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 ي ع درجهت ايجاد درآمد و ارتقاء رشد و توسعهيعنوان يكي از بزرگترين صناهامروزه گردشگري ب
دنبال اقتصادي بسياري از كشورها تبديل شده و رشد آن تغييرات اجتماعي و اقتصادي زيادي را به

) كشور56(خب انساني در كشورهاي منت ي اين مطالعه به بررسي اثر گردشگري بر توسعه. داشته است
در اين پژوهش، . پردازدهاي تابلويي ميو با استفاده از مدل داده 2005-2011شامل ايران، طي دوره 

نتايج تحقيق نشان . انساني استفاده شده است ي جهت بررسي اثر گردشگري بر توسعه، از شاخص توسعه
از اين رو . انساني كشورها دارد ي دهد تعداد ورود گردشگران خارجي اثر مثبت و معناداري بر توسعهمي

اقتصادي و انساني براي هر كشوري ضروري  ي يابي به اهداف توسعهاين صنعت جهت دست ي توسعه
  .رسدنظر مي به

  .هاي تابلوييانساني، گردشگري، كشورهاي منتخب، ايران، داده ي توسعه :واژگان كليدي
  
  مقدمه

عنوان به به آنمتفاوت با گذشته پيدا كرده است و  امروزه گردشگري مفهوم و جرياني كامالً
ترين درآمدكه بعد از صنايع نفت و خودروسازي؛ پر طوري هب. شودامري اقتصادي نگريسته مي

حال حاضر گردشگري پيش از هر در). 1374رضواني، (رود شمار ميصنعت حال حاضر دنيا به
اي، هاي محلي، منطقهها را در مقياسدر جهان، حركت سرمايه و انتقال پول يفعاليت ديگر
تر از توليد ناخالص هاي گردشگري به مراتب سريعگردد و هزينهالمللي موجب ميملي و بين

رو اكثر كشورهاي جهان به گردشگري  يابد؛ از اينملي و صادرات جهاني كاال و خدمات رشد مي
عنوان طبيعت زيبا و متنوع، آداب و رسوم، پيشينه تاريخي و فرهنگ است بهآن  ي كه مواد اوليه

ثير أاز سوي ديگر، ت). 1386صدري و همكاران، (نگرند بهترين راه رسيدن به اهداف خويش مي
                                           

  نرادانشگاه مازند ،اقتصادي و اداريدانشكده علوم  ،گروه اقتصاد نظرياستاد  
 ،دانشگاه مفيد قم ،دانشجوي كارشناسي ارشد نويسنده مسئول، )sh_khebreh@yahoo.com(  
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گردشگري بر ميزان اشتغال كشورها، افزايش درآمد ارزي، رونق صنايع داخلي، گسترش 
از همه، ارتقاي سطح زندگي و معيشتي مردم و بسياري ديگر  ترالمللي و مهمهاي بينهمكاري

اقتصادي، موجب شده است تا نگرش كشورهاي دنيا به مرز آن تغيير  ي برنده از عوامل پيش
اقتصادي، جايگاه مهمي در  ي ترين نيروهاي محرك توسعهعنوان يكي از مهمهيافته و ب
  ).1389 همكاران،شريفي رناني و (ها پيدا كند گذاري دولتسياست

رود و با برخورداري از شمار ميهاي مهم گردشگري در جهان بهكشور ايران از قطب
ديرين تمدن و فرهنگ، طبيعت و شرايط اقليمي گوناگون و عوامل ديگر از جمله  ي سابقه

گردشگري در سطح  ي  گيري در جايگاه مناسب نقاط پرجاذبههاي متعدد، توانايي قرارزيارتگاه
هاي گردشگري، تنوع گردشگري و تنوع ايران به لحاظ جاذبه. المللي را داراستآسيا و بين

). 1385زنگي آبادي و ديگران، (كشور اول جهان است  3و  5، 10 ودستي به ترتيب جزصنايع
، ايران در صنعت 2012در سال  1توجه به گزارش شوراي جهاني مسافرت و گردشگريبا

ام  36 ي كشور جهان، داراي رتبه 180چهارم در خاورميانه و در ميان  ي شگري، داراي رتبهگرد
سبب عوامل رغم غناي تاريخي، فرهنگي و طبيعي بهكشور ما به كه اين درحالي است. 2باشدمي

عنوان كشوري در حال توسعه كه ايران به. متعدد در زمينه جذب گردشگر توفيق نداشته است
هاي ارزي حاصل از آن بوده است، شدت متكي به صادرات نفت و درآمدتصادي آن بهساختار اق

همه جانبه و پايدار و همچنين جايگزيني منابع جديد كسب درآمد به  ي براي ايجاد يك توسعه
مدهوشي و (باشد هاي خود ميجاي منابع نفتي، نيازمند استفاده از تمامي امكانات و قابليت

عنوان يكي از راهكارهاي علمي، رهايي از اقتصاد تك تواند بهگردشگري مي). 1382ناصرپور، 
اين درحالي است كه ). 1386صدري و همكاران، (سازي منابع ارزي باشد محصولي و متنوع

گيري از رو، بهرهاز اين. ثبات نفت وابستگي شديدي داردكشورمان همچنان به درآمد بي
هاي كالن كشور در اين بخش و توجه به اين گذاريگردشگري و سرمايه ي هاي بالقوهظرفيت

روند توسعه و رشد اقتصادي ايران عامل  ي تواند در ادامهعنوان ابزاري مناسب ميصنعت به
  .مهمي محسوب شود

انساني ايران و همچنين  ي ثير گردشگري بر توسعهأدر اين پژوهش جهت بررسي ت
شاخص . هستيم 3انساني ي ررسي اثر گردشگري بر شاخص توسعهدنبال بكشورهاي منتخب به

يافتگي يك كشور اقتصادي با سطح توسعه ي هاي مهم توسعهانساني از جمله شاخص ي توسعه
معطوف  ،تر توسعههاي وسيعجاي استفاده از درآمد سرانه به جنبهكيد اين شاخص بهأت. است

گيري رفاه شهروندان است، اثر براي اندازهكه معياري  است و اين شاخص ضمن اين گرديده

                                           
1 WorldTraveland TourismCouncil 

  .مراجعه فرماييد http://www.wttc.org/جهت مطالعه بيشتر به سايت  2
3 Human Development Index (HDI) 
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دهد هاي اقتصادي بر كيفيت زندگي شهروندان را مورد سنجش و بررسي قرار ميسياست
ها براي ساز و كار توانمندسازي انسان ،انساني ي بهبود شاخص توسعه .)1387شريف خطيبي،(

هاي انساني گيري از توانمنديدستيابي به هدف ارتقاي سطح زندگي آنها است كه از طريق بهره
ارتقاي سطح كيفيت زندگي افراد يك جامعه در گرو تحول اساسي در . شودمي حاصل

هاي رو، بررسي مولفهاز اين). 1389نيسي،(متغيرهاي اقتصادي، آموزشي و بهداشتي است 
ضروري اقتصادي الزم و  ي گذار بر اين شاخص، در رسيدن به سطح بااليي از رشد و توسعه اثر
  . رسدنظر مي به

دهد كه كارشناسان بسياري در داخل و  بررسي ادبيات موضوع در اين زمينه نشان مي
مهرگان : اندگردشگري و آثار آن بر متغيرهاي اقتصادي تحقيق كرده ي خارج از كشور در زمينه

انساني بر گردشگران  ي ثير شاخص توسعهأي خود به بررسي تدر مقاله) 2012( 1و همكاران
. پرداختند 1967- 2007، طي دوره زماني 2بازگشتي خارجي با استفاده از مدل با وقفه خود

مثبت و معناداري ميان ورود گردشگران خارجي و شاخص  ي دهد رابطهنتايج نشان مي
بررسي  ، به)2011(3توحيدي اردهي. داردوجود مدت و بلند مدت انساني در كوتاه ي توسعه

توصيفي - توسعه با استفاده از روش تحليل اثرات اقتصادي گردشگري در كشورهاي در حال
مدت مدت و بلندريزي استراتژيك كوتاهدهند كه با برنامههاي پژوهش نشان مييافته. پردازد مي

توسعه، اكثر مشكالت  هاي خاص و توليدات گردشگري كشورهاي در حالو با استفاده از توانايي
ثير گردشگري بر توزيع درآمد با أبه بررسي ت) 2010(4سورج. توانند حل شوندي مياقتصاد

دهند نتايج نشان مي. پردازدمي 6هاي تابلوييو روش داده 5استفاده از اطالعات بين كشوري
نابرابري درآمد ناخالص در نمونه كشورهاي مورد استفاده در اين مطالعه را  ،بخش گردشگري

المللي بيشتر به كاهش نين گردشگري داخلي نسبت به گردشگري بينهمچ. دهدكاهش مي
با استفاده از تكنيك متغيرهاي ) 2009( 7آريزكي و همكاران. شودري درآمد منجر ميبنابرا

كه آيا  به بررسي اين 1980- 2002صورت اطالعات بين كشوري، طي دوره زماني به 8ابزاري
 ،نتايج. پرداختند ،استراتژي مناسبي جهت توسعه اقتصادي است ،تخصص گردشگري

، )2009( 9سوروجا. ارتباط مثبت ميان تخصص گردشگري و رشد اقتصادي است ي دهنده نشان
هاي ت ارزش افزودهميتعيين نقش و اه جهت 10ستانده-، از تجزيه و تحليل داده)2009(

                                           
1 Mehregan, et al. 
2 ARDL 
3 TohidyArdahaey 
4 Suraj 
5 Cross- Section 
6 Panel Data Model 
7 Arezki, et al. 
8 Instrumentalvariable 
9 Surugiu 
10 Input-Outpute (I-O) 
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كشور روماني طي دوره زماني ها و اشتغال بر بخش گردشگري براي اقتصادي مختلف، درآمد
نشانگر سهم مستقيم گردشگري بر توليد ناخالص  ،نتايج. استفاده كرده است 2000- 2005

مستقيم از طريق اثر جرياني خروجي اين صنعت بر طور غيرهمچنين گردشگري به. داخلي است
بر رشد  زيستيثير تنوعأ، ت)2005( 2و فري تاگ 1ويتز. ثر استؤخروجي ساير صنايع نيز م

مستقيم بر صورت غيرزيستي بهآنها نشان دادند اثر تنوع. اقتصادي را مورد بررسي قرار دادند
 3همچنين مارتين و همكاران. اثر مثبت دارد ،الملليگردشگري بين ي هاي سرانه دريافتي

ميان گردشگري و رشد اقتصادي براي كشورهاي آمريكاي التين  ي ، در بررسي رابطه)2004(
تعداد  ي نشان دادند كه رشد توليد سرانه 4هاي پانلو با رويكرد داده 1985- 1998طي دوره 
اما  ،اثر مثبت بر رشد اقتصادي كشورها با سطوح درآمد سرانه پايين و متوسط دارد ،گردشگران

دهند كه افزايش تعداد ورود ها نشان مياين يافته. در كشورهاي ثروتمند اين طور نيست
فرصتي براي رشد اقتصادي  يافته،توسعه و نه كشورهاي توسعه گردشگران به كشورهاي در حال

  .كندفراهم مي
توان به طور كوتاه ميهاي متعددي انجام شده كه بهمطالعات داخلي نيز بررسي ي در حوزه

بين رشد اقتصادي و  ي اي رابطه، در مطالعه)1392(كاران حقيقت و هم: موارد زير اشاره كرد
و برآورد الگو براي دوره زماني  6عليت ي به كمك رابطه را 5منا ي گردشگري در منطقه ي توسعه
ميان  نشان داد نتايج بدست آمده. بررسي كردند 7، به روش اثرات ثابت1999- 2009زماني 

بدين ترتيب  .عليت دوطرفه وجود دارد ي گردشگري و رشد اقتصادي در كشورهاي منا، رابطه
. سبب افزايش ميزان گردشگري خواهد شد ،اگر رشد اقتصادي كشورهاي منا افزايش يابد

هاي بين درآمد ي ، رابطه8جوسليوس - با استفاده از روش جوهانسن) 1390(پور و همكاران  رنج
 1347- 1388ان طي دوره در ايررا حاصل از صنعت توريسم و توليد ناخالص داخلي بدون نفت 

هم انباشتگي بلند مدت بين  ي دهد كه يك رابطهنتايج نشان مي. مورد بررسي قرار دادند
عنوان محرك توليد تواند بهصنعت گردشگري مي ي متغيرهاي مذكور وجود دارد و توسعه

هش ، به پژو)1389(شريفي رناني و همكاران . ناخالص داخلي و نيز رشد اقتصادي كشور گردد
 ي توضيحي با وقفه ثير صنعت گردشگري بر رشد اقتصادي ايران با استفاده از رويكرد خودأت

نتايج اين پژوهش . اندپرداخته 1368- 1387هاي فصلي در دوره گيري از دادهو با بهره 9گسترده

                                           
1 Vietze 
2 Freytag  
3 Martin, et al. 
4 Panel Data 
5 MENA 
6 Causality relationship 
7 Fixed Effect 
8 Johansen - Juselius 
9 ARDL 
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گذاري سرانه در بخش گردشگري و همچنين ورود سرانه دهد كه سرمايه پژوهش نشان مي
) 1388(ياوري و همكاران . ر اثر معناداري بر رشد اقتصادي ايران داردگردشگران به كشو

را بر  1ميان صنعت گردشگري و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي ي رابطه
ميان گردشگري و رشد  ي ، مورد بررسي قرار داده و رابطه2هاي پانل پويا و ايستامدل ي پايه

ها، گشتاورهاي را با استفاده از برآوردكننده 1990- 2007اقتصادي كشورهاي اسالمي در دوره 
 ي ابطه، رپژوهشاين نتايج تجربي . اندبرآورد كرده 4، اثرات ثابت و اثرات تصادفي3يافتهتعميم

تقوي و . كندييد ميأدر اين كشورها ترا مثبت ميان مخارج گردشگري و رشد اقتصادي 
كه چه عواملي در افزايش  به بررسي اينهاي سري زماني با استفاده از داده) 1388(پورسليماني 

نتايج . پرداختند 1375- 1386طي دوره  ،5ثر هستندؤهاي گردشگري خارجي ايران مدرآمد
هاي دهد كه متغيرهاي مربوط به تعداد اتاق هتل، درآمد ارزي در دورهپژوهش نشان مي

افزايش  هاي گردشگري اثر مثبت و معنادار برآژانس و 6ذشته، قيمت اتاق هتل، نرخ آزاد ارزگ
المللي و علي بين گردشگري بين ي به بررسي رابطه) 1387(طيبي و همكاران . گردشگر دارد

 بررسي و 1338- 1383هاي  طي سال VARبا استفاده از الگوي رشد اقتصادي در ايران 
با استفاده ) چين، مالزي، هنگ كنگ، روسيه و تايلند( عالوه كشورهاي منتخب كشورهاي اكو به

علي  ي دهد كه رابطهنتايج نشان مي. دنپردازمي 1995- 2004طي سالهاي  7از الگوي پانل پويا
علي دو  ي رابطه 8بين گردشگري و رشد اقتصادي ايران، كشورهاي منتخب و كشورهاي اكو

  .، تعادل بلند مدت وجود دارديرطرفه است و بين اين دو متغ
انساني را مورد  ي اثر گردشگري بر توسعه ها، آنيك از  دهد كه هيچمرور مطالعات نشان مي

انساني،  ي بنابراين تحقيق حاضر به لحاظ بررسي اثر گردشگري بر توسعه. اندبررسي قرار نداده
هاي تابلويي انساني و با استفاده از مدل داده ي گذار بر شاخص توسعههاي اثراز طريق مولفه

  .شوداولين مطالعات در سطح داخلي و خارجي در اين زمينه محسوب مي وجز
، در قسمت دوم مروري بر مباني نظري خواهيم داشت و قسمت سوم به پس از مقدمه

مت در قسرا هاي تجربي شناسي پژوهش اختصاص يافته و برآورد مدل و تحليل يافتهروش
  .هاي سياستي خواهيم پرداختگيري و توصيهه نتيجهيدر پايان به ارا. ايمه كردهيچهارم ارا

  
  

                                           
1 OIC 
2 Staticand DynamicPanel Models 
3 GeneralizedMoments 
4 Random Effects 
5 Time Series 
6 Free Exchange Rate 
7 VAR-Pane 
8 OECD 
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  مباني نظري تحقيق
 اول افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه: دو هدف اصلي است ي انساني دربردارنده ي توسعه

 در .در راستاي عدالت اجتماعي است دو هدف،كه هر  ؛ايجاد اشتغال و دوم )كني فقرريشه(
انساني و  ،هاي فيزيكي هاي توليدي اعم از ظرفيت با افزايش ظرفيتانساني  ي توسعهواقع 

هاي كمي سنجش انساني يكي از شاخص ي شاخص توسعه .اجتماعي در جامعه همراه است
ابزاري جهت دستيابي به  ،بهبود اين شاخص. شودميزان پيشرفت اقتصاد كشورها محسوب مي
ارتقاي سطح كيفيت زندگي افراد يك جامعه . گرددهدف ارتقاي سطح زندگي افراد محسوب مي

اين ). 1389نيسي، (نيز در گرو تحول اساسي در متغيرهاي اقتصادي، آموزشي و بهداشتي است 
ليتي خدماتي عنوان فعاپذيرد كه در اين ميان گردشگري بهثير ميأشاخص از عوامل متعددي ت

 ويژه كشورهاي درانساني و اقتصادي كشورها، به ي سزايي در توسعهو بازرگاني، نقش به
  ).1387پرتويي، (توسعه دارد  حال

مندي از منافع اقتصادي نخستين دليل توجه به صنعت گردشگري در اغلب كشورها، بهره
ل بوده و حركت و رونق در هم متصهاي اقتصادي مثل زنجير بهجايي كه بخش از آن. آن است

، )1387نوبخت و پيروز، (نمايد هاي ديگر را نيز به حركت و توسعه وادار مييك بخش، بخش
عنوان فعاليتي فرابخشي، آثار مستقيم و غيرمستقيمي در اقتصاد كشورها هگردشگري نيز ب
  .در ادامه به بررسي اين آثار خواهيم پرداخت. خواهد گذاشت

اقتصادي هر كشور محسوب  ي ترين عوامل توسعهكاهش فقر از مهمافزايش درآمد و 
ثير مهمي بر افزايش اشتغال، أتواند ت، صنعت گردشگري مي)2005( 1نظر اوهبه. شود مي

به لحاظ . هاي دولتي كشور داشته باشدهاي اقامتي و نيز درآمددرآمدهاي مرتبط با مكان
براي هر كشوري در حكم صادرات محسوب اقتصادي، درآمد حاصل از جهانگردان خارجي 

اير كاالها و توان در كنار صادرات سشود و وجود درآمدهاي ارزي ناشي از گردشگري را مي مي
توريسم از دو روش مستقيم و غيرمستقيم  ي توسعه). 1386افقه و نامور، (خدمات منظور نمود 

ط به حالتي است كه با ورود مستقيم آن مربو ي جنبه. باشدثيرگذار ميأبر درآمد سرانه ت
خارجي به داخل مرزهاي يك كشور تقاضا افزايش يافته و با فروش محصوالت موردنياز  گردشگر

بخش اعظم دالرهاي حاصل از گردشگري صرف . گردشگران، درآمد نيز افزايش خواهد يافت
ه در ازاي شود كخدمات، پرداخت دستمزد خدمتكاران، راهنمايان گردشگري و افراد ديگري مي

ورود گردشگران،  همچنين). 1383فرزين،(كنند خدمتشان محصوالت مشهودي توليد نمي
بهبود  را هاي جديدگذاريو همچنين سرمايه 2رغم درآمدهاي ارزي ناشي از آن، تراز تجاريعلي

گذارد ثير ميأمستقيم و از طريق ضريب تكاثري بر درآمد ملي تدهد و بصورت غيربهبود مي

                                           
1 Oh 
2 Trade Balance 
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در واقع هرچه تعداد ورود گردشگران خارجي به يك كشور بيشتر باشد و ). 1386مور، افقه و نا(
هاي ارزي آن ارز بيشتري براي اقامت طوالني صرف شود، به همان نسبت بر آن جامعه و درآمد

توانند از منافع اين افراد يك جامعه هم مي ،اين ترتيببه). 1387پرتويي، (گذار است ثيرأت
، ارتباطي و حمل و نقل و ر خدمات امنيتي، بهداشتي، آموزشيهايي نظيدر بخش گذاريسرمايه
  .مند شوندبهره غيره

آورانه در جهان، اين هاي فنرغم پيشرفتباتوجه به ماهيت كاربري صنعت گردشگري، به
اين ويژگي براي . توجه محور نيروي انساني استوار است چنان بر نقش قابل صنعت هم

مانند منابع طبيعي، (هاي الزم  رو هستند و از توانايي با مشكل بيكاري روبهكشورهايي كه 
. اهميت خاصي دارد ،گردشگري برخوردارند ي براي توسعه) فرهنگي، تاريخي و اجتماعي

عنوان يك راه حل براي مقابله با بحران توان بهرو، به ماهيت كاربري صنعت گردشگري مي اين از
سورج (و ) 2007(1پراچووسي(و همچنين مبارزه با فقر نگريست  بيكاري، كاهش نابرابري

هاي تواند از طريق بهبود اقتصاد محلي، افزايش فرصتبنابراين صنعت گردشگري مي)). 2010(
ساير  ها، افزايش درآمد مالياتي و هاي زيرساختگذاري، توسعه و هزينهشغلي، بهبود سرمايه

  ).2،2001كريگ( گذار باشدثيرأاقتصادي ت ي بر رشد و توسعه موارد
گذاري در عنوان فعاليتي بالقوه، در كنار آثار اقتصادي، از طريق اثرههمچنين گردشگري ب

هاي اصلي بهبود سطح كيفيت زندگي ساكنان تواند زمينههاي آموزش و بهداشت نيز مي بخش
توسعه، گردشگري  مطالعات تجربي نشان داده است در كشورهاي در حال. محلي را فراهم آورد

عنوان روشي هاز يك سو، گردشگري ب. باشد داراي اثر دوگانه بر سطح سالمت و بهداشت مي
اين امر ممكن است  كه شودهاي خطرناك محسوب ميجهت انتقال امراض مزمن و يا بيماري

كنند و هدايت گردشگران را سبب به خطر افتادن سالمتي افرادي كه در اين صنعت فعاليت مي
تواند از طريق آثار منفي مانند همچنين گردشگري مي). 3،1999باوئر(گردد  ،بر عهده دارند

تخريب منابع طبيعي، تهديد امنيت و سالمت جامعه از طريق افزايش ميزان زباله و آلودگي، 
قدمي (ش سطح كيفيت زندگي ساكنان گردد سبب كاه غيرهازدحام و شلوغي، افت بهداشت و 

هاي گردشگري محسوب از انواع گونه ،از سوي ديگر، گردشگري سالمت ).1389همكاران، و 
فرد صورت ) رواني( منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سالمت جسمي و ذهنيگردد كه بهمي
نوعي از مسافرت است كه عالوه بر تفريح، فراغت و آسايش،  ،در واقع توريسم سالمت. گيردمي

هر  رو، از اين). 4سازمان جهاني گردشگري(نيز به همراه دارد هاي پزشكي را سالمت و مراقبت
مين سالمت مسافران و همچنين رفع أمندي از مزيت اين صنعت، درصدد تكشوري جهت بهره

                                           
1 Prachvuthy 
2 Kreag 
3 Bauer 
4 World Tourism Organization(WTO) 
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تواند آثار بنابراين گردشگري مي. آيدهاي بهداشتي كشور خود بر ميمشكالت و ارتقاء بخش
  .باشدمثبت و يا منفي بر سالمت و بهداشت داشته 

با استفاده از  .باشدگردشگري در هر جامعه نيازمند امر آموزشي مي ي توسعه ايداري وپ
توان با گردشگري كه ناشي از امر آموزش است مي ي انساني در توسعه منابع ي قش برجستهن

 .ملي بهره فراوان برددر رشد اقتصاد محلي و  ،ها و دانش ساكنان محلي از آنان رشد مهارت
زيست از جمله عوامل رسيدن به ه و استفاده مناسب از محيطيآموزش مديريت و آموزش ارا

مديريت  ي رش رشتههمچنين گست). 2،1999و اسكات 1گواث(باشد توسعه پايدار مي
ايجاد  بادر بخش خصوصي  همنظور تقويت علمي اين صنعت، ايجاد انگيزها بهاهدر دانشگ

توسعه منابع  برايداري هاي هتلاي آموزش گردشگري در زمينهحرفهسسات ؤدانشكده و م
  ).1388صمديان و همكاران، (باشند انساني در اين بخش كارساز مي

  
  تصريح مدل و تحليل نتايج

 ي انساني از طريق شاخص توسعه ي هدف اصلي اين مقاله، آزمون اثر گردشگري بر توسعه
كيد بر ايران و بر اساس حداكثر اطالعات موجود، أبا ت) كشور 56(انساني در كشورهاي منتخب 

انساني  ي در اين تحقيق براي بررسي اثر گردشگري بر توسعه. باشدمي 2005- 2011طي دوره 
مدل به شكل زير . هاي تابلويي استفاده شده استدر كشورهاي مورد مطالعه از مدل داده

  : ستتصريح شده ا
  
)1   (           HDI , = β + β Helex , + β turarr , + β Lifex , + β Eduex , + ε  

  
HDI ،)1(ي  در رابطه Helexانساني،  ي بيانگر شاخص توسعه , turarr مخارج مربوط به بهداشت، , Lifexتعداد ورود گردشگر خارجي به هر كشور،  , Eduexو شاخص اميد به زندگي  , , 

تمامي متغيرهاي مستقل بصورت لگاريتمي ( باشندشاخص مربوط به مخارج بخش آموزش مي
  ).اندوارد شده

هاي اثرات ثابت و يا اثرات يك از روش شود، كداممشخص مي 3هاي هاسمنكمك آزمونبه
شدن فرض نتايج اين آزمون و ميزان احتمال پذيرفته. تر استتصادفي براي برآورد مدل مناسب

بدست آمده برابر  χميزان آماره . آورده شده است) 1(در جدول ) وجود اثرات تصادفي( 4صفر
 كه اين آماره با آماره بدست آمده از جدول مقادير بحراني ي با مقايسه. باشدمي) 24/368(

                                           
1 Gough 
2 Scott 
3 Hansman 
4 Null hypothesis 
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توان نتيجه گرفت كه روش مناسب جهت برآورد الگو، روش اثرات ثابت مي ،باشدبزرگتر مي
  .باشدمي

  
  نتايج آزمون هاسمن : 1 جدول

نوع آماره
 محاسباتي

ميزان آماره
 محاسباتي

 نتيجه احتمال

X2 24/368 000/0 
مبني بر استفاده از روش   H0فرضيه

 .شوداثرات تصادفي رد مي

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  

بر اساس نتايج بدست آمده . نشان داده شده است) 2( نتايج حاصل از برآورد مدل در جدول
بيانگر اين مطلب است كه تمامي ضرايب در سطح پنج درصد معنادار  tدر ارتباط با آماره 

داري كل رگرسيون معني ي دهندهبدست آمده در اين مدل نشان Fهمچنين آماره . باشند مي
صد تغييرات متغير مستقل توسط در 71دهد كه حدود ضريب تشخيص مدل نشان مي. باشدمي

وجود و يا  ي دهندهكه نشان 1واتسون- آماره دوربين. قل توضيح داده شده استتمتغيرهاي مس
م بين شده است و مشكل خودهمبستگي ه 98/1برابر  ،عدم وجود مشكل خودهمبستگي است

اثر  ،مونهتوان گفت گردشگري كشورهاي منتخب در نبنابراين مي. متغيرهاي مدل وجود ندارد
  . انساني دارد ي مثبت و معناداري بر توسعه

دهد ميان نشان مي) 2( ضرايب و احتمال بدست آمده از متغيرهاي مورد بررسي در جدول
انساني ارتباط مثبت وجود دارد؛  ي ، اميد به زندگي، مخارج آموزش و توسعهداشتيمخارج به

. گرددانساني مي ي سبب بهبود شاخص توسعه ،هاهركدام از اين مولفهافزايش بدين معنا كه 
)) 1389(و صادقي و همكاران ) 1386( ، دلگشايي و همكاران)1389(شريف خطيبي ( مطالعات

در ارتباط با متغير گردشگري نيز ضريب بدست آمده . كنندييد ميأصحت اين نتيجه را ت
بدين معنا . باشدنساني ميا ي ارتباط مثبت و معنادار ميان گردشگري و توسعه ي دهنده نشان
انساني به ميزان  ي يك درصد افزايش در تعداد ورود گردشگران خارجي، شاخص توسعهبا كه 
هاي خود نيز به اين طي بررسي) 2012( مهرگان و همكاران. يابددرصد افزايش مي 98/0

  .نتيجه دست يافتند
  
  
  
  

                                           
1 Durbin-Watson stat(D-W) 
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  2005- 2011نتايج برآورد مدل براي كشورهاي منتخب طي دوره : 2جدول

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  
  گيري و پيشنهادهانتيجه

سزايي در افزايش رشد و توسعه،  ههاي خدماتي سهم ب عنوان يكي از بخشهگردشگري ب
در ارتباط با آثار صنعت گردشگري بر اقتصاد و . داردتوسعه  خصوص در كشورهاي در حال به

اقتصادي، ذكر اين نكته ضروري است اين فعاليت از چنان تعامل و ارتباط متغيرهاي كالن 
عنوان يك موتور محرك به كه مي تواندهاي اقتصادي برخوردار است  تنگاتنگي با ساير فعاليت

ويژه درآمدها، اشتغال، فقر، متغيرهاي اقتصادي به براين صنعت . در اقتصاد آن جامعه عمل كند
. ثير بسزايي داردأت ،انساني هستند ي هاي مهم براي توسعهلفهؤگي از مسالمت و آموزش كه هم

اين مقاله به . اين صنعت، در رسيدن به اهداف اقتصادي سودمند خواهد بود ي رو، توسعهاز اين
كيد به ايران طي أانساني در كشورهاي منتخب و با ت ي بررسي اثر صنعت گردشگري بر توسعه

ثير مثبت و أگر ت نشان نيز،نتايج حاصل از برآورد مدل . داخته استپر 2005- 2011دوره زماني 
اين نتيجه دور از  و باشدانساني مي ي معنادار تعداد ورود گردشگران خارجي بر شاخص توسعه

گردد زيرا گردشگري نه تنها سبب ورود درآمدهاي ارزي و ايجاد اشتغال مي ،باشدانتظار نمي
بنابراين . شودنيز منجر مي غيرهبلكه به بهبود سالمت، آموزش، كاهش فقر و رشد اقتصادي و 

اي براي هر كشوري الزم و توجه به صنعت خدماتي كاربر در جهت نيل به اهداف توسعه
ها در اين بخش، هاي جديد ارتقا و كاهش هزينهاستفاده از مكانيزم. رسدنظر ميضروري به
هاي مين مالي پروژهأهاي خصوصي در تگذاري جهت حمايت از بخشهاي سرمايهدوقايجاد صن

هاي  همكاري با سازمان و گردشگري سازگار با محيط، فرهنگ و تاريخ ي مربوط به توسعه
هاي الزم اجراي سياست ،رواز اين. ه كارساز باشديند در اين زمنتوانمي ،المللياي و بينمنطقه

 احتمال tآماره  ضرايب هامتغير

 5078/0 2872/7 0000/0 

Helex  0079/0 5618/2 0108/0 

Turarr  0098/0 4931/4 0000/0 

Lifex 0055/0 4558/2 0145/0 

Eduex 5156/0 8085/20 0000/0 

R2 7135/0 

 F 8662/242آماره

Prob (F-static) 0000/0 

D-W 985/1 
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توسعه، در  ويژه كشورهاي درحالدر كشورها، به توسعه گردشگري پايدار ن بخش، جهتدر اي
  .گرددالمللي توصيه ميسطح ملي و بين

  
  عمناب

ثر بر تقاضاي گردشگري ؤبررسي متغيرهاي م). 1386(افقه، سيد مرتضي و نامور، احسان  )1
  .فرهنگي دانشجويان ايران - مركز گردشگري عملي ،)1386- 1350( خارجي ايران

ثر بر رشد صنعت گردشگري ايران، ؤعوامل م). 1388(تقوي، مهدي و پورسليماني، علي قلي  )2
 .152- 157: 3ي  شماره ،اقتصادي ي پژوهشنامه

هاي كالن اقتصادي طي  ثير عملكرد بخش گردشگري بر شاخصأت). 1387(پرتويي، ملوك  )3
 ،)چهارم توسعه ي امههاي اين بخش در برنبا نظري اجمالي به سياست( سوم توسعه ي برنامه

  .5- 14: 78و  77هاي  شماره ،هاي اقتصادي بررسي مسائل و سياست

بررسي رابطه عليت ميان ). 1392(حقيقت، علي؛ خرسنديان، عبدالخالق و عربي، حامي  )4
هاي  سياستگردشگري در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا،  ي رشد اقتصادي و توسعه

 .71- 108: 2 ي شماره ،راهبردي و كالن
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  .انتشارات داشنگاه تهران: تهران

توريسم «بررسي فرضيه ). 1390(نسب، ميرحجت كريمي تكانلو، زهرا و نجفي؛ رنج پور، رضا )7
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  هاپيوست
  : باشدترتيب ذيل ميمورد بررسي در اين مقاله به اسامي كشورهاي: 1پيوست 

آلباني، ارمنستان، استراليا، بحرين، بنگالدش، بالروس، برزيل، بلغارستان، كامرون، شيلي، 
چين، كلمبيا، كاستاريكا، دانمارك، مصر، فرانسه، گرجستان، غنا، يونان، ايسلند، هندوستان، 

ان، كنيا، قرقيزستان، لبنان، اندونزي، ايران، عراق، ايرلند، ايتاليا، جامائيكا، ژاپن، اردن، قزاقست
مالزي، مكزيك، نپال، نيجريه، نروژ، عمان، پاكستان، پاناما، پرو، فيليپين، پرتغال، روماني، 
عربستان سعودي، سنگال، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سوئد، تاجيكستان، تانزانيا، تركيه، اياالت 

  .متحده، ازبكستان، ونزوئال، يمن
  Eviews7افزار خروجي نرم: 2پيوست 

Dependent Variable: HDI 
Method: Panel EGLS (Period SUR) 
Date: 12/02/13 Time: 10:53 
Sample: 2005 2011 
Periods included: 7 
Cross-sections included: 57 
Total panel (unbalanced) observations: 395 
Linea estimation after one-step weighting matrix 
Period weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Prob t-Statistic Std. Error Coefficient . 
0.0000 7.287241 0.069686 0.507821 C 
0.0000 20.80854 0.024779 0.515606 LOG(EDUEX) 
0.0108 2.56183 0.003111 0.007971 LOG(HELEX1) 
0.0145 2.455859 0.002267 0.005567 LOG(LIFEX) 
0.0000  4.493162  0.002193  0.009856  LOG(TURARR) 

Weighted Statistics 

3.88814  Mean dependent var 0.713544 R-squared 

3.257367  S.D. dependent var 0.710606 Adjusted R-squared 

237.8851  Sum squared resid 0.781 S.E. of regression 

1.985865  Durbin-Watson stat 
242.8662 F-statistic 

0 Prob(F-statistic) 

Unweighted Statistics  

0.645954 Mean dependent var 0.857412 R-squared 

0.019683 Durbin-Watson stat 1.544017 Sum squared resid 

 


