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تقدیم به استاد بیادعا و مخلص محیط زیست ایران،
جناب آقای مهندس بیژن فرهنگ درهشوری،
که اگر همت ایشان نبود ژئوپارک جزیره قشم
هیچگاه به سرانجام نمیرسید.
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ب��ا ت��وکل بر خداوند پاک وبخش��اینده ،موضوع رس��اله پایاننامه خ��ود را در مقطع
کارشناسی ارشد (معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی قشم) ،بررسی تاثیر ژئوپارک
قشم بر رشد اقتصادی مناطق همجوار انتخاب کردم و به لطف الهی بعد از تالشی شش
ماهه و کمکهای بیدریغ سرکار خانم دکتر مریم طهرانی و جناب آقای دکتر محمد
محبی بهعنوان اس��اتید راهنما و مشاور با درجه عالی موفق به دفاع از این رساله شدم.
دکتر مریم طهرانی از اساتید بنام رشته مدیریت دانشگاه تهران میباشند که حق زیادی
بر گردن این حقیر دراین پروسه تحقیقاتی دارند.
بدون شک حمایتهای قاطعانه و برادرانه فرهیخته گرامی جناب آقای مهندس فرزین
حقدل ،معاون هماهنگی ،فرهنگی وگردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و مدیر محترم
مرکز بین المللی رشد قش��م که همیشه اینجانب در تمام زمینه های کاری و شخصی
راهنمایی فرمودند هیچگاه فراموش نخواهم کرد و دعایگوی ایشان خواهم بود.
دلی��ل تقدیم کتاب نیز به مهندس دره ش��وری ای��ن بود ک��ه در بازدیدهای میدانی،
کتابخانهای و مصاحبهها دائمًا با نام ایش��ان مواجه میشدم و در نهایت دریافتم که نام
ایشان با ژئوپارک قشم پیوندی ناگسستنی دارد.
در ضمن جناب آقای مهندس س��ید محمد داخته رئیس محترم اداره محیط زیست و
ژئوپارک جزیره قش��م با انرژی مثالزدنی زحمات زی��ادی را برای چاپ این کتاب
متحمل شدند.
امی��دوارم خوانندگان این کتاب نواقص و کاس��تیهای موج��ود را انتقال و موجبات
غنیشدن پروژههای بعدی را فراهم نمایند.
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چکیده

ژئوپارک در لغت "پارک زمينشناس��ي" و در معنا عبارت است از منطقهاي با وسعت
کافي که مرزهاي آن به وضوح مشخص شده و چندين پديده بارز زمينشناسي (ميراث
زمينشناس��ي) در محدوده آن قرار گرفته باش��د .اين محدوده بايد بتواند در توس��عه
اقتصادي جوام��ع پيرامون نقش موثري ايفا نمايد .با توجه به تعریف رش��د اقتصادی
که عبارت اس��ت از افزايش ظرفيتهاي توليد و متعاق��ب آن افزایش میزان تولید در
یک منطقه ،در این تحقیق به بررس��ی اثرات ژئوپارک قش��م بر رشد اقتصادی مناطق
همجوار پرداخته شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان
س��ازمانهای منطقه آزاد قش��م ،میراث فرهنگی ،صنایع د س��تی وگردشگری استان
هرمزگان ،قش��م و اداره ژئوپارک جهانی قشم ،اس��اتید دانشگاه و متخصصان حوزه
توریسم به تعداد  80نفر میباشند که از این تعداد  66نفر با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهبندی شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .سپس با تدوین پرسشنامه
 30سوالی نس��بت به گردآوری دادههای تحقیق اقدام شد .روایی محتوایی پرسشنامه
تدوین شده با نظر اساتید و مدیران سازمانهای محل تحقیق مورد بررسی و تایید قرار
گرفت .جهت بررسی پایایی پرسشنامه نیز از روش پیش آزمون – پس آزمون استفاده
شد که مقدار آلفای کرونباخ ( ) %86در مرحله نخست و مقدار آلفای کرونباخ ()%88
در مرحله دوم نشان داد پرسشنامه تدوین شده از پایایی خوبی نیز برخوردار است .نرمال
بودن توزیع دادههای تحقیق نیز با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف ( )KSمورد
بررسی و تایید قرار گرفت .بر این اساس آزمون تي استيودنت ()one sample t-test
جهت بررسی فرضیات تحقیق انتخاب شد ..نتايج حاصل از جمعآوري پرسشنامهها و
نظرسنجي از افراد نمونه آماری نشان داد ژئوپارك قشم به ترتيب بر افزایش نیروی کار
با ميانگين  ،20.80افزایش سرمایهگذاری با ميانگين  ،20.55افزایش اشتغال با ميانگين
 ،،20.32افزایش اس��تانداردهای گردش��گری با ميانگين  ، 21.08افزایش صادرات با
ميانگين  20و پیشرفت فناوریهای تولید با ميانگين  19.29در مناطق همجوار تاثيرگذار
خواه��د بود ،كه اين عوام��ل در حالت كلي تاثير مثبت بر رش��د اقتصادي در مناطق
همجوار خواهد گذاشت.
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مقدمه

ژئوپارک1در لغت "پارک زمينشناسي" و در معنا عبارت است از منطقهاي با وسعت
کافي که مرزهاي آن بوضوح مشخص شده و چندين پديده بارز زمينشناسي (ميراث
زمينشناس��ي) در محدوده آن قرار گرفته باش��د .اين محدوده بايد بتواند در توس��عه
اقتصادي جوامع پيرامون نقش موثري ايفا نمايد.
ژئوپارک ممکن است عالوه بر پدیدههای زمینشناسی از آثار تاریخی ،بومشناسی و
میراث فرهنگی و طبیعی دیگر نیز برخوردار باشد .ژئوپارک زیر نظر یونسکو و توسط
باالترین مقام مملکتی منطقهای که ژئوپارک در آن واقع ش��ده اس��ت اداره میشود.
هدف از ایجاد ژئوپارک توسعه پایدار میباشد.
ارزش علمی ژئوپارکها تنها برای متخصصین و دانش��مندان نمیباشد ،بلکه حضور
افرادی آگاه و مطلع در جای جای ژئوپارک و ارائه توضیحات عمومی و نه تخصصی
به گردشگران عالقهمند خود س��بب آموزش بازدیدکنندگان شده و چه بسا این کار
باعث ایجاد عالقهمندی جهت پیگیری های آنی و کس��ب دانش بیش��تر در این زمینه
ش��ود .برپا کردن نمایشگاههای متنوع علمی در جلب توجه بازدید کنندگان و ارتقاء
اطالعات و دانش آنها بسیار مفید است.
نتیج��ه این که ژئوپارکها مرکز تجمع و پیوند رش��تههای مختلف علمی ،فرهنگی و
اقتصادی میباشد.
با توجه به کلیه مزایا و فرصتهای بالقوه پیش رو در صورت ایجاد ژئوپارک ،امروزه
کلیه کشورهای دنیا سعی دارند که منطقه یا مناطقی را با نام ژئوپارک به ثبت بینالمللی
برسانند .تا به حال  17کشور در سراسر دنیا  67ژئوپارک را به ثبت رسانده اند که در
این بین کشور چین با  28مورد ،انگلستان  ،7آلمان  ،6اسپانیا  4و ایتالیا  3مورد به ترتیب
مقامات نخست تا پنجم را دارا هستند)UNESCO( .
بيان مسئله تحقيق

ژئوپارک عبارت از يک منطقه حفاظت ش��ده با وسعت کافي است که نه تنها شامل
چند پديده بارز زمينشناس��ي باشد بلکه ميراثهاي اکولوژيکي و باستانشناسي را نيز
در بر گيرد .يک ژئوپارک با توس��عه فعاليتهاي حفاظتی ،آموزش و ژئوتوريسم به
هدف خود ميرسد)UNESCO( .
ژئو پارك قشم به عنوان نخستين ژئوپارك خاورميانه و نخستين اثر ميراث طبيعي كشور
به ثبت جهاني رس��يده است .طول محدوده ژئوپارك قش��م حدود  50كيلومتر مربع
ميباشد و سبب شده است يونسكو از آن به عنوان اولين ژئوپارك ايران و خاورميانه
1

JeoPark .
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ياد كند .اثرات اقتصادي آنرا در بهبود وضعيت اشتغال ساكنان ،ايجاد شغلهاي جديد،
افزايش درآمدهاي آنان ميتوان مشاهده كرد .تشويق و تعامل فرهنگي –اجتماعي ميان
گروههاي مختلف مردم يك كش��ور به منظور بسط ش��ناخت از توانهاي محيطي و
ايجاد وفاق اجتماعي ،معرفي كش��ور و فرهنگها،هنر و س��نن بومي ميتواند به عنوان
تاثي��رات فرهنگي مد نظر ق��رار گيرد( .حقي پ��ور ،1383 ،ص  .)23از جمله تاثيرات
اجتماعي ژئوپارك نيز ميتوان به فراهم آوردن فرصت براي گذراندن اوقات فراغت
مردم ،امكان آموزش و آس��ايش گردشگران به دور از محيط معمول زندگي ،ايجاد
حس نوعدوستي در ميان ساكنان و ايجاد امكانات تفريحي و سرگرمي ساكنان اشاره
كرد .ميتوان قابليتهاي گردشگري ،اكوتوريسمي و ژئوتوريسمي در اين محدوده
را شناس��ايي و آموزش جوامع محلي اطراف را جهت حفاظت و ايجاد اشتغال به اجرا
در آورد .ژئوپ��ارک قش��م میتواند با جذب توریس��ت و افزای��ش درآمد در مناطق
همجوار باعث رونق و رش��د اقتصادی و تبعات مثب��ت در این مناطق گردد .منظور از
رش��د اقتصادی افزایش میزان تولید در یک منطقه اس��ت .البته در این تحقیق با توجه
به هدف و محور اصلی آن ،جهت بررس��ی اثرات ژئوپارک قش��م بر رشد اقتصادی
مناط��ق همجوار ،میزان رش��د اقتصادی یا در واقع میزان افزای��ش تولید در این مناطق
با اس��تفاده از فرمولهای اقتصادی محاس��به نش��ده بلکه ابتدا با مطالعه منابع اطالعاتی
موجود ،عالئم و نش��انههای افزایش تولید و رش��د اقتصادی در یک منطقه شناسایی
ش��دهاند و سپس با بررس��ی نقش ژئوپارک قشم بر شکلگیری هر یک از این عالئم
رشد اقتصادی ،در نهایت سعی شده است نسبت به اثراتی که ژئوپارک قشم میتواند
بر رشد اقتصادی مناطق همجوار خود داشته باشد شناخت حاصل شود .در حال حاضر
با توجه به قابلیتهای جزیره قش��م در بحث ژئوپارک و جاذبههای توریستی موجود
در این پدیده تاکنون اس��تفاده بهینه جهت رش��د اقتصادی در مناطق هجوار صورت
نگرفته است .در همین راستا قرار است در این تحقیق به اثرات ژئوپارک قشم بر رشد
اقتصادی مناطق همجوار بپردازیم.
اهداف تحقیق

.1تعیین نقش ژئوپارک قشم بر رشد اقتصادی مناطق همجوار
 .2بررسی نقش ژئوپارک قشم بر افزایش سرمایهگذاری در مناطق همجوار
 .3بررسی نقش ژئوپارک قشم بر افرایش اشتغال در مناطق همجوار
 .4بررسی نقش ژئوپارک قشم بر افزایش نیروی کار در مناطق همجوار ژئوپارک
 .5بررسی نقش ژئوپارک قشم بر استانداردهای زندگی در مناطق همجوار
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بحث ژئوپارکها در دنیا از حدود  12س��ال پیش مط��رح گردید .تاکنون تحقیقاتی
ب��روی اثرات مختلف ژئوپارک مانند اث��رات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی صورت
پذیرفته اس��ت .در ایران تاکنون تحقیقات زیادی در این زمینه صورت نگرفته اس��ت
و تنها آق��ای ولی اله آق بابایی تاكنون در زمينه ژئوپارك قش��م تنها يك تحقيق در
داخل كش��ور توسط آقاي ولياله آق بابايي با عنوان "شناسايي ژئوپارك قشم و تاثير
آن در جذب توريس��ت" صورت پذيرفته است .اين تحقيق در قالب كار پايان نامه اي
صورت پذيرفته است .جامعه آماري در تحقيق وی شامل كارشناسان ،صاحب نظران و
دست اندركاران در سطح استان هرمزگان بودهاند .در پايان محقق به اين نتيجه رسيده
است که پتانسيلهاي موجود در ژئوپارك قشم و استفاده از ظرفيتهاي اكوتوريسمي
و ژئوتوريس��مي موجود نيز به اين مهم كمك مينمايد .ايش��ان همچنين ايجاد بانك
اطالعاتي ،تبليغات و اطالعرس��اني اصولي و ايجاد زيرساختها را در انجام اين كار
موثر دانسته است.
در خارج از كش��ور نيز س��ركار خانم ندا ترابي در كشور پرتغال در حال كاركردن و
نوشتن پروپوزال در مورد ژئوپارك قشم با موضوع اقتصاد محلي ژئوپارك و تاثير آن
بررشد جوامع محلي ميباشد.
الزم به ذکر است سر کار خانم حدیث شاه حسینی از دانشگاه عالمه طباطبایی در حال
حاضر اثرات اجتماعی ژئوپارک قشم را مورد بررسی قرار داده است و تحقیق ایشان
هنوز به پایان نرسیده است .همچنین با توجه به محدودیتهای ارتباطی نسبت به ارائه
اطالعات در خصوص تحقیقات صورت گرفته در مورد ژئوپارک در س��ایر کشورها
موفقیت حاصل نشده است.
فرضیات تحقیق

فرضيه اصلي :1ژئوپارك قشم بر رشد اقتصادي مناطق همجوار تاثيرگذار خواهد بود.
فرضیه فرعی نخس��ت :ژئوپارك قشم بر افزایش اشتغال در مناطق همجوار تاثيرگذار
خواهد بود.
فرضیه فرعی دوم :ژئوپارك قشم بر افزایش نیروی کار در مناطق همجوار تاثيرگذار
خواهد بود.
فرضیه فرعی س��وم :ژئوپارك قشم بر افزایش اس��تانداردهای گردشگری در مناطق
همجوار تاثيرگذار خواهد بود.
فرضی��ه فرعی چهارم :ژئوپارك قش��م بر افزایش س��رمایهگذاری در مناطق همجوار
تاثيرگذار خواهد بود.
فرضیه فرعی پنجم :ژئوپارك قش��م بر پیشرفت فناوری در مناطق همجوار تاثيرگذار
خواهد بود.
فرضیه فرعی شش��م :ژئوپارك قش��م بر افزایش صادرات مناط��ق همجوار تاثيرگذار
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خواهد بود.
استفادهکنندگان از تحقیق

بع��د از پای��ان تحقی��ق و نتیجهگیری در پیرام��ون تایید یا رد فرضی��ات و گردآوری
پیش��نهادات ،این نتایج به س��ازمان منطقه آزاد قش��م و اداره کل گردشگری ،میراث
فرهنگی و صنایع دس��تی و همچنین اداره ژئوپارک جهانی قشم ارائه خواهد شد .در
ضمن دانش��جویانی ک��ه مایلند در زمینه ژئوپارک کار نماین��د میتوانند با مراجعه به
معاونت پژوهشی دانشگاه از این رساله استفاده نمایند.
قلمرو تحقيق
قلمرو زماني

منظور از قلمرو زماني مدت زماني است كه تحقيق در آن بررسي ميشود،كه با توجه
به اينكه مراحل اين پژوهش بر اس��اس روش علمي در نظر گرفته ش��ده است ،قلمرو
زمانی بهار و تابستان  1389میباشد.
قلمرو مكاني

منظور از قلمرو مکانی سازمانهایی است که تحقیق در محدوده آنها صورت خواهد
پذیرفت .ب��ا توجه به ماهیت گردش��گری ژئوپارک اداره کل گردش��گری ،میراث
فرهنگی و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم و هرمزگان ،اداره جهانی ژئوپارک و
محیط زیست قشم و فرمانداری قشم جز قلمرو مکانی این تحقیق میباشند.
از لحاظ محدوده مكاني ،اين تحقيق تنها مناطق همجوار ژئوپارك را تحت پوش��ش
قرار خواهد داد و روستاهای جوار ژئوپارک را شامل میشود.
قلمرو موضوعی

موضوع این تحقیق فقط به بررس��ی نظرات کارشناسان و متخصصان پیرامون عالئم و
نشانههای رشد اقتصادی ناش��ی از ژئوپارک قشم در مناطق همجوار میپردازد و این
موضوع را مورد کنکاش قرار میدهد.
روش تحقيق

در این تحقیق روش نظری – کاربردی مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت ،که از حیث
تئ��وری و نظری ب��ا مراجعه به نظریات ،دیدگاهها و تئوریهای مطروحه ابتدا نس��بت
به شناس��ایی ابعاد تحقیق از حیث نظری اقدام ش��ده و آنگاه در میدان عمل به آزمون
فرضیات پرداخته شده است.
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ژئوپارک :عبارت از يک منطقه حفاظت ش��ده با وسعت کافي است که نه تنها شامل
چند پديده بارز زمينشناسي باشد بلکه ميراثهاي اکولوژيکي و باستانشناسي را نيز در
برگيرد .يک ژئوپارک با توسعه فعاليتهاي حفاظتی ،آموزش و ژئوتوريسم به هدف
خود ميرسد ()UNESCO
رش��د اقتصادي :عبارت اس��ت از افزايش در ظرفيتهاي توليد و متعاقب آن افزایش
میزان تولید در یک منطقه.
مناطق همجوار :سكونتگاه هاي انساني كه در پيرامون ژئو پارك قرار دارد.
استانداردهای گردشگری :عبارت است از حداقل های مورد نیاز جهت ارائه خدمات
به توریست مانند هتل ،رستوران،کارگاههای صنایع دستی و سواحل تفریحی.
پیشرفت فناوری

عبارت است از پیشرفت در دانش تولید و بهبود روشهای تولید
صادرات :فروش هر نوع محصول و خدمات از مناطق همجوار ژئوپارک به سایر نقاط
داخلی یا خارج کشور.
سرمایهگذاری

س��رمایهگذاری :1عبارت اس��ت از هر گون��ه فدا كردن ارزش��ی در حال حاضر (كه
معمولًا مش��خص است) به امید به دس��ت آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده (كه
معمول��ًا اندازه یا كیفیت آن نامعلوم اس��ت) .به عبارتی س��رمایهگذار در حال حاضر،
ارزش مشخصی را فدا میكند تا در قبال 1آن در آینده ارزش خاصی كه مورد نظرش
اس��ت بدس��ت آورد؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید س��هام به 2امید بدست آوردن
س��ودهای مشخصی از آن در آینده ماننی ساخت كارگاههای تولیدی کارخانجات و
ساختمانهای تجاری.
نیروی کار

افرادی که حداقل در هفته  8ساعت کار میکنند.

محدوديت تحقيق

محدودي��ت اين تحقيق كمبود منابع و بكر ب��ودن موضوع ،عدم همكاري افراد بومي
مناطق همجوار ،نبود منابع مالي محقق جهت دسترس��ي ب��ه كتب و مقاالت خارجي
ميباشد.
www.UNESCO.org. 1
investment. 2
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فصل دوم
ادبيات نظري تحقيق
بخش نخست :ژئوپارک

تعریف ژئوپارک

با توجه به اینکه هدف از ایجاد ژئوپارک توس��عه پایدار میباش��د ،کمیسیون جهانی
محیط زیست و توسعه در کنفرانس (آینده مشترک ما) که در سال  1987برگزار شد
توسعه ی پایدار را این چنین تعریف کرد:
«توسعه ی پایدار توسعه ای است که نیاز نسل حاضر را تأمین کند بدون آنکه از توان
نسل آینده برای تأمین نیازهایشان کاسته باشد».
ژئوپارکها زیر نظر یونسکو به مراکزی کارآمد برای آموزش محیط زیست ،پژوهش
و کارورزی در زمینهه��ای مختلف علوم زمین تبدیل میش��وند .در این فصل ابتدا به
بحث ژئوپارک پرداخته ش��ده و س��پس مقوله رشد اقتصادی و اهمیت ژئوپارکها و
همچنین نقش ژئوپارک قشم در رشد اقتصادی مناطق همجوار خود مورد بحث قرار
1
خواهند گرفت.

شبکه ژئوپارکهای جهانی یونسکو

2

بازت��اب موفقیت آمیز عملکرد ش��بکه ژئوپارکه��ای اروپایی در زمینه شناس��ایی،
حفاظت از ژئوسایتها و نقش اقتصادی آنها از یک طرف و همکاریهای این شبکه
با یونسکو ،اتحادیه بینالمللی علوم زمین و اتحادیه بینالمللی جغرافیایی از طرف دیگر
منجر به ش��کلگیری یک گروه بینالمللی از متخصصین ژئوپارکها در بخش علوم
زمین یونس��کو شد تا یک شبکه جهانی از ژئوپارکها ایجاد شود که اهداف سهگانه
ژئوپارکهای یونسکو را به صورت زیر تعریف کردند:
حفظ یک محیط زیست سالم (حفاظت از میراث زمین)
یادگیری و آموزش علوم زمین در ابعاد وسیع
تقویت توسعه پایدار در ابعاد محلی (ژئوتوریسم)
این گروه در سال  17 ،2004ژئوپارک اروپایی و  8ژئوپارک چینی را برای نخستین
بار در گروه شبکه ژئوپارکهای جهانی یونسکو قرار داد .در حال حاضر ژئوپارکها
در سه سطح استانی ایالتی ،ملی و بینالمللی فعالیت دارند .تعداد آنها از  25ژئوپارک
در س��ال  2004و به  53ژئوپارک در س��پتامبر  2007رسیده است .نکته قابل توجه در
افزایش تعداد ژئوپارکها این اس��ت که پراکندگی ژئوپارکها طی س��الهای اولیه
1
2

www.unesco.org.
www.qeshm geopark.ir.
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صرفًا به اروپا و چین محدود میش��د اما در حال حاضر  17کش��ور جهان در قارههای
اروپا ،آسیا و آمریکا اقدام به ثبت ژئوپارکهای جهانی نمودهاند .در استرالیا و آفریقا
نیز اقدامات اولیه در زمینه ثبت ژئوپارکهای جهانی انجام شده و به زودی این قارهها
نیز به جمع کشورهای دارای ژئوپارک جهانی خواهد پیوست .از  68ژئوپارک جهانی
ثبت ش��ده 32 ،مورد در قاره اروپا 20 ،مورد در آس��یا و یک مورد در قسمت جنوبی
قاره آمریکا واقع ش��ده است .از بیس��ت ژئوپارک جهانی ثبت شده در قاره آسیا18 ،
مورد آنها در کش��ور چین ،یکی در مالزی و دیگ��ری در ایران قرار دارد .پراکندگی
و گسترش وسیع ژئوپارکهای جهانی روی نقشه جهان نشان دهنده استقبال دولتها
از این طرح در س��طح جهانی است .پیشبینی میشود س��االنه  20ژئوپارک به شبکه
ژئوپارکهای جهانی یونسکو افزوده شود و تا سال  2025میالدی تعداد آنها به حدود
 500عدد برسد) امری کاظمی ،1387 ،ص .)67
در قاره آسیا پس از چین ،ایران در زمینه ژئوپارک فعالیت تقریبًا خوبی داشته که نتیجه
آن ثبت نخس��تین ژئوپارک جهانی در منطقه خاورمیانه در جزیره قشم واقع در خلیج
فارس بوده اس��ت .مس��احت این ژئوپارک حدودًا  500کیلومترمربع است و کتابچه
راهنمای آن به نام اطلس ژئوتوریسم قشم توسط سازمان زمینشناسی کشور به چاپ
رس��یده است .کش��ور ایران با توجه به این ویژگیهای زمینشناسی و تنوع لند فرمها
میتواند تعداد خیلی بیشتری از ژئوپارکهای جهان را در اختیار داشته باشد .در شمال
غرب کشور دودکشهای جن منطقه ماه نشان استان زنجان و مخروطهای تراورتنی و
آتشفشانی منطقه تخت سلیمان تکاب در استان آذربایجان غربی ،کویرهای متنوع ایران
مرکزی اش��کال ژورایی (زاگرس) در سراسر زاگرس از شمال تا غرب تا تنگه هرمز
در خلیج فارس میتواند کاندیداهای بسیار مناسبی برای دریافت درجه ژئوپارکهای
جهانی باشند.
از اهداف اس��تراتژیک ژئوپارکها ،برانگیختن فعالیتهای اقتصادی و توسعه پایدار
اس��ت که با بهبود ش��رایط زندگی مردم و همچنین تغییر کیفی محیطهای روستایی
تأثیرات مستقیم خود را نش��ان میدهد .فعالیتهای اقتصادی در یک ژئوپارک فقط
هنگامی میتواند موفق باشد که همگام و همراه با جوامع محلی باشد و در بسیاری از
کشورها ضروری اس��ت تا مردم بومی در بنای ژئوپارکها مشارکت داشته باشند .از
 68ژئوپارک جهانی که تاکنون به ثبت رس��یدهاند حدود  98درصد آنها در خارج از
فضای ش��هری -مناطق روستایی ،طبیعت بکر و کمتر دستخورده -قرار دارند .هدایت
توریستها به این مناطق میتواند نقش قابلتوجهی در کاهش اختالف درآمد مناطق
روس��تایی و شهری داشته باش��د .در واقع یکی از اهداف اصلی دولت چین نیز ایجاد
ژئوپارکها و جذب توریست ،بهبود فعالیتهای اقتصادی محلی است .مقامات محلی
ژئوپارکها انتظار دارند ژئوپارکهای جهانی ثبت شده در چین تعداد بازدیدکنندگان
داخلی و خارجی را افزایش دهد.
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با جذب تعداد بیشتری از بازدیدکنندگان برای رفع نیازهای عمومی و تخصصی آنها
مش��اغل و حرفه هایی در منطقه مورد نظر ش��کل میگیرد .در چی��ن به خاطر وجود
ژئوس��ایتها و چش��ماندازهای زیبا ،مسئوالن و س��ازمانهای محلی به ژئوتوریسم به
عنوان یکی از ابزار رشد اقتصادی جدید توجه کردهاند .ژئوتوریسم میتواند گسترش
حفاظت از میراث زمین ،افزایش درآمدهای محلی و اش��تغالزایی را به دنبال داش��ته
باش��د .چینی ها با ایجاد هر ژئوپارک توانستهاند برای بیش از  10000نفر شغل ایجاد
کنند و س��االنه بیش از ی��ک میلیون نفر از این ژئوپارکها دی��دن میکنند .در اینجا
کارکرد اقتصادی و نقش اشتغالزایی تعدادی از ژئوپارکهای چین مورد بررسی قرار
گرفته است (همان منبع ،ص .)55
ژئوپارک ملی یونتیشابان 1در استان هنان چین یکی از این نمونهها است .این ژئوپارک
با مساحت  190کیلومترمربع در سال  2001به عنوان ژئوپارک ملی چین به ثبت رسید
و در س��ال  2004به شبکه ژئوپارکهای جهانی یونس��کو پیوست .ژئوپارک جهانی
یونتایش��ان چین از لحاظ فیزیکی ،ترکیبی از صخرهها ،درهها ،جنگل و آبشارها است
که به هم��راه جاذبههای علمی و فرهنگی که دارد مورد توجه صنعت توریس��م قرار
گرفته و به یک پایگاه اس��تانی برای آموزش و پژوهش تبدیل ش��ده اس��ت به طوری
که تعداد زیادی از دانشآموزان ،معلمان ،دانشجویان جوان و استادان را به این مکان
کش��انده است .در سال  2001نخستین سال افتتاح این ژئوپارک 600 ،هزار نفر از این
ژئوپارک دی��دن کردند .عواید حاصل از فروش بلیط ورودی معادل  14میلیون یوان
بود که نسبت به سال قبل دو برابر افزایش داشت .در سال  2002تعداد بازدیدکنندگان
به  940هزار نفر رسید که درآمد آن  27میلیون یوان بود که نسبت به سال قبل ،از لحاظ
تعداد  68درصد و از نظر درآمد حدود  97درصد افزایش داشته است .به دنبال مراجعه
توریس��تها فرصتهای شغلی برای س��اکنین افزایش یافت .در س��ال  2002درآمد
حاصل از ایجاد ژئوپارک و رشد صنعت توریسم در منطقه به  620میلیون یوان رسید
که نسبت به سال قبلش  15درصد افزایش را نشان میدهد .بیش از  60هتل به تازگی
در این منطقه ساخته ش��ده و  4000شغل جدید ایجاد شده است .توسعه ژئوتوریسم،
س��رمایهگذاران داخلی و خارجی را به این مکان جذب کرده است .در سال  2003به
رغم شیوع بیماری سارس در جنوب شرق آسیا و تأثیرات منفی آن بر صنعت توریسم
این منطقه ،مسئولین ژئوپارک با بهبود امکانات و اطالعرسانی توانستند تعداد 950000
توریست را به این ژئوپارک بکشانند .همچنین پیشبینی شده بود که پس از الحاق این
ژئوپارک به ش��بکه ژئوپارکهای جهانی یونسکو ،درآمد آن به بیش از  100میلیون
یوان در س��ال برسد .در نخس��تین س��ال الحاق این ژئوپارک به شبکه ژئوپارکهای
جهانی یونس��کو میزان درآمد آن رشد بسیار قابلتوجهی داشته و به  120میلیون یوان
رسید .در شهر زیویو 2که این پارک در آنجا واقع شده است در سال  331 ،2005هتل
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و رستوران و  25فروشگاه عرضه محصوالت توریستی وجود داشت .درآمد حاصل از
گسترش ژئوپارک و ژئوتوریسم حدودًا  540میلیون یوان بود .در حالی که برای آماده
سازی زیرساختهای الزم برای ایجاد این ژئوپارک فقط مبلغ  500میلیون یوان هزینه
شده است .ساکنین دهکده آنشانگ 1در مجاورت این ژئوپارک در سال  2000بسیار
فقیر بودند و درآمد هر خانوار س��االنه حدودًا  260یوان بود اما ارقام سال  2005نشان
دهنده رش��د بسیار قابلتوجهی است به طوری که درآمد ساالنه هر خانوار به 50000
یوان رسید .علت اصلی این افزایش قابل توجه گسترش ژئوتوریسم در منطقه و ایجاد
اشتغال بوده است (همان منبع.)59،
ژئوپارک جهانی فانش��انگ  2در استان پکن یکی دیگر از نمونههای موفق در کشور
چین است .ژئوپارک  Fangshanبا مساحت تقریبی  954کیلومتر مربع در چین شمالی
قرار دارد که در س��ال  2006به خاطر وجود چش��ماندازهای کارست ،میراث طبیعی
و فرهنگی بس��یار زیبا و بینظیر به عضویت ش��بکه ژئوپارکهای یونسکو درآمد .در
سال  2005برای ایجاد زیرساختهای الزم برای توسعه ژئوتوریسم و ایجاد تعادل بین
توسعه و حفاظت از میراث موجود در ژارک حدودًا  256میلیون یوان هزینه گردید.
همچنین  470میلیون یوان برای تخریب ساختمانها ،نصب تابلوهای تبلیغاتی و راهنما و
کشت درختان و گلکاری هزینه شد (همان منبع.)61،
در هم��ان س��ال ،هفت میلیون نفر از این پارک دی��دن کردند که فقط درآمد حاصل
از ف��روش بلیط ورودی آن  970میلیون یوان بوده اس��ت .برای دسترس��ی به اهداف
ژئوپارک 53 ،معدن زغال س��نگ و  1155کارگاه و کارخانه تعطیل شدند و به جای
شغلهای تعطیل شده شغلهایی مانند حمل و نقل ،تهیه وسایل و ارزاق عمومی و سایر
کارهای خدماتی برای صنعت ژئوتوریسم گس��ترش قابل مالحظهای داشت .با رشد
سریع ژئوتوریسم در منطقه  11000فرصت شغلی جدید برای ساکنین منطقه مهیا شد
و درآمد سرانه کشاورزان به  17000یوان رسید (همان منبع.)67،
بررس��یهای نش��ان میدهد ،با تغییر شرایط س��ازمانی و اداری ژئوپارک در چین ،از
ژئوپارک استانی به ژئوپارک ملی و ژئوپارک جهانی ،تغییرات قابلتوجهی در تعداد
توریس��تها و در نتیجه درآمد حاصل از ژئوتوریسم پدید آمده است .دریافت عنوان
ژئوپارک ملی انگیزه و محرک بس��یار خوبی برای رش��د اقتصاد محلی در چین بوده
است نمونههای مشابه این مورد از کشور استرالیا هم گزارش شده است .آمارها نشان
میدهد در نخستین سال پس از تصویب ژئوپارکهای ملی چین در سال  ،2002تعداد
توریس��تها  7،28درصد و درآمد حاصل از گسترش ژئوتوریسم  50درصد افزایش
داشته است .ژئوپارک  Sandstone Peak Forest Zhangjiajieدر استان هنان چین که
از سال  2001به عضویت ش��بکه ژئوپارکهای یونسکو درآمد ،تعداد توریستهای
آن نس��بت به س��ال قبل  60درصد افزایش را نشان میدهد و ساالنه حدود  5،2میلیون
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نفر از ژئوپارک جهانی دیدن میکنند .ژئوپارک مونت لوش��ان که از س��ال  2001به
عضویت ش��بکه ژئوپارکهای ملی چین پیوست نقش قابلتوجهی در اقتصاد محلی
منطقه داش��ته اس��ت به طوری که یک س��ال پس از آن حدودًا تعداد  25701میلیون
ژئوتوریس��ت از آن دیدن کردند و درآمد حاصل از آن برای دولت محلی  23درصد
بیش��تر از سال قبل بوده است .همچنین در بخش خدمات 50 ،درصد اشتغالزایی شده
اس��ت .در س��ال  2004وجود ژئوپارک مونت لوشان در استان جیانگ زی باعث شد
درآمد اس��تان به  131میلیون یوان برس��د که در تاریخ این استان بی سابقه بوده است.
آمارها نشان میدهد فقط در یک روز حدود  10000نفر از این پارک دیدن میکنند
(همان منبع.)61،

ژئوپارک مجازی

1

ای��ن ن��وع از ژئوپارکها به اف��راد امکان میدهد ک��ه از طریق ابزاره��ای اینترنتی و
اطالعرس��انی وارد ژئوپارک مورد نظر شده و با اس��تفاده از تصاویر و فایلهای تهیه
شده سهبعدی بتوانند از محیطهای مورد نظر بازدید نمایند .فراهم سازی ژئوپارکهای
مجازی در اصل یک اقدام اقتصادی اس��ت که امروزه توسط بسیاری از شرکت های
فعال در این حوزه عرضه میشود و افرادی نظیر روزنامهنگاران ،عکاسان ،جغرافیدانان،
نویسندگان و  ...را به کار میگیرد تا بتواند خدمات بهتری را از طریق دنیای مجازی به
مردم ارائه دهد (بازیاری)1378،34،

بعد علمی -آموزشی

ژئوپارکها به پژوهش��گاههای بینالمللی علوم زمین تبدیل خواهد شد .مرکزی برای
انجام پروژه های علمی -تحقیقاتی گروههای مختلف دانشمندان ،دانشجویان ،محققان
و یا عالقهمندان علوم زمینشناسی ،در این مرکز تغییر و تحوالت زمین در ابعاد مختلف
علمی مورد بررس��ی و مطالعه قرار میگیرد .بازدید علمی از ژئوپارکها نیز بخش��ی
از واحدهای درس��ی دانش��جویان علوم زمین و رشتههای مرتبط خواهد شد .از طرفی
ساخت پژوهشکده های مرتبط ،آزمایشگاه و کتابخانه ضروری به نظر میرسد.
برحس��ب تنوع آثار موجود ،ژئوپارکها مراکز مناسبی برای محققان دیگر رشتههای
علمی نیز میباش��د .نظیر ش��اخههای علوم انس��انی مانند مردمشناس��ی ،بومشناس��ی،
جامعهشناس��ی ،باستانشناس��ی ،مطالع��ات فرهنگ��ی و ی��ا دیگر عل��وم تجربینظیر
جانورشناسی ،گیاهشناسی ،زیستشناسی دریا و ...
ارزش علمی ژئوپارکها تنها برای متخصصین و دانش��مندان نمیباشد ،بلکه حضور
افرادی آگاه و مطلع در جای جای ژئوپارک و ارائه توضیحات عمومی و نه تخصصی
به گردشگران عالقهمند خود س��بب آموزش بازدیدکنندگان شده و چه بسا این کار
باعث ایجاد عالقهمندی جهت پیگیری های آنی و کس��ب دانش بیش��تر در این زمینه
1

fanshang.

19
دی هم
صا ق
م قت اط
قش دا من

ک و رش
وپار 
ژئ
وار
ج

ش��ود .برپا کردن نمایشگاههای متنوع علمی در جلب توجه بازدید کنندگان و ارتقاء
اطالعات و دانش آنها بسیار مفید است.
نتیج��ه این که ژئوپارکها مرکز تجمع و پیوند رش��تههای مختلف علمی ،فرهنگی و
اقتصادی میباشد.
با توجه به کلیه مزایا و فرصتهای بالقوه پیش رو در صورت ایجاد ژئوپارک ،امروزه
کلیه کشورهای دنیا سعی دارند که منطقه یا مناطقی را با نام ژئوپارک به ثبت بینالمللی
برسانند .تا به حال  17کشور در سراسر دنیا  68ژئوپارک را به ثبت رسانده اند که در
این بین کشور چین با  28مورد ،انگلستان  ،7آلمان  ،6اسپانیا  4و ایتالیا  3مورد به ترتیب
رتبه هاي نخست تا پنجم را دارا هستند.
خوشبختانه ایران نیز نخستین ژئوپارک خود را در جزیره زیبای قشم در  1ژانویه 2007
افتتاح کرد.
در انتها مزایای توس��عه گردشگری زمینشناس��ی و ایجاد ژئوپارک را مختصرًا ذکر
میکنیم:
توسعه صنعت پایدار جهان گردی در کشور
ارتقاء فرهنگ عمومی کشور در جهت سفر و گردشگری
ارتقاء فرهنگ عمومی نسبت به ارزش پدیدههای زمینی و جغرافیایی
حفاظت از محیط زیس��ت و میراث طبیعی -تاریخ��ی -فرهنگی در معرض خطر و یا
انقراض
اشتغالزایی و بهبود سطح زندگی محلیان
توجه به فرهنگ بومی و تالش برای حفظ آیین و رسوم محلی
برخورداری از تسهیالت ویژه سازمانهای ملی و بینالمللی مرتبط
پایداری توسعه گردشگی در ژئوتوریسم و ایجاد ژئوپارک
در مبحث ژئوتوریسم نیز به عنوان یکی از زیرشاخههای با اهمیت اکوتوریسم ،نه تنها
بخش مدیریت کمرنگ نمیش��ود بلکه بر درجه اهمیت آن نیز افزوده میشود ،زیرا
ک��ه در این مقوله با گنجینهای مقدس و گرانبها مواجه هس��تیم به نام زمین ،که بنابر
وظیفه انسانی و اخالقی خود باید آن را سالم و امن برای فرزندان مان نگهداری کنیم
و بدیهی اس��ت که تنها با ایجاد توریسم پایدار در هر منطقه گردشگری زمینشناسی
میتوان به این مهم دستیافت.
در این نوع فضاهای اطالعاتی ،با روی کار آمدن ابزارهای اینترنتی ،بعد زمان و مکان
نسبت به گذش��ته کمرنگتر شده و پیمودن مسافت ارزشی نخواهد داشت .همچنین
محدودیتهای زمانی ،مکانی و فرهنگی -اجتماعی کمتر به چشم میخورد (سازمان
منطقه آزاد قشم ،1386،ص.)4
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ژئوپارک قشم

س��امانه اطالعاتی ژئوپارک ایران در سال  1383با همکاریهای سازمانهای مختلف
بینالملل��ی به نگارش درآمده اس��ت .ژئوپارک قش��م به عنوان نخس��تین ژئوپارک
خاورمیانه و نخس��تین اثر میراث طبیعی کش��ور به ثبت جهانی رس��یده است .سازمان
علمی فرهنگی ملل متحد در زمینه تأسیس ژئوپارک در جزیره قشم با منطقه آزاد قشم
همکاری میکند .در سال  1384یکی از کارشناسان یونسکو به دنبال تأیید کمیسیون
ملی سازمان یونسکو در خصوص تأسیس ژئوپارک ایران در جزیره قشم ،برای بازدید
از پدیدههای ژئومورفولوژیکی و چش��ماندازها و سایتهای ژئوپارک به این جزیره
س��فر کرد که در پایان نتایج بازدید از س��ایتهای مختلف ژئوپارک در قش��م را به
کمیسیون یونسکو ارائه داد .براساس بررسیهای انجام شده بخش غربی جزیره قشم با
وسعتی در حدود  32هزار هکتار برای تأسیس این ژئوپارک در نظر گرفته شده است.
شروع محدوده ژئوپارک در  73کیلومتری غرب قشم قرار دارد.
ژئوپارک قشم به دلیل وسعت زیاد آن دارای سایتهای مختلفی است .طول محدوده
ژئوپارک قش��م حدود  50کیلومتر است .توسط سازمان یونسکو به ثبت رسیده است
که در  17کش��ور جهان قرار دارند .در این بین کش��ور چین با  26ژئوپارک بیشترین
1
سهم را به خود اختصاص داده است.

صنعت توریسم

مجموعه تغییرات مکانی انسانها و فعالیتهایی که از آن منتج میشوند .این تغییرات
خود ناشی از به واقعیت پیوستن ،خواسته ای است که انسان را به جابجایی وامی دارد
و بالقوه در هر شخصی با شدت و ضعف متفاوت وجود دارد (کاظمی.)4،1376،

طبیعت گردی

با ترکیب دو واژه اکو ،به معنی زیس��ت بوم و توریس��م میتوان ب��ه راحتی به مفهوم
اکوتوریس��م رس��ید ،نوعی از گردش��گری به منظور بازدید از حیات وحش و درک
نزدیک مناطق دست نخورده طبیعت و کلیه ارکان جغرافیایی و انسانی موجود در آن
(کاظمی)21،1376،

توریسم پایدار

س��ازمان جهانی گردش��گری  ،WTOدر تعریف خود این چنین بیان میکند :مسافرت
به مناطق تاریخی -فرهنگی -طبیعی مختلف همراه با احساس مسئولیت گردشگر در
جهت بهبود سطح زندگی مردم محلی و حفظ آثار و جاذبهها .2
1
2

virtual geopark.
www.qeshm.ir.geopark.
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ژئوتوریسم

شکلی از توریسم که ویژگیهای جغرافیایی منطقه ،محیط زیست ،زیباییهای بومی،
میراث تاریخی و کیفیت بهتر زندگی محلیان را محافظت کرده و یا آن را گس��ترش
میدهد.
بنابراین تعریف جهانی ،هر کشوری که بنابر اقلیم و آب و هوای متفاوت و یا شرایط
جغرافیایی متنوع از جذابیتهای زمینشناس��ی برخوردار است میتواند در این زمینه
فعالی��ت کند ،مثلًا کوه و تپهه��ا ،غارها ،دریاچه و تاالبها ،دش��ت ،کویر و تپههای
ش��نهای روان و صدها نمونه دیگر که دیدن آنه��ا میتواند جذاب ،لذتبخش و یا
ماجراجویانه ،ترسناک و اثرگذار باشد.
نکت��ه قابل توجه این اس��ت که توریس��م پای��دار ،به محصول خود ک��ه همان مقصد
گردش��گری است آسیبی نمی رساند و نسبت به این محصول احساس عالقه ،غرور و
گاه تعصب دارد .در توس��عه گردشگری پایدار هم به گردشگر و هم به محلیان و در
جه��ت یادگیری چگونگی حفاظت از جاذبهها آموزش داده میش��ود ،به طوری که
گردشگر میآموزد که چگونه به قوانین ،آداب و رسوم و حتی تابوهای بومی احترام
بگ��ذارد و در طول مدت حضور خود در آن محل ،هنجارهای محلی را رعایت کند.
او میآموزد که پس از ترک منطقه نباید هیچ نشان و اثری از خود به جا گذاشته باشد
به این دلیل که تا حد امکان ش��کل و ویژگیهای طبیعی و اصیل منطقه همانگونه که
بوده است ،حفظ شود.
محلیان نیز با حقوق خود در گردش��گری آش��نا ش��ده و از قوانین جدید گردشگری
اعمال شده در محل زندگیشان با خبر میگردند .در بسیاری از موارد دیده ایم که خود
س��اکنان منطقه ،که به طرق مختلف مانند استفاده غیرمجاز از مصالح ،شکار ،تخریب
محیط زیس��ت و  ...آسیبهای جبرانناپذیری را به مقصد گردشگری مورد نظر وارد
میکنند.
گاه بومیان هیچ عالقه ای به دیدن گردشگر بیگانه در محل زندگی خود نشان نمیدهند
و در مقابل روند گس��ترش توریسم ایس��تادگی میکنند .آگاه ساختن محلیان در این
چنین مواقعی از مزایای ورود گردش��گر به منطقه و البته بیخطر بودن آن چارهس��از
خواهد بود .مزایایی مانند:
ایجاد مشاغل جدید برای گروههای مختلف سنی ،به خصوص جوانان ،حفاظت ملی
و گاه بینالمللی از شهر و روستا و یا دهکده آنها به سبب وجود جاذبههای گردشگری
و حفاظت از فرهنگ بومی آنها.
دس��تیابی به این اهداف البته تنها به عهد محلیان و گردشگران نیست ،در این صورت
وظیفه مقامات دولتی چه میشود؟
ساخت و سازهای مناسب جهت تأمین امکانات و تجهیزات کافی و کاربردی ،وضع
قوانین الزم ،ایجاد و حفظ آرامش و امنیت در منطقه ،کنترل جمعیت بازدیدگنندگان
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و خالص��ه برنامهریزی همه جانبه با هدف دس��تیابی به صنعت گردش��گری پایدار از
وظایف مهم دولت و بخشهای فعال آن است.
تعاریف ارائه ش��ده باال برای همه ش��اخههای توریس��م فرهنگی ی��ا طبیعی صادق و
کاربردی میباش��د ،از جمله در مبحث ژئوتوریس��م ،با این تفاوت که در این ش��اخه
اهمیت و حساس��یت موضوع در ایجاد و توسعه گردش��گری پایدار بیشتر است ،زیرا
حتی گردشگری زمینشناسی یا گردشگر عالقهمند به زمین موضوعی تازه متولد شده
در دنیای توریسم میباشد و مطمئنًا برای بسیاری از مسئولین و حتی گردشگران غریب
و ناآشنا ،زیرا که بیش از چند سال از زمانی که سازمان جهانی یونسکو برای نخستین
بار بحث گردشگری زمینشناسی را مطرح کرد نمیگذرد.
در چنی��ن مکانی به علت کمبود آگاهی و تجربه همزمان مس��ئولین ،گردش��گران و
محلیان ،بازدید از منطقه جذاب گردش��گری بی شک در زمان کوتاهی اثرات منفی
بس��یاری به جا خواهد گذاش��ت ،زیرا که منطقه مورد نظر هنوز به عنوان یک جاذبه
حفاظت شده گردشگری و به شکلی رسمی معرفی و حفاظت نشده است .مردم هنوز
ب��ه ارزش آن پی نبردهاند و تنه��ا گروههایی اندک به صورت آزاد یا در غالب تور از
آن بازدید میکنند .البته کسانی هستند ،که برای تحقیقات علمی ،مطالعات دانشگاهی
و یا از روی عالقه شخصی به بازدید اثر مربوطه میآیند .محلیان نیز به بودن و زندگی
سالیانه خود در کنار این آثار عادت کرده و چه بسا از دیدن هر روزه اشکال تکراری
آنها خس��ته شدهاند .البته گاهی میبینیم که بعضی از این آثار به علت شکل عجیب و
غریب و یا وهمانگیز خود در میان بومیان دارای ارزش اعتقادی و مذهبی میگردد ،به
طوریکه محلیان از عواقب ناش��ی از تخریب یا بیاحترامی به آنها ترسی داشته و سعی
در حفاظت آنها دارند.
در چنین شرایطی که ارکان اصلی صنعت گردشگری یعنی ،مسئوولین ،گردشگران و
محلیان هر کدام به س��ویی رفته و شاید هنوز برنامه منظم و معینی را پیروی نمیکنند،
بهترین راه کار جهت نظم بخشی کلیه فعالیتها و یک دل کردن آنها و همچنین ایجاد
و توسعه روزافزون بخش ژئوتوریسم ،تالش برای شناسایی ،دستیابی به استانداردهای
بینالمللی و ثبت نهایی ژئوپارک میباشد.
به طور کلی جذابیت یک ژئوپارک برای گردشگر از سه نقطه نظر قابل توجه است:
در حین گردش و بازدید از میراث زمینشناسی موجود در ژئوپارک ،گردشگر درباره
ش��کلگیری و تکامل زمین و ارزش آثار زمینی ،آگاهی کس��ب کرده و پس از آن،
آگاهانه و بنا بر خواست درونی خود از این جاذبهها حفاظت خواهد کرد.
زندگ��ی با طبیعت منحصر بف��رد ژئوپارک ،برای او لذتبخ��ش خواهد بود .بازدید
نزدی��ک از قلل زیبا ،غارهای ش��گفتآور ،کوهس��تانهای بلند ب��ا درههای عمیق،
آتشفشانها ،کویر و شنهای روان ،رودخانه و چشمههای جاری ،سنگ و صخرههایی
با اندازه و رنگ هایی متفاوت و متنوع خاطراتی به یاد ماندنی در دل و جان گردشگر
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جاذبههای ارزنده ژئوپارک قشم

در جزیره قشم کوههای کمارتفاع و شگفتانگیزی وجود دارد که از تحوالت دورانی
و فروکش آب و بیرون آمدن این کوهها از دل آب حکایت میکند .طبق بررسیهای
انجام شده س��طح این کوهها را الیههای مرجانی ،اسفنجی و دوکفهایها پوشانده اند
که این امر موجب حفاظت خاکهای نرم شیس��ت و مارن زیر س��طح مرجانی ش��ده
اس��ت .در اثر ح��وادث طبیعی همچون وزش باد و طوفان های ب��اران زا ،تندیسها و
اش��کال زیبایی در سراسر جزیره پدید آمده است که جزیره قشم و جزایر اطراف آن
را از دیگر جزایر خلیج فارس متمایز و شگفتانگیز مینماید .این مجسمهها و اشکال
طبیعی را میتوان در سراسر جزیره مخصوصًا در محدوده ژئوپارک مشاهده کرد .در
ادامه به چند نمونه از جاذبههای مهم ژئوپارک قشم اشاره میشود (دره شویی،1388،
ص .)41
تنگه چاه کوه

این تنگه در فاصله  84کیلومتری غرب قش��م در نزدیکی روس��تای چاهو شرقی و در
محدوده ژئوپارک قشم قرار دارد که از سایتهای مهم ژئوپارک است .در این تنگه
از یک سو دست طبیعت ،بدنه و سطوح داخلی آن را به شکل تاق ها ،سکوها و داالن
های پرپیچ و عجیب درآورده است و از سوی دیگر دست انسان چندین حلقه چاه در
بس��تر تنگه حفر کرده است .این چاه ها از سده های پیشین تا به امروز منبع مهم تأمین
آب شیرین برای این بخش از جزیره به ویژه در سالهای خشک و بی آب بوده است.
در به وجود آمدن این تنگه عامل فرسایش نقش اساسی داشته است.
این تنگه که در یک الیه ماسه سنگی ایجاد شده است و به دلیل وجود میان الیههای
مارن ،س��یلت و آهک و فرس��ایش انحاللی آنها حفره ها ،درزها و بریدگیهای بسیار
زیبایی ایجاد ش��ده است که چشم هر بیننده ای را خیره میکند .این تنگه در حقیقت
از دو تنگه عمود بر هم تش��کیل شده اس��ت و به دلیل اینکه کف این تنگه بعد از هر
بارندگی محل جاری ش��دن آب میباشد ،مردم محلی برای استفاده از این آب اقدام
ب��ه حفر چاه در کف آن نموده و به همین دلیل نام چاه کوه را برای این تنگه انتخاب
کردند.
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به جا خواهد گذاشت.
ژئوپارکها یک تجربه فرهنگی جدید و جالب را به گردشگر هدیه میدهد .آشنایی با
بومیان و خرید محصوالت محل آنها به عنوان سوغات و یادگاری ،شرکت در مراسم
آیین��ی و اعتقادی آنها و بازدید از می��راث تاریخی و فرهنگی موجود در منطقه ،همه
و همه سفری فراموش نشدنی برای گردش��گر همراه خواهد داشت (بازیاری،1386،
ص.)33
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دره ستاره افتاده

این دره در فاصله ی  15کیلومتری شهر قشم و در مجاورت روستای برکه خلف واقع
شده است اگرچه این سایت در خارج از محدوده ژئوپارک قرار دارد ولی با توجه به
زیبایی منطقه و همچنین ساختار ژئومورفولوژی خاص آن به عنوان یکی از سایتهای
اصلی ژئوپارک مورد پذیرش یونس��کو قرار گرفت ،سایت دره ستاره ها از الیههای
رس��وبی بس��یار نرم و فرس��ایش پذیر از جنس مارن که یک الیه ماسه سنگ آهکی
برروی آن قرار گرفته است تشکیل ش��ده که برای بررسی الیههای رسوبی ،مکانیزم
فرس��ایش روی الیهها و هوازدگی آنها بهترین محل میباش��د از طرفی بوجود آمدن
احجامی مانند س��تونک های سوزنی شکل ،دیواره های کاملًا عمودی ،پل ها و حفره
های متعدد و زیبا در این دره بر زیبایی آن افزوده است.
تنگه عالی

در بخش غربی جزیره قشم و در انتهای دیواره های شمال شرقی گنبد نمکی نمکدان
قرار دارد این تنگه نیز همانند تنگه چاهکوه از حفره ها و شیارهای بیشماری با شکلهای
نیم کروی با طاقچه های قاشقی تشکیل شده است بلندی دیواره های پیرامون تنگه و
تاریک بودن راه فضایی و همواری را برای گردشگر ایجاد میکند.
دره تندیسها

ای��ن دره در فاصل��ه  75کیلومتری و در جنوب غربی روس��تای طبل ق��رار دارد .دره
تندیسها یکی دیگر از س��ایتهای ژئوپارک میباشد که سطح آن غالبًا از ترکهای
گلی پوشیده شده است ترک گلی یک ساخت رسوبی میباشد که در مباحث رسوب
شناسی به آن پرداخته میشود .و از لحاظ ساختاری نسبتًا شبیه به دره ستاره ها میباشد
با این تفاوت که وس��عت بیش��تری داش��ته و تراکم پدیده در آنجا کمتر وی فراوانی
بیش��تری دارد .در این دره از سنگ ،بوسیله فرس��ایش تندیسهایی تراشیده شده که
چشماندازی بسیار زیبا را در منطقهایجاد کرده است.
غارهای نمکدان

جزیره قش��م به دلیل وس��عت زیاد آن دارای چش��ماندازهای متعدد طبیعی و انسانی
اس��ت و مهمترین دالیلی که باعث تأسیس ژئوپارک در غرب این جزیره شد ،وجود
چشماندازهای طبیعی و اشکال ژئومورفولوژیکی بود .یکی از این چشماندازهای نادر
در جهان غارهای نمکی است که در جنوب غرب جزیره با مساحتی حدود  46کیلومتر
در قسمت بین روستای سلخ و کانی قرار دارند .این غارها در محدوده ژئوپارک قرار
دارند .در منطقه نمکدان قشم پدیده گنبدهای نمکی و کوههای نمک از ارزش فوق
العاده ای برخوردار هستند .گنبدهای نمکی قشم مجموعه ای از  90گنبد نمکی است
که از بوشهر آغاز و تا گسل میناب ادامه دارد .وجود این جاذبهها و مناطق بکر و دست
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نخورده از پتانسیلهای بالقوه گردشگری این شهرستان است که در صورت فراهم شدن
شرایط و امکانات ،گردشگران زیادی از نقاط دیدنی آن بازدید خواهند کرد.
اس��اس تش��کیل غارهای نمک و گنبدهای نمکی ،سنگ نمک است .ناخالصی های
مواد تبخیری به صورت رنگهای متفاوتی قابل تش��خیص اند .رنگ نمک ها س��فید،
س��فید مایل به س��بز و خاکس��تری ،قرمز ،ارغوانی ،قهوه ای و س��بز میباشند .بدون
ناخالصی ها رنگ نمک به صورت س��بز روش��ن ،بعضی اوقات پرتقالی ،زرد و قرمز
روش��ن میباشد .در فاصله  90کیلومتری قش��م در دامنه کوه نمکدان غارهایی است
که با قندیل های کریس��تال نمک و دیواره های بلورین آذین شده است .استاالکتیت
ها و اس��تاالگمیت های بزرگ و اعجاب انگیز این غارها حاصل سالیان دراز فعالیت
طبیعت است .طبق برآورد علمی کارشناسان ،طول غارهای نمک جزیره قشم حدود
 6کیلومتر بوده که بدین ترتیب طوالنی ترین غار جهان است در این غارها چشمههای
کارستی نیز دیده میشود .چش��مههای کارستی غالبًا در دامنه گنبدها و بعضی مواقع
نیز در رأس دامنه ظاهر میشوند .چشمههای مخفی در مخروطهای آبرفتی عمومًا به
صورت چاه ها و چشمهها در دامنه نمک های مربوط به عصر یخچالی دیده میشوند.
کانی شناس��ان آبهای موجود در چشمههای کارستی را حدود  360تا  370گرم در
لیتر برآورد کردهاند .چشمه نمک جاری از غارهای این منطقه از غلظتی در حدود 99
درصد برخوردار است و این درجه خلو ص سبب شده است تا از آن در امور صنعتی
و پزشکی بتوان به خوبی بهره برداری کرد .چشمه جاری نمک به مرور زمان حوضچه
های زیبا و انباشته از کریستال نمک را در دامنه کوه خشن نمکدان پدید آورده است.
این غار دارای یک دریاچه نمکی به عمق یک متر در فاصله  160متری دهانه ورودی
است و نخستین تاالر این غار در  670متری ورودی قرار دارد .غار نمکدان  3چندین
تاالر بزرگ و کوچک دیگر نیز دارد .در تاالر این غار اس��تاالگمیت و اس��تاالکتیت
های بسیار زیبا و منحصر به فردی وجود دارد .از سه مسیر زیر میتوان به کوه نمکدان
رسید:
از طریق بندر س��لخ ،گمبران ،کارگاه ،که فاصله از روس��تای سلخ تا غار نمکدان 26
کیلومتر است.
از طریق گوری ،کانی که فاصله از روستای گوری تا این غار  16کیلومتر است.
از طریق بندر باس��عیدو ،دوس��تکو و کانی ،که از روستای باسعیدو تا غار نمکدان 28
کیلومتر فاصله است.
ای��ن غارها در زمینههای پزش��کی و درمانی نیز میتوانند م��ورد توجه قرار گیرند .از
هالوتراپی یا همان نمک درمانی به عنوان یکی از منابع درآمد در صنعت گردشگری
کشور میتوان یاد کرد.
هالوتراپی امروزه به عنوان یکی از روشهای درمان ،مورد توجه قرار گرفته است .در
ای��ن مورد میتوان با تحقیقات کامل زمینه این امر را در غارهای نمکدان آماده کرد.
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این غار به جهت داش��تن اش��کال ژئومورفولوژیکی و زمینشناسی بسیار مورد توجه
است .چشمههای کارستی که از درون غار به بیرون راه یافته نمای بسیار جالبی به منطقه
بیرونی غار بخشیده است.
غاره��ای نمکدان جزء یکی از س��ایتهای اصلی و مهم ژئوپارک قش��م به حس��اب
میآید .اگر ش��واهد و نظرات یونسکو را برای ژئوپارک شدن قسمتی از جزیره قشم
در نظر بگیریم یکی از آنها جنگلهای حرا و دیگری غارهای نمکدان است .این غارها
به جهت قدمتی که در منطقه دارند نمکهای آن دارای کاربردهای صنعتی و صادراتی
به کشورهای دیگر بوده است .در گذشته به جهت نبود اطالعات و تبلیغات در مورد
این غارها ،از آنها اس��تفاده گردشگری و جذب گردشگر نمیشده و این غارها فقط
برای مردم بومی جزیره آش��نا بودند آن هم به جهت داشتن نمکهای فراوان و کسانی
که در این غارها به دلیل ریزش ،جان خود را از دست داده بودند .در چند سال اخیر به
جهت تبلیغاتی که در مورد این غارها انجام گرفته است گردشگران داخلی و خارجی
از این پدیده نادر دیدن میکنند .جدی شدن بحث ژئوپارک در قشم در غرب جزیره،
به دلیل داشتن تنوع اشکال زمینشناسی و همچنین زندگی جالب ،توجه مردمان بومی
را ب��ه خود جلب نموده اس��ت .که غارهای نمکدان نیز ش��امل این پدیده میگردد و
جهت توس��عه ی توریسم در این منطقه به عنوان یک سایت جداگانه ژئوپارک مورد
توجه قرار گرفت.
این غارها علی رغم نداش��تن امکانات و توان ارائه خدمات به گردش��گران باز مورد
بازدید گردش��گران قرار نمیگیرند .غار نمکدان به عنوان یکی از س��ایتهای اصلی
ژئوپارک مورد توجه است و جهت جذب توریسم برای این منطقه برنامه ای جداگانه
در حال انجام است .جهت بازدید گردشگران داخلی و خارجی قرار است مکان هایی
در غار تعیین شود و از کناره غار داالنی افقی به طرف یکی از تاالرهای غار زده شود
تا گردشگران بتوانند از قسمت هایی از این غار دیدن کنند .اما آماده سازی غار هنوز
امکان پذیر نیست.
گنبد نمکی

سایت نمکدان یکی دیگر از جاذبههای علمیگردشگری ژئوپارک قشم میباشد که
در فاصله  100کیلومتری ش��هر قش��م قرار دارد .در این منطقه بدلیل پدیده دیاپیریسم
گنبد نمکی س��ر برآورده اس��ت که طوالنی ترین غار نمکی جهان در این گنبد قرار
دارد .همچنین وجود چشمههای نمک و سفید پوش کردن درهها و زمین های اطراف
این گنبد چشماندازی رویایی به منطقه داده است .در این منطقه انواع سنگهای رسوبی،
دگرگونی و آذرین را میتوان یافت که جهت پژوهشها و تحقیقات کانی شناس��ی
پترولوژی یا سنگ شناسی میتواند مورد مطالعه قرار گیرد.
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کورکوراکوه در مجاورت روس��تای گیاه��دان قرار دارد .البته این س��ایت خارج از
مح��دوده اصلی ژئوپارک قرار دارد ولی با توجه به زیبائی منطقه به عنوان یکی دیگر
از سایتهای اصلی ژئوپارک مورد قبول یونسکو واقع شد .ساختار عمومی منطقه تپه
ماهورهایی است که بیش��تر از جنس مارن میباشد و بدلیل فرسایش توسط آبهای
جاری درهها و تنگه های بین آنها ایجاد شده است.
چاه های تل آب یا طال

سایت بعدی که حکایت از گذشته تاریخی دارد در  76کیلومتری شهر قشم و در 30
کیلومتری ش��مال فرودگاه بینالمللی قشم در روس��تای الفت که یکی از سایتهای
فرعی ژئوپارک اس��ت قرار دارد .به محض ورود به این روستا و در جوار قلعه نادری
حلقه های چاه آب متعدد در داخل گودال دامنه کوه به چش��م میخورد که حکایت
از تکنولوژی ذخیره آب پارسیان جزیره نشین عهد هخامنشی و دوره زرتشتیان دارد.
چون تکنولوژی چاه کنی و قنات تا آنجا که روش��ن است خاص گبریان و زرتشتیان
بوده است .مردم سخت کوش این منطقه ،با زحمت زیاد در دل سنگهای شیستی برای
ذخیره آب زالل باران ،چاه هایی حفر کردهاند .تل مش��رف بر این چاه ها ،با س��طح
سنگی مرجانی ،آب باران را به گودال محل چاه ها هدایت میکند و چون کف چاه
ها به الیههای گچی ختم شده است ،آب برای مدت طوالنی ،نسبتًا سالم و خنک در
آن باقی می ماند .گفته میشود تعداد چاه های تال به تعداد روزهای کبیسه یک سال
شمسی 366 ،حلقه بوده و در گذشته در هر روز از سال درپوش یکی از آنها را باز و از
آن استفاده میکردند .بعضی به غلط و به دلیل ارزش باالی آب در جزیره واژه طال را
به آن اطالق میکنند در حالیکه صحیح آن تال = تل او = تل آب و به معنی آب است.
همچنین در این روس��تا عالوه بر چاه ها دارای بادگیرهای معروفی اس��ت که ساکنان
قدیمی این روس��تا جهت تهویه ی هوا از آن استفاده میکردند و هنوز هم کاربرد آن
در این روستا مشهود است.
توسعه گردشگری با استفاده از پتانسیلهالوتراپی در غارهای نمکی

در طول س��فرهای مکرر تحقیقاتی گروه ب��ه محدوده غارهای نمکی منطقه خصوصًا
غاره��ای گنبد نمکی نمکدان ،اعضای گروه بارها افرادی را مش��اهده می نمودند که
ادعا میکردند به تو صیه پزش��کان متخصص اروپایی ب��رای حضور در این غارها به
منظور کنترل و بهبود مشکالت بیماریهای تنفسی یا حساسیتی ،به این منطقه مراجعه
کردهاند .با مراجعه به منابع اینترنتی مش��خص ش��د که تعداد زیادی س��ایت اینترنتی
مربوط به ارگان های ذیربط در سطح جهان به این موضوع اختصاص دارد و در برخی
کشورها مانند آلمان ،ایتالیا ،مجارستان ،ارمنستان ،لهستان ،اتریش ،رومانی ،اوکراین و
آذربایجان ،تسهیالت ویژه ای برای استفاده از تأثیرات مثبت تنفس در فضاها و معابر
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طبیعی یا حتی مصنوعی نمکی فراهم گردیده است .براساس ادعای مطرح شده توسط
این ارگانها در س��ایتهای اینترنتی مربوطه ،این روش نوین درمانی که اغلب از آن
تحت عنوان نمک غار درمانی یا به اختصار نمک درمانی یاد میشود ،در دنیا با استقبال
گس��ترده و روزافزون بیمارانی که مشکالت تنفسی و ریوی مانند آسم ،حساسیت ها
و حتی س��ینوزیت یا تب یونجه دارند مواجه شده اس��ت .در برخی از این سایتهای
اینترنتی ،حتی مراجعه و حضور در غارهای نمکی برای تقویت ریه و افزایش توان ساز
و کارهای بدن ،به افراد سالم نیز تو صیه شده است .جالب است که تعدادی از کشورها
علی رغم آن که به طور طبیعی فاقد گنبدها و غارهای نمکی اند ،با وارد کردن مقادیر
فراوان نمک ،اقدام به س��اخت اتاقک ها و غارهای مصنوع��ی نمکی نموده و از این
طریق با رونق صنعت گردشگری از طریق توریسم درمانی منافع فراوانی به دست می
آورند .شایس��ته است مس��ئولین پس از انجام تحقیقات الزم و نظرخواهی از پزشکان
متخص��ص در صورت اطمین��ان از اثرات مثبت این روش درمان��ی ،با در نظر گرفتن
تدابیر الزم ،در خصوص فراهم نمودن امکانات و تس��هیالت مورد نیاز ،برای این امر
برنامهریزی نمایند .در صورت کسب نتایج مثبت ،باید توجه داشت که یک وجه تمایز
ش��اخص و برتری برای غارهای نمکی مناطق مورد مطالعه در مقایس��ه با موارد مشابه
در دیگر نقاط جهان ،در خصوص اثرات درمانی وجود دارد .این تمایز عبارتس��ت از
نزدیکی و مجاورت غارهای نمکی خلیج فارس با سواحل دریا که شاید به نوبه خود
بتواند برای تنفس اینگونه بیماران مفیدتر بوده ،اثربخشی مربوطه را مضاعف نموده و
از این طریق ،گردشگران بیشتری را جذب نماید.
جنگلهای حرا

مهمترین عامل ثبت جهانی ژئوپارک قشم وجود  200کیلومترمربع جنگلهای دریای
حرا در این جزیره است که بزرگترین جنگل دریایی جهان به شمار میرود .این منطقه
زیس��تگاه پرندگان مهاجر ساکن و زیس��ت گاه دلفین های جزیره است از این سایت
میتوان همانند سایت غار نمک به عنوان مهمترین سایت نام برد .جنگل حرا درختانی
در اندازه ای  3تا  6متر با شاخ و برگ سبز روشن هستند .حرا درختی است آب شور
زی ک��ه هن��گام مد آب دریا تا گلوگاه در آب فرو م��یرود و در هنگام جزر از آب
بیرون میآید و طبیعتی زیبا را در سواحل قشم خلق میکند .تنگه خوران ،بین جزیره
قشم و بخشی از استان هرمزگان و بندر خمیر جنگل دریایی حرا در گسترهای معادل
 200کیلومترمربع پدید آمده که از تنوع زیس��تی باالیی برخوردار اس��ت .این جنگل
همچنین به دلیل مساعد بودن شرایط اکولوژی ،زیستگاه امن پرندگان مهاجر از مناطق
گرمسیر است .هر ساله هزاران نفر از این جنگلها دیدن میکنند.
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منطقه حفاظت شده حرا جزء یکی از  9ذخیرگاه زیست کره ایران است .گونه جنگلی
حرا از ویژگیهای اکوسیستم سواحل جنوبی ایران است که به طور پراکنده ،از تنگه
هرمز به سمت شرق و اقیانوس هند ،در سواحل عمان ،پدید آمده اند .حرا ،گیاهی از
تیره ش��اه پسند است .دانه آن روی درخت مادر می روید و نهال تولید میکند .سپس
از درخت جدا میش��ود و داخل مرداب می افتد .جنگل حرا بر دریا و آب شور قرار
دارد و این س��ازش با آب شور و شرایط نامناس��ب ،از حرا یک گیاه استثنایی ساخته
اس��ت .درختان حرا ،در قس��متهای کم عمق ،کنار و روی تپههای جزیره مانندی که
هنگام پایین رفتن آب دریا از آب بیرون می مانند قرار گرفته اند .عمق آب این مناطق
از یک ت��ا یک و نیم متر تجاوز نمیکند ،بنابراین جنگل هن��گام باال آمدن دریا ،در
آبهای نیلگون خلیج فارس به حالت ش��ناور م��ی ماند و با فروکش کردن آب دریا
به مدت  6تا  7س��اعت مانند جنگلهای مناطق خش��ک نمایان میشود .این جنگلها
در س��واحل خلیج فارس ،در اطراف بندر الفت ،ش��مال جزیره قشم ،بندر خمیر و در
کانون های متراکم دیده میش��وند .ابوعلی سینا ،دانشمند بزرگ ایرانی ،درخت این
جنگلها را حرا نامیده اس��ت .جنگل حرا در اطراف جزیره قشم ،در نواری به عرض
 50تا  500متر کش��یده ش��ده و مح��دوده ای برابر با  150کیلومتر و مس��احتی معادل
 8236هکتار را در برگرفته اس��ت .اگر آبهای نواحی باتالقی و مساحت نقاط خالی
منظور نش��ود ،مساحت واقعی این جنگل در حدود  6012هکتار میباشد .وسیع ترین
قس��مت جنگلهای حرا در آبهای بندر الفت و بندر پل در شمال غربی جزیره قشم
و در فاصله  140کیلومتری غرب بندرعباس قرار دارد .این جنگلهای ماندابی برروی
خاک های لجنی ناش��ی از رسوب خاک های حاصل از فرسایش سواحل رشد یافته
اند و دائمًا در معرض جزر و مد آب قرار دارند .به طوری که در زمان جزر ،درختان
و بستر لجنی آنها از آب بیرون آمده و به صورت جزایری پراکنده نمایان میشوند و
در مواقع مد ،تمامی جنگل حرا زیرآب رفته و ناپدید میش��ود .اصولًا درخت حرا در
نقاطی می روید که در مواقع مد دریا به زیر آب بروند .در نقاط مرتفع تر بستر دریا از
این گونه درخت مش��اهده نمیشود .به این گیاه در بندرعباس حرا ،در بلوچستان تمر
و در بعضی از نقاط تول گفته میش��ود .به عربی نیز آن را ش��وری و شوره می نامند و
گفته میش��ود که حرا را یک ایرانی از هندوس��تان به ایران آورد و در نزدیکی بندر
الفت قشم کاشت.
جنگل حرای قش��م تنها در سطح ملی نیس��ت که حائز اهمیت است بلکه این جنگل
عن��وان جهانی هم دارد و دارای دو نوع خیزگاه زیس��ت ک��ره و تاالب بینالمللی نیز
میباشند .این جنگلها محیط زیست پویا ساز و کارهای پیچیده ،پرندگان نادر ،آبزیان
غیرمتعارف ،کارکردهای مختلف ،ارزشها و زیباییهای سحرآمیز ،خود پدیدههای
شگفتانگیزی میباش��ند که برای طیف گسترده ای از مردم از جذابیتهای خاصی
برخوردارند .مارینا یا درختچه حرا نسبت به سایر گونه های مانگرو بیشترین بردباری
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معرفی جنگلهای حرا
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در تغییر دمای هوا و میزان شوری نشان میدهد و یکی از مقاوم ترین گونه ها محسوب
میش��ود .ش��یرین کردن آب ش��ور از دیگر ویژگیهای مهم این جنگلهاست ،دفع
نمک در این درختان از طریق غده های پوش��اننده نمک اتفاق می افتد .گرچه به نظر
نمیرسد ولی از هر هکتار جنگل حرا ساالنه حدود هفت تن برگ می ریزد .براساس
آزمایشهای به عمل آمده برگ حرا دارای ارزش غذایی معادل یونجه و جو است و
میزان پروتئین خام آن حدود  17/5درصد و س��لولز آن  25/4درصد اس��ت .این یعنی
غذای مناس��ب ب��رای میلیونها موجود زنده ،اهمیت این جنگلها در زمینه ش��یالت و
آبزیان نیز قابل توجه اس��ت زیرا که این جنگلها پرورشگاه مهمترین ماهیان تجاری،
سخت پوستان و دوکفی ها محسوب میشوند .بی دلیل نیست که امروز مناطق حفاظت
ش��ده در کل نوار ساحلی جنوب کشور و به ویژه در عرصه مانگروها این میراثهای
طبیعی بیهمتا را برای نسل حاضر و آتی حفظ کنیم.
هر ساله در پایان فصل بهار جنگل دریایی حرا که به وسعت صد هزار هکتار در کناره
شمالی جزیره قش��م بر آبهای نیلگون دریایی پارس شناور است شکوفه میدهد .و
بوی دل انگیز عطر گل حرا رایحه غریبی است .چیزی شبیه همه ادویه های چین و هند
بوی ناش��ناخته و مبهم ،بویی که در هیچ گل و گیاهی حضور ندارد .گل حرا خوش��ه
های کوچک زرد و براق و بس��یار معطر و پرش��هد است .چهار گلبرگ آن همیشه به
نظر خیس میرس��د .انبوه زنبورعسل وحشی در سراسر زمان شکوفه های حرا بر فراز
این جنگل وسیع پرواز میکنند .عسل تابستانه قشم از شهد گل حرا به دست میآید و
بوی غریب گل حرا را با خود دارد.
بنابر تحقیق آنوبانینی گیاه حرا که گاه به عنوان علوفه برای خوراک چهارپایان استفاده
میشود دارای چندین فایده دارویی و صنعتی نیز است .از آن جمله میتوان به استفاده
از آن در درمان جذام و همچنین برخی بیماریهای پوستی اشاره نمود .درختان حرا با
قطر  30سانتیمتر و ارتفاع  4متر ،میان آبهای خلیج فارس سر درآورده و منظره بسیار
جالب و کم نظیر و دیدنی و به عبارت بهتر خیره کننده ای به وجود آورده اند .درخت
حرا همیشه سرسبز و زیباست و خاصیت جالبی که این درخت دارد این است که هر
چه س��ر و شاخههای آن را قطع کنند .بهتر رشد میکند و سرسبزتر میشود دامداران
محلی ب��رای تأمین پنجاه درصد علوفه مورد نیاز دام ه��ای خویش از برگ درختچه
حرا اس��تفاده میکنند تا امروزه عده زیادی از اهالی الفت ،کورزین ،ملکی ،دورینی،
دهخدا ،سهیلی ،طبل و گوران با گردآوری و استفاده از سر و شاخههای درخت حرا
امرار معاش یا دامداری مینمایند.
قابلیتهای پژوهشی و آموزشی این نظام اکولوژیک استثنایی و منحصر به فرد همان
ق��در برای دانش��جویان جذابیت دارد ک��ه دیدن غروب س��حرانگیز جنگلهای نیمه
ش��ناور آن برای مردم عادی .این جنگلها کانون دیدن��ی های غیرمتعارف و حیرت
آور اس��ت .دیدن ماهی خزیده ،پرندگان نادر همچون اگرت بزرگ ،گیالن ش��اه و
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چشمههای گوگردی

این چش��مهها یکی دیگر از س��ایتهای ژئوپارک در جزیره قشم هستند .یکی از این
چش��مهها چشمه آبگرم چاهو شرقی است که این روستا در فاصله  84کیلومتری قشم
قرار دارد و این چش��مه در جنوب این روس��تا واقع شده اس��ت .این چشمه از سالیان
گذشته وجود داش��ته و در دل کوهها واقع شده است .اکثر افراد ساکن در قشم بیشتر
ب��رای دردهای مفاص��ل و گرفتگیهای عصالنی و دیگر بیماریهای پوس��تی به این
چشمهها مراجعه میکنند .از دیگر چش��مههای موجود ،میتوان به چشمه کارگه در
فاصله  10کیلومتری روستای سلخ و گمبرون اشاره نمود .این چشمه نیز همانند چشمه
قبلی برای دردهای مفاصل و بیماریهای پوستی استفاده میشود.
همچنین ژئوپارک قشم دارای موزهای میباشد که حیات وحش منطقه و عکسهائی
از پدیدههای زمینشناسی ژئوپارک را به نمایش میگذارد.
قرار گرفتن سواحل در حاشیه ژئوپارک باعث شده زیبایی این ژئوپارک چندین برابر
شود .همچنین از دیگر ویژهگیهای اصلی ژئوپارک قشم مجاورت با جنگلهای حرا
میباش��د که به ارزش آن به مقدار خیلی زیادی افزوده اس��ت (امری کاظمی، 1384،
ص .)55
بخش دوم :رشد اقتصادی

رشد واقعی اقتصاد

طی دو دهه گذشته توجه اصلی اقتصاد جهانی معطوف به اقداماتی بوده است که نرخ
رشد واقعی درآمد ملی را شتاب میبخشد .اقتصاددانان و سیاستمداران همه کشورها،
اعم از فقیر و غنی ،سوسیالیس��تی و سرمایهداری ،شرقی و غربی ،شمالی و جنوبی سر
تعظیم به آستان رشد فرود آورده و پیشرفت اقتصادی را قبله خود ساخته اند .در پایان
هر سال آمارهای مختلف گردآوری میشود تا رشد نسبی تولید ملی را اندازه گیری
کند« .رش��د ساالری» طریقه زندگی شده است .موفقیت یا شکست در دستیافتن به
رش��د اقتصادی الزم میتواند موجب تقویت یا س��قوط دولتها شود .همان طور که
قبلًا اشاره ش��د ،برنامههای دولتهای جهان سوم غالبًا به وسیله رشد درآمد ملی آنها
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حواصی��ل هندی در کنار عقاب ماهی گیر ،نوک قاش��قی ،پلی��کان ها و فالمینگوها
همیش��ه امکان پذیر نیست اما جنگلها همیش��ه بهار دریایی حرا همه این دیدنی ها را
یکجا به بازدیدکنندگان خود سخاوتمندانه عرضه میکنند .تعداد گونه های جانوری
سکنی گزیده در این زیستگاه ها بیش از هر زیستگاه دیگر در کشور ما است و شاید
بت��وان گفت که تنه��ا صخرههای مرجانی خلیج فارس رقی��ب جدی جنگلهای حرا
باشند .بسیاری از پرندگان نادر و در خطر انقراض در این جنگلها زندگی آسوده ای
دارند .این جنگلها برای آبزیان نیز پرورشگاه نوزادان به شمار میآیند.
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ارزشیابی میشود .در حقیقت طی سالیان متمادی چون مفهوم رشد نقشی اساسی برای
هر ملتی در سطح جهانی ایفا میکند ،لذا الزم است که ماهیت و علل رشد اقتصادی
را درک کنیم (قرهباغیان ،1376،ص .) 5
عوامل اصلی رشد اقتصادی در هر جامعهای عبارت است از

تراکم سرمایه که شامل همه سرمایهگذاریهای جدید در زمین ،وسایل مادی و نیروی
انسانی است.
رشد جمعیت و بنابراین ،هر چند با تأخیر ،رشد نیروی کار.
پیشرفت تکنولوژیکی
(همان منبع ،ص )7
اکنون هر یک از موارد فوق را به طور مختصر شرح میدهیم.
تراکم سرمایه

تراکم س��رمایه در صورتی به دست میآید که مقداری از درآمدهای امروز پسانداز
و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده به دست
آورد .کارخانجات ،ماش��ینآالت ،وس��ایل و مواد جدید موج��ب افزایش موجودی
س��رمایه» مادی هر مل��ت (یعنی کل ارزش «خالص» واقعی تمام کاالهای س��رمایهای
مولد مادی) میش��ود و در نتیجه امکان گسترش س��طح تولید فراهم میآید .این نوع
س��رمایهگذاریهای مس��تقیمًا مولد را آن دس��ته از س��رمایهگذاریها که اصطالحًا
زیرساخت اجتماعی و اقتصادی نامیده میشود -راهها ،برق ،آب ،اقدامات بهداشتی،
ارتباط��ات و غیره -و فعالیتهای اقتصادی را تس��هیل میکند و ب��ه یکدیگر ارتباط
میده��د ،تکمیل میکند .مثلًا ،زراعی که از تراکتور جدید اس��تفاده میکند موجب
افزایش محصوالت کشاورزی میشود ولی اگر نتواند اضافه محصول خود را در بازار
به فروش برساند محتملًا افزایش تولید موجب اضافه تولید مواد غذایی کشور نمیشود
و سرمایهگذاری او بی نتیجه خواهد ماند.
راههای دیگری نیز برای س��رمایهگذاری وجود دارد که کمتر آش��کار است .استفاده
از وس��ایل جدید برای آبیاری بهتر ممکن است موجب باالرفتن کیفیت محصول و یا
افزایش آن شود و در نتیجه تولید ملی را افزایش دهد .مثلًا اگر تولید  100هکتار زمین
آبی برابر با تولید  200هکتار زمین مشابه دیم باشد ،با حفر چاه و افزایش آبیاری زمین
دیم مثل آن است که مقدار زمین زیر کشت را دو برابر کرده باشیم .همچنین مصرف
کود شیمیایی و یا استفاده از سموم دفع آفات داشته باشد .این گونه سرمایهگذاریها
موجب بهبود کیفیت زمینهای زراعی و در نتیجه افزایش محصول میشود و دقیقًا مثل
این اس��ت که زمین قابل کش��ت ،ولی لم یزرعی را به زمینهای زراعتی موجود اضافه
کرده باشیم.
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مفهوم رشد آرام و مداوم اقتصادی

مفهوم رشد مداوم اقتصادی ،قرینه تعادل بلند مدت در تئوری رشد اقتصادی ایستاست.
به این خاطر ،به رشد مداوم اقتصادی ،رشد تعادلی نیز میگویند .در جریان رشد مداوم
اقتصادی تمام متغیرها مانند تولید ،جمعیت ،ذخیره سرمایه ،پسانداز ،سرمایهگذاری و
پیشرفتهای فنی یا ثابت هستند یا اینکه با نرخ ثابت و معینی رشد میکنند.
برخی از اقتصاددانان نئو کالس��یک با اختیار متغیرهای مختلف ،تفس��یرهای متفاوتی
از رش��د مداوم اقتصادی به دس��ت میدهند .به عقیده ه��ارود 1زمانی یک اقتصاد در
موقعیت رشد اقتصادی مداوم قرار میگیرد که نرخ رشد تضمین شده برابر با نرخ رشد
طبیعی باشد ( .)Gw=Gnجون رابینسون 2از شرایط رشد اقتصادی مداوم به مثابه «دوران
طالیی» یاد میکند که چون دس��تیابی به آن در ش��رایط واقعی اقتصاد مشکل است،
«عصر حماسی» نیز نام میگیرد .حتی اگر این حالت ایجاد گردد ،تعادل موقتی و گذرا
خواه��د بود و دوران طالیی نمیتواند ب��رای مدت زمانی طوالنی ادامه یابد .به عقیده
مید 3در شرایط رشد مداوم و آرام اقتصادی .نرخ رشد درآمد کل و نرخ رشد درآمد
سرانه همراه با رشد معین جمعیت (با نرخی مطلوب) و نیز بدون تغییر در پیشرفتهای
1
2
3

www.qeshm.ir.tourism.
harverd.
robinson.
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همچنین ،س��رمایهگذاری در منابع انس��انی میتواند موجب افزایش کیفیت ش��ود و
حتی بیش��تر از سرمایهگذاریهای نوع دیگر موجب افزایش تولید ملی شود .دبستان،
دبیرس��تان ،هنرس��تانهای فنی و حرفهای ،برنامههای آموزش حین کار و آموزش��های
بزرگس��االن و انواع آموزشهای «غیر رس��می» میتواند مهارتها و منابع انسانی را به
عنوان نتیجه سرمایهگذاریهای مس��تقیم در ساختمان ،تجهیزات و مواد (مثلًا کتاب،
وس��ایل آموزش سمعی و بصری ،وسایل آزمایش��گاهی و ابزار و ادوات فنی از قبیل
دستگاه تراش و آسیاب) افزایش دهد .آموزشهای مناسب و پیشرفته معلمان و همچنین
بهبود وضع کتابهای درسی اقتصادی میتواند اثرات بسیار زیادی در کیفیت ،رهبری
و بهرهوری نیروی کار مفروض داشته باشد .به عبارت دیگر ،مفهوم سرمایهگذاری در
منابع انسانی ،مشابه بهبود کارایی زمین از طریق آبیاری بهتر و استفاده از کود شیمیایی
و سموم دفع آفات است .تمام پدیدههای ذکر شده و بسیاری عوامل دیگر اشکالی از
سرمایهگذاری هس��تند که به «تراکم سرمایه» منتهی میشوند .تراکم سرمایه میتواند
موجب افزایش منابع جدیدی ش��ود (مثل قابل کشت کردن زمین موات) و یا موجب
افزایش بهرهوری منابع موجود گردد( .مثل ایجاد وسایل آبیاری ،استفاده از کودهای
شیمیایی و یا سموم دفع آفات نباتی و غیره) .ولی مهمترین خصوصیت تراکم سرمایه
«توازن» بین مصرف فعلی و آینده است -امروز کمی کمتر مصرف کنیم تا بتوانیم در
آینده امکانات مصرف بیشتری داشته باشیم (قره باغیان ،1376،ص .)88

34
فنی و تکنولوژی همیش��ه ثابت و بدون تغییر باقی خواهد ماند .پروفس��ور کالدور 1در
س��ال  1958شش عامل اصلی را برمی شمارد که سبب رشد اقتصادی جوامع پیشرفته
امروزی جهان بوده است:
 )1نرخ رش��د تولید سرانه واقعی هر کارگر در س��اعت طی یک مدت زمان طوالنی
ثابت بوده اس��ت .به عبارت دیگر نرخهای رش��د تولید و نیروی کار مورد استفاده در
روند تولید در طول زمان ،بدون تغییر مانده است.
 )2نرخ رشد ذخیره سرمایه نیز کاملًا ثابت ،و همیشه بیشتر از نرخ رشد نیروی کار بوده
است .بنابراین ،نسبت سرمایه به کار در طول زمان روند صعودی داشته است.
 )3نرخ رشد ذخایر سرمایه و نرخ رشد تولید واقعی تقریبًا مساوی بوده است .بنابراین،
نس��بت س��رمایه به تولید ثابت بوده و در طول زمان هیچ روند خاصی را دنبال نکرده
است.
3
 )4نرخ س��ود که بر طبق تعریف نسبت سود س��رمایهداران ( 2)Pاز حجم سرمایه ()K
است در بلند مدت ثابت بوده است .با توجه به ثابت بودن نسبت سرمایه به تولید و نیز
ثابت بودن نسبت سود سرمایهداران ،میتوان چنین نتیجه گرفت که در بلند مدت سهم
های نسبی نیروی کار و سرمایه در تولید ملی بدون تغییر باقی مانده اند.
 )5نرخ رشد تولید سرانه در سراسر جهان مساوی نیست ،بلکه از یک کشور به کشور
دیگر متفاوت است.
 )6در کشورهایی که سهم سود در تولید ملی زیاد است ،نسبت سرمایهگذاری به تولید
زیادتر خواهد بود.
اقتصاد یک کشور تنها زمانی براساس این شش شرط به طور مداوم رشد خواهد کرد
که چهار ش��رط اولی به وقوع بپیوندد ،دو ش��رط آخر عمدتًا برای مقایسه کشورهای
مختلف با یکدیگر آمده است .براساس این شرط ،زمانی اقتصاد ،روند رشد مداوم را
شروع میکند که تولید ،اشتغال و ذخایر سرمایه با نرخی از پیش تعیین شده ،رشد کند
و نسبت سرمایه به تولید نیز ثابت باقی بماند .سهل تر آن است که رشد مداوم اقتصادی
را از طریق شرایط الزم برای رسیدن به این روند تعریف کنیم .به عبارت دیگر ،تولید
و اش��تغال با نرخ ثابتی رش��د میکند و نرخ پسانداز و سرمایهگذاری ،نسبت ثابت و
معینی از تولید کل میش��ود .در این حالت ،سرمایهگذاری خالص باید با همان نرخی
رشد کند که تولید رشد کرده است .ذخایر سرمایه ،که ترکیبی از ذخایر جدید هستند،
نیز باید با همان نرخ افزایش یابد .با تحقق س��ه پیش ش��رط -مس��اوی بودن نرخ رشد
سرمایهگذاری خالص ،ذخایر سرمایه و تولید -نسبت سرمایه بدون تغییر باقی خواهد
ماند (ولی نژاد ،1374،ص .)56
mid. 1
kaldor. 2
profit. 3
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انعطافپذیری

2

اقتصاددانانی مانند جون رابینس��ون و کان نش��ان داده اند که بیکاری در واقع جزئی
از روند رش��د مداوم اقتصادی اس��ت .در نتیجه ،پیش فرض رشد نیروی کار در زمان
اشتغال کامل در تجزیه و تحلیل این گروه از اقتصاددانان از شرایط رشد داوم اقتصادی
capital. 1
harwars and demar. 2
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ویژگیهای رشد مداوم اقتصادی

تئوری رش��د اقتصادی نئو کالسیکها ،در ابتدا ،به تجزیه و تحلیل خصوصیات رشد
مداوم اقتصادی براس��اس فرضیات اصلی مدلهای رش��د ه��ارود و دمار 1میپردازد.
ویژگیهای رشد مداوم اقتصادی را میتوان به ترتیب زیر خالصه کرد:
 )1در اقتص��اد تنها یک کاالی مرکب وجود دارد که میتوان آن را مصرف کرد ،یا
آن را به عنوان عامل تولید به کار برد یا آن را به مثابه بخش��ی از حجم س��رمایه ذخیره
نمود؛
 )2نیروی کار با نرخ ثابت و متناسبی معادل  ،nرشد میکند؛
 )3اشتغال کامل در هر زمان حکمفرماست؛
 )4نسبت پسانداز به درآمدثابت است؛
 )5نسبت سرمایه به تولیداز پیش تعیین شده است؛
 )6ضرایب تولید ثابت هس��تند .امان جایگزین ک��ردن عوامل تولید به جای یکدیگر
وجود ندارد؛
 )7پیش��رفتهای فنی وجود ندارند .به عبارت دیگر ،پیشرفتهای فنی در روند رشد
مداوم اقتصادی خنثی است.
مدلهای رشد اقتصاددانان نئو کالسیک در ابتدا به تجزیه و تحلیل خصوصیات رشد
مداوم اقتصادی پرداخته اس��ت تا نشان بدهد که فرضیات این مدلها متضاد و مکمل
یکدیگر نیس��تند .اقتصاددانان این مکتب در ابتدای این تجزیه و تحلیل ،مد ل هارود و
دمار را انتخاب میکنند .در مدلهای رش��د هارود و دمار فرض بر این اس��ت که در
صورت ش��رط  s/v= n+mاقتصاد وارد مرحله رشد مداوم خواهد شد؛ در حالی که
به عقیده آنها این شرط ،اقتصاد را بر روی تیغه چاقو قرار خواهد داد و حفظ تعادل بر
روی تیغه باریک چاقو کاری اس��ت بس��یار مشکل .در این حالت ،اقتصاد یا در ورطه
رکود طوالنی یا پرتگاه تورم مزمن س��قوط خواهد کرد .براس��اس مدلهارود و دمار
اقتصاد تنها زمانی در مرحله رشد تضمین شده ( )s/vبا نرخ رشد طبیعی ( )n+mبرابر
ش��ود .اما  n,m,v,sبه طور مستقل ثابت است و نیز هیچ دلیلی وجود ندارد که اقتصاد
همیش��ه در حالت اشتغال کامل باشد .در این قس��مت نقش هر یک از این عوامل در
تئوری رش��د اقتصادی کالسیکها را مورد بررس��ی قرار میدهیم (ولی نژاد،1374،
ص :)136
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حذف گردیده اس��ت .در عوض ،جای خود را به این پیش ش��رط داده است که نرخ
رش��د اشتغال نباید از  nبیشتر شود .برای رس��یدن به رشد مداوم اقتصادی الزم نیست
که حتما  s/v=nباش��د ،بلکه تنها در صورت  s/v<nمیتوان به آن دس��تیافت .این
همان چیزی اس��ت ک��ه «کان» آن را «دوران طالیی ش��وم» ،در مقابل «عصر طالیی»
جون رابینسون ،که در آن  s/v=nبود ،نامید .در «دوران طالیی شوم» کان ،نرخ رشد
تمرکز سرمایه ( )s/vکوچکتر از نرخ رشد جمعیت ( )nاست و در نتیجه ،بیکاری روند
صعودی دارد .در این دوران ،وجود فش��ارهای تورمی ،علت عدم رش��د سریع ذخایر
سرمایه است .تورم قیمتها در صورت ثابت بودن دستمزدهای پولی به معنی کاهش
ارزش دستمزدهای واقعی است .زمانی که دستمزدهای واقعی در سطح حداقل معاش
باش��د ،به علت محدود ب��ودن حجم پساندازها ،محدودیتهایی در تمرکز س��رمایه
ایجاد میشود (همان منبع ،ص .)327
انعطافپذیر بودن نسبت سرمایه به تولید

حال دوباره به دومین پیش فرض مدل رش��د مداوم اقتص��ادی هارود میپردازیم که
براساس آن نسبت سرمایه به تولید ثابت فرض شده بود .سولو ،سوان ( ،)SWANمید و
ساموئلسون مدلهای رشد مداوم اقتصادی را به طریقی طرحریزی کردند که در آنها
نسبت سرمایه به تولید متغیر فرض شده باشد.
به لحاظ نظری ،پیش فرض مدلهای رش��د هارود و دمار مبنی بر ثابت بودن نس��بت
س��رمایه به تولید ،نمایانگر آن اس��ت که برای تولید هر واحد اضافی محصول ،یک
نسبت ثابت ،اما متناسب بین سرمایه و نیروی کار برقرار است .به عبارت دیگر ،مقدار
س��رمایه و نیروی کار مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی محصول همیش��ه ثابت
است (همان منبع ،ص .)329

تعریف و خصوصیات رشد نوین اقتصادی
تعریف رشد نوین اقتصادی

رش��د نوین اقتصادی به نوع توس��عه اقتصادی کشورهای توس��عهیافته اروپای غربی،
آمریکا ،کانادا ،اس��ترالیا و ژاپن اطالق میش��ود .کوزنتس 1در سخنرانی خود هنگام
دریافت جایزه نوبل رش��د اقتصادی نوی��ن را اینطور تعریف کرد« :افزایش بلند مدت
ظرفیت تولید ب��ه منظور افزایش عرضه کل تا بتوان نیازه��ای جمعیت را تأمین کرد.
افزایش ظرفیت بلند مدت تولید بس��تگی به ترقیات نوین فنی و تطبیق آن با ش��رایط
نهادی و ایدئولوژیک مورد تقاضای آن دارد ».این تعریف از س��ه جزء اصلی تشکیل
شده است (همان منبع)91،
رش��د اقتصادی یک ملت از طریق افزایش مداوم در عرضه کاال و خدمات مشخص
میگردد.
1

robinson and koun.
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خصوصیات رشد نوین اقتصادی

کوزنتس برای رش��د نوین اقتصادی ش��ش خصوصیات اصلی را برمی شمارد که از
تعریف تولید ملی و اجراء آن مشتق میشود .از میان این شش خصوصیات دو مشخصه
کمی اس��ت ،و مربوط میش��ود به تولید ملی و رش��د جمعیت ،دو مش��خصه مربوط
میش��وند به اشتغال و ساختار و زیربنای اقتصاد ،و دو مشخصه دیگر مربوط به روابط
بینالمللی هستند .ما در این قسمت این شش مشخصه اصلی رشد نوین اقتصادی را به
طور مجزا و یکایک به بحث و بررسی میگذاریم (همان منبع ،ص .)98
رشد سریع تولید ناخالص سرانه ملی و جمعیت

همانطور که تجربه کشورهای توسعهیافته از اواخر قرن هیجدهم یا اوایل قرن نوزدهم
نشان میدهد ،رشد نوین اقتصادی با نرخ رشد زیاد و سریع تولید ناخالص سرانه همراه
با نرخ رش��د مداوم جمعیت تو صیف میش��ود .نرخ رش��د تولید ملی سرانه پنج برابر
بیشتر از رشد جمعیت بوده و تولید کل حداقل ده برابر شده است .کوزنتس نشان داد
که نرخ رش��د جمعیت در سیزده کش��ور پیشرفته و صنعتی امروز جهان در دوره رشد
نوین به مراتب بیش��تر از دوران قبل از آن بوده است .بجز کشور فرانسه که نرخ رشد
جمعیت آن معادل  2/5درصد در هر دهه بود ،نرخهای رش��د س��ایر کشورها متفاوت
بوده و از  7-6درصد برای بریتانیا ،شوروی ،ایتالیا و سوئد شروع میشود و به  8درصد
برای س��وئیس و آلمان غربی و هلند ،و  19-24درصد برای کانادا ،آمریکا و استرالیا
میرسد .متوسط نرخهای رشد تولید سرانه ملی ده ساله تمام این کشورها بیشتر از 13
درصد بود .همین رقم برای کشورهای هلند و بریتانیا معادل  14/1-13/5درصد ،برای
کش��ورهای امریکا ،سوئیس ،فرانس��ه ،آلمان ،کانادا ،ایتالیا ،نروژ و دانمارک بین 16
الی  19درصد ،برای ژاپن  26درصد ،برای کش��ور س��وئد معادل  28/3درصد و برای
شوروی معادل  43/9درصد بود.
«رش��د نوین اقتصادی به معنی افزایشی شتابان نه تنها در تولید سرانه بلکه در جمعیت
اس��ت .اما این نشان نمیدهد که اولی شرط الزم برای ظهور دومیباشد .در بعضی از
کشورها نرخ رشد زیاد تولید سرانه توأم با رشد سریع جمعیت بوده و در برخی دیگر
کمتر اس��ت ».برای مثال نرخ رشد ده ساله جمعیت در کشور شوروی بسیار نازل بود
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پیش��رفت تکنولوژی و ترقیات فنی عامل پر اهمیتی در رش��د اقتصادی است که رشد
بازدهی برای تولید کاالهای مورد نیاز جمعیت را تعیین میکند.
برای اس��تفاده بهتر و موثرتر از تکنولوژی مدرن و توس��عه داخلی آن ،تطبیق شرایط
ایدئولوژیک و نهادی برای استفاده مؤثرتر از نوآوریها توسط دانش انسانی ضروری
اس��ت .برای مثال تکنولوژی مدرن با ش��رایط اقتصادی و اجتماعی مناطق روس��تائی
کشورهای در حال توسعه به دلیل بیسوادی و فقدان مهارتهای الزم وفق نمیدهد.
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( 6/9درصد) در حالی که نرخ رش��د تولید سرانه ده ساله باالترین رقم ( 43/9درصد)
بود .همین مسأله در مورد کشورهای بریتانیا ،سوئد و ایتالیا نیز صادق است ،نرخ رشد
ده ساله جمعیت در این کشورها به ترتیب معادل  6/7 ،6/1و  6/8درصد بوده در حالی
که نرخ رشد ده ساله تولید سرانه به ترتیب معادل  28/3 ،14/1و  18/7درصد بود .در
مورد کشور فرانسه نیز نرخ رشد ده ساله جمعیت معادل  2/5درصد بود ،در حالی که
نرخ رش��د تولید س��رانه برای ده سال برابر با  14/1درصد بود .از طرف دیگر در مورد
کش��ورهای آمریکا و کانادا نرخ رشد دهساله جمعیت به ترتیب معادل  21/6و 19/1
درصد بود ،در حالی که در همین دوره نرخ رشد تولید سرانه برای یک دهه در این دو
کش��ور به ترتیب معادل  18/2 ،17/2درصد مشاهده میشد .این نشان میدهد که نرخ
رش��د جمعیت طی ده سال به مراتب بیشتر از نرخ رشد تولید سرانه طی یک دهه شد.
«ظاهرًا س��ایر عوامل مانند فراوانی نسبی منابع طبیعی ،زمان اعمال و شروع روند رشد
نوین اقتصادی و شرایط نهادی و اجتماعی تأثیر رشد جمعیت را پیچیده تر میسازد و
از تداوم ساده رشد جمعیت و تولید سرانه تولید جلوگیری میکند ،در حالی که رشد
جمعیت به تنهایی ممکن اس��ت هم سبب رونق و یا رکود اثرات رشد تولید سرانه که
از نظر وزن و سایر عوامل تعیینکننده با آن متفاوت است ،شود».
نرخهای زیاد رش��د تولید ناخالص سرانه و جمعیت نمایانگر رشد تولید کل است .در
طول دوران رش��د نوین اقتصادی ،نرخ رش��د دهس��اله تولید کل در کشورهای مورد
بررس��ی متفاوت بود .به طوری که کش��ور ش��وروی دارای باالترین نرخ رشد معادل
 53/8درصد بعد از این کش��ور ،کش��ورهای آمریکا معادل  42/5درصد ،ژاپن معادل
 42درصد و کانادا  40/7درصد بودند .پائین ترین نرخ رشد تولید کل برای یک دهه
متعلق به کشورهای فرانسه معادل  0/8درصد و بریتانیا معادل  21/1درصد بود .نرخهای
رشد تولید کل برای سایر کشورها بین  21الی  40درصد بود .تباینهای موجود بین این
نرخهای رشد سبب افزایش هرچه بیشتر تولید از طریق ضریب های افزایش شد .نرخ
رشد دهساله  20درصدی به معنی  6برابر شدن تولید اولیه است ،در حالی که نرخ رشد
 50درصد به معنی  58برابر شدن سطح تولید است.
اگر تمام کش��ورهای غیر کمونیستی مورد بررس��ی را باهم در نظر بگیریم ،نرخ های
رشد ساالنه در طی دوران رشد نوین اقتصادی برای تولید سرانه معادل  2درصد ،برای
جمعیت معادل  1درصد و برای تولید کل معادل  3درصد خواهد بود .این نرخها نشان
میدهند که به طور تقریبی ضریب افزایش در طی دهه ،برای تولید سرانه معادل پنج،
برای جمعیت معادل س��ه و برای تولید کل بیش از پانزده بوده اس��ت (همان منبع ،ص
.)523

39
رشد نوین اقتصادی از طریق افزایش در نرخ تولید سرانه به دلیل بهبود کیفی مواد اولیه
و عوامل تولید است که بازدهی بیشتر یا بهرهوری سرانه عوامل تولید را به دنبال دارد.
این پدیده یا از طریق افزایش تولید عوامل کار و سرمایه و در نتیجه بهبود نحوه تولید و
بازدهی هر دو عامل تولید و یا یکی از آنها ایجاد میشود .افزایش بازدهی عوامل تولید
منجر به افزایش تولید سرانه بر هر عامل تولید به کار رفته میگردد .براساس بررسیهای
کوزنتس مشاهده شد که نرخ رشد بهرهوری آنقدر زیاد است که رشد تولید سرانه در
کشورهای توسعهیافته را بپوشاند .حتی با چشم پوشی هزینههای پنهانی و عوامل تولید،
رشد بهرهوری نیمی از رشد تولید سرانه را شامل میشود.
رشد تولید ملی به دلیل افزایش شدید جمعیت است که افزایش سریع جمعیت کار را
بدنبال داش��ته است .افزایش تولید ملی به نوبه خود سبب افزایش قابلتوجهی در نرخ
تمرکز س��رمایه شده و این کار موجب انباشت مجدد س��رمایه گشته است .شاخصها
و نس��بتهای موجود بین نیروی کار به کل جمعیت نش��ان دهنده رون��د افزایش برای
تمام کش��ورهای توسعهیافته ،بجز کشورهای سوئیس ،لهس��تان و استرالیا است .برای
کشورهای دانمارک  29/4درصد ،آمریکا  25/2درصد ،کانادا  18/3درصد ،بلژیک
و آلم��ان  15/8درصد ،س��وئد  14/6درص��د و بریتانیا  13/1درصد بوده اس��ت« .این
افزایش ممکن اس��ت به دلیل تغییر در س��اختار سنی جمعیت به سود سن کار همراه با
تنزل در نرخ تولد و نس��بت جمعیت پائین تر از س��ن کار (جمعیت جوان) ،یا به دلیل
نرخ رو به تزاید شرکت زنان در تولید اجتماعی و کاهش سن بازنشستگی باشد .دلیل
هرچه باشد ،نسبتهای مشاغل دستمزد زا به کل جمعیت افزایش یافته است» .اما رشد
اقتصادی کش��ورهای توسعهیافته با کاهش طوالنی در تعداد کارگران به ساعات کار
س��رانه توأم بوده اس��ت .این تمایل نمایانگر افزایش بهرهوری و یا بازدهی است بجز
مورد استثنائی ایتالیا که بازدهی سرانه کار به ساعات کار ،به میزان  7/5درصد برای هر
دهه کاهش داشته است ،افت همه جانبه در نسبت کار سرانه به ساعات کار برای سایر
کشورهای توسعهیافته مورد مطالعه بدین شرح است 1/1 :درصد برای کشور بریتانیا،
 2الی  2/4درصد برای کشورهای بلژیک ،آلمان ،دانمارک ،سوئد ،و نروژ و آمریکا،
 2/8الی  3/5درصد برای کشورهای کانادا ،فرانسه و استرالیا ،و  4/1درصد برای کشور
سوئیس و  4/5درصد برای کشور هلند.
میزان کمک س��رمایه به افزایش تولید بر هر واحد سرمایه را نسبت شاخص سرمایه به
تولید نیز میگویند .ش��اخص تولید مجدد سرمایه به تولید ملی به میزان 11درصد در
آمریکا (بین سالهای  1850الی  )1950و  5درصد در بریتانیا (بین سالهای  1865الی
 )1932و  7درصد در ژاپن (بین سالهای  1905الی  )1935افزایش داشت .بطورکلی
ش��اخص س��رمایه به تولید برای کل کشورهای توس��عهیافته از  1/6درصد در اواخر
قرن نوزدهم به  3/1درصد در اوایل قرن بیس��تم افزایش یافت .به عالوه ش��اخصهای
افزایش��ی س��رمایه به تولید داخلی بین نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم
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برای کشورهای سوئد از  2/6به  3/6درصد ،نروژ از  4به  5/1درصد ،دانمارک از 2/4
به  2/8درصد و استرالیا از  2/9به  5درصد افزایش یافت (قرهباغیان ،1376،ص .)212
نرخ زیاد تغییرات زیربنایی

تح��والت و تغییرات زیربنایی در دوران رش��د نوین اقتصادی ش��امل :دور ش��دن از
فعالیتهای کشاورزی و نزدیکی به فعالیتهای غیر کشاورزی و از صنعت به خدمات،
تغییر در مقیاس تولید از کوچک به بزرگ ،افزایش بازدهی و بهرهوری عوامل تولید
به دلیل رش��د ترقی��ات فنی و تغییر نحوه مالکیت تولی��د از مالکیتهای خصوصی به
مالکیتهای امپریال همراه با تغییر در نوع مشاغل است.
مطالعات تجربی نشان میدهد که سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در درآمد ملی
در کشورهای توسعهیافته به استثنای استرالیا بشدت کاهش یافته است .در مورد بریتانیا
سهم کشاورزی در تولید خالص ملی از  22درصد در سال  1841به  5درصد در سال
 ،1955در مورد فرانس��ه از  42درصد بین س��الهای  1872-82به  6درصد در س��ال
 ،1962در مورد آمریکا از  49درصد در س��ال  1879به  9درصد در س��ال ،1929-48
برای کش��ور ژاپن از  63درصد در سال  1878-82به  14درصد در سال  1962رسید.
بنابراین با پایان قرن نوزدهم سهم این بخش در تولید ناخالص ملی کشورهای بریتانیا،
فرانسه ،آلمان ،هلند و آمریکا کمتر از  10درصد بود ،در حالی که سهم این بخش در
تولید ناخالص ملی کش��ورهای دانمارک ،نروژ ،سوئد ،ایتالیا ،کانادا ،استرالیا ،ژاپن و
شوروی بین  10تا  26درصد در نوسان بود.
از طرف دیگر س��هم بخش صنعت در تولید ناخالص ملی افزایش یافت ،بطوری که
در سالهای  1950سهم بخش صنعت در تولید ناخالص ملی اکثر این کشورها از 50
درصد نیز فزونی گرفت :بریتانیا  ،%56فرانس��ه  ،%52آلمان  ،%52هلند ،%52نروژ ،%53
س��وئد  ،%55شوروی  .%58در همین حال کش��ورهای دیگری بودند که سهم بخش
صنعت در تولید ناخالص ملی آنها بین  22الی  49درصد بود :ایتالیا  ،%22استرالیا ،%30
آمریکا  ،%42دانمارک  ،%48کانادا  %48و ژاپن .%49
سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی همراه با نوسانات بوده است .برای مثال در
کشورهای سوئد و استرالیا س��هم بخش خدمات کاهش داشته در حالی که در مورد
کش��ورهای ژاپن و کانادا افزایش مشاهده میش��ود .در مورد سایر کشورها تغییرات
سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی بسیار ناچیز بوده است.
سرعت تغییرات ساختاری در دوران رشد نوین اقتصادی را میتوان از طریق تغییر در
توزیع نیروی کار بین س��ه بخش اصلی اقتصاد تعیین نمود .با اوج گرفتن دوران رشد
نوین اقتصادی در کشورهای توسعهیافته سهم بخش کشاورزی در اشتغال نیروی کار
بشدت کاهش یافت ،بطوری که سهم کشاورزی در اشتغال کل در بریتانیا  ،%5آمریکا
 ،%12اس��ترالیا  ،%17دانمارک سوئد و کانادا  ،%19سوئیس و فرانسه  %20و نروژ%25
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شهرنشینی

یک��ی دیگر از خصوصیات مهم دوران رش��د نوین اقتص��ادی جابجایی جمعیت بین
مناطق ش��هری و روس��تایی اس��ت .به عبارت دیگر در این دوره ما شاهد مهاجرت از
روستاها به شهرها هستیم .در نتیجه درصد رشد جمعیت در شهر شدیدًا بیشتر از روستا
خواهد بود .رونق فعالیتهای صنعتی به دلیل رشد سریع تکنولوژی در مناطق شهری
موجب انتقال مراکز عمده تولید از روس��تاها به ش��هرها ش��د .از طرف دیگر همراه با
افزایش تولید و بهبود تکنولوژی جریان مهاجرت تس��هیل شد .همراه با افزایش تعداد
س��اکنان مناطق شهری ،اثرات شهرنش��ینی بتدریج بر روی رشد نوین اقتصادی ظاهر
گش��ت .از عوارض شهرنش��ینی کاهش میزان زاد و ولد و در نتیجه تش��کیل خانواده
ها یا جمعیت کم را میتوان در ش��مار آورد .یکی دیگر از خصوصیات شهرنش��ینی،
گردهم آئی افراد مختلف در نقاط گوناگون کش��ور و احتمالًا با ارزش��های فرهنگی
متفاوت اس��ت که منجر به آموزش فرهنگی افراد از یکدیگر ،یا افرادی که از قبل در
ش��هرها زندگی میکردند خواهد شد که پویائی هرچه بیشتر فرهنگی را بدنبال دارد.
شهرنشینی میتواند فاصلهها را کاسته ،مردم را بهم نزدیک کرده و حس تعاون را در
آنها برانگیزد .از همه مهمتر میتواند ش��رایطی ایجاد کند که س��بب بروز و ظهور قوه
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بود در حالیکه همین ش��اخص در مورد کش��ورهای ژاپن ( 33درصد) و شوروی (40
درصد) به مراتب زیادتر بود .متعاقبًا سهم نیروی کار شاغل در بخش صنعت افزایش
یافت و به  40تا  58درصد رسید ،بجز در مورد کشورهای شوروی و ژاپن که دیرتر از
سایرین روند صنعتی شدن را آغاز کردند.
در همین حال س��هم بخش خدمات در اشتغال نیروی کار یا ثابت باقی ماند و یا اینکه
تغییر ناچیز کرد .برای مثال در کش��ورهای بریتانیا ،بلژیک ،هلند ،س��وئد و اس��ترالیا
س��هم بخش خدمات در اش��تغال کل ثابت بود ،در حالی که در کشورهای سوئیس،
دانمارک ،نروژ ،ایتالیا ،آمریکا ،کانادا ،ژاپن و ش��وروی س��هم نس��بی یا مطلق بخش
خدمات در اش��تغال افزایش داش��ت .جابجایی های میان بخش��ی ،توأم با رش��د ابعاد
و مقی��اس تولید و تغییر در س��ازماندهی تولی��د ،در هر بخش بوده ،مانند اس��تفاده از
ماشینآالت یا گسترش تجارت ،که هر کدام از خصیصه های مهم دوران رشد نوین
اقتصادی محسوب میگردد .در این دوران به علت رشد سریع بخش صنعتی ناشی از
رشد سریع ترقیات فنی سازماندهی تولید بهم ریخت .بنگاههای کوچک تولید بتدریج
از جریان تولید یا خارج شدند و یا نوع فعالیت خود را تغییر دادند .بنگاههای کوچکتر
توسط بزرگترها بلعیده شده و در مجموع شرکتهای بزرگ تولید و توزیع را تشکیل
دادند .این شرکتها حتی در صحنه بینالمللی با شرکتهای دیگر کشورهای صنعتی
که کاالهای مشابه و همگن تولید میکردند ،ترکیب شدند و در نتیجه بنگاههای تولید
خصلت امپریال پیدا کردند (همان منبع ،ص .)303
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ابتکار و اس��تعدادهای فردی و اجتماعی گردد .به عبارت دیگر شرایط مناسبی جهت
رشد دانش و علم ایجاد کند.
عالوه بر این شهرنش��ینی بر میزان هزینههای مصرفی و استاندارد و روشهای زندگی
مردم تأثیر میگذارد.
شهرنش��ینی جریان تقسیم کار و تخصصها را شتاب میدهد و بسیاری از فعالیتهای
غیراقتصادی و غیر وابس��ته به بازار را به فعالیتهای اقتصادی و وابس��ته به بازار منتقل
میکند« .بسیاری از فعالیتها در جهت تهیه غذا ،دوخت لباس ،تعمیر کفش ،تعمیر و
ساختمان بناها و خانهها که در یک برهه از زمان توسط خود مالکان در خانهها صورت
می گرفت ،اکنون توس��ط دکانهای خیاطی ،رستورانهای فروش غذا ،شرکتهای
ساختمانی مغازه های کفاشی و غیره صورت میگیرد".شهرنشینی سبب تشدید روند
شکلگیری تخصصها و تقسیم کار گردید.
شهرنش��ینی ارضاء بس��یاری از خواس��تهها و حوایج را پر هزینهتر نمود .از یک طرف
بس��یاری از خدمات که در روس��تاها به صورت رایگان در اختیار ساکنان بود ،اکنون
میبایست در شهرها برای استفاده از آنها مبالغی پرداخت کرد .از طرف دیگر همراه با
افزایش تعداد شهرنشینان و شلوغی مناطق شهری ،قیمت بسیاری از خدمات و کارهای
عرضه شده در شهرها نیز افزایش یافت .افزایش تعداد شهرنشینان و فقدان برنامهریزی
دقیق علمی برای گسترش شهرها سبب پیدایش مشکالتی در ارائه خدمات بهداشتی،
آموزشی ،حمل و نقل ،ارتباطات و مسکن گردید .شهرنشینی یک سری هزینه اضافی
را نیز همراه خواهد داشت که قبلًا در مناطق روستائی به صورت رایگان ارائه میشد،
مانند مس��کن ،آب و غیره ،در نتیجه افزایش تقاضا برای خدمات جانبی شهرنش��ینی،
اس��تاندارد و ترکیب تقاضای مردم تغییر میکند .بطوری که یک خانواده روس��تائی
مقدار بیش��تری از درآمد خود را صرف غذا و پوش��اک میکن��د ،در حالی که یک
خانواده شهری مبلغ بیشتری را صرف مخارج مسکن ،آب و برق و غیره میکند.
تقلید اثر مهمی در افزایش تقاضای مهاجران به شهرها دارد .تأثیر جاذبههای شهری و
تقلید از شهرنشینان ،آثار خود را بالفاصله بصورت افزایش میزان تقاضا نشان میدهد
(همان منبع ،ص .)308
گسترش برون مرزی فعالیتهای اقتصادی کشورهای توسعهیافته

توس��عه اقتصادی در کشورهای توسعهیافته بس��یار ناهمگون و نابرابر بوده است .رشد
نوین اقتصادی در برخی از این کشورها زودتر و در گروه دیگر دیرتر صورت گرفت.
دلیل این امر ،تفاوت در س��وابق تاریخی ،تقدم و تأخر در رشد نیروی مولد اجتماعی
و دستیابی به س��رزمینهای مستعمره است .زمانی که علوم و تکنولوژی مدرن توسعه
یافت ،انقالب صنعتی بوقوع پیوست .انقالب صنعتی تحولی فنی و اقتصادی بود که به
دنبال رنسانس فکری در اروپا رخ داد .انقالب صنعتی برای نخستین بار بعد از اختراع
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ماش��ین بخار در انگلس��تان در نیمه دوم قرن هیجدهم بوقوع پیوست و بعدها به سایر
کش��ورهای اروپایی رسوخ کرد .رش��د نوین اقتصادی در اروپا متمرکز بود و سپس
به س��ایر نقاط جهان از آن جمله آمریکا و ژاپن در اواخر قرن نوزدهم و ش��وروی در
سالهای دهه  1930رسوخ کرد .رشد برون مرزی کشورهای توسعهیافته ،از کشورهای
اروپائی شروع شد و این به دلیل انقالب تکنولوژیک بود که موجبات توسعه و پیدایش
وسایط حمل و نقل دریایی را فراهم ساخت .این پدیده سبب گسترش سیستم استعمار
مس��تقیم گردید و راه کشورهائی را که قبلًا بسته بودند بر روی کشورهای استعمارگر
گش��ود .در این زمان کشورهای بریتانیا و فرانس��ه گوی سبقت را از دیگر کشورهای
توسعهیافته ربوده و سرزمینهای بسیار وسیعی در آفریقا و آسیا را ضمیمه کشور خود
نمودند .ژاپن نیز با ارتباط خطوط کش��تیرانی بریتانیا از انزوا خارج شد .دقیقًا به علت
رقابت بین دول امپریالیس��تی و استعماری سرزمینهای میانه (سکوهای میان راه) مانند
ژاپن و ش��وروی توسعه پیدا کردند .ژاپن س��کوی رسیدن به سرزمینهای کره ،چین
و هندوچین بود .از طرف دیگر تقس��یم آفریقا به مناطق نفوذ و تسلط سیاسی بیشتر بر
کشورهای استعمارزده در نتیجه رقابت بین قدرتهای امپریالیستی رقیب بود که سبب
رش��د برون مرزی کشورهای توسعهیافته مانند آلمان و آمریکا -در دو دهه اخیر قرن
نوزدهم -گردید .بنابراین عناصر قدرت و سیاس��ت در روابط بینالملل عوامل مهمی
در پراکندگی رشد نوین اقتصادی بودند .این به معنی وابستگی هرچه بیشتر ملل جهان
به یکدیگر و به دلیل وجود منابع مشترک و پیشرفتهای علمی بود که نزدیکی بیشتر
این ملتها را الاقل در زمینه تبادل علوم بوجود آورد .این وابستگی سبب انتقال و نفوذ
علوم و آموزش از یک کشور به کشور دیگر شد .یکی از عناصر جالب در این رابطه
استفاده از زبان مش��ترک برای گروههای نسبتًا بزرگ بود که سبب ایجاد ارگانهای
مشترک جهت ارتقاء دانش و فنون گردید .اما انتخاب علوم و فنون و پیشرفت آن در
یک ملت بخصوص تا حد زیادی بس��تگی به زمان ورود آن ملت به روند رشد نوین
اقتصادی و خصوصیات ویژه آن کش��ور از قبیل اندازه ،منابع طبیعی و میراث تاریخی
دارد .برای مثال توس��عه کشتیرانی در رشد اقتصادی کشور نروژ ،صنعت کاغذ سازی
و فوالد سازی در رشد اقتصادی س��وئد و فرآوردههای کشاورزی در رشد اقتصادی
زالند نو و اس��ترالیا نقش مهمی در ارتقاء تکنیک و قرار دادن این کشورها در دوران
رش��د نوین اقتصادی ایفا نمودند .نکته مهم این است که رشد نوین اقتصادی هیچگاه
به کش��ورهای در حال توسعه نرس��ید و این به دو دلیل صورت گرفت :نخست اینکه
این کشورها فاقد ثبات سیاسی و چارچوب اجتماعی الزم که بتوانند تغییرات زیربنایی
را تش��دید کنند و س��بب تش��ویق گروههای خالق گردد بودند ،و دیگر آنکه سالها
تس��لط امپرالیس��م بر منابع طبیعی و انسانی این کش��ورها و کنترل رشد نیروهای مولد
اجتماعی آزادی عمل عوامل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در این جوامع را به شدت
محدود کرد .و روابط تجاری را به نحوی تنظیم نمودند که همیشه ترمهای تجاری در
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جهت منافع کشورهای استعماری حرکت میکرد .بطوری که نرخ مبادله بین کاالهای
ساخته شده و مواد اولیه به شدت نابرابر و به سود کاالهای ساخته شده در کشورهای
توسعهیافته بود .تمام این عوامل سبب شدند که رشد نوین اقتصادی به این کشورها راه
نیابد و تنها استثناء در این مقوله ژاپن است که توانست با استفاده از شرایط ایجاد شده
در روند رشد نوین اقتصادی قرار گیرد (ولی نژاد ،1374،ص .)566
جریانهای بینالمللی کار ،کاال و سرمایه

جریانهای بینالمللی کار ،کاال و س��رمایه از نیمه دوم قرن نوزدهم تا سالهای جنگ
نخس��ت جهانی شدت گرفت ،اما همراه با شروع جنگ نخست جهانی تا پایان جنگ
دوم جهانی کاهش یافت.
به هر حال برخی از این جریانها از اوایل دهه  1950مجددًا شروع به افزایش نمودند.
در اینجا هر کدام از جریانها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مهاجرت :حجم مهاجرتهای بینالمللی از س��ال  1840تا نخس��تین سالهای جنگ
نخست جهانی به شدت ادامه داشت و نقش مهمی بر روند رشد نوین اقتصادی داشت.
مهاجرتهای بینالمللی بین س��الهای  1840الی  1850معادل  250هزار نفر در س��ال
بود که همین رقم در س��الهای  1906الی  1950به  1/5میلیون نفر در سال رسید .اگر
ب��ر این رقم مهاجرتهای بین قارهای را نیز بیافزاییم ،تعداد افراد مهاجر در س��الهای
آغازین جنگ نخست جهانی به  2میلیون نفر در سال بالغ میشود .بین سالهای 1916
ال��ی  95 ،1934درصد کل مهاجرت بین قارهای ،از اروپا صورت گرفت و تقریبًا 58
درصد کل مهاجرتهای بین قارهای در س��الهای  1821الی  1932از س��وی اروپا به
آمریکا بود .ذکر این نکته ضروری اس��ت که در این دوره هیچ مهاجرتی از آس��یا و
آفریقا به س��ایر نقاط صورت نگرفت ،شاید دلیل این امر عدم پیشرفت تکنولوژی در
این کشورها و نداشتن وسائط حمل و نقل الزم برای این کار بود .البته تعدادی از این
کش��ورها مانند هندوس��تان دارای امکانات بالقوه برای سفرهای طوالنی بودند ،با این
همه آماری از مهاجرت مردم این کش��ور به سایر نقاط جهان در دست نیست .در قرن
نوزدهم و بیستم  62درصد مهاجرین اروپایی به آمریکا 6 ،درصد به استرالیا و زالند نو،
 11درصد به آرژانتین و  7درصد به برزیل مهاجرت کردند .بنابراین مسیر مهاجرت از
کشورهای قدیمی تر اروپائی به کشورهای جوان تر شمال و جنوب آمریکا و اقیانوسیه
بود .عوامل مهمی که مهاجرتهای بین قارهای را س��بب ش��دند توسعه و پیشرفت در
تولید وسائط مسافرت به ویژه کشتی و راه آهن بود .از کشتی برای مسافرت به قارههای
دیگر استفاده میشد ،در حالی که از راه آهن برای مسافرت در داخل قاره اروپا بهره
می گرفتند .مهاجرت به آمریکا به دلیل ش��رایط اقتصادی بهتر این کش��ور نس��بت به
کش��ورهای اروپایی بود .بهرحال در بلند مدت افزایش جریان مهاجرت عامل مهمی
در گس��ترش و شیوع ش��یوه های مدرن تولید بخشهای کشاورزی و صنعتی از اروپا
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به سایر نقاط جهان بویژه اقیانوسیه و شمال آمریکا بود .شرایط بد اقتصادی بدوا عامل
مهاجرتهای بین قارهای از اروپا و آمریکا و جنوب آمریکا و سپس از اروپا به آسیا و
آفریقا و اقیانوسیه به شمار میآیند در طول جنگ نخست جهانی و حتی سالهای بعد
از جنگ مهاجرت بین قارهای به دو علت تقریبًا متوقف شد ،اولًا به دلیل جنگ ،و ثانیًا
به دلیل اعمال قوانین س��ختی که برای جلوگیری از مهاجرت بویژه در س��الهای دهه
 1930که دنیای غرب در رک��ود اقتصادی فرو رفته بود .پدیده مهاجرت کماکان در
طی سالهای جنگ دوم جهانی و حتی تا سالهای دهه  1950راکد باقی ماند.
جریان کاال :تجارت کاالهای خارجی مهمترین بخش گسترش برون مرزی کشورهای
توسعهیافته را تشکیل میدهد .دو روند مجزا در این زمینه مشاهده میشود.
 )1نرخ رش��د تجارت جهانی بویژه بین سالهای  1820الی  1913بسیار زیاد بود .بین
س��الهای  1820الی  1830و بین س��الهای  1850الی  1860و بین سالهای  1860الی
 1889نرخ رشد تجارت بینالمللی برابر با  50درصد برای هر دهه بود .در بین سالهای
 1881الی  1913نرخ رشد تجارت تنزل کرده و به  37درصد برای هر ده سال رسید.
از س��ال  1820تا  1923سهم تعداد مشخصی از کشورهای توسعهیافته در کل تجارت
بینالمللی به مراتب بیشتر از دیگر کشورها بود .سهم کشورهای شمال شرقی و شمال
آمریکا در کل تجارت خارجی بین س��الهای  1820الی  1930معادل سه پنجم و در
س��الهای  1880الی  1889معادل دو س��وم کل تجارت جهان بود .اگر به س��هم این
کشورها ،سهم کشورهای کانادا و استرالیا را نیز اضافه کنیم ،سهم آنها در کل تجارت
جهان در سالهای  1881الی  1913معادل دو سوم خواهد شد ،لیکن در سالهای بعد
از جنگ نخست جهانی سهم آنها در کل تجارت جهان بشدت تنزل کرد.
در بین س��الهای  1850الی ( 1913ش��روع جنگ نخست جهانی) نسبت بین تجارت
بینالمللی کاال به کل تولید جهان به طور چش��مگیری افزایش یافت ،و س��هم برخی
از کش��ورهای صنعتی جهان مانند کانادا ،استرالیا و آمریکا چندان هم افزایش نیافت.
حجم تجارت خارجی بر روی کاالها به مراتب بیشتر از تولید کل بود .حجم معامالت
جهانی بر روی کاالهای مختلف در س��الهای  1850الی  ،1880س��ه برابر شد ،و این
میزان مجددًا در سالهای  1880الی  1913تکرار شد .بنابراین بین سالهای  1850الی
 1913حجم معامالت تجاری بر روی کاالها در سطح بینالمللی نه برابر شد .براساس
مطالعات کوزنتس درآمد س��رانه جهانی در این دوره دو برابر شد و شاخص تجارت
بینالمللی کاال به تولید کل جهان در بین سالهای  1850الی  1913به سه برابر رسید.
بنابراین چنانچه مالحظه میشود شاخص تجارت بینالمللی کاال به تولید کل جهان به
مراتب بیشتر از درآمد سرانه جهانی رشد کرده است.
کوزنتس چهار عامل اصلی را در زیادتر بودن نرخ رشد تجارت بینالمللی کاال نسبت
به تولید داخلی آن ،در بین سالهای قبل از جنگ نخست جهانی مؤثر می داند .عامل
نخس��ت :انقالب صنعتی در وس��ائط نقلیه و اختراع لکوموتیو بخاری و کش��تی های
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اقیانوس پیما ،عامل دوم :تصمیم مس��تقل دولت بریتانیا برای گسترش تجارت آزاد و
تقس��یم بینالمللی کار ،عامل س��وم :از بین بردن موانع موجود در سر راه تجارت آزاد
توسط اکثر کشورهای پیش��رفته ،و آخرین عامل :گشایش بازارهای آمریکا ،کانادا،
استرالیا ،آرژانتین ،برزیل و زالند نو بر روی کشورهای پیشرو صنعتی اروپا.
همزمان با شروع جنگ نخست جهانی نرخ رشد مطلق تجارت بینالمللی بر روی کاال
کاهش یافت .در سال  1913شاخص تجارت خارجی در حدود  300بود ،حال اینکه
همین شاخص بین سالهای  1947الی  1951به  400رسید .بنابراین بین سالهای 1913
الی  1951حجم تجارت بینالمللی به میزان یک س��وم افزایش یافت .از طرف دیگر
طی سه دهه قبل از جنگ نخست جهانی حجم معامالت بینالمللی سه برابر شده بود.
از ابتدای جنگ نخست جهانی جمعیت جهان  40درصد افزایش یافت و رشد درآمد
س��رانه نیز تقریبًا به همین میزان افزایش پیدا کرد .بنابراین ش��اخص تجارت جهانی به
جمعیت کل جهان به نحو چشمگیری از سال  1914به بعد کاهش یافت.
جریان س��رمایه :جریانهای بینالمللی س��رمایه خارجی در طی س��الهای  1875الی
 1913بشدت افزایش یافت .در این دوره سه کشور عمده صادر کننده سرمایه بریتانیا،
آلمان و فرانسه بودند .در دوره  1875الی  1913متوسط صدور سرمایه بطور ساالنه با
قیمتهای ثابت سال  1913معادل نیم الی یک میلیارد دالر بود .این نمایانگر نرخ رشد
دهس��اله ای معادل  64درصد اس��ت .بخش مهمی از این سرمایهها به سایر کشورهای
توس��عهیافته انتقال یافت و در تقس��یم بندی این س��رمایهها عوامل سیاسی نقش قابل
مالحظه تس��ری نسبت به عوامل اقتصادی داشتند« .از کل سرمایهگذاریهای بریتانیا،
نیمی از آنها در داخل سرزمینهای وابسته و استعماری صورت گرفت ،بیش از نیمی
از سرمایهگذاریهای خارجی فرانسه ،در کشورهای روسیه ،ترکیه ،شبه جزیره بالکان،
اطریش ،مجارس��تان و کشورهای مس��تعمره این دولت انجام پذیرفت و باالخره یک
سوم کل سرمایهگذاریهای خارجی دولت آلمان در کشورهای اطریش -مجارستان،
ترکی��ه ،روس��یه و دول بالکان صورت گرف��ت ».هرچند در برخ��ی از موارد اهمیت
مالحظات سیاس��ی و اقتصادی همزم��ان بنظر می آمد ،اما در اغل��ب مواقع نمیتوان
مش��خص کرد که آیا سرمایهگذاریها اهداف سیاسی را دنبال میکردند و یا اهداف
اقتص��ادی را؟ ولی اصولًا قس��مت مهمی از س��رمایهگذاریهای خارجی تحت تأثیر
عوامل سیاسی صورت گرفتند .جریان انتقال سرمایه در سطح بینالمللی طی سالهای
بین دو جنگ جهانی حدود  110الی  170میلیون دالر در س��ال -با قیمت های س��ال
 -1913ب��ود .در همی��ن دوران آلمان به صورت یک دول��ت کاملًا بدهکار درآمد و
آمریکا به بزرگترین وام دهنده در س��طح جهانی بدل گشت .کل سرمایهگذاریهای
خارجی آمریکا در س��ایر نقاط جهان از  43میلیون دالر بین سالهای  1921الی 1925
به  78/1میلیون دالر بین سالهای  1930الی  1938در قیمتهای جاری رسید .ولیکن
دهه  1950ش��اهد تغییرات مهمی در جریان و انتقال س��رمایه در سطح بینالمللی بود.
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سرمایه انسانی در رشد اقتصادی

هدف در این پاراگراف ش��رح و گس��ترش توجیهی برای تاکید بیش��تر روی سرمایه
انسانی و ظرفیت های کارفرمایی برای دستیابی به رشد اقتصاد داخلی ميباشد .مبنای
کار از آنالیز عملی اطالعات تئوری به دست آمده از مدلهای نهادی رشد محلی که
در علوم اجتماعی مشهور هستند ،حاصل گردیده است .در این بخش از بحث  ،روی
آنالیز های گزارش شده از مناطق دیگر تمرکز میکنیم (پالمبر و تایلور ، 2001،1ص
.)20
پیچدگی این توجیه بر پایه تفس��یری اس��ت از اینکه چگونه س��رمایههای انس��انی در
اجتماعات محلی ،با کارآفرینی که جزئی مهم از مهارتهای انس��انی است ،میتواند
توسعه یابد .تحقیق بر پایه تجربهای در آنالیزهای اقتصادی دینامیک اقتصادهای محلی
1
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متوس��ط حجم سرمایه منتقل شده در طرح دوره  1951الی  1955برابر با  2میلیارد در
س��ال و بین س��الهای  1956الی  1961معادل  3/3میلیارد دالر در س��ال به قیمتهای
ثابت سال  1913بود .در طی همین دوره یعنی  1951الی  ،1961سرمایههای خصوصی
 45درصد کل س��رمایههای انتقالی را تشکیل می داد و  55درصد مابقی به شکل وام،
اعتبار ،کمکه��ای بالعوض از طریق دولتها و یا مؤسس��ات مالی بینالمللی مانند
بانک جهانی و بانک توسعه و ترمیم صورت گرفت .یکی دیگر از خصوصیات مهم
ای��ن دهه (دهه  )1950ظهور آمریکا به عنوان بزرگترین کش��ور وام دهنده در صحنه
جهان بود .بین س��الهای  1952الی  1955و  1956الی  1961جریان بینالمللی سرمایه
از کش��ور آمریکا به ترتیب برابر با  78/4میلیون دالر و  67/4میلیون دالر در س��ال با
قیمته��ای جاری بود .اما این ارقام نمیتوانند نمایانگر تصویر واقعی از جریان انتقال
س��رمایه باشند ،چون س��رمایهگذاریهای خارجی تنها به صورت درصد کوچکی از
درآمد ناخالص ملی نش��ان داده میش��د .برای مثال صدور سرمایه به عنوان بخشی از
تولید ناخالص ملی کشور بریتانیا بین سالهای  1900الی  1914برابر با  5/3درصد بود
که در بین س��الهای  1921الی  1929به  2/3درصد رس��ید و باالخره در بین سالهای
 1950الی  1958به  0/7درصد درآمد ناخالص ملی رسید .مشابه یک چنین روندی در
مورد سرمایهگذاریهای خارجی کشور آمریکا نیز مشهود است .سرمایهگذاریهای
خارجی آمریکا در بین سالهای  1909الی  1928معادل  2درصد تولید ناخالص ملی،
در س��الهای بین  1929الی  1938به  0/4درصد تولید ناخالص سال ،در بین سالهای
 1943ال��ی  1950ب��ه  0/9درصد افزایش یافت و مجددًا در بین س��الهای  1950الی
 1959به  0/5درصد تولید ناخالص ملی رسید .بنابراین به عقیده کوزنتس «در طی پنج
دهه بعد از سال  1913به علت دو جنگ جهانی درصد جریان انتقال سرمایه بینالمللی
در مقایس��ه با سالهای قبل از جنگ نخس��ت جهانی کاهش چشمگیری داشت( .قره
باغیان.)1376،219 ،
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اس��ترالیا اس��ت که درسهایی که از این آنالیزهای خاص منطقهای حاصل میشوند
در متن کش��ور توسعهیافته ،کاربرد بیشتری دارند .بیش��تر آموزش کارآفرینی بر پایه
دانش عملی اس��ت تا دانش علمی (س��وئد برگ ،2006 ،ص )56اما فیت بیان میکند
که آموزش کارآفرینی نیاز دارد تا با تئوری مخلوط ش��ود و مهارتهای تش��خیصی
محققان را برای اتخاذ تصمیمات بهتر ،بهبود بخشد .این مقاله با ارتباط دادن تئوریهای
نهادگرایی رشد اقتصادی محلی با شرایط محلی استرالیا در این فرآیند مختلط شرکت
میکند تا زمان و محل دس��تورالعملهای خاص تغییر اقتصاد محلی را معرفی کند .از
یک زاویه آموزش کارآفرینی ،بحثی که در این بسط پیدا کرده مسیر دایره ای را طی
میکند زیرا نتایج این آنالیز عملی ،اهمیت رشد محلی کارآفرینی و سرمایه انسانی را
بیان میکند و بنابراین منجر به بیان اهمیت آموزش کارآفرینی میش��ود .به طور کلی
در علوم اقتصاد ،علم مدیریت و علوم اجتماعی تئوریهایی برای درک پروس��ه هایی
که به دارایی های اقتصادی مناطق ،مکان ها و اجتماعات ش��کل میدهند ،توسعهیافته
اند .تشدید در روند جهانی ش��دن موجب ضرورت بیشتر این پروژه میشود .اکنون،
رقابت فراگیر و بینالمللی است و دولتها با یک ایدئولوژی بازاری تندرو درآمیخته
اند که روی این موضوع متمرکز میش��ود که چه سیاس��تهایی باید اتخاذ ش��وند تا
موفقیت های اقتصادی در داخل قلمرو آنها افزایش یابند سوئد برگ ،2006،ص.)60
از نوش��ته های رایج در مورد تئوریهای نهادگرایی رش��د اقتصاد محلی ،تعدادی از
چهارچوب ه��ای تئوریکی ب��رای درک چگونگی موفقیت برخ��ی محل ها هنگام
شکس��ت س��ایرین ،ش��ناخته میش��ود (ژورنال تجارت کوچک و کار آفرینی اسم
نویسنده قیده نشده است؟؟؟ ،2004،ص 439و  .)427این مدلهای نهادگرایی مالیم،
از ایدههای همزمان روی تولید و تخصص قابل تغییرو راهکارهای بسیار مرتبط بر پایه
ی نمودارها ،جاسازی ها ،قلمرو ابتکاری و مناطق یادگیری تا قطب رشد مرسوم تر و
مدلهای چرخه تولید و تقسیم کسب و کار ،چارچوب ارتباطات قدرتی نابرابر ،متغیر
هس��تند .در مقیاس های بزرگ  ،این مدلها با هم دیگر در مدل خوشه ای الکتریکی
کشیده میشوند که در آن خوشه ها با مزیت رقابتی جفت میشوند و قابلیتهای تولید
به عنوان کلیدهایی برای باز کردن پتانس��یل اقتصادی اقتصاد محلی ،دیده میش��وند.
زیربن��ای این تئوریها از مخلوطی از ایدهها روی س��ازمانها ،نمایندگیهای فردی و
مقررات اجتماعی تش��کیل شده که ما آنها را به اختصار  ”IAR“1می گوییم( .تایلور و
تریفت ،1982،ص.)389
آنها روی خلق و انتش��ار دانش ،یادگیری و ابتکار ،مهارتها و شایستگیها ،و نیاز به
دانش اقتصادی ،متمرکز میش��وند .آنها کالس��ترها 2را به عنوان سیستمهای خالقیت
منطقهای در نظر میگیرند که قادر به تولید س��طوح یکپارچهای از شایستگی و میزان
1
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ارتباط رشد مالی و رشد اقتصادی

شمار زیادی کار عملی به منظور بررسی ارتباط بین عمق مسائل مالی و رشد اقتصادی
انجام گرفته است .به طور کلی اکثر آنها متوجه شدند که تفاوت های میانبری در رشد
مسائل مالی ،بعد خاصی از تفاوت های میانبری را در متوسط میزان رشد اقتصادی ،بیان
میکنند .این مطالعات بر پایه ی آنالیز رگرس��یون برای کشورهایی با سطوح متقاطع
بزرگ است .زیر بنای تئوریکی ارتباط بین رشد و ژرفای امور مالی میتواند به کار بر
گردد .آنها بحث کردند که توسعه اقتصادی ،از طریق عملکرد حیاتی افزایش کارایی
میانجی ها ،برای مثال با تبدیل اطالعات ،تبادل و بازبینی هزینهها ،ممکن است منجر به
رش��د اقتصادی شود .بر طبق مطالعه يك سيستم مدرن و كاراي مالي از پساندازهاي
در جريان  ،موجب پيشرفت سرمايهگذاري به وسيله معرفي و تامين وجه فرصتهاي
خوب شغلي ميشود ،عملكرد مديران را تحت نظارت قرار ميدهد ،بازارگاني را توانا
مي س��ازد ،موجب مصونيت و گوناگوني خطرات ش��ده و تبادل كاالها و خدمات را
تسهيل ميكند .اين عملكردها سرانجام منجر به تخصيص موثر تر منابع ،تجمع سريعتر
سرمايه فيزيكي و انساني و پيشرفت سريع تر تكنولوژي ميشوند كه در نهايت افزايش
رشد اقتصادي را به دنبال دارند.
تیرو 1بيان ميكند كه توس��عه امور مالي از طريق اثر مثبت روي قابليت توليد س��رمايه
ي��ا از طري��ق تبديل موثر منابع مالي به س��رمايهگذاري هاي واقع��ي ميتواند منجر به
پيشرفت رشد اقتصادي شود .به هر حال اثر آن روي پساندازها مبهم است و ميتواند
منجر به رش��د منفي ميزان پسانداز ش��ود .وی بيان كرد :تحت ش��رايط ويژه فشار بر
روي رف��اه احتماال مثبت اس��ت .از آنجا كه كارايي افزايش يافته س��رمايهگذاري در
طوالني مدت ميتواند هر كاهش��ي را در گرايش ب��ه پسانداز جبران كند .مطالعات
اوليه توس��ط نويس��ندگان ارتباطات محكم و مثبتي بين درجه توسعه تجارت مالي و
نرخ رشد اقتصادي يافتند .به هر حال تحقيق آنها برخي ضعفهاي اساسي نيز داشت.
اين مطالعات كنترلي بر روي تعداد عوامل تعيينكننده رشد نداشتند و بيشتر بر اساس
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کارای��ی تجارت خانهها اس��ت .مدله��ای “ ”IARکالس��ترینگ  ،خالقیت و محیط
خالقانه ،اطالعات ،دانش و یادگی��ری ،حکایت های قدرتمند و متقاعد کننده ای را
پیش��نهاد میکنند که از نظر تئوری مصنوعی هستند ولی آنها توسط تقاطع تاروپودی
از احتمال و پیچیدگی در هر یک از مدلهای پیچیدهتر پروسه ،ساخته میشوند .برای
اینکه این تئوریها از نظر عملی قابل اس��تفاده باش��ند ،نیاز دارند به اینکه به آن سوی
تصنع��ی بودن تئوریکی بروند و با اس��ناد عملی به منظور آزمودن قابلیت اجرایش��ان،
تطبیق داشته باش��ند .هنگامی که محرکان رشد اقتصاد محلی معرفی ،تایید و پیشقدم
شدند پس از آن این احتمال وجود دارد که سیاستها و ابتکارات موثر و مناسبی برای
پیشبرد و ادامه دادن آن رشد طراحی کنیم.
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تخمينهاي سطوح متقاطع بودند (بنابراين براي كنترل روي ناهمگني ميانبري غيرقابل
مش��اهده ،دچار نقص بودند) و يك رابطه منحصر به فرد از توس��عه امور مالي به رشد
اقتصادي را فرض ميكردند.
اوليت ت�لاش را براي مطالعه علمي فراگير براي حل اي��ن نقاط ضعف را آغاز كرد.
نويس��ندگان براي اندازهگيري سطوح پيشرفت واسطه هاي مالي را با استفاده از آناليز
س��طوح متقاطع براي  77كشور در طول دوره سالهاي  1989 – 1960معرفي كردند.
آنها معتقد بودند عملكرد سيستم مالي را با دقت بيشتري اندازهگيري خواهد كرد .آنها
ظرايب ش��اخص اقتصادي و آماري رش��د مالي را در جنبههاي مختلفي اندازهگيري
كردند و يك رابطه بس��يار محكم بين هر يك از  4ش��اخص توس��عه مالي و هر يك
از  3متغيير رش��د يافتند .كار عملي بعدي به وس��يله جایراتن و اس��تران 1نشان داد كه
هنگام��ي ك��ه ايالتهاي خاصي از ايال��ت متحده از ممنوعيت هاي داخل كش��وري
كاس��تند ،ارزش وام هاي بانكي افزايش يافت و رش��د سرانه  GDPتسريع شد .لوين و
زيروس 2دريافتند كه رش��د بانكداري و س��هام كاالهاي مختلف  ،پيشگوهاي خوبي
در مورد رش��د اقتصادي هس��تند .آنها ارتباطات عملي بين مقادير مختلف رشد سهام
كاالي مختلف و رش��د بانكداري (با اس��تفاده از  6مقياس ) و رشد اقتصادي را براي
سطوح متقاطع  49كشور در فاصله سالهاي  1976 – 1993اندازهگيري كردند .هر دو
مقدار از نقدينگي بورس س��هام و رشد بانكداري به صورت قوي و مثبت با نرخ هاي
آينده رش��د اقتصادي ،تراكم سرمايه و رش��د بهره وري حتي پس از كنترل بساري از
فاكتورهاي مرتبط با رش��د اقتصادي بلند مدت ،مرتبط بودند در سطوح اقتصاد خرد،
گزارش كردند كه موسس��ات مالي براي اثبات رشد و توسعه صنعتي ضروري هستند
(گلستون و میکنون ،1973،ص .)103
بخش سوم

ژئوپارک قشم و رشد اقتصادی مناطق همجوار

جزیره قشم دارای سه بخش مرکزی ،شهاب و هرمز است .غرب این جزیره در منطقه
ش��هاب قرار دارد و بیشتر روستاهای جزیره در این قسمت ساکن هستند .این روستاها
در چند سال اخیر با برنامهریزیهایی که سازمان منطقه آزاد قشم ،جهت کاهش فقر و
محرومیت در روس��تاهای قشم انجام داده به امکاناتی نظیر تلفن ،برق ،آسفالت جاده،
روس��تا دستیافتهاند .افراد ساکن در غرب جزیره بیشتر به کار صیادی و لنج سازی و
کارهای متفرقه مشغول هس��تند .هنگامی که بحث ژئوپارک در غرب در سال 1384
مطرح ش��د ،جهت جلب رضایت مسئوالن یونسکو در این روستاها کارهای زیربنایی
صورت گرفت ولی تاکنون این امکانات و خدمات به صورت کافی در اختیار روستاها
قرار نگرفته اس��ت .برنامهریزی در جهت احداث ژئوپارک خود به خود در گسترش
1
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تأثیرات اجتماعی و خدماتی

با گسترش برنامههای ژئوپارک توسعهی سایتهای مختلف آن ،بازدید گردشگران
به صورت منظم و تورهای ویژه پیشبینی میش��ودکه عدم تع��ادل به وجود آمده از
لحاظ س��طح خدماتی و امکاناتی میان بخش ش��هاب و بخش مرکزی جزیره قشم به
حالت تعادل درآمده و ساکنان غرب جزیره قشم نیز از این لحاظ حداقل برابر با بخش
مرکزی از امکانات بتوانند استفادهکنند .به عبارت دیگر تأثیرات اقتصادی را میتوان
در وضعیت اش��تغال س��اکنان ،افزایش می��زان درآمد آنها خالصه ک��رد ،اما تأثیرات
اجتماعی تأس��یس ژئوپارک را میتوان در باالرفتن س��طح سواد و آموزش عمومی،
اس��تفاده از امکانات ارائه ش��ده به ساکنان ،افزایش احساس مس��ئولیت در نگهداری
از چش��ماندازهای طبیعی منطقه ،باالرفتن آگاه��ی و اطالعات عمومی از فواید ورود
1
گردشگر به منطقه دانست.

پیامدهای مختلف ورود گردشگر به ژئوپارک جزیره قشم
تاثیرات اقتصادی

از اهداف اس��تراتژیک ژئوپارکها ،برانگیختن فعالیتهای اقتصادی و توسعه پایدار
اس��ت که با بهبود ش��رایط زندگی مردم و همچنین تغییر کیفی محیطهای روستایی
1
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ارائه خدمات و امکانات در این قسمت از جزیره مؤثر خواهد بود .همانطور که یکی از
اهداف اساسی و زیربنایی یونسکو از تأسیس ژئوپارک در هر منطقه توسعه اقتصادی
و اجتماعی س��اکنان منطقه است .روستاهای محدوده ژئوپارک باید با دیدی وسیع و
گس��ترده به آنها توجه ش��ود .افرادی که با کمترین امکانات و خدمات به زندگی در
این روس��تاها ادامه میدهند .در غیر این صورت امکان تخلیه روس��تاها و مهاجرت به
شهرهای جزیره قشم بسیار زیاد خواهد بود .از مهمترین نکاتی که در ارتباط با احداث
ژئوپارک در غرب قش��م باید به آن توجه کرد ،وضعیت اشتغال افراد ساکن در غرب
منطقه اس��ت .شاید بیشترین مش��کل این افراد در ارتباط با بیکاری و کمبود امکانات
باش��د .لذا توجه به این امر در برنامهریزیهای مختلف جهت گسترش ژئوپارک مهم
و اساسی اس��ت .لذا میتوان با واگذاری مسئولیت س��ایت ژئوپارک به اهالی ساکن
در نزدیکی س��ایت تا حدودی مش��کل اش��تغال آنان را حل نمود و هم توان احساس
مسئولیت در قبال نگهداری از امکانات و خدمات سایت را در افراد بومیپرورش داد و
با آموزش آنها زمینه گسترش سایت ژئوپارک را فراهم آورد .بنابراین مهمترین اصلی
که به آن میتوان اش��اره کرد همکاری و مشارکت افراد بومی در جذب گردشگر و
نگهداری خدمات و امکانات ارائه ش��ده جهت اس��تفاده گردشگر در سایت است به
طور کلی تأثیرات ژئوپارک در غرب جزیره بر س��اکنان این منطقه را به ش��رح ذیل
میتوان بیان کرد (ولی اله آقبابایی ،1387،ص.) 87
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تأثیرات مس��تقیم خود را نش��ان میدهد فعالیتهای اقتصادی در یک ژئوپارک فقط
هنگامی میتواند موفق باشد که همگام و همراه با جوامع محلی باشد و در بسیاری از
کشورها ضروری اس��ت تا مردم بومی در بنای ژئوپارکها مشارکت داشته باشند .از
 68ژئوپارک جهانی که تاکنون به ثبت رس��یدهاند حدود  98درصد آنها در خارج از
فضای ش��هری -مناطق روستایی ،طبیعت بکر و کمتر دستخورده -قرار دارند .هدایت
توریستها به این مناطق میتواند نقش قابلتوجهی در کاهش اختالف درآمد مناطق
روس��تایی و شهری داشته باش��د .در واقع یکی از اهداف اصلی دولت چین نیز ایجاد
ژئوپارکها و جذب توریس��ت ،بهب��ود فعالیتهای اقتصادی محلی اس��ت .مقامات
محلی ژئوپارکها انتظار دارند ژئوپارکهای جهانی ثبت ش��ده در کش��ورها تعداد
بازدیدکنندگان داخلی و خارجی را افزایش دهد (آق بابایی ،1387،ص . )63
تاثیر سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی

بدون ش��ک دس��تیابی به رش��د بلند مدت و مداوم اقتصادی در هر کشور ،با تجهیز و
تخصیص بهینه منابع سرمایهگذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای
رس��یدن به این هدف ،بازارهای مالی گس��ترده و عمیق به ویژه بازار سرمایه کارآمد
ضروری اس��ت.وبا توجه به اینکه یکی از راههای توسعه بازار سرمایه استفاده از توان
س��رمایهگذاری در س��بد مالی اس��ت که در صورت برنامهری��زی و عملکرد صحیح
میتوان به رشد و توسعه اقتصاد نیز نایل گشت (اکبریان ،1383،ص 205و .)206
کارایی بازار پول و بازار سرمایه و اهمیت آن در توسعه اقتصادی

بازار کارآمد پول و سرمایه بازاری است که مکانیزم عمل آن به نحو مناسب موجبات
اس��تفاده بهینه از منابع کمیاب پولی و مالی را فراهم آورده و حصول به رشد مطلوب
اقتصادی را ممکن سازد .بهعبارت دیگر ،در این بازارها بدلیل امکان دسترسی همگان
به منابع کمیاب پولی و مالی تحت شرایط مشابه که از وجود رقابت سالم و اطالعات
فراوان نشات میگیرد ،این اجازه به سرمایهگذار داده میشود که منابع پسانداز جامعه
را در بهترین یا مطلوبترین امکانات موجود سرمایهگذاری کند.
در این محیط تعداد و تنوع ابزارهای مالی در حدی است که سرمایهگذار برحسب نوع
سرمایهگذاری ،مدت و خطر سرمایهگذاری و سلیقه خود میتواند با استفاده از یکی از
این ابزارها ،تحت شرایط مساوی و رقابتی نیاز مالی خود را با سهولت تامین نماید .در
این محیط هیچ مصرفکنندهای بر دیگری رجحان ندارد (همان منبع ،ص .)333
اشکال مختلف سرمایهگذاری خارجی

سرمایهگذاری بینالمللی یا جریان سرمایه ،در چهار شکل عمده انجام میشود:
الف) وامهای تجاری :وامهای بانکی به شرکتها یا دولتهای خارجی
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ب) جریانهای رسمی :شامل کمکهای توسعهای کشورهای توسعهیافته به کشورهای
در حال توسعه
ج) س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی :نوعی س��رمایهگذاری بینالمللی است که در
آن ش��خصیت حقیقی یا حقوقی مستقر در یک کش��ور ،سهم و منافع پایدار مرتبط با
یک بنگاه مس��تقر در کش��ور دیگر را به خود اختصاص میدهد .سهم و منافع پایدار،
عبارت است از برقراری یک ارتباط بلندمدت میان سرمایهگذار مستقیم و بنگاه و نفوذ
قابل توجه س��رمایهگذار در ادارة بنگاه .در اینجا ،معیار قابل اس��تفاده برای تشخیص
سرمایهگذاری مس��تقیم از انواع دیگر سرمایهگذاری این اس��ت که “سرمایهگذاری
مس��تقیم زمانی صورت گرفته است که یک شخصیت حقیقی یا حقوقی  ١٠درصد یا
بیشتر از سهام عادی یا حق رای مربوط به یک بنگاه ثبت شده یا معادل آن ،مستقر یا
مقیم در یک کشور ،را از یک بنگاه ثبت نشده در اختیار داشته باشد ”.تمامی معامالت
بعدی میان واحدهای زیر پوشش ،ثبت شده یا ثبت نشده ،در طبقهبندی سرمایهگذاری
مستقیم قرار میگیرد .سرمایهگذاری مستقیم نیز خود به سهام سرمایهای ،درآمدهایی
که به س��رمایهگذاری مجدد اختصاص یافتهاند و بقیه س��رمایه تقس��یم میشود .سهام
س��رمایهای عبارت است از س��هام سرمایهگذار در ش��عبهها ،واحدهای زیر پوشش و
واحدهای وابس��ته به استثنای سهام ممتاز غیرش��راکتی که به عنوان اسناد بدهی از آن
اس��تفاده میشود و بقیه سهم سرمایهگذار از کل س��رمایه .سرمایهگذاری معکوس یا
دادوس��تدهای متقابل در مجموعه مطالعات و تعهدات س��رمایهگذاری مس��تقیم قرار
میگیرد.
درآمدهایی که به سرمایهگذاری مجدد اختصاص یافتهاند ،عبارتند از سهم سرمایهگذار
مستقیم از درآمدهایی که توسط واحدهای تابعه یا شرکتهای وابسته به صورت سود
تقسیمیتوزیع نشدهاند و یا درآمدهایی که از شعبهها به سرمایهگذار مستقیم بازگردانده
نشده است .بقیه سرمایه سرمایهگذار (یا معامالت اسناد بدهی بین شرکتها) نیز تمامی
دریافتها و پرداختهای وجوه وامها میان سرمایهگذاران مستقیم و واحدهای تابعه،
ش��عبهها و شرکتهای وابس��ته را شامل میشود (س��نگینیان ،فخرآبادی ،۱۳۷۸ ،ص
.)118
د) س��رمایهگذاری غیر مس��تقیم خارجی یا س��رمایهگذاری خارجی در س��بد مالی:
س��رمایهگذاریهای ی��ک ش��خصیت حقیقی یا حقوق��ی مقیم در یک کش��ور ،در
اوراق به��ادار یک بنگاه مقیم در کش��ور دیگر را در بر میگی��رد .هدف از این نوع
سرمایهگذاری ،تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی
بینالمللی اس��ت .این نوع از س��رمایهگذاری خارجی ،تنها در برگیرنده آن دس��ته از
س��رمایهگذاریهایی میش��ود که توس��ط اش��خاص حقیقی یا حقوقی خارجی ،در
اوراق بهادار و تنها به منظور کس��ب سود از طریق خرید و فروش این اوراق ،صورت
میگیرد (عبده تبریزی ،۱۳۸۲ ،ص  .)215بنابراین ،آن دس��ته از س��رمایهگذاریهای
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خارج��ی در اوراق بهادار که به منظور اداره یا مدیریت ش��رکت (بیش��تر از  %۱۰کل
س��هام شرکت) انجام میشوند ،مش��مول این مفهوم قرار نمیگیرند .به عبارت دیگر،
در این ن��وع س��رمایهگذاری خارجی ،برخالف س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی،
س��رمایهگذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه
وی نمیباش��د .عالوه بر ویژگیهای ذکر شده ،سرمایهگذاری خارجی در سبد مالی
دارای ویژگیهای دیگری نیز میباشد که آن را از سایرانواع سرمایهگذاری خارجی
متمایز مینماید .مهمترین ویژگی این نوع از س��رمایهگذاری خارجی ،فرار بودن آن
اس��ت (بهکیش ، 1380،ص  .)25به عبارت دیگر ،سرمایهگذار خارجی (در صورت
عدم وجود قوانین و مقررات مناسب ) در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق
بهادار ،س��رمایهاش را به کشور خود یا کش��ور ثالث منتقل نماید .در تاریخ بورسهای
جهان ،مصداقهایی از این موضوع که گاهی موجب ایجاد بحران برای کش��ور میزبان
ش��ده است ،وجود دارد .همچنین ،در این نوع سرمایهگذاری ،معموال سرمایهگذار به
دنبال کسب سود و بازده زیاد در دوره زمانی کوتاهمدت بوده و در برخی موارد حتی
در کش��ور میزبان حضور فیزیکی نیز ندارد .خرید اوراق قرضه و س��هام شرکتها در
معامالت بورس و قبوض سپرده در بانکهای خارجی ،از انواع سرمایهگذاری در سبد
مالی هستند (موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد ،1383 ،ص .)36
منافع حاصل از سرمایهگذاری خارجی در بازار بورس اوراق بهادار

الف) بهبود کارایی بازار :س��رمایهگذاری خارجی در س��بد مالی ،با افزایش نقدینگی
بازارهای س��رمایه محلّی ،تقاضای اطالعات ش�� ّفاف ،به موقع و با کیفیّت میتواند به
بهبود کارایی بازار کمک نماید.
ب) افزایش نقدینگی بازار :با حضور س��رمایهگذاران خارجی در بورس ،پول اضافی
وارد بازار بورس اوراق بهادار ش��ده و در نتیجه ،حجم معامالت بیش��تر شده و قدرت
نقدشوندگی بازار افزایش مییابدو این به جذابیت بازار بورس کمک کرده و انگیزه
و تمایل سرمایهگذاران داخلی برای س��رمایهگذاری در اوراق بهادار افزایش مییابد
و بدی��ن گونه ،این پدیده به صورت غیرمس��تقیم نیز به افزای��ش نقدینگی بازار منجر
میگردد.
ج) بهبود زیرساختهای بازار:با ورود سرمایهگذاران خارجی تقاضا برای استانداردهای
حسابداری با کیفیت ،قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد
افزایش یافته و به بهبود زیرساختهای بازار کمک مینمایند.
د) افزایش عمق بازار :با ورود س��رمایههای خارج��ی و تقاضا برای ابزارها و خدمات
مالی متنوع تر ،عمق بازار نیز افزایش مییابد.
ذ) افزای��ش قیمت س��هام و بهبود س��از وکارهای قیمتگ��ذاری اوراق به��ادار :این
فرایندباع��ث افزایش تقاض��ا برای اوراق بهادار افزایش یافته و در نتیجه قیمت س��هام
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منافع حاصل از سرمایهگذاری خارجی بر سرمایهگذاران داخلی

س��رمایهگذاران داخل��ی به ص��ورت مس��تقیم میتوانند از دان��ش و تخصص مالی و
سرمایهگذاری این دس��ته از سرمایهگذاران در پیشبینی تغییرات قیمت سهام و روند
بازار ،اس��تفادهکنند.و به صورت غیرمستقیم بابهبود زیرس��اختها ،افزایش نقدینگی و
شفافیّت بازار بورس ورشد بازار منتفع خواهند شد (همان منبع ،ص .)83
منافع حاصل از سرمایهگذاری خارجی بر شرکتهای داخلی

مهمترین منفعت برای شرکتهای داخلی ،کاهش هزینه سرمایه و تأمین مالی آسانتر
و سریعتر میباشد .آزادسازی بازار سرمایه به کاهش هزینه نااطمینانی و ریسک منجر
ش��ده و در نتیجه هزینه دسترسی به س��رمایه برای بنگاههای اقتصادی کاهش خواهد
یافت .توس��عه بازار اوراق بهادار در نتیجه ورود س��رمایههای خارجی ،ضمن بوجود
آوردن امکان متنوعس��ازی داراییها ،به افزایش نسبت بدهی به دارایی میانجامد که
معنی آن امکان تامین مالی گستردهتر بنگاهها در بازار سرمایه میباشد؛ :سرمایهگذاران
خارج��ی با تقاضای عملک��رد مدیریتی مطلوب و نظارت ب��ر فعالیتهای مدیران ،به
بهبود نظام مدیریتی س��ازمانها کمک مینمایندالبته به مواردی مانند؛ افزایش شهرت
شرکتها در داخل و در خارج  ،امکان بازاریابی بهتر محصوالت و امکان دسترسی و
استفاده بیشتر از دانش مالی و سرمایهگذارینیز اشاره کرد (همان منبع ،ص .)96
منافع حاصل از سرمایهگذاری خارجی بر کشور میزبان

س��رمایهگذاری خارجی ،با توسعه و بهبود بخش��یدن به بازار بورس ،میتواند آنرا در
انجام بهتر وظایفش یاری نمایدبدین ترتیب که با افزایش نقدینگی بازار بورس اوراق
بهادار حاصل این فریند بازار س��هام با قابلیت باالی نقد ش��وندگی ،سرمایهگذاری را
با ریس��ک کمتر مواجه ،و جذابتر میش��ود؛ زیرا به پسانداز کنندگان اجازه میدهد
که داراییهایی  -در قالب س��هام  -نگهداری کنند تا در زمان مورد نظر بتوانند آن را
سریعًا بفروشند.
از طریق اعطای تس��هیالت در سرمایهگذاریهای بلندمدتتر و سودآورتر ،بازارهای
با نقدینگی باال ،تخصیص س��رمایه را بهبود بخشیده و امکان رشد اقتصادی بلندمدت
را فراهم میآورد .به عالوه بازار اوراق بهادار با کمترکردن ریس��ک س��رمایهگذاری
و س��ودآورتر کردن آن ،میتواند به پسانداز و س��رمایهگذاری بیشتر منجر گردد .و
این یعنی فعالیتهای تولیدی و مولد رونق گرفته و ایجاد اش��تغال ،بهبود شاخصهای
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افزایش مییابد
ر) ایجاد فضای رقابتی سالم :این فرایند عالوه بر افزایش نقدینگی ،و ،...فضای رقابتی
سالمی در بازار بورس فراهم خواهد شد (همان منبع ،ص .)74
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اقتصادی و رفاه بیش��تر مردم حاصل میگردد .با جذابتر شدن بازار سرمایه داخلی ،از
فرار س��رمایهها به خارج از کشور و یا انتقال آنها به بخشهای غیرمولد نیز جلوگیری
میشود.
از دیگر منافع،کمک به اجرای بهتر سیاس��تهای کالن اقتصادی دولت است .از جمله
این سیاستها میتوان به خصوصیسازی و مهار تورم و نقدینگی و تولید و اشتغال اشاره
کرد (همان منبع ،ص .)109
ابزارهای سرمایهگذاری غیر مستقیم خارجی

با توجه به منفع این فراین کشورها به روشهای مختلفی به بازگشایی بازار اوراق بهادار
خود بر روی خارجیان ،برای بهرهمندی از منابع حاصل از آن ،اقدام میکنند .میتوان
به موارد زیر اشاره کرد.
الف) داد و ستد مستقیم خارجیان در بازار سهام کشور میزبان
ب) سرمایهگذاری در انواع رسیدهای سپرده
ج) مشارکت در صندوقهای سرمایهگذاری کشوری
در بسیاری از کشورها ترکیبی از این سه روش برای پذیرش سرمایه خارجی در بازار
اوراق بهادار استفاده میشود (همان منبع ،ص .)133
تهدیدات بالقوه حاصل از سرمایهگذاری خارجی در بورس

این نوع از سرمایهگذاری خارجی ،به دلیل ویژگیهای آن عالوه برمنافع زیاد،دارای
خطرات یا تهدیدهای بالقوهای نیز میباش��د که عدم توج��ه به آنها میتواند زیانهای
جبرانناپذیری به همراه داشته باشد
ـ از آنجا که س��رمایهگذاری خارجی در اوراق بهادار ،بسیار فرار بوده و از حساسیّت
باالیی نس��بت به تغییرات و بحرانهای داخلی و بینالمللی برخوردار اس��ت ،میتواند
ب��ه افزایش نوس��انات و ناپایداری بازار ب��ورس منجر گردد .به عب��ارت دیگر ،چون
س��رمایهگذار خارجی (در صورت عدم وجود قوانین و مقررات مناسب) در هر لحظه
میتواند با فروش اوراق بهادار خود ،سرمایهاش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل
نماید ،در نتیجه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور میزبان رو به وخامت گذارده
و وارد دوره رکود میش��ود نمونه بارز این اتفاق در بحران جنوب شرق آسیا در سال
 ۱۹۹۷مشاهده شد.
ـ با بیش��تر ش��دن روابط متقابل و یکپارچگی این بازارها ،احتمال س��رایت بحرانهای
جهانی و منطقهای از کش��وری که س��رمایهها از آن خارج میش��ود به کشور میزبان،
افزایش مییابد .نمونه بارز آن بحرا مالی اخیربدلیل ارتباط پیچیده بسیاری از بازارهای
اوراق بهادار ،این بازارها دچار رکود و بحران شدهاند.
ـ خطر افزایش مالکیت و کنترل خارجیان بر شرکتهای داخلی؛
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نقش سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی از دیدگاه کلی

از نظر مالی ،سرمایهگذاری خارجی در سبد مالی در مقام اجزای جریان انتقال سرمایه
میتوانند با هدف تکمیل اندوختههای داخلی ،به پرکردن شکاف مالی موجود کمک
کنند .موضوع «چرخة بدهی » ،نقش منابع مالی خارجی در پرکردن ش��کاف اندوخته
سرمایهگذاری و تامین ارز مورد نیاز برای حمایت از دو پدیده رشد و توسعه را کاملًا
ثابت کرده است .نقش جریان سرمایه در رشد منابع مالی ،در مورد بازارهای نوخاسته
طبق گزارشات صندوق بین الملی پول امری بدیهی است بطوری که ،همبستگی شدید
و قابل قبولی میان جریان س��رمایه و پدیده رش��د وجود دارد ،در طول سالهای ١٩٩٣
تا  ١٩٩٧در تمام کشورها به جز کشورهای عمده صادرکننده سرمایه ،مانند کویت و
سنگاپور ,ضریب همبستگی میان جریانهای سرمایه به عنوان درصدی از تولید ناخالص
داخلی و میانگین ساالنه نرخهای رشد ،برابر با  ٣٦درصد بوده است .نقش منابع مالی
خارجی در پدیده رشد میتواند مستقیم و از طریق تامین مالی سرمایهگذاری باشد که
خود همیش��ه منشأ رشد است ،و یا غیرمستقیم و از طریق افزایش جذب و مصرف که
به نوبه خود باعث افزایش میزان سرمایهگذاری میشود ،باشد .جریان سرمایهگذاری
همچنی��ن میتواند خدمات جانبی مختلفی را در قالب غیرمالی و از طریق گس��ترش
فضای کسب و کار ش��رکتها ،برای اقتصاد کشور میزبان به ارمغان آورد .به عالوه،
هنگامیکه انجام فعالیتهای اقتصادی خطرناک و نامطمئن باش��د ،سرمایهگذاران با
پذیرفتن سهمیاز ریسک موجود میتوانند باعث تشویق و ترغیب کارآفرینان به انجام
فعالیتهای تولیدی شوند .اما از جنبه منفی قضیه میتوان گفت که اگر هزینه این اقدام
بیش از منافع آن باشد و به تراز پرداختها فشار وارد کند ،استفاده از منابع مالی خارجی
میتواند باری بر دوش اقتصاد کش��ور میزبان باشد .این هزینه در قالب سرمایهگذاری
خارجی در س��بد مالی به ش��کل پرداخت بهره و سود سهام و در قالب سرمایهگذاری
مس��تقیم خارجی به صورت بازگرداندن پساندازها و سود سرمایهگذاریها به داخل
کش��ور و واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای اس��ت .تاثیر منفی دیگر استفاده از
منابع مالی خارجی هنگامیآش��کار میش��ود که جریان س��رمایهگذاری خارجی در
یک رقابت نابرابر یا ب��ا انحصار اندوختههای داخلی ،جای اندوختههای داخلی را در
مجموع سرمایة شرکتها به خود اختصاص دهد .عالوه بر این ،ناپایداری یا برگشت
س��ریع جریان س��رمایهگذاری میتواند برای پدیدة توسعة اقتصادی زیان بخش باشد
زیرا باعث افزایش میزان ریسک و تردید در میان سرمایهگذاران خواهد شد و بیثباتی
شدید متغیرهای اقتصاد کالن را در پی خواهد داشت (همان منبع ،ص .)433
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ـ افزایش نوس��انات نرخ ارز و نرخ بهره و خطر گس��تردهتر ش��دن دامنه رفتار مخرب
س��رمایهگذاران خارج��ی به دلیل دنباله روی س��رمایهگذاران داخل��ی نیز قابل بحث
میباشد (همان منبع ،ص .)167
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نقش سرمایهگذاری غیر مستقیم خارجی در توسعه اقتصادی

از آنجا که سرمایهگذاری خارجی در سبد مالی شکلهای مختلفی دارد نقش آن در
پدیدة توس��عه ،هم میتواند مستقیم باشد و هم غیرمستقیم .سرمایهگذاری خارجی در
سبد مالی ش��کلی از تامین مالی است که اختصاص به بخش یا شرکت خاصی ندارد
و هم ش��رکتهای داخلی و هم ش��رکتهای خارجی میتوانند از آن استفادهکنند.
گاهی س��رمایهگذاری خارجی در سبد مالی میتواند بوسیله افزایش میزان منابع مالی
ش��رکتهای داخلی ،ش��رایط رقابتیتری را برای آنها فراهم کندوموجبات حضور
قدرتمندانه آنان را در عرصه بازار های بینالمللی فراهم آورد.
البته برخی ش��کلهای سرمایهگذاری خارجی در سبد مالی مانند سرمایة اولیه ،انتشار
اولیة سهام در بازارهای داخلی و بینالمللی سرمایه و انتشار اوراق قرضه شرکتی ،ممکن
است نقش مستقیم و ارزشمندی در تامین مالی سرمایهگذاری ایفا کنند .دیگر اشکال
سرمایهگذاری خارجی در سبد مالی همچون خرید اوراق بهادار و بیشتر انواع اوراق
قرضه دولتی و ابزارهای مش��تق ،در بازارهای دست دوم داخلی توسط سرمایهگذاران
خارجی ،بر میزان ثروت داخلی و جذب هر چه بیش��تر سرمایه ،تاثیرگذار هستند و از
این طریق به توس��عهو رشد بازار سهام و نتیجتا کارایی بهینه آن وبه رشد اقتصادی می
انجامند.
همچنی��ن افزای��ش س��رمایهها از دو راه میتواند باعث افزایش میزان مصرف ش��ود,
نخست ،افزایش ثروت حاصل از باالرفتن ارزش داراییها ،میتواند صاحبان ثروت را
تش��ویق به افزایش مصرف کند ،مگر آنکه آنها تصمیم بگیرند مازاد ثروت خود را
در خرید بیشتر اموال و اوراق بهادار س��رمایهگذاری کنند .دوم ،خرید اموال از اتباع
داخلی کش��ور موجب افزایش نقدینگی بانکها و باالرفتن میزان اعتبار میشود .البته
افزایش سطح دلبستگی مردم چیز بدی نیست ،به شرطی که خود باعث افزایش میزان
س��رمایهگذاریها ش��ود اما اگر افزایش میزان اعتبار باعث افزایش تعداد فرصتهای
تامین مال��ی برای فعالیتهای اقتصادی نامطمئن و خطرناک ش��ود یا بر فش��ار تورم
بیفزاید ،اقتصاد کشور دچار رکود و عقب گرد خواهد شد .شایان ذکر است ،افزایش
مصرف نیز در بلندمدت به رشد درآمد و تولید و توسعه اقتصادی می انجامد.
همچنین سرمایهگذاری خارجی در سبد مالی میتواند منافع جانبی مختلفی را از طریق
افزودن بر میزان نقدینگی بازارهای سرمایه داخل کشور ،فراهم کند و به استقرار پدیدة
توسعه کمک کند .همینطورمیتواند به توسعة دیگر واسطههای مالی نیز کمک کند
و باعث تقویت زیربنای مالی و گس��ترش روند واس��طهگری مالی شودکه اثرات این
پدیده بر عملکرد بازار سرمایه و توسعه اقتصاد نیز کامال واضح میباشد.
س��رمایهگذاری خارجی در س��بد مالی همچنین ممکن است باعث افزایش نظارت بر
نحوة کار ش��رکتها ش��ود؛ زیرا س��رمایهگذاران خارجی خواهان شفافیت در نحوة
عملکرد شرکت خواهند بود .این پیشرفت در بازارهای داخلی سرمایه میتواند میزان
آورده س��رمایهگذاران را در ش��رکتهای جدی��د افزایش دهد و از این راه بر رش��د
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تاثیرنیروی کار بر رشداقتصادی

امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرآیند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری
به عنوان مهمترین عامل مش��خص شده است .شكی نیست كه عامل انسانی مهمترین
بخش تحول و توسعه جوامع است .با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص میشود
كه نقش نیروی انس��انی از نیروی كار س��اده (قدرت بازو و كار مكانیكی) به سرمایه
انس��انی (دانش و مهارت) كه مهمترین عامل تولید به شمار میرود تكامل یافته است،
چرا كه اگر انسانها نتوانند از ابزارها و تجهیزات پیشرفته و تكنولوژی استفاده مطلوب
نمایند عملًا پیشرفت تكنولوژی فاقد كارآیی الزم خواهد بود.
امروزه این حقیقت مسلم گشته است كه تزریق مقادیر متنابهی از سرمایههای فیزیكی
و مادی به كش��ورهای جهان سوم لزومًا موجب تس��ریع روند توسعه آنها نشده است
بلكه صرفًا كشورهایی كه از یك سازمان كارآمد و در عین حال از سرمایههای انسانی
متخصص برخوردار بودهاند ،توانس��تهاند س��رمایه فیزیكی و مادی را به نحو مناس��ب
جذب و در تسریع روند رشد به كار گیرند.
بخشهای اقتصادی در س��رلوحه فعالیتهای خود توجه زیادی به كیفیت و كارآیی
نیروی كار به دلیل آثار و نتایج سودمند آن دارند و با توجه به اینكه هدف اصلی یافتن
راههای بهبود بهرهوری است در نخس��تین مرحله بایستی از سرمایهگذاری در نیروی
انسانی شروع كرد.
سرمایهگذاری در نیروی انسانی و اعتالی كیفیت نیروی كار یكی از زمینهها و راههای
اصلی و اساسی افزایش بهرهوری و تسریع رشد اقتصادی جامعه است .در بررسیهای
اقتصادی میتوان گفت كه سرمایه انسانی یك مفهوم كاملًا « اقتصادی» است .در واقع
خصوصیات كیفی انسان نوعی سرمایه است ،چرا كه این خصوصیات میتواند موجب
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اقتصادی تاثیر گذارد.
بیان منافع و اثرات مثبت این فرایند نباید ما را از جنبه منفی آن غافل نماید بطوری که
این اثرات منفی میتواند که هزینههای عملیات تامین مالی را بیشتر از منافع آنبر اقتصاد
تحمیل کند .لذا مدیران ارش��د و کارشناس��ان و سیاستگذاران نبایستی از این موضوع
قافل باشند و با برنامهریزی مناسب و دقیق عالوه بر برخورداری از این مزایا و توسعه و
تعالی بازار سرمایه موجبات شکوفایی اقتصاد ملی را فراهم آورند.
(همان منبع ،ص )324
ب��ا توجه به مطال��ب مذکور س��رمایهگذاری میتواند اثر قابل مالحظهای را بر رش��د
اقتصادی مناطق همجوار ژئوپارک قش��م داشته باشد و موجبات توسعه این مناطق را
فراهم آورد .بدون ش��ک تحقق سرمایهگذاری با حضور سرمایهگذارانی غیر از افراد
بومی امکان پذیر میباشد تا با حضور و تامین مالی پروژه ها در این مناطق که ناشی
از وجود تنها ژئوپارک خاورمیانه میباشد به اهدافی چندگانه برسند.

60
بهرهوری و تولید بیش��تر و درآمد ورفاه بیشتر گردد .سرمایه انسانی را اینگونه تعریف
نمودهاند « .ارتقاء بهبود تولیدی افراد» (عمادزاده ،1362،ص)16
تعریف دیگر از س��رمایه انسانی عبارت اس��ت از «علم ودانش» « ،مهارت و تجربه» ،
«توان وقابلیت» و نهایتًا انضباط و خالقیتی كه از طریق تعلیم و تربیت به انحاء مختلف
در نیروی كار جامعه ذخیره شده و باعث افزایش بهرهوری نیروی انسانی میگردد كه
به واسطه ارتقای سطح كیفی و تالش ایجادشده باشد.
ای��ن اصل كه نیروی كار با كیفیت باال جزء س��رمایه یك كارگاه به ش��مار میرود،
سبب گردیده است كه كشورهای پیشرفته اهمیت بیشتری به پرورش و تربیت نیروی
كار و روابط و مناس��بات انس��انی در فرآیند تولید صنعتی قائل گردند .این كش��ورها
به تجرب��ه دریافته اند كه افزایش بهرهوری نه از طریق بهب��ود و ارتقاء كیفیت نیروی
كار بلك��ه از طریق ارتقاء كیفیت نیروی كار س��ریع تر قابل تحقق اس��ت .اگر چه با
جایگزین كردن ماشینآالت مدرن ،تغییر و اصالح خطوط ،اجرای سیستمهای نوین
انبـارداری و ...میتوان بهرهوری را بهبود بخشید اما باید توجه داشت كه این موارد نیز
به عنوان عوامل اصلی در گرو قابلیتهاو انگیزه های منابع انس��انی میباشد و به جرأت
میتوان ادعا كرد كه هر ماش��ینی در نهایت یك ظرفیت تعریف شده داردكه بیش از
آن نمیتوان انتظار داشت اما در برابر ظرفیتهای انسان تا بی نهایت است.
تعلیم و تربیت به عنوان بارزترین نمود س��رمایهگذاری انس��انی ،نقش اصلی در بهبود
بهرهوری نیروی انسانی را ایفا میكند .تعلیم و تربیت از یك طرف و بازدهی وتوانایی
نیروی كار افزوده و استعدادها را شكوفا میسازد و از طرف دیگر زمینه به كارگیری
تكنول��وژی برتر و باالت��ر را برای نیروی كار فراهم میكند( .به��رام زاده ،1381،ص
.)523
ضرورت توجه به نیروی کار

ضرورت توجه به سرمايه انساني و سرمايهگذاري در آن در تحليل هاي اقتصادي و با
توجه به ادبيات مربوط به آن ،تا حد زيادي روش��ن و آشكار است .اكثر مطالعات در
مورد اين موضوع ،تنها ب��ر نقش آموزش كه تأثيري مثبت بر ارتقاء بهره وري نيروي
كار دارد متمركز شدهاند .اما بايد در نظر داشت كه عالوه بر آموزش ،تجربه و سالمت
نيروي كار نيز ابعاد اصلي سرمايه انساني را تشكيل ميدهند .در اين راستا فرضيه هاي
تحقيق به صورت تأثير معني دار آموزش ،تجربه و سالمت نيروي کار بر رشد اقتصادي
تدوين يافته اس��ت .بنابراين ،هدف مطالعه حاضر بررسي نقش كيفيت نيروي كار در
قالب متغيرهاي آموزش ،تجربه و سالمت نيروي كار بر رشد اقتصادي ميباشد.
اين تحقيق از يك تابع توليد كل بر مبناي معادله دستمزد مينسر استفاده نموده و آن را
براي  75كشور جهان كه يک بار بر مبناي درآمد (كشورهاي با درآمد باال ،كشورهاي
با درآمد متوسط و كشورهاي كم درآمد) و بار ديگر بر مبناي شاخص توسعه انساني
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اهمیت آموزش نیروی کار

پیوند مس��تحکمی بین میزان آموزش نی��روی کار و بهرهوری آنه��ا در فرآیند تولید
وجوددارد .شواهد موجود در بیش تر کشورهای صنعتی ،مؤید این حقیقت است که
بین سرمایهگذاری آموزشی نیروی انسانی و رشد اقتصادی ،ارتباط قوی وجود دارد.
بدی��ن لحاظ ،امروزه بیش ترجوامع در حال توس��عه ،مبالغ هنگفت��ی را در این بخش
سرمایهگذاری میکنند .در ایران نیز میزان منابعی که در بخش آموزش هزینه میگردد
از رش��د روزافزونی برخوردار اس��ت .در این مقاله ،کش��ش های تولید را به تفکیک
عامل س��رمایه انس��انی و دیگر عوامل تولید به منظور شناسایی اهمیت سرمایه انسانی
در مقایس��ه با س��ایر عوامل تولید برآورد کردهایم تا بتوان در جهت رشد اقتصادی به
برنامهریزی و س��رمایهگذاری مطلوب در مورد س��رمایه انسانی پرداخت .بدین روی،
ابتدا مطالعات قبلی را بررس��ی کردهایم و مدلهای آنان را تحلیل نموده ایم وس��پس
تابع تولید کاب  -داگالس را انتخاب کرده ایم که پارامترهای سرمایه انسانی ،سرمایه
فیزیکی و نیروی کار شاغل را به عنوان متغیرهای مستقل در برمیگیرد .در مرحله بعد،
اقدام به برآورد تابع تولید به تفکیک سهم عوامل مختلف تولید در طی دوره -۱۳۷۱
 ۱۳۴۵کرده ایم وکش��ش های هر یک را نسبت به تولید ناخالص داخلی تخمین زده
ایم  .روش تخمین به کار گرفته ش��ده ،حداقل مربعات معمولی میباشد .طبق معادله
تولید کاب  -داگالس  ،تولید ناخالص داخلی نسبت به نیروی شاغل متخصص بسیار
باکش��ش میباشد .به طوری که یک درصد افزایش در تعداد نیروی شاغل متخصص
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(کشورهاي با توسعه انساني باال ،کش��ورهاي با توسعه انساني متوسط و کشورهاي با
توسعه انساني پايين) تفکيک شدهاند ،طي دوره  1960-2000با روش دادههاي تابلويي
مورد برآورد قرار داده است.
نتايج برآورد مدل در كش��ورهاي ب��ا درآمد باال حاكي از اثرگ��ذاري مثبت و معني
دار متغيرهاي آموزش ،تجربه ،و س�لامت نيروي كار(كه با ش��اخص اميد به زندگي
نش��ان داده شده) در س��طح اطمينان بيش از  95درصد بر رشد اقتصادي ميباشد .در
كشورهاي با درآمد متوسط در سطح اطمينان  99درصد اين نتيجه تأييد ميگردد .در
كشورهاي كم درآمد نيز تنها متغيرهاي آموزش و تجربه نيروي كار در سطح اطمينان
بيش از  95درصد بر رشد اقتصادي اين گروه از كشورها مؤثر بودهاند .در کشورهاي با
توسعه انساني باال ،نتايج نشان ميدهند که متغيرهاي آموزش ،تجربه و سالمت نيروي
کار در س��طح اطمينان بيش از  95درصد بر رشد اقتصادي اين گروه از کشورها مؤثر
بودهاند .در کش��ورهاي با توسعه انساني متوسط نيز در سطح اطمينان  90درصد نتايج
مشابهي به دس��ت آمده است .در کشورهاي با توسعه انساني پايين ،تنها تجربه نيروي
کار در س��طح اطمينان بيش از  99درصد بر رشد اقتصادي اين گروه از کشورها تأثير
گذار بوده است (مردوخی ،1369،ص .)648
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میتواند منجر به  ۵۵/۰درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی شود .مطابق این رابطه،
ی��ک درصد افزایش عوامل س��رمایه فیزیکی ،نی��روی کار غیرمتخصص  ،به ترتیب،
منجر ب��ه  ۳۵/۰و ۳۲/۰درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی خواهد ش��د .برآورد
تاب��ع تولید کاب  -داگالس درچهارچوب متغیرهای غیر قراردادی نیز صورت گرفته
است .طبق نتایج این برآورد ،کشش تولیدی عوامل سرمایه فیزیکی ،نیروی کار شاغل
و تحصیالت نیروی متخصص  ،به ترتیب ۸۷/۰ ، ۴۱/۰،و  ۱۸/۰تولید ناخالص داخلی
میباش��د .هم چنین ،سهم مخارج جاری آموزش عالی  ۰۷/۰درصد از تولید ناخالص
داخلی برآورد گردیده است (عمادزاده ،1362،ص )78
نیروی کار فعال در دنیای امروز بس��وی شرکت ها،س��ازمانها و یا شهر هایی جذب
میش��ود که بتواند برای آینده خود سرمایهگذاری نماید .مطمئنًا این اتفاق در مکانی
اتفاق خواهد افتاد که بازار کار پر رونق و خواهان نیروی کار باشد .با توسعه ژئوپارک
قشم نیروی کار مورد نیاز به شدت افزایش و این افزایش تقاضا مسائلی مانند آموزش
نیروی کار،چگونگی بهرهوری نیروی کار و سایر مسائل جانبی مطرح خواهد شد،در
مناطق همجوار ژئوپارک قش��م نی��ز در آینده با افزایش تقاض��ای نیروی کار مواجه
خواهیم بود که در این تحقیق به بحث افزایش نیروی کار در مناطق همجوار ژئوپارک
قشم که از اثرات وجود ژئوپارک است میپردازیم.
نقش استانداردهای گردشگری بر رشد اقتصادی

جهانگردی پدیدهای اس��ت که از دیر باز در جوامع انسانی مختلف وجود داشته اما با
ورود به عصر مدرن به صورت یک صنعت سودآور در آمده و مورد توجه بسیاری از
کش��ورهای دنیا قرار گرفته است که هر ساله با رشد و توسعه این صنعت چند وجهی
مواجه بودهایم.
با نگاهی گذرا به در آمدهای جهانگردی کشورهای مختلف به این نتیجه میرسیم که
نگاه کشورهای مختلف دنیا به توسعه جهانگردی با اهداف مختلف سیاسی ،فرهنگی،
اجتماع��ی و  ...کامال متفاوت بوده ،اما اکثر کش��ورها ،توس��عه اقتصادی را در درجه
نخس��ت اهمیت قرار داده اند ،بدین دلیل که جهانگردی به س��رعت رش��د یافته و به
بزرگترین صنعت دنیا تبدیل ش��ده و منافع عمده اقتصادی را به اقتصاد ملی کشورها
وارد کرده است.
بر اس��اس آمارهای موجود ،جهانگردی  ۱۰درصد از درآمدها و ش��غلهای دنیا را به
وجود آورده اس��ت و پیشبینی میشود که این رقم تا سال  ۲۰۱۰به دو برابر برسد .از
دیدگاه اقتصادی اصلی ترین کارکرد صنعت جهانگردی کس��ب درآمدهای ارزی،
توزیع مجدد درآمدها ،ایجاد زمینه اش��تغال ،س��رمایهگذاری و ایج��اد ارزش افزوده
همچنین فروش کاالها و خدمات مورد نیاز گردش��گرها اس��ت (کاظمی ،1376،ص
.)21
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گردشگری الکترونیک نقطه عطفی بین گردشگری و فناوری اطالعات است .امروزه
ای��ن دو پدی��ده از فعالیتهای عمده و بس��یار مهم در ایجاد درآم��د و ایجاد فرصت
شغلی در جهان بش��مار میآیند .فناوری اطالعات از حدود دو دهه گذشته در بخش
گردش��گری بکار گرفته شده و در این مدت روند رو به رشدی داشته است .به عنوان
نمونه اس��تفاده از اینترنت برای رزرو جا در هتل ،رزرو بلیت هواپیما در همه جای دنیا
امری رایج است .بر اساس آمار کمیسیون گردشگری کانادا ،یک چهارم مردم کانادا و
 ۳۵درصد از خانواده های آمریکایی سفر اینترنتی میکنند و تقریبا بدون صرف هزینه
و وقت ،به همه جا می روند و لذت می برند .هرچند در کش��ور ما تاکنون هیچ اثری
از گرایش به این س��ود دیده نمیش��ود با وجود این در صورت اعتقاد به رقابتی بودن
این بخش ،استقبال از فناوری اطالعات و زمینه سازی توسعه گردشگری الکترونیک
از موضوعهای اساس��ی و تعیینکننده خواهد بود .این نوع گردش��گری برای معرفی
جاذبههای باس��تانی ،بناهای جذاب ،اشیای قیمتی و هر پدیده مادی دارای فرم ،حجم
و اندازه کاربرد دارد و برای تمامی کشورها به خصوص کشورهای توسعهنیافته و در
حال توس��عه که اغلب از امکانات و زیر ساختهای مناسب و کافی برخوردار نیستند
یا احداث و توسعه آنها بسیار گران و در کوتاهمدت غیرممکن است مناسبتر است.
بنابراین توسعه این نوع گردشگری در مناطق و کشورهایی اهمیت تعیینکننده خواهد
داش��ت که عمدهترین تایید آنها بر بازدید از میراث باس��تانی و سایر پدیدههای مادی
دارای فرم و حجم و اندازه است .این نوع گردشگری در کشورهای دارای مشکل در
خصوص نیروی انسانی آموزشدیده از جمله تورگردانی و راهنمایان تور موثر خواهد
بود .گردشگری الکترونیک برای افرادی مانند محققان که صرفا برای مطالعه بر روی
یک جاذبه از آن بازدید میکنند بس��یار مفید اس��ت .چرا که امکان بررسی و مطالعه
را تا حدی در محل زندگی یا تحقیق خود خواهند داش��ت .در این نوع گردش��گری
امکان معرفی صنایع دستی وجود داشته و حتی از طریق تجارت الکترونیک به فروش
تولیدات و صنایع دستی کمک میشود .همچنین این نوع گردشگری گزینه ای جدید
برای کنترل و مهار آثار منفی اجتماعی و نگرانیهای بالقوه گردش��گری برای برخی
کشورها اس��ت .بهعنوان نمونه کشورهایی که از ارتباط مس��تقیم افراد جامعه خود با
خارجی ها نگران هستند از این طریق میتوانند جاذبهها و میراث خود را معرفی کنند.
در کشور ما در زمینه گردشگری الکترونیک دو مشکل اساسی وجود دارد:
 )۱رشد ناچیز فناوری اطالعات در کشور
 )۲فاصل��ه اطالعاتی و به عبارتی تفاوت و فاصله در دس��تیابی به فناوری اطالعات در
میان افراد جامعه بس��یاری از نهادها و س��ازمانهای دولتی و حتی خصوصی مرتبط با
گردش��گری در ایران فاقد نشانی اینترنت هس��تند و غالبا در مراحل ابتدایی به سر می
برند .به عنوان مثال تعداد کاربران اینترنت در ایران در حدود  ۲میلیون نفر و در کشور
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تاثیرگردشگری الکترونیک بر صنعت توریسم

64
کره جنوبی بیش از  ۳۰میلیون نفر اس��ت .با در نظر گرفتن تعداد جمعیت دو کش��ور
ضریب نفوذ اینترنت در کره جنوبی ۴۲درصد و در کشور ایران  ۲/۵درصد است و به
1
عبارتی فاصله الکترونیکی ما با آنها حدود  ۳۰برابر است.
ارزش و اهمیت استانداردهای جهانگردی

بخشهای وابس��ته به جهانگردی تا حد بسیار زیادی در امور صادرات کشور ذی نفع
هستند ،ضمنا اشاره میشود که ویژگیها و مشخصه های ذیل میتوانند دلیلی برای در
نظر گرفتن صنعت جهانگردی به عنوان صنعت به وجود آورنده مشاغل جدید در قرن
 ۲۱باش��د.تقاضای صنعت جهانگردی برای استخدام و بکارگیری افراد در این بخش
در سال  ۱۹۹۸بالغ بر  ۱۰درصد از کل اشتغال جهان بوده است .پیشبینی و محاسبات
مربوط چنین اس��ت که اس��تخدام و بکارگیری در این بخش نسبت به کل مشاغل تا
س��قف  ۴۳درصد ظرف  ۱۲س��ال آینده افزایش یابد ،چون ای��ن به معنای ایجاد ۱۰۰
میلیون شغل جدید خواهد بود .با تاملی بیشتر پیرامون وضع موجود به راحتی میتوان
بر نقش سازنده دولتها در امر بهبود شرایط و ارتقای وضعیت صنعت جهانگردی پی
برد که با انجام تو صیه هایی مناسب به بخشهای مختلف و از طرفی به وجود آوردن
شرایط سرمایهگذاری و خصوصیسازی تغییراتی جدی در این صنعت حاصل شود.
خاطر نش��ان میس��ازد مهمترین عواملی که در جذب سرمایههای سرگردان به بخش
جهانگردی و در نتیجه به سرمایهگذاری بیشتر منجر میشود عبارتند از:
 )۱جدیت بیش��تر در امر تبلیغ صنعت جهانگردی به عنوان منبعی برای اس��تخدام و به
کارگیری افراد بیشتر
 )۲انجام تالشهایی در امر روشنس��اختن ارتباط موج��ود بین صنعت جهانگردی و
استخدام افراد و ارائه آمار و ارقام مربوط به این بخش
 )۳پرهیز و جلوگیری از بروز مس��ائل دس��ت و پا گیر از جمل��ه موانعی که در بخش
ج��ذب نیروی کار وجود داش��ته یا احیانا در س��ازمانها و بخشهای مختلف صنعت
وجود دارد و جهتدهی برای رس��یدن به نوآوری ،خالقیت و تش��ویق به امر تحقیق
بیشتر در زمینه صنعت جهانگردی برای رسیدن به شرایط بهتر و جایگزینی نوآوریها
 )۴رفع موانع موجود در خصوص مسائل مربوط به صنعت جهانگردی از طریق تقویت
بخش خصوصی و روشنساختن و صراحت دادن به قوانین مربوطه
 )۵سرمایهگذاری در امور زیر بنایی کشور که منجر به گسترش و توسعه فرودگاهها،
جادهها و خطوط راه آهن و ...خواهد ش��د .در صنایع وابسته به صنعت جهانگردی در
هر حال باید مراعات دریافت مالیات مشاغل گوناگون را کرد.
 )۶انجام تالشهایی برای شناس��اندن اهمیت صنعت جهانگردی به مردم و اینکه افراد
بدانند جماعت بس��یار زیادی در بخشهای مختلف این صنعت مشغول به کار هستند
یا میتوانند باشند.
1
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پیامدهای بالقوه توسعه گردشگری بر اشتغال

در حال حاضر گردش��گری فعالیتی قدرتمند و حرفهای بزرگ در سطح جهان است.
ب��ه نحوی ک��ه ابتدا قبل از نفت ،آنگاه هم ردیف آن س��پس باالت��ر از آن قرار دارد.
در س��ال  ۱۹۹۲از هر  ۱۵نفر ش��اغل در جهان ،یک نفر در بخش گردش��گری فعال
بودهاند .و کل ش��اغالن این بخش در همان س��ال  ۱۳۰میلیون نفر بوده است .در حال
حاضر میزان  ۱۰درصد از شاغالن دنیا در مشاغل وابسته به بخش گردشگری فعالیت
دارند .میزان درآمد فعالیت گردشگری از سال  ۱۹۵۰تا  ۱۳۲ ،۱۹۹۲برابر شده و طبق
برآوردهای قبلی ،در س��ال  ۲۰۰۵بیش از  ۱۵۰میلیون نفر در این بخش مشغول به کار
ش��دهاند .از سال  ۱۹۹۰تا  ۲۰۰۵حدود  ۴۰میلیون شغل در این بخش ایجاد شده است
و از سال  ۲۰۰۰تا کنون نیز هر ساله  ۷۵۰میلیون نفر به گردشگری میپردازند .درآمد
گردش��گری در سال  ۲۰۰۵حدود  ۶/۵درصد از درآمد ناخالص جهان بوده است .بر
اساس پیشبینی سازمان جهانی گردشگری در سال  ۲۰۱۰در حدود یک میلیارد و ۱۸
میلیون نفربه گردشگری خواهند پرداخت و درآمد ناشی از گردشگری بینالمللی در
همان س��ال به حدود یک هزار میلیارد دالر خواهد رس��ید .بیشتر آگاهان ،ایران را از
نظر جاذبههای گردشگری جزو  ۱۰کشور نخست جهان و نخستین کشور جهان سوم
می دانند .لذا اگر ایران بتواند تنها  ۵درصد از این درآمدها را به خود اختصاص بدهد
میتواند چیزی فراتر از درآمدهای نفتی را به خود اختصاص دهد و با این پتانسیلهای
موجود در کش��ور این کار زیاد هم دور از دس��ترس نیس��ت .اگر به عنوان یک منبع
درآمد عمده به آن اهمیت دهیم ،همچنین طبق آمارهایی که ارائه ش��ده است به ازای
هر  ۶نفر گردشگر خارجی که وارد کشور شود یک شغل و به ازای هر  ۲۵گردشگر
داخلی نیز یک شغل ایجاد میشود لذا میتوان برای هزاران نیروی انسانی بیکار شغل
ایجاد کرد.
نوعی تفکر سنتی مبنی بر اینکه مشاغل وابسته به صنعت گردشگری به لحاظ مهارت
و میزان مزد دریافتی در رده پایینی قرار دارند در میان سیاستمداران به چشم میخورد.
به نظر آنها ادامه این روش برای قرن  ۲۱اصال اقتصادی و مقرون به صرفه نیست .اما به
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 )7همچنی��ن بای��د تالشهایی را در جهت افزایش س��طح س��واد و معلومات و اجرا
برنامههای��ی جه��ت تعلیم تخصصهای الزم ب��رای بهبود مهارته��ا و خالقیتها و
خدمات جانبی انجام داد (رحمانی ،1379 ،ص .)506
یکی دیگر از پیامدهای ژئوپارک قش��م حضور تعداد زیاد بازدیدکننده از سایتهای
ژئوپارک میباش��د که این گردش��گران به هتل ،کمپ و اقامتگاههایی برای اس��کان
و رس��تورانهایی جهت س��رو غذا ،آژانسهایی گردش��گری ب��رای خدمات جانبی
گردش��گری مانند تور ،لیدر نیازمندند .این رس��اله به تاثیر ژئوپارک قشم بر افزایش
استانداردهای گردشگری مانند هتل ،رستوران و آژانس میپردازد.
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نظر میآید که این قبیل افراد در هنگام ارزیابی مش��اغل مربوط به این صنعت عواملی
از جمله مسائل ذیل را در نظر نمیگیرند.
صنعت جهانگردی نمیتواند به دور از بهرهمندی از پیشرفت حاصله در علوم مختلف
باشد ،این صنعت دنبال موقعیت هایی است که مدیران با تکنیک باال را در پست ها و
مناصب مختلف ،دفتر هواپیمایی و مش��اغل وابسته به کار بگمارند .آنها دنبال فرصتی
هس��تند که سیس��تمهای مرتبط با کار خود را به آخرین تجهیزات کامپیوتری مجهز
س��ازند و البته به دنبال این هس��تند تا طراحی و برنامهریزیهای اصولی را مدنظر خود
قرار دهند و آنها را پیاده کنند.
در مورد مزد و پاداش افراد با مش��اغل مختلف در این صنعت ،باید اظهار داش��ت که
میزان دستمزد در این بخش از دستمزدهایی که به دیگر صنعتگران پرداخت میشود
نه تنها کمتر نیست بلکه در مواقعی حتی بیشتر میباشد .در سطوح مختلف این صنعت
میتوان مشاغل تخصصی و قابل اهمیتی را مشاهده کرد .در ضمن باید اذعان داشت که
افراد بسیاری نیز در این صنعت حضور دارند که دارای سوابق و تجربیات گوناگونی
در این بخش هستند .باید در نظر داشت که در هنگام بیکاری ،هر شغل ولو ناچیز در
سطح پایین میتواند بسیار مهم باش��د .بسیاری از کشورهای صنعتی هم اکنون شاهد
حضور درصد باالیی از افراد بیکار هس��تند و در این بین ،بیش��تر افرادی که به چش��م
میخورند مهارت و تخصصی ندارند ،لذا اینجا ا ست که هر شغلی حائز اهمیت است
و در این اجتماعات ،این قبیل شغلهای بسیار پایین نیز دارای مرتبه باالیی میباشند.
در جوامع و کش��ورهایی با اقتصاد برتر که مش��کل بیکاری کمتری دارند ،نیز افراد با
تخصص باال و حتی افراد با تخصص پایین نیز میتوانند دارای جایگاه مربوط به خود
باشند .آنها در هر صورت قادر هستند موجبات افزایش درآمد بیشتر در جامعه را فراهم
سازند.
آنچه در این راستا میتواند اهمیت داشته باشد فرصت مناسب و بجایی است که برای
جذب و بکارگیری افراد مختلف و به واس��طه سرمایهگذاریهای هر چند اندک در
بخش صنعت جهانگردی به وجود خواهد آمد .به طور مثال میتوان ایجاد خط پرواز
بی��ن نقطهای تا نقطه دیگر را عنوان کرد ک��ه بالفاصله پس از برقراری این خط پرواز
تعدادی مش��اغل جانبی نیز به وجود خواهد آمد .ایجاد و توسعه حاالتی از این دست
میتواند منجر به شکوفایی اقتصادی در مناطقی خاص شود.
انعطافپذیری و پویایی از عوامل برجسته و مشاغل وابسته به صنعت جهانگردی است
و افرادی که در این بخش فعالیت میکنند این فرصت را دارند تا به راحتی به نقطهای
دیگر در داخل و بعضا خارج از کشور سفرهایی را داشته باشند ،ضمنا کسانی که سعی
دارند از طریق انجام فعالیتهای نیمهوقت برای خود شغلی را انتخاب کنند قادر باشند
به صورت فصلی در این قسمت کارهایی را انجام دهند (دالور ،1387،ص .)98
در مجموع تاکید میش��ود که صنعت جهانگ��ردی همواره در پی ایجاد فرصتهایی
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تاثیر صادرات بر رشد اقتصادی

تغيير س��اختاري اقتصاد جهان از س��ال  1980تأثير بس��زايي در رقابت داشته و فعاليت
اس��تراتژيك شركتها را دگرگون ساخته است .ريش��ه اين تغييرات كه در سالهاي
اخير بر شدت آنها افزوده شده است ،به دوره بعد از جنگ دوم جهاني شامل توافقنامه
برتون وودز (سيس��تم پول��ي بينالمللي )1944 ،قرارداد عموم��ي تعرفهها و تجارت و
سازمان تجارت جهاني باز ميگردد .در اين ميان ،دو پديده از ويژگي و اهميتي خاص
برخوردار هس��تند .اولين آنها افزايش درجه جهاني ش��دن و افزايش سريعتر تبادالت
ميان كش��ورها نسبت به توليدات اس��ت كه در نتيجه آن ،شركتهاي بومي و ملي در
حال از دست دادن سهم بازار سنتي و ملي خود به نفع رقباي خارجي هستند .بنابراين،
شركتها بهطور فزايندهاي مجبور به حفظ حيات از طريق افزايش سهم بازار خود در
بازار كشورهاي خارجي شدهاند .به نسبت گسترش تجارت جهاني ،رقابت نيز شديد
و شديدتر ميشود .شركتها مجبور به افزايش فعاليت خود در سطح جهان يا حداقل
در مناطقي فراتر از مرزهاي ملي خود هستند.
بهطور موازي با پديده جهاني ش��دن ،پديده ديگري تحت عنوان طبيعت رقابت تغيير
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برای جذب افراد بیکار و از جمله جوانان هر جامعهای اس��ت و این به معنای مقابله با
یکی از بزرگترین معضالت کش��ورهای در حال توسعه میباشد .اغلب فعالیتها و
تالشهایی که در جهت به وجود آمدن مش��اغل جدید به کار بس��ته میشوند ،توام با
یکسری دگرگونی و تغییراتی بوده و اغلب در جهت کمترکردن هزینههای مربوط به
تولیدات بخش کشاورزی ،رهایی از بخشهای تولیدی بیمار یا ضعیف یا بخشهای
جنبی و خدماتی اس��ت که تمامی موارد برشمرده شده نیز در کنار مشکالت خاص و
مربوط به خود میباشند .صنعت جهانگردی ،دنیای مربوط به خود را دارد و به لحاظ
شکل و محتوای کار ،چشماندازها و امتیازات ،برتریهای نسبت به مشاغل دیگر دارد.
در صنعت جهانگردی و مشاغل وابسته به آن میتوان شاهد بکارگیری افراد متخصص
تا ردههای بسیار پایین شغلی بود .دراین راستا افراد جوان امکان جذب بیشتری در این
بخش دارند .همچنین افرادی که نمیتوانند جذب کارهای تمام وقت ش��وند در این
صنعت فرصت جذب خواهند داش��ت .صنعت جهانگردی با گسترش فراگیر و همه
جانبه ،فرصت انتخاب بیشتری برای جویندگان کار فراهم میسازد و افراد قادر هستند
در مراکز مختلف شهری و یا روستایی حسب میل و اراده خود جذب این بخش شوند
(همان منبع ،ص .)112
با وجود تعدادی پروژه گردش��گری ،هتل ،رس��توران ،اقامت��گاه و آژانس در مناطق
همج��وار ژئوپارک مش��اغل زیادی برای اف��راد ایجاد و افراد زی��ادی وارد بازار کار
میش��وند .افزایش اشتغال نیز متغیر دیگری است که از ژئوپارک قشم نشات و باعث
رشد اقتصادی مناطق همجوار میشود و در این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد.
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يافته اس��ت .شركتهايي كه در كشورهاي در حال توس��عه فعاليت ميكنند (مناطق
آسيا ،امريكاي جنوبي و يا اروپاي شرقي) بهطوري فزاينده وارد بازارهاي محصوالتي
نظير :منس��وجات ،تجهي��زات و لوازم مصرف��ي الكترونيك ،خودرو و ...ش��ده و در
حال گس��ترش هستند .اين كشورها از س��اختار هزينه پايينتر نسبت به رقباي خود در
كش��ورهاي پيشرفته و عمدتًا به خاطر نيروي كار ارزانتر ،بهرهمند هستند .گرچه اين
رقباي در حال ظهور ممكن اس��ت دسترسي به بهترين فنون توليد نداشته ،دچار وقفه
در نوآوري و ش��ايد بهرهوري كمتري در نيروي كار نباش��ند ،اما مشاهده ميشود كه
ساختار دستمزدهاي پايينتر آنها ،مزيتي واقعي در برخي از بازارها را نصيب آنها كرده
است .اين مزيتها اغلب از طريق انتقال تكنولوژي به شريك داخلي شركتهايي كه
مايل به افزايش س��هم بازار خود در بازار هدف هستند ،تقويت ميشود (ماهنامه قشم،
 ،1381ص 49و .)50
امروزه كش��ورها ،در برابر وضعيت گذشته كه از لحاظ مسافت ،زمان ،امكانات حمل
و نقل و ارتباط دور از يكديگر قرار داش��تند ،بس��يار به يكديگر وابس��ته شدهاند .هر
يك از كش��ورهاي جهان ،س��عي در ايفاي نقش��ي مؤثر در اقتصاد جهاني و گسترش
س��هم خود از تجارت جهاني دارند .رش��د تجارت آزاد در مناطق��ي مانند نفتا1روند
گرايش و پذيرش اقتصاد بازار در كشورهايي كه پيش از اين دچار قوانين و مقررات
ش��ديد و متمركز بودند ،ظهور بازارهاي جديد مانند چين و موقعيتهاي ايجاد شده
به واسطه پيشرفت تكنولوژي در زمينه ارتباطات و تجارت الكترونيك در كشورهاي
مختلف ،موقعيتهاي جديدي را ب��راي فعاالن عرصه اقتصاد جهاني به وجود آورده
است .با توجه به اين حقيقت كه هيچ كشوري نميتواند واردكننده صرف باقي بماند،
دستيابي به بازارهاي جهاني و گسترش صادرات ،مورد توجه هميشگي سياستگزاران
و تصميمگيران بوده اس��ت .حتي در اقتصاد كشورهاي پيشرفته نيز نفوذ در بازارهاي
جديد ب��ا هدف حفظ تراز مثبت بازرگاني ،امري ضروري اس��ت .در اين راه ،برخي
كشورها با برنامهريزي صحيح و از آن مهمتر ،تعهد به اجراي برنامههاي تدوين شده،
از ساير كشورها موفقتر بودهاند .هماكنون ،بينالملليشدن و توسعه صادرات به يكي
از مهمترين مس��ائل شركتهاي در حال رشد -چه در صنعت خودرو و چه در ديگر
صنايع -مبدل شده است.
در اين ميان ،صنعت خودرو به علت گس��تردگي و ارتب��اط تنگاتنگ با ديگر صنايع
(حدود  60صنعت مختلف) با ارزش افزوده و اش��تغالزايي قابل توجه در اقتصاد اكثر
كشورهاي جهان ،به عنوان لوكوموتيو صنايع و موتور توسعه ،شناخته شده و از اهميت
ويژهاي برخوردار اس��ت تا حدي كه حفظ رشد و س�لامت فعاليت آن به منزله رشد
و س�لامت فعاليت حداقل  60صنعت ديگر ،تلقي ميش��ود .بقاي اكثر ش��ركتهاي
خودروس��از در ش��رايط كنوني ،به علت تأثير عواملي از جمله اشباع بازار كشورهاي
پيش��رو ،اضافه ظرفي��ت توليد ،عمليات ادغام و تصاحب و ايج��اد ابر توليدكنندگان،
1
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جهاني شدن بازارها به منزله فروپاشي موانع صادرات و واردات و گستردگي بازارهاي
فرامرزي و ...دچار مخاطره شده و بر شدت رقابت موجود بين توليدكنندگان خودرو
افزوده است .بهطوري كه حفظ سهم بازار و گسترش آن در هر بازار كه الزمه حيات
خودروسازان اس��ت ،از اهميت غيرقابل انكاري برخوردار است .در شرايط ياد شده،
توليدكنندگان جهاني به هر قيمت ممكن س��عي در حفظ بازار خود داش��ته و تالش
ميكنن��د از تمامي ابزار موجود ،تا حداكثر ممكن ،بهرهب��رداري كنند .ما ،امروزه در
ح��ال حركت از تعداد كمي بازار بزرگ به تع��داد زيادي ،بازار بزرگ و حتي تعداد
زي��ادي بازار كوچك هس��تيم .به اين مفهوم كه خودروس��ازان ت�لاش دارند با خلق
محصوالت جدي��د و يا ايجاد تغييراتي در محصوالت كنوني ،به بخشهايي دس��ت
نيافته از بازار حتي در دورترين نقطه از پايگاه توليد ،دس��ت يافته و به تدريج يا حجم
بازار را گسترش دهند و يا با ايجاد پايگاههاي توليد محلي ،محصول خود را با هزينهاي
كمتر از رقباي آتي ،توليد كنند.
بهطور كلي ،رش��د كم يا متوس��ط بازار داخلي ،فشار رقابتي بر بازار داخلي در جهت
كاهش قيمتها و حاش��يه سود به واس��طه افزايش سهم بازار رقباي داخلي و خارجي
در ب��ازار ملي ،قيمتهاي باالتر و توان رقابتپذيري در بازارهاي بينالمللي ،از جمله
مواردي هس��تند كه توجه به بازارهاي خارج��ي را براي حفظ و ادامه حيات ،به امري
الزامي تبديل كردهاند .جهاني ش��دن و توس��عه صادرات ،اين ام��كان را به بنگاهها و
به تبع آن به كش��ورها ميدهد تا بتوانند به اهداف زير دس��ت يابند -:رش��د فروش و
رش��د بازار -بهبود و ارتقاي موقعيت رقابتي -دستيابي به توليد در مقياس اقتصادي و
صرفهجوييهاي ناش��ي از مقياس -افزايش سطح اشتغال -تأمين درآمد ارزي -بهبود
كس��ري تراز بازرگاني -افزايش رشد ،توس��عه و رفاه اقتصادي در اين ارتباط ،توسعه
اقتصادي بس��ياري از كش��ورهاي جهان (همانند ،ژاپن ،كرهجنوبي ،سنگاپور و )...در
درجه نخست ،به توسعه صادرات آنها بس��تگي داشته و از طريق صادرات توانستهاند
جزء كش��ورهاي ثروتمند دنيا قرار بگيرند .در كشور ما ،توجه به عوامل متعددي نظير
تكمحصولي بودن كشور ،وابستگي شديد اقتصاد به درآمدهاي نفتي ،پيوستن دير يا
زود به س��ازمان تجارت جهاني ،نيازهاي ارزي براي مصارف مختلف از جمله :جبران
كمبود عرضه داخلي و جلوگيري از فش��ارهاي تورمي ناش��ي از م��ازاد تقاضا ،ورود
تكنولوژي و نوس��ازي صنايع و ...صادرات و نفوذ در بازارهاي جديد اهميت ويژهاي
يافته اس��ت.گرچه با توجه به ركود نس��بي اقتصاد جهاني ،اشباع بازارهاي كشورهاي
پيشرفته و هجوم به بازارهاي ديگر كشورها و افزايش سطح انتظارات مصرف كنندگان
دس��تيابي به بازارهاي صادرات��ي در تمامي بخشهاي آن ،به فراه��م بودن مقدمات،
امكان��ات و تواناييهاي ويژهاي نيازمند اس��ت .در بخش محصوالت صنعتي ،به دليل
ويژگيها و حساس��يتهاي آن ،پيش نيازهاي صادرات دو چندان ميشود .با توجه به
اينكه خريداران محصوالت صنعتي اغلب شركتهاي توليدي و يا واسطههايي هستند
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كه اين محصوالت را درنهايت به توليدكنندگان عرضه ميكنند ،اين خريداران به دنبال
يافتن تأمينكنندگاني هستند كه بتوانند با آنها ارتباطي درازمدت برقرار كرده و از روند
توليدي هموار برخوردار شوند .توانايي تأمينكننده در ارائه محصولي با كيفيت ،قيمت
و سرعتي فراتر از رقباي خود ،عضو الينفك برقراري اين ارتباط است .البته دستيابي به
اين جايگاه امكانپذير است ،كما اينكه كشورهايي نظير :تركيه ،هندوستان و مالزي كه
در گذشتهاي نهچندان دور از ساختار مشابهي با كشور ما برخوردار بودهاند ،هماكنون
ب��ه صادرات قابل توجهي در بخش محصوالت صنعتي دس��ت يافتهاند .معالو صف،
اقتصاد ايران نيز توانس��ته است ش��ركاي تجاري متعددي براي خود ايجاد و به سهمي
هر چند كوچك در صادرات محصوالت صنعتي دست يابد .همانطور كه در جدول
زير مش��اهده ميكنيد ،سهم صادرات صنعتي بهرغم سهم نسبتًا باالي آن در صادرات
غيرنفتي ،از رقم پاييني در مقايسه با كل صادرات كشور برخوردار است .اين در حالي
است كه بخش اعظم صادرات كش��ور را صادرات نفت تشكيل ميدهد .از آنجا كه
با توجه به تحوالت جهاني ،ادامه روند كنوني نميتواند امكانپذير باش��د ،الزم است
با س��رعتي بيشتر ،تمهيداتي كاراتر و اثربخشتر در زمينه افزايش صادرات غيرنفتي و
بويژه صادرات محصوالت صنعتي در نظر گرفته ش��ود.آمارهاي مربوط به صادرات
كشور ،بويژه صادرات بخش غيرنفتي ،حاكي از كمتوسعه يافتگي بازرگاني خارجي
و اتكاي آن به محصوالت اوليه و س��نتي اس��ت .بخش قابل مالحظه صادرات كشور
مربوط به نفت و گاز و فراوردههاي نفتي است كه به طور متوسط افزونبر  85درصد
از صادرات كل كش��ور را در برميگيرد .اين در حالي اس��ت كه در بخش صادرات
غيرنفتي نيز بخش اعظم آن مربوط به كاالهاي س��نتي نظير فرش ،پس��ته و زعفران و
تاحدودي نيز محصوالت مصرفي كارخانهاي بوده اس��ت .بديهي اس��ت كه در چنين
وضعيتي ،صادرات مربوط به كاالهاي صنعتي نيز قابل توجه نيست .اين نسبت ناموزون
در تركيب صادرات كشور ،نش��اندهنده اتكاي اقتصاد كشور به صادرات مواد اوليه
و غيرصنعتي بودن صادرات اس��ت .در سال  ،2004ايران با رتبه سي و هشتم از لحاظ
ارزش ص��ادرات كاال ،تنها حدود  0/5درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص
داد .از اي��ن مق��دار صادرات ،تنها حدود  9درص��د از آن مربوط به كاالهاي توليدي
است.همچنين براساس آمار تجارت خارجي در سالهاي اخير ،حجم واردات كشور
به تدريج در حال افزايش به ميزان بيشتري نسبت به حجم صادرات كشور است كه اين
روند در صورت ادامه ميتواند نگرانكننده باشد و درنهايت به خروج ارز و شكست
صنايع داخلي منجر شود.
در دني��اي امروزي ،فش��ار روزافزون رقابت در اغلب زمينهه��اي توليدي و خدماتي،
ش��ركتها و صاحب��ان صنايع را متوجه اين نكته كرده اس��ت كه كس��ب جايگاهي
مناس��ب در بازار ،مس��تلزم تغيير نگرش در جايگاه آنها در زنجيره ارزش محصوالت
خود است .در دهه گذشته ،اغلب شركتها و سازمانها در رويارويي با لزوم كاهش
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تاثير فناوري هاي تولید بر رشد اقتصادی

در کش��ورهای پیشرفته ،توسعه صنایع ماشینی با پیشرفت شایان توجه توسعه اقتصادی
و افزایش س��طح زندگی عامه مردم همراه بوده اس��ت و قس��مت اعظم تولیدات این
کش��ورها صرف باال بردن س��طح زندگی خود آنها میش��ود .در کشورهای در حال
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س��ريع هزينهها ،همراه با بهبود كيفيت و حفظ انعطافپذيري در پاس��خگويي به نياز
بازار و كوتاهتر ش��دن دوره تكوين محصول ،ضرورت تغييري اساس��ي در الگوهاي
ذهني خود را براي دس��تيابي به نتايج فوق احس��اس كردهاند .به منظور داشتن درك
دقيق��ي از وضعيت بازارهاي جهان و پيشبيني روند آتي آنه��ا به منظور ارائه كاال و
خدمات و جلب رضايت مش��تريان ،بايد ش��ناخت كافي از وضعيت بازار ،مش��تريان،
رقبا ،تأمينكنندگان و همچنين عوامل تعيينكننده محيطي از جمله عوامل اقتصادي،
سياس��ي ،فرهنگي و عوامل ديگري از اين قبيل وجود داش��ته باشد كه در نتيجه لزوم
ايجاد تخص��ص و تربيت افرادي حرفهاي در حوزه مرتبط ،يعن��ي حوزه بازاريابي را
اجتنابناپذير ميسازد (سازمان تجارت جهاني – مارس .)2006
کاب داگالس ،1م��دل تابع تجزیه و تحلیل اثر صادرات بر رش��د اقتصادی در چهار
چوب اقتصاد اتیوپی .برای تعیین رابطه بین صادرات و رش��د اقتصادی ،تالش خواهد
شد به استفاده از تکنیکهای تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی (همکاری یکپارچهسازی
سیس��تم) با اس��تفاده از امتیازات بس��ته نرم افزاری برای دادههای سری زمانی -1950
 .1986عدم وجود اطالعات سهام سرمایه است غلبه بر سهام با استفاده از نسبت واقعی
سرمایهگذاری را به محصول ناخالص داخلی واقعی (من  ، ) /در محل پایتخت در حالی
که عدم وجود اطالعات نیروی کار است که با استفاده از غلبه بر سرانه واقعی محصول
ناخال��ص داخلی در هر نتایج نش��ان میدهد که صادرات واقعی و (من  ) /هس��تند با
همکاری مجتمع با تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی .این نتایج حمایت از این ایده که
نرخ رش��د صادرات واقعی است اثر مثبتی بر نرخ رشد اقتصادی در چارچوب اقتصاد
اتیوپی .حتی رابطه مثبت قوی وجود دارد بین صادرات و داخلی رشد واقعی محصول
واقعی سرانه در دراز مدت و نه در کوتاهمدت زمانی که من مقایسه با صادرات واقعی
که از (من  .)Y /بنابراین ،س��هم صادرات واقعی به رش��د اقتصادی را در چهار چوب
اقتصاد اتیوپی بزرگتر اس��ت در دراز مدت نسبت به کوتاهمدت (ماهنامه قشم،1382 ،
ص .)73
یکی از ویژگیهای ژئوپارک قشم تولید محصوالت صنایع دستی ،خرما و محصوالت
دریایی مانند ماهی و میگو میباش��د که میتوان با اس��تفاده از برند ژئوپارک جهانی
( )GGNاق��دام به فروش راحتتر آنها کرد .همچنین با ورود توریس��تهای خارجی
جهت بازدید از س��ایتهای ژئوپارک قش��م ارزآوری نیز نصی��ب این مناطق خواهد
شد.
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توس��عه نیز قدرت تولید نیروی انسانی در صنعت بطور قابل مالحظهای بیشتر از بخش
کش��اورزی است که براساس رویه های س��نتی انجام میشود .توسعه صنعت منجر به
افزایش میزان جمعیت فعال شاغل در حرفه های صنعتی ،رشد ارزش افزوده و ارتقای
درآمدهای س��رانه خواهد ش��د .نهایتًا بهره برداری موفقیت آمیز از جمعیت و نیروی
انسانی و منابع طبیعی رابطه کاملًا مستقیمیبا توسعه صنایع کارخانهای دارد.
تحقق پیش��رفتهای فنی و تکنولوژیکی طی س��ه قرن اخیر دلیل عمده رشد و توسعه
اقتصادی کشورهای پیشرفته در جهان امروز میباشد .کشورهای توسعهیافته هر کدام
با فاصلههای زمانی متفاوت به مرحله صنعتی ش��دن رسیده و ناگهان پس از رسیدن به
این مرحله خیزش بزرگ خود را در توسعه اقتصادی آغاز نمودهاند .اثرات متقابل و
به هم افزاینده رش��د صنعتی و توسعه اقتصادی در اواسط قرن اخیر کشورهای صنعتی
غرب را به طور غیرقابلرقابتی به پیش رانده و فاصله زیادی را میان این گروه و س��ایر
کش��ورهای جهان ایجاد کرده اس��ت .این امر عمدتا" به دلیل وجود شرایط محیطی
مساعد چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ سیاسی و حقوقی برای فعالیتهای صنعتی
در این کش��ورها بوده اس��ت .عالوه بر اینها فعالیت س��وداگران و کارآفرینان میل به
س��رمایهگذاری در نوآوریهای فنی و درجه باالی ریس��کپذیری توس��عه صنعتی
را گس��ترش بخش��ید .انگیزه س��ودجویی و رقابت بکارگیری فنون جدید و پذیرفتن
مخاطرات تجارت آزاد در کش��ورهای توسعهیافته همواره عاملی برای خلق تولیدات
صنعتی جدید و گسترش آن میباشد.
به عبارت بهتر رشد و توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای پیشرفته نه تنها در سایه رشد
و توس��عه صنعت در این کشورها بوده است بلکه بکارگیری فن آوری های جدید و
فنون ابداعی توسط محققان و دانشمندان این کشورها در موسسات علمی و پژوهشی
میسر گشته و تحقق یافته است.
رش��د وتوسعه اقتصادی کشورهای صنعتی عالوه بر رشد فنآوری در ابتدا با توجه به
وجود بازار و تقاضای شدید و وجود سرمایهگذاری صنعتی امکانپذیر گردید .توسعه
صنعتی به عنوان قوه محرکه توس��عه و رش��د کلیه بخشهای اقتصاد و به عنوان عامل
اصلی تحول در کل ساخت و بافت جامعه و روابط داخلی و بینالمللی آن عمل کرده
است .افزایش درآمدها در پی افزایش اشتغال تدریجا" مصرف کاالی صنعتی را رشد
داده و گرایش های مصرف در این کش��ورها را به سمت کاالهای تجملی تر تقویت
نموده است .ارتقای سطح زندگی در کشورهای توسعهیافته موجب ازدیاد و تنوع در
مصرف شده و تقاضا برای خدمات را گسترش داده است.
افزایش س��هم صنعت و تولید محصوالت کارخانهای در کل جامعه افزایش اش��تغال
صنعتی شدن بخش کشاورزی و کاهش اشتغال و سهم تولید این بخش در تولید کل
افزایش س��هم بخش خدمات و اش��تغال در فعالیتهای خدماتی گسترش شهرنشینی
گرایش دولتها به دخالت بیشتر در امور اقتصادی و اجتماعی پیچیده تر و متنوع شدن
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روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی جامعه تغییر شکل محیطهای جغرافیایی
و آب و هوای��ی ایجاد تش��کلها و نهادهای جدید در جامعه تغییر س�لائق و رجحان
مصرف کنندگان ایجاد فنون و مهارتهای جدید و گسترش علم و تکنیکهای نو و
وضع قوانین تازه و از همه مهمتر تخصصیشدن فعالیتها و تشدید وابستگیهای ملی
و بینالمللی همگی از پیامدهای طبیعی روند توسعه اقتصادی بر پایه توسعه صنعتی در
جهان امروز است.
آنچه که امروز باعث تفاوت در درجه توس��عهیافتگی کش��ورهای جهان گشته میزان
فعالیته��ای صنعتی این کش��ورها و توان نیروی کار آنه��ا در ارتقای کمی و کیفی
تولیدات کارخانهای است (رجب حسینی ،1367 ،ص .)347
بین اقتصاددانان بحث و مجادله مفصلی بر سر تعریف صنعتی شدن در جریان است .به
نظر ف .پرو "صنعتی شدن عبارت است از قدرت یک دسته از افراد در تجدید ساختار
همه جانبه اقتصادی و اجتماعی با استفاده از ماشین به منظور افزایش فزاینده توان فردی
و سیر کاهنده هزینه به قصد دستیابی به اهدافی که برایشان سودمند است.
صنعتی ش��دن مفهومی است نس��بی که به تدریج تکامل مییابد .شکافی که از لحاظ
تولید بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی رو به افزایش است ،تجدید
س��اختار و جهش سریع و محسوس را ایجاب میکند تا از وقفه و سکون و حتی سیر
قهقرایی جلوگیری ش��ود .در نتیجه میتوان گفت که تعریف فوق به تجدید ساختار
سیستماتیک توجه نکرده است.
آقای دکتر شهیدی تعریف زیر را از صنعتی شدن ارائه نموده است که به نظر میرسد
کاملتر باشد:
 وضعیتی از تولید در حال ماشینی شدن بطور منظم و به کمک ابزارهای خودکار توسل به استفاده از ماشین که مستلزم تجدید ساختار در روابط اقتصادی ،اجتماعیو فرهنگ��ی به طور دای��م برای جلوگیری از بروز موانع جزیی در س��ر راه بخشهای
مختلف صنعتی
 سرانجام ماشینی کردن تولید با تغییر و تبدیل و تحول روشهای تولید ،اگر منجر بهافزایش بهرهوری عوامل تولید نگ��ردد ،بیفایده خواهد بود ،یعنی ضرورت دارد که
اس��تفاده از هر عامل بهبود یابد و بیش از پیش موثر گ��ردد( .بهبود یافتن و موثر واقع
شدن عوامل متضمن کاهش هزینه ،زمان و ضایعات است و در نهایت منجر به افزایش
سود و فایده میشود).
البته با ظهور و توس��عه فناوری های جدید بخص��وص در صنعت خدمات تعریف و
فاکتورهای یاد شده نیز دستخوش تغییر شده و نیاز به بازنگری دارند ،مثلًا اگر افزایش
س��هم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی نسبت به س��هم کشاورزی در زمانی نه
چندان دور از شاخصهای صنعتی شدن محسوب میشد ،امروز افزایش سهم خدمات
مبتنی بر دانش خود از شاخصهای توسعه صنعتی است( .سازمان صنعتی شرق،1380،
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ژئوپارک قشم باعث ارتقا سطح دانش و اطالعات مردمان مناطق همجوار خواهد شدو
این ارتقا فردی در هر یک از افراد تاثیرات قابل مالحظهای را در سطح جامعه محلی
مانند افزایش مهارتهای زندگی ،اس��تفاده بهتر از منابع تولید ،صرفه جویی در موارد
مختلف را به دنبال خواهد داش��ت .این تحقیق به تبعات ژئوپارک قش��م در پیشرفت
فناوری در مناطق همجوار که رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت میپردازد.
تأثیرات فرهنگی

تشویق و تعامل فرهنگی -اجتماعی میان گروههای مختلف مردم یک کشور به منظور
بسط شناخت از توانهای محیطی و ایجاد وفاق اجتماعی ،معرفی کشور و فرهنگها،
هنرها ،س��نن بومی و محیطی میتواند به عنوان تأثیرات فرهنگی از آن نام برده ش��ود.
در جزیره قشم ،ژئوپارک و سایتهای آن بیشتر در مسیر روستاها واقع شده ،بنابراین
در مسیر عالوه بر چشماندازهای طبیعی بکر ،فرهنگهای محلی مردم ساکن منطقه را
برای گردشگران به نمایش در میآید که این امر میتواند در توسعه و تعامل فرهنگی
میان ساکنان منطقه و گردشگران مفید باشد (آق بابایی ،1387 ،ص .)43
تأثیرات اجتماعی

هدف اصلی از احداث س��ایتهای ژئوپارک جذب گردش��گر ب��ه منطقه و به نوعی
شناساندن این مناطق همراه با پدیدههای موجود در آن چه طبیعی و چه انسانی به سایر
شهرهای ایران و همچنین کشورهای خارجی است اما میتوان در کنار آن فراهم آوردن
فرصتهایی برای گذران اوقات فراغت مردم و امکان تفریح ،آسایش و آموزش برای
آنان ،دور از محیط معمول زندگی و اشتغالش��ان به منظور دریافت و شناخت روشن
تری از پیش��رفتهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتص��ادی مناطق ،تحکیم وحدت ملی و
ایجاد حس نوع دوس��تی در میان ساکنان است .تأسیس سایتهای مختلف ژئوپارک
باعث میشود که س��اکنان غرب جزیره نسبت به اوقات فراغت و تفریحات با دیدی
بازتر نگاه کرده و همچنین گردش��گرانی که به این مناطق وارد میشوند نیز بتوانند با
آنها ارتباط برقرار کنند .جدای از تأثیراتی که گفته شد جذب گردشگر به جزیره قشم
در محدوده ژئوپارک میتوان تأثیراتی همچون رغبت س��اکنان روستاها به ماندن در
روستاهایشان ،ایجاد خدمات و امکانات تفریحی و سرگرمی به ساکنان منطقه میتواند
داشته باشد (همان منبع ،ص .) 90
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کمک به دس��تیابی به اهداف و برنامههای حفاظت محیط زیس��ت میتواند یکی از
اهداف زیس��ت محیطی ژئوپارک باشد .هنگامی که س��ایتهای ژئوپارک عالوه بر
محیطی بکر و چشماندازهای طبیعی زیبا دارای محیطی تمیز باشد ،سبب جذب بیشتر
به این س��ایتها خواهد شد .در صورتی که آلودگی ،تخریب سایتها ،نبود امکانات
و دیگر مش��کالت خدماترسانی به این سایتها تأثیر منفی خواهد گذاشت (ولياله
آق بابایی ،1387،ص .)51

پیشینه تحقیق

پیشینه مطالعات و بررسیهای زمینشناختی در جزیره قشم به سال  1927باز میگردد.
نخستین نقشه زمینشناسی در آن سال توسط «ریچاردسون» تهیه شد .البته پیش از آن
نیز برخی مطالعات جهت کاوش نفت در س��ال  1914به انجام رسیده بود .سالها بعد
آقای م صمدیان در خالل انجام پروژه دکتری زمینشناس��ی در جنوب ایران ،جزیره
قش��م را نیز مورد بررسی و مطالعه قرار داد وی در سال  1369در سمپوزیوم دیپیریسم
ایران مقاله ای در مورد گنبدهای نمکی منتش��ر نمود که در آن به قش��م نیز پرداخت.
پس از آن در سال  1373آقای ع حقی پور در راستای طرح مطالعاتی سوئکو ،گزارش
مفصلی در مورد زمینشناس��ی قش��م منتشر نمود .اما نخستین بررس��یهای مربوط به
ژئوتوریس��م و ژئوپارک قش��م در سال  1379توس��ط آقای ج صبوری انجام گرفت
و گزارش��ی مقدماتی در نس��خ محدود به چاپ رسید .پس از آن برنامه تدوین کتاب
اطلس ژئوتوریسم قشم با پیگیری آقای هوشنگ فتحی مطرح شد و این کتاب در سال
 1383به چاپ رسید .کتاب مذکور نسخه کامل شده همان گزارش مقدماتی است.
ثبت ژئوپارک قشم در فهرست ژئوپارکهای جهان ( )GGNدر سال  1385محقق شد.
هر چند مطالعات و بررس��یهای زمینشناسی و ژئوتوریس��م انجام شدهی قبلی زمینه
و بس��تری برای تحقق این امر ب��ود ،اما پیگیریهای مجدانه آق��ای بیژن فرهنگ دره
ش��وری و ع حقی پور در تکمیل پرونده قش��م و انجام مراحل پیچیده و طوالنی ثبت
ژئوپارک کار ارزشمندی بود که جایگاه قشم را به یک نقطه برجسته در جهان تبدیل
نمود .مطالعات آقای بیژن فرهنگ درهشوری در زمینههای پرندهشناسی ،فراهم نمودن
فضا و شرایط مناسب جهت تخمگذاری الکپشتهای دریایی در سواحل جنوبی و
همچنین شناسایی مقدماتی عوارض طبیعی و یافتن نقاط بکر و چشماندازهای زیبا از
دیگر عواملی بود که نقش مهمی در به سرانجام رسیدن امر ثبت ژئوپارک بوده است
(نور بخش ،1369،ص .)23
بحث ژئوپارکها در دنیا از حدود  12س��ال پیش مط��رح گردید .تاکنون تحقیقاتی
ب��روی اثرات مختلف ژئوپارک مانند اث��رات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی صورت
پذیرفته اس��ت .در ایران تاکنون تحقیقات زیادی در این زمینه صورت نگرفته است و
تنها آقای ؟ تاكنون در زمينه ژئوپارك قشم تنها يك تحقيق در داخل كشور توسط
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تأثیرات زیست محیطی
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آقاي ولي اله آق بابايي با عنوان شناسايي ژئوپارك قشم و تاثير آن در جذب توريست
صورت پذيرفته اس��ت .اين تحقيق در قالب كار پايان نامهاي توسط صورت پذيرفته
است .جامعه آماري در اين تحقيق شامل كارشناسان ،صاحب نظران و دستاندركاران
در س��ط استان هرمزگان ميباش��د .اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش
توصيفي ميباشد .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامهاي  16سوالي و با طيف ليكرت
از خيلي كم تا خيلي زياد ميباش��د .نمونه جامعه  60نفري بصورت تصادفي انتخاب
و با اس��تفاده از نرم افزار  spssتجزيه و تحليل قرار گرفته است .در پايان محقق به اين
نتيجه رس��يده است پتانسيلهاي موجود در ژئوپارك قش��م و استفاده از ظرفيتهاي
اكوتوريس��مي و ژئوتوريسمي موجود نيز به اين مهم كمك مينمايد .ايشان همچنين
ايجاد بانك اطالعاتي ،تبليغات و اطالعرساني اصولي و ايجاد زيرساختها را در انجام
اين كار موثر دانسته است.
در خارج از كش��ور نيز س��ركار خانم ندا ترابي در كشور پرتغال در حال كاركردن و
نوشتن پروپوزال در مورد ژئوپارك قشم با موضوع اقتصاد محلي ژئوپارك و تاثير آن
بررشد جوامع محلي ميباشد.
الزم به ذکر است سر کار خانم حدیث شاهحسینی از دانشگاه عالمه طباطبایی در حال
حاضر اثرات اجتماعی ژئوپارک قشم را مورد بررسی قرار داده است و تحقیق ایشان
هنوز به پایان نرس��یده است .همچنین با توجه به محدودیتهای ارتباطی موفق به ارائه
اطالعات در خصوص تحقیقات صورت گرفته در مورد ژئوپارک در س��ایر کشورها
نشدیم (آق بابایی ،1387،ص .)22

نتیجهگیری

ح��ال با توجه به توضیحاتی که در مورد هر یک از متغیرهای این تحقیق ارائه گردید
و به ش��رح اثرات هر یک بروی رش��د اقتصادی پرداخته شد ،مدل ذیل به عنوان مدل
مفهومی مد نظر قرار خواهد گرفت .در این مدل ژئوپارک قشم باعث تحریک هریک
از متغیرها خواهد گردید و هر کدام در جایگاه خود رشد اقتصادی را به دنبال خواهند
داش��ت .الزم به ذکر است هر متغیر با توجه اثرات خود باعث رشد اقتصادی خواهد
شد و در مواردی هر متغیر میتواند متغیر دیگر را متاثر و به صورت غیر مستقیم هم بر
رشد اقتصادی تاثیرگذاز باشد.
نکته مهم اینکه در این تحقیق با توجه به نوع تحقیق فقط به تبعات این متغیرها پرداخته
خواهد شد و از اندازه گیری و یا سنجش بصورت عددی خودداری میشود.
در پایان این فصل مدل زیر به عنوان مدل مفهومی مطرح میگردد:
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افزايش نيروي كار
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پيشرفت تکنولو ِژی توليد

رشد اقتصادي
مناطق همجوار

افزايش سرمايهگذاري
ايجاد اشتغال
افزايش استاندارهاي گردشگري
افزايش نيروي كار

ژئو پارك قشم
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فصل سوم
روششناسي تحقيق
مقدمه

در روشهای تحقیق در طول س��ه دهه اخیر دگرگونیهای بنیانی حاصل شده است.
این تغییرات به سبب یک جریان تکامل تدریجی بوده که در زمینه علوم اجتماعی در
اروپا و نهضت علوم رفتاری در آمریکا به وقوع پیوسته است.
ای��ن رون��د تالش فزاینده ای را در دانش��گاهها در جهت به کار ب��ردن منطق علمی و
روشه��ای مقداری به دنبال داش��ت .در نتیجه ،کاربرد این فنون کمی در رش��تههای
مختلف علوم اجتماعی به طور کامل توسعهیافته است.
حاصل تالشهای مزبور سبب شد که تمام رشتههای علوم اجتماعی به فواید تجزیه و
تحلیل منظم وقوف یابند و تکنیکهای متعددی را در تجزیه و تحلیل اطالعات ابداع
کنند (ایران نژاد ،1387،ص .)2
در ای��ن فصل به طرح پژوهش و چگونگی انجام آن به تفضیل پرداخته خواهد ش��د
همچنین روش پژوهش ،جامعه آماری تحقیق ،حجم نمونه و روش نمونهگیری ،روش
گردآوری و ابزار گرد آوری اطالعات و روائی و اعتبار پژوهش مورد بررس��ی قرار
میگیرد.

روش تحقیق  

ب��ه منظور انتخ��اب روش تحقیق ،موضوع تحقیق و اهداف میبایس��ت به دقت مورد
مطالعه قرار گیرند .با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررس��ی و تبیین نقش ژئوپارک
قشم بر رش��د اقتصادی مناطق همجوار میپردازد ،هدف اصلی تحقیق نیز در راستای
تعیین تاثیر یا عدم تاثیر ژئوپارک قشم بر رشد اقتصادی مناطق همجوار آن قرار دارد.
در این تحقیق روش نظری – کاربردی مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت ،که از حیث
تئ��وری و نظری با مراجعه به نظریات ،دیدگاهها و تئوریهای مطروحه ابتدا نس��بت
به شناس��ایی ابعاد تحقیق از حیث نظری اقدام ش��ده و آنگاه در میدان عمل به آزمون
فرضیات پرداخته شده است
1
الزم به توضيح است ،کارکردهای نظریه پیور برای تحقیق این است که:
 -۱الگوی نظری مناسب ،اجازه فریب ُحسن تصادفات پدیده را نمیدهد
 -2نظریه ما را به سمت الگوی مناسب نظری هدایت میکند
 -3الگوی نظری مناس��ب از طریق هدایت و مش��اهدات تجربی توانس��ته یکسری از
روابط بین پدیدهها را کشف کند.
از بعد دیگر ،تبیین نظری تحقیق هم باید به آشکارسازی و هویداسازی عناصر تحقیق
بپردازد؛ وبه علت وقوع یک واقعه از طریق اس��تنتاج و قواعد قیاس��ی و منطقی توجه
1

cob duglos.
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جامعه آماری

جامعه آماري به كل گروه افراد ،وقايع يا چيزهايي اش��اره دارد كه محقق مي خواهد
به تحقيق درباره آنها بپردازد معموال در هر پژوهش جامعه مورد بررس��ي يك جامعه
آماري است كه پژوهشگر مايل است درباره صفت (صفتها) متغير واحدهاي آن به
مطالعه بپردازد.
مهمترین مش��خصههایی که در انتخاب جامعه آماری در این تحقیق مورد توجه قرار
گرفتند عبارتند از:
قابل دسترس بودن نسبی برای پژوهشگر.
ش��ناخت کامل جامعه آماری از صنعت توریسم و شناخت نسبی در رابطه با موضوع
تحقیق.
تأثیر پذیری جامعه آماری از صنعت توریس��م و ش��ناخت نس��بی در رابطه با موضوع
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کند؛ که این الگو از طریق تبیین علمی فراهم میش��ود .از جنبه دیگر الگوی رهیافت
قیاس��ی ،از طریق نظری��ه آزمایی و حرکت عام پدیده به س��مت خاص ،به اس��تتناج
پدیدهها و روابط علٌی پدیدهها پرداخته؛ و الگوی رهیافت استقرائی از طریق مشاهده و
نظریهپردازی به صورت درک عمیق و درونگری و همدلی ناب با پدیده روابط ٌعلی
را بررسی میکند ،و حرکت خاص به عام پدیده را مورد بررسی قرار میدهد.
هدف تحقیقات کاربردی ( )appliedتوس��عه دانشکارب��ردی در یک زمینه خاص
اس��ت .به عب��ارت دیگر تحقیقات کاربردی به س��مت کاربرد عمل��ی دانش هدایت
میشود .به عنوان مثال کاربرد نظریههای مربوط به فرا شناخت در حل مساله را میتوان
در زم��ره تحقیقات کاربردی قرار داد( .بازرگان ، )۱۳۸۳،تحقیق کاربردی به دس��ت
آوردن درک یا دانش الزم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و
شناخته شده بر طرف گردد در این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازهای است که
کاربرد مش��خصی را درباره فراورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال میکند .به عبارت
دقیق تر تحقیق کاربردی تالشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است
که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی.)۱۳۸۲،
در تحقیق حاضر روابط بین متغیرها نیز علی میباش��د .تحقیق علی به تحقیقی اطالق
میش��ود که در آنها پژوهش��گر با توجه به متغیر وابس��ته به بررسی علل احتمالی وقع
آن میپ��ردازد .این نوع تحقیقات به علت آنک��ه برخی از متغیرها خصیصهای بوده و
قابل دس��تکاری نمیباشند (مانند جنسیت) و اگر قابل دستکاری باشند این دستکاری
غیراخالقی و غیرانس��انی اس��ت ،مورد توجه قرار گرفتهاند .پژوهش علی شامل کلیه
پژوهشهایی میشود که در آنها سعی میشود تاثیر یک یا چند متغیر بر یک یا چند
متغیر دیگر با اس��تفاده از آزمون آماری مناس��ب تعیین شود .این آزمونها به صورت
تک متغیره یا چند متغیره وجود دارند (صدقیانی و ابراهیمی ،1381،ص .)17
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تحقیق.
تأثیرگذاری جامعه آماری بر تصمیمگیری نسبت به پیامدهای موضوع.
جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه مدیران ،کارشناسان و کارکنان سازمان منطقه آزاد
قشم و میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان هرمزگان ،اساتیددانشگاه آزاد
بندر عباس ،دانشگاه آزاد قشم ،مدیران هتلهای قشم ،مدیران آژانسهای گردشگری
قش��م  ،مدیران وکارشناسان اداره کل گردش��گری ،صنایع دستی و گردشگری قشم
و اداره ژئوپارک ،متخصصان حوزه توریس��م در قش��م (متخصصان توریس��م شامل
روزنامهنگاران و نویس��ندگان گردشگری قشم ،افراد صاحب تجربه در زمینه توریسم
قشم میباشند) كه در مجموع تعداد  80نفر ميباشند.

حجم نمونه و روش نمونهگیری

براي اينكه بتوان كل جامعه را مورد مطالعه قرار داد وقت ،انرژي و منابع مالي فراواني
مورد نياز خواهد بود ،بنابراين همانطوري كه در تعريف و تبيين جامعه مطرح ش��د با
ط��رح و افزودن قيودي ،نمونههايي كه حت��ي االمكان مبين و معرف جامعه مورد نظر
ميباشد انتخاب ميگردد.
موضوعی که اکثر پژوهشگران در تحقیق با آن روبرو هستند ،اندازه یا حجم الزم برای
نمونه اس��ت .در این رابطه قانون کلی «بزرگترین اندازه ممکن نمونه ،مناس��ب است»
وجود دارد ،اما در اکثر پژوهشها به دلیل محدودیت منابع مالی انسانی ،و زمان ،نیاز
به فرمولهایی است که حداقل حجم نمونهها را با آن بتوان مشخص ساخت.
روش نمونهگیری در این تحقیق تصادفی طبقهبندی ش��ده است ،بدین صورت که با
توجه به نسبت تعداد افراد در هر بخش جامعه آماری (كه شامل :مدیران و کارشناسان
بخشهای مختلف و همچنین بخش خصوصی و نیمه دولتی فعال در بخش مدیریت
و خدمات گردش��گری ،اساتید دانش��گاه و متخصصان حوزه توریسم ميباشد) افراد
به ص��ورت تصادفي انتخاب ميگردند و با توجه به اینک��ه جامعه آماری این تحقیق
از افرادی تش��کیل شده است که در س��ازمانهای مختلفی فعالیت میکنند ،لذا روش
نمونهگیری این تحقیق روش تصادفی طبقهبندی ش��ده و بدون جايگذاري ،متناسب
با حجم هر س��ازمان ميباشد .بدين صورت با مراجعه حضوري تعدادي پرسشنامه در
اختيار افراد هر سازمان به صورت جداگانه قرار داده شده است.
محاس��به تعداد افراد نمونه آماری با اس��تفاده از فرمول كوكران به صورت زير انجام
ميشود:
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مراحل فوق برای مش��خص نمودن نمونه آماری هر سازمان با توجه به نسبت افراد در
هر جامعه به صورت جدا گانه به ترتيب به صورت زير ميباشد:
از مدیران ارشد و میانی و کارشناسان در سازمان منطقه آزاد قشم كه  25نفر ميباشد،
 21نفر،
از مدیران ارش��د و میانی و کارشناس��ان در س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی
وگردشگری استان هرمزگان به تعداد  15نفر 13 ،نفر،
از اساتید دانشگاه آزاد بندر عباس به تعداد  5نفر 4 ،نفر،
از اساتید دانشگاه آزاد قشم كه  5نفر ميباشند 4 ،نفر،
از مدیران هتلهای قشم به تعداد  5نفر 4 ،نفر،
از مدیران آژانسهای گردشگری قشم به تعداد  5نفر 4 ،نفر،
از مدیران وکارشناسان اداره کل گردشگری ،صنایع دستی و گردشگری قشم و اداره
ژئوپارک به تعداد  10نفر 8 ،نفر و از متخصصان حوزه توریس��م در قش��م كه 10نفر
ميباشند 8 ،نفر جهت نمونه مورد نظر به صورت تصادفي انتخاب شدند.
از گروه مديران كه در كل برابر  28نفر ميباشند 24 ،نفر و
از گروه كارشناسان كه تعداد آنها برابر  42نفر است 34 ،نفر و
از گروه اس��اتيد كه تعداد آنها برابر  10نفر اس��ت 8 ،نفر به صورت تصادفي انتخاب
ميگردد( .در جمع  66نفر به عنوان نمونه ميباشند).

روش گردآوری اطالعات

اطالعات این پژوهش توس��ط دو روش کتابخانهای و روش پیمایش��ی ( پرسش��نامه )
گردآوری شده است.
با مطالعه اس��ناد ،مدارک ،گزارشات و مقاله های موجود در سازمان میراث فرهنگی
و صنایع دس��تی و گردشگری و سایر س��ازمانهای مرتبط با موضوع تحقیق ،نشریات

وار
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تعداد جمعیت یا جامعه  d,Nواریانس صفت در جامعه است و pدرصدی که جامعه
دارا ی آن صفات اس��ت (  ) 0/5و  qدرصدی که جامعه فاقد آن میباش��د (t ، )0/5
اندازه متغیر در توزیع نرمال (  ) 1/96که از جدول مربوط در سطح احتمال مورد نظر
استخراج میشود.
 N=80و t=1,96و d=0.05و p=0,5وq=0,5
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و کت��ب تخصصی ،برخی پایان نامههای مرتبط و منابع اینترنتی و کتابخانه ،اطالعات
موجود (اطالعات ثانویه) گردآوری و س��پس اقدام به گ��ردآوری اطالعات اولیه از
جامعه آماری شد .عالوه بر آن در اين تحقيق براي بدست آوردن اطالعات ميداني از
پرسشنامه استفاده گرديده است.

مقياس (ابزار ) اندازهگيري

از جمله ابزار گرد آوري دادهها در تحقيقات ،مقياسهاي اندازه پرسشنامه است که در
اين تحقيق مقياس ليكرت استفاده شده است و هر يك از سئواالت تخصصي با استفاده
از طيف پنج گزينه اي خيلي كم ،كم ،متوسط ،زياد و خيلي زياد ارزشيابي شده است،
كه به ترتيب براي هر يك درجه هاي يك الي  5داده ميشود ،اين پرسشنامه شامل 4
سوال عمومی و  30سوال اختصاصی ميباشد ،سئواالت  ،25 ،19 ،13 ،7 ،1مربوط به
فرضيه نخست ،سئواالت  26 ،20 ،14 ،8 ،2مربوط به فرضيه دوم ،سئواالت ،15 ،9 ،3
 ،27 ،21مربوط به فرضيه سوم ،سئواالت  ، 28 ،22 ،16 ،10 ،4مربوط به فرضيه چهارم،
س��ئواالت  29 ،23 ،17 ،11 ،5مربوط به فرضيه پنجم و س��ئواالت 30 ،24 ،18 ،12 ،6
مربوط به فرضيه ششم ميباشد.
پس از طراحی و تایید پرسش��نامه و نیز با هماهنگی و همکاری مس��ولین سازمانهای
تعداد  66پرسش��نامه برای مدیران ،کارشناس��ان ،متخصصین و کارکنان نمونه آماری
ارس��ال شد و از آنها خواسته ش��د که به تمامی سواالت پاس��خ دهند .از آنجا که در
پرسشنامه نام و نام خانوادگی در خواست نشده بود ،این به آزمودنیها کمک میکرد
که حتی المقدور به تمامی سواالت با آرامش و صادقانه پاسخ دهند .در نهایت دادههای
مربوط به  66پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته شد.

روايي (اعتبار) و پايايي پرسشنامه:
روايي و پايايي ويژگيهايي هستند كه هر ابزار سنجش از جمله
پرسشنامه بايد دارا باشد.

الف -روايي :منظور از روايي اين است كه مقياس و محتواي ابزار يا سئواالت مندرج
در ابزار دقيقا متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بس��نجد براي روش��ني گفتار ميتوان
آزمونهاي روايي را در سه گروه گسترده دستهبندي كرد:
1ـ رواي��ي محت��وا :روايي محتوا اطمين��ان ميدهد كه ابزار مورد نظ��ر به تعداد كافي
پرسشهاي مناسب براي اندازهگيري مفهوم مورد سنجش را در بر دارد هر قدر عناصر
مقياس گستردهتر و قلمرو مفهوم مورد سنجش را بيشتر در برگيرند ،روايي محتوا بيشتر
خواهد بود.
2ـ روايي مالك :به معناي اين است كه يك ابزار در پيشبيني رفتار يك آزمودني در
يك موقعيت خاص تا چه ميزان اثر بخش خواهد بود.
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در اي��ن فرمول بر آورد اعتبار آزمون J ،تعداد س��والهاي آزمون S2j ،واريانس زير
مجموعه  jام و  S2واريانس است .میزان پایایی پرسشنامه برابر  86درصد بدست آمده
است.

روش اجرای تحقیق

در پژوهش حاضر پژوهش��گر ابتدا با تهيه طرح پژوهش اقدام به مطالعه و جمعآوري
س��وابق موضوع نموده و سپس پرسشنامه اي براي توزيع در بين نمونه آماري پژوهش
طراحي شده است.
در ادامه پس از توزيع و جمعآوري پرسش��نامهها و بر اساس تجزيه و تحليل دادههاي
حاصل از آنها نتيجهگيري و پيش��نهادات ارائه خواهد ش��د در شكل  1-3اين مراحل
ارائه شدهاند.

وار
ج

3ـ روايي ساده :روايي ساخت يا سازه بين ميكند نتايج به دست آمده از كاربرد يك
ابزار اندازهگيري تا چه حد با نظريه هايي كه آزمون بر محور آنها تدوين ش��ده است
تناسب دارد (اوماسکاران ، 1384،ص .)223
در این تحقیق روایی محتوای س��واالت پرسش��نامه با نظر اساتید و همچنین برخی از
متخصصان حوزه ژئوپارک مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
ب -پايايي :پايايي عبارت است از اينكه اگر يك وسيله اندازهگيري كه براي سنجش
متغير و صفتي س��اخته شد در ش��رايط مشابه در زمان يا مكان ديگر مورد استفاده قرار
گيرد ،نتايج مشابهي از آن حاصل شود (حافظ نيا ،1377،ص .) 155
براي محاس��به پايايي شيوه هاي مختلفي به كار مي رود از آن جمله ميتوان به اجراي
دوب��اره (روش باز آزماي��ي) ،روش موازي (همتا) ،روش تصني��ف (دو نيمه كردن)،
روش كورد ريچاردسون و ضريب آلفاي كروبناخ اشاره كرد.
ميزان پايايي پرسش��نامه اين تحقيق با اس��تفاده از روش بازآزمایی مورد بررس��ی قرار
گرفت .بدین شکل که  15پرسشنامه بین افراد توزیع شد و سپس  2هفته بعد نیز مجدد
پرسش��نامهها بین همین  15نفر توزیع شده و دادههای این دو مرحله به وسيله نرم افزار
 spssنس��خه  16و روش آلفاي كروبناخ محاس��به ش��د .در اين روش با توجه به
فرمول زير پايايي پرسشنامه محاسبه شد.

84

تهيه طرح تحقيق
مطالعه و جمعآوري مباني نظري
تحقيق
طراحي پرسشنامه
توزيع پرسشنامهها
تجزيه و تحليل دادههاي حاصل از
پرسشنامهها
نتيجهگيري و پيشنهادها

شكل  :3-1مراحل انجام تحقيق

دادههای تحقیق

دادههای تحقیق دو دسته هستند .دادههاي تو صیفی شامل اطالعات جمعیت شناختی
هس��تند و به صورت جدنخست و نمودار هاي تو صيفي نشان داده ميشوند .دادههاي
اس��تنباطی که شامل سئواالت پرسشنامه ميباشند و مربوط به هر فرضيه هستند ،بعد از
دس��تهبندی دادههای تحقیق و اصالح آنها ،طبق آزمونهای متناس��ب ،نتايج به دست
آمده و تحلیل میشود.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات

بعد از توزیع پرسشنامهها و جمعآوري آنها ،بااستفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف
( )KSو یا آزمونهای تست نرمالیته ،نرمال و یا غیر نرمال بودن دادهها ارزیابی میشوند
و سپس آزمون آماری مناسب استفاده میشود .در این بخش پس از بکارگیری آزمون
 KSو یا تست های نرمالیته ،گفته میشود که آیا دادهها نرمال بوده و یا نرمال نیستند و
بر اس��اس آن با انتخاب آزمون آماری مناسب (در صورت نرمال بودن آزمون  Tو در
ص��ورت نرمال نبودن آزمون ناپارامتریک معادل آزمون  )Tتوضیحات کامل راجع به
این آزمون ارائه میشود.
روشهای آماری محاسبه و تجزیه و تحلیل دادهها به صورت زیر میباشد:
روش آمار تو صیفی که در این پژوهش با استفاده از روشهای آماری تو صیفی اعم از
جدول توزیع فراوانی ،درصد فراوانی ،رسم نمودارها و آماره هاي تو صيفي (ميانگين
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توزيع tتي استودنت براي ميانگين يك جامعه با يك مقدار ثابت

اگر

نمونهاي تصادفي از جامعه نرمال

باشد و

و
آنگاه آماره،
داراي توزيع tي استودنت با درجه آزادي است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت قبل از اجراي آزمونهاي مورد نظ��ر و اثبات فرضيه ها از آزمون
كولموگ��روف اس��ميرنوف ( )ksجهت بررس��ي نرمال و عدم نرمال ب��ودن دادههاي
جمعآوري شده اس��تفاده مينماييم  .و سپس با توجه به نرمال بودن دادهها به اجراي
آزمون هاي پارامتري  tو آناليز واريانس ( )anovaمي پردازيم .
جهت بررس��ي تفاوت نظرات س��ه گروه نمونه مورد نظرنیز از آزمون آناليز واريانس
يك طرفه اس��تفاده مينماييم ( .همچنين ميتوان بعد از بررسي آناليز واريانس بدست
آمده در صورت معني دار بودن اين آزمون از آزمون شفه يا دانكن براي بررسي ميزان
سطح تفاوت نظرات اين نمونهها استفاده نمود).

وار
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و انحراف معيار ) هر یک از سواالت یا موضوعات مورد بررسی در پرسشنامه به طور
جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت .کلیه محاسبات با استفاده
از نرم افزار کامپیوتری  16 SPSSانجام میگیرد و نتایج استخراج خواهد شد.
روش تحلیلی و اس��تنباطی :روش تحلیلی و استنباطی :پس از نمره گذاری پرسشنامه
(خيلي زياد ، 5 :زياد ، 4 :متوس��ط يا تا حدودي ، 3 :كم 2 :و خيلي كم ) 1 :و محاسبه
شاخصهای تو صیفی ،برای پاس��خگویی به سؤاالت تحقیق و همچنین تعمیم نتیجه
حاص��ل از روشهای تو صیفی به جامعه آماری تحقیق (آزمون فرضیات) از آزمونt
استفاده خواهد شد.
الزم ب��ه ذكر اس��ت ،در روشهاي آماري اس��تنباطي از آزمون تي اس��تيودنت (one
 ، )sample t-testجهت آزمون اينكه هر يك از عوامل مورد نظر در چه سطحي قرار
دارند استفاده ميشود،
به بيان ديگر با توجه به فرضيه تحقيق ،بررس��ي مينماييم آيا ميانه پاسخهاي داده شده
از  3بيشتر است يا خير ،يعني پاسخها گزينه هاي متوسط  ،زياد و خيلي زياد ميباشد،
كه نشان ميدهد اين عوامل در هر يك از فرضيه ها موثر است.
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فصل چهارم
تجزيه و تحليل
مقدمه

این فصل به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد مدلها میپردازد .به همین منطور
نتای��ج جاصله را در قالب جداول و نمودارها نمایش و مورد تفس��یر قرار خواهیم داد.
ضمن اینکه تجزیه و تحلیل نهایی را به فصل پنجم موکول میکنیم .
کامال واضح اس��ت که در آمار تو صیفی به گردآوری اطالعات و روشهای بررسی
آنها پرداخته میش��ود و استنباط ویژگیهای گروههای بزرگ بر اساس اندازه گیری
همان ویژگیها در گروههای کوچک در چارچوب امار استنباطی صورت میگیرد.
این فصل به دوبخش تقسیم میشودبخش نخست ،تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و
چگونگی رد و یا تأیید سئواالت تحقیق بر اساس دادههای حاصل از پرسشنامه و نوع
تحقیق ،همچنین تجزیه و تحلیل تو صیفی را با اس��تفاده از جداول فراوانی و نمودارها
یافته های تحقیق را نش��ان میدهد . ،بخش دوم ،به اس��تنباط آم��اری و اثبات آزمون
فرضیه ها اختصاص دارد .به همین منظور در ابتدا با اس��تفاده از آزمون كلموگروف-
اس��ميرنوف آزمونهاي پارامتري را بررسی و تائید مينماييم و سپس توسط آزمون t
نمونههای مس��تقل و همچنین آزمون آناليز واريانس يك طرفه به اثبات فرضيه ها مي
پردازيم.
تجزيه و تحليل پرسشنامه ،مشخصات فردي

گروه نمونه پاسخ دهنده:
جدول  :4-1جدول فراواني بر حسب گروههاي مورد بررسي
گزينه ها

مديران

كارشناسان
اساتيد
مجموع

فراواني

24
34
8
66

درصد

36.4
51.5

12.1
100.0

با توجه به نتايج جمعآوري ش��ده در جدول فوق ،بر طبق نمونه مش��خص ش��ده در
نمونهگيري ،افراد نمونه مورد نظر  %36.4از مديران و  %51.5از كارشناس��ان و %21.1
از اساتيد ميباشند.
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نمودار  :4-1نمودار فراواني بر حسب گروههاي مورد بررسي
جنسيت افراد پاسخ دهنده

جدول  :4-2جدول فراواني بر حسب جنسيت
گزينه ها

مرد
زن

مجموع

فراواني

35
31
66

درصد

53.0
47.0
100.0

با توجه به نتايج جمعآوري شده در جدول فوق ،نمونه مورد نظر شامل  % 53.0مرد و
 %47.0زن ميباشد.

نمودار  :4-2نمودار فراواني بر حسب جنسيت
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سن افراد پاسخ دهنده

جدول  :4-3جدول فراواني بر حسب سن
گزينه ها

25-20
30-26
35-31
 36به باال
مجموع

فراواني

19
21
9
17
66

درصد

28.8
31.8
13.6
25.8
100.0

با توجه به نتايج جمعآوري ش��ده در جدول فوق ،س��ن افراد پاسخ دهنده 20 ،الي 25
سال 28.8 :درصد 26 ،الي  30سال 31.8 :درصد ،بين  31الي  35سال 13.6 :درصد و
 25.8درصد از  36سال به باال بودهاند.

نمودار  :4-3نمودار فراواني بر حسب سن
گزينه ها

دیپلم

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
فوق تخصص
مجموع

فراواني

15
32
14
4
1
66

درصد

22.7
48.5
21.2
6.1
1.5
100.0
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سطح تحصيالت افراد پاسخ دهنده
گزينه ها

دیپلم

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
فوق تخصص
مجموع

فراواني
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جدول  :4-4جدول فراواني بر حسب سطح تحصيالت
درصد

22.7
48.5
21.2
6.1
1.5
100.0

15
32
14
4
1
66

با توجه به نتايج جمعآوري شده در جدول ، 4-4در كل نمونه بدست آمده  22.7درصد
ديپلم 48.5 ،درصد مدرك كارشناس��ي 21.2 ،درصد مدرك كارشناس��ي ارشد6.1 ،
درصد دكتري و  1.5درصد داراي مدرك تحصيلي فوق تخصص بودهاند.

نمودار  :4-4نمودار فراواني بر حسب سطح تحصيالت
جدول  :4-5جدول درصد پاسخهاي نمونه بررسي شده به سئواالت پرسشنامه
رديف

1

سئواالت

كاملًا
مخالفم

گسترش ژئوپارك
قشم باعث کاهش
موانع متعدد
سرمایهگذاری برای
دریافت کنندگان
مجوز فعالیت
اقتصادی خواهد شد.

6.1

مخالفم

10.6

بيتفاوتم

15.2

كاملًا
موافقم موافقم

43.9

24.2
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2

3

4

5

6

7

8

9

گسترش ژئوپارك
قشم باعث افزايش
بکار گیری نیروهای
متخصص صنعت
توریسم در مناطق
همجوار خواهد شد.

گسترش ژئوپارك
قشم باعث افزایش
فروش صنایع دستی
در مناطق همجوار
ژئوپارك خواهد
شد.

گسترش ژئوپارك
قشم باعث شناخته
شدن تولیدات مناطق
همجوار در بازارهای
خارجی میشود.

گسترش ژئوپارك
قشم باعث کاهش
هزینههای تولید
در مناطق همجوار
ژئوپارک خواهد
شد.

با گسترش ژئوپارك
قشم حمایت از
سرمایهگذاران
خارجی بیشتر خواهد
شد.

گسترش ژئوپارك
باعث افزایش
مهارتهای نیروی
کار فعلی مناطق
همجوار خواهد شد.

ژئوپارك قشم باعث
افزايش كيفيت
خدمات گردشگری
در مناطق همجوار
خواهد شد.

گسترش ژئوپارك
قشم باعث افزایش
اشتغال زنان در مناطق
همجوار ژئوپارک
خواهد شد.

0

0

0

3.0

1.5

0

0

1.5

1.5

0

6.1

24.2

4.5

4.5

1.5

1.5

3.0

1.5

10.6

28.8

18.2

9.1

4.5

10.6

40.9

42.4

54.5

33.3

56.1

54.5

33.3

59.1

54.5

56.1

28.8

10.6

19.7

31.8

60.6

27.3
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12

13

14

15

16

17

گسترش ژئوپارك
قشم باعث افزایش
رشد جمعیت در
مناطق همجوار
ژئوپارک خواهد
شد.

گسترش ژئوپارك
قشم باعث افزايش
بازدید توریستهای
خارجی در مناطق
همجوار ژئوپارك
خواهد شد

گسترش ژئوپارك
قشم باعث بازار یابی
محصوالت مناطق
همجوار و نفوذ در
بازار های جدید
خواهد شد.

گسترش ژئوپارك
قشم باعث ارتقا
دانش مردم در مناطق
همجوار خواهد شد.
با گسترش ژئوپارك
قشم ساخت و ساز
در مناطق همجوار
افزایش پیداخواهد
کرد

گسترش ژئوپارك
باعث افزایش نیروی
کار دائم در مناطق
همجوار ژئوپارک
خواهد شد
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11

گسترش ژئوپارك
قشم باعث تسهیل
فرایند ثبت شرکت
ها و سازمانهای
تولیدی در مناطق
همجوار خواهد شد.
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10

گسترش ژئوپارك
قشم باعث ورود
فناوري هاي جديد
جهت بسته بندي
محصوالت توليدي
مناطق همجوار مانند
صنايع دستي خواهد
شد

0

3.0

1.5

0

6.1

7.6

12.1

4.5

13.6

36.4

16.7

4.5

48.5

30.3

40.9

42.4

31.8

22.7

28.8

48.5

0

3.0

13.6

47.0

36.4

0

1.5

7.6

53.0

37.6

1.5

0

3.0

7.6

15.2

10.6

59.1

50.0

21.2

31.8
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18

19

20

21

22

23

24

گسترش ژئوپارك
قشم باعث توسعه
آژانسهاي
گردشگري جهت
راهنمايي و ارائه
خدمات به بازديد
كنندگان ژئوپارك
خواهد شد

گسترش ژئوپارك
قشم باعث افزایش
میزان استخدام های
افراد مناطق همجوار
در مشاغلی مانند هتل
داری و آژانسهای
مسافرتی میشود

گسترش ژئوپارك
قشم باعث متنوع
شدن اقالم صادراتی
مناطق همجوار
ژئوپارک خواهد شد
با گسترش ژئوپارک
قشم میزان مهاجرت
نیروی کار به مناطق
همجوار آن افزایش
خواهد نمود

گسترش ژئوپارك
قشم باعث افزایش
تعداد کمپ های
اسکان طبیعت گردان
در مناطق همجوار
خواهد شد.

گسترش ژئوپارك
قشم افزایش
مشاغل پاره وقت
برای جوانان (مانند
تورلیدری) در مناطق
همجوار خواهد شد.

گسترش ژئوپارک
قشم باعث تدوین
قوانین حمایت از
صادرکنندگان کاال
از مناطق همجوار به
سایر کشورها خواهد
شد

0

0

0

3.0

0

0

1.5

0

1.5

4.5

7.6

3.0

3.0

6.1

0

4.5

30.3

16.7

4.5

3.0

40.9

31.8

43.9

37.9

48.5

57.6

51.5

33.3

68.2

50.0

27.3

24.2

34.8

42.4

18.2
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27

28

29

30

گسترش ژئو پارك
قشم باعث توسعه
احداث مجتمع های
استاندارد تفریحی
و رفاهی در مناطق
همجوار خواهدشد

گسترش ژئوپارك
قشم رونق مشاغل
فصلی (مانند فروش
میگو و خرما ) برای
مردم مناطق همجوار
ژئو پارک خواهد
شد

گسترش ژئوپارك
قشم باعث فراهم
نمودن زمینه برای
صادرات کاالهای
سنتی و مدرن مناطق
همجوار خواهد شد
گسترش ژئوپارك
قشم باعث افزایش
کیفیت کاالها/
خدمات ارائه شده
در مناطق همجوار
خواهد شد
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26

گسترش ژئوپارك
قشم باعث افزایش
تسهیالت اعطایی
بانک ها و موسسات
مالی جهت توسعه
فعالیتها در مناطق
هجوار خواهد شد

1.5

1.5

0

0

0

0

9.1

1.5

1.5

1.5

1.5

4.5

27.3

34.8

7.6

7.6

16.7

21.2

40.9

45.5

47.0

57.6

59.1

43.9

21.2

16.7

43.9

33.3

22.7

30.3

آزمون كلموگروف اسميرنوف جهت تشخيص نرمال بودن (پارامتري بودن)
توزيع دادهها

به منظور آزمون نرمال بودن توزيع ،از آزمون كلموگروف – اسميرنوف استفاده شده
كه نتايج حاصل از آن در جدول 4-6مالحظه ميشود.
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25

گسترش ژئوپارك
قشم باعث ابداع
روشهای جدید
تولید کاال/ارائه
خدمت در مناطق
همجوار خواهد شد
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جدول  :4-6نتايج حاصل از آزمون كلموگروف اسميرنوف
گویهها

تعداد

پارامترهای نرمال

بیشترین تفاوت از پارامترهای توزیع

آزمون
کلموگروف
اسمیرنوف

سطح
معنی
داری
آزمون

0.474

میانگین

انحراف
معیار

قدر
مطلق

مثبت

منفی

اشتغال

66

20.32

2.432

0.104

0.082

-0.104

0.844

نیروی کار

66

20.80

2.275

0.125

0.087

-0.125

1.014

0.255

استانداردهای
گردشگری

66

21.08

2.248

0.138

0.138

-0.122

1.124

0.160

سرمایه
گذاری

66

20.55

2.220

0.127

0.117

-0.127

1.028

0.241

فنآوریهای
تولید

66

19.29

2.750

0.117

0.064

-0.117

0.935

0.324

صادرات
مناطق

66

20.00

2.493

0.136

0.076

-0.136

1.108

0.172

نمودار  :4-5منحني توزيع نرمال گويه اشتغال
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نمودار  :4-6منحني توزيع نرمال گويه نيروي كار

نمودار  :4-7منحني توزيع نرمال گويه استانداردهاي گردشگري

نمودار  :4-8منحني توزيع نرمال گويه سرمايهگذاري

96

نمودار  :4-9منحني توزيع نرمال گويه فناوریهاي توليد

نمودار  :4-10منحني توزيع نرمال گويه صادرات مناطق

همانگونه كه در جدول ش��ماره  4-6مالحظه ميش��ود مقایسه سطح معني دار بدست
) بيانگر نرمال بودن توزيع گويه
امده از آزمون و با سطح معني داري جدول(
ها ميباش��د درنتيجه دادههای موجوداز آزمونهاي پارامتري پيروي مي كنند .منحني
توزيع نرمال نيز كه در نمودارهاي شماره  4-5الي  4-10مشاهده ميشود (منحني هاي
توزيع نرمال ديگر گويه هاي تحقيق در بخش پيوست آمده است) مويد همين مطلب
اس��ت .بر همين اس��اس براي تحليل فرضيه ها از آزمون پارامتري  tيك نمونه مستقل
استفاده مينماييم.
اثبات فرضيه هاي تحقيق
فرضیه نخست
ژئوپارك قشم بر افزایش اشتغال در مناطق همجوار تاثيرگذار خواهد بود.
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آماره آزمون t

17/768

آماره t

جدول

1/64

سطح معنی
داری

**0/001

تعداد دادهها

66

ب��ا توجه به نتایج بدس��ت آم��ده در جدول ، 4 -7مالحظه میش��ود :آم��اره آزمون
 tدر ای��ن آزم��ون براب��ر  17/768میباش��د ..ک��ه ب��ا توجه به س��طح معن��ی داری (
) فرضی��ه صف��ر تحقی��ق رد میش��ود و نتیج��ه
میش��ود ژئوپارك قشم بر افزایش اشتغال در مناطق همجوار تاثيرگذار خواهد بود( .
)
فرضیه دوم
ژئوپارك قش�م بر  افزایش نیروی کار در مناطق همجوار تاثيرگذار خواهد
بود.

جدول  :4 -8جدول آزمون  tفرضيه دوم
آماره آزمون t

20/722

آماره t

جدول

1/64

سطح معنی
داری

**0/001

تعداد دادهها

66

ب��ا توجه به نتایج بدس��ت آم��ده در جدول ، 4 -8مالحظه میش��ود :آم��اره آزمون
 tدر ای��ن آزم��ون براب��ر  20/722ش��ده اس��ت .که با توجه به س��طح معن��ی داری (
) فرضیه صفر تحقیق رد میشود و نتیجه میشود
ژئوپارك قش��م ب��ر افزایش نیروی کار در مناطق همجوار تاثيرگ��ذار خواهد بود( . .
)
فرضیه سوم
ژئوپارك قش�م ب�ر  افزایش اس�تانداردهای گردش�گری در مناطق همجوار
تاثيرگذار خواهد بود.

جدول  :4 -9جدول آزمون  tفرضيه سوم
آماره آزمون t

21/952

آماره t

جدول

1/64

سطح معنی
داری

**0/001

تعداد دادهها

66
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جدول  :4 -7جدول آزمون  tفرضيه نخست

98
ب��ا توجه به نتایج بدس��ت آم��ده در جدول ، 4 -9مالحظه میش��ود :آم��اره آزمون
 tدر ای��ن آزم��ون براب��ر  21/952ش��ده اس��ت .که با توجه به س��طح معن��ی داری (
) فرضیه صفر تحقیق رد میشود و نتیجه میشود
ژئوپارك قش��م بر افزایش استانداردهای گردش��گری در مناطق همجوار تاثيرگذار
)
خواهد بود( .
فرضیه چهارم
ژئوپارك قش�م ب�ر  افزای�ش س�رمایهگذاری در مناطق همج�وار تاثيرگذار
خواهد بود.

جدول  :4 -10جدول آزمون  tفرضيه چهارم
آماره آزمون t

20/293

آماره t

جدول

1/64

سطح معنی
داری

**0/001

تعداد دادهها

66

ب��ا توجه به نتایج بدس��ت آمده در ج��دول ، 4 -10مالحظه میش��ود :آماره آزمون
 tدر ای��ن آزم��ون براب��ر  20/293ش��ده اس��ت .که با توجه به س��طح معن��ی داری (
) فرضیه صفر تحقیق رد میشود و نتیجه میشود
ژئوپارك قش��م بر افزایش سرمایهگذاری در مناطق همجوار تاثيرگذار خواهد بود( .
)

فرضیه پنجم
ژئوپارك قش�م بر پیش�رفت فناوریه�ای تولید در مناطق همج�وار تاثيرگذار
خواهد بود.

جدول  :4 -11جدول آزمون  tفرضيه پنجم
آماره آزمون t

12/668

آماره t

جدول

1/64

سطح معنی
داری

**0/001

تعداد دادهها

66

ب��ا توج��ه به نتایج بدس��ت آمده در ج��دول فوق ،مالحظه میش��ود :آم��اره آزمون
 tدر ای��ن آزم��ون براب��ر  12/668ش��ده اس��ت .که با توجه به س��طح معن��ی داری (
) فرضیه صفر تحقیق رد میشود و نتیجه میشود
ژئوپارك قشم بر افزایش فناوریهای تولید در مناطق همجوار تاثيرگذار خواهد بود( .
)
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فرضیه ششم
ژئوپارك قشم بر افزایش صادرات مناطق همجوار تاثيرگذار خواهد بود.

جدول  :4 -12جدول آزمون  tفرضيه ششم
آماره آزمون t

16/293

آماره t

جدول

1/64

سطح معنی
داری

**0/001

تعداد دادهها

66

ب��ا توجه به نتایج بدس��ت آمده در ج��دول  ، 4 -12مالحظه میش��ود :آماره آزمون
 tدر ای��ن آزم��ون براب��ر  16/293ش��ده اس��ت .که با توجه به س��طح معن��ی داری (
) فرضیه صفر تحقیق رد میشود و نتیجه میشود
ژئوپارك قشم بر افزایش صادرات مناطق در مناطق همجوار تاثيرگذار خواهد بود( .
)
فرضيه جانبي

به نظر ميرس��د تفاوت معني دار بين نظر هريك از س��ه گروه مورد بررسي (مديران،
كارشناسان و اساتيد) كه ژئوپارك قشم بر افزایش رشد اقتصادي همجوار تاثيرگذار
خواهد بود ،وجود دارد.
جدول  :4-13جدول آناليز واريانس رشد اقتصادي بر حسب فاكتور گروههاي مورد
بررسي
آماره
آزمون t

مجموع
مربعات

بين
گروهي

139.035

2

8854.904

63

8993.939

65

درون
گروهي
مجموع

مجموع
مربعات

ميانگين
مجموع
مربعات

69.517
140.554

آزمون F
فيشر

0,496

سطح
معني
داري

0,612.

ب��ا توج��ه به نتایج بدس��ت آمده در ج��دول فوق ،مالحظه میش��ود :آم��اره آزمون
 Fدر ای��ن آزم��ون برابر  0/495ش��ده اس��ت .ک��ه با توجه به س��طح معن��ی داری (
) فرضی��ه صف��ر تحقی��ق رد نمیش��ود و نتیجه
میش��ود تفاوت معني دار بين نظر هريك از س��ه گروه مديران ،كارشناسان و اساتيد
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كه ژئوپارك قشم بر افزایش رشد اقتصادي در مناطق همجوار تاثيرگذار خواهد بود،
)
وجود ندارد( .
جدول :4-14جدول رتبهبندی عوامل تاثیر گذار بر رشد اقتصادي مناطق همجوار قشم
عوامل مورد
بررسی

اشتغال

نيروي كار
استانداردهاي
گردشگري

سرمایهگذاری

فناوریهاي توليد
صادرات مناطق
مجموع

مجموع امتیاز
عوامل

1341
1373
1391
1356
1273
1320
8054

درصد امتیاز
عوامل

16.7
17.0
17.3
16.8
15.8
16.4
100

جدول  :4-15جدول میانگین رتبه ای عوامل بررسی شد
عوامل مورد
بررسی

اشتغال

نيروي كار
استانداردهاي
گردشگري

سرمايهگذاري

فناوریهاي توليد
صادرات مناطق

مجموع امتیاز
عوامل

2,432
2,275
2,248
2,220
2,750
2,493

درصد امتیاز
عوامل

20,32
20,80
21,08
20,55
19,29
20,00

در این تحقیق از عوامل تاثيرگذاري بر رشد اقتصادي ،عامل استانداردهاي گردشگري
دارای بیش��ترین میانگین میباشد ،در نتیجه ژئوپارك قش��م بر افزايش استانداردهاي
گردشگري در مناطق همجوار دارای بیشترین تاثير دارد ،در مرحله بعد عوامل نيروي
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از نمونه  66نفره مديران،كارشناسان و اساتيد نمونه برداري شده ،نتايج زير جمعآوري
شده است:
از اي��ن نمونه  31نف��ر زن و  35نفر مرد كه داري ميانگين س��ني  30.2و با پراكندگي
سني  6.35ميباشند ،از اين افراد  24نفر مدير 34 ،نفر كارشناس و  8نفر استاد دانشگاه
بودند.
از نظر ميزان تحصيالت نمونه بررسي شده 22.7 ،درصد ديپلم 48.5،درصد كارشناسي،
 21.2درصد كارشناسي ارشد و مابقي دكتري و فوق تخصص داشته اند.
همانطور كه بیان گردید بر اساس آزمون كلموگروف اسميرنوف دادهها دارای توزيع
نرمال بوده و به همین دلیل از آزمونهاي پارامتري جهت بررس��ي فرضيه هاي تحقيق
استفاده گردید.
نتايج حاصل از جمعآوري پرسش��نامهها و نظرس��نجي از اين گروه متخصص نش��ان
ميده��د ژئوپارك قش��م به ترتيب بر افزایش نیروی کار ب��ا ميانگين  ،20.80افزایش
س��رمایهگذاری ب��ا ميانگين  ،20.55افزایش اش��تغال ب��ا ميانگي��ن  ، ، 20.32افزایش
اس��تانداردهای گردش��گری با ميانگي��ن  ، 21.08افزایش صادرات ب��ا ميانگين  20و
پیشرفت فناوریهای تولید با ميانگين  19.29در مناطق همجوار تاثيرگذار خواهد بود،
كه اين عوامل در حالت كلي تاثير مثبت بر رش��د اقتصادي در مناطق همجوار خواهد
گذاشت .منظور از میانگین نیز نمره اي است كه يك فرد از مجموع امتيازات بدست
مي آورد ،هر فرضيه كه با داشتن  5سئوال نمره اي بين  5تا  50گرفته ميشود در نتيجه
ميانگين اين  5نمره در هر سئوال برابر با ميانگين مورد نظر ميباشد) در هر شش فرضيه
هر ش��اخص كه داراي ميانگين باالتري است نمره بيشتري كسب كرده به بيان ديگر
افراد پاسخگو به گزينه هاي متوسط  ،زياد و خيلي زياد بيشتر متمايل بودهاند.
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كار ،سرمايهگذاري ،اشتغال و در نهايت فناوریهاي توليد در اين امر تاثیر گذارند.
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فصل پنجم
نتيجهگيري و پيشنهادات
مقدمه

یکی از مهمترین فصلهای یک تحقیق ،فصل نتیجهگیری و پیشنهادات میباشد .بیشتر
کوششهایی که در فرآیند تحقیق صورت میگیرد در واقع برای دستیافتن به نتایج
و پیش��نهادات تحقیق میباش��د ،چرا که هدف از انجام تحقیق شناسایی معضالتی که
مانع رش��د و توسعه هس��تند و یافتن راهکارهای حل آنها میباشد .به عبارتی دیگر از
طری��ق انجام تحقیق در هر ی��ک از حوزه های علوم مختلف انتظ��ار میرود بتوان بر
مشکالت و موانع حوزه مورد نظر فایق آمد.
امید است نتایج و پیشنهادات این تحقیق گامی در جهت شناخت و درک بیشتر مدیران
و تصمیمگیران منطقه آزاد قشم و بهبود رشد اقتصادي آن باشد.
این فصل مشتمل بر سه قسمت است که به توضیح هر یک از آنها میپردازیم:
* بحث در نتایج
* پیشنهادات تحقیق ،که مشتمل بر پیشنهادات برای مدیران و برنامهریزان منطقه آزاد
قشم و پیشنهادات برای تحقیقات آتی میباشد.
* محدودیتهای تحقیق

بررسی فرضیات تحقیق

همانطور كه در فصل چهارم گذشت بر اساس آزمون كلموگروف اسميرنوف دادهها
از توزيع نرمال پيروي ميكردند و درنتيجه با استفاده از آزمونهاي پارامتري به بررسي
فرضيه هاي تحقيق پرداختيم.
نتايج حاصل از جمعآوري پرسش��نامهها و نظرس��نجي از اين گروه متخصص نش��ان
ميده��د ژئوپارك قش��م به ترتيب بر افزایش نیروی کار ب��ا ميانگين  ،20.80افزایش
س��رمایهگذاری ب��ا ميانگين  ،20.55افزایش اش��تغال ب��ا ميانگي��ن  ، ، 20.32افزایش
اس��تانداردهای گردش��گری با ميانگي��ن  ، 21.08افزایش صادرات ب��ا ميانگين  20و
پیشرفت فناوریهای تولید با ميانگين  19.29در مناطق همجوار تاثيرگذار خواهد بود،
كه اين عوامل در حالت كلي تاثير مثبت بر رش��د اقتصادي در مناطق همجوار خواهد
گذاشت.
با توجه به نتايج بدس��ت آمده از تحقيق ميداني در نمونه مدیران هتلها ،مدیران دفاتر
خدمات گردشگری و توریستها ،صاحبنظران و نخبگان فعال ،مدیران و کارشناسان
سازمان منطقه آزاد قشم ،فرمانداری قشم ،شهرداری ،کارشناسان و مدیران سازمانهای
مرتبط (بخشه��ای مختلف و همچنین بخش خصوصی و نیمه دولتی فعال در بخش
مدیریت و خدمات گردشگری ) و اساتید مدیریت در دانشگاه ها كه از مراكز مختلف
در قشم جمعآوردي شد ،نتايج زير بدست آمد:
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ژئوپارك قشم بر افزایش اشتغال در مناطق همجوارتاثيرگذار خواهد بود

احداث ژئوپارک خود به خود در گس��ترش ارائه خدمات و امکانات در این قسمت
از جزیره مؤثر خواهد بود .همانطور که یکی از اهداف اساس��ی و زیربنایی یونس��کو
از تأس��یس ژئوپارک در هر منطقه توس��عه اقتصادی و اجتماعی ساکنان منطقه است.
روس��تاهای محدوده ژئوپارک باید با دیدی وسیع و گسترده مورد توجه قرار گیرند.
جزیره قشم دارای سه بخش مرکزی ،شهاب و هرمز است .غرب این جزیره در منطقه
ش��هاب قرار دارد و بیشتر روستاهای جزیره در این قسمت ساکن هستند .این روستاها
در چند سال اخیر با برنامهریزیهایی که سازمان منطقه آزاد قشم ،جهت کاهش فقر و
محرومیت در روس��تاهای قشم انجام داده به امکاناتی نظیر تلفن ،برق ،آسفالت جاده،
روستا دستیافته اند .افراد ساکن در غرب جزیره بیشتر به کار صیادی و لنج سازی و
کارهای متفرقه مشغول هس��تند .هنگامی که بحث ژئوپارک در غرب در سال 1384
مطرح ش��د ،جهت جلب رضایت مسئوالن یونسکو در این روستاها کارهای زیربنایی
صورت گرفت ولی تاکنون این امکانات و خدمات به صورت کافی در اختیار روستاها
قرار نگرفته است .در این صورت امکان تخلیه روستاها و مهاجرت به شهرهای جزیره
قش��م بسیار زیاد خواهد بود .از مهمترین نکاتی که در ارتباط با احداث ژئوپارک در
غرب قش��م باید به آن توجه کرد ،وضعیت اشتغال افراد ساکن در غرب منطقه است.
شاید بیشترین مشکل این افراد در ارتباط با بیکاری و کمبود امکانات باشد .لذا توجه
به این امر در برنامهریزیهای مختلف جهت گس��ترش ژئوپارک مهم و اساسی است.
لذا میتوان با واگذاری مس��ئولیت سایت ژئوپارک به اهالی ساکن در نزدیکی سایت
تا حدودی مشکل اشتغال آنان را حل نمود و هم احساس مسئولیت در قبال نگهداری
از امکان��ات و خدمات س��ایت را در افراد بومیپرورش داد و ب��ا آموزش آنها زمینه
گسترش س��ایت ژئوپارک را فراهم آورد .بنابراین مهمترین اصلی که به آن میتوان
اش��اره کرد همکاری و مشارکت افراد بومی در ارائه خدمات به گردشگران میباشد
که خود افزایش اش��تغالزایی و کاهش بیکاری را موجب میشود .افزایش اشتغال در
مناطق همجوار یکی از شاخصهای رشد اقتصادی میباشد و براین اساس از دیدگاه
افراد پاسخ دهنده در این تحقیق ژئوپارک قشم نقشی مهم بر رشد اشتغال نیروی کار
در مناطق همجوار ژئوپارک خواهد داشت .با توجه به وجود ژئوپارک قشم ،بوجود
آمدن تبعاتی مانند افزایش ورود گردش��گر ،ایجاد اشتغال ،رشد اقتصادی در مناطقی
که سایتهای ژئوپارک در آن وجود دارند امری طبیعی خواهد بود.
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در فرضيه جانبي بدست آمد تفاوت معني دار بين نظر هريك از سه گروه مورد بررسي
(مديران ،كارشناس��ان و اساتيد) كه ژئوپارك قشم بر افزایش رشد اقتصادي همجوار
تاثيرگذار خواهد بود ،وجود ندارد.
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ژئوپارك قش�م بر  افزایش نیروی کار در مناطق همجوار تاثيرگذار خواهد
بود.

سرمایهگذاری در نیروی انسانی و اعتالی كیفیت نیروی كار یكی از زمینهها و راههای
اصلی و اساسی افزایش بهرهوری و تسریع رشد اقتصادی جامعه است .افزايش جمعيت
گردش��گران در اين منطقه و رشد صنعت گردش��گري به طور مستقيم و غير مستقيم
باعث افزايش رشد اقتصادي ميگردد كه در ادامه به تقاضاي نيروي كار مي انجامد و
افزایش اشتغال زايي در منطقه منجر ميگردد.
همچنين س��رمایهگذاری انس��انی ،نقش اصلی در بهبود بهرهوری نیروی انس��انی ایفا
میكند .تعلیم و تربیت از یك طرف س��بب افزایش بازده��ی وتوانایی نیروی كار و
ش��کوفایی استعدادها میش��ود و از طرف دیگر زمینه به كارگیری تكنولوژی برتر و
باالتر را برای نیروی كار فراهم میكند.
افزایش نیروی کار در مناطق همجوار یکی از ش��اخصهای رشد اقتصادی میباشد و
براین اس��اس از دیدگاه افراد پاسخ دهنده در این تحقیق ژئوپارک قشم نقشی مهم بر
رشد افزایش نیروی کار در مناطق همجوار ژئوپارک خواهد داشت .با ایجاد اشتغال و
حضور گردشگران در سایتهای ژئوپارک نیاز به افرادی در جهت سرویس دادن به
گردشگران و حضور در شغلهای ایجاد شده است که با توسعه ژئوپارک قشم نیاز به
نیروی کار در مناطق همجوار وجود خواهد داشت.
ژئوپارك قش�م ب�ر  افزایش اس�تانداردهای گردش�گری در مناطق همجوار
تاثيرگذار خواهد بود.

دشتها ،درهها ،سواحل و کوههای جزيره هم وضعيتی يگانه و کمنظير از نظر پوشش
گياهی ،حضور حيات وحش و وجود پديدههای نادر زمينشناسی دارند .بخش غربی
جزيره قشم از بيشترين زيستگاههای با ارزش برخوردار است و پديدههای زمينشناسی
بسيار زيبا ،بینظير و عظيم در اين بخش جزيره به وفور ديده میشود.
در اي��ن بخش از جزيره عالوه بر گونههای گياهی و جانوری زيبا ،کمياب و در خطر
انقراض که در سطح ملی و همچنين جهانی از ارزش بسياری برخوردارند ،پديدههای
زمينشناس��ی نادر و بیمانندی نيز وجود دارند که هريک به تنهايی جذابيت و زيبايی
خاص دارند.
مجس��مههای طبيع��ی و نقش برجس��تههای پراکن��ده ،چينخوردگیه��ا و کوههای
شگفتآور ،سطوح تخت و صفهها در ارتفاعات ،ستونهای حاصل از عوامل فرسايش،
برجستگیها و فرورفتگیهای بهوجود آمده از هوازدگی ،مخروط افکنهها و قطعههای
فروافتاده در پای ارتفاعات ،کوهسرها و هيکلهای که دست هنرمند طبيعت به تازيانه
باد و باران پديد آورده ،تنديسهای اعجابآوری که در شکلهای مختلف همچون
الکپشت ،سگ ،مارمولک ،اسب آبی و يا حتی چهر ه آدمی در حالت خشم و فرياد
و  ...همه و همه بخش بزرگی از طبيعت مس��حورکننده قش��م هس��تند و از جاذبههای
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ژئوپارك قش�م ب�ر افزای�ش س�رمایهگذاری در مناطق همج�وار تاثیر گذار
خواهد بود.

ژئوپارک مقوله جديدي در صنعت گردشگري ميباشد در نتيجه طبيعت گردان توجه
خاصي به اين موضوع دارند .از طرفي تجارب کشورهاي پيشگام در زمينه ژئوپارک
ني��ز مؤيد اين موضوع ميباش��د که درآمدهاي حاصل از جذب توريس��ت توس��ط
ژئوپارک خيلي بيشتر از درآمد ساير منابع جذب توريسم ميباشد.
امروزه تمام کشورهاي جهان رويکرد ويژه اي به مبحث توريسم و گردشگري دارند
و س��عي بر اين دارند که به نحوي درآمد حاصل از جذب توريس��م جايگزين س��اير
منابع غير پايدار درآمدي ش��ود توسعه گردش��گري ميتواند از تک محصولي بودن
کش��ور جلوگيري کرده و کمک بزرگي به توس��عه اقتصادي کش��ور کند ،از طرف
ديگر ژئوپارک به عنوان يک سرمايه ملي ميباشد و نسل به نسل مي بايد منتقل شود
ت��ا آيندگان نيز از اين زيبايي طبيعت بهرهمند ش��وند آن چنان که ما ش��ديم .افزایش
سرمایهگذاری در مناطق همجوار یکی از شاخصهای رشد اقتصادی میباشد و براین
اس��اس از دیدگاه افراد پاسخ دهنده در این تحقیق ژئوپارک قشم نقشی مهم بر رشد
افزایش سرمایهگذاری در مناطق همجوار ژئوپارک خواهد داشت
به بي��ان ديگر ،ژئوپارکها و ژئوتوريس��م ب��ا ايجاد رونق گردش��گري به خصوص
اکوتوريس��م نقش اساسي را ميتواند در اقتصاد کشورها ايفاء کند .در اين منقطه كه
توان زيادي در سرمايهگذاري دارد ميتوان اثر بسيار زيادي در رشد اقتصادي منطقه و
نيز افزايش سرمايهگذاري در مناطق همجوار را شاهد بود .در مناطق همجوار ژئوپارک
قش��م در صورت توسعه و توجه به سایتهای موجود سرمایهگذاران زیادی در حوزه
های مختل��ف از قبیل هتلداری ،اقامت گاهی ،مال��ی و تولیدی حضور فعال خواهند
داشت چرا که سرمایهگذاران سرمایه خود را در مناطقی که بازگشت سرمایه محتمل

وار
ج

کمنظير طبيعتگردی اين جزيره بهشمار میروند .با توجه به غنای طبيعی و قابليتهای
تنوع زيستی جزيره و بهويژه بخش غربی آن است که بايد نسبت به حفاظت اين بخش
اقدام جدی بهعمل آيد .افزایش استانداردهای گردشگری در مناطق همجوار یکی از
شاخصهای رشد اقتصادی میباشد و براین اساس از دیدگاه افراد پاسخ دهنده در این
تحقیق ژئوپارک قشم نقشی مهم بر رشد افزایش استانداردهای گردشگری در مناطق
همجوار ژئوپارک خواهد داشت.
با توجه به این ظرفیت ها در س��ایتهای ژئوپارک قش��م حضور گردشگران در این
مناطق نیاز به احداث هتلها جهت اقامت ،آژانسهای گردش��گری جهت هندلینگ
گردش��گران و رستورانها برای سرویس دهی غذا احساس میگردد .طبیعتًا با توسعه
ژئوپارک قشم وجود چنین مراکز ضروری و به رشد اقتصادی مناطق همجوار کمک
خواهد نمود.
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و شرایط کار مساعد باشد خواهند برد و در ژئوپارک قشم نیز که حضور گردشگر با
فراهم نمودن شرایط ممکن میباشد سرمایهگذاری امری طبیعی خواهد بود.
ژئوپ�ارک قش�م ب�ر پیش�رفت فناوریه�ای تولی�د در مناط�ق همج�وار تاثیر
گذارخواهد بود.

تحقق پیش��رفتهای فنی و تکنولوژیکی طی س��ه قرن اخیر دلیل عمده رشد و توسعه
اقتصادی کشورهای پیشرفته در جهان امروز میباشد .کشورهای توسعهیافته هر کدام
با فاصلههای زمانی متفاوت به مرحله صنعتی ش��دن رسیده و ناگهان پس از رسیدن به
این مرحله خیزش بزرگ خود را در توسعه اقتصادی آغاز نمودهاند .اثرات متقابل و به
هم افزاینده پیشرفت فناوریهای تولید و توسعه اقتصادی در اواسط قرن اخیر کشورهای
صنعت��ی غرب را به طور غیر قاب��ل مالحظهای به پیش رانده و فاصل��ه زیادی را میان
این گروه و س��ایر کش��ورهای جهان ایجاد کرده است .این امر عمدتا" به دلیل وجود
شرایط محیطی مس��اعد چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ سیاسی و حقوقی برای
فعالیتهای صنعتی در این کش��ورها بوده اس��ت .براین اس��اس از دیدگاه افراد پاسخ
دهنده در این تحقیق ژئوپارک قش��م نقش��ی مهم بر پیش��رفت فناوری های تولید در
مناطق همجوار ژئوپارک خواهد داشت.
با رونق گرفتن ژئوپارک قشم و حضور افراد در این سایتها دانش مردم بومی افزایش
و بالطبع تکنولوژی های مورد استفاده در زمینههای تولید و حتی زندگی مردم نیز ارتقا
خواهد یافت.
ژئوپارك قشم بر افزایش صادرات مناطق همجوار تاثيرگذار خواهد بود.

ب��ا توجه ب��ه اهمیت صادرات در رونق اقتصادی یک کش��ور و تبع��ات مثبت آن در
زندگی ورفاه مردم ،افزایش صادرت در مناطق همجوار یکی از ش��اخصهای رش��د
اقتصادی میباشد و براین اساس از دیدگاه افراد پاسخ دهنده در این تحقیق ژئوپارک
قش��م نقشی مهم بر رش��د صادرات در مناطق همجوار ژئوپارک خواهد داشت .یکی
دیگر از مصادی��ق افزایش صادرات در مناطق همجوار ژئوپ��ارک تولید و صادرات
کاالهای تولیدی یا توزیع کاال های آماده با برند ژئوپارک جهانی میباش��د .در کل
دنیا کاال وخدماتی که برند ژئوپارک را دارا میباشند با اطمینان بیشتری توسط مشتری
خریداری میشوند و این خود فرصتی برای ژئوپارک قشم میباشد که با تولید کاال و
خدمات استاندارد و اخذ مجوز های مربوط از برند ژئوپارک جهانی برای فروش بهتر
محصوالت خود استفاده نمایند.
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 .1ل��زوم اس��تفاده از طرح های تحقیقاتی و دانش��جویی در تصمیمگی��ری های ادراه
ژئوپارک جهانی قشم ( سازمان منطقه آزاد قشم).
.2ساخت مجتمع های توریستی چند منظوره در مناطق همجوار ژئوپارک.
 .3الگو برداری از ژئوپارکهای موفق دنیا.
.4فراهم نمودن شرایط برای حضور سرمایهگذاران در مناطق همجوار ژئوپارک.
.5توسعه فعالیتهای تولیدی مانند صنایع دستی جهت اشتغال بیشتر و کار آفرینی.
.6حمایت از صادر کنندگان المان های بومی جهت رونق صادرات.
پیشنهاد در خصوص تحقیقات آتی

انجام تحقیق در خصوص اثرات ژئوپارک بر توسعه اجتماعی جزیره قشم.
انجام تحقیق در خصوص اثرات ژئوپارک بر توسعه عمرانی جزیره قشم.

محدوديت هاي تحقيق

محدوديتهايي كه در كنترل پژوهشگر قرار دارند

تصميم گيري در مورد تعداد افراد نمونه آماري و جنسيت آنها.
تعيين مديران و كارشناس��ان نمونه مورد بررس��ي ،وس��عت حوزة تحقيق و دامنة آن،
تمركز و تجسس در يك موضوع خاص.
محدوديتهايي كه دركنترل پژوهشگر قرار ندارند

.1كمب��ود امكان��ات مانند نب��ود ابزار های دسترس��ی ب��ه اینترنت پرس��رعت ومنابع
کتابخانهای.
.2كمبود مكان هاي مطالعه و كمبود زمان.
 .3بي توجهي برخي مسئولين به پاسخگويي سئواالت پرسشنامه.
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پیشنهادات تحقیق

پیشنهاد برای مدیران گردشگری وژئوپارک قشم

N of Cases = 15.0
N of Items = 30
Alpha = .8873

.a Test distribution is Normal
.b Calculated from data

. 886

.583

1,108

.172

.953

1,028

.324

****** Method 1 (space saver) will
be used for this analysis******

.241

2-Reliability

1,124

2,275

Alpha = .8668

.160

.087

Reliability Coefficients

-.072

-.136

-.117

-.127

-.122

-.125

.051

.076

.064

.117

.138

.072

.136

.117

.127

.138

.125

20.80

11,763

2,493

2,750

2,220

2,248

122,03

20,00

19,29

20,55

21,08

66

66

66

66

66

66

66

N

اشتغال
نيروي كار
استانداردهاي
گردشگري
سرمایهگذاری
فناوریهاي توليد
صادرات مناطق
رشد اقتصادی

****** Method 1 (space saver) will
be used for this analysis******

1,014

N of Cases = 15.0
N of Items = 30

Most Extreme Differences
)Normal Parameters(a,b
Negative
Positive
Absolute Std. Deviation
Mean
-.104
.082
.104
2,432
20,32

1-Reliability

.255

Reliability Coefficients

KolmogorovSmirnov Z
844

RELIABILITY ANALYSIS
- S C A L E (A L P H A)

Asymp. Sig.
(2-tailed
474

RELIABILITY ANALYSIS
- S C A L E (A L P H A)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

پيوستها
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One-Sample Statistics

Std. Error Std. Deviation
Mean
.299
2,432

Mean

N

20,32

66

.280

2,275

.277

2,248

21,08

66

.273

2,220

20,55

66

.307

2,493

20,00

66

.338

2,750

20.80

19,29

66

66

اشتغال
نيروي كار
استانداردهاي
گردشگري
سرمایهگذاری
فناوریهاي توليد
صادرات مناطق

One-Sample Test
Test Value = 15
Confidence 95%
Interval of the
Difference
Upper
Lower
5,92
4,72

Mean
Difference

Sig. 2-tailed df

t

5,32

.000

65

17,768

6,36

5,24

6,63

5,52

6,08

.000

65

21,952

6,09

5,00

5,55

.000

65

20,293

5,61

4,39

5,00

.000

65

16,293

4,96

5,80

3,61

.000

4,29

.000

65

65

20,722

12,668

اشتغال
نيروي كار

استانداردهاي
گردشگري
سرمایهگذاری
فناوریهاي توليد
صادرات مناطق

One-Sample Statistics
Std. Error Std. Deviation
Mean
1,448
11,763

One-Sample Test
Confidence 95%
Interval of the
Difference
Upper
Lower
74,92
69,14

Mean

N

122,03

66

رشد اقتصادی

Test Value = 15
Mean
Difference
72,03

Sig. 2-tailed df
.000

65

t
49,747

رشد اقتصادی
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گروه مورد بررسي
Cumulative
Valid Percent
Percent
36,4
36,4
87,9

100,0

36,4

34

100,0

100,0

66

12,1

47,0

100,0

12,1

Percent

100,0

66

Percent

98,5

100,0

48,5
21,2

6,1

1,5

100,0

Frequency
35

47,0

Cumulative
Valid Percent
Percent
22,7
22,7

100,0

8

53,0

Percent

92,4

24

51,5

Cumulative
Valid Percent
Percent
28,8
28,8
60,6
31,8
74,2
13,6
100,0
25,8

71,2

Frequency

51,5

Cumulative
Valid Percent
Percent
53,0
53,0
100,0

Percent

28,8
31,8
13,6
25,8

100,0

31

Frequency
19
21
9
17

66

Frequency

Valid

مديران
كارشناسان
اساتيد
Total

جنسيت

Valid

زن
مرد

Total

Valid

سن

20-25
26-30
31-35

 به باال36
Total

تحصيالت

Valid

22,7

15

کاملًا مخالف

48,5

32

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق

21,2

6,1

1,5

100,0

14

4

1

66

Total
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V1
Cumulative
Valid Percent
Percent
6,1
6,1

Percent
6,1

16,7

10,6

10,6

75,8

43,9

43,9

31,8
100,0

15,2
24,2

100,0

V2

Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5
4,5

45,5

100,0

3,0

Frequency
4

7

15,2

10

24,2

16

100,0

Percent
1,5
3,0

29

66

1
2

40,9

27

100,0

100,0

66

54,5

کاملًا مخالف
مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

Frequency

40,9

54,5

Valid

36

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V3
Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5
43,9

100,0

Percent

Frequency

1,5

1

42,4

42,4

28

100,0

100,0

66

56,1

56,1

37

Valid

بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V4
Cumulative
Valid Percent
Percent
6,1
6,1
16,7
71,2

100,0

10,6
54,5

28,8

100,0

Percent
6,1
10,6

Frequency
4
7

54,5

36

100,0

66

28,8

19

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total
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V5

Cumulative
Valid Percent
Percent
3,0
3,0

Percent

Frequency

3,0

2

27,3

24,2

24,2

16

89,4

33,3

33,3

22

56,1

100,0

28,8
10,6

100,0

28,8
10,6

100,0

19
7

66

Valid

کاملًا مخالف
مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V6
Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5
6,1

4,5

Percent
1,5
4,5

Frequency
1
3

24,2

18,2

18,2

12

100,0

19,7

19,7

13

80,3

56,1

100,0

56,1

100,0

37

66

Valid

کاملًا مخالف
مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V7
Cumulative
Valid Percent
Percent
4,5
4,5
13,6
68,2

100,0

9,1

100,0

9,1

3
6

54,5

36

100,0

100,0

66

31,8

Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5
6,1

4,5

Frequency

54,5

V8

39,4

Percent

4,5

31,8

Percent
1,5
4,5

21

1
3

33,3

22

100,0

100,0

66

60,6

Total

Frequency

33,3

60,6

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق

40

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total
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V9
Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5
3,0

1,5

Percent
1,5

1

59,1

39

100,0

66

10,6

10,6

100,0

27,3

27,3

59,1

100,0

1

1,5

13,6
72,7

Frequency

7

18

Valid

کاملًا مخالف
مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V10
Cumulative
Valid Percent
Percent
6,1
6,1

Percent
6,1

19,7

13,6

13,6

100,0

31,8

31,8

68,2

48,5

100,0

Frequency
4

9

48,5

32

100,0

66

21

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V11
Cumulative
Valid Percent
Percent
3,0
3,0
10,6
47,0
77,3

100,0

7,6

36,4
30,3

22,7

100,0

Percent
3,0

7,6

Frequency
2

5

36,4

24

22,7

15

30,3

100,0

20

66

Valid

کاملًا مخالف
مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V12
Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5

Percent
1,5

13,6

12,1

12,1

71,2

40,9

40,9

30,3
100,0

16,7
28,8

100,0

Frequency
1

8

16,7

11

28,8

19

100,0

27

66

Valid

کاملًا مخالف
مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total
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V13
Cumulative
Valid Percent
Percent
4,5
4,5
9,1

51,5

100,0

4,5

Percent
4,5

4,5

Frequency
3

3

42,4

42,4

28

100,0

100,0

66

48,5

48,5

32

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V14
Cumulative
Valid Percent
Percent
3,0
3,0

Percent
3,0

16,7

13,6

13,6

100,0

36,4

36,4

63,6

47,0

100,0

Frequency
2

9

47,0

31

100,0

66

24

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V15
Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5
9,1

62,1

100,0

7,6

Percent
1,5

7,6

Frequency
1

5

53,0

53,0

35

100,0

100,0

66

37,9

37,9

25

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V16
Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5
4,5

3,0

Percent
1,5

3,0

Frequency
1

2

19,7

15,2

15,2

10

100,0

21,2

21,2

14

78,8

59,1

100,0

59,1

100,0

39

66

Valid

کاملًا مخالف
مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total
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V17
Cumulative
Valid Percent
Percent
7,6
7,6
18,2
68,2

100,0

10,6
50,0

31,8

100,0

V18

Cumulative
Valid Percent
Percent
31,8
31,8
100,0

68,2

100,0

Percent
7,6

10,6

Frequency
5

7

50,0

33

100,0

66

31,8

Percent

21

Frequency

31,8

21

100,0

66

68,2

45

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

Valid

موافق
کاملًا موافق
Total

V19
Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5
6,1

50,0

100,0

4,5

Percent
1,5

4,5

Frequency
1

3

43,9

43,9

29

100,0

100,0

66

50,0

50,0

33

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V20
Cumulative
Valid Percent
Percent
4,5
4,5

Percent
4,5

Frequency
3

34,8

30,3

30,3

20

100,0

27,3

27,3

18

72,7

37,9

100,0

37,9

100,0

25

66

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total
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V21
Cumulative
Valid Percent
Percent
3,0
3,0
10,6

7,6

Percent
3,0

7,6

Frequency
2

5

27,3

16,7

16,7

11

100,0

24,2

24,2

16

75,8

48,5

100,0

48,5

100,0

32

66

Valid

کاملًا مخالف
مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V22
Cumulative
Valid Percent
Percent
3,0
3,0
7,6

65,2

100,0

4,5

Percent
3,0

4,5

Frequency
2

3

57,6

57,6

38

100,0

100,0

66

34,8

34,8

23

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V23
Cumulative
Valid Percent
Percent
3,0
3,0
6,1

57,6

100,0

3,0

Percent
3,0

3,0

Frequency
2

2

51,5

51,5

34

100,0

100,0

66

42,4

42,4

28

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

11
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V24
Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5
7,6

6,1

Percent
1,5

6,1

Frequency
1

4

48,5

40,9

40,9

27

100,0

18,2

18,2

12

81,8

33,3

100,0

33,3

100,0

22

66

Valid

کاملًا مخالف
مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V25
Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5
10,6

9,1

Percent
1,5

9,1

Frequency
1

6

37,9

27,3

27,3

18

100,0

21,2

21,2

14

78,8

40,9

100,0

40,9

100,0

27

66

Valid

کاملًا مخالف
مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V26
Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5
3,0

1,5

Percent
1,5

1,5

Frequency
1

1

37,9

34,8

34,8

23

100,0

16,7

16,7

11

83,3

45,5

100,0

45,5

100,0

30

66

Valid

کاملًا مخالف
مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total
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V27
Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5
9,1

56,1

100,0

7,6

Percent
1,5

7,6

Frequency
1

5

47,0

47,0

31

100,0

100,0

66

43,9

43,9

29

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V28
Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5
9,1

66,7

100,0

7,6

Percent
1,5

7,6

Frequency
1

5

57,6

57,6

38

100,0

100,0

66

33,3

33,3

22

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V29
Cumulative
Valid Percent
Percent
1,5
1,5

Percent
1,5

Frequency
1

18,2

16,7

16,7

11

100,0

22,7

22,7

15

77,3

59,1

100,0

59,1

100,0

39

66

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total

V30
Cumulative
Valid Percent
Percent
4,5
4,5

Percent
4,5

Frequency
3

25,8

21,2

21,2

14

100,0

30,3

30,3

20

69,7

43,9

100,0

43,9

100,0

29

66

Valid

مخالف
بیتفاوت
موافق
کاملًا موافق
Total
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 35به باال

الف) سن20-25 :
ب ) مدرك تحصيلي:
ليسانس يا باالتر
فوق ديپلم
ديپلم
زير ديپلم
زن
ج) جنسيت :مرد
در مورد اثرات و پيامد هاي ژئوپارك جهاني قشم بر رشد اقتصادي مناطق همجوار ديدگاه
هاي مختلفي وجود دارد .لطفًا ميزان موافق يا مخالف بودن خود را با هر يك از دیدگاه های
زير بيان نماييد.
 – 1گسترش ژئوپارك قشم باعث کاهش موانع متعدد سرمایهگذاری برای
دریافتکنندگان مجوز فعالیت اقتصادی خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 - 2گسترش ژئوپارك قشم باعث افزايش بکار گیری نیروهای متخصص صنعت توریسم
در مناطق همجوار خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 3گسترش ژئوپارك قشم باعث افزایش فروش صنایع دستی در مناطق همجوار ژئوپارك
خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 4گسترش ژئوپارك قشم باعث شناخته شدن تولیدات مناطق همجوار در بازارهای
خارجی میشود.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 - 5گسترش ژئوپارك قشم باعث کاهش هزینههای تولید در مناطق همجوار ژئوپارک
خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 6با گسترش ژئوپارك قشم حمایت از سرمایهگذاران خارجی بیشتر خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 - 7گسترش ژئوپارك باعث افزایش مهارتهای نیروی کار فعلی مناطق همجوار خواهد
شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
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 – 8گسترش ژئوپارك قشم باعث افزايش كيفيت خدمات گردشگری در مناطق همجوار
خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 9گسترش ژئوپارك قشم باعث افزایش اشتغال زنان در مناطق همجوار ژئوپارک خواهد
شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 - 10گسترش ژئوپارك قشم باعث ورود فناوري هاي جديد جهت بسته بندي محصوالت
توليدي مناطق همجوار مانند صنايع دستي خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 11گسترش ژئوپارك قشم باعث تسهیل فرایند ثبت شرکت ها و سازمانهای تولیدی در
مناطق همجوار خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 12گسترش ژئوپارك قشم باعث افزایش رشد جمعیت در مناطق همجوار ژئوپارک
خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
– 13گسترش ژئوپارك قشم باعث افزايش بازدید توریستهای خارجی در مناطق همجوار
ژئوپارك خواهد شد
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 14گسترش ژئوپارك قشم باعث بازار یابی محصوالت مناطق همجوار و نفوذ در بازار
های جدید خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 -15گسترش ژئوپارك قشم باعث ارتقا دانش مردم در مناطق همجوار خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 16با گسترش ژئوپارك قشم ساخت و ساز در مناطق همجوار افزایش پیداخواهد کرد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 - 17گسترش ژئوپارك باعث افزایش نیروی کار دائم در مناطق همجوار ژئوپارک خواهد
شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 18گسترش ژئوپارك قشم باعث توسعه آژانسهاي گردشگري جهت راهنمايي و ارائه
خدمات به بازديد كنندگان ژئوپارك خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 19گسترش ژئوپارك قشم باعث افزایش میزان استخدام های افراد مناطق همجوار در
مشاغلی مانند هتل داری و آژانسهای مسافرتی میشود.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 .20گسترش ژئوپارك قشم باعث متنوع شدن اقالم صادراتی مناطق همجوار ژئوپارک
خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
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 – 21با گسترش ژئوپارک قشم میزان مهاجرت نیروی کار به مناطق همجوار آن افزایش
خواهد نمود.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 22گسترش ژئوپارك قشم باعث افزایش تعداد کمپ های اسکان طبیعت گردان در
مناطق همجوار خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 23گسترش ژئوپارك قشم افزایش مشاغل پاره وقت برای جوانان (مانند تورلیدری) در
مناطق همجوار خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 - 24گسترش ژئوپارک قشم باعث تدوین قوانین حمایت از صادرکنندگان کاال از مناطق
همجوار به سایر کشورها خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 .25گسترش ژئوپارك قشم باعث ابداع روشهای جدید تولید کاال/ارائه خدمت در مناطق
همجوار خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 26گسترش ژئوپارك قشم باعث افزایش تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات مالی
جهت توسعه فعالیتها در مناطق هجوار خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 27گسترش ژئو پارك قشم باعث توسعه احداث مجتمع های استاندارد تفریحی و رفاهی
در مناطق همجوار خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 28گسترش ژئوپارك قشم رونق مشاغل فصلی (مانند فروش میگو و خرما ) برای مردم
مناطق همجوار ژئو پارک خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 – 29گسترش ژئوپارك قشم باعث فراهم نمودن زمینه برای صادرات کاالهای سنتی و
مدرن مناطق همجوار خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
 -30گسترش ژئوپارك قشم باعث افزایش کیفیت کاالها/خدمات ارائه شده در مناطق
همجوار خواهد شد.
كاملًا مخالفم
مخالفم
بيتفاوتم
موافقم
كاملًا موافقم
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Study of
The Effects of Geshm Geopark
on its Adjacent Areas

Abstract
The word of Geopark means “ Geological Park “ that refers to
a large enough area with clarified boundaries that possesses
different geological phenomenon in its span. This area should
have influences on the development of its adjacent societies.
With regards to the definition of the concept of economical
growth , that is about the increase of production capacity and
also the increase of the amount of production in an area, this
research deals with investigating the effects of Gheshm geopark
on the economical growth of its adjacent areas.
The statistical society of the current research are all the
80 managers and experts of Gheshm Free Area (G.F.A)
Organization, Cultural Heritage Organization and Handy
Crafts and Tourism Organization of Gheshm and Hormozgan ,
Universal Gheshm Geopark Office and university professors and
experts. In this way 66 managers and experts selected as the
research sample by taking classified random sampling method.
A 30 scale questionnaire was designed to collect required data.
A number of professionals considered and accepted content
validity of the questioner. Test of Cronbach alpha (0.86) for
the test stage and (0.88) for the retest stage indicated that
reliability of this research is accepted too. Based on the result of
Kolmogorov-Smirnov test all the variables were in their normal
forms, therefore one sample t-test was taken to investigate the
research hypothesis. The results of the research showed that
Geshm geopark has positive effects on the increase of labor
(t=20.8), investment (t=20.55), employment (t=20.32), export
(t=20) and production technology development (t=19.29) of its
adjacent areas.

