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  چكيده:

جهانگردي يكي از بزرگترين فعاليت هاي انسان امروزي است كه مي توانـد تغييراتـي بـزرگ در سـيماي     

زمين، فرهنگ، سياست، اقتصـاد و روش زنـدگي انسـانها پديـد آورد. اهميـت گـردش و جهـانگردي در        

 5(سـپتامبر   29فرهنگ ها و تفاهيم بين المللي سبب شده اسـت كـه مجمـع عمـومي سـازمان متحتـد، روز       

  مهرماه) هر سال را روز جهاني جهانگردي اعالم كند.

صنعت گردشگري در ايران آنچنان كه بايد، جايگاه واقعـي خـود را نيافتـه اسـت. كشـوري كـه در آمـار        

سازمان جهاني جهانگردي از نظر توانهاي توريستي در رده دهم دنيا مي باشـد، امـا از نظـر تعـداد ورودي     

ه از اين صنعت در رده هفتاد و پنجم و به گفته اي هشتادو پنجم دنيا قرار گردشگران و درآمد بدست آمد

دارد. اگر در سطح ملي نيز بخواهيم  سنجشي داشته باشيم استان كرمانشاه پس از استان فارس از نظر تـوان  

و جهـانگرد آمـاري كـه نشـان      ور قرار دارد، اما در جـذب گردشـگر  هاي گردشگري در جايگاه دوم كش

دارد. در ايـن  قـرار جايگاهي بسيار پايين تر از اين درمار گردشگران وارد شده به اين استان است دهنده ش

راهكارهايي بـراي برطـرف    ،كه با شناسايي توان ها و ضعف هاي موجود،پژوهش تالش بر اين بوده است

  نمودن اين ضعف ها و توانمند نمودن اين صنعت با ارزش ارائه شود.

دوم، درباره تاريخچه صنعت جهانگردي (توريسـم) و ارزش و جايگـاه آن و در   در پژوهش حاضر، فصل 

از تاثيرات اين صنعت در رونق  .ينده  پيش مي گيرد. بحث شده استآجهان و روندي كه اين صنعت در 

اقتصادي و اشتغال زايي در سطح جامعه و همچنين از اجزاي تركيبي و وابسته به  ايـن صـنعت  و تـاثيرات    

بازاريابي، چگـونگي   ن صنعت سخن به ميان آمده است. انواع جاذبه هاي جهانگردي و شيوه هايمنفي اي

مـورد بحـث ايـن     آمارگيري از جهان گردان و برآورد ارزيابي بدست آمده از اين صـنعت از موضـوعات  

 فصل مي باشد، فصل سوم، پيشينه و جايگاه جهانگردي و همچنين انواع جاذبه هاي گردشگري، مشكالت

  و  تنگناهاي  اين صنعت در ايران را مورد بررسي قرار داده است.

فصل چهارم، كه موضوع اصلي پژوهش مي باشد، درباره توان هاي گردشـگري كرمانشـاه مـي باشـد. در     

 .اين فصل تاريخچه اين سرزمين و جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي،  باستاني و طبيعي آن بررسي شده است

مـده چگـونگي   آتحليلي از فصل هاي گذشته مي باشد، با توجه به  آمارهاي بدسـت  فصل پنجم، تجزيه و 

 



 ٢

و شـمار گردشـگران در سـالهاي گذشـته و حـال      گرانبهـا  اين صنعت  ازنقش جهانگردي در اشتغال زايي 

بررسي شده است. نقاط توان و ضعف كشور و كرمانشاه نيز شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفتـه   

  است.

ششم، نتيجه گيري از پژوهش و درپايان پيشنهادهايي براي رونق اين صـنعت بسـيار بـا ارزش و كـم     فصل 

عت رو برو ندرد سر در سطح استان و  شهر كرمانشاه ارائه شده است. اميد است كه در اينده با بهبود اين ص

                                                     شويم. 
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  پيشگفتار

جهانگردي از باارزش ترين و بزرگترين جنبش هاي انسان دوره كنوني است كـه همـراه بـا پديـد آوردن     

دگرگوني هاي شگرف در سيماي زمـين، اوضـاع سياسـي و اقتصـادي، فرهنگـي، مـنش و روش زنـدگي        

نگـي و شـيوه   ها را دگرگون مي سازد. با آنكه  دگرگـوني هـايي بنيـادي در اوضـاع  اقتصـادي، فره      انسان

  زندگي مردم پديد مي آورد.

بررسي وضعيت جاها  و سرزمين هايي كه همه ساله  و در فصل هاي گوناگون مـورد بازديـد جهـانگردان    

قرار مي گيرند نشان مي دهد دگرگوني هايي كه از پيامد جهـانگردي در آن جاهـا پديـد مـي آيـد بسـيار       

ز پديد آمدن و گسترش ديگر جنـبش هـاي اقتصـادي    چشمگير تر و بزرگتر از دگرگوني هايي است كه ا

انسان ناشي مي شود. امكانـات مـورد نيـاز جهـانگردان، ماننـد مهمـان سـراها، خـوراكي سـراها و جاهـاي           

گردشي، كه در كرانه هاي درياها، جاهاي كوهستاني، جنگلي و در پيرامون چشمه هاي  آب گرم معدني 

  دگرگون ساختن چهره زمين است.بنا شده اند، گوياي پيامد جهانگردي در 

براي آشنايي با ملت ها و فرهنگ ها، شيوه زندگي مردمان يـك سـرزمين، زدودن خسـتگي و فرسـودگي     

بــدني و روحــي، پــي بــردن بــه بزرگــي  آفــرينش و دريــافتن  مفــاهيم زيبــايي شــناختي، پــااليش درون و  

  انگردي نيست.خودسازي و فراگيري چگونگي زيستن، هيچ راهي بهتر از گردش و جه

جابجايي انسانها  پيامدهاي فرهنگي، روحي و اقتصادي بزرگي را به دنبال دارد. جهانگردي منجر به جابجا 

كردن ثروت هاي بزرگ از جايي به جاهاي ديگر جهان، به ويژه از جاهاي ثروتمند به سوي جاهاي فقيـر  

ز جنبش هاي آدمي  جنبه هاي خـوب و  يا رو به رشد مي شود. آشكار است كه گردش نيز مانند بسياري ا

 و  بد به همراه دارد. يورش گردشگران  به كنار درياها، رودخانه ها، شهرها و جاهاي  پذيرنده جهـانگردي 

به همراه آنان يورش خودروهاي آالينده زيست بوم به سوي جاهاي  كوهستاني و سردسير و خوش آب و 

و بـرگ درختـان و آسـيب هـاي ژرف بـوم شـناختي كـه         شكسته شدن شـاخ  ،هوا، پامال شدن سبزه زارها

شـد جهـانگردان پـذيرا مـي شـوند،      وجاهاي جهانگرد پذير، به خاطر پديد آوردن زير ساخت هـا و آمـد   

  جهانگردي است. دهمگي دستاورد ب
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بيشتر كشورهاي رو به رشد، كه دوران گذرا را سپري مـي كننـد، بـا از دسـت دادن ارزش هـاي سـنتي و       

به گريبان اند. از سويي بر اثر كمبود امكانات مادي و فني و ... مردم اين كشـورها بـه ويـژه     اخالقي دست

جوانان دچار گره هاي خود كوچك بيني هستند. از اين رو، سرازير شدن جنبه هاي بـد و رفتـار و كـردار    

جام مي پذيرد، جهانگردان كشورهاي پيشرفته به كشورهاي رو به رشد، كه  بدبختانه به سرعت و آساني ان

  )1ويرانگري فرهنگي و اجتماعي به بار مي آورد. (م. ش. 
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  : طرح پژوهشفصل يك

  بيان مسئله: -1

بـوده و يـواش    متفاوت گردشگري و جهانگردي از ديرباز به گونه هاي ويژه اي در دوران هاي گوناگون

گردش و جابجايي استوار اسـت و ايـن نيـز زاده    يواش راه تكاملي خود را پيموده است اين پديده بر بنياد 

گردشگري بيان كننده  وابسـتگي انسـان    .نيازهاي گوناگون انديشه، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد انسان است

به شناخت تازه ها و جاهاي گوناگون است. در دوره كنوني  كه دگرگوني دست سـاخت هـا و گسـترش    

اي گردش و سرگرمي داشته باشد رفـتن بـه جاهـاي ديـدني و     فناوري منجر شده كه انسان زمان بيشتري بر

صنعت مي توانـد    ، اينبر اين نوزيباي طبيعي و باستاني بهترين گزينه براي آرامش روان انسانها است. افز

  در باال بردن  اقتصاد و كاهش بيكاري يك منطقه بسيار سودمند باشد.

تين صـنعت درآمـدزاي جهـان بشـود.     ود تـا نخسـ  همانگونه كه مي دانيم امروزه صنعت گردشگري مي ر 

كارهاي پژوهشي در اين زمينه با دادن  راهكارهاي مناسب و درست  مي تواند منجر به رونـق اقتصـادي و   

  كاهش بيكاري و پي بردن به ارزش هاي يك منطقه بشود.

  بيان عنوان پايان نامه: -2

مي باشـد. مـراد از    شهرستان كرمانشاه درباره نمونه پژوهشي (توان هاي پذيرش توريسم)عنوان پايان نامه 

اساندن  آن به تمام  دنيـا اسـت. در   ناين پژوهش شناسايي جاهاي با ارزش چه طبيعي و چه باستاني و نيز ش

اين پژوهش كوشش بر آن اسـت كـه بـا دادن راهكارهـايي بـراي بـاال بـردن پـذيرش گردشـگر در شـهر           

و رونـق اقتصـادي ايـن شـهر     توريسـم  ر و در پايان  افزايش و نقش آن در كاهش بيكاري در شه كرمانشاه

  گامي برداشته شود.

  نيازها و ارزش هاي پژوهش: -3

از با ارزش ترين راههاي  بدست آوردن در آمـد  بـا     يهمه ما مي دانيم كه امروزه صنعت گردشگري يك

ن بـه ايـن بخـش از    كمترين هزينه و آلودگي نسبت به  ديگر بخش هاي در آمد ملي مي باشـد. رونـق داد  

شد  سر چشمه اي با ارزش براي باال بـردن درآمـد    ارزش است. نخست همانگونه كه اشارهباچند ديدگاه 

 ملي است. ديگر اينكه از اين راه كشورها مي توانند فرهنگ خود را به جهانيان بشناسانند و از سوي ديگر
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بيكاري كاسـته مـي شـود.    درصد ود از در بخش صنعت گردشگري خود به خها باساماندهي برنامه ريزي 

در استان كرمانشاه به ويژه شهر كرمانشاه كه با درصـد فراوانـي از نيـروي     ،زيرا اگر گردشگري رونق يابد

و برنامه ريزي هايي كه منجر به رونق اين  اين بخشمي توان با سروسامان دادن به  مي باشدبيكار رو به رو 

پذيرفت. گفته مي شود كه در برابر هر  يكار اين شهر را در اين بخشصنعت شود شمار زيادي از نيروي  ب

را مـا كـه در ايـن شـهر بـا      چـ فرصت شغلي پديد مـي آيـد.    10كه وارد ايران مي شود.  خارجيگردشگر 

يم اين فرصت هاي پيشـه اي را  ردا گاه دوم را، بيشترين درصد بيكاري پس از استان لرستان در كشور جاي

   ؟پديد نياوريماستان خود  اي بر

  پرسش هاي پژوهش: -4

               پرسش هاي آغاز پايان نامه كه فرضيه هاي آن نيز بنا بـه  ايـن پرسـش هـا طـرح شـده اسـت بـه بيـان زيـر          

  مي باشند:

  آيا شهر كرمانشاه زمينه هاي همواري  براي گسترش و رشد  توريسم  و پذيرش توريست دارد؟ -1

ه زمينـه هـايي (زمينـه هـاي گونـاگون تـاريخي، باسـتاني،        صنعت توريسم در شـهر كرمانشـاه  چـ    -2

 فرهنگي، طبيعي، علمي و ...) براي گسترش دارد؟

 جايگاه و كاركرد شهر كرمانشاه  در توريسم كشوري چگونه است؟  -3

 صنعت توريسم در كرمانشاه، چگونه مي تواند به كاهش بيكاري در اين شهر كمك كند؟ -4

  فرضيه هاي پژوهش: -5

مطرح شده اند كه بـراي رد يـا پـذيرش     ايي كه درباره پژوهش بيان شد  فرضيه هايي نيزبراساس پرسش ه

  اين فرضيه ها،  پژوهش كنوني انجام پذيرفته و اين فرضيه ها به بيان زير مي باشند:

  به نظر مي رسد شهر كرمانشاه از پتانسيل هاي توريستي مناسبي بهره مند است. -1

ها و جاهاي توريسـتي شـهر كرمانشـاه و بـا برنامـه ريـزي مناسـب،         به نظر مي رسد با ساماندهي مكان -2

بخشي از بيكاري در اين شهر از بين برود. (مي توان به بخشي از اشتغال زايي  مورد نياز براي از بين 

 بردن بيكاري دست يافت)
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  روش هاي پژوهش: -6

كتابخانـه اي، ميـداني،    براي انجام پژوهش روش هاي گوناگون به كاربرده شد ه است، ماننـد روش هـاي  

گردآوري داده ها، گفتگو و پردازش داده ها، در گردآوري بخش هايي از پژوهش كه از منابع گوناگون 

از روش كتابخانـه اي بهـره بـرده شـده اسـت.  بـراي بررسـي پيشـينه پـژوهش  در           ،بهره وري شـده اسـت  

له، روزنامه بروشور، پايان نامه هاي ديگر ها و بهره وري از نوشته هايي گوناگون مانند كتاب، مج كتابخانه

  و يا هر نوشته ديگري كه در اين زمينه كار شده يكي از از روش هاي كار پژوهشي بوده است. 

جاهـايي كـه بـه گونـه اي مـي تـوان از آن بـراي پـذيرش          .بوده اسـت ميداني بررسي ، بخش ديگر از كار

كهن و باستاني و آثـار طبيعـي و گردشـگري بررسـي      توريسم بهره برد، مانند بافت كهن شهر، يادگارهاي

و از آنها  عكس هايي تهيـه شـده اسـت. در روش ديگـر نيـز بـاز يـك  سـري آمـار و           ،ميداني شده است

بهـره گرفتـه شـده     كه براي اين گردآوري از اداره هـا و سـازمانهاي گونـاگون    هايي گردآوري شده داده

ريت ، سـازمان ميـراث فرهنگـي و گردشـگري و حتـي داده هـاي       است، مانند دفتر امار ايران، سازمان مدي

  بدست آمده از اينترنت.

روش ديگر كار پژوهشي گفتگو با كساني  بوده كه در اين زمينه آگاهي و دانش داشته انـد. روش ديگـر   

كه در انجام پژوهش از آن بهره گرفته شده است پردازش داده هاي بدست آمده است. البته ناگفته نمانـد  

داده هايي كه در زمينه اين پژوهش بدست امده است بخشـي داده هـاي بيـاني و بخشـي ديگـر داده هـاي       

آماري و شمارشي بوده است، كه در پايان با  پردازش اين داده ها دست آورده هـاي ارزشـمندي بدسـت    

  آمده است.

  تنگناهاي پژوهش: -7

باتنگناهـايي رو  نيـز   آيند كه اين پژوهش  در انجام پژوهش تنگناها و سختي هايي در هنگام كار پديد مي

  به  رو بود كه به آنها اشاره مي كنيم:

  همكاري نكردن  شايسته  سازمانها و اداره ها -

 نبود منابع و پژوهش هاي كافي همانند  در اين زمينه -

 داد ه ها و پراكندگي  آمار -
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 نبود آمار و داده هاي كافي و درست در زمينه پژوهش ياد شده -

 نگناهاي ماليكمبود ت -

 كمبود زمان براي انجام پژوهش -

  بررسي پژوهش: مورد  همحدود -8

)  از شمال به استان كردستان  از خاور به 15ص  – 2م.كيلومتر مربع مساحت ( 5615شهرستان كرمانشاه با 

شهرسـتان هرسـين هـم مـرز      اشهرستان صحنه، از باختر با شهرستان هاي روانسر و اسالم آباد و از جنوب ب

نفـر جمعيـت دارد. ايـن      96   7196ستان كرمانشاه نزديـك بـه    شهر 1385ت. براساس سرشماري سال اس

شهرستان داراي چهار بخش به نام هاي مركزي، فيروز آباد، كوزران و ماهيدشت و سيزده دهستان اسـت.  

 –زرگراه تهران كيلومتري  جنوب باختري تهران و در سر راه  ب 526شهر كرمانشاه  كانون استان در فاصله 

بـا   ،متر است. اين شهر جاهـاي ديـدني بسـياري همچـون     1322خسروي مي باشد. بلندي آن از رويه دريا 

نگاره  برجسته هاي تاق بستان، شكارگاه خسرو پرويز تكيه   ،نآبافت كهن شهر بازار و سراهاي وابسته به 

هباز  خـان، حمـام هـا و ديگـر جاهـاي      معاون الملك تكيه بيگلر بيگي، مسجد عماد الدوله، مسجد حاج ش

  )39ص  -3(م. ديدني و زيبا مي باشد. 
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  نظري پژوهش چهارچوب :2فصل 

  بيان واژه ها و مفاهيم  جهانگردي و گردشگري: -1

آمده است. چنين روشـن اسـت كـه ايـن واژه     » زياد گشتن«جهانگردي واژه اي است پارسي كه به مفهوم 

» معـين «اسـت در فرهنـگ   » گـردش زيـاد  «و سياحت در عربي  بـه معنـي    باشد » سياحت«برگردان پارسي 

است. جهانگردي بيـاني اسـت از بررسـي داده هـا و سـتاده هـا در       » سراسر دنيا گشتن«جهانگردي به معني 

زمينه امكانات اقامتي، پذيرايي و سرويس رساني ها بـراي كسـاني كـه بيـرون از خانـه بـه سـر مـي برنـد و          

و جهانگردي را اقامت (ماندن)  بيرون از خانه   براي يك شب، يا  با ديد فني نگريستهگروهي ديگر آن را 

بيشتر با مراد گذراندن وقت بيكاري، بازديد خويشـاوندان، شـركت در همـايش هـا و يـا هـر پيشـه ديگـر           

  از كارهايي مانند فراگيري دانش شبانه روزي و كار پاره وقت مي دانند . جداي

اشتباه چنين جـاري شـده كـه جهـانگرد و      گفته مي شود كه زياد  مي گردد، امروزه به  جهانگرد: به كسي

و نيز كسـاني را  كـه يـك بـار در سـال يـا عمـر خـود گـردش مـي كننـد              گردشگر را هم معني مي دانند

  )56ص  -4جهانگرد مي گويند. (م. 

است و به بيـان وقـت و    Freizeit و آلماني leisureو انگليسي   loisirواژه فراغت برابر واژه فرانسوي 

زماني است كه پس از انجام رساندن كار و پيشه  روزانه باز مي ماند و از وقت آزاد و بيكـاري، گـردش و   

  اينگونه بيان مي كند.  J.Piperسرگرمي جداست. 

كن بيكاري سرچشمه بسياري از كمبودها است و كمبود، نبود آرامش   را در بر دارد و سـرگرمي را نـامم  

مي سازد و آسودگي وقت مي شود و انسان با خودش خلوت كرده و بـا خـودش بـه سـر ببـرد. سـرگرمي       

آزادي انديشه است و نياز به جنب و جوش ندارد و در حاليكه گردش نيازمند جنب و جوش هـايي بـراي   

آزاد  فراغـت بخشـي از وقـت    آماده شدن براي كارهاي كنترل شده سيستماتيك مي باشد. در پايان وقت 

است. زماني كه مي تواند به از بين بردن خستگي، سرگرمي و گردش و يا جنب و جوش هايي كه به رشد 

  كسي ياري مي رساند اختصاص مي يابد. كوفاييو ش

        صنعت گردشگري به نوبه خود داراي واژگان وابسته بـه خـود مـي باشـد كـه بـه گونـه اي آشـكار بـراي         

  هي به جاي يكديگر به كار مي روند.نبوده و گا نبهره وران روش
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) از گـاهي كـه   visitorيـك بازديـد كننـده  (    يبه تمام جنب و جوش ها : Tourism)گردشگري (

  اراده به گردش مي كند تا پايان گردش گفته مي شود.

ماه سفر كند و  12از سرزمين  هميشگي خود به مدت  كمتر از  كسي كه به بيرون ):Travelerمسافر (

 2ن كس انجام جنبش هايي براي بدست آوردن درآمد در جاي بازديدش نباشد. بازديدكنندگان به مراد آ

  دسته  بخش مي شوند.

بازديد كنندگاني هستند كـه شـب را در    ):someday visitorبازديد كننده يك روزه ( -1

  اقامتگاه هاي آنجا كه ديدار كرده اند نمانند.

ــده اي كــه  ):Touristگردشــگر ( -2 ــدار كنن ــا از   دي ــد و ي ــيش از يــك شــب در مكــاني بمان ب

به بيان ديگر  شخصي كـه بـه كشـور  يـا شـهري غيـر از زيسـتگاه         .بازديدكنندگان روزانه  نباشد

مـراد از   ويشتر از يك سال نباشد، سفر كنـد بو  ساعت  24هميشگي خود براي مدتي كه كمتر از 

ر و درآمد، مأموريت، شركت كا،خويشان و دوستان  ديدار  استراحت، ورزش،  ،سفرش گردش

 كنفرانس يا گردهمايي، درمان،  بررسي و پژوهش يا جشن هاي آييني نباشد.، رينامدر س

. و در صنعت جهانگردي را ايرانگردي مي نامند) Domestic Tourismبرابر  واژه ( ايرانگردي:

  بيشتر به گردش هاي دروني مردم بومي كشور گفته مي شود.

شاخه اي از دانش اقتصادي كه بيشتر مجموعه نشانه هـا و كاربردهـاي سـرمايه     اقتصاد جهانگردي:

  را بررسي مي كند. ناشي از جهانگردي يگذاري ، درآمد، هزينه و سودبخش

كشورهاي فرسـتنده جهـانگردي بـه ديگـر كشـورها را بـازار  بيرونـي و جاهـاي          بازار جهانگردي:

  را بازار  دروني جهانگردي مي نامند.فرستنده گردشگر از درون كشور به جاهاي ديگر 

يـك گردشـگر   مجموعه جنـبش هـا و اقـداماتي اسـت كـه از هنگـام ورود        تسهيالت جهانگردي:

رده  اهنگام بيرون رفتن از كشور يا كانون بومي به  وسيله تمـام سـازمانهاي همگـاني و خصوصـي و     ت

گيرد و نيز آن بخش از جنبش  هاي گوناگون مردم به مراد پديد آوردن آسايش در گردش انجام مي

       شهرها، راهها و كانون هـاي جهـاني انجـام    در ها و اقداماتي كه براي جانبداري از گردشگران دروني 

  مي شود.
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گردشگران درونـي و   وريبه مجموعه جهانگردي كه براي بهره   زير ساخت هاي جهانگردي: 

ه امكانات اقامتي، پذيرايي و گردشگري همچون گفته مي شود و در بر گيرند فراهم مي شود، بيروني 

هتل ها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مجتمع هـاي جهـانگردي، اردوگاههـاي جهـانگردي، رسـتورانها،      

  قهوه خانه ها و تجهيزات گردشگاهي تابستاني و زمستاني، كنار دريا، كوهستاني و مانند آن است . 

  )12، 11، 9ص  – 5(م. 

گرفته شده است. تور در زبان فرانسه به بيان زيـر آمـده   » تور«ت فرانسوي از ريشه توريسم واژه اي اس

  است:

  حركت چرخشي، پيمودن، پيمودن پيرامون، گردش نمودن.

به نظر پيرالروس، توريسم به گردش رفتن به مراد سرگرمي و بهره بردن است و توريست كسي است 

  كه براي خشنودي و شادي خود به گردش مي رود.

گام برداشت و از ديد اين گروه » جهانگردي«مار جهاني براي بيان آگروه كارشناسان   1937ر سال د

سـاعت و بيشـتر و كمتـر از يـك سـال       24سرگرمي و بهره بـردن بـه مـدت     فرادي كه به مرادابه همه 

مـراد  جايگاه هميشگي خود را رها مي كنند جهانگرد مي گويند. اما گروه ياد شده افرادي را كـه بـه   

كار و يا پيشه اي به كشور ديگري وارد مي شـوند، گردشـگران گـذري  و دانشـجويان سـاكن يـك       

كشور را جهانگرد نمي شناخت. اين بيان از سـوي همـه دولـت هـا و سـازمانهاي جهـاني جهـانگردي        

  )4، 3، 2. 1ص  -1پذيرفته شد. (م.

  سيماي جهانگردي: -2

گوناگون ترين صنعت ها در دنيا به شمار مـي آيـد    گردش و صنعت جهانگردي يكي از بزرگترين و

و رشد بخش خصوصي  ،كار ،بسياري از كشورها اين صنعت پويا را به منزله  سرچشمه اصلي در آمد

درآنجـا كـه فـرم هـاي      ،در سراسر دنيا در كشورهاي  رو به رشد .گسترش ساختار زيربنايي مي دانند

سـت يـا   يرفه نصـ اج منابع طبيعي، از ديدگاه اقتصادي بـه  ديگر گسترش اقتصادي مانند توليد يا استخر

       به گسترش صـنعت گردشـگري توجـه زيـادي     ،در داد و ستد و بازرگاني ندارد ينقش چندان با ارزش

رو بـه رشـد اسـت كـه داراي چشـم       يبزرگ براي بسياري از  كشورها مي شود. جهانگردي فرصتي
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زيرا با تكيه به اين منابع مي تواننـد    ،هنگي با ارزش هستنداندازهاي طبيعي و يادگارهاي تاريخي و فر

مبنايي براي پيشبرد گسترش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم آورند كـه در فـرم هـاي گونـاگون      

گردش در اندازه هاي جهاني گسترش يافت و به صورت يـك جنـبش     1950از سال   .ديده مي شود

% بوده كه در 2/7ردان افزوده شد و نرخ اين افزايش با ميانگين هرسال برشمار جهانگ .همگاني درآمد

جهـانگردان و كسـاني كـه   در جهـان بـا مـراد        1997در سـال   .%  افـزايش يافـت  3/12بـه   1997سال 

ميليـون نفـر و درآمـد      600بيشـتر از   ،گذراندن گاه آزاد بيكاري خود و سرگرمي بـه گـردش رفتنـد   

جهـاني جهـانگردي پـيش بينـي نمـوده       نميليارد دالر رسيد. سازما 449بدست آمده  از آن به بيش از 

   ) 14، 13ص   - 5ميليارد نفر خواهد رسيد. (م.   6/1اين شمار به  2020است كه در سال 

  مي توان به دو روش بسته به طبيعت  گردش دسته بندي كرد: جهانگردي را

توان يـك جـدايي گزينـي پديـد آورد.     بين جهانگردان بومي (دروني) و بين المللي (بيروني) مي  -1

.  بـراي نمونـه در اروپـا،    اسـت گرچه اين جدايي گزيني در بسياري از جاهاي جهان از بين رفتـه  

گردشگر دروني به بيان زير است: گردش در درون كشور خـود، در ايـن  گونـه گردشـگري بـه      

گردشـگري درونـي     يا ويزا ديده مي شـود. سـنجش و ارزيـابي   و  ندرت پيامدهاي ارزي، زباني 

سخت تر از گردشگري بين امللي است.  پيامد آن اينكه به گردشگري دروني توجه كمتـر شـده   

  است. 

      را مي توان دسته بنـدي كـرد كـه از سـه گونـه دسـته بنـدي زيـر         » بازديد«جهانگردان  از ديدگاه  -2

 مي توان بهره برد:

الت، ورزشـي، فرهنگـي و ديـدار از    در برگيرنـده جهـانگردي تعطـي    گردش و سرگرمي:  -الف 

  دوستان، و خويشاوندان  

  مراد ديگر جهانگردي، در برگيرنده  بررسي ها و پژوهش و بهداشت -ب 

در برگيرنده  كنفرانس ها، گردهمايي ها، مأموريت ، انگيزش، جهانگردي كار و   كار و پيشه:  -ج 

  ) 11، 10ص  – 6بازرگاني (م. 
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  سم (جهانگردي):پيشينه تاريخي توري  -3

توريسم پديده اي است كهن كه از ديرباز در بين گرو هاي انساني بـوده اسـت و كـم كـم  در گـذر      

  زمان به يك جايگاه فني، اقتصادي و اجتماعي كنوني خود رسيده است.

انسان از ديرباز براي رهايي از تنهايي و سختي و نيز وابستگي هاي بـومي و زنـدگي يكنواخـت خـود     

ردش مي زده است. در ميان انگيزه هاي گونـاگون گـردش، نيـاز روانـي بـيش از همـه بـر        دست به گ

انگيزاننده توده هاي انساني در گردش و جابجايي است كهن ترين فرم هاي جهانگردي كه در اروپـا  

گردش هاي بزرگان و شاهزادگان جوان بوده است كه به مراد آشنايي با شيوه هاي   ،بسيار رايج بوده

م به جاهاي گوناگون انجام مي شده اسـت. چنـين  گـردش هـايي     دون فرمانروايي و زندگي مرگوناگ

ن توســط آآموزشــي و پــرورش آنــان را مــي ســاخته كــه تــدارك   ،بخشــي از برنامــه هــاي تــاريخي

انداختن آن را بر دوش داشتند انجام مـي گرفتـه اسـت. هـاردين      هسازمانهاي ويژه اي كه مأموريت را

 زباال آمدن افتاب از فرا زمانميالدي به مراد گردش و تماشاي   138تا  117ا بين سالهاي امپراتور رم م

) رنج سفر را بر خود  هموار كرد تا به خواسته هايش  دست يابـد و روميـان صـاحب مـال     Etnaقله (

ي و رتبه نيز همواره به مراد اقامت و بدست آوردن  درآمد و گذران  وقت استراحت، خانـه هـاي   هوجا

  را  در آبادي هاي پيراموني شهر خود خريداري كرده و مورد بهره برداري قرار مي دادند.

آشكار است كه  در گذشته بخشي از رده هاي بزرگان كه پيشه اي هميشـگي و توليـدي نداشـتند بـه     

 گونه هاي گذران اوقات استراحت  امـروزي را در بـر مـي گيـرد،      جوش هايي كه برخي از  جنب و 

هـاي  بردداختند براي نمونه مي توان  از پيكارهاي المپيـك كـه در يونـان برگـزار مـي شـد يـا ن       مي پر

  رده ها در امپراطوري رم نام برد.بسرگرم كننده گالدياتورها و 

در جوامع خاوري مي توان نمونه هاي آشكارتري از فرم هاي بـي ريخـت گـذران اوقـات فراغـت و      

اشرافي رديابي كرد. براي نمونه برنامـه هـاي شـكار گروهـي     توريسم گردشي را  در ميان گروه هاي 

در  باريان كه در فرهنگ نگار گري ايران چه در سنگ نبشته هاي تخت جمشيد يا تاق بستان و چه در

خود بياني از وجود گونه اي از توريسم گردشي و سرگرم كننـده در    ،هنر مينياتور بازتاب يافته است

  يند.بين رده هاي بزرگان مي نما
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فرم ديگري از جهانگردي در دنياي كهن گردش هاي درويشان، قلندران، جاسوسان و گـردش هـاي   

ته ها و داده هاي ماجراجويي خود، انجام مـي گرفـت   نسماجرا جويان بود، كه براي بدست آوردن  دا

زه زميني اينان دست به گردش هاي زميني و دريايي مي زدند و با پيدا كردن سرزمين ها يا راههاي  تا

در تاريخ ثبت شده است. مانند كريستف كلمب، مـاژالن، واسـكو     يا دريايي نامشان به عنوان كاشف

   دوگاما و بسياري از گردشگران كه هنوز براي ما ناشناخته اند. تا آنجـا كـه داده هـاي تـاريخي نشـان      

ردم براي بازديـد از  شانزدهم آغاز شده و م سده غازآگردش براي استراحت و سرگرمي از  ،مي دهد

شهرهاي بزرگ  و شناخته شده دنيا به گردش مي رفتند. آشكار است كـه انگيـزه نخسـت از گـردش     

، ناصر خسرو و مانند آنها را نمي توان گـردش و اسـتراحت   گردشگراني چون ماركو پولو، ابن بطوطه

خت اجراجويي، شـن مـا  ،سـتد  ودانست بلكه اينان گردشگران مـاهري بـوده انـد كـه بـراي يـافتن، داد      

سرزمين ها و فرهنگ هاي ديگر و يا زيارت و مرادهايي كه ناشي از استراحت و گردش نبود گام بـه  

 ندين ساله مي نهادند. در سده  هفدهم هجوم  گردشگران به فرانسه به جايي رسيد كـه  چگردش هاي 

منتشـر   »دش  به فرانسـه گر راهنماي«نشريه اي به نام  1672منجر شد كسي به نام سن موريس در سال 

نمايد، كه براي راهنمايي گردشگراني  نوشته شده بود كه  براي بازديد و ستايش زيبايي هاي فرانسه و 

  آشنايي با چگونگي زندگي مردم به اين كشور مي آمدند. وآموختن زبان 

دگرگوني هاي با   19و  18به دنبال دگرگوني  هايي كه درساختار اجتماعي و اقتصادي اروپا در سده 

كشاورزي و صنعتي روي داد، كم كم يك  گونه گردش و سرگرمي براي بهره وري از كنار درياهـا  

و  كسـاني كـه بـدين     تآموزشي شاهزادگان را گرفـ  -گردشگاه هاي كهن   ،و سرگرمي  و آسايش

  توريست ناميده مي شدند. ،مراد به ويژه در فرانسه مسافرت مي كردند

بهره وري از و آن دگرگوني هاي گسترده اي انجام گرفت.  راه آهن ساخته شده پس از و  19از سده 

آن براي جابجايي گردشگران آغاز گرديد. راه آهن دگرگوني بزرگي را در گردش پديد آورد. زيرا 

از يك سو گردش را از انحصار رده  پولداران  بيرون آورد و از سويي ديگر نارسايي ابزارهاي رفـت  

در  .سايي راهها كاسته شد و جابجا شدن تندتر و آسان تر و مطمـئن تـر را فـراهم سـاخت    و آمد و نار
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مجموع مي توان گفت گسترش جهانگردي در گرو پيشرفت هاي بدست آمده از ابزارهاي جابجـايي  

  )31تا  27ص  – 7كاال و گردشگر بوده است. (م. 

  سده هاي نخستين 3-1

نيازهاي مادي و رواني  و فرهنگي و به پيروي از انگيزه كنجكاوي   از ديرباز بنا به شرببه گفته تاريخ، 

پيوسته در پهنه خاك رفت و آمد داشته به گونه اي كه جهانگردي از همان سپيده دم تـاريخ زنـدگي   

  بشر اغاز شده است.

ماننـد ديگـر جنـبش     يجهانگرد .شيوه مسافرت در روزگاران پيشين با امروز تفاوت بسيار داشته است

بـراي   .ي بشر به تمدن و آگاهي و نيازهاي زنـدگي وي در مراحـل گونـاگون تـاريخ بسـتگي دارد     ها

نمونه فينيقي هـا و يونـاني بـه دليـل جايگـاه جغرافيـايي، ويژگـي هـاي زنـدگي و باورهـاي آيينـي از            

 روزگاران گذشته به گردش هاي بازرگاني يا آييني مي رفتند. كهن ترين نوشته هـاي يونـاني دربـاره   

مده است. آهومر،  ،ردش يونانيان در دو منظومه ايلياد و اوديسه، سروده شاعر و نويسنده آن سرزمينگ

دريـا پيمـايي فينيقـي هـا اسـت و بـه داسـتانهايي         ايلياد بيان لشكركشي يونانيان است اما اوديسه درباره

  درباره ديدار آنها در جزاير و سرزمين هاي گوناگون مي پردازد.

يا مداوا راهي شهرهاي ديگر مي شدند و بـراي بهـره وري از   ومراد  سودجويي، گردش  روميان نيز به

مي رفتند. مصـر   رم آفتابي به جزيره هاي پراكنده درياي مديترانه گآب هاي معدني يا كنار درياهاي 

بـراي   باستان زيارتگاه روميان و يونانيان پول دار بود. شاهزادگان و بزرگان و نخبگان يونان و روم نيـز 

 322شـهر اسـكندريه كـه در سـال      شركت در جشنواره هاي ورزشي يا آيين ها به گردش مي رفتند. 

در زمان فرمانروايي روميان بر مصر،  شد، انپيش از ميالد به دست اسكندر مقدوني در كرانه رود نيل ب

ا به خاطر ما.بود انمد سودجويان و بازرگانان رومي و يونانيآبزرگترين و با ارزش ترين كانون رفت و 

  ،ان ايـن دو دولـت  ميـ جنگ هـاي هميشـگي ميـان اشـكانيان و روميـان و رقابـت سـخت و هميشـگي         

  ابريشم در انحصار ايرانيان باشد. داد و ستدتا   ،كوشش كردند پادشاهان اشكاني
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 انيان، بازرگانان رومي و ايرانـي در درياهـا و اقيـانوس هـا گـردش مـي كردنـد و رقيـب        سدر زمان سا

سودجويان بازرگانان و بزرگان و نخبگان اين دو ملت بـود.   ب هاي جهان جوالنگاهآ .يكديگر بودند

  )6، 5ص  – 1(م . 

  سده هاي ميانه: 3-2

اوضاع پرآشوب اروپا وآسياي باختري در سده هاي ميانه بـه خـاطر جنـگ هـاي خـونين مسـيحيان و       

لشكر كشـي هميشـگي اروپاييـان بـه آسـيا      باهمراه  مسلمانان كه به جنگهاي صليبي شناخته شده است

بـه همـين خـاطر گـردش هـاي سـرگرمي و        .منجر به  ناآرامي و ناامني راهها و ويرانـي جـاده هـا شـد    

،  البته همراه با نيروهاي جنگـي  يپژوهشي رو به ايستايي نهاد. اما گردش هاي بازرگاني  و گاهي آيين

  به مراد نگهباني كاروان، همچنان ادامه داشت.

دوران، از نظر رفتن به  گردش، بسيار پر جنب و جوش بودنـد. آنهـا بـا كشـتي در      ايتاليايي ها در اين 

بندرهاي دريايي مديترانه پذيراي بازرگانان ايتاليايي بـود و   .درياهاي آدرياتيك و مديترانه اي گشتند

  داشت. جنگ هاي صليبي رفت و آمد آنان به ايستايي نرسيد و ادامه حتي در گرما گرم

رو نيـزي هـا  بـراي سـفر بـه مصـر بـود، زيـرا بازرگانـان          و داد و ستد برده از برترين انگيزه  فينيقي ها 

كاروان هاي بازرگانان مسلمان نيز از خوارزم فرآورده  .بردگان را براي فروش به  ديار مصر مي بردند

خان مـي بردنـد و در ايـن     هاي شهرهاي خاوري را به كرانه هاي رود ولگا و شـهرهاي بلغـار و هشـتر   

  كاال مبادله  مي كردند. يجاها  بازرگانان مسلمان و سودجويان و نيز

زاده شده گردش هـاي زيـادي بـه     سرشناس ترين جهانگرد اين دوران است. او كه دروني وماركوپول

  )7،8ص  – 1 –خاور كرد و  سالها در چين ماند و به آنجا آمد و رفت مي كرد. (م 

  نو: سده هاي 3-3

 ،در اين دوران به خاطر پيدايش سرزمين هاي ناشناخته  و شـناخته شـدن بسـياري از راههـاي دريـايي     

جهانگردي رونق فراواني يافت.  بازسازي هاي علمـي و انديشـه اي  يـا رنسـانس ، انگيـزه جسـتجو و       

عثمانيان بـر   چيره شدن  .كاوش در اوضاع جهان و مردم آن را در دل بسياري از اروپاييان پديد آورد

روم خاوري و بر هم خوردن داد و ستد ميان شام و مصر و روم و بندرهاي ايتاليا  فرانسه و اسپانيا منجر 
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ي كاالهاي خاوري شد و برخي از مردم را به انديشه واداشت تا از راه دريـا بـه  چـين و هنـد     ببه  كميا

  بروند.

سرزمين ها، بازرگاني و همچنين زيـارت  بارگـاه   مسلمانان به مراد  پراكندگي آيين اسالم در بسياري 

جاهاي مقدس به  گردش  مي رفتند. نياز  روز افزون انگليسي ها به مواد خـام بـراي مصـرف در     و ها

كارخانه ها و بازار براي فروش فرآورده هاي آن ها منجر شد كه بـراي شـناخت سـرزمين هـا و ملـت      

  ون شوند.هاي جهان و بازرگاني روانه  كشورهاي گوناگ

پولداران فرانسوي را بر آن داشت تا براي پديد آوردن  ،افزايش روز افزون كوچ موقت (جهانگردي)

آسايش گاهها و گردشگاهها در جاهاي خوش آب و هوا و  زيبا، سرمايه گذاري كنند.  ،هامهمان سرا

، دادن آزادي با دگرگوني قوانين  كار و گارگري ناشي از بروز دگرگوني هـاي سياسـي و اجتمـاعي   

ول دار بيـرون آمـد و هـزاران    پـ و  رده جهـانگردي از انحصـار    ،د بيشتر و كاهش وقت كـار مزبيشتر، 

و مزايـا   مـزد كارگر و كارمند ... توانستند در وقت بيكاري و پايان هفته يا ساليانه  و يا بهـره منـدي از   

  گر كشورها شوند.رايش روح و روان و انديشه ، راهي ديآبراي از بين بردن خستگي و 

جهانگردي يكي از نيازهاي زندگي  دانسته مي شود تا جايي كه  ،هم اكنون  در كشورهاي رشد يافته

دولت ها بنابر وظيفه اي كه در  پاسداري از بهداشـت روحـي و انديشـه و تندرسـتي جامعـه بـر دوش       

از سـودها و مزايـاي   گردش و جهانگردي هستند زيـرا جهـانگردي گذشـته     هدارند، خود بر انگيزانند

  مد ارزي وملي آن كشورها است. آمعنوي و رواني، از با ارزش ترين سرچشمه هاي در

  )10، 9، 8ص  -1(م.

  ارزش جهانگردي: -4

نيازهاي روحي و رواني و ميل زياد انسانها به جنب و جوش و پويـايي، شـناخت پيرامـون  و همچنـين     

مل گردش انسان در آفـاق و انفـس و برقـراري ارتبـاط بـا      دستيابي به پديده هاي نو را مي توان از عوا

بـه ويـژه  پـس از دگرگـوني     هـا   و فـن   هـا   دانـش  پيشـرفت ديگران دانست. دگرگوني هاي سريع و 

خود يكي   ،صنعتي،  بياني نو به اين جنبش بخشيد. تا اينكه گردش و گذراندن وقت بيكاري و راحتي

. به منزله  بخشي از فرهنگ گروه هاي انساني امـروز  ه يداز خواست هاي اصلي انسان سده بيستم گرد
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بــه خــود گرفــت.  امــروزه جهــانگردي در كنــار صــنعت هــاي نفــت،  جهــانگردي نــام صــنعت را نيــز

ن صـنعت كشـور را   به خاطر گزينه هاي زياد سـوددهي  كـه ايـ    ،پتروشيمي، خودروسازي و كامپيوتر

صنعت جهانگردي مـي رود  اي جهان به شمار مي رود. مي كند، از با ارزش ترين صنعته      بهره مند 

مي توان بـه   در بررسي پيامدهاي اقتصادي صنعت جهانگردي .تا ديگر صنعت  ها را پشت سر بگذارد

 ،پديد آوردن كار و پيشـه  ،پديد آوردن درآمد براي دولت ها ،فراهم بودن دستيابي به ارزهاي بيروني

در رفت و آمد جهانگردان ديد دولت ها به اين ترتيب  ره كرد.پيشرفت منطقه  اشا ،براي مردم درآمد

پايانه  ،بندرها ،به زير ساخت هاي  اقتصادي دو چندان مي شود،  راهها گسترش مي يابد،  فرودگاهها 

        ها و امكانات رفت و آمد گسترش مي يابد و   هتل ها و هزاران كانون سـرويس رسـاني ديگـر پديـد     

  مي آورد. اقتصادي و پويايي را به ارمغان مي آيند و رونق 

ويژگـي    .مده از توريسم براي كشور همانند افزايش صادرات كـار مـي كنـد   آافزايش درآمد بدست  

بدست آمده از توريسـم در ايـن زمينـه ايـن اسـت كـه بسـياري  از كاالهـاي غيـر مبادلـه اي  در رده           

نند. افزون بر آن به پيروي از اين وابسـتگي گسـترش    المللي را به كاالهاي قابل مبادله تبديل مي ك بين

هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در اندازة منطقه اي و جهاني انجام مي گيرد. براي نمونه هـم اينـك    

ن وجوددارد كه به نقش ايـن صـنعت در    آگردش هاي بسياري درباره ايران و يا به گونه اي وابسته با 

شور با فرهنگ مي تواند داشته باشد اشـاره مـي كنـد. در پايـان اگـر      معرفي هرچه بيشتر و بهتر يك ك

بـراي  هم در زمينه هاي گوناگون » صنعت بي دود«بخواهيم  به برخي از دستاوردهاي جهانگردي اين 

  . موارد زير را در بر مي گيرد:نيمگردشگر  و هم براي ميزبان به گونه كوتاه اشاره ك

  ري واستراحت خود مي تواند به داد و ستد نيز بپردازد.يك گردشگر ضمن گذراندن وقت بيكا -1

باسـتاني، ادبـي و هنـري ديگـر كشـورها       ،از آثار طبيعي ،يك گردشگر ضمن گردش و آرامش  -2

 بهره مند مي شود.

درس هاي رفتـاري نيـز    ضمن بازديد  از  آداب و روش  زندگي و رفتار  ملت ها  يك گردشگر -3

 )62، 61ص  – 4مي آموزد. (م. 
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  نده جهانگردي: آي -5

امروزه ديگر ارزش صنعت جهانگردي براي تمام كشورها روشن شده و رقابت و تبليغات زيادي از سوي 

 .هر كشور براي پذيرش بيشترين  جهانگرد براي سـود پربـار اقتصـادي و فرهنگـي و ... آغـاز شـده اسـت       

جهان به شمار مـي رود   خودروسازي جزو صنعت هاي سه گانه جهانگردي امروزه در كنار صنعت نفت و

گرفته و بـه رتبـه    ياز هزاره سوم ميالدي از ديگر صنعت ها پيشآغو پيش بيني مي شود كه اين صنعت در 

نخست دست يابد. تمدن نو در آغاز هزاره سوم تمدن وقت آزاد خواهد بود كه در آن صنعت جهانگردي 

اگر صنعت نفت نياز بـه اندوختـه    ؛اهد كردنقش خود را به منزله عامل بروز جلوه هاي اين تمدن بازي خو

 نيـاز  نيـز بـه مـواد اوليـه     ،مـردم به هاي زيرزميني  دارد و اگر خودروسازي و ديگر صنعت ها افزون  برنياز 

دارند، صنعت جهانگردي افزون  بر بيشترين  سوددهي مراد هاي با ارزش ديگري را نيز برآورده مي كنـد  

عي و غيره براي هر كشور با ارزش نگريسته مي شـوند. بنـابراين تـالش    كه از ديد فرهنگي، سياسي، اجتما

براي اين صنعت و گسترش آن در كشورشان دو چنـدان خواهـد بـود.     نسبت به گذشته كشورهاي جهان  

  )63،  62ص  – 4(م. 

ارائه دهنـده   1992ن توسط سازمان جهاني جهانگردي آو پس از  2000بررسي روندهاي جهانگردي سال 

 واين بررسي آشكار كننـده د  .تين نكته مفيدي است كه آينده جهانگردي را مورد توجه قرار مي دهدنخس

  گروه از عوامل است كه جهانگردي را در آينده تشكيل خواهد داد:

در برگيرنده روندهاي اجتمـاعي، جمعيـت شناسـي، مـالي و      اين متغيرها متغيرهاي برون زاد: -1

گذاري، تكنولوژي، حمل و نقل، بازرگاني و ايمني مي باشند.  اقتصادي، روندهاي سياسي، قانون

) ديگـر  W.T.O( سازمان جهـاني جهـانگردي   ةگذشته از اين  بي توجهي، در بررسي انجام شد

  و جهاني قابل چشم پوشي نيستند.  يهمچون شرايط پيرامون يمسائل

هستند كه در بردارنده اين نيروها، روندهاي وابسته به جهانگردي   نيروهاي بازار درخواست: -2

 پخش كاالها و سرويس رساني هاي گردشگري و جهانگردي هستند. درخواست و 

اكنون اين موضوع به اثبات رسيده كه آثار زيانبار جهانگردي در برابر مزاياي اقتصادي قابل مالحظـه  

از ميانـه هـا تـا    تنظيم  شده باشد. و اين با افزايش  زيست بوم گرايي و آگاهي پاسداري از زيست بوم 
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توسـعه پايـدار ايـن رونـدها بازتـاب  تكامـل رو بـه رشـد         توانمنـدتر گرديـده اسـت.     1980پايان دهه 

جهانگردي بياني جهانگرد به منزله مصرف كننده و خود صنعت جهانگردي مي باشند.  توسعه پايدار  

عه پايــدار بــا بــود آكروكــوپر از پيــدايش ديربــاز و هميشــگي بيــان توســ 1990اســت كــه شــعار دهــه 

غاز بلنـدي در زمينـه مـديريت    آپايـدار داراي سـر  توسـعه  جهانگردي گفتگو مي كند. بيـان گسـترش   

تبـديل مـي شـود. بـه      اندوخته ها و دارايي ها است و سـرانجام در جهـانگردي بـه واژه قابـل پـذيرش     

رژي، دانشور، پيروزي در مبازرات رو در روي صنعت جهانگردي تنها از راه نيروي كار پر ان ،درستي

موزش ديده، روشن انديش و چند زبانه امكان پذير مي گردد. چگونگي سرچشمه هـاي اسـتاني در   آ

افـزوده خدمتشـان را    جهانگردي، شركت ها را مجاز مي سازد تـا بـه رده اي رقـابتي رسـيده و ارزش    

بسـتگي بـه    افزايش دهند. توانايي پيروزي و كاركرد آينده جهـانگردي و جنـبش هـاي وابسـته بيشـتر     

  ند .ستهدمهارت ها و دانش مديراني دارد كه توانمند به پديد آوردن داد و ستد خو

  )487، 482، 472ص  – 6(م.  

  كانون ها و جاذبه هاي جهانگردي: -6

ن به زيست بوم هاي گونـاگون و بافـت   آجهانگردي الگويي پيچيده در سراسر جهان است چگونگي 

تمامي جنبه  مي شود وپيوسته رو به گسترش است. كانون جهانگردي هاي اجتماعي و اقتصادي وابسته

هاي جهانگردي مانند درخواست ها، حمل و نقـل، داده هـا و بازاريـابي را در يـك چـارچوب مفيـد       

گردهم مي آورد. همانگونه كه در خواست براي جهانگردي افزايش يافته است، فشار ناشـي از رشـد   

ه بيشتر در فصل كوتاهي انجام مي شود) منجر به  ويران شدن و زيان فزاينده شمار بازديد كنندگان (ك

ديدن شماري از كانون هاي جهـانگردي شـلوغ تـر شـده اسـت. مـا مـي تـوانيم دربـاره يـك كـانون            

كانون امكانات و سرويس دهي هـاي تهيـه شـده بـراي پاسـخگويي بـه       «جهانگردي اينگونه بينديشيم 

  ».نيازهاي جهانگردي

     ASهاي جهانگردي در بر گيرنده يك اصل از چهـار پـارامتر زيـر اسـت كـه بـا چهـار        بيشتر  كانون 

  مي شناسيم:

  ):Attractionsجاذبه ها ( -
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 ): حمل و نقل، پايانه هاي حمل و  نقلAccessدسترسي ( -

): اقامــت، غــذاخوري و نوشــيدني، گــردش و ســرگرمي خــرده Amenitiesامكانــات رفــاهي ( -

 ها فروشي و ديگر سرويس رساني

 ):Ancillary servicesرم سازمانهاي بومي (فسرويس دهي هاي كناري در  -

البته هريك از اين عوامل و عناصر بايد با هم باشند تا جهانگردي حمايت شود و روند رو به رشدي داشته 

شود و در بيشـتر  بافـت هـاي    مي باشد. آميختن عناصر يك كانون جهانگردي به گونه هاي متفاوتي انجام 

            منجـر بـه  پديـد آمـدن طيفـي از انگيـزه هـاي جهـانگردي          و زيسـت بـومي   فرهنگي، اقتصـادي  ناگونگو

كوهستاني، شـهرها و شـهرك هـاي     ،مي گردد. اينها  در بر گيرنده گردشگاهها كناردريا، گردشگاه هاي

  تاريخي، جشنوارهها و رويدادها و ... مي باشد.

ا مي توان با شناسايي ويژگـي هـاي مشـترك آنهـا روشـن كـرد. ايـن        گوناگوني انگيزه هاي جهانگردي ر

  ويژگي ها به بيان زير است:

  كانون هاي جهانگردي، ثروت ها و ارزش هاي فرهنگي هستند. -1

 آنها جدايي ناپذيرند؛ جهانگردي در جايي پديد مي آيد كه همانجا مصرف شود. -2

وسـيله  بسـياري از گروههـاي ديگـر      كانون هاي جهانگردي نه تنها  توسط جهانگردها، بلكـه بـه   -3

 مورد بهره برداري قرار مي گيرند.

 عناصر گوناگون جهانگردي بايد مكمل يكديگر باشند. -4

 قانون هاي جهانگردي در برابر فشار ناشي از جهانگردي آسيب پـذير هسـتند. و شـايد از دگرگـوني رنـج     

ن در يك فصل ويژه  و جاهاي  شناخته شده ببرند، و اين فشار و دگرگوني با توجه به فشار بازديد كنندگا

 هـا   اگر بهـره بـرداري درسـت از آن    يجهانگرد هاي  كانون  ،بيشتر است. مانند ديگر سرويس رساني ها 

از بين مي رود. فصلي بودن مشكل بزرگ بيشتر كانون هاي جهانگردي است كه سـوددهي را كـم    ،نشود

                   بهره برداري از دارايـي هـاي سـرمايه اي كـانون جهـانگردي     مي كند و منجر به ناكار آمدي آنان درزمينه 

  مي گردد. براي نمونه در يك بررسي موردي در بلندي هاي بريتانيا اينگونه آورده شده است كه :
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شت و گزار سرچشمه با ارزش درآمد هستند اما دخالت هاي گدر بيشتر بلندي هاي بريتانيا، جهانگردي و 

بلندي   نندگان مزرعه داري را با رنج و دردسر رو به رو كرده است كه اين به داليل زير براي اينبازديد ك

  ها يك مشكل به شمار مي رود:

كشاورزان در اين بلندي ها از نظر اقتصادي و فيزيكـي در تنگنـا قـرار دارنـد و بـراي از بـين        ∗

  بردن ويراني ها و زيان ها، زمان و پول كافي ندارند. 

ي به بلندي ها به سختي ها و مانع هايي رو به رو نيست چـون بيشـتر زمـين هـا حصـار      دسترس ∗

  كشي نشده است كه اين مشكالت ويژه اي را به دنبال دارد مانند:

  سرهايي براي دام ها توسط سگ ها و سقط جنين دام ها پديد آوردن درد -1

  ويران شدن و زيان ديدن ديوارها -2

  زرعه ها به خاطر دسترسي بازديد كنندگان به بلندي هالگدمال شدن و ويراني م -3

  پارك كردن اتومبيل از روي بي توجهي رو به روي درهاي ورودي مزرعه ها -4

براي پاسخگويي به اين مشكالت يك سرويس رساني مديريت براي بلندي ها در برخي جاها پديد آمـده  

  )142تا  138ص  – 6(م.   است.

  ي:اجزاي تركيبي جهانگرد -7

انون جهـانگردي هسـتند (چـه دسـت سـاخت انسـان و چـه        كجاذبه هاي جهانگردي: اين كششها يك  -1

  ورند.آطبيعي يا رويدادهاي ديگر) كه انگيزه نخستين گردش را پديد مي  

امكانات رفاهي: يك سري از امكانات رفاهي، پشتيباني وسرويس دهي براي جهانگرد در يك كـانون   -2

اين بخش را مي توانيم به منزله  يك بخـش داراي كانونمنـدي رده پـايين از     .ز استجهانگردي مورد  نيا

امكانات رفاهي، ماهيت چنـد وجهـي عرضـه جهـانگردي      مالكيت در نظر مي گيريم. تهيه و فراهم ساختن

براي نمونه عرضـه بسـياري از امكانـات و سـرويس      .ووابستگي بين بخش هاي گوناگون را نشان مي دهد

ر يــك اقامتگــاه و يــا گردشــگاه بــه شــمار تخــت هــاي آن بســتگي دارد و ايــن يعنــي شــمار   دهــي هــا د

  جهانگردهايي كه از آن جا ديدار خواهند كرد.
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خـش هـاي وابسـته بـه اقامـت خـوراك، و نوشـابه در يـك كـانون          ب اقامت، خـوراك و نوشـابه:   -3

احسـاس خـوش    بلكـه  ،مـي سـازند  جهانگردي نه تنها سرپناه فيزيكي و زندگي براي جهانگردها را فراهم 

  آمدگويي و ماندگاري خوراك بومي و فرآورده هاي ديگر را براي گردشگران پديد مي آورند.

در كنـار گسـترش كانونهـاي جهـانگردي، دامنـه       فروشي و ديگر سرويس رسـاني هـا:   هخرد -4

رويس رساني هـا در  اين س .پهناوري از امكانات و سرويس دهي ها در اختيار جهانگردها گذاشته مي شود

         نـك هـا  و بيمـه    با ،و ديگـر چيزهـا ماننـد آرايشـگري     سـرويس رسـاني امنيتـي    ،خرده فروشي ؛بر گيرنده

  مي باشند.

آشكار است كه گسترش و نگه داري ارتباطات حمل و نقل  كارآمد بين بازارهاي پديد  دسترسي: -5 

و با ارزش است. نمونه هايي از كـانون   ي اساسي براي گسترش  و پيشرفت يك كانون  جهانگرد ه،آورند

هاي جهانگردي هستند كه حمل و نقل منجر به  پيشرفت يا پسرفت و دستيابي صـنعت جهـانگردي در آن   

در اسكاتلند از بازارهاي مولد  منجر  »هاي لند«در انگلستان و  »وست كانتري«كانون شده است. فاصله بين 

زيرا اين منطقه تنها با گردش هـاي دراز مـدت و بـا     .يي اقتصادي شده استبه  آسيب پذيري آنان از ايستا

اسپانيا و مكزيك در جايي قرار گرفته انـد كـه مـي تواننـد از      ،اتومبيل داراي دسترسي هستند. در برابر اين

  جهانگردي بسيار خوبي بهره مند شوند.

  سرويس رساني هاي كناري كانون جهانگردي:

ردي بزرگ، يك سري سرويس رساني هاي كناري هم براي بازديد كنندگان و هم بيشتر كانونهاي جهانگ

براي صنعت جهانگردي، از راه  دفترهاي جهانگردي فراهم  مي سازند. اين سرويس دهي ها در برگيرنده 

گسترش جنبش هاي هماهنـگ كننـدگي  مـي باشـند. بزرگتـرين سـرويس رسـاني هـايي كـه          و بازاريابي 

  ارند به بيان زيرمي باشد:سازمان هاي بومي د

  گسترش دادن و رونق كانون جهانگردي -

 هماهنگي و در دست گرفتن  گسترش جهانگردي   -

 دادن سرويس رساني و رهبري كانون جهانگردي -

 دادن يك  سرويس آگاهي، رزرواسيون براي همگان و بخش داد و ستد -
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 دادن سفارش هماهنگي پيشه هاي بومي -

 )150تا  146ص  – 6زش هاو ...) (م. دادن سرويس رساني ويژه (ور -

  ويژگي جاذبه هاي جهانگردي: -8

مي دانيم كه جاذبه ها تنها دليل با ارزش براي جهانگردي يك كـانون مـي باشـد. بسـياري از مؤلفـه هـاي       

گردش يك جهانگرد مانند حمل و نقل و اقامت درخواستي مي باشند كه ناشي از تمايـل مصـرف كننـده    

نچه كه يك كانون در چارچوب چيزهاي ديدني و كارهاي انجام دادني ارائه مـي دهـد   به لذت بردن از آ

كـه    اسـت  مي باشد بنابراين يك جاذبه جهانگردي پافشاري برجنبش گردشـي و تـا انـدازه اي آموزشـي    

توسط بازديد كنندگان يك روزه و چنـد روزه انجـام مـي شـود؛ پـيش تـر نيـز ديـديم كـه سـهيم  شـدن            

ايـن شـايد بـه نوبـه      . امعه ميزبان يكي از ويژگي هاي بارز كشش هاي جهانگردي اسـت جهانگردان در ج

  خود منجر به افزايش تضادها در جاهاي شناخته شده بشود.

  رده بندي جاذبه ها:

انجام داد كه در آن كشش ها را بـر اسـاس    1969) در سال petersنخستين گام براي رده بندي را پيترز (

  شش هاي طبيعي و دست ساخت انسان رده بندي كرد.گونه و جدايي ميان ك

  ان:نسجاذبه هاي دست ساخت ا -8-1

مي دانيم  كه شمار زيادي  از جاذبه هـاي دسـت سـاخت  انسـان دسـتاورد تـاريخ و فرهنـگ مـي باشـند.          

شمارموزه ها و گالري هاي هنري در هر يك از كانون هاي  جهانگرد خيز جهان بسيار زياد است و ممكن 

بازارهـاي بـي بهـره،     ،صـنعتي كهـن   يبر موضوعات ويژه متمركـز شـوند گـاهي كـه  سـاختمان هـا      است 

ايستگاههاي راه آهن، بار اندازهايي در نزديكي  كانون شهري دارند، تبديل آنها بـه جاهـاي  جهـانگردي     

سـت  افـزون بـر  جاذبـه هـاي د     .و بوميان باشند بسيار روشن و عـادي اسـت   كه در خدمت بازديدكنندگان

ساخت كه با گذشت زمان بر جاي مانده اند، بسياري از جاذبه  هاي دست ساخت مهندس ساز كـه  نقـش   

چنين جاذبه هايي به بازديدكننده بستگي دارند و توان سرويس  .وجود دارند ،بيشتر آنها سرگرمي مي باشد

            ،پـارك هـاي گردشـي   دهي بـه هـزاران بازديـد كننـده را در روز دارنـد.  ايـن كـانون هـا در بـر گيرنـده           

  كانون هاي ورزشي، تئاتر و كانون هاي گردشي چهار فصل مي باشند.
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  براساس رده بندي پيترز عناصر  دست ساخت انسان در بر گيرنده:

مكان هاي مذهبي، فرهنگي مدرن و موزه هـا، گـالري هـاي هنـري، سـاختمان هـا، جاهـاي         فرهنگي:-1

  باستان شناسي

  ادبيات همگاني، فرهنگ پويا، فيستوال ها ه ها:سنت ها و شيو -2

ورزشي (بازي هاي المپيك، جام جهاني) رويدادهاي فرهنگي (ازدواج هاي شاهزادگان)  رويدادها: -3

          طبيعت ماننـد: پـارك هـاي ملـي، زيسـت وحـش، چشـم انـدازها و عناصـر يگانـه ماننـد آبشـار نياگـارا و             

Grand canyans)   (  مناسب تر براي  مديريت  يا بازاريابي جاذبه ها، روش  كالوسـون  شايد  روشي

)claw son ي مانند بودن آنها مرتبط كرده است.ب) باشد كه رده بندي جاذبه ها را تا اندازه اي با بازار و  

روش كالوسون مفيد است؛ زيرا، بسيار انعطاف پذير بوده و به عنوان روشي از انديشـه دربـاره جاذبـه هـا     

براي نمونه يك ساختمان با ارزش تاريخي يك جاذبه  بر پايه منبع مـي باشـد، امـا     .وري آساني داردبهره 

يك پارامتر بر پايه تصرف كننده مانند يك پارك و يا يك بـاغ وحـش    ميتواند بازار خويش را با افزودن

  توانمند سازد.

  جاذبه هاي طبيعي: -8-2

ت كـه كشـش هـا را فـراهم مـي آورد و از ايـن  رو جايگـاه        درمنابع طبيعي بيشتر، چگونگي آن منابع اسـ 

از اين  جغرافيايي آن در رده دوم ارزش  جاي مي گيرد . درخواست اين منابع هم ملي و هم جهاني است. 

در كلـرادو،    Grand can yanرو، جهانگردان از سراسـر دنيـا بـراي  بهـره جسـتن از هيماليـا در نپـال،        

از زمانهاي گذشته چشمه  .مي آيند Eireدر   Ring of keiryجينيا و يا در وير  Blue ridgكوههاي 

هاي آبي  كناره هاي دريا با  درياچه ها با ارزش  ترين منابع جهانگردي بوده و هنوز هم  مـي باشـند.  امـا    

بهره وري بيشتر از وقت بيكاري پيرامون شهر و چشم اندازها  نيز روز افزون اسـت در هـر حـال ابزارهـاي     

گردشي طبيعي محدود به چشم اندازها نمي باشند. اما در  برگيرنده آن مي شوند، مانند آب و هوا، پوشش 

  گياهي جنگل ها و حيات وحش.

ي مـي باشـند و مـي تواننـد     ياين است كه آنان بيشـتر داراي پـا بـر جـا     شناخته شده ترين جنبه منابع طبيعي

  )372، 365ص  – 6د. (م. سرويس دهي كمي را در هر دوره زماني ارائه دهن
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  فرم هاي گوناگون جهانگردي: -9

بهـره وري از زيرسـاخت هـاي مـورد نيـاز فصـل و چگـونگي سـازماندهي          ،با توجه به طول مدت گردش

گردش، همچنين انگيزه هاي گوناگون كه منجر به  پيدايش يك جريان توريستي مي شوند، مي توان فرم 

جـدا كـردن    ،ر جدا كـرد. تـا پـيش از جنـگ جهـاني نخسـت      هاي گوناگوني از جهانگردي را از يكديگ

به رده هاي اجتمـاعي ممكـن نبـود، در حـالي كـه امـروزه بايـد از        گوناگون فرم هاي جهانگردي با توجه 

  عواملي براي اين كار  بهره برد، كه آنها  در برگيرنده زمان، مكان و انگيزه از گردش است.

  )18ص  -  7(م.  

  ا توجه به  پارامترهاي زمان، جا و انگيزه به صورت زير مي باشند:فرم هايي از توريست ب

  توريسم گردشي و بهره وري از فرصت آزاد و بيكاري -1

 توريسم درماني و بهداشتي -2

 توريسم بازرگاني و داد و ستد -3

 توريسم فرهنگي و آموزشي و هنري -4

 توريسم آييني و زيارتي -5

 توريسم سياسي -6

 توريسم ورزشي -7

  )20-19-18ص  -7)          (م. 13و12و11ص -1(م.            همايش ها -8

  آب و هواشناسي و جهانگردي: -10

در كشـورهاي   .اصلي فصلي بـودن پديـده جهـانگردي بـه شـمار مـي رود       مسؤلبي شك آب و هوا  

باختري و برخي ديگر از كشورها، به طور تقريب تعطيالت رسمي آموزشگاه ها با مرخصي كاركنان 

% جابجـايي هـا بـه سـوي     80م، بـيش از   1980اي نمونه در فرانسه در ميانه  سالهاي بر .هماهنگي دارد

  كانون هاي توريستي بين شنبه پاياني ماه ژوئن و دومين روز ماه  اوت انجام پذيرفت.

%  60تا  50كا از نوامبر تا دسامبرنشرايط كانون جهانگردي از ارزش زيادي برخوردار است در سريال 

وند؛ يعني دوره اي كـه كشـورهاي بـزرگ بـا جاهـاي خـوش آب و هـوا درنيمكـره         هتل ها پر مي ش
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در سراسر ماههاي مي و ژوئن بـه   هااما در اين كشور .شمالي درخواست هاي جهانگردي كمي دارند

بنـابراين جنـبش    .دليل بارانهاي تند موسمي گردش هاي جهانگردي كاهش چشمگيري پيدا مي كنند

اگر بيشتر باران ببـارد،   براي بسياري از مردم .ي جوي دگرگون مي شوندهاي جهانگردي با ريزش ها

بـا   .ن معني است كه باران زيادي فرود ميĤيد؛ و اگر به ندرت باران ببارد هوا خوب و آفتابي استيبد

ميزان بارش كم كه بسيار تند بخار مي شود و حتي اگر مساله اي نيز پديد آورد در چشم جهـانگردان  

در كشوري مانند جمهوري ايرلند،  توانـايي  آب و هـوايي جهـانگردي     .ورد پذيرش استآن ناحيه م

      بـه ترتيـب بارنـدگي و تبخيـر و تعـرق پتانسـيل هسـتند ) بـرآورده          P – ETP )ETP, Pارتفاعات  

  مي شود.

طـه  در ايـن راب  .به بيان ديگر اندازه  آبي كه در شرايط طبيعي محيط فيزيكـي بـه  جـو بـاز مـي گـردد      

بارندگي به منزله پارامتر منفي نگريسته مي شود و مورد مثبـت افـزايش دمـا اسـت كـه پـارامتر تعيـين        

بهره وري از پوشاك مي گردد و آفتابي بودن (كه امكان برنزه شدن) و  كننده است و منجر به كاهش

        هـواي بسـيار   ورد. از سـوي ديگـر پالژهـا داراي آب و   آباد (كه ابرها را دور مي كند) را فـراهم مـي   

ويژه اي هستند كه ويژگي هاي با ارزش  آنها بيشتر ناشناخته مانده اند. زيرا تفاوت زياد عناصر آب و 

به طور معمول باد در كناره هاي دريا مي تواند با  تندي زيادي وزش  .هوايي در آنجا  چشمگير است

درياهاي باد  براي نمونه در بسياري از كنار .داشته باشد و براي اقامت جهانگردان همراه با سختي باشد

خيز مانندهلند تندي وزش باد  مي تواند به عنوان يك مشكل اساسي مطرح گـردد.  بـراي رويـارويي    

را در برابر بـاد گذاشـته انـد تـا جهـان گـردان بـي دردسـر بتواننـد از چشـم            با آن  شيشه هاي بزرگي

واشناسي جهانگردي داراي اسـاس دانـش قابـل بررسـي     اندازهاي كنار دريا بهره مند گردند، آب و ه

مقياس هاي گوناگون و پتانسيل جهانگردي آب و هواهـاي بـزرگ    ،است كه  روش ارزيابي مدل ها

  )32، 31، 30ص – 8(م.   كره زمين را آشكار مي سازد.
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  پيامد اقتصادي جهانگردي:  -11

  پيشه زايي در صنعت جهانگردي:

به اين خاطر برآورد شمار  .گوناگوني گسترده اي از بخش هاي صنعتي استجهانگردي در بردارنده 

افزون بر ماهيت پيشه در صنعت جهانگردي همراه بـا   .كاركنان وابسته به اين بخش بسيار سخت است

گستره  گوناگوني از پيوستگي ميان بخش هاي جهانگردي و ديگر بخش هاي اقتصـادي نيـز سـختي    

  رزش جهانگردي را دو چندان كرده است.برآورد درست وابسته به ا

  1988اشتغال در صنعت جهانگردي كشورهاي  برگزيده شده سال   1-2جدول 

  نيروي كار جهانگردي بين المللي
درصد  جهانگردي بين 

  المللي

نيروي كار در صنعت 

  جهانگردي
  كشور

  انگلستان  2049000  2/26  537453

  اسپانيا  1452600  6/66  967432

  ايتاليا  1065000  5/30  324825

  فرانسه  870800  6/30  266465

  آلمان  797000  7/13  109489

  

  دستاوردهاي بدست آمده كه در جدول باال آمده بايد به گونه اي فرضي قلمداد شوند نه واقعي، زيرا:

شـناخته شـده اسـت و     SICجهانگردي به منزله صـنعتي در دسـته بنـدي صـنعتي اسـتاندارد =       -الف 

  به كار گرفته شده در اين صنعت گوناگوني گسترده اي وجود دارد. يدر برآورد شمار نيرو بنابراين،

برآورد ثبت كارفرمايان  حمايت شده  از راه جنبش جهانگردي بـين الملـي ، نـا پختـه و نـارس       –ب 

  است 

         جهانگردان پول خود را هزينه خريد دامنه گسـترده اي از كاالهـاي گونـاگون و سـرويس رسـاني هـا       

و همچنين آنها پول خود را هزينه تهيـه امكانـات اقـامتي؛ همچـون خـوراكي و نوشـيدني،        .مي نمايند

     كاالهـاي بازارهـاي خـرده فروشـي     ،سرويس رساني هاي گردشي،  سرگرمي ،حمل و نقل ارتباطات

هر حال ارزش در  .اين پول ممكن است وارد كردن درخواست ها به كشور ميزبان باشد .مي كنندو ...
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هزينه هاي جهانگردي نشان دهنده تنها بخشي از چهـره پيامـد اقتصـادي در ارزيـابي تمـام پيامـدهاي       

  اقتصادي  بايد جنبه هاي ديگر  را نيز به شمار آورد كه در بر گيرنده موارد زير است:

  پيامدهاي غير مستقيم و ترغيبي   -

  )201، 200، 199ص  -6(م.   هزينه هاي جانشين سازي و آسايش -

توليد كاال و سرويس رساني هاي جهانگردي نيازمند تضمين منابعي است كه به جز بهـره وري بـراي   

انگيزه هاي تناوبي بهره برداري  ديگري نداشته باشد: براي نمونه گسترش اقامتگاه جهانگردي ممكـن  

هاي اقتصادي داربراست كوچ كارگري از يك روستا به شهر را در برداشته باشد كه براي هر دو جا ك

از دست دادن يك واحد توليد كننده و بار آور كاري و دومي شـايد  نخست اما  .را همراه داشته باشد

اندوخته فشار زير ساخت مازاد از نظر بهداشت، آموزش و ديگر سرويس رساني هاي همگـاني  اگـر   

ت نيـروي كـار از يـك    براي برآوردن نيازهاي جهانگردان ممكـن اسـ   ،كارگر به فراواني يافت نشود

صنعت، همچون كشاورزي يا ماهيگيري به صنعت جهانگردي جابجا شـود.  ضـمن اينكـه نيازمنـد بـه      

افـزون   ،گرفته شود است كه بيشتر در تخمين  پيامد اقتصادي جهانگردي  ناديده وقتيكاربرد هزينه و 

د كـردن كـارگر از   بر آن اگـر كمبـود كـارگر مـاهر وجـود داشـته باشـد، ممكـن اسـت نيـاز بـه  وار           

كشورهاي ديگر وجود داشته باشد و اين منجـر بـه كمبودهـاي اقتصـادي بيشـتر مـي گـردد. همچـون         

انـد خواهـد   دمده از نيروي كار وارد شده كه شايد به گونه  جزيي به ميهن خود برگرآدرآمد بدست 

  )202ص  -6شد. (م. 

  رفاهي جهانگردي:و  امكانات اقامتي  -12

نگردي اينگونه بيان مي كند كه جهانگرد دست كم بايد يك شب را در جايي كه سازمان جهاني جها

نـد ميهنشـان   اكنـون مـي تو  اجهانگرد ها از جاي نخستين  خـويش كـه     .از آن ديدن مي كند بگذراند

در اين حالت داده هاي امكانـات   .باشد يا نباشد توسط ابزارهاي گوناگون حمل و نقل وارد مي شوند

جنبش هاي آنها را پديد مي آورد. ديدار از كشش هاي بومي يا بهره  ،ايي هسته كانونياقامتي و پذير

رستوران هاي بومي مي تواند گزينش يك جهانگرد را پديد آورد جهانگردي  وها  وري از فروشگاه

ممكن است بيشتر درگير داد و ستدهاي بازرگاني و بخش دولتـي باشـد. در    ،يا جهانگرد داد و ستدي
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راحل  جهانگرد ها ممكن است با عاملين گردشگري و گردانندگان  تورهـا بـراي رزرواسـيون    تمام م

اگر اين بازديد بيش از يك شب به  .امكانات اقامتي و ديگر  سرويس رساني ها  سروكار داشته باشند

و نيـاز   درازا بينجامد آن گاه اين امكانات اقامتي  است كه تبديل  به بنيان واساس ديگر پيشه ها گشـته 

براي نمونـه   .درخواست هاي وابسته به امكانات اقامتي به  مراد بازديد و گردش بستگي خواهد داشت

ــات بازرگــاني همچــون ســرويس رســاني هــاي     ــد امكان           جهــانگردان بازرگــاني ممكــن اســت نيازمن

و به آنهـا  است ساخته  رادر تمام موارد امكانات اقامتي  و پذيرايي بنيان جنبش ها  .ي گري  باشندشمن

  به عنوان ملك ويژه جهانگرد نگريسته مي شود.

          نقش اساسي امكانات اقامتي و پذيرايي به داده ها و ارائه يـك بنيـان روانـي بـراي جهـانگرد محـدود      

داده هاي سال  .مي سازدرادرآمدهاي بدست آمده از جهانگرد ها  ،بزرگ كار بلكه بخش .نمي گردد

از آنجـايي كـه داده هـاي امكانـات      .لستان اين مسئله را آشكارا به نمـايش مـي گذارنـد   در انگ 1990

تمام هزينه هاي جهانگردهاي بومي و بيروني مي گـردد.   3/1اقامتي و پذيرايي به تنهايي در بر گيرنده 

  )284،  283ص  – 6(م. 

  انواع امكانات اقامتي در اروپا: 12-1

ضه درهر كشور متفاوت است اگر تنها به قاره  اروپـا نگـاهي بينـدازيم    انواع امكانات اقامتي باتوان عر

  مي توانيم نام ها و گونه هاي متفاوت اقامتي را شناسايي نماييم.

بزرگ جهانگردي شمار گوناگوني از امكانات اقامتي را عرضه مي نمايد  فرانسه: به عنوان يك كانون

  كه مي توان آنها را به  سه جزء بخش نمود:

افزون بر گـروه هتـل هـا يـك      .هايي كه از يك  تا چهار ستاره  لوكس درجه بندي شده اند هتل -1

)  يــا Logis de franceكلكسـيون بـزرگ از هتــل هـاي خصوصــي چـون (الژه دو فــرانس     

)Relais chatea v –x .وجود دارند  (  

  جاهاي كمپينگ و كاروان يا چهار درجه از يك تا چهار ستاره.  -2

) نام دارد كه در بر گيرنده امكانات اقـامتي  Gites de france؛ (ژي دو فرانس امكانات اقامتي -3

         خود پذيرايي ارزان بها در دورن يا نزديكي  دهكده هاي  پيرامـون  شـهرها مـي باشـد خـودژيي     
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يك خانه آبادي يا يك سوييت در درون بـاغ يـا بخشـي از مزرعـه      ،مي تواند يك كلبه كوچك

 باشد.

عرضـه كننـده امكانـات     ،يشنه سنتي زيادي در زمينه ميهمان نـوازي بازرگـاني  پر سؤيس با كشو  سؤيس:

جـاي   450هتل و پانسيون (تمام آنها اعضاي  يك انجمن مي باشند) آپارتمان هاي زيـاد،   2600اقامتي در 

باشـند.   سال سن طراحي شده اند مي 25استقرار كمپ و كاروان و هتل هاي جوانان  كه ويژه  جوانان زير 

انواع بيشماري از چشمه هاي آب معدني بهداشـتي    خدماتافزون بر آن كشور سوئيس توانمند به عرضه 

  و درماني، كلينك، جاهاي خوش آب و هوا و هتل هاي كوهستاني  مي باشد. 

تمام هتل  ها در هلند براساس استاندارد  هتل هـا بنلـوكس درجـه و رتبـه بنـدي مـي شـوند و بنـابر          هلند:

مكانات، توانمند به عرضه خود به فرم  هتل هاي  يك تا چهار ستاره  رتبه بندي مي گردند. اين امكانـات  ا

  و سرويس رساني ها در برگيرنده موارد زير مي باشد:

): امكانات اقامتي در برگيرنده هتل، يك كافه و يـك رسـتوران   HCRرستوران ( –كافه  –هتل  -

  در دورن آن 

از يك هتل ، كافه  و رستوران در يك جـاده اتومبيـل  رو بـراي عرضـه     ) : مجموعه اي Mمتل ( -

 سرويس دهي به رانندگان

 ): امكانات اقامتي افزون بر يك رستوران در درون آنHRهتل رستوران ( -

 ): امكانات اقامتي در برگيرنده تخت و صبحانهHGهتل گارني ( -

سـوييت كوچـك، اسـتوديو و ... كـه      ): امكانات اقامتي با داشـتن آپارتمـان،   AHهتل آپارتمان ( -

 روزانه كرايه داده مي شود.

  به هر گردشگر: نسبتشمار شب ها 

گفته شـده ميـانگين گردشـگري در    ، 1991بنابر بيانات  سازمان  جهانگردي انگلستان، داده ها و آمار سال 

ميـانگين اسـت در   نمايـانگر مانـدن كمتـر از نـرخ      ،عدد كمتر از  يك .انگلستان تنها چهار شب بوده است

حالي كه عددي بيش از يك نمايانگر ماندن بيشتر از  ميانگين است به غيـر از جهـانگردي هـاي ترانزيتـي     



 ٣٢

% يـا تنهـا بـيش از سـه شـب در هـر       82مان پـذيرها برابـر   مهتل ها و مپايين ترين  نرخ تبديل براي هتل ها، 

  مسافرت مي باشد.

خود پذيرايي مي باشد، يعني دو يا چيزي بـيش   يو  آپارتمان ها لت هافبيشترين و باالترين عدد وابسته به 

  شب براي هر گردش. 8از 

به طور كلي، در ازاي ماندن بخش امكانات اقامتي بازرگاني و داد و ستد بـيش از بخـش امكانـات اقـامتي     

هـاي  غيربازرگاني است. در عوض در بخش بازرگاني اقامت در درون امكانات اقامتي يا سرويس رسـاني  

  بسيار كوتاهتر از امكانات اقامتي بدون سرويس رساني يا خود سرويس رساني مي باشد.

  )290،  289ص  -6(م.  

  تبليغات  و بازاريابي در جهانگردي: -13

شـيوه تبليغـات و انـدازه     .در جهانگردي يكي از با ارزش ترين وظايف هر سازمان توريستي است تبليغات

ن سازمان  ها بوده و در اين مورد  بايد به  اين نكته توجه گردد كه هر گونه آن نموداري از جنبش هاي اي

تبليغات جهانگردي با در نظر گرفتن توانايي هاي پذيرايي از توريست ها انجام پذيرد و چنانچه تبليغاتي به 

هاي منفي به بار اين امر پيامد ،براي جهانگردان موجود نباشد كار مي آيد اما ابزار ها و تسهيالت مورد نياز

خواهد آورد. به طور كلي در تبليغات  بايد چند نكته مد نظر قرار گيرد. كه از آن جمله  مسائل وابسـته بـه   

مسـائل اجتمـاعي و سياسـي و سـرانجام مسـائل اقتصـادي  كشـورهايي  كـه          ،و انديشه هاي همگاني انرو

آيد.  به اين معني كه كشـورهايي كـه در    تبليغات مورد نظر براي پذيرش توريست،  براي آنان به كار مي

اقدام  به تبليغ مي گردد شيوه تبليغات بايد بر پايه اي باشد كه توليد بازتاب ناپسند ننموده و از سـويي    هاآن

توجه به اين نكته  نيز بسيار ضروري است كه تبليغ كننده نبايد داده هاي ناتمام و يا اغراق آميـز در اختيـار   

زيرا در صورتي كه بر اثر تبليغات زيركانه يورش توريسـت هـا بـه كشـوري سـرازير       ،ردتوريست ها بگذا

برگه هاي داده اي و مانند آن به توريست  ،آنچه كه در گوناگوني ابزارهاي تبليغاتي مانند بروشورها ،شود

بـراي آن  ها داده شده با آمار درست هماهنگ  نباشد پس از بازگشت از كشور ميزبان تبليغات سـويي  را  

  )120،  119ص  -7كشور از راههاي گوناگوني خواهند نمود. (م. 
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  ويژگي هاي بازاريابي در جهانگردي: 13-1

سرويس رساني جهانگردي در رده بومي، منطقـه اي يـا ملـي عرضـه مـي شـود امـا چگـونگي تبليغـات و          

  بازاريابي سازمانها بر يك پايه  استوار است.

بازاريابي در صنعت جهانگردي، پذيرش هرچه بيشتر جهـانگردان بـراي ديـدن    مهمترين مراد از تبليغات و 

و  جاذبه هابه همين دليل،  براي پخش داده هاي وابسته به گوناگوني  .كشور، منطقه يا  جاي ويژه اي است

 كوشـد  چهـره اي   بهره وري از آنها كوشش فراواني انجام مي شود. وانگهـي هـر سـازماني مـي     ،امكانات

روشني از گوناگوني امكانات گردشي و سـرگرم كننـده، ابـزار حمـل و نقـل و ... ارائـه دهـد و         آشكار و

بي همتـا در  و  گوناگوني كشش ها و امكانات موجود در يك كشور را در يك چارچوب نگاري وابسته 

  آورد.

سـتاورد  جهانگردي بـا مبـارزه  تبليغـاتي مـي توانـد آن بخـش از تمـام د        خدماتهريك از ارائه دهندگان 

به بـازار عرضـه كنـد. بـدين ترتيـب هنگـامي كـه سـازمانهاي رسـمي           ،جهانگردي را كه تهيه  كرده است

 ،جهانگردي موجبات شناسايي كشور را در بازار خريداران بالقوه  فرآورده هاي جهانگردي پديد آوردند

ندگان جاهاي پذيرايي شركت هاي هواپيمايي ديگر ارائه  دهندگان ابزارهاي  گردشي، صاحبان و دايركن

     و اقامتي و همچنين ترتيب دهندگان تورهـا و  گشـت هـاي جهـانگردي، امكانـات خـود را بـه خريـداران         

  مي شناسانند.

يكي از با ارزش ترين  وظايف  سـازمانهاي جهـانگردي دولتـي بازاريـابي كاالهـاي جهـانگردي جاهـاي        

             افي در مـورد  فـرآورده هـاي جهـانگردي در     پديـد آوردن دفترهـايي كـه داده هـاي كـ      .گوناگون اسـت 

رده هاي گوناگون (كشور، منطقه، و بـومي) در اختيـار جهـانگردان بگذارنـد، از نخسـتين كوشـش هـاي        

  )258 – 257ص  -1بازاريابي اين سازمان است. (م. 
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  شيوه هاي بازاريابي: 13-2

  شود كه به بيان زير مي باشد:در بازاريابي بيشتر از چند شيوه بهره برده  مي 

تبليغات، گسترش عوامل فروش و بهره وري از وابستگي هاي همگاني، پژوهش هاي بازاريـابي و بدسـت   

آوردن داده هاي وابسته به بازار از ابزارهاي تبليغاتي مي توان به روزنامه ها، كتابچه هـا، پوسـترها، فـيلم و    

  )264، 263، 262، 258 –ص  1تي اشاره كرد. (م . آگهي هاي سينمايي و ديگر ابزارهاي تبليغا

وابسته به آن  يتوجه به بازاريابي جهانگردي پس از جنگ جهاني دوم آغاز گرديد بازاريابي و پژوهش ها

در گسترش جهانگردي از امور بسيار با ارزش و ضروري به شمار مي رود.  در اجراي اين امر الزم اسـت  

 مورد بررسـي قـرار گرفتـه و اثـرات اقتصـادي و مـالي آن تجزيـه و تحليـل        كه آمار جهانگردان به درستي 

طرح ها و برنامه هاي مورد نياز براي گسـترش و تكامـل    ،گرديده و با توجه به  دستاوردهاي بدست آمده

جهانگردي پي ريزي شود. در مسائل وابسته به بازاريابي بايد با تمام مسائل اجتماعي، فرهنگـي، سياسـي و   

كشورهاي مورد نظر و بازارهاي فرستنده جهانگرد به درستي مورد توجه و بررسي قرار گيرند تـا   اقتصادي

  )119ص  -7بتوان براساس آنچه به دست آمده است، برنامه هاي مورد نياز را پي ريزي نمود. (م. 

  ايرانگردي: و پيامدهاي در آمدي و پيشه زايي جهانگردي -14

ي در كنار آن پديد آوردن جنبش هاي وابسته با آن در چارچوب جنبش انجام گردش هاي دروني و بيرون

هاي توريستي  و توريسم، پيامدهاي فراواني را از ديدگاه اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي بـراي      

  ملت ها در درون هر كشور و به ويژه در پهنه بين المللي پديد آمده است.

م بــين المللــي روي اقتصــاد ملــي از راه  وارد كــردن پــول و بــا ارزش تــرين پيامــد مســتقيم ورود  توريســ

درخواست از منابع كشورهاي ديگر است. اين افزايش توريسم و افزايش درآمد بدست آمـده از توريسـم   

همانند افزايش صادرات كار مي كند. ويژگي توريسم  در اين رابطه اين است كه بسياري از كاالهاي غير 

  بين المللي به كاالهاي قابل مبادله  تبديل مي كند.قابل  مبادله را در رده 

  به طور كلي سه پيامد مستقيم توريسم روي اقتصاد ملي بيشتر قابل شناسايي است:

  افزايش بهاي دروني  -1

  افزايش ميزان عرضه كاال و سرويس رساني ها -2 
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  بهبود تراز پرداخت ها -3

تـه و  فبراي كاالها در اين منطقه يا كشـور افـزايش يا   با ورود توريست به يك منطقه  يا كشور، درخواست

افزايش مي يابـد. ايـن پيامـد بـه      ،نيز درخواست ها ،اين افزايشاز  مده آدر كوتاه مدت تراز بهاي بدست 

ويژه  هنگامي بارزتر است كه منطقه يا كشور فرستنده داراي  تـراز  درآمـدي بـاالتري نسـبت بـه  كشـور       

  پذيرنده باشد.

ي توريست دروني و ورود توريست بيروني در مجموع منجر به  افزايش درآمد ملي مي گـردد و  اهزينه ه

شت از درآمد ملي مـي باشـد. دسـتاوردهاي    نبيرون ازكشور به عنوان  به هزينه هاي توريست هاي دروني 

  مد توريست به  پيشه وري و درآمد نخستين آن محدود نمي گردد.آبدست آمده از در

مد ناشي از هزينه گردشگري (دروني و بيروني) بسته به اين كه اين هـزار ريـال   آهزار ريال دربراي نمونه  

امـا ايـن پايـان كـار      .چگونه بدست آمده باشد ميان دستمزد، اجاره سود سرمايه و ماليات پخش مي گردد

شناخته شده » زايشضريب اف«نيست بلكه اين درآمد مي تواند تا از راه يك  پيامد فزاينده كه در اقتصاد به 

است، درآمد و پيشه وري پديد آورد.  درآمد بدست آمده از توريسم به نوبه خود منجر بـه افـزايش پيشـه    

عوامل توليد از جمله كار، سرمايه، زمين و مديريت  ميگردد: اين كه سهم هريك از اين عوامل در درآمد 

تي كشور دارد. هرچـه صـنعت توريسـتي    بدست آمده چه اندازه است، بستگي به تكنولوژي صنعت توريس

درآمد بدست آمده بيشتر خواهـد بـود. هـر واحـد افـزايش در       ،باشدكشور درجة كاربري  باالتري داشته 

  ناشي از توريسم سهم پيشه وري نيروكار را بيش از ديگر عوامل افزايش مي دهد. مليدرآمد

) در مورد صنعت توريسم  قابل جدا شـدن  در مجموع سه گونه پيشه نيروي انساني (نيروي كار و مديريت

  است:

اين گونه پيشه وري بيشتر در جنبش هايي اسـت كـه بـراي فـراهم آوردن      نخستين:وري پيشه  -1

مورد زمينه ها و پيش از انجام گردش و يا در هنگام گردش به مراد آگاهي بيشتر از پتانسيل هاي 

  ه رساني از اين گونه مي باشد.قرار دارد. جنبش هاي موسسات  توريستي و داد استفاده

اين گونه پيشـه وري كـه سـهم زيـادي از پيشـه در صـنعت        نيازها : نپيشه وري در برآورد -2

كـه بـه گونـه اي مسـتقيم نيازهـاي  روزمـره        ي مي باشدتوريسم را در بر مي گيرد، در جنبش هاي
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ه وري دامنـه  اسـت بـاال مـي بـرد. ايـن گونـه پيشـ        گردشگري توريست را تا زماني كه در كانون

گسترده اي از جنبش ها در حمل و نقل، هتل داري، رستورانها و سرويس رساني هاي گردشي و 

 ورزشي را در بر مي گيرد.

اين گونه پيشه وري كه بيشتر با جنبش هايي در بناي هتل ها همزمان با  پيشه وري غير مستقيم: -3

ناي هتل هـا و تمـام جنـبش هـاي     سرمايه گذاري در صنعت  توريسم فراهم مي آيد.  جنبش در ب

 يتوليد ابزارهاي حمل و نقل و نيز سهم توريسم در پديد آوردن ساختارهاي زيربنـاي  ،پيش از آن

 )158، 157، 153، 151، 145ص  – 8در رده اين گونه پيشه وري است. (م. 

ن نيست، اما صنعت توريسم پيشه هاي گوناگوني را پديد مي آورد كه هر چند برآورد آن به سادگي ممك

بـا   .شمار آن در كشورهاي پيشرفته با اقتصاد باز مانند كشورهاي اروپايي بـه صـدها هـزار پيشـه مـي رسـد      

گسترش جنبش هاي وابسته به توريسم  فرصت هاي مستقيمي براي پيشه وري در هتـل هـا و ديگـر گونـه     

يكي و ديگـر صـنعت هـا    هاي سرويس رساني  درجه دو آن مانند كارهاي ساختماني و صنعت هاي  مكـان 

و ساخت كاروان سراها و ابزارهاي ويژه كمپينگ، جنبش وابسته بـه    گريمانند، ساخت كشتي هاي گردش

آژانس هاي گردشگري و دفترهاي سرويس رساني و تهيه بليط راهنمايان جهانگردي، كارهاي وابسـته بـه    

. بـه  هـاي توريسـتي و ماننـد آنهـا     صدور گذرنامه هاي توريستي، ويزا، گمـرك، تهيـه بروشـورها و نقشـه    

اي غير مستقيم نيز فرصت هاي پيشه اي ديگري در صنعت توريسم وجـود دارنـد كـه در بـر گيرنـده       گونه

توليد صنايع دستي و  فروشگاههاي عرضه  ،پيشه وري در بخش كشاورزي و توليد فرآورده هاي خوراكي

  گانه اي را مي خواهد.ث جداحكننده آن و ديگر پيشه هاي زيادي كه نام آنها ب

از جنبه هاي با ارزش ديگر و پيشرفت  جهانگردي پديـد آوردن جنـبش هـا و توليـد كـار و بهـره وري از       

اندوخته هاي انساني متخصص مي باشد كه در صورت بودن شرايط آن گسترش جهانگردي را با پيروزي 

صنعتي نگريسته شده اسـت كـه    صنعت جهانگردي همواره  به صورت به بيان ديگر .همراه خواهد ساخت

 ،ا پژوهش هايي كه در اين زمينه انجام شـده اسـت  ببهره وري به بار مي آورد.  ،كار بيشتر از عوامل ديگر 

براي نمونه در هنگـام بررسـي انجـام شـده در جزيـره پورتوريكـو ايـن         .اين موضوع به اثبات رسيده است
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براي پديد آوردن واحد كار در صنعت هتل داري برابـر  دستاورد بدست آمده كه اندازه سرمايه  موردنياز 

  .با اندازه سرمايه مورد نياز براي پديد آوردن يك واحد كار در صنايع سبك است

  1970افراد پيشه ور در بخش جهانگردي در سال   2-2جدول شماره 

  شماره برآورد پيشه اي كه مستقيم پديده آمده است  نام كشور  شماره

1  

2  

3  

4  

5  

6  

  سالوييوگ

  اسپانيا

  كنيا

  تونس

  مراكش (مغرب)

  تانزانيا

126392  

104612  

12000  

118919  

6393  

2400  

در كشورهاي رو به رشد و جهان سوم كه بالقوه داراي كشـش هـاي توريسـتي و جاهـاي ديـدني زيـادي       

لكه به نيروي انساني آماده به كار كم مي كند، ب سختي هاي هستند، پيشه وري در بخش توريسم نه تنها از

توريست ها به اين گونه كشورها، با جريان يافتن جهانگردي توجـه آنـان را بـه سـوي      مسافرت لحاظ نبود

  )64، 63، 62ص  -7(م.  اينگونه كشورها جلب مي نمايند.

  آمار در جهانگردي: -15

 با پيشرفت  هاي دانش، ارزش آمار تمامي پژوهش هاي اجتمـاعي، اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي امـروز     

روشن شده است، با اينكه جهانگردي نوين زاده دوران پس از انقالب صنعتي است، انـدازه گيـري مـنظم    

در سال هاي پس  يعلمي تمام جنبش هاي  جهانگردي از سده بيستم آغاز شد. همراه با افزايش جهانگرد

  از جنگ جهاني اول نياز به اندازه گيري درست و علمي آن احساس شد.

اني اول، آمارگيري در جهان تنها به  وسيله دولت ها انجام مي شد كه تنها جنبه سياسـي  تا آغاز جنگ جه

بدين معني كه انجام اين كار بـراي نظـارت بـر درآمـد جاهـاي پـذيرايي و اقـامتي و رفـت و آمـد          داشت.

د. امـا  بيگانگان و مهار مرزها و مسائل مالياتي، بهترين انگيزه هاي اقـدام بـه آمـارگيري در جهـانگردي بـو     

د. بـا افـزايش   مـ آگاهي از مسائل بهداشتي و بيماري هاي واگير نيز انگيزه اي براي اين كار به شمار مـي آ 

روز افزون نقش جهانگردي در اقتصاد و افزايش درآمـد و جابجـايي سـرمايه،  داشـتن داده هـاي آمـاري       
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، موسسـات و  هـا  اي سـازمان وابسته به جابجايي هاي جهانگردي اندازه هزينه هاي جهـانگردان و درآمـده  

مبناي برنامه ريـزي بـراي گسـترش جهـانگردي و گسـترش اقتصـادي بـه          ،دولت ها از صنعت جهانگردي

شمار مي آيد.  وانگهي براي سرمايه گذاري در هر بخشي از جنبش هاي اقتصادي و از جمله جهانگردي، 

ي سـنجش شـمار جهـانگردان در كـانون     بايد اندازه سوددهي و عوامل آن را در نظر گرفت. از اين رو برا

آگاهي از  اندازه پولي كه جهانگردان در جاهاي گوناگون  و هاي گردش، خواسته ها، گرايش هاي آنان

مي كنند، نياز به  آمارگيري علمـي  از همـة رونـدهاي چگـونگي جهـانگردي احسـاس مـي شـود.           هزينه

اريابي در جهانگردي نيازمند بهره مندي از آمار همچنين دانستن اين نكته موردنياز است كه گسترش و باز

در مورد اندازه و گونه تجهيزات، كشش ها، امكانات، ارزش سـرويس رسـاني كـه در زمينـه جهـانگردي      

  )197، 196، 195ص  -1ارائه مي شود و ... است. (م. 

  هدف از آمارگيري در جهانگردي: 15-1

مارگيري يا به بيان ديگر، كار بـرآورد در جهـانگردي را در   با توجه به گفته هاي پيشين مي توان مراد از آ

  موارد  زير خالصه نمود:

ارزيابي پيامدهاي جنبش هاي جهانگردي در اوضاع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ساكنان يـك   -1

  (محله ، شهر، منطقه، كشور) جهانگردي كانون

سـهيالت اقـامتي و رفـاهي و    برنامه ريزي و سـرمايه گـذاري در امـور زيربنـايي و پديـد آوردن ت      -2

امكانات گردشي با توجه به شمار  گردشگراني كه به يك  كشور با يك محل و منطقه مي آينـد  

،پيشـه اي،  انيو اندازه  پولي كه هزينه  مي كنند و همچنـين بـا در نظـر گـرفتن ويژگـي هـاي رو      

، خـوراكي  گـاه فرهنگي، مي توان به پديد آوردن فرودگاهها، شركت هاي حمـل و نقـل ، تعمير  

 سرا، ميمهان سرا، جاهاي گردشگري و ... اقدام كرد يا امكانات موجود را گسترش داد.

ها براي بررسي بازارهاي  جهانگردي و رشـد و گسـترش آن    سرانجام بدست آوردن آمار و داده -3

اجتماعي امكان پذير اسـت كـه داده   –ضرورت دارد، زيرا هنگامي گسترش هر جنبش اقتصادي 

 ل و ويژگي هاي آن بازارها وجود داشته باشد.عري درست از بازارهاي بالقوه و بالفهاي آما

  )197ص  -1(م.  
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  گوناگوني آمار در جهانگردي: -15-2

  مي توان آمار در جهانگردي را به سه دسته بخش كرد كه هر كدام از آنها كاربردي ويژه دارد:

جهانگردي در فاصله زماني معينـي (بـراي نمونـه در     آمار وابسته به اندازه: آمارگيري از اندازه –الف 

، جهانگرداني بيش از يك بار در سال طول يك سال) است، اما از آنجا كه ممكن است در اين مدت

بايد بازتاب شمار بارهايي باشد كه جهانگردان از كشور يا جـايي   آماراز جايي ديدن كنند، اين گونه 

نمي تواند نشان دهنده شمار جهانگرداني كه به آن جـا يـا كشـور     ديدن مي كنند. از اين رو، اين آمار

كمتر باشـد   سالشده در سراسر يك  نابيمي روند باشد. يعني ممكن است شمار جهانگردان از شمار 

شـمار   ازو برخي از جهانگردان، در سراسر سال سه بار به كشوري رفته باشند. شيوه ديگر آمـارگيري  

ندن (شب يا روز) آنان در كانون گردشي است، كه بيشـتر ميـانگين مـدت    گردشگران بر پايه مدت ما

در انگلـيس   1978ماندن را در نظر مي گيرند. براي نمونه ميانگين مـدت مانـدن جهـانگردان در سـال     

  روز بوده است. 45/11

بـا  آگـاهي از نـوع پيشـه، سـن، جـنس، انـدازه دانـش،          مار وابسته به  ويژگي جهـانگرد: آ –ب 

و خواسته هاي گردشگران و چشم داشت هايي كه آنـان از گـردش بـه كـانون جهـانگردي       دلبستگي

ر گردش بر باري بردن به دليل اين كه گروهي از مردم در روزهاي تعطيل ماندن در خانه پ دارند، و يا

 برنامه هايي در رده هـاي بـومي، منطقـه اي و   و  مي گزينند، طراحان و برنامه ريزان مي توانند طرح ها

  ملي ارائه دهند و بدين سان بازار جهانگردي را گسترش دهند.

     آمار هزينه ها: با آگاهي از اندازه پولي كه گردشگران در يك شهر يـا كشـور هزينـه مـي كننـد،      -ج

مي توان به پيامد و ارزش جهانگردي در اقتصاد  منطقه و برآورد كردن  درآمد اهالي پـي بـرد. پـولي    

، اقامـت، خـورد  و خـوراك،    داخلـي مـدهاي  آدر يك كشور بـراي رفـت و    خارجيكه جهانگردان 

. به شمار مـي آيـد امـا پـولي كـه      هخريد و ... هزينه مي كنند، به منزله درآمدهاي كشور بازديد  شوند

             بابت بلـيط رفـت و برگشـت از آغـاز تـا كـانون گردشـگري بـه شـركت هـاي حمـل و نقـل بيرونـي             

شـركت   بـا  خـارجي ه درآمد كشور كانون به شمار نمي آيد. (البته اگر جهانگردان مي پردازند به منزل
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حمل و نقل كشور مورد بازديد مسافرت كنند اين پرداخت نيز از درآمدهاي كشور مـورد بازديـد بـه    

  شمار مي آيد)

وار بر مهار ارزيابي بيرونـي و دفترهـاي بـانكي اسـت     خارجي شيوه سنتي برآورد هزينه بازديد كنندگان

مفيد بودن اين روش به عادت جهانگردان و شـيوه رفـت و آمـد آنـان،  همچنـين مهـار درسـت        است.

سيستم ارزي بستگي دارد. اگر بخواهيم ميانگين هزينه ها را در هر ديدار يا در هر شب مانـدن بـدانيم   

جهانگردي بايد اندازه درآمد زير ساخت هاي جهانگردي يا جاهايي را كه  به هر حال با جنبش هاي 

بدسـت  شب و روز بخش كنيم اعـداد   تعدادكساني كه به آن جا وارد شده اند يا  بر تعدادوابسته اند، 

به ميانگين هزينه ها در هر ديدار يا هزينه هاي روزانه و شبانه، معياري براي شناخت گونه  آمده مربوط

  انگردي است.و چگونگي گردش جهانگردان و اندازه هزينه هاي آنها در هر كانون جه

  )200، 199، 198، 197ص  -1(م. 

  روش هاي بزرگ آمارگيري: -15-3

  :خروجورود يا  هاي آمارگيري مستقيم با شمارش در جا –الف 

شمار جهانگردان، هنگام وارد شدن به كانون جهانگردي يا بيرون كه براساس اين روش افزون بر اين 

از آنها مي توان به داده هاي  درستي دسـت يافـت    مي شود، با گفتگو و پرسش رفتن از آن يادداشت

البته در مورد آمار جهانگردي بـين المللـي بـه شـرطي ايـن روش مـي توانـد كارسـاز باشـد دسـتاورد           

ايـن روش نيـز    .پسنديده اي را بدست دهد كه بر مرزهاي كشور بازديد شونده مهار زياد حاكم باشـد 

كشور و هم براي شمارش جهانگردان در محـل يـا     در يك  خارجيبراي تعين شمار جهانگردان هم 

از  خـروج  باشد. با اين روش مي تـوان دربـاره زمـان ورود و     آمدكانون جهانگردي ممكن است كار

  كشور يا كانون جهانگردي و در كانون بعدي يا مدت ماندن و از جهانگرد پرسش نمود.

  آمارگيري از راه پرسش از خانه ها  و خانواده ها: -ب

اين اساس شمار مشخصي از خانواده هاي شهر يا كانون جهانگردي را در نظر ميگيرند و بـين آنـان   بر 

جاي تولـد، انـدازه    ،پرسش نامه پخش مي كنند. بيشتر در اين پرسش نامه ها درباره جنس، سن، پيشه

  ، دليل رفتن يا نرفتن به گردش پرسش مي شود.درآمد، اندازه سواد، شمار افراد خانواده
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ش پرسش نامه ها بين خانواده هايي كه به گردش نرفته اند نيز بـراي ايـن ارزش دارد كـه نخسـت     پخ

        آگاهي هاي كلي درباره  چگونگي گذران وقـت آزاد اهـالي يـك ناحيـه يـا يـك كشـور بـه دسـت          

  . لت نداشتن انگيزه به گردش بخشي از مردم پي بردعمي آيد. و دوم اينكه از اين راه مي توان به 

  آمارگيري غير مستقيم با شمارش در جاي اقامت: –ج 

است، پرسش نامه هاي ويژه اي از سوي سازمان يا وزارت جهانگردي در  رايجدر اين شيوه كه بسيار 

ــن     ــاد شــده اي ــدان جاهــاي ي ــرد. كارمن ــرار مــي گي           اختيــار مســئوالن اقامــت گاههــاي جهــانگردي ق

ن را پـر كنـد و بـه دفتـر     آگر به او مي دهنـد و از او مـي خواهنـد    پرسش نامه ها راهنگام ورود گردش

  جهانگردي جاي اقامت خود بفرستد.

اين پرسش نامه ها در فاصله هاي زماني روشني، به دفتر كانوني  سرپرست آمار جهـانگردي فرسـتاده   

اه شد بلكه ماندن آنها آگمي شود با اين روش آمارگيري نه تنها مي توان از شمار گردشگران و مدت 

مي توان  از ويژگي هاي فردي گردشگران آگاه شد و جهـانگردان را از نظـر ذوق و وابسـتگي هـا و     

  تسهيالتي كه در جاي اقامت مورد بهره برداري قرار مي دهند رده بندي كرد.

  تنگناها و سختي هاي آمارگيري: -15-4

درباره جهانگردي بسـيار دشـوار   به خاطر پيچيدگي و ويژگي ماهيت جهانگردي، تهيه آماري درست 

اســت. بــا ارزش تــرين مســئله آمــارگيري و تهيــه انــدازه هــاي عــددي دربــاره جهــانگردي شــناختن   

  جهانگردان از ديگر گردشگران و مردمان بومي است.

: يكــي اينكــه بــه دارد دســتيابي و پيــروزي در گــردآوري آمــار جهــانگردي بــه دو موضــوع بســتگي 

ردمداران دولتي براي نظارت در كوچ يا در مبادالت ارزي با انگيزه هاي چگونگي انديشه هايي كه س

بـا   ،ويژه به كار مي برند. دوم اينكه به اندازه همكاري خود جهانگردان با زيرساخت هاي آمـارگيري 

اي ،جـ توجه به اين سختي ها و نياز دولت ها به داده ها و آمار در زمينه  مبـادالت بـين المللـي و كوچ   

ست كه در بسياري از كشورها در حالي كه  درباره جهانگردي بيروني داده هاي درستي در شگفتي ني

  داده ها بسيار اندك و ناتمام است. ،دست نيست، درباره گردش هاي ملي

  )204، 203، 202، 201ص  – 1(م. 
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  آمار جهانگردي بومي: -15-5

نگردي دروني ناميده مـي شـود   گردش هايي كه در گستره جغرافيايي يك كشور انجام مي گيرد جها

  آمارگيري از گردش هاي بومي به دو لحاظ ارزش دارد: 

ارزش، ويژگي ها و وابسـتگي هـا بـه جهـانگردي نـزد مـردم؛ دوم بدسـت          ،نخست آگاهي از اندازه

آوردن داده ها درباره يك نقطه ويژه واقع در قلمرو يك كشور، دفترهاي يادداشـت نـام گردشـگران    

و جاهاي پذيرايي معمـول تـرين و كهـن تـرين  منبـع بدسـت آوردن  داده هـا دربـاره          در مهمانسراها

گردشگران بومي است. در هر موردي كه داده هاي وابسته به يك كانون ويژه مورد نظـر باشـد، داده   

هاي موجود در يك مهمانسرا يا موسسه همانند در  همان جا را مي توان گردآوري نمود. نمـي تـوان   

امكانات ويژه اي هسـتند و   رها چندان اعتماد كرد، زيرا هر كدام از آنها  داراي تسهيالت و به اين دفت

هـيچ كــدام از مهمـان ســراها، كـاروان هــا و اردوگــاه هـاي گردشــگري از نظـر ابزارهــا و تســهيالت      

جهانگردي، يكسان نيستند. وانگهي آگاهي آنها دربـاره جريـان جهـانگردي و وابسـتگي هـا و رفتـار       

  گردان چندان كافي نيست براي آمارگيري در  جهـانگردي بـومي از دو شـيوه اصـلي بهـره وري     جهان

  مي شود:

  بررسي بيكاري هاي ملي كشور: -1

بررسي بيكاري هاي ملي از لحاظ جهانگردي بومي كشور در وهله نخست، داده هاي وابسته به اندازه 

سـازد. در بررسـي هـاي بـه بـار آمـده،       ي مبيكاري ها و هزينه و ويژگي هاي بازار تعطيالت را روشن 

دست كم مدت  گردش براي به شمار آوردن بيكاري هاي زياد، چهار شب در نظر گرفته شده است. 

تعيين اين اندازه به اين دليل است كه بيكاري هاي سـاليانه از بيكـاري هـاي كوتـاه مـدت بـه ويـژه از        

  بيكاري آخر هفته جدا شود.

  نگردي:بررسي  آمار در كانون جها -2

كـه در درون   اسـت  مراد تعيين اندازه پول هـاي هزينـه شـده و ويژگـي  جهـانگرداني      ،در اين بررسي

وضع كانون از دو ديدگاه بررسي مي شود: بررسـي   .كشور به يك جا و كانون معين گردش مي كنند

رسـي،  همانند آن و بررسي وضع جهانگردان (درباره چگونگي هر دو بر ديگر جاهايمهمان سراها و 
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پيش تر در بحث روش آمارگيري بياناتي گفته شد) مراد از بررسـي وضـع بازديـد كننـدگان، بدسـت      

  )211الي  204ص  -1دت ماند نشان در كانون است.(م. م آوردن داده هايي درباره خود آنان و

  آمار جهانگردي بين المللي: 15-6

اقتصادي، تالش هاي همه جانبه  ددي ، با روشن شدن ارزش رو به افزايش جهانگردي از1930در دهه 

، صندوق بين 1960مد.در سال آاي براي ارزيابي گردش ها و هزينه هاي جهانگردي بين المللي به بار 

المللي پول درباره شيوه يادداشت دريافت ها و پرداخت هـاي گردشـگري در ترازنامـه پيشـنهادهايي     

  كرد كه چكيده آن به بيان زير است:

نـان بايـد پـول هـايي را كـه       آگزارش درباره شمار گردشگران و اندازه هزينه هـاي  هنگام گردآوري 

گردشگران بيروني در كشور مورد بازديد هزينه مي كنند در ستون  بستانكار و پول هايي را كه  اهالي 

  همان كشور در كشورهاي ديگر مورد بازديد خود هزينه مي كنند، در ستون  بدهكار منظور كرد. 

  )213ص  -1(م. 
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  گردشگري در ايران: 3فصل 

  پيشگفتار: -1

در ايران توريسم و جهانگردي تاكنون جايگاه واقعي خـود را نيافتـه اسـت و بـا وجـود جايگـاه مناسـب و        

 هموار جغرافيايي بين دنياي خاور و باختر و بودن بسـياري از بخـش هـاي طبيعـي، فرهنگـي و گونـاگوني      

باتوان عرضه به بازارهاي  توريستي جهاني، درآمد ارزي ايران از اين بابت بسـيار نـاچيز بـوده  و     جاذبه ها

مي باشد. نگاهي گذرا به جنبش هاي توريستي  ايران در گذشته، نشان دهنده آن است كـه سياسـت هـاي    

مد بوده و مانع از شكل استعماري در جريان جهانگردي كشور نيز همانند ديگر جنبش هاي اقتصادي كارآ

  )188ص  – 7گيري آن مي شد. (م. 

نـد. مـردم بسـياري از كشـورهاي     ربسياري از جهانگردان  به دليل تبليغات دروغين از آمدن به ايران بيم دا

جهان و  به ويژه نسل هاي جوان آنها از كشش هاي كشورمان آگاهي چنداني ندارند. در اين ميان تهيـه و  

در زمينه كشش هاي جهانگردي ايران به مراد پديد آوردن انگيزه بـراي گـردش بـه ايـران     ارائه فيلم هايي 

  بسيار مورد نياز به نظر مي رسد.

امروزه جهانگردي در بسياري از كشورها سرچشمه با ارزش ارزي و يا افزايش درآمد ارزي مـي باشـد، و   

گسترش جهانگردي كشورمان نياز بـه  جهانگردان رونق بخش اقتصادي بسياري از كشورها شده اند. براي 

ست داريم. اين در حالي است كه در اين زمينه از بسياري از كشورهاي خاورميانه جا ربرنامه ريزي هاي د

  )30ص  – 8(م.  مانده ايم.

  ه گردشگري در ايران:ينپيش -2 

   سـتاني ايـران   با و برخـي ديگـر  از جاهـاي   » سـيلك «از روي همانند هاي ميان يادگارهاي بدست آمده در 

رفت و آمد ميان قبيله هاي پيش از تاريخ ساكن ايـن فـالت    مي توان اين گونه برداشت كرد كه از دير باز

برقرار بوده و بي ترديد در اثر اين وابستگي ويژگي هايي از يك تمدن بـه تمـدن ديگـر جابجـا مـي شـده       

نجان و از همدان به اراك و قـم و از راه قـم   است. در دوران مادها نيز از راه مسافرت از ري به قزوين  و ز

به ساوه و همدان و از راه همدان  به  ابهر و فرقان بخش خاوري مياني كوهسـتاني زاگـرس و منـاطقي كـه     

ن به عراق عجم موسوم گشت را اشغال كردند. در دوران  هخامنشي راه هاي ارتباطي دوره ماد به آپس از 
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گسترش يافت و براي بهبود راههاي كهن و سـاخت راه هـاي نـو     علت بدست آوردن سرزمين هاي ديگر

اقدامات مفيدي آغاز شد. زيرا پادشاهان هخامنشي براي سازمان دادن به  سرزمين پهناور خـود و رسـاندن   

مناسب نيازمند بودند و با آمدن اسالم به ايران در آغاز رونق  خبر در كوتاهترين زمان به راه هاي خوب و 

سترش شبكه ارتباطي كشور به خاموشي گراييـد. امـا پـس از پشـت سرگذاشـتن دورانهـاي       راهسازي و گ

حكومت كردند كم و بيش بـه ارزش راههـا توجـه ويـژه نمودنـد. در دوره       سخت فرمانروايي كه بر ايران

صفوي كه بايد آن را دوران طاليي گردشگري در ايران ناميد. گردشگراني بـا انگيـزه هـاي داد و سـتد و     

 . cگري و سياسـي از كشـورهاي اروپـايي بـه ايـران آمدنـد. از جملـه كنسـتانتين السـكاري لـو (          گردشـ 

lascary) لوتيجي را نچينيتو (l. ranchinitto(تا سـالهاي نخسـت سـده      گردشگران و نيزي و ديگران

ه چهاردهم خورشيدي دگرگوني بزرگي در تسهيالت و امكانات گردش در ايران پديد نيامد. از آغاز سد

چهاردهم آرام آرام راه هاي كاروان رو به جاده هاي شوسه تبديل شد و در پي آن ورود اتومبيل به  ايران 

فزوني  يافت و پس از آن راه آهن و هواپيما در بهبود پيشرفت اقتصادي جهانگردي كشور كارآمـد واقـع   

  )56، 55ص  – 4شد. (م. 

فريقا و اروپا از راه ايران به هم پيوند مي خوردنـد. در  در زمان سلوكيان جاده هاي بزرگ سه قاره آسيا، آ

ن يافـت، بـه گونـه اي كـه بـا ارزش تـرين شـاهراه        اابزارهـاي حمـل و نقـل سـام    و دوره اشكانيان جاده ها 

بازرگاني كهن، يعني جاده ابريشم در اين زمان پديد آمد. در اين دوره تسهيالتي  در اختيـار گردشـگران   

از راهها آگاه مي سـاختند. در زمـان ساسـانيان هـم امنيـت بـر       راهنما نيان را با نقشهقرار مي گرفت و كاروا

راههاي كاروان رو حاكم بود. پس از ورود اعراب به ايران دوره بي توجهي آنها به راهها كوتاه بود. دوره 

و با باز  سلجوقيان راههاي نو كارواني ساخته شد. پس از فروكش كردن يورش هاي مغول و جانشينان آنها

  شدن جاده هاي بازرگاني آسيا، گردشگران و زائران و كاروانها به جنبش در آمدند.

راه ايـران را در پـيش    ،وابستگي بيشتر با كشورهاي باختري، گردشگران بيرونـي  ردر دوران قاجار به خاط

مي توان نام برد كـه  گرفتند. از اقدامات انجام شده در اين دوره  طرح هاي آباداني و ساخت چاپارخانه را 

  به كوشش امير كبير انجام پذيرفت.



 ٤٧

اداره پـذيرش گردشـگران   «خورشيدي براي نخستين بار در كابينـه كشـور اداره اي بـه نـام      1314در سال 

تاسيس گرديد و انجام كارهاي وابسته به جهانگردي كشور بر دوش آن اداره واگـذار  » خارجي و تبليغات

  گرديد.

دي موسسه مهمان خانه ها با بهره برداري از چنـد مهمانخانـه (مهمـان خانـه در بنـد،      خورشي  1315از سال 

 1319ر، مهمـان خانـه چـالوس و ...) جنـبش هتـل داري خـود را آغـاز نمـود. در سـال          سـ مهمان خانه گچ

اداره پـذيرش  «خورشـيدي   1320اشـد. در سـال   نخورشيدي نخستين آژانس جهانگردي ايران در تهـران ب 

خورشيدي بـار   1320در سال  .جاي خود را به شوراي عالي جهانگردي داد» روني و تبليغاتگردشگران بي

ي مبـاني حسـن   يديگر ارزش پذيرش گردشگران و گردشگري با توجه به جنبه هاي اقتصـادي و پـا برجـا   

 كشورهاي گوناگون مورد توجه دولت واقع شد و اداره امور جهانگردي كابينه كشـور  ،تفاهم ميان انسانها

نفـر از نماينـدگان    12در بـر گيرنـده    ،خورشيدي شوراي عالي جهانگردي 1340متمركز گرديد. در سال 

آگاه و دانا در جهانگردي به خاطر تصويب نامه هيئت اجرايي  كابينه ها و موسسات دولتي، سه نفر از افراد

در رده عالي نظارت داشت.   اداره امور  جهانگردي كابينه كشور بود و بر امور وابسته به جهانگردي كشور

خورشيدي با توجه  به گسترش و نيز به مراد هماهنگ شـدن سياسـت جهـانگردي و     1353در سوم تير ماه 

كشور در درون و بيرون از مرزهاي ايران به خاطر قانون سازمان پـذيرش گردشـگران و وزارت     اطالعاتي

وزارت اطالعـات و جهـانگردي پديـد آمـد.     اطالعات در يكديگر در هم آميختند و وزارت نوي بـه نـام   

خورشيدي پس از انقالب بـه وزارت ارشـاد ملـي و سـپس      1357وزارت اطالعات و جهانگردي در سال  

وزارت ارشاد اسالمي نام گرفت و حوزه معاونت جهانگردي اين كابينه  سرپرستي امور جهانگردي كشور 

  دوش گرفت. ررا ب

ه مراد گسترش جنبش هاي اقتصادي، كسب  و درآمـدهاي ارزي از  در اجراي سياست هاي دولت ايران ب

ر نفتي با توجه به توان باالي كشور در پذيرش جهـانگردان بيرونـي بـا بـازنگري در مـراد وظـايف       يمنابع غ

حوزه معاونت امور سياسي و زيارتي  و سازمان  كانونهاي ايـران گـردي و جهـانگردي ايـن دو بخـش در      

ميخته شد و جنبش خود را به منزله سازمان ايران گردي و جهانگردي ادامه داد تا در يكديگر آ 1376سال 

اليحه اي كه به پيشنهاد رياست سازمان ياد شده و اداره  ميراث  فرهنگي تمام كشـور   1383اينكه در سال 



 ٤٨

 به مجلس برده شد تصويب و هم اكنون سازماني به نام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاسيس شده

كه يكي از معاونت هاي رياست جمهوري به شمار مي آيد و با وجود انجام طرح آميختگـي هنـوز مـورد    

  اعتراض نمايندگان مجلس و گروه ها قرار دارد وپيوستگي اين طرح زير بررسي و بازنگري است.

  )17، 16،  150ص  – 5(م.  

شتن مردماني مهمـان دوسـت و مهربـان و    ايران به خاطر موقعيت جغرافيايي، بازرگاني و دانشي اش و با دا

ميراث هاي گران بهاي فرهنگي و هنري از دير باز براي گردشگران و جهانگردان سراسر دنيا كششي ويژه 

داشته است  بر مبناي نوشته هاي گزنفون و هر دوت، بازرگانان يوناني و رومي براي داد و ستد و گـردش  

  مد داشتند.آبه ايران رفت و 

ياقوت حموي و ابن بطوطه از جهان عرب بازديـد كردنـد كـه بيـان      ،ردشگراني مانند ابن حوقلايران را گ

ديدني هاي خود را از طبيعت و اوضاع مردم ايران در نوشته هايي مانند صوره االرض، معجم البلـدان و ...  

مـردمش سـفرنامه    آورده اند. سرشناس ترين  گردشگران اروپايي كه به ايران آمده اند و در مورد ايران و

نوشته اند ژان شاردن فرانسوي،  پيتر دالولـه ايتاليـايي، مـاركوپولوي  ونيـزي، تاورنيـه فرانسـوي و بنيـامين        

  تودالي هستند.

تودالي اهل اسپانيا است و گويا نخستين  كسي است كه پس از اسالم  از ايران ديدن نمـود و سـفرنامه اي   

  )280، 279ص  – 1شته است. (م. درباره  گردشش به ايران و شهرهايش نو

  وضعيت جهانگردي در ايران: -3

مورد توجه قرار گرفت و سازمان هـايي چـون اداره امـور     1314توريسم به عنوان منبع درآمد ملي از سال 

جهانگردي و شوراي عالي  جهانگردي زير نظر وزارت كشوري و پس از آن سازمان پذيرش گردشگران 

ي را بر دوش گرفتند. به طور كلي جهت گيري گسـترش توريسـم  درسـالهاي    رسيدگي به امور جهانگرد

گسترش توريسم بيروني و بدست آوردن درآمد ارزي بيشتر بـود. بـراي نمونـه در برنامـه      ،پيش از انقالب

هزار  520بههزار نفر  289 از) مراد اصلي گسترش توريسم، افزايش جهانگردان 1347 -51چهارم عمراني (

روز بود. اما پس از انقالب ايران  8و طوالني كردن ميانگين اقامت آنها به ميزان دست كم  51 نفر در سال

در كناربدست آوردن درآمد ارزي به زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي توريسم هم توجه شده است و مـراد  



 ٤٩

يد آوردن زمينـه  از گسترش توريسم  جدا از منابع اقتصادي، شناساندن فرهنگ، تمدن ايران به جهانيان، پد

ديدني در سراسر كشور و برانگيختن مـردم بـه بازديـد از ايـن      و هاي مناسب براي شناسايي جاهاي طبيعي

جام در وقت هاي فراغت به مراد آشنايي با يكديگر و پا برجايي يگانگي بين مردم و ديگر موارد فرهنگي 

  )63ص  -4بوده است. (م. 

گردشگر بين المللي وارد ايران شدند تمام درآمـد بدسـت آمـده از    ميليون  43/1نزديك به  2000در سال 

  ميليـون نفـر در سـال    وميليون دالر بود. هم اكنون شمار جهانگردان بيشـتر از د  67اين گردشگران بيشتر از

اما آمارها و نمودارها نشان دهنده آن است كه تـوان هـاي صـنعت گردشـگري ايـران در بيـرون        مي باشد.

ر بيشتر از برگشتي كنوني است. به بياني ديگر اندازه تورهاي بيـرون رفتـه بيشـتر از تورهـاي     بردن ارز بسيا

  ورودي بوده و رشد  منفي اقتصادي در بخش صنعت گردشگري را داريم.

ياد با سـينما از جنبـه ارزش و پتانسـيل اقتصـادي آن ، هنـوز رونـد       ز صنعت گردشگري در ايران با تفاوتي

كرده و  همچنان به منزله صنعتي حـرام در بنـد گمـان هـاي بـومي سـازي و قيـد و        خود را سپري ن يكاهش

باورها و حتي سليقه اي سياستگذاران كالن و مديران مالي سيستم دولتي گرفتار است. با   ،بندهاي اخالقي

وجود مخالفت هاي همه جانبه كارشناسان و دست اندركاران امور گردشگري با آميخـتن گردشـگري بـا    

فرهنگي كه خود سازماني آشفته و درگير مشكالت مالي و مديريتي بود، اين اشتباه صورت گرفت  ميراث

و  هم اينك شاهد ناتواني و كاهش بيشتر اين صنعت در ايران هستيم. مشكالت گردشگري و نيـز كمبـود   

  )9زمينه ذهني مثبت از جهانگردان و بي اعتمادي به آنها، بي ثباتي دروني دارد. (م. 

  جاذبه هاي جهانگردي ايران: -4

ايران يكي از كشورهاي با ارزش جهان است كه بـه دليـل جايگـاه ويـژه سياسـي، اجتمـاعي و جغرافيـايي        

همواره در كانون توجه جهانيان بوده است. كشور ايران به دليل برخورداري از فرهنـگ و تمـدن باسـتاني    

ده اسـت. و بـه دليـل وجـود ريشـه هـاي ژرف       همواره يكي از با ارزش ترين پايگاه هاي تمدن بشـري بـو  

كشـور نخسـت    10تاريخي و فرهنگي در اين كشور و تاثيرگذاري آن بر جهـان پيرامـون خـود در شـمار     

جهان از لحاظ برخورداري از كشش هاي گردشگري قرار دارد. از سوي ديگر گوناگوني در طبيعـت در  

  ن افزوده است.جاي جاي  اين كشور بر زيبايي ها و جلوه هاي طبيعي آ



 ٥٠

ايران را بايد كشوري چهار فصل ناميد چرا كه در يك زمان امكان ديدن جلوه هايي از هـر فصـل وجـود    

دارد بنابراين كشور پهناور ما با اين آب و هواي گوناگون و كشش هاي توريستي فراوان يكي از جاهايي 

آن را به يكـي از جاهـاي بـا ارزش توريسـتي جهـان       ،است كه فرهنگ ها، شيوه زندگي و بناهاي تاريخي

  )65،  64ص  – 4تبديل كرده است. (م. 

قرار گرفتن ايران در يكي از حساس ترين و با ارزش ترين جاهاي جهان همچون پلي از سپيده دمان تاريخ 

  مي دهد.بشر، كانون هاي با ارزش فرهنگي، سياسي، اقتصادي، تمدن هاي گوناگون جهان را به هم پيوند 

به خاطر پهناوري سرزمين و گوناگوني ساختار طبيعي كـه پديـد آورنـده گونـاگوني آب و هـوا و چشـم       

اندازهاي چشم نواز طبيعي است، ايران را كشوري پربار، زيبا، بهره مند از جنگل هاي سرسبز، كـوه هـاي   

           ور كلـي مـي تـوان    باشكوه دشت ها و بيابانهاي بي كـران و كويرهـاي شـگفت انگيـز كـرده اسـت. بـه طـ        

  جاذبه هاي جهانگردي ايران را به  سه گروه طبيعي، انساني، فرهنگي و آييني بخش كرد:

قلـه هـاي بلنـد آنهـا      و  كوه هاي بلند و زيباي زاگرس، البرز، سبالن، شـيركوه  جاذبه هاي طبيعي:-1

چشـم انـدازهاي    ،وردي و اسـكي اسـت  مانند دماوند، الوند و دنا كه حتي بهترين  جا براي مشتاقان كوه نـ 

  بسيار زياد و گوناگون ايران جاذبه هايي بسيار زيبا را پديد آورده اند.

هم چنان كه گفتـه انـد، ايـران بـه خـاطر بهـره منـدي از تمـدن و          فرهنگي: –جاذبه هاي انساني  -2

ذشته به هم پيوند مي داد، فرهنگ پربار و قرار گرفتن در راه  جاده ابريشم  كه خاور وباختر جهان را در گ

و چون  در سراسر تاريخ كهن خودش فرمـانروايي هـاي جهانـدار و امپراتورهـاي دادگـر دوران پـر فـر و        

شكوهي را به خود  ديده است، سرشار از يادمان و يادگارهاي تاريخي، شيوه زندگي و يادمان هاي هنري 

  صنعت هاي دستي رنگارنگ است.

تازيان مسلمان به ايران، آيـين اسـالم كـه نويـد دهنـده برابـري و آزادي        يورش جاذبه هاي آييني: -3

است،  به ميان مردم  راست جوي اين مرز و بوم راه يافت. بسـياري از امـام زادگـان از خشـونت و درنـده      

از آن پس ايران كم كم مدفن  خويي حاكم بر سرزمين هاي عرب  گريختند و به آغوش ايرانيان پنا بردند.

ادگان شـد و بـه جاهـاي زيـارتي و پرسـتش گـاهي مـردم تبـديل گرديـد. افـزون بـر زيارتگـاه هـا،              امام ز

مسجدهاي ايران نيز از ديدگاه زيبايي و  شكوه و ساختار ايراني در سراسر جهان شهرتي پـر آوازه دارنـد.   



 ٥١

ر وانگهي سبك بنا و ساخت و آراستگي مسجدهاي ايران بـا مسـجدهاي ديگـر كشـورهاي اسـالمي بسـيا      

  متفاوت است. همين امر مي تواند در پذيرش گردشگران بيروني پيامدي بزرگ و با ارزش داشته باشد.

ه هـايي اسـت كـه از نظـر     سـ يها و مسجدها، ايران  داراي كليساها، آتـش كـده هـا و كن    افزون بر زيارتگاه

اسـت و بـراي    يـين هـا در سراسـر گيتـي    آپيـروان ديگـر    كهنگي، شكوه و زيبايي مورد توجـه بسـياري از  

  )287، 277ص  – 1جهانگردان و زائران ايراني و ديگر كشورها جاذبه بسيار دارد. (م. 

  پيامد آن در ايران: و رويارويي صنعت توريسم و صنايع دستي -5

صنايع دستي گزارشگر صنعت و هنر نياكان و بيانگر هنر و ذوق مـردم هركشـور اسـت و مـي تـوان آن را      

مردم يك مرز وبوم و ذوق وسليقه دوران خود دانست. صنعت دستي گزارشي از  جلوه گاه آفرينش هنري

ملت اسـت. در ضـمن اينكـه    يك و قبيله در پايان  هويت افراد و در مجموع آنها هويت مجموعه يك قوم

توريست ها با گرفتن عكس از جاهايي كه ديدن كرده اند خاطرات خود را به ثبت مـي رسـانند بـا خريـد     

ا همـواري هـايي   ت .سته به آن بوم، يادگار ديگري براي يادآوري خاطرات خود تهيه مي كنندكاالهاي واب

كه در زمينه صنايع دستي وجود  دارد. اين است كه در بسياري از كشورها مگر كشـورهاي انـدكي ماننـد    

(نبـودن نوشـته،    آلمان، ايران را به منزله توليد كننده صنايع دستي نمي شناسند به داليل زير: نبـود تبليغـات  

نبود شناخت سـليقه   ،كتاب، فيلم و ...) نبود بازاريابي ، نبود تطابق صنايع دستي ايراني با نيازهاي خريداران

نبود برنامـه ريـزي توليـد و فـروش و پـايين       ،هاي خريداران، نبود بانك اطالعاتي، نبود بسته بندي درست

مـوارد گمركـي بيمـه و     ،كنندگان و صـادر كننـدگان  بودن كيفيت برخي كاالها، نبود هماهنگي بين توليد

  حمل و نقل.

  براي از بين بردن اين ناهمواري ها كارهايي را كه مي توانيم انجام د هيم به بيان زير است:

شناساندن صنايع دستي ايران به توريست هاي وارد شده، توسط كاتالوگ، بروشـور و ارائـه آنهـا     -1

  ورودي هاي كشور، هتل  و تورها. ،IRANو  AIDدر سفارتخانه ها، دفترهاي فروش 

 بر پايي تورهايي براي بازديد توريست ها از كارگاه هاي توليد كننده صنايع دستي  -2

 ش.و فرپديد آوردن سمينارها و نمايشگاه هاي فروش صنايع دستي  -3

 )72، 70، 69، 68، 63، 62، ص 8(م.  
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  سهم ايران در بازار جهانگردي: -6

ي بسيار در ايران از نظر جهانگردي جايگاه ايران از نظر شمار جهانگردان وارد شـده بـه   با وجود جاذبه ها

كشور و بدست آوردن درآمدهاي ارزي بسيار ناچيز بوده است. بنا به بيانات برخي از مسئولين، ايـران كـه   

ار دارد از نظر برخورداري از امكانات ميراث فرهنگي و جهانگردي دررده چند كشور با ارزش جهـان قـر  

در كنـار ايـن نيـز    . از درآمد جهاني را به طور ميانگين در چند سال پاياني داشته اسـت  001/0سهمي برابر 

خش بازار جهانگردي نشـان مـي دهـد    ب .است 01/0امكانات موجود ميراث فرهنگي نسبت به نيازهاي آن 

در اين ميان  .يكايي وابسته است% از بازار جهانگردي به كشورهاي اروپايي و امر5/78كه به طور ميانگين 

          سهم ناچيز ايران و بـا وجـود برخـورداري از كشـش هـا و سرچشـمه هـاي عرضـه بسـيار در خـور توجـه           

) 1368-72( ژرف نگري است. براي نمونه به رغـم سـفارش هـا وپـيش بينـي هـاي برنامـه يكـم گسـترش         

اشـته اسـت. كشـوري كـه براسـاس ضـوابط       ميليارد دالر تراز منفي در بخش جهانگردي د 5/4نزديك به 

      كشور برجسته باستاني و تاريخي جهـان بـه شـمار مـي آيـد و يكـي از پيشـينه دار تـرين         10يونسكو جزو  

پهنه هاي تاريخ تمدن بشري را در قلمرو جغرافيايي سياسي برخوردار است از پويايي اجتماعي، فرهنگي و 

ز حاشـيه نشـينان و تماشـاگران انـدوه خـور ايـن بـازار بـزرگ         ا ،سياسي در مقياس جهاني برخوردار است

  جهاني شده است.

اگر به آمار و ارقام سالهاي گذشته نگاه كنيم به ناچيز بـودن سـهم ايـران در بـازار جهـانگردي بيشـتر پـي        

را  89ايران از نظر در آمد جهانگردي در پخش با كل جهـان رتبـه    1375خواهيم برد. براي نمونه در سال 

كشور عضو كنفرانس اسالمي و  55را بين  15كشور جنوب آسيا، رتبه  9كشور، رتبه سوم را بين  200ن بي

كشور راه ابريشم داشت. درآمد جهانگردي كشور مصر، هندوسـتان، يونـان و تركيـه در     19را بين  9رتبه 

كا، انگلسـتان، فرانسـه   برابر ايران درآمد كشورهاي صنعتي مانند امري 24، 15، 12، 13همين سال به ترتيب 

  )65، 64ص  – 4برابر ايران بود. (م . 113، 116، 79، 286واسپانيا به ترتيب 

  اهاي جهانگردي در ايران:نناهمواري ها و تنگ -7

صنعت جهانگردي يكي از نوپاترين صنايع پرجنب و جوش در كشور مي باشد كه با وجود پتانسـيل هـاي   

هنه بازارهاي بين المللي، هنوز جايگاه مناسب خويش را نيافته است گردشگر و جنبش در پ باال در پذيرش
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ناتواني در درك درست و  ،ساله، انديشه هاي برگرفته از گذشته 8رويدادهاي هنگام انقالب ايران، جنگ 

دانشي موضوع محافظه كاري سياسي و حتـي بيـاني در انـدازه يـك كـار حـرام از جهـانگردي در برخـي         

. با پايان جنگ و آغاز دوران بازسـازي و  داشت باز ميمطرح كردن آن  ازاجرايي را  مسئولين ،ديدگاهها

پيشرفت كشور كم كم جهانگردي به منزله عاملي با ارزش دربدست آوردن درآمد ارزي و نيز رسيدن بـه  

برابـر افـزايش در     8/10ديگر در خور توجه  قرار گرفت و اين عوامل صنعت گردشگري را بـا    هايمراد

اما اين اندازه ورود جهانگردان هيچگاه در خور نام ايران  از ديدگاه جاذبه  .سال رو به رو ساخت 10دت م

كنون بايد بپرسيم داليل بي توجهي به مساله گردشگري در ايران چـه در گذشـته   اهاي جهانگردي نيست. 

  وچه كنون چه بوده است؟

نگنـا فرهنگـي اسـت. جامعـه بايـد از ايـن       يكي از بزرگترين مشكالت صنعت گردشگري در كشـورمان ت 

صنعت شناخت نوي بدست آورد. تمام مردم بايد آموزش هاي مورد نياز را درباره آن فرا گيرنـد. مشـكل   

 مـا بايـد بـه ايـن     .ديگر كمبود امكانات زيربناي مانند ابزارهاي حمل و نقل، جاهاي سكونت و .. مي باشد

نيـاز بـه آرامـش و آسـايش دارد حتـي اسـالم هـم بـراي          نكته توجه كنيم كه يك گردشگر در هـر حـال  

روزه و خواندن نماز شكسته در نظر گرفته است. مشـكل ديگـر    نگرفتنگردشگر شرايط ويژه اي را مانند 

ديدگاهي است كه به گردشگري مي نگرد، در گذشته گردشگري را به صورت يك شـيوه  ديرينـه نگـاه    

ي يك صنعت است. يعني همانگونـه اي كـه يـك صـنعت     مي كرديم نه يك صنعت در حاليكه گردشگر

نياز به دقت نظم و حساب و كتاب دارد گردشگري نيز نيازمند داده ها و آگاهي هاي كـافي و درسـت در   

زمينه هاي گوناگون است و نياز به  سازمان پا برجا براي تصميم گيري، برنامه ريـزي، امكانـات، كنتـرل و    

  كلي صنعت گردشگري در كشور به بيان زير است:ارزشيابي دارد. ناهمواري هاي 

  نبود يك تعريف درست از گردشگري در انديشه بسياري از مردم و برخي مسئولين. -1

 نبود تبليغات درست درباره پيامدهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي گردشگري. -2

 نبود قوانين استوار و آيين نامه هاي اجرايي گردشگري در كشور. -3

 ن گمركي با صنعت گردشگري.ناهماهنگي قواني -4

 نبود دانشگاه هاي تخصصي براي اين صنعت، و در نتيجه نبود نيروي كارآزموده براي آن. -5
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 تصرف شماري از ساختمان ها و زير ساخت هاي جهانگردي توسط نهادهاي كشور. -6

 كمبود شديد ابزارهاي حمل و نقل بين شهري و هوايي كشور. -7

 كمبود هتل و اتاق و تخت. -8

 اي پذيرايي بين شهري مناسب و استاندارد و نبود بازبيني درست بر كاركرد آنهاكمبود ج -9

 نبود همكاري بين سازمانها و اداره هاي وابسته به صنعت گردشگري. -10

يــورش تبليغــاتي زورگويــان جهــاني بــراي تضــعيف ايــران و پديــد آوردن تنگناهــاي سياســي و   -11

 جمهوري اسالمي ايران.اجتماعي در رده بين المللي به مراد از بين بردن 

 نبودن ديد كالن و برنامه ريزي هاي اصولي در توريسم كشور. -12

 كار بسيار كم تبليغاتي و توجيهي در زمينه پذيرش توريسم. -13

 كمبود امكانات مالي براي گسترش زير ساخت هاي موردنياز صنعت جهانگردي در كشور. -14

زمينه، و در بر نگرفتن يارانه آب و برق و افزايش نرخ بيمه، ماليات و ديگر عوارض وابسته به اين  -15

 گاز طبيعي براي زير ساخت هاي جهانگردي.

ي كار در پيشـه هـاي جهـانگردي ماننـد خـدمتگزاران هتـل هـا، كاركنـان،         بگرجآگاهي و بي تان -16

 و راهنمايان جهانگردي، هاآژانس 

 تمايل اندك بخش خصوصي به سرمايه گذاري در بخش توريسم -17

نياز براي وارد كردن تجهيزات و زير ساخت هاي مورد نياز صنعت توريسـم   نبود تسهيالت مورد -18

 )4، 3، 2ص  – 1تجهيزاتي كه امكان ساخت آن در كشور وجود ندارد. (م.  براي

  پيشنهاد هايي براي باال بردن رو به جهانگردي و ايرانگردي: -8

بـاداني كشـور در   آاسـي و   به خاطر ماهيتش با ديگر جنبش هاي اقتصادي، اجتمـاعي، سي  جهانگردي

وابستگي است، و به شدت به زير سـاخت هـاي زيربنـايي گونـاگون و عوامـل حمايـت كننـده از آن        

بستگي دارد. زماني كه مجموعه زيـر سـاخت هـاي يـك كشـور دچـار بيمـاري اسـت جهـانگردي و          

گاه هـاي  نگردي كه به گفته اي صنعتي بسيار ظريف و حسـاس و بسـيار وابسـته بـه كـاركرد دسـت      ااير

بنـابراين بايـد بـه مـراد تحـرك       .سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است نمي توانـد پيـروز باشـد   
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پديـد آوردن يكسـاني اقتصـادي و ارز آوري بـر كسـي       ،بخشيدن به اين امر كـه پيامـد آن فقرزدايـي   

سـازمانها،   ،هـا  پوشيده نيست، نخست زمينه مهيا و بارور شود و براي اين  كار بايد ميان وزارت  خانـه 

اداره ها و به طور كلي نهادهـايي كـه دسـت انـدكار امـور عمرانـي و گسـترش همـه جانبـه كشـورند           

  هماهنگي هاي الزم پديد آيد.

در همه كشورهاي جهان كوشش بر اين است كه نخست زمينه هاي فعال شدن گردش هاي دروني را 

بنـابراين   .كشـورها اسـت   درن بـه گـردش   فراهم سازند و همين خود منجر به تمايـل ديگـران از بيـرو   

سـاختاري   ،موزشي، اقتصادي، سياسـي آعوامل موثر و گسترش گردش به عوامل فرهنگي، اجتماعي، 

  بخش مي شوند.

  آموزشي: –اجتماعي  –عوامل فرهنگي  ∗

        شهرنشيني، كاهش ساعت هـاي كـاري و افـزايش بيكـاري هـاي سـاالنه منجـر بـه  پيـدايش          گسترش

كتابها درباره سود گردشگري و پيامـد آن كـه بـه     و ي گردش شده است. اما پخش مقاله هاانگيزه ها

گسـترش گـردش بسـيار     و باال بردن بينش و گردش جهان بيني افـراد دارد مـي توانـد در زيـاد شـدن     

مسافرخانه ها، مهمان سـراها، خـوراكي سـراها، و     ،كارساز باشد. بايد كاركنان بنگاه هاي گردشگري

نه ها، را بـه رعايـت اصـول ادب و فروتنـي در رويـارويي بـا گردشـگران و رعايـت پـاكي و          قهوه خا

پاك نگه داشتن آبريزگاهها، سالن هاي پذيرايي و محوطه بنگاههاي  ،پوشيدن پوشاك تميز ،بهداشت

  گردشگري تشويق نمود.

  عوامل اقتصادي: ∗

نجا كه رده هـاي ميانـه و پـايين    آيكي از بزرگترين موانع گردش، مشكالت اقتصادي جامعه است، از 

دانـش آمـوزان،    .جامعه، بيشتر افراد جامعه را مي سازند از سويي، جمعيت ايران، جمعيتي جوان است

       دانشجويان، كارمندان و استادان بزرگترين گروه پيشه و سني بـازار بـالقوه گـردش را در ايـن كشـور     

مد بسيار بـاال اسـت. متاسـفانه در ايـن     آنسبت به درو از سويي ديگر هزينه گردش در ايران  دمي سازن

ــاي     ــات و زيرســاخت ه ــراي بهــره وري از امكان ــان، ب ــرخالف بســياري از كشــورهاي جه كشــور ب

گردشگري براي دانشجويان و جوانان، استادان و آموزگاران هيچ گونه تخفيفي در نظر نمي گيرند. و 
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به خاطر كمي درامـد نمـي تواننـد بـه گـردش      آشكار است كه به رغم  تمايالت اين گروه به گردش 

مد سرانه كه منجر به  افـزايش درخواسـت هـاي گـردش مـي شـود       آاقدام كنند. بايد براي افزايش در

برخي از پيشنهادهايي كه منجر به باال بردن صنعت جهانگردي و ويرانگردي مي شود به بيـان   .كوشيد

  زير است:

  .وسيله وزارت راه و ترابري با بخش خصوصي پديد آوردن تعميرگاه هاي سيار خودرو به -1

 .يد و گمرك در حوزه هاا دكاهش گيروبندهاي وابسته به رو -2

برپايي نمايشگاه هايي از كشش هاي گردشگري گونـاگون ايـران، در كـانون هـاي اسـتانها و در       -3

 .تهران

گردشي آمايش، بازسازي و زيباسازي گردش گاه ها و جاهاي تاريخي و پديد آوردن كانونهاي  -4

و سرويس رساني هاي رفاهي در كـانون هـاي پـذيرش گردشـگر، اسـتقرار گروههـاي هنـري و        

 دستي.

قهوه خانه و خوراكي سراها ،پديد آوردن استراحت گاه هاي مجهز به  امكانات رفاهي در مرزها  -5

 ها

ا بـه  از جاهـاي پـذيرايي و اقـامتي ر    يپيشنهاد مي شود با بهره گيري از معماري غني ايران بسـيار  -6

 سبك همين معماري بنا كنند.

                جمــع آوري معتــادان، گــدايان و فروشــندگان دوره گــردي كــه خــوراكي غيــر بهداشــتي ارائــه  -7

 )305، 304، 303، 302ص  – 1مي دهند. (م. 
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  سازمان مديريت و برنامه ريزي 84ماخذ: سال نامه آماري استان كرمانشاه سال 
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  توان هاي گردشگري شهر كرمانشاه: 4فصل 

  پيشينه تاريخي استان كرمانشاه: -1

مي توان كرمانشاه را يكي از نخستين زيستگاههاي بشري به شمار آورد و همچنين مي توان ايـن زيسـتگاه   

زنـدگي انسـانها از زمـان پارينـه سـنگي       ،را موزه گذر پيشينه تمدن بشري ناميده. چرا كه در اين نشسـتگاه 

(پيدايش بشر) تاكنون پيوسته ادامه دارد. نشانه هاي به جا مانده بسياري بيانگر اين مـي باشـد كـه نخسـتين     

آنها غار شكارچيان مي باشد و به دوران پارينه سگني بر مي گردد. اين جايگـاه زيسـتي همچنـين يكـي از     

ي روي آورده انـد و منجـر بـه    ن انسانها از غار نشيني بـه سـوي يكجانشـين   آبوده كه در هانخستين زيستگاه 

  هزار سال پيش از ميالد رخ داده است. 7پيدايش نخستين آبادي ها گرديده است كه نزديك به 

از روستاهاي پديد آمده مي توان گنج دره و گاكيه و تپـه سـراب اشـاره كـرد. در همـان دوران بـوده كـه        

ز شده است. اين روند پيشرفت و تمـدن  ساخت نخستين سفالينه هاي ايران زمين در زيستگاه گنج دره آغا

به گونه اي كه در هزاره چهـارم پـيش از مـيالد، كرمانشـاه     همچنان در اين زيستگاه پيوستگي داشته است.

بودن نشـانه هـاي   و پديد آمدن   يكي از كانونهاي با ارزش داد و ستد و بازرگاني به شمار مي آمده است،

برجسـته هـاي روي    ها بلي و آشوري، كنده كاري ها و نگارهتاريخي بسياري همچون سنگ نبشته هاي با

سنگ هاي در اين دوران (كه از نخستين  كنده كاري هاي خاورميانه به شمار مي آيند.)و... بيـانگر ارزش  

اين زيستگاه در آن دوران مي باشد كه اين ارزش منجر بـه لشـكر كشـي هـا و يـورش هـاي فراوانـي بـين         

شد. در دوره هاي مادي، هخامنشي، سـلوكي واشـكاني نيـز كرمانشـاه يكـي از      فرمانروايي هاي گوناگون 

كانون هاي با ارزش به شمار مي رفته، و برخي جاهاي آن همچون بيستون، دينـور، گـودين و ... از ارزش   

فراواني بر خوردار بوده است. در دوره ساساني نيز كرمانشاه  دوران طاليي خود را سپري كرد و از رونـق  

ري برخوردار گرديد. چون اين زيستگاه با پايتخت آن دوران (تيسفون) نزديك بـود. شـاهان ساسـاني    بيشت

در تابستان ها گاهي از زندگي خود را در كاخ هاي ييالقي خود كه بيشتر در پيرامون تاق بسـتان بنـا شـده    

ژه اي بود و روند رشد بودند سپري مي كردند. در دوره هاي گوناگون اسالم نيز كرمانشاه   مورد توجه وي

         و شكوفايي خـود را همچنـان نگـه داشـت و نشـانه هـايي را بـر جـاي گذاشـت. از نخسـتين آنهـا مسـجد            
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عبداله بن عمر مي باشد. كه از نخستين مسجدهاي بنا شده در ايران مي باشد. اكنون استان كرمانشاه  يكـي  

  )5ص  – 11شمار مي ايد. (م.  از استانهاي بسيار با ارزش در بخش باختري ايران به

  تقسيمات كشوري استانها 1-4نقشه شماره 
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  تقسيمات كشوري استان  كرمانشاه  2-4نقشه شماره 

  
 جغرافياي تاريخي و فرهنگي كرمانشاه -2

دو بخش ماد بزرگ و مـاد كوچـك بخـش كـرده انـد كـه        هسرزمين ماد را ب ، جغرافي دانان دوره باستان

) NISHAYIدر سنگ نبشته آشوري (نيشـايي    .خشي از ماد بزرگ به شمار مي آوردندكرمانشاهان را ب

اسـت. براسـاس يادداشـت هـاي تـاريخ نگـاري نيشـايي         هبه كرمانشاهان و ماهيدشت كنوني گفته مي شـد 

  ،جايگاه پرورش سواره نظام ماد بوده كه نابودي دولت آشور به دست آنها رخ داده است. براساس همـين 

  س آورده است:حكيم طو

  ايـو مرغ و م نبرَداي            به فرمان تو دــان كد خـقوي پهلوان جه                           

نبرَيكي چند هندي به سر بر به پاي           بسي مردم از د رغ و مايو م  
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شد كه يكي از بخش هاي دنيور) آمده كه همان دينور مي با –نبر به فرم (دنور در شاهنامه در چندين جا د

شمال خاوري كرمانشاه مي باشد. ماي  به زبان پهلوي نام بخش باختري ايران است. در سده هاي نخسـتين  

از خاور كوير بـزرگ   ، اسالم اين بخش را كه يك ناحيه كوهستاني بودو از باختر جلگه هاي بين النهرين

رافي نويسان عرب آن را ايالت جبال نـام نهادنـد و در   ايران آن را  در بر مي گيرد كه يونانيان (مديا) و جغ

  زمان سلجوقيان به اشتباه آن را عراق عجم ناميدند.

گانـه كردسـتان آورده    16حمدا... مستوفي كه درسده هشتم مي زيسته  كرمانشاهان را يكي از ايالت هاي 

آن حــدود اســت اســت و در كتــاب نزهتــه القلــوب مــي نويســد:  اكنــون ديهــي اســت وصــفه شــبديز در  

  .خسروپرويز ساخته و در دشت آن باغ اندوخته  دو فرسنگ در دو فرسنگ

ه. ق و ابودلف مسعر بن المهلهل الخروجي الينبوعي كه او هم  309ابن فضالن جهانگرد سرشناس در سال 

مـي نويسـد: قرميسـين     و در سده چهارم از كرمانشـاه يـاد كـرده    ،از جهانگردان  سرشناس عرب مي باشد 

(كرمانشاه) و آن شهر شگفت آور و زيبايي است. نادرشاه افشار به خاطر ارزش اسـتراتژيكي ايـن شـهر و    

باروي كهنه شهر را ويران و با روي به شهرتي نادري را ،يورش هاي پي در پي عثماني ها از بخش باختري

روي كرمانشـاهان در دوره  بنا نهاد كه از باروهاي با ارزش ايران آن  روزگار به شمار مي رفـت. اهـالي بـا   

زنديه ديرگاهي در برابر يورش ايل هاي زند پايداري كردندو  در دوران فرمانروايي آنها ايـن شـهر بارهـا    

دچار آشوب گرديد تا با روي ياد شده  را با خاك يكسان كردند و شهر رو به  ويراني دوباره نهـاد، زيـرا   

راقين را بـه  عدوران فرمانروايي فتح عليشاه قاجار مرز داري پادشاهان زند به كرمانشاه توجهي نداشتند. در 

  ه. ق) سپرده و كرمانشاهان را  1237 – 1221فرزند بزرگ خود محمد علي ميرزا دولتشاه (

كرسي ايالت او نهاده بود كه كرمانشاهان كنوني با زمانده و چهره پايدار يافته فرمانروايي دولتشاه اسـت و  

ه. ق نزديـك   1237واني پس از فوت دولتشاه شهر رو به  ويراني نهاد و در سال براساس نوشته عارف شير

به 
5

آبادي آنجا را سيالب ويران و گروه زيادي از اهالي را هالك كرد و پس از آن بيماري  طـاعون بـر   1

رمـانروايي محمدشـاه  از   در آغاز دوران ناصري و پايـان ف  .اهالي آن چيره شد و چندين هزار نفر را كشت

بيماري، تنگي، كمبود خوراك و زورگويي فرمانروايي آن زمان، اهالي ايـن سـامان بـر     ،سختي خشونت،
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فرمانروايي آن هنگام شوريدند تا اينكه  امـام قلـي ميـرزاي عمـاد الدولـه  فرزنـد دولتشـاه  بـه فرمـانروايي          

  كرمانشاهان برگزيده شد.

ه. ق.  در راه رفتن به زيارت كربال اين شهر را ديده وچنين توصيف كـرده   1287ناصر الدين شاه در سال 

حمام همگاني  و كاروانسراي تاجر نشين دارد و   30هزار خانه و افزون بر   7است: كرمانشاهان نزديك به  

راي هزار نفـر اسـت دا   70اهالي اين شهر آميخته اي از كلهر و زنگنه و گوران و ديگر ايل ها كه افزون بر 

  وقت شمار بزرگي است تا شهروندان از گاه شبانه روزآگاهي يابند.و  مسجد جامع، مدرسه 

ه. ق محمد علي ميرزا پسر فتح عليشـاه  توپخانـه و كارخانـه اسـلحه سـازي در كرمانشـاهان        1308درسال 

ان دوران ساخته است و بيشترين گسترش شهر در دوره قاجاريه بود و بـازار شـهر نيـز از يادگـار هـاي همـ      

  از كرمانشاه ياد كرده اند به بيان زير است: پيش تراست. نام تاريخ نگاران،  گردشگران و ديگران كه از 

  حكيم ابوالقاسم فردوسي: نويسنده شاهنامه -1

 ياقوت حموي: تاريخ نگار -2

 ه القلوبتحمد ا... مستوفي: نويسنده نزه -3

 ربعابن فضالن: جهانگرد سرشناس  -4

 هل الخروجي الينبوعي: جهانگرد سرشناس عرببن المهل رابودلف مسع -5

 ابوحوقل: تاريخ نگار -6

 مقدسي: تاريخ نگار -7

 قزويني: تاريخ نگار -8

 تاورنيه: گردشگر وبازرگان سرشناس فرانسوي -9

 پانزدهم فرانسه يتر: فرستاده ويژه دربار لويژان اُ -10

 عارف شيرواني -11

 اوژن فالندن: گردشگر -12
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  چگونگي پيدايش نام كرمانشاه -3

ميالدي بر  388 – 399شهر به بهرام چهارم  ملقب به كرمانشاه مي باشد كه از سال اين د كه بناي  آورده ان

امپراتوري پهناور ساسانيان فرمانروايي كرده است. چون بهرام در روزگار پدر در فرمانروايي ايالت كرمان 

  روزگار مي گذاشت بدين گونه  به كرمانشاه شهرت يافت.

ه است: كرماشان بيـان درسـت و ديرينـه و بـومي كرمانشـاه يـا كرمانشـاهان بيـان         دكتر محمد مكري آورد

توفيان و خودنويسان سده هاي پاياني و مردم غير بومي است كـه بـه نادرسـت بـه ايـن شـهر       سدولتمردان م

پيرامون آن گفته شده است نام اين شهر هرگز (كرماچان يا گرماچان) بـه مفهـوم شـهر  رعيـت هـا نبـوده       

آغاز اسالم تاريخ نگاران مسلمان آن را قرماسين و قرميسين نوشته اند. پـس از پيـروزي انقـالب     است. در

نام كرمانشاه را باختران كردند. علت آن اين است كه اين استان در بخش باختري ايـران اسـت    1357سال 

  بارديگر نام باختران بر كرمانشاه برگردانده شد. 1373در سال  

  كرمانشاهزبان و گويش اهالي  -4

زبان اهالي كرمانشاهان پارسي با گويش كردي مي باشد و خود گويش  كردي با گويش هاي متفـاوت و  

زبان كردي خويشاوند پشت به پشت زبان پارسي است زيـرا   .با ارزشي در نقاط گوناگون آن جاري است

ي آنهــا اســت از اشـتراك نكتــه هــاي دســتوري و اندوختــه واژه اي زبانهـاي ايرانــي دســتاورد خويشــاوند  

  گويشهاي با ارزش كردي: كلهري، اورامي، سوراني و لكي مي توان نام برد.

  ويژگي هاي كلي كرمانشاه: و  نژاد -5

 .كردهاي منطقه كرمانشاه همچون كردهاي كردستان، آريايي تبار و از ساكنين ديرينه ايران زمـين هسـتند  

سرتا انـدازه اي كوچـك، پيشـاني بلنـد بينـي عقـابي ،       ام با شانه هاي پهن، سينه هاي بستر ندمردماني ميان ا

چشمان درشت و سـياه هسـتند. تفـاوت بيشـتر كردهـاي كرمانشـاه بـا كردسـتان در آيـين آنهـا اسـت كـه             

  كرمانشاهي ها بيشتر شيعه اما كردستاني ها سني هستند.

د و كلهـر در ايـن   ايل هاي سنجابي، گوراني، باباجاني، فتحعلي بيگـي، جـوانرود، سـنقر كليـايي، احمدونـ     

  )118تا  113ص  -12استان زندگي مي كند زندگي بيشتر آنها دامداري و كشاورزي است. (م. 
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شهرستان كرمانشاه از شمال به استان كردستان از خاور با شهرستان صحنه از باختر بـا شهرسـتان روانسـر و    

شهرسـتان   1385سـال   و از جنـوب بـا شهرسـتان هرسـين هـم مـرز اسـت. براسـاس سرشـماري          اسالم آباد

نفر آن در خود شـهر   794863نفر جمعيت دارد كه از اين  اندازه جمعيت    967196كرمانشاه نزديك به  

كـوزران و   ،كرمانشاه ساكن مي باشند اين شهرستان داراي چهار بخش به نام هـاي مركـزي ، فيـروز آبـاد    

كيلـومتري جنـوب بـاختري     526ر فاصله كانون استان د ،ماهيدشت  و سيزده دهستان است. شهر كرمانشاه

جاهـاي   .متر است 1322خسروي  قرار دارد و بلندي آن از رويه دريا  –تهران و در سر راه بزرگراه تهران 

نگـاره برجسـته هـاي  تـاق بسـتان،       ،ديدني آن: بافت كهنه شـهر كرمانشـاه بـازار وسـراهاي وابسـته بـه آن      

تكيه بيگلربيگي، مسجد عماد الدوله، مسجد حاج شهباز خان، شكارگاه خسرو پرويز، تكيه معاون الملك، 

  )39ص  – 13حمام ها و غيره مي باشد. (م. 

در بروشوري كه از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشـاه بـه نـام جاذبـه هـاي تـاريخي و       

كه بلندي آن از رويه  گردشگري استان كرمانشاه تهيه  شده است اينگونه درباره شهرستان كرمانشاه نوشته 

متر است. افزون بر يادگارها و جاهاي تاريخي و گردشگري نامبرده در باال به كوردخمه سـان    1410دريا 

  رستم، كاروانسرا و پل ماهيدشت، سراب نيلوفر، سراب ياوري، تاالب هشيالن نيز اشاره كرده است.

  در جايي ديگر اينگونه از كرمانشاه ياد شده است:

انشاه بزرگترين شهر كردنشين جهان به شمار مي آيد. كرمانشاه بردشتي پهناور  بنـا شـده كـه دو    شهر كرم

اي سفيد كوه از سوي جنوب و كـوه پـراو و   ه سوي آن را كوه هايي فرا گرفته است. به گونه اي كه كوه

وصف ناپذير  را تاق بستان از سوي شمال با آن بلندي هاي برفگير وزيبايشان چشم اندازي بسيار ديدني و 

و همچنين اين كوه سرچشمه هاي  خـوبي   ،از در هم آميختن طبيعتي  زيبا و تمدن  بشري پديد مي آورند

پيرامون  مي باشند. طبيعت  سرسبز و زيبـاي ايـن شـهر، آب و     براي رودخانه ها، سرابها و زمين هاي پربار

وه سراب هاي فـراوان  و چشـمه هـاي آب    پار ك هاي زيبا با درختاني انب ،هواي پسنديده  و شادي بخش

گوارا، فرهنگ و شيوه هاي ديرينه و باورهاي  آييني، زيبايي ها و  ظرافت هاي موسيقي بومي كه آميختـه  

با زندگي مردم اين ديار است.  داستانهايي از نبردهاي ايل هاي كرد، پژوهش سرشناسـان و دانـش وران و   

دانشمندان بسيار،  مردماني خوب و مهمان نواز و و ان و هنرمندان فرهيختگان و نويسندگان  و سروده سراي
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و زيبـايي و نگـاره هـاي برجسـته و      شـكوه ، بودن يادگارها و نشانه هاي باستاني و ديرينـه بـا آن همـه    شاد

و ... همه و همه نشـان از شـهري ديـدني و باشـكوه دارد كـه از       ،بناهايي كه از پيشينيان به يادگار مانده اند

نيز در رده يكي از جايگاه هاي با ارزش توريستي  باز مورد توجه فرمانروايان و شاهان بوده و هم اكنوندير

  ايران زمين به شمار مي آيد.

در زمستان سنگين بوده بافت اين شهر به گونه اي بوده اسـت كـه تمـام خانـه      فچون در گذشته بارش بر

ي ها شهرت يافته است و هم اكنون نيز محله هـاي كهـن   هاي آن داراي بام شيرواني بوده و به شهر شيروان

  با همان، بافت وجود دارند و چشم اندازي نو و زيبا پديد آورده اند.

زميني كشـت خيـز و بـا    و شهر كرمانشاه از دير باز نيز شهري آباد بوده و با آب و هوايي پسنديده و خوب 

ندگان بسياري را در خود پذيرفته است كـه بـودن   قرار گرفتن در سر راه  كربال هميشه مسافران و كوچ كن

بازارهاي زياد، حمام هاي بسيار، مسجدهاي باشكوه كاروانسراهاي فـراوان و ... در ايـن شـهر بيـان كننـده      

  )32 تا29ص  – 11گفته ها  و نوشته هاي ياد شده است. (م. 

ايــران گــردي و توســط ســازمان  1381در مطالعــات طــرح ملــي توســعه گردشــگري كشــور كــه در ســال 

منطقه  .جهانگردي تهيه شده  استان كرمانشاه كانون منطقه سوم از ده منطقه گردشگري كشور پيشنهاد شد

همدان، كرمانشاه، ايـالم و كردسـتان و آذربايجـان غربـي مـي باشـد. در        ،در بر گيرنده استانهاي لرستان 3

باختري كشور شناخته شده و در سالهاي  كرمانشاه مركز منطقه اي  بخش  طرح آمايش سرزمين  نيز استان

پاياني نيز طرح منطقه زاگرس كه توسط دفتر بررسي هاي وزارت مسكن و شهرسازي بـه دنبـال مطالعـات    

كرمانشاه داراي توان هاي ويژه مركزيت منطقه غرب كشور معرفـي شـده    ،كالبدي ملي انجام گرفته است

كه بايد يك كانون كالن منطقه اي را تشكيل دهد در است كه  مجموع توانمندي هايي  است. واقعيت آن

  كرمانشاه فراهم آمده است از جمله:

رگراه كربال كه تهران زممتازي كه از استان و شهر كرمانشاه مي گذرد و گذر ب يارتباطراه هاي  -1

را به  بغداد پيوند مي دهد از خاور به باخترو بريدگي اين بزرگراه با جاده اصـلي ترانزيـت شـمال    

ختري كشور كه افزون بر ارتباط سه قطب گسـترش آذربايجـان، كرمانشـاه و    باباختري به جنوب 
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خوزستان، ترانزيت اروپا، تركيه، روسيه، اكراين و ديگر كشورهاي تازه جـدا شـده را بـه خلـيج     

  پارس و كشورهاي عربي پيوند مي دهد.

اسـتانهاي بـاختري كشـور     از رشهر كرمانشاه با جمعيتي نزديك به يك ميليون نفر بزرگترين شـه  -2

خسروي كه از شهرهاي كنگاور، صحنه، بيستون، كرمانشاه ماهيدشت، اسالم  –راه كنگاور .است

خسروي در مرز عـراق مـي گـذرد، تمـام ايـن نقـاط در        و آباد، كرند، سرپل ذهاب، قصر شيرين

شمه، آثار و نشانه از يكديگر واقع شده اند و داراي سراب و رودخانه و سرچ كيلومتري 30فاصله 

 هاي تاريخي، جاذبه هاي محيطي و جلوه هاي مردم شناسي هستند.

شهر كرمانشاه از ديرباز مركز منطقه غرب بوده و استانهاي ايالم، كردسـتان، همـدان و لرسـتان از     -3

كه از آن جـدا شـده انـد كرمانشـاه در مركـز دايـره اي اسـت كـه شـهرهاي           هتوابع كرمانشاه بود

ايالم، و خرم آباد در محيط آن قرار گرفته اند و همه اين نقاط در فاصـله زمـاني    ،همدان، سنندج

 يكساني  به كرمانشاه  دسترسي دارند.

 .راه  تمام  شهرهاي زيارتي از كرمانشاه مي گذردو كيلومتري كرمانشاه، قرار دارد  400بغداد در  -4

سال پيش كانون بازرگـاني   40ست و تابازار كرمانشاه از كهن ترين و بزرگترين  بازارهاي ايران ا -5

بخش باختري ايران و داد و ستد با عراق، مصـر، سـوريه، و اردن بـود. بـا دگرگـوني فرمـانروايي       

عراق اين بازار و شهر كرمانشاه مي رود كه نقش تجاري و بازرگاني بين المللي گذشـته خـود را   

نـاي داراي ارزش ميـراث فرهنگـي    در كنار بافت با ارزش بـازار كرمانشـاه ده هـا ب    .بدست آورد

 جموعه اي پر از فضاهاي كهن و ديدني وپرجاذبه را پديد آورده است.وجود دارد كه م

آثار تاريخي معتبر و با ارزش استان كرمانشاه بسيار زياد هستند. در فاصـله كوتـاهي مـي تـوان از      -6

ين المللـي دارد. پرستشـگاه   جاذبه هاي آنها بهره فراوان برد. مجموعه ساساني تاق بستان اعتبـار بـ  

و در سراب صحنه، آثـار تـاريخي سـراب هرسـين،      مادآناهيتا در كنگاور، گور دخمه هاي دوره 

در هرسين، بقعه مالك و  ،بشر در اين سرزمين است  گنج دره و چقا خزينه كه نخستين  زيستگاه 

ستون، تاق بستان و بـازار تكيـه   تا دوره اسالمي در بي آثار پيش از تاريخ ،امام زاده عبداله در سنقر

هاي كرمانشاه، پل شاه عباسي ماهي دشت، تپه هاروناي اسالم آباد، قصر يزدگرد و دكـان داود و  
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نقش آنوباني ني و شهر حلوان در سرپل ذهاب، شهر و بـازار ساسـاني قصـر شـيرين و بسـياري از      

خي است، پس از فارس كرمانشاه جا و همين شمار تپه تاري 700آثار ديگر كه شمار آنها بيشتر از 

 دومين حوزه ميراث تاريخي ايران را پديد آورده است.

راه شاهي (شاهراه باستاني) و آثار بازمانده از آن تقريباً محور اتصال  كانون گنجينه هاي تاريخي استان  -7

شـيرين،پل هـاي    قصر ،بازمانده هاي كاروانسراهاي بيستون، ماهي دشت .در محور خاور به باختر مي باشد

را در پاتاق در كناره هاي اين راه هستند. سنگ چين هاي راه شاهي در بسياري گبيستون وماهيدشت، تاق 

از نقاط دست نخورده بازمانده اند. بازسازي جاده ابريشم از نهادي تـرين پـروژه هـاي گردشـگري بـاختر      

  ايران زمين است.

ي و گردشگري شهر را افزوده اسـت. مجسـمه هـاي تـاق     در كرمانشاه مجموعه تاق بستان غناي تاريخ -8

و نقش برجسته هاي آن هريك نگاري از  يك استان برجسته تاريخي در دوره ساساني در سينه كوه  نابست

است كه همگي در حمايت ميترا و اهورا مـزدا اسـت و احساسـاتي آميختـه از شـگفتن، سـتايش، احتـرام،        

كوه هاي زيباي تاق بستان و پراو، چشمه هاي تاق بستان و  .ه مي سازدمعنويت را در بيننده زند و سربلندي

اما ارزش دو چنداني كه در اين آثار  .پيرامون آنها جاذبه اي استثنايي و شگرف آفريده است كهنهدرختان 

است كه به روش خارق العاده اي روحيـه   و مجسمه سازي كالسيك ايراني يهنر سنگ تراش ،وجود دارد

به ويژه مجسمه خسرو سوار بر اسب شبديز و شكارگاه ساساني پيرامون آن در تاق  .اساطيري داردايراني و 

بزرگ كه تماماً با هم در دل كوه تراشيده شده بسيار شگفت آور است. تـاق بسـتان صـرف نظـر از ارزش     

  مي آيد. واالي تاريخي آن از نظر زيبايي شناسي بي ترديد نگين آثار باستاني ايران زمين به شمار

شهر كرمانشاه اكنون داراي موزه تاريخ طبيعي، موزه مردم شناسـي، مـوزه لبـاس و آثـار جنـگ اسـت        -9

و كتابهـاي خطـي،    تموزه جامع كرمانشاه در دست احداث اسـت و تشـكيل مـوزه هـاي نـو تعزيـه، كتابـ       

گري رسـيده  طب، نقاشي، محيط زيست وموزه كار به تصويب كار گروه ميراث فرهنگي و گردش ،اسلحه

  است.

شهر كرمانشاه افزون بر امكانات ارتباطي ارزنده اي كه اشـاره شـده، داراي فرودگـاه بـين المللـي بـا        -10

ه نيز در دست احـداث و  اراه آهن كرمانش .از  پيشرفته براي فرود هواپيماهاي بزرگ مي باشدروامكانات پ
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اراي هتل هـاي چهـار   در قرار دارد. كرمانشاه نزديك فرودگاه و ترمنيال مسافري شه زينترمينال اصلي آن 

ره و دو سـتاره اسـت و امكانـات اقـامتي آن رو بـه گسـترش اسـت تنهـا در قصـر شـيرين و           استاره، سه ست

  هتل و زائر سراي داير  وجود دارد. 20خسروي 

يلوفر، كانون هاي گردشي قابل توجهي چون سراب ن ،ثار تاريخيآدر پيرامون شهر كرمانشاه افزون بر -11

تاق بستان خود يك  .قله فرخ شاد وجود دارد و اس، كوه هاي تاق بستانيخضرال ،باغ ها وسراب كرمانشاه

كيلومتري  20ز دارد. سراب نيلوفر در بهكتار پارك و فضاي س 100قطب گردشي است و اكنون بيشتر از 

در شهرسـتان هرسـين   باختر كرمانشاه يك قطب گردشگري اسـت. منطقـه تـاريخي طبيعـي بيسـتون واقـع       

  بزرگترين و با ارزش ترين جاذبه هاي گردشگري استان را در دل خود جاي داده است.

  )31، 30، 29ص  – 5(م. 

با بودن اين همه توان ها و يادگارها و آنچه كه در باال به آنها اشاره شد، گردشگري و ورود گردشگران و 

شد بايد علت هاي ناتواني آن و راهكارهـاي مناسـب در   كرمانشاه در جايگاه مناسبي نمي با بهجهانگردان 

  پيشبرد اين صنعت با ارزش و درآمدزا را پيدا كنيم.

  ثار تاريخي و فرهنگي كرمانشاهآ -6

  ي در شهرستان كرمانشاه جداگانه اشاره اي كوتاه مي كنيم: راكنون به هريك از جاهاي ديدني و گردشگ

  تاق بستان: -6-1

و در جاي  بسيار خـوش آب و هـوا كـه چشـم انـدازي از چشـمه هـاي پـر آب و          درشمال شهر كرمانشاه

اين مجموعه از سنگ نبشته هـا و مجسـمه    .مجموعه تاريخي تاق بستان ديده مي شود ،درختاني انبوه دارد

فرمانروايـان   گاهطبيعت پيرامون آن نيز بيشه زاري مناسب براي شـكار  .هايي در دل كوه درست شده است

هم اكنون نيز بازمانده هايي از ديوارهاي شكارگاه شاهي (به نام شكارگاه خسرو   .مده استآي به شمار م

پرويز) در جنوب  مجموعه تاق  بستان به خوبي ديده مي شود. در محوطه تاق بستان افزون بر شاهكارهاي 

باشكوه بر جاي  سنگ كاري، مي توان از مجسمه ها، ستون ها و سر ستون هاي بسيار زيبا كه از كاخ هاي

مانده اند و همچنين كوزه هاي سفالين و ... ديدن كرد. كنده كاري هاي سنگي تاق بستان (كه زيبايي بـي  

  مده اند به بيان زير مي باشند.آهمتاست) در بر گيرنده بخش هايي است كه در دوران هاي گوناگون پديد 
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  ه، نگاره  محمدعلي ميرزا دولتشاه.صحنه تاجگذاري اردشير دوم، تاق كوچك، تاق بزرگ، نخجيرگا

  تكيه معاون الملك: -6-2

ه. ق باز مي گردد زنده ياد حسين خان معين الرعايا  1320تاريخ بناي تكيه معاون الملك كرمانشاه به سال 

سرا) با به كار گرفتن استادان چيره دست، تكيه معاون الملـك را بـا    هپدر بزرگ معيني كرمانشاهي (سرود

ي و گچبري هاي زيبا براي بر پايي ياد بودهاي آييني بر پا نهاد. تكيه داراي يك گنبد بـي منـاره    آيينه كار

مي باشد. و بيشتر ديوارهاي درونـي بنـا كاشـيكاري شـده اسـت و بـا نگارهـايي از پادشـاهان، سـرداران و          

سـينه، زينبيـه و   بزرگان آراسته شده است. بنا از سه بخش جداگانه درست شده است. كه در برگيرنـده؛ ح 

  عباسيه است.

  مجموعه بازار:  -6-3

استان كرمانشاه از  دير باز در زندگي اقتصادي و اجتماعي مردمان بخش باختري كشور از ارزش ويژه اي 

برخوردار بوده است و از گذشته هاي دور جايگاه با ارزش داد و ستد در سر راه شبكه بازرگاني به شـمار  

سـياي جنـوب خـاوري از راه كرمانشـاه بـه بازارهـاي خاورميانـه        آهاي چـين و  مي رفته و كاالهاي كشور

فرستاده مي شده است كه همين خود به تنهايي نياز آشـكار كرمانشـاه را بـه داشـتن يـك بـازار بـزرگ و        

رشـد و گسـترش شـهر كرمانشـاه رخ داد. در آن      اباشكوه نشان مي دهد و اين در زمان قاجاريه هم زمان ب

سر بزرگ فتح عليشاه يعني محمدعلي ميرزاي دولتشاه فرمانرواي اين مناطق شد، دستور پكه  دوره هنگامي

به ساختن جاهاي با ارزش داده كـه از آنهـا مـي تـوان بـه سـاختمان باشـكوه ديوانخانـه، سـاختمان ميـدان           

ا ارزش داراي توپخانه، سربازخانه شهري و بازار اشاره داشت. بازار كرمانشاه نيز همچون ديگر بازارهاي بـ 

بازارها و راسته طال فروشان يا بازار زرگرها، بازار مسگرها، بزازخانه و .. كه در هريك از اين راسته هـا و  

بناهاي نو  ،يدآبازارها مي توان افزون بر ديدن بازار كه در زمره  آثار برجسته ساختمان سازي به شمار مي 

يك شاهكار به شمار مي آيند. شما مـي توانيـد در هنگـام     بناهايي كه هريك به تنهايي .يددو جاوداني را 

انـواعي از پيشـه    ،زنده وپوياي مردم شناسي ناميد موزهرا ديد. از بازار كه به راستي مي توان آن زگذر و با

همچنين از سـوغاتي هـايي    .ببينيد ،ها و كارهايي را كه امروزه كم كم به دست فراموشي سپرده مي شوند

  تهيه نماييد. ...لي و محي، نان شكري، گيوه كرمانشاهي، لباس هاي همچون نان برنج
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  حمام ها: -6-4

در گذشته ، هر خانه داراي حمام  .انديشه اي كه امروزه از حمام داريم با حمام هاي گذشته متفاوت است

در  اآنهـ  ارزش .جداگانه نبوده و حمام ها به گونه اي همگاني در محله هاي گونـاگون وجـود داشـته انـد    

گذشته به گونه اي بوده كه مردم به خوبي مي توانستند با توجه به ارزش و چگونگي حمام ها به بزرگي و 

از اين لحاظ به خـاطر بزرگـي و ارزش شـهر جايگـاه بسـيار       نيزببرند و كرمانشاه پي گستردگي يك شهر 

از   .ر ايـن گفتـه هاسـت   چرا كه شمار فراوان حمام ها و چگـونگي  سـاخت آنهـا بيـانگ     .خوبي داشته است

حمام هاي با ارزش و داراي ويژگي هاي باالي ساختاري كه در اينجا مي توان به آنها اشاره داشت حمـام  

حمـام پـاچمن و    ،حمام حاج اصغر، حمام حسن خان، حمام بزرگ ،حاج شهباز خان، حمام گنجعلي خان

  ... مي باشند.

  مسجدها و آرامگاه ها: -6-5

به گونه اي كه بيشتر بناهـا   .يژه ما مسلمانان، مسجدها از ارزش ويژه اي برخوردارهستندبه دليل باورهاي و

و ساختمان هاي بسيار باشكوه و بزرگ شهرها را مسجدهاي آن شهر در بر مي گيرند. و در ساخت و ساز 

اي در كرمانشـاه نيـز همـين گونـه اسـت. مسـجده       .ي به كار برده مـي شـود  رآنها بيشترين دقت و ريزه كا

بزرگ باكاشي كاري ها و آجركاري هاي زيبا نشان از مردمي آيين دار و با ايمان دارد.  ساخت و باشكوه 

مسجدها در اين شهر داراي ويژگي هايي است و اين ويژگي  آن اسـت كـه بيشـتر مسـجدها داراي يـك      

ه اسـت. از مسـجدهاي   گلدسته مي باشند و از آجر تراشي در آنها به زيبايي هرچه تمامتر بهره گرفته  شـد 

مسجد عماد الدوله، مسجد حاج شهباز خان، مسـجد دولتشـاه،   ، باشكوه مي توان به مسجد جامع كرمانشاه 

مسجد فيض آباد، مسجد آقا شيخ هادي، مسجد شاهزاده و ... اشاره داشت، كه ساخت بيشتر آنها  به دوره 

مسـجدها، بقعـه هـاي زيـادي وجـود دارد كـه       هاي زنديه و قاجاريه باز مي گردد. در كرمانشاه افـزون بـر   

از لحاظ ساخت نيز در خور توجه مي باشند.  كه از ايـن    ،ييني و تاريخيآ بسياري از آنها افزون بر ارزش

رامگـاه مـال   آرآقا، آرامگـاه مظفرعلـي شـاه ،    بدست مي توان بقعه سيده فاطمه، آرامگاه فاضل توني، سرق

  ا نام برد.عباس علي، و زيارتگاه ويس القرن ر
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  تكيه بيگلربيگي: 6-6

اين تكيه  در دوره مظفرالدين شاه قاجار به دست يك نفر به نام عبداله خان ملقب به بيگلربيگـي بنـا شـد.    

باد ساخته شده است در گرداگرد حيات آن آاين بنا در يكي از محله هاي كهنه شهر كرمانشاه به نام فيض 

تاالر آيينه كاري شـده ايـن بنـا از ارزش ويـژه اي برخـوردار       تاالرها و اتاق هاي آن ساخته شده است كه

آراستگي ها و آجركاري هاي بسيار زيبايي نيز در اين بنا پديد آمده است و نمايي چشـم   ،نوشته ها .است

مـوزه اي از خـط و    ،نواز را پديد آورده است. به تازگي هم با گـردآوري مـدارك و مسـتندات تـاريخي    

عه گشايش يافته است و بازديد كنندگان  بزرگوار مي توانند افـزون بـر ديـدن ايـن     شته ها در اين مجموون

  بناي باشكوه و زيبا از اين موزه نيز بازديد نمايند.

  كليساها: -6-7

خت و بنـاي  اچون در كرمانشاه پيروان مسيحي هم در گذشته بوده و هم اكنون نيز زندگي مي كنند بـه سـ  

وردن سه كليسا آين در دوران قاجاريه و پس از آن رخ داده و منجر به  پديد كليساهايي نياز داشته اند كه ا

به نام هاي كليساي قلب مقدس مسيح، كليساي پنطي كاستي و نمازخانه مسيحيان در اين شهر گرديد. اين 

 ،بناها داراي آجر كاري هاي زيبايي مي باشند و تاق ها و كمان هاي به كار رفته در آراسـتگي هـاي بناهـا   

  انسان را به ياد كليساهاي باشكوهي از فرمانروايي هاي مسيحي مي اندازد.

  خانه هاي تاريخي: -6-8

خانه هاي تاريخي نيز از ديگر چشم اندازهاي زيباي شهر كرمانشاه مي باشند كه در بيشتر محله هاي كهنه 

راسـته  آخانه ها بـا اجركـاري    شهر يافت مي شوند و بافت بسيار زيبايي را پديد آورده اند. نماي بيشتر اين

از ديگـر ويژگـي هـاي بناهـاي      .شده است كه به دست استادان چيره دست آجـر تـراش پديـد آمـده انـد     

اين خانه ها بيشتر به نام بانيان  .كرمانشاه در گذشته مي توان به بهره وري از شيرواني در بام بناها اشاره كرد

توان  از خانه معين الكتاب، خانه خواجـه بـا روخ    ميترين آنها آنها ناميده مي شوند كه از جمله  با ارزش 

  خانه صمدي، خانه خديوي و ... ياد كرد. ،(رنده كش)

  

  



 ٧٢

  موزه ها: -6-9

درا يـن مـوزه    .اين موزه در مجموعه تـاريخي و فرهنگـي تـاق بسـتان قـرار گرفتـه اسـت        موزه سنگ:-1

همگان گذاشته شده است و افزون بر سرستونها،  سرستون هاي نگاره دار دوره ساساني براي نمايش و ديد

  دوره هاي گوناگون نگه داري مي شود. ازساق ستونها و سرستونهايي نيز 

براي بزرگداشت هفته ميراث فرهنگي در تكيه بيگلربيگي  1383اين موزه در سال  موزه خط و نوشته:-3

كـم كـم بـا     .طي نگه داري مي گرددگشايش يافت. در اين تكيه اسناد و مدارك تاريخي و نوشته هاي خ

گسترش هرچه بيشتر اين موزه كتابهاي خطي و يادگارهاي بزرگان  سرشناس خوشنويسي گردآوري و به 

  اين موزه افزوده مي گردد.

برابر با روز جهاني موزه در جايگاه تكيـه   1369ارديبهشت سال  28موزه در  اينموزه مردم شناسي:  -3

غرفـه   30. اين موزه در بخش جنوبي عباسيه ايـن تكيـه اسـت و در برگيرنـده     معاون الملك گشايش يافت

است در اين غرفه  ابزارهاي  گوناگون مردم شناسي در برگيرنده ابزارهاي كشاورزي، دام پروري، شكار، 

بافت گيوه، ابزارهاي موسيقي، ابزارهاي ،روشنايي و نمونه هايي از  پوشاك و نساجي بومي بـراي نمـايش   

  ته شده است.گذاش

 2اين موزه در دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه مـي باشـد و داراي      موزه تاريخ طبيعي: -4

غرفه  است كه درا ين غرفه ها مي توانيد نمونه هاي بسـياري از گونـه هـاي  گيـاهي و جـانوري       8تاالر و 

و ... را ببينيد. موزه هـايي ديگـر ماننـد    رمي شده پستانداران و سنگواره ها دمانندگونه هاي پرندگان تاكسي

موزه  و نمايشگاه  تمبر وا سناد رسمي، موزه شهيدان، مـوزه جنـگ در شـهر كرمانشـاه پديـد آمـده انـد و        

  دوستداران اين موزه ها مي توانند از يادگارهاي ديدني در اين موزه ها ديدن فرماييد.

  :ها پارك 6-10

مـده  آجا كه تاق بستان استوار ايستاده است. پـاركي گردشـي پديـد    در شمال شهر كرمانشاه و پاي كوه آن

است. اين پارك كه پارك كوهستان نام دارد و پيوند دهنده كوه با شهر مي باشد. بسيار ديدني و زيباست 

و از فراز آن مي توان شهر كرمانشاه را ديد. كمي پـايين تـر از پـارك كوهسـتان بـه پاركهـاي خـاوري و        

ان مي رسيم. اين پارك هاي بسيار زيبا و بزرگ مانند يك كمربنـدي سـبز تمـامي شـمال     باختري تاق بست
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كامـل كننـده ايـن     .ورده استآشهر را پوشانده است و جايگاهي زيبا را براي گردش و شادي مردم پديد 

گروه از پارك ها، پارك شادي مي باشد كه جاي بسيار شاد براي كودكان و سرپرسـتان آنهـا اسـت و بـا     

و از ديگر پاركهاي كرمانشاه مي توان به شـهر بـازي اشـاره داشـت      .ويس دهي خوبي پديد آمده استسر

يان يك حوضـي بـزرگ دسـت سـاخت انسـان بنـا شـده و داراي ابزارهـاي  بـازي          مكه در جزيره اي در 

رك در كودكان مي باشد. يكي ديگر از پاركهاي بي مانند كرمانشاه را مي توان پارك شيرين ناميد.اين پا

ميانشهر روي تپه اي بنا شده است. از فراز آن مي توان شهر را در زير پاي خود ديد از ديگر پـارك هـاي   

پارك ولي عصر، پارك آزادگان، پـارك معلـم، پـارك اللـه، پـارك        ،شهر نيز مي توان به پارك شاهد

  فدك و ...  اشاره داشت.

  سراب نيلوفر: 6-11

شد و گلهاي نيلوفر روي آب اين سـراب  اباختري شهر كرمانشاه مي ب كيلومتري بخش 21ايران سراب در 

را به  گونه اي بسيار زيبا پوشانده است. گل نيلوفر به دليل پاكي كه داشته (ريشـه ايـن، درباورهـاي مـردم     

ه اي در آيين ها و نگارها و سازه هاي ايران باستان بـه دسـت آورده اسـت.    ژاين سرزمين بوده) جايگاه وي

راب كه مانند يك  حوض بسيار بزرگ است براي ورزش هايي آبي مانند قايق سوراي و شنا بسـيار  اين س

از خود اوج  آرامش را به جان مي بخشد و آب اين نوسراب نيلوفر به زيبايي هاي چشم  .مورد پسند است

شند و بـا وزش  ن نمايان مي باآشد به گونه اي كه ساقه گل هاي نيلوفر از زير اسراب، پاك و روشن مي ب

افـزون بـر سـراب نيلـوفر در پيرامـون  كرمانشـاه        .اين گل ها به جنبش در مي آينـد  ،بآنسيم و جابجايي 

سراب هاي زيادي هستند كه مي توان به  سراب هاي قنبر، تاق بستان، خضر زنده، ياوري، تاالب هشيالن، 

  مي باشند. اشاره داشت كه هر كدام به نوبه خود داراي ويژگي هايي بي مانند

  ديگر يادگارها و جاهاي ديدني: -6-12

ايـن  از ديگر يادگارهايي كه در كرمانشاه پديد آمده اند مي توان به كاروانسراي ماهيدشت اشاره داشت و

در جنـوب بـاختري شـهر كرمانشـاه و در منطقـه       ،در دوره صـفويه مـي باشـد    هكاروان سرا كه ساخته شد

ن كرمانشاه به كربال ساخته شده است و در زمان خود كاروانسـرايي پـر   ماهيدشت مي باشد و در سر راه بي

در بخـش   يپلـ  ،ارزش و پرجنب و جوش در اين  منطقه بوده اسـت. يكـي ديگـر از يادگارهـاي مانـدگار     
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خاوري شهر كرمانشاه مي باشد كه  به پل كهنه شهرت دارد. ايـن پـل كـه  در دوره صـفويه سـاخته شـده       

بـه گونـه اي كـه هـم      ،ارهاي آن دوره داراي استواري و زيبايي ويـژه اي اسـت  همچون ديگر يادگ ،است

           اكنون نيز مورد بهره برداري قرار مي گيرد. بافت كهنـه شـهر نيـز داراي كشـش هـا و زيبـايي هـاي بسـيار         

و مي باشد.  ساختمان ها وبناهاي باشكوه همچون نگيني در هر گوشه از بافـت كهنـه شـهر مـي درخشـند.      

  )62تا  33ص  -11ناخودآگاه سالها و سده هاي پيش را بر ايمان زنده مي كنند.(م. 
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 تقسيمات كشوري شهرستان كرمانشاه   3-4نقشه شماره   

  
  ماخذ: فرهنگ جغرافيايي  شهرستان كرمانشاه، سازمان ميراث فرهنگي
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  تحليل و: تجزيه 5فصل 

  پيشگفتار-1

نياز به يادآوري است كه گذشته اسـتان كرمانشـاه، فرهنـگ و  آثـار تـاريخي بـه جـا مانـده از گذشـتگان          

و منطقه  هرسين از نخستين زيستگاه هاي انساني اسـت و زنـدگي در ايـن منطقـه از      .باشكوه بوده و هست

ثـار بسـيار بـا ارزش از دورانهـاي     آ دوران پارنيه سنگي تاكنون به صورت يكجانشـيني پيوسـتگي داشـته و   

گوناگون (از دوران پارنيه سنگي تا سده هاي پاياني) در اين منطقه بدست آمده است. فرمانروايان بسياري 

  در كرمانشاه كاخ بنا كرده و خوش گذرانده اند.

استاني در كشور ب –استان كرمانشاه با تمدني ديرنيه  و فرهنگي پر بار مي تواند به عنوان موزه اي فرهنگي 

ستي غني، نه تنها در كشـور بلكـه   دثاري همچون كتيبه بيستون تاق بستان، تاق گرا و ... صنايع آبدرخشد. 

از نظر جغرافيايي و طبيعي جاي دارد كه بدانيم آب و هواي اين استان به گونه  .در تمام دنيا بي مانند است

آب و هـواي كوهسـتاني، گـرم و يـا معتـدل در      نوع  ازاي است كه در بيشتر ماه هاي سال به طور همزمان 

جاهاي گوناگون آن وجود دارد. چشم انـدازهاي بسـيار زيبـا و ديـدني در جـاي جـاي ايـن اسـتان ماننـد          

  ر بيننده اي را به خود خيره مي كند.همرواريدي گرانبها چشم 

طبيعي در رده ملي نسبت به   اگر استان كرمانشاه را از نظر توان هاي توريستي چه تاريخي و فرهنگي و چه

استانهاي ديگر بسنجيم، استان كرمانشاه پس از استان فارس در جايگاه دوم قرار دارد.امـا متاسـفانه از نظـر    

و خارجي رده هاي پايين و چه بسـا در رده هـاي آخـر كشـور قـرار       يپذيرش و ورودي گردشگران داخل

  گرفته باشد.

ن است. بيكاري آامعه اي مي شود بيكاري و پيامدهاي ناشي از يكي از مشكالت بزرگ كه دامنگير هر ج

افزون بر به همراه داشتن ضعف اقتصادي و سطح زندگي پـايين پيامـدهاي نـاگوري ماننـد فقـر فرهنگـي،       

مد هاي غير ضروري را به همراه آافزايش بزهكاري و ناهمواري هاي اجتماعي، افزايش ترافيك و رفت و 

چهره اي ناخوشايند از شهر را  به ويژه  ياناند به  هرج و مرج شهري بيفزايد كه در پاهمه اينها مي تو .دارد

  از ديد گردشگران نمايان مي سازد.
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بيشـترين درصـد بيكـاري در اسـتانهاي غربـي كشـور بـوده اسـت. شـايد           1375براساس سرشـماري سـال   

انقالب و ... منجر به اين افزايش  پيامدهاي جنگ ايران و عراق، نبود سرمايه گذاري هاي زيربنايي پس از

% نخستين استان و پس از آن 5/18بيكاري شده است. در ميان اين استانها لرستان با بيشترين درصد بيكاري 

  )270ص  – 14% بيكاري در رده دوم كشور مي باشد. (م. 4/18استان كرمانشاه با 

ز روستاها و شهرهاي كوچك استان به شـهر  يش از اندازه افراد ابن هستيم يورش آامروزه شاهد كه نچه آ

  كرمانشاه مي باشد كه به اميد يافتن كار كوچ مي كنند، كه روز به روز بـه شـمار بيكـاران شـهر كرمانشـاه      

مي افزايد و اين شهر را دامنگير پيامدهاي ناشي از اين مشكل بزرگ كرده است. اگر گـذر هـر بيننـده  و    

  اي ناخوشايند از شهر و مشكالت آن را خواهد ديد.گردشگري به اين شهر بيفتد چهره 

هـم افـراد تحصـيل كـرده  و داراي مـدارك       ،البته ناگفته نماند. در بين افراد بيكار موجود در سـطح شـهر  

  دانشگاهي و هم افراد بي سواد و غير متخصص يافت ميشود.

جهـانگردي در   و ردشـگري گردشگران و رونق صنعت گشمار يكي از نكات بسيار با ارزش در باال بردن 

هر  منطقه اي بودن فرهنگ غني و به جا آوردن ادب و برخورد مناسب با گردشگر و جهانگرد مي باشـد.  

همچنانكه پيش تر گفته  شد كرمانشاه داراي فرهنگ غني به جا مانده از گذشـتگان مـي باشـد امـا اكنـون      

رگ آن نيـز در ميـزان بـاالي بيكـاري     دچار فقر فرهنگي شده است كه به جرات مي توان گفت ريشـه بـز  

رفتـار و   ديـدگاههاي، موجود در شهر است. هرچند واقعيـت تلـخ اسـت امـا در سـطح شـهر كرمانشـاه از        

  برخورد چه با  بوميان و چه باگردشگران و جهانگردان خوشايند و برازنده نام اين شهر نيست.

اگر يك گردشگر نگرش مثبت  نسبت  :مارهاي گوناگون مي گويندآبراساس پژوهش هاي انجام شده و 

نفر گردشگر را به آن منطقه  بيفزايد، اما اگـر نگرشـي منفـي پيـدا      10مي تواند  ،به يك منطقه  داشته باشد

. در شـهر  منصرف كنـد نفر از ميزان گردشگراني را  كه قصد سفر به آن منطقه را دارند  27كند. مي تواند 

ر رفت و آمدهاي روزانه خود در سطح شـهر، در بـازار، ترمينـال و يـا     كرمانشاه شايد هركدام از ما بارها د

هرجاي ديگر شهر ديده ايم كه چگونه مردم بـا همـديگر بـه ويـژه بـا گردشـگران خـارجي برخوردهـاي         

جلوه بدهم و همـه را محكـوم كـنم امـا  در نظـر       دكه شهر را ب يستاد من اين نرناشايستي داشته اند البته م
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 ،به گونـه اي كـه   يك برخورد نادرست و اشتباه چه قدر به زيان شهرمان تمام خواهـد شـد  داشته باشيم كه 

  او هم هيچ گاه به اين شهر گذر نكنند. هموطنانمنجر خواهد شد كه نه تنها خود آن گردشگر بلكه 

از ديگـر اسـتانهاي كشـور جامانـده اسـت امـا از نظـر         يبا توجه به اينكه اسـتان كرمانشـاه از لحـاظ صـنعت    

كشاورزي و توان هاي توريستي  يكي از قطب هاي برتر كشور مـي باشـد. گسـترش بخـش كشـاورزي و      

پذيرش نيروي بيكار در اين بخش خود جـاي بحـث و گفتگـوي بسـيار دارد كـه  بيـرون از موضـوع ايـن         

پژوهش است. اما با گسـترش برنامـه ريـزي، و مـديريتي توانمنـد و مناسـب مـي تـوان درصـد بسـياري از           

هاي بيكار را در بخش صنعت گردشگري كه بحث اصلي اين پژوهش است بـه گونـه هـاي متفـاوت     نيرو

  وارد بازار كار كرد.

براي نمونه مي توان پايگاه هاي گردشگري را در مكان هاي توريست پذير داير كرد. و با  برگزار كـردن  

سياري شغل هـاي وابسـته بـه     موزشي و تربيت افرادي براي راهنماي گردشگران، مترجمان و بآدوره هاي 

  صنعت گردشگري نيروي بيكار را روانه بازار كار كرد.

  بررسي ميزان ورود گردشگران خارجي و پيامد آن در اشتغال زايي -2

ميـزان سـرمايه    2000) در سـال  WTOبراساس آمارهاي بيان شده از سوي سـازمان جهـاني جهـانگردي (   

% تمام سرمايه گذاري هاي جهان بـوده اسـت و   9/4عني برابر با ميليارد دالر ي 701گذاري در اين صنعت  

ميليارد  دالر افزايش خواهـد يافـت و بـه     1400به بيش از  2010براساس پيش بيني هاي انجام شده تا سال 

اينگونه بيـان مـي كنـد كـه تـا سـال        wto% تمام سرمايه گذاري ها خواهد رسيد.آمار و گزارش هاي 1/6

  )21شمار گردشگران و توريسم به يك ميليارد نفر خواهد رسيد. (م.  در رده جهاني، 2010

كـه از مركـز    1372تـا   1350شماره ورود گردشگران خارجي به ايران را بين سـالهاي   1-5جدول شماره 

ر ايي نهالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي بدست آمده نشان ميدهد در تمام اين سـالها نوسـا  آمار و اط

با كاهش  1358ان به كشور ايران وجود داشته است. همچنانكه مشاهده مي فرماييد. از سال ورود جهانگرد

بسيار زياد ورود جهانگردان به ايران رو به رو مي شويم. داليل زيادي منجر به اين كاهش شـده اسـت. از   

دگاه مسـئولين  نها مي توان نا امني هاي اوايل انقالب، تغيير نظام و سياست هاي حكومتي، نـوع ديـ  آجمله 

نسبت به  جهانگردي، تغيير فرهنگ جامعه در برخورد بـا جهـانگردان و ... را نـام بـرد. در سـالهاي پايـاني       
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دوباره با رشد اندك ورود جهانگردان به كشور روبـه رو شـده ايـم. البتـه ايـن افـزايش را اگـر نسـبت بـه          

مدهاي كالني را از آختي كرده اند و دركشورهاي ديگري كه دراين زمينه تبليغات بسيار و كارهاي زيرسا

، ايـن  اين صنعت بدست مي آورند و نيز اگر پديده رشد جمعيت و افـزايش تـورم را هـم در نظـر بگيـريم     

  رشدي بسيار ناچيز در كشور داشته است.  صنعت

و ) از نظر توان هاي پذيرش توريسم (چه فرهنگي و باستاني WTOبنا به بيان سازمان جهاني جهانگردي (

كشــور برتــر دنيــا قــرار دارد. امــا از نظــر ميــزان بازديــد كننــده جهــانگرد و  10چـه طبيعــي) ايــران در رده  

در آمارهاي بيان شده از اين  .مده از صنعت توريسم چنين نيست و بسيار جامانده استآمدهاي بدست آدر

دنيا قـرار دارد. در صـورتي كـه    در رده هفتاد و پنجم و به بياني ديگر در رده هشتاد و پنجم  ايران سازمان 

مي بينيم كه دهها كشور به ويژه اميرنشين هاي همسايه ما با تاريخ و فرهنگي كمتر از يك سده و با وسعتي 

كمتر از يك شهرستان يا استان در رده هاي باالتر از كشور ما در صنعت توريسم جاي  دارند و اين جـاي  

ف در مي يابيم كه كشور ما چقدر سـهم نـاچيزي از ايـن صـنعت     اندوه و انديشيدن بسيار دارد. با اين وص

جهاني دارد. و چقدر جامانده است. با بررسي و اگاهي بيشتر متوجه مي شويم كه استان كرمانشاه بيشـتر و  

بيشتر از اين صنعت بي بهره شده اسـت. اسـتاني كـه مـي توانـد از لحـاظ جـذب توريسـم درجايگـاه دوم          

  كشوري قرار مي گيرد.
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) مركز آمار و اطالعات سازمان مديريت و 1350 – 1372امار ورود جهانگردان به ايران ( 1-5جدول 

  برنامه ريزي (مسكن و جمعيت)

  درصد افزايش يا كاهش  تعداد ورودي  سال

1350  350135  5/8+  

1351  411506  5/17+  

1352  360514  4/12-  

1353  412702  5/14-  

1354  588768  7/42+  

1355  567930  7/11+  

1356  678157  1/3+  

1357  502278  9/25-  

1358  147532  6/75-  

1359  153612  1/4-  

1360  167473  9+  

1361  68595  59-  

1362  107472  7/56+  

1363  131308  2/22+  

1364  89425  32-  

1365  85801  4-  

1366  68426  3/20-  

1367  70740  4/3+  

1368  93953  8/32+  

1369  161954  4/72+  

1370  249103  8/53+  

1371  275672  7/10+  

1372  311243  40+  

  

ستان كرمانشاه با توجه به موقعيت جغرافيايي و تنوع آب و هواي و قرار گرفتن در مسـير راه كـربال داراي   

شرايط ويژه در مقايسه با ديگر مناطق كشور است. علي رغم اختالفات سياسي و مرزي ايـران و عـراق در   

يكي از استانهاي توريستي كشور بوده  و حتي در سـالهاي   1351گذشته، اين استان تا قبل از سال  سال 30

شمار مسافران وارد شـده بـه اسـتان قابـل توجـه  و چشـمگير بـوده اسـت.          1375پس از انقالب تا پيش از 
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ني و گردشگري به عنوان يك صنعت نقش مهمي در ايجاد اشتغال و كسب درآمد در بخش هاي بازرگـا 

خدمات دارد. در بسياري از كشورها صنعت گردشگري به عنوان بزرگترين سازمان و نهـادي كـه نيـروي    

انساني را به كار مي گيرد، مطرح است در ارتباط با اشتغال نيروي انساني در اين بخش شاخص هايي را به 

  بيان زير تعريف كرده اند :

  نفر 5/0هر تخت هتل برابر به كارگيري  -

 نفر 10س برابر به كارگيري هر آژان -

 نفر 10هر واحد بين راهي برابر به كارگيري  -

آنچه نقش  .نفر نيروي انساني به كار گرفته  مي شود 75/3نفر گردشگر  15به طور غير مستقيم در برابر هر 

اساسي گردشگري و ارزش آن را در اقتصاد استان كرمانشاه روشـن مـي سـازد. مقايسـه ارقـام مربـوط بـه        

 2910برابـر بـا    1355د بدست آمده از ورود گردشگران وارد شده به استان است ايـن رقـم در سـال    درآم

هزار دالر كاهش يافتـه اسـت.    772به  1372هزار دالر و در سال  3465برابر با  1365هزار دالر و در سال 

  )1،2ص  – 17(م. 

ان كرده اند كه در برابر هر تخت اشغال از سويي ديگر بنا به پژوهش ها و گزارش هاي بيان شده اينگونه بي

     شغل پديد مي آيد و در برابـر هـر گردشـگر خـارجي  كـه وارد كشـور        8شده در هتل ها و مراكز اقامتي 

يد. حال اگر تركيبي از اين اعداد يعني در برابـر  آشغل پديد مي  10مي شود به طور مستقيم و غير مستقيم 

شـغل را در   10 گردشـگر و در پايان نيز در برابر هـر   75/3گردشگر  15ر نفر و يا در برابر ه 5/0هر تخت 

نظر بگيريم.به رقمي مي رسيم كه مـن در پـژوهش خـود اينگونـه فـرض كـرده ام كـه بـه ازاي ورود هـر          

شغل پديد مي آيد. در ضمن بايد بسياري از جنبه ها و پارامترها را در نظر بگيريم  »يك«گردشگر خارجي 

تحليل مسئله ايجاد اشتغال در بخش توريسم بپردازيم. براي نمونـه بايـد مـدت زمـان اقامـت و       تا بتوانيم به

  مقدار پولي كه هر گردشگر هزينه مي كند وغيره را در نظر داشته باشيم. ،روزهاي اشغال هر تخت

وي كـار در  البته پيش از تحليل مسئله به اين نكته اشاره كنم كه به مجموع افراد شاغل، بيكار و در جسـتج 

زمان معين، جمعيت فعال مي گويند. (بنابراين كودكان، دانشجويان، دانش آموزان، باز نشستگان، سپاهيان 

معيشتشان يكسره به عهـده ديگـري اسـت.  زنـدانيان و     أمين وظيفه، اجاره بگيران، سود بران و كساني كه ت
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فعال بيرونند و براساس تعريف قانون كار در بيماراني كه توانايي كار كردن  را ندارند...) از شمار جمعيت 

  سالگي جزو نيروي كار به شمار مي آيند. 64تا پايان  15بسياري از  كشورها افراد از 

  )203ص – 14(م. ش  

 1372تـا   1350) همچنانكه مالحظه مي فرماييد آمار شمار جهانگردان ورودي را بين سالهاي 1-5جدول (

بيشـترين ورودي   1356تـا   1354در سـالهاي   ،آن چنانكه از آمار پيداسـت   به كشور ايران نشان  مي دهد.

  جهانگردي را به كشور داشته ايم كه در پي آن در آمدهاي سرانه ارزي ملي در كشور نيز باال رفته است.

براي سنجش ورودي جهانگردان  و تاثير آن در ايجاد اشتغال و بررسي آن در سالهاي گوناگون در كشور 

  ) استفاده مي كنيم.4-5) و (2-5ن كرمانشاه از جدول هاي (و استا

نمونه هاي موردي را براساس سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن و نيز آمارهاي ورودي جهـانگردي  

در سطح كشور و پس از آن در سـطح   1385، 1375، 1355،1365از سوي سازمان جهانگردي در سالهاي 

  ه و سپس تحليل كرده ايم.بررسي كردشهرستان و شهر كرمانشاه 

سـال نيـز    64تـا   15نفر بـوده اسـت در ايـن سـال جمعيـت فعـال        33708744جمعيت ايران  1355در سال 

شاغل بوده اند. براسـاس   8799000نفر بيكار و  997000نفر بوده كه از اين شمار جمعيت فعال  9796000

نفـر بـوده    567930به كشـور ايـران    1355آمارهاي موجود شمار گردشگران خارجي وارد شده   در سال 

بـه همـين ميـزان شـغل در بخـش صـنعت       را در نظـر بگيـريم    است. يعني به ازاي هر گردشگر يك شـغل  

برابـر بـا     1355توريسم  در كشور ايجاد شده است. يعني سهم صنعت توريسم در اشـتغال كشـور در سـال    

  % بوده است.45/6

شغل هاي پديد آمده از صنعت توريسـم بـه ترتيـب برابـر بـا       1365،1375،1385به همين گونه در سالهاي 

شغل بوده است كه  سهم جهانگردي در كل نيروي شاغل در همين سالها بـه   2500000، 85801،573449

البته در تمام اين سالها بايـد پديـده رشـد جمعيـت و      .درصد بوده است 22/1، 99/3،  76/0ترتيب برابر با  

در نظر داشته باشيم. بـا توجـه    ،لي در روند اقتصادي و زندگي هر جامعه مي باشندتورم را كه دو عامل اص

درصدهاي بدست آمده در مي يابيم كه سهم جهانگردي در بازار كار ايران رو به ركود است و  به  اعداد 
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هش كه نبود سرمايه گذاري هاي مورد نياز و نبود تبليغات كافي و داليل بسيار ديگـري منجـر بـه ايـن كـا     

  شده است.

ميليـون نفـر    1با توجه به شمار بيكاران كشور در اين سال بتوانيم  1385اكنون اگر فرض كنيم كه در سال 

  به شمار جهانگردان ورودي به كشور بيفزاييم چه تاثيري در ميزان بيكاري كشور خواهد داشت؟

كه پيش تر به آنها اشـاره شـد    پيش از هر چيز در تحليل و بررسي اين پرسش بايد جنبه هاي گوناگوني را

در نظر بگيريم كه مهمترين آنها مدت اقامت جهانگرد در كشور  است فرض مي كنيم كـه هـر جهـانگرد    

روز در كشور اقامت دارد. حال براي اينكه تعداد شغل هاي ثابت در طول يك سال را بدست بيـاوريم   10

  عداد روزهاي سال تقسيم كنيم.كرده و سپس بر ت ضرب 10ميليون نفر را در عدد  1بايد 

27396
365

101000000
=

×  

شغل ايجاد مي شود اگر ايـن   27396روز  10ميليون جهانگرد و با اقامت  1پس در طول يك سال با ورود 

ميليـون   1بررسي كنـيم بـه ايـن نتيجـه مـي رسـيم كـه هـر          85تعداد شغل را با توجه به جمعيت بيكار سال 

  درصد از نرخ بيكاري را كاهش خواهد داد. 1زديك به گردشگر وارد شده خارجي ن

  85، 75، 65، 55شاخص هاي جمعيتي و ورودي جهانگردي كشور در سالهاي  2-5جدول شماره  

  سال

  شاخص
1355  1365  1375  1385  

  70472846  600055000  4944010  33708744  جمعيت كل كشور

  23466000  16027000  12820000  9796000  جمعيت فعال

  20474110  14371000  11201000  8799000  معيت شاغلج

  بيكاري
  2991890  1656000  1619000  997000  تعداد

  75/12  23/10  62/12  17/10  درصد

  2500000  573449  85801  567930  جهانگردان ورودي به ايران

  22/1  99/3  76/0  45/6  نرخ سهم جهانگردي در اشتغال كشور%

  سالهاي گوناگون از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاهماخذ: سرشماري و آمار نامه 
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بـه همـان صـورت در مـورد اسـتان و شـهر        ،روند بررسي هايي را كه تاكنون درباره كشور انجام داده ايم 

  مي كنيم. هسندببريم، البته در اين بررسي ما تنها به شهر كرمانشاه مي پيش نيز كرمانشاه 

ميزان نيروي فعال، شاغل، بيكار و شمار ورود جهانگردان خـارجي را  در سـالهاي    ) جمعيت،4-5جدول (

) در 3-5بيان مي كند. با توجه به ميزان جمعيت شاغل و بيكار شهر كرمانشاه در جـدول (  85، 75، 65، 55

. درصد رسيده اسـت  22به  1385درصد بوده است اما اين ميزان براي سال  32/9ميزان بيكاري  1355سال 

كـه سـهم صـنعت جهـانگردي در اشـتغال شـهر        در مـي يـابيم   شـهر   بر اساس ورودي جهانگردي بـه ايـن  

درصد كاهش يافته است. يعنـي عمـالً    9/0به  85درصد و براي سال  2/6حدود  1355كرمانشاه براي سال 

بـاره   جهانگردي در استان و شـهر كرمانشـاه رو بـه نـابودي اسـت و اگـر هرچـه زودتـر چـاره اي در ايـن           

انديشيده نشود، با استفاده از اين صنعت و نقشي كه در رونق اقتصادي  و كاهش بيكاري دارد، نمي توانيم 

  كه از اين دامن جامعه و شهر را  خواهد گرفت چاره كنيم. ناشي از آن درد بيكاري و پيامدهاي
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،  1355كرمانشاه در سالهاي ) شاخص هاي جمعيتي و ورودي جهانگردي استان و شهر 3-5جدول (

1365 ،1375 ،1385  

  سال

  شاخص
1355  1365  1375  1385  

  1881385  1778596  1462965  1030714  جمعيت كل استان

  1613649  1024404  706660  513538  سال به باال 10جمعيت فعال استان 

  615066  417153  644415  491700  جمعيت شاغل استان

  142999  77251  62245  21837  جمعيت بيكاري استان

  2/23  4/18  3/8  2/7  درصد

  2371  1465  2100  6730  جهانگردان ورودي به استان

  5/0  37/0  8/0  3/2  نرخ سهم جهانگردي در اشتغال استان

  794863  692986  560514  297315  جمعيت شهر كرمانشاه

  673717  551028  402742  179877  سال به باال 10جمعيت فعال كرمانشاه 

  256517  198740  165247  108820  ت شاغل كرمانشاهجمعي

  بيكاري
  55505  34580  21641  10148  تعداد

  22  4/17  1/13  32/9  درصد

  2371  1465  3100  6730  جهانگردان ورودي به كرمانشاه

نرخ سهم جهانگردي در اشتغال شهر 

  كرمانشاه
2/6  

9/1  

  
7/0  9/0  

  ت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاهمار نامه هاي سالهاي متفاوآماخذ: سرشماري و

  

) آمار بازديد كننـدگان خـارجي را بـه تفكيـك     5-5) امار بازديد كنندگان داخلي و جدول (4-5جدول (

نشان مي دهد. يادآوري اين نكتـه ضـروري اسـت كـه در ايـن       1385ماهه نخست سال  6ماههاي سال در 

           )  نمايـان 6-5يد كننده خـارجي تاكيـد شـده اسـت. جـدول (     پژوهش و بررسي و تحليل مسئله  روي بازد
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يعني فصل بهار شـمار بازديـد كننـدگان تـا انـدازه اي از ماههـاي        85مي كند كه در سه ماهه نخست سال 

  بعدي و فصل هاي ديگر بيشتر است.

ار كمتر از شش ماه مار سالهاي پيشين، بازديد كنندگان خارجي در فصل هاي پاييز و زمستان بسيآبراساس 

نكتـه ديگـر اينكـه در بررسـي آمـار       .در آنها به صفر مي رسـد  شمار نخست بوده و گاهي در برخي ماهها

ورودي جهانگردان خارجي چون آمار موجودتنها  مربوط به دو مكان تاق بسـتان و تكيـه معـاون الملـك     

از اين دو مكان بازديد مي كننـد. و   است، فرض را بر اين بنا مي كنيم كه تقريباً همة  گردشگران خارجي

  آمار مربوط به تاق بستان براي بررسي و تحليل موضوع كافي مي باشد.

نفر از تاق بستان بازديد گرده اند كه اگـر  بـه ازاي هـر نفـر      1499حدود  1385در شش ماهه نخست سال 

ماهانـه آن  شغل ايجاد شـده اسـت كـه ميـانگين      1499در نظر بگيريم، پس را ايجاد يك شغل 
6

1499  

در شـهر كرمانشـاه    85ماهـه نخسـت سـال     6شغل بوده است يعني سهم جهانگردي در اشتغال  251برابر با 

  درصد بوده است. 12/0برابر با 

هزار نفر به گردشگران خارجي اين شهر اضافه بشـود،  در صـورتي كـه     2حال اگر فرض كنيم كه هر ماه 

ورند به آكه پديد مي  شغلي اغل و بيكار را ثابت در نظر بگيريم اين تعداد گردشگر با ميزانشافراد  ميزان 

درصد از نرخ بيكاري را كاهش خواهد داد. با اين تحليل و بررسي به نقش صنعت جهانگردي در  1ميزان 

كاهش بيكاري و رونق صنعت جهانگردي پـي مـي بـريم و همـه مـا مـي دانـيم كـه كـاهش بيكـاري چـه            

پيامدهاي مثبتي در كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي شهرمان خواهد داشت. تمام اين روندها فراهم نخواهد 

ايجاد زيرساخت ها انقالبي رخ بدهـد،  و  تبليغات گسترده ملي و جهاني ،شد. مگر اينكه در زمينه فرهنگي

كوشـش هـاي همگـاني    اين انقالب نيز به كمك ها و سرمايه گذاري هـاي دولتـي و مـديريتي توانمنـد و     

  نيازمند است.

اكنون دو استان فارس و كرمانشاه را كه از لحاظ توان هاي پذيرش توريسم در كشور در رده هـاي اول و  

(هـزار نفـر /    3/8و  7دو استان ياد شـده بـه ترتيـب     1355دوم كشور قرار دارند با هم مي سنجيم. در سال 

سهم اين دو استان از  1375و نزديك هم بوده است. اما در سال درصد) بيكاري داشته اند. كه تقريباً برابر 
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(هزار نفر / درصد) بوده است كه تفاوت بسيار زيادي بين اين دو  4/18و  1/0بيكاري كل كشور به ترتيب 

  مده است.آاستان پديد 

سـاخت  قطعاً استان فارسي در زمينه هاي گوناگون به ويژه در صنعت گردشگري و پذيرش توريسم و زير 

ها ي وابسته به اين صنعت سرمايه گذاري ها و تبليغات گسترده اي داشته كه بسيار هم در كاهش بيكاري 

اين استان موثر بوده است. اما استان كرمانشاه نه تنها روندي رو به رشد نداشته بلكه بسـيار هـم پـس رفـت     

  كرده است.

  1385در سال  ي كرمانشاهاز مكانهاي ديدن ) آمار بازديد كنندگان داخلي4-5جدول (

  85سال 

  مكان
  جمع  تكيه معاون الملك  تاق بستان

  93277  4212  98065  فروردين

  36492  1492  35000  ارديبهشت

  14566  766  138000  خرداد

  17892  1392  16500  تير

  32890  1440  31450  مرداد

  43436  1686  41750  شهريور

  238553  10988  227565  جمع

  

  راث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمانشاهماخذ: سازمان مي
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  1385در سال  از مكانهاي ديدني كرمانشاه ) آمار بازديد كنندگان خارجي5-5جدول (

  85سال 

  مكان
  جمع  تكيه معاون الملك  تاق بستان

  530  123  407  فروردين

  463  61  412  ارديبهشت

  353  35  318  خرداد

  211  122  89  تير

  154  37  117  مرداد

  200  44  156  شهريور

  1911  422  1499  جمع

  

  ماخذ: سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري استان كرمانشاه

  

)  گردشـگران خـارجي را  بـه اسـتان     7-5) شمار ورود جهـانگردان را بـه كشـور و جـدول (    6-5جدول (

  بيان مي كند. 1382تا  1378كرمانشاه بين سالهاي 

بين اين دو جدول در مي يابيم كه سهم استان كرمانشاه از جهـانگردان خـارجي وارد شـده  بـه     در مقايسه 

جهـانگرد بـه ايـران وارد شـده انـد. تنهـا        3200000كه   1382. براي مثال در سال استكشور بسيار ناچيز 

ن كرمانشـاه  درصد سـهم اسـتا   07/0نها وارد استان كرمانشاه شده اند. يعني چيزي در حدود آنفر از  2505

+) درصد بوده است 25/24بوده است. در طول سالهاي ياد شده رشد ساالنه جهانگردان ورودي به كشور (

  ) درصد بوده است.-15اما در استان كرمانشاه با رشدي منفي رو به رو بوده ايم و اين رشد برابر با (
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  1383تا  1378مار ورود جهانگردان به ايران از سال آ) 6-5جدول (

  سال پايه  جهانگرد ورودي

1300000  

1700000  

2100000  

2600000  

3200000  

1378  

1379  

1380  

1381  

1382  

  نرخ رشد ساليانه  % +)25/24( 

  

  1382تا  1378) امار ورود گردشگران خارجي به استان كرمانشاه از سال 7-5جدول (

  سال پايه  جهانگرد ورودي

6974  

5991  

4404  

1745  

2505  

1378  

1379  

1380  

1381  

1382  

  نرخ رشد ساليانه  )-15%(

  ماخذ: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه
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  بررسي درآمد ارزي تخميني حاصل از گردشگري و زيرساخت هاي وابسته به آن  -3

تـا   1348) ميزان تخميني درآمد بدست آمـده از بخـش صـنعت گردشـگري را بـين سـالهاي       9-5جدول (

  شور ايران نشان مي دهد.در ك 1378

) انجـام دهــيم و انــي ســنجش را  تحليـل و بررســي كنــيم بــه   8-5) و (2-5بــين دو جــدول ( ســنجشاگـر  

          بـراي نمونـه دو سـال متفـاوت را در ايـن جـدول هـا بـر         .دستاوردهايي مي رسيم كه قابل انديشيدن اسـت 

ديگري سالها پس از جنـگ ايـران و عـراق    كه يكي پيش از انقالب و  1375و  1356مي گزينيم. سالهاي 

تقريبـاً   56) جمعيت ايـران در سـال   2-5مي باشد را به صورت نمونه موردي بررسي مي كنيم. در جدول (

نفـر بـوده    567930نفر بوده است و در همان سال شمار گردشگران ورودي به كشـور   33708744برابر با  

يعني سرانه ارزي بدست آمده   .ي كشور به همراه داشته استدالر  درآمد ارزي برا 176218347كه تقريباً 

كـه   1375دالر بوده اسـت در صـورتي كـه در سـال      6/7در بخش صنعت گردشگري براي هر نفر ايراني 

نفـر بـوده  تقريبـاً     573449نفر رسيده بود و شمار گردشگران ورودي نيـز   60055000جعيت ايران كه به  

  دالر كاهش يافته است. 3/4سرانه ارزي به  كهبه همراه داشته دالر درآمد ارزي  261228475

ميـزان درآمـد    55نسبت به  سال  75با توجه به  كاهش ورود جهانگردان در سال   :به اين نكته اشاره كنيم

عامل تورم و افزايش هزينه ها  اين افزايشدليل اصلي شايد بيشتر شده است كه  55نسبت به  75ارزي سال 

باشـد. از  افزايش مي  در حال با گذشت زمان دو عامل تورم و جمعيت يعني  . ذشته بوده استنسبت به  گ

گردشگران خارجي افزايشي نداشته است. و همين منجر بـه  ورودي ميزان  ،نسبت به افزايش اين دو طرفي 

ن صنعت كاهش سرانه ارزي در اين بخش شده است. اگر اين روند پيش برود و هيچ تالشي براي بهبود اي

  نيز كاسته خواهد شد. يانجام نشود، سال به سال از نقش آن در وضع اقتصادي  و يا كاهش بيكار
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) مركز آمار و 1348 – 1378) تخمين درآمد ارزي حاصل از ورود جهانگردان به ايران (8-5جدول (

  اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي (مسكن و جمعيت)

  )$درآمد ارزي (  سال
زان تغييرات نسبت به  مي

  سال قبل

درصد افزايش يا كاهش نسبت 

  به  سال قبل
  شاخص تغييرات

1348  42882742      100  

1349  52299736  9416994  220  122  

1350  57475479  5175743  99  134  

1351  66028319  8552840  149  154  

1352  544448702  11579617-  5/17-  127  

1353  81308099  26859397  3/49  190  

1354  157432666  76124567  6/93  367  

1355  172941180  15508514  9/9  403  

1356  176218347  3277167  9/1  411  

1357  235175885  58957538  5/33  548  

1358  63598748  171577137-  0/73-  148  

1359  61576271  2022477-  2/3-  144  

1360  71702096  10125825  4/16  167  

1361  26018872  45093224-  9/62-  62  

1362  41952093  15343221  7/57  98  

1363  34562734  7389359-  6/17-  81  

1364  31798360  2764374-  0/8-  74  

1365  29263336  2535024-  0/8-  68  

1366  27884376  1378960-  7/4-  65  

1367  29437720  1553344  6/5  69  

1368  38418608  8980888  5/3  90  

1369  65190868  26772260  7/69  152  

1370  105053368  39862500  1/61  245  

1371  120489006  15435638  7/14  281  

1372  131133613  10644608  8/8  306  

1373  154627289  23493675  9/17  361  

1374  205123350  50497061  7/32  478  

1375  261228475  56104125  4/27  609  

1376  351729575  90501100  6/34  820  

1377  646052390  112322815  9/31  887  

1378  585692230  121639840  2/26  1366  
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) براي ما آشكار مي كند كه زير ساخت هايي مانند هتلـداري و خـدمات رسـاني در    9-5مشاهده جدول (

شهر كرمانشاه در سطح پاييني قرار دارد. ضعف در اين بخش مي تواند يكي از داليل باشد كه جهانگردان 

ه شهر و استان ما بيايند زيرا يكي از دغدغه هاي هر جهانگرد برخوردار بودن از اقامتگاه و خوراك كمتر ب

. همچنانكـه از جـدول پيداسـت هتـل هـا و      مي باشد و در اين زمينه امنيت حرف نخست را مـي زنـد  سالم 

دمات رسـاني  مهمانپذيرهايي كه در سطح شهر كرمانشاه وجود دارند هم اتاق كافي و هم از كيفيـت و خـ  

مناسب كه در شـان شـهر كرمانشـاه و مناسـب بـراي خـدمات رسـاني بـه يـك گردشـگر خـارجي باشـد،             

  برخوردار نيستند.

سـتاره هسـتند، در    3تـا   2بيشتر هتل ها و مهمانسراها از نظر رتبـه بنـدي در حـد هتـل هـا و مهمانسـراهاي       

ستاره با خدمات رساني بسيار  7و6هاي صورتي كه در بيشتر جاها و كانون هاي توريست پذير جهان هتل 

  باال وجود دارند.
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  1384) ليست مكانهاي اقامتي (هتل ها و مهمانسراها) شهرستان كرمانشاه 9-5جدول (

  تعداد اتاق  درجه (ستاره)  نام مكان  رديف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

  هتل آزادگان

  ل رسالتهت

  هتل داريوش

  هتل بيستون

  هتل راه كربال

  هتل ازادي

  هتل معراج

  مهمانپذير استقالل
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  : نتيجه گيري و پيشنهاد6فصل 

  پيشگفتار: -1

ن آاقتصادي و غيره براي پيشرفت خود در  ،معموالً در هر زمينه اي كه انسان با آن سروكار دارد چه علمي

د و سپس با برطـرف كـردن ضـعف هـا و     زمينه نيازمند اين است توان ها و ضعف ها را در آن زمينه بسنج

  بيان راهكارها و پيشنهادهايي زمينه را براي اين پيشرفت فراهم آورد.

ديدگاههاي متفاوتي در زمينه صنعت گردشگري وجود دارد. برخـي گردشـگري را بـه عنـوان منبعـي پـر       

محـيط زيسـت را   درآمد مي نگرند. اما از طرفي تاثيرات منفي فرهنگـي و ويـران گـري  آن در طبيعـت و     

     گيرند. برخي نيز آن را به عنوان عـاملي ويرانگـر و فرسـاينده در امـر فرهنـگ هـاي بـومي و ...       ناديده مي 

مي دانند. تفاوت اين دو انديشه هرچه هست اما شباهتشان در تالش و تدبير بـراي پيشـبرد كشـور و بهبـود     

رد پذيرش نخواهنـد بـود چـرا كـه در هـر      وضعيت موجود مي باشد. در واقع اين دونگرش گزينه هاي مو

  صورت به اهداف مورد نظر دسترسي نخواهيم يافت. از سويي برخي آزادي بـي حـد و انـدازه را پيشـنهاد    

مي كنند. اگر هم اين شرايط فراهم شود باز هم مشكل اصلي اين صنعت حل نخواهد شد. و اين را بدانيم 

كشور ما نمي آيند، زيرا اگر اينگونه باشد كشورهايي وجـود  كه گردشگر تنها براي ديدن مناظر طبيعي به 

دارند كه هم از آزادي بي حد و اندازه و هم از مناظر طبيعي زيبا برخوردارند راه حـل منطقـي كـه بتوانـد     

بيشترين راندمان و باالترين رضايت و كمترين هزينـه را شـامل شـود، راهـي اسـت كـه بايـد برآينـد تمـام          

  ده بوده باشد.خواسته هاي مطرح ش

اگر صنعت توريسم را به صورت وارداتي و مشابه نسخه كشورهايي كه فرهنگي متفاوت با ما دارنـد اجـرا   

كنيم حتي در زمينه اقتصادي سود آنچنان زيادي دستگير ما نخواهد كرد. امروزه از نظر علم جغرافيـا ايـن   

تفاوت هاي مكاني (فرهنگ، آب و هوا و ...) است كه در پديده هاي انساني بايد  اين  نكته بسيار با ارزش

  چه در انجام طرح ها و چه در ارائه راهكارها در نظر گرفته شود.

با توجه به آنچه كه در باال به آن اشاره شد به اين نكته مي رسيم كه بايـد در كشـور ايـران گردشـگري را     

ن مي توان روي آن برنامه ريزي كرد، انسان محور و فرهنگ محور كنيم. زيرا بهترين گزينه اي كه در ايرا
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تمدن ديرينه و آثار باستاني مي باشد. زيرا در گردشگري طبيعي و اقليمـي ايـران داراي رقبـاي    و  فرهنگ 

  فراواني بوده و در مدت زمان كمي حرفي براي گفتن نخواهد داشت.

  

  نتيجه گيري: -2

ري هم اكنون در جهان بـه عنـوان صـنعتي    آنچه كه از اين پژوهش، دستگير ما شده، اين است كه گردشگ

كارآفرين و درآمد زا جاي خود را باز كرده و در برخي از كشورها كه از مواهب طبيعي و آثار باستاني و 

فرهنگ و تمدني ديرينه برخوردارند به عنوان يكي از  اصلي ترين منبع درآمـد آن كشـورها مـورد توجـه     

ن عامل توليد فرصت هاي شغلي به شمار مـي رود. خوشـبختانه   قرار گرفته و مهمترين و در دست رس تري

كشور ما و استان كرمانشاه هم از طبيعت و مناظر زيبا و هم از فرهنگ و تمدني ديرينه وآثار بي مانند و بـا  

 ايران وحتـي   شكوهي كه از پيشينيان به جا مانده است، برخوردار است و مي تواند يكي از قطب هاي برتر

  ن زمينه باشد.دنيا در اي

در ايران به ويژه كرمانشاه، چگونگي و ماهيت گردشگري از جمله كليدي ترين مسائلي است كه  به نظـر  

مي رسد هنوز بسياري از مسئوالن مربوطه درك درستي از آن  پيدا نكرده و لـذا گردشـگري در ايـران را    

ي داننداين كه گره هاي گردشگري در بن بست مي انگارند و شرايط را براي گسترش واقعي آن هموار نم

در كشور ما چيست و چگونه مي توان آن را برطرف نمود دغدغـه مشـترك همـه دل سـوزان و مسـئوالن      

  مربوطه است اگرچه ممكن است همه آنها تحليل و راهكار يكساني نداشته باشند.

به شرايط تاريخي، آب  كرمانشاه داراي توان هاي متفاوت و گوناگوني در امر گردشگري بوده و با توجه

        و هوايي و جغرافيايي ويژه و چهـار فصـل خـود ظرفيـت بـااليي در انـواع گردشـگري دارد. بـراي نمونـه         

مي توان به گردشگري فرهنگي و مذهبي، جغرافيايي، طبيعـي و طبيعـت گـردي، قـومي و منطقـه اي و ...      

  اشاره كرد.
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  پيشنهاد:-3

صنعت توريسم در كشور ايران هرچند تكراري مي باشد، اين است كه ما يكي از راهكارها براي پيشرفت 

نياز به تبليغات گسترده اي در سراسر دنيا داريم و ايـن كـار مـديريتي بسـيار توانمنـد و كارآمـد را  بـراي        

هماهنگي ارگانها و سازمانهاي وابسته به صنعت توريسم مي خواهد. براي مثال توريست امكانـات اقـامتي،   

  ، آسايش و امنيت مي خواهد و اين نيز نيازمند همكاري سازمانهاي گوناگون است.خوراك

به نظر من در رده منطقه اي و يا بخشي از يك منطقه كار سخت تر از رده ملي است، زيرا بـراي گسـترش   

 مـديريت  نخستدو گونه برنامه ريزي گسترده و به هماهنگي هاي بيشتر نياز داريم. به توريسم يك منطقه 

و تبليغات در رده ملي و براي پذيرش گردشگران داخلـي و ديگـري مـديريت و تبليغـات در رده فراملـي      

مطمئناً پيامـدهاي   ،براي پذيرش گردشگران خارجي اگر هر منطقه اي در اين دو مورد سربلند بيرون بيايد

گفته نمانـد پيامـدهاي منفـي    بسيار خوبي را به ويژه در بهبود اقتصاد آن منطقه در پي خواهد داشت. البته نا

صنعت توريسم را نبايد ناديده گرفت و همگام با در نظر گرفتن پيشرفت اين صنعت بايد مديريتي كارآمد 

  براي كاهش پيامدهاي منفي آن نيز در نظر گرفته شود.

يكي از گزينه هاي بسيار با ارزش براي پيشرفت در هر بخشي توجه به زيرساخت هـا در آن بخـش اسـت.    

ر بحث گردشگري نيز چنين است زير ساخت هايي كه در بخش گردشگري مي توان به آنها اشاره كرد. د

حمل و نقل مي باشند. همه ما مي دانـيم كـه در زمينـه    و مهمترين آنها زير ساخت هاي فرهنگي، خدماتي 

در جايي  هاي گوناگون به ويژه از لحاظ فرهنگي، چگونگي برخورد با گردشگر چه داخلي و چه خارجي

(كرمانشاه) كار اندكي شده است. اگر از نخسـتين مكـان   ،كه ما در آن بزرگ شده ايم و زندگي مي كنيم

        ورود يك گردشگر به شهر يعني پايانه مسافربري و مدت زمـاني كـه اقامـت مـي كنـد و تازمـاني كـه بـر         

گذر ما به پايانـه شـهر افتـاده اسـت و      گونه اي مي گردد سخن به ميان بياوريم، دردها بسيار است. بارها به

اگر خوب توجه كرده باشيم برخورد رانندگان تاكسي با مسافران و يا برخورد كاركنان مكانهاي اقـامتي و  

را به جاي مي آورند  و نه بهداشت الزم را رعايت مي كننـد. البتـه    درستورانها را ديده ايم، نه ادب برخور

نها بلكه بيشتر آنها ادب و بهداشت را رعايت نمي كنند.و اين مي توانـد  كه نه همه ي آ استگفته من اين 

شهرمان را از ديد يك گردشگر داخلي و يا خارجي بد جلوه دهد  پس يكي  از راهكارها اين اسـت كـه   
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در زمينه فرهنگي بايد كارهاي ساختاري و زيربنايي انجام شود. اما از نظر خدماتي مانند مكانهاي اقامتي و 

ينـد. كرمانشـاه داراي ضـعف    آها و سيستم حمل و نقل كه از زير سـاخت هـاي  اصـلي بـه شـمار مـي       راه

بـر طـول مـدت مانـدن يـك گردشـگر بيفزايـد و         دهرچه خدمات دهي بيشتر باشد مي توان .بسياري است

  رضايت يك گردشگر مي تواند تبليغات مثبتي براي جذب بيشتر گردشگران ديگر باشد.

ست اما خدمات تنها وجود يك هتل و يا سالن يه از مكانهاي اقامتي مناسبي برخوردار نهرچند كه كرمانشا

بلكه مي توانـد مكانهـايي بـراي تفـريح و سـرگرمي، جاهـاي خـوش گـذراني (البتـه نـه            يستغذاخوري ن

و  مكانهاي نامناسب با فرهنگ ما) و غيره باشد. به عنوان مثال مي توان به كشور قطر كه در مـدار اسـتوايي  

منطقه اي گرم واقع شده است اشاره كرد كه تالش بسياري براي فراهم آوردن خدمات جنبي و سرگرمي 

هاي بسيار براي جذب هرچه بيشتر توريست داشته است.دبي با آنكه آب و هوايي گـرم دارد و هـيچ گـاه    

 . سـرگرمي   تفريحا اين وجود يك پيست اسكي براي مسئوالن درآنجا به طور طبيعي بارش برق ندارد اما 

  .ندتوريست ها داير كرده ا

در اينجا به دو مقاله كوتاه اشاره مي كنيم كه در مورد آنها تحقيق و بررسي شده است اين دو مقالـه يكـي   

طبيعي مي باشد. هر دو مي توانند   –در مورد تاثير گردشگري بر اشتغال و ديگري درباره مكانهاي تاريخي 

  .اسب مورد استفاده قرار گيرندبه عنوان پيشنهادهايي من

(بررسي اقتصادي طرح نوسازي و بازسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر در شـهر   -1

  مشهد: دكتر بهروز هادي):

% نقـش كليـدي دارنـد. در    36در ساختار اشتغال شهر مشهد فعاليت هاي خدمات عمومي بـا سـهمي برابـر    

ه هاي گوناگون با چند تفاوت، با خود شهر مشهد بسيار محدوده پيرامون حرم مطهر، سهم  اشتغال در گرو

در اشـتغال   همانند است. سهم فعاليت بازرگاني (عمـده فروشـي، خـرده فروشـي، رسـتوران و هتـل داري)      

% اسـت. پـس از خـدمات     3/14% است. در حالي كه اين نسبت براي شهر مشهد 26محدوده اطراف حرم، 

اص مي دهد، بخش عمده فروشي، خرده فروشي، رستوران و هتل % اشتغال را به خود اختص33عمومي كه 

داري فعاليت كليدي اين منطقه به شمار مي آيد. عامل اصلي اين پديـده را بايـد در جاذبـه گردشـگري و     

  )42ص  – 18. (م. دانستمذهبي حرم مطهر 



 ٩٩

  سي):طبيعي حوزه اي جديد در گردشگري و مرمت: مهندس فرامرز پار –(محيط هاي تاريخي -2

امروزه در كشورما (به ويژه استان كرمانشاه) و با ديدي گسترده تر در همه جهان، ابنيه ها، راه ها، پـل هـا،   

باروها و بسياري از دست ساخته هاي بشر يافت مي شوند كه بر اثـر بيـرون شـدن از پهنـه ارتباطـات نـو و       

اين بناها به دليل ويژگي  .مي دهندحوزه هاي مدني به صورتي متروك در دل طبيعت به زيست خود ادامه 

هاي بسيار مهمي كـه سـاخت و سـاز در دنيـاي كهـن داشـته  اسـت، يعنـي بهـره وري از مصـالح بـومي و            

هماهنگي با پيرامون، از لحاظ كاركرد و زمين و ماننـد ايـن هـا،  و از نظـر فـرم، از توانـايي هـاي فراوانـي         

  وان جزيي از طبيعت نقشي نو بر عهده مي گيرند.برخوردار بوده اند كه پس از متروك شدن، به عن

اين بناها پس از رها شدن به سرعت به زيستگاه و مكان رشد گياهان و جانوران تبـديل شـده انـد كـه فـرم      

هايي نو از زيبايي هاي طبيعي را آفريده اند. اين گونه جاها از دو ويژگي چشـمگير برخوردارنـد. نخسـت    

ي وجه انساني و اينكه اين محيط ها نمايانگر تحقـق انديشـه انسـاني انـد، دوم     اينكه تاريخي بودنشان به معن

نها و طبيعت رابطه محدودي آاينكه بودنشان به اين معني كه در طول ساليان دراز متروك مانده اند. و بين 

  برقرار شده و به منزله اكوسيستم در آمده اند.

ن و كارشناسان حوزه گردشگري بايد به  اصـول نظـري   تمام باستان شناسان، مرمت كنندگان و نيز مسئوال

طبيعي توجه كنند و در اين زمينه از هر گونه برخورد ساده انگارانه و تكراري، مانند  –محيط هاي تاريخي 

آن چه كه در مورد بناهاي تاريخي شهر و حوزه هاي مدني اعمال شده است، بپرهيزند. مي توان با اطمينان 

زديك ايـن زاويـه ديـد و نگـرش بـه مكانهـاي يـاد شـده توجـه جهانيـان و بـه ويـژه             گفت كه  در آينده ن

در حالي كه كشور ما از ذخيره هـايي بـي ماننـد محـيط      ،گردشگران و طبيعت گردان را فرا خواهد خواند

  )80 – 79 -78ص  – 19طبيعي فراواني برخوردار است. (م.  –هاي تاريخي 

طبيعي فراواني وجود دارد كه البته غير از افراد آگـاه در   –اي تاريخي در استان و شهر كرمانشاه نيز مكانه

اين زمينه،  دولت و سازمانهاي گوناگون بايد در حفظ اين مكانها تالش كنند و هم چنين در اطـراف ايـن   

  مكانها با رعايت استانداردها بتوانند امكانات ديگري براي جذب توريست ها فراهم آورند. 
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بار كنگره هايي در نقاط گوناگون دنيا براي پيشبرد و رونق  صنعت گردشگري از سوي  هرچند وقت يك

سازمان جهاني گردشگري برگزار مي شود، كه شركت كنندگاني از سراسـر دنيـا در ايـن گردهمـايي هـا      

حضور پيدا مي كنند. قطعاً در اين گردهمايي ها پيشنهاداتي براي بهبود  اين صـنعت از سـوي كارشناسـان    

تم در بخـش  نسـ بـه همـراه اصـل مقالـه، نيـاز دا     كه ترجمه ي يكي از اين مقالـه هـا را   شود.  آگاه ارائه مي

ن آزيـرا نكـات جالـب و پيشـنهاداتي دربـاره ي توريسـم شـهري در         ،پيشنهادات اين پژوهش آورده شود

  وجود دارد.

  

همـن  ترجمه ازمظفـر ب ( مديريت و بازاريابي گردشگري شهري: رشد سريع بخش صنعت

  ):اوراماني

يك برنامه متنوع و غني (صرف نظر از موقعيت يا محل دقيق جغرافيايي) پي ريزي شده اسـت تـا بـيش از    

كشور سراسر دنيا، به منظور حضور در گردهمايي سازمان جهاني گردشگري  42شركت كننده را از  200

جذب كند. اين گردهمايي  به سمت استانبول ،با موضوع الگوهاي جديد براي مديريت گردشگري شهري

كه با همكاري وزارت فرهنگ و گردشگري تركيه و با توجه به  برنامه ريزي سازمان جهاني گردشـگري  

براي مديريت مقصد سازمان دهي شده، از تاريخ يكم تا سوم ژوئن در مركز اجالس هتل هيلتون واقـع در  

  استانبول برگزار شد.

كشور گوناگون در آن حضور داشتند،  13سخنران و مدير از  30وع اين برنامه فشرده سه روزه كه در مجم

دامنه وسيعي از موضوعات مرتبط با گردشگري شهري را در بر داشـت. رولـف فرينـاگ (رئـيس و مـدير      

) وابسـته  IPK) با مد نظر قرار دادن گرايش هاي اصلي بازار كه از دستگاه كنترل (IPKعامل بين المللي 

ا بدست آمده،  گزارش كرد: براساس دستگاه كنترل مسـافرت اروپـايي هـا، از سـال     به مسافرت اروپايي ه

درصد داشته است و  108گردشگري شهري از لحاظ حجم مسافرتي رشدي زياد به اندازة  2004تا  2000

درصد از مجموع مسافرت هـاي خـارج مـرزي اسـت ديگـر سـخنران هـا،         38اين افزايش هم اكنون دليل 

  ) بودند بررسي مي كردند.MICEبازار را كه شامل مسافرهاي جوان و بازرگانان ( بخش هاي گوناگون

  اما گردشگري شهري چيست و چه چيزي موفقيت يك شهر را در مقابل ديگري تعيين مي كند؟
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) سرپرسـت گـروه مشـورتي  ايسـتگاه     Eulogio bordasچندين سخنران به رهبري ايلوگيـو بـورداس (  

شان را در مورد چگونگي برپايي يك مـدل تجـارتي موفـق و همچنـين اهميـت      ) ايده هايTHRبارسلونا (

  فراهم كردن ارزشي براي افزايش رقابت بيان كردند.

به وسيله  سخنرانان گوناگون، نيـاز بـه تربيـت مـردم محلـي بـا  توجـه بـه منـافع          بين پيشنهادهاي داده شده 

ي همه تجارب بازديد كننده از برنامه ريـزي و  گردشگري براي همه افراد ذينفع (سهام داران) و سازمانده

  رزرو مكان گرفته  تا رها سازي تجارب (آرامش) پس از مسافرت مشاهده مي شد.

فني كه  در مورد موضوعاتي چون سالمت و امنيت و ويژگي هاي شهري، شاخص هـاي  ي اين نمايش ها

شهرهاي اطراف دنيا ( از بارسـلونا بـه    زندگي نيز بودند، همه به  وسيله ي مجموعه اي از مطالعات بر روي

ابرونيك به آتن و استانبول و از تورين به  مونترال) غني شده اند. پيام هر كدام روشن بود. دنس آيرس،يبو

همكاري عام و خاص كليدي براي موفقيت شهر است و همه سـهامداران (متشـكل از سـاكنان محلـي) در     

كننده) كه در برابر درخواست گسترده شهر مهم اسـت نقـش    فراهم كردن ارزش (يا تحقق روياي بازديد

  دارند.

با موضوع گردشگري شهري نمي تواند تاثير خطوط هواپيمايي بدون تجمل مورد نياز  ييقيناً هيچ كنفرانس

هاي شهري ناديده بگيرد. و گردهمايي سازمان جهاني گردشگري از ايـن قاعـده  مسـتثني     يرا براي تعطيل

، شـرح حـالي از مسـافران امـروزي بـا      JLS) مدير مشـورتي  John strick lankيلكند.(نبود. جان استر

 سايل راحتي ووهزينه مسافرتي كم فراهم كرده عادت هاي مسافرتي و اولويت هاي آنها را از  لحاظ جا و 

  فعاليت ها در مقصد شان روشن ساخته است.

)بحث را به سمت Dr Roger carterارتر (آخرين اما اصلي ترين مورد (نه جزيي ترين)، دكتر روگر ك

اثر رسانه نو در مديريت گردشـگري شـهري و بازاريـابي پـيش بـرد. دكتـر روگـر كـارتر گفـت: كـاربرد           

افزايشي اينترنت ميان مسافران، جدي گرفتن رسانه نو را براي سازمانهاي مديريت مقصد ضـروري سـاخته   

  است. همچنين، ماهيت فعال آن را تشخيص داد.

ن ابزاري كه او نام برد بسته بندي فعال و ايميل ويروسي به چشم مي خورد. عليرغم آشفتگي مكانهـاي  ميا

پرآوازه جهاني استانبول و هواي آفتابي، كنگره سازمان جهاني گردشگري همـه شـركت كننـده هـا را در     
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مين مي كـرد  طول دو روز و نيم از نشست هاي كاري، به صندلي هايشان ميخكوب كرد، در حالي كه تض

  كه اين كنگره  گنجينه اي از افكار و عقايد را براي  حوادث آينده  و مانند آن فراهم مي كند.

صرف نظر از رابطه موجود ميان مديريت گردشگري و شهري بيشترين كانون توجه بـر روي بخـش هـاي    

نگي تضمين يـك  خصوصي بازار تقاضا بود. اما بدون شك موضوع بيشترين عالقه محلي و نگراني، چگو

ا توجه به  مهمانپذيري و رويـدادهاي اصـلي   بخوب از سرمايه گذاري براي مهمانپذيري شهرها  وري بهره

  اخيراً تجارب همه گير نشان ميدهد كه اين يك مبارزه كلي است و فقط مختص شهرها نيست. .است
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Managing and Marketing City Tourism – the Industry's 

Fastest Growth Sector 

A rich and varied programme, not to mention the perfect geographic 

setting, combined to attract more than 200 participants from 42 countries 

around the world to Istanbul for WTO' s forum on new paradigms for city 

tourism management. 

 

Organised in relation with the WTO programme for" Destination management" , 

in coperation with the ministry of culture and Tourism of turkey, the forum was 

held from 1-3 june in the convention centre of the Hilton hotel, Istanbul. The 

packed three – day programme, which featured totally 30 speakers and 

moderators from 13 different countries, covered a wide range of topics relating to 

urban tourism. 

Rolf Freitag, president & CEO of ipk international, set the scene, highlighting 

key market trends identified from ipk's  European travel monitor (ETM) From 

2000 to 2004, city tourism grew by as much as 108% in terms of trip volume, 

according to the ETM, and it now accounts for some 38% of total outbound trips. 

Other speakers looked at different sectors of the market, including youth travel 

and the MICE business. 

But what exactly is city tourism and what determines the success of one city 

against another? Several speakers, led by eulogio bordas, president of the 

Barcelona based consulting group, THR, contributed their concepts of what 

constitutes a well managed business model, as well as the importance of 

providing value to enhance competitiveness. 

Among the recommendations made by different speakers was the need to educate 

local people as to the benefits of tourism for all stakeholders, and to manage the 

total visitor experience – from planning and booking to reliving the experience 

after the trip  

Technical presentations, which also focused on issues such as safety and security, 

and urban quality of life indicators, were enriched by a series of case studies on 

cities around the world – from Barcelona to Buenos aires, Dubrovnik to Athens 

and Istanbul, and from turin to montreal. The message from each was clear. 

Public private partnership is key to a city's success, and all stakeholders, 

including local inhabitants, play a part in providing the value – or fulfilling the 

visitor's dream – critical to a city's wide appeal. 
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Clearly, no conference on urban tourism can ignore the impact of no – frills 

airlines on demand for city breaks, and the WTO forum was no exception. John 

Strickland, director of jls consulting, provided a profile of today's low – fare 

travelers,  highlighting their travel habits and preferences in terms of 

accommodation and activies at their destinations. 

Last but by no means least, dr roger carter led the discussions on the impact of  

new media for city tourism management and marketing. Increased internet usage 

among travellers makes it essential for destination management organisations to 

take new media seriously, said dr carter, as well as recognise its dynamic nature, 

among the tools he presented were dynamic packaging and viral emailing. 

Despite the distractions of istanbul's world – renowned sites and sunny weather, 

the wto forum kept participants glued to their seats throughout the two – and – a 

– half day of working sessions, ensuring that the conference provided a wealth of 

ideas for future events of this kind. 

A greater focus  on individual sectors of the market was a popular request, not to 

mention the relationship between urban and tourism management. But the subject 

greatest topical interest and concern is undoubtedly how to guarantee a good 

return  on investment for cities hosting, or considering hosting, major events 

recent, well pubicised experiences show that this is a major  challenge, and not 

just for cities. 
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