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 صنعت گردشگری بر رشد اقتصادیتأثیربررسی 

 کشور ایران 
 

 1سمیرا متقی

 2افسانه کاظمی

 3سمیه ناصرزاده

 

 چکیده :

مقاله حاضر به بررسی تأثیر گردشگری، به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی رشد اقتصادی، بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشور ایران طی 

وط به رشد اقتصادی، استفاده می به این منظور از روش مشهور بارو و ساال مارتین در مقاالت مرب می پردازد. و 0991 -2102دوره زمانی 

 د.کن

تعداد )رشد اقتصادی دوره قبل، نرخ ارز، روش مورد استفاده در این تحقیق، روش اثرات تصادفی بوده و آمار مربوط به متغیرهای مستقل 

مورد استفاده در تحقیق  و وابسته )رشد اقتصادی دوره جاری( (اصل از گردشگری بین المللیه به کشور ایران، درآمد حگردشگران وارد شد

 از بانک جهانی، استخراج شده است.

اوالً؛ تمامی متغیرهای مستقل مورد استفاده در تحقیق، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد نتایج حاصل از تحقیق حاضر، نشان می دهد که 

شود درآمد  ادیز ایران کشور هب الملل نیهر چه تعداد ورود گردشگر ب طی دوره مورد بررسی داشته اند؛ در ثانیاقتصادی کشور ایران، 

شده و چون این درآمد، بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور محسوب می شود، افزایش آن  به صورت مستقیم، منجر  ادیز زیحاصل از آن ن

 به رشد اقتصادی کشور ایران می شود.

 افزایش تعداد گردشگر خارجی در کشور ایران که با ارزآوری نیز همراه است، از یک طرف  الوه،بع

و از طرف دیگر، منجر به رشد و پیشرفت سایر  دهدی نشان م یآثار خارج گرید ایو  زیرا در کل اقتصاد به شکل اثرات سرر ییایاثر پو

لداری، رستورانداری، حمل و نقل و ... ( می شود )تأثیر غیر مستقیم گردشگری بر بخشهای اقتصادی که با این بخش در ارتباطند )مانند هت

 رشد اقتصادی(.

 کلید واژه:

 پانل دیتا ایران، گردشگری، رشد اقتصادی، 

 

 مقدمه -1

 دیتولاز  یقابل توجهی توسعه یافته، سهم از کشورها یاریدر بسبوده و رو به رشد  تیاهم یدارا یدر اقتصاد جهان یگردشگر صنعت

 رد که کرد اشاره نکته این به توانمی  صنعت این زایی در زمینه قدرت اشتغال اشتغال را به خود اختصاص داده است. و یناخالص داخل

 بدون ساده کارگران هم ،که ای به گونه )با یا بدون واسطه( نفر جهانگرد به کشور، یک فرصت شغلی ایجاد می شود 6مقابل ورود هر 

  را می تواند به نوعی در خود جای دهد. گوناگون هایمهارت  احبانص هم و مهارت

و در نتیجه بهبود  یحساب جار یکسر یمال نیمأبه ت ای کمک قابل مالحظه المللی نیدر سطح ب یدرآمد حاصل از گردشگر از طرفی،

 می شود ییها تیفعال نیگزیو جا دکن یکمک م یکاریبه حل مشکل ب ،یگردشگر ،ای . در سطح منطقهکند یم وضعیت اقتصادی کشور،

 (. کشورهای مواجه با صادرات مواد خام  در خصوص به )اند خود را از دست داده یرقابت تیکه مز

همچنین این صنعت، به صورت مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد جوامع را در خود درگیر می سازد. بر این اساس و بر پایه مباحث پیش گفته، 

است تا با بحث و بررسی پیرامون عوامل اثر گذار بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش گردشگری، تأثیر مستقیم و غیر تحقیق حاضر بر آن 

با دارا بودن جمعیت جوان و جویای کار مستقیم این صنعت را بر رشد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار دهد و از آن جاییکه، کشور ایران 

                                                 
 samira.motaghi@gmail.com                                                         عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه اقتصاد - 1

 ندانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه مازندرا  - 2
 پیام نوردانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه   - 3
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 ، بنابراینرای جذب گردشگر برخوردار می باشد، ی گردشگری در سطح منطقه و جهان، از جایگاه مناسبی بو برخورداری از جاذبه های باال

راهکاری به منظور توسعه صنایع غیر وابسته به ئز اهمیت بوده و به بررسی تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی این کشور، حا توجه جدی

 ند.کفراهم می  ،را مانند صنعت گردشگری منابع انرژی

بخش  ارتباط گردشگری بین المللی و رشد اقتصادی می پردازد؛ بخش بعد به بررسی مبانی نظری سازماندهی مقاله، به شرح زیر است:  

در بخش چهارم، روش شناسی تحقیق مطرح شده و  می کند.به طور مختصر ارائه  داخلی و خارجی صورت گرفته رابرخی از مطالعات  م،سو

به جمعبندی و نتیجه  ، روش تحقیق مورد واکاوی قرار می گیرد و تخمین مدل مطرح می شود و نهایتاً در بخش پنجمقمدل تحقیبا بررسی 

 گیری، پرداخته می شود.

 مبانی نظری -2

رشد اقتصادی را  ،که می باشد و رشد اقتصادی ارتباط مبحث گردشگرینقطه کلیدی و نظری  ،ELGH)0(رشد  به منجر صادرات فرضیه

در این نظریه، گردشگری نوعی صادرات  (.679: ص 0992)مارین،  می کندر نیروی کار و سرمایه، تابعی از توسعه صادرات مطرح عالوه ب

 می شود. TLGH)2(رشد به منجر گردشگری فرضیهمحسوب شده و خود منجر به ایجاد 

 تواندمی بلکه است کشور آن در دیگر عوامل و صادرات ،سرمایه کار، نیروی از تابعی تنها نه کشور یک اقتصادی رشدبر اساس این نظریه، 

 .( 2112)4کانتاوال و باالگوئر)و  8(0839)شریفی رنانی و همکاران، .باشد نیز کشور آن به شده، وارد گردشگر میزان تأثیر تحت

ملل متحد و شورای گردشگری و صنعت گردشگری، یکی از صنایع مهم و تأثیر گذار در اقتصاد کشورهاست که بر اساس آمارهای سازمان 

 .یرمستقیم، اقتصاد جوامع را تحت الشعاع خود قرار می دهدمستقیم و غ ، به صورت1یجهانمسافرتهای 

تأثیر مستقیم گردشگری بین المللی  ، آورده شده است. همانطور که این شکل، نشان می دهد،0این فرآیند به صورت کامل در شکل شماره 

مخارج انجام شده  متفرقه، اهداف برای مقیم غیر افراد و ساکنان توسط خاص کشور یک درصورت گرفته  کل مخارج بر اقتصاد، از طریق

توسط دولت به منظور افزایش جاذبه های گردشگری )مانند بهبود فضای موزه ها و افزایش تعداد آنها(، ایجاد بخش های نهادی و خدماتی 

 خدمات و فراغت اوقات و مسافرتی هایآژانس، هافرودگاه، هواپیمایی هایشرکت، هاهتل )مانند گردشگری توسط دولت و بخش خصوصی

 صورت می گیرد.  (و ... گردشگران با مستقیم در ارتباط سرگرمی و تفریح

تحت تأثیر  همچنین اشتغال ایجاد شده در صنایع و خدمات وابسته به صنعت توریسم، به صورت مستقیم تولید ناخالص داخلی کشورها را

این  ؛ در حالی کهبود GDPکل  از ٪2.9 ،2102 سال در GDP در گردشگری مستقیم سهم، WTTCقرار می دهد چرا که، بر اساس آمار 

 توسط شده تولید اقتصادی هایفعالیت دهنده نشان اول درجه این افزایش درو  ه استیافتافزایش  GDPاز  ٪4.8به  2108در سال  رقم

وابسته به   خدمات سایر و مسافران ونقل حمل، ، رستوران ها، اوقات فراغتهوایی خطوط، مسافرتی هایآژانس، هاتله مانند صنایعی

 . باشدمیصنعت گردشگری، 

 و هواپیما خرید مانندگردشگری ) بلندمدت گذاریسرمایه مخارج تأثیر غیر مستقیم گردشگری بین المللی بر اقتصاد از طریقهمچنین، 

 خدمات، هوایی نقل و حمل، و ارتقاء گردشگری بازاریابی مانندبه نمایندگی از جامعه ) دولت کلی مخارججدید و ...(،  هتل زسا و ساخت

گردشگران هستند،  با هایی که در ارتباط مستقیمبخش توسط خدمات و کاال داخلی خرید...(،  مناطق پر رفت و آمد و امنیتی و بهداشتی

 هایآژانس توسط IT خدمات و هواپیمایی هایشرکت توسط غذا و سوخت خدمات، هاهتل توسط کردن زتمی و غذا خدمات )مانند

 .صورت می گیرد( و ... مسافرتی

                                                 
1 . Export-Led Growth Hypothesis 
2.Tourism-Led Growth Hypothesis 
3 . Cortés and Pulina. (6002) 
4 . Balaguer and Cantavella 

(WTTC) . WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 5 
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 تأثیر گردشگری بر اقتصاد -0شکل 

 

 

 

 

 

 

 

   کل سهم

  

 WTTCمنبع: 

 WTTCمنبع: 

 

 

 

 

 

 

 پیشینه تحقیق -3

عات متعددی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که به تعداد محدودی از در زمینه گردشگری و مباحث مربوط به این حوزه، مطال

می شود، البته در زمینه موضوع مورد بررسی در این مطالعات که به صورت مستقیم با موضوع تحقیق مرتبط هستند، به شرح زیر اشاره 

گرفته می باشد، این است که اوالً مطالعات صورت گرفته  تحقیق حاضر، نکته حائز اهمیت که اختالف میان این مطالعه و مطالعات صورت

اغلب مربوط به کشورهای توسعه یافته می باشند، و کشورهای در حال توسعه مانند ایران را در بر نمی گیرند، در ثانی، متغیرهای مورد 

تور مورد استفاده در گردشگری )تعداد و هر دو فاکاستفاده در تحقیق حاضر به صورت کامل بر اساس مبانی نظری تحقیق صورت گرفته 

ورود گردشگر بین الملل و درآمد حاصل از گردشگری( را در کنار هم مطرح کرده )کاری که در مطالعات دیگر به چشم نمی خورد(؛ از 

 همه فاکتورهای اثر گذار بر رشد اقتصادی را پوشش دهد. مدل مورد استفاده، سعی شده که طرفی،

 

 یمطالعات خارج -3-1

 گردشگری مستقیم تأثیر

 از طریق: اقتصادبر 

 

 اقامت درآمد ناشی از

 نقل و حملدرامد ناشی از 

 پذیراییهزینه های مربوط به 

 های گردشگری جاذبههزینه 

 

 و خدمات صنایع

 امتاق محلدرگیر با 

 شامیدنیآ و غذایی محصوالتدرگیر با 

 نقل و حمل خدمات

 تفریحی و ورزشی فرهنگی، خدمات

 

 مخارج منابع

 ساکنان داخلی گردشگری مخارج

 سفر کار و کسب داخلی مخارج

 گردشگر صادرات

 دولت به متعلق گردشگری مخارج

 

 

 

 غیرمستقیم تأثیر

بر اقتصاد از  گردشگری

 طریق:

 

 یگذارسرمایه مخارج

 گردشگری

 دولت انبوه گردشگری مخارج

 کنندگانعرضه از خرید تاثیر

 

 

 تأثیر کلی 

بر  گردشگری

اقتصاد از 

 طریق:

 تولیدناخالص

 داخلی

 اشتغال
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 ،0961 -2111در دوره زمانی  علّیت گرنجر روش از استفاده با را یونان بلندمدت اقتصادی رشد بر گردشگری ( اثر2114)0دریتساکیس

 علّیت هایآزمون .پرداختالمللی بین  گردشگری از حاصل درآمد و مؤثر ارز ، میزانGDPبین  همجمعی بردار کرد  و به بررسی آزمون

گردشگری  از حاصل درآمدهای بین طرفه دو قوی علّی رابطه یک که کرد مشخص بود، شده ریزیپایه خطا تصحیح یهامدل بر که گرنجر

 بین همچنین، و رشد اقتصادی و مؤثر ارز نرخ بین معناداری علّی روابط در این مطالعه، مشابه، طور به .دارد وجود اقتصادی رشد و المللیبین

 .شد مشاهده یونان در کشور دوره این در المللیبین گردشگری از حاصل درآمدهای و مؤثر ارز نرخ

-0999زمانی  دوره طی را المللی بین گردشگری اقتصادی و رشد بین رابطه ،پانلی هایداده رویکرد از استفاده ( با2111)2کامپوس و سکویرا

 نمودن رشد فراهم به قادر تنهایی به گردشگری صنعت درش که کندمی بیان مطالعه نتایج کردند. بررسی جهان منتخب کشورهای در  0931

 رشد با داریمعنی رابطه گردشگری صنعت مورد مطالعه، کشورهای همه در باشد. همچنیننمی نظر مورد کشورهای برای باال اقتصادی

 .است نبوده دارمعنی اقتصادی رشد با صنعت این رابطه اکثرموارد در و نداشته اقتصادی

 

 این در اند.پرداخته التین آمریکای توسعه کشورهای و اقتصادی رشد بر گردشگری صنعت سهم بررسی به ،2119 سال در مکارانه و 8فایسا

 به نتایج اند.هکرد استفاده نئوکالسیک رشد مدل چارچوب در 2111-0991در دوره  التین آمریکای کشور 07 تابلویی هایداده از مطالعه

 .است آفریقایی کشورهای برای آمده دست به نتایج مشابه التین آمریکای کشورهای برای آمده دست

 کنند. می ازمون تایوان در را اقتصادی رشد و گسترش گردشگری بین علی رابطه 2118-0931های ( به کمک داده2116) همکاران و 4کیم

 و تایوان گردشگری کشور در و دارد وجود تایوان ورکش در اقتصادی رشد و گردشگری بین تعادلی بلندمدت رابطه که دهدمی نشان نتایج

 .کنندمی تقویت را یکدیگر اقتصادی رشد

 مطالعات داخلی  -3-2

 – انباشتگی جوهانسن ، از روش هم0847-33(، در بررسی فرضیه توریسم منجر به رشد در ایران طی دوره 0891پور و همکاران)رنج

 انباشتگی هم رابطه یک که دهدمی نشان جوسلیوس - انباشتگی جوهانسن هم آزمون . نتایجاندجوسلیوس و آزمون علیّت استفاده کرده

 علیّت هایآزمون همچنین .باشدمی مثبت عددی گردشگری از حاصل درآمد متغیر ضریب و وجود دارد مذکور متغیرهای بین بلندمدت

 وجود نفت بدون داخلی تولید ناخالص رشد به توریسم از حاصل درآمدهای طرف از بلندمدّت گرنجری علیّت رابطه یک که دهندنشان می

 اقتصادی رشد عامل نیز و داخلی ناخالص تولید محرّك عنوان به تواندگردشگری می صنعت توسعه که کرد استدالل توانمی رو این از .دارد

 .گردد مطرح کشور

-ریسم بر رشد اقتصادی و نیز اثر رشد اقتصادی بر جذب توریسم، مدل(، برای بررسی همزمان اثر توسعه بخش تو0892اربابیان و همکاران)

-را با استفاده از داده (0991-2100کشور عضو سازمان کنفرانس اسالمی در بازه زمانی) 20الملل و رشد اقتصادی برای های توریسم بین

الملل، سرمایه فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و توریسم بین دهنده تاثیر مثبت و معنادارنشان ،مورد بررسی قرار دادند. نتایجهای تابلویی، 

دهد که رشد اقتصادی در این الملل نشان میآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی است. همچنین نتایج بدست آمده در مدل توریسم بین

رانه هر یک از کشورهای اسالمی منجر به شود و افزایش درآمد سکشورها با توسعه تسهیالت و امکانات زیربنایی سبب توسعه گردشگری می

 ها بر توسعه گردشگری موثر است.شود. همچنین گسترش تجارت و کاهش قیمتافزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا می

 دوره برای الگو برآورد و رابطه علیت کمک به را منا منطقه در گردشگری توسعه و اقتصادی رشد بین رابطه (، 0892حقیقت و همکاران)

 کشورهای در اقتصادی رشد و گردشگری میان آمده، دست به نتایج اساس بر .اندکرده بررسی ثابت اثرات روش به ، 2119 تا 0999 زمانی

 کشورهای گردشگری این صورت در یابد افزایش درصد یک منا کشورهای اقتصادی رشد اگر همچنین دارد و وجود طرفه علیت دو رابطه منا،

                                                 

Dritsakis . 1 

CamposSequeira and .  2 
3 . Fayissa 

Kim . 4 
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 داخلی ناخالص تولید صورت این در یابند افزایش درصد یک منا گردشگران کشورهای چنانچه طرفی از یابد.می زایشاف درصد 20/1 منا

 یابد.درصد افزایش می 04/1منا به عنوان شاخص رشد اقتصادی  کشورهای

 وقفه با رویکرد خودتوضیحی زا استفاده با ایران اقتصادی رشد بر گردشگری صنعت تأثیر بررسی (، به0839شریفی رنانی و همکاران)

 گذاریسرمایه که دهدمی نشان پژوهش این نتایج اند.پرداخته 0837-0863دوره  در فصلی هایداده از گیری بهره با و (ARDL)گسترده 

 .دارد ایران اقتصادی رشد بر معناداری اثر کشور به گردشگران سرانه و همچنین ورود گردشگری بخش در سرانه

 

 

 ناسی تحقیقروش ش -4

نرم افزار  تحقیق حاضر، به منظور بررسی ادبیات موضوع، از روش کتابخانه ای استفاده می کند. همچنین، در بخش تخمین تابع تقاضا،

eviews  مورد استفاده قرار می گیرد.  پانل دیتاروش و 

شاخص های مربوط به بانک جهانی استخراج شده  ازمی باشد و آمارهای مذکور  0991 – 2102دوره زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر، 

  اند.

، می باشد مارتین -که تأثیرگرفته از مدل بارو و ساال (2113) 0که بر گرفته از مدل ریسو بر این اساس، مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر

 به صورت تابع تولید کلی زیر مطرح می شود:

(0) GDPt = F (GDPt-0 , TURt, ERt) 

GDP رشد اقتصادی( ) : تولید ناخالص داخلی( tGDP  0رشد اقتصادی دوره جاری و-tGDP  رشد اقتصادی دوره قبل )به عنوان کامل ترین

 ؛(متغیر نشان دهنده رشد اقتصادی( 

:TUR  در تحقیق حاضر، به منظور بررسی کامل تر تأثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی، از دو متغیرTUR 0t  اصل از ح درآمدبرای

 ؛برای تعداد گردشگر ورودی به کشور ایران استفاده می کنیم   t2TURو  گردشگری بین المللی

 این کار، نقطه تمایز اصلی این مطالعه و سایر مطالعات صورت گرفته در این حوزه می باشد.

ER : .نرخ ارز  

 ، به شکل زیر بازنویسی می شود: 0بر این اساس، معادله 

Ln GDPt = a1 + a0 LnGDPt-0 + a2 LnTUR 0t + a8 LnTUR 2t + a4 LnERt + ut )2(                

 دیده شده است. تولید ناخالص داخلی دوره قبل،  در این تابع تولید، سایر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی به عنوان پیش فاکتورهایی درون

 تخمین مدل -4-1

می پردازیم فولر،  –ابتدا به بررسی مانایی این مدل با استفاده از آزمون دیکی پانل دیتا،  به منظور تخمین مناسب مدل با استفاده از روش

 ، مشاهده می شود(.0)که نتایج مربوط به این آزمون در جدول 
یت د، که تمامی متغیرها، مانا هستند پس رگرسیون مورد تخمین واقع شده، کاذب نبوده و قابلشو، مشاهده می 0بر اساس آمار جدول 

 تخمین پذیری دارد.

                                                 
1 - Risso (2002) 
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 فولر تعمیم یافته-خالصه نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد دیکی: 1 جدول

مقدار بحرانی  محاسبه شده ADF متغیر
 نتیجه %5مکینون

tGDPL 34367543- 14351332- مانا 

1-tGDPL 444333.4- 347.32.2- مانا 

T1 Ltur 44.32542- 24354.21- مانا 

t2Ltur -4423.355 -2.3576.1 مانا 

terL 445436.3- 24354.21- مانا 

 منبع:محاسبات تحقیق

ها یکسان می باشند  لیمر استفاده می کنیم تا مشخص شود که آیا عرض از مبدأ Fبه منظور تخمین مدل به روش پانل دیتا ابتدا از آزمون 

 و یا خیر؟

 

 )8(    )0-n-)/ntU
2R-0)/((0-)/nR

2R–U 
2k) = ((R-n-, nt 0-F(n 

  

R2Uبرآورد به روش اثر ثابت، مجموع مربعات خطاهای مدل برآورد شده با فرض متفاوت بودن عرض از مبدأها؛ : 

R2R 0: برآورد به روشPLSمجموع مربعات خطاهای برآورد شده با فرض یکسان بودن عرض از مبدأها؛ ، 

nتعداد مقاطع؛ : 

tتعداد مشاهدات سری زمانی؛ : 

k متغیرهای توضیحی مدل. : تعداد 

 استفاده می کنیم.  ،در ادامه به منظور تعیین روش )اثرات ثابت یا تصادفی(، از آزمون هاسمن، با فرضیات زیر

 

 نتایج حاصل از این دو آزمون به شرح زیر است. 

 و هاسمن Fنتایج مربوط به آزمون های  -2جدول

 عنوان (statisticمقدار آماره آزمون ) ( probدرصد خطا)

 Fآزمون  123457 ...4.

 آزمون هاسمن 11435 32..4.

 مأخذ: یافته های تحقیق                 

                                                 
Pooled + Ols-1  
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می باشد )به همین منظور از آزمون هاسمن نیز ناسازگار کارایی نداشته و   OLSاستفاده از  ( مشخص است که، 2اس نتایج جدول )بر اس

  استفاده می شود(.

 سمن نیز نشان می دهد، که روش اثرات تصادفی به منظور تخمین این مدل، مناسب می باشد.از طرفی، نتایج آزمون ها

 به صورت کامل آورده شده است. 8در جدول  تخمین مدل به روش اثرات تصادفی، نتایج

 

 بررسی تأثیر گردشگری بین المللی بر رشد اقتصادی -3جدول 

 

   .Std. Error t-Statistic Prob ضرایب متغیرها

C 1434 .41211 1447755 . 

?1-tLnGDP ..44.4 .4.1213 243412. .4..45 

LnTUR 1t? ..12.54 .4.13332 44157.3 .4.31.3 

LnTUR 2t? ...54.3 .4.75.34 3445.3 .4... 

?tERL .4.64. .4.33636 54.3573 ....33 

R-squared ..7734     Mean dependent var .4147337 

Adjusted R-squared ..7544     S.D. dependent var .4.37137 

S.E. of regression .4..353     Sum squared resid .4...636 

F-statistic 22436733     Durbin-Watson stat 1463 

Prob(F-statistic) .    

 مأخذ: یافته های تحقیق                   

 جمعبندی و نتیجه گیری -5

طی دوره  ،پانل دیتا )روش اثرات تصادفی(با استفاده از روش در کشور  ایران،  تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی ررسیتحقیق حاضر به ب

داده های مورد استفاده در این تحقیق مربوط به آمار بانک جهانی بوده و دوره زمانی مورد بررسی بر  ، می پردازد.0991 -2102زمانی 

 شده است. اساس موجودیت داده ها، استخراج

به  و با بهره گیری از مبانی نظری صورت گرفته در این راستا می باشد، 8که با بررسی آمار مربوط به جدول شماره  نتایج حاصل از تحقیق 

 است:شرح زیر 

کشور، درآمد )اعم از تولید ناخالص داخلی دوره قبل، تعداد گردشگران ورودی به  تمامی متغیرهای مدل و بودهالف( کل مدل معنی دار 

 داشته اند؛ ایران تأثیر معنی داری بر رشد اقتصادی کشور ،حاصل از گردشگران بین المللی و نرخ ارز(

 ، عدم خودهمبستگی در متغیرهای مدل را نشان می دهد؛0.79واتسن به میزان  -ب( باال بودن آماره دوربین

ی ضرایب کشش محسوب شده و مشخص می شود که کشش بلند مدت ج( از آنجاییکه مدل مذکور به صورت لگاریتمیک می باشد، تمام

و نشان دهنده تأثیر مثبت این متغیرها بر رشد اقتصادی کشور ایران طی دوره مورد مطالعه، می تمامی متغیرهای مستقل مدل، مثبت بوده 

صل از گردشگران بین المللی، تعداد باشد. به عبارتی، افزایش یک درصدی در متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره قبل، درآمد حا

درصد افزایش می  1.17و  1.114، 1.02، 1.44به ترتیب رشد اقتصادی را در کشور ایران به اندازه،  گردشگران ورودی به کشور و نرخ ارز

 دهد. 

شد اقتصادی دوره قبل بر اساس آمارهای مذکور به خوبی مشخص است که متغیر تولید ناخالص داخلی دوره قبل که به عبارتی همان ر

بر رشد اقتصادی جاری، خواهد داشت، استفاده از این متغیر که در بر گیرنده، متغیرهای اثر گذار بر محسوب می شود، بیشترین تأثیر را 
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ست که از رشد اقتصادی کشور ایران می باشند، و ضریب باالی این متغیر، نقطه تمایز این تحقیق در مقابل تحقیقات پیشین صورت گرفته ا

استفاده همزمان از دو متغیر اصلی گردشگری  همچنین،تعداد محدودی متغیر به عنوان عوامل اثر گذار بر رشد اقتصادی، استفاده کرده اند. 

بین المللی )تعداد گردشگران و درآمد حاصل از گردشگری بین المللی( و تحلیل بر اساس هر دوی این متغیرها، نقطه تمایز دیگر این 

 لعه می باشد.مطا

بر رشد اقتصادی کشور ایران،  درصدی تعداد ورود گردشگر 1.11و ضریب  درصدی درآمد گردشگران بین المللی 1.02ضریب  (ب

هرچه ع این ضرایب به خوبی گویای این واقعیت است که، ومجم بر رشد اقتصادی کشور ایران را نشان می دهد.ول گردشگری تأثیر قابل قب

تری بر اقتصاد این کشور بر کنند بیشتر باشد، صنعت گردشگری تأثیرات قابل توجهدشگران در کشور ایران، هزینهبالغی که گرمجموع م

 گذارد. جای می

. به عبارت هزینه کردن، بر می گرددگردشگران به  این واداشتن جذب گردشگر خارجی و در و این موضوع به نوعی به توانایی کشور ایران

به منظور تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی ایران، الزم و ملزوم یکدیگر هستند، چرا که از یک سو سیاستگزاران را به  این دو موضوعدیگر، 

جذب گردشگر )و افزایش تعداد گردشگر( از طرق مختلف فرا می خواند و از سوی دیگر آنها را به ایجاد امکانات مناسب تر و متنوع تر به 

 سوق می دهد. منظور هزینه کرد گردشگران، 

همچنین، ضریب مثبت متغیرهای تعداد گردشگر ورودی و درآمد حاصل از گردشگری بین المللی، بر رشد اقتصادی کشور ایران، بیان می 

کند که گردشگری در کشور ایران مانند بسیاری کشورهای دیگر، هم تأثیر مستقیم و هم تأثیر غیر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد. از طرفی 

شود درآمد حاصل از  ادیز ایران کشور هب الملل نیهر چه تعداد ورود گردشگر بآنجاییکه گردشگری از صنایع خدماتی محسوب می شود، از 

شده و چون این درآمد، بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور محسوب می شود، افزایش آن  به صورت مستقیم، منجر به رشد  ادیز زیآن ن

 ی شود.اقتصادی کشور ایران م

 از یک طرف از طرفی، افزایش تعداد گردشگر خارجی در کشور ایران که با ارزآوری نیز همراه است، 

و از طرف دیگر، منجر به رشد و پیشرفت سایر  دهد ینشان م یآثار خارج گرید ایو  زیرا در کل اقتصاد به شکل اثرات سرر ییایاثر پو

هتلداری، رستورانداری، حمل و نقل و ... ( می شود )تأثیر غیر مستقیم گردشگری بر )مانند  بخشهای اقتصادی که با این بخش در ارتباطند

 رشد اقتصادی(.

به هر صورت نتایج تحقیق حاضر، به نوعی تأیید کننده تحقیقات پیشین صورت گرفته در ارتباط با گردشگری و تأثیر مثبت آن ب رشد 

 اقتصادی جوامع می باشد.

 منابعفهرست 

الملل و رشد اقتصادی)مطالعه موردی: بررسی رابطه توریسم بین"(، 0892پور، مریم)ان، شیرین؛ رفعت، بتول و اشرفیاناربابی .0

-006های رشد و توسعه اقتصادی، صص کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسالمی(، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش

97. 

بررسی رابطه علیّت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در "(، 0892)حقیقت، علی؛ خرسندیان، عبدالخالق و عربی، حامد .2

، 0892های راهبردی و کالن، سال یکم، شماره دوم، تابستان ، فصلنامه سیاستMENAکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 

 .70-013صص 

 .60، ص 0874سال نور،  اصغر، جغرافیا و صنعت توریسم؛ تهران، انتشارات دانشگاه پیامرضوانی، علی .8

بررسی فرضیه توریسم منجر به رشد در ایران طی دوره "(، 0891پور، رضا؛ کریمی تکانلو، زهرا و نجفی نسب، میرحجت)رنج .4

 .001-084، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، صص "33-0847

دشگری بر رشد اقتصادی ایران) در بررسی اثر گر"(، 0839شریفی رنانی، حسین؛ صفائی شکیب، مریم و عمادزاده، مصطفی) .1

 .9-21، صص 6(، فصلنامه علوم اقتصادی، سال دوم، شماره 0837-0863های سال

بررسی رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی)مطالعه موردی ایران، "(، 0837اله و جباری، امیر)طیبی، کمیل؛ بابکی، روح .6

 .34-68، صص 24و توسعه، شماره ، مجله دانش "به عالوه کشورهای منتخب( OECDکشورهای 

 

7. Balaguer, L. and M. Cantavella-Jorda. (2112). Tourism as a long-run economic growth 

factor: The Spanish case. Applied Economics. 84, pp. 377-334. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

9 

 

3. Cortes, I. and M. Pulina (2116), “ A further step into ELGH and TLGH for Spain and Italy”, 

http://www.feem.it/Feem/Pub/Publications/WPapers/default.htm. 

9. Dritsakis, Nikolas,(2114). Tourism as a long-run economic growth factor: an empirical 

investigation for Greece. Tourism Economics, 01, pp 811-806. 

01. Fayissa, B. C. Nsiah, and B. Tadasse. (2119). Tourism and Economic Growth in Latin 

American Countries(LAC): Further Empirical Evidence. Department of Economics and 

Finance, Working Papers, March2119. 

00. Hyun Jeong Kim, Ming-Hsiang Chen, SooCheong Shawn Jang(2116) Tourism expansion and 

economic development: The case of Taiwan , Tourism Management, No.27. 

02. Marin, D. (0992), “Is The Export-Led Hypothesis Valid for Industrialized Countries?”, 

Review of Economics and Statistics, 74, pp. 673-633. 

08. Sequeira, T and C. Campos (2111),”International Tourism and Economic Growth”, Natural 

Resources Management, no. 04, pp. 0-21. 

04. Solow, R. (0916), “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of 

Economics, 71, pp. 011-216. 

01. The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (2101). 

06. Tourism Highlights,Facts and Figures section. Available at www.unwto.org. 

07. World Travel & Tourism Council (WTTC). Available at www.wttc.org. 

03. World Bank. (2101). World Development Indicators 2101. 

 

http://www.feem.it/Feem/Pub/Publications/WPapers/default.htm
http://www.unwto.org/
http://www.wttc.org/
www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

