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ارزیابی تأثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران
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-1گروه جغرافياي انسانی و آمایش ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
پذیرش مقاله1397/6/15 :
تأیيد نهایی مقاله1398/3/24 :
چكیده
توسعه صنعت گردشگري و بهره گيري از ظرفيت هاي آن یکی از گام هاي مهم در راستاي رونق اقتصادي به
شمار می آید .در این ميان توجه جدي و هدفمند به گردشگري شهري به ویژه در کالنشهرهایی مثل تهران
که از ظرفيت هاي باالیی در این زمينه برخوردار هستند می تواند به رونق اقتصادي شهر و افزایش درآمد براي
بخش هاي دولتی و خصوصی و ارتقاء سطح معيشتی شهروندان منجر شود .براي دستيابی به این هدف
ارزیابی شرایط فعلی و شناخت چالش هاي پيش رو اجتناب ناپذیر است .هدف این پژوهش تحليل و ارزیابی
تأثير گردشگري در توسعه اقتصادي شهر تهران است .تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش انجام
پژوهش ،توصيفی -استنباطی بوده و گردآوري داده ها با استفاده از روش کتابخانه اي و پرسشنامه صورت
گرفته است .جامعه آماري پژوهش شهروندان ساکن در شهر تهران می باشند که پرسشنامه اي محقق ساخته
بين آنها توزیع و جمع آوري شده است .با بهره گيري از فرمول کوکران تعداد افراد جامعه آماري  384نفر به
عنوان نمونه انتخاب گردیده و تجزیه و تحليل داده ها و به کارگيري آزمون هاي آماري با استفاده از نرم افزار
 spssانجام شده است .براساس نتایج ،رشد گردشگري و منابع درآمدي حاصل از این صنعت می تواند یکی از
عوامل مهم و تأثيرگذار در توسعه اقتصادي و پایداري درآمدي شهر تهران باشد .همچنين توسعه صنعت
گردشگري متأثر از عواملی نظير زیرساخت ها و تسهيالت ،اطالع رسانی و تبليغات می باشد.
واژههای کلیدی :اقتصاد ،توسعه اقتصادي ،تهران ،درآمد ،گردشگري.
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ارزیابی تأثير گردشگري در توسعه اقتصادي شهر تهران
مقدمه
صنعت مسافرت و گردشگري بزرگترین و متنوع-
ترین صنعت و یکی از اشتغال زاترین و پر
درآمدترین صنایع در دنيا به شمار میرود .بی
تردید این صنعت ،مسالمت آميزترین جنبش بشر
است که در رشد و توسعه دانش ،فرهنﮓ و اقتصاد
جوامع اثر مستقيم دارد و میتواند بهعنوان
موثرترین عامل در ایجاد تفاهم ميان ملل و استوار
ساختن مبانی صلح جهانی ،نقش اساسی ایفا کند.
صنعت گردشگري از دیدگاه اقتصاددانان ،یکی از
سریعترین راههاي بازگشت سرمایه بوده و باالترین
ضریﺐ انباشت سرمایه را دارد .همچنين رشد
گردشگري مزایایی از جمله توسعه اقتصادي که
شامل بهبود اشتغال و بسترهاي اجتماعی مناسﺐ
براي جامعه است را به همراه دارد (موسایی و
همکاران .)1391 ،از جنبههاي مختلفی میتوان
به تأثير فراوان گردشگري در توسعه اقتصادي
اشاره کرد .گردشگري ضمن ایجاد فعاليتهاي
متنوع در جامعه ،موجﺐ تحرک و پویایی در سایر
بخشهاي اقتصادي شده و میتواند در موازنه
ارزي نيز تأثيرات سازندهاي داشته باشد ( Jeffries,
 .)2011قطعاً مسافرت و گردشگري یﮏ بخش
اصلی از اقتصاد جهانی است که داراي توان بالقوه-
اي در ایجاد رشد و توسعه اقتصادي به صورت
بينالمللی است .بنابراین ،این بخش بهعنوان یﮏ
نيروي محرک در جهت رشد و شکوفایی است و
بهطور خاص در کشورهاي در حال توسعه میتواند
نقش اصلی در کاهش فقر داشته باشد ( Blanke,
 .)2011بسياري از کشورها این صنعت پویا را به-
عنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغال ،رشد بخش
خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی دانسته و از
این طریق توانستهاند حضور آگاهانه و فعاالنه در
عرصه ارتباطات و اطالعات جهانی به سوي توسعه

کشور و براي مردم خود به ارمغان آورند (ابراهيم
نيا سماکوش و همکاران .)1392 ،گردشگري هنوز
فعاليت جدیدي براي بسياري از کشورها است که
تجربهاي کم یا ناچيز در توسعه این بخش از
اقتصاد دارند .در عصر حاضر گردشگري ،سومين
صنعت اقتصادي در جهان شناخته میشود ( Oila
 .)et al, 2012طبق آمار سازمان جهانی
گردشگري ،صنعت گردشگري در جهان تا سال
 2020ميالدي با رشد و رونق چشمگيري روبرو
خواهد شد تا جایی که شاید این صنعت بتواند به
لحاظ درآمدزایی در رقابت با صنعت نفت قرار
گيرد .امروزه در کشورهاي در حال توسعه ،مثل
ایران ،براي ایجاد توسعهي همه جانبه و پایدار و
همچنين جایگزینی منابع جدید کسﺐ درآمد به
جاي منابع نفتی ،نيازمند استفاده از همهي
امکانات و قابليتها هستيم .اقتصاددانان صنعت
گردشگري را پس از صنعت نفت و خودروسازي،
سومين پدیدهي اقتصادي پویا و روبه رشد می-
دانند .از این رو توسعهي گردشگري به منزلهي
مجموعه فعاليتهاي اقتصادي در تقویت بنيان-
هاي جوامع به خصوص از جنبهي اقتصادي تأثير
بسزایی دارد ،به گونهاي که امروزه توسعه و ارتقاء
گردشگري بهطور وسيعی به ویژه در کشورهاي در
حال توسعه پذیرفته شده و در دستور کار دولت
قرار گرفته است .با این وجود توسعه بخش
گردشگري میتواند بهعنوان جایگزین اقتصاد
وابسته به نفت در توسعه ملی و منطقهاي ایران
سهم بسزایی داشته باشد (خاوریان گرمسير و
همکاران .)1392 ،صنعت گردشگري یکی از
شاخههاي مهم اقتصادي در رقابت با سایر
محصوالت تجاري هر کشور محسوب میشود و
بهعنوان یکی از منابع درآمدي و گستردهترین
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صنعت خدماتی جهان جایگاه ویژهاي دارد
(رضوانی و همکاران .)1396 ،این صنعت پدیدهاي
متناقض و پيچيده ،صنعتی ارزآور ،متعادل کننده
توسعه اقتصادي در سطح مناطق ،برقرار کننده
توزیع عادالنه درآمد و برخوردار از نقش اساسی در
ایجاد مشاغل و منابع تکميلی مستقيم و ثانوي
درآمد است (اعتمادي نيا و مصلحی.)1391 ،
امروزه گردشگري و زیرشاخههاي آن از بزرگترین
بخشهاي اقتصادي در دنيا به شمار میرود که در
اکثر کشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته و
یکی از مهمترین فعاليتها در چرخه ملی کشورها،
بهخصوص از جهت اشتغال ،ارزآوري و رونق
مناطق مختلف تلقی میشود که عالوه بر آن داراي
مزایاي ارتباطی ،سياسی ،فرهنگی و تأثيرات
بينالمللی خاصی است .به همين دليل اغلﺐ
کشورهاي جهان که داراي ميراث فرهنگی غنی و
نيز مناطق طبيعی هستند از این فعاليت به منزله
ابزاري راهبردي در توسعه اقتصادي استفاده
میکنند ( .)Droomers et al, 2012گردشگري از
دیرباز با اشکال متنوع در جوامع بشري براساس
انگيزه ،اصل سفر و جابجایی ،سير تکاملی خود را
طی کرده است .از طرفی توسعه گردشگري به-
عنوان یکی از توانهاي بالقوه توسعه منطقهاي در
کنار سایر فعاليتها محسوب شده و مطالعات
نشان دادهاند که بين رشد و توسعه صنعت
گردشگري و رشد و توسعه اقتصادي کشورها
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ( Lee et al,
 )2013تحول اساسی در گردشگري را با انقالب
صنعتی که تحول شگرفی در زندگی و به خصوص
حمل و نقل به وجود آورد ،میتوان شناخت.
امروزه فعاليتهاي گردشگري بهعنوان بخشهاي
مهمی از فعاليتهاي انسان محسوب میشود.
مدیریت پایدار گردشگري به دنبال بهبود کيفيت
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زندگی ساکنان محلی در مناطق گردشگري از
طریق بهينهسازي منافع اقتصاد محلی ،حفاظت از
محيط طبيعی و انسان ساخت و فراهم آوردن
تجارب مناسﺐ براي بازدیدکنندگان است
( .)Butler, 2010برخی از دولتها ،بخش
گردشگري را بهعنوان یﮏ منبع درآمد مالياتی،
مورد استفاده قرار میدهند .این درآمد ،گاهی
مخارج دولت در این بخش را تأمين کرده و گاهی
به درآمد عمومی اضافه میشود .این مالياتها به
سه گروه ماليات بر محصوالت گردشگري ،ماليات
بر گردشگران و اخذ هزینه از استفادهکننده قابل
تقسيمبندي هستند .از جنبههاي مختلفی میتوان
به تأثير فراوان گردشگري در توسعه اقتصادي
اشاره کرد .گردشگري ضمن ایجاد فعاليتهاي
متنوع در جامعه ،موجﺐ تحرک و پویایی در سایر
بخشهاي اقتصادي شده و میتواند در موازنه
ارزي نيز تأثيرات سازندهاي داشته باشد .همچنين
بخشهاي حمل ونقل ،مواد غذایی ،سوخت و
انرژي ،صنایع دستی ،بخش ساختمانی و به تبع
آن فعاليتهاي گردشگري رونق مییابد.
گردشگري بهطور قابل توجهی بهعنوان یﮏ
استراتژي توسعه اقتصادي محلی شناخته شده
است .کسﺐ وکارهایی که در رابطه با گردشگري
هستند ایجاد اشتغال میکنند ،پولهاي جدید به
اقتصاد محلی وارد میکنند و میتوانند به پایه
اقتصاد محلی تنوع بخشند .با این وجود مطالعات
بسياري انجام شده است که نشان میدهد جوامع
محلی در کشورهاي جهان سوم ممکن است
منفعتهاي کمی از گردشگري بدست آورند زیرا
آنها کنترل کمی بر چگونگی مسير توسعه این
صنعت دارند .آنها توان رقابت از لحاظ منابع
سرمایهاي در دسترس در مقابل سرمایهگذاران
خارجی را ندارند و نگرش و نظرات آنها به ندرت
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شنيده میشود (Shields and Hughes, 2006؛
شفيعی و محمدي .)1393 ،از اثرات سازنده
اقتصادي گردشگري میتوان به ایجاد اشتغال،
درآمدزایی ،اخذ ماليات از فعاليتهاي متنوع
گردشگري و توسعه امکانات عمومی ،حفظ آثار
باستانی و جاذبههاي طبيعی بهعنوان منابع
درآمدزاي اقتصادي ،توسعه صنایع دستی و
جلوگيري از فراموشی آنها اشاره کرد .از اثرات
منفی اقتصادي گردشگري نيز میتوان به توجه به
هزینههاي گردشگري و تراز پرداختها ،ایجاد
اشتغال کاذب و فصلی در جامعه ،اثرات فعاليت-
هاي گردشگري بر بهاي زمين ،تورم و  ...اشاره
نمود (نوربخش و اکبرپور .)1389 ،گردشگري
شهري اغلﺐ به منظور بهبود کيفيت زندگی در
جوامع محلی به ميزان زیادي مورد توجه قرار
گرفته و در فرایند جهانی شدن اهميت روزافزونی
یافته است ( .)Koushkham et al, 2014درک
رابطه بين افزایش ميزان گردشگري و نقش آن در
توسعه اقتصادي ،محيطی نواحی ميزبان ،نيازمند
بررسیهاي بيشتري است .از جمله مناطق
گردشگرپذیر کشور که در سالهاي اخير پذیراي
شمار زیادي از گردشگران داخلی و خارجی بوده،
شهر تهران میباشد .بنابراین برنامهریزي هاي
مناسﺐ و علمی در صنعت گردشگري این شهر
میتواند آن را به یکی از مهمترین مراکز
گردشگري تبدیل کند .نبود منابع درآمدي و مالی
مناسﺐ و اتکاي بيش از حد بسياري از شهرداري-
ها به درآمدهاي ناپایدار شهرداري ،شهروندان و
مدیران شهري را درگير نموده و توجه بسياري از
اندیشمندان ،مدیران و محققان داخلی و خارجی
را به تحقيقات گسترده در این زمينه جلﺐ نموده
است .بررسیهاي انجام شده حاکی از آن است که
منابع درآمدي ناپایدار شهرداري تهران عبارتند از:
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درآمد حاصل از جرایم شهري و تخلفات
ساختمانی ،عوارض ،پروانه ساخت و ساز و
واگذاري تراکم (دانش جعفري و همکاران،
 .)1393در یﮏ تقسيمبندي کلی میتوان منابع
درآمدي شهرداري را به دو گروه کلی منابع
درآمدي داخلی و خارجی تقسيمبندي نمود .منابع
درآمد داخلی شامل دو گروه منابع درآمدي حاصل
از عوارض یا ماليات و منابع غيرمالياتی میباشد.
عوارض نوسازي ،عوارض نقل و انتقال امالک و
عوارض اتومبيل از جمله منابع درآمدي حاصل از
ماليات ،و درآمد حاصل از فروش خدمات و
جریمهها ،از جمله درآمدهاي غيرمالياتی می-
باشند .منابع درآمد خارجی شامل دو گروه کمﮏ-
هاي بالعوض دولت و استقراض است .این منابع
درآمدي ،درآمدهایی است که خارج از سازمان
شهرداري دریافت میگردد (شرزهاي و ماجد،
 .)1390اتکاي بيشتر شهرداري به درآمدهاي
ناپایدار موجﺐ میگردد تا شهر در همه ابعاد خود
از جمله فرم کالبدي و منظر شهري ،دچار مشکل
اساسی گردد و به تبع آن کاهش کيفيت در
زندگی شهري پدیدار شود .بنابراین توجه و تمرکز
بر منابع درآمدي پایدار موجﺐ کاهش تبعات یاد
شده خواهد شد .منابع درآمدي شهرداري باید از
تداوم پذیري برخوردار باشند و تحتتأثير شوکها،
بحرانها ،تغيير قوانين و مقررات و نوسانات
اقتصادي قرار نگيرند تا خصيصه اول پایداري را
داشته باشند .گردشگري تا حدودي نسبت به
منابع درآمدي فعلی شهرداري از پایداري برخوردار
است (نوربخش واکبرپور .)1389 ،صنعت
گردشگري یکی از ارکان اصلی و محرک اقتصادي
بسياري از شهرهاست که نقش مهمی در اشتغال،
درآمد و حفاظت زیرساخت ها و خدمات عمومی
شهري بر عهده دارد .در این ميان گردشگري
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شهري میتواند تصویر و برند ثابتی براي شهر
طرحریزي و اجرا کند که موجﺐ بهرهوري تمام
خدمات و فعاليتهاي ارائه شده توسط شهرها
شود و در نتيجه براي ساکنان و خود شهرها ایجاد
ارزش کرده و درآمد قابل توجهی را فراهم نماید.
تأخير در پرداختن به گردشگري شهري را میتوان
با عدم توجه به مطالعات شهري براي ارزیابی
اوقات فراغت ،تفریح و سرگرمی و گردشگري در
محيط شهري توجيه کرد (دیناري .)1384 ،مراکز
شهري به علت تجمع نهادهاي مدنی و زیرساخت
هاي اجتماعی ،میتوانند محل مناسبی براي جذب
و جلﺐ گردشگران داخلی و خارجی محسوب
شوند .اهميت این نوع از صنعت گردشگري خود
زمانی که با تاریخ و تمدن یا شرایط ویژه طبيعی
آن ناحيه همراه شود ،دو چندان شده و با برنامه-
ریزي هاي مناسﺐ و بجا به آسانی توانایی تبدیل
شدن به قطﺐ بزرگ گردشگري را خواهد داشت
(یاسوري و همکاران .)1393 ،گردشگري شهري
در کشورهاي پيشرفته ،پردرآمدترین نوع
گردشگري است و در زمينههاي مختلف اقتصادي،
اجتماعی ،فرهنگی ،اکولوژیکی و غيره تأثيرات
انکارناپذیري دارد .این نوع از گردشگري در
محدوده فضاهاي شهري انجام میشود و براي
انجام مطالعات قابل مقایسه ،به تئوریها ،تکنيﮏها
و روشهاي مسنجم تحليلی نيازمند است.
گردشگري شهري به صورت مسئله و فعاليتی مهم
است که سبﺐ تغييرات فضایی گسترده در
شهرهاي بزرگ شده است .از سوي دیگر ویژگی
شهرها باعث شده است که گردشگران شهري
متفاوتتر از سایر گروههاي گردشگري باشند چرا
که گردشگري شهري ترکيﺐ پيچيدهاي از
فعاليتهاي مختلف است که از به هم پيوستن
ویژگیهاي محيطی و ميزان توانمندي و کشش
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شهر در جذب بازدید کنندگان و ارائه خدمات
شکل میگيرد ( )Sharply, 2011با نگاهی مختصر
به شهرهاي برتر گردشگري آشکار میشود که این
شهرها مکانهایی پایدار براي زندگی شهروندان
هستند .بدین معنا که آنها در چارچوب مفاهيم
توسعه پایدار توانستهاند به جایگاه مترقی کنونی
خود برسند .از سوي دیگر رشد صنعت گردشگري
در شهرهاي برتر خود عاملی براي حرکت در
چارچوبهاي توسعه پایدار شهرها به شمار میآید.
در نهایت گردشگري شهري و توسعه پایدار شهري
الزم و ملزوم یکدیگرند و نمیتوان بهطور دقيق
حکم داد که کداميﮏ بر دیگري پيشی دارد
(حاتمی نژاد و شریفی .)1394 ،شهرها بهعنوان
مقصد گردشگري ،داراي عملکرد چند منظوره
هستند .آنها بهعنوان دروازه ورودي به کشور،
مراکز اقامت و مبدأ سفر به روستاها و مقاصد
مجاور خود هستند .عالوه بر این ،شهرها فقط
مقاصدي که در آنها جمعيتی با فعاليتهاي
اقتصادي ،زندگی فرهنگی و تحت کنترل نيروهاي
سياسی کنار هم جمع میشوند نمیباشند ،بلکه
نقش مهمی را بهعنوان مراکز فعاليت گردشگري
بر عهده دارند بنابراین گردشگري با توجه به
پيامدهاي اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی آن در
شهرها یکی از مهمترین فعاليتهاي شهري است
که باید در اولویت مناسﺐ براي مدیریت شهري
قرار گيرد (یاسوري و همکاران .)1393 ،مطالعات
بسياري در زمينه نقش گردشگري شهري در
اقتصاد شهري انجام شده است که تمامی آنها بر
درآمدزایی گردشگري بهعنوان یکی از مزایاي
گردشگري در کالنشهرها اتفاق نظر دارند .در واقع
مخارج بازدیدکنندگان ،نه تنها بر فرصتهاي
شغلی و دستمزدها اثر میگذارد ،بلکه درآمدي را
نيز براي بخش عمومی و خصوصی ایجاد مینماید.
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این درآمدها از طریق ماليات ،هزینه بابت استفاده
از تسهيالت عمومی و ماليات گردشگري قابل
وصول است .همچنين اثر تکاثري گردشگري
موجﺐ افزایش فعاليت اقتصادي و چرخش مالی
باال در سایر بخشهاي اقتصادي میشود .از
آنجایی که روشهاي سنتی درآمدزایی در شهرها،
هزینههاي فزاینده اداره شهر را پاسخگو نيست
گردشگري شهري توانسته است بهعنوان منبع
درآمدي پایدار و قابل اتکا ،توجه مدیران شهري را
به خود جلﺐ کند .کالنشهر تهران به دليل
مرکزیت اداري ،سياسی ،اجتماعی و اقتصادي به-
ویژه در دهههاي اخير با توجه به روند رو به رشد
جمعيتی با چالشهاي متعددي به خصوص در
ساختار اجتماعی مواجه شده است .این در حالی
است که این کانون شهري با توجه به پيشينه
تاریخی قابل توجه از قابليتها و جاذبههاي
مختلف طبيعی و تاریخی برخوردار است (بوذري و
همکاران .)1392 ،امروزه شهرهاي موفق در
گردشگري شهري بخش مهمی از اقتصاد شهرشان
را از طریق گردشگري اداره میکنند .شهرداري
تهران نيز متکی بر منابع درآمدي ناپایدار است که
این منابع کوتاه مدت بوده و اثرات منفی بر شهر
خواهند داشت ،لذا بررسی منابع درآمدي جدید از
جمله گردشگري شهري که پایدار بوده و شهر را
در مسير توسعه پایدار هدایت کند ضروري به نظر
میرسد .بررسی آثار توسعه گردشگري شهري در
رشد چشمگير اقتصاد شهرهاي مهم دنيا نظير
پاریس ،لندن ،نيویورک ،مادرید ،پکن ،رم و
استانبول نشان میدهد که در صورت موفقيت
برنامههاي توسعه گردشگري در شهر تهران می-
توان اميدوار به تحولی شگرف در اقتصاد این شهر
بود .شهر تهران از منابع و فرصتهاي گردشگري
قابل توجهی برخوردار است ولی از مدیریت
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منسجم و کارآمدي که بتواند با سياستگذاري،
برنامهریزي و نظارت صحيح از این موقعيت در
راستاي توسعه اقتصادي و جذب سرمایه استفاده
کند ،بی بهره است .وجود جاذبههاي تاریخی
ارزشمند نظير کاخ موزههاي گلستان ،سعدآباد و
نياوران و جاذبههاي طبيعی مانند ارتفاعات توچال
و کلکچال ،فرحزاد ،دریاچه چيتگر ،پارکهاي
جذاب و زیباي ارم ،جمشيدیه ،ملت ،پردیسان،
الله و دهها بوستان دیگر و جاذبههاي تجاري نظير
بازار قدیمی تهران و مراکز خرید و جاذبههاي
مذهبی مثل حرمين امامزاده صالح و حضرت
عبدالعظيم حسنی در کنار جاذبههاي درمانی،
ورزشی و رویدادهاي مهم علمی ،فرهنگی،
اجتماعی و سياسی قابليتهاي ویژهاي هستند که
میتوانند در توسعه گردشگري شهر تهران نقش
موثري ایفا نمایند .این در حالی است که تاکنون
اقدامات چندانی در ارتباط با استفاده بهينه از
قابليتهاي مذکور صورت نگرفته است .با توجه به
ظرفيتهاي موجود در این کالنشهر ،در صورت
برنامهریزي صحيح و مدیریت علمی گردشگري
شهري ،تبدیل شدن تهران به یکی از قطﺐهاي
مهم گردشگري جهان و در نتيجه رشد اقتصادي و
جذب منابع گسترده مالی ،ایجاد اشتغال و ارتقاء
سطح درآمدي شهروندان ساکن در این شهر دور
از انتظار نيست .مهمترین اهدافی که پژوهش
حاضر دنبال میکند بررسی روابط گردشگري و
اقتصاد شهر تهران و نيز شناخت چالشها و
زمينههاي توسعه گردشگري در این کالنشهر می-
باشد .همچنين این پژوهش در پی یافتن پاسخی
منطقی براي این پرسش است که تأثير توسعه
گردشگري در توسعه اقتصادي شهر تهران
چيست؟ پيشينه مطالعاتی موجود در این زمينه
حاصل پژوهشهاي تعدادي از محققين داخلی و

پژوهشهاي دانش زمين

219

پژوهشهاي دانش زمين ،سال دهم ،شماره  ،39پایيز  ،1398صفحات 230-214
خارجی است که به اختصار به نتایج آنها اشاره
میشود .عبيدي زادگان و حاجی لو ( )1395در
تحقيق خود بيان کردند که هر شهري براي تحقق
توآنهاي اقتصادي خود نيازمند تأمين زیرساخت-
ها و خدمات شهري است .کسﺐ درآمد در
شهرداريها از اموري است که تأثير عمدهاي در
ارائه خدمات به شهروندان دارد .اتکاي بيشتر
شهرداري به درآمدهاي ناپایدار موجﺐ میگردد تا
شهر در همه ابعاد خود؛ از جمله کالبد و منظر
شهري ،با مشکالت اساسی رو به رو شود و به تبع
آن ،کاهش کيفيت در زندگی شهري پدیدار شود.
حاتمی نژاد و شریفی ( )1394پژوهش خود را با
هدف بررسی تأثيرات مثبت گردشگري شهري بر
چهار متغير توسعه پایدار شهري (پایداري
اجتماعی ،پایداري کالبدي ،پایداري محيطی و
پایداري اقتصادي) به انجام رساندند .نتایج این
تحقيق بيانگر این است که گردشگري شهري در
سنندج توانسته است بيشترین تأثير را بر توسعهي
پایدار اقتصادي داشته باشد .محمدپور جابري
( )1393در تحقيق خود با هدف تحليل نقش
گردشگري بر کيفيت زندگی شهروندان با تاکيد بر
شاخصهاي ذهنی بيان کرد که توسعهي
گردشگري شهري اثرها و پيامدهاي اجتماعی،
اقتصادي ،کالبدي ،و زیست محيطی متفاوتی دارد
که از جمله میتوان به نقش این فعاليت بر بهبود
کيفيت زندگی شهروندان اشاره کرد .ابراهيم نيا
سماکوش ( )1392در بررسی خود با هدف ارزیابی
نقش گردشگري شهري در توسعه اقتصادي-
محيطی شهر بابلسر به این نتيجه رسيد که
گردشگري در زمينه اقتصادي ،اثرات قابل توجهی
داشته و عالوه بر اشتغال زایی و درآمدزایی ،سبﺐ
باال رفتن قيمتها و سوداگري زمين شده است.
مطيعی لنگرودي و آزادي ( )1392در تحقيقی با
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عنوان ارزیابی اثرات اقتصاد گردشگري از دیدگاه
جامعه ميزبان در تفرجگاه بند اروميه به این نتيجه
رسيدند که گردشگري براي ساکنان محلی
تأثيرات مثبتی همچون ایجاد اشتغال براي جوانان
و افزایش درآمد را به دنبال داشته است .نوري و
خراسانی ( )1391در تحقيقی با عنوان تحليلی بر
اثرات اقتصادي ،اجتماعی و زیست محيطی توسعه
گردشگري در شهرستان ساري به این نتيجه
رسيدند که منطقه از نظر اقتصادي از گردشگري
بهره مند شده است .کوشخام و همکاران ()2016
در پژوهش خود بيان کردند که گردشگري شهري
اغلﺐ به منظور بهبود کيفيت زندگی در جوامع
محلی به ميزان زیادي مورد توجه قرار گرفته و در
فرایند جهانی شدن اهميت روزافزونی یافته است و
همچنين پویایی اقتصاد شهري را به ارمغان می-
آورد .ترزیدو و استيليدیس ( )2015در پژوهش
خود بيان کردند شهروندان و جوامعی که درگير
بحران اقتصادي هستند توجه خاصی نسبت به
گردشگري شهري داشتهاند .ترکيه در سال 2007
استراتژيهایی را براي گردشگري در سال 2023
تدوین کرده است .یکی از این بخشها مربوط به
گردشگري شهري است که در این بخش ،ده شهر
با برندهاي مورد نظر در جهت ارتقاء گردشگري
شهري با راهبردها و برنامههاي تدوین شده
براساس زمينه گردشگري مشخص شده است.
روزنتراب و جو ( )2008اثر اماکن توریستی
مختلف بر درآمد و اشتغال در  318شهر ایاالت
متحده طی سالهاي  2000تا  2006را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان میدهد
مکانهاي تفریحی اثر مثبت و معناداري بر اشتغال
و درآمد دارند.
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ري و بیبیشهربانو و دشتهاي هموار شهریار و
ورامين و از شمال توسط کوهستان محصور شده
است .این شهر در حدود  730کيلومتر مربع
مساحت دارد .براساس نتایج آخرین سرشماري
انجام شده در سال  1395جمعيت این شهر بالغ
بر  8،693،706نفر بوده است .شهرداري
تهران براي تأمين نيازمنديها و اداره بهتر سطح
شهرداري و
 22منطقه
به
را
شهر
 123ناحيه بخش کرده که شهرري و تجریش را
نيز شامل شده است.

منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه این پژوهش شهر تهران می-
باشد .این شهر در  51درجه و  2دقيقه تا 51
درجه و  36دقيقه طول شرقی و  35درجه و 34
دقيقه تا  35درجه و  50دقيقه عرض شمالی قرار
گرفته است و ارتفاع آن از  2000متر در
مرتفعترین نقاط شمال تا  1200متر در مرکز و
 1050متر در جنوب متغير است .تهران در بين
دو وادي کوه و کویر و در دامنههاي جنوبی رشته
کوه البرز گسترده شده است .از جنوب به کوههاي

شکل  :1موقعيت جغرافيایی شهر تهران (منابع :سایت  ،home.irدانشکده جغرافيا دانشگاه تهران)

مشخص در اختيار  15نفر از متخصصين خبره
حوزه گردشگري شهر تهران شامل اساتيد
دانشگاهی ،پژوهشگران و کارشناسان مجرب و
باسابقه این صنعت جهت بررسی قرار گرفت که
هدف از این کار ،تأیيد عوامل مورد نظر و تکميل و
اضافه نمودن عوامل جدید با نظر متخصصين حوزه
گردشگري میباشد .پس از تکميل پرسشنامه
نهایی و انجام آزمون روایی و پایایی ،پرسشنامه در
اختيار گروه نمونه (بخشی از ساکنين شهر تهران)
جهت پاسخگویی قرار گرفت .براي سنجش روایی
پرسشنامه از نظرات اساتيد و صاحﺐ نظران رشته-
هاي جغرافيا و مدیریت گردشگري و براي سنجش
پایایی از روش آلفاي کرون باخ استفاده شده است.

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر
روش انجام آن توصيفی -استنباطی میباشد.
گردآوري اطالعات و دادههاي مورد نياز از طریق
مطالعات اسنادي و پرسشنامه صورت گرفته است.
بدین ترتيﺐ که در وهله نخست به منظور
دسترسی به ادبيات موضوع و مفاهيم پایه و
آشنایی با روشهاي اجراي مطالعات مشابه از
روش کتابخانهاي استفاده شده و با بهرهگيري از
مطالعه کتﺐ ،مقاالت ،رسالهها ،پایگاههاي
اطالعاتی و مرور پيشينه ،مفاهيم موردنياز
استخراج شده است .بعد از جمعآوري عوامل مورد
نظر ،یﮏ پرسشنامه اوليه حاوي تعدادي عامل
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از اهم سئواالت مطرح در پرسشنامه میتوان به
نقش جاذبههاي فرهنگی و تاریخی در انتخاب
شهر تهران براي گردشگران ،ميزان مناسﺐ بودن
امکانات و زیرساخت هاي مرتبط با گردشگري در
شهر تهران ،ميزان و کيفيت اطالع رسانی و
تبليغات گردشگري شهر تهران ،تأثير زیرساختها،
تسهيالت گردشگري و اطالع رسانی و تبليغات در
جذب و ماندگاري گردشگران در شهر تهران،
ميزان مناسﺐ بودن خدمات براي گردشگران و
امکانات بهداشتی و درمانی در شهر تهران ،ميزان
مناسﺐ بودن هزینههاي گردشگري در شهر تهران
براي گردشگران ،تأثير توسعه گردشگري در
اشتغالزایی و افزایش درآمد خانوارهاي ساکن در
تهران و پایداري درآمدي شهر ،تأثير گردشگري در
ارتقاء سطح استانداردهاي زندگی در شهر تهران،
تأثير توسعه گردشگري در افزایش هزینههاي
زندگی در شهر تهران ،تأثير رونق گردشگري در
افزایش قيمت زمين و امالک شهر تهران ،ميزان
تأثيرگذاري توسعه گردشگري بر سرمایهگذاري
بخش خصوصی در تهران ،ميزان برنامهریزي
اصولی ،قانونمند و آیندهنگر در جذب سرمایه-
گذاري گردشگري براي شهر تهران اشاره کرد .با
بهرهگيري از فرمول کوکران حجم نمونه محاسبه و
به دست آمد .با توجه به نامحدود بودن تعداد افراد
جامعه عدد یﮏ ميليون را در فرمول رابطه  1قرار
داده و حجم نمونه برابر با  384تعيين شد.
رابطه )1

=

به منظور گردآوري دادههاي عددي و آماري از
روش ميدانی استفاده شده است .بدین صورت که
با استفاده از ابزار پرسشنامه اقدام به گردآوري
اطالعات از جامعه آماري مورد مطالعه شده و پس
از نمره دهی به پاسخهاي دریافتی ،براي تجزیه و
تحليل و به کارگيري آزمونهاي آماري و بررسی
همبستگی ميان دادهها از نرمافزار  spssاستفاده
شده است.
نتایج
در این مطالعه پس از ارزیابی تجزیه و تحليلهاي
کمی ،نتایج زیر در خصوص ویژگیهاي
پاسخگویان بدست آمد :از مجموع  384نفر
شرکت کننده در مصاحبه ،برحسﺐ جنسيت 74
درصد از پاسخگویان زن و  26درصد مرد می-
باشند .بنابرین بيشترین فراوانی متعلق به زنان
میباشد .از لحاظ سنی  33/3درصد از افراد در
سنين  25تا  35سال 44 ،درصد در سنين  36تا
 46سال 13/9 ،درصد در سنين  46تا  55سال،
 9/89درصد در سنين باالتر از  55سال قرار دارند.
لذا بيشترین فراوانی مربوط به افرادي میباشد که
در سنين  36تا  46سال با  44درصد قرار گرفته-
اند .برحسﺐ تحصيالت  40/4درصد داراي مدرک
تحصيلی ليسانس 33/1 ،درصد داراي مدرک
تحصيلی فوق ليسانس 26/6 ،درصد داراي مدرک
دکتري هستند .لذا بيشترین فراوانی متعلق به
افرادي میباشد که داراي مدرک تحصيلی ليسانس
هستند .همچنين برحسﺐ وضعيت تأهل 73/4
درصد مجرد و  26/6درصد متاهل میباشند .لذا
بيشترین فراوانی متعلق به افراد مجرد میباشد
(جدول .)1

z2 pq
d2
1 z2 pq
)1+ ( 2 −1
N d
1.962 ∗0.5∗0.5
0.52
1
1.962 ∗0.5∗0.5
1+
(
)−1
1000000
0.5

⇒
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ارزیابی تأثير گردشگري در توسعه اقتصادي شهر تهران
جدول  :1ویژگیهاي فردي شرکت کنندگان در پرسش نامه کمی

ناپارامتریﮏ استفاده کرد .براي این منظور در این
پژوهش از آزمون چولگی -کشيدگی استفاده شده
است .دادهها زمانی پارامتریﮏ (نرمال) میباشند
که ميزان کشيدگی– چولگی آنان در بازه ()-2 ،2
باشد ،در غير این صورت دادهها ناپارامتریﮏ
(غيرنرمال) میباشند (جدول .)2

بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها

براي استفاده از تکنيﮏهاي آماري ابتدا باید
مشخص شود که دادههاي جمعآوري شده از
توزیع نرمال برخوردار است یا خير؟ در صورت
نرمال بودن توزیع دادههاي جمعآوري شده براي
آزمون فرضيهها میتوان از آزمونهاي پارامتریﮏ و
در صورت غير نرمال بودن میتوان از آزمونهاي

جدول  :2نتایج آزمون نرمال بودن توزیع دادهها

متغيرها نيز در بازه ( )-2 ،2قرار دارد .این نشان میدهد
توزیع متغيرها از کشيدگی نرمال برخوردار است.

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود ،مقدار
چولگی مشخص شده تمامی متغيرها در بازه ()-2 ،2
قرار دارد .بنابراین از لحاظ کجی متغيرها نرمال بوده و
توزیع آنها متقارن است .مقدار کشيدگی تمامی

تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق

پژوهش حاضر داراي یﮏ فرضيه اصلی به قرار زیر
است:
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رشد گردشگري و منابع درآمدي حاصل از آنیکی از عوامل مهم تاثيرگذار بر توسعه اقتصادي و
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پایداري درآمدي شهر تهران میباشد (جدول .)3

جدول  :3خالصه مدل ضریﺐ رگرسيونی و آزمون دوربين واتسون

شده در جدول باال و مقدار ضریﺐ همبستگی
خطی ساده میتوان گفت که بين رشد منابع
درآمدي حاصل از گردشگري و توسعه اقتصادي و
پایداري درآمدي شهر تهران رابطه معناداري وجود
دارد .)R= 0/515( .از طرفی مقدار ضریﺐ تعيين
تعدیل شده ( )R2 adj= 0/261نشان میدهد که
 0/261درصد از کل تغييرات توسعه اقتصادي و
پایداري درآمدي شهر تهران را رشد منابع
درآمدي حاصل از گردشگري پيشبينی میکنند
(جدول .)4

به منظور خودهمبستگی باقی مانده رگرسيون با
این هدف که آیا باقی مانده در رگرسيون مستقل
هستند یا خير از آزمون دوربين واتسون استفاده
شد .چنانچه آماره آزمون دوربين واتسون بين 1/5
تا  2/5باشد ،فرض صفر(استقالل خطاها) پذیرفته
میشود و در غير این صورت فرض صفر تأیيد می-
شود .با توجه به جدول باال ،مقدار آماره دوربين–
واتسون ( )1/602آمده است که در فاصله  1/5و
 2/5قرار دارد ،بنابراین فرض استقالل خطاها
پذیرفته است .همچنين برحسﺐ مقادیر برآورد

جدول  :4نتایج آزمون تحليل واریانس

رگرسيونی تحقيق مرکﺐ از متغير پيشبين و یﮏ
متغير مالک مدل قابل قبولی است.

برحسﺐ مقادیر برآورد شده در جدول باال ،میتوان
گفت که مقدار آزمون  Fدر سطح خطاي کمتر از
 0/05معنادار است ،بدین معنی که مدل
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ارزیابی تأثير گردشگري در توسعه اقتصادي شهر تهران
جدول  :5نتایج ضرایﺐ تاثير رگرسيونی متغيرهاي پيشبين بر متغير مالک

( .)R=0/515به عبارتی به ازاي افزایش یﮏ
انحراف استاندارد در مولفه رشد منابع درآمدي
حاصل از گردشگري ،به ميزان  0/416درصد
انحراف استاندارد توسعه اقتصادي و به ميزان
 0/421درصد پایداري درآمدي افزایش مییابد
(جدول .)6

برحسﺐ مقادیر برآورد شده در جدول باال ،میتوان
گفت که رشد منابع درآمدي حاصل از گردشگري
بر توسعه اقتصادي و پایداري درآمدي شهر تهران
تأثير مثبت داشته و بين رشد منابع درآمدي
حاصل از گردشگري و توسعه اقتصادي و پایداري
درآمدي شهر تهران رابطه معناداري وجود دارد

جدول  :6خالصه نتيجه فرضيه پژوهش

ایجاد فرصتهاي شغلی و سرمایهگذاري هاي
جدید اشتغالزا در بخش گردشگري و درآمدهاي
حاصل از اخذ ماليات از فعاليتهاي مرتبط با
صنعت گردشگري را در پی خواهد داشت .بهطور
قطع و یقين گردشگري و جایگاه آن در توسعه
اقتصادي از اهميت خاصی برخوردار میباشد .این
صنعت هماکنون در حال تبدیل شدن به یکی از
ارکان اساسی اقتصاد بوده و بسياري از برنامهریزان
و سياستگذاران توسعه ،از صنعت گردشگري به-
عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند .به
لحاظ جایگاه ویژه شهر ،به ویژه کالنشهرها ،در
بسياري از کشورهاي موفق در این صنعت ،شهر
پایه و اساس توسعه گردشگري است .بنابراین با

نتایج برآمده از تحليل دادهها حاکی از آن است که
توسعه صنعت گردشگري در شهر تهران میتواند
عاملی موثر در رشد اقتصادي و پایداري درآمدي
این شهر باشد .البته این تأثير یﮏ تأثير
صددرصدي و مطلق نيست ولی به شکل جدي
میتوان ادعا کرد که گردشگري گام مهمی در
جهت تزریق سرمایه و تقویت اقتصاد محلی
کالنشهر تهران میباشد .توسعه گردشگري شهري
در تهران که بهطور محسوس منشأ تحوالت جدید
در حوزه اقتصادي است ،افزایش ورود گردشگران
بينالمللی و داخلی و تزریق ارز و پول جدید به
چرخه تجاري و بازرگانی شهر تهران ،افزایش توليد
کاال و خدمات و رشد سطح درآمدي شهروندان و
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توجه به گستردگی مدیریت شهري در کالنشهرها،
بهرهگيري از جاذبههاي توریستی ،میتواند نقش
مؤثري در معرفی شهر بهعنوان یﮏ جاذبه
گردشگري جهانی داشته و تأثير فراوانی در اقتصاد
این شهرها ایفا کند .در حقيقت ،گردشگري براي
شهرهاي داراي جاذبههاي توریستی نظير تهران
میتواند به یکی از مهمترین منابع کسﺐ درآمد
تبدیل گردد به شرط آنکه برنامهریزي صحيح و
همه جانبه توأم با آیندهنگري براي آن تنظيم و
اجرا گردد .پژوهش حاضر با هدف بررسی ميزان
تأثيرگذاري گردشگري در توسعه اقتصادي شهر
تهران انجام شد .مطابق نتایج حاصله ،رشد
گردشگري و منابع درآمدي حاصل از آن میتواند
نقش موثر و معناداري بر توسعه اقتصادي و
پایداري درآمدي شهر تهران ایفا نماید .در حال
حاضر با توجه به گستردگی مدیریت شهري در
کالنشهرهایی مثل تهران بهرهگيري از جاذبههاي
توریستی میتواند نقش مؤثري در معرفی شهرها
بهعنوان یﮏ جاذبه گردشگري جهانی داشته و
تأثير فراوانی در اقتصاد و پایداري این شهرها
داشته باشد .بسياري از پایتختها و کالنشهرهاي
کشورهاي داراي تمدن و قدمت تاریخی مثل
پاریس ،لندن ،مادرید ،رم و پکن توانستهاند ساالنه
با جذب دهها ميليون گردشگر ،ارز قابل توجهی را
به اقتصاد شهري تزریق نموده و سطح درآمدي
شهروندان را بهطور محسوسی باال ببرند اما شهر
تهران با داشتن قابليتهاي مشابه بهره چندانی از
این حيث نبرده و به جرأت میتوان گفت که حتی
ده درصد از منابع مالی حاصل از صنعت
گردشگري شهرهاي مذکور را جذب ننموده است.
نتایج این پژوهش با برخی تحقيقات پژوهشگران
داخلی و خارجی همسوئی و همخوانی داشته است
که در ذیل به بخش از آنها اشاره میشود :عبيدي
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زادگان و حاجی لو ( )1395در تحقيق خود بيان
کردند که هر شهري براي تحقق توآنهاي
اقتصادي خود نيازمند تأمين زیرساختها و
خدمات شهري است و گردشگري یکی از ارکان
اصلی و محرک اقتصادي بسياري از شهرهاست که
نقش مهمی در اشتغال ،درآمد پایدار و حفاظت از
زیرساختها و خدمات عمومی شهري بر عهده
دارد و شهر را در مسير توسعه پایدار هدایت می-
کند .حاتمی نژاد و شریفی ( )1394به بررسی
تأثيرات مثبت گردشگري شهر بر چهار متغير
توسعه پایدار شهري (پایداري اجتماعی ،پایداري
کالبدي ،پایداري محيطی و پایداري اقتصادي)
پرداختند .نتایج نشانگر آن بود که گردشگري در
شهر سنندج توانسته است بيشترین تأثير را بر
توسعهي پایدار اقتصادي داشته باشد .محمدپور
جابري ( )1393به تحليل نقش گردشگري بر
کيفيت زندگی شهروندان با تاکيد بر شاخصهاي
ذهنی بيان کرد که توسعهي گردشگري شهري
اثرها و پيامدهاي اجتماعی ،اقتصادي ،کالبدي ،و
زیست محيطی متفاوتی دارد که از جمله میتوان
به نقش این فعاليت بر کيفيت زندگی شهروندان
اشاره کرد .ابراهيم نيا سماکوش ( )1392در
بررسی خود با هدف ارزیابی نقش گردشگري
شهري در توسعه اقتصادي -محيطی شهر بابلسر
بيان کرد که امروزه صنعت گردشگري بهعنوان
یکی از صنایع برتر در حال توسعه جایگاه خاصی
در اقتصاد جوامع ميزبان بازي میکند .نتایج این
تحقيق نشانگر آن بود که گردشگري در زمينه
اقتصادي ،اثرات قابل توجهی داشته است .کوشخام
و همکاران ( )2016در پژوهش خود بيان کردند
که گردشگري شهري اغلﺐ به منظور بهبود
کيفيت زندگی در جوامع محلی به ميزان زیادي
مورد توجه قرار گرفته و در فرایند جهانی شدن
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اهميت روزافزونی یافته است و همچنين پویایی
اقتصاد شهري را به ارمغان میآورد .ترزیدو و
استيليدیس ( )2015در پژوهش خود بيان کردند
شهروندان و جوامعی که درگير بحران اقتصادي
هستند نسبت به گردشگري شهري توجه خاصی
داشتهاند .کومار و همکاران ( )2014در مطالعهاي
به بررسی ارتباط توریسم و رشد اقتصادي مالزي
طی دوره  1975-2012با استفاده از روش
 ARDLپرداختند .نتایج نشان داد که گردشگري
در بلند مدت اثر مثبت و معناداري بر رشد
اقتصادي مالزي دارد.
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اقتصادي و پایداري درآمدي شهر تهران نقش
ارزندهاي ایفا نموده و ضمن تأمين بخشی از
نيازهاي مالی نسل امروز ،بخشی از نيازهاي مالی
نسل فردا را هم در این کالنشهر تضمين نماید.
براي تحقق توسعه گردشگري تهران و دستيابی به
آثار مثبت اقتصادي آن ،توسعه و تکميل
زیرساختهاي گردشگري و اطالع رسانی و
تبليغات درست و همه جانبه پتانسيلهاي
گردشگري شهري تهران اجتناب ناپذیر است و
حتماً باید در اولویت مدیران شهري و برنامهریزان
عرصه گردشگري این شهر قرار گيرد زیرا که بدون
داشتن زیرساختهاي مورد نياز مثل اماکن اقامتی
و پذیرائی ،سيستمهاي حمل و نقل منظم و
استاندارد ،سيستمهاي ارتباطی اینترنتی ،شبکه
بانکی کارآمد و غيره امکان توسعه گردشگري
فراهم نخواهد شد .براي نيل به این هدف بهتر
است دولت نقش سياستگذاري و صرفأ حاکميتی
ایفا کند و نقش تصديگري در این زمينه را با
حمایتها و نظارتهاي الزم بهطور کامل به بخش
خصوصی واگذار نماید .با توجه به ابعاد پژوهش
صورت گرفته و ضرورت توجه به موضوع مهم
گردشگري شهري در کالنشهر تهران در راستاي
توسعه اقتصادي و ارتقاء پایداري شهر و سطح
معيشتی شهروندان پيشنهادهاي زیر ارائه می-
گردد:
تهيه طرح جامع گردشگري شهر تهران با رویکردتوسعه اقتصادي.
جلﺐ مشارکت بخش خصوصی در جهت ساخت،توسعه و تکميل تأسيسات اقامتی ،پذیرائی و
تفریحی بهعنوان بخش مهمی از زیرساختهاي
گردشگري شهر تهران با اعطاي مشوقها از جمله
ارائه تسهيالت بانکی کم بهره و نيز تسهيل در
فرایند صدور مجوزهاي الزم.

نتیجهگیری
در صورت برنامهریزي اصولی براي توسعه صنعت
گردشگري در شهر تهران با توجه به جاذبههاي
تاریخی ،فرهنگی ،طبيعی ،تجاري ،درمانی ،ورزشی
و نيز فرصتها و رویدادهاي مهم این شهر که قبأل
به رئوس آنها اشاره و پرداخته شد میتوان به رشد
قابلتوجه اقتصادي شهر تهران از مسير گردشگري
اميدوار بود .در صورت تأمين شرایط الزم براي
توسعه گردشگري شهري در تهران ،جذب
گردشگران بينالمللی و داخلی به این شهر افزایش
پيدا خواهد کرد و در نتيجه پولهاي جدید به
اقتصاد شهري تزریق خواهد شد .فعاليتها و
سرمایهگذاري ها در بخش گردشگري گسترش و
توليد کاال و خدمات رونق پيدا خواهد کرد .براي
بسياري از جوانان بيکار به صورت مستقيم و
غيرمستقيم ایجاد اشتغال خواهد شد و سطح
درآمدي و کيفيت زندگی خانوارهاي ساکن در
شهر تا حدودي ارتقاء خواهد یافت .بنابراین اگر
رشد گردشگري و جذب گردشگران در شهر تهران
ادامه یابد و تزریق سرمایه ارزي و پولی از این
محل بهطور دائم استمرار پيدا کند میتواند به-
عنوان یکی از عوامل موثر در کمﮏ به توسعه
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معرفی و تبليغ جاذبههاي مختلف شهر تهران اعماز فرهنگی ،طبيعی ،درمانی و غيره در رسانههاي
پرمخاطﺐ دنيا و پرهيز از معرفی تﮏ بعدي تهران.
جذب و بکارگيري نيروهاي متخصص در مراکزخدمات گردشگري تهران و برگزاري دورههاي
آموزشی منظم براي کارکنان و دست اندرکاران
شاغل در صنعت گردشگري در جهت ایجاد بستر
مدیریت علمی در این بخشها.

228

ایجاد شهرک بينالمللی نمایشگاهی در اطرافشهر تهران با تقویم ثابت ساالنه و امکان برگزاري
جشنوارهها ،همایشها و کنفرانسهاي جهانی در
آن.
برقراري خطوط هوایی بين تهران و پایتختکشورهاي بازارهاي هدف گردشگري که خروجی
توریست از آنها قابل توجه است.
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