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باشد و مـدیریت شـهری از می فرصت و قوت نقاط از استفاده با تهدیدها و هاضعف رفع جهت در مناسب
 باشد.عوامـل تاثیرگـذار در توسـعه و بهبـود گردشگری پایدار می

 

 اقتصادی، کرمانشاه. –توریسم، گردشگری، توسعه اجتماعی کلمات کلیدي: 

  JEL: A14,D24,Z30,Z31,Z38 طبقه بندي
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 بیان مسئله

المللی ای و چه در سطح بینها چه در سطح ملی و منطقهامروزه توسعه گردشگری در تمامی عرصه

های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشورها به این مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت

که برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و اند نتیجه رسیده

تواند بر درآمد (. یکی از عواملی که می60: 1393ای برآیند )حاتمی، های تازهدرصدد یافتن راه

باشد. کشورها و نحوه توزیع آن تأثیرگذار باشد، توسعه صنعت توریسم و درآمدهای ناشی از آن می

ترین و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بوده که ریسم به عنوان یکی از مهمصنعت تو

زایی در توزیع با درآمد ساالنه نزدیک به هزار میلیارد دالر در جهان، در کنار فقرزدایی و اشتغال

ی هاهای توریستی به لحاظ جلوهباشد. در این میان کشورهای دارای جاذبهدرآمد نیز مؤثر می

های باالی جذب گردشگران، طورکلی پتانسیلطبیعی، فرهنگ و تمدن کهن و آثار باستانی و به

گذاری مناسب در های به سزایی در جذب جهانگردان دارند که با سرمایهاستعداد و توانمندی

توانند ساالنه میلیاردها دالر از این های مختلف این صنعت و حفظ جایگاه خود در جهان میبخش

میلیون گردشگر را در  20انداز، صنعت گردشگری باید برداری کنند. بر اساس افق چشمنعت بهرهص

( جذب کند. طبق نظر شورای جهانی گردشگری و سفر، 1404پایان برنامه هفتم توسعه )در سال 

کشور( در مشارکت صنعت گردشگری در تولید ناخالص  182)از میان 2011رتبه ایران در سال 

گذاری در این و از حیث سرمایه 135در میزان مشاغل صنعت گردشگری و شاغالن آن،  127ملی، 

در مشارکت  2021تا  2011های است. این شورا، همچنین، برای ایران در طول سال 138صنعت، 

را  108گذاری، رتبه و در سرمایه 83، در اشتغال، رتبه 112این صنعت در تولید ناخالص ملی، رتبه 

انداز در حوزه صنعت کرده است؛ که تداوم وضع فعلی، نشان از عدم تحقق اهداف چشمبینی پیش

( اما علیرغم مزایای گسترده گردشگری 171-149: 1396گردشگری کشور دارد  )زارعی متین، 

متأسفانه موانعی هم در این خصوص به شرح ذیل وجود دارد: الف( موانع سازمانی و ساختاری: نبود 

های موازی، وزارتخانه مشخص به عنوان متولی صنعت که در نتیجه وجود سازمانیک سازمان یا 

شود. از طرفی وجود چند سازمان مختلف و عدم تدوین باعث ناهماهنگی و تداخل وظایف فراوان می

ای و اجرای یک برنامه جامع و یکپارچه برای توسعه گردشگری، این صنعت را با مشکالت عدیده

های فرهنگی بین مناطق گردشگری و آگاهی اجتماعی: تفاوت -ب( موانع فرهنگی سازد؛رو میروبه

های گردشگران و از طرف دیگر عدم آگاهی گردشگران از فرهنگ اندک میزبانان از نیازها و خواسته

ای در گسترش صنعت گردشگری است میزبانان، ضمن بروز مشکالت عدیده، مانع عمده

ع موجود در بازار: عواملی از قبیل سطح درآمد، هزینه سوخت، امنیت (؛ ج( موان2014، 1)پرایدوکس

                                                                                                                   
1 Prideaux 
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های مسافرت، ارتباط با گسترش صنعت گردشگری دارد شغلی، عوامل فصلی و انگیزه

(؛ د( موانع آموزش و کمبود نیروی انسانی متخصص: متأسفانه به علت جوان بودن 1،2013)داولینگ

ه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کم است و حتی این صنعت در اغلب کشورهای در حال توسع

مراکز آموزشی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هم وجود نداشته یا بسیار محدود است؛ ه( موانع 

های بین شهری، مراکز خرید، ونقل مسافری، جادهزیر بنایی: کمبود و نا مطلوب بودن وسایل حمل

مخابرات، فاضالب و بهداشت در مناطق گردشگری یکی از های آب، برق، تأسیسات اقامتی، شبکه

(؛ بنابراین توسعه صنعت گردشگری 1375آید )ناصری، موانع عمده توسعه این صنعت به حساب می

نیازمند مدیریت منسجم و کارآمد است تا موانع و مشکالت موجود بر سر راه کیفیت خدمات را 

(. در این 2015، 2ابل اجرا ارائه دهند )همیلتون و تولها راهکارهایی قشناسایی کند و برای حل آن

اقتصادی شهر کرمانشاه  –پژوهش به بررسی و تحلیل تأثیر صنعت توریسم بر توسعه اجتماعی 

پرداخته شده است و سؤال اساسی این است که صنعت توریسم چه تأثیری بر توسعه ارتباطات 

های گردشگری، افزایش توسعه زیرساخت اجتماعی، توسعه هویت اجتماعی، انسجام اجتماعی،

 درآمد و توسعه اشتغال در شهر کرمانشاه دارد؟

 

 ي تحقیقادبیات و پیشینه  .1

 

 ادبیات تحقیق. 1-1

 نقش اقلیم در توسعه گردشگري. 1-1-1

ریزی متناسب با آن در داشتن توریسم منظور برنامهوهوایی در یک منطقه بهتوجه به شرایط آب

ریزی برای استفاده سیاحان از شرایطی که براثر وجود تنوع زیستی اهمیت دارد. برنامهپایدار بسیار 

های مناسب وهوایی منطقه دارد. شناسایی زمانایجادشده ارتباط نزدیکی به چگونگی شرایط آب

های فصلی، برای حضور گردشگران در منطقه، توجه به تغییرات دما، بادهای موسمی، بارش

-25: 2012 3ه در دستیابی به اهداف توریسم پایدار بسیار مهم است. )هو و ریچیها و غیرطوفان

عنوان یک اهرم کلیدی برای صنعت گردشگری و شناسایی مقصدهای مهم ( اقلیم را به34

( به رابطه بین اقلیم و صنعت گردشگری در 407-399: 2014) درفریتاس،  داند.گردشگری می

اسی گردشگری پرداخت. وی در مطالعه خود عنوان کرد که اکثر شنقالب موضوعی به نام اقلیم

                                                                                                                   
1 Dowling 

2 Hamilton, J. M. , & Tol 

3 Hu, Y. , Ritchie 
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شوند. در های استاندارد در نظر گرفته میعنوان دادهپارامترهای اقلیمی در صنعت گردشگری به

عنوان عامل پیونددهنده بین گردشگر و صنعت تواند بهگیری کرد که اقلیم میپایان نتیجه

ای تحت عنوان رابطه اقلیم در ( در مطالعه172-161: 2015) همیلتن  و تول،  گردشگری باشد.

های محلی و جهانی از گردشگری در آلمان عنوان کرد که این مطالعه اولین قدم در پیوند جنبه

سازی اقتصاد گردشگری داخلی و تأثیرات تغییر اقلیم بر صنعت گردشگری است. وی از مدل شبیه

کشور را بررسی کرده است. وی در پایان عنوان کرد که  207المللی میان های گردشگری بینجریان

المللی را دارا درصد از بازار گردشگری بین 25زبان باهم کشورهای آلمانی، ایرلندی و انگلیسی

 .باشدباشند که در حال حاضر به دلیل تغییر اقلیم این صنعت در این کشورها در حال سقوط میمی
  

 ایران در اکوتوریسم وضعیت  .1-1-2

 از بسیاری است. اگرچه اکوتوریسم در بخش سودآوری برای مناسبی بستر ایران اکوتوریسم

 هم هنوز یکنهستند. ل انقراض معرض در یا و گشته منقرض کلی به یا ایران نادر جانوری هایگونه

 صورت در است موجود گوناگون اقالیم در توجهی که خور در و گیاهی جانوری متنوع هایگونه

 دارد قرار نجها خشک کمربند بر ایران اینکه باشد. با جوابگوی گردشگران تواندمی صحیح مدیریت

 یالدیم 2000 سال است. در سیاحان برای جلب گوناگون هایگاهزیست و اقلیم تنوع دارای اما

 پنجم رتبه بودن ادار ایران با کرد. کشور شناسایی کره هایگاهذخیره هفتم مقام در را یونسکو ایران

 طبیعی قابلیت فردمنحصربه هایویژگی بودن دارا و زیستی، اقلیمی نظر تنوع از دنیا کشورهای

 دارد. اکوتوریسم در توسعه فراوان

 

 نقش گردشگري در اقتصاد جامعه .1-1-3

است.  اوقات فراغت مصرف و تولید محور حول یکم و بیست قرن مصرف و تولید ترینبزرگ

 عمل یک به فراغت، منجر اوقات پر کردن و کندمی پر را فراغت اوقات از مهمیبحث  گردشگری

 عمل یک است نهفته در آن که فلسفی و علمی همه مضامین با گردد، گردشگریمی اقتصادی

باشد  حاضر قرن اقتصادی هایترین محرکهمهم از یکی که شودمی بینیپیش و است اقتصادی

 ثروت انتقال با و گذاردمی تأثیر جهانی اقتصاد بر (. جهانگردی78-65: 1395یزدی، سقایی،  )پاپلی

 و توسعه گوناگون، پیشرفت مشاغل و تولید فقیر کشورهای به جهان و ثروتمند غنی بخش از

 گیریبهره با ساز پهناور، تمدن کشوری (. ایران1395گردد )مرادی، فیاضی، می موجب را کشورها

 را توجهی قابل توریستی خود، توان طبیعی و محیطی هایویژگی و فرهنگی و سوابق تاریخی از

 رتبه گردشگری هزینه نظر نقطه از و 60 رتبه درآمد اخذ و نظر گردشگری از متأسفانه اما داراست
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 ( تعدادUNWTOگردشگری ) جهانی های سازمانبینیپیش بر اساس باشد؛ کهمی دارا را 40

 در که جهان منطقه رسید. سه خواهد نفر میلیارد 56/1 از بیش به 2020 سال در جهان جهانگردان

 میلیون 717از: اروپا ) اندعبارت ترتیب به داشت خواهند را جهانگرد تعداد بیشترین 2020 سال

 و نفر( آفریقا، خاورمیانه میلیون 282نفر(، آمریکا ) میلیون 397اقیانوسیه ) و آسیا جهانگرد(، شرق

 نشان (. تحقیقات1395دارند )مرادی، فیاضی،  قرار بعدی هایمقام در ترتیب به آسیاشرق  جنوب

هستند.  نخوردهدست هایمحیط و بکر مناطق به مندعالقه بیشتر طبیعی گردشگران که دهدمی

 با و دنیا پرندگان و گیاهان از کلکسیونی و فصل چهار جغرافیای با ساز پهناور، تمدن کشوری ایران

 و توریستی خود، توان طبیعی و محیطی هایویژگی و فرهنگی و تاریخی از سوابق گیریبهره

 دارا است. را توجهی قابل اکوتوریستی
 

 آثار اجتماعي ـ فرهنگي توسعه گردشگري .1-1-4

فرهنگی در دو سـوی جریـان گردشگری در یک مکـان،  -عنوان یک امر اجتماعی گردشـگری به

ها که ها، نیازها و آرزوهای آنها، خواستهها، انگیزهشود و با انسانها را سبب میتبادلها و تعامل

عنوان یک پدیده فرهنگی، منبعث از فرهنگ جامعه است در ارتباط است. توسعه گردشگری به

شود که فرصت کافی برای تبادل فرهنگـی بـین گردشـگر و جامعه میزبان به وجود آید. موجب می

توانند یکدیگر را بهتر درک کرده، به فرهنگ هم بیشتر احترام بگذارند. فرهنگ ن مبنا، آنان میبر ای

برد تا خود را سامان دهد آفریند و به کار میشود که یک جامعه میعنوان نظام نمادهایی تلقی میبه

(. معموالً 95: 2016 مند سازد )ترنر،ی آن کنش متقابل را تسهیل نموده، رفتارها را قاعدهواسطهو به

مند فرهنگی توسعه گردشگری بهره -مردم مناطق و ساکنان محلی به دو گونه از منافع اجتماعی 

کند. ها معرفی میشوند: اول اینکه گردشگری، فرهنگ جامعه میزبان را به سایر جوامع و فرهنگمی

هنـگ خـود را مستقیم و کنـد تـا فردوم اینکه صنعت گردشگری فرصتی برای ساکنان ایجاد مـی

مندان عرضه کنند. بسیاری از گردشگران داخلی با سفر بدون واسطه و به شکل واقعی به عالقه

کردن به گوشه و کنار میهن خود، امکان آشنایی مستقیم و تماس رودررو با ساکنان مناطق دیگـر 

دو طرف هرچه بیشتر از  وطنان میزبان خود،آورند و در نتیجه تعامل با همکشور را به دست می

شوند، کما اینکه برخـی از اجتماعی یکدیگر آشنا مـی -ورسوم و سایر خصوصیات فرهنگی آداب

شود )فقیهی و مدت میهای عمیـق و طوالنیساز ارتباطـات و دوسـتیهمـین تعـامالت زمینـه

از پیامدهای توسعه  سوادی همایجاد اشتغال و از بین رفتن بیکاری و بی (.157: 1392کاظمی، 

گردشگری است چرا که افزایش گردشگر در منطقه موجب افزایش تقاضا برای محصوالت بومی و در 

سازی یا توان ظرفیتشود. ایـن پدیـده را مـینتیجـه افـزایش تولیـد و رونـق صـنایع محلـی مـی

ـن اسـت کـه افـزایش و (. مشخصه پدیده مـورد نظـر ای218: 2017تقویت فرهنگی نامید )فلیشر، 
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بهبـود سـاخت و پرداخـت محصوالت فرهنگی برای عرضه به گردشگران و انتقال این محصوالت یا 

ها در سطح کشور، باعث ماندگار شدن این آثـار و در نتیجـه محفـوظ مانـدن تبلیغ راجع به آن

شد؛ بنابراین، اگر ساکنان ها خواهد آداب، سنن و صنایع محلی و جلوگیری از تضعیف یا انقراض آن

های ارزشمند آن منطقه هزینه منظور بازدید از آثار فرهنگی و جاذبهمحلی بدانند که گردشگران به

کنند و انـد، احـساس غـرور خواهند کرد و به آنچه دارند افتخار میو رنج سـفر را متحمل شـده

فرهنگی خود را حفظ نمایند. بدین ترتیب، کوشند تا زبان، آداب، سنن و اصوالً پیشینه تاریخی و می

کند و از سوی دیگر، گردشگری عمل می کننده در توسعهعنوان عامل تسهیلسو فرهنگ بهاز یک

 (.107: 1395گردشگری موجب پایداری فرهنگ جامعه خواهد بود )کاظمی، 
 

 آثار توسعه گردشگري در حوزه اجتماعي 5.-1-1

 ردشگریگترین کارکرد همبستگی ساز صنعت اجتماعی را مهم - شاید بتوان بهبود وضعیت سیاسی

ناسبات مسو متکی به ایران دانست، چراکه پایداری و فراگیری اجتماع ملی در جامعه ایران از یک

ز اهای کشور و های حاضر در استانفرهنگدولت ملی )نظام جمهــوری اسـالمی ایران( با خرده

افزایش  ها با یکدیگر است. از منظر اخیر،فرهنگروابط خردهو کیف  سوی دیگر متکـی بـه کم

رهنگ و اد، فویژه در سه حوزه تعاملی اقتصها و اقوام، بهفرهنگتراکم قرینگی رابطه میان خرده

اع ملی اجتم تواند سبب فراگیری اجتماع ملی شود و همه اقوام را در عضویتسو میاجتماع، از یک

ایداری پبات و ثهای اقوام به اجتماع ملی، با تعمیق تعامالت و وفاداریقرار دهد و از سوی دیگر 

می یا ین قوتواند به اصالح مناسبات باجتماع ملی را تضمین کند. گسترش گردشگری در ایران می

ترین ساسیاد که ها و اقوام با یکدیگر کمک شایانی نمایفرهنگافزایش تـراکم و قرینگی روابط خرده

رونق صنعت  (.118-106: 1395برای تضمین یکپارچگی ملی است )مقصودی،  گام اجتماعی

لی، گردشگری موجب تحکـیم مـودت و دوسـتی بـین اقـوام، بـاال رفـتن ضریب امنیت داخ

ی مگرایههای قـومی و محلـی، کـاهش فاصـله اجتمـاع ملـی، تـسهیل جلوگیری از بـروز تـنش

یش ث افزاشـود. درواقـع، توسـعه گردشـگری داخلی باعمـیسیاسی و تقویت پیوندهای اجتماعی 

یش پیدا افزا شود و در نتیجه وفاداری اقوام به اجتماع ملیتراکم و قرینگی روابط بین قومی می

د ضعیف و راه ورو« هاآن –غریبه، ما  –برون گروه، خودی  -درون گروه»کند و مرزهای هویتی می

 شود.ها به درون اجتماع ملی هموار میفرهنگاجتماعات قومی و خرده

 

 ي تحقیقپیشینه .1-2
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ن کنفرانس ( تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازما242-219: 1396)یاوری، 

 ره زمانیطی دو ابلویی ایستاهای داده تابلویی پویا و داده ت( را با استفاده از مدلOICاسالمی )

 ج تجربیاند. نتایهای گشتاور تعمیم یافته را بررسی نمودهو با استفاده از تخمین زن 1395-1390

ید ا تأیرحاصل از این تحقیق رابطه مثبت بین مخارج توریسم و رشد اقتصادی در این کشورها 

 کند. می

یران تقاضای خارجی کل گردشگری ا( اقدام به تخمین تابع 142-131: 1394)محمد زاده، 

ادات عهای درآمدی، قیمتی و ها داللت بر این دارد که کششنمودند. نتایج مدل تخمینی آن

تغیر با م رفتاری و انتظاری دارای تغییرات منظم طی زمان بوده و تقاضای گردشگری در ایران

 مجازی جنگ رابطه معکوس داشته است )محمد زاده همان(

(در مطالعه خود با استفاده از تکنیک رگرسیون به تخمین تابع  2016مکاران، )آرنسون و ه

تقاضای گردشگری خارجی کشورهای سوئد و نروژ به پنج کشور دانمارک، انگلستان، سوئیس، ژاپن 

ها در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که شاخص بهای اند. آنپرداخته 2013- 2015و امریکا طی 

دار بر تقاضا برای گردشگری این ت مصرفی و متغیر عادات رفتاری، تأثیری معنیکاالها و خدما

 (55-1:2016، 1دار نیست )آرنسونکشورها دارد، ولی تأثیر متغیر نرخ ارز معنی

های مختلف ای به بررسی تأثیر توریسم بر توزیع درآمد در گروه( در مطالعه2015کار اسکال )

ظور بررسی رابطه فوق از ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده نموده در گالیسیا پرداخت. وی به من

و نتیجه گرفته است که توریسم نقش مؤثری در کاهش نابرابری داشته و اثرات مثبت توسعه این 

، 2های درآمدی مورد مطالعه قابل توجه است )کار اسکالصنعت بر توزیع درآمد در تمامی گروه

2015.) 

 

 روش تحقیق  .2

 باشد:تحقیق مقاله حاضر، به شرح ذیل میروش 

 

 شرح روش .1 جدول

 نتایج استراتژي روش ترتیب

 ایاسنادی و کتابخانه - 1
های موضوع درک، شناسایی و احصاء ویژگی

 تحقیق

                                                                                                                   
1 Arnesson 

2 Carrascal Incera 
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 تحلیل محتوا کیفی 2
ساختار بندی علمی موضوع و استخراج 

 چارچوب نظری

 شناسایی روابط و مدلسازی چارچوب نظری پیمایش، مدلسازی معادالت ساختاری کمی 3

 تحلیل محتوا.2-1

های های اسنادی است که به بررسی نظام مند، عینی، کمّی و تعمیم پذیر پیاماز روش تحلیل محتوا

شود و از آن برای بررسی گر محسوب میها، پنهانبندی روشپردازد. این روش در دستهارتباطی می

پردازد و در نتیجه وارد تاویل و نشانه شناسی های موجود در یک متن میمحتوای آشکار پیام

هایی درباره محتوای شود. تحلیل محتوا روشی مناسب برای پاسخ دادن به سؤالپیام نمی محتوای

تواند عالوه بر محتوای شد که تحلیل محتوا مییک پیام است. هر چند در رویکردهای اولیه، ادعا می

های ر روشهای مؤلف و تأثیر بر مخاطب بپردازد، اما امروزه دو کارکرد اخیر را تنها دپیام، به ویژگی

(. هر چند اولین نشانه های ظهور 1395دانند )نئوندورف، پذیر میتلفیقی میدانی و اسنادی امکان

دهند، لیکن توجه جدی به این تکنیک در تکنیک تحلیل محتوا را به اواخر قرن هفدهم نسبت می

ع تحلیل های اواسط قرن نوزده و در جریان جنگ جهانی دوم صورت گرفت. تا این زمان میان انوا

اسنادی که بر روی متون انجام می گرفت، سلطه اصلی مربوط به تفسیر یا تاویل متون مذهبی و 

مقدس بود. توجه علما و دانشمندان یا بر روی مطالعه و استخراج نظرات مطرح و هدفمند 

ها بود و یا  نویسندگان به منظور ارائه تلفیقی نوین از این نظرات و یا انتقال و بکارگیری این داده

اینکه با تأمل و غور بر روی متون مقدس تالش می شد منظور نظر صاحب مقدس متن کشف گردد 

و از زبان رمز گونه آن رمز گشایی شود. از تحلیل محتوا تعاریف گوناگونی به عمل آمده که بخشی از 

آن مربوط به تفاوت اختالف به تاریخچه این تکنیک و روند تکاملی آن بر می گردد و بخشی دیگر از 

در حوزه گسترده این تکنیک است. نئوندورف نیز در اثری جدید تحلیل محتوا را چنین تعریف می 

کند: تحلیل سیستماتیک، عینی و کمی ویژگی های پیام که شامل بررسی دقیق تعامالت انسانی، 

ی کامیپوتری کاربرد تحلیل ویژگی تصاویر در آگهی های تجاری تلویزیون، فیلم ها و رمان ها، بررس

کلمات در اخبار منتشره و سخنرانی های سیاسی و بسیاری چیزهای دیگر می شود. هولستی نیز 

تحلیل محتوا را فنی برای یافتن نتایج )پژوهش( از طریق تعیین عینی و منتظم ویژگی های 

دهد: اینکه  شخصی پیام ها می داند. او معتقد است که این تعریف سه معیار را به هم پیوند می

روش تحلیل محتوا باید عینی و منتظم باشد و اگر قرار است از بازیافت اطالعات، فهرست بندی یا 

اقدامات مشابه متمایز شود، باید پشتوانه نظری داشته باشد. هولستی در تعریف خود به کمی کردن 

برای مستثنی کرد، کند، چرا که معتقد است قائل شدن تمایز شدید میان کیفی و کمی اشاره نمی

نه بررسی های معین، همچون نمونه های تحلیل منتظم اسنادی، یا فقط برای افزایش یا کاهش 

اعتبار روش تحلیل محتوا، امری غیر مجاز است. همچنین این تعریف شرط محدود کردن روش 
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ی آشکار تحلیل محتوا را به توصیف ویژگی های آشکار پیام ها می پذیرد. هر چند تنها ویژگی ها

متن را می توان رمزگذاری کرد، ولی استخراج دوباره معانی پنهان پیام ها مجاز است، اگرچه باید 

(. چنانکه مالحظه می شود 38: 1373این استنباط ها با مدارک مستقل تایید شود )هولستی، 

تحلیل  تعاریف همگی بر غیر بودن این تکنیک و نیز سیستماتیک بودن آن تاکید دارند. در واقع

محتوا، تکنیکی برای استخراج داده ها از متن است که دارای ویژگی های خاص خود می باشد. 

کریپندورف تحلیل محتوا را تکنیکی پژوهشی معرفی می کند که به منظور استنباط تکرارپذیر و 

ک های معتبر از داده ها در مورد متن آنها بکار می رود. او هدف این تحلیل را همانند سایر تکنی

از -پژوهشی فراهم آوردن شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنمای عمل می داند. برلسون 

پژوهشی برای توصیف عینی، سیستماتیک و کمی »این تکنیک را  -پیشگامان تحلیل محتوا

معرفی می کند. در تعریفی دیگر تحلیل محتوا تکنیکی پژوهشی دانسته شده « محتوای آشکار پیام

هایی برحسب شناسایی نظام روز و عینی ویژگیهای خاصی در یک متن بکار می ی استنباطکه برا

. مطالعه حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی انجام شده است. (28-25، 1378رود )کریپندورف، 

ها است. این تحلیل محتوا روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگوهای )مضامین( موجود درون داده

کند. اما می تواند از این ها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصیف میر حداقل خود دادهروش د

های کیفی در این پژوهش های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر کند. تحلیل دادهفراتر رفته و جنبه

افزار با روش تحلیل کیفی محتوا انجام شده است. برای انجام تحلیل محتوای کیفی از نرم

MAXQDA اند. گانه تحلیل محتوا در ادامه توضیح داده شدهاستفاده شده است. مراحل شش

تحلیل کیفی محتوا فرایندی بازگشتی است که در آن حرکت به عقب و جلو در بین مراحل ذکر 

 پذیرد.شده وجود دارد. به عالوه تحلیل کیفی محتوا فرایندی است که در طول زمان انجام می

 

 م تحلیل کیفي محتوامراحل انجا .2-2
 

 هاآشنایي با داده 1.-2-2

ها آشنا شود الزم است که خود را در آنها تا برای اینکه محقق با عمق و گستره محتوایی داده

و خواندن « هابازخوانی مکرر داده»ها معموالً شامل ور شدن در دادهور سازد. غوطهای غوطهاندازه

ی معانی و الگوها( است. در این مرحله، به شناسایی ها به صورت فعال )یعنی جستجوداده

اقتصادی استان کرمانشاه از متون  –های تحلیل تاثیر صنعت توریسم بر توسعه اجتماعی شاخص

 شود.مصاحبه مبادرت ورزیده می
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 ایجاد کدهاي اولیه .2-2-2

ست. این رده اکها را خوانده و با آنها آشنایی پیدا شود که محقق دادهمرحله دوم زمانی شروع می

 نمایند که بهیمها را معرفی ها است. کدها یک ویژگی دادهمرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از داده

ری دگذاکند. های کدگذاری شده از واحدهای تحلیل متفاوت هسترسد. دادهگر جالب مینظر تحلیل

ی روش دست ری بهافزاری انجام داد. اگر کدگذاهای نرمتوان به صورت دستی یا از طریق برنامهرا می

شود، یا با یها را به وسیله نوشتن یادداشت بر روی متنی که تحلیل متوان دادهانجام گیرد، می

ا رپس آنها د و سا را مشخص کرتوان ابتدا کدهاستفاده از رنگی کردن به وسیله مداد انجام داد. می

که همه  ن استدهند تطابق داد. نکته مهم در این مرحله ایهایی که کد را نشان میبا خالصه داده

تبط های مراند و در این مرحله، شاخصها کدگذاری شده و در قالب هر کد مرتب شدهخالصه داده

ستخراج اصادی استان کرمانشاه، اقت –با هدف تحلیل تاثیر صنعت توریسم بر توسعه اجتماعی 

کننده در مصاحبه به تفکیک گردد. در جدول ذیل، مشخصات دموگرافیک خبرگان شرکتمی

 کاری ارائه شده است.جنسیت، سن، تحصیالت و سابقه
 

 هاي حاصل از تحقیقیافته .3

  

 توصیف متغیرهاي تحقیق .3-1

باشد که تمام متغیرهای تحقیق توصیف میضروری قبل از ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطالعات، 

شوند. در این راستا گزارش توصیفی از متغیرهای تحقیق ارایه شده که این نوع اطالعات در قالب 

 شود.( نشان داده می3جدول )
 

 توصیف متغیرهاي تحقیق و کدها .3جدول 

 کشیدگي چولگي انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین تعداد سازه

 2.910 1.392- 73814. 4.0658 5.00 1.31 384 توریسمصنعت 

 2.523 1.431- 80629. 3.9756 5.00 1.25 384 توسعه اشتغال

 2.796 1.492- 80032. 4.0000 5.00 1.21 384 افزایش درآمد

 3.019 1.419- 69958. 3.9767 5.00 1.42 384 های گردشگریتوسعه زیر ساخت

 3.624 1.622- 72978. 4.0667 5.00 1.27 384 توسعه انسجام اجتماعی
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 2.762 1.383- 76207. 3.9969 5.00 1.23 384 توسعه هویت اجتماعی

 2.766 1.506- 77466. 3.9751 5.00 1.33 384 توسعه ارتباطات اجتماعی

اقتصادی شهر کرمانشاه طراحی  –در این بخش تحلیل تاثیر صنعت توریسم بر توسعه اجتماعی 

متغیر مشاهده  93شده بر اساس نظرات مردم ، در جامعه آماری آزمون شده است. این مدل دارای 

 متغیر مکنون است. 44شده و 

 

 –هاي مورد آزمون مدل تحلیل تاثیر صنعت توریسم بر توسعه اجتماعي سازه .3-2

 اقتصادي شهر کرمانشاه

 

 آزمون مدلهاي مورد سازه .4جدول 

 يمقوله فرع مقوله اصلي

 سمیصنعت تور

 ی کرمانشاهخیبا توجه به قدمت تاری گردشگران خارججذب 

 ایجاد گردشگری پایدار درکرمانشاه

 یمل هیرفاه و روح ءارتقا

 صنعت توریسم به عنوان صنعتی ارزآور

 اقتصادی کرمانشاه – یتوسعه اجتماع

 در تولید محصوالتکارگیری خالقیت و نوآوری به

 توسعه اشتغال

 ی توسط زناندست عیصنا یهافروشگاه سیتاس

 یتنوع شغلافزایش 

 دیجد یشغل یهافرصت جادیا

 کرمانشاهاطراف به  یجذب افراد از روستاها

 یمرز یهابازارچه بازگشایی

 درآمد شیافزا

 یدیو فروش محصوالت تول دیرشد تول

 یدست عیصنا دیخر شیافزا

 ی با افزایش آمار توریسمرونق اقتصاد

 بهبود سطح زندگی مردم استان

 در امر صادرات کاال در گمرک لیتسه

 شناسایی نیازهای گردشگران

 یهاساخت ریتوسعه ز

 یگردشگر

 یو هتلدار یخدمات رفاه بهبود

 یمحل یهاوجود بازارچه

 گذاریداشتن پتانسیل الزم سرمایه
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 محصوالت بومی به کشورهای همسایهصادرات 

 ایجاد امنیت شغلی درکرمانشاه

 یتوسعه انسجام اجتماع

 حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود

 های فرهنگی، هنری، مذهبی و تاریخیبرگزاری برنامه

 بستگی مردم استانافزایش هم

 انسجام اجتماعیبا  ارتباط توسعه گردشگری در استهاییس

 یفرهنگ یوستگیبودن ارتباط و پ ریپذنااجتناب 

 یاجتماع تیتوسعه هو

 یو لباس محل یکرد شیاستفاده از گو

 گردشگران رشیتر و پذارتباط مطلوب جادیا

 رشد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کرمانشاه

 حفظ ارزش گویش کرمانشاهی

 ردیانگو جه رانگردییمناسب توسط سازمان ا یو اطالع رسان غاتیانجام تبل

 یتوسعه ارتباطات اجتماع

 استانهای مختلف تبادل با گویش و فرهنگ

 کرمانشاه انتقال فرهنگ و آداب و رسوم

 ایجاد روابط دوستانه بین دو ملت ایران و عراق

 های فرهنگی مردمبهبود دیدگاه

 سایر مللبهره برداری از دانش و امکانات 

 

 
 کرمانشاه شهر اقتصادي – اجتماعي توسعه بر توریسم صنعت تاثیر تحلیل مدل .1شکل 
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یابی معادالت  مدل از مکنون متغیرهای تأثیر تعیین و هافرضیه آزمون برای تحقیق این در

 استفاده شد.  2( با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس SEMساختاری )

 مدل اندازه گیري  .3-3

-متغیر مکنون است.  مدل اندازه 44متغیر مشاهده شده و  93گیری این پژوهش دارای مدل اندازه

کند و از طریق گیری شده تعریف میگیری روابطی را بین متغیرهای مکنون و متغیرهای اندازه

تحلیل عاملی تأییدی آزمون می شود.  برای تعیین روایی ساختار درونی پرسشنامه نیز از روش 

واگرا و برای تعیین پایایی دو روش پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ به کار بسته روایی همگرا، 

تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب استاندارد  شد. شکل زیر مدل

شوند. دهد. در این نمودار اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسیم میبرای مدل اصلی را نشان می

)بیضی( و  ی اول تحت عنوان معادالت اندازه گیری هستند که روابط بین متغیرهای پنهانتهدس

ی دوم باشند. این معادالت را اصطالحاً بارهای عاملی گویند. دستهمتغیرهای آشکار )مستطیل( می

ت باشند و برای آزمون فرضیامعادالت ساختاری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان و پنهان می

شود. حد مجاز برای برای بارعاملی شوند. به این ضرایب اصطالحاً ضرایب مسیر گفته میاستفاده می

به دست آید. درصورتی که مقدار  5/0متغیرها بیشتر از  AVEدر نظر گرفته شده است تا  6/0

 کمتر باشد باید از مدل حذف شود. 6/0بارعاملی از 
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 پژوهش متغیرهاي میان مدل و روابطضرایب مسیر  و عاملي بارهاي .2شکل 
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 هاي پژوهش مدلبین متغیرهاي و شاخص (T)معناداري  ضرایب .3 شکل

 

 همبستگي بین متغیرها و روایي واگرا  .3-4

های پژوهش میزان همبستگی میان متغیرهای تحقیق را قبل از بررسی رد یا تأیید شدن فرضیه

 ها اطمینان حاصل شود. معنادار میان آنمورد بررسی قرار داد تا از وجود ارتباط 
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 ضرایب همبستگي و روایي واگرا میان متغیرهاي تحقیق .6جدول 

 

صنعت 

 توریسم

توسعه 

 اشتغال

توسعه 

 اشتغال

توسعه زیر 

هاي ساخت

 گردشگري

توسعه 

انسجام 

 اجتماعي

 

توسعه 

هویت 

 اجتماعي

توسعه 

ارتباطات 

 اجتماعي

AVE 

 

 

 

 0.872 صنعت توریسم
    

  0.761 

 0.846 0.823 توسعه اشتغال
   

  0.716 

 0.842 0.788 0.829 افزایش درآمد
  

  0.709 

توسعه زیر 

های ساخت

 گردشگری

0.845 0.830 0.841 0.778 
 

  0.606 

توسعه انسجام 

 اجتماعی
0.826 0.806 0.779 0.865 0.785   0.615 

توسعه هویت 

 اجتماعی
0.846 0.783 0.785 0.853 0.778 0.858  0.736 

توسعه ارتباطات 

 اجتماعی
0.813 0.786 0.795 0.828 0.772 0.876 0.822 0.676 

 

 گیري و ساختاريبرازش کلي مدل اندازه  .3-5

-CVو شاخص اعتبار افزونگی  یا   CV-comجدول زیر نتایج آزمون شاخص اعتبار اشتراک یا 

Red اشتراک و افزونگی متغیرهای پنهان مثبت باشد و  دهد. اگر شاخص وارسی اعتباررا نشان می

شود در ( مشاهده می7نزدیک به یک، مدل اندازه گیری کیفیت مناسب دارد. چنانچه در جدول )

 این پژوهش بر اساس این معیار، یعنی مثبت بودن مقادیر و نزدیکی به یک، مناسب است.
 

 ساختاريي و ریگ اندازه يهامدلکلي برازش  يهاشاخص. 7جدول 

 شاخص افزونگي
(CV Red) 

 شاخص اشتراک
(CV Com) 

 

 صنعت توریسم 0.761 

 توسعه اشتغال 0.716 0.484

 افزایش درآمد 0.709 0.486

 های گردشگریتوسعه زیر ساخت 0.606 0.539

 توسعه انسجام اجتماعی 0.615 0.526

 توسعه هویت اجتماعی 0.736 0.524

 ارتباطات اجتماعیتوسعه  0.676 0.446
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 (GOFشاخص نیکویي برازش کل مدل) .3-6

( و متوسط ضریب AVEها )جی او اف با گرفتن ریشه مجذور از متوسط اشتراک برای همه سازه

 آید.های درون زا با استفاده از فرمول زیر بدست می( مربوط به سازهR2تعیین )

GOF (:1رابطه )       = √𝐴𝑉𝐸 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × R2̅̅ ̅ 
زا های درونها و ضریب تعیین سازهالزم برای تعیین مقادیر اشتراکی تمامی سازهنتایج محاسبات 

  ( آمده است.8در جدول )

 AVE , R2 يهاشاخص. 8جدول 

 R2 AVE ساختار

 0.861 0.965 کرمانشاه جذب گردشگران خارجی با توجه به قدمت تاریخی

 0.857 0.913 کرمانشاهایجاد گردشگری پایدار در

 0.868 0.880 رفاه و روحیه ملیارتقاء 

 0.883 0.888 صنعت توریسم به عنوان صنعتی ارزآور

 0.862 0.982 اقتصادی کرمانشاه –توسعه اجتماعی 

 0.699 0.609 کارگیری خالقیت و نوآوری در تولید محصوالتبه

 0.768 0.784 های صنایع دستی توسط زنانتاسیس فروشگاه

 0.880 0.883 افزایش تنوع شغلی

 0.803 0.799 های شغلی جدیدایجاد فرصت

 0.801 0.929 کرمانشاهجذب افراد از روستاهای اطراف به 

 0.825 0.949 های مرزیبازگشایی بازارچه

 0.888 0.896 رشد تولید و فروش محصوالت تولیدی

 0.897 0.777 افزایش خرید صنایع دستی

 0.733 0.901 رونق اقتصادی با افزایش آمار توریسم

 0.855 0.692 کرمانشاه بهبود سطح زندگی مردم

 0.796 0.917 تسهیل در امر صادرات کاال در گمرک

 0.865 0.927 شناسایی نیازهای گردشگران

 0.837 0.890 بهبود خدمات رفاهی استانی و هتلداری

 0.714 0.827 های محلیوجود بازارچه

 0.664 0.715 گذاریداشتن پتانسیل الزم سرمایه

 0.911 0.795 صادرات محصوالت بومی به کشورهای همسایه

 0.632 0.787 کرمانشاهایجاد امنیت شغلی در

 0.599 0.764 حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود

 0.726 0.803 های فرهنگی، هنری، مذهبی و تاریخیبرگزاری برنامه
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 0.770 0.971 کرمانشاهبستگی مردم افزایش هم

 0.864 0.898 سیاستهای توسعه گردشگری در ارتباط با انسجام اجتماعی

 0.643 0.723 اجتناب ناپذیر بودن ارتباط و پیوستگی فرهنگی

 0.637 0.601 کردی و لباس محلی استفاده از گویش

 0.856 0.922 تر و پذیرش گردشگرانایجاد ارتباط مطلوب

 0.859 0.944 کرمانشاهرشد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

 0.858 0.904 حفظ ارزش گویش کرمانشاهی

 0.855 0.977 دیانگرانجام تبلیغات و اطالع رسانی مناسب توسط سازمان ایرانگردی و جه

 0.702 0.901 استانهای مختلف تبادل با گویش و فرهنگ

 0.844 0.844 انتقال فرهنگ و آداب و رسوم

 0.871 0.897 ملت ایران و عراق ایجاد روابط دوستانه بین دو

 0.618 0.873 های فرهنگی مردمبهبود دیدگاه

 0.849 0.906 بهره برداری از دانش و امکانات سایر ملل

 صنعت توریسم
 

0.761 

 0.716 0.677 توسعه اشتغال

 0.709 0.687 افزایش درآمد

 0.606 0.894 های گردشگریتوسعه زیر ساخت

 0.615 0.858 اجتماعیتوسعه انسجام 

 0.736 0.716 توسعه هویت اجتماعی

 0.676 0.661 توسعه ارتباطات اجتماعی

 0.779 0.840 میانگین

 

 برای مدل ارائه شده برابر است با:  GOFدر نتیجه مقدار معیار 

GOF = √AVE ̅̅ ̅̅ ̅̅ × R2̅̅ ̅ = √0.779 × 0.84 = 0.808 
 باشد.که مقدار به دست آمده نشان دهنده برازش مناسب مدل کلی می

 

 ارزیابي مدل ساختاري  .3-7

است خالصه نتایج مربوط به بار عاملی استاندارد  Smart PLSدر این مدل که خروجی نرم افزار 

استریپ  برای سنجش معناداری و مقدار بوت tروابط عوامل مستقل بر وابسته ارائه شده است. آماره 

چنانچه ضریب معناداری بدست آمده درصد نیز در اشکال آمده است.  5روابط در سطح خطای 

گردد. ضریب باشد، فرضیة مربوطه تأیید و در غیر این صورت فرضیه رد می |1/96|خارج از بازه 
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دهد که متغیر مستقل چند درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح و تبیین تعیین نشان می

سطح قوی از تغییرات ( متغیرهای مستقل توانسته است 9کند. بر اساس نتایج جدول )می

 بینی کند.متغیرهای وابسته را پیش

 

 و تست فرضیه نتایج معادالت ساختاري .9جدول 

 ردیف
متغیرهاي 

 مستقل
 tآماره  بتا متغیرهاي وابسته

جهت 

 رابطه
 نتیجه

فرضیه 

1 
 تایید + 692/8 823/0 توسعه اشتغال توریسم صنعت

فرضیه 

2 
 تایید + 021/8 829/0 افزایش درآمد توریسم صنعت

فرضیه 

3 
 توریسم صنعت

های توسعه زیر ساخت

 گردشگری
 تایید + 422/30 945/0

فرضیه 

4 
 تایید + 006/46 926/0 توسعه انسجام اجتماعی توریسم صنعت

فرضیه 

5 
 تایید + 456/9 846/0 توسعه هویت اجتماعی توریسم صنعت

فرضیه 

6 
 تایید + 276/7 813/0 توسعه ارتباطات اجتماعی توریسم صنعت

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01, 
 

 نتیجه گیري .4

 المللیبین سطح در چه و ایومنطقه ملی سطح در ها، چهعرصه تمامی در گردشگری توسعه امروزه

 صورت به کشورها از بسیاری است. گرفته قرار خصوصی هایشرکت و دولتی ریزانبرنامه توجه مورد

 خرج به عمل ابتکار باید خود اقتصادی وضعیت بهبود برای که اندبرده پی حقیقت این به ایفزاینده

 وتمدنی فرهنگی کهن پیشینه به توجه با ایران برآیند. ایتازه هایراه یافتن صدد در و داده

 مختلف هایحوزه نقاط در زیادی شهرهای پیدایش شاهد شهرنشینی، همواره فرهنگ از برخوردار

 از شاهکارهایی هرکدام و... اصفهان، یزد،کرمان،کرمانشاه مانند است؛ شهرهایی بوده خود تمدنی

 وهسته کانون تاریخی هایاند. بافتداده جای خود در را وشهرسازی شهرنشینی مختلف هایدوره

 آداب از بسیاری پایه گذشته هایسده طی هابافت این وحیات بوده ایران تاریخی شهرهای مرکزی

 تاریخی شهری فضاهای است. بوده ومنطقه شهر اقتصادی رونق ونیز موجود فرهنگ حتی و ورسوم
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سازند.  جاری ودرزندگی کنند حفظ را شهر وذهنی عینی تاریخ، هویت دارند وظیفه همه از قبل

 که دهند جای خود کالبد در را هاییفعالیت باید رو این واز بوده ها ویادمان ها خاطره همه پاسدار

 هزاران که خوردمی چشم به تاریخی آثار ایران کشور مختلف نقاط در یابد. انطباق یادشده هدف با

 آثار متاسفانه باشد.می شهرکرمانشاه دارد غنی تاریخی آثار که مناطقی از داردیکی قدمت سال

 از نیز کرمانشاه برخورداراست، شهر دیگر هایجاذبه به نسبت کمتری اهمیت از ما کشور در تاریخی

 تهدید با هانابسامانی از برخی دلیل به شهر نیز این در تاریخی نیست. آثار مستثنی قائده این

 برطرف را مشکالت این نتوان صحیح مدیریت و اصولی ریزیبرنامه برطبق اگر که روبروست نابودی

 خواهد بوم مرزو این گذشته نابودی باعث عمال گذشتگان هایسرمایه این رفتن بین از با نمود

 یک عدم و کالن مدیریتی ضعف هستند روبرو آن با هامکان این که ایعمده مشکالت گردید. از

 و تخریب باشد.می تاریخی هایبافت از اینگونه احیاء و حفظ برای جامع و مدون ریزیبرنامه

-آلودگی و وبادو... باران نظیر هابافت بر شده تحمیل محیطی شرایط وسیله به هامکان این فرسایش

 وسایل رویه بی مصرف و ناقص سوخت صنعتی، کارخانجات ناقص هوا، سوخت آلودگی نظیر ها

 روشن و دخانیات مصرف سنگین، و سبک خودروهای انواع مانند سوز گازوئیل سوز و بنزین آالینده

 دی چون مخربی گازهای تولید هوا آلودگی نتیجه که باشدمی تاریخی بسته فضای در شمع نمودن

 شیمیایی واکنش طی در که است و... کربن سولفور، ازون، مونواکسید اکسید دی کربن، اکسید

 ارتعاشات و صوتی نماید. آلودگیمی وارد اثر به ناپذیری جبران هایآسیب و شده اسید به تبدیل

 کنندگان بازدید دهد. کثرتمی قرار تخریب خطر در را تاریخی آثار شدت به خودروها و... از حاصل

 بنا به هاییآسیب آمدن وجود به موجب تاریخی آثار با مردم مستقیم تماس تاریخی فضای یک از

 از بناو... داخل و اطراف در رطوبت درصد افزایش و اثر تخریب و ساییدگی جمله از گرددمی

 بر تکیه بلکه نیست میراث سازمان کارشناسان به منحصر صرفا فرهنگی میراث از حفاظت آنجاییکه

 همگی است آنان عهده بر مهم هایگیریتصمیم اعظم بخش که محلی دارد، مدیران عمومی افکار

 اند.بوده فرهنگی مواریث از حفاظت مسئول

 گذاري سرمایه جذب میزان

 گذاری هسرمای جذب میزان زیاد حد درصد در5.31  و   زیاد خیلی حد در درصد گردشگران6.40 

 پاسخ پرسش نای به نیز درصد گردشگران1.22 و دانندمی موثر شهر کرمانشاه توریسم توسعه در را

 توریسم وسعهت بر گذاری سرمایه نقش که باشدمی موضوع این مبین نتایج اند. مجموعداده متوسط

 باشد.می وضروری الزم
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 گردشگري توسعه در ریزيبرنامه عدم نقش میزان

 شهرکرمانشاه است، ضروری امری مختلف نقاط مانند شهر این در توریسم توسعه برای ریزیبرنامه 

 توسعه در مهمی نقش تواندمی کالن ریزیبرنامه صورت در بیشمار هایجاذبه و هاتوان داشتن با

 حد درصد در6.34 و زیاد خیلی حد در را ریزی برنامه درصد گردشگران  57نماید. ایفا توریسم

 درشهر تاریخی بناهای دانند. نقش می موثر توریسم گسترش و بسط در را ریزی برنامه زیاد

 بناهای وجود که اند داشته اذعان گردشگران درصداز1.64 تاریخی توریسم توسعه در کرمانشاه

 می تاریخی جاذبه فاقد منطقه واگراین است بوده نقطه این به مسافرت علل از یکی تاریخی بیشمار

 زیاد خیلی اولویت این گردشگران درصداز5.19 کردند. برای نمی سفر استان از نقطه این به بود

 منظورارائه به است. بوده سفر جهت مهمتری عامل ها جاذبه درصدنیز4.16 برای است.و بوده

 و ها تهدید و ها ضعف رفع جهت در swot چهارگانه عوامل شناخت کرمانشاه توریسم راهکارتوسعه

 فهرست با مبناراهکارتوسعه این بر شود. می تلقی ناپذیر اجتناب امری ها فرصت و ها قوت بهبود

 شود. می پرداخته آن ارائه به فرصت و قوت نقاط مهمترین نمودن

 
 ضعف نقاط

 w1برآن شهری های آلودگی وتاثیر شهر در تاریخی بناهای وجود 

 w2تاریخی های محدوده رسانی اطالع عدم 

 w4گردشگران های زباله آوری جمع جهت ریزی برنامه عدم 

 w5سایتها در دیده آموزش کارکنان عدم 

 w6شده آلوده مناطق احیای جهت راسخ عزمی فقدان 

 w7گردشگری تقاضای و عرضه زمینه در عمیق آماری خال 

 w8بومی ساکنین توجه عدم 

 w9پارکینگ کمبود 

 w10تاسیسات از برخی نامطلوب و استاندارد غیر کیفیت 

 گردشگری

 w11افراد و گردشگران توجه عدم بهداشتی سرویسهای کمبود 

 زیست محیط آسایش به نسبت بومی

 قوت نقاط

 S1 گردشگری جاذب نقاط بودن دارا 

 S2گردشگری فعالیتهای برای مناسب اقلیم 

 S3باغات و بدیع مناظر وجود 

 S4جهت تاریخی و فرهنگی،مذهبی های جاذبه وجود 

 گردشگر جذب

 S5آن بودن بکر و طبیعی های محیط تنوع 

 S6منطقه در مختلف های سیستم اکو ترکیب 

S7شهری جذاب فضای از برخورداری 

S8ومحلی بومی رسوم و آداب 

 نقاط تهدید

t1 در جذب قابل غیر های زباله از ناشی زیست محیط تخریب 

 طبیعت

 t2سایتها نزدیکی در بهداشتی امکانات عدم 

 t3هادی طرح فاقد های محدوده در روستایی وسازهای ساخت 

t4 از ناشی و ها خانه رود در گیاهی و جانوری های گونه نابودی 

 فرصت نقاط

 o1نسبی موقعیت 

 o2مذهبی های جاذبه از برخورداری 

 o3طبیعی های جاذبه از برخورداری 

 o4یادمانی ، تاریخی های جاذبه از برخورداری 

 o5های با موقعیت مشابه استان با نزدیکی 
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 آلودگی

 t5دولت طرف از کافی جه بود تخصیص عدم 

 T6گردشگری بخش در گذار سرمایه نبود t8طرحهای کمبود 

 تاریخی سایتهای با رابطه در پژوهشی

 T7توریستی اکو مناطق در کمپینگ وجود عدم 

 T8رفاهی و خدماتی امکانات کمبود 

 o6مناسب اقلیم از مندی بهره 

 o7استان تفرجگاههای با همجواری 

 o8 استان مرکز 

 o9برخورداری استان 

 

 ،در نشاهشهر کرما در جداول نتایج به توجه با تهدیدها و ها قوت، ضعف، فرصت نقاط تحلیل

 تهدید 10 برابر در خارجی فرصت 9 و داخلی ضعف 11 برابر در داخلی قوت8 تعداد توریسم زمینه

 21و ها مزیت عنوان به فرصت و قوت نقطه 17 مجموع ودر است شده بررسی و شناسایی خارجی

 می شناسایی قابل منطقه این در رو پیش تنگناهای و ها محدودیت عنوان به تهدید و ضعف

 داتتهدی و داخلی ضعف که گرفت نتیجه توان می ساده تحلیل و بندی جمع یک در باشد.لذا

 ضعف فعر جهت در مناسب های سیاست ارائه و بازنگری نیازمند و باالست منطقه این در خارجی

 باشد. می فرصت و قوت نقاط از استفاده با تهدیدها و ها

 تاریخي بناهاي احیاي در ماهر و متخصص افراد تاثیر میزان

 عوامل و... برف باد و بوران نظیر محیطی عوامل تاثیر تحت زمان مرور به تاریخی بناهای دانیممی 

 جلوی مرمت با بتواند که است نیاز متخصصی افراد زمان این در بینند می آسیب مرور به انسانی

 زیاد، حد درصد در1.40 اند داده پاسخ اینگونه پرسش این به گردشگران بگیرد. را بنا تخریب

 تاریخی بناهای از تاثیرحفاظت میزان متوسط. حد درصد در5.18 و  زیاد خیلی حد درصد در2.31

 گیرندمی قرار بازدید مورد گردشگران توسط که مناطقی گردشگری، صنعت در گردشگر جذب در

 بر ناپذیری جبران صدمات زیرا شویم امر این مانع ریزی برنامه با است الزم گرددمی زباله از پر غالبا

 گزینه با گردشگران درصد از 7.55 گردد می وارد توریسم توسعه بر نهایت در و تاریخی بناهای

 مد را متوسط درصد گزینه6.7 و  زیاد درصد گزینه 4.34اند. داده پاسخ پرسش این به زیاد خیلی

اند. با توجه به پرسشنامه های تجزیه و تحلیل شده می توان اینگونه بیان داشت که  داده قرار نظر

شناخت هر چه بهتر جاذبه ی میراث فرهنگی گامی جهت ازدیاد گردشگران به سوی این مناطق 

مر نیز مستلزم برنامه ریزی بلند مدت و از طریق تبلیغات، احداث تاسیسات می باشد این ا

های تاریخی می توان امیدوار گردشگری، ایجاد راههای مناسب و استانداردو.... در اینگونه از بافت

بود که اینگونه مکانها در شهر کرمانشاه با خیل عظیم گردشگر مشتاق و با فرهنگ روبرو گردد. 

 گردد:نهادی چندارائه میدرادامه پیش
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 ها و تسهیالت گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی از طرف دولت و توسعه زیر ساخت

 بخش خصوصی و کاهش نرخ بهره سر مایه گذاری در کشور و منطقه؛

  افزایش ضریب امنیت در ابعاد داخلی و خارجی به عنوان مهمترین عامل تا ثیرگذار بررشد و

 گری در کشور و منطقه؛توسعه صنعت گردش

  ایجاد و افزایش قدرت جاذبه، ارزش ذاتی یک مکان فرهنگی به خودی خود موجب جذابیت آن

 شود؛نمی

 های های موضوعی مثال رویدادهای خاص و عرضه زنده تاریخ نیز یکی از راهایجاد گشت

 افزایش تعداد بازدید کنندگان از یک محل است؛

  های خاص فرهنگ یک مکان در گذشته و حال می ویژگیبرجسته ساختن و مشخص کردن

تواند گزینه معقول و مناسبی باشد؛ ایجاد تسهیالت مناسب مانند ایجاد یک اقامتگاه مناسب 

مطابق با شرایط محیطی منطقه، وجود امکانات بازی برای افراد با سنین مختلف، ایجاد 

کافی، پارکینگ برای اتومبیل و مسیرهای شیب دار برای معلولین، وجود صندلی به تعداد

همینطور ایجاد یک شبکه مناسب حمل ونقل تاثیر زیادی بر توانایی یک مکان برای جذب 

 بازدید کنندگان دارد؛

 جلو گیری از وندالیسم و تخریب مکانهای تاریخی از طریق دستورالعمل های قانونی؛ 

  تاریخی؛جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی در مجاورت بافت های 

 پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و... که موجب تخریب اینگونه از فضاها می گردد؛ 

 جلوگیری از بازدید مکرر و غیر اصولی گردشگران از بافت ها؛ 

 آموزش گردشگران و افراد محلی جهت درست استفاده نمودن از این مکانها؛ 

 ز فرسوده شدن و از بین رفتن اینگونه از ترمیم و بازسازی به موقع این محلها برای جلوگیری ا

 سرمایه ها؛

 اختصاص بودجه ساالنه از سوی دولت برای حفظ و نگهداری اینگونه از سرمایه های ملی؛ 

  هماهنگی بین مسوولین محلی و نمایندگان سازمان میراث فرهنگی جهت ارائه تمهیداتی در

 اجرایی آن؛زمینه کاهش آسیب های مردمی و فراهم نمودن زمینه های 

توان نتیجه گرفت مـدیریت شـهری از عوامـل تاثیرگـذار در با توجه به پژوهش حاضر می

توسـعه و بهبـود گردشگری پایدار است. مدیریت، عامل اصلی و حیات بخش هر سازمان و نهادی 

است. مدیریت روح اصلی قرن حاضر بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق 

امـه ریـزی، سـازماندهـی، بسـیج منـابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به برن

اهداف تعیین شده، صورت میگیرد. مـدیریت دربرگیرنـده یک نگرش نظام مند است که در آن 
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پویایی گردشگری در چهارچوب عرضه و تقاضا با تاکید بر پایداری مدنظر است. در این راستا 

گردشگری پایدار، در خصوص توسعه گردشگری و برآورد پایداری آن، نیازمنـد در نظر مدیریت 

های گرفتن سودمندی اقتصادی و پیامدهای اجتماعی گردشگری است.  صنعت توریسم، فعالیت

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی بـه طـور مسـتقیم و مختلفی را در برگرفته و با بخش

اسـت. بنابراین از عوامل اساسی در ایجاد تحول و دگرگونی در بخش غیرمسـتقیم در ارتبـاط 

گردشگری، مطالعه همه جانبه ی آثـار مثبـت، منفی و نگاه منطقه ای به توسعه ی گردشگری 

است. در این راستا، برنامه ریزی و مدیریت کارآمد بـرای تقویـت اثرات مثبت و کاهش اثرات منفی 

ه اثرات گردشگری در جامعـه مـدنظر اسـت.  امروزه به دلیل آثار در جهت ایجاد نگرشی مثبت ب

های گردشگری، در مناطق پذیرنده گردشـگران، توجـه ویـژهای بـه ایـن بخش از چشمگیر فعالیت

اجتمـاعی و فرهنگـی  –ها معطوف شده است. توسعه گردشگری بر اجـزای اقتصـادی فعالیت

های گردشگری، بیشتر مورد توجه هستند. برای دستیابی ی توانجامعـه اثرگذار است و مناطقی دارا

بـه موفقیـت در مدیریت و توسعه گردشگری، برنامه ریزی در تمام سطوح الزامی است توسعه 

ریـزی، موفقیتی را در بر نخواهد داشت، و این باعث مسائل و مشکالت گردشگری بدون برنامـه

شود. پیشنهاد میگردد برای توسعه امعـه میزبان میاجتماعی، اقتصـادی، و محیطـی بـرای ج

مـدیریت گردشـگری پایـدار و برنامـه ریـزی در ایـن زمینـه، سازمانهایی که از منافع گردشگری 

بهره مند میشوند بیشتر مشارکت داشته و بخشی از درآمدهای حاصل از گردشگری خود را برای 

هند تا نقش مؤثری در توسعه پایدار ایفـا نمایند. این رفاه و ارائه خدمات به گردشگران اختصاص د

امر نیازمند مشارکت تمامی سـازمانهـا، ادارات و نهادهـای دولتـی و یـا غیـر دولتـی و مـدیران و 

برنامهریزان گردشگری در این زمینه است.  بـرای دسـتیابی بـه این امر: شناسایی و معرفی اماکن 

ـای عمـومی از جملـه تلویزیـون و روزنامـه هـا؛ استفاده از مسئوالن و هگردشگری از طریق رسـانه

هـای مناسـب حمل و کارشناسان خبره و آشنا با گردشگری؛ تقویت، ایجاد و توسـعه زیرسـاخت

ی گردشگری؛ تقویت و ایجاد فضاهای اقـامتی و گردشـگری بـرای اسـکان نقل در زمینه

عمومی؛ ایجاد شبکه اطـالع رسـانی در سراسـر کشـور؛ راه  گردشـگران؛ مشارکت بخش خصوصی و

انـدازی بانـک اطالعـات گردشگری و بهره گیری از راهنماهای گردشگری؛ استفاده از مدیران 

تحصیلکرده و آگاه به مسـائل گردشـگری در راس امور اجرایی و تصمیمگیری؛ هماهنگی بین 

در ضوابط، مقررات، مصوبات و قوانین مرتبط با  مدیران مؤسسات مرتبط با گردشگری؛ بازنگری

برنامه ریزی بطور عام و مرتبط با مدیریت گردشگری؛ ارائه تسهیالت بـانکی و حمایتهای قانونی 

برای توسعه امکانات اقامتی و تفریحی در استانهای دارای مزیت گردشگری و راهانـدازی تورهای 
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-د با نهادهای آموزشی در زمینه گردشگری، پیشنهاد میفراگیر به ویژه برای بازنشستگان و قراردا

 شود.

 

 . پیشنهادات 5

با توجه به نتایج تحقیق، راهبردها و راهکارهایی برای توسعه گردشگری روستایی در منطقه مورد 

 :شودمطالعه به شرح زیر ارائه می

 به ساکنان  های الزم برای جذب سرمایه گذاری خصوصی با اولویت دادنمهیا نمودن زمینه

 منطقه؛

 های اشتغال ایجاد تنوع در منابع درآمدی اقشار ساکن در کرمانشاه به ویژه کشاورزان و فرصت

 گسترده و تاسیس بازارهای محلی جهت فروش محصوالت کشاورزی، صنایع دستی و...؛

  تخصیص سرمایه دولتی به توسعه امکانات و تسهیالت گردشگری و نظارت بر خرید و فروش

 دهی مالکیت منابع و اراضی؛و سامان زمین

  جلب مشارکت بخش خصوصی در بازاریابی برای محدوده به عنوان یک مقصد گردشگری از

های بازاریابی که طریق هیئت بازاریابی متشکل از کارشناسان حرفه ای و واجد شرایط، و برنامه

 شود؛به طور مشترک توسط بخش خصوصی و دولتی تأمین بودجه می

 ها و آلودگی منابع آب؛یری از تخریب محیط زیست، عدم تجاوز به حریم رودخانهجلوگ 

 های ها و مکانها، پارک جنگلی، گلستانتوسعه هرچه بیشتر فضای سبز از طریق ایجاد پارک

 باز جهت تفریح و اوقات فراغت؛

 نماهای گیری از آبها و بهرهبهسازی و ارتقای سیمای روستایی و هماهنگی نمای گذرگاه

های ممتاز معماری موجود در محل و مناسب در میادین به صورت طراحی شده و حفظ سبک

تشویق استفاده از روح معماری بومی در ساختمان سازی به ویژه  در ساخت تسهیالت 

 گردشگری؛

  ساخت و تجهیز مکانهایی برای اقامت گردشگران جهت جلوگیری از آسیب رساندن به باغات

 های تفریحی در پیرامون نواحی روستایی؛احداث کمپ و اردوگاهکشاورزی و 

 های آنها با استفاده از بروشور، اعالمیه، تهیه برنامهمعرفی مناطق دیدنی مورد مطالعه و جاذبه-

 های تلویزیونی و رادیویی، مطبوعات و ... توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان؛

 ق نیروی انتظامی با استفاده از نیروی مجرب و تقویت ساختار برقراری امنیت اجتماعی از طری

نیروی انسانی و اهمیت دادن به مسائل آموزشی در بخشهای مختلف گردشگری و گسترش 

 فرهنگ توریستی؛
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 های مختلف مرتبط به منظور یکپارچه سازیایجاد هماهنگی در میان نهادها و بخش 

 ا ظوربها و به کار گیری تدابیر مدیریتی تکارکردهای گردشگری به وسیله برگزاری نشس

 های دولتی و مردم.سازمان
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