س��وی خود ج��ذب مي نماین��د. نیویورک، 
مهمترین مقصدی است، كه در فاصله دورتر قرار 
دارد. در بریتانیا، لندن مهمترین مقصد گردشگری 
شهری می باشد. بازار گردشگری شهری، به صورت 
ناگهانی، از اواسط دهه 1980 رشد كرد. این رشد 
بازار، در سایر بخش های گردشگری نیز 

اتفاق افتاده اس��ت. مهمترین روند، مربوط به 
س��فرهای داخلی كوتاه م��دت بوده كه 
جایگزین تعطیالت خارج از كشور 
كالن ش��هرهایی  اس��ت.  شده 
مث��ل نیویورک، آمس��تردام 
و پاری��س كه بیش��تر مورد 
بازدی��د گردش��گران ق��رار 
می گیرند، كم كم با مشکل 
روبرو  ظرفی��ت  محدودیت 
شده و متصدیان گردشگری 
مقاص��د جدی��دی را تبلیغ 
می كنند. با توجه به این كه 
تمایل گردشگران شهری به 
مسافت های كوتاه می باشد، 
نگرانی های كمتری در سفر 
به آنها وجود داشته و كمتر 
ب��ه جریان��ات اقتص��ادی 
اس��ت.  وابس��ته  جهانی 
ب��ا افزای��ش فش��ارهای 

كاری و كاه��ش اوق��ات فراغ��ت، جس��تجوی پادزهری برای 
كاهش اس��ترس بیشتر شده است. خرید، خوردن، نوشیدن و 
سرگرمی، خواسته های اساسی اغلب گردشگران بوده و بیشتر 
این خواس��ته ها، در محیط شهری پاسخ داده می شوند. شکل 
2 چارچوب تجزیه تحلیل گردشگری شهری، در كالن شهرها 
را نش��ان مي دهد. این چارچوب عوامل، فرآیندها و مسایلی را 
نشان می دهد، كه گردشگری شهری را در زمینه های مختلف، 
تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این سیستم، تجربه گردشگران 
را در گردشگری شهری در بر می گیرد. در رویکرد سیستمي به 
گردش��گری ش��هری، عوامل كلیدي سیستم شامل موارد زیر 

می باشد:
• ورودی ب��ه سیس��تم )عرض��ه محص��والت و تقاضای 

گردشگری(
• خروجی سیس��تم )تجربه گردش��گران از گردش��گری 

شهری(
اولویت ه��ای  تج��ارت،  )محی��ط  خارج��ی  عوام��ل   •

مصرف كنندگان، عوامل سیاسی و مسایل اقتصادی( 

نظریه های مربوط به گردشگری
یکی از ابعاد مهم در ارتباط با موضوع و رابطه گردشگری 
و امنیت ملی، اقتصاد پویا و توسعه یافته می باشد كه از وجوه 
بسیار مهم این اقتصاد، اش��تغال زایی برای شهروندان است. 
ل��ذا در رابط��ه با موض��وع و این وجه از تحقیق، به بررس��ی 
نظریه های مربوط به اش��تغال و گردش��گری می پردازیم. از 
جمله نظریه های مه��م در باب مکاتب اقتصادی، می توان به 

عرضه خدمات گردشگری
*جاذبه ها
* اقامت
* حمل و نقل
* پذیرایی

تقاضا از سوی مشتری

استفاده از محصول/خدمت

تأثیرات محیطی، فرهنگی، اجتماعی بر منطقه

تجربه گردشگران
بررسی 

میزان رضایت مشتری

بخش عمومی/خصوصی

بازاریابی و مدیریت توسعه                      برنامه ریزی 

به عنوان مثال استراتژی ها محل مورد نظر  

 شهري 
در كالن شهر

شکل 2ـ چارچوب گردشگری شهری در کالن شهرها 
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كالس��یک ها، نئوكالس��یک ها و كینزی ها در تحقیق حاضر 
اشاره نمود. دوره كالسیک ها، از سال 1790 تا 1870، یعنی 
از آدام اس��میت تا جان اس��توارت میل طول كش��یده و  در 
این دوره، تأكید كالس��یک ها، بر مسأله تخصیص و نظریه به 
مکانیزم قیمت، مسأله مازاد و توزیع آن بین طبقات اجتماع 
بود. توجه خاص آنان، بیش��تر به سرمایه گذاری، كه موجب 
انباشت س��رمایه می ش��د، معطوف می گردید. پس از آن، با 
ظهور مارژینالیست ها یا همان نئوكالسیک ها، از سال 1890 
كه توجه اصلی خ��ود را به رفتار فرد و تصمیم گیری بهینه 
متوجه می س��اختند، مکتب نئوكالس��یک، كار خود را آغاز 
نمود. كالسیک ها و نئوكالس��یک ها، بازار كار را بازار رقابتی 
دانسته و معتقد بودند، كه پارامترهای این بازار در تعادل قرار 
داش��ته و هر عدم تعادلی زودگذر و موقتی است. بنابراین، از 
آن جا كه همه چیز خود به خود به تعادل می رس��د، نیازی 
ب��ه دخالت دولت نخواهد بود. پی��روان این مکاتب معتقدند، 
كه منحنی های عرضه و تقاضای نیروی كار، در نقطه تعادل 
اش��تغال كامل یکدیگر را قطع می كنند و بیکاری موجود از 
نوع بیکاری ارادی است. تفاوت كالسیک ها و نئوكالسیک ها، 
در این مسئله بود كه كالسیک ها به رفتار طبقات اجتماعی 
توج��ه می كردند، ولی نئوكالس��یک ها به رفت��ار فرد توجه 

می نمودند.
پ��س از بح��ران ب��زرگ در س��ال های 1929-1932، 
و افزایش بی��ش از حد بیکاری ناخواس��ته و عدم توانایی در 
پاسخگویی مکتب كالسیک ها به وضعیت پیش آمده، مکتب 
كینزی روی كار آمد. پیروان این مکتب عقیده داش��تند،كه 
عدم انعطاف پذیری دس��تمزدها و قیمت ه��ا برخالف آن چه 
در مکتب كالس��یک ها بیان شده بود، سبب می شود بازار به 
تعادل همراه با اش��تغال كامل، دس��ت پیدا نکند. كینزی ها 
اعتقاد داش��تند، سیس��تم اقتصادی به خودی خود به تعادل 
 نخواهد رس��ید و برای رس��یدن ب��ه تع��ادل، دخالت دولت 

به عنوان عاملی مهم و اساسی، ضروری می باشد.

  

 نظریه مکتب کالسیک و نئوکالسیک 
در ارتباط با گردشگری

با توجه به یکی بودن اصول و پایه های مکتب كالس��یک 
و نئوكالس��یک، و باور هر دو مبتنی ب��ر عدم دخالت دولت، 
مواضع این مکاتب درخصوص صنعت گردش��گری و س��از و 
كارهای آن، مواضع واحدی خواهد بود. در واقع، نظر پیروان 
این مکاتب در مورد این صنعت، با توجه به اصول كلی آنان، 
مبتنی بر عدم دخالت دولت، خصوصی سازی، پیروی از اصل 
بازار آزاد و رقابت كامل می باش��د، چرا كه نیروهای بازار آزاد 
و رقابتی، خود به ش��کلی عمل می كنند كه تعادل به صورت 
خودكار برقرار می گردد. آنها بر هماهنگی منافع تأكید داشته 
و معتقدند با این كه هر كس در جستجوی نفع شخصی خود 
می باشد، ولی در نهایت مجموع این منافع، بهترین منافع را 
برای جامعه به دنبال خواهد داشت، بنابراین نیازی به دخالت 
دولت و هدایت امور به دس��ت آن نمی باشد. براساس اصول 
ای��ن مکاتب، این نتیجه حاصل می ش��ود كه، دولت مجاز به 
دخالت در صنعت گردش��گری و ام��ور مربوط به آن نخواهد 
بود، البته باید اذعان داش��ت كه، این مکاتب با نقش نظارتی 
دولت مخالفتی نیز نداشته، و بخش های خصوصی مجازند با 
توجه به اصل جستجوی حداكثر سود مطلوب، رفتار عقالئی، 
تصمیم گیری بهین��ه و آزادی نامحدود نظام عرضه و تقاضا 

این صنعت را، به حالت تعادل درآورند.
البته به نظر می رس��د در حال حاض��ر، پیروی از مکاتب 
فوق درخصوص صنعت گردشگری ایران، كارگر و قابل اجرا 
نخواهد بود. صنعت گردشگری، مقوله ای فرهنگی � سیاسی 
و اقتصادی اس��ت كه با توجه به اهمی��ت مبحث ارزش ها و 
حفظ آنها در س��اختار سیاسی نظام جمهوری اسالمي ایران، 
جنبه فرهنگی و سیاسی آن، شکل ویژه ای به خود گیرد، لذا 
دولت به منظور تعریف فرهنگ، ارایه معیارها و به طور كلی 
امور سیاس��ی و فر هنگی در این صنع��ت، وارد عرصه عمل 
می شود. شاید در نگاه صرف اقتصادی به مسئله گردشگری، 
با توجه به اصل حداكثر س��ود، مسئله را توجیه نمود، ولی با 
اهمیت یافتن سیاس��ت و فرهنگ، بح��ث ارزش های نظام و 

لزوم دخالت دولت، مسأله متفاوت می گردد.

 مکتب نئولیبرال و اقتصاد بازار آزاد 
و گردشگری

ای��ن مکتب نیز با پر رنگ كردن نقش دولت به ش��کل 
انحص��اری، صدمات زیادی را ب��ه آزادی های اقتصادی وارد 
نموده و كالسیک ها یا همان لیبرال های سنتی، با شعار آزادی 
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نامحدود، در بسیاری از موارد شرایط رقابت كامل را از بین 
بردند. به علت نبود نظارت دولت، آنها زمینه رواج ثروت های 
خصوص��ی، و توزیع نابرابر درآم��د را فراهم كردند. در حال 
حاضر، اقتصاد جهان براساس اصول مکتب نئولیبرال استوار 
اس��ت و بحث خصوصی سازی و رقابت آزاد را مد نظر دارد. 
در این اقتصاد، برخالف اقتصاد كالس��یک، آزادی اقتصادی 
از نوع نامحدود نیس��ت، بلکه آزادی نسبی بوده و از طریق 
نظارت دول��ت قانونمند می گردد. در واق��ع می توان گفت، 
مکت��ب نئولیبرال كامل ترین مکتب اقتصادی اس��ت، زیرا 
عالوه بر آن كه بر روی آزادی نس��بی، رفاه اقتصادی و سود 
كه انگیزه های اصلی انسان می باشند، تأكید دارد، به مسئله 
لزوم دخال��ت و نظارت دولت، به منظ��ور برقراری و تنظیم 
رقابت های اقتصادی و كنترل و ضابطه پذیری آنها نیز توجه 
دارد. اما درخصوص بحث توس��عه صنعت گردشگری برای 
اشتغال زایی، و به تبع باال رفتن ثبات سیاسی و امنیت ملی 
ب��ا توجه به اصل اقتصاد بازار آزاد و اصول مکتب نئولیبرال، 
می توان براس��اس ارزش های غالب موجود در كش��ور، نوع 
خاص��ی از گردش��گران فرهنگی و زیارت��ی را جذب نمود. 
اس��تفاده از اصل بازار آزاد، رقابت كامل و خصوصی سازی، 
ش��رایطی مهیا كرد تا بخش خصوصی در زمینه توسعه این 
صنع��ت و ش��کوفایی آن، فعالیت نم��وده و دولت نیز نقش 

نظارتی خود را، در حد ایجاد تسهیالت الزم و مناسب برای 
فعالیت های بخش خصوصی، ایفا نماید.

به دنبال فش��ار مضاعفی كه طی دهه های اخیر، توس��ط 
گردشگران بر بسیاری از كالن شهرهای اروپایی و امریکایی، 
از جمله لندن، پاریس، نیویورک و فلورانس وارد شده است، 
بخ��ش معناداری از مراكز تحقیقات��ی خصوصی و دولتی، به 
مدیریت گردش��گری ش��هری به طور ویژه توج��ه نموده اند. 
گردش��گری كالن ش��هری، نیازمند مجموعه ای از نظریه ها، 
روش ه��ا و فنون، برای تجزیه وتحلی��ل مطالعات تطبیقی و 
توس��عه آنها جهت درک نقش خاص كالن ش��هرها در درون 
گردش��گری و ی��ا جای��گاه گردش��گری در ف��رم و عملکرد 

كالن شهرهاست.

جاذبه هاي گردشگري شهري و انواع آن 
جاذبه هاي گردش��گري را مي توان به شیوه هاي مختلف 
تقس��یم بندي كرد. این تقس��یم بندي ها، حاصل دیدگاه هاي 
افراد مختلفي است كه، هر كدام با توجه به دیدگاه و رویکرد 
خاص خود، به طبقه بندي جاذبه هاي گردشگری پرداخته اند. 
گان معتقد است كه، تمام عناصر و اجزاي نظام گردشگری، 
به دو گروه عرضه و تقاضا تقس��یم مي شود كه تقاضا، شامل 
بازارهاي داخلي و بازارهاي بین المللي و ساكنین محلي كه از 
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                               جدول 1 : نظام عرضه و تقاضاي گردشگری از دیدگاه گان
عوامل عرضهعوامل تقاضا

جاذبه ها و فعالیت هابازارهاي بین المللي گردشگری
اقامتگاه هابازارهاي داخلي گردشگری

سایر امکانات و خدمات گردشگریبازارهاي داخلي گردشگری

حمل ونقل دیگر زیرساخت ها عناصر سازمانياستفاده ساكنان محلي از جاذبه ها، امکانات و خدمات گردشگری

 ماخذ: )ضرغام،1381(
جاذبه ها، تسهیالت و خدمات گردشگری استفاده مي نمایند 
و عرضه، شامل جاذبه ها و فعالیت ها، تأسیسات اقامتي و دیگر 
 .(Gun, 2002,15) امکانات و خدمات گردشگری می شود

)جدول شماره1(
با علم بر این نکته كه، هر گاه منابع گردشگری )طبیعي، 
فرهنگ��ي � اجتماعي و دیگر منابع(، با امکانات گردش��گری 
همراه گردند به جاذبه تبدیل مي گردند )ضرغام، 1381، 15(، 
جاذبه هاي گردشگري از سوی سازمان جهاني جهانگردي)1( 

به سه دسته عمده تقسیم مي گردند: 
1� جاذبه هاي طبیعي

 2� جاذبه هاي فرهنگي � تاریخی
 .(Inskeep,1991,pp31-1) 3� جاذبه هاي ویژه

با توجه به ماهیت ش��هرها، جاذبه ه��اي طبیعي كمتری 
در درون شهرها مش��اهده مي گردد. معموالً در مورد مناطق 

شهری  به ویژه كالن شهرها تنها جاذبه هاي انسان ساخت 
كه شامل جاذبه هاي فرهنگي و تاریخی و ویژه  می شود، 

مورد بررس��ي ق��رار می گیرند 
كه در ش��کل 3 به آنها اشاره 

می شود. 

اقتصاد و گردشگري
 ارزیابي آثار اقتصادي صنعت گردش��گري، سبب فراهم 
نمودن اطالعات الزم، جهت ش��کل گیري سیاست هاي توسعه 
گردش��گري مي گردد. گردشگري، مفیدترین بخش صنعتي 
جهان اس��ت و بر چند فعالیت اقتصادي از جمله: اش��تغال ، 
منابع انس��اني، توس��عه، تجارت بین المللي و تراز پرداخت ها 

تأثیرگذار است.
برخی از دولت ها بخش گردشگري را به عنوان یک منبع 
درآمد مالیاتي، مورد اس��تفاده ق��رار مي دهند. این درآمد، 
گاه��ي مخارج دولت در این بخش را تأمین كرده و گاهي 
به درآمد عمومي اضافه مي شود. این مالیات ها به سه گروه 
مالیات بر محصوالت گردش��گري � مالیات بر گردشگران 
� اخذ هزینه از اس��تفاده كننده قابل تقسیم بندی هستند. 
از جنبه هاي مختلفي، مي توان به تأثیر فراوان گردش��گري 
در توس��عه اقتصادي اشاره كرد، گردشگري، ضمن 
ایج��اد فعالیت ه��اي متن��وع در جامع��ه، موج��ب 
تحرک و پویایي در سایر 
بخش هاي اقتصادي شده 
موازن��ه  در  مي توان��د  و 

مراکز 
خرید و فروش 

عمده

سرگرمي و 
تفریحات

موزه ها

مراکز 
تفریحي

بناهاي 
تاریخي

نمایشگاه ها

عناصر 
خاطره 
جمعي تاسیسات 

درماني و 
پزشکي

پارك ها 
و فضاي سبز 

شهري

گردشگري 
شهري

شکل 3: عناصر مرتبط با مبحث 
گردشگري شهري در کالن شهرها 

)ملک نیا،1389(
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ارزي نیز تأثیرات سازنده اي داشته باشد. همچنین 
بخش ه��اي حمل ونقل، م��واد غذایي، س��وخت و 
انرژي، صنایع دس��تي، بخش ساختماني و به تبع 
آن فعالیت هاي گردشگري، رونق مي یابد. از اثرات 
س��ازنده اقتصادي گردش��گري مي توان به : ایجاد 
اش��تغال، درآمدزایي، اخذ مالی��ات از فعالیت هاي 
متن��وع گردش��گري و توس��عه امکان��ات عمومي، 
حفظ آثار باس��تاني و جاذبه هاي طبیعي به عنوان 
منابع درآمدزاي اقتصادي، توس��عه صنایع دستي و 
جلوگیري از فراموش��ي آنها و... اشاره كرد. از طرف 
دیگر، توجه به جنبه هاي منفي اقتصاد گردشگري، 
از قبی��ل توجه ب��ه هزینه هاي گردش��گري و تراز 
پرداخت ها، ایجاد اشتغال كاذب و فصلي در جامعه، 

اثرات فعالیت هاي گردش��گري بر بهاي زمین، تورم و... نیز 
در حیط��ه این علم مي  گنج��د. تحقیقات زیادي در زمینه 
اثرات مثبت اقتصادي گردش��گري صورت گرفته اس��ت، 
كه این تحقیقات نش��ان مي دهد سرمایه گذاري در زمینه 
گردش��گری، رش��د اقتصادي پایداري را به دنبال دارد. در 
زمینه توسعه گردشگري، افراد نباید تنها به جوانب منفي 
آن توج��ه كنن��د. دو دلیل عمده براي تش��ویق و حمایت 
از توس��عه گردش��گري را می توان، مزایاي ایجاد اش��تغال 
و درآمدزای��ي حاصل از هزینه ه��ای بازدیدكنندگان برای 
جامعه میزب��ان ذكر كرد، كه این اث��رات در اكثر مقاصد، 

به عنوان آثار مثبت تلقي مي گردند. 
هزینه ه��ای بازدیدكنندگان، داراي نقش��ي مس��تقیم 
در س��ودآوري، ایج��اد فرصت ه��اي جدید ش��غلي و ایجاد 
درآم��د مالیاتي براي بخ��ش عمومي اس��ت. مخارجي كه 
بازدیدكنن��دگان براي تأسیس��ات اقامتي، غ��ذا، پذیرایي و 
خرید س��وغاتي به طور مستقیم پرداخت مي كنند به صورت 
دس��تمزد به كاركنان پرداخت مي ش��ود و در نتیجه باعث 
تقویت اش��تغال و افزایش فعالیت اقتصادي و چرخش مالی 
باال در سایر بخش ها مي شود كه در شکل شماره 4 به صورت 

نمایی كلی آورده می شود.
از تركی��ب مخارج مس��تقیم )به وس��یله گردش��گران(، 
غیرمس��تقیم )مانند عرضه مجدد( و مخ��ارج القایي )مانند 
اس��تفاده از دس��تمزد( گردش��گران، به عنوان اثر تکاثري در 
اقتصاد یاد مي شود كه ویژگي آن، مانند شاخصه هاي سنگي 
اس��ت كه به داخل حوضي پرتاب شود و اثر اولیه آن، تولید 
بزرگتری��ن موج و به دنبال آن موج هاي كوچکتر اس��ت، به 
طوری كه بعد از آن در س��طح كل منطقه پخش مي ش��وند! 

اهمیت این موج ها، به یک س��ري عوامل بستگي دارد كه به 
یکدیگر مرتبط هس��تند. عوامل مؤثر بر درآمدهاي حاصل از 
توسعه گردشگري، ساختار اقتصادي منطقه مقصد، ماهیت 
تسهیالت گردشگری، مالکیت، س��طح سرمایه گذاري و نوع 

تقاضاي گردشگري هستند.
با این وجود، س��ود اقتص��ادي حاصل ازگردش��گري، با 
تغییرات اجتماعي و محیطي همراه بوده و به ندرت منحصر از 
آنها مي باشد. در ابتدا با پدیدارشدن گردشگري انبوه)2(، بازده 
اقتصادي كوتاه مدت جامعه مقصد، حاصل گردید. اما رش��د 
غیر برنامه ریزي شده گردشگري مسائلي را به وجود آورد كه 
باعث گردید این صنعت، كم كم رو به انحطاط برود، از جمله 
این مسائل: آلودگي ش��دید محیط زیست، پیدایش اختالف 
و مس��ائل اجتماعي، فرس��ایش فیزیکي، مسائل بهداشتي و 

ایمني نیز استثمار فرهنگي مي باشد.

تغییر اقتصادي)3( 
عناصر كلیدي تغییر اقتصادي در ارتباط با گردشگري در 
مقصد شامل: اشتغال، درآمدزایي، تنوع اقتصادي و بازسازي 
و احیاي اقتصاد می باشد.  اگرچه توسعه گردشگري، اشتغال 

 

 
 

تأثير گردشگري در جوامع ميزبان : 4شكل 
 

 وروديه ها

 حقوق ها تأسيسات

 تدارك غذا

 جاذبه ها ماليات ها

 دستمزدها سوغاتي ها
 خدمات درآمدها حمل ونقل محلي

 درآمد
 كاالهاي ماليات ها  خارجي

  وارداتي

 نشت ها

شکل 4: تأثیر گردشگری در جوامع میزبان
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را حمایت كرده و درآمدزا مي باشد و در تنوع اقتصادی مقصد 
نق��ش مهمي دارد، اما لزوماً تمامي اثرات اقتصادي آن مثبت 
نیست. در واقع، هر جامعه اي با روش هاي متفاوتي تحت تأثیر 
قرار مي گیرد. ممکن اس��ت یک جامعه در گردشگري بسیار 
موفق باش��د و از اثرات مثبت آن به��ره ببرد، ولي جامعه اي 

دیگر، از كمترین مزایاي گردشگری بهره ببرد.

  اشتغال)4(
اكثر مش��اغل در زمینه گردش��گري، شغل هاي خدماتي 
مستقیم در بخش تسهیالت گردشگري و جاذبه ها هستند،كه 
به طور عمده این مش��اغل در هتل ها، جاذبه ها، رستوران ها، 
فروشگاه ها و شركت هاي مسافرتي دیده مي شوند و همچنین 
در بخش هاي اقتصادي، فرصت هاي شغلي بیشتري در زمینه 
گردشگري در بخش هایی مانند: كشاورزي، ماهیگیري، تولید 
و ساخت سرویس هاي حمل ونقل و جابه جایي دیده می شود. 
اكثر مشاغل مستقیم در بخش گردشگري، داراي ویژگي هاي 

مثبت زیر هستند:
 اكثر این مشاغل به نسبت آسان هستند.

 این مشاغل به مهارت و آموزش زیادي نیاز ندارند.
 بیش از سرمایه، نیازمند نیروی انسانی هستند.

  ای��ن بدی��ن معنی اس��ت كه ش��غل های وابس��ته به 
گردش��گری، سریع تر ایجاد می ش��وند و نیاز به سرمایه اولیه 
كمتری در مقایس��ه ب��ا بخش های دیگر اقتص��اد دارند. این 
منافع، خاص مواقعی هستند كه فرصت های شغلي جدیدی 
را براي افراد جوان، افراد بدون مهارت و كس��اني كه به دنبال 
افزایش درآمد خانواده هستند، فراهم مي كند. اگرچه مخارج 
گردشگر از شغل هاي محلي حمایت مي كند، ولي این  شغل ها 

داراي ابعاد و ویژگی هایی از قبیل:
 دستمزد كم، فصلی بودن و پاره وقت بودن هستند.

 همچنین این شغل ها، داراي دوره حیات محدود بوده و 
چشم انداز روشني ندارند، به جز در بخش هاي مشخص مثل 

تأسیسات )امکان ارتقا در آنها كم است(.

 نیروي كار خارجي در كش��ورهاي كمتر توس��عه یافته 
باعث خروج ارز مي گردد.

در واقع، به س��ختي مي توان گفت كه تمامي شغل هاي 
گردشگري، بازار كل مشاغل را تقویت كرده و افراد كم تجربه 
را وادار به كار مي كنند. ویژگي هاي گردشگري و نوع اشتغال 
آن، موجب ش��ده است گردش��گري در اقتصاد محلي، نقش 
حمایت كننده داش��ته باش��د، تا نقش عم��ده و اصلي را در 

اقتصاد محلی بازی كند.

درآمد زایي)5( 
مخ��ارج بازدیدكنندگان، نه تنها بر فرصت هاي ش��غلي 
و دس��تمزدها اثر مي گذارد بلک��ه درآمدي را نیز براي بخش 
عمومي و خصوصي ایجاد مي نماید كه این درآمدها از طریق 
زیر حاصل مي شوند: )كه همان ویژگي هاي مثبت گردشگري 

و درآمدزایي نیز مي باشند(
 به دلیل اینکه ش��ركت هاي گردش��گري مانند س��ایر 
تجارت ه��اي محلي، مالیاتي را ب��ه دولت پرداخت مي كنند، 
بنابراین با توس��عه گردش��گري، درآمد حاصل از مالیات نیز 

افزایش مي یابد.
 دریاف��ت هزینه، بابت اس��تفاده از تس��هیالت عمومي 
)توال��ت، پاركین��گ(، باع��ث افزایش درآم��د كل حاصل از 

گردشگري مي شود.
 دریاف��ت مالی��ات داخلي و ی��ا دیگر اش��کال مالیات 
گردش��گري، باع��ث افزای��ش درآمد گردش��گري در مقصد 

مي شود. )اثر= ضریب تکاثري(
این بودجه هاي اضافي، در اغل��ب موارد، مي تواند براي 
حفظ بناهاي تاریخي و ایجاد تس��هیالت اس��تفاده شود و 
همچنین به فعالیت هاي توس��عه و تبلیغات می تواند كمک 
نماید. با این وجود، اندازه و تنوع اقتصاد محلي یک منطقه، 
تعیین كنن��ده ارزش واقعي گردش��گري ب��راي آن منطقه 

است.
 

  احیا و تنوع اقتصادي)6( 
در بسیاري از جوامع، تکیه كردن صرف به یک صنعت، 
بسیار مشکل ساز بوده است، به خصوص زماني كه آن صنعت، 
س��یر نزولي داش��ته باش��د. اما صنعت گردشگري، صنعتي 
اس��ت كه مي تواند بر مسائل مربوط به ركود اقتصادي غلبه 

نماید.
گردشگري، به دالیل مثبت زیر صنعتي است، كه مي تواند 

بر مسائل مربوط به ركود اقتصادي غلبه كند:
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 ه��ر كدام از جوام��ع به خودي خود جاذبه محس��وب 
مي شوند.

 گردش��گري به عن��وان مرك��ز خدمات��ي، مکمل دیگر 
فعالیت ها است.

 نی��روي كار الزم براي گردش��گري، در جوامع موجود 
است.

 گردشگري یک صنعت به نسبت پاک و بدون دود بوده 
و نسبت به سایر صنایع، اثرات زیان بخش كمتري دارد.

اث��رات منفي گردش��گري ب��ر احیاي اقتص��ادي و تنوع 
اقتصادي را می توان در موارد زیر دانست:

 افزایش قیمت زمین 
 رشد تقاضاي دستمزد

  فزون��ي رقاب��ت ب��راي فضاهای م��ورد اس��تفاده در 
فعالیت های گردشگری

 تغیی��ر ماهیت مغازه هاي عرضه كننده كاالهای الزم و 
مورد نیاز ساكنان به مغازه هایي براي گردشگران.

ای��ن فرآیند، در مراكز كوچکتر كه در آن فروش��ندگان 
عتیقه، گالري هاي هنر، فروش��گاه هاي لباس و قهوه خانه ها، 
جایگزین م��کان هاي عرض��ه كاالهاي موردنیاز س��اكنین 

شده اند، مش��هودتر اس��ت. همچنین، اگر این فعالیت ها در 
فصول خاصي)7( تعطیل و بس��ته ش��وند، وضعیت نامطلوبی 
در اقتصاد محلی ش��کل خواهد گرفت. اگرچه بدون ش��ک 
هزینه های گردش��گري، مي توان��د كاالها و خدماتي را مورد 
حمایت قرار دهد كه، ساكنین محلي )جامعه میزبان( كمتر 
از آنها استفاده مي كنند، اما الزم است میان آنها نوعي تناسب 
و تعادل، برقرار گردد. در نهایت اینکه، توس��عه گردش��گري 
موضوعی فراتر از جذب گردش��گران مي باشد. اگرچه تنوع 
و احیاي اقتصادي خوب اس��ت، اما براي جلوگیري از اثرات 
منفي آن، نیاز به یک برنامه ریزي و مدیریت دقیق است، كه 
بدون صرف هزینه میس��ر نمي گردد. عالوه بر این، در توسعه 
گردشگري، برای احیا و تنوع اقتصادی، نیازمند اداره رسمي 
و بررسي پیمایشي )كه اس��اس و پایه فعالیت هاي بازاریابي 
را تشکیل مي دهد( هس��تیم. تنوع و احیاي اقتصادي، براي 
جلوگیري از اثرات منفي خود به برنامه ریزي و مدیریت نیاز 
دارد، كه این خود هزینه هاي زیاد را در برمي گیرد )هزینه هاي 
عملیاتي، هزینه هایي جهت مش��اوره(. ای��ن هزینه ها را باید 
زماني كه گردش��گران از منطق��ه اي بازدید كرده و پول هاي 
خود را در مغازه ها، جاذبه ها و سایر خدمات مصرف مي كنند، 
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باز پس گرفت. اث��رات اقتصادي گردش��گري، داراي عوامل 
متفاوتي اس��ت كه هر كدام در سطوح متفاوتي از فعالیت ها، 
داراي اهمیت مي باش��ند، كه باید در ه��ر مقصد این عوامل 

شناسایي گردند.

اثرات اقتصادي توسعه گردشگري
در بس��یاري از كش��ورهاي جهان، گردشگري به عنوان 
یکي از بخش هاي كلیدي و اصلي، براي توس��عه و پیشرفت 
اقتصادي عمل كرده است. البته میزان تأثیر گردشگري در 
توسعه، با نظام حکومتي و جهت گیري آنها، ارتباط مستقیم 
دارد. آثار اقتصادي گردشگري، چندگانه است. مهمترین اثر 
آن، ایجاد اش��تغال و درآمد اس��ت. نتایج تحقیقات متعدد، 
مؤید این اس��ت، كه گردشگري به كاهش بیکاري و درآمد 
منته��ي مي گردد )زاهدي،1385:40 (. كش��ورها و جوامع به 
ص��ورت فزاینده اي به ای��ن حقیقت پي برده ان��د، كه براي 
بهب��ود وضع اقتصادي خود، بای��د ابتکار عمل به خرج داده 
و درص��دد یافت��ن راه هاي تازه اي برآین��د. اگر چه در نقاط 
مختلف دنیا ش��رایط متفاوت است، اما همواره گردشگري، 
عامل��ي براي پیش��رفت اقتصادي بوده اس��ت. این صنعت، 
مي توان��د موجب تغیی��رات اقتص��ادي و اجتماعي ش��ود. 
گردش��گري از طریق تأثیر بر درآمد ملي، اش��تغال، تغییر 
قیمت ه��ا و تراز بازرگاني ملي، اقتصاد كش��ور را تحت تأثیر 
قرار مي دهد )زاهدي، 1385: 66(. میزان این تأثیر، بستگي به 
نوع سرمایه گذاري و جایگاه این صنعت در اقتصاد ملي دارد. 
به عنوان مثال در صورتي كه توس��عه آن از طریق سرمایه 
خارجي صورت گیرد، س��ود حاصل از این سرمایه گذاري و 
پرداخت حق الزحمه كاركن��ان خارجي مبالغ قابل توجهي 
ارز غیرماندگار در كشور را شامل مي شود، كه به كشورهاي 

دیگر انتقال مي یابد. )جدول شماره2(

فرآیند رشد کالن شهرهای کشورهای 
توسعه یافته ) شمال(

روند رش��د و توسعه كالن شهرهای كشورهای پیشرفته، 
بدی��ن گونه ت��داوم یافت ك��ه تولید انبوه و متمرك��ز با اتکا 
به لیبرالیس��م اقتص��ادی، به هم��راه س��هولت ارتباط بین 
ش��هر، منطقه و جه��ان، س��ازمان فضایی جدی��دی ایجاد 
كرد كه آش��کارترین ش��کل آن گس��ترش كّمی شهرها بود 

 

)صّرافی 1375، 34(. از طرفی دیگر، ش��هرها به عنوان مركز 
جوش و خروش و افزایش سریع تولیدات صنعتی و خدمات 
گس��ترده، با مدیریت متمركز شناخته شدند. مطالعات پیتر 
ه��ال، به عنوان جهانی ش��دن برخی ش��هرها و كاركردهای 
بین المللی كالن شهرها، كه در كتاب شهرهای فردا به خوبی 
تبیین ش��ده، مؤیّد این ادعا  است. از آنجا كه مناطق شهری 
و كالن شهری كشورهای ش��مال، مولد بوده اند، در تکامل و 
توس��عۀ شهری خود، نس��بت به شهرنشینی و توسعۀ آن در 
كش��ورهای جنوب، كمتر با چالش توس��عه شهری بحران زا 
روبه رو بوده اند، اّما در ناپایداری توسعۀ شهری جهانی )به طور 
عمده در كالن شهرها( س��هم قابل توجهی داشته اند. به طور 
مثال، حدود 98 % تولید گاز كربنیک جهان به كش��ورهای 
ش��مال مربوط می شود. در این زمینه می توان به موارد دیگر 
اشاره كرد؛ لیکن این تنها یک نمونه از نقش كشورهای شمال 
در ناپایداری محیط و به ویژه محیط اتمسفری )تخریب الیه 

ازن( در روند توسعۀ آنها است.

کالن شهرهای کشورهای در حال توسعه )جنوب(
توس��عه كالن ش��هری در كش��ورهای در حال توسعه به 
شکل دیگری پیکربندی ش��د. ابتدا نفوذ نظام سرمایه داری، 

جدول شماره 2: اثرات اقتصادي گردشگري

جنبه هاي منفيجنبه هاي مثبت

� افزایش درآمدزایي ارزي
� ایجاد فرصت هاي شغلي
� تحرک سرمایه هاي مالي

� جلب سرمایه هاي خارجي
� بهسازي و توسعه تأسیسات زیربنایي

� موازنه پرداخت هاي بین المللي
� توسعه صادرات غیر نفتي

� به كارگیري توانایی های موجود محلي
� توسعه منطقه اي

� تورم، افزایش عمومي قیمت ها
� مشاغل فصلي و بیکاري

� افزایش قیمت زمین
� توسعه بخش خدمات و تحلیل تولید كاالیي

� كاهش خدمات عمومي همگاني
� توسعه نامتعادل منطقه

� وابستگي به كشورهاي بیگانه

ماخذ: )ضرغام، 1381(
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ی��ک نوع جهان بینی ارزش��ی، در قالب رش��د و توس��عه در 
باورها به وجود آورد. از طرف دیگر، اس��تقالل برخی كشورها 
و تالش در رش��د و توسعۀ ملی به همراه خوش بینی نسبت 
به رش��د شهرها، بعد از جنگ جهانی دوم )به پیروی از روند 
رش��د كش��ورهای ش��مال(، تمركزگرای��ی و قطب گرایی در 
مناطق مستعد )به طور عمده شهری( می توان موتور توسعه 
به ش��مار آورد. بنابراین، با رویکرد سیاسی � اقتصادی، بیشتر 
سیاست گذاری ها و اتخاذ استراتژی های توسعه، به نفع بخش 
صنعت و خدمات در مناطق مستعد )به طور عمده شهری( و 
در قالب برنامه ریزی های كالن ملی انجام ش��د. پژوهش های 
مركز اسکان بشر سازمان ملل به خوبی به رویکردهای فوق در 
كشورهای درحال توسعه اشاره كرده است. این روند، به طور 
عمده بر مبنای فقر و ازدیاد جمعیت، و پیروی از روند توسعۀ 
كشورهای شمال صورت گرفته و موجب پیدایش ناپایداری 
توس��عۀ این كش��ورها ش��د. )صّراف��ی 1375، 41(. پیروی 
از ط��رح نوس��ازی )بعد از جنگ جهانی دوم(، به وابس��تگی 
ش��هرها )به ویژه كالن ش��هرها( به پیرام��ون و تقویت نظریه 
مركزپیرامون منتهي ش��د كه در این نظریه به زعم فریدمن 
)واضع نظریه مركز پیرامون( مركز )به فرض كالن ش��هرها( 
نقش توسعه آفرینی داشته و تراوش اثرات توسعه به پیرامون، 
ملم��وس خواهد بود )نظریه ای كه مورد اس��تقبال برخی از 
كش��ورهای آمریکای التین قرار گرف��ت(. بنابراین توجه به 
مراكز رش��د، نتوانس��ت به پیرامون كمک نماید و این روند، 
باعث پیدایش دوگانگی اقتصادی )سّنتی و مدرن(، اجتماعی 
)فقیر و غنی( و حتی فرهنگی، تنش های سیاسی و اجتماعی 
در فضای ملی ش��ده و فقر و بیکاری، نارسایی های زیربنایی، 
ناهنجاری ه��ای اجتماع��ی، تهدید محیط زیس��ت، افزایش 
سکونت گاه های غیررس��مي و... در كشورهای درحال توسعه، 
پیش فرض ناپایداری توس��عۀ كالن شهری، به شمار آمد. در 
س��الیان گذش��ته، ش��هرها به طور عام، به عنوان نواحی مبدأ 
صدور گردش��گر و مکان های غیرش��هری به عن��وان مقصد 
گردش��گران، معرفی ش��ده اند (Stansfied,1964). شهرها 
هم��واره در طول اعصار و قرون متم��ادی، با توجه به اینکه 
كانون قدرت و تصمیم گیری بوده اند، در درون خود آبس��تن 
حوادث و جاذبه های تاریخی و فرهنگی بس��یار شده اند، كه 
ام��روزه در كانون توجه گردش��گران قرار گرفته اس��ت. نظر 
كریس��تالر، تا اواس��ط دهه 1980، مورد اجماع اكثر محققان 
بوده اس��ت. از طرف دیگر امروزه، به طور فزاینده ای، به دلیل 
پذیرش حجم وسیعی از گردش��گران، توسط كالن شهرها و 
شهرهای بزرگ، گردشگری شهری، جایگاه قابل توجهی در 

میان حوزه های مختلف گردشگری یافته است. امروزه، بخش 
وس��یعی از ادبیات  گردش��گری، به نتایج اقتصادی و نقش 
مثبت آن در ایجاد اشتغال و فرصت های جدید متمركز شده 
و از سایر ابعاد، مورد بی مهری و غفلت واقع شده، كه دو مورد 
از مهمترین آنها را می توان به ش��رح زیر برشمرد: اول اینکه 
اكثر كسانی كه در حوزه گردشگری تحقیق می كنند، ماهیت 
ش��هری چنین فعالیتی را كمتر مورد توجه قرار می دهند و 
دوم آن كه به علت ماهیت فضایی گردشگری، مظاهر فیزیکی 
آن بدون توجه به اثرات فرهنگی و زیست محیطی آن مطالعه 
می گ��ردد(Ashowrth,1989). این موضوع، نش��ان دهنده 
این اس��ت كه، گردش��گری در حوزه شهرها بررسی می شود 
و گردش��گری ش��هری در این نگاه، معناشناس��ی صحیحی 

نمی یابد.

محدوده اقتصادی گردشگری در کالن شهرها
خدمات و تس��هیالت گردشگری، ش��کل     گیری بخش یا 
مح��دوده اقتصادی گردش��گری )TBD(، فعالیت  های بخش 
عمومي و خصوصی، از جمله عوامل ش��کل  دهنده فضامندی 
گردش��گری در كالن شهرهاس��ت. در پیک��ره گردش��گری 
كالن ش��هری، فضا ب��ه صورت كاالی بس��ته بندی ش��ده و 
قابل فروش، به گردش��گران در می  آید. مح��دوده اقتصادی 
گردشگری )TBD( را، گتز در پی تحقیقات خود مطرح كرد. 
این اصطالح، برای توصیف بخشی از كالن شهر به كار می  رود 
ك��ه در آن جاذبه  های مورد عالقه بازدیدكنندگان و خدمات 
مورد نیاز، به همراه كاركردها)CBD( در یک جا قرار می   گیرند. 
شکل  گیری )TBD(، خود ناشی از خواست گردشگران است، 
زیرا آن ها خواس��تار آن هس��تند كه هتل  ها در مکانی نزدیک 
جاذبه  های ش��هری مکان  یابی ش��ده و به همراه آن، خدمات 
م��ورد نیازی همچون وس��ایل حمل ونق��ل و مراكز تجاری، 
 برای دسترسی و آس��ایش آن ها در یک مکان فراهم آید. این

در حالی اس��ت كه، ش��کل گیری CBD نیز ب��ا تجمیع این 
 خدمات و تس��هیالت، ش��کل  گیری دیگر خدم��ات جنبی و 
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زمینه  های الزم برای توسعه آن را فراهم می  آورد. در این فضای 
گردشگری، امور اداری، خدماتی، تجاری، مالی و بانکی، بیمه 
و مؤسسات مسافرتی، در رابطه با خدمات  دهی به گردشگران، 
 متمركز ش��ده  اند. ش��کل5 بیانگر ش��مایی از)TBD( اس��ت 

)محالتی، 1380(.

اثرات گردشگری بر اقتصاد کالن شهری
گردشگری، به تمام بخش های اقتصادی یک كشور مربوط 
ش��ده و اثرات اقتصادی خود را، بر هم��ه این حوزه ها برجای 
می گ��ذارد. منظور از اثرات اقتصادی گردش��گری، كلیه آثاري 
اس��ت كه بر پیکره اقتصادی تأثیر می گذارد. گردش��گری، از 
طریق تأثیر بر مؤلفه های عمده اقتصادی مانند درآمد، اشتغال، 
سطح قیمت ها، عرضه و تقاضا، ترازهای مالی و مالیاتی جامعه 
را، تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا »گردشگری، بزرگترین 
تولیدكننده تولید ناخالص داخلی و اشتغال بوده و باعث رونق 
 .(Jeffries,2001:22)»بسیاری از كشورها و مناطق می باشد
به عبارت دیگر، تقویت گردشگري، متضمن منافع اقتصادي بوده 
و گسترش اقتصادي مربوط به فعالیت هاي گردشگري به ویژه 
در كشورهاي جهان سوم، حدود 1/5 درصد به تولید ناخالص 

این كشورها كمک مي كند )اكبرپور و نوربخش،1389 :54(.
 گردش��گری، باعث افزایش درآمد و ارز آوری برای  شهر 
یا منطقه می شود. این عمل با هزینه هایی كه یک گردشگر، 
در ط��ول دوره اقامت خود در كش��ور میزبان صرف می كند، 
محقق می شود. به این جریان اقتصادی، »صادرات نامرئی«)8( 

می گویند. 

 جمع بندی و نتیجه گیری
گس��ترش روز افزون جمعیت در كالن شهرهای جهان، 
زمینه ساز پیچیدگی مسائل شهری شده است، به گونه ای كه 
اكنون مدیریت ش��هرها، نیازمند آش��نایی، تحلیل و بررسی 
مس��ائل روز شهری می باشند. مسافرت های شهری، گام اول 
توسعه گردشگری و صنعت توریسم است. گردشگری، شامل 

همه خدمات و ویژگی هایی است 
كه در كنار هم قرار می گیرند تا 
آنچه مس��افر می خواهد، فراهم 
آورن��د، ول��ی س��رآمدترین نوع 
گردشگری،مدل شهری آن است، 
به طوری كه ب��ا توجه به جایگاه 
ویژه ش��هر، به ویژه كالن شهرها، 
در بس��یاری از كشورهای موفق 
در این صنعت، ش��هر، پایه و اساس توسعه گردشگری است. 
ایجاد و توسعه فضاهای ش��هری مناسب، بازسازی فضاهای 
ب��ه ظاهر مت��روک و مرده ب��ه قصد زنده ك��ردن جنبه های 
كهن جامعه، از جمله آثار توس��عه گردشگری شهری است. 
بدین منظور، بسیاری از كالن شهرها درصددند تا از ویژگی ها 
و امکان��ات خاص ش��هر خود س��ود ب��رده و از مزایای جلب 
توریست شهری بهره گیرند. ایجاد فضاهای شهری، بر اساس 
فعالیت های جدید و تأكید بر توسعه فعالیت های گردشگری 
و ایجاد جاذبه های بیشتر  برای ماندگاری مسافران، همراه با 
توسعه هسته های كار و فعالیت، با هدف توسعه موزون شهر 
و پیوند كار و سکونت در تمام منطقه شهری و نیز ایجاد یک 
نظام چند هس��ته ای، انعکاس تجربه ها و درس های نظری و 
عملی اس��ت كه از كالن شهرها و ش��هرهای جهان می توان 

آموخت و به كار گرفت. 
ایج��اد و توس��عه انواع مراك��ز اقامتی م��درن، فضاهای 
تفریحی و س��رگرمی، فضاهای خرید بزرگ شهری، موزه ها 
و مراكز فرهنگی و هنری به ویژه فرهنگ و هنر بومي با هدف 
توس��عه گردش��گری، موجب بهره مند شدن ساكنین شهر و 
گردش��گران ش��هری، از این خدمات خواهد ب��ود. بنابراین، 
در ح��ال حاضر با توجه به گس��تردگی مدیریت ش��هری در 
كالن شهرهای كش��ورها، بهره گیری از جاذبه های توریستی، 
می تواند نقش مؤثري در معرفی شهرها، به عنوان یک جاذبه 
گردشگری جهانی داشته باشد و تأثیر فراوانی در اقتصاد این 

شهرها داشته باشد. 
راهکارها

- توجه به قابلیت ها و پتانسیل هاي گردشگري موجود 
در كالن شهرها در تهیه طرح هاي توسعه شهري؛

- گسترش خدمات و امکانات زیربنایي الزم جهت توسعه 
گردشگري متناسب با اصول توسعه پایدار شهري؛

- ایج��اد بانک اطالعاتي و تهیه بروش��ورهایي كه ضمن 
معرفي جاذبه هاي گردش��گري كالن شهرها اطالعاتي را در 

زمینه حفظ محیط زیست به گردشگران ارایه دهد؛

شکل5 : محدوده اقتصادی گردشگری در کالن شهرها
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پی نوشت:
1-UN WTO
2-Mass Tourism
3-Economic Change
4-Employment
5-Income 
6-Economic Diversification and Regeneration
7-Off-season
  8-Invisible Exports

- ایج��اد كمپ هاي فصلي جهت اس��تقرار گردش��گران 
در نقاط جذاب گردش��گري به منظور جلوگیري از اس��تقرار 
پراكنده گردشگران در س��طح طبیعت مانند تاسیس پارک 

هاي توریستی در كالن شهرها؛ 
- س��اماندهي بازارهاي محلي و منطقه ای كالن شهرها 
به منظور فروش محصوالت ساكنان منطقه  كالن شهری به 
عنوان یک فرصت اقتصادي و فرهنگي مناسب جهت معرفي 

به گردشگران؛
 در پای��ان پیش��نهاد مي ش��ود ب��رای ارزیاب��ی هرگونه 
برنامه ری��زي جه��ت گس��ترش گردش��گري ب��ا توج��ه به 

پتانس��یل های موجود، یک بخش مجزا به مطالعات زیست 
محیطي و پیامدهاي حاصل از آن اختصاص یابد. به هر حال 
اگر بررس��ي هاي زیس��ت محیطي و ارایه راهکارهاي عملي 
در اثر گس��ترش پدیده گردشگري صورت نگیرد چشم انداز 
مطلوبي براي آینده كالن ش��هرها و آیندگان وابسته به این 

شهرها متصور نیست.

*دکتری جامعه شناس�ی، عضو هیأت علمي سازمان سنجش و 
آموزش کشور

**دانشجوی دکتری جغرافیا، دانشگاه تهران
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 نقطه چین های خاکستری گردشگری 
در کالن شهرهای ایران

)راهکاری نوین در جذب گردشگر شهری(

چکیده
امروزه شهرها را می توان یکی از ارکان اصلی توسعه  اقتصادی قلمداد کرد. شهرها به واسطه داشتن توانمندی باال در جذب گردشگر از 
جمله محل اقامت، غذا، تفریح و حمل ونقل، تسهیالت تجاری، شرایط بهینه ای را برای گردشگری فراهم می کنند. از سوی دیگر گردشگری 
می تواند منافع قابل توجهی را برای جوامع شهری به ارمغان آورد، مواردی از قبیل معرفی کاالها و خدمات محلی، کارآفرینی، افزایش درآمد 
و بهبود استانداردهای زندگی، بهبود زیرساخت های اصلی، نوسازی مراکز تاریخی و غیره. در این پژوهش، گردشگری شهری به عنوان یکی 
از پویاترین انواع گردشگری، و یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با تأکید بر منابع، کارکردها، 
جاذبه ها و عوامل عملکردی گردشگری شهری استخراج شده و سپس این موارد براساس نظر خبرگان مورد پایش قرار گرفته اند. بر این 
اساس، عوامل عملکردی مستقیم و غیرمستقیمي که بر اقتصاد شهر تأثیر می گذارند، راهکارهای جذب گردشگر در کالن شهرهای ایران و 

نیز زیرساخت های مورد نیاز برای بهبود وضعیت گردشگری در کالن شهرهای کشور شناسایی و معرفی  شد. 
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