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» ی اقتصاد ویژه «علوم انسانی و اجتماعیی  پژوهشنامه  
86پاییز/ ششمی بیست و  شماره/هفتمسال                                                                                                    

  
در  یاقتصادرشد  و گردشگری ی  توسعهی رابطهبررسی 

  )1383-1338( ایران
 15/12/86 :تاریخ پذیرش      29/2/86: ریخ دریافتتا

  ∗سید کمیل طیبی  
  ∗∗اله بابکیروح

  ∗∗∗امیر جباری   
  چکیده

بـه شـمار     اقتصادی در بسیاری از کـشورها        یهابخشترین   بزرگاز  یکی   ،امروزه گردشگری      
 عنوان به تواند می برای ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد،گردشگری . رودیم

  . باشدمحصولی تک اقتصاد از خروجرهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و  برای راهی
 رشد صنعت گردشگری و اهمیـت       ی   از کشورها در زمینه    بسیاری موفق   ی  با توجه به تجربه        

ـ گردشگری   ی  رابطهبررسی   اقتصادی ، این مقاله به       ی  در رشد و توسعه   آن   و رشـد    یالمللـ  نیب
. پـردازد   مـی  1383-1338هـای   طی سال   گرنجری    ی علّ یالگوبا استفاده از    دی در ایران    اقتصا

ک یـ  ،رانیـ ی ا  و رشـد اقتـصاد     ین گردشگر ی ب ی علّ ی  رابطه دهد که   نتایج این تحقیق نشان می    
  .یک تعادل بلند مدت وجود داردر، بین این دو متغیّ دوطرفه است و ی علّی رابطه
  : های کلیدیواژه

  ی گرنجر رشد اقتصادی، آزمون علّگردشگری، 
  JEL :  C22, O40, Z19 یطبقه بند

                                                 
     دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ∗
   دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان -نویسنده مسئول   ∗∗
    دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان ∗∗∗
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 مقدمه -1
ای و چـه       چه در سطح ملی و منطقـه       ،ها   گردشگری در تمامی عرصه    ی  هامروزه توسع     

های خـصوصی قـرار گرفتـه         ریزان دولتی و شرکت     المللی مورد توجه برنامه     در سطح بین  
 بهبـود اند که برای برده ای به این حقیقت پی دهبه صورت فزایناز کشورها  بسیاری  .است
ای  هـای تـازه   درصـدد یـافتن راه    ودهند اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج یتوضع

ارزی بـسیار    از این که گردشگری منبـع درآمـدی         جوامع  آگاهی   .)1384لطفی،  ( برآیند
 ه است که   شد باعث،  دهد می اقتصاد یک کشور قرار    ای در اختیار    مناسب و قابل مالحظه   

 پیـدا   ی و فرهنگـ   ی، اجتماع ی در ابعاد مختلف اقتصاد    مفهومی بسیار گسترده   گردشگری  
 بـسیاری از    .)1384طهماسبی پاشا و مجیـدی،       (شود صنعت تلقی   و به عنوان یک      ندک

کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خـصوصی و                
اگر چه در مناطق مختلف، شـرایط متفـاوت اسـت،            .دانند یربنایی می  ساختار ز  ی  توسعه

ابراهیمـی و   ( آیـد   به حساب مـی    اقتصادی   ی  توسعهی برای    مهم عامل هموارهگردشگری  
   ).1384خسرویان، 

برای کشورهای در حال توسعه که با معضالتی        به ویژه    ، صنعت گردشگری  ی  توسعه      
 منـابع ارزی و اقتـصاد تـک محـصولی مواجـه              یت محـدود  ،کاری بـاال    بی میزانهمچون  
ای شدیدی به درآمـدهای     اقتصاد ایران نیز اتکّ   . است از اهمیت فراوانی برخوردار      ،هستند

 جهـانی    با پیـروی از قیمـت     آن  رهای کالن اقتصادی     و متغیّ  اردحاصل از صادرات نفت د    
رهایی مانند تولید   روند حاکم بر متغیّ   . دشو  نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی می       

 اخیـر اقتـصاد     ی   در سـه دهـه     غیره درآمد سرانه و     ،گذاری ناخالص   سرمایه ،ناخالص ملی 
ع بخشیدن به    به منظور تنوّ   ،از این رو  . است این موضوع    ی  نشان دهنده به روشنی    ،ایران

هـای جدیـد شـغلی در     چنین ایجاد فرصـت  منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و هم    
که ایران از نظر چرا   ؛ صنعت گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردار است       ی  عه توس ،کشور
 کشور اول جهان قرار دارد و از پتانسیل بسیار زیادی برای            دههای گردشگری جزء      جاذبه

از . )1379 ،صباغ کرمـانی و امیریـان   (المللی برخوردار است جهانگردی و گردشگری بین   
هـای  ردشـگری، بـه عنـوان یـک اسـتراتژی از جنبـه             گ ی  های توسـعه  این رو باید زمینه   

  .دشواقتصادی، سیاسی و حقوقی فراهم 
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 منجـر شـدن گـسترش       ی  ضروری است کـه درسـتی فرضـیه        )2005 ( 1هوبه نظر ا       
ن ی ا از این رو،  . گردشگری به رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای میزبان بررسی شود          

ست تـا    ا  بر آن شگری و رشد اقتصادی در ایران،       ی بین گرد   علّ ی  بررسی رابطه  یبرامقاله  
  :ر را آزمون کندیات زیفرض

  . ی وجود دارد علّی  گردشگری و رشد اقتصادی در ایران رابطهی بین توسعه -1
  . گردشگری و رشد اقتصادی  در ایران وجود داردی  یک تعادل بلند مدت بین توسعه-2

  بـه  بخش دوم بعد از مقدمه در بخش اول،       : ه است شدل  ی تشک بخش پنجن مقاله از    یا    
 هـا، ه بخش چهارم شامل داد    .پردازدیم  الگو ی نظر ی مبان  به بخش سوم  و   ات موضوع کلی
 و یریـ گجـه یز نت یـ و بخش پـنجم ن     استج حاصل از آن     یو نتا  آزمون فرضیات ن و   یتخم

  . گیردی را در بر مهاشنهادیارائه پ
   
  ات موضوعکلی -2 

 و است، گـستردگی  پذیرش مورد اکثراً گردشگری ی واژه خصوص رد امروزه آن چه     
، گردشگری شامل )1993( 2ز نظر انجمن آماری سازمان مللا. است واژه ناساختاری این

شـان و   هایی خارج از محیط معمـول زنـدگی       های افراد از جمله مسافرت به مکان      فعالیت
-یهای دیگـر مـ    ، تجارت و هدف    به منظور تفریح   سالتر از یک    کمجا برای    ماندن در آن  

  . )2002 3انجمن گردشگری و مسافرت جهانی( شود
در بیـشتر اوقـات،      -1 :د از نـ  که عبارت   ویژگی اصلی برخوردار است    سهگردشگری از        

 بدین معنی کـه آزمـون پـس از          .توان این خدمت را دید یا آزمون کرد        قبل از خرید نمی   
            د و قابـل انتقـال و       خریـد مـصرف مـی شـو       خـدمت در محـل       -2. خرید انجام می شود   

 از این رو گردشـگری  .مردم و محل خدمت بخشی از آن خدمتند       -3 .جایی نیست ه  ب جا
دهند مردمی که   این سه ویژگی نشان می    . های جامعه را شامل می شود      بسیاری از بخش  

نند، بلکه بسیاری ک نمی کنند، فقط کاال و خدمات تولید  خاص زندگی و کار می در محلی  
   ).1378اعرابی و ایزدی، ( خدمات تولیدی هستند  خود بخشی از کاال و ،ها از آن

  
                                                 
1- Oh, 2005 
2- United Nations Statistical Commission, 1993 
3-  World Travel & Tourism Council (WTTC), 2002 
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  جهانایران و  در گردشگری ی بررس -2-1
ای برخـوردار بـوده اسـت، بـه            سال اخیر، گردشگری از رشد پیوسـته       شصت  در طی      

. ان تبدیل شده اسـت    های اقتصادی با سرعت رشد باال در جه       طوری که به یکی از بخش     
 درصـد، از    5/6 المللی با نرخ رشد ساالنه    ، گردشگری بین  2005-1950های  در طی سال  

بـر  .   افـزایش یافـت     2005 میلیون در سال     806 به   1950 میلیون گردشگر در سال      25
 ،2020سال    تاUNWTO(1(سازمان جهانی گردشگری  رسمی های بینی پیش اساس

سازمان جهـانی    ( خواهد رسید   میلیارد نفر  5/1طح جهان به    تعداد گردشگر ورودی در س    
  . )2006 گردشگری،

ع های متنوّ   جاذبهکه از     است  چند هزار ساله   ی چهار فصل و با تمدن     ی سرزمین ،ایران      
بـه همـین    .  اسـت  برخـوردار  غیرهو منحصر به فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی و          

 کشور  دههای گردشگری در ردیف        جاذبه رخورداری از باز نظر   بندی جهانی     دلیل در رتبه  
ه را در دنیا ب وجود هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود با این اما . اول جهان قرار دارد

انقـالب، بعـد از    از قبـل  ورودی گردشگران رشد میزان ،ی یک شماره جدول .دست آورد
 اقتـصادی،  ی توسعه  و سوممدو، اول ی ههای برنامو طی سال دوران جنگ طیانقالب، 
 گردشـگران  رشـد میـزان   .دهد می نشان را ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی
 چـون   هـم  وقـایعی  رخـداد .  بـود 43/15انقالب معادل  از به ایران در دوران قبل ورودی

 ،و عـراق  جنـگ ایـران   ،منطقـه  سیاسـی  احوال و اوضاع تغییر حکومت، ، انقالب اسالمی
 بـه کـشور دچـار    ورودی گردشگران رشد ، نرخ1367-1358  ی هدور طی هک شد باعث

 ی هبرنامـ  آغـاز  با و جنگ اتمام از پس. یابد کاهش درصد  -18/9 و به شود ینزولر یس
 ایران به ورودی گردشگران تعداد) 1373-1368(ایران اجتماعی  اقتصادی، ی توسعه اول
 طـی  دربـا تغییـری انـدک،      وسـت ا یافته رشد سال در درصد 83/28متوسط  طور به

در  میـزان ایـن   .است بوده سال در  درصد81/29، )1378 -1374( توسعه دوم ی برنامه
 ی برنامه های سال به نسبت ی شدیدکاهش با کشور ی اقتصادی  سوم توسعهی  برنامهیط

  .است بوده سال در درصد 74/4متوسط  طور به ،و دوماول 
  
  

                                                 
1- The United Nations World Tourism Organization (UNWTO)  
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  ایران به ورودی گردشگران رشد زانمی متوسط -ی یک شماره جدول

  
  
  
  
  

  1383-1338 یهال سای ط آماری کشوریهاسالنامه: عنبم            
  

  یق تحقی پیشینه -2-2   
 گردشگری و رشد اقتـصادی      ی  به بررسی رابطه  ،  )2004( 1 و همکاران  نی مارت -ویاجن    

از روش هـا  آن. ختـه انـد  پردا   1998 تـا    1985 ی  در کشورهای آمریکای التین طی دوره     
  وکـرده انـد   اسـتفاده  های پویا  برای پانل3 بوند- و تخمین زننده آرالنو    2های تابلویی   داده

. آورده انـد را بـه دسـت     گردشگریی برآوردی از روابط بین رشد اقتصادی و رشد سرانه
 گردشگری برای رشد اقتصادی کشورهای با       صنعتدهد که      نشان می  هامطالعه آن نتایج  

   .مناسب استچون کشورهای آمریکای التین  همدرآمد پایین و متوسط 
را  بین گسترش گردشگری و رشد اقتصادی        ی علّ ی  رابطه ،)2006( 4 و همکاران  میک     

 ،جمعی انجام شده اسـت      روش هم  ی   به دنباله  ییک آزمون علّ  . دنکن  در تایوان آزمون می   
نتـایج نـشان    . دکنـ یت بین گسترش گردشگری و رشد اقتصادی را مشخص          تا جهت علّ  

کـشور  در  صادی  بـین گردشـگری و رشـد اقتـ         تعادلی بلندمدت    ی  دهد که یک رابطه     می
. ی دو طرفه اسـت     علّ ی   یک رابطه  ،رچنین رابطه بین این دو متغیّ      وجود دارد و هم   تایوان  

  .ندکن دیگر را تقویت می  گردشگری و رشد اقتصادی یک،به عبارت دیگر در کشور تایوان
اثر گردشگری بر رشد اقتصادی بلندمدت یونان را با استفاده           ،)2004( 5دریتساکیس     
 ارز مـؤثر و     میـزان  , GDPجمعـی بـین      یک بردار هم  . دکر آزمون   یت گرنجر علّش  از رو 

                                                 
1- Eugenio-Martín, et al. )٢٠٠۴(  
2- Panel Data approach 
3- Arellano-Bond estimator 
4- Kim , et al. 2006 
5-Dritsakis ,2004 

  43/15  )1357-1338(انقالب  از قبل
-18/9  )1367-1358(بعد از انقالب و دوران جنگ   

83/28  )1373-1368( اول ی برنامه  
81/29  )1378-1374( دوم ی برنامه  
74/4  )1383-1379( سوم ی برنامه  
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.  وجـود داشـت    2000 تـا    1960 ی  المللـی طـی دوره      درآمد حاصـل از گردشـگری بـین       
د کر مشخص ، پایه ریزی شده بود  1های تصحیح خطا    یت گرنجر که بر مدل    های علّ   آزمون

المللـی و     اصـل از گردشـگری بـین      بین درآمدهای ح  دو طرفه   ی قوی    علّ ی  که یک رابطه  
بین نرخ ارز مؤثر و رشد       یداریمعنی   روابط علّ  ، به طور مشابه   . وجود دارد  رشد اقتصادی 

در المللـی     بین نرخ ارز مؤثر و درآمدهای حاصل از گردشگری بین         چنین،   هم و   اقتصادی
  .دشونان مشاهده ین دوره در کشور یا

ای بــه آزمــون نقــش گردشــگری در رشــد  مطالعــه، در )2002( 2بــاالگوئر و کانتــاوال    
بـه  گردشـگری   ها مبنی بر ایـن کـه    آن ی  فرضیه. اند  بلندمدت اقتصادی اسپانیا پرداخته   

نـشان  هـا   آننتـایج   . جمعی تأیید شده اسـت     با آزمون علیت و هم    ،   3شودمی  منجر رشد
حـسوس و    اخیـر بـه طـور م       ی  دهد که رشد اقتصادی در اسپانیا، حداقل در سه دهه           می

  . شده است منجرالمللی  پایدار گردشگری بینی مشهود، به توسعه
این فرضیه که   تأیید  ،  باالگوئر و کانتاوال   ی  در مطالعه کند که      بحث می  ،  )2005(ه  وا      

ممکن است به ایـن واقعیـت       گردشگری در اسپانیا به رشد اقتصادی آن منجر می شود،           
رین کـشورها در کـسب درآمـد از گردشـگری           مربوط باشد که ایـن کـشور یکـی از برتـ           

 بلندمدتی ی کند که رابطه  مشخص می،ی و مطالعهدر  جمعی   تحلیل هم . المللی است   بین
 تـا   1975 ی  بین درآمدهای گردشگری و رشد اقتصادی در کشور کره جنوبی طـی دوره            

به رشد اقتصادی    یسویک رابطه از    تنها   که   دهدنشان می  یونتایج  .  وجود ندارد  2001
بیشتر رشد اقتـصادی    ,  از این رو در کشور کره جنوبی       .رشد گردشگری وجود دارد    یسو

 گردشگری بـه رشـد اقتـصادی        ی  توسعهشود تا این که       به گسترش گردشگری منجر می    
  .  کندکمک 

 رشد اقتصادی و گسترش گردشگرییت بین جهت علّ کند که   یاشاره م چنین   همه  وا     
 اقتـصاد ملـی و      ی   انـدازه  ،یوبه اعتقـاد    . اوتی تعیین شود  ممکن است توسط عوامل متف    

 ،های سفر به عنـوان عوامـل فیزیکـی           همانند میزان محدودیت   4 باز بودن اقتصاد   ی  درجه
 ممکن اسـت    ،عالوه بر این عوامل   . هایی بین تایوان و کره جنوبی شده است         سبب تفاوت 

                                                 
1-  Error Correction Models (ECM) 
2- Balaguer & Cantavella, 2002 
3- Tourism-led Growth hypothesis 
4- Openness 
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 ی   و سـطح توسـعه     1 زندگی مقـصد گردشـگری     ی   دوره ، وابستگی به گردشگری   ی  درجه
  .ر باشدیت بین این دو متغیّ جهت علّی  از دیگر عوامل تعیین کننده،اقتصادی

 چهـار  و    های تابلویی    داده   از روش   با استفاده  یادر مقاله  ،)2005( 2 کمپوز وورا  یسک     
بـه طـور    افتنـد کـه     یبه این نتیجه دسـت       ،1999 تا   1980 زمانی پنج ساله بین      ی  دوره

ـ  .دارند بیشتری   دیگر رشد   کشورهای  به نسبت  3 محور گردشگرهای  متوسط کشور    انآن
هـای رشـد بـاالتر ایـن      تواند نـرخ   نمیییبه تنها، گردشگریکنند که  ین اشاره م  یچن هم

  .کشورها را توضیح دهد
 و  کـشور ی توسـعه  مراحـل  بـین  رابطه بررسی ه منظورب ،)2001( 4 و همکارانتوه     

در  اساسی فرض .اند کرده معرفی را جدیدی تجاری نظری روش ،آن گردشگری وضعیت
 بـه  عمومـاً  یافته توسعه کمتر  کشورهای،تراز مسافرت اساس بر که است این نظریه این

 کـشورهای  و )گردشـگر  خـالص  صـادرکننده ( 5 مقـدماتی ی  مرحلـه  یـا  ابتدایی وضعیت
   )گردشـگر  لصاخـ ی   واردکننـده  (6نهـایی  ی هیا مرحلـ  نهایی وضعیت به یافته توسعه

  .هستند ترنزدیک 
 گردشـگری به بررسی اثرات اقتـصادی      ) 1379( صباغ کرمانی و امیریان       در ایران نیز    

 اثـر مخـارج     ،در ایـن مقالـه    . انـد سـتانده پرداختـه    -داده در ایران با اسـتفاده از تحلیـل       
ات محاسبه   توزیع درآمد و وارد    ، عواید دولت  ، اشتغال ،گردشگران خارجی بر تولید درآمد    

 صـنایع   ،داریداری و رسـتوران   های هتل   دهد که فعالیت    نشان می ها  آننتایج  . شده است 
 صنایع دستی و صنعت حمل و نقل داخلی بیشترین تأثیر           ، صنایع پوشاک و چرم    ،غذایی

 درآمـد و اشـتغال ایجـاد شـده در اثـر مخـارج               ،را پذیرفته و بیشترین سهم را از تولیـد        
چنـین عوایـد دولـت و واردات نیـز بـا             هم .اند   خود اختصاص داده    به ،گردشگران خارجی 

ها و صنایع پوشاک و چرم        البته رستوران . یابند   افزایش می  ، گردشگری در ایران   ی  توسعه
. ها به واردات وابسته هـستند  برای تأمین نیازهای گردشگران خارجی بیش از سایر بخش  

 گردشـگری در ایـران باعـث بهبـود          ی  دهد که توسـعه      محاسبات نشان می   ،عالوه بر این  

                                                 
1- Tourism destination life cycle 
2- Sequeira & Campos,2005 
3- Tourism-specialized countries 
4- Toh, et al. ,2001 
5- Introductory stage 
6- Dicline stage 
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 درآمد و اشـتغال مربـوط       ، تولید ی  چنین ضرایب فزاینده   هم. توزیع درآمد نیز خواهد شد    
دهد که گردشگری در ایران در مقایسه با سـایر            های مختلف اقتصادی نشان می      به بخش 

ردار  درآمد و اشـتغال از اهمیـت بـاالیی برخـو           ،های اقتصادی از لحاظ ایجاد تولید       بخش
 .است
 یران طـ  یـ  و تجـارت در ا     ین گردشـگر  ی ب ی علّ ی   رابطه یبه بررس  ،)1384 (یخوارزم    
 ایـران  به ورودی گردشگران روند بررسی از پس یو .پردازدی م1380-1338 یهاسال
 آلمـان،  کشورهای یعنی متقاضی ی عمده  کشورده بین از کشور  هفت،ها سالاین  طی

ی   های سالیانه از داده و انتخاب را ترکیه و پاکستان ژاپن، ،انگلستان، هندوستان فرانسه،
 یک  ،ویلسون و شان از پیروی  بهحققاین م. است دهکر الگوها استفاده تخمین در ها آن

 تکنیک از استفاده با و گرفته نظر در رهمتغیّ شش) VAR (1 برداریتوضیحخود  الگوی
 بـین  معلـولی  و تعلّ روابط بررسی تزده و جه ظاهر نامرتبط تخمین به های رگرسیون

 .ده اسـت نمـو   اسـتفاده 2)1995( آزمون تودا یاماماتو از ی گردشگرو تجارت رهایمتغیّ
 از (گردشگری و تجارت بین طرفه ی یک علّی دهد که رابطه نتایج این تحقیق نشان می

 رد کـه  پیـشنهاد شـده اسـت    ،نتیجه این به توجه با. برقرار است ) گردشگریبه تجارت
 در مهـم  عامـل  یک عنوان به تجارت ،گردشگریبرای  بینی تقاضا پیش الگوهای برآورد

  .نظر گرفته شود
 ی نقـش صـنعت گردشـگری در توسـعه        عنوان  با   یادر مطالعه ،  )1379( پور   یوسفی     

بـین درآمـدهای گردشـگری       یآمـار  ی    مقایسهبه   ،های گسترش آن  اقتصادی ایران و راه   
 که سهم ایران از این درآمـدها تنهـا یـک درصـد       دهدی نشان م  ته و  پرداخ ایران و جهان  

 کـشور بـه     ی  هـای عمرانـی و توسـعه        ی از آن اسـت کـه در برنامـه         کاحـ است و این امر     
 رانیـ  در ا  ی گردشگر یتراز درآمد ن،  یعالوه بر ا  . بسیار کمی شده است   گردشگری توجه   

 گردشگری حتی نیمـی از       و درآمدهای  استبرخوردار  کسری زیادی   از  دهد که     نشان می 
  .دهد نمی های آن را پوشش هزینه

  
  
  

                                                 
1- Vector Auto-regressive Model 
2- Yamamoto Test ,1995 

www.SID.ir 



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  
  86پاییز/ مششی بیست و  شماره/ سال هفتم / »ی اقتصاد ویژه «علوم انسانی و اجتماعیی   پژوهشنامه..91

 

   مبحث نظری-3
، بهره بـرداری از منـافع    صنعت گردشگری در اغلب کشورهای  هسعنخستین دلیل تو       

ان و  یـ رنجبر(د  شـو  اگر چه دالیل دیگری نیز در این مورد ارائـه مـی            ؛اقتصادی آن است  
تواند تأثیر مهمی بر افـزایش        می گردشگریصنعت  ،  )2005 (به نظر اوه   ).1379زاهدی،  

های اقامتی و نیز درآمدهای دولتـی کـشورها داشـته            اشتغال، درآمدهای مرتبط با مکان    
گردشگری به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی تـأثیر             از این رو،    . باشد
  :)ی یک  شمارهشکل( گذارد می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   گردشگری و رشد اقتصادیی  رابطه-ی یک شمارهشکل 
   اثر مستقیم-الف

  از آن جایی که گردشگری یکی از صنایع خدماتی است، از این رو درآمد حاصـل از                     
  و مـستقیماً   می شـود  این صنعت بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور میزبان محسوب           

 گردشگري

گردشگري بناهايي تسهيالت و زيرتوسعه  

رشد 

هاي مختلف اقتصاديرونق فعاليت  

ي حمل  توسعه
 و

ها نقل و راه  

   ICTي  توسعه
و پول 

  الکترونيک

يتوسعه
بهداشت 

ي توسعه
 تسهيالت

 تف

ي اماکن توسعه
ها و اقامتي، رستوران

هاهتل  

صنايع دستي و 
 هنرهاي بومي

هاي مربوط به فعاليت
خدمات پذِيرِاي 

ها،  رستوران(
)هافروشگاه  

هاي مربوط به فعاليت
اقامتي  خدمات  

ها، مهمان  هتل(
) هاپذيري

هاي آژانس
 مسافرتي

هاي فعاليت
مربوط به 

امور تفريحي 

هاي فعاليت
مربوط به 
بازديد از 
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ود گردشـگر  تعـداد ور  ی دو،  شـماره  جـدول . گـذارد   بر رشد اقتصادی آن کشور تأثیر می      
را در سـطح جهـانی و در        درآمد حاصـل از گردشـگری        ی سه   شماره و جدول    المللیبین

دهند می این آمارها نشان   .دهد نشان می  2005 -1990یها سال یدر ط  مناطق مختلف 
یابد، درآمد حاصل   در سطح جهان افزایش می     المللیبین ورود گردشگر هر چه تعداد    که  

تواند راهکـاری مناسـب بـرای    میگردشگری صنعت از این رو، . یابداز آن نیز افزایش می  
 بـه   .باشـد  و در نتیجه رشد اقتصادی باالتر        کسب درآمدهای ارزی سرشار برای کشورها       

 درصــد از کــل هــشت گردشــگری بــین المللــی حــدود 1998، در ســال عنــوان نمونــه
اده اسـت    درصد از صادرات بخش خدمات را به خود اختـصاص د           37درآمدهای جهان و    

ی،  گردشـگر  یسازمان جهـان  های رسمی   بینیچنین بر اساس پیش    هم). 1384رهبری،  (
 تریلیون  دو به ارزش تقریبی      ،2020تا سال   درآمد حاصل از گردشگری در سطح جهان        

   ).2001صدیقی و همکاران، ( دالر در هر سال خواهد رسید
  ) میلیون نفربه(المللی  تعداد ورود گردشگر بین -ی دو   شمارهجدول

  

  2006سازمان جهانی گردشگری، : منبع
  
  
  
  

  
  1990  1995  2000  2003  2004  2005  

سهم به 
 درصد 

 2005در 

ی درآمد سرانه
گردشگری به

2005دالر در 
  840  100  680  633  533  481  411  270  جهان

/89  اروپا
142  16/212  49/

232  42/283  50/328  26/348  2/51  790  

آسیا و 
  890  4/20  77/140  52/129  36/98  21/90  70/80  47/46  اقیانوسیه

/80  44/98  27/69  آمریکا
130  23/114  02/132  56/144  2/21  1080  

  590  2/3  53/21  19/19  12/16  50/10  50/8  40/6  آفریقا
  710  0/4  56/27  47/25  46/22  57/17  91/10  12/5  خاورمیانه
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  )یلیارد دالربه م( درآمد حاصل از گردشگری -ی سه   شمارهجدول 
  

  2006سازمان جهانی گردشگری، : منبع

  
   اثر غیر مستقیم-ب

چـرا کـه اثـر      ؛  گذارد   تأثیر می   اقتصادی مستقیم نیز بر رشد      گردشگری به صورت غیر     
دهـد     نـشان مـی    2  و یا دیگر آثار خارجی      1پویایی را در کل اقتصاد به شکل اثرات سرریز        

به این صـورت کـه اگـر گردشـگری بـه دلیـل تعامـل زیـاد بـا دیگـر                       . )31992مارین،(
ادی کـه بـه آن کـاال یـا          های اقتـص    های اقتصادی، دچار رونق شود، سایر فعالیت        فعالیت

کنند، همراه با آن حرکـت خواهنـد          دهند و یا محصول آن را مصرف می         خدمت ارائه می  
د که سایر   کنتواند به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی عمل           یعنی گردشگری می  . کرد

  . ها را نیز به دنبال خود رو به جلو براند فعالیت
، یرشـد اقتـصاد   .  مؤثر است  ی گردشگر ی  وسعهز بر ت  ی ن یگر، رشد اقتصاد  ی د یاز سو     

هـا،  راه  حمـل و نقـل و  ی از جملـه توسـعه   گردشگری  تسهیالت و زیربناهایی با توسعه 
 ی   گـسترش پـول الکترونیـک، توسـعه        ،)ICT( 4 فناوری اطالعات و ارتباطـات     ی  توسعه

 ی چنـین توسـعه     بهداشـت عمـومی و هـم       ی  ها، توسعه ها و هتل  اماکن اقامتی، رستوران  

                                                 
1- spillovers 
2- externalities 
3- Marin ,1992 
4- Information and Communication Technology (ICT) 

  
  1990  1995  2000  2003  2004  2005  

سهم 
بازار به 
  درصد

متوسط 
رشد 
  ساالنه
2000-
1990  

متوسط 
رشد 
 ساالنه
2005-
2000  

  -  -  100  806  764  694  687  540  439  جهان
  2/2  1/4  8/54  5/441  4/424  1/407  8/395  0/315  6/265  اروپا

آسیاو 
  9/6  1/7  3/19  4/155  2/144  3/113  5/110  4/82  2/56  اقیانوسیه

  -5/0  3/3  6/16  5/133  7/125  1/113  1/128  0/109  8/92  آمریکا
  7/5  4/6  6/4  7/36  8/33  0/31  2/28  3/20  2/15  آفریقا

  0/10  6/9  8/4  1/39  3/36  5/29  2/24  7/13  6/9  خاورمیانه
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 شـکل (شـود    صـنعت گردشـگری مـی      ی   توسعه موجبتسهیالت تفریحی و امور رفاهی،      
    )ی یک شماره

 تأثیرگذاری صنعت گردشگری بر رشـد       ی    دهد که اندازه     نشان می  ی دو    شماره  شکل    
اقتصادی کشور میزبان به عوامل گوناگونی بستگی دارد، کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه           

  :دکرموراد زیر اشاره 
 اثرگذاری گردشگری بر رشد ی  عوامل مؤثر در درجه-ی دو  شمارهکلش

 اقتصادی کشور میزبان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
 به خروج درآمـدهای     کشور میزبان،  اشتغال خارجیان در صنعت گردشگری       افزایش -

وجوه کمتری  از این رو،    . شود  ایشان از کشور به سوی موطن خود منجر می         ی  عمده
بر رشـد اقتـصادی   اثرگذاری گردشگری  از  یابد و     جریان می  بانکشور میز در اقتصاد   
  .شود کاسته می

ت مقدار و شّد
مخارج گردشگري 
 خارجي در كشور

 ماهيت امكانات گردشگري
   در كشور ميزبان و

   آن جذابيت هاي
ميزان اشتغال 

در صنعت  خارجيان
  گردشگري

 
 فصلي ي درجه

  بودن گردشگري

 
سطح توسعه 

  ميزبانكشور

مشاركت دولت 
درتدارك زير 

هاي گردشگري  ساخت
 ها ايجاد انگيزه و

ميزان چرخش مجدد 
مخارج گردشگران 
  در كشور ميزبان

ي اقتصاد  اندازه
ملي در كشور 

  يزبان م

درصد مالكيت 
خارجي در صنايع 

 مرتبط

  اثرگذارييدرجه
گردشگري بر رشد 
  اقتصادي كشور ميزبان

  )۱۳۷۸( لي: منبع
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 خـدمات و محـصوالت صـنعت گردشـگری در کـشور             ی  اگر منابعی که صرف ارائـه      -
 در تولید و این کشور  ، یا به عبارت دیگر    نباشند کشوراین  اند، متعلق به     میزبان شده 

اه بخـش قابـل تـوجهی از     نباشـد، آنگـ    متّکی    محصوالت و گردشگری خود    ی  عرضه
از   باید برای تأمین این منابع مجدداً        ،کنند وجوهی که گردشگران در آن هزینه می      

کـایی صـنعت گردشـگری       خـود اتّ   ی   هرچه درجـه   از این رو،  .  خارج شود  این کشور 
 تأثیرگذاری فعالیت های مرتبط با این صـنعت در          ی    کشور میزبان باالتر باشد درجه    

 .ای بیشتر خواهد بود هاقتصاد ملی و منطق
تر باشد و سهم این صـنعت در          گردشگری بزرگ  کشور میزبان هر اندازه اقتصاد ملی      -

 سـهم ارزش    ،تـر اقتـصادی    و بـه تعبیـر دقیـق       کشورهای اقتصادی    مجموع فعالیت 
تر باشـد کـه بـه طـور          صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی قابل توجه        ی  افزوده

 ی  دهـد، آنگـاه درجـه      تر خـود را نـشان مـی        ای کوچک متعارف این امر در اقتصاده    
 .اقتصاد ملی بیشتر خواهد بودرشد الت در صنعت گردشگری بر تأثیرگذاری تحوّ

ای  در چنین جامعه  .  است تریهای مناسب  ساخت  دارای زیر  ،تر  توسعه یافته  ی  هجامع -
از  .برخـوردار اسـت    تری  منطقی بیشتر و    تعاملاز  گردشگری با دیگر صنایع      صنعت

 تأثیرگذاری صنعت گردشگری    میزان با   کشور میزبان  توسعه یافتگی    ی  ین رو درجه  ا
 . مستقیم داردی  آن رابطهیاقتصادرشد بر 

هــای بخــش خــصوصی و مخــارج دولــت بــرای گــسترش  گــذاری افــزایش ســرمایه -
 اجتماعی مورد نیاز صنعت گردشگری خود به گـسترش و           -های اقتصادی   ساخت  زیر

 .خالص ملی با ضریبی فزاینده و به صورت تکاثری خواهد انجامیدافزایش تولید نا
کنند نیز   چقدر و چگونه پول خرج می     کشور میزبان این که گردشگران در     چنین   هم -

.  مـؤثر اسـت    آن کـشور   یاقتصادرشد   صنعت گردشگری در     گذاری تأثیر ی  بر درجه 
هـای   ظـر هزینـه   از نکـشور میزبـان   مهم در این جا تأکید بر دو ویژگی مهم      ی  نکته

کـشور   هرچه مجموع مبالغی که گردشگران در یک      کهایننخست  . گردشگران است 
تـری بـر     کنند بیشتر باشد، صنعت گردشگری تأثیرات قابل توجـه         می  هزینه میزبان
ویژگی دوم آن است کـه هـر گردشـگر تـا چـه              . گذارد برجای می کشور  این  اقتصاد  

هـای   ت هزینـه   در واقـع موضـوع شـدّ       .دکنـ   هزینه مـی   کشور میزبان اندازه پول در    
 در واداشتن گردشـگران بـه پـول خـرج کـردن             کشور میزبان گردشگران به توانایی    
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موضوع هزینه کردن از سـوی گردشـگران بـه حـدود            به عبارت دیگر،    . وابسته است 
 محجـ  امـر، موجـب گـسترش        ایـن . دشـو  مـرتبط مـی      هـا ع جذابیت امکانات و تنوّ  

و بـر   شـود     مـی  کشور میزبـان   با صنعت گردشگری در      های اقتصادی مرتبط   فعالیت
 تـأثیری مـستقیم     کشور میزبـان   یاقتصادرشد  تأثیرگذاری این صنعت در      ی  درجه

 .گذارد برجای می
 بـا  ، آن به بخش اصلی اقتـصاد تبدیل صنعت گردشگری با هدف ی  توسعه از سوی دیگر،  

  :دکران چنین خالصه  این موارد را می تواهمّ. رو استه مشکالت و تردیدهایی روب
موضوع وابستگی اقتصادی به یک صنعت یا بخـش اقتـصادی از مـشکالت عمـومی                 -

چون  های معروف آن هم    ه نمونه ک  چنان. آید کشورهای در حال توسعه به حساب می      
 اوپک به صادرات نفت، کوبا به شکر، اکوادور به موز، شیلی به مس              یوابستگی اعضا 

هـا   پذیر آن   ضربه ی  نقطهو   این اقتصادها    ی  کننده هدیدو نظایر آن همواره از عوامل ت      
 به گردشگری نیز از این موضوع       کشور اقتصاد یک     کامل  وابستگی ،آید به حساب می  

هایی از قبیل قبرس و مالدیو را مـی تـوان یافـت کـه                 نمونه به گونه ای  . مبرا نیست 
کـل  تواند  یم ،هاست و ضربات وارده به این بخش     گردشگری بخش اصلی اقتصاد آن    

  .اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد
 نقـش مهمـی     ، اشتغال فصلی  آید و به حساب می   صنعتی فصلی    ،صنعت گردشگری  -

ثیر بیشتری  أکه گردشگری بتواند ت     برای این  .دارددر مجموع اشتغال در این صنعت       
 فـصلی بـودن گردشـگری       ی  بر رشد اقتصادی کشور میزبان بگذارد، بایـد از درجـه          

 .ان کاسته شودکشور میزب
 یعنـی   .گیـرد   مـی  شـکل  در خـارج از آن       کشورهای تقاضا برای بازدید از یک        ریشه -

 تـا حـدود     ،هـای گردشـگری در آن       توفیـق فعالیـت    ی   و درجه  کشور میزبان اقتصاد  
کـشور  و  است  های مبدأ گردشگران    کشورهای اقتصادی در     زیادی تابع روند فعالیت   

 ). 1378، 1لی ( کنترل چندانی برآن نخواهد داشتمیزبان
  
  
  

                                                 
1- Lea, john  
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  ها، تخمین و آزمون فرضیات داده-4
  ها داده-4-1

 ی به عنوان معیار توسعه )GDP( 1های تولید ناخالص داخلیدانان از دادهداقتصا    
در این تحقیق، تعداد . )22001بودی، الکس و آالن،( کنندمی اقتصادی استفاده
 ی به عنوان جایگزین توسعه) گردشگری بین المللی( شده به کشورگردشگران وارد 

های سری زمانی تعداد گردشگران وارد شده به ایران شود که دادهگردشگری استفاده می
وانگ و  (به دست آمده است 1383-1338 یها سالیطهای آماری کشور از سالنامه

 عنوان یک جایگزین دیگر برای اگرچه دریافتی از گردشگری معموالً به. )31994گودبی،
شود، به علت موجود بودن تنها برای چند سال، دقیق فعالیت گردشگری استفاده می

. گیردها، دریافتی گردشگری مد نظر قرار نمینبودن آمار موجود  و نااطمینانی در داده
 تا 1338های  بانک مرکزی ایران طی سالی های ساالنه نیز از دادهGDPاطالعات 

 و تعداد گردشگران وارد شده به ایران که با GDPهای داده.  به دست آمده است1383
TOUR  نشان داده شده است، به صورت فرم لگاریتمی )LTOUR و LGDP (

فرم . شود و آن تنها به دلیل تفسیر آسان ضرایب در فرم لگاریتمی استاستفاده می
. دهدر توضیحی نشان میتغییر متغیّلگاریتمی درصد تغییر متغیر وابسته را با  درصد 

 نشان داده شده ی یک  شماره در نمودارLGDP  و  LTOURهای روند زمانی داده
 در طول زمان GDP و TOURدهد که مسیر حرکتی این نمودار نشان می. است

  .یکسان  بوده است
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Gross Domestic Product (GDP) 
2- Bodie, Alex & Alan,2001  
3- Wang & Godbey ,1994  
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  )1383-1338( در ایران LTOUR  و LGDP روند زمانی -ی یک نمودار شماره

  
      

  رشد اقتصادی در ایران ازمیزان گردشگری و رشد میزان  ارتباط بینی برای مشاهده
 میزاندهد که نشان می  نمودار اینروند زمانی در. شود استفاده میی دو شمارهنمودار 

 TOUR رشد میزان اگرچه ؛از روند یکسانی برخوردارند TOUR و GDPرشد ساالنه 
  .ثبات و دارای نوسان بیشتری است بیشتر بیGDP رشد مقدار   نسبت به

  
  تولید ناخالص داخلی و گردشگری در ایران ی  رشد ساالنهمیزان -ی دو شمارهنمودار 

)1338-1383(  

  
  

 با  GDP 27/5 رشد ساالنه میزان میانگین ی چهار شمارهعالوه بر این، بر اساس جدول 
 با  انحراف 72/12  دارای میانگین درحالی که گردشگری.  است2/7انحراف استاندارد 

 GDPر  نسبت به متغیTOURّر که نشان می دهد متغیّ باشد می4/27استاندارد 
  .استدارای پراکندگی و نوسان زیادی 

  

www.SID.ir 



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  
  86پاییز/ مششی بیست و  شماره/ سال هفتم / »ی اقتصاد ویژه «علوم انسانی و اجتماعیی   پژوهشنامه..99

 

   رشد و تعداد گردشگران میزان آمارهای توصیفی-ی چهار شمارهجدول 
  
  
  
 
 
  
  
   نتایجی  تصریح مدل و ارائه-4-2
   واحدی جمعی و ریشه  آزمون هم- 4-2-1
  

هستند، فرایند تکنیک اقتصاد سنجی  رها ناپایا یا دارای ریشه واحدزمانی که متغیّ    
گرنجر و ).  21995؛ اندرس،1987 1ل و گرنجر،انگ( است مناسب نباشد مرسوم ممکن

 ممکن است OLSر ناپایا، تخمین های نشان دادند که در متغیّ)1974( 3نیوبلد
مهم . کننده باشنددار و گمراهبنابراین امکان دارد که نتایج تورش. رگرسیون کاذب باشند

های اقتصاد  مدلهای مناسب درهای سری زمانی با استفاده از روشداده است که پایایی
 نشان ی یک شمارههمان طوری که نمودار ). 1987انگل و گرنجر، (سنجی آزمون شود 

                     های اقتصادی  دادهًچون ایران، معموال دهد، در اقتصادهای در حال توسعه هممی
  .های زمانی ناپایا هستندسری

 مدت بین گسترش گردشگری و رشد  تعادل بلندی  آزمون رابطهعلت    بنابراین به 
 فیلیپس و و )1981 5دیکی و فولر،() ADF( 4اقتصادی، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

در  واحد ی رها و ریشهبرای آزمون پایایی متغیّ،  )1988 6فیلیپس و پرون، ()PP(پرون 

                                                 
1-  Engle & Granger ,1987  
2- Enders,1995 
3- Granger & Newbold, 1974 
4- Augmented Dicky- Fuller Test 
5- Dickey & Fuller ,1981 
6- Phillips & perron ,1988 

TOURRATE GDPRATE  
 میانگین 27/5 72/12
 میانه 91/5 90/12
 ماکزیمم 57/17 38/72
 مینیمم -13/15 -63/70
 انحراف استاندارد 18/7 39/27
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یایی   برای پاPP  و  ADFهاینتایج آزمون. رودبه کار می درصد پنج ی داریسطح معن
  . گزارش شده استی پنج شماره در جدول 

 واحـد و  ی  صفر کـه  وجـود ریـشه   ی فرضیه ،)1991( 1 مقادیر بحرانی مک کینونبا    
ج آزمون  ینتا. شونددهد، آزمون می   مقابل که پایا بودن سری زمانی را نشان می         ی  فرضیه
. ع هستند جم  هم I(1) اول ی  در مرتبه  LTOUR و   LGDPهای   داده دهد که ینشان م 

جمعـی انجـام     های هـم  بنابراین فرایند با تجزیه و تحلیل بلند مدت با استفاده از تکنیک           
  .شودمی

  LGDP واحد ی  آزمون ریشه-ی پنج   شمارهجدول  
  
  
  
  
  
  

  LTOUR واحد ی  آزمون ریشه- ی شش  شمارهجدول 
      

  
  
  
  

یا از یک مرتبه انباشته هستند، اگر ر ناپا، دو متغیّ)1987(مطابق با انگل و گرنجر         
 بلند ی شوند و یک رابطهجمع می ها هم ها پایا باشد، آن یک یا چندین ترکیب خطی آن

دیگر  شود، در طول زمان یکمی ر زمانمدت وجود دارد که مانع از جدایی این دو متغیّ
ر هم   در کناLTOUR و LGDPدر این مطالعه، چون  . کنندمی را به خوبی دنبال
 را در کنار هم LTOUR  و LGDPجمع هستند، از این رو، نیرویی  در بلند مدت  هم

  .دارددر بلند مدت نگاه می

                                                 
1- MacKinnons ,1991 

Prob PP Prob ADF ّرهامتغی  

215/0  )3 (182/2- 380/0 )2 (791/1- LGDP 

008/0  )0  (680/3-  008/0  )2 (680/3-  ∆LGDP 

ob PP Prob ADF ّرهامتغی  

645/0  )4 (249/1- 758/0 )1 (964/0- LTOUR 

000/0  )4  (792/5-  000/0  )1 (688/5-  ∆  LTOUR 
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،  در یجمع های همبا توجه به  فرایند تجزیه و تحلیل بلند مدت با استفاده از تکنیک   
 و جوهانسن و1)1991 و1988( 1 بعد، از روش توسعه یافته توسط جوهانسنی مرحله

 توضیحخود جمعی بر اساس الگوی   برای رسیدن به آزمون هم2)1990(جوسلیوس 
روش جوهانسن که شامل دو آزمون نسبت درست . شوداستفاده می) VAR (3برداری
است، برای آزمون تعداد روابط  ) 6 و آزمون حداکثر مقدار ویژه5آزمون اثر (4نمایی

جمعی بین رشد   نتایج آزمون هم)2-6( و )1-6 (های جدول. رودمی جمعی به کار هم
و آزمون ) trace(زمانی که آزمون اثر  .دهداقتصادی و گسترش گردشگری  را نشان می

تر  بزرگ )1992( 7 لنوم-نسبت به مقادیر بحرانی اوستروالد) r|r+1λ(حداکثر مقدار ویژه 
 r بیش از - مقابلی  در برابر فرضیه-جمعی هم  بردارr وجود - صفر ی باشند؛  فرضیه

دهند که یک ، نشان میی هفت و هشت شمارهجداول .    رد می شود-جمعی بردار هم
لذا براساس آزمون .  درصد وجود داردپنججمعی در سطح معنی داری  معادله هم

 بلند ی یعنی یک رابطه. باشد اول این مقاله قابل رد نمیی جمعی جوهانسن، فرضیه هم
اقتصادی و  لگاریتم گسترش گردشگری در ایران وجود مدت تعادلی بین لگاریتم رشد 

  .دارد
ی گردشگری،  جمعی بین رشد اقتصادی و توسعه  آزمون هم-ی هفت  جدول شماره

  آزمون اثر
  

  
  

                                                 
1- Johanson(1988,1991) 
2- Johanson & Juselius (1990) 
3-Vector Autoregression 
4-  Likelihood Ratio Test  
5-  Trace Test  
6-  Maximum Eigenvalue test  
7- Osterwald-lenum,1992 

Prob 0.05 
Critical Value  

Trace 
Statistic  

Eigenvalue 
  ی صفر فرضیه

)rجمعی تعداد بردار هم( 

012/0  265/14 025/18 363/0  0=r 

071/0  841/3  255/3  078/0  1≤r  
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  ی توریسم ،  جمعی بین رشد اقتصادی و توسعه  آزمون هم-ی هشت جدول شماره
  آزمون حداکثر مقدار ویژه

  
  
  
  ی گرنجر آزمون علّ-4-2-2

ر سری زمانی نشان دادند که اگر دو متغیّ) 1987(و گرنجر) 1987(انگل و گرنجر     
  بلند ی وجود رابطه. ی گرنجر وجود دارد مستقیم علّی باشند، حداقل یک رابطهجمع  هم

کند  گردشگری اشاره میی بین رشد اقتصادی و توسعه) جمعی روابط هم(مدت پایدار 
به عنوان . شودی، حداقل در یک جهت ارتباط داده میر حداقل به صورت علّکه دو متغیّ

ی گرنجر استفاده رها از آزمون علّیت بین متغیّ علّگام نهایی، برای جواب دادن به جهت
  .شودمی

             جمع   همی یک  گردشگری از مرتبهی زمانی که دو سری رشد اقتصادی و توسعه
یت رها را تخمین بزند، آزمون علّها، متغیّتواند در سطح داده میVARشوندومدل می

  :ن رگرسیون دو طرفه زیر است گردشگری شامل تخمیی اقتصادی و توسعه بین رشد
) 1(  
  
)2( 

     
  

  .  می باشند1 نوفه سفیدteضرایب معین ، µجا  در این
                                                 
1-  White Noise  

Prob 0.05 
Critical Value  

Trace 
Statistic  

Eigenvalue 
  فر صی فرضیه

)r تعداد بردار
 )جمعی هم

006/0  495/15 280/21 363/0  0=r 

071/0  841/3  255/3  078/0  1≤r  

tit

l

i
iit
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i
it eTOURLLGDPLGDP 1
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1
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=
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i
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 صفر ی جمع هستند، فرضیه  همی رها از یک درجه که متغیّیجمع در  یک سیستم  هم
  :اگر  نیست، که  LGDPی گرنجر  سبب علLTOURّاین است که 

)3(                                                                                 
0...: 112110 ==== lH βββ 

  .  صفر  قابل رد  نمی باشدی در این حالت فرضیه
 شود، که  LTOURی تواند سبب علّنمی  LGDP صفر که ی به طور مشابه، فرضیه

  :اگر
  
)4(  

  .  قابل رد  نمی باشد صفری گاه فرضیه آن
 با l ی  بهینهی وقفه. شوند  استاندارد آزمون میF ی  آمارهباهای فوق، فرضیه    

             به دست2 شوارز بیزینی  و ضابطه1 اطالعات آکائیکی ترین مقدار ضابطه کوچک
 دو کائیک و شوارز بیزین های اطالعات آ بهینه بر اساس ضابطهی مقدار وقفه. آیدمی
شود تا اطمینان حاصل ها انجام می با انواع وقفه3از این رو، آزمون شناختی. باشدمی

- پیندیک و روبین(یت به تفاوت حاصل از وقفه، حساس نیست گردد که نتایج آزمون علّ
  . )های نه و ده شمارهجداول (  )51998 ؛ شان و سان،41991فلد،  

نتایج تجربی . دهدی گرنجر را نشان مینتایج آزمون علّای نه و ده شماره ه    جداول 
  LTOURی گرنجر  عامل علLGDPّ صفر مبنی براین که ی دهد که فرضیهنشان می

 صفر دیگر ی چنین، فرضیه و هم. شود درصد رد میپنجنیست، در سطح معنی داری 
 پنجمعنی داری  نیست، در سطح LGDPی گرنجر عامل علLTOURّمبنی بر این که 

با توجه . ها، بسیار حساس نباشدرسد که به تفاوت وقفهمی درصد رد می شود و به نظر
چنین،  هم. آیدی دو طرفه به دست می صفر، یک ارتباط علّی به رد شدن هر دو فرضیه
 9211/0 باعث افزایش GDPدهد که یک درصد افزایش در آزمون جوهانسن نشان می

                                                 
1- Akaike Information Criterion 
2- Schwarz Bayesian Criterion 
3-  Diagnostic check 
4- Pindyck & Rubinfeld (1991) 
5- Shan &  Sun (1998) 

0....: 2122210 ==== βββH
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 درصد 40837/0 باعث افزایش TOURک درصد افزایش در   و یTOUR  درصد در
  .شود میGDPدر 
  

 LTOUR و LGDPرهای  بین متغیّی گرنجر  آزمون علّ-ی نه شمارهجدول 

  F-Statistic Probability  وقفه
   صفری فرضیه

)LGDP عامل علی گرنجر LTUOR نیست(  
  رد می شود  018/0  085/6  1
  رد می شود  013/0  829/4  ٭2
  رد می شود  013/0  137/4  3
  رد می شود  001/0  936/5  4

  .باشد  می2 وقفه  بهینه بر اساس ضابطه اطالعات آکائیک و ضابطه شوارز بیزین ٭
  

  LTOUR و LGDPرهای بین متغیّ  آزمون علی گرنجر-ی ده شمارهجدول 
  F-Statistic Probability  وقفه

  فرضیه صفر
)LTUORعامل علی گرنجر LGDPنیست (  

  باشدیقابل رد نم  783/0  077/0  1
  رد می شود  006/0  832/5  ٭2
  رد می شود  016/0  910/3  3
  رد می شود  016/0  573/3  4

  .باشد  میدو شوارز بیزین  ی  اطالعات آکائیک و ضابطهی  بهینه  بر اساس ضابطهی  وقفه٭
  

  :هاگیری و ارائه پیشنهاد نتیجه- 5
ای و چه  ها، چه در سطح ملی و منطقه می عرصه گردشگری در تمای  هامروزه توسع    

های خصوصی قرار گرفته  ریزان دولتی و شرکت المللی مورد توجه برنامه در سطح بین
اند که برای بهبود برده ای به این حقیقت پی بسیاری از کشورها به صورت فزاینده. است

ای  های تازه ن راهدر صدد یافت وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و
  . برآیند

              یک نوع رانت اقتصادی تلقی  ،برای کشورهایی مانند ایران، درآمدهای نفتی       
  که فاقد هرگونه اثرات القایی مستقیم از لحاظ باال بردن سطح تولید در اقتصادمی شود

های لیتزنجیر وار با بعضی از فعا  در حالی که صنعت گردشگری به صورتاست؛
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 و رونق آن، از لحاظ افزایش درآمدها در اقتصاد کشور رداقتصادی، وابستگی دو جانبه دا
  اقتصاد کشور را از حالت تک گردشگری،ی    در نتیجه توسعه.سزایی دارده میزبان تأثیر ب

 ثبات در درآمدهای ناشی از جذب علت و ثبات اقتصادی را به می کندمحصولی خارج 
 .داشتخواهد کشور به همراه گردشگری برای 

رشد  و المللی بین گردشگری ی توسعه دهد که بیننتایج این تحقیق نشان می     
 هرچه گفت توانمی که طوری  به؛ای وجود داردطرفه دو و متقابل ی رابطه اقتصادی

 نیز بیشتری گردشگران باشد، از تعداد برخوردار بیشتری رشد اقتصادی از کشور
 باالتری ی المللی کشور از میزان توسعه گردشگری بین  هرچه،چنین و هم تاس برخوردار

  . دست خواهد یافت نیز برخوردار باشد، کشور به رشد اقتصادی بیشتری 
 کشور باعث افزایش GDP    بر اساس نتایج به دست آمده، یک درصد افزایش در 

 41/0 افزایش  درصد در  گردشگری  و یک درصد افزایش در گردشگری باعث92/0
های تحقق  این پتانسیل در صورتی تحقق پذیر است که زمینه .شود میGDPدرصد در 

شود که برای رسیدن به رشد اقتصادی از این رو، پیشنهاد می. آن وجود داشته باشد
 گردشگری ی  توسعهی باالتر در کشور به صنعت گردشگری توجه اساسی شود و برنامه

  .دشوگذاری  اقتصادی، سیاستی های توسعهی برنامه زمینهکشور در 
  
  

  :پی نوشت
 آزمون دیکی فولر ADFی اول متغیّرها،   تفاضل مرتبه∆ی پنج، در جدول شماره -١

دهند و اعداد داخل   احتمال را نشان میProbفیلیپس و پرون ،  PP  تعمیم یافته، 
  .بهینه استهای ی تعداد وقفه پرانتز نشان دهنده
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  : و مĤخذمنابع
عوامـل مـؤثر بـر رشـد و         ) 1384(خسرویانمحمدرضا  ابراهیمی، علیرضا و     -1
، مجموعـه مقـاالت اولـین همـایش      صنعت توریسم در اسـتان مازنـدران       ی  توسعه

  .انتشارات رسانش : استان مازندران،  تهرانی سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه
مبـانی،  : مـدیریت جهـانگردی   ) 1378(ایـزدی داوود   اعرابی، سید محمـد و     -2

  .های فرهنگیژوهش دفتر پ :،  تهرانراهبردها و آثار
بررسی رابطه علیت بین گردشگری و تجـارت        ) 1384(خوارزمی، ابوالقاسم  -3

  . 37 ی شماره ، بازرگانیی پژوهشنامه ،)1338 -80(در ایران
، مجموعه مقاالت اولـین  ر پایدای گردشگری و توسعه ) 1384(رهبری، مهدی  -4

انتـشارات   :همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه استان مازندران،  تهـران           
  .رسانش
بررسـی اثـرات اقتـصادی      ) 1379(سـعید امیریـان   مجیـد و    , صباغ کرمانی  -5

،  ) سـتانده  -بـا اسـتفاده از تحلیـل داده       (توریسم در جمهوری اسالمی ایران      
  .یز پای، بازرگانیی پژوهشنامه

چـشم انـداز گردشـگری    ) 1384 (مجیدیروفیا طهماسبی پاشا، جمعلی و    -6 
ی شهرها و روسـتاهای منطقـه       سواحل جنوبی دریای خزر و آثار آن بر توسعه        

 مجموعه مقاالت اولین همایش سراسری نقـش   ، )شهرستان تنکابن : مطالعه موردی (
  .ت رسانش انتشارا:، تهران صنعت گردشگری در توسعه استان مازندران

 پایـداری گردشـگری در      ی  نگرش سیستمی الزمه  ) 1384(لطفی، صدیقه  -7
، مجموعه مقاالت اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشـگری در توسـعه       مازندران

  .انتشارات رسانش :استان مازندران،  تهران
عبدالرضـا  : ، مترجمـان  گردشگری و توسعه در جهان سوم     ) 1378(لی، جان  -8
  .شرکت چاپ و نشر بازرگانی :اری و دیگران،  تهرانالدین افتخرکن
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