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  غالب

 
 

 گری و توسعة اقتصادیبررسی رابطه بین گردش
 الیت هرات(موردی: ریاست اطالعات و فرهنگ و )مطالعة

 

 1احمد امیریعلی نگارنده:

 چکیده
اسرت  های مهر  اتصارادی و امصماعیعنوان یکری اه مللهر بر  امرروه  ،گریگردش

انرد  یافص  اه این صنعت سود فرراوان برد اند  کشورهای توسع ک  آن را صنعت نامید چنان
عنوان کر  بر بل  تنها یک ابزار مه  برود ن  ،افغانسصانتوسع ، چون  در کشورهای در حالِ

تواند می ،گی اتصاادی و افزایش سطح رفا  و کیهیت هند ةعاملی در مهت رسیدن ب  توسع
های ترا  هیرسراتت ،ساهی این مه  در هر کشروری اه کشرورهاپیاد  ایهای نقش نماید 
گرری و مسائل مه  گردش شناتت محقق در این تحقیق در پیِ بناءً کند تود را تقاضا می

هرچنرد  یتا ک  باشد گام ،برآمد  است اتصاادی ةمنظور رسیدن ب  توسعب  اتصاادی ةتوسع
پژوهش حاضر تحت نرا  بررسری  اما مسصحک  برای اسصقرار آن برداشص  شود  بناءً ،کوچک

گری و توسعة اتصاادی در ریاسرت اطالعرات و فرهنرگ والیرت هررات رابط  بین گردش
عنوان مصغییرر تراب  عنوان مصغییر مسصقل و توسعة اتصاادی بر گری ب ک  گردش ،باشدمی
گری و توسرعة بررسی رابط  بین گردش ،هدف اصلی مورد بررسی در این پژوهش باشد می

ال اصلی این تحقیرق ایرن لاتصاادی در ریاست اطالعات و فرهنگ والیت هرات است  س
چنران بر  داری ومرود دارد  معنا ةتوسعة اتصاادی رابط گری وآیا بین گردش :باشد ک می

مسرصقی  و تروی  دار )مثبت(معنا ةگری و توسعة اتصاادی رابطبین گردشرسد ک : نظر می
هرا بعرد اه یابرد  داد اتصاادی نیز افزایش می گری توسعةهیرا با افزایش گردش  ومود دارد

مامعة آماری این تحقیق  است  رار گرفصمورد آهمون ت SPSSآوری اه طریق برنامة مم 
ک  ب  روش سرشماری  ،نهر اه کارمندان ریاست اطالعات و فرهنگ والیت هرات بودند 90

ترار گرفرت  روش پرژوهش در  لیو تحل  یو مورد تجزنام  توهی  گردید برای شان پرسش
 نیآن بود کر  بر یحاک رسونیآهمون پ جینصا اءًبن  بود  یگ بسصاه نوع روش ه  قیتحق نیا

گررری هنررری، گررری دینرری، گردشگررری تررومی، گردشگردشو ابعرراد آن )گررری گردش
 ومود دارد  یو تو دارمثبت و معنا ةرابطتوسعة اتصاادی ( با گری تاریخیگردش

گرری گردش گری دینری،گردش اتصاادی، ةتوسع گری،گردش :کلیدی گانواژه

 و افغانسصان   تومیگری گردش، گری تاریخیگردش هنری،

                                                                                
 کادر اداری پوهنتون غالبِ هرات 1
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 مقدمه
ک  امرروه   ،باشدالمللی میبین ترین آثار در سطح ملی وترین و باارهشیکی اه مه  ،آثار تاریخی

عنوان یکرری اه ترروان برر ترارگرفصرر  اسررت  آثررار ترراریخی را می گرررانمررورد باهدیررد اکثریررت گردش
ها در ترین فعالیتچنان یکی اه اتصاادیه  ملی کشورها دانست  ةترین آثار مهانی در چرتاتصاادی

اریخی گران مخصلهی مهرت دیدوباهدیرد آثرار ترک  گردش  ستا گریالمللی گردشبین سطح ملی و
ک  این  آورند،یها دیدار ب  عمل مب  مناطق مخصلف و کشورهای مخصلف سهر نمود  و اه آن گوناگون

بر  عالو گردد  در سطح مناطق و کشورها می بیکاریکاهش  هایی وتود باعث افزایش درآمد، اشصغال
 اغلر ِ باشرد کشورها می فرهنگی در بین مناطق و گری دارای مزایای ارتباطی، سیاسی وگردش ،آن

نری یخی فراواآثار ترار  نیز مناطق تا  طبیعی و فرهنگی غنی و ک  دارای میراثِ ،کشورهای مهان
 نماینرداد  میاتصارادی اسرصه ةبرردی در توسرعابرزار را  ةزلمنگری( ب هسصند اه این فعالیت )گردش

 .(3: 1385  سقایییزدی)
د ترین درآمرد و ایجرا، مه ترین صنای  در مهانترین و بزرگعنوان مصنوعگری ب صنعت گردش

نظرر گرری بر  علرت اهمیصری کر  اههای شغلی برای بسیاری اه کشورهای دنیا است  گردشفرصت
دهنرد و هرا بر  آن اهمیرت میتر موردتوم  ترارگرفص  و دولتروه بیشامصماعی دارد روهب اتصاادی، 

 وسرعةتسرری  در    صنای  مه  با رشرداصلی و اسصوار اتصااد مهان و اهممل هایامروه  یکی اه پای 
تواند یممسصقی  نا صورت مسصقی  وافزود  ب  با ایجاد باالترین میزان ارهشِ ک  ،اتصاادی مهان است

س اه بندی مهانی پرچنان در تقسی ه   و فرهنگی را تحت تأثیر ترار دهد های اتصاادیسایر فعالیت
 ( 4 همان:) گیردسو  ترار می ةری در ردگ، صنعت گردشموترساهینهت و 

 (: والیرت هرراتگری و توسعة اتصارادیدر ارتباط ب  پیشینة بحث ما )بررسی رابط  بین گردش
کر   ،«نقرش سرکصور تاوصری در توسرعة اتصارادی»تحت عنوان  یینام شد ک  پایان باید مصذکر

نام  توسرعة اتصارادی را گا  هرات دفاع نمود  است  در این پایاندر دانش 1392عبداالحمد ب  سال 
های اساسری توسرعة اتصارادی لهر لک  صرنعت یکری اه مطوری  مورد بحث تویش ترار داد  است

شدن باعث ایجراد است  صنعصیشدن راهی برای رسیدن ب  توسعة اتصاادیصنعصیشود و شمرد  می
مرود  را  دارد و سکصورهای صنعصی طی چند سال در والیت هرات رشد ن  را ب  ه عام اشصغال و رفا ِ

عرد باهاریرابی برر توسرعة صرنعت اثرر دیگرری کر  اه بُ (  106) است و تولیدات صنعصی افزایش یافص
بررسی نقرش باهاریرابی برر »: لیسانس تحت عنواندر مقط  فوق یینام پایان ،نگریسص گری گردش

گا  آهاد اسرالمی مشرهد دفراع در دانش 1389ک  شیما مردان در سال  باشد،می« گریتوسعة گردش
صورت تالصر  چنرین  ک  ب ،گری داشص نام  سخن بر محور توسعة گردشنمود  است  در این پایان
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گرری کشرور های گردشگری تارمی معرفی ماذبر های مذب گردشص  است، یکی اه را نصیج  گرف
تبلیغات  ،طلبدمیلیارد دالر را می 80المللی است و در سال بودمة ب  مبلغ های معصبر بینمان در رسان 

حال   ا بسهان  تأولی مص  چهرة واتعی کشور مان را ب  مهانیان بشناساند تواندچنان باهاریابی میو ه 
  ( 119) کافی برای آن در نظر گرفص  نشد  است ییبودم 

 مار  سرو در سلسلة ههص ، ش ،« چالش های صنعت گردشگری در افغانسصان»مقالة تحت عنوان 
یرن تحقیرق یافص  هرای اتوسط حامد امیری در مجلة غال  ب  چاپ رسید  است   1397 در  همسصان

  مرود داردوریاست گردشگری در هیرمجموعة وهارت اطالعات و فرهنگ  ک  با ومود نشان می دهد 
  ، اه مملرهی در راسصای رشد این صنعت درآمردها نکررد  اسرت  اه سروی دیگررولی کار درتور توم

ای کشروره مرل مها در این صنعت، مسألة امنیت است ک  اه این بابت افغانسصان اه ترین چالشمه 
 ( 109فقیر ب  حساب می آید)

گرری و ردشآیرا برین گاست تا ب  این پرسش پاسخ درتور بیابد ک :  هدفِ این تحقیق آن بود 
چون ه  ییهای فرعی  و نیز پرسش)مطالعة موردی والیت هرات( توسعة اتصاادی رابط  ومود دارد

 د هنری، تاریخی و تومی با توسعة اتصاادی رابط  ومود دار گری دینی،آیا بین گردش
یوة شرکمری را برا  هایداد سعی دارد  ییمیدانی و کصابخان این تحقیق  ،شد ب  موارد یادتوم  با

  ی  توانندتقددر والیت هرات گری و توسعة اتصاادی گی پیرامون رابط  بین گردش صبستحلیل ه 
 نماید 

صارادی اتگرری و توسرعة گری، انرواع گردشبین گردش :است ک گر اینهای نگارند  بیانیافص 
توانرد ومی مینری و ترگری تاریخی، دینی، هگردش   با افزایش روندِکطوری  رابطة توی ومود دارد

 مامع  را ب  نحو مطلوبی ب  توسع  برساند 
گی  بسرصروش ه  یقتحقنظر ب  ماهیت   است، اه لحاظ هدف کاربردیروش کار در این تحقیق

در  گرری و توسرعة اتصارادیبرین گردش  تحقیق حاضر در صدد است تا رابط  باشدتوانی میو ه 
اول و در این تحقیق اه مناب  دسرت  هدسنجش ترار دمورد ریاست اطالعات و فرهنگ والیت هرات 

است ک  بر  کارمنردان توهیر  هایینام اول عبارت اه پرسشمناب  دست  دو  اسصهاد  شد  استدست
ک   ،چنین سایر مسصندات معصبر علمی دیگر استه  و ها، مقاالتبادو  کصدست مناب   گردید  است

مهت گردآوری اطالعرات   ها در تسمت مبانی نظری اسصهاد  ب  عمل آمد  استدر این تحقیق اه آن
نام  در ایرن کر  نروع پرسرش ،نام های تحقیق اه ابزار پرسرشچنین پاسخ ب  پرسشها و ه داد  و

ک  هری  پاسرخی  ،نام  با توم  ب  طیف لیکرت مشخص شد  استبسص  )پرسش ةنامتحقیق پرسش
کر  در ، باشردمذکور دارای دو بخرش می ةنامپرسشباشد  می ،گان ومود ندارد( دهنددر اتصیار پاسخ
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های لهر لها مبصنری برر مپرسرش ،گان و در بخرش دو  شوندبخش نخست مشخاات کلی پرسش
گرری گردش) ر مسصقلمصغی ةللههای تحقیق بر اساس چهار مک  در این بخش پرسش ،تحقیق است
  ترتی  یافص  است (گری تومیگری تاریخی و گردشگری هنری، گردشدینی، گردش

 

 گریگردش

 ییید عنوان پدک  باید ب بل  ا نادید  گرفتر آن توانیترن بیسص  است و نم ةپدید ،گریگردش
 تواندیو کسی نم روندینهر ب  سهر م هایلیونسال  مهم  ک  ومود دارد )توب یا بد( ب  آن نگریست 

وسرع  تعنوان منبعری بررای رید ایرن حرکرت بر اها تواهند آمد، پس بگذها را اه سهر باهدارد، آنآن
 ( 5: 1394کاران  و ه  نیوسا اسصهاد  شود )

تررن  ،نظرانموم  شرد  کر  بسریاری اه صراح  ،گریصنعت گردش ةرشد روهافزون و شصابند
ه تررن سص  و آغرادر پایان ترن بی ،گریب  نظر مصولیان امور گردش گری بنامند بیسص  را ترن گردش

ار ان اثرگرذدهد، انقالبی ک  امروا  آن در اکثرر نقراط مهرگری رخ مییک  انقالبی در گردشوبیست
  تواهد بود

 -اعینروین، اه ابعراد مخصلرف اتصارادی، سیاسری، امصمر یییرد عنوان پدگری ب اهمیت گردش
گرری، توم  ب  اوضراع کنرونی صرنعت گردشاست  بابحث و بررسی تابلِ محیطییستفرهنگی و ه

ک  بنی بر این، م1989سال  گری درامروه  ادعای آنصونیو ساویگناک، دبیر کل ساهمان مهانی گردش
بات دی ب  اثترن بیسص  ب  صنعت شمار  یک مهان تبدیل تواهد شد تا حد هیا گری در پایانگردش
 ( ماهمان)رسید  

کنون ترا  حسراب آورد یرا تیررگرری را صرنعت ب گردش تروانیدر پاسخ ب  این سلال ک  آیا م
قاضرا گری را حرکرت مررد  و فشرار تگردش ،مهرسون ولیکوریش است مصعددی شد  یاظهارنظرها

تر اسرت کر  بر  کنردین  صنعت  اسرمیت اسرصدالل م  استگری توصیف کرد گردش برای تدمات
 ( 40: 1385  کاظمی: اهنقلب ) اه چندین صنعت مرتبط در نظر بگیری  ییرا مجموع  یگرگردش

ر وی گری صنعت نیست  هیرا محاول مشخای ندارد  بر  نظرمورفی نیز معصقد است ک  گردش
گرری ونقل، اسکان، سررگرمی و تهرریح منحارراً مصعلرق بر  گردشحملچون صنای  مشخای ه 

 کننردی  مگرران نیرز عرضرمحلی و غیر گردش ةنیسصند  هیرا این صنای  محاوالت تود را ب  سکن
 ( ماهمان)

 گران بررای دریافرتک  گردش ،گری و سایر صنای  در این استتهاوت اساسی دیگر بین گردش
  شودیم محاوالت دیگر اه محل تولید ب  محل مارف ارسال ک یرحالد  محاول باید سهر کنند
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 گریگردش یهاجاذبه
اب  و مصهراوت، ومرود منر هراییز گران اه کشرورها و منراطق مخصلرف و باانگبرای مل  گردش

آوردن انواع گری و فراه در صنعت گردش گذاریی صرف سرمااست  ب در مقاد ضروری ییهاماذب 
ین ا ةب  توسع توانیمناس ، نم یهاونقل و اسکان و سایر تدمات، بدون ومود ماذب حملتسهیالت 

عت ی ایرن صرنگری را اهممل  ارکران اصرلها و مناب  گردشهمین دلیل ماذب صنعت امیدوار بود  ب 
گرر یرا ردشتجربی بین گ ةاه: یک رابطاستگری عبارتگردش ةماذب ،ب  اعصقاد مک کاملدانند  یم
  ترکیر  کنردیم ک  اطالعاتی مخصار در مورد آن محل ارائ  ،نمارا  ةگرد، محل باهدید و مزوهانم

مخصلهری اه  هاییبنردتراکنون طبق   دهدگری را شکل میگردش ةماذب ،دیگراین س  عنار با یک
کر   ،گری مصنوع بود های گردشماذب  ( 84: 1385  )کاظمی ،شد  استگری ارائ گردش یهاماذب 

صرورت کلری گرری را ب های گردشماذبر   تواند باعث سرود و منهعرت گررددهرکدا  ب  نحوی می
 بندی نمود:توان ب  انواع ذیل دسص می

 های دولصی ماذب ر 

 انصهاعی های غیرهای ساهمانماذب ر 

 های بخش تاوصی ماذب ر 

 های طبیعی ماذب ر 

  های غیرطبیعیماذب ر 
 

 گریثار گردشآ
گرری مطالعرات مربروط بر  آثرار گردش برر ،المللریینگرری داتلری و بهمان با رشد گردشه 
ی پیامردها تخااری ترود، بر  بررسری ابعراد و هایین توم  ب  عالیق و همشد  و محققان باافزود 

تر   بیشکگری موم  شد  است اتصاادی گردش هاییتهرچند مذاب  اندمخصلف این پدید  پرداتص 
 ییهااشرصغال مرالی و منراف  ر اتصاادی هایوتحلیلی مطالعات اولی  در این تاو ، محدود ب  تجز

  (133 :1982  سونیاین صنعت باشد )مات
 گری ب  انواع هیر تقسی  گردید  است:آثار گردش

 گری گردش ةآثار اتصاادی توسعر 

  گریفرهنگی گردش -آثار امصماعیر 
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 توسعه

گی انسان مارداق داشرص  های مخصلف هند تواند در کلی  منب ک  می ،استیمههو  عام ،توسع  

گری، فرهن ةسرعتو ةک  در برگیرنرد ،طور عا  صحبت کرد  توان اه توسع  بمی ،دیگر تعبارب   باشد
 است     اتصاادی و ةاداری، توسع ةسیاسی، توسع ةامصماعی، توسع ةتوسع

 چیرد  وپی یامرر ،اتصارادی ولی بر ترالف رشردِ  استعینی اتصاادی ةاگر چ  توسع  یک پدید
انرداه، پس عایرد سراالن ، اهدیراد ماننرد  های کمریتوان با شاتصگی نمیاست و ب  ساد عدیبُچند

مانرد  یرا ق پیشرفص  اه موام  صرنعصی پیشررفص  بر  کشرورهای ع گزاری و انصقال تکنالوژیسرمای 
اید تغییرات ب ،وت ملیچرا ک  عالو  بر بهبود وض  اتصاادی و اهدیاد ثر  یری کردگنیافص  انداه توسع 

)نخعری  یدپدید آ نیز    لوژیکی واعی، اتصاادی، سیاسی، فرهنگی، تکناساسی کیهی در ساتصار، امصما
  (29: 1382  آغیمونی

 

 اقتصادی ةتوسع

فرراد اعبارت اه رشد مرداو  اتصارادی یرک مامعر  و بهبرود وضریعت رفراهی  ،اتصاادی ةتوسع
 ،گردی تب  عبار باشد میهای اتصاادی ی و تحول در تما  بخشنگوردگ ةک  در برگیرند ،استمامع 
در  را یترکر  تغییرابل  مدت اسرتی افزایش تولید و عاید ملی در دراهاتنها ب  معناتصاادی ن  ةتوسع

لرذا گهصر    گیرردینیرز در برر م ه تهکر امصماعی و فرهنگی مامعر طر ،تکنالوژی تولید ساتصار تولید،
 ةعترتی  توسربردین  موارد بیش اه رشرد اتصارادی اسرت ةاتصاادی در برگیرند ةتوانی  ک  توسعمی

: 1391  )ترودارو گررددمیهای کیهی و ساتصاری نیرز شامل دگرگونی ،اتصاادی غیر اه تغییرات کمی
45 ) 
 

 اقتصادی ةهای مختلف توسعژییاسترات
صی ساتصار حکروم ،هافرصت ،مصناس  با شرایط ،کشورهای مخصلف مهان ،اتیر ةدر طول چند ده

ها ژییتین اسصرااتصاادی مخصلهی را در پیش گرفصند  ا ةهای توسعژییو فرهنگ امصماعی تود اسصرات
در آن ترار هایژییاسصراتاین دهند ک  ک  طیهی را تشکیل میبل  طور کامل تابل تهکیک نیسصند  ب

 ،راعصیهژی انقالب یاسصرات ،شدنژی صنعصییاسصرات، ژی اتصااد باهیاسصرات اسصراتیژی پولی،  گیرندمی
  ژی سوسیالیسصی توسع یاسصراتاسصراتیژی توهی  مجدد و 

ها را ژییشهاف و مشخص هی  یک اه اسرصراتطور   تقریباً هی  کشوری ب :عالو  باید گهت ک  ب
ها و سیاسرت ةک  این تحلیرل کارشناسران و مطالعربل  دارد(گیرد )یا حداتل اعال  نمیدر پیش نمی
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است  ژی را انصخاب نمود یکند هر کشور تقریباً کدا  اسصراتک  مشخص می ،ها استهای دولتبرنام 
 ( 56: 1392 )شالواتور  ( )یا ب  انصخاب او نزدیک است

  

 کننده و توسعة اقتصادی در افغانستانعوامل تعیین

 تاس   توسع عوامل اساسی رسیدن ب ةکنندک  تعیین را ما باید شش مورد هیر مردان کشوردولت
 ةتوسع ما ب  ،ابداتصاادی طرح شد  تحقق نی ةک  برای توسعیهمین عوامل اگر و  دننظرداشص  باش در

 ( 45: 1389  باغیان)تر  رسید  اتصاادی حقیقی نخواهی
 

 مشارکت تمرکززدايی و
مرورد  های اتیرده  اتصاادی در ةریزی توسعابعاد مخصلف برنام  تمرکزهدایی در 

، کراهش حجر  اگذارکردن امور بر  منراطقو ت،اتصااددانان بود  اس اهی بسیار توم 
ایی ب  منظرورافزایش کرار« بخش تاوصی»مرد  سپردن آن ب   های دولصی وفعالیت

صاادی ب  ات ةدر مباحث توسع ییابعاد ویژ  رتابصی، فضای اهطریق مشارکت مردمی در
 اهش فقرراهی برای ک ،های روسصاییپروژ  امرای مشارکت مرد  در  تود گرفص  است

ی کر  دیگرمه   بسیار ةمنب شود وروسصایی محسوب می ةترین شیو  برای توسعب  و
 ةتوسررع مشررارکت هنرران در ،تومرر  ترارگرفصرر  اسررت مبحررث مشررارکت مررورد در

 ها وریزیبرنامرر  هررای اتصاررادی وفعالیت میررزان مشررارکت هنرران در  اسررتاتصاادی
 ( 46: 1389  باغیان)تر  اتصاادی است ةتوسع شاتص مه  در ،هاگیریتامی 

فرزایش یافص  بررای اهای سراهمانکوشش»: کندچنین تعریف می ساهمان ملل مصحد مشارکت را
هرای اتصارادی در فعالیت حضرور ک  مشرارکت امصمراعی وهایینهادها برای گرو  کنصرول برمناب  و

 ( 46: 1389باغیان  تر )«ها دریغ شد  استتاکنون اه آن
 هرا وییشرناتت توانا ،کاهش بیکراری ،برای افزایش نرخ رشد ییوسیل  اتصااددانان مشارکت را

منردان علرو  کر  دانشدرحالی  داننردها میرآمردد ترتوهی  بر  و سطحی فراگیر ها درکارگیری آنب 
 ( 46همان: ) دانندمیعوامل رسیدن ب  توسع   ی اهئیامز مشارکت را هدف و تود ،امصماعی

 

 ها ونهادهای اجتماعیگی سازمانهبالند ايجاد و

عوامل مه  برود   یکی اه ،امصماعی هایساهمان و نهادها ایجاد ،اتصاادی ةبرای رسیدن ب  توسع
در مامعر ، ومودآمرد   ب یهاسراهمان ایرن نهادهرا و  رسرانداری مییرف توسرع  اتحقق اهد ک  در
 ةگی آن منجرب  توسعدرتشند و ک  رشد ، باشدمی هاانسان آرهوهای گروهی اها و نیاهه ةکنندبرآورد 

 ةگی توسرع گونر چ ماهیرت و انعکاسری اه ،های امصماعیتاوصیات ساهمان  شودمیهمان مامع  
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 ،دنرسگی می بالند رشد و اه یی مدنی وتصی ب  درم نهادهای امصماعیِ است  یک کشور امصماعی در
بر  ین طریق ا اه را هاو تمایالت آن آرا و باشد داشص   راک  مشارکت مردمی را ب  حد گسصرد  ب  ه 

 ةتوسرع و پیشررفت هرای مهمری اهملو  د ونردهگیری انعکراس میسطوح تامی و  باالتر ینهادها
 ةمربوط ب  منبهای هنجار اه ییمجموع  این نهادها، سوی دیگر اه  دنگذارب  نمایش می را اتصاادی

دو  نظرا  امصمراعی اه مبادالت اتصاادی است  نهادها در سایر مانند اهدوا  و ی،اصلی ساتصار امصماع
 :شونددیدگا  ب  ه  مربوط می

ونرد هرای امصمراعی پیب  ارهش ساهمان را آورند ک  الگوی عمل وومود می ب مقرراتی را ،نهادها
  دهدمی
  امصمراعی فاصرل  ایجراد کررد  هایی تا  سراتصارگی تا حدی بین بخش نهادها درعین وابسص  

 مصارل های دیگرب  حوه  آن حیط  را ،عمل ةگسصرد ةیک حیط رفصار در ةادار درعین حال ب  منظور
برین  ،آوردومود مری بر های اولیر  رامناسبت ک  گروهی اه ،حال اهدوا  درعین :برای مثال  کنندمی

 ( 47: 1389  باغیان)تر  کندهای مامع  پیوند نیرومند برترارمیبخش های دیگرتانواد 
 

 ريزی دقیق کاريابیبرنامه

 های نیروی انسرانی وگی مسصلز  شناتت ویژ ،اتصاادی ةتوسع صحیح مهت رشد وریزی برنام 
 کر  هرسرال  وارد باهارکرارترأمین مشراغل بررای کلیر  افرادی  نیاه مامع  اسرت تأمین مشاغل مورد

بررای   ریزی صرورت گیرردبرنام  اساس هر پای  و ، باید برمامع  توهی  صحیح آن ب  نیاه شوند ومی
 کنند  دراشرصراک اتصارادی افرراد ةدولت مهت رسریدن بر  توسرع تکمیل تحایالت باید در :مثال

های تحاریلی برود  ک  نیاه مامع  منوط ب  رشرص  ،طوری تنظی  نماید ملسسات تحایالت عالی را
 ،کشرورهای در حرال توسرع  اتصاادی در ةرا  توسع مشکالت عمد  سر یکی اهر، اهسوی دیگ  باشد

تحاریالت عرالی  احصر مصوسط و، ییتکمیل تحایالت ابصدا موانان بعد اهاه  یبزرگ ةبیکارماندن عد
نر   تحایالت عالی فرراه  اسرت و ةی ن  همینیابصدا مصوسط و ک  ب  فارغان دورتاطریب   باشدمی

 ریزکاربرنام چون   دنب  وم  احسن بگذران را  گی روهمر د هندنک  بصوان ین  شغل وی و تعلیمات حرف
 و آیردب  میان مریماست ک  تور  بیکاری این در دتیق نیست و ،کار باهار مومود در برای نیروی کار

مومرود  چنان فارغان تحایالت عالی ترالف نیاههرای اولیر  وه   گرددمان  پیشرفت اتصاادی می
 ریزی دتیررق درد برنامرر نررایررن کشررورها بصوان ماسررت کرر  اگرررینا پررس در  اسررتتحارریل نمود 

 یافرت یرک مشرارکت عمرومی اه ک  تذکر ،طبق عامل اول د ونداشص  باش کاری ساتصن نیرومشغول
ک  نیرروی  یگی موانانبرنام بی بخشد سرعت می اتصاادی را ةآحاد مامع  ب  عمل آید مریان توسع
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آیرد عمل درست ب  ةاسصهاد نیرو چوه  ک  اه یصورت در ،ددهنتشکیل می یک کشور در را عظی  کار
نررخ  افزود  یا های نرخ اشصغال و ارهش رشدچون داد   هرعرص  باشد های دتیق کاریابی دربرنام  و

 ةنررخ بیکراری مصغییرهرای کلیردی بررای ارهیرابی وضرعیت دورنمرای توسرع و مشارکت نیروی کار
 ،وامل تولیدع مناب  و بهین  اه ةریزی دتیق برای اسصهادوری محاسب  مهت برنام بهر  ،استاتصاادی

 ( 48: 1389  باغیان)تر  اتصاادی بسیار مه  است ةتوسع تاو  نیروی انسانی درب 
 

 استقالل سیاسی ثبات و

 ،صارادیات ةهدف توسع  ِشدنعوامل محقق یکی اه ،اتصاادی هسصند ةتوسع ک  درحالیکشورهای
چرون   دنرتوسرع  را طری کنفراینرد تردریجی مصرداو   ترا ،باشردب  ثبات سیاسری می هارسیدن آن

  باغیران)تر  کررد کرار ترربیش توان ابعاد ارهشری فرهنگری رامی نمودن امنیت داتلی کشوربافراه 
ات  وتوانند مهید نمایی  ک  برای ثبات و اسصقالل سیاسی می(  عواملی چند را ذکر می49-50: 1389
 شوند:
 

 تحرك اجتماعيالف( 

گی آرهوی  هنرد وتصی در ،براینبنا  ی کافی نیستیب  تنها ترب  گی داشصن آرهوی ساد  برای هند
است کر   همین ،صورت گیردگی امصماعی  گسیخصه فردی ب  صورت اه گیِ هند ساد  حاک  باشد و

بر   منجرر یافصر  و بلرورتتحررک در امصمراع  انگیرزش و ءًبنرا  آیردنمی ب  تارور یتحرک ب  تنهای
، اهسروی دیگرر  باشرداتصارادی می ةباهشدن ب  تحقرق اهرداف توسرع را ِ ،های ممعی شد فعالیت

گی بردون  شایسرص براسراس ترالش و کسر  مقرا  را شرغلی و تحرکِ ،مامع  ک  افراد دردرصورتی
 برودپرواهی بررای بهی بلنردنروع آیرد وومود می مند بهدف ییمع ما ،مره داشص  باشد ،هرگون  تید

 ةق توسرعتحقر و یابی بر  آرهوهرادسرت منظورب  ،مهارت کس  آموهش و گی، هند فردی، اسصاندارد
لرذا   شرودیواتر  م نظرا  امصمراعی مرلثر تغییر در و یابدهای انسانی گسصرش میگرو  اتصاادی در

ن روهافزو ب  طور مند وصورت هدفب  ،یک مامع  در داشصن تحرک امصماعی افراد :توان گهت ک می
  باغیران)تر  اتصاادی است ةهای رسیدن ب  توسععامل یکی اه ،صماعی مشصرکهای امتوأ  بافعالیت

1389 :51 ) 
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 و وحدت ملي هتقويت روحيب( 

بران ملی ر  ها سب  میزان شناسایی باحکومت وگی آن پارچیک مرد  و ةروحی گی روانی و آماد
 رد  میان ملرت تواند ایجاد تهاهمیپارچ  یک صورت مصعهد وگی روانی مرد  ب  آماد آگاهی و  است

ی گی ب  نیاهها های حاکم  تقاضای رسیدحکومت صواند ب  صورت آگاهان  اهب و دسطوح مخصلف گرد
هرای نیاه رفر  هاک  پس  ،دنگو ب  نیاههای مرد  باشپاسخ کنند تاسعی ها نیزحکومت نماید و را شان
 رحردت ملری دو ورن  اگر  دنبگذار شان دی کشورپیشرفت اتصاا ب  سوی های مسصحک  راگا  ،اولی 

گونر  دن اینهدو ترا ،فرهنگی ومود داشرص  باشردر  های امصماعیگی پراکند ،میان یک مامع  نباشد
 ةتوسرع خواهی  بر ب پس باید اگر  اتصاادی ک  است ةفرصت برای تحقق اهداف توسع ،هاکشمکش

 آن در ةوسریلب  حهظ و ملی را افصخار ،عامل مه  نمود روی این  ترتوم  بیش باید ،اتصاادی برسی 
 ( 53-52: 1389  باغیان)تر   ی یالمللی نهوذ نماهای بینصحن 

 

 کننده يا بازدارنده(؟تسهيل) اقتصادی ةنقش دولت در توسعج( 
بر  نردرت  اتصارادی نیسرت  ةتر اه ترویج توسرعکدا  نادرستاه میان تمامی وظایف دولت، هی 

ار، ظیه  دارد کرودولت ک   ،تاور آن چنان باشدکنید ک  مدار امریکایی را پیدا توانید یک سیاستمی
مصرداول  بی بسریاریافص  و صنعصی غرتجارت، درآمد و سود ایجاد کند  این اشصبا  در کشورهای توسع 

 آورتر باشردتواند هیانسو  فراگیرتر است و حصی میاما ثابت شد  است ک  در کشورهای مهان  است
 ( 67: 1389  )تطی 

کردنرد یهای تارمی طوری عمل موالن کمکلهای مصوالی، اتصااددانان توسع  و مسبرای ده 
ع  یکی اه ویج توستر گیرد  دروات ، برتی باور داشصند ک ک  انگار رشد و توسع  اه دولت سرچشم  می

 های اتصارادی دولصریرو، کشرورهای فقیرر برنامر اه ایرن  های دولت در مامع  استترین نقشمه 
 کردنردهای کمکری ترارمی ارائر  میبرنامر  ،منردشردند و کشرورهای ثروتهیادی را مصحمرل می

سرع  ر حال توهای دبسیاری اه کشور  برانگیز بودسفأآن شکسصی ت ةاما افسوس ک  نصیجما(  همان)
ش اصرلی ک  نقر ،ها دریابندشود ک  دولتروه فقیرتر شدند  رشد اتصاادی تنها همانی ایجاد میب روه
هرا بر  ت آناست ک  بدون دتالرشان در توسع هایکردن دتالتها کنار رفصن اه سر را  و مصوتفآن

   هد شدصورت طبیعی ایجادتوا
 

 هاتحلیل فرضیه

 گری(گردشاصلی ) ةفرضیتحلیل 
 مثبصی ومود دارد  ةاتصاادی رابط ةگری و توسعبین گردش
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 گری و توسعة اقتصادیبررسی رابطه بین گردش
 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل

 غالب
 اترصارادی ةعتوس

ش
گرد

ی
گر

 

 677،0**گی پیرسون =  بسصضری  ه 

 0،000سطح معنا داری = 

 90تعداد نمون  = 

 ،(0،677) ةاتصارادی بر  انرداه ةگرری و توسرعگی گردش بسرصمیزان ه  ،توم  ب  مدول فوقبا
کر   ،تروان اسرصدالل کررددرصد اطمینان می 0،99ک  با  ،باشدتوی مثبت می نسبصاً ییرابط گر بیان
یعنری   (α) تر اهکوچک ،آمد  در این مورددست ب داریِهیرا سطح معنی  گرددید میأیاصلی ت ةفرضی

ک  بین  ،شودمیپس نصیج    نمایداصلی تحقیق می ةید فرضی، ک  داللت بر تأی( است0،01>0،000)
 داری ومود دارد معنی ةرابط ،اتصاادی ةگری و توسعگردش

 گری دینی(فرعی اول )گردش ةفرضی تحلیل
 اتصاادی ةعتوسر

ش
گرد

گ
ی دینی

ر
 

 437،0**گی پیرسون =  بسصضری  ه  

 0،000داری = سطح معنا

 90تعداد نمون  = 

( 0،437) ةاهاتصاادی ب  انرد ةگری دینی و توسعگی گردش بسصمیزان ه  ،فوقبا توم  ب  مدول 
 ةک  فرضری ،کرد توان اسصداللدرصد اطمینان می 0،99باشد، ک  با ضعیف می نسبصاً ییرابط  گربیان

یرد أیت ،داری ومرود دارد(معنری ةرابطر ،اتصاادی ةگری دینی و توسعبین گردش) فرعی اول مبنی بر
( 0،01>0،000یعنری )   (αتر اه )کوچرک ،آمد  در این مرورددست داری بهیرا سطح معنی  گرددمی

گرری و شکر  برین گرد ،شودپس نصیج  می  نمایدتحقیق فوق می ةید فرضیأیک  داللت بر ت ،است
  داری ومود داردمعنی ةاتصاادی رابط ةتوسع

 گری هنری(فرعی دو  )گردش ةفرضی تحلیل
 اتصاادی ةعتوسر

ش
گرد

ی
ی هنر

گر
 

  4340**گی پیرسون =  بسصه ضری  

 0،000داری = سطح معنا

 90تعداد نمون  = 

 ،(434 0) ةاتصاادی ب  انداه ةگری هنری و توسعگی گردش بسصمیزان ه  ،فوقتوم  ب  مدول با
 ةک  فرضری ،توان اسصدالل کرددرصد اطمینان می 0،99باشد، ک  با ضعیف می نسبصاً ییرابط گر بیان

یرد أیت ،داری ومرود دارد(معنری ةاتصاادی رابطر ةگری هنری و توسعبین گردشمبنی بر ) دو فرعی 
( 0،01>0،000یعنری )   (αتر اه )کوچرک ،آمد  در این مرورددست داری بهیرا سطح معنی  گرددمی
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ری گرکر  برین گردش ،شرودپس نصیجر  می  نمایدتحقیق فوق می ةید فرضیأیک  داللت بر ت ،است
 داری ومود دارد معنی ةرابط ،اتصاادی ةهنری و توسع

 گری تاریخی(فرعی سو  )گردش ةفرضی تحلیل
 اتصاادی ةرعتوس

ش
گرد

ی تاریخی
گر

 
 431 0 **گی پیرسون = بسصضری  ه 

 0،000سطح معنا داری = 

 90تعداد نمون  = 

 ةداهاتصارادی بر  انر ةتوسرع گرری تراریخی وگی گردش بسرصمیزان ه  ،فوقتوم  ب  مدول با
 :توان اسصدالل کرد ک درصد اطمینان می 0،99باشد، ک  با ضعیف می نسبصاً ییرابط  گر( بیان431 0)

 ،د(داری ومود دارمعنی ةاتصاادی رابط ةگری تاریخی و توسعبین گردش) مبنی بر سو فرعی  ةفرضی
نری ) یع  (αتر اه )کوچرک ،در ایرن مرورددسرت آمرد    داری برهیررا سرطح معنری  گررددید میأیت

کر  برین  ،شودپس نصیج  می  نمایدتحقیق فوق می ةید فرضیأیک  داللت بر ت ،( است0،01>0،000
 داری ومود دارد معنی ةاتصاادی رابط ةگری تاریخی و توسعگردش

 گری تومی(فرعی چهار  )گردش ةفرضی تحلیل
 اتصاادی ةتوسع

ش
گرد

ی تومی
گر

 

 514،0**گی پیرسون =  بسصضری  ه 

 0،000سطح معنا داری = 

 90تعداد نمون  = 

 ،(514 0) ةهاتصاادی ب  اندا ةگری تومی و توسعگی گردش بسصمیزان ه  ،فوق توم  ب  مدولبا
کر   ،تروان اسرصدالل کررددرصد اطمینان می 0،99باشد، ک  با توی مثبت می نسبصاً ییرابط گر بیان
 ،رد(داری ومود دامعنی ةاتصاادی رابط ةگری تومی و توسعبین گردشمبنی بر ) چهار فرعی  ةفرضی

ی یعنرر  (αتر اه )کوچررک ،دسررت آمررد  در ایررن مررورد داری بهیرررا سررطح معنرری  گرررددیررد میأیت
ک  برین  ،شودپس نصیج  می  نمایدتحقیق فوق می ةید فرضیأیک  داللت بر ت ،( است0،01>0،000)

  داری ومود داردمعنی ةاتصاادی رابط ةگری هنری و توسعگردش

 

 گیرینتیجه

 ( نهرر 90ب  تعداد ) ،کارمندان ریاست اطالعات و فرهنگ والیت هرات ،آماری این تحقیق ةمامع
های آماری، فیاردی و ها اه  شاتصنام  بود  و برای تحلیل آماری داد ابزار تحقیق پرسشاند  بود 
 ،های تحقیق اسصهاد  شد  اسرتگی پیرسون برای آهمون فرضی  بسصآهمایش ضری  ه چنین اه ه 
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 ،تجزی  و تحلیل آماری بر روی اطالعات انجا  پرذیرفت 16 ةنسخ spssافزار ک  با اسصهاد  اه نر 
 ةگرری و توسرعگی گردش بسرصمیرزان ه  :رسری اصلی تحقیق ب  این نصیج  می ةک  نظر ب  فرضی

کر   ،توان اسصدالل کرردک  می ،باشدتوی می نسبصاً ییرابط گر بیان ،(0،677انداه  )** اتصاادی ب 
یعنری   (α) تر اهکوچک ،آمد  در این مورددست داری بهیرا سطح معنی  گرددید میأیاصلی ت ةفرضی

ک  بین  ،شودپس نصیج  می  نمایداصلی تحقیق می ةید فرضیأیک  داللت بر ت ،( است0،01>0،000)
 داری ومود دارد  معنی ةرابط ،اتصاادی ةگری و توسعگردش

گری تاریخی برا توسرعة اتصارادی رابطة گردش ،گرددک  در مدول فوق مشاهد  میطوریهمان
 نسربصاً یی رابط434 0**گری هنری با توسعة اتصاادی رابطة گردشضعیف،  نسبصاً یی رابط 431،0**

ضرعیف  رابطرة  نسربصاً یی رابطر 437،0**گرری دینری برا توسرعة اتصارادی ضعیف، رابطرة گردش
گرری و توسرعة رابطرة  تروی و رابطر  برین گردش 514،0**گری تومی با توسعة اتصارادی گردش

گرری ترومی در والیرت هررات، دار، مسصقی  و توی ومرود دارد  گردشرابطة معنا 677،0** اتصاادی
 باشد  بر توسعة اتصاادی دارای می را گذاریترین اثربیش
 

 هاسرچشمه

 :تهرران غرال  علری فرمرادی  توسعة اقتصادی در جهاا  ساو (  1391تودارو، مایکل  )  1

 سار انصشارات کو 

  میگا  آهاد اسالتهران: انصشارات دانش  اقتصاد توسعه(  1389محمد علی  )تطی ،   2

نوروه علری  و محمد بیگدلی ضیایی  مصرم :  اصول علم اقتصاد(  1392سالواتور ، دومینیک  )  3

  سارتهران: انصشارات کو   مهدی پو

  تااریهای تحقيق در علاو  ر روش(  1385اله  حجاهی  )سرمد، ههر ، باهرگان عباس و   4

  دوسصانکصابتهران: 

    تهران: انصشارات نیاقتصاد توسعه(  1389مرتضی  )باغیان، تر   5

ملله 
ها

 

 حج  نمون  سطح معنا داری گیبسص ضری  ه  مصغیر تاب  مصغیر مسصقل

 90 0.000 677،0** اتصاادی ةتوسع گریگردش

 90 0.000 437،0** // // گری دینیگردش

 90 0.000 434 0** // // گری هنریگردش

 90 0.000 431،0** // // گری تاریخیگردش

 90 0.000 514،0** // // گری تومیگردش
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شراد   تهرران: انصشرارات و هارت فرهنرگ و ارگریمديريت گردش(  1385کاظمی، مهردی  )  6
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ان:   تهررگذاری در نيروی انساني و توسعة اقتصادیسرمايه(  1382مصوسلی، محمود  )  9

 گا  تهران انصشارات دانش

ت وهارت   تهران: انصشراراگری، ماهيت و مفاهيمگردش(  1385مهدی  )سقایی، پایلییزدی  10

 فرهنگ  و ارشاد اسالمی 

ی بندی بازار در مديريت ارتباطات با مشاتراهميت بخش»  (1392)  مریالد احمدی،  11

 تحایالت عالی اشراق  ةسسلمنامة فال :هرات  «گریصنعت گردش ةدر توسع

 :هررات  «اقتصاادی ةنقش سکتور خصوصاي در توساع»  (1392)  عبداالحمد نوری،  12
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