بررسی و مطالعه تاثیر هنر -صنعت گردشگری بر
رشد و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای OECD
در سال های  2010تا 2013
دو فصلنامه ی هنرهای کاربردی

گردشگری به عنوان یکی از مصادیق هنر -صنعت در جهان بسیار مورد توجه است ،زیرا از یک سو می تواند مستقیم یا غیر مستقیم
بر صنعت یک کشور تاثیر بگذارد و از سوی دیگر عاملی است جهت پاسداشت و حفظ و ترویج هنر در آن کشور؛ همچنین از گردشگری
به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها یاد شده که طی سال های اخیر برای رفع چالش های
اقتصادی و اجتماعی کشورها که با کاهش فعالیت های تولیدی و صنعتی رخ داده است ،گامی مثبت در جهت اشتغال نیروی انسانی و
ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد خواهد بود.
هدف از این پژوهش بررسی رابطه هنر -صنعت گردشگری بر رشد و توسعه ی اقتصادی در ایران و کشورهای عضو  OECDدر
سال های  2010تا  2013است .شاخص های توسعه اقتصادیمورد مطالعه در مطالعه ی حاضر شامل درآمد سرانه ،توسعه انسانی و
قدرت خرید  ،همچنین شاخص های جهانی پذیرفته شده در صنعت گردشگری شامل مخارج دولت در گردشگری ،نام تجاری جهت
جذب گردشگر و بهنگام بودن اطالعات گردشگری می باشد که با استفاده از دستگاه معادالت ساختاری به مطالعه و تاثیر و رابطه
شاخص های مربوطه پردا خته شده است .نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که ،صنعت گردشگری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و
تاثیر آن در کشورهای انتخابی طی سال های مورد بررسی را داشته است و این اثر منفی ممکن است به دلیل پیامدهای منفی اقتصادی
از قبیل افزایش قیمت کاال و خدمات در فصل گردشگری ،باال رفتن قیمت زمین و به طور کلی افزایش هزینه ی زندگی ساکنان به
گردشگری باشد.

(تاریخ دریافت مقاله ، 932/4/5 :تاریخ پذیرش نهایی)93/10/27 :
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عوامل بسیاری در جذب گردشگران خارجی موثرند .این عوامل
تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم بر شاخص های اقتصادی (و غیر
اقتصادی) گردشگری دارند .شاخص های اقتصادی گردشگری
شامل درآمد سالیانه حاصل از ورود گردشگران خارجی ،سهم
کشور از کل درآمد های حاصل از گردشگری خارجی در دنیا
و غیره هستند .در طی شصت سال اخیر ،صنعت گردشگری
از رشد پیوسته ای برخوردار بوده است ،به طوری که به یکی از
بخش های اقتصادی با سرعت رشد باال در جهان تبدیل شده
است .در طی سال های  2005-1950گردشگری بین المللی
با نرخ رشد ساالنه  6/5در صد ،از  25میلیون درآمد گردشگری
در سال  1950به  806میلیون در سال  2005افزایش یافت.
براساس پیش بینی های رسمی سازمان جهانی گردشگری تا
سال  2020تعداد گردشگران ورودی در سطح جهان به 1/5
میلیارد نفر خواهد رسید (سازمان جهانی گردشگری.)2006 ،
گردشگری سیستمی است که ارتباطات گسترده ای با توسعه ی
اقتصادی دارد .از یک سو می توان تنها به شاخص های اقتصادی
به عنوان منبع درآمد کشور ها و از سوی دیگر معرفی گردشگری
به عنوان بخشی از خدمات توجه کرد .امروزه صنعت گردشگری
به اندازه ای در توسعه اقتصادی کشورها اهمیت دارد که
اقتصاددانان آن را "صادرات نامرئی" نام نهاده اند و تبدیل به
بازاری رقابتی بین کشورها شده است و این رقابت میان کشورها
سببافزایشگرایشبهسمتتحقیقاتدرزمینهگردشگریمیشود.
عوامل بسیاری بر جذب گردشگران خارجی موثرند .این عوامل
می تواند تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم بر شاخص های اقتصادی
آن منطقه بگذارد .شاخص های اقتصادی گردشگری شامل
درآمد سالیانه حاصل از ورود گردشگران خارجی  ،سهم کشور از
کل درآمد های حاصل از کل درآمد های حاصل از گردشگری
خارجی در دنیا و غیره است .بنابراین گردشگری عالوه بر افزایش
درآمد در یک کشور می تواند اشتغال مناسب را نیز در آنجا ایجاد
نماید در نتیجه از مهمترین اهداف این پژوهش ها بررسی عوامل
موثر بر جذب گردشگران خارجی می باشد.
آنچه در این پژوهش مد نظر است ،بررسی میزان رابطه
گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی است.

پیشینه پژوهش:

تحقیقات خارجی
مراجعه شود به جدول شماره1
تحقیقات داخلی
مراجعه شود به جدول شماره2

روش پژوهش:

الگوی نظری پژوهش
اين پژوهش از نظر دسته بندي بر مبناي هدف ،كاربردي و
بر مبناي روش ،در دسته ي پژوهش هاي همبستگي قرار دارد.
هم چنين براي گردآوري اطالعات و داده ها از اطالعات بانك
جهاني استفاده شده است؛ و از مدل يابي ساختاري ،با استفاده از
نرم افزار  AMOSبراي تجزيه و تحليل فرضيه ها استفاده شده
است .جامعه آماري اين پژوهش كليه كشورهاي عضو OECD
و ایران مي باشد .در این مطالعه برای بررسی میزان و چگونگی
ارتباط گردشگری با توسعه اقتصادی از روش رگرسیونی و آماری
بهره گرفته شده است .اطالعات مورد بررسی برای دوره زمانی
 2011تا  2013از اطالعات مندرج در وب سایت سازمان جهانی
گردشگری و بانک جهانی استخراج شده است .با توجه به ادبیات
موضوع ،مدل مفهومی تحقیق در (نمودار شماره )1نشان داده می شود.

توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی عبارت است از رشد ،همراه با افزایش ظرفیتهاي
تولیدي اعم ازظرفیت هاي فیزیکی ،انسانی و اجتماعی .در توسعه
اقتصادي ،رشد کمی تولید حاصل می شود ،اما تغییراتی که در
کنار آن ایجاد می شود ،مفهوم آن را وسیع تر از رشد کمی
تعریف می کند .نگاه به توسعه اقتصادي در کشورهاي پیشرفته و
کشورهاي توسعه نیافته متفاوت است  .در کشورهاي توسعه یافته،
هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است ،اما در کشورهاي
عقب مانده ،ریش هکنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر
است .در نگاه کلی به بحث توسعه ،شاخص هاي توسعه را معموالً
با میزان پیشرفت آموزش و پرورش ،افزایش درآمدسرانه ،میزان
امید به زندگی ،بهداشت عمومی ،فقرزدایی و میزان دسترسی
به خدمات عمومی تعریف کرده اند .لکن در کشورهاي در حال
توسعه عموماً بر دو شاخص مهم  GNPو  GDPتمرکز می شود.
شاخص هاي الزم براي انداز ه گیري توسعه اقتصادي شامل
موارد زیر است.

الف) شاخص درآمد سرانه

درآمد سرانه از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص
داخلی) به جمعیت آن به دست می آید .این شاخص ساده و قابل
ارزیابی در کشورهاي مختلف با سطح درآمد سرانه کشورهاي
پیشرفته مقایسه می شود .در جدیدترین طبقه بندي توسط بانک
جهانی  906دالر-کشورهاي با درآمد کمتر از  905دالر در گروه
کشورهاي با درآمد پایین ،بین  3596- 3595دالر در گروه
کشورهاي با درآمد متوسط پایین ،بین  11115متوسط باال و

جدول شماره -1تحقیقات خارجی( .منبع :نگارنده)

عنوان

2

انجینیومارتین
و مورالز

2004

گردشگری و رشد
اقتصادی در کشورهای
آمریکایالتین

رشد اقتصادی در کشورهای
با درآمد باال با توسعه
گردشگری ارتباط ندارد.

عالوه بر کشورهای با درآمد
باال ،کشورهای کم درآمد و
با درآمد متوسط نیز مورد
نظر قرار گرفته شده است.

3

کیم و همکاران

2006

مطالعه رابطه عالی بین
گسترش گردشگری و
رشد اقتصادی در تایوان

توسعه گردشگری و توسعه
اقتصادی در تایوان یکدیگر
را تقویت می کنند.

به مطالعه بر روی
کشورهای عضو OECD
پرداخته شده است.

4

زورتاک

2009

بررسی رشد اقتصادی
با توسعه سریع بخش
گردشگری در ترکیه

برقراری یک رابطه ی یک
طرفه از توسعه گردشگری
به سمت رشد اقتصادی را
نشان می دهد.

تنها یک کشور مورد
مطالعه قرار نگرفته
است.

جدول شماره -2تحقیقات داخلی( .منبع :نگارنده)

نویسنده

سال

عنوان

نتیجه

تفاوت

1

مراسلی

1374

تخمین تابع عرضه و
تقاضای گردشگری خارجی
در ایران

مشکالت ناشی از صنعت گردشگری در
ایران به چهار دسته تقسیم می شوند:
فرهنگی ،سازمانی ،کارگزاری و کمبود
امکانات

درپژوهش حاضرشاخص های
جهانی پذیرفته شده مربوط
به گردشگری در نظر گرفته
شده است.

2

خوارزمی

1384

بررسی رابطه علیت بین
گردشگری و تجارت در
ایران

افزایش تجارت ایران منجر به معرفی
بیشتر ایران و کاالهای صادر شده ایرانی در
صحنه جهانی شده و باعث افزایش ورود

به توسعه اقتصادی در گرو
توجه به صنعت گردشگری
پرداخته شده است.

3

تاج علی

1385

بررسی اثرات گردشگری
در جمهوری اسالمی ایران

درآمدهای ناشی از ورود گردشگران
خارجی سبب افزایش درآمد ،تولید،
اشتغال و عواید دولت خواهد شد.

عالوه بر ایران ،کشورهای
عضو  OECDنیز مورد
مطالعه قرار گرفته است.

4

میرزایی

1390

تاثیر توسعه گردشگری بر
رشد اقتصادی

توسعه صنعت گردشگری تاثیر مثبتی بر
رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای
منطقه خاورمیانه دارد.

تنها به کشورهای خاورمیانه
پرداخته نشده است.

5

بختیاری

1389

بررسی رابطه مستقیم و
غیرمستقیم گردشگری
بر اشتغال

به ازای ورود هر 20گردشگر به صورت
مستقیم یک شغل و به ازای ورود هر 6
گردشگر (مستقیم و غیر مستقیم) یک
شغل ایجاد می شود.

بهبود اشتغال در گرو
بهبود توسعه اقتصادی
امکان پذیر است.

بررسی و مطالعه تاثیر هنر-
صنعت گردشگری بر رشد و
توسعه اقتصادی در ایران و ...

بالگروکانتاوال-
جوردا

2002

وجودرابطهمثبتومعنیدار تنها به یک کشور بسنده
نقش گردشگری در
نشده است.
اقتصاد بلند مدت اسپانیا بینگردشگریورشداقتصادی

61

نویسنده

سال

1

نتیجه

تفاوت تحقیق حاضر
با موارد بیان شده

جدول شماره -3الف .شاخص های توسعه جهانی در سازمان بین المللی توریسم .2011-2013،منبع)WWW.WORLDBANK.COM( :
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1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

کره جنوبی

صنعت گردشگری

مخارج دولت

نام تجاری

توسعه اقتصادی

بهنگام بودن درآمد سرانه قدرت خرید

توسعه نیروی انسانی

4.1

2.03

14.73

0.13

1.30

اسلواکی

2.1

2.65

3.06

11.23

0.01

0.41

اتریش
بلژیک
کانادا
دانمارک
فرانسه
آلمان
یونان
ایرلند
ایسلند
هلند
نروژ

3.75
3.25
4.1
2.45
3
2.05
8.05
3.95
10.8
2.2
5.7

5.45
4.4
5.05
4.45
5.35
4.9
4.2
5.7
5.4
5.05
4.35

2.53
2.49
2.58
2.53
3.26
2.53
2.52
2.54
2.94
2.37
2.60

24.44
22.36
24.93
25.93
20.77
22.36
13.27
23.58
22.54
24.28
40.86

0.02
0.03
0.12
0.01
0.0
0.0
0.02
0.01
0.0
0.05
0.02

1.29
1.29
1.05
1.10
1.39
1.25
1.43
1.25
1.15
1.06
1.07

جدول شماره -4ب .شاخص های توسعه جهانی در سازمان بین المللی توریسم .2011-2013،منبع)WWW.WORLDBANK.COM( :

14

صنعت گردشگری

کشورها
پرتغال

مخارج دولت
6

نام تجاری
4.85

اسپانیا

15
سوئد
16
 17سوئیس
ترکیه
18
 19انگلیس
امریکا
20
ایتالیا
21
ژاپن
22
فنالند
23
 24استرالیا
 25مجارستان
 26مکزیک
 27لهستان
چک
28
ایران
29

توسعه اقتصادی

بهنگام بودن درآمد سرانه قدرت خرید
0.01
12.09
2.44

توسعه نیروی انسانی

1.5

6.55

5.55

3.90

13.51

0.11

1.49

2.2
7.15
0.5
2.8
5.2
3.6
4.2
3.05
3.6
5.2
4.8
2.7
3.65
2.95

4.85
5.85
4.9
5.2
5.2
3.6
4.55
4.3
5.75
3.8
4.8
3.75
4.15
2.95

2.40
2.61
3.0
3.02
3.36
3.06
2.68
3.72
2.32
3.57
2.79
3.53
3.01
0.81

25.96
34.34
6.88
20.28
27.29
17.62
22.01
22.35
27.88
8.97
6.70
9.17
12.66
5.10

0.03
0.02
0.09
0.19
1.35
0.14
0.37
0.01
0.80
0.01
0.14
0.06
0.02
0.07

1.35
0.95
1.66
1.23
1.56
1.44
1.35
0.99
1.31
1.56
1.73
1.65
1.48
1.82

نمودار شماره -1الگوی نظری پژوهش( .منبع :نگارنده)

جدول شماره  -5مقادیر شاخص های به دست آمده از نرم افزار معادالت ساختاری.
(منبع :نگارنده)
شماره
1
2

مسیر

توسعه اقتصادی

3
4

ضریب استاندارد

درآمد سرانه
قدرت خرید

1

توسعه نیروی انسانی

0.28

0.92

مخارج دولت در گردشگری

5

1

صنعت گردشگری نام تجاری جهت جذب گردشگر
بهنگام بودن اطالعات گردشگری

0.73

جدولشماره -6نتایجحاصلازمدلمعادالتساختاری(تحلیلمسیر)( .منبع :نگارنده)
نمودار شماره -2الگوی نظری پژوهش( .منبع :نگارنده)

AGFI

GFI

RMSEA

0.85

0.80

0.11

درجه آزادی کای مربع
8

مقادیرشاخصها

4.1

بررسی و مطالعه تاثیر هنر-
صنعت گردشگری بر رشد و
توسعه اقتصادی در ایران و ...

6

0.38

63

جدول شماره -7نتایج آزمون معادالت ساختاری( .منبع :نگارنده)

باالتر از  11116دالر در گروه کشورهاي با درآمد باال جاي می گیرند.

ب) شاخص توسعه انسانی

1

این شاخص در 1991توسط سازمان ملل متحد معرفی شد و
براساس شاخص هایی نظیر درآمد سرانه واقعی ،امید به زندگی،
دسترسی به آموزش که تابعی از نرخ باسوادي بزرگساالن و
میانگین سال هاي به مدرسه رفتن افراد است و  ...محاسبه می
شود.

ج) سایر شاخص ها

 .1نرخ بیکاري (به عنوان شاخصی براي هدف اشتغا ل زایی دولت ها)
 .2رشد اقتصادي
 .3سهم صادرات با تکنولوژي باال در کل صادرات صنعتی
 .4امید به زندگی

شماره

مسیر

ضریب همبستگی

1

توسعه اقتصادی و گردشگری

-0.12

صنعت گردشگری

مطابق سند چشم انداز بیست ساله ،کشور ایران می بایست در
کلیه زمینه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه،
رتبه اول را کسب نماید که دستیابی به  1.5درصد کل گردشگر
و  2درصد کل درآمد گردشگری جهان از اهداف سند چشم انداز
بیست ساله تلقی می شود .بی تردید یکی از عوامل دستیابی به
این امر همانا ارتقای کارایی و بهره وری در این صنعت است.
ما در این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم
که آیا صنعت توریسم کشورها با تمام امکانات موجود ،این
قابلیت را دارند که بتوانند با افزایش میزان توریسم تاثیری بر
رشد اقتصادی آن منطقه داشته باشند و اگر چنین است این تاثیر
به چه میزان خواهد بود؟

تاثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی
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بررسی وضعیت گردشگری در ایران و مالحظه ی ارقام درآمدی
ارزش حاصل از آن ،حاکی از آن است که به رغم این واقعیت که
ایران یکی از ده کشور مهم جهان از حیث آثار تاریخی و باستانی
است کمتر از یک هزارم درآمد جهانی حاصل از گردشگری را
نصیب خود کرده است .حال آن که با توجه به اتکای بیش از
حد اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و آسیب پذیری فراوان آن
در اثر تغییرات قیمت نفت و سایر شوک های اقتصادی و غیر
اقتصادی ،توسعه ی صنعت گردشگری تا حد زیادی می تواند
این آسیب پذیری را بکاهد و سیاست گذاران اقتصادی را نیزدر
فائق آمدن بر مشکالت جاری ،از قبیل کمبود درآمدهای ارزی،
پایین بودن سطح در آمد جامعه ،پایین بودن صادرات غیر نفتی
و مشکل بیکاری ،کمک کند.
برای تصمیم گیری صحیح احتیاج داریم داده ها و آزمون خود
را فراتر از یک کشور و به صورت مجموعه ای از کشورها اعمال
کنیم تا نتایج بدست آمده صحیح تر باشد و مبنای مناسبی برای
اررزیابی ما قرار گیرد .اگر تصمیم گیری ها بر مبنای تنها یک
کشور و آن هم کشوری مثل ایران باشد که در طول چند دهه
اخیر دچار وقایعی مانند انقالب اسالمی و جنگ شده است که
بر روی گردشگری تاثیر گذار می باشد ،انجام پذیردممکن است
نتایج مناسبی از خروجی های مدل نتوان گرفت و سیاست های
مناسبی هم در راستای آن نتوان اتخاذ نمود ولی اگر مجموعه
ای از کشورها مدنظر قرار بگیرد می توان به نتایج خروجی مدل
اعتماد بیشتری داشت و سیاست های صحیح و درستی را باری
توسعه بخش گردشگری گرفت ( النزا ،تمپل ،اورگا.)2003 ،
گردشگری محرکی برای افزایش تولیدات جامعه ،و سبب
ایجاد فرصت های شغلی جدید برای افراد به خصوص جوانان
می شود ،همچنین موجب پیشگیری از مهاجرت و حفظ توان
تولیدی در منطفه می گردد( .قدیری معصوم و همکاران،1389 ،
 )107و منافع اقتصادی بدست آمده از گردشگری ،عادالنه بین
افراد جامعه تقسیم می گردد .به عبارت دیگر ،اقتصاد پایدار
گردشگری ،بر وجود درآمد منطقی و متعادل شاغالن ،ثبات
قیمت کاال و کیفیت فرصت های شغلی در جامعه تاکید دارد
(رضوانی و همکاران .)73،1390،با توجه به مطالب فوق و اهمیت
گردشگری در ایجاد اشتغال و درآمد پاسخ مناسب و عنصر
اساسی جهت فقر زدایی و کاهش مهاجرت ،و ایجاد فرصت های
شغلی در مناطق است و یکی از روشهای حل مشکالت اقتصادی
محسوب می شود.

دستگاه معادالت ساختاری

مدل يابي معادالت ساختاري يك رويكرد آماري جامع براي
آزمون فرضيه هايي درباره روابط مشاهده شده و مكنون است

كه به عنوان مدل يابي معادالت ساختاري كواريانس ،مدل يابي
علي و همچنين ليزرل ناميده مي شود .اما اصطالح غالب ،مدل
يابي معادله ساختاري يا اس اي ام 2است (هومن )1384،حداقل
چهار دليل اصلي براي چنين عموميتي وجود دارد .اول :محققان
در نياز به كاربرد متغيرهاي مشاهده شده چندگانه براي درك
بهتر از حوزه علمي پژوهشي خود ،آگاه تر شده اند.دليل دو،
به توجه محققان درباره اهميت باالي اعتبار و قابليت اعتماد
نمرات مشاهده شده از ابزارهاي اندازه گيري مربوط است .دليل
سوم براي رشد و توسعه مدل سازي معادله ساختاري در سي
سال اخير ،به ويژه به توان تحليل مدل هاي نظري ساختاري
پيشرفته تر مربوط است .در نهايت برنامه نرم افزاري مدل سازي
معادله ساختاري با سهولت هر چه بيشتري قابل استفاده اند
(شوماخر.)1388،

شاخص توسعه اقتصادي

شاخص هاي توسعه اقتصادي كه در بانك اقتصاد جهاني معرفي
شده اند ،شامل :شاخص درآمد سرانه ،شاخص برابري قدرت،
شاخص توسعه انساني ،شاخص درآمد پايدار ،حضور فعال زنان
در عرصه اجتماعي و استقالل ملي مي باشد ،كه در اين پژوهش
سه شاخص اول مورد بررسي قرار گرفته است.

شاخص صنعت گردشگری

شاخص های توسعه جهانی که در سازمان بین المللی توریسم
معرفی شده اند ،شامل :مخارج دولت در گردشگری  ،نام تجاری
جهت جذب گردشگر و بهنگام بودن اطالعات گردشگری می
باشد.
کشورهای انتخابی و میانگین هر یک از شاخص ها مربوط به
 2011تا  2013به شرح جدول  3می باشد.

یافته های پژوهش:

بعد از اطمینان یافتن از صحت مدل های اندازه گیری از طریق
نرم افزار ،فرضیات تحقیق آزمون گردید که نتایج آن به صورت
(نمودار شماره )2می باشد.
مقادیر بدست آمده در نگاره فوق نشان می دهد که مدل
مفهومی تحقیق از برازش خوبی برخوردار است و از فرضیات
مربوط به وجود روابط علی یا تاثیر گذاری توسعه اقتصادی و
گردشگری تائید شده است.

بررسی ارتباط بین متغیرها

برای بررسی رابطه بین متغیرهای مدل از تجزیه و تحلیل چند

امروزه توسعه گردشگری در تمام عرصه ها چه در سطح ملی
و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان
دولتی و شرکت ها خصوصی قرار گرفته است .بسیاری از کشورها
به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود
وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد
یافتن راه های تازه ای برآیند.
برای کشوری مثل ایران ،درآمدهای نفتی ،یم نوع رانت اقتصادی
تلقی می شود که فاقد هر گونه اثرات القایی مستقیم از لحاظ باال
بردن سطح تولید در اقتصاد است؛ در حالی که صنعت گردشگری
به صورت زنجیروار با بعضی از فعالیت های اقتصادی ،وابستگی دو
جانبه دارد و رونق آن ،از لحاظ درآمدها در اقتصاد کشور میزبان
تاثیر بسزایی دارد .در نتیجه توسعه ی گردشگری ،اقتصاد کشور
را از حالت تک محصولی خارج می کند و ثبات اقتصادی را به
علت ثبات در درآمدهای ناشی از جذب گردشگری برای کشور
به همراه خواهد داشت .این پتانسیل در صورتی تحقق پذیر است
که زمینه های تحقق آن وجود داشته باشد .از این رو ،پیشنهاد می شود
که برای رسیدن به رد اقتصادی باالتر در کشور به صنعت گردشگری
توجه اساسی شود و برنامه ی توسعه ی گردشگری کشور در زمینه های
توسعه اقتصادی ،سیاست گذاری شود (طیبی.)1386 ،
مقاله حاضر به منظور بررسی تاثیرگذاری گردشگری بر رشد
اقتصادی است .داده های  28کشور عضو سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه و ایران در سال های  2011تا  2013استفاده

1.HDI
)2. Structural Equation Models (SEM
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نتیجه گیری:

پی نوشت:

بررسی و مطالعه تاثیر هنر-
صنعت گردشگری بر رشد و
توسعه اقتصادی در ایران و ...

متغیره استفاده شده است .در این راستا مدل معادالت ساختاری
و به طور مشخص ،روش تحلیل مسیر به کار گرفته شده است.
نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری نشان می دهد که:
فرضیه اول و دوم مبتنی بر رابطه مثبت و معنی داری بین
توسعه اقتصادی  ،درآمد سرانه و قدرت خرید مورد تائید قرار
گرفته است .لکن فرضیه فرعی سوم مبنی بر وجود رابطه مثبت و
معنادار بین توسعه نیروی انسانی و توسعه اقتصادی نسبت به دو
فرضیه دیگر از قوت کمتری برخوردار است.
همچنین از فرضیات چهارم و ششم مربوط به رابطه گردشگری،
مخارج دولت و بهنگام بودن اطالعات می توان گفت که از رابطه
ای مثبت ومعنی دار برخوردارند  ،اما فرضیه پنجم یعنی رابطه
گردشگری و نام تجاری جهت جذب گردشگر از رابطه با قوت
بسیار کمی برخوردار است.
عالوه بر این فرضیه اصلی پژوهش که به تاثیر توسعه اقتصادی
بر صنعت گردشگری اشاره دارد ،با توجه به رابطه منفی در بین
کشورهای انتخاب شده در سال های  2011تا  ، 2013عدم تائید
فرضیه و در نتیجه بی تاثیر بودن این دو شاخص بر هم حاصل می شود.

شده است .نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که ،صنعت
گردشگری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و تاثیر آن برابر ()0/12
می باشد و این نتیجه در سال های ذکر شده و در کشورهای
انتخابی بدست آمده است ..اما زیر شاخص ها هر یک با هم رابطه
معناداری را داشتند.

