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تأثير توسعة گردشگري روستايي بر اشتغال در منطقة اورامانات 
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  چكيده

و  رود مـي شـمار   ي اقتصـادي بـه  هـا  فعاليـت ي مهم در ها بخشامروزه، گردشگري روستايي از 
پژوهش حاضر نيز به بررسي کـارکرد  . گيرد قرار ميهاي گوناگون مورد توجه همواره از ديدگاه

گذاري در اين صنعت بر کميت اشتغال گردشگري روستايي در ايجاد اشتغال و نيز نقش سرمايه
پـردازد؛ و بـدين منظـور، از     مي ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۱يها سالدر در منطقة اورامانات استان کرمانشاه 

هـا، مفهـوم   براي عمليـاتي شـدن نظريـه   . جويدگردشگري سود مي -هاي ترکيبي اشتغالنظريه
داري، رسـتوران، حمـل و نقـل،    صـورت متغيـر مسـتقل بـا ابعـاد هتـل      گردشگري روستايي به

 دو بعـد  در صـورت متغيـر وابسـته   ها و مفهوم اشتغال بـه  و خرده فروشي، و جاذبه فروشي عمده
تجزيـه و تحليـل آمـار و     شـامل  پـژوهش  روش. گيـرد  نظر قـرار مـي   و غيرمستقيم مد مستقيم

 پـژوهش،  هـاي  بر اساس يافتـه . هاي سازماني استهاي ثانويه، و گزارش اطالعات، تحليل داده
 ديگـر  شاغالن و ساخته فراهم بهار در ويژه به را منطقه در فصلي اشتغال زمينة روستايي گردشگري

  . سوي خود جذب کرده استرا به کشاورزي ويژه به و اقتصادي يها بخش
کرمانشـاه  / )کرمانشـاه ( اورامانات/ اشتغال/  گردشگري/ گردشگري روستايي: هاکليدواژه

 )استان(

                                                            
  ). rm_1983@yahoo.com(عضو هيئت علمی دانشگاه پيام نور واحد پاوه  ∗
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  مقدمه
ي توسعة انساني، مشکالت ناشي از صـنعتي  ها شاخصبخشي به اقتصاد، باال بردن تنوع

هاي روسـتايي،  شهر، مهاجرتکالن ويژه بهشدن و آلودگي بيش از حد استاندارد شهرها 
هـا،  ها و گفتمانزايي، تعامل فرهنگ ي و کارآمدي نيروي انساني، اشتغالور بهرهافزايش 

هايي است که جهان امروز بـا   حفظ محيط زيست و در مجموع، توسعة پايدار از دغدغه
هـر کشـور در هـر سـطحي از توسـعه در تکـاپوي يـافتن پاسـخ ايـن          . روستآن روبه
انـد و  سـازي اقتصـاد روي آورده  در اين ميان، کشورهايي کـه بـه متنـوع   . هاست دغدغه

اي برهانند، بر آنند که در اين راسـتا، بـه شـناخت    پايهخواهند خود را از اقتصاد تک مي
 هـا  روشيکـي از ايـن   . يي جديـد بپردازنـد  هـا  روشهـا و   هاي متداول يـا خلـق راه   راه

لحـاظ موقعيـت مکـاني، از    کشورهايي که به ويژه بهگردشگري است که اغلب کشورها 
انـد تـا از ايـن    ي توسعة ملـي خـود گنجانـده   ها برنامهين مزيت برخوردارند، آن را در ا

تـرين  مثابـه گسـترده  امروزه، گردشـگري بـه  . شتاب بخشند فرايندرهگذر، بتوانند بدين 
هاي اقتصادي، فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي جايگـاهي     صنعت خدماتي دنيا در عرصه

گردشگري پديـدة  ). ۱۴۲: ۱۳۸۲فقيهي و كاظمي، (ويژه را به خود اختصاص داده است 
اي مثابـه پديـده  آن را ناديده گرفـت، بلكـه بايـد  بـدان بـه      توان ميقرن بيستم است و ن

  .)Kuban,1978: 84(وجود دارد ) خوب يا بد(نگريست كه 
رشد جمعيت و افزايش جمعيت جوان کشور در چنـد دهـة اخيـر لـزوم توجـه بـه       

هاي گوناگون گيري از توانبهره. سازد ميجاد اشتغال را نمايان راهکارهاي جديد براي اي
يکي از همين راهکارهـا   توان ميگردشگري کشور در راستاي ايجاد درآمد و اشتغال را 

با توجه به موقعيت منطقة اورامانات از لحاظ سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و    . دانست
رشـدي نسـبتًا بـاال برخـوردار شـده      فرهنگي در استان کرمانشاه، جمعيت اين منطقه از 

است، رشدي که با تأثيرگذاري بر کل ساختار جمعيتي منطقـه، جمعيتـي جـوان بـا بـار      
بـا توجـه بـه همـين جمعيـت جـوان،        ويـژه  بهبنابراين، . تکفلي باال را پديد آورده است

بر همين اسـاس، در ايـن   . زايي سود جست مثابه راهکار اشتغالاز گردشگري به توان مي
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تحقيق، بـا در نظـر گـرفتن سـاختار جمعيتـي و افـزايش ورود گردشـگران بـه منطقـه          
هاي عمدة شغلي و ميزان اشتغال ايجاد شده از گردشگري در  اورامانات، به بررسي گروه

روش اصـلي  . گيري الزم به عمـل آمـده اسـت   منطقه پرداخته شده و در پايان نيز نتيجه
  موجـود در ارتبـاط بـا هـدف مـورد مطالعـه        پژوهش تجزيه و تحليل آمار و اطالعـات 

  . بوده است

  بيان مسئله
نظران را بر آن داشـته اسـت   رشد روزافزون و پرشتـاب گردشـگري بسياري از صاحب

، دبير كل پيـشين سـازمان  )۱(اكينـآنتونيو سـاوي. که قرن بيستم را قرن گردشگري بنامند
به صنعت شمارة يـك   بيستمگردشگري در پايان قرن «: ، اعالم كرد۱۹۹۸جهانگردي در 

بسياري از كشورها اين صنعت پويا را منبع ). Gee, 1994: 16(» جهان تبديل خواهد شد
داننـد  زايي، رشد بخش خصوصي و توسعة سـاختار زيربنـايي مـي    اصلي درآمد، اشتغال

 ويــژه بــهگردشــگري در رشــد و توســعة اقتصــادي كشــورها و  ).۵۶-۵۴: ۱۳۷۸لــي، (
منزلة اي كه گروهي بدان به گونه سزا دارد، بهکشورهاي در حال توسعه نقش و اهميتي به
بنـابراين، بايـد كشـورها، نـواحي و     . نگرندفعاليتي اقتصادي و در نتيجه، يك صنعت مي

مثابـه اهـرم   گيري از آن بهدشگري و بهرهمندي از صنعت گرجوامع گوناگون، براي بهره
امـروزه، اشـتغال و   . اي به ايجاد تغييراتي در اين زمينه بپردازنـد  توسعه، با اجراي برنامه

اشتغال منبع عمـدة  . بيكاري از مسائل مهم در ادبيات توسعة اقتصادي همة كشورهاست
نيز عاملي مهـم   گسترش بيكاري. درآمد مردم و عامل اصلي تعديل فقر در جامعه است
   رود مـي شـمار   هـاي اجتمـاعي بـه    در زمينة كاهش رشـد اقتصـادي و افـزايش عارضـه    

بيشتر كشورها با مسـائل اشـتغال درگيرنـد، امـا     ). ۲۱۱: ۱۳۸۲زاده و توتونچي، نصيري(
تر شـدن موضـوع در كشـورهاي جهـان سـوم شـده، تعـدد عوامـل         آنچه باعث پيچيده

اي كـه در  گونهخي از مشكالت در اين کشورهاست؛ بهآفرين و ناشناخته بودن بر مشكل
جهان پرشتاب امروز، اين مسئله توجه بسياري از سياستمداران، دولتمردان و كارشناسان 
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ي هـا  روشبنابراين، پرداختن به صنعت گردشگري يكي از . را به خود جلب كرده است
بيكاري و در نتيجـه،  هاي شغلي و رهايي از  مورد توجه کشورها در زمينة ايجاد فرصت

ي اقتصـادي و اجتمـاعي   ها فعاليتپديدة گردشگري وجوه مختلف . توسعة مناطق است
يافته و كاهش اي موارد، براي توسعة مناطق كمترتوسعهگيرد؛ و حتي در پاره را در بر مي

گردشگري صنعتي كاربر است كـه  . رود ميشمار  فقر و بيكاري در آنها، آخرين گزينه به
آورد و از هاي گوناگون و در سنين مختلف را فراهم مـي  شتغال افرادي با مهارتزمينة ا

بنابراين، توسعة گردشـگري روسـتايي در   . هاي غلبه بر بيكاري است رو، يكي از راه اين
وقت را براي نيـروي انسـاني بـا    هاي اشتغال دائم، فصلي و نيمه هاي مختلف زمينهمكان

در توسـعة  . كاهـد و از نـرخ بيكـاري مـي    سـازد  مـي تخصص و آموزش متوسط فراهم 
ي مرتبط مانند كارهاي ها فعاليتگردشگري، گذشته از ايجاد اشتغال مستقيم، زمينة ساير 

 شـود  ميفروشي نيز براي افراد بومي فراهم ساختماني، تعميرات، كراية خودرو، و دست
  ). ۱۰۹: ۱۳۷۴سلطاني، (

هاي طبيعـي ايـران، در صـورت تنظـيم و      اذبهبا توجه به فرهنگ غني، آثار باستاني و ج
بـه درصـدي    تـوان  ميي مناسب براي توسعة صنعت گردشگري کشور، ها برنامهاجراي 

  . دست يافت ها فعاليتباال از حجم اين 
هـاي طبيعـي و    در حال حاضر، منطقة اورامانات در استان كرمانشـاه نيـز بـا جاذبـه    

ري اسـت كـه از سراسـر كشـور و برخـي      فرد، پذيراي هزاران مسـاف تاريخي منحصر به
هاي بهار و تابسـتان بـدين   كشورهاي همسايه براي گذران اوقات فراغت خود در فصل

از آنجا كه برخالف آمارهاي رسمي مبنـي بـر   ). ۲: ۱۳۸۰ولدبيگي، (كنند  منطقه سفر مي
 ۴۲، اين منطقه بـا ميـانگين   )۱۳۸۳کلهر، (درصد نرخ بيکاري در منطقة اورامانات  ۵/۱۹

، بيشترين نرخ بيكاري در اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده     )۱۳۸۶محمدي ، (درصد 
گيري از آن در بهبود هاي بالقوة توسعة منطقه و شرايط بهرهاست، مطالعة توان و ظرفيت

. رسد نظر ميكاهش بيكاري ضروري به و اشتغال ايجاد جمله از اجتماعي رفاه يها شاخص
  هـاي   استعداد باالي منطقة اورامانـات در جـذب گردشـگر، تـاكنون از جاذبـه      رغم علي
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ي نشده است، در حالي كـه طبـق   بردار بهرهاين منطقه براي گسترش گردشگري چندان 
نظريات و تجربيات موجود در زمينة رابطة گردشگري و كـاهش بيكـاري و در نتيجـه،    

 هـا  شاخصري منطقه، زمينة بهبود اين با استفاده از امكانات گردشگ توان ميكاهش فقر، 
همچنين، بررسي رابطة گردشـگري روسـتايي و اشـتغال در    . را در منطقه فراهم ساخت

گذاري در اين صنعت داراي چنان اهميتي اسـت كـه بـراي حـل     تبيين و توجيه سرمايه
المللي كار توسعة صنعت گردشگري را ويكم، سازمان بينمشكل بيكاري در قرن بيست

مام كشورها توصيه كرده و سازمان يونسكو از كشورها خواسته است کـه در بحـث   به ت
هـاي   بنابراين، با توجه به جاذبه. اوقات فراغت به مقولة گسترش گردشگري توجه كنند

-انـدازهاي طبيعـي و زيسـت   فراوان گردشگري در ايران، اعم از ميراث فرهنگي، چشم
ن براي سفر به کشورمان دارنـد و از ايـن   محيطي، گردشگران سراسر جهان عالقة فراوا

چرايي توسعة گردشگري ). ۴: ۱۳۸۵برادران، (لحاظ، ايران جزو ده كشور برتر دنياست 
يکي آنکه در ايـن منطقـه،   : در منطقة اورامانات نيز از دو بعد متفاوت قابل بررسي است

ن رفـع  ي کشاورزي و صنايع تـوا ها بخشوضعيت بيکاري چنان شديد است که تاکنون 
هاي اشتغال روز به روز محدودتر شده است؛ و ديگر آنکه  اين معضل را نداشته و زمينه
هاي تجـاري   هاي بالقوه باالي گردشگري روستايي، جاذبهدر اين منطقه، گذشته از توان

رو، با توجه به محروميت استان كرمانشاه و منطقة اورامانات  از اين. خورد چشم مينيز به
ل، درصد باالي بيكاري در ايـن منطقـه، الزم اسـت بـا اسـتفاده از تمـامي       و در عين حا

ها، اقداماتي در راستاي رفـع محروميـت، ايجـاد اشـتغال و درآمـد و      امكانات و قابليت
بنابراين، هـدف مقالـة حاضـر آن اسـت كـه بـا       . كاهش فقر در اين منطقه صورت گيرد

شـتغال در منطقـة اورامانـات،    بررسي نقش و كاركرد گردشـگري روسـتايي در ايجـاد ا   
اي ميان گسترش صنعت گردشگري و ايجاد اشـتغال در ايـن   چه رابطه«:  مشخص شود

ي هـا  بخشآيا توسعة گردشگري روستايي جذب شاغالن ديگر «؛ و »منطقه وجود دارد؟
  . »را موجب شده است؟) کشاورزي(اقتصادي 
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  پيشينة تحقيق
هر چند، تحقيقاتي اندک در زمينة رابطة توسعة گردشگري روستايي و اشتغال در دنيا و 

. در ايران صورت گرفته، اما كارهاي زيادي در مورد گردشگري انجام شده است ويژه به
  .پردازيمبه برخي از اين تحقيقات مياختصار بهبنابراين، در اينجا، 

توريسـم و توسـعة روسـتايي در    «ا عنـوان  ، در تحقيقي ب)۱۳۸۲( مرادنژادي و نظري
، به بررسي تأثير توسعة گردشگري بر توسعة روستايي پرداختـه و گردشـگري را   »ايران

ي اخيـر، مـورد توجـه    هـا  سـال اند که در يک عامل اقتصادي عمده و بسيار مؤثر دانسته
ن بـر  د اثرات گونـاگو توان ميکه گردشگري  دهد مينتايج تحقيق نشان . قرارگرفته است

ايجاد مشاغل گوناگون و نيز گستردگي زمينـة  : توسعه داشته باشد، که از آن جمله است
اي که همة کارگران ساده و بدون مهارت و همچنين، همة  گونه اشتغال در گردشگري، به

، در )۱۳۸۱(مهـدوي  . ند در اين رشته شاغل شوندتوان ميهاي گوناگون  صاحبان مهارت
استفاده از روش پيمايشي در دهستان لواسان صورت گرفته، بـه  اي موردي که با مطالعه

لحـاظ  بررسي اين مسئله پرداخته که آيا گسـترش گردشـگري در نـواحي روسـتايي بـه     
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي به ايجاد توسـعه در محـيط روسـتايي انجاميـده     

ـ  . است يا خير ا افـزايش اشـتغال   نتايج اين تحقيق نمايانگر رابطة گسترش گردشـگري ب
هـاي شـغلي در    زنان و جوانان، جذب نيروي آزاد بخش کشاورزي، و افـزايش فرصـت  

اي بـا عنـوان   در مقالـه  ،)۱۳۸۱(زاده و مرادنـژادي  شـريف  .سازي استبخش ساختمان
اند که با گسترش گردشگري روستايي، امکان ، آورده»توسعة پايدار و توريسم روستايي«

؛ شود ميصادي و ايجاد مشاغل گوناگون در مناطق روستايي فراهم ي اقتها فعاليتانجام 
طـور مسـتقيم يـا    هاي شغلي بيشتر جنبة خدماتي دارند و ممکـن اسـت بـه    اين فرصت

اي داري،  خدمات مشاورهحمل و نقل، هتل: اندوجود آيند، که از آن جملهغيرمستقيم به
همچنين، اين . صنايع دستي و روستاييدهي و بازاريابي، و توليدات و راهنمايي، سازمان

ين کارکردهاي گردشگري روستايي همانا تر مهمگيرند که يکي از پژوهشگران نتيجه مي
هاي شغلي جديد در مناطق روستايي است که در نتيجة آن، با حل معضل  ايجاد فرصت
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نشـيني  شـهرها و گسـترش حاشـيه   بيکاري، از نرخ مهاجرت جمعيت روستايي به کـالن 
که  -بخش کشاورزي) پنهان يا آشکار(؛ همچنين، انتقال آرام نيروي بيکار شود ميته کاس

ي خـدماتي صـورت   هـا  بخـش بـه سـمت    -ي در اين بخش شـده ور بهرهباعث کاهش 
نيـز در يـك    )۱۳۸۵(تقـوي   .انجامـد هاي شغلي جديـد مـي   گيرد و به ايجاد فرصت مي

منطقة بـالد شـاپور دهدشـت    به بررسي جايگاه صنعت گردشگري در «مطالعة موردي، 
دنبـال پاسـخ   محقق به. پرداخته و در تحقيق خود، از روش پيمايشي استفاده کرده است

بدين پرسش بوده که گسترش گردشگري چه تأثيري در بهبود وضع امكانات و خدمات 
هـاي ايـن تحقيـق    يافتـه . زيربنايي و رفاهي و در مجموع، در توسعة منطقه داشته است

 -فرهنگـي، و كالبـدي   -هاي فراوان اقتصادي، اجتمـاعي كه با وجود توان دهد مينشان 
  . محيطي در منطقة مورد مطالعه، نقش گردشگري در آن منطقه چشمگير نبوده است

بـر ايـن بـاور اسـت کـه در      ) Leiper, 1999(همچنين، در تحقيقات خارجي، ليپـر  
هاي شغلي فراوان  فرصت بسياري از کشورها، مردم گردشگري را صنعتي بسيار بزرگ با

، »کيفيـت اشـتغال گردشـگري   «اي با عنـوان  نيز در مقاله) Choy, 1999(چوي . دانندمي
هاي خدماتي گردشگري مواد غذايي و مشـروباتي  معتقد است که خاستگاه اصلي حرفه

البتـه ايـن مسـئله تنهـا بـه      . شـود  مـي ها، بـه مشـتريان ارائـه    است که در بيشتر مؤسسه
اساسًا با وجود دستمزدهاي مختلف، سطح رضايت شـغلي  . شود ميوط نگردشگري مرب

در مشاغل مربوط به گردشگري خيلي باالست؛ و کيفيت اشتغال گردشگري نيز بهتـر از  
  . ساير مشاغل است

در يک مطالعة موردي با عنوان ، )Snow et al., 2002-Cukier(کوکيير و همکارانش 
، با استفاده از روش کيفـي  »فروشندگان در بالي اندونزي: اشتعال غيررسمي گردشگري«
، به بررسي اهميت اشتغال غيررسمي گردشگري در دو منطقة بـالي انـدونزي   )مصاحبه(

تـا   ۱۳هاي تحقيق حاکي از آن است که بيشتر فروشندگان را نوجـوان  يافته. اندپرداخته
  . دهندساله و جوانان مجرد تشکيل مي ۱۹
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اين تحقيقات، چه داخلي و چه خارجي، بـه رابطـة گردشـگري و    البته بحث اصلي 
گـردد؛ و در جريـان تحقيـق، تنهـا بـه اهميـت اشـتغال در ايـن صـنعت          اشتغال بازنمي

اند، اما مقاالتي که به بحث اشتغال در صنعت گردشگري  پرداخته. هايي شده است اشاره
از تمـام زوايـا بررسـي     درحقيقت، مطالعاتي عميق نيستند که در آنها، نقش گردشـگري 

شده باشد، بلکه با توجه به تجارب کشورهاي گردشگرپذير، بيشتر به بايدها و نبايدهاي 
بنـابراين، تفـاوت اساسـي ايـن پـژوهش بـا       . انـد اشتغال در صنعت گردشگري پرداخته

اي گفته و در حقيقت، مزيت پژوهش حاضـر ايـن اسـت کـه در مطالعـه     تحقيقات پيش
، )ها ها و نيست هست(مختلف و معتبر  منابع موجود در و ارقام ه به آمارگسترده، با مراجع

از تمام زوايا به بررسي تأثير توسعة گردشگري روستايي در اشتغال منطقة مورد مطالعـه  
  .پرداخته است

 مباني نظري

انـد کـه در   هايي را مطرح کـرده نظران در بارة نقش گردشگري نظريهبسياري از صاحب
 .شود ميرخي از آنها اشاره اينجا، به ب
در مورد رابطة گردشگري روستايي و اشتغال بر اين باور است كـه چـون    )۲(شارپلي

گردشگري روستايي منبعي مهم و جديد براي ايجاد درآمد در جوامع روسـتايي اسـت،   
 :بنابراين

سازي اتاق براي گردشگران، تهيـة غـذا،   در كارهاي مرتبط با گردشگري، مانند آماده •
 آيد؛ وجود ميها، مشاغل جديد بهفروشي، حمل و نقل، و تدارک سرگرميخرده

هـاي پزشـکي، و   ي خدماتي موجود، مانند سامانة حمل و نقل، مراقبـت ها فعاليتاز  •
 ؛ شود ميهاي سنتي روستايي، حمايت صنايع و حرفه

آيـد و بـدين ترتيـب، از ركـود     ي چندگانـه پديـد مـي   هـا  فعاليتهايي براي  فرصت •
 ؛ وشود مياقتصادي موقت جلوگيري و از درآمدها حمايت 

هـاي  شـوند و بـا کـاهش هزينـه    مشاغل جديد و متنوع در مناطق مختلف ايجاد مي  •
  ).۴۱: ۱۳۸۰شارپلي، ( شود ميكشاورزي، اقتصاد محلي تقويت 
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باعـث افـزايش   گويد كه گردشگري در مورد تأثيرات اقتصادي گردشگري مي )۳(لي
همچنين، او گردشگري را منبع درآمـدي بـراي   . شود ميدرآمد ملي و توليد خالص ملي 

 شـود  مـي بهبود خدمات اجتمـاعي منجـر    داند و اعتقاد دارد كه اين صنعت بهدولت مي
  ).۵۵-۵۴: ۱۳۷۸لي، (

معتقد است كه گسترش گردشگري داخلي در مناطق متعدد موجب بـازتوزيع  )۴(بول
ميزان تمركز گردشگري داخلـي در منـاطق مختلـف قابـل     . و اشتغال خواهد شددرآمد 

ها محاسبه است و تمركز شديد آن در چند منطقة خاص به مازاد تقاضا و افزايش قيمت
انجامد و در واقع، ممكـن اسـت درآمـد واقعـي در منـاطق مقصـد را       در اين مناطق مي

درآمـد  چار اشتغال نـاقص و نسـبتَا كـم   با اين همه، اگر در آغاز، مقصدها د. كاهش دهد
باشند، گردشگري اشتغال ايجاد خواهد كرد و بسته به ساختار بازار كار، ممکن است بر 

   ).۲۰۴-۲۰۳: ۱۳۷۹بول، (ميزان درآمدها بيفزايد 
بر اين باور است كه مطابق نظر سازمان جهـاني گردشـگري وابسـته بـه      )۵(الندبرگ

توليـد ناخـالص   . ن صـنعت فعـال در جهـان اسـت    تـري سازمان ملل، گردشگري بزرگ
تريليـون دالر يـا در حـدود شـش      ۲/۳تقريبـًا معـادل    ۱۹۹۳گردشگري و مسافرت در 

درصد توليد ناخالص ملي در جهان برآورد شده كه نمايانگر رشدي نزديک به دو برابـر  
تغال ي مرتبط با گردشگري اشـ ها فعاليتميليون نفر به  ۱۲۷در سرتاسر جهان، . آن است

و در ازاي هـر   رود مـي شـمار   زا بهرو، گردشگري از صنايع بزرگ استغال دارند و از اين
 شود مييك ميليون دالر درآمد توليد شده در اين صنعت، بيست هزار شغل جديد ايجاد 

اگـر  «به نوشتة الندبرگ در زمينـة نقـش گردشـگري در اشـتغال،      ).۳: ۱۳۸۳الندبرگ، (
منطقة مورد بررسي جهت توسعة گردشگري داراي ميزان بيكاري بااليي باشـد، مزايـاي   

درآمد حاصل از گردشگري، هر چند، ممكن اسـت از  . گردشگري آشكارتر خواهد شد
ة ممكن در شرايط موجود دست آمده از ساير منابع كمتر باشد، اما بهترين گزيندرآمد به

خواهد بود؛ چرا كه ضمن افزايش درآمدهاي مالياتي، بيكاري را كاهش داده و بر كيفيت 
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هزينة فرصت گردشگري تحت چنين شـرايطي ممكـن   . زندگي شهروندان خواهد افزود
   ). ۸۶: ۱۳۸۳الندبرگ، (» است اندك و يا حتي صفر باشد

معتقـد اسـت كـه اهميـت صـنعت       در مـورد اثـرات گردشـگري در اشـتغال     )۶(گي
گردشگري از نظر ايجاد درآمد و شغل مورد توجه كساني نيست كه بـا نيـروي كـار در    

انـدركاران  با وجود اين، منابع انساني از مسائلي است كه دست. اين رشته آشنايي ندارند
هـاي سـازمان جهـاني    بينـي طبق آمـار و پـيش  . صنعت گردشگري بايد بدان توجه کنند

درصـد   ۵۹، رشد مشاغل ايجاد شـده از طريـق ايـن صـنعت بـه      ۲۰۰۵ي، در گردشگر
نفـر كـارگر و    ۹شوراي جهانگردي و مسافرت برآورد كرده اسـت كـه از هـر    . رسد مي

كارمند در سراسر دنيا، يك نفر در صنعت جهانگردي به كار مشغول است و شمار ايـن  
ترين سازمان يا نهادي نعت بزرگاين ص. رسد ميليون نفر مي ۲۱۲افراد در سراسر دنيا به 

صـورت  در بسياري از كشورها، ايـن صـنعت بـه   . گيردكار مياست كه نيروي انساني به
  هـا شـغل   صنعت گردشگري، عالوه بر ايجـاد ميليـون  . ترين كارفرما درآمده استبزرگ

  ميليــون دالر دســتمزد پرداخــت كــرده اســت  ۷/۱، بــيش از ۱۹۹۴در سراســر دنيــا، در 
  ). ۲۶۵-۲۶۴: ۱۳۸۲گي، (

در مورد رابطة گردشگري و اشتغال معتقد است كه گردشـگري دربردارنـدة    )۷(كوپر
ي صنعتي است؛ بدين خاطر، تخمين تعداد كاركنـان  ها بخشاي بسيار متنوع از مجموعه

از آن گذشته، ماهيت اشـتغال در صـنعت گردشـگري بـا     . اين بخش بسيار مشكل است
ي اقتصـادي نيـز مشـكل    هـا  بخـش ن گردشگري و ديگـر  گسترة متنوع در پيوستگي ميا

  در ادامـه،  . حقيقي مربوط بـه ارزش و اهميـت گردشـگري را دوچنـدان سـاخته اسـت      
تر از گردشگري المللي غنيكه احتماًال محتواي فعاليت گردشگري بين شود مياو يادآور 

  ). ۲۰۰-۱۹۹: ۱۳۸۰كوپر، (داخلي است 
  هـاي   در جهـان امـروز اسـت، فرصـت     تـرين صـنعت  صنعت گردشگري، که بزرگ

اي که در دهة گذشـته، در ايـاالت   گونه، بهسازد ميشغلي بسيار مهيج و رقابتي را فراهم 
  متحده، نرخ رشد اشتغال اين صنعت در مقايسه بـا سـاير صـنايع دو برابـر بـوده اسـت       
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کـه همـين رونـد در ايـن کشـور و نيـز در سراسـر جهـان ادامـه يابـد            رود ميو انتظار 
)Goeldner and Brent Richie, 2003: 86.(  

نامـد و بـر ايـن بـاور اسـت كـه هـر چنـد،         زا ميتغالشگردشگري را منبعي ا )۸(لي
زايي صورت گرفته، اما تنهـا   مطالعاتي گسترده در زمينة اثر مخارج گردشگري بر اشتغال

بـه عقيـدة او، در   . هاي اساسي مرتبط با آن محـدود شـده اسـت   ي پرسشبه پاسخ برخ
 :انـد از طور كلي، سه نوع اشتغال شناسايي شده است، كه عبـارت صنعت گردشگري، به

   اشتغال مستقيم ناشي از هزينـه کـردن بـراي تسـهيالت گردشـگري، ماننـد هتـل؛       ) الف
ري در مرحلـة ثـانوي، ماننـد    اشتغال غيرمستقيم در بخش بازرگاني متأثر از گردشگ) ب

كـردن  اشـتغال القـايي ناشـي از هزينـه    ) ج حمل و نقل محلي، صنايع دستي، و بانك؛ و
   ).۶۷-۶۴: ۱۳۷۸لي، (درآمد ساكنان محلي از گردشگري 

از » جوانـان «و » زنـان «بر اساس آمار، بايد اعتراف كرد كه از ميـان مـردم، دو طبقـة    
وجـوش  ثر گردشـگري بسـيار متحـرك و پرجنـب    جوانان بر ا. برند گردشگري سود مي

همچنين، دست كم در برخي كشورها و بعضـي منـاطق گردشـگري كـه زنـان      . اندشده
هاي سنتي رها شوند، مشاغلي كه بر اثر گردشگري بـه آنهـا عرضـه    ند از قيومتتوان مي
امـا هنـوز در برخـي ديگـر از كشـورها، ماننـد       . ، ويژگي و اثر آزادكنندگي داردشود مي

در اين . دهندنشين، زنان حقوق خود را به شوهران يا پدران خود ميكشورهاي مسلمان
). ۸۳-۸۰: ۱۳۸۱النكوار، (برند  گيرند، بهره ميصورت، كاركنان از انعام و پاداشي كه مي

شارپلي معتقد است كـه توسـعة گردشـگري افـزايش نقـش زنـان در جوامـع سـنتي و         
نيز بر اين باور اسـت كـه در    )۹(باتلر). ۷۷: ۱۳۸۱، مهدوي( شود ميدورافتاده را موجب 

هاي شغلي، ارتقـاي پايگـاه اجتمـاعي،     مورد زنان، توسعة گردشگري به افزايش فرصت
هاي دستيابي به موقعيت و جايگاه مـديريت و   ايجاد اشتغال و خودكفايي، ايجاد فرصت

انجامـد  جـانبي مـي  هـاي  هاي آنها بـراي فعاليـت و موقعيـت    رهبري، و افزايش فرصت
فصلي بودن گردشـگري بـدين معنـي اسـت كـه در بسـياري از       ). ۷۳: ۱۳۸۱مهدوي، (

مقصدها دست كم دو بازار كار وجود دارد كه يكي، براي شاغالن دائمي اين صـنعت و  
اشـتغال فصـلي همچـون    . ديگري، براي شاغالن گردشگري در فصل تراکم كاري است
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و اگر فشار تقاضا نسبتًا كـافي باشـد،    کند ميجذب  اي رااشتغال موقت، شاغالن حاشيه
پديدة فصلي بودن اشتغال در صـنعت گردشـگري،   . ممكن است دستمزدها افزايش يابد

عالوه بر تأثير بر مشاغل مستقيم گردشگري، در مشـاغل غيرمسـتقيم مـرتبط بـا آن نيـز      
مهاجرت موقت و تأثيرگذار است و در بازارهاي نيروي کار آزاد، اغلب همين جريان به 

انجامد كه انتقال درآمد و مخارج مترتب بر آن بـين منـاطق را در   گستردة نيروي كار مي
لي در مورد رابطة گردشگري و اشتغال معتقـد اسـت   ). ۲۲۳-۲۲۰: ۱۳۷۹بول، (پي دارد 
ي اقتصادي را جذب كند يا ايجـاد  ها بخشراستي شاغالن ديگر بسا گردشگري بهكه چه

هـاي  کدام از اين دو مورد در کاهش صـورت را موجب شود، اما هيچ وقتمشاغل نيمه
اشتغال گردشگري بيشتر فصـلي اسـت؛   . کتي عدم اشتغال چندان تأثيرگذار نخواهد بود

در  ۴/۱ازاي هر اتاق هتل از رقم باالي براي نمونه، در حوزة كارائيب، تعداد كارگران به
   .درس هاي ديگر ميدر فصل ۹/۰فصل اوج کار به 

شده در بـاال بخشـي از يـك واقعيـت     هاي مطرحبا توجه به اينكه هر کدام از نظريه
تنهـايي قـادر بـه    كند و بـه اجتماعي و يا يکي از ابعاد اشتغال در گردشگري را تبيين مي

بررسي و تحليل جامع در زمينة پديدة مورد مطالعه در تحقيق حاضر نيست، تركيبـي از  
نظري تحقيق انتخاب كرده و براي بررسي و سنجش پديـدة  صورت چارچوب آنها را به

شـده  چكيـدة نظـرات اسـتفاده   . ايـم هـا پرداختـه  مورد نظر، متغيرهاي اساسي اين نظريه
  : صورت چارچوب نظري بدين شرح است به

زاست که براي  نظران، گردشگري صنعتي كاربر و اشتغالبه عقيدة بسياري از صاحب
هاي مؤثر براي غلبـه   و يكي از راه کند ميهاي گوناگون، شغل ايجاد  افراد داراي مهارت

زايـي   اما نقش اين صـنعت در اشـتغال  ). ۱۳۷۸؛ لي، ۱۳۸۲گي، (بر مشكل بيكاري است 
دارد؛ و اگـر گردشـگري   بستگي به نحوة محاسبة اشتغال و ماهيت بازارهاي كار محلـي  

داخلي در مناطق متعدد پراكنده شده باشد، موجب بازتوزيع درآمد و اشتغال خواهد شد 
طور كلي، سه نوع اشتغال مستقيم، غيرمستقيم و القايي  ، كه در اين مورد، به)۱۳۷۹بول، (

يكـي  ). ۱۳۸۰؛ سازمان جهاني جهـانگردي،  ۱۳۸۲؛ گي، ۱۳۷۸لي، (شناسايي شده است 
ترين منافع صنعت گردشگري در نواحي روستايي ايجاد درآمد و دستمزد براي رگاز بز
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. دهنـد افراد شاغل در اين صنعت است، كه اغلب آنها را افراد محلي و بومي تشكيل مي
بنابراين، اولين تأثير اقتصادي گردشگري افزايش درآمد فردي و يا عمومي ساكنان بومي 

  هـاي شـغلي جديـد و نيـز افـزايش       يجـاد فرصـت  ديگر تأثير مثبت گردشـگري ا . است
بـه عبـارت ديگـر،    . ي مرتبط با ايـن صـنعت اسـت   ها فعاليتاشتغال زنان و جوانان در 

ــنتي و        ــع س ــان در جوام ــان و جوان ــش زن ــزايش نق ــث اف ــگري باع ــعة گردش   توس
همچنــين، توســعة گردشــگري باعــث افــزايش ). ۱۳۸۰شــارپلي، ( شــود مــيدورافتــاده 

  ) ۱۳۸۱:بـاتلر  ( شـود  مـي رتقاي پايگاه اجتمـاعي زنـان و جوانـان    هاي شغلي و ا فرصت
  » جوانـان «و » زنـان «بر اساس آمار نيز بايد اعتراف كرد كـه دو طبقـة   ). در منابع نيست(

  همچنـين، ممكـن اسـت گردشـگري     ). ۱۳۸۱النكـوار،  (برنـد   از گردشگري سـود مـي  
ي هـا  فعاليـت و نـوع  ؛ و )۱۳۷۸لـي،  (ي اقتصادي را جذب كنـد  ها بخششاغالن ديگر 

  رونـد  شـمار مـي   گذارد، زيرا برخي انـواع آن كـاربرتر بـه   گردشگري بر اشتغال تأثير مي
   شــود مــيوقــت و فصــلي همچنــين، گردشــگري موجــب اشــتغال پــاره). ۱۳۷۸لــي، (
  ).۱۳۷۹؛ بول،  ۱۳۷۸لي، (

  روش تحقيق 
 .ويژه وجـود دارد ها فنوني و داده در همة تحقيقات اجتماعي، براي گردآوري اطالعات

در اين فن، ابتدا بايـد از  . هاي ثانويه استفاده شده استدادهفن تحليل در اين تحقيق، از 
هاي موجود، منابع مورد نياز را انتخاب کرد و سپس، بـه تجزيـه و تحليـل آن     ميان داده
ن هـا بـا اسـتفاده از سـالنامة آمـاري اسـتا      بنابراين، در اين تحقيـق، ابتـدا داده  . پرداخت

از جمله سازمان گردشگري، ميراث ( صالح هاي مراجع ذيکرمانشاه، نشريات، گزارش
ي، استانداري، حمل و نقـل، اقتصـاد و دارايـي، فرهنـگ و     ريز برنامهفرهنگي، مديريت 

هاي ها و مقاالت موجود، داده، و کتاب)هاارشاد، امور صنفي، شوراي شهر، و شهرداري
هـا  جزيـه و تحليـل شـد؛ و در پايـان، از تحليـل داده     آوري و سـپس، ت مورد نظر جمـع 

  .عمل آمدگيري الزم به نتيجه
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  ها شاخصمفاهيم و 
، خـدمات و صـنايعي اسـت كـه در     هـا  فعاليـت تركيبـي از  » صنعت گردشگري«مفهوم 
، هـا هـا، تفريحگـاه  نقل، واحدهاي اقامتي، واحدهاي پذيرايي، مغـازه  ي حمل وها بخش

كنـد  ها فراهم مـي  پذيرايي، تجربة سفر را براي افراد يا گروهتسهيالت، و ديگر خدمات 
)Goeldner and Brent Richie, 2003: 5 .(   در پژوهش حاضر، اين مفهوم در پـنج بعـد

هـاي گردشـگري    هـا، و جاذبـه  مراكز اقامتي، واحدهاي پذيرايي، حمل و نقل، فروشگاه
  :صورت جداگانه در پي آمده استي هر کدام بهها مؤلفهگيرد، كه مورد بررسي قرار مي

ي هـا  شـاخص سرا، و مسـافرخانه، بـا   ؛ شامل مراکزي مانند هتل، مهمانمراکز اقامتي •
 تعداد شغل ايجاد شده در اين مراکز؛ 

ــذيرايي • ــابي، قهــوه  شــامل؛ واحــدهاي پ ــابي، كب ــه، و واحــدهايي ماننــد چلوكب خان
 ي تعداد شاغالن در اين واحدها؛ ها شاخصساندويچي، با 

شهري، با شاخص تعداد شاغالن شهري و برون؛ شامل حمل و نقل درونمل و نقلح •
 در اين واحدها؛  

گـرد، بـا   هـا، و فروشـندگان دوره  فروشـي  عمـده ها، فروشي؛ شامل خردههافروشگاه •
 اين واحدها؛ و  درشاخص تعداد شاغالن 

ي، و غارهـا، بـا   هايي مانند آب و هوا، آثار باستان ؛ شامل جاذبههاي گردشگري جاذبه •
  .شاخص تعداد شاغالن در اين بخش

شـده  نيز ابعاد گوناگون دارد، اما با توجه به نظرات مطـرح » اشتغال«هر چند، مفهوم 
ي هـا  مؤلفـه در چارچوب نظري، بر دو بعد مستقيم و غيرمستقيم متمركز شده كه داراي 

 .وقت، جوانان، و زنان استاشتغال فصلي، پاره
صـورت مسـتقيم، از   ر اساس نظرات جان لي، اشتغالي است كه بـه ؛ باشتغال مستقيم •

شده براي تسهيالت گردشگري ماننـد  هاي انجامطريق صنعت گردشگري و از هزينه
انـد از  ي آن عبـارت هـا  شـاخص آيـد؛ و  وجود ميهاي گردشگري به ها و جاذبههتل

 ي گردشگري؛ وها بخشتعداد افراد شاغل در واحدهاي اقامتي و 
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؛ اشتغالي است كه متأثر از گردشگري به يك شيوة ثانويـه ماننـد   ل غير مستقيماشتغا •
انـد از  ي آن عبارتها شاخصهاست؛ و حمل و نقل، واحدهاي پذيرايي، و فروشگاه

 .هاتعداد افراد شاغل در واحدهاي حمل و نقل، واحدهاي پذيرايي، و فروشگاه
يك يا دو فصل سـال و از دسـت   در اينجا، منظور از اشتغال فصلي، داشتن شغل در 
وقت عبـارت اسـت از اشـتغال در    دادن آن در ساير فصول است؛ همچنين، اشتغال پاره

  ). هاي گردشگريوآمد در مکانهاي پررفتمثًال در زمان(ساعاتي خاص 
ي گردشگري نيز شامل فعاليت در مراكز اقامتي، واحدهاي پذيرايي، حمـل  ها فعاليت

هـاي گردشـگري و تجـاري اسـت؛ و      و همچنين، در بخش جاذبهها و نقل، و فروشگاه
آب شـفابخش  (هـاي شـفابخش   منظور از محصوالت گردشگري، محصوالتي ماننـدآب 

، اجناس وارداتي از مرز كردستان عراق، و نيز آثار باسـتاني و تـاريخي، غارهـا، و    )ريزه
  .صنايع دستي است

  
  
  
  

   
 
  

  
  

  نمودار
  هاي تحقيقيافته:مأخذ

  مدل نظري تحقيق -۱شكل 

  

 اشتغال 
رمستقيميغ  

حمل و  نقل

 واحدهاي
 پذيرايي

هافروشگاه  

 مراکز
 اقامتی

گردشگری
یيروستا  اشتغال  

 اشتغال مستقيم

ها وجاذبه
محصوالت 
گردشگری
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  ها يافته
  ساختار جمعيتي منطقة اورامانات 

 ۱۳۸۵و  ۱۳۷۵مسـکن در دو دورة سرشـماري   سرشـماري عمـومي نفـوس و   بر اساس 
، جمعيــت منطقــة اورامانــات بــا دو شهرســتان پــاوه و جــوانرود ۱۳۷۵، در )۱جــدول (

درصـد کمتـرين    ۳۶درصـد بيشـترين و پـاوه بـا      ۶۴نفر بود، که جوانرود بـا   ۱۷۱۴۳۶
ات کشوري، روانسر ، بر اساس تقسيم۱۳۸۳و  ۱۳۸۲ي ها سالاما در . جمعيت را داشتند

و ثالث باباجاني که دو بخش از شهرستان جوانرود بودند، از ايـن شهرسـتان منفـک و    
بدين ترتيب، بر اسـاس سرشـماري عمـومي    . خود به دو شهرستان مستقل تبديل شدند

پاوه، جـوانرود، روانسـر، و   (، منطقة اورامانات با چهار شهرستان ۱۳۸۵نفوس و مسکن 
درصـد بيشـترين و    ۳۲نفر جمعيت بوده که جوانرود با  ۱۹۹۵۷۴ي دارا) ثالث باباجاني

  .درصد کمترين جمعيت را داشته است ۲۰ثالث باباجاني با 
  

  ۱۳۸۵و  ۱۳۷۵هاي آن در جمعيت منطقة اورامانات و شهرستان -۱جدول 

 هاي منطقة اوراماناتشهرستان
۱۳۷۵ ۱۳۸۵ 

 درصد جمعيت درصد جمعيت

 ۳۲ ۶۲۷۹۷ ۶۴ ۱۰۹۵۱۸ جوانرود

 ۲۵ ۵۲۷۸۳ ۳۶ ۶۱۹۱۸ پاوه

 ۲۳ ۴۵۴۲۸ ----  ----  روانسر

 ۲۰ ۳۸۵۸۰ ----  ----  ثالث باباجاني

 ۱۰۰ ۱۹۹۵۷۴ ۱۰۰ ۱۷۱۴۳۶ کل

  الف و ب ۱۳۸۵مرکز آمار ايران، : مأخد 

هـاي  ، روند تغييـرات جمعيـت منطقـة اورامانـات در دهـه     شود ميکه مالحظه چنان
همچنين، بـر  . افزايش يافته است ۱۳۸۵که جمعيت فعال منطقه در  دهد ميگذشته نشان 

، نرخ اشتغال افزايش و نرخ بيکـاري کـاهش   ۱۳۷۵نسبت به  ۱۳۸۵، در ۲اساس جدول 
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با توجه به موقعيـت سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي منطقـة       . پيدا کرده است
بـاال داشـته کـه بـا      اورامانات در استان کرمانشاه، جمعيـت ايـن منطقـه رشـدي نسـبتاً     

تأثيرگذاري بر کل ساختار جمعيتي منطقه، به ايجاد جمعيتي جـوان بـا بـار تکفلـي بـاال      
هـاي فـراوان   سـاز اشـتغال  هـايي جديـد کـه زمينـه    بنابراين، بايد به توان. انجاميده است

  . شوند، بيشتر توجه شود مي
  

  )۱۳۸۵-۱۳۶۵(هاي اقتصادي جمعيت منطقة اورامانات ويژگي -۲جدول 
 سال

 جمعيت

۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ۷۶/۸۳ ۱۶۷۱۷۳ ۷۱ ۱۲۱۶۶۹ ۸۷/۶۰ ۷۸۹۰۸ ساله و بيشترده

 ۵۷/۳۵ ۵۹۴۷۴ ۳/۳۵ ۴۳۰۲۳ ۶/۳۳ ۲۶۵۱۳ فعال

 ۱/۶۲ ۳۶۳۱۰ ۸۳/۶۰ ۲۶۱۷۰ ۷۴ ۱۹۶۲۷ شاغل

 ۹/۳۷ ۲۲۱۶۵ ۱۷/۳۹ ۱۶۸۵۳ ۲۶ ۶۸۸۶ بيکار

 ۰۲/۶۵ ۱۰۸۶۹۹ ۷۴/۳۸ ۴۷۱۴۴ ۶۵ ۵۲۳۹۵ غيرفعال و اظهارنشده

  الف و ب ۱۳۸۵مرکز آمار ايران، : مأخد

  گردشگري در منطقة اورامانات
خـاطر داشـتن منـابع طبيعـي بکـر و      ، منطقة مرزي اورامانـات بـه    طي چند سال گذشته

بـراي نمونـه، تعـداد    . مندان گردشگري قرار گرفته استاکوتوريستي، مورد توجه عالقه
کنند، هر سال ديدن مي) ترين غار آبي آسيابزرگ(قلعه که از غار آبي قوري گردشگراني

علت سـفر گردشـگران بـدين منطقـه بـه      ). ۵: ۱۳۸۰ولدبيگي، ( شود ميمراتب بيشتر به
ين تـر  مهم؛ شود ميگردد که در ساير نقاط استان، کمتر يافت هايي برميمجموعه قابليت

و  قلعـه، و منـابع طبيعـي   آب و هوايي، غار آبي قوريشرايط :اند ازها عبارتاين قابليت
  . اکوتوريستي منطقه
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تعداد گردشگران وارد شده به استان کرمانشاه و منطقة اورامانات در ايام عيد  -۳جدول 
  ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۱ي ها سالدر طول ) فروردين سال نو ۱۵اسفند تا  ۲۷(نوروز 

 سال
 منطقة اوراماناتاستان كرمانشاه

 درصد افزايش تعدادتعداد

۱۳۸۱ ۳۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰  --- 

۱۳۸۲ ۶۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۳۰ 

۱۳۸۳ ۹۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۴۰ 

۱۳۸۴ ۱۱۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۴۵ 

۱۳۸۵ ۱۲۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۲۵ 

۱۳۸۶ ۲۱۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۶۰ 

آبادي و آزاد سعيدي، کارشناسان  گردشگري سـازمان ميـراث فرهنگـي    مصاحبه با شکوفه مهدي: مأخذ
  .۳/۱۱/۱۳۸۶کرمانشاه و منطقة اورامانات در تاريخ استان 

دست آمده از طريق مصاحبه با مسئوالن ميراث و گزارش به ۳بر اساس آمار جدول 
در فصل بهـار بـه    ويژه بههاي بهار و تابستان فرهنگي منطقه، بيشتر گردشگران در فصل

بسيار ناچيز است، و  هاي پاييز و زمستانکنند و سهم فصلمنطقة اورامانات مسافرت مي
شمار مسافران وارد شده به استان کرمانشاه و منطقة اورامانـات در تعطـيالت نـوروزي    

نمايـانگر   ۳همچنـين، جـدول   . نـيز تأکيدي بر همين مدعاست ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۲ي ها سال
اي  گونـه  ي پيش از آن بوده، بـه ها سالروند رو به رشد شمار مسافران هر سال نسبت به 

، به ۱۳۸۱هزار نفر در  ۱۴۰مسافران نوروزي وارد شده به  منطقة اورامانات از که شمار 
  .رسيده است ۱۳۸۶هزار نفر در  ۷۲۰
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تفكيك فصول مختلف قلعه بهشمار مسافران و بازديدکنندگان از غار قوري -۴جدول 
  )۱۳۸۶تا  ۱۳۸۱(

سال
 فصل

۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ 

۱۲۰۰۰۰۱۶۷۲۰۰۲۵۰۸۰۰ ۹۱۸۷۲ ۷۶۵۶۰ ۶۹۶۰۰ بهار
۱۴۶۳۰۰ ۹۷۵۴۰ ۶۹۰۰۶ ۵۳۵۹۲ ۴۴۶۶۰ ۴۰۶۰۰ تابستان
 ۱۵۴۰۰ ۱۰۳۰۰ ۷۶۰۰ ۵۱۰۰ ۴۰۰۰ ۳۸۰۰ پاييز

 ۵۵۰۰ ۳۶۳۸ ۲۴۵۰ ۲۵۵۶ ۲۳۸۰ ۲۰۰۰ زمستان

۱۱۶۰۰۰۱۲۷۶۰۰۱۵۳۱۲۰۱۹۹۰۵۶۲۷۸۶۷۸۴۱۸۰۰۰ كل
  ۵/۱/۱۳۸۷تاريخ مصاحبه با بهمن صيادي، مسئول روابط عمومي غار قوري قلعه در : مأخذ

درصد،  ۶۰قلعه در بهار که شمار بازديدکنندگان از غار قوري دهد مينشان  ۴جدول 
درصـد بـوده و همچنـين، هـر      ۵درصد و در پاييز و زمستان نيز حداكثر  ۳۵در تابستان 

قلعـه بـا تمـام    غار قـوري . سال نسبت به سال پيش از آن افزايش چشمگير داشته است
نظير آن، عاملي مهم در توسعة صنعت گردشـگري روسـتايي   هاي كمها و شگفتيزيبايي

ترين غـار ايـران و از   ترين غار آبي آسيا و طوالنياين غار آبي كه بزرگ. رود ميشمار  به
انگيزترين و زيباترين غارهاي جهان است، هر روزه ميزبـان صـدها گردشـگري    شگفت

جايگاه اين . كنند ر سقف غار ديدن ميهاي افراشته باست كه با اعجاب فراوان، از قنديل
پديدة طبيعي در توسعة صـنعت گردشـگري اسـتان كرمانشـاه و منطقـة اورامانـات تـا        

نوردان و غارنوردان و نيـز همـة بازديدكننـدگان و غارشناسـان توانـاي      آنجاست كه كوه
جهان  نظيرترين غار آبيانگيزترين و بيترين، شگفتايران و جهان از آن به عنوان بزرگ

ها و مشخصات كالبـدي   با توجه به همين جاذبه). ۵۷: ۱۳۸۵خالدي مکي، (كنند  ياد مي
سـوي ايـن   قلعه در طبيعت بكر و زيباي اورامانات، بسياري از گردشگران بـه غار قوري

بخشي بـه حركـت اقتصـادي منطقـه نيـز      شوند كه اين شرايط در رونقمنطقه جذب مي
هاي تاريخي و طبيعي بـراي  رو، با توجه به وجود توان اين از. كندنقشي مثبت را ايفا مي



  رحمت ميرزايي  ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۶۸
 

هـا و  بـا ايجـاد زيرسـاخت    توان ميجذب گردشگران در تمامي نقاط منطقة اورامانات، 
هـاي گونـاگون   خدمات  مختلف گردشـگري در نقـاط مختلـف منطقـه، از ايـن تـوان      

ي اهميت اسـت و  گردشگري استفاده كرد كه در راستاي ايجاد اشتغال در اين نقاط دارا
  .از نرخ بيکاري و مهاجرت جمعيت فعال منطقه به ديگر نقاط کشور خواهد كاست

 سهم گردشگري روستايي در اشتغال منطقة اورامانات
) هاي عمومي اسـتان سرشماري از کارگاه( ۱۳۸۱شده در هاي انجامبر اساس سرشماري

داري، حمل و نقـل،  هتل ، در بخش خدمات، گروه شاغالن در زمينة رستوران و۱۳۸۵و 
 ۸۳۷۵، بـه  ۱۳۸۵نفر بوده کـه در   ۵۸۵۷شامل  ۱۳۸۱فروشي در و خرده فروشي عمدهو 

ها نفر، فروشگاه ۱۱۰داري ، شمار شاغالن در رستوران و هتل۱۳۸۱در . نفر رسيده است
، شـمار شـاغالن بخـش    ۱۳۸۶نفـر بـوده اسـت؛ در     ۱۴۸۸نفر، و حمـل و نقـل    ۴۲۵۹

-و خـرده  فروشـي  عمـده (هـا  نفر، فروشگاه ۱۸۸داري به ن و هتلگردشگري در رستورا
دهنـدة رونـد رو بـه    نفر رسيده كه نشان ۳۳۹۹نفر، و حمل و نقل به  ۴۷۸۸به ) فروشي

ي گردشگري، با توجـه بـه   ها بخشاما برخالف ديگر . رشد اشتغال در اين بخش است
تـرين فعاليـت   يهـاي شـغلي در اصـل    تاكنون، هنوز فرصـت  ۱۳۸۱ورود گردشگران از 

گردد، رشدي چشمگير نداشته و شمار شـاغالن در  گردشگري كه به مراکز اقامتي بازمي
رو، صنعت گردشگري در زمينة مراكز اقامتي اشتغال  اين بخش بسيار ناچيز است؛ از اين

معموًال در مباحث صنعت گردشگري، اشتغال ايجادشده را با تعـداد  . ايجاد نکرده است
هاي موجـود در اسـتان کرمانشـاه    ، مجموع تخت۱۳۸۵در . سنجندمي هاي موجودتخت

 ۹۷اي که در حدود  گونه تخت بدون توزيع يکسان در سطح استان بود، به ۱۰۱۸بيش از 
در نتيجـه، بـديهي   . درصد از اين تعداد فقط در شهر کرمانشاه مرکز استان قـرار داشـت  

ي در زمينة سـاخت مراکـز اقـامتي در    گذاراست كه براي ايجاد اشتغال، اقدام به سرمايه
  . شهرهاي منطقة اورامانات نيز مؤثر خواهد بود ويژه بهديگر شهرهاي استان و 
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هاي عمدة فعاليت  ساله و بيشتر بر حسب گروهروند تغييرات شمار شاغالن ده -۵جدول 
  ي مختلف گردشگريها بخشدر 

 شاغالن
  

 سال

 كل حمل و نقلفروشي و خرده فروشي عمدهداري رستوران و هتل
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

۱۳۸۱ ۱۱۰ ۸۷/۱ ۴۲۵۹ ۷۱/۷۲ ۱۴۸۸۴۰/۲۵ ۵۸۵۷ 

۱۳۸۵ ۱۸۸ ۲۴/۲ ۴۷۸۸ ۱۷/۵۷ ۳۳۹۹۵۹/۴۰ ۸۳۷۵ 

  ۱۳۸۱الف؛ و مركز آمارايران، ۱۳۸۵مرکز آمار ايران، : مأخد

نفـر   ۲۲تعداد  ،۱۳۸۱در مورد واحدهاي پذيرايي بين راهي، در  ۶با توجه به جدول 
) طور متوسط، در هر رستوران چهـار نفـر و در ديگـر واحـدها دو نفـر     به(واحد  ۱۱در 

مشغول به کار بودند کـه بـا توجـه بـه افـزايش تعـداد گردشـگران، شـاغالن و شـمار          
واحـد   ۵۹نفـر در  ۱۲۸، بـه  ۱۳۸۶اي که در  گونه واحدهاي پذيرايي نيز افزايش يافت، به

ند تغييرات شمار واحدهاي پذيرايي بين راهي و شاغالن و نيـز  جدول زير که رو. رسيد
، حـاکي از آن اسـت کـه تعـداد ايـن واحـدها و       دهد ميآنها را نشان  )۱۰(درصد افزايش

همچنـين، در  . شاغالن آنها هرسـال نسـبت بـه سـال پـيش از آن افـزايش يافتـه اسـت        
درکاران آنها در جريان اناي که با مسئوالن واحدهاي پذيرايي بين راهي و دستمصاحبه

هاي بهار و تابستان و گفتند که در فصلآوري آمار صورت گرفت، اين مسئوالن ميجمع
در بهار، سرشان خيلي شلوغ است؛ و به همين خاطر، از ميان روستاييان کشاورز  ويژه به

اي کاري آنهاست، به استخدام نيروهو دامدار كه در آن زمان، معموًال فصل بيکاري يا کم
  انـدرکاران واحـدهاي پـذيرايي،    گفتـة دسـت  همچنينن به. ندپرداز ميوقت فصلي و پاره

آنها از كمك زنان خود نيز در تهيـة نـان و لبنيـات ايـن واحـدها برخوردارنـد؛ و از آن       
گذشته، کشاورزان براي فـروش محصـوالت کشـاورزي و بـاغي خـود جـذب بخـش        

  .شوندگردشگري مي
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  روند تغييرات شمار واحدهاي پذيرايي بين راهي در منطقة اورامانات  -۶جدول 
  ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۱از 

 سال
 شاغالن واحدهاي پذيرايي بين راهي

درصد افزايش تعداد درصد افزايش تعداد
۱۳۸۱ ۱۱ --- ۲۲  --- 

۱۳۸۲ ۲۰ ۹۰ ۴۰ ۸۱ 

۱۳۸۳ ۲۹ ۴۵ ۶۴ ۶۰ 

۱۳۸۴ ۴۱ ۴۱ ۹۰ ۴۱ 

۱۳۸۵ ۵۲ ۲۷ ۱۱۴ ۲۶ 

۱۳۸۶ ۵۹ ۱۴ ۱۲۸ ۱۲ 

آبادي و آزاد سعيدي، کارشناسان  گردشگري سـازمان ميـراث فرهنگـي    مصاحبه با شکوفه مهدي: مأخذ
  .۳/۱۱/۱۳۸۶استان کرمانشاه و منطقة اورامانات در تاريخ 

   
  درصد/ هاي عمدة فعاليت ساله و بيشتر بر حسب گروهتوزيع نسبي شاغالن ده -۷جدول 

 سال
 شاغالن

۱۳۸۱ ۱۳۸۵ 

 ۰۸/۲۲ ۸۲/۲۲ کشاورزي

 ۱۵/۲۴ ۸۵/۲۳ صنعت معدن

 ۳۰/۵۱ ۳۲/۵۳ خدمات

 ۵۵/۲۳ ۰۶/۱۶ گردشگري

 ۱۰۰ ۱۰۰ كل

  ۱۳۸۱الف؛ و مركز آمار ايران،  ۱۳۸۵مرکز آمار ايران، : مأخد 

ي هـا  سـال قلعه در فاصـلة  آمده، شمار شاغالن غار قوري ۸گونه كه در جدول همان
نفـر   ۶۲، بـه  ۱۳۸۱نفر در  ۲۵اي که از  گونه داشته، به روندي رو به رشد ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۱

  .رسيده است ۱۳۸۶در 
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  ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۱قلعه از روند تغييرات تعداد شاغالن غار قوري -۸جدول 
 شاغالن سال

۱۳۸۱ ۲۵ 
۱۳۸۲ ۳۵ 
۱۳۸۳ ۴۵  
۱۳۸۴ ۴۵ 
۱۳۸۵ ۵۵ 
۱۳۸۶ ۶۲ 

  ۵/۱/۱۳۸۷قلعه در تاريخ مصاحبه با بهمن صيادي، مسئول روابط عمومي غار قوري : مأخذ
  

مقايسة شمار شاغالن در بخش گردشگري منطقة اورامانات در فصول مختلف  -۹جدول 
)۱۳۸۶(  

 فعاليت
 تعداد شاغالن

 زمستان و پاييز بهار و تابستان

 ۳۸ ۷۶ )هارستوران(هاچلوکبابي

 ۳۰ ۱۲۸ واحدهاي پذيرايي بين راهي

 ۱۵ ۶۲ قلعهغار قوري

 ۱۰ ۴۰ )قلعهغار قوريدر(فروشيدست

 ۳۴۰ ۵۰۹ شهري و تلفنيتاکسي درون

 ۴۲۳ ۸۱۵ جمع

مصاحبه با آقايان آزاد سعيدي، کارشناس  گردشگري سازمان ميراث فرهنگي اسـتان کرمانشـاه و    :مأخذ
هـاي منطقـه   و پيام رحماني، مسئول روابـط عمـومي شـهرداري    ۳/۱۱/۱۳۸۶منطقة اورامانات در 

  ۴/۱۱/۱۳۸۶اورامانات در 

داري، رسـتوران و هتـل  (کـه بخـش گردشـگري     دهـد  مـي هاي پژوهش نشـان  يافته
طـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم، در حـدود     ، بـه )فروشي، حمل و نقلو خرده فروشي عمده
از ). ۷جـدول  (چهارم شاغالن باالي ده سال منطقه را به خود اختصاص داده اسـت  يک
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هاي بهـار و  گري فصلي بوده، در طول فصلآنجا كه اشتغال ايجاد شده در بخش گردش
ي هـا  بخشدر بهار، بسيار نيازمند نيروي کار است، اين نيروها از ساير  ويژه بهتابستان و 

در بخـش واحـدهاي پـذيرايي نيـز بـا توجـه بـه تعـداد زيـاد          . شود مياقتصادي تامين 
گردشگران در همين فصول، اين بخش نيروي کار خود را براي ارائـة خـدمات بهتـر و    

؛ و بر اساس مصاحبه با مديران واحدهاي پـذيرايي،  دهد ميبيشتر به گردشگران افزايش 
سـيرهاي گردشـگري   اين نيروي کار شامل کشاورزان روستاهايي است که در جاها و م

روي  هـا  بخشرو، اين بخش براي تأمين نيروي کار خود به ساير  برند و از اين سر ميبه
امـا  . کند ميتأمين  ها بخشدرصد از نيروي کار خود را از ساير  ۲۵آورد و نزديك به مي

در بهـار و تابسـتان    هـا  فعاليـت قلعـه، کـه بيشـتر    غار قوري ويژه بهها و  در بخش جاذبه
گيرد، همواره نيروي کار وجود دارد؛ البته با توجه به تعداد زياد گردشـگران  مي صورت

روابط عمـومي  ( شود ميوقت نيز از بخش کشاورزي تأمين در اين دو فصل، نيروي پاره
قلعه، تعـدادي  گفتة مسئول روابط عمومي غار قوريهمچنين، به). ۱۳۸۶قلعه، غار قوري

افزون بر . آورندکشاورزان براي کار بدين بخش روي مي ژهوي بهو  ها بخشاز افراد ساير 
اين، معموًال هـر سـاله بـر اثـر ورود تعـداد زيـادي گردشـگر، کشـاورزان و دامـداران          
روستاهاي مسير گردشگري، محصوالت صنايع دستي، دامـي و کشـاورزي خـود را در    

کـه   دهـد  مـي هـا نشـان   بنـابراين، يافتـه  . رسـانند مسير حركت گردشگران به فروش مي
در بهـار   ويژه بههاي بهار و تابستان و گردشگري روستايي در منطقة اورامانات در فصل

 .سوي خود جلب کرده استي اقتصادي را بهها بخششاغالن ديگر 

  گيرينتيجه
از آنجا که بسياري از خـدمات گردشـگري را   . گردشگري روستايي صنعتي کاربر است

با استفاده از فناوري ارائه کرد، اشتغال نيروي انسـاني در ايـن صـنعت فـراوان      توان مين
هاي  زمينه توان ميهاي مختلف، رو، با توسعة گردشگري روستايي در مکان از اين. است

وقت را براي نيـروي انسـاني بـا تخصـص و آمـوزش      ايجاد اشتغال دائم، فصلي و نيمه
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ين تـر  مهـم بيکـاري از  . ر، نرخ بيکاري را كاهش دادذمتوسط فراهم آورد و از اين رهگ
بـا توجـه بـه     ويـژه  بـه در چنـين شـرايطي،   . رود مـي شمار  مسائل و مشکالت کنوني به

، )مانند فصـلي و مـوقتي بـودن بسـياري از مشـاغل آن     (خصوصيات بخش گردشگري 
ديـدن   ند بـا توان ميانبوهي از جمعيت بيکار را جذب کرد؛ همچنين، روستاييان  توان مي

مدت در هنگام بيکاري و کم شـدن حجـم کـار کشـاورزي، در     هاي آموزش کوتاهدوره
بخش خدمات گردشگري مشغول به کار شوند و بدين ترتيـب، بـا دسـتيابي بـه نـوعي      

موقعيت منطقة اورامانـات  . شان را ارتقا دهنددرآمد جنبي، سطح زندگي خود و خانوادة
ه اين منطقه از رشد جمعيتـي بـااليي برخـوردار    در استان كرمانشاه  باعث شده است ک

هاي کشاورزي و نبودن کارهاي صنعتي در منطقـة  از يک سو، کوچک شدن زمين. باشد
اورامانات و از سوي ديگر، باال رفتن ميزان جمعيت موجب شـده اسـت کـه گذشـته از     

هـاي  انوجـود تـو  . ساختار جوان جمعيتي، ميزان بيکاري نيز در اين منطقه افزايش يابد
هـاي گردشـگري روسـتايي در منطقـة     گردشگري متنوع طبيعي و تاريخي و زيرساخت
طـور  با افزايش شـمار گردشـگران بـه   . اورامانات سبب جذب و ورود گردشگران است

اين صنعت را منبعي براي ايجاد درآمد و اشتغال در منطقة اورامانات در  توان ميمستمر، 
  :شود ميرت باعث ايجاد اشتغال بخش گردشگري به دو صو. نظر گرفت

، با گردشـگران  بدون واسطهشوند که صورت مستقيم؛ شاغالن شامل افرادي ميبه -الف
ها، حمل و نقل، سازمان خدمات ها، رستورانخانهارتباط دارند؛ مانند کارکنان مهمان

  هاي صنايع دستي؛ و گردشگري، مراکز تفريحي، و فروشگاه
هـاي شـغلي فعـال در عرصـة      شامل شـاغالني کـه از گـروه    صورت غيرمستقيم؛به -ب

کننـدة مـواد و ملزومـات    هـاي تهيـه  کننـد؛ ماننـد شـرکت   گردشگري پشـتيباني مـي  
هـاي ارتبـاطي و    که بـه ايجـاد راه  (سازي هاي ساختماني و راهپذيرها، شرکت مهمان

صنايع ، توليدکنندگان محصوالت غذايي، و توليدکنندگان )ندپرداز ميها ساخت هتل
در منطقة اورامانات، با توجه به جمعيت فعال و نيروي انساني جوان، . دستي و بومي
هـاي  گـذاري ي بخش دولتي در امـور گردشـگري و سـرمايه   ها حمايتبا استفاده از 
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هاي چه مستقيم و چـه غيرمسـتقيم ايجـاد شـده     صورتبخش خصوصي، اشتغال به
هـاي پـژوهش از توسـعة    ابراين، يافتهبن. از مزاياي آن سود جست توان مياست، كه 

. كنـد صنعت گردشگري روستايي و افزايش اشتغال در منطقة اورامانات حكايت مي
که تعداد شاغالن بخـش گردشـگري    دهد ميهمچنين، اسناد و مدارک موجود نشان 

افزايش يافته که نمايانگر رابطة ميان ميزان توسعة صـنعت   ۱۳۸۱نسبت به  ۱۳۸۶در 
شـده،  طبـق اسـناد و مطالعـات انجـام    . تايي و ميـزان اشـتغال اسـت   گردشگري روس

هـاي بهـار  و   شدت فصـلي و منحصـر بـه فصـل    گردشگري در منطقة اورامانات به
علت نياز به نيروي کـار زيـاد در ايـن دو    بر اساس همين مطالعات، به. تابستان است

قتصـادي  ي اهـا  بخـش ي وابسته به بخش گردشگري شاغالن ديگر ها فعاليتفصل، 
  .كندسوي خود جذب ميروستاييان و کشاورزان  را به ويژه به
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