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 چکیده

يكی از بزرگترين صنايع درجهت ايجاد درآمد و ارتقاء رشد و  بهامروزه گردشگری به عنوان يكی از مهمترين صنايع توسعه پايدار، 

 سالم و پاك بـرای اقتصـاد هـر منطقـه و که در عین پر درآمد بودن، صنعتی اقتصادی بسیاری از کشورها تبديل شده ی توسعه

بیانگر ثبات سیاسـی ش رونقو  داشته است دنبال رشد آن تغییرات اجتماعی و اقتصادی زيادی را بهکه  کشور محسوب می گردد

 به بیان ديگر صنعت گردشگری بـا برخـورداری از علمی کشورهای جهان است، اقتصـادی، اجتمـاعی، امنیتـی، فرهنگـی و

 درحالی و پديده ای چند بعدی است دف را در فضای يك منطقه تامین می نمايدهمزمان چندين ه امتیـازات منحصـر بـه فـرد

تامین کننده بخشی از اهداف مورد نظر هستند. اين صـنعت نـو پـا، در سـالهای اخیـر  که صنايع ديگر هـر کـدام بـه تنهـائی

 از بزرگ ترين بخشهای اقتصادی در بسیاری وضعیت اقتصادی جهان داشته است،به گونه ای که امروزه يكی تـاثیرات زيـادی بـر

از سوی  ترويج صلح در جهان است.  الملل و ابزاری برای دارای پتانسیل اثر گذاری بر روابط بین که  از کشورها به شمار میرود

وابستگی به  برای رهايی از ديگر،گردشگری برای ايران که وابستگی شديدی به درآمدهای نفتی دارد، می تواند به عنوان راهـی

بسیاری از کشورها در زمینه ی رشد صنعت  درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تك محصولی باشد. با توجه به تجربه ی موفق

استان های ی انسانی در  گردشگری و اهمیت آن در رشـد و توسـعه ی اقتصـادی، اين مطالعه به بررسی اثر گردشگری بر توسعه

سرمايه انسانی بر توسعه  جهت بررسی اثر پردازد. در اين پژوهش، می 0931برای سال  استان کردستان با تاکید بر ،(ايران) کشور

 ی انسانی استفاده شده است. گردشگری، از شاخص توسعه

 استان های کشور.گردشگری، توسعه ی انسانی،  توسعه شاخص  :واژگان كلیدی
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 مقدمه

. های خدماتی به ويژه گردشگری اسـت بخش هـای تجـاری ارزشـمند در فرصت قرن بیست و يكم، سده بهره گیری از

 شود. به امری اقتصادی نگريسته می عنوان امروزه گردشگری مفهوم و جريانی کامالً متفاوت با گذشته پیدا کرده است و به آن به

از سوی  (.0931رود )رضوانی،  مار میش صنعت حال حاضر دنیا به که بعد از صنايع نفت و خودروسازی؛ پردرآمدترين طوری

المللی و  های بین همكاری ديگر، تأثیر گردشگری بر میزان اشتغال کشورها، افزايش درآمد ارزی، رونق صنايع داخلی، گسترش

ی اقتصادی، موجب شده است تا  برنده از عوامل پیش تر از همه، ارتقای سطح زندگی و معیشتی مردم و بسیاری ديگر مهم

 ی اقتصادی، جايگاه مهمی در ترين نیروهای محرك توسعه عنوان يكی از مهم يافته و به کشورهای دنیا به مرز آن تغییرنگرش 

فعالیت ديگری در  درحال حاضر گردشگری پیش از هر .(0933ها پیدا کند )شريفی رنانی و همكاران،  گذاری دولت سیاست

های  گردد و هزينه المللی موجب می ملی و بین ای، های محلی، منطقه جهان، حرکت سرمايه و انتقال پولها را در مقیاس

رو اکثر کشورهای جهان  از اين، يابد ملی و صادرات جهانی کاال و خدمات رشد می تر از تولید ناخالص گردشگری به مراتب سريع

بهترين راه  عنوان فرهنگ است بهی آن طبیعت زيبا و متنوع، آداب و رسوم، پیشینه تاريخی و  که مواد اولیه به گردشگری

صنعت گردشگری جهان در اين  مـالی شـود گـردش گفتـه مـی (.0931نگرند )صدری و همكاران،  رسیدن به اهداف خويش می

براساس آمارهاى سازمان جهانى گردشگرى و يونسكو، ايران به دلیل . خواهد رفت سده از گـردش مـالی بخـش صـنعت فراتـر

کشور اول دنیا به لحاظ ورود گردشگر باشد. اما آمارهاى رسمى حاکى از آن  01جاذبه هاى پرتعداد مى تواند جزو برخوردارى از 

سهم کشور ايران کمتر از يك دهم درصد از اين  ،میلیارد دالر گردش مالى ساالنه صنعت توريسم در جهان 311است که از 

ت گردشگرى نشان دهنده آن است که صنعت گردشگرى نتوانسته نقش گردش مالى است. لذا سهم بسیار ناچیز ايران از صنع

 .دخود را به عنوان يك عامل توسعه اقتصادى کشور و معرفى ايران به عنوان يك کشور توريستى و فرهنگى به خوبى ايفا کن

در و  04انه رتبه ، در خاورمیگردشگری ، ايران در صنعت4101در سال  یرباتوجه به گزارش شورای جهانی مسافرت و گردشگ

 .اعالم کرده است 093سهم اين صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور اشد و ب می ام 11ی  کشور جهان، دارای رتبه 031میان 

شدت متكی به صادرات نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن  ساختار اقتصادی آن به عنوان کشوری در حال توسعه که ايران به 

جای منابع نفتی،  ی همه جانبه و پايدار و همچنین جايگزينی منابع جديد کسب درآمد به يك توسعهبوده است، برای ايجاد 

عنوان يكی از  تواند به گردشگری می (.0934ناصرپور،  نیازمند استفاده از تمامی امكانات و قابلیتهای خود میباشد )مدهوشی و

(. توسعه ی صنعت 0931ی منابع ارزی باشد )صدری و همكاران، ساز محصولی و متنوع راهكارهای علمی، رهايی از اقتصاد تك

باال ، محدوديت منابع  در حال توسعه که با معضالتی همچون میزان بیكاری ی مانند ايران و کشورهایبرای کشورهاي گردشگری،

ی شديدی به درآمدهای نیز اتكا ارزی و اقتصاد تك محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است .اقتصاد ايران

جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شديدی  حاصل از صادرات نفت دارد و متغیرهای کالن اقتصادی آن با پیروی از قیمت

 .می شود

بررسی اثر گردشگری بر شاخص  به ،ايراناستان های ی انسانی  أثیر گردشگری بر توسعهتدر اين پژوهش جهت بررسی 

يافتگی  سطح توسعه ی اقتصادی با های مهم توسعه ی انسانی از جمله شاخص توسعه شاخص. پردازيم می  ی انسانی توسعه

گرديده است و اين  تر توسعه، معطوف های وسیع جای استفاده از درآمد سرانه به جنبه است. تأکید اين شاخص به يك کشور

های اقتصادی بر کیفیت زندگی شهروندان را  سیاست گیری رفاه شهروندان است، اثر شاخص ضمن اينكه معیاری برای اندازه

 (UNDP)برنامه توسعه سازمان ملل متحد  0331ل اــساز (. 0933)شريف خطیبی،. مورد سنجش و بررسی قرار میدهد

ای رــب یـدجديه یوــش در واقع اين سازماننتشر میكند. م "0(HDR)گزارش توسعه انسانی"عنوان  ساالنه گزارشی تحت

محاسبه و ی ـه معرفـر بـمنجروش  ن ـيا د.وـنمب اـنتخاديگر ـا يكـا بـهآن ه ـمقايسو ف ـمختلی هاروـتوسعه کشی گیر ازهندا

ی مینه هادر زشد ان رمیزی گیرازه ند، اتوسعهی گیرازه ندای ايد بردگر 4نسانیاشاخص توسعه ان تحت عنوی شاخص جديد

ين د. در امنتشر می کنن جهای هارکشوای نسانی براتوسعه ارش ه يك گزهرسال به طوری که اين سازمان  ستزم االن گوناگو
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، سیاسی، شتیابهد، شیزموآفرهنگی مانند ، جتماعیدی، اقتصای اشاخص هادی  يااد زنظر تعدره از پنج قای هارکشوارش گز

اين شاخص ها  عبارتند از که نمونه ای از  با يكديگر مقايسه می شونده غیرو مد ل و درآشتغان در انازسهم ، يست محیطیز

شاخص نابرابری جنسیتی، شاخص نابرابری درآمدی، سرانه درآمد ناخالص ملی، امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی و بهداشت، 

ين از ايكی دسترسی به امكانات و خدمات اجتماعی، رضايت از زندگی، رشد جمعیت، نرخ مهاجرت و .... محاسبه می شود. 

و  1زشمو، آ 9تولدو بددر ندگی زمید به اصلی امیانگین سه شاخص از ست ايس رندگی موزیفیت فیزيكی ها  شاخص کرمعیا

واز آن يد دگرد پیشنهادی میال 11هه دخر در اواکه د می شوی محاسبه برابر حسب بر 5نهاقعی سرواخلی داتولید ناخالص 

به تعیین آن با ان يك  که می توو ست بین صفر ا دیعد، نسانیاشاخص توسعه از حاصل د مد.عدآست دنتايجی تحلیلی به 

سازمان ملل متحد به منظور طبقه بندی کشورها برحسب  تخدامناطق مختلف پرو ها رنسانی کشواتوسعه ی تبه  بنده و رجايگا

بر اساس اين  .میزان توسعه انسانی، کشورها را در چهار سطح توسعه انسانی خیلی باال، باال، متوسط وپايین طبقه بندی می کند

 31/1تا  33/1در گروه کشورهای با شاخص توسعه انسانی خیلی باال، بین  31/1تا  0گزارش کشورهای با شاخص توسعه انسانی 

در گروه  55/1در گروه کشورهای با توسعه انسانی متوسط و پايین تر از  55/1تا  13/1در گروه کشورهای با توسعه باال، بین 

در برخی از اين شاخص ها از  4101انی پايین قرار می گیرند که در اين میان نمره کشور ايران در سال کشورهای با توسعه انس

جمله شاخص نابرابری جنسیتی، شاخص نابرابر ی درآمدی، امید به زندگی، نرخ باسوادی و کاربران اينترنت به ترتیب برابر با 

جهان  35می باشد که در رديف  313/1صد و شاخص کل برابر با در 41درصد و  15سال،  31درصد ضريب جینی،  93/9، 50/1

رشد گردشگری نه تنها منابع جديد درآمدی و مشاغل تازه در کشورهای در حال توسعه ايجاد می کند بلكه نتايج غیر جای دارد. 

ويق می نمايد و باعث مستقیم مثبتی ايجاد می کند که اين نتايج دولتها را برای گسترش زير ساختهای مناسب ترغیب و تش

ايجاد زير ساخت هايی مانند جاده های بهتر، برق، ارتباطات و شبكه های حمل و نقل عمومی و بهداشت شده است که اين زير 

ساختها عالوه بر اين که تسهیالت ايجاد می نمايند منجر به ارتقا سطح اقتصادی، بهبود وضع اشتغال و افزايش کیفیت زندگی و 

بر همین اساس در اين پژوهش سعی شده است که رابطه بین ر به افزايش سطح شاخص توسعه انسانی می شود. در نتیجه منج

شاخص توسعه انسانی و گردشگری مورد تجزيه و تحلیل قرار گیرد. بر اين اساس، بخش دوم اين مقاله به بیان مساله، مبانی 

ردازد. بخش سوم به تجزيه و تحلیل و بررسی نتايج اختصاص دارد و نظری تحقیق و مرور مطالعات انجام شده در اين زمینه می پ

 بخش پايانی به نتیجه گیری و ارائه نكات پیشنهادی و چالشهای موجود اشاره دارد.

 

 مسألهبیان 

توسعه اقتصادی از اهداف مهم کالن اقتصادی هر . امروزه مفهوم توسعه پايدار در تمام ابعاد برای ما امری ملموس است

ور است. زيرا برای افزايش سطح رفاه افراد هر کشور بايد شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود يابند که اين مهم جز در کش

در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شكاف بین کشورهای توسعه يافته  .سايه رشد و توسعه اقتصادی کشور میّسر نیست

در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن اين شكاف اقتصادی د، جنبش عظیمی و در حال توسعه را به خوبی درك کرده ان

 اقتصادی و توسعه انسانی در به سزايی نقش بازرگانی، و خدماتی فعالیتی به عنوان گردشگری میان اين در .بوجود آمده است

هر چه بیشتر گردشگران خارجی برای توسعه صنعت گردشگری  و جلب و جذب . دارد توسعه حال در کشورهای به ويژه کشورها،

کشورهای در حال توسعه که با مشكالتی همچون بیكاری ، کمبود منابع ارزی و اقتصاد تك محصولی مواجه هستند از اهمیت 

 توسعه انسانی است.شاخص  ويژه ايی برخوردار است. عوامل مختلفی در اين فرايند تاثیر گذار بوده و يكی از مهمترين اين عوامل

ا توجه به اينكه برخی مناطق فاقد منابع طبیعی و زير ساخت های صنعتی برای توسعه هستند گردشگری می تواند گزينه ب

مناسبی برای توسعه و فائق آمدن بر فقر برای آن مناطق باشد. تنوع بخشی به اقتصاد، توسعه زير ساختها، اشتغال زايی، حفاظت 

افزايش تعامل انسان ها و فرهنگ های مختلف با يكديگر و در نتیجه کمك به صلح و  بهتر محیط زيست، کمك به توسعه پايدار،

بر اساس چنین تعريفی به نظر می رسد تفاهم که از نتايج مهم اين فعالیت می باشند، همگی حكايت از اهمیت اين فعالیت دارند. 
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ابعاد کمی و کیفی در هر  توسعه گردشگری با ارتقایيكی از راه های توسعه پايدار می تواند از طريق گردشگری شكل گیرد،  که

نابراين در اين مقاله به دنبال پاسخ به . بتولید نمايد از جمله ايران می تواند همراه باشد، تا از اين طريق حداکثر بازده را کشوری

تان های کشور گردد؟ توسعه گردشگری چگونه می تواند منجر به ارتقاء شاخص توسعه انسانی در اس هستیم کهسوال  اين

 همچنین راهكارهای توسعه گردشگری برای پیش برد چنین هدفی را مورد بررسی قرار دهیم. 

  

 مبانی نظری

ردشگری يكی از صنايع خدماتی محسوب شده و درآمد حاصل از آن به صورت بخش از تولید ناخالص داخلی کشور گ

گذارد. تجارت و گردشگری به عنوان دو منبع اصلی کسب در آمد های میزبان، مستقیمآ بر رشد اقتصادی آن کشور تاثیر می 

( اشاره می کند که در آمد ارزی حاصل از گردشگری 0311) 1ارزی برای اقتصادهای کوچك و بزرگ تلقی می شود. مك کینون

قرار گرفته و رشد اقتصادی را می تواند برای ورود کاالهای واسطه ای و سرمايه ای در تولید ديگر کاالها و خدمات مورد استفاده 

به همراه  داشته باشد. مطالعات نشان می دهد که با افزايش ورود گردشگران بین المللی در سطح جهان، در آمد حاصل از آن نیز 

افزايش می يابد. از اين رو صنعت گردشگری می تواند راهكاری مناسب برای کسب در آمدهای ارزی سرشار برای کشورها و 

اقتصاددانان افزايش درآمدهای ارزی، ايجاد اشتغال و افزايش درآمدهای مالیاتی را از جمله رشد اقتصادی باالتر باشد.  درنتیجه

 تواند تأثیر مهمی بر ، صنعت گردشگری می(4115) 3هنظر او به داليل تاثیر گذار گردشگری بر توسعه اقتصادی قلمداد می کنند.

اقتصادی، درآمد  های اقامتی و نیز درآمدهای دولتی کشور داشته باشد. به لحاظ مكان درآمدهای مرتبط با افزايش اشتغال،

شود و وجود درآمدهای ارزی ناشی از گردشگری را  می حاصل از جهانگردان خارجی برای هر کشوری در حكم صادرات محسوب

مطالعات نشان می دهد که عوامل زيادی بر  .(0931خدمات منظور نمود )افقه و نامور،  توان در کنار صادرات ساير کاالها و می

روند ورود گردشگر به يك کشور موثر بوده و همچنین توسعه گردشگری می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاثیر گذار 

ار گردشگری بر باشد. اقتصاددانان افزايش درآمدهای ارزی، ايجاد اشتغال و افزايش درآمدهای مالیاتی را از جمله داليل تاثیر گذ

و همچنین  3علیرغم درآمدهای ارزی ناشی از آن، تراز تجاری همچنین ورود گردشگران،توسعه اقتصادی قلمداد می کنند. 

گذارد در  دهد و بصورت غیرمستقیم و از طريق ضريب تكاثری بر درآمد ملی تأثیر می های جديد را بهبود می گذاری سرمايه

ارز بیشتری برای اقامت طوالنی صرف شود، به همان  ان خارجی به يك کشور بیشتر باشد وواقع هرچه تعداد ورود گردشگر

 منافع از می توانند هم جامعه يك افراد ترتیب، به اين(. 0933تأثیرگذار است )پرتويی،  نسبت بر آن جامعه و درآمدهای ارزی آن

شوند. گسترش  بهره مند نقل و حمل و ارتباطی شی،آموز بهداشتی، امنیتی، خدمات نظیر بخشهايی در اين سرمايه گذاری

تبادالت فرهنگی ، بهبود عدالت میان زنان و مردان از جهت دستیابی به فرصت های شغلی، شناخت مردم از فرهنگ و تمدن 

مد های جوامع ديگر، احیاء هويت فرهنگی و احساس غرور ملی ، ايجاد تحول و نوسازی و معرفی فرهنگ محلی از جمله ديگر پیا

   حاصل از گردشگری می باشند .

ی مستقیم آن مربوط به  بر درآمد سرانه تأثیرگذار میباشد. جنبه ی توريسم از دو روش مستقیم و غیرمستقیم توسعه

 گردشگر خارجی به داخل مرزهای يك کشور تقاضا افزايش يافته و با فروش محصوالت موردنیاز حالتی است که با ورود

 خدمات، پرداخت دستمزد خدمت گردشگری صرف د نیز افزايش خواهد يافت. بخش اعظم دالرهای حاصل ازگردشگران، درآم

کنند  شان محصوالت مشهودی تولید نمی خدمت شود که در ازای کاران، راهنمايان گردشگری و افراد ديگری می

  .(0939)فرزين،
 

 مرحله تقسیم نمود:  3روند گردشگری در ایران را می توان به 

می باشد که متوسط میزان رشد گردشگران  0953تا  0913مرحله اول مربوط به سال های قبل از انقالب يعنی سال 

 0913نفر در سال  910033درصد بوده است به طوری که تعداد گردشگران خارجی وارد شده به ايران از  19/05ورودی به ايران 
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3. Trade Balance 



  

ه حاکم بر کشور و اجرای برنامه های عمرانی در اين دوره عامل اصلی توجه رسید. ساختار غرب گرايان 0953در سال  133053به 

رخداد وقايعی هم چون انقالب اسالمی، تغییر حكومت، اوضاع و احوال گردشگران غربی برای ورود به ايران بود. در مرحله دوم 

 ردشگران ورودی به کشور دچار سیر، نرخ رشد گ 0913 -0953جنگ ايران و عراق ، باعث شد که طی دوره ی  سیاسی منطقه،

در اين دوره ضمن آنكه جامعه از لحاظ فرهنگی آمادگی پذيرش گردشگران خارجی  . درصد کاهش يابد -0383نزولی شود و به 

را نداشت،خارجی ها نیز به دلیل عدم احساس امنیت کافی، تمايلی به ديدار از ايران نداشتند به طوری که در اين مرحله تعداد 

رسید. با پايان جنگ تحمیلی و شروع دوره  0913نفر در سال  31311به  0951نفر در سال  133053دشگران خارجی از گر

بازسازی و اجرای برنامه اول توسعه، صنعت گردشگری ايران وارد مرحله سوم خود شد. به گونه ای که طی برنامه اول توسعه 

تغییری  درصد در سال رشد يافته است و با 39/43 يران به طور متوسط( تعداد گردشگران ورودی به ا0939 -0913) ايران

میزان در طی برنامه ی سوم  سال رسیده است. اين درصد در 30/43به رقم  ،(0933-0931) اندك، در طی برنامه ی دوم توسعه

درصد در سال بوده  31/1به طور متوسط  توسعه ی اقتصادی کشور با کاهشی شديد نسبت به سال های برنامه ی اول و دوم،

به طور قابل توجهی افزايش يافت در اين مرحله با ترمیم نسبی اقتصاد کشور و  0930به طوری که درآمد ارزی در سال  .است

 ايجاد امنیت نسبی، تعداد گردشگران خارجی ديدار کننده از ايران روند صعودی به خود گرفت. 

 

 اثرات گردشگری

ری به عنوان يك صنعت مولد سرمايه واشتغال زا نام می برند و توجه خاصی به اين صنعت اقتصاددانان از صنعت گردشگ

دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزايش ارز آوری می شود.صاحب نظران علم اقتصاد 

رکشورش به حرکت در آورد شاهد شكوفايی معتقدند اگر کشوری بتواند از پتانسیل ها استفاده کرده وچرخ های اين صنعت را د

شگرفی درسطح اقتصاد کشور خواهند بود. تاثیر اين صنعت از جهات مختلف قابل بررسی و مهم است که تعدادی از اين مولفه ها 

 ه ها وفعال شدن فرودگا -4فروشی.  خرده بازار پويايی – ها زمینه از بسیاری در اشتغال –ورود ارز به کشور  -0: عبارتند از

صنعتی )صنايع دستی ومحصوالت  افزايش تولیدات محلی و بومی و -9گذاری.  سرمايه افزايش –نقل  سیستم های حمل و

 3ورود هر توريست به کشور ما .افزايش میزان سرمايه گذاری بخش خصوصی )هتل سازی وساير خدمات مرتبط ( -1 فرهنگی (

مقايسه ای تطبیقی نشان  .بشكه نفت را به دنبال می آورد 011تا  51ازه فروش فرصت شغلی ايجاد می نمايد و در آمدی به اند

 .گری کسب سود می نمايدگردشمی دهد کشور همسايه ما ترکیه بیش از درآمد ايران از فروش نفت از صنعت 
 توسعه، انی،، منابع انساشتغال: جمله از اقتصادی فعالیت چند بر و تجهان اس یصنعت بخش مفیدترين گردشگری،

درآمد مالیاتی، مورد  برخی از دولتها بخش گردشگری را به عنوان يك منبع .ا تأثیرگذار استپرداخته تراز و بین المللی تجارت

شود. اين  ی به درآمد عمومی اضافه میگاه و کرده تأمین را بخش اين در دولت مخارج یگاه ،درآمد اين. می دهند قرار تفادهاس

 تقسیم بندی قابل تفاده کننده،ذ هزينه از اساخو  نگردشگرا بر مالیات  گری،مالیات بر محصوالت گردش ها به سه گروه مالیات

 ادن ايجضم گردشگری، کرد، اشاره اقتصادی عهی در توسگرتوان به تأثیر فراوان گردش های مختلفی، می از جنبه هستند.

ه ارزی نیز تأثیرات موازن در دتوان و می های اقتصادی شده بخش تحرك و پويايی در ساير بموج جامعه، در متنوع فعالیتهای

ع تب به و ساختمانی بخش تی،و انرژی، صنايع دس سوخت غذايی، مواد حمل و نقل، ایه بخش ای داشته باشد. همچنین سازنده

 تامالی اخذ درآمدزايی، تغال،د اشايجا به می توان گردشگری اقتصادی ازندهيابد. از اثرات س های گردشگری، رونق می آن فعالیت

ن منابع درآمدزای عنوا به طبیعی جاذبه های و تانی، حفظ آثار باسعمومی امكانات توسعه و گردشگری وعمتن یفعالیت ها از

های منفی اقتصاد  ف ديگر، توجه به جنبهطر از. کرد اشاره... و آنها یجلوگیری از فراموش و صنايع دستی عهاقتصادی، توس

های  اثرات فعالیت پرداختها، ايجاد اشتغال کاذب و فصلی در جامعه، زترا و گردشگری هزينه های به توجه لبیاز ق گردشگری،

 گریاثرات مثبت اقتصادی گردش هزمین در زيادی تحقیقات. می گنجد علم اين هز در حیطنی... و تورم زمین، بهای بر گریگردش

. دارد دنبال به را پايداری اقتصادی رشد گری،گردش زمینه در ايه گذاریسرم می دهد ان، که اين تحقیقات نشتگرفته اس صورت

 عهت از توسحماي و تشويق برای عمده دلیل دو. کنند هر زمینه توسعه گردشگری، افراد نبايد تنها به جوانب منفی آن توجد

 که کرد، ذکر انجامعه میزب یگان برابازديدکنند هزينه های از حاصل یل و درآمدزايتغا، مزايای ايجاد اشمی توان را گردشگری



  

 ودآوری،م در سمستقی نقشی دارای بازديدکنندگان، ایه هزينه .گردند عنوان آثار مثبت تلقی می رات در اکثر مقاصد، بهاث اين

 ی،اقامت تأسیسات برای دگانه بازديدکننک مخارجی. است عمومی بخش برای مالیاتی ددرآم دايجا و شغلی جديد فرصتهای ايجاد

 نتیجه در و می شود پرداخت کارکنان به تمزددس صورت کنند به ر مستقیم پرداخت میبه طو وغاتیخريد س و پذيرايی غذا،

 صورت به (0شماره ) جدولشود که در  ها می باال در ساير بخش یمال چرخش و اقتصادی فعالیت افزايش و تغالتقويت اش ثباع

 شده است.نمايی کلی آورده 

 
 اجتماعی گردشگری –محیطی و فرهنگی : اثرات اقتصادی، زیست1 جدول شماره

 پیامدهای اقتصادی

 پیامدهای بالقوه منفی پیامدهای بالقوه مثبت

 توسعه یهاشاخص ارتقای و توسعه 
 کاالها و خدمات برای تقاضا افزايش 
 جامعه اقتصاد در پول جريان تسريع 
 های ارتباطیراهو  ونقلحمل بهبود 
 منطقه کشاورزی هاییتفعال و اقتصادی بنیه تقويت 
 یمرزدرون بازرگانی افزايش 
 محلی تولیدات برای جديد بازارهای ايجاد 
 جديد شغلی یهافرصت خلق 

 کاهش فقر 

 افزايش درآمد زايی ارزی 

 تحرك سرمايه های مالی 

  جلب سرمايه های خارجی 

 بهسازی و توسعه تاسیسات زير بنايی 

 لیموازنه پرداخت های بین المل 

 توسعه صادرات غیر نفتی 

 توسعه منطقه ای 

 خدمات و کاالها قیمت شاخص افزايش 
 زمین تقاضای و عرضه بین تعارض 
 محلی امالك قیمت افزايش 
 مناطق اقتصادی توازن عدم 
 یربومیغ به بومی از زمین مالكان تغییر 
  فصلی بودن گردشگری واسطهبهپايدار نبودن 
 قهمنط ساکنان زندگی یينههز افزايش 
 بومی افراد اشتغال در جابجايی 
 واسطه اثر تقلیدیافزايش مصرف به 

 مشاغل فصلی و بیكاری 

  توسعه بخش خدمات و تحلیل تولید کااليی 

 کاهش خدمات عمومی همگانی 

 توسعه نامتعادل منطقه 

 محیطیپیامدهای زیست

 پیامدهای بالقوه منفی پیامدهای بالقوه مثبت

 موجود تاريخی آثار و هاساختمان نوسازی 
 محیط  مديريت و يزیربرنامه برای اقدام و انگیزه ايجاد

 طبیعی
 محیط دائم و مستمر حفاظت 
 آثار باستانی از حفاظت برای هاپرداخت بهبود 
 هايرساختز توسعه 
 فرهنگی و طبیعی محیط به نسبت ساکنین آگاهی افزايش 
 محیط سازی طبیعی و به منابع از حفاظت به کمك 

 منظر و صدا آب، هوا، ازحد و آلودگییشبله تولید زبا 
  بومی زيست یختگیگسازهم 
 زمین کاربری مشكالت بروز 
 تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
 آمدوشد زياد حجم و آلودگی 
 رفاهی خدمات ناکارآمد تمرکز 
 تاريخی و باستانی یها سراچه به صدمه 
 زيستیطمح توان به ازحدیشب فشار وارد آمدن 
 زيستیطمح وها تاالب ،هاجنگل تخريب 

 اجتماعی – فرهنگییامدهای پ

 پیامدهای بالقوه منفی پیامدهای بالقوه مثبت

 بومی افراد و گردشگران بین فرهنگی تبادالت گسترش 
 دانش و سطح ارتقاء و استعدادها يیشكوفا و شخصیت رشد 

 ساکنین آگاهی
 به يابیدست جهت از وزنان مردان بین عدالت بهبود 

 بازديد  منطقه ورسومآداب و فرهنگ مناسب انعكاس عدم

 شده
 بر  منفی اثرات و مواردی در گردشگران نامناسب پوشش

 بومیان



  

 شغلی یهاصتفر 
 و  میزبان جامعه اجتماعی و فرهنگی فكری، روابط توسعه

 مهمان
 ديگر کشورهای تمدن و فرهنگ از مردم شناخت 
 باستانی ورسومآداب و سنتی هنرهای یاشاعه و حفظ 
 ملی غرور احساس و فرهنگی هويت احیاء 
 میزبان جامعه زندگی کیفیت بهبود 
  حلیم فرهنگ معرفی و نوسازی تحول، ايجاد 

 ورسومآداب و فرهنگ از میزبان جامعه ساختن متأثر 
 گردشگران 
 منطقه در ومرجهرج و ناامنی افزايش امكان 
 مردم مختلف طبقات بین اجتماعی تضاد تشديد 
 يیگرامصرف گسترش و لوکس کاالهای شدن يجرا امكان 
 جامعه فرهنگی اصالت و فرهنگی غنای افتادن خطر به 
 میزبان کشور بومی افراد زندگی ینحوه تغییر 

 

 (.0933، خانی 0935معصومی ) ماخذ:    

ای صلح و وفاق ايجاد اشتغال و دست يابی به درآمد ارزی پايدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی در راست 

 تراز بهبود و میزبان کشور برای ارزی درآمد کسب˓بین المللی از آثار اجتماعی و اقتصادی اين صنعت است . ايجاد اشتغال

 تعديل ˓منطقه ای  تعادل ايجاد ˓ گردشگری با مرتبط اقتصادی های فعالیت محل از مالیاتی های درآمد افزايش˓ها پرداخت

ت های اقتصادی و سوق دادن درآمد از مناطق شهری و روستاها و باالخره جلوگیری از برون کوچی دگرگون ساختن فعالیثروت 

 بسیار اهمیت حائز محلی اقتصاد به بخشیدن  روستايیان از اثرات اقتصادی گردشگری محسوب می شود از طرفی در تنوع و غنا

جهت ارتزاق گردشگران بازارهای جديدی ايجاد می کند  دستی و يا محصوالت کشاورزی صنايع از اعم محلی تولیدات برای˓است

. در کشورهای صنعتی توسعه صنعت  باشد می موثر نیز دستی صنايع کشاورزی های فراورده کیفیت بهبود در ˓ آن بر عالوه ˓

 صادرات یبرا فرصتی˓گردشگری موجب تنوع درآمد ها و کاهش نا هماهنگی دراقتصاد می گردد و در کشور های در حال توسعه

درصد از مشاغل در سطح جهانی به بخش گردشگری  05نتی صادرات بیشتر است. س اشكال از آن رشد نرخ که کند می ايجاد

اختصاص دارد .اگر چه بخش گردشگری پتانسیل بسیار بااليی از ارتباط بااشتغال دارد لكن قدرت اشتغال زايی آن بستگی به 

 بودن پر با ايران در شده انجام مطالعات طبق دارد ها اتاق بودن پر میزان و آنها اقامت شب تعداد˓عواملی نظیر تعداد گردشگران

ت . واقعیت آن است که عالوه بر ايجاد اس شده ايجاد شغلی فرصت يك اتاق دو هر ازای به شب 5/1 اقامت و ها اتاق درصد 33

گر القايی نیز بايد توجه کرد . مراد از فرصت شغلی فرصت های شغلی مستقیم به دو نوع فرصت شغلی يكی غیر مستقیم و دي

القايی اشتغالی است از نتیجه هزينه کردن و خرج کردن درآمد افرادی که به طور غیر مستقیم در اين صنعت شاغلند ايجاد می 

دی را هموار طريق منجر به ايجاد اشتغال شده و رشد و توسعه  اقتصا سه گردشگری از صنعتدر کل می توان گفت که  شود .

  می سازد.   

 مستقیم طور به کارکنانشان که هستند آنهايی کنند، می زايی اشتغال مستقیم صورت به که شرکتهايی :مستقیم اشتغال

 های آژانس کشتیرانی، شرکتهای هواپیمايی، شرکتهای غذايی، خدمات کارکنان هتلها، .هستند تماس در صنعت اين با

 واحدهايی جمله از غذايی مواد ههای فروشگا و شهری ونقل حمل صنعت ها، رستوران فريحی،ت مراکز کارکنان مسافربری،

  .کنند می زايی اشتغال مستقیم، صورت به که هستند

 نیاز مورد ملزومات و مواد که شرکتهايی کنند، می زايی اشتغال غیرمستقیم صورت به که شرکتهايی :غیرمستقیم اشتغال

 وابسته هايی شرکت به هواپیما تولیدکنندگان و سازند می را ها هتل که ساختمانی های شرکت کنند، می تأمین را ها رستوران

  .کنند می زايی ل اشتغا جهانگردی و مسافرت نهادهای برای مستقیم صورت به درآمد، نظر از که اند

 افرادی درآمد ديگر، عبارت به. دآي می بوجود توريسم صنعت در شده، ايجاد درآمد فزاينده اثر ی واسطه به که اشتغالی

 می نیز ها بخش ساير در اشتغال ايجاد و درآمد افزايش ايجاد باعث اين و يابد می افزايش دارند، فعالیت توريسم صنعت در که

 به توريستی فعالیتهای در شاغل افراد طرف، يك از زيرا است؛ غیرممكن دقیق طور به اشتغال تأثیر گیری اندازه البته .شود

 ديگر، طرف از .است تشخیص قابل ندارند، توريسم به ربطی اما دارند فعالیت ها شغل نوع همین در که ديگری افراد از سختی

 ماه به ماهی از صنعت اين در شاغل افراد بنابراين، يابد؛ می تری بیش رونق سال از خاصی روزهای و ها ماه در توريسم صنعت

 (.4109، 3هانی مسافرت و گردشگریشورای ج (بود خواهند متفاوت ديگر
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 پوشیده هیچكس بر اقتصادی بنیه تقويت و پول جريان تسريع˓ملی ناخالص تولید ˓تاثیر گردشگری از بعد درآمد زايی 

 های درآمد حصول امكان عالوه به دهد می افزايش دستمزد و حقوق طريق از را محلی مردم درآمد فعالیت از قسم اين نیست

 از يكی دارد وجود نیز...  و اتومبیل کرايه˓مايحتاج تامین˓تعمیرات˓ش ها نظیر ساختمانبخ ديگر در مشاغل ارائه طريق از ديگر

 درصد 1 میزان تا گردشگری.شود می تامین فروش دريافتی های مالیات محل از که است مالیات گردشگری صنعت درآمد منابع

شگری ارز آور بوده و سبب توسعه بست تجارت خارجی گرد نمايد می ايجاد ار شود می دولت عايد ساالنه که مالیاتی های درآمد

 و صادرات نامرئی و بهبود تراز پرداختها نیز می شود .

 ايجاد دوم و فقر(  )ريشه کنی جامعه مردم رفاه و ثروت افزايش اول ؛ است اصلی هدف دو دربردارنده انسانی وسعهت

 و تحصیل افراد برای انتخاب فرصتهای گسترش فرايند انسانی است. توسعه اجتماعی تعدال راستای در هدف دو هر که، اشتغال

در  بهبود انسانی توسعه معیارهای اساس بر .(0934،01)صمیمی و خبره،  است غیره اشتغال و درآمد، بهداشتی، مراقبت آموزش،

 سالمتی افزايش عمر و شدن طوالنی جامعه، يك آحاد برای آن به و دسترسی آموزش سطح ارتقای معیشتی، و اقتصادی وضعیت

يكی از مولفه های شاخص توسعه انسانی، در آمد سرانه يك  .(0933،51باال می برد ) نیسی،  را انسانی توسعه سطح جامعه افراد

آمد صنعت گردشگری از طريق افزايش کارايی و ايجاد رقابت بین شرکتهای گردشگری داخلی و خارجی به درکشور می باشد که 

سرانه کشور مقصد کمك می نمايد. همچنین افزايش درآمدهای ارزی ، ايجاد اشتغال و افزايش درآمدهای مالیاتی از جمله اثرات 

مولفه های شاخص توسعه انسانی، آموزش می همچنین از ديگر  (. 4115،  01ديگر گردشگری بر توسعه اقتصادی می باشد)اوه

 از سوی ديگر .به عنوان يكی از مولفه های اساسی بايد مد نظر قرار گیرد جامعه هر در گریگردش توسعه و باشد که برای پايداری
 مراقبتهای و آسايش، سالمت و فراغت تفريح، بر عالوهگردشگری سالمت از انواع گونه های گردشگری محسوب می شود که 

 سالمت تأمین درصدد نوع از گردشگری ، اين تمزي از بهره مندی جهت هر کشوری دارد. از اينرو،  همراه به نیز را پزشكی

میآيد. بنابراين صنعت گردشگری بر  بهداشت و  بر خود کشور بهداشتی بخشهای ارتقاء و رفع مشكالت همچنین و مسافران

 (.03، 0934) صمیمی و خبره، سزايی داشته باشده سالمت و به نوبه خود بر شاخص توسعه انسانی )امید به زندگی( تاثیر ب

ه مدآبدست ی ين شاخص میانگین موفقیت هااست. انسانی اعه ـتوسی اـهی رـگیازه دـنه ادـ( چكیHDIانی)ـنساشاخص توسعه 

ندگی ی زهااردتاندـسو اش ـنداه ـتیابی بـس، دسالمو ندگی طوالنی زنسانی يعنی اصلی توسعه ادـه بعـسر در وـيك کشدر 

هر ی ست که موفقیت هاانرمالی ی ی شاخص هاـعه هندسـانگین توسـانی میـنساعه ـاخص توسـشد. میگیرازه ندرا انه امندوبرآ

 ی توسعه شاخص طريق از انسانی ی توسعه بر گردشگری اثر آزمون مقاله، اين اصلی هدفاز اين رو  می گیرند.ازه ندرا ابعد 

 می باشد. 0931در سال  وجودم اطالعات حداکثر اساس بر و با تاکید بر استان کردستان کشور استان های در انسانی

 
 

 پیشینه تحقیق

شاخص توسعه انسانی و سرمايه اجتماعی را نه تنها به عنوان يكی از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی کشورها تلقی می 

ی کنند، بلكه بر صنعت گردشگری نیز می تواند تاثیر به سزايی داشته باشد. همچنین نقش دولت در اين میان نیز قابل تامل م

( در مقاله خود با عنوان اثر گردشگری بر توسعه انسانی  با استفاده از داده های تابلويی نشان دادند 0934باشد. صمیمی و خبره )

( در مقاله خود به 4104) مهرگان و همكارانکه گردشگری اثری مثبت و معنا داری بر شاخص توسعه انسانی دارد.  همچنین 

نی بر گردشگران خارجی با استفاده از مدل خود بازگشتی ، پرداختند. نتايج نشان می دهد رابطه بررسی تاثیر شاخص توسعه انسا

مثبت و معناداری بین ورود گردشگران خارجی و شاخص توسعه انسانی در کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. مطالعاتی که در 

( اشاره کرد که به بررسی 4109) 00توان به مطالعه چو اين خصوص صورت گرفته است مويد اين مطلب می باشد که از جمله می

پرداخته و نتايج  4100-0333هزينه های گردشگری و اثر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های تابلويی ، طی دوره زمانی 

 و بیدختی ط امینمطالعه صورت گرفته توسآن نشان از رابطه مثبت و معنادار بین توسعه گردشگری و رشد اقتصادی دارد.  

                                                             
10. Oh 
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است. هزار جريبی و نجفی  اجتماعی ٴگردشگری، سرمايه رونق و جذب در مؤثر عوامل از (  اشاره می کند که يكی0933همكاران )

گردشگری نقش اعتماد اجتماعی را در توسعه گردشگری بررسی کرده اند  توسعه و اجتماعی ( در پژوهشی با عنوان اعتماد0933)

باشد.  نتیجه  می گردشگران جلب اعتماد آنها از يكی است، مختلفی های مكانیزم گردشگر نیازمند جذب و نتیجه گرفتند که

( با عنوان نقش سرمايه اجتماعی در رونق گردشگری ، نشان می دهد که شاخص توسعه انسانی 0934مطالعه صمیمی و خبره )

رت گرفته به بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در بعضی از مطالعات صواثری مثبت و معنا داری بر گردشگری دارد.  

کشورهای مختلف جهان پرداخته اند. نتايج مطالعات خارجی و داخلی نشان می دهند که مهمترين عوامل موثر بر ورود 

گ و سان؛ 4111، 04گردشگران عبارتد از درآمد، قیمتهای تسبی، نرخ ارز، رابطه تجاری، ثبات سیاسی )کالندران و ويلسون

صیدايی و ؛  4101، 01تانگ ؛4113، 05؛ وانگ01،4113؛ مونز0931؛ حبیبی و عباسی نژاد، 0930؛ موسايی، 4119، 09همكاران

 (. 0933مقدم ،  هدايتی

خارجی با استفاده  ی انسانی بر گردشگران ی خود به بررسی تأثیر شاخص توسعه در مقاله (،4104)03نو همكارا مهرگان

ی مثبت و معناداری میان  دهد رابطه نتايج نشان می د.پرداختن 0313 -4113، طی دوره زمانی 03شتیاز مدل با وقفه خودبازگ

 مدت و بلند مدت وجود دارد.  ی انسانی در کوتاه توسعه ورود گردشگران خارجی و شاخص

 -روش تحلیلتوسعه با استفاده از  اثرات اقتصادی گردشگری در کشورهای در حال ، به بررسی(4100)03توحیدی اردهی

 و با استفاده از توانايیت دهند که با برنامهريزی استراتژيك کوتاهمدت و بلندمد ای پژوهش نشان میه پردازد. يافته می توصیفی

 اقتصادی میتوانند حل شوند.  های خاص و تولیدات گردشگری کشورهای در حالتوسعه، اکثر مشكالت

های  و روش داده 40استفاده از اطالعات بین کشوری زيع درآمد باه بررسی تأثیر گردشگری بر توب(، 4101) 41سورج

بخش گردشگری، نابرابری درآمد ناخالص در نمونه کشورهای مورد استفاده در اين  دهند پردازد. نتايج نشان می می 44یتابلوي

ابری درآمد منجر نابر کاهش میدهد. همچنین گردشگری داخلی نسبت به گردشگری بینالمللی بیشتر به کاهش مطالعه را

 میشود.

را به  ی گردشگری در منطقه ی منا توسعه (، در مطالعه ای رابطه ی بین رشد اقتصادی و0934حقیقت و همكاران )

بررسی کردند. نتايج بدست آمده  41، به روش اثرات ثابت0333 -4113و برآورد الگو برای دوره زمانی  49ی علیت کمك رابطه

اگر رشد اقتصادی  طرفه وجود دارد. بدين ترتیب ی علیت دو شد اقتصادی در کشورهای منا، رابطهگردشگری و ر نشان داد میان

  .کشورهای منا افزايش يابد، سبب افزايش میزان گردشگری خواهد شد

ی انسانی در کشورهای  بررسی اثر گردشگری بر توسعه بههای تابلويی  با استفاده از مدل داده(، 0934صمیمی و خبره )

دهد تعداد ورود گردشگران خارجی  می نتايج تحقیق نشان پردازد. می 4115-4100کشور( شامل ايران، طی دوره 51خب )منت

ی  ی اين صنعت جهت دستیابی به اهداف توسعه توسعه ی انسانی کشورها دارد. از اين رو اثر مثبت و معناداری بر توسعه

 .رسد نظر می به اقتصادی و انسانی برای هر کشوری ضروری

حاصل از صنعت  ، رابطه ی بین درآمدهای45جوسلیوس - ( با استفاده از روش جوهانسن0931پور و همكاران )  رنج

مورد بررسی قرار دادند. نتايج نشان میدهد که  0913 -0933توريسم و تولید ناخالص داخلی بدون نفت را در ايران طی دوره 
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ی صنعت گردشگری میتواند بهعنوان محرك  های مذکور وجود دارد و توسعهمتغیر ی هم انباشتگی بلند مدت بین يك رابطه

 تولید

 ناخالص داخلی و نیز رشد اقتصادی کشور گردد. 

تأثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی ايران با استفاده از رويكرد  (، به پژوهش0933شريفی رنانی و همكاران )

اند. نتايج اين پژوهش  پرداخته 0913 -0933های فصلی در دوره  از دادهگیری  و با بهره 41گسترده ی خودتوضیحی با وقفه

گردشگران به کشور اثر معناداری بر رشد  گذاری سرانه در بخش گردشگری و همچنین ورود سرانه دهد که سرمايه نشان می

 اقتصادی ايران دارد.

 برای استان های ايران ی انسانی را يك از آنها، اثر گردشگری بر توسعه دهد که هیچ نشان میگذشته مرور مطالعات 

 مورد

 از طريق مولفه ،بر توسعه گردشگری استان های ايران انسانیسرمايه اند. بنابراين تحقیق حاضر به بررسی اثر  بررسی قرار نداده

 می پردازد. ی انسانی های اثرگذار بر شاخص توسعه
 

 روش تحقیق 

بر  مبتنی توصیفی روش از که است ژرفانگر - موردی و توصیفی ی ها روش از ترکیبی مقاله اين در تحقیق روش

 موجود، های داده از میان بايد ابتدااست،  شده انتخاب مختلف سازمانهای ای کتابخانه مدارك و اسناد در شده ارائه اطالعات

 سالنامة از استفاده با ها داده ابتدا تحقیق، اين در بنابراين،.ن پرداختآ تحلیل و تجزيه به سپس، و کرد انتخاب را نیاز مورد منابع

سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان کردستان، مرکز آمار ايران، استانداری استان  ن کردستان استا آماری

 ی توسعه های تحلیل شاخص و ررسیب به ها  داده تحلیل از پايان، در و شد؛ تحلیل و تجزيه سپس، و آوری کردستان جمع

کشور و همچنین روند ورود گردشگری به اين استان ها به بررسی رابطه بین اين دو متغیر پرداخته می  های استان در انسانی

 شود. 

 

 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

 319ر کشودر ن شاخص يار اکه مقدد مالحظه می شو 0931ل سار در کشوی هان ستاانسانی اسی شاخص توسعه ربردر 

با ی هار  يعنی کشودوم طبقه ر در کشو 0931لسادرنسانی املل توسعه ن مازنسانی سااتوسعه ی طبقه بندس سااست . برا1/

 برنامه طول در جمهوری، ريیس راهبردی نظارت و ريزی برنامه معاونت شبر اساس گزارد. می گیرار نسانی باال قراسطح توسعه 

 برنامه از سال 1 طی جايگاه اين و گرفته قرار 43 رتبه در انسانی توسعه شاخص لحاظ به ردستانک استان توسعه چهارم

بوده و کماکان از  153/1مقدار اين شاخص برابر 0931 سال در. است نكرده پیدا ارتقا نیز مرتبه يك حتی( 33 الی 31)مذکور

 در انسانی توسعه شاخص دهنده تشكیل های هر يك از مولفهررسی جداگانه . بگیرد می قرار 43 مرتبه در ها بین ساير استان

ضعیت شاخص و است. (549/1)سرانه درآمد ضريب بودن پايین مذکور، شاخص بودن پايین اصلی دلیل که دهد می نشان استان

، 304/1با ان تهری هان ستاابه ط مربوتوسعه انسانی شاخص  ارهد که بیشترين مقددمی ن ها نشان ستاانسانی ساير اتوسعه 

با ن بلوچستان و سیستای هان ستاامی باشد . همچنین 319/1 بان صفهاو ا 311/1با د يز، 333/1ا بوشهر ب، 333/1با ن سمنا

ه از پايین ترين جايگادر 131/1شمالی با ، و خراسان 133/1با ن لرستا، 114/1غربی با ن بايجاآذر 153/1با ن ستادکر،  533/1

ان و تهرن ستای استثنااهد که به دمی ن نسانی نشااجمالی شاخص توسعه ه اند. نگاار دارقرر کشودر ی نساناتوسعه ان نظر  میز

ری از آن نسانی بسیااتقا سطح شاخص توسعه ان ارمیز، ستا 351/1از ها بیش آن خلی دابوشهر که شاخص تولید ناخالص ن ستاا

ها شاخص تولید ن ستااکثر ری دراست به طوده ابوزش موو آگی ندزمید به اشاخص ار مقددن لیل باال بودبه ه عمدر ها به طو

 0و  1 بین انسانی توسعه شاخص اينكه اب .ستادرصد( 11) 1/1از خريد کمتر رت قدی برانه بر حسب براخلی سرداناخالص 

 توسعه اخصش ارقام شود. برحسب نمی مشاهده انسانی ی توسعه  شـاخص در آشـكاری هـای تفـاوت اسـت، لـیكن درنوسـان

                                                             
2. ARDL 



  

 که داشت توجه بايد اما(.  بلوچستان و سیستان و تهران استان)  میباشد 1/ 9استان  ترين پايین و باالترين تفاوت انسانی، ی

 تـالش مـستلزم و گیرد نمی صورت سادگی به آن اجزای در تغییر است، کندی و بطئی التوتح دارای انسانی ی توسعه ضريب

 در فقیر های استان انسانی ی توسعه شاخص  .نمايد تغییر مختلف های گروه و افراد زندگی  کیفیـت تـا اسـت مـستمری

 همچنین است، بوده رشد به رو روندی دارای اخیر ی دهه يك  در بـاالتر انـسانی ی توسـعه شـاخص دارای استانهای با مقايسه

  اجتماعی و اقتصادی تحوالت برای درونزايی های قابلیت دارای اند شده تبديل  رشد قطب به گوناگون داليل به که استانهايی

 ی حیطه در زدايی تمرکز و سازی درتصمیم عمل آزادی از برخورداری ها، گذاری سرمايهدر   فقیـر های استان افزايش  هستند.

. )ملكی، باشد داشته دنبال به را تر منسجم و هموارتر ی توسعه میتواند که هستند مؤثّری عوامل جمله  از ها گیری تصمیم

 به توجه  عـدم دريافـت،میتوان   کـشور ی استانها انسانی ی توسعه های شاخص بررسی از که آنچه کلی طور به(. 0931

 و سیستان استانهای  که ای گونه به است،متمادی بوده  سالیان طول در آنها محرومیت اثبات وجود با کشور محروم استانهای

 کشور های استان ساير به نسبت انـسانی ی توسـعه سطح ترين پايین در بويراحمد و کهگیلويه و ردبیلا کردستان، بلوچستان،

 مهم داليل جمله از زندگی پايین کیفیت و  بنايی زير گذاری سرمايه پايین سطح درآمدها، سطح بودن پايین که اند؛ گرفته قرار

 میخورد،  چشم به استانها اکثر انسانی ی توسعه روند در که شترکیم عامل. همانطور که در باال گفته شد تاس خصوص اين در

همچنین  . دارند قرار بهتری وضعیت در درآمدی شاخص با مقايسه در آنها زندگی به امید و آموزشی های شاخص که است اين

نشان از ثابت بودن  0931تا  0935. بررسی آمارها از سال است داشته وجود کشور سطح در اين تفاوت نیز  0931ل سا در

کردستان می باشد. بدين معنی که استان به لحاظ توسعه انسانی پیشرفتی نداشته و ارتقا تقريبی رنج توسعه انسانی در استان 

  35با مقدار )  شاخص امید به زندگی استانرتبه ای در يك دهه گذشته کسب ننموده است. از مهمترين داليل آن می توان به 

با  اشاره نمود. 0931در سال  43( با رتبه 18549و هزينه سرانه خالص ) 43( با رتبه 1834) شاخص آموزشو  43 سال( با  رتبه

 کـشور، اقتـصادی رشـد کـه گفت میتوان ،در طی سالهای متمادی استان اين در ناخالص سرانه ی هزينه بودن پايین به توجه

 استان ناخالص سـرانه ی هزينـه رشـد و سرمايه ثبات امكانات، افزايش به منجر ملی منابع و امكانات تخصیص درآمدها، توزيع

همچنان باقی مانده است و  ملـی متوسـط به نسبت آن پراکندگی و یافتهن بهبود استان در انسانی ی ترتیب توسعه بدين و شدهن

 ه کسب ارزش درآمد سرانه از را کارشناسان و صاحب نظران بیش از گذشته بر افزايشدلیل به همین 

نیز شاخص توسعه انسانی برای استان های ايران نمايش داده شده است. در اين نقشه )نقشه ايران(  0در نقشه شماره 

استان تهران غنی ترين استان  0گروه از فقیر تا غنی طبقه بندی شده اند که در اين میان طبق نقشه شماره  5استان ها در 

هم گروه می باشند.  3/1تا  3/1استان در سطح متوسط و در طبقه  03ای دارد و تعداد کشور می باشد که در طبقه اول ج

هم گروه شده اند که در اين طبقه استان کردستان در پايین ترين جايگاه قرار  3/1تا  1/1استان در طبقه  01همچنین تعداد 

رين استان کشور از لحاظ شاخص توسعه انسانی می دارد و استان سیستان و بلوچستان در پايین ترين گروه جای دارد و فقیر ت

 باشد. 
 

 1331( استان های ایران در سال HDIو شاخص توسعه انسانی ) 1331( در سال GDP: تولید ناخالص داخلی )2جدول شماره

 نام استان

تولید ناخالص داخلی 

(GDP ارقام به( )

 میلیارد ريال(

 GDPسهم استان از 

 )بااحتساب نفت(

ه شاخص توسع

 (HDIانسانی )

شاخص امید 

 به زندگی
 شاخص آموزش

شاخص تولید 

ناخالص داخلی 

 pppسرانه 

 535/1 333/1 333/1 309/1 99/9 413093 شرقی آذربايجان

 500/1 391/1 339/1 114/1 14/4 045303 غربی آذربايجان

 511/1 334/1 333/1 134/1 39/1 53301 اردبیل

 141/1 311/1 341/1 319/1 3/1 101311 اصفهان

 - - - - 59/4 053339 البرز

 591/1 309/1 344/1 133/1 13/0 13010 ايالم

 390/1 300/1 331/1 333/1 14/9 404119 بوشهر



  

 340/1 330/1 399/1 304/1 13/49 0191190 تهران

 554/1 333/1 333/1 311/1 11/1 11011 وبختیاری چهارمحال

 550/1 331/1 353/1 133/1 13/1 43353 جنوبی خراسان

 531/1 310/1 333/1 330/1 94/5 990434 رضوی خراسان

 513/1 351/1 333/1 131/1 51/1 91351 شمالی خراسان

 104/1 330/1 315/1 391/1 19/09 391411 خوزستان

 /531 331/1 334/1 305/1 35/1 54391 زنجان

 151/1 339/1 341/1 333/1 31/1 55353 سمنان

 151/1 141/1 303/1 533/1 40/0 35491 وچستانبل و سیستان

 533/1 391/1 303/1 393/1 40/1 414143 فارس

 141/1 311/1 340/1 315/1 93/0 31339 قزوين

 553/1 311/1 303/1 391/1 31/1 53541 قم

 549/1 344/1 350/1 153/1 33/1 414330 کردستان

 533/1 335/1 330/1 304/1 11/4 045141 کرمان

 530/1 331/1 331/1 314/1 31/0 094334 مانشاهکر

 553/1 313/1 313/1 133/1 9/4 33334 احمد بوير و کهگیلويه

 519/1 333/1 331/1 134/1 09/0 11331 گلستان

 531/1 303/1 394/1 395/1 11/4 011159 گیالن

 543/1 330/1 313/1 133/1 09/0 011131 لرستان

 145/1 313/1 304/1 355/1 41/9 019101 مازندران

 191/1 304/1 333/1 319/1 10/4 31509 مرکزی

 535/1 334/1 314/1 311/1 09/4 041330 هرمزگان

 551/1 333/1 333/1 310/1 19/0 31430 همدان

 154/1 359/1 313/1 311/1 31/0 013593 يزد

 منبع: سازمان مديريت و برنامه ريزی، بانك مرکزی و يافته های تحقیق
 

  زندگیبه  امید بلكه درآمد، نه تنها ، در بسیاری از استانهای کشور0و نقشه شماره  0ر اساس آمار اعالم شده در جدول ب

استانها از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان،  اين از برخی رو، اين از .قرار دارند متوسط و پايین سطحدر  عمومی آموزش و

سطح دن وـايین بـد. پـناه ـگرفتار رـنسانی قی ا پايین ترين سطح توسعهظ در ين لحاااز حمد ابويرو کهگیلويه و بیل ارد

ست . عامل مشترکی ص اين خصودر االيل مهم دجمله از ندگی زکیفیت پايین و يربنايی اری زسطح پايین سرمايه گذ ،مدهادرآ

در ها آن ندگی زمید به و اشی زموی آاخص هات که شـساين رد ابه چشم می خو، هان ستاانسانی بیشتر ی اند توسعه در روکه 

 را داخلی ناخالص تولید توسعهبايد  نه تنهاکه در واقع اين استان ها  ندار دارقری رـعیت بهتـضر ودی، دـمدرآاخص ـمقايسه با ش

با ن کردستان ستاا هد کهدمی ن تحلیل ها نشاو سی رهمچنین نتايج بر. دنساز بهتررا نیز  زندگی کیفیت بلكه بايد دهند افزايش

و حكايت از محرومیت شديد اين استان ست اگرفته ار نامناسبی قرب و نامطلوه  جايگار در کشوی هان ستاابین ی در  43تبه ر

  در سطح کالن کشوری می باشد.
 



  

 
 1331: روند شاخص توسعه انسانی در استان های كشور در سال 1نقشه شماره 

 

ان داخلی در ايران و سهم گردشگران داخلی از کل به تفكیك استان محاسبه شده تعداد گردشگر 9در جدول شماره 

متغیر می باشد. به واقع يعنی استان خراسان شمالی کمترين سهم  04تا  0/1است. همانطور که مشاهده می شود اين نرخ ها از 

تعداد  4اص داده است.طبق جدول شماره را از تعداد گردشگران داخلی و استان خراسان رضوی بیشترين سهم را به خود اختص

زيادی از استان ها سهم بسیار کمی را به خود اختصاص داده اند در واقع می توان گفت که اين استان ها در جذب گردشگر 

ناتوان هستند که اين امر خود نشان از عدم سرمايه گذاری و عدم توجه به اين بخش از طرف دولت مرکزی می باشد. همچنین 

درصد را به خود اختصاص داده است. از جمله داليل عقب ماندگی  0درصد سهم گردشگران داخلی فقط  011ن کردستان از استا

 استان کردستان در صنعت گردشگری می توان به موارد زير اشاره نمود: 

 با کشور های خارجی. فقدان پرواز مستقیم 

  وضعیت بازاريابی و تبلیغات گردشگری. 

 خدمات کننده ارائه واحدهای و سیاحتی مراکز ها، هتل ها، اقامتگاه از يك هر :دها و ضوابط فنیتدوين استاندار 

 .فعالیت کنند تا بتوانند خدمات مطلوب تر و با کیفیت داشته باشند استانبايد با رويه ای يكسان در  ریگردشگ

 اماکن تاريخی، جاذبه های شناسايی نكردن مناطق گردش پذير :ضرورت شناخت ظرفیت ها و مناطق گردشگری ،

ايران  نه تنها در استان بلكه در طبیعی و معرفی نشدن آنها در سايت های گردشگری جهانی، عارضه ديگر گردشگری

 می باشد.

 فقدان نیروی انسانی کارآزموده و متخصص. 

 حضور دستگاه های موازی در تشكیالت گردشگری. 

 عدم تمايل بخش خصوصی به سرمايه گذاری. 

 توريست بايد بتواند از طريق اينترنت بلیت مقصد و هتلش را رزرو و از کارت اعتباری استفاده  :نیزاسیون و فناوریمكا

 .کند. اگر نتواند اين کارها را انجام دهد انگیزه و اشتیاقی برای سفر نخواهد داشت



  

 عدم پیوستگی و يكپارچگی خدمات. 

 عدم توجه به آرايش شهری. 

 
 د گردشگران داخلی و سهم از كل گردشگران داخلی در استان های ایران: تعدا3جدول شماره 

 منبع: سازمان مديريت و برنامه ريزی، مرکز آمار ايران و محاسبات تحقیق

 

های مجلس که براساس سالنامه آماری سازمان جهانی جهانگردی تهیه شده، بیشترين مرکز پژوهش های  گزارشطبق 

یانه، يعنی بحرين، مصر، عراق، اردن، کويت، لبنان، به کشورهای حوزه خاورم 0931سهم بازار گردشگری ورودی ايران در سال 

صدور گردشگر را به ايران  لیبی، عمان، فلسطین، قطر، عربستان، سوريه و امارات تعلق دارد که از اين میان عراق باالترين رتبه

 کسب کرده است.

 91811ز گردشگران ورودی به ايران حدود سهم بازار اروپا ا گردشگر در جايگاه بعدی قرار دارد. 331میلیون و  اروپا با يك

هزار  03هزار نفر، آفريقا با  045هزار نفر، آسیای شرقی و اقیانوسیه با  140براساس اين گزارش، جنوب آسیا با  درصد بوده است.

ين سهم بازار کمتر های بعدی مناطق صادرکننده گردشگر به ايران قرار دارند.هزار نفر گردشگر در جايگاه 3نفر و آمريكا با 

عراق، جمهوری  براساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی، گردشگری ورود به ايران نیز به کشورهای آمريكايی اختصاص دارد.

آذربايجان، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، عربستان، پاکستان، کويت، هندوستان و بحرين بیشترين سهم از بازار گردشگری 

ايران در چند سال اخیر به دلیل اجرای سیاست مرزهای آزاد و لغو ويزا با کشوری چون  صاص دادند.ورودی ايران را به خود اخت

تر از آن کاهش ارزش پولی های، فرهنگی و مذهبی که با کشورهای همسايه دارد و مهمجمهوری آذربايجان و همچنین مشابهت

لی که ظاهرا اين متغیرهای اقتصادی و فرهنگی نقش به مقصد جذابی برای گردشگران اين کشورها تبديل شده است، درحا

سهم هر يك از استان های ايران در پذيرا بودن  4در بقشه شماره  پررنگی در جذب گردشگران اروپايی و آمريكايی نداشته است.

ر نفر هزا 39301اين تعداد از گردشگران خارجی محاسبه شده است. طبق گزارش معاونت گردشگری استان تهران، تعداد 

 نام استان
تعداد گردشگران 

 داخلی

سهم گردشگران 

 داخلی از کل
 نام استان

تعداد گردشگران 

 داخلی

سهم گردشگران 

 داخلی از کل

 3 3014033 بلوچستان و سیستان 9 9113939 شرقی آذربايجان

 0 0043043 ارسف 9 9113990 غربی آذربايجان

 5 5131319 قزوين 1 9131133 اردبیل

 1 1111931 قم 3 3530335 اصفهان

 9 4349145 کرمان 0 0493359 البرز

 9 4331934 کرمانشاه 0 0913314 ايالم

 0 351331 احمد بوير و کهگیلويه 0 0959113 بوشهر

 4 4911151 گلستان 5 5539153 تهران

 3 3503411 گیالن 0 0911111 وبختیاری چهارمحال

 0 0514334 لرستان 0 0103131 جنوبی خراسان

 01 01959145 مازندران 04 04505333 رضوی خراسان

 9 4330153 مرکزی 180 033439 شمالی خراسان

 0 0413391 هرمزگان 1 1103133 خوزستان

 9 4301341 همدان 0 331341 زنجان

 0 0451331 يزد 0 335313 سمنان

 011 011131111 کل 0 0110011 کردستان



  

آمده، سهم گردشگران  4به استان سفر کرده اند و طبق محاسبات انجام شده که در نقشه شماره  0931گردشگر خارجی در سال 

 درصد می باشد. 33به استان از کل گردشگران داخلی و خارجی  ورودی
 

 
 1331: سهم گردشگران ورودی از كل گردشگران در سال 2نقشه شماره 

 

نفر بوده است.  0150193تعداد گردشگران خارجی در اين سال  0931ری از گردشگران ملی در سال طبق نتايج آمارگی

 اقتصادی است بخش اين وضعیت تحلیل ی برایتضرور و  توسعه پايدار منطقه ای تعیین برای یگردشگری داخلی پتانسیلاما 

تعداد سفر های انجام  دف اصلی تفكیك نمايیم يعنیبايد گردشگری داخلی را اساس ه گردشگریاز  رام اين تحلیلی چنین برای

که اين اطالعات شامل  (.1نوع سفر به تفكیك هدف اصلی تقسیم بندی کنیم )جدول شماره شده در داخل کشور بر حسب 

 موقعیت اجتماعی مسافران و انگیزه های آنها از سفر به مقصد می باشد.

 
 1331سب نوع سفر به تفکیک هدف اصلی در سال : تعداد سفرهای داخلی كشور بر ح4جدول شماره 

 با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه هدف اصلی سفر

 03534133 05330413 گردش و تفريح

 99434159 3033553 ديدار دوستان و بستگان

 01911011 1419131 زيارت

 9313355 1413931 درمان

 595433 4931131 خريد

 343351 314349 ساير اهداف

 ع: مرکز آمار ايران و محاسبات تحقیق.منب



  

 

نقش به سزايی در  ،است طبیعی و انسانی منابع از برداری بهره به وابسته کامال که ، اقتصادی بخش يك به عنوان تواندمی گردشگری

 اين فرآيند طی نمايد. بنابراين، اقتصاد منطقه ای نه تنها بر اساس گردشگری بلكه بر

با افزايش تعداد  به واقع می توان گفت کند.تغییر می است، یسیاست و به مد موضوعی  که لیالملبین ردشگریگ اساس

گردشگران خارجی در يك استان شاخص توسعه انسانی برای آن استان بهبود می يابد يعنی به نوعی می توان گفت که يكی از 

ی و توسعه  بخش گردشگری است. زيرا گردشگری از راه های افزايش و بهبود شاخص توسعه انسانی در يك استان سرمايه گذار

يك سو منجر به افزايش اعتماد به نفس، بهبود کیفیت زندگی، گسترش تبادالت فرهنگی می شود و از سوی ديگر تبادل و 

ن دسترسی به اطالعات را تسهیل می نمايد که اين امر خود منجر به افزايش سواد، بهداشت فردی و عمومی، بهبود عدالت بی

مردان و زنان از جهت دستیابی به فرصت های شغلی و افزايش حضور زنان در عرصه های اجتماعی و توسعه روابط فكری، 

فرهنگی و اجتماعی می گردد. به طور کلی رشد و توسعه صنعت گردشگری عالوه بر اينكه منجر به افزايش درآمد و اشتغال زايی 

ای و ملی میشود چه بسا از همین طريق نیز منجر به افزايش درآمد در بخش و رونق در عرصه های مختلف اقتصاد منطقه 

خدمات و درآمدهای مالیاتی و عوارض شهرداری ها می شود که اين افزايش درآمد دولت می تواند به بهبود و ارتقای نظام های 

ن هايش میزان شاخص توسعه آموزشی و بهداشتی يك کشور می شود. پس با توسعه و رونق گردشگری در يك کشور و استا

انسانی در استان های آن کشور افزايش يافته و نابرابری های درآمدی از بین رفته و آن کشور به سمت غنی شدن و توسعه بیشتر 

گام بر می دارد. در استان هايی که سطح شاخص توسعه انسانی متوسط  به باال بوده است، سهم گردشگری بیشتری داشته اند به 

ين استان ها گردشگر پذيرترند نسبت به استان هايی که سطح شاخص توسعه انسانی در آنها پايین تر بوده است. می توان واقع ا

گفت که بین شاخص توسعه انسانی و توسعه گردشگری يه رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. يعنی اينكه هر چقدر شاخص های 

گر بیشتر به آن منطقه خواهیم بود و بالعكس افزايش تعداد گردشگران ورودی رشد داشته باشد شاهد ورود گردش HDIترکیبی 

 در آن منطقه خواهد شد. HDIمنجر به افزايش 

 

 نتیجه گیری

 حال در کشورهای در خصوص به توسعه، و رشد افزايش در سزايی به سهم خدماتی بخشهای از يكی عنوان به گردشگری

برای کشورهايی مانند ايران، درآمدهای نفتی ، يك نوع  .آن را صادرات نامرئی نیز می نامند اقتصاد دانان رد تا جايی کهدا توسعه

در نتیجه  القايی مستقیم از لحاظ باال بردن سطح تولید در اقتصاد است.ت رانت اقتصادی تلقی می شود که فاقد هرگونه اثرا

ند و ثبات اقتصادی را به علت ثبات در درآمدهای ناشی محصولی خارج می ک توسعه ی گردشگری، اقتصاد کشور را از حالت تك

 .کشور به همراه خواهد داشت از جذب گردشگری برای

در   ر استان کردستانب تأکید با استان های ايران در انسانی ی توسعه بر گردشگری صنعت اثر بررسی به مقاله اين 

است که از ترکیب نمونه ای از اين شاخص ها  مانند:  شاخص توسعه انسانی يك شاخص ترکیبیکه  است پرداخته  0931سال

شاخص نابرابری جنسیتی، شاخص نابرابری درآمدی، سرانه درآمد ناخالص ملی، امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی و بهداشت، 

كی از مولفه های يدسترسی به امكانات و خدمات اجتماعی، رضايت از زندگی، رشد جمعیت، نرخ مهاجرت و .... محاسبه می شود. 

صنعت گردشگری از طريق افزايش کارايی و ايجاد رقابت بین شاخص توسعه انسانی، در آمد سرانه يك کشور می باشد که 

شرکتهای گردشگری داخلی و خارجی به درآمد سرانه کشور مقصد کمك می نمايد. همچنین افزايش درآمدهای ارزی ، ايجاد 

مولفه های شاخص از ديگر  ی از جمله اثرات ديگر گردشگری بر توسعه اقتصادی می باشد.اشتغال و افزايش درآمدهای مالیات

به عنوان يكی از مولفه های اساسی بايد مد  جامعه هر در گردشگری توسعه و توسعه انسانی، آموزش می باشد که برای پايداری

 و فراغت تفريح، بر عالوهمحسوب می شود که  گردشگری سالمت از انواع گونه های گردشگری از سوی ديگر .نظر قرار گیرد

نوع از گردشگری  اين مزيت از بهره مندی جهت هر کشوری دارد. از اينرو،  همراه به نیز را پزشكی مراقبتهای و آسايش، سالمت

نعت میآيد. بنابراين ص بر خود کشور بهداشتی بخشهای ارتقاء و رفع مشكالت همچنین و مسافران سالمت تأمین درصدد ،

رشد سزايی داشته باشد. ه گردشگری بر  بهداشت و سالمت و به نوبه خود بر شاخص توسعه انسانی )امید به زندگی( تاثیر ب



  

گردشگری نه تنها منابع جديد درآمدی و مشاغل تازه در کشورهای در حال توسعه ايجاد می کند بلكه نتايج غیر مستقیم مثبتی 

ا را برای گسترش زير ساختهای مناسب ترغیب و تشويق می نمايد و باعث ايجاد زير ساخت ايجاد می کند که اين نتايج دولته

هايی مانند جاده های بهتر، برق، ارتباطات و شبكه های حمل و نقل عمومی و بهداشت شده است که اين زير ساختها عالوه بر 

ع اشتغال و افزايش کیفیت زندگی و در نتیجه منجر به اين که تسهیالت ايجاد می نمايند منجر به ارتقا سطح اقتصادی، بهبود وض

، 18304با ان تهری هان ستاابه ط مربوتوسعه انسانی شاخص  اربیشترين مقدافزايش سطح شاخص توسعه انسانی می شود. 

با ن ستابلوچن و سیستای هان ستاامی باشد . همچنین  18319 بان صفهاو ا 18311با د يز، 18333ا بوشهر ب، 18333با ن سمنا

ه از پايین ترين جايگادر 18131شمالی با ، و خراسان 18133با ن لرستا، 18114غربی با ن بايجاآذر 18153با ن ستادکر،  18533

 کیفیت و  بنايی زير گذاری سرمايه پايین سطح درآمدها، سطح بودن پايین که ندار دارقرر کشودر نسانی اتوسعه ان نظر  میز

نشان از ثابت بودن تقريبی رنج  0931تا  0935بررسی آمارها از سال  .است خصوص اين در مهم يلدال جمله از زندگی پايین

کردستان می باشد. بدين معنی که استان به لحاظ توسعه انسانی پیشرفتی نداشته و ارتقا رتبه ای در توسعه انسانی در استان 

 ،در طی سالهای متمادی استان اين در ناخالص سرانه ی هزينه بودن پايین به توجهبا  يك دهه گذشته کسب ننموده است.

 و سرمايه ثبات امكانات، افزايش به منجر ملی منابع و امكانات تخصیص درآمدها، توزيع کـشور، اقتـصادی رشـد کـه گفت میتوان

 به نسبت آن پراکندگی و یافتهن بهبود استان در انسانی ی ترتیب توسعه بدين و شدهن استان ناخالص سـرانه ی هزينـه رشـد

 همچنان باقی مانده است.  ملـی متوسـط

همچنین از مقدار سهم گردشگران داخلی در ايران، استان خراسان شمالی کمترين سهم را از تعداد گردشگران داخلی و 

یار کمی را به استان خراسان رضوی بیشترين سهم را به خود اختصاص داده است. در واقع  تعداد زيادی از استان ها سهم بس

خود اختصاص داده اند که نشان دهنده اين است که اين استان ها در جذب گردشگر ناتوان هستند که اين امر خود نشان از عدم 

درصد سهم  011سرمايه گذاری و عدم توجه به اين بخش از طرف دولت مرکزی می باشد. همچنین استان کردستان از 

شناسايی خود اختصاص داده است. که از مهمترين داليل عقب ماندگی آن می توان به  درصد را به 0گردشگران داخلی فقط 

فقدان ، نكردن مناطق گردش پذير، اماکن تاريخی، جاذبه های طبیعی و معرفی نشدن آنها در سايت های گردشگری جهانی

 اشاره نمود. انیزاسیون و فناوریمكو نبود  عدم تمايل بخش خصوصی به سرمايه گذاری، نیروی انسانی کارآزموده و متخصص

با افزايش تعداد گردشگران خارجی در يك استان شاخص توسعه انسانی برای آن استان بهبود می يابد  در کل می توان گفت

يعنی به نوعی می توان گفت که يكی از راه های افزايش و بهبود شاخص توسعه انسانی در يك استان سرمايه گذاری و توسعه  

گری است. زيرا گردشگری از يك سو منجر به افزايش اعتماد به نفس، بهبود کیفیت زندگی، گسترش تبادالت بخش گردش

فرهنگی می شود و از سوی ديگر تبادل و دسترسی به اطالعات را تسهیل می نمايد که اين امر خود منجر به افزايش سواد، 

هت دستیابی به فرصت های شغلی و افزايش حضور زنان در عرصه بهداشت فردی و عمومی، بهبود عدالت بین مردان و زنان از ج

های اجتماعی و توسعه روابط فكری، فرهنگی و اجتماعی می گردد. پس با توسعه و رونق گردشگری در يك کشور و استان 

و آن کشور به هايش میزان شاخص توسعه انسانی در استان های آن کشور افزايش يافته و نابرابری های درآمدی از بین رفته 

سمت غنی شدن و توسعه بیشتر گام بر می دارد. در استان هايی که سطح شاخص توسعه انسانی متوسط  به باال بوده است، سهم 

گردشگری بیشتری داشته اند به واقع اين استان ها گردشگر پذيرترند نسبت به استان هايی که سطح شاخص توسعه انسانی در 

می توان گفت که بین شاخص توسعه انسانی و توسعه گردشگری يه رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. آنها پايین تر بوده است. 

رشد داشته باشد شاهد ورود گردشگر بیشتر به آن منطقه خواهیم بود و  HDIيعنی اينكه هر چقدر شاخص های ترکیبی 

 خواهد شد. در آن منطقه HDIبالعكس افزايش تعداد گردشگران ورودی منجر به افزايش 

 

                                                                                                                                                                                                        چالشها

 :از تاس عبارت چالشهای صنعت توريسم در ايران 

 های ايرانگردی و جهانگردیها و سیاستمشخص نبودن هدف 

 های خارجی به منظور ارائه تصويری نامطلوب از کشور و منزوی نمودن ايرانوجود تبلیغات منفی در رسانه 



  

 در روابط و برخوردهای  تطبیق و هماهنگی فرهنگی، جهانگردان برخی از کشورهای خارجی با فرهنگ اسالمیعدم

 .فرهنگی

 ها، دفاتر و نجهانی نظیر سازماهای گردشگری و تبلیغات موثر جهت روشن نمودن افكاررسانی کافی از جاذبهعدم اطالع

 .رسانی در امور سیاحتی در داخل و خارج کشورهای اطالعنمايندگی

 از ت جهانگردی )اطالعی کادر شاغل در موسسافقدان نیروی انسانی کارآزموده و متخصص در امور جهانگردی و بی

 .ها و راهنمايان جهانگردی(ها، کارکنان آژانسقبیل هتل

 های ويژه ، با استفاده از تخفیفنیاز صنعت جهانگردیفقدان تسهیالت الزم برای وارد کردن تجهیزات و تاسیسات مورد

 .گمرکی و سود بازرگانی و ترخیص سريع

 ها، ها، فرمانداریوضع جهانگردی موثرند مانند: استانداری های دولتی که در بهبودهماهنگی و همكاری سازمان

 .ها، وزارت امور خارجه، وزارت راه و ترابری، سازمان تبلیغات و گمركشهرداری

 کمبود و کافی نظارت عدم و خصوصیبخش تشويق برای مناسب شرايط با وام اعطای منظور به الزم تسهیالت فقدان 

 کشور. تاريخی و باستانی اماکن حفظ و ینگهدار زمینه در الزم تسهیالت

 استاندارد ها و نبود وسايل حمل و نقل کافی مطابق با استانداردهای جهانی و غیرکمبود امكانات اقامتی در بین شهر

 .ها در ايرانهای ارتباطی بین شهربودن راه

 ماکن و تاسیسات جهانگردیگذاری داخلی و خارجی نسبت به مشارکت و احداث امايهعدم تمايل و تضمین سر. 

 

 پیشنهادات

 برای رونق و توسعه گردشگری پیشنهادات زير ارائه می شود:

 معین از اقتصاد توريسم تعريفی و توريسم صنعت به اقتصادی نگاه قیمت، کاهش و کیفیت ارتقای. 

  هوايی. نقل و حمل وضعیت و گردشگری خدمات عرضه سرعت اقامتی، فضاهای باال بردن 

 و کیفی تاسیسات جهانگردی به ويژه تعداد تورهای داخلی و خارجی به منظور تعديل شكاف  های کمیی ظرفیتارتقا

 .موجود در مقايسه با کشورهای پیشرفته جهانگردی

 تجهیز سیستم واحد در تبلیغات و بازاريابی، باال بردن وضعیت بازاريابی و تبلیغات گردشگری. 

 گردشگری. خدمات کننده ارائه واحدهای برای  تدوين استانداردها و ضوابط فنی 

 گردشگری های سايت در آنها شدن معرفی و طبیعی های جاذبه تاريخی، اماکن پذير، گردش مناطق کردن شناسايی 

  جهانی.

  جهانگردی. درامور آموزش نیروی انسانی کارآزموده و متخصص 

 موازی  ايجاد باعث که مختلف سازمانهای وظايف خلتدا از جلوگیری برای  واگذاری بخش توريسم به سازمان واحد 

 .شود می گردشگری تشكیالت در کاری

 گردشگری. صنعت در گذاری سرمايه خصوصی در جهت  بخش از حمايت و  گردشگری در دولت انحصار شدن شكسته 

 ارجی.خ گردشگران رفاه برای اعتباری کارت شبكه ،ايجاد اينترنت طريق از  الكترونیكی خدمات ارايه 

 رسانی و بانك اطالعات گردشگریايجاد پايگاه اطالع. 

   های ايرانگردی و جهانگردی در قالب  سیاست و ها هدف بودن مشخص همچنین و استراتژيك و جامع برنامه داشتن

 .يك برنامه اجرايی

  وف به خصوصیمعط هـای اجرايـی ها و وضع دستورالعمل گذاری بیشتر هدف زمینه توسعه گردشگری در ايراندر 

های تشويقی ساخت تأسیسات  انسانی، سیاست نیروی سازی واحد های اقـامتی، تبلیغـات جهـانگردی، آمـوزش

در حالی که  مدنظر قرار داده است، و ... بوده که بیشتر جذب تقاضا را های مالیاتی تخفیف ايرانگردی و جهانگردی،



  

بیشتر سیاستهای جانب تقاضا را طلب میكند، بلكه  و تـداوم های پیش روی اين صـنعت نـه تنهـا اسـتحكام چالش

 . طلبد عرضه و سازماندهی ساختار فعالیت بنگاهها را می گـذاری ابعـاد سیاسـت

 

 منابع
  .امین بیدختی، علی اکبر؛ شريفی، نويد؛ بررسی رابطه بین رونق گردشگری و سرمايه اجتماعی در مناطق ساحلی دريای خزر

 .013تا  040صفحات  30ـ بهار  03سال هفتم ـ شماره  ،ـ پژوهشی مطالعات مديريت گردشگریفصلنامه علمی 

 اونت پژوهشی معچاپ اول،  .موانع و راهكارها توسعه صنعت گردشگری در ايران؛(. 0933)؛ ، محمد؛ پیروز، الهامباقر نوبخت

 .دفتر گسترش تولید علم -دانشگاه آزاد اسالمی

 ی سوم توسعه )با نظری  برنامه أثیر عملكرد بخش گردشگری بر شاخصهای کالن اقتصادی طی(. ت0933رتويی، ملوك )پ

و  33های  ، شمارهبررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی .اجمالی به سیاستهای اين بخش در برنامهی چهارم توسعه(

33 :01- 5. 

 سال مجله برنامه ريزی و توسعه گردشگری .اثر گردشگری بر توسعه انسانی (.0934) جعفری صمیمی، احمد؛ خبره، شیما ،

 .00-41، صفحات 3دوم، شماره ی 

 بررسی تطبیقی شاخص های توسعه انسانی ايران، مالزی و ترکیه با تاکید بر  (.0931) حیدری چیانه، رحیم؛ کرمی، سونیا

 .5-44صفحات  ،4و  0مجله اقتصادی شماره های (. 4111-4109شاخص اقتصادی در دهه اخیر )

 بررسی اثرات گردشگری ساحلی با تكیه بر نظرسنجی از خانوارهای روستايی )مطالعه  .(0933نی، فضیله و همكاران )خا

 سال اول.شماره چهارم. .فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی. (موردی: روستای چمخاله،شهرستان لنگرود

 ( 0933خانی، فضیله؛). فقیت گردشگری در مناطق جغرافیايی، مطالعه موردی به کارگیری مدل رياضی در سنجش میزان مو

 .13-19.صص 1سال دوم. شماره .فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی  شهر بوشهر.

 راهكارهای توسعه گردشگری در جمهوری اسالمی ايران )برگرفته از  .دکتر دهدشتی شاهرخ، زهره؛ انچه ای، امیر حسین

 .1شماره  ،فصلنامه مطالعات جهانگردیمالزی، ترکیه، تونس(. راهكارهای توسعه گردشگری در کشورهای 

 تهران: انتشارات داشنگاه تهران ی گردشگری روستايی با رويكرد گردشگری پايدار، توسعه (.0931) ضوانی، محمدرضار. 

 ای عضو شايان، حمید؛ مودودی ارخودی، مهدی؛ قاسمی، مريم؛ نقش گردشگری در بهبود شاخص های توسعه انسانی کشوره

 سازمان کنفرانس اسالمی. 

 ( شاخص توسعه0933شريف خطیبی، لیال .) 11 -11: 019ی  ، شمارهکار و جامعه .ی انسانی. 

 ( بررسی اثر0933شريفی رنانی، حسین؛ صفايی شكیب، مريم و عمارزاده، مصطفی .)  گردشگری بر رشد اقتصادی ايران )در

 6: 25- 9 ی ، شمارهعلوم اقتصادی. (0933 -0913سالهای 

 (0933صباغی کرمانی، مجید.)  صنعت جهانگردی در ايران، تخمین عرضه و تقاضای جهانگردی ،تهران:پژوهشگاه فرهنگ، هنر

 و ارتباطات.

 ( بررسی توسعه0931صدری، مسعود؛ غوابش، عبدالقاسم و آبسته، منی .) اقتصاد و  .گردشگری؛ آثار و نتايج آن ی صنعت
 .3 -01: 41و45، شماره های توسعه

 بررسی رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی )مطالعه موردی ايران،  (.0933) طیبی، کمیل؛ جباری، امیر؛ بابكی، روح اله

 .41پژوهشی( سال پانزدهم، شماره  -به عالوه کشورهای منتخب(، مجله دانش و توسعه )علمی OECDکشورهای 

 031، شماره نشريه صنعت حمل ونقل .جهانگردیحمل ونقل درخدمت توسعه (. 0933) عزيزی، محمد 

 035-031شماره  ا،صنعت توريسم در ايران: چالش ها و راهكاره (. 0933) محمد علی ،مواليی غفاری، هادی . 

 (.مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اقتصاد گردشگری، شرکت چاپ و نشر بازرگانی )مؤسسه(. 0939) رزين، محمدرضاف 

 کشور جهان( 14جهانی شدن وتوسعه منابع انسانی )مقايسه تطبیقی  (.0933) دی، فخرالدينکاوسی، اسماعیل؛ احم. 

 .، سال اولمطالعات راهبردی جهانی شدن

  ،کرمی پور، عارفه؛ نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصاد منطقه ای؛ شناخت امكانات و محدوديت ها در ايران و جهان

دانشگاه آزاد  -صادی با محوريت برنامه ريزی منطقه ای، دانشكده علوم انسانیدومین همايش ملی راهكارهای توسعه اقت

 اسالمی سنندج.



  

 (0939الندبرگ، دافلند). موسسه به وابسته بازرگانی نشر و چاپ  توجمه محمدرضا فرزين، تهران: شرکت .اقتصاد گردشگری 

 .بازرگانی های پژوهش و مطالعات

 (0933لطفی،حیدر و همكاران) .چشم انداز جغرافیايی پژوهشـی-فصلنامه علمی. ی،دولت و اقتصاد سیاسی در ايرانگردشگر، 

 .3شماره 

 ورق انتشارات . ايران در اولین ها (.0931) خلیل زاده، محمد. 

  ،)سازمان نقشه برداری کشور0930مدد، محمد، اطلس ملی ايران )گردشگری ،. 

 شمارهپژوهشنامه بازرگانیلرستان،  ی گردشگری در استان موانع توسعه(. ارزيابی 0934دهوشی، مهرداد و ناصرپور، نادر )م ، 

 .45 -53: 43ی 

  0931مرکز آمار ايران، نتايج طرح آمارگیری از اقامتگاه های عمومی کشور سال. 

 ( ماهیت گردشگری. تهران 0935معصومی، مسعود .):  .نشر پیك کوثر، چاپ دوم 

 (0939موسايی،میثم) .تهران: موسسه پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی -فصلنامه علمی .شگری در ايرانتخمین تقاضای گرد ،

 مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی.
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