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در کشوهای منتخب   تورم نرخ برابری ارز ودرآمد سرانه، گردشگری با  صنعت بررسی رابطه بین
OECD 

 3اسکوئی رزیتا جنابی ،2هاتف حاضری ،1اللهیناصر سیف                                          

 چکیده

سی رابطه بین  شگریدر این پژوهش به برر سته گرد سرانه، با به عنوان متغیر واب شنرخ برابری ارز و نرخ تورم  درآمد  وهای در ک

های داده .شودمی OECDکشور از کشورهای  11نمونه مورد استفاده دراین تحقیق شامل  ؛پرداخته شده است OECDمنتخب 

ست جمع 2112تا  1991تحقیق در بازه زمانی  ستفاده تحقیق پو آوری شده ا شدانل دیتا میمدل مورد ا و نرم افزارهای مورد  با

 باشد.می   Eviewsو  Excelاستفاده

شان می دهد که بین   شگرییافته های تحقیق ن شگری با و گرد سرانه رابطه مثبت وجود دارد درحالی که بین گرد رخ ن درآمد 

طه راب دارای ری ارزبنرخ برا بانهایتا یافته های تحقیق نشااان می دهد که تقاضااا برای گردشااگری  .تورم رابطه منفی وجود دارد

توریسااک کاهش می یابد و برای تقاضااا  ،آمریکایعنی با کاهش نرخ برابری ارز کشااورهای نمونه در برابر د ر  باشااد.میمنفی 

 .برعکس

 

 صنعت گردشگری، درآمد سرانه، نرخ برابری ارز، نرخ تورم کلمات کلیدی: 
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 مقدمه  -1

سترده شگری گ شتغالگرد صلی ا صنعت متنوع به عنوان منبع ا ست. این  صنعت خدماتی در دنیا شکوفاییترین   زایی، درآمد، 

سعه صادی و تو شمار اقت شورهای جهان به  سیاری از ک ساختارهای زیربنایی در ب (. البته 1311پور، آید )جهانیان و علیمیی 

شود. گرایش مردم جهان به یافتن  سایر ابعاد آن به ویژه بعد فرهنگی،  شگری نباید باعث غفلت از  صادی گرد اهمیت و نقش اقت

ود. از شتر است تا نقش گردشگری در این تعامالت هر روز حیاتیها سبب شده ترین و موثرترین راه برای گفتگوی فرهنگآسان

سی نیز نقش گردشگری از آن نظر اهمیت می سیا سانلحاظ  شیرین حکومتیاید که ان داری در طول تاریخ و ها از تجارب تلخ و 

سانی با یکدیگر با زاویهمند میهای مختلف بهرهدر تمدن ضمن برقراری پیوندهای عاطفی و ان سیعشوند و  ه دیگر تری بی دید و

ت، در هاسبط فرهنگی ملل، از آنجا که پایه و اساس صلح و دوستی و به تبع آن روابط اقتصادی میان آننگرند و رواها میفرهنگ

(. عالوه بر نکات فوق باید افزود که در عصر حاضر یعنی دوران مبارزه 1311ی همه جانبه نیز سهک بسزایی دارد )کاظمی، توسعه

صبا آلودگی محیط سه با  شگری در مقام مقای ست، گرد شمار میزی شدید آلودگی به  صنعتی بدون آثار  یبایی، رود )دنایع دیگر، 

ست که همه1331 صنعت تردیدی نی شورهای جهان در قالب رقابتی تنگاتنگ در پی بهره(. با توجه به مزایای این  ری از گیی ک

شتغال ناشی از بهینهتری از درآمد و با  برمزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... به ویژه دریافت سهک بیش سازی دن سطح ا

 (.1312این صنعت خدماتی در کشورهای متبوع خود هستند)گی، 

ی این صنعت ترسیک و انداز روشنی را برای آیندهبه طور کلی، آمار و ارقام حاصل از درآمد گردشگری در سطح جهانی چشک   

صنعت در جهان دارد. به طوری که  شگری  طبق حکایت از رونق روزافزون این  سازمان جهانی گرد سال  2(UNWTO)آمار  در 

 2111به مرز  2121میلیارد د ر بوده و این رقک در ساااال  922المللی رقمی معادل درآمد حاصااال از گردشاااگری بین 2111

شمندی در چشکمیلیارد د ر خواهد ستراتژیک و ارز صنعت جایگاه ا سید. همچنین این  سالمی ایران دارد و در ر انداز جمهوری ا

 ی اقتصادیتواند راهی به سوی توسعههای این صنعت، میها و توجه ویژه به زیرساختصورت برطرف نمودن تنگناها و کاستی

شور و برن سازی ک ضرورت باز شد. پس از جنگ تحمیلی،  شور با سرلوحهامهک صادی، اجتماعی و فرهنگی،  های ی برنامهریزی اقت

 (. 1319دولت قرار گرفت )حیدری، 

 

 بیان مسأله -2

ست تا در سه دههی جهان و بحثرشد صنعت گردشگری در گستره شگاهی مربوط به آن سبب شده ا اخیر  یهای علمی و دان

سیاری از تصمیمات مربوط به کسب و توجه به عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری افزایش یا بد. تقاضای گردشگری اساس ب

شگری می ضا به عنوان یک عامل تعیینکار گرد شد. به خاطر نقش کلیدی تقا سی عوامل با سودآوری کسب و کار، برر کننده در 

 در این راستا در پژوهش های مربوط به آن است،های فعالیتریزیتاثیرگذار بر تقاضای گردشگری ،عنصر بسیار مهمی در برنامه

 پردازیک.حاضر به بررسی چند عامل اثرگذار بر تقاضای گردشگری خروجی کشورها می

استراحت، کار و  یکه برا یافراد یهاتیعبارت است از فعال ی(، گردشگرUNWTO) یگردشگر یسازمان جهان فیاساس تعر بر

 کنندیجا اقامت مدر آن یسال متوال کی یحداکثر برا و سفر کرده        شیسکونت معمول خو طیبه خارج از مح گرید لید 

 (.1392یزدی و سقایی، )پاپلی

ست که امروزه می    صنایعی ا شگری از  شورهای صنعت گرد سازی رقابت کند. ک صنایعی نظیر نفت و خودرو تواند به خوبی با 

آثار باستانی و مذهبی، استعداد و توانمندی بسزایی در های طبیعی، فرهنگ و تمدن، های گردشگری به لحاظ جلوهدارای جاذبه

 جذب گردشگران
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 دارند.

شد ملی شاید یکی از موثرترین د یل توجه و التفات دولت  سعه و ر صنعت در تو صادی این  شگری اثرات اقت ها به گرد

قتصادی کشورها به شمار آورد ی اتوان گردشگری را به عنوان یکی از نیروهای محرک رشد و توسعههاست و در حقیقت میآن

 (.1311نژاد، )راسخی

سله فعالیت    سل ضمن ایجاد یک  شگری  سایر بخشگرد شدن  صادی نیز میهای جدید در جامعه، موجب فعال  شود، های اقت

صنایعبخش سوخت و انرژی،  ساختمانی که به تبع فعالیتهایی نظیر حمل و نقل، مواد غذایی،  ستی و بخش  شگرید  های گرد

ری ی گردشگگیرند. به همین علت اکثر کشورها سعی در ارتقاء این صنعت داشته و امکانات  زم را جهت رشد و توسعهرونق می

 (. 1311نژاد،کنند )راسخیفراهک می

شور ما ایران نیز بنا     ست جهان جایک شور نخ سکو، از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میان ده ک سازمان یون صدیق   به ت

ولی جایگاه خوبی در بازار گردشگری ندارد.  های اکوتوریسمی و تنوع اقلیمی جزء پنج کشور برتر دنیاستدارد و به لحاظ جاذبه

باشند.  تهالمللی داشریزی برای جذب گردشگران بینتری بر روی برنامهریزان باید توجه و تمرکز بیشبنابراین مسئو ن و برنامه

گردشگر بر روی کدام کشورها باید متمرکز شد سوالی اساسی است که در این پژوهش از بعد اقتصادی به  که در فرایند جذباین

 این موضوع خواهیک پرداخت. 

 

 پژوهش تسؤا  -3

 و گردشگری خروجی کشورهای مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟ ایا بین درآمد سرانه -1

 خروجی کشورهای مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟ارز و گردشگری برابری آیا بین تغییرات در نرخ  -2

 آیا بین تغییرات در تورم و گردشگری خروجی کشورهای مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟ -3

 

 پژوهش: هایهیفرض -1-2

 باشد.معنی دار میو گردشگری خروجی کشورهای مورد مطالعه  درآمد سرانه رابطه -1

 باشد.دار میگردشگران خروجی کشورهای مورد مطالعه معنیی بین تغییرات در نرخ ارز و رابطه -2

 باشد.دار میی بین تغییرات در تورم و گردشگران خروجی کشورهای مورد مطالعه معنیرابطه -3

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1

سعه شگر یامروزه تو صه یدر تمام یگرد سطح ملعر سطح ب یاو منطقه یها، چه در   زانیرمورد توجه برنامه یالمللنیو چه در 

 یامناسب و قابل مالحظه اریبس یمنبع درآمد یکه گردشگر نیجوامع از ا یاست. آگاهقرار گرفته یخصوص یهاو شرکت یدولت

 ،یادمختلف اقتص       در ابعاد  یاگسترده اریمفهوم بس یاست که گردشگر باعث شده دهد،یکشور قرار م کیاقتصاد  اریدر اخت

 (.1313،ییشود )موسا یصنعت تلق کیو به عنوان  کنددایپ یو فرهنگ یاجتماع

تصاادیق سااازمان یونسااکو، ایران از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میان ده کشااور نخساات جهان جای دارد و به لحاظ  به

ایران  جمهوری اسالمی یانداز بیست سالههای اکوتوریسمی و تنوع اقلیمی جزء پنج کشور برتر دنیاست و باتوجه به چشکجاذبه

 21افزایش یابد، یعنی حدود  1212درصد در سال  1/1به  1313درصد در سال 19/1 زم است سهک ایران از شمار گردشگران 

میلیارد تومان در  31گذاری بیش از نفر گردشگر از بازار جهانی را سا نه به خود جذب نماید که این امر مستلزم سرمایه ونیلیم

 (.1319و همکاران،  یرنانیفیشردرصدی بخش دولتی و مابقی از بخش خصوصی است) 11این صنعت با سهک حدوداً 

درصد در سال  2به  1313درصد در سال  13/1انداز، سهک ایران از درآمد گردشگری جهانی باید از طبق سند چشک همچنین،   

شد یابد؛ به گونه 1212 سال ر شور ایران در  شگر ورودی، درآمد  21به  کیسا نه نزد 1212ای که ک میلیارد د ر از محل گرد

سب نم ضایتک ستیابی به اید. اما روند کنونی به هیچ عنوان ر شوار ایران برای د ست و راه د صد از درآمد جهانی  2بخش نی در
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مهمی برای شتاب بخشیدن به آهنگ    تواند عاملانداز در این راستا میسازد. لذا توجه به اهداف سند چشکتوریسک را نمایان می

 (.1319و همکاران،  یانرنیفیرشد و توسعه را فراهک نماید)شر

 

 نوع تحقیق  -1

دل باشد مها، تحقیق توصیفی اقتصادسنجی میگیرد و از نظر گردآوری دادهجای می یکاربرد ی مطالعاتدر زمرهحاضر  تحقیق

گیری نهایی نتیجه1افزار تخصصی اقتصادسنجی یعنی ایویوزباشد و با استفاده از نرممیپنل دیتا سازی این تحقیق بر اساس مدل 

 ها ارائه خواهد شد.ی آزمون فرضیهدرباره

 

 جامعه آماری و نمونه آماری -3

شورهای دنیا و نمونهجامعه شورهایی ی آماری دربرگیرندهی آماری تحقیق کل ک ستان، ) OECDک سترالیا، کانادا، انگل ژاپن، ا

باشند که کشورها با توجه به دسترسی می 1991 - 2112ی زمانی بازهدر ( آمریکا، نیوزلند، سوئد، کره جنوبی، دانمارک، ایسلند

   اند.شان انتخاب شدهها و اطالعاتبه داده

 

 هاآوری دادهجمع -1-3

 1یبانک جهان تیاز سا ی است،خروج وتعدادگردشگران ، تورمدرآمدسرانه، نرخ برابری ارز به مربوط اطالعات که ی تحقیقهاداده

 .به دست آمده است

 

 مدل تحقیق -1

  ستفادها های پانل دیتامدل ازارز و تورم  برابری نرخدرآمد سرانه،  گردشگری خروجی بای بررسی رابطه منظور به تحقیق این در

 است. شده

 تعریف شده است:  1-1ی نرخ ارز و تورم با گردشگری خروجی طبق رابطه ی درآمد سرانه،سازی رابطهدر این تحقیق مدل

(1-1) TODEP= C(1)+ C(2)*GDPPC+ C(3)*EX+C(4)*INF+ε
𝑡

 

 نرخ یدهندهنشان )4C(، نرخ برابری ارز ی دهندهنشان )3C(دهندی درآمد سرانه  نشانده C(2) پارامتر ثابت، C(1)یمعادله این  در

وتورم 
tی پسماند با میانگین صفر و واریانس شرطی ی جملهدهنده، نشانth باشد.می 

 

    نتایج مدل برآورد شده  -9

 

Dependent Variable: TODEP   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/20/16   Time: 11:16   

Sample: 1995 2014   

Periods included: 20   

Cross-sections included: 10   

Total panel (balanced) observations: 200  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 12292471 1260571. 9.751508 0.0000 
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GDPPC 115.0022 15.15645 7.587674 0.0000 

INF -288819.7 175866.6 -1.642266 0.1022 

EX -201.6688 4798.114 -0.042031 0.9665 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.976329     Mean dependent var 19211355 

Adjusted R-squared 0.974810     S.D. dependent var 21209379 

S.E. of regression 3366220.     Akaike info criterion 32.95927 

Sum squared resid 2.12E+15     Schwarz criterion 33.17366 

Log likelihood -3282.927     Hannan-Quinn criter. 33.04603 

F-statistic 642.7455     Durbin-Watson stat 0.559213 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

شان میمعادله   شده  ن سرانه یبضردهد که  برآورد  سطح اطمینان درامد  صد معنادار 93 در  ضریب  در ساس  شد و برا می با

مدل طراحی شده از قدرت و توان توضیح دهندگی با  در تشریح رفتار متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل برخوردار  تعیین 

درصد  93باشد. طبق جدول متغیرهای تعریف شده توانسته اند حدود میدرصد  93  به طوری که مقدار ضریب تعیین برابر است

کل رگرساایون نیز از اعتبار آماری برخوردار  Fبا توجه به صاافر بودن آماره  .در تغییرات متغیر وابسااته را بیان و توضاایح دهند

 باشد.می

فی بین گردشااگری و کاهش برابری ارزی در ضاارایب نرخ برابری ارز و نرخ تورم هر دو منفی میباشااند که بیانگر وجود رابطه من

ران در  خروجی گردشگکشورهای نمونه در مقابل د ر میباشد. بنابراین کاهش نرخ برابری نرخ ارز  و افزایش تورم تاثیر منفی بر 

 گذارد.کشورهای مورد می

 
 

 منابع -11

 :داخلی منابع -1-11

سی  .1 سن؛ آل مراد جبدرقی، محمود، برر شهری در ابراهیمی، مح سرانه خانوارهای  سک و درآمد  ارتباط علی بین توری

 1-11(، مقا ت اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، صص 1319 -1331ایران )

 ، گردشگری )ماهیت و مفاهیک(، تهران ، انتشارات سمت1311پاپلی یزدی، محمدحسین؛ سقایی، مهدی،  .2

 ،تهران،سازمانانتشاراتجهاددانشگاهی(  تعاریفوماهیتواجزا)  ،مدیریتگردشگری(  1311)  جهانیان،موعلیپور،ز .3
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