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استادیار گروه علوم اقتصادی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران
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چکیده

تهای اقتص هک تسا حرطم یدا
فعالیتهای گردشگری و جذب توریست به عنوان یکی از پربازدهترین فعالی 
اهمیت آن بطور مستمر مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد .پژوهش حاضر نیز به دلیل اهمیت این صن تع
صن تع

    م ممیتوانددد ب لیلد ه   
ب یسررب فده ا     رابطهههی

توریسم با رشد اقتصادی با عنایت به سند چشم انداز ت عسو ه اقتصادی کشور اجرا شده ا تس  ..ب و روظنم نید ادتبا رد     تأثثیر

ت عسو ه گردشگری بر رشد اقتصادی بر اساس مبانی نظری پژوهشهای مختلف تشریح و سپس رابطهای بین این متغیرها ب زا هدافتسا ا   

دادههای ساالنه و در دوره زمانی  1995 - 2015و با بکارگیری روش  ARDLمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان
یدهد که بین ت عسو ه بخش گردش تعنص( یرگ
م 

صتقا دشر و )مسیروت ا ید       رابطهههی معن  دوجو یراد ی د ینچمه .درا ن بذج      

گردشگر بر اساس سند چشم انداز  1404میتواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمد ملی ،ایجاد اشتغال و رش افیا یداصتقا د    
نماید.

واژگان کلیدی :صنعت گردشگری ،رشد اقتصادی ،درآمد ملی

( -1نویسنده مسئول) asadpour.a@googlemail.com
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مقدمه
ايران ،سرزميني چهار فصل و با تمدني چند هزار ساله ،از نظر جاذبههای متنو ع و منحصر بههه فردد ت يبهذم ،يخيرا ،،، ،،
فرهنگي ،طبيعي و غيره ،در رتبه بندي جهاني ،در رديف ده كشور اول جهان قرار دارد ،اما در عمل ،تا بح هتسناوتن لا   
ینهند که ميزان رشد گردشگران
این جايگاه را در دنيا در جذب گردشگر ،بدست آورد .آمارها نیز بر این نکته صحه م 
ورودي به ايران در دوران قبل از انقالب معادل  15 / 43بوده است در حالی که بعد از پیروزی انقالب اسالمي با تغییر
اوضاع سياسي منطقه ،جنگ ايران و عراق ،نرخ رشد گردشگران ورودي ،طي دورهی  1367 - 1357به كشور دچار سير
نزولی شدید شده و به  -9/8درصد کاهش یافته است .پس از اتمام جنگ و با آغاززز برنامههه اول توسعهههی اقتص يدا ،،
اجتماعي ایران (  ) 1373 - 1368تعداد گردشگران به ایران به متوسط  28 /38درصد در ساللل رشددد يافتههه و ب رييغت ا ييييي
اندك ،در طي برنامهی دوم توسعه ( ) 1378 - 374 1به رقم  29 / 81درصد در سال رسیده .،این م ازي ننن در ط ييي برنامهههی
سوم توسعهی اقتصادي كشور با كاهشي شديد نسبت به سالهای برنامهی اول و دوم ،به طور متوسط  4/ 74درصد رد 
سال بوده است( .لطفی .) 87 31 ،با مطرح شدن سند چشم انداز  02ساله از سال  83 31ه.ش .ب یرگشدرگ تعنص ه    
روحی نو دمیده شده و متولیان امر گردشگری و وظایف آنها مشخص گردیدند .در این راستا ،پژژژوهش حاضررر ابتدا
نقش گردشگری در رشد و توسعه اقتصادی در جهان و ایران را مورد توجه قرار داده ،سپس رابطه درازمدت ص تعن
توریسم و رشد اقتصادی در دوره زمانی  2015 - 1995میالدی با بهره برداری از روش  ARDLرا برآورد نم رد و هدو
نهایت در پی پاسخگویی به این سؤال است که با عنایت به سند چشم انداز بیست ساله  ، 404 1رسیدن به اهداف این
سند در مدت زمان باقیمانده ،امکان پذیر خواهد بود.؟
مبانی نظری و پیشینه
صنعت گردشگري به عنوان يكي از صنايع پر درآمد و در عين حال س لا ممم و پا ككك ب ار ييي اقتصادد هررر منطقههه و كشوررر
یگردد ،رونق اين صنعت بيانگر ثبات سياسي اقتصادی ،اجتماعي ،امنيتي ،فرهنگي و علمي كشورهاي جهان
محسوب م 
ف را در فضا ييي
ن هدف ف
است .به بيان ديگر صنعت گردشگري با برخورداري از امتيازات منحصر به فرد ،همزمان چندين ن
كي

ینماید درحالي كه صنايع ديگر هر كدام به تنهائي تأمین كننده بخشي از اهداف م ممورد نظررر هس دنت ..
منطقه تأمین م 

اين صنعت نو پا ،در سالهاي اخير تاثيرات زيادي بر رشد و توسعه اقتصادي جهان داشته است ،به گونهای كه به كي ييي
گترین بخشهاي اقتصادي در اکثر كشورها تبدیل شده است .امروزه توسعه گردشگري در تمامي عرصهها ،چههه
از بزر 
تهای خصوصي قرار گرفته
در سطح ملي و منطقهای و چه در سطح بين المللي مورد توجه برنامه ريزان دولتي و شرک 
ث فرهنگ ،ي
است .ايجاد اشتغال ،ارز آوري ،تعادل منطقهای ،كمك به صلح جهاني ،كمك به س يامر ههه گ راذ ييي در م اري ث ث
ی و س يا ررر
بهسازي محيط ،توسعه نواحي روستا يي برخوردار از جاذبههای گردشگري و پيشگيري از مهاجرت جمعيتی ی
ت ژاو نیا هك هه ههه مفه مو ييي
موارد ،از جمله مزاياي اين بخش است .آگا يه جوامع از کارآیی گردشگری باعث شده است ت
بسيار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي پيدا كند و به عنوان كي
امتيازاتي كه گردشگري را به عنوان كي

صنعت تلق ييي شودد .مهمممترررین

صنعت مطرح نموده است ،همانا منابع و امكان يامرس ،تا هه ههه گ راذ ييي و اش لاغت
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ت ب ازا ررر و
ت و مقررات ت
زا يي  ،تاسيسات و تجهيزات ،مديريت و بهره برداري ،دانش فني و ن وري ييي انس نا ييي م اغيلبت ،رها تت تت
رقابت است كه به صورت منسجم و مرتبط با ساير بخشهاي اجتماعي و اقتصادي ،اهميت فزایندهای يافته است.

توسعهی صنعت گردشگري ،به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه از جمله ایران که اقتصاد آن متکی به درآمدها ييي
ت در طوللل زماننن دچاررر
حاصل از صادرات نفت بوده و متغيرهاي كالن اقتصادي آن با پ وري ييي از قيم ناهج ت ييييي نفت ت
ت من با ععع ارزي و غی هر
یشوند و از طرف دیگر با معضالتي همچون ميزان بیک  يرا بب ببباال ،محد يدو ت ت
نوسانات شديدي م 
ی اقتص دا ی ی
ی
ج از بحرانهای ی
یتواند به عنوان را يه براي رهايی از وابستگي به درآمدها ييي نفت ييي و خ ور ج ج
مواجه هستند ،م 
باشد .روند حاكم بر متغيرها يي همانند توليد ناخالص ملي ،سرمايه گذاري ناخالص ،درآمد سرانه و غيره در سه دههی
ع رشددد
اخير اقتصاد ايران ،به روشني نشان دهندهی اين موضوع است .از اين رو ،بههه منظوررر تنوععع بخش دي ننن بههه من با ع ع
ت گردش رگ ييي از
تهای جديد ش لغ ييي دركش رو  ،،توسعهههی ص عن ت ت
اقتصادي و درآمدهاي ارزي و هم چنين ايجاد فرص 
اهميت فراواني برخوردار است؛ زیرا ايران از نظر جاذبههههاای گردش رگ ييي جزءء ده كشوررر اول جهاننن ق ار ررر دارد و از
ن رو بايددد زمینههههاای توسعههه
ت .از اين ن
ن الملل ييي برخ ادرو ررر است ت
پتانسيلهاي زيادي براي جهانگردي و گردشگري بين ن
گردشگري ،به عنوان كي

راهبرد رشد و توسعه اقتصادي فراهم گردد.

یتری به گردشگری داشتهاند .بی تردید صنعت گردش یکی یرگ   
مسووالن در ایران نیز از سال  83 31ه.ش .نگاه جد 
ت و گس رد تعنص نیا شرت
از مطمئنترین و ارزانترین منابع کس سا یزرا دمآرد ب تتت تتت

یتواند جایگ ها
ریا ا م ن ییییی ییییی

درآمدهای نفتی را اشغال کند .این صنعت نه تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نق یتعنص هکلب دراد ش    
پاکیزه و فاقد آلودگی است و در عین حال اشتغالزایی باالیی دارد .بی جهت نیست که امروزه کشورهای صنعتی اروپا
و آمریکا تمام نیروی خود را در جهت جذب گردشگر به کار میبرند .پژوهشها نشان میدهند که بخش گردشگری
یکنند .اگر ساختار ص تعن ییی ی هقطنم ک   
به ازای هر دالر درآمد اضافه ،اشتغال بیشتری نسبت به سایر بخشها ایجاد م 
ارزش افزوده بسیار باال داشته باشد ولی در مقابل سرمایه بر باشد و در نتیجه توزیع درآمد و رباربان 

یکدنا لغاشم     

داشته باشد ،در این حالت بسیاری از سیاستگذاران ،توسعه گردشگری را به دلیل کاربر ب ایس ،تعنص نیا ندو ست     
شها فرصتهای اندکی دارند.
یدانند که در سایر بخ 
مطلوبی برای کاهش بیکاری در این مناطق م 
ی ،عرض و یتاغوس ه
ت راد ناروتسر ،یرادلته یاه ییی ییی
کاربر بودن مشاغل گردشگری در م یلاعف درو تت تت

ت یاه
یلاعف تتت تتت

گردشگری کوچک مصداق پیدا میکند .در مقابل فعالیتهای حمل و نقل و تورگردانی به طور کلی نسبتًاًا سرمایه بر
یدهد نیا    .
هستند .وجود فعالیتهای کارآفرینانه یک ویژگی دیگر است که کاربری بخ م ناشن ار یرگشدرگ ش یییی یییی
فعالیتها معمو ًالًال سرمایهگذاری اندکی دارند ،درآمد آنها بستگی به میزان فعالیت آنها دارد و اغلب به ص یدقن ترو   
است .بر طبق آمار موجود ،در کشورهای توسعه یافته  10درصد از نیروی کار در بخش گردشگری فع نتسه لا دد ددد ،در
حالی که در ایران تنها  05هزار نفر در این بخش فعالیت میکنند در حالی که در ایران که با مازاد نیروی ک ر را وووبرووو
ی  ار هطوبرم یاه ا یارب .دنک ذاخت      
هستیم ضرورت دارد تا دولت با ایفای نقش نظارتی و هد وخ یتیا د ارتسا  ،تژ ییی ییی
گسترش گردشگری ابتدا باید به طور کامل موانع موجود شناسایی شوند سپس راهکارهایی جه نتشادرب نایم زا ت    
آنها ارائه دهیم .کمبود امکانات رفاهی در شهرها و جادهها ،قیمت باالی بلیت هواپیما و علیالخصوص هتلها ،ناامنی
درجادهها و کسب رتبه اول مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی در دنیا ،دست و پاگیر بودن مقرر صوصخ رد تا   
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ورود گردشگران و ...از جمله موانعی است که نمیگذارد وضعیت این صنعت بهبود یابددد ،در مقاب یزاسرتسب اب ل    
فرهنگی ،بیان اهمیت گردشگری برای همه سازمانها و مردم ،توجه ب تساوخ ه هه ههه ارگشدرگ یاه نن ننن ،ایج هاضف دا ای   
ارزانقیمت اقامتی و حفظ محیط زیست ،ارائه تسهیالت زیربنایی همچون جادهها و وسایل حم  ل ووو نق و یمومع ل
ت ساللل اخ ري ،،
ت .در ط ييي شصت ت
غیره ،بازسازی و ترمیم اماکن از جمله راهکارهایی برای گسترش ای سا تعنص ن تتت تتت
گردشگري در جهان ،از رشد پیوستهای برخوردار بوده است ،به طوري كه به يكي از بخشهاي اقتصادي با سرعت رشد
باال تبديل شده است .در طي سالهای  ، 1950 - 2015گردشگری بین المللی ،از  25میلیون گردشگر در سال  1950به
حدود  5.1میلیارد نفر در سال  2015میالدی رسیده است .چنین رشد بی سابقهای توانسته ت يثأ ررر مهم ييي بررر اف ياز ش ش
ش
اشتغال ،درآمدهاي مرتبط با مکانهای اقامتي ،درآمدهاي دولتي و از همه مهمتر بر رشد و توسعه اقتص هروشك یدا ااااا
داشته باشد .روی هم رفته ،گردشگري توانسته به دو صورت مستقيم و غير مستقيم بر رشددد اقتص دا ييي تأثيرگدارباشد.
(.)Oh, 2005
الف .اثرات مستقیم گردشگری بر رشد اقتصادی
یشودد و مستققیمًاًا
گردشگري بعنوان يكي از صنايع خدماتي ،بخشي از توليد ناخالص داخلي كشور ميزبان محسوب م 
ل از
ن الملل ييي و درآمددد حاصل ل
یگذارد .جدول شماره یک تعدادد ورود گردشگررر بين ن
بر رشد اقتصادي آن كشور تأثير م 
یدهددد .ای ناشن رامآ ن    
گردشگري را در سطح جهاني و در مناطق مختلف در طي سالهای (  ) 2015 - 1990نش نا م مم 
ل از آن ن يازفا زي شش شش
ش
ییابد ،درآمددد حاصل ل
یدهد كه هر چه تعداد ورود گردشگر بين المللي در سطح جهان افزايش م 
م
یتواند را كه اري مناسب براي كسب درآمدهاي ارزی براي كشورها و در نتيجه
ییابد .از اين رو ،صنعت گردشگري م 
م
ل درآمدها ييي
رشد اقتصادي باالتر باشد .به عنوان مثال ،در سال  1998گردشگري بين المللي حدود هشت درصد از كل ل
جهان و  37درصد از صادرات بخش خدمات را به خود اختصاص داده است( .رهب ،یر

 .) 84 31همچنيننن بررر اساس س
س

یهای رسمي سازمان جهاني گردشگري ،درآمد حاصل از گردشگري در سطح جهان تا سال  ،0202بههه ارزش
پيش بین 
تقريبي دو تريليون دالر در هر سال خواهد رسید.
جدول شماره  :1تعداد ورودی گردشگر بین المللی (میلیون نفر)
مناطق و سال
جهان

1990

1 48

680

1/ 235

اروپا

142 / 89

212 /61

232 / 49

48 3/ 26

615

آسیا و اقیانوسیه

46 / 47

80 / 70

90 / 21

140 / 77

903

69 /72

98 / 44

13 / 80

414/ 56

00 2

آمریکا

70 2

1995
1 41

000 2

2005

2016

آفریقا

6/ 40

8/05

10 /05

21 / 53

58

خاورمیانه

5/ 12

10 / 91

17 / 57

72/ 56

54

ایران

0/ 153

0/568

2/1

1/8

1

5/2

منبع)WTO, 2015( :

مقایسه میان گردشگران داخلی و خارجی در این صنعت بیانگر اهمیت آن در توسعه اقتصاد داخلی کشورها است به
گونهای که بر اساس آمار سازمان گردشگری جهانی ،نسبت گردشگران داخلی به خارجی 10 ،به  1است .ک زا ه آث را
مستقیم حاصل از صنعت گردشگری است )(WTO 2016
1

این تعداد گردشگر جهانی ،حدود  600میلیون نفر بیشتر از پیش بینی  WTOبرای سال  0202میالدی است.

بررسی رابطه صنعت توریسم با رشد اقتصادی289 ...

هزینههای بازدیدکنندگان دارای نقش مستقیم در سودآوری ،ایجاد فرصتهای جدید ش اجیا و یلغ د د یلام دمآر اتی     
برای بخش عمومی است .مخارجی که بازدیدکنندگان برای تأسیسات اقامتی ،غذا ،پذیرایی و خرید سوغات ب روط ه   
یشود و در نتیجه باعث تقویت اش شیازفا و لاغت   
یکنند به صورت دستمزد به کارکنان پرداخت م 
مستقیم پرداخت م 
یشود.
شها م 
فعالیت اقتصادی و چرخش مالی باال در سایر بخ 
ب .اثر غیر مستقیم گردشگری بر رشد اقتصادی
یگذارد؛ به اين صورت كه اگر ص رگشدرگ تعن ييييي بههه
گردشگري به صورت غير مستقيم نيز بر رشد اقتصادي تأثير م 
شهای اقتصادي كه به آن كاال يا خد ئارا تم هه ههه
دليل تعامل زياد با ديگر بخشهاي اقتصادي ،دچار رونق شود ،ساير بخ 
یتوانددد
یکنند ،همراه با آن حركت رو به رشد خواهند داشت ،يعني گردشگري م 
یدهند و يا محصول آن را مصرف م 
م
تها را نيز به دنبال خود رو به جلو براند .از سوي ديگر،
به عنوان موتوري براي رشد اقتصادي عمل كند كه ساير فعالی 
رشد اقتصادي بر توسعهههی ص رگشدرگ تعن ييييي م ثؤ ررر اس تیلع هطبار( .ت ی دو هفرط )))) ))))) رشددد اقتص ب ،يدا اا ااا توس هع
زيرساختارهای گردشگري از جمله توسعه حمل و نقل و راهها ،توسعهی فناوري اطالعات و ارتباطات ،گسترش پ لو
یتوانددد
لها و هم چنين توسعهی تسهيالت تفريحي و امور رفا يه  ،م مم 
الكترون كي  ،توسعه اماكن اقامتي ،رستورانها و هت 
موجب توسعهی صنعت گردشگري شود .بر اساس برآورد سازمان جهانی توریسم در گزارش دورهای  2016میالدی،
از هر ده نفر شاغل یک شغل در حوزه صنعت گردشگری است % 10 .از تولید ناخالص داخلی ،از آن صنعت توریسم
یشودد ..ض نم ًاًاًاًا  % 30از
است  1/5تریلیون دالر در صادرات متعلق به توریسم است که  %7صادرات جهانی را شامل م 
سرویس خدماتی صادرات برعهده صنعت توریسم است .عالوه بر آن تبادالت فرهنگی ،صلح و امنیت جهانی ،حفظ
محیط زیست ،رشد و توسعه اقتصادی از دیگر محسنات صنعت توریسم است(WTO, 2016) .

یتوان گفت که از ترکیب مخارج مستقیم (به وسیله گردشگران) ،غیر مستقیم (عرضه مجدد )،
در جمع بندی بحث م 
یشود د .ک دننام نآ یگژیو ه    
و مخارج القایی (استفاده از دستمزد) گردشگران ،به عنوان اثر تکاثری در اقتصاد یاد م مم 
شاخصههای قلوه سنگی است .که به داخل حوضی پرتاب شود و اثر اولیه آن ،تولید بزرگترین م نآ لابند هب و جو

  

یشوند .اهمیت این موجها به یک س یر
موجهای کوچکتر است .به طوری که بعد از آن در سطح کل منطقه پخش م 
عوامل بستگی دارد که به یکدیگر مرتبط هستند .عوامل مؤثر بر درآمدها راتخاس ،یرگشدرگ هعسوت زا لصاح ی      
اقتصادی منطقه مقصد ،ماهیت تسهیالت گردشگری ،مالکیت ،س ن و ،یراذگ هیامرس حط و یرگشدرگ یاضاقت ع       
یرود ،حفظ ارزشهاا در
هستند .البته باید توجه داشت که صنعت گردشگری مقولهای فرهنگی-سیاسی نیز بشمار م 
ساختار سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران ،از اهمیت

وی ییژهای برخ فیرعت روظنم هب تلود اذل ،تسا رادرو       

معیارهای فرهنگی و اجرای آن با محدودیتهایی مواجه بوده است که دید  یداصتقا ییارگدوس فرص هاگ ا نیا ز     
یکند( .نوربخش و همکاران .) 89 31 ،عالوه بر آن ،باید به این نکته نیز واقف بود که
صنعت را برایش توجیه پذیر نم 
یتواند تحول گرا ی ارگسپاو ا   
یکند که م 
هر گردشگر ،فرهنگ خاص خود )مثبت و منفی(را به کشور میزبان هدیه م 
یشود.
باشد .در ادامه خالصهای از پژوهشهای مرتبط به موضوع به عنوان پیشینه پژوهش ارائه م 
ی ب نی
بزازان و تاج علی در مطالعه خود در سال  ، 85 31با عنوان بررسی اثرات اقتصادي گردشگري در ایران ب رب ه رس یی یی
شهای دیگر اقتصادي ایران با استفاده جدول داده ستانده پرداختهاند .نتایج این مطالعههه نش داد نا
بخش جهانگري و بخ 
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ن سهممم از تولید ،،درآمددد و
تهای صنایع غذایی ،صنایع منسوجات ،پوشاك و چرم ،هتل و رستوران ،بیش یرت ن ن
که فعالی 
اشتغال ایجاد شده در اثر مخارج گردشگران ،را به خود اختصاص داده است .خسروآبادي ( ) 85 31با اس دافت هه از روش
رگرسیون حداقل مربعات معمولی به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضاي گردش يرگ

 344 1- 83 31پرداختههه است ..نت یا ج ج
ج

حاصل از تخمین مدل ،بیانگر این است که متغیرهاي تبلیغات ،انقالب و جنگ بههه عن او ننن متغیر اه ييي مهممم و م ثؤ ررر بررر
یشوند .محمدزاده و نجفی نسب ( ) 87 31با استفاده از آزمون اس رادنات دد علیت ت
ت
تقاضاي گردشگري کشور محسوب م 
ی در
ن مطالعههه  -تولیددد ناخ لا صصص داخلی ی
گرنجر به بررسی رابطه علی بین تعداد گردشگران و پرداختهاند .یافتههاای این ن
کشورهاي منتخب اسالمی طی سالهای  - 1995 - 2005بیانگر این است که یک رابطه علی یکطرفه از تولیددد ناخ لا صصص
ت .طیب ببی و همک نارا
داخلی به تعداد گردشگران وارده به این کشورها در دوره زمانی مورد مطالع ارقرب ه ررررر ب دو هه است ت
( )6831در مطالعهای با عنوان بررسی رابطه توسعه گردشگری و رشد اصتقا  د ناریا رد ی      1338 - 83 31ب رب ه ر یس   
رابطه علیت بین گردشگری و رشد اقتصادی در ایران پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که بین توسعه گردشگری ب نی
یتوان گف زا روشک دشر هچ ره ت      
المللی و رشد اقتصادی رابطه متقابل و دو طرفهای وجود دارد .به طوری که م 
رشد اقتصادی برخوردار باشد ،از تعداد گردشگری بیشتری نیز برخوردار است و هرچه گردشگر ب لملا نی ل رتشیب ی    
باشد کشور به رشد اقتصادی بیشتری خواهد رسید .بر اساس نتایج این تحقیق اف شیاز

 GDPکش شیازفا ثعاب رو    

یشود.
 0/ 92درصد در گردشگری و یک درصد افزایش در گردشگری باعث افزایش  0/14درصد در  GDPم 
طیبی و همکاران ( ) 87 31در مقالهای با عنوان بررسی رابطه ب لملا نی ل صتقا دشر و یرگشدرگ ی ا  ید د زا ناریا ر       
 1995 - 2004پرداختند .نتایج نشان داد که رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی ایران وجود دارد .محمدزاده و
ی س ياهلا
همکاران ( ) 89 31در مطالعهای به تخمین تابع تقاضاي خارجیان براي گردشگري در ای ار ننن طی ی

1350 - 87 31

ن  -فیلتررر ب روآر د د شدهه
پرداختهاند .در این مطالعه ،مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زماننن ک ملا ن ن
است .نتایج تخمین مدل داللت بر این دارد که کششهاي درآمدي ،قیمتی و عادات رفتاري و انتظ يرا  ،،داراي تغیی ار ت ت
ت
ن کش دمآرد ش ييييي تقاضا ييي
ییابددد .همچنین ن
ش م مم 
منظم و ثابت طی زمان بوده و به تدریج تغییرات آنها طی زمان ک ها ش ش
ش درآمد یمخت ي نن ننن
یباشد .کشش ش
شهای قیمتی و عادات رفتاري بیشتر م 
خارجی گردشگري در ایران در مقایسه با کش 
یدهد که تقاضاي گردشگري خارجی در ایران یک کا يال نرمال بوده و از طرف دیگر ،،کشششش قیمتی
زده شده نشان م 
یباشد .عالوه بر این ،تقاضاي گردشگري ایران باا متغیررر مج زا ييي
نیز حاکی از آن است که این کاال ،کا يال کم کشش م 
یدهد با وقوع بحران جنگ ،تقاضاي خارجیان براي گردشگري در ایران ک ها ش ش
ش
جنگ رابطه معکوس داشته که نشان م 
یافته است.

یاوری و همکاران ( ) 89 31با استفاده از روش گش هروات ا تعنص نایم هطبار ،هتفای میمعت ی

دشر و یرگشدرگ

    

اقتصادی را در منتخبی از کشورهای عضو کنف هرود رد یمالسا سنار     1990 -7 00 2بررس  جیاتن .دندرک ی تتت تتتتجربی
یکند .رنج پ رو
حاصل از این تحقیقف رابطه مثبت بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی در این کشورها را تأیید م 
و همکاران ( )0931در مقالهای با عنوان بررسی فرضیه توریسم منجر به رشد در ایران طی  1347 - 88 31رابط نیب ه   
درآمد حاصل از صنعت گردشگری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند.
نتایج نشان داد که رابطه علیت بلند مدت از طرف درآمدهای حاصل از گردشگری به رشد خان دیلوت  ا یلخاد صل     
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یتواند به عنوان محرک تولید ناخالص داخلی و نیز رشد
بدون نفت وجود دارد .بنابر این توسعه صنعت گردشگری م 
اقتصادی کشور گردد.

ایجنیو-مارتین و همکاران ،) 2004 ( 1به بررسی رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی در  21کش نیتال یاکیرمآ رو    
در سالهای  1958 - 1998با استفاده از روش دادههای تابلویی و تخم نز نی ن نالرآ هد ووو وووو-بوند نیا جیاتن .دنتخادرپ      
یدهد که در کشورهای با درآمد سرانه پایین ( 3کش اب یاهروشک رد زین و )رو
مطالعه نشان م 

رد امد  طسوتم  (((((( ((((((( 11

کشور) رشد گردشگری بر رشد اقتصادی کشور مؤثر بوده است و تأثیر مثبتی بر آن دارد؛ اما در کشورهای ب دمآرد ا   
یگ راذ د د .گوند ه و زو ا مت یی یی
ی
باال ( 7کشور) این رابطه عکس شده و رشد گردشگری اثر منفی بر رشد اصتقا  دی    م مم 

2

( ) 00 25رابطه صنعت گردشگری و رشد اقتصادی را در سالهاای  1963 - 2002ب یارب تیلع نومزآ زا هدافتسا ا      
کشور ترکیه مورد بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق ناشی از وجود یک رابطه یک طرفه از ص رب یرگشدرگ تعن    
رشد اقتصادی است ،یعنی گردشگری بر رشد افتصادی اثرگذار بوده است.

پو وان چنگ و هانگ ) 2008 ( 3در مطالعهای به بررسی رابطه گردش اب یداصتقا دشر و یرگ

فتسا ا زا هد       دادههاای
   

ساالنه  1995 - 2005در  88کشور مختلف پرداختند .آنها از یک مدل خطی ب افتسا یسررب نیا یار د ب و هدرک ه ه

تحلیل این موضوع پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین رشد گردشگری و رشد اقتصادی در این
کشورها وجود دارد .کاتر کویگلو ) 2009 ( 4با استفاده آر روش یوهانسون رابطه رشد اقتصادی و ص یرگشدرگ تعن   
را برای کشور ترکیه مورد بررسی قرار داد ،این مطالعه برای سالهاای  1960 - 2006طراح رب ،دوب هدش ی فالخ

    

مطالعات باال رابطه علیت از صنعت گردشگری به رشد اقتصادی را رد کرد.

لیتاوو ) 2011 ( 5رابطه بین رشد اقتصادی و گردشگری را طی سالهای  1995 - 2008در کشور پرتغال و بیست کشور

همسایهاش با استفاده از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بررسی کرد .نتایج ای زا یکاح هعلاطم ن

نآ   

است که گردشگری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است .جعفری صمیمی و همک  نارا ( (  ) 2011رابطه
علیت بین صنعت گردشگری و رشد اقتصادی را با اس ارب یرادرب نویسرگردوخ لناپ لدم زا هدافت ی یاهروشک        
درحال توسعه در دوره  1995 - 2009مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت رابطه دوطرفه
یشودد،
مثبتی بین این دو متغییر وجود دارد .به عبارت دیگر در عین حال که گردشگری منجر ب یداصتقا دشر ه     م مم 
رشد اقتصادی و سطح توسعه نیز عامل مهمی در جذب گردشگران است.
صفدری و همکاران (  ) 2012رابطه بلند مدت بین مصارف صنعت گردشگری و رشد اقتصادی برای ای هرود زا ار نار
 1978 - 2008مورد بررسی قرار دادند .نتایج این مطالعه که بر اساس خود رگرسیون برداری انجام شده اس رگنایب .ت   
آن است که مخارج گردشگری اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد .عبد راکمه و ل ا  ن (( (((  ) 2013در مقال وخ ه د هب     
بررسی ارتباط توریسم و رشد اقتصادی در پاکستان طی دوره  2011 - 1972با روش  ARDLپرداختند نت هلصاح جیا   
نشان داد که گردشگری در درازمدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است.
1

. Eugenio-Martin
. Gunduz & Hatemi
3
. Po, W. C., & Huang
4
. katircioglu
5
. Leitao
2
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کر فون 1و صالح (  ) 2014در مقاله خود به بررسی تأثیر گردشگری ،مصرف ان س یاهداهن ییاناوت و یژر یاسی رب 
رشد اقتصادی در کشورهای منا در مدت زمان  010 2- 2009میالدی با اس شور زا هدافت

 GMMپرداختهههانددد ،نت جیا

   کوماررر2و همک نارا

حاکی از آن است که گردشگری اثر قابل مالحظهای بر رشد اقتصادی این کشورها داش .تسا هت
(  ) 2015در مقاله خود به بررسی ارتباط توریسم با رشد اقتصادی طی دوره زم ینا

   

 2012 - 1975ب تسا ا فف فففاده از روش

 ARDLدر مورد مالزی پرداختهاند.
برآورد مدل
 رد یداصتقا د ینامز هرو       

جهت بررسی همگرایی و رابطه درازمد دشر و مسیروت تعنص نایم ت

2015 - 1995

میالدی از روش  ARDLبرای متغیرها بهره برداری شده و دادهها نیز از سایت صندوق بین المللی پول ،بانک جه ینا
و سازمان جهانی توریسم استخراج گردیدهاند.
جهت تخمین الگو ،او ًالًال بایستی آزمونهای مانایی متغیرها انجام شود .برای مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد فلیپس
یتوان اغلب متغیرها را مان رک ا د   .
– پرون استفاده شده است .در صورت نامانا بودن متغیرها با روش تفاضل گیری م 
از آن جایی که یکی از قابلیتهای روش مورد استفاده در مطالعه حاضر ( )ARDLاین است که حساسیتی نسبت به
یشود .جدول ش هرام
یدهد ،بنایراین با یک بار تفاضل گیری از متغیرها نتایج زیر حاصل م 
تفاضل مرتبه اول نشان نم 
( )2مانایی متغیرها را بر اساس آزمون فلیپس – پرون با مقدار بحرانی  - 2.89و آم را ه ههاای آن را در س حط

 5درصد

یدهد:
نشان م 
مت غی ر
آماره

Pergdp
1.23

جدول شماره  :2نتابج آزمون مانایی دادهها

Dpergdp
- 5.46

Torism

Dtorism
- 5.41

- 0.29

Opeen
- 0.77

Ex

Dopeen

.24 1

- 4.35

Dex
- 4.74

منبع :یافتههای تحقیق

برای موجود بودن رابطه تعادلی درازمدت به سمت تعادل از فرمول زیر بهره برداری شده است:
�

�

:𝑖=1

:𝑖=1

)t =: ∑(Ǿ𝑖 − 1) : ∑(S Ǿ𝑖 − 1

اگرقدر مطلق  tبه دست آمده از قدر مطلق مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی و همکاران (  ) 1993بزرگتر باشد،
یشودد (تش ینیک .) 84 31،،
فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی رد شده و وجود رابطه درازمدت پذیرفته م مم 

T=-3.65

جدول شماره  :3نتایج آزمون ریشه واحد فلیپس-پرون در سطح  5درصد

مت غی ر
آماره

Pergdp
1.23

Dpergdp
- 5.46

torism
-0.29

Dtorism
- 5.41

Opeen

-0.76

Dopeen
- 4.35

Ex

Dex

1.24

--4.71

منبع :یافتههای تحقیق

جدول شماره  :4نتایج بر آورد مدل رشد اقتصادی بر پایه توریسم
)Dpergdp = 212.2 + 0.00684 (Dtorism) – 1524.45 (Dex) + 145.86 (Dopeen
 Tآماره 4.4571 1.1025-4.8004 2.8701
)Pvalue (0.001) (0.123) (0.001) (0.023
R2 = 0.96123 R2 = 0.95441 DW = 2.10
1

Chor FOON TANG
Kumar

2
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نتایج نشان داد که توریسم در درازمدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد ،البته بر اس  یرظن ینابم سا ر لماوع ،دش      
اصلی دیگری نیز بایستی موجود باشند تا به رشد اقتصادی باالتر منتج شود که در اینجا مورد بحث ما نیست .پ زا س
یگی ییرد .اگ لدم بیرض ر    
انجام برآورد درازمدت مدل ،برآورد الگوی ترجیح الگوی تصحیح خطای مدل انجاممم م مم 
تصحیح خطا از نظر آماری معنادار و منفی باشد ،بیانگر سرعت تعدیل باال بوده و همچنین معنی دار بودن ضریب آن،
نشان دهنده وجود رابطه درازمدت معنی دار میان متغیرهای الگو م 
یباشد .بر اساس نتایج ض  بیر ( ( ECM)-1برابر
 0.63844است و این امر نشان دهنده ان است که حرکت به سمت تعادل با سرعت نسبتًاًا پ یا ی تروص ین   

یگی ییرد.
م مم 

مقایسه پژوهش حاضر با پیشینه تحقیق حاکی از آن است که ای رب ن ر راکمه و یبیط هعلاطم اب یس ا یروای ،ن و      
همکاران ،ایجینو-مارتین و همکاران ،گوندوز و هاتمی ،لیتاوو ،جعفری صمیمی و همک فص ،نارا د و یر ه مم مممک ،نارا
یکند.
عبدل و همکاران و کر فون و صالح مورد تأیید قرار داده و پژوهش کاتر کویگلو را رد م 
توسعه گردشگری و سند چشم انداز 1404
یترین طرح فرادستی توسعه کش یرگشدرگ تعنص هنیمز رد رو     
در حال حاضر ،سند چشم اندار توسعه  404 1عال 
یشود .لذا پاسخ به این پرسش اساسی اهمیت
است که برنامههای توسعه  5ساله کشور با عنایت به این سند تدوین م 
یکند در
یتوان به اهداف کمی تبیین شده در سند چشم انداز در این زمینه دست یافت که پیش بینی م 
مییابد که ایا م 
پایان برنامه هفتم جمعیت گردشگر ورودی به ایران باید به تعداد  02میلیون نفر (به میزان یک درصد نیب رگشدرگ     
المللی) و درآمد ارزی یه مبلغ  25میلیلرد دالر بالغ شود (جدول شماره  )5ضمنًاًا دولت

باید  اب  ا کهار داجی ا هر ای     

مناسب حدود یک و نیم میلیون نفر را در بخش گردشگری وارد بازار کار کند.
جدول شماره  :5برنامه جذب گردشگر طی  4برنامه  5ساله توسعه (میلیون نفر)
تعداد گردشگر /سال پایانی برنامه

درآمد ارزی /سال پایانی برنامه

برنامه ) 84 - 88 ( 4

% 30

 2/6میلیون نفر

 1/5میلیون دالر

سالهای برنامه

نرخ رشد برنامه

برنامه ) 88 -39( 5

%0 2

 6/5میلیون نفر

 4/5میلیون دالر

برنامه ) 94 - 98 ( 6

% 15

 13میلیون نفر

 10میلیون دالر

برنامه ) 99 - 1403 ( 7

% 10

 02میلیون نفر

 25میلیون دالر

منبع :یافتههای تحقیق

در اینجا دو تفکر متمایز وجود دارد :عدهای با توجه به شرایط موجود کشور (همانند عدم امکان و یفاک تا

باذج    

برای جذب گردشگر ،عدم زیرساختارهای الزم) از یک سوی و شرایط بین المللی (همانند تبلیغات سوء رس نا ههههاای
یدانند .گ هور
جهانی علیه ایران) از سوی دیگر ،دستیابی به پذیرش روزانه بیش از  55هزار نفر گردشگر را ناممکن م 
دیگر رسیدن به اهداف چشم انداز را با توجه به پتانسیلهای موجود (جاذبههههاای ت میلقا ،یگنهرف ،یخیرا ی بآ  ،و
یدانند .با توجه به بررس 
هوایی ،تنوع محیط طبیعی ،حیات گیاهی و جانوری) چندان بعید نم 
یهای انجام شده در این
یرسد آراء گروه اول به واقعیت نزدیکتر باشد کما نیا هچرگا  ،ا مه ن
مقاله و همچنین مدت زمان باقیمانده بنظر م 

   

ی هی هرامشب ناریزو تا    
وجود دارد که با خیزهای بلند و گس رجا اب ناوتب هدرت ا نس ندرک یی د یغالبا  ا وس ز ی ییییییی یییییییی
 31090 / 59447مورخ  83 31/ 10 /41برگرفته از سند چشم اندار ،با تخصیص بودجه کافی ،انج مادقا ما ا و ت

اهتیلاعف    

بصورت جدی پیگیری شود تا بدین طریق ،کشور بتواند از مواهب این صنعت برای افزایش درآمد زا زیرگ و یزرا    
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اقتصاد تک محصولی گام برداشته و با هدف ریشه کن نمودن فقر و همپیوندسازی با کشورهای دیگر استفاده کند و 
در این راستا ،در سالهای پایانی برنامه هفتم ،به اهداف سند  02ساله نیز دست یابد.
نتیجه گیری
صنعت گردشگری بعنوان صنعتی نوپا در رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش مهمی داشته است .این صنعت ضمن
شهاای اقتص و هدش یدا رد هتسناوت   
ایجاد فعالیتهای متنوع در جامع پ و کرحت بجوم ،ه و یای ی ریاس رد        بخش ش
بخشهای حمل و نقل ،مواد غذایی ،سوخت و انرژی ،صنایع دستی ،بخ و ینامتخاس ش

،نآ عبت هب

    فعالی ییتهاای

گردشگری ،ایجاد اشتغال زایی ،درآمدزایی ،اخذ مالیات از فعالیتهای متنوع گردشگری و توسعه امکان ،یمومع تا   
حفظ آثار باستانی ،و جاذبههای طبیعی به عنوان من یتسد عیانص هعسوت ،یداصتقا یازدمآرد عبا

زا یریگولج و     

  

فراموشی انها و همچنین در موازنه ارزی نیز تأثیرات سازندهای داشته باشد .تحقیقات انج رثا هنیمز رد هتفرگ ما ات     
یدهند که سرمایه گذاری در زمینه گردشگری ،رشد اقتصادی پایداری را به دنبال خواهد
اقتصادی گردشگری نشان م 
داشت .بررسی رابطه درازمدت میان صنعت توریسم و رشد اقتصادی در دوره زمانی  2015 - 1995م ناریا رد یدالی   
یهایی مواج وب ه ده   
حاکی از آن است که با توجه به شرایط خاص کشور ،توجه به توسعه صنعت گردشگری با کاست 
یتواند در پایان برنامه هفتم ،به اهداف از پیش تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله در زمینه
و لذا در صورتی م 
صنعت گردشگری دست یابد که با خیزهای بلند و گسترده بتوان با اجرایی کردن سند ابالغی از سوی هیات وزی نار
بشماره  31090 / 59447مورخ  83 31/ 10 /41برگرفته از سند چشم اندار ،با تخصیص بودجه کافی ،انج مادقا ما ا و ت
فعالیتها بصورت جدی پیگیری شود تا بدین طریق ،کشور بتواند از مواهب این صنعت برای اف و یزرا دمآرد شیاز
گریز از اقتصاد تک محصولی گام بردارد.
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