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 های گردشگری در توسعه اقتصاد شهرینقش سایت واکاوییتحلیل و 

 )مطالعه موردی سایت گردشگری بیستون کرمانشاه(

 

 
 

 
 دکتر مجید  شمس1 ، ،فرشاد خسروی2 ، محسن ملک پور3، تیمور محمدپور4  

 

 1- استاد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر

 2،3،4- دانشجوی دکتری رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر

 

 

 
ترین در عصر حاضر، گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از سریع :چکیده

ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از اصلی وصنایع رو به رشد جهان، ابزاری برای ایجاد درآمد ملی، 

تمامی کشورها به این نتیجه رسیدند که  . امروزهی پایدار قلمداد می شودفاهیم، اشکال و ارکان توسعهم

تواند باعث دهد و میگردشگری درآمد ارزی قابل مالحظه ای را در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می

ی گردشگری در هالذا هدف این پژوهش تحلیل و بررسی نقش سایتپویایی شهرها در هر سطحی شود. 

روش تحقیق، باشد. میتوسعه اقتصاد شهری )مطالعه موردی سایت گردشگری بیستون کرمانشاه( 

برای تجزیه و  باشد.های میدانی، میای، بررسیتوصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی کتابخانه

شاخص زیباسازی و  کهنتایج حاکی از آن است  بهره گرفته شده است.  SAWمدلها از تحلیل یافته

با وزن به دست  کاهش نابرابریرتبه یک و شاخص  در 292/0نماسازی شهری با وزن به دست آمده 

 اند.ترین رتبه را به خود اختصاص داده، باالترین و پایین7رتبه  در 011/0آمده 

  گردشگری، توسعه پایدار، توسعه اقتصادی، شهر، بیستون کلمات کلیدی:
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 دمهمق

های های بارز و منحصر به فرد، بخش مهمی از فعالیتیگویژامروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و دارای 

اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. در یک مقیاس کلی گردشگری 

ساس ارزیابی امیلیون سفر انجام می گیرد. بر  700االنه بیش از درصد از تجارت جهان را تشکیل می دهد و س 6تقریبا 

میلیون گردشگر ساالنه به خاورمیانه سفر خواهند کرد به همین اساس تا چهار  55بیش از  های آیندهدر سالانجام شده 

 51گردشگری به درصد میزان درآمد های صنعت  67سال شمار گردشگران خاورمیانه دو برابر خواهد شد و با رشدی حدود 

در اغلب کشورهای  ( بر همین اساس یکی از راهبردهایی که اخیرا1379ً،جهانی گردشگریمیلیارد دالر می رسد)سازمان 

های الزم برای گسترش جهان مورد توجه قرار گرفته، توسعه و گسترش توریسم در نواحی محروم و دارای پتانسیل

ت به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی و منطقه ای (. این صنع36،1323باشد)قادری،گردشگری می

های دیگر می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد، گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیت

)پاپلی یزدی و جایگزین مناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است های اقتصادی در حال کاهش می باشد،بخش

توان آن را به عنوان نیروی زایی به حدی است که می(. امروزه اهمیت گردشگری از نظر اقتصادی و اشتغال2231326سقایی،

محرکه اقتصادی هر کشور محسوب می کرد. گردشگری مزیت های فراوانی دارد و می تواند منبع مهمی برای اشتغال باشد، 

مهارت و کارآموزی باالیی نیاز ندارند و مردم محلی با کمی مهارت می تواند در مشاغل  چرا که اشتغال در این صنعت به

در جریان گردشگری، شهرهای مورد توجه گردشگران قرار می گیرند که  .(brown, 2003)خدماتی مشغول به کار شوند

اریخی، طبیعت زیبا و متنوع، امکانات قل یکی از آنها را همچون وجود زیارتگاه، آثار علمی، فرهنگی و تاچند جاذبه یا ال

تفریحی و اقامتی، تسهیالت ارتباطی و وجود بازارهای متنوع خرید و فروش دارا باشند. با این وجود گردشگری را نمی توان 

تنها در وجود جاذبه ها خالصه نمود، به گونه ای که به عنوان یک محصول حاصل در هم تنیدگی عوامل مختلفی می باشد 

یک در جریان گردشگری تاثیرات بسزایی دارند. عالوه بر آن شناخت گردشگری نیز در زمینه گردشگری شهری  که هر

کمک می کند تا در تطبیق پذیری، جریان  آندارای اهمیت است. شناخت گردشگری در رابطه با ماهیت و الگوی فضامندی 

 (.23،1325ماید)سقایی،ندی محلی روند رو به توسعه پایدار را بپیبمکان اگردشگری با 

راه میانبری برای توسعه هرچه بیشتر اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و تولید ثروت در کشورهای  گردشگری صنعت

صنعتی است؛ چرا که توسعه گردشگری، بخصوص افزایش تعداد جهانگردان بین المللی، باعث رونق طیف وسیعی از 

ن می شود. توسعه صنعت توریسم، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه از جمله فعالیتهای اقتصادی یا منطقه ای میزبا

ایران که با معضالتی همچون میزان بیکاری باال، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه است، و از طرف 

 .رخوردار استسرشار از دیدنی های طبیعی، باستانی، تاریخی، زیارتی و تفریحی است، از اهمیت فراوانی ب

درجهان امروز، جهانگردی و گردشگری مفهوم و جریانی کامالً متفاوت با گذشته پیدا کرده است و زمینه اقتصادی آن بیش 

شود، درنتیجه، لزوماً باید در جریان از پیش افزایش یافته است. اکنون به گردشگری به عنوان یک امر اقتصادی نگریسته می

دف معین باشد. شهرها فضای تجلی قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بازوی حرکتی کار و فعالیت خود تابع ه

شوند. مدیریت و برنامه ریزی برای فضاهای شهری، امروزه نیاز به دیدگاههای پویا و نظام یافته دارد تا با دولتها محسوب می

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 1-11، ص   1931  یرت،  1د ، جل25، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری

 ISSN: 1394-0043 

http://www.jogca.ir 

www.ISEAS.ir                پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

3 

 

1394-0043 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

جهت پیشبرد اهداف، تحریک شوند. در دنیایی که  ابزارها و استراتژیهای تدوین شده، محرکهای شهری، شناسایی و در

شود، رقابت و نوآوری در صنعت گردشگری، از پدیدههای شباهت ظاهری و فضای شهرها و اقمار آنها بیشتر و بیشتر می

 مهم عصر حاضر بوده و به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی، و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع

 .انسانی قلمداد می شود

در همین راستا، در یک دهه اخیر در کشور ما توجه به مناطق و جاذبه های گردشگری در سطح استان ها با هدف توسعه 

تواند باعث جلب گردشگران های گردشگری فراوان میمنطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. شهر کرمانشاه با داشتن جاذبه

ین شهر و ایجاد توسعه پایدار در منطقه باشد که این امر مستلزم نگاهی دقیق بر وضع موجود و و افزایش اشتغال در ا

 .باشدشناخت عوامل و زمینه های قوت، ضعف، فرصت و تهدید موثر بر توسعه پایدار گردشگری و تبیین الگوی مناسب  می

در توسعه اقتصاد شهری )مطالعه موردی سایت در این راستا در این پژوهش به تحلیل و بررسی نقش سایت های گردشگری 

 گردشگری بیستون کرمانشاه( پرداخته شده است.

 

 اهداف تحقیق

 های شغلی از طریق توسعه گردشگری در منطقهتنوع بخشی به فرصت 

 اقتصاد شهریدر توسعه جایگاه اماکن گردشگری مبنی بر اهمیت و ضرورت  شهری ایجاد ذهنیت فراگیر در میان مدیران 

  مناطق آسیب دیده و فقیر نشین شهریتوسعه صنعت گردشگری راهی برای احیای 

 

 پیشینه تحقیق

در مطالعه ای به آزمون نقش گردشگری در رشد بلند مدت اقتصادی اسپانیا پرداخته اند. نتایج (، 2002)باالگوئر و کانتاوال 

اخیر به طور محسوس و مشهود، به توسعه پایدار  آنها نشان می دهد که رشد اقتصادی در اسپانیا، حدأقل در سه دهه ی

 .گردشگری بین المللی منجر شده است

بمنظور بررسی رابطه بین مراحل توسعه کشور و وضعیت گردشگری آن، روش نظری تجاری  (،2011) توه و همکاران 

شورهای کمتر توسعه یافته جدیدی را معرفی کرده اند. فرض اساسی در این نظریه این است که بر اساس تراز مسافرت، ک

صادر کننده خالص گردشگر( و کشورهای توسعه یافته به وضعیت نهایی یا ) عموما به وضعیت ابتدایی یا مرحله مقدماتی

 .وارد کننده خالص گردشگر( نزدیک تر هستند) مرحله نهایی

ستانده  -استفاده از تحلیل داده به بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در ایران با(، 1379)صباغی کرمانی و امیریان  

اند. نتایج آنها نشان می دهد که فعالیتهای هتل داری و رستوران داری، صنایع غذایی، صنایع پوشاک و چرم، صنایع پرداخته

دستی و صنعت حمل و نقل داخلی بیشترین تأثیر را پذیرفته و بیشترین سهم را از تولید، درآمد و اشتغال ایجاد شده در اثر 

خارج گردشگران خارجی، به خود اختصاص داده اند. هم چنین عواید دولت و واردات نیز با توسعه ی گردشگری در ایران، م

افزایش می یابند. البته رستوران ها و صنایع پوشاک و چرم برای تأمین نیازهای گردشگران خارجی بیش از سایر بخش ها 
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ات نشان می دهد که توسعه ی گردشگری در ایران باعث بهبود توزیع درآمد عالوه بر این، محاسب .به واردات وابسته هستند

 .نیز خواهد شد

(، در مطالعه ای با عنوان نقش صنعت گردشگری در توسعه ی اقتصادی ایران و راه های گسترش آن، به 1379یوسفی پور )

که سهم ایران از این درآمدها تنها یک مقایسه ی آماری بین درآمدهای گردشگری ایران و جهان پرداخته و نشان می دهد 

 .ر به گردشگری توجه بسیار کمی شده استشودرصد است و این امر حاکی از آن است که در برنامه های عمرانی و توسعه ک

عالوه بر این، تراز درآمدی گردشگری در ایران نشان می دهد که از کسری زیادی برخوردار است و درآمدهای گردشگری 

 .ز هزینه های آن را پوشش نمی دهدحتی نیمی ا

ی ی خود تحت عنوان )تعیین شاخص سرمایه گذاری اقتصادی در تخصیص بهینه(، در مطاله1390کریمی و زاهدی )

تسهیالت به گردشگری در شرایط عدم قطعیت( به طراحی یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی، ضمن تعیین 

ش می پردازد تا درجه اولویت و درصد بهینه ی تخصیص اعتبارات و تسهیالت شاخص سرمایه گذاری اقتصادی در این بخ

شاخص تصمیم گیری  15برای سرمایه گذاری در صنعت توریسم هر استان را تعیین کند. برای این منظور از تلفیق 

د در مقادیر اقتصادی و بهره گیری از منطق فازی به منظور وارد نمودن شرایط عدم قطعیت و وجود نوسان های موجو

صورت  1372-1320استان و طی سال های  30نهادها و ستاده های این صنعت استفاده شده است، این تحقیق برای 

گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از ان است که استان های تهران، هرمزگان، مازندران، خراسان رضوی، گیالن، اصفهان، 

ل تا دهم را در اولویت سرمایه گذاری در صنعت گردشگری کشور دارا گلستان، قم،فارس و یزد به ترتیب رتبه های او

هستند، همچنین با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و نوسان های موجود در نهاده ها و ستاده ها در این صنعت، الگوی 

و مقادیر فعلی  فعلی اعطاء تسهیالت به صنعت توریسم در استان های کشور بهینه نبوده و نیاز به تعدیل در درصدها

 تخصیص اعتبارات وجود دارد. 

(،  به مقاله ای تحت عنوان برنامه ریزی و مکان یابی بهینه تسهیالت و زیرساخت های 1393ابراهیم زاده و همکاران )

مکانی مراکز  -شهر سمنان پرداخته اند. این پژوهش توضیح فضاییمورد شناسیGIS  3گردشگری شهری با استفاده از 

هی و پذیرایی گردشگری شهری را با تاکید بر شهرهای تاریخی و چگونگی بهینه گزینی آن را براساس مدل های اقامتگا

ی بهمکان یابی بهینه GISآشورث، تنبریگ و گتز مورد بررسی و آزمون قرار داده است. این مقاله با بهره گیری از محیط 

ها و پیشنهادات الزم جهت بهبود فضای گردشگری شهر سمنان و مراکز اقامتی و پذیرایی در این شهر پرداخته و راهبرد

 جذب هر چه بیشتر گردشگران به شهر، در آن ارائه گردیده است.

(، به بررسی مقاله ای تحت عنوان تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر رضایت مندی از مقاصد 1394آقایی و همکاران )

د. پژوهشگران در این مقاله با انتخاب شهرستان قروه سطح کیفیت ان3 شهرستان قروه پرداختهگردشگری مورد شناسی

خدمات، تسهیالت و امکانات گردشگری آن را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج نشان داد که کیفیت خدمات و تسهیالت 

گران، گردشگری در شهر قروه در وضعیت متوسطی قرار دارد. همچنین مشخص شد که با افزایش تسهیالت ویژه گردش

 رضایت و همزمان جذب آنان به مقصد راحت تر صورت می گیرد.
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(، به مقاله ای تحت عنوان تحلیلی بر وضعیت امکانات و تسهیالت گردشگری شهر سمنان از 1394) ابراهیم زاده و همکاران

های گردشگری شهر  منظر گردشگران با استفاده از آزمون پیریون پرداخته اند براساس نتایج حاصل از این پژوهش مکان

سمنان در اغلب زمینه ها فاقد امکانات و تسهیالت الزم برای جذب گردشگران بوده که به منظور تحولی سازنده و پویا، 

ضرورت برنامه ریزی و تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری در سطح شهر و استان، نه تنها می تواند امکان جذب گردشگر 

تواند آثار زیان بار گردشگری بر محیط زیست و کارکردهای فرهنگی آن را نیز کاهش دهد و  بیشتر را فراهم آورد، بلکه می

در این مقاله امکانات و تسهیالت موجود شهر سمنان شناسایی، ارزیابی و بر مبنای نتایج حاصله از آزمون پیرسون فرضیات 

 تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 مبانی نظری

 توسعهتأثیر گردشگر بر 

گردشگری از دید جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی سبب رشد شخصیت و شکوفایی استعدادها و ارتقا سطح دانش و 

ها، ارزش ها و سنن ملی اقوام گوناگون، برخود معرفت افراد می گردد و انسان ها را یاری می دهد تا با شناخت تنوع فرهنگ

انسانی گام بردارند و از یکدیگر بیاموزند. تأثیرات مطالعه شده گردشگری بیشتر محوری فائق آیند و در جهت وحدت خانواده 

اقتصادی -فرهنگی یا اجتماعی -بر روی جامعه میزبان متمرکز است. اکثر نویسندگان تأثیر گردشگری را بین اثرات اجتماعی

 (. Cohen, 1972: 373-392تشخیص داده اند )

 

 تأثیرات اقتصادی گردشگری

دلیل توسعه گردشگری در اغلب کشورها استفاده از منافع اقتصادی آن است؛ هرچند دالیل دیگری ذکر می کنند مهمترین 

پیامدهای منفی صنعت گردشگری مورد توجه قرار گرفته بود؛ اما  1970که از اهمیت کمتری برخوردار است. گرچه در دهه 

ی و تأثیرات آن در جامعه میزبان یا در کل یک منطقه واقعیت آن است که امروز اهمیت اقتصادی و اجتماعی گردشگر

روشن و مشهود است و بر کمتر کسی پوشیده است، با این حال اثرات سازنده اقتصادی گردشگری را در زمینه های زیر می 

 توان یافت3

 منافع حاصل از اشتغال زایی؛ -1

 درآمدزایی گردشگری؛-2

 های گردشگری و ایجاد امکاناتی برای جامعه؛عالیتمنافع حاصل از مالیات های اخذ شده از ف-3

 حفظ آثار باستانی، ابنیه تاریخی، جاذبه های طبیعی به عنوان منابع درآمدزای اقتصادی و حفظ میراث فرهنگی؛-4

 توسعه صنایع دستی و فعال شدن صنایع قدیمی و فراموش شده.-5

یرات اقتصادی گردشگری است، در میزان و نحوه بروز آن در آنچه موجب بروز نگرش های متفاوت متخصصان در زمینه تأث

جامعه است که به شکل های متفاوتی بررسی می شود.برای مثال برخی میزان هزینه های مستقیم گردشگر را که در جامعه 

مانه بازار و میزبان پرداخت می شود، محاسبه می کنند و برخی دیگر تأثیر تغییر تقاضا در اثر حضور گردشگر را بر روی سا
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میزان تغییرات بازار را مورد توجه قرار می دهند و گروهی دیگر اثرات آن را در کل کشور و در درآمد ملی مورد توجه قرار 

 می دهند.

گردد و به عنوان تأثیر اقتصادی بررسی می شود، عبارت است از3 معموالً هزینه هایی که توسط یک نفر گردشگر پرداخت می

ینه تفریحات، هزینه های حمل و نقل، هزینه محل اقامت، هزینه گشت ها و سفرهای داخلی، هزینه پست و هزینه غذا، هز

تلگراف و تلفن، خرید کاالهای بومی برای سوغات و غیره که گردشگر با ارز همراه خود انجام می دهد و به مانند صادرات 

شود این جریان اقتصادی، صادرات نامرئی گفته می کاال و خدمات است و چون به طور دقیق قابل محاسبه نیست؛ به

 (.13263120)موحد،

 

 گردشگری و درآمد

سود اقتصادی و درآمد حاصله از صنعت گردشگری به صورت مستقیم و غیر مستقیم قابل بررسی است، هم چنان که جان 

ی از سرمایه گذاری است در آینده می مینارد کینز اقتصاد دان مشهور و کان یادآور شده اند، رشد اقتصادی، که خود ناش

تواند ایجاد اشتغال و درآمد نماید. افزایش صادرات موجب وارد شدن پول به داخل کشور می شود و به لحاظ اقتصادی 

 (.13233251درآمد حاصل از گردشگری خارجی برای هر کشوری در حکم صادرات است)الندبرگ، 

پول هایی است که گردشگران و مسافران مستقیما صرف خرید کاال و خدمات منافع و درآمد مستقیم در صنعت گردشگری، 

می کنند و سازمان های ارائه دهنده محصوالت و خدمات آن را دریافت می کنند. مزایای غیر مستقیم از طریق گردشگری، 

و سبب تحرک  وجوهی است که مسافر در مقصد خرج می کند.این پول در سامانه اقتصادی محلی به جریان می افتد

 (.13263121چندباره اقتصادی و افزایش سطح درآمدی مردم می شود و این همان اثر تکاثر است)موحد، 

با استفاده از ضریب درآمدی، می توان گردش درآمدی و اثر پول هایی را که وارد سامانه اقتصادی جامعه مقصد می شود، را 

کنند، میزان تولید، درآمد، نرخ اشتغال، درآمدهای در یک منطقه خرج می محاسبه کرد؛ زیرا که با پول هایی که گردشگران

 شرکتها و نهادهای دولتی و تراز پرداخت ها تغییر می کند )همان منبع(.

یکی از دالیل استفاده از ضریب تکاثری برای شهرها، مناطق و کشورها، فهم نحوه عملکرد اثر تکاثری در قالب یک عدد 

ه اهمیت اقتصادی گردشگری بسیار زیاد است، حتی اگر اثر تکاثری درآمد حاصله از گردشگری مشخص است؛ هرچند ک

 (.13233259اندک باشد)الندبرگ، 

 70بود. این اثر نکاثری نشان می داد، درآمد قابل تصرف  1.92اثر تکاثری برای اقتصاد آمریکا در مجموع  1990در سال 

درصد بر واردات داشته  15اثر القایی به میزان  GDPبوده که به ازای هر دالر از  0.63درصد و میل نهایی به مصرف معادل 

 است )همان منبع(.

یکی از نکات منفی این بخش، میزان درآمد نسبت به میزان سرمایه گذاری در نواحی محلی است؛ به طوری که تحقیقات 

مایه گذاری در زیرساخت های گردشگری چون مراکز نشان می دهد به دلیل ضعف توان مالی سرمایه گذاران محلی برای سر

اقامتی، فروشگاه های بزرگ، غذاسرای مجلل و ... افراد غیر بومی وارد صحنه شده و بیشترین درآمد از بخش گردشگری را 

 (.13263122گردد)موحد، بواسطه سرمایه گذاری شان، نصیب خود می کنند و درآمد ناچیزی نصیب ساکنان محلی می
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 ری و اشتغالگردشگ

تعداد و نمونه های مشاغلی که بخش گردشگری به وجود می آورد، متنوع است و اندازه گیری آن بر حسب تأثیر آن دارای 

اهمیت است. در این بخش برآورد دقیق از اشتغال مشکل است. زیرا اشتغال در این بخش مرتبط با زیر بخش شغلی سایر 

وان آن را به عنوان شغل گردشگری تعریف کرد. یکی از دالیل عدم تعریف شغل در بخش هاست و بنابراین به راحتی نمی ت

بخش گردشگری فصلی بودن یا زمان کتاه آن یا چند شغلی بودن بخصوص در شهرها است و از این رو جمع آوری آمار و 

 ت و آمارهای ارائه شده ، اختالف فاحشی باهم دارند.اطالعات در زمینه اشتغال در این صنعت مشکل اس

ها نیاز به نیروی انسانی زیاد دارد. اکثر نیروی کار جذب شده گردشگری صنعتی است خدماتی که در مقایسه با سایر بخش

و  در این صنعت از تخصص کمی برخوردارند و در مقایسه با سایر بخش ها، نیروی کار ساده و به راحتی جذب می شود

یابد. از ویژگی های دیگر این صنعت، فرصت های شغلی متعدد با مهارت های گوناگون می باشد و تندی هم کاهش می

نسبت جذب نیروی کار در برابر میزان سرمایه گذاری شده بسیار باالست و این امر بدان جهت است که این صنعت به عنوان 

 هاد می گردد)همان منبع(.یکی از روش های موثر برای حل مشکل بیکاری پیشن

مشاغلی که به وسیله صنعت گردشگری ایجاد می  2005طبق آمارها و پیش بینی های سازمان جهانی گردشگری، در سال 

کارگر و  9درصد رشد می یابد. شورای گردشگری و مسافرت جهانی نیز برآورد کرده است که از هر  59شود، به میزان 

 در صنعت گردشگری به کار مشغول است. کارمند در سراسر دنیا، یک نفر

درصد تولید ناخالص داخلی جهان و  6اگر تنها آثار و منافع مستقیم حاصل از صنعت گردشگری را به حساب آوریم، حدود 

شغل متعلق به این صنعت خواهد شد، ولی اگر آثار و منافع غیرمستقیم نیز مورد بررسی قرار گیرد،  15یک شغل از هر 

 شغل متعلق به این صنعت می گردد. 9صد از تولید ناخالص داخلی جهان و یک شغل از هر در 10حدود 

گردشگری به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث ایجاد شغل می شود. اشتغال مستقیم عبارت است از شغل هایی که 

ذیرها، شرکت های هواپیمایی، مستقیم و بدون واسطه با گردشگر در تماس هستند. کارمندان مهمانسراها، کارکنان مهمان پ

-های خدمات گردشگری، کارکنان مراکز تفریحی و فروشگاه هایی که در این بخش کار میهای کشتیرانی، سازمانشرکت

 (.123کنند)همان منبع، کنند، از جمله واحدهایی هستند که به طور مستقیم با گردشگر در تماس هستند و ایجاد شغل می

غیرمستقیم شغل ایجاد می کنند، آنهایی هستند که با شرکت هایی بزرگ و مادر که در این صنعت شرکت هایی که به طور 

کنند، در ارتباط هستند؛ مانند شرکت هایی که مواد و ملزومات مورد نیاز میهمان پذیرها را به طور مستقیم ایجاد شغل می

 گان هواپیماها و غیره )همان منبع(.تأمین می کنند، یا سازندگان ساختمان های میهمانخانه ها و سازند

شغلی که به واسطه گردشگری  100در بریتانیا نشان می دهد که به ازای هر  1929مطالعات فلوید و هاوکینز در سال 

 شغل غیر مستقیم به وجود می آید. 4تا  3مستقیم ایجاد می شود، 

درصد اشتغال جهانی مربوط به بخش  43بیش از  2010همچنین طبق پیش بینی سازمان جهانی گردشگری تا سال 

گردشگری خواهد بود؛ و طبق آمار سازمان بین المللی کار، هر فرصت شغلی که در صنعت گردشگری به وجود می آید باعث 

 3فرصت شغلی در بخش های دیگر است و همچنین به ازای ورود هر گردشگر به کشور به طور متوسط  1.5به وجود آمدن 

 (.132436م به وجود می آید )ایرانپور، فرصت شغلی مستقی
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درصد بین  5.4براین اساس با استناد به شاخص های مذکور چنانچه طبق پیش بینی صورت گرفته، با نرخ رشدی معادل 

نفر برسد  541/242/3به رقمی معادل  2020میالدی آمار گردشگران وارد شده به کشور در سال  2004تا  2000سال های 

فرصت شغلی غیرمستقیم در افق مذکور به وجود خواهد آمد.  435/312/17فرصت شغلی مستقیم و  623/545/11و تعداد 

 را نشان می دهد. 2020( برآورد فرصت های شغلی حاصل از ورود جهانگردان به کشور در سال 1-2جدول)

 
 2020برآورد فرصت های شغلی حاصل از ورود جهانگردان به کشور در سال (3 1)جدول 

برآورد گردشگرانی که وارد کشور می  ل/شاخصسا

 شوند

تعداد فرصت های شغلی 

 مستقیم

تعداد فرصت های شغلی غیرمستقیم در سایر 

 بخشها

2020 541/242/3 623/545/11 435/312/17 

 (132637منبع3)غفاری و ترکی هرچگانی،

 

ن از سویی، و باالبودن نرخ جمعیت فعال و جویای کار بر این مبنا، نظر به توان های بالفعل و بالقوه کشور در جذب گردشگرا

از سوی دیگر، بخش گردشگری به استناد آمار و برآوردهای صورت گرفته بی گمان می تواند به صورت مستقیم، غیر 

 -مستقیم، دائمی یا فصلی تأمین کننده نیاز شغلی جمع کثیری از نیروهای جوان و زنان برخوردار از سطوح تخصصی 

 ی متفاوت، باشد. مهارت

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه

لرستان، کردستان، ایالم، همدان ( و )استان کرمانشاه در منتهی الیه غربی کشور از سه طرف دارای مرز داخلی با استانهای 

درجه  35و  15درجه و  33و  36 از یک سمت دارای مرز بین المللی با کشور عراق است مختصات جغرافیایی آن بین

شهر کرمانشاه  مرکز استان کرمانشاه شهر کرمانشاه است. . درجه طول شرقی قرار دارد 42و 30درجه تا  45و  24الی و شم

شود که در قسمت مرکزی از شمال به کوه فرخشاد، از شمال غربی به کوه طاق بستان و از جنوب به سفید کوه منتهی می

کیلومتر  24500شمالی قرار دارد و دارای دقیقه  34درجه و  19قی و دقیقه شر 4درجه و  47استان کرمانشاه با موقیعت 

 .(1395)استانداری استان کرمانشاه، متر از سطح دریا است 1200مربع گستردگی و ارتفاع 
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 1395(3 موقعیت منطقه مورد مطالعه در سطح کشور و استان، منبع3 نگارندگان، 1شکل)

 

کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه واقع  27در غرب ایران است. این شهر در  یستون یکی از شهرهای استان کرمانشاه

 است. 

بیسُتون، بیسِتون، بیسْتون، بهیسْتون، نام امروزی یک صخره برافراشته در شمال یک راه باستانیِ پر رفت و آمد که محل 

کباتان( بوده، می باشد. بیستون در فاصله حدود عبور کاروانها و نظامیان از بابل و بغداد به سوی کوههای زاگرس و همدان )ا

کیلومتری شرق شهر کرمانشاه قرار دارد. نام پارسی باستان این کوه بَغستانَ و بگستانَ به معنی جایگاه خدایان و در  32

ری و یاقوت نوشته های یونانی بگیستانُن )اُروس( می باشد. در آثار جغرافیدانان عرب سده های میانی مثل ابن حَوقل، اصطخ

هم این کوه بَهِستون، بِهِستون )ستونهای خوب( و بهیستان آمده است. در مجموع دگرگونی این واژه بدین گونه است3 

 .بیستون – بهستان – بهستون –بگستانَ  – بَغستانَ

 

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 1-11، ص   1931  یرت،  1د ، جل25، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری

 ISSN: 1394-0043 

http://www.jogca.ir 

www.ISEAS.ir                پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

10 

 

1394-0043 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 
 (3 تصاوری از سایت گردشگری بیستون کرمانشاه2شکل)

 

 روش تحقیق

های گردشگری در بررسی اهمیت نقش سایت راستای است. در توصیفی - یلیتحل بصورت بررسی این در تحقیق روش

 اطالعات و آمار ، مؤثر و اصلی هایمعیار تعریف و نظری مبانی تبیین از پس توسعه اقتصادی شهری در بیستون کرمانشاه،

 هایاز تکنیک تحقیق، نای در اطالعات گردآوری منظور به. است شده آوری جمع های میدانیبررسی طریق از نیاز مورد

 پیشنهادی منطقه در شده تعریف هایبه معیار مربوط اطالعات و آمار گردآوری برای برداری فیش و مصاحبه مشاهده،

 شناسایی شده مختلف هایمعیار از ایمجموعه ابتدا انتخاب، فرآیند پیشبرد و ارزیابی آنکه برای توضیح. است شده استفاده

از افراد ساکن در شهرستان  با نظر سنجی نیز خارجی، و داخلی موفق تجارب بررسی شیوه دو از دهاستفا با نهایت در و

رتبه بندی اهمیت نقش  SAWدر نهایت با استفاده از مدل .شدند مشخص نهایی معیار هفت تعداد بیستون کرمانشاه

ساکنان شهرستان جامعه آماری شامل،  های گردشگری در توسعه اقتصادی شهری در بیستون کرمانشاه انجام گردید.سایت

های تهیه نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شد و پرسشنامه 324باشد که بر اساس فرمول کوکران، میبیستون در کرمانشاه 

 گردید.نفر تکمیل  324شده توسط این 

384
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 های مورد مطالعه3 شاخص(2)جدول 
 شاخص های مورد مطالعه 

 

 

 کاهش نابرابری

 افزایش درآمدجامعه 
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 های اقتصادیشاخص

 بهسازی اماکن شهری

 های زیربنایی، حمل و نقل توزیع زیرساخت

 ها در سطوح جامعهرونق بخشیدن به سایر فعالیت

 زیباسازی و نماسازی شهری

 ایجاد فرصت شغلی و کم شدن فقر، بیکاری

 1395های تحقیق، منبع3 یافته                                       

 

 بحث و نتایج

 یافته های تحقیق

ها ، شاخصهای گردشگری در توسعه اقتصادی شهری در بیستون کرمانشاهبررسی اهمیت نقش سایتتحلیل و بررسی برای 

دهی شده و در ها وزن این شاخص  SAWرا بر اساس طیف لیکرت وزن دهی و با هم جمع می گردد. سپس بر اساس مدل 

 دهد گردشگری در کدام شاخص تاثیر بیشتری دارد.ها انجام گرفت که نشان مینهایت رتبه بندی شاخص

 
 لیکرت طیف اساس ها برشاخص دهی وزن 3(3) جدول

 1395های تحقیق، منبع3 یافته                        

 

 

  خطی سازی مقیاس بی  :اول گام

-بدین طریق کلیه ستونکنیم ام ، تقسیم میjدر این نوع بی مقیاس سازی هر مقدار را به ماکزیمم مقدار موجود در ستون 

 توان به راحتی آنها را باهم مقایسه کرد.شوند و میهای ماتریس تصمیم گیری دارای واحد مشابهی می
 گام اول  

Maxaij

aij
nij 

 

مخیلی ک دخیلی زیا زیاد متوسط کم  هامولفه   
هاشاخص  

 کاهش نابرابری 102 217 470 333 132

 یش درآمدجامعه افزا 54 161 540 366 121

 بهسازی اماکن شهری 117 175 560 372 106

 های زیربنایی، حمل و نقل توزیع زیرساخت 129 301 570 351 25

 ها در سطوح جامعهرونق بخشیدن به سایر فعالیت 207 195 545 339 96

 زیباسازی و نماسازی شهری 423 343 640 279 63

 ایجاد فرصت شغلی و کاریکم شدن فقر، بی 252 161 595 300 110
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هاشاخص ماتریس بی مقیاس شده 3(4)جدول   

 هامولفه خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
 هاشاخص

 کاهش نابرابری 022/0 139/0 119/0 142/0 125/0

 آمدجامعه افزایش در 041/0 103/0 137/0 156/0 169/0

 بهسازی اماکن شهری 029/0 112/0 142/0 152/0 142/0

 های زیربنایی، حمل و نقل توزیع زیرساخت 144/0 193/0 145/0 15/0 119/0

 ها در سطوح جامعهرونق بخشیدن به سایر فعالیت 152/0 125/0 139/0 144/0 134/0

 یزیباسازی و نماسازی شهر 313/0 220/0 163/0 119/0 022/0

 ایجاد فرصت شغلی و کم شدن فقر، بیکاری 193/0 103/0 151/0 122/0 154/0

 1395های تحقیق، منبع3 یافته

 

کنیم. و برای این کار با استفاده از فرمول ها را با از مدل آنتروپی شانون محاسبه میدر این گام اوزان شاخص گام دوم:

  PijLnpiKEi آوریم. بــرای بدست آوردن مــقدار می مقدار اطمینان را بدستk  از فرمول
)1(

1

nLn
k    به

 گردد.صورت زیر استفاده می

514/0
)7(

1

)(

1


LnmLn
K 

 

 آوریمرا بدست میdiقسمت دوم گام دوم3 در این قسمت مقدار عدم اطمینان 

iEdi 1 

 آوریمها را بدست میاین قسمت وزن شاخصقسمت سوم گام دوم3 در 

 فرمول قسمت سوم3  




i

i

j
d

d
w 

هااوزان شاخص3 (5جدول )  

 زیاد متوسط کم خیلی کم

 

ها    شاخص خیلی زیاد  

24 999/0  994/0  974/0  924/0  Ei 

016/0  001/0  006/0  026/0  076/0  dj 

122/0  002/0  042/0  202/0  602/0  Wj 
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 1395های تحقیق، منبع3 یافته                                       
 

 کنیم.  ها ضرب میمقیاس شده را در اوزان شاخص3 در این مرحله، ماتریس بیگام سوم

.باشد3 طبق معیار زیر، بهترین گزینه، بزرگترین معیار را دارا میگام چهارم  

 
 
 

  هاستونی شاخصیس ماتر (3 6جدول )                            

 

=          

 

 1395های تحقیق،یافتهمنبع3 

 

 

هاستونی شاخصماتریس   3(7)جدول   

 

رت هاوزن شاخص هاشاخص

 به

 7 0.011 کاهش نابرابری

 6 0.073 افزایش درآمدجامعه 

 5 0.102 بهسازی اماکن شهری

 3 0.149 زیربنایی، حمل و نقل های توزیع زیرساخت

 4 0.145 ها در سطوح جامعهرونق بخشیدن به سایر فعالیت

 1 0.292 زیباسازی و نماسازی شهری

 2 0.160 ایجاد فرصت شغلی و کم شدن فقر، بیکاری

 1395های تحقیق، منبع3 یافته

 

C   

        A       
C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0.082 0.139 0.119 0.142 0.185 

A2 0.041 0.103 0.137 0.156 0.169 

A3 0.089 0.112 0.142 0.158 0.148 

A4 0.144 0.193 0.145 0.15 0.119 

A5 0.158 0.125 0.139 0.144 0.134 

A6 0.313 0.220 0.163 0.119 0.088 

A7 0.193 0.103 0.151 0.128 0.154 
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 شود،الحظه میهمانطور که در جدول باال م

 (1( در رتبه )0.292( با وزن )شهری نماسازی و زیباسازیشاخص ) 

 (2( در رتبه )0.160( با وزن )شغلی فرصت ایجاد و بیکاری فقر، شدن کمشاخص ) 

 (3( در رتبه )0.149( با وزن )نقل و حمل زیربنایی، هایزیرساخت توزیعشاخص ) 

 (4( در رتبه )0.145( با وزن )جامعه وحسط در هافعالیت سایر به بخشیدن رونقشاخص ) 

 (5( در رتبه )0.102( با وزن )شهری اماکن بهسازیشاخص ) 

 (6( در رتبه )0.073( با وزن )درآمدجامعه افزایششاخص ) 

 (7( در رتبه )0.011( با وزن )نابرابری کاهششاخص ) 

 

 

 گیرینتیجه

ن یک منبع برای توسعه پایدار مورد توجه بسیاری از صنعت گردشگری صنعتی است چند کاره در دهه های اخیر به عنوا

کشورهای جهان قرار گرفته است اثرات اقتصادی گردشگری دردهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است که از جمله این اثرات 

یع مجدد افزایش سرمایه گذاری، توز، امعه میزبان، افزایش درآمد دولت، افزایش درآمد ملی جبه کسب درآمد ارزیمی توان 

 .، توسعه صنایع دستی و کاالهای محلی را نام بردنیروی کار، افزایش اشتغال ثروتهای بین المللی

از آنجایی که کشورهای درحال توسعه با مشکالتی نظیر بیکاری باال، محدودیت منابع ارزی و تک محصولی بودن اقتصاد 

ویژه ای برخوردار می باشد. از آنجایی که اقتصاد ایران به  مواجه می باشند لذا توجه به توسعه صنعت گردشگری از اهمیت

درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابستگی باالیی دارد و نوسانات قیمت جهانی نفت در طول زمان متغیر های کالن 

لذا به منظور اقتصادی نظیر تولید ملی، سرمایه گذاری های ناخالص، اشتغال و درآمدهای ارزی را تحت تاثیر قرار داده است. 

های مختلف شغلی در کشور، توسعه صنعت تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی، درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصت

 .گردشگری از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد

 اجتماعی، دیگر خصوصیات و فرهنگ و جمعیت اقتصادی، مانند مختلفی های مؤلفه در تغییر ایجاد با تواند می گردشگری

تحلیل و بررسی نقش سایت های گردشگری در توسعه اقتصاد لذا هدف این پژوهش . باشد مؤثر شهرها فضایی تغییرات در

روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات باشد. میشهری )مطالعه موردی سایت گردشگری بیستون کرمانشاه( 

نتایج  بهره گرفته شده است.  SAWمدلها از برای تجزیه و تحلیل یافته باشد.های میدانی، میای، بررسیاسنادی کتابخانه

کاهش و رتبه یک و شاخص  292/0شاخص زیباسازی و نماسازی شهری با وزن به دست آمده  حاکی از آن است که

 اند.ادهترین رتبه را به خود اختصاص د، باالترین و پایین7با رتبه  011/0با وزن به دست آمده  نابرابری
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 پیشنهادات:

 گذاری در توسعه گردشگری منطقه.افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه 

 های گردشگری شهرستان بیستون و گامی در جهت افزایش گردشگران و تالش در جهت شناخت و معرفی جاذبه

 به طبع آن توسعه اقتصادی آن

 برداری مناسب از سرمایه گذاری در بخش های شهری در جهت زمینه سازی و بهرهتوانمند سازی سازمان

 گردشگری با تاکید بر ایجاد اشتغال.
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